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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ
Քարահունջի մասին առաջին անգամ ես իմացա
Մոսկվայում, 1995 թվին: Քանի որ ես ծնվել եմ
Քարահունջից ընդամենը մի քանի կմ հեռավորության
վրա գտնվող բնակավայրում, և այդ տեղանքը առաջին
անգամ ինձ ցույց է տվել հայրս դեռևս անցած դարի 50ական թվականներին, երբ ես 10-11 տարեկան էի, ինձ մոտ
իսկույն ցանկություն առաջացավ ծանոթանալու այդ
խորհրդավոր նախապատմական կառույցի հետ: Ես
նույնիսկ կազմեցի աշխատանքի նախագիծ, բայց, ցավոք
սրտի, ինչպես ասում են, ոչ միշտ է, որ մեր ցանկությունները համապատասխանում են մեր հնարավորություններին:
Անցան տարիներ, բայց իմ նախագծերը մնացին միայն
թղթի վրա: Վերջապես, 2013թ . տեղի ունեցավ Քարահունջ
իմ առաջին այցը: Ինչ որ ես տեսա այնտեղ, գերազանցեցին իմ բոլոր հիշողություննեերը, սպասումները,
պատկերացումները այդ սրբավայրի մասին:
Իմ առաջին ուղևորությունը կարճ էր, և ես չհասցրեցի
իմանալ այն, ինչ նախատեսված էր: Երկրորդ անգամ
Քարահունջում ես եղա 2 014թ . մայիս ամսին: Շփում
ունեցա տեղացի բնակիչների հետ, ծանոթացա գիտնականների տարբեր, երբեմն ոչ այնքան համընկնող մտքերի
հետ այդ հիասքանչ նախապատմական կառույցի տարիքի և գործնական նպատակների վերաբերյալ:
Համադրելով տարբեր մասնագետների հետազոտությունների արդյունքները` ինձ մոտ շատ հարցեր առաջացան: Հիմնական հարցն, իհարկե, այն է, թե ժամանակակից հնագետների կողմից, հատկապես հայկական և
ռուսական,
այդ
հանելուկային
նախապատմական
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կառույցը ինչու՞ է այդքան թույլ ուսումնասիրվում: Մի՞թե
ցանկություն չկա վերջ դնելու հիանալի կառույցի տարիքի
և գործնական նպատակների վերաբերյալ տարաձայնություններին:
Քարահունջը
ամբողջ
աշխարհի
հնագետների համար անվիճելի հետաքրքրություն է
ներկայացնում, սակայն նա աշխարհի ամենաքիչ
ուսումնասիրված հուշարձաններից է:
Որոշ հետազոտողներ ընդունում են, որ այդ առեղծվածային տարածքում մ.թ.ա. V հազարամյակում գործել է
աստղադիտարան, մյուսները` կարծում են, որ այդ
համալիրը ունեցել է միաժամանակ երեք նպատակ: Այն
գործել
է
որպես
աստղադիտարան,
որպես
հուղարկավորման կենտրոն և որպես հնագույն հայերի
աստծո տաճար:
Գիտնականները նշում են, որ շատ բանով
Քարահունջը հիշեցնում է հռչակավոր Ստոունհենջը:
Երկու հուշարձաններն էլ կառուցվել են որոշակի
նպատակների համար:
20-րդ դարի վերջում անգլիացի հայտնի աստղագետ
Ջերալդ Հոքինսը, ով հայտնի է հնագիտական իր
հետազոտություններով, և Ջ.Վայթը, եկել են այն եզրակացության, որ Ստոունհենջը քարե դարի մեծ աստղադիտարան է եղել:
Բրիտանացի աստղագետ Դանկան Ստիլի կարծիքով`
Ստոունհենջը տիեզերական աղետների կանխագուշակման համար է ծառայել:
Այս կարծիքները շատ հետաքրքիր և առեղծվածային
են: Առայժմ չկա ոչ մի գործնական տվյալներ մարդկանց
մասին, որոնք կառուցել են Ստոունհենջը:
Առաջին հետազոտողները Ստոունհենջ շինության
կառուցումը կապել են դրուիդների հետ, այսինքն
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Բրիտանական կղզիների բնիկ բնակչության` քրմերի հետ:
Բայց, կելտերը, ինչպես հայտնի է, հայտնվել են
կղզիներում մ.թ.ա. II հազարամյակի դարամիջում:
Բազմաթիվ
հետազոտությունների
և
պեղումների
արթյունքները ցույց են տալիս, որ Ստոունհենջը
կառուցվել է ավելի վաղ ժամանակաշրջանում: Եթե ոչ
կելտերը, ապա ով է կառուցել Ստոունհենջը:
Երկրորդ, գիտնականները հաստատում են, որ
Քարահունջի կառուցումը մոտավորապես վերաբերում է
7500թ. մ.թ.ա, այսինքն մինչ ներկա Հայաստանի և
զարգացած քաղաքակրթությունների տարածաշրջանի
հայտնաբերումից 1,5-2 հազարամյակ առաջ: Հայտնի է, որ
հարավային Կովկասի «Քուր-Արաքսյան» մշակույթի
ակունքը, հնարավոր է, հասնում է IV հազարամյակ
մ.թ.ա:
Ժամանակակից Երևանին մոտ գտնվող «Շենգավիթ»
բնակավայրը
«Քուր-Արաքսյան»
մշակույթի
վառ
օրինակն է:
Վերը նշված պատմական ակնհայտ անհամապատասխանությունները խոսում են այն մասին, որ մենք
Քարահունջի մասին շատ քիչ բան գիտենք: Ես համոզված
եմ, որ որոշ ժամանակ անց գիտնականները կգտնեն շատ
կարևոր և հակասական հարցերի պատասխանները:
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Հայաստանում գտնվում են մեծ քանակությամբ հազարամյակների պատմություն ունեցող հնագիտական հուշարձաններ: Վերջին տարիների ընացքում Հայաստանում
հնագետները տարբեր ուղղություններով կատարում են
շատ ապշեցուցիչ հայտնագործություններ:
Հայաստանում գտնվող քարանձավներից մեկում գտնվել է
աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկը: Հայաստանի հարավարևելքում հայտնաբերել են աշխարհում մինչև հիմա հայտնաբերված ամենահին մարդու գլլխուղեղը: Արենիի քարանձավներում գտնվել են գինեգործական արդյունաբերության և
պահպանման աշխարհում առաջին շինությունը: Մեծամորում հայտնաբերել են ձուլման գործարանններ, որոնցում
6000 տարի առաջ վերամշակել են երկաթ, ոսկի, պղինձ, ցինկ,
սնդիկ: Հայաստանում գտնվել են պետրոգլիֆներ, որոնց
հասակը 13-14 հազար տարի է:
Հայաստանի հարավային մասում` Սիսիան քաղաքի
մոտակայքում, գտնվել է հնագույն մեգալիթյան համալիր,
որն իրենից ներկայացնում է երկու հարյուրից ավելի
ուղղահայաց կանգնած, մինչև 3 մետր բարձրություն
ունեցող քարեր (մենհիրներ), որոնք զբաղեցնում են 3
հեկտարից ավելի տարածք: Քարերի կեսից ավելին ունեն
անցքեր, որոնց տրամագիծը կազմում է 5-7 սմ:
Գիտնականների կարծիքով այդ քարերը օգտագործվել
են աստղեր դիտարկելու համար, իսկ այդ տեղում եղել է
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աստղադիտարան, որը հիմնվել է մոտավորապես 7 հազար
տարի առաջ:
Համալիրն ուսումնասիրելու նպատակով, 1994-1997թթ.
ակադեմիկոս Պարիս Հերունու ղեկավարությամբ կազմակերպվել են գիտահետազոտական արշավներ, որոնց ընթացքում չափվել են տեղանքի մագնիսական շեղումը,
աշխարհագրական կոորդինատները, հուշարձանի չափերը
և այլն:
Հետազոտությունները ապացուցել են, որ հուշարձանի
տարիքը 7000 տարուց ավել է: Այն եղել է Արևի Աստծո
տաճար, հնագույն ճշգրիտ աստղադիտական գործիք և
խոշորագույն համալսարանական կենտրոն:
Պ.Հերունին, համեմատելով Քարահունջը Շոտլանդիայում գտնվող Քալենիշի, Ֆրանսիայում գտնվող Քարնակի և
Իռլանդիայում գտնվող Նյու-Գրենջի հետ, եկել է այն եզրակացության, որ աստղագիտության մշակույթի սկզբնաղբյուրը եղել է Հայաստանը:
Պ.Հերունու կարծիքն այն մասին, որ Քարահունջը եղել է
աստղադիտարան, սկզբում կասկած է առաջացրել: Այժմ
աստիճանաբար աճում է նրա կողմնակիցների քանակը:
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր,
Ռուսաստանի գիտություների ակադեմիայի աստղագիտության բյուրոյի գիտական խորհրդի անդամ
Նիկոլայ
Գեննադևիչ
Բոչկարյովը, հայտնի հետազոտող Օլեգ
Ստալյարովը նուլնպես եկել են այն եզրակացության, որ
Քարահունջը աստղադիտարան է:
2010 թ. սեպտեմբեր ամսին Օքսֆորդի համալսարանի և
Մեծ Բրիտանյայի աշխարհագրական թագավորական
միության աշխատողների հետազոտությունները ցույց են
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տվել, որ Քարահունջը տարբերվում է մյուս այդ կարգի
աստղադիտարաններից:
Աշխարհագետ Նիկոլաս Հովարդն ասել է. «Այդ
հնագույն աստղադիտարանը տարբերվում է նմաններից,
օրինակ Ստոունհենջից, Կարնակից քարերի վրա գտնվող
անցքերով»:
Հերունու ստացած արդյունքների հետ համաձայն է եղել
աշխարահառչակ գիտնական, պրոֆեսոր Ջոն Հոքինսը: Նա
նշել է, որ որոշ պարամետրերով Քարահունջը Ստոունհենջի համեմատ ունի առավելություն:
Վաչագան Վահրադյանի հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայկական Քարահունջի և
բրիտանական հայտնի Սքուունհենջի մեջ կան շատ
նմանություններ, որոնք կարող են վկայել բրիտանացիների
և հայերի մշակութային ընդհանրության մասին: Բացի
դրանից` Վ.Վահրադյանը գտել է նմանություն Քարահունջի,
Ստոուոնհենջի և Պորտասարի միջև:
Երկար հետազոտություններից և հաշվարկներից հետո
գիտնականը եկել է գիտական ապշեցուցիչ հետևության –
Քարահունջի ճարտարապետությունը Անգղ համաստեղության երկրային արտացոլումն է:
Հարցեր են ծագում. 1) այդպիսի ցնցող պատմական
համալիրը ինչու՞ է աշխարհի ամենավատ ուսունասիրված
հնագիտական
հուշարձաններից
մեկը,
2)
ինչու՞
Քարահունջը մինչև այժմ չի ներառված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
համաշխարհային
մշակութային
ժառան-գության
հուշարձանների ցանկում:

Ակադեմիկոս Գ.Ե. Տրապեզնիկով
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1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀՐԱՇՔՆԵՐԻ ԵՐԿԻՐ Է
Հայտնի է, որ Հայաստանը աշխարհի քաղաքակրթության ամենահին և ամենահետաքրքիր վայրերից մեկն էֈ
Հիշենք ամերիկացի հայտնի նկարիչ և հասարական
գործիչ Ռոքուել Քենթի խոսքերը. «Հայաստանը հրաշքների երկիր է... Եթե ինձ հարցնեին, թե որտեղ մեր մոլորակի վրա կարելի է հանդիպել ավելի շատ հրաշքների, ես
ամենից առաջ կտայի Հայաստանի անունը... Ակամա
ապշում ես, որ աշխարհի այս փոքր անկյունում կարելի է
հանդիպել այնպիսի հուշարձանների ու այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող են դառնալ ամբողջ աշխարհի զարդն
ու հպարտությունը: Թող երիցս փառավորյալ լինի հողը
հայկական, տաղանդների օրրանը, մեծ սխրանքների
օրրանը»:
Որոշ գիտնականների կարծիքով մինչեւ մ.թ.ա. 4-3
հազարամյակը սկսվել է հայերի նախնիների միգրացիան
դեպի հարավ, հյուսիս, արևելք և արևմուտք: Նրանք այլ
երկրներում
տարածել
են
արևի
պաշտամունքը,
փոխանցել
հազարավոր
տարիների
ընթացքում
կուտակված գիտելիքներֈ Գերմանական հնագետներ
Սվարցը և Մաունդերը, անգլիացի պատմաբան Օլքոթը,
դեռեւս 20-րդ դարի սկզբում գրել են, որ առաջին մարդիկ,
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ովքեր բաժանել են երկինքը համաստեղությունների,
ապրել են, ոչ թե Եգիպտոսում, ոչ թե Բաբելոնում, այլ
պատմական Հայաստանում /2, 9/ֈ
Աստղագիտությունը Հայաստանում միշտ էլ բարձր
մակարդակի վրա է եղելֈ Շատ գիտնականներ համոզված են, որ Հայկական բարձրավանդակում երկնքի բաժանումը համաստեղությունների արվել է հազարավոր
տարիներ առաջֈ Ըստ անգլիացի աստղագետ և պատմաբան Վ.Թ.Օլքոթի, հին Հայաստանը միակ վայրն էր, որտեղ կենդանակերպի բոլոր նշանները պատկերված էին
միասին /2, 9/:
Վերջերս գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ հնդեվրոպական լեզվաընտանիքը սկիզբ է առել
հայկական բարձրավանդակից, որտեղից այն տարածվել է
դեպի Ասիա, Բալկանյան կղզիներ, Հունաստանի ցամաքային մասը և Եվրոպաֈ Հենց այստեղից էլ գալիս են եվրոպական լեզուների մեծ մասի (ինչպես նաև կենդանակերպի նշանների) արմատները /3, 9/:
Հայաստանում հայտնաբերված ժայռապատկերներում
կան բազմաթիվ աստղագիտական նշաններ, որտեղ արտացոլված են Երկիրը, Արևը, Լուսինը, մոլորակները, աստղերը,
գիսաստղերը և համաստեղությունները, անգամ Հարդագողի
ճանապարհը /10/:
Հայտնի է, որ հայերի նախնիները օրացույց ունեցել են
շատ վաղ ժամանակներից ի վեր` սկզբում` լուսնային,
ապա` լուսնային-արեգակնային, իսկ ավելի ուշ` 365 օրանոց արեգակնային օրացույց` 30 օրից բաղկացած 12
ամիսներով և մեկ 5-օրանոց ինտերվալովֈ Յուրաքանչյուր
տարին սկսվում էր Նավասարդից (որը համապատասխանում է նոր տոմարի օգոստոսի 11-ին)` խաղողի բեր12

քահավաքի ժամանակաշրջանում, երբ Հայկ (Օրիոն)
համաստեղությունը տեսանելի էր գիշերային երկնքումֈ
Հին տոմարի յուրաքանչյուր ամիսն ու օրը, ինչպես նաև
օրվա ժամերը իրենց անունն ունեինֈ Մ.թ.ա. 2492 թվականն էր համարվում հին օրացույցի հաշվարկի սկիզբը`
հայերի կիսաառասպելական Հայկ նահապետի թագավորման ժամանակաշրջանում /13, 16/ֈ
Աստղագիտությունը միջնադարյան Հայաստանում
շարունակեց զարգանալ` շնորհիվ մաթեմատիկոս, աշխարհագրագետ և աստղագետ Անանիա Շիրակացու: Նրա
բավականին առաջադեմ հայացքներն արտահայտված էին
նաև այն համոզմունքի մեջ, որ երկիրը կլոր է, և այն, և
մյուս մոլորակները պտտվում են Արևի շուրջը, որ Հարդագողի ճանապարհը (Ծիր Կաթինը) կազմված է բազմաթիվ մարող աստղերիցֈ Նա նաև ճիշտ էր հաշվարկել
Լուսնի և Արևի խավարումներըֈ
Ավելի ուշ` 1054 թ. մայիս ամսին, հայ աստղագետները
գրանցեցին գերնոր աստղեր` մի քանի ամիս ավելի շուտ,
քան դա արվեց Չինաստանումֈ Դրա մնացորդը` Խեցգետնի համաստեղության միգամածությունը, դեռևս ուսումնասիրվում է ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանի Բյուրականի աստղադիտարանում /16/ֈ
Հայաստանոււմ գտնվում են հազարավոր հնագիտական հուշարձաններ, որոնք հազարամյակների պատմություն ունեն: Հայկական հողը մինչև հիմա էլ իր մեջ
պարունակում է բազմաթիվ գաղտիքներ, որոնք գիտությանը առայժմ հայտնի չեն: Վերջին տարիներին Հայաստանում հնագետների կողմից արվում են շատ ցնցող
հայտնագոր-ծություններ /4/: Համառոտակի անդրադառնանք նրանցից մի քանիսի վրա:
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4000 տարեկան սայեր: Լճաշենում` Սևանա լճից ոչ
հեռու հայտնաբերվել են տասից ավելի չորսանվային և
երկու երկանվային սայեր հիանալի վիճակում:

5500 տարեկան կոշիկ:. Վերջերս Վայոց Ձորի Արենի
գյուղի մոտակայքում գտնվող «Թռչունների քարայր» կոչվող քարանձավում հայտնաբերվեց աշխարհի ամենահին
կաշվե կոշիկը, որը հարյուր տարով ավելի հին է, քան
Եգիպտոսի բուրգերը, Սթոունհենջը` Մեծ Բրիտանիայում:

6000 տարեկան մարդու ուղեղ: Վայոց Ձորի մարզի
Արենի գյուղի շրջակայքում գտնվող քարանձավներից
մեկի պեղումների ժամանակ հնագետների խումբը ցնցող
բացահայտում է արել: Հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված մարդու ուղեղը 6000 տարեկան է:
Դա մինչև հիմա աշխարհում հայտնաբերված ուղեղներից
ամենահինն է:
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6000 տարեկան գինեգործական համալիրը: Վայոց
ձորում` Արենի գյուղի մոտակայքում, գտնվել է աշխարհի
ամենահին գինեգործական համալիրը: Գտնված առարկաների` գինու հնձանի և կարասների հնագիտական
պեղումներն ուսումնասիրվել են
Կալիֆորնիայի
համալսարանում:

Քարանձավային համալիրն ունի մշակութային տարբեր
շերտեր, որոնք հետևողականորեն ուսումնասիրվում են
2007 թվականից: Հայտնաբերվել են բազմաթիվ հրաշալի
պահպանված խեցեգործական առարկաներ:

15

6000 տարեկան ձուլման գործարան:
Մեծամոր
ավանում հնագետները գտել են մետաղի ձուլման
գործարան, որտեղ 6000 տարի առաջ մշակել են ոսկի,
ցինկ, սնդիկ, երկաթ: Մեծամորում մետաղի մշակման
գործընթացը հետագայում իր զարգացումն է գտել Միջին
Ասիայում, Եգիպտոսումև Չինաստանում:
Պետրոգլիֆները 7500 տարեկան են. Հայաստանի
տեսարժան վայրերում կան պետրոգլիֆներ, որոնք 13-14
հազար տարվա տարիք ունեն:

Ուխտասար լեռան հոյակապ տեսարանից ու փոքր
լճակից բացի, այստեղ կան նաև բազմաթիվ նախապատմական պետրոգլիֆներ, որոնց տարիքը 4000-7000 տարեկան է: Այդ քարերին փորագրված խորհրդանիշները
հիմնականում պատկերում են կենդանիներ ու որսորդական գործիքներ, ինչպիսիք են նետն ու աղեղը, նիզակն
ու վահանը:
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Հայաստանի հարավում` Սյունիքի մարզի Սիսիան
քաղաքից ոչ հեռու, գտնվում է Քարահունջ հնագույն
մեգալիթյան համալիրը, որը կազմված է երկու հարյուրից
ավելի զարմանալիորեն ճշգրիտ դասավորված հսկայական քարերից: Նրանցից շատերն ունեն անցքեր, որոնց
տրամագիծը կազմում է 5-7 սմ: Քարերը կազմում են
տարբեր տրամագծեր ունեցող շրջաններ: Գիտնականների
կարծիքով` համալիրը եղել է հնագույն աստղադիտարան:
Հայաստանում Քարահունջ անվամբ հայտնի է մի
քանի բնակավայր: Դրանցից մեկի մասին, որը գտնվում է
հուշարձանից ոչ հեռու, հիշատակել է 13-րդ դարի
պատմաբան, «Սիսական մարզի պատմությունը» գրքի
հեղինակ Ստեփանոս Օրբելյանը: Մյուս մեզ հայտնի
Քարահունջ գյուղը գտնվում է Գորիս քաղաքից 7 կմ
հեռավորության վրա: Եվս երկու Քարահունջ գյուղ
գտնվում են Արցախում, որոնցից մեկը գտնվում է Շուշի
քաղաքի և Ճարտար գյուղի արանքում, իսկ մյուսը`
Արցախի հյուսիսային մասում:
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2
ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ – ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ ՑՆՑՈՂ
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
Քարահունջը աշխարհի ապշեցուցիչ և վատ ուսումնասիրված մեգալիթյան համալիրներից մեկն
է: Նա
գտնվում է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի մոտակայքում:

Յոթ հեկտար տարածքում զարմանալիորեն ճշգրիտ
դասավորված հսկայական քարերից
շատերն ունեն
անցքեր, որոնց տրամագիծը կազմում է 5-7 սմ: Քարերի
բարձրությունը տատանվում է 0,5-ից մինչև 3 մետր, իսկ
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կշիռը՝ մինչև 50 տոննաֈ Քարերի մեծ մասը պահպանվել է,
չնայած էրոզիայի ենթարկվելու պատճառով ծածկված են
մամուռովֈ Կան նաև կոտրված քարերֈ Քարերը կազմում
են տարբեր տրամագծեր ունեցող շրջաններ:

Մասնագիտական գրականության մեջ Սիսիանի
մեգալիթյան կառույցը հիշատակվում է Զորաց քարեր, Ցից
քարեր, Դիք-դիք քարեր, Քարահունջ անուններով:

Քարահունջը պատմության մի գաղտնիք է, որը երկար տարիներ շարունակ հանգիստ չի տալիս գիտնականներին: Ենթադրվում է, որ մ.թ.ա. III-II հազարամյակ-
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ների ընթացքում այդ վայրը ունեցել է պաշտպանական
նշանակություն: Շատ գիտնականների կարծիքով այստեղ
գտնվել է աստղադիտարան:
Կարծիքներ Քարահունջի մասին
Քարահունջ անվան մասին առաջին գրավոր
հիշատակու-թյունը արել է պատմիչ Ստեփանոս
Օրբելյանը XIII դ.:
Ըստ այդ հիշատակության`
հուշարձանի անունը Քարունջ (Քարահունջ) է: 18-19-րդ
դարերում հուշարձանը ստացել է «Զորաց Քարեր»
անունը: Քարահունջում հետազոտու-թյուններ են
կատարել
նաև
Մ.Շահնազար յանը
(1892),
Լալայանցը
(1898),
Ստ.Լիսիցյանը
(1935),
Մ.Հասրաթյանը 1985թ., Կ.Կուշնարյովան 1977թ. /6/:
Հետազոտություններ են կատարվել նաև 1983-1998
թվերին /6, 17, 25/:
Մինչև 20-րդ դարի վերջը Քարահունջի տարիքի և
գործունեության վերաբերյալ չեն կատարվել լուրջ գիտահետազոտական աշխատանքներ, արվել են միայն ենթադրություններ: Ոմանց կարծիքով մ.թ.ա. III-II հազարամյակներում այս վայրը պաշտամունքային նշանակություն է
ունեցել: Շատերի կարծիքով էլ համալիրը եղել է հնագույն
աստղադիտարան:
Քարահունջի` աստղադիտարան լինելու մասին տեսակետը արտահայտել են հնագետ Օնիկ Խնկիկյանը
1984թ.և աստղագետ Էլմա Պարսամյանը 1988թ. /7, 15/:
Լուրջ գիտաարշավներ կազմակերպվել են միայն 20-րդ
դարի վերջում: 1994-2001թթ. հայ գիտնական, ակադեմիկոս Պարիս Հերունու ղեկավարությամբ կազմակերպվել է
4 գիտահետազոտական արշավ /19, 20, 22/:
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Գիտարշավի ընթացքում կազմվել է կառույցի տոպոգրաֆիկ քարտեզը, չափվել նրա աշխարհագրական լայնությունն ու երկարությունը, տեղի մագնիսական շեղման
անկյունը, կատարվել են հորիզոնին գտնվող լեռնաշղթաների անկյունային բարձրությունների չափումները:
Չափվել են բոլոր քարերի անցքերում եղած ուղղվածության ազիմուտները, տեղի անկյունները և այլ կարևոր
բնութագրերֈ Բոլոր քարերը համարակալվել են, կազմվել է
223 քարերի լիակատար ցանկը, նրանց չափերի ու վիճակի
նկարագրությամբ:
Հայտնաբերվել են նախնադարյան աստղագիտական
քարե գործիքներ և որոշվել է նրանց ճշգրտությունըֈ
Գիտարշավների արդյունքները ցույց են տվել, որ Քարահունջը հինավուրց աստղադիտարան է եղել: Պ.Հերունին
տարբեր մեթոդներով հաշվարկել է հուշարձանի հնարավոր տարիքը` մոտ 7500 տարի /2, 19, 20/:
Քարահունջի տարիքը հաշվել է նաև Եվրասիական
Աստղագիտական Միության նախագահ Ն.Գ.Բոչկարյովը,
որը մասնակցել է 2001 թվականին ակադեմիկոս Հերունու
կազմակերպած գիտարշավին: Ըստ Բոչկարյովի հաշվարկների` Քարահունջը 7000-8000 տարեկան է /11/:
Այդ արդունքները հաստատել են շվեցարական գիտնական գիտությունների դոկտոր Հ.Պ.Կլայները, հնագույն
մոնումենտների աստղագիտական մեթոդներով թվագրման խոշորագույն մասնագետ Ջ.Ս.Հոնքինսը և ուրիշ
գիրտնականներ /2/:
Ջ.Ս.Հոնքինսը շեշտել է, որ Քարահունջը շատ նմանություններ ունի Անգլիայի Սթոունհենջի և Իռլանդիայի
Քալենիշի հետ:
Ավստրալիացի գիտնական Նիկոլայ Հովարդը գրում է.
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«Ես ցնցված եմ: Քարահունջը շատ զարմանալի կառույց է:
Քարերի վրայի անցքերը Քարահունջը դարձնում են աշխարհի եզակի կառույցներից մեկը: Կարծում եմ` բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր երբեք չեն լսել Հայաստանի մասին,
ծանոթանալով Քարահունջի հետ` կցանկանան այցելել
Հայաստան: Հարյուր հազարավոր զբոսաշրջիկներ այցելում են Ֆրանսիա, Անգլիա, ինչու չեն կարող այցելել նաև
Հայաստան»:
1911թ. սեպտեմբերին Օքսֆորդի համալսարանի և
Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական աշխարհագրական
միության միասնական գիտական արշավախումբը հետազոտել է Քարահունջը: Արշավախմբի անդամների կարծիքով
Քարահունջը աշխարհի հինավուրց աստղադիտարաններից է եղել:
Բարձր գնահատելով Պ.Հերունու աշխատանքը և
համամիտ լինելով նրա տեսակետին` մաթեմատիկոսհետազոտող Վաչագան Վահրադյանը մի քանի խոշոր
հայտնագործություններ է արել: Նա ցույց է տվել, որ
Քարահունջի ճարտարապետությունը արտացոլում է
Կարապի համաստեղությունը և որ Քարահունջը, Ստոունհենջը, Պորտասարը
և մյուս նման հուշարձաններ
ունեն կառուցվածքային և գործնական նմանություն: Նրա
կարծիքով Քարահունջը ունի 14 հազար տարվա պատմություն /14/:
Քարահունջի ճարտարապետական կառուցվածքը
Քարահունջը բաղկացած է մի քանի խումբ կառույցներից և առանձին քարերից, որոնք միասին կազմում են
մեգալիթյան մոնումենտըֈ
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Քարահունջ համալիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից` կենտրոնական շրջան, հյուսիսային թև, հարավային
թև, հյուսիս-արևելյան քարուղի, լարագիծ, որը հատում է
շրջանը, առանձին կանգնած քարեր:
Կենտրոնական շրջանը ձվաձև է: Նա կազմված է 40
քարից (կենտրոնական շրջանի քարերն անցքեր չունեն):
Շրջանի կենտրոնում գտնվում է 35 քառակուսի մետր
չափերով (նույն չափերը ունի Գառնու տաճարը) գետնափոր կառույց, որը ծառայել է, որպես տաճար կամ պաշտամունքային դամբարան:
Կենտրոնական ձվաձև շարվածքի քարերը անցքեր
չունեն: Այդ շարվածքի կենտրոնում ուղղանկյուն մեծ փոս
է փորված: Ներսից փոսը քարաբեկորներով պատված է:
23

Վերևից այն ծածկված է եղել մեծ սալաքարերով: Հիմա
դրանցից մի մասն ընկած է փոսի մեջ: Փոսի արևելյան
կողմում պառկեցրած-հարմարեցրած է հսկայական քար,
որի ծայրին անցք է բացված: Անցքն ուղղված է հորիզոնի
այն կետին, որտեղից ամառային արևադարձի օրը ծագում
է արևը: Դա միակ անցքով քարն է կենտրոնում: Անցքը
քարի երկու կողմից բացված է տարբեր` որոշակի
շեղումով, անկյունների տակ:
Հյուսիսային թևը ձգվում է կենտրոնական շրջանից
դեպի հյուսիս: Այն բաղկացած է 80 քարից, որոնցից 49
ունեն անցքեր: Թևի երկարությունը 136 մետր է:
Հարավային թևը ձգվում է կենտրոնական շրջանից
դեպի հարավ 75մ, հետո պտտվում է մոտավորապես
հարավ-արևմուտք և շարունակվում ավելի քան 40մ: Այն
բաղկացած է 70 քարից, որոնցից 49-ն ունեն անցքեր: Թևի
երկարությունը 136 մետր է:
Հյուսիս-արևելյան քարուղին ձգվում է կենտրոնական
շրջանից և ուղղված է արևի ծագման կետին` ամառային
արևադարձի օրը (նույն կետին նայող քարուղի կա նաև
Անգլիայի Սթոունհենջում): Քարուղին բաղկացած է 8
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քարերից, որոնցից 2-ն ունեն անցքեր, երկարությունը
36 մետր է:
Լարագիծը (շրջանագծի երկու կետերը միացնող
հատվածը) հատում է կենտրոնական շրջանը և որպես
հյուսիսային թևի շարունակություն` միացնում է այն
հարավային թևի հետ, բաղկացած է 20 քարերից, որոնցից
6-ն ունեն անցքեր:
Մոնումենտի տարբեր հատվածներում կան նաև
առանձին կանգնած քարերֈ Դրանք կանգնեցված են
արևելյան և արևմտյան կողմերում մինչև 90մ և ավելի
հեռավորության վրաֈ Դրանցից մեկը ունի անցքֈ Հավանաբար այս քարերը օգտագործվել են նշանառության
համար, ինչպես որ Մեծ Բրիտանիայի Սթոունհենջում`
Կրնկաքարըֈ
Քարահունջի կառուցման վայրը
Քարահունջ համալիրը գտնվում է Սիսիանի հարթավայրում, որը Հայաստանի հինավուրց բնակատեղերից է:
Այն միշտ էլ հողագործության համար արժեքավոր գոտի է
եղել: Սիսիանը երկար ժամանակ Սյույաց թագավորության նստավայրն է եղել:
Հայտնի է որ, Սիսիանի գոգավորությունը եղել է
քաղցրահամ ջրերի լճի տակ: Երկրաբաններն այդ ջրային
ավազանն անվանել են Անգեղակոթի ծով: Նույն ժամանակահատվածում ջրի տակ են եղել նաև Հայաստանի
մյուս հարթավայրերը:
Հայտնի հետազոտող-գիտնական Ջ.Հոնքինսը նշում է
(1966թ.), որ նման աստղադիտարանների կառուցման
վայրերի ընտրությունը վկայում է այդ կառույցների
ստեղծման գաղափարի ընդհանուր կենտրոնի գոյության
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մասին: Իսկ դա նշանակում է, որ հնում աստղագետներն
ունեցել են խոր գիտելիքներ, նրանք տեղյակ են եղել երկրի
գնդաձևության մասին:
Աստղագիտական քարե գործիքներ
Քարե աստղագիտական գործիքները պատտրաստվել
են Արևի, Լուսնի աստղերի ծագումն ու մայրամուտը
դիտելու համաքր /2, 19, 20/.

Կան քարեր, որոնց անցքերն ուղղված են դեպի հորիզոնի
որոշակի կետեր:

Որոշ քարերի խմբեր, համատեղ դիտարկվելով, իրենց
փոխադարձ տեղադրվածությամբ նշանառության համակարգ
են կազմում: 1994թ. գիտարշավի ժամանակ Քարահունջում

հայտնաբերվեց 3 քարից կազմված մի աստղագիտական
գործիք, որը մինչ այսօր կատարում է իր ֆունկցիան:
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Գործիքը բաղկացած է 60, 62 և 63 քարերից: 62 քարի
անցքն ուղղված է դեպի վեր` 50 աստիճանի տակ: Այդ
անցքից երևում է 63 քարի գագաթը:
Գիշերահավասարի օրվա ճիշտ կեսօրին արևը
նստում է այդ գագաթին: Այս պահը որոշում է տեղի
լայնությունը, միջօրեականը, կեսօրը և տարեսկիզբը` (21
մարտի) ըստ հայկական ամենահին օրացույցի:

Մեկ այլ աստղագիտական գործիքը թիվ 137 քարն է
(հյուսիսային թև): Դա 1,2մ քար է, որի անցքը հորիզոնական ուղղությամբ խորանում է մինչև քարի մեջտեղը,
հետո քարի ներսում թեքվում է և ուղղահայաց դուրս
գալիս դեպի վերև: Եթե ներսում թեք դիրքով տեղավորվի
հայելու մի կտոր (օրինակ օբսիդիանից), ապա կստացվի
դեպի զենիթ նայող մի պերիսկոպ:
Շվեցարացի գիտնական,
գիտությունների
դոկտոր
Հ․Պ․Կլայները 1995թ․ Քարահունջի տարածքն ուսում27

նասիրելու ընթքացքում ուշադրություն է դարձրել թիվ 68
քարին, որի փորված խորշի մեջ անձրևաջուր էր լցվածֈ Ջրի
մակերեսից արտացոլված արևի ճառագայթը թիվ 69 քարի
գագաթի հետ կազմում է որոշակի անկյունֈ Նա կարծիք է
հայտնել, որ առանձին կանգնած թիվ 200 քարը խաղացել է
նույն դերը, ինչ Սթոունհենջի հայտնի կրնկաքարըֈ
Ն․Գ․Բոչկարյովը իր երկու ասպիրանտների հետ
հայտնաբերել է թիվ 90ա պերիսկոպ քարը, որն ընկած էր
հարավային թևի մոտ գտնվող թիվ 90 քարի մոտ:
Այս, նաև այլ գործիքներ Քարահունջում վկայում են, որ
միջնադարյան Եվրոպայից շատ հազարամյակներ առաջ
Հայաստանում իմացել են, որ տարին բաղկացած է
365+0,25 օրից, իմացել են նաև երկրի գնդաձևության
մասին:
Օքսֆորդի համալսարանի և Մեծ Բրիտանիայի
թագավորական աշխարհագրական միության միասնական գիտարշավի բոլոր անդամները համամիտ են եղել
ակադեմիկոս Հերունու ստացած արդյունքների հետ:
Նաղապատմական հուշարձանների
նմանությունը
Նման անվանումներով նմանատիպ հուշարձաններ
գտնվել են երկրագնդի մյուս
վայրերում: Թվարկենք
նրանցից մի քանիսը: Սթոունհենջը` Անգլիայում (մ.թ.ա.
2000-1800թ.), Քալենիշը` Շոտլանդիայի հյուսիսում (մ.թ.ա.
187թ.), Քարնակը` Ֆրանսիայի հյուսիսում (մ.թ.ա. 1876թ.),
Նյու-Գրենջը` Իռլանդիայում (մ.թ.ա. 2500-2400թթ.), Պորտասարը` Թուրքիայում (մ.թ.ա. 9000-8000թթ.):
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Գիտնականները
նշում են մինչպատմական այդ
հուշարձանների գործնական և լեզվաբանական նմանության մասին: Պարիս Հերունին, համեմատելով աստղադիտարանի քարերը նմանատիպ շինությունների հետ,
եկել է այն եզրակացության, որ աստղագիտության
մշակույթի սկզբնաղբյուրը եղել է Հայաստանը: Oրինակ,
աշնանային գիշերահավասարում արևածագը Քարահունջում դիտվում է նրա կենտրոնական շրջանի արևելյան
մասի դարբասի վրա այնպես ինչպես ամառային
գիշերահավասարում արևածագը դիտվում է Սթոունհենջի
կենտրոնական շրջանից քիչ հեռու գտնվող քարի վրա:
Ի՞նչ է դա` զուգադիպություն, թե՞ այդ կառույցների
շինարարները արդեն ունեցել են
նման ձեռնարկությունների շինարարության որոշակի փորձ:
Գիտնականները նշում են նաև այդ հնագույն հուշարձանների անունների նմանությունը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով բառերի մտքային մեկնաբանման և
արտասանության վրա:
Համեմատենք Քարհունջ և Սթոունհենջ բառերը
(Stoneheng):
Այդ բառերի առաջին մասերի իմաստը
անգլերեն և հայերեն համընկնում են` «Stone» նույնպես
նշանակում է «Քար»: Սթոունհենջ բառի երկրորդ մասը
անգլերենում ոչինչ չի նշանակում, հայերենում նշանակում է «ձայն», «հնչյուն», «հունջ»:
Ասվածից կարելի է ենթադրել , որ henge-ը անգլերենի
մեջ տեղափոխվել է հայոց լեզվից:
Համեմատենք Քարհունջ, Քարենիշ, Քարնակ բառերը:
Այդ բոլոր բառերի մեջ կա քար մասը: Դժվար չէ կռահել, որ
նիշ և ակ մասնիկները նրանց
մեջ տեղափոխվել են
հայոց լեզ-վից: Բայց, առայժմ շարունակվում են
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լեզվաբանների վեճերն այդ փաստի շուրջը: Պետք է նշել,
որ
գիտնա-կանների
կարծիքով
այդ
բոլոր
հուշարձանները դրսից բերված մշակույթի արդյունք են:
Այժմ հնէագիտությունը շատ արագ է զարգանում,
հայտնվում են նոր և շատ հետաքրքիր վարկածներ, այդ
թվում և այն թեորիան, որ երկրի վրա գոյություն և ազդեցություն է ունեցել մի քաղաքակրթություն, որը տարածել է
իր մշակույթը մեր մոլորակի բոլոր մայրցամաքներում:
Ինչով կարելի է բացատրել, օրինակ, Քարահունջի,
Սթոունհենջի և մյուս մեհոլիթիկ համակարգերի, շումերային հարավամերիկյան և այլ բուրգերի նմանությունը:
Այդ մարմինների գոյություն ունենալը տարբեր ժողովուրդների մոտ, բաժանված հազարավոր կիլոմետրերով և
հսկայական օվկիանոսներով ասում են հետևյալի մասին.
- կամ երկրի տարբեր տարածաշրջաններում ծագել և
զարգացել են մոտավորապես նույն մակարդակի քաղաքակրթություն;
- կամ երկրում գոյություն են ունեցել հզոր քաղաքակրթություններ, որոնք ունեցել են գիտական և տեխնիկական մեծ հնարավորություններ և տարածել են իրենց
մշակույթը երկրի մյուս տարածաշրջաններում;
- կամ գոյություն են ունեցել ոչ երկրային քաղաքակրթություններ, որոնց օժանդակությամբ
ամենուրեք
ստեղծվել են բարձր մակարդակի մշակույթներ:
Ինչպես, օրինակ, բացատրել հնագույն եվրոպական
քարտեզների հանելուկը. «գոյություն ունեն ավելի
հնագույն աղբյուրներով պատրաստած մի շարք միջնադարյան քարտեզներ, որոնց վրա ավելի մեծ, միջնադարին
անմատչելի ճշգրտությամբ, ցույց են տրված
երկրի
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տարբեր տարածաշրջանները, այդ թվում և միջնադարում
դեռ չբացահայտված:
Օրինակ, ցույց է տրված Անտարկտիդան (նրա հայտնաբերումից 30 տարի առաջ), ընդ որում` չսառցապատված (այն տեղի է ունեցել միայն 6000 տարի առաջ): Այդ
քարտեզը համընկնում է մայրցամաքի քարտեզի հետ
(մայրցամաքն
այժմ պատված է ավելի քան 1500մ
հաստությամբ սառույցով), որը արվել է XX դարում
միջազգային
գիտական
արշավախմբերի
կողմից
ժամանակակից սեյսմոգրաֆիական մեթոդներով /12/:
Ակադեմիկոս Պ.Հերունին գիտարշավից ստացած
արդյունքների հիման վրա հետևություն է արել. «Դեռ
մինչպատմական ժամանակաշրջանում (15000 մինչև 4000
տարի առաջ) երկրի վրա գոյություն է ունեցել առայժմ
անհայտ
գերզարգացած
քաղաքակրթություն,
որը
հետազոտել է մեր մոլորակը և իր գիտելիքները տվել
ուրիշ ժողովուրդներին» /2/:
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3
ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մեր թվարկության XIII դարում հայ պատմաբան
Ստեփանոս Օրբելյանը իր «Սյունիքի պատմությունը
գրքում» հիշատակում է, որ Քարահունջ գյուղը գտնվել է
Սիսիան քաղաքից ոչ հեռու: Քարահունջում լուրջ
հետազոտություններ սկսել են կատարվել XX դարում:
Քարահունջն ուսումնասիրելու նպատակով գիտական հետազոտություններ են կատարել.
- պատմական գիտությունների դոկտոր Օնիկ Խնկիկյանը;
- աստղաֆիզիկոս, ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Էլմա Պարսամյանը;
- ռադիոֆիզիկոս, հնագետ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Պարիս Հերունին;
- ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Նիկոլայ Բոչկարյովը;
- հայտնի հետազոտող Օ. Ստոլյարովը;
- մաթեմատիկոս, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Վաչագան Վահրադյանը;
- շ վեյցարացի գիտնական, գիտությունների դոկտոր
Հ․Պ.Կլայները;
- Օքսֆորդի համալսարանի աշխատակիցները:
Քարահունջի հետազոտությունների
արդյունքները
հրատարակվել են Հայաստանում, Ռուսաստանում, Իտալիում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, Արգենտինայում,
Էստոնիայում:
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Ծանոթանանք գիտնականների վերջին երեք տասնամյակներում կատարված հետազոտությունների արդյունքների հետ:

ՕՆԻԿ ԽՆԿԻԿՅԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հուշարձանի աստղագիտական նշանակության մասին
առաջին ենթադրությունը կատարել է հնագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր, համալիրի տարածքում
1980-ականների պեղումների ղեկավար Օնիկ Խնկիկյանը:

Նրա ուսումնասիրությունները ժխտում են Կ.Կուշնարյովայի և Ստ.Լիսիցյանի այն վարկածներն, ըստ
որոնց, մենհիրները զուտ գեղագիտական (դեկորատիվ)
նշանակություն են ունեցել, կամ էլ, որ նրանց վերին
մասում փորված անցքերը լծկան փոխադրամիջոցի
օգնությամբ տեղափոխելու համար են նախատեսված
եղելֈ
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Օ.Խնկիկյանը նշում է, որ անցքերն արված են քարերի
ամենաբարակ մասում և այսպիսով պիտանի չեն ծանր
քարաբեկորներ քարշ տալու համար: Հենվելով քարերի
մեջ բացված անցքերի առկայության վրա, դեպի երկնքի
որոշակի կետեր նրանց ուղղվածության փաստի վրա, նա
ենթադրել է դրանց օգնությամբ աստղերի կամ այլ երկնային մարմինների շարժմանը հետևելու հնարավորության
մասին: Օ.Խնկիկյանը նաև նշում է, որ քարերի մի մասը
կանգնեցված են այնպիսի դիրքով, որ նրանց անցքերի
միջով նայելիս հայացքը սևեռվում է երկնքում որոշակի
հատվածների վրաֈ Օ.Խնկիկյանը առաջինը փորձեց իր
հայտնաբերած հնագիտության նյութերի հիման վրա
գնահատել հուշարձանի տարիքը` 4000 ± 200 տարի /15/ֈ
ԷԼՄԱ ՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Աստղաֆիզիկոս, ֆիզմաթ. գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Էլմա Պարսամ-յանը
Քարահունջի առաջին աստղագիտական ուսումնասիրությունն իրականացրել է 1983 թ., որին այնուհետև
հաջորդել է երկրորդը` 1987 թ., Ալեքսանդր Բարսեղյանի
հետ համատեղֈ Աշխատելով գիշերային ժամերին` երկու
գիտնականները հանգում են այն եզրակացության, որ
համալիրն օգտագործվել է գիշերային երկինքը ուսումնասիրելու նպատակովֈ
Է.Պարսամյանի ուշադրությունն անմիջապես գրավում
է համալիրի ընդհանուր հատակագիծը, քարերի տեղաբախշվածությունն ու քանակըֈ Նա հանգում է այն եզրակացության, որ մենհիրները որոշակի տեսակի աստղադիտական գործիքներ են և, որ համալիրի արևմտյան
34

կողմի մենհիրների վրա արված են «աչքի անցքեր», որոնք
նայողի հայացքն ուղղորդում են դեպի որոշակի կետերի`
հորիզոնում և երկնքում /7/ֈ

ՊԱՐԻՍ ՀԵՐՈՒՆՈՒ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ակադեմիկոս Պարիս Հերունին 1994, 1995, 1996, 1997,
1999, 2001 թվականերին կազմակերպել է գիտարշավներ,
որոնց ընթացքում չափվել է Քարահունջի աշխարհագրական դիրքը, տեղանքի մագնիսական շեղման անկյունը,
քարերի բոլոր անցքերի ուղղվածությունները և կազմվել է
հուշարձանի մանրամասն տոպոգրաֆիական քարտեզը:
Գիտարշավների ընթացքում կազմվել է 223 մենհիրների լիակատար կատալոգ` քարերի չափերի ու վիճակի
մասին նկարագրությամբ, կատարվել է արևի և լուսնի
ծագելու, մայր մտնելու և կուլմինացիայի ֆոտոֆիքսում:
Ըստ Պ.Հերունու համալիրը ծառայել է 3 հիմնական
նպատակների համար` որպես Արևի Աստծո տաճար,
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հնագույն ճշգրիտ աստղադիտական և խոշորագույն համալսարանական կենտրոն: Այն գործածվել է 4000 տարվա
ընթացքում, անգամ մինչև քրիստոնեության ընդունման
ժամանակաշրջանը:
Ամփոփելով գիտարշավների արդյունքները` նա եկել
է այն եզրակացության, որ հնագույն աստղադիտարաններից շատերը կառուցվել են մեկ մտավոր կենտրոնի
ծրագրի համաձայն:
Պարիս Հերունին «Հայերը և հնագույն Հայաստանը»
գրքում (Երևան, 2004) մանրամասն ներկայացրել է իր
կատարած աստղագիտական, ֆիզիկական և մաթեմատիկական հաշվարկները:
Ծանոթանանք այդ արդյունքների հիմնավորման հետ:
Քարահունջի աշխարհագրական կոորդինատները և
տեղի ընտրությունը
Գիտարշավների ընթացքում չափվել է Քարահունջի
աշխարհագրական դիրքը (լայնությունը` 39*34, երկայնությունը` 46*01, ծովի մակարդակից բարձրությունը` 1770մ),
տեղանքի մագնիսական շեղման անկյունը, հորիզոնին
գտնվող լեռնաշղթաների անկյունային բարձրությունները` 360 աստիճան ազիմուտների համար, չափվել են
քարերի բոլոր անցքերի ուղղվածությունները, ազիմուտի և
տեղի անկյունները, կատարվել են նաև այլ չափումներ:
Հարկ է նշել, որ նման աստղադիտարանների կառուցման վայրերի (լայնությունների) ընտրությունը վկայում է
այդ կառույցների ստեղծման գաղափարի ընդհանուր
կենտրոնի գոյության մասին: Լայնություններն ընտրվել են
ոչ պատահաբար: Այսպես, Սթոունհենջը կառուցվել է 51
աստիճան լայնության վրա , ուր (և միայն այստեղ) Արևի
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և Լուսնի ծագելու ու մայրամուտի կետերն իրար միացնող
գծերը ամառային արևադարձի ժամանակ կազմում են
իրար նկատմամբ ուղիղ անկյուններ: Իսկ Քալինիշը
կառուցված է գրեթե ճիշտ Լուսնի համար «հյուսիսային
բևեռային շրջագծի» վրա (1,3 աստիճան ավելի հարավ),
այնպես որ լիալուսինը հարավային հորիզոնից վեր
(նրանից մեկ աստիճան բարձր)
լինում է միայն ամառային արևադարձի ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուր
18 կամ 19 տարին մեկ (խավարումների ցիկլի պարբերականությունը): Այս ամենը վկայում է հնում եղած խոր
գիտելիքների, այդ թվում երկրի գնդաձևությունն իմանալու մասին (Ջ.Հոնքինս, 1966թ.):
Այսքանը բավարար է, որ բացառվի պատահականության գործոնը, երբ վերլուծվում է անվանումների և
հայկական բառարմատների համընկնումը: Հետևաբար,
այդ հին բարձր մշակույթը, որը այսքան հեռուներն է
թափանցել, իր ակունքն ունեցել է Հայաստանում:
Աստղադիտարանի տարիքի որոշումը
Հերունու կարծիքով Քարահունջը կառուցվել է տեղացի բնակիչների կողմից, ովքեր 40000 տարի առաջ այստեղ հիմնել են իրենց քաղաքակրթությունը /2/:
Ակադեմիկոս Պ.Հերունին Քարահունջի տարիքը հաշվել է
4 իրարից անկախ աստղագիտական մեթոդներով: Բոլոր
դեպքում էլ նա ստացել է գրեթե նույն տարիքը` 7500
տարի մեզանից առաջ /2, 19, 20, 23/:
Երկրի առանցքը, որը թեքված է իր ուղեծրի մակերեսին
իջեցված ուղղահայացի նկատմամբ 23,5 աստիճանով, կատարում է դանդաղ պտույտ 26000 պարբերությամբ: Այս
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երևույթը կոչվում է պրեցեսիա, որի արդյունքով երկնքում
աստիճանաբար փոխվում են աստղերի կոորդինատները
(դիրքը):
Պրեցեսիայի օրենքով կարելի է որոշել աստղերի
դիրքն անցյալ ժամանակներում կամ ապագայում:
Արշավախմբի անդամները հաշվարկել են հինգ առավել
պայծառ աստղերի կոորդինատներն անցյալում: Պարզվել
է, որ նրանցից երկուսն
անցել են այդ զարմանալի
պերիսկոպի զենիթի կետով տարբեր դարաշրջաններում:
Առաջին իրադարձությունը տեղի է ունեցել 6000 տարի առաջ: Փնտրյալ աստղը եղել է Կապելա (Ալֆա Կառավարի) աստղը: Երկրորդ իրադարձությունը տեղի է
ունեցել 4500 տարի առաջ (Արկտուր, Ալֆա Եզնարածի
աստղը):
Ասվածը թույլ է տալիս թվագրել աստղադիտարանի
տարիքը 6000 տարվա հնությամբ, որովհետև երկրորդ
իրադարձությանն առընթեր (4500տարի առաջ) Հայաստանում արդեն եղել է ճշգրիտ արևային օրացույց (մարտի
21 տարեսկզբով), որի ստեղծման համար, իհարկե,
անհրա-ժեշտ էին
երկնային բազմամյա նախնական
դիտումներ ու դրանց արդյունքների մշակում, ինչպես նաև
գիր` դրանք արձանագրելու համար:

Քարահունջի գործունեության նպատակները
Գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ
Սթոունհենջը քարի դարաշրջանի հսկայական աստղադիտարան է եղել (Ջ.Հոնքինս և Ջ.Վայտ) կամ էլ ծառայել
է տիեզերական աղետների նախագուշակման համար:
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Քարահունջի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն
ծառայել է երեք հիմնական նպատակների համար, «այն
եղել է Արևի` գլխավոր աստծո` Ար (Արամազդ, Արև,
Արա) տաճարը, այն եղել է հզոր և ճշգրիտ աստղաբախշական գործիք, այն եղել է խոշորագույն համալսարանական կենտրոն» /2/:
Արշավախմբի անդամները եկել են այն եզրակացության, որ Քարահունջում գոյություն են ունեցել քարային աստղագիտական գործիքներ, որոնց միջոցով հնագույն մարդիկ ուսումնասիրել են մոլորակների և
աստղերի շարժումը:
Քարահունջի ուսումնական կենտրրոն լինելը վկայում
են, օրինակ, 160 և 161 քարերը, որոնց անցքերն ուղղված
են հարևան բլրի գագաթի միևնույն կետին (ուր հնարավոր
է, կանգնած է եղել քարե սյուն):
Այս քարերի կողքին
գտնվում է մի քար, որի անցքը 6 աստիճան անկյան
տակ ուղղված է Աղոթարան սարի գագաթին:
Ակնհայտ է, որ կարճ և միջին քարերը նախատեսված
են եղել աշակերտների համար, որոնց փոխանցվում էին
ճշգրիտ դիտումների և չափումների մեթոդների գաղտնի
գիտելիքները:
Կարելի է ենթադրել, որ դիտումների ճշտությունն
ավելացնելու համար քարերի անցքերի կոնաձև մասերին
(վերջավորություններին) հագցվում էին հատուկ կոներ`
(ասենք փայտից) ավելի նեղ առանցքային գլանաձև
անցքերով: Նման ոչ բարդ լրացումով կարելի կլիներ (և
կարելի է) գործիքի ճշտությունը բարձրացնել մինչև 0,2
աստիճան և առավել:
Համալսարանական սարքավորմանը կարելի է վերաբերել նաև 129 քարը, որն ունի շատ լավ մշակված կողերից
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մեկը, թեքված 73,5 աստիճան անկյան տակ` հորիզոնի
նկատմամբ: Այդ անկյունը մեծ ճշտությամբ համընկնում
է տարվա ընթացքում Արևի ամենաբարձր դիրքի հետ,
ամառային արևադարձի կեսօրին:
Հուշարձանի շուրջը գտնվում են բազմաթիվ օղակաձև
շինություններ` դամբարաններ, ինչը բնորոշ է նաև
Սթոունհենջի և նման այլ կառույցների համար:
Քարահունջի ճարտարապետությունը, քարերը,
քարերի անցքերը
Մի քանի խումբ կառույցներ և առանձին քարեր
կազմում են Քարահունջ համալիրը: Այն բաղկացած է
հետևյալ մասերից` կենտրոնական շրջան, հյուսիսային
թև, հարավային թև, հյուսիս-արևելյան քարուղի, շրջանը
հատող լարագիծ:
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Հուշարձանի գրեթե բոլոր քարերը բազալտից են,
ունեն 0,5-3մ բարձրություն: Քարերի անցքերն ուղղված են
հորզոնի բնորոշ կետերի – դեպի հորիզոն (տարբեր
ազիմուտներով) կամ շեղ, վերև` դեպի երկինք:

Մեծ քարերի կշիռը 50 տոննայից ավելի է: Քարերի
անցքերը կոնաձև են, երևում է, որ ժամանակին եղել են
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բարձրորակ, հղկված: Մի շարք պառկած քարերի անցքերը
անավարտ են: Կարելի է եզրակացնել, որ 1) նրանք
բացված են տեղում, 2) շինարարական աշխատանքները
շարունակվել են երկար ժամանակ աստղադիտական
աշխատանքներին
զուգահեռ:
Քարերից
շատերը
տապալվել են և բարբարոսաբար կոտրվել:
Շատ քարեր նման են մարդկանց կամ կենդանիների:
Օրինակ, №16 քարը նման է արջի, №15 քարը` աքլորի,
№ 66 քարը` արծվի և այլն: Հնարավոր է, որ դա պատահական չէ:
Քարե աստղագիտական գործիքներ
Ներկայումս Քարահունջում կան
80 ավելի քարե
գործիքներ` Արևը, Լուսինը, աստղերը, մոլորակները
դիտելու համար: Կենտրոնական շրջանի քարերը անցքեր
չունեն: Որոշ քարեր իրենց դիրքային դասավորվածությամբ նշանառու սարքավորումներ են կազմում:
Հերունու հաշվարկները ցույց են տալիս, որ հնագույն
աստղագետների դիտարկման օբյեկտ կարող էր հանդիսանալ Կարապի համաստեղության ամենավառ Դենեբ
աստղը: Նա անցել է Քարահունջի զենիթի կետով 7630
տարի առաջ: Զենիթում նա կարող էր դիտվել 100 տարվա
ընթացքում:
Քարերն օգտագործվել են հետրյալ նպատակների
համար.
№ 17 քարը օգտագործվել է արևը դիտելու համար;
№№ 65, 161, 187 քարերը` ամառային արևադարձը
դիտելու համար;
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№№ 97, 98, 100 քարերը` ձմեռային արևադարձը դիտելու համար;
№№ 52, 99 քարերը` ամառային արևադարձը դիտելու
համար;
№№ 108, 169, 177 քարերը ձմեռային` արևադարձը
դիտելու համար;
№№ 40, 55, 63, 64, 67, 79 քարերը` գարնան և աշնան
գիշերահավասարի օրերին արևածագի ու արևամուտի
պահը դիտելու համար;
№ 14 քարը` լուսինը դիտելու համար:
№ 137 քարը ապշեցուցիչ աստղագիտական գործիք է`
(հյուսիսային թև) աստղեր դիտելու համար: Դա 1,2մ քար
է, որի անցքը հորիզոնական ուղղությամբ խորանում է
մինչև քարի մեջտեղը, հետո քարի ներսում թեքվում է և
ուղղահայաց դուրս գալիս դեպի վերև: Եթե ներսում թեք
դիրքով տեղավորվի հայելու մի կտոր (օրինակ օբսիդիանից), ապա կատացվի դեպի զենիթ նայող մի պերիսկոպ:
Օգտվելով նույնիսկ ոչ այնքան կատարյալ հայելուց
կարելի է դիտել միայն առավել պայծառ աստղերը:
1994թ.
գիտարշավի
ժամանակ
Քարահունջում
հայտնաբերվեց երեք քարից կազմված մի աստղագիտական գործիք, որը մինչ այսօր կատարում է իր ֆունկցիան:
Գործիքը բաղկացած է № 60, 62, 63 քարերից: № 60, 62 քարերի անցքերն ունեն տարբեր անկյուններ, բայց նրանց 2-ի
միջից էլ երևում է № 63 քարի գագաթը: Վերջինիս գագաթն
այնպես է տաշված, որ № 62 քարի անցքից գագաթը դիտելու դեպքում ամբողջ տարվա մեջ միայն գիշերահավասարի օրը` մարտի 21-ին, ուղիղ կեսօրին, հնարավոր է
տեսնել արևը:
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Հետաքրքիր է նաև, որ № 62 քարի անցքի ուղղվածությունը դեպի № 63 քարի գագաթ կազմում է 39,5 աստիճան
անկյան ուղղահայացի նկատմամբ, այսինքն` նույնքան,
որքան տեղի աշխարհագրական լայնությունը:
Հնարավոր է, որ № 63 քարն օգտագործվել է նաև որպես օրացույց, արեգակնային ժամացույց: Այսպիսով, այս
գործիքի միջոցով հնարավոր է եղել չափել տեղի
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աշխարհագրական լայնությունը նաև 2 վայրկյան
ճշտությամբ մարտի 21-ին (տարվա իրական սկիզբը):
Այս, ինչպես նաև այլ գործիքներ, Քարահունջում
վկայում են այն մասին, որ միջնադարյան Եվրոպայից
շատ հազարամյակներ առաջ Հայաստանում իմացել են,
որ տարին բաղկացած է 365+0,25 օրից, նաև` երկրի
գնդաձևության մասին:
Շատ հետաքրքրաշարժ են նաև այն քարերը, որոնց
վրա առաջինը ուշադրություն է դարձրել շվեյցարացի
գիտնական, գիտությունների դոկտոր Հ․Պ․Կլայները:
№ 68 քարը` թասի տեսքով, որի մեջ հավաքված
(լցրած) ջրի մակերեսն հայելու պես արտացոլում է
հարևան № 69 քարի գագաթը` դրանով ցույց տալով
ուղղությունը դեպի որևէ երկնային լուսատու:
№ 208 սրածայր քարը, որը գտնվում է կենտրոնից 95մ
հեռավորության վրա, կարող էր ծառայել ուղղորդիչ
նշանակետ որևէ հեռավոր օբյեկտի դիրքը կենտրոնից,
«Ձվի» երկու հարևան քարերի արանքից ճշգրիտ չափելու
համար: Նման դեր է խաղում, օրինակ, Սթոուհենջի
այսպես կոչված «Կրնկաքարը», որը ցույց է տալիս
արևածագի կետը, ամառային արևադարձի օրը:
Հայաստանում կուտակված գիտելիքները
փոխանցվել են այլ ժողովուրդներին
Այս միտքն առաջին անգամ չէ, որ արտահայտվում է:
Համաձայն Գամկրելիձեի և Իվանովի` հնդեվրոպական
լեզուների օրրանը Հայաստանն է: Հռչակավոր ֆրանսիացի աստղագետ Կ.Ֆլամարիոնը անգլիացի Ա.Բերլին և
այլոք նշել են աստղագիտությանը վերաբերող գիտելիքների բարձր մակարդակը հայկական լեռնաշխարհում:
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Աստղագիտության պատմության հանրահայտ գիտակ,
անգլիացի գիտնական Վ.Օլկոթը, հիմնվելով նաև գերմանացի հայտնի հնէաբաններ Մաունդերի և Սվարացի
աշխատություններին, գրում է. «Մարդիկ, որոնք երկինքը
բաժանել են համաստեղությունների, ըստ ամենայնի,
ապրել են հյուսիսային լայնությունների 36 և 42 աստիճանների միջև, այնպես որ համաստեղությունների անվանարկման հայրենիքը չի կարող լինել ոչ Եգիպտոսը, ոչ էլ
Բաբելոնը: Հաշվարկելով, մենք ստանում ենք մ.թ.ա. 2800
թվականը, որը համաստեղությունների անվանման
հնագույն ցիկլի ավարտման տարեթիվն է»:
Բերելով մի շարք այլ փաստեր ևս` Վ.Օլկոթը
հանգում է այն եզրակացության, որ համաստեղությունների առաջին պատկերների հայրենիքը կարող է
լինել միայն Փոքր Ասիան և Հայկական լեռնաշխարհը:
Այն ժամանակ դրանք Հայկական թագավորության
հայկազունների դինաստիա-յի տարածքի մեջ էին
մտնում (ընդհուպ մինչև մ.թ.ա. 13-րդ դարը):
Սթոունհենջի և Քալենիշի հայտնի ժամանակակից
հետազոտող ամերիկացի գիտնական Ջ.Հոնքինսը
Վ.Համբարձումյանին իր նամա-կում գրում է . «Ես
համոզված եմ, որ Սթոունհենջը միակը չէ, և պետք է
սպասել
այդպիսի
աստղագիտական
մշակույթ
Հայաստանում»:
Քարահունջի հայտնաբերումը` որպես հնագույն և
խոշորագույն աստղագիտարանի, այլ փաստերի շարքում
թույլ է տալիս կարծիք հայտնելու այն մասին, որ հազարամյակների ընթացքում Հայաստանում կուտակված հարուստ գիտելիքները աստղագիտության բնագավառում,
Արևի վրայի երևույթների, տոմարագիտության, մաթեմատիկայի, աշխատանքային գործիքների և զենքի պատ47

րաստման արվեստում, անասնաբուծության և հողագործության հմտության մեջ, ինչպես նաև լեզվի և գըրչության (այբուբեն) բնագավառներում, ներառյալ առասպելները և աստվածների պանթեոնը, փոխանցվել են այլ
ժողովուրդների` հին շումերներին, փյունիքցիներին,
կրետացիներին, հույներին, էտրուսկներին, եվրոպացիներին (Անգլիա ներմուծվել են Իռլանդիայի և Շոտլանդիայի վրայով), ինչպես նաև եգիպտացիներին, հնդիկներին և այլ ժաղովուրդների:
Քարահունջի և Ստոունհենջի համադրությունը
Ստոունհենջը հնագույն մեգալիթյան համալիր է, որը
գտնվում է Լոնդոնից մոտավորապես 130կմ հեռավորության վրա: Մասնագետների ուսումնասիրությունը
վերջին տարիների ընթացքում բերել են այն եզրակացության, «որ Սթոունհենջը եղել է Արևի պաշտպամունքի
կենտրոն և աստղադիտարան, կառուցվել է 3800-4000
տարի առաջ: Ո՞վ է կառուցել Ստոունհենջը, հայտնի չէ:
Չէ՞ որ այն ժամանակ անգլոսոքսերը և ներկայիս բրիտանացիները չկային: Գիտնականները համարում են, «որ
այս բարձրագույն մշակույթը և գիտելիքները, որոնք
բացակայում էին բրիտանական կղզիների այն ժամանակվա սակավաթիվ բնակիչների մոտ, ներմուծվում են
դրսից, ըստ ամենայնի` միջերկրածովյան ավազանի
արևելյան մասից /2/»:
Համեմատելով Քարահունջում կատարված հետազոտությոընների արդյունքները Ստոուհենջի տվյալների
հետ` գիտարշավի անդամները հայտնաբերեցին, որ
աշնա-նային գիշերահավասարում արևածագը դիտվում է
կենտրոնական շրջանի արևելյան մասի դարբասի վրա,
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այնպես, ինչպես ամառային գիշերահավասարում արևածագը դիտվում է Ստոունհենջի կենտրոնական շրջանից
քիչ հեռու գտնվող քարի վրա:
Ն.Գ. ԲՈՉԿԱՐՅՈՎԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նիկոլայ Գեննադիևիչ Բոչկարյովը` աստղաֆիզիկոս,
ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր,
Ռուսական բնական գիտությունների
ակադեմյայի
իսկական անդամ, 2001 թ. հունիսի 23-25-ին իր խմբով
մասնակցել
է
ակադե-միկոս
Հերունու
կողմից
կազմակերպված գիտական արշավախմբին: 2007թ. նա
երկրորդ անգամ է այցելել Քարահունջ:
Արշավանքի ընթացքում Ն.Բոչկարյովը աշխատել է XIX և
XX դդ. առաջին կեսերում արված Քարահունջի
նկարագրությունների վրա, նկարահանել տեսաֆիլմ
Քարահունջի և Մեծամորի մասին, 2002 թ. Տարտույում
անցկացված աստղագիտության եվրամիության 10-րդ
գիտաժողովում հանդես է եկել Քարահունջի մասին
զեկուցումով: Ընդամենը մի քանի օր անց նա հրատարակել է Քարահունջի և Մեծամորի մասին ընդարձակ
հոդված:
Ն.Գ.Բոչկարյովը, վերանայելով ակադեմիկոս Հերունու
կողմից աստղագիտական մեթոդներով կատարված հաշվարկները, որոշել է Քարահունջի տարիքը: Ըստ նրա
հաշվարկների` Քարահունջը 7000-8000 տարեկան է:
Այս գրքի հեղինակը 2015թ. որոշ հարցեր պարզաբանելու նպատակով հանդիպում ունեցավ պրոֆեսոր
Ն.Բոչկարյովի հետ և համոզվեց, որ նրա կարծիքով`
Քարահունջն աշխարհի ամենահին աստղադիտարանն է:
Ն.Բոչկարյովը նշեց, որ գիտարշավի առաջին օրերին
կատարված հաշվարկների մեջ
կային որոշ անճըշ49

տություններ, հետո դրանք ուղղվեցին: Ն.Գ.Բոչկարյովը
նշեց նաև, որ որոշ մեթոդներ միշտ չէ, որ տալիս են
ճշգրիտ արդյունքներ, դրա համար հաշվարկները
կատարվել են տարբեր մեթոդներով, և համեմատվել
նրանց արդյունքները:
Ն.Գ.Բոչկարյովը ուշադրություն է դարձրել հուշարձանների արագ քայքայմանը վերջին տասնամյակներում
և նշել է հուշարձանների պաշտպանության անհրաժեշտությունը: Գիտարշավներից հետո նա Քարահունջի և
Մե-ծամորի
մասին
25-րոպեանոց
տեսաֆիլմ
է
նկարահանել և 2005թ. Տարտուում կայացած եվրոպեական
աստղագի-տական խորհրդաժողովում նրանց մասին
հանդես եկել զեկուցումով:

ՎԱՉԱԳԱՆ ՎԱՀՐԱԴՅԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Վաչագան
Վահրադյանը
մաթեմատիկոս
է,
բիոինֆորմաթիկ: Նա զբաղվում է Քարահունջի և մյուս
նման հու-շարձանների, ինչպես նաև հայերի և բրիտների
միջև հա-վանական գենետիկական կապի հարցերով:
Վահրադյանի հետազոտությունների արդյունքները
ցույց են տալիս, որ Քարահունջի ճարտարապետությունը
արտացոլում է Կարապի (Անգղի) համաստեղությունը, բացի
դրանից Քարահունջի և Սթոունհենջի միջև կան շատ նմանություններ, որոնք վկայում են հին հայերի և բրիտանացիների ընդհանուր մշակույթի մասին:
Վ.Վահրադյանը և Մ.Վահրադյանը ենթադրում են, որ
հայերի
նախնիները
Բրիտանիա
կղզու
առաջին
բնակիչներն են եղել, հնարավոր է, որ նրանք էլ կառուցել
են Սթոունհենջը:
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Ըստ Վ.Վահրադյանի Քարահունջը մոտ 14 000 տարեկան է: Նա ընդգծում է, որ Պարիս Հերունին իր աշխատության մեջ գրել է, որ Քարահունջը մոտ 15000 տարվա
պատմություն ունի` առանց որևէ բացատրություն տալու:
«Շատ հաճախ մեծ գիտնականները գիտական ինտուիցիայով որևէ վարկած են առաջ քաշել, բայց չեն ապացուցել, իսկ հետագայում այդ վարկածներն ապացուցվել
կամ հերքվել են»: Փաստորեն, Քարահունջի 15000 տարվա
պատմության վարկածը մնում միայն ապացուցել, – ասում
է Վաչագան Վահրադյանը:
Այս գրքի հեղինակը Վ.Վահրադյանի հետազոտությունների արդյունքներին ավելի մոտիկից ծանոթանալու
համար մի քանի անգամ հանդիպում կազմակերպեց նրա
հետ: Զրույցների
ընթացքում պարզվեց, որ դեռ
երիտասարդ տարիներին նրան հետաքրքրել է, թե ինչ
ներդրում է ունեցել հայ ժողովուրդը համաշխարհային
քաղաքակրթության մեջ:
Ծանոթանանք Վ.Վահրադյանի վարկածների հիմնավորման և ստացած արդյունքների հետ:
Քարահունջի ճարտարապետությունը արտացոլում է
Կարապի համաստեղությունը
Հետազոտություննտրը ցույց են տվել, որ Կարապի
համաստեղության աստղերին համապատասխանում են
Քարահունջի որոշակի քարեր: Քարահունջ հուշարձանի
ճարտարապետությունը արտացոլում է Կարապի (Անգղի)
համաստեղության
աստղերի
դասավորվածությունը:
Անգղը Կարապի համաստեղության հնագույն հայկական
և շումերական անվանումն է:
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Քարահունջի
հատակագիծը,
(ձախից,
ըստ
ակադեմիկոս Պ.Հերունու) կրկնում է Կարապի (Անգղի)
համաստեղության գծապատկերը (աջից):
Հուշարձանի
այն քարերը, որոնք համապատասխանում են ԿարապԱնգղի համաստեղության աստղերին, դրված են
պատվանդանի վրա և շարժուն են:
Մյուս բոլոր քարերը
թաղված են հողի մեջ: 200-րդ քարը համապատասխանում
է Կարապի համաստեղության ալֆային` Դենեբին:

Այսքանից կարելի է անել հետևություն, որ
Քարահունջի կառուցողները նրա կառուցման ժամանակ
արդեն գիտեին, որ աստղային երկինքը բաժանված է
համաստեղությունների:
Քարահունջի և Ստոունհենջի նմանությունը
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Քարահունջի և Ստոունհենջի ընդհանուր կառույցվածքն այնպիսին է, որ հնարավոր է հետևել աստղերի
շարժմանը և որոշել ամառային արևադարձի օրը:
Երկու կառույցն էլ գործածական առումով նույն
նշանակությունն ունեն` աստղադիտարան են: Երկու
կառույցներում էլ կան քարերով շարված միջանցքներ,
որոնք ուղղված են դեպի հյուսիս-արևելք և հնում
հնարավորություն
են
տվել
որոշելու
ամառային
արևադարձի օրը:
Կառույցները տարբերվում են նրանով, որ Քարահունջի
քարերի վրա բացված են միջանցիկ անցքեր, որոնցից մի
քանիսը նայում են երկնքի որոշակի կետերի, մյուսները
իրենց հարևան քարի գագաթի հետ կազմում են
նշանառության համակարգ:

Ըստ Պ.Հերունու կատարած հաշվարկների` մոտավորապես 7500 տարի առաջ` ամառային արևադարձի օրը,
արևը ծագում էր հենց այդ միջ անցքում, հիմա ծագման
կետը շեղված է երկրի պրեցեսիայի հետևանքով: Նույնը
հայտնի է նաև հանրահայտ Սթոունհենջի մասին:
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Այդ բոլորը ցույց են տալիս, որ այս հուշարձանների
կառուցողները նույն աստղագիտական գիտելիքներն
ունեին և նույն մշակույթի կրողներն էին:
Քարահունջի, Ստոունհենջի և Պորտասարի
կառուցվածքային և գործնական նմանությունը
Պորտասարի
հուշարձանի
այս
քարի
վրա
պատկերված է համաստեղությունների բաժանված
աստղային երկինքը Անգղի (Կարապի) համաստեղության
շուրջ: Դա ակնհայտ կդառնա, եթե կողք կողքի դնենք
աստղային երկնքի քարտեզը և այդ քարի նկարը: Աջից
աստղային երկնքի մեզ հետաքրքրող հատվածն է, որը
ստացվել է STELLARIUM ծրագրի միջոցով:
Քարի վրա պատկերված անգղը ներկայացնում է
Անգղի (Կարապի) համաստեղություն: Շրջանակի մեջ
առնվածը ակնհայտորեն անգղի պատկեր է: Կարապի
համաստեղությունը հին Հայաստանում և Շումերում
կոչվում էր Անգղի համաստեղություն:

Պորտասարի հայտնի քարի անգղի պատկերի մոտ`
քանդակի կենտրոնում, պատկերված է ձու:
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Անգղից աջ պատկերված է փոքր թռչուն: Այն համապատասխանում է Կարապից աջ գտնվող և նույնպես
փոքր`
Քնարի
համաստեղությանը:
Ամենայն
հավանականու-թյամբ վերջինս հնում այլ անվանում է
ունեցել: Կարապից ներքև աղվեսի համաստեղությունն է և
քարի վրա անգղից ներքև աղվես է պատկերված`
անբնական ուղղահայաց դիրքում: Աղվեսից դեպի աջ ու
ներքև Արծվի բավականին մեծ համաստեղությունն է և
քարի վրա նույն տեղում նույնպես մեծ արծիվ է
պատկերված:

Հետազոտությունները
ցույց են տալիս, որ Անգղի
(Կարապի) համաստեղության տարբեր ժամանակահատվածներում Պորտասարի Անգղի պատկերի հետ, տարբեր
չափի համապատասխանություններ են դրսևորվում:
- Մեր ժամանակներում (նկ.ա.) համապատասխանությունը ընդհանուր գծերով է, և երկու պատկերների ձախ թևերը
իրար նկատմամբ համեմատաբար մեծ անկյուն են կազմում:
- Մեզանից 12000 տարի առաջ (դա Պորտասարի կառույցի
տարիքն է` ըստ հնագետ Կ.Շմիդտի) այդ անկյունը զգալի
փոքրանում է (նկ.բ.):
Այդ անկյունը մոտենում է զրոյին մեզանից 18500 տարի
առաջ (նկ.գ.): որը հիմք է հանդիսանում ենթադրելու, որ
դա էլ հենց հուշարձանի տարիքն է : 18500 տարի առաջ
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սկսվել է Կարիճի դարաշրջանը, և հենց Կարիճն էլ
պատկերված է ազատ տարածության մեջ` Անգղի, Աղվեսի,
Արծվի և ընկնող թրչնի միջև:

ա

բ

գ

Քարահունջ-Անգղի աստղագիտական և
աշխարհագրական առանձնահատկությունները

Քարահունջ-Անգղ

հուշարձանն
ունի
եզակի
աստղագիտա-աշխարհագրական առանձնահատկություններ,

որոնք սպասում են իրենց բացատրությանը:
1. Կարապի համապատասխանությունն արտահայտվում
է երկրային նշված կետերի անվանումներում: Այսպես`
Անգեղակոթ գյուղը (Անգեղակոթ նշանակում է Անգղի մեծ
աստղ) համապատասխանում է Անգղի (Կարապի) համաստեղության ամենապայծառ աստղին` Դենեբին; Բռուն գյուղը
համապատասխանում է Կարապի -ին` պայծառությամբ
երկրորդ աստղին` Ալբիրեոյին:
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Քարահունջ-Անգղ հուշարձանը համապատասխանում
է կենտրոնական Սադր կոչվող աստղին: Սադր բառը
արաբերեն նշանակում է թռչնի կրծքամաս` մարմին: Դա
առնչվում է հուշարձանի կենտրոնում առկա ձվաձև
կառույցին, որն արտացոլում է ձվի պաշտամունքը հնում:
Պորտաքար ծիսավայրը համապատասխանում է
աստղին:

2. Քարահունջ զուգահեռագծի գագաթները կազմում են չորս գյուղեր, որոնց անվանումներն իմաստային
կապ ունեն:
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Դրանք են` Անգեղակոթ, Բռուն, Քարահունջ և
Բռնակոթ, որոնց մոտ նույնպես կան քարահունջատիպ
կառույցներ: Եթե քարտեզի վրա ուղիղ գծերով միացնենք
իրար հետ անվանումներով իմաստային կամ այլ կապ
ունեցող վերը նշված չորս գյուղերը, ապա կստացվի
համարյա ճշգրիտ զուգահեռագիծ:
Ստացված զուգահեռագծի անկյունագծերի հատման
կետում դամբարանադաշտ կա:
Վերը նշված վարկածների հիմնավորումից ելնելով
կարող ենք ասել, որ Վաչագան և Մարինե Վահրադյանները փորձել են ցույց տալ, որ Սթոունհենջ, Քարահոնջ,
Պորտասար և մյուս նմանատիպ կառույցների հեղինակները նույն մշակույթի կրողներն են եղել:
Այդ վարկածն ամրապնդելու նպատակով նրանք ցույց
են տվել, որ Քարահունջի ճարտարապետությունը արտացոլում է Կարապի համաստեղությունը և, որ Քարահունջը,
Ստոունհենջը ու Պորտասարը ունեն կառուցվածքային և
գործնական նմանություն:
Վաչագան և Մարինե Վահրադյանները փորձել են
ցույց տալ նաև, որ Բրիտանիա կղզու առաջին բնակիչները
եկել են Հայաստանից:
Այս վարկածը ամրապնդելու
համար նրանք ուսումնասիրել են Անգլիայի հնագույն
տարեգրությունը` «Անգլո-սաքսոնական քրոնիկոնը»,
դիտարկել են «Սթոունհենջ» և բրիտ բառերի ստուգաբանությունը, հետազոտել են բրիտների ժառանգությունը
Անգլիայում, փորձել են գտնել բրիտների հետքերը
Հայաստանում, բացահայտել են անգլիական և հայկական
ծագումնաբանների հետազոտությունների արդյունքները:
«Անգլո-սաքսոնական քրոնիկոնը» ընդգրկում է
հռոմեական տիրապետության շրջանը` մ.թ.ա I դարից
մինչեև մ.թ. XII դարը: Տարեգրքի կազմելուն ձեռնամուխ են
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եղել Ալֆրեդ արքայի օրոք` IX դարի վերջին, հիմք ունենալով Բեդե Պատվելու «Եկեղեցական պատմությունը»,
մերսիական և էսեքսյան քրոնիկոնների պահպանված
հատվածները և ավանդազրույցները: Պահպանվել է
անգլո-սաքսոներեն (հնագույն անգլերեն) և լատիներեն
ինը ձեռագիր: Քրոնիկոնի հնագույն մասը, որը նկարագրում է մինչև 731թ. իրադարձությունները, հիմնականում
վերցված է Բեդեի գրվածքից, բայց ներառում է շատ
լրացումներ,
որոնք
վերաբերում
են
հարավային
Անգլիայի` հատկապես Ուէսեքսի պատմությանը:
Այդ գրքի մեջ գրված է. «Բրիտանիա կղզին ունի 800
մղոն երկարություն ու 200 մղոն լայնություն: Այդ կղզում
հինգ ազգություն կա` անգլիացիներ, բրիտներ, սքոթեր,
պիկտեր, լատիններ: Կղզու առաջին բնակիչները եղել են
բրիտները, որոնք եկել են Արմենիայից ու ի սկզբանե
բնակվել են Բրիտանիայի հարավում» (Բեդե «եկեղեցական պատմություն», մաս I, Անգլո-Սաքսոնական Քրոնիկոն, 748թ.):
The island Britain is 800 miles long, and 200 miles broad. And
there are in the island five nations; English, British, Scottish, Pictish,
and Latin. The first inhabitants were the Britons, who came from
Armenia, and first peopled Britain southward. (Bede Ecclesiastical
history I.1, The Anglo-Saxon Chronicle, part 1: a.d. 1-748)
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Այս տեղեկությունը ժամանակակից անգլերենի վերածած առաջին թարգմանիչ Ջեյմս Ինգրեմի կարծիքը`
«Հնարավոր է, որ սաքսոնական գրագրի պատահական
սխալը լինի, որը «Արմորիկա» բառի փոխարեն գրել է
«Արմենիա»:
Սխալվե՞լ էին, արդյոք, անգլիական տարեգիրները:
Վ.Վահրադյանը և Մ.Վահրադյանը ցույց են տալիս, որ
հնարավոր չէ, որ դա գրագիրների կողմից կատարված
սխալ լինի, որովհետև նրանք (ամենաքիչը երկուսն էին),
գրել են տարբեր տեղերում և տարբեր ժամանակ: Այն բանի
հավանականությունը, որ երկու տարբեր մար-դիկ նույն
տեղում նույն սխալն են կատարել, չափազանց փոքր է:
«Բրիտ» (britt)բառի բացատրությունը : «Բրիտ»
(britt) բառը հնդեվրոպական ծագում ունի: Անգլոսաքսոնյան քրոնիկոնում և Բեդե Պատվելու մոտ այդ
բառում գրվում է մեկ t:
«Բրիտ» բառը բաղկացած է երկու մասից` «բր» արմատից և «իտ» վերջածանցից: «Իտ» եւ «իդ» վերջածանցները ցույց են տալիս պատկանելություն արմատին,
ծագումը արմատային բառ-հասկացությունից: Օրինակ`
«սեմիտ» (Սեմի ցեղին պատկանող) կամ «դրուիդ»
(«դր» ցեղին պատկանող):
Հետեւաբար`«բրիտ» նշանակում է «բր» ցեղին պատկանող: Հայոց լեզվում «բր»արմատը կարելի է տեսնել «բրել» բայի մեջ: Այն, ըստ Աճառյանի, հին հայերենում
մի քանի իմաստ է ունեցել, դրանց թվում նաև` փորագրել,
պինդ նյութի մակերեսին գրել սուր գործիքով:
Այսպիսով, «գրել»հասկացությունը հնում` մ.թ.ա. 3-րդ
հազարամյակի կեսերին (այդ ժամանակ է ենթադրաբար
տեղի ունեցել
բրիտների արտագաղթը) հայերենով
արտահայտվում էր «բրել» բայով: Կարելի է ենթադրել,
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որ «բր» արմատը «բրիտ» և «բրել» բառերում նույնն է:
Այսպիսով կարելի է ենթադրել, որ «բրիտ» բառը
նշանակում է «գրել իմացող ցեղին պատկանող»:
Նույն` «գրել իմացող» իմաստն է կրում նաև Բռ (ր)ուն
գյուղի անվանումը, քանի որ բաղկացած է «բր» ամատից և
«ուն» վերջածանցից: Վերջինս շատ հին է և ունի
գործողությունը կատարելու ունակության իմաստ:
Օրինակ, կպչել` կպչուն, թռչել` թռչուն, բրել` բրուն:
«Սթոունհենջ և Քարահունջ
բառերի ստուգաբանությունը: «Սթոունհենջ» բառը բաղկացած է երկու
մասից` «սթոուն» և «հենջ»: Քարահունջ բառը բաղկացած
է երկու մասից` «քար» և «հունջ»: Առաջին արմատի
նշանակությունը կասկած չի հարուցում և թարգմանվում է
որպես «քար», «քարե»:
Վ.Վահրադյանի և Մ.Վահրադյանի վարկածները ամրապնդելու համար կարելի է խոսել նաև Անգլիացի և հայ
համատղ հետազոտությունների արդյունքների մասին:
Նրանց ստացած արդյունքները վկայում են ալն մասին,
որ հայ բնակչության տղամարդկային գեները` հոպլոխմբերը, շատ նման են Բրիտանիայի բնակչության հոպլոխմբերին: Իսկ Հայաստանի տարածքում բրիտանյան
ամենամոտիկ հոպլոխմբերը Սյունիքի և Արցախի հոպլոխմբերն են:
Անգլիացի և հայ գիտնականների
ստացած
արդյունքները կարող են հիմք ծառայել հստատելու վարկածն այն մասին, որ տեղի է ունեցել հայ բնակչության
վերաբնակեցում հայկական բարձրավանդակից դեպի
բրիտանական կղզիներ:
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ՕՔՍՎՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1910թ. սեպտեմբերին Օքսֆորդի համալսարանի և
Մեծ Բրիտանիյայի թագավորական աշխարհագրական
միության միասնական գիտական արշավախումբը հետազոտել է Քարահունջը:
Գիտարշավը կազմակերպել էր
աստղաֆիզիկոս, Օքսֆորդի համալսարանի դոկտոր
Միհրան Վարդանյանը:
Արշավախումբն ուներ երկու գլխավոր նպատակ՝
գրավել միջազգային գիտական հանրության ուշադրությունը Քարահունջի նկատմամբ և նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել հետագայում լազերային
սկանավորման և եռաչափ մոդել կառուցելու համար:
Գիտարշավից հետո նյութեր են տրամադրվել ամերիկյան History Channel հեռուստատեսությանը, որն իր
սերիալներից մեկում անդրադարձել է Քարա-հունջին:
Քարահունջի մասին իրենց կարծիքն են հայտնել
գիտարշավի անդամները: Ծանոթանանք նրանց կարծիքներին:
Միհրան Վարդանյանի խոսքերով արշավախումբը
կատարել է մանրամասն նկարահանումներ, որոնց հիման
վրա կշարունակվի երկրորդ փուլը: Այդ ժամանակ կկատարվի մանրամասն լազերային ֆոտոնկարում, որից
հետո կկազմվի տեղանքի մանրամասն պատկերը, որը
հնարավորություն կտա պահպանել տեղանքի ռելիեֆը:
Ապագայում, եթե երկրաշարժի կամ որևէ ուրիշ պատճառով տեղանքում փոփոխություն լինի, հնարավոր կլինի
օգտվել մոնումենտի եռաչափ քարտեզից:
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Մ.Վարդանյանը նշում է, որ վերջերս Անգլիայում մի
խումբ գիտնականներ իրականացրել են Ստոունհենջի
լազերային սքանավորում և կառուցել են Ստոունհենջի
ճշգրիտ եռաչափ մոդելը, ինչը հնարավորություն է
տալիս բազմաթիվ նոր հայտնագործություններ կատարել
հուշարձանի մասին: Հույս ունենք, որ մի օր հնարավոր
կլինի իրականացնել նմանատիպ սքանավորում նաև
Քարահունջում:
Անդրադառնալով
հուշարձանի
տարիքին`
Մ.Վահրադյանը նշում է նաև, որ արշավախումբը դեռևս
չի կարող հաստատ որոշել Քարահունջի տարիքը, բայց
համարում է, որ ակադեմիկոս Պարիս Հերունու
տեսակետները ճիշտ են: Արշավախումբի նպատակն է
նորագույն
մեթոդներով
կրկնել
ակադեմիկոսի
աշխատանքները:
Ըստ նախնական տվյալների` հուշարձանախմբի
տարածքում բիոդաշտը շատ ուժեղ է, ըստ որում` այն
ավելի է ուժեղանում քարերի շարվածքով, քան այդ
շրջանից դուրս: Գիտնականները վկայում են, որ նմանատիպ հուշարձանները հիմնականում տեղակայված են
երկրի, այսպես կոչված, ուժային վայրերում:
Օքսֆորդի
համալսարանի
աշխարհագրության
բաժնի աշխարհագրագետ Նիկոլաս Հովարդը ընդգծում
է, որ Քարահունջը` որպես հնագույն աստղադիտարան,
տարբերվում է մյուս նման աստղադիտարաններից:
Եվրոպայում նմանատիպ այլ մեգալիտիկ հուշարձանների, օրինակ, անգլիական Սթոունհենջի կամ ֆրանսիական Կարնակի հետ համեմատած` Քարահունջը եզակի է
նրանով, որ հուշարձանախմբի քարերի վրա փոքր անցքեր
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կան: Այդ անցքերն ուղղված են երկնակամարի տարբեր
օբյեկտների:
Ն.Հովարդը
նշում
է,
որ
առայժմ
տարբեր
տեսություններ կան, թե հուշարձանը ինչ գործնական
նշանակություն է ունեցել: Ամենա-տարածված կարծիքն
այն է, որ այստեղ եղել է դամբարան: Սա, իհարկե, ճիշտ է,
բայց նաև կարող ենք գրեթե վստահորեն ասել, որ սա
հուշարձան է, որն ուղղված է հասկանալու համար
մարդու տեղը տիեզերքում և ունի աստղադիտական
նշանակություն ու բացատրում է, թե մարդիկ որտեղ էին
գտնվում տարվա տարբեր եղա-նակներին: Սա, շատ
կարևոր հատկություն է, քանի որ նշանակում է`
որսորդական, հավաքչական հասարա-կությունից անցում
նստակյաց հասարակության:
Սթոունհենջի նման Քարահունջը կառուցված է
արևելք-արևմուտք ուղղությամբ և նայում է դեպի արևածագ: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ այն արևային
աստղադիտարան է: Իսկ քարերի վրա արված անցքերի
բարդությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ արևից
բացի` ուրիշ մոլորակների, աստղերի և երկնային օբյեկտների էլ են նայել: Եթե մենք կարողանանք սա ապացուցել, ցույց կտանք, «որ այս կառույցը եզակի է և առաջինը
ողջ աշխարհում` որպես աստղադիտարան: Այս է, որ
հուշարձանը դարձնում է այդքան բացառիկ և արժանի`
ընդգրկվելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում», – նշում
է Հովարդը:
Վարդան Բալյանը ընդգծում է Քարահունջի` տաճար
և նեոլիտիկ հիվանդանոց լինելու գաղափարը: Նրա խոս-
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քերով այս տեսության համար որոշակի հիմքեր տվեցին
անգլիական Սթոունհենջում կատարված վերջին պեղումները, որոնց ընթացքում հնավայրում այդ ժամանակաշրջանի համար անոմալ մեծ քանակությամբ թաղումներ են հայտնաբերվել: Թաղված բոլոր մարդիկ հիմնականում ունեցել են ոսկրային կոտրվածքներ և բուժման
հետքեր: Մահացածների ատամների ուսումնասիրության
արդյունքում անգլիացի գիտնականները պարզել են, որ
նրանց մեծ մասը եկվորներ են, Անգլիայից չեն:
Սթոունհենջում հայտնաբերվել է նաև մարդու գանգ,
որի վրա անցք է արված: Գիտնականները պարզել են, որ
այդ անցքն արվել է նրա կենդանության օրոք: Սա ևս
հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Սթոունհենջում նեոլիտիկ
հիվանդանոց է եղել: Աստղագիտությունը հնագույն
շրջանում շատ ամուր կապերով փոխկապակցված է եղել
բժշկության հետ:
Սոցիոլոգիայի մասնագետ Վանենի Դադոյանը
նշում է, որ Քարահունջը արժանի է ընդգրկվելու
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում: Առաջինն այն է, որ դա
եզակի հուշարձան է, երկրորդը` պատմական մեծ արժեք
ունեցող կառույց է, երրորդ, որ հուշարձանն ունի
համամարդկային նշանակություն, քանի որ այն ցույց է
տալիս մարդկության պատմության մեջ չափազանց
կարևոր քայլ:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
համաշխարհային
մշակութային
ժառանգության հուշարձանների ցանկում ընդգրկվելու
դեպքում Քարահունջը, բացի նրանից, որ կպահպանվի,
նաև հետաքրքրություն կառաջացնի Եվրոպայի այն գիտ-
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նականների շրջանում, ովքեր զբաղվում են «հենջերով»:
Այժմ այդ գիտնականները չգիտեն Քարահունջի գոյության մասին և իրենց ուսումնասիրությունների մեջ Հայաստանն ընդհանրապես չեն ընդգրկում: Սա, անշուշտ
կնպաստի նաև զբոսաշրջությանը: Հայաստանում հնագույն մեգալիտների վրա պատկերված են մարդանման
էակներ: Այդպիսի մի նկարում պատկերված են երկու
հումանոիդներ և օդում սավառնող դիսկ: Մասնագետները
ենթադրում են, որ հնում նկարիչը նկարել է այն, ինչը
նրանց համար արդեն հնություն է դարձել: Կամ էլ թե դա
կարող է պատկերել երկրաբնակների հանդիպումը
այլմոլորակների հետ:
Այսպիսով, գիտարշավի մասնակիներն ընդգծել են
հետևյալ մտքերը:
1. Քարահունջն իր բոլոր չափանիշներով համապատասխանում է գիտական կենտրոնի, որը նախատեսնված է եղել աստղեր ուսումնասիրելու համար;
2. Չի կարելի բացառել նաև այն, որ հուշարձանը եղել է
տիեզերակայան, քանի որ այդ սարալանջը շատ մոտ է
հասարակածին, ավելի մոտ քան թե, ասենք, Բայկանուրը:
Այսպիսի տեղերից տիեզերական մեկնարկներն ավելի
հեշտ են:
3. Տեղացիները գիտեն բազմաթիվ առասպելներ այն
մասին, որ Քարահունջի տարածքում հնարավոր է
ազատվել ախտածին էներգիայից և բուժվել տարբեր
հիվանդություններից:
4. Քարահունջը արժանի է ընդգրկվելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում:
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ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ՄԱՍԻՆ
ՕԼԵԳ ՍՏՈԼՅԱՐՈՎ
Քարահունջը այն տեղն է, որտեղից երևում է Օրիոն
(Հայկ) համաստեղությունը: Օրիոնը, ըստ հին դիցաբանության, համարվում է աշխարհի սկիզբը, նա աշխարհին կյանք է տալիս: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ
Քարահունջում աստղադիտարանը գործել է մ.թ.ա. 77002200 թթ. ընթացքում, մոտ 5500 տարի շարունակ:
Քարահունջը մարդը զգում է այն բարձր հոգևոր
մթնոլորտը, այն գիտելիքները, որոնք այժմ ժամանակակից մարդկանց անհասանելի են, որովհետև նրանք մոռացել են ապրել ներդաշնակության մեջ:
Հնագույն քաղաքակրթությունների ուսումնասիրությունների ժամանակ հաճախ Հայաստանն անտեսվել է,
կարծես
դուրս մնալով համընդհանուր պատմական
շրջադարձերից: Այսօր հաճախ է խոսվում այն մասին, որ
Հայկական լեռնաշխարհը հնդեվրոպական քաղաքակրթության օրրաններից է: Հին ժամանակներից Հայաստանում զարգացած էին Արեգակի, Լուսնի, մոլորակների,
աստղերի և երկնային երևույթների մասին գիտելիքները:
ԳՈՒՐԳԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Գուրգեն Վարդանյանը «Քարահունջ Աստղադիտարան» հիմնադրամի համանախագահն է: 2014թ. այս գրքի
հեղինակը հանդիպում ունեցավ նրա հետ: Ներկայացնենք Գ.Վարդանյանի կարծիքը Քարահունջի մասին:
Քարահունջն եզակի հուշարձան է: Աշխարհում միայն
այստեղ կարելի է նույն տեղում տեսնել քարեդարյան չորս
կառույցները`մենհիրները, դոլմենները, կրոմլեխ կենտրոնական տաճարը և կիկլոպյան ամրոցի մնացորդները:
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Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու Հայաստանում անուշադրության են մատնում մի բան, որն արդեն
ապացուցված է, իսկ նույնիսկ ծիծաղելի վարկածների
շուրջ կազմակերպվում են անիմաստ խոսակցություններ:
Հուշարձանի աստղագիտական նշանակության մասին
իրենց կարծիքն են հայտնել շատ հետազոտողներ և աշխարհահռչակ գիտնականներ:
Կարծես թե աստիճանաբար մոռացության են ենթարկ
վում հռչակավոր գիտնականների կատարած գործերը:
Ընդհակառակն, շատերը սկսում են խոսել անհեթեթ
վարկածների շուրջը: Օրինակ, որոշ հնագետներ գտնում
են, որ Քարահունջի քարերի անցքերը բացվել են` նրանցից պարաններ կապելու և քաշելու նպատակով, ինչն
անհնարին է, որովհետեւ անցքերն արված են քարերի
վերին մասում, և եթե դրանցից քաշեին, անցքի մի մասը
կջարդվեր: Կան քարեր, որոնց անցքերը կիսատ են բացված, ինչը վկայում է, որ քարերը տեղափոխվել, տեղադրվել են, հետո միայն դրանց վրա անցքեր են բացվել:
Որոշ հայ հնագետներ էլ կարծիք են հայտնել, որ այդ
անցքերը ծառայել են ձիերի սանձերը կապելուն, ինչը
բացարձակ անհեթեթություն է: Խոսելով այսպիսի տեսակետների շուրջը` մենք առաջ գնալու փոխարեն մի քայլ
հետ կգնանք:
Ուզում եմ հիշեցնել, որ ակադեմիկոս Պարիս Հերունին չորս մեթոդներով որոշել է Քարահունջի տարիքը.
-Արևի և լուսնի ծագելու և մայր մտնելու ազիմուտների տեղաշարժով;
- զենիթի կետով աստղերի անցնելով;
- աստղերի ծագելու և մայր մտնելու ազիմուտով;
- աստղերի կուլմինացիաների բարձրությունով:
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Բոլոր մեթոդներով հաշվելու դեպքում էլ Պ.Հերունին
ստացել է գրեթե նույն տարիքը` 7500 տարի մեզանից
առաջ: Ակադեմիկոս Հերունու ուսումնասիրությունները
հաստատում են Եվրասիական աստղագիտական միության նախագահ Ն.Գ.Բոչկարյովը: Նա մասնակցել է
2001թ. ակադեմիկոս Հերունու կազմակերպած գիտարշավին: Ըստ պրոֆեսոր Բոչկարյովի հաշվարկների`
Քարահունջը 7000-8000 տարեկան է:
1999թ. փետրվարին ակադեմիկոս Հերունին Քարահունջի վերաբերյալ իր բոլոր ուսումնասիրություններն
ուղարկել է հնագույն մոնումենտների աստղագիտական
մեթոդներով թվագրման խոշորագույն մասնագետ ,
պրոֆեսոր Ջ.Խ.Հոնքինսին: Հոնքինսը ստուգել է հայ
ակադեմիկոսի կատարած հաշվարկները և համաձայնել
Հերունու կատարած հաշվարկներին` շեշտելով, որ
Քարահունջը շատ նմանություններ ունի Անգլիայի
Սթոունհենջին և Իռլանդիայի Քալենիշին:
Մաթեմատիկոս Վաչագան Վահրադյանը, շարունակելով Հերունու տեսությունը, հայտնաբերել է, որ Քարահունջի քարերի դասավորվածությունը կրկնում է Անգղի
(Կարապի) համաստեղության աստղերի դասավորվածությանը: Նա ցույց է տալիս, որ նույնատիպ թևերի բացվածք ունի Արևմտյան Հայաստանում` Պորտասարում
(Գյոբեգլի Թեփե) հայտնաբերված նախապատմական
աստղադիտարանի քանդակներից մեկի վրա պատկերված անգղը:
ՀԱՄԼԵՏ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, ֆիզիկոս
Քարահունջից 13 կմ հեռավորության վրա և Անգեղակոթ գյուղից 3 կմ հյուսիս-արևմուտք գտնվում է Գոդեձորի
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պղնձե քարեդարյան բնակատեղին: Հնավայրի պեղումները սկսվել են 2005թ, որոնց ընթացքում պարզվել է, որ նրա
բնակիչները Ք.ա. V-IV հազար տարի առաջ հացահատիկ
են աճեցրել, զբաղվել են այգեգործությամբ, անասնապահությամբ և պատրաստել են խեցեղեն, որը միջագետքյան
Թել էլ-Ուբեյդ հնավայրի (Ք.ա. V հազ.) անունով մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է ուբեյդյան (վաղ շումերական) տիպի խեցեղեն անվանումով:
Գոդեձորը և Զորաց քարերը գտնվում են գրեթե նույն
բարձրության վրա (համապատասխանաբար 1800մ և
1770մ), երկուսն էլ պիտի հիմնվեին Անգեղակոթի ծովի
ցամաքելուց հետո և գործնականում նույն ժամանակներում:
Երկուսն
էլ
հիմնել
են
Սյունիքի
ժայռապատկերները փորագրողների սերունդները, ովքեր
ջրի մակարդակի իջնելուն զուգնթաց բարձրադիր
վայրերից իջել են առավել բարեբեր հովիտները:
Պարիս Հերունին Սիսիանի երկնքի 9 պայծառ աստղերի նկատմամբ կատարած չափումների արդյունքում
հանգում է այն եզրակացության, որ եթե քարերի անցքերն
օգտագործվել են իբրև պարզունակ դիտակներ, ապա,
որպես աստղադիտական, Զորաց քարերի համալիրի
գործունեության նախնական փուլն ընդգրկել է Ք.ա.
5500÷2500թթ: Հերունու չափումների սխալը կազմում է
±500 տարի: Սա լավագույնս համընկնում է Գոդեձորի
բնակավայրի տա-րիքի հետ:
Անշուշտ, հնավայրն ուսումնասիրելու տեսանկյունից
Հերունու կատարած չափումների գիտական արժեքը մնայուն է, սակայն ավարտուն չի կարելի համարել և անհրաժեշտ է նոր և բազմապրոֆիլ գիտական արշավախմբերի
միջոցով ավարտին հասցնել այդ աշխատանքները,
իհարկե, առաջնային է հնավայրի պեղումների խնդիրը:
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ՀԵՐՈՒՆՈՒ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴՆԵՐԸ
Ինչպես նշեցինք, շատ հետազոտողներ ամրապնդեցին
Քարահունջի
աստղադիտարան
լինելու
Հերունու
տեսակետը. հնագույն մոնումենտների աստղագիտական
մեթոդներով
թվագրման
խոշորագույն
մասնագետ
պրոֆեսոր Ջ.Ս.Հոնքինսը, շվեյցարական գիտնական,
գիտությունների դոկտոր Հ.Պ.Կլայները, ավստրալիացի
գիտնական Նիկոլայ Հովարդը, աստղաֆիզիկոս, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Ն.Բոչկարյովը, ռուսական հայտնի հետազոտող Օ.Ստալյարովը,
Օքսֆորդի համալսարանի և Մեծ Բրիտանիայի թագավորական աշխարհագրական միության միասնական գիտական արշավախումբի անդամները,
մաթեմատիկոս և
բիոինֆորմաթիկ Վ.Վահրադյանը և ուրիշ գիտնականներ:
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ առայժմ քիչ չեն
նաև Հերունու տեսության հակառակորդների քանակը:
Հնագետ Աշոտ Փիլիպոսյանը հերքում է Քարահունջը`
որպես աստղադիտարան համարելու Պարիս Հերունու
տեսակետը: Նա պնդում է, որ ակադեմիկոս Պ.Հերունու

ուսումնասիրությունները գիտական հիմք չունեն: Նաև
կտրականապես դեմ է Զորաց քարեր հնավայրը Քարահունջ կոչելուն: Ըստ նրա` Քարահունջը մոտակայքում
գտնվող բնակավայր է, որը ոչ մի կապ չունի հնավայրի
հետ: Համալիրը Քարահունջ են կոչում, որպեսզի
նմանեցնեն հայտնի Սթոունհենջին:
Ա.Փիլիպոսյանի կարծիքով` Զորաց քարեր հնավայրի
քարերի վրա արված անցքերը ոչ մի կապ չունեն
տիեզերքի ու աստղագիտության հետ: Նա վստահ է`
անցքերը արվել են ոչ թե աստղերին նայելու համար, այլ
որպեսզի կարողանան քարերը հեռու տարածքներից քարշ
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տալ բնակավայր: Բացի այդ` հնագետը պնդում է, որ
Խորհրդային միության տարիներին հնագետները`
Հերունու կողմնակիցները, քարերը տեղաշարժել են,
հարմարեցրել,
որպեսզի
աստղադիտարանի
միֆն
արդարացնեն:
Հնագետ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր
Պավել Ավետիսյանը առանց լուրջ փաստարկների հայտարարում է, որ Քարահունջը աստղադիտարան չի եղել և
նրա տարիքը 3 հազար տարի է:

Այստեղ տեղին է նշել, որ սկզբնական շրջանում
խիստ քննադատության է ենթարկվել նաև պրոֆեսոր
Ջ.Հոնքինսը: Ջոն Վուդի գրքից («Արև, Լուսին և Հնագույն
քարեր») տեղեկանում ենք, որ հնագետները բացասական
կարծիք են հայտնել Հոնքինսի աշխատությունների
վերաբերյալ, հատկապես այն հարցի շուրջ, որ
Սթոունհենջը չի ծառայել հնում որպես աստղադիտարան: Սակայն Հետագա ուսումնասիրությունները
ստիպեցին հնագետներին փոխել իրենց կարծիքը:
Պրոֆեսոր Ատկինսոնը 9 տարի անց, ուսումնասիրելով
նաև Ա.Թոմի աշխատությունները, դրական կարծիք
հայտնեց, չնայած մինչ այդ նա էլ էր քննադատում
Ջ.Հոնքինսին, բայց, այնուամենայնիվ, համարձակություն
ունեցավ խոստովանելու, որ փոխել է իր կարծիքը,
այսինքն հուշարձանը իրոք ծառայել է որպես
աստղադիտարան:
Հերունու տեսությունը խստորեն հերքողներից մեկն էլ
լեզվագետ Հրաչ Մարտիրոսյանն է: Նա իր «Քարահունջ
Stonehenge առասպելի վերջը» հոդվածում գրում է
«Սիսիանի և Անգեղակոթի մերձակայքում գտնվող
մեգալիթյան հուշարձանը երբեք չի կոչվել Քարահունջ,
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հետևաբար Stonehenge-ի անվան հետ համեմատությունն
անիմաստ է: Քարահունջը (հին վկայություններում՝
Քարունջ) սովորական տեղանուն է: Այդ անվամբ հայտնի
են չորս բնակավայր, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն
քննվող
հուշարձանի
հետ:
«Խոսող
քարեր»
և
«Քարափունջ» մեկնություններն անընդունելի են: Եթե
նույնիսկ պարզվի, որ Օրբելյանի Քարունջը նույնական չէ
Գորիսի մերձակայքի Քարահունջին, այլ իրենից
ներկայացնում է Սիսիանի մերձակա տարածքներում
գտնված, այժմ ամայացած ու անհայտ մնացած որևէ գյուղ,
ապա, միևնույն է, Օրբելյանի այս տեղեկությունը
վերաբերում է ընդամենը գյուղանվան և չի կարող
մեկնաբանվել
որպես
մեգալիթյան
հուշարձանի
անվանման ուղղակի վկայակոչություն, քանի դեռ մեր
տրամադրության տակ չունենք համապատասխան
պատմական աղբյուրներ»:
Հ.Մարտիրոսյանի կարծիքով` Ար աստված առհասարակ գոյություն չունի, Տիր աստվածը իրանական
փոխառություն է, նիշ բառը բնիկ հայկական չէ, այլ
իրանական (կամ ասորական) փոխառություն և այլն:
Հ.Մարտիրոսյանը հերքում է Պարիս Հերունու
տեսությունը: Նա գրում է. «Ինչ իմաստ ունի խոսել Ար և
Տիր դիցանունների մասին, երբ դրանցից առաջինն
առհասարակ գոյություն չունի, իսկ երկրորդը իրանական
փոխառություն է: Ինչ արժեք ունեն շոտլանդական Luis
կղզու և այնտեղ գտնվող Callanish-ի անունների ֆանտաստիկ ստուգաբանությունները` իբրև հայերեն լույս և
Քարե նիշ, երբ հայերեն նիշ բառը բնիկ հայկական չէ, այլ
իրանական (կամ ասորական) փոխառություն, իսկ Luis-ի
«տեղական» ստուգաբանոոթյունը թափանցիկ է: Մի՞թե
այս որակի դատողությունների հիման վրա կարելի է
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եզրակացնել, որ Հայաստանի քաղաքակրթությունը
ամենահինն է աշխարհում, հայոց լեզուն ու քաղաքակըրթությունը սկիզբ են առել Հայաստանում 40000 տարի
առաջ և այլն: Սրանք միայն ֆանտաստիկ անհեթեթություններ են»:
Հ.Մարտիրոսյանը անընդունելի է համարում նաև
Վաչագան և Մարինե Վահրադյանների դատողությունները և տեսակետները: Նա գրում է. «Չլինելով բանասեր և ըստ էության ոչ մի պատկերացում չունենալով
համեմատական լեզվաբանության մասին՝ Վաչագան և
Մարինե Վահրադյանները իրենց վստահորեն թույլ են
տալիս ստուգաբանական մարզանքներ կատարել ու
դրանց վրա կառուցում են ֆանտաստիկ դրույթներ»: Հրաչ
Մարտիրոսյանն անհանդուրժելի է համարում այն
փաստը, որ «Հերունու` Քարահունջի ստուգաբանությունն
ու դրա շուրջը հյուսված այս անընդունելի դրույթները լայն
մասսայականություն են վայելում հայերի շրջանում և
հետզհետե մատչելի են դառնում նաև միջազգային
ասպարեզում՝ անգլերեն լեզվով ֆիլմերի ու հաղորդագրությունների տեսքով»…
Հ.Մարտիրոսյանը անհանդուրժելի է համարում նաև
այն, որ «Քարահունջի «տեսությունը» օրըստօրե աճում է
ու վերածվում հակագիտական մի հսկա ու անճոռնի
թնջուկի՝ իր մեջ ներառելով Հերունու և այլոց
ֆանտաստիկ
անհեթեթությունները,
ըստ
որոնց`
հայերենը 40000 տարեկան է և հնդեվրոպական լեզուների
մայրը, հայ մշակույթը քաղաքակրթությունների մայրն է և
այլն և այլն. կատարելապես հիմնազուրկ են ինչպես այդ,
այնպես էլ Պորտասարի ու Ար աստծո և մյուս
«տեսությունները»:
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4
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մեգալիտիկ Քարահունջ համալիրում կատարված
հետազոտությունները հաստատում են, որ Հայաստանն է
համարվում հնագույն աստղագիտության կենտրոնը:
Չնայած դրան, Քարահունջ համալիրը հնէաբանների և
պատմաբանների կողմից չի ուսումնասիրվում բավարար
մակարդակով: Դա կարելի է բացատրել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով: Պարզաբանենք այդ արտահայտության իմաստը:
Պաշտոնական պատմագրությունը հաստատում է, որ
ընդհուպ մինչև մ.թ.ա. V հազարամյակը մարդկությունը
գտնվել է նախնադարյան վիճակում, քաղաքակրթությունը
առաջացել է 6000 տարի հետո, իսկ նրա ստեղծողները
եղել են եգիպտացիները և շումերները: Սակայն, վերջին
հազարամյակում
հայտնաբերված
պատմական
օբյեկտները, ցույց են տալիս, որ քաղաքակրթությունը
Երկրի վրա առաջացել է ավելի վաղ:
Ընդունված էր այն տեսակետը, որ նախնադարյան
մարդիկ չէին կարող ստեղծել այնպիսի պատմական
կառույցներ, ինչպիսին հսկայական «Պորտասար» տաճարային համալիրն է, որի տարիքը հնարավոր է 12 հազար
տարուց ավելի է, կամ հսկայական մեգալիտիկ

75

«Քարահունջ» համալիրը, որի տարիքը 7 հազար տարուց
ավելի է:
Դեռ ХХ դարում շատ հետազոտողներ խոսում էին այն
մասին, որ այսպես կոչված պատմական դարաշրջանը
իրականում եղել է շատ ավելի երկար, քան թե համարվում
էր վերջերս: Սակայն պաշտոնական գիտությունը չի
շտապել համաձայնվել այդ փաստարկների հետ: Բայց ХХI
դարի սկզբում իրավիճակը փոխվեց: Հնէաբանները
կատարեցին ցնցող հայտնագործություն – քաղաքակրթությունը առաջացել է ոչ թե Նեղոսի հովտում, այլ Հայկական
լեռնաշխարհում:
Սամվել Շահինյան, հնէաբան: Դպրոցներում և
բուհերում մեր երեխաներին առայժմ սովորեցնում են, որ
քաղաքակրթությունը իբր թե առաջացել է Շումերում և
Եգիպտոսում III-IV հազարամյակներում մ.թ.ա.: Իրականում պատմաբանները վաղուց գիտեն, որ այն առաջացել է
Հայկական լեռնաշխարհում 12 հազար տարի առաջ:
Հայտնի է, որ հենց Հայկական լեռնաշխարհում է ծագել և՛
հողագործությունը, և՛ քարի մշակումը, և՛ մետաղի
ձուլումը, և՛ գործվածքեղենի արտադրությունը: Հենց
Հայկական լեռնաշխարհից է աստիճանաբար իջել
ցածրավայր, այդ թվում Շումեր և Եգիպտոս, և արվեստը և
շինարարութ-յունը և ճարտարապետությունը:
Պորտասարի հայտնությունը հնէաբանների կողմից
հեղափոխական կերպով փոխեց Մերձավոր Արևելքի վաղ
նեոլիթի և ընդհանրապես ամբողջ Ասիայի մասին պատկերացումը: Պորտասարը և Քարահունջը ժամանակակից
հնէաբանության ամենացնցող հայտնագործություններն
են, ավելի նկատելի, քան Տրոյայի պեղումները կամ
Սթոունհենջի հայտնաբերումը Անգլիայում: Այսօր բացա76

հայտված է Պորտասարի չորս պաշտանմունքային կառույցներ 10-ից մինչև 30 մետր տրամագծով: Գեոֆիզիկական հայտնագործությունների տվյալներով բլուրի
ընդերքում գտնվում են այդպիսի ևս 16 կառույցներ:
Պորտասարի մշակույթի ներկայացուցիչները մ.թ.ա. VI
հազարամյակում ծածկել են հողով բոլոր կառույցները և
տեղափոխվել են հարավ` փնտրելու ազատ հողեր,
որպեսզի հնարավորություն ունենան գոյատևելու: Նրանք
հասել են մինչև Սինայ, մինչևՊարսկական ծոցի արևելյան
ափերը: Բայց նոր մշակույթ ստեղծելու համար պետք էին
հազարամյակներ: Շումերական, բիբլիական և ուրիշ
աղբյուրներ միաձայն հաստատում են, որ մարդկության
վերածննդի տեղը համաշխարհային ջրհեղեղից հետո եղել
է երկիր, որը գտնվել է Արարատ լեռան շուրջը, իսկ հետո
այդ քաղաքակրթությունը կարող էր տարածվել այլ տեղեր:
Պատմագրությունը սովետական ժամանակաշրջանում
հաստատել է, որ հայ ժողովուրդը ձևավորվել է Ուրարտու
թագավորության սահմաններում, սկսած մ.թ.ա. 6-րդ
դարում: Շատ հետազոտողներ գտնում են, որ անհրաժեշտ
է վերանայել այդ պնդումները:
Կլաուս Շմիդտ, գերմանացի հնէաբան: Եթե մենք
քաղաքակրթությունը ընդունում ենք ինչպես նստակյաց
կյանքի կերպ կամ ինչպես հասարակության քաղաքական կազմակերպություն, ուրեմն մենք կարող ենք
ասել, որ նրա շերտավորումը սկսվել է դեռ Պորտասարի
(Գյոբկլի Տեպե) ժամանակներից: Այստեղ ապրող մարդիկ
ստեղծել են հասարակության հիմքը: Գյուղատնտեսությունը, նստակյաց կյանքի կերպ և քաղաքակրթությունն
առաջացել են այդ տարածաշրջանում, որի կենտրոնում
գտնվում
էր
Պորտասարը`
աշխարհի
հնագույն
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պաշտամունքային կառույցը: Քաղաքակրթությունը հետո
տարածվել է Միջերկրական ծովի երկայնքով. Հյուսիսային
Աֆրիկա, Արևմտյան Ասիա և հետո ամբողջ Եվրոպա:
Մեր օրերում Պորտասարի տաճարները
հանդիսանում են
աշխարհի հնագույն պաշտամունքային
կառույցներ: Դրանց շինարարությունը սկսվել է դեռ
Մեզոլիտում և շարունակվել է մի քանի հազար տարի:
Մ.թ.ա. ХI հազարամյակին պատկանող հնագույն
շերտերում
հայտնաբերվել
են
մինչև
3
մետր
բարձրությամբ սյուներ: Այն ժամանակվա մարդիկ եղել են
ոչ միայն որսորդներ. նրանց մոտ եղել է նաև սոցիալական
կյանքի լավ կազմակերպվածություն:
Եվրոպական և Ամերիկական բուհերում արդեն մի
քանի տարի է, ինչ կարդում են քաղաքակրթության պատմության երկարացման մասին դասախոսություններ:
Օքսֆորդի և Քեմբրիջի հնագույն պատմության դասագրքերում (լույս ընծայված 2006թ.),
զետեղված է
գծապատ-կեր, ինչպես է Հայկական լեռնաշխարհի
քաղաքակրթու-թյունը տեղաշարժվել Մերձավոր Արևելք և
Եգիպտոս: Ինչն է ստիպել, որ քաղաքակրթությունը իր
գոյատեղից տեղափոխվել է: Հետազոտողները գտնում են,
որ դա տեղի է ունեցել կլիմայի
համատարած
փոփոխության պատ-ճառով, որի հետևանքով սկսվել են
համատարած երաշտները:
Պավել Ավետիսյան, հնէաբանության ինստիտուտի
տնօրեն: Հայ հնէաբանները հսկայական աշխատանք են
կատարել, բայց երբ մենք դիմեցինք նրանց գաղափարախոսությանը, տեսանք, որ այն շատ հասարակ է եղել:
Ամեն ինչ բացատրվում էր էվոլյուցիայի տեսակետով,
համարվում էր, որ մշակույթները պետք է հետևեն մեկը
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մյուսին, որպեսզի ցույց տրվի զարգացումը: Ժամանակակից հետազոտումները ցույց են տալիս, որ պարտադիր
չէ, որ պատմական պրոցեսները զարգանան այնպես, ինչպես որ դա պատկերացվում էր անցյալում:
Պատմական գիտությունը չէր կարող ազատ զարգանալ գաղափարախոսության խիստ ճնշման տակ: Պաշտոնական պատմագրության հիմքում դրված հայեցակարգը
հերքել է հայերի և ուրիշ ժողովուրդների գոյությունը
մ.թ.ա. I հազարամյակում: Հայկական լեռնաշխարհի
տարածքում 1000 տարի առաջ` մինչ Ուրարտու պետությունը, արդեն գոյություն է ունեցել պետականություն,գրել է IV դարի հայկական պատմագրության հայր
Մովսես Խորենացին:
Խորենացու այս խոսքերը ստացել են իրենց հաստատումը: 1956 թվին բարձրադիր Սևանա լճի հետազոտության ժամանակ ցամաքում հայտնաբերվել է հնէաբանական համալիր: Դամբարանում գտնվել են այնպիսի
մշակույթային հարստություններ, որ
մի հարվածով
հերքել են մինչ այդ գոյություն ունեցած դոկտրինան:
Սևանա լճի հատակում գտնվող գերեզմանոցում հայտնաբերվել են կառքեր, ամենօրյա գործածության պարագաներ, ոսկյա և արծաթյա զարդեր, բրոնզե առարկաներ,
մարդկանց կմախքներ, որոնք թվագրվել են մ.թ.ա. III
հազարամյակով:
Ուրեմն պետք է ընդունել, որ քաղաքակրթությունը այդ
վայրերում առաջացել է մինչև Ուրարտու թագավորության, հին Հռոմի և Հունաստանի գոյություն ունենալը:
Սովետական տարիներին չէին համարձակվում խոսել
այն մասին, որ մինչ Ուրարտական քաղաքա-կրթությունը
ազդեցություն է ունեցել ամբողջ Մերձավոր Արևելքի վրա:
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ХХ դարի 80-ական թվականներին հայտնի վիրաբույժ
Անդրանիկ Չախարյանը հետազոտել է վիրահատված
գանգի ոսկրաշաղափած (տրեպանացիա) հատվածը: Նա
եկել
է
այն
հետևության,
որ
հիվանդները
վիրահատությունից հետո ապրել են երկար տարիներ: Այդ
զարմանալի բացա-հայտումը այն ժամանակ լայնածավալ
քննարկվել է մամուլում և գիտական ոլորտում: Սակայն ոչ
մի լուրջ բացատրություն չի գտնվել: Այսօր էլ
Հայաստանում գտնում են հնագույն վիրահատված
գանգեր:
Արթուր Արմին, արևելագետ (ԱՄՆ): Շումերական
տեքստերում ասվում է այն մասին, թե ինչպիսի դեմոկրատական համակարգ է եղել Արատտայում և Շումերում
Արատտայում գոյություն է ունեցել ժողովրդական հավաք:
Թագավորը ընտրվել է 5 տարի ժամանակով: Վատ ղեկավարներին հնարավոր է եղել ազատել ղեկավարումից:
Օրինակ, մեր թվարկության 16-րդ տարում ժողովրդական
հավաքը ազատել է գահից Վինոնուս Արշակունուն: Այդ
ձևը պահպանվել է մինչև IV դարը: Ներկայիս
ժողովրդավարությունը աղավաղված և շրջված է:
2005թ. ամռանը հայ-ֆրանսիական համատեղ արշավախումբը պատմական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն
Բադալյանի ղեկավարությամբ Արարատյան դաշտավայրում կատարել է պեղումներ: Հայտնաբերված
բնակավայրը Շումերական քաղաքներից շատ ավելի հին
է: Նրա տարիքը ավելի քան 8 հազար տարի է:
Բոլոր թվարկված օրինակները ցույց են տալիս, որ
ժամանակակից գիտության և տեխնիկայի առաջընթացը
դեռ մեկ անգամ չէ, որ կշտկեն պատմագրությունը: Եվ
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պետք չէ դրանից վախենալ: Այսօր ճշմարիտ պատմագրության փաստարկների շտեմարանում ի հայտ են եկել
նոր գիտական մեթոդներ, այդ թվում նաև գենետիկական,
աստղագիտական, քվանտային ֆիզիկայի, նեյրոկենսաբանական, որոնք մոտ ապագայում կբացահայտեն
շատ գաղտնիքներ:
Ինձ թվում է, որ չկա անհրաժեշտություն խոսելու այն
մասին, որ վերը նշված փաստերը չեն համապատասխանում ներկայումս գոյություն ունեցող պատմական պատկերացումներին: Նման դեպքերում պետք է ուղղել տեսությունը այնպես, որպեսզի բացատրես փաստերը, և ոչ թե
հեռանաս նրանցից, ինչպես դա հաճախակի արվում է
գիտնականների կողմից:
Տեսության անհրաժեշտության և պատմության քաղաքակրթության տեսակետների փոփոխության մասին
արդեն գրում են այդ բնագավառի շատ անվանի
մասնագետներ:
Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի գիտնականների կողմից կատարված հետազոտությունները
Պարիս Հերունու ղեկավարությամբ, ինչպես նաև այլ
գիտնականների ուսումնասիրությունները հաստատում
են, որ Քարահունջը հնագույն աստղադիտարան է: Նրա
տարիքը ավելի քան 7500 տարի է:
Անդրադառնալով
Քարահունջի
տարիքին`
ակադեմիկոս
Հերունին իր «Հայերը և Հնագույն
Հայաստանը» գրքում գրում է. «Որպեսզի նախագծել,
կառուցել
և
օգտագործել
տարբեր
գիտական
նպատակների համար այդքան կայուն
և ճշգրիտ
գործիքներ, պետք էր շատ առաջ, հազարամյակ առաջ
մինչև Քարահուջի կառուցումը
աստղագիտության,
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մաթեմատիկայի և տեխնոլոգիայի ոլորտում ունենալ
նախորոք կուտակված գիտելիքներ, ունենալ գրություն և
ուսումնասիրման մեթոդների և հաշվարկներ անելու մեծ
փորձ: Այն ժամանակներում ուսուցիչներ չկային, այդ
պատճառով գիտությունը պետք էր կուտակել զրոյից, իսկ
դա շատ դանդաղ և երկարատև պրոցես է»:
Պ.Հերունին, հայկական Քարահունջ աստղադիտարանը համեմատելով ուրիշ քարե հնագույն կառույցների
հետ, եկել է այն եզրակացության, որ հին աստղագիտական մշակույթի սկզբնաղբյուրը համարվում է
Հայաստանը: Հնարավոր է, որ հնագույն աստղագետները
իրենց աշխատանքային գործունեությունը սկսել են
Քարահունջից, որից հետո իրենց գիտությունը տարածել
են ամբողջ աշխարհում:
Գիտնականները ցույց են տվել,
որ
Քարահունջ,
Սթոունհենջ
և
Պորտասար
հուշարձանների միջև կան բազմաթիվ նմանություններ:
Դա խոսում է այն մասին, որ այդ հուշարձանների
ստեղծողները ընդհանուր մշակույթի կրողներ են եղել:
Վ.Վահրադյանը եկել է այն հետևության, որ հնագույն
Քարահունջ աստղա-դիտարանի ճարտարապետությունը
«Կարապ» համաս-տեղության երկրային արտացոլումն է:
Նա ենթադրում է, որ հայերը Բրիտանիա թերակղզու
առաջին բնակիչներն են եղել, հնարավոր է, որ հենց
նրանք էլ կառուցել են Սթոունհենջը:
Միգուցե Քարահունջը ծառայել է աղետների հայտնաբերման և նախազգուշացման համար: Չէ՞ որ այդ
հուշարձանը պատկանում է հնագույն ժամանակներին,
երբ երկրագնդի առանցքը գտնվում էր ուրիշ դիրքում:
Հայտնի է, որ երկրագնդի առանցքի կողմնորոշումը դանդաղ փոխվել է 26 հազար տարվա ընթացքում:
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Կարծիք կա, որ երկրագնդի առանցքի տատանումներն
առաջացնում են եղանակի լայնածավալ փոփոխություններ, բիբլիական ծավալով ջրհեղեղներ և ամբողջ կենդանության ամենուրեք ոչնչացնում:
Միգուցե Քարահունջում շատ ուշադիր հետևել են
երկնային մարմինների շարժմանը, որպեսզի զգուշացնեն
աղետների մասին:
Չնայած հայտնի գիտնականների կողմից կատարված
ուսումնասիրության վառ արդյունքներին, այսօր նրանց
գաղափարները որոշ գիտնականների կողմից ենթարկվում են քննադատության:
Գիտնականների վեճը հիմնականում կայանում է
հետևյալում. ի՞նչ է նշանակում Քարահունջ բառը; ինչպես
են ձևավորվել Սթոունհենջը, Քարահունջը, Քարենիշը
Պորտասարը և այլն; ինչ անվանում է ունեցել Քարահունջ
պատմական հուշարձանը անցյալում:
Ինչպես էլ անվանենք այդ հուշարձանը, կամ ինչ է
նշանակում Քարահունջ բառը, դրանք չեն ազդի այդ
հնագույն հուշարձանի նշանակության կամ արժեքի վրա:
Այժմ, բացառիկ կարևոր հարցը Արցախում, Շիրակում,
Օշականում և Հայաստանի այլ վայրերում գտնվող
Քարահունջի նման մեծածավալ հուշարձանների ընդարձակ և համակարգային ուսումնասիրություններ անցկացնելու հարցն է: Այդ գործում հետազոտողներին կօգնեն
պետրոգլիֆները, որոնք հայտնաբերվել են այդ պատմական տարածքից ոչ հեռու և որոնք շատ ավելի հին են
Քարահունջից: Նրանց տարիքը 12 հազար տարուց ավելի է:
Պետրոգլիֆներում պատկերված են որսի տեսարաններ, տիեզերական երևույթներ, աստղագիտական գաղափարներ, համաստեղությունններ, առասպելական հե83

րոսներ և կենդանիներ: Գոյություն ունեն պետրոգլիֆներ,
որոնցում
պատկերված են կենդանիներ և մարդիկ,
ինչպես նաև տարբեր կուլտերի պատկերներ, ինչպիսին
են Լուսնի, Արևի, Օձի, Վիշապի և այլն:
Հետազոտություններին կօգնեն նաև բարելեֆները,
որոնք գտնվում են Քարահունջից մի քանի կիլոմետր
հեռավորության վրա: Այդ պատկերների գլուխները սոխի
գլխիկի տեսքով են և շիլ աչքերով: Կան պատկերներ,
որոնք նման են մարդու կամ մարդանման արարածի, որի
գլխավերևում գտնվում է ինչ-որ սկավառակ: Պատկերված
է ինչ-որ տիրույթ, որը օդում գոլորշիանում է:
Հնարավո՞ր է արդյոք, որ այդ քարերի վրա պատկերվածը թռչող ափսե է: Որոշ հետազոտողներ այն կարծիքին են, որ հնագույն մարդիկ իրենց տեսածները
փորագրել են քարտեզի վրա: Կարող է և սխալ են
այսպիսի եզրակացությունները: Այդպիսի հարցերին
ճիշտ պատասխան տալու համար
անհրաժեշտ է
ընդլայնել նմանատիպ հուշարձանների միասնական
հետազոտությունները:
Անկախ այն բանից, պատմական որ ժամանակաշրջանում է հիմնվել Քարահունջը և անկախ այդ
պատմական համակարգի գործնական նախատեսումներից` նա կանգնած է հնագույն աշխարհի մշակույթի
ամենահետաքրքիր, ամենագրավիչ ժառանգությունների
կողքին և արժանի է ընդգրկվելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում:
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ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԸ

ՀԵՐՈՒՆԻ ՊԱՐԻՍ ՄԻՍԱԿԻ (1933-2008) –
ռադիոֆիզիկոս,
պրոֆեսոր,

տեխնիկական

ակադեմիկոս,

գիտությունների

հնագետ,

դոկտոր-

գիտահետազոտական

ինստիտուտի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, մի շարք
ակադեմիաների և միջազգային ընկերությունների անդամ: 1971թ.
մինչև կյանքի վերջին տարիները ղեկավարել է Հայաստանի
ռադիոֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը: 1994-2001
թթ. կազմակերպել է գիտարշավներ, որոնց ընթացքում կազմվել է
Քարահունջի

մանրամասն

տոպոգրաֆիական

քարտեզը:

Կազմվել է 222 մենհիրների լիակատար կատալոգ` քարերի
չափերի ու վիճակի մասին նկարագրությամբ, կատարվել է արևի և
լուսնի ծագելու, մայր մտնելու և կուլմինացիայի ֆոտոֆիքսում:
Աստղագիտական

տարբեր

մեթոդներով

ցույց

է

տվել,

որ

հուշարձանը կառուցվել է ավելի քան 7500 տարի առաջ:
Ամփոփելով գիտարշավների արդյունքները` Պ. Հերունին եկել
է այն եզրակացության, որ հնագույն աստղադիտարաններից
շատերը կառուցվել են
ծրագրի,

որի

համաձայն մեկ մտավոր կենտրոնի

գիտնականներն

արդեն

գիտեին

Երկրի

գնդաձևության մասին:

ԽՆԿԻԿՅԱՆ ՕՆԻԿ – հնագետ, պատմական գիտությունների
դոկտոր: 1980թ. Քարահունջի տարածքում կատարել է պեղումներ,
1984թ. արել է Քարահունջի աստղագիտական նշանակության մա85

սին առաջին ենթադրությունը: Ժխտել է այն վարկածները, ըստ
որոնց` մենհիրները զուտ դեկորատիվ նշանակություն են ունեցել,
կամ էլ, որ նրանց վերին մասում փորված անցքերը լծկան
փոխադրամիջոցի

օգնությամբ

տեղափոխելու

համար

են

նախատեսված եղել: Իր ուսումնասիրած հնագիտության նյութերի
հիման վրա գնահատել է հուշարձանի տարիքը` 4000 ± 200 տարիֈ

ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ ԷԼՄԱ ՍՈՒՐԵՆԻ – աստղաֆիզիկոս, ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ, Միջազգային աստղագիտական միության
անդամ, Եվրոպական աստղագիտական ընկերության անդամ,
Նյու Յորքի ԳԱ անդամ: 1954թ. աշխատում է Բյուրականի
աստղադիտարանում:

1983թ.

իրականացրել

է

Քարահունջի

առաջին աստղագիտական ուսումնասիրությունը: Նա հանգել է
այն

եզրակացության,

որ

մենհիրները

որոշակի

տեսակի

աստղադիտական գործիքներ են, որ համալիրն օգտագործվել է
գիշերային երկինքն ուսումնասիրելու նպատակովֈ

ԲՈՉԿԱՐՅՈՎ ՆԻԿՈԼԱՅ ԳԵՆՆԱԴԻԵՎԻՉ –
ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսսոր, ակադեմիկոս,
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի առաջատար
մասնագետ,
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի
աստղագիտական
խորհրդի
բյուրոյի
անդամ,
2001թ․
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Եվրասիական աստղագիտական միության նախագահ: 2001թ.
ակադեմիկոս Պ.Հերունու հետ միասին Քարահունջում կատարել է
հետազոտություններ: Հետագայում նա կիրառել է այլ մեթոդներֈ 2003թ․ նա ևս եկել է այն եզրակացության, որ Քարահունջը
ավելի քան 7500 տարեկան է, և որ այն աշխարհի ամենահին
աստղադիտարանն է:

ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ – մաթեմատիկոս, բիոէներգետիկ, բիոինֆորմատիկայի մասնագետ, զբաղվում է Քարահունջի և մյուս նման հուշարձանների, հայերի և բրիտների միջև
հավանական գենետիկական կապի հարցերով: Ցույց է տալիս, որ
Քարահունջը մոտ 14000 տարեկան է; Համոզված է, որ հայերը
Բրիտանիա թերակղզու առաջին բնակիչներն են եղել, հնարավոր
է, որ նրանք էլ կառուցել են Սթոունհենջը: Դեռ երիտասարդ
տարիներին նրան հետաքրքրել է, թե ինչ ներդրում է ունեցել հայ
ժողովուրդը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ:

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ – աստղագետ,
«Քարահունջ Աստղադիտարան» հիմնադրամի համանախագահ:
Նշում է, որ աշխարհում միայն Քարահունջում կարելի է նույն
տեղում տեսնել քարեդարյան չորս կառույցներ`մենհիրներ,
դոլմեններ, կրոմլեխ կենտրոնական տաճար և կիկլոպյան ամրոցի
մնացորդներ:
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ԲԱՌԱՐԱՆ
Անանիա Շիրակացի (610-685) – մաթեմատիկոս, աշխարհագրագետ, աստղագետ, փիլիսոփա, տոմարագետ, ճշգրիտ
գիտությունների
միջնադարյան
բնագիտության
և
աստղագիտության հիմնա-դիրը Հայաստանում: 11 տարի
շրջագայել ու սովորել է Արևելքի տարբեր երկրներում,
հաստատվել
Տրապիզոնում
և
8
տարի
աշակերտել
բյուզանդական գիտնական Տյուքիկոսին: Հետո վերադարձել է
Հայաստան և ուսուցանել իր գիտությունըֈ
Նա բացել է դպրոցներ, գրել դասագրքեր: Մշակել է իր
սեփական իմաստասիրական համակարգը: Ուսումնասիրել է
Արեգակի, Երկրագնդի, Լուսնի, աստղերի և տիեզերական
երևույթների հետ կապված հարցեր: Կազմել է ձայնագիտության
բնագավառում իր ժամանակի չափանիշով առաջավոր ուսմունք
ներկայացնող
«Տասնակարգյան
աղյուսակի»
հայկական
տարբերակը՝ ձայների, ձայնամիջոցների և ձայնաշարերի
կազմությանը վերաբերող նոր գաղափարներով:
Կատարել է տոմարագիտական հաշվումներ և տվել հայկական
ու
այլ
օրացույցների
որոշակի
առնչություններ:
Նրա
մաթեմատիկական
բովանդակությամբ
աշխատություններից
ամենաարժեքավորը թվաբանության դասագիրքն է՝ թվաբանության 4 գործողություններն ամփոփող աղյուսակով:
Արա – մեռնող և հարություն առնող աստվածություն հայ
դիցաբանության մեջ:
Մարմնավորում է գարնան, արգասավորության, ռազմի և ջրի պաշտամունքի հիմնական գծերը: Արայի
պաշտամունքի լայն տարածվածության մասին են վկայում
Արագած, Արայի լեռ, Արայի գյուղ և բազմաթիվ այլ տեղանուններ:
Արային է նվիրված հայոց հեթանոսական տոմարի վեցերորդ
ամիսը, որը կոչվում էր Արաց:
Արամազդ – հայկական դիցարանի գերագույն աստվածը,
աստվածների արարիչը: Արամազդը համարվում էր ժամանակի
որդին, երկնքի ու երկրի աստվածը, երկրին բերրիություն ու
պարարտություն շնորհողը: Արամազդը համապատասխանում է
պարսկական Ահուրամազդային, հռոմեական Յուպիտերին,
հունական Զևսին, հնդկական Ինդիրային: Նրա զավակներն էին`
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պտղաբերության դիցուհի Անահիտը, տնավորության դիցուհի
Նանեն և կրակի աստված Միհրը:
Բրիտներ – կելտական ցեղեր, Բրիտանիա կղզու հիմնական
բնակիչները մ.թ.ա. 5-րդ դարում : Անգլո-սաքսերի կողմից Բրիտանիայի նվաճումների ժամանակ (5-րդ դարի կեսերից մինչև 7-րդ
դարի սկիզբը) բրիտների մի մասը ոչնչացվել է, մյուս մասը մղվել
Ուելս, Շոտլանդիա և Արմորիկա թերակղզի (այժմյան Բրետանը):
Բրիտների մնացորդները կազմել են ապագա անգլիական
ժողովրդի բաղկացուցիչ տարրերից մեկը:
Գյոբեկլի թեփե (Պորտաբլուր, Պորտասար) – նեոլիթյան շրջանի
կրոնածիսական համալիր, ներկայիս Թուր-քիայի հարավարևելյան
հատվածում:
Կառուցվել
է
մ․թ․ա․
10-րդ
հազարամյակումֈ Պեղումների արդյունքների համաձայն՝ համալիրը ոչ թե լքվել, այլ դիտավորյալ կերպով ամբողջովին հողով է
ծածկվել մ․թ․ա․ 6-րդ հազարամյակից հետո: 1994թ. հետազոտվում
է գերմանական և թուրքական հնագետների կողմիցֈ Համարվում է,
որ առայժմ հետազոտված է տարածքի ընդամենը 5%-ը:
Դոլմեն – հնագույն դամբարանային կառույց: Կառուցվել են
վիթխարի քարերից և ծածկվել մեկ կամ մի քանի սալաքարերով:
Դոլմենը առաջին ճարտարապետական կառույցներից է:
Դոլմենում սովորաբար թաղվել է մի քանի աճյուն` քարե կամ
բրոնզե զենքերի ու զարդերի հետ: Եղել են նաև վիշապանման
հուշարձաններ, արևանման տեսք ունեցող հուշարձաններ, որոնք
կոչվել են կրոմլեխներ:
Կրոմլեխ – բրոնզեդարյան մեգալիթյան կառույցի տեսակֈ
Սովորաբար բաղկացած են խոշոր
(մինչև 5-7 մ բարձրության),
մեկ կամ մի քանի համակենտրոն շրջաններ կազմող՝ առանձին
կանգնած քարերիցֈ Հաճախ դեպի կրոմլեխ տանում են երկու
կողմից մենհիրներով շրջապատված պողոտաներ: Կրոմլեխները
տարածված են Եվրոպայում, Անդրկովկասում, հանդիպում են
նաև Ասիայում և Ամերիկայում: Ենթադրվում է, որ կրոմլեխները
ծառայել են թաղման կամ կրոնական արարողությունների համարֈ
Այլ տեսակետի համաձայն` դրանք կապված են արևի պաշտամունքի հետ և արևի տաճարներ են: Կրոմլեխները համարվել են

89

ամենահանելուկային ու ամենաբարդ կառույցները: Ամենահայտնի կրոմլեխներից է Անգլիայի «Stone edge»-ը:
Հայկյան օրացույց
(կամ Հին հայկական տոմար) –
Հայաստանում մինչև հռեոմեական տոմարին անցնելն ընդունված
օրացույց: Հայերը մ.թ.ա. օգտագործել են լուսնային տոմար,
հետագայում անցել ավելի կատարելագործված՝ արեգակնային
տոմարիֈ Նիկիայի Ա տիեզերական ժողովից (325) հետո հուլյան
տոմարը ընդունել են քրիստոնյա բոլոր ժողովուրդներըֈ Մինչդեռ
Հայ եկեղեցին շարունակել է առաջնորդվել Հայոց շարժական
տոմարովֈ VII դ. Անանիա Շիրակացին կազմել է անշարժ տոմարի
նախագիծ, որը, սակայն, գործածության մեջ չի մտելֈ Ըստ հին
հայկական օրացույցի՝ ամբողջ տարին բաղկացած էր 12
ամիսներից, յուրաքանչյուրում 30 օր, իսկ տարվա մնացած օրերը
լրացնում էր Ավելյաց կոչվող ամիսը՝ բաղկացած 5 (նահանջ
տարիներին 6) օրից:
Մեգալիթներ – քարե կառույցներ` կերտված հսկայական
քարե բեկորներից: Մեգալիթները հայտնաբերվել են երկրագնդի
գրեթե բոլոր մայրցամաքներում: Առավել հայտնի են Եվրոպայում
և Ամերիկայում հայտնաբերվածները:
Նավասարդ – Հայկական տոմարի առաջին ամիսֈ Կազմված է
«նավ» (նոր) և «սարդ» (տարի) բառերից և նշանակում է «նոր տարի»: Նավասարդ ամիսն ունեցել է 30 օր, սկսվել է օգոստոսի 11-ին
և վերջացել սեպտեմբերի 9-ինֈ Հին հայերի համար Նավասարդի
1-ը (օգոստոսի 11-ը) եղել է ժողովրդական խրախճանքների տոն:
Պետրոգլիֆներ (Ժայռապատկեր) – քարանձավների պատերին,
առաստաղներին, ժայռերի և քարերի մակերեսներին արված
հնագույն պատկերներ ու տեսարաններ: Ժայռապատկերները
հայտնի են երկրագնդի բոլոր մասերում: Կատարման
տեխնիկայով բազմազան են՝ հանքային ներկերով արված
բազմագույն նկարներից մինչև տարբեր որակի ուրվագծային
պատկերներ ու հարթաքանդակներ: Ամենահին պետրոգլիֆները
ստեղծվել են մ.թ.ա. XII հազարամյակում, իսկ ամենանորերը` մեր
թվարկության I հազարամյակում:
Առաջին ժայռապատկերները Հայաստանում հայտնաբերվել
են 1902թ. մինչև 1910թ.: 20000 ժայռապատկերներից ավելի քան

90

6000 գտնվում է Սյունյաց Ուխտասարում, դրոշմված են մուգ,
արևահար մակերես ունեցող անդեզիտաբազալտե լավային
մակերեսներին:
Գեղամա լեռներում ժայռապատկերները արված են կապույտ
գույնի քարերի վրա: Քարերը կապույտով են ներկվել կայծակի
հետևանքով, և մակերևույթի գույնը խիստ տարբերվում է քարի
ներսի գույնից:
Ստեփանոս Օրբելյան (1250- 1305) – պատմագիր, աստվածաբան, բանաստեղծ, կրոնական և քաղաքական գործիչ,
արքեպիսկոպոս, Սյունիքի մետրոպոլիտ: Մանուկ հասակում
որդեգրվում է հորեղբոր՝ Սյունիքի գահերեց իշխան Սմբատի
կողմից, կրթություն է ստանում Տաթևի վանքում: Երբ հայրը
դառնում է Սյունիքի իշխան, արդեն վարդապետական գավազան
ստացած Ստեփանոս Օրբելյանը ուղարկվում է Կիլիկյան Հայաստան՝ Հայոց կաթողիկոսից եպիսկոպոս օծվելու և Սյունյաց
մետրոպոլիտ կարգվելու համարֈ 1287-ին վերադառնում է Սյունիք,
միավորում
Սյունյաց՝
Տաթևի
ու
Նորավանքի
առաջնորդությունների երկփեղկված թեմը և այն ենթարկում իր հոգևոր
իշխանությանը:
Ստեփանոս Օրբելյանը պատմական և դավանական բնույթի
երկերի և թղթերի հեղինակ էֈ Կազմել է Սյունիքի նախարարների,
եպիսկոպոսների,
ինչպես
նաև
Հայոց
կաթողիկոսների
ժամանակագրություններըֈ Ամենահայտնի գործը «Պատմութիւն
նահանգին Սիսական» կամ «Պատմութիւն տանն Սիսական» (1299)
աշխատությունն է, որտեղ ներկայացվում է Սյունյաց աշխարհի
եկեղեցական և քաղաքական ամբողջական պատմությունն ու
աշխարհագրությունըֈ
Քարահունջ – Հայաստանում Քարահունջ անվամբ հայտնի է
մի քանի բնակավայր: Դրանցից մեկի մասին, որը գտնվում է
Քարահունջ հուշարձանից ոչ հեռու, հիշատակել է 13-րդ դարի
պատմաբան, «Սիսական մարզի պատմությոունը» գրքի հեղինակ
Ստեփանոս Օրբելյանը: Մյուս մեզ հայտնի Քարահունջ գյուղը
գտնվում է Գորիս քաղաքից 7 կմ հեռավորության վրա: Եվս երկու
Քարահունջ գյուղ գտնվում են Արցախում, որոնցից մեկը գտնվում
է Շուշի քաղաքի և Ճարտար գյուղի արանքում, իսկ մյուսը`
Արցախի հյուսիսային մասում:
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