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Ս 637 Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը / Կազմ.՝ Թ. Լ. Հայրապետյան, Գ. Է. Մելիքյան, Ս. Շ.
Առա քելյան, Ա. Ս. Կիրակոսյան – Եր.: ՀԱԻ հրատ., 2020.–384 էջ:

Սույն աշ խա տու թյունն ընդգր կում է Մեծ Հայ քի ին նե րորդ նա հան գի՝ Սյու նի քի ոչ նյու-
թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան բա նա հյու սա կան տա րաբ նույթ ժան րե րը՝ ար-
ձակ-վի պա կան, չա փա ծո քնա րա կան, բա նա ձև ա յին-ասույ թա բա նա կան:
Բա նա հյու սա կան նյու թե րը գրանց վել, դա սա կարգ վել և անձ նագ րա վոր վել են ըստ 
ժան րե րի և բնույ թի՝ ժա մա նա կագ րա կան տար բեր ընդգր կում ե րով, որոնց ապա գա 
ու սում ա սի րու թյու նը կնպաս տի, որ պես զի Սյու նի քի մար զը գի տա կան հան րու թյա նը 
ներ կա յա նա որ պես մեկ ամ բող ջա կան բա նա հյու սա կան մշա կու թա յին տա րածք:
Աշ խա տու թյու նը նա խա տես վում է բա նա գետ-բա նա սեր նե րի, ազ գագ րա գետ նե րի, 
մշա կու թա բան նե րի և հա յա գի տու թյամբ հե տաքրքր վող ըն թեր ցող լայն շրջան նե րի 
հա մար:

ՀՏԴ 398 (=19)
ԳՄԴ 82.3 (5Հ)

ISBN 978-9939-886-09-1
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ
«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» վեր նագ րով առա ջադր ված թե ման տաս ն-

ա մյակ ներ շա րու նակ եղել է թե մա տիկ խմբի ղե կա վար Թա մար Հայ րա պե տյա-
նի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Հստակ պատ կե րաց նե լով խնդրո առար կա թե-
մա յի դրված քը՝ նա պար բե րա բար գոր ծուն օժան դա կու թյուն է ցույց տվել Սյու-
նի քի հա յա գի տա կան կենտ րո նի աշ խա տանք նե րին, ու սում ա սի րել է Սյու նի քի 
ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան ժա մա նա կա յին փո փո խու թյուն նե-
րով պայ մա նա վոր ված բնա կա նոն գոր ծըն թաց նե րը, և մի շարք հոդ ված ներ է 
հրա տա րա կել տա րա ծաշր ջա նի բա նա վոր ավան դու թյան վե րա բե րյալ1:

Վե րոն շյալ ու սում ա սի րու թյուն նե րը հե տաքրք րու թյուն և աշ խու ժու թյուն են 
առա ջաց րել թե՛ Սյու նի քում և թե՛ գի տա կան շրջա նակ նե րում՝ խթան հան դի սա-
նա լով «Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» թե մա յի առա ջադր ման հա մար: Խմբի ղե-
կա վա րը հե ղի նակ է բա նա գի տա կան եր կու մե նագ րու թյան2, ավե լի քան հա րյուր 
հոդ ված նե րի, որոնք լույս են տե սել Հա յաս տա նում և ար տերկ րում, որոնց գի-
տա կան ար դյուն քը ներ կա յաց վել է թվով 50 մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րում: 
Հրա տա րակ ված գրքե րի և հոդ ված նե րի առա վել ամ բող ջա կան ցան կը տե՛ս. 
www.sci.academia.edu/TamarHayrapetyan

XIX դա րի վեր ջի և XX դա րի սկզբի որոշ պար բե րա կան նե րում և ար խիվ ե-
րի առան ձին հա վա քա ծու նե րում ցրված են Սյու նի քի բա նա հյու սու թյան տար բեր 
ժան րե րի նյու թեր: Վե րոն շյալ նյու թե րը սա կավ տպա քա նա կի և ֆի զի կա կան 
մաշ վա ծու թյան պատ ճա ռով գտնվում էին վտան գի տակ: Անհ րա ժեշտ էր դրանց 
բնագ րե րը որո նել, ընտ րել, դա սա կար գել և հրա տա րա կել նա խա տես վող ժո ղո-
վա ծո ւի հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում, ին չին ձեռ նա մուխ է եղել թե մա տիկ 
մեր խում բը3:

1 Թ. Հայրապետյան, «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվերի համեմատության 
շուրջ (ըստ XX դարի 2-րդ կեսի գրառումերի) // Սյունիքի հայագիտական հանդես, Գորիս, 
2010, № 2, էջ 99 – 109; Թ. Հայրապետյան, «Զանգեզուրի բանահյուսությունը Սերո Խանզադյանի 
գրառումերում» // Սյունիք. Հայագիտության հանդես, Գորիս, 2017, № 1 (9), էջ 43 – 50; Թ. Հայ-
րապետյան, «Սյունիքի վիպական բանահյուսությունը. «Սասունցի Դավթի» և հրաշապատում 
հեքիաթների մոտիվերի զուգադրման շուրջ» // Սյունիք. Հայագիտության հանդես, Գորիս, 
2017, № 2 (10), էջ 29 – 35); Թ. Հայրապետյան, Բանահյուսական նյութերի հավաքման և հրատա-
րակման պատկերը Զանգեզուրում՝ ըստ XIX դարի վերջի և XX դարի գրառումերի // Սյունիքը 
կրթության և մշակույթի օջախ, Գորիսի պետական համալսարանի հիմադրման 50-ամյակին 
նվիր ված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019, էջ 117 – 127:

2 Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). կյանքն ու գործը, Երևան, 2007, ՀՀ 
ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., 120 էջ;  Արքետիպային հարակցումերը հայկական հրաշապատում 
հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, 2016, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատ., 462 էջ:

3 Արքայիկ, Ղափանի ավանդութիւններից // Ազգագրական հանդէս  (այսուհետ՝ ԱՀ ), գիրք XVIII, 
№ 2, 1908, Թիֆլիս, էջ 106 – 108; Արքայիկ, Ղափանի ավանդութիւններից. Կրօնական ավան-
դութիւններից // ԱՀ, գիրք XIX, № 1, Թիֆլիս, 1910, էջ 90 – 94; Արքայիկ, Ղափանի բանաւոր գրա-
կանութիւնից. Ջանգիւլումեր և աղօքթներ, ԱՀ, գիրք XX, № 2, Թիֆլիս, 1910, էջ 112 – 115:
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«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» թե մա յի նպա տակն էր հե տա զո տա կան 
խմբար շա վի մի ջո ցով վե րոն շյալ գրքում մեկ տե ղել ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սա կան ար խի վում4 պահ վող, առան ձին 
ժան րա յին հա մա հա վաք ժո ղո վա ծու նե րում5 զե տեղ ված և մե րօ րյա բա նա հա-
վաք չա կան դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում գրառ ված՝ Սյու նի քի մար-
զի շրջան նե րի (Գո րիս, Սի սի ան, Կա պան, Մեղ րի) ու հա մա պա տաս խան բնա-
կա վայ րե րի ան տիպ ու հնա տիպ բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը:

Իրա կա նաց ված ծրագ րի շրջա նակ նե րում թե մա տիկ մեր խում բը 2019 թ. 
դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում գրան ցել է Սյու նի քի մար զի բա նա-
հյու սու թյան ներ կա վի ճա կը, ժա մա նա կի մեջ բա նա վոր մշա կույ թի կրած փո փո-
խու թյուն նե րը (տրանս ֆոր մա ցի ան), որոնք թե՛ ան ցյա լում և թե՛ այժմ տա րա-
ծաշր ջա նում կեն ցա ղա վա րել և կեն ցա ղա վա րում են տար բեր ժան րե րով.

1. Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն (հրա շա պա տում, իրա պա տում, կեն դա նա-
պա տում հե քի աթ ներ, առակ ներ, անեկ դոտ-զվար ճա պա տում եր, տե ղագ րա-
կան, բա ցատ րա կան, վար քա բա նա կան, ստու գա բա նա կան, կրո նա կան ավան-
դազ րույց ներ, զրույց ներ, պատ մա կան տար բեր իրա դար ձու թյուն նե րի ար ձա-
գանք ներ, հու շա պա տում եր):

2. Քնա րա կան բա նա հյու սու թյուն (սի րո, հար սա նե կան, աշ խա տան քա յին 
(հո րո վել), սգո, պանդխ տու թյան, ռազ մի եր գեր, քա ռյակ ներ, ծի սա կան եր գեր ու 
խա ղիկ ներ (ջան գյու լում եր):

3. Բա նա ձև ա յին-ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյուն (առած-ասաց վածք-
ներ, անեծք-օրհ նանք ներ, աղոթք ներ, հա նե լուկ ներ, շու տա սե լուկ ներ, խրախ ճա-
նա կան ներ):

* * *
Մեծ Հայ քի ին նե րորդ նա հան գը՝ Սյու նի քը (Զան գե զու րի ազ գագ րա կան 

շրջան), հայ կա կան մի ինք նա տիպ շրջան է, որ տեղ կեն ցա ղա վա րում են բա նա-
հյու սա կան ժա ռան գու թյան անկրկ նե լի ար ժեք ներ, որոնք, ցա վոք, բա վա րար 
չա փով ու շադ րու թյան չեն ար ժա նա ցել և դուրս են մա ցել ու սում ա սի րող նե րի 
տե սա դաշ տից՝ նյու թա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան, սո ցի ալ-տնտե սա կան 
դժվա րու թյուն նե րի և այլ պատ ճառ նե րով: Բա վա կան է նշել, որ 1970-ից մին չև 
2009 թթ. լույս տե սած «Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն» մա տե նա շա րի 
(այ սու հետ՝ ՀԱԲ) 26 հա տոր նե րից ոչ մե կը նվիր ված չէ Սյու նի քին:

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի (այ սու հետ՝ ՀԱԻ) բա նա-
հյու սու թյան բա ժի նը վեր ջին ան գամ Սյու նի քում դաշ տա յին աշ խա տանք ներ է 
կա տա րել 1960-ական թվա կան նե րին և տա րա ծաշր ջա նի հա րուստ բա նա հյու-
սա կան ժա ռան գու թյու նից գրառ ված ըն դա մե նը 74 մի ա վոր հե քի աթ է տպագր-
վել 1979 թ. լույս տե սած «Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի» գի տա կան հրա տա-

4 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվ (այսուհետ՝ ՀԱԻԲԱ):
5 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (այսուհետ՝ ՀԺՀ), հ. VII, Երևան, 1979, էջ 395 – 671; Ա. 

Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 13 – 14, 49 – 50, 55 – 57, 92 – 93, 149, 169 – 172, 
204 – 205, 230 – 233, 261 – 263, 285, 295, 322 – 323:
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րա կու թյան VII հա տո րում6: Որոշ ստու գա բա նա կան ավան դազ րույց ներ էլ հրա-
տա րակ վել են Ա. Ղա նա լա նյա նի՝ 1969 թ. լույս տե սած «Ավան դա պա տում» 
գրքում:

Ներ կա յիս գի տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցի և անընդ հատ փո փոխ վող 
աշ խար հի մար տահ րա վեր նե րում կա րև որ վում է Սյու նի քի բա նա հյու սա կան ժա-
ռան գու թյան անձ նագ րա վո րու մը՝ կեն ցա ղա վա րող նյու թի գրա ռու մը, ըստ ժան-
րե րի և բնույ թի դա սա կար գու մը, ժա մա նա կի ըն թաց քում կրած փո փո խու թյուն-
նե րի գրան ցու մը:

XIX դա րի երկ րորդ կե սին հայ հան րա յին միտ քը գոր ծուն հե տաքրք րու-
թյուն է ցու ցա բե րում ժո ղովր դի ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
նկատ մամբ և նոր թափ են առ նում ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան նմուշ նե րի 
ինչ պես հայտ նա բեր ման ու գրառ ման, այն պես էլ հրա տա րակ ման և ու սում ա-
սիր ման աշ խա տանք նե րը: Սյու նի քից գրառ ված բա նա հյու սա կան ան տիպ ժա-
ռան գու թյու նը խմբա վոր ված է ՀԱ Ի ԲԱ հա մա պա տաս խան ֆոն դե րում, որոնք 
ցայ սօր դուրս են մա ցել գի տա կան լայն շրջա նա ռու թյու նից:

Դե ռևս XIX դա րի 80-ական թվա կան նե րին Կով կա սյան ու սում ա կան 
շրջա նի վար չու թյու նը ման րակր կիտ մշակ ված ու ղե ցույց նե րով կրթու թյան ոլոր-
տի աշ խա տա կից նե րին հանձ նա րա րել է բազ մա կող մա նի ո րեն նկա րագ րել տա-
րա ծաշր ջա նի բնա կա վայ րե րի և էթ նիկ խմբե րի ան ցյալ ու ներ կա կեն սըն թա ցի 
փո փո խու թյուն նե րը՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու-
թյան գրառ մա նը:

Հավաքված նյութերը՝ Զանգեզուրի բանահյուսական տարբեր ժանրերի 
ստղ ծագործություններ՝ անեկդոտներ, օրհնանքներ, անեծքներ,  ավանդու թյուն-
ներ և կյանք ու կենցաղին նվիրված նյութեր լույս են տեսել վարչության հրա տա-
րա կած «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» մա-
տե նաշարի տարբեր հատորներում (այսուհետ՝ СМОМПК, Выпуск XIII, отд. I, 
Тифлис, 1892, с. 59–125; Выпуск XVII, отд. II, Тифлис, 1893, с. 193-201; Выпуск 
XIX, отд. II, Тифлис, 1894, с. 220 –226; Выпуск XXV, отд. II, Тифлис, 1898, с. 1–58; 
Выпуск XXXIV, Отдел III, Тифлис, 1904, с. 91–124) և այլն:

Զան գե զու րի ժո ղովր դա գի տա կան նյու թե րի հա մա կարգ ված հա վա քու մը 
շա րու նա կել է վաս տա կա շատ բա նա հա վաք Եր վանդ Լա լա յա նը՝ նյու թեր գրա-
ռե լով Սի սի ա նի ու Զան գե զու րի ժո ղովր դա կան կեն ցա ղի ու բա նա հյու սու թյան 
մա սին, որոնք հե տա գա յում լույս են տե սել «Ազ գագ րա կան հան դե սի» Գ և Դ 
հա տոր նե րում7: Այդ նյու թե րը, ինչ պես նաև Ստ. Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու-
թյան» մեջ զե տեղ ված պատ մա կան, կրո նա կան, վար քա բա նա կան ավան դու-
թյուն նե րը հա մալ րել են «Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» ժո ղո վա ծուն:

1920 – 30-ական թվա կան նե րին Զան գե զու րի հա սա րա կա կան ու մաս նա վոր 
կեն ցա ղին վե րա բե րող հա րուստ ազ գագ րա կան նյու թեր է հա վա քել Ստե փան 

6 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (այսուհետ՝ ՀԺՀ), հ. VII, Երևան, 1979: Հատորն ընդգրկում է 
246 միավոր հեքիաթ, որից 172-ը  գրառված է Արցախից, 74-ը՝ Սյունիքից:

7 Ե. Լալայեան, Սիսիան // Ազգագրական հանդէս, գիրք Գ, № 1, Թիֆլիս, 1898, էջ 105 – 272; Ե. 
Լալայեան, Զանգեզուր // Ազգագրական հանդէս, գիրք Դ, № 2, Թիֆլիս, 1898, էջ 7 – 116:
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Լի սի ցյա նը, որոնք հրա տա րակ վել են «Զան գե զու րի հա յե րը» գրքում (Երև ան, 
1969, 334 էջ): Սա կայն այն բա ցա ռա պես ազ գագ րա կան բնույ թի ժո ղո վա ծու է, 
բա նա հյու սա կան նյու թեր չկան:

Խորհր դա յին շրջա նում Սյու նի քից գրառ ված ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին 
ժա ռան գու թյու նը կա րե լի է ներ կա յաց նել ժա մա նա կագ րա կան չորս շրջա փու լով՝ 
1920 – 1930 թթ., 1936 – 1947 թթ., 1963 – 1964 թթ., 1967 – 1972 թթ.:

Սյու նի քից գրառ ված ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նը բազ մա ժանր ու 
բազ մաբ նույթ է. հե քի աթ ներ, ավան դու թյուն ներ, զրույց ներ, հու շա պա տում եր, 
առած-ասաց վածք ներ, անեծք-օրհ նանք ներ, հա նե լուկ ներ, շու տա սե լուկ ներ, հո-
րո վել ներ, աշ խա տան քա յին, օրո րո ցա յին, հար սա նե կան, սգո եր գեր, խա ղիկ-
ներ, ջան գյու լում եր, որոնք պատ մել են բա նա սաց ներ Հով հան նես Մկրտչյան-
Զա քա րյա նը, Անուշ Լա լա յա նը, Վար սե նիկ Մա նու կյա նը, Գուր գեն Օր դյա նը, 
Գու սան Աշո տը (Աշոտ Դա դա լյան), Աշուղ Աթան այլք: Զան գե զու րի բա նա հյու-
սու թյու նը գրա ռել են ան վա նի բա նա հա վաք ներ Սե րո Խան զա դյա նը, Մի քա յել 
Առա քե լյա նը, Մու շեղ Գև որ գյա նը, Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նը և այլք:

Մեղ րիի հե քի աթ նե րը գրի է առել Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նը 1963 – 1964 թվա-
կան նե րին, Երև ա նում՝ վեր հի շե լով իր հո րա քույր նե րի՝ Եղի սա բե թի, Շո ղա կա թի 
և հո րեղ բոր աղջ կա՝ Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյա նի պատ մած նե րը: Հատ կա պես ու-
շագ րավ է «Ուս կէ խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն նա ղը լը» հե քի ա թը: Բա նա հա վա քը ման րա մասն 
տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում նաև հայ րե նի գյու ղի մի ջա վայ րի, մեղ րե ցի նե րի 
կեն ցա ղի և հե քի աթ նե րի կեն ցա ղա վար ման հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ:

Սյու նի քից գրառ ված ժո ղովր դա կան նյու թե րի գե րակ շիռ մա սը պատ կա-
նում է Սե րո Խան զա դյա նի գրչին՝ կա տար ված 1936 – 1947 թվա կան նե րին:

Ս. Խան զա դյա նի գրա ռած բա նա հյու սա կան նյու թե րի ձե ռա գիր հա վա քա-
ծո ւից (շուրջ 1500 մի ա վոր) ՀԺՀ VII հա տո րում տպագր վել են ըն դա մե նը 22 մի ա-
վոր հե քի աթ ներ:

Վաղ տա րի քից տա տի՝ Նա նա խա նում զի զա յի պատ մու թյուն նե րով տպա-
վոր ված՝ Ս. Խան զա դյա նը առանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է ցու ցա բե րում ժո-
ղովր դա կան բա ռու բա նի նկատ մամբ: Այդ մա սին է վկա յում ՀԱ Ի ԲԱ-ի 1946 թ. 
մար տի 19-ին Ս. Խան զա դյա նի հայտ նած հե տև յալ մտա հո գու թյու նը. «Զան գե-
զու րի լեռ նե րում դեռ պահ պան վում են մեր հնա դա րյան ֆոլկ լո րի հրա շա լի բե-
կոր նե րը, որոնց գրի առ նելն անհ րա ժեշտ եմ հա մա րում մո տա կա տա րի նե րին 
ավար տել, այ լա պես ուշ կլի նի»8:

Ս. Խան զա դյա նի ձե ռա գիր հա վա քա ծո ւի գե րակ շիռ մա սը (Ս. Խան զա դյա նի 
Ֆոնդ FFII) զան գե զու րյան ավան դա կան կյանք ու կեն ցա ղի, բառ ու բա նի մա սին 
պատ մող նյու թերն են՝ գրառ ված Գո րի սում ու նրա շրջա կա Շի նու հայր, Քա րա-
հունջ, Խնձո րեսկ, Բռուն, Խոտ, Ղա փա նի՝ Ծավ, Արծ վա նիկ, Սի սի ա նի՝ Դար-
բաս, Շա ղաթ, Ուզ-Ույծ գյու ղե րից:

Ս. Խան զա դյա նը 11 բա նա սաց նե րից գրա ռել է 22 հե քի աթ, որոն ցից մի այն 
մեկն էր կին բա նա սաց (Անուշ Լա լա յան, ծա գու մով Խա նա ծախ գյու ղից, 63 տա-

8 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ,  FFII 5259:
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րե կան, պատ մել է «Կտրիչ տղան»9, «Թա քա վո րի տղան»10 հե քի աթ նե րը, որոնք 
լսել է հո րից՝ Մի նա սից): Այդ հե քի աթ նե րի դի պա շա րե րը, որ սիր ված են Սյու նի-
քում, նե րա ռել ենք ժո ղո վա ծո ւի վի պա կան բա նա հյու սու թյան բաժ նում:

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» վեր նագ րով ամ բող ջա կան ու հա մա կարգ-
ված աշ խա տու թյու նը տար բեր ժան րե րով և մո տի վա յին բազ մա զան զու գա հեռ-
նե րով ներ կա յաց նում է տա րա ծաշր ջա նի տպա գիր և ան տիպ բա նա հյու սա կան 
հա րուստ ժա ռան գու թյու նը:

Քա նի որ «Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի» գի տա կան հրա տա րա կու-
թյան VII հա տո րում զե տեղ ված Սյու նի քի հե քի աթ նե րը ինչ պես կա ռուց ված քա-
յին և բո վան դա կա յին, այն պես էլ բար բա ռա յին և քե րա կա նա կան առու մով գրե-
թե ան թե րի են, մենք նպա տա կա հար մար ենք գտել դրան ցից առա վել ու շագ-
րավ ե րը նե րա ռել մեր կազ մած ժո ղո վա ծո ւի տպա գիր բաժ նի մեջ:

Մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում Մի քա յել Ավ չյա նի FF XII ֆոն դում 
պահ վող «Խրախ ճա նա կան ներ» կոչ վող թվա բա նա կան ու տրա մա բա նա կան 
խնդիր-հա նե լուկ նե րը, որոնք ժո ղո վա ծո ւում լույս են տես նում առա ջին ան գամ:

Բա նա հյու սա կան տար բեր ժան րե րով հա րուստ է նաև ՀԱ Ի ԲԱ-ի Արամ 
Մար գա րյա նի մե ծա պես ան տիպ մշակ ված FFVIII ֆոն դը, ինչ պես նաև չմշակ ված 
ֆոն դը: Ա. Մար գա րյա նը գրա ռում եր է կա տա րել եր կու փու լով: Առա ջին փու լի 
(1948 – 1972 թթ.) գրա ռում ե րը կա տար վել են Բեգ լար Միր զո յա նից (Տա թև), Մա-
շին կա Մար գա րյա նից (Քա ջա րան), Մխի թար Ալեք սա նյա նից (Ղա փան), Սեր գեյ 
Խա չատ րյա նից (Ղա փան), Ռո միկ Ավե տի սյա նից (Ղա փան), Լև ոն Դա նի ե լյա նից 
(Խնձո րեսկ): Հե քի աթ նե րի մեծ մա սը Ա. Մար գա րյա նը լսել է հո րից՝ Ար տե մից, 
բայց գրա ռել է 1972 թ.-ին, Բաք վում՝ քրոջ՝ Ծաղ կա վարդ Գև որ գյա նի վե րա պատ-
մու թյամբ: Երկ րորդ փու լի (1979 – 1982 թթ.) բա նա սաց ներն էին՝ Փա ռան ձեմ Մով-
սի սյա նը (Սի սի ա նի շրջա նի Բարձ րա վան), Լու սիկ Մով սի սյա նը (Գո րի սի շրջա նի 
Տան ձա տափ), Անու շա վան Սարգ սյա նը (Կա պա նի շրջա նի Ան տա ռա շատ):

Արամ Մար գա րյա նի գրա ռած ան տիպ հե քի աթ նե րից ու շագ րավ են «Թաքա-
վո րին իրեք ախ ճի կը»11, «Լա վու թու նը ⅝ցն ալ ա հսկա նում»12, «Էս կլխան, թա էն 
կլխան»13, «Գյա բա կյոր ծո ղը»14 և այլն:

ՀԱ Ի ԲԱ-ում գե րակշ ռող են բա նա հյու սու թյան բաժ նի նախ կին աշ խա տա-
կից, բա նա հա վաք Մի քա յել Առա քե լյա նի գրա ռում ե րը, որոնք նա կա տա րել է 
1964 թվա կա նին, Գո րի սում: Մ. Առա քե լյա նի գրա ռում ե րից ՀԺՀ VII հա տո րում 
տպագր վել է ըն դա մե նը 16 հե քի աթ, իսկ նրա բազ մա ժանր հա վա քա ծուն՝ ավան-
դու թյուն ներ, առակ ներ, անեկ դոտ ներ, հո րո վել ներ և այլն մա ցել էր ան տիպ 

9 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 411 – 416: Հեքիաթի ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII 6101 – 6118:
10 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 417 – 424: Հեքիաթի ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII 6119 – 6141:
11 ՀԱԻԲԱ, Ա. Մարգարյանի չմշակված ֆոնդ:
12 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում:
13 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում:
14 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում:
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(FFV ֆոնդ), որոն ցից ու շագ րավ ե րը նույն պես իրենց ար ժա նի տեղն են գտել 
ժո ղո վա ծո ւում:

Գրա ռում ե րը կա տար վել են 70 և ավե լի տա րիք ու նե ցող տղա մարդ բա նա-
սաց նե րից: Նրան ցից մի այն եր կու սը՝ Գուր գեն Ադա մյա նը (2 հե քի աթ) և Թև ան 
Միր զո յա նը (2 հե քի աթ), 54 տա րե կան էին: Մի այն 80-ամյա ասա ցող Վար դա նի 
(1 հե քի աթ) ազ գա նունն է մա ցել ան հայտ:

Զան գե զու րի հա րուստ բա նա հյու սու թյան մի զգա լի մա սը նախ կին զին վո-
րա կան Մու շեղ Գև որ գյա նի գրա ռում երն են (FFVII ֆոնդ), որ նա կա տա րել է 
1967 – 1969թթ., որոն ցից մի այն 10 մի ա վոր հե քի աթ է տպագր վել ՀԺՀ VII հա տո-
րում, մա ցած ան տիպ բնագ րե րից նույն պես զե տեղ վել են ժո ղո վա ծո ւի հա մա-
պա տաս խան բա ժին նե րում: Մ.Գև որ գյա նի բա նա սաց նե րից են Վար սե նիկ Մա-
նու կյա նը (Վար սեն-աքե րը՝ 81 տա րե կան)15 և Սուլ թան Գև որ գյա նը (Սուլ թան-բա 
 ջին՝ 50 տա րե կան)16:

Մու շեղ Գև որ գյա նը Զան գե զու րից գրա ռել է ավե լի քան 1400 մի ա վոր բա-
նա հյու սա կան նյութ, մեծ թվով առակ ներ և անեկ դոտ ներ17, ինչ պես նաև կազ մել 
է բար բա ռա յին բա ռե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան18, «Հի շո ղու թյուն ներ ժա մա-
նա կի իրա դար ձու թյուն նե րից. Անդ րա նիկ փա շա յի գոր ծու նե ու թյու նը Գո րի-
սում»19, որոնք գրա ռել է ասա ցող Ասա տուր Տեր-Գև որ գյա նից, որը բա նա հա վաք 
Մու շեղ Գև որ գյա նի հո րեղ բայրն էր և բա նա սաց Սուլ թան Գև որ գյա նի (Սուլ թան-
բա ջի) ամու սի նը: Ակ սել Բա կուն ցը իր նշա նա վոր «Կյո րե սը» սկսում էր այս պես. 
«Քա ղաքն ու ներ եր կու անուն՝ Գո րիս և Կյո րես: Եր րորդ անու նը՝ Կո րիս,-տա լիս 
էր մի այն մի մարդ՝ դե ղա վա ճառ Քյալլ⅓ Ծա տու րը, որը քա ղա քում հռչակ ված էր 
որ պես փի լի սո փա և հին գրքե րի սի րա հար»20: «Բա կուն ցի Քյալլ⅓ Ծա տու րը 
հենց ին քը Ասա տուր Տեր-Գև որ գյանն էր, որին մենք Ծա տուր ամի էինք կո-
չում», — կար դում ենք բա նա հա վաք Մու շեղ Գև որ գյա նի ար խի վում21:

1967 թ. ՀԱԻ գի տաշ խա տող նե րից կազմ ված Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան 
խմբար շա վը նշա նա վոր բա նա գետ Ար տա շես Նա զի նյա նի գլխա վո րու թյամբ (ան-
դամ եր՝ Սար գիս Հա րու թյու նյան, Վե նե րա Սա հա կյան, Ժե նյա Խա չատ րյան) մեկ-
նել է Զան գե զուր (Գո րիս քա ղաք, Գո րի սի շրջա նի Վե րի շեն, Խնձո րեսկ, Քա րա-
հունջ, Սի սի ա նի շրջա նի Շա ղաթ, Ան գե ղա կոթ գյու ղե րը)՝ գրա ռե լու տա րա ծաշր ջա-

15 Վարսեն տատին ծնվել է 1888 թ. Գորիսի շրջանի Խնձորեսկ գյուղում: Իր իմացած հեքիաթների 
մեծ մասը մանկության տարիներին լսել է տատից՝ Շահանից և նրա եղբայր Աղաջանից: Վար-
սենն իր լսած հեքիաթները պատմել է իր երեխաներին, հետո թոռներին և ծոռներին (ՀԱԻԲԱ, 
Մ. Գևորգյանի  ֆոնդ, FFV 6687 – 6698):

16 Բանասաց Սուլթան բաջին ծնվել է 1870 թ. Գորիսի գավառում: Սուլթան բաջին շնորհալի կին էր, 
Գորիսի բառուբանի հրաշալի կրող, իմացել  և պատմել է շատ հեքիաթներ: (ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգ-
յանի  ֆոնդ, FFV 6543 – 6565):

17 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի  ֆոնդ FFV 6959 – 7011:
18 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի  ֆոնդ FFV 6675 – 6685:
19 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի  ֆոնդ FFV 6823 – 6847:
20 Ա. Բակունց, Երկեր, Երևան, 1986, էջ 361:
21 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի  ֆոնդ FFV 6669 – 6671:
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նի բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, որոն ցից մի այն 17 մի ա վոր հե քի աթ տպագր վել է 
ՀԺՀ VII հա տո րում, մա ցած գրա ռում ե րը մա ցել են ան տիպ (FFVII ֆոնդ):

Սյու նի քի հե քի ա թա սաց ներն առանց բա ցա ռու թյան բնիկ ներ են (Զան գե-
զուր, Մեղ րի, Սի սի ան, Խնձո րեսկ, Յայ ջի, Շի նու հար, Տեղ, Խա նա ծախ, Քա րա-
շեն, Վե րի շեն, Գո րիս, Շա ղաթ): Նրանց մաս նա գի տա կան կազ մը բազ մա շերտ 
է՝ ար հես տա վոր ներ, հո ղա գործ ներ, աշուղ ներ, երա ժիշտ ներ և այլն. նրանք 
օժտ ված են հե քի ա թա յին սյու ժե նե րի ու մո տիվ ե րի լայն իմա ցու թյամբ:

Ժո ղո վա ծում տեղ են գտել Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար շա վի 
գրա ռած նյու թե րը՝ հի վան դու թյան և բուժ ման առաս պե լույ թի, բուժ ման ծի սահ-
մա յա կան կեն սա ֆի զի կա կան, բու սա կան և կեն դա նա կան ծագ մամբ դե ղա նյու-
թե րի կի րա ռու թյուն նե րի մա սին, որոնք ընդ հան րու թյուն ներ են դրսև ո րում Հա-
յաս տա նի ազ գագ րա կան տար բեր շրջան նե րից գրա ռած նույ նան ման դի պա շա-
րե րի հա մա տեքս տում: Այդ առա կա տիպ հե քի աթ-զրույց նե րի մի խում բը առնչ-
վում է միջ նա դա րյան առաս պե լա կան բժիշկ և իմաս տուն Լոխ մա նի գոր ծու նե ու-
թյա նը և հայտ նի է նրա անու նով՝ «Բժիշկ Լոխ ման»22 (Չար սան ճագ), «Լող մանն 
ու հա սա րակ մար թը»23 (Տու մի-Հադ րութ) և այլն: Դրանց մի խումբն էլ առնչ վում 
է այլ անուն նե րով հայտ նի կամ պար զա պես անա նուն բժիշկ-իմաս տուն նե րի 
գոր ծու նե ու թյա նը՝«Դա լի Սե լիմ», «Ճու կօ և Ճէյ րան», «Շահ Մա րան» և այլն24: 
Խմբար շա վի նյու թե րում իմաս տուն բժիշ կը անա նուն է, բայց բա նա հյու սա կան 
դի պա շա րե րի ու սում ա սի րու թյամբ պարզ վում է, որ խոս քը նույն բժշկա պետ 
Լոխ մա նի մա սին է: Ա. Նա զի նյա նի և Վ. Սա հա կյա նի գրա ռած «Օձի թույ նը»25, 
«Բժիշկն ու հի վան դը»26 ան տիպ դի պա շա րե րում բժիշ կը հի վանդ մար դուն ապ-
րե լու ըն դա մե նը մի քա նի օր է տա լիս, ճիշտ այն պես, ինչ պես Ար ցա խի Դաշ բու-
լաղ գյու ղից գրառ ված «Դ⅓րդեն նհետ դ⅓րմ⅓նն էլ կա27», Կա րի նից գրառ ված 
«Ախ չիկն ու օձը»28 հե քի աթ նե րը և այլն: Լոխ մա նը զննում է հի վան դին. «Մին 
ռե ցեպտ ա կյի րում, թա՝ քյի նա, մին չև մին շե բա թը մըռ նե լու ըս»29: Մտա հոգ 
մար դը, որ էլ ոչինչ չու ներ փրկե լու, սար ու ձոր է ընկ նում և քաղ ցե լով՝ չո բա նից 
կաթ է խնդրում: Չո բա նը մի սև ոչ խար է բռնում և հի վան դի խնդրան քով կթում 
է գետ նին ըն կած մարդ կա յին գան գի («կար կաժ») մեջ, որ տեղ փսխել էր օձը: 
Խմբար շա վի գրա ռած «Օձի թույ նը»30 հե քի աթ-առա կում հի վան դը դի մում է իր 

22 Էմինեան ազգագրական ժողովածու (այսուհետ՝ ԷԱԺ), հ. Բ, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902,  
էջ 267 – 276:

23 Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, կազմել, ներածությունը գրել և ծանոթագրել են Ա. Ղա զի-
յանը, Ս. Վարդանյանը, Երևան, 2004, էջ 156 – 158:

24 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Թ. Հայրապետյան, Արքետիպային հարակցումերը հայկական 
հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան 2016, էջ 65:

25 ՀԱԻԲԱ, Զանգեզուրի բանահյուսական խմբարշավ (այսուհետ՝ ԶԲԽ),  Սիսիան, FFVII 6465 –  
6469:

26 ՀԱԻԲԱ, ԶԲԽ, FFVII 6475 – 6477:
27 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 202:
28 ՀԺՀ, հ. IX, Երևան, 1968, էջ 540 – 541:
29 Բաքվի հայոց բանահյուսությունը,  էջ 157:
30 ՀԱԻԲԱ, ԶԲԽ, FFVII 6465 – 6469:
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ծա ռա յին. «Դե որ պժշկու թյուն չկա, արի տու ինձ էս քշեր տար իմ ոչ խա րի ար-
խա ջը (փա րախ) թող քի շե րը վեր ջին ան գամ իմ ոչ խար նե րի մոտ քնեմ, որ մեռ-
նե լու եմ»31: Հի վան դը պատ վի րում է, որ սև ոչ խա րի կա թից մա ծուն պատ րաս-
տեն իր հա մար: «Կշեր վա մի ժա մա նակ, ծա ռան զար թուն էր, տե սավ, որ մի օձ 
եկավ, մա ծու նը կե րավ, էլի հետ տվեց ամա նի մեջ: Ծա ռան էս պա նը տե սավ, 
մտա ծեց. «Լավ էլավ, թույ նա վո րեց, թող աղան ու տի, մեռ նի: Ի՞նչ ա, ես էլ շատ 
տանջ վում եմ»32: Փաս տո րեն ան բու ժե լի հի վան դը փրկվում է սև ոչ խա րի կա թից 
մե րած մա ծու նով, որի մեջ իր թույնն էր թա փել օձը: Իսկ «Բժիշկն ու հի վան դը»33 
դի պա շա րում հի վան դին փրկում է կա ղամ բը («հում քյա լամ»), որի օգ տա կար 
հատ կու թյուն նե րը լայ նո րեն տա րած ված են ժո ղովր դա կան բժշկու թյան մեջ: 
Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նի՝ Մեղ րի ից գրա ռած «Չօ բա նա նաղ լը»34 հե քի ա թը նույն-
պես տեղ է գտել ժո ղո վա ծում, որ տեղ բու ժու մը իրա կա նաց վում է ծի սահ մա յա-
կան բժշկու թյան մեջ հայտ նի խա չակնք ված ջրի մաք րա գոր ծող զո րու թյամբ:

Ս. Խան զա դյանն իր գրա ռում ե րին կցած ծա նո թագ րու թյուն նե րից մե կում 
դի տար կում է վի պա կան բա նա հյու սու թյան տար բեր ժան րե րի՝ էպո սի ու հե քի ա-
թի հա ման ման սյու ժե նե րի ու մո տիվ ե րի աղերս նե րը. ««Կտրիչ տղան»35 հե քի-
ա թը նման է «Սաս նա ծռեր» էպո սի վա րի անտ նե րից մի քա նի սին…Ծո վի Ջա-
լալ, Խա թուն խա նում, ձի ու ծո վից հա նե լը, խորթ հոր պատ մու թյու նը և այլն՝ 
նմա նու թյուն ներ են էպո սին»36:

«Կտրիչ տղան» հե քի ա թի սյու ժեն հա մա պա տաս խա նում է Հանս-Յորգ Ու-
թե րի (ATU) «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի 552 թվա հա մա-
րին37 և շա րու նա կում է խոր քա յին ընդ հան րու թյուն ներ դրսև ո րել «Սաս նա ծռե-
րի» տար բեր ճյու ղե րի հետ. «Կտրի չը ըրա զու մը ⅔ւրան հորն ա տես նում, հերն 
ասում ա. — Վեր թի, ծո վի Ջա լալ ծին հե տա կոխ կիտ, եր կաց կոխ կիտ մեծ քա-
րին տա կան ըն դա յի հար-ջի լա վը տ⅔ւս կալ, տիր յի րան, ջի լա վը ըռե խը քցի, 
նստի, ըշ տեղ օզես, կտա նի հըսց նի»38:

«Սաս նա ծռե րի» հետ որոշ աղերս ներ ու նի նաև Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նի՝ 
Մեղ րի ից գրա ռած «Ուս կէ խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն նա ղը լը»39 հե քի ա թը, որ տեղ պա ռա վը 
հե րո սին պատ մում է, որ ջրար գել վի շա պի պատ ճա ռով եր կի րը ծա րա վի է մատն-

31 Նույն տեղում:
32 Նույն տեղում:
33 Նույն տեղում, FFVII 6475 – 6477:
34 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 654 – 658:
35 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 411 – 416:
36 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII 6099:
37 H.-J. Uther. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, I, FF Communica-

tions. Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2011, p. 322. Բանագիտության մեջ Հանս-Յորգ 
Ութե րի «Միջազգային հեքիաթների տիպերը» նշացանկը ընդունված է հակիրճ  հղել ATU 
(Աար նե-Թոմփսոն-Ութեր), քանի որ Ութերի առավել արդիականացած նշացանկի հիմքում 
ընկած է Աարնե-Թոմփսոնի նշացանկը – Ծ. Կ.:

38 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ,  FFII 6099:
39 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 585 – 597: Հեքիաթի ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Զարեհ Տեր-Մինասյանի ֆոնդ, FFIV 

1929 – 1954:
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վել: Պա ռավ ասում է. «Հէ սէ տա սը տա րէվ ի մին տըս նէր կու գըլ խա նէ վի շապ 
նըս տած ա մէր ջրի գ⅔լը, մէզ ջ⅔ւր չի ն⅓ս, հու հօր խընդ րիս ի ջ⅔ւր տա նի մէ տիլ 
մին ախ չիկ տա: Մէր քա ղա քա մը ալ ախ չիկ չի մա ցալ, ⅓ս⅔ւր ⅓լ մեր թա քա վօ րը 
⅔ւրէն մին ճա րը մա դար ախ չի կի տը նը լաս կան ա տա ⅓նդ⅔ւր, հոր ջ⅔ւր վիր առի, 
թ⅓ չէ զօր քը ծա րավ կու տուր վիլ ի»40:

Վե րո հի շյալ հե քի ա թի հե րո սը խան չա լի մի հար վա ծով կտրում է տաս ներ-
կու գլխա նի վի շա պի ինը գլուխ նե րը, և այդ ծան րու թյու նը քարշ չտա լու հա մար 
վեր ջի նիս տաս ներ կու լե զու նե րը կտրե լով՝ պա հում է թաշ կի նա կի մեջ:

Հնա գույն պատ կե րա ցում ե րի հա մա ձայն՝ հե րո սի վար կը ժո ղովր դի աչ-
քում բարձ րա նում է այն ժա մա նակ, երբ նա իբ րև ապա ցույց բե րում է իր զո հի 
մարմ ի մի մա սը՝ գլու խը, ծնո տը, ատամ ե րը, քի թը, ականջ նե րը41, մեզ հե-
տաքրք րող նյու թի պա րա գա յում՝ վի շա պի լե զու նե րը՝ հե քի ա թում42 և Կոզ բա դի-
նի ատամ երն ու շրթունք նե րը՝ «Սա սուն ցի Դա վիթ» էպո սում43:

Թա գա վո րի նա զի րը, նեն գա փո խե լով փաս տե րը, իբր ինքն է սպա նել վի շա-
պին, հրա պա րա կում հա վաք ված ժո ղովր դին ի ցույց՝ շուռ է տա լիս սայ լը, որ տե-
ղից թափ վում են վի շա պի տաս ներ կու գլուխ նե րը: Հենց այդ ժա մա նակ հայտն-
վում է վի շա պաս պան հե րո սը և իրա վամբ իր հարցն է ուղ ղում կեղ ծա րա րին. «Պա 
⅓դ վի շա փուն լ⅔ւզ⅔ւ չի օնի՞»: Նա զիրն իրեն չի կորց նում և պա տաս խա նում է. «Վի-
շա փը վխէ լուց լ⅔ւզ⅔ւն կօլ ա տը վալ»44: Հե քի ա թի հե րո սը բա ցում է թաշ կի նա կը և 
վի շա պի տաս ներ կու լե զու նե րը, իբ րև իրե ղեն ապա ցույց, տե ղադ րում գլուխ նե րի 
մեջ: Նա զիրն ար ժա նի պա տիժ է ստա նում, իսկ տղան դառ նում է թա գա վոր:

«Թա քա վո րի տղան» հե քի ա թի տո ղա տա կում ար ված ձե ռա գիր գրա ռու մից 
պարզ է դառ նում, որ բա նա հա վաք Ս. Խան զա դյա նը ծա նոթ է նաև տվյալ հե քի-
ա թի մի ջազ գա յին՝ մաս նա վո րա պես՝ հնդկա կան զու գա հե ռին45:

Ու սու ցիչ եղած ժա մա նակ Ս. Խան զա դյա նը Յայ ջի, Վե րի շեն, Խա նա ծախ 
գյու ղե րում ոչ մի այն բազ մա ժանր բա նա հյու սա կան նյու թեր է գրա ռել46, այ լև 
ստեղ ծել է ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի գրա կան լեզ վով պա տում եր՝ («Թա գա-
վո րը, այ գե պանն ու օձը»47, «Եր կու եղ բայր ներ»48) և զան գե զու րյան բար քերն ու 

40 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 590:
41 Լալայեան Ե., Ծիսական կարգերը հայոց մէջ // Ազգագրական հանդէս, XXI գիրք, Թիֆլիս, 

1911, էջ 179 – 181: Հայ մատենագրության մեջ ևս տեղեկություններ կան նմանատիպ փաստերի 
վերաբերյալ (Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, թարգմանությունը և ծանոթա-
գրությունները Ստ. Մալխասյանցի, Երևան, 1987, Հինգերորդ դպրություն, գլուխ Դ, էջ 305, 
գլուխ Ե, էջ 309, գլուխ Զ, էջ 315, գլուխ ԽԳ, էջ 387, Հովհան Մամիկոնյան, Տարոնի Պատմություն, 
թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները՝ Վ. Վարդանյանի,  Երևան, 1989, 
Պատճեն երկրորդ, էջ 89, Պատճեն երրորդ, էջ 99):

42 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 591:
43 Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, Երևան, 1981, էջ 206:
44 ՀԺՀ, հ. VII,  էջ 592:
45 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII 6119:
46 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 4655 – 4725; 4757 – 4761; 5053 – 5071; 4769 – 4773; 4847 – 4851; 4861 – 4875:
47 ՀԱԻԲԱ,  նույն տեղում,   FFII 4907 – 4908:
48 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում,  FFII 4981 – 4987:
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սո վո րու թյուն նե րը խտաց նող ժո ղո վա ծու ներ՝ «Կար միր շու շան ներ»49, «Ավան-
դա տուն»50, Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ»51 և այլն:

2019 թ.-ին թե մա տիկ մեր խում բը գրա ռել է Սյու նի քում կեն ցա ղա վա րող ոչ 
նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան բա նա հյու սա կան բազ մա ժանր նյու-
թեր, որոնք զե տեղ ված են սույն ժո ղո վա ծո ւում և հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն 
հե տա գա ու սում ա սի րող նե րի հա մար վեր լու ծե լու բա նա վոր խոս քի՝ տա րա ծա-
ժա մա նա կա յին փո փո խու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված տե ղա շար ժե րի բնա կա-
նոն գոր ծըն թաց նե րը:

Հե տաքր քիր է նկա տել, որ հա մե մա տա բար ուշ շրջա նի գրա ռում ե րում 
նույն պես պահ պան վում են պատ մա կան այս կամ այն դեպ քի մա սին, մեծ աշ-
խար հի հայտ նի մարդ կանց ան վան շուր ջը հյուս ված զրույց ներ, որոնք հան գում 
են դի պուկ ու անակն կալ լու ծում ե րի: «Վար թե րը պու՛ք չի տաք» ավան դու թյան 
մեջ, երբ Լենկ-Թե մու րը ար շա վում է Պարս կաս տա նի վրա, պար սիկ մեծ բա-
նաս տեղծ Հա ֆե զը աղ ու հա ցով և հպա տա կու թյան խնդրան քով դի մա վո րում է 
նրան: «Լենկ Թե մու րը ասում ա.

— Տու հուվ ե՞ս:
— Ես Հա ֆիզն եմ:
— Ես հունց գի դա՞մ, վեր տ⅔ւ Հա ֆիզն ես:
Հա ֆիզն ասում ա.
— Կան չի թո ռա նըս, հը լը հար ցում ըրա, իմ կի րած նես ան կյիր գյու դում ա, 

քը զե տե կա սե»:
Հա ֆե զի թոռ նի կը՝ շատ փոք րիկ ու սի րուն մի աղջ նակ, կանգ նում է և հուզ-

մուն քով սկսում ար տա սա նել. «Վար թե րը պուք չի տաք…»52:
«Լենկ Թե մու րը եշում ա, եշում, սեր տը կը կը ղում ա, ասում ա, լյավ Հա ֆիզ, 

ես ծեր քը ղա քեն վաս չեմ տալ: Թ⅓ ես ըշ խար քես մեծ տերն ու տի րա կալն եմ, 
տ⅔ւ էլ մեծ բա նաս տեղծն ես, Շի րա զը քեզ եմ բաշ խում»53:

Զան գե զու րը մա քա ռում ե րով և պատ մա կան իրա դար ձու թյուն նե րով հա-
րուստ բնաշ խարհ է և պա տա հա կան չէ, որ ավան դա պա տու մը Զան գե զու րում 
սիր ված բա նա հյու սա կան ժանր է, քա նի որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սրբաց-
նե լու ժո ղովր դի ան կա խու թյան և ինք նու թյան հա մար մարտն չող հե րոս նե րին: 
Սե րո Խան զա դյա նի վե րոն շյալ ֆոն դում54 պահ պան վում են մեծ թվով տե ղագ-
րա կան կամ ստու գա բա նա կան, բա ցատ րա կան, վար քա բա նա կան ավան դու-
թյուն ներ՝ Դա վիթ Բե կի55, Մխի թար Սպա րա պե տի56, Հով հան Որոտ նե ցու57, 

49 Ս. Խանզադյան, Երկերի ժողովածու հինգ հատորով, հատոր չորրորդ, Երևան, 1968,  522 էջ:
50 Ս. Խանզադյան, Ավանդատուն, Երևան, 1986, 283 էջ:
51 Ս. Խանզադյան, Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, Երևան, 1970, 158 էջ:
52 Թ. Հայրապետյանի Դաշտային բանահյուսական նյութեր (ԴԲՆ), 2011 թ., տետր  № 1:
53 Նույն տեղում:
54 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII  5305 – 5307; 5313 – 5323; 5407 – 5411; 5413 – 5419; 5424 – 5439; 

5471 – 5479; 6223 – 6227:
55 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 5481; 6209 – 6211:
56 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 6213 – 6215:
57 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 6165:



23

Սուրբ Վար դա նի58, Զան գե զու րի59, Գո րի սի60, Ագ ռա վի աղ բյու րի61, Կա քա վի աղ-
բյու րի62, Ջրով թոն րի63 և այլ նի վե րա բե րյալ, որոնք դա սա կար գել ենք ըստ Արամ 
Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի առա ջա բա նում խմբա վոր ված 
սկզբունք նե րի:

Հնա րա վոր է, որ որոշ դեպ քե րում պատ մու թյունն ու ավան դու թյու նը հա մա-
խոս լի նեն, սա կայն նա խա պես ասենք, որ ավան դու թյու նը, մե ծավ մա սամբ, ժո-
ղովր դի վի պա ա ռաս պե լա բա նա կան պատ կե րա ցում ե րի ար դյունք է, որը կա-
րող է նաև իրա կա նին խառն ված մտա ցա ծին ու զգա յա կան տե ղե կու թյուն ներ ու 
մի ջա դե պեր հա ղոր դել: Զո րօ րի նակ՝ Ս. Խան զա դյա նի գրա ռած «Գո րիս» ավան-
դա պա տու մի հա մա ձայն՝ «Հին ժա մա նակ Կյո րի սից տի յեր եղել են վե ղի մի ջի 
շի նած տներ: Թուր քե րը էտ տը նը տե ղե րիտ ասալ են Գյա վու րիս տան, այ սինքն՝ 
գյա վուր նե րի՝ հայ քրիս տո նյա նե րի տեղ: Էտ անու նիցտ էլ առա ջա ցալ ա Գյավ-
րուս, Գյո րուս, Գո րիս»64:

Գո րիս և Զան գե զուր տե ղա նուն նե րի մա սին բա զում ավան դու թյուն ներ 
կան, որոնք ժո ղովր դա կան ստու գա բա նու թյուն ներ լի նե լով հան դերձ, չեն կա րող 
հա վակ նել պատ մա աշ խար հագ րա կան, լեզ վա բա նա կան կամ աշ խար հա քա ղա-
քա կան այս կամ այն խնդրի լուծ մա նը: Սա կայն չի բա ցառ վում նաև, որ ժո ղովր-
դա կան ավան դու թյու նը կա րող է նպաս տել լուծ ման ճիշտ բա նա լին գտնե լուն:

Անդ րա նի կի և Նժդե հի մա սին մեր գրա ռում ե րում ասա ցող նե րը գե րա դա-
սում են գրա կան խոս քը, ին չը, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, սի րե լի հե րոս նե-
րի մա սին հյուս ված հե ղի նա կա յին եր գե րի ազ դե ցու թյան ար դյունք է, զո րօ րի-
նակ.

Հե ռա վոր Բալ կա նյան ճա կա տում,
Նժդեհ-Անդ րա նիկ մար տի են կան չում
Ջարդ տվին դա ժան թուր քե րի զոր քին
Մեր կտրիճ նե րը Ղա րա քի լի սում65:

Կամ՝
Խուս տու փա լանջն ես հսկում
Մեր տանջ ված ախ պեր Նժդեհ,
Ցա վը պա հած քո հո գում
Մեր հե րոս ար ծիվ Նժդեհ:
Ան ցել ա էս քան տա րի
Շուն թուր քից պրծում չկա

58 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 5541:
59 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 5423; 5427:
60 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 6291:
61 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 5549 – 5551:
62 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 5489:
63 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII 5621:
64 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII 6291:
65 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Տեղ գյուղ, 2019 թ., Ժողովրդական նոր երգեր, տե՛ս № 8 – 10:
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Քու հո գին թող սա վառ նի
Մեր ան վախ հո ղի վի րա66:

Մեր հե րոս նե րի մա սին կան նաև բար բա ռով հյուս ված եր գեր.
Անդ րա նի կը հը սա լա Զա բուղ կյե տին,
Լո խուն քըդ եկաք թոր քին վա յին:
Կե ծա կան ու ժեղ ա Անդ րա նիկ փա շան
Սուս ան մին չի Մար քիզ թոր քը հո գի յա տամ:
Անդ րա նի կին անա լը ղեն ճյուր տա ռած,
Խան չալն ա մա ու զե րը քու չու մը յեր տա ռած,
Էտ շտեղ ա՞ փախ ճում վըխ լը կոտ թոր քը,
Առա ջը Զա բուղն ա, քա մա կը՝ տժոխ կը67:

Սյու նե ցի նե րի կեն սըն թա ցում բա նա ձև ա յին խոս քը առօ րյա կի րա ռու թյուն 
ու նի: Ըն տա նի քի ներ սում կեն ցա ղա յին-իրա վա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վե րապ րուկ նե րի մա սին է վկա յում Սյու նի քում կեն ցա ղա վա րող ասաց ված քը՝ 
գեր դաս տա նի ավագ ան դա մի կա րև որ դե րա կա տա րու թյան մա սին. «Տա նը վեր 
մեծ չի նի, տե ղը քյո թուկ կը տի նեն»68: Սո ցի ալ-փի լի սո փա յա կան ընդ հան րա-
ցում ե րի տե սան կյու նից ու շագ րավ է հե տև յալ ասաց ված քը. «Քյա սիբ մար թին 
սերտն ա լեն, հը րուս տին՝ տե ղը»69:

Մեր գրա ռած նյու թե րում սյու նե ցին շա րու նա կում է ար ժև ո րել հա մու հո տով, 
բա նա ձև ա յին են թա տեքս տե րով հա րուստ, սեղմ ու բո վան դա կա լից ժո ղովր դա-
կան խոս քի կա րև ո րու թյու նը. «Չաթ վին (պա րան) էր գյանն ա լյավ, ամա զրու-
ցին՝ կար ճը»70: Այդ նույն «չա թուն» շատ խորհր դան շա կան է. «Չա թուն շտեղ վեր 
պի րա կում ա, ըն դեղ էլ կը տըր վում ա»71՝ ակ նար կե լով դի պուկ խոս քի ար ժեքն ու 
մարդ կա յին համ բե րու թյան սահ ման նե րի ընդ հա տու թյու նը:

Հայ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան դա սա կար գում ըստ տե ղագ րա կան 
և ազ գագ րա կան հատ կա նիշ նե րի բխում է մեր ժո ղովր դի պատ մա կան կյան քի 
որոշ հան գա մանք նե րից: Բա նա հյու սա կան նյու թե րի խմբա վոր ման այս սկզբուն-
քի շնոր հիվ ի հայտ են գա լիս տվյալ խմբի, կոնկ րետ դեպ քում՝ Սյու նիք-Զան գե-
զու րի բա նա վոր մշա կույ թը մի ա վո րող աշ խար հագ րա կան, լեզ վա բար բա ռա յին, 
սո ցի ալ-տնտե սա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սո վո րու թյուն նե րը, կյանք ու 
կեն ցա ղի բնո րոշ գծե րը: Սյու նի քից գրառ ված բա նա հյու սու թյան գե րակ շիռ մա-
սը ավան դա կան սյու ժե ներ են, որոնք պատ կա նում են ժան րի հնա գույն տի պին 
և գա լիս են հա զա րա մյակ նե րի խոր քից:

Զան գե զու րի բա նա հյու սու թյու նը Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րից գրառ-
ված ազ գա յին եր կա ցան կի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում և մո տի վա յին բազ-

66 Նույն տեղում:
67 Նույն տեղում:
68 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Տեղ գյուղ, 2019 թ., Առած-ասացվածքներ, №   1113:
69 Նույն տեղում, №  1120:
70 Նույն տեղում,  № 1104:
71 Նույն տեղում, № 1105:
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մա զան զու գա հեռ նե րով, վառ երև ա կա յու թյամբ, էթ նոմ շա կու թա յին ինք նա տիպ 
լու ծում ե րով պատ մա ճա նա չո ղա կան մեծ ար ժեք է ներ կա յաց նում:

Սյու նի քից գրառ ված հե քի աթ նե րի թե մա տիկ ու մո տի վա յին փո խառն չու-
թյուն նե րը, որ պես հա մաշ խար հա յին բա նա հյու սա կան մշա կույ թի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս, ծա նո թագ րու թյուն նե րում ին դեք սա վոր վել են ըստ Հանս-Յորգ Ու թե րի 
(ATU) «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» եռա մաս նշա ցան կի, որով ներ կա-
յումս առաջ նորդ վում են հե քի ա թա գի տա կան մի ջազ գա յին շրջա նակ նե րը, և որի 
ար դի ա կա նա ցած սկզբունք նե րով այժմ Հա յաս տա նում ԳԱԱ ՀԱԻ բա նա հյու սու-
թյան տեքս տա բա նու թյան բա ժի նը դա սա կար գում է հայ կա կան հե քի աթ նե րի 
բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը (ղե կա վար և հա մա կար գող՝ բ.գ.դ. Թա մար 
Հայ րա պե տյան):

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» վեր նագ րով աշ խա տու թյան մեջ հա մա-
կարգ վել է Սյու նի քի բա նա վոր ավան դու թյան՝ վի պա կան, քնա րա կան, ասույ-
թա բա նա կան ողջ ժա ռան գու թյու նը, որով էլ Սյու նի քի մար զը գի տա կան հան րու-
թյանն է ներ կա յա նում և հան րահռ չակ վում որ պես մեկ ամ բող ջա կան բա նա հյու-
սա կան մշա կու թա յին տա րածք:

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» ժո ղո վա ծուն կազ մե լիս հե տև ել ենք տեքս-
տա բա նա կան հե տև յալ սկզբունք նե րին և կա նոն նե րին.

Ժո ղո վա ծո ւի նյու թե րի լե զուն բար բառն է, որը բնագ րա յին փո փո խու թյան, 
խմբագր ման, վե րա նայ ման են թա կա չէ: Քա նի որ բնագ րե րը գրառ վել են տար-
բեր բա նա հա վաք նե րի կող մից, տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում, ուս տի մի օ-
րի նակ դարձ նե լու նպա տա կով կի րառ վել է նոր ուղ ղագ րու թյուն և կե տադ րու-
թյուն: Պա տա հում են դեպ քեր, երբ որոշ բա նա սաց ներ այն քան էլ հե տև ո ղա կան 
չեն բար բա ռը պահ պա նե լու հար ցում: Այս դեպ քում ու նենք գրա կա նա խա ռը 
գրա ռում եր, որոնք վկա յում են ժա մա նա կի մեջ նյու թի կրած փո խա կեր պում ե-
րի մա սին: Բնագ րե րի մեջ ասա ցո ղի, բա նա հա վա քի, կազ մո ղի բա ցատ րու թյուն-
նե րը առանձ նաց վում է բուն բնագ րից, դրվում տո ղա տա կին, նշե լով՝ 
Ծ.Ա. (ծա նո թու թյուն ասա ցո ղի), Ծ. Բ. (ծա նո թու թյուն բա նա հա վա քի), Ծ. Կ. (ծա-
նո թու թյուն կազ մո ղի):

Մի քա նի խոսք ժո ղո վա ծո ւի բա ժին նե րի և կա ռուց ված քի մա սին:
«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» ժո ղո վա ծուն բաղ կա ցած է հե տև յալ բա ժին-

նե րից.
1.  Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն
2.  Քնա րա կան բա նա հյու սու թյուն
3.  Բա նա ձև ա յին-ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյուն
Ժո ղո վա ծուն ու նի.
ա) Նե րա ծու թյուն, բ) հիմ ա կան բնագ րեր, գ) հա վել ված I, գի տա կան տա-

ռա դար ձու թյամբ նմուշ ներ դ) հա վել ված II, բա նա սաց նե րի և բա նա հա վաք նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ, ե) ծա նո թագ րու թյուն ներ, զ) բա ռա րան, է) բա-
նա հյու սա կան նյու թե րի ցանկ՝ ըստ ծագ ման վայ րի, բա նա սա ցի, գրա ռո ղի, ը) 
հա տուկ անուն նե րի՝ անձ նա նուն նե րի և տե ղա նուն նե րի ցան կեր, թ) հա մա ռո-
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տագ րու թյուն ներ և օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցանկ, ժ) ռու սե րեն, անգ լե-
րեն ամ փո փում եր:

Նե րա ծա կան մա սում պատ կե րա ցում է տրվում «Սյու նի քի բա նա հյու սու-
թյու նը» թե մա յի ընտ րու թյան, քննվող խնդիր նե րի էու թյան և բո վան դա կու թյան, 
ժա մա նա կագ րա կան տար բեր ընդգր կում ե րով դրանց գրանց ման, դա սա կարգ-
ման, անձ նագ րա վոր ման աշ խա տանք նե րի կա րև ո րու թյան մա սին: Անդ րա դարձ 
է կա տար վել Գո րի սի բար բա ռի հնչյու նա կան և ձև ա բա նա կան առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին, շա րադր վել է պատ մա աշ խար հագ րա կան հա մա ռոտ ակ նարկ՝ 
Մեծ Հայ քի ին նե րորդ նա հան գի՝ Սյու նիք-Զան գե զու րի մա սին:

1. Հիմ ա կան բնագ րեր, որ տեղ ներ կա յաց ված են բո լոր այն բա նա հյու սա-
կան նյու թե րը, որոնք կա ռուց ված քով, բո վան դա կու թյան ամ բող ջա կա-
նու թյան և ժան րա յին-գե ղար վես տա կան տե սա կե տից հնա րա վո րինս 
ան խա թար են:

2. Հա վել ված I, որ տեղ ներ կա յաց ված են «Քը ռա սուն ըս կե սուր», «Խաշ-
փուշ ադէ րը», «Մօլ լան ու կյո ղե րը», «Ուս կէ խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն նա ղը լը» բնագ-
րե րը՝ Գո րի սի բար բա ռի գի տա կան տա ռա դար ձու թյամբ:

3. Հա վել ված II, որ տեղ ներ կա յաց ված են բա նա սաց նե րի և բա նա հա վաք-
նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ:

4. Ծա նո թագ րու թյուն ներ, որ տեղ հեր թա կա նու թյամբ տե ղե կու թյուն ներ են 
հա ղորդ վում բա նա հյու սա կան նյու թե րի գրառ ման հան գա մանք նե րի՝ 
ասա ցո ղի, տե ղի, ժա մա նա կի, հրա տա րա կու թյուն նե րի մա սին:

5. Բա նա հյո սա կան նյու թե րի ցանկ՝ ըստ ծագ ման վայ րի, բա նա սա ցի և 
գրա ռո ղի:

 Բա ռա րան, որ տեղ ընդգրկ ված են ժո ղո վա ծո ւում հան դի պող բար բա ռա-
յին ու փո խա ռյալ դժվա րըմբռ նե լի բա ռե րի իմաստ ներն ու նշա նա կու-
թյուն նե րը: Բա ռե րի ու դարձ վածք նե րի բա ցատ րու թյան ժա մա նակ նկա-
տի է առն ված սույն ժո ղո վա ծո ւի տեքս տե րում պա րու նա կող իմաստն ու 
առու մը: Բա ռա րա նում օգ տա գործ ված են նաև բնագ րե րի էջա տա կե րին 
դրված բա նա հա վաք նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը՝ հարկ եղած դեպ քում 
ճշտե լով ու լրաց նե լով դրանք: Սույն բա ռա րա նը պատ րաս տե լիս օգ տա-
գոր ծել ենք Սա հակ վար դա պետ Ամա տու նու «Հա յոց բառ ու բա նը» (Վա-
ղար շա պատ, 1912), Հրա չյա Աճա ռյա նի «Հա յե րեն գա վա ռա կան բա ռա-
րա նը» (Թիֆ լիս, 1913), Կոս տան դին Մե լիք-Շահ նա զա րյա նի «Զուռ նա-
Տմբլա» (Վա ղար շա պատ, 1907) գրքին կցված բար բա ռա յին բա ռե րի բա-
ցատ րա կան բա ռա րա նը, ինչ պես նաև տաճ կե րեն-հա յե րեն, պարս կե-
րեն-հա յե րեն բա ռա րան ներ ու բա ռա ցան կեր:

6. Հա տուկ անուն նե րի ցան կեր, որոն ցում ներ կա յաց ված են պատ մա կան 
նշա նա վոր դեմ քե րի, սո վո րա կան անձ նա նուն նե րի, հե քի ա թա յին-առաս-
պե լա կան արա րած նե րի, կեն դա նի նե րի, իրե րի գոր ծիք նե րի անուն նե րը, 
որոնք բա նա հյու սա կան նյու թե րում հան դես են գա լիս որ պես հե րոս ներ: 
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Մարդ կանց ու կեն դա նի նե րի հատ կա նիշ նե րը բնու թագ րող մակ դիր ներն 
ու մա կա նուն նե րը նույն պես ըն կալ վում են իբ րև հա տուկ անուն ներ, եթե 
գրվում են մե ծա տա ռով: Տե ղա նուն նե րի ցան կը ընդգր կում է հե քի աթ նե-
րում տեղ գտած պատ մա կան ու հե քի ա թա յին-առաս պե լա կան վայ րե րի 
անուն ներն ու ան վա նում ե րը:

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» ժո ղո վա ծո ւի նյու թե րը ինչ պես լեզ վա բար-
բա ռա յին, այն պես էլ գրառ ման մա կար դա կի ու վի ճա կի տե սա կե տից իրա րից 
բա վա կան տար բեր վում են: Դա բա ցատր վում է բազ մա դա րյան կռիվ ե րով, մա-
քա ռում ե րով, ավե րա ծու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված տե ղա հա նում ե րով, 
գաղ թե րով՝ ինչ պես դե պի Սյու նյաց եր կի րը, այն պես էլ Սյու նյաց երկ րից դե պի 
հե ռա վոր վայ րեր, ինչն էլ ազ դե լով բար բա ռի ընդ հա նուր վի ճա կի վրա՝ ավել 
կամ նվազ չա փով տե ղա շար ժեր է առաջ բե րել նրա մեջ: Այս բո լո րով հան դերձ 
Սյու նի քի հա յու թյու նը հե րո սա բար մա քա ռել է օտար զավ թիչ նե րի դեմ՝ պահ պա-
նե լով իր գո յու թյու նը և դրա հետ մի ա սին նաև իր լեզ վի անա ղար տու թյու նը, որն 
իբ րև ինք նու րույն տե ղա կան բար բառ գո յու թյուն է ու նե ցել դե ռևս հնա գույն ժա-
մա նակ նե րից, ին չի մա սին վկա յում են V դ. պատ միչ Կո րյու նը և VIII դ. մեծ քե-
րա կան Ստե փա նոս Սյու նե ցին:

Քա նի որ ժո ղո վա ծուն ամ բող ջա պես նվիր ված է Սյու նի քի բա նա հյու սու թյա-
նը, ուս տի ստո րև տրվում են Սյու նի քի բար բա ռի առանձ նա հատ կու թյուն նեը՝ 
ըստ լեզ վա բան Ալ. Մար գա րյա նի72, որը ներ կա յաց նում է բար բա ռին բնո րոշ լեզ-
վա բա նա կան մի շարք իրո ղու թյուն ներ՝ հնչյու նի հա վե լու մը, ան կու մը, կրկնու-
թյու նը, դրա փո խու թյու նը, տար բեր ժա մա նա կա ձև ե րի դրսև ո րում ե րը, եղա-
նակ նե րի կազ մու թյու նը:

Գո րի սի բար բա ռի հնչյու նա կան և ձև ա բա նա կան  
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը
Գո րի սի (իմա՝ Սյու նի քի) բար բա ռը պատ կա նում է ում ճյու ղին և հա յե րե նի՝ 

նե կա յումս կեն դա նի ու մեծ հան րու թյուն ընդգր կող բար բառ նե րից է. խոս վում է 
ՀՀ Գո րի սի շրջա նի բո լոր գյու ղե րում ու Գո րիս քա ղա քում, ինչ պես նաև հա րև-
ան՝ Սի սի ա նի ու Ղա փա նի շրջան նե րի սահ մա նա մերձ որոշ գյու ղե րում: Հե տև ա-
բար՝ Գո րի սի բար բա ռը խիստ տե ղայ նաց ված բար բառ է ու գտնվում է որո շա կի 
աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րում: Այն հա մընկ նում է պատ մա կան Սյու նյաց աշ-
խար հի Հա բանդ գա վա ռին՝ նե րա ռե լով նաև այն պի սի բնա կա վայ րեր, որոնք 
պատ կա նել են մեր ձա կա՝ Ծղուկ(ք) կամ Բաղք գա վառ նե րին: Այդ մա սին մեզ 
հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում XIII դ. պատ միչ Ստե փան նոս Օր բե-
լյա նը73: Սյու նի քը, ինչ պես հայտ նի է, տար բեր ժա մա նակ նե րում տար բեր տա-
րա ծու թյուն նե րի ընդգրկ մամբ սահ մա նակց վել է Այ րա րատ, Վաս պո ւա կան, Ար-
ցախ, Ու տիք և Գու գարք աշ խարհ նե րին: Բայց թե՛ աշ խար հագ րո րեն և թե՛ տնտե-
սա կան-հա սա րա կա կան կյան քի տե սա կե տից նա առա վել սերտ ու ան մի ջա կան 

72  Ալ. Մարգարյան, Գորիսի բարբառը, Երևան, 1975, էջ 3 – 10:
73  Ստ. Օրբելյան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 516 – 517:
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կա պեր ու շփում եր է ու նե ցել Այ րա րա տի և հատ կա պես Ար ցա խի (Ղա րա բա ղի) 
հետ: Այս հան գա ման քով են պայ մա նա վոր ված, ան շուշտ, մի կող մից՝ Ար ցա խի 
(Ղա րա բաղ), մյուս կող մից՝ Այ րա րա տյան բար բառ նե րի նկատ մամբ Գո րի սի 
բար բա ռի երև ան հա նած լեզ վա կան այն բազ մաբ նույթ ընդ հան րու թյուն ներն ու 
աղերս նե րը, որ ար տա հայտ ված ենք տես նում նրանց թե՛ հնչյու նա կան, թե՛ ձև ա-
բա նա կան և թե՛ բա ռա պա շա րա յին հա մա կար գե րի մեջ: Վե րոն շյալ ընդ հան րու-
թյուն նե րի հի ման վրա Գո րի սի բար բա ռը Ղա րա բա ղի բար բա ռի մեջ է առն վել և 
դիտ վել է իբ րև դրա են թա բար բառ նե րից մե կը: Իրա կա նում այս եր կու բար բառ-
նե րը սե րում են մի մի աս նա կան մայր բար բա ռից և այլ բան չեն, քան նրա եր կու 
առան ձին ճյու ղե րը, որոնք իրենց պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում ձեռք են 
բե րել մի մյան ցից տար բեր առանձ նա հատ կու թյուն ներ և ինք նո րոշ վել իբ րև ինք-
նու րույն և ան կախ բար բառ ներ: Իսկ Գո րի սի շրջա նի գյու ղե րի խոս վածք նե րը, 
մի ընդ հա նուր ամ բող ջու թյուն կազ մե լով հան դերձ, մաս նա վոր դեպ քե րում մի-
մյանց նկատ մամբ երև ան են հա նում որո շա կի տար բե րու թյուն ներ:

Գո րի սի և Ղա րա բա ղի բար բառ նե րը՝ իրա րից ամե նից առաջ տար բեր վում 
են հնչու նա կան-հնչու թա բա նա կան մի շարք իրո ղու թյուն նե րով.

ա) Ղա րա բա ղի բար բա ռը ու նի 10 – 14 ձայ նա վոր հնչյուն ներ, իսկ Գո րի սի 
բար բա ռը՝ 9-ը:

բ) Ղա րա բա ղի բար բա ռում կան երկ բար բառ ներ, որոնց թի վը 3-ից (էյ, օյ, 
ուա) հասց վում է 7-ի, (ըէ // ըէ, ըի, ըօ, ուէ, ուի, ոււ, օը), մինչ դեռ Գո րի սի բար բա-
ռում դրանք իս պառ բա ցա կա յում են:

գ) Ղա րա բա ղի բար բա ռը հա րուստ է քմա յին՝ գյ, կյ, քյ, հյ, դյ, լյ, ծյ բա ղա ձայն 
հնչյուն նե րով (օր.՝ կյ⅝ղ<գող, կյալ<գալ, ծի լյի<ածի լի, հանդյ<անդ, իրիքյ նակ<արե-
գակն, լյ⅔ւ<լու և այլն), այ նինչ Գո րի սի բար բա ռում դրան ցից առ կա են և իբ րև 
ինք նու րույն հնչույթ ներ են ըմբռն վում մի այն գյ-ն, կյ-ն, քյ-ն, որոնք գոր ծա ծու թյան 
նեղ ոլորտ ներ են ընդգր կում:

դ) Ձայ նա վոր նե րը հա ճախ կրում են տար բեր տե սա կի փո փո խու թյուն ներ, 
հմմտ.՝ պէն-պ⅓ն (<բան), պա նը էր-պա նիր (<պա նիր), խը նա մըէ-խը նա մի (<խը-
նա մի), վէզ-վիզ (<վիզ) և այլն:

Գո րի սի բար բա ռը Ղա րա բա ղի բար բա ռից տար բեր վում է նաև ձև ա բա նա-
կան մի շարք իրո ղու թյուն նե րով.

ա) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռում եզա կի սե ռա կան և տրա կան հո լով ե րը 
կազմ վում են ըէ վեր ջա վո րու թյամբ, որը սե րում է գրա բա րի ի ձև ից և հա տուկ է 
բուն ղա րա բա ղի բար բա ռին (օր.՝ փա դըէ, ըխ կա տըէ), ապա Գո րի սի բար բա ռը 
հիմ ա կա նում ան փո փոխ է պա հում այդ ի վեր ջա վո րու թյու նը:

բ) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռում անո րոշ դեր բա յը և մի շարք այլ բա ռեր սե-
ռա կան-տրա կան հո լով ե րում ստա նում են ու վեր ջա վո րու թյու նը (օր.՝ ծի ու, պը-
հէ լու, մօկ նու), ապա Գո րի սի բար բա ռում դրանք հո լով վում են ի հո լով մամբ:

գ) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռում «ու թյուն»-ով վեր ջա ցող վե րա ցա կան բա-
ռե րի սե ռա կան-տրա կան հո լո վը կազմ վում է դար ձյալ ու մաս նի կով (օր.՝ խը լըն-
քո թու նու, մը ծը թու նու), ապա Գո րի սի բար բա ռում նման բա ռե րը ու-ի դի մաց 
նույն պես ի են ու նե նում:
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դ) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռը ու նի «ական»-ով ապառ նի դեր բայ, որով և 
կազմ վում են սահ մա նա կան եղա նա կի ապառ նի և ան ցյա լի ապառ նի ժա մա-
նակ նե րը (օր.՝ կյի րը լա կան ըմ…, կյի րը լա կան ի…), ապա Գո րի սի բար բա ռում 
գործ է ած վում սո վո րա կան ապառ նի դեր բա յը՝ խո սա լու վէմ, խո սա լու վի և այլն:

ե) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռում «եմ» օժան դակ բա յը սո վո րա բար ըմ, ըս, 
ա, ընք, ըք, ըն, ի, իր, ար, ինքյ, իքյ, ին, ապա Գո րի սի բար բա ռում սո վո րա բար 
էմ, էս, ա // ⅓, է (ն) ք, էք, էն, ի, իր, էր, ի (ն) ք, իք, ին ձև ե րով է հան դես գա լիս:

զ) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռում հար կադ րա կան եղա նա կը հա ճախ կազմ-
վում է պի տի (<պի տիլ) եղա նա կի չի նաև բէդ մա // պէ տը մա, պէդ մա ձև ե րով, ապա 
Գո րի սի բար բա ռում այն ընդ հան րա պես կազմ վում է կամ պի տի // պէ տի, կամ 
պէ տէմ, պէ տես, պէ տի-պէ տէ (ն) ք, պէ տէք, պէ տէն, պի տի…պէ տի (ն)ք…եղա նա-
կիչ նե րով:

է) Եթե Ղա րա բա ղի բար բա ռը ար գե լա կան հրա մա յա կա նի հա մար գոր ծա-
ծում է ետա դաս մը էր-մը էք (օր.՝ մը ռա նալ մը էր – մը ռա նալ մը էք) և այլն, ապա 
Գո րի սի բար բա ռը դրանց փո խա րեն իր ար գե լա կան հրա մա յա կա նը կազ մում է 
զուտ (մ) իլ – (մ) իք ձև ե րով, ինչ պես՝ խո սու միլ – խո սու միք և այլն:

Թե՛ Ղա րա բա ղի և թե՛ Գո րի սի բար բառ նե րում ամե նա շատ տա րած ված 
ընդ հան րու թյուն նե րից է նան հա մա դա սա կան շաղ կա պի գոր ծա ծու թյու նը, որը 
հա մա պա տաս խա նում է և, ու շաղ կապ նե րին և կա պակ ցում է հա մա դաս ան-
դամ երն ու նա խա դա սու թյուն նե րը (օր.՝ Աս լան բա լան նան Կա րե նը):

Ավե լորդ չենք հա մա րում մեջ բե րել Ակ սել Բա կուն ցի «Կյո րես» վի պա կի 
վեր ջա բա նը, որը Գո րի սի բար բա ռին ձոն ված մի չքնաղ ներ բող է. «Այն քան գե-
ղե ցիկ և հնչեղ էր Կյո րե սի լե զուն: Նա մի չքնաղ գորգ էր՝ նախ շե րով և վարդ 
ծա ղիկ նե րով մի հին գորգ, ինչ պես Մի նա յի աղ ջիկ ժա մա նակ գոր ծած գոր գը, որ 
փռված էր Հաստ Ներ սես բե յի դահ լի ճում: Ինչ քան հնա նում և մաշ վում էր, այն-
քան շքե ղա նում էին գոր գի գույ նե րը և պա տա հում էր, որ Մի նան, երբ այդ հին 
գոր գը տա նում էր գե տը և լվա նում էր, – Մի նան լաց էր լի նում և նրա հետ լաց էր 
լի նում Կյո րե սի լե զուն…»74:

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» ժո ղո վա ծո ւում առա ջին ան գամ ժա մա նա-
կագ րա կան տար բեր ընդգր կում ե րով, տպա գիր և ան տիպ ժան րե րով մեկ տեղ-
վել և բա նա գի տու թյան ար դի չա փա նիշ նե րով հա մա կարգ վել է տա րա ծաշր ջա նի 
բա նա վոր ավան դու թյու նը, որն իր զու գա հեռ ներն ու նի Հա յաս տա նի ազ գագ րա-
կան տար բեր շրջան նե րի բա նա հյու սու թյան հետ և մեր ժո ղովր դի բա նա վոր 
ավան դու թյան ան բավ հարս տու թյան ան քակ տե լի մասն է:

Սյու նի քում կեն ցա ղա վա րող բա նա հյու սու թյան գրա ռու մը, պահ պա նու մը, 
հե տա գա ու սում ա սի րու թյունն ու հան րահռ չա կու մը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի 
նաև Սյու նի քի ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյու նը ներ կա յաց նել որ-
պես մի ջազ գա յին բա նա հյու սա կան մշա կույ թի ան բա ժա նե լի և օր գա նա կան 
մաս:

Թա մար Հայ րա պե տյան

74 Ակսել Բակունց, Երկեր, Երևան, 1986, էջ 423:
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* * *
«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» գրքի վրա աշ խա տել են Թ. Լ. Հայ րա պե-

տյա նը (նե րա ծու թյուն, պատ մա աշ խար հագ րա կան ակ նարկ, Սյու նի քի պատ մու-
թյան հի շար ժան տա րեթ վեր, հե քի աթ նե րի մի ջազ գա յին տի պե րը՝ ըստ Հանս 
Յորգ Ու թե րի (ATU), Գ. Է. Մե լի քյա նը (ռու սե րեն, անգ լե րեն ամ փո փում եր), 
Ս. Շ. Առա քե լյա նը (բա ռա րան, ծա նո թագ րու թյուն ներ, անձ նա նուն նե րի և տե ղա-
նուն նե րի ցան կեր, բա նա հյու սա կան նյու թե րի ցանկ՝ ըստ ծագ ման վայ րի, բա-
նա սա ցի, գրա ռո ղի), Ա. Ս. Կի րա կո սյա նը (բա նա հյու սա կան նյու թե րի մուտ քա-
գրում, բա նա սաց նե րի և բա նա հա վաք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ, հա-
մա ռո տագ րու թյուն ներ, օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցանկ): Բա նա հյու սա-
կան նյու թե րը գրա ռե լու, բնագ րե րը որո նե լու, ընտ րե լու, դաս դա սե լու, հա մա -
կար գե լու և ժո ղո վա ծուն կազ մե լու աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վել են թե մա-
տիկ խմբի կող մից՝ Թ. Լ. Հայ րա պե տյա նի ղե կա վա րու թյամբ:

ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ75

Մեծ Հայ քի ին նե րորդ նա հան գը՝ Սյու նի քը (նաև՝ Սյու նյաց աշ խարհ, Սի սա-
կան, Զան գե զուր), արև մուտ քում և հյու սիս-արև մուտ քում սահ մա նակ ցում էր Այ-
րա րա տին, հյու սիս-արև ել քում և արև ել քում՝ Ար ցա խին, հա րա վում և հա րավ-
արև ել քում՝ Վաս պու րա կա նին: Ընդգր կում էր Սև ա նա լճի ավա զա նը, Ար փա գե-
տի ավա զա նի մեծ մա սը, Որո տան և Հա գա րու գե տե րի ավա զան նե րը, Նախ ճա-
վան և Երն ջակ գե տե րի վե րին հո սանք նե րի շրջան նե րը (մե ծա մա սամբ մտնում 
է ներ կա յիս ՀՀ տա րած քի մեջ):

Սյու նի քի հնա գույն պատ մու թյան «սկզբնաղ բյուր նե րի մեջ առանձ նա հա-
տուկ տեղ են գրա վում 5000 – 7000 տա րի առաջ ստեղծ ված ժայ ռա պատ կեր նե-
րը: Դրանք հայտ նա բեր վել են 1966 թ. և գի տա կան պատ շաճ մեկ նա բա նու թյուն-
նե րով ու լու սան կար նե րով հրա պա րակ վել Գ. Հ. Կա րա խա նյա նի և Պ. Գ. Սա ֆյա-
նի կող մից 1970 թ.:

Հ. Ա. Մար տի րո սյա նի և Հ. Ռ. Իս րա յե լյա նի աշ խա տա սի րու թյամբ 1971 թ. 
լույս ըն ծայ վե ցին Սյու նի քի Գե ղար քու նիք գա վա ռի ժայ ռա պատ կեր նե րը: Քա-
րա բե կոր նե րի վրա հնա դա րյան մար դու գծած պատ կեր նե րի թվա ցյալ պար զու-
նա կու թյանն ու մատ չե լի ու թյա նը հա կա ռակ, գիտ նա կան նե րը գտնում են, որ 
դրան ցում իմաս տա վոր ված են խորհր դան շա կան, տա կա վին ան բա ցատ րե լի 
շատ գաղտ նիք ներ և կա րոտ են շա րու նա կա կան ու սում ա սիր ման»76:

75 Շարադրվել է ըստ Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական», Թիֆլիս, 1910, Ղ. 
Ալի շանի «Սիսական», Տեղագրութիւն Սիւնաց աշխարհի» Վենետիկ, 1893, Ս. Տ. Երեմյանի 
«Аш харацуйц» (Армянская география VII века) – выдающийся памятник географии и карто гра-
фии древнего мира, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1968, № 5, էջ 43 – 60, Թ. Հա կոբ-
յանի «Սյունիքի թագավորությունը», Երևան, 1966, Գր. Գրիգորյանի և Ս. Հախվերդյանի «Սյու-
նիքի պատմություն», Երևան, 2001 աշխատությունների և «Հայկական սովետական հանրա գի-
տարանի»  10-րդ հատորի, Երևան, 1984:

76 Գր. Գրիգորյան, Ս. Հախվերդյան,  Սյունիքի պատմություն, էջ 5:
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Սի սի ա նից շուրջ 3 կմ հե ռա վո րու թյան վրա է գտնվում ժո ղովր դի կող մից 
Զո րաց քա րեր կոչ վող մի վայր, որը մ.թ.ա. 2-րդ հա զա րա մյա կի մե գա լի թյան 
հնա վայր է, ուր պահ պան վել են պա րիսպ նե րի ու կա ցա րան նե րի մա ցորդ ներ: 
Պատ մա կան հու շար ձա նը հա ճախ հա մե մատ վում է անգ լի ա կան հան րա հայտ 
Սթո ուն հեն ջի հետ: Այն դե ռևս լի ո վին չի ու սում ա սիր վել77:

Ըստ հին հայ կա կան «Աշ խար հա ցոյ ցի», Սյու նի քի գա վառ ներն են՝ Երն ջա-
կը, Ճա հու կը, Վա յոց ձո րը, Գե ղա քու նի քը (Գե ղար քու նիք), Սոդ քը, Աղա հեճ քը, 
Ծղու կը (Ծղուկք), Հա բան դը, Բաղ քը, Ձոր քը, Արև ի քը, Կով սա կա նը: Որ պես Մեծ 
Հայ քի սահ մա նա յին «աշ խարհ», ու նե ցել է բազ մա թիվ բեր դեր ու ամ րոց ներ, 
որոն ցից նշա նա վոր էին՝ Բա ղա բեր դը, Բա ղա կու քա րը, Երն ջա կը, Հայ րա բեր դը, 
Գրհա մը, Մայ րին, Շլո րու տը, Կքե բեր դը (Կա քա վա բերդ), Բար կու շա տան, Ան դո-
կա բեր դը, Բղե նոն, Հան բա դան (կամ՝ Ձա գե ձո րի), Քա շա թա ղին, Վան դա բեր դը, 
Խո ժո ռա բեր դը, Որոտ նը, Սյու նյա ցը, Շա հա պոն քը, Հա լի ձո րը և այլն:

Մ. թ. ա. I հա զա րա մյա կում Սյու նի քի տա րած քում բնակ վել են բազ մա թիվ 
ցե ղեր, որոնք մ. թ. ա. VIII դ. սկզբից աս տի ճա նա բար նե րառն վել են Ու րար տու 
պե տու թյան քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան ոլոր տը: Ու րար տո ւի ար քա նե րը Սյու նի-
քի տա րած քում ծա վա լել են շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ, հիմ ել բեր դեր, 
քա ղաք ներ, ջրանցք ներ: Մ. թ. ա. VI դ. սկզբից Սյու նի քի տա րած քը մտել է Եր-
վան դու նի նե րի հայ կա կան թա գա վո րու թյան, իսկ մ. թ. ա. V – IV դդ.՝ Աքե մե նյան 
Պարս կաս տա նի 18-րդ սատ րա պու թյան մեջ: Մ. թ. ա. IV դ. վեր ջին քա ռոր դին՝ 
հու նա-մա կե դո նա կան ար շա վանք նե րից և Աքե մե նյան աշ խար հա կա լու թյան 
քայ քա յու մից հե տո, Սյու նի քի տա րածքն ընդգրկ վել է ան կա խու թյու նը վե րա-
կանգ նած Եր վան դու նի նե րի հայ կա կան թա գա վո րու թյան, իսկ մ. թ. ա. 189 թ.-ից՝ 
Մեծ Հայ քի Ար տա շե սյան նե րի թա գա վո րու թյան կազ մում:

Մեծ Հայ քում Ար շա կու նի նե րի հաս տա տու մից հե տո, երբ Տրդատ Ա (54 – 88 
թթ.) թա գա վո րը եր կի րը են թար կել է նոր վար չա կան (ըստ «աշ խարհ նե րի») բա-
ժան ման, ձև ա վոր վել է Սյու նի քը:

Սյու նի քի իշ խա նու թյու նը եղել է Մեծ Հայ քի ամե նահ զոր նա խա րա րու թյու-
նը. ըստ Զո րա նա մա կի՝ մար տա դաշտ է դուրս բե րել մին չև 19400 հե ծյալ, իսկ 
ըստ սա հա կյան Գահ նա մա կի՝ Սյու նի քի իշ խանն զբա ղեց րել է առա ջին գա հը: 
Սյու նի քի իշ խան նե րը վա րել են կա րև որ պաշ տոն ներ, եղել Հա յոց բա նա կի արև-
ե լյան զո րա թևի հրա մա նա տար ներ, առ ժա մա նակ զբա ղեց րել Աղձ նի քի բդեշ-
խա կան աթո ռը:

Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան 387 թ.-ի բա ժա նու մից հե տո Սյու նի քը են թարկ-
վել է Սա սա նյան Պարս կաս տա նի գե րիշ խա նու թյա նը, հայ Ար շա կու նի նե րի թա-
գա վո րու թյան ան կու մից (428 թ.) հե տո մտել է Մարզ պա նա կան Հա յաս տա նի 
կազ մի մեջ: 440-ական թթ. Սյու նի քի իշ խան Վա սակ Սյու նին նշա նակ վել է Հա-
յոց մարզ պան: Չնա յած վեր ջինս Վար դան Մա մի կո նյա նի ապս տամ բու թյան ժա-
մա նակ հա մա գոր ծակ ցել է Պար սից ար քու նի քի հետ, սա կայն Սյու նի քի բնակ չու-
թյան մեծ մա սը մաս նակ ցել է ազա տագ րա կան պայ քա րին: 571 թ.-ին Սյու նի քը 

77  Նույն տեղում, էջ 7:
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հան վել է Հա յաս տա նի մարզ պա նու թյան կազ մից և, որ պես առան ձին շահր, 
մտցվել Ատ րա պա տա կա նի մեջ: Վար չա կան այս կա ցու թյու նը գո յա տև ել է մին չև 
արա բա կան ար շա վանք նե րը (640-ական թթ.):

Սյու նի քը եղել է միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի մշա կու թա յին խո շոր կենտ րոն: 
IV դ. վեր ջին Սյու նի քի Երն ջակ գա վա ռում իր աշա կերտ նե րի հետ ճգնել է Մես-
րոպ Մաշ տո ցը: Վեր ջինս Սյու նի քի արև մուտ քում և Գողթ նի շրջա նում ծա վա լել է 
քա րոզ չա կան աշ խա տանք, իսկ հա յոց նոր գրե րի ստեղ ծու մից հե տո՝ բուռն լու-
սա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն, Վա ղի նակ և Վա սակ Սյու նի իշ խան նե րի աջակ-
ցու թյամբ բա ցել դպրոց ներ: V դ. սկզբին նշա նա վոր էր Սյու նի քի եպիս կո պոս 
Անա նի ան (Անա նիա Թարգ մա նիչ), VI դ.՝ Պետ րոս Սյու նե ցին, VII դ. սկզբին՝ Մա-
թու սա ղա քեր թո ղը, VIII դ.՝ Ստե փա նոս Սյու նե ցի Բ-ն և ու րիշ ներ: Հա յոց եկե ղե-
ցու կյան քում կա րև որ դեր է խա ղա ցել Սյու նի քի եպիս կո պո սա կան թե մը, որը 
կա թո ղի կոս Ներ սես Ա Մե ծից IV դ. կե սին ստա ցել է մետ րո պո լի տու թյան իրա-
վունք, են թա կա յու թյան տակ ու նե նա լով 12 եպիս կո պո սու թյուն:

VIII դ. սկզբից՝ արա բա կան տի րա պե տու թյան ներ քո, Սյու նի քը մտել է Ար-
մի նիա երկ րա մա սի կազ մի մեջ: Արա բա կան տի րա պե տու թյան շրջա նում 
(VIII – IX դդ.) Սյու նի քի իշ խա նու թյու նը կա րո ղա ցել է պահ պա նել գո յու թյու նը, 
նույ նիսկ զգա լի ո րեն ու ժե ղա ցել, զար գա ցել են ավա տա տի րա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը:

Սյու նյաց տոհ մի սե պուհ նե րը, տի րե լով այս կամ այն գա վա ռը, դար ձել են 
ժա ռան գա տեր իշ խան ներ, կոչ վել գա հա կալ: Իսկ նա խա րա րը, որ պահ պա նել էր 
մյուս նե րի նկատ մամբ քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը՝ ստա ցել է գա հե րեց ան վա-
նու մը:

821 թ.-ին Սյու նի քի մեծ մա սը պատ կա նել է Վա սակ Սյու նի իշ խա նին: Նույն 
թվա կա նին Սյու նի քը են թարկ վել է արա բա կան զոր քե րի հար ձակ մա նը, սա կայն 
Վա սակ Սյու նի իշ խա նը Խու րա մյան շարժ ման առաջ նորդ Բա բե կի օգ նու թյամբ 
դուրս է քշել նրանց: Վա սակ Սյու նու մա հից հե տո նրա ավագ որ դին՝ Փի լիպ-
պեն, դար ձել է գա հե րեց իշ խան, իսկ կրտսե րը՝ Սա հա կը, հիմք դրել նոր գա հա-
կալ իշ խա նու թյան, որ հայտ նի է «Հայ կա զուն» անու նով: 826 – 827 թթ.-ին խու րա-
մյան զո րա մա սերն ահա վոր ավե րա ծու թյան են են թար կել Բաղքն ու Գե ղար քու-
նի քը, կո տո րել բնակ չու թյու նը:

Հայ Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րու թյան ստեղ ծու մից (885 թ.) հե տո Սյու նի-
քի իշ խա նու թյուն նե րը մտել են նրա կազ մի մեջ: X դ. սկզբին Սյու նի քի գա հե րեց 
իշ խան նե րը պայ քա րել են՝ Նախ ճա վան գա վառն իրենց տի րույթ նե րին մի աց նե-
լու հա մար, 903 թ.-ին նույ նիսկ ապս տամ բել Հա յոց թա գա վոր Սմբատ Ա (890 – 914 
թթ.) Բագ րա տու նու դեմ: 905 թ.-ից հե տո, հզո րա ցող Արծ րու նի նե րին թու լաց նե-
լու նպա տա կով, Սմբատ Ա Բագ րա տու նին Նախ ճա վա նը վե րա դարձ րել է Սյու-
նի քի իշ խա նու թյա նը: X դ. 70 – 80-ական թթ. Սյու նի քի քա ղա քա կան կենտ րոնն 
աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ վել է հա րավ և գա հե րե ցու թյունն ան ցել է Բաղ քի 
գա հա կալ Սմբատ Ա-ին, որն օգտ վե լով Բագ րա տու նի նե րի Հա յոց թա գա վո րու-
թյան թու լա ցու մից՝ 987 թ.-ին Սյու նի քը հռչա կել է թա գա վո րու թյուն: 1103 թ.-ին 
սել ջու կյան թուր քե րը ավե րել են Սյու նի քի Կա պան մայ րա քա ղա քը: 1170 թ.-ին 
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գրա վել և ավե րել են Բա ղա բեր դը, ոչն չաց րել կամ ավա րի մատ նել հարս տու-
թյուն նե րը, այդ թվում՝ 10 հա զար ձե ռա գիր մա տյան: Բա ղա բեր դի ան կու մով վե-
րա ցել է նաև Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը:

XIII դ. սկզբին, Զա քա րյան նե րի գլխա վո րու թյամբ, Սյու նի քը ազա տագր վել 
է սել ջու կյան տի րա պե տու թյու նից: Սյու նի քում հաս տատ վել են եր կու նոր իշ խա-
նա կան ըն տա նիք ներ՝ Օր բե լյան նե րը և Խաղ բա կյան նե րը: 1230-ական թթ. նրանք 
ճա նա չել են մոն ղո լա կան գե րիշ խա նու թյու նը:

IX դա րից Սյու նիքն ապ րել է մշա կու թա յին վե րելք: 895 թ.-ին հիմ ադր վել է 
Տա թևի վար դա պե տա րա նը, որը X – XII դդ. դար ձել է հա մա հայ կա կան մշա կու-
թա յին կենտ րոն: Այս տեղ դա սա վանդ վել են աստ վա ծա բա նու թյուն, փի լի սո փա-
յու թյուն, քե րա կա նու թյուն, ճար տա սա նու թյուն, տրա մա բա նու թյուն, աստ ղա-
բաշ խու թյուն, տո մա րա գի տու թյուն, երկ րա չա փու թյուն, թվա բա նու թյուն, երաժշ-
տու թյուն: Հռչա կա վոր է եղել նաև 1280-ական թթ. հիմ ադր ված Գլա ձո րի հա-
մալ սա րա նը (ան վա նել են «Երկ րորդ Աթենք»), որն ու նե ցել է 3 ու սում ա րան 
կամ մաս նա ճյուղ (երաժշ տու թյան, գրչու թյան ար վես տի, հա սա րա կա կան-բնա-
կան գի տու թյուն նե րի): Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի սա նե րից էին՝ պատ միչ Ստե-
փա նոս Օր բե լյա նը, Մո միկ վար դա պե տը, Տի րա տու րը, Թո րոս Տա րո նա ցին, 
Ավա գը և այլք: Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի սան Հով հան Որոտ նե ցին 1373 թ.-ին 
հիմ ել է Տա թևի հա մալ սա րա նը, որին մեծ փառք են բե րել հենց ին քը և Գրի գոր 
Տա թև ա ցին: Միջ նա դա րում հայտ նի են եղել նաև Մա քե նյաց, Ցա խաց քա րի, 
Սպի տա կա վո րի, Աստ վա ծած նի, Նո րա վան քի, Բո լո րա բեր դի, Եղե գի սի և այլ 
գրչու թյան կենտ րոն նե րը: Սյու նի քի ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րից 
նշա նա վոր են՝ Տա թևի Վան քը, Նո րա վան քը, Վա հա նա վան քը, Ցա խաց քա րի, 
Մա քե նյաց, Շող վա գա, Սև ա նա կղզու, Սյու նի, Արա տե սի վան քե րը, Սու լե մա կա-
րա վա նա տու նը և այլն:

1385 թ.-ին Սյու նի քը աս պա տա կել են Ոս կե Հոր դա յի Թող թա միշ խա նի զոր-
քե րը, 1387 թ.-ին՝ Լենկ թե մու րի հրո սակ նե րը: 1403 թ.-ին Սմբատ և Բուր թել Օր բե-
լյան նե րը, նրանց եղ բո րոր դի Տար սա յի ճը ձեր բա կալ վել են և ու ղարկ վել Սա մար-
ղանդ, սա կայն շու տով ազատ վել և վե րա հաս տատ վել են իրենց տի րույթ նե րում: 
1410 թ.-ին կա րա կո յուն լու թուրք մեն նե րի առաջ նորդ Կա րա-Յու սու ֆը բռնագ րա-
վել է Սմբատ Օր բե լյա նի տի րույթ նե րը: Սմբատ Օր բե լյա նի թո ռը՝ Բեշ քե նի որ դի 
Ռուս տա մը, կա րա կո յուն լու Իս քան դա րի ար քու նի քում հա սել է պե տա կան 
բարձր պաշ տոն նե րի, վե րա կանգ նել Օր բե լյան նե րի իշ խա նու թյան տա րած քա-
յին ամ բող ջու թյու նը: Սա կայն Լենկ թե մու րի որ դի Շահ ռու խի եր րորդ ար շա վան-
քի (1435 թ.) ժա մա նակ Սյու նի քը ավեր վել է:

1555 թ.-ի Ամա սի ա յի պայ մա նագ րով Սյու նի քը ան ցել է Սե ֆյան Պարս կաս-
տա նին, 1590 թ.-ի հաշ տու թյամբ՝ Օս մա նյան կայս րու թյա նը, 1639 թ.-ի Կաս րե-Շի-
րի նի պայ մա նագ րով՝ կրկին Սե ֆյան Պարս կաս տա նին: XVI – XVII դդ., չնա յած 
Սե ֆյան ծանր տի րա պե տու թյա նը և հաս տատ ված մահ մե դա կան տար րին, Սյու-
նի քում գո յա ցել և ամ րապնդ վել են հայ ավա տա տի րա կան մանր իշ խա նու թյուն-
ներ: Նշա նա վոր էին Մե լիք-Շահ նա զա րի իշ խա նու թյու նը՝ Գե ղար քու նի քում, Մե-
լիք-Հայ կա զի նը՝ Քա շա թա ղում, Մե լիք-Սաֆ րա զի նը՝ Ան գե ղա կո թում և այլն: 
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Սյու նի քի մե լիք նե րը մաս նակ ցել են Էջ մի ած նի 1677 թ.-ի ժո ղո վին, իսկ Մե լիք-Իս-
րա յե լի որ դի Իս րա յել Օրին ազա տագ րա կան գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել, եղել է 
Արևմ տյան Եվ րո պա յում և Ռու սաս տա նում, հիմք դրել հայ-ռու սա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րին:

1720-ական թթ. Սյու նի քի հա յու թյու նը ապս տամ բել է պարս կա կան տի րա-
պե տու թյան դեմ: Ապս տամ բու թյան գլուխ ան ցած Դա վիթ Բե կը ազա տագ րել է 
հա րա վա յին Սյու նի քը (Կա պա նը) և հիմք դրել ինք նու րույն իշ խա նու թյան: Նա 
հա ջող կռիվ եր է մղել նաև օս մա նյան թուր քե րի դեմ, որոնք 1725 – 1727 թթ.-ին 
փոր ձել են գրա վել Սյու նի քը: Այդ կռիվ ե րում աչ քի է ըն կել հատ կա պես Դա վիթ 
Բե կի իշ խա նու թյան կենտ րոն Հա լի ձոր ամ րո ցը: Դա վիթ Բե կի ազա տագ րա կան 
պայ քա րի ըն թաց քում (1722 – 1730 թթ.) Սյու նյաց իշ խա նու թյան կենտ րոն ներ են 
դառ նում Շի նու հայ րը՝ Գո րի սում, ապա Հա լի ձո րը՝ Կա պա նում, իսկ Մխի թար 
Սպա րա պե տի օրոք Խնձո րես կը՝ կրկին Գո րի սում: 1730 թ.-ին սյու նե ցի նե րի շար-
ժու մը ան կում է ապ րում:

Սյու նի քի տա րած քը XVII դ. և XVIII դ. կե սին եղել է տար բեր վար չա կան մի-
ա վո րում ե րի կազ մում:

1826 – 1828 թթ. ռուս-պարս կա կան պա տե րազ մից հե տո Սյու նի քի ամ բողջ 
տա րած քը՝ Արև ե լյան Հա յաս տա նի հետ, մի աց վել է Ռու սաս տա նին: 1830-ական 
թթ. Սյու նի քի արևմ տյան շրջան նե րը (Գե ղա քու նիք, Սոդք, Վա յոց ձոր, Ճա հուկ, 
Շա հա պոնք, Երն ջակ) մտել են Հայ կա կան մար զի, արև ե լյան շրջան նե րը 
(Ծղուկք, Աղա հեճք, Հա բանդ, Ձորք, Բաղք, Արև իք)՝ Ղա րա բա ղի պրո վին ցի ա յի 
մեջ: 1849 թ., երբ ստեղծ վել է Երև ա նի նա հան գը, նրա մեջ են մտել Սյու նի քի Գե-
ղա քու նիք, Սոդք, Վա յոց ձոր, Ճա հուկ, Շա հա պոնք, Երն ջակ, Ձորք, Բաղք, Արև-
իք գա վառ նե րը և Կով սա կա նի մի մա սը: Ծղուկ քը, Աղա հեճ քը, Հա բան դը և Կով-
սա կա նի մյուս մա սը մտել են Շա մա խու նա հան գի մեջ: XIX դ. վեր ջին և XX դ. 
սկզբին Սյու նյաց լեռ նե րից արև մուտք գտնվող գա վառ նե րը մտել են Երև ա նի 
նա հան գի, իսկ արև ելք ըն կած նե րը՝ Ելի զա վետ պո լի նա հան գի մեջ: Արև ե լյան 
Հա յաս տա նի մյուս երկ րա մա սե րի հետ Սյու նի քը նույն պես ապ րել է տնտե սա-
կան և մշա կու թա յին վե րելք:

Հին Գո րի սը, Կյո րե սը78 գյուղ է, որը գտնվում է Սյու նի քի Հա բանդ գա վա-
ռում, Գո րիս գե տի մի ջին հո սան քի ձախ ափին, Լաս տի կալ (Խութ) լե ռան հյու-
սիս-արևմ տյան լան ջերն ակո սող ձո րում: Գո րի սը որոշ ու սում ա սի րող ներ կա-
պում են Ս. Օր բե լյա նի (XIII դ.) հի շա տա կած Գո րու և Գո րայք գյու ղե րի անուն նե-
րի, ոմանք էլ՝ այժ մյան Գո րի սից 2 կմ արև մուտք գտնվող Կյու փեր կոչ ված վայ րի 
ան վան հետ: Մին չև 1841 թ.-ը Գո րի սը մտնում էր Տա թևի մա հա լի մեջ, այ նու հե-
տև դար ձավ նրա արև ե լյան հատ վա ծի գյու ղե րից կազմ ված՝ Գո րի սի գա վա ռա-
մա սի կենտ րո նը: 1868 թ. վար չա կան բա ժան մամբ Գո րի սը դար ձավ Ելի զա վետ-
պո լի նա հան գի Զան գե զու րի գա վա ռի կենտ րո նը: Սա կայն ձո րի սահ մա նա փակ 

78 Այս մասին մանրամասն տե'ս Հայկական սովետական հանրագիտարան,  հատոր 3, Երևան, 
1977, էջ 166 – 167: Տե'ս նաև՝ Գր. Գրիգորյան, Ս. Հախվերդյան,  Սյունիքի պատմություն, Երևան, 
2001, էջ 18 – 19:
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տա րած քը խո չըն դո տում էր նրա զար գաց մա նը, և 1870 թ.-ին գյու ղի դի մաց, գե-
տի աջ կող մի հար թա վայ րում հիմ վեց Գո րիս քա ղա քը, որը և ստանձ նեց Գո րի-
սի վար չա կան դե րը: Ներ կա յումս Գո րի սը մտնում է քա ղա քի շրջագ ծի մեջ:

1921 – 1930 թթ. Գո րի սը եղել է ՀՍՍՀ Զան գե զու րի գա վա ռի, ապա Գո րի սի 
շրջա նի վար չա կան կենտ րո նը: Մին չև 1970 թ.-ը եղել է շրջա նա յին, այ նու հե տև 
հան րա պե տա կան են թա կա յու թյան քա ղաք: Բարձ րա բերձ ժայ ռե րը, բրգա ձև 
գա գաթ նե րը, կիր ճե րը, ապա ռաժ քա րափ նե րը, քա րայ րերն ու քա րան ձավ ե րը, 
Շո րին, Թան գուն, Ղաթ րի նի, Չոփ չուն, Դրնգա նի անուն նե րով խոր ձո րե րը յու-
րօ րի նակ, անկրկ նե լի տեսք են տա լիս ռե լի ե ֆին:

Մարդ կա յին կյան քը Գո րի սի հով տում կազ մա վոր վել է շատ վաղ: Այդ են 
վկա յում պե ղում ե րի ժա մա նակ հայտ նա բեր ված բնա կա վայ րե րը, գոր ծիք նե րը, 
իրե րը: Հնա դա րյան դամ բա րան ներ ու կա ցա րան ներ են պեղ վել Խա նա ծախ, 
Ակ ներ, Տեղ, Խոտ, Հար ժիս գյու ղե րում, ինչ պես նաև Գո րիս քա ղա քի շրջա կայ-
քում: Տեղ գյու ղի պե ղում ե րի շնոր հիվ Գո րի սի թան գա րանն առա ջին ան գամ 
ձեռք է բե րել վա նա կա տե (օբ սի դի ան) նե տաս լաք ներ և քե րիչ: Հնա գույն բնա կա-
վայ րե րից է Գո րի սից հյու սիս ըն կած՝ «Գյա վու րի բներ» անու նով վայ րը: Տար բեր 
ժա մա նակ նե րում բնա կա տե ղի են եղել նաև Խա չեր, Են գի ջին ձոր, Սուն դա րա, 
Չըռ-Չըռ և այլ վայ րեր: Սա կայն քա ղա քի ներ կա յիս տա րած քում դա րեր շա րու-
նակ անընդ մեջ պահ պան ված բնա կա վայ րը Գո րիս գյու ղը կամ Հին Գո րիսն է, 
որն իր անու նը փո խան ցեց XIX դ. 70 – 80-ական թթ. բարձ րա ցող Զան գե զու րի 
գա վա ռա կան կենտ րո նին:

Զան գե զուր տե ղա նունն ավան դա բար ստու գա բա նել են՝ կա պե լով հայ կա-
կան Ձա գիկ նա հա պե տի տի րույթ Ձա գե ձո րի կամ Ձագ կա ձո րի ան վան ձև ա փո-
խում ե րի կամ հի նա վուրց մի վան քի վիթ խա րի զան գի ու ժեղ ձայ նի ստեղ ծած 
տպա վո րու թյան հետ: Զան գե զու րը հա մար վել է նաև մ. թ. ա. VII դ. այս տեղ ներ-
խու ժած սկյու թա ցի նե րի (սա կե րի) ան վան փո փոխ ված ձև (սակ-ձագ-Ձա գե ձոր-
Զան գե զուր):

Ավան դու թյան հա մա ձայն՝ Զան գե զուր ան վա նում սկսել է օգ տա գործ վել 
Լենկ-Թե մու րի ար շա վանք նե րից հե տո: Մեհ րի անու նով մի հայ իշ խան Լենկ-
Թե մու րին առա ջար կում է իր օգ նու թյու նը՝ ասե լով, թե նա չի կա րո ղա նա գրա վել 
Սյու նի քը, քա նի դեռ Խոտ գյու ղում կա մեծ զան գը, որով վտան գի դեպ քում զգու-
շաց նում են մարդ կանց: Լենկ-Թե մու րը ոս կի ու իշ խա նու թյուն է խոս տա նում դա-
վա ճա նին, եթե նա լռեց նի զան գը: Մեհ րին ու իր մար դիկ գի շե րը զան գի տակ 
կրակ են վա ռում ու կտրում նրա ձայ նը: Առա վո տյան Լենկ-Թե մու րի զոր քերն 
անց նում են Արաք սը և ներ խու ժում Սյու նիք: Զան գի մի ջո ցով հնա րա վոր չի լի-
նում զգու շաց նել մարդ կանց, և Լենկ-Թե մու րը մեկ օր վա ըն թաց քում գրա վում է 
Սյու նի քը: Մար դիկ հե տո հարց նում են, թե ինչ էր եղել զան գին: Նրանց պա տաս-
խա նում են. «Զան գը զուր է, զան գը զուր է...»: Դրա նից հե տո տե ղան քը սկսել են 
կո չել Զան գե զուր79:

79 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969,  № 386, էջ 149 (տարբերակներ՝ էջ 149 – 150):
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Զան գե զու րը գտնվում է ՀՀ հա րավ-արև ե լյան մա սում, Որո տան, Ող ջի և 
Մեղ րի գե տե րի ավա զա նում: Արևմ տյան մա սով, մոտ 30 կմ եր կա րու թյամբ, 
ձգվում է Զան գե զու րի լեռ նաշղ թան, որի ամե նա բարձր գա գա թը Կա պուտ ջուղն 
է (3906 մ): Այս լեռ նաշղ թա յից արև ելք գտնվում է Սյու նի քի բարձ րա վան դա կը, 
որը տա րած վում է մին չև Ղա րա բա ղի լեռ նաշղ թան: Սա ոչ մի այն ՀՀ, այ լև Անդր-
կով կա սի ամե նա բարձր սա րա հարթն է (մի ջին բարձ րու թյու նը՝ մոտ 2500 մ), որ-
տեղ կան հան գած հրա բուխ ներ (Մեծ Իշ խա նա սար՝ 3552 մ, Ծղուկ, Գլուխ Ձա գե-
ձո րի, Բա զենք): Բարձ րա վան դա կը խիստ մաս նատ ված է, գե տերն ու գե տակ նե-
րը կտրա տե լով լա վա յին ծած կույ թը՝ առա ջաց րել են կիր ճեր և ձո րեր: Նշա նա-
վոր է Հա լի ձո րի կիր ճը: Տա թև գյու ղի մո տա կայ քում է գտնվում «Սա տա նի 
կա մուր ջը»:

Գո րի սը եղել է նաև Գա րե գին Նժդե հի հռչա կած ան կախ Լեռ նա հա յաս տա-
նի մայ րա քա ղա քը: Խորհր դա յին իշ խա նու թյան առա ջին տա րի նե րին (1920 – 1930 
թթ.) ևս մար զե րի թվում ստեղծ վել է Սյու նի քի մար զը՝ Կա պան մարզ կենտ րո նով: 
Մար զի մեջ մտնում են Գո րի սի, Սի սի ա նի, Կա պա նի և Մեղ րու նախ կին շրջան-
նե րը: Պատ մա կան Սյու նի քից ան ջատ վել և առան ձին մար զեր են դար ձել Գե-
ղար քու նի քը և Վա յոց ձո րը: ՀՀ Սյու նի քի մարզն ընդգր կում է 4505 կմ2 տա րածք, 
ուր ներ կա յումս ապ րում է 162000 մարդ:

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ80

«Սյու նիք»-«Սի սա կան» բա ռե րը էթ նի կա կան ծագ մամբ են բա ցատ րել Դը 
Լա գար դը, Հ. Հյուբշ մա նը, Ն. Ադոն ցը, Ն. Մա ռը, Գ. Ղա փան ցյա նը, Ար. Ղա րիբ-
յա նը և ու րիշ ներ: Ըստ ու սում ա սի րող նե րի, «Սի սա կան» եզ րույ թը կազմ ված է 
ՍԻՍ-SIS բա ռա հիմ քից և ԱԿԱՆ հա վա քա կան իմաստ ար տա հայ տող պարս կե-
րեն ձև ույ թից: Վեր ջին ու սում ա սի րող նե րից Ս. Ու մա ռյա նը ՍԻՍ-ը բխեց նում է 
ԾԵՍ կամ ԶՈՀ հա յա սե րեն բա ռից: Նա գրում է. «... Սի ւու նի (Սի սի ու նի) Սի սի ան, 
Սի սա կան և սիս ար մա տով մյուս տե ղա նուն նե րը նախ նա կան ծա գու մով ար տա-
հայ տել են մեկ իմաստ՝ ծի սա րան կամ զո հա րան:

Մե ծա նուն հա յա գետ Ղ. Ալի շա նը ՍԻՒ ՆԻ-ն մա կա բե րում է ՍԵ ՒՈՒ ՆԻ բա-
ռից՝ այն կա պե լով Սև որ դյաց աշ խար հի հետ (Հյու սի սա յին Հա յաս տան): Ժո-
ղովր դա կան պարզ ստու գա բա նու թյամբ՝ ՍԻՒ ՆԻՔ անու նը ծա գել է «սիւն» բա-
ռից՝ հոգ նա կի ա կերտ Ք ածան ցով, այ սինքն՝ նշա նա կում է սյու ներ: Բայց, այս 
դեպ քում պետք է լի ներ ՍԻՒՆՔ և ոչ ՍԻՒ ՆԻ+Ք: Ու րեմ՝ բա ռի նա խասկզբ նա-
կան ձևը եղել է սիւ նի, ինչ պես մեզ ավանդ վել են ՏԵ ՂԻ, ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԻ, ԱՐ ԾՈ-
ՒԻ բա ռե րը:

Սե պա գիր (ու րար տա կան) ար ձա նագ րու թյուն նե րում հան դի պում է «Սո ւի-
նա» ձևը՝ արև կող եր կիր նշա նա կու թյամբ, որից և ծա գում է «Սև ա նը»՝ արև ա յին 
լիճ, ծով:

80 Շարադրանքը՝ ըստ Գր. Գրիգորյանի և Ս. Հախվերդյանի «Սյունիքի պատմություն» գրքի, էջ 
10 – 17:
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Գր. Գրի գո րյանն ու Ս. Հախ վեր դյա նը հակ ված չեն կար ծե լու, թե «Սյու նի քը» 
առա ջա ցել է Սյու նի կոչ վող առան ձին ցե ղախմ բի անու նից: Ըստ նրանց՝ ըն դու-
նե լի մո տե ցում չէ, երբ ամեն մի դե ռևս ան բա ցատ րե լի բառ մեկ նա բա նում են 
«էթ նի կա կան ծագ մամբ»: Պետք է ու սում ա սի րել բար բառ նե րի, են թա բար բառ-
նե րի, տե ղա կան խոս վածք նե րի մթա մած շեր տե րը: Օրի նակ՝ մին չև վեր ջերս 
Կա պա նի շրջա նի Աչա ղու գյու ղա նու նը կար ծում էին առա ջա ցել է թուր քե րե նից, 
սա կայն ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ դա հա յե րեն բառ է՝ Աչա ղու, 
որ նշա նա կել է ԲԱ ՐԻ, ՄԵՂՄ ԱՉՔ և այլն:

Մեծ Հայ քի Սյու նիք նա հան գի գա վառ նե րը՝ «Աշ խար հա ցոյ ցի» հեր թա կա-
նու թյամբ.

1. ԵՐՆ ՋԱԿ
Այս գա վա ռը տա րած վում էր Երն ջակ (այժմ՝ Նա խի ջև ա նի ԻՀ-ում) գե տի 

ավա զա նում: Սահ մա նա կից էր Գողթն, Ծղուկ, Ճա հուկ գա վառ նե րին և Նա խի-
ջև ա նին: Գա վա ռի հա րա վա յին սահ մա նը հաս նում էր մին չև Արաքս գե տը: 
Հայտ նի էր Երն ջակ բեր դը, որը եղել է Սյու նյաց իշ խան նե րի գլխա վոր ամ րոց նե-
րից մե կը: Տե ղադ րու թյամբ հա մա պա տաս խա նում է Նա խի ջև ա նի ԻՀ Ջուլ ֆա յի 
շրջա նին: Ու ներ 600 կմ2 տա րածք, 30 բնա կա վայր և Տա թևի վան քին վճա րում էր 
360 դա հե կան տաս նորդ հարկ:

2. ՃԱ ՀՈՒԿ
Գա վառն ըն կած էր Ճա հուկ (այժմ՝ Ջահ րի) և Շա հա պոնք (այժմ՝ Շահ բուզ) 

գե տե րի հո վիտ նե րում: Տա րած քը կազ մում էր 1130 կմ2 և տե ղադ րու թյամբ հա մա-
պա տաս խա նում է Նա խի ջև ա նի ԻՀ Շահ բու զի շրջա նին: Սահ մա նա կից էր Վա-
յոց ձո րին, Ծղու կին, Երն ջա կին, Նա խի ջև ա նին և Այ րա րա տին: Հայտ նի էր տա-
կա վին 6-րդ դա րում կա ռուց ված Շա հա պու նիք բեր դը, որի ավե րակ նե րը 
գտնվում են Նա խի ջև ա նի ԻՀ Շահ բուզ բնա կա վայ րի մոտ: Գա վառն ու ներ 48 
հար կա տու գյուղ և Տա թևի վան քին վճա րում էր 543 դա հե կան հարկ:

3. ՎԱ ՅՈՑ ՁՈՐ
Սյու նի քի առա վել նշա նա վոր ու ըն դար ձակ գա վառ նե րից էր: Ըստ պատ միչ-

ներ Մով սես Կա ղան կատ վա ցու և Ստե փա նոս Օր բե լյա նի, Վա յոց ձոր անունն 
առա ջա ցել է 735 թ. հու լի սի 21-ին այս տա րած քում տե ղի ու նե ցած կոր ծա նա րար 
երկ րա շար ժից, երբ Մոզ քա ղաքն իր 10000 բնա կիչ նե րով ան ցավ գետ նի տակ: 
Այժմ էլ Մո զի ավե րակ նե րը դիտ վում են Մա լիշ կա գյու ղից մին չև Վայ քի շրջկենտ-
րոն ձգվող մայ րու ղու եր կու կող մե րին: Այս վար կա ծը գի տա կան հենք չու նի, 
քան զի Վա յոց ձոր անու նը հի շա տակ վում է դե ռևս 5-րդ դա րից: Գրա վում էր 
2350 կմ2 տա րածք և ընդգր կում Ար փա գե տի վե րին ու մի ջին հո սանք նե րը: Սյու-
նի քի տնտե սա կան, քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին կյան քում խա ղա ցել է խո շոր 
դեր: Վա յոց ձո րի Եղե գիս ավա նը 9 – 13-րդ դա րե րում եղել է Սյու նյաց իշ խան նե-
րի նստա վայր-մայ րա քա ղա քը: Վա նա կան հա մա լիր նե րից հայտ նի են Գնդե-
վան քը, Գլա ձո րը, Թա նա հա տը և հատ կա պես Ամա ղո ւի Նո րա վան քը, ուր թաղ-
ված է Ստ. Օր բե լյա նը: Գա վառն ու ներ 92 բնա կա վայր (ըստ Ղև ոնդ Ալի շա նի՝ 
90), Տա թևի վան քին վճա րում էր 837 դա հե կան հարկ:
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4. ԳԵ ՂԱՐ ՔՈՒ ՆԻՔ
Ընդգր կում էր Գե ղա մա կամ Սև ա նա լճի ավա զա նի գե րակ շիռ մա սը, ու ներ 

1735 կմ2 տա րածք: Այդ տա րած քի մեջ մտնում են ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գա-
վա ռի (Կա մո), Մար տու նու շրջան նե րը և Սև ա նի շրջա նի մի մա սը: Սահ մա նա կից 
էր Այ րա րա տին, Գու գար քին, Ու տի քին, Սոթ քին: Հայտ նի էր Սև ա նա կղզին՝ 
վան քով և ամ րո ցով: Միջ նա դա րում գա վա ռին տի րում են նախ Բագ րա տու նի նե-
րը, ապա՝ Զա քա րյան, իսկ հե տո՝ Դո փյան իշ խան նե րը: Հայտ նի են Հա վուց թառ 
և Մա քե նյաց վան քե րը: Ու ներ 47 գյուղ և Տա թև ին վճա րում էր 509 դա հե կան 
հարկ:

5. ՍՈԹՔ
Սյու նի քի ծայ րա մա սա յին գա վառ նե րից էր, հա մա պա տաս խա նում էր ՀՀ 

Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դե նի սի շրջա նին: Գա վա ռա նու նից է ծա գում Զո դը, 
որը հայտ նի է ոս կու հան քե րով: Կլի ման այս տեղ խիստ է, և ըստ Օր բե լյա նի, գա-
վա ռա նունն առա ջա ցել է դա ժան ձմե ռա յին ցրտե րի պատ ճա ռով՝ «Ի դառ նա-
շունչ բքմա նէ գա ւառս կո չե ցաւ Սոդք»: Ու ներ 55 բնա կա վայր և Տա թև ին վճա րում 
էր 594 դա հե կան հարկ:

6. ԱՂԱ ՀԵՃՔ
Զբա ղեց նում էր Աղավ ո գե տի վե րին հո սան քին հա րա կից շրջան նե րը: Տա-

րած քը, որ կազ մում էր 1402 կմ2, համ պա տաս խա նում էր Ադր բե ջա նի հան րա պե-
տու թյան նախ կին Լա չի նի՝ ներ կա յումս ԼՂՀ Քա շա թա ղի շրջա նին: Տա թևի եկե-
ղե ցա կան հար կա ցու ցա կում նշված է 43 հար կա տու գյուղ: Այս տեղ է գտնվում 
նշա նա վոր Ծի ծեռ նա վան քը: Հայտ նի է Խո ժո ռա բերդ ամ րո ցը: Սահ մա նա կից էր 
Ծղուկ, Հա բանդ և Ար ցա խի Ծար գա վառ նե րին: Տա թևի վան քին վճա րում էր 389 
դա հե կան հարկ:

7. ԾՂՈՒԿ
Սյու նի քի կենտ րո նա կան մա սում գտնվող ամե նա հայտ նի գա վառ նե րից է: 

Գրա վել է 1950 կմ2 տա րածք: Ընդգր կում է ՀՀ Սյու նի քի մար զի Սի սի ա նի շրջա նը 
և Գո րի սի շրջա նի արևմ տյան մա սը: Օր բե լյա նի գա վա ռա ցու ցա կում հի շա տակ-
ված է իբ րև առա ջին իշ խա նա նիստ և եպիս կո պո սա նիստ կենտ րոն: 4 – 9-րդ դա-
րե րում Ծղու կի Շա ղատ քա ղա քա վա նը եղել է Սյու նի քի մայ րա քա ղա քը և հո գև-
որ գա հա նիս տը, ուր գոր ծել է նաև վար դա պե տա րան: Պատ մա կան նշա նա վոր 
վայ րերն են Որոտ նա վան քը և բեր դը, Սյու նի վան քը և բեր դը, Տա թևը: Ու նե ցել է 
75 բնա կա վայր ու վճա րել 643 դա հե կան հարկ:

8. ՀԱ ԲԱՆԴ
Գտնվում էր Սյու նի քի կենտ րո նում և սահ մա նա կից էր Ծղուկ, Աղա հեճք, 

Բաղք գա վառ նե րին և Ար ցա խին: Հա րա վա յին սահ մա նը հաս նում էր մին չև 
Արաքս գե տը: Զբա ղեց նում էր 1325 կմ2 տա րածք, որի մի մա սը հա մընկ նում է ՀՀ 
Սյու նի քի մար զի Գո րի սի շրջա նին: Օր բե լյա նի հա վաստ մամբ, Սի սա կի սերն դից 
Ձագ նա հա պե տը այս տեղ հիմ ել է նշա նա վոր Ձա գե ձո րի կամ Հա բան դա բեր-
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դը, որը եղել է Վա րա րակն գե տի վե րին հո սան քում: Հա բանդն ու ներ 59 բնա կա-
վայր, վճա րել է 618 դա հե կան հարկ: Հայտ նի բնա կա վայ րե րից են Հա լի ձո րը, 
Շի նու հայ րը, Խնձո րես կը, Գո րայք-Գո րի սը: 14 – 15-րդ դա րե րում Հա բանդ գա վա-
ռա նու նը փո խա րին վում է Ձա գե ձո րով, որն էլ հնչյու նա փոխ վե լով՝ դառ նում է 
Զան գե զուր:

9. ԲԱՂՔ
 Զբա ղեց րել է 925 կմ2 տա րածք: Սահ մա նա կից էր Կով սա կա նին, Ծղու կին, 

Հա բան դին, Ձոր քին: Եկե ղե ցա կան հար կա ցու ցա կում գա վա ռը բա ժան վում է 
եր կու մա սի, նշվում է մյուս Բաղ քը կամ Քա շու նի քը: Տա րածքն ընդգր կում էր ՀՀ 
Սյու նի քի մար զի Կա պա նի շրջա նը: Կա պա նի թա գա վո րու թյու նը կոչ վել է նաև 
Բա ղաց թա գա վո րու թյուն: Ու նե ցել է հայտ նի բեր դեր՝ Ան դո կա, Պա հու և այլն: 
Նշա նա վոր հո գև որ կենտ րոնն էր Բղե նո Նո րա վան քը՝ կա ռուց ված 936 թ.: Ու ներ 
41 բնա կա վայր, վճա րում էր 444 դա հե կան հարկ:

10. ՁՈՐՔ
Սյու նի քի ամե նա փոքր գա վառն էր՝ 525 կմ2 տա րած քով: Զբա ղեց նում էր Ող-

ջի գե տի վե րին հո սան քը՝ Գեղ վա ձո րը նե րա ռյալ: 11-րդ դա րից սկսեց կոչ վել 
Կա պան: Սյու նի քի միջ նա դա րյան թա գա վո րու թյան ոս տանն էր: Այս տեղ էր 
գտնվում մայ րա քա ղաք Կա պա նը, որն ապա վի նել է նշա նա վոր Բա ղա բերդ ամ-
րո ցին: Հո գև որ կենտ րոնն էր Վա հա նա վան քը, որը դար ձել է Սյու նյաց թա գա-
վոր նե րի և իշ խան նե րի հա վեր ժա կան հանգս տա վայ րը: Գա վառն ու ներ հար կա-
տու 16 բնա կա վայր և վճա րում էր 148 դա հե կան հարկ: Ըստ ու սում ա սի րող նե-
րի, այս տեղ է գտնվել Շլո րուտ ամ րո ցը:

11. ԱՐԵ ՎԻՔ
Արև ի քը Սյու նի քի ամե նա հա րա վա յին գա վառն էր՝ Արաքս գե տի ձախ 

ափին: Ու ներ 625 կմ2 տա րածք և ընդգր կում էր Մեղ րի գե տի ավա զա նը: Նախ-
կի նում մտել է Գողթ նի մեջ: Հե տա գա յում կոչ վել է Տաշ տուն և Մեղ րի: Հայտ նի 
են Կա քա վա բեր դը և Մեղ րու բեր դը: Գա վառն ու ներ 24 բնա կա վայր և վճա րում 
էր 262 դա հե կան հարկ: Այժ մյան Հա յաս տա նի հա րա վա յին դուռն է դե պի Իրան:

12. ԿՈՎ ՍԱ ԿԱՆ
Նույն պես ոչ մեծ գա վառ էր՝ 625 կմ2 տա րած քով: Համ պա տաս խա նում է 

Ադր բե ջա նի հան րա պե տու թյան նախ կին Զան գե լա նի շրջա նին և որոշ չա փով 
ՀՀ Սյու նի քի մար զի Կա պա նի շրջա նին (Ծավ գե տի շրջա կայ քը): Գլխա վոր 
բերդն էր Գրհա մը՝ Ող ջի գե տի ձախ կող մում: Ու ներ 52 բնա կա վայր, Տա թևի 
վան քին վճա րում էր 439 դա հե կան հարկ: Ան հիմ է այն վար կա ծը, ըստ որի, 
Կով սա կան գա վա ռի անունն առա ջա ցել է կովս ցե ղի անու նից: Իրա կա նում Կով-
սա կան բառ-եզ րույ թը ծա գում է կով+ս+ական ածան ցա վոր բա ռից և նշա նա կել 
է կո վե րի արո տա վայր: Կով ար մա տը կա նաև Կով կաս բա ռի մեջ:

«Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի հա մա հե ղի նակ ներ Գր. Գրի գո րյա նի և Ս. 
Հախ վեր դյա նի եզ րա հանգ մամբ՝ պատ մա կան փաս տագր ված իրո ղու թյու նը 
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վկա յում է, որ Սյու նի քը մշտա պես բնա կեց ված է եղել Հայկ-Սի սա կյան զար մի 
շա ռա վիղ նե րով, որոնք առ այ սօր պահ պա նել են իրենց ազ գա յին դի մա գիծն ու 
հո գե բա նա կան կերտ ված քը: Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի այս տա րած քը իբ րև 
քա ղա քակր թու թյան օր րան նե րից մե կը, խո շոր դեր է կա տա րել:

 Գրե րի գյու տից հե տո Մես րոպ Մաշ տոցն ու Սա հակ Պար թևը Սյու նյաց 
(Շա ղա տի) վար դա պե տա րա նին վստա հե ցին Սուրբ Գրքի՝ Աստ վա ծաշն չի 
թարգ մա նու թյու նը, որն իր կա տա րե լու թյամբ կոչ վեց «Թա գու հի թարգ մա նու թե-
անց»:

Սյու նի քը, անն շան բա ցա ռու թյամբ, միշտ գո յու թյուն է ու նե ցել Հայ կա կան 
մի աս նա կան պե տու թյան կազ մում: Նրա եր բեմ ի ան ջա տա կան ձգտում ե րը 
պայ մա նա վոր ված են եղել ոչ թե երկ րա մա սի էթ նի կա կան առանձ նա հատ կու-
թյամբ, ինչ պես ան հիմ կեր պով ջա նում են մեկ նա բա նել մի խումբ պատ մա բան-
ներ ( Զ. Բու նի ա թով, Դ. Ախուն դով, Ֆ. Մա մե դո վա և այլք), այլ՝ ռազ մա քա ղա քա-
կան հզո րու թյամբ: Որ պես Մեծ Հայ քի ըն դար ձակ նա հանգ նե րից մե կը, Սյու նի-
քը եր բեք չի եղել «Կով կա սյան Ալ բա նի ա յի» կազ մում և եր բեք էլ չի կոչ վել «ալ-
բա նա կան ծայ րա մաս»: Այդ մտա ցա ծին տե սու թյուն նե րը և ան լուրջ վար կած նե րը, 
ակ նե րև ա բար, ներ մուծ ված են ար տա քուստ՝ պան թուր քա կան ար դի քա ղա քա-
կա նու թյան տա րած քա յին հա վակ նու թյուն նե րը տե սա կա նո րեն ամ րապն դե լու և 
կով կա սա գի տու թյան մեջ գի տակ ցա բար խառ նաշ փոթ ստեղ ծե լու նպա տա կով:

Անա ռար կե լի իրո ղու թյուն է, որ քա ղա քակրթ ված բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի 
պատ մու թյուն նե րում ավա տա տի րու թյու նը բնու թագր վում է հա կադ րու թյուն նե-
րի խո րաց ման, կենտ րո նա խույս մի տում ե րի ցայ տուն ար տա հայտ մամբ: Նույն 
երև ույ թը տես նում ենք նաև հայ կա կան միջ նա դա րում: Ժա մա նա կա կից ադր բե-
ջա նա կան պատ մագ րու թյան մեջ ոմանց կող մից, բա ցար ձա կա պես ան հիմ 
կեր պով, հա յազ գի մի շարք նշա նա վոր մտա վո րա կան ներ՝ Մով սես Կա ղան կատ-
վա ցի, Մխի թար Գոշ, Կի րա կոս Գան ձա կե ցի և այլք, հոր ջորջ ված են ոչ հա յեր 
լոկ այն պատ ճա ռով, որ նրանք ծնվել են Պատ մա կան հա յաս տա նի Ար ցախ նա-
հան գում կամ՝ Գան ձա կում: Այդ հա վակ նոտ և շին ծու «տե սու թյուն նե րը» զուրկ 
են պատ մա կան որևէ փաս տից և գի տու թյան հետ որևէ աղերս չու նեն: Սյու նի քի 
պատ մու թյու նը նույն հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այդ են 
վկա յում քա ղա քա կան-տնտե սա կան, իրա վա կան, մշա կու թա յին բազ մա թիվ 
սկզբնաղ բյուր նե րը՝ մա գա ղա թյա մա տյան նե րը, հի շա տա կա րան նե րը, հա զա-
րա վոր վի մագ րու թյուն նե րը, որոն ցով, ինչ պես հա վաս տում են «Սյու նի քի պատ-
մու թյուն» գրքի հե ղի նակ ներ Գր. Գրի գո րյանն ու Ս. Հախ վեր դյա նը, իրա վունք 
ու նի հպար տա նա լու յու րա քան չյուր քա ղա քա կիրթ ժո ղո վուրդ81:

81 Նույն տեղում, էջ 233 – 234:
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ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԲՆԱԳ ՐԵՐ

ՀՐԱ ՇԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵՐ

1. (1) ԹԱ ՔԱ ՎԵ ՐԻՆ ԻՐԵՔ ԱԽ ՃԻ ԿԸ

Ըլը մա չի ըլըմ, մի թա գա վոր: Դա ու նե նում ա մի նակ մի ախ ճիկ: Ախ ճի կը 
մե ծա նում ա, հաս նըմ ա փսակ վե լու ժա մա նա կը, մի քա նի երկր նե րից փե սա ներ 
են կյա լիս: Խեղճ հե րը չի իմա նում թե ախճ կան ում տա: Ըն դա մե նը ջո կում ա 
իրեք փե սա: Իրե քին էլ ասում ա, որ էգուց կկ⅓ք խնա մա խո սու թյան: Իրի գու նը 
քնե լիս թա քա վո րը մտա ծում ա. «Ա՛յ, Աստ ված, ինչ կլեր, որ ինձ իրեք ախ ճիկ 
տա յիր»:

Առա վո տը ըլըմ ա, տես նում՝ իրեք ախ ճիկ ու նի: Էթում ա գու մը մտնում, 
տես նում ա ձին էն տեղ չի, էթում ա բա կը, տես նում ա շու նը չկա: Ցե րե կով կյա լիս 
են խնա մի նե րը խոսք են առ նում, այ նու հե տև յոթ օր, յոթ գի շեր հար սա նիք 
անում: Հա, մեկ էլ ասեմ, որ էդ իրեք քու րե րը իրար շատ նման են ըլըմ, որ թա-
գա վո րը չի իմա նում, թե իս կա կան ախ ճի կը որն է: Ամիս ներ են անց նում, մի օր 
թա գա վո րը մտքի մեջ մտա ծում ա, թե. «Վե րի կե նամ էթամ, տես նամ՝ ախ ճիկ-
ներս ոնց են ապ րում»:

Հա ջորդ օրը թա գա վո րը վեր ա կե նըմ, էթում ա մտնում ա մե կի տու նը, 
նրանք իրեն լավ հյու րա սի րում են, հե տո թա գա վո րը հարց նում ա, թե իրեն ախ-
ճի կը ո՞նց ա, հո չե՞ն նե ղաց նում:

Պա տաս խան են տա լիս, թե, որ. — Հար սի ծեր քե րը ոս կի ա, խոսք չկա, 
ամեն ինչ անըմ ա, խոսք ետ չի դարձ նում: Մե նակ մի բանն ա վատ: Եթե մե կը 
փոր ձի մեր բա կից կամ տնից մի բան տա նի, քիչ ա մում պա տառ-պա տառ անի:

Թա գա վո րը մտա ծում ա. «Ասես թե դրանց ձեռ քին իմ շունն է ըն կել»: Այ նու-
հե տև ցտե սու թյուն ա ասում ու հե ռա նում: Գնում է գնում, մտնում ա երկ րորդ 
ախճ կա տու նը: Ըտեղ էլ նույն պես հյու րա սի րում են, այ նու հե տև նա հարց է տա-
լիս, թե՝ ախ ճի կը ոնց է: Նրանք պա տաս խա նում են, որ ոս կի ձեռ քեր ու նի, խոսք 
չու նեն դրա մա սին, մե նակ մի վատ բան ու նի, եթե կող քին ըն կավ, ինչ քան էլ 
բզես-բզես տե ղեն վեր չի կե նալ: Թա գա վո րը մտա ծում ա, որ. «Էս կա րող ա իմ 
ձին ըլի, որով հե տև նրա կո ղը հաստ էր»: Ըլըմ ա ցտե սու թյուն ա ասում ու թո ղըմ 
էթում: Էթում ա էթում, հաս նում ա եր րորդ ախճ կա տու նը: Էտեղ էլ են իրեն հյու-
րա սի րում: Թա գա վո րը հարց նում ա, թե՝ ոնց ա իրան ախ ճի կը: Ըս տեղ ախճ կա 
ամու սի նը ասում ա, որ շատ ու րախ եմ, որ քո ախ ճի կը իմ հարսն է, ինչ քան խոսք 
ասես, պե րա նը չի պա ցի պա տաս խան տա, դե ձեռ քերն էլ ոս կի են: Էդ ժա մա-
նակ թա գա վո րը հաս կա նում ա, որ դա իր իս կա կան ախ ճիկն ա: Աշ խար հի գոր-
ծե րի վրա զար մա նա լով, թո ղում ա գնում իր եր կի րը:
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2. (2) ԼԱ ՎՈՒ ԹՈՒ ՆԸ ⅞ՑՆ ԱԼ Ա ՀՍԿԱ ՆՈՒՄ

Ըլում ա չը լում ա, մի թա քա վեր: Էթ թա քա վե րըթ օխ տը հա րուս տի ախ ճիկ ա 
օզում, հա մալ վը եչ մի նից խո խա չի ըլում: Էթ թա քա վե րիթ հույ սե րը կտրված, 
տա նան տյուս ա կյա լիս: Շատ ա քյը նում, քիչ, էթ ինքն ա գյու դում, մին ալ մի Աս-
տոծ: Ճնը պի մի ծա ռի տա կի նստում ա, վը եր դըն ջա նա: Մի իմաս տուն հլի վեր ա 
պտա հում, տա թա քա վե րին անա հրցնում ա, թե՝ հին չիյ ա քյը նում: Թա քա վե րը 
սրտին դառ դը պատ մում ա:

Իմաս տուն հլի վերն ասում ա. — Զուր տե ղան ես հա րուս տի ախ ճիկ օզում: 
Ետ տա՛ռ, քյը նա տոն, մի քյա սի բի ախ ճիկ ճա րի, քեզ հե տի ապ րի:

Թա քա վե րը էթ հլի վե րիթ խորհր թա վը ետ ա տ⅓ռնում, կյամ տոն, ու րաց 
չո բա նին ըխճ կա նը նհետ փսակ վում: Մի խի լա վախտ վը եր անց ա կե նում, 
տրանց մի տղայ ա ծնվում: Էթ խո խիթ աշ կի լու սի ման են պա հում: Տղան կու-
ճի-կու ճի մը ծա նում ա: Ըտ րա վը եչ մի տեղ պ⅓ց չեն թո ղում: Մի օր տղան հո րը 
խնթրում ա, վը եր ու րան ալ տա նի վեռ սի: Հե րը ղա յիլ ա կե նում: Թա քա վե րը 
նա զիր-վե զի րին նհետ քյը նում են քո լը: Վեռս անի լը վը եր պրծնում են, մի օբայ 
են շի նում, մի չին պրա նում: Թա քա վե րը մի առան ձին օբա յալ տղին հե տի յա շի-
նել տա լիս: Մի եր կու ժամ վը եր դըն ջա նում են, թա քա վե րը քյը նում ա տղին 
անավ զի րավ հնցնի, տե նում ա, մի զոր բա ⅝ց տղին կոխ կա վը մեկն ված: Թա քա-
վե րին սեռ տը ահ ա ըն գյում, գյու դում չի ⅝ցին հունց հե ռաց նի: Մին ալ խել քը 
կտրում ա, վը մա նին թա յը հա նում ա, մե չը ճուր ածում տը նում ⅝ցին ըռը չին: Օցը 
վը եր սկսում ա ճուր խմի լը, տղին ըզա դում են, տառ նում քյը նում տոն: Թա քա վե-
րին կը նե գը մեր ծա մա հի յա ըլում: Տղին կան չում ա կոշ տը, վա սյաթ անում, վը եր 
ու րան մեռ նի լան էդը տա նան տյուս կյա, քյը նա օրիշ քա ղաք: Մե րը վը եր մեռ-
նում ա, տղան թենց ալ անում ա: Հղու ա լ⅔ւմ օրիշ քա ղաք: Տր⅓ն ճնը պի մի 
հնգեր ա ռու ջահ ըլում: Նոր քա ղա քու մըթ հնգե րը գոր ծի յա նում տում, իսկ թա-
քա վե րին տղին թո ղում ա տա նը, վեր տա նը գոր ծերն անի, կե րա կու րը եփի: 
Շատ վեր մում են, թա քա վե րին տղան ձանձ րա նում ա, ասում ա՝ ես ալ տյուս 
կյամ քա ղաք, տե նամ՝ հինչ կա, հինչ չկա: Մե հետ մի պա լա տի քշտավ անց կե-
նա լիս, եշում ա, տես նում, մի գե ղե ցիկ ախ ճիկ բալ կո նու մը կագ նած: Էտ տղաթ 
սի րա հար վում ա էթ ըխճ կա նըթ վը րա: Քյը նում ա հնգե րին պատ մում, վը եր մի 
լ⅓վ ախ ճիկ ա ճա րալ:

Հնգե րը կլխի յա ըն գյում, վեր ախ ճի կը քա ղա քի թա քա վե րին ախ ճիկն ա, 
ասում ա. — Շատ լավ, ես կքյը նամ հոր նհետ խո սամ:

Տա վը եր քյը նում ա, թա քա վե րը մեր ժում ա, ասում ա. — Տա հի՞նչ տղայ ա, մի 
հա վի պուն ալ չու նի, վը եր մի չին ապ րի:

Թա քա վե րին տղին գիտ նա կան հնգե րը քյո մագ ա անում, պա լատ նիյ են շի-
նում: Թա քա վե րը վը եր տը րաց ղո չա ղո թու նը տես նում ա, ես դո նում ղա յիլ ա 
կե նում: Պու րում ա ախ ճիկն ալ տամ, ու րան հարս տու թու նին կեսն ալ: Թա քա վե-
րին տղան ու րան կըն գա նը, մին ալ հնգե րին նհետ ու րաց քյո չը պեռ նում են, հղու 
լ⅔ւմ բի դա ⅔ւր⅓ց եր կի րը:

Վեր կյամ են հսնում ու րաց պտա հած տե ղը, շտեղ վը եր մտեր մա ցալ են, 
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հնգերն ասու մա. — Դե՛, ես պի տի քզա նա բա ժան վեմ, հարս տու թյու նը եր կու տեղ 
պեր կես անենք:

Թա քա վե րին տղան մի չան հա լալ կես ա անում:
Հնգերն ասում ա. — Պի տի ըխճ կանն ալ կես անենք:
Թա քա վե րին տղան մը նում ա փշը քաղ ված: Հնգե րին ղա չանք ա անում, թա՝ 

հիշ կա հարս տու թյու նը եր կալ, մի նակ ախ ճի կը թող սաղ մա:
Հնգերն ասում ա. — Լ⅓վ, ըխճ կա նը ծերք չեմ տալ: Ախ ճիկն ալ քեզ, հարս-

տո թունն ալ: Ես քեզ պի տի խայ թե յի: Ես էն ⅝ցն եմ, վը եր քու հեր ու րան վը մա-
նա վը ինձ ճուր ա տվալ: Ես քո հոր խաթ րա էս քան քեզ լա վո թուն ըրե ցի:

Ասում ա, հու նո րից ⅝ց տ⅓ռնում: Թա քա վե րին տղան ըշ կե րին հվա տում չի: 
Թենց զըր մա ցած հսնում ա տոն: Օխ տը օր, օխ տը քի շեր հրսա նիք են անում, 
առոք-փա ռոք ապ րում:

Ըն դաք հսան ու րաց մու րա զին, տուք ալ հսնեք ձեր մու րա զին:

3. (3) ԷՍ ԿԼԽԱՆ, ԹԱ ԷՆ ԿԼԽԱՆ

Ըլում ա չը լում, մի մարթ, մի կը նեկ: Տրանց եր կու խո խա յա ըլում, տրանք 
շատ լյ⅓վ են ապ րում, շատ սե րավ: Մե հետ մար թը քի նում ա կյու մը, վը եր ապ-
րան քը հը վա շա րի, տես նում ա մի հլի վեր մարթ կյու մի մի չին կաղ նած: Էթ մար-
թըթ շատ ա զըր մա նում:

Հլի վե րը տրան հըրց նում ա. — Տ⅔ւ ջա հե լուց ես օզում լ⅓վ ապ րել, թա՝ պռա-
վուց:

Մար թըթ չաշ միշ ա իլում, գի դում չի հինչ ջո ղաբ տա, ասում ա. — Տի մաց քի-
նամ կըն գա նըս հըրց նեմ, ետավ կյամ քեզ պա դաս խա նեմ:

Հլի վերն ասում ա. — Լ⅓վ:
Մար թը քի նում ա տոն, հա մալ մը տան թըռ նում ա, վը եր կնգան նա նա հըրց նի:
Երկ րորդ օրը մար թը կըն գանն ասում ա. — Բա ասիլ չես, մի հլի վեր մարթ 

մեր կյու մի մի չին ինձ ասալ ա, թ⅓՝ օզում ես ջա հե լուց լ⅓վ ապ րես, թա պռա վուց, 
էս կըլ խա՞ն, թա՞ էն կըլ խան: Գյու դում չեմ հի՞նչ ջո ղաբ տամ:

Կնեկն ասում ա. — Ա՛յ մարթ, մհեկ հ⅓լ⅓ ջա հիլ ենք, մի թահ րավ յո լա կքի-
նանք: Քի նի հլի վե րին ասի, վը եր էն կլխից ենք օզում լ⅓վ ապ րենք, այ սինքն՝ 
պռա վուց:

Մար թը քի նում ա հլի վե րին ասում կըն կա նը օզա ծը: Հլի վե րը դաս տի աշ կան 
հե ռա նում ա: Օն քե րը կախ կյամ ա տոն, կըն գա նը պատ մում: Կնե կը պա տառ 
սիրտ ա տամ, դե ճա րը հինչ: Էն մին օրը քի նում ա տես նում՝ էն մի կով ալ սատ-
կած: Տրանց օրը խա վար ա տ⅓ռնում. օրե կան մի շառ ա պտա հում, ծին, վեխ-
ճար նին թա մուզ կտոր վում են:

Կնեկն ասում ա. — Ա՛յ մարթ, էն հլի վե րը սո վոր կան մարթ չի իլալ, երևի կա-
խարթ ա իլալ: Իզուր ըն դա խոս քին լսե ցիր, վը եր օզում ենք էն կլխան լ⅓վ ապ-
րենք: Տե սար, մեզ աղ քա տաց րեց:

Տոն-տեղ հիշ կա ծա խում են, ծըխ ծը խո տում, սկսում փայ հվա քի լը: Հա մո-
թից ք⅔չում են օրիշ եր գիր, վը եր իրանց ճնան չող չի նի: Իրանց խո խե քը յոր են 
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ու նում, հը ղե ինում: Շատ են քի նում, թա քիչ, օրը մթնում ա: Մի պ⅓ց դաշ տում 
կրակ են վա ռում, կող քին նստում: Էթ վախ տըթ մի վա ճա ռա կան, ուր⅓ն ք⅓րվա-
նը ըտեղ դին ջա նում էր: Կրա կը վը եր տես նում են, ⅔ւր⅓նց մարթ կանց մի նի ղար-
կում են, վը եր կրակ պի րի: Վա ճա ռա կա նի օք նա կա նը քի նում ա տես նում մի 
մար թուկ նեկ են, մին ալ եր կու խո խա: Ըտա կնեկն ալ շատ նախ շուն կնեկ ա 
ինում: Էթ օգ նա կա նը մում ա տրա իրե սին յե շի լիս: Տա վը եր կրա կը ծեր քին քի-
նում ա, վա ճա ռա կա նը կըզն վում ա, թա՝ խե՞ ես ու շա ցալ:

Տա ասում ա. — Վը եր տ⅔ւ ալ իլե իր, ետ կըն գե յիր: Մի մար թուկ նեկ են, եր-
կու խո խա, կնեկն էլ մի հյու րի փե րի յա:

Վա ճա ռա կանն ասում ա. — Դե վը եր ըթենց ա, կա րում ես, քի նա ընդ րա 
կըն կա նը խա փի, պեր ըս տեղ: Քի նի ասի, վը եր խա զե ի նի կնե կը խո խայ ա պի-
րում, մեր քշտին կը նեկ չկա, խնթրում եք կյաս ք⅔մ⅓գ անես, ինչ վը եր հար կըն ա 
մուք կտաք:

Կնե կը ղա յիլ չի կե նում, հա մալ մար թըն ասում ա. — Ա՛ կնեկ, մեխկ են, քի նա 
քյո մագ ըրա: Մի պյան կտան, կպի րես խո խե քը կօ տեն:

Կնե կը յե րա կե նում, քի նում: Հունց վը եր հըս նում են վա ճա ռա կա նի կոշ տը, 
էթ կըն կա նը ծեր քե րը կպո տում են, յոր օնում, ըտա ղատ փախ չում: Մար թը մին չև 
լու սա նա լը եշում ա, հա մալ կըն կա նը պի րում չեն: Տա սկսում ա ծընգ նե րը եր թա-
կի լը, ինքն ալ, խո խեքն ալ լյաց են իլում: Խո խո ցը յոր ա ու նում, ըտա ղատ հղու 
իլում: Կե տա վը անց կը նա լիս խո խի մի նը ընգ⅔ւմ ա կե տը, քշում ա տա նում, իսկ 
էն մին խո խին ալ կելն ա տա նում, էթ մար թը կե տի ղրա ղին նստում ա, սկսում 
լյաց իլի լը: Վը եր հու շը հվա քում ա կլո խը, ճը նա պան շա րու նա կում ա: Քի նում ա 
հըս նում մի քա ղաք: Տես նում ա էս քա ղա քի ժո ղո վուր թը հը վաք ված, ու րանց 
մհար թա քա վեր են ընտ րում: Տա քի նում ա տրանց քշտին կաղ նում: Հունց վը եր 
իմաս տուն ղու շը պ⅓ց են թո ղում, կյա լիս ա նստում էթ քյա սի բիթ կըլ խին: Էթ 
մար թիթ փռնում են քցում մի տոն, տուռ նը փա կում: Էթ ղու շըթ ⅓լլ⅓ կյամ ա 
տրան ճա րում, կլխին վե նը կե նում: Եր րորդ ան գամ են ղու շին պ⅓ց թող նում, 
⅓լլ⅓ կյա լիս ա տրա կըլ խին կաղ նում: Պի րում են էթ մար թիթ տի նում թա քա վեր:

Անց ա կե նում մի առ ժա մա նակ, քա ղա քի հա րուստ նին, մին ալ վա ճա ռա-
կան նին նվեր նե րավ քի նում են թա քա վե րին տե սու թյան: Տրանց մեչ ա իլում մին 
ալ էն վա ճա ռա կա նը, վը ե րը ու րան կըն գա նը կյու ղա ցած ա իլալ: Էս վա ճա ռա կա-
նը թայ դի ա ըն գում, վը եր քի նա, թա քա վերն ասու մա՝ խե՞ ես վռա զում, հ⅓լ⅓ 
նստի զրուց անենք:

Վա ճա ռա կանն ասում ա. — Թա քա վերն ապ րած կե նա, կնեկս տա նը մի նակ 
ա, վա խում եմ մի պ⅓ն պը տա հի:

Թա քա վե րը նա զիր-վ⅓զի րին ասում ա. — Եր կու ծա ռա ղար կե ցեք, թող քի-
նան վա ճա ռա կա նին կըն գա նը եշեն, մին չև ու րան քի նա լը:

Թա քա վե րի եր կու ծա ռա նե րին ղար կում են վա ճա ռա կա նի տո նը: Էթ նո-
քար նիթ քի նում են ակուշ կի տա կին նստում, սկսում տե սան-տե նան խո սա լը:

Ըն դա նա մի նը ասում ա. — Եք մեր կլխա վը անց կա ցա ծը պատ մենք, վը եր 
ժա մա նա կը շուտ անց կե նա:
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Տա սկսում ա. — Մուք շատ հա րուստ ապ րուստ ու նե ինք: Հերս լ⅓վ մարթ ա 
իլալ: Մերս ալ չտեսն ված գե ղե ցիկ կնեկ ա իլալ: Մե հետ մի կա խարթ հլի վեր 
իրանց հըրց նում ա թա՝ ջա հե լուց եք օզում լյավ ապ րեք, թա՝ պռա վուց: Տրանք 
ասում են՝ էն կլխից, պռա վուց: Եդավ աղ քա տու թյան մեչ ենք ըն գյում: Մեր եր գի-
րը թո ղում ենք, քո չում օրիշ եր գիր: Մի հան դում կրակ ենք անում, վա ճա ռա կա-
նին կյա լիս են կրակ տա նում, եդավ խա փում են՝ մեր մորն ալ տա նում: Ախ պորս 
կե տը քշում ա, ինձ ալ կյելն ա տա նում: Բայց չո բա նի շնե րը հար ձակ վում են կե լի 
վրա, ինձ ըզա դում: Չո բա նը ինձ շի նում ա ⅔ւր⅓ն տղա, թե կուզ թա քա վե րի պա-
լա տում եմ ծա ռա յում:

Էն մի տղան ու րա խու թու նան գյու դում չի, թ⅓ հինչ անի, ասում ա. — Ես ալ 
քու ախ պե րըթ եմ: Ինձ ճյու րը տա նում ա քցում ճե ղա ցին դոն զըզ լը ղը, ճղաց պա նը 
ըզա դում ա, շի նում ⅔ւր⅓ն տղան: Մհեկ ալ ծա ռա յում եմ թա քա վե րի պա լա տու մը:

Տրանք վը եր պատ մում են, տը րանց զրու ցը մե րը լսում ա: Տ⅔ւռը պյաց ա 
անում, վազ տամ, սկսում տրանց պըչ պը չո րում: Տա նում ա տոն, տրանց անա 
վը եր կա րոտն առ նի: Խ⅓բ⅓րը տա նում են վա ճա ռա կա նին, վը եր կնե կըթ հե նա 
եր կու ծա ռա նե րի նհետ քեֆ ա անում: Թա քա վե րը էթ պ⅓նըթ վը եր լսում ա, աջը-
ղը կյամ ա, հրա մա յում ա վը եր ծա ռա նե րին ալ, վա ճա ռա կա նին կըն գանն ալ 
պի րեն ու րան կոշ տը, որ նրանց դա տը անի: Տրանց պի րում են թա քա վե րին կոշ-
տը: Տես նում ա մի հա սա կա վեր կնեկ, մին ալ եր կու ջա հիլ տղերք են: Սկսում ա 
հար ցաքն նի լը: Կնե կը հինչ կըլ խա վըն ան ցա կա ցալ, մին-մին պատ մում ա: Վա-
ճա ռա կանն օզում ա, թ⅓ փախ նի, թա քա վե րը թու ղում չի. թա քա վե րը կլխի յա 
ին գյում, վը եր տա ⅔ւր⅓ն կնեկն ա և ⅔ւր⅓ն տղերքն են: Տա շատ ա ու րախ նում, 
սկսում ա տրանց պըչ պը չո րի լը: Ն⅓զիր-վ⅓զի րին կան չում ա, վը եր տա նեն վա-
ճա ռա կա նին պատ ժեն: Նոր-նոր տրանք սկսում են ու րախ, եր ջա նիկ ապ րի լը:

Կնեկն ասում ա. — Ա՛յ մարթ, տե սա՞ր, վը եր լյավ ապ րուս տը մհե կա հար կա-
վեր, եթե պա ռավ վախ տը ⅔ւր⅔ւր կորց նինք, ալ ճա րե լու չիք:

Ըն դանք հը սան ու րաց մու րա զին, տուք ալ հըս նիք ծեր մու րա զին:

4.(4) ԳՅԱ ԲԱ ԿՅՈՐ ԾՈ ՂԸ

Մի գյա բա կյոր ծող ա ըլում: Նա զո ռավ-զո ռավ մի գյա բա յա կյոր ծում: Օրե-
րան մի օր տրա գյա բա կյոր ծի լի գոր ծի քը կոտ րում ա: Կա ցի նը յոր ա ու նում, 
քյը նում քո լը, վը եր փեդ պի րի, մի թա զա գոր ծիք շի նի: Քո լու մը մի հար մար ծառ 
ա ճա րում, կաց նա վը մի եր կու հետ վը եր թխում ա, ծա ռին փը չա կան:

 Մի ղուշ ա տյ⅔ւս կյամ, մարթ կա յին լ⅔ւզու առած ասում. — Ա՛յ բա րի մարթ, 
խնթրում եմ՝ ծա ռը կտրես վեչ, հինչ վը եր օզես, ես քու դի լա կըթ կկա տա րեմ:

Էթ մար թըթ մում ա մա թալ, թա էս ղուշս ինձ հինչ լա վո թուն կա նի: Շատ 
մտը ծե լուն էդը ասում ա. — Ա՛յ ղուշ, ես քու պու նըթ քան դիլ չեմ, մի նակ տըմ⅓ց 
քյը նամ տոն, կնգա նըս նհետ մսլը հաթ անիմ, եդավ կյամ սրտիս օզա ծը ասեմ:

Ղու շը ղա յիլ ա կե նում: Էթ մար թըթ հղուվ ա լում բի դա տոն: Ճը նը պի տա 
հան դի պում ա մի հնգե րի:
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Հնգերն ասում ա. — Էթ շտա՞ղան ես կյա լիս, պատ մի տես նամ՝ հինչ կա, հինչ 
չկա:

Գյա բա կյոր ծո ղը սկսում ա կլխին եկա ծը պատ մի լը, ասում ա. — Բա ասիլ 
չես, քյը նա ցի քո լը, վը եր մի ծառ կտրեմ, մի ղուշ ինձ ասեց՝ կտրու միլ, հինչ լա-
վու թյուն օզես՝ քեզ կա նեմ:

Հնգե րը ըս տեղ ու րա խա նում ա, ասում ա. — Ա՛յ հնգեր, բախ տըթ կտրալ ա, 
տա կա խարթ ղուշ ա: Քյը նա ասի՝ թող քեզ շի նի թա քա վեր, ես ալ կտառ նամ քու 
օք նա կա նըթ:

Գյա բա կյոր ծո ղը ուր խա նում ա, հնգե րին խոսկ ա տա լիս, վը եր ու րան կտնի 
օք նա կան: Ու րախ-ու րախ հղուվ ա լում բի դա տոն:

Կնե կը տես նում ա, վը եր մար թը տ⅓ռտ⅓կ, կա ցի նը ծեր քին եկավ, ասում 
ա. — Ա՛յ մարթ, քեզ ղար կալ եք քո լը, վը եր փեդ պի րե՞ս, թա՞ տառ տակ ետ տառ-
նաս:

Մար թը կլխավ անց կա ծը պատ մում ա, վը եր. — Էն ղու շին դառ դան ծա ռը 
կտրալ չեմ, ղուշն ասալ ա՝ հինչ օզես՝ քեզ տա լուվ եմ: Էդավ ճնը պի հնգերս ա 
պտա հալ, ասեց՝ վը եր տա կա խարդ ղուշն ա, քյը նա ասի, թող քեզ թա քա վեր 
տը նի, ինձ ալ օք նա կան: Ա՛յ կնեկ, դե ասի՛, քյը նամ ղու շին հի՞նչ ասեմ:

Կնեկն ասում ա. — Թա քա վեր տառն⅓լը մեզ հար կա վեր չի: Թա քա վեր նին 
միշտ մի նակ են ըլում, ես օզում չեմ, վը եր մուք մի նակ ըլեք: Քյը նա ղու շին ասի, 
թող քեզ մի գյա բա կյոր ծի լի գոր ծիք տա, ըն դա նավ յո լա կքյը նաք:

Էթ մար թըթ քյը նում ա ղու շին կոշ տը, կնգա նը ասա ծը պատ մում:
Ղուշն ասում ա. — Աշ կիկս վը րա, քյը նա տոն, մի թա զա գոր ծիք կու նե նաս:
Էթ մար թըթ քյը նում ա տոն, տես նում տա նը մի թա զա գոր ծիք: Էթ մար թըթ 

մին չև օրս ալ գյա բա յա կյոր ծում:

5.(5) ՄԵ ՆԱ ԿՅԱՑՆ ՈՒ ՔԱ ՄԻՆ

Մի մե նա կյաց քա ռա սուն տա րի մի տեղ ճգնված է լի նում և ապ րում իր հա-
մար: Մի օր էլ դուրս է գա լիս իր քա րան ձա վի բակն ու ինքն իրե նով պար ծե նում, 
թե ես այ լևս վախ չու նեմ ոչն չից, բա ցի Աստ ծուց: Հան կարծ նա տես նում է, որ իր 
առաջ խա ղում է մի թե թև պտտա հողմ: Նա զար ման քով տես նում է, որ պտտա-
հող մը լե զու առավ և սկսեց խո սել:

— Ո՜վ մարդ, ասաց քա մին, — դու ասում ես, որ մե նակ Աստ ծուց վախ ու նես, 
իսկ ու րիշ բա նից չու նե՞ս:

— Ո՛չ, քա մի՛, մի այն Աստ ծուց ու նեմ, — պա տաս խա նում է Մե նա կյա ցը:
— Լա՛վ, — ասում է քա մին և թռչում ու րիշ տե ղեր:
Մյուս առա վո տը մե նա կյա ցը քա ղաք է իջ նում այն մտադ րու թյամբ, որ վեր-

ջին ան գամ տես նի քա ղաքն ու ետ՝ դե պի իր քա րան ձա վը վե րա դառ նա: Մի մսա-
գոր ծի խա նու թի առաջ կանգ նում է ու դի տում ներ սը: Մսա գոր ծը սրա աղ քատ ու 
պատ ռոտ ված հա գուստ նե րից եզ րա կաց նում է, որ սա մու րաց կան է ու ոչ խա րի 
մի գլուխ ու ոտ ներ է տա լիս Մե նա կե ցին: Սա ոտ ներն ու գլուխն առ նում է այն 
մտադ րու թյամբ, որ մի աղ քատ կպա տա հի և կտա նրան: Սա կայն մին չև իր ան-
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ձա վը գա լը ոչ մի աղ քատ չի պա տա հում և ստիպ ված ոտ քերն ու գլու խը ձեռ քին 
մտնում է իր բնա կա րա նը:

Մյուս առա վո տը, երբ գնում է մո տա կա առ վից ջուր բե րե լու, գա լիս տես նում 
է իր քա րան ձա վի առաջ ար քա յա կան զին վոր ներ, ամե նը ձի եր հե ծած, նրան են 
ման գա լիս: Մե նա կյա ցին իս կույն ձեր բա կա լում են, ձեռ քե րը կա պում ու քշում 
թա գա վո րի մոտ:

Դու մի ասիր, հենց էդ գի շեր թա գա վո րի ավագ գան ձա պա հի գլու խը կտրել 
են ու գան ձե րը տա րել, և թա գա վո րը հրա մա յել է գտնել իր հա վա տա րիմ գան-
ձա պա հի գլու խը: Ման գա լով եկել են Մե նա կյա ցի քա րան ձա վում գտել գան ձա-
պա հի գլու խը:

Մար դաս պա նին տա նում են թա գա վո րի մոտ: Թա գա վո րը սպառ նա գին 
հարց ու փորձ է անում, թե դու ինչ մարդ ես, և ինչ պես ես սպա նել գան ձա պա հին, 
այժմ որ տեղ են գան ձե րը: Մե նա կյացն ընկ նում է թա գա վո րի ոտ նե րը, աղա չում, 
պա ղա տում, թե ես մի խեղճ ճգնա վոր եմ և ոչ թե մար դաս պան:

Թա գա վո րը հրա մա յում է բե րել և ցույց տալ գան ձա պա հի գլու խը: Կից սե-
նյա կից, որ տեղ լի նում են մի այն գլխատ ված մարդ կանց գլուխ նե րը, դուրս են 
հա նում գան ձա պա հի գլուխն ու զո րա պե տը հայտ նում է թա գա վո րին, որ այս 
գտել ենք այս Մե նա կե ցի քա րան ձա վում, որ դա ոչ թե մե նա կյաց է, այլ մի սոս-
կա լի չա րա գործ-ավա զակ:

Մե նա կե ցը դար ձյալ աղա չում-պա ղա տում է, որ ին քը չի արել այդ: Թա գա-
վո րը հրա մա յում է բանտ դնել, որ առա վո տը պի տի դրան գլխա տեն: Մե նա կե-
ցին բանտ են տա նում: Ճա նա պար հին երև ում է նույն քա մին: Դեռ քա մին չտե-
սած՝ ճգնա վո րը մրմջում է. «Ո՜վ Աստ ված, քո խո նարհ ծա ռան եմ, մի այն դու 
կա րող ես ինձ փրկել»:

— Ո՛չ, մի այն ես կա րող եմ քեզ փրկել, — ասում է պտտա քա մին:
Մե նա կյա ցը ճա նա չում է իր վա ղե մի հող մը և լուռ գնում: Հող մը թռչում է ու-

րիշ տեղ:
Առա վոտ, մին չև գլխա տե լը, թա գա վորն իր մոտ է կան չում մար դաս պա նին՝ 

վեր ջին քննու թյան: Եվ այս տեղ Մե նա կյա ցը աղեր սա գին պատ մում է, որ ին քը 
մի ոչ խա րի գլուխ ու ոտ ներ է ու նե ցել, որն իրեն է տվել մսա գոր ծը և ման րա մասն 
հայտ նում է գլխի նշան նե րը: Թա գա վո րը հրա մա յում է բե րել գան ձա պա հի գլու-
խը: Բե րում են, դուրս է գա լիս ոչ խա րի գլուխ՝ Մե նա կյա ցի հայտ նած նշան նե րով:

Հենց այդ ժա մա նակ ներս է մտնում մու նե տի կը և հայտ նում.
— Տե՛ր թա գա վոր, գտնված է գան ձա պա հի գլուխն ու ողջ գան ձե րը, և չա-

րա գոր ծին բե րում են:
Մե նա կյա ցին նվեր նե րով ազա տում են:
Սա ոտ նե րը քաշ տա լով իր բնա կա րա նի դուռն է հաս նում և մի քա րի նստում 

մրմջա լով. «Տեր Աստ ված, ու՞ր մաց քո զո րու թյու նը, հի մա քեզ նի՞ց վա խե նամ, 
թե այդ գիժ հող մից»:
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6.(6) OՎՉԻ ՕՂ ԼԻՆ

Մի որս կան է լի նում, սա ու նե նում է մի տղա: Երբ տղան դառ նում է յոթ-ութ 
տա րե կան, հայ րը մեռ նում է: Մեռ նե լուց առաջ խիստ պատ վի րում է կնկա նը, որ 
նետ ու աղե ղը չտա տղին, տղին որս կան չա նի:

Տղան շատ ճար պիկ է լի նում, իր ըն կեր նե րի հետ կո ճի խա ղա լիս բո լո րի կո-
ճի նե րը տա նում է, ըն կեր նե րը կան չում են. — Որս կա նի՛ տղա, բոլ չի՞, մեզ խայ տա-
ռակ արիր:

Տղան կո ճե րը հետ է տա լիս ըն կեր նե րին և վա զե վազ գա լիս է մոր մոտ, 
ասում. — Ա՛յ մերս, ե՛լ, հա նի հորս նետ-աղե ղը, հերս որս կան է եղել, ես էլ որս-
կան պի տի դառ նամ:

— Ա՜յ որ դի, — պա տաս խա նում է մե րը, — քո հոր մա հից հե տո նետ-աղե ղը 
ծա խել հա ցի եմ եմ տվել, կե րել ենք, ի՞նչ ես ու զում:

Որ դին չի լսում մո րը, վեր է կե նում ճրագ անում, տան քյունջ-պու ճա խը ակը 
տա լի, հոր նետ ու աղե ղը գտնում, գնում որս կան դառ նում:

Մի օր պա տա հում է մի սի րուն աղ վե սի, նետ ու աղե ղը լա րում է, որ վեր գցի, 
Աստ ծու հրա մա նով աղ վե սը լե զուն է առ նում և պա տաս խա նում. — Ա՜յ Օվ չի Օղ-
լի, ինձ մի սպա նիր, ես քեզ հա ցի կտի րաց նեմ:

— Մեկ չլի նենք, եր կու լի նենք, — ասում է տղան, նետ-աղե ղը հետ պա հում և 
աղ վե սի հետ ճամ պա գնում:

Շատ են գնում, թե քիչ, պա տա հում են մի գե լի: Էս Գելն էլ էս պես ախ պե րա-
նում է Օվ չի Օղ լուն և Աղ վե սին, հե տո էլ ախ պե րա նում է մի Արջ և մի Զմրուխտ 
ղուշ: Ան տա ռում տուն են շի նում և հնգով մի ա սին ապ րում:

Մի օր էլ աղ վեսն ասում է. — Օվ չի՛ ախ պեր, մենք քեզ հա մար գնում ենք 
հարս նա ցու բե րենք:

Տղին թող նում են տա նը, իրենք գնում դե պի թա գա վո րի գե ղը: Գե ղի մոտ Աղ-
վե սը մի լուծ է դնում Գե լի և Ար ջի վզին, ին քը մաճ կալ դառ նում ու հո րո վել տա լով 
քշում, գյուղ մտնում: Թա գա վո րի աղ ջի կը, որ օխ տը տա րի բեր դից դուրս չէր եկել, 
տես նում է սաղ ժո ղո վուր դը թափ վել են հրա պա րակ և դի տում են ինչ-որ մի հե-
տաքր քիր տե սա րան: Դե թա գա վո րի աղ ջիկն էլ մարդ է, սիրտն ու զում է թա մա շա 
անի, ծա ռա նե րի հետ դուրս է գա լիս իր բեր դի ոս կե ղեն պատշ գամ բը և դի տում: 
Էս մո մեն տին վրա է հաս նում Զմրուխտ ղու շը, աղջ կանն առ նում իր թև ե րին ու 
փախ չում: Աղ վե սը, Արջն ու Գելն էլ լու ծը դեն են շպրտում ու դե պի ան տառ:

Թա գա վո րի աղ ջի կը մին չև օրս էլ Օվ չի Օղ լու ծո ցում է՝ խոր ան տա ռի մեջ, 
և Աղ վե սը, Գե լը, Արջն ու Զմրուխտ ղու շը հսկում են նրանց:
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7.(7) ՄԱԶ ԲԱՆ ԴԸ

Մի քա ղա քում ապ րում էր մի աղ քատ, շատ աղ քատ մազ բանդ, որը հա զիվ 
մա զի թոկ ծա խե լով մի քա նի կո պեկ էր վաս տա կում և մի այն ու մի այն չոր հա ցով 
կե րակ րում իր երե խա նե րին ու կնո ջը:  Մի օր էլ առև տու րը հա ջող չի լի նում, երե-
խա նե րը հոր թևը բռնած փո ղո ցում հաց են աղեր սում: Էդ ժա մա նակ փո ղո ցով 
անց նում էին երեք երի տա սարդ՝ ան ծա նոթ աշ խար հից: Էդ սրտաճմ լիկ տե սա-
րա նը տես նե լով՝ հա նում են ու տա սը ոս կի տա լիս էդ մար դուն, թե՝ տա՛ր ու երե-
խոցդ հա մար հաց գնիր: Սա փո ղե րը դնում է փա փա խի կար կա տա նի մեջ և ու-
րախ տուն վա զում՝կնոջն աչ քա լու սանք: Էս պա հին մի սև անգղ թռչում, գա լիս է 
նրա մոր թե փա փախն առ նում ու ետ-ետ իր ամ պե րը թռչում: Մազ բան դը գժվա ծի 
պես դես ու դեն է ընկ նում, ոչինչ անել չի կա րո ղա նում, երե խա նե րի հետ լա լով 
տուն է հաս նում ու գլխին եկա ծը կնո ջը պատ մում:

Կի նը շատ է թոք ու թոհ մաթ անում, թե ին չու փո ղը գրպա նում չի բե րել, 
մարդն էլ ասում է. — Ա՛յ կնիկ, մեզ երևի ղսմաթ չէր, թե չէ որ ղսմաթ լի ներ, չէր 
կոր չի: Քա մու բե րա ծը քա մին էլ կտա նի:

Ու էս պես էլ մո ռա նում են ու անց նում իրենց սև օրին:  Մյուս առա վոտ Մազ-
բան դը փո ղոց է ել նում, ամ բողջ օրը չի կա րո ղա նում հա ցի փող աշ խա տի, էլի 
պա տա հում է էն երեք երի տա սարդ նե րին, որոնք խղճա լով նրան՝ վեց ոս կի են 
տա լիս ու գնում իրենց բա նին: Մազ բանդն էս վեց ոս կին ձեռն առած վա զում է 
տուն, որ չկորց նի: Կի նը տա նը չի լի նում, ոս կի նե րը դնում է թե փով լի կճու ճի մեջ 
ու վա զում կնո ջը գտնե լու, աչ քա լու սանք տա լու: Մազ բան դի հե տև ից տուն է 
մտնում կի նը, հետն էլ մի մարդ, որը ձի ան հա մար թեփ է առ նում, մի քա նի գրոշ 
է տա լիս, թե փը, ոս կին էլ մե ջը, լցնում պար կը, շա լակն առ նում ու յալ լա գնում: 
Իրի կու նը մար դը տուն է գա լիս, վա զում է, որ ոս կի նե րը հա նի, տես նում է ամա նը 
կա, ին քը չկա: Կի նը պատ մում է թե փի պատ մու թյու նը, մարդն էլ ասում է, որ վեց 
ոս կի է եղել նրա մեջ: Կի նը շատ ոտ ու ձեռ է անում:

Մազ բանդն ասում է. — Շատ քեզ մի սպա նի, հալ բաթ մեզ ռաստ չէր, որ 
ռաստ լի ներ, չէր կո րի, ջրի բե րա ծը ջուն էլ կտա նի:

Մյուս օրը բա զա րում էլի պա տա հում է էն երեք մար դուն, սրանք խղճում են, 
երեք ոս կի հա նում մեկ նում Մազ բան դին:

Մազ բան դը հրա ժար վում է վերց նե լուց. — Ախ պե՛ր, ինձ տա լիս եք, հա լալ չի 
լի նում, ձե ռիցս գնում է, չեմ ու զում:

— Լավ, որ էդ պես է, — ասում է նրան ցից մե կը, — առ էս գյու լու լը քեզ: Կտա-
նես ձեր քա ղա քում կտաս մի ձկնոր սի, ինչ կտա, կտա:

Մազ բան դը գյու լու լը վերց նում է, տա նում տուն: Տուն հաս նե լուց կան չում է 
իր փոք րիկ աղջ կա նը, գյու լու լը տա լիս նրան, թե՝ տար և տուր մեր հա րև ան 
ձկնոր սին, սա ինչ կտա, կտա:

Ձկնոր սը գյու լու լը ստա նա լով ասում է. — Շատ լավ, առա վո տը առա ջին 
թոռս որ գցեմ, ինչ որ դուրս գա՝ ձեզ:

Առա վո տը ձկնոր սը թո ռը գետն է գցում, դուրս է գա լիս մի այն մի ձուկ: Ձկան 
պո չը կտրում, նշան է անում ու սկսում իր գոր ծը: Իրի կու նը, տուն դառ նա լուց, 
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կան չում է Մազ բան տի աղջ կա նը, թե՝ ասա՛ հորդ, որ ձեր բախ տից մե նակ էս 
ձուկն է հա նել թո ռը:

Մազ բան դի կի նը ձկան փո րը մաք րե լիս փո րից հա նում է երեք ան գին քար: 
Էս երբ տես նում է, մարդն ու րա խա նում է, իս կույն կան չում ձկնոր սին: Մի հա տը 
տա լիս նրան, մե կը ին քը վերց նում, մեկն էլ մյուս օրը հանձ նում երեք ան ծա նոթ-
նե րին ու ինքն էլ առոք-փա ռոք ապ րում է մին չև էսօր, կնկանն ասե լով. — Ա՛յ 
կնիկ, սա մեր ղսմաթն էր, մեզ էլ ար ժա նի եղավ:

Ասում են էն մար դը մին չև հի մա էլ ապ րում է, թե որ տեղ և ինչ կերպ, էդ էլ 
չգի տեմ:

8.(8) ԿՏՐԻՉ ՏՂԱՆ

⅜ւնում ա, ⅔ւն⅔ւմ չի մըն թա քա վեր ա ⅔ւնում, աս տոծ վե քին լու սա վե րի: Էտ 
թա քա վե րիտ քռա սուն տղա յա ու նում, աս տոծ ընդ րանց վե քին լու սա վե րի: Էտ 
քռա սուն ախ պոր ցը կու ճի նի անու մը Կտրիչ ա ⅔ւնում, աս տոծ ընդ րա վե քին էլ 
լու սա վե րի: Կտրի չը մըն աժ դա հա մառթ ա ⅔ւնում, ամեն կոռ նը մին կյե րան. 
կյ⅔ւլո խը մեծ, կյե ղե ցիկ:

Կտրի չը հրը վըն նե րին խու խոր ցը նհետ խաղ ընե լիս տամ ա մըն պռա վի 
տղի կյ⅔ւլոխ պու կում: Պա ռա վը կյամ ա լ⅓ց ը շվան անում, թա կյ⅔ւլոխտ վե ղեմ, 
քու ըրես նո ւի նը ախ պեր քը քյա ցալ են ⅔ւրանց հե տի կնեկյ ճա րեն, պի րեն, տ⅔ւ էլ 
եկալ ես խու խոր ցը ըս պա նու՞մ:

Կտրիչն ասում ա. — Ա՛յ նա նի, ես գյու դում չեմ, բա հու՞նց քյի նամ ինձ հե տի 
կնեկյ պի րեմ:

Պա ռավ ասալ ա. — Չո ռը ցավ քյի նաս, քյին⅓ քու մոր ասի, թող քու հորտ 
ասի, հորտ ծին նիհ իլ, քյի նա քզհե տի ղո չի ու թյուն ըրա, կնեկյ պեր: Կտրի չը 
քյ⅔ւնում ա մորն ասում, մերն էլ մար թին ա ասում:

Թա քա վերն ասում ա. — Թող քյի նա, իմ իլ խիս հե նե, մըն ծի եր օնի, նիհ ինի 
քյին⅓:

Մե րը կյամ ա ասում. — Կտրիչ, քու հեր ասում ա. «Քյի նա իմ իլ խաս մըն ծի 
եր կալ, քյին⅓»:

Կտրիչն ասում ա. — Չէ՛, ես իմ հոր ծին պետ քա նստեմ: Ծի յին անու մը լսած 
ա ⅔ւնում, տե սած չի ⅔ւնում: Մե րը մար թին ասում ա. — Վեր օզում ա, թող նիհ 
ինի, քյին⅓:

Կտրի չը հո րը ծին նիհ ա ինում քյ⅔ւնում, մըն ըր կա թի շամ փուր մեշ կան կախ:
Պը ռա վին տա նը կոխ կա վը քյին⅓լիս, պա ռավ ասում ա. — Հո՞ր ես քյ⅔ւնում, 

Կտրիչ:
Կտրիչն ասում ա. — Քյու նում եմ ինձ հե տի կնյեկ պի րիմ:
Պա ռավ ասում ա. — Վեղս կլխիտ, էտ ըն ջո տած շըմ փու րավտ ե՞ս քյու նում 

կնեկյ պի րես:
Կտրիչն ասում ա. — Բա հի՞նչ անեմ:
Պա ռավ ասում ա. — Քյի նա քու հոր թոր-աս պա բը կա պի, քյի նա:
Ասում ա. — Հո՞ր ա իմ հոր թոր-աս պա բը:
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Կտրի չը կյամ ա մորն աում. — Ա՛ մեր, պեր իմ հոր թոր-աս պա բը:
Մերն ասում ա. — Ա՛յ վեր թի, հու՞նց պի րեմ, վեր քու հեր գյի դա, կյ⅔ւլոխտ 

կկտրի ախր: Էն քու խորթ հերտ ա, քու հա լալ հերտ շ⅔ւտի յա մե ռալ, էն թոր-աս-
պաբն էլ քու հա լալ հորտ ա:

Կտրի չը քյ⅔ւնում ա խորթ հորն ասում. — Թա քա վեր, պեր իմ հոր թոր-աս-
պա բը, քյ⅔ւնում եմ ինձ հե տի կնեկյ պի րեմ:

Թա քա վերն ասում ա. — Ք..տ կեր, շան տղա, թոր-աս պա բը չեմ տալ:
Կըտ րի չը վեր մըն հետ բղա վում ա, սա րում-ծո րում հինչ քան հեյ վան-գա զան 

կա, չիմ տուս են տառ նում սրտա ճաք իլած փախ ճում՝ էն քան զո ռի յա ⅔ւնում 
Կտրի չին ս⅓սը: Ետո Կտրի չը ծեռ քը քյու ցում ա մըն չի նա րի ծառ պու կում, վեր 
տա թա քա վե րին ըս պա նի:

— Թա քա վեր, հորս թոր-աս պա բը տու, թաշ նա կսպա նեմ:
Թա քա վե րը վը խի լան ասում ա. — Հե նե ըն դեղ, քյին⅓ եր կալ, թաքյ ինձ 

ըսապ նես վեչ:
Կտրի չը հո րը թոր-աս պա բը կա պում ա, քյ⅔ւնում:
Պա ռա վին տա նը տա կավ անց կնա լիս, պա ռավ ասում ա. — Մը հեկ վեր 

հորտ տղան ես, քյին⅓, ամ մա վեր քու ըրես նո ւի նը խորթ ախ պորցդ պտա հես, 
մը տեղ քոն չի նես, միշտ հե ռու քոն կի նես:

Եր ա կե նում, քյ⅔ւնում: Շատ ա քյ⅔ւնում, քիչ, հըս նում ա ⅔ւր⅓ն ախ պոր ցը:
Ըրես նո ւի նը ախ պերքն ասում են. — Հո՞ր ես եկալ:
Ասում ա. — Եկալ եմ ինձ հե տի կնեկյ օզեմ:
Ասում են. — Հայ, հա՜յ, հես ա իրեք տա րի յա մենք կնգան ենք ման կյամ, ճա-

րում չենք, տու՞ ես ճրի լու:
Ետո ասում են. «Մեր հե րը ⅔ւր⅓ն ծին, թոր-աս պա բը մեզ տու վակ չի, էտ 

հունց ա՞, վեր տու վալ ա ըս տան՝ մեր խորթ ախ պո րը»:
 Թա քա վե րը մըն արաբ ա ղար կում, թա՝ քյին⅓ իմ ըրես նո ւի նը տղորցս 

ասի, թող Կտրի չին ըշ տեղ վեր ա, ըս պա նեն:
Արա բը կյամ ա թա քա վե րին ըրես նո ւի նը տղորցն ասում, թա. — Կտրի չին 

ըս պա նե ցեք:
Քի շե րը չի մու քը մըն ծ⅔րում են եր կյամ, ամ մա Կտրի չը պը ռա վին ըսա ծին 

գյո րա, ըտանց նհետ քոն չի ⅔ւնում, քյ⅔ւնում ա մըն սա րի կյ⅔ւլոխ պիրց րա նում, 
քոն ինի: Ըրես նո ւի նը ախ պեր քը Արա բին ղար կում են, թա քյին⅓ Կտրի չին քթծա-
կե րը քոն տե ղը ճար ածի, թող մեռ նի: Կտրի չը քոն չի ⅔ւնում: Մըն վախտ տես-
նում ա մը նը կյու ղը կյող մու տա նում ա ⅔ւրան, վեր ասում ա. «Է՜յ, տու հուվ ե՞ս», 
արա բը փախ ճում ա: Մըն քար ա յի րա անում, արա բը փախ ճում ա:

Կտրի չը եդան քյ⅔ւնում ա, տես նում ա մըն պերթ, պեր թին տի ռա նը մըն դև, 
ասում ա. — Իմ վերսս փա խավ քու պերթտ մտավ, ինձ տու:

Դևն ասում ա. — Տալ չեմ, եկ կռվենք:
Կռվում են, Կտրի չը դև ին ըս պա նում ա, տես նում դև չի, մըն ջա դու պա ռավ 

ա դևի խիր խա կյե ցած, ջի բան ըրես նո ւի նը պի լա նի յա տուս օնում, ըրես նո ւի նը 
օթաղ պ⅓նում, տես նում աման ու թա ղում մըն ախ ճիկ: Չի մին մը տա նե քը մընդր-
նե րան տ⅔ւս ա օնում, ըխճ կոր ցը մտա նի քը քա ղում, ետ կյամ ըխճ կոր ցը տամ 
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⅔ւր⅓ն խորթ ախ պոր ցը մտա նի քը, թա՝ հե նե՜, իմ ըրես նո ւի նը ախ պեր քը, քյա ցեք 
ըն դանց կախ կը, հ⅔ւր մտա նի վեր հ⅔ւր առի ինի, ըն դա կը նե կյը կտ⅓ռնաք:

Ին քը ծին նիհ ա ⅔ւնում, քյ⅔ւնում: Քյ⅔ւնում ա վեր դի բա ⅔ւր⅓ն հայ րե նի քը 
քյին⅓, տես նում ա մըն դև:

Դևը ըրես նո ւի նը ախ պոր ցը պաց ա թո ղում, Կտրի չին պաց չի թո ղում, ասում 
ա. — Ե՛տ տառ, կքյին⅓ս Խա թուն Խա նում ըխճ կա նը ինձ հե տի կպի րե՞ս, կթո ղամ 
քյին⅓ս քու հայ րե նի քը, պի րիլ չես, թո ղալ չեմ:

Կտրի չը ետ ա տառ նում, քյ⅔ւնում: Քյու նում ա, քյու նում, շա տը նը քի չը աս տոծ 
գյի դա, հըս նում ա մըն ծո վի, տես նում ա էտ ծո վիտ կոխ կին մըն հի լի վեր կաղ նած:

Հի լի վե րը Կտրի չին ասում ա. — Հո՞ր ես քյ⅔ւնում:
Ասում ա. — Քյ⅔ւնում եմ Խա թուն Խա նու մին պի րեմ:
Ասում ա. — Հու՞ր հե տի:
Ասում ա. — Սև դև ին հե տի:
Ասում ա. — Ես էլ եմ եկալ, վեր Խա թուն Խա նու մին տա նեմ, կրա ցալ չեմ, 

հի լի վի րալ եմ, մը հեկյ էլ տոը ես քյ⅔ւնում, խնթրում եմ ինձ հե տի խոնգ պի րես, 
վեր մռնի լաս ետը խոնգ ծխեն:

Ասում ա. — Լ⅓վ, հի լի վեր, կպի րեմ:
Հի լի վերն ասում ա. — Իրեք ծով պի տի աս կե նաս, ամ մա քու ծիտ շատ-շատ 

մը նը անց կե նա, էր կու սը կըր նա լու չի, ափ սուզ ես, կմեռ նես:
Կտրիչն ասում ա. — Հինչ օզում ա ինի, քյա լու եմ:
Հո րը ծին մըն ծով անց ա կե նում: Պռա ված ա ինում, եր ա ին գյում, ըս տա-

կում: Կտրի չը մում ա մտքա մի լոր: Նստում ա, լ⅓ց ինում, լ⅓ց, քոն ինում:
Ծո վին մի չին մըն հրե ղեն ծի յա ինում, ⅔ւր⅓ն քու ռըկ նե րին նհետ տուս ա 

կյամ ծո վին ղրա ղը ման կյա, քու ռըկ նե րան մընն ասում ա. — Վա՛յ, վայ, մայ րիկ 
էս խեղճ տղաս ծի չօ նի, հու՞նց ա ծով անց կնա լու:

Մերն ասում ա. — Իմ յի հարս, մըն էլ ջի լավս հե նե էն քա րին տա կին, թող եր 
կե նա տուս օնի, տի նի իմ միշ կիս, ըշ տեղ օզի, կթռցնեմ, կտա նեմ:

Կտրի չի ըրա զու մը ⅔ւրան հորն ա տես նում, հերն ասում ա. — Վեր թի, ծո վի 
Ջա լալ ծին հետ ա կոխ կիտ մեծ քա րին տա կան ըն դա յի հար-ջի լա վը տ⅔ւս կալ, 
տիր յի րան, ջի լա վը ըռե խը քի ցի, նստի, ըշ տեղ օզես, կտա նի հըսց նի:

Կտրի չը եր ա կե նում, թհենց էլ անում: Ծո վի Ջա լալ ծին եր գյինքյ ա պիրց-
րա նում, քշա նում, տամ, էր կու ծո վը կտրում, անց կե նում:

Կտրի չը հըս նում ա մըն քը ղա քի: Ծին թո ղում ա քը ղա քին ղրա ղին, յի հար-
ջի լա վը մին քա րի տակ կյա ղում, ին քը նի մտնում քա ղա քը:

Քը ղա քին մի չին թա քա վե րին խաս բախ ճա յա ⅔ւնում, բաղ վան չին՝ մըն հի-
լի վեր մառթ, ասում ա. — Ա՛յ տղա, մշա կու թին կա նե՞ս իմ բա ղումս:

Կտրիչն ասում ա. — Հա՛, կա նեմ:
Ասում ա. — Եկ:
Կտրի չը քյ⅔ւնում ա բաղ վան չուն կոխ կը:
Ասում ա. — Ըշտ ղա ցի՞ ես:
Ասում ա. — Ղա րիբ եմ:
Ասում ա. — Հո՞ր ես եկալ:
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Ասում ա. — Եկալ եմ Խա թուն Խա նու մին տա նեմ:
Ասում ա. — Հա՛, լավ ես ըրալ, Խա թուն Խա նու մը տա րին մըն հետ կյամ ա 

մեր մեծ հը վու զու մը լղա նում, եթե տու կա րաս ընդ րա շո րե րը հնձա նին ղրա ղան 
եր օնես, քունն ա, եթա չէ, չէ՛. հինչ մարթ օզում ա մու տա նա, էն քան սիպ տակ ա 
ընդ րա մոր թին, իրե սը, վեր շա փա ղը չի մին աշ կե րըն օնում ա, հ⅔ւշը տա նում, եր 
քի ցում, ըտա հե տի էլ վեչ մը նը կա րում չի մու տա նա:

— Բա հու՞նց անեմ, — ասում ա Կտրի չը:
Հի լի վերն ասում ա. — Հընդս տա նա եր գյի րու մը սև վեզ կա, թա կա րաս էն 

վե ղան պի րես մըն պա տառ աշ կերտ քի ցես, Խա թուն Խա նու մի շա փա ղը քեզ 
հ⅔ւշսզ չի անել, ամ մա Հնդստան աշ խա րը օխ տը տար վա ճնհա պա յա, դե չա նը 
քյին⅓ս, կհի լի վե րես:

Կտրի չը տ⅔ւս ա կյամ քը ղա քան, ծո վի Ջա լա լի յի հար-ջի լա վը քա րին տա-
կան տուս օնում, թափ տամ, ծին կոխ կին կաղ նում ա, յի հա րում ա, ջի լա վը 
քյ⅔ւցում, նիհ ⅔ւնում:

Ծին ասում ա. — Ըշ տեղ տա՞նեմ քեզ, Կտրիչ:
Կտրիչն ասում ա. — Հնդստա նա սև վե ղին տե ղը գյ⅔ւդում ե՞ս:
Ծին ասում ա. — Հա՛, գյ⅔ւդում եմ:
Կտրիչն ասում ա. — Ինձ տար ըն դեղ:
Մին աշ կը ճպի լու մը ծո վի Ջա լալ Կտրի չին հըս ցը նում ա Հընդս տա նա սև 

վե ղը, Կտրի չը մըն հա փուռ վեղ ա եր օնում, մըն աշ կը ճպի լում էլ ծո վի Ջա լա լը 
ըն դան հըսց նում ա խաս բա ղը: Ծին թ⅔ւլ ա անում, յի հա րը եր օնում, ջի լա վը 
տ⅔ւս օնում, տ⅔ւնում քա րին տա կին:

Բաղ վան չին ասում ա. — Պե րի՞ր:
Կտրիչն ասում ա. — Հա՛:
Բաղ վան չին ասում ա. — Հե նե՜, Խա թուն Խա նու մը շո րե րը ավա զա նին կոխ-

կին հա նալ ա, ին քը նի մը տալ հո վու զը, լղա նում ա, կա րում ես, քյին⅓:
Կտրի չը սև վե ղան աշ կին ա քյ⅔ւցում, քյ⅔ւնում: Խա թուն Խը նու մին շո րե րը 

եր ա օնում:
Խա թուն Խա նում ասում ա. — Ա՛յ տղա, շո րերս տու, կյե նամ:
Կտրիչն ասում ա. — Տալ չեմ:
Խա թուն Խա նում ասում ա. — 

Ա՛յ վըս կը քյա քյուլ տղա,
Աշ խար հի բա րա բար տղա,
Արևի հա վա սար տղա,
Շո րերս տուր, կյե նամ, տ⅔ւս կյամ:

Կտրիչն ասում ա. — Տալ չեմ:
Խա թուն Խա նում ասում ա. — Ա՛յ քաջ տղա, ես քունն եմ, տու իմը, դե շո-

րերս տու, տ⅔ւս կյամ, էս քան տա րի յա քու ճըն հա պատ ի եշում, եկալ ես, տար:
Կտրի չը Խա թուն Խա նու մի շո րե րը տամ ա ⅔ւրան, Խա թուն Խա նու մը շո րե-

րը կյե նում ա, հու վա զան տ⅔ւս կյամ: Մըն հ⅔ւրում⅓լագյ ա ինում, մըն կյե ղեց կու-
հի: Կտրի չը ծո վի Ջա լա լին յի հա րում ա, նստում, Խա թուն Խա նու մին թար քյին 
տ⅔ւնում, բաղ վան չուն մաս պա րի ասում, կյամ:
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 Ծո վերն անց ա կե նում, հըս նում էն ծո վին, ըշ տեղ ⅔ւրան ծին սատ կալ էր, 
վըսկռ նին թա ղում ա: Նի են մըտ նում վեր չի ծո վը: Ծո վին մեչ տե ղին Խա թուն 
Խա նու մի ախ պեր քը աժ դա հա ծուկ նե րի յի րա կյամ են, վեր Կտրի չին ըս պա նեն:

Խա թուն Խա նում ասում ա. — Կտրիչ, քեզ իմ մտա նիս, ծո վը քի ցի:
Կտրի չը Խա թուն Խա նու մի մտա նին ծով ա քյ⅔ւցում, ծո վը չու րա նում ա, 

վեղ տառ նում, Խա թուն Խա նու մի աժ դա հա ախ պերքն էլ քը րա նում են: Տ⅔ւս են 
կյամ, էն հլի վե րին տես նում մե ռած, թա ղում են, յի րան խոնգ ծոխ անում, քյ⅔ւնում:

Խա թուն Խա նում ասում ա. — Ա՛յ տղա, տու ինձ քեզ հե տի ե՞ս տա նում, թա 
ու րի շի հե տի:

Կտրիչն ասում ա. — Քեզ տա նում եմ դև ին հե տի, վեր թո ղա քյի նամ իմ հայ-
րե նի քը:

Ախ ճիկն ասում ա. — Բա, էտ իլավ վեչ:
Կտրիչն ասում ա. — Տու վա խես վեչ, մի նակ ասի ըշ տեղ ա Դև ին հո քին, հո-

քին ըս պա նեմ, քեզ տա նեմ:
Հըս նում են դև ին, Խա թուն Խա նու մին Կտրիչ տամ ա դև ին:
Դևն ասում ա. — Ազադ ես, քյին⅓:
Կտրի չը մըն թախ ա կե նում:
Խա թուն Խա նու մը դև ին ասում ա. — Դև, դե չա նը ասես վեչ հոր ա ու հո քիտ, 

քեզ կնգո թուն չեմ ընի լու:
Դևն ասում ա. — Իմ հո քիս հեն ա մըն մը րա լի փո րում, վեր ամեն ըռա վետ 

կյամ ա իխ պի րան ճուր խմում:
Խա թուն Խա նու մը Կտրի չին ասում ա: Ըռա վե տը Կտրի չը քյ⅔ւնում ա իխ պի-

րին ղրա ղին կաղ նում, վեր մա րա լը կյամ ա, ըս պա նում ա, ըն դա փո րան դևի 
հո քին տ⅔ւս օնում, քի ցում կրա կի մեչ, էրում: Դև ին ըս պա նում ա: Ըն դե ղա նը 
Խա թուն Խա նու մին եր ա օնում, կյամ: Կյամ ա ⅔ւրան հայ րե նի քը, տես նում ու-
րան խորթ հե րը մե ռալ ա, ըրես նո ւի նը խորթ ախ պերքն էլ ու րան մո րը քի ցալ են 
մըն պադ վալ, վեչ հաց են տամ, վեչ ճ⅔ւր: Տամ ա պըդ վա լին տուռ նը կոտ րում, 
տ⅔ւս պ⅔ւրում ⅔ւր⅓ն մո րը: Խորթ ախ պերքն էլ փախ չում են օրիշ եր գյիր նի: 
Կտրի չը տառ նում ա թա քա վեր, Խա թուն Խա նու մը՝ թա քու հի, մերն էլ թա քա վո րի 
մեր, ապ րում են մինչ րի մհեկ:

Ըն դանք հա սան ⅔ւր⅓նց մու րա զին, տուք էլ հսնիք ծեր մու րա զին:

9. (9) ԹԱ ՔԱ ՎՈ ՐԻ ՏՂԱՆ

Նաղ լը-նաղ լը հարկս ա,
Ղաշ խա քո ռակ տակս ա,
Զի զի հար սը քարքյս ա:

Ինում ա, ինում չի մըն թա քա վեր: Էս թա քա վե րիս ինում ա իրեք տղա: Ու րե-
րեն մըն օրը թա քա վե րը հի վըն դա նում ա, տե ղի տակ ին գյում, մըռ նե լի վախ տը 
կյամ ա: Կան չում ա ⅔ւր⅓ն խըն ձո րը ծեռ քին քյա ցեք քը ղա քին մի չին մըն պ⅔ւլոր 
կա, էն պ⅔ւլո րին կըլ խան խըն ձոր նին թոլ ըրեք, խըն ձո րը հ⅔ւր մղակ ին գի, ըն դա 
ախ ճի կը ու զե ցեք:
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Տղեր քը խըն ձոր նին եր են օնում, վեր քյին⅓ն, հերն ասում ա. — Ա՛յ տը ղերք, 
ծեզ էր կու քեր օնեք, վեր փը սակ վեք, պրծնեք, ծեր քը վոր ցըն էլ մառ թի կտաք, 
ամ մա լսե ցեք հա՜, ըռա չի դ⅔նու մը հու եկը ծեր քվոր ցան ու զի լի, ըն դան էլ կտաք, 
հինչ օզում ա ինի:

Հերն ասում ա, մեռ նում: Տղեր քը առոք-թա ռոք ⅔ւրանց հո րը թա ղում են, օխ-
տը տամ, քը ռա սուն քը կտրում, ետավ ⅔ւրանց խըն ձոր նին եր օնում, քյ⅔ւնում էն 
պ⅔ւլո րին կլխին կաղ նում, տեր Աս տոծ ասում, խնձոր նին թոլ անում:

Մեծ տղին խըն ձո րը քյ⅔ւնում ա մեծ վե զի րին տուռ նը ին գյում, միշ նակ տղի-
նը քյ⅔ւնում ա քը ղա քի ամե նա հա րուստ մառ թին տուռ նը ին գյում, կու ճի տղին 
խըն ձորն էլ թոլ ա ու նում, քյու նում ին գյում հան գիս տա րա նը: Իրե քան ախ պե րը 
⅔ւրանց խուն ձոր նե րին են դան վազ են տամ:

Մեծ տղան տես նում ա վա զի րին ախ ճի կը ⅔ւրանց բըլ կո նու մը կաղ նած, 
⅔ւր⅓ն խըն ձո րը ձեռ քին ծի ծա ղում ա, ասում ա. — Տ⅔ւ ես, վեր տ⅔ւ ես իմ նշա-
նածս:

Միշ նակ տղան էլ քյ⅔ւնում ա տես նում ⅔ւրան խնձո րը քը ղա ին ամե նա հա-
րուստ մառ թին ըխճ կա նը ծեռ քին, ու րանց բա ղու մը ման ա կյամ, ասում ա. — Իմ 
նշա նածս տու վես, վեր տ⅔ւ վես.

Կու ճի տղան քյ⅔ւնում ա հան գիս տա րա նը, տես նում ⅔ւր⅓ն խըն ձո րը մըն 
մեյ մու նի ծեռ քի: Մըն քա րի նըս տում ա լաց ⅔ւնում ⅔ւր⅓ն բախ տին յի րա, օզում ա 
տեղ թող նի կյա, մը նել մետն ա կյամ հո րը վա սյա թը, եր ա կե նում, մեյ մու նին 
թընթ⅔ւլան փըռ նում, կյամ տոն, ինքն ⅔ւր⅓ն բախ տին սերտ տի նի լով:

Իրե քան ախ պե րը մո րը նաղլ են անում, թա հինչ պը դա հեց ⅔ւր⅓նց գլխին:
Մե րը շատ ա ուր խա նում, վեր մեծն ա միշ նակ տղոր ցը լավ ըխ ճը կերք են 

ու ռու ջահ եկալ, ամ մա կու ճի տղին ասում ա. — Ա՛ վեր թի, տ⅔ւ էտ մեյ մունտ պե րալ 
ես հի՞նչ անի, օրտ ըտա հետ խա վար չես ընի լու, տեղ թո ղի, թող քյին⅓, օրիշ օզի:

Կու ճի տղան ասում ա. — Չէ՛, ա մեր, իմ հորս վա սյաթն ա, լ⅓վ ա՝ էս ամ փիս 
ա՝ էս ա, իմ բա խը ին քա ցի չըմ տա լու, ⅔ւստուր էլ պը հի լու վեմ:

Հիշ քան մո տիկ-պա րի կամ, մե րը, ախ պեր քը ասում են մեյ մու նին տեն ըրա, 
ճար չի ն⅔ւմ, — Չէ՛, — ասում ա, — էս ա վեր կա, պետ մա պա հեմ:

 Կյամ են մեծ տղին հըր սա նիքն անում, օտում են, խմում են, պար են կյամ, 
կու ճի ախ պերն էլ մեյ մու նին թո ղում ա ⅔ւր⅓ն ու թա ղու մը, հըր սըն քին ղրա ղին 
նըս տում, դըր դը վո տած թմա շա անում:

Մերն ասում ա. — Ա՛ տղա, եկ քու ջա հիլ օրըտ խա վար մի անիլ, էս ըխ ճը կո-
րան ցաս մը նին օզի, մեյ մու նին էլ տեն ըրա քյին⅓:

Տղան ասում ա. — Չէ՛, ա՛յ մեր, հինչ վեր ճը կա տիս կյի րած ա, էն էլ պետք ա 
ինի:

Հըր սըն քին կե սու մը տես նում են մըն հու րու մա լագյ ախ ճիկ նի մը տավ պար 
եկը: Էն քան նախ շուն ա ինում էտ ախ ճի կը, վեր շա փա ղը տըռ նե րա վը տ⅔ւս ա 
կյամ չո լե րին տամ, վեր մառթ ասում ա. «Ա՛յ ախ ճիկ, վեչ օտեսմ վեչ խմես, լը հա 
թը մա շա անես»: Հըր սըն քա վե րը դե չա նը ⅔ւր⅔ւր անա հըր ցը նի լը թա էտ հ⅔ւր 
ախ ճիկն ա, հու վա, ըշ տը ղա ցի յա, էտ ախ ճի կը պար ա կյամ, սա զան դա րեն 
կյ⅔ւլոխ տամ, տ⅔ւս կյամ կոր չում:
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Մե րը կու ճի տղին ասում ա. — Ա՛յ տղա, քս էն ախ ճիկն օզի է… քյ⅓ցալ ես 
մեյ մու նին յա խան կտրալ:

Էս խեղճ տղաս պռնգնած-պռնգնած, մըտքր մո լոր կյամ ա տոն, ⅔ւր⅓ն մեյ-
մու նին կոխ կին նըս տում, լաց ⅔ւնում:

Մեյ մու նը ըտեղ ասում ա. — Գյու դում ե՞ս հինչ, թա քա վե րի տղա, էն ախ ճի կը 
վեր մհեկս հրսնքու մը պար եկը, ես ի… ես մըն թա քա վե րի ախ ճիկ եմ, մեյ մու նի 
խըր խա կյե ցած, եկալ եմ քեզ ճա րալ, ամ մա քը զա նա գի ման վեչ մը նը գյի դալ չի 
պի տի, թա հու վեմ, հե սա ասում եմ հա՜… միշ նակ ախ պո րըտ հըրսն քավ էլ ես 
եմ կյա լու պար կյամ, ամ մա վեչ մի նին ասես վեչ, վեր ես մեյ մունն եմ, մե նակ տու 
գյի դա, վեր մըն հո քի էլ գյի դաց, էլ իմ տերս չես, փըխ ճի լու վեմ քյին⅓մ:

Կու ճի տղան շատ ա ուր խա նում, ծի ծա ղում, վեր թհենց պ⅓ն կա, օրախ-
օրախ քյ⅔ւնում ա ախ պո րը հըրսն քին:

Մըն վախտ մըն դև հըր սըն քին տիռ նը կաղ նում ա, օռ ռում, թա. — Է՜յ, թա քա-
վե րի տղերք, ծեր մեծ քվորն ինձ տվեք օզեմ, տա նեմ:

Ախ պեր քը տ⅔ւս են կյամ:
Մեծն ա միշ նակ ախ պերն ասում են. — Քյին⅓ իռադ իլ, լհա տու իր մա ցալ, 

վեր մեր քվո րը քեզ տանք:
Ամ մա կու ճի ախ պերն ասում ա. — Չէ՛, մեր հե րը մեզ վա սյաթ ա ըրալ, թա 

սիվ թա հու վեր կյա մեր քվոր ցան օզի, տանք: Մեծ քվորն էլ տա նի:
Էլ լա մեծ ախ պեր քը ըռա զի չեն ⅔ւնում, ամ մա կու ճի ախ պե րը կու ճի քվորն էլ 

տամ ա առ չին, առ չը տա նում ա:
 Կյամ ա միշ նակ ախ պոր հըր սա նի քը: Հըր սըն քա վե րը էլ լա թոք ու թոհ մահ 

են անում կու ճի տղին, վեր մեյ մու նին պա հում ա:
Մըն վախտ էլ լա հա ման հու րի մա լագյ ախ ճի կը վեր նի ա մըտ նում պար 

կյամ, տղոր ցը մե րը կու ճի տղին ասում ա. — Ա՛ վեր թի, մեյ մու նին տար կուրց րու, 
հես ա էս թառ լանս օզի:

Մեր ա էլի, սեր տը ցա վում ա:
Ըտեղ կու ճի տղան էլ համ փե րում չի, մորն ասում ա. — Ա՛ մեր, ըս տու ծա նա 

թա քուն չի, քը զա նա հի՞նչ թա քուն ինի, հա ման ախ ճի կը մեյ մունն ա, իմ կնեկյս:
Ախ ճի կը պար ա կյամ, տեղ թող նում, քյ⅔ւնում: Կու ճի տղան էլ դի բե տան 

կյամ ա: Մե րը մեծ տղոր ցը ասում ա, իրե քա նը խո րուրդ են անում, թա եկեք քյի-
նանք էն ըխճ կա նը խիր խան կյու ղա նանք, թո րե նը քի ցինք, վեր էլ մեյ մուն չի նի:

Կու ճի տղին կան չում են, ⅔ւր⅓նց մըտ քի նը ասում, համ էլ ասում. — Քի շերս 
տուռ նը մի չի ղո լան մրցնես վեչ, վեր կյանք կըն գանտ խիր խան տա նենք: Կու ճի 
ախ պե րը ղա բուլ ա կե նում: Կյամ ա մեյ մու նին կոխ կը, շո րե րը հա նում, պը րա-
նում:

Մեյ մունն էլ ⅔ւր⅓ն խիր խան հա նում ա, նի մըտ նում տղին ծո ցը, թա. — Թա-
քա վե րի տղա, տուռ նը պենդ ե՞ս մրցրալ:

Տղան ասում ա. — Հա՛, ա՛կ նեկյ, ար խա յին կաց, պինդ եմ մրցրալ:
Քոն են ⅔ւնում: Դե կու ճի ախ պե րը ըշ տե՞ղ ա տուռ նը մրցրալ, լհա նհենց նը-

հետ ա ըրալ: Դի բալ⅔ւսին մեծ ախ պեր քը կյամ են ըխճ կա նը խիր խան կյու ղա-
նում, տա նում քյ⅔ւցում պլա ցած թո րե նը:
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Ախ ճի կը իմաս տուն ա ⅔ւնում, տե ղան ծարս ա ⅔ւնում, թա. — Թա քա վե րի 
տղա, քու տոնդ քանդ վի վեչ, վեր իմ տոնս քըն դե ցիր, իմ խիր խաս էրում են, ես 
քյի նա ցի, տղա ես, են դաս եկ:

Թա քա վե րի տղան ⅔ւնգյ⅔ւմ ա ըտուր վեն դին-ծեր քին, լ⅓ց-ըղա չանք անում, 
թա. — Տի յեր Աս տոծ, տու վեր տու, եկ քյի նա միր:

Ախ ճիկն ասում ա. — Չէ՛, ես քյին⅓լու վեմ, ամ մա թա օզում ես ինձ ճա րես, 
կյաս վեչ հա՜… շատ տի ժար ա իմ տեղս…, — ախ ճիկն ասում ա, — վեր թհենց ա, 
ըր կա թի տրխնի կկյե նա, ըր կա թի գա վա զան ծեռքտ եր օնես, օխ տը տա րի ման 
կյաս, ըշ տեղ վեր տըր խը նիտ պուք կյա, ըր կա թի գա վա զանն էլ հալ վի-մաշ վի, 
ըն դեղ էլ ինձ կճա րես:

Ասում ա, տ⅔ւս կյամ, կոր չում: Խեղճ տղան յան դի-յան դի յա կյամ, ըր կա թի 
տրխնի կյե նում, ըր կա թի գա վա զա նը ծեռքն օնում, մըն կու տուր հաց մեշ կը կա-
պում, քյ⅔ւնում, քյ⅔ւնում…

Քյ⅔ւնում ա, քյ⅔ւնում, շատ նան քի չը աս տոծ գյի դա, հըս նում ա մըն յբա նա 
դ⅔ւզի, վեչ ջինս, ինքն էլ սո ված-ծա րավ, տես ա եշում, տեն ա եշում, տես նում մըն 
տե ղա մըն ծոխ ա եր ինում: «Դե հինչ կի նի, կի նի». ասում ա, քյ⅔ւնում էն ծո խին 
յի րա: Հըս նում ա մըն տեղ, տես նում տա փին տա կան ծոխ ա եր ⅔ւնում, մըն ըր-
կա թի տ⅔ւռնը կա, տ⅔ւռնը թա կում ա, նի մըտ նում, տես նում ⅔ւր⅓ն քերն ա:

Քերն ախ պո րը վեր տես նում ա, տե ղան ծլոնգ ա ⅔ւն⅔ւմ, մա զե րը քան դում 
ա, թա. — Ա՛յ ախ պեր, էտ վե՞ր քա մին ա քեզ պե րալ էս յը բա նա դ⅔ւզս, հի՞նչ անեմ, 
եր կաց փախ չի, թաշ նա մը հեկ Մեծ Դևը՝ իմ մառթս կյ⅓լու վա, քեզ օտի:

Ախ պե րը լ⅓ց ա ⅔ւնում, թա. — Ա՛յ քեր, էլ տեղ չօ նեմ քյին⅓լի, սո ված էլ մեռ-
նում եմ, հինչ օզում ա անի քու մառթտ:

Էտ դ⅓րու մը մըն ու րո տուց ա կյամ, տա փե րը տ⅔ւր⅔ւր են կյամ. — Հա՜յ, — ասում 
ա մեծ քե րը, — դևը եկ, նի մըտ ըշ կա փը, տափ ըրա:

Ախ պո րը, կո խում ա ըշ կա փին մե չը, ին քը ⅔ւր⅓ն պա նին կե նում:
Ուռ ռա լավ, թնչա լավ դևը նի ա մը տում տոն, շե լա կը եր տ⅔ւնում, թա. — Ա՛ 

կնեկյ, մար թի վետ ա կյամ, էս հի՞նչ իսան ա իմ տանս:
Կնեկյն ասում ա. — Չէ, չէ լհա մըն…, տես նաս հինչ վետ ա ին գյալ կյու լոխտ, 

նստի հացտ կեր:
— Չէ՛, — ասում ա դևը, — դ⅔ւզն ասի, թաշ նա եր եմ կնա լու ման կյամ ճա րեմ, 

հու վեր էլ ինի օտեմ:
Ճա րը կտրած, կնյեկն ասում ա. — Ա՛ մառթ, ըս տու ծա նա թա քուն չի, քը զա-

նա հի՞նչ թա քուն ինի, իմ ախ պեր եկալ ա:
— Հա աա՜, ասում ա դևը, — լ⅓վ ա ըրալ, թա մեծ ախ պե րըտ ինի, ու տի լու 

վեմ, միշ նակն ինի՝ ու տի լու վեմ, կու ճինն ինի, աշ կիս յի րա տեղ օնի:
 Քե րը ախ պո րը ըշ կա փան տ⅔ւս ա օնում, դևը տես նում ա, վեր կու ճի ախ-

պերն ա, վը են դը-ծերքն ա ին գյում, թա. — Պա րով ես եկալ, իմ ազիզ հա ներ, մըն 
ասի տես նամ հինչ քա նի յա քեզ պե րալ էս վե րա նա աշ խարս՝ իմ դև ե րի թա քա-
վե րու թյու նը:

Թա քա վե րին տղան նըս տում ա կըլ խավ անց կը ցա ծը նաղլ անում, թա՝  
հալ-ղա զի յա, սը հենց-սը հենց, քյ⅔ւնում եմ նշա նածս ճա րեմ:
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Դևը կյ⅔ւլո խը տ⅔ւր⅔ւր ա տամ, թա. — Բա հո… այ հա ներ, տի ժար պան ա, 
ըն դեղ քյի նա ցո ղը ետ չի կյամ, ամ մա հինչ կա րամ քըզ հե տի կա նեմ, — ⅔ւրան յա-
լան մըն դաս տա մազ ա պու կում, տան հա նո րը, թա, — քել ծեռ քիտ պա հի, հեփ 
վեր նե ղը կին գես, հար կա վեր կկյամ, մազս տ⅔ւր⅔ւր կտաս, կի կյամ:

Քի շե րը քոն ա ⅔ւնում, ըռա վե տը պա շա րավ-պա նավ ճըն հա պա ին գյում:
Դևը թա քա վե րին տղին տա նում ա ⅔ւրան եր գյի րին սահ մա նը, թա. — Դե 

քյի նա, թա քա վե րի տղա, էս եր գյիրս էլ իմ բա ջա նա ղի վեղն ա, քու կու ճի քվոր 
տո նը, քյին⅓ բա ջա նաղս էլ քեզ քյ⅔մագյ կա նի:

Քյ⅔ւնում ա, հունց վեր դև ին նհետ ա պտա հալ, պտա հում ա առ չին նհետ էլ: 
Ըտե ղատ էլ քյ⅔ւնում ա, քյ⅔ւնում, շա տը քի չը աս տոծ գյի դա, տես նում ա մըն ար-
խի ղրա ղի միր չեմ ի յին հը վաք վալ, օզում են արխն անց կե նան, ամ մա նի յա ին 
տառ նում ճ⅔ւրը տա նում ա: Ըս տեղ էլ տղի մեխ կը կյամ ա, մը հա կը կար մինջ ա 
քյու ցում ար խին էս ղո լաս էն ղո լը: Հիշ քան միր չեմ ը կա, լոխ անց են կե նում:

Վեր լոխ անց են կե նում, մըն մեծ միր չեմ ը ասում ա. — Ա՛յ տղա, տու վեր էտ 
լը վո թու նըտ ըրիր, ես պրծնիլ չեմ, մեր թշնա մի միր չեմ ը թա քա վե րը ինձ զո ռալ 
ա՝ վեր էս արխս անց չի կնիքյ, մեզ կու տու րի լու էր, աս տոծ քեզ քյո մագյ ինի, վեր 
մեզ ազա դե ցիր, ես էս միր չեմ ե րիս թա քա վերն եմ, հինչ ե՞ս օզում, վեր տամ քեզ:

Թա քա վե րին տղան ասում ա. — Տու՛ վես գյ⅔ւդում, հինչ օզում ես, տու:
Միր չեմ ը թա քա վե րը մըն միր չեմ ի ճոռ նը պու կում ա տամ տղին, թա. — Տիր 

ծո ցումտ, ըշ տեղ հար կա վեր կյամ, կկան չիս կկյամ:
Թա քա վե րին տղան միր չեմ ին ճոռ նը տ⅔ւնում ա դև ին, մըն էլ առ չին թու-

քյին նը հետ, քյ⅔ւնում: Քյ⅔ւնում ա, քյ⅔ւնում, շա տը նան քի չը աս տոծ գի դյա: Մթեն 
եր գյիր նի յա անց կե նում, ծո վեր, կյե տեր ա կտրում, օխ տը տա րին թը մա մում ա: 
Մըն պ⅓ցրու սար ա ու նում, հըս նում ա էտ սա րիտ, տես նում մըն ⅓խպ⅔ւր, ճ⅔ւր 
ա խմում, եշում տես նում ըր կա թի տրխնին հալ վալ-մաշ վալ են, ըր կա թի գա վա-
զանն էլ մա ցալ ա հափ ռա վը մըն. «Ըհը՜, թա էն ախ ճի կը սաղ ա, ըս տեղ ա ինի-
լու»: Ըխպր⅓ն ճ⅔ւր ա խմում, քոն ին⅔ւմ: Տու մի ասիլ, թա հ⅓ման էն ըխ ճը կա նը 
հե րը աման տա րի ամ ռա նը կյամ ա էտ սարտ դաչ:

Էտ տղիտ նշա նա ծը ⅔ւր⅓ն ըռաչ քին ծա ռա յող ըխ ճը կո ցան մը նին ղար կում 
ա, թա՝ քյին⅓ ցորտ-ցորտ ճ⅔ւր պեր ծեռ քերս լիվ⅓նամ: Ծա ռա յո ղը կյամ ա վեր 
ճ⅔ւր լցնի, տես նում ա մըն նախ շուն տղա ըխպ րին կոխ կին քոն իլած: Էն քան կյե-
ղե ցիկ ա ինում էտ տղատ, վեր խեղճ ախ ճի կը մա յիլ մա ցած եշում ա, ճ⅔ւրը 
մտան թըռ նում ա: Տղին նշա նա ծը տես նում ա, վեր ղա րա վա շը ճ⅔ւր չի պ⅔ւրում, 
կյամ ա դի բա ախպ⅔ւրը, տես նում հ⅓ման տղան ըխ պի րին ղրա ղին քոն: Ղի միշ 
չա նում եր կցնի, շոք ա անում, դե չա նը նշա նա ծը քոն ա ինում, եր կե նում: Վեր 
աշ կե րը պ⅓նում ա տես նում ⅔ւր⅓ն կը նե կյը կլխա նը եր կաղ նած, հ⅔ւշը քյ⅔ւնում 
ա: Նը շա նա ծը մըն հետ տղին թո շան պա չում ա, հ⅔ւշը կյամ ա կի լո խը: Եր ա 
օնում, պ⅔ւրում պա լա տը:

Մըն քա նի օր մը տեղ կե նում են, տղին ասում ա. — Ա՛ տղա, իմ հերս մըն ազ-
րա յիլ մառթ ա, վեր գյի դա, քեզ էլ, ինձ էլ թի քյա-թի քյա կա նի, լավ էն ա, ասենք 
իմ հորս, հալ բաթ աս տոծ մեծ ա, մըն յոն կա նի:

 Ախ ճի կը հորն ասում ա, թա սհենց-սհենց, իմ նշա նածս եկալ ա ինձ տա նի: 
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Հե րը չար թա քա վեր ա ինում, վեն դը տա փին ա կյամ, թա էտ տղիտ պե րեք, էս 
սհա թիս մուռ թի լու վեմ: Տղին պ⅔ւրում են: Նա զիր-վա զիր նին եշում են, տես նում 
մըն հենց կյե ղե ցիկ տղա մարթ ա, վեր իշ կի հ⅓լա թա յը ախ շար եկած չի: Խնթրում 
են թա քա վե րին, թա՝ թա քա վեր, ափ սուզ ա էտ տղիտ ըս պա նես:

— Եկ մըն քա նի պայ ման կտամ, թա կա նես, հե նա ախ ճիկս քեզ կտամ, թա 
չէ, կյ⅔ւլոխտ կկա րեմ. էքյուծ իմ դես տ⅔ւս ա կյա լու մեյ դան, թա կրա ցիր մըն դև 
պի րես իմ դև իս նհետ կոխ կե նա յախ տի, հեն ա ախ ճիկս քունն ա, թա չէ, 
կյ⅔ւլոխտ կտրի լու վեմ:

Թա քա վե րին տղան կյամ ա ⅔ւր⅓ն օթա ղը, սո քը-շի վան անում, սաղ քի շե րը 
քո նը տա նում չի, մը տա ծում ա, թա էքուծ հունց պի տի անի:

Լ⅔ւսալ⅔ւսին նշա նա ծը կյամ ա, թա. — Ա՛յ մարթ, բա իշ կի քեզ մըն ծա նոթ-
բա րի կամ չօ նե՞ս:

Ախր տղին մը տան թռած ա ⅔ւնում ⅔ւրան փե սա դևը: Վեր նշա նածն ասում 
ա, մետն ա կյամ: Ծո ցան դև ին մա զը տ⅔ւս ա օնում, թափ տամ: Մըն էլ ա տես-
նում ⅔ւրան մեծ քվոր մար թը՝ դևը հը յա թու մը կաղ նեց: Դև ին եր ա օնում, քյ⅔ւնում 
թա քա վե րին տ⅔ւռնը: Ժո ղո վուր թը հը վաք վում ա, դև ե րը կոխ են կե նում, էս տղիս 
դևը վեր թափ ա տամ, թա քա վե րին դևը օխ տը կյազ տեն ա ին գյում, մեծ կու տու-
րը ան ջուկն ա տառ նում:

 Թա քա վե րը ըջըղ վում ա, մըն աժ դա հա առչ տ⅔ւս օնում, թա քա վե րին տղան 
թափ ա տամ առ չին մա զը, ⅔ւրան առչ փե սան կյամ ա, թա քա վե րին առ չին յախ-
տում:

 Ըտա նա ետը թա քա վե րը տղին քյ⅔ւցում ա մըն օթաղ, մըն մե շոկ կո րեկ, մըն 
մե շոկ

սո րեկ ⅔ւր⅔ւր խառ նում, թա մին չևի ըռա վե տը էտա էտ կո րեկտ սու րե կատ 
ճու կե ցիր, կապ րես, եթա չէ, կյ⅔ւլոխտ կտրի լու վեմ: Տղան նըս տում ա մետ քը 
անում, դե իշ կի կը ճոկ վի՞ մըն մե շոկ կո րե կը մըն մե շոկ սո րե կան:

Լ⅓ց ա ինում սաղ քի շե րը, ծը քը ծե քին նշա նա ծը կյամ ա տիռ նին ճեխ կավ 
ասում. — Ա՛յ տղա, բա տու մըն ծա նոթ-պա րի կամ չօ նե՞ս, վեր կյա քեզ քյ⅔մագ 
անի:

Ըտեղ տղին մետն ա կյամ միր չեմ ին ճոռ նը, տ⅔ւր⅔ւր տամ, մըն էլ էն ա 
տես նում տո նը լցվեց միր չե մավ, մը նը կո րեկն ա եր օնում, մը նը սո րե կը, ճոկ-ճոկ 
թուփ անում, ⅔ւր⅔ւր անա ճո կում: Վեր պըր ծը նում են, չի ման են դան նի ա մը տում 
հ⅓ման էն միր չեմ ը, վե րին ճոռ նը հեն ա տղին ծեր քին, էտ էլ տես նում ա կոր կին 
մի չին մըն փոչ սո րեկ ա մա ցալ, եր ա օնում, տա նում քյ⅔ւցում սո րե կին յի րա, 
թա՝ էս էլ իմ պա ժինս: Նոր տղան ճռնատ միր չեմ ին ճոռ նը տամ ա ⅔ւր⅓ն, միր-
չեմ թա քա վե րին շատ շնուր հա կալ ու նում: Միր չեմ ին տեղ են թո ղում, քյ⅔ւնում:

Թա քա վե րը կյամ ա տես նում կո րե կը սո րե կան ճո կած, հընդ րած, ճոկ-ճոկ 
կյ⅔ւտած: Մը նում ա ար մանք-զար մանք կտրած, ամ մա շատ փիս, չար թա քա վեր 
ա ⅔ւնում, ըտա նավ աս չի կե նում: Պու րում ա մըն մեծ, մին չևի եր գյին քը կոկ լիկ 
չի նա րու տակ շ⅔ւշի պոլ անում, մըն ըս տա քան լի քը ճի րավ տամ տղին, թա տիր 
կըլ խիտ, նիհ իլ չի նա րին, եթա մըն կ⅓թ կը թա ցալ ա, վի զըտ կտրի լու վեմ: Չի նա-
րուն տակն էլ դե հի լի ա հափ ռի մեչ, մըն կաթ էլ կա թա, յու րու վա լու վա:
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Մե սը կե ռիքն ա օնում խեղճ տղան, ըս տա քա նը ճի րավ սի լա, տ⅔ւնում կըլ-
խին: Նըշ նա ծին մըն մը տա նի յա ⅔ւնում, շատ փ⅓նդավ-հնար քավ, վեր նի յա 
տամ ըս տը ը քա նին, ճ⅔ւրը մի չին սառ չում ա, ըս տա քանն էլ տղին կլխան կե նում: 
Տղան նիհ ա ⅔ւնում չի նա րին: Պից րա նում ա, պից րա նում վեչ ճոնդ օնի, վեչ պու-
ճախ: Շատ վեր պիցր⅓նում ա, ⅔ւրան հո րը եր գյի րը յու րո վում ա: Օխ տը տա րի 
կո րած-մու լո րած, վեր հո րը եր գյի րը տես նում ա, ղահ րում ա, լաց ինում: Մըն 
կաթ ըր տա սունք ին գյում ա հ⅔ւլուն յի րան:

Չար թա քա վերն ասում ա. — Ըհը, ճ⅔ւրը կա թաց, եր կյա, կյ⅔ւլո խը կտրեմ:
Ախ ճիկն ասում ա. — Ա՛ հեր, խընթ րում եմ մըն էտ ճի րիտ հա մը օնես, տես-

նաս աղի յա, թա նա լի:
Հե րը համ օնում ա, թա աղի յա:
— Ա՛ հեր, — ասում ա ախ ճի կը, — էտ վեչ թա ըս տը քա նին ճ⅔ւր ա, էտ էն տղի 

ըր տա սունքն ա, ⅔ւր⅓ն հո րը աշ խար քը տե սալ ա, սեր տը օզալ, լաց իլալ:
Տղան եր ա կյամ: Թա քա վերն օզում ա մըն պայ ման էլ ասի, ամ մա նա զիր-

վե զիր նին հը վաք վում են, ղան չանք-պղա տանք անում, թա. — Մեխկն ա, բոլ ա 
հինչ պայ ման տու վալ ես, եկ քա րը կյո քատ եր ածի, ախ ճիկտ տու ⅔ւր⅓ն, շեն-
քավ-շնոր քավ տղա յա, ինքն էլ թա քա վե րի տղա:

Պ⅔ւրում են օխ տը օր, օխ տը քի շեր հըր սա նիք անում, են դան էլ քռա սուն օր 
քյեփ անում, պեռ նե րը կպո տում, հար սը նան փե սան ճըն հա պա տու նում:

Ըն դանք հը սան ⅔ւրանց մու րա զին, տուք էլ հըս նեք ծեր մու րա զին:
Ըս տու ծա նա իրեք խին ձոր եր ին գի, մընն ըսո ղին, մը նը՝ լսո ղին, մընն էլ 

պա տին ծա կան յի շո ղին:

10. (10) ՈՒՍ ԿԵ ԽՆՁ⅜ՒՐ⅜ՒՆ ՆԱ ՂԸ ԼԸ

Նիս ի նիս չի մին թա քա վոր, ադուր պա լա տու ըռըշ կին նիս ի մին շետ մոծ 
իգի: Ադ իգյա մը նիս ի մին խուն ձու րու ծառ, ադ նաս ի լա ուս կե խնձուր:

Մին օր թա քա վո րը կըն չիս ի ու րեն կոշ տը ու րա իրիք տը ղե րանց ու 
ըսիս. — Իմ սիր տըս շետ նա դինջ ի, վխես իմ հոր մեր ուս կե խնձուր նին գղա նին:

Մոծ և միչ նակ տղեր քը ըսես ին. — Ա՛յ հեր, հո՞ւ կա րիլ մեր իգին բեն գը ղա նի, 
ան դի բե ծուր հուր-մար օնի, հոր իս կի ծե տը ու րէն թի վե րա վը կը րիս չի թռչի, մը-
տե իգին:

Փստիկ տղան ըսես ի. — Չէ՛, ախ պեր նի՛րս, դուք սխալ վիս իք, մեր հե րը ղուր-
դը ըսիս, ադ ծա ռուն վե րան մե տիլ ջուկ ղա րա վուլ չի դիր վի:

Թա քա վո րը ըսիս ի. — Ձիր ախ պե րը շետ դու զը ըսիս՝ ադ ծա ռուն վե րան 
ղա րա վուլ չին մի տալ նիք դուք՝ իրիք ախպր տան քըտ:

Թա քա վո րը տը ղե րանց վե րան նո բա թը դի րիս, հոր մի տուլ ղա րա վուլ քա-
շին: Ըռըշ կի օրը գի նիս ի ղա րա վուլ մոծ տղան: Տղան հոր մթնիս ի, գի նես ի 
իգին, դար վա զան ղու փու լավ կպես, գնիս իգուն չուրք թա րա փուն ծա կը-ծու կը 
վա րա վուրդ ըրես. ալ քոլ չմաս, հոր տա կը թմաշ չա րի: Ադ օմ մի նը ըրի լէն հե տը 
գնիս ի խուն ձու րուն տա կին նստես, ակ նա րը տըն գես խուն ձու րուն վե րան: Հոր 
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կես քի շե րը դռնիս, տը ղե յուն քո նը տը նիս ի, պը րը նես ի, քոն նուս: Մին ալ ակ նա-
րը բնի սի տսնիս, հոր խնձու րուն մի նը կա վուչ:

Նուս ի թա քա վո րուն կոշ տը, ըսիս. — Ա՛յ հեր, իս սաղ քշե րը ակ նո րուս կո-
պա րը թուղ չիմ արալ, հոր ու րուր կպին, խնձու րուն տակ մար դու հաք ալ չի 
կպած, հա մա ալու խնձու րուն մի նը կա վուչ:

Թա քա վո րը ըսիս ի. — Գնա, դին ջաց:
Էր կուն ջի քշե րը գնիս ի ղա րա վուլ միչ նակ տղան թա քա վո րի: Աս ալ մոծ 

ախ պուր նման դար վա զան կպես ի, իգու չուրք թա րափն ալ շոռ նուս, նուս խնձու-
րուն տա կին նստիս, ակ նա րը ցքիս խնձու րուն: Հիբ հոր դռնիս ի կեսք շեր, տղան 
տնիս ի, հոր քո նը տնիս ի, գլո խը դրիս ի տա փուն ու քոն նուս: Մին ալ ակ նա րը 
բնիս ի, տսնիս, հոր կես օրը դի ռած:

Գնիս ի թա քա վո րուն ըսիս. — Ա՛յ հեր, սաղ քշե րը իս ակ նարս մին վար կե ան 
ալ կա պած չիմ, հա մա լսա ցալ ա, տի սալ ըմ, հոր խնձու րուն մի նը կա վուչ:

Թա քա վո րը ըսիս ի. — Գնա՛, գնա՛, դու ալ դին ջաց:
Իրի քին ջի քշե րը գնիս ի փստիկ տղան: Ադ տղան ախ պուր ցը նման գնիս չի 

դես-դեն շոռ նուս, մի նակ փկիս ի դըր վա զան, նուս խնձու րուն տա կին նստես, 
նե-աղե ղը դրիս կուխ կեն: Միս հոր կես քի շե րը դռնիս, տղան տսնիս ի, հոր քո նը 
տնիս ի, հը նիս ի ջի բեն դե նա կը, ձրքին մին բու թը կըտ րես, վե րան աղ ըծիս: Բու-
թը սաս տիկ սկսես ի մըռ մը ռալ, ան դի հոր տղի յուն քո նը փխչիս ի: Միս հոր սհա-
թը դռնիս ի տըս նը էր կուն, մին ալ տսնիս ի, էր գին քեն մին մոծ սև ամպ գլուր վի-
լավ վե րը նուս խնձու րուն վե րան: Ամ պը հոր հսես ի ծա ռուն, ման ջին դու սը նուս 
մին ձիրք խնդի սի հոր խնձու րը կտրի: Տղան նե տը դրիս ի աղի ղու մը ու քշիս նտը 
բրախ նաս: Ալ բա հալ ամպ-մամպ կուր չիս ի, լիս նա կը դու սը նուս: Տղան պրը նիս 
ի ար խա յին քոն նուս, տըս նիս ի խնձու րը ու րա տե ղը:

Հոր լսի նիս ի, տղան տըս նիս ի, հոր ծա ռուն տա կին արու նը գոլ տված, մին 
խոր գնես ի դի բի դին: Տըս նիս ի, հոր արու նը վեր դռնի լավ գնես ի:

Տղան գնես ի թա քա վո րուն կոշ տը, ըսիս. — Հայ րի՛կ, աս քշեր իս գու ղուն յա-
րա լու յըմ արալ, հա մա սպան ված չի, հար կա վոր ա, հոր գնիք հիտ կը պռնած 
գդի նիք, տե ղը սպա նիք:

Թա քա վո րը ան եր կու տղի յուն ալ դի րիս ի փստիկ տղի յուն նհետ, նստիս ին 
ձի ան քը, արու նի հետ կը պռնես ին, գնիս: Շիտն գնես, թա խոր, ադ գնե ցուղ նը 
գի դիս, հսիս ին մին հու րու, հիշ տեղ արու նը հիտ քը պրծնիս ի:

Թա քա վո րու փստիկ տղան ըսիս ի. — Ա՛յ իմ ախպր տիք, մեր գու ղը տըղս ա 
մտալ: Վիր գու քաս հու րը, ան դուր սպա նիք:

Բի րի սին մին հաստ, էր կեն քան դիր, ավալ կպես ին մոծ ախ պու րը, կախ-
նաս հու րը, հոր գնի գու ղուն սպա նի:

Տղան ըսիս ի. — Հոր իս ասիլ իմ՝ վա՜յ էր վա լը, ալ բի հալ ինձ հու րին հա նիլ 
իք:

Տղի յուն կախ ըն տվալ, հա սալ ա հու րու կի սին, հա րայ ի տվալ. «Վա՜յ, ձիզ 
մա տաղ, վըռ վիս իմ, հա, վըռ վի սիմ»: Ադուր քա շալ ըն, հա նալ: Կպիլ ըն միջ նակ 
ախ պու րը, ադ ալ գի ցալ ա հու րու կի սը ու հա րա յը տվալ. «Վա՜յ, մե ռա, հա մի ե ռա, 
հետ քշի ցիք»: Աս տուր ալ ին հա նալ: Հրդա նո բա թը հա սալ ա փստիկ ախ պո րը:
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Ադուր հոր կպի սի քյան դի րավ, տղան ըսի սի. — Հիբ հոր իս ասիլ իմ. «Վա՜յ 
մե ռա, հա մե ռա, ինձ հետ քշի ցեք», դուք իմ ըռը խին թմաշ միք արիլ, քան դը րը 
բրախ տվե ցեք գնե: Մին ալ հիբ հոր քյան դի րը քա շիմ, հա նիլ իք, հինչ հոր վե-
րան կա պածն ի:

Թա քա վո րու փստիկ տղի յուն կպե սին կախ նաս հու րու մը ու սկսես ի քյան-
դի րը բրախ նաս: Աս խեղ ճի հա-հա րա յի նաս՝ վա՜յ մե ռալ ըմ, հնե ցեք, ախ պեր նին 
լսիս չին, ան դուր հա վիրն բի րիս: Մին ալ տսնիս ին, հոր քան դի րը բո շա ցալ ա, 
ու րեմ տղան հա սալ ա տա փուն:

Տղան հոր հսի սի տա փուն, հու շի գե նա ծը նիս: Մի քա նի րո պէ ան ցը նուս, 
տղի յու հու շը նու սի գլո խը, վի րի նաս վե րան նստիս: Հու րու մը շետ մի թե նի նիս: 
Ձիր քե րա վը պտռու տի լավ տըս նիս ի, հոր մին տա սը ախ պու րը վեր դռնիս: Տղեն 
ծա րավ, ղանձ վա ծը լա իրի սը, ձիր քա րը լվի նիս ի, հվը նիս, փու րուն վե րան պրը-
նես, մին դո յում ջա ջուր խմիս: Խնդիս ի հոր տե ղեն վեր կա, տսնիս ի, հոր հա քա-
րը մին չև ծոն գա րը խըռ ված ըն տա փը: Տղան մին իզին քը թափ ընաս, հոր հա-
քա րը հա նի, ձիր քը կպե սի հու րուն, ադ տե ղը փուլ ընուս, մին ծա կը բնվիս: Տղան 
մտիս ի ադ ծա կա վը դուրս նուս մին պտղա տու իգի: Մին խոր տեղ գնիս ի, տըս-
նիս ի, հոր ադ իգու մը մին էր կու հրկա նի տոն: Տղան գնիս ի փա լա քան նե րա վը 
բից րի նիս պալ կո նը, տսնիս ի մին դուրք: Ադ դուր քը բնիս ի, մտիս օթա խը, 
տսնիս ի, հոր օթա խի մեջ տի ղը նստած ա մին ախ չիկ, ծնկան վի րան մին իրիք 
գլխա նե նա ռա դեվ գլո խը դի րած, քոն իկած:

Ախ չի կը հոր տսնիս ի տղի յուն, ըսիս ի. — Վա՜յ, ախ պեր ջան, շուդ արա գնա, 
թա չէ աս ջա նա վա րը վի րի նալ, քի սպա նիլ:

Տղան տսնիս ի, հոր ըխըչ կա ձի քին մին ուս կէ խնձուր:
Տղան ըսի սի. — Վա խի մին, ախ չիկ ջան, իս միս ադուր հե տա իմ իկյած, հոր 

սպա նիմ:
Ախ չի կի ըսիս ի. — Տսնիս ի՞ս, ան պու ճա խա մը դի րած ա մին խան չալ, ժնգու-

տած ղիյ նի ման ջին, հոր կա րիս խան չա լը ղիյ նի ման ջին հա նիս, ան վախ տը դու 
կա րիլ իս ադուր սպա նիս:

Տղան գնես ի պու ճա խին խան չա լը վիր ըռիս, դիյ նին ձիք նաս հուր գի մին 
թե փուռ: Հը նիս ի թա չէ, նա ռա դե վը ակ նա րը բնիս ի, վե րան նստիս: Տղան ալ 
ադ ալ խնդի սի լա, ալ բա հալ խան չա լը վե րը բի րիս նաս նա ռա դև ու գլո խը կնթես:

Ախ չի կի ըսիս ի. — Վի՜յ, իս քիզ մա տաղ, եք փախ չիք գնեք, իս քունն ըմ:
Տղան ըսէս ի. — Աս հի՞նչ դուրք ա օթա խուն ման ջին:
Ախ չի կի ըսի ի. — Վի՜յ, քի մա տաղ, ան օթա խը գնիս ուչ, տե ղը ըպ րիս ի վեց 

գլխա նե նա ռա դևը, հոր փի չե, դու վեր ըս նա նիլ:
Տղան ըսիս ի. «Տըս նիմ հուր դի փի չի լաս կան», մը տես ի ան օթա խը, տսնիս 

ի, նստած ա մին ախ չիկ, ավե լի նախ շուն, մին վեց գլխա նի նա ռա դև գլո խը դի-
րած ըխչ կա ծնգա նը, քոն իկած:

Ախ չի կի հոր տսնիս ի տղի յուն, ըսիս ի. — Ա՛յ տղա, դու շտեղ, աս տեղս շտեղ, 
շուդ արա, հուր դի հոր իկած ըս, ան դի ալ ետ դեռ, գի նա՛, թա չէ աս ջա նա վա րը 
վիր ի նալ, քի սպա նիլ:
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Տղան ըսիս ի. — Հո՞ր գի նեմ, իս միս ադուր հե տա ըմ իկած, հոր սը պա նիմ:
Ախ չի կի ըսի սի. — Ա՛յ տղա, դու հոր խնդիս իս ադուր սը պա նիս, ան խան չա-

լը, հոր դի րած ա ան պու ճա խա մը, մե տիլ կա րիս ժնգու տած ղիյ նի ման ջեն խան-
չա լը հնիս:

Տղան նիս հնես ի թա չէ, նա ռա դևը ակ նա րը բնիս ի, վե րան նստես: Տղան 
ալ միս ադ ի լա խնդիս. Նաս ի խան չա լավ գլոխ նե րը կու տու րիս:

 Ախ չի կի ըսի սի. — Վա՜յ, իս քի ղուր բան, եք փախ չիք տե ղես, իս քունն իմ, 
դու՝ իմը:

Տղան ըսիս ի. — Չէ՛, դու մին ասա տես նիմ՝ աս հինչ դուրք ա:
Ախ չի կի ըսիս ի. — Վա՜յ, ամա՜ն, աման դու մղա բուն ըս, ադ դուր քը բե նիս ուչ:
Տղան ըսիս ի. — Դու ար խա յին կաց, ադ խուն ձու րը վիր առ, գնա ան ըռըշ կի 

օթա խը, տե ղը մին ախ չիկ կան, ան դուր քշտին հու տաց կաց, մին չև իս գում:
Ախ չի կի գնես ի ըռըշ կի օթա խը, տղան մտես ի իրիք մին ջի օթա խը, տըս նիս 

ի, օթա խուն մաժ տե ղը նստած ա մին ախ չիկ, հոր հրե նա կուն ըսիս ի՝ դու դուս մա 
նուլ, իս դուս իմ նուլ:

Տղե յուն հոր տսնիս ի, ըսիս ի. — Ա՛յ տղա, քու հո գուն մա տաղ, աս հիշ տեղ 
ըս իկած, շուդ արա տե ղես գի նա՛: Նա ռա դևը աս քի շեր իկալ ա յա րա լու, հըր դա 
քո նը իկած, քը նը տե ղե հոր վիր ի կա ցալ, նա գըլ խը տա կին բո թու լը, հոր ման ջին 
ան մա հա կան ջուր կան, խմը լա ցու կա սղա նի, իսկ հա քա րուն տա կին բո թու լու 
ջու րը հոր խմի, ալ բի հալ միռ նիլ ի:

Տը ղան ըսէս ի ըխ չը կան. — Դու գի նա ըռըշ կի օթա խը, տե ղը էր կու ախ չիկ 
կան, ան դուց քըշ տին կաց մինչ իմ գու լըս:

Ախ չի կի գի նես ի ան ըռրշ կի օթա խը, տղան գլխուն տա կեն բո թու լը վի րի 
ըռես դի րիս հա քե րուն տա կըն, իսկ հա քե րուն տա կին բո թու լը դի րիս գլխուն 
տա կին ու նա ռա դի վուն յա րա լու տե ղուն յում բու րու ղավ կու փիս:

Կու փիս ա թա չէ, արու նը շպրտիս ա, նա ռա դևը վի րի կաս, տի ղը նստալ, 
ըսիս. — Այ պա րով ըս իկալ դու, թա քա վո րի տղա, էք մին-մին խմիք:

Նա ռա դևը ձի քը միկ նիս ի հը քէ րուն տա կին բո թու լը նաս տղե յուն, գլխուն 
տա կե նի ինք ի վիր ըռես, խմես ին: Միս խմես ին թա չէ, նա ռա դևը տե ղը հար-
դակ մըռ նիս ի, իսկ թա քա վո րի տղե յու զո ռը տա սը դո նում իվիլ նիս ի:

Տղան դուս ի նուս, գնես ըռըշ կի օթա խը, ըխ չը կե րանց վիր ըռես, գի նես հու-
րը:

Ավալ կպես ի մոծ ըխչ կան, ըսես. — Քշի ցեք, ադ հոր հա նիք, ղուր կիս իմ մոծ 
ախ պուրս հե տա:

Մաջ նակ ախ պե րի հու տիս ի, ին քի ու րեն ըսիս ի. «Մոծ ախ պիր նի լի հինչ-
քան օքուտ բեն ա հա, տսնիս իս ադի նախ շուն նշե նա ծը ստա ցալ»:

Քո ղը հետ ին ցի քիս, տղան կպիս ի էր կուն ջի օթա խու ըխ չը կա նը ու 
ըսիս. — Քշի ցեք, աս ալ մաջ նակ ախ պու րըս նի շե նածն ա:

Աս ան քամ ալ մոծ ախ պե րըն ը հու տիս, հոր տըս նիս ի ախ պու րը նշե նա ծը 
ու րան նշե նա ծեն նախ շուն ա: Քո ղը ալու ցի քիս ին հու րը. հըր դա հու րա մը մը նա-
հած ըն փիս տեկ տղան ու փիս տեկ աղ չի կի:
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Տղան խնդիս ի ըխ չը կան կա պի, հոր հա նին, ախ չի կի ըսիս ի. — Ա՛յ տղա, 
էռէջ դու գի նա, էտ նե իս իմ նուլ, թա չէ հո՞ր իս գի նեմ, քու ախպր տի քը նա խան-
ձու թու նեն քիզ հա նի չին, պա հիլ ին հու րա մը:

Տը ղան ըսես ի. — Չէ՛, իս քիզ հե նից շուդ գի նե չիմ, բիր դան կա րի չիս օքուտ 
կա պիս, վեր իս նա նիս, սպան վիլ:

Ախ չի կի ըսես ի. — Ա՛յ տղա, իս գի նես իմ, հա մա դու մը նը լաս կան ըս հու րա-
մը՝ նա խան ձու թը ե նի պատ ճա ռավ:

Ախ չի կի նաս ի տղե յուն մին ան գուզ, էր կու փըն դըղ և մի փե տու կու տուր, 
մին մա տի տի ղդար, էտ նէ ըսես ի. — Հոր քի անիհ ուչ, դու գի նե լիս ադ իգա վը 
մին չև վերչ, էռե ջըտ դու սը նուլ մին դուրք, հոր բին վիս ի մին մոծ արո տա տեղ, 
ադ դըր քա վը մտե լիս թա չէ, դուս ըն նուլ էռե ջըտ իրիք ուչ խար՝ մի նի՝ սև, մի նի՝ 
կար մեր, մյու սը՝ սիպ տակ: Ադուք ըս կըս լաս կան ըն ու րուր վե րավ թռչկու տի լի, 
դու աշ խա տեր սիպ տա կի վե րավ թռչիլ, հոր նա նիս սիպ տակ աշ խարք: Հոր կրե-
հաց չիս, կար մե րի վե րավ թռչի, հաս նիլ իս կար մեր աշ խարք, հա մա հոր թռչիս 
սև ուն վե րավ, նա նիլ իս սև աշ խարք. ադ տե ղան դուս գու լը շետ դի ժեր ցա, — ախ-
չի կի ըսէս ի, — իս քի սպա սիլ իմ իրիք տա րե, իրիք օր, իրիք սհաթ, իկալ իս, 
իկած չիս, իս մար դու իմ գի նե լաս կան:

Ադուր խըտ տես ին, պըչ պը չու տիս, քի շիս ին ըխչ կա նը, դուս ըն բի րիս հու-
րեն: Քան դիր կա խըն նաս, հոր տղան դուս գու, տղե յուն քի շիս ին մին չև հու րուն 
կե սը, դե նա կավ քան դի րը կտրես ին, տղան շրամփ տա լիս ա հու րուն տա կը:

Տղան հոր վե րը նը նես օշը տը նես ի, մին քի շեր ադի մաս ի, էտ նե հոր խել-
քը տե ղը նը նուս, կըն չիս ի ախ պուր ցը, տըս նիս ի, սաս-սուս չկան: «Ու րե մըն գե-
հած ըն, ախ չի կի աղուր դը լա ըսես, իս հի մար ըմ լա, լի սած չիմ ան դուր» տղան 
ըսես ի, գե հա ծը գե ցալ ա, ալ հետ չի նուլ, հու րեն դուս ի նուս գի նես ըխչ կա նի-
շենց տված տե ղա րը: Հիբ հոր դու սը նուս արո տա տե ղը, դուս ըն նուս տղէ յուն 
էռէ ջը իրեք ուխ չար՝ մի նը՝ սիպ տակ, մի նը՝սև, մինն ալ կար մեր և ըս կը սես ին 
աթըր մա խա ղալ: Տղան ինչ քան ըշխ տես ի, հոր սիպ տա կի վե րավ թըռ չի, բեն չի 
դռնիս, լո քը նաս կար մեր ոըխ չա րու վե րավ, և տըս նիս ի, հոր գի նես ի ինքն ալ 
չի գի դա լավ, թա հո րը գի նես: Մին ալ տըս նիս ի, հա քա րը կպալ ըն տա փուն: 
Չուրք թա րա փի մտեկ ի ըրիս, տըս նիս ի, հոր նած ա կար մեր աշ խարք: Տղան 
տսնիս ի, հոր օմեն բեն կար մեր ի: Մին քու չավ գնիս ի, տսնիս ի, մին տոն, դուր-
քը թը կես ի, բնիս ի մի պա ռավ կնեկ:

Տղան ըսես ի. — Նա նի՛ ջան, ղա րիբ մառդ ըմ, ինձ տեղ չի՞ս նալ մին քի շեր 
մը նամ:

Պա ռա վը ըսիս ի. — Բա լա ջան, խաս նա չիմ, մառդ Աստ ծու ղո նա ղուն չէ չի 
ասիլ, հա մե ցիք ներս:

Տղան մտիս ի ներս, տսնիս ի, հոր պա ռա վը խմու րը ըրես, հա մա ջի րավ չի 
ըրես, խը մու րուն վե րան թքի սի, հուն ցիս:

Տղան ըսես ի. — Նա նի ջան, ադ խա՞ թե քավ ըս խմուր ըրիս:
Պա ռա վը ըսէս ի. — Է՜, բա լա ջան, պա հինչ արիմ, հոր ջուր չո նիմ:
Տղան ըսիս ի. — Խա՞, ձիր քա ղա քա մը ջուր չի կա՞:
Պա ռա վը ըսիս ի. — Բա լա ջան, խա, կա վուչ, հա մա դե օմեն մառդ կրես չի 
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ձիք ցի քի: Հե սե տա սը տա րև ի, մին տըս նը էր կու գըլ խա նե վի շափ նըս տած ա 
մեր ջրի գո լը, մեզ ջուր չի նաս, հու հոր խըն դիս ի ջուր տա նի, մե տիլ մին ախ չիկ 
տա: Մեր քա ղա քա մը ալ ախ չիկ չի մա ցալ, ասուր ալ մեր թա քա վո րը ու րեն մին-
ճա րը մա դար ախ չի կի տը նը լաս կան ա տա ան դուր, հոր ջուր վիր առի, թա չէ 
զոր քը ծա րավ կու տուր վի լի:

Տղան ըսես ի. — Նա նի ջան, ադ գո լը հե ռա՞վ ա, կա րիլ իս ինձ նի շենց տաս:
Պա ռա վը ըսիս ի. — Իմ տա նեն մին չև տե ղը հե րուր ար շին նիլ ի:
Տղան ըսի սի. — Նա նի ջան, կոժ օնի՞ս, մին էր կու նը ինձ տոր, մին էր կու նըն 

ալ դու վիր առ. հըր դա իս քու տո նըտ ջու րավ լի ցիլ իմ:
Էր կու կոժ ին քի նի վի ը ռես, էր կուսն ալ նաս ի պա ռա վուն, մին քա նե հետ 

գի նես ին բի րիս, ալ պա ռա վուն տա նը ամա-չա ման չի մաս լից վիս ի: Տղան հոր 
ճնըն չիս ի գո լուն տե ղը, ար խա յի նի նես ի:

Պա ռա վը խմու րը հոր թե քա վը լա ար ված, դեն ցի քի լի նաս, թա զա դան ջու-
րավ խմուր ըրել նաս: Պա ռա վը ըսկ սես ի հաց իփի լի, տղան մին բոլ պա ներ 
հա ցը ըտես, պը րը նես քոն նուս: Արի վի դու սը նուս, տղան հա լա քոն ա: Պա ռա վը 
տըս նիս ի, հոր թա քա վո րու ըխչ կա նը տնես ին տան օղ ձուն, ալ բա հալ տղե յուն 
վի րը կը ցը նես, ըսես ի, հոր թա քա վո րու ըխ չը կա նը տա րալ ըն դի րալ գո լուն ղրա-
ղեն: Տը ղան խան չա լը վի րը ըռես, դուս նուս:

Պա ռա վը ըսիս ի. — Օղըլ, հո՞րս գի նես:
Տղան ըսիս ի. — Թա քա վո րու ըխ չը կա նը հա րա յուն:
Տղան գի նես ի գո լուն ղրա ղը, տըս նիս ի, հոր մին ախ չիկ ու րե նուց մին խոր 

դեն նստած լես ի: Մին ալ տըս նիս ի, գո լեն դու սը իկալ մին տըս նը էր կու գլխա նե 
վի շափ, դու սը նուս գո լեն դուզ դի բի ըխ չը կան: Տղան հը ըրիս լոք նաս, իլ լիս վի-
շա փու մաշ կին, վե րը բի րիս խան չա լը, ին նը գլո խը կտրես քա լա մու կոն դու նման:

Վի շա պը ըսես ի. — Թա քա վո րի՛ տղա, ինձ սպա նի մա, իս տե ղեն գի նել իմ:
Տղան ըսես ի. — Մե տիլ գի նես մին խեխճ ժո ղո վուր թու գըլ խուն դար զա 

դեռ նիս:
Ադ ըսես ի, խան չա լավ նաս ան իրիք գլոխն ալ կըն թես: Էտ նէ վի րը ըռես 

վի շա փուն գլոխ նե րեն լու զու նե րը հը նես, կպես յա լա խա մը, վի շա փու ջամ դա քը 
տե ղը մին մոծ քա րը նիս, դի րիս ի ան դուր տա կեն, գի նես:

Ան ցը նաս մին խոր վախտ, թա քա վո րը նա զիր-վա զի րը նու սի, հոր ըխչ կա 
ուս կուռ նե րը տա նի թա ղին, տըս նիս ին, ախ չի կի նստած էր քես ի, կուխ կեն ալ 
վերն դե ռած վի շա փու գլոխ նեն:

Վա զի րը սես ի. — Ախ չի՛, աս հինչ նա ղըլ ա:
Ախ չի կի ըսես ի. — Մին աժ դա հա տղա իկալ ա սը պա նա, գե ցալ:
Նա զիր ըսի սի. — Լսեր, իս հինչ ըմ ըսես քի, հըր դա գի նը լաս կան ըմ մին 

արա բա բի րիմ, ադ օղ ձու գը լոխ նեն լի ցիմ ման ջը, քիզ հետ մին տեղ գի նեք: Հա-
մա դու մե տիլ հո րըտ ասիս, հոր վի շա փուն իս իմ ըս պա նալ, թա չէ քի սը պա նիլ 
իմ:

Թա քա վո րը ահա ծը լա, հոր հու վի շափ ա սպա նի, քա նե սաղ ա, նալ ի ան-
դուր իրա կես թա քա վո րու թու նը ըխչ կան հե տը, մեռ նու լուց էտ նե սաղ թա քա վո-
րու թու նը, չուն քի թա քա վո րը տղա չի լա օնի: Թա քա վո րը, պա լա տա կան նեն 
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տըս նիս ին, հոր թա քա վո րու ախ չի կի սաղ-սա լա մաթ արա բու վե րան նըս տած 
նուս ի: Ալ բա լահ պա լա տը ղալ մա ղա լը նը նես: Նա զի րի արա բան քի շիս ի հա յա-
թը, վի շա փա գլոխ նեն ըծես տա փը, հոր օմ մեն մի նը մին գո մե շի գլխու ղը դար ըն 
նիս: Ժո ղո վուր թը հը վըք վիս ի թա մա շա:

Ան նա զի րի, հոր ասած ա՝ ինք նի նի սը պա նած վի շա փուն, ժո ղո վուր թուն 
ըսես ի. — Տե սալ ըմ վի շա փը տսնը էր կու ըռեխն ալ չռած գի նես ի դի բի ըխչ կան, 
ախ չի կի նալ հա րայ տա լավ լե սի, ան սա հա թա մը ինձ վե րա մին ան դի զո ռը 
իկալ, հոր վի շա փա սը պա նալ ըմ:

Ադ խը սես վախ տը թա քա վո րի տղան ալ ժո ղո վուր թու ման ջի նի նիս, հե տը 
դըռ նիս ըսես. — Պա ադ վի շա փուն լու զու չի օ նի՞:

Նա զի րի ըսես ի. — Վի շա փը վխե լուց լու զուն կոլ ը տվալ:
— Պա ջամ դա քյը հո՞ր ա:
— Ջամ դա քըն ալ ցի քալ ըմ գո լը:
Թա քա վո րու տղան վե րը դի րիս ձի քեն յա լա խը, վիր ըռես մին-մին վի շա փու 

գլոխ նեն, օմեն մի նի ման ջին մին լու զու դի րիս, ջամ դա քյըն ալ, ըսե սի, գօ լուն 
ղրա ղը մին մոծ քար կան, ան դուր տա կին ի:

Ադ հոր թա քա վո րու ախ չի կի տըս նիս ի, ըսես ի. — Հայ րի՛կ ջան, ինձ փրկու ղը 
և վի շա փուն սպա նու ղը աս տղան ա, նա զի րը սոտ ը ըսես. ինձ ասալ ա հոր իս 
ասիմ, թա ին քին ի սը պա նալ, թա չէ ինձ սը պա նի լի, իս ալ վխե լուցս սոտ ըմ ասալ:

Ալ բա հալ թա քա վո րը հրա մա յես ի նա զիր-վա զի րուն կախ տալ:
Թա քա վո րը կըն չիս ի տը ղե յուն ու րէն կոշ տը, խըտ տես, պը չիս, գը սես. — Տղա 

ջան, իմ ախ չի կիս նաս իմ քի, թա քա վո րու թու նըն ալ հե տը, հոր դու ազա տալ ըս, 
իմ թա քա վո րու թու նը ադի աղե տե:

Տը ղան ըսիս ի. — Իս շետ շնոր հա կալմ քիզ հե նի: Քու ախ չի կիտ իս կա րի չիմ 
տա նիմ և իրա վունք չո նիմ, իս նի շեն ված ըմ, մի նակ հոր դու խնդիս իս ինձ քո-
մագ արիս, խնդրես իմ, ինձ ձիր աշ խար քեն դուս բի րիս սիպ տակ աշ խար քը:

Թա քա վո րը ըսես ի. — Աս գու ղու ան յա նը մը ըպ րե սի մին ար ծիվ, տեղն ալ 
մին տըս նը հանգ գլխա նէ վի շափ կա, ադ վի շա փը օմեն տա րե ադ ար ծիվ ե րու 
ճտի րուն ըտես ի, հոր կա րիս ադ վի շա փուն սը պա նիս, ադ ար ծիվ են քիզ կա րիլ 
ին հա նին լուս աշ խարք:

Տղան ըսես ի. — Պա հուր դի՞ գի նեմ ան յա նը:
Թա քա վո րը ըսես ի. — Իս կար քադ րիլ իմ՝ տա նին:
Մուր թիս ին էր կու գո մեշ, տեկ հը նես, ման ջը փոսկ փի չիս տը ռը զաց նես, մին 

կար մունջ շնիս, դրիս վե րան, տղե յուն տը նէս ան յա նը: Թա քա վո րի տղան գի նես 
ի ան ծա ռը գի դի նիս, հիշ տեղ հոր ար ծիվ ե րի բու նըն ա ու տա կեն պըր նես, քոն 
նուս: Մին ալ բիր դան քո նա մը լի սի սի, հոր ար ծիվ ե րու բա լա նան ծըվ ծը վաս ին, 
ակ նա րը բի նիս ի, տըս նիս, հոր մին տըս նը հինգ գըլ խա նե վի շափ իլ լիս ի ծա ռը, 
ան տե ղը, շտեղ բու նըն ա: Ադ հոր տըս նի սի, տղան խան չա լը քի շիս ի, մին տա-
լավ վի շա փա տըս նը չուրք գլո խը կըն թես ի, մաս ի մին գլո խը:

Վի շա փը ըսես ի. — Տղա ջան, էք ինձ սպա նի մեն:
Տղան ըսես ի. — Պա ըս պա նիմ ուչ, հի՞նչ արիմ, չէ՛, ձիր քո քի մե տիլ կը տըր-

ցան վի:
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Ըսես ի նաս, ան վեր չին գլոխն ալ կըտ րիս ու վեր նը նես ծա ռուն տա կեն, քոն 
նուս:

Ար ծիվ ին նուս ին տոն, տըս նիս ին, հոր ծա ռուն տա կեն մին մարդ պը րա-
նած, ըսես ին. — Միս ասի մեր դա րա վոր թըշ նա մին, հոր մեր ճտե րուն ըտես ի:

Գնես ին մին մոծ քար վիր ըռես, բի ցիրց նիս էր գին քի, հոր ան տե ղեն ցի քին 
տղի յուն վե րան, սը պա նին: Ճտե րը ադ տըս նիս ին, ղալ մա ղա լը ցի քիս ին: Ար-
ծիվ են նուս ին ճտե րուն կոշ տը, ըսես ին՝ ադ հի՞նչ ղալ մա ղալ ա:

Ճտէ րը ըսես ին. — Բա հի՞նչ արիք, թուղ արիք հոր մեր փրկու ղուն սը պա նիք: 
Մին անց կա ցեք ծա ռուն ան յա նը, տե սեք ան տղան հուր դի ի ջա նա վա րը սը պա-
նած:

Ար ծիվ են գի նես ին ծա ռուն ան յա նը, տըս նիս ին, հոր մին տըս նը հինգ 
գլխա նե վի շափ կու տու րած, թա փած: Ար ծիվ ե րը մի նը ձե խեն, մի նը յա ջեն 
նստես ին տղե յուն կուխ կեն, թի վա րը բի նիս, պը հես տղե յուն գլխուն, հոր արի վի 
վա ռի վուչ և թի վա րա վը քա մե ըրիս, հոր տղան անուշ քոն գու: Հոր ըս կը սես ի 
հրե նա կը մար մտե, տղան քը նը տե ղե վի րը նաս, ակ նա րը բի նիս ի, տըս նի սի, 
հոր մթին ի, ըսիս ի. «Պա, աս ար դեն քի շեր ա»: Վիր ի նաս վե րան նստիս, բիր-
դան կը պե սի ար ծի վուն, ար ծի վը թի վա րը կու տի սի, ան մինն ալ, տղան տըս նի սի 
կուխ կե րա մը ար ծիվ եր նստու տած:

Ար ծիվ ին ըսես ին. — Ա՛յ տղա, դու մեր դա րա վոր թշնա մուց ազա տալ ըս, 
ասա՛ տըս նիք, ի՞նչ վար ձատ րու թուն տաք քի:

Տղան ըսես ի. — Իս մին բեն ըմ խնդիս ձիզ հե նե. ինձ տրե ցեք սպի տակ աշ-
խա րը:

Ար ծիվ ին ըսես ին. — Դի ժեր բեն ըս խըն դիս, հա մա դե հինչ արած, մե տիլ 
տա նիք, մի նակ դու բիր միզ հե տա մուր թած էր կու գո մեշ, քա ռա սուն ուխ չա րու 
դի մակ, ադ տե կա րը ջրավ լի ցեր, ադ օմե նը մեր էր կու սիս մաժ տե ղը քան դիր նե-
րավ կա պեր միզ վե րա, ին քիտ մաժ տե ղեն նստեր: Մեք թռչիլ իք, հիբ հոր գլոխ-
նես յաջ շոռ տաք, մեր բե րա նը ցի քիլ իս մին-մին դի մակ, իսկ հոր դի բի ձեխ շոռ 
տաք, մեր բե րան նեն կու խիլ իս տե կի կու թը:

Տղան գի նես ի թա քա վո րուն ադ ըսես, թա քա վո րը հրա մա յես ի, ադ օմ մե նը 
տը նես ին ան յա նը, բիռ նիս ար ծիվ ե րուն: Տղան գի նես ի պա ռա վուն մը նաս 
պա րով ըսես, մին խուր ջին ուս կե նաս պա ռա վուն, նուս թա քա վո րուն ալ մաս 
պա րով ըսես ըխչ կան հետ: Գի նես, նստես ար ծիվ ե րուն վե րան ու բից րի նիս եր-
գինք:

Շետ ըն գի նես, թա խոր, Աստ վա ծը գի դիլ, շա րու նակ տղան ար ծիվ ե րուն 
կե րակ րի սի:

Ար ծիվ են տղե յուն հար ցանք ըն ըրիս. — Հը՞, աշ խար քը հին չու՞ ղը դար ա:
Տը ղան ըսե սի. — Մին ար տու ղդար ա:
Ալու ան ցը նաս մին քա նե սհաթ, հար ցանք ըն ըրիս. — Աշ խար քը հին չի՞ ղը-

դար ա:
Տը ղան ըսես ի. — Մին կա լու ղդար ա:
Ան ցը նաս ալու մին քա նի վախտ, ղու շա րը հար ցանք ըն ըրես. — Աշ խար քը 

հին չի՞ ղը դա րա:
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Տղան ըսես ի. — Մին ձվի ղդար ա:
Ան վախ տը ար ծիվ ե րը ըսես ին. — Մին չև հըր դա մեք բից րի նիս իք լա, հըր-

դա մե տիլ դուզ թռչիք, դու մի նակ ասա, հիբ հոր տես նիլ իս աշ խար քը մին ար տու 
ղը դար ա դէ ռած:

Խոր ըն գի նես, թա շետ, ղու շա րը հար ցանքն ըրես. — Հը՞, տղա՛ ջան, աշ-
խար քը հինչ ղը դար ա:

Տղան ըսի սի. — Մին մոծ ար տու:
Էտ նէ ղու շա րը ըսես ին. — Հիբ հոր տես նիլ իս աշ խար քը մին կա լու չափ, 

մեզ ասիլ իս:
Ալու ան ցը նաս մին խի լա վախտ, ղու շա րը հար ցանք ըն ըրես. — Աշ խար քը 

հին չի՞ ղդար ա:
Տղան ըսես ի. — Մին հա վու ձվի ղդար ա:
Ղու շա րը ըսես ին. — Հրդա մեք վեր իք նուս մին խո րը մաս հոր հա սիք 

տա փուն:
Ար ծի վից մի նի գլո խը շո ռը նաս դի բի յաջ, տղան բեն չի նիս հոր տա, մին ալ 

շոռ նաս, մին ալ, տղան դե նա կը ցի քիս ի, ու րեն բու դեն մին մոծ կու տուր մես 
կտրես, ցի քիս ար ծի վի բե րա նը, ար ծիվ ե րը նես տես ին տա փուն:

Ար ծի վը ըսես ի տղե յուն. — Դե՛, գներ տես նիմ:
Տը ղան կրես չի գի նե, ար ծի վի ըսես ի. — Շալ վարտ հա ներ մին տես նիմ, 

խա՞ս լըն գես իս:
Տղան շալ վա րը հնես ի, ար ծի վի տըս նիս ի, հոր մե սը կտրած ա: Ալ բա լահ 

ար ծի վի իրան բե րա նու մը պա հած մե սը դի րիս ի տղե յու հա քուն, կպի սի, տեղն 
ալ չի մահ լում ըրես:  Ար ծիվ են թռչիս ին, գնիս: Տղան իզին քի թա փը նաս, հը ղեն 
պռնես գի նես, հը սես ան քա ղա քը, հոր իրա թա քա վոր հա րին ի ըպ րես: Գի նես ի 
մի նի կոշ տի, ըսես, հոր ու րէն վիր առի աշա գերդ, մտես ի ադուր կոշ տի: Ար դեն 
իրիք տա րեն ան ցը լա կա հած:

Մեք հրդա թուղ արիք տղե յուն մա տեղս, խո սիք ան տե ղեն, հիբ հոր թա-
քա վո րու էր կու մոծ տղան քան դի րի կտրալ ին, իրանց ախ պու րը ցի քալ հու րը:

Ու րանց փստեկ ախ պոր նի շե նա ծուն ըսես ին՝ հոր թա քա վո րը հար ցանք 
արի, ասիլ իս, հոր քան դի րի կտըր վալ ա, վե րը նալ հու րը, սպան վալ, թա չէ՝ քի 
սպա նիլ իք:

Մին քա նե օր թա քա վո րը սու գը ըրես: Թա քա վո րի կը նե կի մե ռա ծը նիս, 
խնդիս ի փը սակ վի փիս տեկ տղի յու նի շե նա ծուն վե րան: Ախ չի կի ըսիս ի, հոր 
իրիք տա րեն հե տը կա րի լի փսակ վի՝ չուն գի հույս օնի, հոր տղան ադ ժա մա նա-
կա մի ջո ցում նուլ ի:

Իրիք տա րեն հոր ան ցը նաս, մաս ի իրիք օրը, ախ չի կի թա քա վո րուն ըսիս 
ի. — Ինձ հե տա մին դա րյա իս կա րիլ նալ, հոր ան դուր հուչ մըկ րատ նի կպած, 
հուչ ալ ասուղ:

Թա քա վո րը կնչիս ի իրա նա զիր-վա զի րին, ըսիս, հոր մի աս տի դա րյա կա-
րիլ տա: Ադ քա ղա քամ ալ մին փի նա չեն դեն չաք մա չի չի նիս, նա զիր-վա զի րի 
գի նես ի ան փի նա չու կոշ տը, հրամ մա յես, հոր մին ան դի դա րյա կա րի:
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Փի նա չին ըսիս ի. — Ա՛յ ջա նըմ, ախիր իս դար զի չիմ, իս դա րյան հո՞ւրդի կա-
րիմ:

Շա գիր դը ըսես ի. — Վա խի մեն, վիր առ, իս կա րիլ իմ:
Նա զիր-վա զի րի գի նես ի: Քի շե րը ուս տան հոր քո նը նուս, տը ղան ան ան-

գու զը մըն դես ի, ման ջին դայ րան հը նես, կախ նաս: Քի շե րավ քշան նա զիր-վա-
զի րին նուս ի դայ րան տա նի, ուս տան մաս ի մա թալ: Տղան գի նես ի ան մին 
օթա խեն բի րիս նաս նա զիր-վա զի րին, ան ալ շվվե լավ տը նես ի նաս թա քա վո-
րուն, թա քա վո րը տը նես ի նաս ըխ չը կան:

Ախ չի կի հոր դայ րան տըս նիս ի, ար խա յին ի դռնիս, ին քի ու րեն ըսիս ի. «Ու-
րեմ իմ նի շե նա ծըս իկա ծա»: Գի նես ի թա քա վո րուն կոշ տը, ըսես, հոր մե տիլ 
ու րեն հե տա մին տուփ լի կա րիլ տա, հոր հուչ մեխ նի կուփ ված, հուչ թի լավ կա-
րած:

Թա քա վո րը ըսի սի. — Պա ադ հո՞ւվը կա րիլ:
Ախ չի կի ըսիս ի. — Հուվ հոր դայ րան կա րալ ա:
Նա զիր-վա զի րուն ղուր կիս ի ան փի նա չու կոշ տը, հոր տութ լի կա րիլ տա:
Փնա չին ըսիս ի. — Ա՛յ ջա նըմ, իս փի նա չի մառդ ըմ, իս պա կա րիլ ի՞մ ադի 

չաք մա կա րիմ:
Շա գիր դը ըսես ի. — Ուս տա, վա խի մեն, վիր առ, իս կա րիլ իմ:
Քի շե րը հոր ուս տան քո նը նուս, տղան ան էր կու փնդը ղը մըն դե սի, ման ջեն 

տու փիլ նեն հնես, դի րիս ի ակուշ կու մը: Քի շե րավ քը շան նա զիր-վա զի րան նուս ի 
տուփ լին տը նես:

Ախ չի կի ադ ալ հոր տըս նիս ի, լափ ար խա յին ի դըռ նիս, ըսիս ի թա քա վո-
րուն, հոր իմ հըր սըն քա վըս մե տիլ մին ան դի ճեշ իփուղ նի, հոր հուչ գի րեկ վա ռի, 
հուչ ալ բեն պադ րաս տի, հա մա օմ մեն հինչ ղո նաղ նե րու ըռաշ կին նի:

— Ադ հո՞ւվ ա կա րիլ, — ըսիս ի:
— Ան, հոր դայ րան ու տուփ լին կա րալ ա:
Թա քա վո րը նա զիր-վա զի րին ղուր կիս ի փի նա չու կոշ տը: Տղան վի րի նաս, 

նուս նա զիր-վա զի րի նը հետ:
Տղան մտես ի խո հա նո ցը, անկ լու րեկ փե տը թափ նաս, մին ալ տըս նիս ի, 

տո նը էր կու արաբ հու տաց ըն կա ցալ ըռըշ կին ու ասալ. — Մեր տե րը հինչ ի 
հրամ մա յես:

Տղան ըսիս ի. — Շուդ սե ղան բեց ըրե ցեք, հոր ըս կը սեն հաց կե րույ թը:
Զուռ նա-ղա վալն ալ փի չեն, հա մա ու րաք իր վան ուչ: Թա քա վո րը մը նաս ի 

մա թալ. «Ա՛յ բա լամ, հուչ գրե կը վա ռած, հուչ ալ ղազ ղան դի րած գի րե կուն, աս 
ճե շա րը շտե ղե՞ն ի»:

Հըր սա նե քի հոր պըր ծը նես ի, ախ չի կի ըսես ի. — Ինձ հի տա մին շետ հե-
տաքր քիր նա ղըլ արիլ տոր:

Թա քա վո րը ըսես ի. — Ադ հո՞ւ կա րիլ ի:
Ախ չի կի ըսես ի. — Ան, հով հոր աս խնջույ քը ղե կա վա րալ ա:
Թա քա վո րը կըն չիս ի փի նա չուն, ըսես գու մին նա ղըլ ասի: Փի նա չին ղըր կիս 

է տը ղե յուն:
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Տը ղան նուս ի թա քա վո րուն կոշ տը, ըսիս. — Թա քա վորն ապ րած կե նա, իս 
հոր ըս կը սիմ նա ղը լը, մե տիլ օթա խուն դուր քը կա պիք, բի լա նին տաք իմ ձի քըս. 
հուչ մի նի իրա վունք չո նի օթա խէն դուս գու, մին չև նա ղը լուս պրծա նի լի:

Թա քա վո րը ըսիս ի. — Կա տա րի ցիք ասուր կամ քը:
Տղան ըս կը սես ի աս նաղ լը, հոր իս ձիզ պատ մա լըմ: Իհար կէ, խնդի չիք, հոր 

իս աս նա ղը լը մին ալ թա զա դան արիմ: Հա մա հինչ արած, խըն դիք ուչ իս մե տիլ 
արիմ, չուն քյի հոր արիմ ուչ բէն չի դուս նուլ:

Մեր տղան նա ղը լը ըրես: Հիբ հոր հսե սի ան տե ղուն, հոր ախ պեր քի քան-
դի րի կըտ րես ին, ու րաց ախ պու րը ցի քիս հու րը, ախ պեր քը ըսես ին՝ փուր ներս 
ցվես ի, իրա վունք տոր գի նեք չո լը: Տղան թուղ չի ըրես: Էտ նէ տղան նուս ի ան 
տե ղուն, հոր ախ պեր նեն նուս ին ու րաց հո րը, ըսես, թա քան դի րի կտըր վալ ա, 
ախ պեր նես նալ ա հու րը, մեք ալ կը րե ցալ չիք հա նիք, տեղս ալ թա քա վո րը կը րես 
չի ու րեն պա հի, վիր ը նաս փիս տեկ տղե ուն խըտ տես, ըս կը սես պըչպ չու տիլ, 
ըխչ կա նը կոռ նը պռնես ի նաս փստիկ տղե յուն ու թա զա դան ըս կը սեն ին հըր սա-
նե քը: Թա քա վո րը հրա մա յես ի էր կու մոծ տղե րանց բըն տար կին, հոր մե տիլ 
հըր սը նե քեն հե տո կախ տան:

Փստիկ տղան ըսիս ի. — Հայ րի՛կ ջան, իս ադուց նե րիս իմ, բան տար կիլ ման, 
սխալ ված ըն:

Թա քա վո րը ըսես ի. — Դուվ ըս գի դիս, հինչ ըրես իս արա, ասուր վա նից թա-
քա վո րը դուվ ուս:

Թա քա վո րը գլխեն թա գը վի րը ռես, դի րիս փիս տիկ տղե յուն գլխուն:

ԻՐԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵՐ82

1. (11) ՓՈՂ ՈՒ ՆԵՍ, ՍՈ ԹԸԹ ԱՆՑ ԿԿԵ ՆԱ

Մի հա րուստ մար թա ըլում: Տը րա մի մա դար տղա յա ըլում, հա մալ շատ 
փչա ցած: Հե րը վը եր մռնի լի վախ տը կյամ ա, գյու դում ա վը եր տղան իրան իլած-
չի լա ծը փչըց նե լուվ ա, ին քը սո ված մեռ նի: Տղին հըն գե րունքն ալ շատ փչա ցած 
են, իրանց հոր ըշ խա տան քը քուռ ու փուչ անող տղերք են:

Հե րը մռնի լան առաջ վա սյաթ ա անում. — Ա՛յ վեր թի, պա նա, վը եր հարս տո-
թու նը պրծնի, ալ տըռ նե տուռ չըն գյես, կքի նաս մեր հցա տու նը, ճոլ քան մի քյան-
դիր կա կախ ված, ըն դա նավ քեզ կխեխ տես:

Մի ասիր, որ հե րը ճոլ քու մը վես կի յա տի նում, վը եր տղան քյան դի րան ծիք 
տա, թափ վի լուվ ա: Տղան խոս տա նում ա, վը եր հո րը խրա տը կա տա րե լուվ ա: 
Ըտ րա նա եդը հե րը մեռ նում ա: Տղան ալա էն բա շի նա հըն գե րո ցը նհետ շա րու-

82 7 (16), 8 (17), 9 (18), 16 (25), 17 (26), 19 (28) հեքիաթները, որոնք տպագրվել են ՀԺՀ VII հատորում, 
ավելի համապատասխանում են զրույցի ժանրին (Ծ. Կ.):
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նա կում ա ըլած-չի լա ծը քու ռու փուչ անի լը: Էթ տղան տա նը ալ պյան չի թողնւմ, 
խար ջում ա, տառ նում ա ամե նա վեր ջին աղ քա տը: Ըն դա հըն գե րուն քը ար դեն 
հաշ վի չեն առ նում. շտեղ վը եր քեֆ-ու րա խու թյուն են ինում, ըն դա կան չում չեն: 
Մի օր ալ մի քա նի կո պեկ ա ճա րում, մի ջի գյար ա առ նում, վը եր քյի նա հնգե րո ցը 
նհետ քեֆ անի: Ճըն հը պին շնե րը ըն դա ծեռ նան ջի գյա րը խլում են, լյա փում: 
Հնգե րու ցը պատ մում ա, վը եր շնե րը ծեր քաս ջի գյա րը խլալ են, հնգե րուն քը 
ասում են՝ շո նը ջի գյա րը օտիլ չի: Ըն դա թո ղում չեն իրանց նհետ օտի-խմի: Նա 
տես նում ա, վը եր ար դեն ոչ մի հո գի իրան պյա նի տեղ չի տի նում, իրե սը հլո րում 
ա քի նում, վը եր ին քը իրան սպա նի: Շատ ա կոտր ըն գյում, հո րը վա սյա թը մետն 
ա կյա լիս: Քյի նում ա իրանց հա ցա տա նը կախ ված քյան դի րան փռնում ա, վը եր 
իրան կախ տա, բուր դան տի յե րան վես կի յա չռում: Տղան մում ա զար մա ցած: 
Ըշ կե րին հվա տում չի: Վես կի քը ու րա խա ցած հվա քում ա, ածում մի քսա կի մեջ, 
տա նում տոն: Էս տղան ալ լա սկսում ա հարս տա նա լը: Հնգե րոն քը նկա տում են, 
վը եր տրա քե ֆը քյոք ա, օզում են պատ ճա ռը գի դան: Մնհեթ առաչ վա հնգե րո ցը 
ղո նախ ա կան չում: Ըտ րա նե հե տի լյավ պատ րաս տու թյուն ա քա շում: Լյավ 
օտում են, խմում, սկսում են շու լուղ անի լը:

Նա ասում ա. — Մեր տան շատ ղուր ղու շում կար, մկնե րը կե րան, հի րանց 
պու նու մը վես կի տա ռավ:

Հնգե րուն քը էս պա նին հվա տում են, վը եր մու կը ղուր ղու շում կու տի, հա, վը-
եր շո նը ջի գյար կո տի, հվա տում չեն իլալ: Էթ հարս տա ցած տղաթ իրան ծա ռա-
նե րին հրա մա յում ա, վը եր էթ պի սի հնգե րո ցը թա կի լավ տյուս անեն իրան տա-
նան:

Ու րեմ՝ փող ու նես, սո թըթ անց կկե նա:

2. (12) ԴՈՒՐ ԳՅԱՐ ՀԱ ՍՈՆ

Ըշ խար քում ըշ խա դող մար թիք շատ կան, բայց կոշտ մար թիք՝ քիչ: Մու րադ 
անու մավ մի փո ղա սեր մարթ ալ կար, աշ կը՝ ծակ: Ըն դա հա րըս տու թյա նը չափ 
չկար. տո նը լի քը, կյու մը լի քը, լավ ալ վե ղեր ու նի, բա ղեր ու նի, հա մա շատ սկու-
պոյ ա իլում. կե րա ծը հաց ա, սոխ, մին ալ պա նիր: Վես կին հվա քում ա, ածում 
սան դո ղը, թուփ անում: Մի օր ալ ըն դա տղան հիվ դա նում ա:

Պժիշ կը կյամ ա ստու գում, ասում. — Էն քան սո ղան ա կե րալ, վը եր աղիք նին 
չո րա ցալ ա: Խաշ պի տի ու տեց նես, էն վախ տը կա ռոխ ճա նա:

Փո ղա սեր Մու րա դը մտած մուն քի մեջ ա ըն գյում: Սան դու ղը պյաց ա անում, 
մի վես կի յոռ նում, քի նում բա զա րը: Փո ղը հա փու ռու մը էն քան հո փա տամ, 
քրտնքում ա: Ետա տ⅓ռնում տ⅓ռտ⅓կ կյամ տոն:

Կնիկն ասում ա. — Ա՛յ մարթ, խաշ եփի լի մե սը առա՞ր:
— Չէ՛, առալ չեմ: Այ կնիկ, փո ղը հափ ռումս լյաց ա իլում, թա ու րի շի տալ միլ: 

Եք խո խին հե տի շփոթ եփեք:
Մե րը չու րա ցած պռեշ նե րին վը եր յե շեց, ասեց. — Ա՛յ մարթ, ծեռ քումդ պա-

հալ ես, քրտան քալ ա, վը եչ մի լաց ալ կա վեչ: Խու խիթ խխճա, էն քան վը ես կին 
հո՞ւմ հա մար ես թուփ անում:
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Փո ղա սեր Մու րա դը նո րից ա քի նում բա զա րը, ծեր քե րը տուղ տը ղա լով մի 
վեխ ճա րի կլյոխ ա առ նում, պի րում տոն: Կնե կը խանձ ա տամ, քցում ղզղա նը, 
տի նում կրա կին: Ճյու րը սկսում ա հեռ կյա լը: Բ⅔ւրդ⅓ն ղըզ ղա նի մի չան մի սաս 
ա կյա լիս. «Փո ղա սեր Մու րա դի վես կե քը դյուր գար Հա սո յին ար ժան տ⅓ռն⅓»: 
Մու րա դը էթ խոս կը վը եր լսում ա, տե ղան եր ա թըռ նում, ղզղա նը կրկան յոռ-
նում, շպրտում տռա նը՝ ջրհո րի մեչ, եդավ վազ ա տամ սան դու ղը խտտում:

Հա սոն շատ բա րի, ծեր քը պյ⅓ց, սեր տը պյ⅓ց, հա ցավ մարթ ա: Մի մարթ 
չկար, վը եր Հա սո յին ճնան չեր վեչ: Նա իրան ըշ խա դան քը չքա վեր նե րին նհետ ա 
օտում: Ըն դա տո նը միշտ մար թավ լիքն ա իլում, սե ղա նը՝ պյ⅓ց: Դուզ են ասում, 
վը եր հում սիր տը պյ⅓ց ա ըլում, ըն դա տո նը երիգն քան ա թափ վում: Իս կա պես 
վը եր թենց ա:

Փո ղա սեր Մու րա դը շատ վը եր դառ դի մեջ ընգ⅓վ, եր կա ցավ մի քե թուկ ճա-
րեց, պի րեց մե ջը ծա կեց, վես կին ածեց մե չը, փա կեց: Քյո թու կը շլա կում ա տա-
նում քցում ծո վը, ասում ա՝ թող քի նա, մի նակ Հա սո վին ար ժան չտ⅓ռն⅓: Ծո վի 
ալիք նին քյո թու կը տա նում են: Աշ կան վը եր հե ռա նում ա, Մու րա դը ետ ա տառ-
նում, քյի նում տոն: Մի ջ⅓հիլ ծու կուն փռնող կառ թը քցում ա, հա մա վը եչ մի ծու-
կուն կա րում չի փռնի: Մթնում ա, ծուկն փռնողն ասու մա՝ դե վը եր պյան չկա, 
թո ղամ քի նամ Հա սո յին տա նը հաց օտեմ: Էթ վախ տիթ նա տես նում ա, վը եր 
ծո վին ղրա ղին մի քյո թուկ կա եր ըն գյած: Ծուկն փռնողն ասում ա՝ էս քյո թուկս 
տա նեմ ուս տա Հա սո յին, դուր գյար մարթ ա, հար կա վեր կկյա: Քյո թու կը յոր ա 
ու նում, քցում Հա սո յին հա յա թը:

Փո ղա սեր Մու րա դը դար դի մեչ ա:
Կյամ ա տոն, կնգա նը ասում. — Ա՛յ կը նեկ, ինձ հմար պա շար կա պի, օզում 

եմ քի նամ տես նամ դուր գյար Հա սոն հի՞նչ մարթ ա:
Մու րա դը օն քե րը վրա տված քյի նում ա ուս տին գյու ղը ճա րում: Ըտ⅓ ուս-

տին տա նը լյ⅓վ պա դիվ են անում: Էք սի օրը երա կե նում, վը եր քյի նա, բիր դան 
տես նում ա, վը եր ⅔ւր⅓ն քյոթ⅔ւկը հե նա Հա սո յին հա յա թու մը: Մու րա դը հ⅔ւշ⅓ն 
քյը նում ա: Ճուր են շաղ տամ ետ պի րում: Նա Հա սո յին պատ մում ա, վը եր քյո-
թու կը իմ ա, մի չին վես կիք կան: Լոխ մին-մին պատ մում ա եղա ծը: Ուս տան 
կաց նա վը թխում ա վես կե քը եր են տառ նում:

Ուս տա Հա սոն վես կե քը տա լիս ա Մու րա դին, բայց Մու րա դը օզում չի, ասու-
մա. — Ա՛յ մառթ, տա քեզ հա լալ ա, վեխ ճա րին կլո խը դ⅔ւզ ա ասալ, վը եր էթ վես-
կե քըթ Հա սո յին տվեք, թող պի ժա նի աղ քադ նե րին: Ե՛ր կալ, Ասու տվածն ա:

— Թող քո ասածն ըլի, բայց եկ տոն, թող հար սը քեզ հա մար հաց թխի, 
նհետթ տա նես:

Ուս տան վես կե քը ածում ա խմո րին մե չը, հաց են թխում, տի նում Մու րա դին 
խուր ջի նու մը: Մու րա դը ճըն հա պա յա ընգ նում: Մի կա նաչ տեղ նստում ա վը եր 
դին ջա նա, տես նում ա մի չո բան վեխ ճար ա ըրծց նում:

Չո բա նը մու տա նում ա Մու րա դին, ասում. — Ախ պե՛ր տղա, թա հաց ու նես, 
մի պա տառ տուր օտեմ, տե ղը քեզ մի վեխ ճար կտամ:

Մու րա դը վեխ ճա րին անու մը վը եր լսում ա, հիշ կա հա ցը տամ ա չո բա նին:
Չո բա նը տես նում ա վը եր լյ⅓վ հաց ա, ասում ա. — Տա նեմ ուս տա Հա սո յին 
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կնգա նը տամ, ըն դանց պարտք եմ, հա մալ ու րանց հա ցան կո տեմ, քուշ տա նամ: 
Չո բա նը թհենց ալ անում ա. հա ցը տամ ա Հա սո յին կնգա նը: Հա ցը որ կտո րում 
են, վես կե քը եր են տ⅓ռն⅔ւմ: Ուս տա Հա սոն վես կե քը պժ⅓նում ա աղ քադ նե րին, 
ին քը մա շառն ու չա քու չը յոր ու նում, քի նում գոր ծի:

Դուզ են ասում, վը եր սեր տը պյ⅓ց մառ թին տուռն ալ պյաց կը լի: Ուս տա 
Հա սոն թենց լյ⅓վ մառթ ա ըլալ: Իսկ թա փո ղա սեր Մու րա դը հինչ տ⅓ռ⅓վ, գյու-
դում չեմ, թա տյուք գի դաք, ինձ ալ կա սեք:

3. (13) ԸՇ ԽԱՐ ՔԻ ՏԵ ՐԸ

Ըլում ա չը լում, մի մարթ, մի կը նեկ: Ըտոք շատ սի րավ են ըլում: Շատ ղո չաղ 
մարթ ա ըլում, ինքն ալ շատ գե ղե ցիկ: ւր⅓ց եր գի րին թա քա վե րին նման ա ըլ⅔ւմ: 
Էթ մար թը թը շատ էր սի րում վեր սի քի նա լը: Հունց վը եր ազադ ա ինում, ծին 
նստում ա, պատ րոն դա շին քցում, քի նում: Մե հետ ալ վըր սը տեղ ա կյա լիս, տես-
նում ա թա քա վե րին պա լա տին ըռա չին ժո ղո վուր թը թուփ տ⅓ռ⅓ծ: Շ⅔ւտ քի նում 
ա շո րե րը փո խում, թ⅓զ⅓ շո րեր հաք նում, թա քա վե րա կան մի փա փաղ ալ տի-
նում կլխին, ծին նստում, քի նում պի դա պա լա տը: Թա քա վե րին ծա ռե քը վը եր 
տես նում են, վազ են տամ ըռաշ կին չո քում, գյու դում են թ⅓ թա քա վերն ա: Տա 
ծի յան յեր ա կյա լիս, հըրց նում թ⅓՝ էթ հի՞նչ մե յիդ ա:

Ծա ռե քը ասում են. — Գյի դա ցալ ենք, թ⅓ տյ⅔ւվ ես մե ռալ, տի րալ ենք ղու-
թուն մի չին, վը եր թա ղենք:

Էթ մար թըթ ասում ա. — Տա սոտ մե ռալ ա, տա րեք մի խոր փոս փո րե ցեք, 
քցե ցեք մե չը:

Ծա ռե քը թհենց ալ անում են. տա նում են թա քա վե րին մի խոր փոս քի ցում, 
գյիդ⅓լ⅓վ, թ⅓ տա թա քա վե րը չի: Էթ օր վա նից էթ մար թըթ տառ նում ա ըտե ղիթ 
թա քա վե րը: Տա ժո ղո վըր թին լավ ա պա հում: Տրաց վե ղեր ա տա լիս, վը եր ⅔ւր⅓ց 
մհար մշա կեն: Ժո ղո վուր թըն ալ ըն դա նա գոհ են մում:

Մի օր թա զա թա քա վե րը կըն գա նը ասում ա. — Տես նո՞ւմ ես, ա կը նեկ, վեր սի 
քի նա լը մեզ հինչ շի նեց: Դե մհեկ ապ րի սեր տըթ հունց օզում ա: Ըշ խար քիս տե-
րը մունք ենք:

4. (14) ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐԸ, ԱՅ ԳԵ ՊԱՆՆ ՈՒ ՕՁԸ

Մի թա գա վոր ու նե նում է մի մի նու ճար տղա: Այս թա գա վո րի պա լա տի մոտ 
կար մի սի րուն այ գի, որն ու ներ մի շատ փորձ ված, աշ խարհ տե սած այ գե պան: 
Այ գու մեջ կար մի կաշ կառ, որի մեջ վխտում էին զա նա զան տե սա կի թու նա վոր 
օձեր, կա րիճ ներ և այլն:

Մի օր այ գե պա նը տես նում է, որ թա գա վո րի տղան եկել է այ գին:
Նա երե խա յի ձեռ քից բռնում է ու տա նում թա գա վո րի մոտ ասե լով. — Ո՜վ 

թա գա վոր, մեր այ գու մեջ կան շատ թու նա վոր օձեր, իսկ քո տղան ան վախ ներս 
է մտնում ու ման գա լիս: Կա րող է օձե րը նրան թու նա վո րեն, խնդրում եմ, այ սու-
հե տև թույլ չտաս նրան այ գին գա լու:
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— Լա՛վ, — ասում է թա գա վո րը, — այ սու հե տև թույլ չեմ տա:
Մի քա նի օր հե տո թա գա վո րի տղան գա լիս է ծա ծուկ այ գին մտնում և իր 

հա մար սկսում զբոս նել: Հոգ նե լուց հե տո պառ կում է մի ծի րա նի ծա ռի տակ և 
քնում:

Կաշ կա ռից մի թու նա վոր օձ է դուրս գա լիս և կծում ու թու նա վո րում տղա յին: 
Տղան մեռ նում է: Այ գե պա նը մի ա միտ ման գա լիս տես նում է թա գա վո րի տղան 
թու նա վոր ված, մե ռած:

Վերց նում է, տա նում թա գա վո րի մոտ ու ասում. — Ո՜վ մեծ թա գա վո՛ր, ես 
ասա ցի, որ տղա յիդ մի թող նիր այ գին մտնի, հի մա թու նա մահ է եղել, ո՞վ է պա-
տաս խա նա տու, հա՛, ար դեն մե ռել է:

— Վնաս չու նի, — ասում է թա գա վո րը, — աշ խարհն իմ տղին չմաց, օձին էլ 
չի մա:

Ու հրա մա յում է՝ տա նեն տղին թա ղե լու:
Մի եր կու օր հե տո այ գե պանն այն ծի րա նի ծա ռի տակ, որ տեղ թու նա վոր վել 

էր թա գա վո րի տղան, մի սև օձ և տես նում է և իս կույն իմա նում, որ նա է թա գա-
վո րի տղին թու նա վո րել, մա նա վանդ, երբ տես նում է օձի աչ քերն ար նա կա լած ու 
կա տա ղի: Բա հը վեր է քա շում և օձին սպա նում:

Սպա նած օձը տա նում է թա գա վո րի մոտ, ասե լով. — Տե՛ր թա գա վոր, ահա՛ 
քո թշնա մին, ես քո որ դու վրեժն առա:

— Լա՛վ, — ասում է թա գա վո րը, — աշ խար հը որ դուս չմաց, օձին չմաց, քեզ 
էլ չի մա:

Մի, եր կու օրից հե տո թա գա վո րը մի հազ վա գյուտ ծառ է տնկել տա լիս իր 
այ գում, որի նմա նը չկար, և այ գե պա նին պատ վի րում է, որ ծա ռը բո լո րո վին չջրի:

Ծա ռը մեկ-եր կու օրից թա ռա մել է սկսում:
— Ի՞նչ է հաս կա նում թա գա վո րը, այս ծա ռը շատ ըն տիրն է, ափ սոս է, կչո-

րա նա թող ջրեմ, — մտա ծում է այ գե պա նը և ծա ռին ափ սո սա լով՝ ջուր է կա պում 
տա կը:

Ջու րը դեռ տեղ չհա սած՝ թա գա վո րը բռնում է այ գե պա նի օձի քից և 
ասում. — Ես չա սի՞ քեզ, որ չջրես ծա ռը:

— Ասի՛ր, — վա խե ցած պա տաս խա նում է այ գե պա նը:
— Ու րեմ ին չու՞ ես ջրում:
— Թա գա վո՛ր, ծա ռը թան կա գին է, ես վա խե ցա, որ չո րա նա, — կրկին վա-

խե ցած պա տաս խա նում է այ գե պա նը:
— Իմ խոսքն էր թա՞նկ, թե ծա ռը՞, — մռնչում է ար քան:
— Քո խոս քը, — վստա հա բար ասում է այ գե պա նը:
— Ու րեմ, որ դու չես կա տա րել իմ խոս քը, ես դրա հա մար քեզ կա խել 

կտամ, — ասում է ար քան և ծա ռա նե րին հրա մա յում կա խել անհ նա զանդ այ գե-
պա նին:

Երբ կա խա ղա նի թո կը հագց նում էին այ գե պա նի վի զը, նա ճչաց. — Ար քա՛, 
աշ խար հը տղիդ չմաց, օձին չմաց, ինձ չմաց, լավ իմա ցիր՝ քեզ էլ չի մա:
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5. (15) ՔԱ ՉԱ ԼԸ, ԻՐ ՀԱՅՐՆ ՈՒ ԽԱ ՆԸ

Մի գյու ղա ցու մի քա չալ տղա է լի նում, ծույլ, ան բան, բայց շա տա կեր: Մի օր 
հայ րը ծե ծում է և զո ռով եզ ներն առաջն անում, ու ղար կում վար: Քա չա լը գնում է, 
գու թա նը լծում ու հենց առա ջին ծե րը ծրե լիս մի ոս կի աղյուս է դուրս գա լիս: Քա-
չա լը շատ է ու րա խա նում, նստում է տոպ րա կի հա ցերն ու տում, եզ ներն ար ձա-
կում, ոս կի աղյու սը տոպ րա կի մեջ դնում, առ նում գլխա տակն ու քնում:

Գյու ղից հայ րը տես նում է, որ Քա չա լը վար չի անում: Զայ րա ցած գա լիս է, 
Քա չա լին արթ նաց նում, որ ծե ծի, Քա չա լը հայտ նում է հո րը, որ ոս կե աղյուս եմ 
գտել:

Հայ րը ոս կին առ նում է ու քա չա լին ասում. — Էլ քեզ չեմ բա նեց նե լու, գնա՛ և 
ազատ քեֆ արա:

Քա չա լը մի քա նի օր իր հա մար ման է գա լիս: Մի օր էլ հայ րը դար ձյալ ծե-
ծում է նրան, թե գնա ու աշ խա տանք արա: Երբ տա նը ոչ ոք չի լի նում, Քա չա լը 
գո ղա նում է ոս կու աղյու սը և դնում տոպ րա կի մեջ՝ ինքն իրեն վճռե լով, որ տա նի 
ու տա խա նին:

Խանն ապ րում էր մո տա կա գյու ղում: Քա չա լը գնում է գյու ղա մեջ և հայտ-
նում գյու ղա ցի նե րին, որ ով վա ղը առա վո տյան գնա լու է Խա նի մոտ գան գատ, 
թող գի շերս գնա լիս մեր եր դով ինձ էլ ձեն տա, ես էլ բան ու նեմ ասե լու Խա նին:

Իրի կու նը քա չա լը ոս կե աղյու սով պար կը դնում է գլխա տա կին ու քնում: 
Երբ մայ րը գա լիս է հա րև ան նե րը նրան հայտ նում են, որ Քա չա լը վա ղը գնա լու 
է Խա նի մոտ գան գատ: Մայ րը գա լիս է, ստու գում, տես նում աղյուսն իր տե ղը չէ, 
ձե ռաց

Գլխի է ընկ նում, որ Քա չալն է գո ղա ցել: Դնում է մի հա սա րակ կա վե աղյուս,
որ նույն չա փի էր, ինչ ոս կու նը, բե րում դնում է Քա չա լի տոպ րա կում և զգու-

շո րեն, և նույն զգու շու թյամբ էլ հա նում ոս կե աղյուսն ու թաքց նում:
Լու սա դե մին Խա նի մոտ գնա ցող նե րը գա լիս են ու կան չում Քա չա լին, որ 

ինքն էլ գա: Քա չա լը տոպ րա կը շա լա կում է, դրսից շո շա փում բեռն ու գնում՝ճա-
նա պար հին պար ծե նա լով, որ իր բեռն ամե նից թան կար ժեքն է ու Խա նին նվեր է 
տա նում:

Երբ Խա նի մոտ բո լորն իրենց գան գատն անում պրծնում են, հեր թը հաս-
նում է Քա չա լին:

— Դու ի՞նչ ու նես Քա չալ, — հարց նում է Խա նը:
Քա չա լը տոպ րա կը ու սից ցած է իջեց նում ու ասում. — Ո՜վ Խան, քեզ հա մար 

մի թան կա գին նվեր եմ բե րել: Ասա՛ կնոջդ, թող ար ծա թե սի նին բե րի, որ դնեմ 
վրեն:

Խա նը զար մա նում է, թե ի՞նչ պի տի լի նի, որի հա մար իր կինն ու ար ծա թի 
սի նին են հար կա վոր:

— Ի՞նչ, ար ծա թի սի նու բան ու նես, դե բա՛ց:
— Դու ասա՝ թող կինդ բե րի, ես կա սեմ, — պա տաս խա նում է Քա չա լը:
Խա նը հրա մա յում է, կա տա րեն Քա չա լի պատ վե րը: Երբ Խա նի խա նու մը 

չադ րեն երե սին, ոս կի սի նին ձեռ քին մո տե նում է Քա չա լին, Քա չա լը հան դի սա-
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վոր կար գով տոպ րա կից հա նում է աղյու սը և դնում ար ծա թե սի նու մեջ: Բո լո րը 
զար մա նում են՝ տես նե լով կա վե աղյու սը: Քա չալն ինքն էլ է շատ զար մա նում, 
բայց ուշ է:

Խա նը բար կա նում է և հրա մա յում Քա չա լին բան տար կեն:
Քա չա լին մա րագն են անում: Պա հա կը դրսից տես նում է, որ Քա չա լը մատ-

նե րով զա նա զան չա փում եր է անում: Պա հակն այդ մա սին հայտ նում է Խա նին: 
Խանն իր մոտ է կան չում Քա չա լին և հարց նում թե ինչ էր անում և ինչն է նրա 
գան գա տը:

— Խա՛ն, ես քո ու իմ խելքն էի չա փում, իմը քո նից միշտ մի մատ ավել էր 
դուրս գա լիս:

Բար կա նում է Խա նը և հրա մա յում նո րից մա րագն անեն Քա չա լին ու ծխով 
լցնեն:

Հրա մա նը կա տար վում է:
Ծխից խեղդ վե լով հայ-հույ է անում Քա չա լը: Խա նը հրա մա յում է իր մոտ 

բե րել:
— Այ տղա՛, — ասում է նա, — դու խելքդ կորց րել էիր, ծու խը խելքդ ետ բե-

րած կլի նի, ասա տես նեմ՝ ինչ էր գան գատդ:
Քա չա լը, ծխից կսկծա ցող աչ քե րը տրո րե լով, ասաց. — Խա՛ն, իմ գան գատն 

էն ա, որ ասում եմ դու խան տե ղովդ էտ ղա լաթտ արալ ես, էլ անես ոչ, ծու խը 
մար դու խել քի չի պե րի, ծու խը մարդ կխեղ դի, — ասում է Քա չալն ու փախ չում:

6. (16) ՀԱ ՐՈՒՍՏ ԽԱ ԲԵ ԲԱՆ ԵՎ ԱՂ ՔԱՏ ՃՇՏԱ ԽՈ ՍԸ

Մի մարդ, որ բա վա կա նին հարս տու թյուն էր դի զել սրան-նրան խա բե լով, 
մի օր մի ու րիշ մար դու վրա սուտ տե ղը տա սը փութ գա րու պարտք է ցույց տա-
լիս: Էս մար դը որ քան փո րը գետ նին է գցում, թե ոչինչ պարտք չեմ, հա րուս տը 
սկսում է գոռ գո ռալ, մին չև բա նը հաս նում է դա տա րան: Խա բե բա հա րուս տը 
գտնում է մի աղ քատ մար դու, որը շատ ճշմար տա խոս էր, ասում, որ՝ դու արի ու 
դա տա րա նում վկա յու թյուն տուր, որ այն մարդն ինձ տա սը փութ գա րի է պարտ, 
ես քեզ եր կու փութ նրա նից կտամ: Աղ քա տը հա մա ձայն վում է: Երբ դա տա վա-
րու թյան ժա մա նակ կան չում են վկա աղ քատ ճշմար տա խո սին, սա գլուխ է տա-
լիս ու խեղճ դեմ քով կանգ նում մեջ տե ղը:

— Լսի՛ր, վկա՛, այս մար դը այս հա րուս տին ի՞նչ է պարտ, — հարց նում է դա-
տա վո րը:

— Ար դար դա տա վոր, — խո սում է աղ քա տը, — այդ մար դը հա րուս տին 
քսան փութ ցո րեն է տա լա ցուկ:

— Ո՛չ, տա սը փութ գա րի, — տե ղից կան չում է հա րուս տը:
— Աղա՛, — ասում է ճշմար տա խոս վկան, — եթե սուտ է, սուտ է, ին չու տա սը 

փութ գա րի ասենք, և դու ինձ եր կու փութ տաս, թող քսան փութ ցո րեն ասեմ, որ 
չորս փութն ինձ տաս, քո աչքն էլ բան տես նի, իմ էլ:

 Կեղ ծի քը պարզ վում է ու խա բե բա հա րուստն ամո թա հար դուրս է գնում:
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7. (17) ՉՏԵՍ ՃԱՄ ՓՈՐԴ ՆԵՐՆ ՈՒ ԿՐԻ ԱՆ

Եր կու մարդ, որոնք իրենց կյան քում կրիա ու բյուլ բյուլ տե սած չկա յին, մի ա-
սին մի ղամ շու տով գնա լիս մե կը նկա տում է մի ահա գին կրիա, բայց չի ճա նա-
չում և ըն կե րո ջը ցույց տա լով այն, հարց նում է. — Տո՛, էս ի՞նչ է:

Ըն կերն իր ըն կե րոջ առա ջին ան գետ չձև ա նա լու հա մար և իր հե ղի նա կու-
թյու նը բարձր պա հե լու հա մար պա տաս խա նում է. — Տո՛, էս էլ չգի տես ի՞նչ է, 
բյուլ բյուլ է, բյուլ բյու՛լ:

— Բյուլ բյու՞լ է, — զար մա նում է ըն կե րը:
— Հա՛, բա:
— Բա ին չու՞ փե տուր ներ չու նի:
— Էն դուր հա մար, որ կամ նոր է մո րից ծնվել ու փե տուր նե րը չեն բու սել և 

կամ ծե րա ցել է ու փե տուր նե րը թափ վել են:

8. (18) ԿԱ ՌԱ ՊԱՆՆ ՈՒ ՏԵ ՐԸ

Մի հա րուստ մարդ դուրս գա լով իր տնից՝ հայտ նում է կա ռա պա նին, որ ինձ 
տար իմ վեր ջին տու նը, որով հե տև նա քա ղա քում շատ տներ ու ներ: Մտքե րի մեջ 
խո րա սուզ ված հա րուս տը տես նում է, որ կառ քը շրխկո ցով կանգ առավ:Ու զում է 
ցած րա նալ, նկա տում է, որ իրենք գե րեզ մա նա տանն են:

— Ես քեզ չա սի՞ տար ինձ իմ ամե նա վեր ջին տու նը, — բար կա ցած գո չում է 
հա րուս տը:

— Տե՛ր, դու ասա ցիր տար ինձ իմ ամե նա վեր ջին տու նը և ես բե րի, մի թե սա 
չէ՞ քո ամե նա վեր ջին ու հա վեր ժա կան տու նը:

9. (19) ԱՆ ՀՅՈՒ ՐԱ ՍԵՐ ՀԵՐ ՈՒ ՏՂԱՆ ԵՎ ԽՈ ՐԱ ՄԱՆԿ ՀՅՈՒ ՐԸ

Մի ան հյու րըն կալ մար դու մոտ մի խո րա մանկ հյուր կգա, մեկ եր կու օր 
մարդն ու իր տղան կհամ բե րեն, մի օր էլ մի ընդ հա նուր ամա նում, որից ճա շում 
էին հայրն ու որ դին և հյու րը, որ դին հոր խրա տով մեկ գդալ կու տի և կա-
սի. — Վա՜յ, էն քան կե րա դա նա դա ռա:

Հայրն էլ եր կու գդալ կու տի ու կա սի. — Որ դի՛, ես էլ էն քան կե րա, որ եզ դա-
ռա:

Խո րա մանկ հյու րը իս կույն կի մա նա բա նի էու թյու նը և առանց դա դա րե լու 
ու տե լը կա սի. — Ես էլ էն քան պի տի ու տեմ, որ համ եզը ճա քի, համ դա նան:

10. (20) ԱՎԵ ՏԱ ՐԱՆՆ ՈՒ ՄԱՐ ԴԸ

Մի մարդ իրենց գյու ղի տեր տե րին շատ ան պատ վե լիս կլի նի, քյոխ վան ինչ 
կա նի, ինչ չի անի, էս մար դը վերջ չի տալ իր արարք նե րին, կշա րու նա կի պար-
սա վել տեր տե րին: Մի օր քյոխ վեն եկե ղե ցու բա կում, հա սա րա կու թյան առաջ 
կսպառ նա այս մար դուն և կստի պի, որ սա Ավե տա րա նի վրա եր դում ու տի: Երբ 



78

Ավե տա րա նը կտան այդ մար դուն, սա ամե նայն ջեր մե ռան դու թյամբ ավե տա րա-
նը համ բու րե լով կերդ վի, որ այ լևս տեր հո րը չի ան պատ վի:

Բո լո րը եր կյու ղած Ավե տա րա նի վրա երդ վե լու սար սա փից, որ այն չի կա րե-
լի զանց առ նի ասել, հա վա տա ցած էին, որ էդ մար դը էլ չի շա րու նա կի իր արար-
քը: Բայց վեր ջինս հենց որ Ավե տա րա նը հետ կտա, իս կույն կսկսի ավե լի ու ժեղ 
և սուր ծաղ րով պար սա վել տեր տե րին:

— Տո տնա քա՛նդ, նոր Ավե տա րա նի վրա երդ վե ցիր, որ էլ չպար սա վես տեր-
տե րին, հի մա դար ձյալ շա րու նա կում ես, Ավե տա րա նը քեզ չա րա չար կպատ-
ժի, — բար կա ցած գո ռում է Քյոխ վան:

— Քյոխ վա՛, քո արևը, այդ Ավե տա րա նը զո րու թյուն չու նի, թե չէ ամեն օր 
տես նում է, որ տեր տե րը գի շե րը հավ ու ճուտ է գո ղա նում և այ ցե լում այ րի կա-
նանց, ին չու՞ տեր տե րին չի պատ ժում, — պա տաս խա նում է մարդն ու հե ռա նում:

11. (21) ՏԵՐ ՏԵՐՆ ՈՒ ԲԱ ՆԻ ՄԱՑ ՄԱՐ ԴԸ

Մի գյու ղում մի ակ տեր տե րը կմեռ նի և եր կար ժա մա նակ առանց տեր տեր 
կման: Մի ու րիշ գյու ղա ցի՝ հա զիվ գրա ճա նաչ, մի անաշ խա տա սեր ու հի մար 
մարդ, մի կերպ տեր տե րա կան զգեստ ներ կգտնի և մի հին գիրք էլ ձեռքն առած 
կգնա այդ գյու ղը, որ պես զի տեր տե րու թյուն անի: Այս մար դուն կհա ջող վի տեր-
տեր դառ նալ չաղ ծխա վար ձով և լավ հար գան քով ու կսկսի ժա մա սա ցու թյուն, 
թա ղում, հար սա նիք և այլ արա րո ղու թյուն ներ անել: Այս պի սով նա կար գին 
տնտե սու թյուն կստեղ ծի և կապ րի ապա հով:

Մի օր այս գյու ղը մի բա նի մաց մարդ կգա և հյուր կընկ նի տեր տե րի տա նը: 
Տեր տե րը մյուս առա վոտ մի ա սին եկե ղե ցի կտա նի հյու րին: Բախ տա վոր տեր 
հայ րը կսկսի իր արա րո ղու թյուն նե րը, բայց որով հե տև ոչինչ գրե թե չգի տեր և 
նա խօ րոք իմա ցել էր, որ իր հյու րը կա րող է հա սա րա կու թյան մեջ վատ կար ծիք 
հայտ նել իր մա սին, ժա մեր գի ժա մա նակ եր գե լով հաս կաց նում է հյու րին, որ 
ոչինչ չա սի՝ ամեն տան վեր ջում ավե լաց նե լով. — Ինձ հա սա նե լիք տաս ներ կու 
ջվալ ցո րե նի կե սը քեզ կտա ա ա աա՜մ:

Երբ գոր ծո ղու թյուն նե րը վեր ջաց նում է տեր տե րը, նրա բա նի մաց հյու րը վեր 
է կե նում և հա սա րա կու թյան մեջ հայ տա րա րում. — Ձեր տեր տե րը սուրբ է: Ես որ 
տեր տե րի մի րու քից եր կու մազ եմ պո կում, որով հե տև ում տան որ լի նի սրբի 
զույգ մազ, միշտ բախ տա վո րու թյան մեջ կապ րի, — ասե լով մո տե նում է և տեր-
տե րի մրքից եր կու մազ պո կում, — ով ցան կա նում է բախ տա վոր լի նի, թող իմ 
օրի նա կին հե տևի, — կան չե լով իջ նում է բե մից:

Ժո ղո վուր դը թափ վում է և քան դում տեր տե րի մի րու քը: Տեր հայ րը ու րա-
խա ցած այն մտքից, որ ին քը սուրբ է, վա զում է տուն: Երբ կի նը տես նում է, որ 
մար դու երե սին մի մազ էլ չի մա ցել, զար մա ցած բա ցա կան չում է. — Ա՛յ մարդ, 
ու՞ր է մի րուքդ:

— Ա՛յ կնիկ, բա չես ասի, ես սուրբ եմ եղել ու մին չև հի մա չեմ իմա ցել:
Եվ պատ մում է մա զե րի պատ մու թյու նը ու րախ-ու րախ:
— Տնա շե՛ն, էդ որ էտենց ա, հի մա երե սիդ եր կու մազ էլ չի մա ցել, որ ես 
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պո կեմ ու բախ տա վոր վենք, սաղ մի րուքդ քա շել են, — սրտնե ղած ասում է կի նը:
— Վնաս չու նի, վե րևի մի րու քը քան դել են, բայց ներ քև ի նը մում է, դու էլ 

քան դի, սրբի մա զը մազ է, որ տե ղից էլ ու զում է լի նի, — պա տաս խա նում է տեր-
տե րը:

12. (22) ՀԻ ՄԱՐ ՏԵՐ ՏԵՐՆ ՈՒ ԱՐ ՋԸ

Մի գյու ղի մոտ, ժայ ռի տակ, մի ճգնե լու քա րայր է լի նում: Մի օր գյու ղա ցի-
նե րը նկա տում են, որ մի արջ եկել է և մտել այդ քա րայ րի մեջ ու դուրս չի գա լիս: 
Գյու ղա ցի նե րը, որով հե տև ներ քև ից գնա լու ոչ մի տեղ չի լի նում, վե րև ից սկսում 
են հա՜յ-հու՜յ անել՝ ար ջին քա րայ րից դուրս հա նե լու հա մար: Ինչ անում են, ինչ 
չեն անում, հնար չի լի նում ար ջին հա նե լու: Գյու ղա ցիք մտա ծում են, մտա ծում և 
գա լիս այն եզ րա կա ցու թյան, որ ար ջը հաս կա ցել է, որ այդ քա րայ րը ճգնվե լու 
տեղ է, եկել է ճգնվե լու:

Գնում են տեր տե րին բե րում և ասում. — Տե՛ր հայր, սրբա հո գի ար ջը ու զում 
է ճգնի: Արի քեզ թո կով կախ տանք, գնա քա րայ րի մոտ, ար ջին օրհ նիր, որ հա-
լալ ճգնա վոր լի նի:

Տեր տե րը հա մա ձայն վում է, այն պայ մա նով, որ եթե ներ քև ից մի րու քը շար-
ժի իս կույն հա նեն: Ամուր թո կով տեր տե րին գլուխ նի վար կա խում են ժայ ռից: 
Երբ տեր տե րը հա վա սար վում է քա րայ րին, ար ջին տես նե լով՝ սկսում է դե պի 
ար ջը խաչ հա նել և աղոթք ներ մրմջալ: Ար ջը զայ րա նում է և տեր տե րի մրքից 
բռնում: Տեր տե րը թո կը շար ժում է, իմաց տա լով, որ ձգե ցեք: Վե րև ից մար դիկ են 
քա շում, ներ քև ից արջն է տեր տե րի գլու խը խտտում, այն քան ձգում են, որ տեր-
տե րի գլու խը պոկ է գա լիս և անգ լուխ հա նում են վե րև:

— Ու՞ր է տեր հոր գլու խը, — բա ցա կան չում են մար դիկ:
Դես-դեն են ընկ նում, բայց չեն գտնում:
— Տղե՛րք, երբ տեր տե րին կա խե ցինք, գլու խը վրեն էր, թե ոչ, — հարց նում է 

ժամ հա րը:
— Չենք իմա նում, վրեն էր թե ոչ, — պա տաս խա նում են հա վաք ված նե րը:
Ճա րը կտրած՝ մար դիկ մե կին ու ղար կում են տեր տե րի տու նը՝ իրիցկ նո ջից 

իմա նա լու:
— Իրից կի՛ն, այ սօր տեր հոր գլու խը վրեն է եղել, թե ոչ:
Իրից կի նը պա տաս խա նում է. — Այդ քա նը միտս չի գա լիս, մի այն այն եմ հի-

շում, որ առա վոտ տեր հայ րը աղոթք անե լիս մի րու քը տմբտմբում էր:

13. (23) ՍՈ ՎԱԾ ՀՅՈՒ ՐԸ ԵՎ ԺԼԱՏ ՏԱՆ ՏԵ ՐԸ

Մի մարդ հյուր կնկնի մի ժլա տի տուն: Կե սօր վա ճա շը կանց նի, բայց ժլատ 
տան տե րը հյու րին ոչինչ ու տե լի բան չի տա:

Երբ իրի կուն կդառ նա և հյու րը կտես նի, որ ոչ ոք չի մտա ծում իրեն ու տե լիք 
տա լու մա սին, ճա րը կտրած տան տի րո ջը կա սի. — Եղ բա՛յր, երբ որ հացն ու տենք 
պրծնենք, ես որ տե՞ղ պի տի քնեմ:
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14. (24) ԳՐԱ ԶԸ

Մի մարդ թունդ խմած ժա մա նակ խա նին ասում է. — Խա՛ն, ես ամ բողջ ծո վը 
կխմեմ:

Խա նը ծաղ րում է դրան, իսկ սա հա մա ռում է և ասում. — Արի գրազ գանք, 
արի գրազ գանք:

Խա նը գրազ է գա լիս այն պայ մա նով, որ եթե այդ մարդն ամ բողջ ծո վը խմի, 
խա նը զրկվի իր հարս տու թյու նից՝ հօ գուտ այդ մար դու, իսկ եթե ոչ, պետք է 
նրան կա խեն:

Առա վո տը, երբ այդ մար դու քե ֆո վու թյունն անց նում է և խել քը գլու խը գա-
լիս ու իր դրած պայ մանն իմա նում, ահից քար է կտրում: Սրա կի նը, տես նե լով իր 
ամուս նու այդ վի ճա կը, հարց նում է, և մար դը պատ մում է իր գլխին եկա ծը:

— Վնաս չու նի, — ասում է կի նը, — ես կգամ և խա նի պա տաս խա նը կտամ:
Երբ խա նը հպար տա նա լով կան չում է մար դուն և ասում. — Կա՛մ խմիր ծո վը 

կա՛մ կախ եմ տա լիս:
Կի նը պա տաս խա նում է. — Խա՛ն, իմ մարդն ասել է, որ մի այն ծո վը կխմեմ, 

այդ պե՞ս է:
— Այդ պե՛ս է, — պա տաս խա նում է խա նը:
— Չի՞ ասել, որ գե տերն էլ խմեմ, — հարց նում է կի նը:
— Ո՛չ, — դար ձյալ պա տաս խա նում է խա նը:
— Ու րեմ դու պա հիր գե տե րի ըն թաց քը, որ նրանք ծո վը չթափ վեն և իմ 

մար դը կխմի ամ բողջ ծո վը, — պա տաս խա նում է կի նը և հաղ թում:

15. (25) ԵՐ ԿՈՒ ԵՂ ԲԱՅՐ ՆԵՐ

Մի քա ղա քում եր կու եղ բայր ներ էին ապ րում, դրան ցից մե ծը միշտ փոք րին 
ճնշում էր, իսկ փոք րը մի այն տխուր ար տա սա նում էր. «Աստ ված ճշմար տի հետ 
է»:

Մի օր էլ այդ ասե լու հա մար մեծ եղ բայ րը նրան ծե ծե լով դուրս է անում 
տնից, թե գնա, թող քո ճշմար տու թյու նը քեզ պա հի, պահ պա նի, էլ ոչինչ ինձ նից 
ստա նա լիք չու նես: Փոքր եղ բայ րը գնում է ասե լով՝ Աստ ված ճշմար տի հետ է:

Գնում է, գնում, հաս նում է մի թա գա վո րու թյան հող, տես նում է մի սի րուն 
այ գի, որոնց ծա ռե րի մի մասն ար դեն պտու ղով հա սուն է, մի մա սը նոր է ծաղ-
կում, իսկ մի մասն էլ դեռ չի բող բո ջել: Որ քան աշ խա տում է մտնել այ գին, չի լի-
նում: Տես նում է, որ մի մեծ առու է մտնում այ գին պարս պի տա կով: Շո րե րը հա-
նում է, ին քը մտնում առուն և լո ղա լով անց նում ներս:

Այ գին մտնե լով՝ նա ու տում է մի քա նի անու շա համ պտուղ ներ և, որով հե տև 
սաս տիկ հոգ նած էր, մի պա տի շվա քում պառ կում է և քնում: Այ գե պա նը՝ մի ծե-
րու նի, բահն ու սին, գա լիս տես նում է, մի մարդ քնած իր այ գում, շատ է զար մա-
նում, ու զում է բա հով տա սպա նի, մեկ էլ տես նում է, որ նա ղա րիբ մարդ է, 
խղճում է ու արթ նաց նե լով հարց նում. — Ո՞վ ես, ա՛յ մարդ, և ինչ ես շի նում այս-
տեղ...
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— Աստ ված ճշմար տի հետ է, — ասում է տղան արթ նա նա լով և պատ մում իր 
ով լի նե լը:

Այ գե պա նը դրան վերց նում է իր օգ նա կան և աշ խա տաց նում այ գում: Այդ 
տղան իրեն շատ լավ է պա հում և կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում գրա վում է այ գե-
պա նի սերն ու հա մակ րան քը:

Մի օր տղան դուրս է գա լիս այ գուց և տես նում, որ իրենց այ գու մոտ է թա-
գա վո րի պա լա տը և թա գա վո րը լվաց վում է պատշ գամ բում, ծա ռա նե րը ջուր են 
լցնում  նրա ձեռ քին:

Տղան մո տե նում է թա գա վո րի պատշ գամ բին և ասում. — Թա գա վո՛րն ապ-
րած կե նա, Աստ ված ճշմար տի հետ է:

Այս խոս քե րը դուր են գա լիս թա գա վո րին և սա մի ոս կի է նվի րում այդ տղա-
յին ու ասում. — Այ սու հե տև ամեն օր կգաս և կա սես ու մի ոս կի կստա նաս:

Տղան ամեն օր գնում է թա գա վո րի մոտ, ասում՝ Աստ ված ճշմա րի տի հետ է, 
և ստա նում է մի ոս կի:

Կարճ ժա մա նա կում բա վա կա նա չափ հարս տա նում է: Այ գե պանն էլ մեռ նե-
լիս իր դրախ տա յին այ գին նվի րում է այդ տղա յին ու տղան ապ րում է փա ռա վոր 
այ գով և թա գա վո րի տված ոս կով:

Մեծ եղ բայ րը մի եր կու տա րի հե տո աղ քա տա նում է և ծայր չքա վոր դրու-
թյամբ սկսում մու րալ քա ղաք նե րում և գյու ղե րում: Մի օր էլ հաս նում է փոքր եղ-
բոր դու ռը և մու րում, բայց փոքր եղ բայ րը ճա նա չում է մեծ եղ բո րը, խղճում և 
տա նում իր մոտ ու պա հում փա ռա վոր:

Մի օր մեծ եղ բայ րը հարց նում է փոք րին, թե՝ դու ինչ պե՞ս ես հարս տա ցել: 
Փոք րը ման րա մաս նո րեն պատ մում է:

Մեծ եղ բայ րը նա խան ձից քիչ է մում պայ թի: Մի օր էլ գնում է թա գա վո րի 
մոտ և ասում. — Տե՛ր թա գա վոր, այն մար դը, որ ամեն օր գա լիս է և քեզ ասում 
«Աստ ված ճշմար տի հետ է» ու մի ոս կի առ նում քեզ նից, վատ մարդ է: Քե զա նից 
բամ բա սում է ասե լով՝ թա գա վո րի բե րա նից գար շա հո տու թյուն է փչում:

— Լա՛վ, — ասում է թա գա վո րը, ես նրա ար ժա նի պա տի ժը կտամ:
Մյուս օրը, երբ տղան գա լիս է ասում «Աս ված ճշմար տի հետ է» և սպա սում, 

որ ոս կին ստա նա, թա գա վո րը նրան մի ծրար է տա լիս և ասում. — Տա՛ր այս ծրա-
րը քա ղա քից դուրս իմ աղյու սի գոր ծա րա նը, այն տեղ քեզ կտան 360 ոս կի մի 
տար վա հա մար, իսկ գա լիք տա րին նո րից կգաս:

Հա կա ռա կի պես այդ օրը փոքր եղ բայ րը սոխ ու սխտոր էր կե րել ու բե րա-
նի ցը հոտ էր փչում: Որ պես զի այդ հո տը թա գա վո րը չզգար, բե րա նը

փա կել էր շո րով: Այդ տես նե լով՝ թա գա վո րը ավե լի հաս տատ հա մոզ վեց, որ 
իր բեր նից հոտ է գա լիս և նա բե րանն ու քի թը կա պել է հո տը չզգա լու հա մար:

Փոքր եղ բայ րը ծրա րը ձեռ քին ու զում էր գնա աղյու սի գոր ծա րա նը, երբ պա-
տա հեց մեծ եղ բայ րը:

— Ու՞ր ես գնում, — հարց նում է մե ծը:
— Գնում եմ ոս կի ստա նա լու, — ասում է փոք րը և ման րա մասն պատ մում 

թա գա վո րի պատ վե րը:
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— Դու ար դեն բա վա կա նին հա րուստ ես, եղ բայր, — ասում է մեծ եղ բայ-
րը, — ծրա րը տուր ինձ, գնամ, ստա նամ այդ ոս կին, ես էլ ապ րեմ:

Լա՛վ, — հմա ձայն վում է փոքր եղ բայ րը և ծրա րը տա լիս մե ծին:
Անց նում է մեկ տա րի, մեծ եղ բայ րը չի երև ում: Փոքր եղ բայ րը գնում է թա-

գա վո րի մոտ, որ պես զի այդ տար վա ոս կին ստա նա:
Թա գա վո րը շատ է զար մա նում և հարց նում է. — Ու՞ր ես եկել:
— Եկել եմ այս տար վա ոս կին ստա նամ, — պա տաս խա նում է տղան:
— Իսկ ան ցյալ տար վա նը ստա ցե՞լ ես:
— Այո՛:
— Սուտ մի՛ խո սիր, ճիշտն ասա, ստա ցե՞լ ես:
— Այո՛, — պա տաս խա նում է փոքր եղ բայ րը:
— Դու՞ ես ստա ցել, — հարց նում է թա գա վո րը:
— Ո՛չ, իմ մեծ եղ բայրն է ստա ցել, — ասում է փոք րը:
Թա գա վորն իր մոտ գրել էր մեծ եղ բոր անու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, 

մոր անու նը, որ տե ղա ցի լի նե լը և երբ փոք րը նրան պատ մում է այդ, նա տես նում 
է, որ դրան մատ նո ղը մեծ եղ բայրն է եղել, ասում է. — Բա րի՛ մարդ, քո եղ բայ րը 
դա վա ճա նել է քեզ և ստա ցել իր պա տի ժը:

Ու պատ մում է, որ այն ծրա րում գրված է եղել, որ նա մա կա բե րին այ րել քու-
րա յի մեջ:

— Ու րե մը չար եղ բայ րը ստա ցավ իր ար ժա նի պա տի ժը, այ սու հե տև օրը մեկ 
ոս կու փո խա րեն եր կու սը կստա նաս ինձ նից, — ավե լաց նում է թա գա վո րը:

— ճշմար տու թյու նը հաղ թող է, — ասում է փոք րը և շնոր հա կա լու թյուն հայտ-
նե լով գնում:

16. (26) ՀԻ ՄԱՐ ՏԵՐ ՏԵ ՐԸ

Մի գյու ղում մի շատ հի մար տեր տեր է լի նում: Սա, որ պես զի Նոր Տար վա-
նից հաշ վի, թե երբ պետք է Զա տի կը գա, գրպա նը լցնում է այն քան հատ լո բի, 
որ քան օր կա, և օրը մե կը դեն է ձգում:

Մի օր պա տահ մամբ իրից կի նը տեր տե րի շո րե րը թափ տա լիս բո լոր լո բին 
լցնում է թո րե նը: Որ պես զի տեր տե րը չկռվի հե տը, գնում է և մեծ քա նա կու թյամբ 
լո բի բե րում ու լցնում տեր տե րի գրպա նը: Օրեր են անց նում, գա լիս է Զատ կի 
տո նա կա տա րու թյան օրը, բայց տեր տե րի գրպա նում դեռ շատ լո բի կա:

Մի օր էլ մի պա ռավ հարց նում է. — Տե՛ր հայր, բա Զատ կի օրե րը չե՞ն:
— Այ պա ռավ, — պա տաս խա նում է տեր տե րը, — թե եղա նա կին ու օրե րին 

եմ նա յում, Զատ կի օրերն են, իսկ թե գրպա նիս լո բուն եմ նա յում հլա ուշ ա գա լու:

17. (27) ՓԵ ՍԱ ՆԵՐ ԸՆՏ ՐԵ ԼԸ

Մի մարդ մի շատ սի րուն աղ ջիկ է ու նե նում, որի ձեռ քը շատ ու զող ներ են 
լի նում: Այս մար դը չի իմա նում, թե աղ ջի կը ում տա: Երբ տես նում է, որ էլ հնար 
չկա, փե սա ցու նե րը շատ են զոռ անում, մի օր դուրս է գա լիս և ասում. — Սի րե լի՛ 
փե սա ցու ներ, իմ աղ ջի կը տա լու եմ նրան, ով իմ մի պատ վե րը կա տա րի:
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Այս ասե լուց հե տո, նա յու րա քան չյուր փե սաց վին մի քար է տա լիս ասե-
լով. — Դի՛ր տրե խիդ մեջ՝ ոտիդ տակ, ու գնա սաղ օրը ման եկ, եթե այդ քա րը 
առանց հա նե լու երե կո յան տուն բե րիր, իմ աղ ջի կը քեզ կտամ:

Բո լոր փե սա ցու նե րը սրբու թյամբ կա տա րում են աղջ կա դա ժան հոր պատ-
վե րը, բա ցի մի քա չա լից, որը և ամե նա փոքրն էր: Սա հենց տես նում է, որ քա րը 
ոտին վա սում է, հա նում է և դեն շպրտում, ասե լով. — Ա՛հ, չի տա լիս, թող չտա, 
հո ես սաղ օրը դա ոտիս մեջ չեմ պա հե լու:

Իրի կու նը, երբ բո լո րը տուն են գա լիս, ամեն ոք հա նում է ոտ քի քա րը, որից 
ոտ քե րը սար սա փե լի վեր քեր էին ստա ցել և հանձ նում են տի րո ջը:

— Դու ին չու՞ չես պա հել, — հարց նում է տե րը քա չա լին:
— Ես հո ոտիցս ձեռ չէի քա շել, որ քա րը թա կեր ու սրանց ոտ քե րի պես յա-

րա լու աներ, — հա մար ձա կո րեն պա տաս խա նում է քա չա լը:
— Որ էդ պես է, աղ ջիկս քեզ եմ տա լիս, տա՛ր, քեզ հա լալ լի նի: Եթե այս մար-

դիկ իրենց ոտ քե րի ղադ րը չեն իմա ցել, իմ աղջ կանն էլ չեն իմա նա:

18. (28) ԹԱ ԳԱ ՎՈՐՆ ՈՒ ԱՂ ՔԱ ՏԸ

Մի թա գա վոր փո ղո ցում պա տա հում է մի աղ քա տի, որն իրե նից ողոր մու-
թյուն էր խնդրում: Էս թա գա վորս աղ քա տին բե րում է իր տու նը, հինգ օր ժա մա-
նակ տա լիս և նրան առա ջար կում է հե տև յալ հար ցե րը՝ որո շել՝ շա՞տ է բարձր 
ար դյոք եր կին քը, շա՞տ է խոր երկ րի հիմ քե րը և ինչ ար ժի իր՝ թա գա վո րի գի նը:

Աղ քատն ընկ նում է թա գա վո րի ոտ նե րը, աղա չում, պա ղա տում, որ իրեն 
խղճա ու բաց թող նի, բայց չի լի նում, թա գա վո րը մում է իր վճռին հաս տատ: 
Հինգ օր անընդ հատ աղ քա տը ո՛չ ու տում է, ո՛չ խմում կամ քնում, անընդ հատ մտա-
ծում է, թե ինչ անի, որ ազատ վի այդ սար սա փե լի դրու թյու նից, ինչ պես լու ծի թա-
գա վո րի խնդիր նե րը, այ լա պես պետք է ճա շա կի կա խա ղա նի մա հա ցու խրախ-
ճան քը: Վեր ջա պես անց նում է հինգ օրը, աղ քա տին տա նում են կա խա ղա նի մոտ:

Գա լիս է թա գա վո րը և հարց նում. — Գտա՞ր ար դյոք տվածս խնդիր նե րի պա-
տաս խա նը, թե՞ ու զում ես վիզդ մո մած թոկ գցենք:

— Գտա՛, տեր իմ, — գլուխ տա լով խո սում է աղ քա տը:
— Ու րեմ ասա՛, խո՞ր է ար դյոք երկ րի հիմ քե րը, — հարց նում է ար քան:
— Այո, տեր իմ, շատ է խոր:
— Ին չու՞ է խոր:
— Որով հե տև հա զա րա վոր տա րի ներ է ինչ հա րյուր հա զար, մի լի ո նա վոր 

մար դիկ են գնա ցել այն տեղ, և նրան ցից ոչ մե կը չի վե րա դար ձել, որով հե տև 
շա՜տ ու շատ խոր է նրա հիմ քե րը:

— Լավ, — ասում է ար քան, — իսկ բա՞րձր են ար դյոք երկն քի բար ձունք նե րը:
— Ոչ շատ, — կրկին պա տաս խա նում է աղ քա տը, — եթե շատ բարձր լի ներ, 

մենք չէ ինք լսի որո տի ձե նը, չէ ինք տես նի կայ ծա կի փայ լը և անձ րևն ու ձյու նը 
մեզ չէր հաս նի:

— Լավ, — դար ձյալ ասում է թա գա վո րը, — դու պա տաս խա նե ցիր իմ եր կու 
հար ցե րին, այժմ ասա, ի՞նչ ար ժեմ ես, ինչ է իմ գի նը:
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— Ձեր գի՞նը, տե՛ր ար քա, — գլուխ է տա լիս աղ քա տը, — ձեր գի նը երե սուն 
ռուբ լի է:

— Ին չո՞ւ, հի մա՛ր, — մռնչում է ար քան կա տա ղած, — երե սուն ռուբ լու մի անա-
սուն չեն տա:

— Տե՛ր, հույ նե րը Քրիս տո սին ծա խե ցին երե սուն մեկ ռուբ լու, դա նրա գինն 
էր, ես քեզ գնա հա տում եմ երե սուն, գո նե դու մի ռուբ լով ցածր կլի նես Աստ ծու 
որ դու գնից, — պա տաս խա նում է աղ քա տը և հե ռա նում:

19.  (29) ԹՈ ԿԸ ԿՔԱ ՇԵՄ

Մի խեղճ մարդ աշ խա տում էր մի ան գութ հա րուս տի տա նը: Յոթ տա րի աշ-
խա տում է էս մար դը, բայց չար աղան ոչ մի կո պեկ վարձ չի տա լիս: Նո քյարն 
ինչ քան աղա չում է, չի լսում:

— Չեմ տա ու չեմ տա, — ասում է տե րը, — հացս կե րել ես ու հի մա էլ հախ ե՞ս 
ու զում:

Էս նո քյարս լուռ է մում: Անց նում են օրեր: Մի օր Աղան իր տու նը հյուր է 
հրա վի րում մի ու րիշ հա րուս տի, որն իր առև տու րը վա սում էր: Ու տել-խմե լուց 
հե տո թու րը քա շում է և հյու րին սպա նում: Հյու րին սպա նե լուց հե տո դնում է մի 
մե շո կի մեջ և ծա ռա յին հրա մա յում, թե՝ տար, ջու րը գցի: Ծա ռան մտա ծում է. 
«Թե կա րո ղա նամ յոթ տար վա հախս ստա նամ, էս մո մեն տին եմ ստա նա լու, թե 
չէ ու չէ»: Վերց նում է մե շո կը, շա լա կում և գնում դե պի գե տը: Մե շո կի բե րա նից 
մի հաստ պա րան է կա պում: Մե շո կը կա խում գե տը, իսկ պա րա նի ծայ րը կա-
պում մո տիկ ծա ռից, վե րա դառ նում է տուն և ասում. — Աղա՛, տո՛ւր յոթ տար վա 
վարձս, գնամ:

— Վարձ-մարձ չկա՛, — պա տաս խա նում է աղան:
— Աղա՛, տուր թե չէ կգնամ, թո կը կքա շեմ:
— Էդ ի՞նչ թո կի մա սին ես խո սում, գյա դա՛:
— Գնանք գե տի ափը, քեզ ցույց կտամ:
Գնում են: Ծա ռան քա շում է թո կը և մե շո կը դուրս է գա լիս: Աղա յի լե ղին 

ջուր է դառ նում փո րու մը, մեկ ու զում է ին քը կտրի թո կը, մեկ էլ տես նում է ծա ռա-
յի ահ ռե լի բա զուկ ներն ու սար սա փում: Փո ղը տա լիս է ծա ռա յին, թե՝ թո կը կտրի: 
Երբ օխ տը տար վա վարձն առ նում է ծա ռան, թո կը կտրում է և մե ռե լը գե տը տա-
նում:

Մյուս օրը Ծա ռան գնում է նույն խա զե ի նի մոտ, թե. — Աղա՛, ծա ռա չե՞ս ըն-
դու նիլ ինձ:

— Չէ՛, սի րե լի՛ս, մեկ ան գամ թո կը քա շե ցիր, օխ տը տար վա վարձդ առար, մի 
ան գամ էլ կքա շես՝ հո գիս կառ նես:
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20.  (30) ՏԵՐ ՏԵ ՐԸ

Մի գյու ղում մի չար ու ան խիղճ տեր տեր է լի նում, անու նը՝ Տեր Մի սակ: Էս 
Տեր Մի սակս իրեն հա րև ան աղ քատ Հով սե փի հո գին հա մա րյա հա նում է, էլ 
չենք խո սում գյու ղի մյուս այն մարդ կանց մա սին, որոնք դատ էին գնում Տեր Մի-
նա սի ձեռ քից:

Մի օր էս Հով սեփս դես է մտա ծում, դեն է մտա ծում, թե ինչ անի, որ էդ անի-
րավ տեր տե րից ազատ վի, վեր ջը հնա րը գտնում է:

Գնում է տեր տե րի տու նը, թե. — Տե՛ր Հայր, բա չես ասի, հան դի մի հոր է 
բաց վել, մե ջին ոս կի կա, ասում են՝ ով աստ վա ծա պաշտ է, նա մի այն կա րող է 
հա նել: Հմի գյու ղումս աստ վա ծա պաշ տը, ամե նից մե ծը դու ես, եկ տա նեմ հո րը 
ցույց տամ, ոս կին հա նիր, դու քո խղճին, ինձ էլ ինչ կտաս, կտաս:

Տեր տե րը որ չի լսում ոս կու անու նը, աչ քե րը դառ նում են սո ված գի լի աչ քեր:
— Հա, հա րուստ մեռ նեմ, Հով սե՛փ, գնանք:
Գնում են, հաս նում են հո րին, որի մին չև կե սը գար շա հոտ ջուր է լի նում:
— Դե՛, Տե՛ր հայր, դու կռա ցիր, ես քո ոտ նե րից բռնած պա հեմ, ոս կին հա նիր:
Տեր տերն իս կույն փի լո նը դեն է ձգում և կախ վում: Հով սեփն էլ պահ էր 

սպա սում, բաց է թող նում տեր տե րին, մի մեծ սալ քար դնում հո րի բե րա նին ու 
յալ լա, հետ նո րից իր տու նը:

Մի իրեք օր հե տո, ասում է՝ գնամ տես նեմ մեր տեր Մի սա կը ինչ հա լի է: 
Վեր է կե նում ու գնում: Հենց որ հո րի բեր նի քա րը շուռ է տա լիս, մի ջից մի սա-
տա նա է դուրս գա լիս: Էս Հով սեփս, որ սա տա նան չի տես նում, եր կու ոտ ու նե-
նում է, եր կուսն էլ փոխ է առ նում ու պուկ...

Սա տա նան հե տև ից ձեն է տա լիս. — Մա՛րդ աղ բեր, մա՛րդ աղ բեր, հլա ոտը 
կաց, բան եմ ասում:

Էս Հով սեփս մին մտա ծում է, թե սա տա նան ի՞նչ պի տի իրեն ասի, որ կանգ 
առ նի, մին էլ ասում է՝ լավ, սպա սեմ, տես նեմ ինչ կա սի: Կանգ նում է:

— Ես քո հո գուն մեռ նեմ, մա՛րդ աղ բեր, — բա ցա կան չում է սա տա նան, ախր 
էդ որ տե ղից դուս ըն կար ու ինձ ազա տե ցիր էն չար տեր տե րի ձեռ քից:

Էս որ լսում է, Հով սեփն ար մանք-զար մանք է կտրում, ասում է. — Մի՞թե 
տեր տե րը կեն դա նի է դեռ:

— Էլ մի ասիր, մա՛րդ աղ բեր, ինձ էն օրը գցեց, որ էլ ինչ ասեմ, իմ ըն կեր նե-
րին կո տո րեց, ինձ էլ կսպա ներ, եթե դու չհաս նե իր: Հմի, աղ բե՛ր, ինչ լա վու թյուն 
ես ու զում քեզ անեմ, ասա՛:

Հով սե փը եր կար մտա ծում է, թե ինչ խնդրի սա տա նա յից, չի գտնում, ասում 
է. — Սա տա նա՛ եղ բայր, ինչ խնդրեմ քեզ նից, դու սա տա նա, ես մարդ, ինչ էլ որ 
կու զես, արա:

— Լա՛վ, — ասում է սա տա նան, — ես կմամ և կկա խար դեմ թա գա վո րի 
աղջ կան, դու կգաս և աղջ կա նը բժշկե լու անու նով նրան մի թաս ջուր կխմեց նես, 
ես կհե ռա նամ և դու մե ծա մեծ նվեր ներ կստա նաս թա գա վո րից:

— Թող այդ պես լի նի:
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Մյուս օրը քա ղա քում լուր է տա րած վում, որ թա գա վո րի ար մաղ-շար մաղ, 
մեր ու մա դար մի աղ ջի կը կա խարդ վել է, ով որ նրան ազա տի՝ քա շո վը մին ոս կի: 
Լու րը դմբդմբա լով գնում, հաս նում է Հով սե փին: Սա վեր է կե նում, չու խի փե շե-
րը հա վա քում, գնում թա գա վո րի պա լա տի դռա նը նստում: Պա հա պան ներն ու-
զում են սրան քշեն, չի լի նում, էս Հով սեփս հա մա ռում է, թե պի տի թույլ տաք, որ 
ես գնամ ու թա գա վո րի աղջ կանն ազա տեմ:

— Հա զար փի լի սո փա, լոխ ման հե քիմ են թափ վել, բան չեն շի նում, դո՞ւ ես 
ազա տո ղը, քո սո՛տ շուն, գնա՛, թե չէ վզա կո թիդ կտանք, — հրա մա յում է դռնա-
պա նը ու ներս չի թող նում Հով սե փին:

Էս տեղ մի խե լոք պա լա տա կան է լի նում, հրա մա յում է պա հա պա նին, որ 
ներս թող նի այդ գյու ղա ցուն: Հով սե փին տա նում են թա գա վո րի մոտ:

— Հը, կա րաս աղջ կաս լա վաց նե՞ս:
— Հրա մանդ, Տե՛ր ար քա:
— Իսկ եթե չա րիր, ա՜յ, տես նու՞մ ես կա խա ղա նը, քեզ կախ կտամ:
— Թող այդ պես լի նի, — ասում է Հով սե փը հա մար ձակ, և պա լա տա կան նե-

րի առաջ նոր դու թյամբ ներս է մտնում աղջ կա ննջա րա նը:
Տես նում է՝ ոս կե մահ ճա կա լի մեջ պառ կել է մի ար մանք-զար մանք հու րի-

փե րի: Հրա մա յում է, որ մի աման սա ռը ջուր բե րեն: Ջու րը բե րում են և թեր հա-
վատ նա յում Հով սե փին: Էս քաջ Հով սեփս ջրից որ մի եր կու կա թիլ չի խմաց նում 
աղջ կա նը, աղ ջի կը իս կույն նստում է տեղն ու ժպտա լով ասում. — Օ՜հ, ինչ շատ 
եմ քնել:

Թա գա վո րի ու րա խու թյունն աշ խար հով մին է լի նում: Հով սե փին մի քաշ ոս-
կի է տա լիս ու ճամ պու դնում:

Մյուս գի շեր Սա տա նան գա լիս է Հով սե փի տու նը, թե. — Հով սե՛փ ախ պեր, 
այս ան գամ էլ թա գա վո րի կնկանն եմ կա խար դե լու, ամ մա չգաս հա՜, դուրս չեմ 
գա լու նրա նից, ինչ էլ անես, քո գլու խը կտրե լու են:

Ահից սար սա փած Հով սեփն ու զում է սա տա նա յի ոտերն ընկ նի, որ էդ բա նը 
չա նի, բայց էլ ո՞վ կտա սա տա նա, իս կույն թող նում է, գնում և թա գու հուն կա խար-
դում:

Առա վո տը թա գա վո րի վե զիր նե րը Հով սե փի դու ռը կտրում են. — Ե՛լ, Հով-
սե՛փ, թա գա վո րը կան չում է:

Հով սեփն ու զում ա «չեմ գա լիս» ասի, բայց վե զի րը նրա վզա կո թին դնում է 
ու առաչ անում: Ծնկնե րը թու լա ցած, մահ վան սար սա փը հո գում էս Հով սեփս 
հաս նում է պա լատ:

— Դե՛, փրկի՛ր կնոջս, Հով սե՛փ, կամ գնա դե պի կա խա ղան, — կան չում է թա-
գա վո րը:

Հով սե փը մո տե նում է թա գու հու ննջա րա նին, դու ռը քիչ բաց է անում և վա-
խե ցած բա ցա կան չում. — Սա տա նա եղ բա՜յր... Տեր Մի սա կը հո րից դուրս է եկել և 
դե պի քեզ է գա լիս: Փա խի՛ր, ուր կաս...

Սա տա նի լե ղին ջուր է դառ նում, թա գու հու փո րից դուրս է գա լիս ու փախ-
չում:
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21. (31) ԿՈՒՅ ՐԵՐՆ ՈՒ ԱՌՈՂ ՋԸ

Մի կույր մարդ փայ տը ծե ռին ճա նա պար հին կնա լիս ա լի նում: Մի ու րիշ 
մարդ էլ տե սավ, որ մի կույր մարդ ճա նա պար հով կնում ա, ասաց. «Մի ես սրան 
փոր ձե լու եմ, տես նեմ՝ իս կա պես կույր է, թե՝ չէ՞»: Իբր էլ իրան նմա նեց րեց կույ րի, 
էկավ, հան կարծ կպչավ կույ րին:

Էդ կույ րը թե. — Ա՛յ մա՜րդ, խո տու քոռ չե՞ս: Ես աչ քեր չու նեմ, տու ըն չի՞ ես 
կա լիս, կպչում:

Թե. — Ա՛յ մարդ, ես քե զա նից քոռ եմ: Տու էլ ե՞ս քոռ:
Թե. — Հա՛, քոռ եմ:
Առողջ մարդն ասըմ ա. — Թե որ քոռ ես, ես էսօր առու տուր եմ արել, չեմ 

իմա նում ինձ խա բել են, թե՝ չէ, մի տես էդ փո ղը ինչ քան կըլ նի:
Ասըմ ա. — Հա՜, սաղ վախտս ես հայտ նի մաս նա գետ եմ էդ պա նին: Տու՛ր, 

տուր փո ղերդ, ես իմա նամ:
Էդ կույր մար դը փո ղե րը վերց նում, ճա նա պար հից տուրս ա կյա լիս հա կա-

ռակ կող մը, իբր թե որ կույ րը տրան չտըս նա:
Առողջ մարդ տըս նում ա, ա՛յ մարդ փո ղը վերց րեց, թաք կա ցավ:
Ասում ա. — Այ մարդ, պա ի՞նչ էղավ փողս, տու՛ր:
Ծեն չի տա լիս: Քա րը վերց նում ասում ա. — Տեր աստ ված, աչ քի լուս չու նեմ, 

էն պես եմ տա լիս, ու ղիղ ոտին կպչես:
Մի քար տա լիս ա կույ րի ոտին: Կույ րը տըս նում ա, որ քա րը կպավ ոտին, 

ասըմ ա. «տեղս փո խեմ», փո խըմ ա մի ու րիշ տեղ:
Էս մարդն տըս նըմ ա, որ տե ղից տե ղա փոխ վավ, էլի կան չըմ ա, ասըմ 

ա.  — Ա՛յ մարդ, պա էս փո ղը ինչ էլավ, ու՞ր ես:
Էլի ծեն չի տա լիս: Ասըմ ա. «Մի քար եմ վերց նըմ, տեր աստ ված, ու ղիղ 

կպչի մեջ քին»: Մի քար տա լիս ա էս կույ րի մեջ քին: Կույ րը տես նըմ ա՝ չէ, թայ րը 
չկա: Եր րորդ ան գամ տե ղը փո խե լուն առողջ մարդն ասըմ ա. «Տեր աստ վա՛ծ, էս 
քարս էս ան գամ ու ղիղ կլխին»:

Հենց կլխի անուն ա տա լիս, ասըմ ա. «Ա՛յ մարդ, կտա կմեռ ներ»:
Ասըմ ա. — Սպա սի՛ր, սպա սի՛ր, իմա ցամ, էկամ:
Կյա լիս ա մոտ, ասըմ ա. — Դե տուր փողն:
Ասըմ ա. — Հի մա:
Կույ րը կնըմ ա: Էս մարդն էլ սրա հե տև ից կնում ա, ասըմ ա. «Մի ես սրան 

փոր ձեմ, տըս նամ՝ ու՞ր ա կնում»: Էս կույ րը կնում ա, իրա փո ղը լցնում ա մի կճու-
ճի մեջ, մի պա տի մեջ տը նում: Էդ առողջ մար դը կնում ա, սրա փո ղը գաղտ նի 
վերց նում ա, թաքն վում ա: Կույ րը տուս ա կյա լիս, տըս նում՝ փո ղը չկա: Իրա ըն-
կեր ներն էլ ըն դե կաղ նած են ըլ նում, ճա նա չում են մեկ մե կու:

Ասում են. — Ըն չի՞ ես էդ պես դիլ խոր:
Ասըմ ա. — Չես ասում, փողս կո ղա ցան:
— Պա, ինչ պե՞ս կո ղա ցան, որ տե՞ղ ես տրե:
Ասըմ ա. — Փողս տրել եմ պա տի մեջ:
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— Ա՛յ հի մար, — ասըմ ա, — փո ղը չեն տնի, է՜, պա տի մեջ: Տես նու՞մ ես էդ ծե-
ռիս փայտն, իմ ամ բողջ փողս լցել եմ էդ փայ տի մեջ, քցել եմ տեն: Ով էլ քտնի, 
իրանք են խնտրում թե. «Կույր ախ պեր, առ փետդ վերց րու», քտնում էն, պի րում, 
տա լիս ինձ:

Էսենց ասե լու, էս առողջ մար դը ծե ռը քցում ա էս փայ տը քա շում ա ու ետ 
թաքն վում:

— Վա՛յ, փայտս, փայտս:
Էդ էլ տա րավ:
Էն կող մից մի կույր մարդ ա կյա լիս, ասըմ ա. — Ի՞նչ էք էտենց լաց ըլ նում:
Ասըմ ա. — Ա՛յ մարդ, փո ղերս տա րան:
— Պա ո՞նց:
Էն ասըմ ա. — Իմ կու ճու ճով պա տից տա րան:
Էն ասըմ ա. — Ծե ռիս փե տը տա րան:
Ասըմ ա. — Տուք ինչ քա՜ն ախ մախ մար դիկ եք, փո ղը որ տեղ եք թաքց նում: 

Ա՛, փողն էնենց տեղ կտնե՞ն: Տըս նում էք էս պեն ջակն , — ասըմ ա, — խին պեն-
ջակ ա, փո ղը լցել եմ էս պին ջա կիս վե րան, քցես էլ դեն թա մաշ արող չի լի նի: Ես 
իմ փողս էդ պեն ջա կի մեջ եմ պա հում:

Էս առողջ մար դը, որ էդ պա նե րը լսում ա կող քից, կնում ա, մէ քիչ ճրա լի 
մեղր ա առ նում, պե րում, քցում էդ մար դու վրա: Մե ղու նե րը էդ մեղ րի խո տին 
լցվում են էդ մար դու վրա: Էդ մար դը վրա յից պեն ջա կը քցում ա, փախ չում: Էս 
առողջ մար դը սրա պեն ջակն էլ ա վերց նում, տա նում: Ասըմ ա. «Տյուք ծեր կույր 
տե ղով ինձ ու զըմ իք խա բի: Դե հի մի կնա ցեք, որ տե ծերն ասեք, ըն դե էլ իմը 
ասեք»:

22. (32) Ք⅛ՍԻԲՆ ՈՒ ԶՈՌ ԲԵՆ

Աշ խար քը մըս ապ րի լիս ա ինըմ մին ք⅓սիբ մարթ, հա մա ին քը չփլաղ, տաշ-
տը տ⅓րտ⅓կ: Իշ քան չա բա լաշ միշ ա ինըմ, իշ քան ախ շա դըմ ա, էլի խա խա լի 
կլ⅔խը կա րըմ չի թ⅓ պ⅓ն քցի: Էտ էլ հ⅓լ⅓ հեչ մին օր էլ կնի կը վեր ա ընգ նըմ, 
հո քին տա լիս:

Ն⅓չ⅓րը ոչ մի նին էլ ա կ⅓նգ⅓տվըմ չի, կրա կը ջանն առած չիմ մի սիրտն էլ 
շա հըմ ա, խըղճմ տան քին հա կա ռակ պ⅓ն չի անըմ, խա փըմ չի: Հ⅓մ⅓շա րու գու-
նին որ տ⅓րտ⅓կ ծեռ քով տուն ա կ⅓լիս, խո խե քը իրանց հոր սիր տը շա հի լի 
մհար սո ված փո րով երք են ասըմ ու էտ եր քը զնզըն գըմ ա զան գա կի ման: 
Պայց էտ պ⅓նը զոռ բա հը րե վա նին տուր չի կա լիս:

Մին օր էլ էս զոռ բեն կ⅓լիս ա ք⅓սի բի կուշ տըն ու ասըմ ա. — Քա նի՞ խո խա 
ու նես:

— Օխ տը:
— Մի նին թ⅓ տա ինձ, քեզ էն ղդ⅓ր փող կտամ, որ կլի ա նաս:
Սիֆ տը մը ք⅓սի բը ռա զի ա ինըմ, հա մա եդո փըշմ⅓նըմ ա, գի դըմ չի թ⅓ որ 

մի նին տա: Մի նին սի րի լիս ա ինըմ աշ կապ⅓ցու թյան, մի նին՝ խել քի, էն մի նին՝ 
ղո չա ղու թյան, չոր սին ջի նին՝ երք ասի լի, հին գին ջի նին՝ պար կ⅓լի, վե ցին ջի նին՝ 
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ավան դան լը ղը թ⅓մ⅔ւզ պա հի լի մը հար, վեր չի նին էլ ընդ րա մը հար, որ առան ցի 
մեր ա մե ծա ցած ինըմ: Խո խո ցի ցը ոչ մի նը ռա զի չի ինըմ, թա քին⅓ զոռ բի կուշ-
տը: Ղա բուլ են ինըմ ման սո ված, թ⅓քճ⅓ հոր նե րի կշտի ցը քին⅓ն ոչ, ախ պեր-
նե րի ցը ճոկ վեն ոչ:

— Լ⅓վ, որ ըտենց ա, — ասըմ ա զոռ բեն, — եկ քեզ խե լաք փող տամ, թ⅓քճ⅓ 
եր քեք ոչ:

Էս ան քամ ք⅓սի բը ղա բուլ ա ինըմ: Յա շը մը էն ղդար փող իշ քան զոռ բեն էր 
տու վել, ոչ տե սել էր, ոչ լսել: Զոռ բեն հենց որ ռե հե լը քա շըմ ա, խո խո ցի ցը մի նը 
ըսկ սըմ ա եր քի լը: Էն քան լ⅓վ ա եր քըմ, ըն դենց էշ խով ու սրտա լի, էն ղ⅓դ⅓ր 
հա մով-հո տով, որ ք⅓սի բի սիր տը լըց վում ա, շոռ ա կ⅓լիս:

Փո ղը վեր ու նըմ, տա նըմ տա լիս զոռ բին ու ասըմ. — Փո ղըտ վեր կալ, աղա՛, 
իշ քան փի քըր եմ անըմ, եր քը փո ղով առ նի լի ապ րանք չի: Առանց երգ մար թը 
ո՞նց կապ րի:

23.  (33) ԻՄԱՍ ՏՈՒՆ ԹԱ ՔԱ ՎՈ ՐԸ

Նիս ի նիս չի մին թա քա վո րը ը նիս: ⅛դ թա քա վո րը շետ խե լուք մարդ ը նիս: 
Ու րեն ն⅓զիր-վ⅓զիր նե րուն հը վը տիս չի լ⅓: Ամե սը մին դ⅝ն⅔ւմ, թա քուն պա լա-
տեն դ⅔ւս ը լ⅓ն⅔ւս, մը տես խալ խուն ման ջի դ⅓րվիշ⅔ւ շ⅔ւրթէր⅓վ: Գի նես ի լ⅓ 
չայ խա նա նե րա մը նըս տես, մին չայ նիկ չայ բի րիլ ն⅓ս, կա մաց-կա մաց խմես չա-
յի, ան գուճ դի րիս, թ⅓ խալ խը հինչ խը սես: Լսիս ի լ⅓ հ⅔ւրդի ի մի նի ու րեն ու-
շանց ն⅓ս, մի նի ն⅓զիր-վ⅓զիր նե րուն կամ թա քա վո րուն, ղու լուղ չի նե րուն: Էտ նե 
ն⅔ւս իլ⅓ պա լատ, հրա ման ն⅓ս՝ աս ինչ ն⅓զի րին ցի քիլ դու սաղ, ան հինչ վ⅓զի-
րուն նը շա նա կիլ, ան ինչ ղու լուղ չուն վ⅓զիր նը շա նա կիլ: Խալ խը մը նաս ի լ⅓ 
դիշ ված, թ⅓՝ ա՛յ ջա նըմ, ⅓ս մեր թա քա վո րը իս կա կան իմաս տուն ա, հոր ⅓դ սի-
րի կա նե րուն պը տը ժիս ի, օքուտ ղու լուղ չի նե րուն ալ էռեջ ի քի շիս:

Օմ մեն քի շե րավ ն⅔ւս ին լ⅓ թա քա վո րուն կոշ տը ⅔ւրեն ն⅓զիր-վ⅓զիր նեն, 
զոր քու գլխա վու րը, ըսես. — Թա քա վորն ապ րած կե նա, եր գի րի դը րու թու նը շետ 
օքուտ ա, խալ խը գոհ ա քի ե նի:

Մին օր ալ թա քա վո րը պա լա տեն դ⅔ւս ը ն⅔ւս, գի նես մին չայ խա նամ նըս-
տես, չայ բի րիլ ն⅓ս, կա մաց-կա մաց խը մես, լի սիս, թ⅓ խալ խը հինչ ի խը սես: 
Մին ալ լի սիս ի, թ⅓ հուր դի մին յա նամ նըս տու տած խո ջա նե րը ըսես ին. «Ա՛յ 
ջա նըմ, ⅓ս հինչ խայ տա ռակ դը րու թուն ա: ⅛դ անի րավ ավա զակ նեն մեր հո քին 
հա նալ ըն, կրես չիք հա քը նե րըս դ⅔ւս դի րիք, ⅓լբ⅓հ⅓լ թը լը նես ին, սը պա նես, 
իզան նը ման մուր թիս ին: Մեր թա քա վո րը հեչ վե ջուն վեր չի, հու ղըս ⅓դի թա քա-
վո րու գլխուն»:

⅛ս հոր թա քա վո րը լի սիս ի, ըսես ի. «Մե տիլ գի նեմ օրիշ քա ղաք ներն ալ շոռ 
գում, տես նիմ տե ղը հինչ ին խը սես»: Ըսես ի ու հը ղե նուս դի բի օրիշ քա ղաք: 
Թա քա վո րը գի նես ի փի ա դա, սաղ օրը հղե գի նես ան քա ղա քը, հոր ին քի խըն-
դիս ի գի նե, հա լա շետ հե ռա ա նիս: Թը մաշ ի ըրես, տըս նիս հոր հրե նա կը մար 
ը մը տես, մըթ նավ, ալ կա րի չի հաս նիլ ան քա ղա քուն. հոր հետ դեռ նի, ալու քի-
շե րը ալ կա րի չի հաս նիլ ան քա ղա քուն, հոր հետ դեռ նի, ալու քի շե րը մը նա լի 
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չո լա մը, հու տանց ը ն⅓ս, մը տա ծես, թ⅓ հ⅔ւրդի արի: Մին ալ տըս նիս ի, հոր 
կուխ կեն սա րու տա կեն ծոխ ը ն⅔ւս: ⅛դ հոր տըս նիս ի, ըսես ի. «⅛դ, հ⅔ւրդի 
իրվ⅓ս ի տե ղը, չո բան նեն ին, գի նեմ ⅓նդ⅔ւց քիշ տին աս քի շեր ք⅔ն գում, լի սա-
նիլ ի, թուղ ըմ արիլ գի նել իմ բե նուս»:

Թա քա վո րը հղեն պըռ նես ի, գի նես: Հոր ըս կը սես ի մըթ նիլ, տըս նիս ի ըռըշ-
կին մին տոն, չուրք յա նըն ալ բո ցուր հուր մա րավ պա տած: Հը սես ի տան, շոռ ը 
ն⅔ւս դիրվ⅓զ⅓ն գի դի նիս, տըս նիս ի ըր կա թե չ⅓ք⅔ւճի վե րան կախ տը ված:

Թա քա վո րը պըռ նես ի չաք⅔ւճի կու փիս տա կըն ըր կա թուն, մին ալ լի սիս 
ի. — ⅛դ հու՞վ ա:

Թա քա վո րը տըս նիս ի խո սու ղը կնեկ ի, ըսես ի. — Ք⅔ւր ջան, ղ⅓րիբ իմ, քի-
շերս մա հած ըմ չո լա մը, ինձ տեղ տոր մին քի շեր քոն գում, ու գուց իմ հղես պըռ-
նեմ գի նեմ:

Ադ կնե կը դուր քը բի նիս ը, տըս նիս հոր դ⅓րվիշ ի, թու ղը ը ըրես 
տոն. — Դ⅓րվիշ բա բա, հա մե ցեք, հա մե ցեք, ակ նե րուս վեր⅓ն տեղ օնիս:

Թա քա վո րը մը տես ի հա յա թը, փ⅓լ⅓ք⅓ննե րավ բից րի նիս, մը տես օթա խը: 
Մը տես ի թ⅓ չէ, տըս նիս ի պու ճա խա մը մին գ⅓բե վի փըռ ված: Միս սուս-փուս 
գ⅓բ⅔ւն վեր⅓ն պը րը նիս ի, գ⅓բ⅔ւի ղը րա ղը ցի քիս գլխուն, ք⅔ն ն⅔ւս. չ⅔ւնքի շետ 
վըս տա կած ը նիս: Բիրդ⅓ն լի սիս ի չրախկ-չը րախ կեք, ձի ա նաց հա քո րու ս⅓ս: 
Մին խոր անց ը ն⅓ս, տըս նիս ի մը տալ ըն օթա խը իրիք տը ղա մարդ, օմ մեն մի նի 
մին առուծ, իրի քուն օս սուն ալ մին-մին խուր ջին:

Մը տալ ըն օթա խը, խուր ջին նեն վեր դի րալ ու ասալ. — Նա նի՛ ջան, քոխ ցած 
մե ռա լը ըք, սուփ րան ցիք⅓, հինչ օնիս բիր:

Թա քա վո րը տե սալ ա, հոր իրի քին նալ զին ված ըն թիփ⅓նգ⅓վ, թա փան-
լավ ու խան չա լավ: Նա նին բի րիս ի սուփ րան ցի քիս, մին մոծ պղնձե սի նավ փլա-
վը դի րիս ըռըշ կեն, վե րան ալ ուխ չա րու մե սը դեզ զած: ⅛դ⅔ւք ⅓լբ⅓հ⅓լ յե րաղ-
նեն վեր ըն դի րիս, ձի քար նեն լի վին իս ու ըս կը սես ին օտի լի:

Բերդ⅓ն տըս նիս ին, հոր օթա խու պու ճա խա մը մին մարդ ը պըր նած, ըսես 
ին.

Ան հու՞վ ա տե ղը պը րա նած:
Պա ռա վը ըսես ի. — Ձիզ մա տաղ, մին խէղճ դ⅓րվիշ ի, իկալ ա ասալ՝ ղ⅓րիբ 

իմ, մը նա հած ըմ չ⅝լա մը, մին քի շեր տեղ տօր ք⅝ն գում, ու գուց գի նեմ, իս ալ թուղ 
ըմ արալ: Միս մը տալ ա օթա խը թ⅓ չէ, ⅓լբ⅓հ⅓լ պը րա նալ ա տե ղը, ք⅝ն իկյալ: 
Հ⅔ւրդի իրվ⅓ս ի խեղ ճը շետ վըս տա կած ը լ⅓:

Տղեր քի ըսես ին. — Նա նի՛ ջան հաց, մաց տը վալ ը՞ս օտի:
Պա ռա վը ըսես ի. — Չէ՛, ձիզ ղուր բան, ասալ ըմ՝ ճեշ բի րիմ կեր, ասալ ա՝ 

քոխ ցած չիմ:
— Դե վիր կաց րո՛ւ, թուղ գու հաց օտի:
Պա ռա վը գե ցալ ա դ⅓րվիշ⅔ւն կան չալ, վիր կը ցը րալ:
Տը ղեր քի ասալ ըն. — Ա՛յ տնա շեն, ⅓դ խա՞ս քոխ ցած-ծա րավ պը րա նած ըս 

ք⅝ն իկյած, դե եք հաց օտիք:
Դ⅓րվի շի գե ցալ ա սուփ րան ղրա ղեն նըս տալ, սկսալ օտի լի: ⅛դ տը ղեր քի 

դ⅓րվիշ⅔ւն մին ստա քան գի նի ին տը վալ, դ⅓րվի շի խը մալ ա, գլո խը կի ծա ցալ 
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ա, սըր թը խա ցալ ա, հետ ը դե ռալ տը ղե րաց ասալ. — Ձիզ մա տաղ, տըս նիս իմ, 
հոր իրի քիտ ալ կտրիչ տը ղա ներ իք, խնդրես իմ ասիք, դուք հու՞վ ըք:

Տը ղա նէ րը ըսես ին. — Դ⅓րվիշ բա բա, մեք իրի քիս ալ ախ պեր ներ իք, աս ալ 
մեր նա նին ա:

Դ⅓րվի շի ըսես ի. — Շետ օքուտ: Ձիր փե շա կը հի՞նչ ի:
Մոծ ախ պե րի ըսես ի. — Մեք իրի քիս ալ ղա չաղ ըք:
Դ⅓րվի շի ըսես ի. — Ղա չա ղու թյու նը փե շակ չի:
Մոծ ախ պե րի ըսես ի. — Իմ փե շա կըս ան ի, հոր հինչ քան բ⅝ց⅔ւր հուրմ նի, 

իս առանց փ⅓լ⅓ք⅓նի բից րա նիլ իմ:
Մաջ նակ ախ պե րի ըսես ի. — Ի՛ս ալ հինչ քան հոր պերկ ղու փուլ նի, ձիր քիս 

հոր դի րիմ վեր⅓ն բեն վիլ ի:
Փստեկ ախ պե րի ասալ ա. — Ի՛ս մին մար դու հոր մին ակ նը տես նիմ, հիշ տեղ 

հոր տես նիմ ⅓նդ⅔ւր, ճը նան չիլ իմ:
Դ⅓րվի շի ըսես ի. — Ձիզ մա տաղ, ինձ ձիզ հին գեր չի՞ք վիր առիլ:
⅛դ⅔ւք ըսես ին, հոր մեր հին գե րը ան պատ ճառ մե տիլ մին փե շակ գի դի:
Դ⅓րվի շի ըսես ի. — Իմ փե շա կըս ալ ⅓ս ի՝ մին մար դու հոր տա նին կախ 

տա լու, հոր ձեխ բե ղըս հ⅔ւլ⅔ւրիմ, ⅓նդ⅔ւր ազա տիլ ին, հոր յաջ բե ղըս հ⅔լլ⅔ւրիմ, 
կախ ըն նալ:

Տը ղեր քը ըսես ին. — ⅛դ ալ փե շակ ա, քի վի րիք առիլ մեզ հին գեր: Դէ գի նէք 
ք⅝ն դուք, ու գուց գի նա լաց կան ըք թա քա վո րի խ⅓զն⅓ն կըտ րեք:

Դ⅓րվի շի ըսես ի. — Ադ քան թա լան հոր դուք բի րիս իք, հի՞նչ իք ըրե՞ս:
Տղեր քի ըսես ին. — Մեք հա րուստ նե րեն վիր իք ըռես, բի ժի նիս քա սիբ նե-

րուն:
Դ⅓րվի շի ըսես ի. — Շետ օքուտ ըք ըրես, բի ժի նիս քա սիբ ներ⅔ւն, — դար վի-

շի ըսես ի, — շետ օքուտ ըք ըրես, հա մա մարդ սը պա նի մեք:
Տը ղէր քի ըսես ին հոր, մարդ սպը նես ին ան վախ տը, հիբ թլան վու ղը ու րենց 

նը հետ կռեվ ը պըռ նը վես, խո շավ հոր խնդիս, չի տա, սը պը նես ին, թը լը նես:
Մի ուս օրը քնը տե ղե վիր ըն նաս, չայ խը մես, հաց ըտես մին խոր դես-դեն 

շոռ ն⅔ւսպը րը նես, մին չև կես քի շեր ք⅝ն ն⅔ւս, կես քի շե րուն վիր ին նաս, նըս տես 
ձի ան քը, մին ձի ալ ն⅓ս դ⅓րվիշ⅔ւն, զին ված նստըց նես ձի ուն ու քի շիս դի բի թա-
քա վո րի քա ղա քը: Հոր հը սես ին քա ղա քուն, ձի ա նե րուց վեր ըն ն⅔ւս, մին ք⅝լգա 
տեղ ձի ան ցը կը պես, գի նես հըս նես քա ղա քու հուր մե րուն: Թա քա վո րը տըս նիս 
ի, հոր մոծ տը ղան ար թեն հուր մուն գըլ խուն ա, ան տե ղեն ք⅓նդի րի նար դի վա նը 
կախ ը ն⅓ս, մին-մին բից րի նիս ին հուր մուն վե րան, էտ նե ն⅓րդի վա նը շոռ ն⅓ս 
հա յա թուն յա նը, վիր ն⅔ւս, գի նես դի բի թա քա վո րուն պա լա տը: Միս մին խոր 
հա յա թա վը էռեջ ին գի նես, շնե րը հըր ձակ վիս ին ⅓դ⅔ւց վեր⅓ն, ղալ մա ղալ բից-
րից նես: Մին մոծ գամփռ շոն ըսես ի. «Սո՛ւս ըրե ցեք, հի՞նչ իք ⅔ւր⅔ւր խըռ նը վես, 
տըս նիս չի՞ք, հոր մեր տա րի նի ն⅔ւս», շնե րը սուս ըն ըրես:

Թա քա վո րը տըս նիս ի, հոր մաջ նակ ախ պե րի ձի քի դի րալ ա խ⅓զն⅔ւն տան 
դըր քուն ղու փու լուն վեր⅓ն, ղու փու լը ⅓լբ⅓հ⅓լ բեց վալ ա: Մը տես ին, օմ մեն մի-
նի մին խուր ջին ուս կե լից ցիս, դ⅔ս ըն ն⅔ւս, հայ դա ն⅔ւս ին ձի ան քը հետ ըրես, 
խուր ջին նեն ցի քիս վեր⅓ներ⅔ւն, նըս տես, քի շիս ⅔ւր⅓նց տոն: Դի բի լ⅔ւս⅔ւն հը-
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սես ին տոն, ձի ան քը տը նես ին թ⅓վլ⅓ն տը ղը վը րիս, ն⅔ւս օթա խը, լի վին վիս: 
Պա ռավ նա նին սուփ րան ցի քիս ի, փլա վը դի րիս քիշ տի նե րուն: Ըտես ին, խը-
մես, պը րա նես ք⅝ն ն⅔ւս:

Քնի տե ղե հոր վիր ին ն⅓ս, իրիս նեն լի վի նիս, չայ խը մես պըր ծը նես, դար-
վի շի ըսես ի. — Տղե՛րք ջան, իս մին խըն թիրք օնիմ:

Ախ պեր նեն ըսես ին. — Ասա՛, դ⅓րվի՛շ բա բա:
Դ⅓րվի շի ըսե սի. — Ի՛ս ձիզ հե նե խընթ րես իմ, իս մին-մի նակ դ⅓րվիշ իմ, 

կնեկ չո նիմ, ըրա խե չո նիմ, իմ պա ժի նիս հինչ քան հոր ն⅓լ իք, տը վե ցեք, ինձ հե-
րիք ի, վիյ առիմ գի նեմ ինձ հե տա դինջ ապ րիմ:

Տը ղէր քի ըսես ին. — Դ⅓րվիշ բա բա, դու քու քեփտ, քու բի րա ծըտ վիր առ 
քի, գի նա:

Դ⅓րվիշ⅔ւն ն⅓ս ին մին ձի, խուր ջի նը ցի քիս վեր⅓ն հղե ցի քիս:
Թա քա վո րը հը սես ի պա լատ, զոր քե րու գլխա վո րուն կըն չիս կոշ տը, 

ըսես. — ⅛ս քի շեր սիհ⅓թը տըս նը էր կու սուն վիր իս առիլ հի զեր ⅓սկ⅓ր, ն⅔ւլ 
պա լա տուս կոշ տը:

Քի շե րը, սիհ⅓թը տըս նը էր կու սուն թա քա վո րը զոր քը քի շիս ի դի բի ան ղա-
չաղ նե րու տո նը: Հոր հը սես ի տա նը, դ⅓րվ⅓զ⅓ն թկես ի, դ⅔ւսը ն⅔ւս պա ռա վը՝ 
⅓դ հու՞վ ըս:

Թա քա վո րը ըսես ի. — Նա նի ջան, իս ⅓ն դ⅓րվի շին իմ, տե ղա վըս անց ըմ 
լ⅓ ն⅔ւս, ասալ ըմ մին տղե րանց տես նիմ: Կան չեր գուն, մին տես նիմ գի նեմ:

Պա ռա վը հոր գի նես ի, դ⅓րվ⅓զ⅓ն բեց պա հած, թա քա վո րը ⅓լբ⅓հ⅓լ մին 
հեր⅔ւր ⅓սկար կու խիս ի հա յա թը, ըսես. — Միս հոր իրի քին ալ դ⅔ւս ըն ն⅔ւլ, դեռ-
նիլ իք վեր⅓ններ⅔ւն, պըռ նել:

Շետ մթեն քի շեր ի նիս: Մին ալ տըս նիս ի տը ղեր քը իկալ ըն, իրի քին ալ 
տա կեն վար թե կավ: Միս վեր ըն ն⅔ւս հա յաթ թ⅓ չէ, ⅓սկ⅓րնեն վեր⅓ ին ն⅓ս, 
իրի քուն ալ պըռ նես, ձի քա րը քը մակ նե րուն կը պես, բի րիս ցի քիս դու սաղ: Էր կու 
օր դու սա ղա մը պը հես ի, իրիք մին ջի օրը բուր միշ ի ըրես, հոր կա խա ղա նը հա-
զըր արին: Ջ⅓ռչին դո ւյուղ ը ըրես, խալ խուն ասիլ իս, հոր ան հայտ նի ղա չաղ նե-
րուն պըռ նած ըն, մե տիլ ⅓ս⅔ւր կախ տան: ⅛ս հոր խալ խը լի սիս ի, հա րուստ նեն 
շըլ խը նիս ին, հոր ⅓դ⅔ւց հե նե ջա նը նեն ըզադ վալ ա, ք⅓սիբ նեն տը խը վես ին, 
հոր յե կա մու տը կը տըր վալ ա:

Քա ղա քուն մեյ դա նա մը իրիք կա խա ղան ըն շի նիս: Թա քա վո րը նըս տես ի 
թախ տուն, մեյ դա նը դը րըն գաս ի, ասուղ ցի քի լու տեղ չի նիս: Ղա չաղ նե րուն բի-
րիս ին, թա քա վո րուն քիշ տա վը ⅔ւր⅔ւր քը մա կէ տը նես ին: Փիս տեկ տը ղան թա-
քա վո րուն հոր տըս նիս ի, ⅓լբ⅓հալ ճը նըն չիս ի, հոր ⅓դ ⅔ւր⅓նց նը հե տըն ը լ⅓ 
թա քա վո րուն խ⅓զն⅓ն կըտ րես տե ղը:

Հետ ը դըռ նիս դի բի թա քա վո րուն թ⅓. — Ա՛յ տը ղա, ձեխ բե խըտ հ⅔ւլ⅔ւրէ 
է՜...:

Թա քա վո րը տըս նիս ի, հոր ⅔ւրէն ճը նան չալ ա: Իրի քուն ալ տը նես ին կա-
խա ղան նե րուն տա կը, բիր ցիր ցը նես աթոռ նե րուն վեր⅓ն, ք⅓նդիր նեն ցի քիս 
վըզ նե րուն: Միս խըն դիս ին, հոր աթոռ նեն հա քար նե րուն տա կեն հա նին, թա-
քա վո րը ձի քի վի րի պը տես, ալ աթոռ նէն հը նես չին:
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Թա քա վո րը ըսես ի. — ⅛դ⅔ւց տը նե ցեք պա լատ:
Հիբ հոր բի րիս ին պա լատ, թա քա վո րը ըսես ի. — ⅛դ⅔ւց բի րի ցեք իմ կոշ-

տըս:
⅛դ⅔ւց հիբ հոր բի րիս ին թա քա վո րուն կոշ տը, թա քա վո րը ըսես ի. — Ինձ 

ճը նըն չի՞ս իք:
Փիս տեկ տը ղան ըսես ի. — Հա՛, դու մեզ նը հետ գե ցալ ըք թա քա վո րուն 

խ⅓զն⅓ն կըտ րալ:
Թա քա վո րը ըսես ի. — Լի սի ցեք՝ ձիզ հինչ իմ ըս լաս կան, իս տըս նիս իմ, հոր 

իրի քիտ ալ ղոչ չաղ տը ղերք իք, հոր ինձ խոսկ տաք իմ պա լա տա մըս հա վա տա-
րիմ ղուլ լուղ արիք, իս ձիզ պատ ժի չիմ:

Ղա չաղ նեն ըսե սին. — Խ⅝սկ ըք ն⅓ս:
Թա քա վո րը մոծ ախ պու րուն նը շա նա կես ի ⅔ւր⅓ն զոր քե րուն գլխա վո րը, 

մաջ նա կուն՝ խ⅓զն⅓չի, փիս տե կյուն՝ ⅔ւրեն թա քա վո րու թի նի դա դա վո րը:
⅛ստ⅔ւրավ ալ ղա չաղ նե րուն վերչ ի ն⅓ս:

ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵՐ

1. (34) ԱՇ ԿԻՆ ԼՅ⅜ՒՍԸ

Մի պե ցուր չի նա րու յրա մի արա գի լի պյ⅔ւն ա ինում: Ըտեղ մի պա ռա ված 
արա գիլ ար թեն հա լան ընգյ⅓ծ, թև ե րը թ⅔ւլ⅓ց⅓ծ, լհ⅓ նափ⅓սը զո ռով ա քին⅔ւմ-
կյ⅓մ: Տը րա ճո տը տես նում ա, վը եր մո րը հա լը լյ⅓վ չի, ըշ կե րին կրա կը հան գյում 
ա: Շա տա մտա ծում, թա հինչ անի, վը եր մո րը մա հա ըզա դի: Մերն ալ օզում չի 
վը եր ճո տին չըր չա րի: Լհա մի խուր մա լի օտի, դաս տին ըշ կե րին լյու սը կկյ⅓ տե-
ղը: Բայց մա րը ճո տին հե ռու տեղ թո ղում չի վը եր քյի նա, ասում ա՝ խո խիս կլխին 
մի օյին կկյ⅓, աշ կա հե ռու հար կա վեր չի պաց թու ղած:

— Մա մա՛, վա խու միլ, թող թռնեմ:
— Չէ՛, չէ՛, բա լաս, տյ⅔ւ կու ճի ես, ան փորձ ես, ես ալ հա լան ըն գյած, հո՞վ կկյ⅓ 

քու հրա յիթ: Քու պի րած խոր մաթ թող մի օր ինձ գյանք տա, բա տրա նա եդը. 
վը եչ մի պյ⅓ն: Ես գյանքս անց եմ կցրալ, տյ⅔ւ քու հոք սըդ քա շի:

Արա գի լին ճո տը ալ կա րում չի էթ խոս քե րիթ տի մա նա, մորն անա թա քուն 
տյ⅔ւս ա կյա լիս եր գին քին եշում, թև ե րը թափ տա լիս, թռնում: Ասում ա՝ մե րըս 
ինձ հա րյուր տար վա գյանք ա բախշ⅓լ, թող ես ալ լհա մի օր վա գյանք բախ շեմ 
իրան:

Սա րեր, ծո րեր, ծո վեր ա անց կե նում, հըս նում ա մի մեծ ծմակ: Տես նում ա 
ըտեղ լյ⅓վ խուր մա կա: Իս կույն եր կու հատ պուք ա տա լիս: Բյ⅔ւրդ⅓ն ծմա կը 
մըթ նում ա, քա մի յա պրցր⅓ն⅔ւմ. տյ⅔ւ մի ասիլ, էթ ծմա կիթ տե րը քառ սուն կըլ-
խա նի ընժդ⅓հ⅓ յա:

Կյա լիս ա ասում. — Տյու հո՞վ ես, վը եր սերտ ես ըրալ իմ ծմա կում խուր մա 
պո կել:
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— Մե րըս ծանդր հի վանդ ա, խուր մա յա հար կա վեր, վը եր աշ կե րը տես նա: 
Աշ կե րին իշե ղը ցմա քալ ա: Ասալ եմ՝ խուր մա տա նեմ, մի օր գյան քը էրգյ⅓նաց-
նեմ:

Աժդ⅓հ⅓ն կլ⅔խը տու րուր ա տա լիս. — Հ⅓լ⅓ մետս չի կյա լիս, վը եր մի կեն-
թա նի կյա ըս տեղ, մին ալ սաղ-սա լա մաթ քյի նա: Դե գյի դա, վը եր վեր չըթ եկալ 
ա: Հա մել քեզ բաց եմ թո ղա լու, գյու դում եմ, վը եր մե րը լյ⅓վ պ⅓ն ա, ին ձալ ա 
մեր պի րալ: Մի նակ մի պայ մա նավ՝ աշ կե րիթ շի րան պի տի խմեմ:

Աժդ⅓հ⅓ն էթ ճո տին աշ կին շի րան խմում ա, պ⅓ց թո ղում: Վեչ մթեն աշ-
խար հը, վեչ աշ կին ցա վը, վեչ մի պ⅓ն ճո տին առա չը չի կա րում թա պա հի: Խուր-
մե քը պենդ փռնում ա, թռնում բի դա մոր կոշ տը: Շատ վը եր քյի նում ա, բուր դան 
տեմ ա ին գյում մի քեր ծի: Եր ա կյա լիս տա փը, դին ջա նում: Քեր ծին տա կան մի 
կրյա յ⅓ տյ⅔ս կյա լիս:

Արա գիլն ասում ա. — Տյ⅔ւ հո՞վ ես:
— Ես կրիա եմ…
— Ինձ քյո մագ ըրա թռնեմ, քի նամ, մե րըս մա հի յե րա յա:
Կրի ան ծի ծա ղում ա. — Մե րը հի՞նչ պյ⅓ն ա:
— Հի՞նչ ա, քեզ մեր չի պի րալ, մե ծըց րալ:
— Ես մե րը գյու դում չեմ հինչ պյ⅓ն ⅓: Աշկ եմ պ⅓ցալ՝ ծվին քչեպն եմ տե-

սալ, ինքս եմ ինձ հե տի սնունդ ճա րալ, կլոխս պա հալ:
Կրյան իրե սը շո ռա տամ, քի նում:
Քրծին տա կան մի ղուշ ա տյուս կյա լիս, ասում. — Ինձ մե րըս ա լյուս աշ-

խարհ պի րալ, մե ծըց րալ, ե՛ք, ես քեզ քյո մագ անեմ, մի տեղ թռնենք:
Արա գի լին ճո տը ուր խա նում ա: Իրանք մի տեղ թըռ նում են, ղո շը ճո տին 

պյու րում ա թո ղում իրանց չի նա րու պյու նու մը: Ճո տը խուր մե քը տամ ա իրա մո-
րը:

Մե րը օտում ա, աշ կե րը իլ բի հա լի պան վում ա, ճո տին ասում ա. — Մի աշ կե-
րըթ պեց ըրա, եշեմ, քուշ տա նամ:

Ճո տը աշ կե րը պաց ա անում:
— Հո՞ր ա քու աշ կերթ:
Ղու շը մեջ ա ընգյ⅔ւմ, ասում ա. — Աշ կե րը եր կու խուր մի նհետ փո խալ ա:
Մե րը ճո տին խտտում ա, աշ կե րը քսում աշ կե րին, իրան աշ կի լյու սը տամ 

ճո տին:
— Մա մա՛, էթ հի՞նչ ըրե ցիր:
— Վե չինչ, ազի՛զ բա լա, քու աշ կիթ իշե ղը քեզ տվե ցի: Քո աշ կիթ շի րան 

խուր մին մե չին էր: Իմ տու նըս-տե ղըս, էս ծա ռե րըս, սա րերս քեզ եմ տա լիս: Մոր 
հա մար տրա նա թանգ պյ⅓ն չկա: Եր կալ, ազի՛զ բա լա ու ին ձա նա էր գյան ապ-
րի…
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2. (35) ՀԼԻ ՎԵՐՆ Ա ԼՊԱԶՏ ՐԱ ԿԸ

Մի հլի վեր կնգա նը նհետ ապ րում էր քո լու մը: Ըն դեղ քյա լամ ա լյ⅓վ վա-
րում, խնձոր, մոշ, տա նում ծա խում, ու րանց հմար հաց շի նում: Մի կյա րուն քան 
օր հլի վե րը քի նում ա վը եր քյա լա մը ճրի, տես նում ա քյա լա մը կրծո տած: Հե ռը 
թխում ա հլի վե րին կըլ խին. «Տես նաս էս հո՞վա սենց ըրալ, տու նըս քանդ վեց: Վե-
չինչ, հալ բաթ մի ծերքս կընգ նի»: Հլի վե րը բոս տա նին մղա կու մը թա լակ ա սար-
քում, վը եր կյո ղին փռնի: Քշե րա վը ծե քին եր ա կե նում, տես նում, մի մեծ լը-
պաստ րակ ըն գյած թա լա կին մե չը:

Հլի վե րը լպզտրա կին ընջկ նե րան փըռ նում ա, մի լավ թափ տա լիս, ասում 
ա. — Ա՛յ ավա զակ, տուվս ըլալ իմ քյա լամ իս կրծո տում: Դե մհեկ կըլ խիթ հենց 
հըր սա նիք սար քեմ, վը եր գյան քումթ տե սած չի լես:

Լպազտ րա կը ըսկ սում ա լաց ըլի լը. — Պա պի՛, այ պա պի, նե րի ինձ, ալ անիլ 
չեմ, պյ⅓ց թող քի նամ:

— Խե՞ պի տի քեզ պյ⅓ց թող նամ, քեզ կմոր թեմ, մե սը կո տիք, մոր թիթ ալ 
կտա նեմ կծա խեմ:

Լպազտ րա կը լաց ա իլում, շատ ա ղա չանք անում, բայց հլի վե րը մհալ չի 
տի նում:

Հլի վե րը քի նում ա կըն գա նը կոշ տը, լպազտ րա կը նհա շա տա լիս, ասում. — Ա՛յ 
պա ռավ, մեր բոս տա նը փչցնո ղը էս շիլ դիսն ա ըլալ, էս ավա զա կըս:

Լպազտ րա կը սկսեց լյ⅓ց ընի լը: Պա ռա վը եշեց լպազտ րա կին, ըն դա աղու 
ըր տա սուն քը տե սավ, եդավ ասեց. — Էթ քան վը եր վա խում ես, խի՞ նում ես տում 
խալ խին բոս տա նը, հը՞…

Լպազտ րա կը ասու մա. — Տա տի՛, իմ մա հաս վա խում չեմ: Ես ճտեր ու նեմ, ես 
վը եր ըլեմ վեչ, ըն դանք սո ված կո տոր վի լուվ են: Ըն դաց մհար եմ լ⅓ց ըլ⅔ւմ:

3. (36) ԱՐԱ ԳԻԼՆ ՈՒ ՍԱ ԳԸ

Մի ան գամ Սա գը ու ռա՜ծ, փքված պար ծե նում էր իր շրջա պա տող նե րի մեջ, 
ասե լով. — Ո՞վ կա ինձ նից ու ժեղ. ծո վում լո ղալ գի տեմ, ցա մա քում՝ ման գալ, և 
օդում թռչել:

Էդ ժա մա նակ ծա ռի բարձր կա տա րին թա ռած էր Արա գի լը:
Երբ լսեց Սա գի փքված խոս քե րը, ցած իջավ և հարց րեց. — Լսի՛ր, Սա գի՛կ 

քույ րիկ, ասա՛, դու օդում արծ վի պես թռչել գի տե՞ս:
— Ո՛չ, — պա տաս խա նում է Սա գը:
— Լա՛վ, ջրում ձկան պես լո ղալ գի տե՞ս:
— Ո՛չ, — դար ձյալ պա տաս խա նում է Սա գը:
— Ցա մա քում Աղ վե սի պես վա զել գի տե՞ս:
— Ո՛չ, այդ էլ չգի տեմ:
— Ու րեմ էլ մի՛ պար ծե նա. ով շատ բա ներ իմա նա լու ձգտի, ոչ մե կին էլ չի 

տի րա պե տի, շատ բա նե րից քիչ իմա ցո ղը, ոչինչ չի իմա նա, — ասում է Արա գիլն 
ու թև ին տա լիս, թռչում:
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4. (37) ԱՅ ԳԵ ՊԱ ՆԸ, ԻՐ ՈՐ ԴԻՆ ՈՒ ՕՁԸ

Մի այ գե պան այ գում նստած ճա շում էր և հետն էլ կաթ խմում: Հան կարծ այ-
գին ապ րանք է մտնում և նա կա թով կի սատ բա ժա կը թող նում է ու գնում օտար 
անա սու նը դուրս անե լու հա մար: Երբ վե րա դառ նում է, տես նում է մի սի րուն օձ 
գլու խը մո տա կա կաշ կա ռից եր կա րաց րած՝ բա ժա կի կի սատ կա թը խմում է: Այ գե-
պանն ու զում է օձին սպա նի, բայց մեկ էլ համ բե րում է, որ օձը կա թը խմի հե տո: 
Երբ օձը կա թը խմում է, մի ոս կի է գցում բա ժակն ու իր կաշ կա ռը քաշ վում: Էս որ 
տես նում է այ գե պա նը, շատ է զար մա նում, և ամեն օր կաթ է դնում օձի բնի առաջ, 
օձը խմում է և մի ոս կի գցում բա ժա կը: Այս պի սով օձն ու այ գե պա նը սի րով բա րե-
կա մու թյուն են անում և օձը, որ պես տա նու հեյ վան, ազատ այ գում ման է գա լիս:

Այ գե պա նը շատ է հարս տա նում, բայց այդ գաղտ նի քը չի հայտ նում ոչ ոքի:
Մի օր էլ հի վան դա նում է ու ան կո ղին ընկ նում: Նրա մի նու ճար տղան գա լիս 

է, որ այ գին ջրի, տես նում է մի խումբ օձեր այ գում արևի տակ տա քա նում են: 
Մարդ տես նե լուց բո լոր օձե րը փախ չում են, իսկ այ գե պա նի բա րե կամ օձը մում 
է իր հա մար ման գա լու: Տղան բա հը քա շում է և օձի պո չը կտրում՝ իմա նա լով, թե 
օձը կսատ կի: Աշ խա տան քից հոգ նած պառ կում է մի խնձո րե նու շվա քում ու 
քնում: Օձը գա լիս է և թու նա վո րում իր բա րե կամ այ գե պա նի որ դուն: Այ գե պա նը, 
երբ տես նում է, որ որ դին չե կավ, վեր է կե նում ու մի կերպ գա լիս այ գին, տես նում 
է տղան մե ռած, իսկ իր բա րե կամ օձը բնի մոտ՝ պո չի կտո րը ըն կած: Իս կույն ճա-
նա չում է, որ դա իր օձի պոչն է: Ար տաս վե լով տա նում է և թա ղում որ դուն:

Անց նում է մի քա նի օր: Այս մար դը որո շում է, որ գնա գտնի իր օձին: Գնում 
է, գնում և մի օր էլ մի օտար այ գում մի կաշ կա ռի մոտ գտնում է իր օձին: Օձը 
տի րոջն է ճա նա չում, տե րը՝ օձին:

Այ գե պանն ու րա խա ցած ասում է. — Եղ բայր օձ, ին չու՞ չես գա լիս մեր բա րե-
կա մու թյու նը շա րու նա կենք:

— Ինչ պե՞ս շա րու նա կենք, — պա տաս խա նում է օձը, — քա նի որ ես իմ պոչն 
եմ հի շե լու կսկծամ, իսկ դու էլ քո մե ռած որ դուն ես հի շե լու ու վշտա նաս:

5. (38) ՖԵՐ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՈՒՂՏՆ ՈՒ ԱՂ ՔԱՏ ՊԱ ՌԱ ՎԸ

Շա հի զոր քե րի մեջ գտնվող ուղ տե րից մե կը պա տե րազ մի ժա մա նակ մեծ 
ծա ռա յու թյուն ներ է անում, ուս տի պա տե րազ մը հա ջող ավար տե լուց հե տո Շա հը 
ֆեր մա նով տա լիս է ուղ տին, որ նա անար գել կա րող է մտնի ու արա ծի ամեն 
տեղ:

Մի օր այս ուղ տը մտնում է մի այ րի պա ռա վի արտ ու արա ծում: Պա ռա վը 
վա զե վազ գա լիս է, որ ուղ տը դուրս անի, տես նում է Շա հի ֆեր մա նա վոր ուղտն 
է, ճա րը կտրված հե տևը բաց է անում և սկսում ծափ տալ, որ ուղ տը իր ծափ տա-
լու ձե նից հե ռա նա:

Ուղ տը գլու խը բարձ րաց նում է և պա ռա վին ասում. — Ո՜վ հի մար պա ռավ, 
ես թուր ու թվան քից չեմ վա խե ցել, հի մի դու քո հե տույքդ բաց ես արել, ծափ ես 
տա լիս, որ վա խե նա՞մ:
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6. (39) ԳԱՅ ԼԸ, ԱՂ ՎԵ ՍԸ ԵՎ ՈՒՂ ՏԸ

Մի ուղտ, աղ վես և գայլ մի ա սին ճա նա պարհ էին գնում: Ճամ փին նրանք մի 
գա թա գտան: Մտա ծե ցին, մտա ծե ցին, թե ով ու տի, ով չու տի գա թան, որով հե տև 
հա զիվ մի մար դու բա վա րա րեր: Մտա ծում են ու որո շում, թե ամեն ոք թող իր 
տա րիքն ասի, ով ամե նից մե ծը կլի նի, նա էլ կու տի:

Գայլն ասում է. — Ես որ ծնվել էի, դեռ աշ խարհ չկար:
Աղ վեսն ասում է. — Ես մի տղա ու նեի, որն է աշ խարհս շի նել:
Այս տեղ ուղ տը տես նում է, որ եր կուսն էլ խո րա ման կու թյուն են բա նեց նում 

և գա թան ձեռ քից գնա լու է, բռնում է այն, վի զը վեր բարձ րաց նում և ու տե լով 
ասում. — Իբր թե ուղ տը երե խա է:

7. (40) ԷՇԸ, ՁԻՆ ԵՎ ԿՈ ՎԸ

Մի ան գամ էշը, ձին և կո վը վի ճում են:
Ձին ասում է. — Ես եմ գո վա կան ու պատ վե լի, մար դիկ ինձ բեռ նում են, հե-

ռու տե ղեր են գնում և տի րոջս դժվար տե ղե րից ազա տում եմ, ինձ նով շատ-շա-
տերն են ու րա խա նում ու պար ծե նում:

Կով ասում է. — Իմ կա թը խմում են, յուղն ու պա նիրն ու տում, միսս ու տում, 
կա շիս էլ հագ նում, ես շատ-շատ մարդ կանց եմ կե րակ րում:

Էշը խոսք չի գտնում ասե լու: Ձին և կո վը նա խա տե լով նա յում են նրա վրա, 
վեր ջը պայ ման կա պում, որ գնան մի մար դու մոտ գան գատ անեն: Գնում է ձին 
գան գատ անում մի մար դու, այդ մար դը կո պիտ կեր պով դուրս է քշում ձի ուն: 
Գնում է կո վը, այս մար դը նույն կար գով դուրս է անում և կո վին, իսկ երբ գնում 
է էշը, սա մեծ հար գան քով ըն դու նում և ճա նա պար հում է էշին:

Էշը պար ծե նա լով՝ գա լիս է և մեծ-մեծ բրդել սկսում կո վի և ձի ու առաջ, ասե-
լով. — Այն մարդն ինձ ըն դու նեց մեծ հար գան քով և պատ վա սի րու թյամբ:

— Դե ասա՛, նա էլ քեզ նման էշ է եղել, — մի ա բե րան պա տաս խա նում են ձին 
ու կո վը:

8. (41) ԿԱ ՔԱ ՎԸ ԵՎ ԱՂ ՎԵ ՍԸ

Մի ան գամ աղ վե սը տես նում է մի կա քա վի, որ թա ռած քա րին թևի տակն է 
կտցում, ասում է. — Կա քա՛վ քույ րիկ, էն օրը մեզ մոտ մեծ ժո ղով էր, բո լոր կեն-
դա նի նե րից էլ կա յին, բո լո րը մի ա բե րան ասա ցին, որ կա քա վը շատ լավ շո րո րալ 
ու եր գել գի տե, դե մին շո րո րա տես նեմ՝ ճի՞շտ են ասում:

Կա քա վը սկսեց շո րո րալ կա նաչ խո տե րի վրա: Այդ ժա մա նակ աղ վե սը հափ 
արավ ու բռնեց կա քա վին:

Կա քավ աղ վե սի բե րա նից այս պես խո սեց. — Եղ բա՛յր աղ վես, էն օրը մեր 
բո լոր թռչուն նե րի մոտ մեծ ժո ղով էր, բո լո րը մի ա բե րան ասա ցին, որ աղ վե սը 
շատ աստ վա ծա պաշտ և աղո թա սեր է, ճա շից առաջ նախ աղո թում է Աստ ծուն, 
որ իրեն ճաշ է տվել, որ պես շնոր հա կա լու թյուն, հե տո ու տում, մի աղո թիր տես-
նեմ ճի՞շտ են ասում:
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Աղ վե սը բե րա նը բաց արավ, որ աղո թի, կա քա վը թռավ:
Աղ վե սը դառ նա ցած վգստաց ու կաղ կան ձե լով ասաց. — Ախր ո՞վ ասաց՝ 

ու տե լուց առաջ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նիր, նախ կե՛ր, հե տո աղո թիր կամ շնոր-
հա կա լու թյուն ասա:

9.  (42) ՍԱ ՐԻՑ ԵԿՈՂ ԹԱ ՔԱՆ

Աշ նա նը, երբ քո չը ցած րա նում էր, Թա քան, առաջ ըն կած, հո տը բե րում էր:
Մե կը հարց նում է. — Թա քա՛ ախ պեր, ոչ խարն ու՞մ է:
— Ոչ խա՞րը, իմ է՝ Թա քա բե կի նը, — հպարտ, պո զե րը ցցած պա տաս խա-

նում է Թա քան:
Մյուս գա րուն, երբ հո տը նո րից սար էր բարձ րա նում, լղա րած, փո րը տաշ-

տակ դարձ րած Թա քան գա լիս էր հո տի հե տև ից հա զիվ հազ քայ լե լով:
Նույն մար դը հարց նում է. — Թա քա՛ ախ պեր, ոչ խա րը քա նի՞ հա զար է:
— Հեչ կա րո ղա նո՞ւմ եմ հե տև ից հաս նեմ, որ ասեմ, թե քա նի հա զար է, — հա-

զիվ կա րո ղա նում է պա տաս խա նել Թա քան:

10. (43) ԱՂ ՎԵ ՍԸ՝ ԵԿԵ ՂԵ ՑԻ ՇԻ ՆՈՂ

Մի Աղ վես մի ճամ պով գնում էր, հան կարծ պա տա հում է մի Ար ջի, իս կույն 
մտնում է մի քա րի տակ և սկսում հո ղը ոտ քե րո վը տրո րել:

Ար ջը, երբ հաս նում է Աղ վե սին ասում է. — Էդ ի՞նչ ես անում, անի րա՛վ:
— Եկե ղե ցի եմ շի նում, Ա՛րջ աղ բեր, — պա տաս խա նում է Աղ վե սը, — մեղ-

քերս շատ են, ասում եմ՝ մի եկե ղե ցի շի նեմ, որ մի քիչ մեղ քե րիցս թե թև ա նամ:
— Հա՛, լավ ես անում, ախ պե՛ր, ես էլ շատ մեղք ու նեմ, թող մի քիչ էլ ես շի-

նեմ, բալ քի մեղ քերս թե թև ա նան:
Աղ վե սը դուրս է գա լիս և Արջն է սկսում քա րի տա կը եռան դով փո րել: Երբ 

շատ փո րում է և մարմ ի կե սը մտնում է քա րի տա կը, քարն ընկ նում է Ար ջի մեջ-
քին:

Աղ վե սը ծի ծա ղե լով նա յում է Ար ջի հե տույ քին, որը գնում գա լիս է և 
ասում. — Եկե ղե ցի շի նո ղի հե տույ քին նա յեք:

11. (44) ԱՄԵ ՆԱՈՒ ԺԵ ՂԸ

Մե հետ լպազտ րա կը սառ նին վը րա վը քի նում ա, վե նը ըն գյում ա սառ նին 
ղա թը, վեն նը փիս ցա վում ա:

Լպազտ րա կը տե ղան եր ա կե նում, հրցնում. — Ա՛յ սառ նը, տը ու վը եր թենց 
վեն նիս հուփ ես տվալ, մին ասի տես նամ՝ աշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:

Սառ նը ասում ա. — Ես եմ:
Լպազտ րա կը վազ ա տամ արև ին կոշ տը, հրցնում. — Արև, արև, ասի տես-

նամ՝ աշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:
Արևն ասում ա. — Ամե նա ու ժե ղը ես եմ:



99

Լպզտրա կը մտա ծում ա, նո րից հրցնում. — Բա վը եր աշ խար քիս ամե նա ու-
ժե ղը տ⅔ւվ ես, խի՞ յեն թխպե րը առա չըթ կտրում, ու րեմ թոխ պը քզա նա ու ժեղ ա:

Լպազտ րա կը վազ տա լավ քի նում ա թոխ պին կոշ տը, ասում. — Ա՛յ թոխպ, 
ասի տես նամ՝ աշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:

— Հա՛, ամե նա ու ժե ղը ես եմ:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, մի նալ ասում. — Բա վը եր ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ 

ես, խե՞ յես քա մուն ըռա չին փախ նում, կոր չում: Ու րեմ քա մին քե զա նա ու ժեղ ա:
Լպազտ րա կը վազ տա լավ քի նում ա քա մուն կոշ տը, ասում. — Ա՛յ քա մի, 

ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:
— Թենց ա, վը եր կա, ամե նա ու ժե ղը ես եմ:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, մի նալ ասում. — Տ⅔ւ վը եր ամե նու ժեղն ըլե յիր, էն 

պ⅓ց⅔ւր սա րե րը քա րու քանդ կա նե իր: Ուեմ ամե նա ու ժե ղը սարն ա:
Լպազտ րա կը վազ ա տամ սա րին կոշ տը, հրցնում. — Հե՜յ, պե ցուր սար, ասի 

տես նամ՝ ըշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:
— Հա՛, ես եմ, որ կամ:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, մի նալ ասում. — Թա վը եր ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւ 

ըլե յիր, մո կու նը ըշ խար քիս ամե նա ու ժեղն ա:
Լպազտ րա կը վազ տա լավ քի նում ա մո կու նին կոշ տը, հրցնում. — Ա՛յ մո-

կուն, ասի տես նամ՝ ըշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:
— Ես եմ, հի՞նչ ես օզում:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, եդավ ասում. — Թա վը եր ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւ ըլե-

յիր, էն վախ տը կատ վան պի տի փա խիր վեչ, ու րեմ ըշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը 
կա տուն ա:

Լպազտ րա կը վազ ա տամ կատ վին կոշ տը, հրցնում. — Ա՛յ կա տու, ասի 
տես նամ՝ ըշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:

— Ես եմ, հի՞նչ ես օզում:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, եդավ ասում. — Բա վը եր ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ես, 

խի՞ յես շոն տսնա լիս ծա կե րը նու մում: Ու րեմ շո նը ըշ խար քիս ամե նա ու ժեղն ա:
Լպազտ րա կը վազ տա լավ քի նում ա շո նին կոշ տը, հրցնում. — Ա՛յ շոն, ասի 

տես նամ՝ ըշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:
— Ես եմ, ես, սրտինթ ասի:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, եդավ ասում. — Բա վը եր ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ես, 

խի յես մար թին անա սրտա ճաք տ⅓ռնում: Ու րեմ ամե նա ու ժե ղը մարթն ա:
Լպազտ րա կը վազ ա տամ մար թին կոշ տը, հրցնում. — Ա՛յ մարթ, ասի տես-

նամ՝ ըշ խար քիս ամե նա ու ժե ղը տ⅔ւվ ե՞ս:
— Ես եմ, տա հի՞նչի հա մար ես հրցնում:
Լպազտ րա կը մտա ծում ա, եդավ ասում. — Դե վը եր տյուվ ես, եք ինձ հախ-

տի:
Մար թը հրա ցա նը յո րա ու նում, լպզտրա կի վրա կրա կում: Վա խից լպզտրա-

կի պռո շը ճա քում ա:
Լպազտ րա կը լաց նի լավ ասում ա. — Իս կա պես, վը եր ըշ խար քիս ամե նա ու-

ժե ղը տ⅔ւվ ես, ալ կրա կես վեչ:
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12.  (45) ՉՈ ԲԱՆՆ Ա ԱՌՅՈՒ ԾԻՆ ՃՈ ՏԸ

Րո տա կե տի ղրա ղին քրծեր շատ կան: Լեռ նե րի կլխին առյու ծը ճո տին նհետ 
ապ րում ա: Տը րանք տես-տեն ու տի լի պ⅓նի ման են կյա լիս, հա մալ վեչ մի պ⅓ն 
չեն ճա րում: Բի զա րած կյա լիս են քըր ծին նստում: Ճո տը քեր ծը եշում ա, տես-
նում, ներ քին չի մա նու մը մի բո լուք վեխ ճար կան:

Ճոտն ասում ա. — Մա մա՛, տ⅔ւ սո ված չե՞ս:
—  Բա հինչ եմ, — պա տաս խա նում ա մե րը:
—  Բա հո՞ւմ ենք եշում, հե նե ներ քին չի մա նու մը մի բո լուք վեխ չար կա, քի-

նանք քեֆ անենք:
—  Բա չո բա՞նը:
—  Չո բա նը մեզ հինչ պի տի անի, ին քը մի կու ճի մարթ, մուք ալ՝ առյուծ:
—  Է, ասում ես էլի…
—  Դ⅔ւզ չեմ ասո՞ւմ:
—  Իհար կե դ⅔ւզ չես ասում, տ⅔ւ մար թին խել քը հաշ վի չես առ նում:
—  Մա մա՛, ըն դա խել քը հի՞նչ պի տի անի մեր ու ժի կող քին: Ես մի նակ ըն դա 

կհախ թեմ, վեխ ճար նին թ⅓մ⅔ւզ պի րեմ:
—  Տ⅓ռտակ-մ⅓ռտակ պա ներ մի ասի, տե ղըթ նստի, սուս ըրա, թող քուն իլեմ:
Առյու ծը քը նավ ա հընց նում, ճո տը կա մաց-կա մաց կող քան քի նում ա, քշա-

նում ա վեխ ճա րին բե լու կին կոշ տը: Չո բա նը տյուս ա կյա լիս, տրա առա չը:
—  Էս ա՞ մար թը, վը եր մա ման ասում ա խե լունք ա:
Առյու ծի ճո տը օզում ա թա թռնի ըն դա պը կան կե նա, պա տառ-պա տառ անի:
Չո բա նը ծիծ ղի լավ ասում ա. — Պա րի ես եկալ, ա՛յ իմ քախծր պա րի կամ, ե՛կ, 

քա նի վեխ ճար օզում ես, քեզ տամ, տար:
Առյու ծին ճո տը տես նում ա, վը եր չո բա նը բա րի մարթ ա, պա տառ-պա տառ 

անի լը մը տան թը ռըց նում ա. «Գ⅔ւդ⅔ւմ չեմ, թ⅓ խեյ ա մա ման մար թի անա էն-
քան վա խում, շատ լ⅓վ, ղո նա ղա սեր մարթ ա: Հինչ քան վեխ ճար օզեմ, տա լիս 
ա»: Տա չո բա նին նհետ քի նում ա բի դա վեխ ճա րի բե լու կը:

Մի նալ բ⅔ւրդ⅓ն առյու ծի ճո տը ասում ա. — Վեննս թա լա կի մեչ ա ին գյալ:
Մարթն ասում ա. — Վեչ մի պ⅓ն, հա լա առաչ քի նա:
Մե հետ ալ վը եր վե նը փո խում ա, չորս ոնա վըն ըն գյում ա թա լա կին մե չը:
—  Վա՜յ, վ՜այ… վա՜յ, — բա ցա կան չում ա առյու ծին ճո տը:
—  Հի՞նչ ա պտա հալ, պա րի կա՛մ:
—  Հինչ վը եր մի պ⅓ն թա թերս փըռ նալ ա, պաց չի թո ղում, ե՛կ ինձ ըզա դի:
—  Աշ կիս վըր⅓, — պա տաս խա նում ա չո բա նը ու սկսում մհա կա վը տուր թե 

կտաս գա զա նի կո ղե րին, կլխին, մեշ կին:
—  Ան ջուկ նե րիս թխի, ան ջուկ նե րիս:
—  Խե՞ ան ջուկ նե րիդ թխեմ:
—  Մո րըս խո րուր թը չլսե լու հա մար…
—  Հի՞նչ խո րուրթ էր տվալ:
—  Խո րուրթ էր տվալ, վը եր մար թը ⅔ւր⅓ն խել քավ ա արար աշ խա րին 

տրո թուն անում:
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13. (46) ԱՄԱ ՆԱ ՈՒ ԺԵ ՂԸ

Մե հետ աղ վե սը օզում ա, թա ծու կուն փռնի, սառ նը ըռը չի վե նան փռնում ա: 
Աղ վեսն ասում ա. — Ա՛յ սառ նը, էթ հինչ քան ու ժեղ ես:

Սառ նը ասում ա. — Չէ՛, թո ռը ին ձա նա ու ժեղ ա, հունց վը եր թոռ ա կյա լիս, 
ես հալ վում եմ:

Թո ռը ասում ա. — Չէ՛, վե ղը ին ձա նա ու ժեղ ա, իմ ճու րըս քա շում ա տա նում:
Վեղն ասում ա. — Ծմակն ին ձա նա ու ժեղ ա, ու րան տակ ռին խրում ա ջա նիս 

մե չը:
Ծմակն ասու մա. — Իմ ուժս հի՞նչ ա, կրակն ին ձա նա ու ժեղ ա, իս կույն ինձ 

կե րի:
Կրակն ասում ա. — Չէ՛, քա մին ին ձա նա ու ժեղ ա, ինձ իս կույն կհնգցնի:
Քա մին ասում ա. — Դ⅔ւզ ա, ես կրակն ալ կհնգցնեմ, ծառն ալ պա րան 

կտամ, համ ալ խո տը ինձ տըմ⅓ն⅔ւմ ա, էն վախ տը խո տը ին ձա նա ու ժեղ ա:
Խոտն ասում ա. — Ինձ հի՞նչ ուժ ու նեմ, վեխ ճա րը ին ձա նա ու ժեղ ա, կա րող 

ա մի րո պե ում ինձ օտի:
Վեխ ճարն ասում ա. — Չէ՛, լավ չեք գյու դում, ամա նա ու ժե ղը կյելն ա:
Կյե լը վը եր լսում ա, ասում ա. — Չէ՛, ամա նա ու ժե ղը մարթն ա: Նա կա րող ա 

աղ վե սին ալ, սառ նին ալ, թո ռին ալ, վե ղին ալ, ծմա կին ալ, կրա կին ալ, քա մուն 
ալ, խո տին ալ, վեխ ճա րին ալ, ինձ ալ հախ տի:

Ըս տեղ հիշ կա նուքն ալ ղա յիլ են կե նում, վը եր ամա նա ու ժե ղը մարթն ա:

14. (47) ԱՂ ՔԱՏՆ ՈՒ ԱՐ ՋԸ

Լի նում է, չի լի նում, մի աղ քատ մարդ է լի նում: Էս մար դը մի սեյ րակ արտ է 
ու նե նում. ամեն օր գնում է, հնձում, հնձում, չի վեր ջաց նում:

Մի իրի կուն էլ կնկանն ասում է. — Ա՛յ կնիկ, մի մթել տուր, գնամ ար տի մոտ 
քնեմ, գնալ գա լու փո խա րեն, բալ քի մի բան էլ ավել հնձեմ ար տը, շուտ պրծը նեմ:

Կի նը մթել է տա լիս, մար դը վերց նում է, գնում: Ճամ պին, աչքդ բա րին տես-
նի, պա տա հում է մի ար ջի: Էս մար դը տես նում է, որ ար ջը մտա դիր է իրեն ու տի, 
քաղցր լեզ վով կան չում է. — Բա րի իրի կուն, ա՛րջ ախ պեր, ու՞ր ես գնում:

— Ման եմ գա լի, — պա տաս խա նում է ար ջը:
— Ա՛րջ ախ պեր, — էս գի շեր ար տումս մե նակ եմ, կգա՞ս մի քիչ զրից անենք:
— Ին չու՞ չէ, կգամ, — պա տաս խա նում է ար ջը և մտա ծում, որ գի շերս լավ 

ճաշ ու նի և գնում է:
Էս մար դու սիր տը ահ է ընկ նում: Երբ արջն իրե նից հե ռա նում է, վա զում է 

գյուղ:
Կի նը հարց նում է. — Ա՛յ մարդ, բա ին չո՞ւ եկար:
Մար դը նստում է շեմ քի գե րա նին, շուն չը հետ է բե րում ու պատ մում գլխին 

եկա ծը՝ էս պես ար ջից փա խա:
— Ա՛յ մարդ, — խո սում է կի նը, որ էդ պես է, էդ ար ջը առա վո տը գա լու է՝ քեզ 

վրա խիստ բար կա ցած, որ գա, կա սես՝ ա՛րջ ախ պեր, թա գա վո րի մար դիկ իրի-
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կու նը եկել էին և քեզ էին ման գա լիս, որ սպա նեն: Ինձ նից հարց րին, ասի՝ չեմ 
տե սել, վա խե ցա ար տում մամ, դու գաս և քեզ բռնեն ու տա նեն: Հե տո էլ մի 
ջվալ վեր առ հետդ, որ հաս նես էն տեղ, ասա՝ հի մի էլ թա գա վո րի մար դի կը գա-
լիս են, դիր ջվա լը, մա ցա ծը դու գի տես:

Էս պես կի նը հա լում, լցնում է մար դու գլու խը, ջվա լը դռան տա կը դնում ու 
ճամ պում ար տը:

Մարդն էլ ար տը, արջն էլ ար տը, բար կա նում, թքո տում է ար ջը, թե ին չու ինձ 
խա բել ես: Էս մարդն էլ կնկա ասած նե րը մեկ-մեկ ասում է: Էս որ լսում է, ար ջի 
սիր տը դող է ընկ նում, աղա չում է մար դուն, թե մի բան արա:

— Արի մտիր ջվալս, ես բե րա նը պինդ փա կեմ, ոչ ոք չի իմա նա ինչ կա:
Ար ջը մտնում է ջվա լը, էս մար դը բե րա նը փա կում է, մի փետ վերց նում, էն-

քա՜ն տա լիս, որ ար ջին սպա նում է: Ջվա լը բաց է անում, ար ջի մոր թին հա նում, 
ճրա գուն լցնում մոր թու մեջ, շա լակն առ նում, ու րախ-ու րախ գա լիս տուն:

15. (48) ՎՌԱԶ ԿՈՌ ԾԻ ՎԵՐ ՋԸ ԷՍ Ա

Առչն ու աղ վե սը հըն գե րա ցան, մին օրա վար հող վե կա լան, որ ինչ ա ու րանց 
էլ արտ ինի, վար ու ցանքս ինի: Ամ ման ին չը տե ղը-տե ղին էր. սերմ ա ցու էլ ճա-
րան, արտն էլ վա րե ցին, սեր մը հո ղը քցե ցին: Լ⅓վ էր, կ⅓րունքն էլ անձ րև ա յին 
էր, ար տը փ⅔ռթ⅓միշ իլավ, պըրց րա ցավ, տ⅓ռ⅓վ մար թա բոյ:

Եկավ հնձի լի վախ տի: Ար չը թա՝ աղ վե՛ս ախ պեր, քի նանք ար տը հըն ձենք, 
աղ վեսն էլ թա՝ հա լա վախ տը չի, հա լա խակ ա: Վեր չը առ չը հա մո զեց աղ վե սին, 
քին⅓ցին, կը պան վ⅓րի տա կի ցը, խել⅓ք հըն ձե ցին, հա մա որ շո քը շատ նե ղավ, 
առչ ախ պէս տա ռավ թա. — Կու ճի՛ ախ պեր, շոք ա, տու լղար-մը ղար էս, համ էլ 
ոն նա թի թև, կու լեն վե կալ վազ տու ճը րի, ես համ քու տե ղակ, հա՛մ էլ իմ տե ղակ 
կըհն ձեմ, մեն⅓կ վռազ քին⅓, վռազ եկ:

Քուն ինչ հու զեր, աշ կի լիս: Աղ վե սը կու լեն առավ, քին⅓ց: Հը սավ ⅓խպ⅔ւրին, 
վր⅓ ըն գավ, մին դո յըն ջան ճ⅔ւր խմեց, թեք ըն գավ՝ մին քիչ դին ջա նա, քու նը 
տա րավ:

Օրը չեշտ տ⅓ռ⅓վ, աղ վե սը կար ոչ, եկավ քսօ րա հա ցի վախ տը, աղ վե սը 
կար ոչ: Առ չը հա՛մ սո ված էր, հա՛մ ծա րավ: Նստավ մին պա տառ հաց կե րավ, 
հա մա ծա րավ էր, թի քեն կոլ չէր քի նըմ: Ճա րը կըտր ված, աշ կը աղ վե սի ճը նա-
պին, էլի ըսկ սեց հըն ձի լը: Վեր չը աղ վե սը իրև աց:

Առ չը թըն թո րաց. — Ա՛ տնա շեն, բա քեզ ասե ցի ոչ՝ վռազ քի նա, վռազ եկ, 
ախըր ծա րավ սատ կե ցի է, կո նե մհի մի քիչ թ⅓յդի եկ:

Աղ վե սը ու զավ ան դըմ ին թայ դի քը ցի, բ⅔ւդ⅔ւրմիշ իլավ, կու լեն վե ըն գավ 
կո տըր վեց:

— Վա՜յ, քու վի զը կոտր վեր, հա՜, — կ⅔ռ⅓ց ար չը:
Աղ վեսն էլ թա. — Ա՛րչ ախ պեր, ես ինչ անեմ, հա րիր ան գամ աս ել եմ՝ վռա-

զիլ մի, վռազ կոռ ծի ախըրն էս ա...
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ԱՌԱԿ ՆԵՐ

1. (49) ՈՒՂՏՆ ՈՒ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀՈՐ ԴԸ

Մի ուղտ դաշ տում արա ծում էր կարճ խոտ, այ նինչ նրա նից քիչ հե ռու փռված 
էր թարմ ու եր կար խոտ:

Մի ճամ պորդ տե սավ այս ու հարց րեց. — Այ ու՛ղտ, էն կող մին եր կար ու լավ 
խոտ կա, ին չո՞ւ էն թո ղած էտ կարճ ու կո խոտ վածն էս արա ծում:

Ուղ տը գլու խը բարձ րաց րեց և պա տաս խա նեց. — Ո՜վ մարդ, այժմ իմ վի զը 
սրան է հաս նում, ես սա եմ արա ծում, եր կա րին դեռ չի հաս նում, երբ որ հաս նի, 
նա կա րա ծեմ:

2. (50) ՈՒՂ ՏԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԸ

Մի մարդ, որ կյան քում ուղտ չէր տե սել, մի ան գամ պա տա հեց մի ծեր ուղ-
տի: Նա յեց-նա յեց, հի ա ցավ ու շատ զար մա ցավ, ապա դառ նա լով նրան 
ասաց. — Ո՜վ ուղտ, ին չու վիզդ այդ քան ծուռ է:

Ուղ տը մի դժկամ հա յացք ձգեց մար դուն և պա տաս խա նեց. — Մի ա մի՛տ 
մարդ, որ տեղս է ու ղիղ, որ վիզս ծուռ չլի նի:

3. (51) ՈՒՂ ՏԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԸ

Մի մարդ տես նե լով ուղ տի մարմ ի անա խորժ ծա մած ռու թյու նը՝ կհարց-
նի. — Ո՜վ ուղտ, ին չու՞ է քո մար մինն այդ քան ան հա վա սար, այդ քան կոտրտ ված 
ու ծու ռու մուռ:

—  Որով հե տև ծնվե լիս բարձր տե ղից եմ վայր ընկ նում և կոտ րատ-
վում, — կպա տաս խա նի ուղ տը:

4. (52) ԿԱԾ ՔԱ ՐԸ

Մին մարթ կած քա րեն տնազ ա անում, ասում ա. — Մը թոմ հու՞ր ես հար կա-
վեր, մաչդ կրա կավ լի գյը, կա րում չես թա քի շե րը լուս տաս: Ըղը քա րեն մըն չանք 
էլ չկաս, սաղ օրը փլըստ րա տե յա տամ:

Կծա քարն ասում ա. — Ես մե ղա վեր չեմ: Ինձ հու վա մի հալ քը ցում: Հու վա՞ 
ինձ ծեր քը յօր օնում, վեր լյուս տամ:

Մարթն ասում ա. — Պա մը հենգ հի՞նչ անինք:
Կծա քարն ասում ա. — Ինձ շըռ տը շոռ տի ըրեք, վեր մա չիս կրա կը հան գի վեչ:
Մար թը մըտ քեն դոնն ա ընգ նում, ասում ա . — Դե ասե էն մեր Տա թև ին տեր-

տե րը դյուզ ա անում, վեր ասում ա. «մար թիս մա չին ըստ ծու կրակ կա, տու րուր 
բդիս տալ, վեր հան գյի վուչ»:

Էս առակս հինչ ա նշանց տամ, վեր ըս տու ծու ստեղ ծած աման ին սան ու րան 
մա չին կայծ օնե: Մարթ կա էտ կայ ծը կրակ ա տառ նում, մարթ կա հան գում ա 
պրծնում: Էտ էլ բախ տի պան ա:
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5. (53) ԹԱՄ ԲԱԼ ՈՒ ՂՈ ՉԱՂ ԿՆԱ ՆԵ ՔԸ

Էր կու վերս կան հըն գեր ծմա կա վը քյու նում են վեր սի: Վեր ծրա վում են, հը-
լը հար ցում են անում, քյու նում են դը բա ախ պու րը, էր կու ախ ճիգ ա ջհում ըխպ-
րին կըլ խեն: Էտ ըխ ճը կեր քըտ աման մը նը մըն ըմա նում մըծ նըփր թոշ են օտում: 
Վը երս կան նե րան մը նը ասում ա.

— Բա լան կը ծեմ, մըն կու տուր ճուր տվեք խմենք:
Ըխ ճը կոր ցան մը նը եխ տուտ մըծ նը թա թախ ամա նը ճրավ լցնում ա, տա լիս 

ա վը երս կան նե րին: Էն մընն էլ ամա նը մըն քա նի հետ լվա նում ա, ճրավ լցնում, 
նոր տամ էդ մար թին:

Վը երս կան նե րան մը նը ամա նը թա մուզ լվը նո ղեն ասում ա.
— Տու անիս, տու օտիս:
Ամ մա էն յեխ տուտ ամա նավ ճյուր տվո ղեն ասում ա. — Հու վեր անե՝ տու օնիս:
Վեր պա տառ քյու նում են հըն գե րը հնգե րին հըր ցը նում ա, թա խե տի ասից:
Ստա էլ պա դաս խա նում ա. — Էն թա մուզ, ղո չաղ կը նե կը հունց էլ վեր ինի 

ու րան կլո խը պը հե լու ա, էն մը նը թամ բալ ա, ան փեշ, ըտ րա հե տի տի ըսե ցի, վեր 
կա րի կլո խը պա հի:

6.  (54) ՎԵՐ ՉԸ ԸՆԻ ՊԱ ՐԻ

Մըն մարթ հան դու մը վար ընե իս ա ինում: Գափ րի ել հլիշտ րա կը մու տա նում 
ա, թա. — Աման մարթ յա էս կլխան ա ինում բախ տա վեր, յա՝ էն: Տու վե՞րն ես օզում:

Էս մար թըս ասում ա, ես քե մա տաղ, մըն սպա սե, քի նամ մեր կնգա նը հըրց-
նեմ, տես նամ հինչ ա ասում:

Կնեկն էլ, վեր սկա նում ա, ասում ա. — Այ մարդ, պել ե՞ս, կիժ ե՞ս, նաղ դը թո-
ղած, նի սյա ին հե տան չենք ընգ նե լու: Հու մե ռած, հու՝ սաղ, քյի նա էտ հլիշտ րա-
կին ասա, հինչ տա լի յես՝ մը հենգ տո:

Էս մար թըս առոք-փա ռոք ապ րում ա, վեշ մին պա նի կա րոտ չի քա շում: Խոր ցը 
փը սա կում ա, տներ շի նում տի նում մե ջին: Ամ մա վեր ինքն ու ու րան կնե կը մը ծա-
նում են, ժա ռանգ նեն ու րանց տը րո թուն չեն անում, հուգ սուր նեն քա շում չեն: Օրե-
րան մըն օր մըր թըկ նեգ ծանդր հի վըն դա նում են, մը նը ինում չի, վեր պռոշ նե րին 
ճյուր տի նի: Մար թը տնքամ ա կնգա նը տամ, կնե գը տնքամ ա, մար թին տամ: Եր-
կու սավ լաց են ինում, թա էս հինչ ղալ լաթ ըրե ցին, վեր բախ տը էն կլխան ու զե ցին:

Առակս հին չա սու վըր ցը նում, վեր մարդ ջա հիլ վախ տը կը կա րե տըժ րո թուն-
նե րին տի մա նա, չուն քի ջա հիլ վախ տը ջա նը պենդ ա, ամ մա մեծ վախ տը տի ժեր 
ա: Մար դը պետք ա մը ծոց բախ տա վեր ինի, հան ցու վեր ջը պա րի ինի:

7. (55) ՀԼԻ ՎԵ ՐԸ

Մին կը նեգ աման օր մար թին նը հետ կը ռեվ ա անում, ասում ա. — Քու հար 
քե թը կո խում ա աման տեղ, տե ղի-ան տե ղի խո սում ա, ինձ կըզ նըվ ցը նում ա, յա 
տա նան տուս քցի, յա տար քցի կյու մը, յա թա չէ քեզ կնգո թուն չեմ ընե լու, տյուս 
եմ կյա լու, քյի նա կան եմ իմ հա րանց տո նը:
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Էս խեղճ մար թը գյու դում չի թա կլո խը վեր մըն քա րին տա:
Ու րու գյու նը տղան հո րը տա նում ա քցում կյու մը: Ասում ա ապեր սաս չա-

նես, վեշ մըն պա նում խառն վես վեչ, թա չէ քեզ տա ղատ էլ էն տյուս քը ցե լու:
Օրը մթնու մա, ամ մա էշը հան դան տոն չի կյամ: էս հա րը տանջ վում ա, օզում 

ա թա կան չի, վա խում ա ու րան կյու ման էլ տյուս անեն: Սկա նում ա, վեր մըր թըկ-
նեգ ասում են, խո սում, ծի ծա ղում: Էս հա րը, ճա րը կտրած, սկսում ա էշի ման 
զռռալ: Տղան սկա նում ա հոր զռռո ցը, կլոխ ա ինգ նում, վեր ու րանց էշը կո րալ ա:

Հալ բաթ ըտ րա մհա րըն ասալ. — Վեր ջա հիլ նեն մե ծին լսեն, վըն դըր նին 
քա րին նի չի կյալ:

8. (56) ՆՐԱՆՑ Շ⅛ՀԻՆ ՕԶՈՒՄ ՉԸՄ

Մօլ լա-Մ⅓սր⅓դի նը (Նաս րե դի նը) օզում ա կյե տավ անց կէ նա, կա րում չի: 
Շատ ժօ ղօ վուրթ ըն ին⅔ւմ անց կե նա լիս, մօլ լան ասում ա՝ ամա գյա մին շ⅓հի 
տվեքյ, ծը եզ լօխ ճին անց կըց նեմ: Տրանք թա՝ լ⅓վ, վը եր անց կըց նես կյե տին էն 
ղօ լը, լօխ ամա գյա մին շա հի (հինգ կո պեկ) կը տանք: Անց կե նա լի հե տի լօխ կուռ-
նըփռ նօկ ըրած ըն ին⅔ւմ, մօլ լան ինգյ⅔ւմ ա տրանց մե ջը, կուռ նըր նե րան փռնում, 
նրանց սու րավ ինքյն էլ օզում անց կե նա: Վը եր հսնում են կյե տին վա րար տը ե-
ղը, մին քա նի հօ քու կյե տը քշ⅔ւմ ա: Ժո ղո վուրթն ասում ըն մօլ լա քշից, կյե տը 
քշից տա րավ: Մօլ լան թե՝ հունց անեմ, քշ⅔ւմ ա քշի, նրանց շ⅓հին օզում չըմ:

9. (57) ԻՄ ԿՆԳԱ ՆԱՍ Լ⅛ՎԸ ԿԱ ՎԵՉ

Մին մար թու կնեգյ շատ լ⅓չ⅓ռ ա ինում: Մար թը մին օր ասում ա՝ քյի նի լու 
յեմ աշ խարքս շոռ կյամ, տը ես նամ իմ կնգա նաս լ⅓չ⅓ռ կնեկյ կա՞, թե չէ: Քյի նում 
ա շատ տը ե ղեր շոռ կյամ, մին հե ռու շե նում ղօ նաղ ին գյում: Էքյ սը վը եր յեր ա 
կե նում, թե հղե ինի քյի նի, հը յա թան յե շում ա, տը ես նում էտ տա նը կնե գյը մար-
թին իրէս նը յեր իլ⅓վ, կռվավ-դը վավ ղար կեց գոր ծի, ներ քե ու թա ղան սի րա կա նը 
տյուս կա լավ, պի ցըրց րավ տի յեր: Էտ մար թը վը եր տա տը ես նում ա, ասում ա՝ 
էլ լա փառք իմ կնգանս, նրա նա լ⅓վը կա վեչ:

10. (58) ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ԷՐ ԾԱՂ ԿԱ ՆՈ ՑԸ

Մի թա գա վոր վե զի րին ու ղար կում է եր կի րը շրջե լու, իմա նա լու հա մար, թե 
ինչ կա-չկա իր երկ րում: Վե զիրն անց նում է բո լոր կող մե րը, վե րա դառ նում պա-
լատ: Երբ թա գա վո րը հարց նում է թե ինչ կա չկա, վե զիրն ասում է ամեն ինչ լավ 
է, դրախտ է ամ բողջ եր կի րը: Թա գա վո րը վե զի րին ծաղ կա նո ցում փա կում է ու 
մի օր սո ված պա հում: Օրը մթնե լուց հե տո թա գա վո րը վե զի րին հարց նում 
է. — Ինչ պե՞ս էր ծաղ կա նո ցը:

Վե զիրն ասում է.
— Ծաղ կա նո ցը ո՞րն է, դժոխք էր:
Երկ րորդ օրը թա գա վո րը վե զի րին լավ կեր ցը նում է, նո րից ծաղ կա նո ցում 
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պա հում, էլի հարց նում, թե ինչ պես էր ծաղ կա նո ցը, վե զիրն ասում է՝ իս կա կան 
դրախտ էր: Թա գա վո րը հարց նում է, թե էդ ինչ պես է, որ երեկ դժոխք էր, էսօր՝ 
դրախտ:

Վե զիրն ասում է. — Էսօր ծա ղիկ նե րի հետ էի կռվում, երեկ՝ աղիք նե րի:

11. (59) ԿՆԵԳՅՍ ԲԱ ՐՈՒԹ Ա

Մին կնեգյ էզա նա մար թին նհետ կը ռեվ ա տամ, ասում ա ինձ տար իմ հե-
րանց տոն: Մար թը ասում ա, հան դը վը րե լի վախ տըն ա, հու՞վ ա իմ քյո մա գըս, 
հու վա հե տաս հաց պի րե լու:

Կնե գը, թա. — Տա նում ես տար, տա նում չես, ես ըռա վե տը յեր եմ կե նա լու 
ն⅔ւքյըր նե րեն նհետ հղե ինիմ: Էս մար դը ճա րը կտրած, պան ու կործ թո ղած, էք-
սյը օրը կնգա նը յօր ա օնում, ճը նա պա ընգ նում:Մա յիս օր ա ինում, կյե տե րը վը-
րա րած: Հը ղե ցը անց ա կե նում մին մեծ կյե տի մե ջավ: Էս մար թը կնգա նը ասում 
ա, վեր լյավ կի նի ետ տառ նան կյան տոն: Կնե գյը սկսում ա ղըլ մը ղալ անե լը, թա 
ես ետ տառ նո ղը չեմ:

Ճյու րը նի մըն նե լը բաստ, կյե տը էս կող քը հաստ, ու րան ըսա ծի կնգա նը 
քշ⅔ւմ ա, տա նում: Մար թը եշում ա տես նում, վեր ն⅔ւքյըր նեն կյետ նը վը եր քյի նի-
լա յավ շոռ են կյամ, վը եր կնգյա նը քթե նան, ասում ա՝ կյետ նը յեր քյի նա ցիքյ, 
կյետ նը յեր քյի նա ցիքյ: Ն⅔ւքյըր նեն ասում ըն հունց կա րօղ ա կյե տը կլխը յեր քշի: 
Մարթն ասում ա՝ իմ կնգանս կըք շի, նա բա րութ ա:

12. (60) ԱՂ ՎԵՍՆ ՈՒ ՈՐ ՑԱ ԿԸ

Մին ան քամ աղ վե սը մին որ ցակ ճան գեց հու փա խավ: Ով տե սավ՝ հա րայ 
տվավ:

— ⅛դ⅓, հը սե՛ք, հե՜յ, աղ վե սը մու քե լենց որ ցա կը տա րավ:
— Աղա՛ աղ վես, — ասավ որ ցա կը, — տ⅔ւ խի՞ չես ջու ղաբ տա լիս: Ասա՝ ախ-

մախ նի, ծեր ի՞նչ կոռծն ա:
Աղ վեսն ու զեց պե րա նը պ⅓ց անի, որ ցա կը տուս թռավ հո պու՜կ...
Վա՜յ-վա՜յ, — ասավ աղ վե սը, — լ⅓վ էն էր, առանց հ⅓ք⅔ւ մի, քանց սը հենց, 

օրը ցի րե կով խախկ ու խայ տա ռակ ինի:
Հենց էտ սհա թին մի նը դ⅓հրեն վրա պե րավ հու աղ վե սի եր գեն հա քուն 

տակ ռի կի ցը կտրավ:
Լը ղա ճաք իլած աղ վե սը ծըլ կի լով ասավ. — Էս ինչ ան հասկ ժո ղո վուր թի 

ռաստ եկա, ես հ⅓ն⅓ք արամ, ըս տանք դիգ⅓ն⅓կ գիդ⅓ցին:

13. (61) ԿԵ ԼԻ ԱՇ ԿԻ ՑԸ ՍԸ ՎՈ ՐԱ

Աս լա նը, կելն ու աղ վե սը հըն գե րա նըմ են, մին ոխ ճար են ճա րըմ, տա լիս կե-
լին, որ պըժ⅓նի իրե քի մեչ: Ան խելք հեյ վանն էլ չիմ եղա լի թի քե քը ճո կըմ ա ⅔տ⅓ 
մհար, մա ցա ծը տամ ա հըն գե րոն ցը:
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Աս լա նը էս որ տե նըմ ա, մին նհենց յումբ րուղ ա տա լիս կե լի կլխին, որ աշ-
կե րը պ⅔ւնի ցը տ⅔ւս են թըռ նըմ, քո ռա նըմ ա: Էս ան քամ էլ աս լա նը աղ վե սին ա 
թափ շուր անըմ, որ մի սը ճոթ անի:

Աղ վե սը տըմ⅓կը հու մա ցած եղա լի թի քե քը տամ ա աս լա նին, ճի լե րը, ոս-
կոռ նին վեր ու նըմ ⅔ւր⅓ն:

Աս լա նը հըրց նըմ ա. — Սը հենց հա լալ ճոթ անի լը ըշ տե ղա՞ն ես սը վո րել:
Աղ վեսն ասըմ ա. — Կե լի աշ կե րի ցը:

ԶՐՈՒՅՑ ՆԵՐ

1. (62) ՀԱՅՐ ՈՒ ՈՐ ԴԻ

Մի մարդ իր տղա յի հետ կգնան ար տը հնձե լու: Մին չև կե սօր նստե լով, վեր 
կե նա լով շատ քիչ հունձ կա նեն: Կե սօ րին տնից հաց կու գա, մեր մշակ նե րը հետ 
կդառ նան և կսկսեն ու տել բե րած փլով, տոլ մա, խաշ լա մա, հետն էլ կու լա յի մեջ 
սա ռը գի նի կըմ պեն:

Երբ բո լոր հա ցը կու տեն, կպրծնեն, տղան կա սի. — Հայ րի՛կ, էս որ քա՜ն հաց 
կե րա՜նք, ամ մա ինչ ու տող ենք է՜:

— Հա՛, — կպա տաս խա նի հայ րը, — դե ես առյուծ, դու էլ առյու ծի ձագ, ին չու 
չեք ու տի: Քիչ-միչ աշ խա տե լուց հե տո, արևը դեռ մայր չմտած, աշ խա տան քը 
կթող նեն:

Տղան կնա յի, կտես նի, որ ըս կի բան չեն արել, կա սի. — Հայ րի՛կ, ի՜նչ քիչ ենք 
հնձել է՜:

— Հա՛, որ դի՛ս, — կպա տաս խա նի հայ րը, — դե ես ծեր մարդ, դու էլ դեռ երե-
խա, հա զիվ էդ քանն անե ինք:

2. (63) ԼՈ ՂԱ ՑՈՂ ԾԵ ՐՈՒ ՆԻՆ ԵՎ ԱՂ ՋԻԿ ՆԵ ՐԸ

Մի պատ կա ռե լի ծե րու նի լո ղում էր գե տում, երբ մի խումբ աղ ջիկ ներ և կա-
նայք գե տի ափով գնում էին: Ծե րու նին ամո թից ծածկ վե լու հա մար մտավ մի 
քա րի տակ, աղ ջիկ նե րը զվար ճա նա լու հա մար սկսե ցին քա րեր տե ղալ ծե րու նու 
շուր ջը, որ սա դուրս գա և իրենք ծի ծա ղեն:

Ծե րու նին քա րի տա կից կան չում է. — Մի՛ քար կո ծիք ինձ, բա րի՛ արա րած-
ներ, եթե տա րի քով կա նայք եք, ար դեն տե սել պրծել եք, եթե հարս ներ եք, ամեն 
օր տես նում եք, իսկ եթե աղ ջիկ ներ եք, մի՛ շտա պեք, շու տով կտես նեք:

3. (64) ՊԵ ԼԸ ԵՎ ԿՈՒ ԺԸ

Մի գյու ղում մի խենթ է լի նում, այն քան սրա ետև ից պել, պել են կան չում, որ 
սա ստիպ ված հե ռա նում է գյու ղից, որ իրեն այ լևս պել, պել, չկան չեն: Սա մի ու-
րիշ գյու ղի հան դով անց նե լիս սաս տիկ ծա րա վում է և, որով հե տև աղ բյուր չի 
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գտնում, մո տե նում է հնձվոր նե րին ու ջուր խնդրում: Հնձվոր նե րը քիչ հեռ վում 
ցույց են տա լիս ջրի կու լան և ասում՝գնա՛ և խմի՛ր:

Խեն թը երբ կու լան գլխին է քա շում, կու ժը կլթկլթում է հնչե լով՝ պըլ, պըլ, 
պըլ: Մար դը սար սա փած կու ժը ցած է դնում և հետ փախ չում նո րից իրենց գյու-
ղը, ասե լով. «Եթե կուժն էլ իմ պլու թյու նը գի տե, էլ ո՞ւր գնամ, լավ է դառ նամ մեր 
գյու ղը»:

4. (65) ՏԵՐ ՏԵ ՐԻ ԿԱՄ ՔԸ

Մի ժլատ տեր տեր է լի նում: Սա ու նե նում է նույն պի սի ժլատ մի տղա: Մի օր 
էս տեր տե րի տղան գնում է և մի բատ րակ վար ձում շատ էժան գնով: Երբ գա լիս 
է տուն, ասում է հո րը. — Տե՛ր հայր, մի բատ րակ եմ բռնել շատ էժան վար ձով՝ 
հա ցը իրե նից, տա րե կան տա լու ենք եր կու մա նեթ:

— Որ էտենց էր, ա՛յ որ դի, — պա տաս խա նում է տեր տե րը, — ին չու՞ չես խո-
սա ցել, որ մեր ու տե լու հացն էլ նա տար:

5. (66) ԷՇՆ ՈՒ ՏԵ ՐԸ

Մի հի մար մարդ էշն առաջ արած գնում էր մի գյուղ: Երբ հա սան մի մեծ գե-
տի, մար դը իշին զո ռով հրե լով գցեց գե տը, որ անց նի: Գե տը իշին քշեց ու տա-
րավ: Տե րը նրա հե տև ից գե տը շպրտեց մեկ ռուբ լի ար ծաթ փող:

Ճամ փոր դի մեկն ակա նա տես լի նե լով այս արար քին, զար մա ցած հարց-
րեց. — Բա րե կա՛մ, էշդ գե տը տա րավ, իսկ էդ փո ղը ին չու՞ գցե ցիր նրա հե տև ից:

— Իմ էշը, եղ բա՛ր, — պա տաս խա նում է իշա տե րը, — շատ հա վա տա ցյալ ու 
բա րե սիրտ էշ էր, էն մա նե թը գցե ցի ի փրկու թյուն էշիս սուրբ հո գու:

6. (67) ՄԱՐԴ ՈՒ ԿԻՆ

Մի մարդ օտա րու թյուն կգնա աշ խա տանք անե լու: Վեց տա րի հե տո օրա-
խու թյու նից տուն կգա, կտես նի, իրենց տա նը երեք տղա երե խա ներ կան, կնո ջը 
կհարց նի. — Ա՛յ կնիկ, էս ու՞մ երե խա ներն են:

— Ինչ պե՞ս թե ու մը: Մերն են, — կպա տաս խա նի կի նը հան գիստ տո նով:
— Ա՛յ կնիկ, ես վեց տա րի է բա ցա կա եմ, ում ի՞ց են սրանք:
— Մե կը դեա քո ժա մա նա կից էր մա ցել, մյու սը քեզ հետ երա զումս ապ րե-

ցի, էն օրից մաց:
— Բա եր րո՞րդը, — զար մա ցած կհարց նի մար դը:
— Եր րոր դը, — կպա տաս խա նի կի նը, — դու՛ լի նես, են ջուխ տիդ արև, թե եր-

րոր դի մա սին հարց նես:
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7. (68) ՄԱ ԿԻ ՉԸ

Մա կիչն իրենց գյու ղի ամե նա ի մաս տուն մարդն էր: Է՜, չեք հա վա տու՞մ, դե 
լավ, ականջ արեք պատ մեմ Մա կի չի իմաս տուն արարք նե րից մե կը:

Մի օր գյու ղա ցիք հան դում մի նա պաս տակ են բռնում: Նա պաս տա կը գյուղ 
են բե րում, որ տա նեն պա հեն, աճեց նեն: Բա որ տե՞ղ պա հենք, որ տե՞ղ չպա հենք, 
միտք են անում գյու ղա ցիք և հնա րը չեն գտնում: Ո՞վ կի մա նա, ո՞վ չի իմա նա, Մա-
կի չը կի մա նա, նրա նից էլ ո՞վ կա խե լոք: Գնում են, Մա կի չին բե րում:

— Տո, ախ մախ նե՛ր, — բար կա նում է Մա կի չը, էդ էլ չգի տե՞ք, բա որ ես չլի նեմ, 
ձեր հալն ի՞նչ կլի նի, — գո ռում է նա ու կար գադ րում նա պաս տա կին բաց թող նել 
փլեկ մա րա գի մեջ ու դռան տեղ եր կու լուծ խա չա ձև գցեն, որ նա պաս տա կը 
դուրս չգա:

Էդ պես էլ անում են:  Մյուս օրը գա լիս են տես նեն նա պաս տա կը այն տեղ է, 
թե ոչ, տես նում են նա պաս տակ չկա, էլ ո՞վ կտա նա պաս տակ, ծլկել է: Բա ինչ պես 
փա խած կլի նի նա պաս տա կը, ինչ պես փա խած չի լի նի, շատ են մտա ծում գյու-
ղա ցիք, վերջն էլի հնար չգտնե լով գնում Մա կի չին են բե րում՝ բա չես ասիլ, Մա-
կի՛չ, էս պես-էս պես:

— Վա՜յ, ձեր տու նը չքանդ վի, — եր կար զննե լուց հե տո պա տաս խա նում է 
Մա կի չը, — էդ էլ չեք հաս կա ցե՞լ, ա՛յ այս լծե րի ծա կե րը, սա մի նե րի ծա կե րով է 
դուրս փա խել նա պաս տա կը, պետք է այդ ծա կերն ամ րաց նե իք:

8. (69) ՇԱ ՏԱ ԿԵՐ ՃԱՄ ՓՈՐԴՆ ՈՒ ԱՂ ՔԱՏ ԱՅ ՐԻՆ

Մի աղ քատ պա ռավ քիչ խմոր արած օջա խին սա ջի վրա հաց էր թխում, երբ 
ներս մտավ մի ճա նա պար հորդ և պա ռա վից հաց խնդրեց: Պա ռա վը սի րով նրան 
հրա վի րեց հա ցի:

Ան ծա նոթ ճա նա պար հոր դը նստում է և պա ռավ ինչ քան հաց է թխում, սա 
ագա հա բար ու տում է:

Պա ռա վը տես նում է, որ հնար չկա, հա ցե րը բո լո րը կու տի ագահ հյու րը, 
հարց նում է. — Եղ բա՛յր, հարց նելն ամոթ չը լի նի, ու՞ր ես գնում:

— Տա տի՛, էս ա մի հինգ ամիս է, ինչ ախոր ժակս փակ վել է, գնում եմ Սուրբ 
Կա րա պետ ուխ տի, որ ախոր ժակս բաց վի, — պա տաս խա նում է ճամ փոր տը:

— Այն ժա մա նակ, եղ բայրս, — գո չում է պա ռա վը, — վե րա դառ նա լուց մեր 
գյու ղո վը չգաս, թե չէ գյու ղում սով կգցես:

9. (70) ԱՂ ՔԱ ՏԻ ՈՒ ՀԱ ՐՈՒՍ ՏԻ ԿՌԻ ՎԸ

Մի հա րուստ և մի աղ քատ մարդ իրար հետ կռվե լիս հա րուս տը ջղայ նա բար 
ասաց. — Ա՛ շան տղա, դու էն չես, որ քո հե րը սո ված մե ռավ:

— Շան տղան դու ես, — պա տաս խա նում է աղ քա տը, — յա նի հաց կար, իմ 
հե րը չկե րա՞վ:
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10. (71) ԵՐԵՑՆ ՈՒ ԿԱ ՏԱ ԿԱ ԲԱ ՆԸ

Մի երեց իր մոտ է կան չում մի հայտ նի կա տակ ասող մար դու և խնդրում է, 
որ բա ներ ասի ու իրենք ծի ծա ղեն: Երե ցի մոտ են լի նում նաև շատ գյու ղա ցի ներ:

— Ա՛ տեր, — սկսում է կա տա կա բա նը, — մի օր մեր էշը առա ու գնա ցի խոտ 
բե րե լու: Չոր խոտ էր, իշին բեռ նե ցի ու քշե ցի: Ճամ փին ու զե ցի, որ պա պի րոս 
վա ռեմ, քա մին չթո ղաց, էշի բե ռան մոտ կուչ եկա ու երբ լուց կին վա ռե ցի, խո տը 
բռնեց: Եվ, ա՛ տեր, էշին խո տը էրեց, փա լա նը էրեց, ան ջուկ նին էրեց, գլու խը 
էրեց, ոտ նե րը էրեց, մի խոս քով սաղ էշը էրեց:

11. (72) ՏԵՐ ՏԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱԿ ԱՍՈ ՂԸ

— Ա տե՛ր, աշ խար հա կան հա գուստ նե րով տեր տե րին ինչ պես կա րե լի է ճա-
նա չել մարդ կանց մեջ, որ սա տեր տեր է, — հարց նում է մի առակ ասող մարդ, մի 
տեր տե րի:

— Որ դի՛ս, — պա տաս խա նում է տեր տե րը, — կճա նա չեն մի րու քո վը, համ էլ 
տեր տե րը միշտ ժո ղո վուր դի առա ջից կգնա:

— Հա էլի տեր հայր, — պա տաս խա նում է առա կա սա ցը, — ինչ պես որ ոչ-
խա րի մեջ էծը:

12. (73) ՀԱՅ ՐԱՐ ԺԱՆ ՈՐ ԴԻՆ

Մի տղա օտա րու թյան մեջ լուր է ստա նում, որ իր հա րա զատ հայ րը մա հա-
ցել է: Որ դին հոր մահ վան վրա շատ ողբ է անում: Ըն կեր նե րը նրան մխի թա րե լու 
հետ կհոր դո րեն, որ աչ քե րը քիչ կու րաց նի, էլ լաց չլի նի:

— Ինչ պե՞ս լաց չլի նեմ, — կպա տաս խա նի տղան, — ախար իմ հե րը մի ու րիշ 
մարդ էր, հա լալ մի ոտը թե թև ու լախ էր:

13. (74) ՇԱ ՏԱ ԿԵՐ ՀՅՈՒ ՐԸ83

Մի մարդ հյուր է գնում մի ու րի շին լավ հռազ է լի նում, կուշտ ու կուռ ու տում 
է, վրեն սա ռը ջուր խմում և բա ցա կան չում. — Ախ պեր ջան, լավ կլի նի միշտ հոսպ 
ցա նենք:

Գի շե րը փո րը շատ է քո ռաղ տա լիս: Շատ որ ներս ու դուրս է անում, տան-
տե րը հե տև ե լիս է լի նում, կան չում է. — Ղո նա՛խ ախ պեր, ի՞նչ օրի ես:

— Է՜հ, մի հարց նի, սև օր եմ, լավ կլի նի էլ հոսպ չցա նեք:

14.  (75) ՀՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱԼ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԿԻ ՆԸ ԵՎ ԱՉ ՔԱ ԾԱԿ ՀՅՈՒ ՐԸ

Մի անե րես մարդ հյուր կգնա մի հյու րա սեր մար դու տուն, որի կի նը ևս 
մար դու նման կհյու րա սի րեն հյու րին ին չով կա րող են: Էս անի րավ հյու րըս տես-

83 Վերնագիրը տրվել է ըստ զրույցի բովանդակության (Ծ. Կ.):
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նում է, որ իրեն լավ են պատ վում, մտա ծում է. «Մի առ ժա մա նակ էս տեղ կապ-
րեմ, չէ՞ որ այս տեղ մեր տնից լավ է»:

Կանց նի մի քա նի շա բաթ, հյու րը չի գնալ և ավե լի կպնդաց նի տե ղը: Մի օր 
էլ մարդ ու կնիկ կմտա ծեն, կմտա ծեն, թե ինչ անեն, որ ազատ վեն այդ անե րե սի 
ձեռ քից:

Մար դը կա սի. — Ա՛յ կնիկ, արի երե կո յան քեզ սուտ ծե ծեմ, թող հյու րը մեջ 
ընկ նի ես մի բան կա սեմ:

Այդ պես էլ անում են: Երբ մար դը սկսում է կնո ջը ծե ծել, հյու րը մեջ է ընկ-
նում, որ թույլ չտա:

— Թո՛ղ, ազի՛զ հյուր, դու լի նես էն ճա նա պար հը, որ վա ղը գնա լու ես, թող որ 
սրան սպա նե լու եմ:

— Դու լի նես էն տաշ տի հա ցը, որ ձեզ հետ մի ա սին ու տե լու եմ, տան տե՛ր, 
ծե ծի՛ր կնոջդ, — անե րե սա բար պա տաս խա նում է հյու րը:

15. (76) ՏԵՐ ՏԵՐՆ ՈՒ ԱՆԵԾ ՔԸ

Մի մարդ, որ շատ սրա միտ էր, ձեռ է առ նում մի տեր տե րի: Տեր տե րը երե սը 
շուռ է տա լիս և սկսում անի ծել էդ մար դուն:

— Տեր հայ րը ի՞նչ է անում, Մե սի՛, — հարց նում է առա կա խո սը իր մոտ կանգ-
նած գյու ղա ցուն:

— Չես տես նո՞ւմ, նա քեզ անի ծում է, մի՞ թե չես վա խե նում, — զար հու րած 
ասում է գյու ղա ցին:

— Մե սի՛, դո՛ւ, իմ արև, յա՛ տեր տե րի անեծք նե րը, յա՛ մեր Բո ղար շան հա չո ցը, 
նա էլ շատ հա չում է կտրի ծե րին կանգ նած, ամ մա նրա հա չո ցից ո՞վ ա վա խե ցո-
ղը, — պա տաս խա նում է առա կա խո սը:

16 . (77) ՀՅՈՒ ՐԻ ՀԱՐ ԳԱՆ ՔԸ

Մի մարդ հյուր է ընկ նում մի այ րի կնոջ տուն, որը ու նե նում է տաս տա րե-
կան մի մի նու ճար աղ ջիկ: Կի նը հյու րին պատ վե լու հա մար մի մեծ աման դո շաբ 
է դնում առա ջը, իսկ ին քը դուրս գնում՝ աղջ կա նը թող նե լով հյու րի մոտ:

Հյու րը շատ է զար մա նում, թե՝ իրեն տես որ քան է այ րին հար գում, որ ամա-
նը լի է դո շաբ տա լիս:

Երբ կուշտ ու կուռ ու տում է, աղ ջիկն ասում է. — Քե ռի՛, կու զե՞ս էլի լցնեմ, բե-
րեմ կեր:

— Ին չու՞ աղ ջիկս, ձեր դո շա բը որ քան է, որ այդ պես անխ նա բա նեց նում 
ես, — զար մա ցած հարց նում է հյու րը:

— Մի կուն դի ու նենք, բայց մենք չենք ու տում, որով հե տև մե ջը մուկ է ըն-
կել, — պա տաս խա նում է մի ա միտ աղ ջի կը:

— Վա՜յ, ձեր տու նը չքանդ վի՛, — գո չում է հյու րը և գա վա թը գետ նով տա լիս, 
փշրում:
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— Քե ռի՛, — լա ցա կու մած ասում է աղ ջի կը, — ին չու կոտ րե ցիր գա վա թը, չէ՞ 
որ նրա նում էինք կե րակ րում մեր կատ վին, իսկ հի մա ին չու՞մ պի տի կե րակ րենք:

17 . (78) ՄՈԼ ԼԱՆ ՈՒ ՀՈ ՎԻ ՎԸ

Մի հով վի հա վա տա րիմ շու նը մի փոքր քա ղա քի մո տով անց նե լիս կոր չում 
է: Հո վի վը ողջ քա ղա քը ման է գա լիս, չի գտնում: Մին էլ տես նում է, որ մոլ լան 
մե չի տի գլու խը բարձ րա ցած կան չում է հա վա տա ցյալ նե րին դե պի մար գա րեի 
տա ճա րը: Հո վի վը մտա ծում է, որ սա քա ղա քի ամե նա բարձր կետն է, ես էլ գնամ 
ու կան չեմ, գու ցե շուտ գա՝ ճա նա չե լով իմ ձայ նը:

Վեր է բարձ րա նում ու մոլ լի հե տև ից սկսում է շա նը կան չել: Մոլ լան զար մա-
ցած հետ է նա յում, տես նում մի աժ դա հա հո վիվ մհակն ու սին շանն է ձեն տա լիս:

Բար կա նում է ու գո չում. — Սա մար գա րեի տա ճարն է, շու՛ն, ինչ գործ ու նես 
դու, և քո շունն այս տեղ ինչ է անում, որ կան չում ես:

— Մոլ լա՛, — պա տաս խա նում է հո վի վը, — իմ շու նը մար գա րե ին էլ է ճա նա-
չում, դեռ ու րիշ նե րին էլ, նա էլ սի րում է մար գա րե ին, թող կան չեմ նա էլ գա այս-
տեղ ու տա նեմ հետս:

18. (79) ՕՁԻ ԹՈՒՅ ՆԸ

Մի հայտ նի պժիշկ կար, որ երկ րի երե սին դրա նից իմա ցող մարդ չկար: Ինչ 
հի վան դու թյուն ներ էր եղել, բու ժել էր: Մի մարդ էլ շատ հա րուստ էր, հի վանդ էր: 
Մտա ծեց, ասեց. «Ես մեռ նե լու եմ, հարս տու թյունս մա լու ա: Ասըմ են՝ էս ինչ 
մար դը շատ լավ բժիշկ ա, կնա լու եմ նրա մոտ պուժ վե լու»:

Եկավ բժշկի մոտ, թե. — Պժիշկ ջան, ըն ձի օգ նի, փրկի, ախր ես մեռ նում եմ:
 Մը տիկ տվեց բժիշ կը, ասաց. — Քեզ փրկու թյուն չու նես, տու կմա հա նաս:
— Պա, ինձ ի՞նչ մի ջոց:
Ասըմ ա. — Ոչ մի մի ջոց: Էն դե ղը, որ քեզ պի տի տամ, էն դե ղը ինձ մոտ չկա, 

չի ճար վում:
Ծա ռա յին հրա մա յեց, ասաց. — Դե որ պժշկու թյուն չկա, արի, տու ինձ էս 

քշեր տար իմ ոչ խա րի ար խա ջը, թող քշե րը վեր ջին ան գամ իմ ոչ խար նե րի մոտ 
քնեմ, որ մեռ նե լու եմ:

Կնաց, քշե րը քնավ ոչ խար նե րի մոտ:
Հրա մա յեց չո բան նե րին, ասեց. — Չո բան նե՛ր, ինձ էս քշեր սև ոչ խա րի կաթ 

կե փեք, մա ծուն կմե րեք, որ ես ու տեմ, մեռ նե լու եմ:
Սրանք վերց րին սև ոչ խա րի կա թից կտրին, մեկ կա զան մա ծուն պե րին, 

տրին տրա կող քին: Էդ մարդն էլ հի վանդ պառ կած ա, ծա ռաս էլ կող քին ա: 
Կշեր վա մի ժա մա նակ ծա ռան զար թուն էր, տե սավ, որ մի օձ էկավ, մա ծու նը կե-
րավ, էլի հետ տվեց ամա նի մեջ: Ծա ռան էս պա նը տե սավ, մտա ծեց. «Լավ էլավ, 
թույ նա վոր վեց, թող իմ աղան ու տի, մեռ նի: Ի՞նչ ա, ես էլ հե տը տանջ վում եմ»:

Լու սա ցավ: Էս մար դը վեր կա ցավ, թե. — Մա ծու նը պե րե՛ք, պատ րա՞ստ ա, 
ու տեմ:
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Էդ հի վանդ մար դը մա ծու նը կե րավ ախոր ժա կով, ամանն էլ լի զեց, վեր կա-
ցավ, կնա ցին:

Ա՛յ մարդ, մի տաս, քսան օր ան ցավ, առող ջա ցավ էդ մար դը:
Գնաց բժշկի մոտ, թե. — Բժի՛շկ, ինձ ճա նա չու՞մ ես:
— Ճա նա չում եմ:
— Էդ ինձ ժա մա նակ իր տվիր, որ շատ կարճ ժա մա նա կում կմեռ նեմ:
Ասում ա. — Այո՛, պա ես որ տե ղից պե րեի էն օձի թույ նը ու տե իր, որ պուժ վե-

իր: Էդ դեղն ինձ մոտ չկար: Տու օձի թույն ես կե րել, ազատ վել:
Էդ մար դը զար մա նում ա, թե. — Չէ՜, ես թույն չեմ կե րել:
— Չի կա րող պա տա հի: Ես էն պես բժիշկ եմ, որ իմ գի տու թյու նը բո լոր տեղ 

տա րած ված է: Տու օձի թույն ես կե րել:
Էկավ, ապա ցուց վեց, պարզ վեց, որ իս կա պես ծա ռան վիզն ա առ նել, հաս-

տա տեց, որ էդ մար դը օձի թույն էր կե րել:

19. (80) ԲԺԻՇԿՆ ՈՒ ՀԻ ՎԱՆ ԴԸ

Մի մարդ հի վանդ ա ըլըմ, գնըմ ա բժշկի մո տը:
Բժիշ կը ասըմ ա. — Տու եր կար չես ապ րի:
Էդ թող նըմ ա քյոռ ու փոշ ման կյամ ա իրա տու նը: Կյամ ա իրա տու նը, տըս-

նըմ ա՝ հում քյա լա մը կա: Էդ քյա լա մը ու տըմ ա, ասըմ ա. «Դը մեռ նե լու եմ, մեռ-
նե լու եմ, ջհան դա մը, է՜, քյա լա մի ցը մե ու ժեղ ու տեմ, աչքս վրեն չմա»:

Ու ժեղ ու տըմ ա, որ մա հա նա, հա կա ռա կը՝ լա վա նըմ ա: Մի տա րուց հե տո 
վեր ա կե նըմ, քի նըմ ա բժշկի մո տը, ասը ըմ ա. — Բա՛ րև:

— Բա՛ րև:
— Բա, տու ես ինձ ասալ, որ կարճ ա քու գյան քը: Հի մա էկել եմ, ի՞նչ ես 

ասըմ:
Ասավ. — Ի՞նչն ա պատ ճա ռը, որ տու լա վա ցել ես:
Թե. — Գնա ցիմ, տե սամ՝ մեր տու նը խում քյա լամ շատ կար: Ու ժեղ կե րամ 

էդ քյա լա մից, ասե ցիմ. «Դե որ մա հա նա լու եմ, ջհան դա մը, էս քյա լա մի ցը մե ու-
ժեղ ու տեմ, աչքս վրեն չմա, ընդ հա կա ռա կը՝ լա վա ցամ»:

Դե, — ասըմ ա, — պեր քեզ ապե լա ցի անեմ տըս նեմ հի՞նչն ա պատ ճա ռը, որ 
տու լա վա ցել ես:

Ապե լա ցի ա անըմ էդ մար դին, որ ուս տու գա, մար դին թող նըմ ա տա նա կի 
տա կը, մա հա նըմ ա:

20. (81) ՄՈՒՂ ԴՈՒ ՍՈՒՆՑ ՄԱ ԴՈՒ ԳԵ ՂԱ ԿԱՆ ԱՏԱՄ ՆԱ ԲՈՒ ԺԱ ՐԱՆ

(ժո ղովր դա կան բժշկու թյուն, Կա պա նի բար բա ռով)
Սա րում հունձ անե լիս Ամա լյան բե րա նը բռնած գնում ա Մուղ դու սունց Մա-

դու մոտ. — Մա դի ամի, կե ռեքս հա նե:
— Ախ չի՛, ռեխդ կախ ըս քցա եկա, ման գե ղավ ըմ հա նե լո՞ւ: Յետ տեռ, քյի նի 

տոն, ամ բա րեն տա կեն մի քյար փա թուն կա, յե կա պեր:



114

Ամա լյան մի ժա մից բե րեց ժան գոտ աք ցա նը:
— Դե տու ռեխդ տեն հլո րե, տես նամ՝ հինչ ըմ անում:
Սե փա կան մի ջոց նե րով աք ցա նը թրջեց-ախ տա հա նեց, հենց որ թշշո ցը 

կտրեց շուռ եկավ Ամա լյա յին. — Դե՛, ա՛ խո խա, աշ կերդ հոփ կալ, ռեխդ պեց, 
ծեր քերդ ալ փե շադ պենդ փռնե, վեր կլոխդ տու րուն չտաս, քար փա թու նը պա-
տա ժան գուտ ա, յե շի սերտդ խառ նե վեչ:

Մուղ դու սունց Մա դին ձախ ձեռ քով բռնեց մա զե րից ու մեծ աք ցա նը հա զիվ 
տե ղա վո րե լով Ամա լյա յի բե րա նում՝ցա վող ատա մը բռնեց, ձախ ձեռ քը ետ քա-
շեց, աջ ձեռ քը առաջ քա շեց ու ատա մը օդում մաց աք ցա նի բե րա նում:

— Դե՛, մա լա դե՛ց, ծպտուն ալ չըս հա նա, կա տիր հափ ռու մըդ, քյի նի փըր թա-
վե ծո րը, ասե. «Քյի նի-քյի նի շան կե ռեք, յեկ-յեկ կյու լի կե ռեք»:

Էր կու ժամ ռեխդ քեզ կպա հիս, թա նավ ալ չօ տիս: Հե տո էշի փա լա նի մի ջան 
մի կու տուր պեմ բակ տուս կտաս, յե շիս վեչ թա աղե ա, կտնիս կե ռե քա տե ղը, վեր 
համ արու նը կտրե, համ ալ թա րա խա կա լե վեչ: Դե՛, հայ դե՛ բի դի տոն:

— Մա դի՛ ամի, ատա մը ին քը ու րան ա՞ փսե լու:
— Չէ՛, բա լա՛, ին քը ու րան պեն չի նում էս աշ խար քում, վեր քյի նիս կյառ նե րը 

պա հիս, հանց ընե լու վըն, վեր կե ռեքդ տուս ա կյա լու:

21. (82) ՔԱ ՌԱ ՍՈՒՆ ԸՍ ԿԵ ՍՈՒՐ

Մին հե տի Մե լիք Ջհան գի րը կան չիլ ա տվալ ⅔ւր⅓ն մհա լան քռա սուն 
հրթնտեր պա ռավ կնեկ, ղու նու ղա տա նը ջ⅓րգին նստցնիլ ա տվալ, ասալ թող 
զրաց անեն մին չև լո խուն քը կը հվաք վեն:

Հենց վեր խ⅓բ⅓րը տա րան թա քռա սուն կնա նի քը եկալ են, հեն են՝ ծլը պա-
տակ նստո տած, Մե լիք Ջհ⅓նգի րը էն ղա լին բե ղե րը հլ⅔ւրիլ⅓վ նի մտավ ղու նա-
ղա տոն, լոխ ճին պա րի օր ասեց, հա մել աշ կին տա կա վը մուշ տա րու աշ կավ լոխ-
ճին տնդը ղեց:

Քռա սուն կնա նի քը մին-մի նի են դա, Աս տը ծու պա րին, Աս տը ծու պա րին 
ըսե ցին:

Մե լի քը հրցրուց. — Տ⅔ւք գյուդ⅔ւմ ե՞ք, թ⅓ ծեզ հին չի հե տի եմ կան չալ:
Ընդ րանք էլ թ⅓. — Շտե ղա՞ն ենք գյ⅔ւդում, տու կան չալ ես Աղա Մե լիք, մենք 

էլ եկալ ենք:
— Դե վեր գյու դում չեք ես ասեմ, ես կան չալ եմ էն կնա նու ցը, որոնք ⅔ւր⅓նց 

հրթնե րին նհետ սե րավ են, ջան են ասում, ջան լսում, ⅔ւր⅔ւր ըրև ավ ⅔ւրթ⅔ւմ 
օտում, հու վեր ծզա նա ⅔ւր⅓ն հարթ նին նհետ բա րիշ չի, սաղ օրը կռեվ են անում 
⅔ւր⅔ւր մես օտում, յա էլ խռով են ⅔ւր⅔ւր անա, թող եր կե նան քը նան ⅔ւր⅓նց տնե-
րը:

Մե լի քին էս խոս կին յր⅓ն, էտ կնա նի քը մին-մի նի են դա, տղրնե րան եր 
կցան, տ⅔ւս տ⅓ռ⅓ն քյն⅓ցին, մաց մին⅓կ մին պա ռավ կնեկ, ⅔ւր⅓ն տե ղը 
նստած:

Մե լի քը տե սավ վեր քռա սուն կնա նո ցան մի նը նա մա ցալ, մու տա ցավ ընդ-
րան, հրցրրաց. — Շար մաղ աքե՞ր, մին ասի տես նամ, էտ քու հարթ նը հիշ քան 
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լ⅓վըն ⅓, վեր ընդ րա նհետ սե րավ ես կե նում, ղլմը ղալ չեք անում, ⅔ւր⅔ւր մես չեք 
օտում:

— Աղա Մե լիք, էտ հու վա՞ ասալ քեզ, վեր ես հարթ նիս նհետ սե րավ եմ, ես 
քե մա տաղ, բո յիտ ղուր բան, մին ասի տես նամ, կե ծա կը ընդ րա ջիգյ⅓ր⅓ն կե նա, 
գյ⅔ւլլ⅓խո րավ ինի, յա էլ աշ կե րը եր տ⅓ռն⅓, վեն դին տա կը տառ նա, քու ռա նա 
տա փե րը տփտը փիլ⅓վ ման կյ⅓, ես տես նամ, Աս տուծ ընդ րան քոս տա, ղեն գեր 
չի տա, վեր ջա նը քո րի, ընդ րա գյ⅓ըդ⅓նը կոտ րի, ում բու րը թա ղեմ, խռըզ նը հատ 
ինի, բա ես ընդ րա նհետ սե րավ ե՞մ, վեր ասում ես, տվալ ա օմ բաս կոտ րալ կա-
րում չեմ թ⅓ տե ղաս տ⅔ւր⅔ւր կյ⅓մ, թ⅓չն⅓ լոխ ճան կա նուխ ես կը քյնի ըս տե-
ղան, բա ես հարթ նիս նհետ սե րավ ե՞մ, վեչ ինի ըն դը հենց հարթ նը:

Մե լիք Ջհ⅓նգի րը էս վեր լսեց, ծափ տվավ, էր կու գյ⅓դ⅓ կան չեց թափ շուր 
ըրավ, վեր Շար մաղ աքու րը կռնըտ կե րան փռնեն տա նեն ⅔ւր⅓նց տոն:

Ըթը հենց էլ ըրին:

22. (83) ԹԱ ՄԱ ՄԸ ՔՅՆԱՑ ՍԱ ՆԱ ՏՈ ՐԻԱ

Թա մա մը ⅔ւր⅓ն հար թին նհետ կռեվ էր անում, թնթո րում, թ⅓. — Եր կաց 
քյն⅓նք ժո ղով:

Հարթ նը ղա յիլ չէր, չե մը չում էր անում, օզում չէր քին⅓, ասում էր. — Հի վանդ 
եմ, կոլ խո զում շատ ըշ խը դի լան քա մակս բու շա ցալ ա, կա րամ չեմ պա հեմ, շ⅔ւտ-
շ⅔ւտ թ⅔ւլ եմ անում, հա մութ ա, ժղո վու մը պ⅓ց կին գի, խայ տա ռակ կի նեմ, չէ, 
նա նի լ⅓վը էն ⅓, վեր ես կյամ վեչ, տու քյնա ասի հարթ նըս հի վանդ ա կա րաց 
վեչ կյ⅓:

Սկե սու րը զո ռեց, թ⅓. — Վե չինչ, վա խիլ մի, եկ քին⅓նք իմ քյշտին կնստես, 
վեր թհենց պան պտա հի, կա սեմ ես ըրի, հի վանդ եմ, համ էլ պռա վալ եմ, կա րում 
չեմ քա մակս պա հեմ:

Թա մա մը հար թին կա կուղ դա մա րը փռնեց, երկ ցան, քյն⅓ցին կոլ խո զի 
ժղո վին:

Նա խա գա յի խու սի լի վախ տին Թա մա մին հարթ նը մին պենդ պ⅓ց թո ղեց, 
վա՜յ ըրավ, համ էլ տե ղան եր թռավ:

Նա խա գան զրմա ցած հրցը րաց թ⅓. — Էտ հու՞վեր, բա հման չում չի՞:
Թա մա մը տե ղան եր կա ցավ թ⅓. — Նա խա գա ջան, ես քե մա տաղ, էս դ⅔ն⅔ւմ 

բախ շի, ես ըրի, կոլ խո զու մը շատ ըշ խը դի լան քա մակս թ⅔ւլ⅓ց⅓լ ա, հի վանդ եմ, 
հի՞նչ անեմ, կա րում չեմ դը բետս պա հեմ, հեմ էլ պը ռա վալ եմ, բա ես կո զե՞մ խայ-
տա ռակ ինե՞մ:

Նա խա գահ քմծի ծաղ տվավ, էն դան էլ ասեց. — Թա մամ բի բի, վեր թհենց 
ա, ժո ղո վը պրծնիլ⅓ն ետը կըկյ⅓ս իմ կոխ կը, Աբաս թու ման ի սա նա տո րի մին 
պու տով կա եմ ստա ցալ, քեզ տամ քյն⅓ մին ամիս պժիշկ վի, լ⅓վ էլ դինջ⅓ցի եկ:

Թա մա մին հարթ նը էս վեր լսեց, տե ղան ծլոնգ իլ⅓վ, թ⅓. — Աշկս լ⅔ւս, հու 
շատ կործ անի, հ⅔ւր քա մա կը թ⅔ւլ⅓ն⅓, վըռ վը ռա, հ⅔ւր ղար կեն դին ջին⅓լի, 
պժիշկ վի լի: Ըշ խար քումս դ⅔ւզ պ⅓ն չի կա:
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23. (84) ԽԱՍ ՓՈՒՇ ԱԴԵ ՐԸ

Մին շե նում ադե րը մե ռալ էր, շե նը մա ցալ էր ըռընց ադեր, վեչ հըր սա նիք 
ին կա րում անեն, ոչ խո խա կնքում, վեչ տոն օրթ նում, վեչ էլ մե ռալ ին կա րամ 
թա ղեն:

Ս⅓սը եր էր իլ⅓լ, վեր փչան շե նու մը ադեր չի կա, ⅔ւր⅓նց մե ռալ նին կա րամ 
չեն թա ղեն:

Մին խաս փուշ ըդե րի շ⅔րեր կե ցավ, փ⅓ր⅓ջ⅓ն քցեց ու սե րա վը, քին⅓ց էտ 
շե նը, քյոխ վին կոխ կը, ասեց, — Ես ադեր եմ, օզում եմ ծեր շե նու մը ըդը րո թուն 
անեմ, ծեր ժո ղո վուր թին ծա ռան տառ նամ, թա ղա բուլ եք, ժ⅓մին պլ⅓նի քը ինձ 
տվեք, քյն⅓մ Աստ ծու տո նը ավադ անեմ:

Քյոխ վան ժ⅓մին պլ⅓նի քը տվավ էտ սուտ լիկ ադե րին, ինք քյն⅓ց շե նին 
մծը մե ծա ցը նհետ մա լը հա թի: Որո շե ցին էտ ադե րին փոր ցեն:

Մին սաղ-սա լա մաթ մար թի փթը թե ցին մին մեզ⅓րի մեչ, մին քյոհ նա ղա թու 
մեչ պըրնց րին, տա րան ժամ, ըդե րին ըսե ցին. «էս մե ռա լը էքուց պետ կա թա-
ղենք, թող ժ⅓մ⅔ւմը կե նա»: Մե ռա լը տր⅓ն ժա մին մեչ տե ղը, Ադե րը տ⅔ւռնը կա-
պեց, քյն⅓ց տոն:

Էք սի ըռա վե տը ծե քը ծե քին Ադե րը եկը ժ⅓մ, տ⅔ւռնը պ⅓ց⅓վ, օզեց թաղ-
ման ռե պե տից անի, սվե րի, վեր շին⅓ց⅔ւց կոխ կին շիլ չի ըն գի, խայ տա ռակ չի նի: 
Մին էր կու հետ էտ սոտ մե ռա լին չորս ղո լա վը շոռ տվավ, շրա կան կա թաց, մին 
էլ եշեց, տե սավ էտ մե ռա լը տ⅔ւր⅔ւր ա կյ⅓մ, զրմա ցավ, մե կու մը ասեց, «Էս շի-
նին ժղո վուր թը հինչ ան խեղճ ժղո վուրթ ա՞, թու ղա ցալ չեն, թ⅓ էտ խեղճ մար թը 
կար քին մեռ նի, պեր⅓լ են տր⅓լ ժ⅓մ⅔ւմը»: Կյըվ⅓զ⅓նը եր կա լավ, տա րավ-
պեր⅓վ նհենց եր պեր⅓վ մեռ⅓լին քյ⅓լլին մի չին, վեր էտ խեղճ մար թը ղու թուն 
մի չին թփը ռե փին ըրավ, կա րաց վեչ թ⅓ կլո խը պըց րը նի մին պ⅓ն ասի: Սուտ լիկ 
Ադե րը էն քան ըտ րա կլո խը կյվըզ⅓ն⅓վը եր թա կեց, վեր խեղճ բեջ⅓ր⅓ն հո քին 
տվավ:

Ադե րը քա փը քրտին քին մի չին կո րալ էր, վեր ժ⅓մին տ⅔ւռնը պ⅓ց ըրավ, 
ժո ղո վուր թը նի տ⅓ռ⅓ն հի՞նչ տե սան, էտ կտա ղած ադե րը սաղ սա լա մաթ մար-
թին կյվըզ⅓ն⅓վը եր թկիլ⅓վ սպա նալ էր:

Ադե րը մին թ⅔հմ⅓թ էլ կար թաց էտ շի նին մարթ կանց կլխին, թ⅓. — Տ⅔ւք էտ 
հի՞նչ ժղո վուրթ եք հ⅓լ⅓էտ մար թը պեր⅓լ, տր⅓լ ժ⅓մ⅔ւմը, քիչ մաց իմ հո քիս էլ 
տ⅔ւս կյ⅓ր մին չև ընդ րա հո քին ղրկե ցի արք⅓յ⅔ւթ⅔ւն:

Շե նին ժղո վուր թը վեր տե սավ կիժ ադե րին ըրար մուն քը, յրա տ⅓ռ⅓ն, վեն-
դի տակ տվին, էտ ըն դե րին էն քան կոխ ճան տվին, վեր ընդ րա հո քին էլ ղրկե ցին 
տժոխ կը:
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ՍՏՈՒ ԳԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԿԱՆ  
ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. (85) ԶԱՆ ԳԵ ԶՈՒՐ

Զան գե զուր անունն, ըստ Հայր Ալի շա նի, ծա գել է Ձա գե ձոր ան վան աղա-
վա ղու մից, իսկ սա՝ Ձագ նա հա պե տի անու նից: Հա վա նա կան հա մա րե լով առա-
ջին են թադ րու թյու նը՝կար ծում ենք, որ Ձա գե ձոր խոսքն էլ առա ջա ցել է ոչ թե 
Ձագ նա հա պե տի, այլ՝ «Ծա կե րի ձոր» անու նից, որով հե տև հենց այժմ էլ Գո րի-
սից փոքր-ինչ բարձր գտնվող ձո րը, ուր եղել է ամե նա հին բնա կու թյու նը, կոչ վում 
է «Ծա կե րի ձոր»՝ այդ տեղ գտնվող բազ մա թիվ «Ծա կեր» ար հես տա կան քա րայ-
րի պատ ճա ռով:

Մի ավան դու թյուն էլ ասում է, թե Նոր Գո րի սից մի վերստ դե պի հյու սիս 
գտնվող վան քում եր բեմ մի այն պի սի մեծ զանգ է եղել, որի ձայ նը շատ հե ռուն 
լսվե լիս է եղել, ուս տի և ժո ղո վուր դը սո վո րել է ասել. «Զան գը-զոռ», այ սինքն՝ 
զան գը զո րա վոր, և իբր թե դրա նից էլ առա ջա ցել է Զան գե զուր անու նը:

2. (86) ԶԱՆ ԳԵ ԶՈՒՐ
Ա.

Երբ Լենկ-Թե մու րը գա լիս հաս նում է Արաք սի ափը, դեռ գե տը չան ցած, 
նրան ներ կա յա նում է Մեհ րի անու նով մի իշ խան և ասում. Լենկ-Թե մուրն ապ-
րած կե նա, եկել եմ քեզ ծա ռա յեմ: Թե մու րի հար ցին, թե՝ ին չո՞վ նա կա րող է ծա-
ռա յել իրեն, իշ խա նը պա տաս խա նում է. քա նի Խոտ գյու ղի գլխին գտնվող վան-
քի մեծ զան գը կա, դու չես կա րող գրա վել այս եր կի րը, թշնա մուն հեռ վից տես նե-
լուն պես, տա լիս են այդ զան գը և ժո ղովր դին հա նում նրա դեմ: Լենկ-Թե մու րը 
մի քիչ մտա ծե լուց հե տո, ասում է. գնա՛, էդ զան գը վա ռի, փչաց րու, ես քեզ շատ 
ոս կի ու իշ խա նու թյուն կտամ: Դա վա ճա նը գնում է, իր նման մի քա նի ու րիշ նե րի 
հետ՝ գի շե րով զան գի տակ կրակ են վա ռում և կտրում նրա ձայ նը: Լենկ-Թե մու-
րը զոր քով անց նում է Արաք սը: Իմա նա լով այդ մա սին, վա նա հայ րը կան չում է 
զան գա հա րին և կար գադ րում շտապ զան գը տալ: Զան գա հա րը ինչ քան փոր-
ձում է՝ զան գը ձայն չի հա նում: Վա զում է վա նա հոր մոտ և ասում. Ամեն բան 
զուր է, զան գը ձայն չի տա լիս... Լենկ-Թե մու րը գի շե րով գա լիս գրա վում է ամ-
բողջ եր կի րը: Գյու ղե րում մար դիկ զար ման քով հարց նում են իրար. «Բա ին չու՞ 
զան գը չտվին»: Ոմանք էլ պա տաս խա նում են. «Զան գը զու՜ր է, զան գը զու՜ր ՝...»: 
Դրա նից հե տո գա վա ռի անու նը մում է Զան գե զուր:

Բ. (87)

Որո տա նի ձո րում շատ գյու ղեր են եղել, ամեն գյու ղում էլ մեկ-եր կու եկե ղե-
ցի: Առա վոտ նե րը, որ զան գե րը տվել են, ձո րը լցվել է նրանց ձայ նով: Լսող ներն 
ասել են. Զան գի ձոր է, Զան գի ձո՛ր է: Դրա նից հե տո գա վա ռի անու նը դրել են 
Զան գե ձոր, որը բե րա նից-բե րան դար ձել է Զան գե զուր:
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Գ. (88)

Տա թևի վան քը կա ռու ցե լուց հե տո, զան գա կա տա նը մի մեծ զանգ են կա խել: 
Սրա ձայնն այն քան ու ժեղ է եղել, որ երբ ղո ղան ջել է, լսվել է ամ բողջ գա վա ռի 
լեռ նե րում ու ձո րե րում: Ժո ղո վուրդն ասել է. Էս ի՜նչ զոռ զանգ է, զան գը զո՛ռ է, 
որից և առաջ է եկել Զան գը զոռ կամ Զան գե զուր անու նը:

Դ. (89)

Նոր Գո րի սի մոտ գտնվող վան քում ժա մա նա կին եղել է մի շատ մեծ զանգ: 
Երբ տվել են այդ զան գը, ձայ նը լսվել է հե ռու նե րում: Ժո ղո վուրդն ասել է. «Զան-
գը զո րա վո՛ր ա, զան գը զո՛ռ ա». դրա նից էլ առաջ է եկել Զան գե զուր անու նը:

Ե. (100)

Սյու նյաց երկ րի քա րան ձավ ե րին տե ղա ցի ներն առաջ ծա կեր են ասել, իսկ 
ձո րե րին էլ՝ ծա կե րի ձոր: Այս տե ղից էլ գա վա ռի անու նը մա ցել է Ծա կե րի ձոր, 
որը հե տո դար ձել է Զան գե ձոր, Զան գե զուր:

Զ. (101)

Զան գե զու րի ձո րե րում տե սակ-տե սակ գույնզ գույն և շատ ծա ղիկ ներ են 
եղել: Դրա հա մար էլ գա վա ռի անու նը դրել են՝ Ծա ղիկ նե րի ձոր, Ծաղ կաց ձոր, 
որը հե տո դար ձել է Զան գե զուր:

3. (102) ՏԱ Թև

Ճար տա րա պե տը ավար տե լով Տա թևի վան քի շի նու թյու նը՝ բարձ րա ցել է 
գմբե թի վրա, դրել է խա չը և հե տո խնդրե լով ներ քև ում եղող բան վոր նե րից եր-
կու տախ տակ՝ բռնել է ձեռ նե րում, համ բու րել և ասել. «Հո գին սուրբ տա թև»: 
Ան մի ջա պես տախ տակ նե րը թև ե րի են փո խարկ վել, և նա թռել, անե րև ու թա ցել 
է: Այս պատ ճա ռով էլ վան քի անու նը մա ցել է Տա թև-Տա թև:

4. (103) ՏԱ ԹԵՎ

Սրա կա ռու ցում ավար տե լուց հե տո, քա րա գործ Վար պե տը, դի մե լով ցած-
րում գտնվող բան վոր նե րին, եր կու տա շեղ է պա հան ջում: Ստա նա լով տա շեղ նե-
րը՝ վար պե տը համ բու րում է դրանք և ասում. «Հո գին սուրբ տա թև»: Խոս քը 
բե րա նին, նրա ու սե րին թև եր են բուս նում: Վար պե տը թռչում, գնում է ան հայտ 
ուղ ղու թյամբ: Բան վոր ներն առանց վար պե տի չեն կա րո ղա նում հա նել վան քի 
փայ տյա սկա լա նե րը: Ժա մա նակ անց, լսե լով որ նա Պոլ սում է գտնվում, վան քի 
շրջա կայ քի բնա կիչ նե րը մարդ են ու ղար կում վար պե տի մոտ և խնդրում, որ նա 
գա և հա նի վան քի սկա լա նե րը: Սա կայն վար պե տը չի վե րա դառ նում, մի այն 
հայտ նում է հա նե լու եղա նա կը:

Վար պե տի ասած խոս քից՝ «Հո գին սուրբ տա թև», վան քը կոչ վում է Տա թև:
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5. (104) ՆԱԽ ԿՈՐ ԶԱՆ

Բա բի կը, անց նե լով Երասխ գե տը, կա ռու ցում է մի գյու ղա քա ղաք և անու նը 
կո չում Նախ կոր զան, որ նշա նա կում է «նախ այն կոր զե լով իրեն վերց րեց իր 
հայ րե նի քից»:

6. (105) ՄԱ ՐԱՆԴ

Մեր Հա յոց աշ խար հի ավե րու մից և սուրբ Վար դա նանց պա տե րազ մի 
ավար տից հե տո պարս կա կան սու րը քսա նե րեք տա րի չդա դա րեց արա մյան սե-
րուն դը կո տո րե լուց, քա նի որ Հազ կեր տից հե տո թա գա վո րեց անի ծյալ արյու-
նար բու Պե րո զը՝ քսա ներ կու տա րի, որը խստաց րեց մեր Հա յոց աշ խար հի անո-
ղորմ կո տո րում ու գե րու մը, այ րում ու քան դու մը:

Կես գի շե րին մի պար սիկ, որ զոր քի դետքն էր, տե սավ եր կին քը բաց ված և 
ու ժեղ լույս սփռված սպան ված նե րի վրա ու մի ոս կե ղեն կառք խիստ բարձր՝ 
վրան նստած մի կին՝ թա գա վո րա կան ծի րա նի զգեստ նե րով, հրեշ տակ նե րի 
հսկա յա կան զո րախմ բե րով շրջա պատ ված: Նա նա յում էր կո տո րո ծին, ող բա-
գին լա լիս ու գգվում ըն կած նե րին մեկ առ մեկ: Եվ այն պար սի կը զար հու րե լով 
կա մե ցավ իմաց տալ իրենց զոր քին, բայց ոտ քերն ու լե զուն կապ վե ցին: Ապա 
մե կը սրբե րի զո րախմ բե րից մո տե ցավ նրան, և նա հարց րեց՝ այս ո՞վ է: Իսկ 
հրեշ տակն ասաց. «Դա երկ նա յին թա գա վո րի մայրն է՝ որ իջել է նա հա տակ նե րի 
ու իր որ դու սի րե լի նե րի մոտ և ու զում է մեկ առ մեկ փա ռա բա նել նրանց»: Այդ 
տե սա րա նը մաց մին չև առա վոտ ու անե րև ու թա ցավ:

Իսկ երբ լույ սը բաց վեց, զոր քը կա մե ցավ այդ տե ղից հե ռա նալ, այն մար դուն 
գտան թու լա ցած, ըն կած: Նրան հարց րին պատ ճա ռը, բայց նա ու րիշ բան չէր 
կա րո ղա նում պա տաս խա նել, մի այն մա տով ցույց էր տա լիս ու լեզ վով ասում. 
«Մայր անդ այ, մայր անդ այ», որի հա մար էլ մին չև այժմ այն տե ղի անու նը Մա-
րանդ է կոչ վում:

7. (106) ԳՈ ՐԻՍ

Կյո րես անու նը ծա գում ա գյա վուրս տան թուր քե րեն խոս քից: Հին ժա մա նա-
կու մը Կյո րի սից տիե եղել են վե ղի մի ջի շի նած տներ: Թուր քե րը էտ տը նը տե ղե-
րիտ ասալ են «Գյա վու րիս տան», այ սինքն՝ գյա վու րի նե րի՝ հայ քրիս տո նյա նե րի 
տեղ: Էտ անու նի ցըտ էլ առա ջա ցալ ա Գյավ րուս, Գյո րուս, Կյո րես, Գո րիս:

8. (107) ՔԱ ՀԱ ՆՅԻ ԱՌՈՒ ԿԱՄ ՔԵ ՇԻՇ ԱՐՂ

Տա թևի վան քը կա ռու ցում է մի ան վա նի վար պետ: Մի կրո նա վոր էլ որո շում 
է վան քի հա մար ջուր բե րել: Նրանք գրազ են գա լիս, թե ով ավե լի շուտ կա վար-
տի: Առուն փո րե լիս վար դա պե տը հան դի պում է մի հսկա յա կան քա րի, որն անհ-
նար է լի նում տե ղից տեղ շար ժել: Աղո թում է և քա րը կտոր-կտոր է լի նում: Տղան 
զար մա նում է հոր չար աչ քի վրա, և կրո նա վո րի մի աչ քը կու րա նում է: Շա րու նա-
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կում են աշ խա տան քը, բայց այս ան գամ էլ կանգ են առ նում մի մեծ վի հի առաջ: 
Ի՞նչ անել: Իսկ վար պետն ար դեն հաս նում է աշ խա տան քի ավար տին: Կրո նա վո-
րը որո շում է խա բել նրան: Վի հի հա կա ռակ կող մից կախ է տա լիս մի մեծ սպի-
տակ սա վան, որը քա մու տակ ծա ծան վում է ալի քա ձև և հեռ վից թափ վող ջրի 
պատ րանք է ստեղ ծում: Վար պե տը դնում է գմբե թի վեր ջին քա րը. վեր նա յե լով 
հան կարծ նկա տում է հեռ վում երև ա ցող սպի տակ ալիք նե րը և կար ծում է, թե 
գրա զը տա նուլ է տվել: Իրեն ցած է նե տում գմբե թից և ջարդ ու փշուր լի նում: 
Վար պե տին թա ղում են վան քի մոտ: Մին չև այ սօր էլ ցույց են տա լիս նրա գե րեզ-
մա նը: Խա բե բա կրո նա վո րի անու նով վան քի առուն կոչ վում է Քա հա նա յի առու 
(Քե շիշ արղ):

9. (108) ՇԱ ՔԱ ՐԱ ՋՈՒՐ84

Մի հո վիվ ու նե նում է Շու շան անու նով մի աղ ջիկ, որի նմա նը չկար աշ խար-
հում: Նա որ ծի ծա ղում էր՝ սա րե րում շու շան ներ էին բաց վում, իսկ այս առուն 
Շու շա նի ար տա սուք նե րից է գո յա ցել: Ջրի քաղց րու թյան հա մար առուն կոչ վել է 
Շա քա րա ջուր:

10. (109) ՇԸՌ ՌԱՆ85

Այս ջրվե ժը աղ մուկ հա նե լով ցած է թափ վում մեծ բարձ րու թյու նից: Տե ղա-
կան բնակ չու թյու նը ջրի հա նած բարձր շըռ ռո ցի հա մար ջրվե ժը կո չել է Շըռ ռան:

11. (110) ՇԱ ՔԻ86

Թշնա մի նե րը Գե ղար քու նի քի գա վա ռից 93 կույս աղ ջիկ են ու ղար կում Մու-
ղա նում բա նակ դրած իրենց առաջ նոր դին: Երբ գե րի աղ ջիկ նե րի քա րա վա նը 
հաս նում է այս տեղ, դի մե լով իրենց առև ան գիչ նե րին, նրանք ասում են. «Մենք 
եր կար ճա նա պար հին շատ փո շոտ վել ու կեղ տոտ վել ենք, թույլ տվեք գե տում լո-
ղա նանք, նոր ներ կա յա նանք ձեր մե ծին»: Առև ան գիչ նե րը հա մա ձայ նում են: Աղ-
ջիկ նե րը մեր կա նա լով նետ վում են Որո տա նի ալիք նե րի մեջ և սուզ վե լով ան հե-
տա նում: Մի այն Շա քե անու նով մի կա պու տա չյա աղ ջիկ Որո տա նը թափ վող գե-
տա կի մի ջով փախ չե լով, փոր ձում է ազատ վել: Թշնա մի նե րը հաս նում են նրա 
ետև ից, սա կայն նույն վայր կյա նին գե տա կի մեջ հրաշ քով մի ժայռ է խո յա նում, և 
ջու րը նրա վրա յով գա հա վի ժե լով, իր ճեր մակ փրփուր նե րի տակ թաքց նում է 
Շա քե ին: Դրա նից հե տո այդ ջրվեժն ու նրա մոտ գտնվող գյու ղը կո չում են Շա-
քեի անու նով:

84 Սկիզբ է առնում Գորիսի Էշա մեյդան և Չըռչըռ կոչվող հանդերից բխող աղբյուրներից և 
թափվում Վարարակ գետը (Ծ. Բ.):

85 Գտնվում է Զանգեզուրի Քարահունջ գյուղի հյուսիսային կողմում (Ծ. Կ.):
86 Գտնվում է Սիսիանի կիրճում, որտեղ Շաքի գետակը խառնվում է Որոտան գետին(Ծ. Կ.):
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12. (111) ԿԱ ՔԱ ՎԻ ԱՂ ԲՅՈՒՐ87

Մի որս կան այս տեղ կա քա վի բուն է գտնում՝ ձա գե րը մի ջին: Սա տա նա յի 
թե լադ րան քով նա քան դում է բու նը և ոչն չաց նում կա քա վի ձա գե րին: Մայր կա-
քա վը տես նե լով ավեր ված բունն ու ոչն չաց ված ձա գե րին, սկսում է սուգ ու լաց 
անել: Նրա ար տա սուք նե րից աղ բյուր է գո յա նում, ինքն էլ շատ չան ցած անշն չա-
նում է: Բա րե խիղճ մար դիկ թա ղում են կա քա վին, քար գցում գե րեզ մա նին, քա-
րի տա կից նով անց կաց նում, որից սկսում է հո սել այս սա ռը աղ բյու րը: Աղ բյու րի 
անունն էլ մում է Կա քա վի աղ բյուր:

13. (112) ԱԳ ՌԱ ՎԻ ԱՂ ԲՅՈՒՐ88

Գրի գոր Տա թև ա ցին երե խա ժա մա նակ արա ծեց նե լիս է եղել Տա թևի վան քի 
գառ նե րը: Մի օր աղ բյու րից ջուր խմե լիս օձը ու զում է խայ թել նրան: Տես նե լով 
այդ, ագ ռա վը նե տում է իրեն աղ բյու րի մեջ: Օձը Գրի գո րի փո խա րեն խայ թում է 
ագ ռա վին: Տա թևի վա նա հայ րը օրհ նում է անձ նա զոհ ագ ռա վին և թա ղել է տա-
լիս նրան աղ բյու րի կող քին, որի անու նը դրա նից հե տո տե ղա ցի նե րը Ագ ռա վի 
աղ բյուր են դնում:

14. (113) ՋՐՈՎ ԹՈ ՆԻ ՐԸ89

Մըն (մի) հաց թոխ ա իլալ: Մըն օր մի նակ հաց թխե լիս, մըն օզուղ եկալ ա, 
հաց օզալ: Խեղճ հար սը մըն հաց ա տու վալ օզու ղին: Օզու ղը ղան չանք ա ըրալ, 
թա՝ մհետ էլ թող թո շատ պա չեմ: Հար սը, հախ Աս սու, մեխկն ա եկալ, թու ղա-
ցալ ա: Օզու ղը պչի լիս, ըս կե սու րը նի ա մտալ տուն: Հար սը հմչի լան ին գյալ ա 
թո րե նը: Ամ մա Ըս սու ծեռ քին ա իլալ, թո րե նը ճի րավ լցվալ ա, հարսն էլ մըն 
կյոռ թունկ ա տա ռալ, մա ցալ գյո լու մը: Հա ման էտ տե ղիտ են ասում Թոր նա-
տափ: Շատ թո րեն նի կա՝ վե րը ճրավ, վերն՝ ան ճուր:

15. (114) ՍԵՎ ԼԻՃ ԿԱՄ ՂԱ ՐԱ-ԳՅՈԼ90

Ա.

Ժա մա նա կին քա ռա սուն գլխա նի մի վի շապ եկել, խմել է այս լճի (Ղա րա-
գյոլ) ջրի կե սը, հե տո պառ կել, որ հանգս տա նա, մյուս կեսն էլ խմի, ցա մա քեց նի: 
Աստ ծու հրա մա նով՝ սա րե րը մո տե ցել են, վերց րել այդ լի ճը, բարձ րաց րել, հասց-
րել մին չև եր կինք, ազա տե լով վի շա պից: Վի շապն այ լևս չի կա րո ղա ցել վե րև 
բարձ րա նալ ջուր խմե լու. ծա րա վել է, ճաքճ քել, տրա քել, ցրիվ եկել չորս կող մը:

87 Գտնվում է Գորիսի Քարահունջ գյուղի դիմաց (Ծ. Կ.):
88 Գտնվում է Տաթևից Շինուհայր (Շընհեր) տանող ճանապարհին (Ծ. Կ.):
89 Գտնվում է Գորիսից հարավ արևմուտք, երկու կիլոմետրի վրա, Մանիշակի կոչվող ձորի աջ 

կողմում: Բարձր բլուր է շրջապատված այգիներով (Ծ. Բ.):
90 Գտնվում է Գորիս քաղաքից վերև Իշխլու (Իշխանասար) կոչված սարերի մեջ( Ծ. Կ.):
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Բ. (115)

Այս տեղ ապ րում են ջրի խո զեր, շներ, ձի եր և մեծ-մեծ ձկներ: Սև լճում ապ-
րում է նաև մի գե ղե ցիկ աղ ջիկ: Երբ արև է լի նում նա դուրս է գա լիս ջրի երե սը 
և խա ղում է ալիք նե րի հետ: Այս աղ ջիկն է, որ կպչե լով լճի մեջ ըն կած կեն դա նու 
ոտից, չի թող նում, որ նա դուրս գա ջրից:

16. (116) ԼԾԵՆ

Ասում են, թե երբ մոն ղոլ նե րը Չար-Ղա թա յի առաջ նոր դու թյամբ հա սել են 
այս կող մե րը, տե ղա ցի նե րը լեռ նե րի կա տար նե րից քա րե կար կուտ են թա փել 
ձո րում գտնվող թշնա մու վրա: Ժո ղովր դին խրա խու սե լու հա մար մե նաս տա նում 
ապ րող Ներ սես քեր թո ղը շա րու նակ կրկնել է՝ «Լցե՜, լցե՜...», և ինքն էլ քա րեր է 
գլո րել վե րև ից. Հե տև ե լով Ներ սես քեր թո ղին՝ գյու ղա ցի նե րը եզ ներ են լծել քար-
քա շան նե րին, քա րե կույ տեր են բե րել, քա րե հե ղեղ են տե ղա ցել թշնա մու վրա և 
չեն թո ղել, որ նա ոտք դնի գյու ղը տա նող արա հե տին: Իսկ Ներ սես քեր թո ղը 
շա րու նա կել է կրկնել՝ «Լցե՜, լցե՜...»: Դրա նից էլ, ասում են, գյու ղի անու նը մա ցել 
է Լծեն:

17. (117) ՍՎԱ ՐԱՆՑ

Պատ մում են, որ երբ Լենկ-Թե մուրն ու զում է նվա ճել Հա յաս տա նը, մի ծեր 
զին վոր նրան ասում է. «Ուր ու զում ես գնա, մի այն Սյու նիք չմտնես»:

— Ին չու՞, — զար մա նում է Լենկ-Թե մու րը:
— Այս տեղ ճամ փա ու կա ծան բո լո րը դե պի ժայռ են տա նում, — պա տաս-

խա նում է ծեր զին վո րը: Նրանց տներն էլ քեր ծում են, բեր դե րը՝ ժայ ռե րի գլխին, 
վան քե րը նրան ցից էլ բարձր: Ամ պե րը ցածր են նրանց օջախ նե րից: Նրանց ո՛չ 
նետ կհաս նի, ոչ սուր ու թուր:

— Լա՜վ, — ասում է Լենկ-Թե մու րը, ես ամե նից առաջ նրանց կնվա ճեմ:
Եվ հար ձակ վում է Սյու նի քի վրա: Կռվում է մեկ օր, հինգ օր, տասն օր... Սյու-

նե ցի նե րը չեն հանձն վում: Ցե րե կը ծուխ է բարձ րա նում նրանց օջախ նե րից, գի-
շե րը վառ վում են նրանց կրակ նե րը: Լենկ-Թե մու րը խոս տում եր է շռայ լում, եր-
դում եր անում: Սյու նե ցի նե րը չեն հանձն վում: Մի այն մի գյու ղի մար դիկ ու զում 
են հանձն վել: Լենկ-Թե մու րը խոս տա նում է նրանց սրի չքա շել: Գյու ղի վար դա-
պե տը չի թող նում հանձն վեն: Ինչ անում, չի անում՝ չեն լսում: Հանձն վում են: 
Լենկ Թե մու րը նրանց քշում է մի դաշտ, ասում. «Ես խոս տա ցա ձեզ սրի չքա շել: 
Ես խոս քիս տերն եմ: Բայց ես երդ վել եմ ձեզ կեն դա նի չթող նել»: Եվ հրա մա յում 
է մի խան դակ (փոս) փո րեն, թա ղեն կեն դա նի: Այդ պես էլ անում են: Վար դա պե-
տը լսում է այդ մա սին, վերց նում է ծխա մա տյա նը, գյու ղի հին անու նը ջնջում, 
տե ղը գրում՝ Սև արանց շեն, այ սինքն՝ սև մարդ կանց, սև ե րես արա րած նե րի 
գյուղ: Եվ այդ օր վա նից գյու ղի հին անու նը մո ռաց վում է, մում է Սև արանց, որ 
հե տա գա յում դառ նում է Սվա րանց:
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18. (118) ՂՈ ՇՈՒՆ-ԴԱՇ91

Այս քա րա կույ տե րի տակ թաղ ված են զո րա վար նե րի, իսկ ուղ ղա հա յաց քա-
րե րի տակ՝ զին վոր նե րի դի ակ նե րը: Դրա հա մար էլ այդ գե րեզ ման նե րը կոչ վում 
են Ղո շուն-Դաշ (Զոր քի քար):

19. (119) ԲՈ ԼՈՒ ԿԱ ԼԸ92

Դա վիթ Բեկն ու նե ցել է Բո լի անու նով մի հաղ թան դամ և ու ժեղ թիկ նա պահ: 
Նա գրպա նում մեծ-մեծ քա րեր է պա հել, որոն ցով սպա նել է իրեն զայ րաց նող նե-
րին: Մի այն Դա վիթ Բե կին նա ծա ռա յել է հլու-հնա զանդ, կա տա րել նրա բո լոր 
ասած նե րը: Երբ Բո լին Շնհեր գյու ղի բեր դի գլխից քար է նե տել, քա րը հա սել է 
մին չև Որո տան գե տի ափը: Ամեն ան գամ, երբ գե տը 10-15 փթա նոց քա րեր է բե-
րել իր հետ, Բո լին մեն-մե նակ գրկել է այդ քա րե րը, բարձ րաց րել մին չև գյուղ և 
իրար վրա դնե լով կալ է սար քել: Այդ կալն է ահա, որ կոչ վում է Բո լու կալ:

20. (120) ԴԱՏ-ՄԵ ԼԻՔ93

Ա.

Խնա ծախ գհու ղի իշ խան Մե լիք Հայ կա զը չա րա սիրտ ու խստա բա րո մարդ 
է եղել: Նա հան ցա վոր գյու ղա ցի նե րին դրել է կո ղո վի մեջ, փա կել բե րա նը և գլո-
րել է մո տա կա բարձր լե ռան գա գա թից: Գլոր վող գյու ղա ցի նե րի «դատ-մե լիք» 
բա ցա կան չու թյու նից լե ռը ստա ցել է Դատ-Մե լիք անու նը:

Բ. (121)

Զան գե զու րում մի մե լիք է լի նում: Օր ու արև չի տա լիս գյու ղա ցի նե րին: Մի 
պատր վակ է փնտրում, որ դատ ու դա տաս տան տես նի նրանց հետ: Դատն էլ 
անում է մի սա րի գլխի, տեղն ու տեղն էլ պատ ժում: Մե ղա վոր նե րին դնում են 
քթո ցի մեջ, սա րի գլխից գլո րում ցած: Մի օր, երբ մե լիքն էլի նստում է դա տի, 
գյու ղա ցի նե րը կան չում են. «Դա՜դ ենք մե լիք, դա՜դ, դա՜դ» ու հար ձակ վում են մե-
լի քի ու նրա մարդ կանց վրա: Որին սպա նում են, որին էլ քշում սա րե րից դե նը, 
կորց նում: Եվ ազատ վում են մե լի քից: Սա րի անունն էլ մարդ կա՝ Դատ մե լիք է 
ասում, այ սինքն՝ որ մե լիքն այն տեղ է դատ ու դա տաս տան արել, մարդ էլ կա՝ 
Դադ մե լիք է ասում, այ սինքն՝ որ մե լի քից զզված, դադ եղած գյու ղա ցի ներն են 
նրան քշել այդ սա րից:

91 Գտնվում են Սիսիանի Ղարաքիլիսա գյուղի մոտ (Ծ. Կ.):
92 Գտնվում է Գորիսի շրջանի Շինուհայր գյուղում (Ծ. Կ.):
93 Գտնվում է Գորիսի շրջանի Խնածախ գյուղի մոտ (Ծ. Բ.):
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21. (122) ՆՎԱ ԳԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՀԱՅ ՐԸ

Էն ժա մա նա կեն, որ Սու ղու մուն իմաս տու նը քա րո զալ ա թա՝ ար դար կա-
ցե՛ք, օրեն քը նշանց ա տը վալ՝ թա մուզ ու րաց վա րու ցան քը թո ղալ ըն, տը վալ 
տա ղե րեն, ճըք նը վը րո թուն ըրալ: Աստ վա ծո թու նը ելալ ա մտա ծալ, տե սալ, որ 
ըն տի, որ ըդուք ըն տը վալ սը րե րեն, աշ խար քես մարդն իվիլ նա լու չի, խա րա բե-
քը լըց վո լու չի: Հրա մա յալ ա՝ Հո բեթն ան Սո բե թը մըն զուռ նան ա եր կա լալ, մընն 
ալ նա ղա րան, տյուս ըն եկալ մըն պե ցուր սա րու կլոխ: Հո բե թը տաս ներ կու նամ-
ղա ա փչալ, Սո բեթն ալ նա ղա րեն թխալ ա: էդ տաս նը եր կու նամ ղադ էդ ժա մա-
նա կեդ ին սա նեն տուր ա եկալ, Ըս տը ծա նա ըլալ, թարգ ըն ըրալ ճըք նը վը րո թու-
նը, եկալ աշ խարհք: Էդ ժը մը նա կաց ա զուռ նան տուր եկած ին սա նեն, հիբ որ 
փչում ըն, ըշ տեղ ալ որ ընի, օզում ա տյուս կյա թը մա շա:

22. (123) ԴԱՐԲ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՀԱՅ ՐԸ

Դամր չուց կըլ խա վո րը, ավա լի սըվ թա դամր չին Դա վիթ մար գա րեն ըլալ: 
Ին քը ար դար ըլալ, ար կա թը ծե ռուք փըռ նել ըլալ, կրա կու մը տը քըց նել, տնիլ 
ծնգա նը երան թա կել, ալ ոչ գյազ ըլալ, որ զըն դան: Դա վիթ մար գա րեն մըն շա-
գիրդ ըլալ պա հում, մըն օր ին քը դյու քա նան տյուս ա կյա լիս, շա գիր դը մա լիս ա 
մե նակ: Մըն վախտ մըն շոն կյա լիս ըս տի կող քին նստում, ըռըշ կի ոն նե րը մկրա-
տու ման տը նում իրուր երա, կլոխն ալ դնում ոն նե րեն երան: Շա գիր դը միտք ա 
անում, միտք անում, եր օնում են թահ րա վը ըր կա թու անա մըն գյազ շի նում, մըն 
ալ մըն զըն դան, գյա զա վը ար կա թը փռնում տը քըց նում, հա նում զըն դա նեն երան 
թա կում: Դա վիթ մար գա րան կյա լիս ա ծեռ քը մեկ նում, որ ար կա թը հա նե, ձեռքն 
էրում ա, մըն ալ ա մեկ նում, ալը հան էրում ա, մա լիս ա սա ռած: Շա գիր դին 
հըրց նում ա, թա՝ էս խե՞ ըս տի ա, շա գիր դը նշանց ա տա լիս գյազն ան զըն դա նը: 
Դա վիթ մար գա րան թո ղում ա տա կը՝ տակ, կը լո խը՝ կլոխ, տյուս կյա լիս քի նում:

Մհենգ գյազն ան զըն դա նը էն վըխ տան ա մա ցած:

23. (124) ՆԱԽ ԿԻՆ ՀՅՈՒՍՆ

Ավա լի այա մեն դուլ գյա րը հինչ-որ տա շել ըլալ, տա շե ղը ոս կի ըլալ տեռ նալ, 
ըրու գու նը հը վա քել ըլալ փեշ կը տա նել տոն ածել սան դու ղը: Մըն օր տա շե ղը 
փեշ կու մը քի նի լիս Քրիս տոս ջը հում ա, թա՝ ո՛ւս տա, էդ հի՞նչ ա, թա՝ դե ըս կի՛, տա-
շեղ ա, տա նում ըմ տը նիք կրա կեն էրիք: Թա՝ չէ՛, ախեր տա շե ղու ման չի, թա՝ չէ՛, 
տա շեղ ա: Քրիս տոս թա՝ բա՛ լում, դե որ տու ինձ խա բալ ըս, քու խեր-բա րա քյաթդ 
լհա տա շե ղու մը մա՝ անիս-անիս, տեր տակ նստիս: Ուս տան կյա լիս ա տոն, 
սան դու ղը պե նում, որ ոս կեն ածե, տես նում ա տա շեղ ա: Մհեգ էդ օրաց տեսն ա 
տյուլ գա րեն աչ քը լհա նեն կը նի տը շե ղեն երան, ինքն ակ քի շեր-ցե րեկ կա նե, 
hամա դե ոչ մա ղեն տա կեն կը նի, ոչ մա ղեն կըլ խեն:
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24. (125) ԷՇ

Աստ ված մի օր կան չում է կեն դա նի նե րին, որ խելք բա ժա նի: Ամեն կեն դա նի 
գա լիս է բա ժի նը վերց նում: Բո լո րից վեր ջը ներ կա յա նում է էշը: Աստ ված տա լիս 
է նրան իր մոտ մա ցած մի փոքր կտոր խել քը:

Էշն ասում է. — Բա ես էս փոքր կտոր խել քով ի՞նչ պի տի անեմ:
Վնաս չու նի, — ասում է Աստ ված, — վա ղը շուտ կգաս, ականջ ներ եմ բա ժա-

նե լու:
Էշը հե տև յալ օրը բո լո րից շուտ է ներ կա յա նում: Աստ ված մեծ-մեծ ականջ-

ներ է տա լիս նրան: Դրա հա մար էլ էշի խել քը փոքր է, ականջ նե րը՝ մեծ:

(Գո րի սի բար բա ռով) (126)

Աս տոծ մըն օր կան չում ա զիմ հեյ վան նե րին, վեր խել քը պի ժա նի: Աման հեյ-
վան կյամ ա ու րան փա յը ինք օնում, քյու նում: Չի ման վեր չին կյամ ա էշը: Ըս տը-
ծու կոխ կին էլ մըն թե քա լափ խրեկ խելք ա ինում, տամ ա իշին:

Էշն ասում ա. — Աս տո՛ծ, բա ես էս թի քյա խել քավս հո՞ւնց անեմ, շատ ա 
խրեկ:

Աս տոծ ասում ա. — Վը նաս չո նի, էքուց շուտ կի կյաս, ուն ջուկ նին եմ պի ժի-
նի լու:

Էշը էք սի օրը շուտ ա կյամ, մեծ-մեծ ըն ջուկ նի յա տամ, Աս տոծ էշին: Ըտա 
հե տի էլ իշին խել քը պա կաս ա, ուն ջուկ նին մեծ-մեծ:

25. (127) ԿԱ ՏՈՒ

Կա տուն Ըս տը ծու յայ լուխն ա իլալ: Մըն օր Աս տուծ ասալ ա. «Ա՛ կա տու-յայ-
լուխ, հի՞նչ ես օզում, վեր քըզ հե տի ինի»: Կա տուն ասալ ա. «Ես օզում եմ, վը եր 
տը նե րու մը զիմ մարթ, խո խա, կնեկ կու տոր վեն, մը նան մըն թաք պա ռավ, քոս 
կը նա նե քը, վեր ուն դուք ճաշ ու տե լիս ես ու րանց փայն օտեմ, տես նան վեչ»: Ըտա 
հե տի էլ Աս տոծ ըջըղ վալ ա, կատ վին դրախ տան տուս ըրալ, քի ցալ եր գի րը, համ 
էլ ասալ, թա՝ աման եր կե նող թող կլխին տա, փիշտ անի:

Հիշ գի դամ, համ էլ ասում են, թա Աս տուծ մըն-մըն կատ վին տա նում ա էլ լա 
քե թը սուր փում:

26. (128) ՉՂՋԻ ԿԸ

Չղջի կը վը եր մեյ դան ա կյա լիս, հիշ կա ղու շե րը մում են զար մա ցած:
Չարդն ասում ա. – Ղու շի նման չի, բայց թև եր ու նի, — քյի նում ա 

հրցնում, — հի՞նչ էակ ես, քույ րի՛կ:
—  Ես քեզ նման ղուշ եմ: Օզում ես էս սհա թըս թռնեմ բի դա եր գին քը:
Չղջի կը թռնում ա, մին ալ եր կյա լիս ասում ա. — Հը՛, ղո՞ւշ եմ, թ⅓ չէ:
—  Հա՛, տես նում եմ, վը եր ղուշ ես, — հաս տա տում ա չար դը, — դե վը եր ղուշ 

ես, պի տի ղու շե րին թա քա վե րին հարկ տաս:
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—  Ես վը եչ մի հարկ տալ չեմ:
—  Էն վախ տը պի տի ար ծի վի ջո ղա բը տաս, — ծիտն ասում ա, — ար ծի վին 

վը եր հարկ չտաս, քեզ ըն դու նիլ չի մեր ցե ղու մը:
Չղջի կը տես նում ա, վը եր թհենց ա, ղու շե րին անա հե ռա նում ա, քի նում ա 

մկնե րին կոշ տը:
Չղջիկն ասում ա. — Ես ծեր ախ պերն եմ, ղուշ չեմ:
Մի մո կուն ասում ա. — Թա վը եր մո կուն ես, մեր քշտին կարք կա. պետք ա 

մեր ցե ղա պե տին հարկ տաս:
—  Ես վը եչ մի հարկ տալ չեմ:
—  Էն վախ տը մեր մե ծին ջո ղա բը պի տի տաս:
—  Ինձ մեծ ու կու ճի չի հար կա վեր. կքի նամ ինձ հե տի ազադ ապ րեմ:
Չղջի կը թռնում ա քի նում նու մու տում պա տին ծա կը: Ցի րե կը վա խե նում ա 

վը եր տյուս կյա, հունց վը եր իրիք նա կը մեր ա մտնում, տյ⅔ւս ա կյա լիս: Թհենց 
ալ չղջի կը երթ վալ ա, վը եր յա շու մը վը եչ մի նին հարկ չտա:

27. (129) ՉՂՋԻ ԿԸ

Մը կան թա գա վո րը հոքմ ա ըրալ ալա կոչ կո չեն, ասալ. «Ա՛ հեյ վան, տու որ 
մոկն ըս, պա ըշ տե՞ղ ըս կեղ ված, խե՞ չիս թավ ջի տամ»: Ալա կոչ կո չը եր ա կա լալ 
թև ե րը պեց ըրալ, թա՝ ես խե՞ ըմ թավ ջի տա լիս քեզ, մահ լում ես քեզ պըր տա կան 
ըմ, տես նում չիս ըս տու քեր, ես ղուշ ըմ, ես ըշ տե՞ղու մոկն ըմ:

Մկան թա գա վո րը պի րում ա կի րում ղու շին թա գա վո րեն, թա՝ էս տե սակ 
մըն ղուշ կա, խե՞ տու ըն դուռ նա թավ ջի չիս ինք օնում, ըռընց թավ ջի պը ճըխ տը-
կե րու մը կե ո ղու լա կա ցած: Ղու շին թա գա վո րը էս որ լսում ա, հոքմ ա անում, 
ալա կոչ կո չեն տա նում ու րան կոշ տը, թա ա ղուշ, թա՝ որ ղուշ ըս, մեր օրեն քը խե՞ 
ըս կըրց նում, խե՞ չիս մեզ թավ ջի տա լիս: Ալա կոչ կո չը կե ռեք նին պեց ա անում, 
թա՝ ես մոկն ըմ, ես ըշ տե ղու ղուշ ըմ, ղու շին պա կե ռեք կը նի՞: Ղու շին թա գա վո րը 
մա լիս ա մհա թալ, կըլ խի վեր ելի լիս:

Էս թահ րա վը ալա կոչ կո չը ճոխ տեն ալ խա բում ա, դյո չա նը մհենգ ալ հա րամ 
ըն դի ջա նը դինջ, մա ղափ ապ րում ա:

28. (130) ԿԱ ՉԱ ՂԱԿ

Կա չա ղա կը մար դուն բա րե կամ է եղել, հաս կա ցել է նրա լե զուն: Նա վա ղօ-
րոք իմա ցել է, թե ինչ է կա տար վե լու (տու նը հյուր է գա լու, ղա րի բից լուր է ստաց-
վե լու) և այդ մա սին հայտ նել է մար դուն: Մի ան գամ կա չա ղակն ան գի տու թյամբ 
հա նում է երե խա յի աչ քը: Մար դը զայ րա նա լով տա նից դուրս է անում կա չա ղա-
կին: Սա ընկ նում է չո լե րը, բայց չի մո ռա նում իր հին բա րե կա մու թյու նը: Նո րու-
թյուն իմա նա լիս գա լիս, նստում է մար դու տան պա տին կամ ծա ռի ճյու ղին և 
այն քան չըռթ-չըռ թում, մին չև որ մե կը դուրս է գա լիս տա նից և շնոր հա կա լու թյուն 
է հայտ նում կա չա ղա կին նրա բե րած նոր լու րի հա մար, որից հե տո կա չա ղա կը 
թռչում գնում է:
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ՔՉԵ ՂԱ ԿԸ (131) 
(Գո րի սի բար բա ռով)

Մըն վըխ տի քչե ղա կը մառ թին հին գեր ա իլալ, մառ թի լու զու ա գի դա ցալ: 
Մառթն ա քը չե ղա կը լավ ըխ պե րու թյուն ընի լիս են իլալ: Հունց ա իլալ, քչե ղա կը 
մառ թին խու խին աշ կը չգի դա լավ տուս ա կա լալ: Հա՛, մը տաս ին գյավ, վեր ասեմ, 
քը չե ղա կը հա ման հինչ գի դա լիս ա իլալ, մըն օր, էր կու օր առա՛ մար թին հայտ նալ 
ա, թա՝ էս հինչ պա նը ըս հենց ա ինի լու, յա տո նը մառթ ա կյա լու, յա զը րի բա խա-
բար ա կյա լու: Քյաս մա ասած, աման հինչ գի դա ցալ ա, համ էլ մառ թին խա բար 
տու վալ: Հե նա վեր ան գի դութ կու մառ թին խու խին աշ կը տուս ա կա լալ, մառն 
ըջըղ վալ ա, քը չը ղա կին թա կալ, տա նան տուս ըրալ: Քչե ղա կը ին գյալ ա չո լե րը, 
ամ մա մին չևի մը հեկ էլ, վեր մառ թին տա նը մըն թա զա խա բար ա կյա լիս ու նում, 
քը չե ղա կը ին սա փը կուր ցը րալ չի, կյամ ա մառ թին տա նը պա տին, յա ծա ռին 
ճըղ նին եր կյամ, չըռթ չըռ թում, դե զա նը մը նը տա նան տուս ա կյամ, ասում. «Հա՛, 
գի դա ցինք, ա քչե ղակ, խեր ինես»: Ըն դա նա ետը քչե ղա կը թըռ նում ա, քյու նում:

29. (132) ՉԸ ՓԸՐ ԾԱ ԿԻ

Ղու շին թա գա վո րը մըն հետ հոքմ ա ըրալ, թա՝ ղու շե րեն որը որ շուտ կյա 
ու րան կոշտ հըս նե, չին ա տա լու:

Ղը րը ղու շը էս որ լսլ ա, հղե ա ըն գալ:
Մըն չը փըր ծա կե, դե չըփր ծա կեն մըն կուզ տի, ան պետք ղուշ ա, նես տա ա 

կա ցալ ղը րը ղու շին հաք վան, մտալ թև են տա կը:
Ղը բը ղու շը որ տեղ ա հը սալ, վեր ա եկալ, որ մընխ րեգ դին ջա նա, իրես-մի-

րես լը վա նա, քի նի ղու շե րեն թա գա վո րեն առա ջը: Ին քը-ինքն ալ միտք ըլալ 
անում, թա՝ ալ հո՞ւ կկա րե ու րա նա նա շուտ տեղ հըս նե, ար խա յին ըլալ: Հա մա էն, 
որ չը փըր ծա կեն տեղ հըս նե լի բաշ տան ղը րը ղու շին հաք վան պուք ա եկալ, քե-
ցալ թա գա վո րեն ըռըշ կին ոն նը կա ցալ: Թա գա վո րը ըտուր եր կու չին ա տա լիս, 
որ էն կուզ տի տե ղա վը ըտի մեծ հը նար ա նշանց տվալ:

Մհենգ չը փըր ծա կուն ճեխտ ըսե րեն ալ սիպ տակ նշան կա. էդ ղու շին թա-
գա վո րեն տված եր կու չինն ա:

30. (133) ՀԱՎ

Մըն հետ հինչ-որ ղուշ-ղա նադ կան, թուփ ըն կյա լիս, մը սըլ հաթ անում, թա՝ 
թա որ Աստ ված աճո ղե, էգուց կթռնիք քի նիք փը լան տե ղը: Հա վը եր ա օնում, 
թա՝ Աս տը ծեն գյո րա հի՞նչ կան, օզում ա աճո ղե, օզում ա՝ աճո ղե ոչ, ես թըռ նե լու 
ըմ, քի նիմ:

Քը շը հա նը օման եր ըն կե նում, թև ը նեն թափ տա լիս, թըռ նում, քի նում, հա-
մա էն, որ հա վը հար չանք չա լիշ ա կյա լիս, թը վե րեն անում, կա րում չի տա փան 
պըրց րա նա: Աստ ված ըն դուր ու րան հըմ բար դու թու նեն հե տե ըտի պատ ժալ ա: 
Մհենգ էն օրաց տեսն ալ հա վը ալ կա րում չի թըռ նե, թա չէ ավալ նման ղու շու 
ման ինքն ալ ըլալ թռնում:
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ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. (134) ԳԱ ՎԱ ԶԱՆ-ՍՅՈՒՆ
Ա.

Առաջ նե րը, աբե ղա յին վար դա պե տա կան գա վա զան տա լու ժա մա նակ, 
եպիս կո պո սը պա տա րա գե լուց հե տո հան դի սա վոր կեր պով դուրս էր գա լիս տա-
ճա րից և երեք ան գամ խունկ ծխում այս գա վա զան-սյան առաջ: Եթե աբե ղան 
ար ժա նի էր վար դա պե տա կան գա վա զա նի՝ գա վա զան-սյու նը շարժ վում էր, իսկ 
եթե ոչ՝ մում էր ան շարժ: Դրա հա մե մատ էլ վար վում էր եպիս կո պո սը:

Բ. (135)

Լանկ թա մու րը կա մե նա լով այս սյուն-գա վա զա նը հիմ ո վին կոր ծանլ՝ հրա-
մա յել է տասն զույգ գո մեշ լծել, և նրանց լծե րից գու թա նի փո կով կա պել սյուն-
գա վա զա նը: Երբ գո մեշ նե րը սկսել են քա շել՝ փո կը կտրվել է, բո լոր գո մեշ նե րը 
ձորն են թափ վել, իսկ սյա նը ոչ մի վաս չի հա սել: Այս «կաղ դևը» հրա մա յել է, 
որ վան քի մեջ էլ փայտ դար սեն, վա ռեն, որ պեսզ վանքն էլ այր վի: Կրա կը վա ռել 
են զան գա կա տան տակ, և ահա՛ թե ին չու այդ օրից սկսած Տա թևի զան գակ նե րը 
այլ ևս լավ ձայ չեն հա նում94:

2. (136) ՀՈՎ ՀԱՆ ՈՐՈՏ ՆԵ ՑՈՒ ԳԵ ՐԵԶ ՄԱ ՆԸ

Հով հան Որոտ նե ցին կա մե նա լով իր գե րեզ մա նը ան հայտ պա հել՝ մեռ նե լիս 
պատ վի րել է, որ իր կող քին կաթ սա յով կաթ, մյու սին գի նի թա ղեն: Ուս տի և 
այժմ, երբ Սո ղո մո նի են նա յում՝ որ պես զի նրա գե րեզ մա նը գտնեն, տես նում են, 
որ նա թաղ ված է Կար միր ու Սպի տակ ծո վե րի մեջ և չեն կա րո ղա նում գտնել:

(Գո րի սի բար բա ռով) (137)

Մին չևի մը հեկ էլ Օհան Ու րուտ նե ցու կե րեզ մա նին տե ղը գյու դող չկա: Ասում 
են, Ու րուտ նե ցին թաղ ված ա Սև նա Սիպ տակ ծու վե րին ղա թու մը: Սև նա Սիպ-
տակ ծո վերն էլ մեծ են, ու րու րա նա հե ռու, հո՞ւ գի տա, թա ըշ տեղ են:

Էտ էլ ընտ րա հե տի են ասում, վեր Օհան Ու րուտ նե ցին մռնի լից առաջ վա-
սյաթ ա ըրալ, վեր ու րան կե րեզ մա նու մը մըն կուպ րուն կար միր կի նի տի նեն կըլ-
խը տա կին, մըն կուպ րուն էլ սիպ տակ կի նի տի նեն վըն տե րին տա կին:

Թը հենց էլ ըրալ են, ըտա հե տի էլ ասում են, թա Օհան Ու րուտ նե ցին հե նա 
Սրնա Սիպ տակ ծու վե րին մի ջին թա ղած: Ին քը ու զա ցալ չի, վեր ու րան կե րեզ-
մա նին տե ղը գի դան, վըխ ծալ ա, թա հա յե րը կկյան վըս կըռ նին կի րիզ մա նան 
տուս օնեն:

94  Արքայիկն այս տարբերակը վերցրել է Լեոյի «Իմ հիշատակարանը» (եր. 135) գրքից (Ծ. Կ.):
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3. (138) ԲԱՐ ԴՈՒ ՂԻ ՄԵ ՈՍ ԱՌԱ ՔՅԱԼ

Բար դու ղի մե ոս առա քյա լը Պարս կաս տա նից վե րա դառ նա լիս իր աշա կերտ-
նե րի հետ գա լիս է Ատր պա տա կա նով և անց նե լով Երասխ գե տը՝ մտնում է Սի-
սա կա նի սահ ման նե րը, սկսում քա րո զել Որդ վատ գյու ղում, Արև իք գա վա ռում, 
Բաղ քում և Գողթ նում: Ապա սուրբ առա քյա լը կա ռու ցում է եկե ղե ցի Գողթ նի 
արևմ տյան ծայ րա մա սում, մի ժայ ռի վրա, իրենց կա ցա րա նի գրա ված տե ղում: 
Նրա անու նը կո չե ցին Տյառ նըն դա ռաջ և այն տեղ մե ծա մեծ հրաշք ներ գոր ծե ցին: 
Քա նի որ Որդ վատ գյու ղում վա սա կար է ջու րը, որ ամեն տա րի ոռո գում էր բո-
լոր բո լոր դաշ տերն ու այ գի նե րը, աղո թե ցին ու հան կար ծա կի խա փա նե ցին այդ 
ջու րը, որի տե ղը դեռ մին չև այ սօր երև ում է:

4. (139) ՇԱ ՂԱ ՏԻ ԵԿԵ ՂԵ ՑԻ

Գո վե լի և քաջ երի տա սարդ Բա բի կը, որ իր հայ րե նի ժա ան գու թյա նը տեր 
դառ նա լուց հե տո ել նում է որս անե լու Սյու նյաց որ սա սուն ու որ սա ռատ վայ րե րի 
լեռ նե րում, ու րա խա նա լու և զվար ճա նա լու սո վոր տե սա րան նե րով՝ խնջույք նե-
րով ու խրախ ճանք նե րով, նաև տես նե լու գա վառ նե րի որ պի սու թյու նը՝ իր իշ խա-
նու թյան առա ջին տա րում: Եվ նա, այդ պես առաջ անց նե լով, տե սավ այս սի րե լի 
աշ խար հը ողոր մե լի տես քով՝ մարդ ու անա սու նից թա փուր, գե ղե ցիկ և հար մա-
րա վոր ավան ներն ու շե նե րը, գյու ղերն ու ագա րակ նե րը հիմ ա կոր ծան ար ված, 
ամ բող ջը ոչն չաց ված ու ավե րակ դարձ ված:

Այս ող բա լի պատ կեր նե րը տես նե լուց հե տո անց նում է Ծղուկ գա վա ռը, 
հաս նում է Շա ղատ բնա կե լի ավա նը, դի մում է դե պի արև ե լյան կող մի հան դի-
պա կաց մի բլու րը: Հենց այդ ժա մա նակ բլրից մի եղ ջե րու է դուրս գա լիս և խու-
ճա պի մատն վե լով փախ չում է՝ իրեն գցե լով եկե ղե ցաբ լու րը: Բա բի կը, արա գա-
քայլ ձի ով հե տապն դե լով, եղ ջե րո ւի հե տև ից բարձ րա նում է եկե ղե ցաբ լու րը: Եվ 
այն ժա մա նակ ձի ու ոտ քե րը խրվում են բլրի մեջ, իսկ եղ ջե րուն բլրում անե րև ու-
թա նում է: Սյու նյաց տեր Բա բի կը, ձի ուց իջ նե լով եկե ղե ցաբլ րի վրա, հրա մա յում 
է բազ մու թյա նը ձի ու խրված ոտ քեը դուրս քա շել բլրից: Եվ երբ Սյու նյաց տեր 
Բա բի կի շքախմ բի բազ մու թյու նը ուժգ նո րեն դուրս է քա շում, կրկին սաս տիկ 
զար մանք ու ահ է հա մա կում ամ բողջ բազ մու թյա նը, որով հե տև ձի ու ոտ նա տե-
ղե րից անու շա հո տու թյուն է բու րում և գրե թե ամ բողջ գա վա ռա ձո րը լցնում: Սյու-
նյաց տեր Բա բի կը հրա մա յում է բազ մու թյա նը՝ քան դել բլրի հո ղը: Եվ քան դե լով 
հո ղը՝ նրա տակ տես նում են քա րա կոփ չքնա ղա շեն եկե ղե ցի, որ պի սի հրա շա լի 
ճար տա րա պե տա կան կա ռուց վածք ու րիշ ոչ մի տեղ չկար. գմբեթն ու խո րան նե-
րը քա ռա կողմ էին, մի ա հարկ, մեկ ընդ հա նուր տա նի քով և ոչ թե առան ձին, ինչ-
պես ու րիշ քա րա կերտ եկե ղե ցի ներն են:

Եվ բա ցե լով Ստե փա նոս Նա խավ կա յի սուրբ եկե ղե ցու դռնե րը՝ տես նում են 
բազ մա քա նակ ոս կե ու ար ծա թե խա չեր, բա զում պատ վի րա նագր քեր, Սյու նի քի 
բո լոր եկե ղե ցի նե րի ու րիշ սպասք ներ՝ յու րա քան չյու րը իր գյու ղա քա ղա քի գրու-
թյամբ, ինչ պես նաև սուրբ ու պատ վա կան նա հա տակ նե րի ան թիվ և ան հա մար 
նշխար նե րը, որոնք մա ցել էին եկե ղե ցու պա տե րի մեջ:
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Շա ղա տի եկե ղե ցու այս հայտ նու թյու նը և սրբու թյուն նե րի գյու տը եղան Հո-
ռի ամ սի մե կի օրը: Եվ այն ժա մա նակ ամեն տա րի Սյու նյաց տերն ու եպիս կո պո-
սը հան դես գու մա րե լով՝ տո նախմ բու թյամբ նշում էին սուրբ եկե ղե ցու երև ման 
օրը՝ որ պես ամ բողջ Սյու նյաց աշ խար հի մայր եկե ղե ցու օր:

5. (140) ԿԱ ՊԱ ՆԻ ԱՎԵ ՐՈՒՄՆ ՈՒ ԲԱ ՂԱՑ  
ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԱՆ ԿՈՒ ՄԸ

Այն տա րում, երբ հա յոց հինգ հա րյուր հի սու ներ կու թվա կանն էր (1103թ.), 
եղավ Կա պան գա վա ռի և Բա ղաց ամուր աշ խար հի ավեր ման ու նրանց թա գա-
վոր նե րի և իշ խան նե րի տի րա պե տու թյան վե րաց ման սկիզ բը, որի մա սին կար-
դա ցինք ու իմա ցանք Սյու նյաց եպիս կո պոս Տեր-Ստե փա նո սի թղթից, որ գրել էր 
հո յա կապ Անի քա ղա քում՝ Մխի թար քա հա նա յի՝ քա ղա քի ավագ երե ցի և սուրբ 
կա թո ղի կեի փա կա կա լի խնդրան քով:

Մեծ կո տո րա ծի պատ ճառն էլ այս էր. Սե նե քե րիմ թա գա վո րը գնում է Պարս-
կաս տա նի մայ րա քա ղաք Սպա հան՝ Մե լիք շահ սուլ թա նին տե սակ ցու թյան: Հան-
դի պե լով նրան՝ բարձ րա գույն փառ քով մե ծար վում է ու նստեց վում վե րևի տե-
ղում: Սուլ թա նը խիստ սիր ված մի ծա ռա ու ներ՝ Չորթ ման անու նով, որը նրա 
մոտ մատռ վա կու թյուն էր անում: Ճա շի ժա մա նակ սա գի նով խիստ նե ղում է 
Սե նե քե րիմ թա գա վո րին, որը թեև շատ պար գև ներ է խոս տա նում նրան, բայց 
նա ու շադ րու թյուն չի դարձ նում: Ապա խոս տա նում է Չորթ մա նին տալ իր դուստ-
րը, որի հա մար, իրենց սո վո րու թյան հա մա ձայն, Չորթ մա նը հան գույց է դնում 
Սե նե քե րի մի գո տու վրա՝ որ պես նշան այդ խոստ ման, ու տա նում, ցույց է տա լիս 
սուլ թա նին: Դրա նից հե տո կա տա կով աս ված այն խոս քե րը Չորթ մա նը խո րա-
ման կու թյամբ պա հում էր իր մտքում՝ խժդժու թյուն առաջ բե րե լու նպա տա կով: 
Ապա հաս նե լով բարձր դիր քի և իշ խա նու թյան՝ Սե նե քե րի մից պա հան ջում է 
խոս տա ցած աղ ջի կը: Իսկ նա խիստ խոս քե րով է պա տաս խա նում՝ ծաղ րե լով 
նրա պա հան ջը: Այն ժա մա նակ, երբ Չորթ մանն իմա նում է թա գա վո րի կար ծի քը, 
ըստ որի իր պա հան ջի կա տա րում անհ նա րին էր, սկսում է դա ժան հա լա ծանք-
նե րով ու տե սակ-տե սակ նե ղու թյուն նե րով կե ղե քել և ավե րել նրա ամ բողջ տե-
րու թյու նը:

Ահա հենց սա եղավ այս աշ խար հի ավեր ման սիզ բը, և այդ թա գա վո րու թյունն 
օրըս տօ րե սկսեց թու լա նալ ու ապա վե րա ցավ: Այն ու ներ իրեն են թա կա քա ռու սե-
նե րեք բերդ, որոն ցից տաս ներ կուսն ան վա նի էին, քա ռա սու նութ վանք, հա զար 
ութ գյուղ, մայ րա քա ղաքն էլ Կա պանն էր: Դա Բաղ քի թա գա վո րու թյունն էր:

6. (141) ՎԱՐ ԹԵ ՐԸ ՊՈՒՔ ՉԻ ՏԱՔ

Լենկ-Թե մու րը ու րան զոր քա վը կյա մա հըս նում պար սիկ նե րին եր գի րը: 
Զորք, հինչ զո¯րք, թիվ կա ըստ ղե րին, թիվ չկա Լենկ-Թե մու րին զոր քին: Պար-
սիկ մեծ բա նաս տեղծ Հա ֆե զը աղ ու հա ցավ և հպա տա կու թյան խնդրան քավ 
տյուս ա կյամ Լենկ-Թե մու րին առա ջը:
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Լենկ-Թե մու րը ասում ա . — Տու հուվ ե՞ս:
— Ես Հա ֆիզն եմ:
— Ես հունց գի դա՞մ, վեր տ⅔ւ Հա ֆիզն ես:
Հա ֆիզն ասում ա. — Կան չի թո ռա նըս, հը լը հար ցում ըրա, իմ կի րած նես ան-

կյիր գյու դում ա, քը զե տե կա սե»:
Հա ֆե զի թոռ նի կը՝ շատ փոք րիկ ու սի րուն մի աղջ նակ, կանգ նում է և հուզ-

մուն քով սկսում ար տա սա նել. «Վար թե րը պուք չի տաք…»:
Լենկ Թե մու րը եշում ա, եշում, սեր տը կը կը ղում ա, ասում ա. — Լյավ Հա-

ֆիզ, ես ծեր քը ղա քեն վաս չեմ տալ: Թ՛ ես էս ըշ խար քես մեծ տերն ու տի րա-
կալն եմ, տ⅔ւ էլ մեծ բա նաս տեղծն ես, Շի րա զը քեզ եմ բաշ խում:

7. (142) ԽԱ ԶԱԼ ԿԱՊԻ ԱՂ ԲՅՈՒ ՐԸ95

Սա զու լալ ու հորդ մի աղ բյուր է, մո տը կա «Թաք ծառ» կոչ ված մի չի նա րի, 
որ սուրբ է հա մար վում: Իշ խա նա սա րի ստո րոտ նե րը գնա ցող տա փաս տա նի 
քոչ վոր նե րը իրենց քո չե րով, աղ բյու րի ջրի հույ սով, միշտ եկել են այս կող մե րը՝ 
չո րաց րել արոտ նե րը և թա լա նել շրջա կա բնա կիչ նե րին: Քոչ վոր նե րի ոտքն 
իրենց կող մե րից կտրե լու հա մար՝ Խոտ, Շի նու հայր և Քա րա հունջ գյու ղե րի 
բնա կիչ նե րը հա վա քել են իրենց ոչ խար նե րի մի տար վա խու զած բուր դը և նրա-
նով խցել են աղ բյու րի ակը: Զրկվե լով ջրից տա փաս տա նից՝ քոչ վոր նե րը այ լևս 
չեն եկել այս կող մե րը և ժո ղո վուրդն ազատ վել է նրանց աս պա տա կու թյու նից:

8. (143) ՅԱՅ ՋԻ96

Թշնա մի նե րի հար ձակ ման ժա մա նակ Որո տա նի ձո րի բնա կիչ նե րը ամ րա-
նում են Լծեն գյու ղի ժայ ռե րում: Եր կար ամիս ներ տև ող պա շար ման ըն թաց քում 
սպառ վում է պա շար ված նե րի աղը: Մի երի տա սարդ որ սորդ հանձն է առ նում 
գնալ Շեն հեր՝ աղի: Ան տա ռի մեջ հան դի պում է Յայ ջիկ անու նով կի սա վայ րե նի 
մի աղջ կա, որը տես նե լով որ սոր դին՝ փախ չում է: Աղը Լծեն հասց նե լուց հե տո, 
որ սոր դը նո րից գնում է Յայ ջի կի հե տև ից: Գտնե լով նրան ամուս նա նում է հե տը 
և կիր ճի խոր քից բարձ րա նա լով լե ռան կա տա րը, տուն է հիմ ում, ըն տա նիք 
կազ մում: Ժա մա նակ անց, որ սոր դը նեղ վե լով թշնա մի նե րից, գեր դաս տա նով իջ-
նում է ձո րը, թաքն վում ան մատ չե լի տե ղե րում և այն տեղ գյուղ հիմ ում, որը ան-
տա ռաբ նակ աղջ կա անու նով կոչ վում է Յայ ջի:

9. (144) ԴԱ ՎԻԹ-ԲԵ ԿԻ ԳԵ ՐԵԶ ՄԱՆ97

 Երբ Դա վիթ-բե կը հի վան դա նում ու մեռ նում է, Տա թևի վան քից հա տուկ 
նրա հա մար գա լիս է ծե րու նի Հո վա կիմ եպիս կո պո սը (Պապ կոչ ված) և մեծ հան-

95 Խոտ գյուղի ճանապարհին (Ծ. Կ.):
96 Գորիսի շրջանի այժմյան Հարժիս գյուղը (Ծ. Կ.):
97 Գտնվում է Ղափանի Հալիձոր գյուղի եկեղեցու գավթում (Ծ. Կ.):
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դի սով թա ղում նրան Հա լի ձո րի եկե ղե ցու գավ թում: Ասում են, թե Դա վիթ-բե կի 
գե րեզ մա նին մի այն մի ծա ղիկ կա քան դակ ված և այն էլ՝ երե սով դե պի հո ղը, 
որ պես զի թշնա մի նե րը չկա րո ղա նան ճա նա չել և ոս կոր նե րը հա նել:

10. (145) ՇՈՒՆ-ՖՐԱՆ ԳՅՈՒ ԼԻ ԳԵ ՐԵԶ ՄԱՆ98

Մե լիք-Ֆրան գյու լը, որ հայտ նի է Շուն-Ֆրան գյուլ անու նով, իբ րև ու րա ցող 
ու դա վա ճան, մահ վա նից հե տո թաղ վում է հա սա րա կաց գե րեզ մա նո ցից հե ռու, 
առան ձին: Ան ցորդ նե րը մին չև այ սօր էլ իրենց պարտքն են հա մա րում մո տե նալ 
նրա գե րեզ մա նին և թքել վրան:

11. (146) ԱՆՁ ՆԱ ԶՈՀ ԵՂ ԲԱՅՐ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՐԵԶ ՄԱ ՆԸ99

Նա խի ջև ա նի խա նի զին վոր նե րը եր կու խմբի բա ժան ված հար ձակ վում են 
Քա րա շեն և Քա րա հունջ գյու ղե րի վրա: Քա րա շե նը շու տով անձ նա տուր է լի-
նում: Աս պա տա կող նե րը թա լա նում են գյու ղը և գե րի տա նում երի տա սարդ նե-
րին: Քա րա հուն ջը պաշտ պան վում է. գյու ղա ցիք ապաս տա նում են եկե ղե ցում և 
սե ղա նի վեմ քա րով ծած կում են դու ռը: Խա նի զին վոր նե րը փոր ձում են քան դել 
եկե ղե ցին, բայց չեն կա րո ղա նում: Բե րում են դաշ տում բռնված եր կու քա րա հուն-
ջե ցի եղ բայր նե րի, որոնց հայ րը նույն պես գտնվում էր եկե ղե ցում, և ստի պում են 
նրանց աղա չել իրենց հո րը, որ պես զի նա բաց անի եկե ղե ցու դու ռը՝ խոս տա նա-
լով խնա յել թե՛ եղ բայր նե րի և թե՛ նրանց հոր կյան քը: Եղ բայր նե րը թուր քե րեն 
լեզ վով աղա չում են հո րը բաց անել դու ռը, իսկ հա յե րեն՝ հա կա ռակն են պնդում: 
Տես նե լով, որ եկե ղե ցու դու ռը չի բաց վում, խա նի հրո սակ նե րը իրենց սրե րը 
դնում են եղ բայր նե րի վզին և կան չում են նրանց հո րը, որ ազա տի զա վակ նե րին: 
Սա կայն, հայ րը ևս չի բա ցում եկե ղե ցու դու ռը և, ար ցունք ներ թա փե լով, զո հա-
բե րում է հա րա զատ զա վակ նե րին:

12. (147) ԱՂՈՒ ԴԻԻ ՄԱ ՀԱՐ ՁԱ ՆԸ100

Պատ մում են, որ ժա մա նա կին պար սից մարզ պա նը իր մոտ է կան չում Սյու-
նյաց երեք իշ խան նե րի, որ պես զի ձեր բա կա լի նրանց: Կռա հե լով մարզ պա նի 
միտ քը՝ իշ խան նե րը չեն ներ կա յա նում: Պար սից մարզ պա նը մեծ զոր քով հաս-
նում է Աղու դի: Հա յե րը հաղ թում են, բայց կռվի դաշ տում ընկ նում են Սյու նյաց 
երեք քաջ իշ խան նե րը: Նրանց հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու հա մար աղուդ ցի նե-
րը մի դամ բա րան են կա ռու ցում, ուր ամ փո փում են զոհ ված իշ խան նե րի աճյուն-
նե րը, իսկ դամ բա րա նի վրա էլ կանգ նեց նում են աշ տա րա կա ձև մի գե ղե ցիկ մա-
հար ձան:

98 Գտնվում է Ղափանում (Ծ. Կ.):
99  Գտնվում է Գորիսի շրջանի Քարահունջ գյուղի եկեղեցու դռանը (Ծ. Կ.):
100  Գտնվում է Սիսիանի Աղուդի գյուղի մոտ:
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13. (148) ԴԱ ՎԻԹ ԲԵԿ
Ա.

Մե լիք Փռան գյու լը մին ջա հել, սի րուն աղ ջիկ ա ու նե նում, էտ աղջ կանտ հե-
րը տամ ա Մեհ տի Ղու լի խա նին, որ խա նին աչ քը ու րան վրա քաղցր ինի:

Խա բա րը (լուր) գնում ա հաս նում Դա վիթ Բե կին: Ասում են Դա վիթ Բեկ, բա 
ասիլ չես, թե էտ մուռ տառ Մե լիք Փռան գյու լը իրան գյո զալ աղ ջի կը տվել ա քավ-
թառ Մեհ տի Ղու լի խա նին:

Դա վիթ Բե կը ոտը տա փով ա տա լիս, ձին նիհ ա ել նոմ, իրան թիկ նա պահ-
նե րի հետ գա լիս ա Ար ծը վա նիկ, որ իրան աչ քո վը տես նա, ան կա ճո վը լը սի:

Գա լիս ա Մե լիք Փռան գյու լի դռա նը վեր ա գա լիս, կան չում Փռան գյու լին 
տա նից դուրս, ասում. — Աղ ջիկտ ու՞ր ա.

Դե՛, բա նը բա նից անց կա ցած ա լի նում, կա րա՞ էլ Փռան գյու լը ասի՝ չէ: Ընկ-
նում ա Դա վիթ Բե կի ոտ նե րը, թե՝ մի ղա լաթ ա արել եմ, էս ան գամ ինձ բախ շի:

Դա վիթ Բեկն ասում ա. — Որ հի մի աղջ կանդ ես ծա խել, էքուց էլ հա վատդ 
կը ծա խես, էլ օր էլ՝ ինձ:

Հրա մա յում ա՝ Մե լիք Փռան գյու լին կա պում են մի գիժ ձի ու պո չից ու բաց 
թող նում...

Բ. (149)

Դա վիթ Բե կը պա շար ված է եղել Հա լի ձո րի բեր դում. պար սից շա հը հա զար 
ու մի հնար է մտա ծել ու չի կա րո ղա ցել բեր դը գրա վի: Չորս ձի ու քա ռա սուն օր 
ծա րավ է պա հել, հե տո բաց թո ղել բեր դի կող մե րը ման գան. ասել է՝ որ տեղ որ 
խրխնջան, ոտ նե րը գետ նին խփեն, քան դեն, ու րեմ իմա ցեք, որ ջուրն էն տե ղից 
էլ գետ նի տա կով գնում է բեր դի կող մը: Էդ պես էլ արել են: Ձի ե րը երբ որ լսել են 
գետ նի տա կից փող րակ նե րի մի ջով վա զող ջրի ձե նը, խրխնջա ցել են ու սկսել 
ոտ նե րով քան դել գե տի նը: Բաց են արել ձի ե րի քան դած տե ղը, ջար դել թրծած 
փող րակ նե րը, ջու րը կտրել և Դա վիթ Բե կի զոր քե րին ծա րավ թո ղել:

Գ. (150)

Դա վիթ Բե կը, որ կռիվ է գնում Օր դու վա րի վրա, հաղ թե լուց հե տո հրա մա-
յում է, որ իր զին վոր նե րը թա լա նեն բո լոր հա րուստ մահ մե դա կան նե րին: Դե՛ թա-
լան է էլի, մի եր կու ան խիղճ զին վոր ներ մի խեղ ճի էլ են թա լա նում: Տա վա րը, 
ոչ խա րը որ բե րում են բե կի առա ջը, բե կը նա յում է տես նում, մի լղար կով էլ կա, 
կեղ տոտ քնձռո տած, ասում է՝էս կո վը հա րուսւս տի չի, ո՞ր խեղ ճին էք թա լա նել, 
ասա ցե՛ք: Վա խից վիզ չեն առ նում, Դա վիթ Բե կը Դա լի Քե շի շին (Տեր-Ավե տիս) 
հրա մա յում է, որ կո վա տի րո ջը ճա րեն: Կո վը քա ղա քու մը ման են ածում, որ տե րը 
հայտն վի: Դուրս է գա լիս մի աղ քատ թուրք, յոթ երե խա յի տեր, անունն էլ՝ Ալի: 
Նրան բե րում են բե կի կող քը: Դա վիթ Բե կը հրա մա յում է պինդ թա կել կո վը 
խլող նե րին և ասում է. «Ով որ սրա նից հե տո դիպ չի աղ քա տի ու նե ցած-չու նե ցա-
ծին, գլու խը կը կտրեմ»: Հե տո էլ Ալուն ձի, կով, ոչ խար փող-բան է տա լիս, թե՝ 
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գնա, քեզ հա մար ապ րի: Ալին օրհ նում է Դա վիթ Բե կին և ու րախ-ու րախ հե ռա-
նում: Ասում են, թե դրա նից հե տո Դա վիթ բե կի մար դի կը ձեռք չեն տա լիս աղ-
քատ նե րին, ու զում է հայ լի նի, թուրք, թե՝ ղզլբաշ:

14. (151) ՏԱ ՎԻԹ ԲԵ ԳԻՆ ՆԱՂ ԼԸ

Մեհ տի Ղու լի խա նը Զան գա զու րու մը նստած խա նու թյուն ընի լիս ա ⅔ւն⅔ւմ: 
Մըն օր Իրա նին ղո լան մը մոլ լա յա կյամ, թա՝ «Մեհ տի Ղու լի խանն ապ րած կե-
նա, ինձ մըն իրա վունք տո, քի նամ սաղ Ղա րա բա ղին, մըն էլ Զան գա զու րին շի-
ներ քու մը մե չիտ նի շի նեմ, եղ ցեքն էլ քան դեմ»: Խա նը համ իրա վունք ա տամ, 
համ էլ մըն իրեք ղա չաղ, թա՝ քի նա:

Մոլ լան ⅔ւնգյում ա շե ներ քը, վեր ու րան ասածն անի, աման տեղ էլ ասում ա. 
«Քրիս տոսն Աստ ված չի, Աս տո ծը Փեյ ղամ բարն ա»:

Ղը փա նին Տա վիթ Բե գը էս պանս լը սում ա, շատ ա ըջըղ վում, ⅔ւրան քը ռա-
սուն դա լու նե րին մի չին մըն Թ⅔ւլի Ար զու ման ա ⅔ւն⅔ւմ:

Ասում ա. — Ար զու մա՛ն, յեր կաց քի նա էն մոլ լին ճա րի պեր իմ կոխկս:
Տա վիթ Բեգն էլ ու րան սալ դաթ նին ա ⅔ւն⅔ւմ, Ար զու մա նը մըն քա նի հո քի 

նը հե տը յեր ա օնում, քյու նում: Ըս տեղ-ըն դեղ, ⅔ւստ⅔ւրա նա, ⅔ւնդ⅔ւրա նա հըր ցը-
նի լավ, Ղը փա նան դի բա Բ⅓րգ⅔ւշաթ քի նա ցող մըն ճըն հա պա կա, էն ճըն հը պին 
յի րան էլ մըն Ցե խի ծոր անու մավ դիք կա, էս դի քումս Թ⅔ւլի Ար զու մա նը մոլ լին 
ճա րում ա, էն ղը զըղ նե րին կու տո րում ա, մուլ լին պ⅔ւրում Տա վիթ Բե գին կոխ կը:

Տա վիթ Բե գը, վեր պա նին տը ղը կա նում ա, ասում ա. — Ա՛ մոլ լա, ըշ խար-
քումս քա նի՞ աս տոծ կա:

Մոլ լան ասում ա. — Թաք մը նը՝ Փե ղամ բա րը:
Տա վիթ Բե գը խան չա լը տուս ա օնում, թա՝ սաստ կտրի՛, ան հա վա՛տ, թաշ նա 

փորտ յեր կա ծեմ, ըշ խար քումս Քրիս տոսն ա աս տոծ, Քրիս տոսն ա աս տոծ: Են-
դան էլ հրա մա յում ա մոլ լին, թա իրեք հետ կրկնի՝ Քրիս տոսն ա աս տոծ:

Մոլ լին ճա րը կտրում ա, իրեք հետ ⅔ւր⅔ւր յի րա ասում ա. — Քրիս տոսն ա 
աս տոծ, Քրիս տոսն ա աս տոծ, Քրիս տոսն ա աս տոծ:

Են դան էլ Տա վիթ Բեգն ասում ա. «Մը հե կա տե նը թը հենց կա սես», համ էլ 
հրա մա յում ա, մոլ լին ուն ջա կին մը նը կըտ րում են, մըն թղտի մեջ փը թա թում, 
ծեռ քը տամ, թա տե ինա՛, էլ էս ղո լե րիս յու րո վաս վեչ:

Մոլ լան կյամ ա Մեհ տի Ղու լի խա նին նաղլն աում, թա՝ սը հենց, սը հենց:
Մեհ տի Ղու լի խա նը հըր ցը նում ա, թա՝ յա նի տու քու պի րա նովդ ըսե ցիր 

Քրիս տոսն աս տոծ ա՞:
Մոլ լան ասում ա. — Հա՛, Մեհ տի Ղու լի խան, իրեք հետ ըսե ցի:
Մեհ տի Ղու լի խանն ասում ա. — Չոռ ու ցավ ըրիր, բա տու հո՞ւնց էտ պա-

նըտ ըսե ցիր:
Մոլ լան ասում ա. — Խա նին կյու լոխն ապ րի, վեր տու Քրիս տո սին, լը հա ու-

րան էլ՝ Տա վիթ Բե գին էլ կա սիս, վոր աս տոծ ա:
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15. (152) ՄԽԻ ԹԱՐ ՍՊԱ ՐԱ ՊԵ ՏԻ ՍՊԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Դա դա լունց պեռ թը Տա վիթ Բեգն ա շի նալ: Շատ լավ պեռթ ա իլալ, տեղն էլ 
շատ պեն դոտ, վեր աշ խարք էլ ու րուր կյա, կա րալ չէր էն պեռ թին քար աներ: Տա-
վիթ Բե գը նեղն ին գյած վախ տը Հա լու ծո րա պեռ թը թո ղեր, կյար դա դա լունց 
պեռ թու մը կե նար:

Հե նա վեր Տա վիթ Բե գը մեռ նում ա, ու րան տե ղա կա լը տառ նում ա Մխի թար 
Սպա րա պե տը, ամ մա էս Տա վիթ Բե գին վեչ խելքն ա ու նե նում, վեչ էլ քա ջու թյու-
նը: Զան գյա զու րի մե լիք նե րը ցրվում են, Նախ ճա վա նի Միր զա լի փա շան կյա լիս 
ա Զան գյու զու րը վեր օնում, ինքն էլ Տը թև ու վան քում ա նստում:

Մըն տա րի, տա րու կես անց ա կե նում, ամ մա փա շան կա րում չի Մխի թար 
ըՍ պա րա պե տին փըռ նի: Վրջը հայ տա րա րու թյուն ա տամ, թա՝ հու վեր Մխի-
թար Սպա րա պե տին կյու լո խը պի րի, ըն դան համ քա շա վը մըն վես կի կտամ, 
համ էլ կնշա նա կեմ Խնձո րես կու մե լիք:

Մխի թար ըՍ պա րա պե տին մըն ան խիղճ, ան կե ռիք թիգ նա պահ ա ինում: 
Քի շե րը ըս պա րա պե տին քոն իլած վախ տը խան չա լը սուր միշ ա անում, ըս պա-
րա պե տին կյու լո խը կտրում, քի ցում մըն մի շո կի մեջ, տա նում Տա թև, տամ Միր-
զա լի փա շին, թա՝ փա շան ապ րած կե նա, Մխի թար ըՍ պա րա պե տին կյու լո խը 
պե րալ եմ:

Փա շան ասում ա. — Հա՛, պե րալ ես, շատ լավ ես ըրալ, ապ րես, վարձտ 
կստա նաս:

Ետո կան չում ա տա հի ճին, թա՝ տա րեք էս ավա զա կին կյու լո խը կտրե ցեք, 
սա վեր ու րան հայ քրիս տո նյա խա զա յի նին կյու լո խը կտրալ ա, մե րը կկտրի, լը-
հա կկտրի:

Տա հիճ նին տա նում են էտ դա վա ճա նիտ սպա նում, լե շը Տը թև ու քեր ծա վը 
քյու ցում տա կը: Մխի թար ըՍ պա րա պե տին մար մինն էլ տա նում են Խնձո րես կու 
անա պա տու մը թա ղում: Մեծ քար կա քի ցած յի րան, քա րին յի րան կի րած ա101.

«Այս է տա պան ի հանգս տյա,
Իջե ալ մարմ ով ի գե րեզմ յա,
Սա Մխի թար, մեծ անունվ,
Սո րա ու ներ իշ խա նու թյուն:
Ով որ առ նի ըզ սա հիշ ման,
Ար քա յու թյան լի նի ար ժան…»

101 Մխիթար Սպարապետի գերեզմանաքարին գրած վերոգրյալ տապանագիրը անձամբ կարդա-
ցել, ստուգել եմ ինքս (Ծ. Բ.):
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ԿՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. (153) ՔՐԻՍ ՏՈՍ՝ ՆԵՐ ԿԱ ՐԱ ՐԻ ԱՇԱ ԿԵՐՏ

Քրիս տոս քե ցալ ա մըն ներ կա րա րու ղուն լուղ արալ: Մըն հետ ըրու գու նը, որ 
զան գը տվալ ըն, ուս տան քե ցալ ա ժամ, Քրիս տո սեն ալ ասալ՝ թի լը լը վա նա, 
թա կե-թա կե դոչ կա նը ու րան կյա լը: Դո չա նը ժը մը տե ղիա կյա լը, Քրիս տոս լվա-
նում ա, տա նում ի տա լիս կը րա սեն մա չը, կը րըս խառ նավ խառ նում: Ուս տան 
կյա լիս ա, թա՝ պա հի՞նչ ըս ըրալ թի լը, թա՝տա րալ ըմ նի տվալ կը րա սեն մա չը: 
Կըզ նը վում ա, քի նում կը րըս խառ նին եր օնում, հե տան ընգ նում, քմա կան որ 
պահ ա տա լիս, քի նում ա վե ղու մը ղարխ ընում: Քրիս տոս խա չակն քում ա, կը-
րըս խառ նին կը նան չում ա: Ուս տան վա՜շ-վա՜շ ընե լավ քի նում ա, թա՝ թիլս խա-
րաբ ա տե ռալ: Որ կը րա սան տյուս տա, տես նում ա, որ թի լե րը օման ալ ու րան 
օզա ծը ըռան գա վը ներկ ված ըն՝ կյար մու րը ճոկ, տե ղե նը ճոկ, կա նա չը ճոկ: Ուս-
տան կլխու ա ընգ նում, որ էն Քրիս տոս ըլալ, թա՝ ես մե ղայ Աստ ծու, էն Քրիս տոս 
ըլալ, ես ճը նըն չե ցալ չիմ: Մըն կըլ խեն ա թխում, մըն ծըն գա նը, ալ ըշ տե՞ղ, պե նը 
պե նան ըն ցած ա ընում. ալ Քրիս տոս ա ետ տըռ նա լո՞ւ:

2. (154) ՔՐԻՍ ՏՈՍ՝ ԴՈՒԼ ԳԱ ՐԻ ԱՇԱ ԿԵՐՏ

Նըր կա րա րեն կշտան Քրիս տոս ահետս քի նում ա դուլ գա րու մոտ, դուլ գա-
րեն մըն ժուկ ծա ռա յում ա: Մըն հետ սրահ ըն ըրալ շի նում: Ուս տան ըրու գու նը 
ժա մու վախտ մըն կե րան ա նշանց տա լիս, երան խա զում, թա՝ ըս տե ղան կտրե, 
ալ օրիշ պեն չիս անել: Քրիս տոս գի դա լավ ըս տեն ասած տե ղը թո ղում ա, կարճ 
կտրում, հանց անում, որ հըս նե, ոչ. դե ալ լը հան ու րան ծեռ քավ ա ընց նո լու: Ուս-
տան ժը մը տե ղան կյա լիս ա տես նում, որ ու րան ասած տե ղան թո ղած ա, հանց 
կտրած, որ ալ ամալ կի վող չի: Կզնվում ա, թա՝ հի մա՛ր, ես ըս տե ղաս ըմ ըլալ 
ասած, որ կտրալ ըս կըր ճըց րա՞լ: Թա՝ դե ո՛ւս տա, հի՞նչ կան որ, կա րու ղըք ըր-
գընց նիք, մեր ձեռ քեն չի՞, համ մըն խրեգ ծիք կտաք: Ուս տան ծը ծա ղում ա, ու րան 
մա չին ասում՝ էս առ նի հի մար ա, մահ լըմ փա դը ծիք տա լավ կըր գը նա նա՞: Քրիս-
տոս թա՝ ո՛ւս տա, տու ձեռքդ տե ղադ երա հա րե կե րա նեն, ես քա շիմ, ըր գը նա նա: 
Ուս տան Քրիս տո սեն հի մա րու տեղ տի նա լավ, ձեռ քե րը երա ա հա րում: Քրիս-
տոս ծեռ քը քցում ա, ծիք տա լիս, ըր գընց նում, տա նում ու րան տե ղը ոն նը անում: 
Որ պրծնում ա, անե րև ութ ա տեռ նում: Ուս տան մա լիս ա «ա՜խ» քը շի լիս, թա՝ 
պա էն Քրիս տոս ըլալ, ես ճը նըն չե ցալ չիմ: Շատ ա փըշ մա նում, հա մա դե հի՞նչ 
կա րուղ ըլալ անե:

3. (155) ՔՐԻՍ ՏՈ ՍԻ ՀՐԱ ՇԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Հա յոց Աբ գար թա գա վո րը պի րալ ա ու րան ճոխտ աչ քե րը տյուս օնել տը վալ, 
թա որ տյուզ տի վան անե՝ հա րուստն ան քյա սի բը, բյագն ան ըռը հա թը ճո կե ոչ: 
Քրիս տոս աշ խարհք շոռ կյա լիս վախ տը թա՝ թա եկ քի նիմ մըն փոր ձիմ հունց ա 
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շար կտրում: Կյա լիս ա մըն պը ռա վու ղո նաղ ընգ նում: Քը շը հա նը հղե ընգ նե լիս 
տե ղը, էդ պը ռա վեն մըն վերթն ա ընում, խա չակն քում ա, կա վը թո ղում ա, վազ 
տա լիս ընգ նում ճո րուն տա կը, հե տան եր ա օնում, որ քի նի: Պա ռա վը հար չանք 
հա՜յ-հա՜յ ա անում, թա՝ իմ վերթն ա, ըշ տեղ ես տա նում: Քրիս տոս եշում չի, թա՝ քու 
կվենն ա, եր կալ տար քցի կվեդ տա կը, խե ա ճո րուս հե տան կյա լիս: Ճոխտն ալ 
քի նում ըն Աբ գար թա գա վո րեն կոշ տը կեն գատ: Պա ռավ ասում ա. «Տե՛ր, մուք 
կեն գատ օնիք: Էս մարթս եկալ ա իմ տանս ղո նաղ ըն գալ, մհենգ իմ վերթս եր ա 
կա լած քղած ու րան ճո րուն տա կը տա նում, թա՝ իմ ճո րունն ա»: Քրիս տոս ասում ա. 
«Իմ ա, որ ընդ րա նը ընի, կը վեն տա կեն կկե նա, ճո րուս ետան կյալ չի»: Թա գա վո-
րը միտք ա անում, ալ խո սում չի: Քրիս տոս ասում ա. «Մըն օրիշ պեն կան, ընդ րա 
ըմ մետք անում, ծե զա նից առաջ մըն կնգա տա վոր եկալ ա, ասալ՝ թա ծա վեն ղրա-
ղեն կյա րի ըմ վա րած, ծըկ նե րը տյուս ըն կյա լիս օման քի շեր, օտում»: Քրիս տոս 
թա՝ Պա ծուն կը կյա րի՞: Թա գա վո րը թա՝ Պա ճո րեն վե՞րթ: Քրիս տոս խա չակն քում 
ա, վեր թը մո րը տակն ա ընգ նում, ման ալ եր ա օնում, մըն ալ խա չակն քում ա, թա-
գա վո րեն աչ քե րը սը ղա նում ըն, ինքն ալ ան հայ տա նում ա: Աբ գար թա գա վո րը 
թա՝ երա նի՜ քեզ, ա՛յ պա ռավ, էն Քրիս տոս ըլսլ, տու տե սալ ըս, մը ղա փուն, որ ես 
հի մա րո թուն եմ ըրալ աչ քերս հա նալ, ըն տուր տե սու թյու նան զրկվալ:

4. (156) ՔՐԻՍ ՏՈՍ ՕՐՀ ՆՈՒՄ Է ԵՌՆ ՋԻ ԱՐ ՄԱ ՏԸ

Մայ րան Աստ վա ծա ծի նը մըն հետ ըղան ձատ ա օտում, Քրիս տոս ալ հա լում 
հեն ա ընում խտտեն. մարդ ալ, որ ըղան ձատ օտե կաթ նը շա՜տ կը քացց րա նա: 
Քրիս տոս մտնում ա մո րը գյուր գը ծեծ օտում, թա՝ Նա նե՛, էս հի՞նչ ըս ըլալ կե րած, 
որ կաթ նըդ էս չու քեն քաղցր ա: Էն ալ օզում չի դյուզ ասե, թա՝ դե եռն ջա ըմ կե-
րած: Քրիս տոս թա՝ դե որ ըտի ա.

Թող մըն տա րե վա րին,
Օխ տը տա րե հա րին:
Մա րը փըշ մա նում ա, որ խա բալ ա, թա՝ եռն ջա չիմ ըլալ կե րած է՜, ըղան ձատ 

ըմ ըլալ կե րած: Թա՝ ալ ըն ցած ա, հինչ ասալ ըմ, ասալ ըմ:
Ըտուր հե տե ա, որ եռն ջան մըն վա րում ըս, օխտ տա րե հար վում ա:

5. (157) ՍՈ ՂՈ ՄՈՆ ԻՄԱՍ ՏՈՒՆ

Սո ղու մուն իմաս տու նը ին քը շատ մեծ իմաս տում ըլալ, շատ ալ մեծ քա րո-
զուղ: Քե ցալ ա Փա րա վոն թա գա վո րեն աղ ջիկն օզալ, ասալ ա՝ տալ չիմ,տու հու՞վ 
ըս, որ տամ, մըն բու դա լա տղա ըս, տու կը կա րիս որ ինձ նհետ կռեվ տաս, թա 
կա րիս, աղ չիգս կը տամ: Ասալ ա՝ինձ օխտն օր մոհ լաթ տոր, պատ րաս տո թուն 
տես նամ, քեզ նհետ կռև տամ: Սո ղո մոն իմաս տու նը ետ ա տե ռալ, քե ցալ տա փեն 
տա կեն հինչ որ շոռ կի վող կոն՝ մչերմ ը, մոկ նը, պղուճ, ըտուց թա գա վոր նուն 
հրա մա յալ, թա՝ Փա րա վոն թա գա վո րեն ղո շու նեն ամ բա րեն պի րի պա սը հանց 
կքա շիք, որ ղատ չմա: Ըտ րանք դո չա նը օխտն օր թմա մի լը թա գա վո րեն ըմ բա-
րու մը հինչ որ այ լեր, պի րի պաս ըլալ, քա շալ ըն տա փեն տա կը: Փա րա վոն թա գա-
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վո րեն երա կա ցու նեն քե ցալ ըն տե սալ ըմ բա րու մը ո՛չ այ լեր կան, ո՛չ ցո րեն, թա-
մուզ պրծած ա: Օխտն օրը որ թը մա մում ա, Սը ղու մուն իմաս տու նը հրա մա յում ա, 
թա՝ քու դո շունդ ալ եր կալ, եկ փլան դյու զը, որ իմ ղո շունս ալ ա կյա լու ըն տեղ: 
Փա րա վոն թա գա վո րի ղու շու նը կյա լիս ա էն տյու զու մը սան գյար տա լիս, որ էգուց 
Սո ղու մուն իմաս տու նեն ղո շունն ալ կյա: Ըրու գու նը իրիթ նա կը մըր մու րեն Սու ղու-
մուն իմաս տու նը հրա մա յում ա ծո վեն թոխ պե րեն կյա լիս ըն եր գին քին իրե սը 
փըռ նում, հանց որ քա մե չի խաղ անե, ետ նա ալ հրա մա յում ա մո ծա կեն թա գա վո-
րեն, մըն աման զը հար ալ տնում ըն տեղ, մո ծա կեն օման կյա լիս ըն դըն դըն գեն էն 
զը հա րա վը ճրում, քի նում երա տա լիս Փա րա վոն թա գա վո րեն ղո շու նեն: Դո չա նը 
լյուս էն քան կծո տում ըն, որ լափ օռ չում ըն, իրես նեն տըն դըռ նում, աչ քեն քը ռա-
նում, ալ զու րուր տես նում չին, ընգ նում ըն մին մի նու կը տո րում: Պրծնո ղը քի նում 
ա թա գա վո րեն կոշ տը, թա՝ հանց հրա շա կոր ծու թուն ա ըրալ, հանց փանդ եկալ, 
օյին հա նալ, որ մուք մին մի նու կը տո րալ ըք, հա մա ու րուն ղո շու նեն որ մը նին քե-
թը ըր նալ չի: Ըտեղ Փա րա վոն թա գա վո րը տես նում ա, որ առանց ղո շու նի հաղ-
թալ ա, ամ բա րը կրալ, թո ղալ լյութ, ըռա ա կյա լիս, թողթ կի րում, թա՝ ասե կյա 
աղ ջիկս տամ: Սու ղու մուն իմաս տու նը ախ ջիգն օզում ա, եր օնում, քի նում: Էդ 
ախ ջիկն ալ կռա պաշտ ա ինում: Կնգա նը թո ղում ա տան, ին քը քի նում եր գիր քա-
րո զե լի: Կյա լիս ա տես նում, որ կնե գը շատ մա լուր ա. «Խե՞ ըս մա լուր, տյուզ նը չիս, 
ծա րավ չիս»: Ասում ա. «Տու քի նում ըս աշ խարհք շոռ կյա լիս, ես մա լիս եմ ըս տեղ 
մի նակ, ինձ հե տե մըն հանց օթախ շի նի, որ թոռ նը եշիմ ըրևա», թա՝ պա հին ջա՞վ 
բը համ կը կյա: Կնե գը եր ա օնում, թա՝ ղու շե րը պիր հը վա քե, ընտ րանց թե փուռ-
նե րան չա թան շի նի, օթա խեն ղրա վը քա շի, որ թոռ նը եշիմ՝ ըրևա: Սու ղու մուն 
իմաս տու նը հրա մա յում ա, ղու շե րը հը վաք վում ըն: Յա փա լա ղը կյա լիս չի, ղու շե-
րեն թա գա վո րը մարդ ա ղար կում պի րիլ տա լիս: Կյա լիս ա, թա՝ տու խե՞ ըս էս քան 
հեյ վա նու մեղք ընգ նում. հինչ ա բոլ, ծո վեն ղրա ղեն ղա մի շը, ոչ խա րեն ալ պուր թը: 
Պի րում ա ահե տո ղա մի շա չա թան շի նիլ տա լիս, պրթա ալ քե չա օբա շի նում, քցում 
երան, թա՝ թոռ նը օզում ըս, եշի՝ ըրևա: Քե չա-չա թա նը էդ օրաց ա ադաթ ըն գած:

Ալը հան քի նում ա եր գիր քա րո զե լի, կյամ ա տես նում կնե գը տխուր:
Ասում ա. — Մհե՞նգ խե տխուր ըս:
Թա. — Հունց չի ընիմ տխուր, տու Աստ ված օնիս, պաշ տում ըս, ես Աստ ված 

չո նիմ պաշ տիմ:
Քի նում ա մըն սան դուղ շի նում, պի րում տը նում պու ճա խու մը, թա՝ էս ալ քու 

Աստ վա ծը տեռ նա, եր գը պա գո թուն տոր:
Մին ալ քի նում մհա լու մը քա րո զե լի, կյա լիս ա տես նում կնե գը ալը հան 

տխուր, ասում ա. — Մհե՞նգ խե տխուր ըս, հեն ա, դու ալ Աստ ված օնիս:
Թա. — Դե իմ Աստ վածս ասում ա՝ շատ ալ տու եր գիր պա գո թուն ըս տա լիս, 

որ քու մարդդ եր գիր պա գո թուն չի տա լիս, հին չու՞ ա պետք:
Սու ղու մուն իմաս տունն ալ թա՝ ես Աստ ված օնիմ, ես օրիշ Աստ ծու երգր պա-

գո թուն չիմ տալ:
Ելում ա տես նում կնե գը դա հի բե թա հը տխրվալ ա, ասում ա. — Էն վախ տը, 

որ քի նիմ ծիս պի րիմ եր ընիմ, ղա սիդ ղամ չիս վեր եմ քցո լու, որ կռա նամ եր 
օնիմ, գի տաց, որ քու կուռ քեդ ըմ եր գըր պա գո թուն տա լիս:
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Քի նում ա ծին քա շում, պի րում, իրե սը տի բի կուռքն անում, ղամ չին վեր 
քցում, կռա նում ա, որ եր օնե, ըտուռ նավ հանց ա օզում ըլալ կնգա նը խա թըր 
խոշ անե, բիր դան հո գավ-մարմ ավ կոր չում ա: Մհենգ էս սհաթս ալ Սու ղու մուն 
իմաս տու նեն տե ղը մահ լում չի, գի դաց վալ չի՝ քա մե ա տե ռալ, հինչ ա տե ռալ:

6. (158) ՀՈՎ ՀԱՆ ՈՐՈՏ ՆԵ ՑԻ

Սի սի ա նում եղել են կռա պաշտ ներ, որ շատ նե ղու թյուն ներ են տա լիս եղել 
հա յե րին: Սրանք տակ տակ նե րը ծա կել, անց են կաց րել հա յե րի վզնե րը և եր կու 
կող մից մի-մի մարդ նստե լով՝ ման են եկել: Մի օր մի որ բև այ րի կին գնա ցել է 
ջրա ղաց աղուն աղա լու, երբ այդ կռա պաշտ նե րից մի նը բռնել է նրան և կա մե ցել 
ան պատ վել: Սա ճո ղոպ րել է նրա ձեռ քից և փա խել գան գատ վել է Հով հան 
Որոտ նե ցուն: Սա իս կույն ձին հե ծել, գնա ցել է պար սից Շամ շա հից զորք խնդրել, 
որ այս անօ րեն նե րին կո տո րի: Երբ զոր քը ստա ցած վե րա դար ձել է՝ գետն անց-
նե լիս դի տել է, և որ զին վո րի ստվե րը երև ա ցել է ջրի մեջ՝ նրան վերց րել է իր 
հետ, իսկ որի նը չի երև ա ցել՝ վե րա դարձ րել է: Ապա սրանց մի ջո ցով կո տո րել և 
դուրս է քշել կռա պաշտ նե րին Սի սի ա նից: Նրանց մե ծա մե ծե րին էլ բռնել, ձգել է 
կաթ սա նե րի մեջ, եփել և թա փել քա րե րի տակ: Հե տո, երբ կա մե ցել է զոր քը վե-
րա դարձ նել՝ շա հը նվի րել է նրան, ուս տի և նա բնա կեց րել է նրանց Սի սի ա նում: 
Ահա այս զոր քե րից են առա ջա ցել Սի սի ա նի այժ մյան պար սիկ նե րը:

7. (159) ԳՐԻ ԳՈՐ ՏԱ ԹԵ ՎԱ ՑԻ

Մի ան գամ, երբ Գրի գոր Տա թև ա ցին սո վո րե լիս է լի նում Տա թևի վան քում՝ 
վա նա հայ րը հրա մա յում է նրան, որ մի փար չով ջուր բե րի: Գրի գո րը փո խա նակ 
բե րե լու՝ ցույց է տա լիս բե րանն ու ականջ նե րը՝ կա մե նա լով հաս կաց նել, որ բե-
րանն ասաց, թող ական ջը չլսի. իր նման սրբին չի կա րե լի հրա մա յել: Երբ վա նա-
հայ րը չհաս կա նա լով կրկնում է իր հրա մա նը՝ Գրի գո րը նույ նը հրա մա յում է իր 
աշա կա կեր տա կից նե րից մե կին, և երբ սա չի կա տա րում՝ անի ծում է նրան, ասե-
լով՝ գե տինն անց նես: Իս կույն երե խան կի սով չափ մտնում է գետ նի մեջ: Վա նա-
հայ րը ան մի ջա պես մի ջամ տում է և խնդրում Գրի գո րին, որ հա նի: Սա էլ կա տա-
րում է նրա խնդի րը: Վա նա հայ րը զար մա ցած գրում է կա թո ղի կո սին Գրի գո րի 
սրբու թյան մա սին և սա հրա մա յում է, որ ան մի ջա պես ու ղար կեն իր մոտ: Սա-
կայն Գրի գո րը չի գնում: Վեր ջա պես կա թո ղի կո սը եր կու վար դա պետ է ու ղար-
կում, որ տա նեն: Գրի գո րը սրանց ներ կա յու թյամբ կշռում է Զ ֆունտ կրակ, դնում 
է մի ֆունտ բամ բա կի մեջ, փա թա թում է մի թղթի մեջ և տա լիս նրանց և ասում. 
«Տա րե՛ք այս կա թո ղի կո սին և այն տեղ կշռեք, եթե իրենց քա շե րից մի քիչ կորց-
նեն՝ ես ինքս ինձ ու ինձ կգամ»: Վար դա պետ նե րը վերց նում գնում են և կա թո-
ղի կո սի ներ կա յու թյամբ կշռում են: Երբ քա շը բո լո րո վին նույնն է լի նում՝ կա թո-
ղի կո սը բա ցա կան չում է. «Նա ար դեն եր կինք ու գե տինք կշռել է, նա ան չափ 
իմաս տում ու ար դար է»:
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8. (160) ՔՐԻՍ ՏՈ ՍԻ ԽԱ ՉԱ ՓԱՅ ՏԻ ՄԱ ՍՈՒ ՆՔԸ

Ար ցա խից Սյու նիք են բե րում աստ վա ծըն կալ խա չի հրա շա գործ նշա նը, որի 
մե ծա մեծ հրաշք նե րի ու զար մա նա լի սքան չե լա գո րո ծու թյուն նե րի համ բա վը տա-
րած ված էր մբողջ աշ խար հում: Նա կեն սա կիր այն փայ տից էր, որն իր վրա 
կրում էր աստ վա ծա յին կո ղե րից հո սած արյան ներկ ված հետ քը և ամ րաց ված էր 
ոս կու մեջ՝ փոք րիկ տու փով: Այն տոհ մով սերն դե սե րունդ պա հում էին Դլեն իշ-
խա նի թոռ նե րը. Դա այն տոհմ էր, որ Տա թև ում ու նի եկե ղե ցի և բազ մա մարդ 
մի ա բա նու թյուն:

Ան ծա նոթ աշ խար հից մի ճգնա վոր, որ աղոթ քի առի թով շրջա գա յում էր, մի 
ձմռան ըն կավ Դլե նի գյու ղը: Նա իր պար կի մեջ ու ներ աստ վա ծա յին այդ անկշ-
ռե լի գան ձը: Իջև ա նե լով գյու ղի քա հա նա յի տա նը՝ պար կը տա լիս է տան տի րու-
հուն ու ասում. «Սա մա քուր տեղ դիր մին չև գնալս»: Դա հայտ նու թյան ճրա գա-
լույ ցի օրն էր: Քա հա նա յի փոքր տղան գի շե րը մե ռել էր, բայց տո նի պատ ճա ռով 
դուրս չէ ին հա նել: Տան տի րու հին ճգնա վո րի պար կը տա նում-դնում է վախ ճան-
վա ծի սնա րի մոտ: Երե կո յան պաշ տա մուն քա յին արա րո ղու թյան վեր ջա նա լուց 
հե տո, երբ մի փոքր ննջել էին, կեն սա տու փայ տը վե րա կեն դա նաց րեց ման կա-
նը, որն սկսեց ձայն տալ մո րը: Մայ րը քնից արթ նա նա լով զար հու րեց. արթ նաց-
րեց քա հա նա յին: Նրանք գնա ցին ներք նա տու նը, տե սան, որ երա կեն դա նա ցել 
ու նստած պար կի հետ խաղ է անում: Եր կար ժա մա նակ զար հու րած ու ապ շած 
էին. չգի տե ին, թե ինչ բան է դա:

Ապա ճգնա վորն իմա նում է եղե լու թյու նը, և երբ դեռ հյու րըն կա լող նե րը այս-
պի սի ըն դար մա ցած վի ճա կում էին, ծա ծուկ կեր պով վերց նում է պարկն ու փախ-
չում-գնում է: քա հան ու կինն սթափ վե լով հաս կա նում են, թե ինչ է կա տար վել: 
Գնում են գյու ղա պե տի մոտ ու ճիչ բարձ րաց նե լով պատ մում տե ղի ու նե ցած 
հրաշ քի մա սին: Աղա ղակն ընկ նում է գյու ղը, և բո լո րը գա լիս են ման կա նը տես-
նե լու: Դլե նը վեր է կե նում, ծա ռա նե րով ու շի նա կան նե րով ընկ նում ճգնա վո րի 
ետև ից՝ ըն թա նա լով դե պի Աղու նո գե տի կող մը: Ճգնա վորն իմա նա լով, որ իրեն 
հե տապն դում են, տու փից հա նում է փայ տի շատ փոք րիկ մա սը, դնում իր կրած 
կնգու ղի ծալ ված քը, իսկ տու փը գցում է մա ցա ռա խիտ ան տա ռի մի սա լո րի թփի 
մեջ և հե ռա նում է: Հե տապն դող մար դիկ գա լիս, հաս նում են այն տեղ, հա մա տա-
րած ձյան ու սա ռույ ցի մեջ տես նում տու փը հան կար ծա կի փթթած գե ղե ցիկ ծա-
ղիկ նե րով և պա տած կա նա չած սա ղարթ նե րով՝ անն ման հոտ բու րե լով: Մե ծա-
պես հի ա նում են՝ կար ծե լով այն տեղ է պա հած խա չը:

Երբ տե ղը զննե ցին, թփի մեջ գտան տու փը՝ դա տարկ, շա րու նա կե ցին հե-
տապն դել ճգնա վո րին, որին հա սան Աղու նո գե տի եզ րին: Ճգնա վո րը ետ դար-
ձավ և տե սավ նրանց. Մտքում զայ րա ցավ, կնգու ղից հա նեց փայ տը և գցեց գե-
տը: Այն մար դիկ ճգնա վո րին բռնե լով սաստ կա պես տան ջե ցին. Պա հան ջում էին 
փայտն իրենց տալ: Բա ցե լով պար կը՝ ոչինչ չգտան այն տեղ: Վրա յի կո պիտ 
քուրձն էլ հա նե ցին, բայց բայց փնտրա ծը չէր երև ում: Ապա նա յե ցին գե տին, տե-
սան հսկա յա կան ջու րը եր կու կող մից ճեղք ված, մա սունքն էլ՝ ցա մա քած տե ղում, 
որից բոր բոք ված բոց էր ցո լա նում դե պի վեր և զար մա նա լի բույր էր թանձր ծխի 
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նման տա րած վում շրջա կայ քում: Այն մար դիկ հա մակ վե ցին ահով ու խնդու-
թյամբ. դո ղում ու թռչկո տե լով ցնծում էին՝ ան գին ու ան հա մե մա տե լի մար գար-
տի գյու տից: Մտնե լով ջու րը՝ վերց րին փրկա կան փայ տը և դնե լով տու փի մեջ՝ 
բե րե ցին: Իսկ ճգնա վո րը գնում էր նրանց ետև ից՝ ող բա լով ու ու կուրծ քը ծե ծե-
լով, մին չև որ հու սա հատ վեց, դառ նո րեն անի ծեց Դլե նի տունն ու ան ցավ գնաց:

Եվ այդ օր վա նից ի վեր մա սուն քը դար ձավ այդ տոհ մի սե փա կա նու թյու նը՝ 
նվեր նե րով մե ծար վե լով իշ խան նե րի ու ժո ղովր դի կող մից: Հե տո աստ վա ծա սեր 
և բա րե պաշտ իշ խան Ջա լա լը շի նում է Գի շե րա ձոր անու նով մի եկե ղե ցի և ար-
ծա թե պա հա րան պատ րաս տե լով՝ հի շյալ մա սուն քը հաս տա տում է այն տեղ:

9. (161) ԵՐԻ ՑԱԿ ՄԵՏ ՐՈ ՊՈ ԼԻՏ

Ավան դա բար զրույց է պատմ վում Երի ցա կի մա սին, թե գնա լով Երու սա ղեմ 
սուրբ քա ղա քը և այն տեղ մա լով մին չև սուրբ Հայտ նու թյան մեծ ճրա գա լույ ցի 
օրը, Բեթ ղե հե մում գտնվող սուրբ քա ղա քի դռա նը մտա բե րում է իր սուրբ մե-
նաս տանն ու կրո նա վոր եղ բայր նե րին, սաս տիկ կա րո տից դառ նա պես լա լիս է և 
ցան կա նում նույն ժա մին լի նել իր կո ղա կից եղ բայր նե րի հետ: Մի կա խարդ կին 
դա լսե լով, թե րևս Սուրբ Հո գու ազդ մամբ, հարց նում է այդ հորն ու ասում. «Ինձ 
ասա՛ ին չի՞ հա մար ես դառ նա գին ար տաս վում»: Եվ նա հայտ նում է պատ ճա ռը: 
Ապա կի նը խնդրում է նրան. «Ով Աստ ծու սուրբ, Քրիս տո սից նե րում խնդրիր իմ 
ան չա փե լի հան ցանք նե րի հա մար, և հենց այս պա հին քեզ ցույց կտամ քո փա-
փա գա ծը»: Հայ րը այս լսում է և, Աստ ծու գթա ռա տու թյու նից հա մար ձա կու թյուն 
առած ու կա րո տից հար կադր ված, հա մա ձայն վում է կա տա րել նրա խնդրան քը: 
Եվ կի նը մի ինչ-որ անոթ է պատ րաս տում՝ ջրով լի, իր կա խար դան քով այն հար-
մա րեց նում է ու սրբին նստեց նում վրան, որը և իս կույն հայտն վում է Երի ցա վան-
քում, եկե ղե ցու դռա նը, երբ չէր վեր ջա ցել փրկա կան արա րո ղու թյու նը: Ապա 
Երի ցակն իմաց չտվեց ու չե րև աց կրո նա վոր նե րին, մին չև որ հա վաք վե ցին ճա-
շի: Եվ այն ժա մա նակ ծա նո թու թյուն տա լով ող ջու նեց բո լո րին ու ան հա վա տա լի 
բա ներ պատ մեց նրանց. ցույց տվեց հե տը բե րած նշան նե րը, այ սինքն՝ կա նաչ-
ներ, նա րինջ ներ ու թու րինջ ներ և դրան ցով հա վաս տեց իր խոս քը: Ճա շե լուց 
հե տո վեր կա ցան, գնա ցին եկե ղե ցու դու ռը և այն գի շեր ժա մեր գու թյան արա րո-
ղու թյամբ գթու թյուն խնդրե ցին այն կնոջ հա մար: Մար դա սեր աստ վա ծը լսե լով՝ 
նե րում շնոր հեց նրան և սուրբ հո րը հայտ նեց տե սիլ քով:

10. (162) ՏԻ ՐՈՏ ՔԱ ՀԱ ՆԱ

Շա ղա տի եկե ղե ցու վա նա կան Տի րոտ քա հա նան, որը առա քի նի վար քով և 
հրա շա գործ հա վատ քով էր, խոս քի իշ խա նու թյուն ու ներ մարդ կանց, կեն դա նի-
նե րի ու տա րերք նե րի վրա և իրեն էր հպա տա կեց նում նաև չա րին: Նրա մա սին 
պատ մում են հե տև յա լը. գե տի մի կող մում մի ջրա ղաց կար: Երա նե լի Տի րո տը, 
ջրա ռատ տե ղե րով, միշտ խա չակնք վե լով, աներ կյուղ անց նում էր գե տը: Օրե րից 
մի օր տե սավ ցան կա լի ու գե ղեց կա տես մի ջա հել էշ և իր մտքում ասաց. «Գնամ, 
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այն իշով անց նեմ գե տը»: Եվ նստեց էշն ու մտավ գե տը: Գե տի մեջ էշը նրան 
դառ նա լով փայ լա տա կու մով ցույց տվեց իր եր կա թե ատամ ե րը և ասաց. «Դու 
իշի այս պի սի ատամ եր տե սե՞լ ես»: Իսկ նա, պա տյա նից հա նե լով իր փոք րիկ 
դա նա կը, ցույց տվեց և ասաց. «Իսկ դու իշի այս պի սի մտրակ տե սե՞լ ես. ինձ 
անց կաց րո՛ւ գե տը, եթե ոչ՝ կխփեմ, կվի րա վո րեմ քեզ»: Եվ սրբին անց կաց նե լով 
գե տը՝ չար սա տա նան անե րև ու թա ցավ:

11. (163) ՏԱ ԹԵ ՎԻ ՊՈ ՂՈՍ-ՊԵՏ ՐՈՍ ԵԿԵ ՂԵ ՑԻՆ

Սյու նյաց Սո ղո մոն մետ րո պո լի տի վախ ճա նից հե տո տե ղի իշ խան նե րի ու 
հո գև ո րա կան նե րի կող մից եպիս կո պոս ընտր վեց Հով հան նե սը, ով ձեռ նադր վե-
լով

նստեց սյու նյաց մետ րո պո լի տու թյան աթո ռին: Այս երա նե լին տե սավ, որ 
եկե ղե ցին նեղ էր, ան շուք ու եր կար ժա մա նակ նե րից հնա ցած, եր կա րա շար ժից 
էլ խարխլ ված: Եվ քա նի որ ան պատ շաճ էր այն պի սի մեծ կենտ րո նա կան աթո-
ռա նիս տի սուրբ հայ րա պե տա նո ցի աշ խար հա գու մար ժո ղո վա րա նի հա մար կա-
թո ղի կե եկե ղե ցուց զուրկ լի նե լը, այդ պատ ճա ռով ներք նա պես շա րու նակ մտա-
տանջ վում էր և հնար չէր գտնում, որով հե տև մի կող մից չէր հա մար ձակ վում 
քան դել առա ջին սրբե րի հիմ ադ րած տա ճա րը, իսկ մյուս կող մից՝ թվում էր, թե 
ան մատ չե լի է անհ րա ժեշտ հսկա յա կան ծախ սի կա տա րու մը: Ապա երա զի մեջ 
հրեշ տա կից հրա ման ստա ցավ՝ հի նը մի կողմ թող նել և նոր եկե ղե ցու շի նա րա-
րու թյուն սկսել: Եվ այն տե սի լը կրկնվեց ու եր րորդ վեց, մին չև որ հրեշ տա կը լրիվ 
հա վաս տի դարձ րեց իրո ղու թյու նը, որ խա բու սիկ երև ույթ չկարծ վեր, իր գա վա-
զա նով էլ սահ մա նագ ծեց տե ղը ու հրա մա յեց կա ռու ցել եկե ղե ցին գլխա վոր 
առա քյալ ներ Վեմ-Պետ րո սի ու Պո ղո սի անու նով: Գոր ծի հա մար քա ջա լե րեց 
ասե լով. «Դա մար դու կող մից չի կա տար վում, այլ Տերն է ու զում իր փառ քի հա-
մար տուն կանգ նեց նել»:

Եվ այս պես կա ռու ցե ցին եկե ղե ցին՝ երկ նա կա մա րի նման գմբե թա հարկ, 
որ պես հրեշ տակ նե րի զբո սա րան և մարդ կանց քա վա րան՝ տա շած վե մե րով ու 
քե րած քա րե րով, որմ ադ րա կան ար հես տով հար մա րեց ված, տես նող նե րի աչ-
քե րը շլաց նող: Երբ Տեր Հով հան նես եպիս կո պոսն ավար տեց եկե ղե ցու և մյուս 
կա ռույց նե րի շի նա րա րու թյու նը, հե տա մուտ եղավ աշ խար հա խումբ հան դե սին՝ 
կա տա րե լու մեծ և աստ վա ծահ րաշ տա ճա րի նա վա կա տի քը: Եվ գի շե րա յին 
արա րո ղու թյան ժա մա նակ եպիս կո պոս Հով հան նե սը նրան ցից տե սիլ քով տե-
սավ Պետ րո սին՝ ձեռ քին եր կա թե բա նա լի, և Պո ղո սին՝ գրկում առա քե լա կան 
գիր քը, որոնք մտնե լով եկե ղե ցին՝ պատ րաս տում էին աթո ռը երկ նա յին թա գա-
վո րի հա մար և բա նա լին ու գիր քը տվե ցին եպիս կո պո սին և ասա ցին. «Տե րը 
հա ճե ցավ բնակ վել սրա մեջ, և մենք նրա հա մար հանգս տյան տեղ ենք պատ-
րաս տում. հենց մեզ էլ հրա մայ վեց այս տեղ մալ մին չև մեր թա գա վո րի հա ջորդ 
գա լուս տը. դա ար քա յու թյան բա նա լին է, թող մա այս եկե ղե ցու մեջ, որով հե տև 
այս տեղ է բաց վե լու դրախ տի դու ռը բո լոր այն մե ղա վոր նե րի հա մար, որոնք հա-
վա տով դի մե լու են սրան. այս գիր քը ևս թող մա սրա մեջ, որով հե տև այս տե ղից 
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բխե լու են վար դա պե տա կան շնոր հը և սուրբ հե ղի նակ նե րի ող ջա միտ քա րոզ նե-
րը, այն տեղ կմա մա քուր ու ան խառն»:

Այս տես նե լով ու սթափ վե լով՝ մեծ գո հու նա կու թյամբ դե պի եր կինք փա ռա-
բա նու թյուն առա քեց, բայց ոչ ոքի ոչինչ չհայտ նեց: Ապա առա վո տը բաց վե լիս 
հայ րա պետ նե րը և բո լոր եպիս կո պոս նե րը զգես տա վոր վե լով բեմ բարձ րա ցան 
ու կա տա րե լով հո գև որ օրհ նու թյու նը՝ օծե ցին եկե ղե ցին աստ վա ծաս տեղծ յու-
ղով: Եվ այս պես կա տա րե լով օրհ նու թյու նը՝ ութ օր նա վա կա տիք արե ցին ի 
փառս Աստ ծու:

12. (164) ԿՆԵ ՎԱՆՔ

Կնե վան քի է մա սին պատ մում էին հե տև յա լը. նախ րա պան մա նուկ նե րը 
արա ծեց նում էին եզ նե րի նա խի րը և սկսե ցին խա ղալ: Կտրե լով մի կնյուն՝ խաչ 
պատ րաս տե ցին ու դրե ցին մի քա րի վրա և սկսե ցին երկր պա գել ու ասել. «Ինչ 
որ երեցն ասում ու կար դում է, այն թող քո նկատ մամբ լի նի. այս եզ նե րից երե քը 
թող քեզ մա տաղ լի նեն»: Ինչ որ նրանք խա ղի ըն թաց քում ար տա հայ տե ցին, Հո-
գի Աստ վածն իջ նե լով նույ նու թյամբ տնօ րի նեց: Եվ երբ երե կո յա ցավ, մա նուկ-
ներն ու զե ցին տուն գնալ: Թեև շատ ջա նա ցին, բայց չկա րո ղա ցան այն նվի րած 
մա տա ղա ցու նե րը տե ղից վեր հա նել: Գնա ցին ու իմաց արե ցին նրանց տե րե րին: 
Նրանք էլ գա լով չկա րո ղա ցան տեղ նե րից շար ժել: Մա նուկ նե րից պատ ճա ռը 
հարց րին, և նրանք խոս տո վա նե ցին ու ղի ղը: Այ նու հե տև քա հա նա ներ կան չե ցին 
ու խաչն օրհ նել տվե ցին: Եզ նե րը մոր թե ցին ու պատ վե ցին կնյու նի տե ղը: Այս 
մա սին տե ղե կաց րին Սյու նյաց իշ խան նե րին, որոնք եկան տես նե լու: Հրա մա յե-
ցին այն տեղ եկե ղե ցի շի նել: Եվ այն հաս տա տե ցին կրո նա վոր նե րի տուն: Բայց 
եկե ղե ցու մեջ, կնյու նի տե ղում, մի փոք րիկ փոս թո ղե ցին: Եվ դեռ ան շեն ժա մա-
նա կից այդ փո սից ձեթ էր բխում, իսկ դա այն քան էր, որ ու րիշ ձե թի կա րիք չէր 
զգաց վում, և եկե ղե ցու կան թեղ նե րը նրա նով էին սնվում:

13. (165) ԱՌ ՎՈՒՅՏ

Մայ րան Աստ վա ծա ծի նը մըն հետ ըղան ձատ ա օտում: Քրիս տոս ալ հա լում 
հեն ա ընում խտտեն: Մարդ ալ, որ ըղան ձատ օտե, կաթ նը շատ կքղցրա նա, 
Քրիս տոս մտնում ա մո րը գյուր գը ծեծ օտում, թա. «Նա նե, էս հինչ ըս ըլալ կե-
րած, որ կաթնդ էս չու քեն քաղցր ա»: Էն էլ օզում չի դյուզ ասե, թա. «Դե յան ջա ըմ 
կե րած»: Քրիս տոս թա. «Դե որ ըտի ա՝ թող մըն տա րե վա րին, օխ տը տա րե հա-
րին»: Մա րը փշմա նում ա, որ խա բալ ա, թա. յոն ջա չիմ ըլալ կե րած է, ըղան ձատ 
ըմ ըլալ կե րած: Թա՝ ալ ըն ցած ա, հինչ ասալ ըմ, ասալ ըմ: Ըտուր հե տե ա, որ 
յոն ջան մըն հետ որ վա րում ըս, օխ տը տա րե հար վում ա:
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14. ԿԱ ՏՈՒ
Ա. (166)

Հի սու սը մի գյու ղում մեծ մկներ է տես նում, որոնք շատ վաս էին տա լիս 
բնա կիչ նե րին: Գյու ղա ցի նե րը խնդրում են նրան ազա տել իրենց այդ չա րի քից: 
Հի սու սը ծալծ լե լով թաշ կի նա կը նե տում է մկնե րի վրա: Թաշ կի նակն իս կույն կա-
տու է դառ նում և խեղ դում է բո լոր մկնե րին: Ասում են, թե կա տուն Քրիս տո սի 
թաշ կի նակն է, դրա հա մար էլ նրան չի կա րե լի սպա նել:

Բ. (167)

Կա տուն ըստ ծու յայ լուխն ա: Մըն օր աս տոծ ասալ ա. «Ա՛ կա տու-յայ լուխ, 
հի՞նչ ես օզում, վեր քըզ հե տի ինի»: Կա տուն ասալ ա. «Ես օզում եմ, վեր տնե րու-
մը չիմ մարթ-խո խա, կնեկ կու տոր վեն, ման մըն թաք պա ռավ, քոռ կնա նիք, վեր 
ուն դունք ճաշ ու տե լիս՝ ես ու րանց փայն օտեմ, տես նան վեչ»: Ըտա հե տի էլ Աս-
տոծ ըջըղ վալ ա, կատ վին դրախ տան տուս ըրալ, քի ցալ եր գի րը. համ էլ ասալ, որ 
աման եր կե նող կլխին տա, փիշտ անի:

ՎԱՐ ՔԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. (168) ԵՐԻ ՑԱԿ ՄԵՏ ՐՈ ՊՈ ԼԻՏ

Այս Երի ցա կը նախ եր կար տա րի ներ ապ րել էր Բաղք գա վա ռում, մի քա-
րան ձավ տե ղում՝ ապա գնա ցել էր երա նե լի Գյու տի վան քը և այն տեղ ան տա նե լի 
ճգնու թյամբ անց կաց րել շատ օրեր:

Մու շե եպիս կո պո սի մա հից հե տո ժո ղովր դի խնդրան քով Երից կա վան քի 
սուրբ վա նա հայր, խա րա նազ գեստ ու խստակ րոն ճգնա վոր Երե ցին հար կադ րե-
լով՝ բե րում, նշա նա կում են Սյու նի քի եպիս կո պոս:

Երա նե լի Մու շե հայ րա պե տը մտնե լով վան քը՝ ող ջու նում է եկե ղե ցին ու այն-
տեղ բազ մե լով պատ գա մա վոր է ու ղար կում այ րու որ դուն և մեկ ու րի շին՝ Արա-
գա ծոտ նի Հով հան նա վան քից, որը սար կա վա գա պետ էր և հայ րա պե տի գրա գի-
րը: Նույն պես գնում են նաև իշ խան ներ ու այլ պատ վի րա կու թյուն ներ, բայց չեն 
կա րո ղա նում հա մո զել Երի ցա կին: Այ նու հե տև կա թո ղի կոսն ինքն է գնում հայր 
Երի ցա կի մոտ, նրա սրա հը և բար կու թյամբ լցված ու զայ րա նա լով խա չակն քում 
է և ասում. «Ին չու՞ ես այդ պես հա մա ռած մում, քո մեջ դև կա, Աստ ված թող 
սաս տի ու հա լա ծի չա րին»: Այն ժա մա նակ սրբի խոս քե րից թանձր ծուխ բարձ-
րա ցավ որ պես փո թո րիկ և շեն քից վե րա ցավ: Ապա եկան սպի տակ աղավ ի նե-
րի երամ եր, իջան սրա հի տա նի քին: Եվ աղավ ի նե րից մե կը սլա նա լով եկավ, 
իջավ կա թո ղի կո սի վրա, նրա վրա յից էլ բարձ րա նա լով՝ իջավ Երի ցա կի վրա ու 
շրջում էր նրա խո շոր կնգու ղի վրա, բա րակ ձայ նով մար դու պես ասում. «Ար ժա-
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նի՜ է, ար ժա նի՜ է»: Իսկ բազ մու թյունն այդ տես նե լով մի ա բե րան ու ժեղ ձայ նով 
գո չում էր. «Ար ժա նի՜ է, ար ժա նի՜ է»: Սուրբ հայրն այս տես նե լով էլ չհա մար ձակ-
վեց հա կա ճա ռել, այլ ծնկի գա լով կա թո ղի կո սի առաջ՝ ար տաս վա թոր աղեր սան-
քով ասաց. «Թող լի նի քո՝ տի րոջդ, կամ քը և ոչ թե իմը»: Ապա կա թո ղի կո սը, 
նրա ձեռ քից բռնած, տա նում է եկե ղե ցին և հա նե լով բե մի վրա՝ օծում Սյու նի քի 
մետ րո պո լիտ ու բե րում, նստեց նում է աթո ռին: Իսկ ին քը մե ծա րանք նե րով ու 
ան սահ ման շքե ղու թյամբ հրա ժեշտ է տա լիս բո լո րին, գնում է հայ րա պե տա կան 
աթո ռը, Դվին կենտ րո նա կան քա ղա քը՝ բա զում փառք ու շնոր հա կա լու թյուն 
հղե լով: Երա նե լի Երի ցակն էլ, աթո ռին մա լով մեկ տա րի, փո խադր վում է վե-
րին Երու սա ղեմ, որ տեղ սրբե րի բազ մու թյունն է, որոնց քա ղա քա պե տը բո լո րի 
աստ ված Հի սուս Քրիս տոսն է:

2. (169) ՀԱՅՐ ԳՅՈՒՏ ԵՎ ՔՐԻՍ ՏՈ ՍԱ ՍԵՐ

Գող թան գա վա ռում կար մի բա րե պաշտ իշ խան՝ Շա բի թա անու նով: Նա 
ու ներ եր կու թոռ՝ իր որ դի նե րի որ դի նե րը, որոնց անուն ներն էին Վա սակ և Շա-
պուհ: Սա տա նան նրանց մի ջև կռիվ ու նա խանձ առա ջաց րեց՝ իրենց հայ րե նա-
կան ժա ռան գու թյան բաժ նի հա մար: Եվ կռվե ցին Որդ վատ գե ղե ցիկ գյու ղի հա-
մար: Զոր քե րով մի մյանց դեմ ճա կա տա մար տե լիս Վա սա կը մեր ձի մահ սրա հա-
րեց եղ բո րը: Ապա զղջա լով եղ բայ րա կան խղճմտան քով՝ գնաց նրա մոտ, ըն կավ 
վրան, լաց եղավ սաստ կա գին՝ աղի ո ղորմ ող բով հա ռա չե լով, և ուխ տեց Աստ-
ծուն, որ եթե եղ բայ րը բուժ վի, ին քը կհրա ժար վի աշ խար հիկ բո լոր բա նե րից: Եվ 
եղ բայ րը բուժ վեց: Այն ժա մա նակ Վա սա կը իր հո գու ազա տու թյան հա մար անս-
պա սե լի ո րեն մեջ տե ղից ան հե տա ցավ, թաքն վեց ըն տա նի քից, ելավ ու գնաց 
Բա ղաց կող մե րը:

Իսկ Վա սա կի տնե ցի նե րը չգի տե նա լով, թե նրան ու՞ր հափշ տա կեց Հո գին, 
մար դիկ էին ու ղար կում Հա յաս տան, Բյու զան դիա, Պարս կաս տան, սաս տիկ 
սգում ու ող բում էին, բայց հետ քը չի մա ցան:

Ապա մի օր էլ, երբ այդ սուրբ հայ րը ազատ վեց երե կո յան աղոթ քից և ու զում 
էր հանգս տա նալ, երգ ու պա րի ձայ ներ լսվե ցին: Դրա նից զայ րա ցած ասաց. 
«Չկա րո ղա ցա այն քան փախ չել աշ խար հից, որ նրա ձայ նե րը չլսեի»: Նույն ժա-
մին վեր կա ցավ, այն տե ղից հե ռա ցավ: Եվ ընկ նե լով դաշ տը՝ հրեշ տա կի առաջ-
նոր դու թյամբ գնաց մին չև արե գա կի ծա գե լը: Հաս նե լով Երաս խի ափը՝ մի ձո-
րակ գտավ՝ մե ջը մի մեծ ժայռ, իսկ ներ քև ում՝ փոք րիկ մե նա րան, որ տեղ բնա կու-
թյուն հաս տա տեց տա սը տա րի: Նրա կե րա կուրն էին ըն դե ղենն ու ծա ռապ տուղ-
նե րը, որով հե տև եր կի րը ամառ ու ձմեռ Եգիպ տո սի պես էր: Ապա ըստ այն 
ասց ված քի, թե. «Ճրա գը չի վառ վում ու դրվում ծած կո ցի տակ»՝ տե րը կա մե ցավ 
հայտ նի դարձ նել իր սուրբ ծա ռա Գյու տին, որ առաջ Վա սակ էր կոչ վում: Պար-
սից ար քա յի որ դին որ սի ելավ մեր ձա կա լե ռը, որ նա յում է Մու ղա նի դաշ տին: 
Նրա առաջ երև աց մի որ սի կեն դա նի՝ եղ ջյուր նե րի մեջ լու սե ղեն խաչ: Եվ երի-
տա սար դին զո րախմ բից Եվս տա թեի նման բա ժան վե լով՝ եկավ, բե րեց մին չև 
Երաս խի եզ րը, Քա րա վազ կոչ ված տե ղը, որը ջու րը երեք մա սի է ճեղ քում: Խա չը 



146

լու սե ղեն մար դու կեր պա րանք առավ ու վա զեց գե տի մեջ. Երի տա սար դը դա 
տես նե լով՝ լույ սից շլա ցած աչ քե րով ըն կավ գետն ու եր կու ծա ռա նե րի հետ ան-
ցավ: Եղ ջե րուն, (նրանց) առաջ նոր դե լով մին չև ժայ ռի ստո րո տը, այն տե ղից 
անե րև ու թա ցավ: Այ նու հե տև վե րև նա յե լով տե սան մի արջ՝ ահա վոր կեր պա-
րանքվ նստած, մի թա թը սրբի ձեռ քում, որի վեր քը բու ժում էր (սուր բը): Այն ժա-
մա նակ երի տա սար դը խիստ վա խե ցավ: Եվ քա նի որ սուրբ հայ րը երա զում իմա-
ցել էր նրա գա լը, ձայ նեց. «Մի՜ վա խե նա, ե՜կ ինձ մոտ»: Իսկ նա ասաց. «Դու ի՞նչ 
ես»: Պա տաս խա նեց. «Քեզ նման մարդ եմ»: Երի տա սարդն ասաց. «Այդ ի՞նչ են 
քեզ հետ»: Գյուտն ասաց. «Իմ շներն են»: Իսկ նա ասաց. «Դրանց հրա մա յիր հե-
ռա նալ»: Եվ հրա մա յեց: Ին քը՝ Գյու տը, վեր կա ցավ, ժայ ռից իջավ, քա րո զեց 
Ավե տա րա նը, ու սու ցա նեց Քրիս տո սի հա վա տը: Երի տա սար դը շատ սի րեց և 
խնդրեց մկրտել իրեն: Եվ սուր բը, Տի րո ջից իս կույն հրա ման ստա նա լով, մկրտեց 
երի տա սար դին ու եր կու ծա ռա նե րին: Երի տա սար դի անու նը դրեց Քրիս տո սա-
սեր: Եվ բա զում օրեր ճգնա կե ցու թյամբ մա լով Քրիս տո սա սերն ասում է. «Հա՛յր, 
փա փա գում եմ եկե ղե ցուն և նրա լու սա վոր կարգ ու կա նո նին, ու զում եմ տես նել: 
Լավ չէ, որ մենք մի այ նակ բնակ վենք այս ժայ ռում: Թույլ տուր, որ ես գնամ, ար-
ծաթ բե րեմ, եկե ղե ցի կա ռու ցեմ, մի ա բա նու թյուն հիմ եմ, որ կրո նա վոր ներ հա-
վաք վեն»: Եվ թույլ տվեց նրան գնալ: Նա գնաց ու շատ ար ծաթ բե րեց: Ար հես-
տա վոր ներ կան չե ցին, եկե ղե ցի կա ռու ցե ցին և հա վա քե ցին բազ մա թիվ կրո նա-
վոր նե րի:

3. (170) ՍՏԵ ՓԱ ՆՈՍ ՍՅՈՒ ՆԵ ՑԻ

Ստե փա նո սը սյունն էր երկն քի և խա րիս խը՝ հա վատ քի, սուրբ եկե ղե ցու 
ան խախ տե լի վեմ ու ան վախ պաշտ պա նը, մարդն էր երկ նա յին և հրեշ տա կը՝ 
երկ րա յին, հա վի տյան մե ռա ծը և միշտ կեն դա նին, հրեշ տակ նե րին հի աց նո ղը և 
քե րով բե նե րին զար մաց նո ղը, որի գով չու թյուն նե րի փուն ջը իմ տհաս ու թե րա-
վարժ միտ քը խոս քե րով չպի տի աղա վա ղի, այլ մի այն զրույց նե րին պի տի ապա-
վի նի: Սա Հա յաս տա նի մեծ մայ րա քա ղաք Դվի նի ավագ քա հա նա յի որ դին էր: 
Դաս տի ա րակ վում և ուս մամբ զար գա նում էր հա յոց կա թո ղի կո սա րա նում:

Եվ որոշ տա րի ներ անց, երբ ներ քուստ գործ նա կա նա պես բա վա րար վեց, 
այ լևս պատ շաճ չհա մա րեց ան գի տու թյան խա վա րի տակ մալ, այլ ձգտում էր 
հաս նել աստ վա ծա յին իմաստ նա կան գի տու թյան և կրթու թյան, քա նի որ նպա ա-
տա կա հար մար չէր երկ րա գոր ծու թյան ակո սը մի ա կող մա նի լծով քա շել, այլ լծվել 
եր կու սին, այ սիքն՝ տե սա կա նին և գործ նա կա նին, որ պես զի ամ բող ջը պատ շա-
ճա վոր լի ներ: Դրա հա մար դուրս գա լով այն մե նաս տա նից՝ շտա պով դի մում է 
դե պի գի տու թյուն նե րի աղ բյու րը՝ Սյու նյաց վար դա պե տա րա նը, որը Հա յաս տա-
նի բո լոր գի տուն նե րի գլխա վոր տեղն էր, որ տեղ գտնվող դպրոց նե րը ծաղ կած 
էին: Չէ՞ որ ինչ պես աթե նա կան դպրոց ներն էին հռո մե ա կան նե րի ու հու նա կան-
նե րի մեջ փար թա մա ցած և գի տու թյուն նե րի մայր հռչակ ված իս պա նա ցի նե րի 
աշ խար հում՝ լա տի նա կան ու հու նա կան դպրու թյամբմ այս պես էլ սրանք՝ Թոր-
գո մյան տա նը՝ մեր Հա յոց աշ խար հում:



147

Իսկ երա նե լի Ստե փա նո սը եպիս կո պո սու թյան պաշ տո նում մաց մեկ տա-
րի, որը ոմանք ութ տա րի են ասում: Նա ամա ռը շրջում էր իր իշ խա նու թյան ըն-
դար ձակ վի ճա կի տաս ներ կու գա վառ նե րում և քա րո զում ճշմա րիտ գա ղա փար-
նե րը: Հո գև որ ծա ռա յու թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ եղավ նաև Եղե գյաց ձո րի բա-
րե բեր գա վա ռում, Մոզ ավա նում, որ տեղ բնակ վում էր մի ան բա րո յա կան կին՝ 
հա մակ ված հի մար ախ տով: Եպիս կո պո սը նրան մինչ այդ երեք ան գամ զգու-
շաց րել էր ըստ տի րոջ հրա մա նի, բայց նա չէր զղջա ցել: Այդ պատ ճա ռով այ լևս 
ան գամ սուր բը սաս տիկ զայ րա նում է և մեծ պատ ժի վճիռ կա յաց նում: Սաս տիկ 
շո գի պատ ճա ռով ին քը դուրս է գա լիս գյու ղից ու գնում Ավագ ակն կոչ ված քաղց-
րա համ աղ բյու րի ակուն քում զո վա նա լու: Կար գադ րում է իր վրա նը խփել, ինքն 
էլ հանգս տա նա լու մա հի ճը դնում է մի ու ռե նու վրա: Եվ առան ձին ել նե լով ու եր-
կար ժա մա նակ աղո թե լով՝ ննջում է այն տեղ: Իսկ ան պատ կառ կի նը, ցան կու-
թյան կա տա ղի բո վից դրդված, հե տը վերց նում է իր սի րե կա նին, գա լիս է սպա-
նե լու սրբին, որ իրենք հա մար ձակ գոր ծեն: Մո տե նա լով ծա ռին՝ սի րե կա նին 
բարձ րաց նում է վեր, սու րը տա լիս ձեռ քը, որ սրբին սպա նի: Մար դը բարձ րա նա-
լով տես նում է, որ սուր բը քնած է, և շուն չը բո ցի նման վեր է ցո լա նում ու ճախր 
առ նե լով կրկին իջ նում է. միի հրեշ տակ էլ կանգ նած նրա գլխա վե րև ում, թև ե րով 
հով էր անում: Այդ տես նե լով՝ մար դը կար կա մում է, թու լա նում. Նրա մարմ ի 
ամ բողջ կազմ ված քը ցնցվում է. նա մեծ սոս կու մով դո ղում է: Եվ այն քան է ուշ քի 
գա լիս, որ մի կերպ իջ նում է ծա ռից ու պատ մում կնո ջը: Կի նը նրան կրկին հոր-
դո րում է պոռն կա կան քաղցր-մեղցր խոս քե րով դրդում և քա ջա լե րում է ու նո րից 
ու ղար կում: Եվ նա առա ջի նից ավել հրա շա փառ տե սա րան է տես նում ու դար-
ձյալ սաստ կա պես թու լա նում, անզ գա մարմ ով, մե ռե լի նման ընկ նում է ծա ռից: 
Ապա կի նը, մար դուն տես նե լով խիստ պա տու հա սի մեջ ըն կած, զղջա լու փո խա-
րեն առա վել ևս չա րա նում է, և, սրված սա տա նա յից, վերց նում մեր կա ցած սու րը 
ու բարձ րա նում ծա ռը, սու րը խփե լով սրբի փո րին՝ ան բիծ արյու նը թա փում է 
փայ տե մահ ճի վրա, ինչ պես իր տի րոջ արյու նը մահ վան փայ տե ղեն սար քի վրա՝ 
աստ վա ծա յին օրենք նե րի նկատ մամբ (աստ ված) սաս տիկ նա խան ձի պատ ճա-
ռով: (Սա հի շեց նում է) Հե ղի ա սին և Հով հան նե սին, որոն ցից մե կը քա ռա սուն օր 
փախս տա կան եղավ Աքա ա բի Հե զա բել կնո ջից, իսկ մյու սը գլխատ վեց Հե րով-
դի ա յի դստեր կող մից: Ապա առա վո տյան սպա սա վոր ներն իմա նա լով՝ շատ լաց 
ու կո ծով վերց նում են սրբի մար մի նը, տա նում Սի ոն կոչ ված լե ռան վրա յի մե-
նաս տա նը, որն այն ժա մա նակ ճգնա վոր մարդ կան ցով ծաղ կում էր Եգիպ տո սի 
Սի նա յից ու Սկյու թի ա յից ավե լի: Ար կա զան գյու ղի բնա կիչ նե րը, դեպ քի մա սին 
իմա նա լով, իրենց տա նու տե րի հետ ըն դա ռաջ են գա լիս և սպա սա վոր նե րին հա-
մո զում (հան գու ցյա լին) ամ փո փել այն սե նյա կում, որը կա ռուց վել էր քաջ զո րա-
վար սուրբ Քրիս տա փո րի անու նով: Եվ տա նում ու դնում են այն սե նյա կում: Իսկ 
աստ ծու երա նյալ Նու ճգնա վո րը, որը շատ տա րի ներ բնակ վում էր Սի ոն սուրբ 
լե ռան վրա և ամ բողջ վար քով հրեշ տա կա ցել էր, երա զում տես նում է, որ այն 
առա վո տյան եր կին քը բաց վել էր ու հրեշ տակ նե րի բազ մու թյու նը խմբե րով դուրս 
էր գա լիս սուրբ Ստե փա նո սի առաջ և փար վե լով նրա մա քուր ու արյու նա ներկ 
ոգուն՝ բարձ րա ձայն գո չում էին. «Բա րի և հա վա տա րիմ ծա ռա, ե՛կ, մտի՛ր քո տի-
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րոջ ու րա խու թյան մեջ»: Եվ այս պես մե ծա մեծ գո վեստ նե րով տա րան, հասց րին 
աստ ծու ահեղ աթո ռին, որի վրա մարմ ա կան տես քով նստում էր Քրիս տո սը՝ 
աստ ծու որ դին:

Ապա սուր բը երկր պա գե լով մո տե ցավ Աստ ծուն ու նրան ցույց տվեց սպի-
տակ նա փոր տով փա թաթ ված արյամբ լի իր գոր գը և ասաց. «Քոնն են վրեժխնդ-
րու թյու նը և ար դա րա դա տու թյու նը»: Եվ առա քյալ ներն ու հայ րա պետ նե րը նրան 
յնպես համ բու րե լով տա րան և դրե ցին իրենց կա յա նը՝ մին չև հա տուց ման օրը:

Իսկ տի րաս պան կի նը ավե լի ուշ սգա վոր դար ձավ, մեր կա նում և քա րեր 
վերց րած ծե ծում էր կուրծ քը: Այն քան խփեց, որ արյան առ վակ էր հո սում: Մեծ 
ող բով, դառն աղա ղա կով ճչում էր ու դա տա պար տում իր չա րա գոր ծու թյուն նե րը: 
Եվ գա լով վան քի դի մաց, դե պի արև մուտք՝ ձո րա կի այն կող մում հո ղը փո րե լով՝ 
մին չև ստինք նե րը թաղ վեց. ամառ ու ձմեռ տո թա կեզ և ցրտա հար լի նե լով՝ վա-
յում ու ող բում էր գի շեր-ցե րեկ, խոս տո վա նում իր մեղ քե րը: Այդ պի սով շարժ վում 
է հայ րա պե տի գու թը, որը տի րո ջից նե րում է խնդրում նրա հա մար: Մի օր էլ 
Պա տա րա գի ժա մին սրբի տա պա նից լսվում է ահեղ գո չյուն. «Թող ներ վեն քո 
մեղ քե րը, ո՛վ կին»: Եվ դա լսե լով բո լո րը մեծ մար դա սի րու թյան ու ան հի շա չար 
բա րե րա րու թյան հա մար փառք էին տա լիս և գո հու նա կու թյուն հայտ նում Աստ-
ծուն: Իսկ կի նը թեև նե րում ստա ցավ, բայց տե ղից դուրս չե կավ, այլ, մա լով 
այն տեղ, վախ ճան վեց և թաղ վեց իր ապաշ խար հու թյան փո սի մեջ. ու վան քի 
դի մաց այդ պես էլ մում է:

4. (171) ՇԱ ՀԱՆ ԴՈՒԽՏ

Աղ վան քի գա հե րեց իշ խան Վա րազ Տրդա տը մի դուստր ու ներ՝ Շա հան-
դուխտ անու նով: Նրա կեր պա րանքն ար տա սո վոր էր ու հրա շա լի. չքնաղ գե ղեց-
կու թյու նը զար մանք էր պատ ճա ռում տես նող նե րին: Ոչ ոքի չէր թվում, թե նա 
նյու թե ղեն է. այլ կար ծես թե կեր պա րա նա փոխ ված էր լու սա տարր օդից ու նրբա-
նուրբ շո ղե րից : Նրան հարս խնդրե ցին Թոր գո մյան տնից: Եվ նա դուրս ելավ իր 
աշ խար հից, հայ րե նի տնից, գնաց կին դառ նա լու հայ իշ խա նին: Մտնե լով Բա-
ղաց աշ խար հը՝ անց նում էր ապա հով տե ղան քի ճա նա պար հով, մի ապա ռա ժոտ 
վայ րով, որ տեղ մի քա րա ժայ ռի փլվածք էր՝ ահ ռե լի խո րու թյամբ, որն ան դուն դի 
նման ուղղ ված էր դե պի Տա թևի մեծ հայ րա պե տա նո ցի կող մը: Հենց այն տեղ 
թաքն ված, ծվա րած էին սու սե րա մերկ զոր քի լե գի ո նա խումբ ջո կատ ներ, որոնք 
Շա հան դուխ տի սքան չե լի գե ղեց կու թյան պատ ճա ռով եկել էին Պարս կաս տա-
նից, հսկում էին ճա նա պարհ նե րի անց քերն ու կիր ճե րը, որ հափշ տա կեն այդ 
աղջ կան:

Ու ղև որ ներն այդ բա նին իրա զեկ չէ ին: Զին ված խմբե րը հան կար ծա կի հար-
ձակ վե ցին նրանց վրա և սրե րը քա շած սկսե ցին անխ նա կո տո րել այս քրիս տո-
նյա նե րին: Ապա խո րա հա վատ օրի որդն այս տես նե լով՝ հաս կա ցավ պատ ճա ռը 
և, տե րու նա կան խա չով երե սին խաչ հա նե լով, ձին մտրա կեց ու թռավ քա րա ժայ-
ռի փլվա ծը: Այս տե ղե կու թյու նը մի հնա ցած նա մա կում Շա հան դուխ տի ձեռ քով 
էր գրված այս պես. «Ես՝Քրիս տո սի մե ղա վոր աղա խին Շա հան դուխտս, Վա րազ 
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Տրդա տի դուստրս, Թոր գո մյան տու նը հարս էի գնում. Հա սա Բաղ քի սահ ման-
նե րը, այս քա րա ժայ ռի գլու խը, որ տե ղով ճա նա պարհն է անց նում: Ահա (այս-
տեղ) ինձ հան կար ծա կի հան դի պե ցին իս մա յել ցի նե րը, որոնք իմ հռչակ ված գե-
ղեց կու թյան պատ ճա ռով կա մե նում էին ինձ հափշ տա կել: Նրանք սրե րը քա շած 
կո տո րե ցին ինձ հետ եղած հե ծե լա գուն դը: Եվ ես լավ հա մա րե ցի գայ լա բա րո 
այ լազ գի նե րի ձեռ քով կոր չե լու փո խա րեն գա հա վի ժու մով մեռ նել իմ Քրիս տո սի 
հա մար: Եվ հի շե լով սուրբ Աստ վա ծած նին ու սուրբ Հռիփ սի մե ին՝ ինձ հանձ նե ցի 
Սուրբ Եր րոր դու թյա նը. ողոր մե լի անձս խա չակն քե ցի սուրբ խա չով և ձի ու սան-
ձը ետ դարձ նե լով՝ թռա քա րա ժայ ռից: Քա մու ուժ գին հո սան քով, անե րև ույթ զո-
րու թյամբ, կար ծես թե կառ քով իջա այս ձո րի խոր խո րա տը, ձիս էլ հետս՝ անվ-
նաս: Այն տեղ դա դար առ նե լով՝ մեծ հի ա ցու մով խիստ գո հու նա կու թյուն վե րա ա-
ռա քե ցի ինձ այդ պես փրկո ղին և այս ան դորր տե ղում իմ ան ձը նվի րե ցի Քրիս-
տո սին. ուխ տե ցի այ լևս այս տե ղից դուրս չգալ մին չև կյան քիս վեր ջը: Իսկ 
իս մա յե լա ցի ներն այս տես նե լով մեծ զար ման քով անվ աս թո ղե ցին մի մա տուռ 
ու մի խցիկ, որ տեղ ճգնե ցի կյան քիս մա ցած ամ բողջ ժա մա նա կա մի ջո ցում: 
Թեև ծնող ներս ու հարս նա ծու իշ խան նե րը շատ թա խան ձե ցին, բայց ես տե ղիցս 
չշարժ վե ցի: Հրա վի րե լով Սյու նյաց երա նե լի եպիս կո պո սին՝ են թարկ վե ցի նրան 
և իմ ամ բողջ ու նեց ված քը տվե ցի նրա ձեռ քը՝ կես մա սը բա ժա նե լու կա րի քա-
վոր նե րին, կեսն էլ տա լու Տա թևի սուրբ եկե ղե ցուն: Նաև սուրբ եկե ղե ցուն ավան-
դե ցի այս տե ղե րը՝ ամ բողջ ձո րով հան դերձ, որ ըն կած են Շնհե րի սահ մա նից 
վեր, մին չև Գի նա կան գե տը»:

Նա մա լով այն տեղ իր մոտ է հա վա քում ու րիշ կույ սե րի և տա ռա պա լից 
ճգնու թյամբ ապ րե լով երե սուն տա րի՝ մեռ նում է: Եպիս կո պո սը գնա լով թա ղում 
է նույն տե ղում սրբի երա նե լի մար մի նը:

ՍՐԲԱ ՎԱՅ ՐԵՐ

1. (172) ՊԱՆ ՏԱ ԼԵ ՈՆ ԲԺՇԿԻ ՄԱ ՏՈՒ ՌԸ

Ղա րազ շա լախ հա յաբ նակ գյու ղի արև ե լյան կող մում՝ բարձ րա ցող բլրա կի 
վրա, գտնվում է Պան տա լե ոն բժշկի մա տու ռը, որ նույն պես մեծ ուխ տա տե ղի է: 
Սա մի հա սա րակ, բա վա կան մեծ մա տուռ է, որի մեջ գտնվում է Պան տա լե ոն 
բժշկի գե րեզ մա նը: Սրա տա պա նա քա րը սկզբում մի հա սա րակ կոճղ է եղել, 
բայց հե տո շու շե ցի Թ. Թա մի րյա նի ծախ քով քար է ձգված: Այս մատ րան մոտ 
գտնվում է մի ու րիշ, շատ փոք րիկ մա տուռ ևս, որի մեջ նույն պես մի գե րեզ ման 
կա: Ոչ մի ար ձա նագ րու թյուն չկա, մի այն ժո ղո վուրդն ասում է, թե այդ գե րեզ մա-
նը «Շահ զա դինն» է:

Ժո ղո վուր դը Պան տա լե ոն բժշկին պա րոն Պիժ է կո չում և մեծ հա վա տով 
վե րա բեր վում:
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2. (173) ԼՈՐ102

Ասում են, թե երբ հա յոց Լո րիկ իշ խա նը թշնա մու դեմ հե րո սա բար կռվե լով 
զոհ վում է, նրան թա ղում են գյու ղից ոչ հե ռու և վրան մա տուռ կա ռու ցում, իսկ 
գյու ղին էլ տա լիս են իշ խա նի անու նը՝ Լոր: Մին չև հի մա էլ կան գուն է Լո րիկ իշ-
խա նի մա տու ռը:

3. (174) ԵԶ ՆԱ ԽԱՉԻ ՄԱ ՏՈՒՌ

Ժա մա նա կին այս ձո րե րում ու բլուր նե րում խիտ ան տառ ներ են եղել: Մի 
որ սորդ հա լա ծել է եղ նիկ նե րին, որոնք, գա լով այս տեղ, իս կույն անե րև ու թա ցել 
են: Որ սոր դը սուրբ է հա մա րել այս հո ղը և դա դա րել է այ լևս որս անե լուց: Նա 
ճգնա վոր է դար ձել և կա ռու ցել մի մա տուռ, որին տե ղա ցի նե րը Եզ նա խա չի մա-
տուռ անունն են տվել:

4. (175) ՍՈՒՐԲ ՎԱՐ ԴԱՆ103

Այս տե ղի բնա կիչ նե րը, երբ գաղ թե լիս են լի նում Պարս կաս տա նից, հետ նե-
րը տոպ րա կով հող են բե րում Վար դան զո րա վա րի գե րեզ մա նի վրա յից և այդ 
հո ղի վրա նոր բնա կա վայ րում վանք են շի նում՝ անու նը Սուրբ Վար դան դնե լով:

5. (176) ԱԳ ՌԱ ՎԱ ԽԱՉ

Ծի ծեռ նա վան քը կա ռու ցող բան վոր նե րին կե րա կուր եփե լու հա մար մի մեծ 
կաթ սա են տա նում մո տա կա գե տը և ջրով լեց նե լով դնում են կրա կի վրա: Ջրի 
հետ մի օձ է ընկ նում կաթ սա յի մեջ և մում անն կա տե լի: Երբ գա լիս է ճա շե լու 
ժա մը, մի ագ ռավ կռկռա լով սկսում է պտտվել կաթ սա յի վրա: Բան վոր նե րը ու-
շադ րու թյուն չեն դարձ նում և նստում են ճա շի: Հան կարծ ագ ռա վը ծղրտա լով 
նետ վում է կաթ սա յի մեջ: Պղծված հա մա րե լով կե րա կու րը, բան վոր նե րը թա-
փում են այն: Մեծ է լի նում նրանց զար մանքն ու հի ա ցու մը, երբ կե րակ րի մեջ 
նկա տում են օձի մարմ ի մա սե րը: Նրանք երախ տա գի տու թյամբ պա տան քում 
են ագ ռա վի մար մի նը և հան դե սով թա ղում վան քի արևմ տյան պա տի մոտ, վրան 
էլ խա չի նման մի մեծ քար կանգ նեց նում, որը կոչ վում է Ագ ռա վա խաչ104, իսկ օձի 
պատ կե րը նկա րում են վան քի սյու նե րից մե կի վրա:

102 Գտնվում է Սիսիանի շրջանում (Ծ. Կ.):
103  Գտնվում է Սիսիանի Շոռոթ գյուղի մոտ (Ծ. Կ.):
104  Գտնվում է Տաթև գյուղից հյուսիս-արևելք: Բանահավաքն ունի հետևյալ ծանոթագրությունը. 

«Մինչև այժմ էլ այդ ագռաւը պաշտւում է, և երբ երեխաները շուտ չեն սկսում քայլել, չեն 
«ոտընւորւում», տանում են այդ քարի մօտ, քարի առաջ մոմ վառում, մի մեխ կամ մի ձու դնում 
քարի տակ և երեխայի ոտներին ջուր են ածում, հաւատալով, որ այսպիսով նա շուտով կսկսի 
քայլել»:
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ԶՎԱՐ ՃԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՆԵՐ

1. (177) ՄԱՆ ԳԱ ՊԱՐ ՏԵԶ

Պա պի կը, խու խին ծեր քան փռնած,տա նում ա ման գա պար տեզ: Խո խան 
շատ ա ու րախ, չորս ղո լին եշի լավ քյի նում ա: Զբո սայ գա վը վը եր ան ցա կե նում, 
տես նու մա վը եր ալ արև չկա, պա տառ վը եր քյի նում են, ալ լա արևը տ⅔ւս ⅓ 
կյ⅓լիս:

Խո խան ասում ա. — Պա պի՛կ, պա պի՛կ, եշի, արևը մեզ նհետ կյա լիս ա ման-
գա պար տեզ:

2. (178) ՊԱ ԴԱՍ ԽԱՆ

Պա պի կը թոռ նի կի նհետ քի նում են քո լը: Ճըն հա պա հըն գյեր պա պի կը թոռ-
նի կին պատ մու մա թու նա վոր սնգնե րի մա սին: Տրա նա ետը պատ մում ա քո լու մը 
ապ րող գի շա տիչ կեն թա նի նե րի մա սին: Եդավ թոռ նի կին անա հըրց նու-
մա. — Հի՞նչ կա նես, վը եր ըռ չաթ մի կել տյ⅔ւս կյ⅓:

—   Թու նա վոր սոն գու նը կքցեմ կյե լին վր⅓ն:

3. (179) ՆԱ ԼԵ ՐԸ

Մե հետ մի մառթ չորս նա լա ճա րում: Տա ու րա խա նում ա, ըշ խար քա վը մին 
տ⅓ռն⅔ւմ: Կյա լիս ա տոն, կըն գա նը պատ մում, վը եր չորս նալ ա ճա րալ:

—  Մնում ա վը եր մի ծի առ նեմ, աման օր ծի յավ քյի նամ հան դը:
Կնեկն ասում ա. — Ա՛յ մարթ, էթ լյավ տ⅓ռ⅓վ, ծին նիհ կի լեմ, շ⅔ւտ-շ⅔ւտ 

կքի նամ իմ հե րանց տոն, կյամ:
Մար թը կըզն վում ա, ասում ա. — Շա՛ն ախ ճիկ, ծին նիհլ ես իլում շուտ-շուտ 

քյի նում հե րանց տոն, բա վը եր քրտին քի, բա վը եր բուր դան ղու լա նա տի, հո՞վ ա 
ջո ղա բը տա լու:

—  Ես եմ գյու դում, մեր ծին, հինչ կա նեմ, կա նեմ:
Մար թը ըս տեղ կնգա նը մի լյավ թա կում ա, ճ⅔ւր անում:

4. (180) ԿՅՈ ՂԸ

Մե հետ մի կյող նում ա տում մի հա յաթ, վը եր կյո ղու թյուն անի: Մի ախ ճիկ 
տյ⅔ւս ա կյամ տրա առա չը:

—  Ախ պե՛ր, էթ հո՞ւմ եք օզում:
Կյո ղը չաշ մի շա իլում, գի դում չի թ⅓ ըխ ճը կա նը հինչ ասի:
Ետ ա տառ նում, թա. — Աչո՛, պա պադ տանն ա՞:
—  Հա:
—  Պա պիթ անու մը հի՞նչ ա:
—  Մե խակ ա:
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—  Մա մաթ տանն ա՞:
—  Հա:
—  Բա մա մութ անու մը հի՞նչ ա:
—  Նար գիզ ա:
—  Բա քու անու մըթ հի՞նչ ա:
—  Վար թիկ:
Էթ մար թըթ զար մա ցած ինքն իրան ասում ա. — Էս շտեղ եկի, եկալ եմ ապ-

րանք կյու ղա նամ, թա՞ ծա ղիկ փնջեմ:

5. (181) Տ⅜ՒՔ ՈՒ ՇԱ ՑԱԼ ԸՔ

Կի նո սին կը նե կը զանգ ա տամ «շտապ օգ նու թյուն», թ⅓ . — Շո՛ւտ ըրեք, 
եկե՛ք, մարթս տա քու թյան մեչ էր վում ա, տա քու թյու նը հա սալ ա իծուն աս տի ճա-
նի:

Շտապ օգ նու թյան պժիշկն ասում ա. — Տ⅔ւք ու շա ցա լըք, քույ րի՛կ, տա ար-
տեն մեր գոր ծը չի, զանգ տվե ցեք պա ժառ նիկ նե րին:

6. (182) ՀԱ ՉԱՆ ՇՈ ՆԸ

Կի նո սը քի նու մա մին օրիշ շեն: Մու տա նում ա ու րանց պա րի կա մին դըվր-
զին, մի շոն վրան հա չու մա, Կի նո սը ըտա ղաթ փախ չու մա:

Մի կնեկ հե տև ան կան չում ա. — Ախ պե՛ր, խե՞յըս փախ ճում: Էն առա ծը լսալ 
չը՞ս, վը եր հա չան շո նը կծող չի ըն⅔ւմ:

—  Առա ծը ես լավ ըմ գ⅔ւդ⅔ւմ, պա շոնն ալ ա՞ գ⅔ւդ⅔ւմ:

7. (183) ԹԱ ԶԱ ԿՆԵ ԿԸ

Կի նո սին կնե կը մեռ նու մա: Մի քա նի տա րան եդը Կի նո սը փսակ վու մա ու-
րան կնգա նը քվո րը վը րան:

Փար սին ասում ա. — Կի նո՛ս, օրիշ կը նեկ չես ճա րալ, վը եր քե նութ ես օզալ:
—  Իմ տա րի քի տղա մար թը նոր զո քան չի նհետ կա րա« չի կլոխ տը նի:

8. (184) ԱՆ ԳԻ ՆԱ

Կի նո սը շուտ-շուտ հի վան դա նում ըլալ:
Պժիշ կը լավ քննի լան եդը ասում ա. — Ես հաս տատ հա մոզ ված եմ, վը եր քու 

հի վան դու թյան պատ ճա ռը ան գի ա նան ա:
— Պժիշկ ջան, դուզ ըս ասում, հա մա ըխ ճը կանս անու մը Ան գի նա չի, Ան ժե-

լա յա:
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9. (185) ՆՎԻ ՐԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ

Կի նո սը տղին փսա կում ա: Հին ադա թա վը հար սը պի տի սկե սու րին, մին ալ 
պատ րո նին վեն ներ նին լվ⅓ն⅓ր: Դրա փո խը պատ րո նը պի տի մի թնգա նոց 
նվեր տա:

Երփ վը եր հար սը ըն դա վեն նե րը լվա նում ա, Կի նո սը տես նում ա, վը եր մի 
տա լի պ⅓ն չկա, ասում ա. — Հարս ջան, չնե ղա նաս, վը եր մհենգ մին թնգա նոց 
պեն չո նիմ տա լու: Տե վը եչ մի պեն, մի քա նի օրան եդը էշը ծնե լու վա, քու ռա կը 
կնվի րեմ քեզ:

Հարսն ասում ա. — Ապեր, իտի պե ներ ասում իլ, տու ինձ հե տե հա՛մ էշ ըս, 
հա՛մ քու ռակ:

10. (186) ՔԵԹ ԾԻՔ ՏԱ ԼՈՒ ԱՄԵՍ Ա

Կի նո սը ավ թո յով քի նում ա բի դի Գե ղա նուշ: Տես նում ա կոխ կին նստած մի 
մարթ շու շուտ քի թը սրփում ա:

Չա փը վը եր ան ցա կը նում, Կի նո սին ասում ա. — Ծի՛ք տոր, ծի՛ք տոր, պա րի-
կամ, քեթ ծիք տա լու ամես ա:

11. (187) ԿՅՈՒ ՄԱ ՇԸ

Կի նո սը մի կթնա տու կյու մաշ ա առ նում: Մին օր հան դան պռնչա լավ կյա լիս 
ա:

Կի նոսն ասում ա. — Ջա՜ն, Սև ուկ ջա՜ն, թայ դի ենք: Եթե ու ժու մըս ըլեր, 
կռքնիթ վես կի կքցե յի:

12. (188) ՎԵ՞ՐՆ Ա ԼԱՎ

Մե հետ Կի նո սին անա հրցնում ըն. — Էս աշ խա րըս ա լ⅓վ, թա էն աշ խար հը:
Կի նոսն ասում ա. — Էն աշ խար հը:
—  Պա խե՞:
—  Ըն դա հե տե վը եր քե ցող նե րը ալ ետ չըն կ⅓լիս:

13. (189) ԱՌՈՒ ՏՈՒՐ

Կի նո սը հայ տա րա րու թյուն ա տա լիս, թա՝ տոնս ծա խում ըմ: Հիբ վը եր առ-
նող մուշ տա րի յա կյա լիս, ասում ա. — Ա՛յ հըն գեր, խե՞յես էթ քան թանգ ասում:

Կի նոսն ասում ա. — Ես մի նակ տո նը չեմ ծա խում, նհե տը լ⅓վ հրե վա նալ ըմ 
ծա խում:

14. (190) ՀԱ ՎԻՆ ՄԱՌ ԹԸ

Կի նո սը քի նում ա շու կա, վը եր վեր ցակ առ նի: Տես նում ա վեր ցակ ծա խո ղը 
ռու սու կնեգ ա: Կի նո սը գի դում չէր ռու սե րեր վեր ցա կին հին չըն ասում: Մի պա-
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տար մտա ծե լան եդը ծա խո ղեն անա հըրց նում ա. — Սեստ րա ջան, հա վեն մառ-
թը քա նի՞յա:

15. (191) ՀԱՑ ԿԵ ՐՈՒՅԹ

Կի նո սը տղին նհետ քի նում ա քա ղաք:
Քա ղա քու մը շատ վը եր մա նըն կյա լիս, տղան ասում ա. — Պա պա՛, սո վա լըմ, 

մի պեն ինք կալ, օտինք:
Կի նոսն ասում ա. — Եք բուլ կի առ նիք, հա ցավ օտինք:

16. (192) ՊԵ ՏԸ

Մե հետ Կի նո սին թ⅔ւթ⅔ւնը պրծնում ա, քի նում ա պե տին կոշ տը ասում. — Ավ-
րո րա օնի՞ս:

—  Չո նիմ, — պա տաս խան ա տա լիս պե տը:
—  Կազ բե կալ չո նի՞ս, — նո րից դի մում ա Կի նո սը:
—  Չո նիմ, չէ՛:
—  Դե տու ալ հինչ պետ ըս:

17. (193) ⅛ՉԻ ԱՇ ԿԸ

Մի մար թու ⅓չի աշ կը խա րաբ ա տեռ նում: Էթ մար թըթ քի նում ա պժշկին 
կոշ տը, վը եր աշ կը փո խել տա: Պժիշ կը աշ կը տուս ա օնում, տի նում սե ղա նին 
յրան: Մինչ աշ կին տե ղը թմզի լը կա տուն աշ կը կյու ղա նում ա, կոլ տամ: Պժիշ կը 
փռնում ա կատ վին աշ կը հա նում, տի նում էթ հի վան դիթ աշ կին տե ղը: Տրան լա-
վաց նում ա, տուս կի րում տոն: Մի առ ժա մա նակ անց պժիշ կը պտա հում ա հի-
վան դին:

Պժիշկն ասում ա. — Աշ կըթ հունց ա՞:
—  Լ⅓վ ա, հա մալ մի թե րու թյուն ու նի:
—  Հի՞նչ թե րու թյուն ա:
—  Վը եր շո նըմ տես նում, վա խում ըմ:
—  Ա՛յ ախ պեր, տուվ ալ վը եր շոն ըս տես նում, ⅓չի աշ կըթ փա կե:

18. (194) ՏԵՐ ՏԵՐՆ ՈՒ ԱՂ ՔԱ ԴԸ

Մի աղ քադ մարթ ա ընում: Տրա մի նու ճար տղան մեռ նում ա: Տեր տե րը կյամ 
ա աղոթք անում պրծնում, տա նում են թա ղում: Թա ղու ման եդը տեր տե րը հախն 
օզում ա: Աղ քա տին փող չի ինում, վը եր տա:

Տեր տե րը ստի պում ա, թա. — Շտա ղան օզում ըս ճա րե, տո՛:
Աղ քա դը վը եր նեղ վում ա, ասում ա. — Տեր հայր, խե՞յ ես ինձ չըր չա րում: Քու 

տղաթ ալ վը եր մեռ նի, ես ծրի կթա ղեմ, ալ ⅔ւր⅔ւր պարտք չեք ըլիլ:
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19. (195) ՊԺԻՇ ԿԻՆ ՔՇՏԻՆ

Մի կը նեկ ⅔ւր⅓ն գե ղե ցիկ ըխ ճը կա նը նհետ քի նում ա պժիշ կին կոշ տը:
—  Շո րե րըթ հա նի, — առա ջար կում ա ըխճ կա նը:
Մերն ասում ա. — Պժիշկ ջան, հի վան դը ես եմ:
—  Հա, նե րիր: Խնթրում եմ ցույց տալ լ⅔ւզըթ:

20. (196) ԻՎԱ ՆԸ

Իվա նը վը եչ փե շակ ու ներ, վը եչ ալ լու զու վա գի դում: Բայց գյու ղան իրես ա 
թե քում, քի նում քա ղաք: Գյու ղա ցիք ըն դա մո րը թոմ⅓թ են տա լիս, թ⅓՝ խե՞յա թո-
ղալ, վը եր քի նի քա ղաք, իսկ գյու ղու մը ըն դա հե տի կործ շատ կար: Բայց Անուշ 
աքե րը հպար տո րեն էր խո սում Իվա նի մա սին: Մե հետ կնա նի քը հրցնում են, թա 
Բաք վում Իվա նը հի՞նչ ա անում, հի՞նչ փե շա կավ ա:

Անուշն ասում ա. — Իվա նին ջա նին մա տաղ, Բաք վի տար նա, մի մեծ մե դա-
լալ կախն տված դ⅔շ⅓ն:

—  Ախր պաշ տո նեն անու մը հի՞նչ ա:
—  Վակ զա լու մը համ բալ ա, ջա նեն մա տաղ:

21. (197) ՀԱՄ ՓԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԳՅԱՆՔ Ա

Մի թա քա վեր սի րա հար վում ա ու րան ծա ռա նե րան մի նին կնգա նը վը րա: 
Էթ կնե կըթ շատ կե ղե ցիկ և իմաս տուն կնեգ ա ինում: Սա թա քա վե րին մեր ժում 
ա: Թա քա վե րը որո շում ա տրա մառ թին սպա նիլ տա, վեր կա րա կնգա նը ծեր քը 
քցի: Ծա ռա յին հրա ման ա տա լիս, վը եր մին օրու մը հենց հի լի շի նի, վը եր ⅔ւր⅓ն 
պա լա տը մե չին ըր վա: Ծա ռան կլո խը կախ տված, քե ֆը փիս քի նում ա տոն, 
կնգա նը աման պեն պատ մում ա:

Կնե գը հանգս տաց նում ա. — Հու սա հատ վիս վեչ, համ փե րի, մեր պա պերն 
ասալ ըն, վը եր համ փե րու թյու նը գյանք ա: Մին չև լ⅔ւս ժա մա նակ շատ կան, ըռա-
վո տը աման պեն կպարզ վի:

Քշե րա վը ծ⅓քը-ծ⅓քին թա քա վե րին պա լա տան ծա ռա յին կան չում են, թ⅓՝ 
թա քա վե րը մե ռել ա, եք մի դա գաղ պատ րաս տի: Ըտաք վը եր լսում են, մում են 
եր քաշ ված:

Կնեկն ասում ա. — Ա՛յ մարթ, չա սե ցի՞՝ համ փե րու թյու նը գյանք ա:

22. (198) ՀՆԳԵ ՐԸ

Մե հետ էր կու հնգեր քի նում են քո լը, վը եր հա ղարճ քա ղեն: ւր⅓ց մհար լավ 
օտում են, զամ բյուղ նին լցնում, մի ծա ռի տա կի քոն ըլում: Վը եր զարթ նում են, 
մթե նը ըն գած ա իլում:

Մի հնգեր ասում ա. — Շուտ անեք, քի նանք տոն:
Էն մի հնգերն ասում ա. — Վա խում ես, չէ՞: Էս րո պե յիս վը եր մի արչ տ⅔ւս 

կյա, հի՞նչ կա նես:
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—  Վռազ կպիրց րա նամ ծա ռը:
—  Բա վը եր արչն ալ պիրց րա նա:
—  Նիհ կլեմ ճող նին պտո կը:
—  Բա վը եր արչն ալ նի հի նի ճող նին պտո կը:
—  Տ⅔ւ իմ հնգերն ե՞ս, թա ար չին:

23. (199) ՄԱԴ ՐԱ ՍԵ ՑԻՆ

Մի մարթ օզում չի մադ րա սե ցու իրես տես նա: Հենց տե ղեր ա քի նում, վը եր 
մադ րա սե ցու պտա հի վեչ: Մի ան գամ էթ մար թըթ բզա րան մի ծմե րուկ ա առ-
նում, քի նում ⅔ւր⅓նց պա րի կա մին տո նը: Ըտ⅓ք հաց են օտում պրծնում, եղավ 
ծմե րու կը կտրում են, վը եր օտեն, մի չան մի մադ րա սե ցի յա տ⅔ւս կյա լիս: Էթ մար-
թըթ մադ րա սե ցուն տես նե լուն պես թո ղում ա ըտա ղաթ փախ չում:

24.  (200) ՍԱ ՐՅԱ ԿԻՆ ԽՐԱ ՏԸ

Մի սա րյակ իրեք հատ նախ շուն ճոտ ու ներ: Ըտաց անա եր կուսն ժիր են, 
մի նը պա տար թուլ ա ըլում: Մե րը մշտա կան էն եր կու նին խրատ ա տամ, վը եր 
բիր դան երկ⅓լիս մի չար խո խա կռա նա տա փան քա րը յոռ նի, վը եր ծեզ սպա նի, 
զգուշ կը լեք, ըլ բի հա լի կթող նեք, փախ նեք: Ճտե րը թհենց ալ անում են:

Շա փա թը վը եր թմա մում ա, թուլ ճոտն ասում ա. — Մա մա՛, ինձ ալ խրատ 
տուր, օզում եմ թռնեմ:

Մերն ասում ա. — Վը եր թռնես տա փին երկյ⅓լի վախ տը ըզ գուշ կը լես: Մի 
չար խո խա կա րող ա մու տա նա, կռա նա տա փան քար յոռ նի, քեզ սպա նի: Իլ բի-
հա լը պի տի թռնես, փախ նես:

—  Մա մա՛, բա վը եր քա րը ծո ցում ըլի, էն վախ տը…
—  Դե էթ քա նը վը եր գյու դում ես, ալ հինչ խրատ տամ ես քեզ…

25. (201) ՉԵՇ ՄԱ ԿԸ

Մի խո խա քշա նա քշե րավ քի նում ա պժիշ կին կոշ տը:
Խո խան ասում ա. — Պժի՛շկ, ստա մոքսս ցա վում ա, հի՞նչ անիմ:
Պժիշկն ասում ա. — Հի՞նչ ես կե րալ:
—  Մի քա նի խակ ծե րան եմ կե րալ, բ⅓լ⅓մ ընդ⅓ն⅓յա:
— Պժիշ կը մթքու մը ծնդըր թի թև ա անում, եդավ մի թուխտ հա նում, կի րում 

«Չեշ մակ»:
Տղան թոխ տը յոր ա էնում, մում զար մա ցած, ասում ա. — Պժիշկ ջան, երևի 

ինձ հըս կա ցալ չես, չեշ մա կը հի՞նչ են անում:
Պժիշկն ասում ա. — Կակ ռազ քեզ չեշ մակ ա հար կա վեր, վը եր հսած միր քը 

խա կան տար բե րես:



157

26. (202) ՄԱՆ ԳԵՂ ՇԻ ՆԻ ԼԸ

Մե հետ մի գյու ղա ցի քի նում ա նալ բանդ Պե տունց Ար շա կին կոշ տը, վը եր 
ման գեղ պատ վի րի:

Ասում ա. — Ար շա՛կ, ինձ հե տի մի օրաղ պրդրաս տի, իմը կոտ րալ ա, արտս 
մա ցալ ա առանց հնձի լի:

Նալ բանդ Ար շա կը թա. — Ժա մա նակ չօ նեմ, Հա րո՛ւթ, օրիշ կործ կա ծեր քիս:
Հա րութն ասում ա. — Ա՛ տնա շեն, օրաղ շի նի լը հի՞նչ ա, մին ար կաթս ծռում 

ես, մին ղո լան՝ սրում, տյառ նում ա օրաղ:
Նալ բանդն ասում ա. — Հրե՛ վան, հե նա տյու օրա ղը շի նե ցիր, եր կալ քի նա:

27. (203) ԽՈ ԽԱՆ ՀՈ ՐԸ ԽՐԱ ՏՈՒՄ Ա

Ըլում ա չը լում, մի շատ հլի վե րած մարթ: Էթ մառ թիթ ընջկ նին առ թեն քռա-
ցած, ծնգնե րը թու լա ցած, կա րում չի տե ղան տու րուր կյա: Քթո լը կա րում չի մին-
չև պե րա նը տա նի: Տրա հարսն ու տղան նես տան զզվում են: Ճը րըր նին կտրած 
հլի վե րին հե տի մի կյա վաթ են ճա րում, առան ձին նստցնում, վը եր ու րան հե տի 
հաց օտի: Հուն ցա ըլում, մի օր կյա վա թը ծեր քան երա ըն գյում, փշրվում: Հարսն 
ու տղան ըջղ ված տրա հե տի մի փե դի աման են ճա րում, վը եր կոտ րի վեչ: Օրե-
րան մի օր տրանց հինգ տրե կան խո խան տախ տակ նի յա հվա քում, պի րում տա-
նը թա փում:

Հերն ասում ա. — Ջա նի՛կ, էթ հի՞նչ ես անում:
— Փե դի աման եմ շի նում, վը եր հլի վե րես, մի չին խո րագ օտես:

28. (204) ԼԱՎ Ա, ՉԷ՞

Մի հա րուստ մառթ, ու րան մա դար ըխճ կան օզում ա տա ու րան նման մի 
հա րուստ տղի: Մառթ ա քցում ղա թը, վը եր կա րան մի լավ մուշ տա րի ճա րեն: Մի 
խո րա մանկ տղա, էթ պա նըթ վը եր կլխի յա ըն գյում, եր ա կե նում, քի նում էթ հա-
րուս տիթ կոշ տը: Հա րուս տի ուն քա մե չը պաց ա ըլում:

Փսա ցո ւին կան չում ա կոխ կը՝ զրույ ցի. — Դե պատ մի տես նամ՝ հի՞նչ ու նես, 
հինչ չու նես:

—  Իրիք հար կա նի տոն որ ու նե նամ, լավ ա չէ՞:
—  Հինչ խոսկ:
—  էր կու հա րյուր հատ վեխ ճար, ըս տա հի՞նչ կա սես:
—  Տա կար քին հարս տու թուն ա:
—  Ան տառ, մար քա գե տին, վա րե լա հո ղեր, լավ ա չէ՞:
—  Սքան չե լի:
—  Իրեք խա նութ ու րաց ծա ռա նե րա վը, լավ ա չէ՞:
—  Ախ պե՛ր, ալ հարց չօ նիմ,ախ ճիկս քեզ փեշ քեշ, եր կալ տա՛ր, ծեզ հե տի 

ապ րե ցե՛ք:
Ըխճ կա նը փսա կում ա էթ տղիթ նհետ, ղար կում ու րանց գյու ղը: Մի քա նի 

օրան եդը ախ ճի կը հե րանց ա կյա լիս, սկսում լաց նի լը:
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Հերն ասում ա. — Հի՞նչ ա պտա հալ, խե՞ ըր տա սունք ես թա փում:
—  Բա հի՞նչ անեմ, մարթս աղ քա դի մեկն ա, նա քեզ խա փեց, թե՝ հա րուստ 

եմ:
Հա րուս տը կան չել ա տա լիս փե սա յին և ամո թանք տա լիս, թա՝ խե յես խա-

փալ: Պարզ վում ա, վը եր օր վա աղ քադն ես:
—  Հո չեմ ասալ, վը եր ու նեմ, ասել եմ՝ վը եր ու նե նամ լավ ա չէ՞:

29. (205) ՏՂԱ ՄԱՐ ԹԻՆ ԽՈՍ ԿԸ ՄԻՆ ԿԸ ՆԻ

Մե հետ Կի նո սին հրցնում են, թա քա նի՞ տրե կան ես:
Կի նոսն ասում ա. — Վա ծուն:
Մի քա նի տա րան էդը ալա հրցնում են, թա. — Կի նո՛ս, քա նի՞ տրե կան ես,
Կի նոսն ասում ա. — Վա ծուն:
Ասում են. — Բա թենց պան կը լի՞:
Կի նոսն ասում ա. — Տղա մար թին խոս կը մին կը նի:

30. (206)

Մե հետ Վար թա նի կը նու մա տում ու րի շի բաղ, նիհ լում խնձո րի ծա ռը, սկսում 
ա քա ղի լը:

Ըն կեր Մար գոն տես նում ա, մու տա նում ա, ասում. — Վար թա նի՛կ, հո րըթ 
ասի լուվ եմ, ու րի շին բա ղան խնձոր չեն քա ղիլ:

— Ըն կե՛ր Մար գո, հերս ալ էն մի ծա ռին ա:

31. (207)

Ըն կեր Մար գոն տես նու մա, վը եր Վար թա նի կը պապ ռո զա քա շում, ըսկ սում 
ա թ⅔հմաթ անի լը, ասում ա. — Նի կո տի նին 2 գրա մը ծի յա նը սպա նում ա:

Վար թա նիկն ասու մա. — Խե ծին ալա՞ պապ ռոզ քա շում:

32. (208)

Մի կնգան ամ բար մի մո կուն ա նիմտ նում, ալի րը խա րաբ անում: Էթ մար-
թըթ տեր տե րին խնթրում ա, վը եր մոկ նին կյիր անի, վը եր ալ կա րա վեչ նիմ տի 
ամ բա րը: Տեր տե րը մի փեդ ա տա շում, ամ բա րի ծա կը փա կում:

Էթ կնե կըթ ասում ա. — Մե րըթ չմեռ նի, տեր տե՛ր, բա ասում են տեր տե րի 
կյիր անի լը սոտ ա, էն մո կու նը խե՞ կո րավ:

33. (209) ՇԱՆ ՕՐՀ ՆԱՆ ՔԸ

Մի գյու ղում մի շատ թա փա ռա կան ու ան պետք շուն է լի նում: Սա միշտ 
մտնում է ամեն տուն ու պու ճախ և ամա նե ղե նը լի զում այն պես, որ ամեն օր գյու-
ղի տեր տե րի մոտ տաս նյակ աման ներ են բե րում, թե՝ Տե՛ր հայր, հա րա մած է, 
հա լա լի՛ր այս աման նե րը:
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Շատ որ տեր տե րի զահ լեն տա նում են, մի օր էլ սա բա ցա կան չում է. — Ախ-
պե՛ր, չի լի նի էդ շու նը բռնեք, բե րեմ դուն չը մե ռո նեմ, մի ան գա մից հա լալ վի, գնա:

34. (210)

Մի մարդ, հին շո րի վրա նոր կար կա տան ներ կա րած փո ղոց է դուրս գա լիս: 
Մի ու րի շը տես նե լով ասում է.

— Ախ պե՛ր, ըր խը լըղդ տեղ-տեղ շնոր հա վոր լի նի:
— Օր ու մեջ ապ րե՛ս, ախ պե՛ր, — պա տաս խա նում է նա:

35. (211) ԳՈ ՂԵ ՐԸ

Մի մարդ իրի կու նը տա նը նստած տես նում է, գո ղե րը հա վաք ված, ու զում են 
սրա տու նը թա լա նեն: Այս մար դը ըս կի տե ղիցն էլ ժաժ չի գա լիս: Գո ղե րը մտնում 
են և ամեն ինչ հա վա քում ու դուրս գնում: Տան տերն էլ նրանց հե տև ից է գնում:

Այս տես նե լով, գո ղե րից մե կը ասում է. — Ա՛յ մարդ, դու ու՞ր ես գա լիս:
— Դե իմ տու նը քո չում եք ու րիշ տեղ, ես էլ եմ գա լիս:

36. (212) ՊԸ ԼԸ ՊՈՒ ՂԻՆ

Մե լիք Շահ նա զա րին մի վատ տղա է լի նում, ինչ քան վանք, եկե ղե ցի են 
տա լիս, որ գրել-կար դալ սո վո րի, չի լի նում:

Մե լի քը դառ նում է Պու ղուն և ասում. — Ա՛յ տղա, Պու ղի՛, որ էդ քան խե լոք ես, 
իմ տղին գիր ու կար դալ սո վո րեց րու:

— Տեր Մե լի՛ք, լավ են ա քո լից արչ փռնես պի րես, վեր ես կար դալ սո վո-
րեց նեմ, քան քու տղին:

— Եթե այդ պես չա րիր, քեզ կա խել կտամ, — բար կա նում է Մե լի քը և հրա-
մա յում ան տա ռից մի ար ջի քո թոթ բե րեն:

Մյուս օրը որս կան նե րը քո թո թը գյուղ են բե րում:
— Դե՛, Պու ղի՛, ահա քեզ ար ջի քո թոթ, եթե մին չև երեք օրը կար դալ չսո վո-

րեց րիր, քեզ կա խա ղան եմ հա նե ե լու:
Պու ղին վերց նում է մի հին ավե տա րան և սկսում է իր «կրթու թյու նը»: Ավե-

տա րա նի ամեն երի սի մեջ մի չա միչ է դնում և դնում քո թո թի թա թե րին, քո թո թը 
թեր թե րը հետ է տամ և չա միչն ու տում: Էս պես սո վո րեց նում է, մին չև որ արջն 
ար դեն արագ սկսում է թեր թել գիր քը: Մյուս օրը ար ջը հե տևը քցած, շղթան ձեռ-
քին Պու ղին մտնում է Մե լի քի ամա րա թի բա կը:

— Հը՞, սո վո րեց րե՞լ ես. — բար կու թյամբ հարց նում է Մե լի քը:
— Հրա մանքդ, տե՛ր Մե լիք, սո վո րեց րել եմ:
— Դե գիր քը տո՛ւր թող կար դա:
Մեծ բազ մու թյուն էր հա վաք ված: Պու ղին գիր քը դնում է ար ջի թա թե րին: 

Ար ջը սկսում է գիր քը թեր թել, որ չա միչն ու տի, այ նինչ ոչ մի չա միչ չկար: Բար կու-
թյու նից քո թո թը սկսում է մրթմրթալ և գիր քը թեր թել: Ամ բո խը ծի ծա ղից թու լա-
նում է:
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37.  (213)

Մի գյու ղում ապ րում էր մի շատ ան խիղճ և ան մար դա սեր մարդ: Գյու ղում 
մարդ չկար, որ նրա հետ լավ հա րա բե րու թյուն ու նե նար:

Մի օր գյու ղա մի ջում հա վաք ված մարդ կան ցից մեկն ասաց. — Ա՛յ մարդ, բա 
դու ըս կի էն դու նյի հա մար չե՞ս մտա ծում, ախր էդ քան մեղ քե րիդ հա մար Աստ-
ված քեզ դժոխ քը կու ղար կի:

— Ես որո շել եմ, — պա տաս խա նեց չար մար դը, — մեռ նե լիս հետս մի փետ և 
մի քսակ ոս կի տա նեմ:

— Ին չի՞ հա մար:
— Որ դրախ տի դռնա պան նե րին կա շառք տամ:
— Ախր նրանք կա շառք չեն ու տում:
— Փետս կքա շեմ, կծե ծեմ, ներս կմտնեմ:
— Էդ էլ չի լի նի:
— Էդ էլ որ չլի նի, հո դժոխ քից աղա չում են, դժոխ քը կգնամ, — պա տաս խա-

նում է ան խիղճ հա րուս տը:

38.  (214)

Մի քա ղա քում մի հայտ նի դեր ձակ էր ապ րում:
— Արար աշ խար հում էս պի սի դեր ձակ չի լի նի, — պար ծե նա լով ասում էին 

քա ղա քա ցի ներն իրար:
— Շատ լավ, — ասում է մի մսա գործ, — ես կփոր ձեմ նրա վար պե տու թյու նը:
Մյուս օրը մսա գոր ծը կանգ նում է դեր ձա կի խա նու թի առաջ. — Ախ-

պե՛ր, — ասում է նա, — ինձ հա մար մի ար խա լուղ կա րես:
— Ին չու չէ, կտո րը բեր, կա րեմ, — մեղմ ժպտա լով պա տաս խա նում է դեր-

ձա կը:
Մյուս առա վոտ մսա գոր ծը մի ահա գին քար շա լա կած իջեց նում է դեր ձա կի 

խա նու թի առաջ, թե՝ ահա՛ կտորս, դե կա րի՛:
— Աչ քիս վրա, — պա տաս խա նում է դեր ձա կը, — շատ լավ ար խա լու ղա ցու 

է, — քա րը ոտ քով հրե լով ասում է նա, — մի այն դու գնա ավա զից թել բեր, ես ար-
խա լուղդ կա րեմ:

39. (215)

Մե լիք Շահ նա զա րի տու նը մի առևտ րա կան է գա լիս և ասում է. — Մե լիքն 
ապ րած կե նա, ես գնում եմ Հնդկաս տան՝ ակն ու գո հա րի առևտ րի, եթե քեզ 
հար կա վոր է, փող տուր, քեզ հա մար էլ բե րեմ:

Մե լի քը 100 ոս կի է տա լիս և պատ վի րում, որ սա թան կա գին զար դա րանք-
ներ բե րի կնոջ հա մար, որով հե տև Մե լի քը մտա դիր էր այդ տա րի իր տղուն 
պսա կի, ու զում էր հար սի հա մար զար դեր ձեռք բե րի: Առևտ րա կա նը 100 ոս կին 
գրպանն է դնում ու գլուխ տա լով հե ռա նում:

Մի քա նի օրից հե տո Մե լի քը կար գադ րում է Պու ղուն, որ սա իր աշ խար հի 
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բո լոր խենթ մարդ կանց ցու ցակն ասի և իրեն տա: Մյուս օրը Պու ղին մի ցու ցակ 
է ներ կա յաց նում, որ տեղ ամե նից առաջ գրված էր Մե լիք Շահ նա զա րի անու նը:

— Այ տղա՛, դու գժվե՞լ ես, էս ին չու՞ ես իմ անունն այս տեղ գրել, նա էլ ամե-
նից գլխին:

— Մե լիքն ապ րած կե նա, — պա տաս խա նում է Պու ղին, — բա որ քու նը 
չգրեմ, էլ ու՞մը գրեմ:

— Ին չու՞, այ գի՛ժ:
— Բա, որ խե լոք մարդ լի նես, վեր կկե նաս քեզ ան ծա նոթ, հե ռու աշ խար հից 

եկած մի առևտ րա կա նի 100 ոս կի տաս, ան տե ղի կորց նես:
— Ին չու՞ ան տե ղի, Պու ղի:
— Որով հե տև նա էլ հետ չի գա:
— Իսկ եթե եկավ, — հարց նում է Մե լի քը:
— Այն ժա մա նակ ես ցու ցա կից քո անու նը կջնջեմ, նրա նը կգրեմ, — պա-

տաս խա նում է Պու ղին:

40. (216)

Մի տա նը մա ցած աղջ կան ասում են, թե՝ հրե՜ն, քեզ հա մար ու զող ներ են 
գա լիս: Աղ ջի կը սկսում է լաց լի նել:

— Ին չու՞ ես լա լիս, աղ ջի՛:
— Վա խե նում եմ սուտ լի նի, — պա տաս խա նում է նա:

41. (217)

Ուշ աշուն էր: Բան ջա րա նո ցում ոչինչ չէր մա ցել, մե նակ կա ղամբն էր հսկա-
յա կան գլխով:

— Ին չու՞ ես այդ պես գլուխդ մե ծաց րել, կա ղա՛մբ, — հարց նում է նրան մի գի-
շեր կե ղևը կրծող նա պաս տա կը:

— Որով հե տև իմ բո լոր հա րև ան նե րը՝ ճակն դե ղը, վա րուն գը, կար տո ֆի լը և 
ու րիշ նե րը հե ռա ցել, գնա ցել են, բան ջա րա նո ցում մա ցել եմ մե նակ ես և այն-
քան միտք եմ արել, որ գլուխս ու ռել է, — պա տաս խա նում է կա ղամ բը:

42. (218)

Մի տեր տեր իրիկ վա ժա մը կար դա լիս, մո մը բռնած տի րա ցո ւին անընդ-
հատ հրա մա յում էր, թե. — Ա՛յ տղա, մո մը մո տիկ պա հիր, աչքս չի տես նում:

Շատ որ կշտամ բում է, մե կը ծռա տա կու թյու նից դառ նում է, թե. — Ա՛ դեր, խե 
յը՞ս տի րու ցը վեն թոհ մաթ անըմ, քը զա նըմ չի զա քյա կա, վեր զա քյա ինի, սլսլցնի-
լավ կկար թաս:
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43. (219)

Մի մարդ, որ ծանր խուլ էր, ձի ու վրա նստած, մի հին տիկ ձե ռին գնա լիս 
պա տա հեց իրեն ծա նոթ մի այլ խու լի:

Էս վեր ջինս հարց րեց. — Քա վե՛ր, հու՞նց ես:
— Տեկ եմ տա նում, — պա տաս խա նեց ձի ա վո րը, կար ծե լով, թե ասում է՝ ի՞նչ 

ես տա նում:
— Քա վե՛ր, սա նա մե րը հու՞նց ա, — նո րից հարց նում է առա ջի նը:
— Քմա կան ջուր ա քցում, քե մա տաղ:

44. (220)

Մի այծ մի բարձր ժայ ռի էր կանգ նած, նա յում էր իր պո զե րին ու հմայ վում: 
Մի գել ժայ ռի տա կին կանգ նած բեր նի ջու րը գնում էր:

— Ա՜յ, մի ներ քև լի նեի, էս սուր-սուր պո զերս փորդ խրեի, հա՜, — կան չում է 
էծը:

— Որ քա՜ն կու զեի, էդ պո զերդ փորս մտնեի՜ն, — պա տաս խա նում է գե լը:

45. (221)

Մե կը գնում է հե ռու աշ խարհ, տես նում է արևը ժպտում է ինչ պես իր երկ-
րում, բա ցա կան չում է. — Վա՜հ, էս տե ղի արևն էլ է մե րի նման:

46. (222) ԷՇԸ ՀՈՒ Կ⅛Ր⅜ՒՃ⅜ՒՐԸ

Շտե ղան շտեղ էշը լսըմ ա, որ մար թիք մին ան մա հա կան խմիշկ են եփըմ 
⅔ւր⅓ ամ ման օր վա եմից՝ կ⅓ր⅔ւցը: Կ⅓րին լըց նում են ճը րի մեջ, թըթ վըց նըմ, 
քըլթ քըլ ցը նըմ, խը մըմ: Դե ին քը մար թո ցի ցը ին չո՞վ ա պա կաս, որ կա րա ոչ 
կ⅓ր⅔ւճ⅔ւր սար քի:

Մին օր էլ ռե խը լի քը կ⅓րի յա վե ու նըմ, տա նըմ թա փըմ կե տը, ին քը շը րա-
ղին թա վիլ տա լիս հու կե տի ճը րի ցը խը մըմ:

— Իշ քան շատ ես խը մըմ, էն քան հա մո վա նըմ ա, տու էլ էն քան հո վա նըմ ես, 
էս ինչ լ⅓վ պ⅓ն ա էս կ⅓ր⅔ւճ⅔ւրը, ոնց խել քըս կըտ րել չի սիֆ թի ցը սը հենց 
անեմ, — զար մա նըմ ա էշը:

47. (223) ԱՆՎ ՃԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ

Պետ պատ վե րի թուղ թը ձեռ քին Հո վա նը մտնում ա բժշկի մոտ. — Բժի՛շկ, 
ինձ ղար կածն կողքդ, թո շա կա ռու մարդ ըմ, փո ղեն կակ ըմ ասում, պե տու թյունն 
ալ ինչ քան կա րե, էն քան ա փող տա լու, էս ալ պետ պատ վե րի թողթն ա :

— Էդ թող թը՝ թողթ ա, ղրաղ տիր... Ասում ըս փո ղեն կակ ըս ասո՞ւմ, թո շա-
կա ռու ըս, լա ավ, եկ, եկ պը րա նե տես նամ, այ ան բու ժե լի հի վանդ …
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48. (224) ԱՄԵ ՐԻ ԿՅԱՆ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ

Գև որ գը Ամե րի կա յում հան դի պում ա համ քա ղա քա ցի Անու շա վա նին, որ 
կա նաչ քար տով Ամե րի կա յում է ապ րում. — Ա՛յ Անու շա վան, էր կու շա բաթ ա 
Ամե րի կա յում ըմ, բայց հաս կա նում չըմ, թա սա հինչ եր գիր ա:

— Այ Ար շակ, էս քեզ հե տե Ըռ ջա ծո րի կոլ խո զը չի է, վեր հաս կա նաս, թե 
պա հես տան հու հինչ քան ա տա նում սո ցի ա լիզ մեն հե տան հսնե լի հե տե, էս Ամե-
րի կան ա, հես ա հինգ տար ա Կա պա նա վազ տա լավ եկալ ըմ, կլոխս թխա Ամե-
րի կա յի պա տեն, կաղ նա: Թա խելք լալ ա, լալ չի, մհենգ գյու դում չըմ, բայց ան-
խել քու թյու նից շշմած ըմ, թա մարդ հունց կա րա ու րան մե ջի մար դեն աշ կե րը 
կա պե, սեր տը ճուր տե ռած կյա հաս նե ստեղ, թա թու նա վո րած հաց ըմ օտում: 
Դեղ ըմ խմում վեր կա րո տեն տմա նամ:

49. (225) ԱՐ ՇԱԿ ՊԱ ՊԻ ԲՈ ՂՈ ՔԸ

Չա փա րում Ար շակ պա պին սա րից հենց իջ նում էր, կնիկն էր սրա հում, տաշ-
տի մեջ լո ղաց նում: Ամառ վա շո գին չու զեց ջուր տա քաց նի, և ջրի ծո րա կին մի աց-
րեց ռե տի նե խո ղո վա կը:

— Ա՛յ կնիկ, էս հո՞ւնց ըս լը ղը ցը նում, հան ցա մո զի լվա նաս: Էն ջա հիլ վախ-
տե րը էր կու ծեր քավ սաղ տե ղերս մրկա հան ըս լա անում, մհենգ ջան չըս անում 
թա մեշկս ալ քո րիս:

50. (226) ԵՐ ՐՈՐԴ ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՉԿԱ

Մի օր Խա չի կը Մոսկ վա յից զան գում ա Վա չի կին. — Հո՞ւնց ուս, իմ խե լունք 
հըն գեր, հո՞ւնց ըն գոր ծերդ;

— Խա չիկ ջան, Հա յաս տա նում հինչ գործ, գործ չկա, ես էլ մհենգ ալ դե պու-
տատ չըմ ըշ խա դում:

— Բա հի՞նչ ըս ըշ խա դում, Վա չո ջան, վեր դե պու տատ չըս:
— Խա՛ չո, ստեղ եր րորդ ընտ րու թյուն կա վեչ. յա դե պու տատ ըս, յա բի դի շո-

փե րու թյուն անիս:

51. (227) ԱՍՕՐ ՎԱ ԵՐԵՔ ՎԱ ԽԵ ՐԸ

Հանդ գյու ղի լրատ վու թյան պա տաս խա նա տուն Վա լո պա պին է:
— Վա լո՛ պա պի, մհենգ ամե նա շա տը հին չից անա ըս վա խում. — հարց նում 

ա հա րև ա նը:
— Մհենգ վա խում ըմ առանց վեր սի ան տա ռան տոն կյա լուց, նո թը կղնա լի 

հե տե Սի րի ան փրթե լուց, Նախճ վա նի հե տե Պի տի նի ձե նը կտրե լուց:



164

52. (228) ԱԽ ՊԵ ՐԱ ԲԱ ԺԻՆ

Երբ Սեր ժի կի հայ րը մա հա ցավ, երեք եղ բայր նե րը զբաղ ված էին իրենց 
գոր ծե րով, ուս տի Սեր ժի կը մի 20000 դոլ լար ու ղար կեց մո րը, որ ծախ սե րը հո գա 
մին չև իր հաս նե լը: Երբ Սեր ժի կը տեղ հա սավ, տե սավ, ամեն ինչ էլ կի սատ-
պռատ ա ու ան կազ մա կերպ:

— Ա՛յ մեր, բա 20000 դոլ լար ըմ ղար կալ, հե րի քա՞լ չի, վեր էս քան ան կազ մա-
կերպ ա, կե սատ-պռատ:

— Տղա ջան, հա՛, ղար կալ էս, բա գյու դում չե՞ս, վեր ախ պեր ներդ քու սը վը րաց-
րածդ անե լու ըն: Եկալ ըն, ալ յե շալ չըն է, թա մար ա, հոր թա ղում ա անում, մար դը 
7000 դոլ լար պուք են տու վալ տա րալ, ես մա ցա ծա վը հինչ հըսց րալ եմ, ըրալ եմ:

53. (229) ՆԱ ՎՈԴ ՉԻԿ ՄՈՒ ԿՈՒ ՉԻ ԱՌՕ ՐՅ Ա ՅԻՑ

Մու կու չը առա ջա պահ դիր քում նա վոդ չիկ էր. — Արա Մար տի՛կ, մի քիչ ձախ, 
ձախ փռնի, տհենց լավ ա, դա վայ, թխի… Արա¯, էդ հո՞ւնց տրա քեց… պա հո¯… մե րու-
ցը անա մի քա նի հո գի յեր են տա ռա… Մար տի՛կ, սկո րի ղար կե, շո՛տ, սկո րի ղար կե…

54. (230) ԽՂՃՈՎ ԴԻ ՐԵԿ ՏՈ ՐԸ

Կա պա նի Կա թի գոր ծա րա նի տնօ րեն Գրի գո րյան Ռազ մի կը գի շե րը գնում 
ա գոր ծա րան ստու գայ ցի:

Ման ա գա լիս, պա հա կին, չի գտնում, կան չում ա վա րոր դին. — Մի տես 
էսօր վա պա հակն ո՞վ ա, որ տե՞ղ ա:

— Ըն կե՛ր Գրգո րյան, Պիճ Ան դոն ա, հեն ա քոն լած ին ժի նե րի կրես լո յում:
— Լա՛վ, թա Պիճ Ան դոն ա, յեր մա կը ցը նե, տա վեր զեր թուն ա նում, գոր ծա-

րա նան մե պեն պկա սում ա:

55. (231) ՓԱԴ ՊԻ ՐՈՂ ԴԻ ՐԵԿ ՏՈ ՐԻ ՎՐԵ ԺԸ

Ան տո նյան Գուր գե նը Տա թև ում կո որ դի նաց նում էր մար տա կան խմբե րի 
փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րը Կա պան-Գո րիս ճա նա պար հին մե քե նա նե րի ու ղեկց-
ման դժվար օրե րին:

Մի օր դպրո ցի տնօ րե նը մո տե ցավ. — Ըն կե՛ր կա մի սար, էդ տղոր ցը կա րալ 
չե՞ս ասես, ետ տառ նա լիս փա դան, ճղոն քան պի րեն, էս դպրո ցը փա կեմ վեչ, կո-
զի մի նիստ րը հրա ման ա տու վա, վեր իրեք ամես դպրոց նեն փա կինք. փող չկա, 
վեր դպրոց նեն թը քը ցը նի:

Տղեր քը փայ տը բե րե ցին և դպրո ցը ու շա ցու մով սկեց աշ խա տել, բայց մի 
շա բաթ հե տո դի րեկ տո րը նո րից դի մեց. — Ըն կե՛ր կա մի սար, ինձ ալ մի ջո կա տի 
մեջ քցի, թը քը ցը նե լի հրա մա նը չկա տա րե լի հե տա ինձ մի նիստ րը գոր ծա ըզա-
տալ ա: Առաջ դի րեկ տոր եմ լալ, մհենգ տա ռալ եմ փադ պի րող: Էն քան փադ 
պի րեմ, վեր սաղ դպրոց նե րեն պժե նիմ, տես նամ մհենգ հունց կա րե, վեր վե րա-
կանգ նե վեչ իմ տեղս….
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56. (232) ՄԱՐ ԴԱ ՍԻ ՐԱ ԿԱՆ ՆԱ ՀԱՆՋ

Մար տի կը Մու կու չին սադ րիչ զրույ ցի մեջ ներ քա շեց. — Արա Մու կուչ, էս 
Ղա րա բա ղը որ ան կա խա ցավ ու ան կախ պե տու թյուն տա ռավ, ու մի օր ալ խել-
քին փչեց ու հար ձակ վեց Հա յաս տա նի վի րա, հի՞նչ պի տի անենք:

— Հի՞նչ պի տի անենք, Մար տի՛կ, մեր բա նա կը մար դա սի րա կան նպա տակ-
նե րով Ախալ քա լա քով կնա հան ջի մին չև Բա թու մի:

— Խե՞ մին չև Բա թու մի:
— Բա թու մի ար դեն ծու կուն չկա, Սև ա նից ըն տա նում: Սև ա նի սի գան մին չև 

շտեղ վեր հաս նում ա, հայ զին վո րը պետք ա պաշտ պա նի նրա իրա վունք նե րը :

57. (233) ՔԹԱ ՃՅՈՒ ՂԵՐ

Վա չա գան գյու ղի մի ջազ գայ նա գետ Նե սին քա ղա քա կան զրույց ա սկսում 
Ար կա դի ա յի հետ. — Ա՛ րա, պա հո՞ւնց անինք է, վեր էս Ամե րի կա յի քե թը մի տեղ 
հանց կոտ րինք, վեր ռե խը ալ էս ղո լեր քը քսի վեչ:

— Ա, պա րապ չըս, տրա քե թան անց կաց, օրիշ պեն մտա ծե: Տրա քե թը 
ամեն պե տու թյու նում մաս նա ճյուղ օնե:

58. (234) ՔԹԱ ՏԵ ՐԸ

Ավա գը տղա յին ա տա լի ման գա ղը, աղ վե սի թա կար դը ու ապսպ-
րում. — Տղա՛ս, քյու նում ըս Վը չը քան՝ Ար սե նաց տոն, ասում ըս՝ պա պան ղար կալ 
ա, վեր սար քիս: Մին չև սար քե, տու քաղցր աշ կավ յե շում ըս ըխ ճը գա նը, վեր 
հա վան կե նաս՝ քյու նում ընք օզինք:

Հա ջորդ օրը տղան վե րա դառ նում ա:
— Հը, տղա՛, ախ ճի գը տուր ա յե կա:
— Չէ՛, ա՛յ հեր:
— Խե՞, հի՞նչը լա ծոռ:
— Քե թը մեծ լա:
— Պա հո¯, տու վա պեն ըս ճա րա, քե թը մեծ ա: Ա քեզ հի՞նչ, թա ըխ ճը գա նը 

քե թը մեծ ա, հանց ա տու վըս շոռ տա լու, թող քթա տե րը մտա ծե, տնա շեն:

59. (235) ԹԱՆ ՉԻ ՏԵՌ ՆԱԼ

Զի նան ինադ ըն գած գո ղա նում ա հա րև ա նի հա վե րը: Տես նում ա, որ մի լի-
ցի ան իրա տունն ա գա լի, հա վե րը լցում ա խնո ցու մեջ ու սկսում հա րել:

Տու նը, գո մը խու զար կե լուց հե տո գա լիս կագ նում են Զի նա յի մոտ. — Ա՛յ Զի-
նա, յեկ փե շադ քա րե րը վեր ածե, էդ խնե ցադ մի բա ժակ թան տո, մուք թող 
անիք քյի նիք:

— Թա նը հի՞նչ ա, վեր տամ վեչ, բայց հա լա տե ռած չի:
— Ա՛յ Զի նա, տու մեղք ըս, քեզ տան ջե մա, մին ա, հինչ քան հա րիս, տա թան 

տեռ նող չի:
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— Հաս կա ցալ ըմ, ըն կեր լեյ տե նանտ, տուք վեր օզիք, թան կտեռ նա, վեր 
օզիք վեչ, թան չի տեռ նալ:

60. (236) ՊԵԼ ԶԻ ՆԱՆ

Պել Զի նան Խո տա նան գյու ղը ստեղծ վե լու օր վա նից ա ապ րում ու միշտ ալ 
ապ րի լու ա: Խլա թաղ ցի խնա մա խոս նե րը մի օր գա լիս են խոսք կա պի:

Ծնող նե րի հրա վե րով ար դեն նստել էին ճա շի, երբ Զի նան ներս մտավ. — Ա՛յ 
խը լը թը ղե ցիք, պա րով ըք յե կա, կե րե՛ք, խմե ցե՛ք, վեր յեր կե նաք քյի նիք, մի նակ 
ինձ կա սիք, վեր կյամ տը կըռ նեդ քյի րիմ:

61. (237) ՔԱ ՄՈՒՆ ԸՌ ԽՈՒ ՄԸ

Մուղ դու սունց Մա դուն ՆԿՎԴ-եից ձեր բա կա լել, տա նում են Ղա փան: Ճան-
պար հին հան դի պում են գյու ղի հան դա պահ նե րին:

— Մա դի՛ դա յի, շտե՞ղ ըս քյու նում:
— Շտե՞ղ ըմ քյու նում, ա՛ ծեր սև օրը տես նամ վեչ, քա մու ռեխն ըն գաց քա-

մուն անա փախ չում ըմ:

62. (238) ՄԱՐԴ ՏԵՌ ՆՈՂ ՉԻ

— Մա դի դա յի, աշկդ լուս նի, էնա Ռա փի կը մը ծա ցալ ա, բա նա կան յե կալ ա, 
քու հա յիդ հըս նող կա:

— Ա՛ խրեգ խո սե, մու հալ մը անե, սա մարթ տեռ նող չի, մի խու րում խոտ 
պեր տիր կյու մու մը, յեկ ծեր քան փռնե տար ծեր տոն:

63. (239) ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԱԿՇ ՌՈՒ ԹՅՈՒՆ

Հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցի հար ցը քննարկ վում էր գլխա վոր բժշկի 
մոտ. — Արծ վա նիկ ցի նե րի արևը կծեմ, էս քան վախտ կժա նո ցը ու րաց գյու ղում 
պա հալ ըն, վեչ մի հի վանդ պը կա սալ ա, վեչ ալ իվի լա ցա:

64. (240) ՀԻՆԳՆ ՈՒ ԷՐ ԿՈՒ ՍԸ

Ձո նի կը դա սից մտավ տուն. — Ա՛յ մեր, երգն ու փիզ կուլ տու րան հինգ ըմ 
ստա ցալ:

— Պա քու արևդ կծիմ, յեկ իրեք ծու յը ղը ծու անիմ, փորդ պըն դը ցը րու:
— Այ մեր, էն մա թե մա տի կա յի ու փի զի կա յի աշկն ալ հա նալ ըմ՝ էր կու ստա ցա:

65. (241) ՂԸ ՓԸՆ ՑՈՑ ԼՈՒ ԶՈՒՆ

Գո րի սից խնա մի Բե նի կը թոռ նե րին ու ղար կում ա Կա պան՝ խնա մոնց 
տուն. — Յե շեք, հա¯, խո խեք, փափ լիկ-մափ լիկ, կո կած — մո կած պան սի րող 
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չըմ, հան կարծ էդ ղը փըն ցոց լուզ վավ սվե րեք վեչ խո սա լը, սվե րած ու շունց ներն 
ալ մու ռա նաք վեչ:

66. (242) ՃՂՈՒ ՊՈՒ ՐԻ ԲԱ ԺԻ ՆԸ

Առա ջա ձո րի դպրո ցում լուր ստաց վեց, որ Դե րաց Պե տո յի պադ վա լում ճղո-
պուր կա, ու թա ղի երե խո ցը բա ժին չի տվել:

Մըղ դը սոնց Մա դու տղա Ռա ֆի կը կար դո նից բարձ րա խոս սար քեց ու մո-
տե ցավ դե րանց Պետ րո սի ցան կա պա տին. — Խո սում է Երև ա նը, հայտ նի է, որ 
Դե րաց Պետ րո սի պադ վա լում ճղու պուր կա, վեր տաք վեչ խո խոր ցը, պե տու-
թյու նը կյա լու վա տա նե:

Մի քիչ հե տո Դե րան Թառ լան տա տը դուրս եկավ. — Ա՛ խո խաք, ծեզ հե տե 
ճղու պուր եմ պա հած, տա րեք շկո լու մը կե րեք:

67. (243) ԾԱՆԴՐ ՀԻ ՎԱՆԴ

Մեր գյու ղում մե նակ մուք օնե ինք շու շե նե տանձ, մին ալ կրմրե նե տանձ: Ես, 
իմ քուր Ռի տան տան ձը թա փալ ընք, հը վա քա խուր ջին նե րը, վեր տա նիք Ղա-
փա նում ծա խինք, դեղ առ նինք պի րինք Հա յուն հե տե: Կը վար տավ անց կե նա լիս 
հորս հըն գեր խա նութ պան Սու րի կը առաջ ներս կտրեց. — Ա՛ խո խեք , շտե՞ղ ըք 
քյու նում:

— Իմ հեր ծանդր ա, քյու նում ընք ճար պի րինք:
— Էդ հինչ քան ա ծանդր:
— Հի՞նչ գի դամ, հինչ քան ա ծանդր, պըր ցըր ցը րալ չըմ քը շը ցը րա, վեր գի-

դամ հինչ քան ա ծանդր, — ջղայ նա ցավ քույրս:

68. (244) ՌՈՒ ՍԵ ՐԵՆՆ ՈՒ ՀԱ ՅԵ ՐԵ ՆԸ

— Ջի վան, գի նի լցնեմ:
— Ա չէ, կի նին խմե լի պեն չի, ինձ արաղ լուց րու:
— Ա՛ Ջի վան, մին ա տու խմող չըս, հըս կա նում չըս՝ հինչն ա խմե լի, հին չը՝ չէ, 

տու ինչ քան ալ արաղ խմիս, կրե լու չըս ռու սա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
տեռ նաս, կի նի խմե, վեր գո նե հա յե րեն գյը դա ցածդ մո ռա նաս վեչ:

69. (245) ՄՍՈՎ ՀՈՆ ՁԸ

Կոլ խո զի նա խա գա հը առա վո տը գա լիս կանգ նում ա սրա հի դե մից ու ձեն 
տա լի. — Իսա՛կ ամի, բի դի քյի նինք Հա վուն ար տը, ար դեն հը րե լի ա:

— Կա րել չըմ, նա խա գա՛հ, տա նը մի կտոր մես չկա օտե լի:
— Մես չկա, օտիս, խա շիլ կեր:
— Ըն կե՛ր նա խա գահ, շոր վան օտում ըմ, մին չև մղակն ա, խա շիլ ըմ օտում, 

մին չև ծմակն ա, պա հո՞ւնց ըմ ետ տեռ նա լու:
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70. (246) ՇԸ ՔԸ ՌԱ ՎԻ ՃԱԿ

Իվան Պա պի ի չը իր ելույ թից ոգև որ ված սկսում ա իրան գե րա զան ցել. — Ըն-
կեր նե՛ր, մուք մի ժա մա նակ ընք ապ րում, վեր մեր մի վեն նը սո ցի ա լիզ մում ա , 
մի նը՝ ար դեն կո մու նիզ մում:

—  Իվան Պա պի իչ, բա ստի շը քը ռած հինչ քա՞ն ընք մա լու:

71. (247) ՆԵՐ ՎԱ ՅԻՆ ԱՂ ՋԻ ԿԸ

Սամ վե լը կուր սի աղ ջիկ նե րին հրա վի րում ա տուն: Հյու րա սի րու թյու նից հե-
տո Սամ վե լի մայ րը սիր տը բա ցում ա հա րև ա նի մոտ. — Ախ չի Աշ խե՛ն, սիրտս 
վկա յում ա, վեր էդ աղ ջիկ նե րից էն կար միր ներ կած մա զե րավ աղ ջիկն ա նու լու 
իմ հարս նա ցուն:

— Ա՛յ Ար գեն, ի՞նչ իմա ցար, Սամ վելն ա ասա՞լ…
— Չէ՛, Աշ խե՛ն, բո լո րին նա յե ցի, մե նակ էդ աղ ջիկն էր ներ վե րիս վրա ազ-

դում:

72. (248) ԱՄԵ ՆԱ ԼԱՎ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԸ

Կա պա նի կա պի բա ժան մուն քի շեն քի պա տի վրա կախ ված էր հսկա շախ-
մա տա յին տախ տա կը, և քննարկ վում էր Տիգ րան Պետ րո սյան — Սպասս կի մե-
նա մար տը: Բո լոր տար բե րակ նե րի քննար կու մից շախ մա տա յին հա սա րա կու-
թյու նը պար զեց, որ հաղ թո ղը ան վե րա պա հո րեն պի տի լի նի Տիգ րան Պետ րո-
սյա նը:

— Էս պես չե ղավ, քննար կու մը մի ա կող մա նի ա, եվ րեյ Բո րիս Սպասս կու 
կող մից մտա ծող չկա, մի թեկ նա ծու առա ջար կեք, թող գա դրան պաշտ պա նի, թե 
չէ ան պաշտ պան մար դու վրա հար ձակ վե լը շանտ ղու թյուն ա:

— Կա պա նում մի հո գի կա րե դա պաշտ պան նի, կան չեք մսա վա ճառ թորք 
Իս լա մին:

73. (248) ՄՏՔԻ ՈՒ ԺԸ

— Ահա րո՛ն, պե տը վեր կան չալ ա, քե ցալ ըմ տե սալ: Քե ցալ ըմ, հունց վեր 
պետք ա պա տաս խա նը տը վալ ըմ, ասալ ըմ. «Այ սի րի գա, պա տու հըս կա նում 
չըս, վեր խո խա ըմ պա հում, հը ման չում չըս , վեր փողս կտրում ըս»:

— Մու շե՛ղ, պե տը լսալ ա՞ , կրե ցալ ըս պե ցուր ասիս:
— Չէ՛, Ահա րո՛ն, հա լա մտքումս ըմ ասալ:

74. (250) ԵՐ ԴՈՒՄ

Հրայ րը մի օր հարց նում ա հո րը. — Պա՛պ, հի մա, որ դաշ նակ ցա կան ես, եր-
դում տվե՞լ ես:

— Հա՛, իհար կե:
— Որ կո մու նիստ էիր, էն վախտ էլ ե՞ս եր դում կե րել:
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— Հա՛, բա լես:
— Պա՛պ, չնե ղե նաս, էդ եր դու մը կար տոշ կա յա՞, վեր մհետ իփած օտիս, մը 

հետ՝ խրա ված:

75. (251) ԱՌՈՂ ՋԱ ՐԱՐ ՈՒ ՐԱ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ

Գա լուս տանց Լև ո նը հի վան դա ցավ և տե ղա փո խե ցին Երև ան: Առա վո տը 
վեր կա ցավ Հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցում և նա յեց լու սա մու տից դուրս. 
դի մա ցը կան չա պատ դաշտ էր՝ ջու րը կա պած վրան:

— Արա էս հինչ լավ տեղ ըք եկա, մարդ յեր կե նա լա պատ կան յոր օնե, քյի նի 
արխ անե , մաշ վա րե:

76.  (252)

Տղը ցի Մար կո սին Ար մի կը մի մա ռախ լա պատ օր ոտ քով Զը րըն գա նա ծո-
րով գնում է Խնձո րեսկ: Խնձո րես կի «Տախ տի վող» կոչ վող գյու ղա մի ջյան հա-
վա քա տե ղի ում մի խումբ խնձո րեսկ ցի ներ զրու ցե լիս են լի նում:

Նրան ցից մե կը, նկա տե լով Ար մի կին, սրա խո սում է. — Էս էշը վըխ ծալ չի՞, 
վեր էս եղա նա կին ճա նա պար հին կա րող ա կու լե րի փայ տառ նա:

Ար մի կը լսում է այս խայ թիչ կա տա կը և պա տաս խա նում. — Ախր էս քան շո-
նը ստեղ, կու լե րը հո՞ւնց կա րո ղա խաթ րիս նի կա յին (կպչե ին):

77. (253)

Տղը ցին և Խնձո րեսկ ցին վի ճա բա նում են.
Տղը ցին, թե. — Շո՛ն եք է, շո՛ն:
Խնձո րեսկ ցին հա կա դար ձում է. — Տուք էլ եք շոն, բայց ծեզ էշի տեղ եք տի-

նում:

78.  (254)

Շրջկո մի առա ջին քար տու ղար Քրիս տա փոր Պետ րո սյա նը (ծնուն դով Կոր-
նի ձոր գյու ղից) և Տեղ գյու ղի կոլ վար չու թյան նա խա գահ Լե նո Ջհան գի րյա նը ավ-
տո մե քե նա յով Կոր նի ձոր գնա լու ճա նա պար հին նկա տում են արա ծող և ար տեզ-
րով դե պի Կոր նի ձոր շարժ վող մի խումբ ավա նակ նե րի:

Առա ջին քար տու ղա րը, թե. — Ջհան գի րյա՛ն, էս ծեր գյու ղա ցիք շտը եղ են քի-
նում:

Ջհան գի րյա նը պա տաս խա նում է. — Քի նում են հա նե րանց:

79. (255)

Տեղ գյու ղում ապ րել է հսկա յա կան կազմ ված քի և մեծ ու ժի տեր Փա նի անու-
նով մի մարդ:

Հա մա գյու ղա ցի նե րից մե կը մի օր կա տա կով դի մում է նրան. — Փա նի՛, եկ 
կոխ փռնենք:

Փա նին պա տաս խա նում է. — Կ⅔ւլեր եկաք Փա նուն կե րաք:



170

80.  (256)

Տեղ գյու ղի կոլ խո զի նա խա գահ Լե նո Ջհան գի րյա նի կի նը՝ եր կա րա մյա 
ման կա վարժ Մա րո Բար խու դա րյա նը և հա րև ա նու հի Զա բե լը զրու ցե լիս հա րև-
ա նու հին հարց նում է. — Ճի՞շտ է, որ Լե նոն ման ա կյա լիս:

Մա րոն պա տաս խա նում է. — Ախ ճի՛, շատ էլ լավ ա անում, մեր պիհ րը ու րի շի 
չա փա րու մը, ծեզ հի՞նչ զոռ:

ՀՈՒ ՇԱ ՊԱ ՏՈՒՄ

1.  (257) 
(Հի շո ղու թյուն Նժդե հից)

Շի կա հող գյու ղը բոլ շև իկ նե րից մաք րե լուց հե տո Նժդե հը հա վա քում է 
խմբա պետ նե րին՝ իրա վի ճա կը քննար կե լու հա մար105: Գյու ղի խմբա պե տը բոլ շև-
իկ նե րի ներ խուժ ման փաս տը վեր լու ծե լիս նշում է, որ գյու ղի պաշտ պա նա կան 
դիր քե րը կազ մա լուծ վե ցին, քա նի որ քայ քա յու մը ներ սից կա տար վեց և դեր խա-
ղա ցին շի կա հող ցի բոլ շև իկ նե րը, մաս նա վո րա պես Բագ րա տը, որն իր սև գոր ծը 
կա տա րե լուց հե տո փա խավ Ադր բե ջա նի ուղ ղու թյամբ:

— Կոնկ րետ որ տե՞ղ է Բագ րա տը: Եթե նա կրկին Ադր բե ջան փա խավ, ապա 
ռուս-ադր բե ջա նա կան բան դա նե րի հետ կրկին հայտն վե լու է այս տեղ, — զայ րա-
նում է Նժդե հը:

— Գու ցե կան չենք մո րը՝ նա ինչ-որ բան կի մա նա, — ասում է խմբպե տը:
— Ի՞նչ կա րող է ասել մայրն իր որ դու դեմ, թե կուզ նա դա վա ճան լի-

նի, — վրդով վում է Սպա րա պե տը:
— Պետք է փոր ձել, Սպա րա պե՛տ, ու րիշ աղ բյուր չու նենք:
— Լա՛վ, հրա վի րեք մո րը, — հար մա յում է Սպա րա պե տը:
Բագ րա տի մայ րը ներս է մտնում ու շվա րում:
— Մայ րի՛կ , ձեր տղան կապ է պա հել մեր թշնա մու հետ և թուրք-բոլ շև ի կյան 

հար ձակ ման վտան գի տակ է դրել Շի կա հո ղը, Լեռ նա հա յաս տա նը, Հա յաս տա-
նը: Անվ տան գու թյան հա մար շատ կա րև որ է իմա նալ, թե որ տեղ է նա: Եթե մեզ 
ասես, թե որ տեղ է նա, մենք կհաս կա նանք, թե թշնա մու հար վա ծը որ տե ղից 
սպա սենք, — բա ցատ րում է Սպա րա պե տը:

— Ախեր, ա՛յ բա լա, ես հի՞նչ գի դամ, թա Բագ րա տը շտեղ ա քե ցալ, ախեր, 
Բագ րա տը չի նի, տու նիս, ինձ ասե տես նամ, քու մար գյու դում ա, թա տու շտեղ 
ըս, վեր ես գի դամ, թա իմ տղաս շտեղ ա:

Սպա րա պե տը ձեռ քե րը վեր է պար զում ու շուռ գա լիս դե պի խմբա պե տը:

105 Հուշը բանասացին պատմել է Տեր Սահակը (Ծ.Կ.):
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2. (258) ՀՈՐՍ ՎՐԵ ԺԸ

Հորս աք սոր վե լուց հե տո Գրե տա քույրս թա քուն ատե լու թյուն ու ներ դա-
սագր քե րում նկար ված Լե նի նի և Ստա լի նի նկար նե րի հան դեպ, և «սրբագ րե-
լով» ջնջում էր նրանց աչ քե րը: Գաբ րի ե լյան Հրա չու հին, որ ու սուց չու հին էր, 
զգու շու թյամբ գնաց Գո րիս ու գյու ղում թաքն ված «վտանգ նե րի» մա սին հայտ-
նեց մի լի ցի ա յին:

Գյուղ սո վե տի նա խա գահ շամս զե ցի Իս րա ֆի լը, որ հորս քիր վան էր՝ Գրե տա 
քրոջս կան չեց գրա սե նյակ. — Դու Իսա գեն ախ ճիգն ըս, քեզ բեն ասիմ, դի րի ան ջու-
կեդ յրա. մի լի ցի են վեր ասիս, քու ամի Սար գիսն ա ասալ, Սար գի սեն Սի բիր դա նե-
լուվ ըն, վեր ասիս, քու մա մա Հաս միկն ա ասալ, Հաս մի կը Սի բիր տա նե լուվ ըն:

Հա ջորդ օրը Գրե տա քրոջս կան չե ցին գրա սե նյակ, որ տեղ եր կու կաս կա ծա-
վոր նստած էին Իս րա ֆի լի կող քին:

— Ախ ճիկ ջան, քեզ ոչ մի վատ բան չենք անի, մե նակ ասա՝ քեզ ո՞վ ա սո վո-
րաց րել, որ քու գրքի մե ջի նկա րած մեր առաջ նորդ ներ Լե նի նի ու Ստա լի նի 
նկար նե րը ճին ջիս:

— Իմ դա սա տուն ըն կեր Գաբ րի ե լյանն ա, միշտ ստու գում ա, վեր գրքե րը 
մա քուր նի: Ես գրիպ ըմ լա, փռշտա ցալ ըմ պեց գիր քի յը րան, նկար նե րը յեխ-
տոտ վալ ըն, ման նա վըս մաք րալ ըմ, ճղճղվալ ա, դա սա տուն տե սալ ա, ասալ ա՝ 
հինչ քան մաք րալ ըս բո լա, թող տի մա: Տի ա մա ցալ ա:

Մի լի ցի ա յից եկած նե րը էլ հարց չեն տվել և քիր վա Իս րա ֆի լը դուրս է եկել 
Գրե տա քրոջս ճա նա պար հե լու:

Երբ հե ռա ցել են գրա սե նյա կից, ասել է. — Բա լա՛, էդ գիր քում լավ բեն չկա, 
վեր դու սը վե րիս, քցի փի չը, թող էրի պըր ծը նիք դու վա, ես ա, բե դու թյունն ա:

3. (259) ԱՌԱ ՋԱ ՁՈ ՐԻ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆ ՔԸ

Առա ջա ձոր գյու ղը Քրիս տո սի հետ մի ա սին պահ պա նել է նաև տան տղա-
մար դու պաշ տա մուն քը: Էդ շրջա նի դա տա վոր նե րը չգի տե ին, ու զար մա նում 
էին, որ գյու ղում ոչ մի բա ժա նու թյուն չկար: Իմ մեծ տատ Ղու մա շը մա հա մերձ էր, 
բայց սպա սում էր, որ ճամ փին գտնվող տե քորն էլ հրա ժեշտ տա: Երբ տեք րը 
դռնից ներս մտավ, տատս ան ճա նա չե լի ո րեն փոխ վեց, ասես վե րա կեն դա նա-
ցավ, վեր կա ցավ տե ղից ու ոտ քի կանգ նեց, գրկեց տե քորն ու հա զիվ 
շշնջաց. — Նե րող կի նիս, վեր վեն ներդ կա րում չըմ լը վա նամ, — ասեց Ղու մաշ 
տատս, քիչ-քիչ նվա ղեց ու մա րեց մահ ճա կա լի վրա:

4. (260) ՇԻՇ ԿԵՐ ՏԵ ՑԻ ՀԱ ՐՈՒ ԹՈՒ ՆԸ

Շիշ կեր տե ցի Հա րու թին կու լա կա թափ արե ցին ու քշե ցին Սի բիր: Սի բի րում 
ամեն ինչ տա նե լի էր, բա ցի նրա նից, որ պա հա կա խում բը կա լա նա վոր նե րից 
առան ձին կար տո ֆիլ էր խո րո վում և ու տում: Հա րու թը տես նում էր կրա կը, որ 
խառ նում են ու հե տո բա ցում, կար տո ֆիլ նե րը շա րում հա վա սար շար քով ու տաք 
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մո խի րը հա վա սար սվա ղում վրան: Հե տո, երբ կրա կի տա կից սկսում էր տեղ-
տեղ գո լոր շի բարձ րա նալ, ու րեմ խո րո վա ծը պատ րաստ ա: Մեկ-մեկ որ ու շաց-
նում էին, քիչ էր մում ին քը թաքս տո ցից գո ռար, որ եթե ու շա դիր չըլ նեն՝ կար-
տո ֆի լը կվառ վի: Կար տո ֆի լի հո տից այ լևս մթագ նում էր գի տակ ցու թյու նը և 
կա րո տը դառ նում էր ան հաղ թա հա րե լի: Մի օր Հա րու թը որո շեց մտնել պա հեստ: 
Երեք ամիս հե տա խու զե լուց հե տո, ի վեր ջո կազ մեց գոր ծո ղու թյուն նե րի ման-
րասն ծրա գի րը: Հենց ծրա գի րը պատ րաստ էր՝ հա ջորդ օրը սկսեց: Հա ջո ղու-
թյամբ ներս մտավ պա հեստ, եր կու հատ կար տո ֆիլ դրեց գրպանն ու շուտ դուրս 
եկավ, բայց հենց հա սավ բա րա քի մոտ, որ տե ղից որ տեղ իր հոտն առան պահ-
նոր դա կան շներն ու վրա տվե ցին: Գո ղու թյու նը բա ցա հայտ վեց: Եր կու կար տո-
ֆիլ նե րը կա պե ցին աչ քե րին ու, որ պես պա տիժ, ծե ծե ցին, գցե ցին խո զե րի բու նը: 
Խո զե րին տրվող կար տո ֆի լի հո տից սկսեց կեն դա նա նալ, և քա նի որ կա րո ղա-
ցավ մի քա նի հատ էլ կար տո ֆիլ թռցնել, մի քա նի օրից ոտ քի կանգ նեց: Եկան 
ստու գե ցին, տե սան, որ աչ քե րի կար տո ֆի լը տե ղում ա, թույլ տվե ցին գնալ բա-
րաք: Ըն կեր նե րը, որ ան տե ղյակ ու զար մա ցած էին, ըն դա ռաջ եկան:

— Հա րու թուն, շատ ըն թա կա:
— Դուզն ասած ալ հի շում չըմ, թա հինչ քան ըն թա կա, բայց ես էն քան կար-

տոշ կա ըմ կե րա, վեր հաս տատ գյու դում ըմ, կը րե լուվ ըմ, ստա ղաս տուս կյամ, 
վեր կա րիմ ալ վեչ, սրտես դարդ չի:

5. (261) ԱՐԱ ՐԱ ՏԸ 
(մար տա կան հու շե րից)

Զան գե լա նի դիր քե րում մար տե րը կա տա ղի բնույթ ստա ցան, մա նա վանդ, 
որ մո ջա հեդ նե րի ջո կա տը մար տի մեջ էր մտել և ակա նա նետ նե րի աշ խա տան քը 
մար տա կան բարձր վար պե տու թյան նշան էր: Դիր քե րում գտնվող ջո կա տը մո-
ջա հեդ նե րի գրա գետ դի պու կա հա րու թյամբ բա ժան վել էր թի կուն քից: Իրա վի-
ճա կը խու ճա պա յին էր:

Մա նու չա րյան Արա րա տը, որ այդ պա հին թի կուն քում էր, ի վեր ջո կապ վեց 
ճա կա տի հետ. — Դուք նա հան ջի հնա րա վո րու թյուն չու նեք, մո ջա հեդ նե րը փա-
կել են թի կուն քը և դե պի իրենց են հրա վի րում, մտա ծեք առաջ գնա լու մա սին, ես 
ինձ վրա եմ վերց նում զի նամ թեր քի հար ցը:

Երկ րորդ գծից Արա րա տը դուրս եկավ՝ ամեն ձեռ քին մի-մի արկղ զի նամ-
թերք. ամեն արկ ղը 90կգ-ից ավե լի: Թումբն իջ նե լիս մի պահ կորց րեց հա վա սա-
րակշ ռու թյու նը, չո քեց, ոտ քի կանգ նեց, ավե լի հար մա րաց րեց արկ ղե րի շրջա-
գա լար պա րա նը ու առաջ նետ վեց: Ական նե րից եր կու սը մոտ տա րած քում պայ-
թե ցին ու նրան ետ շպրտե ցին: Բո լորս շունչ ներս պա հած մտքի զո րու թյամբ ետ 
մղե ցինք նրա նից բո լոր ար կա բե կոր նե րը և ինչ քան մտքի ուժ ու նե ինք նրան ոտ-
քի կանգ նեց րե ցինք… նա պահ պա նեց հա վա սա րակշ ռու թյու նը, առաջ գնաց, 
գտավ արկ ղե րը ու զար մա նա լի թե թև ու թյամբ բարձ րաց նե լով՝ կար ծես մեկ 
շնչով հասց րեց ճա կա տա յին խրա մա տի մոտ ու փռվեց գետ նին: Խրա մա տից 
դուրս եկան չորս հո գի և վերց նե լով ճա կա տագ րա կան արկ ղե րի շուրջ գա լար 
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պա րա նը՝ փոր ձե ցին բարձ րաց նել: Չկա րո ղա ցան, ու դժվա րին ծան րու թյամբ 
քարշ տվե ցին խրա մատ: Երբ հաղ թա հար վեց հա կա ռա կոր դի հար ձա կու մը և 
ար դեն հար վա ծա յին դիր քե րը գրավ ված էին, ջրի երես դուրս եկավ Արա րա տի 
արա քը և սկսե ցինք մրցել, թե ով կկա րո ղա նա հաս նել Արա րա տի ցու ցա նի շին: 
Զո րա մա սից ոչ ոք չկա րո ղա ցավ մե նակ բարձ րաց նել ու տա նել գո նե մեկ արկ ղը: 
Այն չհա ջող վեց նույ նիսկ Արա րա տին:

6. (262) ԱՐ ՄԵ ՆԵ ՐԵՆ

Կա պա նի քա ջա րի մար տի կի նե րից Ար մեն Հայ րա պե տյա նը թշնա մու տա-
րած քի ամեն գաղտ նա րան թա փան ցե լու ձիր քով էր օժտ ված: Շատ լավ գի տեր 
թուր քե րեն և ակա նա պատ ման գործ:

Մո տե նում էր թուր քա կան խրա մա տին ու հեռ վից ձեն տա լիս. — Ադա, բուր-
դա էր մա նի վար…

— Յոխ, յոխ, — լսվում էր խրա մա տից ու տե ղո րոշ վում էր նրանց գտնվե լու 
կե տը:

— Հա, սաղ օլ սուն106, — պա տաս խա նում էր Ար մե նը ու մի փունջ նռնակ նե-
տում ձայ նի ուղ ղու թյամբ:

106 Ադա բուրդա էրմանի վար – Տղա՛, էս կողմերում հայ կա՞, յոխ-ոչ, սաղ օլսուն-ողջ լինեք (Ծ. Ա.)
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ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԳԵՐ

ՀՈՐՈՎԵԼ

1. (263)

Աա ա ա ա աա՜ ա դե՛, դե՛, էէէ՜ յա հո՜,
Էյ՜, Էյ՜, Էյ՜, հե՜յ-հե՜յ, յա հո՜...հո՜
Էյ՜, կե տին են ղո լը քա րուտ...
Քա թան լե չակ ծո ծա ռուտ ուտ....
Ջա՜ն.... ա ջան... հեյ....
Պեր մին հետ թու շատ պա չեմ...
Ջան ախ չի...
Ծեր վեր թե րը տա նեմ արու՜տ, ա հա՜...
Հա՜, հո՜, հո՜, հո՜...
հո, ո, ա՜, ա՜ ա՜:
Այ, ա՜ դա՜, դա՜, դա՜, դա՜, դա՜
Հո՜, հո՜, հո՜, հո, ո, ա՜...
Նիհ իլի լաս տին կա լը, ջան ա ջեյ րա՜ն..
Յու րո վաց Բաք վա սա րը... ալ հո՜
հո, ո, ա՜...
Մե րըտ մեռ նի խա զա յին...
Շուտ ղար կե իմ բա լա յա րը...
ալ հո՜, հո ո ո ո ո ո ո ո ոո՜
հո՜ հո, ո, ա:

Հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հոո՜, հա՜...
Ջա՜ն, ոսիդ ըրա... խա մար եզ նը...
Հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ հոո՜ ա՜...
Կու թան ըրա... վար ըրա՜...
Էյ՜, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հո՜, հո ո ոո՜
Հո ո ա՜...
Քյուլ փաթս սո ված մնաց,  ա ջեյ րա՜ն...
Տու էս ցա վին ճար ըրա՜...
ալ հո՜, հո՜, հո՜, հո՜
հո՛, հո՛, հո ո ո ո ա ա աա՜...
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2.  (264)

Բա՜, բա՜... բա՜... հո՜, հո՜, հո՜..
Կու մա՜շը սա րան եկը, ա՛յ բա լա
Ջա ա ա ան, ա ջեյ րան...
Կա քևը քա րան եկը, եյ՜, եյ՜, հեյ,
ա հո՜, հո՜, հո ո ո ոո՜ ա՜
Էսօր վա՜րը շուտ քի նաց...
Հա՜ցն իմ յա րա՜ն յե կը...
Ալ հո՜, հո ո ո ոո՜
Հո ո ա՜.... ա՜...

3. (265)

Էյ՜, էյ՜, էյ՜... ա հո՜, հո՜, հո՜
Գար շը մըզ տան զիլֆ ղար,
Ա բա լա՜մ, ա բա լամ, հո՜, հո ո ա
Մը նը քյոք, մը նը լղար, աման էյ՜.
Հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ,
Քյո քը լղա րին պկին հրե՜յ...
Ջան ա զու զու՜մ...
ա հո՜, հո՜, հո՜
Լղա րը տա կան բղբղար...
Ա՜յ, ա՜յ... հայ, ա հա՜յ
ալ հո՜, հո՜, հո ոա:

4. (266)

Ջա՜ն, ա՜, ա՜, ա՜... ա՜... ա՜ն,
ա ջա՜ն, ա ջա՜ն, ա՜ ջան...
Վեր թի վե րը նո րալ ա՜, ա՜, ա՛յ բա լամ...
Լավ օրե րըս կո րալ ա... հո՜, հո՜..
հո ո ա...
Քյա քյուլդ խո զած տղա...
Եզ նը ոսը քո րալ ա...
Ալ հո՜, հո՜, հո՜
Հո ո ա՜…
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5. (267)

Էյ՜, էյ՜, էյ՜... ա հո՜, հո՜, հո՜
Գար շը մը տան զիլֆ ղատ
ա բա լա՜մ, ա բա լամ, հո՜, հոո ա
Մը նը քյոք, մը նը լղար, աման էյ՜...
Հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ
Քյո քը լը ա րին պկին հրե՜յ...
Ջան աղ ու զու՜մ...
ա հո՜, հո՜, հո՜,
Լղա րը տա կան բղբղար...
Ա՜յ, ա՜յ... հայ ա հա՜յ
Ալ հո՜, հո՜, հո ո ա:

6. (268)

Ջա՜ն, ա՜, ա՜, ա՜... ա՜... ա՜ն:
Ա ջա՜ն, ա ջա՜ն, ա ջա՜ն...
Վեր թի վե րը նո րալ ա՜ ա՜ այ բա լամ...
Լավ օրե րըս կո րալ ա... հո՜, հո՜
Հո ո ա...
Քյա քյուլդ խո զած տղա...
Ձեզ նը ոսը քո րալ ա...
Ալ հո՜, հո՜, հո՜
Հո ո ա՜...

7. (269)

Հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ ա…
Է՜յ, ետ հու վա ըտե ղե րըտ
Աբա լա ա ա ա ա ամ, ը հա՜...
Ըրա ղուտ ա բե ղե րըտ...
Ա՜լ հո՜ հո՜ հո՜ հո՜ հո՜ հո՜ ա...
Է՜յ օշ քըս, մեթ կըս տա րալ ա
Ա դե, դե, ա դե, դե, ա դե...
Քու ման եկած տե ղե րը՜տ,
Ա՜ հո՜ , հո՜, հո՜... հո՜...
Կյու մա՜շ եզ նը, ջեյ րան եզ նը,
Ալ հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜
Հո՜, ո՜, ա՜...
Է՜յ, ծրա վալ եմ, ճուր չի կա,
Ա դե, դե, ա դե դե, ա դե, դե
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Կո խի կիս մըն ախ պուր չի կա
Ալ, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո ո ոո ա:
Է՜յ վա խում եմ ղա րիբ մեռ նեմ,
Ա՛յ եզ նը, ջան եզ նը ջան, եզ նը,
Ա հո՜, կոխ կիս մե րը, քյուր չկա,
Ալ հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜
Հո՜, ո՜, ա՜...
Է՜յ, է՜յ, հե՜,հե՜յ, հե՜, հե՜, հե՜յ...
Կա քե վը սու լուլ կտա՜, յա,
Հո, հո՜, հո, հո՜, հո հո հոա՜,
Կըն դի զը տու րուր կրա,
Ա դե, դե, ա դե, դե, ա դե, դե,
Է՜յ հուր վեր մըն լավ յար չո նի,
Ա բա լամ, ա բա լամ, ա բա լա ա ամ
Ոն քե րը ու րուր կտա... ա, ա,
Ալ հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո
Հո, հո, ո, ա՜...

8. (270)

Ա՛յ ադա, գա յա դան ըն գա նա րայ,
Է՜յ, հե՜յ, է՜յ, հե՜յ, է՜յ, հե՜յ...
Ա՛ բա լամ, չա յա դան ին գա հար
Ալ հո՜ հո , հո, հո, հո, հո,
Լավ ու րե րի ճոնտ տըռ նի,
Ա բա լամ, ա բա լամ, ա բա լամ,
Փի սան էլ ին գա նա րա՜յ,
Ա հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ ոա՜....

Է՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ... ա,
Կե տին են ղո լը քա րուտ,
Ա՛ բա լամ, ա բա լամ, ա բա լամ,
Քա թան լա չակ ծռծա ռուտ,
Ահո՜, հո՜, հո՜, հո ա,
Է՜յ, պեր մըն հետ թո շատ պա չեմ

Ծեր վեր թե րը տա նեմ արուտ
Ալ հո, հո հո հո հո հո ո ա…
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9.  (271)

Ա՜լ, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո...
Նիհ իլա Լաս տին կա լը107

Ա՛ բա լամ, ա բա լամ, ջան բա լամ
Չե րե վաց Շուշ վա սա րը...
Ալ հո, հո, հո, հո, հո, հո...

Մե րըտ մեռ նի, Փա նա՛հ խան,
Է՜յ, հե՜յ, հե՜յ, ե՜յ, հե՜յ
Բա հոր ա իմ բա լա յա րը,
Բա լա յա րը, բա լա յա րը ըը ըը
Հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, ա՜...
Է՜յ, պատ կերս պատ կե րաս քա շալ ա,
Ա բա լամ, ա ջեյ րան, ա խու մար,
Սերտս տե ղը տա շալ ա,
Ա հո՜ հո՜ հո ո ո ո ոո ոո,
Քու հար մեռ նի, Փա նա՛հ խան,
Իմ յա րը խե մա շալ ա, հո, հո՜…

10. (272)

Է՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հե՜յ, հ
Ըշ տե ղան ես կյամ, տու վե րա աա
Ա՜յ հե՜յ հե՜յ, այ հե՜յ... հե՜յ,
Ներ քի շենն րան ջը խա լե րան,
Ալ հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜,
Կը տոր վա ըշ խար քիս կու րուստ նին,
Ջան ա ջեյ րան, ջան ա բալ

Բալ քի մեզ ինի են վը ղե րան...
Ա հե, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜....
Եր գյան օրեր ա, օրեր,
Ա հո հո հո հո հոո,
Խոր-խոր ծո րեր ա, ծո րեր,
Ա.... կան... ալ հո հո,
Ցա վերս շատ, ճա րը՝ քիչ,
Ցա վե րըս սար ա, ծո րեր,
Ա հո հո հո հո ա...

107 Լաստի կալ-Զանգեզուրի բարձր սարերից մեկն է: Երգն ուղղված է Շուշվա բռնակալ փանան 
խանի դեմ: (Ծ. Բ.):
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11. (273)

Է՜յ, յուլ լա խիս կոխ կը նախ շած ա,
Հո՜ հո՜ հո՜ հո հո հո հո,
Պատ կերս յի րան քա շած ա,
Այ հո հո հո հո հո հո ո ա:
Է՜յ, բա լամ, ախ պերս ոզեց, տուվ
Ա դե, դե, ա, դե, դե,
Ըսե ցի՝ յա րիս բախ շածն ա,

Ա հո՜ հո՜ հո՜ հո՜ հո՜ հո հո
Հո ո ա...
Բա լամ հուր վեր մին յար չու նի,
Ա՛ եզ նը, ջան եզ նը, ջան եզ նը
Սեր տը տե ղը դա ղած ա,
Հո հո հո հո հո հո...

12. (274)

Ծեր ըրա, ակոս ըրա,
Թև ին տու, ակոս ըրա
Հո, հո հո հո հո
Ցի լը բոլ, ծե րը խոր,
Սար ու ծոր սև փոս ըրա,
Հո հո հո հո հո հո:
Թող կաղ նի եզ նը ցե թի,

ա՛ մշկա տղա,
Թող կաղ նի, ամ բոլ ցե թի,
ա՛ մա րալ եզ նը,
Տա փը տիլ ըրա, վա րի՛, ա՛ ջեյ րան,
Քյուլ փա թիս հա ցը ճա րի՛,
Հո, հո, հո, հո, հո, հո,
հո հո ո՜...

13. (275)

Չոր չո լը բաղ ա տա ռալ ,
Ա՜լ, հո՜, ա՜լ, հո, ալ հո՜,
Է՜յ, թոռ եկած շաղ ա տա ռալ,
Ա հո՜ հո՜ հո՜ հո՜ ա...
Է՜յ, բա լա, մեր ես շեն օրըս,
Ա՛ եզ նը, ջա՛ն եզ նը, հո՜,

Դուշ մա նի դ⅓ղ ա տա ռալ,
Ալ հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ հո ո ա.
Է՜յ, քե մա տաղ, կոլ խոզ տա րի,
Ա՛ տա րի, ա տա րի, ա տա րի,
Մեզ պե րիր բերք ու բա րի,
Հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜ հոլ լո
Հո լո լո լո լո հո լո ա...

14. (276)

Հո, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜,
Ետ ես եկալ Ու ռու շա՛ն,
Հո՜, հո, հոլ, հոլ, հոլ ,
Սիպ տակ կո լիտ թոխ նշան,
Ա՜յ, հո՜, հո՜, հո՜, հո՜...
Քե մա տաղ, ա՛ նա նու տղա,
Հո հո հո հոլ հո՜լ,
Ասի՝ հինչ տամ քեզ նշան,

Ա հո հո հո հո հո ո  ա...
Է՜յ, ա բա լամ, ա ջեյ րան, ա խում
Ախ ճի, ախ ճի, ալ ախ ճի,
Ա հո, հո՜ ա, հո, հո, ա հո,
Աշ կե րըտ չալ-չալ, ախ ճի...
Քու նա նի մե չավ ըրավ,
Ո հո հո հո հո
Գա լա չաղ քեզ ինձ տալ, ախ ճի,
Ալ հո հո հո հո հո ...
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15.  (277)

Անու մըս, հա, անու մըս, ա՛ բա լամ,
Ալ հա հո հո հո հո,
Էս հինչ ցավ ա ջա նու մըս,
Ա հո հո հո հո հո՜:
Մըռ նե լի ցավ չեմ քա շում,
Ահա հա հա հա հա հա,
Կը մը նա էր ված անու մըս,
Հո հո հո հո հո հո ա...

Թոռ կը կյա, արև կա նի,
Ա բա լամ, ա բա լամ, ա բա լամ,
Մու շամ բա տե րև կա նի,
Հո հո հո հո լո լո լո...
Ա՛ խու մար եզ նը, քե մա տաղ,
Ա ջեյ րան, ա ղու զում, հո հո՜,
Հուշ-խելքս վե րև կա նի,
Հո լո հո լո հո լո լո...

16. (278)

Գյու լին, գյու լին վա տա նա,
Ա ջան հա, ա ջան, հա՜...
Լա լա, գյու լում վա տա նա,
Է՜յ, հե՜յ, է՜յ, հե՜յ, է՜յ, հե՜յ...
Մի չի մար դը հին անի,
Ա բա լամ, ա ջեյ րա նը,

Փի սը հա րուստ գյա դան ա,
Ա հո հո հո հո հո հո հո ա..
Ետ տաս, ետ են ղա լա վը,
Ա մա րալ ախ ճի, ա թառ լան ախ ճի,
Իջ նեմ քու ետ կո լա վը,
Հո հո հո հո հո հո ա...

17. (279) ԿԹԵ ԼՈՒ ԵՐԳ

Վո բիժ, բի՜ժ, բի՜ժ,
Վո բիժ, բա լա բիժ,
Վո բիժ, ղու զում բիժ,
Վո բիժ, Սո նա բիժ,
Վո բիժ, պո զիկ բիժ
Բիժ, բիժ, բիժ, բա լա ա ա աա՜:

Վենդ ըրա չա թուն կա պեմ,
Վո բիժ, բա լա բիժ,
Հես ըրա՝ ճու րը թա փեմ...
Վո բիժ, ծա ղիկ բիժ...
Վո բիժ, բա լա բիժ,
Վո բիժ, վո բիժ,
Բիժ, բիժ, բիժ, բիժ:

18. (280) ԽՆՈ ՑՈՒ ԵՐԳ

Ա դնգա, դնդգա, դնգդնգա՜,
Հո՜յ, աման, իմ յա րը...
Սուր մա ներդ զնգզնգա,
Ջան աման իմ յա րը՜,
Խնե ցի տա նիմ-պի րեմ,
Քյան րի բար կա րաք շի նեմ...

Ըր խը լը ղիտ շա րե րը,
Հո՜յ, աման իմ յա րը,
Էշ խատ ին գյա քա րե րը,
Ջա՜ն աման իմ յա րը...
Խնե ցի տա նեմ-պի րեմ,
Քյա նի բար կա րաք շի նեմ:
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ՕՐՈ ՐՈ ՑԱ ՅԻՆ

1. (281) ՕՐՈ ՐՈ ՑԻ ԵՐԳ

Նե նի, նե նի, բա լա, նե նի, նե նի ղու զում,
Քաշ վի՛, կո րի՛, սև՛ սը տա նա,
Իմ ղու զոս ապան տանն ա...
Նե նի, նե նի, բա լա, բա՜յ, բա՜յ, բա՜յ բա լամ:

Լալ կա նի լալ, լալ կա նի,
Չալ կառ նը մա տաղ կա նի...
Մե սը կո տի, խա շուն խը մի...
Վես կե ռը չար տախ կա նի,
Նե նի, նե նի, բայ, բայ...
Նե նի բայ, բայ, բայ...

Նե նի բա լա, նե նի,
Սը րե րի ծա ղիկ բա լա,
Բը ղե րի վար դեր բա լա...
Նե նի, բա լա, նե նի...

Նե նի բա լա, նե նի,
Ծալ քի ղու մաշ բա լա...
Տըռ նի կյու մաշ բա լա...
Նե նի, նե նի ղու զում, է՜յ, է՜յ, է՜յ:

Ըս տու ծա նա նը ման ա...
Բա՜յ, բա՜յ բա լամ բա՜յ...
Թոռ կյա տա փե րը նը ման ա,
Բայ բայ ղու զիս, բա՜յ...
Հու վեր պե րի քը զա նա,
Պա չի՝ սեր տը հո վա նա...
Բայ, բայ, բա լաս, բա՜յ…
Բայ, բայ, ղու զիս, բա՜յ:
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ԵՐԳԵՐ, ԽԱՂԻԿՆԵՐ

1. (282) Պա րերգ (խմբով)

Հո՛պ, դել է ջան ես Գո րի սի ձո րան եմ,
Հո՛պ, դե լե, դե լե, դե լե, յա րըս,
Աման դե լե, դե լե, դե լե յա րըս...
Հո՛պ, դե լե ջան, մեծ բա ղին խնձո րան եմ
Հո՛պ, դե լե, դե լե, դե լե, ջա նըս,
Աման դե լե, դե լե, դե լե, յա րըս...
Հո՛պ, դե լե ջան, խնձոր կծեմ թոլ անեմ,
Հո՛պ, դե լե, դե լե, դե լե ջա նըս...
Աման դե լե, դե լե, դե լե, ջա նըս,
Հո՛պ, դե լե ջան կու ճի հար սը կոլ անեմ,
Հո՛պ, դե լե եե՜, դե լե, դե լե, յա րըս,
Աժան դե լե, դե լե, դե լե, յա րըս:

2. (283) Պա րերգ (մե նակ)

Այ հա փը կյաս, հա փը կյաս,
Այ, աման իմ յա րը.
Մեծ ղզղա նին քա փը կյաս,
Բո յա վըդ մին տա փը կյաս,
Ջան, աման իմ յա րը,

Ջա՜ն, աման իմ յա րը,
Թա ինձ թող նես, տեն քի նաս,
Այ, աման իմ յա րը:
Ջա՜ն, սո նամ իմ յա րը,
Ջա՜ն, թել լու իմ յա րը:

3. (284) Հար սա նյաց կա տակ-երգ

Հան դերն ի յեր հան դեր ա, խնա մի,
Լոխ ըր ծա թի բան դեր ա, խնա մի..
Տա նակ պե րեք, սերտ ճղեք, ճղեք....
Բու ղում-բու ղում դար դեր ա, խնա մի...
Խնա մին խոշ ա եկա՜լ, եկա՜լ,
Տառ տակ ա, բոշ ա եկալ, եկա՜լ,
Գի տամ՝թա մըն ղոչ ա պե րալ, պե րա՜լ,
Իշ կի մըն պղոճ էլ չի պե րալ, պե րա՜լ…

4. (285) ԿԱ ՏԱԿ-ԵՐԳ

Աղ ջիկ
Մեր տյուռ նը ճռճռում ա-ա՛ տղա, դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր շու նը հը մա չում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր որ ձա կը ծլկթում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր խո խե քը լցմա ցում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
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Մեր ճրա քը տըզվ զում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր կրա կը թսվսում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր պա ռա վը մըրթմր թում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր հա լի վո րը տընք տըն քում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ:

Տղա
Ձեր տյուռ նը ճռճռում ա-մին ջամ ջրով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր շու նը հըչ մա չում ա-մին ճոթ հա ցով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր որ ձա կը ծկլթում ա-մին հա փուռ կո տով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր խո խե քը լըց մա ցում են-մին ջուբ չամ չով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր ճրա քը տըզ վը զում ա-մին բժու րիկ նո թով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր կրա կը թսվսում ա-մին բե ռը փայ տով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր հա լի վո րը տընք տըն քում ա-մին կո լա գի նով կյա՜մ-կյա՜մ:

Աղ ջիկ
Մեր ձի ան քը խըրխն ջում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր եզի քը պռմռան չում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր կո վե րը մըկ մը կում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր որ թե րը կըմ ը մում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր գու մաշ նե րը դը ռըն կում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր իշե րը զըռ զը ռում են-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր նա նին ճըղճ ղում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ.
Մեր աղ բե րը կռվռում ա-ա՛ տղա դու մի կա՜լ-կա՜լ:

Տղա
Ձեր ձի ան քը խըրխն ջում են-մին խու րում եոն ջավ կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր եզի քը պըռմ ռան չում են-մին ճու վա րան տար մա նով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր կո վե րը մըկ մը կում են-մին խու րում խո տով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր որ թե րը կըմ ը մում են-մին քթիչ կաթ նով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր գու մաշ նե րը տըռ լըն կում են-մին խուր ցը փո քաւ կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր իշե րը զըռ զը ռում են-մին կուշ կա րով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր նա նին ճըղճ ղում ա-մին շա մա խի քթկա լով կյա՜մ-կյա՜մ.
Ձեր աղ բե րը կըռ վը ռում ա-մին մղա յի փա փա ղով կյա՜մ-կյա՜մ:

5. (286) ՂԱ ՐԻ ԲԻ ԵՐԳ

Ծրա վալ եմ, ճուր չի կա,
Կոխ կիս մըն ախ պուր չկա,
Վա խում եմ ղա րիբ մեռ նեմ,
Քիշ տիս մեր ու քյուր չկա:

Է՜յ, մեր տիռ նին քա րը լավ ա,
Մեր կա նանչ սա րը լավ ա,
Է՜յ, ղա րիբ օրը սև ինի,
Իր ազիզ յա րը լավ ա:
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ԽԱ ՂԻԿ ՆԵՐ
1.(287) Լոխ չու մա սին հինչ վատ կա,
Ին քը կո զե լոխ գյի դա,
Իրան մա սին հայ թո բա,
Հունց վոր փա կած քլի դա:

2.(288)Վեր քան կսի րես հա փու ռը,
Էլա կա սե բոլ չի տա,
Աշ կը ծակ էր քյա փու ռը,
Սա յաղ կաց, քեզ կոլ չի տա:

3. (289) Հինչ որ օզե լոխ տու տո,
Մի նը օզե, օխ տը տու,
Կենդ մին դյու նում խլա թե
Լոխ ըրա ծըթ կոխ կտա:

4. (290) Յա վա լու զին կա պե տա նը,
Կապն էլ թո ղե կարճ ինի,
Եթե թող նես նա մը ծա նա,
Էլ պհե լու ճար չի նիլ:

5. (291) Հու վը եր մե նակ մեծ մը րաք վա,
Օզի լոխ չու մեծն ինի,
Րեմն պետ քա էտ մրքա վը
Նրա նա մեծն էլ էծն ինի:

6. (292) Մար թու ցա վում խրկե լը
Մար թու հե տի տի ժար չի,
Ամա ցա վան փրկե լը
Ամեն մար թու հ⅔ւն⅓ր չի:

7. (293) Մար թու նհետ խո սե լիս
Աշ կի տա կավ նկա տե,
— Տե սար նա դինջ ննջե լիս
Նաղ լըտ դաս տի կը սա տե:

8. (294) Ծա րավ մար թոն նա մին աման
Իրան տա նան ճյու րա ծից,
Ամա քյու չում բղբղու մա, — 
Լոխ թող գյի դան հա սա ծից:

9. (295) Տա նըս պա տը փըլ վել ա,
Յա րըս, ասում են, պըլ վել ա,
Էլ կա րըմ չեմ տիմ⅓ն⅓մ
Հույս-հա վա տըս լըլ վե լա ա:

10. (296) Ճուխտ աշ կըս քո ռա ցել ա,
Շանն ախ ճիկն ինձ մո ռա ցալ ա,
Եկա թ⅓ որ վ⅓րթ քա ղեմ,
Ասե ցին՝ չո րա ցել ա:

11. (297) Ակ նե րը մը պարզ ակ կա,
Մեր բախ ճը մը մե խակ կա,
Թ⅓ռլ⅓ն ղու շըս եմ ու զըմ,
Ի՞նչ անեմ որ սո խակ կա:

12. (298) Տու նըս-տե ղըս թա մամ ա,
Մըն նեմ՝ ծո ցըտ հա մամ ա,
Շար մաղ-շա փաղ ծը ծե րը
Համ նուռ ա, համ շա մամ ա:

13. (299) Ախ ճի, իշ քան թ⅓րսըն ես,
Սև ու շ⅔ւշ⅓ն վ⅓րս ու նես,
Թ⅓ իմ շայ դով պար կկ⅓ս,
Մեր տան ⅓զիզ հար սըն ես:

14. (300) Սազ ու զե ցի սուր տվան,
Ճ⅔ւր ու զե ցի, մուր տվան,
Կար միր օրս սև ա ցավ,
Թ⅓ գյանքն էս էր, հո՞ւր տվան:

15. (301) Ես բաղ եմ, տ⅔ւ՝  բաղ վան չի,
Լ⅓վն ու փի սը ճը նան չի,
Թա որ բա ղը բար չի տամ,
Թո բաղ վան չին հը ման չի:

16. (302) Մեր բա ղը մը բար ինի,
Ղու շը ճ⅔ւղքին թառ ինի,
Ինձ էլ դ⅓րդը ինչ կա նի,
Թ⅓ք քե նման յար ինի:



185

17. (303) Մարթ չկա ար տըս վա րի,
Հ⅓սր⅓թ եմ անուշ բա րի,
Շատ տղոց ես հա վան չիմ,
Քի նա ցիմ էս տա վա րին:

18. (304) Հո քիս էրըմ ես կը րա կըմ,
Հեր սի ցըս սիր տըս ա ճա քըմ,
Խի՞ ես ինձ նմա նին թո ղած՝
Ու րի շի տ⅔ւռը թա կըմ:

19. (305) Հա քի նըտ ղու մաշ ա, ալ ա,
Թշե րիտ սև-սև խալ ա,
Ախր խի՞ բ⅔ւբ⅔ւլ լ⅔ւզ⅔ւս
Մի նակ քու կշտին լալ ա:

20. (306) Ինչ ու նեմ՝ քեզ, վեր կալ,
Սիր տըս էս ու զըմ, էն էլ առ,
Բոյ ու բու սըտ թ⅓ք տես նամ,
Որ ընգ նեմ ոչ քա րը-քար:

21. (307)Վ⅓րթ ա թա փըմ փե շի ցըտ,
Ճուր ա կա թըմ կժի ցըտ,
Թո մին դ⅔ն⅓ղ պաչ անեմ,
Կար միր խնձ⅔ր թը շի ցըտ:

22. (308) Քա մին փչավ, հով արավ,
Սիր տըս մար ման ծով արավ,
Յա րիս խոս կը կար կուտ էր,
Սիր տըս թա կեց՝ սով արավ:

23. (309) Տա լար մնաս, կը նան չես,
Արար քի ցըտ հը ման չես,
Խո խի տեղ էս ինձ տը նըմ,
Կառ նեմ ծո ցըս՝ ճը նան չես:

24. (310) Տ⅔ւս ա եկել կա նաչ խո տը,
Պ⅓ցվել պը տի կար միր կո տը,
Ն⅓րգի զի փունջն ի՞նչ եմ անըմ,
Հե րիք ա իմ յա րի հո տը:

25. (311) Իմ սիրտն ու քու սիր տը մեկ,
Փա փա ղըտ միշտ պա հի թեք,
Մը թըն ժո ռած փը շե րով,
Նա խանձ աշ կից թա քուն եկ:

26. (312) Աշ կըս քը ցա ցոր նի թե ղին,
Յա րիս թ⅓զ⅓ պը սած բե ղին,
Յա րիս կի նին ու րիշ խմեց,
Իմ պա ժինն ա օցի լե ղին:

27. (313) Բա ղը մը չոր խ⅓զ⅓լ կա,
Կե ղը մը շատ գ⅔զ⅓լ կա,
Դոխ տու րը քե ի՞նչ անի,
Թ⅓ մրսել էս, հա զալ կա:

28. (314) Թ⅓ տու նը կա, պատ կի նի
Քե տե նո ղը մ⅓թ կի նի,
Ան դեր ծառ ես, բա րըտ՝ շատ,
Քա րով տվող շատ կի նի:

29. (315) Ճ⅓շի հա մը, գիդ⅓, աղն ա,
Իմ ծո ցը քու ս⅓րին բաղն ա,
Հուր էլ քին⅓ս, շտե ղան էլ
Քրտուն քըտ մեր վ⅓րթի շաղն ա:

30. (316) Այ ալա, ալա, ալա,
Դ⅔շիտ վը րին սև խալ ա,
Ես քեզ մհար յար տ⅓ռ⅓,
Տ⅔ւ ինձ մհար մին բա լա:

31. (317) Իմ բա ղի բա րը տ⅔ւ ես,
Իմ սի րած յա րը տ⅔ւ էս,
Սրտիս թ⅓ քար կա նստած,
Էդ ծան դըր քա րը տ⅔ւ ես:

32. (318) Աշունքն էս հինչ հա ղաշ ա,
Չորս ղոլ բոս տան ու բաղ ա,
Եկիր մար բաղ, խնձ⅔ր կեր,
Ջա նըս ջա նիտ մա տաղ ա:
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33. (319) Պայ մա նըտ խլած ա, յար,
Ծեր պա տը փլած ա, յար,
Բաղ կա՝ բա րը օտի լի յա.
Բաղ կա՝ բա րը փթած ա, յար:

34. (320) Ն⅔քար իլիմ ծեր տը ռա նը,
Աշ կըս ծո ցիտ ճոխտ նը ռա նը,
Հիչ քան ալ վէ օզիս վեչ ինձ,
Ես ըմ ղա բուլ ծեր տը ռա նը:

35. (321) Մը տալ ըմ կե տը, խոր ա,
Ղու մաշ հը լավն ես նոր ա,
Այ ⅓զի, ալ խե՞ ըս կա րըմ,
Հը վա նո ղը, ասա, հո՞ր ա:

36. (322) Ազիզ յար, ախ ըս քա շըմ,
Իզուր տեղ փադ ըս տա շըմ,
Սեր տըս հա քուդ մա չին ա,
Նը հախ տեղ հո՞ր ըս մա շըմ:

37. (323) Նոր ըր խա լըղ ա կա րալ,
Վըն նաթ⅔ւլ⅓գ ա ս⅓ր⅓լ,
Օխ տը տա րի ման եկալ ,
Մըն բե դըռ⅓նգն ա ճա րալ:

38.(324) Խը վա րալ ա կա նանչ գյան քըս,
Կո տըր վալ ա չ⅓ն⅓ս, ⅓նգըս,
Այ հա րայ, հինչ զու լում ար,
Քըվ թառ ախ ճեկ ըն գավ ճան գըս:

39. (325) Կ⅓րուն քը եկավ, վաղ ա,
Ոտիտ տակ կա նանչ բաղ ա,
Եկ սեյր անենք ամ ման օր,
Քա նի ջա ներ նիս սաղ ա:

40. (326) Ղուշ ես, թռի մեր բա ղը,
Ասա՛, սի րա՛ծ, իմ հա լը,
Բոլ ա սիր տըս քըրք րես,
Շաղ տաս մըռ մուռ էն աղը:

Մեր բա ղի ցը ծեր բա ղը,
Առուն զլել ա հա ղը,
Եր քի հետ իմ պա րո վը,
Պե րըմ ա թ⅔ւշ ծեր թա ղը:

Հար գա վոր չի երք ու սա զը
Հար գա վոր չի կի նու թա սը
Թ⅓ք քը շե րը կուշ տըս կ⅓ս,
Կոտ րես ոչ իմ հ⅓վ⅓սը:

41. (327) Սի րող սիր տը խա փիլ չի,
Սուտ ար տա սունք թա փիլ չի,
Որ մին պեռն էլ ոս կի տան
Բախ տը քեզ հետ կա պիլ չի:
Ցո րե նը պըռ նո վըս չի,
Շ⅔րե րը վը րո վըս չի,
Էս ինչ զու լում ախ շարք ա
Ու զածս սըր տո վըս չի:

42. (328) Վ⅓րթ, մ⅓նիշ⅓կ պ⅓ց ա իլել,
Շե հը տի րել, թաց ա իլել,
Դ⅔ւշմ⅓նի խոս քով ես քի նըմ,
Սիր տըս լցվել, լ⅓ց ա իլել:

43. (329) Ու տենք ծ⅓վար ու պրինծ,
Ես քեզ սի րեմ, տուվ էլ՝ ինծ,
Գյան քը փա փուկ մին պ⅓րց ա,
Մին պ⅓րց վերց նենք էս կլխից:

44. (330) Քեզ հետ էլ ո՞նց խո սամ ես,
Սըր տի նըս ո՞նց ասեմ քեզ,
Չո ռըտ ջան ա ինձ մհար,
Թ⅓քճ⅓ ս⅓սըտ լսեմ ես:
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45. (331) Կա քեվ ըս տ⅔ւ, բաղ ըմ ես,
Աշըղ ըս տ⅔ւ, հաղ ըմ ես,
Սրտես յրա յա րա կա,
Հանց գ⅔ւդ⅔ւմ ըս սա՞ղ ըմ ես:

46. (332) Լըծ վալ ըմ, կա րըմ չըմ կ⅓մ,
Լըց վալ ըմ, կա րըմ չըմ լամ,
Էն օր վա նա, հինչ քե ցալ ըս,
Քու անու մըտ կա րըմ չըմ տամ:

47. (333) Ամառ նը նի ես, տ⅔ւ՝ կ⅓ր⅔ւնք,
Աշունք տեռ⅓, տ⅔ւ՝ կ⅓ր⅔ւնք,
Թոխ ծա մե րիս ծուն եր եկավ,
Ծմեռ ըմ ես, տ⅔ւ՝ կ⅓ր⅔ւնք:

48. (334) Ն⅓ռե րի մե չին ն⅓ռ ես,
Շիշմ⅓տ շա վա խի ծառ ես,
Յար, էլ ո՞նց քու կուշ տը կ⅓մ,
Կրակ ես, մարթ կվա ռես:

49. (335) Ախ ճի՛, անը մըտ Շ⅔ւշ⅓ն,
Առ մտա նիս՝ քե նշան,
Եփ արևը մեր մըն նի,
Մտնեմ ծո ցըտ խըշ խը շան:

50. (336) Ծա ռի ճուխ կը ծռե ցի,
Տա կին տե ղըս փը ռե ցի,
Քեզ տե սա չ⅔լ քին⅓լիս,
Թա քուն-թա քուն սի րե ցի:

51. (337) Իմ գ⅔ւթ⅓նը ճըռ ռըմ ա,
Ճա ղա ցիս քա րը փըռ ռըմ ա,
Քե հարս տա րա, հըն գերս
Ակ ռե վի պես կըռ ռըմ ա:

52. (338) Սիր տըս կա նանչ ես քա ղըմ,
Սիր տըս ան խեղճ ես դա ղըմ,
Ես էլ մին մոր բա լա յեմ,
Սաղ-սաղ ինձ խի՞ ես թա ղըմ:

Պ⅓ցված վ⅓րթ եմ, կո խիլ մի,
Խա սը շ⅓լբով փո խիլ մի,
Թ⅓ տու հարսն ես, ես՝ փե սեն,
Դի լա րըս կոտ րիլ, թո ղիլ մի:

53. (339) Ես դ⅓ղվ⅓ծ եմ, դա ղիլ մի,
⅛լրմա ղով մա ղիլ մի,
Առան ցի քեզ գյանք չու նեմ,
Ջա հիլ-ջա հիլ թա ղիլ մի:

54. (340) Հաց ինի, պե րան կի նի,
Ծառ ինի, կե րան կի նի,
Բա ղը որ ան դեր մնա,
Գիդ⅓, թ⅓ վեր⅓ն կի նի:

Եր գին քը թըխ պեց, լ⅓ց կի նի,
Վ⅓րթ ու ն⅓րգիզ թաց կի նի,
Դա վի տվող որ ինի ոչ,
Գիդ⅓, թ⅓ բոլ հաց կի նի:

55. (341) Իմ յա րը տ⅔ւռ ա տի րել,
Կ⅔տկը մը նուռ ա տի րել,
Էն շիմշ⅓տ բո յին ղուր բան,
Փա փա ղը ծուռ ա տի րել:

56. (342) Ախ ճի՛, ի՞նչ ես գիդ⅓ցել,
Թ⅓ մ⅓թ⅓լ եմ մը նա ցել,
Որ ոտըս միշտ կապ մնա,
Մախ մուր դո շըտ ես պ⅓ցել:

57. (343) Ախ ճի՛, քի նի կա լը տե՛ս,
Ցորտ ըխ պը րին սա լը տես,
Են նով թ⅓ ջիգ⅔ւր օնիս,
Եք ու սըր տես հա լը տես:

58. (344) Տ⅓տնու երին ծ⅔ր⅓ն ըմ,
Մեծ բա ղի խընձ⅔րան ըմ,
Յա րիս տես նիք, ըսե ցաք՝
Ուխ տա վե րի կա րոտ խո րան ըմ:
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ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԵՐ ԳԵՐ
1. (345) Կար միր խա ռա քի սա ցու,
Սիպ տակ կո վը մսա ցու,
Տյու ես իմ հոր հարս նա ցու,
Ես քու հո րը փե սա ցու:

2. (346) Գետ նին էն ղո լը քար քա րոտ,
Քա թան շա լը ծըլ ծա լոտ,
Աղ ջիկ կայ նի մեկ պա չեմ
Ձեր որ թե րը տա նեմ արոտ:

3. (347) Մին ջա ղաց էր կու դռնի,
Պյարց դրեք յարս թիկ նի,
Ես դուն մին բա ղում պի տինք,
Ես չի նա րի, դու նռնի:

4. (348) Արևը կա մար-կա մար,
Կա պել ես ոս կա քա մար,
Հի սուն օր պաս եմ պա հե
Իմ յա րի ճամ փի հա մար:

5. (349) Մտալ եմ գե տը խոր ա,
Ոս կա հա լավն ին նոր ա,
Ա՜յ նա նի, մին ալ կա րի,
Ոս կի կո ճակ նի շա րի:

6. (350) Ճա ղա ցի տյուռ նը տարթ ա,
Կտո րը լի քը մարթ ա,
Յարս պա ղան ա կյա լի,
Յայ լու խը լի քը վարդ ա:

7. (351) Ճա ղա ցին տյուռ նը տա շած ա,
Յայ լու խը գյուլ քա շած ա,
Մեռ նիմ թոխ-թոխ ուն քե րիտ,
Հենց ղա լա մավ քա շած ա:

8. (352) Գետ ա գա լի լոք տա լավ,
Կար միր խնձոր ծափ տա լավ,
Հրես եկեվ իմ յա րը,
Գե ոգ ձին տա կին լոք տա լավ:

9. (353) Քի նա ցել էս, եկալ ես,
Ոն ներդ ցե խու մը պու կալ ես,
Խել քիտ ղուր պան, ա՛յ տղա,
Դե ոստ ու դուշ ման ջո կալ ես:

10. (354) Հա լիս կտրին ցիլ ու նիմ,
Զալ ապ րե շում թիլ ու նիմ,
Ջա հիլ ճի վան սըր կա վագ,
Ես քե զա նից մեյլ ու նիմ:

11. (355) Սա րին խո տը ծեղ-ծեղ,
Ախ պեր գնանք մին տեղ,
Որ կյո ղե րը վրա տան,
Գլուխս դնեմ գլխիտ տեղ:

12. (356) Էկեք քի նանք էն օխը,
Գյուլ պու տա ղին կի լո խը,
Ամեն ծա ռան մին փշատ
Իմ յա րին էոմ րը շատ:

13. (357) Էն սա րին քեղ ա բու սալ,
Իմ յա րին բեխ ա բու սալ.
Խա պար տա րեք իմ նա նու
Դի լա կը տեղ ա հա սալ:

14. (358) Ճա ղա ցիս մե ջը մարդ ա,
Կտու րը լի քը տարթ ա,
Հրես եկավ իմ յա րը,
Գյո տի կը լի քը վարդ ա:

15. (359) Մեր տան տա կը նուշ էր,
Իմ յա րը թառ լան ղուշ էր,
Ապեր խատ րըտ չմնա՝
Յարս քանց քեզ անուշ էր:

16. (360) Ոչ խարն էլալ ա դյու զը,
Ջո կե ցեք ալա գյո զը,
Իմ հեր քեզ աղ ջիկ չի տա,
Սրբի էրե սիտ թո զը:
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17. (361) Ա՜յ հար արա, հար արա,
Ոս կե քյան քյուլտ եր արա.
Իմ հեր քեզ աղ ջիկ չի տալ՝
Գլխիտ վախ տին ճար արա:

18. (362) Շող քը ըն կից մեր պա տին,
Ար քա յու թյուն իմ տա տին,
Ոգիտ էր վի ա՛յ տա տի,
Ինձ խի տվար չո լա խի:

19. (363) Կանգ նել ես կան չըմ ա չես,
Պո յիցդ ամա չըմ ա չես,
Եկա կշտովտ անց կա ցա,
Տեր էս, ճնա չըմ ալ չես:

20. (364) Իմ գյու լու մը քա ղած ա,
Պան ձը սա րին կյա ղած ա,
Հով վեր իմ գյու լու միս տեղն ասի
Հե րը, ախ պե րը թա ղած ա:

21. (365) Քաղ քի քա րը քյահ րը պար,
Իմ բոյ քու բոյ բա րա բար,
Խնձոր քցեմ եկ տար,
Դու ալ դա ռար բեհ դը բար:

22. (366) Ախ պեր ու նիմ սարմն ա,
Շվին կյոտ կի ծալմն ա,
Ախ պեր քու շվիտ ածա,
Քյուրտ Լոր վա քո լումն ա:

23. (367) Ես մին կա նաչ խի ար եմ,
Իմ յա րին ըխ տի ա րին եմ,
Կաղ նալ ես, մին ետ եշի,
Տես հինչ մա զալ լու յար եմ:

24. (368) Էյ վանս ցան եմ ածալ,
Պո յավս մին եմ ածալ.
Յար ասա ցի, յար չրե ցի
Յավն ճի ման եմ ածալ:

25. (369) Ղու շը ծկըլ տայ բա ղու մը,
Կա նաչ խի ա րը թա ղու մը,
Ես մին սար քած սու րատ պտի,
Իմ յա րին օթա խու մը:

26. (370) Սը հենց նի եր հան դե րը,
Թա զա ար ծա թի բյան դե րը,
Դա նակ պտի սիրտս ճղենք,
Բու ղում-բու ղում դյար տե րը:

27. (371) Թխպալ ա թոռ չի կյա լի,
Մթնել ա տուն չի կյա լի,
Տեղ եմ ցկալ, պյարց դրալ,
Աչ քերս քուն չի կյա լի:

28. (372) Քո լը քո լին թու շու մը,
Ծեռ նը պի ժան կյու շու մը
Իմ յա րին ըշ տեղ տե սար,
Շուշ վա ղա լին թու շու մը:

29. (373) Ծա րա վալ եմ ճյուր պի րեք,
Ըս պա հա նու հուն պի րեք,
Կը մեռ նիմ էս ղա րիպ տե ղը,
Ղա րիպ ղուշս տյուս պի րեք:

30. (374) Տանս տա կը սաղ մո շի,
Օխ տը տա րի յար եշի,
Ա ջան, հատ ըստ հենց պան կըլ նի՝
Յարն ալ կը տա՞ն ու րի շի:

31. (375) Քա մին կա նի բո քին տա նի,
Ոչ խա րը թո քին կա նի,
Սի րի սի րան հա նո ղը,
Հո գին ստա նան տա նի:

32. (376) Ջրի վրան սազ պը տի,
Իմ յոր դակս ղազ պտի,
Հըն չիս ա պետ քը բե կի տղան,
Իմ յարս նախ շուն պը տի:
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33. (377) Տանս տա կը շլո րի,
Ճղնե րը ետ հլո րի,
Հը րե նակ էն քվո րը,
Օխտն ախ պոր թագ կըհ լո րի:

34. (378) Հո ռի ծա ռին բար չը լիլ,
Առանց քյոլ կա յար չը լիլ,
Ա հեր, ա՜ մեր խո սալ միք,
Խառն ված սրտին ճար չը լիլ:

35. (379) Կտրավս քյոչ ա քի նում,
Քյոչ քյո չի մեջ ա քի նում,
Հը րե նակ էն քը վո րը՝
Օխտն ախ պոր մեջ ա քի նում:

36. (380) Սա րե րին թոխ պը պը տի,
Որե րին կոխ պը պը տի,
Կիր կի րող, ղա լամ ածող,
Ծնկանտ թոխ տը պտի:

37. (381) Թամ քը թամ քին վրա,
Յու ղու նի կը վան քին վրա,
Իմ ախ պոր ըշ տե տե սար
Թա գա վո րին թախ տին վրա:

38. (382) Ես էն յա րին յար պի տի,
Կոտ կու մը խի ար պի տի,
Էն յա րի շո քած տե ղը՝
Մին չի նա րի ծառ պի տի:

39. (383) Աղ չի քնանք մեր բա ղը,
Պո կենք շա մա մի թա ղը,
Քու էրե սիտ վա րա ղը
Հա նել ա սրտիս դա ղը:

40. (384) Ոչ խարն էլավ էն դյու զը,
Եր ելավ ոն նի թո զը,
Յա՛ր, քու քթակտ վեր կալ,
Թափ տամ քյան քյու լիտ թո զը:

41. (385) Մթնալ ա մթնա ճա նանչ,
Զև ին ջի քո լը կա նաչ,
Հրես եկը իմ յա րը,
Բե ղե րը առ նա կա լած:

42. (386) Ծուն դի նեմ վի րան, խա շեմ,
Նիհ իլեմ, կտո րը եշեմ:
Տես նամ՝ յարս գա լի՞ս ա,
Կռա նամ չաք մե քը քա շեմ:

43. (387) Այ հա վան եմ, հա վան եմ,
Մեծ կար պե տին խա վան եմ,
Էլ գի տա, ալամ գի տա,
Ես էն յա րին հա վան եմ:

44. (388) Աղ ջի՛կ, աղ ջի՛կ, համ օնիս, 
Չորս ավա նի ծամ օնիս,
Քո հեր, քո մեր շատ ապ րի,
Ինձ գա լի դու կամ օնիս:

45. (389) Ա՜յ, յար պտի, յար պտի,
Սա րին վրա որթ պտի,
Իմ յա րին բե րա նը մը
Մին կո տոր շա քար պտի:

46. (390) Խնձոր օնիմ կծած ա,
Մա ջը օս կով լցած ա,
Ախ պերս օզեց տվի ոչ,
Ազիզ յա րիս պաղ շած ա:

47. (391) Տանս տա կին կա նռնի,
Պյարց պե րաք յարս կռնի,
Ես-տյու մին պյա ղում պտինք,
Ես չի նար իմ, տյու՝ նռնի:

48. (392) Աղ ջի՛, անը մըտ Խա նի,
Լե չակտ քա մին տա նի,
Ես-տյու մին պա ղում պտինք,
Իմ հեր, քու հեր՝ խնա մի:
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49. (393) Քնա ցել ես, օրավ եկ,
Յաղ լաղտ խի ա րավ եկ.
Մեր տյուռ նը ղալ մա ղալ ա,
Շոռ տո՛, աղ բը րավ եկ:

50.(394) Ախ պեր հա նա քիտ ղուր բան,
Ճուխտ-ճուխտ դա նա կիտ ղուր բան,
Փա փախտ յան ես տի րալ,
Արած դի վա նիտ ղուր բան:

51. (395) Վար թա վո րը գա լիս ա,
Ծա ղիկս հնձե լիս ա,
Վար թև ո րա սու աղ ջիկ,
Սյաստ ծլվլա լիս ա:

52. (396) Աղ չի՛, աղ չի՛, դետ քնա,
Առաջ քավտ ետ քնա.
Խու ռա հա տին քա մին փչի,
Գյուլ գազ շալտ ետ քնա:

53. (397) Յարս նստած է գե րա նին
Հար չու շվին բե րա նին,
Օս կի ղայ թան եմ գոր ծում,
Դնեմ ջի բին բե րա նին:

54. (398) Հաց կը թխեմ կյա րի ա,
Յարս ալ սա փա րի ա,
Սա փար քի նա լիտ մա տաղ,
Խոս քե րըտ շա քա րի ա:

55. (399) Իրի կունս մթին ա,
Տա վա րը չոր թրքին ա,
Հրես եկն էն յա րը,
Ձեռ քը պյու լյուր մրքին ա:

56. (400) Ճա ղա ցիս տյուռ նը տա շած,
Յաղ լը խիս յո լը քա շած,
Կեռ-կեռ ուն քե րիտ մա տաղ,
Ղա սիտ ղլա մավ քա շած:

57. (401) Սա րին էն ղո լը ձյուն է,
Էս ղոլս հավ քի բուն է,
Հրես եկն իմ յա րը,
Շե լա կը թավ-թավ հյուն է:

58. (402) Հով տը սա րին նման ա,
Տես նանք՝ իմ յա րը տա՞նն ա,
Իմ յա րին մի քյան քյուլ ու նի՝
Ոս կի թե լին նման ա:

59. (403) Ախ պե՛ր, անումդ Ու ռու շան,
Սեպ տակ կո լիտ թոխ նշան,
Յաղ լատ ղար կի անեմ,
Պա հեմ քո յա րիտ նշան:

60. (404) Թոռ կը գա արև կա նի,
Նի շան պահ տե րև կա նի,
Քուրն ախ պո րը մա տաղ,
Շը ղա թա թախ վար կա նի:

61. (405) Զար տա խին թան եմ ածալ,
Բո յա վըտ մըն եմ ածալ,
Խա փալ եմ թա՝ քե եմ գա լու,
Շաղ լա խըտ փոլ եմ ածալ:

62. (406) Հաց կըթ խեմ յու խա յա,
Յա րիս կե ցը չու խա յա,
Իմ յա րը ինձ հո՞ւնց կը թա կի,
Ին քը մին մեծ խո խա յա:

63. (407) Ես մին կա նանչ խի ար եմ,
Քու սրտիտ իխ տի ար եմ,
Գնա՛, գնա՛, ետ եշի,
Ես մին ամա նաթ յար եմ:

64. (408) Մին յար օնիմ օվ չի է,
Մեջ քը բա րակ ղամ չի է,
Ձեռ նա վը բան չի եր գալ,
Լեզ վա վը թա լան չի է:
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65.(409) Սա րե րի թար թան ջուկ  
                                        թյա զա,
Ճա վուզ, մե խակ քեզ մյա զա,
Ինձ պես նա զա նի աղ ջիկ,
Քեզ պես տղին հո՞ւնց սա զա:

66. (410) Ա՜յ աջ կռան, ձախ կռան,
Կա քա վը սը ռան թռան,
Ա՜յ քյաք լիկ պո չիկ տղա,
Ես խի՞ եմ մտիդ թռալ:

67. (411) Սանդ կը թա կեմ հախ ա,
Չմոշ կը ոտ նիս լախ ա,
Ա տղա, շատ մի խո սա,
Չալ մու կը ռե խատ կախ ա:

68. (412) Ա տղա, քի նա կա լը տես,
Ցորտ աղբ րի սա լը տես,
Կա տոն քյոչ կա եմ քթալ,
Խփեն վեր կալ հա մը տես:

69. (413) Կաղ նալ էս կտրիս մի ջին,
Քա քուլտ թաք նիս մի ջին,
Թե ինձ օզես, ետ վա զես,
Գյուլ լան տա սրտիտ մի ջին:

70. (414) Գլոխս թու թուն դեմ կը տամ,
Թու թուն շե վե րը եր կը տամ,
Հով վեր սե րը սի րա ծան հա նի
Սրտին քար փա թու ներ կը տամ:

71. (415) Ա՜յ հա տար-հա տար ինես,
Վրցա կի կա տար ինես,
Թե ինձ օզես ետ վա զես,
Ինքտ ճութ ու պա տառ ինես:

72. (416) Ա՛յ տղա, տա վա րա՛ծ տղա,
Կո ճակ նին շա րած տղա,
Իմ հեր քեզ աղ ջիկ չի տալ
Սիր տը խշա րած տղա:

73. (417) Խաղ կա սեմ խա ղիս գլխին,
Իմ հե րանց պյա ղին գլին,
Քա չալն իրան տեղ կա նի,
Ողը տամ կա ղին գլխին:

74. (418) Աղ ջի՛, աղ ջի՛ համ օնես,
Ճրիկ-ճրիկ ծամ օնես,
Քո մոր աչ քե րը վեր դառ նա,
Թե ինձ կյա լի կամ օնես:

75. (419) Բոս տանս բաղ ա դա ռալ,
Խը յարս թաղ ա դա ռալ,
Իմ յարս մին խոսք ա ասալ,
Սրտումս տաղ ա տա ռալ:

76. (420) Սա րե րին թեր թիփ ձու նը,
Բա ղե րին ավ լան հու նը,
Իմ յարս մին խոսք ասեց,
Կոտ րեց սրտիս սյու նը:

77. (421) Հան դեր ա, հա՜, հան դեր ա,
Չիմ ար ծա թի բան տեր ա,
Դա նակ բե րեք սիրտ ճղենք,
Էս ինչ բղում դար դեր ա:

78. (422) Գետ նը եր կար մինջ եմ քցալ,
Մը նը մեջ վար թեր եմ լցալ,
Խա բար տա րեք իմ յա րին,
Չիմ իրան դար տերն եմ լցալ:

79. (423) Մեր տան տա կը վար կա
Չալ քչե ղա կին քար կա նեմ,
Վեր իմ սի րա ծին ինձ տան,
Պե լու թյունս թարգ կա նեմ:

80. (424) Ճղա ցին տյուռ նը կա նանչ,
Տյուս կու գամ հա մանչ-ամանչ,
Խո րա սան եսիր պտի,
Իմ սի րա ծի նշա նած:
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81. (425) Եշըմ եմ՝ երև ում չի,
Ծա ռերտ տե րև ում չի,
Աչ քերս ման եմ ածում,
Էն յա րը երև ում չի:

82. (426) Մթնել ա տոն չի գա լիս,
Թխպել ա, թոռ չի գա լիս,
Տեղ եմ ցկալ, պյարձ դրալ՝
Աչ քերս քյուն չի գա լիս:

83. (427) Իմ ծա ղիկս քա ղած ա,
Բարձր սա րին կյա ղած ա,
Ծաղ կիս երան մին լյուս կյա
Դյուշ մա նին աչ քը տյուս կյա:

84. (428) Գնա ցի ճու րը ճրա գով,
Մեջ քիս տվին ու րա քով,
Իմ հոր իմ մոր ինչ ասեմ,
Ինձ խե՞ տվին կրա կով:

85. (429) Հինչ անեմ հնչիս դար տա,
Կտրան սա զիս փար դա,
Աշղ չի, աշղ դա ռա,
Յա րա լու յա րիս դար դա:

86. (430) Շող քը տվավ էն պա տին,
Մեջ քը կոտ րի իմ տա տին,
Հա րուստ տե ղը տեղ թո ղեց՝
Ինձ տվեց էս աղ քա տին:

87. (431) Բոխ չա-բա հար եմ կա պալ,
Աղ ու զհար եմ կա պալ,
Ես էն յա րին հա վան չեմ,
Օժավ վրա էն կա պալ:

88. (432) Ա տղա, տվա րած տղա,
Կճուկ նեն շա րած տղա,
Իմ հար քե աղ ջիկ չի տալ ,
Սիր տը խշա րած տղա:

89. (433) Սիպ տակ ձի ին ջուր կը տամ,
Ղա լյա նին թու թուն կը տամ,
Ամեն մի յարս միտս կյա լա,
Սրտիս քյալ փա թուն կու տամ:

90. (434) Չա փա րի պաս մա կո խիլ մի,
Շա հին ղալպ ա, փո խիլ մի,
Իմ հար քեզ աղ ջիկ չի տա,
Քյոն կիլն իմ ա, վա խիլ մի:

91. (435) Սա րե րը ձյուն կա լալ ա,
Արև արալ, հա լալ ա,
Զա լում Գյան ջե ցի աղ ջիկ,
Դար դերն ինձ կա լալ ա:

92. (436) Բոս տա նը ջրած տե ղը,
Ասե ղը թե լած տե ղը,
Խա բար տա րեք իմ յա րին,
Հեն եմ իրան դրած տե ղը:

93. (437) Արևը կծա ցալ ա,
Ղու մե րը քուշ տա ցալ ա,
Խա բար տա րեք իմ յա րին,
Մուշ տա րիս շա տա ցալ ա:

94. (438) Իմ յա րը հոր ա իլալ,
Սա րե րին քոն ա իլալ,
Թոռ ա եկալ թրչալ չի,
Յա փուն չին շոռ ա իլալ:

95. (439) Ես Կյո րի սի ծո րան եմ,
Մեծ բա ղին խնձո րան եմ,
Խա բար տա րեք իմ յա րին,
Օլ քա-օլ քա կո րալ եմ:

96. (440) Կը կաղ նեմ կե տին քա րին,
Գիր կըգ րեմ Նազ լու յա րին,
Համ կըգ րեմ, համ կըճն չեմ
Աղու կտրի ըս տենց տա րին:
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97. (441) Կը կաղ նեմ սո նա քա րին,
Կըե շեմ Բաք վա սա րին,
Ա՜յ Բաք վա խա զա յին ներ,
Ու ղար կե ցեք թել լու յա րին:

98. (442) Գետն եմ դրալ կա շի,
Աչքս բա զար կը ե շի,
Չե րան իմ յա րի կյա լը,
Հա լալ կեսս կը մա շի:

99. (443) Ես Կյո րի սի ձո րան եմ,
Մեծ պա ղի խնձո րան եմ,
Խա պար ըրաք էն յա րին,
Օլ քա-օլ քա կո րալ եմ:

100. (444) Մեծ ար տու մը ղուշ կը նի,
Ցորտ աղ բու րին թուշ կը նի,
Յա րը յա րին տես նա լով,
Գյու լը աչըլ միշ կը նի:

101. (445) Կա քա վը սու լուլ կը տա,
Կըն ճի թը տյու րուր կը տա,
Հուր որ մին յար չի ու նի,
Օն քե րը ու րուր կը տա:

102. (446) Նալն ու մե խը կրա կու մը,
Ավ լան ճո թը մրա տու մը,
Սե րը սի րա ծան հա նո ղին,
Թա քը թխո ցի գրա սու մը:

103. (447) Քա րին երա ղուշ պտի,
Ցուրտ աղբ րին թուշ պտի,
Յա՛ր, քի յա րը կը տես նա,
Գյուլն աչըլ միշ կը նի:

104. (448) Արևը սա րին երան,
Մը մուռ նը քա րին երան,
Մին թև ա վոր ղուշ պտի,
Իմ սի րած յա րին երան:

105. (449) Քնա ցել ես եկալ ես,
Տրեխ ներտ կո կալ ես,
Ձե ռիտ ճպա տին մա տաղ,
Գառ նը մո րան չո կալ ես:

106. (450) Կաղ նել ես բա խա-բա խա,
Ոն նե րիտ չմոշ կը լախ ա,
Սև տղա, կար միր աղ ջիկ,
Բըռ նել էլ ու րուր յա խա:

107. (451) Կայ նալ ըս բա խա-բա խա,
Լե չա կիտ տո տը կախ ա,
Սև տղա գյուլ գազ աղ ջիկ
Բըռ նել էս ու րուր յա խա:

108. (452) Աղ ջի կը քնաց կա լա վը,
Պսպղի տվավ հա լա վը,
Օզեց որ ետ եշի,
Նշա նածն ըն կավ կո լա վը:

109. (453) Գյու լում գյու լում գյու լա սար,
Բուրդ կը մա նեմ հա վա սար,
Էս շե նու մը եր կու հարս կա,
Մի նը քանց մի նը յաս ա:

110. (454) Էն յա րը հո՞ր ա, տան չի,
Վա րած ար տը կնան չի,
Էն յա րը մին քյուր ու նի,
Կընկ նի սա րե րը կը կան չի:
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ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՆՈՐ ԵՐ ԳԵՐ
1. (455)

Ա՜յ աղա, աղա սիրտս,
Վա՜յ, քո նա նին եմ ղուր բան,
Էր ված ա, դաղ ա սերտս,
Ջան, քու ջա նին եմ ղուր բան:
Օխ տը տա րի կո րած էր,
Վա՜յ քու ճնհը պին մա տաղ,
Օխ տը սա րան տոն եկիր,
Ջան, քու ճըն հը պին մա տաղ:
Ա՜յ, հոլ ա, հոլ ա, տղա՛,
Ես քու անու միտ մա տաղ,
Տոն եկ, տե բոլ ա, տղա՛,
Ջա նիդ, անու միտ մա տաղ...

2. (456)

Թա զա ճա ղարցն աղում ա՜,
Հո՜յ, նա զա նի իմ յա րը,
Սերտս տե ղը խա ղում ա,
Ջա՜ն, նա զա նի իմ յա րը:
Յար ջա՜ն, յա նա րիդ մեռ նեմ,
Հո՜յ, չի նա րի յա յարս,
Բո յիտ, քյա նա րիդ մեռ նեմ,
Ջան, չի նա րի յա յարս:
Բոխ ճա-բհար եմ կա պալ,
Հո՜յ, աման, իմ յա րը,
Աղու, զհար եմ կա պալ,
Ջա՜ն, աման, իմ յա րը...
Թա վեր թող նես խռո վես,
Վու՜յ, աման, իմ յա րը,
Տե ղիտ առ թակ խրով վես,
Ջա՜ն, աման, իմ յա րը:

3. (457)

Ախ ճի՛, անումդ խա նի,
Հո՜յ աման, իմ յա րը,
Լե չակդ քա մին տա նի,
Ջան, աման, իմ յա րը,
Ես, տու նշա նած պի տենք,
Հո՜յ, աման, իմ յա րը,
Իմ հար քու հոր խնա մի,
Ջա՜ն, աման, իմ յա րը:
Ծա ռը ես եմ, բա րը՝ տու,
Հո՜յ, աման, իմ յա րը,
Իմ սի րա կան յա րը տու,
Ջան, աման, իմ յա րը
Ես մըն վես կի մը տա նի,
Հո՜յ, աման, իմ յա րը,
Ան գին, գո հար քա րը՝ տու,
Ջան, աման, իմ յա րը:

4. (458)

Արևը տու վավ են պա տին,
Շո կը ին ջավ իմ սըր տին,
Գյա վուր մը նա իմ նա նը,
Վեր ինձ տը վավ ըխ կա տին:

Արևն ին գավ մեր պա տին,
Մեշ կը կոտ րի փիս տա տին,
Հա րուստն օզեց, տու վավ վեչ,
Պա հեց տու վավ ըխ կա տին:

Թոր նին կոռ նը փռնալ եմ,
Թոռ նին պա տին կռնալ եմ,
Տոնս տար տակ, լաշս պաց,
Սևի ճնհա պան փռնալ եմ:
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5. (459)

Տա վա րը նստո տալ ա,
Աշկս ամն մո տալ ա,
Զու լում, գյան ջե ցի տղա,
Քյա քյուլդ խե թզո տալ ա:

Տե ղերտ ի յեր, տետ քի նա,
Առա ջա վըտ կյետ քի նա,
Քա մին անի, փռփռա,
Մավ հա լավդ ետ քյի նա:

Քյա քյու լիդ թե լը ես եմ,
Լավ կաթ նին սե րը ես եմ,
Ջանմ, ա չո բան տղա,
Քու վեր ջին տե րը ես եմ:

6. (460)

Զար գար ես յար, զար գար ես,
Սե րիս նը հետ վար քյար ես,
Ար ծաթ, թոխ կա հինչ անեմ,
Թա վեր սե րան վար քյար ես:

Այ սե րը տու, սե րը տու,
Սի րով լի սըր տե րը տու,
Մեղր ու շա քյար հինչ կա նեմ,
Սե րավ շատ սրտե րը տու:

Զան գե զու րը քա րուտ ա,
Սերտս յա րիս կա րուտ ա,
Հու ըն տա նա խա բար պի րի,  
Անու մըն էլ Հա րութ ա:

7. (461) ԿՈԼ ԽՈ ԶԱ ԿԱՆ

Կոլ խո զը կա լին ա, է՜յ, աման, իմ յա րը,
Տաք խու տը սա լին ա, է՜յ, աման, իմ յա րը,
Մեզ արև օր ա եկալ, է՜յ, աման, իմ յա րը,
Արևը Ստա լինն ա, է՜յ, աման, իմ յա րը:

Կոլ խո զի բա ղումն եմ, է՜յ, աման, իմ յա րը,
Ծեք-ծե քի շա ղումն եմ, է՜յ, աման, իմ յա րը,
Խո խա վախտս սուգ տե սա, է՜յ, աման, իմ յա րը,
Ջա հիլ վախտս խա ղումն եմ, է՜յ, աման, իմ յա րը:

8. (462)

Հե ռա վոր Բալ կա նյան ճա կա տում,
Նժդեհ-Անդ րա նիկ մար տի են կան չում
Ջարդ տվին դա ժան թուր քե րի զոր քին
Մեր կտրիճ նե րը Ղա րա քի լի սում:
Մեր ազ գի ծանդր լու ծը քու մեջ քին
Հերդ Կզնու տի Եղիշ քա հա նան
Դու մեր հե րո սը Լեռ նա հա յաս տան:

Դա վիթ Բե կի սուրբ անու նով
Եր դում կե րած քաջ Նժդեհ
Սրտիդ խոր քում ցա վը Գող թան
Զան գե զու րի քաջ պաշտ պան:
Արև բաց վեց ազա տու թյան
Ամ պեր փա խեք երկն քից
Քաջ Նժդե հը իր տղեր քով
Ար դեն հա սավ Վա նա ձոր:



197

9. (463)
Խուս տու փա լանջն ես հսկում
Մեր տանջ ված ախ պեր Նժդեհ,
Ցա վը պա հած քո հո գում
Մեր հե րոս ար ծիվ Նժդեհ:
Ան ցել ա էս քան տա րի,
Շուն թուր քից պրծում չկա,
Քու հո գին թող սա վառ նի
Մեր ան վախ հո ղի վի րա:

10. (464)

Անդ րա նի կը հը սալ ա Զա բուղ կյե տին,
Լո խուն քըդ եկաք թոր քին վա յին:
Կե ծա կան ու ժեղ ա Անդ րա նիկ փա շան
Սուս ան մին չի Մար քիզ թոր քը հո գի յա տամ:
Անդ րա նի կին անա լը ղեն ճյուր տա ռած,
Խան չալն ա մա ու զե րը քու չու մը յեր տա ռած,
Էտ շտեղ ա՞ փախ ճում վըխ լը կոտ թոր քը,
Առա ջը Զա բուղն ա, քա մա կը՝ տժոխ կը:



198

1. (465) Անումս հա՛ անումս,
Էս ի՞նչ դար տեր ա ջա նումս,
Ես իմ մե ռե լի դարտս քա շում չեմ
Կը մնա մաղ բուն անումս:

2. (466) Կա լին հա տի կը թի կը տամ,
Կե ոկ ձի ուն գա րի կը տամ,
Հու որ ասի էն յա րը կյամ ա,
Վոր թը տա կին մեր կը տամ:

3.(467) Դուրս կը կամ Լաս տին կա լը,
Կը երևա Բաք վա սա րը,
Ջանս քեզ մա տաղ խա զե յին,
Ու ղար կի իմ բա լա յա րը:

4. (468) Կյու թա նը հան դին լա րած,
Մը շըկ նին մի ջին շա րած,
Մը ղա փուն դուք ա՛ մըշ կը նի,
Սև հո ղին գե րին դա ռած: 

5. (469) Հա լեմ, հա լեմ հըր ցը նեմ,
Ճրաքն ածեմ զրցը նեմ,
Բաք վից եկող ներ, ձեզ մա տաղ,
Կա ցեք իմ յա րից հար ցա նեմ:

6. (470) Ջա ղա ցին դուռ նը տա շած, 
Յաղ լա խին վար դը քա շած,
Աղ բեր կեռ ուն քե րիդ մա տաղ,
Ղա սիդ ղա լա մով քա շա:

7. (471) Ջա ղա ցին դուռ նը փոս ա՛,
Քար կը քցեմ կը խո սա,
Ջանս քեզ մա տաղ լի նի,
Իմ նա նուս ազիզ փե սա:

8. (472) Կյուլ պա կա նեմ խա շար ա՛,
Թը խածս յա րիս պա շար ա՛,
Փա նա՛հ խան, քո մա րը մեռ նի,
Իմ յա րը խե՞ մա շել ա:

9. (473) Տեղ կը քցեմ փոթ կը կա,
Մե ջի ցը անուշ հոտ կը կա,
Մին չև էն յա րին կա լը՝
Աչ քե րիս հունց քոն կը կա:

10. (474) Ա՜յ հա փը կաս, հա փը կաս,
Մեծ ղա զա նի քա փը կաս,
Թէ ինձ օզես ետ վա զես,
Ձի ա նը դուս տա փը կաս:

11. (475) Էն յա րին յա րը ես եմ,
Բա ղին բլբու լը ես եմ,
Էն յա րը խե՛ տարտ անի,
Սրտին սի րած գյու լը ես եմ:

12. (476) Սա րին խո տը հա տալ ա՛,
Գյում շի նին նստո տալ ա.
Զա լում գեն ջե ցի աղ ջիկ
Քա քուլդ թզո տալ ա՛:

13. (477) Վըր թե վերս թա յին ա՛
Չորս ղո լը չոր փե յին ա՛
Ճրա գը ձե ռին տղա,
Սրտա մեջդ խա յին ա:

14. (478) Ա՜յ տղա, տա վա րած տղա,
Զո ռավ ճա րած տղա,
Օթախ սրփեմ շոր քցեմ,
Նստի՛ր, բե զա րած տղա:

15. (479) Աղ ջի, անու նըդ Խա նի,
Լե չակդ քա մին տա նի,
Ես քեզ նշա նած պի տի
Շո րերդ իմ ձեռ քով հա նի:

16. (480) Սա րե րը կրակ ա՛ տա լիս,
Սա րի ցը մարդ ա՛ կա լիս,
Առա ջիս յաղ լուխ բա ցավ,
Իմա ցա թէ ինձ վարդ ա՛ տա լի:
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17. (481) Արևը թըռ վը ռավ ելավ,
Իմ նա նի կռվավ ելավ,
Սա պա բին աչ քը դուրս գա,
Դուշ մա նի սրտավ ելավ:

18. (482) Ա՜յ ուր մա, ուր մա յար,
Քյա քուլդ բուր մա յար,
Քնա ցել ես արա նը եկալ,
Աթակդ լի քը խուր մա յար:

19. (483) Կա քա վը սու լուլ կը տա,
Գլու խը տու րուր կը տա,
Հուր որ մին յար չու նի,
Ուն քե րը ու րուր կը տա:

20. (484) Կե տին տա կին լվաց կա նեմ,
Սիպ տակ երես բաց կա նեմ, 
Սրտիս սի րած լավ տղին՝
Աչ քով-ուն քով իմաց կա նեմ:

21. (485) Մավ հա լավս փռփռում ա՛, 
Սո ված փո րըս ղռղռում ա՛,
Տաշ տը դար տակ, մա ղը կախ,
Փո րը սո ված, թու րը կախ:

22. (486) Ծա րա վալ եմ ջուր չկա,
Սա րե րին աղ բյուր չկա.
Վա խում եմ ղա րիբ մեռ նիմ
Քշտիս մեր ու քուր չկա:

23. (487) Ես Գո րի սին ձո րան եմ,
Մեծ բա ղին խնձո րան եմ ,
Խնձո րը կծեմ թոլ անեմ,
Մե ջին հար սը կոլ անեմ:

24. (488) Շող կը տվավ էն պա տին, 
Մեջ քը կոտ րի էն տա տին, 
Հա րուս տը ու զեց տվավ ոչ,
Պա հեց տվավ աղ քա տին:

25. (489) Յա րա, յա րա սիրտս,
Տա նիցս ավա րա սիրտս,
Ճա քել չեմ, պա տա ռել չեմ,
Քանց քա րա պինտ ա՛ սիրտս:

26. (490) Օրավ եկ հա՛ օրավ եկ,
Ջուբդ լի քը մո րավ եկ,
Էս թաղս ղլմա ղալ ա՛,
Շուռ տուր էն ղո լավ եկ: 

27. (491) Ծա րա վալ եմ ջուր բե րեք,
Էրև ա նու բան բե րեք,
Վա խում եմ ղա րիբ մեռ նիմ՝
Ղա րիբ ղուշս տուն բե րեք:

28. (492) Աշը ղին սա զըն առա,
Գյու լե րին փա սըն առա,
Հինգ աղ բոր մե ջի ցը՝
Ջո կե ցի խասն առա:

29. (493) Տանս տա կին խոն կի ծառ,
Ոս կի կա քավ վե րան թառ.
Էս կի րա կի մոհ լաթ տուր,
Էն կի րա կի հո գիս առ:

30. (494) Գյան ջու քա մին կա լիս է,
Դըռ նե րը թը րըխ կա լիս է,
Հա րյուր թյու ման մըշ տը լը
Սի մոն յա րը կա լիս է:

31. (495) Վըր թի վե րը եկավ ան ցավ,
Աղ ջի կեր քը ըն կան ծաղ կան ցավ,
Ռը խը սև-սպի տակ տղա
Վըր թի վե րըս առավ ան ցավ:

32. (496) Արե քա կը մը րը մեր,
Հա լալ ըրեք հըր ու մեր,
Եկալ ա որ տա նում ա,
Ըն կեր մի ջա հա նում ա:
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33. (497) Եկէք գնանք ծեր անենք,
Խնձոր կծենք թոլ անենք,
Հուր որ մին յար չու նի՝
Գլխին թխենք դեն անենք:

34.(498) Վըր թի վե րիս վա դան ա՛,
Մի ջի մար դին կա դան ա՛,
Մի ջի մար դը հո՛ւնց անի,
Խնձոր կե ցի կա դան ա՛:

(Ղա փա նի բար բա ռով)

35. (499) Թո ռը կկյա, արև կա նե,
Մը շա բաղ տի րև կա նե.
Ընե րակ էն քը վե րը,
Ախ պե րը օրուն կա նե:

36. (500) Մաչքդ պե րակ-շմալ ա,
Կոժդ ծանդր՝ ճը մալ ա,
Քու ալա գյոզ աչ քերդ
Իմ արունս խմալ ա:

37. (501) Ասօր թոխպ ա, թոռ կկյա,
Պյու լուր քա րե րը փոլ կկյա.
Հու որ մին յա րը չո նե
Մա լուր-մուշ կյուն շոռ կկյա:

38. (502) Ջրին հղեն քըր քա րուտ,
Քա թան լե չա կը ծըռ ծա ռուտ:
Ա՛խ չի, պեր թո շադ պա չիմ,
Վը եր թե րը տա նիք արուտ:
39. (503) Ա՛խ չի, քի նի կա լա վը,
Կիր մի րի կտա հա լա վը,
Կա սիս թա դըպ ետ եշիս
Մըն տղա կընգ նե կո լավդ:

40. (504) Լըս նըն գան տյուս ա եկալ,
Մըն ախ չիգ տես ա եկալ,
Օ՛ զալ ըմ, թա թո շան պա չիմ,
Չամ չի գավ ըռ խես ա եկալ:

41. (505) Տոն ըմ շի նալ զա նա նա,
Ղար ղու կտամ տը մա նա.
Ա՛խ չի, տու մըն ցորտ ախ պուր,
Խմիմ՝ սերտս հը վա նա:

42. (506) Ըս տա քանս մը նը կես,
Ածիք-խմիք մը նը կես,
Վը ես կավ բա րա բար,
Ըր ծա թավ մը նը կես:

43. (507) Սա րեն երան սար չի ընիլ,
Հո փի ծա ռեն բար չի ընիլ.
Բա լադ մեռ նե այ սա բաբ,
Սեր-սե րա ծեն ճար չի ընիլ:

44. (508) Թըխ պա լա՝ թոռ չի եկալ,
Մըթ նալ ա՝ տոն չի եկալ,
Դո շա կը քցալ ըմ, պեր ձը տը րալ,
Ըչ քե րես քոն չի եկալ: 

45. (509) Հա րայ-հա րայ, հը րեն ես,
Հըս կը հա նած կի րեն ես,
Ջա՛հդ ըրա, ջառ ռա՛հ պեր,
Դոն միշ ա ըրալ յա րե նես:

46. (510) Կը ե շիմ արա նեն,
Շու շա կա պիմ կե րա նեն՝
Հու որ ինձ յա ման ասե՝
Յա ման փսնե պե րա նեն:

47. (511) Ա՛խ չի, անումդ Թա մի,
Լե չակդ քա մեն տա նի,
Տու մեր տան հարթ նը բե դար,
Իմ հար քո հոր խնա մի:

48.(512) Վը ենն ըմ կա ցած  
                           ցև քեն պտկեն,
Քող ըմ կյոր ծում թև քեն պտկեն՝
Ասիս թա ին ձա նա ետ տեռ նաս,
Գյուլ լան տա թո քեդ պտկեն:
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49. (513) Ար խըմ կա պած կյա լիս ա,
Նը բար մա չին լե լիս ա,
Ա՛խ չի Նբար, խե՞ լե լիս ըս,
Շա միր յարդ կյա լիս ա:

50. (514) Սը րե րեն քեղ չի ընիլ,
Ազափ տը ղեց բեղ չի ընիլ,
Սե րած սե րա ծեն չտվո ղեն
Էն դու նի ո մը տեղ չի ընիլ:

51. (515) Ա՛խ չի, ա՛խ չի, ալ ախ չի,
Աչ քե րը չալ-չալ ախ չի,
Յա տու իմ նշա նած բե դար,
Յա իմ քուր քու տալ, ա՛խ չի:

52. (516) Ա՛ տղա, ա՛ տղա, շան տղա,
Քո լեն տա կեն քո՛ն տղա,
Իմ մար քեզ ախ չիկ չի տալ,
տե ղադ ե՛ր կաց, տե՛ն տղա:

53. (517) Մո տը տյուս քցիմ հղեն,
Թուշ քի նիմ բայ լար տղեն,
Եր օնիմ օխ ցեն լը ղեն
Պա հիմ դուշ մա նեն տղեն:

54. (518) Ա՛ տղա, տղա, կա լը տես,
Յայ լու խավդ սա րը տես,
Իմ մար քեզ ախ չիկ չի տալ,
Վախ տեն կըլ խեդ ճա րը տես:

55. (519) Տանս տա կեն կան շը լո րի,
Ճըղ նե րը ետ հը լո րի.
Ին ֆի թա յարս տա կա վը ընց նե,
Բե ղե րը ետ հը լո րի:

56. (520) Ղը լեն հղեն սա ռալ ա,
Ման նե րը շու շա տա րալ ա,
Կյար մուր յա խա, թոխ չո խա,
Օշս-խելքս տա րալ ա: 

57. (521) Գյուլ բա կա նիմ խա շար ա,
Եր գե ղե ցուն զան շար ա,
Ադի, քու կար գեդ մեռ նիմ,
Խե՞ մուն թերդ մա շալ ա:

58. (522) Էս ճը րու մըս կան կա շի,
Յալ լը մը յալ լի բա շի,
Էս մըն թուփ տը ղեցս մա չին,
Իմ յարս ա յուզ բա շի:

59. (523) Վարս տյուս կցեմ յղեն,
Իմ սկե սուր խմե օխ ցեն լը ղեն,
Իմ ջանս մա տաղ ընի,
Իմ ըս կըս վեր մաչ նակ տղեն:

60. (524) Քո լերն ի յեր ման եկի,
Սա րերն ի յեր ման եկի,
Ես ըշ խար քին թայ չկա,
Աշ խարհս յեր ման եկի:
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ՍԻ ՐԵՐ ԳԵՐ

1. (525) Ախ չի՛, էսօր մեծ պաս ա

ՏՂԱ — Ախ չի՛, էսօր մեծ պաս ա,
Գլխիտ յայ լու խը խաս ա,
Պեր քու երե սըդ պա չեմ,
Գնա մայ րի կիտ ասա՛:

ԱՂ ՋԻԿ — Համ բար ձու մին գո մե շը
Բռնել ես դու իմ փե շը.
Քեզ աղ չիկ տվողն ո՞վ ա,
Գնա՛, նստի՛ր սև էշը:

ՏՂԱ — Ար խա լու ղըս կա րել եմ,
Կո ճակ նե րը շա րել եմ,
Կո րի՛ մո տես, ա՛յ ախ չիկ,
Քեզ նից լա վը ճա րել եմ:

ԱՂ ՋԻԿ — Ղա րա գյո լում լող ցել եմ,
Գյո լի շող քը գող ցել եմ.
Յո թը տա րի հի վանդ ի,
Քեզ տես նե լուց սաղ ցել եմ:

ՏՂԱ — Ծա ռին տա կին եր կու ղուշ
Մե կը փնջած, մե կը՝ փուշ,
Անեծք Աստ ծու դի վա նին,
Մե կին կտա, մե կին՝ ոչ:

ԱՂ ՋԻԿ — Ձեռքտ փըռ նած հու րա
Տու կյա լիս ես մը րա քան,
Երփ սի րե ցի ես քե զի,
Թշնա միքս տրա քան:

ՏՂԱՆ — Աղ ջի՛, աղ ջի՛ լես ըրա,
Փա յըտ ինձ հետ կես ըրա.
Սե րըդ ին ձի գրա վեց,
Մին երե սըտ տես ըրա:

ԱՂ ՋԻԿ — Ծա ռին տա կին ել ու նի
Ըռանգ-ըռանգ թել ու նիմ.
Թե լիկ-մե լիկ սև տղա,
Քեզ առ նե լու սեր ու նիմ:

2. (526) Ա՜յ, հևա, ջանս

Ա՜յ, հևա, հևա ջանս,
Հո՜յ... հո՜յ...
Թառ լա նի թև ա ջանս,
Հո՜յ, հո՜յ...

Յար, քե մա տաղ, տոնս եկ,
Հո՜յ... հո՜յ...
Քու սև տան խև ա, ջանս,
Հո՜յ... հո՜յ...

Ազիզ յա րըս գռնալ ա,
Հե՜յ, հե՜յ...
Գյուլն իրե սին փռնալ ա,
Հե՜յ, հե՜յ...

Էն հո՞ւվ ա թո շը պա չալ,
Հsե՜յ, հե՜յ…
Մախ մուր թո շը ըռ նալ ա,
Հո՜յ...հո՜յ…
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3. (527)

Բագ լար բու գը ծա ռին տա
Մախ մուր պար ցը կռնտա
Մա րյամ բա ջի, տուռ նը փ
Օրիշ կա վեչ, տառնս թա կի:
Խնա մին խոշ ա եկալ,
Տառ տակ ու բոշ ա եկալ,
Եր կու ալ լոշ ա պե րալ

Ճնհը պի նստալ կե րալ,
Տառ տակ ու բոշ ա եկալ:
Քըզ յի րա շատ եմ ծի ծա ղի լու,
Կըլ խիտ ար կանք եմ մա ղե լու,
Տան տե րը վեր ըջըղ վեց,
Են դան քեզ հո՞ւվ ա թա ղե լու:

4.  (528)

Հան դերս ի յեր, հան դեր ա,
Լոխ ըր ծա թի բան դեր ա,
Տա նակ պե րեք, սերտ ճղեք
Բու ղում-բու ղում բան դեր ա:

Հև կա նեմ, հև ա, հև ա,
Հևս ծի րա նի թև ա,

Քանց տոպ, կար միր ա կե
Պաց անեմ՝ սեր տը սև ա:

Քա մին կա նի պե քին տան
Սև վեչ խա րը թու քին կա նի,
Ով խառ նի սե րը սե րից
Ստա նան ուն դուր հո քին հա նի:

5. (529) Յարս 
(նոր երգ)

Վար դի քո լը, քոլ աեմ, յարս,
Յար, քու ճի տը կոլ անեմ, ջանս:
Խնձոր կծեմ, թոլ անեմ, յարս,
Պի ծի թոշդ հոլ անեմ, ջանս:

6. (530)

Ազիզ յարս կռնալ ա,
Գյուլն իրե սին փռնալ ա,
Մըն պաչ եմ տվալ ուն դուր,
Մախ մուր թո շը ըռ նալ ա:

Տրակ տոր, է՜յ, տետ քի նա,
Առաջ քի նա, ետ քի նա,

Կյու թա նը թող դի բե տիտ,
Ծո խը ծխան ետ քի նա:

Ախ ճի, անու մըտ Մա նե
Լա չակտ քա մին տա նե,
Ծո վի աչքդ, ծավ աչիդ,
Իրեսդ նռնի նման է:
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7. (531)

Թա զա ճա ղարցն աղում ա,
Սերտս տե ղը խա ղում ա...
Բա հունց դըն ջա նա ջանս,
Յարս կա նանչ բա ղում ա:
Ծա ռը ես եմ, բա րը՝ տու,
Մը տա նաս գո հա րը՝ տու,

Ես էլ հինչ դարդ օնեմ,
Ես քո նը, իմ յա րը՝ տու:
Չոր չո լը բաղ ա տա ռալ,
Մի նի կա թաղ ա տա ռալ,
Յարս ու րի շի սի րեց,
Իմ սրտին դաղ ա տա ռալ:

8. (532)

⅜ւր⅔ւգյ⅔ւն ա, թոն ա կյամ,
Յարս հան տան տոն ա կյամ, 
Կո լավն ընգ նեմ, տեղ մտնեմ,
Աչ քիս անոշ քոն ա կյամ:

Մանդտ կա պեմ կար միր քող, 
Կլխիտ ածեմ քար ու հող,
Քի նամ, եր կամ քեզ տե նամ,
Ճիտդ քի ցեմ վես կի օղ:

9. (533)

Դոշտ մար մար տախտ ախ ճի,
Դոշտ վես կի թախտ ախ ճի,
Ծծերդ տուս ես քի ցալ
Դո շավտ լախտ-լախտ ախ ճի:

Կար միր թոշդ պաչ անեմ,
Դո շիդ երա սաղ անեմ,
Հու քեզ օզի փխցնի
Հրսա նիքն առաջ անեմ:

10. (534) Յարս

Ախ ճի, անը մըտ Մա նե, յարս,
Լա չակդ քա մեն տա նե, ջանս,
Քու էտ մախ մար թո շերդ, յարս,
Իմ խեղճ հո գին կհա նե, ջանս:

Բա ղան տոն եկ, բա ղա վը, յարս,
Շոռ տու եկ են թա ղա վը, ջանս,
Թա վեր ծե քին տռանս կյաս, յար,
Կքշա նաս շա ղա վը, ջանս...
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ՍԳԵՐ ԳԵՐ

1. (535)

Բու խա րա փփղա վեր, Ավի....
Ըր ծա թի խնչլա վեր, Ավի....
Ավի, հե՜յ...
Գյո գի ծի ա վեր, բա լա,
Բա լա, վա՜յ...

Ղու շի թի վա վեր, բա լա...
Ըր ծա թը թուխ կա վեր, տղա
Վես կի քյու քյու լա վեր, տղա...
Տղա հեյ-հե՜յ......

Պու րո ղիտ աշ կը տուս կյա
Թա զա նըռ նըն քա վեր, տղա...
Տղա հե՜յ....
Տիռ նի կյու մաշ, ղու զի....
Ծալ քի ղու մաշ, ղու զի....
Ղու զի հե՜յ....

Աս տոծ ինձ տե սավ քեզ առավ....
Ա վայ-վաշ, վաշ, ղու զի....
Ղու զում հե՜յ....

Է՜յ... ծիտ կյու մու մը խրխնջում ա,
Բո ղար շո նը կլան չում ա....
Ա ղու զի, բա լա ղու զի....
Քու այան քեզ կան չում ա....

Է՜յ, է՜յ... ղու զի հե՜յ:
Թա մա մը տանն ա մնա ցալ...
Ծեր քը ծո ցին ա մնա ցալ.....
Է՜յ ղու զում, հե՜յ...

Ջանս, ջի գյարս քե մա տաղ,
Քու նա նի տռանն ա մնա ցալ....
Վա՜յ, հե՜յ...
Վա՜յ, հե՜յ...

2. (536) 
Ըս տե ղիս ջու ղա բան ըն դե ղին ջու ղա բին

Սա րերն ին գյող ման եկո ղը ես եմ,
Բա լա՜, վա՜յ…
Ծո րերն ին գյող լաց ինո ղը ես եմ,
Բա լա՜, վա՜յ…
Սև ե րը կա պո ղը ես եմ, բա լա՜,  վա՜յ…

Չո լե րը չա փո ղը ես եմ, բա լա՜, վա՜յ…
Կո րած ջի վան բա լա հեյ, էէ է էէ… էյ…
Պլված ման եկո ղը ես եմ,
Բա լա՜, վա՜յ, ղու զում, վա՜յ, էյ, էյ, հեյ…

Սըր տիս փա փագն ըրե ցի վեչ, 
Բա լա՜, հե՜յ…
Ծեռ քիս ամագն ըրե ցի վեչ,
Բա լա՜, հե՜յ…

Կըռ վու մը քեզ ճը րե ցի վեչ
Բա լա՜, հե՜յ… ղու զում հեյ… 
Ըր կա թի ըրխ նի կե ցա էկի,
Հե՛յ, հե՛յ, հե՛յ…
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3. (537)

Իմ բա լան ազիզ բա լա յէր,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, վա՛յ,
Չար քա զի չու խա վեր բա լա յէր,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, վա՛յ,
Այ նա լու թվան գա վեր բա լա յէր,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, վա՛յ,
Ղռա թի ծի ա վեր բա լա յէր,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, վա՛յ,

Քյո ռօղ լի թի վա վեր բա լա յէր,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, վա՛յ,
Աշ կըտ ճը նը պին, բա լա, վա՛յ,
Ծեռ քերտ ծո ցիդ, բա լա, վա՛յ,
Թվան գը դո շիտ, բա լա, վա՛յ,
Սհա թը ծո ցիտ, բա լա, վա՛յ,
Բա լա՜, հե՜յ… էէ է է էյ, հե՛յ,
Ղու զում հէ է էէ, հե՛յ…

4. (538)

Ման դերս ղամ ա տա ռալ,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, էյ, էէ է էյ,
Սեր տը էլ քամ ա տա ռալ,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, էյ, էէ է էյ,
Էս օր էլ լա ցըս եկը, լաց իլա,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, էյ, էէ է էյ,
Լա ցըս մըն ջամ ա տա ռալ,
Վա՛յ, բա լա, վա՛յ, էյ, էէ է էյ…

Վըն դե րիտ չաք մա, բա լա, վա՛յ,
Մեշ կիտ պըտ րոն դա շի, բա լա, վա՛յ,
Քի ցած հրը ցա նիդ մա տաղ,
Բի զա րած ջա նիտ մա տաղ,
Հու լա րած բի ղե րիտ մա տաղ,
Զի րին գյան սա սիտ մա տաղ,
Եկ տես նամ, բա լա քեզ,
Քու եկած ճը նը պին մա տաղ,
Բա լա՜, հե՜յ… ղու զում հեյ…

5. (539)

Ազի զիս ճուր չեն տամ,
Վա՛յ, բա լա, ծա րավ բա լա,
Յա րա լու յա, ճուր չեն տամ,
Վա՛յ, բա լա, ծա րավ բա լա,
Ու րան մըն ալավ ա փըռ նալ,
Էր վում ա, ճուր չճըն տա,
Վա՛յ, բա լա, վայ, ղե ղաճ  
փը փա ղիտ մա տաղ, Սա մոն108, է՜յ,
Ու րո նա բա ղիտ մա տաղ,
Սա մոն, է՜յ,
Չո լում մնա ցած տոնդ,
Կա պած մը ղըկ նիտ,
Օխ տը տա րի հաս րաթ  օղ լու շա ղըտ,
Եթիմ բը լե նիտ,
Շի վան մե րըտ քե մա տաղ, Սա մոն, է՜յ…

108 Սամոն-Սամսոն, պառավ սգողի 4-րդ տղան է, Մեծ Հայրենականին անհայտ կորած (Ծ. Բ.):
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6. (540)

Կըլ խաս խելքս ա ին գալ,
Վա՜յ, ան դեր բա լա, վա՜յ,
Աշ կաս վա րաղն ա ին գալ,
Վա՜յ, կո րած բա լա, վա՜յ,
Ծեռ քաս թռալ ես քյա ցալ,
Վա՜յ, մլո րած բա լա, վա՜յ,
Գյու դում չեմ՝ թոռն ես ըն գյալ
Վա՜յ, ան դեր բա լա, վա՜յ,
Չո լում, զու խու րում մնա ցած բա լա,
Ղա րիբ – եսիր մնա ցած բա լա,
Բա լա՜, հե՜յ… էէ է է էյ, հե՛յ…

7. (541)

Ծու նե րը թախ կալ են, բա լա,
Տու եկալ չես,
Ճը նը պեր քը պաց վալ են, բա լա,
Տու եկալ չես,
Բա քու մոր ճա րը հու՞նց կի նի:
Կյա րունք ա,
Հըն գե րուքտ եկալ են, տու եկալ չես,
Վա՜յ, էր ված-խո րով ված ջանս, վա՜յ,
Վա՜յ, թախ կած, չո րա ցած ջանս, վա՜յ:
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ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՔԱ ՌՅԱ ԿՆԵՐ
1. (542) Բոխ ճա բհար ես, ախ ճի՛,
Թառ լան գյուլ հար ես, ախ ճի,
Ծոցդ բախ ճա յա, բաղ ա,
Ինձ հեր ու մար ես, ախ ճի՛:

2. (543) Ես մըն ղուշ եմ, կոլս դեղ ի,
Շոռ կը կյամ Բաք վա կե ղին,
Բաք վա զա րը-շա սը շատ,
Վա յը տա րալ ա լե ղին:

3. (544) Սար ու չո լը ծաղ կալ ա,
Մեծ հ⅔ւնին թախ կալ ա,
Յա՛ր, քո անու միտ մա տա՛ղ,
Դ⅔ւշմա նի տու նը, քանդ վալ ա:

4. (545) Անումս հա, անումս,
Ես հինչ ցավ ա ջա նումս,
Մեռ նի լի ցավ չեմ քա շում,
Կմնա էր ված անումս:

5. (546) Ադե րը քի նաց հու լու նի,
Քա րավն ին գավ, թա մեռ նի,
Կյող ես քի նում, հուվ ա սալ,
Կլխիտ տի նենք ծանդր սալ:

6. (547) Դի լին դա մաղ ա քյա ցալ,
Գյու լին բար մաղ ա քյա ցալ,
Չա յին մհա նա չա լած,
Յա րին կյոր մաղ ա քյա ցալ:

7. (548) Արևն ին գավ մեր պա տին,
Ցա վը փռնի իմ տա տին,
Հա րուստ օզեց, տվավ վեչ,
Պա հեց, տվավ ըխ կա տին:

8. (549) Ա՛յ նա փը կյաս, հա փը կյաս,
Մենձ ղզղա նին քա փը կյաս,
Թա ինձ թող նես ետ քի նաս,
Բո յավդ մըն տա փը կյաս:

9. (550) Ախ ճիկ ու նեմ հու մա նի,
Տալ չեմ հա զար թու մա նի,
Քա մին անի, սա րին կյա,
Ծա մը թիլ-թիլ կը տա նի:

10. (551) Խնա մին խոշ ա եկալ,
Տար տակ ա, բոշ ա եկալ,
Գի տամ, թ⅓ մըն ղոչ ա պե րալ,
Իշ կի մըն պղոճ էլ չի պե րալ:

11. (552) Օխ նե՛մ, օխ նե՛մ ու րա նաս,
Ճոխտ աշ կավտ կյու րա նաս,
Բա դա՛լ քյոխ վա, շո՛ն քյոխ վա,
Կրա կի մեջ չու րա նաս:

12. (553) Ծու նը նստալ ա սա րին,
Կա քե վը թա ռալ ա քա րին,
Աշկս կա նանչ ճուր կտրեց,
Էն քան մնա ցի իմ յա րին:

13. (554) Ապեր, ապեր, ա՛յ ապեր, 
Փո ղը կյուր կու մը կա պեր,
Թա մըն շա նը ու զի ես,
Քի նար ետ կյար, նի կա պեր:

14. (555) Կե տին կոխ կը քրքա րուտ,
Քա թան լա չակ ծռծա ռուտ,
Պեր թո շատ մըն հետ պաչ,
Ծեր վեր թե րը տա նեմ արուտ:

15. (556) Է՜յ, մեր տիռ նին քա րը լավ ա,
Մեր կա նանչ սա րը լավ ա
Է՜յ, ղա րիբ օրը սև ինի,
Իր ազիզ յա րը լավ ա:

16. (557) Մե յար ու նիմ, լա լա յա,
Լա լա չի, ալ-վա լա յա,
Յար առ նե լը լա լա յի,
Պաղ թող նե լը բա լա յի:



209

17. (558) Դու մի սի րի բաց ված վար դը,
Որ գա սրտիտ թա ռա մի,
Այլ դու սի րի կո կոն վար դը,
Որ գա քո կրծքին բաց վի:

18. (559) Տա վա րը նստալ ա
Ցավս ու րի շի տա լա,
Սև՛ տղա, ջա նի՛դ մա տաղ
Քյա քյուլդ թզո տալ ա:

19. (560) Ծրա վալ եմ, ճուր չի կա,
Կոխ կիս մըն ախ պուր չկա,
Վա խում եմ ղա րիբ մեռ նեմ,
Քիշ տիս մեր ու քյուր չկա:

20. (561) Ախ պեր ու նեմ ալչ թի,
Մեշ կը պա րակ կամ չի ի,
Ախ պեր, հա նա քիտ մեռ նեմ,
Ջի բիտ թա նա քին մեռ նեմ:

21. (562) Սա րի կլխին մե աղ բուր,
Մե ջը եր կու գույ նի ջուր,
Մե կը ես խմեմ մե կը տու,
Չմո ռա նանք մեկ-մե կու:

22. (563) Այ տղա շա ղովն արի,
Ոտ ներտ թա ղովն արի,
Էս թա ղը ղալ մա ղալ ա,
Շուռ տուր էն թա ղովն արի:

(Կա պա նի բար բա ռով)
23. (564) Նա խա գա հը հի՞նչ ա օզում,
Կա շիս հա նած հարկ եմ ըն տը վա,
Կաց նավ ալ ը՞ն կլոխ խո զում,
Հանց ա թորք նի յը րա տը ված:

24. (565) Էս հինչ դարդ ա
ընդ րու թյու նը,
Լա լե րը հա շը տա նում ըն,
Հու վեր պարտ վեց, նա խանձ շոն ա,
Հու ընտր վեց՝ շը նա նում ա:

25. (566) Էս խմո րը ճուր շատ կո տե,
Հինչ քան ալ շատ հուն ցին կոխ տան,
Եր գին քը հա ըրը րո տեց,
Ծին կըտ րալ ա ու րան լոխ տան:

26. (567) Վե ղը կլխես, ես հի՞նչ անիմ,
Էս ծո րու մը կոմ բայն չկա,
Լավ, ասինք թա ցո րեն ցա նիմ,
Մկնե րեն ը՞մ ըշ կը լուս տամ:

27. (568) Ա՛յ մարդ, հո՞ւվ ա քեզ թո ղում՝
Փոր ցե մե լավ պեն ըրա,
Շը նե րը պեց ըն թո ղում,
Հա մալ քըս տամ քեզ յը րա:

28. (569) Արա, հի՞նչ ըս օզում փո խիս,
Խա փի լը՝ հաց, մար թը՝ քեն ա,
Լա օզում ըս մի քար կո խիս,
Թռնում ա, թա՝ պը կաթ կե նա:

29. (570) Հա կռվալ ըմ, հինչ ըմ տե սա,
Վեչ հավ օնիմ, վեչ ալ վեր ցակ,
Մի չոր կլոխ. իմը էս ա,
Մին ալ պարտ քի էր գան ցու ցակ:

30. (571) Չը լած պե նը հո՞ւնց ըն չա փում,
Լավ, ասիք, թա քեզ խա փալ ըն,
Պա տո՞ւ, տու քեզ հո՞ւնց ըս խա փում,
Տես է, յը րադ հի՞նչ ա. փա լան:

31. (572) Ար դեն պեն չըմ կլոխ ըն գում,
Վեչ կյանքն ա կյանք,  
                         վեչ մարթն ա մարթ,
Ամեն հին չը հանց ա թըն գում,
Դուզ խոսքն ալ ա քըզ հե տե դարդ:

32. (573) Սո ված, տկլազ հը վաք ված,
Ժո ղո վուրդ, պա մեղք չըք տուք,
Ստու քեր փո րը տրաք ված,
Մո կուն կե րած սև կա տու:
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33.(574) Սաղ մի դարդ ա,  
                               սաղ մի օր ա,
Շտեղ մտնում ըս, կա շա ռա կեր,
Դա տա խազ ա, դա տա վոր ա,
Սաղ հը վա քեք՝ մի մեծ փոր ա:
Ալ ասում չըն՝ մա ղա րիչ կա՞,
— Ախ պե՛ր, էս քան պի տի փող տաս,
Ալ ասում չըն, վեր գործ չկա,
Վնա սաս տա՞մ, թա՞ օգու տաս:

34. (575) Ա հո՞ւ կա րե ինձ խա փե,
Ես ճոթ կա նիմ գլո խը,
Մեղքն ու րա նավ թող չա փե,
Բու դետ խու ժե, չեմ պլո խո:

35.(576) Լավ, ծոռ նստիք,  
                                  դու զը խո սիք,
Սենց ավա րա հո՞ւնց կտեռ նա,
Կյու ման տուս ըրած ամեն մո զի
Խո տեն փայն ա ար դեն պեռ նած:

36. (577) Ար ցախ, բախտդ պե րալ չի,
Կլխեդ կար կուտ ըն մա ղում.
Հո՞ւնց ա ռե խը էրալ չի
Էս ան նա մուս քյո փօղ լուն:

37. (578) Նախ շուտ կնեգ, հո՞ւվ ուս տու,
Սերտդ ծով ա, տու քա մե,
Քա նե-քա նե շոն, կա տու
Խաբ ված կի նին քու հա մեդ:

38. (579) Էյ, սը տը նեն ան ջու կը փակ,
Հին չեր, հին չեր աշկս տե սավ,
Տես, հինչ քան ըն ար թեն լե փա,
Մեր մե ռե լան հարկ չըն օզա:

39. (580) Այս սև կյա ծեր ըշ կե րեն,
Մհենգ գործ կա՞, վեր անիմ,
Նե րակ քյոհ նա վըխ տե րեն
Սաղ ճա քե րը ծեր կօ նիմ:

40. (581) Պե տու թյունն ա  
                        մը հենգ խա փում,
Թա չէ օրիշ հո՞ւ ռիսկ կա նե,
Մեր կըլ խեն ա կրակ թա փում,
Համ ալ կա շին վեր հիշտ հա նե:

41. (582) Այ մեր, հի՞նչ կա,
Ցա վերդ տոր էն կրի շան տա րա ծեն,
Տու հանց ըրա,
Հա վերդ օրիշ պու նում ծու չա ծեն:

42. (583) Ար ցախն ասեք, հո՞ւնց անե,
Վեչ կիժ վի վեչ ծեր ծեր քեն,
Ծեր չը րա ծը հո՞ւնց տա նե,
Ծեր ըրա ծան հի՞նչ սար քե:

43. (584) Նը ղա նում ը՞ս, Ասա տոր,
Վեր քեզ շան տեղ չըն տը րա,
Մը հենգ տու քեզ պա տիվ տոր,
Տու քեզ գո վե, ես տը րանց…

44. (585) Տիգ րան ախ պու րուս Հիտ լերն ա կե րա,
Ար դաշ ախ պու րուս՝ գա զան Ստա լի նը,
Աս տուծ, էս հի՞նչ ըս իմ կլխես պե րա,
Կլոխ չըմ ըն գա վեչ քու տվա ծադ, վեչ իմ տա լի քը:

45. (586) Մեր մեծ ապան եկա լա ա, ղըզ ղա նը կլե կալ ա,
Այան կե ցեն մի հա լավ ապուն ծեր քան իք կա լավ:
Աշ կը նո թեն ճրա քեն տրեց թուն րի կրա կեն,
Ալեր ածեց շի րե փավ, խառ նեց կյա րու կոշտ թե փավ,
Յե ղեր, մե ղեր տուս կա լավ, այ լավ շփոթ՝ մեղ րան լավ:
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46. (587) Ախր ասեք, հի՞նչ անիմ,
Ըշ խա դում ըմ, ինձ տան ջում,
Մեր կնեգն ալ սա տա նիկ,
Շա տան շատ ա պա հան ջում:

(Գո րի սի բար բա ռով)
47. (588) Վօն դիս մ' ը նը սա րին ա,
Մը նը հանդ ու քա րին ա,
Դար դը մըն-եր կու կյի նի,
Իմը պու լօր տա րին ա:

48. (589) Քյ⅓ցի ճ⅔ւրը ճը րա քավ,
Ճաշ իփե ցի կը րա կավ,
Հունց կյի նի վեր տեր Աս տոծ
Մեզ յե շի մըն կու ճի ժա կավ:

49. (590) Ցավ ու ցեց ա էս տա րի,
Սեվ ա կյե ցալ էս տա րի,
Նա մը չո րան ճոկ վում չի,
Թ⅓րս ⅓ քյ⅓ց⅓լ էս տա րի:

50. (591) Վա՜յ իմ հալ ված
                             ժը ղո վուրթ,
Միշ կյան ծալ ված ժը ղո վուրթ,
Փիս օյի նի մեչ ին գյար,
Վա՜յ իմ շաղ ված ժը ղո վուրթ:

51. (592) Օզու՞մ ես յե ղուտ ինես,
Պե տի պու լիկ ինես,
Օզու՞մ ես իշ խան ինես,
Պե տի ժու լիկ ինես:

52. (593) Տա նան հը ռա ցած ջա նըս,
Չօ լում մը նա ցած ջա նըս,
Վոչ մըն պ⅓ն⅓ լի յա ցավ վեչ,
Մի նակ մը նա ցած ջա նըս:

53. (594) Բյե ղը սը րած իմ յա րը,
Խե քը թռած իմ յա րը,
Հա լը տա րած մըն կըն գա
Ըշ կը տի րած իմ յա րը:

54. (595) Տա նըս տա կը կա նաչ ա,
Սեր տըս սուք վեր թա ռանչ ա,
Ախ ճի կըս շան ճանգ ա ին գյալ՝
Փե սաս մըն ծը մա կի արչ ա:

55. (596) Կես քի շեր ա, հինչ ասեմ,
Հը ման չում եմ, թ⅓ ասեմ,
Օզում եմ կյամ տե ղըտ,
Գյ⅔ւդ⅔ւմ չեմ, թա հունց ասեմ:

56. (597) Ախ ճիկ օզեմ՝ ալ ինի,
Ճը կա տին մըն խալ ինի,
Հըր սա նի քը իմ սըր տավ
Առանց ղըլ մը ղալ ինի:

57. (598) Խակ ա, հ⅓լ⅓ հը սած չի,
Սեր մած ա, պայց փը սած չի,
Վոչ ինի ըտը հենց մար թը՝
Ավա զա նում պը պը զած չի:

58. (599) Կյոտ րի՜ն կա մար իմ յա րը,
Պըր տող դա մար իմ յա րը,
Ին ձա նա լու սա փախ ա տամ,
Գյան քը խա վար իմ յա րը:

59. (600) Ճը հա պան ծը ռած իմ յա րը,
Սե րը մե ռած իմ յա րը,
Լերփ կըն գա յեն նա ինգ⅓ծ,
Թաղ ված, դյաղ ված իմ յա րը:

60. (601) Կը նե կը բա ղու մը,
Վոն դե րը շա ղու մը,
Ծե տը պ⅔ւն տի նի,
Ըր շա կին փը փա ղու մը:

61. (602) Ջը ղա յին, հեր սոտ մե ռավ,
Նիգ⅓ր⅓ն, դար դոտ մե ռավ,
Մու րա զը փո րում պա հած՝
Աթո ռի կա րոտ մե ռավ:
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62. (603) Ես մեր սա րից քյի նա ցող չեմ,
Օրիշ տեղ սամ սեն մը նա ցող չեմ
Մեր տա նան ըշ տեղ եմ քյի նում,
Օրիշ տուռ նը ես պա ցող չեմ:

63. (604) Թ⅓ հի վանդ էս, հա զի՝  
                                      տես նամ,
Կյի րիլ⅔ւ ես, խազ զի՝տես նամ:
Խէ՞ ին ձա նա ծերք չես քա շում, 
Մեթ կըտ հի՞նչ ա, ասի՝տես նամ:

Ու րան աթօ ռին հունց վեր կա պած,
Մարթ կո թու նը քա մին տա րած,
Պաշ տո նա վեր մըն շան տը ղա,
Խըղճ մը տան քը ջուբ⅔ն կա րած:

64. (605) Կը նեկ կա կըլ խետ  
                            կա մար կը կա պի,
Կը նեկ կա՝ աբու ռըտ  
                         դ⅓ստին կը թա փի,
Կը նեկ ալ կա՝ օրը ցի րե կավ սուրփ
Աստ ծուն կը խա փի:

65. (606) Հե րի՛ք անես նա զու տուզ,
Ախ ճի՛, դը ռի՛ Հե րիք նազ,
Սըմ բա թը թ⅓ կյա ծեր տոն,
Խը տե տը կյին գես վա զե վազ:

66. (607) Աս տոծ հե ռու տա նի
Հ⅓լ⅓ կյի նի չըտ⅓ռ⅓ծ մա ճա ռից,
Ան հա մութ մարթ կանց  
                        տիտ ռի պառ ճա ռից,
Քա մա կը իրե սին կա պած  
                        ճա ղար լի չա ռից: 

Աս տոծ հէ ռու տա նի
Լ⅓վ շը ղա ղած սու տիկ բա ռից,
Եղ ու մեղ րից հա մավ ճա ռից,
Լա ճև սար քած յեղ տուտ շա ռից:

67. (608) Հե րիք էս քան  
                              սեր տըս դա ղես,
Սեր-ջի գյարս սաղ-սաղ թա ղես,
Ինձ հու վա՞ ըտենց անիծք տու վալ՝
Կյե տին նըս տես՝ ալիր մա ղես:

69. (609) Հու վա՞ ծա ռան,  
                          հու վա՞ խա նը,
Հու վա՞ թըշ նա մին,  
                          հու վա՞ պա րի կա մը,
Հի՞նչ կործ օնեմ վեր թարս խո սամ,
Հու վեր էշըն ա, ես՝ փա լա նը:

68. (610) Հինչ լսած չինք, էս վեր չե րում լը սե ցինք,
Հինչ ասած չինք, էս վեր չե րում ըսե ցինք,
Դո լա րին հու՞վ էր պ⅓նի տեղ տի նում,
Թար սի նը ման էս վեր չե րում հըշ վե ցինք:

70. (611) Խը րեկ կյու լո խըս մը շա ռի,
Կա րում ես քյին⅓ մար շա լի
Ըս տեղ ինի, թ⅓՝ ըն դեղ,
Մար թը պե տի բա շա րի:
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ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

ԱՌԱԾ-ԱՍԱՑ ՎԱԾՔ ՆԵՐ

(Գո րիս)

 1. (612) Ագ ռա վի ռե խով ինի, ամեն օր ձյուն կգա:
 2. (613) Ադե րը հայ ա, չվա լի թայ ա:
 3. (614) Ախոր ժա կը մե կին են տվեր, փլա վը՝ մե կին:
 4. (615) Ամ⅓գըդ՝ Երու սա ղեմ:
 5. (616) Ամառ վա հա սած տան ձը աշուն չի տես նիլ:
 6. (617) Ան գեղծ սրտով ծով ընկ նո ղը ափ դուրս կգա:
 7. (618) Անպտ ղուղ ծա ռին քա րո վը չեն տա:
 8. (619) Այ ծի քո սո տը աղ բյու րի ակից ջուր կխմի:
 9. (620) Այ ծը ջա նին հոգ սում է, ղա սա բը՝ փի յին:
 10. (621) Աչ քիդ թալղ երև աց:
 11. (622) Ասած չեմ՝ տեղդ ծուխ ա, տեն նստի:
 12. (623) Ասում չեք, թա՝ աչ քիդ կլխին ոնք կա:
 13. (624) Աստ ծու պա հած գա ռը գե լը չի ու տի:
 14. (625) Աստ ված, որ առ նում է, եր կու ձեռ քով է առ նում, իսկ որ տա լիս է, 

եր կու ձեռ քով է տա լիս:
 15. (626) Ար ջը քո լու մը, մոր թին գին արին:
 16. (627) Ար տը կա նաչ կե րանք:
 17. (628) Բաղ դադ էլ խուր մա շատ կա:
 18. (629) Գա րուն կգա, գա րի կցա նես:
 19. (630) Գելն ի՞նչ գի տե՝ ջո րին թանկ է:
 20. (631) Գե լը եկավ, վայ մի ա տեր:
 21. (632) Գե լին պա հուստ չի լի նի:
 22. (632) Գե տը մտնե լուց առաջ ոտ ներդ մի՛ հա նիր:
 23. (633) Գե տի քա րը կոկ կլի նի:
 24. (634) Գետն ամեն օր գա թա չի բե րի:
 25. (635) Գետն ըն կա ծը անձ րև ից չի վա խի:
 26. (636) Գյան ջա հե ռու, գյա զը մո տի:
 27. (637) Գոմ շին մեծ տրին, մա րագն իրեն դուրս եկավ:
 28. (638) Դու քնած ես, ոտ ներդ ջրու մը:
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 29. (639) Եզ նը վեր են կաց նում, տա կից հորթ ու զում:
 30. (640) Եթե այդ պես չլնի, խի յա րը ծուռ չի բսնի:
 31. (641) Եկե ղե ցուց ես եմ գա լիս, «օրհ նիա տե րը» դու ես ասում:
 32. (642) Եղ բայ րը եղ բոր վա տը կու զի, մա հը՝ ոչ:
 33. (643) Երբ որ նա ծնվել է, ատամ ե րը բսնած էին:
 34. (644) Երե կո յան լծում ես, առա վո տը՝ ցրում:
 35. (645) Երե խան լաց չլի նի, մայ րը ծիծ չի տա:
 36. (646) Երես ես տա լիս, աս տառն էլ է ու զում:
 37. (647) Երե սա նա հի լի, տա կա հա նա ծի լի:
 38. (648) Եփե լուն դի մա ցո ղը հո վա նա լուն էլ կդի մա նա:
 39. (649) Էգը ան պետք արո ւին կդարձ նի վա րազ:
 40. (650) Էծը քյա սի բի կով է:
 41. (651) Էշը որ վեր ընկ նի, տի րո ջից ղո չաղ չի գտնվի:
 42. (652) Էշը թա կե լով ջո րի չի դառ նալ:
 43. (653) Էս ծուխս ամեն եր դով դուրս եկող ծուխն է:
 44. (654) Ըն կույ զը պա տից չի կպչի:
 45. (655) Թե փըդ ալ րովս մի տար:
 46. (656) Թուխ սը ճու տե րը իրեն կհա վա քի:
 47. (657) Իմ գլխու բաղ մտնո ղին պո զե րին շատ մհակ կկպչի:
 48. (658) Իմ հա ցու մը աղ չկա:
 49. (659) Ինչ գի տեմ՝ քուն տեղդ ծա րավ ես:
 50. (660) Ին քը գող, սիր տը՝ դող:
 51. (661) Լավ է պո չը եր կար լի նի, քան ականջ նե րը:
 52. (662) Խե լո քի ամեն մի մի խոս քը ոս կի է:
 53. (663) Խի լե զուն մե ղուն տո՞ւնն է, ինչ է:
 54. (664) Խո զը աստղ չի տես նի:
 55. (665) Խուր ձը կեմ ար ժի:
 56. (666) Ծա ռան ծռա տա կը հեշտ ա թվում:
 57. (667) Ծի տը երա զու մը կո րեկ կտես նի:
 58. (668) Ծով ըն կա ծը օձից էլ է բռնում:
 59. (669) Կատ վե նին կռվե ցին, օզու ղին ոն գատն ին գավ:
 60. (670) Կատ վին վազ տա լը մին չև մա րա գը կլնի:
 61. (671) Կաց նի կո թը ծա ռը կտա:
 62. (672) Կաց նի կտրա ծը կլա վա նա, լեզ վի կտրա ծը՝ ոչ:
 63. (673) Կա ցինն իր կո թոը չի կտրում:
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 64. (674) Կաց նի բեր նին խփո ղը, իմ ձե ռը կկտրի:
 65. (675) Կժին չխփես, ձեն չի տա:
 66. (676) Կճու ճը գլոր վեց խփին գտավ:
 67. (677) Կնո ջը խրթ⅔ւլոկ չու նի:
 68. (678) Կնոջ հեր սը կճու ճի եռն ա:
 69. (679) Կտե րը մո խեր գցող չես:
 70. (680) Կու ժը գլոր վեց, չկոտ րեց, բայց ձե նը եկավ:
 71. (681) Կու ժը կոտ րո ղին կոծ կել կտան:
 72. (682) Համ խո տու ժա ման ըն կավ, համ Շի նու հայ րի:
 73. (683) Հա սի՛, քեզ հա մար փե սա ա եկալ,  

— Ես էտ բախ տադ ոնեմ վեչ:
 74. (684) Հո գլուխ չե՞ս բե րել:
 75. (685) Հա վը տա նը պի տեր, կու տը ու տեր:
 76. (686) Հա ցին քոռ նա յեմ:
 77. (687) Հա ցի զոռ, պան րի գոռ:»
 78. (688) Ձո րը ազատ, աղ վե սը՝ խան:
 79. (689) Ղրակ շուռ տուր, մեջ կեր:
 80. (690) Ճա նա պար հի եր կարն է լա վը, խոս քի՝ կար ճը:
 81. (691) Ճիշ տը խո սո ղի ձին թամ քած պի տի լի նի:
 82. (692) Ճիշտ խո սո ղի գլխար կը ծակ կլի նի:
 83. (693) Ճիշ տը թաքն ված չի մում:
 84. (694) Ճտի ձե նը ձվից կգա:
 85. (695) Ճրա գը իր տա կին լույս չի տալ:
 86. (696) Ճու տը ձվի մեջ է երև ում:
 87. (697) Մարդ իր աչ քը քոռ չի ու զի:
 88. (698) Մարդ իր բրդա ծը դուրս կտա:
 89. (699) Մին գել սո ված չէր կա րո ղա նում ճա նա պարհ գնա, ասա-

ցին. — Բա՜, էն քան կե րել ա, որ չի կա րո ղա նում շարժ վի:
 90. (700) Մի նը երե ցին ա սի րում, մի նը՝ իրիցկն կա նը:
 91. (701) Մի հար սի ասա ցին՝ տե գորդ անունն ի՞նչ է, ասաց՝ ըս կի սիրտս 

նշա նա ծիս յի րան չի, տե գորս անունն ի՞նչ իմա նամ:
 92. (702) Մի հետ նա լին էս խփում, մի հետ՝ մե խին:
 93. (703) Մի րա քը բե խից արան է:
 94. (704) Մկան հա մար կա տուն գա զան է:
 95. (705) Շա նը հետ ախ պե րա ցի, փայ տը ձե ռիցդ մի՛ գցիր:
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 96. (706) Շանն իք տի բար չկա:
 97. (707) Շը նու թյան գնա ցո ղը շնա թակ կու տի:
 98. (708) Շունն սը պա նո ղին քաշ կտան:
 99. (709) Շու նը հա չե լով կսատ կի:
 100. (710) Ո՞վ է մե ղա վոր, որ խոս քիդ տե րը չես:
 101. (711) Ով ինչ անի իրեն կա նի:
 102. (712) Ոտդ կար պե տովդ մին արա:
 103. (713) Ոտդ յոր ղա նիդ չափ մեկ նիր:
 104. (714) Ոտը տեղ է բռնել:
 105. (715) Որ սը բա րու մը կգցեն:
 106. (716) Որ սը բա րանն անց կա ցավ:
 107. (717) Չու լի տակ էլ մարդ կլնի:
 108. (718) Պե լին խո շը աղանձ ու տե լուց կգա:
 109. (719) Պտղա տու ծա ռին ճղնե րը քաշ են լի նում:
 110. (720) Պտղա տու ծա ռի ճյու ղե րը քաշ կլի նեն:
 111. (721) Ջո րուց յոթ օր առաջ ես ծնվել:
 112. (722) Սա րը տես նում է, ձյու նը դնում:
 113. (723) Սար ու ձոր, տեր տե րի փոր:
 114. (724) Սե ռի խո տի նման թեք վում ես:
 115. (725) Սո ղան-հաց, սիր տը՝ բաց:
 116. (726) Սուտ ասո ղի տու նը կրակ ըն կավ, չհա վա տա ցին:
 117. (727) Սև եզը վեր ըն կավ, դա նա կա վո րը շա տա ցավ:
 118. (728) Սև օձից վա խե նո ղը սև զութ վա նից էլ կվա խի:
 119. (729) Վատ կնե կը գյո դակ շնից անց է:
 120. (730) Տանն աք լոր ես, դրսու մը՝ ճուտ:
 121. (731) Տա նու տեր տե րին «օրհ նի ատեր» չկա:
 122. (732) Տա շած քա րը գետ նին չի մա:
 123. (733) Տես նենք՝ ու՞մ մե րը տղա կբե րի:
 124. (734) Տնա զին ասա ցին՝ հո՞ր ես քի նում,  

Ասեց՝ քի նում եմ մի նին ճա րեմ, տնազ տամ:
 125. (735) Տու՛ր, վա խե նալ մի, ա՛ռ, ամա չիլ մի:
 126. (736) Ուղ տին ասա ցին՝վիզդ խե՞ ծուռ է, ասաց՝  

որ տեղս է ու ղիղ, որ վիզս ծուռ չլնի:
 127. (737) Ու րի շի տուն քան դո ղի տու նը շուտ կքանդ վի
 128. (738) Քա ռը լսիլ չի, կսա զա զաց նի:
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 129. (739) Քե ֆը քոնն է, քյան դը՝ քյոխ վին:
 130. (740) Քո սոտ այ ծը գի տին հա վան չէ:
 131. (741) Քունն ար թու նին վա խեց նում է:
 132. (742) Օձի կծա ծին քուն եկավ, ինձ՝ ոչ:

(Կա պան)
 133. (743) Ախըր կյո ղը մթեն տեղն ա սի րում:
 134. (744) Ախ ճի կը մի խնձոր ա, հով քա շի, էն ալ կտա նի:
 135. (745) Ախ ճի կը վը եր կա, ու րի շի ապ րանք ա:
 136. (746) Ախ ճիկ ու զի լի ահիլն ա քի նում, ծի առ նի լի՝ ջա հիլն ա քի նում:
 137. (747) Ախ պե րը ախ պո րը ոչ մեռ նի լը կո զի, վը եչ լավ ապ րի լը:
 138. (748) Ախ պե րը ախ պո րը վատ ապ րի լը կու զի, մեռ նի լը՝ ոչ:
 139. (749) Ակ ռե վին սա սը վը եր կյամ ա, ծ⅔ւնն ալ ա կյամ:
 140. (750) Ակ ռե վը շատ գյի դա լան թո րի մեջ կըն գյի:
 141. (751) Աման ասա ծի հը վա տալ չեն:
 142. (752) Աման մառ թի աշկ ու րան լավ կտես նա:
 143. (753) Աման մառ թի լա վու թյուն չեն անիլ:
 144. (754) Աման մառ թի հա մար ու րան բա լան քաղծ րա:
 145. (755) Աման մարթ մարթ չի:
 146. (756) Աման մարթ ու րան էշն ա քշում:
 147. (757) Աման մարթ քթո լը ու րան պա րանն ա տա նում:
 148. (758) Ամա ռը ըշ խա դես վը եչ, ծմե ռը սո ված կմաս:
 149. (759) Ամա ռը շատ քոն ըլո ղը, ծմե ռը կմրսի:
 150. (760) Ամա ռը քյա սի բին հե տի յոր ղան-դո շակ ա:
 151. (761) Անկ նեկ տո նը ան ճուր ճա ղաց ա:
 152. (762) Անո ղը հով, տա նո ղը՝ հով:
 153. (763) Ան ջո կըթ կան չի:
 154. (764) Ան ջոկ նին պամ բակ ա ածալ:
 155. (765) Ան ջու կը ստեղ ծալ եմ լլսե լի մհար:
 156. (766) Ան ջու կի քա մակն ա քցում:
 157. (767) Ան ցած օրին օր չի հսնիլ:
 158. (768) Անու մը կա, ըմա նու մը՝ չկա:
 159. (769) Անու մը մար թա հա մա րում կա վը եչ:
 160. (770) Անու մըթ մտաս թռալ ա:
 161. (771) Աշ խար հըս առու տուր ա. մի նը ծա խում ա, մի նը՝ առ նում:
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 162. (772) Աշ խար հըս փա լա քյան-փա լա քյան տա րի ա:
 163. (773) Աշ կա ըն գյալ ա:
 164. (774) Աշ կա հե ռու հինչ ասես կա նի:
 165. (775) Աշկ ա տամ, իշեղ չի տամ:
 166. (776) Աշ կա վը մին մո խիր չար ժի:
 167. (777) Աշ կե րան արին ա կա թում:
 168. (778) Աշ կե րը քի ցալ ա քյա լան:
 169. (779) Աշ կե րը մա ցալ են մ⅓թ⅓լ:
 170. (780) Աշ կե րիթ թոզ ա փչում:
 171. (781) Աշ կը հե նա խալ խին փա յին վը րա:
 172. (782) Աշ կը հե նա խալ խին տաշ տին:
 173. (783) Աշ կը մա ցել ա ճըն հը պի:
 174. (784) Աշ կը շի նե լի տե ղավ, օնքն ալ քան դեց:
 175. (785) Աշ կը տե սա ծին կհա վա տա:
 176. (786) Աշ կը տե սա ծան կվա խի:
 177. (787) Աշ կը տե սավ, սեռ տը օզեց:
 178. (788) Աշ կը փռնալ ա:
 179. (789) Աշ կըս ըն դա նա ճ⅔ւր չի խմում:
 180. (790) Աշ կըս օտում չի:
 181. (791) Աշ կի կի րող ա տա ռալ:
 182. (792) Աշ կիս վը րա տեղ ու նես:
 183. (793) Աշ կու մը իշեղ կա:
 184. (794) Աշ խար հան խա բար չու նի:
 185. (795) Աշ խար հը կար պե տով ծած կած չի:
 186. (796) Աշ խարհս մի փա լա քյան ա, մի նը պրցրա նում ա,  

մի նը՝ քշա նում:
 187. (797) Աշ խար հումս մին լա վու թյունն ա մում, մին՝ փի սո թու նը:
 188. (798) Աշ խար քը մի փան ջա րա յա՝ մար դիկ եշում են անց կե նում:
 189. (799) Աշ խար քիս վերչն ա:
 190. (800) Աշ կե րիթ թոզ ա փչում:
 191. (801) Աշ կըթ հինչ տես նա, էն ալ կո զի:
 192. (802) Աշ կին մի նը լաց ա, մի նը՝ ծի ծաղ:
 193. (803) Աշ կին մի նը քոն ա, մի նը՝ զառ թուն:
 194. (804) Աջը ղըթ եկել ա, ճուր խմի:
 195. (805) Առ նո ղը՝ ճոկ, ծա խո ղը՝ ճոկ:
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 196. (806) Ասալ եմ, վը եր լսես, թե սվե րես:
 197. (807) Ասեղ քցես՝ եր չի ըն գիլ:
 198. (808) Ասե ղը քսա կու մը կե նալ չի:
 199. (809) Ասիլ չեմ, թե աշ կաթ տի յեր օնք կա:
 200. (810) Ասում են՝ ախ պերթ հո՞ւնց մարթ ա,  

ասում ա՝ նհե տը հնգրո թուն չեմ ըրալ:
 201. (811) Ասում են՝ մա ծու նը սպի տակ ա, ասում ա՝ սև ա:
 202. (812) Աս սու ղո նա ղին փա յը կճար վի:
 203. (813) Աս սու պա հած կյառ նը կյե լը օտիլ չի:
 204. (814) Աս սու վա նա խնթրի, հա մալ պա հը ծեր քաթ եր մի քցիլ:
 205. (815) Աս տոծ դառ դը քա շո ղին ա տա լիս:
 206. (816) Աս տոծ թամ բա լին սի րում չի:
 207. (817) Աս տոծ համ տա լիս ա, համ՝ տա նում:
 208. (818) Աս տոծ հունց տվալ ա, նհեն ցալ տա նի լուվ ա, օզում ես բղա, 

օզում ես ճղա:
 209. (819) Աս տոծ մի նին խելք ա տվալ, մի նին՝ հարս տու թյուն:
 210. (820) Աս տոծ մի նին եղում ա, մի նին՝ դ⅓ղում:
 211. (821) Աս տոծ նի սյա եր չի ածում, գործ պի տի անես:
 212. (822) Աս տոծ, Ռո մի կին մի կու տոր խելք տուր,  

թող կնգա նը լոխ տան փռնի:
 213. (823) Աս տոծ սա րին եշում ա, ծու նը տի նում:
 214. (824) Աս տոծ տվա ծը մի նալ յոր ա ու նում, քեզ ար թա րաց րալ չես, 

պի ճո թուն շատ ես անում:
 215. (825) Աս տոծ քեզ խելք չի տվալ:
 216. (826) Աս տոծ քյա սի բի նա նա կտրում ա, տամ հա րուս տին:
 217. (827) Արա բա վը մես չեն տա նիլ, փեդ կտա նեն:
 218. (828) Բախտ իլեր, աղ չիկ կի լեի:
 219. (829) Բա ղին բա րը հվի քի լի վախ տը բաղ վան չին տի ժար ա լըս⅔ւմ:
 220. (830) Բա վը եր Էմ ման Կոնս տան դյա նին նհետ թռնո տի յա տամ,  

ըն դա լոխ տան հո՞վ պի տի փռնի:
 221. (831) Բա րը հը սած վախ տը բաղ վան չուն բա րև տվող նին շտա նում են:
 222. (832) Բե վախտ եկած ղո նա խին տա նան տյուս չեն անիլ:
 223. (833) Բղդա մին կով ա տա ռալ109:
 224. (834) Բո յը եր գյան, խել քը՝ կարճ:

109 Կով, որը միշտ բեղմավորված է (Ծ. Բ.):
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 225. (835) Բո յը հեն ցա քերծ ինի:
 226. (836) Բո յիթ եշե՞մ, թա՞ խել քիթ:
 227. (837) Բո յու մը կա, խել քու մը՝ չկա:
 228. (838) Գիժ ախ ճի կը գիժ հարս կտառ նա:
 229. (839) Գյու դում չի հով ա մե ռալ, վայ պա պի յա կան չում:
 230. (840) Գոր ծը հենց փռնի, վը եր փոշ մա նիս վը եչ:
 231. (841) Դա մուր չուն տա նակ չի լիլ:
 232. (842) Դա վան ալ ա մեծ, բայց չո քաց նում են:
 233. (843) Դար դե րըս տու րուր մի տուր:
 234. (844) Դե վը եր լավ իլե իր, մի պա նի կտի րա նիր:
 235. (845) Դիպ լո մը ստա նա լիս տյու մա դա րըթ ըռը չիթ  

թփռե փին անի, վը եր սեր տըթ մըրմ ջա:
 236. (846) Դիպ լո մը ստա նա լիս Հի պոկ րա տի եր թում ես տվալ:
 237. (847) Եզը վեր ին գի, տա նա կա վեր նին կշա տա նան:
 238. (848) Եղ ու նես, քի ցի քու կը լո խըթ:
 239. (849) Ես գյու դում եմ, թա տյու հինչ ծա ռի պտուղ ես:
 240. (850) Ես՝ մի կար միր խնձոր, դու՝ մի դեղ նած տանձ:
 241. (851) Երան դար դը թո ղած՝ ու րի շի դար դըն ա քա շում:
 242. (852) Եր կու աշկ ու ներ, եր կունն ալ փոխ ա կա լալ:
 243. (853) Զուռ նա շի նո ղը մուք, ածո ղը՝ օրիշ:
 244. (854) Էծը էծի հա մար լավ ա, քան թե ս⅔ւր⅔ւ վեխ ճա րը:
 245. (855) Էն ստա նա նա լ⅔ւզը պաց ա ըրալ:
 246. (856) Էն տա նը վը եր խո խա չը լի, էն տո նը ճրա տած ճա ղաց ա:
 247. (857) Էշը ան ջո կան կա ղալ չի:
 248. (858) Էթ խել քա վըթ քա նի ախ պերք եք:
 249. (859) Էթ խել քա վըթ կա րալ չես ապ րես:
 250. (860) Էթ խո խու թուն չի, ավա զա կու թուն ա:
 251. (861) Էթ քեզ տ⅓ս ըլի:
 252. (862) Էթ քյոհ նա խոսկ ա, սօր ալա հար կա վոր ա կյա լիս:
 253. (863) Էս դ⅓վ⅔ւրի մարթ չի:
 254. (864) Էս մի ան ջու կա վըս նում ա տում, էն մի ան ջու կա վը տյուս կյա-

լիս:
 255. (865) Էվել թա մա հը մար թի տոն քան դի:
 256. (866) Էր գյան մար թին խել քը դբա նու մը կի լի:
 257. (867) Ըխ ճը կա թո ռը հա մու վա ըլ⅔ւմ:
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 258. (868) Ընջկ նե րու մը պամ բակ ա տի րալ:
 259. (869) Ըն ջո կիթ մի նը քառ պա հի:
 260. (870) Ըշ կե րա վը մարթ ա օտում:
 261. (871) Ըշ խա դան քի ղա դի րը պի տի գյի դաս, վը եր մարթ տ⅓ռն⅓ս:
 262. (872) Ըշ խա դո ղին կե րա ծը հա լալ ա:
 263. (873) Ըշ խա դող ծեր քը բի զա րիլ չի:
 264. (874) Ըշ խա դո ղը շո լին, օտի՝ դո լին:
 265. (875) Ըշ խար քաս բեյ խա բար ա:
 266. (876) Ըշ խե դե վար մար թը քա րան ալ հաց կստեղ ծի:
 267. (877) Ըրա ծը իս կույն աշ կա կո խում:
 268. (878) Ըրար մունքս տա փը տվավ:
 269. (879) Ըր գյու նանց կե րա ծը կո րած ա:
 270. (880) Ըրի, ըրի ախ րու մը կյե տը տա րավ:
 271. (881) Թա զա ⅓վու լը լավ կսրփի:
 272. (882) Թա զա հա ցը լ⅓վ ա օտ վում:
 273. (883) Թա մա հը մար թի կը լոխ կօ տի:
 274. (884) Թա մամ խոս կը իշին կա սեն:
 275. (885) Թան ու նես քի ցի քու կլո խըթ:
 276. (886) Թը մա շա ընի լավ փո րըթ քշտա նալ չի:
 277. (887) Թամ բա լին հնգերն ալ թամ բալ կը լի:
 278. (888) Թայ դի վազ տվո ղը շուտ կբզա րի:
 279. (889) Թա ջբու մըթ կա, պա րով են տա լիս,  

թե վը եր պ⅓ն չի կա, քա րավ են տա լիս:
 280. (890) Թա վը եր ան ջու կիթ քա մա կը տես նաս, տա յալ կտես նաս:
 281. (891) Թա տյու աղ վես ես, ես ալ քո պոչն եմ:
 282. (892) Թա քի լի հա ածող իլի, պար եկո ղը կճար վի:
 283. (893) Թա քուն փռնած կոր ծը պան վում ա:
 284. (894) Թո կը հի՞նչ գյի դա, եզը հի՞նչ ա քա շում:
 285. (895) Թո ղալ չեմ վը եր մի մազթ ծռվի:
 286. (896) Թող քո ասա ծը ըլի:
 287. (897) Թոռ օրը հա վե րին ճուր չեն տալ:
 288. (898) Թուր քը վը եր սա թեր ջամ ա տ⅓ռնում, մոլ լան հավ ա օտում:
 289. (899) Ժա մա նա կը ⅓ման պան ալ կը սը վըրց նի:
 290. (900) Ժա մա նա կը կորց նիլ չեն:
 291. (901) Ժա մա նա կը կուրց նո ղը նպա տա կին հըս նիլ չի:
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 292. (902) Ժա մա նա կը վես կի յա:
 293. (903) Իգի թին հար կա վեր ա լ⅓վ կը նեկ, մին ալ լ⅓վ ծի:
 294. (904) Ին ձա նա քեզ ամա նաթ:
 295. (905) Ին ձա նա քեզ հընկ գեր չի լիլ:
 296. (906) Ին քը ասում ա, ին քը լսում:
 297. (907) Ին քը մի պան չի, Ասու տվա ծին ալ հա վան չի:
 298. (908) Ին քը պատ մում ա, ին քը՝ ծի ծա ղում:
 299. (909) Ին քը ու րան մհար գե րեզ ման ա փո րում:
 300. (910) Ին քը քինց, խոս կը մաց:
 301. (911) Ին քը օտոււմ չի, ու րի շի յալ տամ չի:
 302. (912) Իշին նհետ հնգե րու թուն անո ղը իշո թուն կսվե րի:
 303. (913) Իշին սաթ կի լը շնե րին մհար հըր սա նիք ա:
 304. (914) Իրե սան կա րող կը նեկ ա:
 305. (915) Լավ անու մը հարս տու թյուն ա:
 306. (916) Լավ էն ա, մե հետ տե նաս, քան թե տա սը հետ լը սես:
 307. (917) Լավ ըշ խա դո ղը լավ ալ կո տի:
 308. (918) Լավ խոս կը մար թի թև ա տա լիս:
 309. (919) Լավ խոս կին գին չի լիլ:
 310. (920) Լավ ծա ղի կը էն ա, վեր վետ ա տա լիս:
 311. (921) Լավ ծին իգի թին մհար մու րազ ա:
 312. (922) Լավ կնե գը մու րազ ա:
 313. (923) Լավ հնգե րը տժվար ա ճար վում:
 314. (924) Լավ մար թին անա փիս խո խա չի լիլ:
 315. (925) Լա վու թյու նը կոր չիլ չի:
 316. (926) Լավ օր վա պա րե կամ շատ կը լի:
 317. (927) Լավ էնա սո ված քոն ինես, քան թա պարտ կավ հաց օտես:
 318. (928) Լյավ էն ա՝ կաղ նած մեռ նես, քան թա չո քած ապ րես:
 319. (929) Լյուն օղտ ա շի նում:
 320. (930) Լի սիր, պայց հվա տա միլ:
 321. (931) Լոխ տան քա շող չի կա:
 322. (932) Լուզ վին կծա ծը փիս կի նի:
 323. (933) Խա յին մառ թին լա վու թյան խի զա տա կը չխուր ա ինում:
 324. (934) Խա յին մառ թին խի զա տա կը չխուր ա ինում:
 325. (935) Խա յին մար թին հա ցը օտ վիլ չի:
 326. (936) Խա նին աշ կը չորս կի լի:
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 327. (937) Խա րա բա ճղա ցու մը ճուր չի նիլ:
 328. (938) Խել քը բո յու մը չի, կլխում ա:
 329. (939) Խել քը փո ղավ չեն ծա խում:
 330. (940) Խել քը կտրում չի:
 331. (941) Խե լոնք խոս կը բզա րում չեն ծա խում:
 332. (942) Խե լուն քին աման մի խոս կը մի վես կիյ ա:
 333. (943) Խեր խ⅓բ⅓րը թև եր ու նի:
 334. (944) Խերն ու շա ռը ախ պերք են:
 335. (945) Խմո րը հուն ցի Հա րա բե դը, քյա թան օտի Կա րա պե տը:
 336. (946) Խնձո րու նա նա խնձոր եր կըն գյի, տան ձու նա նա՝ տանձ:
 337. (947) Խո զը ցե խին դոստն ա:
 338. (948) Խո զին անա մի օր հա շիվ են պա հան ջե լու:
 339. (949) Խո զի օրում մարթ ա:
 340. (950) Խո խան կաթ նավ ա մը ծա նում, պ⅓մբ⅓կը՝ ճի րավ:
 341. (951) Խո խին լու զուն մե րը կհաս կա նա:
 342. (952) Խո խին պա նի ղար կի, ետան քի նա:
 343. (953) Խո խին օրը խա ղավ անց կկե նա:
 344. (954) Խոս կը թև եր ու նի:
 345. (955) Խոս կին կարճն ա լավ, քյան դի րին՝ եր կա րը:
 346. (956) Խոս կին վի րա խոսկ կի կյա:
 347. (957) Խոս կին տա կը մա ցո ղը չի:
 348. (958) Խոս կին տակն ու կլո խը գի դում չի:
 349. (959) Խոս կը պի րա նան եր ա տառ նում:
 350. (960) Խոս կը տե ղին պի տի ասեն:
 351. (961) Խոր գոր ծու մը շառ պան չեն խո սալ:
 352. (962) Խռով կո տին փայ չի տրվում:
 353. (963) Խռով կու տին փա յը կո տեն:
 354. (964) Խու խին մհար ամե նա ու ժեղ մառ թը ու րան հերն ա:
 355. (965) Խու փը պնցնես վեչ՝ կըն ջո տի:
 356. (966) Ծանդր նստի, ծանր եր կաց:
 357. (967) Ծառ նի պի տի ճուր տաս, վրեր բարն օտես:
 358. (968) Ծա րա վը ես եմ, ճու րը քեզ են տամ:
 359. (969) Ծեր քա վը աման հինչ կյամ ա:
 360. (970) Ծեր քա վը պան չի կյա լիս:
 361. (971) Ծեր քա վը մի պան չի կյամ, պայց մեծ-մեծ խո սում ա:
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 362. (972) Ծեր քըթ եղուտ ա, քցի քու կլո խըթ:
 363. (973) Ծեր քըթ էր գյան ա, քու ջու բըթ քցի:
 364. (974) Ծեր քըթ տիր սրտիթ, եդավ խո սա:
 365. (975) Ծեր քին զուռ նա են տի րալ:
 366. (976) Ծեր քին ճուր ածող չի:
 367. (977) Ծի ան քը կռվե ցին, ղա թու մը էշը տուժ վեց:
 368. (978) Ծի ա նը միշ կան վը եր երես կյա լիս, փո րին ղա դի րը գյի դա:
 369. (979) Ծի ա նը սաթ կի լը շնե րին հե տի հրսա նիք ա:
 370. (980) Ծի չի լած վախ տը էշը ծիյ ա:
 371. (981) Ծի չե լած տե ղը էշն ալ ա լավ:
 372. (982) Ծի մե ռը քա րան կա կող հինչ ասես օտ վում ա:
 373. (983) Ծի յա վե րի նման ա քի նում:
 374. (984) Ծի նա էշը հըն գեր չեն:
 375. (985) Ծի նա ճո րին կռվե ցին, ղա թու մը էշը տուժ վեց:
 376. (986) Ծին կյուղ նա լան եդը կյա մին տու ռը փա կիլ չեն:
 377. (987) Ծին հո րավ են ճա նա չում, ճ⅔րին՝ մո րա վը:
 378. (988) Ծին սաթ կում ա յհարն ա մում,  

մար թը մեռ նում ա, անում ա մում:
 379. (989) Ծին չի լած տե ղը իշավ ճա ղաց քի նա լը հա մոթ չի:
 380. (990) Ծմե ռը կա րալ չես ըն դա նա ծուն օզես:
 381. (991) Ծմե ռը քա րան կա կող հինչ ասես օտ վում ա:
 382. (992) Ծնդրի թի թև ա անում:
 383. (993) Ծնո ղին վա րա ծը խո խան կհնձի:
 384. (994) Ծոռ նստենք, դուզ խո սանք:
 385. (995) Ծո վին մի չին մա զի յա ման կյա լիս:
 386. (996) Ծու ածող հա վը կըչ կը չան կի նի:
 387. (997) Ծ⅔ւվան տյուս ա եկալ, քչե պին հա վան չի:
 388. (998) Կաթ-կաթ ճու րը քար կծա կի:
 389. (999) Կաթ նը սի րում ես, կով պա հի:
 390. (1000) Կաղ իշա վը քյար վան չեն քի նալ:
 391. (1001) Կաղ կաց, սաղ կաց:
 392. (1002) Կաղ նած ճու րը կվե տի:
 393. (1003) Կա մաց քի նա, շատ քի նա:
 394. (1004) Կա մաց քի նո ղը շատ կը քի նա:
 395. (1005) Կա մաց քի նո ղը բի զա րիլ չի:
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 396. (1006) Կամ էշն ա սաթ կի լու, կամ՝ տե րը:
 397. (1007) Կա նաչ խո տը քյա սի բին հե տի յոր ղան-դո շակ ա:
 398. (1008) Կա տա ղա ծը մհեկ ալ պաշ տո նա վեր մար թու ցը  

նհետ ա չաշ կա-լոշ կա անում:
 399. (1009) Կատ վին սաթ կի լը մկնե րի հե տի հրսա նիք ա:
 400. (1010) Կա տուն կա պում են, եղավ հաց օտում:
 401. (1011) Կա րում ես՝ ապ րի, կա րում չես՝ եր ըն գի, մե ռի:
 402. (1012) Կա րում ես՝ էս աշ խարհ քում մար թի լա վու թյուն ըրա:
 403. (1013) Կա ցի նը փե դին մու տա նում չի:
 404. (1014) Կա ցի նը ու րան կո թը կտրիլ չի:
 405. (1015) Կե րածս աշ կին ըրա վամ ա:
 406. (1016) Կե րա ծըտ քը թը ծը կե րա վըտ եր ա տ⅓ռն⅓լու:
 407. (1017) Կե րած-խմա ծըթ անուշ ինի:
 408. (1018) Կեռ քին տա կին շի րա յա մա ցալ:
 409. (1019) Կիր քը մար թիս ամե նա լավ հըն գերն ա:
 410. (1020) Կլխա կեր կը նեկ ա:
 411. (1021) Կլխան ծերք ա եր կա լալ:
 412. (1022) Կլխան մեծ-մեծ խո սալ չեն:
 413. (1023) Կլխիթ ճղու պուր ա կոտ րում:
 414. (1024) Կլո խը մեծ ա, հա մալ մե չը տառ տակ ա:
 415. (1025) Կլո խը կորց նո ղը մա զին հե տի լաց չլիլ:
 416. (1026) Կլո խըթ ցա վում ա, պա տե րա վը տուր:
 417. (1027) Կլո խըթ քաշ ես ման կյա լիս, լա՞վ էր,  

վեր բա լի կին մեղ րը լպզտում իր:
 418. (1028) Կնեկ կա տոն շի նող, կնեկ կա՝ քան դող:
 419. (1029) Կնիկ կճա րես, մեր ճա րիլ չես:
 420. (1030) Կնգա նըթ պա հի, վը եր կնեկթ ալ քեզ պա հի:
 421. (1031) Կյա րի կե րած ծին յոր ղա կքի նա:
 422. (1032) Կյա րի վա րո ղը կյա րի կհնձի:
 423. (1033) Կյա րին տվալ ա շա նը, մե սը՝ ծի յա նը:
 424. (1034) Կյե լը ըն գյի վխճա րին մե չը, վայ քյա սի բին:
 425. (1035) Կյի լան վա խո ղը վեխ ճար չի պա հիլ:
 426. (1036) Կյի լի սերտ կե րած ա:
 427. (1037) Կյի լին հինչ վե ջին ա, թե ճո րին թանգ ա:
 428. (1038) Կյո ղը իրան շոխ կան կվա խի:
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 429. (1039) Կյո ղը կյո ղին լավ կգի դա:
 430. (1040) Կյո ղը կյո ղին խա փիլ չի:
 431. (1041) Կյո ղը կյո ղին կսի րի:
 432. (1042) Կյո ղը կյո ղի հնգերն ա:
 433. (1043) Կյո ղին կյո ղի ա նավ կփռնեն:
 434. (1044) Կոս տան դյա նը կը նիկ բու ժող ա թող ցե րե կը կյա, խե՞յա քի շե րը 

կյամ Ըղ վա նի:
 435. (1045) Կոս տան դյա նը հի՞նչ իրա վունք ու նի, խալ խին կնգա նը տշտա-

կու մը լղըց նում ա, ին քը բաղ նի քի ըշ խա դող ա,  
թա՝ պժիշկ:

 436. (1046) Կոտ րած ամա նը ճուր չի պա հիլ:
 437. (1047) Կոտ րած սեռ տը, կոտ րած հի լի յա:
 438. (1048) Կործ անող մար թը սո ված մալ չի:
 439. (1049) Կոր ծերս պուռթ ա, հա շի վըս խա շիլ ա:
 440. (1050) Կռվա րար մար թին հնգեր չեն տ⅓ռն⅓լ:
 441. (1051) Կռվու մը հալ վա չեն պի ժա նում:
 442. (1052) Կրա կին նհետ խաղ չեն անիլ:
 443. (1053) Կրա կին քշտին չախ մախ չեն թափ տալ:
 444. (1054) Կու ճի կեր, միշտ ալ կեր:
 445. (1055) Կու ճի նը մե ծի ասա ծա վը պի տի քի նա:
 446. (1056) Կու ճի նին դարդ նալ ա կու ճի:
 447. (1057) Հա լալ ըշ խա դան քով ապ րող մարթ ա:
 448. (1058) Հա լալ մար թի հա մար միշտ հաց կճար վի:
 449. (1059) Համ ախ ճիկս ա լավ, համ ալ՝ տղաս:
 450. (1060) Համ աշ կա ըն գյա ծը ինքն ա, համ՝ ու րի շի յա տնազ տա լիս:
 451. (1061) Համ ասում ա, համ՝ անում չի:
 452. (1062) Համ բե րա տար մար դը շատ կապ րի:
 453. (1063) Համ բոյն ա կու ճի, համ՝ խել քը:
 454. (1064) Համ գազ օնի, համ՝ փիչ:
 455. (1065) Համ գյու ղում ա, համ՝ քա ղա քու մը:
 456. (1066) Համ եղ ա, համ՝ մեղր:
 457. (1067) Համ լաց ա ըլում, համ՝ ծի ծա ղում:
 458. (1068) Համ ըրո տում ա, համ՝ թոռ կյա լիս:
 459. (1069) Համ թա րիփ ա անում, համ՝ բո ղո քում:
 460. (1070) Համ թոխպ ա, համ՝ արև:
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 461. (1071) Համ թո ռա կյամ, համ՝ կար կուտ:
 462. (1072) Համ ին քը մի պան չի, հա մալ մեզ հա վան չի:
 463. (1073) Համ իրես ա տամ, համ՝ դժգո հում:
 464. (1074) Համ իրես ա օզում, համ՝ աս տառ:
 465. (1075) Համ խալ խին տո նը քան դեց, համ՝ ⅔ւրան:
 466. (1076) Համ խո խաս մե ռավ, համ՝ սեր տըս:
 467. (1077) Համ խոտ ա հա րում, համ երք ասում:
 468. (1078) Համ Խոտ վա ժա ման ա ըն գյալ, համ ալ՝ Շնհե րու:
 469. (1079) Համ ծե վում ա, համ՝ կա րում:
 470. (1080) Համ ծի յա օզում, համ՝ էշ:
 471. (1081) Համ կնգանն ա սի րում, համ՝ ըխճ կա նը:
 472. (1082) Համ կյի րում ա, համ՝ ճնջում:
 473. (1083) Համ կոժ ա քա շում, համ՝ կո լա:
 474. (1084) Համ մե զա նա ըն գյեց, համ՝ մո րան:
 475. (1085) Համ մեզ կրա կի մեջ քցեց, համ՝ ⅔ւրան:
 476. (1086) Համ մո րը չլսեց, համ՝ մեզ:
 477. (1087) Համ հեր ա, համ՝ մեր:
 478. (1088) Համ հեր չու նեմ, հա մալ մեր. համ հե րըս քի նաց, համ՝ մե րըս:
 479. (1089) Համ հնձում ա, համ՝ կա պում:
 480. (1090) Համ հորն ա սի րում, համ՝ մո րը:
 481. (1091) Համ հուն ցում ա, համ՝ թխում:
 482. (1092) Համ ղա յիլ կկե նա, համ՝ մեթ քը կփո խի:
 483. (1093) Համ մեզ չըր չա րեց, համ՝ ⅔ւրան:
 484. (1094) Համ մեզ տա փա վը տվավ, համ՝ ⅔ւրան:
 485. (1095) Համ մորն ա քա շալ, համ՝ հո րը:
 486. (1096) Համ յոր ղա յա քի նում, համ ճխտլա փակ:
 487. (1097) Համ յոր ղան ա, համ՝ դո շակ:
 488. (1098) Համ նա լին ա խփում, համ՝ մե խին:
 489. (1099) Համ նախ շուն ա, համ՝ բո յավ:
 490. (1100) Համ նկա րում ա, համ՝ քան դա կում:
 491. (1111) Համ շի նում ա, համ՝ քան դում:
 492. (1112) Համ պր⅓նավ ա օտում, համ՝ ըշ կե րա վը:
 493. (1113) Համ պուռթ ա մա նում, համ՝ պ⅓մբակ:
 494. (1114) Համ սո ված ա, համ շոր չո նի, հա մալ մա թալ չի:
 495. (1115) Համ վե նըս կոտ րեց, համ մեշ կըս:
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 496. (1116) Համ վե նը ցա վում ա, համ ալ վազ ա տամ:
 497. (1117) Համ տա նում ա, համ՝ պի րում:
 498. (118) Համ տոն ա օզում, համ՝ տնա մեչ:
 499. (1119) Համ տրեխ ա հաք նում, համ՝ սա պոկ:
 500. (1120) Համ ցի րեկն ա սա սեր անում, համ՝ քի շե րը:
 501. (1121) Համ ցխա պատ ա, համ՝ կրա պատ:
 502. (1122) Համ ցորտ ա, համ՝ տաք:
 503. (1123) Համ փի սու թյու նը չի մո ռաց վում, համ՝ լա վու թյու նը:
 504. (1124) Համ օզու մա նախ շուտ ըլի, համ՝ բախ տա վեր:
 505. (1125) Համ օտիլ ա օզում, համ՝ հաք նիլ:
 506. (1126) Համ օրան զրկվեց, համ՝ արե վան:
 507. (1127) Հայ-հա յը քի նա ցալ ա, վայ-վա յը՝ մա ցալ:
 508. (1128) Հա նա քը դի գա նակ տ⅓ռ⅓վ:
 509. (1129) Հանց ա ասե ղի վրե նստած ըլի:
 510. (1130) Հան ցա պռշնին շա ղը եղած հոլ ինի:
 511. (1131) Հա չան շո նը կծող չի ըլիլ:
 512. (1132) Հար սը ախ ճիկ չի տառ նալ:
 513. (1133) Հա րուս տին ապ րան քը կլի շատ, քյա սի բին՝ խո խե քը:
 514. (1134) Հա րուս տին ալ, քյա սի բին ալ վեր չը մին ա ըլում:
 515. (1135) Հա րուս տին ա քյա սի բին վեր չը վեղ նա ա:
 516. (1136) Հա րուս տին շո նը քոն չը լի:
 517. (1137) Հա րուս տին շա նը քո նը տա նիլ չի:
 518. (1138) Հա րուս տին շո նը լկստված կը լի:
 519. (1139) Հա րուս տին վեր ցակն ալ ծու կա ծի:
 520. (1140) Հաց տվող ծեր քան կպա չեն:
 521. (1141) Հա ցավ մառ թը ճոկ ա ինում:
 522. (1142) Հա ցա քոռ մար թին հնգեր չի լիլ:
 523. (1143) Հաց արա րող ծեր քը կտրիլ չեն:
 524. (1144) Հա փու ռը թա կես, մի կո պեկ չի եր հնգյիլ:
 525. (1145) Հանց ա լի, պա րա նը փակ ըլի:
 526. (1146) Հանց ա ծի յա վեր ըլի:
 527. (1147) Հանց ա կրա կի վը րա նստած ըլի:
 528. (1148) Հե նա ու րան մա դա րը վը եր մեռ նի, կլի խի յա ըն գյի լու,  

վը եր ու րի շի խա փիլ չեն:
 529. (1149) Հենգ մա նի նման ճնան չում եմ:
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 530. (1150) Հենց խոսկ կա սի վը եր եփած հա վը կծի ծա ղի:
 531. (1151) Հենց կեր, վը եր կա րաս միշտ օտես:
 532. (1152) Հենց պ⅓ն ասի, վը եր եփած հա վը ծի ծա ղի վը եչ:
 533. (1153) Հե րո սը մեռ նիլ չի:
 534. (1154) Հի լա վը եշո ղը ու րան պատ կերն ա տես նում:
 535. (1155) Հի մա րը ին քը ու րան թշնա մին ա:
 536. (1156) Հի մա րին խել քը գբա նում ա ինում:
 537. (1157) Հինչ ես կորց րալ, հին չի ես ման կյա լիս:
 538. (1158) Հինչ հաք ես տամ, սա զում ա:
 539. (1159) Հինչ վը եր վա րես, էն ալ կհնձես:
 540. (1160) Հի վան դին լու զուն կարճ կի նի:
 541. (1161) Հի վան դին հե տի պժիշ կը Աս տոծ ա:
 542. (1162) Հի վան դին վեր չը՝ մահն ա:
 543. (1163) Հլի վե րին աշ կը ղզղա նին տա կին կը լի:
 544. (1164) Հո սող ճու րը մա քուր կի լի:
 545. (1165) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր ասա ծիթ տե րը չես:
 546. (1166) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր գո գո լըթ տառ տակ ա:
 547. (1167) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր լ⅔ւզութ փիս ա:
 548. (1168) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վեր խելք չու նես:
 549. (1169) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր ծնդրե րիլ ես:
 550. (1170) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր վե նըթ ծանդր ա:
 551. (1171) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր քեզ մար թի տեղ չեն տի նում:
 552. (1172) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր սեր տըթ խա յին ա:
 553. (1173) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր քեզ սի րող չկան:
 554. (1174) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր սկու պոյ ես:
 555. (1175) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր քեզ վի րա խո սում են:
 556. (1176) Հո՞վ ա մե ղա վեր, վը եր քախծր խոսկ չու նես:
 557. (1177) Հով ա վա րալ, հով ա հնձում:
 558. (1178) Հով ըշ խա դի, էն ալ կօ տի:
 559. (1179) Հով հինչ անի, ու րան կա նի:
 560. (1180) Հո վեր շատ չի ապ րում, մղա վե րը ինքն ա:
 561. (1181) Հով պի րի, հով օտի:
 562. (1182) Հով սաղ, հով մե ռած:
 563. (1183) Հո րըթ հար գի, վը եր տղաթ ալ քեզ հար գի:
 564. (1184) Հո րըթ մռնի լա վը եթիմ չես, մորթ մռնի լավ ես եթիմ:
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 565. (1185) Հո սող ճու րը մա քուր կլիի:
 566. (1186) Հրա ղաշ կյառ նը հում կտան:
 567. (1187) Հրա ման տա լը հեշտ ա, կա տա րիլն ա տժար:
 568. (1188) Հրե վա նին կնե կը քաղծր կի նի:
 569. (1189) Հունց եկալ ես, նհենց ալ քի նա:
 570. (1190) Հունք կալ, հման չու միլ, տուր, վախ նու միլ:
 571. (1191) Ղո նա ղա սեր մար թին հա ցը պկա սիլ չի:
 572. (1192) Ղո նա ղին անա պարտկ չեն օզիլ:
 573. (1193) Ղո չաղ ըխ ճը կա նը մ⅔ւշտա րի շատ կը լի:
 574. (1194) Ղո չա ղին հըն գերն ալ ղո չաղ կը լի:
 575. (1195) Ճը կա տին մե ռուն չի կա:
 576. (1196) Ճը ղա ցին զամ բը ճղցպա նինն ա:
 577. (1197) Ճըղ լը ղա նից վա խիլ չեն, սու սու փու սից կվա խե նան:
 578. (1198) Ճը րին հը սած վեչ, փոխ կեր քը ծալ չեն տալ:
 579. (1199) Ճրա մա նը ճրին ճնպին կկոտ րի:
 580. (1200) Ճրին նհետ հա նաք չեն անիլ:
 581. (1201) Ճրի նման թ⅓մուզ ա:
 582. (1202) Ճու րը ծա րա վին կտան:
 583. (1203) Ճու րը պու ճու րին, խոս քը՝ մե ծին:
 584. (1204) Մա զե րը հան ցա խո զի մազ ըլի:
 585. (1205) Մա հը մառ թի հա մար ա:
 586. (1206) Մա հը մեծ ու կու ճի չի ճը նան չում:
 587. (1207) Մա նը տուր, կե րա ծըթ թա փի:
 588. (1208) Մառթ աղու հա ցը մտան քցիլ չի:
 589. (1209) Մառ թը մառ թին անա վա խիլ չի, կհը ման չի:
 590. (1210) Մառթ իլե լը տը ժար պան ա:
 591. (1211) Մառթ պի տի հենց կործ փռնի, վը եր եդավ հման չի վեչ:
 592. (1212) Մառ թի տված հա ցը տա փը չեն քցիլ:
 593. (1213) Մառ թին ու րան ըրար մուն քավ են ճը նան չում:
 594. (1214) Մառ թին հա ցավ են ճը նան չում:
 595. (1215) Մարթ խոս կին տե րը կը լի:
 596. (1216) Մար թը էն ա, վը եր կլխին նա մուս ու նի:
 597. (1217) Մար թը թքա ծը ետ չի լու զիլ:
 598. (1218) Մար թը մար թին հար կա վեր ա:
 599. (1219) Մար թին աշ կը մի հա փուռ վեղն ա քուշ տաց նում:
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 600. (1220) Մար թին գոր ծավ են ճա նա չում:
 601. (1221) Մար թին խոս կավ են փռնում:
 602. (1222) Մար թին ղա դի րը մար թը կգյի դա:
 603. (1223) Մար թին շո րավ չեն ճնան չում:
 604. (1224) Մար թիս ալ մարթ պի տի ըլի:
 605. (1225) Մար թիս տա նը կա տուն ալ պի տի նախ շուն ըլի:
 606. (1226) Մար թա կա օտում ա, վը եր ապ րի,  

մարթ կա ապ րում ա, վը եր օտի:
 607. (1227) Մարթ վեր օզի, սա րը սա րի վե րա կը տի նի:
 608. (1228) Մար թը վը եր խա յին չի լի, բա ղը չփա րիլ չի:
 609. (1229) Մար թի խոս կը մհետ կա սեն:
 610. (1230) Մեծ թի քան ու րան պե րանն ա տա նում:
 611. (1231) Մեծ կլխին մեծ փա փախ ա հար կա վեր:
 612. (1232) Մեծ ղզղա նին, մեծ խփի յա հար կա վեր:
 613. (1233) Մեծ մար թը ու րան գոր ծով են ճա նա չում:
 614. (1234) Մե ծը իլած տե ղը, կու ճի նը խո սալ չի:
 615. (1235) Մեծ ըլած տե ղը, մեծ-մեծ խո սալ չեն:
 616. (1236) Մե ծի խոս քին չլսո ղը եդի վեր չու մը կփոշ մա նի:
 617. (1237) Մե ծի նհետ մեծ ա, կու ճի նին նհետ՝ կու ճի:
 618. (1238) Մե ծին ան ջուկ չու նո ղը շատ կտուժ վի:
 619. (1239) Մե ծին խոս կը տա փը չեն քի ցիլ:
 620. (1240) Մե ծին մեծ կա սեն, կու ճի նին՝ կու ճի:
 621. (1241) Մեղ րը արչն ալ ա սի րում:
 622. (1242) Մեղր ծա խո ղը մա նը կլպզտի:
 623. (1243) Մեշ տեղ օտում ա, ղրաղ շոռ կյամ:
 624. (1244) Մեչ օտում ա, ղրաղ ման կյա լի:
 625. (1245) Մե ռա լը հան գիս տան ետ չի տառ նում:
 626. (146) Մե ռա լին ենան հինչ քան հա րայ տաս, ետ չի կյալ:
 627. (1247) Մեռ նո ղը հով, ապ րո ղը՝ հով:
 628. (1248) Մե րը վե նը եր ա կա լալ, ախ ճի կը տի րալ ա տե ղը:
 629. (1249) Մեր քա րը տի նենք մեր պա տին:
 630. (1250) Մը ծա նաս, մե ծին ղա դի րը կգյի դաս:
 631. (1251) Մթեն տե ղը քար չեն շպրտիլ:
 632. (1252) Մի ախո ռան համ էշն ա օտում, համ՝ ծին:
 633. (1253) Մի դառ դը էր կու տ⅓ռավ:
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 634. (1254) Մի կո պեկ տուր, հո քին առ:
 635. (1255) Մի նը ծա խում ա, մի նը՝ առ նում:
 636. (1256) Մի պան վը եր ուժթ պա տում չի, պրցնու միլ:
 637. (1257) Մի վխճա րին մի մոռ թի կը լի:
 638. (1258) Մի քսակ ցո րեն օնի, օխ տը ճղա ցի տուռ ա քի նում:
 639. (1259) Մի օր ծնվո ղը, մի օրալ մռնի լու վա:
 640. (1260) Մին խո սա, եր կու լը սի:
 641. (1261) Մին կեր, մին ալ Աս սուն փառք տուր:
 642. (1262) Մի նը գյու դում ես, մի նը գյու դում չես:
 643. (1263) Մի նը ծեր քավ, մի նը՝ լուզ վավ ա ըշ խա դում:
 644. (1264) Մի նը կեր, մի նը մա տաղ ըրա:
 645. (1265) Մի նը օտում ա, մի նը՝ եշում:
 646. (1266) Մին տաս, էր կու կո զի:
 647. (1267) Մին տուր, էր կու հունք կալ:
 648. (1268) Մի նը գյու դում ես, տասն մի նը գյու դում չես:
 649. (1269) Մին չև վը եր աշ կա վըթ տես նաս վեչ, հը վա տաս վեչ:
 650. (1270) Մհա կը ծեր քըթ ու նես, կյող շո նը կգի դա:
 651. (1271) Մնա ցալ եմ չորս պա տի ղա թում:
 652. (1272) Մոկ նը ⅔ւրան ծա կին քշտին ղո չաղ ա:
 653. (1273) Մոկ նին հե տի կատ վան մեծ գա զան չի կա:
 654. (1274) Մո րան ճոկ վող կյառ նը կյի լի փայ կտառ նա:
 655. (1275) Մո րը անցկ ցած կամր ջա վը ախ ճիկն ալ անց կկե նա:
 656. (1276) Մրքա տու ծա ռին փեդ կթխեն:
 657. (1277) Մուշ տա րուն աշ կը քոռ կի նի:
 658. (1278) Յա ⅔ւրան ասած, յա էն պա տին:
 659. (1279) Նալ բան դին ծին պե պիկ կի նի:
 660. (1280) Նա լե րը ճա րալ ա, մում ա ծին:
 661. (1281) Նախ շու տին իրե սին փլավ չեն օտում:
 662. (1282) Նա մու սը տվալ են շա նը, կե րալ չի:
 663. (1283) Նի սյա խմո ղը էր կու հետ ա հ⅓րփում:
 664. (1284) Շա նան ըլա ծը շոն կի նի:
 665. (1285) Շան նման կլվջում ա:
 666. (1286) Շան նման հա չալն ալ ա փե շակ:
 667. (1287) Շա նը ընկջ նին կու ճի վախ տը կկտրեն:
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 668. (1288) Շա նը նհետ հնգե րու թուն անո ղը մհա կը  
պի տի ծեր քան եր չի քցի:

 669. (1289) Շա նը ռե խը ոս կոռ են քի ցալ:
 670. (1290) Շ⅓շ ա, թող կլո խը տա քրե րա վը:
 671. (1291) Շա շին հնգերն ալ շ⅓շ կի նի:
 672. (1292) Շատ ըրա, քիչ խո սի:
 673. (1293) Շատ խո սո ղը սուտ ասող կի լի:
 674. (1294) Շատ օտող մար դը ըշ խը դե վեր կի նի:
 675. (1295) Շոն ըլես, կյել ըլես, հնգրմի չի կու ճի նը չը լես:
 676. (1296) Շոն ըլես, կյել ըլես, տա նը կու ճի նը չը լես:
 677. (1297) Շո նը շա նը ոտը կո խիլ չի:
 678. (1298) Շտեղ կրակ անես, ըն դեղ ալ ծոխ կը լի:
 679. (1299) Շտեղ կրակ անես, ըն դեղ ալ մարթ կը լի:
 680. (1300) Շտեղ վը եր չոր ա, չրա թա նը փռնում ա:
 681. (1301) Շուտ եր կե նո ղը փոշ մա նիլ չի:
 682. (1302) Շփո թը մին չև մղա կը, խա շի լը՝ մին չև ծմա կը:
 683. (1303) Չիչ քա րը թի թև կը լի:
 684. (1304) Չտե սին մի խո խա յա ըլալ, հուփ ա տվալ ծ⅔ւն կոտ րալ:
 685. (1305) Պա պին ծեր քան ու րան թոռն ա փռնում:
 686. (1306) Պա տը ան ջուկ ու նի:
 687. (1307) Պարտք անի լը հեշ տա, տա լը՝ տի ժար:
 688. (1308) Պարտ քի վը րա պարտք կկյա:
 689. (1309) Պարտ քի տակ մա ցող չի:
 690. (1310) Պարտ քի տակ մող մարթ չի:
 691. (1311) Պարտք տվո ղին լու զուն էր գյան կը լի:
 692. (1312) Պարտք տվո ղին լու զուն էր գյան կը լի,  

պարտ քա տե րի նը՝ կարճ:
 693. (1313) Պե րա նը ճուր ա ածալ:
 694. (1314) Պե րա նըթ քե զա նա տի յեր ա, թա տվեր:
 695. (1315) Պի լոր քա րավ տոն չեն շի նիլ:
 696. (1316) Պրա նան կթնա վետ ա կյամ:
 697. (1317) Պրա նան աղու վա էր տառ նում:
 698. (1318) Պ⅔ւլ⅔ր քա րը ծանդր կը լի:
 699. (1319) Ջա հի լու թու նը գե ղեց կու թյուն ա:
 700. (1320) Ջա հե լու թյու նը հ⅔ւր կտան:
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 701. (1321) Ջա նան բե զար մարթ ⅓:
 702. (1322) Ջան չու նի:
 703. (1323) Ռե խը լակ-լակ, կլո խը թակ-թակ:
 704. (1324) Սա րին ծա ղի կը անուշ կի նի:
 705. (1325) Սա րին պտկին թոխպ կի նի:
 706. (1326) Սե րը մառ թի սեռտ կե րի:
 707. (1327) Սոխ ու հաց, սեռ տը՝ պ⅓ց:
 708. (1328) Սո ղան կտո րո ղը լաց կի նի:
 709. (1329) Սո ղա նը հինչ քան ալ կծո վա ըլում, ալ լա օտ վում ա:
 710. (1330) Սո ված կյե լը ու րան ճո տին ալ կո տի:
 711. (1331) Սո ված կյի լի քո նը տա նիլ չի:
 712. (1332) Սոտ ասո ղի մինն ա:
 713. (1333) Սոտ ասո ղի իրե սը սև կը լի:
 714. (1334) Սոտ ասո ղին խոս քին հվա տալ չեն:
 715. (1335) Սո րանց ախ ճի կը էքուց մե րա տ⅓ռնա լու:
 716. (1336) Սոր կա, էքուց կա վեչ:
 717. (1337) Սոր հա լա կեր, էքուց Աս տոծ մե ծա:
 718. (1338) Ստեղ նստու միլ, ըն դեղ նստի:
 719. (1339) Սև կո վը կթնա տու կը լի:
 720. (1340) Սև օրին ումբ րը կարճ կը լի:
 721. (1341) Սևը լվա նա լով սպի տա կիլ չի:
 722. (1342) Վեխ ճար պա հո ղին նես տան վխճա րա վետ կը կյա:
 723. (1343) Վե ղեմ էն հա նա քին կլո խը, վը եր կե սը ղորթ չի:
 724. (1344) Վե ղը խա բար ա տա նում:
 725. (1345) Վե ղին տա կին հա րուստ-քյա սիբ չկա:
 726. (1346) Վեն դավ եկած ղո նա ղին ծի ավ ճնհա պա կտի նեն:
 727. (1347) Վե նին մի նը հեն ա հան գիս տու մը:
 728. (1348) Վեն նը կոտ րած իշին վեր ջին տե րը կյելն ա:
 729. (1349) Վեչ բո յու մը կա, վեչ՝ խել քու մը:
 730. (1350) Վեչ կլխումթ կա, վեչ ջբումթ:
 731. (1351) Վեչ ինքն ա օտում, վեչ թո ղում ա մունք օտենք:
 732. (1352) Վեչ մի պժիշկ քեզ նման ղ⅓լ⅓թ ըրալ չի:
 733. (1353) Վեչ պուռթ ա, վեչ պ⅓մբ⅓կ:
 734. (1354) Վեչ վա րի լի յա, վեչ՝ հնձե լի:
 735. (1355) Վեչ տե սալ եմ, վեչ լի սալ:
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 736. (1356) Վեչ տղա յա, վեչ՝ ախ ճիկ:
 737. (1357) Վեչ վեն ու նի, վեչ՝ կլոխ:
 738. (1358) Վը եչ տոր, վեչ ալ ենան քի նա:
 739. (1359) Վեչ ու տի լի յա, վեչ թա մա շա ընի լի:
 740. (1360) Վեչ օտում ա, վեչ տեն ա քի ցում:
 741. (1361) Վես կի հար կա վեր չի, վես կի բախտ ա հար կա վեր:
 742. (1362) Վեր սը բնում են սպա նում:
 743. (1363) Վը եչ առ նող ա, վը եչ ծա խող:
 744. (1364) Վը եչ բո յու մը կա, վը եչ ռան գու մը:
 745. (1365) Վը եչ խո սում ա, վը եչ՝ օտում:
 746. (1366) Վը եչ կյա լըթ եմ գի դա ցալ, վեչ քի նա լըթ:
 747. (1367) Վը եչ մի պա նի խառն վում չի:
 748. (1368) Վը եչ մի պա նի պետկ չի:
 749. (1369) Վը եր բախտ ըլեր՝ տղա կծնվեի:
 750. (1370) Վը եր մա նըթ կտրի, սեր թըթ կհե ռա:
 751. (1371) Վը եր ու րան եշես, պի տի սո ված մաս:
 752. (1372) Վըխ կո տի աշ կին կա տուն քի շե րը դև ա իրե վում:
 753. (1373) Վնը տա կի մե ռալ ա:
 754. (1374) Տա լիս ես՝ լավ ես, տա լիս չես՝ փիս ես:
 755. (1375) Տա խո խու թյուն չի, ախ մա խու թուն ա:
 756. (1376) Տա նակ տաս՝ արին չի կա թալ:
 757. (1377) Տ⅓ն⅓կը վես կո ռին տեմ ա ըն գյալ:
 758. (1378) Տ⅓ն⅓կի յա րան կսղա նա, խոս քի յա րան՝ չէ:
 759. (1379) Տա նը խոս կուզ րուց կը լի:
 760. (1380) Տա նը վը եր մեծ չի լավ, կարք ու կա նոն չի իլիլ:
 761. (1381) Տա նը վը եր մեծ չի լավ, ծեր քե րըթ լվաց էն տա նան:
 762. (1382) Տա նը վը եր մեծ չի լավ, էն տո նը տոն չի:
 763. (1383) Տանձ ու տե լիս ծա ռը տնգո ղին հի շի:
 764. (1384) Տան ձին պի տի ճի րես, վը եր տանձ օտես:
 765. (1385) Տառ տակ մար թին նհետ կլոխ չեն տնիլ:
 766. (1386) Տառ տակ-մառ տակ խո սող ա:
 767. (1387) Տ⅓ռտակ-մ⅓ռտակ խո սի լավ փոր չես քուշ տըց նի:
 768. (1388) Տառ տակ տա նը ախ ճիկ չեն տալ:
 769. (1389) Տափ լակ քա րը ծանդր կի նի:
 770. (1390) Տյու թհենց ես, ես՝ սենց:
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 771. (1391) Տյու ծի յա վեր, ես՝ փի ա դա:
 772. (1392) Տյու հի՞նչ ես, վը եր քե զա նա ըլա ծը հինչ ըլի:
 773. (1393) Տյու հով, ես հով:
 774. (1394) Տյու քեզ հա մար մտա ծի:
 775. (1395) Տյու քի նա քու հըն գե րըթ ճա րի:
 776. (1396) Տոն տի նո ղը կնեկն ա:
 777. (1397) Տո նը հով շի նի, մի չին հով ապ րի:
 778. (1398) Տու քու թշնա միթ ես:
 779. (1399) Ցի գա նին հնգե րը ցի գան կը լի:
 780. (1400) Ցի րե կը իշեղ վա ռո ղը, քի շե րը առանց լուս կմա:
 781. (1401) Ցո րեն ասում ա, կյա րի ծա խում:
 782. (1402) Ցո րեն չի լած տե ղը կյա րու հացն ալ ա օտ վում:
 783. (1403) Ցորտ ճու րը սա րան կը կյա:
 784. (1404) Ու ժըթ գյո րա քար եկալ:
 785. (1405) Ու ժը իշին պա տում չի, փա լա նին ա վեր թա կում:
 786. (1406) Ուժ օնի, պայց խելք չո նի:
 787. (1407) Ու տի լիս լ⅓վ ⅓ ըլում, տա լիս՝ փիս:
 788. (1408) Ու րան ար շի նավ ա չա փում:
 789. (1409) Ու րան եշու միլ, իմ խոս կիս ան ջուկ կալ:
 790. (1410) Ու րան ծեր քա վը ու րան տո նը քան դում ա:
 791. (1411) Ու րան աղ վե սի տեղ ա տի նում:
 792. (1412) Ու րան անու մը տի նում ա ու րի շի վի րա:
 793. (1413) Ու րան ար շի նավ ա չա փում:
 794. (1414) Ու րան կլոխն ա պա հում:
 795. (1415) Ու րան մո րը սի րո ղը ու րի շին ալ կսի րի:
 796. (1416) Ու րան մհար քոն ա ըլում, ու րի շի մհար արազ տես նում:
 797. (1417) Ու րի շի դժբախ տու թու նո վը ուր խա նալ չեն:
 798. (1418) Ու րի շի խո խան քեզ տղո թուն չա նիլ:
 799. (1419) Ու րի շի ծեր քավ օց ա փըռ նում:
 800. (1420) Ու րի շի ծեր քի եշո ղը սո ված կըմ ա:
 801. (1421) Ու րի շի հա ցավ փոր չի քուշ տա նալ, քո նը ստեղ ծիր:
 802. (1422) Ու րի շի հար սը աշ կիթ լավ կըր վա:
 803. (1423) Ու րի շի հե տի վեր փո րո ղը, ու րան հե տի ա փո րում:
 804. (1424) Ու րի շի պի րա նավ խո սու միլ:
 805. (1425) Ու րի շի վի րա ծի ծա ղու միլ, վը րեր քեզ վի րա ծի ծա ղեն վը եչ:
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 806. (1426) Ու րի շի քյան դի րավ վեր չեն նում տիլ:
 807. (1427) Փալ չին խե լոք մար թին սի րիլ չի:
 808. (1428) Փա փա ղը տղա մար դին նա մուսն ա:
 809. (1429) Փայ պժնո ղին պան չի մաց:
 810. (1430) Փե շա կավ մար թը քո ռող չի քա շիլ:
 811. (1431) Փե շա կը թշնա նուդ աշ կը հա նում ա:
 812. (1432) Փե շա կը ոս կի յա:
 813. (1433) Փե շա կըթ ինձ տուր, ես քեզ հաց տամ:
 814. (1434) Փե տը էր կու պտոկ ու նի:
 815. (1435) Փիս մար թին լա վու թուն չեն անիլ:
 816. (1436) Փոխ կա լած հա ցով փոր չի քուշ տա նալ:
 817. (1437) Փո ղը պրա նու մը լու զուվ ա տի նում:
 818. (1438) Քա չալ ախ ճի կը քվո րը ծա մե րա վը խաղ կա նի:
 819. (1439) Քա չալ կլխին սանդ րը հինչ անի:
 820. (1440) Քա րան հաց քա մող մարթ ա:
 821. (1441) Քա րավ շի նած տա նը ան ջուկ ու նի:
 822. (1442) Քա րը կյո քաթ եր ածի:
 823. (1443) Քա րը նի կյա կաղ վե նին:
 824. (1444) Քա րը քա րին կկոտ րի:
 825. (1445) Քա րը քա րին օտում ա:
 826. (1446) Քա րին հուփ տա, ճուր կկա թա:
 827. (1447) Քա րին մի նը պինդ ըլի, մի նը՝ կա կող:
 828. (1448) Քա րին տա կին ալ տի նես՝ կապ րի:
 829. (1449) Քե զա նա մե ծին ալ լը սի, կու ճի նին ալ:
 830. (1450) Քե զա նա ու ժե ղին նհետ փռնվու միլ:
 831. (1451) Քե թը աման տեղ քցիլ չեն:
 832. (1452) Քթան փռնես, ջա նը տյուս կկյա:
 833. (1453) Քի շեր վա կե րա ծը կո րած ա:
 834. (1454) Քիչ խո սի, շատ լսի:
 835. (1455) Քյա սի բը ըխճ կա նը անու մը Վես կի յա տի նում:
 836. (1456) Քյա սի բին աշ կը հա րուս տի ջու բին վի րա կի նի:
 837. (1457) Քյա սի բին ասում են շտե ղա՞ն ա,  

հարս տին ասում են՝ շըն հա վեր ըլի:
 838. (1458) Քյա սի բին օրը շան օր ա:
 839. (1459) Քո դառ դաթ խո սա:
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 840. (1460) Քո լան փռնած առ չին ալ են սվրցնում:
 841. (1461) Քո նը եր կա ցավ, զառ թու նին վխծցրեց:
 842. (1462) Քո նը քոն կպի րի:
 843. (1463) Քոն ջու կի տուր:
 844. (1464) Քո ռը Աս սո ւա նա դժգոհ ա ինում:
 845. (1465) Քո ռին ըռա չին ճրաք չեն վա ռիլ:
 846. (1466) Քո ռին հե տի յա ցի րե կը, յա քի շե րը:
 847. (1467) Քոռ ծին քի շեր նալ կը րա ծի:
 848. (1468) Քու անու մըթ տի նում ա ու րի շի վրա:
 849. (1469) Քու աշ կըթ ալ հա նող կը լի:
 850. (1470) Քու բախ տաթ նե ղաց:
 851. (1471) Քու եղըթ քցի քու կը լո խըթ:
 852. (1472) Քու մե սըթ քեզ, իմ վես կա ռըս ինձ:
 853. (1473) Քու յե ղըթ քեզ, իմ շո րին ծերք մի տու:
 854. (1474) Քու չոր հա ցըթ խալ խին փլա վան լ⅓վ ա:
 855. (1475) Օխ տը լ⅓գ⅓ն թա նավ ա օտում:
 856. (1476) Օղ տը հինչ քան ալ սաթ կած ըլի, կա շին մի իշա պեռն ա:
 857. (1477) Օղ տին ըն ջո կու մը քոն ա:
 858. (1478) Օտող-խը մող մարթ ա:
 859. (1479) Օրե կան մին մեթ քը փո խող:
 860. (1480) Օրը մի խա բար ա պի րում:
 861. (1481) Օրը մի կիրք ա կար թում:
 862. (1482) Օրը մի մարթ ա ճա րում:
 863. (1483) Օրը մի շառ ա ասում:
 864. (1484) Օրը մի շոր ա փո խում:
 865. (1485) Օրը մինչ իրի գյու նը քոն ա:
 866. (1486) Օրը պեր, օրը կեր:
 867. (1487) Օրը քի նաց, կյան քը քի նաց:
 868. (1488) Օցի խելք ոն նի:
 869. (1489) Օցին նհետ հնգե րու թյուն չեն անիլ:
 870. (1490) Աղ վե սին դու դու ռը մսին հսալ չի, ասալ ա՝ վե տած ա:
 871. (1491) Աման զուռ նա չու ըռա չի պար չեն կյալ:
 872. (1492) Աման մարթ ⅔ւր⅓ն դառդն ա քա շում:
 873. (1493) Աման մարթ մի դ⅓րդ ու նի:
 874. (1494) Աման տ⅓ռտ⅓կ խոսկ սրտիթ մոտ մի ըն թու նիլ:
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 875. (1495) Աման մար թի հվա տալ չեն:
 876. (1496) Աման օր կե տը քա թա չի պի րիլ:
 877. (1497) Ան դեր իշին կե լը կո տի:
 878. (1498) Ան դեր վեխ ճա րը կյը լի փայ կտառ նա:
 879. (1499) Ան խել քը էր գյան կապ րի:
 880. (1500) Անց կա ցած պա նին ենան չեն ըն գիլ:
 881. (1501) Աշ կա ըն գե ցիր, կո րած ես:
 882. (1502) Աշ կը միշտ ու րի շի վրա յա:
 883. (1503) Աշ կու մը իշեղ չկա:
 884. (1504) Ան ջո կըթ կան չի:
 885. (1505) Ան ջո կիթ քա մա կը կտես նաս:
 886. (1506) Ան ջու կը լսի լի հա մար ա:
 887. (1507) Առանց խո խա տո նը խա րա բա ճա ղաց ա:
 888. (1508) Գի ժը խե լուն քին հա վան չի կե նալ:
 889. (1509) Դա լաք ես՝ քու կլխիթ ճա րը տե՛ս:
 890. (1510) Դա մուր չուն կա ցին չի նիլ:
 891. (1511) Դ⅓րդոտ մար թը շատ կխո սա:
 892. (1512) Եշի՝ քեզ աշ կավ չտան:
 893. (1513) Էշը ըն ջո կան կա ղալ չի:
 894. (1514) Էշը կե րավ, հ⅓քվ⅓ն խռո վեց:
 895. (1515) Էշը հի՞նչ գի դա՝ նու շը հինչ ա՞:
 896. (1516) Ըծե րը տուր վըն եկալ:
 897. (1517) Ըմ ռան կյո ղը, ծի մեռն ա տ⅔ւս կյա լիս:
 898. (1518) Ըրա ինձ հե տի, սվե րի քեզ հե տի:
 899. (1519) Թ⅓զա հար սը, թ⅓զա ավուլ ա:
 900. (1520) Թոռ օրը բոս տա նը ճրիլ չեն:
 901. (1521) Իրիք նակն ու լուս նյա կը քյուր ու ախ պեր են:
 902. (1522) Լ⅓չ⅓ռ կնգա նը շա ռան պրծնի լը տժար ա:
 903. (1523) Լա վա մե հետ տես նաս, քան թե օխ տը հետ լսես:
 904. (1524) Լավ միր քը վեռթնն ա օտում:
 905. (1525) Լ⅓ցնա ծի ծա ղը ախ պերք են:
 906. (1526) Լը պազտ րա կին քա ցի տվա ծը փիս կը լի:
 907. (1527) Լսա ծիթ հվա տու միլ, տե սա ծիթ հվա տա:
 908. (1528) Լ⅔ւզվին մի չին վես կուռ չկա, թորն ասես կհլոր վի:
 909. (1529) Լ⅔ւզ⅔ւն համ աշ խարհ կշի նի, համ կքան դի:
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 910. (1530) Լուն օղտ են շի նում:
 911. (1531) Խալ խին աշ կը քեզ վրայ ա:
 912. (1532) Խա թան նես տան շռշռամ ա:
 913. (1533) Խա շի լը մին չև մղա կը, շփո թը մին չև ծմա կը:
 914. (1534) Խել քը հա ցին նհե տը կե րել ա:
 915. (1535) Խել քը քա մին տա րալ ա:
 916. (1536) Խնդեղ նին տակ ռին էր գյան կը լի:
 917. (1537) Խո խան լաց լի լավ կմծ⅓նա:
 918. (1538) Խո խան ծեր քըը ըն գա ծը պե րանն ա տա նում:
 919. (1539) Խո րա մանկ աղ վե սը եր կու վե նավ ա թա լակ ընգ⅔ւմ:
 920. (1540) Խորթ մե րը աշ կի կրող կը լի:
 921. (1541) Խև ին խրա տը հի՞նչ անի, սև ին սա պու նը հի՞նչ անի:
 922. (1542) Ծան դըր տե ղըթ թիթվց նու միլ:
 923. (1543) Ծա ռան ճող նը եր կնգի:
 924. (1544) Ծառն ու րան պտու ղավ ա ճնանչ վում:
 925. (1545) Ծեր քաթ թռած ծե տը, նո րից կյալ չի հա փուռթ:
 926. (1546) Ծի ծա ղին վեռ չը լաց ա:
 927. (1547) Ծմե ռը քա րա կա կող հինչ ասես օտ վում ա:
 928. (1548) Ծմռան կյո ղո թու նը ամա ռը կպաց վի:
 929. (1549) Ծ⅔ւկ⅔ւն փռնո ղին անա ծուկ նա վետ կկյա:
 930. (1550) Կար կու տը քյա սի բին սարտն ա թա կում:
 931. (1551) Կաղ մար թի սաղ վե նը ու ժեղ կը լի:
 932. (1552) Կար միր խնծո րին մե չը փոչ ա ըլում:
 933. (1553) Կեշ ախ ճի կը լավ տղա կո զի:
 934. (1554) Կե տին քա րը ծանդր կը լի:
 935. (1555) Կլո խը տառ տակ բրա նի յա:
 936. (1556) Կյետն ընգ նո ղը վեչ մի պ⅓ն ⅓ վա խիլ չի:
 937. (1557) Կյո ղը ու րան շոխ կա նալ ա վա խում:
 938. (1558) Կյու լի սիրտ կե րած մարթ ա:
 939. (1559) Կյու ղու թու նավ տոն չես պա հիլ:
 940. (1560) Կոշ տը մար դը սո վա ծին ղա դի րը գի դալ չի:
 941. (1561) Կոտ րած շու շան կոծկ վիլ չի:
 942. (1562) Կո րած քյան դի րը միշտ էր գյան ա թվում:
 943. (1563) Կռնտա կերն ա տա լիս:
 944. (1564) Կռնտա կին ծմե րուկ նի յա տն⅔ւմ:
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 945. (1565) Կռվու մը հալ վա չեն պժա նում:
 946. (1566) Կռքը նիս հմբա րալ ա:
 947. (1567) Կրա կին նհետ խաղ չեն անիլ:
 948. (1568) Հա յին եդի խել քը իմը պե տեր:
 949. (1569) Հայ րե նի քան քաղծր պ⅓ն չկա:
 950. (1570) Հա նա քին վեռ չը կռե վա տառն⅔ւմ:
 951. (1571) Հան ցա ու զուն ախ մա խը ըլի:
 952. (1572) Հա րա ղաշ կյառ նը լավ պ⅓ն ⅓:
 953. (1573) Հաց ու տե լիս սաղ, գործ անե լիս՝ կաղ:
 954. (1574) Հափ ռին մի չին մազ չի փսնիլ:
 955. (1575) Հա փուռթ վեր քոր ա կյա լիս, փող ա կյա լու:
 956. (1576) Հըր վա նին հար սը աշ կիթ լավ կը րևա:
 957. (1577) Հինչ վը եր վա րես, էն ալ կհնձես:
 958. (1578) Հով հինչ անի, ու րան կա նի:
 959. (1579) Հով հին չի գե նա ըն գի, կը հըս նի:
 960. (1580) Ղորթ ասո ղին փա փա ղը ծակ կը լի:
 961. (1581) Ղու մին վրա ճա ղաց չեն շի նիլ:
 962. (1582) Ղու շին թև ավ են ճա նա չում, մար թին՝ անու մա վը:
 963. (1583) Ճպա տը քու թու փաթ կտրի:
 964. (1584) Մա զը էր գյան ա, խել քը՝ կարճ:
 965. (1585) Մա հը տա րի քին եշում չի:
 966. (1586) Մա ղին մի չին ճուր չի կե նալ:
 967. (1587) Սարթ քթա ծը ետ չի լու զիլ:
 968. (1588) Մար թի բո յին եշու միլ, խել քին եշի:
 969. (1589) Մար թիս ու րան հնգե րա վը կճնան չեն:
 970. (1590) Մեղր օզո ղը ճանջ կպա հի:
 971. (1591) Մեշ կը տա փա վը չի կյա լիս:
 972. (1592) Մեշ տեղ օտում ա, ղրաղ ման կյա լիս:
 973. (1593) Մեռ նող կա, տեր տե րին աշ կը լուս:
 974. (1594) Մի ախ ճի կը մի տղի թ⅔ւշ կը լի:
 975. (1595) Մի աշ կը լաց, մի նը՝ ծի ծաղ:
 976. (1596) Մի լ⅔ւն մի դա վա են շի նում:
 977. (1597) Մի ծու կա ծի, մի ժամ կկրչկրչա:
 978. (1598) Մի մո կու նը մի կա րաս ա մուռ տա ռում:
 979. (1599) Միշտ քռնջո կիյ ա տա լիս:
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 980. (1600) Նախ շուն իրե սին փլավ չեն օտում:
 981. (1601) Նա մու սը տվալ են շա նը, կե րալ չի:
 982. (1602) Նեղ օրին լեն օր ալ կկյ⅓:
 983. (1603) Շա նը պո նին քշտին վես կուռ կը լի:
 984. (1604) Շա նը վեր հա մանչ ըլի, շալ վար կհաք նի:
 985. (1605) Շառ խա բա րը շուտ կտա րած վի:
 986. (1606) Շա ռը նես տան շռշռում ա:
 987. (1607) Շատ ան կե ռիք մարթ ա:
 988. (1608) Շատ գործ անո ղը, շատ ալ օտում ա:
 989. (1609) Շնը հա չոց ա տա լիս:
 990. (1610) Շոխ կան վա խող ա:
 991. (1611) Շոն լես, կել լես, հնգեր մի չի կու ճի նը չը լես:
 992. (1612) Շո նը շա նը նհետ ա հնգե րու թուն անում:
 993. (1613) Շո նը շա նը վե նը կո խիլ չի:
 994. (1614) Շո նը քնաց, շախ կան ըռ խին:
 995. (1615) Շո նը ու րի շի տռա նը կա տուվ ա տառ նում:
 996. (1616) Շ⅔ւշ⅔ւտ հի վան դա ցո ղին ում բու րը կարճ կը նի:
 997. (1617) Շտեղ կյանք կա, ըն դեղ ալ մահ կա:
 998. (1618) Շտեղ վեր հաց, ըն դեղ կաց:
 999. (1619) Չալ կո վան չալ վերթ կը լի:
 1000. (1620) Պե լը հման չում չի, տերն ա հման չում:
 1001. (1621) Պրտ⅔ղ ճրում ծու կուն ա փռնում:
 1002. (1622) Ջբու մը կո պեկ չկա:
 1003. (1623) Սա րին վրա հինչ քան վեղ ածես, կպրցրա նա:
 1004. (1624) Սո տե րը նես տան շռշռում ա:
 1005. (1625) Սոր կանք, էքուց կանք վը եչ:
 1006. (1626) Սրտավ տվա ծը, ծեր քավ տվա ծան լ⅓վ ա:
 1007. (1627) Սև ղու շը, սև խա բա րա պ⅔ւրում:
 1008. (1628) Սև շո նը սիփ տա կիլ չի:
 1009. (1629) Վար անող խու փը ըն ջո տիլ չի:
 1010. (1630) Վեչ ինքն ա օտում, վեչ ու րի շիյ ա տամ:
 1011. (1631) Վեր սը բա րո մը կսպա նեն:
 1012. (1632) Վերս կա նը քյը նաց վեր սի, վթեր սո տեր խո սի:
 1013. (1633) Վխճա րին բո լու կը վը եր ետ տաս, կա ղը առաջ կըն գի:
 1014. (1634) Տա նը վեր մեծ չը լի, միշտ խոս կուզ րուց կը լի:
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 1015. (1635) Տ⅓ռտ⅓կ վեդ րին սա սը պա ցուր կը լի:
 1016. (1636) Տղան օջա խին զարթն ա:
 1017. (1637) Տնփե սան վը տա կի փա լազ ա:
 1018. (1638) Տրեխն անեմ ես, տա նեն բախ շեն քեզ:
 1019. (1639) Ցոր նի հաց չլած տե ղը, կա րա հաց նալ ա օտ վում:
 1020. (1640) Ու ժը իշին պա տում չի, փա լա նին ա թա կում:
 1021. (1641) Ուն քե րան զհար ա կա թում:
 1022. (1642) Ու րան քթան գի ման, վեչ մի նին հա վան չի:
 1023. (1643) Ու րի շի հա ցավ քուշ տա նա վալ չի:
 1024. (1644) Փայ պըժ նո ղին փայ չի հսնիլ:
 1025. (1645) Փա նա ռին լու սը քո ռին օքութ չի:
 1026. (1646) Փե շա կը ծեր քին մար թը սո ված մալ չի:
 1027. (1647) Փո ղա տե րը ու րան գ⅓ռ ա պա հում:
 1028. (1648) Փո ղը ծեր քի կեխտ ա, սօր կա, էքուց՝ կա վեչ:
 1029. (1649) Քա մուն պե րա ծը, քա մին ալ կտա նի:
 1030. (1650) Քա չալ ես, քու կլխիթ ճա րը տես:
 1031. (1651) Քավ թառ շա նը քու չի-քու չի չեն անիլ:
 1032. (1652) Քա րա կաց նավ կա րալ չես ծառ կտրես:
 1033. (1653) Քա րին տա կին ալ տնես, կլ⅔խը կպա հի:
 1034. (1654) Քա րին քա ցի տա լավ ապ րում եք:
 1035. (1655) Քե թը աման տեղ քցում ա:
 1036. (1656) Քե թը պ⅓ցուր ա:
 1037. (1657) Քե նին մհա նա, զամ քու չը՝ շհա նա:
 1038. (1658) Քթան փռնես, ջա նը տ⅔ւս կկյա:
 1039. (1659) Քյան դի րը պր⅓կած տե ղան ա կտրվում:
 1040. (1670) Քյան դի րին էր գանն ա լավ, խոս կին՝ կար ճը:
 1041. (1671) Քոն նա մե ռա ծը ախ պերք են:
 1042. (1672) Քո ռը փռնած պ⅓նը պաց չի թո ղալ:
 1043. (1673) Քցես թո րե նը, մկլա վետ չի կյալ:
 1044. (1674) Քու մե ռա լիթ հա մար յա ղին սեր տը ցա վալ չի:
 1045. (1675) Քու սուտ էծը ճրին ակ նան կխմի:
 1046. (1676) Օղտ ըլես, կոչ կյա լավ ման կյաս:
 1047. (1677) Օցին զահ լան տ⅓խծ⅓ն ա քյը նում, է 

ն ալ կյամ ա ⅔ւր⅓ն պ⅔ւնին ըռա չին փսնում:
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(Սի սի ան)
 1048. (1678) Անկ նիկ մար թը, յա ան դա լան շու նը, մին ա:
 1049. (1679) Աշ կը սըր տի պը տըր հանն ա:
 1050. (1680) Ար չը հա զար մին մ⅓ս⅓լ կա սի, չիմ էլ հը սած տան ձի մա սին:
 1051. (1681) Գյան քը էն չի, որ ապ րել ես, գյանքն էն ա, ինչ արել ես:
 1052. (1682) Դ⅓մըր չու տա նը խա չեր կաթ չի ինիլ, պր⅔ւտի տա նը՝ կուժ:
 1053. (1683) Դ⅓վ⅓ն ծա խո ղը դ⅓վի բա լա կա րալ չի առ նի:
 1054. (1684) Դ⅓վ⅓ն մըն կ⅓պեկ ա, բա հո՞ր ա մըն կ⅓պե կը:
 1055. (1685) Դ⅓վեն կորց րել ա, նոխ տին ա ման կ⅓լիս:
 1056. (1686) Դ⅔ւզ խոս կը եղ ա, տ⅔ւս կկ⅓ ճը րի իրե սը:
 1057. (1687) Ետ ըն կած կու ճի կլխին ծ⅔ւն ա կ⅓լիս:
 1058. (1688) Էժան մի սը շունն էլ չի ու տըմ:
 1059. (1689) Էլի էն էշն ա, փա լանն ա փոխ վել:
 1060. (1690) Էշի բո յը կարճ ա, ասըմ են ղո դուղ ա:
 1061. (1691) Էշը թկե լավ ծի չի տեռ նալ:
 1062. (1692) Էշը պե ռան տա կին զըռ ռալ չի:
 1063. (1693) Էր կու ղոչ մին լ⅓գ⅓նից կա րալ չեն ճ⅔ւր խմեն:
 1064. (1694) Թ⅓մբ⅓լ մարթ կի նի, թ⅓մբ⅓լ հող կա ոչ:
 1065. (1695) Ինչ քու ղըսմ⅓թն ա, էն էլ կեր:
 1066. (1696) Իս կա կան հնգե րու թու նը մա քուր ճոտ ա,  

առյու ծը՝ կեղծ հըն գե րու թուն ա:
 1067. (1697) Լ⅓ցը հու ծիծ⅓ղը քիր-ախ պեր են:
 1068. (1698) Խել քը ⅓խպ⅔ւր ա, ցը մա քըմ չի:
 1069. (1699) Խել քը ըր խա լըղ չի, մա շող չի:
 1070. (1700) Խո խեն խակ շլ⅔ր ա ու տըմ, մոր կեռ քը նին ա առ նըմ:
 1071. (1701) Ծա ռի որ թը ⅔ւրա նից ա:
 1072. (1702) Ծին որ ինի, փա լանն էլ կի նի:
 1073. (1703) Ծմե րու կը մին չու կըտ րես ոչ, գիդ⅓լ չես՝ հը սած ա,  

թա՝ խակ, ախ ճիկն էլ մին չու մար թի չը քին⅓,  
գի դալ չես՝ լավ ա, թա՝ փի սը:

 1074. (1704) Ծ⅔ւն հ⅓լ⅓ ճուտ չի:
 1075. (1705) Կատ վին վազ տա լը մին չու մա րաքն ա:
 1076. (1706) Կե լը սո վա ծու թյու նի ցը կա րըմ չէր պըց րա նար սա րը,  

ասե ցին՝ ջամ դաք ա լա փել է՜:
 1077. (1707) Կելն ու ոխ ճա րը կոխկ-կոխ կի քին⅓լ չեն:
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 1078. (1708) Կեղ կա՞, որ շուն չի նի:
 1079. (1709) Կլ⅔խը կա րաց ոչ պա հի, փա փաղն ա պինդ պա հըմ:
 1080. (1710) Կյ⅔քիս նըս տել ա, մը րուքս ա քան դըմ:
 1081. (1711) Կըն գա ախ շա դա ծը տըռ նի ցը կախ տված զ⅓նգ⅓կ ա,  

մար թի կըլ խին կկըպ նի, կզըն գա:
 1082. (1712) Կո վա տե րը ամ ման օր մա ծուն չի ու տըմ:
 1083. (1713) Հան գիստ կա տուն էլ բեթ⅓րին ա ճանգ ռըմ:
 1084. (1714) Հավ արա զին կո րեկ ա տե նըմ:
 1085. (1715) Հ⅓րփ⅓ծ մար թին պա րև մի տալ:
 1086. (1716) Հեխ տը վո ղը ծե ռը օցին ա քը ցըմ:
 1087. (1717) Հե րը տղին մին բաղ փեշք⅓շ արավ,  

տղեն հո րը մին տանձ էլ ա տվավ ոչ:
 1088. (1718) Ղա րա ղու շը ճանջ չի փըռ նիլ:
 1089. (1719) Ղու շը կու տով կըփռ նեն:
 1090. (1720) Ճա ղաց քին⅓ցո ղը ⅓լրա թա թախ կի նի:
 1091. (1721) Ճը րի վր⅓ նախշ ա քա շըմ:
 1092. (1722) Ճ⅔ւրը քի նա ցողն ա, շում ա մա ցո ղը:
 1093. (1723) Մար թի դ⅔ւշմ⅓նն էլ, պա րե կամ էլ լ⅔ւզ⅔ւն ա:
 1094. (1724) Մարթ հու չի, սե զի խոտ ա:
 1095. (1725) Մին թըշ նա մին շատ ա, հ⅓ր⅔ւր պը րե կա մը՝ քիչ:
 1096. (1726) Մին ծ⅓վ⅓րով ճ⅓շ չեն էփիլ:
 1097. (1727) Մկան ցեթն էլ ա ճա ղա ցին փայ դա:
 1098. (1728) Մոկ նը աս լան ա, հիփ կշտին կա տու կա վեչ:
 1099. (1729) Շու նը շան ս⅓սին ա վազ տա լի:
 1100. (1730) Ոչ ով գիդ⅓լ չի, թ⅓ օցի պ⅔ւնը իշ քան ա խոր:
 1101. (1731) Ով ախ շա դի լը սի րըմ չի, ⅓լիրն էլ ա ծե ռը ծա կըմ:
 1102. (1732) Ով հնգեր չու նի, կե սատ-պռատ մարթ ա:
 1103. (1733) Ով շատ ա ծի ծա ղըմ, ախ մախ ա,  

ով ծի ծա ղըմ չի, ան բախտ ա:
 1104. (1734) Չաթ վին էր գյանն ա լյավ, ամա զրու ցին՝ կար ճը:
 1105. (1735) Չա թուն շտեղ վեր պի րա կում ա, ըն դեղ էլ կը տըր վում ա:
 1106. (1736) Չալ օցը տես նո ղը չալ չաթ վից էլ ա վա խըմ:
 1107. (1737) Սե րը ճը րով հըն ցը նող կրա կի ցը չի:
 1108. (1738) Սո ված շո նը փա դից վա խե նալ չի:
 1109. (1739) Սո վա ծու թու նը ամե նալ⅓վ ճ⅓շն ա, բիզ⅓ր⅓ծ ինի լը՝  

ամե նա փա փուկ պ⅓րցը:
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 1110. (1740) Սրտով ու զա ծը նախ շուն ա ինըմ:
 1111. (1741) Սև շուն, սիպ տակ շուն, մին հա շիվ ա, շուն ա:
 1112. (1742) Տ⅓ն⅓կն իրա կո թը տա շիլ չի:
 1113. (1743) Տա նը վեր մեծ չի նի, տե ղը քյո թուկ կը տի նեն:
 1114. (1744) Փիս աշ կը փիս պ⅓ներն ա տե նըմ:
 1115. (1745) Փողն ու նա մու սը մին պար կի մեջ մըն նիլ չեն:
 1116. (1746) Փո րին քա ցով տվան, կ⅔ռռ⅓ց՝ վա՜յ մեշ կըս:
 1117. (1747) Քա մի որ չի լավ, ծա ռը տ⅔ւր⅔ւր չի կ⅓լ:
 1118. (1748) Քա նի շատ հարս ինի տա նը, էն քան ճ⅓շը աղի կի նի:
 1119. (1749) Քա նի ջանտ շուրս ա, աշ կըտ տ⅔ւս ա, ջա նըտ թի լա ցավ, տու նը 

կքախծ րա նա:
 1120. (1750) Քյա սիբ մար թին սերտն ա լեն, հը րուս տին՝ տե ղը:
 1121. (1751) Քոռ մար թին փ⅓ն⅓րը հի՞նչ:
 1122. (1752) Օցի կա շին ա նախ շուն, մար թի՝ սիր տը:

ՕՐՀ ՆԱՆՔ ՆԵՐ

 1. (1753) Աստ ված քեզ լավ փե սա տա:
 2. (1754) Աստ ված քեզ տա սը երե խա տա:
 3. (1755) Բախ տա վոր լի նես:
 4. (1756) Երե խեքդ չի նա րի բոյ քա շեն:
 5. (1757) Էս գի շեր լավ երազ տե նաս:
 6. (1758) Կյան քում ոչ մի չար բան չտես նես:
 7. (1759) Մորտ կա թը քեզ հա լալ ըլի:
 8. (1760) Մին չև տա րին էս լ⅓վ տա նը 

Մըն հ⅔ւր⅔ւմ⅓լ⅓գ հար թըն ինի, 
Հարթ նիտ ալ մըն կը ռըզ նո տիկ, 
Մըն թո լա մազ մարթ ինի:

 9. (1761) Աշ կըտ ցա մաք իլի, սուփ րատ՝ լի քը:
 10. (1762) Ապ րուստ-կա պուս տըտ բոլ ինի, չա րը ճը նա պիցտ թոլ ինի:
 11. (1763) Աս սու աչը կլխի ցըտ ան պա կաս ինի:
 12. (1764) Բիլ⅓գիդ զո րու թուն, կոռ ծիտ՝ հա ջո ղու թուն:
 13. (1765) Գյան քը մըտ ախ չքա շես:
 14. (1766) Ըտենց հա զար թ⅓զ⅓ շ⅔ր մա շես:
 15. (1767) Թոռ նե րով-ծոռ նե րով նստես հա ցի:
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 16. (1768) Կլխի ցըտ մազ չպակ սի, մեշ կըտ պինդ ինի:
 17. (1769) Հո րավ-մո րավ մը ծա նաս, օջա ղին ճրա քը վա ռիս:
 18. (1770) Հուր քին⅓ս, ոտիտ տա կին ծա ղիկ կը նան չի:
 19. (1771) Շ⅓ռ-շ⅓մ⅓թից հե ռու ինես:
 20. (1772) Ոչ սով տես նաս, ո՛չ ցավ, բա լա ջան:
 21. (1773) Չա րից հե ռու ինես, պա րին հ⅓մ⅓շ⅓ քե առաչ նորթ ինի:
 22. (1774) Տա նըտ տ⅔ւռնը պեց իլի, ճա ղա ցիտ աղունն ան պա կաս:
 23. (1775) Քու հոր ու մոր կը րեզ մա նին լ⅔ւս վեր կ⅓,  

որ քե մա նին լ⅔ւս աշ խարք են քցել:
 24. (1776) Կա նաչ-կար միրդ կա պած տես նամ:
 25. (1777) Կյանքդ եր գան ինի:
 26. (1778) Ղոր մի հորդ վե քուն:
 27. (1779) Շատ սաղ ինես:
 28. (1780) Օրհն վես տու:

ԱՆԵԾՔ ՆԵՐ

 1. (1781) Բոյդ թա ղեմ:
 2. (1782) Բոյտ թել չա փեմ:
 3. (1783) Էս քի շեր տրամ վա յի տակ ընգ նես:
 4. (1784) Կլոխտ հո ղեմ:
 5. (1785) Տա րո ղիտ տու նը մաս:
 6. (1786) Քեզ հարս տվո ղին ինչն ասեմ:
 7. (1787) Քը նես չը լես:
 8. (1788) Քո հե րը թա ղեմ, մերն էլ հե տը:
 9. (1789) Հո րըտ օրթ նան քըն ու րա նաս, 

Ցավ ու ցե ցի տի րա նաս, 
Վո սի փո շը շի լա կես, 
Շա նը նը հետ թան լա կես, 
Լ⅔ւն նի հի նես ժամ քյին⅓ս, 
Սև իրե սավ տոն քյին⅓ս, 
Քո սին մի չին կը լո վես, 
Ղեն գըն չի նի վեր քո րես:

 10. (1790) Ախ պըր տինքտ կո տոր վեն:
 11. (1791) Աշ կե րըտ պընջ վի, ջիգ⅓րըտ սև ա նա:
 12. (1792) Աշ կըտ ըլ լա, մե չը լ⅔ս չըլ լա:
 13. (1793) ⅛շկըտ ճամ փին մա:
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 14. (1794) ⅛շկիտ լ⅔սը թա փա:
 15. (1795) ⅛շկիտ գի լեն թա փա:
 16. (1796) Աշ կիտ լի սը խը վա րի:
 17. (1797) Բո յիտ թել չա փեմ:
 18. (1798) Լ⅔ւզ⅔ւտ լալ մա:
 19. (1799) Լ⅔ւզ⅔ւտ պե րա նը մըտ չո րա նա:
 20. (1800) Լ⅔ւսըտ խվար վի, աշ կե րըտ տեռն⅓ն ոն նիտ տա կը:
 21. (1801) Խո ղի պա ժին չըլ լես:
 22. (1802) Ծայ-ծայ մաղ ըլես, պա տեն կախ ըլես:
 23. (1803) Ծե ռիտ կպած ծա ղի կը քար ըլ լի:
 24. (1804) Ծե ռիտ մեջ աղ չը լի:
 25. (1805) Ծեռ նե րըտ խա չած մա:
 26. (1806) Կե ծա կը քե շամփ րի:
 27. (1807) Կե րա ծըտ քթետ կ⅓:
 28. (1808) Ղ⅓րի բըտ տուն չըտ⅓ռն⅓:
 29. (1809) Մի սըտ քըր քըր վի, թիք⅓-թիք⅓ տ⅓ռն⅓ս:
 30. (1810) Շամ փու րը դ⅓ղ անեն, կո խեն սիր տըտ:
 31. (1811) Շան ման հա չա լով սատ կես:
 32. (1812) Շ⅓շ⅓նաս, շ⅓շի ման կ⅓ս:
 33. (1813) Շուն ու կե լի փայ ըլ լես:
 34. (1814) Ոչ յա շա միշ իլես, փա փա կըտ կե սատ մա:
 35. (1815) Ոտըտ քա րին անի, ճա կա տըտ՝ պա տին:
 36. (1816) Սատ կես, շան սա տակ ինես, վրետ սուք անող չի նի:
 37. (1817) Սիր տըտ քըր քըր վի, լ⅔ւզ⅔ւտ պը պանձ վի, հալ լա հա՜:
 38. (1818) Վա յիտ նըս տեմ, վայ-վայ անեմ:
 39. (1819) Տա ռը տա տես տ⅓ռտ⅓յ նըս տես:
 40. (1820) Տ⅔նըտ-տե ղըտ տեռ տակ մա, պու պուն մա չին պ⅔ւն տի նի:
 41. (1821) Տե ղըտ տ⅓ռտ⅓կ մա, հա՜:
 42. (1822) Տու նըտ ան ճը րաք մա, օջա ղըտ՝ անկ րակ:
 43. (1823) Տու նըտ փուլ կ⅓ կըլ խիտ:
 44. (1824) Քե զի տըս նեմ՝ ասե ղը տըն գես, խո վը նստես:
 45. (1825) Քո ռա նաս, տա փե րը տըփ տը փիս:
 46. (1826) Քըրքր վես, քըրքր վես, թև ե րըտ թ⅔լնա:
 47. (1827) Աըշ կա հեռ մաս:
 48. (1828) Ա մրթա մեռ:
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 49. (1829) Ա տղա մեռ:
 50. (1830) Բող ման (Բու ղան) քե տա նի:
 51. (1831) Գուլ լան քե տա նի:
 52. (1832) Դի լակդ թե րատ մա:
 53. (1833) Ըռ նը թա թախ տառ նաս:
 54. (1834) Լու զուտ լալկ վի:
 55. (1835) Խռո կը տա նի:
 56. (1836) Սև սե լը տա նի:
 57. (1837) Վեչ միխ թա րես:
 58. (1838) Քյա փուր մաս:

ԱՂՈԹՔ ՆԵՐ

1. ՉԱՐ ԱՉ ՔԻ 
Ա. (1839)

Թու՛ չա՛ր աչ քը,
Չա՛ր նի ա թը,
Չա՛ր սհա թը.
«Ա՛ պիղծ, դո՞ւ ես».
-Ես եմ.
«Ու՞ր ես գնում».
— Գնում եմ ծա ռը.
«Ծա ռին ճյուղ նը չկա,
Ճյուղ նին տե րև չկա,

Ծի ծո մար դին լե ղին քա ղեմ.
Խո րան զին ծո վը
Մայ րամ Աստ ծո աղոթ քո վը
Քրիս տո սա հրա ման քո վը,
Թու՛ չա՛ր աչ քը,
Չա՛ր նի ա թը,
Չա՛ր սհա թը.
Տեր մեր Հի սուս, Քրիս տուս:

Բ. (1840)

«Ա՛ Պո ղոս»
— Ես ըմ.
«Չա՛ր աչ քը, չա՛ր սհաթ,
Հո՞ւր ըս ուր թում»:
— Ուր թում ըմ ծա ռը.
«Ծա ռուն ճող նը չկան.
Ճող նուն տե րև չկան.
Իլ լիմ մար դու գլոխ,
Ծու ծում լե ղե.

Նու ընես ա՛դ տոնդ
Վեզդ ման դի,
Մաչքդ կոտ րի,
Քի ցիմ խո րոն դուն ծա վը,
Քրիս տո սա հա րի մե ղա վը,
Մեյ րա մուն աղոթ քա վը,
Քրիս տո սա հրա ման քա վը,
Հի սուս, Քրիս տուս, Աս տուծ:
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Գ. (1841) 
(Մեղ րե ցոց բար բա ռով)

Իրիք-իրիք գե ցալ ըն վար.
Իզ նի հինչ իլալ՝ կա րիճ.
Ճը պա տը հինչ իլալ՝ օղձ.
Օղ ձուն փու րա վը մին աղ ու մու խեր
Սև քա րեն ցի քիմ,
Սև սա լեն ցի քիմ,
Հոյս Մա րի ամ,
Կոյս Մա րի ամ,
Կամ Աս տու ծո
Հի սուս, Քրիս տուս, Աս տուծ:

Դ. (1842)

Լա լա լար թամ,
Ճեղն օնե, տի րև չո նե,
Չար մար դին խոս քը չո նե.
Տըղ նը հո ռե զըն դա նե,
Պու րու տին փո րու մը,
Չար մար դին խոս քը,
Վըս կե ռան մես տյուս կկյա,
Չար մար դուց խոս քը տյուս կկյա:

Ե. (1843)

Լա լան լերթ ա,
Լերթ ա լա լան,
Ճեղ նը չկա,
Ճե ղա նը տի րև չկա,
Չար մարդ կան ցը խոս քը չկա,
Պրու տեն փոռ նա վը,
Զըն դը հո րեն փոռ նա վը,
Վըս կե ռեն տյուս կյա մե սը,
Մը սեն տյո՛ւս կյա, տյո՛ւս,
Չար մար դը, չար աչ քը, չար նի ա թը,
Չար սը հա թը, թո՛ւ չար աչ քը:
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Զ. (1844)

Չար աչ քը չար հղեն նի,
Չար աչ քը սև սա լի,
Կյա պուտ քար ա,
Չար աչ քը
Օղ ցեն մըր մուն ջը.
Չար աչքն ալ չար հղեն նի,
Չար աչ քը չար մար դը:

2. ՍԸՐ ՏԸ ՄԱ ՅԻ

Ա. (1845) 
(Մեղ րու բար բա ռով)

Շե նին ձու րու մը մին ծավ կան,
Ծա վուն ման ջին մին ծառ կան,
Ծա ռուն վե րան մին ծետ կան,
Ծե տը առանց մըր թի լու իփալ ըն,

Առանց իփի լու կե րալ ըն,
Աս մար դը սըր տը մավ ա,
Կա պետ աման, կը ժըգ լոխ,
Հի սուս, Քրիս տոս, Աս տուծ:

Բ. (1846)

Տեղս ծավ կան,
Ծա վուն ման ջին ծառ կան,
Ծա ռուն վե րան բուն կան,
Բու նուն ման ջին ղուշ կան,
Ղուշն ան դե նակ մուր թիլ,
Ան շեն փուռ նի շե րիլ,

Ան գի րեկ խը րա վիլ,
Ան բե րան օտիլ,
Սերտմն ուն դե ղը հի՞նչ.
Կը ժը գլոխ, պըղ վը տե ասուղ,  

                                 ըր կա թե քար:

3.  (1847) ՄԻԶ ԿԱ ՊԻ 
(Մեղ րիի բար բա ռով)

Անա նիա,Ազա րիա
Գե ցալ ըն Ազա րիա սա րը,
Քա ռա սու նե օխ տը իշա վուր,
Քա ռա սու նե օխ տը ջու րա վուր,
Քա ռա սու նե օխ տը ձի ա վուր
Քա ռա սու նե օխ տը օղ տա վուր,
Կտրալ ըն կա նենչ տի րի վը.
Աս հեյ վանս գյուղ կապ ա
Է՛տ արեր:
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4. (1848) ՍԻՐՏ ՉԱ ՓԵ ԼՈՒ

Ճրագ, ճրագ ճշմա րիտ,
Ան մա հա կան մար գա րիտ.
Մեր տու նը եր կա թի ա,
Պա տե րը պող վա տի ա.
Շո ղա տո նը մին ա,
Հի սուս մե ջին քնել ա,
Հրես եկավ երեք ծի ա վեր,
Մե կը՝ Հի սուս, մե կը՝ Քրիս տուս,  

                                    մե կը՝ Աս տուծ:

5. (1849) ՆԱ ԶԱՐ ԲՌՆԵ ԼԸ110

Իշուխ լու րա111 սա րը
և Քա մու խա չը,
Չար աչ քին չար փուշ,
Չար սհա թին չար փուշ,
Չար մա մեն տին չար փուշ
Սուրբ Վար դա նե սը և Չըռ112

Սուրբ Փիր դա ղի և Կար միր վան քը,
Չար աչ քին չար փուշ,
Չար սհա թին չար փուշ,
Չար մա մեն տին չար փուշ,
Մա րի ամ Աստ վա ծա ծի նը,

Չար աչ քին չար փուշ.
Հու նան Մար գա րեն,
Ծա ռա սուրբ Հով հան նե սը,
Վառ վառ ճգնա վո րը,
Սուրբ Գև որ գը,
Չար աչ քին՝ չար փուշ,
Գրի գոր Լու սա վո րի չը,
Սուրբ ճգնա վո րը,
Չար աչ քին՝ չար փուշ,
Չար սհա թին՝ չար փուշ,
Չար մա մեն տին՝ չար փուշ113:

6. (1850) ՍԻՐՏ ՉԱ ՓԵԼ

Նույն աղոթքն են ասում վախ բռնե լիս, վախ չա փե լիս: Այդ դեպ քում էլ աղո-
թո ղը ձեռ քին բռնում է կար միր կտոր, կա րե լի է նաև կար միր թել, իր ար մուն կից 
մին չև վա խե ցո ղի սիր տը չա փում երեք ան գամ: Աղոթքն ասե լիս ամեն ան գամ 
սրբե րի անուն նե րը տա լիս, աղո թո ղը շա րու նակ կրկնում է.

Ձեր Հու նա րից է,
Իմ Հու նա րից չէ:

110 Նա, ով իբր Նազար է առել և գալիս է Նազարը բռնել տալու, հետը բերում է մեջը աղ լցրած հաց: 
Աղոթողը ձեռքին բռնում է մի ասեղ և աղոթք՝ մրմջալով, ձեռքը շարունակ տանում է դեպի իր 
բերանը և աչք առածի գլխի շուրջը շարժումեր անում և ասում վերոնշյալ աղոթքը (Ծ. Բ.):

111 Աղուդի-Վաղուդի գյուղի սարերն են (Ծ. Կ.):
112 Սուրբ է՝ Անգեղակոթի մոտ: Ասացողը հայտնում է, որ Չըռ սրբի մոտ է թաղված երեք սուրբ 

քույրերից մեկը, բայց քույրերի անունները չգիտի, չգիտի նաև, թե որն է այդտեղ թաղված (Ծ. Ա):
113 Այս աղոթքից հետո ասվում է «Հայր մերը» և վերջացնում (Ծ. Բ.):
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ՀԱ ՆԵ ԼՈՒԿ ՆԵՐ

1. (1851) 
էն ո՞վ է, որ առա վո տը չորս ոտա նի է,
Կե սօ րին եր կու, իսկ իրի կու նը՝ երեք ոտա նի:
 (մար դը)

2. (1852) 
Էն ի՞նչն է, ջա հել ժա մա նակ տե ղից շարժ վել չի կա րո ղա նում,
իսկ ծե րա նա լուց վա զում է քա մու պես:
 (Պե քի բույսն է)

3. (1853) 
Ան ջուր ջրա ղաց,
Անկ րակ պա ղարճ:
 (մեղր)

4. (1854) 
Պըն գըլ-պըն գըլ մին շա հի,
Կե սը կեր, կե սը պա հի:
 (մասն)

5. (1855) 
Տե րև է, ծառ չի,
Խո սում է, մարդ չի,
Կար ված է, շոր չի:
 (գիրք)

6. (1856) 
Էն ի՞նչն է, մեռ նում է ծնվե լու հա մար:
 (սեր մե րը)

7. (1857) 
Թա ղում ես ապ րում է,
Պա հում ես մեռ նում է:
  (սեր մե րը)

8. (1858) 
Կյու մա շը գյո լու մը, հաք րան չո լու մը:
 (շե րեփ)

9. (1859) 
Սև հի նեմ, կա նաչ գոր ծեմ, դե ղին կտրեմ:
 (ար տը)

10. (1860) 
Կար միր կո վը տա փին տա կին բա ռա չում ա:
 (գի նին)
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11. (1861) 
Առա վո տը վեր ես կե նում,
Եր կու ծա կավ նի ես մտնում:
 (շալ վար)

12. (1862) 
Մի տոն, ախ ջա բի բին մի ջին քոն:
 (հրա ցան)

13. (1863) 
Էն սու նան տա կին
Մըն թնա տոճ:
 (ծալք)

14. (1864) 
Գի շերն աղ քատ,
Ցե րե կը՝ հա րուստ:
 (ծալք)

15.(1865) 
Մին նով,
Նո վու մը՝ ծով,
Ծո վու մը՝ աղինք,
Պտկին սպի տակ ծա ղիկ:
 (լամպ)

16.(1866) 
Մի կու ճի աստ ված
Ծուն գա լիս:
 (մաղ)

17. (1867) 
Ձին գնաց, թամ բը մաց:
 (կա մուրջ)

18. (1868) 
Մի նը ու նեմ, հան դին ա,
Պո զե րը ճողթ թամ բին ա,
Մին հետ ա կեթ քի նում
Ին քը հա ղում, հան դին ա:
 (արտ)

19. (1869) 
Շող տու, շմալ տու,
Տրկին կճոճ տու:
 (դդում)
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20. (1870) 
Ան ջուր ջա ղաց,
Անկ րակ բա ղարջ:
 (մեղր)

21. (1871) 
Լաք քա շեմ,
Սար գա:
 (ուղտ)

22. (1872) 
Ոս կո րի կճուճ
Եր կա թե խփի:
 (ձի ու սմբակ)

23. (1873) 
Եր կու պա ռավ,
Իրար խեթ նստած:
 (ոչ խա րի քա րե րը)

24. (1874) 
Ին քը գ⅔լը մը, հ⅓ք⅔ւն չ⅔լը մը:
 (շե րեփ)

25. (1875) 
Ին քը վե ղը մը, մը րոքն օթը մը:
 (բողկ)

26. (1876) 
Ոն ներ չո նի, վազ ա տա լիս, հուվ տես նըմ ա, փախս ա տա լիս:
 (օձ)

27. (1877) 
Խա լըղ ա փո խըմ, հա մա մարթ չի, ծ⅔ւ յա ածըմ, հա մա հավ չի:
 (օձ)

28. (1878) 
Բը զա րը մը մը նը առավ պի րավ, տո նը հա զար տե ռավ:
 (նուռ)

29. (1879) 
Էն հի՞նչ գ⅓բ⅓ յա, վեր սև հի նըմ ըն, կա նաչ կ⅔րծըմ ըն, տե ղին կըտ րըմ ըն:
 (արտ)

30. (1880) 
Չորս ախ պեր ըն, մըն մո րա, հ⅓մ⅓ շ⅓ խռով ան մըն-մը նա:
 (տար վա եղա նակ նե րը)
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31. (1881) 
Թո փալ բախ ճա, չորս ղո լը չա փառ:
 (աչք, թար թիչ ներ)

32. (1882) 
Եր գեն ղա վախ, շվաք չու նի:
 (գետ)

33. (1883) 
Էր կու օթաղ մին սին ու նեն:
 (քիթ)

34. (1884) 
Շամ փու րը մսից, խո րո վածն եր կա թից ա:
 (մատ և մա տա նի)

35. (1885) 
Նըս տեմ տա կը, լըց նեմ ծա կը:
 (եր կանք)

36. (1886) 
Փոր-փսոր թա փե ցինք, կար միր կա շին լ⅓փե ցինք:
 (մա սուր)

37. (1887) 
Ծին ծ⅔րը մը, քու ռա կը փո րը մը, մին քու ռակ էլ քու ռա կի փո րը մը:
 (ծի րան և կո րիզ)

38. (1888) 
Մին ճըվ⅓լ ⅓լիր ու նի, մե չին վըր թա նակ ա պա հըմ:
 (փշատ)

39. (1889) 
Ճ⅔ւրն ա ըն գը նըմ թըռ չը վըմ չի, կոխ ես տա լիս ճըն ջը վըմ չի:
 (ստվեր)

40. (1890) 
Ըռա վո տը թ⅓ վեր կե նաս, էր կու ճնա պով պեդ մա քին⅓ս:
 (շալ վար)

41. (1891) 
Կ⅔ւճի թո րեն ա, ոչ ս⅔ւնդ⅔ւ ու նի, ոչ ծակ, մե չը լիքն ա կրակ:
 (նուռ)

42. (1892) 
Մին գ⅔լըմ ճ⅔ւր կա, ճրի մեջ օց կա, օցի հա քուն՝ ծա ղիկ:
 (ճրագ, պատ րույգ)
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43. (1893) 
Չորս ախ պեր են ⅔ւր⅔ւր են նա վազ-վազ են անըմ, ⅔ւր⅔ւր հըս նում չեն:
 (եղա նակ)

44. (1894) 
Ճ⅔ւր ա խմըմ բոլ-բոլ, թոզ ա անըմ չորս ղոլ:
 (ջրա ղաց)

45. (1895) 
Հավ չի, ածըմ ա, շուն չի, կծըմ ա:
 (մո րեխ)

46. (1896) 
⅜ւր⅔ւր են նա խո խեքն եկան, ար տի մե չին տըր ճիկ տվան:
 (կար կուտ)

47. (1897) 
Էն ի՞նչ խոտ ա, ցա նըմ չեմ, հա մա տա րին էր կու ան քամ քա ղըմ եմ:
 (բուրդ)

48. (1898) 
Էն ի՞նչն ա, մին կե րան են ուս նե րին տա նըմ, ճը տե րը են նի ցը վըս վը սըմ են:
 (մե ռել)

49. (1899) 
Էն ի՞նչ ա, քշե րը ք⅔քա նըմ ա, ցի րե կը՝ լը ղա րըմ:
 (ան կո ղին)

50. (1900) 
Եփ ծեռ չես տա լիս, մեռ նըմ ա, փո րը ճըղմ ես, սը ղա նըմ ա:
 (կրակ)

51. (1901) 
Էն ի՞նչն ա, շատ կու ճի ցեղ ա, շըլ⅓կին մին պ⅔ւռը մեխ ա:
 (ոզ նի)

52. (1902) 
Ռա վո տը շ⅔ւտ՝ մու թուլ⅔ւսին, լոք տամ նըս տեմ մո րըտ ու սին:
 (կուժ)

53. (1903)
Ան հախ ճա ղաց ա, աղըմ ա, աղըմ, հա մա պար կը լցվըմ չի:
 (բե րան)

54. (1904) 
Սիպտ⅓կ պ⅓մբ⅓կ ա, կա րալ չես կի զես, որ շաղ եկավ, կա րալ չես տե զես:
 (ամպ)
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55. (1905)
Փա փախ ու նի, մե չը դիք, ինքն անկլ⅔խ հու պե պիկ:
 (սունկ)

56. (1906) 
Հենգ ախ պեր ըն, հենգ տոն,
Մին տըռն⅓վ ըն մըն նըմ, տ⅔ւս կ⅓լիս:
 (ձեռ նոց)

57. (1907)
Էն հի՞նչ ղուշ ա կե րա նին,
Իրա անը մըն ա պե րա նին:
 (կկու)

58. (1908) 
Էր կու ախ պեր ըն, մին հո րա, մին մո րա,
Մին-մի նու միս ըն օտըմ, հենց ծնված օրան:
 (աղո րիք)

59. (1909) 
Վեչ առալ եմ, վեչ կ⅔ղա ցալ,
Հա մա շատ տաք ք⅔ւրք ըմ կե ցալ:
 (ար ջի մոր թի)

60. (1910) 
Մին ծի ու նեմ կաչ ճը կո թած, հա մա ոչ ով կա րալ չի նի նի:
 (խոզ)

61. (1911)
Բո յը ղա վա խի չափ, սեր մը՝ լ⅔ւվի:
 (կա նեփ)

62. (1912) 
Համ լ⅓ց ա ինըմ, համ էլ քի նըմ ա:
 (նո րա հարս)

63. (1913) 
Սև էծե րը ծ⅔ւնի վրեն ըրա ծըմ են:
 (գրե րը)

64. (1914) 
Մին էշ ու նեմ, մին կ⅔մ, էշը տըղ վար վըմ ա, հ⅓քուն՝ չէ:
 (գդալ, բե րան)

65. (1915) 
Մե րը ըրո րո ցը մը, ախ ճի կը տղա պե րավ:
 (մեղ վի ձագ տա լը)
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66. (1916) 
Մին չ⅔ւման ու նեմ, ոչ ցա նըմ եմ, ոչ ճը րըմ, հա մա տա րին եր կու ան քամ 
հըն ձըմ եմ:
 (ոչ խար)

67. (1917) 
Ճրի ցը տ⅔ւս ա կ⅓լիս, վա խըմ ա ճ⅔ւրը մնի:
 (աղ)

68. (1918)
Ըս տան ըն դան հաց ա տամ, ին քը պե րան չու նի, որ ու տի:
 (գդալ)

69. (1919) 
Ճը ղան վրեն կա նանչ կա պած, վեր ա ընգ նըմ կար միր հը քած:
 (խնձոր)

70. (1920)
Ըս տան-ըն դան ճ⅓շ ա տամ, ին քը ճ⅓շի հ⅓սր⅓թ ա:
 (գդալ)

71. (1921) 
Ոն ներ չու նի, փըռ նը վըմ չի, թե փուռ ու նի, պայց թռնըմ չի:
 (ձուկ)

72. (1922) 
Տաս նը հինգ օր թա քա վոր ա, տասն հինգ օր՝ նա խոշ, վեր չի օրը մեռ նըմ ա 
հու սը ղա նըմ:
  (լու սին)

73. (1923)
Սար ասեմ, սար չի, քար ասեմ, քա րի չի, լող ա տամ նավ չի, ծ⅔ւ յա ածըմ 
հավ չի:
 (կրիա)

74. (1924)
Ոչ հա չըմ ա, ոչ փախ ճըմ ա, հա մա մարթ ա կծըմ:
 (եղինջ)

75. (1925)
Պա պիս քառ սուն քուրք ա հը քել, հա մա էլի մըր սըմ ա:
 (կա ղամբ)

76. (1926) 
Տա կը ճ⅔ւր ա, մե չին՝ ալավ, վը րեն՝ մուր:
 (ճրագ)

77. (1927)
Էն ի՞նչն ա. մին մատ խո խա յա, մին տուն ա պա հըմ:
(բա նա լի)
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78. (1928)
Փե դի մե չին հոր կտրան, աս լա նին մե չը տի րան:
(դա շույն)

79. (1929)
Էն ի՞շ տուն ա, որ պա տի ցը մի քար հա նես, էլ շին վիլ չի:
(ձու)

80. (1930)
Ցա նըմ չես հա մա կը նան չըմ ա, հնձըմ ես՝ ու տիլ չի ինըմ:
(մազ)

81. (1931)
Սև փ⅓ռ⅓ջով էր գեն տեր տեր, մին ոտա նի, քի թը՝ կեռ:
(շամ փուր)

82. (1932)
Ծա ռի պըտ կին գ⅔ւլ⅔ւլի հոր:
(նուռ)

83. (1933)
Սիպտ⅓կ օբա, տե ղին քոբ⅓:
(ձու)

84. (1934)
Մեզ մըն կով օնինք, պոռ տը ծակ ա, պոռ տան թ⅓ թը մա շա անիս, փո րին 
փին աշ կա վըտ կընգ նի:
(խնո ցի)

85. (1935)
Վեչ օտի լի յա, վեչ խմի լի յա, հա մա ընդ րա նա հա մով պեն չկա:
(քուն)

86. (1936)
Էր կու յա շիկ ա, ծո պե րը կախ-կախ:
(աչք)

87. (1937)
Էր կու խո խա, մըն չօ խա:
(հա տիկ)

88. (1938) 
Պա տան կախ ք⅔ւն⅔ւմ ա, կ⅓լի:
(դու ռը)

89. (1939) 
Վեչ եր գինք ա, վեչ էլ թոխպ, ամի սը մըն ծ⅔ւն ա տամ:
(մաղ)
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90. (1940) 
Ոս կի բոխ շաբ կ⅓պ⅔ւտ ծո վի մե չին:
(լու սին)

91. (1941) 
Ոտ չու նի, վազ ա տա լիս, կլ⅔խ ու նի, մազ չի կա լիս:
(օձ)

92. (1942)
Էր կու հո քի, մին պե րան, ցո րեն, հա ճար հում-հում կկ⅓ն:
(եր կանք)

93. (1943)
Էն ինչն ա, գի դըմ ես կա, հա մա գի դըմ չես՝ եփ կըկ⅓:
(մա հը)

94. (1944)
Կար միր կըճ⅔ւճ ա, մե չին սիվ տակ հ⅔ւլ⅔ւնք:
(մա սուր)

95. (1945)
Հո ղի պ⅔ւնը մը կ⅓րուն քը թուխս եմ տի նըմ, աշուն քը ճտեր ա հա նըմ:
(կար տո ֆիլ)

96. (1946) 
Մին պիհ րի կլխի մին շու թի յա, շու թու մե չին մե ռալ. մե իդն ու տըմ են, 
ղու թին տեն քցըմ:
(արև ա ծա ղիկ)

97. (1947) 
Մին պիհ րի վր⅓ սիվտ⅓կ օբա յա:
(սունկ):

98. (1948) 
Սիվ տակ օթա ղի մե չին տե ղին խա նըմ ա նըս տել:
(ձու)

99. (1949) 
Էր կու դ⅔շ ա, էր կու լա վաշ վեր ըն գած ըն դեղ:
(ականջ ներ)

100. (1950) 
Մին դ⅓ստ⅓ խոտ, պա րի ցը կախ, ի՞նչը կի նի:
(բեղ)

101. (1951)
Մին արտ ա, էր կու կես, եր կուսն էլ յա մուջ տեղ:
(այ տեր)
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102. (1952)
Ամ ման մի նըս քսան հորթ ու նենք, չիմ մի ճա կատն էլ ղաշ խա:
(եղուն գեր)

103. (1953) 
Սիվտ⅓կ կ⅓ռն ա, մոր թըմ ես, մոր թըմ, հա մա արին չի տ⅔ւս կ⅓լիս:
(պա նիր)

104. (1954)
Հո ղից ծնվըմ ա, ճը րի մեչ մեռ նըմ:
(աղ)

105. (1955) 
Նոխ տեն ծիք տամ, կկաղ նի, պ⅓ց թո ղա ցի, վազ կտա:
(իլիկ)

106. (1956) 
Էն ի՞նչ հավ ա, որ պոր տով ա կուտ ու տում:
(եր կանք)

107. (1957)
Չորս ախ պեր են, շ⅔րեր նին մին ջե ջիմ ա, մին՝ կար պետ:
(քուր սի)

108. (1958) 
Էն ի՞նչն ա. լի սը ծնըմ ա, լիսն էլ ըս պա նըմ:
(ստվեր)
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ԽՐԱԽ ՃԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵՐ

1. (1959)
Մի նը խնձ⅔ր էր տա նըմ օխ տը տուն էն ղո լին ապ րող ⅔ւր⅓ պա րե կա մին: 

Առա չին տնվո րը էտ խնձ⅔րնե րի կե սը վեր կա լավ, երգ րոր թը՝ կե սի կե սը, իրե-
քին ջի նը՝ մա ցա ծի կե սը, չոր սին ջի նը՝ մա ցա ծի կե սը, հին գին ջի նը՝ մա ցա ծի 
կե սը, վե ցին ջինն էլ իլա ծը կես արավ, ընենց որ պա րե կա մին հը սավ էր կու 
խնձ⅔ր:

(128)
2. (1960)

Մին տղա մո տի կա նա լով խա նութ պա նին իրեք մա նեթ փող ու զեց: Խա նութ-
պա նը փո ղը տվավ, հետն էլ թափ շուր արավ.

— Բա լես, համ հաց կառ նես, համ ու տի լիք, քվո րըտ նհետ կու տեք, տ⅓սներ-
նիտ հը սը վո րեք, էդո տ⅔ւս կկ⅓ք հաղ անի լի:

Տղեն խա նութ պա նի հա լալ տղեն էր, մին ⅓րին ին, հա մա չիմ մը գի դըմ ին, 
որ խա նութ պա նը տղի հե րը չէր: Բա ի՞նչն էր:

(մայ րը)
3. (1961)

Մին օտա րա կա նի տղե քը փիս ⅔ւշ⅔ւնցի տվան, եդո հըր ցը րան:
— Ասա, տ⅔ւ ախ պեր ու նե՞ս:
— Ու նեմ, — ասավ օտա րա կա նը, — հա մա ափ սուզ, որ ախ պե րըս ախ պեր 

չու նի: Ի՞նչ էր ու զըմ ասած ինի:
(որ ին քը կին է)

4. (21962)
Ախ պո րի ցը հըր ցը րան, թ⅓ քա նի քիր ու ախ պեր ու նես: Էն էլ ջու ղաբ տվավ, 

թ⅓՝ իշ քան քիր ու նի, էն քան էլ՝ ախ պեր:
Քի րը հ⅓մին հարց մուն քին ջու ղաբ տվավ, թ⅓՝ քվեր քըս ախ պեր նե րիցս էր-

կու ան քամ պա կաս են:
Քա նի՞ քիր ու քա նի՞ ախ պեր են:

(3 քույր, 4 եղ բայր)
5. (1963)

Մին մի լից⅓ մին ջ⅓հիլ տղի ու մին ախճ կա տա նըմ էր բեր թը: Ճը նա պին 
քը շե րը վր⅓ հը սավ: Մի լի ցեն տե սը ելավ, տե նը ելավ, տե սավ մին տուն, որը ոչ 
հեր թիկ ու ներ, ոչ էլ պը տըր հան, տ⅔ւռն էլ ար կա թով գ⅓մ⅓ծ:

Տղին ու ախճ կա նը դուս սաղ արավ էտ տա նը, տ⅔ւռը փա կեց, ինքն էլ տռ⅓նը 
ղա րա վուլ կաղ նեց:

Ռա վո տը, եփ տու ռը պ⅓ց⅓վ, տե սավ էլ ախ ճիկ չկա:
Ի՞նչ էր տ⅓ռել ախ ճի կը:

(կին)
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6. (1964)
Հե րըս փը սակ վեց ախ ճը կանս նհետ, ու րեմս տ⅓ռ⅓վ իմ փե սեն, ես՝ հո րըս 

հա նե րը, ախ ճի կըս էլ իմ մե րը, քա նինչ որ հո րըս կնիկն էր:
Կնի կըս մին տղա պե րավ, որը հո րըս մհար աներծ⅓ք էր, ինձ մհար՝ քե ռի, 

քա նինչ որ մո րըս ախ պերն էր:
Հո րըս կնիկն էլ տղա պե րավ, որն ինձ մհար համ ախ պեր էր, համ էլ թոռ, 

քա նինչ որ ախճ կա նըս տղեն էր: Մհի կնի կըս տ⅓ռել ա իմ տա տը, քա նինչ որ 
մո րըս մերն ա, ես ⅔ւր⅓ մարթն եմ համ էլ թո ռը: Դե քա նինչ որ մի նի տա տի մար-
թը էտ հ⅓մ⅓նի պապն ա, ու րեմս ես իմ պապն էլ եմ:  Էս ո՞նց իլավ:

(փը սակ վել ա ըր փը վե րի կնգա նհետ,  
էտ կնկան էլ առաչ վա մար թի ցը ախ ճիկ իլել):

7. (1965)
Տա տը իրեք ծ⅔ւն ընենց պըժ⅓նեց եր կու հոր հու եր կու որ թու մեչ, որ ամ ման 

մի նին մին ծու հը սավ:
Ո՞նց պըժ⅓նեց:

(ընտ րանք իրեք հո քի ին՝ պա պը, տղեն, թո ռը:  
Պապն ու տղեն եր կու հեր: Տղեն ու թո ռը՝ եր կու որ թի):
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ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԽԱ ՂԵ ՐԻՆ ՈՒ ՂԵԿ ՑՈՂ  
ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ

1. (1966) ԱՆ ՆԱ ԽԱ ԹՈՒՆ114

Ան նա խա թուն, Ան նա խա թուն,
Պո զե րըդ տյուս կալ տես նամ,
Քու հար, քու մար են եկալ,
Վես կե չխկի, ար ծաթ թոխ կա
Քը զե տե խա լաթ են պի րալ:
Ան նա խա թուն, Ան նա խա թուն,
Պո զե րըդ տյուս կալ
Քո լեն տա կեն յե շի,
Էս լոխ պի րալ են քը զե տի:
Վեր պո զե րըտ տյուս չօ նես,
Քու հոր, քու մոր ըս լա կան եմ,
Վեր մին լյավ թակ օտես,
Ան նա խա թուն, Ան նա խա թուն,
Պո զե րըտ տյուս կալ, տես նամ:

Դե ռա հաս տղա նե րը հու մոր էին անում՝ասե լով՝

Ան նա խա թուն, Ան նա խա թուն,
Վեր պո զե րըտ տյուս չօ նես,
Քու հոր, քու մոր ըս լա կան եմ,
Վեր պա պի րոզ ես քա շալ:

2. (1967) ՀԻՏ ԼԵՐՆ ՈՒ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ

Ուր բաթ, շա բաթ, կի րա կի,
Հիտ լե րին փո րը տը րա քի
Հիտ լե րը ըն գավ ցե խը
Աշ կը նի մը տավ մե խը
Էր կու աշ կըն էլ քո ռա ցավ,
Պա տե րազ մը մո ռա ցավ
Հայ, հայ Հիտ լեր
Աշ կը կա պած լեն թեր:

114  Երբ երեխաները ցանկացել են տեսնել խեցու միջի խխունջին, երգել են, մեկ-մեկ վախեցրել են 
կամ խոստումեր տվել, միայն թե դուրս գա խեցու միջից և տնկի իր պոզերը (Ծ. Կ.):
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3. (1968)

Նաղ լը նաղ լը պապ սի,
Տաշ տա քու ռա կը տակ սի,
Խեզ նեմ եթամ Երև ան,
Երև ա նե մի փուշ պե րեմ
Փու շը տա նեմ տամ պա ռա վին,
Պա ռա վը ինձ մե կա տա տա,
Կա տան տա նեմ տամ չո բա նին,
Չո բա նը ինձ մի կառ տա,
Կա ռը տա նեմ տամ Աստ վա ծին,
Աստ վա ծը ինձ եր կու ախ պեր տա:

4. (1969)

Ակուլ ղու կուլ Տիգ րան,
Հավ տե խո րեմ Տիգ րան
Մե մուկ ու նեմ, մե թա զի
Պո չեն պռնեմ, հա վա զի:

5. (1970)

Ակակ-մա կակ շ⅓մուշ կա,
Շամ-շ⅓մուշ կա բա դուշ կա
Ան գա խը յար, ման գա խը յար,
Գո լոր-մո լոր թըս…

6. (1971) ՄԱՏ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՇԻ ՎԸ115

Մի մա նը, էր կու մա նըս,
Իրեք, ըն դան⅓ եդը չորս մա նըս հենգ:

7. (1972)

Մին, էր կու իրեք,
Ծմե րու կը պի րեք,
Չորս, հենգ, վեց,
Ծմե րու կը կոտր վեց,
Օխ տը, օթ, ինը,
Ըսե ցեք ծմե րու կին գի նը,
Տա սը, ես քա շե ցի վա սը:

115 10-ը մատը դառնում է հինգ (Ծ. Բ.):
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ՇՈՒ ՏԱ ՍԵ ԼՈՒԿ

1. (1973) 
Ծտի ճի տը ճյու ղին ծուռ:

2. (1974) 
Կյափ կա պուղ Ակուփ ապեր
Ինձ հե տի մին կյափ կա պի,
Անու մըդ տի նեմ կյափ կա պող
Ակուփ ապեր:

3.  (1975) 
Ճո րին ծո րու մը՝ ճու լը ծոռ,
Ծե տը ծա ռին՝ ճի տը ծոռ:

4. (1976) 
Ճո րուն ճու լը ծո րու մը ծոռ:

5. (1977) 
Չալ ծտին չալ ծտա ճոտ:

6. (1978) 
Փո կա կապ Ակուփ ապեր,
Ինձ հե տի մին փոկ կա տի,
Որ անու նը դնեմ՝
Փո կա կապ Ակուփ ապեր:

7. (1979) 
Անա գյուլ եմ.
Հա ցի գյուլ եմ,
Պա նին ուլ եմ,
Իշի ճուլ եմ:

8. (1980) 
Կյութ նա կապ ակուփ ապեր,
Ինձ հե տի մըն կյու թան կա պի,
Անու մը տի նեմ կյութ նա կապ
Ակուփ ապեր:

9. (1981) 
Ճո րին ծո րու մը՝ ճո լը ծոռ,
Ծե տը ծա ռին՝ ճի տը ծոռ:

10. (1982) 
Մեր տան թա նավ՝ տո,
Ձեր տան թա նավ՝ տո:
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11. (1983) 
Մի նաս, Մի նաս, խմես կի նաս,
Թա խելքտ կտրի, տուս կաս շի նաս:

12. (1984) 
Մոկ նը քի ցեմ
Ծուկ նը կոլ տամ,
Ծոկ նը կոլ տամ,
Մոկ նը քի ցեմ:

13. (1985) 
Տան ձուն պտկին ծանդր տանձ:

14. (1986) 
Թ⅔ւնին թթված թա նը թա փեց թո րե նը,
Թ⅓թ⅔սը թ⅓՝ թթված թա նը խի՞ թա փե ցիր թո րե նը:

15. (1987) 
Ծի տը ծա ռին, հա վը թա ռին, ծա ռի ծի տը թառ չի ինիլ հա վի թա ռին:

16. (1988) 
Ծի տը ծըռ տեց Ծա տու րի ծե ռին, ծտի ծեռ տի ծանդ րու թու նի ցը Ծա տու րի 

ծնգնե րը ծալ վե ցին:
17. (1989) 

Ճո րին ծ⅔րը մը ճ⅔ւլը ծուռ:
18. (1990) 

Շա մա՛մ, Շար մա ղի շ⅔րին նախ շուն շ⅔ւշ⅓ն շա րի:
19. (1991) 

Շամ բը մը շ⅔ւշ⅓նը շար վի ա, շա շը շըլ⅓կին շա փա ղըմ ա:
20. (1992) 

Չալ ծտի ճտի ճիտն ա ծուռ:
21. (1993) 

Չ⅔լի չորս ղո լը չա փառ ա, չա փա ռի չորս ղո լը չ⅔լ ա:
22.  (1994) 

Չո ղան քա ղեմ, սո ղան ու տեմ, սո ղան քա ղեմ, չո ղան ու տեմ:
23. (1995) 

Քո ռը քոռ-քոռ քա րին առավ, քա րը քո ռին ք⅔ռ⅔ւղ տ⅓ռ⅓վ:
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ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

1.(1996)

Ական ջա ցավ – Ձե թի (Ձի թապտ ղի յու ղի) մեջ եփում են անգ լի ա կան պղպեղ, 
մե խակ (гвоздика), փոքր-ինչ քյա փի րի (камфора), մի պճեղ սխտոր և մի ոչ խա րի 
լե ղի և հո վաց նե լուց հե տո կա թեց նում են ական ջի մեջ:

Ական ջի խշխշոց – Նոր եփած ձվի կե սը տաք-տաք դնում են ական ջին: 
Գլխին տաք ջուր են ածում:

Ամոր ձի քի ու ռուցք (օпухоль яиц) – Վեց մսխալ շի բը կես մսխալ ձե թով շաղ-
վում և քա թա նի վրա քա շած դնում ամոր ձա կա լի վրա:

Եգիպ տա ցո րե նի մազմ զու կը (ниточки кукурузы, filametae sfyqmatae) սպիր-
տի մեջ են կա խում և քա թա նը այս բա ղադ րու թյան մեջ թա թա խե լով՝ փա թա թում 
ամոր ձա կա լին:

Այր վածք – Թա նաք, մա ծուն, ցեխ և կամ խլինք են քսում:

Աչ քա ցավ – Ցա վող աչ քի մեջ կա թեց նում են աղ ջիկ երե խա ու նե ցող կնոջ 
կա թը կամ բամ բա կը թա թա խում են նույն պի սի մոր կա թի մեջ և դնում ցա վող 
աչ քի վրա:

Խուն կը մա քուր ամա նում վա ռում են և փո շին խառ նե լով եղեգ նա շա քա րի 
(тростниковый сахар) փո շու հետ, ձգում աչ քը: Կո ծա խու րի (барбарис, berberis 
vulgaris) ար մա տը եփում են և ջու րը բոր բոք ված աչ քը ձգում: Երբ աչ քի կո պե րը 
կոշ տա ցած են լի նում՝ սո խի ջուր են կա թեց նում աչ քի մեջ, մե զով լվա նում են աչ-
քը, ոչ խա րի տաք թոք են դնում վրան:

Ատամ ա ցավ – Ման րած շա քա րը բո վում են, հե տո բամ բա կը թա թա խում 
այդ շա քա րի և ապա ծի ծա կի (стручковый перець) մեջ և դնում ցա ված ատա մին:

Բե րա նը օղի ով ողո ղում են: Ցա վող ատա մի վրա մի կտոր սխտոր են դնում 
և մյուս ծնո տի հա մա պա տաս խան ատա մով սեղ մում:

Բա րա կա ցավ - Թո քախտ (чахотка) – Առա վոտ նե րը հի վան դին խմաց նում են 
մի բա ժակ տաք կաթ, հե տը մի պուտ զտած և ծե ծած սա մի թի (укроп) սերմ խառ-
նե լով: Լո ղաց նում են տաք ջրում: Շան մսից պատ րաստ ված ար գա նակ (բու լյոն) 
են ու տեց նում:

Օրը մի ան գամ թե յի գդա լով շան գան գից թոն րի վրա չո րաց նե լով պատ-
րաս տած փո շի են տա լիս, հե տը փոքր ինչ կի նա մոն (корица) և մե խակ խառ նե-
լով: Մեղր են տա լիս:

Բլի թին, մաշ կի կոշտ, մա զոլ – Հի նան շա ղում են եզան լե ղի ով և դնում մա-
զո լի վրա:

Ըն կույ զի մի ջու կը վա ռում են և դնում մա զո լի վրա:
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Բկա ցավ – Կտա վա տը կա թով եփում և շո րով կա պում են բկին: Բե րա նը 
ջրա խառն քա ցա խով ողո ղում են: Ու տում են թթու, բայց դյու րա մարս կե րա կուր-
ներ:

Դիֆ տե րի ա յի ժա մա նակ հի վան դին տա լիս են խմե լու նառ-շա րա բի (նռան 
հյու թը եփած մին չև թանձ րա նա լը):

Սպի տակ հա ցի մի ջու կը կա թի մեջ թա թա խում և բկին են կա պում:
Գա գա թից արյուն են առ նում կամ տզրուկ կպցնում:
Գլխա ցավ – Մա զե րը խու զում և ձվի սպի տա կու ցը, շի պով (квасцы, alumen 

crudum) տրո րե լով, քա թան շո րի վրա քսած կա պում են գլխին:
Ոտ նե րը տաք ջուր են դնում:
Ճա կա տից արյուն են առ նում:
Բող կի կտոր նե րը քա ցա խի մեջ թա թա խե լով՝ դնում են գլխին և շո րով կա-

պում:
Սպա նած ագ ռա վը ճեղ քում են և դնում գլխին ու շո րով կա պում:
Գլխի ճա քոց (трещина головы) – Մի քիչ խունկ, թարմ կա րագ, անաս նի դեմք 

և ձեթ խառ նում, եփ տա լիս, փոքր ինչ հո վաց նում և դնում ճա քա ծի վրա:
Գորտ նուկ (бородавка) – Աբե թից կո նու սա ձև, գորտ նու կի մե ծու թյան հա մե-

մատ, կտրտում են և դնում գորտ նու կի վրա ու վա ռում: Տա քու թյու նից գորտ նու կը 
չո րա նում և պայ թում է, ապա երեք-չորս օրից ոչն չա նում:

Թանչք, թութք, մա յա սիլ (геморрой) – Կտրում են ծծիկ նե րը և կո վի նոր կա-
րա գի հետ մի քիչ սու լու մեն (сулема, hydrargyrum bichloratum corrosivum) խառ-
նած բամ բա կով քսում վրան:

Զգու շա նում են կաթ նե ղե նից:
Լուծ, կա նիճ, փոր հա րինք (поность) – Մա ծուն են ու տում և թան խմում:
Խի ա րուկ, ելունդն (бобонь в пах) – Եփում են տզկա հա տի (клещевина, գեր-

չակ) մի քա նի ծե ծած սերմ և մի քիչ ծե ծած կտա վատ մի բա ժակ կո վի կա թի մեջ 
և բո լո րը խառ նում եփած փի փեր թի (малька) հետ և նո րից եփում, մին չև որ 
թանձ րա նում է, ապա կա պում են ու ռուց քի վրա, որից նա տա քա նում և ծակ վում 
է: Թա րա խից մաք րե լու հա մար ձվի դեղ նու ցը տզկա հա տի ձե թով և գա րու ալյու-
րով շա ղում և քա շում են վեր քի վրա:

Կող քի ցավ (боль в боку) – Կող քին մի կտոր տա քաց րած աղ կամ մի քսա կով 
տա քաց րած կո րեկ են դնում:

Հազ – Եղեգ նա շա քար, ու նաբ, սեր կև ի լի սերմ և մա նու շա կի ծա ղիկ մի ա սին 
եփում են և ջու րը քիչ-քիչ խմում:

Չո րաց րած թու զը թրջում են օղու մեջ, գի շե րով դնում ազատ օդում և առա-
վոտ նե րը անո թի ժա մա նակ մի-մի հատ ու տում:
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Հար բուխ – Սառն ջրով լվա նում են վի զը և քի թը սա ռը ջուր քա շում:

Քյա փի րին (камфора) և շի բը (квасцы) ծե ծում, լցնում են օղու կամ սպիր տի 
մեջ և քի թը քա շում, քրտնե լուց հե տո եռաց րած գի նի են խմում:

Մատ նա շուրթ, մատ նա շունչ (ногтоеда) – Երբ մատ նա շուն չի պատ ճա ռով 
ձեռ քը ուռ չում է, փի փեր թը (мальва, malva rotundiforia L.) եփում են, մե ջը հա ցի 
մի ջուկ ձգում և հա նում տաք-տաք ու ռուց քի վրա կա պում, երբ ու ռուց քը փափ-
կում է, եղուն գի տա կը ծա կում են, որ շա րա վը թա փի և վրան դնում թո կի քրքրած 
թե լե րը՝ նոր կա րագ և լվաց քի հա սա րակ, ծե ծած սա պոն խառ նած: Եր բեմ էլ 
այս վեր ջին դե ղին ձվի դեղ նուց էլ են խառ նում:

Մո լո քոր (честотка) – Ըն կույ զի մի ջու կը ծե ծում, վրան թունդ գի նու քա ցախ 
են ածում, մի օր պա հում և ապա քսում են մո լո քոր դուրս տված տե ղե րը:

Ոսկ րա ցավ (боль в костях) – Հո ղա ճի ճու նե րը ձե թի մեջ եփում են, մին չև որ 
նրանք չո րա նում և այր վում են և ապա այդ յու ղով տրո րում ցա ված տե ղե րը:

Մի մեծ շշի մեջ ածում են 2 ֆ. չմա րած կիր զ ֆ. անու շադր (վՈ ՔՈ ՑօՐՖ, am-
monium chloratum), 2 մսխալ քա փուր (камфора, camphora), ապա ավե լաց նում 
եր կու ֆունտ ջուր, մեղ մու թյամբ ցնցում, հե տո քիչ հո վաց նում, 1/2 ֆ. վու շի ձեթ 
(льняное масло) խառ նում և քսում ցա ված տե ղե րին:

Մա քուր բև եկ նա խե ժով (скипидар, oleum terebinthinae) օծում են ցա ված տե-
ղե րը:

Բու ղի խին տեղն (бузина) կոչ ված բույ սի ծա ղիկ նե րը ալյու րի թե փի հետ 
եփում են, լցնում տաք լո գա րա նի (ванна) մեջ և հի վան դին նստեց նում մին չև 
քրտնե լը:

Ջերմ – Ձմե րու կի, վա րուն գի, դդմի և տզկա հա տի (գեր չակ, клещевина) սեր-
մե րը ծե ծում և հյու թը խմաց նում են:

Հի վան դին կա պեր տի մեջ դրած ընկղ մում են գե տի մեջ և ապա պառ կեց-
նում ու տաք ծած կում, որ քրտնի:

Սու սա նակ (триперь) – Մի շիշ 86⅓ սպիր տի մեջ ածում են 8 մսխալ կո պա յի 
բա լա սան (копайский бальзам) և 5 մսխալ բո րակ (селитра) և օրը երեք ան գամ 
մի-մի օղու բա ժա կով ըն դու նում:

Վա վա շախտ, Տի րա մոր վերք, ֆրան կի յա րա (сифилис)-Գլխի մա զե րը ածե-
լում են, կա րագ յու ղով տրո րում են սու լե մե նը (սու լեյ մա նի, сулема) և բամ բա կով 
դնում ախ տա ցած տե ղի վրա:

Վար դաջ րի (розовая вода, aqua rosarum) մեջ լու ծում են մի քիչ հի նա և հալ-
վե (сабур, aloe) և սրա նով տրո րում են գլու խը և քա թա նով կա պում: Առա վոտ նե-
րը շա քա րով թե յի կես գդալ ծծումբ (сера) են ըն դու նում:

Սնդի կը հի նա յի հետ շա ղում են վար դաջ րով և փոք րիկ գնդակ նե րով չո-
րաց նում, հե տո այս գնդակ նե րից մի-մի հատ դնում են ան ծուխ կրա կի վրա և 
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հի վան դին սա վա նի մեջ փա թաթ ված կանգ նեց նում այդ կրա կի վրա և ծուխ տա-
լիս:

Ըն կույ զի տե րև ներ ձգե լով լո գա րա նի (ванна) մեջ՝ մտնում են մե ջը:

Հինգ մսխալ շիբ (квасцы), մի ֆունտ կաղ նու տե րև, մի մսխալ նռան կե ղև 
մի ա սին եփում են ջրով և բե րա նը ողո ղում:

Փայ ծա ղի աճում (увеличение селезенки) – Շան թի ոսկ րին մեղր են քսում և 
նրա նով խփում փայ ծա ղի եղած տե ղին:

Վա խեց նում են հի վան դին՝ սրով վրան հար ձակ վե լով:

Փո րա ցավ (боль в животе) – Մի բա ժակ օղու մեջ փոքր-ինչ պղպեղ (англий-
ский перец) են ձգում և խմեց նում, և կամ դար չի նով (корица), կի նա մո նով (ղան-
ճա ֆիլ) և պղպե ղով պատ րաս տած թեյ տա լիս:

Փտի ճի ճու, երի զորթն (солитер) – Ու տում են մեղ րով ճատ վար (цитварное 
семя, semen sautonica) և կամ դդմի կուտ:

Քար կիչ – Բո կոտն ման գա լուց ոտ քի վրա առա ջա նում է կոշ տա ցած մաս, որ 
սաս տիկ ցավ է պատ ճա ռում: Նախ խմոր են դնում վրան, որ փափ կա նա, հե տո 
նավ թի ճրա գի մեջ մա ցած և թանձ րա ցած մա սը՝«ճրա գի տա կը», քսում են շո րի 
վրա և դնում վրան: Եր կու-երեք օրից հե տո ասե ղով ծա կում են, որ շա րա վը հո սի 
և առող ջա նա:

Օձի կծած – Կծած տե ղին մա ծուն են քսում:

Հայտ նի կա նայք կան, որ ծծում, դուրս են քա շում թույ նը:

ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԴԵ ՂԵՐ116

2. (1997)
Ական ջա ցավ – Մի քա նի ձվի դեղ նուց մի պղնձե ամա նով թեք կեր պով դնում 

են կրա կի վրա: Դեղ նու ցից առա ջա նում է յուղ, որ ապա կյա սրվա կի մեջ ածած 
պա հում են, և հար կա վոր մի ջո ցում 4 – 6 կա թիլ ածում են ցա վող ական ջի մեջ:

Նու ռը տաք մո խի րի մեջ խո րո վում, մի ջից կի սում և տաք տաք դնում են ցա-
վող ական ջի վրա:

Ծխա խո տի ծու խը փչում են ական ջի մեջ, որ ցա վը դա դա րի:
Ական ջի շա րավ – Երբ ական ջից շա րավ է հո սում՝ ասում են ական ջը ծնել է: 

Հին ժա մա նակ նե րում այդ պի սի դեպ քե րում ականջ նե րի մեջ մե ռոն էին կա թեց-
նում:

116 Բանահավաքն ունի հետևյալ ծանոթագրությունը. «Բացի իմ հաւաքածից օգտուել եմ նաև պ. 
Տեր-Գրիգորեանի իմ խնդրով հաւաքած դեղերից և բժ. պ. Գեդեվանովի ''Зангезуркiй уъздъ... 
въ медицинскомъ отношенiи'' աշխատութիւնից» (Ծ.Կ.):
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Ամու րու թյուն – Շի բը կո նա ձև կտրե լով դնում են նստա տե ղի ում:
Այր վածք – Սպի տակ հո ղը ջրով և դնում են այր ված տե ղի վրա:
Խո րո ված կար տո ֆի լը ման րե լով դնում են այր ված տե ղի վրա:
Աչ քա ցավ – Եթե աչ քը կարմ րել, արյու նով լցվել է՝ ոչ խա րի սպի տակ թո քից 

մի կտոր դնում են աչ քի վրա և մի քա նի ան գամ փո խում:
Կա պույտ քա րը (медный купорос) այ րե լով և փո շի աց նե լով լու ծում են ջրի 

մեջ և կա թեց նում ցա վող աչ քի մեջ:
Կծու-խոտ բույ սի ար մա տը եփում են և նրա ջրի մեջ բամ բակ թա թա խում և 

չո րաց նում են. Ապա այդ բամ բա կը թրջում են կնոջ կա թի մեջ և դնում ցա վող աչ-
քի վրա:

Խո րո ված ձուն եր կու կտոր անե լով՝ շի բի (квасцы) ման րունք են ցա նում 
վրան և բամ բա կով դնում ցա ված աչ քի վրա:

Ատամ ա ցավ – Փայ տե գդա լի կո թը տաք մոխ րի մեջ սաս տիկ տա քաց նում 
և դնում են ցա վա ցող ատա մի վրա:

Մե խա կը ծե ծում, ցա նում են բամ բա կի վրա և դնում ցա վող ատա մի վրա:
Սխտո րը ծե ծում են, հե տը աղ և խո զի ճարպ խառ նում և դնում ատա մի վրա:
Եթե երեսն ուռ չում է, գա րու ալյու րից եփած խա շի լը տաք-տաք քա շում են 

մի շո րի վրա և դնում այ տին:
Արյու նա հո սու թյան դեմ գործ են ածում. վա ռած շո րի մո խիր, կեն դա նի նե րի 

աղբ՝ ջրով կամ մե զով թրջված:
Բա րա կա ցավ – Մեծ քա նա կու թյամբ իշի կաթ են խմում:
Բե րա նի բոր բո քում – Պղպե ղի փո շուց մի թե յի գդա լի չափ ածում են մի բա-

ժակ ջրի մեջ և նրա նով բե րա նը ողո ղում:
Բոր – Սխտո րի գլխով տրո րում են չո րա ցած բո րը:
Գլխա ցավ – Գի նու թունդ քա ցա խով տրո րում են գլու խը:
Սխտո րը ծե ծում են, աղ ցա նում, վրան թունդ քա ցախ ածում և կա պում ճա-

կա տին:
Թթու դրած վա րուն գը կի սում դնում են ճա կա տին:
Գորտ նուկ – Օձի կա շու մի կտոր են տա լիս ըն դու նե լու:
Երե սին դե ղին վերք – Առա վե լա պես փոքր երե խա նե րին է պա տա հում: 

Նռան կճե պը կամ դե ղին ներ կած բրդի թե լը այ րում են, մո խի րը ձե թով շա ղա-
խում և դրա նով օծում վեր քը:

Խա վարցք – Առա վե լա պես փոքր երե խա նե րին է պա տա հում. նռան կճե պը 
կամ դե ղին ներ կած բրդի թե լը այ րում են, մո խի րը ձե թով շա ղա խում և դրա նով 
օծում վեր քը:
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Խա վարցք – Առա վե լա պես երե խա նե րին է պա տա հում. կարմ րում է գլխի 
կա շին և ջրա կա լում. զ ֆ. լվաց քի սա պոն, զ ֆ. սև նավթ, 2 գլուխ սոխ և փոքր-ինչ 
ոչ խա րի դմակ խառ նում են մի ա սին, եփում և կտա վի վրա քսե լով կա պում գլխին՝ 
նա խա պես գլու խը ածի լե լով և լվա լով:

Խի ա րուկ (Бобонь в пах) – Կտա վա տի փո շին կա թով եփում և տաք-տաք կա-
պում են ու ռուց քի վրա, և այս բա նը կրկնում են՝ մին չև ու ռուց քը հաս նում է: Այս 
մի ջո ցին ածի լով ծա կում են ու ռուց քը, որ շա րա վը հո սի: Հե տո մեղ րա մո մի, այ ծի 
ճար պի և ձե թի հա վա սա րա չափ խառ նուրդ են պատ րաս տում, մե ջը ավե լաց նում 
են եր կու մսխալ քա փու րու փո շի և ապա սրա նից պատ րույգ ներ շի նե լով դնում 
վեր քի մեջ՝ որ պես զի բո լոր շա րա վը ծծի:

Ծա ղիկ – Ո՛չ մի դեղ չեն անում, այլ մի այն աշ խա տում են սուրբ մալ, առա-
գաստ չմտնել, տու նը հում միս չբե րել, չկռվել, չհայ հո յել և այլն:

Կարմ րուկ – Ո՛չ մի դեղ չեն անում, մի այն կո կոր դի վրա ու ռուցք նկատ վե լիս՝ 
կտա վա տի փո շին կա թով եփում և դնում են վրան:

Կա տա ղած շան կծած – Մի շիշ գի նու մեջ 1/4 ֆունտ սխտոր եփե լով՝ խմաց-
նում են:

Կա րի ճի կծած – Դո շա բը, որ պատ րաս տում են խա ղո ղի հյու թը եփե լով, ջրի 
մեջ լու ծում և տա լիս են խմե լու:

Կո կոր դա ցավ – Խար-թու թը եր կար եփում են, շո րի վրա քա շում և կա պում:

Կող քի ծա կոց (колоть вь боках) – Մի բա ժակ գի նու մեջ ածում են մի բուռ չո-
րա ցած վարդ և մի թե յի գդալ աղ, որ եր կար եփե լով քա շում են մի շո րի վրա և 
դնում ցա ված տե ղի վրա:

Շի բի ման րուն քը կա թի մեջ շաղ վե լով դնում են վեր քի վրա:

Հաղ լա ցավ – Ջղա յին հի վան դին ձեռ քից բռնած պար են ածում դհոլ-զուռ-
նա յի ներ դաշ նա կու թյամբ և այս այն քան եր կար, մին չև որ հի վան դը բո լո րո վին 
անզ գա յա ցած վայր է ընկ նում:

Մա յա սիլ – Սափ րի չը ածե լի ով կտրում է դուրս եկած պտուկ նե րը և վեր քի 
վրա սու լեյ մա նու (Folia Sonnae) ածում: Հի վանդ նե րը զգու շա նում են ոգե լից 
խմիչք նե րից և թթու կե րա կուր նե րից:

Մի զար գե լու թյուն – Ավե լու կը խա շում են և տաք-տաք դնում որո վայ նի վրա:

Մո լո քոր – Հի վան դին փա թա թում են մե տաք սե սպի տակ շո րի մեջ և շուտ-
շուտ վրան սա ռը ջուր են ածում:

Հո դա ցավ (ревматизм) – Օղիի մեջ կար միր պղպեղ (стручковый перець) են 
ձգում և դրա նով տրո րում ցա վող ան դամ ե րը:

Շան կծա ծի դեմ – բակ լան կամ լո բին կի սում և դնում են վեր քի մեջ:

Կծող շան մա զը վա ռում և մո խի րը ցա նում են կծած տե ղի վրա:
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Շա րավ – Շեխ նի բույ սի մո խի րը խառ նում են գի նու հետ և շո րի վրա քշե լով 
դնում են շա րա վոտ վեր քե րի վրա:

Վեր քե րի շա րա վը մաք րե լու հա մար ղա րա-աղաջ (սև ծառ) կոչ ված ծա ռի 
ար մա տը եր կար եփում են, ապա ջրի մեջ ալյուր խառ նում և դնում վեր քի վրա:

Ոսկ րա ցավ – Մո րե նին ար մա տով հա նում, ածում են տաք թոն րի մեջ, որի 
ափին պառ կեց նում են հի վան դին՝ նա խա պես ան կո ղին ձգե լով: Ապա թո նի րը 
այն պես են ծած կում, որ մո րե նուց բարձ րաց րած գո լոր շին անց նի ան կող նու մեջ 
և քրտնաց նի հի վան դին:

Մո րե նին եփում են և ջրով լո ղաց նում են հի վան դին:
Ցա վող մա սե րը ար ջի ճար պով օծում են:
Նոր մոր թած այ ծի մոր թու մեջ փա թա թում են 2-3 օր:
Տաք աղյուս կամ տա քաց րած աղ են կա պում ցա ված տե ղե րին:
Պղպե ղը ածում են թունդ օղու մեջ և 2-3 օր պա հե լուց հե տո դրա նով տրո-

րում են ցա վող մա սե րը:
Սպի տակ նավթ են քսում:
Ոս կո րի կոտր վածք – Գյու ղա կան ոսկ րա բույ ժը ուղ ղում է կոտր ված ոս կո րը, 

հե տո անլ վա կտա վի մի կտո րի վրա մի քա նի ձվի դեղ նուց և փո շի աց րած խունկ 
քսում և նրա նով փա թա թում է կոտր ված տե ղը: Ապա ու ռե նու ծա ռից պատ րաս-
տած 4 փոք րիկ տախ տակ ներ դնում է կոտ րած ոսկ րի շուր ջը և թե լով կա պում: 
Այս պես մում է 4 – 5 օր, ապա նո րից քան դում են և նույն դե ղը կրկնում:

Հի վան դին լավ սննդում են և հա ճախ ոչ խա րի ոտ նե րից և գլխից պատ րաս-
տած խաշ ու գի նի տա լիս:

Ու ռուցք ամոր ձի նե րի – Կտա վա տի փո շին կա թով եփում են և շո րի վրա 
քսած կա պում ամոր ձի նե րին:

Ջարդ ված (ушиб) – Նոր մոր թած այ ծի մոր թով փա թա թում են ջարդ ված տե-
ղը: Թարմ մսով փա թա թում են:

Գա րու թե փը քա ցա խի և ջրի հետ խառ նե լով՝ քա շում են շո րի վրա և կա-
պում ջարդ ված տե ղը:

Ջերմ – Տա նու փի պեր տից (герань огородный) և բրնձից առանց աղի ար գա-
նակ են եփում և ու տեց նում հի վան դին:

Մեծ քա նա կու թյամբ ձմե րուկ են ու տեց նում, որ պես զի ջեր մու թյունն իջ նի և 
ծա րավ անց նի:

Ջրգո ղու թյուն – Չո րաց րած վար դը եփե լով տա լիս են խմե լու:
Սրի կտրած – Մի թե յի գդալ պղպե ղի փո շին խառ նում են նույն չափ մեղ րի և 

մի ձվի դեղ նու ցի հետ, շա ղա խում և կտա վի վրա քսած կա պում են վեր քին: Սո-
վո րա բար վեր քը չեն լվա նում, որ պես զի «ջուր չգո ղա նա»:
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Ստեպ մի զե լու դեմ – Ստեպ մի զե լու հի վան դու թյուն ու նե ցո ղին ու տեց նում 
են խո զի եփած լյար դը կամ խո րո ված մուկ (ծա ծուկ խո րո վե լով):

Վախ – Մոր մե զը տա լիս են վա խե ցած երե խա յին ըն դու նե լու:
Տենդ – Մի քա նի ֆունտ շլոր եփում են ջրի մեջ, ապա մզում, կո րիզ նե րը հա-

նում և դրան ցով տրո րում են հի վան դի մար մի նը և աշ խա տում դրա նով քրտնեց-
նել:

Քա մած մա ծուն են քսում մարմ ին:
Ու ռե նու կա նաչ ճյու ղե րը ջրի մեջ եփում են և հի վան դին լո ղաց նում այդ 

ջրով:
Տրի պե րի ժա մա նակ մեծ քա նա կու թյամբ ձմե րուկ են ու տում, որ պես զի շատ 

մի զեն:
Ցրտի տա րած – Փսո րած կա թը քա ցա խի հետ խառ նե լով քսում են շո րի վրա 

և դնում ցրտի տա րած մա սե րի վրա:
Քա րի խի նան թրջե լով դնում են ցրտի տա րած տե ղը:
Փոր լու ծու թյուն – Սև թա ղի քի կտո րը թրջե լով ղաթ րա նի (ՎՈջցՑ) մեջ՝ դնում 

նստա տե ղի անց քում և ժա մը մի քա նի ան գամ փո խում:
Թեր խո րով ձուն կխտո րի (փպՐվՌսՖվօպ ՏՐպՔՍՌ) փո շու հետ խառ նե լով 

ու տեց նում են:
Պինդ եփած ձու են ու տում:
Փո րա ցավ – Պղպե ղը օղիի մեջ ածում, խմում են: Կի նե մո նը, պղպե ղը և գան-

ճա ֆի լը ջրով եփում են և խմում:
Քոս (паршь) – Կա վը տա փա կաց նում են, վա ռա րա նում կարմ րաց նում և 

դնում են գլխի քո սե րի վրա:
 Գո մե շի մած նի մեջ ծծում բի փո շի խառ նե լով ու տեց նում են, հե տո հինգ մաս 

խո զի ճար պի մեջ լու ծում են մի մաս սնդիկ և սրա նով օծում քո սո տի մար մի նը և 
ան մի ջա պես տաք թոն րի մեջ իջեց նում և այն տեղ մի քիչ պա հե լուց հե տո լո ղաց-
նում:

Քրտինք բե րել – Քրտինք բե րե լու հա մար գործ են ածում մա նու շա կի ծա-
ղիկ նե րից պատ րաստ ված թեյ կամ նրա նից և բրնձից եփած ար գա նակ: Եվ կամ 
խու նը բույ սից պատ րաս տած թեյ:

Օձի կծած – Մեծ քա նա կու թյամբ կո վի կաթ են խմաց նում:
Վա ռած աբե թով այ րում են կծված տե ղը:
Հրա շեկ եր կա թով այ րում (դա ղում) են կծած տե ղը:
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Տեղ գյու ղի մա սին գյու ղում ավան դա պա տում կա, որ, երբ առա ջին բնա կիչ-
նե րը, գա լիս են այդ տե ղան քը նա յե լու՝ բնա կու թյան հար մա րա վե տու թյան նկա-
տա ռու մով, նրան ցից մե կի երե խան ձո րում խո րա նում է եղեգ նյա շամ բու տում և 
հայտ նա բե րում մի աղ բյու րի ակունք, որը ներ կա յումս հայտ նի է «Շոր աղ բյուր» 
անու նով: Երե խան ետ վե րա դառ նա լով՝ հո րը հայտ նում է, որ մի լավ տեղ է գտել 
և այդ տե ղից էլ՝ հիմ վող գյու ղի ան վա նու մը Տեղ է կոչ վել:

Հին գյու ղա տե ղին Գո րիս-Ստե փա նա կերտ մայ րու ղուց դե պի ձախ գտնվող, 
ձո րի արև ա հա յաց լան ջին է հիմ վել՝ քա րան ձա վա յին, հե տա գա յում աշ խար հա-
շեն տնե րով, որ պի սիք ու նե ցել են հո ղե կտուր ներ:

20-րդ դա րասկզ բին գյու ղում հա տու կենտ տներ են թի թե ղյա ծածկ ու նե ցել, 
որոնք իրենց նյու թա կան իրա վի ճա կից ել նե լով կա րող էին այդ շռայ լու թյու նը 
իրենց թույլ տալ, օրի նակ՝ Սեյ րա նանց, Նա նա սունց, Ադո րունց տնե րը:

Գյու ղի բնակ չու թյու նը տար բեր վա յե րե րից է հա վաք վել և ան գամ 20-րդ 
դա րասկզ բին մի քա նի ըն տա նիք ներ, օրի նակ Աբունց Համ բար ձու մի, Ղա րաղշ-
լա ղե ցի Ստե փա նի ըն տա նիք նե րը ներ կա յիս Բեր դա ձո րից (Կա լա դա րա սի) են 
եկել և հիմ ա վոր վել Տեղ գյու ղում: Տո ղե րիս հե ղի նա կի նախ նի նե րը 17-րդ դա-
րում Նա խի ջև ա նի կող մե րից են եկել Տեղ գյուղ: Այս պես՝ Պե տի (Պետ րոս), Պու-
ղես (Պո ղոս) և Հրա պետ (Հայ րա պետ) եղ բայ րեն րը տե ղա փոխ վե լով Տեղ գյուղ՝ 
ճյու ղա վոր վել են 3 տոհ մե րի՝ Պե տունց, Պո ղո սյան, Հայ րա պե տյան: Ան գամ 20-
րդ դա րի 50 – 60-ական թվա կան նե րին Արա վուս գյու ղից մի շարք բնա կիչ ներ 
եկել և հիմ ա վոր վել են Տեղ գյու ղում, ըն տա նիք կազ մել և ճյու ղա վոր վել՝ Սու րե-
նը, Լենդ րու շը և այլք:

20-րդ դա րի 60-ական թվա կան նե րից սկսած գյու ղի բնա կիչ նե րը դուրս գա լով 
ձո րից՝ տներ են կա ռու ցել՝ հիմ ե լով նոր թա ղա մա սեր՝ Զերթ, Ծտա շեն, Օղ տին 
խութ, Ցի գա նա շեն, Քիմ լար, Էր գան խութ՝ Տեղ-Արա վուս ճա նա պար հի վե րին և 
ներ քին հատ ված նե րում, դե պի Ար ցախ ձգվող ճա նա պար հի աջ մա սում և այլն:

Որ պես պատ մա կան շի նու թյուն ներ՝ պահ պան վել են Մե լիք Բար խու դա րի 
ամա րա թը, դրա հա րև ա նու թյամբ եկե ղե ցին և քա րի օթա ղը: Ցա վոք չեն պահ-
պան վել (քանդ վել են) Նա նա սունց, Ադո րունց, Սեյ րա նանց պատ մա կան բնա կե-
լի երկ հար կա նի նե րը: Բնա կե լի տներ են կա ռուց ված նաև «Խութ վե րի ձո րի» 
ձախ և աջ մա սե րում: Հին գյու ղի ձո րում են գտնվում եր կու հնա մե նի աղ բյուր նե-
րը՝ «Շոր ախ պու րը» և «Կու ճի ախ պու րը»:

Տեղ գյու ղի շրջա կա հան դա մա սե րի, ձո րե րի  
և այլ աշ խար հագ րա կան վայ րե րի ան վա նում ե րը

Գո րիս-Քա րա շեն ճա նա պա րա հատ վա ծի՝ դե պի Խնա ծախ գնա ցող խաչ մե-
րու կից սկսած՝

1. Ձախ մա սում վեր է խո յա նում բարձ րա դիր բլրա շարք, որը Տեղ գյու ղի 
բար բա ռով կոչ վում է «չա լեր»: Դրան ցից յու րա քան չյու րը գյու ղի առան-
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ձին տոհ մի անու նով է կոչ վում, օրի նակ՝ Նա նա սունց չալ, Իսունց չալ և 
այլն:

2. Նշված բլուր նե րի ստո րո տում տա փա րա կից բխում է սա ռը աղ բյուր, որը 
կոչ վում է Քյահ րիզ: Ան վա նու մը թուր քա կան է, հայ կա կան տար բե րա կը՝ 
սա ռը ջրհոր: Ի դեպ. Նշված աղ բյու րի կող քին 1941 – 45 թթ.-ի Մեծ Հայ րե-
նա կան պա տե րազ մի մաս նա կից, եր ջան կա հի շա տակ Մու շեղ Մա րու-
թյա նը հու շա սե ղան է կա ռու ցել՝ ի հի շա տակ հա մա գյու ղա ցի, իր ման կու-
թյան ըն կեր Ար շակ Թո խուն ցի, որն ան հայտ կո րել է Վոլ խո վի ճա կա-
տա մար տում:

3. Նշված աղ բյու րից դե պի արև ե լեք՝ հա րա վից-հյու սիս, ձո րը կոչ վում է 
Մշնա հանդ:

4. Մշնա հան դին հա ջոր դող ձո րը Արա յուրդն է (ան վա նու մը կազմ ված է 
թուր քե րեն apa-արանք և jyrd – կա ցա րան, օջախ բա ռե րից): Այդ ձո րը 
սահ մա նա կից է Խնա ծախ գյու ղի հան դա մա սին:

5. Արա յուր դից հա րավ-արև ելք ձգվում է Բու լախ լար հան դա մա սը (ան վա-
նու մը թուր քա կան է, հա յե րեն՝ աղ բյուր ներ): Այդ հան դա մա սը սահ մա-
նա կից է Արա վուս գյու ղի հո ղա հան դակ նե րին:

6. Քյահ րիզ աղ բյու րից դե պի արև մուտք ձգվում են Բյա դին դո լա յեք 
կտրտրված թե քու թյուն նե րը՝ չա լե րի ներ քո, որոնց դի մաց Սան դուն թա-
փան է (Սան դուն բլու րը):

7. Սան դուն թա փա յից հա րավ գտնվող հան դա մա սը կոչ վում է Գյո ռուտ: 
Տեր մի նը թուր քա կան է, հա յե րեն՝ գե րեզ մա նոց: Կա վար կած, որ 1919թ. 
նո յեմ բե րին տե ղի ու նե ցած Շպկե սա րա հար թի ճա կա տա մար տի վայ րից 
հա վաք ված թշնա մու դի ա կա նե րը թաղ վել են այդ վայ րում:

8. Նշված վայ րից հա րավ-արև մուտք ձգվում է Շո րին ծոր ձո րա կը, որ տեղ 
կա սրբա տե ղի, որը կոչ վում է Քը մա խաչ:

9. Շո րին ծո րից ձախ՝ ար տա մե ջին է գտնվում մի փոքր բլրակ, որը կոչ վում 
է Մըտ ղըպ լուր (Մա տա ղի բլուր): Շո րին ծո րը ներ քև ում հատ վում է Խնձո-
րեսկ գյու ղի Զըրն գա նա ձո րի հետ: Այս ձո րի հա րև ա նու թյամբ հյու սի սից 
հա րավ-արև ե լեք ձգվում է Կու րա թին կետ ձո րը, որով հո սում է հա մա-
նուն գե տա կը: Գե տա կից աջ տա րած քը պատ կա նում է Խնձո րեսկ գյու-
ղին, իսկ ձախ մա սը՝ Տեղ գյու ղին: Նշված ձո րում մին չև 20-րդ դա րի 30-
ական թվա կան նե րը գոր ծել են մի քա նի ջրա ղաց ներ, որոն ցից նշա նա-
վոր է եղել Աբա լանց ջրա ղա ցը:

Կու րա թի գետ ձո րը վեր ջա նում է նախ կի նում ադր բե ջա նա բա նակ Վե րին 
Ջի ջիմ լու գյու ղի մոտ: Դե ռևս խորհր դա յին կար գե րի ժա մա նակ Ջի ջիմ լու գյու ղի 
մեր ձա կայ քում նշմար վել է քրիս տո նե ա կան քանդ ված եկե ղե ցու մա ցորդ ներ, 
և, ըստ ավան դու թյան, մոն ղոլ նե րի ու Լենկ-Թե մու րի ար շա վանք նե րի հե տև ան-
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քով գյու ղը հա յա թափ վել է: Գյու ղում հաս տա տա վել են թուր քեր և քրդեր: Հե տա-
գա յում եկե ղե ցին քանդ վել է և գյու ղի վե րին սա րա հար թում եկե ղե ցու քա րե րով 
կա ռուց վել է մու սալ մա նա կան զույգ քյում բազ ներ (գմբեթ ներ), որոն ցից մե կում 
թաղ ված է ինչ-որ նվա ճող զո րա պետ: Դրանք գտնվում են Խնձո րեսկ գյու ղից 
շուրջ 6 կմ դե պի հա րավ:

Տեղ և Կոռ նի ձոր գյու ղե րի հո ղե րը հատ վում են Տեղ գյու ղի հա րա վում, հիմ-
նա կա նում՝ Օհա նին ար խա ջի և Քչու ղին ծո րի շրջա կա հան դա մա սե րով: Ար խաջ 
թուր քե րեն է՝ ոչ խա րի մա կա ղա տե ղի:

Օհա նին ար խա ջի ից աջ Ղալ լու զա մի հար թա վայրն է: Տեր մի նը թուր քե րեն 
է, նշա նա կում է աղմկ ոտ դաշտ, արտ:

Տե ղա նուն նե րով բա վա կան հա րուստ է Տեղ գյու ղի արև ե լյան հատ վա ծը: 
Մշնա հանդ և Արա յուրդ ձո րակ նե րի մի ա խառն ման վայ րից սկսվում է Ցու ռա տա-
փի ձո րը: Այդ ձո րին զու գա հեռ կա մի այլ փոքր ձո րակ, որը կոչ վում է Պըկ լըճ-
կոռ: Նշված ձո րի և ձո րա կի հատ ման վայ րից դե պի ձախ կան երեք տե ղա նուն-
ներ՝ թառ, Աս կա րին ձոր և Աս կա րին խութ: Աս կա րին թա ռը վեր գետ նյա քա րան-
ձավ է, գետ նից շուրջ 2 – 3 մ բարձ րու թյամբ, որի հետ կապ ված է ան ցյա լի մի 
տխուր հուշ. 1930 թվա կա նի ամ ռա նը այս տա րա ծաշր ջա նի պա տու հա սել է ար-
տա սո վոր ջրհե ղեղ: Տար բեր վայ րե րում, ձո րե րում, ջրա ղաց նե րում գտնվող՝ Տե-
ղի շուրջ քսան գյու ղա ցի ներ ջրա հեղձ են եղել: Աս կա րին թա ռի շրջա կայ քում 
գտնվող հո ղի մշակ նե րը, հո տաղ ներ և հո վիվ եր հա վաք վում են հի շյալ թա ռում, 
ջրհե ղե ղից փրկվե լու նպա տա կով: Նրանց մեջ է լի նում նաև Սամ սոն Աղա բե-
կյա նը, որն իր ջո րի ով է լի նում: Բարձ րա նա լով թա ռը՝ բաց չի թող նում ջո րու եր-
կա թյա օղա պա րա նը: Կող քին գտնվող նե րը հոր դո րում են ջո րուն ազատ ար ձա-
կել, սա կայն նա, օղա պա րա նը փա թա թե լով իր ձեռ քին, հա մա ռո րեն պա հում է 
ջո րուն: Ահագ նա ցող հե ղե ղը նրան դուրս է քա շում վեր գետ նյա քա րան ձա վից և 
ալիք նե րի մեջ առ նե լով՝ ջո րու հետ մի ա սին քշում-տա նում է: Հե տա գա յում պարզ-
վում է, որ ջո րին դուրս է պրծել հե ղե ղի բե րա նից, իսկ Սամ սո նը խեղդ վել է:

Ցու ռա տա փի ձո րից քիչ ներ քև Օխ նախ պուր աղ բյուրն է, իսկ շուրջ 1 կմ ներ-
քև՝ Քա րախ պուր աղ բյու րը: Քա րախ պու րի ձո րա կում գյու ղա ցի նե րը հո ղա մա-
սեր, բոս տան ներ են ու նե ցել, որոն ցում աճեց րել են կար տո ֆիլ, լո բի և դդում: Ներ-
կա յումս, բա ցի հա տու կենտ պահ պան վող բոս տան նե րից, զգա լի մա սը լքված է:

Արա վուս գյուղ գնա ցող ճա նա պար հի աջ մա սում Տեղ գյու ղի հո ղա տա րած-
քից բխում է մի քաղց րա համ աղ բյուր, որը կոչ վում է Նաղ դա լի: Այդ աղ բյու րից 
հիմ ա կա նում օգտ վում են արա վուս ցի նե րը: Աղ բյուր րի ձո րը վերջ նա մա սում 
հատ վում է Ադո րը բա ղի ձո րի հետ, որի աջ մա սում վեր է խո յա նում դա ժա նա տե-
սիլ Օփա քեր ծը՝ հսկա և բարձր ժայ ռը, որի հետ կապ ված են շատ սրտաճմ լիկ 
պատ մու թյուն ներ. Տեղ գյու ղի բնա կիչ նե րից ոմանք տար բեր ժա մա նակ նե րում 
տար բեր պատ ճառ նե րով ինք նաս պա նու թյուն են գոր ծել՝ ցած նետ վե լով այդ 
ժայ ռից: Մաս նա վո րա պես 1941 – 45 թթ.-ի Մեծ հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա-
րի նե րին Տեղ գյու ղի բնակ չու հի Անու շը ստա նա լով որ դու՝ Գրի գոր Հով հան նի-
սյա նի զոհ վե լու լու րը, լո ղա նում է, հագ նում իր ազ գա յին նոր տա րա զը, և մե կու-
սի հայտն վե լով այդ ժայ ռի պռնկին՝ իրեն ցած է նե տում:
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Ձո րի ձախ մա սում Ադո րը բաղն է՝ տեր տե րի այ գին և մի հնա մե նի շի նու-
թյուն: Այ գին և շի նու թյու նը ժա մա նա կին հան դի սա ցել են Տեղ գյու ղի եկե ղե ցու 
սե փա կա նու թյու նը:

Ադո րը բա ղի ձո րից ձախ՝ զու գա հեռ Ղու ռու չեն գու նե յի ձորն է, որի աջ մա-
սում նշա նա վոր Խո նուն թառն է: Խո նան երի տա սարդ պար մա նու հի է եղել, և, 
ըստ ավան դու թյան, մաս նակ ցել է մոն ղոլ նե րի դեմ մղված ճա կա տա մար տին և 
զոհ վել այդ վեր գետ նյա ան ձա վում: Ղու ռու չեն գու նե յի (գու նեյ բա ռը թուր քե րեն 
է, այդ պես է կոչ վում ձո րի արև ե լե ա հյաց կող մը) ձո րը ներք նա մա սում հատ վում 
է Սեյ րա նանց ծո րի հետ: Սեյ րա նանք Տեղ գյու ղի ստեղ ծա րար, նա խա ձեռ նող և 
գոր ծա րար տոհմ է եղել: Դե ռևս 45 տա րի առաջ ձո րում պահ պան վում էր նրանց 
երկ հար կա նի տու նը և թթե նու այ գին: Խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մից 
հե տո այդ տոհ մը հա նի րա վի բոլ շև իկ նե րի կող մից ար մա տա խիլ ար վեց: Ոմանց 
գնդա կա հա րե ցին, մա ցած նե րին՝ առանց սե ռի խտրա կա նու թյան, աք սո րե ցին 
Ալ թա յի երկ րա մաս և Սի բիր:

Նշված ձորն ավարտ վում է՝ հաս նե լով Մե լի քին կա մուր ջին: Այդ կա մուր ջը 
կա պում է ՀՀ-Ար ցախ միջ պե տա կան ճա նա պար հը, որը կա ռուց վել է դե ռևս ցա-
րա կան իշ խա նու թյուն նե րի օրոք:

Կա մուր ջից ներ քև սկսվում է Քու չու ղին ծո րը (քո չո ղին ձոր): Բո լոր հիմ քե րը 
կան պնդե լու, որ հի շյալ ձո րը դե ռևս վաղ միջ նա դա րում, ընդ հուպ մին չև մոն ղո-
լա կան և լենկ թե մու րյան ար շա վանք նե րը, խիտ բնա կեց ված է եղել: Այդ են վկա-
յում պատ մամ շա կու թա յին կա ռույց նե րի մա ցորդ նե րը և տե ղա նուն նե րը. Օրի-
նակ՝ Հինգ շե նա տեղ, Կոտ րած եղ ցին, Սը ռը եղ ցին, Խրո վը, Ճգնա վե րը:

Կոտ րած եղ ցին (կի սա վեր եկե ղե ցի) գտնվում էր Դալ լա քանց բա ղի մոտ:
Խրով ան վան հետ կապ ված ավան դա պա տում կա, ըստ որի Մով սես Խո րե-

նա ցին որոշ ժա մա նակ ճգնել է և ապ րել է այդ քա րայ րում:
Սը ռը եղ ցի եկե ղե ցին կա ռուց ված է Քու չու ղին ծո րի և Կրա ծո րի (գա րու ձոր) 

մի ա խառն ման հա տույ տում՝ լան ջի բարձր բազ կա ծալ քի վրա՝ հե թա նո սա կան 
տա ճա րի հիմ քի վրա:

Սը ռը եղ ցու վե րև ում կա մեծ տա փա րակ, որը կոչ վում է Քա րա կալ: Այն ներ-
կա յումս ար տա տե ղի է: Դե ռևս 20-րդ դա րի 70-ական թվա կան նե րին նշված տա-
փա րա կի եզ րին՝ դե պի քու չու ղին ծո րը եր կու դամ բա րան ներ են հայտ նա բեր վել 
և պեղ վել պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Օնիկ Խնկի կյա նի կող մից: 
Պեղ ված դամ բա րան նե րը ծածկ ված են եղել կրա քա րի (շոր քար) սա լե րով, իսկ 
հա րա կից տա փա րա կը կոչ վում է քա րա կալ, ուս տի հաս տա տուն կեր պով կա րե-
լի է պնդել, որ այդ տա րած քը ժա մա նա կին դամ բա րա նա դաշտ է եղել:

Քա րա կա լից ձախ Շլո րի քոլ (թուփ) հան դա մասն է, աջ մա սում՝ Կռա հետն է:
Ճգնա վե րը քա րայր է, որ տեղ ան ցյա լում ոմ աս կետ ճգնա վոր է ճգնել, իսկ 

Հինգ շե նա տե ղից հյու սիս կա մի քա րայր, որը կոչ վում է Մուղ դու սու քրա տակ, 
որ տեղ էլ ճգնել է մուղ դու սին:

Ի դեպ, Քու չու ղին ծո րում կան որոշ վայ րի կեն դա նա տե սակ ներ՝ լու սան, 
վայ րի կա տու, փոր սուղ, եքիդ նա՝ խո զուկ, սո ղու նե րից՝ գյուր զա, հայ կա կան իժ, 
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լոր տու: Կրա ծո րում օձա տե սակ կա, որը այ ծի պես մկկում է, պա տա հել է, նաև 
թեր զար գա ցած թև ե րով օձ:

Տեղ-Կոր նի ձոր ճա նա պար հի ձախ և աջ հո ղա հան դակ նե րը կոչ վում են Եր-
գան խութ (եր կար բլուր), շա րու նա կու թյու նը Ճոխ տակ հղցեն է (ջուխտ ճա նա-
պարհ):

Մին չև գյու ղի էլէկտ րա ղա ցի կա ռո ւու մը, ընդ հուպ մին չև 50-ական թվա կան-
նե րը, Քչու ղին ձո րում գոր ծել են մի քա նի ջրա ղաց ներ՝ Դրա վանց, Նա նա սունց, 
Շե գունց:

Տեղ գյուղն ու նե ցել է նաև դար բին նե րի ամ րա կուռ բա նակ, որոնք հայտ նի 
են եղել ողջ Սյու նի քում: Նրանց ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վել են ան գամ մո տա-
կա թուրք բնակ չու թյու նը: Հի շա տակ վե լու ար ժա նի են Հաս րա թյան նե րի տոհ-
մից՝ Ղա զար Պե տո սյա նը, Մկրտի չը, Սա հա կը, Աթա նե սանց Ար մե նա կը, Էլյա-
զյան Հա րու թյու նը (Թու նա նը), Ար տա վազ դը, Ու նա նանց Սե րո բը, Ղա զուն Սե-
րո ժը, Հաս րա թյան Պետ րո սը, Օսե փը, Ափունց Հա րու թյու նը և այլք:

Բրուտ նե րից հայտ նի է եղել Բա լա չունց Պա րո նը:
Քար գործ վար պետ նե րից հայտ նի էր Գրի գոր Հայ րա պե տյա նը (Բուլ կա նը), 

ով տա պա նա քա րե րի պատ վեր էր ըն դու նում նաև թուր քե րից ու քրդե րից:
Թի թե ղա գործ նե րից հայտ նի էին Հու պու պին Սե րո ժը (Սե րյո ժա Հայ րա պե-

տյան), նրա եղ բայր Հու պու պին Իսա կը, Գի լին Վա ղոն (Վա ղար շակ Հայ րա պե-
տյան), Սա կունց Հո վի կը, Ու նա նանց Սե րո բը (Սե րոբ Սի մո նյան):

Տեղ գյուղն ու նե ցել է ֆի զի կա պես շատ ու ժեղ, վառ ան հա տա կա նու թյուն-
ներ.

ա) Խորհր դա յին կար գե րի ժա մա նակ հայ կա կան և ադր բե ջա նա կան ֆեր-
մա նե րը բարձ րա նում էին Բա զար չայ սա րը: Թուրք հո վիվ ե րից մի աժ դա հա 
ահու սար սա փի մեջ է պա հել հայ սար վոր նե րին՝ բազ միցս ծե ծի են թար կե լով մի 
շարք հայ անաս նա պահ նե րի: Տեղ գյու ղա ցի հո վիվ Կի զի րանց (Գզի րանց) Արա-
մը մի օր հան դի պում է այդ աժ դա հա յին, որի անու նը Էշակ Քյա րամ է եղել: Արա-
մը ձեռ նա մա տի է բռնվում թուր քի հետ և իր եր կա թյա ձեռ քե րով այն պես է կաշ-
կան դում թուր քին, որ վեր ջինս ոչինչ չի կա րո ղա նում անել: Գեր մարդ կա յին ճի-
գե րով թուր քը դուրս է պրծնում Արա մի ձեռ քից և դի մում փա խուս տի: Այդ օր վա-
նից թուր քի ան պար տե լի ու թյան առաս պե լը հօդս է ցնդում և հայ սար վոր նե րը 
հան գիստ շունչ են քա շում:

բ) Խորհր դա յին իշ խա նու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան անաս նա-
պա հա կան ֆեր մա նե րը ձմռա նը իջ նում էին Մու ղա նի դաշ տա վայր և անա սուն-
նե րի ձմե ռում անց կաց նում էին այդ տեղ, քա նի կլի ման մեղմ էր և բա րե բեր: 
Բա ցա ռու թյուն չի կազ մել նաև Տեղ գյու ղի անաս նա պա հա կան ֆեր ման: Բայց 
քա նի որ կե րը անա սուն նե րին լի ո վին չէր բա վա րա րում, յու րա քան չյուր ֆեր մա 
բեռ նա տար նե րով մամ լած խոտ և խտաց րած կեր էին տա նում իրենց ֆեր մա նե-
րին:

Տեղ գյու ղի կոլտն տե սու թյան ավ տո վա րորդ Մաք սել Բա լա սա նյա նը (Կա-
ծա նին Մաք սե լը) բե ռը տեղ հասց նե լով՝ նկա տում է, որ գյու ղի անաս նա պահ-
ներն ու հո վիվ ե րը շվա րած վի ճա կում են. մի հսկա թուրք մին չև գոտ կա տե ղը 
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մեր կա ցած հա րայ է տա լիս, թե մի ար ժա նա վոր հայ հա կա ռա կորդ թող դուրս 
գա իր հետ ըմբ շա մար տե լու, և ոչ ոք տե ղից չի շաչժ վում: Մաք սե լը իջ նում է բեռ-
նա տա րից և զգա լով, որ ազ գա յին ար ժա նա պատ վու թյուն է ոտ նա կոխ ար վում, 
հայ տա րա րում է, թե ին քը պատ րաստ է մրցե լու թուր քի հետ: Բա ցի հա յե րից 
ներ կա են լի նում նաև բազ մա թիվ թուրք հո վիվ եր, կա նայք և երե խա ներ: Պայ-
մա նը մեկն է լի նում. պարտ վո ղը պետք է հաղ թո ղի պատ վին եր կու ղոչ (ոչ խար) 
մոր թի:

Մաք սե լը գրկե լով թուր քին՝ չի թող նում, որ նա ուշ քի գա և վեր բարձ րաց նե-
լով՝ գե տին է զար կում հա կա ռա կոր դին՝ թի կուն քը հպե լով գետ նին: Թուր քը 
ամո թա հար բարձ րա նում է և Մաք սե լի հաս ցե ին նե տում՝ «նա մարդ հայ», սա-
կայն ստիպ ված է լի նում պայ մա նը կա տա րել:

գ) Տեղ գյու ղա ցի Դու րունց Ռու բե նը բա զար չա յի սա րում կռվի է բռնվում մի 
ամե հի ար ջի հետ և հով վա կան մա հա կի հուժ կու հար վա ծով գետ նին է տա պա-
լում ար ջին, որի ար դյուն քում ար ջի փո րը թու լա նում է:

ՏԵՂ ԳՅՈՒ ՂԻ ԱՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԿԵ ՐԱ ԿՈՒՐ ՆԵ ՐԸ

(1999) Շփոթ

Պատ րաս տում են սև ալյու րից. ալյու րը բո վում են այն քան, մին չև դառ նում 
է ոս կե գույն: Բո ված ալյու րը մա ղում են, վրան ավե լաց նում սա ռը ջուր և եփում 
մին չև պնդա նա լը: Մա տու ցե լիս ափ սեի մեջ լցված շփո թի մեջ փոս են ար նում, 
մե ջը լցնում սո խե ռած, կող քե րին՝ շա քա րա վազ և տաք-տաք մա տու ցում:

(2000) Խա շիլ

Ցո րե նը բո վում են, աղում, աղա ցա ծը կրկին բո վում են կրա կի վրա, վրան 
ավե լաց նում են ջուր և եփում մին չև պնդա նա լը: Մա տու ցում են սո խե ռա ծով ու 
թա նով (հար գի է չոր թա նը):

Թա նա պուր117

(2001) (Եփած թան սո խով և յու ղով)

Պինդ մա ծու նից գնդեր են պատ րաս տում, թո ղում են արևի տակ, որ չո րա-
նա, հե տո լցնում են փայ տյա տար րա յի մեջ (մրթա բա) և տրո րում: Տրոր ված 
զանգ վա ծի վրա ավե լաց նում են տաք ջուր և եփում: Եփե լու ըն թաց քում կտրտած 
գլուխ սոխ են ավե լաց նում թա նին և շա րու նա կում եփել: Վեր ջում ավե լաց նում 
են ուրց, անա նուխ, կամ այլ կա նա չի՝ ըստ ճա շա կի:

117 Սպաս (Ծ. Կ.):
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(2002) Պ⅔ւտ118

Պատ րաս տում են բո ված ցո րե նի մանր տե սա կից. մանր գնդիկ ներ են 
անում, թրջում են դո շա բով և մա տու ցում որ պես քաղց րա վե նիք: Օգ տա գոր ծում 
են նաև փո րա ցա վի ժա մա նակ:

(2003) Տհալ119

(Ձմեռ վա հա մար պա հա ծո յաց ված միս)
Ջա հել խո շոր անա սու նի մի սը ոսկ րա հան են անում, եփում, հա լած յուղ են 

լցնում վրան, շա րում կա րա սի կամ արծ նա պատ տար րա յի մեջ ու ծած կում: Պա-
հում են սա ռը տե ղում՝ որ պես ձմռան պա շար:

(2004) Կուն չուլ

Սո խե ռա ծին ավե լաց նում են չոր հա ցի կտոր ներ, վրան լցնում եռաց րած 
ջուր և եփում 15 րո պե: Երբ ար դեն պատ րաստ է, ձուն կոտ րում են մե ջը, խառ-
նում, ավե լաց նում են անա նուխ ու տաք-տաք մա տու ցում:

(2005) Ավե լու կով տա պա կա

Ման րաց րած ավե լու կի վրա ջուր են լցնում և թող նում եռա: Առա ջին եռից 
հե տո ջու րը թա փում են, որ դառ նու թյունն անց նի, սա ռը ջրով լվա նում, վրան 
կրկին ջուր լցնում և եփում: Եփած ավե լու կը քա մում են, լցնում սո խե ռա ծի վրա 
և տա պա կում: Մա տու ցում են սխտո րով:

118  Մյուս ազգագրական շրջաններում պատրաստվող փոխինդն է (Ծ. Կ.):
119  Մյուս ազգագրական շրջաններում պատրաստվող ղավուրման է (Ծ. Կ.):
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ՍՅՈՒ ՆԻ ՔԻ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ամ փո փում

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» վեր նագ րով աշ խա տան քը ներ կա յաց նում է 
տա րա ծաշր ջա նի տպա գիր և ան տիպ բա նա հյու սա կան հա րուստ ժա ռան գու թյու-
նը: Այն իրա կա նաց վել է ՀՀ ԿԳՍՄ նա խա րա րու թյան Գի տու թյան կո մի տեի 
տրա մադ րած ֆի նան սա վոր մամբ՝ 18T-6F194 գի տա կան թե մա յի շրջա նակ նե րում:

Սյու նի քի (Զան գե զու րի ազ գագ րա կան շրջան) մար զից գրառ ված ժո ղովր-
դա կան բա նա հյու սու թյու նը բազ մա ժանր ու բազ մաբ նույթ է. հե քի աթ ներ, ավան-
դու թյուն ներ, զրույց ներ, առած-ասաց վածք ներ, անեծք-օրհ նանք ներ, հա նե լուկ-
ներ, հո րո վել ներ, աշ խա տան քա յին, օրո րո ցա յին, հար սա նե կան, սգո եր գեր, 
խա ղիկ ներ, ջան գյու լում եր, հու շա պա տում եր, որոնք պատ մել են բա նա սաց-
ներ Հով հան նես Մկրտչյան-Զա քա րյա նը, Անուշ Լա լա յա նը, Վար սե նիկ Մա նու-
կյա նը, Գուր գեն Օր դյա նը, Գու սան Աշո տը, Աշուղ Աթան և այլք: Ան վա նի բա նա-
հա վաք ներ Սե րո Խան զա դյա նի, Մի քա յել Առա քե լյա նի, Մու շեղ Գև որ գյա նի, 
Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նի, Մի քա յել Ավ չյա նի կող մից գրառ ված Սյու նի քի բա նա-
հյու սու թյու նը պահ վում է Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի մշակ-
ված (FFII, FFIV, FFV, FFVII, FFVIII, FFXI, FFXII) և չմշակ ված ֆոն դե րում, որոնց 
մեծ մասն իր ար ժա նի տեղն է գտել ժո ղո վա ծո ւում: Ժո ղո վա ծո ւի հա մա պա տաս-
խան բա ժին նե րում զե տեղ ված են 1967թ. Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս-
տի տու տի գի տաշ խա տող նե րից կազմ ված Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան 
խմբար շա վի գրա ռած նյու թե րից, որոնք պահ վում են ՀԱԻ FFVII ֆոն դում: Բա-
նա հյու սա կան խմբար շա վը գլխա վո րել է բա նա գետ Ար տա շես Նա զի նյա նը, որի 
ան դամ երն էին Սար գիս Հա րու թյու նյա նը, Ժե նյա Խա չատ րյա նը, Վե նե րա Սա-
հա կյա նը: Աշ խա տան քը հա մալր վել է նաև տար բեր ժան րա յին ժո ղո վա ծու նե-
րում և հնա տիպ ամ սագ րե րում լույս տե սած բա նա հյու սա կան նյու թե րով:

2019 թ.-ին թե մա տիկ մեր խում բը (ղե կա վար՝ Թա մար Հայ րա պե տյան, ան-
դամ եր՝ Գո հար Մե լի քյան, Սի րա նուշ Առա քե լյան, Ալի նա Կի րա կո սյան) դաշ-
տա յին աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում գրա ռել է Սյու նի քի մար զի շրջան նե րի 
(Գո րիս, Սի սի ան, Կա պան, Մեղ րի) ու հա մա պա տաս խան բնա կա վայ րե րի բա-
նա հյու սու թյան ներ կա վի ճա կը, ժա մա նա կի մեջ բա նա վոր մշա կույ թի կրած փո-
փո խու թյուն նե րը (տրանս ֆոր մա ցի ան), որոնք հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն հե-
տա գա ու սում ա սի րող նե րի հա մար վեր լու ծե լու բա նա վոր խոս քի՝ տա րա ծա ժա-
մա նա կա յին փո փո խու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված տե ղա շար ժե րի բնա կա նոն 
գոր ծըն թաց նե րը:

«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» վեր նագ րով ամ բող ջա կան ու հա մա կարգ-
ված աշ խա տու թյու նը տար բեր ժան րե րով և մո տի վա յին բազ մա զան զու գա հեռ-
նե րով պատ կա նում է ժո ղովր դա կան ավան դու թյան հնա գույն տի պին և վառ 
երև ա կա յու թյամբ, էթ նոմ շա կու թա յին ինք նա տիպ լու ծում ե րով պատ մա ճա նա-
չո ղա կան մեծ ար ժեք է ներ կա յաց նում:
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«Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը» ժո ղո վա ծուն բաղ կա ցած է հե տև յալ բա ժին-
նե րից.

1.  Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն
2.  Քնա րա կան բա նա հյու սու թյուն
3.  Բա նա ձև ա յին-ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյուն
Ժո ղո վա ծուն ու նի.
ա) Նե րա ծու թյուն, բ) հիմ ա կան բնագ րեր, գ) հա վել ված I, գի տա կան տա-

ռա դար ձու թյամբ նմուշ ներ դ) հա վել ված II, ասա ցող նե րի և բա նա հա վաք նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ, ե) ծա նո թագ րու թյուն ներ, զ) բա ռա րան, է) բա-
նա հյու սա կան նյու թե րի ցանկ՝ ըստ ծագ ման վայ րի, բա նա սա ցի, գրա ռո ղի, ը) 
հա տուկ անուն նե րի՝ անձ նա նուն նե րի և տե ղա նուն նե րի ցան կեր, թ) հա մա ռո-
տագ րու թյուն ներ և օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցանկ, ժ) ռու սե րեն, անգ լե-
րեն ամ փո փում եր:

Նե րա ծա կան մա սում պատ կե րա ցում է տրվում «Սյու նի քի բա նա հյու սու-
թյու նը» թե մա յի ընտ րու թյան, քննվող խնդիր նե րի էու թյան և բո վան դա կու թյան, 
ժա մա նա կագ րա կան տար բեր ընդգր կում ե րով դրանց գրանց ման, դա սա կարգ-
ման, անձ նագ րա վոր ման աշ խա տանք նե րի կա րև ո րու թյան մա սին: Անդ րա դարձ 
է կա տար վել Գո րի սի բար բա ռի հնչյու նա կան և ձև ա բա նա կան առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին, շա րադր վել է պատ մա աշ խար հագ րա կան հա մա ռոտ ակ նարկ՝ 
Մեծ Հայ քի ին նե րորդ նա հան գի՝ Սյու նիք-Զան գե զու րի մա սին:

Սյու նի քից գրառ ված հե քի աթ նե րի թե մա տիկ ու մո տի վա յին փո խառն չու-
թյուն նե րը, որ պես հա մաշ խար հա յին բա նա հյու սա կան մշա կույ թի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս, ծա նո թագ րու թյուն նե րում ին դեք սա վոր վել են ըստ Հանս-Յորգ Ու թե րի 
«Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» եռա մաս նշա ցան կի, որով ներ կա յումս 
առաջ նորդ վում են հե քի ա թա գի տա կան մի ջազ գա յին շրջա նակ նե րը:

Սյու նի քի բա նա հյու սու թյու նը Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րից գրառ ված 
ազ գա յին եր կա ցան կի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում:

Իրա կա նաց ված նա խագ ծի շրջա նակ նե րում ժա մա նա կագ րա կան տար բեր 
ընդգր կում ե րով, տպա գիր և ան տիպ ժան րե րով հայ բա նա գի տու թյան մեջ 
առա ջին ան գամ հա մա կարգ վել է Սյու նի քի բա նա վոր ավան դու թյան՝ վի պա-
կան, քնա րա կան, ասույ թա բա նա կան ողջ ժա ռան գու թյու նը, որով էլ Սյու նի քի 
մար զը գի տա կան հան րու թյանն է ներ կա յա նում և հան րահռ չակ վում որ պես մեկ 
ամ բող ջա կան բա նա հյու սա կան մշա կու թա յին տա րածք:
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FOLKLORE OF SYUNIK

Summary

The “Folklore of Syunik“ presents opulent printed and manuscript folklore 
heritage of the Syunik region. The work has been implemented with the funding 
support of the State Committee of Science of the Ministry of Education, Science, Sport 
and Culture of the Republic of Armenia within the framework of the research project 
18T-6F194.

Folklore recorded from the province of Syunik (Zangezur ethnographic region) is 
multi-genre and diverse: folktales, legends, talks, proverbs, curses, blessings, riddles, 
horovels, lullabies, labour, wedding and mourning songs, games, rhymes and memoirs, 
told by storytellers Hovhannes Mkrtchyan-Zakaryan, Anush Lalayan, Varsenik 
Manukyan, Gurgen Ordyan, Gusan Ashot, Ashugh Atan and others.

Recordings of Syunik Folklore collected by well-known folklorist-collectors Sero 
Khanzadyan, Mikael Arakelyan, Mushegh Gevorgyan, Zareh Ter-Minasyan, Mikael 
Avchyan are kept in processed and unprocessed funds of archives of the Institute of 
Archeology and Ethnography (FFII, FFIV, FFV, FFVII, FFVIII, FFXI, FFXII), hence a 
considerable part of these materials has been included in the collection. The collection 
also contains materials from 1967 field-trip compiled by researchers of the Zangezur 
Folklore Group of the Institute of Archeology and Ethnography NAS, which are kept 
in the FFVII archive fund of the Institute. Zangezour Folklore Group was led by the 
folklorist Artashes Nazinyan, the members of the group project were Sargis 
Harutyunyan, Zhenya Khachatryan, and Venera Sahakyan. The work is also 
supplemented with folklore materials published in various collections of different 
genres and in old magazines.

In 2019, our theme group (led by Tamar Hayrapetyan, members: Gohar Melikyan, 
Siranush Arakelyan, Alina Kirakosyan) recorded the current state of folklore in the 
province of Syunik (Goris, Sisian, Kapan and Meghri regions). The group focused on 
the changes (transformations) of the oral culture over time enabling further researchers 
to carry studies on the collected data, and to analyze time and space variations which 
are natural for folk narratives.

The collection entitled “Syunik Folklore” is a complete and systematic work 
presenting various genres and motive parallels of texts of folk tradition and is of great 
historical and educational value due to original ethno-cultural solutions and cognitive 
interpretations.

The collection “Folklore of Syunik” comprises the following sections:
1. Epic folklore
2. Lyrical folklore
3. Formula-paremiological folklore
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The collection consists of:
a) Introduction, b) main texts, c) appendix I, sample pieces with scientific 

transliteration d) appendix II, information on storytellers and folklore collectors,  
e) annotations, f) dictionary, g) list of folklore materials by place of origin, storyteller, 
collector, h) lists of proper names: personal names and toponyms, i) lists of abbreviations 
and references, j) summaries in Russian and English.

Introduction reveals the choice of the theme of the collection, the essence and 
content of the issues under consideration, the importance of recording folklore pieces, 
classification and documenting with different chronological coverages. Reference has 
also been made to the phonological and morphologic peculiarities of the Goris dialect, 
as well as a brief historical-geographical overview on Syunik-Zangezur as the ninth 
province of Great Armenia has been presented.

The theme and motif interrelations of folktales recorded from Syunik have been 
indexed in the notes according to Hans-Jorg Uther’s classification of “International 
Fairy Tale Types” presenting Syunik folktales as an integral part of the world folklore 
culture.

The folklore of Syunik is an integral part of the national repertoire recorded from 
different regions of Armenia.

Within the framework of the implemented project, the whole heritage of Syunik 
oral tradition has been assembled and systematized into a collection with epic, lyrical 
and paremiological repertoires, including recordings, manuscripts and archive materials 
with different chronological references, thus promoting Syunik folklore and presenting 
it to the scientific community as a complete cultural area.
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ФОЛЬКЛОР СЮНИКА

Резюме

 «Фольклор Сюника»- фундаментальная  работа, представляющая богатое 
пе чатное и рукописное фольклорное наследие региона. Работа была выполнена 
при финансовой поддержке Государственного комитета по науке МОНСК РА в 
рам ках научного проекта 18T-6F194.

Фольклор, записанный в Сюнике (Зангезурский этнографический район), 
раз нообразен и представлен почти во всех жанрах: сказки, легенды, сказы, по-
словицы, проклятия и благословения, загадки, оровелы, колыбельные, свадебные 
и траурные песни, игры, загадки и воспоминания, рассказанные такими фоль-
клористами как  Ованес Мкртчян-Закарян, Ануш Лалаян, Варсеник Манукян, 
Гур ген Ордян, Гусан Ашот, Ашуг Атан и другие.

Сюникский фольклор, записанный известными собирателями фольклора 
Се ро Ханзадяном, Микаэлом Аракеляном, Мушегом Геворгяном, Заре Тер-Ми-
насяном и Микаэлом Авчяном, хранится в обработанных (FFII, FFIV, FFV, FFVII, 
FFVIII, FFXI, FFXII) и необработанных архивных фондах Института археологии 
и этнографии. Большая часть этих материалов нашла достойное место в данном 
сборнике. В соответствующие разделы сборника включены также материалы, 
записанные в 1967 г. Зангезурской экспедиционной группой фольклористов Ин-
сти тута археологии и этнографии (материалы хранятся в фонде AIF FFVII). Экс-
педицией руководил фольклорист Арташес Назинян, членами группы были 
Саркис Арутюнян, Женя Хачатрян, Венера Саакян. В работу включены также 
фольк лорные материалы, опубликованные в сборниках разных жанров и в 
первопечатных журналах.

В 2019 году наша тематическая группа (руководитель Тамар Айрапетян, 
участ ники: Гоар Меликян, Сирануш Аракелян, Алина Киракосян) зафиксировала 
современное состояние фольклора в соответствующих населенных пунктах Сю-
ник ской области (Горис, Сисиан, Капан, Мегри). Особое внимание было уделено 
изменениям (трансформациям) устной традиции, что позволит исследователям в 
дальнейшем анализировать преображения устного фольклора, которые являются 
естественными процессами в устной традиции и обусловлены временными и 
пространственными факторами. 

Фундаментальная и систематизированная работа «Фольклор Сюника» со дер-
жит в себе произведения разных жанров народной традиции с различными па-
раллелями между мотивами, а своими яркими и самобытными этнокультур ными 
решениями представляет большую историческую и познавательную цен ность. 

Сборник «Фольклор Сюника» состоит из следующих разделов:
1. Эпический фольклор
2. Лирический фольклор
3. Формульно-паремиологический фольклор
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Работа состоит из:
а) введения, б) основных текстов, в) приложения I, тексты с транскрипциями 

г) приложения II, сведения о сказителях и фольклористах-собирателях, д) при-
мечаний, е) словаря, ж) списка фольклорных материалов по месту происхождения, 
сказителю и собирателю з) указателей личных имен и наименований местностей 
(топонимов), и) списков аббревиатур и использованной литературы, к) резюме на 
русском и английском языках.

Во введении представлены выбор темы «Сюникский фольклор», кон цеп-
туаль ные решения и содержание выдвинутых вопросов, необходимость 
собирания, классификации и документирования фольклорных произведений с 
разным хронологическим охватом. Дано представление о фонологических и 
морфологических особенностях горисского диалекта, составлен краткий 
историко-географический обзор о Сюник-Зангезуре, девятой провинции Великой 
Армении.

Сказки, записанные из Сюника являются неотъемлемой частью мировой 
фольклорной культуры. Тематические и мотивные взаимодействия сказок 
Сюника   проиндексированы в соответствии с указателем типов сказок Ханса-
Йорга Утера «Международные типы сказок», которым в настоящее время 
руководствуются в международной фольклористике. Сюникский фольклор - 
неотъемлемая часть национального репертуара, записанного из разных регионов 
Армении.

В рамках осуществленного проекта впервые в армянской фольклористике, 
было систематизировано все устное наследие Сюника – эпическое, лирическое и 
паремиологическое, с учетом хронологического порядка и всех особенностей, с 
печатными и рукописными текстами, с чем и Сюникская область предстает 
перед научной общественностью как одно единое фольклорное культурное 
пространство.
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ I

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ՝ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ԳԻՏԱԿԱՆ  
ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ՔԸ ՌԱ ՍՈՒՆ ԸՍ ԿԷ ՍՈՒՐ120

Մին հե տի Մե լիք Ջհան գի րը կան չիլ ա տվալ ու րան մըհ լան քռա սուն հըրթն-
տէր պա ռավ կը նէկ, ղու նու ղա տա նը ջար գին նըս տըց նիլ ա տը վալ, ասալ թօ(ղ) 
զու րուց անեն մին չև լօ խուն քը կը հը վաք վէն:

Հէնց վեր խա բա րը տա րան թա քը ռաս սուն կը նան քի քը յե կալ էն, հէն էն ծը-
լը պա տակ նըս տօ տած, մէ լիք Ջհան գի րը էն ղա լին բե ղէ րը հը լու րի լավ նի մը տավ 
ղու նա ղա տոն, լօխ ճին պա րյօր ասէց, համ էլ աշ կին տա կա վը մուշ տա րու աշ կավ 
լօխ ճին տըն դը ղէց:

Քը ռա սուն կը նա նի քը մին-մի նի յեն դա, աս տը ծու պա րին, աս տը ծու պա րին 
ըսէ ցին:

Մէ լի քը հըր ցը րուց. — Տուք գյու դում է՞ք, թա ծէզ հին չի հե տի եմ կան չալ:
Ընդ րանք էլ թա. — Շը տե ղա՞ն ենք գյու դում, տու կան չալ էս Աղա Մէ լիք, մեք 

էլ յէ կալ էնք:
— Դէ՛ վեր գյու դում չէք, յէս ասէմ, յես կան չալ էմ էն կը նա նու ցը, հու վերք ու-

րանց հըրթ նէ րին նը հետ սէ րավ են, ջան էն ասում, ջան լը սում, ու րուր ըրէ վավ 
ուր թում օտում, հու վեր ծը զա նա ու րան հարթ նին նը հետ բա րիշ չի, սաղ օրը կը-
ռէվ էն անում ու րուր մէս օտում, յա էլ խը ռօվ էն ու րուր անա, թօ(ղ) յէր կէ նան քյի-
նան ու րանց տը նէ րը:

Մէ լի քին էս խօս կին յը րան, էտ կը նա նի քը մին-մի նի յէդ նա, տը ղըր նէ րան 
յէր կտան տուս տա ռան քյի նա ցին, մը նաց մի նակ մին պա ռավ կը նէկ, ու րան տե-
ղը նըս տած:

Մէ լի քը տէ սավ, վեր քը ռաս սուն կը նա նօ ցան մի նը նա մը նա ցալ, մու տա ցավ 
ըն դը րան, հըրց րուց. — Շար մաղ աքէ՞ր, մին ասի տէս նամ, էտ քու հարթ նը հիշ-
քան լա վըն ա, վեր ընդ րան նը հետ սէ րավ էս կէ նում, ղըլ մը ղալ չէք անում, ու րուր 
մէս չէք օտում:

—  Աղա Մէ լիք, էտ հու՞ վա ասալ քէզ, վեր յէս հարթ նիս նը հետ սէ րավ էմ, յէս 
քէ՛ մա տաղ, բօ յիտ ղուր բան, մին ասի տէս նամ, կէ ծա կը ընդ րա ջի գյա րան կէ նա, 
գյուլ լա խօ րավ ինի, յա էլ աշ կէ րը յէր տառ նա վեն դին տա կը տառ նա, քու ռա նա, 
տա փէ րը տփտը փի լավ ման կյա, յէս տէս նամ աս տուծ ըն դը րան քօս տա ղէն գէր 
չի տա վեր ջա նը քօ րի, ընդ րա գյա ը դա նը կօտ րի, ում բու րը թա ղէմ, խռըզ նը հատ 
ինի, բա յէս ըն դը րա նը հետ սէ րավ էմ, վեր ասում էս, տը վալ ա օմ բաս կօտ րալ 
կա րում չէմ թա տե ղաս տու րուր կյամ, թաչ նա լօխ ճան կա նուխ յէս կը քյի նի ըս տե-
ղան, բա յէս հարթ նիս նը հետ սէ րավ էմ, վէչ ինի ըն դը հէնց հա ըթ նը:

120  Գիտական տառադարձությունը` լեզվաբան Ա. Մարգարյանի (Ծ. Կ.):
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Մէ լիք Ջի հան գյի րը էս վեր լը սէց, ծափ տը վավ էր կու գյա դա կան չէց, թափ-
շուր ըրավ, վեր Շար մաղ աքօ րը կըռ նը կէ րան փըռ նէն տա նէն ու րանց տոն:

Ըթը հէնց էլ ըրին:

ԽԱՇ ՓՈՒՇ ԱԴԷ ՐԸ121

Մին շէ նում ադէ րը մէ ռալ էր, շէ նը մը նա ցալ էր ըռընց ադէր, վէչ հըր սա նիք 
ին կա րում անէն, վէչ խօ խա կըն քում, վէչ տոն օրթ նում, վէչ էլ մե ռալ ին կա րում 
թա ղէն:

Սա սը յէր էր իլալ, վեր փը լան շէ նու մը ադէր չի կա, ու րանց մէ ռալ նին կա-
րում չէն թա ղէն:

Մին խաշ փուշ ըդէ րի շօ րէր կէ ցավ, փա րա ջան քյի ցէց ու սէ րա վը, քյի նաց էտ 
շէ նը, քյօխ վին կօխ կը, ասէց. — Յէս ադէր էմ, օզում էմ ծէր շէ նու մը ըդ րօ թուն 
անէմ, ծէր ժը ղօ վուր թին ծա ռան տառ նամ, թա ղա բուլ էք, ժա մին պը լա նի քը ինձ 
տը վէք, քյի նամ աստ ծու տո նը ավադ անէմ:

Քյօխ վան ժա մին պը լա նի քը տը վավ էտ սուտ լիկ ըդէ րին, ին քը քյի նաց շէ-
նին մը ծը մէ ծան ցը նը հետ մըս լը հա թի: Վու րու շէ ցին էտ ըդէ րին փօր ցեն:

Մին սաղ-սա լա մաթ մար թի փը թը թէ ցին մին մե զա րի մէջ, մին քյօհ նա ղու-
թու մէչ պը րըն ցը րին, տա րան ժամ, ըդէ րին ըսէ ցին էս մէ ռա լը էքուց թա ղիլ պէ-
տէնք, թօ(ղ) ժա մու մը կէ նա: Մէ ռա լը տի րան ժա մին մէշ տե ղը, ադէ րը տուռ նը 
կա պէց, քյի նաց տոն:

Էք սի ըռա վէ տը ծէ քը-ծէ քին ադէ րը յէ կը ժամ, տուռ նը պա ցավ, օզէց թաղ-
ման ռէ պէ տից անի, սը վե րի վեր շի նա ցուց կօխ կին շիլ չին գյի նի, խայ տա ռակ 
չի նի: Մին էր կու հետ էտ սօտ մէ ռա լին չօրս ղօ լա վը շոռ տը վավ, շը րա կան կար-
թէց, մին էլ յէ շեց, տէ սավ էտ մէ ռա լը տու րուր ա կյամ, զըր մա ցավ, մըտ կու մը 
ասէց. Էս շի նին ժը ղօ վուր թը հի՞նչ ան խէղճ ժը ղօ վուրթ ա, թու ղա ցալ չէն, թա էտ 
խէղճ մար թը կար քին մէռ նի, պէ րալ էն տի րալ ժա մու մը: Կյը ա վա զա նը յէր կա-
լավ, տա րավ պէ րավ նը հէնց յէտ պէ րավ մէ ռա լին քիլ լին մի չին, վեր էտ խէղճ 
մար թը ղու թուն մի չին թը փը ռէ պին ըրավ, կա րաց վէչ թա կը լօ խը պը ցըր ցը նի, 
մին պան ասի: Սուտ լիկ ադէ րը էն քան ըտ րա կը լօ խը կյը վի զա նա վը յէր թա կէց, 
վեր խէղճ բէ չա րան հօ քին տը վավ:

Ադէ րը քա փը-քըր թըն քին մի չին կօ րալ էր, վեր ժա մին տուռ նը պաց ըրավ, 
ժը ղօ վուր թը նի տա ռան, հի՞նչ տէ սան, էտ կը տա ղած ադէ րը սաղ-սա լա մաթ մար-
թին կյը վի զա նա վը յէր թը կի լավ ըս պա նալ էր:

Ադէ րը մին թօհ մաթ էլ կար թէց շի նին մարթ կանց կըլ խին, թա տուք էտ հի՞նչ 
ժը ղօ վուրթ էք, հա լա էտ մար թը կար քին մէ ռած չէր, շուտ էք ըրալ, պէ րալ տի րալ 
ժա մու մը, խը րէկ մը նաց իմ հօ քիս էլ էլ տուս կյար, մին չէվ ընդ րա հօ քին ղըր կէ ցի 
ար քա ու թուն:

121  Գիտական տառադարձությունը` լեզվաբան Ա. Մարգարյանի:
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Շի նին ժը ղօ վուր թը վեր տէ սան կյիժ ըդե րին ըրար մուն քը, յը րա տա ռան, 
վէն դի տակ տը վին էտ ըդէ րին ըրար մուն քը, յը րա տա ռան, վէն դի տակ տը վին 
էտ ըդէ րին, էն քան կօխ ճան տը վին, վեր ըն դը րա հօ քին էլ ղըր կէ ցին տըժ խօ կը:

ՄՕԼ ԼԱՆ ՈՒ ԿՅՕ ՂԷ ՐԸ122

Մօլ լան մըն հետ ու րանց տա նը նըս տած վախ տը յէ շում ա տէս նում էր կու 
հատ կյօղ մը տան ու րանց տո նը: Մօլ լան ասում ա՝ խու սա լու չէմ, տէս նամ ըտ-
րանք հինչ էն անում: Շատ կը նա լան յէ դան մօլ լան յէ շում ա տէս նում, վեր ու րանց 
տան իլած-չի լա ծը չիմ շի լա կում էն տա նում, ու րան քօն իլա ծի տեղ ա տի նում: 
Վեր չը էն ա տուս կյամ, վեր մուլ լին տա կին դօ շա կըն էլ էն տուս օնում: Մօլ լան 
էլ լա խօ սում չի: Կյօ ղէ րը վեր տա նը վէչ տա նը վէչ մի պան չէն թօղ նում, չիմ շի լա-
կում էն տա նում, մօլ լան էլ յէր ա կէ նում կըն գա նը չը խա րա կը ին քը շի լա կում, 
ընդ րանց յէն դան ին գյում: Էտ կյօ ղէ րը շատ էն դին ջա նում. Մօլ լան էլ քի նում ա 
ըն դը րանց կօխ կին յէր կյամ: Դին ջի նա լի վախ տին ընդ րանք մուլ լին հըր ցը նում 
էն.

— Մօլ լա, բա տու էտ թօրն էս քյի նում:
Մօլ լան էլ ասու ա.
— Հու՞ց թա թօրն էս քյի նում, բա մեր տո նը քու չու ցը նում չէք ծէր տոն:

ՈՒՍ ԿԷ Խ⅜ՒՆՁ⅜ՒՐ⅜ՒՆ ՆԱ ՂԸ ԼԸ123

Նիս ի նիս չի մին Թա քա վոր, ադ⅔ւր պա լա տու ըռըշ կին նիս ի մին շետ մոծ 
իգյի. ⅓դ իգյա մը նիս ի մին խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւ ծառ, ⅓դ ն⅓ս ի լ⅓ ուս կէ խ⅔ւնձ⅔ւր: Մին 
օր Թա քա վո րը կըն չիս ի ⅔ւրէն կօշ տը ⅔ւրա ի՛ րիքյ տը ղէ րաց, ըսես. «Իմ սէր տըս 
շետ նա դինջ ի, վխէս իմ հոր մեր ուս կէ խ⅔ւնձ⅔ւրէն գղ⅓նին: Մոծ նէն մաջ նակ 
տղեր քը ըսես ին. «Այ հէր, հուվ ա կա րիլ մեր իգէն բէն գըղ⅓նի, ⅓նդի բէ՛ ծուր 
հուր-մար օնի հոր, իս կի ծէ տը ⅔ւրէն թի վա վը կը րես չի թռչի մը տէ իգյին: Փիս-
տէկյ տղան ըսես, ի. «Չէ, ախ պեր քըս, դուք սխալ վէս իք, մեր հե րը ⅔ւղ⅔ւրդ ը 
ըսես, ⅓դ ծա ռուն վե րան մե տիլ ջուկ ղա րա վուլ չի դի՛ր վի»: Թա քա վո րը ըսես ի. 
«Ձիր ախ պե րը շետ դ⅔ւզ ի ըսես: ⅛դ ծա ռուն վէ րան ղա րա վուլ չին մէ տիլ նիք 
դուք, իրիքյ ախ պեր տան քըտ»: Թա քա վո րը տը ղէ րանց վե րան նօ բա թը դի րի՛ս, 
հոր մե տիլ ղա րա վուլ ք⅓շին: Ըռըշ կի օրը գի՛ նէս ի ղա րա վուլ մոծ տղան: Հոր 
մթնէս ի տղան գի՛ նէս ի իգյին, դ⅓րվ⅓զ⅓ն ղու փու լավ կը պես, գի՛ նէս իգյուն չուրք 
թա րա փուն ծա կը ծու կը վ⅓ր⅓վ⅔ւրդ ըրես, ալ քօլ չի մը նաս, հոր տա կը թը մա շա 
չա րի: Ադ օմ մե նը ըրէ լէն հե տը գի՛ նէս ի խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն տա կէն նըս տես ակ նա րը 
տըն գէս խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն վե րան: Հոր կէս քի շեր ⅓ դըռ նիս, տը ղէ յուն ք⅝նը տը նէս ի 
պը րը նէս ի, ք⅝ն ն⅔ւս: Մին ալ ակ նա րը բի նի՛ս ի տըս նիս, հոր խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւնէր⅔ւն 

122  Գիտական տառադարձությունը` լեզվաբան Ա. Մարգարյանի:
123  Գիտական տառադարձությունը` Լ. Աղայանի (Ծ. Կ.):
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մի նը կա վուչ: Ն⅔ւս ի Թա քա վո րուն կօշ տը, ըսես. «Այ հէր, ի՛ս սաղ քի՛ շէ՛ րը ակ նօ-
րուս կօ պա րը թուղ չիմ արալ հոր ⅔ւր⅔ւր կը պի, խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն տակ մար դու հաք չի 
կը պած, հա մա ալու խ⅔ւնձ⅔ւրնէր⅔ւն մի նը վուչ: Թա քա վո րը ըսես ի՝ գի՛ն⅓ դին-
ջաց: Էր կո ւին ջի քի շե րը գի նես ի ղա րա վուլ մաջ նակ տղան: ⅛ս ⅓լ մոծ ախ պու րը 
նման դ⅓րվ⅓զ⅓ն կը պես, ի՛գ⅔ւն չուրք թ⅓ր⅓փն ալ շոռ ն⅔ւս, ն⅔ւս խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն 
տա կէն նըս տես, ակ նա րը ցի քի՛ս խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն: Հիբ հոր դըռ նիս ի կէս քի՛ շէր, 
տղան տը նիս ի հոր քօ նը տը նէս ի, գլօ խը դի րէս ի տա փուն ու ք⅝ն ն⅔ւս: Մին ալ 
ակ նա րը բի նի՛ս ի, տըս նէս օրը կը սօր ը դէ ռած: Գի՛ նէս ի Թա քա վո րուն ըսես. «Այ 
հե՛ր, սաղ քի՛ շէ րի իս ակ նարս մին վար կե ան ալ կը պը ցըր չիմ, հա մա լի սա ցալ ա 
տե սալ ըմ հոր խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն մի նը կա վուչ: Թա քա վո րը ըսես ի՝ գի նա՛, գի նա՛, դու 
ան դին ջաց: Իրի քին ջի քի՛ շէ րը գի՛ նէ սի փի՛ս տէկյ տը ղան: ⅛դ տը ղան ախ պեր ցը 
նման գի՛ նէս չի դես դեն շոռ ն⅔ւս. Մի նակ փը կէս ի դ⅓րվ⅓զ⅓ն, ն⅔ւս խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն 
տա կէն նըս տես, նետ աղե ղը դի րիս կուխ կը: Միս հոր կէս քի շեր ը դըռ նիս, տը-
ղան տըս նիս ի, հոր ք⅝նը տըս նէս ի, հը նէս ի ջի բէն դե նա կը ձիքյն մին բ⅔ւթը 
կըտ րէս, վեր⅓ն աղ ըծէս: Բ⅔ւթի ըս կը սես ի շետ մըռ մը ռալ, ⅓նդի հոր տը ղէ յուն 
ք⅝նը փը չիս ի: Միս հոր սհա թը դըռ նիս ի տըս նը էր կու նը, մըն ալ տըս նիս ի էր-
գին քէն մին մոծ սէվ ամպ գը լուր վի լավ վեր ի ն⅔ւս խ⅔ւնձ⅔ւր⅔ւն վեր⅓ն: Ամ պը 
հոր հը սես ի ծա ռուն, ման ջէն դ⅔ւս ը ն⅔ւս մին ձիքյ , խըն դիս ի հոր խ⅔ւնձ⅔ւրը 
կըտ րէ, տը ղան նէ տը դի րիս ի աղե ղա մը, քի շիս, նէ տը բը րախ ն⅓ս: ⅛լբիհ⅓լ 
ամպ մամպ կուր չիս ին, լիս նա կը դ⅔ւս ը ն⅔ւս: Տը ղան պը րը նէս ի ար խա յին ք⅝ն 
ն⅔ւս, տըս նէս ի խւնձ⅔ւր⅔ւ ⅔ւր⅓ տե ղը: Հոր լի սի նիս ի տը ղան տըս նիս ի, հոր ծա-
ռուն տա կէն ⅓ր⅔ւնը գ⅝լ ա տը ված, մին խօր գի նես ի դի բի դեն, տըս նիս ի, հոր 
⅓ր⅔ւնը վեր դըռ նի լավ գի նես ի: Տը ղան գի նես ի էա քա վօ րուն կօշ տը, ըսես. 
«Ապա՛, ⅓ս քի՛ շէր ի՛ս գ⅔ւղ⅔ւն յա րա լու յըմ արալ, հա մա սը պան ված չի: Հար կա-
վօր ա, հոր գի նէք հետ կը պըռ նած գի դե նիք, տե ղը սը պա նիք: Թա քա վո րը ան 
էր կու տղէ յուն ալ դի րիս ի փի՛ս տէկյ տղէ յուն նը հետ, նըս տես ին ձի ան քը, ⅓ր⅔ւնի 
հետ կը պըռ նես ին գի՛ նէս: Շետ ըն գի նես, թ⅓ խօր, ⅓դ գի՛ նէ ցուղ նը գի դիլ, հը սես 
ին մին հու րու, հիշ տեղ ⅓ր⅔ւնը հետ կը պը րը ծը նէս: Թա քա վո րու փիս տէկյ տղան 
ըսես ի. «Ա՛յ իմ ախ պեր տիք, մեր գ⅔ւղը տե ղըս ա մը տալ. վեր դուք ⅓ս հու րը, 
⅓նդ⅔ւր սը պա նիք»: Բի րիս ին մին հաստ, էր կեն ք⅓նդի՛ր, ⅓վ⅓լ կը պես ին մոծ 
ախ պու րուն, կախ ն⅓ս հու րը, հոր գի նէ գ⅔ւղ⅔ւն սը պա նի: Տը ղան ըսես ի. «Հիբ 
իս ասիլ իմ վ⅓՜յ էր վալ ըմ, ⅓լբիհ⅓լ ինձ հու րէն հա նիլ իք»: Տղե յուն կախ ըն 
տվալ, հա սալ ա հու րու կէ սին, հա րայ ը տը վալ. «Վ⅓՜յ, ձիզ մա տաղ, վըռ վէս իմ, 
վըռ վէս իմ»: ⅛դ⅔ւր ք⅓շ⅓լ ըն հա նալ: Կը պիլ ին մաջ նակ ախ պե րուն, ⅓դ ալ գէ-
ցալ ա հու րուն կէ սը ու հա րայ ը տվալ. Հա սալ ա հու րու կէ սը ու հա րայ ը տվալ. 
«Վ⅓՜յ, մէ ռա, հետ քի շէ ցէք»: ⅛ստ⅔ւր ալին հը նիս: Հըր դա նօ բա թը հա սալ ը փիս-
տէկյ ախ պե րը: ⅛դ⅔ւր հոր կպէս իս քյ⅓նդի՛ր⅓վ ըսես ի. «Հիբ հոր իս ասիլ իմ վա՜յ 
մէ ռա, հա մէ ռա, ինձ հետ քի շէ ցէք, դուք իմ ըռը խուս թը մաշ մեք արիլ, քյ⅓նդի՛ րի 
բը րախ տվէ ցեք գի նէ. մին ալ հիբ հոր քյ⅓նդի՛ րը քա շիմ, հա նիլ իք հինչ հոր վե-
րան կա պած նի»: Թա քա վո րու փիս տէկ տղէ յուն կը պես ին կախ ն⅓ս հու րը մը ու 
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ըս կը սես ի քյ⅓նդի՛ րը բը րախ նաս: Աս խէղ ճի հա հա րայ ի ն⅓ս, վայ մէ ռալ ըմ, 
հնէ ցէք, ախ պեր նեն լի սիս չին, ⅓նդ⅔ւր հա վեր ըն բի րիս: Մին ալ տըս նիս ին հոր 
քյ⅓նդի՛ րը բօ շա ցալ ա, ու րեմ տը ղան հա սալ ա տա փուն: Տղան հոր հսէս ի տա-
փուն, հու շի գե հած ը նիս. մի քա նէ րո պէ անց անց ը ն⅓ս տղէ յու հ⅔ւշի ն⅔ւս ի 
գլօ խը, վիր ի նաս վե րան նստէս. հու րու մը շետ մի թէն ի նիս. ձի քյը տա փը պը տը-
ռու տի լավ տըս նիս ի հոր մին տա սը ախ պու րա վեր դըռ նիս: Տղան ծա րավ ղանձ-
ված իրիս ի լա, ձի քյա րը լի վի նիս ի հը վը նէս, փու րուն վե րան պը րը նես, մին 
դ⅝յ⅔ւմջ⅓ ջ⅔ւր խը մես, խըն դիս ի հոր տե ղէն վիր կա, տըս նիս ի հա քա րը մին չև 
ծօն գա րը խըռ ված ըն տա փը. Տղան մին իզին քի թափ ը ն⅓ս, հոր հա քա րը հա նի, 
ձի քյը կը պես ի հու րուն, ⅓դ տե ղը փ⅝լ ը ն⅔ւս, մին ծակ ը բին վիս: Տը ղան մը տես 
ի ⅓դ ծա կա վը դ⅔ւս ը ն⅔ւս մին պըտ ղա տու իգյի: Մին խօր տեղ գի նես ի տըս նիս 
ի, հոր ⅓դ իգ⅓մը մին էր կու հըր կա նի տոն կան. տղան գի նես ի փ⅓լ⅓ք⅓ններ⅓վը 
բից րի նիս պալ կօ նը, տըս նիս ի մին դուրք: Ադ դուր քը բի նիս ի, մտէս օթա խը, 
տըս նիս ի, հոր օթա խը մաժ տե ղը նստած ա մին ախ չիկյ, ծըն գան վե րան մին 
իրիքյ գըլ խա նէ նա ռա դէվ, գլօ խը դիր⅓ծ, ք⅔ն իկյած: Ախ չի՛ կի՛ հոր տըս նիս ի տղէ-
յուն, ըսես ի.« Վա՜յ, ախ պեր ջա՜ն, շ⅔ւդ արա գի նա, թա չէ աս ջ⅓ն⅓վ⅓րի վիր ի 
ն⅓լ, քի սպա նիլ»: Տը ղան տըս նիս ի ըխըչ կա ձի քյէն մին ուս կէ խ⅔ւնձ⅔ւր, ըսես ի. 
«Վա խի մ⅓ն ախ չիկյ ջան,իս միս ⅓դ⅔ւր հե տա իմ իկյած, հոր սը պա նիմ»: Ախ չի՛-
կի՛ ըսես ի. «Տըս նիս իս ան պու ճա խա մը դիր⅓ծ ⅓ մին խան չալ, ժուն գու տած ղիյ-
նի ման ջին, հոր կա րիս խան չա լը ղիյ նի ման ջին հա նիս, ան վախ տը դու կա րիլ 
իս ⅓ դ⅔ւր սը պա նիս»: Տղան գի նես ի պու ճա խէն խան չա լը վեր ըռէս դիյ նին գիքյ 
նաս հ⅔ւրգի մին թէ փուռ: Հըս նես ի թա չէ նա ռա դէ վը ակ նա րը բիս նիս ի, վեր⅓ն 
նըս տես: Տը ղան ալ ⅓դ ի լ⅓ խըն դիս. ⅓լբիհ⅓լ խան չա լը վեր ը բի րիս նա ռա դէ-
վու գլօ խը կըթ նէս: Ախ չի՛ կի՛ ըսես, ի. «Վի՜յ, իս քի մա տաղ, էք փախ չիք գի նէք իս 
քու նըն ըմ: Տղան ըսես ի. «Աս հինչ դուրք ա օթա խուն ման ջին», ախ չի՛ կի՛ ըսես ի. 
«Վի՜յ, քի մա տաղ, ան օթա խը գի նես ուչ, տե ղը ըպ րէս ի վեց կըլ խա նէ նա ռա դէ-
վը, հոր փի չէ, դու վեր ըս նա նիլ»: Տղան ըսես ի. «Տըս նիմ հ⅔ւրդի փի չի լաս կան, 
մը տես ի ան օթա խը: Տըս նիս ի նստած ա մին ախ չիկյ ավէ լի նախ շուն, մին վէց 
գլխա նէ նա ռա դէվ գլօ խը դի րած ըխչ կա ծըն գա նը քօն իկյած: Ախ չի կի հոր տըս-
նիս ի տղէ յուն, ըսես ի. «Այ տղա, դու շտեղ, աս տեղս շտեղ, շ⅔ւդ արա հուր դի հոր 
իկ⅓ծ ըս, ⅓նդի ալ էտ դէռ, գի նա, թա չէ ⅓ս ջ⅓ն⅓վ⅓րը վիր ի ն⅓լ քի սը պա նիլ»: 
Տը ղան ըսես ի. «Հո՞ր գի դէմ, իս միս ⅓դ⅔ւր հե տա ըմ իկ⅓ծ հոր սը պա նիմ»:

Ախ չի կի ըսես ի. «Այ տղա, դու հոր խնդիս իս ⅓դ⅔ւր սը պա նիս, ան խան չա լը 
հոր դի րած ա ան պու ճա խա մը, մե տիլ կա րիս ժնգու տած ղիյ նի ման ջէն հէ նից 
հա նիս»: Տղան միս հնէ սի թ⅓ չէ, նա ռա դէ վը ակ նա րը բի նիս ի վե րան նըս տես: 
Տղան ակ միս ⅓դ ի լ⅓ խըն դի՛ս. ն⅓ս ի խան չա լավ գլօխ նե րը կու տու րիս:

 Ախ չի՛ կի՛ ըսես ի. «Վա՜յ, ի՛ս քի ղուր բան, էք փախ չիք տե ղէս, իս քու նըն իմ, 
դու իմի»: Տը ղան ըսես ի. «Չէ, դու մին ասա տես նիմ ⅓ս հինչ դուրք ա»: Ախ չի՛ կի՛ 
ըսես ի. «Վա՜յ, աման, աման դու մղա բուն ըս, ⅓դ դուր քը բէս նիս ուչ»: Տղան ըսես 
ի. «Դու ար խա յին կաց, ադ խ⅔ւնձ⅔ւրը վիր առ, գնա ան ըռըշ կի օթա խը, տե ղը 
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մին ախ չիկ կան, ⅓նդ⅔ւր քշտին հու տաց կաց, մին չեվ իս գում: Ախ չի կի գի նես ի 
ըռըշ կի օթա խը, տղան մտէս ի իրիք մին ջի օթա խը, տըս նիս ի օթա խուն մաժ տե-
ղը նըս տած ա մին ախ չիկ, հոր հրե նա կուն ըսես ի դու դ⅔ւս մ⅓ ն⅔ւլ, իս դ⅔ւս իմ 
նուլ:Տղե յուն հոր տըս նիս ի, ըսես ի. «Ա՜յ տղա, քի մա տաղ, աս շտեղ ը՛ սիկյ⅓ծ, 
շ⅔ւդ արա տե ղէս գի նա: Նա ռա դէ վը աս քի՛ շեր իկալ ա յա րա կու, հըր դա ք⅝ն ը 
իկ⅓ծ . քը նը տե ղէն հոր վիր ի կա ցալ գըլ խը տա կէն բօ թու լը, հոր ման ջին ան մա-
հա կան ջ⅔ւր կան, խը մը լա ցուկ ա, սը ղա նի, իսկ հա քա րուն տա կէն բօ թու լու ջ⅔ւրը 
հոր խմի, ⅓լբիհ⅓լ մէռ նիլ ի»: Տը ղան ըսես ի ըխ չը կան. «Դու գի նա ըռըշ կի օթա-
խը, տե ղը էր կու ախ չիկ կան, ⅓նդ⅔ւց քըշ տի կաց մինչ իմ գ⅔ւլըս»: Ախ չի կի գի նես 
ի ան ըռրշ կի օթա խը, տը ղան գլխուն տա կէն բօ թու լը վի րի ըռէս դի րիս հա քէ րուն 
տա կըն, իսկ հա քէ րուն տա կէն բօ թու լը դի րիդ ի գլխուն տա կէն ու նա ռա դի վուն 
յա րա լու տե ղուն յում բու րու ղավ կու փիս. Կու փիս ա թ⅓ չէ, ⅓ր⅔ւնը շը պըր տիս ⅓, 
նա ռա դէ վը վիր ի կաս, տե ղը նըս տիս, ըսիս. «Այ պա րօվ ըս իկալ դու, Թա քա վո-
րի տը ղա, էք մին մին խը մեք»: Նա ռա դէ վը ձի քյը միկ նիս ի հը քէ րուն տա կէն բօ-
թու լը ն⅓ս տղե յուն, գլխուն տա կէ նը ին քյի վիր ըռէս խը մես ին: Միս խմէս ին թ⅓ 
չէ, նա ռա դէ վը տե ղը հ⅓րդ⅓կ մըռ նիս ի, իսկ Թա քա վո րի տղէ յու զօ ռը տա սը 
դ⅝ն⅔ւմ իվիլ նիս ի: Տը ղան դ⅔ւս ի ն⅔ւս գի նես ըռըշ կի օթա խը, ըխ չը կե րանց վիր 
ըռէս գի նես հու րը: ⅛վ⅓լ կը պես ի մոծ ըխչ կան, ըսես. «Քշի ցեք, ⅓դ հոր հա նիք 
ղուր կիս իմ մոծ ախ պուրս հե տա»: Մաջ նակ ախ պե րի հու տիս ի, ին քյի ⅔ւրէն 
ըսես ի. «Մոծ ախ պեր նիլ ի հինչ քան օքուտ բէն ⅓ հա, տըս նիս իս ⅓դի նախ շուն 
նշէ նած ը ստա ցալ»: Քօ ղը հետ ին քի ցիս. տը ղան կը պես ի էր կուն ջի օթա խու 
ըխ չը կա նը ու ըսես. «Քշի ցէք, ⅓ս ալ մաջ նակ ախ պու րըս նի շէ նա ծըն ա»: ⅛ս ան-
քամ ալ մոծ ախ պե րըն ը հու տիս, հոր տըս նիս ի ախ պու րը նի շէ նա ծը ⅔ւր⅓ն նշէ-
նա ծէն նախ շուն ա: Քօ ղը ⅓լ⅔ւ ցի քիս ին հու րը. Հըր դա հու րա մը մը նա հած ըն 
փիս տէկյ տը ղան ու փիս տեկյ աղ չի կի: Տը ղան խըն դիս ի ըխ չը կան կա պի հոր հա-
նին, ախ չի կի ըսես ի. «Այ տղա, էռէջ դու գի նա, էտ նէ իս իմ ն⅔ւլ , թ⅓ չէ հոր իմ 
գի նեմ, քու ախ պըր տի քը նա խան ձու թու նէն քիզ հա նի չին, պա հիլ ին հու րա մը»: 
Տը ղան ըսես ի. «Չէ, իս քիզ հե նից շ⅔ւդ գի նէ չիմ, բիրդ⅓ն կա րի չիս օքուտ կա-
պիս, վեր իս նա նիս սը պան վիլ»: Ախ չի կի ըսես ի. «Այ տղա, իս գի նե սիմ, հա մա 
դու մը նը լաս կան ըս հու րա մը, նա խան ձու թը է նի պատ ճա ռավ»:Ախ չի կի ն⅓ս ի 
տղէ յուն մին ան գուզ, էր կու փըն դըղ և մի փէ տու կու տուր, մին մա տի տի ղը դար. 
Էտ նէ վերչ, էռէ ջըտ դ⅔ւս ը ն⅔ւլ մին դուրք, հոր բին վիս ի մին մոծ արօ տա տեղ, 
⅓դ դըր քա վը մտէլ իս թ⅓ չէ, դ⅔ւս ըն ն⅔ւլ էռե ջըտ իրիք ուչ խար, մի նի սեվ, մի նի 
կար մեր, մյու սը սիպ տակ: ⅛դ⅔ւք ըս կը սը լաս կան ըն ⅔ւր⅔ւր վե րավ թռչկու տի լի, 
դու աշ խա տէր սիպ տա կի վեր⅓վ թռչիլ, հոր նա նիս սիպ տակ աշ խարք. Հոր կրէ-
հաց չիս, կար մե րի վե րավ թռչի, հաս նիլ իս կար մեր աշ խարք, հա մա հոր թռչիս 
սէ վուն վե րավ, նա նիլ իս սէվ աշ խարք. ⅓դ տե ղան դ⅔ւս գ⅔ւլը շետ դի ժէր ⅓: Ախ-
չի կի ըսես ի. «Իս քի սպա սիլ իմ իրիքյ տա րէ, իրիք օր, իրիք սհաթ, իկ⅓լ չիս իս 
մար դու յիմ գի նէ լաս կան»: ⅛դ⅔ւք խըտ տէս ին պըչ պը չու տիս. քի՛ շիս ին ըխչ կա նը 
դ⅔ւս ըն բի րիս հու րէն, ք⅓նդիր կա խըն ն⅓ս հոր տղան դ⅔ւս գու, տղէ յուն քի շիս 
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ին մին չև հու րուն կէ սը, դե նա կավ ք⅓նդի րի կըտ րէս ին, տը ղան շրամփ տա լիս ա 
հու րուն տա կը: Տը ղան հոր վեր ը նը նէս օշը տը նէս ի, մին քի՛ շէր ադի մը նաս ի, 
էտ նէ հոր խէլ քը տե ղըն ը ն⅔ւս, կըն չիս ի ախ պուր ցը, տըս նիս ի ս⅓ս ս⅔ւս չկան, 
ու րէ մըն գէ հած ըն, ախ չի կի աղուրդ ը լ⅓ ըսես, իս հի մար ըմ լ⅓ լիս⅓ծ չիմ անդ⅔ւր: 
Տը ղան ըսես ի գէ հա ծը գէ ցալ ա, ալ հետ չի նուլ, հու րեն դ⅔ւս ի ն⅔ւս գի նես ըխ չը-
կա նի շէնց տը ված տե ղա րը, հիբ հոր դ⅔ւս ը ն⅔ւս արօ տա տե ղը, դուս ըն ն⅔ւս 
տղէ յուն էռէ ջը իրեքյ ուխ չար՝ մի նի՛ սիպ տակ, իմին սէվ, մինն ալ կար մեր և ըս կը-
սես ին աթըր մա խա ղալ: Տղան հինչ կան ըշ խը տես ի, հոր սիպ տա կի վե րավ և 
տըս նիս ի, հոր գի նես ի ինքն ալ չի գի դա լավ, թ⅓ հոր ը գի նես: Մին ալ տըս նիս 
ի հա քա րը կը պալ ըն տա փուն: Չուրք թ⅓ր⅓փի մտէկ ի ըրես, տըս նիս ի, հոր նած 
ա կար մեր աշ խարք: Տղան տըս նիս ի, հոր օմէն բէն կար մեր ի: Մի՛ն ք⅔ւչ⅓վ գի-
նես ի, տըս նիս ի մին տոն դուր քը թը կէս ի, բի նիս ի մի պա ռավ կնեկ: Տը ղան 
ըսես ի. «Նա նի ջան, ղ⅓րի՛բ մառդ ըմ, ինձ տեղ չի՞ս ն⅓լ մի՛ն քի շեր մը նամ: «Պա-
ռա վը ըսես ի. «Բա լա ջան, խասն⅓ չիմ, մառդ աստ ծու ղօ նա ղուն չէ չի ասիլ. հա-
մե ցիք նէրս»: Տը ղան մը տես ի նէրս, տըս նիս ի, հոր պա ռա վը խը մուր ը ըրես, 
հա մա ջի րավ չի ըրես, խը մու րուն վե րան թքէս ի, հուն ցիս: Տղան ըսես ի. «Նա նի 
ջան, ադ խա՞ թէ քավ ըս խը մուր ըրես»: Պա ռա վը ըսես ի. «Է՜, բա լա ջան, պա հինչ 
արիմ, հոր ջ⅔ւր չո նիմ», տը ղան տը ղան ըսես ի. «Խա՞, ձիր քա ղա քա մը ջ⅔ւր չի 
կա՞»: Պա ռա վը ըսես ի. «Բա լա ջան, խա կա վուչ, հա մա դէ օմէն մառդ կրէս չի 
ձիքյ ցի քի: Հէ սէ տա սը տա րէվ ի մին տըս նը էր կու գըլ խա նէ վի շափ նըս տած ա 
մեր ջրի գ⅝լը, մեզ ջ⅔ւր չի ն⅓ս, հու հոր խըն դիս ի ջ⅔ւր տա նի մե տիլ մին ախ չիկ 
տա: Մեր քա ղա քա մը ալ ախ չիկ չի մը նա ցալ, ⅓ս⅔ւր ⅓լ մեր Թա քա վո րը ⅔ւրէն 
մին ճա րը մա դար ախ չի կի տը նը լաս կան ա տա ⅓նդ⅔ւր, հոր ջ⅔ւր վիր առի, թ⅓ 
չէ զոր քը ծա րավ կու տուր վիլ ի»:

Տղան ըսես ի. «Նա նի ջան, ադ գ⅝լը հէ ռա՞վ ա, կա րիլ իս ինձ նի շէնց տաս»:
Պա ռա վը ըսես ի. «Իմ տա նէն մին չև տե ղը հէր⅔ւր ար շին նիլ ի»:
Տը ղան ըսես ի. «Նա նի ջան կօժ օնի՞ս, մին էր կու նը ինփ տօր, մին էր կու նըն 

ալ դու վիր առ. Հըդ րա ի՜ս քու տո նըտ ջ⅔ւրավ լի ցիլ իմ»: Էր կու կօժ ին քին ի վի ը-
ռէս, էր կուսն ալ ն⅓ս ի պա ռա վուն, մին քա նէ հետ գի նես ին բի րիս, ալ պա ռա-
վուն տա նը աման չա ման չի մաս լից վիս ի: Տը ղան հոր ճը նըն չիս ի գ⅝լ⅔ւն տե ղը 
ար խա յի նի նէս ի: Պա ռա վը խը մու րը հոր թէ քավ ը լ⅓ ար ված, դեն ցի քի լի ն⅓ս, 
թա զա դան ջ⅔ւր⅓վ խը մուր ըրէլ նաս: Պա ռա վը ըս կը սես ի հաց ի՛ փի՛ լի, տը ղան 
մին բօլ պա նէր հաց ը ըտես, պը րը նէս ք⅝ն ն⅔ւս: Ար վի դ⅔ւս ը ն⅔ւս, տը ղան հա լա 
ք⅝ն ա: Պա ռա վը տըս նիս ի հոր Թա քա վո րու ըխչ կա նը տնէս ին տան օղ ձուն, 
⅓լբ⅓հ⅓լ տղէ յուն վիր ը կը ցը նէս, ըսես ի հոր Թա քա վո րու ըխ չը կա նը տա րալ ըն 
դիր⅓լ գ⅝լ⅔ւն ղրա ղէն: Տը ղան խան չա լը վիր ը ըռէս դ⅔ւս ն⅔ւս: Պա ռա վը ըսես 
ի.«Օղըլ, հօ՞ր ըս գի նես», «Թա քա վո րու ըխ չը կա նը հա րա յուն»:

Տը ղան գի նես ի գ⅝լուն ղը րա ղը, տըս նիս ի, հոր մին ախ չիկ ⅔ւրէն⅔ւց մին 
խօր դեն նըս տած լէս ի: Մին ալ տըս նիս ի գ⅝լեն դ⅔ւս ը իկալ մին տըս նը էր կու 
գլխա նէ վի շափ, դ⅔ւս ը ն⅔ւս գ⅝լէն դ⅔ւզ դի բի ըխ չը կան: Տը ղան հը ըրես, լօք ն⅓ս, 
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իլ լիս վի շա փու մաշ կին, վե րը բի րիս խան չա լը, ին նը գլօ խը կըտ րէս քա լա մու 
կօն դու նը ման: Վի շա պը ըսես ի. «Թա քա վո րի տը ղա, ինձ սը պա նի մ⅓, իս տե-
ղէն գի նէլ իմ»: Տը ղան ըսես ի. «Մե տիլ գի նես մին խէխճ ժօ ղօ վուր թու գըլ խուն 
դ⅓րզ⅓ դէռ նիս», ⅓դ ըսես ի, խան չա լավ ն⅓ս ան իրիքյ գլօխն ալ կըն թէս: Էտ նէ 
վիր ը ըռէս վի շա փուն գլօխ նէ րէն լու զու նե րը հը նէս, կը պես յա լա խա մը, վի շա փու 
ջ⅓մդ⅓քը տե ղը մին մոծ քար ը նիս, դի րիս ի ⅓նդ⅔ւր տա կէն, գի նես:  Ա ն ց 
ը ն⅓ս մին խօր վախտ, Թա քա վո րը ն⅓զիր-վ⅓զի րը ն⅔ւս ի, հոր ըխչ կա ուս կուռ-
նէ րը տա նի թա ղին, տըս նիս ին ախ չի կի նըս տած էր քէս ի, կուխ կէն ալ վե րըն 
դէ ռած վի շա փու գլօ խէն: Վ⅓զիր ըսես ի.«Ախ չի, ⅓ս հինչ նա ղըլ ⅓»: Ախ չիկն 
ըսես ի. «Մին աժ դա հա տը ղա իկ⅓լ ա սը պա նալ գէ ցալ»: Ն⅓զիր ըսես ի.«Լսէր, 
իս հինչ ըմ ըսէ քի. Հըդ րա գի նը լաս կան ըմ մին տեղ գի նէք: Հա մա դու մե տիլ հո-
րըտ ասիս, հոր վի շա փուն իս իմ սը պա նալ, թա չէ քի սը պա նիլ իմ»: Թա քա վո րը 
ահած ը լ⅓, հոր հու վի շա փա սը պա նի, քա նէ սաղ ա ն⅓լ ի ⅓նդ⅔ւր իրա կէս Թա-
քա վո րու թու նը ըխչ կան հե տը, մէռ նու լուց էտ նէ սաղ Թա քա վո րու թու նը, չ⅔ւնքյի՛ 
Թա քա վո րը տղա չի լ⅓ օնի: Թա քա վո րը, պա լա տա կան նէն տըս նիս ին, հոր 
Թա քա վո րու ախ չի կի սաղ սա լա մաթ արա բու վեր⅓ն նըս տած ն⅔ւս ի: ⅛լբ⅓լահ 
պա լա տը ղալ մա ղալ ը նը նէս: Ն⅓զի րի արա բան քի շիս ի հա յա թը, վի շա փա 
գլօխ նէն ըծէս տա փը, հոր օմ մեն մի նը մին գօ մե շի գլխու ղը դար ըն նիս: Ժօ ղօ-
վուր թը կուտ ուն ն⅔ւս թա մա շա. Ան ն⅓զիր հոր ասած ա ինք նին ի սը պա նած 
վի շա փուն, ժո ղո վուր թուն ըսես ի. «Տե սալ ըմ վի շա փը տսնը էր կու ըռէխն ալ 
չռած գի նես ի դի բի ըխչ կան, ախ չի կի նալ հա րայ տա լավ լես ի: ⅛ն սա հա թա մը 
ինձ վեր⅓ մին ա՛ն դի զօռ ը իկալ, հոր վի շա փա սը պա նալ ըմ: ⅛դ խը սես վախ տը 
Թա քա վո րի տղան ալ ժօ ղօ վուր թու ման ջին ի նիս, հետ ը դըռ նիս ըսես. «Պա ⅓դ 
վի շա փուն լ⅔ւզ⅔ւ չի օնի՞»: Ն⅓զի րի ըսես ի. «Վի շա փը վխէ լուց լ⅔ւզ⅔ւն կօլ ը 
տվալ»:

— Պ⅓ ջ⅓մդ⅓քյը հ⅝ր ա:
— Ջամ դա քըն ալ ցի քալ ըմ գ⅝լը:
Թա քա վո րու տղան վեր ը դի րիս ձի քյէն հա լա խը, վիր ըռէս մին մին վի շա-

փու գլօ խէնմ օմէն մի նի ման ջին մին լ⅔ւզ⅔ւ դի րիս, ջ⅓մդ⅓քյըն ալ, ըսես ի գ⅝լ⅔ւն 
ղրա ղը մին մոծ քար կան ⅓նդ⅔ւր տա կէն ի: ⅛դ հոր Թա քա վո րու ախ չի կի տըս-
նիս ի ըսես ի. «Հայ րիկ ջան, ինձ փրկու ղը և վի շա փուն սը պա նու ղը ⅓ս տղան ա, 
ն⅓զի րը սօտ ը ըսես. Ինձ ասալ ա հոր իս ասիմ, թ⅓ ին քին ի սը պա նալ, թա չէ 
ինձ սը պա նիլ ի: Իս ալ վխե լուցս սօտ ըմ ասալ»: ⅛լբ⅓հ⅓լ Թա քա վո րը հրա մա-
յես ի ն⅓զիր-վ⅓զի րուն կախ տալ: Թա քա վո րը կըն չիս ի տը ղէ յուն ⅔ւրէն կօշ տը, 
խըտ տէս, պը չիս գը սես. «Տը ղա ջան, իմ ախ չի կիս ն⅓ս իմ էի, Թա քա վո րու թու-
նըն ալ հե տը, հոր դու ազա տա լըս իմ Թա քա վո րու թու նը ⅓դի աղէ տէ»: Տը ղա նը-
սես ի. «Իս շետ շնոր հա կալ ըմ քիզ հէ նի: Քու ախ չիկտ իս կա րի չիմ տա նիմ և 
իրա վունք չո նիմ, իս նի շէն ված ըմ. Մի նակ հոր դու խըն դիս իս ինձ ք⅝մ⅓գ արիս, 
խնդրէս իմ ինձ ձիր աշ խար քէն դ⅔ւս բի րիս սիպ տակ աշ խար քը»: Թա քա վո րը 
ըսես ի. «Աս գու ղու ան յա նը մը ըպ րէս ի մին ար ծիվ, տեղն ալ մին տըս նըզ հանգյ 
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գլխա նէ վի շափ կա. Այդ վի շա փը օմէն տա րէ ⅓դ ար ծիվ ե րու ճտէ րուն ըտես ի, 
հոր կա րիս ⅓դ վի շա փուն սը պա նիս, ⅓դ ար ծիվ են քիզ կա րիլ ին հա նին լ⅔ւս 
աշ խարք»: Տը ղան ըսես ի. «Պա հուր դի գի նեմ ան յա նը»: Թա քա վո րը ըսես ի. 
«Իս կար քադ րիլ իմ տա նին»: Մուր թիս ին էր կու գո մէշ, տէկ հը նէս, ման ջը փօսկ 
փի չիս տը ռը զաց նէս, մին կար մունջ շո նիս դի րիս վե րան տղե յուն տըս նէս ան յա-
նը: Թա քա վո րը տը ղան գի նես ի ան ծա ռը գի դի նիս, հիշ տեղ հոր ար ծիվ ե րի 
բ⅔ւնըն ⅓ ու տա կէն պը րը նէս, ք⅝ն ն⅔ւս: Մին ալ բիր դան քօ նա մը լի սիս ի, հոր 
ար ծիվ ե րու բա լա նան ծըվ ծը վաս ին, ակ նէ րը բի նիս ի տըս նիս հոր մին տըս նը-
հինգյ գըլ խա նէ վի շափ իլ լիս ի ծա ռը, ան տե ղը շտեղ բ⅔ւնըն ա: ⅛դ հոր տըս նիս 
ի, տը ղան խան չա լը քի շիս ի, մին տա լավ վի շա փա տըսս նը չուրք գլօ խը կըն թոս 
ի, մը նաս ի մին գլօ խը: Վի շա փը ըսես ի. «Տղա ջան, էք ինձ սը պա նի մէն»: Տը-
ղան ըսես ի. «Պա սը պա նիմ ուչ հինչ արիմ. Չէ ձիր ք⅝քի մե տիլ կը տըր ցան վի», 
ըսես ի ն⅓ս ան վեր չին գլօխն ալ կըտ րէս, ու վեր նը նէս ծա ռուն տա կէն ք⅝ն ն⅔ւս: 
Ար ծիվ էն ն⅔ւս ին տոն, տըս նիս ին, հոր ծա ռուն տա կէն մին մարդ պը րա նած, 
ըսես ին.«Միս ⅓սիմ մեր դա րա վօր թըշ նա մին, հոր մեր ճտէ րուն ըտես ի: Գի նես 
ին մին մոծ քար վիր ըռէս, բի ցիրց նիս յէր գյին քի, հոր ան տե ղէն ցի քին տը ղե յուն 
վեր⅓ն, սը պա նին: Ճտէ րը ⅓դ տըս նիս ին, ղալ մա ղա լը ցի քիս ին: Ար ծիվ էն ն⅔ւս 
ին ճտէ րուն կօշ տը, ըսես ⅓դ հինչ ղալ մա ղալ ա. ճը տէ րը ըսես ին. «Բա հինչ արիք, 
թուղ արիք հոր մեր փրկու ղուն սը պա նիք: Մին անց կա ցէք ծա ռուն ան յա նը տէ-
սէք ան տղան հուր դի ի ջ⅓ն⅓վա րը սը պա նած»: Ար ծիվ էն գի նես ին ծա ռուն ան 
յա նը, տըս նիս ին, հոր մին տըս նը հինգյ գլխա նէ վի շափ կու տու րած, թա փած: 
Ար ծիվ է րը մի նը ձէ խէն, մի նը յա ջէն նըս տես ին տղէ յուն կուխ կէն, թի վա րը բի-
նիս, պը հէս տղէ յուն գլխուն, հոր արի վի վա ռի վուչ և թի վա րա վը քա մէ ըրես, հոր 
տը ղան անուշ ք⅝ն գու: Հոր ըս կը սես ի հրե նա կը մար մը տէ, տը ղան քը նը տե ղէ 
վիր ի ն⅓ս, ակ նա րը բի նի սի, տըս նիս ի հոր մթէն ի, ըսես ի. «Պա՜, աս ար դեն քի-
շեր ա»: Վիր ի ն⅓ս վեր⅓ն նըս տես, բիր դան կը պես ի ար ծի վուն, ար ծի վը թի վա-
րը կու տիս ի, ան մինն ալ, տը ղան տըս նիս ի կուխ կե րա մը ար ծիվ էր նըս տու-
տած: Ար ծիվ են ըսես ին. «Այ տղա՛, դու մեր դա րա վօր թըշ նա մուց ազա տալ ըս, 
ասա տըս նիք ինչ վար ձատ րու թուն տաք քի»: Տը ղան ըսես ի. «Իս մին բէն ըմ 
խըն դիս ձիզ հե նե. Ինձ տրէ ցէք սիպ տակ աշ խար քը»: Ար ծիվ էն ըսես ին. «Դի-
ժէր բէն ըս խըն դիս, հա մա դէ հինչ արած, մե տիլ տա նիք: Մի նակ դու բիր միզ 
հե տա մուր թած էր կու գո մէշ, քա ռա սուն ուխ չա րոի դի՛ մակ, ադ տէ կա րը ջրավ 
լի ցէր, ⅓դ օմէ նը մեր էր կու սիս մաժ տե ղը քան դի՛ր-նէ րավ կա պէր միզ վե րա, ին-
քիտ մաժ տե ղէն նստէր մեք թռչիլ իք, հիբ հոր գլօխ նէս յաջ շոռ տաք, մեր բէ րա նը 
ցի քիլ իս մին-մին դի՛ մակ, իսկ հոր դի բի ձէխ շոռ տաք, մեր բէ րան նէն կու խիլ իս 
տէ կի կու թը»:

Տը ղան գի նես ի Թա քա վո րուն ⅓դ ըսես, Թա քա վո րը հրա մա յէս ի, ադ օմ մե-
նը տը նէս ին ան յա նը, բիռ նիս ար ծիվ ե րուն: Տը ղան գի նես ի պա ռա վուն, ն⅔ւս 
Թա քա վո րուն ալ մաս պա րօվ ըսես ըխչ կան հետ: Գի նես, նստէս ար ծիվ է րուն 
վե րան ու բից րի նիս եր գինքյ: Շետ ըն գի նես, թ⅓ խօր, աստ ված ը գի դիլ, շա րու-
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նակ տը ղան ար ծիվ է րուն կէ րակ րէս ի: Ար ծիվ էն տը ղե յուն հար ցանք ըն ըրես:
— Հը՞, աշ խար քը հին չու՞ ղըդ⅓ր ⅓. Տը ղան ըսես ի.
— Մին ար տու ղդ⅓ր ⅓:
Ալ⅔ւ անց ը նաս մին քա նէ սհաթ, հար ցանք ըն ըրես.
— Աշ խար քը հին չի՞ ղը դար ⅓. տը ղան ըսես ի.
— Մին կ⅓լ⅔ւ ղդ⅓ր ⅓: Անց ը ն⅓ս ⅓լ⅔ւ մին քա նի վախտ, ղու շա րը հար ցանք 

ըն ըրես. — Աշ խար քը հին չի՞ ղը դար ⅓. տը ղան ըսես ի.
— Մին ձվի ղըդ⅓ր ա: Ան վախ տը ար ծիվ է րը ըսես ին».
Մին չէվ հըր դա մեք բից րի նիս իք լ⅓, հըր դա մե տիլ դ⅔ւզ թըռ չիք. Դու մի նակ 

ասա հիբ հոր տէս նիլ իս աշ խար քը մին ար տու ղըդ⅓ր ա դէ ռած»: Խօր ըն գի-
նէա, թ⅓ շետ, ղու շա րը հար ցանք ըն ըրես.

— Հը՛, տը ղա՛ ջան, աշ խար քը հինչ ղըդ⅓ր ա. տը ղան ըսես ի.
— Մին մոծ ար տու: Էտ նէ ղու շա րը ըսես ին. «Հիբ հոր տէս նիլ իս աշ խար քը 

մին կ⅓լ⅔ւ չափ, մեզ ասիլ իս»: ⅛լու անց ը ն⅓ս մին խի լա վախտ, ղու շա րը հար-
ցանք ըն ըրես.

— Աշ խար քը հին չի ղը դար ա. տը ղան ըսես ի.
— Մին հա վու ձվի ղը դար ⅓: Ղու շա րը ըսես ին. «Հըր դա մեք վեր իք ն⅔ւս 

մին խօր ը մը նաս հոր հա սիք տա փուն, ար ծի վից մի նի գլօ խը շոռ ը ն⅓ս դի բի 
յաջ, տղան բէն չի նիս հոր տա, մին ալ շոռ ն⅓ս, մին ալ, տը ղան դե նա կը ցի քիս 
ի ու րէն բու դեն մին մոծ կու տուր մէս կըտ րէս, ցի քիս ար ծի վի բէ րա նը, ար ծիվ է-
րը նըս տես ին տա փուն: Ար ծի վը ըսես ի տղէ յուն. «Դէ գնէր տես նիմ, տը ղան կը-
րես չի գի նէ. Ար ծի վի ըսես ի. «Շալ վա րըտ հա նէր մին տես նիմ խա՞ս լըն գես իս: 
Տը ղան շալ վա րը հը նես ի, ար ծի վի տըս նիս ի, հոր մէ սը կըտ րած ա. ⅓լբ⅓լ⅓հ 
ար ծի վի իր⅓ն բե րա նու մը պա հած մէ սը դի րիս ի տը ղէ յու հա քուն, կը պես ի, տե-
ղըն ալ չի մահ լում ըրես:

Ար ծիվ էն թըռ չիս ին գի նես: Տը ղան իզին քի թափ ը ն⅓ս, հղեն պըռ նես գի-
նես, հը սես ան քա ղա քը, հոր իրա թա քա վոր հա րի նի ըպ րէս: Գի նես ի մի նի կոշ-
տի, ըսես հոր ու րէն վիր առի աշա գերդ, մտէս ի ադ⅔ւր կօշ տի: Ար դեն իրիք տա-
րէն անց ը լ⅓ կա հած:

Մեք հըր դա թուղ արիք տղե յուն մը նա տե ղըս, խո սիք ան տե ղէն, հիբ հոր 
Թա քա վո րու էր կու մոծ տղան քան դի՛ րի կտրալ ըն, իրանց ախ պու րը ցի քալ հու-
րը: ⅜ւրանց փիս տէկյ ախ պօր նի շէ նա ծուն ըսես ին, հոր Թա քա վո րը հար ցանք 
արի, ասիլ իս հոր քան դի րի կը տըր վալ ա, վեր, ը նալ հու րը սը պան վալ, թ⅓ չ»է 
քի սպա նիլ իք: Մին քա նէ օր Թա քա վո րը սուգ ը ըրես: Թա քա վո րի կը նէ՛ կյի մէ-
ռած ը նիս, խըն դիս ի փը սակ վի փիս տէկյ տղէ յու նի շէ նա ծուն վե րան: Ախ չի կի 
ըսես ի, հոր իրի՛քյ տա րէն հե տը կա րիլ ի փը սակ վի: Չ⅔ւնգյի հօյս օնի, հոր տը-
ղան ադ ժա մա նա կա մի ջո ցում ն⅔ւլ ի:

Իրիք տա րէն հոր անց ը ն⅓ս, մը նաս ի իրի՛քյ օրը, ախ չի կի Թա քա վո րուն 
ըսես ի. «Ինձ հե տա մին դ⅓րյ⅓ իս կա րիլ նալ, հոր անդ⅔ւր հուչ մըկ րատ նի կը-
պած, հուչ ալ ասուղ»: Թա քա վո րը կըն չիս ի իրա ն⅓զիր-վ⅓զի րին, ըսես հոր մի 
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⅓ստի դ⅓րյ⅓ կա րիլ տա: ⅛դ քա ղա քա մըն ալ մին փի նա չէն դեն չաք մա չի չի նիս, 
ն⅓զիր-վ⅓զի րի գի նես ի ան փին⅓չ⅔ւ կօշ տը, հրամ մա յէս հոր մին ⅓նդի դ⅓րյ⅓ 
կա րի: Փի նա չին ըսես ի. «Այ ջա նըմ, ախիր իս դար զի չիմ, իս դ⅓րյ⅓ն հ⅔ւրդի կա-
րիմ»: Շա գիր դը ըսես ի. «Վա խի մէն, վիր առ, իս կա րիլ իմ»: Ն⅓զիր-վ⅓զի րի 
գի նես ի: Քի շե րը ուս տան հոր ք⅝նը ն⅔ւս, տը ղան ան ան գու զը մըն դես ի, ման ջին 
դ⅓րյ⅓ն հը նէս, կախ ն⅓ս: Քի շե րավ քը շան ն⅓զիր-վ⅓զի րին ն⅔ւս ի դ⅓յր⅓ն 
տա նի, ուս տան մը նաս ի մ⅓թ⅓լ: Տը ղան գի նես ի ան մին օթա խէն բի րիս նաս 
ն⅓զիր-վ⅓զի րին, ան ալ շվվէ լավ տըս նէս ի ն⅓ս Թա քա վո րուն, Թա քա վո րը 
տըս նէս ի նաս ըխչ կան: Ախ չի կի հոր դ⅓յր⅓ն տըս նիս ի ար խա յին ի դըռ նիս, ին-
քի ⅔ւրեն ըսես ի՝ ու րէմ իմ նի շէ նա ծըս իկյ⅓ծ ա: Գի նես ի Թա քա վո րուն կօշ տը, 
ըսես, հոր մե տիլ ⅔ւրն հե տա մին տուփ լի կա րիլ տա, հոր հուչ մէխ նի կուփ ված, 
հուչ թի լավ կա րած: Թա քա վո րը ըսես ի. «Պա ⅓դ հուվ ը կա րիլ», ախ չի կի ըսես 
ի. «Հուվ հոր դ⅓յր⅓ն կա րալ ա»: Ն⅓զիր-վ⅓զի րուն ղուր կիս ի ան փի նա չու կօշ-
տը, հոր տութ լի կա րիլ տա: Փն⅓չին ըսես ի. «Այ ջա նըմ, իս փին⅓չի մառդ ըմ, իս 
պա կա րի լի՞մ ⅓դի չ⅓քմ⅓ կա րիմ»: Քի շե րը հոր ուս տան ք⅝ն ը ն⅔ւս տը ղան ան 
էր կու փըն դը ղը մըն դես ի, ման ջէն տու փիլ նէն հը նէս, դի րի սի ակուշ կու մը: Քի շե-
րավ քը շան ն⅓զիր-վ⅓զի րան ն⅔ւս ի տուփ լին տը նէս: Ախ չի կի ⅓դ ⅓լ հոր տըս-
նիս ի, լափ ար խա յին ի դըռ նիս, ըսես ի Թա քա վո րուն հոր իմ հըր սըն քա վըս մե-
տիլ մին ⅓նդի ճէշ իփուղ նի, հոր գի րէկ վա ռի, հուչ ալ բէն պադ րաս տի, հա մա 
օմ մեն հինչ ղօ նաղ նե րու ըռաշ կին նի: — ⅛դ հուվ ա կա րիլ, — ըսես ի.

— Ան, հոր դ⅓յր⅓ն ու տուփ լին կա րալ ա: Թա քա վո րը ն⅓զիր-վ⅓զի րին 
ղուր կիս ի փին չա րու կօշ տը: Տը ղան վիր ի ն⅓ս, ն⅔ւս ն⅓զիր-վ⅓զի րի նը հետ: Տը-
ղան մտէս ի խօ հա նո ցը, ան կլու րէկ փէ տը թափ ն⅓ս, մին ալ տըս նիս է տո նը 
էր կո ւա րաբ հու տաց ըն կա ցալ ըռըշ կին ու ասալ. «Մեր տէ րը հինչ ի հրամ մա-
յէս»: Տը ղան ըսիս ի. «Շ⅔ւդ սէ ղան բէց ըրէ ցեք, հոր ըս կը սէն հաց կէ րույ թը»: 
Զուռ նա ղա վալն ալ փի չէն, հա մա ⅔ւր⅓ք իր վան ուչ: Թա քա վո րը մը նաս ի մաթ⅓լ. 
«Այ բա լամ, հուչ գրէկյ ը վա ռած, հուչ ալ դազ գան դի րած գի րէ կուն, աս ճէշ⅓րը 
շտե ղէ նի»: Հըր սա նէ քի հոր պըր ծը նէս ի ախ չի կի ըսես ի. «Ինձ հե տա մին շետ 
հե տաքր քիր նա ղըլ արիլ տօր»: Թա քա վո րը ըսես ի. «⅓դ հու կա րիլ ի»: Ախ չի կի 
ըսես ի. «Ան հօվ հոր աս խնջույ քը ղէ կա վա րալ ա»: Թա քա վո րը կնչիս ի փին⅓չուն, 
ըսես գու մին նա ղըլ ասի: Փին⅓չին ղըր կիս է տը ղէ յուն: Տը ղան ն⅔ւս ի Թա քա վո-
րուն կոշ տը ըսես. «Թա քա վորն ապ րած կէ նա իս հոր ըս կը սիմ նա ղը լը, մե տիլ 
օթա խուն դուր քը կա պիք, բիլ⅓նին տաք իմ ձի քյըս. Հուչ մի նի իրա վունք չօ նի 
օթա խէն դ⅔ւս գու մին չև նա ղը լուս պրծա նի լի»: Թա քա վո րը ըսես ի՝ կա տա րէ ցէք 
⅓ս⅔ւր կամ քը:

Տը ղան ըս կը սես ի ⅓ս նաղ լը, հոր իս ձիզ արալ ըմ: «Իհար կէ, խնդի չիք, հոր 
իս աս նա ղը լը մին ⅓լ թ⅓զ⅓դ⅓ն արիմ: Հա մա հինչ արած, խըն դիք ուչ իս մե տիլ 
արիմ, չ⅔ւնքյի հոր արի մուչ, բէն չի դ⅔ւս ն⅔ւլ»: Մեր տը ղան նա ղը լը ըրես, հիբ հոր 
հը սես ի ան տե ղուն, հոր ախ պեր քի ք⅓նդի րի կըտ րէս ին, ⅔ւր⅓ց ախ պու րը ցի-
քիս հու րը, ախ պեր քը ըսես ին՝ փուր նէրս ցը վէս ի, իրա վունք տօր գի նէք չօ լի: 
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Տը ղան թուղ չի ըրես. Էտ նէ տը ղան ն⅔ս ի ան տե ղուն, հոր ախ պեր նեն ն⅔ւս ին 
⅔ւր⅓ց հո րը, ըսես, թ⅓ ք⅓նդի րի կը տըր վալ ա, ախ պեր նէս նալ ա հու րը, մեք ալ 
կը րէ ցալ չիք հա նիք, տե ղըս ալ Թա քա վո րը կը րես չի ⅔ւրէն պա հի, վիր ը ն⅓ս 
փիս տեկյ տղե յուն խըտ տէս, ըս կը սես պըչպ չու տիլ, ըխչ կա նը կօռ նը պռնէս ի ն⅓ս 
փիս տեկյ տը ղե յուն ու թ⅓զ⅓դ⅓ն ըս կը սես ին հըր սա նէ քը: Թա քա վո րը հրա մա-
յէս ի էր կու մոծ տղէ րանց բըն տար կին, հոր մե տիլ հըր սը նէ քէն հե տո կախ տան: 
Փիս տեկյ տղան ըսես ի. «Հայ րիկ ջան, իս ⅓դ⅔ւց նէ րիս իմ, բան տար կիլ մ⅓ն, 
սխալ ված ըն»:

Թա քա վո րը ըսես ի. «Դուվ ըս գի դիս, հինչ ըրես իս արա, ասուր վա նից Թա-
քա վո րը դուվ ըս»: Թա քա վո րը գլխէն թա գը վիր ը ըռէս, դի րիս փիս տեկյ տը ղե-
յուն գլխուն:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ II

ԱՍԱ ՑՈՂ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵ ՐԻ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ԱՍԱ ՑՈՂ ՆԵՐ

Գու սան Աթան (Աթա Սու ջո յի Սա յի լյան) ծնվել է 1852 թվա կա նին Քա րա շեն 
գյու ղում (այժմ՝ Սյու նի քի մարզ): Աշու ղա կան ար վես տը սո վո րել է Ղա րա բա ղի Ղա-
րաղշ լաղ գյու ղա ցի, հայտ նի աշուղ Հա թա մի մոտ: Ստեղ ծա գոր ծել է հա յե րեն և ադր-
բե ջա նե րեն: Հո րի նել է խրա տա կան և եր գի ծա կան եր գեր, կա տա րել աշու ղա կան 
հին եր գեր ու աս քեր: Գու սա նու թյուն է արել 1875 թվա կա նից մին չև 1935 թվա կա նը՝ 
շուրջ 60 տա րի: Գու սան Աթան իր եր գե րով հան դես է եկել Անդր կով կա սում, Թուր-
քի ա յում, Իրա նում, Սի րի ա յում: Նվա գել է սազ և ջու թակ: Նրա հո րի նած եր գե րից են 
«Զո րա վար Անդ րա նիկ», «Ըն ծա հա վը», «Երգ Կի րո վի մա սին» (40 տուն), «Մի ող-
բեր գու թյուն», «Նա բաթ խա նումս»: 1918 թվա կա նին կա մա վոր նե րի զին ված ջո կա տը 
հասց րել է Անդ րա նի կի զոր քե րին: Գու սան Աթան խոս քա շեն մարդ էր: Իր խոս քը 
միշտ հա մե մում էր ժո ղովր դա կան բա ռու բա նով: Ս. Խան զա դյա նը նրա նից բա վա-
կա նա չափ բա նա հյու սա կան նյու թեր է գրա ռել՝ «Կա քա վը և աղ վե սը», «Քա չա լը, իր 
հայրն ու խա նը», «Թա գա վորն ու աղ քա տը», «Կա ռա պանն ու տե րը», «Այ գե պա նը, 
իր որ դին ու օձը» և այլն: Մա հա ցել է 1942 թվա կա նին:

Գու սան Աշո տը (Աշոտ Հայ րա պե տի Դա դա լյան) ծնվել է 1907 թվա կա նի ապ-
րի լի 25-ին Գո րի սում: Եղել է գառ նա րած: Վաղ հա սա կում զրկվել է մո րից: 1921 թվա-
կա նին տե ղա փոխ վել է Բա քու, ավագ եղ բոր մոտ: Սո վո րել է Բաք վի բա նե րիտ 
դպրո ցում: 1928 թվա կա նին վե րա դար ձել է Զան գե զուր և զբաղ վել գու սա նու թյամբ: 
1948 թվա կա նին բնա կու թյուն է հաս տա տել Երև ա նում: 1958 թվա կա նից եղել է 
ԽՍՀՄ գրող նե րի մի ու թյան ան դամ: 1967 թվա կա նին Գու սան Աշո տին շնորհ վել է 
ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիս տի կո չում: Իր ղե կա վա րած ան սամբ լով հա մերգ ներ է 
տվել ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ նրա սահ ման նե րից դուրս:  Ս. Խան զա-
դյա նը Գու սան Աշո տին հա մա րում էր հա մու հո տով զրու ցա կից և նրա նից գրա ռել է 
«Գայ լը, աղ վե սը և ուղ տը», «Հի մար տեր տերն ու ար ջը», «Սո ված հյու րը և ժլատ 
տան տե րը» և այլ հե քի աթ ներ:

Սուլ թան-բա ջին (Սուլ թան Գև որ գյան) 1870 – 1943, գրա գի տու թյու նից զուրկ, 
բայց գե ղեց կա տես, շնոր հա լի, հա մար ձակ ու ազ դե ցիկ կին էր, ով հա ճախ էր աղ ու 
հա ցով դի մա վո րում Գո րիս մտնող պատ վա վոր հյու րե րին: Նա երե խա ներ չի ու նե-
ցել, բայց խնա մել է ավե լի քան 17 ման կա հա սակ որ բե րի ու չքա վոր նե րի և հասց րել 
իրենց նպա տա կին: Նա հռչա կա վոր գոր գա գործ էր: Նրա գոր ծած «Անիի ավե րակ-
նե րում նստած սգա վոր հայ կի նը», «Հայր Աբ րա հա մը զո հա բե րում է իր մի ակ որ դի 
Իսա հա կին» գոր գե րի հռչա կը Զան գե զու րից շատ հե ռու է գնա ցել, գո վա բան վել հե-
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ռա վոր ամե րի կյան մա մու լում: Սուլ թան-բա ջու դի ման կա րը գտնվում է Հա յաս տա նի 
պատ մու թյան թան գա րա նում, տրված է որ պես զան գե զուր ցի կնոջ հա տուկ տի պար: 
Մա հա ցել է 1943 թվա կա նին Երև ա նում:

Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյան – ծնվել է 1863 թ., Զան գե զու րի Մեղ րի գյու ղի Մեծ 
թա ղում: Բա նա հա վաք Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նի հո րեղ բոր աղ ջիկն է:

Պատ մել է հրա շա պա տում հե քի աթ ներ: Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նը Մեղ րի հե քի-
աթ նե րի մի մա սը գրի է առել նրա նից՝ 1963 – 1964 թ. Երև ա նում, վեր հի շե լով դե ռևս 
ման կու թյան տա րի նե րին Փեփ րո նե ից լսած հե քի աթ նե րը: Դրան ցից են՝ «Իրեքյ 
նաղ լը», «Իմաս տուն թա քա վօ րը», «Չօ բա նա նաղ լը» և այլն:

Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյա նը մա հա ցել է 1967 թ., դեկ տեմ բե րի 1-ին, 104 տա րե կա-
նում:

ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵՐ

Մու շեղ Գև որ գյա նը ծնվել է 1901 թ. հա ցի փռի տեր Խա չա տու րի և տնա յին 
տնտե սու հի Բախ չա գյու լի ըն տա նի քում: Նա իրենց բազ ման դամ ըն տա նի քի ինը 
երե խա նե րից 6-րդն էր: Մու շեղ Գև որ գյա նը զին վո րա կան էր: 1927 թ.-ից դա սա կի 
հրա մա նա տա րի պաշ տո նով ծա ռա յել է հին հայ կա կան հրաձ գա յին գնդում: 
1967 – 1969 թվա կան նե րին նա կա տա րել է գրա ռում եր, վեր հի շե լով դե ռևս 1917 – 1920 
թվա կան նե րին լսած նյու թե րը: Զան գե զու րից գրա ռել է շուրջ 1600 մի ա վոր բա նա-
հյու սա կան նյութ, մեծ թվով առակ ներ և անեկ դոտ ներ, ինչ պես նաև կազ մել է բար-
բա ռա յին բա ռե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հի շո ղու թյուն ներ ժա մա նա կի իրա-
դար ձու թյուն նե րից. Անդ րա նիկ փա շա յի գոր ծու նե ու թյու նը Գո րի սում», որը գրա ռել է 
ասա ցող՝ Ասա տուր Տեր-Գև որ գյա նից, ով բա նա հա վաք Մու շեղ Գև որ գյա նի հո րեղ-
բայրն էր և բա նա սաց Սուլ թան Գև որ գյա նի (Սուլ թան-բա ջի) ամու սի նը:

Սե րո Խան զա դյա նը ծնվել է 1915 թվա կա նի նո յեմ բե րի 20-ին (դեկ տեմ բե րի 3) 
Գո րի սում: 1934 թվա կա նին ավար տել է Գո րի սի ման կա վար ժա կան տեխ նի կու մը, 
1934 – 1941 թվա կան նե րին զբաղ վել է ու սուց չու թյամբ: Աշ խա տել է Գո րի սի շրջա նի 
Տա թև և Խնա ծախ գյու ղե րում: Մաս նակ ցել է Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մին 
(1941 – 1945): 1950 թվա կա նից եղել է ԽՍՀՄ գրող նե րի մի ու թյան ան դամ: 1972 թվա-
կա նից գրա կան խորհր դա կան է եղել Հա յաս տա նի խորհր դա յին գրող նե րի մի ու թյու-
նում: 1974 թվա կա նից ՀԽՍՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր ծիչ:

1936 – 1947 թվա կան նե րին թվա կան նե րին Գո րի սից և շրջա նի գյու ղե րից հա վա-
քել է տար բեր ժան րե րի մե ծա թիվ բա նա հյու սա կան նյու թեր, որոնք պահ վում են ՀՀ 
ԳԱԱ ՀԱ Ի ԲԱ-ի ար խի վում: Մա հա ցել է 1998 թվա կա նի հու նի սի 26-ին Երև ա նում:

Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նը ծնվել է 1884 թ. փետր վա րի 2-ին Զան գե զու րի Մեղ րի 
գյու ղի Մեծ թա ղում: Հայ րը գրա գետ մարդ էր՝ տի րա պե տում էր գրա բար և աշ խար-
հա բար լե զու նե րին: Նա եղել է Տփխի սի առաջ նոր դի գրա գի րը:

1890 թ. հայ րը նրան ու ղար կում է գյու ղի դպրոց, իսկ 1893 թ. Բա քու՝ ու սում ա-
ռու թյու նը շա րու նա կե լու:
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1904 թվա կա նին մտնել է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան: 1907 թվակ նին զո րացր-
վել է: 1914 թվա կա նին կրկին զո րա կոչ վել և կռվել է Սա րի ղա մի շի ճա կա տում: 1916 
թվա կա նին վի րա վոր վել է և բուժ վել Թիֆ լի սի ռազ մա կան հի վան դա նո ցում:

Գրի է առել մե ծա թիվ բա նա հյու սա կան նյու թեր: Մեղ րի հե քի աթ նե րը գրի է 
առել 1963 – 1964 թվա կան նե րին Երև ա նում, վեր հի շե լով հո րա քույր նե րի՝ Եղի սա բե թի 
և Շո ղա կա թի և հո րեղ բոր աղջ կա՝ Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյա նի պատ մած նե րը:

Ար տա շես Նա զի նյա նը ծնվել է 1924 թ. փետր վա րի 23-ին ՀՀ Տա վու շի մար զի 
(նախ կին Իջև ա նի շրջան) Աչա ջուր գյու ղում: 1941 թ. ավար տել է տե ղի միջ նա կարգ 
դպրո ցը: 1941 – 1942 և 1944 – 1948 թթ. սո վո րել է ԵՊՀ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տում:

1942 – 1944 թթ. զո րա կոչ վել է Խորհր դա յին բա նակ: Վի րա վոր վե լուց հե տո զո-
րացր վել է և շա րու նա կել ու սում ա ռու թյու նը Հա մալ սա րա նում: Ար ժա նա ցել է «Կար-
միր աստղ», Հայ րե նա կան պա տե րազ մի առա ջին աս տի ճա նի շքան շան նե րի, պար-
գև ատր վել հո բե լյա նա կան մե դալ նե րով:

1953 թ. «Սո վե տա հայ գրա կա նու թյու նը և ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նը» 
թե մա յով պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն և ստա ցել բա նա սի րա-
կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: Այն Ա. Նա զի նյա նի առա ջին 
գի տա կան մե նագ րու թյունն էր, որը լույս է տե սել 1954 թ.:

1960 – 1999 թթ. Ա. Նա զի նյա նը աշ խա տել է ԳԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու-
թյան ինս տի տու տում՝ իբ րև Բա նա հյու սու թյան բաժ նի վա րիչ, որ տեղ եր կար տա րի-
ներ լայ նո րեն կի րա ռել է իր փորձն ու իմա ցու թյու նը, հան դես եկել որ պես գի տու թյան 
հմուտ կազ մա կեր պիչ:

1959 թ. տպագր վում են Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի I և II հա տոր նե րը՝ Ա. 
Նա զի նյա նի աշ խա տա սի րու թյամբ և Հ. Օր բե լու ընդ հա նուր խմբագ րու թյամբ (հե-
տա գա յում հ. III – XV, 1962 – 1999) Ա. Նա զի նյա նի ընդ հա նուր խմբագ րու թյամբ և 
մաս նակ ցու թյամբ), որոնք ընդգր կում են Հա յաս տա նի պատ մա ազ գագ րա կան բո լոր 
շրջան նե րից հա վաք ված տպա գիր և ան տիպ նյու թե րը: Ա. Նա զի նյա նը մաս նակ ցել 
է նաև Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի XVI հա տո րի կազմ ման աշ խա տանք նե րին, 
որը լույս է տե սել 2009 թ.-ին, իր մա հից հե տո:

1970 – 2000 թթ. նա «Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն» մա տե նա շա րի 
պա տաս խա նա տու խմբա գիր նե րից էր: 1970 – 2000 թթ. նա «Հայ ազ գագ րու թյուն և բա-
նա հյու սու թյուն» մա տե նա շա րի պա տաս խա նա տու խմբա գիր նե րից էր:

1967թ. Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի գի տաշ խա տող նե րից 
կազմ ված Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար շա վի ղե կա վարն էր (ան դամ եր՝ 
ան դամ եր՝ Սար գիս Հա րու թյու նյան, Ժե նյա Խա չատ րյան, Վե նե րա Սա հա կյան):

Ա. Նա զի նյա նը վախ ճան վել է 1999 թ. օգոս տո սի 2-ին Երև ա նում:

Արամ Մար գա րյա նը ծնվել է 1927 թվա կա նին: Ավար տել է Բաք վի պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը: Արամ Մար գա րյա նը բա նա հյու սա կան նյու թեր է 
գրա ռել 1948 – 1972 թվա կան նե րին Տա թև, Քա ջա րան, Ղա փան, Խնձո րեսկ բնա կա-
վայ րե րից: Հե քի աթ նե րի մեծ մա սը լսել հո րից՝ Ար տե մից, բայց գրա ռել է 1972 թվա-
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կա նին Բաք վում քրոջ՝ Ծաղ կա վարդ Գև որ գյա նի վե րա պատ մու թյամբ: Արամ Մար-
գա րյա նի ֆոն դում պահ պան վում են գրա ռում եր՝ կա տար ված Բաք վում 1980 – 1990 
թվա կան նե րին: Եղել է ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և Ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի 
հայ ցորդ: 1996 թվա կա նին պաշտ պա նել է «Զան գե զու րի բա նա հյու սու թյու նը/ Գո-
րիս-Կա պան» թե մա յով ատե նա խո սու թյու նը, ստա ցել գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի 
գի տա կան աս տի ճան:

Մի քա յել Առա քե լյա նը ծնվել է 1926 թ.-ին, Աս կե րա նի շրջա նի Դաշ բու լաղ 
(այժմ՝ Աստ ղա շեն): գյու ղում: Ավար տել է Բաք վի պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս-
տի տու տը, եղել է ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և Ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի գի տաշ-
խա տող, բա նա հա վաք: Գրա ռում եր է կա տա րել Ար ցա խում և Սյու նի քում 1940-
ական թվա կան նե րից մին չև 80-ական նե րը: Մի քա յել Առա քե լյա նը հա վա քել է բազ-
մա ժանր բա նա հյու սա կան նյու թեր՝ հե քի աթ ներ, ավան դու թյուն ներ, առակ ներ, 
անեկ դոտ ներ, հո րո վել ներ և այլն, որոնք գրա ռել է Ստե փա նա կեր տում, Շու շի ում, 
Ղա րա բա ղի Ներ քին Հո ռա թաղ, Տու մի, Բա դա րա, Մեծ Թաղ լար, Կար միր Շու կա, 
Խնձրիս տան, Ղշլաղ գյու ղե րում, ասա ցող ներ՝ ՄԻ շա Ավա նե սյա նից, Ար սեն Պետ րո-
սյա նից, Ար շակ Բաղ դա սա րյա նից, Աստ ղիկ Առա քե լյա նից, Գրի գոր Սարգ սյա նից և 
այլն: Գրա ռում եր է կա տա րել Գո րի սի և Սի սի ա նի Հար ժիս, Վե րին Շեն, գյու ղե-
րում՝ Թև ոս Միր զո յա նից, Մի քա յել Փան ջուն ցից, Վար դան Մա շու րյա նից, Գուր գեն 
Ադա մյա նից, Հա րու թյուն Քա թա նյա նից, որոնք պահ պան վում են ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ FF V 
ֆոն դում: Մա հա ցել է 1990 թ.-ին:

Վե նե րա (Արու սյակ) Սա հա կյա նը ծնվել է 1941 թ. Ախու րյա նի շրջա նի Երազ-
գա վորս գյու ղում: Ավար տել է Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րու թյան 
ֆա կուլ տե տի հա յոց լեզ վի և գրա կա նու թյան բա ժի նը, այ նու հե տև ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի-
տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի աս պի րան տու րան: Բա նա հա վաք, բա նա-
գետ է, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու-
թյան ինս տի տու տի ավագ գի տաշ խա տող, դո ցենտ, մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ: 1967թ. Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի գի տաշ խա տող նե րից 
կազմ ված Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար շա վի ան դամ:

Սար գիս Հա րու թյու նյա նը ծնվել է 1928 թ. սեպ տեմ բե րի 22-ին Շի րա կի մար զի 
Ղա զան չի գյու ղում: 1952 թվա կա նին ավար տել է Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
արև ե լյան լե զու նե րի և գրա կա նու թյան բա ժի նը: Բա նա սեր-բա նա գետ, Բա նա սի րա-
կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր (1971), ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ (2000) էր: 1959 – 1960 
թվա կան նե րին աշ խա տել է ՀՀ ԳԱԱ Մա նուկ Աբե ղյա նի ան վան գրա կա նու թյան 
ինս տի տու տում, որ պե սո կրտսեր գի տաշ խա տող, 1960 – 1962 թվա կան նե րին՝ հնա-
գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի կրտսեր, 1962 – 1972 թվա կան նե րին՝ 
ավագ գի տաշ խա տող, 1992 – 2006 թվա կան նե րին՝ փոխտ նօ րեն: 1994 թվա կա նից ՀՀ 
ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի գլխա վոր գի տաշ խա տող, 
1972 թվա կա նից՝ բաժ նի վա րիչ, 2006 թվա կա նից՝ ՀՀ ԳԱԱ «Պատ մա բա նա սի րա-
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կան հան դե սի» գլխա վոր խմբա գիր: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գի տու թյան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ էր: 1967թ. Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի 
գի տաշ խա տող նե րից կազմ ված Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար շա վի ան-
դամ:

Եր կար տա րի ներ Սար գիս Հա րու թյու նյա նը Հան րա պե տու թյան տար բեր բու-
հե րում դա սա խո սել է «Հայ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյուն», «Հայ առաս պե լա-
բա նու թյուն» և «Հայ հին գրա կա նու թյուն» առար կա նե րը: Տա րի ներ շա րու նակ եղել 
է գի տա կան տար բեր խոր հուրդ նե րի ան դամ, ղե կա վա րել է թեկ նա ծո ւա կան ատե-
նա խո սու թյուն ներ, եղել դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն նե րի գի տա կան խորհր-
դա տու, ընդ դի մա խո սել դոկ տո րա կան ու թեկ նա ծո ւա կան բազ մա թիվ ատե նա խո-
սու թյուն ներ:

Մա հա ցել է 2019 թ. հուն վա րի 28-ին Երև ա նում:

Ժե նյա Խա չատ րյա նը ծնվել է 1930 թ. Նոր Բա յա զե տում (այժմ՝ Գե ղար քու նի քի 
մար զի Գա վառ քա ղա քում): Ավար տել է Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ-
մու թյան ֆա կուլ տե տը: Մաս նա գի տա ցել է հայ էթ նո պա րա գի տու թյան հիմ ա դիր, 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Սրբու հի Լի սի ցյա նի ղե կա վա րու թյամբ: Ու նի 
էթ նո պա րա գի տու թյան աս պա րե զին վե րա բե րող տե սա կան և մե թո դա բա նա կան 
120-ից ավե լի հոդ ված ներ, մեկ ժո ղո վա ծու, եր կու մե նագ րու թյուն և եր կու մե թո դա-
կան ձեռ նարկ: Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում վե րա կանգ նել ու ցու-
ցադ րել է տար բեր գա վառ նե րին բնո րոշ ժո ղովր դա կան պա րեր (Մուշ-Տա րոն, Սա-
սուն, Վաս պու րա կան, Շա տախ, Շի րակ, Համ շեն, Պարս կա հայք, Կա րին-Ջա վախք 
և այլն):

Դա սա խո սու թյուն ներ է կար դա ցել Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ-
մու թյան ֆա կուլ տե տում, Կի նո յի և թատ րո նի պե տա կան ինս տի տու տում, Խա չա-
տուր Աբո վյա նի ան վան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տում, հայ-ռու սա կան սլա վո-
նա կան հա մալ սա րա նում՝ վա րե լով տա րա զի ու կեն ցա ղի պատ մու թյուն, Պա րի տե-
սու թյուն և մե թո դի կա, Տո ներ, ծե սեր, սո վո րու թյուն ներ դա սըն թաց նե րը:

Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում գրան ցել է Հայ ազ գագ րու թա նը, 
էթ նո պա րա գի տու թյա նը, ժո ղովր դա կան թատ րո նին, շար ժա կան խա ղե րին ու հա-
վա տա լիք նե րին վե րա բե րող ծա վա լուն նյութ:

 1967թ. Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի գի տաշ խա տող նե րից 
կազմ ված Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար շա վի ան դամ:

Մա հա ցել է 2018 թ. Երև ա նում:

Մի քա յել Ավ չյա նը ծնվել է 1919 թ. Սի սի ա նի շրջա նի Ախ լա թյան գյու ղում: Միջ-
նա կարգ կրթու թյու նը ստա ցել է Դի լի ջա նում, որից հե տո աշ խա տել է Սի սի ա նի 
շրջա նա յին թեր թում: Մաս նակ ցել է Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին, վի րա վոր վել, 
ապա զո րացր վել որ պես պա հես տի լեյ տե նանտ:

Եր կար տա րի ներ աշ խա տել է իբ րև շրջա նա յին կուլ տու րա յի տան տնօ րեն, 
ապա՝ շրջա նա յին թեր թի գրա կան աշ խա տող: Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
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բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետն ավար տե լուց հե տո աշ խա տել է ու սու ցիչ, ժողկրթ-
բաժ նի մե թոդ կա բի նե տի վա րիչ՝ մի ա ժա մա նակ խմբագ րե լով տե ղա կան ռա դի ո հա-
ղոր դում ե րը:  Բա նա հա վաք չու թյամբ սկսել է զբաղ վել պա տա նի հա սա կից, սա-
կայն հա վա քած նյու թե րի զգա լի մա սը Հայ րե նա կան պա տե րազ մի օրե րին ոչն չա ցել 
է գյու ղում:

1969 թվա կա նից եղել է ԽՍՀՄ Ժուռ նա լիստ նե րի մի ու թյան ան դամ:
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ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐ124

V – III հազ. մ. թ. ա. – Ուղ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր նե րը
II հազ. մ. թ. ա. – «Զո րաց քա րեր» հնա վայ րը Սի սի ա նում
II հազ. կե սեր մ. թ. ա. – Գե ղամ նա հա պե տի ապ րած ժա մա նա կը
II հազ. վերջ մ. թ. ա. – Սի սակ նա հա պե տի ապ րած ժա մա նա կը
VIII դար մ. թ. ա. – Սյու նի քի մի ա ցու մը Ու րար տու-Արա րա տին
VII դա րի սկիզբ մ. թ. ա. – Ու րար տա կան Ար գիշ տի II թա գա վո րի սյու նի քյան 

ար ձա նագ րու թյու նը
680 թ. մ. թ. ա. – Սկյութ նե րի ներ խու ժու մը Սյու նիք (ըստ Ն. Ադոն ցի)
II դար մ. թ. ա. – Ար տա շես I Բա րի ար քա յի սյու նի քյան սահ մա նա քա րը
301 – Սյու նյաց իշ խա նի մկրտվե լը Արա ծա նի գե տում
320 – Սյու նյաց հո գև որ թե մի հիմ ու մը
360 – Սյու նյաց մետ րո պո լի տու թյան հռչա կու մը
IV դա րի II կես – Տիզ բո նի կոր ծա նու մը Ան դոկ Սյու նու կող մից
441 – 452 – Վա սակ Սյու նին հա յոց մարզ պան
VI դար – Սի սա վա նի (Սի սի ան) Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ եկե ղե ցու կա ռու ցու մը
624 – Բյու զան դա կան Հե րակլ կայս րը Սյուն քի ում
735 հու լի սի 21 – Ստե փա նոս Սյու նե ցու սպա նու թյու նը Մոզ ավա նում
839 – Սյու նյաց հո գև որ առաջ նոր դա րա նի տե ղա փո խու մը Տա թև
874 – Սյու նյաց իշ խա նու հի Մա րի ա մի հո վա նա վո րու թյամբ Սև ա նա կղզու 

եկե ղե ցի նե րի կա ռու ցու մը
IX դա րի II կես – Սյու նյաց իշ խա նու թյան վար չա կան կենտ րո նի տե ղա փո խու-

մը Շա ղա տից Եղե գիս
885 – 906 – Տա թևի վան քի Պո ղոս-Պետ րոս Մայր եկե ղե ցու կա ռու ցու մը
911 – Վա հա նա վան քի կա ռու ցու մը
932 – Ակ ներ-Ցա քուտ ջրանց քի շի նա րա րու թյու նը
989 – «Էջ մի ած նի ավե տա րան» ձե ռագ րի ծնուն դը Բղե նո Նո րա վան քում
970 – 1170 – Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը
1103 – Չորթ մա նի կող մից Կա պա նի գրա վու մը
1170 – Սյու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը
1211 – Սյու նի քի ազա տագ րու մը և Օր բե լյան իշ խա նա կան տան հիմ ու մը 

Սյու նի քում
1216 – 1223 – Ամա ղո ւի Նո րա վան քի կա ռու ցու մը
1251 – Սմբատ Մեծ Օր բե լյան իշ խա նի I ու ղև ո րու թյու նը Կա րա կո րում

124  Ըստ Գր. Գրիգորյանի և Ս. Հախվերդյանի «Սյունիքի պատմություն» գրքի, էջ 254 – 257:
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1256 – Սմբատ Մեծ Օր բե լյան իշ խա նի II ու ղև ո րու թյու նը Կա րա կո րում
XIII դա րի II կես – Հո գև որ առաջ նոր դա րա նի հաս տա տու մը Ամա ղո ւի Նո րա-

վան քում
1282 – 1345 – Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյու նը
1303 – Ստե փա նոս Օր բե լյա նի մա հը
1345 – 1435 – Տա թևի հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյու նը
1386 հուն վա րի 6 – Հով հան նես Որոտ նե ցու մա հը
1410 – Գրի գոր Տա թև ա ցու մա հը
1450 – Օր բե լյան իշ խա նա կան տան ան կու մը
1450 – Քա շա թա ղի մե լի քու թյան հան դես գա լը
1608 – 1610 – Հա լի ձո րի Հա րանց անա պա տի հիմ ադ րու մը
1615 – 1620 – Մով սես Տա թև ա ցու (Խո տա նա ցու) գոր ծու նե ու թյու նը Հա րանց Մեծ 

անա պա տում
1699 – Ան գե ղա կո թի ժո ղո վը
1711 – Իս րա յել Օրու մա հը Աստ րա խա նում
1722 – 1730 – Ազա տագ րա կան պայ քա րը Սյու նի քում Դա վիթ-Բե կի գլխա վո րու-

թյամբ
1727 – Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը
1736 – Աբ րա համ Կրե տա ցի կա թո ղի կո սի այ ցը Սյու նիք
1805 – Զան գե զու րի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին
1822 – Ղա րա բա ղի պրո վին ցի ա յի ստեղ ծու մը
1828 – Մեղ րու շրջա նի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին
1840 – Շու շիի գա վա ռի ստեղ ծու մը
1848 – I պղնձա ձու լա կան գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը Կա պա նում
1849 – 1868 – Զան գե զու րը Երև ա նի նա հան գի կազ մում
1868 – Ելի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զուր գա վա ռի ստեղ ծու մը
1870 – Գա վա ռա կենտ րոն Գո րիս քա ղա քի հիմ ադ րու մը
1881 – Մեղ րու դպրո ցի հիմ ու մը Րաֆ ֆու ջան քե րով
1898 – Զան գե զու րում I ՀԷԿ-ի կա ռու ցու մը Վա րա րակն գե տի վրա
1903 – «Սա սուն» տպա րա նի հիմ ու մը Գո րի սում
1909 – «Գա վառ» թեր թի հրա տա րա կու թյու նը
1918 – Զան գե զու րի կենտ րո նա կան ազ գա յին խորհր դի ստեղ ծու մը
1918 հու լի սի 20 – Զո րա վար Անդ րա նի կի մուտ քը Զան գե զուր
1919 հուն վա րի 21 – Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որո շու-

մը Զան գե զու րը Հա յաս տա նի կազ մում ճա նա չե լու մա սին
1919 մար տի 25 – Անդ րա նի կի մեկ նու մը Զան գե զու րից
1919 մա յիս – Շա տել վոր տի պատ վի րա կու թյան այ ցը Զան գե զուր
1919 օգոս տոս – Գա րե գին Նժդե հի ժա մա նու մը Զան գե զուր
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1919 նո յեմ բե րի 1 – Գե նե րալ Շիխ լինս կու բա նա կի հար ձա կու մը Զան գե զու րի 
վրա

1919 նո յեմ բե րի 15 – դեկ տեմ բե րի 1 – Նժդե հի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
Ող ջու և Գեղ վա ձո րե րում

1920 հու լի սի 3 – Խորհր դա յին իշ խա նու թյան ժա մա նա կա վոր հաս տա տու մը
1920 դեկ տեմ բե րի 25 – Ինք նա վար Սյու նի քի հռչա կու մը
1921 ապ րիի 27 – Լեռ նա հա յաս տա նի հռչա կու մը
1921 հու նի սի 1 – Լեռ նա հա յաս տա նի վե րան վա նու մը Հա յաս տան և նոր կա ռա-

վա րու թյան կազ մու մը՝ Ս. Վրա ցյա նի գլխա վո րու թյամբ
1921 հու լի սի 12 – Զան գե զու րի խորհր դայ նա ցու մը
1921 օգոս տո սի 31 – Զան գե զու րի և Մեղ րու գա վառ նե րի ստեղ ծու մը
1930 սեպ տեմ բե րի 9 – Կա պա նի, Սի սի ա նի, Գո րի սի և Մեղ րու շրջան նե րի 

ստեղ ծու մը
1921 – 1930 – Գա վա ռա յին «Կար միր ռանչ պար» թեր թի հրա տա րա կու մը
1927 – 1932 – Կա պան – Մին ջև ան եր կա թու ղու կա ռու ցու մը
1931 ապ րի լի 27 – Ու ժեղ երկ րա շարժ Զան գե զու րում
1936 մա յիս – Կա պա նի պղնձա հան քա յին հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յի գոր ծար-

կու մը
1936 – Շա քիի ՀԷԿ-ի գոր ծար կու մը
1938 – Կա պա նի հռչա կու մը քա ղաք
1951 – Քա ջա րա նի հան քա հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յի գոր ծար կու մը
1962 – 1970 – ՀԷԿ-երի հա մա կար գի գոր ծար կու մը Որո տան գե տի վրա
1967 – Բու հա կան մաս նա ճյու ղի բա ցու մը Գո րի սում
1974 – Սի սի ա նի՝ քա ղա քի կար գա վի ճակ ստա ցու մը
1984 – Մեղ րի ավա նին քա ղա քի կար գա վի ճակ շնոր հու մը
1988 փետր վա րի 22 – Ար ցա խյան շարժ ման I ցույ ցը Գո րի սում
1989 – Սյու նյաց հո գև որ թե մի վե րա բա ցու մը
1990 – 1993 – Սյու նի քը ար ցա խյան պա տե րազ մի թա տե րա բեմ
1993 սեպ տեմ բեր – հոկ տեմ բեր – Հար թա վայ րա յին Սյու նի քի ազա տագ րու մը
1993 – 1995 – «Սյու նիք-Զան գե զուր» հա տուկ ծրագ րի աշ խա տա կազ մի գոր ծու-

նե ու թյու նը
1995 դեկ տեմ բե րի 4 – ՀՀ Սյու նի քի մար զի ստեղ ծու մը Կա պան մարզ կենտ րո-

նով:
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ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Հրա շա պա տում հե քի աթ ներ

1. Թա քա վե րին իրեք ախ ճի կը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Սի սի ա նի շրջա նի Բարձ րա վան 

գյու ղի գյու ղա ցի 63-ամյա Փա ռան ձեմ Մով սի սյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան 

ինս տի տու տի բա նա հյու սա կան ար խի վում (այ սու հետ՝ ՀԱ Ի ԲԱ):
Հա մա պա տաս խա նում է Աար նե-Թոմփ սոն-Ու թե րի (այ սու հետ՝ ATU) «Մի ջազ գա յին հե-

քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 828*** թվա հա մա րին:

2. Լա վու թու նը ⅝ցն ալ ա հսկա նում

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տան ձա տափ 

գյու ղի գյու ղա ցի 55-ամյա Լու սիկ Մով սի սյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU-ՀԺՀ 

505 թվա հա մա րին:

3. Էս կլխան, թա էն կլխան

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1982 թ.-ին, Ան տա ռա շա տում, Կա պա նի շրջա նի Ան տա-

ռա շատ գյու ղի գյու ղա ցի 59-ամյա Անու շա վան Սարգ սյա նից: Բա նա սա ցը սով խո զի բրի գա-
դա վար է և հայտ նի որ սորդ:

Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակված ֆոնդ):
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 938 

թվա հա մա րին:

4. Գյա բա կյոր ծո ղը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տան ձա տափ 

գյու ղի գյու ղա ցի 55-ամյա Լու սիկ Մով սի սյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակված ֆոնդ):

5. Մե նա կյացն ու քա մին

Առա ջին ան գամ տպագր վել է Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի (այ սու հետ՝ՀԺՀ) գի տա-
կան հրա տա րա կու թյան VII հա տո րում (Երև ան, 1979, էջ 544):

Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի Հա րու թյուն 
Մար տյա նից:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4922 – 4927 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 841 

թվա հա մա րին:
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6. Oվչի Օղ լին

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Գո րի սից, ասա ցո ղը՝ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5030 – 5035 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 554 

թվա հա մա րին:

7. Մազ բան դը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Խա չիկ Գև որ գյա նից: Գրառ ման վայ րի մա-

սին տե ղե կու թյու նը բա ցա կա յում է:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4690 – 4699 ֆոն դում:

8. Կտրիչ տղան

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 411 – 416):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1947 թ. հուն վա րին, Գո րի սում: Բա նա հա վա քը թո ղել է 

հե տև յալ ծա նո թու թյու նը. «Պատ մել է Խա նա ծախ գյու ղից Գո րիս ներ գաղ թած Անուշ Լա լա յա-
նը, 63 տա րե կան, անգ րա գետ կոլ խոզ նիկ, որն այժմ չի աշ խա տում: Նա լսել է իր հո րից՝ Մի-
նա սից: Երե խա ժա մա նակ շատ հե քի աթ ներ է լսել, սա կայն մո ռա ցել է: Հե քի ա թը նման է 
«Սաս նա ծռեր» էպո սի տար բե րակ նե րից մի քա նի սին (Ծո վի Ջա լալ, Խա թուն Խա նում, Ձի ու 
ծո վից ել նե լը, Խորթ հոր պատ մու թյու նը և այլն): Հե տաքր քիր է այս հե քի ա թը նաև նրա նով, որ 
իր բնույ թով ու ծա գու մով հայ կա կան է, եթե ոչ ամ բող ջո վին, գո նե հիմ ա կա նում» (ՀԱ Ի ԲԱ FF 
II 6099 ֆոնդ):

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6101 – 6118 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 552 

թվա հա մա րին:
9. Թա քա վո րի տղան

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 417 – 424):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1947 թ. հուն վա րին, Գո րի սում: Պատ մել է Անուշ Լա լա-

յա նը: Բա նա հա վա քը վկա յում է, որ Ա. Լա լա յանն այս հե քի ա թը ման կու թյան տա րի նե րին լսել 
է հո րից՝ Մի նա սից:

 Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6119 – 6141 ֆոն դում:

10. Ուս կե խնձ⅔ր⅔ւն նաղ լը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում, Լ. Աղա յա նի բար բա ռա յին տա ռա-
դար ձու թյամբ (էջ 585 – 597):

Գրի է առել Զա րեհ Տեր-Մի նա սյա նը 1963 – 1964 թթ.-ին, վեր հի շե լով հո րաք րոջ՝ Եղի սա-
բե թի՝ իր ման կու թյան տա րի նե րին պատ մա ծը:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF IV 1929 – 1954 ֆոն դում:

Իրա պա տում հե քի աթ ներ
1. Փող ու նես, սո թըթ անց կկե նա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ի աշ նա նը, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տա թև 

գյու ղի գյու ղա ցի, 75-ամյա Ար շա լույս Զոհ րա բյա նից:
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Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 910 ⅓ 

թվա հա մա րին:

2. Դուր գյար Հա սոն

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ի աշ նա նը, Բաք վում, 56-ամյա Թել ման Չա լյա-

նից: Ասա ցո ղը ման կա գիր է, եղել է հե ռուս տա հա ղոր դում ե րի հայ կա կան ծրագ րի խմբա գիր:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 745 A 

թվա հա մա րին:

3. Ըշ խար քի տե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1982 թ.-ին, Քա ջա րա նում, Գո րի սի շրջա նի Տան ձա-

տափ գյու ղի գյու ղա ցի 56-ամյա Գրի շա Մկրտչյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:

4. Թա գա վո րը, այ գե պանն ու օձը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 501):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի 

Աշուղ Աթա յից: Բա նա սա ցի մա սին կա հե տև յալ ծա նո թագ րու թյու նը. «… բա ցի այն, որ նշա-
նա վոր աշուղ է, նաև նշա նա վոր առա կա սաց ու զվար ճա բան է, ան թիվ, ան հա մար հե քի աթ-
ներ, առակ ներ և այլ նյու թեր գի տի»:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4906 – 4911 ֆոն դում:

5. Քա չա լը, իր հայրն ու Խա նը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 542):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի 

Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4916 – 4921 ֆոն դում:

6. Հա րուստ խա բե բան և աղ քատ ճշտա խո սը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1937 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Յայ ջի (այժմ՝ Հար ժիս) գյու-

ղի գյու ղա ցի Մա նուկ Դա յուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4928 – 4929 ֆոն դում:

7. Չտես ճամ փորդ ներն ու կրի ան

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 540):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1937 թ.-ին, գո րի սե ցի Մա կիչ Մե լիք-Հյու սե ի նյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4934 – 4935 ֆոն դում:

8. Կա ռա պանն ու տե րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 549):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1936 թ.-ին, Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4944 – 4945 ֆոն դում:
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9. Ան հյու րա սեր հեր ու տղան և խո րա մանկ հյու րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 541):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Հին Գո րի սի բնա կիչ 26-ամյա Գուր գեն Օր-

դյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4948 – 4949 ֆոն դում:

10. Ավե տա րանն ու մար դը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 555):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Հին Գո րիս բնա կիչ Խի կար Խուր շու դյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4956 – 4957 ֆոն դում:

11. Տեր տերն ու բա նի մաց մար դը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, 31-ամյա քա ման չա հար գո րի սե ցի Աշոտ Դա-

դա լյա նից (Գու սան Աշոտ): Բա նա սա ցի մա սին կա հե տև յալ ծա նո թագ րու թյու նը. «Սա մի 
հայտ նի առա կա սող, զվար ճա բան մարդ է, քիչ վտիտ, բայց բա րի հո գով, գի տի ան հա մար 
հե քի աթ ներ, առակ ներ, զվար ճա խո սու թյուն ներ և այլն: Պատ մե լիս վա րա կում է լսո ղին և տա-
նում ծի ծա ղի ծո վը»:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4958 – 4961 ֆոն դում:

12. Հի մար տեր տերն ու ար ջը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 552):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, գո րի սե ցի Գու սան Աշո տից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4964 – 4967 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 1225 

թվա հա մա րին:

13. Սո ված հյու րը և ժլատ տան տե րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 556):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, գո րի սե ցի Գու սան Աշո տից: Բնա գի րը պահ-

վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4972 – 4973 ֆոն դում:

14. Գրա զը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 554):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի, Սեդ րակ Բա-

լա սա նյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4978 – 4979 ֆոն դում:

15. Եր կու եղ բայր ներ

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 503):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի Սեդ րակ Բա-

լա սա նյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4980 – 4987 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 910 K 

թվա հա մա րին:
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16. Հի մար տեր տե րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 548):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Տա թև գյու ղի գյու ղա ցի Ու լունց Համ բի ից: 

Գրառ ման վայ րի և բա նա սա ցի մա սին այլ տե ղե կու թյուն ներ չկան:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4994 – 4995 ֆոն դում:

17. Փե սա ներ ընտ րե լը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Քա րա հունջ գյու ղի գյու ղա ցի ծե րու նի Հա-

պետ բի ձա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5004 – 5005 ֆոն դում:

18. Թա գա վորն ու աղ քա տը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 546):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5010 – 5013 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 922 

թվա հա մա րին:

19. Թո կը կքա շեմ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին 42-ամյա Ա. Չոփ ղուն ցից: Գրառ ման վայ րի և 

բա նա սա ցի մա սին այլ տե ղե կու թյուն ներ չկան:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4682 – 4687 ֆոն դում:

20. Տեր տե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Շի նու հայր գյու ղի գյու ղա ցի 97-ամյա Զոհ-

րապ քե ռուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4655 – 4667 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 1164 

թվա հա մա րին:

21. Կույ րերն ու առող ջը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Ա. Նա զի նյա նը, Վ. Սա հա կյա նը (Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար-

շավ, 1967 թ., ղե կա վար Ա. Նա զի նյան (այ սու հետ՝ ԶԲԽ)), Սի սի ա նի շրջա նի Շա ղաթ գյու ղի 
գյու ղա ցի, մեղ վա բույծ-մեղ վա պահ 65-ամյա Մա մի կոն Մկրտչյա նից, ում նախ նի նե րը Պաս-
կաս տա նի Խոյ գա վա ռից են:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFVII 6443 – 6449 ֆոն դում:

22. Քյա սիբն ու զոր բեն

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Ավ չյա նը 1939 թ.-ի հու նի սի 10-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Ախ լա թյան 

գյու ղում, 80-ամյա Մի քա յել Պո ղո սյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFVIII 5315 ֆոն դում:
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23. Իմաս տուն թա քա վո րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 640 – 645):
Գրի է առել Զա րեհ Տեր-Մի ան սյա նը, 1964 թ.-ի փետր վա րին՝ վեր հի շե լով իր հո րեղ բոր 

աղջ կա՝ Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյա նի պատ մա ծը:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF IV 1879 – 1910 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 951 A 

թվա հա մա րին:

Կեն դա նա պա տում հե քի աթ ներ

1. Աշ կին լ⅔ւսը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ին, Բաք վում, Թել ման Չա լյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:

2. Հլի վերն ա լպազտ րա կը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ի աշ նա նը, Բաք վում, Թել ման Չա լյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:

3. Արա գիլն ու սա գը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 513):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը, 1937 թ.-ին, Տեղ գյու ղի գյու ղա ցի Հա բի դա յուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4904 – 4905 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 221 A 

թվա հա մա րին:

4. Այ գե պա նը, իր որ դին ու օձը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 550):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4912 – 4915 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 285 A 

թվա հա մա րին:

5. Ֆեր մա նա վոր ուղտն ու աղ քատ պա ռա վը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1936 թ.-ին, Գո րի սե ցի Մու խան ամուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4942 – 4943 ֆոն դում:

6. Գայ լը, աղ վե սը և ուղ տը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 515):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, գո րի սե ցի Գու սան Աշո տից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4962 – 4963 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 51 թվա-

հա մա րին:
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7. Էշը, ձին և կո վը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 514):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի, կոլտն տե սա-

կան Սեդ րակ Բա լա սա նյա նից, որը հայտ նի է եղել որ պես առա կա սաց:
Բնա գի րը պահ վում ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4976 – 4977 ֆոն դում:

8. Կա քա վը և աղ վե սը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 512):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4988 – 4989 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 61 թվա-

հա մա րին:

9. Սա րից եկող թա քան

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի Եփ րեմ Հայ րա-

պե տյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4996 – 4997 ֆոն դում:

10. Աղ վե սը՝ եկե ղե ցի շի նող

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Շի նու հայր գյու ղի գյու ղա ցի 97-ամյա Զոհ-

րապ քե ռուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4672 – 4673 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 130 A 

թվա հա մա րին:

11. Ամե նա ու ժե ղը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1982 թ.-ին, Ան տա ռա շա տում, Կա պա նի շրջա նի Ան տա-

ռա շատ գյու ղի գյու ղա ցի 59-ամյա Անու շա վան Սարգ սյա նից: Բա նա սա ցը սով խո զի բրի գա-
դա վար է և հայտ նի որ սորդ:

Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:

12. Չո բանն ա առյու ծին ճո տը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1982 թ.-ին, Ան տա ռա շա տում, Կա պա նի շրջա նի Ան տա-

ռա շատ գյու ղի գյու ղա ցի Անու շա վան Սարգ սյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:

13. Ամա նա ու ժե ղը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1978 թ.-ին, Ղա փա նի շրջա նի Տան ձա վեր գյու ղում, 

նույն գյու ղի գյու ղա ցի 30-ամյա Արծ րու նի Ղա զա րյա նից:
Հե քի ա թի գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում:
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14. Աղ քատն ու ար ջը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Գո րի սից, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5023 – 5029 ֆոն դում:
Հա մա պա տաս խա նում է «Մի ջազ գա յին հե քի աթ նե րի տի պե րը» նշա ցան կի ATU 154 

թվա հա մա րին:

15. Վռազ կոռ ծի վեր ջը էս ա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Ավ չյա նը 1974 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Ախ լա թյանց գյու ղում, Մը գը-

մենց Բու դուց (Բու դաղ Սարգ սյան):
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF XII 8379 ֆոն դում:

Առակներ

1. Ուղտն ու ճա նա պար հոր դը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1937 թ.-ին, Գո րի սե ցի Մու խան ամուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4940 – 4941 ֆոն դում:

2. Ուղ տի պա տաս խա նը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, գո րի սե ցի Գու սան Աշո տից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4970 – 4971 ֆոն դում:

3. Ուղ տի պա տաս խա նը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Քա րա հունջ գյու ղի գյու ղա ցի ծե րու նի Հա-

պետ բի ձա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5006 – 5007 ֆոն դում:

4. Կած քա րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին Տեղ գյու ղում, նույն գյու ղի գյու ղա ցի 73-

ամյա Սա ղա թել Գալս տյա նից: Ասա ցո ղը մաս նա գի տու թյամբ կեն դա նա բույժ է:
ՍԲԽ, 2019:

5. Թամ բալ ու ղո չաղ կնա նե քը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին Տեղ գյու ղում, Սա ղա թել Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

6. Վեր չը ընի պա րի

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թ. Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին Տեղ գյու ղում, Սա ղա թել Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:
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7. Հլի վե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թ. Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին Տեղ գյու ղում, Սա ղա թել Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

8. Նրանց շ⅓հին օզում չըմ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Առա քե լյա նը 1964 թ.-ի հու լի սին, Գո րի սում, Թև ոս Միր զո յա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFV 8863 – 8865 ֆոն դում:

9. Իմ կնգա նաս լ⅓վը կա վեչ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Առա քե լյա նը 1964 թ.-ի հու լի սին, Գո րի սում, Թև ոս Միր զո յա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFV 8863 – 8865 ֆոն դում:

10. Ինչ պե՞ս էր ծաղ կա նո ցը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Առա քե լյա նը 1964 թ.-ի հու լի սին, Գո րի սում, 70-ամյա անգ րա գետ 

թո շա կա ռու Մի քա յել Փան ջուն ցից, որը մին չև 1947 թ. ապ րել է Ղա րա դա ղում (Պարս կաս-
տան), 1947 թ. հայ րե նա դարձ վել ու հաս տատ վել է Գո րի սում:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFV 8865 – 8867 ֆոն դում:

11. Կնեգյս բա րութ ա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին Տեղ գյու ղում, Սա ղա թել Գալս տյա նից:
ՍԲԽ 2019:

12. Աղ վեսն ու որ ցա կը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Ավ չյա նը 1975 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Ախ լա թյան գյու ղում, Սա-

փունց Նի կո յից: Բա նա սա ցի վե րա բե րյալ այլ տե ղե կու թյուն նե րը բա ցա կա յում են:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFXII 8375 – 8377 ֆոն դում:

13. Կե լի աշ կի ցը սը վո րա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Ավ չյա նը 1975 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Ախ լա թյան գյու ղում, Սա-

փունց Նի կո յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFXII 8377 ֆոն դում:

Զրույցներ

1. Հայր ու որ դի

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, գո րի սե ցի Գու սան Աշո տից:
Բնա գի րը պահ վում ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4974 – 4975 ֆոն դում:
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2. Լո ղա ցող ծե րու նին և աղ ջիկ նե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Տա թև գյու ղի գյու ղա ցի, ծեր հյուսն Ու լունց 

Համ բի ից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4990 – 4991 ֆոն դում:

3. Պե լը և կու ժը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Տա թև գյու ղի գյու ղա ցի Ու լունց Համ բի ից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4992 – 4993 ֆոն դում:

4. Տեր տե րի կամ քը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի Եփ րեմ Հայ րա-

պե տյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5000 – 5001 ֆոն դում:

5. Էշն ու տե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի Եփ րեմ Հայ րա-

պե տյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5002 – 5003 ֆոն դում:

6. Մարդ ու կին

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Քա րա հունջ գյու ղի գյու ղա ցի ծե րու նի Հա-

պետ բի ձա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5008 – 5009 ֆոն դում:

7. Մա կի չը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին Գո րի սից, Մա կիչ Մկրտչյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4704 – 4707 ֆոն դում:

8. Շա տա կեր ճամ փորդն ու աղ քատ այ րին

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1937 թ.-ին, գո րի սե ցի Մա կիչ Մե լիք-Հյու սե ի նյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4930 – 4931 ֆոն դում:

9. Աղ քա տի ու հա րուս տի կռի վը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1936 թ.-ին, գո րի սե ցի Մու խան ամուց, որին հի շա տա-

կում է որ պես «հռչա կա վոր «Քյո ռօղ լի» եր գող»:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4936 – 4937 ֆոն դում:
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10. Երեցն ու կա տա կա բա նը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1937 թ.-ին, գո րի սե ցի Մու խան ամուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4938 – 4939 ֆոն դում:

11. Տեր տերն ու առակ ասո ղը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Հին Գո րի սի բնա կիչ 28-ամյա Խի կար Խուր-

շու դյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4952 – 4953 ֆոն դում:

12. Հայ րար ժան որ դին

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա ցի Եփ րեմ Հայ րա-

պե տյա նից, որը շատ առակ ներ և հե քի աթ ներ է իմա ցել:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4998 – 4999 ֆոն դում:

13. Շա տա կեր հյու րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Գո րի սից, ասա ցո ղը՝ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5038 – 5039 ֆոն դում:

14. Հյու րըն կալ մարդն ու կի նը և աչ քա ծակ հյու րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1937 թ.-ին, Հին Գո րի սի բնա կիչ Գուր գեն Օր դյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4950 – 4951 ֆոն դում:
15. Տեր տերն ու անեծ քը
Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Հին Գո րի սի բնա կիչ Խի կար Խուր շու դյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4954 – 4955 ֆոն դում:

16. Հյու րի հար գան քը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, գո րի սե ցի Գու սան Աշո տից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4968 – 4969 ֆոն դում:

17. Մոլ լան ու հո վի վը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, գո րի սե ցի Մա կիչ Մե լիք-Հյու սե ի նյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4932 – 4933 ֆոն դում:

18. Օձի թույ նը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Ա. Նա զի նյա նը, Վ. Սա հա կյա նը (ԶԲԽ, 1967թ.), Սի սի ա նի շրջա նի Շա ղաթ 

գյու ղի գյու ղա ցի, մեղ վա բույծ-մեղ վա պահ 65-ամյա Մա մի կոն Մկրտչյա նից, որի նախ նի նե րը 
Պաս կաս տա նի Խոյ գա վա ռից են:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFVII 6465 – 6469 ֆոն դում:
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19. Բժիշկն ու հի վան դը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Ա. Նա զի նյա նը, Վ. Սա հա կյա նը (ԶԲԽ, 1967թ.), Սի սի ա նի շրջա նի Ան գե ղա-

կոթ գյու ղի գյու ղա ցի, 65-ամյա տնա յին տնտե սու հի Արու սյակ Զա քա րյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFVII 6475 – 6477 ֆոն դում:

20. Մուղ դու սունց Մա դու գե ղա կան ատամ ա բու ժա րան

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը 2019թ. ին, Կա պա նում, 63-ամյա Սու րեն Մի սա կի 

Գրի գո րյա նից, որը ծնուն դով Կա պա նի շրջա նի Նոր Առա ջա ձոր գյու ղից է: Բա նա սա ցը բնակ-
վում է Երև ա նում, եր գի ծա բան, բա նաս տեղծ է, մաս նա գի տու թյամբ՝ իրա վա բան, զբաղ վում է 
նաև զի նա գոր ծու թյամբ:

ՍԲԽ, 2019:

21. Քա ռա սուն ըս կե սուր

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 578 – 579):
Գրի է առել Մու շեղ Գև որ գյա նը 1970 թ.-ի հուն վա րին, Երև ա նում, գո րի սե ցի Գրի գոր Ավե-

տյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFV 6959 – 6963 ֆոն դում:

22. Թա մա մը քյնաց սա նա տո րիա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մու շեղ Գև որ գյա նը 1970 թ.-ի հուն վա րին, Երև ա նում, գո րի սե ցի Գրի գոր Ավե-

տյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFV 6965 – 6967 ֆոն դում:

23. Խաս փուշ ադե րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է ՀԺՀ VII հա տո րում (էջ 576 – 577):
Գրի է առել Մու շեղ Գև որ գյա նը 1970 թ.-ի հուն վա րին, Երև ա նում, գո րի սե ցի Գրի գոր Ավե-

տյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFV 6969 – 6973 ֆոն դում:

ԱՎԱՆ ԴԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ, ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Ստուգաբանական և բացատրական ավանդություններ

1. Զան գե զուր

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, Թիֆ լիս 1898, № 2, 
էջ 7 – 8): Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

2. Զան գե զուր

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (Երև ան, 1969, էջ 
149 – 150 (386 Ա – Զ)):

Ա. և Բ. տար բե րակ նե րը գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Շի նու հայ րում և Գո-
րի սում: Ա. տար բե րա կը գրա ռել է Շի նու հայր գյու ղի գյու ղա ցի ներ Ար մե նակ Մա յի լյա նից և 
Դո լունց Գրի գո րից, Բ տար բե րա կը՝ գո րի սե ցի Հա կոբ Մի րա քյա նից:

Բնագ րե րը պահ վում են ՀԱ Ի ԲԱ FFII 5423, 5427 և 6295 ֆոն դե րում:
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3. Տա թև

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, Թիֆ լիս, 1898, № 1, 
էջ 124): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

4. Տա թև

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 230 (618)):

5. Նախ կոր զան

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (թարգ մա-
նու թյու նը, ներ ծու թյու նը և ծա նո թագ րու թյուն նե րը՝ Ա. Ա. Աբ րա հա մյա նի, Երև ան, 1986, էջ 88):

6. Մա րանդ

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 107 – 108):

7. Գո րիս

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին Գո րի սում, գո րի սե ցի 65 ամյա մեղ վա պահ 

Հա կոբ Մի րա քյա նից:
Բնա գի րը պահ վում ՝ ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6291 ֆոն դում:

8. Քա հա նա յի առու կամ Քե շիշ արղ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 92 (243)):

9. Շա քա րա ջուր

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 92 (244)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Գո րի սում, Մատ թև ո սյան Հայ րա պե տից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFII 5325 ֆոն դում:

10. Շըռ ռան

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 93 (245)):

11. Շա քի

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 93 (246)):

12. Կա քա վի աղ բյուր

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 97 (259)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Գո րի սում, Խոտ գյու ղի գյու ղա ցի Հով հան-

նես Մար տի րո սյա նից (Հով հան նես բի ձա):
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5489 ֆոն դում:

13. Ագ ռա վի աղ բյուր

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 97 (260)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1947 թ. օգոս տո սին, Տա թև գյու ղում, նույն գյու ղի գյու-

ղա ցի Կա տին Պետ րո սյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5549 – 5551 ֆոն դում:
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14. Ջրով թո նի րը

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 98 (263)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1947 թ. օգոս տո սին, Գո րի սում, գո րի սե ցի անգ րա գետ 

75-ամյա Մար գա րիտ Շա լուն ցից, որը զբաղ վել է հաց թու խու թյամբ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5621ֆոն դում:

15. Սև լիճ կամ Ղա րա-գյոլ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 79 (214)):

16. Լծեն

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 170 (443)):

17. Սվա րանց

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 171 (444)):

18. Ղո շուն-Դաշ

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, № 1, էջ 174): Գրա-
ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

19. Բո լու կալ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 385 (829)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Շի նու հայր գյու ղի գյու ղա ցի Մա յի լյան Ար-

մե նա կից: Բնա գի րը պահ վում ՝ ՀԱ Ի ԲԱ FFII 5327 ֆոն դում:

20. Դատ-Մե լիք

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 13 (18)):

21. Նվա գա ծու թյան նա խա հայ րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XVIII, № 2, Թիֆ լիս, 
1908, էջ 107): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

22. Դարբ նու թյան նա խա հայ րը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XVIII, № 2, էջ 
107 – 108): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

23. Նախ կին հյուսն

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XVIII, № 2, էջ 108): 
Գրա ռել է Ար քա յի կը:

24. Էշ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 126 (347 Բ)):
Գրա ռել է Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին Գո րի սում, Մու ղու մյա նից, Գո րի սի բար բա ռով:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6349 ֆոն դում:

25. Կա տու

Տպագր վում է առա ջին ան գամ: Գրա ռել է Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին Գո րի սում, իր 
մո րից՝ 50-ամյա կի սագ րա գետ Վար դա նույշ Խան զա դյա նից, Գո րի սի բար բա ռով:

Բնա գի րը պահ վում ՝ ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6343 ֆոն դում:
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6. Չղջի կը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը: Բա նա սա ցի և գրառ ման հան գա մանք նե րի մա սին տե-

ղե կու թյուն նե րը բա ցա կա յում են:
Բնա գի րը պահ վում ՝ ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

27. Չղջի կը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XVIII, № 2, էջ 106): 
Գրա ռել է Ար քա յի կը:

28. Կա չա ղակ (Քչե ղակ)

Առա ջին ան գամ տպագր վել է Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքում՝գրա-
կան հա յե րե նով (էջ 141 (373 Ա)):

Գրա ռել է Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին Գո րի սում, իր մո րից՝ Վար դա նույշ Խան զա-
դյա նից, Գո րի սի բար բա ռով:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6343 – 6345 ֆոն դում:

29. Չը փըր ծա կի

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XVIII, № 2, էջ 
106 – 107): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

30. Հավ

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XVIII, № 2, էջ 107): 
Գրա ռել է Ար քա յի կը:

Պատմական ավանդություններ

1. Գա վա զան-սյուն

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, № 1, էջ 124): Գրա-
ռել է Ար քա յի կը:

2. Բար դու ղի մե ոս առա քյալ

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 76 – 77):

3. Շա ղա տի եկե ղե ցի

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 89 – 90):

4. Կա պա նի ավե րում ու Բա ղաց թա գա վո րու թյան ան կու մը

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 277 – 278):

5. Վար դե րը պուք չի տաք

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը, 2011 թ.ին Գո րի սում, 61-ամյա Մար տու նիկ Գալս-

տյա նից, որը ծնուն դով Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղից է, նախ կին ավ տո տե սուչ:
ԴԲՆ, Սյու նիք, 2011, տետր № 1:

6. Խա զալ կա պի աղ բյու րը

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 98 (262)):
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7. Յայ ջի

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 261 (700)):

8. Հով հան Որոտ նե ցու գե րեզ մա նը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է Ազ գագ րա կան հան դե սում՝ գրա կան հա յե րե նով (Գիրք Գ, 
№ 1, էջ 125): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

(Գո րի սի բար բա ռով)
Այս նույ նի տար բե րա կը չնչին փո փո խու թյամբ տպագր վում է առա ջին ան գամ՝ Գո րի սի 

բար բա ռով:
Գրա ռել է Սե րո Խան զա դյա նը 1947 թ.-ին, Գո րի սում, Հա լի ձոր գյու ղի գյու ղա ցի 75-ամյա 

անգ րա գետ կոլ խոզ նիկ Մի քա յել Ղա զա րյա նից:
Բնա գի րը պահ վում են ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6165 ֆոն դում:

9. Դա վիթ-բե կի գե րեզ ման

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XII, Թիֆ լիս, 1904, էջ 
195): Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

10. Շուն-Ֆրան գյու լի գե րեզ ման

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XII, էջ 194 – 195): 
Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

11. Անձ նա զոհ եղ բայր նե րի գե րեզ մա նը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, № 2, էջ 9 – 10): 
Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

12. Աղու դիի մա հար ձա նը

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 263 (707)):

13. Դա վիթ Բեկ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 295 (763)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Խա նա ծախ գյու ղում, նույն գյու ղի գյու ղա ցի 

Բախ շի Հա կո բյա նից (դամր չի Բախ շի):
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFII 5481 ֆոն դում:

14. Տա վիթ Բե գին նաղ լը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրա ռել է Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Տա թև ում, նույն գյու ղի գյու ղա ցի 62-ամյա 

անգ րա գետ հյուսն Քո լունց Հայ րա պե տից: Բա նա սացն այս ավան դազ րույ ցը լսել է իր հո րեղ-
բո րից:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6209 – 6211 ֆոն դում:

15. Մխի թար Սպա րա պե տի սպա նու թյու նը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրա ռել է Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Խնձո րեսկ գյու ղի գյու ղա ցի 64-ամյա կի սագ-

րա գետ Ավա նես Թե լուն ցից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6213 – 6215 ֆոն դում:
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Կրոնական ավանդություններ

1. Քրիս տոս՝ ներ կա րա րի աշա կերտ

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XIX, № 1, Թիֆ լիս, 
1910, № 1, էջ 90): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

2. Քրիս տոս՝ դուլ գա րի աշա կերտ

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XIX, № 1, էջ 90 – 91): 
Գրա ռել է Ար քա յի կը:

3. Քրիս տո սի հրա շա գոր ծու թյու նը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XIX, № 1, էջ 91): Գրա-
ռել է Ար քա յի կը:

4. Քրիս տոս օրհ նում է եռն ջի ար մա տը

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XIX, № 1, էջ 92): Գրա-
ռել է Ար քա յի կը:

5. Սո ղո մոն իմաս տուն

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XIX, № 1, էջ 92 – 94): 
Գրա ռել է Ար քա յի կը:

6. Հով հան Որոտ նե ցի

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, № 1, էջ 125): Գրա-
ռել է Ար քա յի կը:

7. Գրի գոր Տա թև ա ցի

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, № 1, էջ 125 – 126): 
Գրա ռել է Ար քա յի կը:

8. Քրիս տո սի խա չա փայ տի մա սուն քը

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 378 – 379):

9. Երի ցակ մետ րո պո լիտ

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 112 – 113):

10. Տի րոտ քա հա նա

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 92):

11. Տա թևի վան քի Պո ղոս-Պետ րոս եկե ղե ցին

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 206 – 210):

12. Կնե վանք

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 281 – 282):

13. Առ վույտ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 119 (336)):

14. Կա տու

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 124 (342 Դ, Ե)):
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Վարքաբանական ավանդություններ

1. Երի ցակ մետ րո պո լիտ

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 111 – 112):

2. Հայր Գյուտ և Քրիս տո սա սեր

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 113 – 115):

3. Ստե փա նոս Սյու նե ցի

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 147 – 156):

4. Շա հան դուխտ

Տպագր վում է ըստ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Սյու նի քի պատ մու թյուն» գրքի (էջ 169 – 170):

Սրբավայրեր

1. Պան տա լե ոն բժշկի մա տու ռը

Առա ջին ան գամ, տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, № 2, էջ 49): Գրա-
ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

2. Լոր

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 171 (445)):

3. Եզ նա խա չի մա տուռ

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 233 (623)):

4. Սուրբ Վար դան

Տպագր վում է ըստ Արամ Ղա նա լա նյա նի «Ավան դա պա տում» գրքի (էջ 233 (624)):
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1947 թ. օգոս տո սին, Սի սի ա նի շրջա նի Շո ռոթ գյու ղի 

գյու ղա ցի 83-ամյա Համ բար ձում Մա նու կյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5541 ֆոն դում:

5. Ագ ռա վա խաչ

Առա ջին ան գամ, տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, № 2, էջ 48): Գրա-
ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

Զվարճապատումեր

1. Ման գա պարտեզ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ի աշ նա նը, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տա թև 

գյու ղի գյու ղա ցի 75-ամյա Ար շա լույս Զոհ րա բյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

2. Պա դաս խան

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ի աշ նա նը, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տա թև 

գյու ղի գյու ղա ցի, Ար շա լույս Զոհ րա բյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):
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3. Նա լե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981թ.-ի աշ նա նը, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տա թև 

գյու ղի գյու ղա ցի, Ար շա լույս Զոհ րա բյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

4. Կյո ղը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1982 թ.-ին, Քա ջա րա նում, Գո րի սի շրջա նի Տան ձա-

տափ գյու ղի գյու ղա ցի 56-ամյա Գրի շա Մկրտչյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

5 – 25.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1981 թ.-ին, Կա պա նում, Աղ վա նի գյու ղում, Քա ջա րա-

նում, Տա թև ում: Բա նա սաց նե րի մա սին բա նա հա վաքն ու նի հե տև յալ ծա նո թագ րու թյու նը՝ 
Գրի շա Մկրտչյան, 56 տ., Գո րի սի շրջա նի Տան ձա տափ գյու ղա ցի Գրի շա Գև որ գյան, 58 տ., 
Կա պա նի շրջա նի Տան ձա վեր գյու ղա ցի, մաս նա գի տու թյամբ ու սու ցիչ Ար շա վիր Մար գա րյան, 
54 տ., Ղա փա նի շրջա նի Աղ վա նի գյու ղա ցի, որմ ա դիր, Ար շա լույս Զոհ րա բյան, 76 տ., Գո րի-
սի շրջա նի Տա թև գյու ղա ցի:

Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

26.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1984 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Շի նու հայր գյու ղում, նույն 

գյու ղի գյու ղա ցի 50-ամյա Ժո րա Մա նա ցյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

27. Խո խան հո րը խրա տում ա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1984 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Շի նու հայր գյու ղում, նույն 

գյու ղի գյու ղա ցի 50-ամյա Ժո րա Մա նա ցյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

28. Լա վա չէ՞

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1970 թ.-ին, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Բարձ րա վան 

գյու ղի գյու ղա ցի 58-ամյա Ռու բեն Հա կո բյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

29. Տղա մար թին խոս կը մին կը նի

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տան ձա տափ 

գյու ղի գյու ղա ցի 55 տա րե կան Լու սիկ Մով սի սյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):
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30 – 32.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Գո րի սի շրջա նի Տան ձա տափ 

գյու ղի գյու ղա ցի 55-ամյա Լու սիկ Մով սի սյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

33. Շան օրհ նան քը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Շի նու հայր գյու ղի գյու ղա ցի 

52-ամյա Արա Մա յի լյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4668 – 4669 ֆոն դում:

34.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Շի նու հայր գյու ղի գյու ղա ցի 

97-ամյա Զոհ րապ քե ռուց:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4674 – 4675 ֆոն դում:

35. Գո ղե րը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Խնձո րեսկ ցի Օհա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4676 – 4677 ֆոն դում:

36. Պը լը Պու ղին

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի 

Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5010 – 5013 ֆոն դում:

37.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայրն ու ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4688 – 4689 ֆոն դում:

38.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4700 – 4701 ֆոն դում:

39.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4700 – 4701 ֆոն դում:

40.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Աշուղ Աթա յից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4708 – 4711 ֆոն դում:



331

41.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4712 – 4713 ֆոն դում:

42.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4714 – 4715 ֆոն դում:

43.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4717 – 4718 ֆոն դում:

44.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4720 – 4721 ֆոն դում:

45.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, ասա ցողն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4722 – 4723 ֆոն դում:

46. Էշը հու կյ⅓ր⅔ւճ⅔ւրը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Ավ չյա նը 1975 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Ախ լա թյանց գյու ղում, Սա-

փունց Նի կո նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF XII 8377 ֆոն դում:

47 – 62.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը 2019 թ.-ին, Կա պա նում, 63-ամյա Սու րեն Գրի գո րյա-

նից, որը ծնուն դով Կա պա նի Նոր Առա ջա ձոր գյու ղից է:
ՍԲԽ, 2019:

63 – 75.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Ալի նա Կի րա կո սյա նը 2019 թ.-ին, Կա պա նում, Սու րեն Գրի գո րյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

Հուշապատում

1 – 6.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Գո հար Մե լի քյա նը 2019թ. ին, Կա պա նում, Սու րեն Գրի գո րյա նից:
ՍԲԽ, 2019:
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Քնարական բանահյուսություն
Հո րո վել ներ

1 – 6.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Գո րի սում, Դո լունց Գրի գո րից: Գրի գո րը 

եղել է կոլտն տե սա կան, իմա ցել է շատ հո րո վել ներ: Բա նա հա վաքն այլ ման րա մաս ներ չի հա-
ղոր դում բա նա սա ցի մա սին:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4755 – 4762 ֆոն դում:

7 – 16.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ն՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5153 – 5180 ֆոն դում:

17. Կթե լու երգ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Գո րի սում, գո րի սե ցի Սո փի Խան զա դյա նից: 

Բա նա հա վա քը բա նա սա ցի մա սին այլ տե ղե կու թյուն ներ չի հա ղոր դում:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4767 – 4768 ֆոն դում:

18. Խնո ցու երգ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5079 ֆոն դում:

Օրորոցային

1. Օրո րո ցի երգ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Խա նա ծախ գյու ղի գյու ղա-

ցի 68-ամյա Նա զան Ղա զա րյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4769 – 4774 ֆոն դում:

Երգեր, խաղիկներ

1. Պա րեր գեր (խմբով)

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Գո րի սում, գո րի սե ցի 55-ամյա Ագյուլ աքե-

րից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4763 – 4766 ֆոն դում:

2. Պա րեր գեր (մե նակ)

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1939 թ.-ին, Գո րի սում, Ագյուլ աքե րից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4763 – 4766 ֆոն դում:
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3. Հար սա նե աց երգ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5081 ֆոն դում:

4. Կա տակ երգ

Առա ջին ան գամ տպագր վել է «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, Թիֆ լիս, 1898, № 
2, էջ 113 – 114): Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

5. Ղա րի բի երգ

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցո ղը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5148 – 5149 ֆոն դում:

Խաղիկներ

1 – 5.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին, Գո րի սում, Մար տու նիկ Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

6 – 8.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղում, Սա ղա-

թել Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

9 – 38.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրա ռել է Սի րա նուշ Առա քե լյա նը 2019 թ.-ին, Երև ա նում, սի սի ան ցի Հայկ Հով սե փյա նից: 

Բա նա սա ցը Ռու դիկ Հա րո յա նի ան վան «Մա սունք» ավան դա կան եր գի-պա րի հա մույ թի ան-
դամ է:

ԴԲԱՆ 2019:
39 – 58.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրա ռել է Ալի նա Կի րա կո սյա նը 2019 թ.-ին, Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա-

նից, որը ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:

Ժողովրդական երգեր

1 – 110.

Առա ջին ան գամ, տպագր վել են «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, Թիֆ լիս, 1898, № 
1, էջ 261 – 270 ): Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:
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Ժողովրդական նոր երգեր

1 – 6.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5087 – 5097 ֆոն դում:

7.Կոլ խո զա կան

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5113 ֆոն դում:

8 – 10.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ. հու լի սին, Տեղ գյու ղում, 70-ամյա Մար տու-

նիկ Գալս տյա նից: Ասա ցո ղը նախ կին ավ տո տե սուչ է, ապ րում է Գո րի սում:
ՍԲԽ 2019:

Վիճակի երգեր

1 – 35.

Առա ջին ան գամ, տպագր վել են «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, № 2, Թիֆ լիս 
1898, էջ 114 – 116) Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

36 – 60.

Առա ջին ան գամ, տպագր վել են «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XX, Թիֆ լիս, 1910, 
№ 2, էջ 112 – 113): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

Սիրերգեր

1. Ախ չի՛, էսօր մեծ պաս ա

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1938 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Քա րա շեն գյու ղի գյու ղա ցի 

հայտ նի Աշուղ Արա մից: Երգ վել է «Բա րի բա խի» եղա նա կով, որի մա սին բա նա հա վաքն ու նի 
հե տև յալ ծա նո թագ րու թյու նը. ««Բա րի բախ» եղա նա կը Զան գե զու րում շատ է տա րած ված: 
Ծե րու նի նե րը հա վա տաց նում են, որ դա շատ հնուց եկող երգ է, որը երգ վել է հա յե րեն ռամ-
կա կան խոս քե րի վրա, առանց «ա՜յ բա րի, բախ, բա րի բախ, ջան բա րի բախ, բա րի բախ» ոտն 
ասե լու, այլ՝ ընդ հան րա պես: Իմ կար ծի քով հի շյալ եղա նա կը հայ-թուր քա կան է խառն, ու ծա-
գու մով զան գե զու րյան, որով հե տև այն եր գում են Զան գե զու րի հա յե րը և թուր քե րը՝ սկսած 
շատ հնուց»:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4775 – 4784 ֆոն դում:

2. Ա՜յ, հևա ջանս

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5083 ֆոն դում:
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3 – 9.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5103 – 5124 ֆոն դում:

Սգերգեր

1.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, Գո րի սից, ասա ցո ղը՝ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5042 – 5045 ֆոն դում:

2 – 8.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1946 թ.-ին, Գո րի սում, Բռուն գյու ղից Գո րիս տե ղա փոխ-

ված մոտ 70-ամյա Հու ռի Ահա րո նյա նից: Բա նա հա վաքն ու նի հե տև յալ ծա նո թագ րու թյու նը. 
«ճա խա րա կի մոտ նստած սուգ է անում Հու ռի Աքե րը: Իր ասե լով՝ սիր տը յա րա յա: Գի տե ան-
հա մար թուր քե րեն սգո եր գեր: Գրե թե ամեն մե ռե լի վրա, Գո րի սում, գնում է սուգ անում, մա նա-
վանդ վեր ջերս, այ սինքն՝ պա տե րազ մի ժա մա նակ և հե տո: Ու նե ցել է վեց տղա, եր կու այն քան 
էլ թոռ ներ, որոն ցից մի այն եր կու սից է նա մակ գա լիս, մյուս նե րը կամ սպան վել են, կամ ան հայտ 
կո րել»:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6179 – 6185 ֆոն դում:

Ժողովրդական քառյակներ

1 – 17.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5138 – 5147 ֆոն դում:

18 – 22.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1976 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Բարձ րա վան գյու ղի գյու-

ղա ցի 65-ամյա Փա ռան ձեմ Մով սի սյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

23 – 46.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը 2019 թ. ին, Կա պա նում, Սու րեն Գրի գո րյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

47 – 70.

Առա ջին ան գամ տպագր վել են «Մարդ Էլ կա, մարդ էլ» ժո ղո վա ծո ւում (Երև ան, Զան-
գակ, 2004, Էջ 193 – 199), Ար կա դի Ծա տու րյա նի կող մից: Այս խա ղիկ նե րը 2003 թ.-ին գրա ռել է 
Թա մար Հայ րա պե տյա նը հենց Ար կա դի Ծա տու րյա նից (ծնվ. 1937թ.), Խնձո րես կում, սա կայն 
բա նա սա ցը մեկ տա րի անց այս խա ղիկ ներն իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի հետ տպագ րել է:

ԴԲՆ, 2003:
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Ասույթաբանություն

Առած-ասացվածքներ

1 – 132.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը, գրառ ման վայ րը և տա րե թի վը՝ ան հայտ: Բա նա հա-

վաքն ու նի հե տև յալ ծա նո թագ րու թյու նը. «Այս ասաց վածք նե րը գրի եմ առել տար բեր մարդ-
կան ցից, նպա տա կա հար մար չհա մա րե ցի գրել անուն նե րը, տեխ նի կա կան բար դու թյուն ներ 
չստեղ ծե լու նպա տա կով»:

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4865 – 4897 ֆոն դում:

133 – 912.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1984 թ.-ին, Ղա փա նի շրջա նի Աղ վան գյու ղում, նույն 

գյու ղի գյու ղա ցի ներ Թու նյան Բաղ դա սա րից (75տ.), Մար գա րյան Ար շա վի րից (58 տ.), Ղու կա-
սյան Սու րե նից (56 տ.), Հա կո բյան Կո լյա յից (50 տ.), Ավե տի սյան Ռո մի կից (45 տ.), Գրի գո րյան 
Վո լո դի ա յից (38 տ.), Վար դա զա րյան Յու րի կից (35 տ.):

Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

913 – 1089.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1978թ.-ին, Ղա փա նի շրջա նի Տան ձա վեր գյու ղում, նույն 

գյու ղի գյու ղա ցի 56-ամյա Գրի շա Գև որ գյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

1090 – 1127.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը, Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, 

որը ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:

1128 – 1160.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Ալի նա Կի րա կո սյա նը Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, որը 

ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:

1161 – 1164.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղում, Սա ղա-

թել Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:
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Օրհնանքներ

1 – 7.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Սի սի ա նի շրջա նի Բարձ րա վան 

գյու ղի գյու ղա ցի 63-ամյա Փա ռան ձեմ Մով սի սյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

8.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ.-ին, Գո րի սում, Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղի 

գյու ղա ցի 70-ամյա Մար տու նիկ Գալս տյա նից:
ՍԲԽ, 2019:

9 – 23.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը, Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, 

որը ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:

24 – 28.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Թ. Հայ րա պե տյա նը, Գ. Մե լի քյա նը, Ս. Առա քե լյա նը, Ա. Կի րա կո սյա նը 

(ՍԲԽ, 2019), Գո րի սում, Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղի գյու ղա ցի, մաս նա գի տու թյամբ իրա վա-
բան Սու րիկ Պե տուն ցից և իր կնո ջից՝ մաս նա գի տու թյամբ ման կա վարժ Անա հիտ Բաղ դա գու-
լյա նից:

Անեծքներ

1 – 8.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Սի սի ա նի շրջա նի Բարձ րա վան 

գյու ղի գյու ղա ցի 63-ամյա Փա ռան ձեմ Մով սի սյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ) :

9.

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 1999 թ.-ին, Գո րի սի շրջա նի Խնձո րեսկ գյու ղում, 

նույն գյու ղի գյու ղա ցի Ար կա դի Ծա տու րյա նից:
ԴԲՆ, 1999:

10 – 46.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Ալի նա Կի րա կո սյա նը Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, որը 

ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:
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47 – 58.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Թ. Հայ րա պե տյա նը, Գ. Մե լի քյա նը, Ս. Առա քե լյա նը, Ա. Կի րա կո սյա նը (ՍԲԽ 

2019), Գո րի սում, Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղի գյու ղա ցի, մաս նա գի տու թյամբ իրա վա բան Սու-
րիկ Պե տուն ցից և իր կնո ջից՝ մաս նա գի տու թյամբ ման կա վարժ Անա հիտ Բաղ դա գու լյա նից:

Աղոթքներ

1 – 4.

Առա ջին ան գամ, տպագր վել են «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք XX, Թիֆ լիս, 1910, 
№ 2, էջ 114 – 115): Գրա ռել է Ար քա յի կը:

5 – 6.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Ա. Նա զի նյա նը, Վ. Սա հա կյա նը (ԶԲԽ, 1967), Սի սի ա նի շրջա նի Ան գե ղա-

կոթ գյու ղի գյու ղա ցի 65-ամյա տնա յին տնտե սու հի Արու սյակ Զա քա րյա նից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF VII 6483 – 6484 ֆոն դում:

Հանելուկներ

1 – 7.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը Գո րի սի շրջա նի Յայ ջի (Հար ժիս) գյու ղա ցի Մա նուկ դա-

յուց, ով, ըստ գրա ռո ղի, մի շատ զվար ճա սեր մարդ էր (գրառ ման վայ րը և տա րե թի վը՝ ան-
հայտ):

Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4847 – 4851 ֆոն դում:

8 – 23.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5130 – 5137 ֆոն դում:

24 – 54.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Գո հար Մե լի քյա նը Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, որը 

ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:

55 – 81.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Ալի նա Կի րա կո սյա նը Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, որը 

ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:

82 – 108.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, որը 

ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:
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Խրախճանականներ

1 – 7.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Մի քա յել Ավ չյա նը 1974 – 1976 թթ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Բռնա կոթ և Ախ լա-

թյան գյու ղե րում, Կլեկ չունց Մա նու կից:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF XII 8385 – 8387 ֆոն դում:

Մանկական խաղերին ուղեկցող բանահյուսություն

1. Ան նա Խա թուն

Տպագր վում է առա ջին ան գամ: Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ. հու լի սին, 
Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղում, 70-ամյա Մար տու նիկ Գալս տյա նից:

ՍԲԽ, 2019:

2. Հիտ լերն ու պա տե րազ մը

Տպագր վում է առա ջին ան գամ: Գրի է առել Թա մար Հայ րա պե տյա նը 2019 թ. հու լի սին, 
Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղում, Մար տու նիկ Գալս տյա նից:

ՍԲԽ, 2019:
3 – 4.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը 1979 թ.-ին, Բաք վում, Սի սի ա նի շրջա նի Բարձ րա վան 

գյու ղի գյու ղա ցի 63-ամյա Փա ռան ձեմ Մով սի սյա նից:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ-ում (չմշակ ված ֆոնդ):

5 – 7.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Արամ Մար գա րյա նը: Գրառ ման թվա կա նը, վայ րը և ասա ցո ղը՝ ան հայտ:
Գրառ ման բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF VIII 7112 ֆոն դում:

Շուտասելուկ

1 – 6.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը Գո րի սի շրջա նի Ալի ղու լի (Ազա տա շեն) գյու ղի գյու ղա ցի 

Մա րի ամ Թու նյա նից (գրառ ման վայ րը և տա րե թի վը՝ ան հայտ):
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 4859 – 4861 ֆոն դում:

7 – 13.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սե րո Խան զա դյա նը 1940 թ.-ին, գրառ ման վայ րը և ասա ցող(ներ)ը՝ ան հայտ:
Բնա գի րը պահ վում է ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5128 – 5129 ֆոն դում:

14 – 23.

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի է առել Սի րա նուշ Առա քե լյա նը Սի սի ա նում, ման կա վարժ Հրանտ Մի նա սյա նից, որը 

ծնվել է 1939 թ.-ին, Սի սի ա նի շրջա նի Լծեն գյու ղում:
ՍԲԽ 2019:
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Հիվանդություն և բժշկություն

1.

Առա ջին ան գամ լույս է տե սել «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Գ, № 1, էջ 239 – 242): 
Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

2.

Առա ջին ան գամ լույս է տե սել «Ազ գագ րա կան հան դե սում» (Գիրք Դ, № 2, էջ 96 – 100): 
Գրա ռել է Եր վանդ Լա լա յա նը:

Սյու նի քի մար զի Տեղ գյու ղի մա սին

Տպագր վում է առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Թ. Հայ րա պե տյա նը, Գ. Մե լի քյա նը, Ս. Առա քե լյա նը, Ա. Կի րա կո սյա նը 

(ՍԲԽ, 2019), Գո րի սում, Գո րի սի շրջա նի Տեղ գյու ղի գյու ղա ցի, մաս նա գի տու թյամբ իրա վա-
բան 65-ամյա Սու րիկ Պե տուն ցից:

Տեղ գյու ղի ավան դա կան կե րա կուր նե րը

Տպագր վում են առա ջին ան գամ:
Գրի են առել Թ. Հայ րա պե տյա նը, Գ. Մե լի քյա նը, Ս. Առա քե լյա նը, Ա. Կի րա կո սյա նը 

(ՍԲԽ, 2019), Գո րի սում, մաս նա գի տու թյամբ ման կա վարժ 61-ամյա Անա հիտ Վա րազ դա տի 
Բաղ դա գու լյա նից: Բա նա սա ցը ծնուն դով Խնձո րես կից է, հարս է եկել Տեղ գյուղ, հի մա ամուս-
նու՝ Սու րիկ Պե տուն ցի հետ ապ րում է Գո րի սում:
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ԲԱ ՌԱ ՐԱՆ

Ա
Ազի/⅓զի – 1. մայր, 2. հո րեղ բոր կին
Ալ – կար միր
Ալա կոչ կոչ – չղջիկ
Ալ բի հալ – տեղ նու տե ղը, շատ արագ
Ածել – լցնել
Ակ նար – աչ քեր
Ակ ռեվ – ագ ռավ
Աղու վա – դառն խոսք
Ան գուզ – ըն կույզ
⅛նդ⅔ւր – նրան
Ան ջուկ/ան ջոկ – ականջ
Աչըլ միշ – բաց ված
Ապ րե շում – մե տաքս
Աջղ վել – զայ րա նալ
Ասըլ /ասիլ – քաջ, կտրիճ, խի զախ
Ասուր – այ սօր
Ավա դան լըղ – 1.լավ մշակ ված, փար թամ, 2. 

Շեն, եռու զեռ ու նե ցող
Արա բա – սայլ
Արազ – երազ
Ար խաջ – փա րախ
Աքեր – մո րա քույր/հո րա քույր
Բ
Բատ րակ – ճորտ, ծա ռա
Բա րան – սահ ման
Բա րոմ – որ սա տե ղի մի ակ անց նե լի նեղ 

տե ղը
Բա րութ – վա ռոդ
Բի դա – դե պի
Բե լուկ – հոտ (անա սու նի)
Բեհ դը բար – դրժող
Բը ղեր – բա ղեր, այ գի ներ
Բյանդ – օղակ
Բոխ շաբ – 1. Պղնձյա մեծ, կլոր սի նի, 2. 

կա փա րիչ
Բյ⅔ւրդ⅓ն /բուր դան – հան կարծ, հան կար-

ծա կի
Բու ղում – շա րան

Բուր միշ – հրա ման

Գ

Գը ղա նել – գո ղա նալ
Գյա բա / գ⅓բե – գորգ
Գյո րա – հա մա պա տաս խան
Գյուլ – վարդ
Գյուլ գազ – մա հուդ
Գյուլ լա – գնդակ
Գյու լուլ – ձկնոր սի թո ռի ար ճիճ
Գյուրգ – գիրկ
Գո գոլ – գլուխ
Գրեկ – կրակ

Դ

Դա լաք – վար սա վիր
Դ⅓հրա – ծա ռե րի ավե լորդ ճյու ղե րը 

կտրե լու մեծ դա նակ
Դամր չի/ դ⅓մըր չի – դար բին
Դա նա – հորթ
Դաս տի – իս կույն
Դա վա/ դ⅓վ⅓ – ուղտ
Դար զի – դեր ձակ
Դա րյա – զգեստ
Դեա – նման
Դե նակ – դա նակ
Դե ոստ – բա րե կամ
Դի բա – դե պի
Դի գա նակ – դա գա նակ
Դի լակ – մու րազ, ցան կու թյուն, ուխտ
Դինջ – խա ղաղ, հան գիստ
Դին ջա նալ – հանգս տա նալ
Դի վան – դա տաս տան
Դոխ տուր (доктор) – բժիշկ
Դո յըն չան – այդ չափ
Դոն զըզ լըղ/ դոն – հոր, խոր տեղ
Դյարտ  –  դարդ
Դու դուռ – դունչ
Դուլ գյար/տյուլ գար – դուր գար
Դո ւյուղ անել – հայ տա րա րել
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Դուշ ման – թշնա մի
Դու սաղ – բանտ, կա լա նա տուն
Դուս ի նուս – դուրս գալ
Դուրք – դուռ
Ե
Եղ ցի – եկե ղե ցի
Եմ – կեր, կե րա կուր
Եր գեն – եր կար
Զ
Զամբ – քա րե րի կող քին թափ ված ալ րա-

փո շին
Է
Էզա նա – անընդ հատ
Էլ – օտար
Էոմր – կյանք
Էս չու քա – այս քան
Էռէջ – առաջ, սկզբից
Էտ նե – հե տո
Էր գյան – եր կար
Էր կուն ջի – երկ րորդ
Ը
Ըղան ձատ – աղանձ
Ըղա քար – աղա քար
Ընե րակ – եր նեկ
Ընժդ⅓հ⅓ – հրեշ
Ըն ջո տիլ – ժան գո տել
Ըջըղ վել – հա կադր վել, թշնա մա նալ
Ըռանգ-ըռանգ – գույնզ գույն
Ըռեխ – երախ, բե րան
Ըռըշկ – առա ջին
Ըտուր հե տե – դրա հա մար
Ըր խը լըղ /ըր խա լըղ – Զան գե զու րյան հին 

զգեստ, որ վե րար կո ւի տեղ հագ նում 
էին տղա մար դիկ ու կա նայք

Ըրու գուն – իրի կուն, երե կո
Թ
Թա զա դան – նո րից, կրկին
Թա թա րյախ նի – իս կույն
Թա մուզ – մա քուր
Թ⅓յդի – շտապ

Թ⅓յդի ինել – շտա պել
Թայր/թահր – հնար
Թ⅓վլ⅓ – ախոռ, գոմ
Թավ ջի – հարկ
Թա րիփ – գովք
Թափ շուր անել – վստա հել, պահ տալ
Թա քա – արու այծ, նո խազ
Թաք կե նալ – թաքն վել
Թը փը ռե փին անել – թփրտալ, թա վալ վել
Թիք – թուք
Թոխպ – ամպ
Թա կել – ծե ծել
Թոշ – թուշ, այտ
Թո րեն – թո նիր
Թո քին անել – հև ալ
Թոք ու թոհ մաթ – նա խա տինք
Թուփ անել – կու տա կել
Ժ
Ժուկ – ժա մա նակ
Ի
Իգի – այ գի
Իլ բի հա լի / ըլ բի հա լի – իս կույն
Իրես նը յեր իլ⅓վ – լեզ վակ ռիվ տալ
Իք տի բար – պահ տալ
Լ
Լախ – թույլ, լայն
Լել – լի նել
Լյա փել – ու տել
Խ
Խ⅓զն⅓ – գան ձա րան
Խ⅓զն⅓չի – գան ձա պահ
Խա լըղ – ար խա լուղ
Խան դակ – փոս
Խա շու – ար գա նակ
Խաս փուշ /խաշ փուշ – անզ գամ, խա բե բա
Խի ար – վա րունգ
Խի զա տակ – ծոծ րակ
Խշա րած – մաշ ված
Խո խա – երե խա
Խոշ – բա րով-խե րով
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Խո ջա – վա ճա ռա կան
Խոր (Մեղ րիի բրբռ.) – քիչ
Խո րագ – ճաշ, ապուր
Խոր մա – ար մավ
Խրեկ – քիչ
Խուփ – խոփ
Ծ
Ծերք – ձեռք
Ծեր քը պյաց – առա տա ձեռն
Ծմակ – ան տառ
Ծու – ձու
Կ
Կա զան /ղա զան – կաթ սա
Կաշ կառ – ջարդ ված քա րի կտոր տանք, 

խիճ
Կ⅓րի – գա րի
Կար մինջ / կար մունջ – կա մուրջ
Կ⅓ր⅔ւճ⅔ւր – գա րե ջուր
Կել/կյել – գայլ
Կե որ մաղ – տե սու թյուն
Կե ռիք – ատամ
Կետ – գետ
Կե ցը – հա գը
Կիր – գիր
Կիրք – գիրք
Կըլ խի վեր – գլխի կոր
Կճուկ – կո ճակ
Կյա ղել – թաքց նել
Կյա վաթ – կա վե աման, ափ սե
Կյա րի – գա րի
Կյիլ – գայլ
Կյոռթ թունկ – գորտ
Կյում – գոմ
Կյու մաշ – գո մեշ
Կոխպ – ծղոտ
Կոճ – վեգ, ճան
Կոշտ – կուշտ
Կռնտակ/կոռ նա տակ – թև ա տակ
Կու ճի – փոքր
Կուշտ – մոտ
Կուռ նըփռ նոկ – թև ան ցուկ

Հ
Հա զիր – պատ րաստ
Հալ – դրու թյուն
Հա լավ – հան դերձ
Հ⅓լբաթ – երևի
Հախ Աս սու – Աստ ծո սի րուն
Հա ղալ – խա ղալ
Հա մամ – բաղ նիք
Համ բա րել – հաշ վել
Հան ցա – ոնց որ
Հան ցու – որ պես զի
Հ⅓սր⅓թ – կա րոտ
Հա րել – հնձել
Հա փուռ – բուռ
Հ⅓քու – պոչ, ագի
Հեռ կյալ – եռալ
Հը լիշտ րակ – հրեշ տակ
Հը ղե – ճա նա պարհ
Հըր դա – հի մա
Հը րե նակ – երա նի
Հիբ /փ – երբ
Հի լավ – հա յե լի
Հլո րել – ոլո րել
Հղե – ճա նա պարհ
Հմչի լան – ամո թից
Հյուն – հոն
Հը վա շա րել – խնա մել
Հը րև ան – հա րև ան
Հոր (մեղ րու բրբռ.) – որ
Հրե նակ – արե գակ
Հոքմ – հրա ման
Հ⅔ւշ⅓ն քի նալ – 1. ու շա թափ վել, 2. խե լա կո-

րույս լի նել
Հու վեր – ով որ
Հուր – հոր
Հու րաք – ու րագ
Հուրմ/հուր մար – պատ, պա րիսպ
Ձ
Ձեխ – ձախ
Ղ
Ղորթ – ճշմա րիտ
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Ղրակ – հե ռու
Ղրաղ – կողմ
Ղու լուղ չի – սպա սա վոր, ծա ռա յող
Ղու փուլ – կող պեք
Ղուր բան – մա տաղ
Ղուր ղու շում – ար ճիճ
Ճ
Ճա ղաց – ջրա ղաց
Ճա վուզ – ըն կույզ
Ճեշ – ճաշ
Ճի վան – նո րա տի
Ճյուր – ջուր
Ճոլք / օր ճոնք – օճորք, առաս տաղ, առիք, 

ձե ղուն
Ճոխտ – եր կու
Ճոտ – ձագ
Ճպատ – ճի պոտ
Մ
Մա դար – մի նու ճար
Մազ բանդ – մա զից թոկ գոր ծող
Մա թալ – զար մանք
Մա ղափ – հան գիստ, խա ղաղ
Մա շառ – սղոց
Մեյ դան – հրա պա րակ
Մեյլ – հույս
Մետ – միտ
Մըծ նըփր թոշ – մած նաբր դոշ
Մը հենգ / մի հենք – հի մա, այժմ
Մըն հետ – մի ան գամ
Մըտ քեն դո նը ընգ նել – մտած մուն քի մեջ 

խո րա սուզ վել
Մը րաք – մա րագ
Մըր թըկ նեգ – մարդ ու կին, ամուս նին ներ
Մթել – տե ղա շոր
Միս – հենց որ
Մհալ – ու շադ րու թյուն, կա րև ո րու թյուն
Մհալ գցել/ միհ⅓լ քը ցել – ու շադ րու թյան 

ար ժա նաց նել
Մհան չել – աման չել
Մհար – հա մար
Մյա զա – աղան դեր

Մնան – նման
Մոծ – մեծ
Մո կուն – մուկ
Մչերմ – մրջյուն
Մսլը հաթ/ մը սըլ հաթ – խորհ րուրդ
Մուռ տառ – զզվե լի
Մուռ տա ռել – փչաց նել, հա րա մել
Յ
Յա լախ – խուր ջին, տոպ րակ
Յա խա – օձիք
Յայ լուխ – թաշ կի նակ
Յան ջա – առ վույտ
Յաշ – կյանք
Յա րա լու – վի րա վոր
Յե րաղ – զենք
Յոր ղա – քա ռատ րոփ
Յու ղու նիկ – աղու նիկ
Յումբ րուղ – 1. Բռունցք, 2. Բռունց քի 

հար ված
Ն
Նալ – պայտ
Նալ բանդ – պայ տառ
Նափ⅓ս – շունչ
Նաղլ – զրույց
Նար դի վան – աս տի ճան
Նի շե նած – նշա նած
Նոթ/նոխտ – նավթ
Շ
Շա գիրդ – աշա կերտ
Շի րա – հյութ
Շըռ տը շոռ տի անել – պտտաց նել
Շհադ – վկա
Շտեղ – որ տեղ
Շու լուղ – կա տակ
Ո
Ոխ ճար – ոչ խար
Ոս կա – ոս կյա
Որթ – հորթ
Չ
Չաթ վի – պա րան
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Չաք մա – կո շիկ, ոտ նա ման
Չա քուչ – մուրճ
Չեշ մակ – ակ նոց
Չե րան – մին չև
Չմոշկ – ոտ նա ման, կո շիկ
Չուրք – չորս
Պ
Պաղ – այ գի
Պեդ մա – պետք է, պի տի
Պել – ծուռ, գիժ, խենթ
Պե քի – բո խի
Պե պիկ – բո բիկ, բո կոտն
Պեռթ – բերդ, ամ րոց
Պե րա նը ճուր ածել – լռել
Պերկ – բարձր, ու ժեղ
Պե ցուր/պեց⅔ւր – բարձր
Պի ժան – գլխին քսե լու մա ծուն
Պղուճ – բլոճ
Պյարց – բարձ
Պյու լյուր – շուրջ
Պոն – բույն
Պչպչո րել – համ բու րել
Պտոկ – ծայր
Պրան վել/պը րը նել – պառ կել
Պրտ⅔ղ – պղտոր
Պու ճախ – ան կյուն
Ջ
Ջամ դաք – ջան դակ, մար մին
Ջ⅓ռչի – մու նե տիկ
Ջը լավ – պարկ
Ջո ղաբ – պա տաս խան
Ջուբ – գրպան
Ռ
Ռու ջահ ինիլ – հան դի պել
Ս
Սան դող – սնդուկ
Ս⅓ս – ձայն
Սա փար – ճա նա պարհ
Սա փա րի – ճամ փորդ
Սերտ – սիրտ

Սեյ րակ – նոսր
Սին – սյուն
Սո ղան – սոխ
Սոնգ – սունկ
Սվե րել – սո վո րել
Սու րատ (թրք.) – պատ կեր

Վ

Վախտ – ժա մա նակ
Վա սյաթ – եր դում, խոս տում, կտակ
Վար թեկ – վար տիք
Վեղ – հող
Վեն – ոտ
Վես կառ / վես կեռ – ոս կոր
Վես կի – ոս կի
Վե տած – հո տած
Վերթ – հորթ
Վեր ցակ/վրցակ – աք լոր

Տ

Տա լար – դա լար
Տակ ռիկ – 1. հիմք, 2. ար մատ
Տ⅓խծ – դաղձ
Տափ – 1.ան տառ, 2.գե տին, հող
Տե ղին – դե ղին
Տըս նը հանգ – տասն հինգ
Տըս նը չուրք – տասն չորս
Տոն – տուն
Տուղ տը ղալ – դող դո ղալ
Տ⅔ւր⅔ւր տալ – շար ժել
Տուփ լի (ՑցՒսՌ) – կո շիկ ներ

Ր

Րա խա – երե խա
Րու գուն – իրի կուն

Ց

Ցիլ – վա րած արտ

ՈՒ

Ու լախ – գրաստ
Ում բուր/ումբր – կյանք
⅜ւր⅔ւգ⅔ւն – երե կո

Փ
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Փա լա քյան/ փա լա քան – աս տի ճան
Փա նառ/փ⅓ն⅓ր(ՒՈ վՈՐ) – լու սամ փոփ
Փ⅓նդ – հնարք
Փա փախ – գլխարկ
Փեշկ – փեշ
Փըն դըղ – պնդուկ
Փի ա դա – հե տի ոտն
Փիս տեկ – փոքր, կրտսեր
Փոկ – կաշ վե պա րան
Փող րակ – կա վե խո ղո վակ
Ք
Քա սիբ – աղ քատ
Քար փա թի – աք ցան
Քըզ հե տի – քեզ հա մար
Քե թուկ – կոճղ
Քերծ – ձոր
Քթակ – գդակ
Քթոլ – գդալ
Քյա լամ – կա ղամբ
Քյ⅓լու բաս տան – գնա լուն պես
Քյան դիր/քան դիր – պա րան
Քյաս մա – կարճ
Քյո թուկ – կոճղ
Քյո մագ – օգ նու թյուն
Քյոն կիլ – իրա վունք

Քյոչ կա – կե րա կուր
Քյուլ փաթ – ըն տա նիք
Քյում բազ – գմբեթ
Քոլ – ան տառ
Քոն – քուն
Քոն նուս – քնել
Քոչ – ոչ խա րի հոտ, գոմ
Քո ռաղ/քո ռող – վաս, նե ղու թյուն
Քչե ղակ – կա չա ղակ
Քսօր – կե սօր
Քուշտց նել – կշտաց նել
Օ
Օզուղ – աղ քատ
Օթախ/ու թաղ – սե նյակ
Օխ տը – յոթ
Օղ լի – որ դի
Օղձ – օձ
Օվ չի – որ սորդ
Օր ճոնք /ճոլք – օճորք, առաս տաղ, առիք, 

ձե ղուն

Դարձ ված ներ

Կլխիթ ճղու պուր ա կոտ րում – հա լա ծում է
Ղո չաղ կաց – աչա լուրջ եղիր
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ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՑԱՆ ԿԸ՝  
ԸՍՏ ԾԱԳ ՄԱՆ ՎԱՅ ՐԻ, ԲԱ ՆԱ ՍԱ ՑԻ, ԳՐԱ ՌՈ ՂԻ

№ Բա նա հյու սա կան 
նյու թի ան վա նու մը

Ծագ ման վայր Բա նա սաց Բա նա հա վաք Գր. 
թվ.

Ֆոնդ ՀԱ Ի ԲԱ

ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

1. Թա քա վե րին իրեք 
ախ ճի կը

Սի սի ա նի շրջա նի 
Բարձ րա վան գյուղ

Փա ռան ձեմ 
Մով սի սյան

Արամ Մար գա րյան 1979 Չմշակ ված

2. Լա վու թու նը ⅝ցն ալ 
ա հսկա նում

Գո րի սի շրջա նի 
Տան ձա տափ գյուղ

Լու սիկ 
Մով սի սյան

-,,- 1979 -,,-

3. Գյա բա կյոր ծո ղը -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

4. Էս կլխան, թա էն 
կլխան

Կա պա նի շրջա նի 
Ան տա ռա շատ գյուղ

Անու շա վան 
Սարգ սյան

-,,- 1982 -,,-

5. Մե նա կյացն ու 
քա մին

Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Հա րու թյուն 
Մար տյան

Սե րո Խան զա դյան 1938 FF II 4922-4927

6. Oվչի Օղ լին Գո րիս Ասա ցո ղը՝ 
ան հայտ

-,,- 1940 FF II 5030-5035

7. Մազ բան դը Ծագ ման վայ րը՝ 
ան հայտ

Խա չիկ 
Գև որ գյան

-,,- -,,- FF II 4690-4699

8. Կտրիչ տղան Գո րի սի շրջա նի 
Խա նա ծախ գյուղ

Անուշ Լա լա յան -,,- 1947 FF II 6101-6118

9. Թա քա վո րի տղան -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 6119-6141

10. Ուս կե խնձ⅔ր⅔ւն 
նաղ լը

Մեղ րի Եղի սա բեթ Զա րեհ Տեր-Մի նա-
սյան

1963 
1964

FFIV 1929-1954

ԻՐԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

1. Փող ու նես, սո թըթ 
անց կկե նա

Գո րի սի շրջա նի 
Տա թև գյուղ

Ար շա լույս 
Զոհ րա բյան

Արամ Մար գա րյան 1981 -,,-

2. Դուր գյար Հա սոն Ծագ ման վայ րը՝ 
ան հայտ

Թել ման 
Չա լյան -,,- -,,- -,,-

3. Ըշ խար քի տե րը Գո րի սի շրջա նի 
Տան ձա տափ գյուղ

Գրի շա 
Մկրտչյան -,,- 1982 -,,-

4. Թա գա վո րը, 
այ գե պանն ու օձը

Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Աթա Սե րո Խան զա դյան FF II 4906-4911

5. Քա չա լը, իր հայրն ու 
Խա նը -,,- -,,- -,,- 1938 FF II 4916-4921

6. Հա րուստ խա բե բան 
և աղ քատ ճշտա խո սը

Գո րի սի շրջա նի 
Յայ ջի (այժմ՝ 
Հար ժիս) գյուղ

Մա նուկ Դա յի
-,,-

1937 FF II 4928-4929

7. Չտես ճամ փորդ ներն 
ու կրի ան

Գո րիս Մա կիչ 
Մե լիք-Հյու սե ի-
նյան

-,,-
-,,- FF II 4934-4935

8. Կա ռա պանն ու տե րը Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Աթա -,,- 1936 FF II 4944-4945

9. Ան հյու րա սեր հեր ու 
տղան և խո րա մանկ 
հյու րը

Հին Գո րիս Գուր գեն 
Օր դյան -,,-

1938 FF II 4948-4949
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10. Ավե տա րանն ու 
մար դը -,,- Խի կար 

Խուր շու դյան -,,- -,,- FF II 4956-4957

11. Տեր տերն ու 
բա նի մաց մար դը

Գո րիս Աշոտ 
Դա դա լյան -,,- -,,- FF II 4958-4961

12. Հի մար տեր տերն ու 
ար ջը -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 4964-4967

13. Սո ված հյու րը և 
ժլատ տան տե րը

-,,- -,,- -,,- -,,- FF II 4972-4973

14. Գրա զը Գո րի սի շրջա նի 
Խա նա ծախ գյուղ

Սեդ րակ 
Բա լա սա նյան

-,,- 1939 FF II 4978-4979

15. Եր կու եղ բայր ներ -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 4980-4987

16. Հի մար տեր տե րը Գո րի սի շրջա նի 
Տա թև գյուղ

Ու լունց Համ բի -,,- -,,- FF II 4994-4995

17. Փե սա ներ ընտ րե լը Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա հունջ գյուղ

Հա պետ բի ձա -,,- -,,- FF II 5004-5005

18. Թա գա վորն ու 
աղ քա տը

Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Աթա -,,- -,,- FF II 5010-5013

19. Թո կը կքա շեմ Ծագ ման վայ րը՝ 
ան հայտ

Ա. Չոփ ղունց -,,- 1940 FF II 4682-4687

20. Տեր տե րը Գո րի սի շրջա նի 
Շի նու հայր գյուղ

Զոհ րապ քե ռի -,,- 1940 FF II 4655-4667

21. Կույ րերն ու առող ջը Սի սի ա նի շրջա նի 
Շա ղաթ գյուղ

Մա մի կոն 
Մկրտչյան

Զան գե զու րի 
բա նա հյու սա կան 

խմբար շավ

1967 FFVII 6443-6449

22. Քյա սիբն ու զոր բեն Սի սի ա նի շրջա նի 
Ախ լա թյան գյուղ

Մի քա յել 
Պո ղո սյան

Մի քա յել Ավ չյան 1939 FFVI-
II

5315-5317

23. Իմաս տուն 
թա քա վո րը

Մեղ րի Փեփ րո նե 
Տեր-Մի նա սյան

Զա րեհ Տեր-Մի նա-
սյան

1964 FF IV 1879-1910

ԿԵՆԴԱՆԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

1. Աշ կին լ⅔ւսը Ծագ ման վայ րը՝ 
ան հայտ

Թել ման 
Չա լյան

Արամ Մար գա րյան 1981 Չմշակ ված ֆոնդ

2. Հլի վերն ա լպազտ-
րա կը -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

3. Արա գիլն ու սա գը Գո րի սի շրջա նի Տեղ 
գյուղ

Հա բի դա յի Սե րո Խան զա դյան 1937 FF II 4904-4905

4. Այ գե պա նը, իր որ դին 
ու օձը

Քա րա շեն Աշուղ Աթա -,,- 1938 FF II 4912-4915

5. Ֆեր մա նա վոր ուղտն 
ու աղ քատ պա ռա վը

Գո րիս Մու խան ամի -,,- 1936 FF II 4942-4943

6. Գայ լը, աղ վե սը և ուղ-
տը

Գո րիս Աշոտ 
Դա դա լյան -,,- 1938 FF II 4962-4963

7. Էշը, ձին և կո վը Խա նա ծախ Սեդ րակ 
Բա լա սա նյան -,,- 1939 FF II 4976-4977

8. Կա քա վը և աղ վե սը Քա րա շեն Աշուղ Աթա -,,- 1938 FF II 4988-4989
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9. Սա րից եկող թա քան Խա նա ծախ Եփ րեմ 
Հայ րա պե տյան -,,- 1939 FF II 4996-4997

10. Աղ վե սը՝ եկե ղե ցի 
շի նող

Շի նու հայր Զոհ րապ քե ռի -,,- 1940 FF II 4672-4673

11. Ամե նա ու ժե ղը Կա պա նի շրջա նի 
Ան տա ռա շատ գյուղ

Անու շա վան 
Սարգ սյան

Արամ Մար գա րյան 1982 Չմշակ ված ֆոնդ

12. Չո բանն ա առյու ծին 
ճո տը -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

13. Ամա նա ու ժե ղը Ղա փա նի շրջա նի 
Տան ձա վեր գյուղ

Արծ րու նի 
Ղա զա րյան -,,- 1978 -,,-

14. Աղ քատն ու ար ջը Գո րիս Ասա ցո ղը՝ 
անա հայտ

1940 FF II 5023-5029

15. Վռազ կոռ ծի վեր ջը 
էս ա

Սի սի ա նի շրջա նի 
Ախ լա թյան գյուղ

Մը գը մենց 
Բու դի (Բու դաղ 
Սարգ սյան)

Մի քա յել Ավ չյան 1974 FFXII 8379

16. Էշը հու 
կյ⅓ր⅔ւճ⅔ւրը -,,- -,,- -,,- -,,- FFXII 8381

ԱՌԱԿ ՆԵՐ

1. Ուղտն ու ճա նա պար-
հոր դը

Գո րիս Մու խան ամի Սե րո Խան զա դյան 1937 FF II 4940-4941

2. Ուղ տի պա տաս խա նը -,,- Աշոտ 
Դա դա լյան -,,- 1938 FF II 4970-4971

3. Ուղ տի պա տաս խա նը Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա հունջ 

Հա պետ բի ձա -,,- 1939 FF II 5006-5007

4. Կած քա րը Գո րի սի շրջա նի Տեղ 
գյուղ

Սա ղա թել 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

5. Թամ բալ ու ղո չաղ 
կնա նե քը -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

6. Վեր չը ընի պա րի -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

7. Հլի վե րը -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

8. Նրանց շ⅓հին օզում 
չըմ

Գո րիս Թև ոս 
Միր զո յան

Մի քա յել 
Առա քե լյան

1964 FF V 8863-8865

9. Իմ կնգա նաս լ⅓վը 
կա վեչ -,,- -,,- -,,- -,,- FF V 8863-8865

10. Ինչ պե՞ս էր 
ծաղ կա նո ցը -,,- Մի քա յել 

Փան ջունց -,,- -,,- FF V 8865-8867

11. Կնեգյս բա րութ ա Գո րի սի շրջա նի  
Տեղ գյուղ

Սա ղա թել 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

12. Աղ վեսն ու որ ցա կը Սի սի ա նի շրջա նի 
Ախ լա թյան գյուղ

Սա փունց Նի կո Մի քա յել Ավ չյան 1975 FFXII 8375-8377

13. Կե լի աշ կի ցը սը վո րա -,,- -,,- -,,- -,,- FFXII 8377

ԶՐՈՒՅՑ ՆԵՐ

1. Հայր ու որ դի Գո րիս Աշոտ 
Դա դա լյան

Սե րո Խան զա դյան 1938 FF II 4974-4975
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2. Լո ղա ցող ծե րու նին և 
աղ ջիկ նե րը

Տա թև Ու լունց Համ բի -,,- 1939 FF II 49904991

3. Պե լը և կու ժը -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 4992-4993

4. Տեր տե րի կամ քը Խա նա ծախ Եփ րեմ 
Հայ րա պե տյան -,,- 1939 FF II 5000-5001

5. Էշն ու տե րը -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 5002-5003

6. Մարդ ու կին Քա րա հունջ Հա պետ բի ձա -,,- -,,- FF II 5008-5009

7. Մա կի չը Գո րիս Մա կիչ 
Մկրտչյան -,,- 1940 FF II 4704-4707

8. Շա տա կեր ճամ-
փորդն ու աղ քատ 
այ րին

-,,-
Մա կիչ 
Մե լիք-Հյու սե ի-
նյան

-,,-
1937 FF II 4930-4931

9. Աղ քա տի ու 
հա րուս տի կռի վը -,,- Մու խան ամի -,,- 1936 FF II 4936-4937

10. Երեցն ու կա տա կա-
բա նը -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 4938-4939

11. Տեր տերն ու առակ 
ասո ղը

Հին Գո րիս Խի կար 
Խուր շու դյան -,,- 1938 FF II 4952-4953

12. Հայ րար ժան որ դին Խա նա ծախ Եփ րեմ 
Հայ րա պե տյան -,,- 1938 FF II 4998-4999

13. Շա տա կեր հյու րը Գո րիս Ասա ցո ղը՝ 
ան հայտ -,,- 1940 FF II 5038-5039

14. Հյու րըն կալ մարդն ու 
կի նը և աչ քա ծակ 
հյու րը

Հին Գո րիս Գուր գեն 
Օր դյան -,,-

1937 FF II 4950-4951

15. Տեր տերն ու անեծ քը Հին Գո րիս Խի կար 
Խուր շու դյան -,,- 1938 FF II 4954-4955

16. Հյու րի հար գան քը Գո րիս Աշոտ 
Դա դա լյան -,,- 1938 FF II 4968-4969

17. Մոլ լան ու հո վի վը 
-,,-

Մա կիչ 
Մե լիք-Հյու սե ի-
նյան

-,,- -,,-
FF II 4932-4933

18. Օձի թույ նը Սի սի ա նի շրջա նի 
Շա ղաթ գյուղ

Մա մի կոն 
Մկրտչյան

Զան գե զու րի 
բա նա հյու սա կան 

խմբար շավ

1967 FFVII 6465-6469

19. Բժիշկն ու հի վան դը Սի սի ա նի շրջա նի 
Ան գե ղա կոթ գյուղ

Արու սյակ 
Զա քա րյան

Զան գե զու րի 
բա նա հյու սա կան 

խմբար շավ

1967 FFVII 6475-6477

20. Մուղ դու սունց Մա դու 
գե ղա կան ատամ նա-
բու ժա րան

Կա պա նի շրջա նի 
Նոր Առա ջա ձոր 
գյուղ

Սու րեն 
Գրի գո րյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ՍԲԽ

21. Քա ռա սուն ըս կե սուր Գո րիս Գրի գոր 
Ավե տյան

Մու շեղ Գև որ գյան 1970 FFV 6959-6963

22. Թա մա մը քյնաց 
սա նա տո րիա -,,- -,,- -,,- -,,- FFV 6965-6967

23. Խաս փուշ ադե րը -,,- -,,- -,,- -,,- FFV 6969-6973
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ԱՎԱՆ ԴԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ, ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ՍՏՈՒ ԳԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Ան վա նու մը Սկզբնաղ բյու րը Բա նա հա վաք/
կազ մող 

Տպ. վայր, 
տա րե թիվ 

Էջ

1. Զան գե զուր Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Դ, № 2

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 1898 7-8

2. Զան գե զուր Ավան դա պա տում ներ 
ՀԱ Ի ԲԱ FF II5423, 5427 
6295

Արամ Ղա նա լա նյան 
Սե րո Խան զա դյան

Երև ան, 1969 
Գո րիս, 
Շի նու հայր, 1946

149-150 (386 
Ա-Զ) –

3. Տա թև Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Գ, № 1

Ար քա յիկ Թիֆ լիս, 1898 124

4. Տա թև Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 230 (618)

5. Նախ կոր զան Սյու նի քի պատ մու թյուն Ստե փա նոս Օր բե լյան Երև ան, 1986 88

6. Մա րանդ -,,- -,,- -,,- 107-108

7. Գո րիս ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6291 ֆոնդ Սե րո Խան զա դյան Գո րիս, 1946 57

8. Քա հա նա յի առու կամ 
Քե շիշ արղ

Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 92 (243)

9. Շա քա րա ջուր -,,- ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5325 
ֆոնդ

-,,- Սե րո Խան զա-
դյան

-,,- Գո րիս, 1946 92 (244) –

10. Շըռ ռան -,,- -,,- -,,- 93 (245)

11. Շա քի -,,- -,,- -,,- 93 (246)

12. Կա քա վի աղ բյուր -,,- ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5489 -,,- Սե րո Խան զա-
դյան

-,,- Գո րիս, 1946 97 (259) –

13. Ագ ռա վի աղ բյուր -,,- ՀԱ Ի ԲԱ FF II 
5549-5551

-,,- Սե րո Խան զա-
դյան

-,,- Տա թև, 1947 97 (260)

14. Ջրով թո նի րը -,,- ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5621 -,,- Սե րո Խան զա-
դյան

-,,- Գո րիս, 1947 98 (263) –-

15. Սեվ լիճ կամ 
Ղա րա-գյոլ -,,- -,,- -,,- 79 (214)

16. Լծեն -,,- -,,- -,,- 170 (443)

17. Սվա րանց -,,- -,,- -,,- 171 (444)

18. Ղո շուն-Դաշ Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Գ, № 1

Ար քա յիկ Թիֆ լիս, 1898 174

19. Բո լու կալ Ավան դա պա տում ներ 
ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5327 ֆոնդ

Արամ Ղա նա լա նյան 
Սե րո Խան զա դյան

Երև ան, 1969 
Գո րիս, 1946

385 (829) –

20. Դատ-Մե լիք -,,- -,,- -,,- 13 (18)

21. Նվա գա ծու թյան 
նա խա հայ րը

Ազ գագ րա կան հան դես, 
XVIII, № 2

Ար քա յիկ 1908 107

22. Դարբ նու թյան 
նա խա հայ րը

Ազ գագ րա կան հան դես, 
XVIII, № 2

Ար քա յիկ 1908 107-108

23. Նախ կին հյուսն Ազ գագ րա կան հան դես, 
XVIII, № 2

Ար քա յիկ 1908 108
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24. Էշ Ավան դա պա տում ներ 
ՀԱ Ի ԲԱ FFII 6349

Արամ Ղա նա լա նյան 
Սե րո Խան զա դյան

Երև ան, 1969 
Գո րիս, 1946

126 (347 Բ) 
–

25. Կա տու ՀԱ Ի ԲԱ FF II6343 ֆոնդ Սե րո Խան զա դյան Գո րիս, 1946 –

26. Չղջի կը ՀԱ Ի ԲԱ, չմշակ ված ֆոնդ Արամ Մար գա րյան Գրառ ման 
թվա կա նը 
բա ցա կա յում է

–

27. Չղջի կը Ազ գագ րա կան հան դես, 
XVIII, № 2

Ար քա յիկ 1908 106

28. Կա չա ղակ Ավան դա պա տում ներ 
FFII 6343-6345

Արամ Ղա նա լա նյան 
Սե րո Խան զա դյան

Երև ան, 1969 
Գո րիս, 1946

141 (373 Ա) 
–-

29. Չը փըր ծա կի Ազ գագ րա կան հան դես, 
XVIII, № 2

Ար քա յիկ 1908 106-107

30. Հավ -,,- -,,- -,,- 107

ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. Գա վա զան-սյուն Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Գ, № 1

Ար քա յիկ Թիֆ լիս, 1898 124

2. Բար դու ղի մե ոս 
առա քյալ

Սյու նի քի պատ մու թյուն Ստե փա նոս Օր բե լյան Երև ան, 1986 76-77

3. Շա ղա տի եկե ղե ցի -,,- -,,- -,,- 89-90

4. Կա պա նի ավե րումն 
ու Բա ղաց թա գա վո-
րու թյան ան կու մը

-,,- -,,- -,,-
277-278

5. Վար դե րը պուք չի 
տաք

ԴԲՆ, Սյու նիք, 2011, 
տետր № 1:

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

Գո րիս, 2011 ԴԲՆ

6. Խա զալ կա պի 
աղ բյու րը

Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 98 (262)

7. Յայ ջի Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 261 (700)

8. Հով հան Որոտ նե ցու 
գե րեզ մա նը

Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Գ, № 1 ՀԱ Ի ԲԱ FF 
II 6165 ֆոնդ

Ար քա յիկ Սե րո 
Խան զա դյան

Թիֆ լիս, 1898 
Գո րիս, 1947

125 –

9. Դա վիթ-բե կի 
գե րեզ ման

Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք XII

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 1904 195

10. Շուն-Ֆրան գյու լի 
գե րեզ ման

Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք XII

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 1904 194-195

11. Անձ նա զոհ եղ բայր-
նե րի գե րեզ մա նը

Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Դ, № 2

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 1898 9-10

12. Աղու դիի մա հար ձա նը Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 263 (707)

13. Դա վիթ Բեկ -,,- -,,- -,,- 295 (763)

14. Տա վիթ Բե գին նաղ լը ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6209-6211 Սե րո Խանզ դյան Տա թև, 1946 17-18

15. Մխի թար Սպա րա պե-
տի սպա նու թյու նը

ՀԱ Ի ԲԱ FF II 6213-6215 Սե րո Խանզ դյան Գո րիս, 1946 19-20

ԿՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. Քրիս տոս ներ կա րա րի 
աշա կերտ

Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք XIX, № 1

Ար քա յիկ Թիֆ լիս, 1910 90
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2. Քրիս տոս դուլ գա րի 
աշա կերտ -,,- -,,- -,,- 90-91

3. Քրիս տո սի հրա շա-
գոր ծու թյու նը -,,- -,,- -,,- 91

4. Քրիս տոս օրհ նում է 
եռն ջի ար մա տը -,,- -,,- -,,- 92

5. Սո ղո մոն իմաս տուն -,,- -,,- -,,- 92-94

6. Հով հան որոտ նե ցի Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Գ, № 1

Ար քա յիկ Թիֆ լիս, 1898 125

7. Գրի գոր Տա թև ա ցի -,,- -,,- -,,- 125-126

8. Քրիս տո սի խա չա-
փայ տի մա սուն քը

Սյու նի քի պատ մու թյուն Ստե փա նոս Օր բե լյան Երև ան, 1986 378-379

9. Երի ցակ մետ րո պո-
լիտ -,,- -,,- -,,- 112-113

10. Տի րոտ քա հա նա -,,- -,,- -,,- 92

11. Տա թևի վան քի 
Պո ղոս-Պետ րոս 
եկե ղե ցին

-,,- -,,- -,,-
206-210

12. Կնե վանք -,,- -,,- -,,- 281-282

13. Առ վույտ Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 119 (336)

14. Կա տու -,,- -,,- -,,- 124 (342 Դ, 
Ե)

ՎԱՐ ՔԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1. Երի ցակ մետ րո պո-
լիտ

Սյու նի քի պատ մու թյուն Ստե փա նոս Օր բե լյան Երև ան, 1986 111-112

2. Հայր Գյուտ և 
Քրիս տո սա սեր -,,- -,,- -,,- 113-115

3. Ստե փա նոս Սյու նե ցի -,,- -,,- -,,- 147-156

4. Շա հան դուխ -,,- -,,- -,,- 169-170

ՍՐԲԱ ՎԱՅ ՐԵՐ

1. Պան տա լե ոն բժշկի 
մա տու ռը

Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Դ, № 2

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 1898 49

2. Լոր Ավան դա պա տում ներ Արամ Ղա նա լա նյան Երև ան, 1969 171 (445)

3. Եզ նա խա չի մա տուռ -,,- -,,- -,,- 233 (623)

4. Սուրբ Վար դան Ավան դա պա տում ներ 
ՀԱ Ի ԲԱ FF II 5541

Արամ Ղա նա լա նյան 
Սե րո Խան զա դյան

Երև ան, 1969 
Սի սի ան, 1947

233 (624) –

5. Ագ ռա վա խաչ Ազ գագ րա կան հան դես, 
Գիրք Դ, № 2

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 1898 48
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ԶՎԱՐ ՃԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՆԵՐ

№ Բա նա հյու սա կան 
նյու թի ան վա նու-
մը

Ծագ ման վայր Բա նա սաց Բա նա հա-
վաք

Գր. 
թվ.

Ֆոնդ ՀԱ Ի ԲԱ

1. Ման գա պար տեզ Գո րի սի շրջա նի 
Տա թև գյուղ

Ար շա լույս 
Զոհ րա բյան

Արամ 
Մար գա-
րյան

1981 Չմշակ ված ֆոնդ

2. Պա դաս խան -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

3. Նա լե րը -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

4. Կյո ղը Գո րի սի շրջա նի 
Տան ձա տափ գյուղ

Գրի շա 
Մկրտչյան -,,- 1982 -,,-

5-25. 5-25 Կա պան, Աղ վա նի 
գյուղ, Քա ջա րան, 
Տա թև

Գրի շա 
Մկրտչյան, 
Գրի շա 
Գև որ գյան, 
Ար շա վիր 
Մար գա րյան, 
Ար շա լույս 
Զոհ րա բյան

-,,-

1981

-,,-

26. Ման գեղ շի նի լը Գո րի սի շրջա նի 
Շի նու հայր գյուղ

Ժո րա Մա նու-
ցյան -,,- 1984 -,,-

27. Խո խան հո րը 
խրա տում ա -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

28. Լա վա չէ՞ Գո րի սի շրջա նի 
Բարձ րա վան գյուղ

Ռու բեն 
Հա կո բյան -,,- 1970 -,,-

29. Տղա մար թին 
խոս կը մին կը լի

Գո րի սի շրջա նի 
Տան ձա տափ գյուղ

Լու սիկ 
Մով սի սյան -,,- 1979 -,,-

30-
32.

30-32. -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

33. Շան օրհ նան քը Գո րի սի շրջա նի 
Շի նու հայր գյուղ

Արա Մա յի լյան -,,- 1940 -,,-

34. 34.
-,,-

Զոհ րապ քե ռի Սե րո 
Խան զա-
դյան

-,,- FF II 4674-4675

35. Գո ղե րը Գո րի սի շրջա նի 
Խնձո րեսկ գյուղ

Օհան -,,- -,,- FF II 4676-4677

36. Պը լը պու ղին Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Աթա -,,- 1939 FF II 5010-5013

37. 37. Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 4688-4689

38. 38. Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Աթա -,,- -,,- FF II 4700-4701

39. 39. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 4700-4701

40. 40. Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Աթա -,,- -,,- FF II 4708-4711

41. 41. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 4712-4713

42. 42. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 4714-4715
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43. 43. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 4717-4718

44. 44. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 4720-4721

45. 45. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 4722-4723

46. Էշը հու 
կյ⅓ր⅔ւճ⅔ւրը

Սի սի ա նի շրջա նի 
Ախ լա թյանց գյուղ

Սա փունց Նի կո Մի քա յել 
Ավ չյան

1975 FF XII 8377

47-
62.

47 – 62. Կա պա նի Նոր 
Առա ջա ձոր գյուղ

Սու րեն 
Գրի գո րյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ՍԲԽ

63-
75.

63-75.
-,,- -,,-

Ալի նա 
Կի րա կո-
սյան

-,,- -,,-

ՀՈՒ ՇԱ ՊԱ ՏՈՒՄ

1-6. 1. Հորս վրե ժը,  
2. Առա ջա ձո րի 
պաշ տա մուն քը,  
3. Շիշ կերտ ցի  
4. Հա րու թու նը,  
5. Արա րա տը,  
6. Ար մե նե րեն

-,,- -,,-

Գո հար 
Մե լի քյան

-,,- -,,-

ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ
ՀՈՐՈՎԵԼՆԵՐ

1-6. 1-6. Գո րիս Դո լունց 
Գրի գոր

Սե րո Խան զա դյան 1939 FF II 4755-4762

7-16. 7-16. Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 5153-5180

17. Կթե լու երգ Գո րիս Սո փի 
Խան զա դյան -,,- 1939 FF II 4767-4768

18. Խնո ցու երգ Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 5079

ՕՐՈ ՐՈ ՑԱ ՅԻՆ

1. Օրո րո ցի երգ Գո րի սի շրջա նի 
Խա նա ծախ գյուղ

Նա զան 
Ղա զա րյան -,,- 1939 FF II 4769-4774

ԽԱ ՂԻԿ ՆԵՐ

1. Պա րեր գեր 
(խմբով) 

Գո րիս Ագյուլ աքեր -,,- -,,- FF II 4763-4766

2. Պա րեր գեր 
(մե նակ) -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 4763-4766

3. Հար սա նե աց 
երգ

Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 5081

4. Կա տակ երգ Ազ գագ րա կան հան դես, Գիրք Դ, № 2 Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 
1898

էջ 113-114

5. Ղա րի բի երգ Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 5148-5149

ԽԱ ՂԻԿ ՆԵՐ

1-5. 1-5. Գո րիս Մար տու նիկ 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

6-8. 6-8. Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Սա ղա թել 
Գալս տյան -,,- -,,- -,,-

9-38. 9-38. Սի սի ան Հայկ 
Հայ րա պե տյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ԴԲԱՆ

39-58. 39-58. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Ալի նա Կի րա կո-
սյան

2019 ՍԲԽ



356

ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ԵՐ ԳԵՐ

1-110 1-110. Ազ գագ րա կան հան դես, Գիրք Գ, № 1 Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 
1898

էջ 261-270

ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՆՈՐ ԵՐ ԳԵՐ

1-6. 1-6. Ան հայտ Ան հայտ Սե րո Խան զա դյան 1940 FF II 5087-5097

7. Կոլ խո զա կան -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 5113

8-10. 8-10. Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Մար տու նիկ 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԵՐ ԳԵՐ

1-35 1-35. Ազ գագ րա կան հան դես, Գիրք Դ, № 2 Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 
1898

էջ 114-116

35-60. 35-60. Ազ գագ րա կան հան դես, Գիրք XX, № 
2

Արա քա յիկ Թիֆ լիս, 
1910

էջ 112-113

ՍԻ ՐԵՐ ԳԵՐ

1. Ախ չիԲ, էսօր 
մեծ պաս ա

Գո րի սի շրջա նի 
Քա րա շեն գյուղ

Աշուղ Արամ Սե րո Խան զա դյան 1938 FF II 4775-4784

2.  Ա՜յ, հևա 
ջանս

Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 5083

3-9. 3-9. -,,- -,,- -,,- -,,- FF II 5103-5124

ՍԳԵՐ ԳԵՐ

1. 1. Ան հայտ Ան հայտ Սե րո Խան զա դյան 1940 FF II 5042-5045

2-7. 2-7. Գո րի սի շրջա նի 
Բռուն գյուղ

Հու ռի 
Ահա րո նյան -,,- 1946 FF II 6179-6185

ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՔԱ ՌՅԱ ԿԵՐ

1-17. 1-17. Ան հայտ Ան հայտ Սե րո Խան զա դյան 1940 FF II 5138-5147

18-22. 18-22. Սի սի ա նի շրջա նի 
Բարձ րա վան գյուղ

Փա ռան ձեմ 
Մով սի սյան

Արամ Մար գա րյան 1976 Չմշակ ված ֆոնդ

23-46. 23-46. Կա պա նի Նոր 
Առա ջա ձոր գյուղ

Սու րեն 
Գրի գո րյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ՍԲԽ

47-70. 47-70. Գո րի սի շրջա նի 
Խնձո րեսկ գյուղ

Ար կա դի 
Ծա տու րյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2003 ԴԲՆ

ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
ԱՌԱԾ-ԱՍԱՑ ՎԱԾՔ ՆԵՐ

1-132. 1-132. Ան հայտ Ան հայտ Սե րո Խան զա դյան Ան հայտ FF II 4865-4897

133-
912.

133-192. Ղա փա նի շրջա նի 
Աղ վան գյուղ

Թու նյան 
Բաղ դա սար, 
Մար գա րյան 
Ար շա վիր, 
Ղու կա սյան 
Սու րեն, 
Հա կո բյան 
Կո լյա, 
Ավե տի սյան 
Ռո միկ, 
Գրի գո րյան 
Վո լո դիա, 
Վար դա զա րյան 
Յու րիկ

Արամ Մար գա րյան 1984 Չմշակ ված ֆոնդ

913-
1089.

913 – 1089. Ղա փա նի շրջա նի 
Տան ձա վեր գյուղ

Գրի շա 
Գև որ գյան -,,- 1978 -,,-
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1090-
1127.

1090-1127. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ՍԲԽ

1128-
1160.

1128-1160. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Ալի նա Կի րա կո-
սյան

2019 ՍԲԽ

1161-
1164.

1161-1164. Գո րիս Սա ղա թել 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

ՕՐՀ ՆԱՆՔ ՆԵՐ

1-7. 1-7. Սի սի ա նի շրջա նի 
Բարձ րա վան գյուղ

Փա ռան ձեմ 
Մով սի սյան

Արամ Մար գա րյան 1979 Չմշակ ված ֆոնդ

8. 8. Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Մար տու նիկ 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

9-23. 9-23. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ՍԲԽ

24-28. Տեղ գյու ղի 
կա նանց 

օրհ նանք նե-
րը

Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Սու րիկ 
Պե տունց, 
Անա հիտ 
Բաղ դա գու լյան

Թ. Հայ րա պե տյան, 
Գ. Մե լի քյան, Ս. 
Առա քե լյան, Ա. 
Կի րա կո սյան

2019 ՍԲԽ

ԱՆԵԾ ՔԵՐ

1-8. 1-8. Սի սի ա նի շրջա նի 
Բարձ րա վան գյուղ

Փա ռան ձեմ 
Մով սի սյան

Արամ Մար գա րյան 1979 Չմշակ ված ֆոնդ

9. 9. Գո րի սի շրջա նի 
Խնձո րեսկ գյուղ

Ար կա դի 
Ծա տու րյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

1999 ԴԲՆ

10-46. 1-46. Սի սի ան Հրանտ 
Մի նա սյան

Ալի նա Կի րա կո-
սյան

2019 ՍԲԽ

4758. Տեղ գյու ղի 
կա նանց 

անեծք նե րը

Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Սու րիկ 
Պե տունց, 
Անա հիտ 
Բաղ դա գու լյան

Թ. Հայ րա պե տյան, 
Գ. Մե լի քյան,  
Ս. Առա քե լյան,  
Ա. Կի րա կո սյան

2019 ՍԲԽ

ԱՂՈԹՔ ՆԵՐ

1-4. 1-4. Ազ գագ րա կան 
հան դես, Գիրք XX, 
№ 2

Ար քա յիկ Թիֆ լիս 
1910

Էջ 114-115

5-6. 5-6. Սի սի ա նի շրջա նի 
Ան գե ղա կոթ գյուղ

Արու սյակ 
Զա քա րյան

Զան գե զու րի 
բա նա հյու սա կան 
խմբար շավ

1967 FFVII 6483-6484

ՀԱ ՆԵ ԼՈՒԿ ՆԵՐ

1-7. 1-7. Գո րի սի շրջա նի 
Յայ ջի (Հար ժիս) 
գյուղ

Մա նուկ դա յի Սե րո Խան զա դյան Ան հայտ FF II 4847-4851

8-23. 8-23. Ան հայտ Ան հայտ -,,- 1940 FF II 5130-5137

24-54. 24-54. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Գո հար Մե լի քյան 2019 ՍԲԽ

55-81. 55-81. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Ալի նա Կի րա կո-
սյան -,,- -,,-

82-
108.

82-108. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լայն -,,- -,,-
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ԽՐԱԽ ՃԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵՐ

1-7. 1-7. Սի սի ա նի շրջա նի 
Բռնա կոթ գյուղ

Կլեկ չունց 
Մա նուկ

Մի քա յել Ավ չյան 1974-
1976

FF 
XII

8385-8387

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԽԱ ՂԵՐ ԵՎ ԽԱ ՂԵ ՐԻՆ ՈՒ ՂԵԿ ՑՈՂ ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ

1. Ան նա 
Խա թուն

Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Մար տու նիկ 
Գալս տյան

Թա մար Հայ րա պե-
տյան

2019 ՍԲԽ

2. 2. -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-

3-4. 3-4. Սի սի ա նի շրջա նի 
Բարձ րա վան գյուղ

Փա ռան ձեմ 
Մով սի սյան

Արամ Մար գա րյան 1979 Չմշակ ված ֆոնդ

5-7. 5-7. Ան հայտ Ան հայտ -,,- Ան հայտ FF 
VIII

7112

ՇՈՒ ՏԱ ՍԵ ԼՈՒԿ

1-6. 1-6. Գո րի սի շրջա նի 
Ալի ղու լի 
(Ազա տա շեն) գյուղ

Մա րի ամ 
Թու նյան

Սե րո Խան զա դյան
-

FF II 4859-4861

7-13. 7-13. Ան հայտ Ան հայտ -,,- -,,- FF II 5128-5129

14-23. 14-23. Սի սի ա նի շրջա նի 
Լծեն գյուղ

Հրանտ 
Մի նա սյան

Սի րա նուշ 
Առա քե լյան

2019 ՍԲԽ

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

1. 1. Ազ գագ րա կան 
հան դես, Գիրք Գ, 
№ 1

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 
1898

էջ 239-242

2. 2. Ազ գագ րա կան 
հան դես, Գիրք Դ, 
№ 2

Եր վանդ Լա լա յան Թիֆ լիս, 
1898

էջ 96-100

ՍՅՈՒ ՆԻ ՔԻ ՄԱՐ ԶԻ ՏԵՂ ԳՅՈՒ ՂԻ ՄԱ ՍԻՆ

Սյու նի քի մար զի Տեղ 
գյու ղի մա սին

Գո րի սի շրջա նի 
Տեղ գյուղ

Սու րիկ 
Պե տունց

Թ. Հայ րա պե տյան, 
Գ. Մե լի քյան,  
Ս. Առա քե լյան,  
Ա. Կի րա կո սյան

2019 ՍԲԽ

Տեղ գյու ղի 
ավան դա կան 
կե րա կուր նե րը

Գո րիս -,,-Անա հիտ 
Բաղ դա գու լյան -,,-

ՍԲԽ
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ԱՆՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

Անձ նա նուն ներ, հա տուկ անուն ներ

Ա
Աբ գար  136, 137
Աբունց Համ բար ձում  277
Ազա րիա  251
Ալի  133, 134
Ալի շան30, 37, 117, 364
Ակուփ  267
Աղ վես  48, 95, 97, 98, 101, 102, 106, 107, 238, 313, 

315
Ամա լյա  113, 114
Ան նա խա թուն  265
Անա նիա  32, 251
Անդ րա նիկ  18, 23, 24, 196, 197, 301, 302, 307
Ան ժե լա  152
Անուշ  16, 155, 279, 284, 309, 344
Անու շա վան  17, 163, 308, 313, 344
Ասա տոր  210
Աստ ված  40, 47, 67, 80, 81, 124, 125, 127, 134, 138, 

143, 144, 160, 213, 246, 266
Ավագ  33, 165
Ավե տա րան  77, 78, 146, 159, 310, 344
Ավի  205
Ավ րո րա (ծխա խոտ)  154
Ար գեն  168
Ար զու ման  134
Ար կա դիա  165
Ար մեն Հայ րա պե տյան  174
Ար միկ169
Ար շակ/ Ըր շակ  157, 163, 211, 278, 304
Արջ  48, 79, 98, 102, 159, 213
Ար սեն  165, 304
Աքա աբ  147

Բ
Բա բիկ  119, 129
Բագ րատ  170
Բար դու ղի մե ոս առա քյալ  129, 320, 348
Բե նիկ  166
Բո լի  123
Բո ղար (շուն)  111, 205
Բո րիս Սպասս կի  168

Գ
Գաբ րի ե լյան Հրա չու հի  171
Գա լուս տանց Լև ոն  169
Գափ րի ել  104, 213
Գել  48

Գյուտ  144-146
Գրե տա  171
Գրի գոր Լու սա վո րիչ  252, 306
Գրի գոր Տա թև ա ցի  33, 121, 139, 306, 322, 349
Գև որգ  163
Գուր գեն  16, 18, 284, 304, 310, 317, 344, 347

Դ
Դա վիթ մար գա րե  124
Դա վիթ Բեկ/Տա վիթ Բեգ  22, 34, 123, 131-134, 196, 

307, 321, 349
Դե րաց Պե տո  167
Դլեն  140, 141

Ե
Եղիշ  196
Եվս տա թե  144, 145, 322, 349 
Երի ցակ  141

Զ
Զա տիկ  82
Զի զի հարս  54
Զի նա  165, 166
Զմրուխտ ղուշ  48

Է
Էմ մա  219

Ը
Ըղ վան  226

Թ
Թա մամ  115, 205, 221, 317, 347
Թա մի  200
Թառ լան  167
Թա քա  98
Թա քա վե րի տղա  17, 21, 56-58, 60
Թ⅓թ⅔ս  268

Ի
Իսակ/Իսագ  281, 171
Իս րա ֆիլ  171
Իվան Պա պի իչ  168

Լ
Լա լա  208, 250
Լենդ րուշ  272
Լենկ-Թե մուր  22, 33, 35, 117, 122, 130, 131, 278, 

280
Լե նո Ջհան գի րյան  169, 170
Լո րիկ իշ խան  150
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Խ
Խա թուն Խա նում  20, 52-54, 309
Խան  75, 76, 80, 192, 215
Խա նի  190, 195, 198
Խա չիկ  163

Ծ
Ծա տուր  18, 268

Կ
Կազ բեկ (ծխա խոտ)  16
Կա րա պետ  223
Կի նոս  152-154, 158
Կոս տան դյան  226
Կտրիչ  20, 23, 50-54, 196

Հ
Հազ կերտ  119
Հաս միկ  171
Հա սո  71-73, 309, 344
Հա րա բեդ  223
Հա րութ  171, 172, 196
Հա ֆեզ  22,  130, 131
Հե զա բել  147
Հե ղի աս  147
Հե րիք նազ  212
Հե րով դիա  147
Հի պոկ րատ  220
Հի սուս  144, 249-252
Հիտ լեր  210, 265, 332
Հո բեթ  124
Հո վա կիմ  131
Հո վան  162
Հով հան նես  142, 147, 252, 306, 318
Հով հան Որոտ նե ցի  22, 33, 128, 139, 306, 320, 

322, 348, 349
Հով սեփ  85, 86
Հռիփ սի մե  149
Հրայր  168
Հրա պետ (Հայ րա պետ)  277
Հու նան Մար գա րե  252

Ձ
Ձագ նա հա պետ  38, 117
Ձո նիկ  166

Ղ
Ղու մաշ  171, 181, 185, 186, 205

Մ
Մազ բանդ  49, 50, 309, 339, 344
Մա կիչ  109, 310, 316
Մայ րան Աստ վա ծա ծին  137, 143, 252
Մա նե  203, 204

Մա նու չա րյան Արա րատ  172
Մար գո  158
Մա րի ամ  250, 252
Մար կոս  169
Մա րո Բար խու դա րյա ն  170
Մար տիկ  165
Մար քիզ  24, 197
Մե լիք Բար խու դար  277, 160, 161
Մե լիք Հայ կազ  123
Մե լիք շահ  130
Մե լիք Շահ նա զար  159
Մե լիք Ջհան գիր  114, 290
Մե լիք-Ֆրան գյուլ/Շուն-Ֆրան գյուլ  132, 321, 349
Մե խակ  151
Մեհ տի Ղու լի խան  133, 134
Մեծ Դև  57, 117
Մեհ րի  35
Մեյ մուն  55, 56
Մե նա կյաց  45-47, 308, 344
Մե սի  111
Մի նաս  85, 268
Միր զա լի փա շա  135
Մխի թար  135
Մխի թար Սպա րա պետ  22, 34, 135, 321, 349
Մու կուչ  164, 165
Մուղ դու սունց Մա դի  113, 114, 166, 317, 347
Մու շե  144
Մու շեղ  168, 278
Մու րադ  71-73
Մօլ լա-Մ⅓սր⅓դի նը (Նաս րե դի նը)  105

Յ
Յայ ջիկ  131

Ն
Նար գիզ  152
Նբար  201
Նե սի  165
Ներ սես քեր թող  122
Նժդեհ  23, 36, 170, 196, 197, 307
Նու  147

Շ
Շա բի թա  145
Շա հան դուխտ  148, 322
Շամ  139, 266
Շա մամ  268
Շա միր  201
Շա պուհ  145
Շար մաղ  114, 115, 268, 290, 291
Շա քե  120
Շու շան  120
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Չ
Չար-Ղա թա  122
Չորթ ման  130, 306

Պ
Պան տա լե ոն/ պա րոն Պիժ  149, 323, 349
Պե տի (Պետ րոս)  277
Պետ րոս  32, 142, 167, 168, 277
Պե րոզ  119
Պե տունց Ար շակ  157
Պը լը Պու ղի  159, 161, 325
Պիճ Ան դո  164
Պո ղոս  142, 249, 277
Պու ղես (Պո ղոս)  277

Ջ
Ջա լալ իշ խան  141
Ջա լալ (հրե ղեն ձի)  20, 52, 53, 309
Ջի վան  167

Ռ
Ռազ միկ  164
Ռա ֆիկ/Ռա փիկ  166, 167 
Ռի տա  167
Ռո միկ  219

Ս
Սամ վել  168
Սա տա նա  85, 86, 121, 146
Սար գիս  171
Սե նե քե րիմ  130
Սեր ժիկ  164
Սըմ բաթ  201
Սո բեթ  124
Սո ղո մոն  128, 137, 142, 322, 349
Սո նա  180
Ստա լին  171, 195, 210
Ստե փան  27
Ստե փա նոս Սյու նե ցի  32, 146, 147, 306
Սու ղու մուն իմաս տուն  124, 138, 139
Սուրբ Գև որգ  252
Սուրբ Եր րոր դու թյուն  149

Սուրբ Հո գի  141
Սուրբ Վար դա նես  252
Սու րեն  277
Սու րիկ  167
Սև դև  52
Սև ուկ (եզ)  153

Վ
Վա լո  163
Վա չիկ  163
Վառ վառ ճգնա վոր  252
Վա սակ  31, 32, 145, 306
Վա րազ Տրդատ  148
Վար դան  23, 31, 150
Վար թա նիկ  158
Վար թիկ  152
Վեր թի վեր  175, 176

Տ
Տեր-Ավե տիս (Դա լի Քե շիշ)  133
Տեր Մի սակ  85, 86
Տեր-Ստե փա նոս  130
Տիգ րան  210, 266
Տիգ րան Պետ րո սյան  168
Տի րոտ  141, 322, 349

Ու
Ու ռու շան  191

Փ
Փա նահ խան  178, 198
Փա նի  169
Փա րա վոն թա գա վոր  137, 138
Փար սի  152

Ք
Քա չալ  75, 76, 192, 237, 243, 301, 310, 344
Քրիս տոս  84, 124, 134, 136, 137, 141, 143-146, 148, 

149, 171, 249-252
Քրիս տա փոր  147, 169
Քրիս տո սա սեր  146

Օ
Օվ չի Օղ լի  48

Տե ղա նուն ներ

Ա
Ագ ռա վա խաչ  150, 323, 250
Ագ ռա վի աղ բյուր23, 121, 319, 348
Ադր բե ջան  38, 39, 170
Ազա րիա սար  251
Ախալ քա լաք  165
Աղ վանք  149

Աղու դի  132, 321, 349
Աղու նո գետ  140
Ամե րի կա  163, 165
Անի  130, 301
Առա ջա ձոր  167, 171
Արա գա ծոտն  144
Արա վուս (գյուղ)  277-279
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Արաքս գետ  35, 37-39, 117
Ար ծը վա նիկ/Արծ վա նիկ  133, 166
Ար կա զան  147
Ար ցախ  19, 27, 28, 30, 38, 40, 140, 210, 277, 280, 

303, 307
Արև իք (գա վառ)  31, 34, 39, 129

Բ
Բա թու մի  165
Բալ կան ներ  23, 196
Բաղ դադ  213
Բաղք  27, 31, 32, 34, 38, 39, 129, 144, 149
Բ⅓րգ⅔ւշաթ  134
Բա քու  301, 302
Բեթ ղե հեմ  141
Բեր դա ձոր (Կա լա դա րա սի)  277
Բյու զան դիա  145
Բո լու կալ  123, 319, 348

Գ
Գե ղար քու նիք  30-33, 36, 38, 120, 304
Գի նա կան գետ  149
Գի շե րա ձոր  141
Գյան ջա  213
Գյուլ պու տաղ  188
Գողթն Գող թան  32, 37, 39, 129, 145, 196,
Գո րիս  14, 16-19, 23, 26-29, 34-36, 38, 39, 117-119, 

125, 127, 128, 164, 166, 171, 182, 199, 211, 213, 
277, 284, 285, 301, 302, 304, 307

Դ
Դա դա լունց պեռթ  135
Դատ-Մե լիք (լեռ)  123, 319
Դվին  145, 146

Ե
Եգիպ տոս  145, 147
Եղե գյաց ձոր  147
Երասխ գետ  119, 129, 145
Եզ նա խա չի մա տուռ  150, 323, 349
Երի ցա վանք  141
Երու սա ղեմ  141, 145, 213
Երև ան  16, 34, 167, 169, 266, 301-305, 307

Զ
Զա բուղ կյետ  24, 197
Զան գե զուր  14-16, 18, 19, 22-24, 26, 30, 34-36, 39, 

118, 123, 196, 284, 285, 301, 305, 307
Զան գե լան  39, 172
Զերթ  277
Զև ինջ  190

Է
Էր գան խութ  277

Ը
Ըս պա հան  189
Ըռ ջա ծոր/Առա ջա ձոր  163, 167, 171

Թ
Թոր գո մյան տուն  146, 148, 149
Թոր նա տափ  121

Ի
Իշ խա նա սար  36, 131
Իշուխ լու րա սար  252
Իվան  155, 168

Լ
Լաս տին կալ  178, 198
Լե նին  171
Լեռ նա հա յաս տան  36, 170, 196, 307
Լծեն  122, 131, 319
Լո րի/ Լոր  150, 189, 323

Խ
Խա զալ կապ (աղ բյուր)  320, 131, 348
Խլա թաղ  166
Խնա ծախ  123, 277, 278, 302
Խնձո րեսկ  16-19, 34, 39, 135, 169, 278, 279, 303
Խոտ գյուղ  35, 117, 131, 318
Խո տա նան  166
Խո րան զին ծով  249
Խո րա սան  192
Խութ վե րի ձոր  277
Խու ռա հատ (ուխ տա տե ղի)  191
Խուս տուփ  23, 197

Ծ
Ծա կե րի ձոր  117, 118
Ծաղ կաց ձոր  118
Ծի ծեռ նա վանք  38, 150
Ծղուկ  27, 31, 34, 36-39, 129
Ծտա շեն  277

Կ
Կա պան / Ղա փան  14, 17, 32, 34, 36, 37, 39, 113, 

130, 163, 164, 166, 168, 173, 209, 217, 284, 303, 
306, 307

Կար միր վանք  252
Կա քա վի աղ բյուր  23, 121, 318, 348
Կզնուտ  196
Կյո րիս  23, 119, 193, 194
Կնե վանք  143, 322, 349
Կոր նի ձոր  169, 281
Կու ճի ախ պուր  277
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Հ
Հա լի ձոր  31, 34, 36, 39, 132, 133, 306, 307
Հա յաս տան  13, 19, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 

122, 145, 146, 163, 165, 170, 285, 301-304, 307
Հա յոց աշ խարհ  119, 146
Հան րա պե տա կան հի վան դա նոց  169
Հընդս տան/ Հնդկաս տան  53, 160
Հա վուն արտ  167
Հով հան նա վանք  144

Ձ
Ձա գե ձոր  31, 35, 36, 38, 39, 117

Ղ
Ղա րա բաղ  28, 29, 34, 36, 134, 165, 301, 303, 307
Ղա րազ շա լախ  149
Ղո շուն-Դաշ (Զոր քի քար)  123, 319, 348

Մ
Մա րանդ  119, 318, 347
Մոզ  37, 147, 306
Մոսկ վա  163
Մու ղան  120, 145, 281

Յ
Յայ ջի  19, 21, 131, 310, 320

Ն
Նա խի ջև ան/Նախճ վան  37, 132, 163, 277
Նախ կոր զան  119, 318, 347

Շ
Շա ղատ  38, 40, 129, 130, 141, 306, 320, 348
Շա քա րա ջուր (առու)  120, 318, 347
Շա քի (ջրվեժ)  120, 307, 318, 347
Շեն հեր/Շնհեր  123, 131, 149, 227
Շըռ ռան (ջրվեժ)  120, 318, 347
Շի կա հող (գյուղ)  170
Շի նու հայր  16, 34, 39, 131, 215
Շիշ կերտ  171
Շի րազ 22, 131
Շոր աղ բյուր  277
Շու շի  303, 307
Շուշ վա սար  178, 189

Ո
Որդ վատ (գյուղ)  129, 145
Որո տան գետ  30, 36, 120, 123, 131, 307
Որո տա նի ձոր  117

Չ
Չըռ  35, 120, 252

Պ
Պարս կաս տան  22, 31, 33, 129, 145, 148, 150
Պո ղոս-Պետ րոս (եկե ղե ցի)  142, 306, 322

Ս
Սի բիր  171, 280
Սի նա  147
Սի սա կան  30, 36, 129
Սի սի ան  14-19, 27, 31, 36, 38, 139, 244, 284, 304-

307
Սի ոն  147
Սի րիա  163, 301
Սկյու թիա  147
Սյու նիք  13-17, 22, 24-27, 29, 30-40, 122, 129, 140, 

144, 145, 277, 281, 284, 285, 301, 303, 306, 307
Սպա հան  130, 189
Սվա րանց  122, 319, 348
Ստե փա նա կերտ  277, 303
Ստե փա նոս Նա խավ կա (եկե ղե ցի)  129
Սուրբ Կա րա պետ (վանք)  109
Սուրբ Վար դան (վանք)  23, 150, 252, 323, 350
Սուրբ Փիր դա ղի  252
Սև ան  30, 33, 36, 38, 165, 247, 306
Սև լիճ (Ղա րա-Գյոլ)  121, 319, 348

Վ
Վա նա ձոր  196
Վա չա գան / Վը չը քան (գյուղ)  165

Տ
Տա թև  17, 33, 34, 36, 38, 103, 128, 135, 140, 148, 

149, 164, 302, 303, 306
Տա թևի վանք  33, 37, 39, 118, 119, 121, 131, 139, 139, 

306
Տյառ նըն դա ռաջ  129

Ր
Րո տա (գետ)  100

Ց
Ցե խի ծոր  134
Ցի գա նա շեն  277

Ք
Քա հա նա յի առու (Քե շիշ արղ)  120, 318, 347
Քա րա հունջ  16, 18, 131, 132
Քա րա շեն  19, 132, 277, 301
Քա րա վազ  145
Քիմ լար  277

Օ
Օր դու վար  133
Օղ տին խութ  277
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ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ  
ԵՎ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ԱՀ – Ազ գագ րա կան հան դես
ԴԲԱՆ – դաշ տա յին բա նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու թեր
ԴԲՆ – դաշ տա յին բա նա հյու սա կան նյու թեր
ԶԲԽ – Զան գե զու րի բա նա հյու սա կան խմբար շավ
ԷԱԺ – Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
Ծ.Ա. – ծա նո թու թյուն ասա ցո ղի
Ծ.Բ. – ծա նո թու թյուն բա նա հա վա քի
Ծ.Կ. – ծա նո թու թյուն կազ մո ղի
ՀԱԲ – Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ – Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գի տու թյուն նե րի ազ գա յին 

ակա դե մի ա յի Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ
ՀԱ Ի ԲԱ – Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սա կան 

ար խիվ
ՀԺՀ – Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՍԲԽ – Սյու նի քի բա նա հյու սա կան խմբար շավ
СМОМПК - Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа
ATU – Aarne-Thompson-Uther

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Ալի շան Ղ., Սի սա կան, Տե ղագ րու թիւն Սիւ նաց աշ խար հի, Վե նե տիկ ի Մխի թա-
րայ վանս, 1893, ի ս. Ղա զար, 562 էջ:

2. Ար քա յիկ, Ղա փա նի ավան դու թիւն նե րից // Ազ գագ րա կան հան դես, գիրք XVI-
II, № 2, 1908, Թիֆ լիս, տպ օր. Աղա նե ան ցի, էջ 106-108:

3. Ար քա յիկ, Ղա փա նի ավան դու թիւն նե րից. Կրօ նա կան ավան դու թիւն ներ //Ազ-
գագ րա կան հան դես, գիրք XIX, № 1, Թիֆ լիս, 1910, տպ օր. Աղա նե ան ցի, էջ 
90-94:

4. Ար քա յիկ, Ղա փա նի բա նա ւոր գրա կա նու թիւ նից. Ջան գիւ լում եր և աղօքթ ներ 
//Ազ գագ րա կան հան դես, գիրք XX, № 2, Թիֆ լիս, 1910, տպ օր. Աղա նե ան ցի, էջ 
112-115:

5. Բա կունց Ա., Եր կեր, Երև ան, 1986, «Սո վե տա կան գրող» հրատ., 672 էջ:
6. Բաք վի հա յոց բա նա հյու սու թյու նը, կազ մել, նե րա ծու թյու նը գրել և ծա նո թա-

գրել են Ա. Ղա զի յա նը, Ս. Վար դա նյա նը, Երև ան, 2004, «Զան գակ-97», 377 էջ:
7. Գրի գո րյան Գր. և Հախ վեր դյան Ս., Սյու նի քի պատ մու թյուն, Երև ան, 2001, 

«Հրազ դան» հրատ, 316 էջ:
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8. Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու հ. Բ, Մոս կո ւա-Վա ղար շա պատ, 1901, հր. 
Լա զա րե ան ճե մա րա նի արև ե լե ան լե զո ւաց, էջ 267-276:

9. Լա լա յե ան Ե., Սի սի ան // Ազ գագ րա կան հան դես, գիրք Գ, № 1, Թիֆ լիս, 1898, 
տպ. Մ. Ռօ տի նե ան ցի, էջ 105-272:

10. Լա լա յե ան Ե., Զան գե զուր // Ազ գագ րա կան հան դես, գիրք Դ, № 2, Թիֆ լիս, 
1898, տպ. Մ. Ռօ տի նե ան ցի և Կ. Մար տի րո սե ան ցի, էջ 7-116:

11. Լա լա յե ան Ե., Ծի սա կան կար գե րը հա յոց մէջ // Ազ գագ րա կան հան դես, XXI 
գիրք, Թիֆ լիս, 1911, էջ 179-181:

12. Լի սի ցյան Ս., Զան գե զու րի հա յե րը, Երև ան, 1969, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 334 էջ:
13. Խան զա դյան Ս., Ավան դա տուն, Երև ան, 1986, «Սո վե տա կան գրող» հրատ., 

283 էջ:
14. Խան զա դյան Ս., Եր կե րի ժո ղո վա ծու հինգ հա տո րով, հա տոր չոր րորդ, Երև ան, 

1968, «Հա յաս տան» հրատ., 522 էջ:
15. Խան զա դյան Ս., Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ, Երև ան, 1970, «Հա յաս տան» հրատ., 158 էջ:
16. Կոնս տան դին Մե լիք-Շահ նա զա րյան (Տմբլա չի Խա չան). կյանքն ու գոր ծը, Երև-

ան, 2007, ՀՀ ԳԱԱ, «Գի տու թյուն» հրատ., 120 էջ:
17. Հա կո բյան Թ. Խ., Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը, Երև ան, 1966, ԵՊՀ հրատ., 220 էջ:
18. Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ, հ. VII, Ար ցախ-Սյու նիք, տպագ րու թյան են 
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ՆԿԱՐ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

I. Գու սան Աթա (Աթա Սու ջո յի Սա յի լյան)
 https://musicofarmenia.com/hy/ata

II. Գու սան Աշոտ (Աշոտ Հայ րա պե տի Դա դա լյան)
 https://musicofarmenia.com/hy/aysor-gusan-ashoti-tsnndyan-orn-e

III. Սուլ թան-բա ջի (Սուլ թան Գև որ գյան)
 Հայաստանի պատմության թանգարան

IV. Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյան
 ՀԱԻ Զարեհ Տեր-Մինասյանի ֆոնդ

V. Մու շեղ Գև որ գյան
 ՀԱԻ Մու շեղ Գև որ գյանի ֆոնդ

VI. Սե րո Խան զա դյան
 Անձնական արխիվ

VII. Զա րեհ Տեր-Մի նա սյան
 ՀԱԻ Զարեհ Տեր-Մինասյանի ֆոնդ

VIII. Ար տա շես Նա զի նյան
 Անձնական արխիվ

IX. Վե նե րա (Արու սյակ) Սա հա կյան
 Անձնական արխիվ

X. Սար գիս Հա րու թյու նյան
 Անձնական արխիվ

XI. Ժե նյա Խա չատ րյան
 Անձնական արխիվ

XII. Գի տար շավ, Սյու նիք, 2019
XIII. Գի տար շավ, Սյու նիք, 2019
XIV. Գի տար շավ, Սյու նիք, 2019
XV. Գի տար շավ, Սյու նիք, 2019, Ակսել Բակունցի հարկի տակ
XVI. Նժդե հի պատշ գամ բը Գորիսում
XVII. Ս. Ծնունդ, Ավե տա րան, 1378 թ. Տա թև ում նկա րա զար դել է Գրի գոր 

Տա թև ա ցին (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 7482, էջ 249բ):
XVIII. Խո րան, լու սանց քում Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի րա բու նա պետ Եսա-

յի Նչե ցու դի ման կա րը, Աստ վա ծա շունչ, 1318 թ., Գլա ձոր, նկա րիչ 
Թո րոս Տա րո նա ցի (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 206, էջ 437բ):

XIX. Սյու նի քի Բուր թել (աջից) և Բուղ տա Օր բե լյան իշ խան նե րը, Ավե-
տա րան, 1306 թ., Եղե գիս (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 10525, էջ 142ա):
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XX. ՄՄ ձեռ. 206, Ավե տա րան, 1318 թ., Գլա ձոր, ծաղ կող՝ Թո րոս Տա
րո նա ցի:

XXI. Ելի զա վետ պո լի գա վա ռի քար տեզ
 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD#/media 

/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Uyezd_of_Zangezur.JPG

XXII. Սյու նի քի մար զի քար տեզ
 https://tondrak.am/%D5%BD%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB%

D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6/

XXIII. Սյու նի քի նա հանգ, Մեծ Հայք
 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%A9%D6%87%D5%AB_%D5%BE%D5%A1

%D5%B6%D6%84#/media/%D5%8A%D5%A1%D5% BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Tatev_Mo
nastery_from_a_distance.jpg

XXIV. Ուղ տա սար
 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D5%B2%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1 

%D6%80#/media/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:OughtasarLac_(6).jpg

XXV. Ուղ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր նե րը
 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D5%B2%D5%BF%D5%A1%D5%B

D%D5%A1%D6%80#/media/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Ughtasar.
JPG

XXVI. Տա թևի վանք
 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%A9%D6%87%D5%AB_%D5%BE%D5%A1

%D5%B6%D6%84#/media/%D5%8A%D5%A1%D5% BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Tatev_Mon
astery_from_a_distance.jpg

XXVII. Գարեգին Նժդեհ
 https://armenianweekly.com/2018/01/26/gareginnzhdehstatueerectedbulgaria/



ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
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I. Գու սան Աթա (Աթա Սու ջո յի Սա յի լյան)

II. Գու սան Աշոտ (Աշոտ Հայ րա պե տի Դա դա լյան)
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III. Սուլ թան-բա ջի (Սուլ թան Գև որ գյան)

IV. Փեփ րո նե Տեր-Մի նա սյան
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V. Մու շեղ Գև որ գյան

VI. Սե րո Խան զա դյան
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VII. Զա րեհ Տեր-Մի նա սյան

VIII.  Ար տա շես Նա զի նյան
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IX. Վե նե րա (Արու սյակ) Սա հա կյան

XI. Ժե նյա Խա չատ րյան

X. Սար գիս Հա րու թյու նյան
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XII., XIII., XIV. Գի տար շավ, Սյու նիք, 2019
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XV. Գի տար շավ, Սյու նիք, 2019, Ակսել Բակունցի հարկի տակ

XVI. Նժդե հի պատշ գամ բը Գորիսում
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XVII. Ս. Ծնունդ, Ավե տա րան, 1378 թ. Տա թև ում նկա րա զար դել է Գրի գոր Տա թև ա ցին  
(Մա տե նա դա րան, ձեռ. 7482, էջ 249բ):
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XVIII. Խո րան, լու սանց քում Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի րա բու նա պետ  
Եսա յի Նչե ցու դի ման կա րը, Աստ վա ծա շունչ, 1318 թ., Գլա ձոր,  

նկա րիչ Թո րոս Տա րո նա ցի (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 206, էջ 437բ):
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XIX. Սյու նի քի Բուր թել (աջից) և Բուղ տա Օր բե լյան իշ խան նե րը, Ավե տա րան, 1306 թ., 
Եղե գիս (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 10525, էջ 142ա):
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XX. ՄՄ ձեռ. 206, Ավե տա րան, 1318 թ., Գլա ձոր, ծաղ կող՝ Թո րոս Տա րո նե ցի:
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XXI. Ելի զա վետ պո լի գա վա ռի քար տեզ XXII. Սյու նի քի մար զի քար տեզ

XXIII. Սյու նի քի նա հանգ, Մեծ Հայք



382

XXIV.  Ուղ տա սար

XXV. Ուղ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր նե րը
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XXVI. Տա թևի վանք

XXVII. Գարեգին Նժդեհ



ՍՅՈՒ ՆԻ ՔԻ  
ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Կազ մող ներ
Թա մար Լա զա րի Հայ րա պե տյան (գի տա կան ղե կա վար),  

Գո հար Էդո ւար դի Մե լի քյան, Սի րա նուշ Շա քա րի Առա քե լյան,  
Ալի նա Ստե փա նի Կի րա կո սյան

Հա մա կարգ չա յին շար ված քը՝  
Ա. Կի րա կո սյա նի և Ս. Առա քե լյա նի

Ձև ա վո րու մը և էջադ րու մը՝  
Ար թուր Հա րու թյու նյա նի

Շապիկին՝  
Հին Գորիսի քարանձավները

Տպագրված է «Դասո պրինտ» ՍՊԸ տպարանում
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