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հստակ ու կոնկրետ եմ սիրում, սիրում 
եմ կիսով չափ ճանաչելով, բայց 
վստահ եմ, որ ճանաչելու եմ ամեն մի 
ծառն ու թուփը...
Արցախցու կերպարը դարձավ ուժեղ 
մարդու կերպար, որովհետև երբ 
խոսում էի իրենց հետ պատերազմի 
մասին, զգում էի այդ դաժան հոտն 
ու իրենց ուժը: Պատերազմի հոտն 
առա, երբ մի օր ճամբարում ունեցանք 
բարդ, շատ բարդ օր...
Շատերը կհասկանան ինչ եմ 
ասում, բայց բառերը շատ քիչ են 
զգացողությունը փոխանցելու համար... 
Կարող էի թողնել ամեն ինչ ու 
վերադառնալ կամ մնալ ու «Հաղթել», 
դե ընտրեցի երկրորդը...
Այդ օրը հասկացա կորցնելու, հոգ 
տանելու, փայփայելու ու հողումդ 
ամուր կանգնելու ուժը...
Արցախն ամուր է, ուժեղ, բայց 
բզկտված, ունի սիրո ու խնամքի 
կարիք՝ մեր բոլորի կարիքը։ Մենք 
պիտի ուժեղանանք ու հաղթենք: Մենք 
կարող ենք, չէ՞ որ մեզ սովորեցրել 
են, որ հաղթանակներ կերտվում են, 
երբ կա միասնականություն, երևի 

ճշմարտությունն այստեղ է թաքնված:
Մենք մեր հայրենիքի մասնիկներն 
ենք, այդ մասնիկներն են, որ 
կարող են արարել, ներել ու առաջ 
ընթանալ, վերջապես մենք մեր այն 
նախնիներն ենք, որոնք փրկվել են 
թուրքից ու տան ծուխը վառ պահել: 
Մենք այն 18 տարեկաններն ենք, 
ովքեր կյանք տալով մեզ ապրեցրել 
են, մենք այն ծնողների լույսն ենք, 
որ մեր ուժեղանալու դեպքում կարող 
են փարատվել: Դժվար է հայրենիք 
կորցնելը, բայց ավելի դժվար է նրա 
ներսում ինքնությունդ կորցնելը...
Իսկ վերջում՝ իմ պատասխանը 
նույնն է. ես կապրեմ Արցախում, 
իսկ ընկերներս էլ ինձ միշտ կառչած 
կպահեն Արցախից, և ես էլ նրանց 
աչքերում միշտ կտեսնեմ ապրածս, 
որը որպես հույսի ջահ առաջ կմղի 
ինձ։

ԾՈՎԻՆԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԸ 
ՄԱՆՐԱԿՐԿԻՏ 
ՍԻՐԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ Է
Դժվար չէ այն, որ դու ունես կիսատ 
հայրենիք, ցավալի է, երբ դու քո 
ներսում ես այն կիսատ ընդունում։
Առաջին անգամ Արցախում՝ սեփական 
երկրում ու հողում լինելս ստիպեց 
հասկանալ պարարտ հողի ու գոյի 
իսկական պայքարի արժեքը, որն ինձ 
հանգեցրեց գործի ու գաղափարի 
իրականացմանը։
Ճանապարհին արցախցի ընկերուհիս 
հարցրեց՝ կցանկանայի՞նք Արցախում 
ապրել, թե՞ չէ: Պատասխանը 
միանշանակ այո էր, բայց նա 
խոստացավ, որ նույն հարցը տալու 
է նորից, թե ինչ պատասխանեցի 
հաջորդ նույն հարցին, կասեմ 
վերջում...
Երբ մտնում ես Արցախ, առաջին 
պահին զգում ես տագնապ, հետո 
կարոտ, սեր և ՈՒԺ...
Միշտ սիրել եմ Արցախը, բայց երբ 
եղա Արցախում, առաջին հարցը, 
որն ստիպեց կանգ առնել մի պահ ու 
ինքս ինձ հարցնել՝ դու ի՞նչն ես սիրում 
Արցախում։ Հասկացա, որ ճիշտ եմ 
սիրել, բայց իսկական սերը հիմնված 
է ճանաչողության վրա։ Արցախը հիմա 

https://www.17.am/author/ceaa1da4349865ce315c807d389562727fdbde5d/
https://www.17.am/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%AB%D5%BF-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-%D5%A7/
https://www.17.am/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%AB%D5%BF-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-%D5%A7/
https://www.17.am/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%AB%D5%BF-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-%D5%A7/
https://www.17.am/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%AB%D5%BF-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-%D5%A7/
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և ես չեմ ծնկում, այլ չոքում եմ,
որ մարմնիդ մոտ պահեմ իմ մեջ 
ապրող Քո հոգին
 
և սեղմում եմ ինձ,
բառերս կուլ տալու համար լալիս եմ,
ձեռքերս բռունցք եմ անում
ու եղունգներովս սեղմում եմ ափերս,
որ խլացնեմ լացս եկող-գնացող 
մեքենաների ֆոնին,
որ լսեմ` ինչպես է մեքենան կայանում
Քո անունը կրող սև ժապավենի տակ,
և իջնում ու ինքդ էլ զարմանում ես նրա 
սև գույնից:
 
բայց չես գալիս, չէ՜...
ու բռնում եմ ինձ չգալուդ մտքի վրա
և կրկին սեղմում եմ ափերս,
ու անհավասար աճած եղունգներովս
սևացած ափերիս մեջ
գրվում է անունդ` ոսկեգույն տառերով,
 
որովհետև Դու լավագույնն էիր,
որ եղար,
և որ չես լինի այլևս,
 
իմ մանկությունն ավարտվեց Քեզ հետ
ու Քեզ հետ էլ սկսել էր,
և ես դժբախտ եմ, որ չկաս,
ու երջանիկ, որ եղել ես:
 
Քեզ հավերժ կկանչեմ, բայց էլ չես 
ձայնի.
պատասխան որպես ես կընդունեմ
գիշերային ծղրիդի այն խուլ ձայնը,
որ գուցե անդադար այդպես կանչում է
ինչ-որ մեկին գտնելու համար...
 

վերմակով կփակեմ բերանս,
որ լացս խլանա,

կժպտամ ամեն լացելուց հետո,
որ թվա` ուժեղ եմ,
բայց չունեմ Քո ուժից
 
ժպիտը դեմքիս կքայլեմ,
մինչև նորից մնամ մենակ ու ողբամ
մահդ,
ու ոչ ոք, ոչ ոք չիմանա,
որ ամեն անգամ լացում եմ այնպես,
ասես հենց նոր սիրտդ կանգ առավ,
և ինձ ասացին
 
ես այնքան կլինեմ անճար,
որ կուրախանամ Քեզ շուտ գտնելու 
համար,
կուրախանամ, որ գերի չընկար,
ու կտխրեմ,
երբ չլինես եկող գերիների մեջ...
 
հիմա արևն էլ չգիտի` ում ընտրի Քո 
փոխարեն
ու շողում է ամեն անգամ,
երբ Անունդ ենք տալիս:
 
զենիթում արևը չէ, ախպերս,
այլ անունն է Քո`
Արտա՜կ
 
Դու էիր արևի պրոեկցիան էս անտեր 
երկրի վրա...

Արտակ Սերոբի Սարգսյանը զոհվել 
է 2020 թվականի հոկտեմբերի 
29-ին Ճարտարում, երբ ԱԹՍ-ով 
հարվածել են նրան տեղափոխող 
շտապ օգնության մեքենային:

ԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ
այն հրացանը,
որ կրակեց աշնանային մի տաք օր,
երբ կրակողի մատներն էլ քարացել 
էին վախից,
չգիտեր, որ Քեզ է դիպչելու,
 
փամփուշտն ինքն էլ մտածեց մի քանի 
վայրկյան,
ու Քո մեջ հավերժ մնալով` կյանքդ 
խլեց,
որ ինքն ապրի
 
անիծյալ փամփուշտը,
որ տարավ կյանքդ իր կյանքի համար,
այսօր ասես զենքի մեջ խցանված լինի,
բայց մի օր նրա բաժակն էլ է լցվելու
համբերության
ու Քեզ նման դեպի արևն է գնալու,
որ շողա ու ապրի հավերժ...
 
և այն պահին,
երբ վերջին անգամ արևն ասես 
համբուրեց Քո սպիտակ ճակատը,
անձրևեց,
ու Դու որոշեցիր աչքերդ փակել,
 

ցեխոտ կոշիկներդ տուն չմտան,
ու վերադարձավ միայն հաղթանակը,
որ ցավեցնում էր ոչ ինչպես ծնկած 
աղոթքի պահին ծնկներն են ցավում,
այլ` սիրտ խոցող աղեղի նման,
որ խրվում է մինչև հոգու 
ամենախորքը...
 

դրսում անձրևը դադարել է,
իսկ Դու դեռ չես եկել.
երևի կորցրել ես կոշիկներդ,
 

այն, որ չեկար, դեռ չի նշանակում, որ 
տանը չես,
կամ հակառակը`
այն որ տանը չես, դեռ չի նշանակում, 
որ չեկար...
 

իսկ գրողի տարած կարոտը ինձ 
դանդաղ սպանում է ներսից,

https://www.17.am/author/372daf9aeaa365d75f40f30929108bb43651be3e/
https://www.17.am/%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80-4/
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չկա։ Կա մարդ, կներեք մարդ չէ, 
մարդանման տեսքով, անմարդկային 
խղճով, բայց մեծ-մեծ կենացներ 
ասելու գերազանց ունակությամբ, 
փողն արժանապատվությունից 
գերադասող... Իրոք, չգիտեմ իրենց 
ինչ կոչել, երևի այս հարցով դիմեմ 
վերոնշյալ գիտնականներին։
Սարսափելի է... Սարսափելի է 
գիտակցել, որ մարդիկ պատրաստ են 
մնալ անհայրենիք, ապրել, ծերանալ ու 
մեռնել ուրիշի հողում։
Ցավոք սրտի, նրանք չեն գիտակցում, 
որ բացի իրենց հայրենիքից, իրենք և 
ոչ մի հողում տեղ չունեն։
Թերթենք պատմության էջերը, 
ուսումնասիրենք փաստարկները, 
կարդանք գիտական բոլոր 
աշխատությունները, և գիտեք 
ինչ, կրկին անգամ կհանգենք 
այն եզրակացությանը, որ հայի 
գենետիկայում դավաճան տեսակը 
միշտ կա։

Զարմանալու ազգ ենք, կամ կյանքի 
գնով ենք պահում հայրենիքը, կամ էլ 
մեծ զեղչով վաճառում։
Չէ, չեմ մեղադրում գիտնականներին, 
հաստատ անհայրենիք մարդկանց 
են հանդիպել ու գրել գիտական 
աշխատություններ։
Այս ամենը հասկանալուց հետո 
ինձ մոտ մի հարց է մնացել 
անպատասխան: Մեկդ բացատրեք 
ինձ թանկ գնով ազատագրելու ու 
էժանով նվիրելու մարտավարությունը։
Է՜հ, է՜հ, գիտնականներն էլ են 
զարմացած...

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՐԹԵՆՅԱՆ

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց Է 
ՍԿՍՎՈՒՄ 
ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ
Ե՞րբ է անհատի մոտ ձևավորվում 
հայրենիքի գիտակցումը։ Ե՞րբ է 
մարդը հասկանում, որ այն տեղը, 
որտեղ ծնվել է, լոկ աշխարհագրական 
միավոր, կամ սովորական քար ու 
թուփ չէ։
Գիտնականներն ու գիտական 
նյութերը կփորձեն ինձ ապացուցել, 
որ անհատը սկսում է գիտակցել 
իր հայրենիքն ու նրա արժեքը 
գիտակից տարիքում, իսկ ես կնայեմ 
երկնքին, կգնամ Եռաբլուր, կպատռեմ 
գիտական նյութերն ու կապացուցեմ, 
որ հայրենիքը հայերիս մեջ գալիս է 
օրորոցից, առաջին թոթովանքից ու 
«մամ» կանչելուց։
Հայրենիքը բարձրագույն արժեք է։ 
Հայրենիք ունենալու համար մենք շատ 
թանկ ենք վճարել ու շարունակում 
ենք վճարել, բայց մեզնից մեր 
հայրենիքն այնքան էժան են գնում... 
Փորփրել եմ, ուսումնասիրել, 
ոչ մի մարկետինգային թեորեմ 
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Քո մասին պատմող իմ բոլոր մտքերը 
ամուր կողպել էի հիշողությանս 
դարակներում, ամենը այնտեղ էր՝ 
պատերազմից առաջն ու հետոն։ Մի 
աներևույթ ձեռք կիսաթափանցիկ 
մատներով հրեց ու բացեց կողպեքը, 
տառերը իրար հրելով շարվեցին 
դիմացս ու քո ձայնով հարցրին. «Չե՞ս 
մոռացել...»:
Ժամանակ հնարողը չգիտեր, որ կա 
հիշողություն, հիշողությունը բռնում 
է մեր ձեռքը, տանում անցյալ, հետո՝ 
ներկա, իսկ հետո կանգնեցնում է այդ 
երկուսի մեջտեղում ու ստիպում է քեզ 
բթանալ... Բթանում ես ու շարունակում 
ես չշարունակել։
Հիշում եմ քեզ՝ զինվորականի 
համազգեստով երդում տալիս. «Ես՝ 
Մամիկոն Կասոյանս... անձնվիրաբար 
ծառայել հայրենիքին՝ չխնայելով 
կյանքս...»։
Քեզ փնտրել եմ ողջերի մեջ. չկայիր... 
Մեռածների մեջ էլ չկաս։
Իմ մտքերում դու այնքա՜ն ողջ ես, 
այնքա՜ն իրական, այնքա՜ն կենդանի։ 
Գիտե՞ս՝ հերոս բառից վախենում եմ, 
որովհետև հերոսները լքում են մեզ, 
հեռանում են մեզնից՝ ստիպելով 

բավարարվել միայն իրենց մասին 
հիշողություններով։ Նեղացել եմ 
քեզնից։
Դադար, լռություն, անիմաստ 
խզբզոցներ թղթին, թաց 
հիշողություններ, ԴՈՒ... Հոգնել եմ 
այս՝ անընդհատ կրկնվող շղթայից, 
շոշափելի իրականությունը ստիպում 
է անդադար պտտվել հիշողության 
շուրջը, չհաշտվել դրա հետ, հետո 
զգալ սեփական անկարողությունը ու 
թաքնվել իրականությունից։ Նեղացել 
եմ քեզնից՝ թեև գիտեմ, որ մեղավոր 
չես։
Ասում են՝ հերոսներին երկնային 
կյանքում լավ են պահում, լավ մնա իմ՝ 
հավերժ հերոս ընկեր...

ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՉԵՄ ՄՈՌԱՑԵԼ
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«Եթե չլինի Արցախը, չես լինի դու, 
չի լինի մեր մանկության տունը: 
Եթե պետք ա, պիտի մեռնես 
դրա համար», -  սա հատված է 
44-օրյա պատերազմում զոհված 
Հայկազ Մկրտչյանի և քրոջ 
նամակագրությունից պատերազմի 
ընթացքում։
Քույրը գրում է՝ «Հայկազ, ես հպարտ 
եմ, որ դուք հուլիսին կռվել եք, քո 
հասանելիքն արել ես», Հայկազը 
պատասխանում է՝ «չէ, էդ մի անգամ 

անելով չի, ես երկու տարի շոգին, 
ցրտին, քնաթաթախ էս պոստերը 
պահել եմ, ոնց կարամ թողնեմ 
իրանց»։
Հայկազը շախմատիստ էր, միշտ երկու 
քայլ առաջ մտածող, հաշվարկող 
ու արդար։ Հրամանատարը 
վկայում է, որ հուլիսյան մարտերի 
և 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 
հաշվարկի հրամանատար Հայկազի 
ու զինակից ընկերների կրակած 
բոլոր ականանետերը բացառապես 
նշանակետին են հարվածել։
Հայկազը Տավուշում էր ծառայում։ Մի 
օր տուն էր զանգել և տխուր ձայնով 
կիսվել մոր հետ. «Մամ, էնքան 
վատ բան ա եղել. էլ դիրքեր չենք 
բարձրանալու, ախր, մենակ էնտեղ ես 
հասկանում, թե ինչի ես բանակում, 
երբ նայում ես ներքևի գյուղում խաղաղ 
քնած բնակիչներին. էդ մարդկանց 
համար ո՞նց չկռվես»։
2020թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին Հայկազը 
նորից դիրքեր բարձրացավ։ Կռվեց 
Հադրութի գյուղերով՝ հասցնելով 
ընկերներին փրկել, շրջափակման 
մեջ ընկնել ու դուրս գալ։ Սարուշենի 
մարտերի ժամանակ բայրաքթարի 
հարվածից Հայկազն այլևս 
չարթնացավ։ Ֆուտբոլում փայլող 
ու արագավազ Հայկազը կյանքում 
առաջին անգամ բավականաչափ 
արագ վազել չհասցրեց...
«Դուք ուղղակի ապրում եք, քնում ու 
զարթնում, բայց Հայաստանի մասին 
ոչ մի բան չգիտեք ու չեք հասկանում։ 
Իսկ ես հիմա ամեն ինչ ուզում եմ 
անեմ, որ լավ լինի բանակի համար՝ 
ջոկիս, դասակիս, գնդիս, մարտկոցիս 
ու ամեն ինչի...», – գրում էր Հայկազը 
քրոջը՝ Արևիկին։

«ԵԹԵ ՉԼԻՆԻ 
ԱՐՑԱԽԸ, ՉԵՍ 
ԼԻՆԻ ԴՈՒ»

Հայոց անմահների գունդը
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44-օրյա պատերազմի ընթացքում 
Շանթ Նավոյանի՝ նոթատետրում 
արված գրառումներն այդ օրերի 
իրական վավերագրությունն են, երբ 
կարդալիս աչքիդ առաջ հայտնվում 
են պատերազմի բոլոր դրվագները։ 
Էջերից մեկում Շանթը գրում էր.
«Սաղավարտը մարմնի մաս էր 
դարձել, որից երազում էինք ազատվել 
և որով մեզ ապահով էինք զգում։ Ամեն 
անգամ թաքստոց նետվելիս աղոթում 
էինք ողջ դուրս գալու համար, քնելիս 
աղոթում, որ իմ ուղղությամբ եկող 
արկերը շեղվեն ճանապարհից...»։ 
Ցավոք, Շանթի ուղղությամբ եկող 
հարվածներից մեկն այդպես էլ չշեղվեց 
2020թ. հոկտեմբերի 10-ին՝ թվացյալ 
հրադադարից կես ժամ անց։
Շանթ Նավոյանի մայրը որդու մասին 
անցյալով խոսել չի կարողանում։ Ասում 
է՝ Շանթի ներկայությունն անդադար 
ու անընդհատ են զգում։ Վստահ են, 
որ նրա ներկայությունը զգում է նաև 
իր հարազատ ու սիրելի քաղաքը՝ 
Երևանը, որի շենքերի տանիքներին 
Շանթն անընդհատ իր ազատությունն 
էր գտնում։ Թռչում էր տանիքից 
տանիք, նստում ու մենակ մնում իր 
մտքերի հետ։
Թեև ինքնամփոփ էր ու սիրում էր 
մենակ մնալ, բայց մեծ ընկերասեր 
էր և իր մտքի ճկունությամբ ու 
ազատությամբ գրավում էր շրջապատի 
բոլոր մարդկանց։ Դեռ 19-ը չլրացած 
Շանթը հասցրել էր սիրել։ Շատերը 
զարմանում էին, որ այդ տարիքում 

այդքան հասուն զգացմունքներ 
ուներ և վստահ որոշել էր՝ 
ընկերուհին միակն է իր կյանքում 
մինչև վերջ։
Մայրը պատմում է. «Շանթը դեռ 
14 տարեկանից անընդհատ գրում 
էր իր մտքերը, այն, ինչ զգում ու 
տեսնում էր։ Իր զոհվելուց հետո, 
երբ պահարաններում էլ գտանք 
ձեռագիր գրառումները, որոշեցինք 
հավաքել ամբողջն ու գիրք 
հրատարակել»։
7 ամսվա աշխատանքից հետո 
հրատարակվեց Շանթ Նավոյանի՝ 
«Խոսողը չգիտի, իմացողը չի 
խոսում» գիրքը, որտեղ Շանթի 
մտքերն են, պատերազմի օրերի 
գրառումներն ու նրա մասին 
պատմությունները։ Մայրն 
ասում է՝ գիրքը շատ կարճ 
ժամանակում բեսթսելլեր դարձավ 
ու հատկապես պատերազմական 
գրառումները զարմացրել էին բոլոր 
ընթերցողներին։
Մայրն ասում է. «Ես իսկապես 
զգում եմ Շանթի ներկայությունը, 
նրա ֆիզիկապես բացակայությունն 
է, որ սարսափելի ցավեցնում է։ 
Պետք է ուժ գտնել ու չչարանալ, 
բավական է մի փոքր անգամ 
թուլանալ, ու դա կսկսի հաղթել։ Ես 
փորձում եմ մնալ այն մտքով, որ 
Շանթը շարունակում է ծառայել։ Ես 
կմնամ հավերժ սպասող նրան»։

Հայոց անմահների գունդը

ԽՈՍՈՂԸ ՉԳԻՏԻ, 
ԻՄԱՑՈՂԸ ՉԻ 
ԽՈՍՈՒՄ
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https://www.17.am/%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D5%B2%D5%A8-%D5%B9%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%AB-%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%A8-%D5%B9%D5%AB-%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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14 ¨m¥���}¹\¹l�m£¹¹����

չդադարել ստեղծել ու ստեղծագործել, 
ժամանակ չկորցնել մեր պետությունն 
ավելի լավը դարձնելու գործում, քանի 
որ անկախության ամեն մի օրն անգին 
է», – պատմում է հայրը՝ Արտակը։
Արեգն ամենուր էր. բժշկությունից 
մինչև գրաֆիկ դիզայն, ԹՈՒՄՈ 
ու լեռներ։ Իսկ Երևանը, իր 
ամեն անկյունով ու շենքով, 
Արեգի հավերժական սերն էր։ 
Երբ կարճաժամկետ մեկնում էր 
Ռուսաստանի Դաշնություն՝ հորն 
այցելելու, անընդհատ գրում էր 
ընկերներին. «Երևանս ո՞նց ա, 
կարոտել եմ»։
Շարունակելով հոր գործը՝ Արեգն 
ընտրել էր բժշկության ուղին։ Սովորել 
էր Մխիթար Հերացու անվան քոլեջի 
ատամնատեխնիկական բաժնում, 
ընդունվել Հայբուսակ համալսարանի 
ատամնաբուժական ֆակուլտետը։ 
Ծառայության ընթացքում էլ բուժակ էր։
Հայրը պատմում է. «Շատ ընկերասեր 
էր ու առանց չափազանցնելու՝ 
իր ընկերների համար անգամ 
կյանքը կտար։ Եվ այդպես 
էլ եղավ։ Հոկտեմբերի 19-ի 
առավոտյան 10։15 իր դասակի 
վիրավոր հրամանատարին բերում, 
հասցնում է մեքենային ու կարող 
էր հրամանատարի հետ դուրս գալ 
դիրքից, բայց նրան թողնում, ինքը 
վերադառնում է մարտի դաշտ։ 10։45 
արդեն անմահացել էր»։
Հայրն ասում է, որ մինչ դեպքը 
տեղի ունենալը, կապվել էր 

բոլոր սիրելիների հետ ու խոսել, 
կարծես զգում էր՝ ինչ է լինելու։ 
Արեգի զոհվելուց հետո նրան 
փնտրել են 51 օր, ընտանիքն 
անգամ չգիտեր՝ զոհվե՞լ է, թե՞ գուցե 
գերի է։ Երկար փնտրտուքների 
արդյունքում կարողացել են գտնել 
զինծառայողների, ովքեր գիտեին 
դեպքը տեղի ունենալու վայրը և 
ուղեկցել են ընտանիքին։
Արեգը միշտ լեռներում է ու ամեն 
անգամ լեռներ գնալիս կհանդիպեք 
իրեն։

Հայկազ Զավենի Մկրտչյանի, Շանթ 
Գուրգենի Նավոյանի, 
Արեգ Ադուրյանի ընտանիքները 
Զինծառայողների 
ապահովագրության հիմնադրամի 
շահառու են։ Հիմնադրամի 
ֆոնդը ձևավորում ենք մենք՝ 
ՀՀ և Արցախի քաղաքացիներս, 
աշխարհասփյուռ հայերս։ 
Ֆինանսական կայուն հատուցումն 
ամենաքիչն է, որ կարող ենք անել 
մեր քաջերի հիշատակի, մեր հոգու 
հանգստության համար։

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐԵԳԻ ՍԻՐՏԸ 
ՓՆՏՐԵՔ 
ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ
«Քո հանդեպ սերը սկսվում է 
հայրենիքի հանդեպ սիրուց, ու եթե ես 
չպահեմ ամեն միլիմետրը, որ մերն 
է, էդ սերը գնալով կպակասի թե՛ քո 
հանդեպ, թե՛ հայրենիքի», – այսպես 
էր 44-օրյա պատերազմի հերոս 
Արեգ Ադուրյանը պատասխանել 
սիրած աղջկա խնդրանքին` փորձել 
ծառայության չգնալ։
Արեգը, ում ընկերները հաճախ 
Արեգակ էին կոչում լուսավորության ու 
պայծառության համար, չափից շատ 
սիրում էր Հայաստանի լեռները, ու 
նրանց երկարաժամկետ հրաժեշտ 
տալ կարող էր միայն ծառայության 
գնալու և հայրենիքն ու լեռները 
պաշտպանելու համար։ Հայրն ասում է՝ 
լեռներն իր կյանքն էին։ Երբ ծառայում 
էր Իջևանում, լեռնագնացների 
իրենց խումբը այդ տարածքում լեռ 
էր բարձրանալու։ Արեգը հատուկ այդ 
օրվա համար արձակման թերթիկ էր 
խնդրել ու միացել թիմին։ Հատիսն էր 
սիրելի լեռը։
«Արեգի ներսում փիլիսոփա էր 
ապրում. դա նաև զգացվում էր 
ֆեյսբուքյան էջի գրառումներից։ 
2020թ.-ին՝ անկախության օրը 
շնորհավորելիս, գրել էր` խնդրում եմ 

Հայոց անմահների գունդը
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Ինչքանո՞վ է հավանական, որ 
մարդը, ում հավանում եք, նույնքան 
կարևորում է ձեզ։ Որքա՞ն է 
հավանական, որ դուք ապրում եք 
ամենաերջանիկ կյանքը, որ կարող 
էր լինել բոլոր իրականություններում։ 
Ի՞նչ արագությամբ է անցնում ձեր 
ժամանակը։
Մենք ապրում ենք հաշվարկների ու 
հավանականությունների աշխարհում՝ 
առանց ավելորդ ժամանակ ու միմյանց 
հանդեպ հոգատարություն ծախսելու։
Հավանականությունը, որ մոտ 
ապագայում կհանդիպեմ կյանքիս 
իդեալին ձգտում է 0-ի։ Կյանքի 
իդեալներ, իդեալական կյանք, բարձր 
սպասելիքներ։ Դրա մասին չեմ էլ 
կարող մտածել։ Ժամանակ չկա։ 
Կյանքը չափից ավելի կարճ է, իսկ 
ժամանակը չափից արագ է ընթանում։ 
Ռեալիստ լինելը ձեռնտու է։
Ինչքան հիշում եմ, վերջերս միշտ 
շտապել եմ, բայց ինչքան էլ շտապեմ, 

ժամանակն ինձ համար ընդմիշտ 
կանգնած է։ Շուտ սպիտակած 
մազեր, կարճ կիսաշրջազգեստ ու 
15-ամյա աղջկա տեսք, որի հետ 
ոչինչ չեմ կարող անել։ Գոնե ինչ-որ 
չափով պաշտպանված եմ անծանոթ 
տղամարդկանց հետ տհաճ շփումից։ 
Բայց ավտոբուսներում տարօրինակ 
տղամարդկանցից խուսափելը 
դժվար է։ Երբեք հասկանալի չէ՝ 
պարանոյա էր, թե՞ իսկապես ինձ էին 
ուսումնասիրում։

***
Վերջին անգամ դպրոցական էի, 
երբ պառկում էի քնելու երեկոյան 
10-ին։ Մի շաբաթ առաջ նորից 
փորձեցի այդ ժամին պառկել։ 
Եղբորս ականջակալներն էի 
վերցրել (իմը մոռացել էի տանը, 
քաղաքից դուրս էինք գնացել)։ 
Կյանքում առաջին անգամ միացրի 
երաժշտություն, որ կարողանամ քնել, 
շատ հանգստացնող էր, ժամանակն 
իսկապես կարող է կանգնել։

***
“Hey Jude”-ը այն երգերից է, որը միշտ 
առաջ եմ տանում, բայց առանց որի իմ 
երգերի ցանկը չի կարող լինել։
Փետրվարյան անձրև էր։ Աբսուրդ։ 
Գլոբալ տաքացումը երբեք այդքան 

իրական չէր եղել։ Իսկ ես արդեն 
մոռացել էի ծնունդիս գնած նոր 
անձրևանոցի մասին։ Վերջին 
մոտ երկու տարիների ընթացքում 
առաջին անգամ երգը առաջ 
չտարա, որովհետև բիթլզյան օր էր։ 
Սենտիմենտալ Լիլիթ, որը որոշել է 
բռնել ակնթարթը ու չշտապել գնալ 
դասի։
Այդ ժամանակ նոր էի հասկացել, 
թե իրականում ինչքան բան եմ բաց 
թողնում օրվա ընթացքում միայն այն 
պատճառով, որ միշտ ինչ-որ տեղ եմ 
շտապում։
Կանգառից համալսարան քայլելու 2 
րոպեանոց ճանապարհը երբեք ինձ 
10 րոպե չէր թվացել։

***
«Լիլիթ, մի՛ վազի»։ Եթե մի օր Google-ը 
ունենար որոնումների ֆունկցիա, ըստ 
որի ես կկարողանայի իմանալ, թե ինձ 
հետ շփվելիս որ արտահայտությունն 

է ամենաշատը կրկնվում ընկերներիս 
կողմից, այս արտահայտությունը 
հաստատ առաջին եռյակում կլիներ։
Իսկ եթե հաշվի առնենք նաև 
ընտանիքիս անդամներին, ուրեմն 
հնարավոր է՝ տատիկի` «շուտ 
կգաս տուն», «դրսում չուտես», 
«աթոռի վրայի շորերը հագի» 
արտահայտությունները հայտնվեին 
«Լիլիթ, մի վազիի» կողքին։
-Էսօր տանը չես ուտելու, չէ՞,- 
Վալենտինին հաջորդող օրը ճշտեց 
տատիկս՝ իմանալով, որ այդ օրը 
ուզում եմ օգտվել Վալենտինի օրը 
համալսարանի հետևի կաֆեում 
երրորդ փորձից շահած 25 
տոկոսանոց զեղչից մի բանի վրա, 
որը կյանքում չէի վերցնի, եթե այդքան 
ջանքեր գործադրած չլինեի։
Եթե Google-ն ունենար ֆունկցիա, 
ըստ որի որոշվեր, թե որ 
արտահայտությունն եմ օրվա 
ընթացքում ամենաշատը կրկնում, 
հավանաբար «սոված եմ» ու «գնամ 
չայ խմեմ»-ը կլինեին բավականին 
հաճախ կրկնվող։ Իսկ դրանց տակ 
երևի անորեքսիկ հասարակության 
մասին իմ բոլոր բողոքները։
Այդ օրը խելացի պլան էի մշակել, ըստ 
որի ես կհասցնեի գրել ֆրանսերենի 
երկու էսսեները 13։20-14։00-ի 
դասամիջոցի ընթացքում, որից հետո 
կիջնեի կաֆե՝ առանց հերթի 25 
տոկոս զեղչով սենդվիչ վայելելու։
Գրադարանում ինչպես միշտ տեղ 
չկար, բայց ես կարողացա գտնել 
ազատ սեղան և մեկ ազատ աթոռ։ 
Իսկ 40 րոպեանոց դասամիջոցի 
ավարտվելուն պես, ավարտեցի 
նաև իմ սևագրանման ու թանաքոտ 
էսսեները։
Կաֆեում մարդ չկար, իսկ մինչև 
հաջորդ դասը դեռ 1 ու կես ժամ 
ժամանակ ունեի։ Ցանկացած 
անհասկանալի իրավիճակում կարելի 
է գնալ խանութ, որը դատարկվում է 
հենց երկար դասամիջոցի ընթացքում 
ու հայտանաբերել, որ բացի 
խմորեղենից, ոչինչ չի մնացել։
Այդպես էլ արեցի։ Երբ միկադոն 
ուտելուց հետո պայուսակիցս վերցնում 
էի «սեղեալով» պեչենին, որոշեցի 
նայել ժամին։
14։10։ Մի պահ կանգ առա ու 
հասկացա, որ ինձնից ընդամենը 
10 րոպե է պահանջվել խանութ 
գնալու, գնում կատարելու, ուտելու և 
համալսարան վերադառնալու համար, 
իսկ այդ ողջ ընթացքում ոչ մեկի 
կողմից չեմ լսել «Լիլիթ, մի՛ վազի» 
արտահայտությունը։

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
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Հաջորդ մի քանի րոպեն քայլում 
էի ընկերուհուս երազանքների 
արագությամբ, երբ նրա ոտքերը 
հոգնած են լինում ինձ հետ կես 
ժամ «վազելուց» հետո։ Քայլերի 
դանդաղեցման հետ միասին 
ժամանակն սկսեց ավելի դանդաղ 
ընթանալ։
«Փաստորեն ես իսկապես միշտ ինչ-որ 
տեղ եմ շտապում»,- բացահայտեցի ես։

***
Ժամանակի զգացողությունը երբեք ոչ 
մեկի կողմից սահմանված չի եղել։ Իսկ 
ժամանակի ֆիզիկապես գոյություն 
ունենալու մասին թեորեմը դեռ 
ապացուցված չէ։
-Բարև,- ասացի ես ու սովորության 
համաձայն գրկեցի, բայց դա տևեց կես 
վայրկյանից մի փոքր ավելի։
Երբ մի պահ մտածեցի բաց թողնել, 
զգացի ձեռքի թեթևակի ծանրությունը 
ձախ ուսիս։ Այնուամենայնիվ 1,5 
վայրկյան անց բաց թողեցի, որովհետև 
եթե մի ակնթարթ էլ մնայինք նույն 
դիրքում, անհարմար կզգայի բաց 
թողնել՝ ճիշտ ժամանակին բաց 
թողնելու մասին մտածելով։
Տեսնես ո՞վ է սահմանել մարդկանց 
գրկելու ճիշտ տևողությունը։

***
19։04, հիմնականում այդ ժամին էի 
համալսարանից հետ գալիս սպասում 
երկրորդ տրանսպորտին, բայց այս 
անգամ առաջին տրանսպորտի 
վարորդը որոշեց մի կանգառ ուշ 
կանգնել։
Որոշեցի քայլելով հասնել տուն, որը 
ինձնից կխլեր ընդամենը 7 րոպե ու 
մի փոքր էներգիայի մնացած մասից։ 
Վաղուց չէի քայլել մութ փողոցներով, 
միայն հիշում եմ ինձ վազելուց, 
շտապելուց կամ տրանսպորտի մեջ 
խցկված։
Գրեթե դատարկ բաց տարածությունով 
անցնելիս միայն երկու տղաներ կային: 
Երբ անցա նրանց կողքով, հայտնվեցի 
մանկությանս ֆոբիաներից մեկի 
տարածքում։ Մութ տարածքի միակ 
վառ լուսամփոփի տակ կանգնած 
էր փոքր, վինտաժ ավտոմեքենա։ 
Գլուխս բարձրացրի վեր, որ նայեմ 
լուսամփոփին ու տեսա, թե ինչպես է 
լվացքի պարաններից մեկին ինչ-որ 
վերմակ խճճվել։
Հոգեկան  հանգստություն, դանդաղ 
քայլեր, սթրես, մանկության ֆոբիա, 
պատերազմ, իսկ միակ բանը, որի 
մասին մտածել էի՝ հայրիկը դժվար ինձ 
նորից Լվովի շոկոլադ բերի, իսկ իմ 

սիրած կոնվերսները հագնելուց միշտ 
Ուկրաինայի մասին եմ մտածում։

***
Չեմ սիրում հրաժեշտներ, ես երբեք 
մարդկանց ամբողջությամբ բաց 
չեմ թողնում, անգամ նրանք, ովքեր 
իսկապես հեռացել են կյանքից, 
ապրում են ինչ-որ տեղ մեր 
իրականությունում։
Ամառային զով գիշեր էր, իսկ ես իմ 
ամենաչսիրած վարդերը ձեռքիս որոշել 
էի նորից երկրորդ տրանսպորտին 
սպասելու փոխարեն, զբոսնելով 
տուն հասնել։ Իսկապես, չեմ սիրում 
մարդկանց հրաժեշտ տալ։

***
«Լիլիթ, մինչև 
գնաս-գաս` սիրտս 
կկանգնի»,- վերջերս 
ամենաշատը այս 
արտահայտությունն 
է կրկնում տատիկս՝ 
անհանգստանալով 
իմ առաջին 
ճանապարհորդության 
համար։
Երկու օր 
առաջ ստացա 
պատվաստանյութի 
երրորդ դեղաչափը։ 
Չէ, ընդհանրապես 
պատրաստ չէի 
ոչ հոգեպես, ոչ էլ 
ֆիզիկապես։ Բայց 
կարևորը Եվրոպայում 
ընդունված լինի, թե 
չէ իմ առողջության 
մասին ո՞վ է մտածում։
Մինչև հիմա ինձ թվում 
է՝ հանգստացնող են 
ներարկել, որովհետև 
պատվաստումից 
հետո միայն պառկելու 
ու հանգստանալու 
ցանկություն ունեմ, 
ժամանակն իսկապես 
կարող է չափից երկար 
թվալ։
Մի պահ թվաց, որ 
արդեն առավոտ է, 
աչքերս բացեցի, դեռ 
երեկոյան 7-ն էր, իսկ 
տպավորություն էր, որ 
մի օր քնել եմ։

***
Երևի մի օր կկարողանամ 
ճիշտ հաշվարկել ժամանակն ու 
ամենաերջանիկ կյանքն ունենալու 
հավանականությունը։

ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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կանգ առան զինկոմիսարիատի 
դիմաց: Սուրենը վերջին անգամ էլ 
հարցրեց. «Վերջը գնալու ես, հա՞»: 
Նա գլուխը դրական շարժեց ու ներս 
մտնելուց առաջ վառեց ծխախոտը:
Մեկ շաբաթ չկար, որ սկսվել էր 
պատերազմը: Սուրենը հենց առաջին 
օրը կանգնեց ընկերների դիմաց ու 
հայտարարեց, որ գնում է պաշտպանի 
հայրենիքը, որ ոչինչ չունի կորցնելու` 
ո՛չ մայր ու հայր, ո՛չ կին, ո՛չ երեխա, 
ասաց ու չգնաց:

Գուրգենը դառը շնչով բերանից բաց 
թողեց ծխախոտի ծուխն ու նայեց 
վերև: Անձրևը կաթկթաց դեմքին, նա 
աչքերը փակեց ու խորը շունչ քաշեց:
Գուրգենը սովորել էր գրականության 
ֆակուլտետում ու նույն ինստիտուտում 
ծանոթացել կնոջ` Անահիտի հետ: 
Կինը ֆիզիկոս էր, ու նա այդպես էլ 
չէր հասկանում ոչ ֆիզիկան, ոչ էլ այն 
տարօրինակ ֆիզիկական կապը, 
որը միասին էր պահում նրանց, 
թեև յոթ տարվա ընթացքում ոչ մի 
երեխա չկարողացան ունենալ: Յոթ 
տարիներն անցան հանգիստ, լուռ, 
իսկ վերջում` հաշտված: Ամուսիններով 
դասավանդում էին քաղաքի հիմնական 
դպրոցներից մեկում, ու թեև Գուրգենը 
պաշտում էր գրականությունը` այդպես 
էլ ձեռքը գրիչ չվերցրեց, որովհետև 
չգտավ այն բառերը, որոնք ավելի ճիշտ 
կլինեին իր ներսինը ազատագրելու 
համար, փոխարենը` ընտրեց մի 
քանի սեղանի գրքեր, որոնց կարիքը 
զգում էր, երբ բարձրանում էր հոգու 
փոթորիկը: Սիրում էր Սարոյան, և 
հաճախ էին իրենից լսում, որ այս 
աշխարհում ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի 
բան սխալ է: Աշակերտները սիրում 
էին Գրիգորյանին,  նա էլ իր հերթին 
անըմբռնելի զգայական հակում ուներ 
դեպի երիտասարդությունը:
Հիմնական դպրոցում դասավանդելու 
տարիներին Գուրգենի կյանք ներխու-
ժեց Սիրանուշը, ով նույն դպրոցի 
բուժքույրն էր: Երիտասարդ, գեղեցիկ 
կին էր նա, ով ի տարբերություն 
կնոջը` Անահիտի, բավականին 
շատախոս էր: Դպրոցում շշուկներ էին 
պտտվում նրանց մասին: Անահիտն 
էլ գիտեր, հասկանում էր ու անգամ 
Սիրանուշի երեխա ունենալու լուրը 
իմացավ ամուսնուց: Իր բնավորության 
համաձայն, շատ հանգիստ լսեց լուրը, 
բայց Գուրգենը այդ գիշեր տուն չգնաց, 
գիտեր, որ փշրվելու է կնոջ լացի 
ձայնից:
Սիրանուշը չհրաժարվեց երեխայից, 
ավելին, նա խոստացավ, որ ամ-
ռանը կթողնի ամեն ինչ ու կկորչի 
նրանց կյանքից, բայց Գուրգենը 
չհամաձայնվեց: Նա Սիրանուշի 
հետ տեղափոխվեց գյուղ, որտեղ 
իր հայրական հին տունն էր: 
Չկարողացավ բաժանվել Անահիտից 
ու իր տանից գրեթե ոչինչ չվերցրեց 
հետը, նույնիսկ սիրելի գրքերը: 
Գյուղում աշխատանքի անցավ միջնա-
կարգ դպրոցում և էլ ավելի կապվեց 
աշակերտների հետ: Գուրգենը մեկ 
գյուղում էր, մեկ քաղաքում, կամ 
ինչպես սիրում էին ասել շենքի դիմաց 

ՖՐԱԿ ՀԱԳԱԾ 
ՄԱՐԴԸ
Կեսօրին, ամպամած երկնքի ներքո, 
նեղլիկ ու մարդաշատ փողոցներով 
քայլում էին երկու տղամարդ: 
Տղամարդկանցից մեկը, ով երեսունութ 
տարեկան էր` անգլիական, հնաոճ 
ֆրակ էր հագել ու չէր լսում կողքով 
քայլող ընկերոջ` Սուրենի ձայնը: 
Ֆրակ հագած տղամարդը Գուրգեն 
Գրիգորյանն էր: Սուրենն անդադար 
խոսում էր, փոխադարձ բարևում 
իրենց կողքով անցնող մարդկանց, 
իսկ Գուրգենը լուռ էր, մինչև որ նրանք 
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նստող կանայք. «Մի ոտքն այստեղ էր, 
մյուսն` այնտեղ»:
Անահիտը փոխեց աշխատանքը 
ու էլ ավելի խորացրեց ֆիզիկայի 
գիտելիքները, նորովի ուսումնասիրեց 
աստղագիտությունը: Իր ամեն 
ձեռքբերումը Անահիտը կիսեց 
ամուսնու հետ ու էլ երբեք ամուսնու 
համար նշանակություն չունեցավ, որ 
ոչինչ չի հասկանում ֆիզիկայից ու 
աստղագիտությունից, նա միևնույն է, 
լսում էր դրանք մեծ հետաքրքրությամբ:
Պատերազմն սկսվեց, և երկու կանայք 
էլ հաստատապես ստիպեցին նրան 
մնալ և զբաղվել աշխատանքով, քանի 
որ հայրենիքը պաշտպանելուց բացի 
կարևոր է նաև հայրենիքի համար 
սերունդ կրթելը: Այդ օրերին նա 
ստիպում էր աշակերտներին էլ ավելի 
շատ Սարոյան կարդալ, փորձում 
էր նրանցում  կատարելագործել 
մարդկային արժեքները: Մեկ շաբաթ 
անց նա նկատեց, թե ինչպես է իր 
երեք տարեկան որդին սեղանի վրա 
հեռուստացույցի հեռակառավարվող 
վահանակն ավտոմեքենայի պես 
քշում` համապատասխան ձայնով, թեև 
իր բոլոր խաղալիքները փռված էին 
հատակին: Լուռ ժպիտով հետևեց, ու 
երբ երեխան նկատեց հորը, ասաց.
-Տանկ եմ քշում:
-Տեսնում եմ,- քնքշանքով 
պատասխանեց հայրը:
Նա վեր կացավ, որ աշխատանքի 
գնա, բայց զանգահարեց Անահիտը` 
հուզված ձայնով ասաց, որ տուն 
գնալիս իր սիրած կոնֆետներից շատ 
գնի, որովհետև հղի է:
Գուրգենը բացեց աչքերը: Անձրևը 
ամբողջությամբ թրջել էր դեմքը, 
իսկ ընկերը նայում էր հարցական 
հայացքով: Նա ուղղեց հագուստը և 
ներս մտավ: Դուրս եկավ, ասաց, որ 
իրեն էլ կտանեն ու նույն ճանապարհով 
քայլեց ընկերոջ հետ: Հետո խանութից 
կոնֆետներ գնեցին ու մտան 
խաղալիքների խանութ, որտեղից 
էլ տանկ գնեց որդու համար: Դուրս 
գալուն պես Գուրգենը մի քանի 
վայրկյան կանգնեց ու կրկին մտավ 
խանութ` նույն խաղալիքից ևս մեկը 
գնելու: Կոնֆետներն ու խաղալիքները 
տվեց Սուրենին, որպեսզի տանի 
հասցեատերերին:
Ֆրակ հագած մարդը, անձրևի տակ 
փողոցի մեջտեղը միայնակ կանգնած 
ժպտում էր ու ոչ ոք, նույնիսկ ինքը 
չուներ այդ ժպիտի պատասխանը: 
Գուցե աշխարհում ինչ-որ մի տեղ, ինչ-
որ մի բան ուղղվել էր:

ՄԵՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
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-Ես հիվանդ եմ երևի,- սպիտակ 
կահավորված սենյակի միակ կարմիր 
աթոռին զգույշ նստելով՝ սկսեց Կ.-
ն՝ մոտ երեսուն տարեկան, կոկիկ 
հագուկապով, կարմրամաշկ ու 
ամրակազմ մի տղամարդ,- Ես ոչ մի 
տեղից չեմ կարողանում փախչել։
-Ինչու՞ փախչել,-հարցնում է իր առջև 
նստած հոգեբանը՝ վստահություն 
ստեղծելու համար հնարավորինս 
բնական ժպիտ դեմքին նկարելով։
-Դե...- տղամարդը թմբիրից նոր 
արթնացածի նման տրորում է աչքերը 
ու շարունակում,- քանի դեռ տունդ չես 
գտել, անընդհատ փախչելու ես։
-Ո՞ւր։
-Դուրս։ Երբևէ լսե՞լ եք, թե երեկոյան 
ժամերին ինչպես է ծփում ծովը 
Գուրդոնի լեռներից այն կողմ։
-Ցավոք, երբեք չեմ եղել այնտեղ...
-Ես էլ։ Բայց ես լսում եմ։ Եթե սա 
հիվանդություն է, ապա ես արդեն 
տասը տարի է` տառապում... չէ, 
ներեցեք, ապրում եմ դրանով։
Առաջին անգամ ինձ կանչեցին 
հրանունկները. անթիվ 
արևագլխիկներ, ցողուններից 
կախված, օրորվում էին քամու 

տակ՝ կանաչ ու երկնքի նման 
անեզր դաշտով մեկ սփռված։ 
Տապ էր։ Միայն տզզոցն ու թևերիս 
ծակծկոցներն էին թույլ տալիս 
կարծել, որ արևի ճառագայթների 
տակ հազիվ երևացող, փոշու 
հատիկներ հիշեցնող սև, արագ 
տեղաշարժվող կետերը մժղուկներ 
են։ Նրանք օգտվում էին իմ արյունից։ 
Ես ինձ առաջին անգամ պետքական 
էի զգում։
-Ի՞նչ հարաբերություններ եք ունեցել 
ծնողների հետ,- ոգևորված այն 
փաստից, որ Կ.-ն միանգամից 
սկսեց մանրամասնել, ընդհատեց 
հոգեբանը՝ տնակի տանիքի նման 
հոնքերը վեր բարձրացրած։
-Ոչ-ոչ, միշտ էլ ծնողներիս 
ուշադրության կենտրոնում եմ եղել, 
բանն այն է... Ուրեմն, երկրորդ 
անգամ մի ճնճղուկ թռավ, կանգնեց 
պատուհանագոգիս։ Սկսեցի 
ամեն օր հացի փշուրներ թողնել 
այդտեղ ու սպասել իմ հյուրին։ Շուտ 
ընկերացանք. նա մի քանի անգամ 
կտցահարում էր գարու հատիկի չափ 
հացը, իսկ ավելի մեծ պատառները 
շուտով ագռավներն էին թռցնում։

Երբ նորից ականջիս ձայներ հասան, 
այս անգամ՝ Աա գետից, ես ստիպված 
կողպեցի բնակարանս, անորոշ 
ժամանակով մեկնեցի դեպի կանչը 
ու էլ չտեսա թռչնին։ Այդ անգամ 
ձայնն ահազանգի էր նման։ Քչքչոցն 
ականջներումս կանացի ճիչ էր 
հիշեցնում՝ բարակահունչ ու չարագույժ 
«աա՜»։ Շտապում էի՝ ասես փրկության 
հասնելու։
-Այսինքն՝ առանց հեռանկարի 
ճանապա՞րհ ընկաք։
-Իհարկե։ Միշտ պետք է հետևել 
ձայներին։
-Փրկեցի՞ք կնոջը,-հեգնեց հոգեբանը։
-Ոչ... Այն հատվածում, որտեղ գետը 
Հյուսիսային ծովին էր միախառնվում, 
ճիչն ամենաուժգինն էր։ Գետն 
ամեն անգամ ծովին հանդիպելիս 
ճիչով մեռնում էր՝ հավիտենական 
շրջապտույտի մեջ ընկած։
Հոգեբանը ներողություն խնդրեց ու մի 
պահ դուրս եկավ աշխատասենյակից։ 
Երբ դռան հետևում ոտնաձայները 
մարեցին, Կ.-ն կանգնեց, մի կողմ 
քաշեց երկնակապույտ վարագույրը, 
բացեց աշխատասենյակի՝ դեպի 
քաղաք բացվող պատուհանը և նորից 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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իր տեղը վերադարձավ։
-Ինձ համար որոշ բաներ դեռ պարզ 
չեն,-ակնհայտ շփոթված ներս մտավ 
հոգեբանը,-ասում եք՝ հաճա՞խ եք 
ճանապարհորդել։
-Ես պարզապես հասել եմ աշխարհի 
ցանկացած կետ, որտեղ ինձ սպասել 
են։
-Դուք գանգատվում էիք, որ չեք 
կարողանում ոչ մի տեղ փախչել։ Բայց 
շրջագայությունները...
-Դուք մոլորվել եք, տիկի՛ն,-
համբերատար ժպտաց Կ.-ն,- Լսե՛ք։ Իմ 
15-րդ կանչը Հենշան լեռան կողմից էր։ 
Այդ անգամ ես ոչ թե զգացի, այլ երազ 
տեսա։ Հսկա լեռը կնոջ կերպարանքով 
էր՝ կրակե մազերը լանջերին փռած։ 
Չգիտեմ՝ ինչից է՝ կանացի սկիզբն 
է միշտ ուղիներ գծում ինձ համար։ 
Հենշան ասաց ինձ. «Ես հող եմ 
էությամբ, բայց կրակից եմ ծնված...»։ 
Հաջորդ օրը դարձյալ ճանապարհ 
ընկա...

-Ներեցեք, ներեցեք, պարո՛ն, 
միայն մի ճշտում,- խոսեց կինը՝ 
թևին կապած ժամացույցը 
գլխիվայր շրջելով,-միգուցե ևս մեկ 
հանդիպո՞ւմ նշանակենք վաղը, 
այսօր աշխատանքային ժամս արդեն 
ավարտվում է։
-Վաղը չեմ կարող, Գուրդոն պետք 
է մեկնեմ, գուցե այնտեղ էլ գտնեմ 
ճնճղուկին։
-Իսկ դուք ասում էիք, որ չեք կարող 
փախչել,- խորամանկ ժպտաց 
հոգեբանը։
-Այո, փախչել չեմ կարող, որովհետև 
փախչելու տեղեր չեն մնացել, 
բոլոր ուղիները գծված են, բոլորն 
ասֆալտապատ։ Իսկ արդեն 
սահմանված ճանապարհով 
գնալը փախչել չէ։ Բացի այդ՝ մեկը 
անձնագիրդ է ստուգում, մյուսը 
ստիպում թղթեր լրացնել ուզածդ 
վայրում գոյություն ունենալու համար, 
երրորդը քեզ վռնդում է, որովհետև 

ուղղակի լեռը շրջանցելիս ինչ-որ երկրի 
սահման ես հատել... Դե հասկանում 
եք, չէ՞։
-Իհարկե, անշուշտ,-վրա բերեց 
հոգեբանը,-պարզապես կարծես թե 
փոքր-ինչ մրսել եմ, հիվանդացել, 
այնքան էլ առույգ չեմ զգում։ Ձեզ 
հարմար կլինի՞ ուրբաթ օրը հաջորդ 
խորհրդատվությանը գալ։
-Հուսով եմ,-ժպտաց Կ.-ն, ջերմորեն 
մեկնեց ձեռքը՝ հրաժեշտի, անշտապ 
քայլեց դեպի դուռը։ Դուրս գալիս մի 
պահ հետ նայեց ու տեսավ, թե ինչպես 
է հոգեբանը ծածկում պատուհանը 
երկնակապույտ վարագույրով։

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ
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Հայրենի՛ք, ես էլ չեմ նայում քո 
աչքերին, որ մեր հայացքները 

չհանդիպեն,
 Նստած եմ Սարյանի պուրակում, ուր 
նա Կոմիտասի ու Խաչատրյանի հետ

Դատապարտված է նայել խաչմերուկի 
ձանձրալի երթևեկությանը,

Որ մերթընդմերթ ընդհատվում է 
«վկաներիդ» ցույցերով,

Իսկ ես չեմ նայում քո աչքերին, որ 
որոշումներ չկայացնեմ,

Հայրենիք, ես սկսել եմ քո 
ստվերներում քայլել, պարտքերն 

ուշացրածի պես։

Մոլորեցնող առօրյայի ֆոնին, ուր 
մենք վազվզում ենք, հաստ շերտով 

տխրություն է նստել,
Որ մեկ-մեկ խառնվում է նույնիսկ 

ծորակից լցրած ջրին,
Իսկ մեկ-մեկ մառախուղի պես 

սարերն է քաշվում, ներքև սահելու 
վտանգը սրտներումս թողած, 

արդեն ծանոթ արհավիրքի պես,
Չտեսնելու ենք տալիս, մի կարճ 

ժամանակ մեզ «մարդ» զգալու համար։

Վազում եմ արդեն ինչքան ժամանակ է 
քեզ մեջքով շրջված,

Բայց հանդիպում եմ քեզ ամեն անգամ, 
երբ էլի մի անհրապույր չոլի եմ

սիրահարվում հողիդ վրա,
Մինչ սկսում է մերը ուրիշ թվալ, 
ու սկսում է պատասխանատու 

թվալ «մերը» բառը,
Ես էլի վազում եմ, որ խնդիրներդ 

կյանքիս չխառնեմ,
Բայց դու թանձր տխրություն ես 

արդեն ծորակից բաժակիս մեջ լցված։

ԶԱՐԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԻ՛Ք
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ԼՍԱՐԱՆԻՑ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ 
ԴԱՇՏ ԵՒ 
ՀԱԿԱՌԱԿԸ
Նրանց պատմությունները նույնն են, 
բայց միևնույն ժամանակ, տարբեր ու 
յուրահատուկ: Նրանց 44 օրը նման էր 
գրքի կամ ինչ-որ ֆիլմի, որի հաջորդ 
տեսարանին բոլորս լարված սպասում 
էինք, և հակառակ բոլոր ֆիլմերի, 
մենք ուզում էինք, որ այն րոպե առաջ 
ավարտվի:
Այս ֆիլմում էմոցիաները տարբեր էին, 
բայց մեկ նպատակի համար դրանք 
դարձել էին այնքա՜ն նույնը...  Իսկ 
որտեղի՞ց նրանց այսքան ուժ, կամք ու 
նպատակ ավելին անելու հայրենիքի 
համար: Հերո՞ս, իսկ միգուցե այս բառը 
դեռ քի՞չ է նրանց համար:
Գոռը... Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի լսարաններից մինչև 
պատերազմի դաշտ ու հակառակը:
Գոռին բնութագրելիս առաջին 
բառը պիտի լինի բարությունը, իսկ 
հետո հայրենիքի համար կյանքը 
չխնայելու պատրաստակամությունը: 
Ծառայության անցնելը նրա համար 
ոչ թե լոկ հայրենքի պարտքն էր, 
այլ պատասխանատվություն ու սեր 
առ հայրենիք, որը գործով պիտի 
ապացուցվեր: «Ամեն ինչի մեջ պետք 
է դրականն ու լավը տեսնել»,- ասում 

է Գոռը և աչքերի մեջ թախիծով, բայց 
ժպիտով ու հպարտութամբ պատմում 
իր երկու տարիների, և հատկապես 
պատերազմի մասին:
-Ծառայել եմ Լուսակերտում, 
հրետանային գնդում, որպես կրտսեր 
սերժանտ, ապա տեղափոխվել 
Արցախ, Ստեփանակերտի Ցոր 
զորամաս: Միշտ մարտական ու 
պատրաստ ենք եղել ամեն ինչի, 
անգամ ամենաանհնարինին: 
Ամեն ինչ լավ էր, բայց...
Բայցից հետո, միշտ շունչդ պահած ես 
լսում, քանի որ այդ պահին շատերի 
ժպիտն ուղղակի սառել է, շատերը չեն 
հասցրել անգամ վերջին ջրի կաթիլը 
խմել... Իսկ շատերն էլ սառել են մի 
պահ, բայց հավաքել իրենց և սկսել 
պայքարը հանուն հայրենիքի:
-Բայց սեպտեմբերի 26-ին հրաման 
ստացանք պատրաստ լինելու, քանի 
որ ամեն վայրկյան կարող է 
պատերազմ սկսվել: Անգամ մեկ 
վայրկյան չենք մտածել հետ նայելու, 
փախնելու կամ վախենալու մասին: 
Մեր մտքով նման բան չէր կարող 
անցնել: Ու հաջորդ օրը  մեր առօրյան 
նույն կերպ սկսվեց, ու րոպեներ հետո 
ամեն ինչ փոխվեց, որովհետև այն, 
ինչ ստեղծվում է տարիների 
ընթացքում, վայրկյանի մեջ հողին էր 
հավասարեցվում: Յոթն անց էր, 
տագնապ, տագնապ ու էլի տագնապ: 
Կենտրոնացման շրջանում մնացինք 3 
օր, ապա Արցախի ամեամեծ գյուղ՝ 
Հաթերք: Լեռներում ու ձորերում 
ապրելն ավելի էր մոտեցնում մեզ մեր 

հայրենիքին: Ապրում էինք այնտեղ ու 
նրանով:
Ախր, հայրենիքին տերեր պետք չեն, 
հայրենիքին տեր կանգնել է պետք, 
իսկ Գոռն այդ պարտականության 
կրողներից մեկն է: Նա լեռներում 
ու ձորերում ավելի մոտ էր իր 
այդքան սիրելի հայրենքին, որտեղ 
իրականության հետ առնչվելն այդքան 
էլ հեշտ գործ չէ:
-Երբ որ նայում էինք երկնքին, 
անդադար լույսեր էին, ու մեկ-մեկ 
ուզում էիր փակել աչքերդ ու հաջորդ 
րոպեին, երբ բացես, գոնե մի 
վայրկյան դու էլ լինես հարձակվողը, 
բայց չկար մարտական գործողություն, 
մենք ուղղակի պաշտպանվում 
էինք: Մեզ պահում էին մեր արած 
կատակները, հույսն ու հավատը: 
Շարունակվում էր անվերջ թվացող 
պատերազմը: Հոկտեմբերի սկզբին 
տարան Շուշի, զանգեցի եղբորս 
ու տեղյակ պահեցի, դե կարող ա 
հետ չգայի, բայց գիտեի, թե ինչի եմ 
զոհվելու ու պատրաստ էի...
Մենք շատ հաճախ ենք ծրագրեր 
մշակում մեր կյանքի համար, 
չիմանալով, թե որ պահին և ինչպես 
կփոխվի ուղեցույցը: Գոռն ապագա 
ծրագրավորող է, բայց կմտածե՞ր 
արդյոք, որ հազարավոր զրոների ու 
մեկերի խաչմերուկում խաղաղություն է 
ծրագրելու:
-Շատ ընկերներ կորցրեցի, մոտ 
ընկերներ...
Ժպտերես տղայի դեմքից միանգամից 
կորչում է ժպիտը, չէ՞ որ կան թեմաներ, 

https://www.17.am/%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF-%D6%87-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A8/
https://www.17.am/%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF-%D6%87-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A8/
https://www.17.am/%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF-%D6%87-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A8/
https://www.17.am/%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF-%D6%87-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A8/
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որոնց մասին խոսելիս մենք ինքներս 
մեր էմոցիանեերը դժվար ենք 
կառավարում:
-Ականանետը շարքից դուրս էր եկել, 
ու պետք ա ռացիայի մարտկոց 
տանեի կես կիլոմետր հեռու: Նման 
կրիտիկական պահերը մեզնից 
անպակաս չեն եղել: Էդ ընթացքում 
ռուս լրագրող մոտեցավ, հաճելի էր, որ 
կարողանում էի երկրիս պաշտպանի 
գործին կցված նաև ներկայանալ ճիշտ 
ու չվախենալ ոչ մի տեսակ արգելքից: 
Կես կատակ կես լուրջ, բայց մի փոքր էլ 
խանգարում էր, որովհետև այդ պահին 
ականներ էի պատրաստում:
Պատերազմի դաշտից կամ 
հիշողություններ են գալիս, կամ 
տղաներ, ովքեր երբեմն թաքցնում են 
իրենց հույզերը, բայցևայնպես ամուր 
պահում այն հիշողությունները, որոնք 
փոխել են իրենց կյանքը:
-Հին փամփուշտներ էինք գտնում 
Շուշիից ու ոգեշնչվում, հետո հուզվում 
էինք շատ: Պահ եկավ, երբ հարկ 
կար գիշերելու գերեզմանոցում: Չէ, 
դա էնպես չի, որ շատ դժվար կամ 
ամենադաժան պահերից ա եղել: 
Շատերս փրկվում էինք, միևնույն 
ժամանակ մտածելով, որ հերթը 
մերն ա: Հիշում եմ Հաթերքի հողից 
պատրաստված տունը... Եռաբլուր 
գնում եմ շատ...
Գոռի երկար դադարն ասում էր ամեն 
ինչ, չէ՞ որ այն հայրենիքի լռության 
տունն է, որտեղ միայն դրոշների 
շշուկներն են, իսկ ծնողները...
-Երազում եմ, որ մի օր երեխաներիս 
ձեռքը բռնած կգնամ Արցախ ու 
կպատմեմ, կասեմ, որ ձեր պապան 
էս հողի համար կռիվ ա տվել, բայց 
վախենում եմ այն մտքից, որ միայն 
նրանց կպատմեմ, ու այդպես էլ չեմ 
կարող կանգնել այն հողին, որը 
Սրբություն է, որի համար կյանք 
ու արյուն չի խնայվել... Ես անգամ 
հիմա պատրաստ եմ պայքարել իմ 
հայրենիքի համար:
Պատերազմը մեզնից կամ տանում, 
կամ ավելի է ամրացնում այն, ինչ 
մենք ունենք: Ես էլ, մյուսն էլ, մեկ 
ուրիշը հեռվում, Գոռը, շատերս, 
խոստում ունենք, որ ուր էլ որ լինենք, 
հայրենիքին մենակ չենք թողնելու, ինչ 
էլ որ լինի: Կրթությամբ ու աշխարհի 
գիտելիքները մեր տուն բերելով այն 
դարձնելու ենք այն, ինչի մասին մեր 
շատ զոհված ընկերները երազում էին:
Պատերազմը փոխել է Գոռին, 
դարձրել ավելի հոգատար ու բարի, 
որովհետև հայրենիքը նման կորովով 
երիտասարդների կարիքը շատ 
ունի: Այսօր Գոռը շարունակում է իր 
կրթությունը Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի համակարգչային 
գիտություն բաժնում: Հայրենիքի 
համար լավագույն մարդ լինելու 
համար նա ունի բոլոր տվյալները, 

նա արել է ամենաանհնարինը՝ 
չմտածելով անգամ իր սեփական 
կյանքի մասին, իսկ այժմ նույն 
պատրաստակամությամբ էլ հասնելու 
է այն լավագույն մասնագետի 
բնութագրին, որի կարիքն այսօր մենք՝ 
հայերս, շատ ունենք...

ԴԱՅԱՆԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ 
ՇՈՒՆՉԸ. 
ԱՐԹՈՒՐ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Չկա մի մեծ ուժ, որով կարելի է չափել 
այն անձի հայրենասիրությունը, ով 
իր կյանքը պատրաստ է զոհաբերել 
հանուն հայրենիքի:
Գիտեք, երբ ամեն կրակոցի հետ 
աչքերը փակվում ու հետո նորից 
բացվում են, թվում է, թե վերածնվել 
ես:
2020 թվականը շատերի համար 

վերածնունդ էր:
Շատ ընկերներ կորցրեց մարտի 
դաշտում, բայց հավատն իր մեջ 
չկորավ, ապրելու հույսը երբեք 
չմարեց... Արթուրը.
-Սեպտեմբերի 26-ն էր, ասել էին` 
կսկսվի կռիվը, արթուն մնացեք, բայց 
ոչ մի բան չեղավ, տեխնիկայի ձայն 
անգամ չէր լսվում, տարօրինակ 
լռություն էր: 27-ին առավոտը ժամը
յոթին տաս պակաս կապ տվեցին, որ 
գնանք հանգստանանք, ոչ մի բան 
չկա էլ: Ու...
Ու մեզ երբևէ հարց տվեցի՞նք, թե 
ինչպես: Երբեք չեմ սիրել հզոր 
բառը, որովհետև հզոր լինում են 
լեռները, ձայնը, ամպի որոտը, բայց 
ոչ մարդը: Սակայն պատմություններն 
ապացուցել են, որ հայ որդիները հզոր 
են: Իսկ թե ինչո՞ւ:
-Յոթն անց հինգ րոպեին, որքանով 
որ հիշում եմ, առաջին անօդաչուն 
տեսանք, թե ոնց ա գալիս մեր 
պոստեր: Բայց մեր հակաօդային 
պաշտպանությունը լավ գործեց, ու 
շատ էինք ուրախացել, որը երկար 
չտևեց: Իրար հետևից սկսեց 
հրետանիով ռմբակոծումը: Մեզ ասում 
էին, որ պատրաստվենք, բայց չէինք 
կարում շարժվենք, չէինք հասկանում` 
ինչ ա կատարվում, ինչ ա սպասվում: 
Էս ամեն ինչին հաջորդեց առաջին 
զոհը: Չգիտեինք` ինչ անենք, չէինք 
հասկանում` ինչ ա կատարվում: 
Մի քանի ժամ կռվելուց հետո 
նահանջ հրաման են տալիս, պետք էր 
գնայինք հետ: Հաջորդ օրն առավոտ 
5-ին պատրաստվում էինք, որ գնանք 
ու դիրքը հետ վերցնենք: Բայց իրենք 
տանկերով նորից առաջ էին գալիս, 
մի տանկ շատ դժվարությամբ, բայց 
խփեցի ու խոցեցի:
Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, պատերազմի 
ընթացքում, երբ հաջողություն ես 
ունենում, ժպտում ես, հպարտանում, 
բայց երբեք չես իմանում, արդյոք մի օր 
կհաջողվի՞ անձամբ պատմել բոլորին 
քո սխրանքների մասին, թե ոչ: Կամ 
երբ փոքր ժամանակ զենքերով ու 
տանկերով խաղում ես, չգիտես, չէ՞, 
որ մի օր դրանց չափերը բազմակի 
մեծ են լինելու քո պլաստմասե 
խաղալիքներից, որոնք հազիվ քերծում 
էին ձեռքդ:
-Մեզ տարան ուրիշ խրամատներ, 
սկսեցինք այնտեղ կռվել: Օրօրի 
զոհերը շատանում էին, իսկ մարդիկ էլ 
ավելի շատ էին փախնում: Իսկ երբ 
ընկերներիս անունն էի լսում զոհերի 
շարքում, լուռ մտածում էի ու ոչինչ չէի 
կարողանում ասել: Վատ է իհարկե, 

https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B9%D5%A8-%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B9%D5%A8-%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B9%D5%A8-%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://www.17.am/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%AB-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B9%D5%A8-%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
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բայց զոհի անուն լսելը սովորական էր 
դարձել: Ու իմանում եմ, որ 
ընկերներիցս զոհվել են, մի հոգին 
անհետ կորած, լուր չկա, չգիտեի` ինչ ա
նեմ: Հոկտեմբերի 22-ն էր, որ ինձ 
մի քանի հոգու հետ տարան այլ վայր, 
որպես այլ ջոկատ: Մի քանի օր հետո մ
եզ տարան Քարին Տակ, էնտեղ 
հակառակորդը շատ զոհեր ուներ: 
Բարձրանում ենք Շուշի, 4 օր 
շրջափակման մեջ լինում ու կռվում, 
վիրավորներին չենք կարողանում 
իջացնենք: Նոյեմբերի 7-ին նահանջի հ
րաման են տալիս ու մի կերպ, 
ձորերով կարողանում ենք իջնել 
Ստեփանակերտ: Կարողանում ենք 3 վ
իրավոր էլ տանել մեզ հետ մինչև 
բուժկետ: Գնում ենք, միանում ենք մեր 
գումարտակին:
Իսկ Արթուրը բանակ է զորակոչվել 
մեծ սիրով ու սպասումով: 6 ամիս 
ծառայել է Գյումրիում` ուսումնական 
գումարտակում, հակատանկային 
դասակում: Նրա համար ևս սկզբից 
դժվար է եղել տնից հեռու: Բայց ըստ 
նրա, հետո սովորեց: Կես կատակ – 
կես լուրջ, բայց դե հարմարվող ազգ 
ենք, չէ՞:
Արդեն 6 ամիս հետո Արցախ, Հադրութ, 
1-ին պաշտպանական շրջան, որպես 
հակատանկային դասակի հաշվարկի 
հրամանատար՝ կրտսեր սերժանտ: 
Մինչ բանակ զորակոչվելը սովորել է 
Վանաձորի պետական համալսարանի 

հենակետային վարժարանում: 
Կարծում եմ, բոլորն էլ կհիշեն, թե ինչ 
ուրախությամբ էր նշում, որ կատարյալ 
առողջ է և կարող է զորակոչվել 
բանակ: Նրա մասին բնութագրերը 
միշտ էլ վկայում են, որ նրա անկոտրում 
ոգին պատրաստ է եղել պայքարելու 
հանուն հայրենիքի:
-Ուզում էի գոնե մի անգամ էլ 
հարազատ մարդկանց տեսնեի:
Բայց Աստված գթաց նրան 
ու հարազատներին տեսնելու 
իր ցանկությունը կատարվեց: 
Անհավատալի կամք է պետք, որ 
դիմանաս այս ամենին: Իսկ նրանք 
դիմակայել են ու շարունակում են 
ապրել, ստեղծագործել, հանուն 
ոչ միայն իրենց փրկված կյանքի 
ու ընկերների հիշատակի, այլ 
հանուն իրենց հայրենիքի, քանի որ 
սահմաններից այս կողմ հայրենիքը ևս 
սիրել ու կառուցել է պետք:
Պատերազմն ավարտվել է, բայց 
տղաների պատմությունը միշտ էլ 
ինչ-որ կետում մի մեծ հարցականով 
գրվելու է. «Իսկ ինչո՞ւ հենց մենք ու մեր 
հայրենիքը»...

ԴԱՅԱՆԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
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ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ
Արձակուրդ է։ Ծանրաբեռնված 
ուսումնական տարվանից հետո բոլոր 
աշակերտներն ու ուսանողներն էլ 
ունենում են արձակուրդի կարիք։ 
Այդ ընթացքում ոմանք նախընտրում 
են պասիվ, ոմանք էլ` ակտիվ 
հանգիստը։ Ես դասվում եմ մեկ 
ուրիշ խմբի` արձակուրդը միշտ քնած 
անցկացնողների շարքին։ Երբ երեկ 
պատահաբար արթուն էի մնացել, 
ինձ մոտեցավ ավագ եղբորս որդին, 
ու շողարձակ աչքերը հառելով վրաս, 
հարցրեց.
- Ի՞նչ է նշանակում մոտիվացնել։
-Դու մոտիվացնում ես ինչ-որ մեկին 
այն ժամանակ, երբ հանդիսանում 
ես մոտիվացիա նրա համար,- իմ 
կարծիքով նրա` երկրորդ դասարանի 
աշակերտի համար, շատ հասկանալի 
պատասխան տվեցի ես։
- Իսկ ի՞նչ է մոտիվացիան,- հարցրեց 
նա։
-Դա այն է, ինչը հիմա ինձ մոտ 
զրոյական մակարդակի վրա է,- 
ծիծաղելով պատասխանեցի ես։
-Հավանաբար գիտելիքի նման մի բան 
է մոտիվացիան,- բարձրաձայն սկսեց 
մտածել նա։
Իհարկե վիրավորական է լսել, 

որ քո գիտելիքները զրոյական են 
համարվում ուրիշի կողմից, բայց ես 
շարունակեցի փորձել բացատրել։
-Մոտիվացիան շարժառիթն է, այսինքն 
մի բան, որ մեզ կարող է ստիպել 
շարժվել առաջ։ Օրինակ` քեզ համար 
շոկոլադը շարժառիթ է, որ  բարձր 
գնահատական ստանաս։
-Իսկ քեզ ի՞նչն է մոտիվացնում,- 
հարցրեց հետաքրքրասեր տղան։
Ես մտքերի գիրկն ընկա։ Վերջին 
շրջանում բավականին ցրված էի ու 
չգիտեի ինչպես առաջ գնալ։ Անհայտ 
պատճառով կյանքն անհետաքրքիր 
էր դարձել ինձ համար, ու ես  
ճգնաժամային շրջան էի ապրում։ 
Կարծում եմ բոլոր երիտասարդներն 
էլ ունենում են կյանքի նման 
փուլ։ Նրա հարցն ասես խորը 
նիրհից արթնացրեց ինձ։ Կարծես  
մոռացած լինեի իմ նպատակների 
ու երազանքների մասին, ու նրան 
հաջողվեց հիշեցնել ինձ դրանք։ 
Ես պատասխանեցի.
-Ինձ մոտիվացնում են նոր ու գալիք 
սերունդները, որոնց կրթությունը 
կվստահվի ինձ մի քանի տարի հետո։ 
Դուք չափազանց լավն եք ու ձեր 
ապագայի համար ամեն ինչ կարելի է 
զոհել, անգամ իմ սիրելի քունը։
-Գալի՞ս ես շախմատ խաղանք,- 
ոգևորված ասաց նա։

-Իհարկե,- ասացի ես` լավ իմանալով, 
որ հերթական անգամ պարտվելու եմ։
Բոլոր դեպքերում, որքան էլ 
մոտիվացիայի պակաս նկատեք 
ձեր կյանքում, լավ կլինի չմոռանաք 
ժպտուն աչքերով երեխաներին, որոնք 
ցանկացած անդունդից ի զորու են 
բարձրացրել մեզ դեպի վեր։

ԹԱԳՈՒՀԻ ԱՂԱՍՅԱՆ
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ԻՍԿ ԴՈ՞Ւ
Ինչո՞ւ մարդիկ այսքան չարացան 
մեկ մեկու հանդեպ։ Ամեն օր քնելուց 
առաջ ինքս ինձ այս հարցն եմ տալիս։  
Ո՞րն է պատճառը. պատերա՞զմը, 
համաճարա՞կը, երկրում տիրող 
իրավիճա՞կը: Ի՞նչն է մարդկանց 
անսահման վատը դարձրել, այնքան 
վատը, որ նախընտրում են չիմանալ 
դիմացինի հաջողությունների,  
ձեռքբերումների մասին, որովհետեւ  
լսելուն պես անբացատրելի նեղող, 
տանջող զգացողություն է առաջանում  
նրանց մեջ, որը չեն կարողանում 
թաքցնել իրենց, իբր թե, բարի 
դեմքերից։
Չեք հավատա, բայց անկեղծ, սրտից 
եկած ուրախությունն այլ կերպ է 
զարդարում ձեր դեմքը, իսկ կեղծ 
ժպիտն էլ ավելի է տգեղացնում ձեզ:
Հա, ի՞նչ կլինի, որ հարևանի տունն ու 
մեքենան ավելի լավը լինեն, քան քոնը,  
ի՞նչ կլինի, որ հարևանի աղջիկն ավելի 
լավ տեղ հարս գնա, քան քո աղջիկը,  
ի՞նչ կլինի, որ հարևանի պաշտոնը, 
գործը քոնից լավը լինի: Չի լինի, չէ, մի 
տեսակ նեղվում ես։
Մի բան պատմեմ:
Հյուր էի գնացել, ու պետք է թեյ 
խմեինք: Տանտիրուհին ասաց.
-Հռիփսիմե, հանկարծ չթողնես 
թեյնիկում եղած ջուրը եռա, թե չէ` 
հարևաններս կհարստանան:
-Մի հատ էլ ասա,- ծիծաղելով ասացի 
ես:
-Հա, հա, որ ջուրը եռա թեյնիկում, 
հարևանները կհարստանան։
Սարսափելին այն էր, որ հյուրերն 
ասացին.
-Վա՜յ, չգիտեինք, բա շուտ ասեիր, որ 
մենք էլ իմանայինք:
Սա չարություն չէ՞: Բնականաբար 
թեյնիկում եռացող ջուրը չէր 
հարստացնելու հարևաններին, բայց 
նույնիսկ այդ մասին մտածելը ցավ էր 
տալիս բոլորին:
Որպեսզի տխուր չավարտվի 
պատմությունս, կասեմ. ես կլինեմ 
թեյնիկի ջուրը մինչև վերջ  եռացնող 
հարևան, բարեկամ, ընկեր քեզ 
համար։ 
Իսկ դո՞ւ:

ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԲԱԼՈՅԱՆ
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Կյանքում դեռ բաներ կան, որ կարելի է 
սիրել։ Այո՛, բնությունը, ծառը, ծաղիկը, 
կենդանիները, բնության երևույթները, 
լեռը, քարը, ամեն ինչ...
Ամեն ինչի մեջ սեր կա դեռ, ես նոր եմ 
հասկացել, կամ գուցե կարիք կար մի 
քիչ մեծանալու, որպեսզի զգայի ամեն 
ինչի մեջ թեկուզ չնչին երջանկությունը։ 
Գուցե կարիք կար մեծանալու, 
որպեսզի զգայի, թե որքան գեղեցիկ է 
ամեն բան ստեղծել Աստված։
Այո՛, ժամանակի հետ սովորում ես 
կարևորել ամեն բան քո կյանքում, 
նույնիսկ այն, ինչ քոնը չէ, այն, ինչին 
առաջ կարևորություն չէիր տալիս, 
այն, ինչ մի ժամանակ քեզ մի տեսակ 
անգույն ու անիմաստ էր թվում։
Կյանքումս ունեցած ամենագեղեցիկ 
առավոտները հենց այստեղ` իմ 
հին ու նոր, բայց միշտ ուրիշ, միշտ 
գեղեցիկ ու տարբերվող գյուղում են 
բացվել։ Ամեն առավոտ թռչունների 
երգի ներքո, ամեն առավոտ մաքուր 
օդ շնչելով, թարմ միրգ ուտելով։ Երևի 
դա է ինձ համար ամենագեղեցիկ 
ու երջանիկ առավոտը։ Արթնանում 
ես, անփութորեն արագ հավաքում 
մազերդ ու շտապում այգի` թարմ 

մրգերի ետևից։ Երևի կյանքում 
գեղեցիկ երևույթներից մեկն էլ հենց 
դա է, ու երբ չգիտես, թե երբ ես վերջին 
անգամ լինելու այստեղ` քո փոքրիկ 
գյուղի ծայրում գտնվող մեծ տանը։ 
Ու երևի դա էլ է առեղծվածային, 
հետաքրքիր ու տարբերվող, երբ 
չգիտես, թե քանի տարի, քանի ամիս, 
քանի օր ու ժամ է մնացել քեզ վայելելու 
այս ամենը։
Գուցե կարիք կա այդ ամենը մի քիչ 
շուտ նկատել, մի քիչ շուտ կարևորել 
երբեմն չերևացող այդ փոքրիկ 
երջանկությունները, որ հաճախ 
այնպե՜ս են լցնում կյանքդ։ Երևի 
կարիք կա հաճախակի դուրս գալ 
փողոց ու նայել քո տան պատերին, 
դուրս գալ այգի ու միրգ հավաքել, 
դուրս գալ պարզապես քայլելու քո 
գյուղի փողոցներով, դուրս գալ նայել 
սարերին, տներին, կենդանիներին, 
մարդկանց...
Գուցե կարիք կա գնահատել ամեն ինչ 
ավելի, քան առաջ էր, որ գոնե կյանքը 
մի քիչ շունչ առնի...
Գուցե կարիք կա...

ՎԱՐԴԻԿ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ

ԳՈՒՑԵ ԿԱՐԻՔ 
ԿԱ...
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