
I

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
55

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
6

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Գեղամ Մ. Բադալյան

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ

Մաս վեցերորդ: Բիթլիսի նահանգի հյուսիսային, արևելյան և 
արևմտյան գավառները*

Բանալի բառեր - Բուլանուխ, Կոփ (Կողբ) գյուղաքաղաք, 
Մանազկերտ գյուղաքաղաք, Խլաթ գյուղաքաղաք, Վանի Խլաթ, 
Մուշի Խլաթ, Դատվան (Ռահվա), Գենջ, Արշեն (Ար դու շեն) 
ա վան, Ճապաղջուր: 

Շարունակելով Բիթլիսի (Բաղեշ) նահանգի նախաեղեռնյան ժո ղովր-
դա  գրական պատկերի ուսումնասիրությունը, ընթերցողի ուշադրու թյանն 
ենք ներկայացնում 3 սանջակների մի շարք գավառներ՝ Բուլանուխ, Մա-
նազ կերտ, Վարդո (Մուշի սանջակ), Խլաթ կամ Ախլաթ` Դատվան-Ռահվայի 
գավառակի հետ (Բիթլիսի Կենտրոնական սանջակ), Գենջ, Ճապաղջուր 
(Գեն ջի սանջակ): Նշված վարչամիավորները գրավել են նահանգի հյու-
սի սային, արևելյան և արևմտյան հատվածները: 

Հիմնական սկզբնաղբյուրները դարձյալ մնում են 1912-1914 թթ. հայ 
բնակչության թվի, տնտեսական կացության և կրթական ու մշակութային 
դրության վերաբերյալ առաջ նորդարաններում կազմված տեղեկագրերը1: 
Ուշագրավ տեղեկություններ են պարունակում մասնավորապես Նազա-
րեթ Մարտիրոսյանի ցուցակները, որոնք շատ դեպքերում, կարելի է 
ասել, եզակի են2: 

Չմոռանանք նաև Հայաստանի ազգային արխիվի կող մից հրատա րակ-
ված Մեծ Եղեռնի ականատեսների վկայությունները, որոնք շատ հաճախ 

*Ընդունվել է տպագրության 16.08.2016։
1 Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգևորականութեան և իր հօտին աղէտալի 1915 տարիին, Թեհրան, 
2014; Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l՛Empire Ottoman a la veille du 
Génocide, Paris, 1992, pp. 477-490. 
2 Տե՛ս «Վան-Տոսպ», Թիֆլիս, 1916, թիվ 14, էջ 7 (Բուլանուխի, Մանազկերտի և Վարդոյի համար); թիվ 
15, էջ 8 (Խլաթի և Դատվանի համար): Հմմտ. Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ), ֆոնդ 397 (Գևորգ 
Մեսրոպի), ցուցակ 1, գործ 1, թերթ 15, 17: Այս տեղեկությունները երբեմն լրացվել են Ա-Դոյի լավ հայտնի 
գրքում («Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները», Եր., 1912) զե տեղված տվյալների հիման վրա, 
որոնց մի մասը, ինչպես նշել ենք, դարձյալ Ն. Մարտիրոսյանի կողմից տրամադրված նյութերն են:
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ուշագրավ տվյալներ են հաղորդում նշված գավառների բնակա վայրերի 
հայկական սրբավայրերի ու նրանցում պահվող ձեռագիր մատյանների 
մասին3: 

Այս տեսակետից խիստ արժեքավոր է նաև Մանվել Միրախորյանի 
եռա հատոր գիրք-ուղեգրությունը4: Ավելի մեծաթիվ են առանձին գավառ-
ներին վերաբերող հայ հեղինակների աշխատությունները: Դրանք, որպես 
կանոն, տարբեր պարբերականներում հրատարակված հոդվածներ են, 
երբեմն՝ մենագրության տիպի գործեր: Այս շարքում իրենց ուրույն տեղն 
ունեն նաև հազվագյուտ արխիվային փաստաթղթերը: Մասնավորապես՝ 
արժեքավոր են 1870-ական թթ. վերջին կազմված տեղեկագրերը Խլաթի և 
Դատվան-Ռահվայի հայ բնակչության վերաբերյալ5: Խլաթի գավառի 
մասին ուշագրավ տեղե կություններ է հաղորդում հայտնի հայագետ Ա ղեք-
սանդր Երիցյանն Էրզրումի նահանգին նվիրված իր ռուսերեն հայտ  նի 
աշխատությանը կից հավելվածում6: 

Կցանկանայինք կրկին առանձնացնել «Լումայ» հանրահայտ հան-
դեսում 19-րդ դ. վերջին հրատարակված «Մշոյ աշխարհ» հոդվածաշարը, 
ուր եզակի տեղեկություններ են հանդիպում Մուշի սանջակի, այդ թվում՝ 
ներկայացվող գավառների վերաբերյալ (դարձյալ 1870-ական թթ.)7։ 

Արժեքավոր է արևմտահայ հայտնի բանահավաք Բենսեի (Սահակ 
Մով սեսյան) ուսումնասիրությունը՝ նվիրված հայրենի Բուլանուխին8: Ու-
շա գրավ, հաճախ՝ հազվագյուտ են նույն հեղինակի մեկ այլ հոդվածում 
զետեղված հաղորդումները, ուր ներկայացված են Արևմտյան Հայաստանի 
մի շարք գավառների, այդ թվում` Խլաթի, Բուլանուխի և Մանազկերտի, 
պատմական հուշարձանները9: Առանձնակի ուշադրության են արժանի 
արևմտա հայ նշանավոր հասարակական և գրական գործիչ Գեղամ Տեր-
Կարապետյանի ուղեգրային հոդվածաշարերը, ուր հանդիպում են եզակի 
տեղե կություններ մասնավորապես Գենջի և վերջինիս գավառակների, 
ինչ պես նաև Բուլանուխ-Մանազկերտի վանքերի մասին10: 

Օգտա կար են հայտնի դաշնակցական գործիչներ Կարո Սասունու 
հավաքած վիճակագրական նյութերը (օգտագործել ենք Գենջի և Ճա-
պաղ ջրի տվյալները)11, Ռուբենի (Մ. Տեր-Մինասյան) աշխատությունում 

3 Տե՛ս «Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ», փաս-
տա թղթերի ժողովածու, հատոր 2 (Բիթլիսի նահանգ), Եր., 2012:
4 Տե՛ս Միրախորեան Մ., Նկարագրական ուղևորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արևելեան Տաճկաս-
տանի, մասն Ա, Կ. Պօլիս, 1884, մասն Գ, 1885:
5 Տե՛ս «Մարդաթիւ և հարկահամար Բաղէշոյ վիճակիս».- «Արձագանք», Թիֆլիս, 1882, թիւ 18, էջ 
278-279: 
6 Տե՛ս Ерицов А. Д. Материалы для описания Турецкой Армении. I. Эрзерумский вилайет, Тифлис, 
1884.
7 Տե՛ս «Լումայ», Թիֆլիս, 1897, գիրք Ա, էջ 161-164: Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի 
թանգարան, Թ. Ազատյանի ֆոնդ, բաժին III, գգ. 49, 57: Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում 
նաև Կ. Պոլսո Հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի հրահանգով 1881 թ. կազմված մեկ այլ 
տեղեկագիր` Բիթլիսի (Բաղեշ) շրջակա գավառակների մասին, ուր առանձնակի արժեքավոր են 
գյուղական եկեղեցիների (այդ թվում` չգործող) և վանքերի մասին տվյալները: Տե՛ս «Բաղէշ և իր 
շրջակայքը».- «Լումայ», 1900, Գիրք Ա:
8 Տե՛ս Բենսէ, Բուլանըխ կամ Հարք գաւառ, Թ., 1901: 
9 Տե՛ս Ս. Մովսէսեան, Հնութիւններ Տաճկահայաստանում.- «Համբաւաբեր», Թ., 1916: 
10 Տե՛ս Տէր-Կարապետեան Գ. (Մշոյ Գեղամ), Տարօնի վանքերը: Ուղևորի յիշատակներ, Եր., 2003:
11 Տե՛ս «Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի», պատմագրեց Կ. Սասունի, Պէյրութ, 1957:
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Ծհանդիպող Խլաթի հայ բնակչության ուշագրավ վիճակագրությունը, որը 

վերցված է հայ ազատամարտի գործիչ Երկաթի (Արմենակ Լևոնյան) 
հու  շատետրից12: Ինչպես մյուս հոդվածներում, այստեղ ևս մեր ուշադրու-
թյան կենտրոնում են եղել հայկական վանքերի և այլ սրբա վայրերի վերա-
բերյալ տեղեկությունները, որոնք վերցրել ենք Արիստակես Տևկանցի13, 
Տրդատ Պալյանի14, Համազասպ Ոսկյանի15 աշխատու թյուն ներից: Այս 
առու մով շահեկան են նաև նշանավոր հայագետ, Մխիթարյան միաբան 
Ղու կաս Ինճիճյանի հայտնի երկում16, և, հատկապես Կ. Պոլսում հրա տա-
րակ վող Հայոց Սուրբ Փրկչյան հիվանդանոցի օրա ցույ ցում առկա տեղե-
կու թ յուն ները:17 

Հոդվածը պատրաս տելիս օգտագործել ենք նաև ԺԳ-ԺԷ դդ. հայերեն 
ձեռագրերի հիշատակարանները, մասնավորապես՝ որոշ բնակավայրերի 
եկեղեցիները և պատմական անվանումները ճշտելու կամ այլ լրացուցիչ 
տվյալներ հայթայթելու նպատակով: Կցանկանայինք այս շարքում առանձ-
նացնել ըստ անվանի հայագետ Գարեգին Հովսեփյանցի՝ 12-րդ դարով 
թվագրվող Խութի նշանավոր Սուրբ Աղբերիկ վանքի և Տարոնի Սուրբ 
Հովհաննես (Եղրդուտի) 1445 թ. վանական կոնդակները, ուր պահպան-
ված են իրենց բնույթով եզակի տեղեկություններ18: Նյութի հետ կապված՝ 
մեր ձեռքին են եղել նաև ուշագրավ այլ նյութեր, որոնք ցրված են «Վան-
Տոսպ»19, «Աշխատանք»20, «Մշակ»21 պարբերականների տարբեր համար-
նե րում:

Հետաքրքիր տվյալներ են հանդիպում օտարալեզու գրականության 
մեջ։ Այս շարքում առանձնանում է ռուսական աղբյուրների հաղոր դած 
նյու թը, քանի որ Բիթլիսի նահանգի տարածքը 19-րդ դ. կեսերից Կով կաս-
յան Գլխավոր շտաբի զինվորական հրամանատարության կողմից դիտ-
վում էր ռուս-թուրքական հնարավոր նոր պատերազմի կարևոր ռազ մա-
կան թատերաբեմ: Հետաքրքիր է, մասնավորապես 19-րդ դ. 80-ական թթ. 
վերջին Վանում Ռուսաստանի փոխհյուպատոս Ա. Մ. Կոլյ ու բակինի ռազ-
մավիճակագրական ուսումնասիրությունը, որի հաղորդած տվյալները, 
12 Տե՛ս Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, Ե հատոր: Տարօնէն Թիֆլիս (1908-1909): 
13 Տե՛ս Տևկանց Ա., Այցելություն ի Հայաստան: 1878, Եր., 1985:
14 Տե՛ս Տրդատ եպիսկոպոս Պալեան, Հայ Վանորայք, Սուրբ Էջմիածին, 2008:
15 Տե՛ս «Տարօն-Տուրուբերանի վանքերը», գրեց դկտր. Հ. Համազասպ Ոսկեան Մխիթարեան 
ուխտէն, Վիեննա, 1953: Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ տվյալները քաղել ենք նույն հեղինակի` 
Վասպուրական-Վանի վանքերը (Գ մաս, Վիեննա, 1947) եռահատորյակից:
16 Տե՛ս Ինճիճեան Ղ., Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի, մասն Առաջին: Ասիա, հատ. Ա, 
Վէնէտիկ-Սբ Ղազար, 1804։
17 Տե՛ս «Ընդարձակ Օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց», 1903, 1904:
18 Տե՛ս Գարեգին Ա Կաթողիկոս, Յիշատակարանք ձեռագրաց, հատ. Ա (Ե. Դարից մինչև1250թ.), 
Ան թիլիաս, 1951, էջ 179/180 -189/190: Սահակ Ա. Մուրատեան, Նազարէթ Պ. Մարտիրոսեան, Ցու ցակ 
ձեռագրաց Մշոյ Ս. Առաքելոց-Թարգմանչաց վանքի և շրջակայից, խմբ. Արայ Գալայճեան, Երու-
սաղէմ, 1967, էջ 199-204: Տե՛ս նաև Բադալյան Գ.Մ., Տարոնի Ս. Հովհաննեսի (Եղրդուտի) վանքի 
1445 թվականի կոնդակը (պատմա-աշխարհագրական ակնարկ.-«Էջմիածին», Սբ Էջմիածին, 1997, 
Ժ, էջ 88-105: 
19 Տե՛ս «Ճամբորդական նօթեր: Վանայ լիճ».-«Վան-Տոսպ», Վան, 1913, N 43, էջ 521; N 44, էջ 534; N 
45, էջ 543:
20 Տե՛ս «Աշխատանք», Ե., 1917 (Ա տարի), N 100, էջ 4: «Գրաւուած վայրերու վիճակագրական և այլ 
տեղեկութիւններ».-Ե., 1917 (Բ տարի), N 13, էջ 2: N 13, էջ 4: Մաժակ, Մանազկերտ, թիւ 60, էջ 3: Նույնի` 
Բուլանըխ, N 62, էջ 3 (այս հոդվածները կարևոր են հատկապես 1915-ից հետո վերադարձածների 
վիճակագրության ճշգրտման համար): 
21 Տե՛ս Ատրպետ, Բուլանըկ.-«Մշակ», Թ., 1915, N 213-214:
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սակայն, անհրաժեշտ է քննադատաբար ընդունել22: Որոշ դեպքերում օգ-
տա գործել ենք նաև 1890-ական թթ. Վանում Ռուսաստանի մեկ այլ փոխ-
հյուպատոսի` Վ. Տ. Մաևսկու տվյալները, թեև հեղինակը, գրեթե ամբող-
ջու թյամբ կրկնում է Ա. Կոլյուբակինին23: Ավելի հետաքրքիր և ինքնուրույն 
տեղեկություններ են հաղորդում 20-րդ դ. 1-ին տաս նամյակին Վանի ռու-
սական փոխհյուպատոսներ Ա. Գ. Տումանսկին24 և Ռ. Տ. Տեր մենը25: Որո-
շա կի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև ռուսական բանակի Գլխա-
վոր շտաբի փոխգնդապետ, հետախույզ Տոմիլովի «Հաշ վետ վու թյունը», 
ուր նկարագրված է վերջինիս Կովկասից Արևմտյան Հայաս տա նի տա-
րածքով դեպի Միջագետք, ապա` Միջերկրականի ծո վափ ան ցած եր-
թուղին26: Օգտվել ենք նաև 1911 թ. Կ.Պոլսում (Ստամ բուլ) Վ. Տ. Մաևսկու՝ 
օս մանյան թուրքերեն թարգմանությամբ լույս տեսած գրքի ժամա նա կա-
կից թուրքերեն տարբերակից, որը պատրաստել է իմամ (հո գևորական), 
ազ գությամբ քուրդ Հայդար Վառլըն (Haydar Varlı)27: Պետք է նշել, որ վեր-
ջինս բավականին ազատ է վարվել բնագրի հետ՝ կատարելով կամայական 
հավելումներ և իր կարծիքով՝ «ճշգրտումն եր», հատկապես բնակչության 
թվա քանակին ու ազգային կազմին վերաբերող հատ վածներում: Այնու ա-
մե նայնիվ, հեղինակի մոտ կան նույնիսկ հայկական աղբյուրներին ան ծա-
նոթ լրացուցիչ վիճակագրական տեղեկություններ հայաբնակ մի շարք 
գյուղերի վերա բերյալ (օրինակ՝ Մանազկերտի և Վարդոյի գավառներում), 
ինչը հնարավորություն է ընձեռում ավելի ամբողջական պատկերացում 
կազմել Բիթլիսի (Բաղեշ) նահանգի հյուսիսային հատվածում հայերի տե-
ղա բաշխվածության մասին: 

Ավարտելով նշենք, որ բնակավայրերի ցուցակները կազմելիս կրկին 
առաջնորդվել ենք մեր նախորդ հոդվածներում կիրառված սկզբունքներով, 
ուստի հետայսու դրանց այլևս չենք անդրադառնա:

1. Բուլանուխի գավառ

Բուլանուխը կամ պատմական Հարքը գտնվում էր Բիթլիսի (Բաղեշ) 
նահանգի հիուսիս-արևմտյան հատվածում: Գավառն ընդգրկում էր Արա-
ծանի-Մուրատի միջնահովտում տարածվող Հարքի (Բուլանուխ) հացա-
ռատ դաշտը, որը հիմնականում ոռոգում էին մայր գետի ձախա կողմ յան 
Քոռջուր (պատմական Կորոյ ջուր, հնագույն Կոր կամ Կորի գավառի 
անունից) և Լզաջուր (Վարդ) վտակները: Գավառի արևելյան հատվածում 
գտնվում էր Խաչլու (ժողովրդի կողմից կոչվում էր «Խաչլվա գյոլ») կամ 

22 Տե՛ս Колюбакин А.М., Материалы для военно-статистического обозрения Азиатской Турции, том 
I, часть I, Тифлис, 1888; т. 8, ч. 2, Т., 1890.: 
23 Տե՛ս Маевский В. Т. Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилаетов, Т., 1904.
24 Տե՛ս ՛՛Очерк района Эрзерумского и Битлисского вилайетов, прилегающего к левому флангу нашей 
операционной линии- к Эрзеруму и маршрутные описания. Отчет о полевой поездке 1903 года՛՛, 
полковника А. Г. Туманского, бывшего Российско-имперского вице-консула в г. Ване, Т., 1909. 
25 Տե՛ս [Термен Р. Т.], Отчет о полевой поездке 1907 года в Ванском, Битлисском и Диарбекирском 
вилайетах, Т., 1909.
26 Տե՛ս «Отчет о поездке в Турцию Генерального Штаба подполковника Томилова», ч. 2, Санкт-
Петербург, 1907.
27 Տե՛ս Kürt-Ermeni İlişkileri, Günümüz Türkçesine çeviren HaydarVarlı, emekli imam, Ocak, 1997.
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ԾԽազանա լճակը, որի հարավում ընկած էր Խազանա փոքր դաշտը: Բլե-

ջա նի լեռներով, որոնց անունը, ի դեպ, կապում են բռնակալ Բելի աճյունը 
Հայկի կողմից այստեղ թաղելու պատմության հետ, Բուլա նուխը բա ժան-
վում էր Վերին և Ներքին (Ստորին) գավառակների կամ գյուղախմբերի: 
Գավառը սահմանակից էր հյուսիս-արևմուտքից` Խնուսին (Էրզրումի նա-
հանգ), հյուսիս-արևելքից և արևելքից՝ Մանազկերտին, հարավ-արևել-
քից` Խլաթին (Բզնունյաց կամ Խլաթի լեռներով), հարավ-արևմուտքից՝ 
Մուշ-Տարոնին կամ Մշո գավառին (Սեղանսարի լեռնա շղթայի ճյուղերով), 
իսկ արևմուտքից՝ Վարդոյին: Բուլանուխի կենտրոնն Արածանուց շուրջ 8 
կմ հարավ՝ Քոռջրի ձախ ափին գտնվող Կոփ գյու ղաքաղաքն էր՝ կազմ-
ված Վերին և Ներքին (Վարի) թաղերից: Վերջինս 1-ին անգամ հիշվում է 
12-րդ դ. սկզբով թվագրվող Խութի Սուրբ Աղ բերիկ վանքի կոնդակում՝ 
«Կողբ» անունով: 1914-ին Կոփն ուներ շուրջ 870 տուն բնակիչ, որից 650-ը 
(5100 անձ)` հայեր: Գյուղաքաղաքի մահմե դական բնակչությունը կազմված 
էր քրդերից և համիդյան «զուլումի» տարիներին հաստատված թուրքերից: 

Բուլանուխը ոչ միայն Բիթլիսի նահանգի, այլև Արևմտյան Հայաստանի 
առավել հայաշատ և խիտ բնակեցված գավառներից էր։ 17-րդ դ. սկզբին 
Իրանի Շահ-Աբաս Ա-ի կազմակերպած բռնագաղթի արդյունքում գավա-
ռից հազարավոր հայեր էին քշվել Պարսկաստանի խորքերը (Փերիայի 
գավառ): Չնայած դրան՝ մինչև 19-րդ դ. կեսերը Բուլանուխում պահպանվել 
էին անգամ հայկական ինքնավարություններ` Լիզի (պատմական Լիծն) և 
Յոնջալուի (Առվտնոց) մելի քությունների տեսքով: Առանձնակի հռչակ 
ուներ մելիք Բորոն (Պորո), որի տրամադրության տակ է եղել Լիզի ամ-
րոցը (Լզաբերդ): Սակայն 18-րդ դ.-19-րդ դ. 1-ին քսանամյակին Խնուսի, 
Մանազկերտի և Մուշի քուրդ ավատատերերի մշտապես կրկնվող միջ ցե-
ղային ռազմական բախումներն ու վայրագությունները ծանր հետևանքներ 
ունեցան գավառի համար: Պակասը լրացրեց 1828-1829 թթ. ռուս-թուր քա-
կան պատերազմին հաջորդած արևմտահայերի մեծ գաղթը, որն ընդ-
գրկեց նաև Բուլանուխի գավառը: Խուսափելով քրդերի բռնություններից՝ 
հարյու րավոր հայ ընտանիքներ տեղափոխվեցին Արևելյան Հայաստան ու 
հաստատվեցին ժամանակակից ՀՀ-ի Ապարանի (Արագածոտնի մարզ) և 
Մարտունու (Գեղարքունիքի մարզ) շրջաններում: Սրա հետևանքով Բու-
լա նուխը գրեթե ամբողջությամբ ամայացավ: Միայն հետագա տասնամ-
յակ ներին տեղի առանձին քուրդ բեկեր, ելնելով տնտեսական շահերից, 
հարևան գավառներից (Խլաթ, Խնուս, Մուշ, անգամ՝ Սասուն, Բշերիկ) 
մեծ թվով հայերի հրավիրեցին Բուլանուխ, որի շնորհիվ վերջինս կրկին 
մար դաշատ դարձավ: Այստեղ զգալի թվով հայեր հաստատ վեցին նաև 
1890-ական թթ. համիդյան ջարդերի ժամանակ, ինչպես Բիթլիսի նահանգի 
հարավ-արևելյան Խիզան, Մամռտանք, Սպարկերտ, այնպես էլ Վանի 
նահանգի Մոկս գավառներից: Այնուամենայնիվ, օգտվելով հայերի ար-
տա գաղթից՝ գավառի որոշ հատվածներ, մասնավորապես Ներքին Բուլա-
նուխի մի շարք գյուղեր, լցվեցին նստակեցության անցած քրդերով: Այդ 
գործընթացում իր բացասական դերա կատարումն ունեցավ 1850-1860-
ական թթ. Բիթլիսի քրդերի շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող 
շեյխերի մի քանի ընտանիքների հաստատումը գավառի Ապրի և Լաթար 
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գյուղերում, ինչն ավելի խթանեց եկվորների ներհոսքը: Միաժամանակ, 
1860-ական թթ. կեսերից թուրքական իշխանու թյուն ների բացահայտ խրա-
խուս մամբ Բուլանուխի տարածքում «մուհաջիրների» («գաղթա կան ներ») 
կարգավիճակով սկսեցին վերաբնակվել կովկասյան լեռնականներ («չեր-
քեզ ներ»): Վերջիններս արդեն 1880-ական թթ. որոշակի թիվ էին կազ մում 
գավառի Բերդակ-Ղարաղըլ, Թեղուտ, Ոտնչոր (Յոթնջուրք) գյու ղերում: 
Ավելին, օգտվելով իրենց արտոնյալ դիրքից, կովկասցիները զավթեցին 
Կոպո կամ Քոփո գյուղը՝ վտարելով բնիկներին (տե՛ս ստորև): Նշենք նաև, 
որ 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական հերթական պատերազմից հետո, այս-
տեղ որպես «մուհաջիր», հայտնվեցին ղարափափախ թյուրքեր (Ռու սաս-
տա նին անցած Կարսի մարզից): Բնականաբար, օտար էթնիկա կան տար-
րերի մուտքը բացասաբար ազդեց Բուլանուխի ազգաժողովր դագրա կան 
նկարագրի վրա: Այս երևույթն առանձնակի լայն կերպով նկա տելի էր Ներ-
քին Բուլանուխում, ուր բնակչության էթնիկական կազ մի աղա վա  ղումն 
առա վել մեծ չափեր էր ընդունել: Սրանով հանդերձ՝ հայերը Բու  լանուխում 
իրենց գերակշռությունը պահեցին ընդուպ մինչև Առաջին աշ խարհամարտ: 
1914 թ. նրանց թիվը կազմում էր 26500-27000 մարդ կամ ողջ ազգա բնակ-
չության շուրջ 68 %-ը: 

Բուլանուխում թուրքական կանո նա վոր բանակի և քրդական «հա-
միդիե» հրոսակների հակահայկական խժդժությունները  սկսվեցին 1915 
թ. գարնանը: Վերին Բուլանուխում ՀՅԴ մարտական խմբերի եռանդուն 
գոր ծողությունները և հարևան Մանազկերտի՝ ռուսական բա նակի կող-
մից գրավումը, հնարավորություն ընձեռեցին մի քանի վայրերում ինքնա-
պաշտպանություն կազմակերպել: Կոփի երիտասարդների մի մեծ խումբ 
գրավեց պետական զինապահեստը և բռնագրավված զենքով ար ժանի 
հա կահարված տվեց գյուղաքաղաք ներխուժել փորձող տխրահռչակ 
ա վա զակապետեր Մուսա և Խասըմ (Ղասըմ) բեկերի ջոկատներին: Առանձ-
նապես աչքի ընկավ երբեմնի մելիքանիստ Յոնջալու ավանի մարտական 
խումբը, որի ջաքերով հնարավոր եղավ փրկել ու առանց կորստի Մա-
նազ կերտ տեղափոխել ոչ միայն տեղի, այլև հարևան Ոտնչոր և Թեղուտ 
գյուղերի հայ ընտանիքներին: Հիրավի հերոսական էր Բուլանուխի հյու-
սիս-արևմտյան Բերդակ-Ղարաղըլ բազմամարդ գյուղի հայության դի-
մադրությունը: Վերջինիս 1600-ի հասնող բնակչությունն իր ողջ ունեց-
վածքով (ներառյալ ընտանի կենդանիները), ապրիլի վերջին փոխադրվեց 
Արածանու հոսանքի երկճյուղման հետևանքով առաջացած ու խիտ եղեգ-
նուտներով պատված մոտակա կղզյակը և մոտ 2 շաբաթ համառ 
դիմադրու թյամբ, հետ մղեց քուրդ հրոսակների հարձակումները: Ի վերջո, 
Կոփի և Յոնջալուի մարտական ջոկատների օգնությամբ, պաշարված նե-
րին նույնպես հաջողվեց անցնել Մանազկերտի շրջան` տալով համե մա-
տա բար թեթև կորուստներ (55-60 սպանված և անհետ կորած): Ճիշտ է, 
Վերին Բուլանուխում եղան նաև խիստ տուժած գյուղեր: Գավառի 
հյուսիս-արևմտյան` Խնուսին սահմանակից Համզաշեյխ և Շիր վան շեյխ 
գյուղերը, ենթարկվեցին վայրագ կոտորածի (զոհերի ընդհանուր թիվը` 
ավելի քան 600 մարդ, որոնց մեծ մասին ջարդարարները ողջ-ողջ նետել 
էին Արա ծանու վրա գտնվող Զուղրի կամրջից): Այնուամենայնիվ, ինք-
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Ծնապաշտ պանական մարտերի շնորհիվ հնարավոր եղավ փրկելու Վերին 

Բուլանուխի հայ բնակչության ավելի քան 96 %-ին: Ցավոք, Ներքին Բու-
լանուխի հայերը համատարած կերպով բնաջնջվեցին: Միայն գավառակի 
կենտրոն Լիզում զոհ վածների թիվն անցնում էր 1800-ից (ինչպես տեղա-
ցիներ, այնպես էլ հարևան գյուղերի բնակիչներ, որոնց մեծ մասին այրել 
են ավանի մարագներում): Դա է պատճառը, որ գավառակի շուրջ 7500 
հայերից որոշ տվյալներով փրկվել էր միայն 400-500-ը: 

1915 թ. հուլիսին ռուսական բանակի նահանջը ստիպեց, որպեսզի Մա-
նազկերտում ապաստանած բուլանուխցիները ևս տեղափոխվեն Արևել-
յան Հայաստան: Միայն 1916-ից սկսվեց գաղթածների փոքրիկ խմբերի 
վե րադարձը բնօրրան: 1917 թ. կեսերին Բուլանուխի շուրջ մեկ տասնյակ 
գյուղերում վերահաստատված հայերի թիվը հասնում էր 2000-ի: Հարկ է 
նշել, որ վերադարձած բուլանուխցիների հիմնական հատվածը բնակվում 
էր Մանազկերտի և Դութաղի գյուղերում: Սակայն 1918 թ. փետրվարին 
սկսված օսմանյան զորքերի հակա հարձակումը կրկին հարկադրեց բուլա-
նուխցիներին լքելու բնօրրանը՝ վերածվելով պան դուխտի: Բուլանուխցի 
հայերի սերունդները հիմնականում բնակվում են ժամանակակից ՀՀ-ի 
տարբեր շրջաններում: 

#  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
 ա. Վերին Բուլանուխ

1 Ալագյազ
2 Ալիբոջան 

(Ալիբոնջա)
Մոտակայքում գտնվում էր Սբ Գևորգ կիսա-
վեր վան քը, որը հայտնի ուխ տատեղի էր:

3 Բլուր Սբ Բարդուղի-
մեոս

1

4 Թեղուտ Սբ Հակոբ (Սբ 
Գևորգ)

1 Տրբա-Զիրո (Թլբա-Զիրո) գետակի ա փին 
(Արա ծա նու մանր վտակներից) գտ նվում 
էր «Ազնա ուրի բերդ» հնա վայրը (Վանի 
թագավո րու թյան դարա շրջան): Թեղուտը 
Բուլա նուխի բազ մա մարդ գյու ղերից էր` 1914 թ. 
շուրջ 1200 հայ բ նակ չով:

5 Լաթար 
(Լաթառ, 
Դալարիք)

Սբ Գևորգ,

Սբ Թադևոս

Հիշվում է նաև Սբ Հրեշ տա  կապետ եկե ղեցին: 
Բ նակա վայրը կապում են Փավստոս Բուզան-
դի կող մից հիշատակ վող Ապա հու նիքի Դա-
լարիք գյուղի հետ, ուր պար սիկները կու-
րացրել են դա վադրաբար առևան գ ված Տիրան 
Արշա կու նի արքա յին (338-350): Ավան դության 
համաձայն, Հայոց արքայի կողմից ա նիծ ված 
այս բնակա վայ րը վերան վան վել է Ածուխ 
(«Ա ծուղ»): Ավանդա բար ժողո վուրդը գյուղը 
հա մա րել է Պռոշ «թա գա վորի» նստավայրը: 
19-րդ դ. 40-ա կան թթ. Լաթարը Բու լա նուխի 
առավել խոշոր հա յաբնակ ավաններից մեկն 
էր (շուրջ 300 տուն հայ բնակչությամբ): Սա-
կայն բռնությամբ գյու ղին տի րա ցած մի քա նի 
բիթ լիս ցի մակա բույծ քուրդ շեյ խե  րի վայ րա-
գու  թյունները չտա նե լով` տե ղի հայերի մեծա-
գույն մա սը ցրվել է այլևայլ վայ րեր: 20-րդ դ. 
սկ. եկվոր ները գյուղում ար դեն մե ծա մաս-
նություն էին կազ մում`որոշ տվյալ ներով շուրջ 
230 տուն (հա յե րը` միայն 100 տուն): Լա թարը 
վարչակա նո րեն մտ նում էր Մանա զ   կերտի 
գավառի կազ մի մեջ: 



VIII

6 Խաչլու եկեղեցի Տեղադրված էր Խաչլու կամ Խազանա 
լճակի հա  րավային ափին: Լճա կում կային 
2 փոքրիկ կղ զյակ ներ, որոնցից մեկի վրա 
նշմարելի էին բերդի մնացորդներ: Ըստ ժո-
ղո վրդական ա վանդա զրույ ցի, այդ լճակի մեջ 
էր նետ վել գա վառի ա վան դա կան կառա վա-
րիչ Պռոշ «թա  գավորի» պող պատե հրե ղեն 
(«հավ լու նի») թու րը, որը պահ վում էր ջրա յին 
քաջքերից մեկի մոտ: Գյուղը հայտնի էր ու-
շա գրավ ճարտա րա պե տու թյամբ կա  ռուցված 
Սբ Կարապետ վանքով: Հա րևանությամբ 
գտ ն վում էր Խազան գյու ղա տեղին: Խաչլուից 
շուրջ 2 կմ հվ-արևմուտք գտնվող եր բեմն ի 
հայաբնակ Վանքձոր կամ Վանքի ձոր (քրդ.` 
Von   ge sor) գյուղում պահ պանվել էր ավերակ 
եկե ղեցի: 

7 Խարա-
բաշեհիր 
(Խրա բաշար, 
Հայկա շեն)

 Սբ Աստվածա-
ծին

 1 Թրք. նշանակում է «ավե րակ քաղաք» (Harabe-
şehir): Գյուղը գտն վում էր Խաչլվա լճակի 
արևմտ յան ափին ընկած մի հնագույն 
բնակատե ղիի մոտ, որը սովորաբար նույնաց-
վում է Հայկ Նա հա պետի կող մից պատ մական 
Հարք գավառի տարածքում կա ռուց ված Հայ-
կա շեն ա վանի հետ: 19-րդ դ. վեր ջին-20-րդ 
դարի սկ. հնա վայրում հայտնաբեր վել էին 
կավե խողո վակներ, ոռոգ ման համա կարգի 
մնացորդ ներ: Ու շա գրավ է, որ գյուղի մոտ 
հայտնի էր «Էգեստան» (Այգես տան) վայրը, 
ուր ավան դաբար գտնվել են Հայ կաշենի 
այգիները: Այս վայ րում ևս հայտնաբեր վել էին 
հնագույն խա ղողի վազերի մնա ցոր դներ: 

8 Կոփ (Կոպ, 
Կողբ), 
գ-քաղաք

Սբ 
Աստվածածին 
կամ Մայր 
Աստվածածին 
(Սբ Հա կոբ), Սբ 
Թուխ Մա նուկ

 1 Գոյություն է ունեցել ևս մեկ` չգործող, եկեղեցի 
(Սբ Գևորգ), ինչպես նաև Սբ Ստեփանոս 
անունով մա տուռ: Հայերն ունեին գրա դա-
րան-ընթերցա րան, ուր ստա նում էին նաև 
ա ռանձին պարբերա կան ներ: Կոփի մոտակայ-
քում գտնվող Գոնկլիկ սա րի գա գաթին կար 
«սուրբ», որը հայտնի ուխտատեղի էր: 

9 Համզաշեյխ 
(Համզաշեխ)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը գտնվում էր նո րակա ռույց երկհար-
կանի շեն քում: Կից գործել է հա մագյու ղացի 
Միսաք Իսոյանի ջան քերով բաց ված գրա -
դարան-ընթեր ցա  րան`  շուրջ 1000 կտոր գ րա-
կա նությամբ: Ստա ցել են նաև 4 անուն թերթ: 
Գյու    ղում եղել է Թուխ Մա նուկ ուխտա տեղի 
(ո րոշ աղ բյուր նե րում նշ վում է որ պես ե կե ղեցի): 
Համզա շեյ խում պահվել են 3 Ավետա րան 
(փրկ վել էր միայն Մերկերի ոսի Ավե տա րա-
նը, մյուսները, ո րոն ցից 1-ը կոչվել է «Ծա ղիկ»` 
ոչն չացվել են), ինչ պես նաև` Նարեկ (նույն պես 
ոչն չաց ված): Գյու ղից շուրջ 4 կմ արմ գտն-
վող Տոնո կամ Դոնո գյու ղակը են թադրաբար 
նույ  նաց   վում է 14-րդ դ. հիշ վող Դոնե վանք 
(այլ ըն թերց մամբ` Դռնեվանք) գյուղի հետ` Սբ 
Աստվա ծա ծին եկե ղե ցիով: Համ զաշեյխը Բու-
լա նուխի բազ մա մարդ գյու  ղե րից էր` 1914 թ. 
շուրջ 1300 հայ բ նակ չով:
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(Խարաղըլ, 
Բեր դակ)

 Սբ 
Աստվածածին,

 Սբ Հակոբ

 1 Գյուղում պահվել են ձե ռագիր մատյաններ` 
Աս տ  վածաշունչ (եկեղե ցում) և 4 Ավետա-
րաններ (ան հատների մոտ): Գյու ղի հայեցի 
անունը ճշտել ենք մոտակա լճա կի շնոր-
հիվ, որն առ այսօր հայտ նի  է Բերդակ (թրք.` 
Pertek) ա նունով: Շուրջ 4 կմ հս գտ նվող Մե-
խիկ (Մխիկ) գյուղը նախ կինում հայա բնակ 
էր: Ղարաղըլը Բու   լա նուխի խոշոր գյու ղերից 
էր` 1914 թ. շուրջ 1600 հայ բնակ չով:

11 Մեջիթլու 
(Մաշտըլու, 
Լիճ)

 Սբ 
Լուսավորիչ,
 Սբ Սարգիս

 1 Գյուղում հայտնի էին Սբ Աստվածածին, 
Թուխ Մա նուկ և Սբ Հովհաննես (վերջինիս 
կից կար սրբազան անտառակ) մատուռ-ուխ-
տա տե ղի ները: Գյուղում պահվել են ձեռագիր 
«Շեկ» և «Գենճե» Ավետա րանները (վերջինիս 
ուխ տի էին գալիս): Մեջիթլուն Բուլանուխի 
բազմամարդ գյուղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1000 
հայ բնակ չով:

12 Միրբար 
(Մերբար, 
Միրիբար)

 Սբ 
Ստեփաննոս

 1 Մոտակայքում պահպան վել էին վանքի ավե-
րակ ներ: Գյուղի շրջակա բ լուր ների վրա 
երևում էին 2 լքված բեր դերի մնա ցորդ  ներ, 
ո րոնք ըստ ա վան  դության, ժամանա կին 
պատ  կանել են 2 եղ բայր  նե  րի և մի ացված 
են եղել կա մր ջով: Նրանցից մեկին կո չել են 
Միհր դատ («Մի տր    դատ») և, չի բա ցառ վում, 
որ գյուղանունը ո րոշակի կապ ունենա այդ 
անձն ան վան հետ:

13 Յոնջալու 
(Առվտնոց)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Գյուղում պահվել է «Սուրբ Գևորգ» ա նու նով 
ձեռա գիր Ավետարանը: Կոփ տանող ճանա-
պար հին գտնվում էր «Թաթոս Առաքյալ» 
ուխ տա վայրը: 18-րդ դ.- 19-րդ դ. 1-ին տաս-
նամ յակներին հայ կական մելիքության կեն-
տրոն էր (տե՛ս վերը): Գյու ղի գերեզ մա նատանը 
պահպանվել էր սեպագիր արձանագրությամբ 
քար: Բու լա նուխի խոշոր բնա կա վա յ րերից էր` 
1914 թ. շուրջ 2200 հայ բնակ չով:

14 Շեյխյաղուբ 
(Շեխաղու, 
Շուշա-
նավանք)

 Սբ 
Աստվածածին,
 Սբ Գևորգ

 2 Դպրոցներից մեկը` բողո քա կան համայնքինն 
էր: Գյուղում կար Թուխ Մա նուկ ուխտատեղի 
(ա ռան  ձին աղբյուրնե րում` եկեղե ցի): Գյուղում` 
ան հատ ան ձանց մոտ պահ վել են 6 ձե ռագիր 
Ա վե տա   րաններ : Բուլանուխի բազմամարդ 
գյուղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1500 հայ բ նակ չով:

15 Շիրվանշեյխ 
(Շիրվանշեխ)

 Սբ 
Աստվածածին
 (Սբ Մինաս)

 1 Գյուղի մոտ գտնվում էր Սբ Հակոբ ամայի 
վանքը: Բուլանուխի բազմամարդ գյուղերից 
էր` 1914 թ. շուրջ 1150-1200 հայ բնակ չով:

16 Ոտնչոր 
(Հոտնչոր, 
Յոթնջուր)

 Սբ 
Աստվածածին,
 Թուխ Մանուկ 

 1 Գյուղում և շրջակայքում կիսավեր կամ 
ա վերակ վի ճակում պահպանվել էին Սբ Լու-
սա վորիչ, Սբ Հով հաննես և Սբ Ստեփա նոս 
եկեղեցիները: Գյու ղում` անհատ ան ձանց մոտ, 
պահվել են արծա թա  կազմ և ոսկեգիր Ամե-
նափրկիչ, «Ծաղիկ», «Կա նաչ» և «Կարմիր» 
Ավե տա րանները: Մոտա կա գյուղատեղիում 
պահ պան վել էին խաչ քա րեր: Գյուղանունը 
կապվում է շրջակայքում բխող սր բա զան յոթ 
աղբյուրներից («Յոթնջուրք» > «Ոտնչոր», 
բար բառային`«Հոտն չոր»): Գավառի մեծ գյու-
ղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1300 հայ բնակչով:
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17 Սուրբ 
Դանիել, 
վանք

 1 Բուլանուխի նշանավոր մե նաս  տանի «մեզրե»-
ա գա րակն էր: Վանքը, որը հայտնի էր նաև 
Կոփա վանք անու-նով, գտնվում էր Կոփ 
գ-քաղաքից շուրջ 4 կմ հվ-արևելք, բարձրա դիր 
վայրում և պարս  պա պատ էր: Ըստ ավանդու-
թ յան Սբ Դա նիելը հիմնա դրել է Սբ Գրիգոր 
Լուսա վորիչը («լու սա վորչա շեն»): Վանքի 
մոտակա մատուռը հա մարվում էր 4-րդ դ. 
հայտնի եկեղեցա կան գործիչ Սբ Դանիել 
Ասորու ճգնա րանը: 347թ., նահա տակ վելով 
Տի րան Արշա կունի արքայի հրա մանով, Սբ 
Դանիելը թաղ վել է վան քում, որը հետ այդու 
կոչ վել է նրա անու նով («յա նուն Սբ Դանիէլի, 
ծերին Ասոր ւոյ»): Մենաս տա նում էին գտնվում 
ինչ  պես վերո հիշյալ սրբի, այնպես էլ Սբ 
Աստվա ծա ծ նի վկա յա րանները, ո րոնք հայտ նի 
ուխտատե ղիներ էին: Պահ վել է սր բաց ված ձե-
ռա գիր Ավե տա րան: Մին չև Մեծ ե ղեռն գործել 
է վա   նական դպրոց: Սբ Դա նիելի վան քը 
գտնվում էր Մշո Սբ Կա րապետի հոգևոր տես-
չության ներ քո: Մենաս տա նի մերձա կայքում էր 
գտնվում ա վան դական Պռոշ «թագա վորին» 
վերագրվող բերդը (քրդ.` Qâlê hošîk): 

18 Տրտոփ 
(Տերտոփ)

19 Փիրան  Սբ 
Ստեփաննոս

 (Սբ 
Հովհաննես)

Փիրանից շուրջ 3,6 կմ հվ-արևմուտք գտնվող 
Մե խիկ (Մեխիկ-Փիրան) գյու ղը նախկինում 
հայաբնակ է եղել:

20 Քաքառլու 
(Քեքերլի, 
Քյա ֆար լու)

 Սբ Գևորգ  1 Գյուղի առանձին բնա կիչ ների մոտ պահվել են 
ձե ռագիր մատյաններ` «Յա զը չու» և «Սուրբ 
Ստե փա նոս» Ավետարանները, «Կարմիրկող 
Նարեկը»: Քա քառլուն Բուլանուխի խո շոր 
գյու ղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1600 հայ բ նակ չով:

 բ. Ներքին Բուլանուխ 
1(21) Ագրակ 

(Հակռակ)
 Սբ Հովհաննես Գյուղից արմ` Բուլա նու խի և Վարդոյի սահ -

մանա գլխին բարձրացող Կուլի բաբա (Խոյլի-
բաբա, Խալիլ բաբա, 2584 մ) անտա ռա պատ 
լեռնագագաթին գտ նվում էր նշա նա վոր ուխ-
տավայր` բուժիչ սր բա զան աղբյուրով: Հատ-
կա նաշական է, որ վեր ջինիս շրջակա ծառե-
րը ևս սր բացված էին, իսկ դրանք հա տելն` 
արգել ված:

2(22) Ապրի 
(Հապրի, 
Ապրե)

 Սբ Գևորգ,

 Սբ Հակոբ

Սբ Հակոբ եկեղեցում ամ փոփված էին այդ 
հռ չա   կա վոր սրբի մասունք նե րը: Գյուղում 
պահ վել է ձե ռագիր «Կարմիր Ավետարանը»: 
Բնա կա վայրում հաստատված քուրդ շեյ խե-
րի տոհմը («օջախ»), որին վերագրվում էր 
հու նական (հայ-քաղկեդոնա կա՞ն) ծա գում, 
հար գի էր ոչ միայն ցեղակիցների, այլև հա-
յե րի շրջանում: Ի դեպ, Ապրիի ջամին (մահ-
մեդական սրբա վայ րը) նախկինում հայկա կան 
ե կեղեցի է եղել: Գյու ղի շր ջակայքը հայտնի 
էր մի շարք հնավայրերով: Հս-ա րևելքում 
«Կարմիր վանք» ուխտատեղին էր: Հարավում 
երևում էր գյու ղատեղի, ուր խաչքարեր էին 
պահպանվել:
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(Հառնջիկ)
Շրջակա երբեմնի հայա բնակ գյուղերից էին` 
Խեր գիս, Հարս նաղբյուր (քրդե րը թարգ-
մանել էին  Ka ni bûk), Շարուր (Շալուր):

4(24) Ատկոն 
(Ատկոնք, 
Հատկոն)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Բուլանուխի բազմամարդ գյուղերից էր` 1914 
թ. շուրջ 1000-1200 հայ բ նակ չով:

5(25) Բրգաշեն 
(Փրքաշեն, 
Փրկաշեն)

 Սբ 
Աստվածածին

6(26) Գյաբոլներ 
(Գյաբոլան, 
Եզնաշատ)

 եկեղեցի Գյուղում պահվել է «տեր Դավթի 
Ավետարան» ձե ռագիրը:

7(27) Լիզ (Լիծ)  Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը` Մամիկոնյան: Գյուղին կից երևում 
էր կի սավեր Լզաբերդը: 18-րդ դ.-19-րդ դ. 
սկ. հայկական մելիքության կենտրոն էր: Բու-
լա նուխի խոշոր բնա կա  վա յ րե րից էր` 1914 թ. 
շուրջ 2000 հայ բնակչով:

8(28) Խոշգյալդի 
(Խոշգելդի)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Բուլանուխի բազմամարդ գյուղերից էր` 1914 
թ. շուրջ 1500 հայ բնակչով: 

9(29) Կողակ Սբ 
Աստվածածին
(Երեք Խորան)

 1 Մոտակա Գրըքներ բար ձուն քին գտնվող մա-
տուռն ուխ տա  տեղի էր ինչ պես հայերի, այն-
պես էլ քրդերի հա մար:

10(30) Կոպո 
(Քոփո)

 եկեղեցի Գյուղը հայաբնակ էր մին չև 1870-ական թթ., 
երբ թուրքական իշխանութ յուն  ների կող մից 
այստեղ բնակեցվեցին կովկասյան լեռ նա-
կաններ («չերքեզ ներ»): Վերջիններս, աս տի ճա-
նաբար զավթելով հայերի հողերը, ստիպե ցին 
բնիկներին (շուրջ 60 տուն) հեռանալու Կողակ, 
թեև դեռ երկար ժամանակ հա յերը շարունակում 
էին վճարել խլված գյուղի հար  կերը: 

11(31) Մոլլաքենդ 
(Մալաքյան, 
Ձորագյուղ)

 Սբ Հակոբ

12(32) Շեյխվալի 
(Շեխվոլի)

 Սբ Թուխ 
Մանուկ

13(33) Փիոնք 
(Բիոնք)

 Սբ Գևորգ 
Զորավար

Մոտակայքում` նույն ա նունը կրող լեռնաշղ-
թա յի հարա վային ստորո տին, երևում էին 
Բլեջանի բեր դի ավե րակները:

2. Մանազկերտի գավառ
Ա/ Մանազկերտ գյուղաքաղաք

 
Գավառի համանուն կենտրոնը (թրք.` Malazgirt) Հայաստանի հնագույն 

բնակա վայ րերից մեկն էր, որը ժողովրդի շրջանում ավելի հայտնի էր 
Բերդ անունով: Գտնվում էր Արածանի-Մուրատից շուրջ 3 կմ հարավ-
արևելք` գետի ձախափնյակում: Բնակավայրի պատմական անվանումը 
(հնում` Մանաւազակերտ, զարգացած միջնա դարում` Մանծիկերտ կամ 
Մանծկերտ) կապվում է Մանավազյան նախա րարական տոմի հետ, որի 
կենտրոնն էր մինչև 4-րդ դ.: Այս տոհմանունը որոշակի կապ ունի Մենուա 
(Մենուաս) հայտնի արքայանվան հետ: 20-րդ դարասկզբին պահպանվել 
էր պատմական քաղաքի միջնաբերդը` շրջա պարսպի ավերակներով 
(կան գուն մի քանի բուրգերի վրա երևում էին հայերեն արձանագրու-
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թյուններ): Գյուղաքաղաքի հնագույն եկեղե ցի ներից էին դեռևս 10-րդ 
դարում հիշատակվող Երեքխորան Սուրբ Աստ վածածինը և Սուրբ Սար-
գի սը, որը տեղի մահմեդականները կոչում էին Arabkilisesi (վերջինիս 
ներ սում դեռ նկատելի էին որմնանկարների հատ վածներ): Մյուս եկե ղե-
ցիներն էին Սուրբ Հակոբը և Սուրբ Կարապետը (հիշվում է նաև Սուրբ 
Մինասը): Մանազկերտի հայտնի պատմական հուշարձաններից նշա նա-
վոր էին մզկիթի վերածված «Մայր եկեղեցին», որի շրջակայքում 1880-
ական թթ. դեռ երևում էին տապալված խաչքարեր, երբեմնի Սուրբ Ներ-
սես մենաստանը (գյուղաքաղաքից դուրս, 20-րդ դարասկզբին վերածվել 
էր մատուռի), կիսագետնափոր մի եկեղեցի, որի անունը մոռացվել էր: Մա-
նազկերտի տարբեր հատվածներում կային մի քանի Թուխ Մանուկ սրբա-
վայրեր, որոնց մի մասի վրա պահպանվել էին սեպագիր արձա նա-
գրություններ: Գյուղաքաղաքի կենտրոնական մասում պահպանվել էին 
միջ նադարյան բաղնիքների և ձիթահանքերի մնա ցորդներ (կոչվել են 
«առատանոց», որոնցից մեկը` Սուրբ Սարգսին կից, հիշվում է 10-րդ դա-
րով թվագրվող Խութի Սուրբ Աղբերիկ-Վանդիր վանքի կոնդակում): 
Մանազկերտից մի փոքր արևելք պահպանվել էր Սուրբ Դանիել հայտնի 
ուխտավայրը, որին այցելում էին ինչպես հայերը, այնպես էլ քրդերը: Մա-
տուռի շրջակայքը հարուստ էր բազմաթիվ պատ կառելի չափերի հասնող 
խաչքարերով, որոնց մի մասը պատրաստված էր նրբաճաշակ արվեստով: 
Հավանաբար Սուրբ Դանիելի մոտա կայքում է գտնվել 14-րդ դ. 1-ին 
30-ամ յակին հիշատակվող Գումբայթ (իմա` Գմբեթ) բնակավայրը («ի 
գեաւղս, որ անուամբ կոչի Գումբայթ, ընդ հովա նեաւ Սրբոյ Աստուա ծած-
նի և Սրբոյն Դանիէլի»): Մանազկերտ գյուղա քաղաքը 20-րդ դ. սկզբին 
ուներ ավելի քան 500 տուն կամ 4000-4200 բնակիչ (գերա զան ցապես` 
հայեր և քրդեր, փոքրաթիվ թուրքեր): Սակայն 1903 թ. ապրիլի աղե տալի 
երկ րաշարժը հիմնիվեր կործանեց Մանազ կերտը: Զոհվեց գա վա ռա կենտ-
րոնի բնակչության շուրջ 1/3-ը` 1400 մարդ: Կործանված շի նու թյունների 
շար քում էին նաև հայկական եկեղեցիները, բացառությամբ Սուրբ Սարգսի: 
Ահռելի էին ավերածությունները նաև Մանազկերտի և շրջա կա որոշ գա-
վառ ների գյուղական բնակավայրերում: Աղետն այնքան ահա վոր էր, որ 
գա վառի կենտրոնը ժամանակավորապես տեղափոխվեց Ռստամգյադուկ 
ավան (Մանազկերտից շուրջ 21 կմ արևմուտք` Արա ծա նու ձախ ափին): 
Երկրաշարժը նկատելիորեն ամայաց րեց գյուղաքաղաքը, որի բնակչության 
թիվը 1914 թ. չէր գերազանցում 2500-ը, որից 950-1000-ը` հայ: 

 
Բ/ Գավառը

Մանազկերտի գավառը գրավում էր Բիթլիսի (Բաղեշ) նահանգի 
հյուսիսային հատվածն ընդգրկող Արածանի-Մուրատի միջին ավազանը: 
Մինչև 1880-ական թթ. գավառի մեջ են մտել Արածանու հունի երկայնքով 
փռված արգավանդ Մանազկերտի դաշտը (պատմական Օշական դաշտ, 
քրդ.` Hâftŕâng-«յոթներանգ»), նույն գետի աջակողմյան Խնուս և ձախա-
կողմյան Արքայաջուր (Փադիշահ կամ Բադիշան) վտակների գետահո-
վիտ ները, ինչպես նաև Սիփան լեռնազանգվածից հյուսիս ընկած հրա-
բխային նոսր բնակեցված սարահարթը, որը ժողովուրդը կոչում էր «Մա-
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Ծնազ կերտի քըռեն» (իմա` «քարքարուտ», «քարակույտերով լեցուն տա-

րածք»): 1880-ական թթ. վերջին գավառին միացվեց նաև Արածանու հյու-
սիսային Տվարածատափ-Ալմալուդերե վտակի ավազանի արևմտյան 
մասը, որով էլ ավարտվեց վարչամիավորի սահմանների ձևավորումը:

20-րդ դարասկզբին Մանազկերտի գավառը սահմանակից էր հյու սի-
սից, Բագրևանդի կամ Շեռյանի լեռներով` Ալաշկերտին (Էրզրումի նա-
հանգ), արևելքից, Խաթավին կամ Կարտևան լեռնազանգվածով (2256 մ)` 
Դու  թաղ-Բադնոցին (կրկին Էրզրումի նահանգ), հարավ-արևելքից, Սի-
փա նի նախալեռներով` Արծկե-Ալջավազին (Վանի նահանգ), հարավից` 
Խլա թին և Բուլանուխին, իսկ արևմուտքից` Խնուսին և Բասենին (Ղա-
րա յազի գոգավորությանը): 

Ընդհուպ մինչև 18-րդ դ. կեսերը Մանազկերտի գավառը Հայաստանի 
առավել խիտ բնա կեցված գավառներից էր: Թեև քաղաքական իշխա նու-
թյունը գտնվում էր անվանապես Էրզրումի կամ Բայազետի փաշաներին 
ենթակա եկվոր քուրդ բեկերի ձեռքին, սակայն հայերը կազմում էին 
բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը: Ավելին, գավառի տարածքում 
ևս պահպանվել էին (մինչև 19-րդ դ. 1-ին 30-ամյակը) հայկական մելի քու-
թյուններ և ինքնավար համայնքներ: Առանձնակի հռչակ էր վայելում 
Տվարածատափի ստորին հոսանքի շրջանում (այդ մասում` Կեսիկի ջուր) 
գտնվող Հասանփաշա կամ Հսենփաշեն գյուղի մելիք Խչեն (Խաչո), որը 
19-րդ դ. 10-20-ական թթ. մեծ ազդեցություն ուներ ոչ միայն բուն Մա նազ-
կերտում, այլև ողջ Բադնոցի (զարգացած միջնադարում` «Որնու կամ 
Ուրնու երկիր») և Բագրևանդի (Ալաշկերտ, Դութաղ, Նահիա) գավառ-
նե րում: Հատկանշական է, որ մելիքական այս տոհմի («Խչոյի տուն») ան-
դամներն ունեցել են արծաթապատ «խարազաններ», որոնք, կարծում 
ենք, մելիքական իշխանության յուրատեսակ խորհրդանիշեր էին: Մելիք 
Խչեն (Խաչո) մեծ հարստության տեր էր: Նրան են պատկանել հսկայական 
հոտեր, նախիրներ, ձիթահանքեր, ջրաղացներ, անգամ` աղահանք, որը 
19-րդ դ. վերջին դեռ կոչվում էր նրա անունով (ի դեպ, Մանազկերտի գա-
վառի հյուսիս-արևմտյան` Խնուսին սահմանակից հատվածն աչքի էր 
ընկ նում մի քանի խոշոր աղահանքերով): Հայկական ինքնավար համայնք 
կար նաև Մանազկերտի արևելյան Փինյանիշ (Բանանիշ) գյուղում (19-րդ 
դ. կեսերին արդեն հայաթափված էր), ուր ժառանգաբար իշխել են Նոյ-
բեկի տոհմի ներկայացուցիչները:

18-րդ դ. կեսերից նորանոր քրդական ցեղերի մուտքը գավառի տա-
րածք աղետալի հետևանքներ ունեցավ: Արոտավայրերի համար մղվող 
միջ ցեղային չընդհատվող բախումն երը, որոնք ուղեկցվում էին Մանազ-
կեր տի և Խնուսի բեկերի միջև երկար տարիներ ընթացող արյունալի 
կռիվն  երով, գրեթե ամբողջությամբ ամայացրին գավառը` ծանր հարված 
հասց  նելով առաջին հերթին տեղի հայությանը: Քրդական վայրագու-
թյուն  ներից խուսափելու համար մեծ թվով մանազկերտցի հայեր ստիպ-
ված էին հեռանալ այլևայլ վայրեր: Արդյունքը տասնյակ բնակավայրերի 
ամա յացումն էր, որոնք 1830-1840-ական թթ. թուրքական իշխանու թյուն-
նե րի կողմից զանգվածաբար սկսեցին վերաբնակեցվել հիմնականում 
հասանան ցեղի (հայկական աղբյուրներում` «հասնանցի») և նրա առան-
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ձին ստորոբաժանումներին պատկանող (քրդ.` qâbilê) քրդերով: Սա հիմ-
նովին փոխեց գավառի ազգացեղային նկարագիրն ի վնաս հայերի, և 
1870-ական թթ. եկվորներն արդեն կազմում էին բնակչության մեծամաս-
նությունը: Միայն 1880-ական թթ. վերջից, Խիզան, Սպարկերտ, Մամռ-
տանք գավառներից դեպի Բիթլիսի նահանգի հյուսիսային շրջաններ 
սկիզբ առած հա յերի ներքին տեղաշարժերի շնորհիվ, Մանազկերտի գա-
վառի մի ամբողջ շարք բնակավայրեր վերահայացան կամ բազմամարդ 
դարձան: Այս երևույթով պայմանավորված` նկատելիորեն աճեց գավառի 
հայ բնակ չու թյան թվաքանակը` 1914 թ. կազմելով ավելի քան 13000 մարդ 
(բնակչության 1/3-ը): Ընդ որում, հայ բնակչության գերակշիռ մեծամաս-
նու թյունը տեղա բաշխված էր Մանազկերտի գավառի հարավային` Արա-
ծանի-Մուրատի գետահովտի գյուղերում, որոնց շարքում հանդիպում էին 
նաև խոշոր, բազմամարդ ավաններ (տե՛ս ստորև): Հարկ է նշել, որ 1860-
ական թթ. Մանազկերտի որոշ գյուղերում օսմանյան իշխանությունների 
աջակ ցու թյամբ հաստատվել էին նաև կովկասյան լեռնականներ (գերա-
զան ցապես` մահմեդական օսեր):

1915 թ. ապրիլին, ռուսական բանակի սրընթաց առաջխաղացման 
շնոր հիվ գավառի հայ բնակչության մեծագույն մասը խուսափեց զանգ-
վա ծային կոտորածից և փրկվեց` հա մեմատաբար փոքրաթիվ կորուստ նե-
րով (շուրջ 100 սպանված` հիմնականում Տվարածատափ-Ալմալուդերեում 
և Բադնոցին սահմանակից գյուղերում): Սակայն հուլիսյան նահանջը 
ա մայացրեց Մանազկերտի տարածքը, ընդ որում այս անգամ հայերն ու-
նեցան շատ ավելի ծանր կորուստներ: 1916-1917 թթ. գաղթականների որոշ 
մա սը` կազմված գերազանցապես տղամարդ կանցից, աստիճանաբար վե-
րա դարձավ բնօրրան և վերականգնեց մի շարք բնա կավայրեր: 1917 թ. 
աշ նանը Մանազկերտի գավառի 3 տասնյակի հասնող գյուղերում արդեն 
ապրում էր 4000 հայ (մի մասն այստեղ վերաբնակված բուլանուխցիներ 
էին): Սակայն 1918 թ. փետրվարի թուրքական հակահարձակումը նրանց 
ևս ստիպեց վերջնականապես լքելու բնօրրանը: Վերապրած մանազ կերտ-
ցի հայերի սերունդներն այժմ բնակվում են ՀՀ-ի տարբեր շրջաններում:

# Բնակավայր Եկեղեցի Դպրոց Այլ տեղեկություններ
1 Ալակոր 

(Վալակոր)
2 Ալյար
3 Ակներ, Ներքին 

(Շեյթանավա)
 1

4 Ակներ, Վերին  Սբ Գևորգ  1 Մոտակայքում էր գտն վում ավերակ Խանգար 
կամ Կարմիր վանքը: Վան քին կից գտնվում էին 
հնա գույն մեհյանի մն ա ցորդ ներ: Հայերն այդ 
վայրը կո չում էին Սեղանքար, իսկ քրդե րը` Kâvre 
Kafî ran (իմա` «կռապաշտ ների կամ անհավատ նե-
րի քար»): Զույգ Ակնե րին կից` Ա րա ծանի թափ-
վող հա մա նուն գետակի ա փին, երևում էր Սն ջան 
(Սն ճան, թրք.` Ada sin can) գյուղատեղին, ուր դեռ 
19-րդ դ. 80-ական թթ. պահպանվել էր խաչ-
քարերով գերեզ մա նա տունը: Նշանավոր էր նաև 
այս շրջանում գտն վող հնագույն ջրաղաց ների 
շարքը, որոնց մի մասը (մեկ տասնյակից ավելի) 
գործում էր նաև 19-20-րդ դդ. սահ մա նա գլխին:
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6 Ավթընա 
(Ջուրչկա)

14-րդ դ. հիշվում է գյու ղի Սբ Ստեփաննոս Նա-
խավկա եկեղեցին («յեր կիրս Ապահունեաց, ի 
գեղս յորջորջի Ջուր չկա, ընդ հովանեաւ Նա-
խա վկայի և արագա հաս և կարող յամե նայ-
նի Գէ որգեայ Զաւրա վա րի»): Ի դեպ, գյուղի 
անունը հա յերենից բառացի թարգ մա նվել է քր-
դե րեն (քրդ. avtînâ` «անջրդի» կամ «ջուր չկա»):

7 Բագրան 
(Բաքըրան)

 եկեղեցի

8 Բանզդե 
(Բանզ դեն, 
Բազգյուղ՞)

 եկեղեցի  1

9 Բաստամ 
(Բաստըն)

10 Բոյիչաբղուն Շուրջ 4 կմ հս համանուն լճակի մոտ գտնվում 
էր Ղազգյոլ կամ Կազգյոլ գյու ղը, որը, կարծում 
ենք, 12-րդ դ. հիշա տակ վող Խազղուղք բնակա-
վայրն է` Սբ Սիոն եկե ղեցիով («ի գևղս որ ա նուն 
կոչի Խազ ղուղք, և անուն եկեղեցական Սբ Սիոն 
և Սբ Գեորգ»): 

11 Բոստանղայա 
(Բոստան-
խայա)

 եկեղեցի

 (ավերակ)

Մոտակայքում պահ պան վել էին Սբ Գևորգ վանքի 
ավերակները: Գյու ղը նշա նա վոր է հյուսիսում 
բարձ  րացող բլրի վրա կա ռուցված Վա նի թագա-
վո րու թյան ժա մանա կա շրջանի ամ րո ցով: 19-րդ 
դ. վերջի-20-րդ դ. սկ. աղբ յուր  ներում հանդիպող 
նկա  րա  գրությունների հա մա ձայն, տար բեր կող մե-
րից փորված աս տի ճան ները հասնում էին մին չև 
գա գաթ, ուր պահպան վել էին բազ մաթիվ տա պա-
նա քա րեր: Դ րանց մեջ ա ռանձ  նանում էր սև քարից 
պատ րաստված և սե պա  գրե րով պատված բավա-
կանին մեծղի մի քար, որը ժողովրդի շր ջանում 
հայտ  նի էր «Ազնավուրի գե րեզման» անունով 
[վեր  ջինիս հետ կապ ված ավան դությունը գ րան ց-
ված է Գ. Սրվան ձ տ յան ցի Ս. Հայկունու և Սահակ 
Մոսեսյանի (Բենսե) կող մից]: Հնավայրում տե-
սանելի էին նաև մատուռի ավե րակներ, որի 
բեմի ներք նա  մասում պահ պան վել էր մարմարից 
պատ րաս տ ված մի խաչ քար: Մանազկերտի Բադ   -
նո ցին սահմանակից արևելյ ան մասում գտնվող 
Սուլթանմուտ երբեմնի հայաբնակ գյուղի մոտ 
մինչև 1870-ական թթ. գոյություն ուներ հայկա-
կան սրբավայր (վանք), որը քանդել էր այստեղ 
հաստատված քուրդ բե կե րից մեկը: 

12 Գերանլըղ 
(Քիրանլըղ)

13 Դերիկ (Դերըկ)  Սբ 
Աստվածածին,
 Սբ Սարգիս

 2 Մոտակայքում պահ պան  վել էր Սբ Դանիել 
կիսավեր վանքը (Դերը կի վանք) և խաչքարեր: 
Գավառի մեծ գյուղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1000 
հայ բնակչով:

14 Դուգնուկ 
(Դիգնուկ)

 եկեղեցի  1 Մոտակայքում պահ պան  վել էին Սբ Սարգիս 
նույնանուն ավերակ վանքերը:

15 Եկմալ               եկեղեցի  1 Մոտակայքում` վանքի ավերակներ:

16 Զըքռաշ

17 Զոմիկ, Ներքին Չենք բացառում, որ նույ նանուն այս 2 գյու ղերը 
համընկնում են պատ մական Ծումբ կամ Ծմ բոյ 
գյուղին (Ծում+բ > քրդ.` Zom+îk):
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18 Զոմիկ, Վերին

19 Թաշկան 
(Տաշխուն)

20 Թարխոտ 
(Դարկոտ, 
Թեղուտ)

21 Թոնդրակ 
(Թունդրաս)

 Սբ Կարապետ  1 Մոտակայքում պահ պան վել էին Սբ Հովհան-
նես վանքի ավերակ նե րը: 9-րդ դ. 1-ին կեսին 
թոնդրակե ցի ների աղան դի (Սմբատ Զարեհա-
վանցու կողմից հիմնադրված կենտրոնն էր):

22 Իկնախոջա 
(Այնախոջա, 
Էքնա խոջա, 
Ակնախաչ՞)

 եկեղեցի  1 Մոտակայքում կային վանքի ավերակներ:

23 Ինդրիզիգեղ

24 Խանիգեղ 
(Գոնդախանե)

25 Խանիկ (Խանըկ, 
Թոռլու)

26 Խան-օղլի եկեղեցի  1 Մոտակայքում կային վանքի ավերակներ:

27 Խարաբա 
Ղասմիկ 
(Խասմիկ)

եկեղեցի  1 Մոտակայքում կային վանքի ավերակներ:

28 Խարաբակորըք

29 Խոթանլու 
(Գոթանլու)

Սբ Կարա պետ
(նախկինո ւմ ` 
վանք)

 1 Շրջակայքում էր գտն վում Սբ Հովհան Ոս կե-
բերանի կիսավեր վան քը:

30 Խոշաջին

31 Կանիսպի

32 Կանիկոր Մոտակայքում կային մենաստանի ավե րակ ներ:
33 Կուշտիան 

(Կոշտյան, 
Կոստեանք՞)

34 Հաջիբոթ(ի)  եկեղեցի

35 Հասան փաշա 
(Հսենփաշեն)

36 Հասուններ 
(Հասունան)

37  Հասպեռաշ

38 Հըսե (Հըսեն, 
Արսե)

14-րդ դ. հիշվում է գյուղի Սբ Ստեփաննոս 
եկեղեցին («ընդ հովա նեաւ Սրբոյ Ստեփանոս 
Նախավկայի և ամենա կարող երագահաս Սր-
բոյ Զաւրա վա րին Գէ ւորգեայ»): Մոտակայքում 
պահպանվել էին նաև վանքի ավերակներ:

39 Ղամըշլի 
(Խամըշլի)

40 Ղասմիկ (Ըռզի 
Խասմիկ)

 Սբ Թուխ 
Մանուկ

 1 Գյուղում պահվել է մի քանի ձեռագիր Ավե տա-
րան հետևյալ անուննե րով` Թալալոս, Ծաղիկ 
(2), Կարմիր, Շեկ: Մո տա կայքում պահ պան վել 
էին վանքի ավե րակ ներ

41 Ղարաղայա 
(Խարախայա)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Գյուղի մոտ պահպան վել էին 2 մենաստանի 
ավերակներ: Ղարա ղա յան Մանազկերտի գա-
վառի մեծ գյուղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1000 հայ 
բնակչով:
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(Խարալի, Կարա 
Ալի)

43 Ղզըլ Յուսուֆ 
(Կզըլ Յուսուֆ) 

Ղզըլ Յուսուֆը Մանազ կերտի գավառի ծայր հվ-
արևելյան վեր ջին հայա բնակ գյուղն էր` Արծկե-
Ալջա վազի սահմանա գլխին: Այս հատվածը 
ժա մա նա կին ամբող ջո վին հա յաբնակ է եղել, 
ին չի մա սին է խոսում 1685 թ. Ղզըլ Յուսուֆից 
ընդա մե նը 3 կմ հս-արմ գտնվող Շաբո («Շէպօ») 
գյուղում ընդ օրինակված Ավե տա րանը (այժմ` 
Մաշ տոցյան Մատենա դա րանի թիվ 7799 ձե-
ռա  գի րը): Ուշա գրավ է, որ հիշատակա րանում 
հիշ վում է «պա րոն տէր» տեր Ներսեսը, որն 
այս շրջանում հայոց մե նաս տանի գոյության 
օգտին կարող է միայն խո սել: Բացի այդ, զար-
գացած միջնադարում «պարոն տերը» համատե-
ղում էր հոգևոր և աշ խար  հիկ իշ խանութ յու նը, 
ինչը կարող է Մա նազ կերտի այս հատ   վա ծում 
նաև հայ կա կան իշխա նու թ յան առհա վատչյան 
լի նել: Ուշագրավ է, որ նույն մատյանում 1889 
թ. գրված հետա գա յի հի շա  տա կա րա նում հան-
դի  պում է հազվագյուտ մի տեղեկություն Ալաշ-
կերտի Մանկասար գյու ղի Մելիք-Շա հում յանց 
տոհմի մասին: Այս տե ղից կարելի է եզրա կաց -
նել, որ Մանազ կեր տի հվ-արե վելյան` Սի-
փա   նին հարող շրջա նում, իրոք, գոյութ յուն է 
ունե ցել հայ  կա կան իշխանու թ յուն`մե լիքութ-
յուն: Հավանաբար այն վերացել է 18-րդ դ. 60-
70-ա կան թթ. (տե՛ս վե րը), իսկ վեր ջի նիս ներ-
կա յա ցու ցիչ ները տե ղա փոխվել են Բագրևանդ 
(Ալաշ կերտ): Հե տա գա յում՝ ա մենայն հա վանա-
կա նու թյամբ 1829-1830 թթ., ար դեն ալաշկերտ-
ցի մելիք ներն անցել են Արևելյան Հա յաստան` 
հաս տատվե լով պատմական Գեղամա եր կ րի 
Վերին Կզնուտ (Վե րին Ղարան լուղ) գյու ղում: 
Վերջինս ժամա նա կա կից ՀՀ-ի Գե  ղար քունիքի 
մարզի Գեղհովիտ գյուղն է (Մար  տունու շրջան): 

44 Ղլըչչի (Խլընչի)

45 Ղու ռուջա (Քու-
ռուջա, Խռու ջեն)

Գյուղի մոտ էր գտն վում ավերակ Սբ Աստ-
վածա ծին վանքը, որը նույ նաց  վում է 14-15-րդ 
դդ. Մա նազկերտի գա վառի ն շա նավոր հոգևոր 
կեն տ  րոն Ապահունյաց վանքի հետ (հայտնի 
էր նաև Սբ Նիկողայոս ա նու նով):

46 Մարմուս 
(Մարմոնց)

 Սբ Հովհաննես  1 Մոտակայքում` Խաթա վին լեռնագագաթի ստո-
րոտին, գտնվում էր Սբ Սահակ կիսավեր վան-
քը: Մարմուսում (< Մար մաւնց-Մարմօնց) 13-14-
րդ դդ. հիշ վում է Սբ Աստ վա ծածին եկե ղե ցին: 

47 Մոլլա Ալի 
(Մալաալի)

48 Մոլլա Օսման 
(Մալա Օսման)

49 Մոլլաբաղ 
(Մալաբախ)

Մոտակայքում երևում էին 2 ավերակ վանքի 
մնացորդներ: 

50 Մոլլա Մուստաֆա 
(Մալամստաֆա)

 եկեղեցի
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51 Յարամիշ  եկեղեցի

52 Նորադին (Օծին)  Սբ Հակոբ,

 Սբ 
Ստեփաննոս

 1 Գյուղում պահվել են ձե ռագիր մատյաններ` Ծա-
ղիկ և Կարմիր Ավե տարաններ: Նորադինի 
մոտ էր գտնվում Սբ Հովհաննես Օձնեցու վան -
քը, ուր 726 թ. Ամե նայն Հայոց կաթո ղի կոս 
Հովհաննես Գ Օձնեցու (717-728) գլխա վորութ-
յամբ տեղի է ու նեցել Մա  նազկերտի հայ-ասո-
րա կան միաց յալ եկեղե ցական ժողովը: Ուխ-
տա  տեղի էր, ուր հա ճա խում էին հիմնականում 
կա նայք: 20-րդ դ. սկ. պահ պանվել էր գերեզ մա-
նատունը` գե ղա քան դակ խաչքարե րով, ե րևում 
էին վանա կան պա  րիսպների մնա ցորդ ները: 
Գավառի ա ռավել բազմամարդ բնա կավայ-
րերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1750 հայ բնակչով:

53 Ողջին (Հոխջին, 
Օխչիան)

 եկեղեցի Մոտակա անտառոտ վայրում պահպանվել էին 
եկեղեցու (վանքի ՞) ա վերակներ:

54 Ռոշկան

55 Ռստամգյադուկ 
(Ռոստոմաշեն)

 Սբ Թուխ 
Մանուկ,

 Սբ Կարապետ

 1 Գյուղում պահվել են ձե ռագիր Ավետարան և 
Մայր Մաշտոց: Մոտա կայքում պահպանվել էին 
Երեքխորան Սբ Սար   գիս վանքի ավե րակ   ները: 
Ռստամ գյա դուկը Մանազկերտի գա վառի 
առավել բազ մա մարդ բնակավայ րե րից էր` 1914 
թ. շուրջ 1800 հայ բնակչով:

56 Սարդաուդ 
(Սրդաուդ, 
Ցրտուտ՞)

 Սբ 
Աստվածածին

57 Սուլդուզ Սբ 
Ամենափրկիչ

(նախկինում` 
վանք)

Ա րա   ծա նու վրա պահ պան   վել էր 13 թռիչքանի 
միջ նադարյան մի կա մուր ջ (մասամբ քանդ ված), 
որի մոտ գտնվում էին Սբ Նշան տաճարի ավե-
րակ ները: 

58 Սուլթանլու  եկեղեցի  1 Մոտակայքում գտնվում էին Կարմիր վանքի 
ա վերակները` խաչքարե րի մնացորդներով:

59 Տոլաղբաշ 
(Դոլակբաշ)

 Սբ Գևորգ Մոտակայքում պահ պան    վել էին 2 մենաս տա   նի 
ավերակներ:

60 Տորախան  եկեղեցի
61 Փրեմասիան Ինչպես հուշում է Արա ծանի-Մուրատի ձախ 

ափին գտնվող այս գյու ղի անունը, մոտա կայ-
քում եղել է կամուրջ (քրդ.` Pîrêmasiya-«ձկնե րի 
կամուրջ»):

62 Քափրըխ
63 Քութկան

64 Ֆանըկ (Ֆենեկ)
65 Ֆիշյան (Ֆիշվան)

3. Վարդոյի (Վարդով) գավառ

Գրավում էր Բիթլիսի նահանգի հյուսիս-արևմտյան հատվածը` տա-
րած վելով Բյուրակնյան լեռների հարավային ստորոտներին, և ընդգրկում 
էր Արածանի-Մուրատի աջակողմյան Բյուրակն կամ Բազկան (ստորին 
հոսանքում` Չար բուհար, նաև` Չարբուխար) վտակի (Հասանավա օժան-
դա կի հետ) ձորահովիտը: Սահմանակից էր հյուսիսից և հյուսիս-արևել-
քից, Բյուրակնյան լեռներով` Խնուսին (մասամբ` Քղիին, 2-ն էլ` Էրզրումի 
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Ծնահանգ), արևելքից` Բուլանուխին, հարավից, Արածանու հունով և Հա-

վատամքով` Մուշ-Տարոնին, իսկ արևմուտքից` Ճապաղջրին: Վարդոյի 
կենտրոնը Բյուրակնի հարավային փեշերին կառուցված Գյումգյում 
ա վանն էր, որը նույնացվում է Փավստոս Բուզանդի կողմից հիշատակվող 
Ար շամունիքի (Վարդոյի գավառի պատմական անվանումը) Գոմկունք 
գյուղի հետ: Առաջին աշխարհամարտի նախօրյակին գավառակենտրոնն 
ուներ շուրջ 1600 բնակիչ, որից 600-ը (70-72 տուն)` հայեր:

Վարդովցի հայերի շրջանում տարածված ավանդապատում զրույցների 
համաձայն, գավառն այդպես է կոչվել, քանի որ եղել է Վարդան Մա-
միկոնյանի ամառանոցը: Չի բացառվում սակայն, որ տեղանունը որոշակի 
կապ ունենա Սուրբ Կարապետից հյուսիս` Հավատամքի շրջանում 
գտնվող միջնադարյան Վարդուկ (Վարդովկ) բնակավայրի («գյուղա-
քաղաք») հետ, որի ավերակները 19-րդ դ. սկզբին դեռ պահպանվել էին 
(ըստ Ղ. Ինճիճյանի` ծառայում էր որպես Սուրբ Կարապետի հոտերի 
մակաղատեղի): Մինչև 18-րդ դ. վերջը-19-րդ դ. 1-ին տասնամյակները 
Վար դոյի գավառը գրեթե ամբողջությամբ հայաբնակ էր: Սակայն փար-
թամ, անասնապահության համար խիստ նպաստավոր պայմաններով 
հա րուստ Բյուրակնյան լեռները մշտապես իրենց էին ձգում գիշատիչ 
քուրդ վաչկատուն ցեղերին, որոնց ամենամյա տեղաշարժերն աղետալի 
հետևանքներ ունեցան տեղի հայ բնակչության համար` առիթ տալով 
վերջինիս մեծագույն մասի գավառից աստիճանական հեռանալուն: Այդ 
գործընթացը հատկապես արագացրեց տխրահռչակ «ղշլաղը», որն ամա-
յացրեց բազմաթիվ հայկական գյուղեր: 1830-1840-ական թթ. թուրքական 
իշխանությունները` արևմտահայ շատ գավառների նման Վարդոյի լքյալ 
գյուղերը ևս սկսեցին բնակեցնել քրդերով (հիմնականում` ջիբրան ցեղից): 
Ի դեպ, դեռ 17-18-րդ դդ.` մինչև քրդական ներթափանցումը, Վարդոյի 
հյու սիս-արևմտյան` Բյուրակն գետի ակունքների շրջանում ընկած գյու-
ղերում, հաստատվել էին նաև դմլիկ-զազաներ (խորմըկի կամ խորո-
մանկի ցեղից): 1860-ական թթ. թուրքական կառավարության որոշմամբ 
գավառի տարածքում հայտնվեցին նաև կովկասյան լեռնականներ («չեր-
քեզներ»): Օտար էթնիկ տարրերի հաստատումը, անշուշտ, խիստ բացա-
սաբար ազդեց գավառի ազգացեղային նկարագրի վրա: 1870-ական թթ. 
Վարդոյի տարածքի հիմնական մասն արդեն հայաթափ էր եղել, չնայած, 
ինչպես վկայում է հայտնի արևմտահայ հոգևոր գործիչ Ա. Տևկանցը (Տեր-
Սարգսենց), գավառի գրեթե բոլոր բնակավայրերում դեռ կանգուն էին 
հայկական բազմաթիվ մենաստաններ ու եկեղեցիներ (դրանք եկվորների 
կողմից հիմնովին ավերվեցին հետագա տասնամյակների ընթացքում): 
Ուշագրավ է, որ 20-րդ դ. սկզբին մի շարք հայաթափված բնակավայրեր 
պահել էին իրենց հայեցի անվանումները (անաղարտորեն կամ աղա վաղ-
ված)` Ամասիա (քրդ.` Avâmasiya, իմա` «ձկնաջուր»), Ամուկ կամ Համոկ, 
Լալագրակ կամ Լագրակ (քրդ.` Lâglâg), Խնձոր կամ Խնձորիկ (Վերին և 
Ներքին), Կարկառուտ կամ Խրխըռուտ, Մամախիկ («մամխի» ծառա տե-
սակի անունից), Չորսան, Ջանսոր<Ճան(ա)ձոր, Սուլթանշեն կամ Սլթա-
նշեն, Վրանջ կամ Վռանջ (՞), Տափակ կամ Տափք (Վերին և Ներքին), 
Տողտափ, Քերս կամ Գիրս, Քըմսորան<Գոմձոր ևն:



XX

Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին Վարդոյի գավառի 6500-ի հաս-
նող հայ բնակչության ¾-ը կենտրոնացած էր Բյուրակն գետի միջին գե-
տա  հովտի (այդ հատ վածում` նաև Դոդան) 4 գյուղերում` Բազկան (Բաս-
քան), Գունդեմիր, Դոդան և Սալըքան (վերջինս` Բյուրակնի համա նուն 
օ ժան դակի ափին): Հայերի մյուս հատվածը ցրված էր Վարդոյի այլևայլ 
գյու  ղերում` մեջընդմեջ քրդերի և դմլիկների հետ: Մեծ Եղեռնի ժամանակ 
գավառի տարածքը վերածվեց ո՛չ միայն տեղի, այլև հարևան Խնուսի հա-
յու թյան ահավոր սպանդանոցի (կոտորվածների թիվը, մոտավոր հաշ-
վարկ ներով, անցնում էր 10000 մարդուց): Վերապրած վարդովցի հայերի 
հետ նորդները հաստատվել են ժամանակակից ՀՀ-ի Թալինի և Աշտա-
րա կի շրջանների գյուղերում (Արագածոտնի մարզ): Որոշ տվյալներով, 
ներկայումս փոքրաթիվ քրդացած (ծպտյալ) հայեր են բնակվում գավա-
ռակենտրոն Գյումգյումում, որը վերանվանվել է Վարդո (թրք.` Varto): 

 
#  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ

1 Ամարան

2 Աներ (Հաներ) եկեղեցի

(ավերակ)

Գյուղից շուրջ 10 կմ արմ` Արածանի-Մուրա տի 
աջ ափին Ներքին Խնձոր (Խն ձո րիկ) գյուղի մոտ 
պահ պանվել էր Վա նի թա գա վորության դարա-
շրջանի հզոր բեր դաքա ղաք: Վերջինս ժա մա նա -
կին հսկում էր գե տի հո սան  քին զուգահեռ դե պի 
Տարոն տանող ռազ մավարական մայ րու ղին: Իսկ 
Աներից 2 կմ արլ` Դերիկ ( քրդ.` «վանքի գյուղ») 
կամ Ա ներա Դերիկ գյուղում պահպանվել էին մե-
նաստանի մնացորդներ:

3 Ավրեզ 
(Ավրիս)

4 Բազկան 
(Բասքան)

Սբ Աստվա-
ծածին,
Սբ Սարգիս

1 Գավառի մեծ գյուղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1050 հայ 
բնակչով:

5 Բոդան 
(Բադան)

6 Գյումգյում 
(Գոմկունք)

Սբ Գևորգ, 
Սբ Թորոս

1 Գյումգյումից շուրջ 3 կմ արմ` Վ. Ալագյոզ գյուղի 
մոտ պահպանվել էր Վա նի թագավորության 
դարաշրջանի հզոր ամ րոց (թրք.` Hırsızkalesi): 
Նույն Գյումգյումից 5 կմ հվ գտնվող Խռբա խուփ 
(<Խարաբա Յաղուբ) գյու ղի մոտ ևս գոյութ յուն 
ու ներ նմա նա տիպ ամրոց: Դեպի Բյուրակն` շուրջ 
2 կմ հս ընկած Զադշեյխ (Զադիշեխ) բնակա վայ րի 
շրջակայքը հարուստ էր հայկական եկեղեցի ների 
և վանքերի ավե րակ  նե րով:

6 Գունդեմիր 
(Կուտեմիր)

Սբ Աստվա-
ծածին,

Սբ Թուխ 
Մանուկ

1 Գյուղի մոտ պահպան վել էր ավե րակ   Կարմիր 
վան քը (Կարմրո վանք), որը վերածվել էր մա-
տուռ-ուխտավայրի` ստա    նալով Նորելուկ ա նունը 
(հայտնաբերվել էր հողագործական աշ խա-
տանքների ընթացքում): Հավանաբար մո տակայ-
քում է գտն վել նաև Սբ Ամենափր կիչ ավերակ 
մենաս տա նը: Գունդե մի րը գավառի ա ռավել 
բազմամարդ բնա կավայ րերից էր` 1914 թ. ավելի 
քան 1800 հայ բ նակ չով: 
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(Տոտան)
 Սբ Գևորգ,

 Սբ Թուխ 
Մանուկ

1 Դոդանի մոտ պահ պան վել էր Սբ Հակոբ կիսա-
վեր մե նաս տանը, որը ուխտատեղի էր: Տեղի հա-
յե րը համոզված էին, որ Դոդանից արևել ք գտնվող 
հա  րևան Ղա լա ջուղ (Խա լաջըղ) երբեմն ի հայ կա -
կան գյուղում էր ամփոփված Վարդան Մամի կոն-
յանի շիրիմը, որը խլել և յու րացրել էին այս տեղ 
հաս  տատված քրդերը` այն վերածելով իրենց ուխ-
տա վայրի (քրդ.` ziya rât): Ղալա ջուղից շուրջ 3 կմ 
հվ-արևելք գտ նվող նախ կի նում հա յաբնակ մեկ այլ` 
Դարա բի գյու ղի մոտ պահ  պան վել էր  նույն Սբ Հա-
կոբ անունով մեկ այլ ավե րակ վանք` սըր բաց ված 
ջեր մուկով և նվի րա կան ծառաս տա նով: 18-րդ դ. մի 
հի շա տա կա րանում նշվում է գյու ղի տանու տերը.
 «Գիր քս այս է Սուրբ Կա  րապետ ցի Աբ րահամ 
վար դապե տին, զոր Դա րապու ըռես` աւրհնեալ 
Քօ չօն, մէկ եզն ետ ի սո րա գինն»: Հատ   կա նշա կան 
է, որ Գյում գյու մից արլ` Խա մուր բերդ լեռ  ների հա-
րա վա յին ստո րոտին, պահ պան վել էր Քո չո յիգոմ 
տեղա վայ  րը: 

8 Զորավա
9 Խարախու 

(Ղարաքյոյ)
10 Կյավ ռեհըն-

գըվ (Մեղ-
րաքար)

11 Հասանավա 
(Հասան-օվա)

 Սբ Գևորգ 1 Հասանավայից 4 կմ հվ-արև մուտք` նույնանուն 
գետակի ակունքների շր ջանում, գտնվում էր 
Քիլիսոկ [թրք.` Kiliseli, այն է` «եկեղեցու (վան քի) 
գյուղ»] բնակավայրը, ուր, ինչպես ա նունն է հու-
շում, եղել են վանքի կամ եկեղեցու մնա ցորդ ներ:

12 Ղարասեյիդ 
(Խարա-
սայիդ)

Ավելի հվ` Արածանի-Մու րատի աջակողմյան 
Չար բուհար (Չարբոհոր) վտակի ստորին հով-
տում գտնվում էր հա մա նուն գյուղախումբը` եր-
բեմն ի 5 հայաբնակ գյու ղե րով. Այնոն (Չերքեզ-
Այնոն), Զրընկ (Սրինգ ՞), Թափա (հյր.` Բլուր), 
Չար բուհար (կենտրոնը) և Տողտափ: Հայերից 
դա տարկված այս բնա կա վայրերում օսման յան 
իշ խա նությունները 1860-ա կան թթ. տե ղա վո րե-
ցին լեզգի ների և չե չենների: Պահպան ված հայ-
կական հուշար ձան ներից հայտնի են Չար բուհարի 
Սբ Հա րու թյուն ընդարձակ եկեղե ցին, Տողտափի 
բերդը` հա մա   նուն բար ձունքին (թրք.` Doğ dabkale) 
ևն: Նշված գյու ղա խմբից արմ հանդի պում էին 
նույն ճակա տա գրին ար ժանացած որոշ բնակա-
վայ րեր, որոնք դեռ պա հել էին հայեցի անվա նում -
ները (Քըմսոր կամ Քըմ սորան < Գոմ ձոր, Սուլ-
թանշեն-Սլթան շեն ևն):

13 Չըռ (Չռըկ) 2-ն էին` Վերին և Ներ քին, որոնք համարվում էին 
Հասանավայի գյու ղակները: Հայերեն` «ջր վեժ» 
կամ «ջրվեժի գյուղ»: 

14 Սալըքան 
(Սալագան)

Սբ Աստվա-
ծածին
(Սբ Հակոբ)

Վարչականորեն` Մշո գավառի կազմում:

15 Ստուկուռան, 
Ներքին

Նույնանուն զույգ գյու ղերի մոտ եղել է վանք` Սբ 
Մատ թեոս անունով, որի մնացորդներն էին միայն 
պահպան վել: 

16 Ստուկուռան, 
Վերին

17 Տանձիկ 
(Տանձիտ, 
Տանձուտ)
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19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկ. հայաթափ եղած գյուղեր` Դերիկ 
(Դարըկ, պահպանվել էին  վանքի ավերակներ), Թաթան:

4. Խլաթի (Ախլաթ) գավառ

Գրավում էր Բիթլիսի (Բաղեշ) նահանգի արևելյան, Վանա լճի ափա-
մերձ շրջանը` տարածվելով Բզնունյաց կամ Խլաթի լեռներից (հյուսիսում) 
մինչև Գրգուռ լեռնագագաթ (2505 մ)-Նեմրութ լեռնագագաթ (3050 մ)- 
Կծվակի թերակղզի գիծը (հարավում): Գավառը ներառում էր նաև Նա-
զիկի կամ Գրսա փոքր լճի գոգավորությունը: Սահմանակից էր հյուսիսից, 
Բզնունյաց (Խլաթի) լեռներով` Բուլանուխին և Մանազկերտին, հյուսիս-
արևելքից` Արծկե-Ալջավազին (Վանի նահանգ), արևելքից` Վանա լճին, 
հարավից` Բիթլիսի (Բաղեշ) Կենտ րոնական գավառին, արևմուտքից, 
հիմն ականում Նեմրութի կոնով (ի դեպ, այս լեռնանունը կապում էին Բե-
լի կամ Նեբրովթ-Նեմրութի հետ)` Մշո գավառին: Գավառն ուներ հե-
տաքրքիր ներքին բաժանում: Հյուսիս-արևելյան հատվածը (ներառյալ` 
Նա զիկ լճի ավազանը) մինչև Խլաթի գրեթե կենտրոնով հոսող համանուն 
գետ, կոչվում էր Վանի Խլաթ (պաշտոնական` Van-Ahlat), իսկ հարավ-
արևմտյան` Նեմրութի և Գրգուռի հարակից հատվածը մինչև նշանավոր 
Ռահվայի (պատմական Ձորա պահակ) լեռնանցք` Մուշի Խլաթ (Muş-
Ahlat): Խլաթի գավառակենտրոնը Վանա լճի արևմտյան ափին ցրված 5-7 
«թաղերից» կազմված համանուն գյուղաքաղաքն էր: Մահմեդական երկա-
րատև տիրապետու թյունը, որի լավ ապացույցն են սելջուկյան և թուր քմե-
նական ժամանակաշրջանների (հայ ճար տարապետների ակնհայտ մաս-
նակ ցությամբ) հսկա դամբարանները (թրք.` türbe) և աշտարակները (թրք.` 
kubbe), բացասաբար է անդրադարձել այս պատմական հարուստ անցյալ 
ունեցող բնակավայրի ազգացեղային նկարագրի վրա: Հատկապես օս-
ման յան տիրապետության հաստատումով (16-րդ դ. 40-ական թթ.) Խլա-
թը՝ որպես վարչական կարևոր կենտրոն, հետևողական կերպով բնա կեց-
վել է թուրք քաղաքացիական և ռազմական պաշտոնյաների ընտանիք նե-
րով, ինչպես նաև քրդերով (տարբեր ցեղերից), որոնք, ի դեպ, շատ արագ 
թրքանալով` ձուլվեցին: 19-րդ դ. վերջին - 20-րդ դ. սկզբին հայաբնակ էր 
միայն Հին քաղաքի հատվածը` Խարաբաշեհիրը (Վերանշեհիր, թրք.` «ա-
վեր քաղաք»), ուր պահպանվել էին միջնադարյան բերդի ավերակները, 
հինավուրց ժայռափոր Սբ Նիկողոս վանքը (կիսավեր) և Սբ Աստվածածին 
գործող եկեղեցին: Խլաթի մյուս «թաղերը», այդ թվում` լճափին ընկած 
վարչական կենտրոն Բերդի թաղը կամ Հարկընծանը (թրք.` Erkizan), ուր 
գտնվում էր արդեն օսմանյան տիրապետության սկզբում կառուցված 
բեր դը, համատարած թրքաբնակ էին դարձել: 1914 թ. գյուղաքաղաքն 
ուներ ավելի քան 700 տուն բնակիչ, որից 40-ը` հայեր (250-300 մարդ): 
Խլա թի մասեր էին դիտվում նաև երբեմնի հայաբնակ Դնուս (թրք.` To-
nus), Ղուլախսըզ (Գուլաքսըզ) և Սոռ «արվարձան»-գյուղերը, որոնք 
դարձյալ լցվել էին թուրքերով և քրդերով: 

Բոլորովին այլ էր վիճակը բուն գավառում: Մինչև 19-րդ դ. կեսերը. 
Խլաթի բնակավայրերը գրեթե ամբողջությամբ հայաբնակ էին: 1860-
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Ծ1870-ական թթ. թուրքական իշխանությունները գավառի գյուղերում սկսե-

ցին նպատակաուղղված կերպով բնակեցնել քրդերի և հատկապես կով-
կասյան լեռնականների (գերազանցապես` մահմեդական օսերի): Ի հե-
տևանս այս քաղաքականության, հիմնականում հյուսիս-արևելյան որոշ 
բնա  կավայրեր կա՛մ հայաթափվեցին (Դավալիկ, Յողուրթյե մազ-Եղրդա-
մեծք), կա՛մ էլ տեղի հայ բնակչության մեծ մասը դուրս մղվեց եկվորների 
կողմից (Աղջավերան, Խանիկ, Խիարթանք, Նազիկ): Սրանից բացի՝ հա-
յերի տեսակարար կշիռն արհեստականորեն նվազեցնելու մտադրությամբ, 
թուրքական կառավարությունը որոշակի ձևափոխությունների ենթարկեց 
վարչամիավորի սահմանները: 20-րդ դ. սկզբին Խլաթի գավառի հա րա-
վային հատվածը` զուտ հայաբնակ Դատվանի կամ Ռահվայի գյուղա-
խումբը (թրք.` nahiye), որը տարածվում էր Նեմրութի և Գրգուռի արևելյան 
ստորոտներից մինչև պատմական նշանավոր Ձորա պահակ լեռնանցք 
(Ռահվա, թրք.` Rahova) ու Ազնվացձոր գետի (թրք.` Güzelderesuyu) վերին 
ավազանը, միացվեց Բիթլիսի (Բաղեշ) Կենտրոնական գավառին: Փո-
խա րենը Խլաթին անցան Մշո գավառի մի շարք քրդաբնակ գյուղեր: Այ-
նուա մենայնիվ, ընդհուպ մինչև Առաջին աշխարհամարտ հայերը կազմում 
էին Խլաթի գավառի բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը` ավելի 
քան 14500 մարդ կամ 65%-ը: Ընդ որում, առանց Խլաթ գյուղաքաղաքի, 
հայ բնակչությունը կազմում էր 80%: 

1895-1896 թթ. շնորհիվ առասպելական հերոս, գավառի Սո խորթ գյու-
ղացի Աղբյուր Սերոբի (Սերոբ Վարդանյան, 1864-1899) զին ված խմբի՝ 
Խլաթի հայությունը գրեթե կորուստ չունեցավ: Ցավոք, 1915 թ. հնա րավոր 
չեղավ կազմակերպել հաջող ինքնապաշտպանություն, և Խլա թի հայու-
թյունը ենթարկվեց զանգվածային բնաջնջման (անհաջող դի մադրության 
փոր ձեր են եղել միայն Թեղուտում և Փրխուսում): Որոշ տվյալ ներով՝ 
գա վառի հայերից փրկվել է շուրջ 1000 մարդ, այն է` նախա պատերազմյան 
բնակչության միայն 7%-ը:

#  Բնակավայր  Եկեղեցի  Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
1 Ագրակ Երեքխորան Սբ 

Աստվածածին
2 Աղաղ (Առաղ) եկեղեցի Նախապես Աղաղը գտն վել է շուրջ 3 կմ արլ` 

լճի ափին: Սակայն 19-րդ դ. 20-ա կան թթ. 
ջրի մա կար   դակի բարձրացման հետևանքով 
բնակիչ նե րը ստիպված էին հեռա նալ ջրակուլ 
եղած գյու ղից (ի դեպ, ջրի տակ էր մնացել 
նաև եկեղե ցին) և հիմնել նոր Աղաղն ավելի 
ա պա հով վայրում: Վեր ջինում, սա կայն, եկե-
ղե ցի չկա ռուց վեց, քա նի որ 19-րդ դ. կե սե րին 
Ա ղաղի հայերը, Արմ Հայաս տան թա փան      ցած 
ամե րիկյ  ան քա րոզիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան ար-
դ յունքում հա րեցին բո ղո քակա նու թ յա նը, որը 
մեր ժում է ավանդա կան եկեղեցու կառույցը: 

3 Աղջավերան եկեղեցի 
(ավերակ)

Գյուղը գտնվում էր Վա նա լիճ թափվող Խլաթ 
գետի վերին հո սանքի շրջանում: Աղ ջա վերանի 
հարևանությամբ մինչև 19-րդ դ. կեսերը կային 
հայաբնակ մի քանի գյու ղեր, որոնց եկեղե ցի-
ները 19-րդ դ. 70-ական թթ. դեռ կանգուն էին 
(ցա   վոք, անուն նե րը հայտ նի չեն): Այդ գյու ղերն 
էին` Դավալիկ, Խածուկ, Յողուրթյե մազ (թրք.` 
Yoğurt yemez < Եղրդամեծք՞): Ի դեպ, տվյալներ 
կան, որ 20-րդ դ. սկ. վերջի նում դեռ ապրել են 
փոքրա թիվ հայեր (5 տուն):
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4 Թեղուտ Սբ Ստեփան-
նոս (Սբ Աստ-
վածածին),
Սբ Գևորգ

 1 Թեղուտի շրջակա բը լուր   ներին կանգնեցված 
էին մի քանի` բնության արհա վիր քները կան   խ-
ար  գե լող խաչքա րեր` «Ցասման խաչեր»: Նշա-
նավոր էր նաև գյու ղի հին գերեզմա նա տունը` 
ուշագրավ խա չ արձաններով: Թեղու տից շուրջ 
4 կմ հվ-արև մուտք` Նեմ րութի լան ջին, կա ռուց-
ված էր Բզնուն յաց գա վառի ա մե նանշա նա վոր 
մենաս տանը` Սբ Հով հաննես վանքը (Թե ղու-
տա անա պատ, Սբ Աստ վա ծա ծին): Գործող 
վանք էր (19-րդ դ. վ. միա բան ների թիվը գերա-
զան ցում էր 2 տաս նյա կը) և հայտ նի ուխ տա -
տեղի: Կից կար սրբաց ված Լուսաղբյուր: Թե-
ղու տը գա վա ռի ա ռավել բազ մամարդ բնա-
կավայ րե րից էր` 1914 թ. շուրջ 2000 հայ բ նակ չով:

5 Խանիկ
6 Խիարթանք 

(Խիարդանկ)
Խիարթանքից շուրջ 5 կմ հս-արևմուտք` Նա-
զի կի լճափին բար ձ րացող Շեղջիկ (2312 մ) լե-
ռան ստորոտին գտնվում էր Գիրս կամ Կիրս 
(Քերս) երբեմնի հայաբնակ գյու ղը: Պահ-
պանվել էր գյուղի կիսախարխուլ Սբ Ամե նա -
փրկիչ գետ նա  փոր եկեղեցին: Գիր սը, սա կայն, 
ավելի հայ տ նի էր իր Սբ  Հովհան նես վան քով, 
որն ընկած էր գյուղից շուրջ 8 կմ հվ-արևմուտք` 
Նազիկ լճի հյուսի սա յին ափին: 19-րդ դ. վ. 
թեև մենաս տանն արդեն ավերակ էր և լքված, 
սակայն շըր ջակա պուրակը սրբաց ված էր թե՛ 
հա յերի և թե՛ քրդերի կող մից, որոնք երկյուղում 
էին այստե ղից անգամ փոքր ճյու ղեր հատել: 

7 Խուլիկ Սբ Թադևոս, 
Սբ Սարգիս

 1

8 Ծաղկե Սբ Դանիել Գյուղից շուրջ 4 կմ հվ-արևելք գտնվում էր 
Խնուն գյուղը, որը կար ծում ենք, հիմնադրել 
և անվանակոչել են 11-րդ դ. կեսերին Գրի գոր 
Մա  գիստրոս Պահ լա վու նու կողմից հալած-
ված Խնու  սի (պատմ. ան վա նումը` Խնունիս) 
թոնդ րակեցի աղանդա վորնե րը:

9 Ծղակ Սբ Ստեփան-
նոս (Սբ 
Գևորգ),
Սբ Հովհաննես

 1 Գյուղի մոտ պահպան վել էր Սբ Աստվա ծա ծին 
վանքը (Ծղաքու վանք), որը 19-րդ դ. արդեն 
չէր գործում: Ծղակից 4 կմ հս-արե վելք` հա-
մա նուն թերա կղզում գտնվող Ադաբաղ(ի) 
եր բեմնի հա յաբնակ գյուղում պահ պանվել էր 
ավե րակ ե կե ղեցին: Ծղակը գավառի մեծ գյու -
ղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1400 հայ բնակ չով: 

10 Կարմունջ Սբ 
Աստվածածին
(Սբ 
Ստեփաննոս),
Սբ Դանիել

 1 Անունը` մոտակա քարե կամուրջից (Խլաթ 
գետի վրա): Գյուղից հարավ` Վանա լճի 
ափին, պահ պան վել էին պատմա կան Աղեթ 
(Աղետ) գյու ղի ավերակները: 13-14-րդ դդ. 
գյուղում ընդօրի նակված բազմաթիվ ձե ռագիր 
մատյանների հի շատականներում հան դի պում 
են Սբ Կարա պետ և Սբ Հակոբ եկե ղե  ցիները: 
Աղեթ գյուղա տե ղիից շուրջ 3 կմ հվ-արևելք 
գտնվում էին մեկ այլ պատմական բնա կա -
վայրի` Վեշտոնքի ա վե րակները: Դարձյալ 
ձեռագիր հիշատա կա րաններից հայտնի է 
գյուղի ե կեղեցու անու նը` Սբ Հա կոբ («ընդ 
հովանեաւ Սբ Յակո բիս և Սբ Սարգ սիս և 
Սբ Գրիգորիս»): Վեշ տոն քի շրջանում էր 
գտ  ն վում նաև Մաղալ խաչ ավերակը (հավա-
նաբար` ուխտատեղի էր):

11 Կծվակ Սբ Գևորգ 
Զորավար

 1 Գավառի մեծ գյուղերից էր` 1914 թ. շուրջ 1300 
հայ բնակչով: Վարչա կա        նորեն 1914 թ. Բիթ լի -
սի Կենտրոնական գա վառի կազմում էր:
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(Կոճերվանք)
Հավանաբար մոտակայ քում գոյություն է ունե-
ցել վանք, որի մա սին, ցավոք, տեղեկություն ներ 
չեն պահ պանվել: Կոճեվանքից շուրջ 4 կմ արլ 
գտնվում էր Արենց կամ Հարենց գյուղա տե ղին, 
ուր պահպանվել էր ավերակ Սբ Աստվա ծա ծին 
մենաստանը (Հա րենց Սբ Աստվածածին): 

13 Կուշտիան 
(Կոշտյան)

 Սբ Ստեփա նոս 
(Սբ Աստվա ծա-
ծին)

1

14 Հերսոնք 
(Երեսունք)

 Սբ Թեոդորոս 
(Սբ Թորոս)

 1

15 Ձորկոնք 
(Ձորկունք)

Սբ Ստեփանոս 
(Սբ Ներսես)

 1 Վարչականորեն 1914 թ. Բիթ լի  սի Կենտ-
րոնական գա վառի կազմում էր:

16 Մատնավանք  Սբ Գևորգ 16-րդ դ. մի հիշատա կա րանում հիշվում է Սբ Պո-
ղոս եկեղեցին: Գյու ղում` նախկին մեհյանի մոտ 
(այդ վայրը կոչ վում էր «Դիվակուլ»), կա ռուց  ված 
էր Սբ Աստվածա ծին ժայ ռա փոր վան քը, որի հիմ-
նա դրումը կա պում են Սբ Թադևոս Ա  ռաքյալի 
անվան հետ: Վանքը կոչվել է նաև Մատ նե վանք, 
Մատներո վանք: Ի դեպ, վանքի մոտ բխում էր 
սրբաց ված «Սբ Թադեի աղբ յու րը»: 

17 Մեծք(ի)  Սբ Ստեփան-
նոս (Սբ Գևորգ)

1 Հիշվում է նաև Սբ Նիկողոս եկեղեցին: Մո-
տա կայքում պահ պան  վել էին 2 մենաս տա  նի 
ավերակներ: Մեծ քը գա վառի մեծ գյուղե րից 
էր` 1914 թ. 1400 հայ բ նակ չով:

18 Նազիկ 
(Նազուկ)

19 Շամիրամ  Սբ Սարգիս  1 Մոտակայքում պահ պան վել էին Սբ Գևորգ 
վանքի ավերակները: Նեմ  րութի ստորոտին 
գտնվում էր Շամիրամի կիսավեր բերդը, որի 
մոտ բխում էր «Շա մի րա մի աղբյուրը»: Վարչա-
կա  նորեն 1914 թ. Բիթ լի  սի Կենտրոնական 
գա վառի կազմում էր:

20 Պատնոցիկ 
(Բադնոց)

Վարչականորեն 1914 թ. մտնում էր Վանի նա-
հան  գի   Արծկե-Ալջավազ գավառի կազմում: 

21 Ջամալդին  Սբ Սարգիս  1
22 Ջզիրոք 

(Ջեզիրե, 
Կղզի)

 Սբ Ստեփան նոս 
(Սբ Ամենա փր-
կիչ), Սբ Մինաս

Գյուղի մոտ պահպան վել էին բերդի ավերակ-
ներ: 

23 Ջրհոր  Սբ Աստվածա-
ծին
 (Սբ Գևորգ)

 1 Ջրհորը կառուցված էր Գր գու  ռի արևելյան 
ստո    րո  տին: Գյուղից մին  չև Նեմ րութ ձգվում են 
քարակույտեր (Գրգուռի եր բեմնի հրա բ խային 
ակ   տիվու թյան հետևան քը), ո րոնք տե ղացիները 
կո չում էին «Բելի ուղտեր և ուղտապաններ» 
(բրբռ` «Ըղտու քարեր»): Գյու ղացի ների շրջա-
նում պահ պանված ավան դա զրույցի հա մա-
ձայն` Հայկ Նահա   պե տի կող մից հայտնի 
բռնա   կալի սպա  նության լուրն այն պիսի սար-
սափ է տա րածել նրա բանա կին սնունդ հաս-
ց նող քա րավանի վրա, որ թե՛ մարդիկ, և թե՛ 
ուղ տերը տեղում քարացել են: Ջրհորից շուրջ 2 
կմ հվ-արևմուտք` ան մի ջա պես Գր գուռի ստո-
րո տին, փռված է Մուս կա վանքի գոգա վո րու-
թյունը (թրք. Mis ka van Çukuru), որը Մուսկի կամ 
Մոսկի դաշտ ա նունով հիշա տակվում է պատ-
միչ Կեղծ (Կար  ծե ցյալ) Շա պուհ Բագ րա տունու 
եր կում` 896 թ. ողբերգա կան դեպ քերի կա պակ-
ցու թ յամբ, երբ Սմ բատ Ա Բագրատու նու բա-
նա կը` իշխան Գագիկ-Ա պու մրվան Արծ րունու 
դա վա ճա նության հե տևան քով, ծանր պար-
տու թյուն կրեց Աղձնիքի (Արզան) արաբ ամի-
րա յի հրո սակներից: 19-րդ դ. վեր ջին այստեղ 
պահ պան վել էին Մուս կավանք (Միս  կա վանք) 
գյուղա տե ղիի ավերակը (մինչև 1880-ական թթ. 
սկիզբը շեն էր և հա յա բնակ), համանուն ավե-
րակ մե նաստանը, որն ուխ տա  տեղի էր: Ջրհորը 
1914 թ. վար չա կա նորեն մտնում էր Բիթ լի  սի 
Կեն տ րո նական գա վառի կազ մի մեջ:
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24 Սոխորթ (Սո-
խուրթ, Սղորդ)

 Սբ 
Աստվածածին

Գյուղի մոտ գտնվում էր Սբ Թադևոս վանքը:

25 Սփռաձոր 
(Սպռաձոր)

 Սբ Ստեփան-
նոս

26 Տափավանք  Սբ 
Աստվածածին
 (Մայր 
Աստվածածին)

 1 Եկեղեցին նախկինում վանք է եղել: Անհատ-
նե րի մոտ պահվել են մեկ տասնյակից ավելի 
ձե ռա գիր մատյաններ (գե րա զանցապես` Ավե-
տա րաններ): Մոտա կայ քում երևում էին վանքի 
ա վե րակներ: Գյուղից շուրջ 2 կմ հվ-արևմուտք 
գտ ն վում էր Զարդա խան գյու ղատեղին, որը 
հա  յա բնակ էր մինչև 1870 -ական թթ.: Տափա-
վան քը գավառի մեծ գյուղե րից էր` 1914 թ. 1200 
հայ բ նակ չով:

27 Փրխուս  Սբ Ստեփան-
նոս

 2 Գյուղում անհատ ան ձանց մոտ պահվել են ձե-
ռագրեր, որոնցից հայտ նի էր «Կարմիր կող Ավե-
տարանը»: Փրխուսը գավառի առավել բազ մա-
մարդ բնակա վայ րե րից էր` 1914 թ. շուրջ 2200 
հայ բնակ չով: Փր խու սից շուրջ 6 կմ հս` Նա զիկի 
լճի հվ-արևելյ ան ափի մոտ գտնվող պատ -
մա կան Խոզուձոր վայրում, պահպանվել էր 
Սողած գյուղա տե ղին (բնակավայրն ա մայացել 
էր 1880-ական թթ. սկզ բին, իսկ հայ բնակչութ-
յունը` տեղա փոխ վել Վան): 16-րդ դ. Սո ղա ծում 
ընդօ րի նակ ված բազ մաթիվ ձե ռագիր մատյան-
նե րից հայտնի է Սբ Խաչ վանքը ( «ընդ հովա-
նեաւ Սբ Թադէոսի օծեալ Խաչին, որ մա կա-
նուն Խոզուձոր ասի» կամ «ընդ հո վանեաւ Սբ 
Խո զու  ձո րու Սբ Խա չին»): Ի դեպ, 1578 թ. գր-
ված ձե ռագրերից մե կում հի շա տակվում է նաև 
գյուղի Սբ Հակոբ ե կե ղե ցին: 

Ծնթ. Խլաթի գավառի բնակավայրերը տրված են ըստ 1880-ական թթ. 
սահմանների (առանց Դատվան, Թուխ և Ուրտափ գյուղերի): 

Դատվան-Ռահվայի գավառակ

Գավառակը (պաշտոնապես` Ռահվայի գյուղախումբ) ընդգրկում էր 
Բիթլիսի (Բաղեշ) Կենտրոնական գավառի հյուսիսային հատվածը: Այն 
տարածվում էր Վանա հարավ-արևմտյան լճափից (արևելքում) մինչև 
Նեմրութ և Գրգուռ լեռնագագաթները (արևմուտքում): Դատվանի գավա-
ռակի կազմում էին նաև նշանավոր Ձորա պահակի (Ռահվայի) լեռնանցքի 
հարավային կողմում տարածվող տափարակը` Ռահվայի դաշտը և Բա-
ղիշոջուր գետի (թրք.` Bitlissuyu) ակունքների շրջանը: Նման սահմաններ 
ձևավորվել էին 1880-ական թթ. կեսերին: Մինչ այդ, վերոհիշյալ լեռնանց-
քից հյուսիս և արևելք` անմիջապես Վանա լճի ափին ընկած բնակա-
վայրերը (ներառյալ գավառակի կենտրոն Դատվանը) վարչականորեն 
Խլա թի գավառի կազմում էին: 20-րդ դ. սկզբին նույն Խլաթից Կենտ րո-
նական գավառին փոխանցվեցին նաև Կծվակ և Ձոր կոնք զուտ հայաբնակ 
գյուղերը, ինչով Դատվանի գավառակի հյուսիսային սահմանը դարձավ 
Նեմրութի արևելյան ստորոտից մինչև Կծվակի թերակղզի ձգվող գիծը: 
Վարչամիավորը սահմանակցում էր հյուսիսից` Խլաթին, արևելքից` Վանի 
նահանգին, հարավից` Ազնվաց ձոր (Գյոզալդարա) և Փարխանդ գա վա-
ռակ-գյուղախմբերին (Կենտրոնական գավառ), իսկ արևմուտքից` Վերին 
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ԾՉուխուրին (դարձյալ Կենտրոնականի գավառակներից): 

Ընդհուպ մինչև Առաջին աշխարհամարտը Դատվանի գավառակը 
գրեթե զուտ հայաբնակ էր (մի քանի գյուղերում հանդիպող քրդերը սա-
կավաթիվ էին): Մեծ Եղեռնի նախօրեին Դատվանն ուներ 7000 բնակիչ, 
որից 6300-ը` հայեր (90%-ը): 1915 թ. տեղի հա յությունը` Բիթլիս (Բաղեշ) 
քաղաքի և շրջակա մյուս գավառակ-գյուղախմբերի հայրենակիցների հետ 
ենթարկվեց զանգվածային բնաջնջման: Փրկվածները խիստ սակա վաթիվ 
էին:

 
#  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
1 Ալամեք 

(Ալամենց)
 Սբ Կարապետ, 
Սբ Սար գիս

Գյուղում և շրջակայքում հայտնի էին Սբ Աստվա-
ծածին, Սբ Կի րա կոս և Սբ Հովհաննես ավերակ 
եկեղեցիները: Ընդ որում, 1-ինը և 3-րդը հիշվում 
են 17-րդ դ. հիշատա կա  րան ներում: Ալամեքը 
հայտնի էր հատկապես իր միջնադարյան իջևա-
նատնով («Ալամենց խան»): 

2 Աղքըձոր 
(Անգեսոր)

 Սբ Սարգիս

3 Բաբշեն 
(Փափշեն)

Սբ Հարություն 
(Ամե նա փր կիչ), 
Չարխափան 
Սբ Աս տ  վա-
ծածին, Սբ 
Ստեփաննոս 

 1 Կար ևս մեկ ավերակ ե կեղեցի` Սբ Սարգիսը: 
Հայտնի էր նաև Լուսա պտուղ Սբ Սահակ  մա-
տուռը, որին կից սրբա զան ուռուտն ուխտա-
տե ղի էր (հատկապես աչքացավով տառա պող-
ների համար): Գյուղի մոտ պահպանվել էր միջ-
նադարյան իջևանա տուն («Բաբշենու խան»):

4 Դատվան  Սբ Թեոդորոս, 
Սբ Սարգիս

 1 Սբ Սարգսի շրջակայքը հարուստ էր հնա գույն` 
13-րդ դ. և ավելի վաղ թվագրվող ուշագրավ 
խաչքարերով: Նշա նա վոր էր նաև գյուղի գրե-
թե կենտրոնում տե ղա դրված «Ցասման խաչը»: 
Դատվանը Հայաստանի հնագույն բնակավայ-
րե րից է: Չի բացառվում, որ տեղանունը կապ-
ված է սեպագիր արձանա գրու թ յուններում հի-
շա  տակ վող Դադա (Դադե) անձ ն  ան վան հետ 
(ի դեպ, Գե ղամ նահապե տի թոռան` Գառնիկի 
որ դիներից մեկի ա նու նը Դատ էր): Կարելի է 
նաև հարա կից գա  վառներում նույ ն  ա նուն մի 
քանի գավառա կենտրոն բնա կավայ րե րի առ-
կա յու  թյու  նից եզ րա  կաց նել, որ Դատ վանը 
հան դի  սացել է միաժա մա նակ և՛ վար չական և՛ 
դա տական իշխանության նստավայր: 10-11-րդ 
դդ., այն է Վասպու րականի Արծ րու նյաց թա-
գա վո րութ յան դարա շրջանում, Դատվանը քա-
ղաքային բարգավաճ բնակավայր էր` իր հայտ-
նի Սենեքերիմի բերդով, որի ավե րակ ները 20-
րդ դ. սկ. պահպանվել էին գյու ղի արլ մասում 
(լճափի մոտ) տեղացի նե րի կող մից «բերդ» 
կոչ վող բլրի վրա: Տեղի հա յերի մոտ շրջա նառ-
վող ավանդա զրույցի հա  մաձայն` Դատ վանը 
Վաս պու րականի Սե նեքերիմ Արծրունի ար-
քայի (968-1021) ամառա նոցային նստավայրն էր 
և ուներ 1500-2000 տուն բնակիչ: Ի դեպ, 20-րդ 
դ. սկ. գյու ղում և շրջա կայ քում պահպանվել 
էին 5 ա վերակ և որպես ուխտա տեղի ծառայող 
եկեղեցի ներ` Սբ Գրի գոր, Սբ Կի րակոս, Սբ 
Սիմոն, Սբ Ստե փանոս, Սբ Քառա սուն Մա նուկ 
(Սբ Քա ռա  սունք), ինչը ևս փաս տում է Դատ-
վանի եր բեմն ի նշանա կալի բնա կա վայր լինելը: 
Դատ վանն իր նշա նա կու թյու նը պա հել էր նաև 
օս ման  յան տի րա պե տ ութ յան սկզբ նական
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շր ջա նում և 16-18-րդ դդ. Վա նի նա հանգի (թրք.` 
eyâlet) հատուկ կար գա վիճակ ունեցող փոքր 
վարչա միավորի` սու բաշի ու թ յան կենտ րոն էր: 
Գյուղը հնուց հայտ նի էր իր նա վա մատույցով, 
իսկ բ նակ   չության մի զգալի մասի հիմնական 
զբաղ մունքը նավա վա րութ յունն ու ձկնոր սու-
թյունն էին: Դատ  վանը գավառակի բազմա-
մարդ բնա կավայ րերից էր` 1914 թ. շուրջ 1500 հայ 
բնակչով:

5 Թուխ 
(Թուղխ)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Գյուղի մոտ պահպան վել էին Եզդիբուզդի 
(Յիզ դիբուզիդ) վանքի ա վերակները: Գյուղի 
բնա կիչները հիմնա կա նում նավավարներ էին:

6 Խախրև 
(Խախռեֆ) 

Սբ Հակոբ 
Մծբնացի

1 Պահպանվել էին նաև կի  սավեր Սբ Սահակ և Սբ 
Ստեփանոս եկեղե ցի ները:

7 Կամախ Սբ Ստեփանոս,
Սբ Քառասուն 
Մանուկ
(Սբ Քառասուն 
Նահա տա- 
կաց)

1 Գյուղի մոտ գտնվում էր «Խաթուն ակ» աղբ-
յուրը, որի շրջակայքում գոյու թյուն ուներ սրբաց-
ված կաղամախուտ: 1880 թ. վերջինս թուր քական 
իշխանություն ների կող մից լրիվ հատ վեց, իսկ 
փայտն օգտա գործվեց Բիթլիսում (Բա ղեշ) կա-
ռուցվող զո րա նոցի շի նա րա րու թ յան համար:

8 Ձվար (Ծվար) Սբ 
Աստվածածին,
Սբ Սարգիս (Սբ 
Գևորգ)

1 Գյուղի մոտ հայտնի էր «Ավագ Խաչ» ուխտա-
վայ րը, որը շրջապատված էր սրբացված ծառերի 
պուրակով, որը 1880 թ. նույնպես արժանացավ 
հարևան Կամախի կա ղա մա խուտի ճակատա-
գրին: Ձվարից շուրջ 2 կմ հս-արև մուտք` Բիթլիս 
քաղաք տանող ճանա պարհին պահպանվել էր 
«Բաշխան» միջնադար յան իջևանատունը: 

9 Մեզրե (Հայ 
Մզրեն)

Սբ Գևորգ

10 Ուրտափ 
(Հուրթափ)

Սբ 
Աստվածածին,
Սբ Գևորգ

1 Դատվանի գավառակի մեծ բնակա վայ րերից էր` 
1914 թ. 1000-1200 հայ բնակչով:

11 Պոռ (Բոր)  Սբ Անանիա 
Առաքյալ,
 Սբ Հարություն 

1 Գյուղում կային երկու ա վերակ եկեղեցիներ` Սբ 
Հարություն և Սբ Սար  գիս: Պոռը հայտնի էր 
իր Սբ Հովհաննես Մկր տիչ վանքով (Պո ռա-
վանք), որը հայտնի ուխ տա տեղի էր: Վանքում 
պահպանվել էին հնա գույն խաչքարեր: Վանքը 
կոչվել է նաև Սբ Գրիգոր Նարեկացի («Պոռայ 
վանքն Նա րեկ»), քանի որ, ըստ ավանդության, 
մի որոշ ժամանակ այս տեղ է գործել Սբ Գրի-
գոր Նարեկացին: Պոռում է ծն վել միջնադարի 
նշա նավոր տաղերգու, ծաղ կող և եկեղեցական 
գոր ծիչ Մկրտիչ Նաղա շը:

 
Ծնթ. Դատվանի գավառակի մեջ մտնող Շամիրամ և Ջրհոր գյուղերը 

տե՛ս Խլաթի գավառում: 

5. Գենջի սանջակ 
Գենջի և Ճապաղջրի գավառներ

Իրար սահմանակից Գենջի և Ճապաղջրի գավառները գրավում էին 
Գենջի սանջակի հյուսիս-արևմտյան` Արածանու (Մուրատ) գետի միջին 
հոսանքն ընդգրկող հատվածը: Վարչական առումով Գենջի գավառի 
կազմի մեջ էր ընդգրկված նաև Հայկական Տավրոսից (այդ հատվածում` 
Արջիքարի լեռներ) հարավ ընկած Փեչարի (Բեչար) գավառակը (պաշ-
տոնապես` գյուղախումբ, թրք.` nahiye), որը գրավում էր Արևմտյան Տիգ-
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Ծրիսի աջակողմյան գլխավոր վտակ Բաթմանաջրի կամ Քաղիրթի օժան-

դակը հանդիսացող Սառոմի գետահովիտը: Գենջի մեջ էր մտնում հա մա-
նուն սանջակի արևելյան մասը` Մուշ-Տարոնի անմիջական սահ մանակ-
ցու թյամբ: Գավառի սահմաններն էին. արևելքում` Սեռոքով կամ Պա լուն-
յաց լեռները, հարավում` Սասունի Խուլփ գավառը և Դիարբեքիրի նա-
հան գի սահմանագիծը, արևմուտքում` Արածանու աջակողմյան Գինեկ 
(թրք.` Göynüksuyu կամ Göneksuya) վտակի ավազանի ջրբաժանը, որով 
Գեն ջը սահմանակցում էր Ճապաղջրին, իսկ հյուսիսում, Հավատամքի 
լեռների արևմտյան ճյուղավորումները, որոնցով բաժանվում էր Վար դո-
յից: Գենջի գավառը կազմված էր մի քանի գավառակ-գյուղախմբերից: 
Հյուսիս-արևելքում` Մշո գավառի արևմտյան ողջ սահմանի երկայնքով 
մինչև Արածանի-Մուրատի հունը, տարածվում էր Մանաշկուտը (Մանա շ-
քութ, նաև` Մալաշքութ կամ Մառաշքութ, պատմ.` Պալունիք): Մյուս գա-
վա ռակ-գյուղախմբերը` Ղամրանը, Գենջը (Կինճ), Թավուսը, Զքթեն 
(թրք.` Ziğdi) և Եղգիկը (թրք.` Yahkik) ընկած էին գետից հարավ` տարած-
վե լով մինչև Հայկական Տավրոս: Մինչև 19-րդ դ. 70-ական թթ. Գենջի 
կենտ րոնն Արածանու ձախ ափին գտնվող Գենջ, ըստ հայկական աղբ-
յուր ների` Բերդ կամ Կինճ բերդավանն էր (թրք.` Kaleköy): Հետագայում 
գա  վառակենտրոն դարձավ փոքր-ինչ դեպի արևմուտք գտնվող հայա-
բնակ Ար դուշեն կամ Արշեն ավանը, որը Տարոնի Սուրբ Հովհաննեսի 
(Եղր դուտի) վանքի 1445 թ. նշանավոր կոնդակում հիշվում է «Առջիշէն» 
ձևով: 1914 թ. այն ուներ շուրջ 300 տուն բնակիչ, որից 35-40-ը` հայեր:

Ճապաղջուրը, ինչպես վերը նշեցինք, գտնվում էր Գենջի արևմտ յան 
հարևանությամբ և ընդգրկում էր Արածանու աջակողմյան Գինեկ վտակի 
ողջ գետահովիտը: Ընդ որում, վերջինիս հյուսիսն ընդգրկում էր 
համանուն գավառակը (գյուղախումբ), իսկ հարավը [ներառյալ Գինեկի 
Կիթջուր (թրք.` Ğaydsuyu կամ İd suyu) օժանդակի ձորահովիտը]` Բուն Ճա-
պաղջուրը: Ճապաղջրի գավառը սահմանակից էր. հյուսիսից, Բյու-
րակն յան կամ Բինգյոլի (թրք.` Bingöl) լեռների արևմտյան ճյուղավորում-
ներով, իսկ արևմուտքից` Սանջակի ու Ջրվեժի (Cavreş Dağı) փոքրիկ լեռ-
նապարերով` Քղիի գավառին (Էրզրումի նահանգ), հարավից, Արա-
ծանու հունով` Գենջի Զքթե և Եղգիկ գավառակներին, հարավ-արևմուտ-
քից` Բալուի գավառին (Դիարբեքիրի նահանգ):

 2 գավառներն էլ մինչև 19-րդ դ. կեսը եղել են դմլիկական կիսանկախ 
իշխանություններ (թրք.՝ hükümet): Դրանով հանդերձ, տեղի բնակչության 
գերակշիռ մեծամասնությունը, ընդհուպ մինչև 19-րդ դ. 40-ական թթ. 
կազմել են հայերը: Սակայն պարբերաբար կրկնվող միջցեղային կռիվն ե-
րը, իսկ 1847-1849 թթ.` Օսմանյան կայսրության կողմից կիսանկախ քրդա-
կան իշխանությունների դեմ կազմակերպված ռազմական արշավանքներն 
անդառնալի հարված հասցրին հայ բնակչությանը, ինչի հե տևան քով 
բազմաթիվ բնակավայրեր հայաթափվեցին կամ ամայացան: Գենջի և 
Ճապաղջրի հայազրկումը շարունակվեց նաև հետագա տասնամյակներին, 
հատկապես համիդյան «զուլումի» տարիներին: Մաս նա վո րապես 1895-
1896 թթ. հայկական կոտորածներն այստեղ ուղեկցվեցին զանգվածային 
բռնի կրոնափոխությամբ: Ընդ որում, դեպքեր են գրանցվել (օրինակ` Ճա-
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պաղջրում), երբ քրիստոնեությանը վերադառնալու փորձերն ավարտվել 
են նոր ջարդերով: Արդյունքում Գենջի և Ճապաղջրի հայ բնակչությունը 
20-րդ դ. սկզբին խիստ նվազել էր` կազմելով փոքրամասնություն: Մեծ 
եղեռնի նախօրյակին 2 գավառներում հայեր էին բնակվում 4 տասնյակից 
մի փոքր ավելի գյուղերում, մինչդեռ 1860-1870-ական թթ. վերջիններիս 
թիվն ավելի քան 7 տասնյակ էր (ցավոք, տվյալների պակասը հնարա վո-
րություն չի ընձեռում ավելի ամբողջական տեղեկություններ ներկայաց նել): 
Հարկ է նշել, որ հայերի երբեմնի տեղաբաշխվածության մասին որո շա կի 
պատկերացում կարելի է կազմել Գենջի և Ճապաղջրի հայեցի գյու ղա -
նուն ներից, որոնք ըստ առանձին գավառակների (գյուղա խմբերի) ստորև 
ներկայացնում ենք ընթերցողի ուշադրությանը.

1. Գենջի գավառ.

ա) Եղգիկի գավառակ. Դարբաջուր (Թարփաջուր), Հավրեկ<Ավերակ, 
Նախչիրիկ<Նախաջրիկ՞, Սմախ<Ծմակ, Վարդակ:

բ) Զքթեի գավառակ. Աշքասոր<Աչքաձոր, Արմաշեն, Դինա սոր<Դի-
նաձոր, Խորջուր, Խութ, Հեգասոր (Hegasur)<(Հ)Էգեձոր-Այգեձոր, Ջան-
սոր<Ճան(ա)ձոր:

գ) Թավուսի և Ղամրանի գավառակներ. Ախշենիկ<Աղսնիկ-Աղձ-
նիք՞, Բերդակ (Pertak), Էզքար<Այծքար, Թաղիկ, Խաչիկ (Տարոնի Սուրբ 
Հովհաննես-Եղրդուտի վանքի 1445 թ. հայտնի կոնդակում` «Խաչկաւնք»-
«Խաչկօնք»), Սինդար<Սմպար (հիշվում է 1445 թ.` նույն փաստաթղթում), 
Սերկևիլ<Սերքևիր (քրդ.-զազայերեն՞- Sârkâvir, 1445 թ. նույն փաստա-
թղթում` «Սերկևիլիկ»): 

 դ) Փեչարի գավառակ. Անաշխուտ, Առվտնոց (Abidos, հիշվում է 1445 
թ.` նույն փաստաթղթում), Ատաղսոր (Atağsur)<Ատաղ(ձ)ձոր, Արգելք 
(Arkılır, հիշվում է 1445 թ.`նույն փաստաթղթում), Զանգիսոր<Ծաղկիձոր, 
Խոսոր<Խորձոր, Կորմիկ<Կորմրիկ կամ Կորմրիչ (հիշ վում է 1445 թ.` 
նույն փաստաթղթում), Հասիկ<Հացիկ, Հեգեքոզիր (Hegekozir)<Այ գե կո-
ծեր՞, Մռզոն (Mazrun, 1445 թ. նույն փաստաթղթում` «Մռզաւն»), Նաքսոր 
(Naksur)<Նիգձոր՞, Շատոս (Şatos)<Շատոց, Սերթուտ (Ser tut)<Ցրտուտ, 
Վանգիսոր (Vangisor)<Վանքիձոր (գյուղանունից պետք է ենթադրել, որ 
մոտակայքում եղել են մենաստանի ավերակներ), Վարդուկ կամ Վարդոն 
(Varton), Քարզել (Karzel)<Քարծեր՞, Քարուտ (Argat, հիշվում է 1445 թ.` 
նույն փաստաթղթում), Օ(Ո)սկենոց կամ բրբռ.՝ Հոսկենոց (Husgünüs): 

Ճապաղջրի գավառ.
ա) Բուն Ճապաղջուր. Աղբիկ, Արմութաղ (Ermutağ), Բերդառաջք 

(Berderaç), Գյորիզ<Կոհառիճ, Գոչան (Գինեկի ձախակողմյան օժանդակը), 
Եղիկ, Հափսոր (Hepsur)-Ապիթոռ (հիշատակվում է 1643 թ. մի ձեռագրում), 
Ղայթ կամ Ղիթ<Կիթ (այստեղից Գինեկի ձախակողմյան օժանդակ Կիթ-
ջուր գետակի, ինչպես նաև` Կիթառիճ կամ Կթռիճ հնագույն բերդի 
անվանումները), Չաքվան<Ձագվան՞, Պաղիկ (Bağik), Ջերմուկ (Çermuk 
կամ Çermik` նույն գյուղից հյուսիս բարձրացող լեռնագագաթը), Ջրիկ՞ 
(Çiriş), Տանձուտ (Tanzut), Փարախկոնք (Վերին և Ներքին, Perhangök), 
Քարթալ: 
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Ա
Ծբ/ Գյույնուք-Օղնուտ. Ազիզան<Արիզան<Երիզա (Ն. Ադոնցի վերա-

կանգ նումը), Ակնիկ (Eğnik), Աղագեղ, Արջուկ<Արջոնք՞ (Arçük), Ջրիկ 
(Çirik), Սաղնիս կամ Սառնիս<Ծախանիստ (մոտակայքում գտնվող պատ-
մական բերդի անունից), Սևիկ (Վերին և Ներքին), Քրմաչեք:

Հոգևոր առումով Գենջի Մանաշկուտ գավառակը (գյուղախումբ) և 
Ճապաղջրի գավառը մտնում էին Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի թեմի 
մեջ: Գենջի Արածանուց հարավ ընկած գավառակները գտնվում էին Մշո 
Սուրբ Հովհաննես (Եղրդուտի) վանքի իրավասության ներքո, ինչն 
արձանագրվել է նախորդ հոդվածում արդեն հիշված 1445 թ. նշանավոր 
կոնդակում: 

1915 թ. թե՛ Գենջի և թե՛ Ճապաղջրի հայ բնակչությունը ենթարկվեց 
զանգվածային կոտորածի: Փրկվել հաջողվեց միայն անհատների, որոնք 
ցրվեցին այլևայլ վայրեր: Ի դեպ, սիրիահայերի շրջանում մինչ օրս 
հանդիպում է Ճապաղջուրյան ազգանունը: 

Ստորև ներկայացված 2 գավառների հայաբնակ գյուղերի ցանկում մի 
փոքր խախտել ենք նախորդ հոդվածներում ընդունված սկզբունքը` 
դրանցում ներառելով նաև 19-րդ դ. վերջին տասնամյակներին և 20-րդ դ. 
սկ. հայաթափ եղածները: Կարծում ենք, դա ընթերցողին ավելի հստակ 
պատկերացում կտա Գենջում և Ճապաղջրում տեղ գտած հայաթափման 
ծավալների մասին:

I. Գենջի գավառ (հայաբնակ գյուղերը)
ա. Գենջ, Եղգիկ, Զքթե, Թավուս և Ղամրան գավառակներ

# Բնակավայր Եկեղեցի Դպրոց Այլ տեղեկություններ
1 Առաքել Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
2 Արշեն (Արդուշեն, Առջիշեն)  Սբ Պողոս  1 Ինչպես ավանում, այն պես էլ շրջա-

կայքում պահ  պան վել էին 5-6 ա վերակ 
ե կե ղեցիներ և հայ կական ուխ  տա տե-
ղիներ: Նշված սրբա վայ րերից մեկը, 
որը քա  րաշեն էր և կա մարա կապ, տե -
ղացի ները կո չում էին «Վանք» ( հա -
վա  նա բար երբեմնի մե նաս տան էր): 
Արշե նից շուրջ 4 կմ հվ-արևելք` Արա-
ծանի-Մուրատի ձախ ափին գտն վում 
էր գավառի միջ նադարյան կենտ րոն 
Գենջ կամ Գեն ջե (հյր. Գան ձի, հ նա-
րավոր է նաև՝ Գան ձակ) բերդա վանը: 
Պահ պանվել էր հա մա նուն կիսավեր 
բերդը: Բնակավայրը վերջնա կա նապես 
հայաթափ է եղել 1840-ական թթ.:

3 Արծենք (Արզինք)
4 Դիարիբոք (Եղգիկ)
5 Դիարիբոք (Զքթե)
6 Դուշմալան (Թյուշմալան)
7 Թալ Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
8 Խորձավանք (Խոսրովանք)  Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.: 

Հավա նա բար ժամանակին մո տակայ-
քում գոյություն է ունեցել մենաստան, 
ինչ պես երևում է գյուղա նու  նից, որը 
քրդերի շըր ջա նում հայտնի էր Դե րիկ 
անունով (Derikê-«վանքի գյուղ»):
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9 Խորջուր (Կորեկջուր՞) Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.: 
Նույ նաց   րել ենք 1445 թ. Տա րոնի Սբ 
Հով հաննես-Ե ղրդու տի վան քի կոն-
դա կում հիշվող Կո րեկ ջուր բնակա-
վայրի հետ: 

10 Խմարան (Ղամարան) եկեղեցի
11 Կոպար (Քուփար)
12 Կռնոս (Գռնոս)
13 Կրընկան (Գրընգան)  եկեղեցի
14 Ճապկնուտ (Ջավկնուտ, 

Ջանուտ)
 եկեղեցի

15 Մոդան Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
16 Շեն (Սին) Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
17 Ուլիա (Վերինգեղ ՞) Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
18 Չմահենի (Չմայենի) Հայաթափվել է 1890 -ական թթ.:
19 Վալեր (Վալիր) Զքթեի կենտրոնն էր:
20 Վերս (Վերսիկ) Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
21 Փարչանչ Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
22 Փունարաղաջի 

(Ծառաղբյուր)
Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:

23 Քարուտ
24 Քխմուտ (Քախմուտ, 

Կաղա մախուտ)
 եկեղեցի

 
բ. Մանաշկուտ (Մալաշքութ, Մառաշքութ)

#  Բնակավայր Եկեղեցի Դպրոց Այլ տեղեկություններ
1 Անգակ (Անկակ)
2 Բոգլան (Պոկլան)  Սբ Սարգիս Մանաշքութի կենտրոնն էր:
3 Խարաբա (Խա-

րա բա-Բարբաս, 
Պորպես, 
Ձյունկերտ)

 եկեղեցի Նույնացվում է պատ մա կան Ձյունկերտ 
քաղաքի հետ, որը, 6-րդ դ. վերա կա -
ռուց վելով պարսից Վախթանգ զորա-
վա րի կողմից, ի պատիվ վեր ջի նիս կնոջ՝ 
վերանվան վել է Պարպես կամ Պոր պես: 
Ձյունկերտի Կաթո ղիկե եկեղեցու մուտքի 
առջև է թաղվել 640 թ. ա րաբական հրո-
սակներին Գրգուռ լե ռան մոտ առա ջինը 
կազ մա կեր պված դիմադրութ յուն ցույց 
տված Տիրան Մամիկոն յան իշխանը, 
որին Հով հան Մամիկոն յան պատ միչն 
անվա նում է «Հա յոց մարզ պան»:

4 Կծու (Գձու)  Սբ Դանիել

5 Կվարս (Քիրվազ, 
Կուառս)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Տարոնի, հնագույն բնա կավայրերից էր, 
որը պատ միչ Զենոբ Գլակը ան վանում 
է գյուղա քա ղաք: Ըստ ավանդու թ յան՝ 
հիմ նա դրել է հնդիկ քուրմ Գիսանեի 
որ դի Կուառը, որի անունով էլ կոչվել 
է Կուառս>Կ վարս: Կուառի կողմից տե-
ղում հաստատ ված հոր կուռքի համար 
բնա կավայրը հայտնի էր նաև Գիսանե  
անվամբ: Նույն հեղինակի ակնե րևորեն 
ուռ ճացված տվյ ալ ների համաձայն Կու-
առ սը, որն Իննակ նյան մեհյանի հար-
կա տու 12 դաստա կերտներից մեկն 
էր, ուներ 3012 «երթա հա մար» (ծուխ): 
Քրիս  տո նե ության ընդունու մից հե-
տո Կուառսը մտել է Գլակավանքի 
կամ Սբ Կարապետի թեմի մեջ: 
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Վաղ միջնա դարում Տա րոնի արև մտյան 
հատ   վածում ձևավոր ված Պա լունիք 
(«Պա  լունեաց երկիր») գա  վառի կենտ-
րոնն էր: Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 
կող մից Կուառսի մերձակայքում հիմն-
վել է մենաստան, ուր ամփոփվել են 
սրբերի նշխարներ: Ա մե  նայն հա վա նա-
կա նու  թյամբ այդ վանքը գտն վել է 20-
րդ դ. սկ. մոտակա Շեյիդ կամ Շեհիդ 
լեռան (արաբ.` šähid-«վկա, նահատակ») 
սր բա վայրի տեղում, ո րը հարգի էր 
նաև քրդերի շրջանում: 1914 թ. Կվար սը 
վարչակա նորեն մտ նում էր Մշո գավառի 
մեջ, թեև աշ խար  հա գրորեն ավելի կապ-
ված էր Մա նաշ  կուտին և որպես կանոն՝ 
եղել է Գենջի սանջակի կազ մում: Գյու-
ղի մոտ էր գտ նվում նաև Գյում բեթ-
ներ (Վերին և Ներքին) տե ղավայրը, 
ո րը Սբ Կարապետի ոչխարի հո տե րի 
մակաղատեղին էր: Մի ա ժամանակ Վե-
րին Գյումբեթը հայտնի ուխ տատեղի էր: 
1914 թ. Կվարսը Գենջի մեծ գյու ղերից էր` 
շուրջ 1200 հայ բնակչով: Ուշագրավ է, որ 
գյուղի հայերի հիմն ա կան զբաղմունքն 
ա նաս նապահությունն էր, ուստի նրանք 
քոչ վո րական կյանքով էին ապրում և 
աչքի ընկնում իրենց քաջությամբ ու 
մար տունակությամբ:

6 Կվարս, Վերին Վերևինի ագարակը:

7 Հասանբեկ (Դերե 
Հասանբեկ)

Հայաթափվել է 1890 -ական թթ.:

8 Ղալաբան 
(Խալաբեն)

9 Մալաբերմի 
(Բայրաման)

Հայաթափվել է 1890 -ական թթ.:

10 Նորեկ
11 Պողե (Բողիկ)  եկեղեցի 

12 Վեսիմըրգ 
(Ոսիմերգ, Մուշե-
ղամարգ՞)

Հայաթափվել է 1890 -ական թթ.: Գյուղից 
շուրջ 4 կմ հվ գտնվում էր Խաչիկ կամ 
Խաչորիկ երբեմնի հայաբնակ գյու ղը: 

13 Փարխու  Սբ Հակոբ Տարոնի Սբ Հովհաննես (Եղրդուտի) 
վան  քի 1445 թ. հայտնի կոնդակում հիշ-
վում է Փարխավ ձևով («Փարխաւ և 
իւր մզրէքն»): Եկեղեցու անունը ճշտել 
ենք 1548 թ. գյուղում գրված մի ձեռագրի 
հիշատակարանի հիման վրա:

գ. Փեչար (Բեչար)

# Բնակավայր Եկեղեցի Դպրոց Այլ տեղեկություններ
1 Անդև (Անտիվ)  եկեղեցի
2 Դալանե(կ)
3 Եղմուկ (Եղմուրք)
4 Հերեզին
5 Հերքին
6 Մզակ  եկեղեցի (2)
7 Մուրդարեկ
8 Նորշեն
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9 Պարավ (Բարաֆ) Հայաթափվել է 1870-1880-ական թթ.:
10 Րիզ  եկեղեցի (3)
11 Փեչար (Բեչար)

II. Ճապաղջրի գավառ (հայաբնակ գյուղերը)
ա. Բուն Ճապաղջուր

 #  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
1 Դարբասան 

(Դարվազան)
2 Դիք (Դըք)
3 Թակուրան 

(Թաքոլան)
Հայաթափ է եղել 1890-ական թթ.:

4 Թոյիրեկ Հայաթափ է եղել 1890-ական թթ.:
5 Խարաբա Հայաթափ է եղել 1870-1880-ական թթ.:
6 Ղարիբ Հայաթափ է եղել 1870-1880-ական թթ.:
7 Ճապաղջուր 

(Չևլիկ, Չավլիկ)
 Սբ Գևորգ, Սբ 
Հակոբ

 1 Կիսա վեր բերդին կից ա  վանն էր, որի 
պատ ճա ռով կոչվում էր Չևլիկ< թրք. 
Çiftlik- «ագարակ»: 

8 Մատրակ 
(Մադրաք)

 Սբ Կիրակոս  1

9 Մուշիկ (Մուշեկ) Հայաթափ է եղել 1870-1880-ական թթ.:

10 Մուսյան

11 Շինակ (Շնակ, 
Սնակ)

Հայաթափ է եղել 1870-1880-ական թթ.:

12 Սիմձոր (Սևձոր)
13 Փարխանդ 

(Ֆախրան)
 եկեղեցի  1

բ. Գյոյնուկ (Օղնուտ)

 #  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ

1 Ալիփիրան 
(Ալիփունար)

 Սբ Աստվածածին
 (Ս Թորոս)

 1 Մոտակայքում կային 2 ավերակ 
վանքեր:

2 Բադրան  եկեղեցի Հայաթափվել է 1870-1880-ական 
թթ.:

3 Թոխլիան (Թոքոլան, 
Թորգոման)

 Սբ Աստվածածին

4 Կլեն (Կյալեն, Բերդ)  Սբ Սարգիս 
 (Սբ Կիրակոս)

5 Ղարղաբազար  եկեղեցի Հայաթափվել է 1870-1880-ական 
թթ.:

6 Ցախավել 
(Սախավերան)

Հայաթափվել է 1870-1880-ական 
թթ.:

7 Օղնուտ  Սբ Գևորգ, Սբ 
Կարապետ

 1 Գավառակի կենտրոնն էր: Մոտա-
կայ քում է գտ նվել պատ մական 
Եղանց կամ Եղնուտ (Ողնուտ) 
բեր դը:
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Summary

HISTORICAL AND DEMOGRAPHIC IMAGE OF WESTERN ARMENIA ON 
THE EVE OF THE ARMENIAN GENOCIDE

Part six: The northern, eastern and western provinces of Bitlis vilayet

Gegham M. Badalyan

Key words - Bulanukh, St. Daniel Monastery, Liz  melikate, 
Yondzhalu melikate, Manazkert, Vardo, Datvan-Rahva, Genji, 
Chapaghdzhur, self-defense of the Upper Bulanukh.

We would like to present to the reader’s attention the following districts of 
3 sanjaks of Bitlis Vilayet - Bulanukh, Manazkert, Vardo (Mush sanjak), Khlat or 
Akhlat with a small district - Datvan Rahva (Bitlis central sanjak), Genji, 
Chapaghdzhur (Genji sanjak). These administrative units occupied the northern, 
eastern and western parts of the vilayet. Among the most Armenian-populated 
areas of Western Armenia were Bulanukh and Khlat (with Datvan). In these ad-
ministrative units the Armenian population was overwhelming until 1915, par-
ticularly in the first two districts - 65-68%, and in the group of Datvan villages 
- 90%. The number of the Armenian population in other districts has declined 
due to well-known circumstances, although here, too, on the eve of the First 
World War one could still find many “islands” of the Armenian population. 
Genji and Chapaghdzhur sanjaks and Vardo village especially suffered from eth-
nic cleansing   resulting from regular devastating battles that were motivated 
by Kurdish elders in the 18-19 centuries and were accompanied by mass pene-
tration of new tribes. In the 30-40-ies of the 19th century the Turkish govern-
ment was deliberately populating by Kurds most of the land abandoned by the 
Armenians, and the 60-70-ies of the same century they were joined by the 
Caucasian mountaineers and some Turkic-speaking ethnic groups. As a result of 
such a policy at the end of the 19th century the districts of Manazkert, Vardo, 
Genji and Chapaghdzhur significantly lost their national character, becoming 
areas mainly populated by alien tribes.
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Резюме

ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 
НАКАНУНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

Часть шестая: Северные, восточные и западные уезды 
Битлисского вилайета

Гегам М. Бадалян

Ключевые слова - Буланух, монастырь Св. Даниила, ме-
ликство Лиз, меликство Йонджалу, Маназкерт, Вардо, Датван-
Рахва, Гендж, Чапахджур, самооборона Верхнего Булануха.

Вниманию читателя представляем следующие уезды 3-х санджаков ви-
лайета Битлис -  Буланух, Маназкерт, Вардо (Мушский санджак), Хлат или 
Ахлат с малым уездом Датван-Рахва (Битлисский центральный санджак), 
Гендж, Чапахджур (санджак Гендж). Данные административные единицы 
занимали северную, восточную и западную части вилайета. Среди них  
наиболее армянонаселенными районами Западной Армении были Буланух и 
Хлат (вместе с Датваном). В данных административных единицах армянское 
население составляло подавляющее большинство до 1915 года, в частности, 
в первых двух - 65-68%, а в селах Датвана - 90%. Численность армянского 
населения других уездов снизилась в связи с известными обстоятель-
ствами, хотя и здесь тоже, накануне Первой мировой войны по-прежнему 
встречались многие «островки» армянского населения. Этнической чистке 
подверглись в особенности санджаки Гендж и Чапахджур, а также уезд 
Вардо в результате регулярных племенных опустошительных сражений 
спод вигнутых курдскими старейшинами в 18-19 вв., которые сопро вожда-
лись массовым проникновением новых племен. В 30-40-х годах 19-го века 
османское правительство намеренно заселяло курдами большинство земель 
пренадлежавших армянам, а в 60-70-х годах того же века к ним присое ди-
нились кавказские горцы и некоторые тюркоязычные  этнические группы. 
В результате такой политики уже в конце 19-го века уезды Маназкерт, 
Вардо, Гендж и Чапахджур значительно утратили свой национальный 
харак тер, став районами в основном заселенными иными племенами.


