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մեր պետականությունը, թշնամու 
կողմից քանդվեցին ու ավերվեցին 
մեր քաղաքները։ Թշնամին մեր 
տներն ու վանքերը քանդելով, այրելով 
բազմադարյա մատյանները, փորձեց 
ջնջել մեզ պատմության էջերից։ 
Բայց իզուր չէ, որ մեզ հայ են ասում։ 
Մենք չջնջվեցինք, մենք չձուլվեցինք, 
թեև դարերի ընթացքում լինելով 
թշնամիների լծի տակ՝ մեր պայքարը 
դարձավ ավելի թեժ, դարձավ պայքար 
հանուն կյանքի։ Այդքանից հետո էլ 
մենք մնացինք՝ շարունակելով ապրել 
ու երազել ազգի միասնության և 
պետականության մասին։
Եվ ահա, կարծես եկավ 
ժամանակը, հնարավորություն 
ընձեռվեց վերականգնելու 
մեր պետականությունը՝ ազգը 
միասնական գաղափարի շուրջ 
համախմբելու պահը։ 20-րդ դարի 
սկզբին՝ թեև կարճ, բայց մենք 
ունեցանք պետականություն։ 
Պետականություն, որի մասին երազել 
էինք դարերով, որի մասին երազում 
էր ամբողջ ազգը։ Սակայն ինչպես 
բազմիցս ասել եմ, եկան բոլշևիկները։ 
Յոթանասուն տարի մեր երկիրը 
զարգացավ, ապրեց ինդուստրիալ 
հեղափոխություն։ Կառուցվեցին 
գործարաններ, արտադրամասեր, 
զարգացավ տնտեսությունը, 
գիտությունը, նաև մշակույթը։ 
Այդ ամբողջ ընթացքում սակայն, 

աննկատ մնաց 
Հայաստանը մաս-մաս 
ուրիշներին նվիրելու 
փաստը՝ Արցախն 
ու Նախիջևանը` 
Ադրբեջանին,  
Ջավախքը՝ 
վրացիներին։ ԽՍՀՄ-ը 
կայսրություն էր, որը 
կարծես թե պիտի 
չկործանվեր, դրա 
պատճառով հանգիստ 
իր տարածքում 
հող էր սրան-նրան 
տալիս, բազմիցս 
փոխելով իր իսկ 
հանրապետությունների 
մեջ սահմաններն ու 
վարչատարածքային 
բաժանումները։
Բայց արի ու տես, որ 
ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց։ 
Մինչև փլուզումը 
սկսված Արցախյան 
շարժումն ավելի 
սաստկացավ՝ 
դառնալով 

հնարավորություն ազատագրելու 
հայրենի հողերը։ Հերոսաբար 
կռվեցին ու զոհվեցին հայորդիներ, 
զոհվեցին անմեղ ընտանիքներ, 
պանդուխտ ու վտարանդի դարձան 
հազարավոր հայեր։ Ամեն ինչ 
թեժացնում էին նաև տեղի ունեցած 
ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները 
և քանդված տնտեսությունը։ Մեր 
նորագույն պատմության մեջ 
ամենադժվար տարիներն էին՝ 
Արցախյան առաջին պատերազմի 
մութ ու ցուրտ տարիները։ Սակայն 
այդ ամենը դարձավ հաղթահարելի, 
քանի որ միավորվեց ողջ հայությունը, 
միավորվեց ազգային ազատագրական 
պայքարի շուրջ։ Եվ մենք տարանք 
բազում փայլուն հաղթանակներ՝ 
հասնելով մեր գլխավոր նպատակին, 
ազատագրեցինք մեր պապենական 
հողերը՝ Արցախը։
Եվ կարծես թե ամեն ինչ վերջացավ, 
սակայն ամեն ինչ դեռ նոր էր 
սկսվում...
Այսօր փառապանծ էջերն եմ կրկնում, 
որ չմոռանանք: Ամեն ինչ նորից է 
սկսվելու...

ԶԱՎԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՄԵՆՔ ՀԱՅ ԵՆՔ
Մենք հայ ենք։ Ապրում ենք 
Հայաստանում, Արցախում, 
Սփյուռքում։ Մենք հայ ենք և 
պարծենում ենք դրանով։ Պարծենում 
ենք մեր երկրով, մեր բազմադարյա 
պատմությամբ՝ աշխարհի հնագույն 
քաղաքակրթություն ունեցող 
ազգերից մեկը լինելու փաստով։ 
Հիանում ենք մեր բնության 
հիասքանչ գլուխգործոցներով՝ 
Սևանա լճից մինչև մեր ժայռերն 
ու քարերը։ Հպարտանում ենք մեր 
ազգի մեծերով և համաշխարհային 
մշակույթում իրենց թողած անգին 
հետքերով՝ թումանյանական 
ստեղծագործություններով, 
թամանյանական կառույցներով, 
Նարեկացու ոսկե տողերով և այլն։ 
Գովերգում ենք մեր ազգի նվիրյալ 
հերոսներին, ովքեր մեր պատմության 
ողջ ընթացքում պայքարել և զոհվել 
են հանուն ազգի, հանուն մեր 
տեսակի հավերժ գոյատևման։ Եվ ի 
վերջո, պարծենում ենք աշխարհում 
առաջին քրիստոնյա ազգը լինելու 
փաստով՝ հանդիսանալով ազգ, որը 
դարեր առաջ՝ առաջինը հրաժարվեց 
հեթանոսությունից ու բռնեց լույսի ու 
փրկության ճանապարհը։
Շրջապատված թշնամիներով, մենք 
միշտ պայքարեցինք մեր հավատքը 
և պետականությունը պահպանելու 
համար։ Ավաղ պատմության 
ընթացքում բազմիցս կորցրեցինք 
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ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է 
ԵՒՍ ՄԵԿ ԿՈՎԻԴ, 
ՔԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
Վերջին ժամանակներում՝ 
պատերազմի և համավարակի 
օրերին, իրենց փայլուն և 
քրտնաջան աշխատանքով աչքի 
ընկան բուժաշխատողները։ 
Նրանք կատարեցին չափազանց 
մեծ ու անուրանալի աշխատանք։ 
Կորոնավիրուսի և պատերազմի 
վերաբերյալ հիշողություններն ու 
տպավորությունները պատմում 
են հենց նրանք՝ Երևան քաղաքի 
հիվանդանոցներից մեկի բուժքույրերը։
2020 թվականի մարտի 1...
Աշխարհը ցնցած կորոնավիրուսի 
դեպք գրանցվեց նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունում։ 
Կառավարությունը հորդորում էր բոլոր 
քաղաքացիներին մնալ տանը, իսկ 
դուրս գալիս` կրել դիմակներ։ Գրեթե 
բոլորն անցան աշխատանքի օնլայն 
ռեժիմի, իսկ բուժաշխատողները՝ 
սպիտակ համազգեստներով անցան 
համառ պայքարի համավարակի դեմ։ 
Անկասկած դժվար էր։
Թեև այսօր էլ ամբողջությամբ 
չի հաղթահարվել այդ վիրուսը, 
ընդհանուր առմամբ, մինչ այսօր 
Հայաստանում գրանցվել է ավելի քան 
200 000 դեպք, որոնցից գրեթե 5000-
ը մահվան ելքով, այնուամենայնիվ 
բուժքույրերի մոտ դեռ թարմ են 
համավարակի առաջին շրջանի հետ 
կապված հիշողությունները։
«Վարակվածները շնչահեղձ էին 
լինում, անզորությունից բռնում էին 
մեր համազգեստներից ու քաշում, 
օգնություն աղերսող աչքերով նայում 
էին մեզ, իսկ մենք չգիտեինք, թե ինչ 
անել։ Սարսափելի էր»,- վերհիշում է 
բուժքույր Հասմիկը։
Որպես հիմնական դժվարություն նշում 
են ամբողջությամբ փակ հագուստը, 
գերծանրաբեռնված աշխատանքը, 
կրկնակի աշխատաժամերը, և որ 
ամենագլխավորն է, հարազատներից 
հեռու ապրելը։
«Չնայած հարազատներից հեռու 
ապրելը իր լավ կողմն էլ ուներ, 
գոնե ընտանիքի անդամներին 
չէինք վարակում», -  նշում է 
կորոնավիրուսային համավարակի 
պայմաններում վերապրոֆիլավորված 
հիվանդանոցներից մեկի բուժքույրը։
Ի դեպ բուժքույրերի մեծ մասը 

վարակվել է կորոնավիրուսով։
Անցան ամիսներ։ Երբ վիրուսի դեմ 
պայքարը թվում էր, թե հունի մեջ է 
ընկել, սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ 
Դա սառը ցնցուղ էր։ Ինչպես ասում է 
ժողովրդական ասացվածքը. «Ջրից 
դուրս եկանք, ընկանք ջրհեղեղի մեջ»։
«Ավելի լավ էր ևս մեկ կովիդ, քան 
պատերազմ։ Պատրաստ չէինք դրան 
ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ առավել ևս 
հոգեպես։ Դա վատագույնն էր, որ 
կարող էինք սպասել»,-ասում են բոլորը 
միաբերան։
Պատերազմի, վիրավորների մասին 
խոսելիս ավագ քույրը չկարողացավ 
զսպել արցունքները։
Յուրաքանչյուրը պատմում էր 
այնպիսի դեպքեր, որոնք այնքան էին 
տպավորվել, որ երբեք չեն մոռանա։
«Ամեն ժամ ընդունում էինք նոր 
վիրավորներ, որոնք անգիտակից 
էին և երբ արթնանում էին 
ու հիշում էին, թե ով են, կամ 
հարազատները ճանաչում էին 
նրանց, ուղղակի ուրախությունից 
լաց էինք լինում։ Մի անգամ, երբ 
վիրավորներից մեկը ուշքի եկավ 
(խոսել չէր կարողանում) թղթի 
վրա գրեց. «Հանկարծ առաջինը 
մամայիս չասեք, պապայիս 
ասեք»,- հիշում է բուժքույր Սոնան։
Իսկ քույրերից մյուսը՝ Հասմիկը, 
պատմում է, թե ինչպես 
ազգությամբ եզդի մի զինվոր 
ուշքի գալուն պես՝ հիշել է, որ իր 
մայրիկի ծնունդն է և խնդրել է, 
որ ծաղիկներ բերեն, որպեսզի  
նվիրի մորը։
22-ամյա բուժքույր Արփինեի մեջ 
տպավորվել էր մեկ այլ զինվոր. 
«Նա շա՜տ թախծոտ աչքեր ուներ։ 
Ամեն ինչ անում էինք, որ գոնե 
մի փոքր ժպտա, բայց նա ի 
պատասխան ասաց, որ եթե մեր 
ընկերներն էլ զոհվեին մեր աչքի 
առջև, մենք էլ չէինք ժպտա»։
Այժմ ամեն բան անցյալում է։ 
Բարի և սրտացավ աշխատանքի 
շնորհիվ բոլոր բուժաշխատողները 
վայելում են իրենց հիվանդների 
սերն ու հարգանքը։ Կան 
այնպիսինները, որոնք գրում 
են, զանգում կամ էլ այցելում են 
նրանց։
«Մի վիրավոր ունեի։ Շատ էր 
ինձ չարչարում, դրա համար էլ 
խոստացավ, որ երբ ապաքինվի, 
ինձ ծաղիկներ է բերելու։ Անցավ 
որոշ ժամանակ։ Նա իր կնոջ 
ու երեխայի հետ եկավ և բերեց 
խոստացած ծաղիկները։ Դա 

ամենաերջանիկ պահերից էր ինձ 
համար»։
Իսկ քույրերից մեկը ծիծաղով 
պատմում է. «Մի հիվանդ ունեի, հիմա 
ամեն Աստծու օր գրում է. «Լա՞վ ես, 
բուժքույր ջան»։
«Շատ էինք չարչարվում, տանջվում, 
նույնիսկ լինում էին դեպքեր, այնքան 
էինք հուսահատվում, որ մտածում 
էինք աշխատանքից հեռանալու 
մասին, բայց հետո սթափվում էինք 
ու հասկանում. բա ո՞վ պիտի բուժի 
վարակվածներին ու վիրավորներին, 
և նոր եռանդով անցնում էինք 
աշխատանքի», - եզրափակում են 
նրանք։

ԷՄՄԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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Տեղս անհարմար էր, չէի կարողանում 
քնել։
Մթնոլորտը խառն էր։ Շարժ  կար 
հետևակի կողմը։
Չլինի՞ խելքները գլուխներն են 
հավաքել։ Վայ թե` գնում ենք, դզեց։
-Կամանդի՛ր, կամանդի՛ր։
-Ի՞նչ ա, խի՞ ես դուռը ջարդում,-
քնաթաթախ մրթմրթաց։
-Կամադիր, հլը հել։ Ոնց որ գնում ենք։
Լուրը հաստատվեց։ Ուրախացա։
-Տարո՛ն։ Արա՛մ։ Տարո՛ն... Տարո՛ն։ 
Արթնացե՛ք, ապէ։ Շու՛տ արեք։ 
Արամո՛... Հելեք, Ղարաբաղ ենք գնում։
-Հը՞։
-Հա, շուտ արեք, իջեք։ Գնում ենք։
-Կայֆ, արա։ Էս ոնց ա դզում...

* * *
-Կամանդիր, էս ի՞նչ զորք ա։ Խի՞ են մեզ 
հակառակ շարքով քայլում։ Էն էլ էս 
գիշերով։
-ՄՕԲ ա, վայթե։ Բայց խի՞ են 
հակառակ գնում։
-Ի՞նչ ա էլէ, հոպար։ Խի՞ ես տենց 
հուսահատ վրես նայում։ Ես գնում եմ 
հող պահեմ, դու խի՞ ես հետ գնում։

* * *
-Դավո՛։ Հե՛լ։ Ջաբրաիլ ենք հասել։ 
ǤȟȔȭ�ȣȔȟȔȦȞȔ քցի վրեդ, արի։ Շարել 
ա։
«Ըխք, արա, ըխք։ Սաղ ջուր եմ, 
զենքիցս չռռում ա։ Էս անտեր 

պալատկեն էլ չի պահում։ Էս Շան 
տղա անձրևը խի՞ չի կտրվում... Արդեն 
չորս ժամ ա կանգնած ենք»։
Ծոցագրպանիս նկարների հետ մեկ 
էլ էս բառը մնաց քեզնից։ Թե խի եմ 
մինչև հիմա պահում՝ ես էլ չգիտեմ։ 
Հետ կվերադարձնեմ, բան չկա... Թե 
սաղ մնամ»։
Ամբողջ գիշեր անձրևեց։ Ամբողջ 
գիշեր չքնեցինք։ Սրթսրթում էինք թաց 
շորերի մեջ։
Շատ բան պետք չէր. մի քիչ արև։

* * *
-Մինամյո՛տ։ Հավաքվեք։ Տեղավորվեք։ 
Շարժվում ենք։
«Վերջապես»։
Լուսաբացին հասանք տեղակայման 
վայր։ Ամեն ինչ լուռ էր։ Թուրքը լուռ էր։ 
Երկինքը լուռ էր։ Ռադիոկապը լռում 
էր։ Մենք էլ էինք լուռ... Լուռ սրթսրթում 
էինք։
«Արևն ի՞նչ ա, չկա, ես սենց բանի...»:
Երեկվա կռվից մազապուրծ եղած մի 
քանի զինվոր էր մնացել։ Շուրջներս 
էին հավաքվել, պատմում էին, թե 
ոնց երեկ՝ կանգնածս տեղում մեկը 
մասերի բաժանվեց.
-Էն ա, ախպեր։ Սմերչ ա։ Երեկ 
խրվավ, չգմփաց։ Հետևն էլ մեր 
գրադն ա՝ Բ**ի տղա բեզպիլոտնիկը 
մոխրացրեց։ Ձեզ հաջողություն, 
ախպեր։ Լավ մնացեք։ Հելանք։
Ավտոմատները չէին կրակում։ 

ԱՆՏԵՐ 
ՀԱՅՐԵՆԻՔ
...130 կրակի... 130 (խշշոց)... Զորքիս 
մորթում են... Կրակի (էլի խշշոց)...

* * *
-Սրանք իրանց մոր արգանդից գլխի 
են ընգել, ապէ։ Ինչի՞ են մեզ ստե 
պահել։ Պահել են ի՞նչ անենք։ Մեր 
ախպերներն են ընդե զոհվում։ Խի՞ չեն 
տանում։
-Տրամս չի բացվում։ Վանս զոհվավ 
էսօր, քեռուս էլ են տարել, ես ստե 
գետի ափին խորոված եմ անում։ 
Ո՞նց եմ կռվից հետո հետները սեղան 
նստելու, ո՞նց աչքերին նայեմ։ Չի 
դզում, հորս արև։
-Արա, մեռնեմ ես ձեր սրտին, էթանք, 
մորթենք, կռվենք... Ես ձեր ցավը 
տանեմ, տղերք ջան, - ՄՕԲ-ն էր 
թռվռում։ Ուժեղ տղերք էին, մեզ էին 
մեջք կանգնում։ Բա ոնց...

* * *
-Դա՛վ, զանգել էր։ Քեզնից էր 
հարցնում։
-Իրարից գեշ կնեղանանք, Վալյա, 
եթե ինֆո ես տվել։ Եթե էդքան մեկ ա 
իրա համար, որ ինձ չի զանգում, թող 
անտեղյակ մնա։
(Ես սենց բանի։ Կռվի վախտ էլ ա 
հպարտություն խաղացնում։ Էշի մեկն 
ես։ Սովորի)։

* * *
Ճամբարում առաջինն էի արթնացել։ 
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Ականներ չէին պայթում։ 
Զգացողություն չկար։ Ամեն ինչ լուռ էր։ 
Տարօրինակ կերպով լուռ։
Մեզ օգնական ՄՕԲ-ն էլ լքեց մեզ.
-Հո մսաղաց չե՞նք եկել։ Ուզում ենք 
ապրենք, ախպեր։ Ձև չկա ստե սաղ 
մնանք։ Մենք գնում ենք։ Ո՞վ ա գալիս։
-Ո՞ւր, այ ախպեր։ Ձեզ մեզ են կցել։ Ո՞ւր 
եք գնում,-հրամանատարն էր շշմել։
-Մենք հելանք։
-Հաջողություն։
«Ո՞նց էր. «Գնանք, տղերք ջան, 
մորթենք, թափենք, կռվենք։ Ես 
մորթելու, կռվելու մասին ուրիշ 
պատկերացումներ ունեի, հոպարս»։
Մեկը կար մեջները՝ Գեղամը։ Ձեռ էին 
առնում ամբողջ ընթացքում։ Խեղճ 
ընտանիքից, խեղճ բնավորությամբ, 
խեղճ ապրելակերպով մարդ էր։ 
Չէր խոսում կամ քիչ էր խոսում ու 
շշուկով։ Նրանք, ովքեր կոտորելու 
էին եկել, լքեցին առանց մի կրակոցի, 
թարմ զենքերով: Գեղամը մինչև 
վերջ մնաց մեր կողքին, առանց 
զրահաբաճկոն, առանց սաղավարտ։ 
Ական էր մատակարարում։ Իր պես 
մարդիկ էին երկիրը պահելու եկել։ 
Տասնութ տարեկան տղերքի հետ 
կռվելու համար իր պես մարդիկ 
սեփական ընտանիքը թողեցին 
հետևում։ Դաշտում իրեն տեսնողները 
հարգանքով են խոսում իր մասին՝ 
ամեն անգամ հիշելուց։
Գեղամը գնաց միայն երկու 
եղբայրներին կորցնելուց հետո։
-Գնա, ախպեր, դու քո կռիվը տվեցիր։ 
Հերիք ա։

* * *
-Էս վաշտը չի՞։
-Ի՞նչ կա, ախպերներ։ Էս ո՞ւր եք գնում։
-Ախպեր, գնում ենք առաջ, 
դիրքավորվենք։
-Արա՜, Նինի։ Ի՞նչ կա, գոմփոլս։ Դո՞ւ էլ 
ես գնում հետները։
(Ծիծաղում էր, էլի կատակ էր անում՝ 
ծանր զենքն ու զինամթերքը ուսին):
Մնայիր, էլի։ Մեր 
ստորաբաժանմունքում էիր ծառայում, 
լավ հրետանավոր էիր։ Տեղափոխվելն 
ինչի՞դ էր պետք։ Մնայիր, հիմա էլ 
ծիծաղեինք։
Վերջին անգամ էինք տեսնում 
առաջնագիծ մեկնողներին։ Մի մասին՝ 
ուղղակի վերջին անգամ։

* * *
-Ալո։ Ա՞րթ։
-Դա՞վ։ Բալուս։ Ի՞նչ կա, ախպեր։
-Բան չէ։ Ուշադիր լսի։ Մարդ չգիտի, 
քեզ եմ մենակ զանգում։ Տանում են։ 

Գնում ենք։
-Ո՞նց։ Ո՞ւր։
-Ղարաբաղ ենք գնում։ Ներքևները։ 
Ջաբրաիլ երևի։ Մերոնց չասես։ 
Հանկարծ չիմանան, Արթուր։ Ինչքան 
կարաս` պահի։
-Լավ։ Զգույշ կլինես։

* * *
130... Բուժկետ չկա։ Ավտո ուղարկի։ 
Վիրավորներ ունենք։ Մինապոլյա ա, 
զգույշ կգաք։

* * *
-Գորգոյա՛ն, Ղևոնդյանին վերց, արի 
ստեղ,- առաջնագծում տեղավորվել 
էին։ Մենք էլ հրաման ունեինք,- 
շոֆեռներին հրահանգավորեք։ Ձեր 
երկուսի մինամյոտն ենք բացազատում 
մենակ։ Քշեք ստեղ, մարտի տվեք։ 
Նշանառվում եք այ էն վիշկեքով։
«Այ էս ուրիշ բան»։
Հետո պիտի դրանք մեր կռվի սիմվոլը 
դառնային։ Ջաբրաիլի հայտնի 
«վիշկեքը»։
Ամեն ինչ արվեց շատ արագ ու 
պրոֆեսիոնալ մակարդակով, առանց 
ավելորդ լարվածության, շտապ ու 
ճշգրիտ։ Մնում էր սպասել գործելու 
հրամանին, իսկ հրամանը ուշանում էր։
-Վայ, ես ձեր... (հայհոյախառը 
արտահայտություններ), - առաջին 
հարվածը ստացանք։ Առաջին անգամ 
լսեցինք երկնքի սուլոցը, առաջին 
արկը, առաջին ծուխը, հողի առաջին 
ցնցումը... Մեր առաջին օրհնությունը։
Պատասխանն էլ չուշացրեցինք (մեր 
երկրորդ օրհնությունը), ու սկսվեց։
«Բալուս»։

* * *
Նույն ժամանակ, զուգահեռ 
իրականությունում, մայրս ծնկեց 
հյուրասենյակի մեջտեղում ու գլուխը 
ձեռքերի մեջ առավ, հայրս հացը 
կիսատ կծեց ու կուլ չտվեց, տատս 
ծնկեց զույգ մոմերի առջև ու գլուխը վեր 
պարզեց, քույրս էլ շվարեց անծանոթ 
տեսարաններից ու սկսեց լալ՝ մորս 
փաթաթված...
Ես էլ պիտի բթացած դեմքի 
արտահայտություն ընդունած “Daroink” 
ծամեի մինչև հաջորդ հրամանը, կամ 
կուչ գայի մի ծնկաչափ խրամատում, 
մինչև կարկուտը դադարեր։
«Յանդ տարել ա՞։ Թքած իրա վրա էլ։ 
Ի՞նչ ես Ռեմբո խաղում, էշի մեկը։ Բա 
տո՞ւնդ։ Մեռնել չկա։ Մեռնելու եկողը 
հետ չի գնում։ Հլը օտպուսկ չեմ գնացել, 
քրոջս առաջին դասարան չեմ տարել, 
տղերքի հետ լեվի չեմ գնացել, վերջին 

բաժակս կիսատ եմ թողել, Ռիոն 
չեմ տեսել... Էդքան բանն ո՞վ ա քո 
փոխարեն անելու»։

* * *
Վախն ամենասովորական բանն 
է կռվի ժամանակ, բայց շատերիս 
համար դրա ժամանակն ամենևին 
չկար։ Լարված ընթացքը բթացնում էր 
և՛ սովը, և՛ վախը, և՛ հոգնածությունը, 
և՛ քունը, իսկ միակ մտածելու թեման 
գործողությունների մեջ արագ ու 
ճշգրիտ լինելն էր` փրկելու համար 
հա՛մ մեր, հա՛մ առաջնագծում 
կռվողների կյանքը։ Մեկ սխալ 
հաշվարկի պատճառով արկը կարող 
էր մեր տղաների կյանքը խլել, 
անուշադրության պատճառով՝ մեր։
Ճակատում տղերքը հարձակման էին 
անցել։
-130, լավ ա, տանկ ա ցելը, լի՛ց, լի՜ց...
Երկար խշշոցին հետևող աղաղակը մի 
բան էր նշանակում։
«Կպանք»։
Թշնամին ակտիվ աշխատում էր 
մեր ուղղությամբ՝ փորձելով կտրել 
մեր առաջնագիծը հրետանու 
աջակցությունից։ Աշխատելը դառնում 
էր այլևս անհնար։
-Վազեք խրամատ, շու՛տ արեք։
Հողն անդադար ցնցվում էր, լցվում 
դեմքներիս։
-Սաղ կրակած ա՞։
-Ի՞նչ, կամանդիր։ Չի լսվում։
-Ասում եմ` լիցքավորած մինամյոտ հո 
չի՞ մնացել։
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-Իմը չեմ կրակել, կամանդիր։ Գնում եմ 
կրակեմ, գամ։
-Գնա՛։
Զենքը չկրակած թողնել չէր կարելի։ 
Վազեցի կրակակետ, հաջողությամբ 
ձգեցի թելը, բայց հետ վերադառնալու 
համար ուշ էր արդեն։ Կրակահերթը 
թշնամու կողմից վերսկսեց ու ալիքից 
շպրտվեցի մեքենաների համար 
փորված լայն խրամատը, որ բոլոր 
հնարավոր տարբերակներով պիտի 
վերջինս լիներ։ Հետ վերադառնալը 
ծայրահեղ անհրաժեշտություն էր 
ապրելու համար, սակայն անհնար։ 
Ստիպված էի սպասել, մինչև դադարի։
«Ըհըն, ոնց որ խախանդվավ։ Գնա՞մ, 
թե՞ չէ։ Բա որ սկսվա՞վ։ Թքած, գնում 
եմ»։
Հազիվ էի դուրս եկել թաքստոցից, երբ 
երկինքը նորից սուլեց։ Էդ դեպքում 
երկու վայրկյան ունես ամենաշատը  
պառկելու համար։ Ու մինչ կհասցնեի 
գետնին հասնել, ծանրություն 
զգացի ձեռքիս շրջանում (Երրորդ 
օրհնությունս): Չէի դիպել գետնին, երբ 
հասկացա.
«Կտրեց։ Մնացի առանց մատների»։
Կյանքում առաջին անգամ թույլ տվեցի 
ինձ ի սրտե գոռալ, ոչ ցավից, այլ 
տեսածից։
-Վիրավոր եմ,- ինձ գցեցի փոսը։
-Ո՞ւր ա,-վրա տվին։
-Հանգիստ, հանգիստ։ Փորս չի, ձեռս 
ա։
Խրամատի վերջից գոռացին.

-Շատ ա՞ բան եղել։
-Չէ, նորմալ ա։
-Խորքից կապի, Շանթո, մինչև Տիկոն 
բինտ բերի։
-Չմտածես, ախպերս։ Հը՞ն, շատ ա՞ 
ցավում։
-Աաաա, գժվել ես, արա։ Տղավարի 
ձգի մի հատ, ի՞նչ ցավալ։
-Չեմ կարում էլ, արի, կապի, Տիկո։
-Սյո, նորմալ ա, ապրեք։
-...130 կրակի... 130...
Չեմ կարում։ Չեն թողնում։ Բ**ի 
տղերքը տեղս գտել են։

* * *
-Հը՞ն, կյանքս։ Ծխե՞ս մի հատ, 
թուլանաս,-Շանթն աչքով արեց ու 
մեկնեց սիգարետի տուփը։ Սիրտը 
թուլացել էր վիրակապելուց։ Ծուխը 
մինչև հոգու խորքը քաշում էր։
-Ծը։
-Ցավում ա՞։
-Ծը։
-Հելեք, տղերք։ Հանգստացան։

* * *
- (Խշշոց) Կամբատ, ցել տուր, սկսում 
եմ։
Տհաճ էր կռվին պասիվ դիրքից 
հետևելը։
-Ախպեր, չե՞ս կռնա գործ էնես։ Չի 
ստացվում։
-Կարամ։
-Կամանդի՛ր։ Անելիքս մի ձեռով էլ 
կարամ անեմ։ Հելնեմ, էլի։
-Չէ՛, նստի տեղդ։
-Ախպոր պես, կամանդիր։
-Չէ։
Հացը խոնավ հողի համ ու վառոդի 
հոտ ուներ։ Ուտում էինք, երբ կրակում 
էին։ Քնում էինք առանց գիտակցելու, 
բնազդաբար, արկերի անդադար 
պայթյունների թմրած ձայների տակ։ 
Մահը «Գրին քարդ» էր շահել ու 
վազվզում էր դաշտում։ Ծանոթության 
ժամանակը չէր։ Մեռնել չկա։
-Գորգոյա՛ն, էն սարի գլխին 
Լեննականի բուժկետն ա, վազի ընդե, 
թող պերեվազկա անեն։
-Լավ, կամանդիր։
Ջահել տղա էր Գոռը։ Բժշկական 
համալսարանում էր սովորում։
-Արի, ապ, արի տենամ` ինչ է եղել, 
ինչխ է եղել։
Բզբզում էր բինտը, դանդաղ բացում, 
նյութեր լցնում ու ամեն քայլին նայում 
դեմքիս։
-Շա՞տ եմ ցավացնում։
-Ծը։
-Հիմա՞
-Ծը։

-Ապ, գոնե միմիկա շարժի։ Ո՞նց կըրնա 
չցավա։ Ես քու ցավը տանեմ։ Հալալ է 
քեզ, ապ։
Շտապ օգնության բուժքույրը 
կողքից լուռ հետևում էր ընթացքին։ 
Վերջացնելուց հետո ընկավ վզովս, 
համբուրում էր անդադար։
-Վայ, մեռնեմ ես քո սրտին։ Ցավդ 
տանեմ, բալես։ Որձ ա, է։ Բա սաղ 
սենց չլինեի՞ն։ Գալիս են՝ մատս 
քերծվել ա, հոսպիտալ տարեք, էլ 
շատ իմանամ ինչ։ Մեռնեմ ջանիդ, 
ախպերս։
-Ապ, քեզ չեմ թողնի գնաս։ Էսա 
հոսպիտալի մաշնեն կուգա, կերտաս։ 
Էս սենց չի կռնա մնա։ Պիտի հետևեն, 
որ վերականգնվի։ Չմտածես, ծո։ 
Դզվելու ա։ Հլը առ էս սնիկերսը 
ներս արա, մինչև տենանք ինչ կուգա 
գլխներիս։
Հաջորդ օրը պիտի կռվի մեջ մտնեին 
իրենց զորքի հետ։
Հուսամ ողջ ես, մոք։
-Դավոն դո՞ւ ես, ապ։
-Հա, ի՞նչ կա։
-Կամանդիրդ քեզ հետ ա կանչում։
-Գոռոս, գնում եմ, ախպեր։ 
Հոսպիտալը կսպասի։ Շնորհակալ եմ 
քեզ։ Ձեզ։
-Լավ էլի, ապ։
Բարեհաջող տեղ հասա։
-Ստե արի, արա։ Ո՞ւր ես գնում։ Թռի էս 
փոսը։
-Հը՞, ի՞նչ կա։
-Վիրակապին, էկա, ախպեր։ Կեսը 
չկա։
-Ո՞վ կա ըտե։ Մի հատ կրակ բերեք։
-Ախպեր, կրակում են։
-Արա՜, ի՞նչ ես մտածում։ Մեկ ա ծուռ են 
կրակելու, բեր ծխենք։
Երևացին առաջին անօդաչուները՝ 
ուղիղ գլխներիս վերևը, իրենց 
անտանելի ձայնով, որ դեռ երկար 
ականջներումս կմնա։
-Ո՞ւր ա: Ո՞ւր կրակեմ։
-Ես էս երկրի (հայհոյանքների 
տարափ)։ Որ տեսողությունդ -5 լինի, 
չես տենա եքա սարքը։ Ո՞վ ա քեզ իգլա 
տվել։ Ես էդ տվողի...
-Կրակում եմ վրեն, նայի։
-Տեսա՜։ Տեսել եմ... Չի աշխատում։ 
Ախպեր, չի կրակում։
«Բան չկա, ախպերս։ Դու մեղք 
չունես, որ հայ ես, Հայաստանում 
ես ծնվել, էսօր էլ զոռով ստեղ են 
բերել քեզ։ Ոչ երկիրդ մեղք ունի, ոչ 
էլ թափով ծանոթներդ, որ հանգիստ 
ծառայությունդ են կազմակերպել, 
ձեռքիդ զենքն էլ չի աշխատում։ Իրանց 
կասես պատասխան տան իմ ու էս 
տղերքի համար։ Հեսա կիջնեն մեր 
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վրա։ Գրպանիս նկարները մնացին»։
-Նշանված ես, չէ՞, Սև,-խոսակցություն 
բացեցի, երբ հասկացա, որ ՀՕՊ-ի 
վրա հույս դնել չի կարելի։
-Հա, ախպեր։
-Բա ձգում ա՞։
-Էդ ա, ախպեր։ Աղջկան տենց պիտի 
ասես։ Ոչ ինքը մեղք ունի, ոչ ես, որ 
բանակ եմ։ Էդ ա։ Սյո։ Դու ասա։ Կա՞ 
մեկը։
-Կար, ախպեր։ Մինչև տագնապը կար։ 
Չդիմացավ։
-Լավ, է։
Սևոն քնել էր։ Էդ անտանելի դռռոցի 
տակ անուշ քուն էր մտել։ Հիշում եմ, 
ձեռքը դրեց Տիկոյի ուսին ու ասաց.
-Արա, ձու՛կ։ Բեր դու մի մեռի։ Քեզ 
սիրում եմ, արա։
Սևոն բոլորիս մեծ ախպերն էր։ Հոր 
պես։ Տարիքով մեծ էր բոլորիցս ու  
բոլորիս մասին էր մտածում։ Բոլորիս՝ 
ողջ տուն հասնելու մասին։
-Էն ի՞նչ սալյուտ ա։
«Բան չկա, ախպերս։ Մեզ չսպանեց, 
մեր տանկը խփեց։ Ասա, թող դրա 
պատասխանը տան։ Տենց էլ կլինի»։

* * *
-Ⱥ�ɭ�ɬɟɛɹ�ɞɚɜɧɨ�ɫɟɤɫɚ�ɧɟ�ɛɵɥɨ"��
արթնացա հիվանդանոցում։ 
Բարեբախտաբար՝ քաղաքացիական, 
որ հետո պիտի մի սիրուն 
վերամիավորման վայր դառնար։
«Սրանից բարի լույսս չէր կարա 

լիներ։ էն ի՞նչ կինո 
են առավոտ շուտ 
միացրել»։
-Բալուս, տղերք։

* * *
Դեռ երկար ժամանակ 
կարթնանամ 
սառնարանի դռռոցից 
ու զենքս կփնտրեմ, 
չեմ գտնի ու մինչև 
լույս արթուն կմնամ, 
կամ ուղղակի 
վեր կթռչեմ ու էլի 
արթուն կմնամ մինչև 
լուսաբաց՝ համարյա 
մերկ, պատշգամբում 
նստել, չսուլող երկնքի 
հետ ծխելու համար։ 
Գումարտակի 
հրամանատարի 
խզված ձայնը դեռ 
երկար ժամանակ քնիս 
մեջ կարձագանքեր 
ականջներումս. «130... 
Զորքիս մորթում են... 
Կրակի...»:

130-ը կրակեց. անդադար կրակեց, որ 
հետո հետ եկածները ասեն. «Մի մասը 
չեկան, ախպեր։ Չկարացանք բերենք։ 
Ձեր շնորհիվ մենք փրկվեցինք։ 
Ձեզնով ենք երդվում»։
Թուրքը մեղք չունի։ Մենք մեր ձեռքով 
ենք իմ ընկերների ու ձեր որդիների 
դամբարանը շինել։ Մեր մեղավոր 

թշնամին մենք ենք։ Քո թուլությունն 
ու բարձրաստիճան ծանոթները։ 
Քո վաճառված ձայնն ու թույլ 
դաստիարակությունը։
Մեզ հայրենիք հարկավոր չի։ 
Անհայրենիք ու նվաստ հայ ենք 
մենք, որ մեր ձեռքի արյունը թուրքի 
ճակատին ենք քսում։ Թուրքի հետ 
բարեկամանում, թուրքի արարածը 
սպառում ու հետո բողոքում, որ ոտքը 
մեր տուն է մտցրել։ Ծանր վճար 
տվեցինք ու շարունակում ենք տալ։
Փսլնքոտ ազգ ենք դաստիարակում 
ու հետո UNESCO խաղացնում. թե` 
մի բուռ հող չես կարողանում պահել, 
լավաշն ու դուդուկը մի խոթի աշխարհի 
աչքը։ Էդպես չի լինում։ Էդպես տանուլ 
են տալիս։ Էդպես որդի են կորցնում, 
տուն են կորցնում, հող են կորցնում, 
հայրենիք են կորցնում, ինքնություն են 
կորցնում...

ԴԱՎԻԹ ԳՈՐԳՈՅԱՆ
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ԵՐԱՆԵԼԻ 
ՕՐԵՐԻ 
ԴԵՍՊԱՆՆԵՐԸ
«Երջանիկ ժամանակներ էին. ցավի 
ալիք չկար։ Ձեր պատկերացրած 
ազատությունն այսօր որբ է, երջանիկ  
ու անհոգ ժամանակներն անցել են 
շատ վաղուց...»։
...Ազատությունը լիարժեք էր դառնում 
ուրախության, երջանիկ պահեր 
ստեղծող մարդկանց ներկայությամբ, 
մի խոսքով, մի քաղցր նայվածքով...
Ամեն ինչ, որ ստեղծվում ու ծնվում 
էր բոլորի շնորհիվ, վստահաբար 
բոլորինն էլ կդառնար: Սա իմն 
է, սա էլ՝ քոնը. չէ, չկար նման 
հասկացություն: Բոլորինս էր: Այս 
միտքն էր ծնում մյուս լավատեսական 
տրամադրությունները, արժեքները, 
որոնք առանձին-առանձին վերցրած 
ամբողջ պատմության գինն ունեն՝ 
չվաճառվելու սուրբ խոստումով:
Բակի անբաժան մասն էինք կամ 
մասնիկը, որ որոշում էինք մարդկանց 
բարկության կամ համբերության 
աստիճանը, մարդկանց լռելու կամ 
ամեն րոպե անեծքներ թափելու 

կարողությունները. դրանով էինք մի 
մասնիկ, լիարժեք մասնիկ:
Կարծում եմ՝ մեր բակի մարդիկ 
հոգնել էին, սպառվել: Մենք էլ տեղ 
չունեինք զարմացնելու, թեև ամեն 
հնարամտություն կյանքի էր կոչված: 
Սովորական էր դարձել ամեն 
ինչ, բակի մարդկանց առօրյայի 
անբաժանը...
Բոլորի երեխան լինելու պատիվ մեզ 
էր վիճակված, որ վաստակել էինք  
անհուն բարության, նվիրվածության, 
ամենակարևորը, անկեղծ լինելու 
շնորհիվ: Մի ամանից ուտելը սոսկ 
կաղապարված դարձվածք չէր 
այս օրերի նման, այլ սովորական 
իրականություն: Աղջիկների մազերը 
ձեռքից ձեռք էին գնում, հյուսում էին 
բոլորի մայրերը, չէ որ մենք բոլորի 
երեխաներն էինք... Սա էլ քարացած 
չէր. մեր օրերը չէին, ընդունեք։
Հատուկ արարողություն էր 
հարևանների օգնությամբ հաց 
թխելը: Խմոր անել ու զրուցել, տաք-
տաք քննարկել, բողոքի գիրք բացել, 
դեսից-դենից շաղախել  խմորն ու 
ծիծաղել: Մի պահ հանգստություն 
տալ ամենքին, ամեն մի կծու խոսքին, 
որի պատասխանը չէին տվել հմուտ 
կանայք, հետո թոնիր վառել արդեն 
լուռումունջ:

Երևի թե չկար մեկը, 
որ բակում թթենի 
չունենար: Հիշում եմ, 
որ (երանելի օրերի 
մի մասի համար 
էլ այդ ծառին ենք 
պարտական) հաճախ 
էինք հավաքվում  
թթենու տակ, մի 
թեմա գտնում ու 
ճեպազրույցի նման 
մի բան սարքում ու 
էլի էս կողմ ու էն կողմ 
վազվզում: Հանգիստ 
նստելը մերը չէր: 
Կանգուն է թթենին 
այսօր էլ, մարդկային 
ձեռք այդտեղ չի 
հասել...
Երանելի էինք 
նաև նրանով, 
որ ուրախություն 
ունեինք:
Ծաղրածու, այո-
այո, (այդպես էին 
անվանում). բեղերով, 
արհեստական 
քթով, գունավոր 
հագուստով. իսկը 
ծաղրածու: Նա 
հայտնվում էր 

այնտեղ, ուր փող կար կամ կարող 
է լիներ: Կանգնում էր հարուստ 
մարդկանց կողքին ու ասում. «Ապրի. 
քո արևը, դու շատ լավ մարդ ես», «Դու 
այս ես կամ այն ես», ու արդյունքում 
փող «վաստակում»: Լինում էին 
պահեր, որ էդ հարուստները շատ էին 
զարմանում. իրենց մասին էնպիսի 
գովեստի խոսքեր էին լսել, արդյո՞ք 
իրենց մասին էր խոսքը (ակամայից 
հիշեցի Հակոբ Պարոնյանի 
«Մեծապատիվ մուրացկաները»): 
Միայն ծաղրածուն չէ, որ դառնում 
էր օրվա հրամայողը կամ աստղը 
կամ ավելին՝ շահած դուրս եկածը: 
Տղաները ծաղրածուի գլխարկը 
գողանում էին ու էնքան չարչարում, 
որ խեղճը նստում էր ու սգավորի 
տեսք ընդունում... Պարզ է՝ հստակ 
դերերի բաշխում չկար. կյանքն ու իր 
մարտահրավերները...

Հ.Գ.
Պատմել են ինձ, ես շարադրել եմ:
Գուցե ե՞ս էլ երանելի եմ, որ իրենց եմ 
լսել...

ԱՆՆԱ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ
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ԿԱՐԵՎՈՐԸ
Գյուղում, եթե ուշադիր շուրջդ նայելով 
չքայլես, փոփոխություններ չես նկատի: 
Եթե ուշադիր չնայես Գևորգենց բակին, 
դարպասի նոր գույնը գուցե չնկատես, 
տասնամյակներով կանգնած հսկա 
թթենու բացակայությունը կնկատես 
միայն արևից այրվելիս: Գևորգին, 
եթե հեռվից նայես, հազիվ թե 
փոփոխություն նկատես. շորերը նույնն 
են, քայլվածքը մի քիչ ավելի խոնարհ` 
դեպի գետինը, դեպի հողը, որի վրա 
տարիներ շարունակ կռացած է ու 
տեսնում է ամենից շատ:
Երբ գյուղ ես գալիս միայն երեկոյան 
մթին ու տանեցիներին տեսնել ես 
հազիվ հասցնում, փոփոխություններ 
երբեք չես զգա: Գևորգին դեռ տեսնում 
եմ մանկության աչքերով, պապիս մոտ 
ընկերն է ու անընդհատ մեր բակում է, 
մեկ-մեկ էլ պապս 
է էնտեղ: Պապս 
ջահել է, հայրս էլ 19 
էր` եղբայրս ծնվեց, 
պապիս ընկերներն 
էլ մեծ չէին, ու ես 
նրանց հիշում եմ 
առույգ, առանց 
սպիտակ մազերի 
ու կնճիռների: 
Երբ ես մեծացա, 
իրենք էլ, սկսեցին 
մեր բակ չգալ, 
գնացին երկրից, 
իրենց մեծանալը ես 
չտեսա, ու մնացին 
հիշողությանս 
մեջ պապիս` 
անկնճիռ ու սևահեր 
ընկերները:
Ինձ թվում 
էր` գյուղում 
փոփոխություններ 
չեն լինում. ովքեր 
չեն մահանում, 
միշտ մնում են 
մանկությանս 
հիշողությունների 
տեսքով, իրենց 
նույն բակում, նույն 
բազկաթոռին ու 
նույն շորերով: 
Հազվադեպ եմ 
դուրս գալիս 
գյուղում քայլելու: 
Քայլելն էլ երբեք 
աննպատակ չի 
լինում. պատճառը 
խանութ գնալն 

է: Գյուղում զբոսնելն ընդունված չէ. 
դաշտերում քայլելու շատ ժամանակ 
ունեն, երեկոն էլ հանգստինն է: 
Խանութի բակում Գևորգին տեսա: 
Մթությունից ու կարճատեսությունիցս 
ճիշտ կլինի ասել` նկատեցի, որ 
ինքն է: Բարևեցինք իրար: Պապիս 
ընկերներից իմ սիրելին է, միշտ ջերմ, 
հարգանքով:
Ներս մտա լուսավորված խանութ, 
Գևորգն էլ եկավ, կանգնեց կողքիս` 
դրամարկղի մոտ, նորից հարցրեց` լա՞վ 
ես, Անի ջան, բարձրացրի հայացքս` 
պապիս սևահեր ու անկնճիռ ընկերոջը 
տեսնելու. աչքիս առաջ կնճիռներն էին, 
սպիտակ մազեր: Շփոթվեցի, մի պահ 
առևտուրս մոռացա: Գյուղի գլխավոր 
փոփոխությունը մի վայրկյանում 
նկատեցի, հասկացա, որ դա բնավ 
ասֆալտը չի լինելու, ավելի շատ 
լուսավորությունը` նույնպես: Մարդիկ 

են գյուղի գլխավոր փոփոխությունը, 
նրանց վրա ես զգալու, ինքդ քո վրա 
ես զգալու, մանկությանդ մարդկանց 
ծերանալով ես զգալու: Հետո արդեն 
հորդ ու իր ընկերների ծերանալով 
ես զգալու: Ու ասֆալտն ու նոր 
տները գուցե երբեք  էլ չտեսնես. 
փոփոխությունը մարդկանց վրա ես 
զգալու:

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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կարոտել, դրանից է...
Երանի այդպես լինի, երանի դու 
ապրես... Ապրիր, բայց ոչինչ, 
համաձայն եմ, մի կարոտիր ինձ...
Ես պատրաստ չէի քեզանից այսքան 
հեռու լինել, իմ մի մասնիկ, իմ 
հարազատ:
Բոլորի համար 2020-ը վատ տարի 
էր, բայց ինձ համար լավագույն 
տարիներից մեկն էր (իհարկե, մինչև 
պատերազմը), որովհետեւ 2020-ում ես 
ու Նորոս ավելի լավ էինք լեզու գտնում 
իրար հետ...
Ու ոնց մայրս է ասում. մեր Աստվածը 
մեծ է, հաստատ մի լավ լուր 
կստանանք։
Դու կա՛ս, դու ապրում ես քո հերոսի 
կոչումով:
Դու պե՛տք է գաս ու էլի լցնես 
մեր օրերը քեզանով, պե՛տք է էլի 
զորամասիդ ԿՅԱԺ մականունը կրողը 
լինես...
 

ԱՌԱՆՑ ՔԵԶ
Եթե իմանայի, որ պետք է ստիպված 
լինեմ  քեզանից այսքան հեռու ապրել, 
ամեն օրս, ամեն րոպես քեզ հետ 
կանցկացնեի...
Ապրում եմ, բայց կիսամարդ դարձած։
Երանի հնարավորություն լիներ 
երազները իրականություն դարձնել, 
այդպես ես ոչ մի օր քեզանից հեռու չէի 
մնա...
Ամեն օրս դու ես... Օրս քո անունը 
տալով եմ սկսում և վերջացնում, 
քո անունը տալով...  Եթե հանկարծ 
գիշերները վատ երազից արթնանում 
եմ, էլի քո անունն եմ տալիս...
Ես երազկոտ չէի, բայց հիմա ամեն 
պահ երազում եմ քեզ տեսնելու ու քեզ 
գրկելու մասին, Նոր...
Ամեն օր երազներումս դու ես, ասում 
եմ` ամեն օր երազումս Նորոյին 
եմ տեսնում, ասում են` քեզ շատ է 

Նվիրվում է քառասունչորս օրյա 
պատերազմում անհետ կորած Նորայր 
Նահապետյանին՝ քրոջից:

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
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Իմ այս ստեղծագործությունը ձեզ եմ 
ներկայացնում սրտիս հարազատ 
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԲԱՐԲԱՌՈՎ
 
Էս վըղը, էս ճուրը վեր կա,
Լոխ իմս ա, լոխ սրտումս ա։
Վեր ծիգ տան տանին, սրտաս ըն ծիգ 
տլան,
Վեր պուք տան, սրտաս ըն պուք տլան,
Վեր օզին կտրին, սրտաս ըն կտրլան,
Վեր օզին մըծըցնին, սըրտըս ըն 
մըծըցնան։
Լհա մին կուճիր ցվցնին, սրտեսա ցավ 
տլան,
Լհա փորձին մուտանան, սրտաս ըն 
մուտըննան։
Բայց հինչքան էլ ծիգ տան, հինչքան էլ 
պուք տան,
Իմս իմ սրտումս ա մննան։

Իմ տօն ու տըղս, վեր տարալն, վեր 
թըլանալն,
Վեր ուրուր մաչ ըն պիժենալ,
Էլի սըրտըս ըն պիժենալ։
 
Այս բանաստեղծությունը գրել եմ 
Արցախ վերադառնալու ճանապարհին, 
դրա համար էլ սա իմ հուզումների 
ու զգացմունքների ամբողջական ու 
անկեղծ արտացոլումն է:
Քաղաքի անմեռ ու անշուք 
գեղեցկության մեջ ես ինձ հարազատ 
բնություն ու ազատ լեռներ էի փնտրում: 
Ես ինձ կորցնելով, հայրենիք ու տուն 
էի փնտրում։ Ես անծանոթ դպրոցի 
միջանցքներում ինձ ծանոթ դեմքեր 
էի փնտրում։ Ես փնտրում էի, անվերջ 
որոնում էի, բայց այդպես էլ չէի գտնում: 
Ես ճչում էի, արտասվում էի, ծիծաղում 
ու լռում էի. բայց ոչինչ չէի գտնում։ Չէի 
գտնում, դրա համար էլ անցյալով էի 
ապրում։ Չէի գտնում, դրա համար էլ 
ոչինչ ու ոչ մեկին չէի ընդունում: Ու ես 
չէի գտնում, որովհետև գտնողներն 
արդեն վաճառել էին...
Բոլորն ինձ համար ատելի էին դարձել, 
բոլորն ինձ համար կեղծ էին:
Ես ոչ սև ու սպիտակ էի գիտակցում, ոչ 
սուրբ ու պիղծ, ոչ էլ ճիշտ ու սխալ։ Ինձ 
համար միակ ճիշտն իմ հայրենիքն 
էր, իմ Արցախն էր, իմ տունն ու իմ 
Բերձորն էր։
Երևի ես մինչև վերջ էլ չտարբերեմ 
այդ ճիշտն ու սխալը ու մինչև 
վերջ էլ չգիտակցեմ զայրույթի 
պահին արտասանած բառերիս 
սխալականությունը, մինչև անդորրս 
չգտնեմ... Իսկ անդորրս գտնելու 
համար ինձ միայն խաղաղ ու 
ամբողջական հայրենիք է պետք։ Ինձ 
անկախ հայրենիք է պետք...
Ու մինչ շարունակեմ ստեղծագործել 
ու երազանքներիս մասին պատմել, 
կուզեմ, որ ինքներդ մի պահ մտածեք 
ձեր ու ձեր հայրենիքի մասին: 
Շարունակիր աշխատել, շարունակիր 
արարել ու ստեղծել, ապրել ու վայելել, 
արդար դատել ու ճիշտ մտածել, որ 
հայրենիքդ մի օր շնորհակալ լինի քեզ, 
քո ապրած կյանքի ու գործիդ համար, 
որ արժանի դառնաս հայրենիքիդ 
լինելու համար...

ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԻՄՍ ԻՄ 
ՍՐՏՈՒՄՍ Ա 
ՄՆՆԱՆ
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Հոգ տար քո մասին:
Առջևում դու ունես այնպիսի 
հնարավորություններ, որոնց մասին 
դու անգամ  մտածել չես կարող։ Քեզ 
սպասում է մեծ երջանկություն, դու 
անպայման կհասնես նրան, ինչի 
մասին երազում ես։ Քո վերքերը 
կսպիանան, ժպիտդ ավելի վառ 
կլինի, քո կողքին կհայտնվեն լավ 
մարդիկ, դու կստանաս կրթություն, 
կգտնես աշխատանք՝ տալով քեզ 
միայն հաճույք։
Մի կոտրիր քեզ: Չի կարելի ձեռքերը 
թուլացնել, պայքարիր ու հասիր քո 
նպատակին` փոքր քայլերով։ Լսիր 
քո սեփական ձայնին. դու ուզում 
ես, ուրեմն դու կարող ես։ Ես քեզ 
հավատում եմ, դու էլ քեզ հավատա։ 
Մի նստիր տեղդ, զարգացիր։ 
Կատարելագործվիր ու դարձիր 
լավը։ Ժամանակն ամեն ինչ իր տեղը 
կգցի և ցույց կտա իրական էությունը 
յուրաքանչյուր մարդու։ Քոնը կլինի 
լավագույններից մեկը, որովհետև դու 
կարողացար հաղթել քեզ։ Չգիտեմ՝ 
արդյոք կլինի՞ դա, կիրագործվի՞  
իրական կյանքում, բայց դու փորձիր 
հավատալ, որ ոչ մի անհնարին 
բան չկա։ Շատերը սկսել են զրոյից, 
ու նայիր որտեղ են նրանք հասել։ 
Իսկ ի՞նչն է խանգարում քեզ։ Խորը 
շունչ քաշիր ու նայիր առաջ, քեզ 
սպասում է նոր օր, և դրա հետ նոր 
հնարավորություններ։
Ամեն ինչ կլինի, ոչինչ, որ ոչ առաջին 
փորձից։
Ահա թե ինչ եմ ինքս ինձ ասում ամեն 
օր։
Աստվածն առաջ, ամեն բան լավ է 
լինելու։

ՍԵՅՐԱՆ ՍՈՂՈՅԱՆ

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԼԱՎ 
Է ԼԻՆԵԼՈՒ
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Ես  հիշում եմ. մեկ-մեկ ժպտում էինք,
Ու չէինք զգում դժոխքը մեզ կուլ 
տված,
Պատերազմը տաք վերք էր,
Նոր կոտրած ոտքի պես տաք էր,
Ցավը գալու էր հետո, բութ, առանց 
ընդհատման:
 
Տատս օրագրում պատմում էր.
«Վարդանը  պոստում էր,
Լվացք էի անում»,
Ո՛վ  էր պատերազմի
Ժամանակ լվացք անում, այ կին,
Տուն մաքրում հանձնելուց առաջ,
Ու կեր տալիս հավերին:
 
Մենք  ապրեցինք պատերազմի 
ժամանակ ձեր պես,
Նախաճաշ սարքեցինք,
Մաքրեցինք պահարանի փոշին,
Իմացանք ստիպված ապրելը որն է:
 
Ես կարծում էի 90-ականներին մութ 
ու ցուրտ,
Ցերեկը մութ ա եղել, ամռանը` 
ցուրտ,
Բոլորը տխուր մի անկյունում նստած 
են եղել միշտ,

Մեր երեխաները չգիտեմ` ինչ 
կմտածեն մեր մասին,
Կհավատա՞ն մեր ժամանակներին:
Թումանյանը ասում էր. «Ապրե՜ք 
երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք»:
Ես կարծում էի, դա մի իմիջիայլոց 
կենաց ա, «Ողջ եղեք»-ի պես:
Տատիս պես թոռներիս կասեմ.
«Մենակ կռիվ չլինի»,
Կհուսամ, որ չեն հասկանա:
 
Մեկ-մեկ մի երկու բառ ա հասնում 
կոկորդիս
Ու դուրս գալու տեղ չի գտնում,
Մեր շուրջն էլ տխրություն 
տեղավորելու տեղ չկա,
Եկել եմ սարերին պատմեմ:
 
Պատերազմի մասին հնարավոր ա  
լռել,
Աչքերը չթարթել, հետո թուքը կուլ 
տալ,
Հնարավոր ա գրել ցաքուցրիվ,
էդպես էլ ոչինչ չասելով,
Հետո շարունակել լռել...

ԶԱՐԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՉԱՎԱՐՏՎԱԾ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄ
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ԱՐՏԱՇՈՒՆՉ
Երեկոյի բույրն արդեն սփռվել էր 
ամենուր. տոթը հետ էր քաշվել՝ 
տեղը զիջելով բարդիների սոսափի 
ներքո պարող տաք, ամառային 
քամուն։ Չորությունից բակի մի 
կտոր հողը ճաքճքել էր, ու չորացած 
խոտերի մեջ ուտելիք փնտրող 
կրիայի թափառումներն արդեն իզուր 
էին։ Խոհանոցից անշտապ գալով, 
կտրտած, կանաչ պղպեղը ձեռքերումս՝ 
բակ անցա, մոտեցա կրիային ու 
ավելորդ հանդիսավորությամբ այն 
շաղ տվի կենդանու առջև.
- Երկնքից մանանա իջնում է։ Գոնե դու 
հավատա։
Ապա տիրաբար կողպեցի դարպասը 
նրա վրա ու, թողնելով իր եզրավոր 
անսահմանության մեջ, դուրս եկա 
ու քայլեցի մոտակա հիվանդանոցի 
ուղղությամբ։
Արևի վայրէջքով պայմանավորված՝ 
փողոցներն այդ ժամերին մարդաշատ 
էին լինում։ Ամեն անցորդ իր բույրն 
ու ոտնահետքն էր թողնում փողոցում 
ու անցնում-գնում էր՝ անընդհատ 
թարմացնելով անծանոթ դեմքերն իմ 
հիշողության մեջ։ Այդ շարժի մեջ ու 
ամեն ինչի ցնդող ներկայությունում 
ամենամնայունը թերևս երկու 
տարեց հարևաններս էին, որոնց 
հանդիպում էի ամեն անգամ փողոցի 
այդ հատվածին հասնելիս։ Մեկը 

միշտ նստած էր կանգառում 
իր համար պատրաստված 
ստվարաթղթապատ, կարճլիկ 
պատի ծայրին, մյուսն էլ ամեն 
օր վերուվար էր քայլում փողոցի 
երկայնքով, որպեսզի պահպանի 
իր դեռևս շարժուն մկանները։ 
«Տարիքն ընկալելու երկու տարբեր 
օրինակներ են,- մտածում եմ,- 
մեկը՝ շատ անգամներ մահն աչք 
առած, դեռևս շարժման ու կյանքի 
է ծարավ, մյուսը՝ մշտապես լուռ 
ու գլխիկոր է, արհամարհանքով 
լցված դեպի առջևում խլրտացող 
ավտոմեքենաների հոսքը. որոշել 
է, որ արդեն տարիքն առած մարդ 
է ու հոդացավեր է ներշնչել իրեն»։
Ակամա հիշեցի վերջերս 
աշխատավայրում գերմանացի 
հաճախորդի հետ ունեցած 
հեռախոսազրույցս։ Երբ 
նկատեցի, որ նա գրանցվել է 
ներդրումներ անելու համար, նա 
խոսափողից այն կողմ ծանր հոգոց 
արձակեց ու անտարբերությամբ 
պատասխանեց.
-Հիմա ես հիվանդանոցում եմ, մեկ 

է՝ վաղը մեռնելու եմ։ Ինչի՞ս է պետք...
... Հիվանդասենյակի հեղձուցիչ 
օդից ու բժշկական իրերի հոտից 
ազատվելու համար բուժքրոջը 
խնդրեցի կիսաբաց անել 
պատուհանը։ Նա, ում պետք է 
խնամեի, վերջապես կարողացավ 
քնել։ Միջանցքից լսվող հողաթափերի 
քստքստոցները հուշում էին, որ 
ինչ-որ մեկն ապաքինվում է, բայց 
սենյակի երկրորդ հիվանդը, որը 
վիրահատությունից հետո նոր էր 
պալատ տեղափոխվել ու դեռ ծանր 
էր շնչում, բոլորովին այլ բան էր 
քրթմնջում.
-Էս հիվանդանոցի ծառայությունները 
փաթեթով են։ Երեկ 
վերակենդանացման բաժնում էի, 
կարող էի և պալատ չհասնել։ Բայց 
դա էլ չի փրկում։ Էստեղ ընկնողը 
պետք է փաթեթից օգտվի։
Չէի հասկանում, թե ինչի մասին է 
խոսքը։ Գուցե հետվիրահատական 
հուզմունք էր։ Բայց մարդն ամեն 
անգամ բուժքույրի հեռանալուց հետո 
համառորեն իրենն էր պնդում.
- Ամեն ինչ արված է, որ մարդիկ 
շատ ժամանակ ու նյարդեր 
չծախսեն։ Լավ են մտածել, 
հիվանդին էլ անհանգստանալու 
տեղ չեն թողել։ Վիրահատարանը 
կա, հիվանդասենյակը՝ լավագույն 
դեպքում, անատոմիկը՝ կպած, սգո 
սրահը՝ երկու քայլի վրա, իսկ վերջին 

կանգառդ՝ մայթի մյուս կողմում։
Անտարբերությունիցս ասես 
զայրանալով՝ մարդը խոժոռվեց 
ու խնդրեց ավելի լայն բաց անել 
պատուհանը։ Անձրևում էր։ Բացելուց 
հետո, շերտավարագույրն ուղղելիս 
անձևի երկու տաք կաթիլ, քամու 
ձեռքից դուրս պրծած, պոկվեցին, 
ընկան մատներիս ու բացվածքից 
ավելի շուտ թաց ասֆալտի հոտը 
ներս լցվեց, քան անձրևի հեռավոր 
թարմության։ Փողոցի լույսերը 
թրթռալով մեկը մյուսի հետևից 
սկսեցին վառվել։ Գորշ լուսավորության 
ներքո, թթենիների ու ծիրանենիների 
սաղարթների միջով տեսողությունս 
ճամփի մյուս կողմում որսաց թրջված 
ու պսպղուն գերեզմանաքարերը ու 
դրանցից մեկի վրա (որը հակառակ 
մնացած գերեզմանաքարերի՝ 
դեմքով դեպի պատուհանն էր նայում) 
փորագրված տիկնոջ կծկված ժպիտը։
Մի պահ թվացող երկար դադարից 
ու ոչնչի մասին լուռ մտքերիցս հետո 
զգացի, որ հիվանդի շունչը կտրվում 
է։ Դուրս վազեցի հերթապահ բժշկին 
կանչելու։
Նման դեպքերում, երբ ոչ աղոթել ես 
կարողանում, ոչ մտածել կամ օգնել ու 
հույսդ հիվանդին իրենց հսկողության 
տակ առած բժիշկներն են, դու 
պարզապես քայլում ես նեղլիկ ու 
երկար միջանցքով, հենվում ես իրարից 
միայն համարակալումով տարբերվող 
մեկ այս դռանը, մեկ մյուսին կամ 
փորձում ես շշուկներ որսալ, որպեսզի 
մտածելու ինչ-որ այլ, ավելի թեթև 
բան գտնես։ Ահա կողքովս անցնում 
են երեք հոգի. մեկը՝ անվասայլակին 
նստած թմբլիկ, գունատ աղջնակ, մյուս 
երկուսը՝ հավանաբար նրա կրտսեր 
քույրը և նրանց մայրը։ Փորձում եմ 
հասկանալ, թե ինչ են խոսում.
-Շա՞տ է ցավում,- հարցնում է 
ամենափոքրը։
Գլխի թեթևակի շարժմամբ քրոջ 
պատասխանը կռահելով՝ նա նորից 
հարցնում է.
-Իսկ մաման էդ ցավին կդիմանա՞ր։
...Հիվանդասենյակի դուռը բացվեց, 
շրջվեցի, բժիշկներն ինչ-որ բան 
քննարկելով հանգիստ քայլեցին 
միջանցքի հակառակ ուղղությամբ։ 
Միայն այդ ակնթարթին զգացի, որ 
կրծքավանդակումս ինչ-որ պահի 
բանտարկված օդը հանկարծ դուրս 
հորդալ է ուզում. արտաշնչեցի։

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ
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ՄԵՐ ԳՅՈՒՂԻ 
ՄԵԾԵՐԸ. ՊԱՊՍ
Պապս է... Գեղարքունիքի մարզի 
Ներքին Գետաշեն գյուղից: Երկար-
բարակ բառերից, ճառերից 
հեռու, աշխատող, արարող 
ու ուժեղ Սարո պապս։ Ինքը 
ամենից  լավ գիտի «քարից 
հաց քամել» արտահայտության 
իմաստը, լավ գիտի կյանքի 
դառնությունների միջով անցնելու 
ու չծնկելու բանաձևը, լավ գիտի  
ցավը ու ազնվությունը, ու այն, 
ինչ ինքը լավ գիտի, հասկանալը 
հեշտ չէ...
Միասին հաճախ ենք գնում 
գյուղի վերևի դաշտերը, ինքը`  
խոտ քաղելու, ես էլ կողքից 
հարցեր տալու, խոսելու, 
լուսանկարելու, խեղճ պապիս 
զահլեն տանելու համար։ Ու երբ 
գերանդին ցած է դնում՝ տատիս 
մեզ հետ դրած հացն ու պանիրը 
անուշ անելու, խնդրում եմ` իր 
ու տատիս սիրո պատմությունը 
պատմի, որը պատրաստ եմ 
հարյուր անգամ լսել (ընտիր 
պատմության է, բայց չեմ 
գրի, որ հետո թողնի էլի իրեն 
լուսանկարեմ ու էլի հարցեր 
տամ)։

Օրվա վերջում պապ ու թոռ գյուղի 
փոշոտ ճանապարհներով հետ 
ենք գալիս տուն, ինքը` հոգնած, 
ես` առույգ, հոգումս բոլոր 
երևակայական  պատկերները, 
ուրախ ու տխուր դեպքերն ամբարած։ 
Հետ ենք գալիս տուն, որտեղ տատս 

հաստատ մի համով բան է եփել ու 
մեզ է սպասում...
Ամառը դեռ շարունակվում է, ես էլ 
գյուղում եմ ու սպասում եմ, թե երբ 
պապս ու ես էլի դաշտ կգնանք:

ԱՆՈՒՇ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
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այս ազատության համար ամեն 
գնով պայքարել։ Վստահ եմ եղել, որ 
ազատ լինելու համար պետք է շատ 
աշխատել ու լինել չափազանց ուժեղ քո 
ազատությունը սահմանափակողներին 
դիմակայելու համար։ Հասուն 
տարիքում հասկացա, որ ազատության 
գաղափարը կիսում են նաև խոսքը, 
ընտրությունը ու հազար ու մի ուրիշ 
երևույթներ։ Շատ կարևոր, բայց ոչ 
առաջնային, խիստ անհատական 
երևույթներ։ Ես սովորեցի հարգել 
այս ազատության տարատեսակները 
շատ հեշտ, որովհետև կարծում էի, 
թե մեդալը միշտ ունի երկու կողմ, ու 
երկուսն էլ ունեն հավասար արժեք ու 
իրավունք գոյություն ունենալու։
Բայց երբ որ քեզնից խլում են քո 

ազատությունը, ապացուցում են, 
որ անկախ նրանից, թե ինչքան 
աշխատանք ու պայքար կտարվի 
համընդհանուր ազատության համար, 
մեդալի մյուս կողմը ընտրելու է 
միայն իրեն` չհարգելով քեզ ու քո 
անհատական ազատությունները, էլ 
ոչինչ չի մնում, բացի ազատության 
նկատմամբ հավատի կորստից։
Կարծում եմ, ազատության 
տարատեսակները մտածել են 
հենց նրանք, ովքեր ձգտում 
են ամենաթողության, զուրկ 
են արժեքներից ու պատվի 
զգացողությունից։ Ավաղ, 
Հայաստանում հիմա ավելի շատ են 
պատվազուրկները, ովքեր վեր են 
դասում սեփական ազատությունները 
համընդհանուրից, նույնիսկ եթե 
դա նշանակում է` մահ, ստորացում 
ու ապագայում թուրքի ճորտ 
լինելու հեռանկար։ Կարծում եմ 
պետք է սկսել «անհարգանք» 
ու անհանդուրժողականություն 
դրսևորել մեդալի մյուս կողմի 
նկատմամբ, սահմանափակել 
հնարավորությունները ու կրթել 
սեր համընդհանուր ազատության 
նկատմամբ։ Այդպես միգուցե հասնենք 
այն մակարդակի, որտեղ կսկսենք 
հարգել անձնականը։ Ամբողջ 
աշխարհում հիմա ակտուալ է և, ինչ 
խոսք, նաև տեղին, պայքարը խոսքի, 
ընտրության ազատության համար, 
բայց ավաղ, մենք չափազանց հեռու 
ենք դրանից, որովհետև դեռ ստիպված 
ենք պայքարել երկիր ունենալու 
համար։
Չգիտեմ, գուցե մահն է իրական 
ազատությունը, բայց դա ոչ ոք չգիտի...
Ավելի խելամիտ է պայքարել մեր երկրի 
կյանքի համար, որի ազատության 
բերկրանքը զգացել ու տեսել ենք։

Հ.Գ. Այս խոհերս զայրացած 
էի գրել, մի համալսարանի 
ուսանողների համանուն թեմայով 
շարադրությունները կարդալուց 
հետո: Շարադրությունների 
մրցույթի լավագույն 10-ից ավել 
շարադրությունների մեջ միայն 
մեկ կամ երկու հոգի էր ներկայիս 
իրավիճակի մասին գրել: Չեմ 
հասկանում. պատերազմը իրենց վրա 
հետք չի՞ թողել, հարազատ, կուրսեցի, 
ընկեր չե՞ն կորցրել, որ իրենց մտքերը 
շարադրելիս պատերազմը մտքներին 
չեկավ:

ՄԱՐԻԱՄ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Եթե երկու տարի առաջ հարցնեիք, 
ամենաքիչը երեք էջ խորը 
փիլիսոփայական նյութ կտպեի Micro-
soft Word-ում, հիմա ուղղակի կասեմ` 
ազատություն չկա...
Ազատությունը վերացավ, երբ Շուշին ու 
Դադիվանքը մնացին թուրքի ձեռքում...
Ես ծնված օրվանից համարվել 
եմ ազատության սերնդի մաս ու 
միառժամանակ, ականատես եղել 
երկու պատերազմի, ու վերջինիս 
ժամանակ կորցրել որևէ հույս 
Հայաստանում ապրելու։
Ես միշտ վստահ եմ եղել, որ 
ազատության սերունդ լինել նշանակում 
է` ապրել անկախ Հայաստանում,  
ազատ տեղաշարժվել  երկրիս 
տարածքով, ու ամենակարևորը, 

Ի՞ՆՉ Է 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ԱՆԹԱՌԱՄ
Արյունը եռում էր երակներում, սեր 
էին տալիս ու առնում... Քանի՜ տարի 
էր. դեռ մայլում ցեխերով խաղալու 
ժամանակներից միասին էին: Էն 
ժամանակներից սիրեցին իրար, ու 
սերն աշխարհից թաքուն պահած՝ 
եկան հասան էս օրվան...
Տղեն էր աղջկան էդ գիշերով կանչել 
էն պզտիկ ձորակը, որ իրենց 
հանդիպավայրն էր դարձել... Էլ ի՞նչ 
Շամիրամի կախովի այգի, էլ ի՞նչ 
Շիրազի ծաղկաստան... Էդ անտառի 
ծառերը թե իմանային իրենց 
գյուղի հող ու ջրի մասին, իրենց 
հողից խռոված ոչ թե գլուխները 
կախ կգցեին, այլ ճյուղերից մի-մի 
թոկ կսարքեին ու ճտերին գցելով՝ 
կկախվեին ու կչորանային... Ի՞նչ 
ծաղիկի բույր կհասներ իրիկվա 
շաղից թրջված անթառամի ու 
գեղանի կույսի բուրմունքին և կամ 
նոր հնձած չոր խոտի տաք ու անուշ 
բույրին... Չէ՜, դրանցից Սաադին էլ 
իր ծաղկաստանը կուրանար... Բայց 
էս օրն ուրիշ էր. էսօր մի տեսակ 
վերացել էին աշխարհն էլ, մարդիկ 
էլ, էսօր սիրուց չէին ամաչում, էսօր 
բարքաձևերն էին վերացել... Իրենք 
մեկ էին դառնում... Աշխարհից 
թաքուն՝ իրենց աշխարհում. մինչև 
այդ արգելվածն արդեն իրենց սիրտն 
էր ջերմացնում, մերկ մարմիններն 
իրար էին ձուլվում ու համբույրների 
առատությունից հալվում էր 
գեղանին, ու իր կուսությունն 
էր արդեն խառնվում գիշերվա 
անթառամ բույրին ու հառնում վեր, 
դիպչում աստղերին, որ աղջկական 
ամաչկոտությամբ էին նայում 
երկնքից...
Գիշերն անցավ, հնձվորները, 
որ ձորակի մոտով էին անցնում, 
նայում էին տրորված խոտին ու 
ափսոսանքով անցնում... Ամբողջ 
օրն անցավ, իրար չտեսան: Ճար 
չեղավ գիշերը նորից ժամադրվելու... 
Աղջկա հոր սիրտը կասկած էր ընկել, 
ու էդ զգաց նաև տղեն: Հաջորդ օրը 
ծնողներին առավ ու աղջկա տուն 
էկան խնամախոս... Աղջկա հոր 
սիրտը, որը մինչև այդ էլ կասկածի 
կայծ էր ընկել, կատաղությունից 
բոցկլտաց... Չէ՜ ասավ ու չտվեց... 
Զարմացած ու վիրավորված տղի 
ընտանիքն էլ ելավ ու գնաց՝ խոսք 
դնելով, թե իրենց կողմից, թե էլ էդ 
տուն ոտ դնող լինի, իրենց պատիվը 
գետնին էղնի... Աղջիկը, որ մինչև այդ 

յոթ երկնքով անցել ու երջանկության 
մեջ էր ապրում, մեկից կտոր-կտոր 
էղավ, ու յոթ երկնքով, որ անցել էր, 
մեկեն ցած ընկավ, եղած մի իրական 
երկինքն էլ գլխին փուլ էկավ...
Ջահել սիրածների ընտանիքները 
թուր ու թվանք դառան, 
թշնամացան... Աստղերի չափ 
երազանքները մեկեն փշուր-փշուր 
եղան...
Ինչ լացեց ու աղաչեց, հոր սիրտը 
փափկեցնել չեղավ, տեղը ծեծն ու 
ջարդն ավելացավ, էդ ոչինչ... Օրեր 
ու ամիսներ անցան... Ոչ տղի հետ 
էղնելու ճար գտան, ոչ վերքերին 
դեղ... Դեկտեմբերի կեսն էր, ձունը 
քիչ թե շատ էկել էր, նորից էր 
գալիս... Աղջիկը հոր աչքից մի կերպ 
փախավ ու ճամփա ելավ, գնաց, 
ձորակին հասավ: Աչքը գցեց էդ կողմ, 
ու սիրտը հազար կտոր էղավ. ձուն էր 
ձորի մեջ, անմեղ, ճերմակ ձուն:
Իրեն հիշեց, իր անմեղ 
աղջկությունը... Դառնացավ, նորից 
մեռավ ու հետ եկավ, էլի գնաց... 
Գնաց-գնաց, լեռնոտ մուժի մեջ 
կորավ... Շատ էր անցել, թե քիչ, մի 
ճիչ լսվեց, ու երկու բարձր ժայռերի 
արանքում, ուր սառնորակ ջրի ակ 
կար, ձյան անարատ ճերմակը 
կարմիր դառավ... Մեռած տեղից 
գոզալն իրեն հիշեց, որ աղջկությունն 
էլ չկար... Ձուն էկավ, ուժեղ ձուն 
ու ծածկեց գյուղը... Օրեր անցան, 
աղջիկը չկար, շաբաթներ՝ չկար... 
Ոչ ինքը կար, ոչ՝ մի լուր... Տղեն էլ 
իմացավ, որ աղջիկը չկա, սիրտը լավ 
բան չվկայեց, բայց վախեցավ չար 
բան մտածել... Չնայած՝ էլ մտածելու 

ուրիշ բան չկար...

* * *
Գարնան հետ ոչխարի հոտը սարերը 
տանելու ժամանակն էլ եկավ: Հովիվը 
տարավ հոտն ու դեմ արեց սեգ 
ժայռերին, ինքը գնաց՝ տեսնի՝ պաղ 
ախպուրներ զուլա՞լ են, թե՞ հելե՝ չէ... 
Գնաց ու զարմանքն ու վախը մեկտեղ 
կդրավ... Աղջկա հոտած մարմինն 
էր աղբրի ակի մոտ ընկած... Հա՜յ, 
հարա՜յ... Էլ ի՞նչ օգուտ... Տարան 
թաղեցին, լաց եղա՜ն, թե՞ չէ ու... 
Մոռացան...
Է, տղին ի՞նչ... Էրիկմարդուն ի՞նչ 
կա. հարըրի հետ կպտտի, հարուր 
մեկերորդին կառնի... Առաջին էրիկ 
Ադամն իսկի չեղած տեղից երկու 
կնիկ ունեցավ...
Էն տղեն էլ կարգվավ... Մի օր էլ 
հունձի օրեր էին... Տղեն իր կնկա 
հետ արտի ճամփեն բռնին... 
Գնացին, հասան, քիչ ու շատ գործ 
արին, ծարավան: Կնիկն ուրիշ տեղից 
էր, պաղ աղպուրի տեղը չգիտեր, ու 
մարդը գնաց ջրի... Գնաց ու ժայռերի 
արանքը մտնելով՝ մոռացավ, թե 
գալն ինչի՞ էր... Նստավ աղբրի 
մոտ լացեց ու մղկտաց: Տարիները 
հիշեց, էն գիշերը, մեղավոր ըզգաց, 
լվացվելն էլ չմաքրեց: Արցունքներով 
հարմեց ջուրն էլ ու խռոված գնաց...
- Աղպուրը ցամքել էր...,- մռմռաց 
առանց կնկան նայելու, ու գերանդին 
անխղճորեն գլխատեց խոտերի մեջ 
թաքնված անթառամները...

ՄԱՐԱՏ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ



24 ¨m¥���}¹\¹l�m£¹¹����

Քեզ, որ հանդիպել էիր քո կյանքի 
հազարերորդ կնոջը, որ նման էլ չէր 
կնոջ, այլ ինչ-որ անհասկանալի, 
անմեկնելի էակի, ում հետ, առաջին 
պահին, մի բուռն գիշեր ունենալու 
ցանկություն պիտի որ ունեցած լինեիր 
միայն, եկել եմ ասելու, որ մենք, ի 
վերջո, ամենաթանկը գտնում ենք 
անսպասելի, հիմար մի վայրկյանի։ 
Քիմիայի թեզի հետևորդները կասեին, 
որ այդ պահին երկու մարմինների 
միջև սկսվում է սիրո քիմիան, 
անհասկանալի տարրերի բարդ 
միացություն, ավելի ռոմանտիկները 
այդ հանկարծակի միացումը 
կվերագրեին Պոսեյդոնի ամենատես 
աչքին, ավելի հավատավորները՝ 
երկնային վարձատրության։ Ինչ էլ 
որ լինի, եկել եմ քեզ ասելու, որ ես 
հավատում եմ սիրո մասին աշխարհի 
բոլոր թեզերին, երբ խոսքը մեր մասին 
է։ Սովորական ես ու դու-ի անցումը 
մենք-ի, հավանաբար, պիտի որ 

երկնային ինչ-որ ուժի ձեռքով արված 
լինի, իսկ ավելի թաքուն պահերին 
պիտի գործի սիրո քիմիան։
Քեզ, որ երբևէ չես հավատացել 
նման ցնդաբանություններին, եկել 
եմ ասելու, որ կինը գեղեցիկ տարիք 
չունի. կանայք ամենագեղեցիկն են, 
երբ երջանիկ են։ Գեղեցիկ է ամեն 
բան, ինչը քոնն է, իսկ եթե գտել ես 
քոնը, պիտի թույլ չտաս քեզնից խլել։ 
Մանկությունից սկսած մենք մեր 
ամենասիրելի բաները պահում ենք 
ատամներով, դողում ենք նրանց 
վրա, սարսափում ենք կորցնելու 
մտքից։ Ու եթե մանուկ ժամանակ 
անհամեմատ հեշտ է բաժանվել սիրած 
խաղալիքներից, սիրած մարդկանցից 
բաժանվելն անմտություն է հասուն 
տարիքում։ Մի սպասիր ծանրակշիռ 
բառեր մի կնոջից, ով երջանիկ է. 
կանայք այնքա՜ն հիմար են, երբ 
երջանիկ են, ու եթե քեզ հաջողվել է 
երջանկացնել նրանցից մեկին, պիտի 

ՔԵԶ...
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գոհունակություն ապրես, երբ նա, 
երբեմն, իրեն հիմար երեխայի պես է 
պահում։
Դու, որ երբեմն կորցնում ես 
քեզ ու սերը իր տեղը զիջում 
է փառասիրությանը, հիշիր, 
որ աշխարհի շարժիչ ուժը մեր 
սկզբունքները չեն։ Դրանք կարող են 
փոփոխվել բոլոր ժամանակներում, 
այսօրվա կործանարար սկզբունքները 
վաղվա համար ծիծաղի նյութ են 
միայն։ Մարդկության պատմության 
սկզբնավորումից մինչև օրս դրանք 
միլիարդներով փոխվել են, իսկ սիրելու 
ձևը մնացել է նույնը։ Ուրեմն, կարիք 
չկա կյանքի շարժիչ ուժը փոխել։
Դա հրաշալի բան է՝ պատասխանատու 
լինել ևս մի կյանքի համար և դա անել 
ոչ թե պարտադրված, այլ հաճույքով։ 
Մարդը իր ողջ կյանքի ընթացքում 
կարիք ունի ոչ այնքան սիրված, 
որքան հասկացված լինելու։ Կինը, ով 
հասկացված է, կարող է ոչնչությունից 
սարքել տղամարդ, պատկերացրու, 
ինչ կարող է անել նա տղամարդուն, 
ումից ոչ միայն հասկացված է, այլև 
սիրված։ Եթե ուզում ես ինչ-որ լավ բան 
անել նրա համար, սիրիր։ Եթե ուզում 
ես ամենաերջանիկը դարձնել, սիրիր։ 
Ու եթե ցանկանում ես երջանիկ լինել, 
թույլ տուր, որ սիրի քեզ։ Իսկական 
կինն ամեն ինչի ընդունակ է, երբ 
սիրում է։ Նա կարող է հազար անգամ 
անցնել դժոխքի միջով ու քեզ համար 
դուրս գալ վերածնված։ Ի վերջո, կինն 
է տղամարդուն հանել դրախտից, ու 
միայն նա կարող է նրան վերադարձնել 
այնտեղ։ Թույլ տուր, որ քեզ նորից 
դրախտ տանի։
Երբ ժամանակավոր կրքերն ու 
մոլուցքները զբաղեցնում են ուղեղդ, 
հիշիր, որ ժամանակը անողոք է։ Նա 
չի ներում, երբ իրեն վատնում են, ու 
նույնչափ անողոք է կյանքը, երբ իր 
ընծաները չես վերցնում։ Նա լավագույն 
ուսուցիչն է. քեզ համար հազարավոր 
թակարդներ է լարում, հազար 
ձևով փորձում է քեզ, քեզ տալիս է 
պատեպատ, երբ ըմբոստանում ես։ 
Նա այնքան է խաղում քեզ հետ, մինչև 
քամում է քեզ ու թողնում այն, ինչ կաս։ 
Ու սարսափելի բան է, երբ դրա վերջում 
առերեսվում ես զղջման հետ։
Քեզ, որ հանդիպել ես քո կյանքի 
հազարերորդ կնոջը, եկել եմ ասելու, 
որ մենք միշտ ներում ենք նրան, 
ում սիրում ենք։ Այդպես ներում են 
մայրերն իրենց զավակներին, այդպես 
վերևից ներում են մեղավորներին։ Երբ 
կանգնած ես ներելու ու չներելու առաջ, 
պիտի հիշես, թե որքան է քեզ ներվել 

վերևում։ Կանայք ամեն ինչ ներում 
են, բայց ուշ են սպիանում։ Մեկ ճիշտ 
չընտրված բառով դու կարող ես թռիչքի 
պահին կտրել նրա թևերը։ Միևնույնն է, 
նա էլի վեր է բարձրանալու, բայց մի՞թե 
այլևս ընդունակ կլինի քեզ ազատորեն 
սիրել։ Զգույշ եղիր այն ամենի հետ, ինչ 
սիրում ես։
Ամեն անգամ, երբ կկարծես, որ ես 
քեզ ավելի քիչ եմ սիրում կամ կարող 
եմ մարդկանց հոտի մեջ գտնել մեկ 
ուրիշը, կարդա սա, ու մի անգամ էլ 
մտածիր։ Եթե չեմ սիրում, ինչո՞ւ են 
քեզնից հեռու ապրած վայրկյանները 
թվում դարեր, ու ինչու է սարսափելի 
տխուր, երբ կողքիս չես։ Ինչո՞ւ եմ 
մեռած տեղից վերակենդանանում քո 
համբույրից ու ինչո՞ւ եմ թույլ տալիս, որ 
բովանդակ մարդկության միջից հենց 
դու ինձ սիրես։
Ես քեզ հեքիաթներ կպատմեմ 
այն դևերի մասին, ովքեր բարի են 
դառնում, երբ սիրում են, իսկ դու 
փաթաթվիր ինձ, երբ անուժ եմ։ Թույլ 
տուր քեզ սիրել կնոջ, ընկերոջ, քրոջ 
ու սիրուհու նման։ Իմ աղջկական 
մաքուր երազներն ու կանացի 
ֆանտազիաները քոնն են։
Իսկ ես ավելի լավը կդառնամ, երբ 
սիրես ինձ...

ԼԻԼԻԹ ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ
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վիճակը շատ լուրջ է։ 
Արդեն զորահավաք 
են հայտարարել։ 
Տանում են, բոլորին 
տանում են։ Ի՞նչ է 
լինելու»։
Մղձավանջի 
հիմնական մասը 
44 օր է տևում, 
բայց միևույնն է, 
այն չի ավարտվում։  
«Մի քանի ամսից 
պիտի ավարտեր 
ծառայությունը։ 
Խոստացել էր, որ 
կգա, բայց... Ընկերոջ 
կյանքը փրկելիս 
զոհվեց։ Որոշել էին, 
որ ծառայությունից 
հետո ամուսնանան։ 

Ինչպե՞ս պիտի ապրենք առանց մեր 
միակի։ Ոչ ոք չի կարող փոխարինել 
նրան։ Զինադադարից ընդամենը 
մի քանի ժամ առաջ զոհվեց։ Շատ 
պլաններ ուներ ծառայությունից 
հետո։ Շատ էր սիրում երգել։ Ուզում էր 
արտերկրում սովորել։ Արվեստով էր 
ապրում»։
Տարավ, տարավ առանց սպասելու, 
առանց հարցնելու, առանց հրաժեշտի, 
ուղղակի տարավ։ Մի վերջին անգամ 
չլսեցինք նրանց ձայնը, չգրկեցինք 
ամուր, չտեսանք իրար։ Մենք կյանքի 
դեմ ԱՆԿՅԱՆՔ մնացինք։
Աննպատակ թափառող ենք 
դարձել։ Թափառում ենք անգին 
հիշողությունների անվերջ շղթայում, 
թափառում ենք բազում հարցերի 
անպատասխան խավարում, 
ուզում ենք ելք գտնել անլուծելի 
գաղտնիքների անվերջ թվացող 
լաբիրինթոսից, խեղդվում ենք անշունչ 
նկարներից մեզ նայող ամենաանկեղծ 
հայացքից, կծկվում ենք ամեն 
վայրկյան հոգին կրծող ուժգին ցավից, 
գոռում ենք դառն արցունքների 
կույտի միջից, ջանք ենք թափում 
վերջին անգամ գոյատևելու հնար 
գտնել, փախչում ենք մեզ պատած 
անխուսափելի իրականությունից։
Մեզ շատ բան չմնաց՝ կորցրած 
հայրենիք, ոտնակոխ արած 
հպարտություն, զոհեր, գերիներ, 
անհայտ կորածներ, վիրավորներ, 
բազում եռաբլուրներ, ցավ ու 
տառապանք, անասելի կարոտ ու 
անչափելի ափսոսանք։
Ինչո՞վ, ինչպե՞ս կամ ինչո՞ւ է պետք 
ապրել։ ԱՊՐԵԼ է պետք, որովհետև 
նրանք մեզ թողեցին ամենաթանկը՝ 
ԿՅԱՆՔԸ՝ նախընտրելով 

երկինք բարձրանալ հանուն մեզ։  
Իմաստավորված ու արժանի կյանքով 
է պետք ապրել՝ նրանց հիշատակը 
հավերժ մեր սրտում պահելով։  Ապրել 
է պետք, որովհետև մեր կողքին հիմա 
ապրում են հերոսները՝ հենց մեր 
աչքերին նայելով։
Անշուշտ, ավելի հեշտ է ինչ-որ 
բառեր շարել կողք կողքի, քան 
իրականում գործել, բայց հաճախ 
անելիքների իրականացումը հենց 
մեր մտքերից, պատկերացումներից, 
ցանկություններից ու խոսքերից 
է սկսում։ Ցավն ու կարոտը  
անգործությամբ, անվերջ լացով կամ 
անտարբերությամբ հնարավոր չէ 
ծածկել, դա ոչինչ չի վերադարձնելու, 
ընդհակառակը վերջնականապես 
խլելու է այն, ինչ դեռ մնացել է։ Դժվար 
է վերականգնվելը, կրկին արևով 
ժպտալը, լուսնով ու աստղերով 
հիանալը, անձրևով ու քամով 
խելագարվելը, զգալու ունակությունը 
վերադարձնելը, մեր անդեմ էության 
ու գոյության համար իմաստ ու 
արդարացում գտնելը, բայց նաև ծանր 
է գորշ դատարկության պատերը ողջ 
ուժով անվերջ ճանկռելը, ամենօրյա 
ռեժիմով մեր ուղեղը անպատասխան 
հարցերով լցնելը, մռայլությամբ 
պատած անդունդի խորքում այդքան 
ցանկալի հանգստություն փնտրելը։
Սիրտն այժմ ոչ թե ժպտում, այլ 
ակնդետ զննում է, հոգին ոչ թե զգում, 
այլ անշունչ քարանում է, հայացքը ոչ 
թե ցույց է տալիս, այլ հնարավորինս 
թաքցնում է, աչքերը ոչ թե խոսում, այլ 
խորհրդավոր լռում են։
Մահը կյանքի հոմանիշն է 
դարձել, կորցնելը՝ հանդուրժելի 
օրինաչափություն։ Տեսնես մենք 
երբևէ կհասկանա՞նք կյանքի՝ երբեմն 
անհամաչափ գործողությունների ու 
արարքների հաջորդականության, 
նրա մատուցած անակնկալների 
իրական իմաստը։
ժպտասեր արևը շռայլորեն 
ջերմություն է փոխանցում, 
լուսինը զարդարում է գիշերային 
թագավորության անթերի խավարը, 
անձրևն իր շաղակրատող կաթիլներով 
հանդարտ քայլում է մեզ հետ, քամին 
թափահարում է մեր հույզերն ու 
գլխապտույտ պարի հրավիրում, օդը 
շնչելու հնարավորություն է տալիս, 
մարդիկ էլ անթիվ  իրարամերժ, 
փոխադարձ ու անփոխադարձ 
զգացմունքներ ունեն։ Կյանք կա հենց 
հիմա։

ԵՎԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻՆ
Ժպտասեր արևը շռայլորեն 
ջերմություն էր փոխանցում, 
լուսինը զարդարում էր գիշերային 
թագավորության անթերի խավարը, 
անձրևն իր շաղակրատող կաթիլներով 
հանդարտ քայլում էր մեզ հետ, քամին 
թափահարում էր մեր հույզերն ու 
գլխապտույտ պարի հրավիրում, օդը 
շնչելու հնարավորություն էր տալիս, 
մարդիկ էլ անթիվ իրարամերժ, 
փոխադարձ ու անփոխադարձ 
զգացմունքներ ունեին։ Կյանք կար մի 
ժամանակ։
Կյանքը հիմա հավատարմորեն 
շարունակում է իր անկանգ ընթացքը  
ժամանակի մեջ, ապրում է, զգում 
է, գործում է, իսկ մենք... Մենք 
հանկարծակի դուրս մնացինք նրա 
սահմաններից ու մինչ օրս փորձ ենք 
անում վերականգնել մեր տեղը, բայց 
չի ստացվում։ Կռիվը կյանքից ուժեղ 
գտնվեց։
2020-ի սեպտեմբերի 27. հերթական 
աշունը անդարձ ու եսասիրաբար 
կիսում է շունչը ամենաանհավասար 
մասերի։ Ու մի պահ ուզում ես փակել 
իրականության արյունոտ աչքերը, 
կողպված մնալ քո իսկ ստեղծած 
միանձնյա կառավարվող աշխարհում, 
փակել նրա ճերմակ պատուհանները, 
որ ուրիշի աղտոտված գոյության 
որևէ մասնիկ ներս չթափանցի, որ 
անցանկալի ճշմարտության ձայնը 
լսելի չլինի քեզ համար, որ չնայես 
այն աչքերին, որոնք դեռ ԿՅԱՆՔ 
պիտի տեսնեին, բայց չտեսան։ Մեղքի 
զգացում, անբացատրելի զգացում կա, 
որ ուրվականի պես հետապնդում է 
անընդհատ։
«Գիտե՞ս, որ Արցախում կռիվ է սկսել։ 
Քեզ զանգե՞լ է, որտե՞ ղ են հիմա, 
ինչպե՞ս են։ Ասում են՝ այս անգամ 
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ԻՄ ՍԵՐ ԱՐՑԱԽ
Պատերազմից հետո Արցախ գնալը  
մարդիկ  դժվար են պատկերացնում.
վախ... տագնապ... հուզմունք...
Նշեմ, որ միայն հպարտություն և  
հիացմունք պետք  է ապրել Արցախ 
գնալուց։
...Եթե մինչև տրանսպորտ նստելը մի 
պահ մտածել էի, որ ինչ-որ իրողություն 
կխանգարի, և չեմ գնա Արցախ, ապա 
տրանսպորտ նստելուց՝ կարևորագույն 
փուլը հաղթահարեցի։
Հինգով էինք: Վարորդը կատակում 
էր, ասելով՝ նախորդ օրն այնքան 
ուղևորներ կային, որ քիչ էր մնում 
գլխիս նստեն։
Չնայած սպիտակ փոխադրամիջոցի  
կիսադատարկ լինելուն՝ 

զգացմունքներս ամբողջությամբ լցնում 
էին այն։
Ճանապարհը միայնակ էր ու տխուր,  
մշտական բնակիչները լքել էին նրան...
Իսկ Շուշիի կողքով անցնելուց, ամեն 
ինչ այնքան անհավատալի էր, որ այդ 
պահին ասես ոչ մի զգացողություն 
չկար։ Հետ գալուց միայն ուշքի 
եկա, տեսա Շուշիի տխրությունն ու 
դատարկությունը. նկարագրել չի լինի...
Շուտով հասանք, ես անհամբեր 
սպասում էի այդ պահին։ Ընկերուհիս՝ 
Տաթևը, դիմավորեց, գնացինք տուն, 
հանգստացանք, դուրս եկանք վայելելու 
Ստեփանակերտը։
Արցախն այնքան լուսավոր է, գունեղ, 
չքնաղ, որ ես պարզապես հիացած եմ,  
չնայած նրան, որ շատ եմ եղել այնտեղ։
Անդադար քայլել էի ուզում, ցանկանում 

էի շրջել բոլոր փողոցներով, զգալ նրա 
ողջ հզորությունն ու ջերմությունը, որն 
արդեն մի բուռ դարձած Արցախից էր 
փոխանցվում։
Մինչև ուշ երեկո քայլում էինք, չնայած 
նրան, որ հողը փախչում էր ոտքերիս 
տակից, բայց հասցրեցի  ապրել 
Արցախը։
Առավոտներն արթնանում էի 
արևածագից շուտ՝ պատուհանից 
վայելելով Արցախում բացվող 
հերթական խաղաղ լուսաբացը...
Հաջորդ կայարանն  Ասկերանն էր, 
որտեղ գնալու ճանապարհը կիսեցինք  
զինվորների հետ։
Ասկերանում իր ամբողջ վեհությամբ  
մեզ էր սպասում Մայրաբերդը։ Իսկ 
այնտեղի փողոցներով անցնելուց՝ 
նկատում էի պատերազմի դեմ 
պայքարած բերքատու ծառերի 
պտուղներ... Մի կին իր բակի 
դարպասը բացեց, հարցրեց, թե 
որտեղից ենք, հետո ասաց, որ չնայած 
քիչ մասն է մնացել, սակայն կարող ենք 
զգալ ողջ յուրահատկությունը...
Գնալ Արցախ և չհամտեսել ժենգյալով 
հացը՝ աններելի է։ Ինձ հաջողվեց 
վայելել իմ պատրաստած ժենգյալով 
հացը, ինչն առանց արցախցի տիկնոջ 
օգնության՝ անհնարին կլիներ։
Տուն վերադաձա, սակայն չշտապեցի  
հրաժեշտ տալ հարազատ Արցախին։ 
Ինձնից մի մասնիկ մնաց Արցախում, 
իսկ Արցախից մի մասնիկ հասավ 
Սյունիք։
Արցախը ծաղկում է, այնտեղ չգիտեն, 
թե ինչ է հանձնվել ասվածը... 
Ե՛կ Արցախ։

ԻԶԱ ԱՍԾԱՏՐՅԱՆ
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ԹՈՂ ՄԵՆՔ 
ՎԵՐՋԻՆԸ 
ԼԻՆԵՆՔ
-Երազում էի ընդունվել Ռոմանոս 
Մելիքյանի անվան պետական 
երաժշտական քոլեջի դհոլի 
բաժինը: Մեծ ուրախությամբ և 
հպարտությամբ գնացի բանակ: 
Չէինք էլ կարող պատկերացնել, 
թե ինչ կլինի, բայց եղավ այն, 
ինչին ոչ ոք թերևս չէր սպասում: 
Պատերազմի օրերին միակ բանը, որ 

մտքովս անցնում էր, դա ողջ մնալն 
էր, ոչ միայն իմ, այլև ընկերներիս,- 
պատմում է Արտավազդը:
Արտավազդը Ջերմուկ քաղաքի 
Կեչուտ գյուղից է։ 2020 թվականի 
հուլիսին էր զորակոչվել բանակ: 
Ծառայել է Մատաղիսում։ Երբ 
հարց էինք տալիս, երկար լռում էր, 
ամեն բան նորից վերապրելով էր 
պատմում:  Պատերազմի մասին 
խոսելիս,մի պահ լռեց, հետո դիմեց 
ինձ.
-Անահիտ, հիշու՞մ ես, երբ 
դասարանով մեզ բանակ էիք 
ճանապարհում, ասացի` մենք գնալու 
ենք, ու սկսի պատերազմ: Դա ասում 

էինք կատակով, 
բայց երբեք չէինք 
պատկերացնի, 
որ կգա այդ օրը 
այսքան շուտ։
Պատերազմի 
ժամանակ ընկերս 
զոհվեց ձեռքերիս 
մեջ, իսկ ես 
հրաշքով ողջ 
մնացի։ Այո՛, այո, 
հրաշքներ լինում 
են, ու Աստծուն 
պետք է միշտ 
հավատալ, ոչ թե 
այն ժամանակ, 
երբ վատ օրեր են 
լինում, այլ միշտ: 
Աստվածաշունչ  
էի միշտ կարդում  
սահմանին, 
բայց սկսեցի 
շատ կարդալ 
պատերազմի 
օրերին, նաև 
զինակից 
ընկերներս 
սկսեցին կարդալ։
Վիրավորվեցի: 
Ոչինչ չեմ հիշում: 
Ընկերներս 
պատմում են` ինձ 
փրկել են։ Դուրս էի 
եկել խոսելու մորս 
հետ: Ասեմ, որ 
եթե վիրավորվեմ` 
չհավատաք  
հանկարծ: 
Ընկերոջս 
հեռախոսով 
էի, ու պայթյուն 
եղավ: Դեմքս 
ամբողջությամբ 
արնաշաղախ 
էր: Ընկերոջս 

հեռախոսից են ճանաչել, որ դա 
ես եմ։ Մոտեցան, դեռ շունչս կար։ 
Տեղափոխեցին ու վիրահատեցին:  
Ամենածանրն էի, այդ իսկ 
պատճառով տեղափոխեցին Երևան: 
Բժիշկները հույս չէին տալիս, որ 
կապրեմ, իսկ այդ ընթացքում 
զանգահարում էին մայրիկիս, բայց 
չէր հավատում, քանի որ ասել էի` 
չհավատա՛ս։
Զանգահարում էին մայրիկիս, որ 
հայտնեն լուրը: Մայրս վերցրեց, 
բայց չհավատաց: Մի քանի անգամ 
փորձեցին նորից զանգահարել, 
ի վերջո հավատաց, և եկան: 
Հայրս նույնպես գնացել էր կռիվ 
այն հույսով, որ նաև կհանդիպի 
ինձ: Երբ հորս ասացին, որ լուր 
կա ինձնից (մի քանի օր էր, ինչ 
չէի զանգահարում) միանգամից 
մտածեց, որ ինձ մի բան է 
պատահել։
Հիվանդանոցում բժիշկները գալիս 
և ասում էին` երեք ժամից պարզ 
կլինի, ու էդպես շարունակ ժամեր 
էին ասում, մինչև որ ուժ գտան և 
ասացին, որ վիճակս շատ ծանր է, 
միայն հրաշքը ինձ կփրկի։ Չորս օր 
կոմայի մեջ եմ եղել, իսկ հետո... 
Հետոն ամենալավն էր, երբ դու ողջ 
ես, ծնողիդ գրկում ու այդ ժամանակ 
մտածում ես, որ հաղթել ես ոչ 
միայն մահին, այլ նաև աշխարհին։ 
Սկզբից չէի ճանաչում ոչ մեկին, 
ապա հետզհետե ճանաչեցի, մինչև 
հիմա զգում եմ հետևանքները։ 
Վիրավորվել եմ գլխից և ոտքից։ 
Երկու վիրահատություն եմ տարել: 
Ինձ հիմա համեմատաբար լավ եմ 
զգում։ Հիվանդանոցում տղաները, 
ավելի ճիշտ, արդեն ինձ հարազատ 
դարձած մարդիկ շատ լավն էին, 
ջերմ մթնոլորտ, կարծես ոչինչ 
չէր եղել, ասում էինք, խոսում, 
երջանկանում ու տխրում։
Հիմա  փոքր ինչ նպատակներս 
փոխվել են:  Ուզում եմ փոքր բիզնես  
հիմնադրել, բայց հիմա չեմ ուզում 
մանրամասնել։
-Դհոլի նոտաները հիշու՞մ ես:
-Դհոլը նոտա չունի,- լայն ժպիտով  
պատասխանեց:
-Փաստորեն հիշում ես։
-Բա ոնց:
Իսկ վերջում կուզեմ ասել` չեմ 
ցանկանա, որ ոչ ոք տեսնի այն 
ամենը, ինչ մենք տեսանք։ Ոչ ո՛ք: 
Թող մենք լինենք վերջինը։
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Երբ փոքր էի, սովորություն ունեի 
պառկել տատիկիս գիրկն ու լսել 
անսահման բարի ձայնով պատմած 
նրա հեքիաթները։ Ամենից շատ 
յասամանե դիմանկարն էի սիրում, 
բայց դա հեքիաթ չէր։
Աղոտ եմ հիշում, թե ինչ էր պատմում, 
բայց երբեք չեմ մոռանա պատմելու 
ընթացքում ժպիտից առաջացած 
փոսիկները։ Չէ, կներեք դա 
ժպիտից չէր, ես էլ չգիտեմ` ինչից 
էր, բայց տատիկիս յուրահատուկ 
էր դարձնում։ Երևի կյանքի 
դժվարություններից էր։ Եվ չնայած 
այդ ամենին ու նրա ծնկների սաստիկ 
ցավին, երբեք չդադարեց իր գրկում 
պառկած թոռնուհուն հեքիաթներ 
պատմել։ Տատիկս էլ իմ հեքիաթն էր, 
առեղծվածներով լի հեքիաթը։ Դա 
երևի միակ հեքիաթն էր, որ կուզեի 
անվերջ շարունակվեր։
Բայց ամեն հեքիաթ իր վերջն ունի. 
մեկը` լավ, մեկը` վատ։ Իմ հեքիաթն 
այդպես էլ անավարտ մնաց, թողեցի 
մանկությանս գունավոր էջերում 
ու համարձակություն չունեցա 
շարունակելու: Ախր, գլխավոր 
հերոսուհիս հետս չէր գալու, իսկ 
դժբախտ վերջաբանը ինձ համար 
չէր։ Երևի ես էլ կորցնելուց հետո 
հասկացա, թե ինչ կարևոր էր նա 
իմ կյանքում։ Ու մենք բոլորս էլ 
կորցնելուց հետո ենք արժևորում մեր 
ունեցածը։
Չգիտեմ էլ, հիմա թոռնիկներին 
հետաքրքրո՞ւմ են տատիկների 

հեքիաթները։ Երևի չէ։ Հիմա 
համացանցն ամեն ինչ կարգավորում 
է։ Խաղեր, երգեր, հեքիաթներ, 
գրքեր։ Ամեն ինչ պարփակված է 
փոքրիկ սարքի մեջ ու մեզ ստիպում 
է մոռանալ իսկական մարդկային 
շփումը։ Հիմա բարեկամներին էլ 
կարող ես մեկ զանգով տեսնել, 
հարցնել` ինչպես են, և ամեն ինչ 
իդեալական կլինի։ Ժամանակի 
ընթացքում սկսում ենք մոռանալ 
իրական երջանկությունը, դե հա, քիչ-
քիչ ռոբոտներ ենք դառնում։ Իսկ ես, 
ես կպատմեմ յասամանե դիմանկարը 
բոլորին, որը պատմում էր աղջկան 
կորցրած ծերունու մասին, ով մինչև 
վերջին շունչը յասամանից աղջկա 
դիմանկարն էր պատրաստում։ 
Ցավոք, վերջում ծաղիկները թոշնել 
էին, ինչպես ծերունու տանջանքից 
թառամած դեմքը։ Իսկ տատիկիս 
միշտ կպահեմ իմ հեքիաթում, 
հեռախոսներից ու ամեն ինչից զատ` 
իմ մանկության պայծառ էջերում, իր 
մեղմ ձայնով և դեմքին հայտնված 
տարբերվող փոսիկներով։
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կանգնած ենք, կկանգնի թշնամին և 
իր ցնծությամբ կպղծի մեր հայրենին։ 
Վախենում ենք մեր զինվորների 
համար։ Եվ կապ չունի, որ նրանց 
90 տոկոսից ավելիին անգամ չենք էլ 
ճանաչում։ Ամեն զինվորի կյանքի հետ 
մեզնից մի կտոր ճանապարհում ենք, 
ամեն զինվորի հեռանալով մեզնից 
մի մասնիկ ուղարկում ենք երկինք։ 
Ամեն զինվորի զոհվելուն պես ավելի 
ու ավելի ենք հասկանում մեր կյանքի 
գինն ու մեր պարտավորությունները։ 
Մեր զինվորների ուժն ու կամքը 
աշխարհում երևի էլ ոչ ոք չունի և չի էլ 
ունենա։
Պատերազմ է...
Դրսում, ներսում, մտքում, ամենուր 
պատերազմ է ու կռիվ։ Իսկ մեր 
հոգում դուք եք, տղե՛րք։ Մեր հույսն ու 
վստահությունը դուք եք, տղե՛րք։
Հիմա, առավել քան երբևէ, 
հպարտանում եմ իմ եղբայրներով, իմ 

ԶԻՆՎՈՐ 
ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՍ
Միշտ հպարտացել եմ, որ հայ եմ։ 
Հպարտացել եմ, որ ազգս ունի 
հազարամյակների պատմություն։ 
Հպարտացել եմ, որ թշնամիների 
հյուսած դավերը կարողացել ենք 
հաղթահարել, ժամանակ առ 
ժամանակ՝ շրջանցել։
Հայաստանն իր պատմության 
մեջ գրեթե չի ունեցել որևէ 
ժամանակաշրջան, երբ լինեին խաղաղ 
սահմաններ, չունենար կորստի վախ։ 
Հիմա ևս ապրում ենք ալեկոծված 
պետությունում, վախի մեջ։ Վախենում 
ենք ինքներս մեզ և յուրաքանչյուր հայի 
համար, վախենում ենք, որ մի օր այն 
հողի վրա, որը համարում ենք մերը, 
մեր պապականը և, որի վրա ամուր 

զինվոր եղբայրներով, ովքեր իրենց մի 
խոսքով անգամ հավատ են ներշնչում։
Ուզում եմ երբեք չկորցնել 
հպարտությունս և շարունակել ապրել 
գլուխս բարձր այն պատճառով, որ 
հայի ոգի և հզոր ազգ ունեմ։
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 
ՍԿՍՎՈՒՄ Է 
ՍԱՀՄԱՆԻՑ
...Դուք առավոտյան արթնանալուն 
պես մտածում եք, թե ինչ եփել և կամ 
ուր տանել ձեր փոքրիկին, իսկ մենք` 
սահմանին ապրողներս (ես ապրում 
եմ Տավուշի մարզի Չորաթան 
գյուղում) հենց աչքերը բացելու 
վայրկյանից շնորհակալություն ենք 
հայտնում Տիրոջը` մեր երեխաների 
անվտանգ քունը ապահովելու 
համար։
Շատ են բողոքում սահմանամերձ 
գոտիների ճանապարհներից և 
հեռավորությունից, բայց ոչ բոլորն են 
գիտակցում նրանց կարևորությունը։
Ես բնակվում եմ մի փոքրիկ գյուղում, 
որը մայրաքաղաքից չորս ժամվա 

ճանապարհ է, բայց ամեն անգամ 
գյուղից գնալը տևում է մի ամբողջ 
հավերժություն, իսկ վերադառնալը 
վայրկյաններ։
Բոլորը խոսում են 
հայրենասիրությունից և ռազմական 
ոգուց, բայց դուք ոչ մեկի աչքերում 
այդքան խիզախություն և ուժ չեք 
տեսնի, որքան սահմանին մոտ 
ապրող փոքրիկ մանչուկների, 
ովքեր դեռ մանկուց ապրել են այդ 
դժվարությունները։
Իմ փոքրիկ գյուղն էլ անմասն չի 
մնացել գնդակոծություններից, բայց 
այն մինչ օրս կանգուն է իր հզոր 
բնակիչների շնորհիվ։
Բոլորը սիրում են իրենց 
ծննդավայրը, իսկ մենք ոչ միայն 
սիրում, այլև հպարտանում ենք 
նրանով։ Փոքր ժամանակ մենք 
կրակոցների ձայները կարծելով 
հրավառություն, դուրս էինք գալիս և 

ուրախ ծափահարելով և թռչկոտելով 
դիմավորում նրանց, չնկատելով 
ընտանիքի անդամների լացակումած 
դեմքի վրա արհեստականորեն, 
դողացող շուրթերով հազիվ 
նկատելի այն ժպիտները, որը մեզ 
մոտ ուրախ ձևանալու համար էր 
միայն։ Հիշում եմ, որ ես շատ էի 
սիրում խաղալ հրազենի դատարկ 
փամփուշտներով և դեռ մի հատ էլ 
ականջօղ էի պատրաստում և կախում 
ականջիցս, իսկ հիմա այդ դատարկ 
փամփուշտից ականջօղի փոխարեն 
լիքը փամփուշտները կախված են 
աչքերիցս և փորձում են արցունք 
քամել պատերազմից հետո արդեն 
ցամաքած կոպերիցս։
Մենք կրակոցների ժամանակ 
չենք լացում, քանի որ այնքան 
ենք մեծացել, որ ուժ ենք տալիս 
դրա միջով արդեն անցած մեր 
ընտանիքին։
Այստեղ բնակվող երեխաների 
մեծամասնությունը չեն լքում իրենց 
գյուղը, այլ գնում են սովորելու, 
որպեսզի վերադառնան և շենացնեն 
այն։ Ամուսնանալով աղջիկները չեն 
ուրանում իրենց ծննդավայրը, քանի 
որ դա նրանց սրտում խորը դաջված 
անբացատրելի մեծ սեր է։
Երկար և դժվար ոլորանները 
ապացույցն են այն բանի, որ 
գեղեցիկը և արժեքավորը ոչ բոլորին 
են հասանելի, իսկ դժվարությունները 
ոչ բոլորը կարող են հաղթահարել։
Հայրենասիրությունը մահճակալի 
տակ լացող և իրենց ծնողների 
թիկունքում թաքնված վախկոտների 
համար չէ, այլ սահմանը շենացնող 
քարը ձեռքին ամուր բռնած, զենքի 
համար ոտքերը գետնին զարկող 
չորս տարեկան երեխաների համար 
է, ովքեր ուզում են շուտ մեծանալ, 
որպեսզի գնան սահմանը պահելու։ 
Սահմանամերձ գոտու երեխաների 
մեծ մասը այն հարցին, թե ինչ են 
ուզում դառնալ, պատասխանում են՝ 
զինվոր։
Հետևություննրը թողնում եմ ձեզ։
... Եվ երբեք մի մոռացեք, որ 
հայրենիքը սկսվում է սահմանից։
Հիշեք, որ Մոնթեի և Նժդեհի 
նկարներով հագուստ կրելը դեռ 
հայրենասիրություն չէ։

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՈՒԴՈՒՄՅԱՆ
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նյութերը, որ 
նախկինում գրել 
եմ, գրել եմ նույն 
ստեղնաշարով ու 
միտքս հեշտությամբ 
էի շարադրում, 
դժվար կապակցվող 
բաներ չկային, 
ինչպես հիմա է: 
Բայց ասեմ, հաճելի 
է, ոնց որ սկսնակ 
լինես ու պայքարես 
ամեն խոսքի հետ, 
որպեսզի լավագույնս 
արտահայտես 
մտքերդ:
Երեկ լրացավ մեկ 
ամիսը, որ ես արդեն 
իմ ընտանիքի 
հետ եմ, իմ տանն 
եմ, իմ սենյակում: 
Արդեն մեկ ամիս 
է, ինչ քնելուց 
առաջ հեռախոսս 
հանգիստ դնում 
եմ լիցքավորման 
և արթնանում 
հանգիստ, առանց 
մտածելու, որ  քնած 
ժամանակ ուրիշը 
կարող է վերցնել: 
Գիշերը ֆիլմ եմ 
նայում, գծագրում 
հատակագծեր, 

լոգոներ, մշակում ֆոտոներ և նաև 
այս պահին այս ուշ ժամին գրում այս 
նյութը` չմտածելով անգամ, որ քուն 
հրաման է, ու որևէ սպա չի գա ասի` 
ինչի՞ քնած չես: Բայց դե առաջին 
15 օրը, անկախ իմ քնելու ժամից, 
վեցն անց տասնհինգ արթնանում 
էի՝ տեսնում անաղմուկ սենյակ, 
պատից միացված հեռախոսս, տան 
առավոտյան հանգստությունն ու մեկ 
ուրիշ հաճույքով վայելում այդ երկար 
սպասված պահը:
Մի քանի օրից կգամ Երևան 
էլի, ավելի ճիշտ, մշտական 
կտեղափոխվեմ թե ապրելու, 
թե մնացած երկու տարին 
համալսարանը շարունակելու:
Երբ մի քանի օր առաջ Բաղանիսից 
եկա Երևան, կարծես թե առաջին 
անգամ էի քաղաքում, բայց գիտեի, 
որ շենքի հետևում սուպերմարկետն 
է, որտեղից միշտ գնումներ էի անում 
տուն գնալուց առաջ: Նույն կերպ 
համալսարանը: Ես հիմա երրորդ 
կուրս եմ՝ գնալու եմ դասի ուրիշ 
համակուրսեցիների հետ: Դեռ չեմ 
ճանաչում ոչ մեկին, և էլի կարծես 

առաջին անգամ եմ ուսանող: 
Իրականում ես երկու տարի սովորել 
եմ այդտեղ՝ Ճարտարապետության 
և Շինարարության Հայաստանի 
Ազգային Համալսարանում, 
համալսարան, որը կստիպի էլի 
քաղաքի անցորդներին շեղել 
ուշադրությունը դեպի իմ կողմը, իմ 
ձեռքի գծագրերի ու մեծ գծագրական 
տախտակի պատճառով, ու արդեն 
սեպտեմբերյան ոճով, ինչպես միշտ, 
ծննդյանս օրով, էլի համալսարան 
սեպտեմբերի 1-ին:
Արդեն քսաներկու տարեկան եմ 
դառնում, բայց դե վերջին երկու 
ծննդյանս օրը անմոռանալի 
էին ինձ համար: Առաջինը 
մարտավարամասնագիտական 
դասերին սողեսող ցեխերի մեջ, 
իսկ երկրորդը` 148 մարտական 
դիրքում գիշերը, դիրքում կանգնած 
ժամանակ, տղաների հաճելի 
անակնկալը. վաֆլիի վրա լցրած 
սուրճի ու խտացրած կաթի միջոցով 
ստացված շոկոլադե տորթը:
Լավ ամիս է սեպտեմբերը: Չգիտեմ 
ինչու, միշտ լավ հիշողություններ են 
եղել սեպտեմբերի հետ կապված. թե 
որպես աշնան ամիս, որն իմ սիրած 
եղանակն է տարվա, թե որպես 
արձակուրդներից հետո նոր կյանք 
մտնելու ու սկսելու ամիս, և ինչու չէ, 
նաև ծննդյանս օրվա պատճառով: 
Բայց 2020թ.-ի սեպտեմբերի 
27-ը կստիպի ամեն ամիս այդ 
օրը լրջանալ, քարանալ, հիշել, 
փշաքաղվելով հիշել, թե ինչպես 
առավոտյան սկսվեց այդ արյունալի 
պատերազմը: Փակել աչքերը, ևս մեկ 
անգամ շնորհակալություն հայտնել 
Աստծուն, որ ես կամ, և շարունակել 
ապրել, ոնց որ մնացած մարդիկ, այդ 
ամենը չմոռանալով, բայց թողնելով 
անցյալում: Այսքանը, երկար չեմ գրի: 
Ուղղակի գրել եմ, որ ես եկել եմ, ու 
մենք հաճախ կհանդիպենք իրար, 
թե նյութի, թե ֆոտոների տեսքով, ու 
ևս մեկ անգամ էլ կրկնեմ. ուղղակի 
ուրախ եմ, որ էլի հնարավորություն 
ունեմ էստեղ գրելու ու իմ նյութերով 
Ձեզ հետ շփվելու:
Մինչ նոր հանդիպում:

ՍԵՐՅՈԺԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՄԵԿ ԱՄԻՍ 
ԲԱՆԱԿԻՑ ՀԵՏՈ
Բարև, գիտե՞ս, էս անգամ էնպես 
անսովոր ա: Միշտ նյութ որ գրելուց 
եմ եղել, չէ ավելի ճիշտ կներես, 
միշտ չէ, վերջին երկու անգամը, 
ծառայության ընթացքում, միշտ 
գրել եմ արձակուրդիս ու չգիտեմ 
ինչի վերջին օրը, վերջին պահին 
ու արագ, շտապելով, որպեսզի 
կիսատ չմնար, բացառությամբ 
«27.09.2020թ., Արցախ» նյութը, 
որը ոնց հասկացաք, բավականին 
երկար էր, ու դրա համար այն սկսել 
էի հենց արձակուրդիս առաջին 
օրվանից: Այս անգամ արձակուրդ չէ: 
Հա, ի դեպ, եթե ընթերցողների մեջ 
կան մարդիկ, ովքեր կարդացել են 
իմ նյութերը կամ տեսել ֆոտոները 
ու ինձ ճանաչում են՝ ասեմ, որ 
ես վերադարձել եմ, ավարտել եմ 
ծառայությունս, ու դու հաճախակի 
կտեսնես թե նոր նյութեր, թե 
ֆոտոներ իմ ստորագրությամբ:
Հիմա պատմեմ մի քիչ իմ մասին, 
թե ոնց է ընթանում կյանքս, ինչ 
կա: Սկսեմ հոդվածներ գրելուց, 
որը ոնց որ առաջին անգամ լինի 
կյանքումս, անծանոթ ստեղնաշար, 
բայց իրականում այն մեծաքանակ 
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Այստեղ մի անսովոր լռություն կա, 
լռություն, որի մեջ այնքան ճիչեր են 
խլացել,
լռություն, որ խեղդում է կոկորդդ ու 
դառնում արցունքի կաթիլ...
«Ճիչը քամու մեջ 
թողնում է կիպարիսի հետք, թողեք 
ինձ այս դաշտում լալով...»:
Թողեք ինձ այս դաշտում լալով...
Քայլում եմ... Արթուր, Էդուարդ, 
Արտյոմ, Դավիթ, Ալեն, Հայկ, 
Ռաֆայել, Վահագն, Գևորգ...
Տղերք, ես ուզում եմ խոսել, բայց ոչինչ 
ասել չեմ կարող, որովհետև բառերն 
այնքան իմաստազուրկ ու դատարկ 
են դառնում, երբ ուզում ես նկարագրել 
անբացատրելին. հոգում խարանված 
ցավը, դողը աչքերի, կսկիծը սրտի...
Քայլում եմ... Հասա Արթուրի` 
ժպիտից աչքերը մի փոքր կկոցած 
հայացքին. Արթուրի մայրը համբուրում 
է որդու լուսավոր ժպիտն ու խեղդում 
արցունքները, որովհետև Արթուրն 
ասում էր. «Մամ ջան, դու միշտ պիտի 
ժպտաս...»:
Ճանապարհը տանում է դեպի 
ՆՐԱՆՑ, և առհասարակ բոլոր 
ճանապարհները տանում են դեպի 
ՆՐԱՆՑ, որովհետև ՆՐԱՆՔ են իմ 
«հանուն»-ները` միս ու արյունից...
Արթուրի մայրը պատմում է, թե 
ինչ անհամբերությամբ է Ամանորի 
գիշերը հասել այստեղ, ուր Արթուրն էլ 
անհամբեր իրեն է սպասում...
Ի՜նչ կիսատ է կյանքը, և որքան 

տարբեր` կողք կողքի գտնվող երկու 
իրականությունները...
Առավոտ է. Արևը կրկին խաղում է 
իր նոր արթնացած շողերի հետ. 
Արևն ասես մայր լինի, դե շողերն էլ, 
երևի կռահեցիք, իր երեխաներն են. 
Ինչպե՞ս է արևը գրկում իր շողերին ու 
ջերմացնում մեզ...
Իսկ արթուրների մայրերն ու՞մ գրկեն, 
որ ջերմացնի իրենց այնպես, ինչպես 
շողերը կջերմացնեն արևին...
Չէ, արդար չէ...
Կարծես անարդարությունը մեխի 
նման խրված լինի մեր հայրենիքի 
սրտին և բաժանի մեզ...
Չէ՞ որ հայրենիքը մի մեծ սիրտ է, և 
իր սրտում կարողանում է տեղավորել 
հազարավոր սրտեր, իսկ հիմա... 
Հիմա այդ սրտերի փոխարեն 
բեկորներ են, բեկորներ, որոնց հպվել 
անգամ երևի չկարողանաք, որովհետև 
այդ բեկորներն արդեն վաղուց չունեն 
հպումների կարիք, նրանք բացարձակ 
են, բացարձակ և ունայն...
Առավոտ է... Իմ սրտում դեռ այն 
տխուր կիրակին է, որից հետո կյանքն 
այլևս այնքան գունավոր ու սիրուն 
չէ, որքան տեսնում էին տասնյոթ 
տարեկան աղջկա աչքերը:
Կյանքն այդ կիրակի փոխեց իր 
գույները, ու չեմ հասկանում` ո՞ր 
սահմանված կամ չսահմանված 
օրենքով...
Մարդասիրություն, օրենքներ, 
իրավունքներ... Ցավոք, այս բառերն 
արդեն կորցրել են իրենց ուժն ու դերն 
իմ կյանքում, և կորցրին այն պահին, 
երբ իմ ընկերները, դպրոցական 
նստարանից դեռ նոր դուրս եկած, 
վերցրին զենքն ու մինչև վերջին շունչը 
պայքարեցին թուրք ոսոխի դեմ` 
հեռվում թողնելով իրենց երազներն ու 
հույսերը...
Եվ ես ամաչում եմ խոսել 
մարդասիրության մասին. Ամաչում եմ 
նայել ընկերներիս աչքերին ու խոսել, 
ամաչում եմ...
«Մարտական խաչ» շքանշան, հերոսի 
կոչում... Մենք չէինք ուզում այս 
կոչումները ձեզնից հետո, տղերք, մեզ 
դուք էիք պետք...
Բառերն արժեզրկվում են, 
մութը թանձրանում, ու խավարի 
մեջ խարխափելով անգամ չեմ գտնում 
հույսի լույսը...
Դուք էիք լույսերը, տղերք, և հիմա 
առանց ձեզ ոչինչ չկա: Առանց ձեզ 
աշխարհն այլևս նույն գույները չունի:
Երկինքը կապույտ է, և կապույտ 
երկնքում թևածում են կապույտ 
երազներն ու կապույտ կարոտները...

ՀԻՄԱ ԻՄ 
ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 
ԵՌԱԲԼՈՒՐՆ Է
Մեր փոքր քաղաքն ունի մեծ սիրտ. 
Իր մեջ տեղավորում է մի քանի 
իրականություն, ու մեկ-մեկ այդպես էլ 
չես կարողանում հասկանալ, թե որն 
է քո իրականությունը, կամ որն է այն 
իրականությունը, որը կուզեիր քոնը 
լիներ:
Երբեք Եռաբլուր չեմ գնացել այն զգա-
ցումով, ինչ հիմա: Եվ երբեք իմ 
աչքերը չեն տեսել այսքան կարոտ և 
խելագարության հասցնող լռություն, 
ինչպես հիմա:
«Իմ հայրենիքը տեսե՞լ ես, ասա...»
Հիմա իմ հայրենիքը Եռաբլուրն է:
Իմ հայրենիքը որդու շիրիմի առաջ կուչ 
եկած մոր արցունքն է, առանց ժպիտ 
աչքերն ու արդեն սառը ձեռքերը. Այդ 
ձեռքերը սառն են, որովհետև որդուն 
իր գիրկն առնելու փոխարեն` հիմա 
գրկում են մի բուռ հողը, որդու վերջին 
լուսանկարը սեղմում կրծքին, ու մայրը 
ցավից հեկեկում է:
Իմ հայրենիքը դարձավ Եռաբլուրը:
Իմ, քո ու մյուսների հայրենիքները 
հիմա այստեղ են` Եռաբլուրում:
Եվ գիտեք, խոսքերն այստեղ արժեք 
չունեն, այստեղ ոչինչ էլ արժեք չունի:
Վերևում քամուց տարուբերվող 
դրոշներ են. թեքվում եմ, նայում շուրջս 
ու փնտրում ընկերներիս...
Երբեք, երբեք այսպես չեմ փնտրել 
նրանց, ու երբեք այդ փնտրելու 
ճանապարհն ինձ չի թվացել այսքան 
երկար ու ցավոտ...
Քայլում եմ. Հողը դեռ թաց է, ու 
երկինքը` արտասուքի մեջ...
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ՔԵԶ ԷԼ 
ՉՀԱՍՑՐԻ 
ՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱԼ
Դու չխմեցիր իմ պատրաստած թեյը...
Հողն այլևս չի զգում ծանրությունդ, 
արդեն ինքդ ես զգում մի ողջ 
ծանրություն, ինչը մնաց քեզանից 
հետո իմ մեջ։ Չկաս հիմա այնպես, 
ասես երբեք էլ չես եղել, ու ասես 
ոչինչ էլ չի փոխվել կյանքում։ Բայց 
ինչ-որ բան հիմա ներսից խեղդում 
է ինձ։ Երևի հենց կյանքում ոչինչ 
չփոխվելու դժվարությունից է։
Շուտով աշուն կգա, ու ես նորից 
թեյը ձեռքումս կսպասեմ քեզ` տանս 
դատարկված պատերի ներսում։ 
Դաշտերի ոչինչ չասող քամին 
նույն բույրերով կխառնվի շնչիս, ու 
կրկին կզգամ ներկայությունդ օդում։ 
Կփակեմ աչքերս, տեսադաշտումս 
կպահեմ քեզ ու կերջանկանամ 
մանկության խենթ հույզերով, 
որովհետև քեզանից հետո կորցրի և 
մանկությունս։
Ինչ-որ մի տեղ, գրողի ծոցում լուռ 
նստել է դեռահասությունս ու փորձում 
է մոռանալ ինքն իրեն, քանզի թանկ 
չէր ապրելը և ոչ էլ կարևոր։ Բայց 

Երկինքը կապույտ է, բայց հոգիս 
մթի մեջ է. Հիմա շրթունքներս միայն 
կամաց շշնջում են` շնորհակալ եմ...

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (ԵՐԵՒԱՆ

հիմա, ես նախընտրում եմ ապրել 
մանկության մեջ, դե՜ թքած, ինչու՞ 
չէ, նաև դեռահասության. դու կայիր 
դրանցում։ Իսկ հիմա պարզապես 
դատարկ է ամեն բան։ Ծխախոտն 
էլ խեղդում է, բայց միևնույն է, չի 
հերիքում։ Դատարկությունն այնքան 
մեծ է, որ մի ողջ ծխախոտի տուփն էլ 
քիչ է։
Քեզ էլ չհասցրի հրաժեշտ տալ։ Դեհ, 
հրաժեշտների հարցում ես միշտ եմ 
ուշացել, որովհետև չեմ էլ մտածել 
շտապելու մասին։ Ու դու էլ գնացիր, 
տարար քեզ հետ ողջ երազանքներս 
ու պայքարս հանուն դրանց։ Գիտեմ, 
չէիր ուզում ու չես ուզում տեսնել, թե 
ինչպես է փոխվել կյանքս քեզանից 
հետո։ Բայց դե, քարշ եմ տալիս 
պայքարելու ցանկությունը, որը դեռ 
քայլել չի ուզում։
Աշունը արդեն մոտենում է, իսկ դու 
դեռ չկաս։ Չե՞ս գալու... Արի՛, թեյը 
սառչում է։

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
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ՀԱՅԸ
Դերենիկ Դեմիրճյանն իր 
«Հայը» հոդվածում մանրամասն 
ներկայացնում է հայ մարդու 
կերպարը, վեր հանելով մեր ազգի 
ինչպես բացասական, այնպես էլ 
դրական հատկանիշները:
Շատ տարիներ են անցել այդ 
հոդվածի հրապարակումից, 
թևակոխել ենք 21-րդ դար, 
նոր աշխարհաքաղաքական 
իրադարձություններ են տեղի 
ունենում, նոր սերունդներ, 
գաղափարներ ու արժեքներ են 

ծնվում, բայց հայի բնավորությունը 
չի փոխվում՝ նույն միամիտն ենք, 
հյուրընկալը, պարծենկոտն ու 
փառահեղը:
Կարդում ես նկարագրությունն ու 
յուրաքանչյուր տողում գտնում ես 
քեզ, քանի որ դու էլ ես նախընտրում 
համառորեն աշխատել, կաշվիցդ 
դուրս գալով մի բանի հասնել, բայց 
երբեք ոչ մեկից ոչինչ չխնդրել:
Այո՛, այնպես է ստացվել, որ առանց 
մեզ հարցնելու մեր հայրենիքը 
բերել ու տեղավորել են այս 
մոլորակի ամենաթեժ և կարևոր 
կետերից մեկում, իսկ մենք առանց 
երկմտելու մնացել ու արմատներ 

ենք գցել այստեղ: Այնքան խորն 
ու ամուր են այդ արմատները, որ 
թշնամիներին այլ բան չի մնում, 
քան մեզ արմատախիլ անելն ու 
ոչնչացնելը: Ավա՜ղ, մենք դրան էլ 
ենք համակերպվել, սովորել ենք 
ամեն անգամ մեր վերքերը դեռ 
չսպիացած կրկին ոտքի կանգնել 
ու պայքարել, որ գոնե մեր ապագա 
սերունդը լավ ապրի ու այսպես 
մինչև օրս: Բառիս բուն իմաստով 
մենք գոյության կռիվ ենք տալիս 
ամեն օր՝ երեկ, այսօր, վաղը: Ու 
կարևոր չէ, որ աշխարհում գոյություն 
ունեն խաղաղապահ առաքելություն 
իրականացնող զորքեր, միջազգային 
կառույցներ կամ մարդու 
հիմնարար իրավունքների մասին 
կոնվենցիաներ:
Չէ՛, դրանք մեզ համար չեն, մեր 
հույսն ու հավատը մեր ազգն է, մեր 
գյուղացին ու բանակը:
Պատմությունից դասեր է պետք 
քաղել, չենք անում. մեր մեծագույն 
սխալն է:
Սահմաններին հարաբերական-
կայուն լինելիս (քանի որ մեր 
սահմաններին երբեք խաղաղ 
չի լինում) մեծամտանում ենք, 
մոռանում ենք ամենքին և 
ամեն ինչ, դիվանագիտական 
հարաբերություններ կառուցելու 
փոխարեն առանձնատներ և 
ռեստորաններ ենք կառուցում, քանի 
որ աշխարհը մերն է, մենք էլ՝ ասող-
խոսող, երգող-պարող ու քեֆ անող 
ազգ ենք, չէ՞:
Բայց բավական է ինչ որ մեկը 
ընդհատի մեր խրախճանքը, և 
էլի դժվարին պահին առաջինը 
հիշում ենք օտարին, նստում ու 
սպասում ենք, որ մեր հարցերը 
գերտերությունները լուծեն, իրենք 
էլ բաժանում են, կիսում, միացնում, 
անում այնպես, ինչպես իրենց է 
ձեռք տալիս: Ու դրա համար մենք 
բողոքում ենք, բայց եթե հանկարծ 
չեն խառնվում, մենք էլի բողոքում 
ենք ու մեղադրում, որ չեկան, 
չօգնեցին:
Դեմիրճյանը մեզ համեմատում է մեր 
էպոսի Դավթի հետ:
Այո՛, համաձայն եմ, յուրաքանչյուր 
էպոս մանրամասն նկարագրում 
է տվյալ ազգի ամենակարևոր 
հատկանիշներն ու 
առանձնահատկությունները, բայց 
մեր այդ Դավիթը միշտ չափազանց 
ուշ է արթնանում, երբ դանակն 
արդեն ոսկորին է հասնում, երբ 
արդեն լինել-չլինելու հարցն է 
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սեղանին դրված լինում:
«Այնտեղ, ուր մի ուրիշ ցեղ ուրիշների 
միայն սերը կարող է վաստակել, 
հայը գտնում է հնարը ատելություն 
առաջ բերելու: Տաղանդն է իր դեմ 
ատելություն ստեղծելու»:
Հեղինակն այստեղ ընդգծում է մեր 
ազգի ստեղծարար և տաղանդավոր 
լինելու բացառիկ հմտությունը:
Այո՛, մեր ազգն այդպիսին է. մենք 
միշտ ձգտում ենք լինել լավագույնը, 
սակայն դա ոչ բոլորին է դուր գալիս:
Մենք տաղանդավոր ենք բոլոր 
բնագավառներում՝ գիտություն, 
մշակույթ, սպորտ: Բայց, ափսոս, մեր 
տաղանդը ճիշտ չենք կարողանում 
օգտագործել:
Դպրոցական դասագրքերում 
կարդում էինք՝
«Հովհաննես Ադամյանը տվեց 
աշխարհին գունավոր հեռուստացույց, 
որ կյանքն ավելի գունեղ դառնա...»:
Բայց այդ նույն աշխարհը մի քանի 
ամիս առաջ խլեց ինձնից կյանքին 
գունավոր նայելու կարողությունս, 
դասընկերներիս...
Մի՞թե Դեմրիճյանը գուշակություններ 
էր արել, թե՞ ուղղակի մենք էլի նույնն 
ենք մնացել, ու մեր պատմությունը 
պարբերաբար կրկնվում է: 
Հեղինակը նշում է.
«Իբրև ժողովրդական՝ անմիաբան 
է, անտանելի, խռովարար: Ուր 
հեղափոխություն, այնտեղ՝ 
հայություն»:
Միացրե՛ք հեռուստացույցը... Բոլորը 
բողոքում են իրարից, երկրի ներսում 
թշնամիներ են փնտրում, ոչ ոք ոչ 
ոքի կողմ չէ, բայց միայն խոսում ենք, 
գործ անող չկա:
Սիրում ենք այդ ազատությունը, 
բայց դրան հասնելու համար մենք 
միշտ շատ թանկ ենք վճարում, քանի 
որ դեռ չենք սովորել սիրել մեր 
պետությունը, հարգել մեկս մյուսին և 
լինել միաբան:
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