
Դայջեսթ

Ձմեռ - 2022/23

ՏԱՍՆՅՈԹ



16

10 - 15

6 - 7Արարատ

Գեղարքունիք

Լիլիթ Ավանեսյան

Տատյանա Ոսկանյան

Մարիամ Տոնոյան

Արցախ

Վահագն Խաչատրյան

Աննա Մակունց

Աստղիկ Քեշիշյան

24Սյունիք

Լիլյա Գևորգյան

Բովանդակություն

25 - 27Տավուշ

Մերի Առաքելյան

Վերա Սահակյան

8 - 9Արմավիր

Անի Հարությունյան

18 - 19Երևան

Սաբինա Դավթյան

20 - 22Լոռի

Սեդա Մխիթարյան

Մելինե Հայրապետյան



6 Բարև, ես Լիլիթն եմ, և ես Արցախից եմ

7 Աշխարհը մեկ Աստված ունի, և Նա ապրում է Արցախում

8 Ձյունը

9 Վահեի այգին մեծանում է

10 Մարդասիրությունը վեհ առաքելություն է, ամեն մեկն այն իր մեջ պետք է կրի

12 Արցախը շրջափակված է թշնամու կողմից

13 Տրնդեզը Արցախի Մոխրաթաղ գյուղում

14 44...

16 Անտեր մնացած խանութը

18 Հայացք դեպի անցյալ

20 Նրանք չեն մոռանում մեր ծննդյան օրը, պարզապես ծերանում են

22 Արտասովոր սովորականություն

24 Ես այս քաղաքինը չեմ

25 Խաղաղությունն ու պատերազմը տեսել եմ գյուղում

26 Ձմեռային զրույց

27 Երկխոսություն մեր գյուղի` Բաղանիսի մասին

Բովանդակություն



Լուսանկարները` 

Սերյոժա Առաքելյանի, Հռիփսիմե Եղիազարյանի, 

Վահագն Խաչատրյանի, Աստղիկ Քեշիշյանի, Անուշ Աբրահամյանի, Լուսինե Բաբայանի



 © «Մանանա» կրթամշակութային կենտրոն

Էլ. փոստ. 17am.reporter@gmail.com

www.17.am, www.mananayouth.org 



6 Տասնյոթ | Ձմեռ - 2022/23

Հադրութը և շրջակա տարածքները:
Այս ամենի պատճառով ես 
ընտանիքիս հետ դուրս եկա իմ 
հարազատ գյուղից՝ վերադառնալու 
հույսով: Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան 
իմացա, որ պատերազմը վերջացել է, 
բայց չգիտեի, որ դրա դիմաց պետք է 
Արցախը տանք հակառակորդին:
Երբ իմացա այս մասին, մարմնովս 
մեկ սարսուռ անցավ, ես փորձում 
էի չհավատալ, բայց ավաղ, չէր 
ստացվում:
Սակայն Արցախ աշխարհի 
տառապանքներն այսքանով 
չսահմանափակվեցին: Հիմա 
արդեն 58 և ավել օր է, ինչ թշնամին 
դավադրաբար փակել է Արցախը 
Մայր Հայաստանին կապող 
միակ ճանապարհը: Թշնամին 
պարբերաբար անջատում է 
Ստեփանակերտի լույսը, գազը, 
և դրա պատճառով հազարավոր 
երեխաներ չեն կարողանում հաճախել 
դպրոց, մանկապարտեզ: Բլոկադայի 
պատճառով Արցախում սկսել է 
ճգնաժամ, բայց արցախցին այնքան 
հզոր է, և այնքան կամք ունի, որ չի 
պատրաստվում հանձնվել:
Ես հիմա ինձ վատ եմ զգում, քանի որ 
այն ժամանակ գոնե կարող էի գնալ 
Արցախ, բայց հիմա չեմ կարող, քանի 
որ միակ ճանապարհը դեպի Արցախ 
փակ է թշնամու կողմից:

Ես հույս ունեմ, որ շուտով կավարտվի 
այս մղձավանջը, և արցախցին 
հաղթանակած դուրս կգա այս 
պայքարի միջից ևս: Ես որպես 
արցախցի կոչ եմ անում, որ ինչ էլ լինի, 
ինչ փորձություններ էլ լինեն, մեկ է, 
չպետք է կոտրվենք, այլ պետք է ավելի 
ուժեղ գտնվենք և համախմբվենք, 
որպեսզի կարողանանք պաշտպանել 
մեր իրավունքները, և ի վերջո այն 
հողը, որի համար հազարավոր 
հայորդիներ իրենց կյանքը զոհեցին: 
ՀՊԱՐՏ ԵՄ, ՈՐ ԱՐՑԱԽՑԻ ԵՄ:

ԼԻԼԻԹ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

ԲԱՐԵՎ, 
ԵՍ ԼԻԼԻԹՆ ԵՄ 
ԵՎ ԵՍ ԱՐՑԱԽԻՑ 
ԵՄ
Իմ մանկությունն անցել է աշխարհի 
ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկում` 
Արցախում: Ես 12 տարի ապրել ու 
մեծացել եմ Արցախի գողտրիկ մի 
անկյունում` Մեծ Շենում: Վեց տարի 
սովորել եմ հարազատ գյուղիս 
դպրոցում, որը կրում է Սասուն 
Դավթյանի անունը: Ես իմ գյուղից 
ունեմ շատ հիշողություններ, իմ կյանքի 
լավագույն 12 տարիներն անցել 
են հենց այդ գյուղում: Ունեմ շատ 
ընկերներ, որոնց թողել եմ այնտեղ, 
բայց գիտեմ, որ դեռ հանդիպելու եմ 
նրանց:
2020 թվական, աշուն, սեպտեմբերի 
սկիզբ... Բոլորն ուրախ գնում էին 
դպրոց, գնում էին չմտածելով, թե 
հետո ինչ կլինի: Եվ ահա եկավ 
չարաբաստիկ օրը’ սեպտեմբերի 
27, առավոտյան ժամը 7:30 րոպե, և 
բոլորը խուճապահար եղած փորձում 
են փրկել իրենց կյանքը, քանի որ 
թշնամին ամբողջ ուժով հրետակոծում 
էր Ստեփանակերտը, Շուշին, 

https://www.17.am/author/072d7e0b9443c82e233ec2d6e843eac184db9499/
https://www.17.am/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d6%87-%d5%a5%d5%bd-%d5%ac%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%a9%d5%b6-%d5%a5%d5%b4-%d6%87-%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab%d6%81-%d5%a5%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d6%87-%d5%a5%d5%bd-%d5%ac%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%a9%d5%b6-%d5%a5%d5%b4-%d6%87-%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab%d6%81-%d5%a5%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d6%87-%d5%a5%d5%bd-%d5%ac%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%a9%d5%b6-%d5%a5%d5%b4-%d6%87-%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab%d6%81-%d5%a5%d5%b4/
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ցավից. այն շողի նշույլը, որը 
փափագում էի իմ մանկական հոգում, 
հիմա բանտված է։ Փակ է այն միակ 
կյանքի ճանապարհը, որով ես պետք 
է գնայի իմ հայրենիք ու փարվեի 
լանջերին վեհ...
Ես գիտեմ, որ շատ դժվար է, և անհնար 
է, որ ամեն բան այսքան վատ լինի, 
անարդար է, բայց աշխարհը լուռ է, 
կարծես ոչինչ չի եղել։ Իմ կյանքի ամեն 
մի առավոտ սկսվում է իմ Արցախ 
աշխարհի միակ ճանապարհով, որտեղ 
ապրում են 120 հազար մարդիկ՝ 
շրջափակված ազերիներով։ Նրանք 
զգում են մահվան շունչը, սակայն չեն 
լքի իրենց հայրենիքը։ Իհարկե, չեմ 
թաքցնում, որ ամեն առավոտ և երեկո 
տեսնում եմ մորս կարոտը, ցավը, 
տառապանքը, ու նրա աչքերից հոսող 
արցունքներից գոյացած գետը, որը 
ավելի է փոթորկում իմ հոգին։
Երազում եմ, որ իմ ծնողների 
հետ նորից ձեռք-ձեռքի բռնած` 
դեռ կքայլենք մեր ազատ կյանքի 
ճանապարհով։
...Եվ մենք զատված ենք, գուցե 
մասնատված, կիսատված գուցե: Ճիշտ 
է, մեզ չար մարդիկ ու պատերազմն են 
զատել իրարից, սակայն մենք զատված 
ու հեռացված ենք ժամանակով: Ու ես 
չեմ դադարում սպասել մեր հեռավոր, 
մեր բաղձալի կյանքի ճանապարհի 
բացմանը։
Հայության մեռած հույսերը հարություն 
են առնելու իմ Արցախում։ Եվ միայն 
կարոտի, ցավի ճիրաններում եմ 

հասկանում, որ կյանքում ոչինչ չի 
փոխվում, և ժամանակը չի բուժում, այլ 
ավելի է խորացնում հոգուս ցավը առ 
Հայրենիք։ Իմ կյանքի ճանապարհը 
շեղվեց իր ուղուց... Իմ կյանքի 
իմաստը, իմ Հադրութը մնաց հեռվում 
և գերության մեջ... Բայց աշխարհը 
մեկ Աստված ունի, և Նա ապրում է 
Արցախում։
Իմ Արցախ, դու դեռ կերտելու 
ես քո պատմությունը, տոնելու 
ես հաղթանակդ, և իզուր չեն քո 
զավակները իրենց վերջին շունչը 
թողել լանջերիդ... Ճանապարհը 
դեպի Հայրենիք` իմ կյանքի իմաստն 
է, իսկ իմ Արցախը` ողջ էությունս։ 
Թող մեզ ներեն երկնքի զավակները, 
թեպետ Աստծո ջերմ գրկում, բայց 
կտեսնեն դեռ հայրենիքի փառահեղ 
հաղթանակը։ Այս պատերազմը դեռ չի 
ավարտվել, մեր կյանքի ճանապարհը 
դեռ փակ է, այն կբացվի և կավարտվի 
հայի փառահեղ հաղթանակով։

Իսկ դուք տեսե՞լ եք
Մի կտոր հողում, այսքա՜ն երազանք։
Մի կտոր հողում, այսքան դառնություն,
Այսքան վիշտ ու ցավ...
Մի կտոր հողում այսքան կիսատ 
կյանք...
Իմ փոքրիկ սրտում
Այսքան մեծ կարոտ և փակ 
ճանապարհ...
Սպասիր ինձ, Արցախ...

ՏԱՏՅԱՆԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

Ես մի թռվռուն ու երազանքներով լի 
աղջնակ եմ, որն ապրում էր Արցախ 
աշխարհի սրտում` Հադրութի Մեծ 
Թաղերում։ Իմ մանկությունն անցել 
է դրախտում, քանի որ Հադրութը 
երկրային «դրախտ» է։ Ես շատ լայն 
ու հետաքրքիր շրջապատ և մեծ 
գերդաստան ունեի իմ բնակավայրում։ 
Իսկ բնությունն ասես կախարդական 
լիներ, որը չորս կողմից շրջապատված 
էր վանքերով ու եկեղեցիներով։ 
Սովորում էի գերազանց ու հաճախում 
տարբեր խմբակներ։ Իմ կյանքի 
տասներկու տարիներն անցել են 
այնտեղ, և իմ ապուպապերը ապրել 
ու արարել են Արցախ աշխարհում։ Ի 
դեպ, իմ նախապապն ապրել է 126 
տարի, պապիկս շատ էր պատմում 
նրա մասին։ Այնքան երջանիկ և անհոգ 
էի... Սակայն իմ կյանքի ճանապարհը 
շեղվեց իր ուղուց...
Ո՞վ իմանար, որ 2020թ սեպտեմբերի 
27-ը կլինի իմ վերջին երջանիկ 
մանկական լուսաբացը։ Չարաբաստիկ 
պատերազմի պատճառով մենք 
կկերտենք կյանքի նոր ու դաժան 
ճանապարհ՝ թողնելով ամեն ինչ... 
Հոգու ինչ մեծ ցավով և դառնացած 
կարոտով հեռացա ես հայրենիքիցս՝ 
թերթելով մանկությանս էջը։ Ես 
չգիտեի, ու իմ ամենավատ երազում էլ 
չէի կարող պատկերացնել, թե կարող 
եմ հեռանալ այն ճանապարհից, 
որտեղ կատարել եմ իմ առաջին քայլը, 
ասել իմ առաջին բառը։
Հիմա հոգիս փոթորկվում է խորը 

ԱՇԽԱՐՀԸ ՄԵԿ ԱՍՏՎԱԾ ՈՒՆԻ, 
ԵՎ ՆԱ ԱՊՐՈՒՄ Է ԱՐՑԱԽՈՒՄ

https://www.17.am/author/d2be057367d455d4d080f6614a1468f32192bd0e/
https://www.17.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d6%87-%d5%b6%d5%a1-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a1/
https://www.17.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d6%87-%d5%b6%d5%a1-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a1/
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ժամանակ հիմնականում ինչով 
էին մաքրում ձյունը: Եղանի վրա 
ամրացնում էին բարակ, ուղղանկյուն 
երկաթի կտոր` մեկ ու մեջ ճկելով 
անցկացնելով գործիքի 4 մատներով: 
Ավելի արդյունավետ ձյուն մաքրող 
սարք, անկեղծ ասած, ես դեռ չեմ 
տեսել:
Փորձում էինք արագ հասցնել ու 
առաջինը խաղալ այն հատվածներում, 
որտեղ ձյունը դեռ մարդկային 
հետքեր չէր տեսել, ու, իհարկե, դեղին 
չէր: Հայրս խնամքով մաքրում ու 
լցնում էր մի անկյունում, իսկ մենք 
վայրկյանների ընթացքում հողին 
հավասարեցնում կույտը: Եթե այն մեծ 
էր, խելամտորեն էինք վարվում` անցք 
էինք բացում ու ձյունե տուն սարքում:
Իրար ձյան մեջ թաղելուց, բերանը, 
քիթը, շորերի մեջ լցնելուց, ուտելուց 
հոգնելուց հետո անցնում էինք 
ձնեմարդ սարքելուն, հատկապես, 
եթե ձյունը «կպչուն էր»: Սովորական. 
միջին վիճակագրական, 8-10 
տարեկան երեխաներին հարիր 
ձնեմարդ էինք սարքում ավանդական 
բոլոր ատրիբուտներով` երկաթե 
դույլով, գազարով, կոճակներով: 
Վերջում փաթաթում էինք իմ գունավոր 
շարֆով, որովհետև եղբայրս ավելի 
ուժեղ էր:
Տուն էինք գնում, իհարկե, ստիպված 

ու մատները չզգալով, բայց մինչ այդ 
մամայից խոստում կորզելով, որ 
տաքանալ-չորանալուց հետո էլի էինք 
դուրս գալու: Հիշում եմ, որ ձմռանն ու 
ձյունոտ օրերին հատկապես լողանալ 
չէինք սիրում, որովհետև մայրս 
լողանալուց հետո մեզ դատապարտում 
էր տանը փակվելուն: Իսկ դուրս գալ 
չէինք կարող ոչ թե, որ կմրսեինք, 
այլ որ չկեղտոտվեինք ու գոնե մի օր 
շորերը մաքուր մնային:
Հետո, երբ գալիս էր դպրոց գնալու 
ժամանակը, սկզբում դժվար 
արթնանալու հարցը հայրս լուծում էր 
խորամանկ հնարքով. ամեն առավոտ 
բղավում էր, որ ձյուն ա եկել, իսկ 
մենք միամիտի պես ամեն անգամ 
ընկնում էինք նույն թակարդն ու լույսի 
արագությամբ թռչում անկողնուց:

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՁՅՈՒՆԸ
Կար ժամանակ, որ ձմռանը 
Հայաստանում ձյուն էր լինում: 
Դա ոչ վաղ անցյալում էր, այնքան, 
որ անգամ ես եմ հիշում: Առատ 
ձյունն իմ ու եղբորս համար միշտ 
հատուկ իրադարձություն էր, 
տոնակատարություն, ձմեռային 
ծեսի սկիզբ: Գյուղը, անսահման 
մեծ տարածության ու մեքենաների 
քչության շնորհիվ, ձյունը վայելելու 
բազմաթիվ հնարավորություններ էր 
տալիս:
Ձմեռային արձակուրդի ժամանակ 
առավոտյան շուտ մեզ արթնանալ 
էր ստիպում միայն առատ ձյունն ու 
հորս ձայնը` երեխեք, ձյուն ա եկել, 
զարթնեք: Այնպիսի արագությամբ, 
որ շուրջն ամեն ինչ արագության 
ալիքից օդ էր թռչում, հասնում էինք 
պատուհանին ու երջանկությունից 
շնչակտուր մորս կանչում, որ 
ձեռնոցներն ու շորերը բերի: 
Հայրս պատրաստվում էր բակը 
մաքրելու, իսկ մենք` «օգնելու»:
Հաստ շորերից ու դրանց քանակից 
հազիվ քայլելով, բայց հազվադեպ 
չբողոքելով, այլ` երջանիկ, ես ու 
եղբայրս ընկնում էինք դուրս: Մի 
պահ եկեք հիշենք, թե գյուղում այդ 

https://www.17.am/author/eb4ded87c1cad49d3416e63d33b05086da4e4da8/
https://www.17.am/%d5%b1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-2/
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ՎԱՀԵԻ ԱՅԳԻՆ 
ՄԵԾԱՆՈՒՄ Է
44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ 
Վահե Ասատրյանից ընտանիքը լուր 
չուներ ու համացանցով փնտրում էր 
նրան, շատ տղաներ գրում էին մորն ու 
ասում, որ Վահեն է իրենց վիրակապել 
ու դուրս հանել դիրքերից։
Երևանի պետական Հենակետային 
քոլեջի դեղագործական բաժնում էր 
սովորել ու երազում էր ատամնաբույժ 
դառնալ։ Քոլեջում սովորածն էլ 
բավականացրել էր շատ ընկերների 
կյանք փրկել դիրքերում։
Վահեի նկարին նայելիս իր 
բարությունը, պարզությունն ու 

հանգստությունը փոխանցվում 
են քեզ։ Դրան զուգահեռ, ինչպես 
մայրն է նշում, Վահեն ըմբոստ էր ու 
անարդարության դեմ պայքարող։
Երբ պատերազմն սկսվեց, Վահեն 
2 ամսվա ծառայող էր. հազիվ էր 
հասցրել հարմարվել ծառայությանը, 
զենքին ու զինվորական կոշիկներին։ 
Որպես հայրենիքի երդվյալ 
պաշտպան՝ Վահեն մեկնեց 
առաջնագիծ և մասնակցեց Ջրականի 
և Ասկերանի, այնուհետև նաև 
բերդաքաղաք Շուշիի մարտերին։
Վիրավոր դաստակով, իր վիրավոր 
ընկերոջը գրկած՝ Վահեն փորձել 
էր դուրս գալ Շուշիի մատույցներից։ 
Ճանապարհին զանգել էր հորն ու 
ասել, որ Կժկժան ձորի հատվածում 
են ու սպասում են մութն ընկնի, որ 
նահանջեն։ Լուսաբացին Վահեն 
այլևս կապի դուրս չեկավ...
Նոյեմբերի 15-ին Կարմիր խաչի 
միջնորդությամբ Վահեի մարմինը 
տեղափոխվեց Մարտունի։ Վահեն 
զոհվեց հենց իր ծննդյան օրը՝ 
նոյեմբերի 12-ին։
Մինչ ծառայության գնալը Վահեն 
իր հայրենի Գեղարքունիքի մարզի 

Արմաղան լեռան լանջին մոտ 300 
ծառ էր տնկել՝ հիմնելով իր երազած 
այգին։ Ցանկանում էր վերադառնալ 
ու հանգստյան գոտի կառուցել այգում։ 
Նախքան ոռոգման համակարգ 
կառուցելը Վահեն տարաներով մեկ 
առ մեկ ջրում էր իր այգու ծառերը։ 
Հիմա ծնողներն են շարունակում 
իրականացնել Վահեի նպատակները. 
խնամում են այգին։ Վահեի մայրը՝ 
Լիլիթը, դեղագործություն է սովորում, 
որ դեղատուն բացի, ինչպես Վահեն էր 
երազում։

ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Աշխարհում կյանքը շարունակում 
է ընթանալ իր հունով, իսկ 
Արցախը շարունակում է մնալ 
լիակատար շրջափակման մեջ։
Պատերազմն Արցախում արդեն երկու 
տարի է, ինչ ավարտվել է, բայց դա 
միայն՝ առերևույթ: Իրականում այն 
չի ավարտվել: Նրա ուրվականը 
թափառում է քաղաքների ու գյուղերի 
փողոցներով, քմծիծաղում է ի տես 
խանութների դատարկ ցուցափեղկերի 
ու դարակների: Այն անկոչ հյուրի 
պես մտնում է ամեն տուն, նստում 
սեղանների շուրջ և սառնություն 
մտցնում արցախյան ջերմ ու 
սիրառատ օջախներում, տագնապի 
շղարշով պատում նրանց հանդարտ 
ու խաղաղ երեկոները։ Պատերազմը 
խաթարում է ոչ միայն մեծերի կյանքը, 
այլև տխուր երանգներ է ավելացնում  
մանկական երփներանգ աշխարհում:
Ես ծնվել, մեծացել և ապրում 
եմ Արցախում: Իմ ինքնության 
արմատները խորը ներթափանցված 
են այս հողում, որը տասնամյակներ 
շարունակ ոռոգվել է հայ զինվորի՝ մեր 
հայրերի ու եղբայրների արյամբ, նաև՝ 

նրանց արդար քրտինքով։ Եվ սա լոկ 
հող չէ ինձ համար, այլ Հայրենիք՝ 
սուրբ և անփոխարինելի:
Իմ երազանքներն իմ հայրենիքում 
պիտի իրականություն դառնային, 
քանի որ միայն նրա հետ էին  
կապված: Սակայն իմ հայրենիքն 
այսօր վիրավոր է։ 44-օրյա աղետալի 
պատերազմից ստացած վերքերը ոչ 
մի կերպ չեն ամոքվում, դրանք օրեցօր 
ավելի են խորանում և արնաքամ 
անում։ Այսօր իմ երկիրը նման է 
վանդակում փակված վիրավոր արծվի, 
որին ոչ ոք չի բուժում, չի օգնում՝ իր 
ճախրանքը վերագտնելու:
Մենք  միայն մեր երկրում  ենք 
մեզ իրապես երջանիկ զգում, մեր 
հողի վրա ենք միայն հաստատուն 
կանգնում և ներքին անսպառ ուժ 
զգում՝ ցանկացած դժվարություն 
հաղթահարելու:
Հայրենիք ունենալը, հայրենիքում 
ապրելն ու արարելը ի վերուստ տրված 
պարգև է, և դժբախտ է այն մարդը, 
ով հայրենիք չունի կամ չի զգում նրա 
արժեքը:

Միգուցե 21-րդ դարում ապրող իմ 
տարեկիցների համար տարօրինակ 
է հնչում, որ ես, ինչպես և իմ 
հազարավոր հայրենակիցները, 
չենք ցանկանում ապրել ԱՄՆ-ում, 
Ֆրանսիայում կամ Իտալիայում, 
չենք ուզում վայելել Լաս Վեգասի 
շքեղությունը, հիանալ Էյֆելյան 
աշտարակով կամ զգալ Վենետիկի 
հմայքը: Մենք այդ մասին գուցե 
երազում էինք մինչև ճակատագրի՝ 
մեզ մատուցած տհաճ անակնկալը 
և, գուցե, մեր երազանքները 
չփոխեին իրենց հասցեներն ու 
բովանդակությունը: Սակայն 
պատերազմի ուրվականը մեզ 
նույնպես հետապնդում է, խլում 
մեզնից մեր երազանքները, դրանք 
իրականություն դարձնելու մեր 
ձգտումներն ու... Այսօր Արցախում 
բոլորը մի երազանք ունեն միայն՝ 
ապրել խաղաղության մեջ։
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը 
մեզանից խլեց մեր հարազատներին, 
մեր ընկերներին, մեզ համար թանկ 
ու սիրելի մարդկանց։ Մենք կորցրինք 
մեր հայրենիքի 75 տոկոսը, բայց 

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՀ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Է, 
ԱՄԵՆ ՄԵԿՆ ԱՅՆ ԻՐ ՄԵՋ ՊԵՏՔ Է ԿՐԻ
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մնացած 25 տոկոսում ապրելու 
ցանկությունը՝ բնավ: Այն հայկական 
պահելը դարձել է մեր գերնպատակը։
Տարօրինակ է Աստծո 
արարչագործությունը՝ մարդը, ինչպե՞ս 
կարող է լինել այդքան ստեղծագործ 
ու կենսատու, միաժամանակ նաև 
ավերող ու մահ սփռող: Արցախը 
և նրա հարևանությամբ ապրող 
թշնամին ներկայացնում են կյանքի 
երկու, բոլորովին հակադիր 
բևեռներ։ Մեզ խորթ է ավերողների և 
ցեղասպանների բնույթը։
Աշխարհում յուրաքանչյուր ոք ունի 
ազատ ապրելու իրավունք։ Սակայն 
այսօր անտեսվում և ոտնահարվում 
է իմ և իմ հայրենակիցների այդ 
իրավունքը։ Մենք գտնվում ենք մեր 
թշնամիների կողմից լիակատար 
շրջափակման մեջ։ Արցախը կտրված 
է արտաքին աշխարհից: Սպառվում 
են առաջին անհրաժեշտության 
ապրանքները, վերակենդանացման 
բաժանմունքներում գտնվող 
մանկահասակ, երիտասարդ ու 
տարեց հիվանդները զրկված են 
Արցախից դուրս բուժում ստանալու 
հնարավորությունից։ Այս պատճառով 
արդեն գրանցվել է մեկ մահվան դեպք։

21-րդ դարում քաղաքակիրթ 
աշխարհի առաջ այսպես կոպտորեն  
ոտնահարվում են մարդու հիմնարար 
իրավունքները, բայց միջազգային 
հանրության կողմից լիակատար 
լռությունը շարունակվում է։
Մի խումբ հանցագործներ, իրենց 
անվանելով բնապահպաններ, ինչպե՞ս  
կարող են որոշել Արցախում ապրող 
120 հազար մարդու ապագան։ Իրենց 
ժողովրդավար անվանողների այն 
կարգախոսը, թե իբր մարդը գերագույն 
արժեք է, վաղուց կորցրել է իր 
իմաստը։
2020 թվականի պատերազմի 
ժամանակ Ադրբեջանը Թուրքիայի 
և իրեն  աջակցող այլ երկրների 
օգնությամբ մահվան է տարել 
սերունդների, տեղահանել և 
հայրենազրկել տասնյակ  հազարավոր 
մարդկանց։ Այսօր էլ նրանք 
շարունակում են իրենց հանցավոր 
գործողությունները՝ ուղղված 
արցախահայությանը հայրենի հողից և 
ապրելու իրավունքից զրկելուն:
Աշխարհում այս օրերին  միլիոնավոր 
երեխաներ սպասում են ամանորյա 
հրաշքին, որն իր հետ խնդություն 
և ցանկալի նվերներ է բերում, իսկ 

արցախցի մանուկների համար այդ 
տոնական սպասված հրաշքը 
միայն Արցախը մայր Հայաստանի 
հետ կապող ճանապարհի բացումն 
է, որովհետև նրանց մի մասն 
այսօր հեռու է ծնողներից հենց այդ 
պատճառով:
Ես չեմ ուզում պատերազմ լինի, և 
նորից կրկնվի այն արհավիրքը, 
ինչ եղավ: Ես չեմ ուզում, որ 
զավակները հայրերին միայն 
նկարներից ճանաչեն կամ նրանց 
երկնքում փայլող աստղերի մեջ 
որոնեն: Բայց ես ուզում եմ, որ 
բոլորն ապրեն և արարեն իրենց 
հայրենիքում, և ոչ ոք հայրենի 
տան կարոտ չզգա, բոլոր 
ճանապարհները միայն դեպի տուն 
տանեն:
Ես իմ ձայնն եմ միացնում  
աշխարհի խաղաղասեր մարդկանց 
ձայնին, դադարեք ձևացնել, 
թե դուք մեզ չեք ճանաչում, չեք 
տեսնում, չեք լսում, թե մենք չկանք:
Մարդասիրությունը վեհ 
առաքելություն է, ամեն մեկն այն իր 
մեջ պետք է կրի:

ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԸ 
ՇՐՋԱՓԱԿՎԱԾ 
Է ԹՇՆԱՄՈՒ 
ԿՈՂՄԻՑ

Գազ չի կա՝ պլիտա կվառինք։Գազ չի կա՝ պլիտա կվառինք։
Լյուս չինի՝ փիչնք վռլան,Լյուս չինի՝ փիչնք վռլան,
Փիչ չինի՝ մոմնք վռլանՓիչ չինի՝ մոմնք վռլան
Մոմել չինի՝ մի աձեալում Մոմել չինի՝ մի աձեալում 
փթաթվելուվնք, հարազատներավ փթաթվելուվնք, հարազատներավ 
մի օթաղում նստինք ֆանարիկնեն մի օթաղում նստինք ֆանարիկնեն 
միացնինք, խոսինք, ծիծաղինք, միացնինք, խոսինք, ծիծաղինք, 
ապրինք։ապրինք։
Վեշմինը թող ուրխանա վեչ, վեր Վեշմինը թող ուրխանա վեչ, վեր 
արցախցին սոր էս օրինա։ Ու արցախցին սոր էս օրինա։ Ու 
մտածեվեչ, վեր արժանիյա, կամ մտածեվեչ, վեր արժանիյա, կամ 
կոտրվալա։կոտրվալա։
Մեզ հինչքան շատ փորձին հեռու Մեզ հինչքան շատ փորձին հեռու 
պահին ստղան, էնքան ավելիյնք սիրլան պահին ստղան, էնքան ավելիյնք սիրլան 
մեր տոնը։մեր տոնը։
Ես իմ անունասում խոսում, ու Ես իմ անունասում խոսում, ու 
ընտանիքիս անունան։ընտանիքիս անունան։
Սաղել գիդումն հինչքանում սիրում Սաղել գիդումն հինչքանում սիրում 
քաղաքս, միշտում սիրալ, ու սիրլանում։քաղաքս, միշտում սիրալ, ու սիրլանում։
Մունք ուժ օնինք, ոգի, թասիբ, Մունք ուժ օնինք, ոգի, թասիբ, 
ինքնասիրություն։ինքնասիրություն։
Մենակ գազ չի օնինք։Մենակ գազ չի օնինք։
Էքուծել կարողա լյուս կամ ինտերնետ չի Էքուծել կարողա լյուս կամ ինտերնետ չի 
ինի, վեչինչինի, վեչինչ
Աշխարհի վերջը չիԱշխարհի վերջը չի
Մարդու տրվումա էնքան հինչքան կարե Մարդու տրվումա էնքան հինչքան կարե 
հաղթահարե։հաղթահարե։
Տիյեր Աստված կաՏիյեր Աստված կա

ԱՆՆԱ ՄԵԿՈՒՆՑԱՆՆԱ ՄԵԿՈՒՆՑ

https://www.17.am/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%a8-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7-%d5%a9%d5%b7%d5%b6/
https://www.17.am/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%a8-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7-%d5%a9%d5%b7%d5%b6/
https://www.17.am/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%a8-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7-%d5%a9%d5%b7%d5%b6/
https://www.17.am/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%a8-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7-%d5%a9%d5%b7%d5%b6/
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Տրնդեզն ամենասիրելի տոներիցս էր։ 
Միշտ պապիկիս հետ էի ասոցացնում։ 
Ինքն էր վառում մեր տան կրակը, որը 
փողոցի ամենամեծը պիտի լիներ։ 
Հետո նայում էր կրակի ծխին. դեպի 
դաշտերն է գնում, ուրեմն` տարին 
բերքառատ կլինի։ Տատիկն էլ այրվող 
փայտի կտորով մեր մազերի ծայրից 
մի փոքր մաս էր այրում։ Իմաստը չէի 
հասկանում, չեմ էլ հիշում` հարցրել եմ 
երբևէ, թե չէ։ Տատիկն է, ուզում է անել, 
թող անի։
Անցյալ տարի սա ամենասովորական 
մի օր էր։ Օր` ոչնչի մասին։ Ես` 
Արցախում, որտեղ այս տոնը գրեթե չի 
նշվում, իսկ պապիկս այնտեղ` հեռու 
երկինքներում։

Երեկ ուշ երեկոյան պատահմամբ 
հիշեցի, որ վաղը Տրնդեզ է։ Խոսքը 
մեր մեջ, հիմա անգամ դասի գնալու 
ու առհասարակ ապրելու հավես 
չունեմ, էլ ուր մնաց որևէ բան 
կազմակերպելու, բայց մտածեցի` 
մի բան անենք։ Էրեխեքի հետ 
որոշեցինք ու շատ անսպասելի, 
արագ ինքնակազմակերպվեցինք։ 
Նարինեն աղանձը սարքեց, Լաուրան` 
պոպկորնը, ես` իմ կյանքի առաջին 
հալվան։ Մամայի հետ խոսելով, ամեն 
քայլը քննարկելով, տունս ավերակ 
դարձնելով, բայց մի կես ժամում 
սարքեցի, ու կարծես բոլորը գոհ էին։ 
Դե իհարկե, նախապես սպառնացել 
էի, որ եթե համով չլինի էլ, ձևացնեն։
Հետո ինքնաեռով թեյ խմեցինք, 
խարույկի շուրջ երկար զրուցեցինք։ Եվ 
մյուս տարի էլ չեմ մտածի, թե նախորդ 
տարվա այս օրը ոչնչի մասին էր։ Թեև 
ես Արցախում եմ, Մոխրաթաղ գյուղում, 
իսկ պապիկը, որին անսահման եմ 
կարոտել` հեռու երկինքներում։

Ապրեցինք բլոկադայի երրորդ ամսվա 
առաջին օրը։

ԱՍՏՂԻԿ ՔԵՇԻՇՅԱՆ

ՏՐՆԴԵԶԸ 
ԱՐՑԱԽԻ 
ՄՈԽՐԱԹԱՂ 
ԳՅՈՒՂՈՒՄ

https://www.17.am/author/5ab3596db720bd0384e3875cef728da61c77135b/
https://www.17.am/%d5%bf%d6%80%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%a6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%ad%d6%80%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%b2-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%bf%d6%80%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%a6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%ad%d6%80%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%b2-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%bf%d6%80%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%a6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%ad%d6%80%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%b2-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://www.17.am/%d5%bf%d6%80%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%a6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%ad%d6%80%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%b2-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4/
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44...
44-րդ օր։ Լրացել է հերթական 44-օրդ 
օրը, և մեր՝ արցախցիներիս հոգում 
կրկին ամեն ինչ տակնուվրա է լինում։
Չարաբաստիկ այդ թիվը ոչ մի լավ 
հիշողություն չի բերում իր հետ։ Մեզ 
մոտ դեժավյու է։
44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց 
Արցախը վերապրում է հերթական 
պատերազմական 44-րդ օրը։
Այո, այս շրջափակումը ևս պատերազմ 
է՝ ուղղված Արցախում էթնիկ զտումներ 
և ցեղասպանության իրականացման։
2020թ. պատերազմի 44-րդ օրը 
հազարավոր անմեղ երիտասարդների 
կյանքի հետ միասին կանգ առավ 
նաև ողջ մնացածների կյանքը, 
նրանց երազանքների հետ միասին 
կործանվեցին բոլորիս երազանքները, 
ու անդունդի եզրին հայտնվեց մեր 
պետությունը։
Սրտի ֆիզիոլոգիական զարկերն 
ու ինքնաբերաբար շնչելն 
ու արտաշնչելը ստիպեցին 
հազարավոր արցախցիների 
առերեսվել իրականության հետ, ու 
չնայած խելագարության հասցնող 
իրականությանը՝ շարունակել ապրել 
իրենց որդիների արյամբ սրբացած, 
ամեն տեղից բզկտված Արցախի մի 

բուռ հողի վրա, որտեղ հանգչում են 
իրենց որդիներն, ու պաշտպանել այն։
Շրջափակման 44-րդ օրը շատ 
ցուրտ է Արցախում։ Սառնություն է 
փչում ամեն տեղից՝ անցորդների 
դեմքերից, խանութների դատարկ 
ցուցափեղկերից, մեքենաների 
շարժից դատարկված փողոցներից, 
փակված դպրոցներից, մոմի թույլ 
լույսով լուսավորված տների կիսամութ 
պատուհաններից։
Իմ տան պատուհանից երևում է 
դեպի Շուշի տանող ճանապարհը, 
իսկ ներքևում՝ Ստեփանակերտի 
եղբայրական գերեզմանատունը։ 
Իմ տան պատուհանից այն կողմ 
խավարն է իջնում քաղաքի վրա՝ 
Եղբայրականի խոսուն լռությունն 
ավելի ամբողջացնելով, իսկ հեռվում՝ 
հորիզոնի լազուրին միախառնվում են 
Շուշիից այն կողմ, կորսված լեռների 
ձյունաճերմակ գագաթները։
Միացվում են բերդաքաղաքի լույսերը, 
անջատվում են մայրաքաղաքի 
լույսերը, ու լուսազուրկ փողոցներով 
սկսում է սուլել ձմռան սառը քամին, 
որն, ով գիտե, գուցե իջել է այն լեռների 
գագաթներից, որոնք միաձուլվել էին 
հորիզոնի հետ, շոյելով Ղազանչեցոցի 
քրիստոնեական աղոթքներից զրկված 
սրբատաշ պատերն ու հպվելով Շուշիի 
անառիկ պարիսպներին։

Անտարբեր աշխարհի ու հայրենակցիդ 
սառնությունից առավել հաճելի է 
այդ սառը քամին, որի մեջ այնքան 
կարոտ կա, որը հարվածում է դեմքիդ՝ 
չթողնելով, որպեսզի խավարում 
կորչող քաղաքի հետ միասին մթագնի 
նաև միտքդ, կորչի հավատքդ, ու մարի 
հույսդ։
Քաղաքի մթության մեջ աչքերիս առաջ 
հայտնվում են պատմությունները՝ 
90-ականների շրջափակման, 
սովի, պատերազմի, ուսանողական 
տարիների մասին, որոնք պատմել 
են տատիկս և մայրս, երբ փոքր էի, 
և որոնք կարծես արտացոլվում են 
այսօրվա մեր իրականության մեջ։
Տատս 3 պատերազմ է տեսել և երևի 
կյանքի դառը փորձից էր, որ միշտ 
պնդում էր՝ տանը միշտ ալյուրի, 
շաքարավազի, ձեթի անհրաժեշտ 
պաշարներն ունենայինք, իսկ մայրս 
պատմում էր, թե ինչպես տասնյակ 
կիլոմետրեր էր քայլում դասի 
հասնելու համար, հոսանքի միացման 
ժամանակ միաժամանակ բոլորը 
փորձում էին ճաշ պատրաստել, իսկ 
համակարգը չէր դիմանում և նորից 
անջատվում էր, կամ ինչպես էին 
ժամերով կտրոնները ձեռքներին հերթ 
կանգնում՝ 1 հաց ստանալու համար։
Շրջափակման 44-րդ օրն 
Արցախում չկան մարդու 
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կենսագործունեության համար 
անհրաժեշտ նվազագույն պայմաններ։ 
Վերջացել է պարենամթերքը, 
դեղորայքը, չկա վառելանյութ, չի 
հերիքում էլեկտրականությունը, 
փակված են դպրոցները, 
հասարակական տրանսպորտը 
ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատում, 
դժվարացել է կապը Ստեփանակերտի 
և շրջանների միջև։ Մարդիկ 
շարունակում են պահել իրենց 
գոյությունը միայն շաքարավազով, 
ձեթով, մակարոնեղենով, 
հնդկաձավարով և բրնձով, որի համար 
նրանց հատկացվում են կտրոններ, 
իսկ սննդակարգից բացակայում 
են վիտամիններով հարուստ 
ուտելիքները՝ մրգերն ու բանջարեղենը։
Խանութներում հազվադեպ է այս 
5-յակից դուրս որևէ ապրանք 
հայտնվում, դրա մասին կարելի 
է կռահել խանութների դիմաց 
առաջացած երկար հերթերից։
Շատ հաճախ դասի կամ աշխատանքի 
պետք է հասնես ոտքով, որովհետև 
մեքենաների համար վառելիք չկա, իսկ 
եթե բախտդ բերի, և հասարակական 
տրանսպորտում ազատ տեղ գտնես, 
կարող ես ուրախությամբ անգամ մեկ 
ոտքի վրա կանգնած հասնել ուզածդ 
վայր։

Չի հերիքում նաև 
էլեկտրականությունը. արդեն լույս չենք 
ունենում օրեկան 6 ժամ։ Երեխաները 
ստիպված են լինում մոմի լույսի 
տակ սովորել իրենց դասերը, գիրք 
կարդալ... ինչպես 90-ականներին, 
սակայն խանութներում նաև արդեն 
մոմ գտնելն է անհնար։
Բանկերից գումար հանելու համար 
պետք է ևս հերթ կանգնես, եթե 
բախտը ժպտա քեզ, և գումարը 
չվերջանա, կկարողանաս 50 000 
դրամ ստանալ։ Հետո հերթ կանգնես 
խանութում, հետո հերթ կանգնես 
կաթնամթերք ձեռք բերելու համար, 
հետո ձու ձեռք բերելու համար, հետո 
ծխախոտ ձեռք բերելու համար, դե 
իսկ հիգիենայի պարագաներ գտնելու 
համար  պետք է ամբողջ օրը շրջել 
քաղաքի խանութներում և ոչինչ չգտնել։
Շրջափակման դժվարություններն 
արցախցիների մոտ մեծացրել 
են միմյանց կարեկցելու, օգնելու 
պատրաստակամությունը։ Արցախում 
հայտնի ֆեյսբուքյան «Ինձ պետք է 
այս ինչ բանը» խմբում հաճախ են 
մարդիկ փնտրում իրենց անհրաժեշտ 
ապրանքները, սակայն այդ բոլոր 
«պետք է»-ների մեջ ամենացավալին 
դա երեխաների մայրիկների կողմից 
արվող փոստերն են: Պատկերացրեք, 

ձեր երեխան խռովում է ձեզանից ու 
չի խոսում ձեզ հետ, որովհետև նրա 
համար չեք կարողանում ապահովել 
քաղցրավենիք, պատկերացրի՞ք, կամ 
ձեր երեխան հեռուստացույցով բանան 
է տեսնում և սկսում լացել, իսկ դուք 
չեք կարողանում նրա համար բանան 
գտնել, պատկերացրի՞ք։ Չեմ կարծում...
Շրջափակման 44-րդ օրն Արցախում 
պինդ ենք, ամուր, հույսի սպասումով...

ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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օրվանից ուղիղ երեք ամիս անց։ 
Սկզբում ամուսինն ամեն ամիս 
որոշ գումար էր տուն ուղարկում, 
պարբերաբար զանգում էր, ազատ 
օրերին տուն վերադառնում։ Հետո 
կապը կտրվեց։ Շշուկներ էին 
պտտվում, որ վատ մարդկանց ձեռք 
է ընկել, փակագծեր չէին բացում։ 
Իր հետ հեռացած երկու տղաները 
միաձայն պնդում էին, որ անզգուշորեն 
բարձր հարկից ցած է ընկել, մեռել։ Ու՞ր 
է դիակը։ Լռում էին։
Սեդան չէր հավատում, որ ամուսինն 
էլ չկա. չլսված բան է՝ մարդ գետնի 
երեսից անաղմուկ կորչի, հետքն էլ 
չմնա. «Երևի ինչ-որ տեղ, ինչ-որ կնոջ 
հետ երջանիկ է, որ լռում են».- հույս 
էր տալիս ինքն իրեն, իսկ աղջկան՝ 
Լիլիթին, հավատացրել էր, որ նա հայր 
չունի։

Բայց արդեն քանի՞ անգամ էր Լիլիթն 
ընկերների մոտ ինքն իր համար հայր 
հորինում։ Նախորդ անգամ լվացք 
փռելիս Սեդան լսել էր կողքի բակում 
խաղացող երեխաների ու իր աղջկա 
ձայնը։ Լիլիթն հպարտորեն ասել էր.
-Սիրուն է, չէ՞, շորս։ Պապաս է նվիրել։ 
Էնքան թանկ շոր է, սրանից մեր 
խանութներում չկա։
Սեդան լսելուն պես դեմքը թաքցրել էր 
ափի մեջ ու ցածրաձայն հեկեկացել։
-Ապրես, Հարո՛ւթ ջան,- էլի ասաց 
Սեդան,-քիչ մնաց, ես կտանեմ։ Գնա, 
հասիր խանութին, եկող-գնացողը 
չասի՝ անտեր են թողել։
Հարութը գլխով արեց ու գնաց։ Սեդան 
վերցրեց տոպրակները, դանդաղ 
քայլեց դեպի տուն։

ՄԱՐԻԱՄ ՏՈՆՈՅԱՆ

ԱՆՏԵՐ ՄՆԱՑԱԾ 
ԽԱՆՈՒԹԸ
Մեքենաների անցուդարձից գյուղի 
վրա փոշու կարմիր ամպեր էին 
կուտակվել։ Ամռանը դա սովորական 
բան էր. քաղաք տեղափոխվածները 
վերադառնում էին մեքենաներով, 
գյուղը կենդանանում էր, հատկապես 
եթե Վարդավառի տոնը մոտ էր։ 
Ամեն փողոցի վրա առաջին հարկի 
ցածրիկ լուսամուտը ցուցափեղկի 
վերածած մի-մի տուն կար։ Այրող 
արևից ինքնաշեն կտորե կտուրների 
տակ պաշտպանված՝ կուչ էին գալիս 
խանութպաններն ամեն օր, սպասում 
գնորդների։
-Ապրես, Հարու՛թ ջան,- մրգերով լի 
երեք տոպրակ թևն անցկացնելով՝ 
ասաց Սեդան խանութպան հորը 
երբեմն փոխարինող տասներեքամյա 
Հարութին ու, քնքուշ ժպտալով, շրջվեց, 
որ գնա։ Մի քանի քայլ էր հեռացել, 
երբ հետևից լսեց պատուհանը թողած, 
դռան կողմից մոտ վազող Հարութի 
ձայնը.
-Սեդա քույրիկ, սպասեք, եկա։
Տղան վերցրեց տոպրակներից 
երկուսը, քայլեց Սեդայի կողքով՝ 
փողոցն անցնելիս չարաճճի սև 
աչուկները աջուձախ ուղղելով։
-Ձերոնք ո՞նց են, մորդ հետ վաղուց չեմ 
խոսել,-հիշեց Սեդան։
-Մաման հաց էր թխում, պապան 
առավոտյան քաղաք գնաց՝ խանութի 
համար առևտրի։ Լիլիթին դպրոցում 
չեմ տեսնում, ասում էր` պետք է իր 
պապայի մոտ գնա, գնացե՞լ է արդեն։
Սեդայի աչքերը մթնեցին, տոպրակն 
այրեց ձեռքը։ Բռունցքը սեղմեց, որ 
ձեռքից բաց չթողնի։
-Հա՜,- շտապ վրա բերեց նա,- երեք օր 
է... Հա, հոր մոտ գնաց, կգա։
«Շա՛ն աղջիկ»,-շփոթմունքից ցած դրեց 
տոպրակը՝ իբր հոգնեց։ Մի ձեռքը 
կոնքին դրեց, մյուս ձեռքը սահեցրեց 
ճակատի վրայով՝ իբր դեմքից մի կողմ 
տարավ մազափունջը։
Սեդան նայեց փողոցի խորքում 
փոշու կարմիր ամպի ուղեկցությամբ 
ընթացող մեքենայի հետևից։ 
Երանի՜ մի օր էլ ամռանը հյուրի 
նման գյուղ եկողներից մեկն իր 
ամուսինը լիներ։ Թեկուզ ոտքով, 
առանց ավտոմեքենայի։ Ութ տարի 
առաջ քաղաքում շինարարական 
աշխատանքի հրավերով երկու 
ընկերների հետ հեռացավ գյուղից։ 
Լիլիթը՝ նրանց աղջիկը, ծնվեց այդ 
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1992 թվականի պատերազմի մասին 
ծնողներիցս ու դասախոսներիցս էի 
լսել, 2016-ի պատերազմի մասին 
խոսել չեմ ուզում, որովհետև փոքր 
էի ու ոչինչ համարյա չէի գիտակցում, 
իսկ այ, սեպտեմբերի 27-ի մասին 
լռելը հանցագործություն կլինի 
ուղղակի:
Ուղղակի` ինչո՞ւ հենց մենք, ինչո՞ւ հենց 
մեր սերունդը...
Պատերազմ բառի մեջ շատ ցավ կա, 
կորուստներ, ապրումներ, անքուն 
գիշերներ, մղձավանջներ... Այնքան 
բան կա պատերազմի մասին 
ասելու... Դժվար է գիտակցելը, որ 
առաջ պետք է շարժվես, որովհետև 
տեղում մնալը նույնպես անիմաստ 
է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք 
է դադարես պայքարել: Պայքարել 
միշտ էլ պետք է հանուն նրանց, 
ովքեր հերոսի մահով ընկան ու 
հանուն նրանց, ովքեր պատերազմից 
վերադարձան, ու եթե նրանք 
շարունակում են ապրել, դու չապրելու 
իրավունք չունես, հանձնվելու 
իրավունք չունես...
...Իր հետ խոսելիս միշտ 

պատերազմի թեմայից խուսափում էի` 
ցավ չպատճառելու համար, իսկ նա էլ 
ընդհանրապես չէր էլ խոսում: Գուցե 
դեռ վերքերը լիովին չէին ապաքինվել, 
գուցե ինձ ցավ չպատճառելու համար 
խոսել չէր ուզում, բայց թե ինչը ստիպեց 
նրան խոսել պատերազմից այդ օրը, 
չգիտեմ: Չէ որ այնքան ժամանակ բառ 
անգամ չէր ասել ու միանգամից կտրուկ 
սկսեց խոսել:
- 44 օր տևած պատերազմի ընթացքում 
Օմարը 45 օր կանգուն պահեցինք, 44 
օր աչք չփակեցինք, այնքան ցուրտ 
էր, որ ձեռքերս ցրտահարվել էին, 
բայց զենքը ձեռքիցս դնելու միտք 
չեմ ունեցել: Մահվան մասին չեմ 
մտածել ոչ թե որ ժամանակ չկար 
կամ ժամանակը չէր, այլ գիտեի, որ 
կյանքի ու մահվան ուղիղ մեջտեղում 
եմ գտնվում, բայց չէի վախենում, 
այլ պայքարում էի... Պայքարում էի 
հայրենքիս համար, ու ինչու չէ, նաև 
քո, թեկուզև այդ ժամանակ ծանոթ 
չենք եղել, բայց ներքին ձայնս հուշում 
էր, որ ընտանիքիցդ զատ սպասող 
ունես, պետք է պարտադիր տուն 
վերադառնաս...

ՀԱՅԱՑՔ ԴԵՊԻ 
ԱՆՑՅԱԼ

https://www.17.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d6%84-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%ac/
https://www.17.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d6%84-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%ac/
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Գիտե՞ս, Օմարում սիրուն էր, 
մանավանդ, երբ ձյուն էր գալիս: Ճիշտ 
է, ձյան ժամանակ դժվար էր, մի կերպ 
էինք կարողանում քայլել ձյան մեջ, 
որովհետև բավական խորն էր, բայց 
սիրուն էր, շատ սիրուն...
Եթե հնարավորություն ունենայի, 
քեզ կտանեի, ու քո աչքով այդ 
գեղեցկությունը կտեսնեիր: Գիտեմ՝ 
սիրում ես բարձրությունը, բացի 
դրանից՝ լուսանկարել նույնպես 
սիրում ես: Այնքան գեղեցիկ նկարներ 
կլինեին...
Ու վերջապես, կտեսնեիր` ինչի 
համար ենք պայքարել, ինչի համար 
ենք անքուն մնացել, ինչի համար են 
ընկերներս իրենց կյանքը տվել...
Իր խոսելու ընթացքում ոչինչ չէի 
խոսում, որովհետև կյանքում առաջին 
անգամ խոսելուս ունակությունը լքել էր 
ինձ: Ի՞նչ խոսեի, ինչպե՞ս մխիթարեի, չէ 
որ կյանքի գնով պահած հողը ուղղակի 
հանձնեցին թշնամուն... Մնում էր 
միայն գրկել նրան այնքան պինդ, որ 
գոնե ցավի կեսը վերցնեի ինձ: Գոնե 
քիչ ցավեր, գոնե ցավը հավասար 
կիսվեր մեր մեջ: Զգացմունքներս 
խառնվել էին իրար: Չգիտեի անգամ, 
թե ինչ էի զգում` հպարտությո՞ւն, թե՞ 
թշնամանք, հուսահատությո՞ւն, թե՞ 
ուրախություն...
Հպարտություն կոչվածը կոկորդիցս 
պինդ բռնել ու խեղդում էր, իսկ 
հուսահատությունն էլ փորձեր էր 

անում, որ ոտքի կանգնի կամաց-
կամաց: Բայց հասկանում էի` ավելի 
լավ է խեղդվեմ հպարտությունից, 
քան հանձնվեմ հուսահատությանը, 
քանի որ Հերոսի կողքին լինելու 
համար առաջին հերթին պետք է 
արժանի լինել, այսինքն՝ մոռանալ 
հուսահատության մասին, խաչ քաշել 
«հանձնվել» արտահայտության վրա ու 
միայն կարմիրով գծել «պայքարել» և 
«ուժեղ լինել» արտահայտությունները:
Ես նայում էի նրան ու չէի հասկանում, 
ինչպես կարող է նրա համեստ 
հայացքի և գեղեցիկ դարչնագույն 
աչքերի ետևում այդքան ուժ, մի 
ամբողջ ազգի պատմություն, մի 
ամբողջ պայքար, մի ամբողջ կյանք 
թաքնված լինել:
Ուշադիր նայում էի նրան ու 
հասկանում, որ կրկին կռիվ լինելու 
դեպքում անգամ ես ետ պահել նրան 
չեմ կարողանա: Միգուցե սերս 
բավական էր ետ պահելու նրան 
շատ այլ քայլերից, բայց Հայրենիքի 
պաշտպանությունից նրան ոչ ոք 
ետ կանգնեցնել չէր կարող: Միայն 
կարողացա նրան ասել.
-Չգնաս էլ... Դու քո կռիվն արդեն տվել 
ես...
Մի պահ անթարթ նայեց աչքերիս, 
հետո համբուրեց ճակատս ու 
ժպիտով ասաց.
-Եթե ես չգնամ, ո՞վ քեզ պետք է 
պաշտպանի, ինչպե՞ս գլուխս հանգիստ 

դնեմ բարձին ու քնեմ, եթե ընկերներս 
այնտեղ` սահմանին, միայնակ են... էլ 
ո՞ր օրվա ընկերն եմ ես...
-Վախենում եմ հայրենասիրությունդ, 
նվիրվածությունդ ու 
ընկերասիրությունդ քեզ խլեն 
ինձանից...
-Իսկ դու վախենալու իրավունք 
չունես, ես քեզ սովորեցրել եմ ոչնչից 
չվախենալ, առավել ևս, կապ չունի, 
թե ես ուր եմ գնում: Ես միշտ հետ եմ 
գալու, միշտ քեզ մոտ եմ գալու:
-Գիտես, որ միշտ կսպասեմ:
-Գիտես` երկար սպասեցնել չեմ տա:
Ու այդ պահից ի վեր հասկացա, որ 
եթե թշնամուն դեմ դիմաց լինենք 
կամ կռվի էպիկետրոնում, և նա ասի, 
որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ես նրան 
կհավատամ...

ՍԱԲԻՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ
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ՆՐԱՆՔ ՉԵՆ 
ՄՈՌԱՆՈՒՄ ՄԵՐ 
ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐԸ, 
ՊԱՐԶԱՊԵՍ 
ԾԵՐԱՆՈՒՄ ԵՆ
Տատը երեկ էր մահացել։ Արդեն ծեր 
էր։ Բայց տատ էր։ Չոր բազմոցին 
պառկած նա մտածեց, որ եթե 
իր տատի երեխաներից ոչ մեկը 
մահացած չլիներ` ինքը հիմա 
մեկ հորաքույր կունենար, ու մեկի 
փոխարեն՝ երեք հորեղբայր։
Հորաքույրն ու հորեղբայրներից մեկը 
մահացել էին, երբ դեռ խոսել չէին 
կարողանում։ Իսկ մյուս հորեղբայրը 
մահացել էր, երբ ինքը նորմալ խոսել 
չգիտեր։

Տատն էր մահացել։ Տպավորությունը 
ծանր էր։ Ինքը հասկացավ, որ իր 
տատն արդեն ծերացել է, երբ առաջին 
անգամ մոռացավ շնորհավորել իր 
ծնունդը։ Նա ծեր էր, հիշողությունն 
արդեն վատ էր։ Իսկ լսողությունն 
ու տեսողությունը` ոչ։ Ամառային 
արձակուրդներին ինքը նստում էր 
գյուղի տան պատշգամբում ու գիրք 
կարդում։ Հետո գնում էր այգուց 
իրենց ամառային խնձորներից 
բերելու։ Տատը վերցնում էր գիրքը, 
կարդում մի քանի տող ու փակում այն` 
կորցնելով բացված էջը։ Ինքն այգուց 
գալիս էր, գտնում ընդհատված տեղը 
ու շարունակում կարդալ` տողերը 
համեմելով հյութեղ խնձորով։ Ինքը 
խնձորն ամբողջական էր ուտում։ Ու 
գիրք էր կարդում։ Խնձորից մնում էր 
միայն պոչը։ Պոչը դեն չէր նետում, 
դնում էր գրքի թերթերի արանքում։ 
Դա էջանիշ էր դառնում։ Իսկ տատը 
հանում ու դեն էր շպրտում։ «Խնձորի 

պոչը բա գրքի մեջ կդնե՞ն»։
Նա ծերացել էր։ Վերջնական 
համոզվեց, երբ սկսեց օրը միայն մեկ 
անգամ հաց ուտել և շատ անգամներ 
տալ նույն հարցը, պատմել նույն 
պատմությունը, ու ամեն անգամ 
սկսելուց առաջ ասել, որ այս 
պատմությունը ոչ ոքի չի պատմել։
Ինքը օրը մի անգամ հաց էր տալիս 
տատին ու մի անգամ էլ սուրճ։ Քաղցր, 
շատ քաղցր սուրճ։ Ամեն անգամ 
զարմանում էր, թե ինչպես կարելի 
է սուրճը շատ քաղցր խմել։ Կամ 
հակառակը` լրիվ դառը։ Ինքը լրիվ 
դառը խմում էր միայն, երբ գլուխը 
ուժեղ ցավում էր։ Սուրճը եփում էր 
գազօջախի վրա։ Երևի բոլոր մարդիկ 
սուրճ եփելու համար օգտագործում 
են լուցկու մեկ հատիկ, կամ երկու, 
կամ չեն օգտագործում, որովհետև 
իրենց գազօջախը կայծով է։ Իսկ նա 
մի բաժակ սուրճ եփելու ընթացքում 
սրճեփի տակ երբեմն մի ամբողջ տուփ 
լուցկու հատիկ էր այրում։ Հատ-հատ 
այրում էր։ Մինչև հատիկը վերածվում 
էր մի սև գծի, որը փշրում էր մատների 
ծայրով։ Ինքը հաճույք էր ստանում 
դրանից։ Հաճույք էր ստանում սուրճի 
եռալուց։ Տատին էր տալիս քաղցր 
սուրճը։ Հիմա էլ չի տա։ Ու էլ իր 
սուրճի մեջ էլ երբեք շաքարավազ չի 
ավելացնի. իր գլխացավերը դարձել են 
ամենօրյա։
Նստում էր պատշգամբում, 
շարունակում կիսատ գիրքը։ Դժվար էր 
զուգահեռ հետևել երկու պատմության։ 
Իսկ տատը միշտ ինչ-որ բան պատմում 
էր։ Լինում էին դեպքեր, որ նա 
պատմությունն ավարտում էր, ու հենց 
վերջին խոսքով նորից սկսում նույն 
պատմությունը...
Բայց տատը երեկ էր մահացել։ 
Ու այսօր ինքը պառկած է տանը` 
բազմոցի վրա։ Ու շարունակելու է 
ապրել։ Ապրել այնպես, ինչպես բոլոր 
նրանք, որոնց տատը մահացել է։ 
Ապրել են բոլորը։ Ու բոլորից հետո էլ 
ապրում են...
Ամառվա շոգ օր էր։ Արևի դեղին 
ստվերները պատուհանի բացվածքից 
ներս էին ընկել, ու տունը մի քիչ դեղին 
էր դարձել։ Ու պատուհանից դուրս 
կանաչ ծառերն էին։ Էլի մի քիչ դեղին 
դարձած։ Ինքը պատուհանից դուրս 
նայեց։ Պատուհանի առջև լոբուտն էր։ 
Մայրը սիրում էր առավոտյան մտնել 
լոբուտը։ Ինքը չէր հասկանում այդ 
սիրո իմաստը։ Չէր էլ հասկանա, եթե 
մի օր ինքն էլ առավոտյան չմտներ 
այնտեղ։ Լոբիները` երկար, կանաչ, 
կամ` երկար ու մանուշակագույն 

https://www.17.am/%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%b8%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80/
https://www.17.am/%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%b8%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80/
https://www.17.am/%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%b8%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80/
https://www.17.am/%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%b8%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80/
https://www.17.am/%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%b8%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d6%80/
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կախված էին թփերից։ Ինքը դրանք 
երբեք չէր տեսել առավոտյան։ Հիմա 
դրանց վրա ցող կա։ Առավոտյան 
դրսում ամեն ինչի վրա էլ ցող է լինում։ 
Ծառերի տերևները ծանրացած են 
լինում։ Ինքը եկել է լոբի քաղելու։ 
Ուշքը լոբուտի մեջ մտած ծիրանի 
ծառի ճյուղերին է։ Նրանց վրայի դեռ 
կիսահաս պտուղները թթվաշ են։
Կանաչ ու երկար կամ` երկար ու 
մանուշակագույն լոբիներն այս 
ժամին ավելի կանաչ էին, ավելի 
մանուշակագույն էին։ Մոր մատները մի 
քիչ ծռմռված էին։ Ու մի քիչ ծռմռված 
լոբիները քաղելուց հետո դրանք 
ճարպկորեն հավաքվում էին մի 
ձեռքում։ Հետո ձեռքը չէր կարողանում 
դրանք պահել ու լցնում էր մեջքին 
կապած փեշի մեջ։ Լոբիները երկար 
էին։ Կանաչ էին։ Առավոտյան` լոբուտի 
ներսից լոբուտին նայելիս, կանաչը 
աչքերը կուրացնում էր։ Երկնքի 
կապույտը կանաչ էր դարձել։ Մոր 
աչքերը ոչ կանաչ էին, ոչ կապույտ։ 
Իրենը սև էին։ Երբ լոբուտի միջից 
նայում էր առավոտվա երկնքին, 
դժվարանում էր տարբերել` կանա՞չն 

էր կապույտի վրա, թե՞ կապույտն 
էր կանաչի տակ։ Դրանք միասին 
էին` խառնված։ Մոր աչքերի մեջ էլ 
լոբուտը խառնվել էր երկնքին։ Բարձր, 
բարձր երկինքն ու կանաչ երկար 
լոբիները մոր աչքերում էին։ Ու մոր 
ամենասիրած գործը լոբի քաղելն էր։
Մայրը վաղ տարիքում էր ամուսնացել։ 
Տատի հետ լավ էր եղել։ Մայրը շատ 
բաներ անել տատից էր սովորել։ Այն 
մեկից, որը երեկ մեռավ, ու որի նկարը 
իրենց տան պատին կախեցին։
Վաղամեռիկ պապի նկարը կախված 
էր իր սենյակում` իր մահճակալի հենց 
գլխավերևում։ Ինքը փոքր ժամանակ 
վախենում էր, որ պապի նկարը մի 
գիշեր իր գլխին կընկնի։
Հիմա չոր բազմոցին պառկած 
մտածում էր, որ ամռանը ինքը կարող 
է պատշգամբում գիրք կարդալ ու 
լսել մի պատմություն միայն։ Կարող 
է գրքի համար էջանիշ չդարձնել 
խնձորի պոչը։ Այս տխուր աշնան մեջ 
ամառային խնձորների մասին հիշելը 
փոքրիկ մեղք թվաց։
Աշունը կավարտվի։ Այս գյուղի բոլոր 
աշուններում ինչ-որ մեկը մահանում 

է։ Այս բոլոր մահացու աշունների 
արանքում գարնանային մի օր ծնվել 
էր ինքը։
Շատ ամառներ առաջ մահացել 
էր իր պապը։ Ու դա երևի առաջին 
ամառն էր, որի ժամանակ այս գյուղում 
երիտասարդ մարդ մահացավ։ 
Քանի՞ մարդ է աշխարհում մահացել 
ամռանը։ Ու նրանցից քանի՞սն են եղել 
31 տարեկան։ Իր պապը նրանցից 
առաջի՞նն է եղել։ Ամառ է եղել։ Ու իր 
պապի հայրը սարից ոտքով Երևան 
է հասել` տղայի վերջին ժամերին։ 
Այդ պատմությունը լսելիս ինքը միշտ 
Գիքորին էր հիշել։
Ու այս աշունն էլ վերջանալու էր, 
ինչպես բոլոր այն ամառները։ Երբ 
31 տարեկան մարդ է քաղցկեղից 
մահացել։ Երբ 31 տարեկան մարդ է 
կախվել։ Երբ 31 տարեկան մարդ է 
մեքենան ձորը գլորել։
Իր տատը ծերությունից էր մահացել։ 
Այս աշունը հաստատ անցնելու էր...

ՍԵԴԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
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Անձրև չի գալիս, աշուն չէ։ Խորթ է 
թվում, բայց տերևաթափ էլ չկա։ 
Առհասարակ ժամանակներն են 
փոխվել։ Հիմա տերևները հաղթում 
են քամուն, պնդերես են կամ երևի 
չափից դուրս շատ են վախենում 
թափառականի՝ ճակատագիր 
դարձած իրենց ուղուց։ Ոչինչ չի 
հուշում, որ այսօրը նման չի լինելու 
միլիոնավոր անցածներին ու մի 
այդքան էլ սպասվողներին. ամեն 
բան սովորական է։ Հետո՞ ինչ, 
որ այսօրը հայտնվել է այստեղ, 
արտասովոր ոչինչ չկա, երեկվա 
մասին էլ մեկ ուրիշն էր պատմել, 
վաղվա մասին խոսողների պակաս 
էլ վախենամ՝ չզգացվի։ Ոչ մի օր 
անտարբերության չի մատնվի, բայց 
դրանց նույնության ծանրությունը 
կշարունակի կախված մնալ քաղաքի 
վրա, մի քիչ էլ` աշխարհի, ու եթե 
բախտը բերի, մոլորակի վրա... Ապա 
նաև կրկնությունից փախչող մեկի 
որբացող հոգում։ Մոլորակի վրա 
կախված էդ ծանրությունը քչերը 

կնկատեն. թեթևների դարն է, չէ՞ 
վերջապես։ Բայց դու՝ իմ լավ ու հիմար 
ընկեր, դու ինչպես միշտ առաջինը 
կզգաս էդ ծանրությունն ու մի պահ 
կթվա, թե ահա, խեղդվում ես դրա՝ 
ժամ առ ժամ խտացող գոլորշիներից, 
դու էդպես էլ չսովորեցիր թեթևների 
օրակարգը, էդպես էլ չմտար նրանց 
դարաշրջան։ Ինչ է թե տարբերվո՞ւմ ես, 
գրողը տանի քեզ, խելագար, վերջ տալ 
է պետք, էդ ծանրությունները կյանքից 
դուրս շպրտելու անպատկառություն 
ունեցիր... Իսկ եթե չէ, ուրեմն մի 
դժգոհիր, որ լուսանցքում ես մնացել։ 
Անառակները մեղավոր չեն քո 
թուլամորթ բարոյականության 
համար։ Իսկ եթե իրոք կոկորդ 
ճանկռող ծանրությունից շնչառությունդ 
դադարեցնի իր տարիներ տևող 
անմիտ պայքարը, ի՞նչ ենք անելու, 
տապանաքարիդ վրա մեծ ու խոշոր 
տառերով գրելու ենք. «Մեռավ, 
որովհետև տարբերվո՞ւմ էր, որովհետև 
այնքան ուրիշ էր, որ խեղդվեց ձեր 
միօրինակության խղճուկ ջրափոսո՞ւմ»։ 

Վերջացրո՛ւ ու ապրի՛ր, ինչքան 
հնարավոր է՝ արագ-արագ ապրիր։
Սովորական օր է։ Ու հենց դա է 
«անհամակերպվելին», ախր էդ 
սովորականությունը հավերժություն 
ենթադրող սարսափելի 
անհավասարություն է ամփոփում իր 
մեջ։
Հերթական մի օր է՝ մեկի համար 
ազատության մեջ նվնվալու, մյուսի 
համար՝ մի տեղ փակված՝ հանուն դրա 
պայքարելու, մեկի համար՝ սիրելիին 
գրկելու, մյուսի համար՝ նրան անվերջ 
կարոտելու սովորական կոչվող ու 
հոգի մաշող մի օր։
Սովորական է, իսկ մենք դրանից 
հրճվում ենք։ Մեր մեղքը չէ, 
գոհանում ենք նրանով, որ այսօրը 
երեկվանից մի քայլ էլ հետ չէ, ինչքան 
էլ կոկորդ պատռենք, մեկ է՝ մենք 
վախենում ենք այն ամենից, ինչ նոր 
է... Սովորել ենք հնի տաղտկալի 
կանոններին, վախենում ենք, որ 
մի թեթև փոփոխությունից հետո 
կկորցնենք այն ամենը, ինչ երբեք 
չհասցրինք վաստակել։ Ահա՝ ինչու 
սովորականության գիտակցումով 
սրտի մի ծանր բեռից ենք ազատվում 
կարծես, որը գուցե ամբողջ գիշեր 
տանջել է մեզ։ Սովորակա՞ն, 
չէ, մեզ աշխարհ է պետք, որում 
երջանկության հերթափոխ կլինի, 
որ ի վերջո ամենօրյա երջանիկների 
ու տարաբախտների միջև մի քիչ 
համաչափություն մտնի։
Լավ է, որ գոնե անձրև չի գալիս, թե 
չէ նա, ով կարոտում է, հաստատ 
կտխրեր, ախր իր անձրևանոց բռնողը 
չկա ու չկա, իսկ ինքը այդքան ուժ 
չունի միաժամանակ կարոտելու ու 
անձրևանոց քարշ տալու համար։ 
Ինքը պիտի թրջվի ու թրջվի այնքան, 
մինչև անձրևը հոգնության կամ 
խղճահարության բեռան տակ 
մարդանա ու հանձնվի, հետո փակվեն 
մոլորակի բոլոր անձրևանոցները, 
բոլորը՝ բացի մեկից, որն էդպես էլ չէր 
բացվել...

ՄԵԼԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ 
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Մի օր կարթնանաս ու կզգաս, որ 
այս քաղաքում դու անկյուն չունես: 
Մի օր կարթնանաս իրականության 
ապտակից` մի կերպ բացելով 
կարմրած կոպերդ, խառնված շուրջդ 
կնայես, որովհետև դու սովոր էիր 
այտիդ միայն համբույրներ ստանալ, 
որ հազար ու մի «բարի լույս»-ից 
թանկ արժեն: Ու մի օր կարթնանաս 
սովորականի պես, ասես այդ 
ապտակը պիտի լիներ զարթուցիչդ: 
Դու կհարմարվես քաղաքի լույսերին, 
բարձր երաժշտությանն ու ոչինչ չասող 
ծիծաղներին, բայց մի բան կմնա 
անփոփոխ` դու այս քաղաքինը չես...
Ես այս քաղաքինը չեմ, որովհետև 
այստեղ ամեն «բարի լույս» սկսվում 
է մեկ բաժակ սուրճով, իսկ ամեն 
երեկոն ավարտվում թեյի սեղանի 
շուրջ: Ես ագահաբար խմում եմ 
սուրճս ու երազում, որ գուցե այսօր 
նստվածքի մեջ ձեռքերս տեսնեմ, 
որոնք առ երկինք էի պարզում, 
ասես ափերիս մեջ կարող էի պահել 
անսահմանությունը: Ես ամեն երեկո 
զգում եմ, թե ինչպես են ոտքերս 
քարշ տալիս մարմինս. ժամն է 
թեյելու... Լցնում եմ շաքարավազը 
բաժակիս մեջ ու մտածում, որ մեր 
կյանքում էլ կլինի մեկը, ով պատրաստ 
կլինի ցանկացած պահի շաքարով 
քաղցրացնել դառնացած օրերը...
Ես իմ քաղաքինն եմ, ուր արցունքներդ 
կարող ես թաքցնել Որոտանի խորքում 
ու չմտածես, թե քեզնից պոկված 

կաթիլները, որ լռության մեջ են իրենց 
հանգիստը գտնում, ու չմտածես, որ 
գուցե վերջին հուշերդ ես նվիրում 
գետին...
Ես այս քաղաքինը չեմ ու երևի երբեք 
էլ չլինեմ, որովհետև լուսաբացների ու 
մայրամուտների գերին սուրճի բույրից 
ճաքած բաժակներին չի կարող 
սիրել...
Ես այս քաղաքում այլ անուն ունեմ:

ԼԻԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԵՍ ԱՅՍ 
ՔԱՂԱՔԻՆԸ ՉԵՄ
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Խաղաղությունն ու պատերազմը տեսել 
եմ գյուղում, որտեղ ծնվել եմ:
Գյուղը, ուր անցել է մանկությունս, 
սահմանն է, որից սկիզբ է առնում 
հայրենիքը: Երբ փոքր էի, մտածում 
էի, որ հայրենիքը հայրենիք են 
համարում նրա համար, քանի որ այն 
պաշտպանում է հայրս:
Պատերազմն ու խաղաղությունը 
զգացել եմ միշտ հայրիկի տանը 
լինել-չլինելով: Տարիների հետ 
թվերը խճճեցին միտքս, ու թվերի 
անհավասար զանգվածը սկսեց 
ճնշել էությունս: Հիմա պատերազմ է, 
չհայտարարված պատերազմ:
Երբեք չի եղել օր, որ մտածեմ 
պարտության մասին, որովհետև 
հարենիքը հայրիկներն են 
պաշտպանում ու նրանք  սահմանին 
են, իսկ սահման ամբողջ Հայաստանն 
է դարձել:
Այստեղ` սահմանին, ոգի կա, 
հզորություն կա, ոգեշնչում կա, և 
ո՞վ կարող է խոսել վաղվա օրվա 

չլինելության մասին: Սահմանը 
տունս է, որից այն կողմ թշնամին 
է, ով փորձում է խանգարել ապրել: 
Չգիտեմ, թե ինչ է տալիս թշնամուն 
պատերազմը, բայց խաղաղությունն 
ինձ հայրս է տալիս:
Լույսերը մարում են, ու կարմիր 
գնդակները մահաբեր արագությամբ 
պայթում են երկնքում՝ խլացնելով 
ականջները, որոնք հոգնել են 
աղմուկից, որոնք սկսել են ատել 
բարձր ձայնը, խոսքը, աղմուկը:
Իմ սահմանն այսօր դպրոցն է, որտեղ 
զինվորագրվել եմ ծառայելու, իմ զենքը 
խոսքն է, լեզուն` հայոց լեզուն:
Սահմանն ամեն ինչի սկիզբն ու 
ավարտն է, այնտեղ խաղաղությունը 
չափվում է հայրիկի տանը լինել-
չլինելով:
Զգում եմ, որ հայրենիքը գրկել է ինձ 
սիրահարի ուժով, և ես խնդրում եմ 
նրան ինձ չլքել:

ՄԵՐԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆՆ

ՈՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 
ՏԵՍԵԼ ԵՄ 
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-Ըհըը, լե մը պուճուր ցուրտն ընգավ, 
սա լետ խաստա ընգավ։
-Ադեե, մամ...
- Քիչ ձներմը թոլ-թոլ ըլի, էնքան էլ 
ասի։
-Հազիվ ձին ա էկել, ո՞նց չգնաս դռանը 
խաղ անես։
-Դե, որ լսըմ չես, ես ի՞նչ անեմ։
-Օֆֆ, մամ, կարո՞ղ ա գիդես ուշքս 
գնըմ ա լե հիվնդանալու հըմար։
-Ուշքդ գնըմ չի, բայց որ պադոշ ես, 
ասած բանը լսըմ չես, ուրեմն լավ ա 
ըլըմ։
-Պա, էդ ի՞նչ ես ասել, որ լսել չեմ։
-Ես, որ քի ասըմ էի` ամեն ռավոդ մի 
գդալ մեղր կի, դա տեղովը դեղ ա, դե՜ղ, 
չէ, դե բա` ո՞նց, ես միշտ գեշ բան եմ, 
չէ՞, ասըմ։
-Մամ, դե գիդես` մեղր չեմ սիրըմ, 
զոռո՞վ ա էդ անդերը։
-Մեղրը սիրըմ չես, հըսկացանք, բա 
կամպո՞տը, ղանչաք եմ անըմ, որ մինդ 
մի բաժակ կամպոտ խմեք, չէ, դե դուք 
պետք ա միշտ էդ զբլդի ջուրը խմեք, 
չէ՞, կամ գազով զադերը։ Իմ շաշ խելքն 
ասա, որ չըրչարվըմ եմ սրանց հըմար 
կամպոտ, ջեմ ու եսիմ ընչեր սարքըմ, 
թերեքնին լցնըմ։ Խալխը գժվըմ ա 
դեհե բաների հըմար, էնքան ա` մի 

բանկա բան տենու, մեջն ա ընգնըմ, 
սրանք ոնց որ կպածնի ըլին։
-Մամ ջեն, հըմի կռիվդ ո՞րն ա, երբ էլ 
բաց ես անըմ, խմըմ եմ, էլի։
-Կռիվս էն ա, որ էդ խանութի առնովի 
բաներն եք դվեր ածըմ, բայց տնական, 
արդար, մաքուր բաներիցը ֆոտ էլ չեք 
քաշըմ։
-Լավ, դե ի՞նչ ասեմ, գնա մի հատ մոռի 
կամպոտ բի, խմեմ։
-Մոռի կամպոտ չունինք։
-Բա փագե՞լ չէիր էս տարի։
-Փագել էի, բայց խմեցիք ոչ, Անժըկի 
քուլփաթին տվի, նրանք քղաքի 
ապրած են, գեղի բաների հըմար 
նղավըմ են։
-Լավ, մամ ջեն, գնա քու սրտովը մի 
բան բի, կխմեմ...
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- Պապի՛, բա խի՞ են մեր գեղի անունը 
Բղանիս դրել։
- Դե, մեր գեղըմը վախտին տաք ջրեր 
են ըլըմ, դրան բաղնիս են ասելիս ըլըմ, 
էնա էդ անունից գեղի անունը դնըմ են 
Բաղնիս, հետո ժամանակի ընթացքըմ 
դառնըմ ա Բաղանիս։
- Պապ, բա ու՞ր են հմի էդ տաք ջրերը։
- Դե եսիմ, ժամանակի ընթացքըմ 
կորան, էլի, երևի... Ոչ մի բան հավերժ 
չի, մի օր կորչիլ տի, էլի (ժպտում է):
- Պա՛պ, լա լսե, բա մեր Հարսնաքարի 
անունը խի՞ են հենց էդ դրել։
-Ասեմ, բալես, ականջ արա... Վախտին 
մեր գեղըմ հրսանիք ա ըլըմ, մի սիրուն 
զույգ ա ամուսնանալիս ըլըմ, բայց 
հետո իմանըմ են, որ էդ աղջկան 
ուզըմ են ամուսնացնեն թուրքի հետ: 
Ի՞նչ անե էդ խեղճ աղջիկը։ Տենըմ 
ա, որ ուրիշ ճար չկա, էսա գալիս են 
իրա յեդեվիցը, վիրա կենըմ, փախչըմ 
սարը։ Բրձրանըմ ա սարը, տենըմ, որ 
հասնըմ են իրա հետևից. էլ ճար չկա։ 
Իրան սարից վերա գցըմ, որից յեդն էլ 
սարն անվանըմ են Հարսնաքար։
- Պապի՜...
- Ջանի՜։
- Պապ, բա ինչո՞վ եք զբաղվել գեղումը, 
դե որ կարենաք փող ըշխատեք։
- Շուտվանից էլ մեր գեղմ կով, ոչխար 
պահելն էր շատ։ Անասուն էինք 
պահըմ, հող էինք մշակըմ։ Հըմի ա, 
որ սաղ գեղը ուզըմ ա դուս էկած ըլի 
գեղիցը, գնան ուրիշ տեղ բախտները 
փորձեն։ Ճիշտ ա, էն վախտ էլ ըլետ 
դուս էկողնի ըլեին, բայց դե հըմի 
շտացել ա...
- Պա՜պ, բա մեր գեղըմ ի՞նչն ա հայտնի 
էղել, որ օրերից մի օր տուրիստ բան 
գա` տանենք ցույց տանք։
-Մեր գեղն ինքն իրանով արդեն 
հայտնի ա, ուր էլ որ գնան, մեր 
գեղի պես սիրուն տեղ գտնուլ չտին։ 
Վիզդ թեքըմ ես` հանդը իրա կանաչ 
ծառերով, բա որ գընըմ ես ճալու 
(գետակ), որքին նստըմ ես... Հրաշք չի՞, 
բա ի՞նչ ա։ Որ տուրիստ գա` մի փռան 
հաց ու պանիր վիկալ ու տար հանդըմը 
նստացրու շվաքի տակին, լա կտենուս` 
էլ ուզըմ ա՞ գնա, թե չէ...
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