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ծառայության (նրան ազատում էին 
բանակից): Կյանքը չէր խնայի իր 
հարազատների համար, բայց այսօր 
կյանքը չխնայեց ողջ ազգի համար։ 
Հերոսաբար ընկավ մարտի դաշտում։
Բայց ո՞նց ասեմ, որ մեզ հերոս պետք 
չէր, ախր, մեզ մեր եղբայրն էր պետք։
Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը 32 դի 
փոխանցեց, որոնցից մեկը իմ հերոսն 
էր։
Երեկ Նարեկի հոգեհանգիստն էր 
ու ծննդյան տարեդարձը։ Հիմա ո՞նց 
շնորհավորեմ ծնունդդ, Նարեկ։
Շնորհավոր երկնային ծնունդդ, 
հավերժ հերոս։
Ցավս, կսկիծս ու կարոտս 
կրկնապատկվեց։ Հիմա երկու հերոս 
ունեմ` Սևակն ու Նարեկը, իմ հերոս 
եղբայրները։ Կարոտել եմ անչափ: 
Կարոտը սրտումս  մենակ թողեցիք 
ինձ։ Ի՞նչ անեմ, հպարտանա՞մ, որ 
հերոս եղբայրներ ունեմ: Ախր, էս 
ամենը հպարտանալու չի, է, էս ամենը  
ողբալի է։
Տեր իմ, պահպանիր մյուս տղեքին, 
նրանց քո գիրկը առ ու կանգեցրու այս 
ցեղասպան աղետը: Մեզ կենդանի 
հերոսներ են պետք, մեզ մեր տղեքն 
են պետք` ողջ ու առողջ:  Խնդրում եմ,  
Տեր, պահպանիր նրանց։

ԱՆՆԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Բարև, հա, էլի ես եմ։ Գիտեմ որ երկար 
ժամանակ է` չկայի։ Վերջին նյութս, 
որ գրել էի, հերոս եղբորս մասին էր՝ 
Սևակի։
Այսօր էլի եկել եմ հերոս եղբորս 
մասին գրելու, բայց այս անգամ  
Նարեկի։
Նարեկ Ստեփանյան` ծնված 2003 
թվականի սեպտեմբերի 20-ին 
Կարբիում։
Ծառայող էր... Հա, ճիշտ կարդացիք` 
էր, բայց միայն ձեզ համար է` էր, իսկ 
ինձ համար հավերժ ծառայող։
Ու էլի սեպտեմբեր ամիս ու էլի 
պատերազմ։
Սեպտեմբեր ամիսը չարաբաստիկ 
ամիս է դարձել մեզ՝ հայերիս համար։
13-ին Ադրբեջանը նորից լայնածավալ 
հարձակում գործեց... Ու էլի զոհեր ու 
էլի անմեղ կյանքեր, սգացող մայրեր ու 
անվերջ լռող, ոչինչ չասող հոր աչքեր։
Նարեկի հետ վերջին անգամ 
խոսել ենք 13-ին ու դրանից հետո 
ոչ մի տեղեկություն չունեինք նրա 
մասին։ Մտածում էինք` գերի է 
ընկել, որովհետև  նրա հետ խոսելու 
ժամանակ վերջին բառը, որ լսեցինք, 
լսել էինք հեռախոսից այն կողմ. 
«Նարեկ, փախի» բառերն էին։
Հա, մենք չէինք սխալվել. գերի էր, 
բայց զոհված գերի։
Նարեկը բարի, ժպտերես ու 
ընկերասեր մարդ է։ Ընկերների 
համար ամեն ինչի պատրաստ էր, 
ընկերների հետ լինելու համար ինքը 
անձամբ դիմում գրեց, որպեսզի մեկնի 

ՆԱՐԵԿ 
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
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հետս ինչի՞ չես խոսում, հո չե՞ս նեղացել:
մի բան ասա, Արտակ, ախպոր պես, մի 
բան ասա:
էս աղմկոտ աշխարհում քեզ էսքան 
լռություն որտեղի՞ց:
 
ուզում եմ դեմքիդ նայել:
ուզում եմ` թարթես աչքերդ, երբ 
անթարթ աչքերիդ եմ նայում:
 
մատներդ քոնը չեն, երկար էին 
քոնը, ասում էին` լավ դաշնակահար 
կդառնաս:
չգիտենք, չենք իմանա` ինչ էիր 
դառնալու:
 
պատերազմից առաջ վերջին անգամ 
անունդ քննության ցուցակների մեջ էի 
տեսել:
 
կողքիդ կանգնած հասկանում եմ, 
որ ինձնից բարձրահասակ ես, բայց 
ինձնից մեծ չես, ախպերս, կներես:
ես չէի ուզում էս հարցում քեզ հասնել:
ես ուզում էի իմ տասնինը նշել քո 
քսանմեկի հետ:
 
իմացիր, որ այստեղ ինձ չեն 
նեղացնում, այլ միայն սիրում են,
որովհետև ես Արտակի Աննան եմ, քո 
Աննան, ու միշտ եմ լինելու, հասկանու՞մ 

ես, Արտ, միշտ:
 
տասնինը վարդ չորացել է հենց քո 
վրա:
վարդերը հետդ տուն բեր, բայց 
ծաղկած, խնդրում եմ, թոռոմածը քեզ 
չի սազում:
 
հիմա հանգիստ եմ. վերևում մեր 
ընտանիքն ավելի մեծ է,
ուրեմն մենակ չես:
 
արևը գնաց, որ դու գաս:
 
ես էլ տուն եմ գնում, թեպետ 
տարբերություն չկա:
Հայկոն էր ասում, չէ՞,
որտեղ դու կաս, այնտեղ է տունը իմ:
 
բայց այս տանը ջեռուցում ու լույս չկա, 
մրսում եմ, երևի գնամ մյուս տուն:
գիտեմ` դու էլ ես գալու:
 
լավ մնա, իմ ամենալավ ընկեր:
մինչ հանդիպում

ԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

բարև, ախպերս, ո՞նց ես:
տղերքը ո՞նց են:
 
ասում են` էդտեղ ես, հա՞, ներքևում:
տեղդ հարմա՞ր ա, բատինկեքդ հո չե՞ն 
սեղմում,
 
կարոտել եմ:
ես քեզ կարոտում եմ ամեն օր, 
որովհետև դու չես կարող անցյալ լինել` 
նույնիսկ վաղակատար:
 
էս ծաղիկները մաշկիդ պես 
սպիտակ են, երկինքը` աչքերիդ պես 
կապույտ,  տապանաքարդ` հայացքիդ 
պես սառը, բայց ջերմ:
 
վերևից ամեն ինչ ավելի լավ ես 
տեսնում, չէ՞:
ախր նոր ներքևում չէի՞ր:
 
ձեռքս դնում եմ սրտիդ, բայց ափս 
էնքան փոքր ա սրտիդ համեմատ:
տաքություն եմ զգում էս խոտից, ուրեմն 
ճիշտ եմ դրել ձեռքս:
 
բա ո՞նց անենք, Արտ, ո՞նց օգնենք 
տղերքին, որ ձեր մոտ չգան,
ո՞նց ասենք, որ ձեր մոտ ամենալավ 
մարդիկ են, բայց ամենատխուր 
դեմքերով:

ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՂԲՈՐՍ ՀԵՏ

https://www.17.am/author/372daf9aeaa365d75f40f30929108bb43651be3e/
https://www.17.am/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%b2%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%bd-%d5%b0%d5%a5%d5%bf/
https://www.17.am/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%b2%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%bd-%d5%b0%d5%a5%d5%bf/
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հյուսված նոր եկողների մասին, բայց 
ամենահիշատակելի փաստը դեռևս 
մնում է այն, որ նրանք չափազանց 
շատ են սիրում թեյ։
-Պապի, կլինի՞ մի բան հարցնեմ:
-Ա՜յ բալա, դու հեր էլ ունես, մեր էլ 
ունես, գնա էդ հարցերով իրենց 
տանջի:
-Է՜, ընդամենը ուզում էի իմանայի՝ ո՞նց 
են սիրահարվում:
-Ո՞նց` ոնց են սիրահարվում: Դե, 

սիրահարվում են, 
էլի:
-Օրինակ՝ դու 
ո՞նց իմացար, որ 
սիրահարվել ես 
տատիկին:
-Աշխատանքային 
կոլեկտիվով 
գնացել էինք 
թանգարան, 
էս տատդ դես 
էր գնում, դեն 
էր գալիս, դես 
էր գնում, դեն 
էր գալիս, ես էլ 
ասացի՝ ո՞ւր ես 
գնում: Դե, տատուդ 
գիտես՝ սկսեց 
խունջիկ-մունջիկ 
գալ, ես էլ բռնեցի 
թևից ու տարա:
-Ո՞ւր, պապի: 
Ռոմանտիկ 
երեկոյի՞։
-Ա՜, չէ:
-Էլ երևակայու-
թյունս չի հերիքում 
սիրո հարցում, էլ 
ո՞ւր կարող էին գնալ 
սիրահարները:
-Քաբաբ ուտելու: 
Տարա, թարմ-
թարմ միսը 
դրեցին լավաշի 
մեջ, սոխով-
բանով սարքեցին, 
երկուսով կերանք:
-Վա՜յ, պապիկ, ոնց 
կուզեի՝ իմ ապագա 
ընկերն էլ այդքան 
ռոմանտիկ լիներ: 
Ո՜նց կուտեի:
-Է՜հ, ջահել 
ժամանակներ...
-Պապի, բա 
ո՞րն ա եղել էն 
ամենառոմանտիկ 
բանը, որ տատիկի 
համար արել ես:
-Ոչ մի բան, մեր 

ժամանակներում նման բաներ չեն 
եղել,- մոտեցավ տատս և արագ 
միացավ մեր զրույցին:
-Մեր ընտանիքը,- վեհ կեցվածքով 
շարունակեց պապս,- գյուղի 
ամենահարուստ ընտանիքն էր, որ 
փողոցով քայլում էի, տատդ ինձ էնքան 
էր սիրահարվել, որ քիչ էր մնում՝ իրեն 
պատշգամբից գցեր, որ դեմքս լավ 
տեսներ: Ես էլ ասի, որ հավանել է, 
ես էլ հավանեմ ու գնացի տատիկիդ 

60-ԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ԴՈՊԱՄԻՆԸ
Պապիկս ու տատիկս 1960-ական 
թվականներին Հայաստան են 
եկել Պարսկաստանի Հազարջրիպ 
գյուղից: Նրանց պատմելով` այդ 
գյուղը եղել է Պարսկաստանի 
ամենահայաշատ գյուղը: Շատ 
հետաքրքիր պատմություններ են 

https://www.17.am/60-%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%b8%d5%ba%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%a8-2/
https://www.17.am/60-%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%b8%d5%ba%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%a8-2/
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ձեռքը խնդրելու:
-Դե վերջացրու, հա՜, աղավաղում ես 
իրականությունը: Դու հեչ էլ իմ սրտով 
չես եղել: Որ դու չգայիր իմ ձեռքը 
խնդրելու, մեր գյուղի բոլոր տղաները 
շարք էին կանգնել,- արագ միջամտեց 
տատս։
-Տո՜, սուտը... Էդ ո՞ր մեկն էր շարքի մեջ, 
որ ես չեմ իմացել:
-Լավ, վա՜յ, ժողովուրդ: Պապի, ո՞ր թիվն 
էր, որ ամուսնացաք,- հարցրի ես։
-71...
-Գժվե՞լ ես, այ մարդ, էդ ժամանակ 
դու բանակում էիր, մենք 69-ին ենք 
պսակվել:
-Այ, կնիկ, 71-ը չէ՞ր:
-69-ին պսակվեցինք, 71-ին դու արդեն 
բանակում էիր, որ ես Մարոյիս էի 
սպասում:
-Ո՞նց, տատ, դուք պսակվել եք ու 
պապիկը բանակ է գնացե՞լ:
-Բա, ես քո տարիքում արդեն պսակվել 
էի, տուն էի պահում:
-Գրողը տանի, ինչ ռոմանտիկ եք եղել 
դուք:
-Զզվցրեց էս էլ երրորդ անգամ, էդ ո՞րն 
ա,- բարկացավ պապս:
-Դե, ոնց որ սիրով էլի, պապի ջան,- 
պատասխանեցի ես։
-Հա, տատդ ինձ շատ ա սիրել:
-Է՜, պապի, դու ողջ իրականությունը 
աղավաղեցիր։ Աչքիս դու ես 
տատիկի համար հալվել, չես ուզում 
խոստովանել։ Հա՞, պապի:
-Դե հա, ես տատուդ շատ եմ սիրել: Որ 
հավանել էի, հաճախ էի սկսել այցելել 
իրենց տուն: Մի անգամ հերը ասեց՝ 
էս Չիլինգյարի տղան ինչի՞ է շուտ-շուտ 
գալիս: Ես էլ ասացի՝ լավ եմ անում, 
բա պիտի գամ: Առաջին անգամ էր, 
որ կյանքում մեկի համար նման քայլի 
գնացի:
-Տա՛տ, բա դու պապիկի մեջ ի՞նչն ես 
ամենաշատը հավանում:
-Ամեն ինչը,- արագ պատասխանեց 
պապին:
-Ա՜յ մարդ, թե էդ գործարանը ինչի քեզ 
էսօր ազատ օր տվեց,- բարկացավ 
տատս,- համարձակությունը, աղջիկս։
-Բայց դու կգրես՝ ամեն ինչը,- ականջիս 
կամաց փսփսաց պապիկը։

ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ

https://www.17.am/author/ac21fcf10cd581df2868fca12f0da722af44e0da/
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Հովհաննես Հաջինյանի անվան 
կողքին ուրախ ու լուսավոր 
ածականներն ամենաշատն են հնչում։ 
Նրան ճանաչողները առանց այդ 
բառերի Հովհաննեսի մասին խոսել 
չեն կարողանում, ինչպես որ առանց 
ժպիտի ու փայլող աչքերի։
Հովհաննեսը շրջապատի հոգին էր, 
ուրախությունը, ընկերների գլխավոր 
հաշտարարը. նա հայտնվում էր ու 
խաղաղեցնում բոլորին։
Նա արտիստ էր յուրաքանչյուր բջիջով, 
անհնար էր շփվել Հովհաննեսի 
հետ ու միանգամից չնկատել 
նրա տաղանդը, յուրահատուկ 
մոտեցումը դեպի արվեստը, 
թատրոնն ու իր մասնագիտությունը՝ 
դերասանությունը։
Հովհաննեսը Երևանի Մնջախաղի 
պետական թատրոնի արտիստ 
էր, ինչպես նաև ընկերների հետ 
2003-ին ստեղծած «Միմ Ստուդիո» 
թատերախմբի հիմնադիրը։ Նրան 
հաճախ էին տեսնում քաղաքում՝ 
դեմքը սպիտակ ներկած, փուչիկները 
ձեռքին. ծաղրածուի կերպարով 
Հովհաննեսը հաճախ պարզապես 

քայլում էր սիրելի Երևանում և 
ուրախացնում երեխաներին։ 
Այդպիսին էր նա՝ բարի, չարության 
և խավարի հետ չհաշտվող ու լույսի 
հետևից քայլող։
44-օրյա պատերազմին Հովհաննեսը 
կամավոր էր գնացել։ Երբ մայրն 
ասում էր՝ երեք երեխա ունես, մնա 
իրենց հետ, պատասխանում էր՝ 
18 տարեկան երեխեքը կռվեն, ես 
տանը նստե՞մ։  Ընտանիքին ասել 

էր, որ կամավոր չի գնում, այլ իրեն 
պարտադիր կանչում են։
Մատաղիսի թեժ մարտերում անգամ 
Հովհաննեսը տղաների ուրախությունն 
ու հույսն էր, մի քանի րոպեով ցրում 
էր լարվածությունն ու տղաներին 
կտրում իրականությունից։ 2020թ. 
հոկտեմբերի 19-ին Հովհաննեսը 
զոհվեց հանուն հայրենիքի, իր 
երեխաների ու բոլորիս ապագայի։

ԼՈՒՅՍԻ ՀԵՏԵՎԻՑ 
ՔԱՅԼՈՂԸ

https://www.17.am/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d6%87%d5%ab%d6%81-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b8%d5%b2%d5%a8/
https://www.17.am/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d6%87%d5%ab%d6%81-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b8%d5%b2%d5%a8/
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ՀՈԳԵՀԱՑ` ՅՈԹ 
ՀՈԳՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՀԱՎԻՏՅԱՆ
Ավագ սերժանտ դիրքի ավագ 
Յուրին ամեն անգամ տնից դիրքեր 
բարձրանալիս մորն ասում էր. «Մա՛մ, 
մենակ ինձ համար չէ, 7 մարդու 
համար ուտելիք դիր, որ երեխեքս 
էլ նորմալ ուտեն»։ Իր զինվորներին 
միշտ երեխաներ էր ասում ու այդպես 
էլ մինչև զոհվելը երեխեքին մենակ 
չթողեց։
Յուրի Հայրապետյանը հասուն ու 
հանգիստ էր իր երիտասարդ տարիքի 
համեմատ։ Հավասարակշռված ու 
վստահ իր որոշումներում՝ Յուրին 
Ստեփանակերտի բժշկական 
ուսումնարանն ավարտելուց հետո 
հստակ որոշեց, որ սպիտակ խալաթը 
պիտի փոխարինի զինվորական 
համազգեստով։ Այդպես էլ պարտադիր 
ծառայությունից հետո մնաց՝ 
շարունակելու ծառայել հայրենիքին։
«Երբ 14 օրով դիրքերից տուն էր 
գալիս, անընդհատ ասում էր՝ երբ են 
օրերը անցնելու, բարձրանամ դիրքեր 
երեխեքիս մոտ», – պատմում է մայրը՝ 
տիկին Սիլվան։
Սեպտեմբերի 26-ին տուն էր եկել, բայց 
մորը խնդրել էր շորերը չլվանալ, որ 
պատրաստ լիներ ցանկացած պահի 
դիրքեր բարձրանալուն։ Առավոտյան 

իրենց գյուղում՝ Ճարտարում, արդեն 
պայթյուններ էին լսվել, ու Յուրին 
միանգամից շտապել էր դիրքեր։
Պատերազմի օրերին Յուրին թոքերի 
լուրջ բորբոքումով հոսպիտալ էր 
տեղափոխվել, սակայն երեք օր 
դեռ չանցած ու չկազդուրված՝ բժշկի 
հետ կռիվ էր տվել նորից դիրքեր 
բարձրանալու համար։ Անընդհատ 
կրկնում էր՝ երեխեքիս մենակ չեմ 
թողնի։
Հոկտեմբերի 22-ին վերջին անգամ 
զանգում է տուն ու մորը խնդրում 
հեռանալ կամ պատսպարվել. 
իրավիճակը շատ լարված էր. 
առավոտյան արդեն ստանում են նրա 
վիրավորվելու լուրը։ Վիրավորումից 
հետո երկար ժամանակ 
արյունահոսելուց  հետո Յուրիին 
տեղափոխում են մոտակա հոսպիտալ, 
սակայն այդտեղ է ավարտվում նրա 
կռիվը՝ փրկելու մարդկանց կյանքեր 
ինչպես սպիտակ խալաթով, այնպես էլ 
զինվորական համազգեստով։

Հովհաննես Հաջինյանի 
և Յուրի Հայրապետյանի 
ընտանիքները Զինծառայողների 
ապահովագրության հիմնադրամի 
շահառու են։

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ...
Իմ հայրենիքը տարբեր է,  այն 
պարզապես  հողատարածք չէ, 
որտեղ բնակվում են նույն էթնիկ 
ծագման մարդիկ, ո’չ, իմ հայրենիքը 
այլ է: Իմ հայրենիքը խոսուն վկան է 
իմ նախնիների անվերջ պայքարի, 
որտեղ հողը օծված է մյուռոնաջրով, 
իսկ սահմանը` գծված արյամբ: Դա 
հայրենիք է  մարդկանցով, որոնց 
երակներում հայրենասիրություն է 
հոսում, իսկ մտքերում` արծարծվում, 
միաժամանակ, այն հայրենիք է 
պատմության դասերը քաղելուց 
կամազուրկ այն ժողովրդի, որոնք 

անձև զանգվածով ձևավորեցին 
խարխուլ արժեհամակարգ։ Այն 
հայրենիք է ծայրահեղականների, որի 
մասին պատմող գրքի յուրաքանչյուր 
էջում գոյապայքար է, խարանված 
ճակատագրի կնիքով։ Գիրք՝ դարսված 
7000 պատառոտված ու տառապած 
թերթերով, որոնք ծույլ աշակերտի 
պես այդպես էլ չյուրացվեցին: 
Անտեսված դասերում պարզ էր 
բանաձևն իր հանգուցալուծումներով, 
և այն էր՝ չգանգատվել դառնորեն չար 
բախտից ու մեզանից դուրս չորոնել 
մեր դժբախտությունների պատճառը, 
մեր դատը սկուտեղի վրա չմատուցել 
այն լափել ցանկացողներին, իսկ 

փրկության ուղին փնտրել միայն 
ու միայն սեփական սահմանների 
ներսում։ Չուղղված սխալները միտված 
են կրկնվելու, կրկնվելու յուրաքանչյուր 
պարբերությունում՝ հետևում թողնելով 
թուլացող խոյակներով հայրենիք, իսկ 
ուսուցչի դեր ստանձնած կյանքը լուռ 
հետևում է ծույլ աշակերտի դողացող 
ձեռքերով արված սխալին, հետո, 
հետո նորից ու նորից մատուցում 
թուղթը սպիտակ...
Ախ, թե իմանային` որքան դյուրին է 
բանաձևը այդ:
Պատմության ապտակներից երբեք 
չսթափվող երկիր իմ Հայաստան, 
քո խաչը ծանր է, երբեմն այնքան, 
որ թվում է՝ ողնաշար է կոտրելու, 
այնուամենայնիվ այն երբեք մեր 
ոտքերի տակ չի եղել, քանզի խաչն 
իր զորությունն ունի, իր օգնությունը, 
և հանուն այն վեհ գաղափարի, արժե 
կրել արժանապատվորեն, ատամները 
սեղմած...
Մեջբերում.
«... Կարճ ասեմ՝ մենք թե՛ դրսից, թե՛ 
ներսից քանդեցինք մեր երկիրը: 
Գլխավորապես՝ մե՛նք: Մենք եմ 
ասում, և սրա մեջն է ճշմարտությունը: 
Մի մասը խանգարող սրիկաներ, մի 
մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը 
ապիկար թշվառականներ, եւ չերևաց 
մի բազմություն, գոնե մի խմբակ, որ 
վերածնվող շունչն ու բարոյական 
կարողությունը հայտնաբերեր: Էսքան 
աղետների ու պարտությունների 
մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք ոչ 
պատասխանատվության կանչվեց, ոչ 
պատասխան տվեց: Եվ շարունակվում 
է. այժմ էլ նույն մարդիկը՝ նույն 
ճանապարհներով...»:    
Հովհ. Թումանյան

ՀԱՅԱՐՓԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
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Էս մեծ ըշխարհքես տակեն վեշ մինը 
ինձ ու քեզ հասկանալ չըն, մեր սրտեն 
լյուզուն վեշ մինը կլյոխ չի ընգնել։
Ցավը շատ, յարան խորը, լոխ ասում 
ըն` պատար էլ տեմ կաց...
Տեմս կենում, բայց շատ տիժեր, 
ղաշյանգ, բոյավ, բուսաթավ, նամուսավ 
տղերք ըս կուրցնում...
Տոն ու տեղ ըս կուրցնում, ըռնաքամ 
ըս տեռնըմ, խոխեքս առանց հար 
թողում, տներին լյուսը մթնցնում, բայց 
հալա վեննի յիրա կաղնածս, վիրավոր, 
բայց կաս հալա ու իննան ըս... Լոխ 
սիրում ըն քեզ հեռվից, ձևական, 
կենացներում... Ամալ կյալիս պիտար 
քեզ խտտիմ, խուխես նման ծուցումս 
տանիմ մին հեռու տեղ, վեչ թորք ինի, 
վեչ արյուն, վեչ փիս արազ, վեչ կռեվ, 
լոխ լյավ ինի...
Բայց կյամ չըս, հունց վեր ես ըմ 
տուլաշի նման գյուրգումտ նստում, 
տեսնամ` հիբա մին լյավ ծյագ 
ծյագվում։

Ըրնախում վեղս տեռալ, բայց հա՜... 
Քուշտանում չըս էս տղորցը արյունը 
խմելան... Դե, բայց հինչ անիմ, իմ 
ճակատագիրս էլ տուվ ըս, ես քունտում, 
տուվել` իմս, իմ տոն տեղս, հայրենիքս, 
ընտանիքս, լավ թա փիս, լոխ ետս, մին 
հափուռ վեղս։

ԱՆԱՀԻՏ ԶԱԽԱՐՅԱՆ

ԻՄ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 
ԱՐՑԱԽ
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ՄԵՐ ԺԱՅՌԵՐԸ
Երեխաները երանության մեջ 
էին: Գյուղի բլրի հետևից գլորելով 
դեպի վերև էին բարձրացնում 
ավտոմեքենայի դեն նետված 
անիվները ու իրենց ծիծաղի միջից 
ականջ դնում աշնան արևից չորացած 
ոսկե խոտի խշխշոցին, որ ծով 
ալիքի պես կատաղի գալիս զարնում 
է հազարամյա ափերին, սրբում 
տանում ավազե հատիկները, բայց 
կանգուն թողնում ափը ժայռակերտ: 
Նրանց համար աշունը նոր չէր և 
նոր չէր խոտի, չորացած տերևների 
այրվածքի հոտը, մինչև ոտքի ճաները 
թաթախված ցեխի ծանրությունը  
ու ձեռքերի սև մուրը: Այնտեղ բլրի 
գագաթին, քարերի արանքից ծակել, 
դուրս էր եկել մասրենին և արդեն 
հասցրել էր կարմրել, թոռոմել, 

թափվել: Երեխաների համար նոր 
չէր աշնան ցուրտը, պատերազմն 
էր նոր: Անիվները բլրից գլորվելով 
իջնում էին դեպի գյուղ, նրանց 
հետևից` երեխաները: Գյուղում 
Սահակ պապը ասել էր, որ անիվը 
տղերքին պաշտպանելու համար 
է, երեխաներն էլ նստել հաշվել էին 
գյուղի զինվորների քանակը ու ամեն 
մեկի համար, ոչ թե մեկ, այլ երկու 
անիվ ճարել:
Ինքնագոհ կատարած աշխատանքից, 
գյուղամեջ էին իջնում ու ամեն 
հանդիպած մարդու պատմում, որ 
իրենց գյուղի տղերքն անփորձանք 
տուն են գալու: Այդ մարդկանց դեմքին 
ժպիտ էր հայտնվում, և ամեն մեկը 
հոգու խորքում երազում էր` այդ 
տարիքում լիներ ու երազանքները 
բավարար լիներ ապրելու համար:
Սահակ պապը, որ գյուղի 
ամենաիմաստունն էր, իջնում էր 

երեխաների հետևից ու կռիվ տալիս 
աշնան մռայլ գույների հետ: Հետը 
ոչ ոք գլուխ չէր դնում. «Մեծ մարդ 
է արդեն, որ էն ժամանակ կյանքի 
հետ լեզու չգտավ, հիմա էլ չի գտնի»,- 
ասում էին ու անցնում առաջ: Սահակի 
թոռները բանակում են, նա վաղուց 
իր տաքարյուն կռիվն ավարտել էր 
կյանքի հետ, հիմա միայն երկխոսում 
է: Վաղը, մյուս օր, երբ պատերազմն 
ավարտվի, այլևս կարիք չի լինելու 
Թումանյանից իր սիրելի մեջբերումն 
անելու. «Ապրեք, երեխեք, բայց մեզ 
պես չապրեք»: Սահակի կռիվն ավելի 
շատ աշխարհի հիմարությունների դեմ 
էր ու առաջվա պես իր սովորական, 
չկապակցված մտքերը գլխում չէր 
պահում.
-Ախր, ո՞վ տվեց թուրը հիմարի 
ձեռքը,- հարցնում էր և ինքն էլ 
պատասխանում,-մենք տվեցինք, 
Ավետիք ջան, մենք, որ շատ կարդում 

https://www.17.am/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%aa%d5%a1%d5%b5%d5%bc%d5%a5%d6%80%d5%a8/


17Աշուն - 2022 | Տասնյոթ

ենք` քիչ հասկանում: Կեղծիքն ու 
սուտը հոշոտում է մեզ, մաքուր բան 
չի մնացել: Չնայած ոսկին ազնիվ 
մետաղ է, մի հատ սրբում ես` հավերժ 
փայլում է, էս երեխեքն էլ կգնան 
ձեռքերն ու դեմքը մրից կմաքրեն: Էս 
տարվա աշնան բերք չտվեց` տարավ, 
հողը մյուս տարի պարարտ կլինի, 
բերքը` առատ: Մռայլ աշուն է, հույսի 
շող չկա: Արևն էլ արդեն աշնանն է` 
մեռնում է դանդաղ, իսկ երազումս ծովն 
եկել ոռնում էր լեռներիս վրա, ալիքի 
ձայնով: Թուրը ձեռքիս կռիվ էի տալիս. 
ալիքը շատ էր` ինձ կուլ տվեց:
Առավոտյան ավտոմեքենան 
անիվները բարձեց և սահման 
տարավ: Երեխեքը խորը շունչ 
քաշեցին: Մահը տղերքին ավելի շուտ 
հասավ, քան անիվները: Կեսօրին 
սար բարձրացան ու լուռ նստեցին 
ժայռի վրա: Իրենք հասկանում էին, 
որ ընդամենը մի քանի ժայռ այնկողմ 
պայթում են հրանոթները, բայց 

այնպես խաղաղ էին այս լեռները, 
որ ասես պատերազմը միայն իրենց 
երակներում էր:
Սահակ պապը գիշերը չկարողացավ 
քնել: Նա կրկին երազ էր տեսել, 
թե ինչպես է ալիքը տանում 
ավազահատիկները: Նա` մի բուռը 
ավազ, պինդ բռնել էր բռունցքի 
մեկը, բայց երբ ալիքը եկավ ու 
հարվածեց դեմքին` ձեռքից գլորվեցին 
հատիկները:
Արդեն չորս օր է թոռը չի զանգել, փոքր 
եղբայրը անհանգիստ է: Սահակը 
պարտադրել էր թոռան մոտ արցունք 
չթափել: Մայրն ու տատը գիշերն էին 
լացում, Սահակը նույնպես: Երեխան 
ամեն ինչ լսում էր:
Նա վաղուց հոգնել էր տան ճնշող 
լռությունից, ու պապը դա հասկացավ, 
նստեց կողքը ու սկսեց երգել, երեխան 
ձայնակցեց, հետո գլխում մի միտք 
ծնվեց. կայտառացավ, հագավ 
վերարկուն ու մեն մենակ վազեց դեպի 

բլուրը: Մտքով անցել էր, որ եղբոր 
համար անիվները քիչ են, ավելի շատ 
պիտի հավաքի: Սահակը նայում էր 
պատուհանից, թե ինչպես էր թոռը բլրի 
գագաթը հանում անիվները ու գլորում 
վար: Նրան արդեն զանգել էին` ավագ 
թոռը տուն չէր գալու, հավանաբար 
վաղը կբերեն: Ինքը հազիվ էր ոտքի 
վրա մնում, ասես դարբինները սրտին 
էին խփում, բայց նա անդադար 
մտածում էր, թե որքան պիտի էս 
երեխեքը պատմության մաշված անիվը 
ժայռն ի վեր գլորեն:

ՄԵՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
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մարդիկ կլինենք, եթե գիտակցենք, 
որ աշխարհում ամենապահանջվածն 
ու ամենակարևորը հենց ուսուցչի 
մասնագիտությունն է։ Եթե մենք 
սովորենք հարգել ուսուցիչներին 
և նրանց ծախսած էներգիան ու 
տարիները, մենք հզոր ու անպարտելի 
ազգ կդառնանք։
Բայց նախքան կգա այդ օրը, 
մենք այժմ ստիպված ենք ապրել 
մի հասարակության մեջ, որտեղ 
ապագա մանկավարժներին ծաղրում 
են, փորձում կոտրել, պնդում են, 
որ ուրիշ մասնագիտություն պիտի 
ընտրի կամ ընտրեր. սովորական 
դասատու է դառնալու, ամսական 
հիսուն հազարի հույսով պիտի 

գոյատևի, թող գնա, ծրագրավորող 
կամ դիվանագետ դառնա։ Նորաձև 
մասնագիտություններ են, ասում 
են։ Վերջերս իմացանք նաև, որ 
յոթանասունհինգ հազար դրամ 
աշխատավարձ ստացողները 
նորմալ կրթություն չեն ստացել։ 
Սա ասվում է այն դեպքում, երբ 
մեր ուսուցիչներից շատերը հենց 
այդքան են վարձատրվում։ Հեգնա՞նք, 
վիրավորա՞նք, ինչպե՞ս անվանենք այս 
երևույթը։
Ես, իհարկե, չեմ ցանկանում 
արժեզրկել ոչ մի մասնագիտություն, 
բայց չեմ կարող նաև թույլ տալ, 
որ նսեմացնեն ուսուցչի դերն ու 
կատարած աշխատանքը։
Ազգին փրկողները իրենց 
մասնագիտությանն ու առաքելությանը 
նվիրված ուսուցիչներն են։ Իմ 
բախտը բերել է, և ես ունեցել եմ 
նման ուսուցիչներ, բայց պետք է 
նաև ընդգծել, որ ոչ բոլորի բախտն է 
բերում։ Շփում ունենալով Հայաստանի 
տարբեր մարզերում ուսում ստացած 
մարդկանց հետ՝ հասկացել եմ, որ 
կան նաև ուսուցիչներ, ովքեր հենց 
իրենք են իջեցնում ուսուցչի վեհագույն 
կերպարի կարևորությունը։ Պարզվում 
է, որ գյուղերից մեկում վեցից ութերորդ 
դասարանի աշակերտները չգիտեն 
նույնիսկ այբուբենը։ Ցավալի է, չէ՞։ 
Իհարկե, դուք կարող եք ասել, որ 
պատճառը հավանաբար այն է, 
որ այդ երեխաները չեն սովորում 
կամ սովորել չեն կարողանում։ Այդ 
դեպքում ինչպե՞ս են նրանք կարողացել 
այբուբենը սովորել յոթօրյա 
ճամբարում։ Հարց է առաջանում. կան 
չսովորող երեխանե՞ր, չհասկացված, 
չբացատրված դա՞ս, թե՞ անուշադիր 
ուսուցիչ։ Ես ընդունում եմ, որ 
դպրոցում տրվող գիտելիքների ողջ 
պաշարը բոլորի համար հասանելի 
չէ։ Այստեղ կարևոր է նաև մտավոր 
ունակությունների, հիշողության 
գործոնը։ Բայց նորմալ, առողջական 
խնդիրներ չունեցող երեխաների՝ 
հայերեն տառերը գրել չիմանալը 
ինչպե՞ս արդարացնենք։
Թող նրանք խորապես չիմանան բոլոր 
առարկաները, բայց գոնե տարրական 
գիտելիքների պետք է տիրապետեն, չէ՞։
Ցավոք, մենք ունենք նման ուսուցիչներ, 
որոնց գերագույն նպատակը տանը 
նստած չմնալն է։ Ի՞նչ կարևոր է՝ 
երեխաներին ինչ-որ տալիք ունի 
ինքը, թե ոչ։ Այո՛, կան նաև այսպիսի 
ուսուցիչներ։
Բայց կան նաև ուսուցիչներ, ովքեր 
իրենց գոյությամբ աշխարհն ավելի 

ԱՊԱԳԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔԵՐՈՒՄ
Մի օր մենք իսկապես կկարողանանք 
քաղաքակիրթ ու խելամիտ 
հասարակություն ունենալ։ Օրերից 
մի օր մենք փայլուն հաղթանակներ 
կունենանք բոլոր ոլորտներում։ Այդ 
օրն անկասկած կգա, եթե մենք մի 
օր սովորենք գնահատել նրանց, 
ովքեր իրենց ողջ կյանքը նվիրում են 
սերունդներ դաստիարակելու գործին։ 
Մենք լավ մասնագետներ ու լավ 
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լավն են դարձնում, ավելի բարի ու 
գեղեցիկ։ Ինքնատիպ ուսուցիչներ են, 
ովքեր և՛  գիտելիքներով են փայլում, 
և՛ իրենց մարդ տեսակով։ Մեզ հենց 
նրանց նման ուսուցիչներ են պետք։ 
Եվ մենք կունենանք, էլի կունենանք 
այդպիսի ուսուցիչներ։ Ուսուցիչների 
նոր սերունդ է գալու, որոնք դուրս 
են գալու բոլոր ստանդարտներից 
և ապացուցելու, որ չկա ավելի 
պատվաբեր աշխատանք, քան 
մանկավարժինը։
Ի վերջո այն, որ աշակերտները 
դասը չեն լսում, դա միայն աշակերտի 
մեղավորությունը չէ։ Անհրաժեշտ է 
հասկանալ, որ երեխաները ռոբոտներ 
չեն, ովքեր զուրկ են մտքերից ու 
հույզերից։ Երեխաներն էլ ունեն իրենց 
խնդիրներն ու կարիք՝ խելամիտ 
խորհուրդների ու հասկացված լինելու։ 
Կարևոր է լինել ոչ միայն առարկայի, 
այլև կյանքի ուսուցիչ։ Ուսուցիչ, ով 
կկարողանա հասկանալ աշակերտի 
հոգեբանությունն ու անհրաժեշտության 
դեպքում կփակի մատյանն ու կխոսի 
աշակերտի սրտից։ Այդ բաց թողնված 
դասը հետո էլ կարող ենք լրացնել, 

բայց երեխայի թույլ տված սխալները 
գուցե և անդառնալի լինեն։
Մեզ պետք են աշակերտներին և իրենց 
մասնագիտությունն իսկապես սիրող, 
աշակերտների մեջ տարբերություն 
չդնող և մտքեր չսահմանափակող 
ուսուցիչներ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ 
մեր այդպիսի ուսուցիչների քանակը 
օրեցօր մեծանալու է։
Վճռորոշ քայլ է ուսուցիչ դառնալու 
որոշում կայացնելը։ Չգիտեմ՝ 
ապագան ինձ որ կողմ կտանի, 
բայց եթե ես ուսուցիչ լինեմ, 
ապա պիտի գիտակցեմ, որ 
ես ունեմ հնարավորություն՝ 
գիտակից ու հայրենասեր սերունդ 
դաստիարակելու, հայոց լեզվի 
և գրականության հանդեպ սեր 
ու հոգատարություն սերմանելու։ 
Եվ այդ հնարավորությունը սխալ 
օգտագործելու դեպքում ես՝ որպես 
մասնագետ, կհավասարվեմ զրոյի։ 
Ես երբեք ուսուցիչ չեմ դառնա, 
եթե վստահ չլինեմ, որ մտնելու եմ 
դասարան` որպես սիրված, երեխանե-
րին հասկացող, իր կոչմանն ու առա-
քելությանը լիարժեք նվիրված ուսուցիչ։

Իմ առջև կան լավ ուսուցիչների 
օրինակներ, և ես կփորձվեմ նմանվել 
նրանց, եթե ուսուցիչ դառնալու 
պատվին արժանանամ...

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
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Ճամփի կեսին իր տեսածն ու հոր 
պատմածները հիշեց Գեթոն, 
աչքերը պեծկլտացին, սիրտը 
կատաղությունից ճզմվեց, արյունը 
եռաց երակներում, ու դրանք 
փքվեցին պայթելու աստիճան, ինչից 
նրա տեսքն ավելի ահարկու դարձավ, 
ատամները կրճտացնելով մի կերպ 
զսպեց իրեն։
-Սարիբեկ, դո՞ւ լը զիմ մտկին իս։
-Երևի,- նույն մտահոգությամբ մռայլ 
պատասխանեց Գեթոյի առջևից 
գնացող միջահասակ երիտասարդը։
-Ըսոնց միտք ծուռ ի, զիմ սիրդ լավ 
բան չի վգայե...
Որդնավից Ղարալ տանող լեռնային 
արահետի վրա էին, ճանապարհին 
սկիզբ կար, վերջը՝ չէր երևում։ 
1918 թվականն էր՝ ռուս-թուրքական 

պատերազմի առաջին տարին։ 
Թուրք երկու- երեք ասկյար եկան 
Որդնավ ու պահանջեցին, որ գյուղի 
երիտասարդները խմբվեն ու գնան 
իրենց հետ՝ իբր ինչ-որ աշխատանք 
կատարելու։ Նույնը կրկնվեց 
երկրորդ անգամ, ու հենց այդ խմբի 
մեջ էլ հայտնվեցին Սարիբեկ ու 
Գեթևան Այվազյանները՝ երկու 
հորեղբորորդիները։
-Սարիբե՜կ, քիշի՞ս 15 թվին իմա՞լ... 
-Քիշի՜մ,- Գեթոյի հարցը բերանում 
թողած պատասխանեց Սարիբեկը։ 
-Թուրք ուր կաշին հազար տագ լը 
փոխե, էլի նույն թուրքն է... Էն վախտ 
սաղ թողին, հմգը՝ գուզին տեղ 
հանին...,- ատամների կրճտոցից օդը 
խեղճացավ։ 
-Մդկինըդ ըսե,- Գեթոյին լավ 
ճանաչելով առանց ավելորդ ժամանակ 
կորցնելու հարցրեց Սարիբեկը։ 
-Սարիբեկ, քու ձեն խորոդ է, քու երգով 
հառաջուծ էրտծողներուն խաբար ղրգե, 
թե Գեթոն կսե՝ հենց նշան իդանք, 
հասնին ու դեմուծ էրտծող ասկյարին 
գեդնին զարգին, ես լը եդնուց 
էրտծողին, որ փրգվինկ. թե չէ՝ մըր 
շապատն ուրպատից լը շուդ գիկա։
Սարիբեկը մի պահ լռեց, ապա որքան 
ձայնալարերում ուժ կար երգեց.
-Մեզի տանին «վար ու ցանի», 
Խոպը զարնվավ ժեռ քարի։ 
Գեթոն կսե՝ Էս ի՞նչ զուլում, 
էգավ, դիբավ, մըր ջանին։
Հառճի շարկեն էրտծող դղեք, 
Հենծ որ նշան ձզի տանք, 
Հասեկ, բռնեկ հառճի շանը, 
Մենկ՝ եդինի հախեն գանք...
Առաջին շարքից պատասխան եկավ.
-Թե որ Գեթոն մզի հեդ է, 
Մենք վախնալու բան չունինք: 
Էնոր ուժին ժեռ քար, թե լեռ, 
Դիմանալու ճար չունին...
Մոտ 22-ամյա մշեցի Գեթոն ամենքին 
էր հայտնի իր ուժով. եզան լուծը, որ 
եզը հազիվ էր քարշ տալիս, նա ձեռքում 
ճիպոտի պես էր շարժում։ Նրա մասին 
լեգենդներ էին հյուսվում...
Մի փոքր էլ գնացին ու մի հարմար 
տեղում Գեթոն նշան տվեց, թե 
ժամանակն է։ Նույն պահին առջևից 
գնացող երկու տղամարդիկ 
հարձակվեցին իրենց առաջնորդող 
ասկյարի վրա, նրան խեղդեցին, 
զենքը վերցրին ձեռքից ու գլորեցին 
սարն ի վար, իսկ այդ նույն պահին 
Գեթոն վերջից եկող երկու ասկյարին 
տապալեց ու մի հսկա քար տեղից 
պոկելով գլորեց նրանց վրա։ Հետո 
փոխարեն փախչելու, շարունակեցին 
ճամփան՝ դեպի Ղարալ, ուր էլ տանելու 

ՄՇԵՑՈՆՑ 
ԳՅՈՒՂԻ 
ԼԵԳԵՆԴԸ՝ 
ԳԵԹՈՆ
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էին իրենց։ Իրենք փրկվեցին, բայց դեռ 
գործն ավարտված չէր. չէ՞ որ իրենցից 
առաջ մի խումբ տղամարդկանց էլ էին 
տարել։ Նախ պետք էր հասկանալ՝ 
նրանք ո՞ղջ են արդյոք, թե ոչ, ապա 
մտածել՝ ինչպես ազատել նրանց։ Դրա 
միակ տարբերակը՝ գնալ այնտեղ, ուր 
կարող էին նրանց տարած լինել, իսկ 
այդ տեղի մասին նրանք իմացել էին 
թուրք ասկյարների խոսակցությունը 
լսելով։
Գնացին-գնացին ու հասան լեռան 
գագաթին՝ «Ղարալվա գլուխ» կոչված 
տեղին, որտեղից ամբողջ գյուղը 
երևում էր։ Թաքնվեցին ու սկսեցին 
հետևել գյուղի շարժին։ Սպասեցին 
մինչև երեկո, ու արդեն պարզ էր, 
թե որտեղ էին մյուսները։ Մնում էր 
միայն հասկանալ, թե ինչպես պետք 
է ազատեին նրանց. զենք կար, բայց 
ախր, դա դեռ պետք է կարողանային 
գործածել... Մինչև թեժ քննարկում էր 
գնում՝ ինչ անել ու ամենքն իր հերթին, 
թե դրանից դուրս մի բան էր ասում, 
նկատեցին, որ Սարիբեկը լուռ է, իսկ 
Գեթոն չկա...
Գեթոն միայնակ իջել էր այն ախոռը, 
որտեղ թուրքերը պահում էին հայերին։ 
Ախոռը երկու հոգով էին հսկում՝ մեկը 
մուտքի մոտ էր, մյուսը՝ հակառակ 
կողմում։ Վերջինս մութն ընկնելուն 
պես մեջքը դեմ էր տվել ախոռի 
պատին ու երազներով էր տարվել, 
դրա համար էլ Գեթոն նրա կողմից 
մոտեցավ ախոռին, ու այդ պահին 
ասկյարի արթնանալն ու հավետ քուն 
մտնելը մեկ եղավ։ Հետո բարձրացավ 
կտուր, այնտեղից էլ մի ցատկով 
գետնին փռեց մուտքը հսկողին։ Դուռը 
կոտրեց ու ներս մտավ։ Գյուղացիները 
տեսնելով նրան, սկսեցին ուրախ 
բացականչել, սակայն Գեթոյի սաստող 
հայացքը բոլորին զգաստացրեց: 
Ախոռում փակված գյուղացիներն էլ 
հաստատեցին թուրքերի ոչ բարի 
մտադրությունների մասին։ Ու շտապ, 
բայց անաղմուկ դուրս եկան բոլորն ու 
շարժվեցին դեպի սարը։ Երբ հասան 
մյուսներին, ուրախության կանչերին 
զուգահեռ Գեթոյի հրահանգով 
սկսեցին բացականչել.
- Ռուս գյա՜լ դի, ռուս գյա՜լ դի...,- 
զուգահեռ օդ կրակելով՝ ասկյարներից 
խլած զենքերից։
Քիչ անց մթի մեջ լսվեց թուրքերի 
սարսափած աղաղակները, որ մի-
մի ճրագ առած այս ու այն կողմ էին 
փախչում՝ լսելով, թե ռուսը գալիս է...
Այսպիսով Գեթոյի շնորհիվ 
փրկվածներն ու նրանց սերունդները 
հաստատ համոզվեցին, որ թուրքի 

խոսքին թեկուզ դարեր անցնեն, չի 
կարելի հավատալ։ Իսկ Գեթոյի ուժն ու 
քաջությունը սերնդեսերունդ անցնելով 
չմոռացվեց։

Հ.Գ.
Սա իրական պատմություն է, որն ինձ 
է հասել պապիս՝ Սարիբեկ Այվազյանի 
որդի Գրիշա Այվազյանի միջոցով, ում 
էլ պատմել է իր հորեղբայր Ավագը։
Երգը, որով Սարիբեկը նշան էր տալիս, 
իրականում եղել է այլ, սակայն, ցավոք 
այն չի պահպանվել, այդ պատճառով 
իրապատման մեջ եղածը հորինեց 
նրա ծոռը՝ ես...
Որդնավ գյուղն այժմ Լոռու 
մարզի Ջրաշեն գյուղն է, Ղարալը՝ 
Կաթնաջուրը։

ՄԱՐԱՏ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
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ՄԵՆՔ ԱՍՈՒՄ 
ԵՆՔ, ԹԵ 
ԱՊՐՈՒՄ ԵՆՔ
Մեռնող օրվա աշխույժից թուլացած 
նստած եմ իմ սիրելի  ճոճանակին, 
ու  հաստ պարանները հետ ու առաջ 
անելով ստեղծում են անրջային 
մտքեր: Վերջալույսի արևի վերջին 
ճառագայթները ծառերի տերևների 
միջով թափանցելով շոյում են դեմքս՝ 
կարծես օրհնելու իմ այդ խաղաղ 
թռիչքը: Ներքին մի մղումով հանկարծ 
զգացի, թե որքան օրհնված է երկիրս, 
թեկուզ իր այդ ժայռային կերպարանքի 
մեջ:  Որքա՜ն բերկրանք կա արևի մեջ 
ու այդչափ  խոստում՝ հողի: Ինչքա՜ն 
նպատակ ջրի և որքա՜ն խենթություն 
օդի մեջ: Ի՜նչ շնորհված եմ, որ հենց 
այստեղ եմ ծնվել՝ այս հողի վրա, և 
հիմա ընկղմված եմ այս ճոճանակի 
մեջ ու...
Ինձ մի պահ շոյված զգացի իմ այդ 
մտքերից, ու ձեռքս կողքիս սկսեց 
փնտրել գրիչս՝ պատմելու տատիցս 
լսած այն հին հեքիաթներից  այդ 
օրհնված երկրում ապրող-ապրած 

այն պարզ, հասարակ մարդկանց ու 
նրանց խաղաղ, անվրդով կենցաղի 
մասին: Ամփոփման նման մի պահ 
ուղեղիս միջով անցավ օրս. հրաշալի 
էր, վաստակած, խաղաղ... խաղա՞ղ...
Մտորումներիս թելը հանկարծ կտրեց 
գնացքի վագոնների անվերջանալի 
վարգը. «Տգլին, տգլին, տգլին...», 
և տատիս հին-հին հեքիաթների 
մասին մտքերը աներևութացան արդի 
տպավորությունների քողի տակ, 
անրջայինը փոխվեց իրականի:
Երբ ես փոքր էի, այդ գնացքն էլի գնում 
էր, երբ մեծացա իմ մանկության «պու՜ 
չըք-չըք»-ը էլի անցնում էր մեր տան 
մոտով, երբ տխուր էի, էլի գնացքը 
գնում էր, երբ մեծացա, նա նորից կար: 
Երբ ես չկայի, ասում են՝ նա անցնում 
էր այստեղով: Հիմա ես կամ ու արդեն 
երկար տարիներ է, ինչ նրան ամեն օր՝ 
նույն ժամին, հավատարիմ կերպով 
դիմավորում եմ այս նույն ճոճանակին 
նստած: Եվ այդ գնացքները, որ միշտ 
գնում-գալիս են մեր տան մոտով, մի 
տեսակ այնքան հարազատ էին դարձել 
ինձ: Բայց վերջին ժամանակներս 
այդ գնացքները շատ հաճախ են 
սկսել անցնել այստեղով: Նույնիսկ 
գիշերները երբեմն վեր եմ թռչում 
գնացքների շչակների ձայներից 

ու հասկանում, որ էլի  զենք են 
տեղափոխում: Եվ այն գնացքն էլ, որ 
մի քիչ առաջ անցել էր դիմացովս ու 
խռովել էությունս, նույնպես բեռնված 
էր տանկերով և այլ ռազմական 
տեխնիկայով: Հիմա, երբ այդ գնացքն 
ամեն անգամ անցնում է այստեղով,  
երակներիս մեջ մի պահ կանգ է 
առնում արյունս, որպես պատերազմի 
ցավը ժառանգած ու խաղաղության 
գինն իմացող ժողովրդի զավակ:
Մենք ասում ենք, թե ապրում ենք 
խաղաղ Հայաստանում: Ու մենք 
ասում ենք դա այն ժամանակ, երբ 
ցանկացած պահի միացնում ես 
հեռուստացույցը, լսում ես, որ էլի մի 
երիտասարդ զոհվեց սահմանին, որ 
նա ընկավ հերոսի մահով, բայց ի՞նչ 
կապ ունի: Նա երևի երազանքներ 
ուներ, չէ՞, քույր, եղբայր, ծնողներ, 
սիրելիներ, որոնց ոչ մի հետմահու 
տրված մեդալ երբեք չի մխիթարի: 
Հնարավոր է՝ նա այս երկրի 
ապագա մեծ գիտնականն էր կամ 
արվեստագետը, կամ էլ թեկուզ 
շարքային մեծ քաղաքացին: Միևնույնն 
է, նրա գոյությունը սովորական չէր 
կարող լինել այս երկրի համար: 
Բայց հիմա դա այլևս էական չէ, 
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որովհետև նա այլևս չկա, որովհետև 
ինչ-որ տեղ, ինչ-որ աչքեր հավերժ 
արցունքոտ կմնան, թեկուզ այն 
ժամանակ, երբ հեռուստացույցը էլ մահ 
չգուժի, որովհետև դեռ կան մարդիկ, 
ովքեր ապրում են խաղաղության ու 
պատերազմի այս ոլորանում, ովքեր 
ամեն բացվող օրվա հետ գոյության 
կռիվ են մղում, որովհետև դեռ կան 
շատ որովհետևներ...
Ես վախենում եմ այս տեսակ 
խաղաղությունից: Ավելին՝ ես մերժում 
եմ այսպիսի խաղաղությունը: Եվ սա 
ասում եմ այն հայի հոգու խորքից, 
ովքեր խաղաղության արժեքն իրենց 
ես-ի մեջ ժառանգած են ծնվում: Ու 
մենք բոլորս այդպիսին ենք ծնվում: 
Դա հայ տեսակի գենի հենքն է 
կազմում: Թշնամու այս տեսակ 
անսանձ լրբությունը ոտնձգություն է 
հենց այդ գենի նկատմամբ, ոչ թե զուտ 
զինադադարի խախտում:
Հազարամյակների այս խաղաղ 
պատերազմներն արդեն որքան 
ժամանակ է հոգնեցուցիչ են դարձել: 
Թվում է՝ բնությունը ամեն ինչով օժտել 
է այս հողը, որ մարդիկ երջանիկ 
ապրեն ու արարեն, բայց այս երկիրն 
անընդհատ տնքում է պատերազմների 
մեջ: Բնավ հարկավոր չէ մեղքը միայն 
նախախնամության վրա գցել: Գուցե 
մենք ինքներս մեր մտածելակերպով, 
կենցաղով և արարքներո՞վ ենք հասել 
դրան: Հայրենիքի համար մահը միշտ 

ամենավեհ արժեքն է համարվել 
մեր մեջ, իսկ կյա՞նքը, ո՞ւր մնաց 
կյանքը... Ե՞րբ ենք մենք սկսելու ապրել 
հայրենիքի համար, այլ ոչ թե մեռնելու: 
Ե՞րբ ենք մենք դադարելու տառապել 
գլոբալիզացիայով ու սկսելու մի քիչ 
ավելի ազգային մտածել:
Մի ընկեր ունեինք. միշտ սարսափելի 
բարկանում էր, երբ տեսնում էր 
բրիտանական, ամերիկյան, կամ այլ 
երկրի դրոշներով հագուստ էինք կրում: 
Ասում էր. «Ոնց կարելի ա նման բան 
անել: Քանի հազար տարի ա մեր 
արժեքների պահպանման համար 
կռիվ ենք անում, ու դուք գնում եք ուրիշ 
երկիր եք գովազդում ձեր հագուստի 
վրա: Երբևէ տեսե՞լ եք ամերիկացիները 
Հայաստանի դրոշով շորեր հագնեն:  
Ձեր ախպերները կյանքի գնով 
սահման են պահում, իսկ դուք ասում 
եք, որ ձեր ամենասիրած երկիրը 
Իսպանիան ա, և ուզում եք թողնեք 
գնաք էս երկրից...»: Մենք ասում էինք 
նրան, որ իր հայրենասիրությունը 
երբեմն ազգայնամոլության է հասնում, 
իսկ ինքը պատասխանում էր. «Փոքր 
ազգերի համար, ինչպիսին մենք 
ենք, ազգայնամոլությունը կարևոր 
պայման ա: Մեր ազգայնամոլությունը 
երբեք չի կարա աշխարհում որևէ 
ազգի խանգարի կամ չարիք ստեղծի, 
բայց կարա մեր նման փոքր ազգերի 
համար ազգապահպանման հիմք 
դառնա, խոչընդոտի ձուլմանը»: 

Հիմա նոր եմ հասկանում ընկերոջս 
«ազգայնամոլությունը»: Այս և մյուս 
բոլոր պատերազմներն էլ իրականում 
մեր արժեքների դեմ են եղել, և գոնե 
այս խառը ժամանակներում մենք 
պիտի ավելի ևս փորձենք ազգային 
մտածել...
...Մեռնող օրվա աշխույժից թուլացած 
նստած եմ իմ սիրելի  ճոճանակին, 
ու  հաստ պարանները հետ ու առաջ 
անելով ստեղծում են անորոշ մտքեր: 
Վերջալույսի արևի ճառագայթները 
սկսել են ավելի թույլ ջերմացնել: Օդում 
քիչ-քիչ մարում է հեռացող գնացքի 
աղմուկը՝ իր հետ տանելով հայացքս 
դեպի այն վերջին կայարանը, 
որտեղից պիտի հետ գան գնացքները:
Հ.Գ. Գնացքները երևի միշտ կգնան 
ու կգան այստեղով: Այն ժամանակ, 
երբ ուրախ ես կամ տխուր, փոքր 
ես, թե՝ ծեր, ժամը 3-ն է, թե՝ 12-
ը, հեքիաթում ես, թե՝ իրական 
կյանքում, միևնույնն է՝ գնացքները 
միշտ գնում են: Ժամանակի մեջ 
այդ հավերժ ընթացքն իրականում 
այնքան սովորական է թվում: Բայց 
կա մի բան, որ  ժամանումն ավելի 
սպասված է դարձնում, թե ի՞նչ կբերեն 
իրենց հետ այս անգամ գնացքները. 
խաղաղություն, թե՞...

Օգոստոս, 2014թ.

ՇՈՒՇԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ 
ԿՈՐԻԶԸ ԴԱՌՆ Է
Շունչը պինդ չպահեր, մի օր հանգիստ 
շունչ քաշեր քաղաքը...
Մարդիկ բարությամբ լի աչքերով 
նայեին իրար, պարզը շատ լիներ ու 
թե լիներ, կնայեիր մարդու դեմքին, 
կկարողանայիր կարդալ հոգին, 
կտեսնեիր խիղճը։ Կերևար էն խիղճը, 
որ օրեցօր ավելի է մխրճում խորքը, 
որ վախենում է ցույց տալ, պարզապես 
վախենում է, որովհետև խիղճը, 
շատերն իրենց սրտի փոքրությամբ, 
կդարձնեն խեղճ, որ արդարացնեն 
սեփական ես-ը։ Արդյունքում` 
թեթևանում են իրենք, ծանրանում է 
քաղաքը։ Քաղաքը ծանրություն չի 
սիրում (ում պետքն է` սիրում է, թե 
ոչ), բայց տանում է մարդու բնույթի 
ծանրությունը, դիմում է բնության 
օգնությանը ու մի կերպ ձգում է շունչը։ 

Ո՛չ քաղաքն եմ, ո՛չ 
բնությունը, տանել չեմ 
կարող։
Փողոցում քայլելիս 
մանուկներին եմ 
նայում, էլի նրա՛նք են 
իսկականը, մաքուրը։ 
Տեսե՞լ եք՝ ինչպես են 
նայում. նայում են կա՛մ 
խանդավառ աչքերով, 
«մարդիկ որքա՜ն լավն 
են» ասող ժպիտով, 
կա՛մ էլ զարմացած 
հայացքով։ 
Երեխաներին 
նայելիս միշտ 
ժպտացեք, չգիտենք՝ 
երբ կճանաչեն 
մեծամասնությանը, 
այդ պահից 
կհեռանան 
հեքիաթային 
աշխարհից ու 
կհասկանան, որ գուցե 
զարմանալ չէ, այլ 
զայրանալ էր պետք։ 

Փոքրամասնու-
թյու՞նը... Անկախ 
իրենից դառնում է 
որոշյալ և ուսերին 
դրած քարշ է 
տալիս ժանգոտ 
մեծամասնության 
մեղքը՝ չդադարելով 
հուսալ, որ մի օր 
ազնվությունը 
գերակշռող կլինի, 
վստահությունը 
վախով չի չափվի, 
փողոցը լուսավորողն 
էլ լուսամփոփը չի 
լինի, որ կշատանա 
այն տեսակը, որ 
կարողանում է կիսել 
ուրախությունը 
կողքինի, իսկ 
«կողքինն» էլ արդար 
ճանապարհով  
կհասնի հաջողության՝ 
լոկ ինքն իրեն 

ապացուցելու համար, ոչ ուրիշի աչքը 
հանելու։
Եվ լինում է պահ, որ նորից հավատում 
եմ, որ մարդիկ սիրուն են, հետո նայում 
եմ շուրջս ու տեսնում այն օրինակը, 
որ կա, օդը բռի մեջ է պահում և ուր 
որ է` խեղդելու է... Ու ես կծկվում եմ 
լացելու չափ. օդը ինձ չի հերիքում, իսկ 
քաղաքը սովորել է, ցավոք, որոշիչը 
մեծամասնությունն է։
Մինչև ե՞րբ երազել բարի մարդկության 
մասին, գունավոր շենքերով խաղաղ 
քաղաքի մասին, որտեղ լուսատուները 
մարդիկ են, որոնց մեջ մանկությունից 
մի կայծ մնացել է։

ՆԱԶԵԼԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Ես կյանքումս առաջին անգամ 
հասկանում էի, որ կյանքն ինձնից 
վերջնականապես խլում է այն, ինչ 
սիրում եմ...
Ես կյանքումս առաջին անգամ էի 
հասկանում, որ կորցնելու եմ տունս, 
ու, որ տանս հետ մանկությունս եմ 
թողնելու ու գնամ, տանս պատերի 
ներսում հին օրերի ջերմությունն եմ 
թողնելու ու գնամ...
Ես կյանքումս առաջին անգամ էի 
զգում, բայց երանի չզգայի...
Ամբողջ գիշեր գյուղ` Նորավանը, 
կարծես մեռած լիներ, հանգել էին 
բոլոր լույսերը, լռել էին բոլոր ձայները, 
ու մթության մեջ կրակոցների ձայներն 
էին աղաղակում։ Ու քաջ գիտակցում 
էի, որ կրակոցների աղմուկի ներքո 
զոհերն էին ավելանում, տղերքը 
ընկնում էին կրակոցի անիծյալ ձայնի 
հետ միասին։

Մեզ հանում են մեր երկրից...
Քիչ-քիչ պակասեցնում են մեր 
երկիրը...

ՎԱՐԴԻԿ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆՄԵԶ ՀԱՆՈՒՄ ԵՆ 
ՄԵՐ ԵՐԿՐԻՑ...

https://www.17.am/author/1608699ff28542f90369b22e2b2846346c447e2f/
https://www.17.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%ab%d6%81/
https://www.17.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%ab%d6%81/


26 Տասնյոթ | Աշուն - 2022

ԱՅՍՕՐ 
ԿԻՐԱԿԻ Է
-Ա՜ստղ, էսօր կիրակի ա,- ինձ 
քնից հանելով ասում է Մարինը` 
ընկերուհիս:
Դե, եթե կիրակի է, նշանակում 
է պետք է գնանք «Խաչ»: «Խաչ» 
ասվածն իրենից ներկայացնում է 
մի մատուռ, ավելի ճիշտ, մատուռի 
ավերակներ: Եթե չեմ սխալվում, 
մատուռը 16-րդ դարի կառույց է: 
Տարածքը, որտեղ գտնվում է Խաչը, 
գյուղացիներն անվանում են Կալեր: 

Մատուռի շրջակայքը պատված է 
գոմաղբով և զանազան անպետք 
իրերով: Չգիտեմ, մարդիկ ինչու են 
որոշել այդ սուրբ վայրը «զարդարել» 
աղբով: Ենթադրում եմ, որ դրա 
պատճառն այն է, որ մեր շրջանում 
մարդիկ հեռացել են հավատքից, ու 
գյուղում շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր 
եկեղեցի են հաճախում կամ գոնե որոշ 
չափով հավատում են Աստծուն: Այդ 
մարդկանցից է նաև տատիկս` Ամայը: 
Հիվանդության ու մի քիչ ծեր լինելու 
պատճառով (չեմ կարողանում նրան 
ծեր անվանել) նա չի կարողանում 
եկեղեցի գնալ, բայց երբ ես մոռանում 
եմ կամ ձևացնում եմ, թե մոռացել եմ, 

որ կիրակի է, Ամայն ասում է.
-Ամայ ջան, (մեկ-մեկ այդպես է ինձ 
դիմում), մոմ վեր կալ, քինյա Խաչը, 
մոմ վառի իմ իրեսը Իրա (Աստծո) 
վետի տակը:
Մեր ուխտատեղին հասնելու համար 
հաճախ մեզնից գերբնական ուժ է 
պահանջվում, և հատկապես այն 
ժամանակ, երբ եղանակը անձրևային 
է: Այնպիսի ցեխ է լինում, որ մինչև 
ծնկները ցեխի մեջ ենք խրվում: 
Երբեմն ստիպված ենք լինում թռչել 
սրա-նրա այգու ցանկապատի գլխով ու 
գողեգող ուրիշի տարածքով հասնում 
մատուռին: Թեև ամեն կիրակի 
այնտեղ ենք լինում, բայց ամեն անգամ 
ծանր ենք տանում, երբ տեսնում 
ենք մատուռի տխուր կերպարանքը: 
Տարածքում միշտ ուժեղ քամի է 
լինում, ու պատահում է մոմ վառելուց 
հետո չենք կարողանում առանց 
ընդհատելու աղոթել, որովհետև 
քամին անընդհատ հանգցնում է մոմը, 
և մենք ստիպված ենք լինում կրկին 
վառել: Նույն դժվարությամբ մենք 
տուն ենք գնում: Այսպիսով թեև մեծ 
դժվարությանը, մենք կատարում ենք 
մեր քրիստոնեական պարտքը:
Սա ինձ ու ընկերուհուս համար 
սովորույթ է դարձել, որն ընդօրինակել 
ենք մեր մեծ քույրերից:
Մենք ստիպված ենք լինում այդ 
դժվարին ճանապարհը կտրել-
անցնել, որովհետև մեր գյուղում` 
Գետահովիտում, չկա եկեղեցի, չնայած 
այն բանին, որ մեր գյուղը համարվում 
է Իջևանի շրջանի ամենամեծ 
գյուղերից մեկը: 
Այսօր կիրակի է, Խաչ գնալու 
ժամանակն է:

ԱՍՏՂԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

https://www.17.am/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%a7-2/
https://www.17.am/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%a7-2/
https://www.17.am/author/ff7de7bda463b0b693775b7e0a2d6097bee97449/
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