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300 տարի առաջ Սյունյաց աշխարհը, 
Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ, ոտքի ելավ 
հանուն իր ազատության և երկրամասը 
մաքրեց օտարամուտ տարրերից 
ու զավթիչներից

Համարը հրատարակվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ու 
Գորիսի համայնքապետարանի աջակցությամբ:

Դավիթ Բեկ (էսքիզ), 
Իսաբեկյան 
Էդուարդ Հմայակի, 
ստվարաթուղթ, 
գուաշ, 48x71սմ

Դավիթ Բեկ 
և Մխիթար 

Սպարապետ, 
Վահան Ղարիբյան

Դավիթ 
Բեկ, Լորիկ 
Մինասյան
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Ինքը՝ Դավիթը, ազնվական էր, բարեպաշտ, արդարամիտ, 
արիասիրտ, հեռատես, խելքով, խոսքով ու գործով զորավոր, 
գրքերին (Աստվածաշնչին) տեղյակ, ազգի բարիքներին 

նախա նձախնդիր և նրա թշնամիների նկատմամբ վրեժխնդիր, 
այդպես էին նաև նրան հետևողները...

Հ․ Ղուկաս վարդապետ Սեբաստացի

...Սյունյաց երկրից 
մի այր՝ Դավիթ 
Բեկ անվանված, 

զորաշարժություն է արել՝ մեր 
նեղիչներին ու կշտամբիչներին 
հալածելու համար, մտադրված 
լինելով ազատագրելու արյու-
նածուփ աշխարհն Հայաստան։
Արդ, ո՛վ բարեմիտ ու հայ րե-
նապաշտ ժողովականներ, 
շրջեցեք ձեր երկրի գավառները, 
խրախուսեք ժողովրդին, որ 
մրափում է խոր խավարի ու 
տանջանքների մեջ, որպեսզի 
թոթափեն անիրավների 
բռնությանց լուծը, և երբ մենք 
մարտի հրավեր ուղարկենք՝ 
ապստամբության ձայն 
բարձրացնեն ընդդեմ մեր 
մարդակեր ու խաչահալած 
թշնամիների։

Վարդապետ Ներսես

Իսաբեկյան Էդուարդ Հմայակի, Դավիթ Բեկ, անհայտ տարեթիվ, կտավ, յուղաներկ, 116x105սմ

Դավիթ Բեկ, Ժաննա Շահինյան

Դավիթ Բեկ, Ռոբերտ Կամոյան

Պատանի Դավիթ 
(կտավ), Էդուարդ 

Իսաբեկյան

«Դավիթ Բեկ», կտավը գտնվում է Կապանի քաղաքապետարանում (Լյուդվիգ Բերբերյան)
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Դավիթ Բեկը, ով հայոց զորականի 
կերպարին մինչև հիմա վեհություն է 
բերում, հայրենատիրոջ մեր վարքին՝ 
արծվենի ճախր...

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ս յու նի քի հա զա րամ յա պատ մութ յան 
փա ռա վոր է ջե րից է 18-րդ դա րասկզ բին 
(1722-1730թթ.) Դա վիթ Բե կի գլխա վո-
րած ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պա տե-
րազ մը: Ինչ պես մա տե նա գիր ներն են 
ար դա րա ցիո րեն նշում՝ այդ շար ժու մը 
հա յոց պատ մութ յան մեջ մնաց որ պես 
փայ լուն, ա ռանձ նաց ված եր ևույթ, որ 
իբրև ազ գա յին ա զա տութ յան մարմ նա-
ցում՝ չու ներ իր նմա նը Կի լի կիա յի հա-
յոց ան կա խութ յան խոր տա կու մից հե-
տո (1335թ.):

Ե րեք հար յուր տա րի ա ռաջ տե ղի ու-
նե ցած՝ հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան 
հե րո սա կան այդ դրվա գին է նվիր ված 

«Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» հան դե սի 
սույն՝ 6-րդ հա մա րը: Պատ մա կան այդ ի րա-
դար ձութ յանն անդ րա դառ նա լու պատ ճա ռը 
հեր թա կան դա րե լի ցը չէ սոսկ:

Դա վիթ Բե կի գլխա վո րած ազ գա յին-ա-
զա տագ րա կան կռիվ ներն ա ներկ բա վկա-
յութ յունն են Ս յուն յաց աշ խար հի զա վակ-

նե րի, մեր նախ նի նե րի ա զա տա սի րա կան 
ո գու, ո րը փո խանց վել է սերն դե սե րունդ, ո րի 
ար ժա նա վոր շա րու նա կո ղը պար տա վոր 
ենք լի նել մենք՝ ժա մա նա կա կից ներս:

Դա վիթ Բե կի հե րո սա մար տը յու րօ րի նակ 
նա խա պատ մութ յուն է մեր օ րե րում տե ղի 
ու նե ցած և տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն-
նե րի. վերս տին ըն թեր ցե լով այդ ժա մա նա-
կաշր ջա նի պատ մութ յու նը՝ բազ մա թիվ հար-
ցե րում հա մահն չու նութ յուն ենք տես նում:

Մի կար ևոր հան գա մանք ևս՝ Դա վիթ 
Բե կը զին յալ հայ րե նա սի րութ յան տի պար 
է: Տե սեք, թե ինչ է գրում այդ ա ռու մով մեծ 
սյու նե ցի, աշ խար հահռ չակ հա յա գետ ու 
բյու զան դա գետ Նի կո ղա յոս Ա դոն ցը՝ անդ-
րա դառ նա լով Րաֆ ֆու «Դա վիթ Բեկ» պատ-
մա վե պին. «Ն րա հայ րե նա սի րութ յու նը նո-
րութ յուն է, ան վա նենք մի բա ռով՝ զին յալ 
հայ րե նա սի րութ յուն: Դա վիթ Բեկն իր զի նա-
կից նե րով մարմ նաց նում է այդ հայ րե նա սի-
րութ յան գա ղա փա րը»: Իսկ դա հայ րե նա սի-
րութ յան և հայ րե նա տի րութ յան մի տե սակ է, 
ո րի կա րի քը հայ ժո ղո վուր դը (ա ռա վել, քան 
երբ ևէ) ու նի այ սօր:

Դա նշա նա կում է նաև՝ Դա վիթ Բե կը 
դար ձել ու մնում է հա յոց ար ժա նա պա տիվ 
հա րատ ևութ յան ա ռաս պե լա ցած, բայց և 
ի րա կան, այժ մեա կան ու մշտնջե նա կան 
խորհր դա նի շը: Դ րա նում հա մոզ վե լու հա-
մար մի պահ հե տա դարձ հա յացք ձգենք, 
օ րի նակ, Լեռ նա հա յաս տա նի 20-րդ դա-
րասկզ բի հե րո սա մար տին: Գա րե գին Նժ-
դեհն ու նրա զո րա շար քե րը մար տի էին 
գնում կար գա խո սով՝ «Հա նուն հայ րե նի քի՝ 
Դա վիթ բե կա բար» կամ «Մեզ հետ է Աստ ված 
և Դա վիթ Բե կի վրի ժակ ո գին» և այլն:

Վեր հի շենք Ար ցախ յան վեր ջին ե րեք պա-
տե րազ մին սյու նե ցի նե րիս մաս նակ ցութ յու-
նը. քա նի-քա նի օ րի նակ ու նենք, երբ մար դիկ 
ճա կատ էին մեկ նում՝ նա խա պես այ ցե լե լով 
Դա վիթ Բե կի զո րահ րա մա նա տար ներ Մ խի-
թար Ս պա րա պե տի, Թո րոս Իշ խա նի և մ յուս-

նե րի գե րեզ ման ներ՝ ո գի առ նե լով նրանց 
դյու ցազ նա կան կեր պար նե րից:

Մի խոս քով՝ Դա վիթ Բե կի ու նրա զո-
րա կան նե րի կեր պա րը ո գեշնչ ման աղբ յուր 
էր և́ Լ եռն ահ այ աստ ան ի հեր ոս ամ արտ ի, և́ 
Արցա խյա ն պատե րա զմնե րի մասնա կի ցնե-
րի համա ր: Այդպե ս էր նաև Մե ծ հայրե նա-
կա նի ն մասնա կցո ղ մեր ծնողնե րի համա ր:

Արդյո ՞ք պատա հա կա ն էր, որ Հա-
յրե նա կա ն մեծ պատե րա զմի ամե նա բա-
խտո րո շ պահի ն՝ 1941-ին, խորհրդա յի ն 
կինե մա տո գրա ֆի ան որո շե ց նկարա հա-
նե լ «Դա վիթ Բեկ» հերո սա պա տում-ֆիլմը, 
որը հաջո ղությա մբ իրա կա նա ցրե ց Հա-
մո Բե կնա զա րյա նը : Ի դեպ, Դա վիթ Բեկի 
մոնումե նտա լ կերպա րն էլ ֆիլմում ստեղծե ց 
Հրա չյա Նե րսի սյա նը, թեմա յի ն համա հունչ 
երա ժշտությա ն հեղի նա կն էլ մեր հայրե նա-
կի ց Աշո տ Սա թյա նն է՝ Ավե տի ք Իսա հա կյա նի 
տեքստե րի հիմա ն վրա: Մի ՞թե  պատա հա-
կա ն էր, որ Հա յրե նա կա ն մեծ պատե րա զմի 
տարի նե րի ն հրաշա լի  Արմե ն Տի գրա նյա նը 
ծնունդ տվեց «Դա վիթ Բեկ» պատմա հա յրե-
նա սի րա կա ն օպե րա յի ն:

Ու թեև Դա վիթ Բեկի գլխավո րա ծ ազգա-
յի ն-ազա տա գրա կա ն պայքա րի ց անցե լ է 
երե ք հարյուր տարի , այդ գոյա կռվի դասե-
րը շարունա կում են մնալ հույժ այժմե-
ակա ն: Այսպե ս՝ մենք հաղթե լ ենք, երբ մեր 
արի ությա նը  միացա ծ է եղե լ մեր միաբա-
նությունը, երբ չի կեղծվե լ մեր հավա քա կա-
նությունը :

Սույն համա րի առի թո վ գրված հոդվա-
ծում գրակա նա գե տ Դա վի թ Գա սպա րյա-
նն այնքա ՜ն ճիշտ է կարևո րում ազգա-
յի ն մեր միասնությունը ՝ «Բա վա կա ն 
է: Պա տմությունն ու Դա վիթ Բեկը մեզ 
սթափությա ն են կոչում: Բո լո ր մանր անձնա-
կա ն, նեղ կուսա կցա կա ն շահե րը թողնե-
նք մի կողմ և ուժ գտնենք միաբա նվե լու ու 
համա տե ղ ելք որո նե լու: Ինչպե ս ժամա նա կ 
առա ջ, հիմա  էլ հայրե նի քը մեզ է կանչում»: 

Հա ջո րդ դասը  մեզ համա ր չափա զա-
նց կարևո ր է՝ Ռուսա ստա նի հետ բարե կա-
մությունը . որքա ն էլ առկա  են բազմա թի վ 
հարցե ր և տա րա կույսնե ր բազմա դա րյա  
մեր հարա բե րություննե րում: 

Այնուհե տև՝ Արցա խի լինե լի ությա մբ է 
պայմա նա վո րվա ծ Սյունի քի արժա նա պա-
տի վ գոյությունն ու ընթա ցքը , և ը նդհա կա-
ռա կը . ուրի շ ճանա պա րհ չկա: Վե րը նթե րցե ք 
հայո ց այդ երկու երկրա մա սի պատմությունը 
և դրա նում կհամո զվե ք նորի ց. դրա փայլուն 
վկայությունն է նաև 18-րդ դա րա սկզբի 
սյունի քյա ն ազա տա մա րտը:

* * *

Ի՞նչ սկզբունքո վ կառուցե ցի նք համա րը:
Նա խ՝ հավա տա րի մ մնալո վ հանդե սի  

տրամա բա նությա նն ու առա քե լությա նը, 
շրջանցե ցի նք բանա վի ճա յի ն թեմա նե րի  
քննարկումը, իսկ վիճե լի ու հակա սա կա ն 
հարցե րը  քիչ չեն: Այնուհե տև՝ ազա տա գրա-
կա ն այդ պայքա րի  պատմությա նը հանգա-
մա նա լի ց ու բազմա կո ղմա նի անդրա դա ռնա-
լու անհրա ժե շտություն չտեսա նք՝ դարձյա լ 
հավա տա րի մ մնալո վ պարբե րա կա նի տրա-
մա բա նությա նը, և ա վե լի շատ կենտրո նա-
ցա նք մեր մշակութա յի ն տիրույթնե րում Դա-
վիթ Բեկի կերպա րի մեկնություննե րի ն:

Պա տմա կա ն իրա դա րձություննե-
րի վե րա բե րյա լ ընդհա նրա կա ն պատկե-
րա ցում կազմե լու համա ր առա ջա րկում 
ենք Ղուկա ս Սե բա ստա ցու «Դա վիթ Բեկի 
պատմությունը», որը հիմնա կա նում շարա-
դրվա ծ է Ստե փա նո ս Շա հումյա նի և Տե ր 
Ավե տի քի պատումնե րի հիմա ն վրա:

Պա տմությա նը հատկա ցվա ծ բաժնում 
առա ջա րկում ենք նաև Արմե ն Այվա զյա-
նի հոդվա ծը՝ «1720-ակա ն թվակա ննե-
րի  Սյունյա ց իշխա նա պե տությա ն տեղա-
գրությա ն մասի ն», որո վ ցուցա նում ենք 
Ղա փա նի իշխա նա պե տությա ն սահմա ննե-
րն ու ընդգրկվա ծ տարա ծքը:

Անշուշտ, հետա քրքի ր են ապստա-
մբությա ն ղեկա վա րնե րի վերա բե րյա լ տեղե-
կություննե րը : Այդ առումո վ կարևո րե ցի նք 
Հո վհա ննե ս Այվա զյա նի «Դա րձյա լ Դա վիթ 
Բեկի ծագումնա բա նությա ն հարցի շուրջ» 
հոդվա ծի  հրապա րա կումը :

Անտա րա կույս, ապստա մբությա ն հերո-
սնե րի տոհմա գրությա ն վերա բե րյա լ ընթե-
րցո ղի պատկե րա ցումն առա վե լ հարստա-
ցրա ծ կլինե ինք, եթե հանդե սում զետե ղե ինք 
նաև Նի կո ղա յո ս Ադո նցի «Դա վիթ Բեկ և Տե ր 
Ավե տի քի սերունդը» հոդվա ծը: Բա յց համա-
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հայոց գահերեց իշխանի գլխավոր ամրոց 
և Սյունիքի իշխանության կենտրոն 
1720-ականներին) ......................................56



5ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.     6

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

Թե ինչպես և ինչու Դավիթ 
Բեկը մուտք գործեց Կապան 
և թե ինչպես Գավառի 
բնակիչները միաբան կերպով 
ելան միացան նրան և 
ընդդիմացան թուրքերին

Ա յն ժա մա նակ, երբ զո րա ցավ աֆ ղա-
նա կան մահ մե դա կան ազ գը, Հնդ-
կաս տա նի կող մե րում՝ Ղան դա հար 

գա վա ռում, և հար ձակ վեց Պարս կաս տա նի 
վրա աս պա տա կութ յամբ ա վա րե լու, մին չև 
ան գամ նրանք ե կան, պա շա րե ցին պար սիկ-
նե րին, գրա վե ցին Ս պա հան քա ղա քը, սպա-
նե ցին պար սից Շահ-Հ յու սեին ար քա յին, որ 
տե ղի ու նե ցավ 1721 թվին՝ հա յոց 1170-ին։

Այս և սույն ժա մա նակ Հա յաս տա նի հյու-
սի սից լեզ գի թա թար նե րը հա յոց և աղ վա նից 
կող մե րը ար շա վե ցին և Գան ձա կի, Շա մա-
խու գյու ղե րը աս պա տա կե լով ա վա րե ցին, 
Ա գու լե ցուն՝ Շա մա խու Մու սա բեկ յան տոհ մի 
իշ խա նին, սպա նե ցին և բո լոր ընդ դի մա ցող-
նե րին կո տո րե ցին, երկ րի ժո ղովր դին՝ կա-
նանց ու մա նուկ նե րին գե րե վա րե ցին, ո րոնց 
մա սին այս տեղ հնա րա վո րութ յուն չու նենք 
ման րա մասն պատ մե լու։

Եվ կամ թե ինչ պե՞ս այս քան չա րիք ներ 
տես նե լով՝ Գու գար քի, Ու տի քի հա յոց բնա-
կիչ նե րը ե լան նրանց դեմ, որ պես զի հե ռաց-
նեն։ Բա նակ կազ մե ցին, զի նա վառ վե ցին, 
պատ րաստ վե ցին պա տե րազ մի։ Ճա կատ 
կազ մե ցին Թար թառ գե տի մո տեր քը ընդ դեմ 
ի րենց երկ րի վրա աս պա տա կե լու հար ձակ-
վող նե րի։ Հա յե րը սրա նով ա նուն հա նե ցին և 
կոչ վե ցին Մեծ Սղ նախ մին չև այ սօր։

Եվ թե ինչ պե՞ս ջար դե ցին, քշե ցին և՛ լեզ-
գի նե րին, և՛ պար սիկ նե րին, օս ման ցի նե րին, 
չենք կա րող գրել, միայն Կա պա նի Յոթ նա-
բերդ գա վա ռի հա յե րի խմբա վոր վե լու մա սին 
կձեռ նար կենք պատ մել։

1171 հա յոց թվա կա նին, երբ Կա պա նի 
Յոթ նա բերդ գա վա ռի բնա կիչ նե րը լսե ցին 
Գան ձա կի ու Շա մա խու աս պա տա կումն ու 
ա վե րու մը, հա յերն ու պար սիկ նե րը առ հա-
սա րակ խռով քի են թարկ վե ցին ու սար սա փե-
լով, սա սան վե լով տագ նա պա հար վե ցին. մոտ 
եր կու կամ ե րեք ա միս միմ յանց այ ցե լութ յուն 
ա նել կաս կա ծում էին, քա նի որ ի րենց ան ձե-
րը առ հա սա րակ հան րա յին ըն տա նի խնա-
մա կա լութ յան խնամ քից լքված էին տես նում։

Այս պատ ճա ռով քա ղա քը քա ղա քից, ազ-
գը ազ գից և իշ խա նը իշ խա նից թշնա մա-
կան կաս կա ծանք ու նե նա լով՝ տագ նա պում 
էին։ Ա հա այս պի սի չար յաց ա ղետ ներ նաև 
սրանք էին կրում։

Արդ՝ այդ պի սի դառն սա սա նութ յան օ րե-
րին հա յոց ազ գից Ս տե փա նոս ա նու նով մե-
կը, որ վան քե ցի էր՝ Կա լե րի կող մից, մտա-
ծում է անց նել Սի սիան գա վա ռը և գնալ 
հաս նել Վ րաս տա նի Մց խեթ քա ղա քը վրաց 
Շահ նա վուզ իշ խա նաց իշ խա նի մոտ և նրա-
նից խնդրել, որ պես զի մի մարդ տա Կա-
պա նի հա մար զո րա պետ և հրա ման տա 
նրան զո րա ժո ղով ա նել և եր կի րը թշնա մի-
նե րից պաշտ պա նել։ Այս բա նը հա սա րակ 
մարդ կան ցից ինք նագ լուխ ա նել ոչ ոք չէր 
հա մար ձակ վի, իսկ ե թե մեկն ա ներ, ժո ղո-
վուր դը, իբ րև տե րութ յան դեմ ապս տամբ-
ված, կհե ռաց ներ։ Բայց վրաց իշ խա նը մեծ 
էր, այդ պի սի զո րագ լուխ նշա նա կե լը նրան 
պատ շա ճում էր։ Իսկ թե ին չով կկա րո ղա-
նա (Կա պա նից ե կած պատ գա մա վո րը) իր 
խնդրան քը իշ խա նի առ ջև հա վաս տի ցույց 
տալ, մտա ծեց կեղծ գրութ յուն ներ Կա պա նի 
հի սուն տա նու տե րե րի ա նուն նե րով հո րի նել 
և նրանց յու րա քանչ յու րի կնիք նե րի նման 
կնիք ներ քան դա կել ու այդ գրութ յու նը նրան-
ցով կնքել, հաս տա տել։ Խնդ րագ րի օ րի նա կը 
հե տև յալ կերպ էր. «Տուր մեզ, տե՛ր, մի մարդ, 
որ պես զի մեզ զո րա պետ դառ նա և քո հրա-
մա նով այդ կլի նի օ րի նա կան, իսկ մենք կհո-
գանք զորք պատ րաս տել և նրան ցով մեր 

գա վա ռը թշնա մի նե րից անվ տանգ կդարձ-
նենք»։

Ս տե փա նո սը ե լավ գնաց Մց խեթ քա ղա-
քը, հան դի պեց վրաց իշ խա նին և գու ժեց 
նրան նա խա պես հիշ ված քա ղաք նե րի մա-
սին, պատ մեց նրան բո լոր վտանգ ներն ու 
հու զում նե րը, Կա պա նի ժո ղովր դի ահն ու 
երկ յու ղը և մա տու ցեց նրան տա նու տե րե րի 
ա նու նով պատ րաստ ված խնդրա գի րը։

Իշ խա նին հա ճե լի թվաց խնդրան քը, 
որ տա նու տե րե րի ա նու նով հայ ցում էր։ Եվ 
կան չեց մցխեթ ցի Դա վիթ Բե կին, որ հայ-
կազ յան տոհ մից էր /հայ էր/, նրան ի րա վունք 
տվեց գնալ Ս յուն յաց եր կի րը, որ այժմ կոչ-
վում է Կա պան՝ այն տեղ զո րա ժո ղով ա նե լու 
և պաշտ պա նե լու հա յոց եր կի րը։ Նա ե լավ 
վրաց իշ խա նի մո տից , ե կավ հա սավ Ս յու նիք 
տի րոջ 1722 թվա կա նին՝ հա յոց ՌՃՀԱ /1171/ 
և բնա կութ յուն հաս տա տեց Սի սիան գա վա-
ռի սահ ման նե րում՝ Ե ռաբ լու րի գե ղե ցիկ դաշ-
տա վայ րում, որ այ լազ գի նե րից Ուչ թա փա է 
կոչ վում։

Ին քը՝ Դա վի թը, ազն վա կան էր, բա րե-
պաշտ, ար դա րա միտ, ա րիա սիրտ, հե ռա-
տես, խել քով, խոս քով ու գոր ծով զո րա վոր, 
գրքե րին (Աստ վա ծաշն չին) տեղ յակ, ազ գի 
բա րիք նե րին նա խան ձախն դիր և նրա թշնա-
մի նե րի նկատ մամբ վրեժխն դիր, այդ պես 
Էին նաև նրան հե տևող նե րը, ո րով հե տև երբ 
նա դուրս Էր գա լիս վրաց երկ րից, նրա մոտ 
հա վաք վե ցին գա վա ռի բո լոր կող մե րից զո-
րա վոր այ րեր, ո րոնք լսում էին նրա մա սին։ 
Մոտ չորս հար յուր մարդ /հա վաք վե ցին/, 
ո րոնք նեղ ված ու տա ռա պած էին այ լազ գի-
նե րի դառն ծա ռա յութ յու նից, մար դիկ, ո րոնք 
ի րենց ան ձը դրել էին ա զատ լի նե լու հա մար 
այ լազ գի նե րի ծա ռա յութ յան լծից, մար դիկ, 
ո րոն ցից մե կը հա լա ծում էր հա զար նե րին, 
իսկ եր կու սը՝ բյու րե րին։

Արդ՝ Դա վի թը ա ռա ջին հեր թին ջար դեց 
Ղա րա չոռ լու կոչ ված թուր քե րին Ե ռաբ լու-
րում։ Եվ ա պա այն տե ղից ե կավ բնակ վեց 
ամ րո ցում, որ կոչ վում է Շն հեր։ Կան չեց իր 
մոտ Տա թևի ա ռաջ նոր դին, ա սաց նրան, թե 
ինչ բա նի և ինչ նպա տա կով է ե կել և ա սաց. 
«Ջն ջե լով կջնջեմ բո լոր այ լազ գի նե րին այս 
երկ րից»։ Եվ իր մոտ հա վա քեց Շն հե րի տղա-
մարդ կանց և տվեց աս պա տա կեց թուր քե րի 
գյու ղե րը, գրա վեց նրանց ու նեց ված քը։ Երբ 
այս տե սան, թուր քե րի Ջի վան շիր կոչ ված 
ե րե սու ներ կու ցե ղե րը միա սին ե կան հա վաք-
վե ցին, բա նակ կազ մե ցին և դի մե ցին Դա վիթ 
Բե կի վրա։ Դա վիթ Բե կը ե լավ նրանց ընդ դեմ 
Ե ռաբ լու րում և հեռ վից տե սավ թշնա մի նե րի 
զոր քե րը, որ տասն վեց հա զար էին։ Իր հետ 
ա ռավ մոտ չորս հար յուր ըն տիր զին վոր ներ 
և հար ձակ վեց նրանց վրա, աջ ու ձախ կո-
տո րե լով ճեղ քեց նրանց զոր քե րը, բայց պա-
տե րազ մը շուտ չվեր ջա ցավ, այլ տևեց մոտ 
եր կու օր կամ ե րեք, և եր րորդ օ րից հե տո բո-
լո րին կո տո րեց և շպրտեց նրանց՝ հու սա լով 
Աստ ծու ո ղոր մութ յան վրա։ Ա ռավ նրանց բո-
լոր ինչ քե րը՝ զենք, սուր, ձի և նրանց ամ բողջ 
ու նեց ված քը։

Ս րա նից հե տո ու ղար կեց իր Մ խի թար 
սպա րա պե տին այն շե նը, որ կոչ վում է 
Քուրդ լար, գրա վեց այն և ա ռավ նրանց բո-
լոր ինչ քե րը։

Արդ՝ լու րը հա սավ Կա պա նի բո լոր բնա-
կիչ նե րին, թե Դա վիթ Բե կը ե կել հա սել է հա-
յե րին օգ նութ յան մեծ քա ջութ յամբ։ Եվ նրա 
մոտ էին գա լիս բո լոր կող մե րից։ Ա ռա ջի նը 
նրա մոտ ե կավ Թո րո սը քիչ մարդ կան ցով և 
նրա նից ստա ցավ զո րա պե տութ յան իշ խա-
նութ յուն և դար ձավ իր եր կի րը՝ Չավն դուր՝ 
իր հետ տա նե լով նաև Դավ թի զո րա վար Բա-
յան դու րին։

Ս րա նից հե տո նրա մոտ ի րենց զոր քե րով 
գա լիս են Ջու ղա յի Մա ղալ Մե լի քի որ դի նե րը։ 
Այդ Ջու ղան կոչ վում է Հին Ջու ղա Գող թան 
գա վա ռում։

Գա լիս են նաև Դի լեն չի մա կան վան յա լի 
որ դի նե րը։ Եվ սրանք բո լո րը գա լիս խառն-
վում են և ա վե լա նում են Դավ թի զոր քին, 
որ դառ նում են մոտ եր կու հա զար զո րա վոր 
մար դիկ։

Այս ժա մա նակ կար Տա թևի ոմն Մե լիք-
ու րա ցող, որ սկզբում կոչ վում էր Դա վիթ, 
բայց հե տո հա վա տա փոխ ե ղավ, և իր ամ-
բողջ տու նը կոչ վեց Բաղ րի ա նու նով։ Ն րա 
բո լոր որ դի նե րը ե ղան Շահ ղու լի ներ /շա հի 
ծա ռա ներ/։ Սա երբ լսեց Դավ թի /Բե կի/ գա-
լը, Տա թևի տղա մարդ կանց հա վա քեց իր 
մոտ, ամ րոց ներ կանգ նեց րեց և մտա ծում էր 
Դա վիթ Բե կի դեմ պա տե րազմ սկսել։ Ա պա 
Դա վիթ Բեկն էլ զոր քեր է հա վա քում, բա նակ 
կազ մում և գա լիս հաս նում է նրա վրա, պա-
շա րում է նրա ամ րոց նե րը և եր կու օր հե տո 
նրան /ու րա ցո ղին/ բռնում է և նրան և նրա 
ամ բողջ ու նեց ված քը հա վա քում բե րում է Շն-
հեր։

Այն տեղ, ե կե ղե ցու մեջ, տաս ներ կու օր 
նրան բո լո րի ներ կա յութ յամբ հրա մա յում է 
բարձր ձայ նով ա սել այս կար գա խո սը. «Լու-
սա վոր չի հա վա տի լույ սը, վա՜յ ու րա ցո ղին»։ 
Եվ ա պա կտրում է նրա /ու րա ցո ղի/ գլու խը, 
իսկ ին քը գա լիս բնակ վում է Տա թևում։

Ա պա մու նե տիկ ներ ու ղար կեց Հա լի ձոր 
Տեր-Ա վե տի սի ու Մե լիք-Փար սա դա նի՝ նրա 
ա նե րոջ մոտ և ա սաց. «Ե կեք միա բան վե ցեք 
մեզ, որ պես զի թուրք բնա կիչ նե րին մեջ տե-
ղից հե ռաց նենք»։ Բայց նրանք չե կան։ Երկ-
րորդ տա րում՝ Դավ թի Կա պան գա լուց հե տո 
քա ռա սու նե րորդ պա սի օ րե րին՝ Սուրբ Լու-
սա վոր չի տո նին, Չավն դուր երկ րի վրա հար-
ձակ վե ցին Կա պա նի կու սա կա լը և Փա թա լի 
սուլ թա նը ու սրանց հետ նաև Սև լե ռան խա-
նը տաս նութ հա զար զոր քով։ Իսկ հա յոց զոր-
քե րը, որ նրանց դեմ դա րան էին մտել, Ք րիս-
տո սի հա րութ յան տո նին, գի շե րով Աստ ված 
ի րենց օգ նութ յան կան չե ցին, հան կար ծա կի 
ա ղա ղակ բարձ րաց րին և հար ձակ վե ցին 
նրանց վրա, զար կին, կո տո րե ցին նրան ցից 
շա տե րին և մնա ցա ծին փա խուս տի մատ նե-
ցին։

Ս րա նից հե տո Մե լիք-Փար սա դա նը և 
Տեր-Ա վե տի սը ե կան Դավ թին ող ջու նե լու։ Իսկ 
նա, բար կա ցած նրանց վրա, ա սում է. «Կան-
չե ցի ձեզ, ին չու՞ չե կաք մեզ օգ նութ յան»։ Եվ 
հրա մա յեց նրանց տա նել Շն հեր և այն տեղ 
նրանց դնել բանտ։ Ն րանք տաս ներ կու օր 
այն տեղ բան տում էին։

Այդ օ րե րին գու գա րա ցի նե րի հետ Հով-
հան նե սը ե կավ այդ կող մե րը հի սուն վեց 
հա զար զոր քով և պա շա րեց Ո րո տա նի ան-
մատ չե լի բեր դը և, չկա րո ղա նա լով թուր-
քե րից այն գրա վել, ե կավ Շն հեր և այն տեղ 
գտավ Տեր-Ա վե տի սին և նրա ա նե րո ջը կա-
լան քում։ Ն րանց ա զա տեց և ու ղար կեց Հա-
լի ձոր՝ Դա վիթ Բե կի մոտ, իսկ ին քը, գնա լով 
Տա թև, գտավ Դա վիթ Բե կի գան ձը և դար-
ձավ իր տե ղը։ Իսկ Դա վիթ Բեկն ըն դու նեց 
Մե լիք-Փար սա դա նին և նշա նա կեց իր կար գի 
զո րա պե տութ յան եր կու հար յուր վաթ սուն-
վեց զին վոր նե րի վրա, իսկ Տեր-Ա վե տի սին 
նշա նա կեց չորս հար յուր քա ռա սուն զին վո րի 
վրա։

Ս րա նից հե տո, երբ Դա վի թը լսեց, թե Փու-
խու րութ լե ռան կող մե րում՝ Զևա բեր դում, 
զո րա ժո ղով է ա րել Աս լա մազ Ղու լին, շտապ 
զորք գու մա րեց և ե կավ բնակ վեց Ղա րա չի-
մա նում և այն տե ղից մու նե տիկ ներ ու ղար-
կեց Չավն դուր, Կա լեր, Կե նաուզ և Մեղ րի 
զո րա վար նե րին, որ գան հաս նեն այն տեղ /
Ղա րա չի ման/։ Եվ շու տա փույթ ե կան հա սան։

Բայց զո րա պետ Թո րո սը դեմ կանգ նեց 
նրան կռիվ նե րի վե րա բե րութ յամբ։ Եր կու-
սի ա րան քը հաշ տա րար մտնե լով, հաշ տեց-
րին նրանց։ Հա վա քե լով զո րա կան նե րին /
Դա վիթ Բե կը / ե լավ գնաց Աս լա մազ Ղու լիի 
վրա և մո տե ցավ նրա ամ րո ցին, բայց դժվա-
րա ցավ գրա վել այն, քան զի ա նա ռիկ էր և 
խիստ բարձ րա բերձ։ Եր կու օր բեր դը կո ծե-
լուց հե տո Մ խի թար Ս պա րա պե տը և Տեր-Ա-
վե տի սը գրոհ տա լով շարժ վե ցին դե պի վեր, 
իսկ նրանք սրանց պարս պից դեն շպրտե-
ցին։ Բայց Տեր–Ա վե տի սը խո րա ման կութ-
յամբ ե լավ ամ րո ցը և ձեր բա կա լեց ոս տի կա-
նին /պա հա պա նին/, և այս վայ րում ամ բողջ 
զոր քը, որ շրջա պա տել էր բեր դը, պարս պից 
ներս լցվեց և սուր բարձ րաց նե լով բո լո րին 
տեղ նու տե ղը կո տո րեց։ Նույն օրն ամ րո ցում 
թուր քե րից կո տոր վե ցին չորս հա զար այր, 
իսկ սրան ցից մե ռան սա կավ մար դիկ։

Ա պա Դա վի թը դար ձավ, շարժ վեց գնաց 
Սի սիան գա վա ռը և այն տեղ թուր քե րի իշ-
խան նե րին բռնե լով՝ կո տո րեց։

Եր րորդ տա րում իր Կա պան գա լուց հե-
տո գնաց պա շա րեց Ո րո տա նի մեծ ու ա նա-
ռիկ բեր դը և ծաղ կա զար դի տո նին, որ բեր-
դի պա շար ման չոր րորդ օրն էր, հոր դա ռատ 
անձ րև ե կավ, ո՜վ հրաշք, և սաս տիկ անձ-

րևից պարս պի մի կող մը ինքն ի րեն փլվեց։ 
Ս րանք երբ այս տե սան, ձայն տվին, խրա-
խու սե ցին, հար ձակ վե ցին բեր դի վրա և ներս 
թա փան ցե ցին, զար կին, կո տո րե ցին բո լոր 
այ լազ գի նե րին և գրա վե ցին բեր դը։

Այդ օ րե րին այն պես ե ղավ, որ Դա վիթ 
Բե կը իր զոր քե րի բազ մութ յու նը ու ղար կեց 
Բար կու շա տի թուր քե րի դեմ և ին քը սա կավ 
զոր քով մնաց Սի սիան գա վա ռում։ Ն րա դեմ 
դուրս ե կավ Նա խի ջևա նի խա նը տասն չորս 
հա զար զոր քով։ Երբ Դա վի թը այս լսեց, ան-
մի ջա պես զո րա ժո ղով ա րեց Դա րա բա սից, 
Սի սիա նից բա նակ կազ մեց և ե կավ հա սավ 
նրան Նա խի ջևա նի գե տի վրա։ Եվ այն տեղ, 
երբ միմ յանց բախ վե ցին եր կու կող մե րը, 
խա նի զոր քը փա խուս տի մատն վեց սրան-
ցից, իսկ սրանք հե տապն դե ցին նրանց օր-
վա տաս նութ ժա մից մին չև քսան մե կե րորդ 
ժա մը, հա լա ծե ցին ու նրան ցից բազ մա թիվ 
վի րա վոր ներ դիա թա վալ ա րին։ Բայց քսա-
ներ կուե րորդ ժա մին բո լոր փախ չող նե րը 
միա սին հա վաք վե ցին և ետ դար ձան ընդ դեմ 
հա յոց։ Իսկ սրանք, երբ այդ հան դուգն հար-
ձա կումն տե սան, լքվե ցին, կանգ նե ցին և ի 
փա խուստ դար ձան նրան ցից մին չև գե տա-
փը, այն տեղ խու ճա պա հար շտա պե լուց ու 
ո րը գե տա կուր ե ղավ, ո րը սրի ճա րակ դար-
ձավ, ո րով հե տև նրանց թշնա մի նե րի սու րը 
հե տևից պա շա րեց, իսկ հոր դա ցած գե տը՝ 
առ ջև նե րում. ճա նա պար հի այլ ելք չկար, 
ուս տի նրանց կող մից այն նույն վայ րում ոչն-
չաց վե ցին ա վե լի քան հա զար մարդ, մին չև 
որ գի շե րը վրա հա սավ։ Մ նա ցա ծը փա խան 
թաքն վե ցին. ո մանք՝ քա րե րի մեջ, ո մանք՝ 
այ րե րում ու մա ցառ նե րում։ Գի շեր վա երկ-
րորդ ժա մին Դա վի թը ե կավ հա սավ Սի սիան, 
փախս տա կան նե րը բո լո րը ե կան, հա վաք վե-
ցին նրա մոտ:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

Թե որ քան բան ա րեց Թո րոս Զո-
րա պե տը, թե ինչ պի սի պա տե-
րազմ ներ ե ղան Չավն դու րի ու 
Մեղ րու կող մե րում

Այն ժա մա նակ նե րի օ րե րում, երբ Թո րո սը 
Խոր ձո րում, որ Չավն դու րում է, լսեց, թե Դա-
վի թը շատ զոր քե րով ե կել, հա սել է Սի սիան 
գա վա ռը, իր հետ վերց րեց մոտ ե րե սուն 
մարդ, ե կավ, հա սավ նրա մոտ։ Եվ առ նե լով 
նրա նից զո րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն՝ 
շտապ դար ձավ, շարժ վեց գնաց Չավն դուր, 
տե ղի մարդ կանց հա վա քեց իր մոտ, նրանց 
կար գա վո րեց, գունդ-գունդ կազ մա վո րեց, 
նրանց վրա նշա նա կեց հար յու րա պե տեր ու 
հիս նա պե տեր։

Այն պես պա տա հեց այն օ րե րին, որ սուլ-
թա նի ոչ խար նե րի մի հոտ՝ տաս ներ կու հո-
վիվ, եր կու հա զար ոչ խար ներ, ե կան ա րա ծե-
լու Չավն դուր երկ րում։

Երբ Թո րո սը այս լսեց, մար դիկ ու ղար կեց, 
որ գնան կո տո րեն հո վիվ նե րին և ամ բողջ հո-
տը բե րեն իր մոտ։ Այդ պես էլ ա րին։

Այս ա մե նը հա սավ Բար կու շա տի Փա-
թա լի սուլ թա նի և նրա եղ բոր՝ Ա ղա սի խա-
նի ա կան ջը։ Շ տապ գրեց Մահ նի չար օղ լի 
Սափխ լու լիին հե տև յա լը. «Մեզ հայտն վեց, 
և մենք ան ձամբ տե ղե կա ցանք, թե ինչ պես 
Չավն դու րի հա յե րը ապս տամբ վել են մեզ նից 
և սուր են բարձ րաց րել ընդ դեմ թուր քե րի, 
ուս տի այ սինչ օ րը տաս ներ կու հա զար զոր-
քով հար ձակ վե լու եմ Չավն դու րի բնա կիչ-
նե րի վրա, դու նույն պես քեզ հետ կառ նես 
թուր քե րի բո լոր զոր քե րը, ո րոնք Կե նաու-
զում են, և դու այդ տե ղից, իսկ ես այս տե ղից 
կհար ձակ վենք հա յե րի վրա և նրանց մեջ-
տե ղից կջնջենք»։ Բայց նա հանձն չա ռավ 
այդ ա նել։ Փա թա լի կու սա կա լը հար ձակ վեց 
Չավն դու րի վրա տաս ներ կու հա զա րով։ Իսկ 
Չավն դու րի բնա կիչ նե րը, երբ այս լսե ցին, 
հար յուր հի սուն հո գի զի նա վառ /մար տիկ-
ներ/ Իշ կեր տից ու ղար կե ցին՝ գնա լու և բռնե-
լու ճա նա պար հի անց քը, քան զի չա փա զանց 
ան տա ռա խիտ էր։ Եվ ե կան այն տեղ դա րա-
նա կա լե ցին նրանց։

Արդ՝ երբ թուր քե րի զոր քը այն տեղ հա-
սավ, դա րա նա մուտ նե րը շուտ-շուտ հրա-
ցան նե րով նրանց վրա էին կրա կում, իսկ 
հա յոց այլ զի նա վառ ներ հա սան այն տեղ՝ 
ճա կատ և նրան ցից շա տե րին տեղ նու տե ղը 
սատ կեց րին, իսկ մնա ցած նե րին փա խուս տի 
մատ նե ցին ի րենց առ ջև մին չև Բար կու շա տի 

Պատմություն 
կապանցիների
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կող մե րը։ Այդ օ րը թշնա մի նե րից ըն կան չորս 
հա զար մար դիկ:

Բայց հե տև յալ օ րը Սա փի ղու լի Լևա զե-
ցին ե րեք հար յուր զի նա վառ մարդ կան ցով 
նեն գո րեն գա լիս բա նա կում է /բնագ րում՝ 
բնա կի/ Ա փիկ վան քում և այն տե ղից Ի քաց 
ա վա նի իշ խան նե րին հայտ նում, որ պես զի 
նրանք ևս գան Ման լև և հա յոց բո լոր գյու-
ղե րը, ո րոնք այն կող մե րում էին, ա վա րե լով 
ա վե րեն։ Բայց Միր զա Սա յիլ իշ խա նը այդ 
չկա մե ցավ։ Այս ա մե նը Ման լևի տղա մար դիկ 
ի մա նա լով՝ մար դիկ ու ղար կե ցին Չավն դուր 
և ա սա ցին. «Սա փի ղու լին ե լել, մտա ծում է 
այս ու այս բա նե րը ա նել»։ Երբ Թո րոս զո-
րա պե տը այս լսում է, նույն ժա մին զի նում, 
պատ րաս տում է և հինգ հար յուր զի նա վառ-
նե րով գի շե րանց շարժ վում գա լիս է նրա վրա 
և ա ռա վոտ յան ժա մը տաս նե րե քին հաս նում 
է Ափ կիս։

Իսկ Սա փի ղու լին, երբ այս տես նում է, 
փախ չում, գնում է։ Թո րո սը հե տամ տում և 
նրան ցից կո տո րում է ութ սուն հո գի։ Այդ ժա-
մա նակ զար կին կո տո րե ցին թուր քե րի ե րեք 
գյու ղե րը և գրա վե ցին նրանց ա մեն ին չը ու 
դար ձան Ման լև։

Արդ՝ երբ այս բա նը լսվեց Քի սում և Ի քա-
ցում, ի րենց բո լոր կա նանց ու որ դի նե րին 
հա նե ցին, ամ րաց րին ա մե նա բարձր /սա րի/ 
գա գա թին, որ ա վա նի դի մաց էր, իսկ ի րենք 
հար ձակ վե լով ե կան Ման լևի վրա։ Իսկ Թո րո-
սը նրանց դեմ է դուրս գա լիս Ման լևի գլխին 
և ճա կա տե լով նրան ցից շա տե րին կո տո-
րում է այն տեղ, իսկ մյուս նե րին փա խուս տի 
է մատ նում մին չև Քիս, ին քը հրա ման է տա-
լիս զոր քե րին՝ չհե տապն դել, այլ գնալ գրա վել 
նրանց տնե րը և այ րել, գրա վել նրանց բո լոր 
ու նեց ված քը և վե րա դառ նալ։ Երբ ա րե ցին, 
նո րից դար ձան Ման լև։

Ման լևում Թո րո սը մնաց ե րեք օր, այն-
տեղ Կե նաուզ գա վա ռի վրա զո րա պետ ու 
կա ռա վա րիչ նշա նա կեց Ս րա պիո նի որ-
դի Պապ Կա լեր ցուն և ին քը դար ձավ գնաց 
Չավն դուր։ Իսկ Պա պը այն տեղ զո րա ժո ղով է 
ա նում, գա լիս բնակ վում է Կա լեր ա վա նում։

Բայց Սա փի ղու լին Լևա զի ձո րում գտնվող 
թուրք գյու ղա ցի նե րին տա նում է Ուր դու վար։ 
Արծ վա քա րի կող մե րում մնաց միայն թուր քե-
րի չորս գյուղ։ Պա պը հրա մա յեց գնալ կո տո-
րել նրանց։ Ե կան գրա վե ցին ե րեք գյու ղե րը, 
ա վա րե ցին նրանց ինչ քե րը։ Թաղ մե րում կար 
թուր քե րի վաթ սուն տուն։ Ս րանք ե կան, լաց 
ե ղան, ա ղա չե ցին հա յոց զո րա կան նե րին, թե 
ի րենք ըստ ա մե նայ նի ա մեն կեր պով հպա-
տակ վում են նրանց։ Եվ խնա յե ցին նրանց։

Ս րա նից հե տո, երբ մեկ կամ եր կու ա միս 
ան ցավ, Սա փի ղու լին Ուր դու վա րից իր հետ 
ա ռավ հինգ հար յուր մարդ և մի գի շեր ե կավ 
գրա վեց հա յոց եր կու գյու ղե րը Սա յի պու նում, 
այ րե րին կո տո րեց և նրանց կա նանց ու որ-
դի ներն գե րի տա րավ Ուր դու վար։

Իսկ երբ Դա վիթ Բե կը այդ լսեց, Մ խի թար 
Ս պա րա պե տին իր մոտ կան չեց և հրա մա յեց 
նրան գնալ, կո տո րել նույն վե րո հիշ յալ Թաղ-
մե րի թուր քե րի վաթ սուն տու նը, իսկ նա այդ-
պես էլ ա րեց: Այդ ժա մա նակ Դա վի թը ա վար-
տեց Հա լի ձո րի բեր դի կա ռու ցու մը:

Հ րա ման է տա լիս նաև Պապ զո րա-
պե տին՝ գնալ Լևա զի ձո րը և ե թե այն տեղ 
գտնվի մնա ցած թուր քի ո րևէ գյուղ, կո տո րի։ 
Եվ ըստ նրա հրա մա նի Պա պը ե լավ հա զար 
հինգ հար յուր /զոր քով/ Լևա զի ձո րը, թուր քե-
րից ոչ ո քի չգտավ, քան զի սա կավ մար դիկ 
էին մնա ցել. նրանք էլ փա խան ըն կան Ուր-
դու վար։

Բայց Պա պը ո րո նե լով՝ այն տեղ գտնում 
է խո շոր հարս տութ յուն, այդ ա մե նը ու ղար-
կում է Զ վար ա վա նը և պա հա պան ներ է 
նշա նա կում այն տեղ, իսկ ին քը այն տե ղից 
շարժ վում գնում է Վայ րի վա րի կող մե րը, այն-
տեղ գտնում է Ք րիս տո սին ու րա ցած ե րեք 
տուն, նրանց բո լո րին կո տո րում է, գրա վում 
է նրանց ու նեց ված քը և վե րա դառ նում է իր 
տե ղը բազ մա թիվ գան ձե րով ու ա վար նե րով։ 
Քան զի ոչ միայն Լևա զի թուր քա կան գյու ղե-

րից, այ լև Վայ րի վա րի կող մե րից՝ հա յե րից 
խլեց խո շոր հարս տութ յուն։ Եվ այս պես Դավ-
թի զո րա կան նե րը շրջում էին Կա պա նի ամ-
բողջ երկ րում, հե տա խու զում, ո րո նում էին 
և որ տեղ թուրք էին գտնում, սրա հա րում, 
սատ կեց նում էին, մին չև որ բո լո րո վին բնա-
ջինջ ա րին Կա պա նի թուր քե րին։

Ա պա երբ Դա վի թը լսեց, թե Աս լա մազ 
Ղու լին զո րա ժո ղով է ա րել Փու խու րու թի 
կող մե րում, զորք է հա վա քում և վրա է հաս-
նում, նրանց բո լո րին կո տո րում է այն տեղ, 
ինչ պես վե րևում ա սա ցինք։ Եվ երբ Դա վի թը 
ե կավ, հա սավ Ղա րա չի ման, նրա դեմ ել նում 
է կռվով Թո րոս զո րա պե տը։ Բայց միջ նոր դե-
ցին ու հաշ տեց րին նրանց։ Դա վի թը շարժ-
վեց, գնաց Հա լի ձոր, Թո րո սը՝ Չավն դուր, իսկ 
Պա պը՝ Կե նաուզ։

Եր րորդ տա րում՝ Դավ թի Կա պան գա լուց 
հե տո, Թո րոս զո րա պե տը իր բո լոր զոր քե րով 
հան դես ա րեց Չավն դու րում և հա վա քեց իր 
երկ րի բո լոր զո րա վոր այ րե րին Ուր դու վար 
քա ղա քի վրա հար ձակ վե լու նպա տա կով։ 
Բայց Ե րից վա նիկ ա վա նի, որ նաև կոչ վում 
է Կար միր վանք՝ Բար կու շատ գա վա ռում, 
Մե լիք-Ֆ րանգ յու լը Թո րո սին գրեց հե տև յա-
լը. «Քո մա սին Ֆա թա լի սուլ թա նին հայտն-
վել է, թե զո րա ժո ղով ես ա րել Ուր դու վա րի 
վրա հար ձակ վե լու նպա տա կով։ Ա հա այս-
տեղ նույն պես զո րա ժո ղով կա և սպա սում է, 
որ դու երբ ել նես երկ րիցդ, նա շու տա փույթ 
հար ձակ վե լու է և կո տո րե լու է քո եր կի րը, 
ուս տի չա փա զանց լավ կա նես, ե թե նախ 
հար ձակ վես Բար կու շա տի վրա։ Նաև մե զա-
նում՝ Բար կու շա տում գտնվող հա յե րին քեզ 
թի կունք կա նենք»։ Բայց այս ա մե նը ա նօ-
րեն մտքով ու նեն գա վոր մտադ րութ յամբ 
էր գրում, ինչ որ գրում էր, որ պես զի նրան 
թշնա մու ծու ղա կի մեջ գցի՝ ի րեն սուլ թա նին 
հա վա տա րիմ ցույց տա լու նպա տա կով, որ-
պես զի իշ խա նութ յու նից չզրկվի /իբր թե նա 
հե տա մուտ է Դավ թին և նրա զո րա կան նե-
րին/։ Ն րա փույ թը չե ղավ, որ ին քը ան հա-
վա տա րիմ, նեն գա վոր, թշնա մի է Աստ ծուն, 
մարդ կանց, իր ազ գի ու Ժո ղովր ղի հա մար 
մատ նիչ ու սպա նիչ է, ինչ պես որ հե տա գա-
յում ցույց կտրվեն այս մար դու թշնա մութ-
յունն ու չա րիք նե րը։

Թո րո սը հա վա տաց նրա խոս քե րին և 
ե լավ միա միտ գնաց հա սավ Եղ նա հորթ՝ 
Բար կու շա տի սահ ման նե րում, ին քը և իր 
ամ բողջ զոր քը բա նա կեց այն տեղ։ Ն րա մոտ 
ե կավ Ֆ րանգ յու լը եր կու հա զար զին վո րով և 
կանգ նեց Թո րո սի զոր քի մի կող մում։ Այն տեղ 
հա սան Ֆա թա լի սուլ թանն ու նրա եղ բայր 
Ա ղա սի խա նը բազ մա թիվ զոր քե րով։ Ինչ քան 
որ զորք կար Թո րո սի հետ, կրկնա պա տիկ 
ու ե ռա պա տիկ շատ, ա վե լի քան տաս նութ 
հա զար /թշնա մին ու ներ/։ Երբ միմ յանց դեմ 
ճա կա տե ցին սուլ թա նի ու Թո րո սի զոր քե րը, 
սուլ թա նի զոր քը փա խուս տի մատն վեց, իսկ 
սրանք հե տամ տե ցին նրանց։

Իսկ ա նօ րեն Ֆ րանգ յու լը երբ այս տե-
սավ, մար դիկ հասց րեց սուլ թա նի հե տևից 
և ա սաց. «Ի՞նչ եք ա նում, ինչ պե՞ս եք փախ-
չում, ետ դար ձեք, քան զի ես ձեզ հետ եմ, 
դուք սրանց առ ջևից, ես հե տևից խոր տա-
կենք սրանց»։ Այդ պես էլ ա րին, պա շա րե-
ցին Թո րո սի զոր քե րին առ ջևից ու հե տևից և 
սկսե ցին կո տո րել. նաև Թո րո սին սպա նե ցին, 
և նրան ցից ա զատ ված նե րը միայն հա զար 
չորս հար յուր մարդ ե կան Չավն դուր, մնա-
ցած բո լո րը ըն կան այն տեղ։ Ա հա այս պի սի 
ա նօ րի նութ յուն ա րեց Ֆ րանգ յու լը, և ոչ միայն 
այս չափ, այ լև ա վե լի հա ճո յա ցավ սուլ թա նին 
և ի րեն ցույց տվեց, թե Դավ թի և կա պան ցի 
զո րա կան նե րի կող մը չի բռնում, ու րա ցավ 
նաև հա վա տը։

Արդ՝ երբ այս ա մե նը այս պես ան ցավ, 
Փա թա լի սուլ թա նը մտադր վեց գալ, մտնել 
Չավն դուր և կո տո րել ու ոչն չաց նել նրա 
բնա կիչ նե րին։ Բայց Նու բար սպա րա պե տը, 
որ հա ջոր դեց Թո րո սին, երբ այս ի մա ցավ, 
շտապ հրո վար տակ ու ղար կեց Պապ զո րա-
պե տին և ա սաց. «Դու ինքդ գի տես, որ ա հա 
ոչն չա ցավ մեր զոր քը, և արդ վեր է կա ցել մեզ 
վրա է գա լիս Փա թա լի սուլ թա նը, օգ նութ յան 

հա սեք մեզ։»։ Եվ նա շու տա փույթ Չավն դուր 
ու ղար կեց եր կու հա զար զորք՝ իբ րև Նու բա-
րին օգ նութ յուն։ Իսկ Փա թա լի սուլ թա նը երբ 
ի մա ցավ, թե Կե նաու զից օգ նութ յուն ու ղար-
կե ցին Նու բա րին, վե րա դար ձավ իր տե ղը։

Չավն դուր ե կած Պա պի զո րա վար նե րից 
եր կու զո րա վար ներ ապս տամ բե ցին Պա պի 
դեմ նրանց մի ջև ծա գած ինչ-որ խռո վութ յան 
պատ ճա ռով։ Գա լով Լիչ քին ա վա նը՝ զո րա ժո-
ղով ա րին և կա մե ցան բռնել Պա պին, բայց 
նա փա խավ նրան ցից։ /Ս րանք/ ա սա ցին, թե 
մենք կկա ռա վա րենք եր կի րը։ Երբ Դա վիթ 
Բե կը այս լսեց, նրանց մոտ ու ղար կեց Գեոր-
գի զո րա պե տին եր կու հար յուր զին վո րով, 
և սա գա լով հաշ տեց նում է նրանց և եր կու 
զո րա վար նե րին հնա զան դեց նում է Պա պին 
և Լևա զում վե րո հիշ յալ գրա ված ա վա րը բա-
ժա նում է նրանց մի ջև։

Ս րա նից հե տո, երբ մեկ կամ եր կու ա միս 
ան ցավ, Ուր դու վա րից Պա պի մոտ գուժ կան 
հա սավ, թե թուր քե րը զո րա ժո ղով են ա րել 
Կա պան գա լու և ա վե րե լու նպա տա կով։ Այդ 
ժա մա նակ Կե նաու զի իշ խան նե րը միա սին 
ե կան, խորհր դակ ցե ցին, որ հրա ման տրվի՝ 
գյու ղե րի բո լոր մար դիկ հա վաք վեն եր կու 
գյու ղում՝ կե սը Վանք կոչ ված գյու ղից մին չև 
Կա լեր և Կա լե րից մին չև Ման լև, մին չև Ափ-
կիս։ Այս բա նը հաս տատ վեց խորհր դակ-
ցութ յու նում, և այդ պես էլ ա րին։

Մի քա նի օր հե տո Սա փի ղու լի Ուր դու վա-
րե ցին, Ղա զիի որ դին ու Շա հիս լա մի որ դին 
ութ հա զար հո գով ե կան, ան ցան Ա լան կեզ 
սա րից Բու ղա քար։ Եվ երբ նրանց այդ ձևով 
անց նե լը լսեց Պա պը, ա ռավ իր հետ եր կու 
հա զար հո գի և ե լավ նրանց դեմ։ Բայց երբ 
թշնա մու այդ բազ մութ յու նը տե սավ, ընկր-
կեց, վա խե ցավ և թի կունք դարձ րեց նրանց 
/ետ նա հան ջեց/։ Ա պա այ նու հե տև թշնա մի-
նե րի զոր քե րը հա մար ձակ ա ռաջ էին շարժ-
վում, ե կան, հա սան մին չև Դաշ տուն ա վա նը 
և բո լոր զյու ղե րը քան դե ցին։ Իսկ գյու ղե րի 
ժո ղո վուր դը, ո րոնք միա տեղ էին հա վաք ված 
ինչ պես վե րևում ա սա ցինք/, բո լո րը ան ցան 
Խաչ պու լի սա րից Չավն դուր եր կի րը։

Երբ Դա վի թը այս ա մե նը լսեց, Պա պի 
դեմ խիստ բար կա ցավ, շու տա փույթ իր հետ 
ա ռավ եր կու հա զար ութ հար յուր սպա ռա-
զեն, շարժ վեց, ե կավ Դաշ տուն։ Իսկ երբ 
թուր քե րը Դավ թի գա լը ի մա ցան, փախ չե լով 
գնա ցին Ուր դու վար։

Եվ Դա վի թը մտավ Դաշ տուն, սկսեց 
խիստ բար կա նալ Պա պի վրա /մա նա վանդ 
որ ու րիշ նե րը չա րա խո սում էին Պա պի մա-
սին և ա սաց. «Մի՞ թե բա վա կան չի, որ պա-
տե րազ մից փա խավ, և արդ չի էլ կա մե նում 
ինձ մոտ գալ»։ Այն տե ղից ե լավ գնաց Կա լեր 
և այդ տեղ Պա պին բռնե լով իր հետ բե րեց և 
անց նե լով Խաչ պուլ սա րից, երբ մոտ էին Իշ-
կե տին, այդ տեղ գլխա տեց Պա պին և ա վա-
րեց նրա ու նեց ված քը, ա պա ե րեք օր հե տո 
չվեց, գնաց Իշ կե տից Կե ման ցի դաշ տա վայ-
րը։

Արդ՝ երբ լու րը հա սավ Ուր դու վար, թե 
Դա վի թը ան ցել է Չավն դուր, ե լան կազ մա-
վոր վե ցին, պատ րաստ վե ցին Սա փի ղու լին, 
Ղա զիի որ դին և Շա հիս լա մի որ դին, ի րենց 
հետ ա ռան մեծ զորք՝ մոտ տաս ներ կու հա-
զար, ե կան, հա սան Կե նաու զի կող մե րը և 
անց նե լով Ա լան կեզ սա րից՝ Կե նաու զի բո լոր 
գյու ղե րը այ րե ցին։

Ա պա գուժ կան հա սավ Դավ թին, այս 
ա մե նի մա սին /հայտ նեց/։ Իսկ նա շու տա-
փույթ ա ռավ իր հետ մոտ չորս հա զար մարդ, 
ե կավ բա նա կեց Կա լե րում։

Ա ռա վոտ յան պա հին հա սավ թուր քե րի 
ա վա զակ նե րին և նրանց գտավ Լիչ կի նում՝ 
Ղոզ դոզ գե տի այն կող մում բա նա կած։ Իսկ 
երբ նրանք տե սան Դավ թի զոր քե րը, բո լո րը 
միա սին հա սան բռնե ցին գե տա փը և Դավ-
թին թույլ չտվին անց նել գե տը։ Ա պա սրանք 
այս տե ղից, նրանք այն տե ղից մարտն չե լով 
կռվե ցին ա ռա վո տից մին չև ե րե կո։ Երբ գի շե-
րը վրա հա սավ, Դա վի թը խույս տվեց և այն-
տե ղից շարժ վեց գնաց Հա լի ձոր։

Արդ՝ հա ջորդ օ րը, երբ թուր քե րի զոր քե-
րը ի մա ցան, թե Դա վի թը հե ռա ցել գնա ցել է 
ի րեն ցից, այ նու հե տև նրանք ոչ մի տե ղից 
վախ չու նեին։ Ան ցան, գնա ցին Գուր հա մի 
կող մե րը և սկսե ցին կո տո րել, աս պա տա կել 
գյու ղե րը, մին չև որ ե կան պա շա րե ցին Մեղ-
րին։

Արդ՝ երբ այդ լսե ցին շրջա կայ քի թուրք 
բնա կիչ նե րը, ե կան հա վաք վե ցին և նրանց 
ա վե լա ցան Թավ րի զի և Սև լե ռան (Ղա րա դա-
ղի) կող մե րից և դար ձան տաս նութ հա զար, 
ա պա մո տե ցան, պա շա րե ցին Մեղ րի ա մուր 

ա վա նը:
Իսկ Մեղ րիի բնա կիչ նե րը՝ բո լոր պա տե-

րազ մող նե րը, հա վաք վե ցին ե րեք թա ղե րում 
նրանց դեմ կռվե լու հա մար։

Հին գե րորդ օ րը նրանց պա շա րու մից 
հե տո այ լազ գի ամ բողջ զոր քը գրոհ տա լով 
մտավ, գրա վեց Փոք րիկ թա ղը։ Իսկ ներ սում 
գտնվող հա յոց զոր քե րը շտա պով մո տե ցան, 
վե րաց րին գե տի կա մուր ջը և գրա վե ցին 
նրանց անց քը զեն քով ու հրա ցան նե րով, որ 
նրանք էլ ա ռաջ շարժ վել չկա րո ղա նան։ Եվ 
թշնա մի զոր քը մնաց Փոք րիկ թա ղում։

Այս ժա մա նակ մեղ րե ցի նե րը սուր հան-
դակ ներ ու ղար կե ցին Գուր համ գա վա ռը, 
Կա լեր և ա սա ցին. «Ա հա թուր քե րի զոր քե րը 
հա սան, գրա վե ցին մեր փոք րիկ թա ղը։ Արդ՝ 
ե թե մեզ օգ նութ յան չհաս նեք եր կու օր վա 
ըն թաց քում, նրանց բազ մութ յա նը մենք դի-
մադ րել չենք կա րող»։ Երբ նրանց հա սավ 
սուր հան դա կը, շտապ կեր պով Ս տե փան 
Վար դան յա նը, որ Շա հում յան տոհ մից էր /
ո րը նաև փո խա նորդ ու տե ղա կալ էր Պապ 
զո րա պե տի/ գնաց Չավն դուր գա վա ռը Բա-
յան դուր սպա րա պե տի մոտ և ի մաց րեց մեղ-
րե ցի նե րի ամ բողջ նեղ ու տա ռա պա լից վի-
ճա կը։

Արդ՝ երբ նա այս լսեց, Չավն դուր ու ղար-
կեց մար դիկ զո րա կան նե րի մոտ, որ շտապ 
գան հա վաք վեն իր մոտ։ Եվ ե կան հա սան 
նրա մոտ, այն տեղ խմբվե ցին եր կու հա զար 
քաջ սպա ռա զեն այ րեր Չավն դու րից և Գուր-
հա մից։ Ս րան ցով Բա յան դուր զո րա պե տը 
ե լավ, գնաց այն գի շեր բա նա կեց Մազ րան 
ա վա նում, Ս տե փանն էլ նրա հետ։ Ա ռա վոտ-
վա մո տեր քը ե լան կազ մա վոր վե ցին, ան ցան 
գնա ցին Ա փի կի կող մե րը և ե կան մտան Մեղ-
րի։

Իսկ թուր քե րի զոր քե րը, երբ բա նա կից 
տե սան հա յոց զոր քի բազ մութ յու նը, չհա վա-
տա ցին, թե օգ նութ յուն է նրանց հա սած այլ 
տե ղից։ Ա սում էին, թե մեղ րե ցի նե րը ի րենց 
կա նանց հագց րել են տղա մար դու հա գուստ 
և պա տե րազ մի զենք, տվել նրանց ձեռք նե րը 
սուտ դրո շակ ներ՝ մեզ վա խեց նե լու հա մար։

Բայց մին չև սրանց Մեղ րի հաս նե լը մեղ-
րե ցի նե րի քա ջա րի զոր քե րը նույն գի շե րում 
քա ջա գոր ծութ յուն ա րին, քան զի անց նե լով 
գե տի այն կող մը անս պա սե լի ժա մի հար-
ձակ վե ցին թշնա մի բա նա կի վրա և շա տե-
րին սրա հար սատ կեց րին, մին չև իսկ Շա-
հիս լա մի որ դուն եր կու հա զա րով Ուր դու վար 
քա ղա քը փախց րին։ Բայց քա նի որ քիչ էին /
հա յե րը/, չկա րո ղա ցան իս պառ բնաջն ջել ու 
նրանց ան հե տաց նել այն տե ղից, կրկին վե-
րա դար ձան Մեղ րի։

Իսկ երբ հա յոց օգ նա կան նե րը ե կան Մեղ-
րի և հա սան Մեղ րիի թա ղը, մեղ րե ցիք շտապ 
նրանց կե րա կուր պատ րաս տե ցին։ Այդ ժա-
մա նակ Բա յան դու րը, որ նրա հետ ե կած 
ամ բողջ զոր քի իշ խանն ու զո րագ լուխն էր, 
ար գե լում է նրանց և ա սում. «Աստ ված չա նի, 
որ մենք ո րևէ բան ու տենք, մին չև որ Աստ ծու 
ո ղոր մութ յամբ մեր թշնա մուն չքշենք»։ Քան-
զի նրա միտքն ու ջան քը այն էր, որ պա տե-
րազ մի գոր ծը շու տով ա վար տի, քան զի այդ 
օ րե րից մի օր ա ռաջ այ լազ գի նե րը գրել էին 
Ե րասխ գե տի այն կող մի թուրք զո րա կան-
նե րին՝ գալ, ի րենց օգ նութ յան հաս նել, իսկ 
նրանք պատ րաստ էին բազ մա թիվ գնդե րով 
թի կունք դառ նալ նրանց։

Ուս տի Բա յան դու րը շտապ իր հետ ե կած 
զոր քե րին հան դես է ա նում, կար գա վո րում, 
կազ մա վո րում ամ րութ յու նում գտնվող նե-
րին, ե րեք գնդի է բա ժա նում, յու րա քանչ յուր 
գնդում նշա նա կում է ութ հար յուր վաթ սուն 
սպա ռա զեն։ Ա պա մի գուն դը հա նում է թշնա-
մի նե րի ճա կա տի հան դեպ, իսկ եր կու այլ 
գնդեր ա ղա ղա կե լով խրա խու սե ցին, ա ջից 
ու ձա խից հար ձակ վե ցին թուր քե րի զոր քի 
վրա։ Օր վա տասն վե ցե րորդ ժա մից մին չև 
քսա նե րեք ժա մը շրջա պա տե ցին ա նօ րեն-
նե րի զոր քի բազ մութ յա նը, զար կին, ջար դե-
ցին նրան ցից ա վե լի քան տասն մեկ հա զար 
մարդ, իսկ մնա ցած նե րին փա խուս տի մատ-
նե ցին Ուր դու վար. ձեր բա կա լե ցին նրանց 
գլխա վոր Հա ջի Շա փուն։ Ն րան ցից խլե ցին 
ա մեն կահ կա րա սի, զենք, սուր, պա տե րազ-
մի բո լոր ա նոթ նե րը, նրանց ամ բողջ առն ու 
ա վա րը։ Մեծ ու րա խութ յուն ա րին Կա պա նի 
բնա կիչ նե րը։

Նույն պա տե րազ մում սրան ցից ըն կան 
Մու րում Քա լան թար լևա զե ցին, նրա հո րեղ-
բոր որ դին և այլ բա զումք։ Իսկ Հա ջի Շա-
փուն, ո րին բռնե ցին, Բա յան դուր զո-
րա պե տը կա մե ցավ տա նել Դա վիթ 
Բե կի մոտ, բայց Մեղ րիի իշ խան նե րը 

Պատմություն 
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պա հան ջե ցին թող նել Հա ջուն այն-
տեղ՝ ի րենց մոտ, իսկ նա շնոր հեց 
նրանց։ Ն րան կա լա նա վո րե ցին Տեր-

Ներ սե սի տա նը, իսկ զո րա կան նե րը բո լո-
րը գնա ցին յու րա քանչ յու րը իր տու նը։

Նաև Գուր հա մի գյու ղա ցի նե րը, ո րոնք 
ա վա զակ նե րի ա հից ան ցել էին Չավն դուր 
գա վա ռը, ինչ պես վե րևում ա սա ցինք, վե րա-
դար ձան, գնա ցին ու բնակ վե ցին յու րա քանչ-
յու րը իր տե ղում։

Ս րա նից հե տո, երբ մի տա րի ան ցավ, 
Ե րևա նի խա նի եղ բայ րը բազ մա թիվ զորք 
կու տա կեց և գնաց իր եղ բո րը օգ նութ յան, 
քան զի նա Ե րևան քա ղա քի ամ րութ յան մեջ 
պա շար ված էր օս ման ցի զոր քե րի կող մից։ 
Արդ՝ երբ սա բազ մա թիվ զոր քով ե կավ հա-
սավ Ուր դու վար քա ղա քը, քա ղա քի բո լոր 
մահ մե դա կան նե րը ըն դա ռաջ ե լան նրան և 
բո ղո քե ցին Մեղ րիի հա յե րից. ա սա ցին. «Դա-
տեք մեղ րե ցի նե րին, քան զի նրանք կո տո րե-
ցին, ոչն չաց րին քա ղա քիս բո լոր տղա մարդ-
կանց»։

Նա իր ծա ռա նե րից ո մանց ու ղար կեց 
Մեղ րի՝ իր մոտ կան չե լու գլխա վոր իշ խան նե-
րից ո մանց՝ ի մա նա լու հա մար այդ աղ մու կի 
պատ ճա ռը։

Իսկ Մեղ րիի իշ խան նե րը, երբ այս լսե ցին, 
տագ նա պի ու վա րան քի մեջ ըն կան ի րենց 
մտքե րում։ Հա վաք վե ցին միա սին, խորհր-
դակ ցե ցին ու ա սա ցին. «Ի՞նչ ա նենք, քան-
զի ե թե գնանք նրա մոտ, մեզ հա մար մեծ 
վտանգ կա, իսկ ե թե չգնանք, մեծ վտանգ կա 
մեզ և ժո ղովր դի հա մար»։ Վեր ջա պես նրան-
ցից ո մանք հա մա ձայն վե ցին հա սա րա կութ-
յան օգ տի հա մար մահ վան վտան գը հանձն 
առ նել, գնալ խա նի սպա սա վոր նե րի հետ։ 
Եվ երբ ե լան գնա ցին նրանց հետ և հա սան 
Ուր դու վար քա ղա քը, քա ղա քա ցիք ընդ հան-
րա պես հար ձակ վե ցին նրանց վրա նրանց 
սպա նե լու, բայց խա նի ծա ռա նե րը նրանց 
թույլ չտվին, մին չև որ բե րին կանգ նեց րին 
խա նի առ ջև, իսկ քա ղա քա ցիք նրանց հե-
տևից էին գնում։

Երբ հան դի պե ցին խա նին, քա ղա քա ցիք 
նո րից սկսե ցին աղմ կել և ա սել. «Դատ ա րա 
մեր և մեղ րե ցի նե րի մի ջև, քան զի ոչն չաց րին, 
սպա ռե ցին մեզ»։ Երբ խա նը մեղ րե ցի նե րին 
հարց րեց, նրանք նրան պա տաս խա նե ցին, 
թե ի րենք դրան ցից ոչ մե կի նկատ մամբ մեղք 
չեն գոր ծել և ոչ ո քի ի զուր ու ան տե ղի չեն 
սպա նել, այլ դրանք բազ մա թիվ զոր քեր կու-
տա կե ցին, հար ձակ վե ցին ի րենց վրա, ի րենց 
բազ մա թիվ գյու ղե րը կո տո րե ցին-կոր ծա նե-
ցին ու գե րե վա րե ցին, ա պա ա ռանց պատ-
ճա ռի ե կան պա շա րե ցին և կա մե ցան ի րենց 
բնաջն ջել, իսկ ի րենք ի րենց պաշտ պա նե լու 
հա մար ընդ դի մա ցան դրանց և հե ռու քշե-
ցին։

Այդ ժա մա նակ խա նը ա սաց ուր դու-
վար ցի նե րին. «Ո՞վ ձեզ հրա մա յեց հար ձակ-
վել նրանց վրա կո ղոպ տե լու և ոչն չաց նե լու 
նրանց»:

 Ն րանք ա փի բե րան մնա ցին և դրան պա-
տաս խան տալ չկա րո ղա ցան։ Ա պա խա նը 
նրանց ա սաց. «Ո՞վ ե ղավ ձեզ հա մար պատ-
ճառ ու ա ռաջ նորդ հար ձակ վե լու նրանց 
վրա»։ Ն րանք ա սա ցին. «Սա փի ղու լի Լևա-
զե ցին, Մա նի չա րի, Ղա զի Ուր դու վա րե ցու և 
Շա հիս լա մի որ դի նե րը»։ Խա նը բռնեց Սա փի-
ղու լուն, նրան խստա գույն ծե ծով խրա տեց և 
նրա նից տու գանք ա ռավ, իսկ մեղ րե ցի նե րին 
ու ղար կեց խա ղա ղութ յամբ ի րենց տե ղե րը և 
ին քը հե ռա ցավ այն տե ղից։

Ա պա դրա նից հե տո ուր դու վա րե ցիք 
սկսե ցին հաշտ վել մեղ րե ցի նե րի հետ և 
նրանց խնդրե ցին ա զա տել Հա ջի Շա փուն։ 
Իսկ սրանք էլ խնդրե ցին նրան ցից ա զա տել 
այն գե րի նե րին, ո րոնց գե րել էին գյու ղե րից. 
հանձն ա ռան ա զա տել նրանց։ Այդ ժա մա-
նակ մեղ րե ցիք գրե ցին ա գու լե ցի նե րի զո-
րագլ խին, որ պես զի ուր դու վա րե ցի նե րից 
ըն դու նեն հա յոց յո թա նա սուն ան ձե րին, որ 
գեր ված էին նրանց կող մից և ի րենց հայտ-
նեն, թե ըն դու նե ցին նրանց, որ պես զի ի րենք 
էլ ա զա տեն Շա փուն։ Այ նու հե տև խա ղա-
ղութ յուն ե ղավ նրանց մի ջև։

Արդ՝ երբ այս ա մե նը այս պես ան ցավ, 
Դա վիթ Բե կը իր զո րա կան նե րին Ղա զան-
կու լի լե ռը թուրք ման նե րի վրա ու ղար կեց։ 
Ս րանք, հաս նե լով այն տեղ, գի շե րանց հար-
ձակ վե ցին լե ռան բնա կիչ նե րի վրա և զար կե-
ցին, կո տո րե ցին նրանց, գրա վե ցին նրանց 
ողջ ու նեց ված քը և վե րա դար ձան։ /Գ րա վե-
ցին/ նրանց վեց հա զար ե րեք հար յուր ոչ-
խա րը և չորս հա զար հար յուր ե րե սուն այլ 
ա նա սուն ներ։ Եվ մինչ դեռ սրանք փա խուստ 

տվող նե րին հե տապն դում էին, Մ խի թար 
Ս պա րա պե տը միայ նակ հայտն վեց թշնա-
մի նե րի առ ջև, ո րին քա րա լեխ ա նե լով բռնե-
ցին։ Նա ա ղա ղա կեց և ա սաց. «Հա սեք ինձ, 
քան զի ըն կա թուր քե րի ձեռ քը»։ Ան մի ջա պես 
ա ճա պա րեց Տեր֊Ա վե տի սը և նրան ա զա տեց 
նրանց ձեռ քից։ Ա ռան ամ բողջ առն ու ա վա-
րը, վե րա դար ձան Հա լի ձոր Դավ թի մոտ, ո րը, 
տես նե լով այն ա մե նը, ու րախ ե ղավ։ Տասն 
օր հե տո դարձ յալ նրանց ու ղար կեց Կաս պել 
լե ռը թուրք ման նե րի վրա: Գ նա ցին, հա սան 
այն տեղ, կո տո րե ցին նրանց և գրա վե ցին 
նրանց ու նեց ված քը և ի նը հար յուր ա նա-
սուն ներ և վե րա դար ձան:

Դարձ յալ այդ օ րե րին թուր քե րի ինչ-որ 
ցեղ ե կավ Բար կու շատ՝ Կա պա նի լեռ նա կող-
մը, վրան նե րով բնակ վեց ի րենց երկ րի խիստ 
շո գի պատ ճա ռով, ինչ պես որ ա մեն ժա մա-
նակ ա մառ նե րը ա նում էր։ Երբ Դա վիթ Բե կը 
այս լսեց, շու տա փույթ Մ խի թար Ս պա րա պե-
տին իր հա զար ութ հար յուր զին յալ նե րով ու-
ղար կեց նրանց վրա, իսկ սա գնաց ո րո նեց, 
հե տամ տեց գտավ նրանց Կար միր վանք 
կոչ ված ա վա նի վե րին կող մե րում։ Ն րանց 
վրա հա սավ ա ռա վոտ յան պա հին, կո տո րեց 
և, գրա վե լով նրանց ողջ ու նեց ված քը, ա նա-
սուն նե րը, վե րա դար ձավ։

Բայց Բար կու շա տի խա նը մեծ զոր քով 
ա ճա պա րում էր ել նել Խո տա նա նի կող մե րը։ 
Երբ հայ զո րա կան նե րը այս տե սան, սրանց 
դեմ սաստ կաց րին պա տե րազ մը, մին չև որ 
նրանց այն տե ղից ետ շպրտե ցին և սկսե ցին 
կո տո րել նրանց վի րա վոր նե րին։ Բայց Մ խի-
թար Ս պա րա պե տը քան զի վի րա վոր ված էր 
իր տեր Դավ թից, ուս տի երբ սրանք սկսե ցին 
կո տո րել թշնա մի նե րին և քշել, Մ խի թա րը 
հրա մա յեց զո րա վար նե րին ետ մնալ պա-
տե րազ մից. այդ պես էլ ա րին։ Բայց առ ջևում 
գտնվող զոր քը, երբ տե սավ, թե ետ ե ղած նե-
րը վե րա դար ձան, հա մա րեց, թե փա խուս-
տի են մատն վել պա տե րազ մից և սկսե ցին 
յու րա քանչ յու րը խույս տալ, դուրս գալ պա-
տե րազ մից։ Իսկ երբ թշնա մի զոր քե րը այդ 
շփոթ մուն քը տե սան, դար ձան սրանց ընդ-
դեմ, վրա տվին հա սան, կո տո րե ցին սրան-
ցից ե րեք կամ չորս հար յուր մարդ։ Ն րան ցից 
ո մանց կեն դա նի բռնե լով մեծ տան ջան քով 
Բար կու շատ էին բե րում։ Ս րանց հետ էր նաև 
Ս տե փան Շա հում յա նը։

Երբ Դա վի թը այս լսեց, Մ խի թա րի վրա 
բար կա ցավ, և հրա ման տվեց գլու խը կտրել, 
բայց մե ծա մեծ նե րը միջ նոր դե լով հա զիվ 
կան խե ցին նրա մա հավ ճի ռը։ Դա վի թը սուգ 
մտավ քաջ Ս տե փա նո սի և այն քան զոր քի 
ի զուր, ան տե ղի կորս տի հա մար։

Իսկ երբ Ս տե փա նո սը բեր վեց Բար կու-
շատ, այն տեղ խա նի տա նը մի բա րե սեր 
թուրք գտնվեց, որ խղճաց նրան, փախց րեց։ 
Երբ Դավ թին հայտն վեց նրա ա զա տու մը, 
սգից դուրս ե կավ։

Կո տոր ված նե րի հետ էր նաև Պա լի զո րա-
վա րը՝ Մե լիք-Փար սա դա նի որ դին, ո րի գլու-
խը կտրել, նրան գցել էին հե ռու Խո տա նա-
նին մո տիկ. բայց ամ բողջ պա րա նո ցը չէին 
կտրել, այլ վզի մին չև կե սը, ուս տի քիչ հե տո, 
երբ ուշ քը ե կել էր վրան, բռնել էր գլու խը իր 
վրա, գնա ցել մտել էր վայ րի մա ցառ նե րի մեջ 
մին չև մութ գի շեր, իսկ գի շե րը ճա նա պարհ 
ընկ նե լով ե կել էր և ե րեք օր հե տո հա սել Հա-
լի ձոր։ Բո լոր տես նող նե րը զար մա ցել էին, որ 
չէր մե ռել, այլ մին չև այ սօր կեն դա նի է և մե-
լիք է Հա լի ձո րում։

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

Թե ինչ պես օս ման ցին ե կավ, 
մտավ Կա պան, թե քա նի ճա-
կա տա մարտ տվին նրանց դեմ 
Դա վի թը և նրա քաջ զո րա կան-
նե րը, թե որ քան խո շոր հաղ-
թութ յուն ներ տա րան նրանց 
նկատ մամբ

Տի րոջ 1724 տա րում և հա յոց հա զար 
հար յուր յո թա նա սու նե րեք թվին օս ման ցի-
նե րի սուլ թան Ահ մե դը, որ բռնագ րա վել էր 
Օվ կիա նո սի Պար սից ծո ցից մին չև Ե գիպ-
տոս և Լի բիա, այն տե ղից մին չև Լ յու րի կե, 
մին չև Պոն տո սի ամ բողջ ծո վը, Հա յաս տա նի 
մեծ մա սը, այլ բազ մա թիվ ազ գեր ու թա գա-
վո րութ յուն ներ, իշ խա նութ յուն ներ, նրանց 
երկր նե րը, երբ լսեց Պար սից ար քա յի վտա-
րու մը հայ րե նի գա հից, մտա ծեց, թե ինչ պես 
էլ լի նի, ո րևէ պատր վա կով պետք է գրա վել 
այդ պե տութ յու նը։ Ուս տի հրա ման տվեց 

զո րա պե տին՝ ել նել, զո րա կոչ ա նել բո լոր 
երկր նե րում և գնալ պար սից վրա և գրա վել 
նրանց քա ղաք նե րը։

Եվ նա ըստ ար քա յի հրա մա նի ան թիվ, 
ան հա մար զոր քե րով ե լավ Մեծ Հայ քի կող-
մե րը, որ պար սից տի րա պե տութ յան տակ էր 
/պար սից բաժ նում/։ Եվ ուր էլ հաս նում էին, 
սրա ծում էին ի րենց դի մադ րող նե րին։ Ամ-
բողջ զոր քը դառ նում էր ա վա րով տա րի առ 
տա րի, մին չև որ հղփա ցան, հարս տա ցան և 
լցրին ի րենց բո լոր քա ղաք ներն ու գյու ղե րը 
մեծ ա վա րով ու բազ մա թիվ հայ ու պար սիկ 
գե րի նե րով։ Բայց ո՞վ կա րող է պատ մել տա-
ռա պան քը մայ րե րի ու ե րե խա նե րի՝ հասց-
ված ա նօ րեն գե րիչ նե րի ձեռ քով, և նրանց 
հայ րե րի ու եղ բայր նե րի ա նո ղորմ կո տո րա-
ծը։

Արդ՝ սրանք այս պես ու ժե ղա ցան այն 
կող մե րում և Ե րևան մայ րա քա ղա քը եր կար 
ժա մա նակ պա շա րե լուց հե տո գրա վե ցին ու 
բո լոր բնա կիչ նե րին սրա ծե ցին։

Ա պա տի րոջ 1726 տա րում և հա յոց հա-
զար հար յուր յո թա նա սուն հինգ թվին ան թիվ, 
ան հա մար զոր քե րով մտան Ս յուն յաց եր կի-
րը և հա սան չորս կող մե րից շրջա պա տե ցին 
Դավ թի եր կի րը՝ Կա պա նի Յոթ նա բերդ գա-
վա ռը։ Այդ ժա մա նակ գա վա ռի բո լոր բնա-
կիչ նե րը առ հա սա րակ խռով քի են թարկ վե-
ցին, սա սան վե ցին, թո ղին, լքե ցին Դավ թին 
և գնա ցին մտան օս ման ցի նե րի լծի տակ։ 
Դա վի թը մնաց միայն տասն յոթ զին ված 
մարդ կան ցով Հա լի ձո րի ա նա պա տում, որ-
տեղ կան գուն էր ա նա ռիկ բեր դը։ Ն րա հետ 
էին նաև ե րեք ե պիս կո պոս ներ, տաս նե րեք 
քա հա նա ներ։ Ն րա հետ գնա ցին նաև Տեր-
Ա վե տիսն ու Մե լիք-Փար սա դա նը քիչ մարդ-
կան ցով, քան զի ամ բողջ զոր քը ձեռք քա շեց 
նրան ցից։

Բայց այ սուա մե նայ նիվ Դա վի թը չլքվեց, 
ետ չկանգ նեց իր մտադ րութ յու նից, բար բա-
րոս նե րի բազ մութ յու նից չվա խե ցավ, քա-
ջա գոր ծութ յուն նե րից չդա դա րեց և Աստ ծու 
ո ղոր մութ յու նից չհու սա հատ վեց, այլ ա րիա-
բար բեր դը ամ րաց նում էր, բեր դը կեն սամ-
թերք նե րով լցնում էր, զո րա կան նե րին իր 
մոտ էր հա վա քում ու շա տաց նում, ա մե նա-
կալ Աստ ծուն ի րեն օգ նութ յան էր կան չում։

Արդ՝ օս ման ցի նե րի Կա պան գա լու ինն 
ամ սից հե տո, որ Դավ թի գալստ յան հին-
գե րորդ տա րին էր, ե կան, Կա պան հա սան 
Սուլ թան Ահ մա դի կող մից ու ղարկ ված Բե-
քիր փա շան, Ա րաբ Ա լի փա շան բազ մա թիվ 
զոր քե րով, ի րենց հետ ա ռել էին նաև Բար-
կու շա տի Ֆա թա լի խա նին։ Ս րա նից հե տո 
էլ հրա ման տվին երկ րի շատ տե ղե րի հա յոց 
ու թուր քաց բո լոր զո րա վար նե րին գալ, հա-
վաք վել այն տեղ։ Եվ ե կան, հա սան նրանց 
ա մեն կող մե րից թուր քե րի զոր քե րը՝ ի րենց 
հետ ա ռած նաև հա յոց զոր քե րը Գող թան 
գա վա ռից, Ա գու լիս քա ղա քից, Ուր դու վա րից, 
Սի սիա նից, Բար կու շա տից, Կա պա նից, Մեղ-
րիից, Չավն դու րից, նաև Ղա րա չոո լու թուր-
քե րին, նրանց նաև, ո րոնք բնակ ված էին 
Սև լեռ նե րում (Ղա րա դա ղում)։ Եվ որ պես զի 
խոսքս չեր կա րի, շա տից քի չը կա սենք, ե ղան 
մոտ վաթ սուն կամ յո թա նա սուն հա զար, էլ 
ա վե լի շատ, մին չև որ նրանց հեծ յալ նե րի ու 
հե տևակ նե րի բազ մութ յու նը լցրեց դաշ տերն 
ու լեռ նե րը։

Եվ զո րա հան դես ա նե լով ամ բողջ զոր-
քե րին, կար գա վոր վե ցին, պատ րաստ վե ցին, 
շարժ վե ցին ե կան Դա վիթ Բե կի վրա։ Ե կան 
բա նա կե ցին Հա լի ձո րի գե տի այն կող մը 
զատ կի պա սի տաս նե րե քե րորդ օ րը։ Իսկ 
Դավ թի հետ ե ղած զոր քը, երբ տե սավ այդ 
ահ ռե լի բազ մութ յու նը, զար հու րեց։ Ն րան ցից 
շա տե րը գնա ցին փա շա նե րի մոտ, անձ նա-
տուր ե ղան, իսկ նրանք, ո րոնք, քաջ ու ա րի 
էին, խի զա խում և պատ րաստ վում էին ճա-
կա տա մար տի։

Դա վի թը քիչ մարդ կան ցով ամ րո ցից 
ի ջավ, բա նա կեց շե նում, որ գե տի այս կողմն 
էր, նրանց բա նա կի դի մաց։ Եվ նրանց դեմ 
ու ղար կեց մի գունդ՝ հար յուր վաթ սուն զո րա-
կան նե րից, որ բռնեն գե տան ցը։ Ե կան, բռնե-
ցին և թույլ չտվին նրանց գե տը անց նել եր կու 
օր։ Բայց եր րորդ օ րը հա յոց հրա ցա նա վոր նե-
րը, որ օս ման ցի նե րի զոր քե րի հետ էին, գե տը 
այլ տե ղից ան ցան և ե կան մտան, գրա վե ցին 
շե նի մի կող մը և կի սե ցին Դավ թի զոր քը։

Իսկ Դա վի թը և իր զո րա կան նե րը ե րեք 
հար յուր հի սուն մարդ կան ցով մտան, ամ րա-
ցան ա նա պա տի ամ րութ յան մեջ։ Օս ման ցի-
նե րի ողջ բա նա կը ան ցավ գե տի այս կող մը և 
մո տե նա լով շրջա պա տեց բեր դը և նրա շուր-
ջը պատ նեշ կանգ նեց րեց և այն տե ղից հրա-

նոթ նե րի ար կեր ու հրա ցան նե րի գնդակ ներ 
էր թա փում /ամ րո ցի/ ներ սը։ Ս րանք էլ ներ-
սից դե պի դուրս նույ նը նրանց էին կրա կում։ 
Վեց օր մարտն չե լով միմ յանց դեմ՝ կռվում 
էին, հա կա ռա կոր դի կող մից օ րա կան հար-
յուր կամ եր կու հար յուր, եր բեմն ե րեք կամ 
չորս հար յուր մարդ էր ընկ նում, իսկ սրան ցից 
հա զիվ մե կը կամ եր կու սը տե ղի ամ րութ յան 
պատ ճա ռով։

Բայց յո թե րորդ օ րը ա ռա վոտ յան լու սա-
բա ցին ամ րութ յու նը պա շա րող նե րը կազ-
մա վոր վե ցին, պատ րաստ վե ցին և դի մե լով 
մո տե ցան պարս պին, բայց ոչ ինչ պես ե րեկ 
կամ մյուս օ րը, քան զի ա հա գին մե ծա մեծ մե-
քե նա ներ /մե ծա մեծ սան դուղք նե րի տես քով, 
թվով քսան վեց/ ի րենց հետ վերց րած բե րում 
էին. ե կան, մո տե ցան և պարս պին հե նե ցին։ 
Խու ժա նի բազ մութ յու նը ե րեք խմբի բա ժա-
նե ցին և ե րեք կող մից գրո հե լով մե քե նա նե-
րից պարս պի վրա դի մե ցին։ Իսկ պարս պի 
պա հակ նե րը, վե րևից կո տո րե լով նրանց, մե-
քե նա նե րից վար էին թա փում, և նրանց դիա-
կա ցած ըն կած նե րի բազ մութ յու նը իբ րև վա-
ղա հաս թուզ՝ խփված սաս տիկ կար կու տից, 
մե քե նա նե րի հա տա կը ծած կում էր։ Բայց 
այս ա մե նը ո չինչ հա մա րե լով՝ ա ռա վո տից 
մին չև օր վա ու թե րորդ ժա մը մեծ ա ղա ղա կով 
ու տագ նա պով պա րիսպ նե րի վրա էին հար-
ձակ վում։

Այն տեղ պետք էր տես նել կա տա ղած 
զոր քե րի աղ մուկ-ա ղա ղա կի ա հեղ տե սա րա-
նը, քան զի երբ մե քե նա նե րը կանգ նեց րին, 
հար յու րա վոր ու հա զա րա վոր դրո շա կա կիր-
ներ ա ռաջ շարժ վե ցին, ա պա ամ բողջ զոր քը 
հե տևից հե ղե ղեց իբ րև հոր դա հոս գե տե րի 
հոր ձանք ահ ռե լի գո չու մով և կամ ինչ պես 
ծո վի ա մե հի ա լիք՝ խռով ված հող մի ու ժից, 
լա փին-լա փին գա լիս, մե կը մյու սի վրա յով 
անց նում էին։ Եվ մե քե նա նե րից դի մում էին 
պա րիսպ նե րի կա տա րը, առ հա սա րակ եր-
կու կող մե րի փո ղե րի, թմբուկ նե րի ձայ նը, 
զոր քե րի ա ղա ղա կը, հրա լից գնդակ նե րի շա-
ռա չը, հրա ցան նե րի ճայթ յու նը ա կանջ ներ 
էին խլաց նում։ Իսկ ներ սում գտնված նե րը 
այ լազ գի նե րի բազ մա թիվ գնդե րի այդ ա հեղ 
տե սա րա նը, դրոշ նե րի պատ րաս տութ յու նը, 
դրոշ նե րի փող փո ղա լը, զին վոր նե րի զեն քե-
րի ճա ռա գայթ նե րը տե սան, զան գակ նե րը 
հնչեց րին, Սուրբ Մի նա յի ձեռ քե րի նշխար նե-
րը դրե ցին բազ մո ցին, ա մեն քը ըն կած սուրբ 
սե ղա նի առ ջև առ Աստ ված էին կան չում՝ 
ե պիս կո պոս ներ, քա հա նա ներ, ամ բողջ ժո-
ղո վուր դը, կույ սե րը /քան զի այն տեղ էր կույ-
սե րի ինչ-որ մե նաս տան, որ տեղ բնակ վում 
էին քա ռա սուն կամ հի սուն կույ սեր/, քան զի 
բո լո րը մա հը աչ քի առ ջև ու նեին։

Օր վա յո թե րորդ ժա մին, երբ տե սան, որ 
այ նու հե տև վե րա ցավ փրկութ յան հույ սը, 
Մ խի թար Ս պա րա պետն ու Տեր-Ա վե տի սը 
գո չե ցին և զեն քով հար ձակ վե ցին, ա պա ամ-
բողջ զոր քը նրանց մոտ հա վաք վեց բա ցի 
պա րիսպ նե րի պա հա պան նե րից, զի նա վառ-
վե ցին, պատ րաստ վե ցին, զենք կա պե ցին, 
ցա սու մով բոր բոք վե ցին թշնա մի նե րի վրա, 
քան զի Մ խի թարն ու Տեր-Ա վե տի սը սկսե ցին 
նրանց հա մար խո սել և ա սել. «Ա րիա ցեք, մի 
երկ յու ղեք, ե լեք մեր հե տևից, ե թե մեր վախ-
ճա նը հա սել է, քա ջութ յամբ մեռ նենք, քան զի 
լավ է մեր հա մար, որ պա րիսպ նե րից դուրս 
մեռ նենք, քան այս տեղ մեր աչ քե րի առ ջև 
տես նենք մեր ըն տա նիք նե րի ու բա րե կամ նե-
րի մա հը և այլ դա ժա նութ յուն ներ»: Այս խոս-
քը ա սա ցին, ի րենք ա մե նից ա ռաջ ա ճա պա-
րե ցին, ե լան դուրս պարս պի գաղտ նի դռնից 
և ե րեք հար յուր զին վոր ներ ի րենց հե տևից։

Ո՜վ հրաշք, ով Մեծ Աստ ծու ո ղոր մա-
ծութ յուն, ե րեք հար յուր զի նա վառ ներ օր վա 
ու թե րորդ ժա մին ձայն տվին, ա ղա ղա կե-
ցին, միան գա մից հար ձակ վե ցին յո թա նա-
սուն հա զա րի վրա. ա ռա ջի նը հար ձակ վե ցին 
նրանց ա ջա կողմ յան գնդի վրա՝ աջ ու ահ-
յակ կո տո րե լով։ Իսկ նրանք հան կար ծա կիի 
ե կած, երբ տե սան այդ ա հեղ հար ձա կումն ու 
կո տո րա ծը, վե րա հա սու ե ղան, բայց առ հա-
սա րակ տագ նա պա հար ու խու ճա պա հար՝ 
դի մե ցին երկ րորդ, եր րորդ խմբե րին, աղ մուկ 
բարձ րաց րին, թե քրիս տոն յա նե րը հա սան 
կո տո րե ցին, սպա ռե ցին ի րենց։ Երբ բո լո րը 
այս լսե ցին, զար մա ցան, ապ շե ցին, ի րենց 
մտքում տկա րա ցան, լքվե ցին, թու լա ցան, 
և տի րո ջից ահ ըն կավ նրանց սիր տը, քան-
զի սպա սում էին մեծ հաղ թութ յան, ամ րո ցը 
գրա վե լու, հան կար ծա կի նրանց հա սավ այդ 
ա նո ղորմ կո տո րա ծը։ Ուս տի ընդ հան րա պես 
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զար հու րած, սա սան ված ըն կե րը ըն կե րո-
ջը ա սում էր. «Ով կա մե նում է ի րեն փրկել, 
փախ չե լու մա սին պետք է մտա ծի»։ Քան զի 
շա տե րը նրան ցից բազ մա թիվ ան գամ փոր-
ձով տե սել էին Դավ թի ու նրա մարդ կանց 
քա ջութ յուն նե րը, ո րով հե տև ա հը, ա ղա ղա-
կը և նրանց բա նա կի ա նա սե լի կո տո րա ծը 
գնա լով ու ժե ղա նում էր։ Այ նու հե տև ոչ ոք 
չէր հա մար ձակ վում սրանց դեմ ետ դառ նալ, 
այլ բո լո րը տագ նա պա հար, խու ճա պա հար 
փախ չում էին։

Իսկ սրանք և բեր դում մնա ցած նե րը հա-
մար ձա կո րեն հար ձակ վում էին, հաս նում 
կո տո րում էին, շա տե րին տեղ նու տե ղը սատ-
կեց նում, իսկ ու րիշ նե րին՝ խոց ված նե րին ու 
վի րա վոր նե րին հա լա ծում էին այն տե ղից, 
մին չև որ նրան ցից չթո ղե ցին եր կու հո գի 
միա սին։

Նույն օ րը այն տեղ օս ման ցի նե րի բա նա-
կից ըն կան տաս նե րեք հա զար ռազ միկ, իսկ 
սրան ցից /հա յե րից/՝ չա փա զանց քիչ՝ մի քա-
նի մարդ, քան զի ա մե նա կա րո ղի ա ջը հո վա-
նի ու պաշտ պան էր սրանց ի րենց բո լոր ճա-
կա տա մար տե րում փրկե լու, ապ րեց նե լու և 
սրանց թշնա մի նե րին սրանց առ ջև խոր տա-
կե լու, ինչ պես բա ցա հայտ տեսն վում է այս-
տեղ և այլ շատ տե ղե րում։ Այդ օ րը նրան ցից 
գրա վե ցին հար յուր քա ռա սու նութ դրո շակ և 
նրանց բա նա կի ամ բողջ ա վարն ու կո ղո պու-
տը։

Արդ՝ երբ Դա վի թը տե սավ, թե Աստ ված 
ըստ ա մե նայ նի օգ նա կան է ի րեն, մտմտում 
էր այ նու հե տև ճա կա տա մարտ տալ օս ման-
ցի նե րի դեմ և նրանց դուրս շպրտել Կա պա-
նից, ուս տի նախ կա մե ցավ հար ձակ վել Մեղ-
րի ա մուր ա վա նի վրա. բայց երբ ի մա ցավ, թե 
օս ման ցի նե րի փա շան բազ մա թիվ զոր քե րով 
այն տեղ է, չհա մար ձակ վեց։

Նույն ժա մա նակ՝ Մեծ զատ կի պա սի օ րե-
րում, նա Մ խի թար Ս պա րա պե տին ու Տեր֊
Ա վե տի սին վաթ սուն վեց զին յալ նե րով ու ղար-
կեց Դու զա լի խա նի ու նրա եղ բայր Լե քա զի 
խա նի մոտ և նրանց ա սաց. «Ե կեք, միա բան 
ճա կա տա մարտ տանք օս ման ցի նե րի դեմ»։ 
Ե կան, նրանց գտան Քուր դաշ յան շե նում, 
Ուր դու վա րի կող մե րում, Ե րաս խի մոտ, քան-
զի այդ օ րե րում Շահ թահ մա զը Թավ րի զում 
էր, իսկ զո րա պե տը, որ Դու զա լի խանն էր, 
մեծ զոր քով Ե րաս խի կող մե րում էր օս ման ցի-
նե րի դեմ»։ Երբ Դու զա լի խա նին պատ մե ցին 
Դավ թի ա սա ծը, երկ յու ղեց այդ բա նը ա նել. 
բայց նրա եղ բայր Լե քա զի խա նը ջանք էր 
թա փում հա մո զել։ Եվ մինչ դեռ այս ա ռի թով 
վի ճում էին, օս ման ցի նե րի զոր քե րը քսան-
չորս դրոշ նե րով ե լան Ուր դու վա րից և ե կան 
լցրին Կար ճևա նի դաշ տը։

Մ խի թարն ու Տեր-Ա վե տի սը ա սում են 
խա նին. «Հա պա հար ձակ վենք դրանց վրա»։ 
Բայց նա վա խե ցավ և չկա մե ցավ գալ։ Այդ 
ժա մա նակ եր կուսն էլ ե լան, հե ռա ցան այդ-
տե ղից վաթ սուն վեց մարդ կան ցով։ Եվ ինչ-որ 
չա փով պա տա հե ցին օս ման ցի նե րի զոր քե-
րին, ան ցան գնա ցին նրան ցից, իսկ օս ման-
ցի նե րի զոր քե րը գնա ցին մտան Մեղ րի՝ 
ա վե լա նա լով Մեղ րիի փա շա յի զոր քին, որ 
դար ձան քսա ներ կու հա զար։

Երբ ե րե կո յա ցավ, Մ խի թար Ս պա րա-
պե տը և Տեր-Ա վե տի սը Դու զա լի խա նին 
հայտ նե ցին, թե այս գի շեր հար ձակ վե լու են 
Մեղ րիի վրա, թող օգ նութ յան գան։ Իսկ նա 
ու ղար կեց հի սուն զին վոր։ Սկ սե ցին զոր քը 
կար գա վո րել, կազ մա վո րել և պատ վեր տալ 
նրանց ու ա սել, թե ա ռա վոտ յան լու սա բա-
ցին պի տի հաս նենք Մեղ րի, իսկ ի րենք եր-
կու մարդ կան ցով գա լիս հաս նում են Մեղ-
րիի այ գես տան նե րը և այն տեղ ի րենց մոտ 
են հա վա քում մեղ րե ցի նե րի բո լոր փախս-
տա կան նե րին /նրանց, ո րոնք միան գամ յան 
նեղ ված, տանջ ված օս ման ցի նե րի հա մար 
դառն ծա ռա յութ յուն նե րից, թա փա ռա կան 
էին ըն կել այս տեղ-այն տեղ, լեռ նե րում շրջում 
էին/։ Ս րանց բո լո րին հա վա քե ցին, կար գա-
վո րե ցին, կազ մե ցին և Մեղ րիի գլխին դա րա-
նա կալ դրե ցին, իսկ ի րենք քիչ մարդ կան ցով 

գաղտ նի գի շե րանց ծա ծուկ Մեղ րի մտան 
զին ված։

Երբ ա ռա վոտ ե ղավ, ի րենց զոր քը չհա-
սավ, բայց երբ օս ման ցի նե րի զոր քին հայտ-
նի ե ղավ, թե հա յե րը զո րա ժո ղով են ա րել 
պարս պից դուրս՝ հեռ վում, զին վե ցին, ձի հե-
ծան և պատ րաստ վե ցին ճա կա տա մար տի։ 
Այդ ժա մա նակ Մ խի թար Ս պա րա պե տը և 
Տեր-Ա վե տի սը ու նրանց հետ ե ղած նե րը սրե-
րը մեր կաց րին, բեր դի մեջ հար ձակ վե ցին օս-
ման ցի հար կա հան նե րին կո տո րե ցին, ա պա 
ում պա տա հե ցին օս ման ցի զո րա կան նե րից, 
տեղ նու տե ղը սպա նե ցին, իսկ ու րիշ նե րին 
տագ նա պա հար ա ռաջ նե րը գցած քշե ցին 
մին չև Փոքր թա ղը, հասց րին փա շա յին։ Այս-
տեղ վրա հա սան նաև Մեղ րիի գլխին դա րան 
մտած նե րը, և օս ման ցի նե րի զոր քե րը սկսե-
ցին փախ չել:

Այդ ժա մա նակ Մ խի թա րը, Տեր֊Ա վե տի սը 
և նրանց հետ ե ղած նե րը երբ տե սան, թե հա-
սան դա րա նա մուտ նե րը օս ման ցի նե րի վրա, 

թո ղին նրանց, ի րենք ա ճա պա րե ցին, հա-
սան, բռնե ցին նրանց ճա նա պար հի կիր ճը, 
որ Ե րաս խի մոտ էր, և այ լազ գի նե րից այժմ 
կոչ վում է Ու զուն բենդ։ Այդ կիր ճը եր կար էր, 
ձգված էր մեկ կամ եր կու ժա մըն թաց, ո րի մի 
կող մը մեծ քա րա ժայռ էր, իսկ մյուս կող մը 
հոր դա հոս Ե րասխն էր։ Երբ օս ման ցի նե րի 
փախ չող նե րը մտան այն տեղ՝ կիր ճը, սրանք 
ե լան նրանց ըն դա ռաջ ճա կա տա մար տի։ 
Երբ այս տե սան, խիստ նեղ վե ցին, քան զի 
բո լոր կող մե րից պա շար ված մնա ցին, ուս տի 
ստիպ վե ցին անց նել Ե րասխ գե տով։ Բայց 
սրանք նրանց վրա հա սան, շա տե րին տեղ-
նու տե ղը կո տո րե ցին, բազ մա թիվ ու րիշ նե-
րի էլ գե տում հեղ ձամղ ձուկ ա րին։ Այն տե ղից 
վե րա դար ձան, ե կան հա սան Մեղ րի, այն-
տեղ գտան թուր քե րի ան հա շիվ կա ռափ ներ, 
նրանց ան հա մար ձիեր ու ջո րի ներ, նրանց 
ան թիվ ու ան չափ գույ քեր, մոտ չորս հար յուր 
տա ղան դի հարս տութ յուն։ /Հար կա հա նի/ 
բե ռը քան դե ցին, բա ցին, այն տեղ ե րե սու ներ-
կու հա զար հար կա մուր հակ ներ գտան և այդ 
ա մե նը հրո ճա րակ դարձ րին։ Գ տան Դաշ յաց 
Նոր վե լիին, և ո րով հե տև ու րա ցել էր Ք րիս-
տո սին, գլու խը կտրե ցին։

Ա պա սրա նից հե տո, երբ ո րոշ ժա մա նակ 
ան ցավ, օս ման ցի նե րի աս պա տա կիչ փա-
շան բազ մա թիվ զոր քե րով շարժ վեց ե կավ 
Բեխ կոչ ված շե նում մի շա բաթ բնակ վեց։ 
Բազ մա թիվ հնարք ներ էր մտա ծում Դավ թի 
ու նրա զոր քի վե րա բեր յալ, բայց ա մե նևին 
ո չինչ չկա րո ղա ցավ ա նել, իսկ Դավ թի զո րա-
կան նե րը մի գի շեր վրա տվին նրանց, զար-
կին, կո տո րե ցին նրան ցից շա տե րին և փա-
շա յին էլ հա լա ծա կան ա րին։

Ս րա նից հե տո զոր քի մի գունդ՝ ութ հար-
յուր հո գի, Բար կու շատ ե կավ, որ պես զի այն-

տե ղից Տա թև գնա։ Ս րանք, երբ այդ ի մա-
ցան, գի շե րը ե լան, Օ քու զիա րաթ կոչ ված 
լե ռը և ճա նա պար հի անց քը բռնե ցին։ Իսկ 
նրանք լու սա դե մին երբ ե կան հա սան այն-
տեղ, սրանք վրա տվին, զար կին, կո տո րե-
ցին նրան ցից ե րե սուն վեց մարդ, յոթ մարդ 
էլ գե րե ցին և գրա վե ցին նրանց ա մեն ին չը, 
դար ձան Հա լի ձոր։

Ա պա թուր քե րի մի այլ զորք ե կավ, բա նա-
կեց թուր քե րի մի գյու ղում՝ Ման լևին մո տիկ, 
նրանց էլ մի գի շեր վրա տվին, կո տո րե ցին, 
միայն նրան ցից եր կու սին կեն դա նի բե րին 
Հա լի ձոր։

Արդ՝ տի րոջ 1727 տա րում, որ Դավ թի Կա-
պան գա լու հին գե րորդ տա րին էր, երբ Դա-
վիթ Բե կը տե սավ, որ Աստ ծու ո ղոր մութ յամբ 
ա մեն տեղ թշնա մի նե րը իր առ ջև քշվում, 
խոր տակ վում են, պար սից Շահ թա մազ ար-
քա յին ու ղար կեց սպան ված նե րի գլուխ նե-
րի չորս բեռ կո տոր ված բազ մութ յու նից։ Այդ 
բեռ նե րը հասց րին պար սից /բնագ րում՝ օս-
ման ցոց/, և նա /պար սից ար քան/, երբ այդ 
տե սավ, շատ ու րա խա ցավ իր թշնա մի նե րի 
հա մար, բայց չա փա զանց զար մա նում էր 
Դավ թի և նրա զո րա վար նե րի քա ջութ յուն-
նե րի վրա, ըն ծա ներ էր պար գևում, հրո վար-
տակ ներ էր գրում նրան ըստ հե տև յալ խոս-
քե րի.

«Պար սից Շահ թա մազ ար քա յից քաջ 
Դա վիթ Բե կին և քեզ հետ ե ղած հա յոց քաջ 
զո րա վար նե րին Ող ջույն։ Շա տե րի կող մից 

բա զում ան գամ մեզ հայտն վեց քո քա ջութ-
յուն նե րի մա սին, բայց այժմ մենք իսկ իբ րև 
ա կա նա տես ե ղանք ձե րոնց մե ծա մեծ քա ջա-
գոր ծութ յուն նե րին, որ կա տար վում են մեր 
թշնա մի նե րի դեմ։ Արդ՝ ա հա քեզ նշա նա կե-
ցի մեր բո լոր իշ խան նե րի իշ խան ու գլխա-
վոր, ո րոնք այդ կող մե րում են։ Եվ Կա պան 
եր կիրդ, որ գրա վե ցիր քա ջութ յամբ, թող 
քեզ լի նի։ Սա կայն դու պետք է ել նես ու քեզ 
մոտ հա վա քես այդ կող մե րի բո լոր զոր քերն 
ու խա նե րը և հե ռաց նես օս ման ցուն քո սահ-
ման նե րից»։

Եվ բե րել տվեց նրա հա մար մի խաչ վառ 
/խա չադ րոշ/ և մի ազն վա ցեղ նժույգ, նաև 
ի րա վունք, որ կա րո ղա նա դրամ հա տել։ Եվ 
նրա զո րա վար նե րին մե կա կան պատ մու ճան 
ա ռա քեց։ Ե կան, նրան հնա զանդ վե ցին մահ-
մե դա կան նե րի իշ խան ներն ու գա վա ռա պե-
տե րը։

Դա վի թը Հա լի ձո րից ե լավ գնաց Մեղ րի 
և բա նա կեց այն տեղ։ Մեղ րիի ու Չավն դու րի 
բո լոր զոր քե րը հա վա քեց իր մոտ, այն տե ղից 
շարժ վեց գնաց, բա նա կեց Կար ճևան ա վա-
նը ու այն տեղ բո լոր զոր քե րին զո րա հան դես 
ա րեց և քաջ զո րա պետ նե րի ձեռ քով նրանց 
ու ղար կեց Ուր դու վար քա ղա քի վրա։ Գ նա ցին 
հա սան այն տեղ։ Գի շեր վա մի ժա մի քա ղա քի 
մեջ հար ձակ վե ցին, զար կին, կո տո րե ցին օս-
ման ցի նե րից ե րեք հար յուր մարդ, իսկ մնա-
ցա ծը ե լան, փա խան քա ղա քից և գնա ցին մի 
հար մար տեղ քա ղա քից դուրս բա նա կե ցին։

Իսկ սրանք, խլե լով ա վա րը, սե ղան գցե-
ցին, որ ու տեն ու խմեն։ Այդ ժա մա նակ 
նրանց վրա է հաս նում Դա վիթ Բե կը, մինչ դեռ 
զո րա վար նե րը սե ղան էին բացել. և նրանց 
վրա բար կա ցած՝ ա սում է. «Ձեր թշնա մի նե-
րը քա ղա քից դուրս բա նա կե լով բա նա կել են, 
իսկ դուք այս տեղ նստած ու տում–խ մում եք»։ 
Եվ ան մի ջա պես թո ղե ցին ու տել֊խ մե լը և հե-
ծան կազ մա վոր վե ցին ու հար ձակ վե ցին օս-
ման ցի նե րի բա նա կի վրա։

Իսկ երբ նրանք տե սան, կար ծե ցին՝ 
պար սից զորքն է, ըն դա ռաջ ե լան ճա կա տա-
մար տի, բայց երբ փորձ վե ցին և ի մա ցան, 
որ դա Դա վիթ Բե կի զորքն է, փա խուս տի 
մատն վե ցին և գնա ցին։ Իսկ սրանք նրան-
ցից խլե ցին ձիե րի ու ջո րի նե րի բազ մա թիվ 
ե րա մակ ներ և այդ բո լո րը ու ղար կե ցին Դա-
վիթ Բե կին, իսկ ի րենք դի մե ցին, ե կան Դաշտ 
կոչ ված ա վա նը։ Ա վա նի մար դիկ, երբ տե-
սան զոր քի գա լը, կար ծե ցին, թե այ լազ գի նե-
րի զորք է դա, փա խան Ա գու լիս։ Այն տե ղից 
Մ խի թար Ս պա րա պետն ու Տեր-Ա վե տի սը 
զոր քով հան դերձ շարժ վե ցին ե կան Ա գու-
լիս քա ղա քը, իսկ քա ղա քի մեծ դռան պա-
հա պան նե րը, սրանց տես նե լով, փա խան։ 
Ս րանք հա մար ձակ մտան քա ղա քը, գնա-
ցին շու կան՝ օս ման ցի ներ ո րո նե լու հա մար 
և այն տեղ գտան օս ման ցի նե րի փա խած 
հար կա հան նե րին, իսկ ի րենք գնա ցին բա-
նա կե ցին Սուրբ Թով մա ա ռաք յա լի վան քում։ 
Մինչ դեռ նրանք այն տեղ էին, դրսից աղ մուկ 
ու ա ղա ղակ լսե ցին։ Ս րան ցից եր կու հո գի ձի 
բռնե ցին, դուրս ե կան, գնա ցին, /տե սան/ որ 
մահ մե դա կան նե րից մե կը հափշ տա կել է մի 
այ լի և գե րե վա րում է։ Ն րան հե տապն դե ցին, 
նա թո ղեց գե րուն, փա խավ։

Արդ՝ այն տեղ քիչ մնա լով՝ դի տա նո ցից 
տե սան, որ Դա վիթ Բե կը նույն պես ե կավ 
մտավ քա ղաք, ե լան նրան ըն դա ռաջ։ Նա 
իր զո րա կան նե րին հագց րեց մի-մի պատ-
մու ճան, վե րա դար ձան կրկին բա նա կե ցին 
Սուրբ Թով մա յում /վան քում/։

Իսկ քա ղա քի մար դիկ, ըստ ի րենց սո վո-
րութ յան, բո լո րը ե կան և Դա վիթ Բե կի ձեռ քը 
համ բու րե ցին։ Իսկ Մե լիք-Մու սին, որ քա ղա-
քա պետն էր, երբ ե կավ, ներ կա յա ցավ Դա-
վիթ Բե կին, սա հրա մա յեց յու րա յին նե րին 
և ա սաց. «Այս գի շեր կտրել Մու սու գլու խը, 
քան զի նա նենգ ու խար դախ մարդ է»։ Բայց 
Մե լիք-Փար սա դա նը ա ռաջ ե կավ, բա րե խո-
սեց նրա հա մար և մահ վան վճի ռը կան խեց։

Ս րանք մնա ցին այն տեղ՝ քա ղա քում, 
տասն օր վա ըն թաց քում սրանց վրա հար-
ձակ վեց օս ման ցի նե րի զոր քը և ե րեք ան գամ 
կոր ծան վե ցին Դավ թի զոր քի քա ջա մար տիկ-
նե րի կող մից։

Ս րա նից հե տո պար սից ար քան Դավ թին 
օգ նութ յան հասց րեց ե րեք խա նե րի։

Եվ վերս տին հար ձակ վեց օս ման ցին, այս 
ան գամ էլ պարտ վեց ու փա խուս տի մատն-
վեց։ Այս ա մե նը նրանց պա տա հում էր այն 
պատ ճա ռով, քան զի ա գու լիս ցի նե րի իշ խան-
նե րը ծա ծուկ դա շինք էին կա պել օս ման ցի-
նե րի հետ, իսկ սրանք չգի տեին։

Ա պա եր կու օր հե տո օս ման ցի նե րի զոր-
քե րի բազ մութ յու նը ե կավ հա սավ, լցվեց Մա-
րա դի դաշ տը և այն տեղ բա ժան վեց ե րեք 
մա սի։ Ն րանք էլ, որ Դավ թի հետ էին, նույն-
պես բա ժան վե ցին ե րեք մա սի։ Պար սից խա-
նե րը՝ մի կող մում, հա յոց զոր քը՝ մյուս կող-
մում։ Իսկ Տեր-Ա վե տի սը զոր քի հետ միա սին 
ըն կավ Ա րաք սի կող մը։ Արդ՝ երբ խմբա վոր-
վե ցին ճա կա տա մար տի, պար սից խա նե րը 
օս ման ցի նե րի առ ջևից փա խան, իսկ հա յոց 
զոր քը ա մուր մնաց, խփե ցին սատ կեց րին 
օս ման ցի նե րից շա տե րին, մնա ցած նե րին 
փա խուս տի մատ նե ցին։ Ա պա վե րա դար-
ձան, հե տապն դե ցին խա նե րին, հա սան 
նրանց, մինչ դեռ նրանք փախ չե լով գնում էին 
Թավ րիզ, և նրանց ամ բողջ զոր քը դարձ րին 
Ա գու լիս, բայց խա նե րը փա խան, իսկ սրանք 
գնա ցին ա վա րե ցին նրանց տնե րը, նրանց 
տիկ նանց հան դերձ տաս նութ ա ղա խին նե-
րով և չորս ներ քի նի նե րով գե րե վա րե ցին բե-
րին Հա լի ձոր։

Արդ՝ սրա նից հե տո, երբ եր կու օր ան-
ցավ, Ա գու լի սի տղա մար դիկ և Մե լիք-Մու սին 
ի րենց թշնա մութ յունն ու դա վա ճա նութ յու նը 
բա ցա հայ տե ցին, քան զի քա ղա քի մեջ գրո-
հե ցին Դավ թի զոր քի վրա, մինչ դեռ Սուրբ 
Թով մա յի վան քում էին նրանք՝ քա ղա քից 
դուրս։ Քա ղա քից սկսե ցին հրա ցան ներ ար-
ձա կել սրանց վրա։ Բայց սրանք խնա յե ցին 
նրանց՝ նույն ազ գից լի նե լու պատ ճա ռով։ 
Ն րանք չէին կա մե նում ա րե նա պարտ դառ-
նալ այդ քան քրիս տոն յա նե րի, քան զի քա-
ղա քում կար հա յե րի ա վե լի քան հա զար 
տուն, ուս տի Մե լիք-Փար սա դա նը դուրս գա-
լով ա սաց քա ղա քի մարդ կանց. Եղ բայր ներ, 
հան դարտ ե ղեք, էլ հրա ցան մի ար ձա կեք, 
թույլ տվեք, որ մեր տե րը դուրս ել նի, և այս-
տե ղից գնանք և ձեզ ոչ մի վնաս չտանք»։ 
Բայց նրանք, ա վե լի վատ թար լի նե լով, այն-
տեղ խփե ցին խա ղա ղութ յան միջ նոր-
դին, մինչ դեռ խա ղա ղութ յան խոսք 
էր խո սում, սպա նե ցին նրան, որ 

Պատմություն 
կապանցիների
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 7

Սուրբ Ղազար կղզի՝ Վենետիկի 
ծոցի մերձավոր ջրերում: Պատկանում 
է Մխիթարյան միաբանությանը, այդ 
միաբանության մայրավանքն է։
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նրանց տեր Մե լիք-Մու սուն մա հից 
ա զա տեց։ Դավ թի հետ ե կած նե րը, 
երբ այս տե սան, այ նու հե տև ի մա-

ցան, որ վճար ված էր նրանց չա րութ յու-
նը, վան քի մի կող մի պա րիս պը քան դե ցին, 
այն տե ղից շարժ վե ցին գնա ցին և հա սան 
թուր քե րի մի գյուղ, այն տեղ գտան ա գու լե-
ցի նե րի շատ ու նեց վածք ներ՝ ձիեր, ջո րի ներ, 
սպան դա նո ցի հա զար ե րեք հար յուր ոչ խար 
և նրանց այլ ինչ քեր, այն տե ղից ա ռան գնա-
ցին Մեղ րի։

Եր կու օր հե տո Դավ թի զո րա կան նե րը մի 
ան գամ Էլ Ա գու լիս ար շա վե ցին, ե կան քա ղա-
քից դուրս գտնված նրանց ա մեն ին չը ա ռան 
և, մտնե լով քա ղաք, եր կու կող մից հրդե հե-
ցին, որ գու ցե թե դուրս գան կռվե լու, քան զի 
չէին կա րո ղա նում հան դուր ժել նրանց ա րած 
չա րիք ներն ու դա վը։ Բայց երբ դուրս չե կան 
նրանց դեմ, ա վարն ա ռան ու գնա ցին Մեղ-
րի, այն տե ղից վե րա դար ձան Հա լի ձոր և այդ-
տեղ օ թևա նե ցին։

Այդ օ րե րին Դա վիթ Բե կը Տեր-Ա վե տի սին 
ո ղար կում է Չավն դու րում գտնվող զո րա կան-
նե րի մոտ, բայց նրանք մեր ժում են Դավ թին, 
չեն ըն դու նում նրա խոս քը։ Նա վե րա դառ-
նամ գա լիս է Դավ թի մոտ և նրան հայտ նում 
է նրանց անհ նա զան դութ յու նը և թե ինչ պես 
ի րենց վրա նշա նա կել են օս ման ցի ոս տի-
կան ներ։ Այդ ժա մա նակ Դա վի թը հրա ման է 
տա լիս իր տասն չորս զո րագ լուխ նե րին՝ գնալ 
բռնել նրանց և կապ ված իր մոտ բե րել։ Ե լան 
կազ մա վոր վե ցին, ձի հե ծան, գնա ցին հա-
սան, ջար դե ցին նրանց, բռնե ցին, կա պե ցին 
զո րա վար նե րին ու նրանց օս ման ցի ոս տի-
կա նին, բե րին Հա լի ձոր և կանգ նեց րին Դա-
վիթ-Բե կի առ ջև։

Եվ երբ ներ կա յա ցան նրան, ա ռաջ գա-
լով ա ղա չե ցին, եր դում ու դա շինք կա պե-
ցին և ա սա ցին. «Այ սու հե տև մին չև մահ քեզ 
ենք հնա զանդ վում»։ Դա վի թը հա վա տաց, 
նրանց ար ձա կեց կա պանք նե րից, եր կու զո-
րա վար նե րի իր մոտ թո ղեց, իսկ մյուս նե րին 
հանձ նեց Տեր֊Ա վե տի սին, որ գտնվեն նրա 
իշ խա նութ յան տակ։ Իսկ սա, նրանց տա նե-
լով Չավն դուր, ու ղար կեց յու րա քանչ յու րին 
իր տու նը։

Ս րա նից հե տո Ֆա թա լի խանն ու օս ման-
ցի նե րի զոր քը մի գի շեր ե կան կո տո րե ցին 
հա յոց ե րեք գյու ղեր և, բռնե լով ե րեք զո րա-
պետ ներ, բե րե ցին Բար կու շատ։ Երբ Տեր-Ա-
վե տի սը այս լսեց, շու տա փույթ հա վա քեց 
զոր քե րը և եր կու օր հե տո ար շա վեց Բար-
կու շատ գա վա ռը և գի շե րանց վրա հա սավ 
մեծ հար ված ներ հասց րեց, եր կու թուրք զո-
րա պետ ներ ձեր բա կա լեց և նրանց ա մեն 
ինչքն ու հարս տութ յու նը ա վա րեց, բե րեց 
Չավն դուր։

Այդ ժա մա նակ Դա վի թը հի վան դա ցավ 
և խա ղաղ կեր պով մե ռավ իր տա նը՝ Հա լի-
ձո րում, տի րոջ 1728 տա րում, հա յոց հա զար 
հար յուր յո թա նա սուն յոթ թվին՝ վեց տա րի 
Կա պա նում ապ րե լով իր իշ խա նութ յամբ։

Արդ՝ երբ Դա վիթ Բե կը վախ ճան վեց, զո-
րա կան նե րը միա բան վե լով ի րենց իշ խան ու 
գլխա վոր նշա նա կե ցին Դավ թի Ս պա րա պետ 
Մ խի թա րին, բայց հե տո պա ռակտ վե ցին, 
տա րա ձայն վե ցին /որ պա ռակ տող և փչաց-
նող է ա մեն հա սա րա կութ յան/, ուս տի օս ման-
ցիք ու ժե ղա ցան նրանց վե րա բե րութ յամբ և 
մի տա րի հե տո հա սան Դավ թի բեր դը պա-
շա րե ցին բազ մա թիվ զոր քով։ Մեծ խռո վութ-
յուն ըն կավ այն զո րա կան նե րի մի ջև, ո րոնք 
բեր դում Մ խի թա րի հետ էին։ Եր կու մար դու 
հետ Տեր-Ա վե տի սին ու ղար կե ցին օս ման ցի-
նե րի փա շա յի մոտ բա նակ ցե լու նրանց հետ 
խա ղա ղութ յան վե րա բե րութ յամբ: Երբ գնա-
ցին նրանց մոտ, նրանք հա ճույ քով հա մա-
ձայն վե ցին, եր դում տվին ա մե նևին չվնա սել 
նրանց և Տեր-Ա վե տի սին պա հե ցին ի րենց 
մոտ։ Ս րանք էլ հանձն ա ռան հա ջորդ օ րը 
բեր դի դու ռը բա ցել նրանց հա մար։ Նույն գի-
շեր բեր դի պարս պից փա խավ Մ խի թա րը, և 
երբ այդ ե ղավ, նրանց հա մար դու ռը բա ցին։

Երբ օս ման ցի նե րի ա նօ րեն զոր քը ներս 
մտավ, ու րա ցավ, ա նար գեց եր դու մը և փա-
շա նե րի դա շին քը, բո լոր զո րա վոր տղա-
մարդ կանց կո տո րե ցին, կա նանց ու ե րե-
խա նե րին գե րե վա րե ցին, մտան կույ սե րի 
մե նա րա նը, բո լո րին գե րե ցին, ա պա բեր դի 
պա րիսպ նե րը քան դե ցին, կոր ծա նե ցին, հիմ-
նա հա տակ ա րին, Մ խի թա րի կնոջն ու որ-
դի նե րին և այն տեղ ե ղած ա մեն ինչ ա ռան, 
թո ղին գնա ցին։

Բայց փա շան Տեր֊Ա վե տի սին թո ղեց Հա-
լի ձո րում։ Երբ նրանք գնա ցին այն տե ղից, 
օս ման ցի նե րի մի այլ զորք հա սավ այն տեղ։ 
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«Դավիթ Բեկի 
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թյունը» գրքի 
նկարչական 
ձևավորումը՝ 
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դական 
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պես եղ ծում, փչաց նում է, դա տար կեց նում է 
միև նույն հա սա րա կութ յու նը, լի նի տուն թե՛ 
քա ղաք, թե՛ ազգ և թե՛ ան պար տե լի թա գա-
վո րութ յուն։

Ի՞նչն էր ա վե լի մեծ, քան մա կե դո նա ցի-
նե րի ու հռո մեա ցի նե րի կայս րութ յու նը և ին-
չու՞ հիմ նո վին կոր ծան վե ցին, վե րա ցան մեջ-
տե ղից, ո րով հե տև նրանց միա բա նութ յու նը 
և հա սա րա կութ յան նկատ մամբ սե րը պա-
կա սե ցին, ո րոն ցով իսկ զո րա ցած էին։

Ին չո՞ւ մեր ազ գը, մեր եր կիրն ու թա գա-
վո րութ յու նը կոր ծան վե ցին, ո րով հե տև մեր 
իշ խան նե րի ու նա խա րար նե րի միա բա նութ-
յու նը վե րա ցավ։ Քան զի ինչ պես որ միա բա-
նութ յու նը ամ բողջ հա սա րա կութ յան հո գին 
ու կյանքն է, նույն պես և սրան հա կա ռակ, 
այ սինքն՝ ան միա բա նութ յու նը փչաց նող ու 
կոր ծա նիչ է ա մեն հա սա րա կութ յան։

Արդ՝ Աստ ված ո ղոր մաց ար դա րև Գե ղա-
մի որ դի Սի սա կի տա նը. ստեղ ծեց նրանց 
հա մար Դավ թին և զո րութ յան բո լոր մյուս 
որ դի նե րին, ո րոնք քա ջա ցան, դուրս քշե ցին 
ի րենց երկ րից բո լոր ոչն չաց նող նե րին։

Օ˜, թե ինչ պես զո րա ցան, դի մադ րե ցին 
մե ծա մեծ թա գա վոր նե րի ու ա զատ վե ցին, 
ան պար տե լի մնա ցին նրանց դեմ վե րին 
խնամ քի գթութ յան շնոր հիվ, քա նի դեռ միա-
բան ու միա սին էին։ Բայց երբ նրանց հա սավ 

այս ան միա բա նութ յան սպա նիչ ախ տը, իս-
կույն եղծ վե ցին, կազ մա լուծ վե ցին, բա ժան-
վե ցին և դար ձան ինչ պես ան գոյ ներ։ Քան զի 
մե ռավ Դա վի թը, ո րի քա ջութ յու նից սար սա-
փում էին ի րենց զո րութ յան վրա հույս դրած 
բռնա կալ նե րը։ Եվ հա ջոր դեց Մ խի թա րը՝ 
վեր ջին մխի թա րի չը Հա յոց, որն իբ րև առ յու-
ծի կոր յուն ա ղա ղա կեց Ս յուն յաց լեռ նե րից, 
և նրա նից սար սա փե ցին բո լոր գա զան նե-
րը ի րենց որ ջե րում և ի ջավ ու հափշ տա կեց 
հափշ տա կութ յու նը գա զան նե րի մի ջից, 
զար կեց, խոր տա կեց հպարտ նե րի եղջ յուր-
նե րը, յոթ նա պա տիկ հա տու ցեց հա տու ցու-
մը թշնա մի նե րի գլուխ նե րի, ա մո թա հա րեց 
հե թա նոս նե րի մե ծա մեծ նե րին և ա վար տեց 
նրանց փառ քը։ Բայց ժո ղովր դի մեջ գտնվե-
ցին ա նօ րեն ներ, ո րոնք հենց հի վան դա ցել 
էին ան միա բա նութ յան այս ժանտ ախ տով, 
ուս տի հանդգ նե ցին սպա նել ի րենց ա ռաջ-
նոր դին և մեր ժել ի րենց հա սա րա կութ յու նից 
Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յու նը։

ՂՈՒԿԱՍ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ
ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԿԱՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՊԱՆ ՑԻՆԵՐԻ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, 
Ս․ՂԱԶԱՐԻ, ՁԵՌԱԳԻՐ ԹԻՎ 620)։

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԱՋԱԲԱՆԸ 
և ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՎԱՐԱԳ 

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ, ԵՐԵՎԱՆ,1999Թ.

Ս րանք կա մե ցան բռնել ու սպա նել նրան /
Տեր-Ա վե տի սին/, նա նրան ցից փա խավ 
ա պաս տա նեց փա շա յին, ո րի հրա մա նով 
ա ռավ իր ըն տա նի քը, գնաց բնակ վեց Գա-
լա թիա /Ան կա րա/ և նե րում ստա ցավ Հ ռո մի 
սրբա զան հայ րա պե տից /Գ յու լա միր յան ցի 
հրա տա րա կութ յան մեջ /էջ 69–70/ Տեր-Ա վե-
տի սը գնում է Ե րու սա ղեմ ա պաշ խա րե լու և 
նե րում է ստա նում հա յոց պատ րիար քից/:

Իսկ Մ խի թա րը փա խավ նրան ցից, գնաց 
վերս տին զո րա ժո ղով ա րեց հա յե րի ու մահ-
մե դա կան նե րի, օս ման ցի նե րի զոր քը խոր-
տա կեց և նրան ցից վրեժ լու ծեց։ Բազ մա թիվ 
ամ րութ յուն ներ ու քա ղաք ներ նրան ցից գրա-
վեց և գնաց Ուր դու վար քա ղա քը պա շա րեց։ 
Երբ այն գրա վեց նրան ցից, բո լո րին սրա ծեց 
և մեծ ա վար ա ռավ նրան ցից՝ ուղ տե րի հար-
յուր վաթ սուն բեռ։

Այն տե ղից վե րա դար ձավ և գնաց ո րոշ 
ժա մա նակ Խն ձո րեսկ մեծ բեր դում բնակ վեց։ 
Այն տեղ նա յու րա յին նե րից խփվեց թնդա նո-
թով և մե ռավ տի րոջ 1730 տա րում՝ եր կու 
տա րի իշ խե լուց հե տո։ Քան զի այն օ րից հե-
տո, երբ նա բնակ վում էր Խն ձո րես կում, հայ 
բնա կիչ նե րը նրան ա սում էին. «Ե լիր այս-
տե ղից, գնա քո ամ րո ցը», բայց նա չէր լսում 
նրանց, ուս տի մի օր պարս պից խփե ցին 
նրան, սպա նե ցին և կտրե ցին նրա գլու խը, 
ա ռան գնա ցին Թավ րիզ օս ման ցի նե րի փա-
շա յի մոտ։ Իսկ նա երբ այս տե սավ, չա փա-
զանց զար մա ցավ ու ցա սու մով լցվեց դրանց 
այդ պի սի չա րութ յան հան դեպ։ Ա սաց. «Ով 
ա նօ րեն ներ ու ան հա վատ ներ, ինչ պե՞ս հա-
մար ձակ վե ցիք զուր, ան տե ղի սպա նել ձեր 
տի րո ջը՝ այդ պի սի քաջ մար դու»։ Եվ հրա-
մա յեց նրանց ա մեն քի գլու խը կտրել, ո րոնք 
տա րան այն, և ըստ ար ժան վույն հա տու ցեց 
նրանց ա րար քը։

Արդ՝ նրանք այս պի սի մեծ ա նօ րե նութ յուն 
ա րե ցին թե րևս այն պատ ճա ռով, որ պես զի 
Հա լի ձո րի տա ռա պանք նե րը օս ման ցի նե րի 
ձեռ քից ի րենք ևս չկրեն Մ խի թա րի այն տեղ 
լի նե լու հա մար։ Իսկ ամ բողջ զոր քը ցրվեց, 
գնաց, ո մանք նրան ցից գնա ցին Գու գա րա-
ցի նե րի իշ խա նի մոտ, ու րիշ նե րը՝ այլ տե ղեր։

ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Գ րա ծիս ա վար տին ա սենք, թե ար դա րև 

չար է ու դժնի ըն կեր նե րի ան միա բա նութ յու-
նը հա սա րա կութ յան մեջ. և իր ան ձի բա րիքն 
ու օ գու տը իր հա սա րա կութ յան բա րի քին 
գե րա դա սե լը /չար է/, ինչ հա սա րա կութ յան 
մեջ էլ այս չա րը հան դես է գա լիս, ան մի ջա-

Ղուկաս Սեբաստացի, «Դավիթ Բեկի 
պատմությունը» գրքի շապիկը
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...Տ աթ ևի վան քը կա ռուց ված էր 
նույն ա նու նով ա վա նի մոտ և 
սկս յալ 896 թվից գո յութ յուն 

ու ներ։ Շա ղա տա վան քից հե տո, Տաթ ևը 
ա թո ռա նիստ ե ղավ Ս յուն յաց ար քե պիս կո-
պոս նե րի, ո րոնք այլ ա նու նով կոչ վում էին 
միտ րա պո լիտ ներ։ Տաթ ևի միտ րա պո լիտ-
նե րը, թեև ճա նա չում էին էջ միած նի Հայ րա-
պե տի գե րիշ խանութ յու նը, բայց միև նույն 
ժա մա նակ ի րանց ա ռան ձին հոգ ևոր կա ռա-
վա րութ յունն ու նեին։

Վան քը շին ված էր լեռ նա յին դժվար մատ-
չե լի բարձ րա վան դա կի վրա, շրջա պա տած 
աշ տա րակ նե րով և ա մուր պա րիսպ նե րով, 
ո րոնք դրսից նրան ա վե լի մի ա նա ռիկ բեր դի 
նմա նութ յուն էին տա լիս։ Ն րա առջ ևից ըն-
կած էին ան դուն դի նման խոր և մ թին ձո րեր, 
ո րոնց մի ջով գո ռա լով, ո րո տա լով անց նում 
էր Ո րո տան գե տը։ Շր ջա կա բո լոր լեռ նե րը, 
ո րոնց սուր գա գաթ նե րը կոր չում էին ամ-
պե րի մեջ, պա տած էին խուլ, ա նան ցա նե լի 
ան տառ նե րով։ Դե պի վան քը տա նող ճա նա-
պարհ նե րը ըն կած էին նեղ փա պար նե րի, 
սար սա փե լի կիր ճե րի մի ջով, որ տե ղից մի 
մարդ միայն կա րող էր անց կե նալ։ Մի հի սուն 
հրա ցա նա վոր բա վա կան էր կանգ նեց նել մի 
որ ևի ցե բլու րի գլխին, որ թույլ չտա յին մի 
ամ բողջ լե գեո նի մուտք գոր ծել դե պի վան քը։ 
Գու ցե, վան քի այդ ա նա ռիկ դրութ յու նը, որ 
պաշտ պան ված էր բնա կան ամ րութ յուն նե-
րով, պատ ճառ տվեց տե ղա փո խել այն տեղ 
Ս յուն յաց աշ խար հի ար քե պիս կո պո սութ յան 
մայր ա թո ռը՝ ժա մա նա կի փո թո րիկ նե րից 
անվ տանգ պա հե լու հա մար։

Դա վիթ Բե կի օ րե րում այս տեղ կա յին՝ մի 
ար քե պիս կո պոս, տաս ներ կու ե պիս կո պոս-
ներ, քսանև չորս վար դա պետ ներ։ Վան քը ու-
ներ շատ գյու ղեր, ա գա րակ ներ, ըն դար ձակ 
ան տառ ներ, լայ նա տա րած ա րո տա մար գեր 

և ու րիշ շատ կալ վածք ներ, ո րոնք ըն ծայ ված 
էին Ս յուն յաց թա գա վոր նե րից, իշ խան նե րից, 
իշ խա նու հի նե րից կամ գնել էր ին քը միա բա-
նութ յու նը։

Վար դա նանց տոնն էր։ Վան քի մեջ կա-
տար վում էր Ա վա րայ րի դաշ տի նա հա տակ-
նե րի հո գե հան գիս տը։ Տա ճա րի մեջ, սե ղա նի 
հան դեպ, դրած էր մի դա գաղ, որ ծածկ ված 
էր ոս կե հուռ դի պակ նե րով։ Ե րեք մո մեր, ար-
ծա թե աշ տա նակ նե րի մեջ, լու սա վո րում էին 
դա գա ղը։ Ն րա վրա դրած էին մի խաչ, մի 
Ա վե տա րան և մի քա նի հատ սրեր։

Սե ղա նի վրա մա տուց վում էր սուրբ 
պա տա րա գը։ Ին քը վա նա հայ րը՝ Ներ սես 
ար քե պիս կո պո սը, պա տա րա գիչ էր։ Վան-
քի ամ բողջ միա բա նութ յու նը՝ զար դար ված 
թան կա գին զգեստ նե րով, սպա սա վո րութ յուն 

էր ա նում սուրբ խորհր դին։
Նա հա տա կի դա գա ղը շրջա պա տել էին 

Ս յուն յաց աշ խար հի նշա նա վոր ա վագ նե րը։ 
Ն րանց մեջ կանգ նած էր Դա վիթ Բե կը՝ Մ խի-
թար սպա րա պե տի և իր մյուս ըն կեր նե րի 
հետ։ Տա ճա րը լիքն էր բազ մութ յու նով։ Վան-
քի բա կում նույն պես ա սեղ գցե լու տեղ չկար։ 
Վան քի դուր սը շրջա պա տած էր բազ մա թիվ 
կա մա վոր զին վոր նե րով և մեր ձա կա գյու ղա-
ցի նե րի ամ բո խով։

Պա տա րա գի խոր հուր դը ա վարտ վե լուց 
հե տո ե կե ղե ցա կան դա սը կա տա րեց հո գե-
հան գիս տը։ Երբ ա մեն ինչ վեր ջա ցած էր, 
Ներ սես ար քե պիս կո պո սը խո սեց մի քա րոզ։

– Այս տեղ, ձեր առջև, դրած է մի դա գաղ, 
– այս պես սկսեց իր քա րո զը, – դա Վար դա նի 
դա գաղն է։ Ձե զա նից ա մեն մե կը գի տե, թե 
ով էր Վար դա նը։ Բայց, գու ցե, շա տե րը չգի-
տեն, թե ի՛նչ էր Վար դա նը։ Վար դա նը մի ամ-
բողջ ժո ղո վուրդ էր. Վար դա նը այդ ժո ղովր դի 
մարմ նա ցած բո ղոքն էր։ Բո ղոք՝ բռնութ յան 
դեմ. բո ղոք՝ ա նար դա րութ յան դեմ. բո ղոք՝ 
ա նա զա տութ յան դեմ։

Մեր պատ մութ յու նը տվել է մեզ շատ նշա-
նա վոր մար դիկ։ Մենք ու նե ցել ենք Հայկ, որ 
տի տան նե րի հետ էր պա տե րազ մում։ Մենք 
ու նե ցել ենք Ա րամ, որ սպա նեց ա սո րոց ար-
ևի որ դուն։ Մենք ու նե ցել ենք Տիգ րան, որ 
ջնջեց վի շապ նե րի ցե ղը։ Մենք ու նե ցել ենք 
մի ու րիշ Տիգ րան, որ ջար դում էր Լու կուլ լո սի 
ու Պոմ պեո սի լե գեոն նե րը։ Մենք ու նե ցել ենք 
ու րիշ շատ հե րոս ներ, բայց դրան ցից և ոչ մե-
կը Վար դան չէ կա րող լի նել։

Այդ քա ջե րի հետ միա ցած էր զոր քը, այ-
սինքն՝ վարձ կան նե րի մի դա սա կարգ, ո րոնց 
գործ էին ա ծում շատ ան գամ անն պա-
տակ աշ խար հա կա լութ յուն նե րի մեջ, միայն 
ի րանց դրո շի փառ քը բարձ րաց նե լու հա մար։ 
Զոր քը ար յուն էր թա փում, իսկ նրանք փառք 
էին վա յե լում։ Զոր քը հո ղեր էր տի րում, բայց 
նրա որ դի քը քաղ ցած էին մնում. արդ յուն քը 
շռայ լում էր զոր քի տե րը։

Բայց Վար դա նի անձ նա վո րութ յան մեջ 
միա ցած էր ժո ղո վուր դը։ Ն րա փառ քը ժո-
ղովր դին էր պատ կա նում։ Վար դա նը ին քը 
ժո ղո վուրդն էր:

Ն րա հետ միա ցած էր կղե րը՝ մի ձեռ քում 
խաչ, մյուս ձեռ քում սուր բռնած, նրա հետ 

միա ցած էր շի նա կա նը՝ մի ձեռ քում 
բահ, մյուս ձեռ քում նի զակ բռնած, 
նրա հետ միա ցած էր ազն վա կա-
նը, քա ղա քա ցին և, որ ա մե նագլ-
խա վորն է, հայ կի նը։

Սկս յալ նա խա րար նե րի շքեղ 
դահ լիճ նե րից, մինչև գյու ղա կան 
աղ քատ խրճի թը, զարթ նեց ա զա-
տա սի րութ յան վսեմ հո գին։ Զարթ-
նեց և հայ կի նը։ Նա իր հրեշ տա-
կա յին, կեն սա տու շնչով ա վե լի 
վա ռեց, ա վե լի բոր բո քեց ժո ղովր դի 
ե ռան դը։ Նա թո ղեց իր պա ճու ճան-
քը, մո ռա ցավ իր փափ կութ յու նը և 
սո վո րեց տա նել զին վո րի կյան քի 
խստութ յուն նե րը։ Թան կա գին բե-
հեզ նե րի, նուրբ կեր պաս նե րի փո-
խա րեն զգե ցավ պա տե րազ մող 
մար դու կոշտ հա գուս տը։ Ոս կե-
հուռ մար գա րիտ նե րի փո խա րեն 
նա իր կուրծ քը զար դա րեց եր կա-
թե զրա հով։ Գո հա րե ղեն պսա կի 
փո խա րեն նա իր գլխին դրեց պո-
ղո վատ յա սա ղա վար տը։ Ոս կի մա-
տա նի նե րի փո խա րեն կրեց սուր, 
վա հան, նի զակ։ Ա մեն ինչ տվեց 
նա, ա մեն ինչ զո հեց հայ րե նի քը 
փրկե լու հա մար։

Երբ կի նը խառն վում է գոր ծի 
մեջ, դա նրա հա ջո ղութ յան ա մե-
նա պարզ նշանն է։ Հայ կի նը շար-
ժեց, ոգ ևո րեց, ոտ քի կանգ նեց րեց 
ժո ղովր դի բո լոր դա սա կար գե րը։ 
Իսկ Վար դա նը այդ դա սա կար գե րի 
միա վո րիչ հո դը, նրանց միմ յանց 
հետ կա պող օ ղա կը դար ձավ։

Վար դա նը ժո ղովր դի հո գու 
ար տա հայ տութ յան ծնունդն էր։ 
Բայց ի՞նչ էր ժո ղովր դի պա հան ջը, 
ի՞նչ նպա տակ ու նեին նրա հո գե-
կան ձգտում նե րը։

Հա յաս տա նը իր օր հա սա կա-
նի մեջ էր գտնվում։ Ար շա կուն յաց 

հզոր պե տութ յու նը զոհ էր գնա ցել Տիզ բո նի 
նեն գութ յա նը։ Օծ յալ թա գա վոր նե րի գա հը 
խոր տակ ված էր. նրանց փո խա րեն տի րում 
էին պար սիկ մարզ պան նե րը։ Սուրբ Գ րի գոր 
Լու սա վոր չի հայ րա պե տա կան օրհն յալ տան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վեր ջաց րած էին։ Պար-
սի կը իր պիղծ ձեռ քը տա րա ծել էր մինչև ե կե-
ղե ցու սրբա րա նը։ Ք րիս տո սի հո տը մնա ցել 
էր ա ռանց անձ նան վեր հով վա պե տի։ Ներ-
սես Մե ծի, Սա հակ Պարթ ևի, Ա րիս տա կե-
սի և Վր թա նե սի ա թո ռի վրա պար սիկ նե րը 
նստեց նում էին Սուր մա կին, Շ մուե լին, Բր քի-
շո յին ու դրանց նման չա րա գործ նե րին։

Կան գուն մնա ցել էին միայն հա յոց նա-
խա րար նե րը։ Դ րանք, որ պես հայ րե նի քի բո-
լոր ծան րութ յու նը ի րանց վրա կրող սյու ներ, 
դեռ պահ պա նում էին կոր ծան ված Հա յաս-
տա նի մնա ցած փշրանք նե րը։ Պարս կա կան 
նեն գութ յու նը սկսեց այդ նե ցուկ նե րը ևս տա-
պա լել, նրանց ևս խոր տա կել, որ պես զի ազ-
գա յին շեն քը միան գա մայն քա րու քանդ ա նե։ 
Հա յաս տա նը թող նում էին հայ զին վո րից թա-
փուր, հայ նա խա րա րից զուրկ, իսկ նրանց 
եր կար տա րի նե րով ու ղար կում էին հե ռա վոր 
ար ևել քում, Խու ժաս տա նի կամ Սա գաս տա-
նի կող մե րը, Քու շա նաց հետ պա տե րազ մե-
լու։ Ան սո վոր կլի ման, տա ժա նա կիր կյան-
քը, հայ րե նի քի կա րո տը հա լում, մա շում էր 
պան դուխտ հայ զին վո րին օ տար, ան ծա նոթ 
աշ խար հում։ Ն րան ցից շա տե րը չէին վե րա-
դառ նում. Այդ ա նում էր պար սի կը, որ հայ 
ժո ղո վուր դը ան տեր, անգ լուխ մնա, որ պես-
զի նրան կա րո ղա նա ա վե լի հեշ տութ յամբ 
կլա նել ընդ դի մութ յուն գոր ծել դժվար էր։ Ով 
որ փոք րի շա տե դժգո հութ յուն էր հայտ նում, 
նրան ցմահ թա ղում էին ա նել բան տի մեջ։

Ժո ղո վուր դը ա վե լի սար սա փե լի դրութ-
յան մեջ Էր։ Աղ քա տութ յու նը, չքա վո րութ յու-
նը պար սիկ նե րը ըն դու նել Էին որ պես գլխա-
վոր պայ ման ամ բո խը հնա զան դութ յան մեջ 
պա հե լու հա մար։ Այդ պատ ճա ռով, ծան րա-
բեռ նում Էին նրան ան տա նե լի հար կե րով։ 
Բայց խո րա մանկ պար սի կը չէ բա վա կա նա-
նում միայն նյու թա պես աղ քա տաց նե լով։ Նա 
աշ խա տում էր աղ քա տաց նել և՛ հո գե պես, և՛ 
բա րո յա պես, և՛ մտա վո րա պես։ Հա յոց սրբա-
րան նե րը, ո րոնց մեջ հայ մար դը հա՛մ ա ղո-
թում էր իր աստ ծուն, հա՛մ սո վո րում էր իր 
մայ րե նի լեզ վի դպրութ յու նը, փակ ված էին։ 
Ե կե ղե ցի նե րի փո խա րեն հիմ նել էին կրա-
կա պաշ տութ յան ատ րու շան ներ։ Հա յոց մա-
նուկ նե րի դաս տիա րա կութ յու նը քա հա նա-
նե րի ձեռ քից ան ցել էր մո գե րի ձեռ քը։ Հա յոց 
խոս քը, այն լե զուն, ո րով խո սում էին Ա դա-
մը և Նո յը, ար գել ված էր։ Հայ մար դը պետք 
է պարս կե րեն խո սեր, պարս կե րեն գրեր և 
պարս կե րեն ա ղո թեր։

Ա մեն ինչ, որ թանկ և ն վի րա կան էր հա յի 
հա մար, ոչն չա նա լու վրա էր։ Ն րա հայ րե նի-
քը պարս կա կան նա հանգ էր դար ձել։ Ն րա 
ե կե ղե ցին սրբապղծ ված էր։ Ն րա լե զուն՝ այդ 
մայ րե նի, սուրբ ա վան դութ յու նը, խլում էին 
նրա նից։ Ա զա տութ յան փո խա րեն տի րում 
էր բռնութ յուն։ Ար դա րութ յան փո խա րեն 
տի րում էր ա նի րա վութ յուն։ Խա ղա ղութ յան 
փո խա րեն տի րում էր հա լա ծանք, խռո վութ-
յուն, երկ պա ռա կութ յուն։ Պար սի կը ինքն էր 
սեր մա նում խռո վութ յու նը։ Ա նար ժան նե րին 
ա ռաջ էր քա շում, իսկ ար ժա նա վոր նե րին՝ 
հետ մղում։ Վա տե րը, մատ նիչ նե րը, ու րա-
ցող նե րը ստա նում էին փառք, պա տիվ և 
բարձր պաշ տոն ներ, իսկ ազ նիվ մար դիկ 
ա նարգ վում էին։ Ազ գա սի րութ յու նը, հայ-
րե նա սի րութ յու նը, կրո նա սի րութ յու նը մի 
քրեա կան հան ցանք էր, որ պատժ վում էր 
ա մե նա սաս տիկ կեր պով։ Պարս կաս տա նի 
բան տե րը, Սա գաս տա նի աք սո րա վայ րե րը 
լցված էին այս տե սակ զո հե րով։ Ժո ղովր դի 
ըն տիր, օգ տա կար, բա րե միտ ան դամ նե րին 
ոչն չաց նում էին և թող նում էին վա տե րին, 
ան պի տան նե րին միայն, որ պես զի ազ գը՝ 
կորց նե լով իր լավ ու կեն դա նի ու ժե րը, բո-
լո րո վին դիակ նա նա, որ կա րո ղա նան հեշ-
տութ յամբ կլա նել, հեշ տութ յամբ մար սել 
նրան։

Տես նե լով այդ բո լոր չա րիք նե րը՝ ժո ղո-
վուր դը այլևս չկա րո ղա ցավ համ բե-
րել։ Նա ան ցավ Վար դա նի դրո շի 
տակ, մտա ծեց ա զատ վել ան տա նե-
լի դրութ յու նից։ Մի քա նի օր վա մեջ 
Ար տա շա տում կազմ վե ցավ 60 հա զա-

Դավիթ Բեկ
հատված Րաֆֆու համանուն պատմավեպից

Որոտնաբերդ ամրոցը կամ Դավիթ Բեկի 
բերդը, գտնվում է Որոտան գետի աջափնյա 
լեռնաբազուկի վրա՝ Սիսիանի տարածաշրջանի 
Որոտան գյուղից հարավ
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րից բաղ կա ցած մի բա նակ։ Այդ բա նա կի 
մեջ, որ պես մի ամ բողջ մար մին, միա ցած 
էին ժո ղովր դի բո լոր դա սա կար գե րը։ Ն րանց 
ա ռաջ նոր դում էին հոգ ևո րա կա նութ յու-
նը և ազն վա կա նութ յու նը, եր կուսն էլ ձեռք 
ձեռ քի տված, եր կուսն էլ մի սիրտ, մի հո գի 
դար ձած: Այդ միութ յունն էր պատ ճառ, որ 
հա յոց քա ջե րը Ա վա րայ րի դաշ տում կա տա-
րե ցին այն փա ռա վոր հաղ թութ յու նը, ո րը 
մեր պատ մութ յան մեջ մինչև դա րե րի վեր ջը 
կփայ լի որ պես մի պայ ծառ աստղ: Թեև այդ 
հաղ թութ յա նը զոհ գնաց մի մեծ մարդ, ո րի 
դա գա ղը դրած է ձեր աչ քի առջև, ո րի հո գե-
հան գիս տը կա տա րում ենք այ սօր։

Այժմ ես այդ դա գա ղից դուրս կկո չեմ 
Վար դա նի հո գին, թո՛ղ նա խո սե ձեզ, թո՛ղ 
նա բա ցատ րե ձեզ մեր աշ խար հի այժմ յան 
դրութ յու նը:

Մեր վի ճա կը այժմ ին չո՞վ է տար բեր վում 
Վար դա նի ժա մա նակ նե րից: Մի՞ թե օ տա-
րի դառն լու ծը նույն քան ծան րա ցած չէ մեզ 
վրա, որ պես Վար դա նի օ րե րում։ Մի՞ թե այ-
սօր ևս մեզ վրա չէ տի րում նույն պար սի կը, 
նույն խո րա մանկ, նեն գա վոր և չա րա միտ 
պար սի կը։ Ին չո՞վ են ա պա հով ված մեր կյան-
քը, մեր ըն տա նի քը, մեր կայ քը, մեր ազ գա-
յին սրբութ յուն նե րը։ Մի՞ թե մեր դրութ յու նը չէ 
տա նում մեզ դե պի ա րագ ոչն չութ յուն դե պի 
հա վի տե նա կան կո րուստ։

Մի լավ մտա ծենք, թե ինչ էինք մենք 
ա ռաջ, իսկ ինչ ենք այժմ։ Այդ եր կու հա մե մա-
տութ յուն նե րի մեջ երկն քից մինչև գե տինք 
հե ռա վո րութ յուն կա։ Մեր ներ կան ո չին չով չէ 

նմա նում մեր անց յա լին։
Մենք ապ րում ենք Ս յուն յաց աշ-

խար հում։ Այդ եր կի րը իր բնա կան 
հատ կա նիշ նե րով միշտ պահ պա-

նել է մի ա ռանձ նա կան, ինք նու րույն 
դրութ յուն Հա յաս տա նի մյուս նա հանգ նե րի 
վե րա բե րութ յամբ։ Սկս յալ մեր Սի սակ նա հա-
պե տի օ րե րից, հա յոց իշ խա նութ յու նը ան-
պա կաս է ե ղել մեր երկ րից։ Հա յաս տա նում 
եր բեմն ըն կել է հա յոց թա գա վո րութ յու նը, 
եր բեմն կանգ նել է, եր բեմն ա նիշ խա նութ յուն 
է տի րել, եր բեմն օ տար ներն են տի րել, բայց 
Ս յուն յաց աշ խար հը պահ պա նել է իր ա ռան-
ձին պատ մութ յու նը և խիստ սա կավ ան գամ 
են թարկ վել է Հա յաս տանում պա տա հած 
փո փո խութ յուն նե րին։ Մենք ու նենք թա գա-
վոր նե րի ու իշ խան նե րի մի եր կայն շարք, 
ո րոնք մի միայն մեր աշ խար հին են պատ-
կա նում։ Բայց այժմ ո՞ւր են նրանք։ Ո՞ւր են 
այն քա ջե րը, ո րոնք պար սիկ նե րին, հո նե րին, 
ա րաբ նե րին, թա թար նե րին սար սա փեց նում 
էին։ Ո՞ւր են մեր աշ խար հի բազ մա մարդ քա-
ղաք նե րը, հա զա րա վոր գյու ղե րը, ա նա ռիկ 
բեր դե րը։ Ո՞ւր է մեր ան կա խութ յու նը։

Մի՞ թե դուք չեք լսում Վար դա նի դառն 
հան դի մա նութ յու նը. մի՞ թե նա չէ ա սում մեզ. 
«Ա նա րի՜ և վա՜տ մար դիկ, դուք այն քան թույլ 
գտնվե ցաք, որ կորց րիք բո լո րը, ինչ որ ձեր 
նախ նի քը գնել էին ար յան գնով և թո ղել էին 
ձեզ որ պես ժա ռան գութ յուն»։

Այ սօր հա յը ա մո թի, նա խա տին քի, ծաղ-
րա ծութ յան ա ռար կա է դար ձել: Ով որ կա մե-
նում է մե կին վի րա վո րել, ով որ կա մե նում է 
ցույց տալ, որ նա ցած, ա նարգ և չն չին ա րա-
րած է, ա սում է. «Դու հայ ես»։ Ին չո՞վ ժա ռան-
գե ցինք մենք այդ նա խա տին քը. ի հար կե, 
մեր վա տութ յուն նե րով: Մենք մեր հայ րե րի 
ա նար ժան, ան հա րա զատ սե րունդն ենք, այն 
հայ րե րի, դե պի ո րոնք հար գանք և պատ կա-
ռանք էր զգում ա մեն մի օ տա րազ գի։ Ին չո՞վ 
կա րող ենք վե րա կանգ նել մեր պա տի վը։ 
Ո չին չով, քա նի որ մենք կմնանք ստրուկ, 
օ տա րի գե րի, քա նի որ մենք մեր երկ րի ու 
գլխի տե րը չենք լի նի։

Ե թե մի օր հա յոց աստ վա ծը կխնդրե Հա-
յաս տա նի կոր ծան ման ու նրա զա վակ նե-
րի ար յան վրե ժը մեր ազ գի թշնա մի նե րից, 
ա ռա ջին պա տաս խա նա տուն կլի նեն մեր 
ե կե ղե ցա կան նե րը։ Դ րանք թու լաց րին ժո-
ղովր դի սիր տը, խլե ցին նրա քա ջութ յու նը, 
մեռց րին նրա բո լոր կեն սա կան ու ժե րը, և 
ք րիս տո նեա կան խո նար հութ յան, քրիս տո-
նեա կան համ բե րութ յան ա նու նով սո վո րեց-
րին նրան ստրուկ լի նել։

Մարդ կութ յան գա զան նե րը ի րանց բար-
բա րոս հրո սակ նե րով, մի նը մյու սի ետ ևից, 
ան դա դար գա լիս էին և ոտ նա կոխ ա նե լով 
Հա յաս տա նը՝ անց նում էին։ Ն րանք թող նում 
էին ի րանց ետ ևից ար յուն, կո տո րած, ա վեր-
մունք և բո լո րո վին ա նա պատ դարձ րած մի 
եր կիր։ Այս պի սի դեպ քե րում, ե կե ղե ցա կան-
նե րը, ո րոնք ա ռաջ նոր դում էին ժո ղովր դին, 
փո խա նակ նրա մեջ կյանք և քա ջութ յուն 

ներշն չե լու, փո խա նակ նրան խրա խու սե լու, 
որ սու րը ձեռ քում պաշտ պա նե իր հայ րե նի-
քը, ա սում էին. «Դու ար ժա նի էիր այդ պա-
տու հա սին. քո մեղ քե րի հա մար աստ ված 
պատ ժեց քեզ։ Ն րա դա տաս տա նը ար դար 
է. ինչ որ աստ ված է ա նում, նրա դեմ բո ղո-
քել հան ցանք է...»։ Եվ այս տե սակ խոս քե րով 
քա րո զում էին ժո ղովր դին, որ ա պաշ խա րե, 
որ ա ղո թե, որ պես զի աս տու ծո բար կութ յունն 
անց նի։

Մեր պատ մութ յան մեջ խիստ փոքր է 
ե ղել այն ե կե ղե ցա կան նե րի թի վը, ո րոնք դրա 
հա կա ռակն են քա րո զել, և այդ մար դիկն են, 
որ պաշ տե լի ա նուն են թո ղել։

Մեր կրո նը անձ նա պաշտ պա նութ յան 
դեմ չէ։ Նույն հնա զան դութ յուն քա րո զող 
Հի սուս Ք րիս տո սը, որ ա սում էր՝ «թե ձախ 
ե րե սիդ ապ տակ տա լու լի նեն, աջն էլ շուռ 
տուր», երբ իր ան ձի վրա փոր ձեց այդ պատ-
վի րան քը, երբ Կա յիա փա քա հա նա յա պե տի 
ծա ռա յից մի ապ տակ կե րավ, ին քը ա ռա ջի նը 
ե ղավ, որ բո ղո քեց այդ ա նի րա վութ յան դեմ։ 
Ք րիս տո նեութ յու նը ա զա տութ յան և մարդ-
կա յին հա վա սա րութ յան կրոն է։ Ինչ որ ընդ-
դեմ է ա զա տութ յան, ինչ որ ընդ դեմ է հա վա-
սա րութ յան, ընդ դեմ է և ք րիս տո նեութ յան։

Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը սուրբ է 
աս տու ծո հա մար։ «Մի՛ գո ղա նա րը» նրա՝ 
մեզ տված տասն պատ վի րանք նե րից մեկն է։ 
Ինչ որ ու նե մի ան հատ, ինչ որ ու նե մի ամ-
բողջ ազգ, պետք է նրան պատ կա նի։ Իսկ 
երբ մի ու րի շը գո ղա նում է, հափշ տա կում է, 
հան ցանք է գոր ծում։ Այս պի սի նե րին ոչ մի 
այն զրկված մար դը, այ սինքն՝ սե փա կա նա-
տե րը, ի րա վունք ու նի պատ ժե լու և հափշ-
տա կութ յու նը ետ խլե լու, այլ աստ ված ին քը 
օգ նում է զրկվա ծին։

Մենք մի ազգ ենք։ Ազ գը մի մեծ ան հատ 
է, որ ու նե իր սե փա կա նութ յուն նե րը։ Մենք 
էլ ու նեինք մեր հայ րե նի քը, որ մեր հո րե րից 
մնա ցել էր մեզ որ պես ժա ռան գութ յուն։ Այդ 
հո ղի վրա, որ պես մեր սե փա կան տան մեջ, 
մենք ա զատ վա րում էինք, ցա նում էինք, 
հնձում էինք ու հան գիստ ապ րում էինք։ Այս-
տեղ մենք ու նեինք մեր օ րենք նե րը և մեր 
կա ռա վա րութ յու նը։ Մեր թա գա վո րը, որ պես 
ազ գա յին մեծ ըն տա նի քի հայ րը, իշ խում էր 
մեզ վրա։ Բայց թշնա մին ե կավ, բո լո րը հափշ-
տա կեց, բո լո րը ոչն չաց րեց և մեզ իր ստրու կը 
դարձ րեց։ Այդ էլ գո ղութ յուն է, մի ա հա գին գո-
ղութ յուն։ Եվ աստ ված ին քը կօգ նե մեզ, երբ 
մենք կպատ ժենք գո ղին և հետ կխլենք նրա 
հափշ տա կութ յու նը։

Աստ ված իր Սուրբ գրքի մեջ մեզ տվել է 
հա զա րա վոր օ րի նակ ներ այդ մա սին. ես կհի-
շեմ մի քա նի սը միայն։

Ա հա ինչ է ա սում Ե հո վան, Մով սե սի բե-
րա նով՝ Իս րա յե լի ժո ղովր դին. «Երբ որ քո 
տեր աստ վա ծը քեզ կտա նե այն եր կի րը (Քա-
նա նա ցոց եր կի րը), ուր որ պի տի մտնես ժա-
ռան գե լու հա մար, նա քո առջ ևիցդ շատ ազ-
գեր պի տի հա լա ծե, այ սինքն՝ քե տա ցի նե րին, 
գեր գե սա ցի նե րին, ա մոր հա ցի նե րին, քա նա-
նա ցի նե րին, փե րե զա ցի նե րին, խևա ցի նե-
րին ու հի բու սա ցի նե րին։ Այս յո թը ազ գե րին, 
ո րոնք քեզ նից մեծ ու զո րա վոր են, երբ որ քո 
տեր աստ վա ծը դրանց քո ձեռ քը կտա, պետք 
է դրանց կո տո րես ու բո լո րո վին ոչն չաց նես»։

Աբ րա հա մի, Ի սա հա կի և Հա կո բի հայ րե-
նի քին տի րում էին օ տա րազ գի նե րը։ Աստ-
ված կա մե նում էր, որ Իս րա յե լը կրկին տեր 
դառ նար իր հայ րե նա կան ժա ռան գութ յա նը, 
և հ րա մա յում էր նրանց կո տո րել, ե թե չհնա-
զանդ վեին։

Դարձ յալ ա սում է Ե հո վան, Մով սե սի բե-
րա նով՝ Իս րա յե լի ժո ղովր դին «Երբ որ մեկ 
քա ղա քի մո տե նա լու լի նես, նրա հետ պա տե-
րազ մե լու հա մար, նախ նրան խա ղա ղութ-
յան հրա վի րե։ Եվ ե թե որ քեզ խա ղա ղութ յան 
պա տաս խան կտա ու դռնե րը քո առջև կբաց 
ա նե, այն ժա մա նակ քա ղա քի մեջ գտնված 
բո լոր ժո ղո վուր դը պետք է քեզ հար կա տու լի-
նի և քեզ ծա ռա յութ յուն ա նե։ Բայց թե որ քեզ 
հետ խա ղա ղութ յուն ա նել չկա մե նա և պա-
տե րազմ ա նե, այն ժա մա նակ պետք է քա ղա-
քը պա շա րես։ Եվ երբ որ քո տեր աստ վա ծը 
քո ձեռ քը կմատ նե այդ քա ղա քը, նրա բո լոր 
ա րու նե րին պետք է սրի բեր նից անց կաց նես։ 
Իսկ կնիկ նե րին, տղա նե րին, ա նա սուն նե րին 
և ինչ որ կա այն քա ղա քի մեջ, նրա բո լոր 
ա վա րը քեզ հա մար պետք է վեր առ նես և քո 
տեր աս տու ծուդ՝ քեզ մա տա նած քո թշնա-
մի նե րի ա վա րը պի տի ու տես։ Ա հա այս պես 
պի տի ա նես քեզ նից հե ռու գտնվող բո լոր 
քա ղաք նե րի հետ։ Եվ քո տեր աս տու ծու՝ քեզ 
ծա ռա յութ յան տված այս ազ գե րի (օ տար նե-

րի) քա ղաք նե րի մեջ մի որ ևի ցե շունչ ու նե ցո-
ղին պետք է բնավ ողջ չթող նես»։

Եվ աստ ված կա տա րեց իր խոստ մունք-
նե րը՝ օգ նե լով Իս րա յե լի ժո ղովր դին, որ նա 
տի րե իր հայ րե նա կան երկ րին և ոչն չաց նե 
այն տեղ բնակ վող բո լոր օ տա րազ գի նե րին, 
որ նույն երկ րի տերն էին դար ձել: Իր հրեշ-
տակ նե րով, նա մինչև ան գամ մի ջամ տութ-
յուն էր գոր ծում, միա նում էր իս րա յե լա ցոց 
բա նա կի հետ։ Երբ Հե սուն ա մոր հա ցոց հինգ 
թա գա վոր նե րի հետ պա տե րազմ ու ներ, 
աստ ված նրան օգ նութ յան հա սավ և Գա բա-
վո նի ճա կա տա մար տի ժա մա նակ երկն քից 
քա րե կար կուտ թա փե լով ա մոր հա ցի նե րի 
վրա՝ բո լո րին կո տո րեց։ Իսկ հե սուն, նրանց 
հինգ թա գա վոր նե րին բռնել տա լով՝ հրա մա-
յեց կախ տալ հինգ ծա ռից։

Երբ ա սո րոց Սե նե քե րիմ թա գա վո րը Իս-
րա յե լի Ե զե կիա թա գա վո րի հետ կռիվ ու ներ, 
աստ ված իր հրեշ տա կի ձեռ քով մի գի շեր վա 
մեջ կո տո րեց Սե նե քե րի մի զոր քե րից հար յուր 
ութ սունև հինգ հա զար հո գի։

Հա զա րա վոր այս պի սի օ րի նակ ներ կա-
րե լի է բե րել Սուրբ գրքից, ո րոնք ցույց են 
տա լիս, թե հայ րե նա սի րութ յու նը, ազ գա սի-
րութ յու նը ա մեն մի ան հա տի սուրբ պար տա-
վո րութ յունն է։ Եվ հայ րե նի քի ա զա տութ յան, 
հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար կա-
տար ված պա տե րազ մը սուրբ պա տե րազմ 
է։ Այլևս չեմ խո սում Դավ թի, Սո ղո մո նի պա-
տե րազմ նե րի մա սին, ո րոնք միև նույն ժա-
մա նակ Իս րա յե լի թե՛ մար գա րեն և թե՛ թա-
գա վորն էին։ Բայց կա սեմ ձեզ մի փոք րիկ 
դեպք Մով սե սի կյան քից, որ ցույց է տա լիս, 
թե ո՛ր աս տի ճան մո լե ռան դութ յան էր հա-
սած ազ գա սի րութ յու նը այդ մեծ մար գա րեի 
և օ րենսդ րի մեջ։ Մի ան գամ Մով սե սը տես-
նում է մի ե գիպ տա ցու, որ նա խա տում էր մի 
իս րա յե լա ցու, այն րո պեում սպա նում է նրան 
և ն րա դիա կը թա ղում է Նե ղո սի ա վազ նե րի 

մեջ։ Այս տե ղից շատ պարզ է ազ գա յին նա-
խան ձախնդ րութ յու նը։

Բայց մեր կույր, տգետ, ան կիրթ ե կե ղե-
ցա կան նե րը, ո րոնք ա մեն օր աս տու ծո տա-
ճա րի մեջ կար դում են ձեզ Մով սե սի, Հե սուի, 
Դավ թի և Իս րա յե լի մար գա րե նե րի գոր ծե րը, 
եր բեք չբա ցատ րե ցին, եր բեք չքա րո զե ցին 
ձեզ, թե աս տու ծո այդ ընտր յալ նե րը ո՛ր քան 
մի լիո նա վոր մար դիկ են կո տո րել, ո՛ր քան 
ազ գեր են ոչն չաց րել, մինչև կա րո ղա ցել են 
ի րանց ազ գը՝ Իս րա յե լը, հաս տա տել իր հայ-
րե նա կան երկ րում։

Եվ մենք տես նում ենք Հա յաս տա նի բա-
րօ րութ յու նը այն դա րե րում միայն, երբ նրա 
հոգ ևոր հո վիվ նե րը Մով սե սի, Դավ թի, Հե-
սուի հո գին ու նեին։ Երբ նրանք խա չի հետ 
կրում էին և սուր։ Երբ նրանք քրիս տո նեա-
կան ա ռա քի նութ յան հետ քա րո զում էին և՛ 
անձ նա պաշտ պա նութ յան, և՛ հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան ա ռա քի նութ յու նը։ Երբ 
նրանք հայ րա պե տա կան ա թո ռի պար տա-
վո րութ յուն նե րը միաց րել էին թա գա վո րի 
գա հի պար տա վո րութ յուն նե րի հետ։ Երբ 
նրանք ե կե ղե ցու շա հե րը հաշ տեց րել էին 
պե տութ յան շա հե րի հետ։ Հա յաս տա նը եր-
ջա նիկ էր դրանց օ րե րում։ Բայց, ցա վե լով 
պի տի խոս տո վան վեմ, որ այս պի սի նե րի թի-
վը այն քան սա կավ է, որ նրանք ներ կա յաց-
նում են փոք րիկ, կա նա չա զարդ օա զիս ներ 
մեր հոգ ևո րա կա նութ յան տխուր, լայ նա տա-
րած ա նա պա տի մեջ։ Ես կա րող եմ մի քա նի-
սի ա նուն նե րը միայն հի շել։ Ներ սես Մե ծը, մի 
ոտ քը Բ յու զան դիա, մյու սը Տիս բոն դրած՝ ան-
դա դար բա նակ ցութ յուն նե րի մեջ էր եր բեմն 
պար սից, եր բեմն հու նաց ար քու նի քի հետ։ 
Երբ դի վա նա գի տա կան բա նակ ցութ յուն նե-
րը ցան կա ցած նպա տա կին չէին հասց նում, 
նա սկսում էր կռվել։ Ձի րավ դաշ տի ճա կա-
տա մար տի ժա մա նակ, երբ հա յե րը պար սիկ-
նե րի հետ պա տե րազ մում էին, նա Ն պատ 
լե ռան գա գա թի վրա, ձեռ քե րը դե պի եր կինք 
բարձ րաց րած՝ հա յոց քա ջե րի բա զուկ նե րին 
զո րութ յուն էր խնդրում։ Ն րա որ դին՝ Սա հակ 
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Պարթ ևը, տվեց Հա յաս տա նին գիր, դպրութ-
յուն, գի տութ յուն։ Որ պես զոհ քա ղա քա կան 
հա լա ծանք նե րի, նա շատ ան գամ աք սոր վե-
ցավ, բան տարկ վե ցավ Պարս կաս տա նում։ 
Հով սեփ ե պիս կո պո սը, Ղ ևոնդ ե րե ցը այն 
հոգ ևո րա կան հերոս ներն էին, որ միա ցան 
Վար դա նի հետ և կա տա րե ցին այն հրա շա լի 
պա տե րազ մը պար սից ա հա գին զո րութ յան 
դեմ։

Այ սօր մենք կա տա րե ցինք նույն պա տե-
րազ մի մեջ ըն կած քա ջե րի հո գե հան գիս-
տը։ Այ սօր Վար դա նանց նա հա տակ նե րի 
տո նախմ բութ յան օրն է։ Մեր առջև դրած է 
Վար դա նի դա գա ղը, իսկ նրա վրա դրած են 
մեր սրե րը։ Մենք հա վաք վել ենք այս տա-
ճա րի մեջ մի մեծ ուխ տադրութ յան հա մար։ 
Մեր ուխ տը նույն բնա վո րութ յու նը, նույն 
նպա տակն ու նի, ինչ որ էր Վար դա նի հետ 
միա բան ված հոգ ևո րա կան նե րի, նա խա-
րար նե րի և ժո ղովր դի ուխ տը։ Այս տեղ, այս 
տա ճա րի մեջ, նույն պես հա վաք ված է մեր 
աշ խար հի հոգ ևո րա կա նութ յու նը և իշ խա-
նա վոր նե րը։ Իսկ ձեր մեջ կանգ նած է մի նոր 
Վար դան, որ կա մե նում է հայ րե նի քի ա զա-
տութ յան դրո շը բարձ րաց նել։ – Վեր ջին խոս-
քե րի մի ջո ցին քա րո զի չը ձեռ քը մեկ նեց դե պի 
Դա վիթ Բե կը: – Թո՛ղ ձե զա նից ա մեն մե կը 
մո տե նա այդ սուրբ դա գա ղին, թո՛ղ համ-
բու րե Խաչն ու Ա վե տա րա նը և ուխտ դնե, 
հա վա տար մութ յան եր դում տա, որ կհետ ևի 
այդ հե րո սին, ո րը իր փա ռա վոր հաղ թութ-
յուն նե րով մեզ ցույց տվեց, որ ըն դու նակ է իր 
հանձն ա ռած գոր ծին։

Քա րո զի չը ա վար տեց իր խոս քը, և մինչև 
որ կկա տար վեր ուխ տադ րութ յան ա րա րա-
րո ղութ յու նը, նա կար դաց մի ա ղոթք.

«Ո՞վ տեր աստ ված, աստ ված Հայ կի, 
Ա րա մի և Տիգ րա նի. ա ռա քիր մեզ Վար դա-
նի ու նրա ա ջա կից քա հա նա նե րի՝ Հով սե փի 
ու Ղ ևոն դի հո գին։ Թո՛ղ հայ րե նի քի այդ մեծ 
պաշտ պան նե րի հո գին ուժ և զո րութ յուն տա 
մեզ, թո՛ղ ներշն չե մեր մեջ հայ րե նա սի րութ-
յան ե ռան դը, որ հե տևենք այդ քա ջե րի օ րի-

նա կին, որ նրանց պես մեր հայ րե նի քի ա զա-
տութ յան հա մար պա տե րազ մենք, որ նրանց 
պես փա ռա վոր մա հով մեռ նենք։ Ո՛վ տեր 
աստ ված, դու որ ա ռաջ նոր դե ցիր Մով սե սին՝ 
Իս րա յե լը դուրս բե րել Ե գիպ տո սի գե րութ յու-
նից, դու որ քո օգ նա կան ա ջը տա րա ծե լով 
Աբ րա հա մի զա վակ նե րի վրա ծո վի և կ րա կի 
մի ջից անց կաց րիր նրանց և ա հա գին ազ-
գեր նրանց առջ ևից ոչն չաց նե լով, Իս րա յե լը 
բնա կեց րիր նրա հայ րե րին խոս տա ցած երկ-
րում, նույն օգ նա կան ա ջի հո վա նա վո րութ-
յու նը տա րա ծիր և Հայ կի զա վակ նե րի վրա, 
ո րոնք, նախ քան բո լոր ազ գե րը, ըն դու նե ցին 
քո սուրբ Ա վե տա րա նի լույ սը, ո րոնք ա մեն 
ինչ զո հե ցին, ա մեն ինչ կորց րին քո տա ճար-
նե րի սրբութ յու նը պահ պա նե լու հա մար։ Ո՛վ 
տեր աստ ված, հի շի՛ր դրախ տը, ուր բնա-
կեց րիր մարդ կութ յան նա խաս տեղծ զույ գը, 
հի շի՛ր քո սուրբ Ա րա րա տը, ուր Նո յը ա ռա-
ջին ան գամ զո հա բե րութ յան սե ղան կազ մեց 
քեզ հա մար, հի շի՛ր սուրբ էջ միա ծի նը, որ քո 
միա ծին որ դին երկն քից իջ նե լով, տեսն վե-
ցավ Հա յաս տա նի Լու սա վոր չի հետ և օրհ նեց 
հայ կա կան նո րըն ծա հո տը, հի շի՛ր աշ խար-
հի սկզբից քեզ նվիր ված այդ եր կի րը և ն րա 
հա վա տա րիմ ժո ղո վուր դը և մի՛ թող տուր, 
որ նա կոր չի, ոչն չա նա ա նօ րեն նե րի ձեռ քից։ 
Ո՛վ տեր աստ ված, մաք րիր մեր սրտե րը, որ 
հա վա տով և ան կեղ ծութ յամբ մո տե նանք 
քո սուրբ Խա չին ու Ա վե տա րա նին, և ըն դու-
նիր մեր ուխ տը, որ պես կրո նի, ազ գութ յան 
և հայ րե նի քի փրկութ յան ուխտ, և ա ռա քիր 
մեզ քո օրհ նութ յու նը, տո՛ւր զո րութ յուն քո 
ծա ռա նե րին, որ քա ջութ յամբ կա տա րեն այն 
մեծ գոր ծը, որ սկսած են քո ա նու նով։ Եվ ո րի 
հա մար լի նի քեզ փառք, հա վիտ յանս, ա մեն»։

Ա ղոթ քից հե տո ե կե ղե ցա կան ամ բողջ 
դա սը եր գեց երկ րորդ սաղ մո սը. «Խ զես ցուք 
զկա պանս նո ցա, և ըն կես ցուք ի մէնջ զլուծ 
նո ցա»։ Այդ սաղ մո սեր գութ յան ժա մա նակ 
վան քի զան գակ նե րը սկսե ցին հնչել, և, կար-
ծես, երկն քի բո լոր ան մահ նե րը ցած ի ջան և 
սկ սե ցին ձայ նակ ցել հա յոց ուխ տա վոր նե րի 
ոգ ևո րութ յա նը։

Հե տո կա տար վե ցավ ուխ տի խոր հուր-

դը։ Ներ սես ար քե պիս կո պո սը նախ օրհ նեց 
իշ խան նե րի սրե րը, որ դրած էին Վար դա նի 
դա գա ղի վրա, Խա չի և Ա վե տա րա նի մոտ։ 
Իսկ հե տո կար դաց վե ցավ երդ ման թուղ թը։ 
Դա հա մար յա նույն բո վան դա կութ յունն ու-
ներ, որ գրվե ցավ Վար դա նանց պա տե րազ-
մի սկզբում. փո փո խութ յու նը մի քա նի ա վել-
ված նե րի մեջ էր միայն։ Ա հա՛ նրա օ րի նա կը.

«Հա րա զատ եղ բոր սու րը իր մեր ձա վո րի 
վրա պի տի բարձ րա նա, երբ որ նա դա վա-
ճա նութ յուն կգոր ծե ուխ տի և միա բա նութ-
յան դեմ։ Հայ րը պի տի չխնա յե իր որ դուն, 
և որ դին ակ նա ծութ յուն չի պի տի ա նե հոր 
պատ վին։ Կի նը պետք է կռվե իր ա մու սին այ-
րի հետ, և ծա ռան պի տի դառ նա իր տի րոջ 
դեմ, երբ նրա նում ան հա վա տար մութ յուն 
կնկա տի։ Հայ րե նի քի սե րը և ն րա ա զա տութ-
յան միտ քը պետք է թա գա վոր լի նի ա մեն 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա, և ա մեն ինչ պի-
տի զոհ վի այդ ա զա տութ յու նը գնե լու նպա-
տա կին։ Ան պայ ման հնա զան դութ յուն դե պի 
գոր ծի գլխա վո րը պետք է լի նի օ րենք, և այդ 
օ րեն քի հա կա ռա կոր դը կըն դու նի իր դա տա-
պար տութ յան պա տի ժը նույն գլխա վո րից»։

Երբ երդ ման թղթի ըն թեր ցու մը վեր ջա-
ցավ, ե պիս կո պո սը հրա վի րեց Դա վիթ Բե կին 
կանգ նել իր մոտ։ Օր վա հե րո սի դեմ քը չէր 
ցույց տա լիս այն ան սահ ման հո գեզ մայ լութ-
յու նը, որ տի րում է ա մեն մի մար դու սրտին 
այս պի սի հան դի սա վոր րո պե նե րում։ Ն րա 
ըն թաց քը, ո րով մո տե ցավ նա սրբա զա նին, 
ար տա հայ տում էր մի ա ռան ձին վե հութ յուն, 
որ ծածկ ված էր հա մես տութ յան քո ղի տակ։ 
Կանգ նե լով ե պիս կո պո սի մոտ՝ խո սեց մի 
փոք րիկ ճառ.

– Եղ բայր նե՛ր, – ա սաց նա իր սո վո րա-
կան, ա մուր ձայ նով, – ես ինձ բախ տա վոր 
եմ հա մա րում, որ ինձ վի ճակ վե ցավ անց նել 
այն շարժ ման գլու խը, ո րին կա րոտ էր մեր 
հայ րե նի քը, ո րին վա ղուց սպա սում էր նա։ 
Իմ հույ սը մեծ է։ Ես հա վա տա ցած եմ, որ 
Հա յաս տա նի աստ վա ծը նույն պես կպսա-
կե մեր գոր ծը, որ պես շատ ան գամ ցույց է 
տվել իր ա ջակ ցութ յու նը մեր հայ րե րին։ Մեր 
նպա տա կը սուրբ է. մեր ձեռ նար կութ յու նը 
չէ կրում իր վրա ա նի րա վութ յան ոչ մի բիծ: 
Մենք պի տի կռվենք բռնութ յան, ա նար դա-
րութ յան և ստր կութ յան դեմ։ Իսկ բռնութ-
յու նը, ա նար դա րութ յու նը և ստր կութ յու նը 
պիղծ են աս տու ծո առջև։ Ես իմ հույ սը դրել 
եմ նեղ ված, տանջ ված, հարս տա հար ված 
ժո ղովր դի վրա, և ձեզ վրա, եղ բայր ներ, որ 
ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ ներն եք։ Հա վատ-
քով, ան կեղ ծութ յամբ, անձ նա զո հութ յամբ 

դի մենք մեր նպա տա կին, և այդ նրա հա ջո-
ղութ յան ա մե նագլ խա վոր պայ մանն է։

Այ նու հետև իշ խան նե րից յու րա քանչ յու-
րը սկսե ցին հեր թով մո տե նալ Բե կին։ Ն րանք 
նախ համ բու րում էին Վար դա նի դա գա ղի 
վրա դրած Խաչն ու Ա վե տա րա նը, հե տո հա-
վա տար մութ յան ձեռք էին տա լիս Բե կին։ Իսկ 
Բե կը վեր էր առ նում դա գա ղի վրա յից նրանց 
սրե րը և իր ձեռ քով հանձ նում էր տե րե րին։

Ա մե նից ա ռաջ մո տե ցավ Չավն դու րի Թո-
րոս իշ խա նը, հե տո նրա քրոջ որ դին՝ Գեն-
վա զի իշ խան Ս տե փան նոս Շա հում յա նը, և 
Թո րո սի ազ գա կա նը՝ Մե լիք֊ Նու բա րը։ Հե տո 
մո տե ցավ Հա լի ձո րի Մե լիք֊ Փար սա դա նը իր 
փե սա տեր Ա վե տի քի և իր որ դի Բա լի զո-
րա վա րի հետ։ Դ րան ցից հե տո մո տե ցան 
հետև յալ ան ձին քը. Կա լե րից՝ Պապ զո րա վա-
րը, Սի սիա նից՝ մե լիք Կա ջո սի սա կան զո րա-
վա րը և Տեր Գաս պա րը, որ կոչ վում էր «Ավ-
շար ե րեց», Բա ղա բեր դից՝ Ա դամ զո րա վա րը, 
Գ յուլ–բեր դից՝ Ղա զար զո րա վա րը, Շիր վա-
նա ձո րից՝ Սար գիս զո րա վա րը, Ջու ղա յից՝ 
Մա ղա մե լի քի եր կու որ դի նե րը՝ Ա շոտ և Սմ-
բատ, Տաթ ևից՝ Կի ջի տա նու տե րը, իսկ Տաթ-
ևի շրջա կայ քից՝ Այ տի, Ե սա յի և տի րա ցու 
Սի մեոն տա նու տեր նե րը, Շըն հե րից՝ Մի նաս 
և Ս տե փան տա նու տեր նե րը, Չավն դու րից՝ 
Վար դան, Թով մաս, Թու րինջ և Հով հան նես 
տա նու տեր նե րը, Մեղ րիից՝ մե լիք Կոս տան-
դի նը, իսկ նրա շրջա կայ քից՝ Հով հան նես, 
Սա րի և Ա ռա քել տա նու տեր նե րը։

Այ նու հետև մո տե ցան Դա վիթ Բե կի հետ 
Վ րաս տա նից ե կած քա ջե րը՝ Մ խի թար սպա-
րա պե տը, Բա յին դուր իշ խա նը և մ յուս նե րը, 
ո րոնց ա նուն նե րը հայտ նի է մեզ։ Բո լո րից հե-
տո հա վա տար մութ յան եր դում տվեց Տաթ ևի 
վան քի միա բա նութ յու նը՝ վա նա հայր Ներ սես 
ար քե պիս կո պո սը, որ այ նօր պա տա րա գիչ 
էր, տասն ևեր կու ե պիս կո պոս ներ և ք սա նու-
չորս վար դա պետ ներ։

Վան քի մեծ դահ լի ճը, որ կոչ վում էր «Թա-
նա բի», այ սօր սո վո րա կա նից ա վե լի զար դա-
րած էր։ Այն տեղ պատ րաստ ված էր մի ճոխ 
սե ղան ճա շի հա մար։ Տա ճա րից դուրս գա-
լով՝ ե կե ղե ցա կան դա սը, իշ խան նե րի ու երկ-
րի ա վագ նե րի հետ, դի մե ցին դե պի դահ լի ճը։ 
Բազ մութ յու նը այդ մի ջո ցին լցրել էր վան քի 
բա կը։ Երբ տե սան Բե կին, հա զա րա վոր ձայ-
ներ ող ջու նե ցին նրան՝ «կեց ցե ներ» գո չե լով։ 
Նա բո լո րին գլուխ տվեց և ան ցավ։

Նույ նը օ րը հա վաք վե ցան նրա շուր ջը 
6628 կա մա վոր զին վոր նե ր։

 

Դավիթ Բեկ
հատված Րաֆֆու համանուն պատմավեպից

Զորավար Բալի
հատված Գրիգոր Գևունցի համանուն 
պոեմից

Տարիներն անցան մշուշի նման,
Բացվեց լուսաշող օրը ապրիլյան
1722-ին։
Ծաղկազարդ տոնի ջինջ նախօրեին
ցնծություն եղավ Սյունյաց աշխարհում,
խնդություն եղավ Սյունյաց աշխարհում,
զարմանահրաշ մի լուր թևածեց.
– Բեկը եկել է, Բեկը եկել է...
Սարեր ու ձորեր արձագանքեցին.
– Բեկը եկել է...
Հավքերը կտուց կտցի զարկեցին.
– Բեկը եկել է...
Ծառ ու ծաղիկներ ուրախ ժպտացին.
– Բեկը եկել է ...
Ջրերը կայտառ, զվարթ խայտեցին.
– Բեկը եկել է ...
Այո, եկել է:
Դավիթ-Բեկի հետ Սյունիք է եկել
Մեծն Պետրոսի Իվան Կարապետ հայոց դեսպանը,
Բեկի հետ նաև Սյունիք է եկել
Սյունիքի զավակ Նաղաշ Հովնաթան
Բանաստեղծը մեծ։
Երեսուն ընտիր, փորձված կտրիճներ,
որոնք ունեին Վախթանգ 6-րդ
Արքայի անկեղծ հոժարությունը,
Վրաց Շահնավազ իշխանի հմուտ
զորավարական խիզախությունը,
եկան Բեկի հետ։
1722։
Լուսաշող ապրիլ,
ապրիլ ծլումի,
վերածնումի...
Աոաջին ցնցող հարվածն իջավ
Եռաբլրի հարթության վրա

անհոգ վխտացող Կարաս֊չոռլուի
ցեղերի գլխին։
Իջավ շեշտակի,
սրընթաց թափով
ու... հաղթանակով։
1722։
Ապրիլ ծլումի,
վերածնումի։
Անձրևից հետո ինչպես արևն իր
շողերն է փռում արտերի վրա,
այդպես էլ լուրը թևերն իր սփռեց
մարդկային բազում սրտերի վրա։
Հեղեղի նման աճապարեցին կամավորները՝
Սյունեցիները՝ Մխիթարի հետ,
Թորոս իշխանը իր Զավնդարի առաջնորդ կարգվեց.
եկան գենվազցի Ստեփանոսը,
Հալիձոր բերդից՝ ծեր, պատկառազդու
Մելիք-Փարսադանը իր որդի Բալու
Եվ փեսայի հետ՝ Տեր-Ավետիսի,
Բայինդուր իշխանը՝ Սիսիանի զորքով,
Գողթան գավառից Մելիք-Մուսին էր՝
Փոքր Սյունիքի խամսայությունից,
Ղազախի տերը՝ մելիք Եգանը,
ճոխ Գյուլստանից՝ մելիք Յուսուբը,
մելիք Աթամն էր Ջրաբերդից,
Խաչենից մելիք Ալավերդին էր,
Վարանդայից էլ՝ մելիք Հյուսեինը։
Եկան ձիերով, հետիոտն եկան,
կանգնեցին Բեկի հաղթ դրոշի տակ,
եկան խմբերով, մեկուսի եկան,
սրտներում՝ վրեժ, ցասում ու կրակ։
Բեկը բոլորին ցուցմունքներ տվեց,
ճամփեց առանձին կողմերի վրա,
ինքը Տաթևի երթուղին բռնեց՝
հրդեհը հոգին լափում էր նրա...
Մտքի աչքերով տեսնում էր նա դեռ
հրդեհի ծովը հազար լեզվանի,
ուր խորովվում ու տապակվում էին
հառաչանքները յուրայինների։

Ու այն հուրը, որ մեկ օր թափեցին
իր ծնողների մարմնի վրա,
Բեկը տանում էր նույն դահիճների
գլխին լցնելու։

* * *

Հյուսիսի կողմից զորավար Բալին
Փակեց Շինուհայր ամրոցի ճամփան,
Իսկ Բայինդուրը հարավից բռնեց
Փախուստի ամեն շավիղ ու կածան։
Նրան միացան նույն գյուղից եկած
Մինաս ու Ստեփան տանուտերերը,
Նրանք էլ երկու ծայրից բռնեցին
Շինուհայր գյուղի երկու թևերը։
Ու մեկտեղ տրվող համազարկն ուժգին
ամպերից լսվող որոտի նման,
երկրաշարժի պես ցնցեց հիմնովին
լեռնոտ աշխարհի կարծրանիստ մագման։
Գետի հառաչը չէր լսվում ձորում,
Ոչ էլ սոսափը խոնավ զեփյուռի,
սրերի ահեղ շաչ ու շառաչն էր
խառնվել ձիերի վրնջյուններին։
– ժամ է զարկելու, – ձայն տվեց Բալին, –
զարկ, զարկ, ի քաջեր, ձեր հոգուն մատաղ,
փախչում է ահա վախկոտ թշնամին՝
Գլուխն առած ու սրտապատառ։
Ծերերն ու կանայք ժայռեր գլորում,
պարսատիկներով կռվում են փոքրերը,
կարծես ողջ ձորը կաթսան է եռում,
ու կաթսայի մեջ եռում է ձորը։
Շերեփը ձեոքում բռնել էր Բալին՝
անձամբ էր եփում այդ օրվա ճաշը,
օրվա վերջում էլ ամրոցի գլխին
ծփաց, փողփողաց հայոց դրոշը։
Հաղթական լուրը տարածվեց արագ,
որպես մարտական թռիչքի ավարտ։
– Բեկին օգնություն, Բեկին օգնություն, –
ու կտրիճները Տաթև սլացան։
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Ա  ռա ջին ձյու նը ե կավ նո յեմ բե րի վեր-
ջին։ Ե կավ անն կա տե լի, գի շե րը։ 
Ա ռա վո տը, երբ հա լի ձոր ցի ներն արթ-

նա ցան, բա կե րում ու տնե րի կտուր նե րին 
նկա տե ցին ձյան ա նա ղարտ սա վա նը։ Բայց 
հենց որ ար ևը հա սավ քա ղա քին, ձյունն 
սկսեց հալ վել, պա տե րը թրջվե ցին, փո ղոց-
նե րում ջրա փո սեր գո յա ցան։

Թեև օ րը պայ ծառ Էր, և ա ռա ջին ձյունն 
իր հետ թարմ զվար թութ յուն էր բե րել, սա-
կայն Հա լի ձո րում ոչ ոք ու րախ չէր։ Բո լո րին 
հայտ նի էր, որ Դա վիթ Բե կի վեր քը բաց վել 
է, ու նրա վի ճակն օր ֊օ րի ան հու սա լի է դառ-
նում... Մար դիկ փո ղոց դուրս գա լով՝ ա մե նից 
ա ռաջ միմ յանց հարց նում էին.

– Ինչ պե՞ս է Բե կը։
– Հույ սը քիչ է, – պա տաս խա նում էին 

տխուր։
Շու կա յում ու կրպակ նե րում խո սում էին 

ցած րա ձայն։ Կա նայք քիթ֊ք թի, վա խաշ շուկ 
զրու ցում էին աղբ յուր նե րի մոտ, ե կե ղե ցի նե-
րում՝ «Տե՜ր Հի սուս֊Ք րիս տոս, դո՛ւ մեր կյան-
քից կտրիր ու նրան տուր, խե˜ղճ ենք»։ – Ա ղո-
թում էին պա ռավ նե րը։ Մեծ վիշ տը նույ նիսկ 
հա մա կել էր ե րե խա նե րին։ Մով սե սը փա կել 
էր իր դպրո ցը և տիվ ու գի շեր Բե կի տանն 
էր գտնվում։

Տես նե լով, որ մահն օ րա վուր մո տե նում 
է Դա վիթ Բե կին, Մ խի թա րը Հա լի ձոր հրա-
վի րեց բո լոր մե լիք նե րին ու իշ խան նե րին։ 
Ս րա նից շա տե րը ե կան ի րենց կա նանց հետ։ 
Սուրբ աստ վա ծած նի տա ճա րում Հո վա կիմ 
ե պիս կո պոսն ա մեն ա ռա վոտ ու ե րե կո մաղ-
թանք էր կա տա րում:

Բե կի տա նը ոչ ոք չէր քնում։ Ա գու լիս ցի 
ծեր վի րա բույ ժը չէր հե ռա նում Բե կի մո տից։ 
Մեր ձա վոր նե րը նրա դեմ քին կար դում էին 
ծանր դժբախ տութ յան մո տե նա լը։

Նո յեմ բե րի վեր ջին, շա բաթ օր վա կե սօ-
րին Բեկն ի րեն ան հա մե մատ լավ զգաց։ Նա 
պատ վի րեց իր մոտ հրա վի րել մե լիք նե րին ու 
զո րա պետ նե րին։ Մով սեսն ար ցունքն աչ քե-
րին դուրս ե կավ։ Հաս կա ցավ՝ Բեկն ապ րում 
է իր կյան քի վեր ջին պա հե րը և ցան կա նում է 
հրա ժեշտ տալ յու րա յին նե րին։

Հի վան դի սեն յա կը լցվեց մարդ կան ցով։ 
Բե կի մոտ նստած էին նրա հո րեղ բո րոր դի 
մե լիք Փար սա դան յան Բա լի զո րա պետն ու 
վի րա բույ ժը։ Մի անկ յու նում որ բի պես կուչ 
էր ե կել Սո ղո մո նը։ Բե կը պառ կած էր փայ տե 
լայն մահ ճա կա լին։ Գլ խա բաց էր. ճեր մակ մա-
զերն ան փու թո րեն թափ վել էին բար ձե րին, 
ձեռ քե րը թույլ֊ թույլ հանգ չում էին վեր մա կի 
վրա։ Ն րա դեմ քը նի հար էր, բե ղե րը թոշ նել 
էին, բայց և այն պես այդ հալ ված դեմ քի վրա 
դեռ մնա ցել էր մի սրբա զան վե հութ յուն ու մի 
ե րա նե լի ան դորր։ Աչ քերն ար տա կարգ բա րի 
էին՝ թեթև թա խի ծով հա մակ ված։

Բե կը թույլ տվեց, որ բազ կա կից նե րը 
համ բու րեն իր ձեռ քը։ Այդ պա հին մի մեղմ 

ժպիտ գծագր վեց նրա ներս ըն կած բե րա նի 
անկ յուն նե րում։

– Աստ ված ինձ կան չում է իր երկ նա յին 
տու նը, – երբ բո լորն ար դեն ե կել էին՝ դան դաղ 
ա սաց նա։ - Ա հա ես հրա ժեշտ եմ տա լիս ցա-
վե րով ծան րա ցած այս աշ խար հին։ Գ նում եմ՝ 
բո լո րիցդ գոհ։

Սո ղո մո նը փղձկաց։ Մե լիք Ե գա նի աչ քե-
րից թափ վե ցին ան զուսպ ար ցունք ներ։ Բե-
կը նկա տեց յու րա յին նե րի վիշտն ու գլու խը 
բարձ րաց րեց։

– Չի՛ հար կա վոր։ Ո՛չ ար ցունք, ո՛չ լաց։ Լա-
ցի օր չէ։ Մեր լա ցը վեր ջա ցա՜վ... Թող լաց լի-
նի թույ լը, ա նու ժը։ Մի՛ մո ռա նաք, որ մենք մեր 
զո րութ յամբ ետ մղե ցինք մեր երկ րի թշնա մի-
նե րին։ Կա տար վել է այն, ինչ անհ նա րին էր 
թվում դա րեր...

Լ ռեց. նշան ա րեց որ ջուր տան: Խ մեց 
ա խոր ժա կով:

– Լ սե ցեք, սի րե լի նե՛րս, – շա րու նա կեց 
դան դաղ, – ես ձեզ կան չել եմ իմ վեր ջին 
խոսքն ա սե լու։ Ար յու նով ձեռք բե րած ա զա-
տութ յու նը եր կար չի տևի, ե թե թու լա նա պայ-
քա րի ո գին, խախտ վի միա բա նութ յու նը։

Միա բա նութ յունն աղբ յուր է ա մեն բա-
րի քի, ան միա բա նութ յու նը եղ ծիչ է, բա րի 
գործն սպա նող։ Մեր հին թա գա վո րութ յուն-
նե րը կոր ծան վե ցին-կո րան, ո րով հետև մեր 
ժո ղովր դի տե րե րի մի ջից վե րա ցան միա-
բա նութ յունն ու սե րը, ո րով զո րա ցել էին մի 
Ժա մա նակ։ Թշ նա մի նե րը մաս-մաս ա նե լով 
մեզ, հոդ֊ հոդ բա ժա նե ցին։ Այժմ դուք, վե րին 
խնա մոյ օգ նութ յամբ, զերծ եք այդ սպա նիչ 
ախ տից։ Գ տեք, ոչն չաց րեք նրանց, ով քեր 
կփոր ձեն ան միա բա նութ յան ախ տով վա րա-
կել ձեզ։ Այս իմ ա ռա ջին խոսքն է։ Ա պա մի՛ 
հա վա տաք կեղ ծա վոր թշնա մի նե րին, ո րոնք 
բա րե կամ կձևա նան ձեզ՝ ձեզ մո լո րեց նե լու 
հա մար։ Բա վա կա՜ն է, մենք շատ ենք խաբ-
վել կեղ ծա վոր նե րից...

Պա տու հա նը բաց ա րեք, – խնդ րեց Բե-
կը։ – Այդ պե՜ս։ Այժմ ես մեր եր կի րը թող նում 
եմ ձեզ, սի րե լի նե՜րս։ Ար թո՛ւն հսկե ցեք նրա 
սահ ման նե րը։ Ձեր ձեռ քը բաց չթող նեք ռու սի 
փե շից։ Ն րան խան գա րե ցին, չկա րո ղա ցավ 
գալ մեզ օգ նութ յան, բայց կգա։ Միայն չլսեք 
ան խո հեմ նե րին, չթող նեք բա րին։ Մեր հույ սի 
աստ ղը նա է՝ Ռու սաս տա նը։ Այս էլ ա կանջ նե-
րիդ օղ ա րեք, հա յե՛ր... Պար սի կի հետ ե ղեք 
հպարտ ու ան զի ջում։ Ն րա մեջ քը կոտր ված 
է։ Ն րա նից քիչ վտանգ կա։ Մեր մա հա ցու 
թշնա մին թուրքն է՝ Ս տամ բու լը, օ ձա բա րո 
սուլ թա նը։ Վագր է նա՝ ար յու նար բու և ան-
գութ։ Ե թե մեր խեղճ ազ գի գլխին, աստ ված 
հե ռու պա հի, մի սոս կա լի ա ղետ գա, նրա նից 
կգա, ի մա ցե՛ք։ Եր բեք չհա վա տաք բռնա կա-
լին, չհա վա տա՜ք... Մեր լեռ նաշ խար հը պատ-
նեշ է նրա առջև։ Մենք խան գա րե ցինք նրան, 
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որ սրըն թաց մխրճվեր Դեր բեն դի դու ռը և 
ռուս նե րին հե ռու վա ներ այն տե ղից։ Ա մուր 
պա հե ցեք այս լեռ նաշ խար հը, որ ռու սը մոտ 
լի նի մեզ։ Իսկ ռու սը կգա։ Ի մա ցե՛ք։

Եվ քա նի որ ես մերձ եմ ի վախ ճան, 
ա պա կա սեմ վեր ջին պատ վի րանս՝ հա նա-
պազ կազմ ու պատ րաստ պա հե ցեք մեր 
մշտա կան զոր քը։ Եր կի րը կապ րի կա նո նա-
վոր, մշտա կան զոր քով։ Այն պես ա րեք, որ 
քսան դրո շակ ու նե նաք՝ յու րա քանչ յուր դրո-
շա կի տակ հա զար մշտա կան ծա ռա յութ յան 
զին վոր։ Եր բեք զոր քը չցրեք. չխեղ ճա նաք 
թշնա մու ա ռաջ, նրան ցույց տվեք, որ դուք էլ 
պա տա ռո տող մա գիլ ներ ու նեք և կա րող եք 
կռնչալ արծ վի պես...

Եր կար խո սեց Դա վիթ Բե կը. շու տով նրա 
ձայ նը նվա ղեց, և նա գլու խը դնե լով բար-
ձին՝ աչ քե րը փա կեց ու սկսեց շնչել ծանր, 
ընդ հատ վող։ Մե լիք Բար խու դա րը հա զիվ էր 
զսպում ճի չը. «Ա սա, ո՞ւմ ես կտա կում իշ խա-
նութ յունդ, Դա վի՛թ...»: Բայց ճի գով զսպում էր 
ի րեն։

Վի րա բույ ժը խնդրեց, որ բո լո րը դուրս 
գան։ Բե կի մոտ մնա ցին միայն սպա րա պետն 
ու Հո վա կիմ ե պիս կո պո սը։ Դր սում ծո վա ցել 
էր Ժո ղո վուրդն ու զոր քը: Ոչ ոք չէր խո սում, 
միայն երկ յու ղով նա յում էին մո լոր կանգ-
նած մե լիք նե րին։ Շա տերն ան ձայն ար տաս-
վում էին, ո մանք չո քել էին թաց գետ նին ու 
ա ղո թում էին։ Պատշ գամ բի մի անկ յու նում 
խռնվել էին մե լիք նե րի ու զո րա պետ նե րի կա-
նայք։ Ն րանց առջև կանգ նած էր Սա թե նի կը:

Ն րա հետ էին նաև Վարդ֊ խա թու նը, Գո-
հա րը, Պ ղինձ Ար թի նի մայրն ու կի նը։ Բո լորն 
էլ սևազ գեստ էին, լաց ե ղած աչ քե րով...

Ե րե կո յան, երբ ար ևը մայր էր մտնում, 
Բե կի սեն յա կից դան դաղ դուրս ե կավ Հո վա-
կիմ սրբա զա նը։ Նա ձեռ քե րը տա րա ծեց դե-
պի խռնված ժո ղո վուր դը ու խեղդ ված ձայ նով 
գո չեց.

– Ս գա՜, որբ ու ան տեր ժո ղո վուրդ հա յոց, 
քո փրկիչ Դա վիթ Բե կը համ բարձ վեց դե պի 
կոչ նա տե րը։ Ըն կավ սյունն Հա յոց աշ խար-
հի: Ջարդ վեց անդրդ վե լի վեմն։ Հան գավ մեր 
թշնա մի նե րի ան վախ ա խո յա նը...

Պա պանձ ված ամ բո խը հան կարծ 
մռնչաց, տա տան վեց... Հա զա րա վոր մար դիկ 
թափ վե ցին գետ նին։ Ե կե ղե ցի նե րի զան գերն 
սկսե ցին հա ռա չել։ Տ նե րը դա տարկ վե ցին։ 
Ար ևը հան գավ Կա պույտ ջի ղի վրա և լեռ-
նարշ խար հը թաղ վեց խա վա րի մեջ...

* * *

Եր բեք Հա լի ձո րում այդ քան ժո ղո վուրդ 
չէր հա վաք վել։

Չ նա յած վրա հա սած ցրտե րին, լեռ նաշ-
խար հի բո լոր գյու ղե րից, ա վա նե րից ու քա-
ղաք նե րից տասն յակ հա զար նե րով մար դիկ 
էին շտա պում դե պի Հա լի ձոր։

Հայ ժո ղո վուր դը գա լիս էր իր զո րա վա րին 
ու ղեկ ցե լու դե պի գե րեզ ման. հրա ժեշտ տա-
լու այն մար դուն, որ փո թոր կի պես մրրկեց 
ի րենց լեռ նաշ խար հում, դար ձավ Հա յոց երկ-
րի թշնա մի նե րի սար սա փը։

Քա ղա քի հրա պա րա կում, շու կա նե րում, 
պա րիսպ նե րից դուրս՝ ան տառ նե րում ու ձո-
րե րում ան հա շիվ ժո ղո վուրդ էր կու տակ վել։ 
Ե կել էին երկ րի ա մե նա հե ռա վոր գա վառ նե-
րից ան գամ՝ Ս ևա նի ա փե րից, Վա սա կա շե-
նից, Քա շա թաղ քից, Որ դու վա րից։ Ե կել էին 
Ար ցա խի զո րա վար Հով հա նես-Ա վան իշ խա-
նը, Ջ րա բեր դի մե լիք Միր զան, Խա չե նի Թար-
խան ու Ե գան զո րա պետ նե րը, Վա րան դա յի 
մե լիք Բաղ րը, ե կել էր նույ նիսկ Շա մա խու 
պա րոն-տեր մե լիք Հայ կա զը (մե լիք Մու սու 
հո րեղ բայրն էր) և շատ ու րիշ եր ևե լի ներ: Հի-
վան դութ յան պատ ճա ռով Հա լի ձոր չէր ե կել 
Ե սա յի Հա սան Ջա լալ յան կա թո ղի կո սը, սա-
կայն վեց ե պիս կո պոս ու ե րե սուն վար դա-
պետ էր ու ղար կել Դա վիթ Բե կի թաղ մա նը։

Մ ռայլ, ամ պա մած օր էր։ Ձո րե րում 

նստած ձյու նը հալ վել էր, քաշ վել դե պի լեռ-
նա գա գաթ նե րը։ Եր կին քը գորշ էր, անհ րա-
պույր։

Ժո ղո վուր դը կու տակ վել էր Հա լի ձո րի 
մայր ե կե ղե ցու առջև. հոր ձանք էր տվել, 
խցկվել նեղ փո ղոց նե րը։ Լու սա բա ցին 
սկսված Բե կի հո գե հանգստ յան պա տա րա գը 
տևեց մինչև կե սօր։ Ե պիս կո պոս ներն օ ծե-
ցին Բե կի մար մի նը և ամ փո փե ցին դա գա ղի 
մեջ։ Վեր ջա պես տա ճա րի մայր դռնից հո սեց 
խաչ վառ նե րի, ջա հե րի, խա չե րի, դրո շակ նե-
րի ու սրբա պատ կեր նե րի ան տա ռը։ ճեր մակ 
ժա մա շա պիկ ներ հա գած, գլխա բաց ա բե ղա-
նե րի բազ մութ յու նը ճեղ քեց ամ բո խի պատն 
ու «Ըն կե ցե լոց» եր գե լով՝ գնաց դե պի հրա-
պա րակ։ Ս գո զգեստ նե րի մեջ ե կել էին նաև 
Մով սե սի դպրո ցի սա նե րը։

Յո թա նա սու հինգ քա հա նա խունկ էին 
ծխում և մե ղե դի նե րով, ա ղոթք նե րով ու ար-
ցունք նե րով ու ղեկ ցում սգո թա փո րը։ Ն րանց 
ետ ևից հա նե ցին Բե կի դա գա ղը՝ սև ժա-
պա վեն նե րով ե րիզ ված։ Դա գա ղը բարձր 
բռնած տա նում էին Մ խի թար սպա րա պե տը, 
Հով հան նես-Ա վան իշ խա նը, մե լիք ներ Բար-
խու դա րը, Թար խա նը, Բաղ րը, Շաֆ ռա զը, 
Տեր֊Ա վե տի սը, Ե սա յի և Թով մա հար յու րա-
պետ նե րը։

Դա գա ղի կող քից գնում էին պատ շաճ 
զգես տա վոր ված տաս ներ կու ե պիս կո պոս։ 
Ն րանք շար վել էին ըստ ա վա գութ յան՝ Հո վա-
կիմ սրբա զա նին տեղ տա լով դա գա ղի գլխա-
վեր ևը։ Հար յու րից ա վե լի հոգ ևո րա կան ներ, 
դարձ յալ ա վա գութ յան կար գով, շուր ջառ 
ձգած շար վել էին մի փոքր ետ։ Չորս հո գի 
դա գա ղի վրա բարձր պա հում էին սև ժա պա-
վեն նե րով ե զեր ված ամպ հո վա նի։

Եր կու ա լե հեր զին վոր դա գա ղի առջ ևից 
տա նում էին Բե կի սա ղա վարտն ու գլխար կը։ 
Մի քա նի ա բե ղա ներ ետ ֊ետ գնա լով, ե րես-
նե րը դե պի դա գա ղը դարձ րած՝ խնկար կում 
էին։ Տ խուր հնչում էին սաղ մոս նե րը։

Թաղ ման թա փորն ան ցավ հրա պա րա կը, 
մո տե ցավ քա ղա քի դռնե րին ու ա լիք տա լով՝ 
դուրս ե կավ, հո սեց դե պի Կա պա նի հռչա կա-
վոր Վա հա նա վան քը, ո րի գավ թում թաղ ված 
էին Ս յու նի քի թա գա վոր նե րը։

Հա լի ձո րի Երկ րի ա պա վեն գուն դը զի-
նա վառ ու ղեկ ցում էր սգո թա փո րին։ Զին-
վոր ներն ի րենց գլխարկ նե րին, նի զակ նե րի 
ու հրա ցան նե րի ծայ րե րին սև ժա պա վեն ներ 
էին կա պել։ Բե կի եր կար տա րի նե րի սպա-
սա վոր Սո ղո մո նը սան ձից բռնած տա նում էր 
իր տի րոջ նժույ գը։ Բարձ րա հա սակ նժույ գը 
զար դար ված էր սև դի պակ յա թիկ նա փո կե-
րով, ա կանջ նե րի վրա ճոճ վում էին եր կու 
կար միր սուլ թան։ Նա փոր քաշ նե րից իջ նում 
և գ րե թե գետ նին էր հաս նում վեց գու նա գեղ 
փունջ։ Ն ժույ գը ևս տ խուր էր։ Եր բեմն նա 
թույլ վրնջում էր, և ն րա կո պե րի ա րան քում 
ար ցուն քի կա թիլ ներ էին եր ևում։ Նա իր դա-
տարկ թամ բին տա նում էր միայն Բե կի ոս կե-
թել պատ մու ճանն ու սև  այ ծե նա կա ճը։

– Մենք մեր հույսն ենք տա նում թա ղե լու, 
Թով մա՜, – խեղդ ված ձայ նով ա սաց Ե սա յին 
կող քից գնա ցող հար յու րա պե տին։

– Հա՛, հա՛, – հա ռա չեց Թով ման։ – Մի Դա-
վիթ Բեկն էլ հե րիք էր, որ մե զա նում ա մեն ոք 
պար ծան քով ա սեր. «Ես հայ եմ»։ Հի մա որ-
բա ցա՜նք...

Ձո րի գյու ղե րում սաստ կա ցան ե կե ղե ցի-
նե րի զան գե րի ղո ղանջ նե րը։ Այդ նույն պա-
հին սուգ էր ա նում Ս յու նի քը, Ար ցա խը։ Ս գում 
էին հա յոց բո լոր գյու ղե րը:

Թա փո րի վեր ջում գլխա բաց գնում էր 
հետ ևակ զոր քը։ Ն րանք ի րենց հետ տա նում 
էին տաս ներ կու սև ն ժույգ, ո րոնց թամ բին 
հար մա րեց րել էին հան գուց յա լի զգեստ նե րը, 
զեն քե րը, վա հա նը, զրա հը, այն թու րը, ո րով 
նա սկսել էր իր մեծ գոր ծը։ Յու րա քանչ յուր 
նժույ գի աջ և ձախ կող մից նրա աս պան դակ-
նե րը բռնել էին սև հա գած, կուրծք-
նե րը բաց եր կուա կան ռազ միկ։ 
Չորս հար յու րա պետ կար միր թավ-

Սյունյաց աշխարհին տագնապն էր պատել
Հարավից խուժած խորշակի ահից.
Պարսկական զորքը հասել էր Տաթև...
Սյունյաց երկիրը զրկվել էր գահից...

Ամեն ամրոցում նստել էր մի խան,
Ֆաթալի մի խան կամ Մեհտի Ղուլի...
Ու խոտորվե՜լ էր Սյունյաց հայության
Դարերով անցած փառահեղ ուղին:

Իսկ խաներն ամեն գավառի համար
Մելիքներ էին ընտրում հայերից,
Որ լինեն իրենց հլու և հարմար,
Որ հային զենքի չկոչեն նորից:

Ֆրանգյուլը՝ հայ այդ մելիքներից,
Վաղուց էր ապրում Արծվանիկ գյուղում,
Բայց հիմա նրա դաժան անունից
Մի հսկայական գավառ էր դողում:

Ողջ Բարգյուշատն էր նրա ձեռքի մեջ,
Նա հրեշի պես տանջում էր հային,
Իր ժողովրդին կեղեքու՜մ անվերջ՝
Հաճոյանալով պարսկական խանին:

Բայց ինչպե՞ս հասավ այդպիսի կոչման,
Ի՞նչ ճանապարհով մտավ ասպարեզ,
Հենց այդ գաղտնիքը նրա ճանաչման՝
Մեր ժողովուրդը հասցրել է մեզ...

* * *

Ֆրանգյուլն ուներ մի սիրուն աղջիկ,
Դեռ նոր բոլորած տասնչորս տարին,
Սյունյաց եղնիկի նման գեղեցիկ,
Ու նրա նման նրբին ու բարի:

Շողիկ էր նրա անունը չքնաղ,
Իր էությանը վայել մի անուն,
Ով որ նայում էր այդ լույս աղջկան,
Նրան տեսնում էր, իրեն մոռանում:

Նա մեծացել էր մոր խնամքի տակ,
Հոր խստությունից ազատ ու հեռու,
Քնքուշ էր՝ ինչպես մայրական շոյանք,
Եվ այծյամի պես ժիր ու թռվռուն:

Նրա սենյակում, ամառ թե ձմեռ,
Ծաղիկներ էին բուրում անթառամ,
Ինքը ծաղկա՛նց մեջ... բայց չգիտեր դեռ՝
Ի՜նչ է պատրաստել բախտը իր համար...

* * *

Երբ պարսիկները Սյունիքը առան,
Եվ Մեհտի Ղուլին հասավ Կարմիր վանք՝
Ֆրանգյուլի մութ խոհերն արթնացան.
Պարուրեց նրան մի խուլ տառապանք:

Նրան տանջում էր ծարավը փառքի,
Նա երազում էր գահ, իշխանություն,
Բայց ի՞նչ միջոցով հասնի մեծ դիրքի,
Այդ մասին էր նա մտորում անքուն:

Թեև մելիք էր մի մեծ ավանի,
Բայց փառքն այդ չնչին ու՞մ է հարկավոր...
Նա պիտի դառնա տե՛րը գավառի,
Իսկ հետո՝ ամբողջ Սյունյաց թագավոր:

Եվ առավոտյան, նստած իր տեղում,
Նա թեթևացած շունչ քաշեց հազիվ,
Մի միտք էր ծագել նրա ուղեղում,
Ու ժպիտ խաղաց նրա երեսին:

Նա կանչեց իր մոտ միակ աղջկան,
Հագցրեց նրան շորը ծիրանի
Եվ դեն նետելով խիղճը հայրական՝
Ընծայեց նրան պարսկական խանին:

Հետո ընդունեց կրոնն Իսլամի,
Դարձավ մուսուլման իր դավանանքով
Եվ մելիք կարգված մի ողջ գավառի՝
Արծվանիկ եկավ ծախվածի փառքով...

* * *

Յոթ տարի հետո, երբ Սյունիք մտավ
Դավիթ Բեկը՝ քաջ իր զինվորներով,
Պարսկական զորքը ջախջախված փախավ՝
Մինչև երկիրն իր՝ «Ալլա՜հ...» կանչելով:

Ֆրանգյուլն իսկույն մի նամակ գրեց,
Որպես խնդրագիր՝ ուղարկեց բեկին,
Նա այդ նամակով ներում աղերսեց,
Որ գթա՛ բեկը խաբված մելիքին:

Բեկն ասպանդակեց սևաթույր իր ձին,
Զեյվայից մինչև Արծվանիկ սուրաց,
Ինչպես լեռներից իջած մի արծիվ՝
Կանգնեց մելիքի ամրոցի դիմաց:

Եվ որոտաձայն նրա գոչյունից
Մելիքի վերջին հույսերը կորան,
Ներքնաշապիկով դուրս թռավ տնից,
Բեկի նժույգի ոտքերը ընկավ:

– Ների՛ր ինձ, ների՛ր, – դիմեց նա բեկին, –
Ես մեղք եմ գործել միամտաբար,
Նա՛ է մեղսագործ, ով իր ճամփեքին
Չի տեսնում դարձի ոչ մի ճանապարհ:

– Դու մեղսագործ չես, այլ պի՛ղծ դավաճան, –
Որոտաց բեկի ձայնը առնական, –
Դավաճան մարդը մահվա՛ն է արժան
Եվ անիծվա՛ծ է հուր ու հավիտյան:

Դու, որ աղջկադ տվեցիր խանին
Եվ դավանափոխ եղար, սրիկա՛,
Կդավաճանես մի՛շտ էլ քո ազգին,
Հենց որ վերստին նոր առիթը գա:

Եվ Դավիթ Բեկի խոլ հրամանով
Մի ձիու պոչից կապեցին նրան,
Ու ձին թռչելով դարավանդներով՝
Ջախջախեց, խառնեց գլուխ ու իրան...

* * *

Մինչև այսօր էլ գյուղի ներքևում,
Մի պռշնու տակ՝ մենավոր, հսկա,
Մեծ քարակույտ է հեռվից երևում՝
Ֆրանգյուլի պիղծ շիրիմին վկա:

Անցորդներն են այդ քարերը նետում,
Թքու՛մ, անցնում են շիրիմի կողքով,
Նրա անունն են հավերժ նզովում,
Ծնունդն անիծում՝ անհու՜ն նողկանքով...

ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

Մխիթար 
Սպարապետ
հատված Սերո Խանզադյանի համանուն 
պատմավեպից
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շե բար ձե րի վրա տա-
նում էին Դա վիթ Բե կի 
ա վա զա նի խա չը, Գան-

ձա սա րի կա թո ղի կո սի նվի-
րած մա տա նին, իր ռազ մա կան 
օգ նութ յուն նե րի հա մար վրաց 
գա հա կալ նե րից նվեր ստա ցած 
ժա պա վեն ներն ու աս պե տա կան 
նշան նե րը։

Ն ժույգ նե րը տա նող զին վոր-
նե րի հետ էին նաև Նա ղա շի 
սա ներն ու Ա հա րո նը։ Թաղ ման 
թա փո րի շքե ղութ յու նը երկ յու-
ղա ծութ յամբ էր լցրել պա տա նի 
Ա հա րո նի սիր տը։ Հան դի սա-
վո րութ յունն այն քան խոր էր ու 
վեհ, որ նա եր բեմն ե րե սին խաչ 
էր հա նում։

Ա մե նից բարձր լսվում էր 
Զար ման դի սրտա կե ղեք ող-
բը։ Հան կարծ զույգ ձեռ քով նա 
խփում էր ե րե սին. նրա դեմքն 
ար յու նոտ վել էր։ Ե րես նե րը ծվա-
տում էին նաև նրան ու ղեկ ցող 
գեղ ջուկ կա նայք։ Ն րանց ան-
զուսպ ողբ ու կա կա նից դղրդում 
էին լեռ ներն ու ձո րե րը։ Թ վում 
էր, թե նրանց հետ ող բում է ուշ 
աշ նան խամ րած գույ նե րով պա-
տած լեռ նաշ խար հը։

Երբ սգո թա փո րը դուրս 
ե կավ ձո րից ու հա սավ մի փոք-
րիկ տա փա րա կի, Զար մանդն 
ու նրան շրջա պա տող ող բա սաց 
կա նայք հան կարծ ար ձա կե ցին 
ի րենց կտա վի եր կար գո տի ներն 
ու թա փո րի առջևն ընկ նե լով մի 
տա րօ րի նակ պար սկսե ցին։ Պա-
րում էին խե լա հեղ շար ժում նե-
րով, ծվա տում ի րենց կրծքե րը, 
խփում գլխնե րին ու միա ժա մա-
նակ ա ղա ղա կում սրտա կե ղեք.

«Բո ցե´ր ժայթ քիր, ո՜վ Ա րա-
մազդ.

Զո հիդ ար յունն առ քո 
սրտին...»։

Ն րանց միա ցան մո տիկ գյու-
ղե րից ե կած բազ մա թիվ կա-
նայք։ Ն րանց կա կա նից սարս-
ռա ցին նույ նիսկ տա րի քա վոր 
շի նա կան ներն ու զին վոր նե րը։ 
Գեղ ջուկ կա նայք պտտվում 
Էին մրրի կի պես, ծե ծում ի րենց 
կրծքե րը, և ե րես նե րը ծվա տե լով՝ 
կրկնում զար հու րա ձայն.

«Դև՛ Ա րա մազդ,
Խև՛ Ա րա մազդ...»։
Ամ բո խը սսկվում, սարս ռում 

էր դրա նից։ Ա հա բեկ ված հոգ-
ևո րա կան նե րը կտրե ցին ի րենց 
սաղ մոս նե րը, վար դա պետ նե րը 
կա տա ղե ցին, ե պիս կո պոս նե րի 
դա սի մեջ խլրտում ըն կավ։

– Հե թա նո՜ սը... – մռն չաց 
Հո վա կիմ սրբա զա նը ու գա-
վա զանն օ դում տնկած՝ գնաց 
Մ խի թա րի մոտ։ – Տես նո՞ւմ ես, – 
հարց րեց ցաս կոտ։

– Հանգս տա ցի՛ր, սրբա զա՛ն, 
– կա մաց ա սաց Մ խի թա րը։

– Հե թա նո սը գլուխ է բարձ-
րաց նում, ես ա փի բե րան հանգս-
տա նա՞մ, – չա րա ցավ ծե րու նին։

– Բայց հի մա պա հը չէ հե թա-
նո սի գլխին գա վա զան շար ժել, 
սրբա զա՚ն, խո հեմ ե ղիր չնկա-
տե լու տուր և թող ա մեն ոք իր 
ու զա ծի պես հար գի հան գուց յա-
լի հի շա տա կը։

Թեև սրբա զա նը ստիպ ված 
լռեց, բայց կա տա ղութ յու նից 
ցնցվում էր նրա մո րու քը։ Այ-
նինչ, ի րար ձեռք֊ ձեռ քի տված 
կա նայք շա րու նա կում էին ի րենց 
հե թա նո սա կան սուգ-պա րը՝ 
մեծ վշտից ինք նա մո ռաց, ան-
գի տա կից։ Շու տով նրանց միա-
ցան նաև հար յու րա վոր գեղ ջուկ 
տղա մար դիկ։ Զին վոր նե րից շա-
տե րը ևս Ծա տու րի, Սե մեո նի, 
Վեց կի Մար գա րի հետ թռան, 
խառն վե ցին գեղ ջուկ նե րին ու 
սկսե ցին ողբ֊ պա րը: Տ ղա մարդ-
կանց ողբն ա վե լի սոս կա լի էր։ 
Ն րանք մռնչում էին կա տա ղի 
ցու լե րի պես, ճանկ ռո տում հո ղը, 

բուռ֊ բուռ նե տում ի րենց գլխնե-
րին, մո րուք նե րը փե տում, ա պա 
քա րե րով խփում ի րենց կրծքնե-
րին։ Շա տե րը թա վալ վում էին 
հան գուց յա լի դա գա ղի առջև ու 
նո րից հող տա լով գլխնե րին, գո-
չում.

«Գի՛նն առ, գի՛նն առ ար յան,
Սև՛ Ա րա մազդ, Դև՛ Ա րա-

մազդ...»:
Հե թա նո սա կան այդ զար հու-

րե լի ող բագ նան, բա րե բախ տա-
բար, շուտ վեր ջա ցավ։ Վա նա-
կան հայ րերն ար դեն պատ րաստ 
Էին թափ վել կա նանց ու գեղ-
ջուկ նե րի վրա: Մ խի թարն այլևս 
ան զոր Էր զսպել Հո վա կիմ ե պիս-
կո պո սի բար կութ յու նը։

– Է լի հե թա նո սը գլուխ հա-
նեց։ Ա նիծ յալ դև ՜ը... Հա լա ծե ցե՛ք 
չա րին... –– գա վա զա նը ճո ճե լով՝ 
գո չում էր նա։

Լ ռեց, երբ սգա վոր նե րը դա-
դա րեց րին պա րը։ Ար յունլ վա, 
ծվատ ված, հևա լով ու հա ռա չե-
լով նրանք նո րից միա ցան թա-
փո րին։ Ոչ ոք չէր սրբում դեմ քի 
ու կրծքի ար յու նը։ Ն րանց ար-
յունլ վա տես քը սար սուռ էր պա-
տում։

Հոգ ևո րա կան նե րը սկսե ցին 
կա տա րել Մաշ տո ցի հան գիս տը։ 
Գեղ ջուկ նե րը չա րա խինդ նա յե-
ցին նրանց։ Բայց ար դեն կա տա-
րել էին ի րեն ցը, որ դա րեր ա ռաջ 
թեև խլել էին ի րեն ցից, բայց դեռ 
հետ քե րը մնա ցել էին ժայ ռե րի 
ծալ քե րում ու մթին ան տառ նե-
րում կո րած գյու ղե րում:

Ար ևը թեք վում էր ար դեն, 
երբ թաղ ման թա փո րը հա սավ 
Վա հա նա վանք։ Վան քի գմբե թը 
կի սով չափ կոր ծան ված էր. նրա 
մի պա տառ ցցված քին դեռ կախ-
ված էր այն պղնձե խա չը, որ իր 
ձեռ քով տնկել էր Ս տե փա նոս 
Օր բել յան ե պիս կո պոս պատ մի չը 
1293 թվա կա նին։

Վան քի գավ թում բարձ րա-
նում էին Ս յուն յաց թա գա վոր-
նե րի խաչ գե րեզ մա նա քա րե րը։ 
Ն րանց շուր ջը ե ղած խո տը խամ-
րել էր, հո ղը՝ ի ջել, ու գե րեզ մա-
նա քա րե րից շա տե րը թեք վել էին՝ 
ի րենց մա մուռ նե րի տակ խնամ-
քով պա հե լով վի մագ րե րը։

Սմ բատ ար քա յի գե րեզ մա նի 
մոտ էր փոր ված այն փո սը, որ 
իր մեջ պի տի ամ փո փեր հա յոց 
նո րոգ իշ խա նութ յան ստեղ ծո ղի՝ 
Դա վիթ Բե կի դին: Եր կու գե րեզ-
մա նա փոր ռա միկ ներ բա հե րը 
ձեռք նե րին կանգ նել էին սևա-
հո ղի մոտ և տ խուր, կար ծես 
խուլ ձո րը դղրդաց նող ձայ նե րին՝ 
նա յում էին ի րենց փո րած փո-
սին։ Փո սի մոտ դեռևս մի քա նի 
կա նաչ տերև ճյու ղե րին, կուչ էր 
ե կել մաս րե նու մի փոք րիկ թուփ։

Մեկ ան գամ էլ Մաշ տո ցի 
հան գիս տը եր գե լուց հե տո Դա-
վիթ Բե կի դա գա ղը մո տեց րին 
բուն տա ճա րի դռա նը: Մով սես 
ա բե ղան բարձ րա ձայն ար տա-
սա նեց.

– «Բա ցեք ինձ զդրո՜ւնս...»։
Վա հա նա վան քի դռնե րը 

բաց վե ցին։ Թա փո րը մտավ տա-
ճար։ Բե կի դա գա ղը դրին բե-
մում, նա խօ րոք պատ րաս տած 
աս տի ճա նա վոր, բարձր ու սև 
թա վի շով պա տած սե ղա նին։ 
Ն րա եր կու կող մե րին դրված էին 
ար ծա թե մեծ ու փոքր աշ տա-
նակ ներ՝ վառ կե րոն նե րով։ Բե կի 
կրծքին դրին մի հի նա վուրց ա վե-
տա րան։

Հո գե հանգստ յան պա տա-
րագ մա տու ցե լուց հե տո Բե կի 
մար տա կան ըն կեր նե րը նրա դին 
հա նե ցին տա ճա րից ու դրին գե-

րեզ մա նա փո սի եզ րին: Լեռ նա լանջն 
ու վան քին հա րա կից ձո րե րը բռնած 
ժո ղո վուր դը պա պանձ վել էր: Հետզ-
հե տե պատռ վեց երկն քի գորշ վա-
րա գույրն ու ամ պե րի ճեղ քե րից ար-
ևի ճա ռա գայթ նե րի մի քա նի խուրձ 
ըն կան Վա հա նա վան քի կոտ րած 
գմբե թին, խաչ քա րե րին ու ան դուն դի 
վրա կախ ված թզե նու մոխ րա գույն 
ճյու ղե րին։ Մի եր կու շող էլ ծա թե ցին 
Դա վիթ Բե կի սա ռած դեմ քին։ Հու-
ղար կա վոր նե րից շա տե րին թվաց, 
թե լույս է ճա ռա գում նրա հա վի տե-
նա կան փակ աչ քե րից։

Հո վա կիմ ե պիս կո պոսն իր ծե-
րու նա կան ձայ նով սկսեց կա տա-
րել թաղ ման ա րա րո ղութ յու նը։ Բաց 
գլուխ նե րի ան տա ռը խիտ֊ խիտ ծած-
կել էր շրջա պա տը։ Կա նայք բո լո րել 
էին Բե կի դա գաղն ու կա կան էին 
ա նում։

– Այս ի՞նչ ենք ա նում մենք, եղ-

բայր նե՜ր... Մի՞ թե հո ղին պի տի 
տանք վեր ջին մխի թա րի չին հա յոց: 
– Անս պա սե լի ա ղա ղա կեց սպա րա-
պետն ու ըն կավ Բե կի դիա կին... Երբ 
բարձ րա ցավ, դեմ քը ա հար կու էր, 
ձայ նը ո րո տող։

– Երդ վում ենք քո սուրբ աճ յու-
նի առջև, մեր բախ տի աստղ Դա-
վի՚թ Բեկ, որ մինչև վեր ջին շուն չը 
կկռվենք Հա յոց աշ խար հի փրկութ-
յան հա մար։ Երդ վո՜ւմ ենք...

– Երդ վո՜ւմ ենք... – բա ցա կան չե-
ցին բո լո րը և ձո րը դղրդաց տասն յակ 
հա զա րա վոր ձայ նե րից։

– Ոչ մի օ տար ոտք չի մո տե նա 
քո սուրբ գե րեզ մա նին, Դա վի՛թ: Երդ-
վո՜ւմ ենք, – նո րից ո րո տաց սպա րա-
պե տի ձայ նը։

– Երդ վո՜ւմ ենք, – այս ան գամ 
դղրդաց ձո րը։

Դա գաղն ի ջեց րին փո սը։ Հա լի ձո-
րի հրա նոթ նե րից հա մա զարկ տվին: 

Հ րա ժեշտ֊ հա մա զարկ տվին: Հ րա-
ժեշտ-հա մա զարկ տվեց նաև հրա-
ցա նա կիր նե րի գուն դը։ Հո վա կիմ 
սրբա զանն օրհ նեց գե րեզ մա նի հողն 
ու խա չաձև թա փեց դա գա ղի վրա: 
Բո լոր դրո շակ նե րը խո նարհ վել էին։ 
Տ խուր հնչում էին սաղ մոս նե րը...

Դա վիթ Բե կը գե րեզ ման ի ջավ՝ 
իր ետ ևից թող նե լով ան կա խութ յան 
հա սած, միա կամ ու միա բան հայ 
զո րա պետ նե րի մի խումբ ու բո վան-
դակ հայ ժո ղովր դից ա զա տութ յան և 
խա ղա ղութ յան պտուղ նե րը վա յե լող 
մի փոք րիկ, բայց հե րո սա կան հատ-
ված։

Երբ վե րա դառ նում էին հանգս-
տա րա նից, ար դեն մութն ըն կել 
էր: Հան կարծ մի զար մա նա լի վառ 
աստղ պոկ վեց տե ղից ու երկն քի կա-
պույտ շեր տի վրա հրե ղեն գիծ քա-
շե լով՝ գնաց, ըն կավ Կա պույտ ջիղ լե-
ռան ա տամ նե րի վրա... 

Ագուլիսի Թովմա 
առաքյալ 
վանքը
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Պ ատ մա կան վե պը պատ վա վոր տեղ 
է բռնում Րաֆ ֆու գրա կա նութ յան 
մեջ։ Ն րա հա մար անց յալն իր հի-

շա տակ նե րով լա վա գույն մի ջոցն է սթա փեց-
նե լու ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը, վա-
ռե լու հայ րե նա սի րութ յան ո գին. «Քրք րի´ր 
մի ազ գի հնութ յուն նե րը,– ա սում է նա, և մի 
գի շեր վա մեջ կզարթ նե նրա թմրած հո գին»։ 
Այս հա մո զու մով է, որ հո բել յա րը մե կեն ա վե-
լի գոր ծեր է նվի րել պատ մա կան անց յա լին։

«Դա վիթ Բե կը» նրա պատ մա կան վե-
պե րից լա վա գույ նը չէ ար վես տի կող մից, 
բայց կար ևո րա գույնն է հրա պա րա կա խո սի 
խրոխտ ձայ նով։ Ն յու թը՝ մո տիկ անց յա լից է, 
ուս տի և ա վե լի հու զիչ։ Դեմ քե րը ևս մեզ հա-
րա զատ են՝ խո սում են, դա տում հար ցեր, որ 
այժ մեա կան են, տա ռա պում են ցա վե րով, 
որ մերն են, գոր ծում են մեր սրտով։ Լե զուն՝ 
ա ռօր յա, հա սա րակ, ո ճը՝ պարզ, մերկ գրա-
կան սեթ ևե թան քից, շեշ տը՝ ազ դում և ան-
կեղծ, մտքե րը՝ վեհ, քա ջութ յան, հայ րե նա-
սի րութ յան, ա զա տութ յան գա ղա փար նե րը՝ 
հասց րած պաշ տա մուն քի բարձ րութ յան, 
հատ կութ յուն ներ են, որ գրա վիչ են, ըն դու-
նակ տպա վո րե լու, լա րե լու պա տա նի սրտե-
րը վսեմ զգա ցում նե րով։ Ա հա ին չու «Դա վիթ 
Բե կը» դեռ չէ փո շո տել և մ նում է ըն թեր ցա-
նութ յան սե ղա նի վրա։

Կես դա րուց ա վե լի է, որ հնչում է փո ղի 
նման ա զա տութ յո՜ւն, ա զա տութ յո՜ւն, որն 
ազ դել է սե րունդ նե րի վրա։ «Դա վիթ Բե կի» 
ե րե սը դար ձած է դե պի անց յա լը, բայց խո-
սում է ներ կա յի, ա պա գա յի հա մար։

Տես նենք ի՞նչ է տե սել անց յա լում և ի՞նչ է 
խո սում մեզ։

«Դա վիթ Բեկ» վե պը հիմն ված է ամ բող-
ջո վին մի գրքույ կի վրա, որ լույս տե սավ Ս. 
էջ միած նի տպա րա նից 1871 թվին Ար գար 
Գու լա միր յա նի ջան քով։ Գր քույ կի վեր նա գիրն 
է՝ «Դա ւիթ ԲԷկ, պատ մու թիւն Դա ւիթ Բէ կին և 
պա տե րազ մացն Հա յոց Խա փա նու որք ե ղեն 
ընդ դէմ Թուր քաց ի մե րում ժա մա նա կի, այն է 
յա մի տեառն 1722 և Հա յոց 1171»։

Այս հրա տա րա կութ յան առ թիվ Րաֆ ֆին 
նկա տում է, որ «նրա հե ղի նա կը մինչև այ սօր 
մնում է ան հայտ, ձեռ քից ձեռք անց նե լով հե-
ղի նա կի ա նու նը եղծ վել է։ Ես ան տե ղի եմ հա-
մա րում խո սել այդ մա սին, միայն կհի շեց նեմ 
հայ կա կան ա ռա ծը՝ «գո ղը գո ղից գո ղա ցավ, 
Աստ ված տե սավ՝ զար մա ցավ» («Խամ սա յի 
մէ լի քութ յուն նե րը»)։

Ափ սոս, որ Րաֆ ֆին գաղտ նիք է պա հել 
իր կաս կած նե րը։ Արդ յոք կար ծո՞ւմ էր, որ 
Գու լա միր յա նի հրա տա րա կութ յու նը պատ-
կա նում է Հա սան-Ջա լալ յա նի գրչին։ Կա րա-
պետ վար դա պետ Շահ նա զար յան ցը ևս գ րի 
է ա ռել Դա վիթ Բե կի պատ մութ յու նը 1840 
թվին, երբ Տաթ ևի վան քի ա ռաջ նորդ էր։ «Ո՞ր 
հա յը չէ լսել, - գրում է նա, - Դա վիթ Բեկ Ս յու-
նե ցու գո վա նի գոր ծե րը, որ իր ազ գի ա զա-
տութ յան սի րով վառ ված՝ փոր ձեց թո թա փել 
մեր եր կի րը օ տար լծից։ Ես թշվա ռա կանս, 
որ 16 տա րի ա ռաջ կո խում էի քա ջե րի ար-
յու նով ո ռոգ ված եր կի րը և աչ քիս ա ռաջ էին 
Հա լի ձո րի, Կա պա նի, Բա ղա բեր դի ա վե րակ-
նե րը, որ պես ցա վա գին հի շա տակ ներ մեր 
նախն յաց աշ խար հա շեն ջան քե րի և ն րանց 
հան գած փառ քի, սի րում էի նստել Պեխ գյու-
ղի ալ ևոր բևեկ նի նե րի հո վա նու տակ և լ սել 
հար յու րամ յա Ս տե փան նոս ա վագ քա հա-
նա յի պատ մած նե րը։ Ս տե փան նո սը թոռն էր 
Պա լի, Դավ թի կտրիճ նե րեն մե կի։ Դավ թի քա-
ջա գոր ծութ յանց ստույգ պատ մութ յու նը գրի 
ա ռի և դ րի Ս. էջ միած նի Մա տե նա դա րա նը 
Հով հան նես եպսկ. Շահ– Խա թուն յա նի ձեռ-
քով»։ Կա րա պետ վար դա պե տը ցավ է հայտ-
նում, որ իր գոր ծը ան հետ կո րավ էջ միած-
նում. «Ա հա գին զե րօ մի ե կուլ զայն և ան հետ 
ա րար առ յա ւի տեան»։

Րաֆ ֆու խորհր դա վոր ակ նար կը գու ցե 
վե րա բե րում է Կա րա պետ վար դա պե տի կո-
րած աշ խա տութ յան։ Ե թե այս է նրա կաս-
կա ծը, ան հիմն է։ Րաֆ ֆին ու շա դիր չէ ե ղել 
Գու լա միր յա նի հրա տա րա կութ յան խո րագ-
րին՝ ուր աս ված է. «Զորս ե տուն գրել, որք ի 

սկզբա նէ մինչև ցվախ ճան յա ռա ջա դէմ լեալք 
էին յա մե նայն պա տե րազ մունս և ա կա նա-
տես ի րացն ե ղե լոց, այ սինքն Ս տե փան նոս 
Վր դա նի սեան, որ ի տա նէն էր Շա հու մեան, 
ի գա ւա ռէն Փոքր Սիւ նեաց, և յա ւա նէն Եկ-
տաս տա նաց, և այլ ո մանք ընդ նմա,... վար-
դա պե տի...»։

Հա վա նո րեն ընդգ ծած վար դա պետ բառն 
է, որ տե ղիք է տվել մեր վի պագ րի կաս կա-
ծան քին։ Հայտ նի է, որ ծած կա նուն վար-
դա պե տը հայր Ղու կաս Ս տե փա նեան Սե-
բաս տա ցին է, Մ խի թա րի ա շա կեր տը։ Նա է, 
որ գրի է ա ռել ինչ որ պատ մել է Ս տե փան-
նոս Վր դա նիս յան Շա հում յա նը, Դա վիթ Բե-
կի գոր ծա կից նե րից մե կը, այն ան ձը, ո րին 
Րաֆ ֆին խիստ հար գի տեղ է հատ կաց րել 
իր վե պի մեջ: Շա հում յան ըն տա նի քը մե լի-
քա կան ծա գում չու ներ, հա կա ռակ Րաֆ ֆու 
կար ծի քին։ Առևտ րա կան տուն էր։ Ս տե փան-
նո սի հո րեղ բայր նե րը՝ Ոս կան և Հայ րա պետ 
հաս տատ ված էին Վե նե տիկ 1650 թվա կան-
նե րից ի վեր։ Դա վիթ Բե կի շար ժու մից հե տո 
Ս տե փան նո սը տե ղա փոխ վում է Վե նե տիկ և 
պա րա պում առևտ րով։ Վե նե տի կի Ս. Խաչ 
ե կե ղե ցու ե րես փո խան է ե ղած 1743 թվին։ 
Ա մուս նա ցել է Ռո զալ դա ա նու նով օ րիոր դի 
հետ, որ Պոլ սի հայ ըն տա նի քից էր և ու նե-
ցել է զա վակ ներ, ո րոն ցից վեր ջի նը մե ռած է 
1783 թվա կա նին։ Ս տե փան նո սը Վե նե տիկ է 
ե կել 1734 թվից ա ռաջ։ Այս թվին նա ար դեն 
Վե նե տիկ էր և մաս նակ ցել է մի հան գա նա-
կութ յան, ինչ պես եր ևում է Ս. Խա չի դի վա-
նի մի գրութ յու նից։ 1757 թվին սնան կա ցել 
է և մե ռել կա րո տութ յան մեջ։ Ս տե փան նոս 
իր եր կու ազ գա կան նե րի հետ մի խո րան է 
կա ռու ցել Վե նե տիկ Ս. Ղա զա րի վան քում և 
սե ղա նի ա ռաջ՝ մի դամ բա րան ի րենց տոհ-
մի հա մար, ուր ար ձա նագ րութ յան մեջ կար-
դաց վում է նաև Ս տե փան նոս Շա հում յա նի 
ա նու նը, ինչ պես հայտ նում է հայր Ղ. Ա լի շան 
«Սի սա կա նի» մեջ։

Ղու կաս վար դա պե տը վախ ճան վել է 
1751 թվին, ու րեմն պատ մութ յու նը գրված է 
այս թվից ա ռաջ։ Ս տե փան նոսն ար դեն Վե-
նե տիկ էր 1734 թվին և հա վա նո րեն թո ղել էր 
պա տե րազ մի դաշ տը 1730 թվին՝ Մ խի թար 
սպա րա պե տի սպա նութ յան տա րին, ո րով 
վեր ջա ցավ շար ժու մը։ Մեզ հա սած պատ-
մութ յու նը թե լադր ված և գր ված է հետ ևա-
պես 1730-1751 տա րեշր ջա նին, և ա ռա վել 
սկիզ բը, քան վեր ջը։ Այս տե ղե կութ յուն նե րը 
պետք են, քա նի որ Ս տե փան նո սից է ծա գում 
վե պի պատ մա կան նյու թը և ս րա ար ժե քը 
ո րո շե լու հա մար կար ևոր է ու նե նալ պատ-
մո ղի ինք նութ յան վկա յա գի րը։ Շա հում յա նը 
հա վա տաց նում է, որ Դա վիթ Բե կին մո տիկ 
և սի րե լի անձ էր և ինքն էր՝ Ս տե փան նո-
սը, գոր ծի նա խա ձեռ նո ղը։ Գու լա միր յա նի 
գրքույ կը ներ կա յումս շատ հազ վագ յուտ է և 
ան մատ չե լի լայն հա սա րա կութ յան, ուս տի 
ա վե լորդ չենք հա մա րում տալ նրա ամ փոփ 
բո վան դա կութ յու նը նախ քան նրա քննութ-
յան անց նե լը։

Շա հում յա նի պատ մե լով, 1721 թվին լեռ-
նա կան նե րը աս պա տա կում են Շա մա խի 
և Գան ձակ քա ղաք նե րը և մեծ վնաս հասց-
նում ժո ղովր դին։ Լու րը հաս նում է Ղա փան և 
շ փո թում ազ գաբ նակ չութ յա նը. հայ և պար-
սիկ (ի մա՛ թուրք) կորց նում են փո խա դարձ 
վստա հութ յուն, դա դա րում է երթ ևե կութ յուն։ 
Ս տե փան Շա հում յան թող նում է հայ րե նի 
Վանք գյու ղը և անց նում Սի սա կան (ի մա՛ Սի-
սիան), մտա ծե լով գնալ Մծ խեթ՝ վրաց իշ խա-
նաց իշ խան Շահ նա վա զի մոտ և խնդ րել մի 
ա ռաջ նորդ Ղա փա նի հա մար։ Այս նպա տա-
կով նա հո րի նում է մի թուղթ, ստորև շա րում 
Ղա փա նի 50 տա նու տեր նե րի ա նուն նե րը և 
կն քում կեղծ կնիք նե րով։

Ին չո՞ւ էր պետք այս դի մու մը։ Ս տե փան 
պա տաս խա նում է, որ շարժ ման գլու խը ե թե 
տե ղա ցի մե կը լի ներ, ապս տամբ կնկատ վեր 
պար սից կող մից, մինչ դեռ Շահ նա վազ զո-
րա վար էր և կա րող էր զո րագ լուխ նշա նա-
կել։ Շահ նա վազ հանձ նա րա րում է Ս յու նե ցի 
Դա վիթ Բե կին։ Դա վի թը գա լիս է Ուչ թե փե, 
ուր ա ռա ջին բա խումն է ու նե նում ղա րա չոռ-
լու կոչ ված թուր քե րի հետ և ա պա օ թու զի քի, 
այ սինքն՝ 32 ա նու նով թուրք ցե ղի հետ։

Ուչ թե փե մի սա րա հարթ է Գո րի սից արև-
մուտք, Հա լի ձո րի վեր ևը, հայտ նի սոս կա-
լի փո թո րիկ նե րով։ Աբ րա համ Կ րե տա ցին 
քրդա կան ցեղ է կար ծում ղա րա չոռ լուն։ Բայց 
իս կա պես ո՛չ թուրք են և ո՛չ քուրդ, այլ այն 
ինչ այժմ է կոչ վում՝ թա րաք յա մա, այ սինքն՝ 
թուրք մեն (թա րաք յա մա ա րա բա կան հոգ-
նա կի ձևն է թուրք մեն բա ռի)։ Ղա րա չոռ լու և 
օ թու զի քի ցե ղե րի ձմե րոցն է Կու րի դաշ տե-
րը, որ տե ղից ա մա ռը չվում են ի րենց հո տե-
րով դե պի Զան գե զու րի և Սի սիա նի լեռ նե րը 
և հաս նում մինչև Դա րա լագ յազ։

Ա ռա ջին հար վա ծը ու րեմն Դա վիթ Բեկ 
հասց նում է քոչ վոր նե րին։ Հետև յալ տա րի 
նույն պի սի ընդ հա րում է ու նե նում այն թա-
րաք յա մա նե րի հետ, կամ ինչ պես ճիշտ ան-
վան ված է մեր աղբ յուր նե րում՝ թուրք մեն-
նե րի հետ, ո րոնք Բար կու շա տի կող մե րից 
բարձ րա նում են Ղա զանգ յոլ և Գազ բել լեռ նե-
րը անց նե լու ա մա ռը։

Այս լեռ նե րը պա տում են Տաթ ևը հա րա-
վից և որ պես հսկա յա կան պատ նեշ բա ժա-
նում Տաթ ևի շրջա նը Ղա փա նից։ Ու րեմն 
երկ րորդ հար վա ծը ևս  ուղղ ված էր քոչ վոր-
նե րի դեմ, ա ռա ջի նը՝ Զան գե զու րի, երկ րոր-
դը՝ Ղա փա նի, խաշ նա րած քոչ վոր նե րի դեմ, 
ո րոնք մինչև այժմ էլ մեծ պա տու հաս են հայ 
ժո ղովր դի և երկ րի հա մար, քայ քա յում են 
տնտե սութ յու նը, վտան գում ա պա հո վութ յու-
նը որ պես ա վա զա կութ յան և ա վե րա ծութ յան 
ա հա վոր բու ծա րան։

Ուչ թե փեից Դա վի թը իջ նում է Շն հեր, որ 
Ո րոտն գե տի ա փին է, Տաթ ևի դե մու դեմ։

Տաթև չի գնում, ո րով հետև տե ղի մե լի-
քը, որ նույն պես Դա վիթ էր կոչ վում, հա մա-
կիր չէր Դա վիթ Բե կին։ Տաթ ևում հնուց ի վեր 
միայն մի ազն վա կան տոհմ կա, այդ հռչա-
կա վոր Օր բել յան տունն է։ Մե լիք Դա վի թը 
ան տա րա կույս Օր բել յան նե րից էր։ Դա վիթ 
Բե կին հա մա միտ չէին նաև Հա լի ձո րի մե լիք 
Փար սա դա նը, Ե րից վա նի կի մե լիք Ֆ ռանգ-
յու լը, Ա գու լի սի մե լիք Մու սին և ու րիշ նե րը, 
ո րոնց ա նուն նե րը չեն հիշ ված։

Մե լիք Դա վիթն ընկ նում է Դա վիթ Բե կի 
ձեռ քը և գլ խատ վում Շն հե րում։ Մե լիք Փար-
սա դա նը ևս բռն վում է իր փե սա Տեր Ա վե տի-
քի հետ և բանտ նետ վում։ Ա զատ վում է մի 
դիպ վա ծով, որ ար ժա նի է հի շա տա կութ յան 
ու րիշ նկա տու մով։ Սղ նա խից զա լիս է Գու գա-
րաց վոց պետ Հով հան նե սը 56 հա զար զոր-
քով, զա լիս է պա շա րում Ո րոտն բեր դը, բայց 
չի կա րո ղա նում առ նել, թող նում մեկ նում է 
Շն հեր, ուր ա զա տում է բան տարկ յալ մե լիք 
Փար սա դա նին և Տեր Ա վե տի քին ու ղրկում 
Դավ թի մոտ։ Ին քը մտնում է Տաթև, հափշ-
տա կում Դա վիթ Բե կի գան ձե րը և հե ռա նում։

Դժ վար է հաս կա նալ այս ան հե թեթ զրույ-
ցի ծա գու մը։ Վ րաց աղբ յուր նե րը Խամ սա յի 
մե լիք նե րին կո չում են սո վո րա բար Սղ նա խի 
մե լիք ներ։ Խամ սա ա նու նը նրանց ան ծա-
նոթ է։ Գու գա րա ցի՝ Ղու կաս վար դա պե տի 
են թադ րութ յունն է, որ նե րել կա րե լի էր, ե թե 

Գար գա րա ցի ա սեր, հա մա ձայն Խո րե նա ցու 
գոր ծա ծութ յան։ Թ վում է, թե Հով հան նեսն 
այն Ա վանն է, մի նը չորս կտրիճ ե րի տա-
սարդ նե րեն, որ զեն քով դի մադ րե ցին լեռ նա-
կան նե րին Ջ րա բեր դում։ Հա վա նա կան է, որ 
Ա վա նը ու ղեկ ցած լի նի Դա վիթ Բե կին կամ 
լու րեր տա րած ված լի նեին, թե Խամ սա յի 
երկ րից օգ նութ յուն պի տի գար նրան։ Ս տե-
փան Շա հում յա նը թեթ ևա միտ է գտնվել հա-
վա տա լով, որ հա յե րը 56 հա զար զորք կա րող 
էին ու նե նալ այդ ժա մա նակ նե րը։ Րաֆ ֆին 
ևս  անզ գու շութ յամբ այս տե ղից այն կլո րիկ 
թիվն է հա նել, թե հա յե րը Գան ձա կի մոտ 60 
հա զար մարդ ու նեին զեն քի տակ, ա վե լաց-
նե լով որ հրա մա նա տարն էր Դա վիթ Բե կը։ 
Հայտ նի չէ, թե ին չո՞ւ հա մար է գա լիս Հով-
հան նե սը և ին չո՞ւ է պա շա րում Ո րո տա նը 
և ոչ մի ու րիշ ամ րոց, ա վե լի կար ևոր և մոտ 
Դա վիթ Բե կին։ Զար մա նա լի է, որ Հով հան-
նե սը 56 հա զա րով չի զո րում գրա վել Ո րոտն, 
իսկ հա ջորդ տա րին Դա վիթ Բե կը մի քա նի 
հար յու րա կով դյու րավ տի րա նում է նույն 
բեր դին։

Վս տա հե լի տե ղե կութ յուն չէ, մա նա վանդ 
երբ պատ մողն ա վե լաց նում է, որ Նախճ վա-
նի խա նը, լսե լով Ո րոտն բեր դի ան կու մը, 
ար շա վում է Դա վիթ Բե կի դեմ մե ծա քա նակ 
զոր քով։ Դա վիթ Բե կը որ պես թե ա ռա ջա նում 
է ա ներկ յուղ նրա դեմ, ճա կա տում Նախճ վան 
գե տի ա փին, բայց պարտ վում է, կորց նում 
հա զար մարդ։ Իսկ հաղ թող խա նը դառ նում 
է իր տե ղը ա ռանց օգտ վե լու իր հա ջո ղութ-
յու նից և կոր ծա նե լու ընդ միշտ ըմ բոս տին։ 
Ս տե փան Շա հում յանն այս կե տում ևս, լա-
վա գույն դեպ քում, զոհ է ան հիմն լու րե րի։

Կռ վի դաշ տը տե ղա փոխ վում է Չավն-
դուր և Գե նուազ։ Դա վիթ Բե կի զի նա կից նե-
րից մե կը՝ Թո րո սը, հար ձակ վում է Չավն դու-
րի մի թուրք իշ խո ղի հո տի վրա, քեր փում 
եր կու հա զար ոչ խար և ս պա նում հո վիվ նե-
րին։ Չավն դու րի տե րը՝ ոմն Փա թա լի սուլ-
թան, իր եղ բոր՝ Ա ղա սի խա նի հետ ու զում 
են վրեժ առ նել և թեև ձեռ քի տակ ու նեն 12 
հա զար մարդ, նախ քան հար ձակ վե լը, դի-
մում են հար ևան Գե նուազ Լե վազ գյու ղի 
տեր Սա փի ղու լի թուր քին և ա ռա ջար կում 
միա սին գոր ծե լու։ Սա խո հե մութ յամբ մեր-
ժում է։ Եր կու եղ բայր նե րը գնում են Թո րո սի 
վրա։ Թո րո սը Հիշ կի տից 150 հո գի է առ նում, 
ճա նա պար հը կտրում և ջար դում 12 հա զար 
զոր քը և ք շում։ Հա ջորդ օ րը լե վազ ցի Սա փի 
ղու լին գա լիս է 300 հո գով Չափ նիս գյուղ (որ 
ակն հայտ նի սխալ է փո խա նակ եր ևի Ափ կի-
սի, ո րով հետև Չափ նիս Գե նուա զում չէ, այլ 
Ղա փա նում՝ Ա գա րակ գյու ղի մոտ) և իր կող-
մից ա ռա ջարկ է ա նում հար ևան Կաց գյու ղի 
թուրք տի րոջ՝ Միր զա Սա յի լին, որ միա սին 
ա վե րեն հայ Մանլև գյու ղը։ Սա յի լը չի հո ժա-
րում, և Սա փի ղու լին պարտ վում է Թո րո սից։ 
Սա յիլ լսե լով, որ Թո րո սը ա վե րել է ե րեք թուրք 
գյուղ, հար ձակ վում է Մանլ ևի վրա, բայց Թո-
րո սը սրան ևս փախց նում է։ Այս կրկնա կի 
հաղ թութ յու նից հե տո Թո րո սը թող նում է 
Պապ զո րա վա րին Գե նուազ և ին քը գնում է 
Չավն դուր։

Պարտ ված Սա փի ղու լին իր թուր քե րի 
հետ փախ չում է Օր դուար (Օր դու բադ) և 
այն տե ղից 500 հո գով գա լիս է մի հայ գյու ղի 
վրա և գե րի նե րով դառ նում Օր դուար։ Փո-
խա րե նը Պա պը ոչն չաց նում է Լե վա զի թուր-
քե րին, ա վա րը ղրկում Զ վար գյուղ և ին քը 
քաշ վում Վահ րա վա րա։ Դա վիթ Բե կը այն 
մի ջո ցին վեր ջաց նե լով Հա լի ձո րի բեր դի շի-
նութ յու նը, լսում է, որ Աս լա մազ ղու լի թուր-
քը զորք է հա վա քում իր դեմ Բու խու րու թա 
լեռ նե րի կող մը, ուր Զե վու բերդն է։ Դա վի-
թը սլա նում է այն տեղ, կան չում Թո րո սին և 
միա հա մուռ ա ժե րով, շնոր հիվ Տեր Ա վե տի քի 
քա ջասր տութ յան, գրա վում են բեր դը, կո տո-
րում չորս հա զար թուրք։ Բո խու րութ՝ Ս տե-
փան նոս Օր բել յա նի պատ մութ յա նը կցված 
հին ցու ցա կի Բե խո րոտ ա վա նի ա նունն է՝ 
Ձորք գա վա ռում, որն է բուն Կա պա նը։ Այս 
լե ռը բա ժա նում է Կա պա նը (բուն Ղա փա նը) 
Մեղ րիի շրջա նից։ Այս տեղ է Օխ չի գե-
տի ա փին Զե վու բեր դը։

Մ նում էր հար վա ծել գլխա վոր 

«Դավիթ Բեկ» վեպի պատմական հիմը և 
գաղափարախոսական արժեքը
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թշնա մուն, Չավն դու րի եր կու եղ-
բայր նե րին՝ Փա թա լի սուլ թա նին և 
Ա ղա սի խա նին, ո րոնք քաշ վել էին 

Բար կու շատ։ Դա վիթ Բե կին ըն կե րա-
նում է Ե րից վա նի կի մե լիք Ֆ րանգ յու լը։ ճա-
կա տը տե ղի է ու նե նում Եղ վարդ գյու ղի 
մոտ Բար կու շա տի գա վա ռում։ Դա վիթ Բե կը 
հաղ թե լու վրա էր, երբ մե լիք Ֆ րանգ յու լը նե-
տեց պատր վա կը և ան ցավ թշնա մու կող մը։ 
Հա յե րը՝ պարտ վե ցին, Թո րո սը ըն կավ պա-
տե րազ մում։ Ն րան հա ջոր դում է Նու բա րը։ 
Հաղ թող ներն ու զում են մտնել Չավն դուր, 
բայց չեն հա ջո ղում, հան դի պե լով Նու բա րի և 
Պա պի դի մադ րութ յա նը՝ հե ռա նում են ի րենց 
տե ղե րը։

Այ նու հետև Օր դուար փա խած մեզ հայտ-
նի Սա փի ղու լին, հետն առ նե լով օր դուար ցի 
Ղա զիօղ լի Շա հիս լա մօղ լի թուր քե րին, մտնում 
է Ա լանգ յազ լեռ նե րի կող մից Գե նուազ՝ ու-
րեմն Մեղ րի ձո րը։ Ութ հա զար մարդ ու նեին։ 
Պապն ու ներ միայն եր կու հա զար, սիրտ չի 
ա նում ճա կա տե լու, նա հան ջում է։ Դա վիթ 
Բե կը զայ րա ցած գա լիս է Դաշ տուն, 2800 
մար դով, հա լա ծում թուր քե րին և գլ խա տում 
Պա պին, ո րը չէր ե կել ներ կա յա նա լու ի րեն՝ 
Հիշ կիտ գյու ղի մոտ։ Երբ Դա վի թը հե ռա նում 
է, նույն թուր քե րը մեծ ու ժե րով, մոտ 12 հա-
զար, նո րեն հար ձա կում են գոր ծում, նույն 
Ա լանգ յա զի ճա նա պար հով մտնում Մեղ րու 
ձո րը։ Ա լանգ յա զը այն լեռ նաշղ թան է, որ բա-
ժա նում է Մեղ րին հար ևան Գող թա նից կամ 
Օր դուա րի (Օր դու բա դի) գա վա ռից։ Դա վիթ 
Բե կը վե րա դառ նում է 4000 մար դով, բայց 
կռվում է ա ռանց հա ջո ղութ յան և հե ռա նում 
Հա լի ձոր։ Թուր քե րը սիրտ ա ռած աս պա տա-
կում են գյու ղե րը։ Գա լիս են ու րիշ թուր քեր 
մինչև ան գամ Ղա րա դա ղից մոտ 18 հա զար 
մարդ։ Մեղ րի ցիք քա ջա պես պաշտ պան վում 
են, և ա զա տա րար է հան դի սա նում Ս տե փան 
Շա հում յա նը, ո րը սպան ված Պա պի հա ջորդ 
էր նշա նակ ված։ Թուր քե րը 11 հա զար զոհ են 
տա լիս, մնա ցած նե րը փախ չում են։

Մի տա րի ան ցած, երբ Եր ևա նի խա նի 
եղ բայ րը զոր քով գնում էր օգ նե լու իր եղ բո-
րը, որ պա շար ված էր Եր ևա նում օս ման ցի-
նե րից, հաս նում է Օր դուար քա ղա քը, ուր 
տե ղա ցի մահ մե դա կան նե րը գան գատ վում 
են մեղ րե ցի նե րի դեմ։ Խա նը լսե լով, որ օր-
դուար ցիք են ե ղել նա խա հար ձակ, պատ-
ժում է Սա փի ղու լի թուր քին իր ըն կեր նե րով 
և ան պարտ ար ձա կում հա յե րին։

Վեր ջին դրվագն է Խո տա նան գյու ղի կռի-
վը Փա թա լի սուլ թա նի դեմ։ Մ խի թար սպա-
րա պե տը գժտված լի նե լով Դա վիթ Բե կի հետ, 
չի մաս նակ ցում կռվին, և հա յե րը հաղթ վում 
են։ Շա հում յա նը գե րի է ընկ նում և փրկ վում 
է մի բա րե սիրտ թուր քի օգ նութ յամբ։ Վի րա-
վոր վում է մե լիք Փար սա դա նի որ դին՝ Բա լին 
և դժ վա րութ յամբ հաս նում է Հա լի ձոր։

Ս րա նով վեր ջա նում է Դա վիթ Բե կի 
պատ մութ յան այն մա սը, ո րը նյութ է ծա ռա-
յել «Դա վիթ Բեկ» վե պին։ Պատ մութ յան երկ-
րորդ մա սը վե րա բե րում է օս ման ցի նե րի դեմ 
վա րած կռիվ նե րին, ո րը մեր խնդրից դուրս է։ 
Րաֆ ֆին թարգ մա նել է գրա բա րից այդ մա-
սը և դ րել իր վե պի վեր ջը, որ պես հա վաս տի 
պատ մութ յուն։ Ս րա քննութ յու նը մեր նյու-
թին չի վե րա բե րում։ Շա հում յա նի պատ մա-
ծին կցված է մի ցու ցակ, որ պա րու նա կում 
է Դա վիթ Բե կի զի նա կից նե րի ա նուն նե րը և 
ո րը ա վե լորդ չենք հա մա րում բե րել ամ բող-
ջա պես։

Դա վիթ Բե կի զո րա վար ներ՝ Մ խի թար, 
Մեծ Գեոր գի, Հով հան նես, Բան դուր, Զա քա-
րիա իշ խան, Պա յին դուր իշ խան, Ավ թան դիլ, 
Փոքր Գեոր գի, Ծա տուր, Ղա րագ յոզ, Թա-
դեոս, Ե ղիա զար, Հա րութ յուն։

Շն հեր՝ Պա յին դուր զո րա պետ, Պա լի զո-
րա պետ, Մի նաս, Ս տե փան նոս և 550 զին-
վոր։

Տաթև՝ Ղի ջի, Այ տե մին, Ե սա յի, Տի րա ցու, 
Սի մեոն և 400 զին վոր։

Հա լի ձոր՝ մե լիք Փար սա դան՝ 250 զին վոր 
և Տեր Ա վե տիք՝ 468 զին վոր։

Չավն դուր՝ Թո րոս, Պա յին դուր, Նու բար, 
Վար դան, Փար սա դան, Թով մաս, Թու րինջ, 
Հով հան նես և 2000 զին վոր։

Կա լեր՝ Պապ, 700 մար դով, հա ջոր դը՝ Շա-
հում յան։

Մեղ րի՝ Կոս տան դին, Հով հան նես, Սա-
րին, Ա ռա քել և 400 (ո՛չ 4000) մարդ։

Որ դիք Մա ղա Ջու ղին Տի լեն չի մա կան-
վան յալ՝ 400 մարդ։

Սի սա կա նի զո րա վա րը՝ 500։ Մե լիք Ղու-
ջու և 200 զին վոր։

Ավ շա րե րեց, որ կո չի Գաս պար, 250 մար-

դով։
Պա ղա բերդ՝ Ա դամ զո րա վար, 150 մար-

դով։
Կուլ բերդ՝ Ղա զար, 110 մար դով։
Շի վա նի ձոր՝ Սար գիս զո րա վար, 250 

մար դով։
Ս տե փա նի ա վան դած պատ մութ յու նը 

բա վա կա նին խառ նակ է։ Ին քը՝ ան վարժ 
պատ մող, Ղու կաս վար դա պե տը՝ վարժ գրող, 
միա սին աշ խա տե լով շատ բան շփո թել են, 
չա փա զանց րել և եր բեմն գայլ վա հան յան 
գույն տվել՝ խախ տե լով ըն թեր ցո ղի վստա-
հութ յու նը։

Ս տե փա նը Եկ դաս տա գյու ղից էր, որ 
գտնվում էր Կա լեր և Վանք գյու ղե րի մոտ՝ 
Մեղ րի գե տի վե րին հով տում։ Ու րեմն Ս տե-
փա նը մեղ րե ցի էր, այ նինչ ի րեն ղա փան-
ցի էր հա մա րում։ Նա լավ տեղ յակ է ինչ որ 
ան ցել են ի րեն հայ րե նի Մեղ րու շրջա նում, 
բայց բա վա կա նին ծա նոթ չէ այդ շրջա նից 
դուրս կա տար ված դեպ քե րին։ Դավ թի գոր-
ծու նեութ յան տե ղե կագ րութ յու նը պետք է 
գի տե նալ, որ պես զի կա րե լի լի նի չա փել նրա 
վա րած կռիվ նե րի կշի ռը։ Մեղ րու շրջա նը 
կամ մա հա լը, ինչ պես ժո ղո վուրդն է ա սում, 
հին Ար ևիքն է հա մա նուն գե տի հով տում, 
ո րի ար ևել յան լեռ նոտ մա սը և եր բեմն ամ-
բողջ գա վա ռը կոչ վում է Գե նուազ։ Ս րան կից 
է Չավն դուր՝ Օխ չի գե տի մի ջին հով տում հին 
Կով սա կան գա վա ռի մի մա սը։ Նույն Օխ չի 

գե տի վե րին հո վի տը կազ մում է բուն Ղա-
փան, հին Կա պան, ա վե լի հին՝ Ձորք։ Ե ճամ-
սան գե տա կից, որ Օխ չիի ճյուղն է, մինչև 
Բար կու շատ գե տը հնում կոչ վում էր Բաղք, 
իսկ այժմ այս ևս կ րում է Ղա փան ա նու նը 
և հայտ նի է հռչա կա վոր պղնձա հան քե րով։ 
Բար կու շատ է կոչ վում Ո րոտն գե տի ստո-
րին հո սան քը։ Ինչ վե րա բե րում է Զան գե զուր 
գա վա ռին, այդ Գո րի սի շրջանն է, Հա լի ձոր, 
Շն հեր, Խն ձո րեսկ գյու ղե րով։ Ա նու նը հին 
Ձա գե ձո րի թուր քա կան ար տա սա նութ յունն 
է։ Սի սիա նը՝ Ղա փա նից արև մուտք, կենտ-
րոն ու նե նա լով այժմ յան Սի սիան ա նու նով 
թուրք գյու ղը, Բռ նա կոթ, Ախ լա թիան, Ղա րա-
քի լի սե, բո լո րը Ո րոտն գե տի ա վա զա նում։ 
Ռուս նե րը միաց րին հի շածս գա վառ նե րը և 
մի վար չութ յուն կազ մե ցին։ Եվ ո րով հետև 
այս վար չա կան միութ յան կենտ րո նը Ձա գե-
ձո րի Գո րիսն է, ուս տի և Զան գե զուր կո չե ցին 
ամ բողջ միութ յու նը։ Սա կայն տե ղա ցի նե րը 
զա նա զա նում են հին սո վո րութ յամբ և չեն 
շփո թում միմ յանց հետ Զան գե զուր, Ղա փան, 
Սի սիան, Մեղ րի, Ա գու լիս (տե՛ս կից քար տե-
զը, ուր նշա նակ ված են գլխա վոր կե տե րը 
կռվի դաշ տի)։

Գոր ծի նա խա ձեռ նութ յու նը Ս տե փա-
նը վե րագ րում է ի րեն։ Այս կե տը ա վե լի քան 
կաս կա ծե լի է։ Ս տե փա նը ի րեն հանձ նա րա-
րում է որ պես մի անձն, «որ էր սի րե լի յաչս 
Դաւ թի վասն ազ նուա կա նու թեան և քա ջու-
թեան»։ Բայց մեծ դեր չու նի պա տե րազմ նե րի 
մեջ և չէ հաշ վում նշա նա վոր զո րա վար նե րի 
թվում։ Դա վիթ Բե կը զո րագ լուխ է նշա նա կում 
Կա լեր գյու ղի շրջա նում, որ Ս տե փա նի հայ-
րե նիքն էր, ոչ թե Ս տե փա նին, այլ տե ղա ցի 
մի ու րի շին՝ Պապ ա նու նով։ Վեր ջինս ինչ-ինչ 
գաղտ նի ո րո գայթ նե րի զոհ է գնում, մահ վան 
դա տա պարտ վե լով Դա վիթ Բե կի կող մից, 

միայն այն ժա մա նակ հա ջորդ է նշա նակ վում 
Ս տե փա նը։ Ե թե Ս տե փա նը լի ներ մեծ խոր-
հուր դի հղա ցո ղը, Դա վիթ Բե կը նրան իր մոտ 
կպա հեր իբրև մեր ձա վոր գոր ծա կից։

Ո՞վ էր Շահ նա վազ իշ խա նը և ի՞նչ գործ 
ու ներ նրա մոտ Դա վիթ Բե կը։ Շահ նա վազ 
վե րա նու նով հայտ նի են ե րեք թա գա վոր. 
Վախ թանգ V (1658– 1676), իր որ դին՝ Գեոր-
գի XI (մե ռած 1709 թվին), և Բա կար, որ դի 
Վախ թանգ VI–ի։ Վախ թանգ ըն դու նեց իս-
լա մը և ն շա նակ վեց թա գա վոր Վ րաս տա նի 
1716 թվին, ըստ վկա յութ յան ժա մա նա կա կից 
պատ մա գիր նե րի՝ Ս. Չ խեի ձեի, և Վա խուշ-
տի։ Բայց շա հը նրան կո չեց այլ ծա ռա յութ յան 
Խո րա սա նի կող մե րը և իշ խա նութ յու նը տվեց 
Բա կա րին, որ նույն պես կրո նա փոխ ե ղավ և 
ըն դու նեց շա հից Շահ նա վազ ա նու նը նույն 
1716 թվին։ Բա կա րը իշ խեց մի միայն եր կու 
տա րի (1716-1718)։ Հայ րը՝ Վախ թան գը վե-
րա դար ձավ Պարս կաս տա նից և ս տանձ նեց 
իշ խա նութ յու նը 1719 թվին և մ նաց գա հի 
վրա մինչև 1724 թի վը։

Արդ այս ե րեք շահ նա վազ նե րից և ոչ մե-
կը կա րող է լի նել այն հա մա նուն իշ խա նը, 
ո րին դի մած լի ներ Ս տե փան Շա հում յա նը։ 
Դի մու մը կա տար ված է լեզ գի նե րի ար շա-
վան քից հե տո, ո րը տե ղի ու նե ցավ 1721 
թվի օ գոս տո սի 15-ին և տ ևեց մինչև ա շուն, 
և նո րեն կրկնվեց 1722 թվի գար նան մարտ 
և ապ րիլ ա միս նե րը, և այս ան գամ ա վե-

րե ցին նաև մե լիք նե րի հո ղե րը։ Նույն 1722 
թվա կա նին Դա վիթ Բեկն ար դեն գոր ծի էր։ 
Հետ ևա պես Ս տե փան Շա հում յա նը պետք է 
վրաց թա գա վո րին ներ կա յա ցած լի նի 1721 
թ. վեր ջե րը կամ 1722 թ. սկիզբ նե րը։ Այս պա-
հին Վ րաս տա նի թա գա վորն էր Վախ թան գը, 
ո րով Շա հում յա նի հի շած Շահ նա վա զը չի 
կա րող լի նել ո՛չ Գեոր գի Շահ նա վա զը, մե ռած 
1709 թվին, ինչ պես սխալ մամբ նույ նաց րել է 
Րաֆ ֆին և ո՛չ էլ Բա կար Շահ նա վա զը։ Րաֆ-
ֆին մի ու րիշ տեղ հայտ նում է, որ Վախ թանգ 
թա գա վո րը ևս կ րում էր Շահ նա վազ տիտ-
ղո սը, որ ձրի են թադ րութ յուն է, Շա հում յա նի 
սխալ վկա յութ յունն ար դա րաց նե լու հա մար։

Հար կավ, Բա կար Շահ նա վա զը կա րող 
էր Շա հում յա նին ըն դու նած լի ներ որ պես իշ-
խա նազն։ Սա կայն ճիշտ 1722 թվին Բա կա-
րը ա վե լի հա կա մետ էր դե պի պար սիկ նե րը, 
քան իր հայր Վախ թան գը՝ իր ռու սա կան թե-
քու մով։ 1722 թվին աղվան նե րը ջար դե ցին 
պար սիկ նե րին Գ յուլ նա բա դի ճա կա տում և 
պա շա րե ցին Ս պա հա նը։ Շա հի որ դին՝ Թահ-
մաս պը հա զիվ ճո ղոպ րեց և շահ հռչա կեց 
ի րեն Ատր պա տա կա նում իր հոր սպա նութ-
յու նից հե տո։ Պար սից շա հը պա շար ված 
Ս պա հա նում դի մեց Վախ թան գին և Բա-
կա րին, մեծ պաշ տոն ներ ա ռա ջար կե լով, 
որ պես զի գան օգ նութ յան ընդ դեմ աղվան-
նե րին։ Բա կա րը պատ րաստ էր հար գե լու 
շա հի խնդի րը, բայց Վախ թան գը ար գե լեց, 
ո րով հետև հույս ու ներ, որ ռուս նե րը շու տով 
պի տի գան և թո թա փեն պարս կա կան լու-
ծը։ Վախ թան գը գաղտ նի հա րա բե րութ յան 
մեջ էր Պե տեր բուր գի ար քու նի քի հետ։ Վեր-
ջին թղթով Պետ րոս Մե ծը խոս տա ցել էր լի-
նել Շա մա խի 1722 թվի հոկ տեմ բեր ամ սին։ 
Վախ թան գը հրա ման էր ստա ցել շա հից, 
ել նել ընդ դեմ լեզ գի նե րի։ 1722 թվի մա յիս 

ամ սին լեզ գի ներն ա ռանց դի մադ րութ յան 
քաշ վե ցին, և Վախ թան գը վե րա դար ձավ 
Թիփ լիս։ Սեպ տեմ բեր ամ սին նո րեն ե կավ 
Գան ձակ, որ պես թե լեռ նա կան նե րի աս-
պա տա կութ յա նը վերջ դնե լու հա մար, բայց 
ի րա կա նում գաղտ նի հա րա բե րութ յան մեջ 
էր Պե տեր բուր գի ար քու նի քի հետ և Պետ-
րոս Մե ծից հրա հանգ էր ստա ցել պատ րաստ 
լի նել դի մա վո րե լու նրան Շա մա խում հոկ-
տեմ բե րի սկզբնե րին։ Գան ձա սա րի Ե սա յի 
կա թո ղի կո սը Վախ թան գի բա նա կում էր և 
տեղ յակ նրա ծրագ րե րին։ Ա հա ինչ է պատ-
մում Ե սա յին։ Վախ թան գը պատ վի րում է կա-
թո ղի կո սին գնալ «յեր կիրն մեր Ղա րա բաղ, և 
զ հա յա զուն զօրսն՝ որ գու մա րեալ կա յին անդ 
ի ձեռն մե լիք նե րաց, և չորս գլխա ւորք ե ղեալ 
ե րի տա սար դացն, ո րոց ա նուանքն են Ա ւան, 
Շ րուան, Շահ նի և Սա րու խան, որ և սո քա 
հա րիւ րա պետք և իւզ պա շիք կո չէին։ Սո քա 
ընդ մե լիք նե րացն Ղա րա բա ղու, զկնի ա ռա-
ջին դառ նա լոյն Վախ տան կին և խախ տե լոյ 
իշ խա նու թեան Պար սից, միա բա նեալ ընդ ին-
քեանս զա մե նայն քա ջա սիրտ և ա րիա կան 
և զօ րեղ ման կունս և ե րի տա սարդս տանս 
Ա ղուա նից, ըստ ին քեանց կազ մեալ էին զօրս 
բա զումս ա ւե լի քան զեր կո տա սան հա զար, 
և ամ րա ցեալք յա մուր վայրսն Ար ցա խու։ Ես 
այս պէս բա զում ա րիու թիւնս ցու ցեալ յերկ-
րիս մե րում։...

Այժմս լուեալ սմա զսո ցա նէ՝ շեշ տա կի ճե-
պով յղեաց զմեզ վասն առ ինքն ա ծե լոյ զնո-
սա կազմ զօ րօք։ Եվ ըստ հրա մա նին ե կեալ 
մեր յար դա րե ցաք զնո սա ըստ օ րի նի զօ րաց 
իշ խա նաց, վասն զի ան վարժք էին զին ւո րա-
կան սպա սա ւո րու թեանց և այս պէս բո վան-
դա կեալ զա մե նայն և իբ րև տասն հա զար 
արս ըն տիրս և սպա ռա զէնս»։

Նույն 1722 թվին գար նա նը լեռ նա կան-
նե րը մտան Մու ղա նի կող մից Դի զակ գա-
վա ռը, կո ղո պու տով ան ցան Վա րանդ, ուր 
մե լիք Բա ղի րը ըն ծա նե րով ըն դա ռա ջեց և 
ա զատ պա հեց իր եր կի րը ա վե րու մից։ Մինչ-
դեռ Խա չե նը Դի զա կի վի ճակն ու նե ցավ, իսկ 
Ջ րա բեր դում՝ ժո ղո վուր դը քաշ վեց լեռ նե րը 
և «ե րի տա սարդք ո մանք ընդ դի մա նա յին 
ևս և զբա ղումս հա րին ի թշնա մեաց»։ Ա հա 
այս ե րի տա սարդ նե րի կազ մա կեր պած ընդ-
դի մադ րութ յան մա սին է Ե սա յիի ակ նար կը, 
և նա խա ձեռ նող նե րը, ան տա րա կույս, նույն 
չորս ե րի տա սարդ ներն էին՝ Ա վան, Շր վան, 
Շա հին և Սա րու խան։ Հայ տասն հա զա րա-
նոց բա նա կը ներ կա յա նում է Վախ թան գին, 
որ ըն դու նում է մեծ սի րով և խ րա խու սա կան 
խոս քե րով՝ «Այ սու հե տև զօ րաս ջի՛ք և քաջ լե-
րո՛ւք իբ րև յոր դիս զօ րու թեան. և յուս տե քէ և 
յու մե քէ մի՛ երկն չի ցիք, զի ա հա հա սեալ է ժա-
մա նակ փրկու թեան քրիս տո նէից»։

Ա կա նա տես Ե սա յի կա թո ղի կո սը վկա յում 
է, որ Վախ թան գը բնա կան սեր ու ներ դե պի 
հայ ազ գը «և ոչ այն քան հա ւա տայր ազ գին 
իւ րոյ Վ րաց, որք միշտ նեն գա ւորք և խո րա-
մանկք են, վասն այն կա մեր զայս զօրս՝ մա-
նա ւանդ ազգս Հա յոց իւրն սեփ հա կա նե ցու-
ցա նել որ պես Տփ խի սե ցիք», այ սինքն՝ որ պես 
Թիփ լի սի հա յե րը։ Բա ցի դրա նից, Վախ թան-
գը, ո րով հետև սպա սում էր Պետ րոս Մե ծի 
գալստ յան, «կա մէր հայ և վրաց զօ րօք ճոխ 
և շքեղ ընդ ա ռաջ ե լա նել նմա»։ Վ րաց թա-
գա վո րը, իր կշի ռը բարձ րաց նե լու հա մար, 
ու զում էր ներ կա յա նալ կայս րին որ պես տեր 
երկ րի քրիս տոն յա տար րին, հայ և վ րա ցի։

Րաֆ ֆին, որ քա ջա ծա նոթ է Ե սա յի կա թո-
ղի կո սի պատ մութ յա նը և իր ձեռ քին ու նե ցել 
է մինչև ան գամ ա վե լի ըն դար ձակ օ րի նա-
կը, հնա րա վոր է գտնում ա սել, որ Ղա րա-
բա ղի մե լիք նե րի խնդրան քով է, որ Գեոր գի 
Շահ նա վա զը ու ղար կեց իր ծա ռա յութ յան 
մեջ գտնվող Դա վիթ Բե կին և թե Դա վիթ Բե-
կը ե կավ Ղա րա բաղ 1722 թվին, ժո ղո վեց 60 
հա զար զորք, զո րա պետ ներ նշա նա կեց մե-
լիք Ա վան խա նին և Ա վան միր զա յին և ին քը 
գնաց Ղա փան՝ Չավն դուր կոչ ված տե ղը, որ 
իր հայ րե նիքն էր։ Քիչ ստորև հայ տա րա րում 
է, որ հա յե րը և վ րա ցի նե րը սպա սում էին 
Պետ րոս Մե ծի գալստ յա նը, բա նակ զար կած 
Գան ձա կի մոտ և որ վրաց զոր քե րի հրա մա-
նա տարն էր Վախ թան գը, իսկ հա յոց զոր քե-
րի՝ Դա վիթ Բե կը: Այս բո լո րը հե ռու են ստու-
գութ յու նից։ Դա վիթ Բե կը Չավն դու րից չէր, 
և ո՛չ էլ Ս տե փան Շա հում յա նը նրան բե րավ 
Ղա րա բաղ, ա ռանց մե լիք նե րի որ ևէ մաս-
նակ ցութ յան։ 60 հա զար թի վը ա ռաս պել է։ 
Տե սանք, որ հայ զոր քը հաշ վում էր 10 հա զար 
մարդ և կազ մա կերպ ված էր Ե սա յի կա թո ղի-
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կո սի միջ նոր դութ յամբ և ո՛չ թե Դա վիթ Բե կի։ 
Ա վա նը ո՛չ խան էր և ո՛չ միր զա, այլ այն չորս 
կտրիճ ե րի տա սարդ նե րից մե կը, որ զեն-
քով լեզ գի նե րի դեմ ե լան։ Ո՞ր տե ղից է հա նել 
Րաֆ ֆին 60 հա զար թի վը, կտես նենք ստորև։

Մեր նպա տակն է պար զել, հաս կա նալ 
Դա վիթ Բե կի ապս տամ բութ յան մեր ձա վոր 
շար ժա ռի թը։ Շա հում յա նի տված բա ցատ-
րութ յու նը լուրջ չէ։ Լեզ գի նե րի ար շա վը չդի-
պավ Ս յու նի քին և չէր կա րող որ ևէ անդ րա-
դարձ ու նե նալ նրա վի ճա կի վրա։

Դա վիթ Բե կի գա լուս տը հետ ևանք էր 
Գան ձա կի մոտ կանգ նած վրա ցի և հայ զոր-
քե րի ակն կա լութ յուն նե րի։ Ինչ պես Ե սա յի 
կա թո ղի կոսն էր ու ղարկ ված մե լիք նե րի մոտ, 
նույն ա ռա քե լութ յամբ էլ ե կել էր Դա վիթ Բե կը 
Ս յու նիք՝ Վախ թան գի հրա հան գով։ Վ րաց ար-
քան հա վա տում էր ան վե րա պա հո րեն կայ-
սե րա կան խոս տում նե րին և պատ րաս տութ-
յուն էր տես նում պատ շաճ գոր ծակ ցութ յուն 
բե րե լու ռու սա կան զեն քին։ Նա վա յե լում էր 
հա յե րի կա տար յալ վստա հութ յու նը։ Րաֆ-
ֆին ար դար չէ, երբ Դա վիթ Բե կի բե րա նով 
շեշ տում է հա յի և վ րա ցու մեջ բուն դրած դա-
րա վոր ա տե լութ յու նը և անհ նար է գտնում 
եր կու ազ գե րի հա մե րաշխ գոր ծակ ցութ յու-
նը, ո րի հետ ևան քով Դա վիթ Բե կը բա ժան-
վում է Վախ թան գից, ա ռանց հայտ նե լու իր 
դի տա վո րութ յու նը։

Վի պա գի րը գտնվում է իր ա տե նի հայ-
վրա ցի հա րա բե րութ յան լար ված դրութ յան 
ազ դե ցութ յան տակ։ Այդ պես չէր մո տիկ անց-
յա լում։ Հայ և ռուս հա րա բե րութ յանց պատ-
մութ յան վե րա բեր յալ աշ խա տութ յանց մեջ 
բա վա կա նին չէ շեշտ ված և եր բեմն ան տես 
է ար ված այն դե րը, որ կա տա րել են վրա ցի-
նե րը։ Ս րանք մեզ նից դա րեր ա ռաջ են սկսել 
կո խո տել ռու սա կան դռնե րը, իս կա կան ջա-
տա գով ներ հան դի սա նա լով հյու սի սի մի ջամ-
տութ յա նը և մեզ էլ քա շե լով ի րենց հետ ևից 
բա րի հար ևա նութ յամբ։ Մեր օ րե րի վրաց 
հայ րե նա սեր նե րը, որ ե րա զում են ան ջատ վել 
Ռու սիա յից և կշ տամ բում են հա յե րիս «ռու-
սա սի րութ յու նը», մո ռա նում են, որ ե րեկ վան 
ի րենց հայ րերն են ե ղել մեր ռու սա սեր ու սու-
ցիչ նե րը։ Ե թե այժմ էլ գտնվեին ազն վա միտ 
վախ թանգ ներ, դժվար չէր լի նի գտնել բա րի 
հար ևա նութ յան հա մե րաշխ ու ղի ներ։

Դա վիթ Բե կի շար ժու մը գաղտ նի թե լե-
րով կապ ված էր Վախ թան գի քա ղա քա կա-
նութ յա նը։ Շա հում յա նը տեղ յակ չէ այս թե-
լե րին։ Դա վիթ Բե կը ե կել էր շո շա փե լու հո ղը, 
նա խա պատ րաս տե լու տե ղա կան ու ժե րը ի 
նպաստ և ի սպաս ռու սա կան հույ սե րի, ե կել 
էր թվում է թե պաշ տո նա կան ձևով և ոչ որ-
պես ապս տամ բութ յան ղե կա վար։ Շա հում-
յա նը գի տե, լսել է, որ Դա վի թը ապս տամբ 
չէ, ո րով հետև կարգ ված է «զօ րա ւոր Շահ-
նա ւա զի» կող մից։ Այս «զօ րա ւոր» բա ռը խուլ 
ար ձա գանք է այն պատ մա կան ի րո ղութ յան, 
որ Վախ թան գը նշա նակ վեց 1722 թվին շա-
հի հրա մա նով ընդ հա նուր պետ Ատր պա-
տա կա նի, Վ րաս տա նի և Հա յաս տա նի։ Շա-
հում յա նի տա րօ րի նակ մեկ նութ յու նը այլ 
ի մաստ չու նի, քան այն, որ վրաց թա գա վո րը 
ի րա վունք ու ներ Ս յու նի քի վրա և կա րող էր 
ղրկել այն տեղ հայտ նա պես մի պաշ տոն յա 
որ ևէ հանձ նա րա րութ յամբ՝ ա ռանց կաս կա-
ծի տե ղիք տա լու։ Այս բա նը հաս տատ վում է 
մի ու րիշ վկա յութ յամբ։ Րաֆ ֆին հրա տա րա-
կել է «Վ կա յա գիր Ուռ պե լեանց» վեր նագ րով 
մի թուղթ 1835 թվա կիր, բազ մա թիվ ստո-
րագ րութ յուն նե րով, ո րոնց մեջ կան պատ-
կա ռե լի ա նուն ներ՝ Սի մեոն ար քե պիս կո պոս 
Տաթ ևի, Բաղ դա սար մետ րո պո լիտ, Սար գիս 
ար քե պիս կո պոս Հա սան-Ջա լալ յան, մե լիք 
Մա նու չար Ուռ պել յանց Տաթ ևա ցի։ Դա վիթ 
Բե կի մա սին այս թղթի մեջ աս ված է. «Բ նա-
կիչք Սիւ նեաց ի 1722 ա մին գրե ցին զթուղթ 
ա ղա չանց առ Շահ նա ւազ իշ խանն՝ ա ռա քել 
զօ րա ւոր ոք, զի իշ խես ցէ ի վե րայ գա ւա ռին 
և յան դոր րու պա հես ցէ զ Հայս որք ի նմին»։ 
Ապս տամ բութ յան մա սին խոսք չկա։ Թուղ թը 
վկա յում է ինչ-ինչ ան ձե րի սե րու մը Դա վիթ 
Բե կից, եր ևի, Ռու սաց կա ռա վա րութ յա նը 

ներ կա յաց նե լու և այդ ան ձե րի ազն վա կան 
ծա գու մը հաս տա տե լու հա մար։ Ու րեմն 
տեղն էր հի շել, որ Դա վիթ Բե կը ար յուն է 
թա փել ռուս նե րի հա մար կռվե լով պար սիկ-
նե րի դեմ։ Սա կայն, ստո րագ րող նե րը այդ 
չեն ա սում, ո րով հետև նրանց գի տութ յամբ 
Դա վիթ Բե կը ե կած էր որ պես պաշ տոն յա 
կա ռա վա րիչ։ Բաղ դա սար մետ րո պո լի տը և 
Սար գիս ար քե պիս կո պոս Հա սան-Ջա լալ յա-
նը քաջ տեղ յակ էին Դա վիթ Բե կի գոր ծե րին, 
և ն րանց ստո րագ րութ յու նը ու շադ րութ յան 
ար ժա նի է գո նե այս կե տում։

Վախ թան գը սպա սում էր ռուս նե րին 
Գան ձա կում, աշ նա նը։ Ե թե ճիշտ է մեր են-
թադ րութ յու նը, որ Դա վիթ Բե կը Գան ձա կից 
է ե կել Ս յու նիք, գա լուս տը պի տի տե ղի ու նե-
ցած լի նի մո տա վո րա պես նույն ժա մա նակ-
նե րը, և հա վա նո րեն քոչ վոր նե րը են թարկ վել 
են նրա հար ձակ մա նը աշ նա նը՝ սա րից իջ-
նե լիս։ Եր ևա նը ըն կավ օս ման ցի նե րի ձեռ քը 
1724 թվի հոկ տեմ բե րի 1-ին։ Եր ևա նի խա-
նի եղ բայ րը ան ցած պետք է լի նի Օր դուա-
րից հետ ևա պես այդ մի ջոց նե րը։ Այս պի սով, 
Դա վիթ Բե կի կռիվ նե րը տևել են 1722 թվի 
աշ նա նից մինչև 1724 թվի ա շու նը, ու րեմն 
ու ղիղ եր կու տա րի։ Նա կռվել է եր կու կար-
գի թշնա մի նե րի դեմ, նախ՝ քոչ վոր թա րաք-
յա մա յի և երկ րորդ՝ Չավն դու րի և Գե նուա զի 
շրջա նում ապ րող մի քա նի թուրք պե տե րի։ 
Ս րան ցից Աս լա մազ Ղու լին և եր կու եղ բայր-
ներ՝ Փա թա լի սուլ թա նը և Ա ղա սին, նմա նա-
պես ցե ղա պետ ներ են, այ սինքն՝ քոչ վոր նե րի 
գլուխ։ Աս լա մա զը զարկ վում է Բու խու րութ 
լե րան վրա, ա պաս տա նում է Զե վու բեր դը 
և պարտ վում։ Եր կու եղ բայր նե րը 12 հո վիվ 
ու նեին և ան հա մար հոտ։ Նա խա հար ձա կը 
Դավ թի զի նա կիցն է, որ թա լա նում է սրանց 
ոչ խար նե րը։ Պարզ է, որ գործ ու ներ խաշ նա-
րած ժո ղո վուր դի հետ։ Մեր աղբ յու րը նրանց 
ան վա նում է մերթ Չավն դու րի, մերթ Բար-
կու շա տի իշ խե ցող ներ։ Այս նշա նա կում է, որ 
նրանք Բար կու շա տի դաշ տե րից, որ ի րենց 
ձմե րոցն էր, բարձ րա նում էին Չավն դու րի 
լեռ նե րը ա մառ ժա մա նակ։ Գա լով լե վազ ցի 
Սա փի ղու լիին և Գաց (Կաց) գյու ղի Սա յի լին՝ 
դրանք տե ղա կան բե կեր են, թերևս, մեր մե-
լիք նե րի նման մի քա նի գյու ղի սե փա կա նա-
տեր։ Ա մեն պա րա գա յի սրանք պե տա կան 
պա տաս խա նա տու պաշ տոն յա ներ չեն։ Եր-
կի րը են թա կա էր Նախճ վա նի խա նի ի րա-
վա սութ յան։ Ս րա ան ցո ղա կի մի ջամ տութ յու-
նը անս տույգ ենք հա մա րում։ Ար դարև, ե թե 
նա Դա վիթ Բե կի դեմ ե լած լի ներ և հաղ թած, 
բնավ չէր նա հան ջի կռվի դաշ տից՝ ա ռանց 
զսպե լու խռո վութ յու նը։ Ն րա մի ջամ տութ-
յու նը չենք տես նում նաև հե տա գա տա րի նե-
րին։ Երկ րի տերն էր և պա տաս խա նա տուն 
և պետք է, որ հե տապն դեր խռո վա րար նե-
րին, ե թե նրանք ի րոք պե տութ յան թշնա մի-
ներ լի նեին։ Հա ջորդ 1724-1726 տա րի նե րը 
չգի տենք ի՞նչ էր Դա վիթ Բե կի վի ճա կը։ Ս տե-
փան նոսն այս մա սին լուռ է։ Հա վա նո րեն 
տեղ յակ չէ գոր ծին։ Եր ևա նի խա նի եղ բոր 
դա տաս տա նը, ո րով պատ ժում է գան գա-
տա վոր թուր քե րին և ոչ հա յե րին, թվում է, թե 
վերջ է դնում թշնա մա կան ընդ հա րում նե րին։ 
Դա վիթ Բե կը ևս ս տիպ ված է լի նում զեն քը 
վայր դնել և ա հա ին չու։ Նա ե կել էր Վախ-
թան գի և Ե սա յիի կող մից, պաշ տո նա պես թե 
ան պաշ տոն կեր պով։ Վերև բա ցատ րե ցինք 
մեր են թադ րութ յուն ներն այս առ թիվ։ Ե կել 
էր նա խա պատ րաս տե լու եր կի րը ռուս նե րին 
ըն դա ռա ջե լու ծրագ րի ո գով։ 1722 թվի վեր-
ջե րը Վախ թան գի և Ե սա յի կա թո ղի կո սի հույ-
սե րը ի դերև ե լան։ Պետ րոս Մե ծը ձգձգում 
է իր խոս տու մը, հայտ նե լով, որ մինչև չտի-
րա նա Կաս պից ծո վի ե զեր քին, չի կա րող օգ-
նութ յան գալ և խնդ րում է Վախ թան գին միջ-
նոր դել պար սից շա հի ա ռաջ՝ զի ջա նել հիշ յալ 
ծո վե զեր քը ռուս նե րին։ Վախ թան գը հու սա-
հատ վե րա դառ նում է Թիփ լիս, որ գրավ ված 
էր իր հա կա ռա կորդ վրաց իշ խա նի կող մից, 
որ բա րե կամ էր պար սից տի րա պե տութ յա-
նը։ Օս ման ցի նե րի հար ձա կու մով դրութ յու նը 
բար դա նում է։ Ռուս նե րը մի թեթև գունդ են 
ղրկում պաշտ պա նե լու Վախ թան գին ընդ-
դեմ օս ման ցի նե րի՝ 1723 թվին։ Վախ թան գը 

պարտ վում է և հար կադր վում թող նել հայ-
րե նի քը և ա պաս տա նել Ռու սիա։ 1724 թվի 
օ գոս տոս ամ սին ար դեն հայ րե նի քից դուրս 
էր։ Հույ սե րի և ծ րագ րի խոր տա կու մը կա-
տար յալ էր։ Լու րը ան տա րա կույս հաս նում 
է Դա վիթ Բե կին և սան ձում նրա ե ռան դը։ 
Ա հա ին չու այ նու հետև 1724-1726 թթ. նա 
ան գոր ծութ յան է մատն ված։ Հա վա նա կան 
է, որ լրա բե րը նույն Հով հան նես Գու գա րա-
ցին էր (ի մա՛ Ա վան Ջ րա բերդ ցին)։ Ս տե փան 
Շա հում յա նը տեղ յակ չէ Դա վիթ Բե կի գաղտ-
նի հա րա բե րութ յա նը Վախ թան գի և Ե սա յի 
կա թո ղի կո սի հետ։ Այս է պատ ճա ռը, որ Հով-
հան նե սի գալն ու գնա լը ա ռաս պե լա կան ձև  է 
ստա ցել նրան հա սած լու րե րի մեջ։

Այս պի սով, Դա վիթ Բե կը ձեռ նա մուխ 
ե ղավ կա տա րե լու մի միայն նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տութ յուն և ա ռանց ապս-
տամ բա կան ցույ ցե րի։ Այդ աշ խա տութ յունն 
էր տնտղել տե ղա կան մե լիք նե րի, ե կե ղե ցա-
կան նե րի և ազ դե ցիկ ու ժե րի տրա մադ րութ-
յուն նե րը, այժ մեն մե կու սաց նել վտան գա վոր 
կամ անվս տա հե լի իշ խան նե րին և մա նա-
վանդ մաք րել ռազ մա գի տա կան դիր քե րը 
այն տեղ բուն դրած թուրք խաշ նա րած ցե ղե-
րից։

Այս աշ խա տան քը կա տար վեց մի բուռն 
քա ջե րով ա ռանց երկ րի բարձր իշ խա նութ-
յան՝ Նախճ վա նի խա նի ու շադ րութ յու նը 
գրա վե լու, այն պի սի հմտութ յամբ, որ Եր ևա-
նի խա նի եղ բայ րը մե ղա վոր ճա նա չեց թուրք 
գան գա տող նե րին, ա ռանց խո ժո ռե լու հա յե-
րի դեմ։

Քոչ վոր նե րի հետ ընդ հար վե լը քա ղա քա-
կան կաս կած չէր կա րող հա րու ցա նել։ Սո վո-
րա կան եր ևույթ էր հնուց ի վեր։ Կար ժա մա-
նակ, երբ հա յերն ի րենց հո տը տա նում էին 
ձմե րե լու Կու րի և Ե րաս խի դաշ տե րում և 
փո խա րե նը թույլ էին տա լիս տե ղա ցի նե րին 
անց նե լու ա մա ռը Հա յոց սա րա հար թե րում։ 
Լեռ նա կան նե րը աս պա տա կե ցին 670-ա կան 
թվա կան նե րին Կու րի և Ե րաս խի ա փե րում 
ճա րա կող հո տե րը, ոչ միայն բնիկ նե րի, այլ 
և որ «յԱյ րա րա տեան գա ւա ռացն և ի Սիւ-
նաս տա նեայց աշ խար հէն հօտք և ան դեայք 
ի ձմեռ նա ճա շակ դաշտն ե կեալ էին յա րօտ»։ 
Իսկ 851 թվին տե ղա տա րափ անձր ևը «ութ 
հա րիւր վրան խաշ նա րա ծաց տա րաւ, որք 
ե կեալ էին ի Կաւվ կա սայ յա պուր՝ յա ւուրս 
ա մա րայ նոյ» Մե ծի րանց գա վառ, որ գտնվում 
էր Խա չե նի շրջա նում։

Ներ կա յումս թա րաք յա մա քոչ վոր նե րը 
Կու րի ա փե րից բարձ րա նում են Ար ցա խի և 
Ս յու նի քի վրա յից մինչև Նախճ վա նի և Դա-
րա լագ յա զի լեռ նե րը և շատ հա ճախ տե ղի են 
տա լիս բա խում նե րի, եր բեմն ար յու նա հեղ։ 
Սար բարձ րա նա լիս կո խո տում են ու փչաց-
նում կա նաչ ար տե րը և իջ նե լիս՝ քշում տա-
նում են խառ նե լով ի րենց հո տե րին հայ գյու-
ղե րի ա նա սուն նե րը։

Անց նինք «Դա վիթ Բեկ» վե պին։ Թեև մեր 
նյու թից դուրս է գտնվում գրա կան քննութ յու-
նը, բայց նկա տե լու ենք, որ վե պի շեն քը հա-
մա չափ չէ և հո րին ված է, կար ծես, ա ռանց 
մշակ ված ծրագ րի։ Գ րիչն ըն թա ցել է ոչ մտքի 
ետ ևեն, այլ նրա հետ միա սին և ս տեղ ծել է 
հե րոս նե րի հա մար եր բեմն դժվար կա ցութ-
յուն ներ, որ տե ղից հա նե լու հա մար ստիպ-
ված է ե ղել շեղ վել պատ մութ յան թե լից, նոր 
օ ժան դակ դեմ քեր հան դես բե րել, անբ նա-
կան տե սա րան ներ կեր տել։ Այս բո լո րը խան-
գա րել են եր կի ներ դաշ նա կութ յու նը։ Վեր ջին 
գիր քը ա վե լի ստվար է, քան ա ռա ջին եր կու-
սը։ Հե ղի նա կը ա ռան ձին փույթ չու նի գե-
ղար վես տա կա նի մա սին. նրա հա մար ա վե լի 
թանկ է եր կի գա ղա փա րա խո սութ յու նը, որ 
ար տա հայ տում է ոչ միայն գոր ծող ան ձե րի 
բե րա նը դրած ճա ռե րով, այլև նրանց հե րո-
սա կան նկա րագ րով։ Ա ռա ջին եր կու գրքե րը 
նվիր ված են ամ բող ջո վին Դա վիթ Բե կին և 
Ս տե փան նոս Շա հում յա նին։

Դա վիթ Բե կը փրկվում է մա հից, փախ-
չում Վ րաս տան և այն տեղ «ա ռա ջին պե տա-
կան մարդ դառ նում»։ Ճիշտ ինչ պես հնում 
Տր դա տը փա խավ Հ ռոմ և հռ չակ ստա ցավ 
իր քա ջութ յամբ։ Ս տե փան նոս էլ գե րութ յու-
նից է ա զատ վում շնոր հիվ իր քե ռի Թո րո սի։ 

Պատ մա կան քիչ բան կա այս եր կա րա ձիգ 
պատ մութ յան մեջ։ Բա ցի մի քա նի ա նուն-
նե րից, մնա ցա ծը՝ դեմ քեր թե տե սա րան-
ներ, եր ևա կա յութ յան արդ յունք են։ Ա վե լի 
պատ մա կան է եր րորդ գիր քը՝ Դա վիթ Բե կի 
գոր ծու նեութ յու նը։ Հի մը կազ մում է Ս տե-
փան նո սի՝ վեր ևը քննած պատ մութ յու նը։ Աշ-
խար հագ րա կան քար տե զը և ան ձե րը նույնն 
են, բա ցի մի քա նի թար մա տար դեմ քե րից։ 
Հար կավ պատ մութ յան հա մեստ գոր ծիչ նե րը 
դար ձել են վե պի մեջ հայտ նի մե ծութ յուն ներ։

Գոր ծո ղութ յան դաշ տը Ս յու նի քի յոթն գա-
վառ ներն են, ուր տի րում են՝

Գող թան, մե լիք Մու սին,
Գե նուազ, իշ խան Ս տե փան Շա հում յան,
Ղա փան, մե լիք Փար սա դան,
Չավն դուր, Թո րոս իշ խան,
Բար կու շատ, մե լիք Ֆ րանգ յուլ,
Սի սիան, իշ խան Բա յին դուր,
Զան գե զուր, Մ խի թար սպա րա պետ։
Այս ան ձե րից ոչ ոք գա վա ռա տեր չէր, և 

ոչ էլ Ս տե փա նը, Թո րո սը, Բա յին դու րը իշ-
խան ներ էին։

Մե լիք Փար սա դա նը «եր կա թե սիրտ ու-
նի և գայ լի խիղճ», Ս տե փա նը՝ «սա տա նա-
յի խելք և Ռուս տե մի քա ջութ յուն», Թո րոս 
իշ խա նը՝ «փղի ուժ և առ յու ծի սիրտ», Բա-
յին դու րը՝ «սար սա փե լի հսկա է», Ներ սես 
ե պիս կո պո սը՝ «Օ մա րի և Եա զի դի նման ար-
յու նար բու է, իսկ Հա րուն ալ Ռա շի դի նման 
ա նո ղո քե լի»։ Այս նկա րա գիր նե րը պատ մա-
կան չեն և ոչ վի պա կան, այլ դյու զաց ներ գա-
կան, ե թե կու զեք։ Վի պագ րի ցան կութ յունն 
է տես նել նրանց այդ պի սի հատ կութ յուն նե-
րով։

Վե պի գլխա վոր գոր ծող նե րը վա րում են 
գնդեր՝ գնդա պետ ներ են։ Կան և խմ բա պետ-
ներ, ո րոնք փոքր խում բե րի գլուխ ան ցած 
շփո թութ յուն են ձգում թշնա մու բա նա կում՝ 
հե ղա կարծ հար ձա կում նե րով և ա վա զա-
կա յին հափշ տա կութ յուն նե րով։ Ս րանց գոր-
ծե րը չեն ներ կա յաց րած, հիշ ված են միայն 
խմբա պետ նե րի ա նուն նե րը՝ Վա ղար շա-
պատ ցի Հա րութ յուն տա նու տեր, Գան ձա կե-
ցի Ե ղիա զար ա ղա և Թա դեոս բեկ, Շու շե ցի 
Զա քա րիա իշ խան (Շու շին գո յութ յուն չու ներ 
այն ժա մա նակ), Լո ռե ցի Ավ թան դիլ, Եր ևան-
ցի Օ հան նես, Մեղ րե ցի մե լիք Կոս տան դին և 
այլն։ Այս ա նուն նե րը պատ մա կան են, առն-
ված են վեր ևը հիշ ված ցու ցա կից, գնդե րի 
թի վը և քա նա կը ևս  այս տե ղից է, բայց տիտ-
ղոս նե րը և ն րանց գոր ծու նեութ յան վայ րե րը 
պատ կա նում են վի պագ րին։ Կ ռիվ նե րի դաշ-
տը հասց րել է մինչև Դա րա լագ յազ և Ս ևա նա 
լճի ա փե րը։

Թշ նա մի բա նա կի գլխա վոր դեմ քե րը ևս 
պատ մա կան են, ինչ պես Փա թա լի և Ա ղա սի 
եղ բայր նե րը, Աս լա մազ ղու լին և ու րիշ նե րը։ 
Հար կավ սրանք էլ են ար ժա նա ցել ա վե լի 
բարձր աս տի ճա նի, քան ու նեին։ Փա թա լին, 
հա սա րակ ցե ղա պետ, դար ձել է խան և բռ-
նա պետ Փայ տա կա րա նի և ձգ տում է ձեռք 
ձգել ամ բողջ Ղա փա նը։ Փայ տա կա րա նը՝ 
Ղա րա դա ղը չէ, ինչ պես սխալ մամբ նույ նաց-
րել է Րաֆ ֆին։ Աս լա մազ ղու լին նմա նա պես 
խա նի դիրք ու նի և տեր է Զե վու բեր դին։

Դա վիթ Բե կի կռիվ նե րից մեծ տեղ են 
բռնում վե պի մեջ Զե վու բեր դի պա շա րու մը 
և Եղ վար դի ճա կա տը։ Պա շա րու մի եր կա րա-
շունչ ման րա մաս նութ յուն նե րը վառ եր ևա-
կա յութ յան արդ յունք են։ Ս տույգ է միայն, որ 
Տեր Ա վե տի քը վճռա կան դեր է կա տա րել։

Եղ վար դի կռի վը մղված էր ընդ դեմ Փա-
թա լի և Ա ղա սի եղ բայր նե րի։ Թո րոսն ըն կավ 
կռվում, բայց Շա հում յան գեր վեց ոչ այս 
կռվում, այլ Խո տա նա նի ար շա վան քին։ Ս րա 
ա ռա ջին գե րութ յու նը և դար ձը շնոր հիվ Թո-
րո սի՝ պատ մա կան չեն։ Ս տե փա նո սը Թո րո-
սի քե ռոր դին չէր։

Եր կու հայ մե լիք նե րը՝ Դա վիթ և Ֆ րանգ-
յուլ, հան ված են խիստ թանձր գույ նե րով, 
քան ի րա վունք է տա լիս պատ մութ յու նը։ 
Ն րանք պետք չու նեին սո ղա լու թուրք եղ-
բայր նե րի ա ռաջ։ Երկ րի խա նը նստում էր 
Նախճ վան, ո րի ի րա վա սութ յան տակ 
էին հայ մե լիք նե րը և թուրք եղ բայր-
նե րը։ Ս րանք Ղա փա նի տե րե րը 

«Դավիթ Բեկ» վեպի պատմական հիմը և 
գաղափարախոսական արժեքը
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չէին, ու րեմն և չէին կա րող խոս տա-
նալ Ղա փա նը զի ջա նել փա ռա սեր 
մե լի քին որ ևէ գնով։
Ընդ հա նուր առ մամբ վե պը հա վա-

տա րիմ է մնա ցել իր պատ մա կան վերև 
քննված աղբ յու րին։ Սա կայն այս միայն վե-
պի կմախքն է։ Արդ յո՞ք նրա մար մին, ամ-
բող ջութ յու նը ևս պատ մա կան է։ Ան գամ 
պատ մութ յու նից ա ռած դեմ քե րի նկա րա գի-
րը հե ռու են պատ մա կան ի րա կա նութ յու նից։ 
Պատ մա կան լի նե լու հա մար անհ րա ժեշտ չէ 
ա մեն ևին, որ վե պի դեմ քե րը և ն յու թը քաղ-
ված լի նեն պատ մութ յու նից։ Գոր ծող ան ձինք 
կա րող են լի նել շին ծու, ան ծա նոթ պատ մութ-
յա նը, բայց ե թե նրանց նկա րա գի րը, նրանց 
ո գին, աշ խար հա յաց քը հա մա պա տաս խան 
են ընտ րած պատ մա կան մի ջա վայ րին, կլի-
նեն պատ մա կան։

«Դա վիթ Բեկ» վե պը, չհաշ ված կմախ քը, 
մյուս մա սե րով խորթ է Դա վիթ Բե կի ժա մա-
նա կա կից ի րա կա նութ յա նը։ Հե ղի նակն իս-
կա պես նպա տակ էլ չի ու նե ցել վե րա կեն դա-
նաց նել գե ղար վես տա կան պատ կեր նե րի և 
տի պար դեմ քե րի մի ջո ցով անց յա լի մի է ջը։ 
Անց յա լը նրան հե տաքրք րել է ոչ անց յա լի հա-
մար, այլ որ պես մի «դա սա րան» քա ղա քա-
կան կրթութ յան։ Եվ դա սա րա նի մեջ ինքն է 
նստել և ինքն է խո սում, քա րո զում։ Հին ռազ-
միկ նե րին հա նել է դա րա վոր մե ռե լութ յու նից, 
բայց նրանց մեջ դրել է իր հո գին, իր միտ քը, 
իր լե զուն։ Ն րանք սոսկ դի մակ ներ են, ո րոնց 
ետ ևը կանգ նած է հե ղի նա կը և թե լադ րում 
է ոչ միայն նրանց ճա ռե րը, խոր հուրդ նե րը, 
հու զում նե րը, այլ ան գամ գոր ծե լու կեր պե-
րը։ Բո լո րեք յան խո սում են հե ղի նա կի բե-
րա նով, չէ թե միայն հե րոս նե րը՝ Դա վիթ Բեկ, 
Մ խի թար, Բա յին դուր, Ներ սես ե պիս կո պոս, 
Շա հում յան, այլ ան գամ Փա թա լի խա նի հա-
րե մի բնա կիչ նե րը՝ Ս յու րին և ներ քի նա պետ 
Ահ մե դը, եր կուսն էլ կրո նա փոխ հա յեր են, 
բայց մնա ցել են մա քուր, գա ղա փա րա կան 
հայ րե նա սեր ներ, ապ րե լով հան դերձ տասն-
յակ տա րի ներ հա րե մա կան մթնո լոր տի մեջ։ 
«Դա վիթ Բեկ» վե պը մի կեն դա նի հի շա տա-
կա րան է հե ղի նա կի անձ նա կան հա յացք նե-
րի, հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գա ղա-
փար նե րի և տ րա մադ րութ յանց, մա նա վանդ 
նրա տե սութ յուն նե րը՝ բռնութ յան դեմ պայ-
քա րե լու ե ղա նակ նե րի, ստրկութ յան լու ծը 
թո թա փե լու մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ։

Դա վիթ Բե կի ծնող նե րը մի խումբ ու րիշ 
հա յե րի հետ ի րենց այ րել էին խա նի դա-
տա րա նի ա ռաջ, «կա մե նա լով ինք նա կամ 
մա հով բո ղո քել տի րող ա նար դա րութ յան 
դեմ. ի րանք մե ռան, բայց ա նար դա րութ յու-
նը մնաց...»։ Դա վի թը փրկվել էր բա րե սիրտ 
ներ քի նա պե տի ջան քով, խնամ վել։ Պա տա-
նու կյան քը հնա րա վոր փոր ձան քից զերծ 
պա հե լու հա մար, ներ քի նա պե տը խոր հուրդ 
է տա լիս գնալ Վ րաս տան։ Նախ քան հե ռա-
նա լը պա տա նին այ ցե լում է իր ան բախտ 
ծնող նե րի գե րեզ մա նը, ող բում ար տա սու-
քով նրանց կո րուս տը և լ սում է մի ձայն, թե 
«դառ նութ յան բա ժա կը լցված է» և ուխ տում 
է «մին չև մահ կռվել ա նար դա րութ յան դէմ»։ 
Հ րա ժեշ տի ժա մին խա նի կի նը, որ տեղ յակ է 
պա տա նու ըն տա նե կան դժբախ տութ յան, և 
ն րա հո վա նա վո րը, ող ջերթ է մաղ թում խրա-
խու սա կան խոս քե րով, որ ին քը «հա վա տում 
է Աստ ծո ար դա րա դա տութ յա նը և հույս ու-
նի, որ բո լոր չա րիք նե րի հա տու ցում կլի նի, 
նեղ յալ նե րը կվա յե լեն ա զա տութ յուն, իսկ նե-
ղիչ նե րը սոս կա լի դա տա պար տութ յուն» (էջ 
160)։ Ներ քի նա պետն իր կող մից հանձ նում 
է պա տա նուն Ս յուն յաց աշ խար հի մի հզոր 
թա գա վո րի թու րը, որ հա նել է խա նի գան-
ձա րա նից, մի թուր, որ միա ժա մա նակ հայ 
թա գա վո րի հզոր ձեռ քում պաշտ պա նում էր 
մեր հայ րե նի քը. «Թո՛ղ այ սու հե տև այս թու-
րը հի շեց նե քեզ նրա ցա վա լի ան կու մը, թող 
ոգ ևո րե քեզ նրա վե րա կանգն ման հա մար 
գոր ծել»։ Ներ քի նա պետն ա վե լաց նում է, որ 
հոր դո րիչ խոս քե րը «իր գլխից չի ա սում, այլ 
Աստ ված ինքն է հայտ նել նրան մի տե սիլ քի 
մեջ, ուս տի ին քը հա վա տում է պա տա նու 
ճա կա տագ րին» (էջ 165)։

Դա վիթ Բե կը Վ րաս տան է։ Օ տար ծա-
ռա յութ յան մեջ մո ռա ցել է իր ուխ տը։ Ա հա 
հաս նում են նրան եր կու նա մակ, մե կը կրում 
է Ս յուն յաց աշ խար հի հոգ ևո րա կան և աշ-
խար հիկ մե ծա մեծ նե րի ստո րագ րութ յունն 
ու կնի քը, մյու սը՝ Ս տե փան Շա հում յա նիցն 
է։ Ա ռա ջին նա մա կի մեջ հայ րե նի քի վի ճա կը 
նկա րագր ված է շատ տխուր և հու սա հատ 
գույ նե րով՝ կնիկ ներ, աղ ջիկ ներ բռնա բար-
վում են, վան քերն ու ե կե ղե ցի նե րը ա պա-

կան վում, խա չե րը շնե րի վզից կախ ված, 
ե րե խա նե րին խլում վա ճա ռում են օ տար եր-
կիր ներ, մի խոս քով ստրկութ յան լու ծը, կյան-
քի դառ նութ յու նը այն քան սաստ կա ցել է, որ 
ժո ղո վուրդն ուխ տել է «կամ միան գա մով 
կո տոր վել և բ նա ջինջ լի նել, կամ բո լո րո վին 
ա զատ վել մահ մե դա կան բռնա կա լութ յու-
նից»։ Եր կիրն ա ղեր սում է, որ Դա վի թը վե րա-
դառ նա և ա ռաջ նոր դե ժո ղովր դին» (էջ 174)։

Իսկ Ս տե փան Շա հում յա նը հի շեց նում 
է իր նա մա կում Դա վիթ Բե կին, թե միա սին 
Հա յոց պատ մութ յան դա սեր են ա ռել Տաթ-
ևի վան քում և գի տե, որ հնուց ի վեր հա յե րը 
նշա նա վոր մար դիկ են տվել, ո րոնք սպա-
սար կել են ի րենց հան ճա րը դրա ցի ազ գե րին 
և մեծ ա նուն վաս տա կել, փառ քի ար ժա նա-
ցել, սա կայն նա մա կա գի րը կգե րա դա սեր, 
որ այդ մար դիկ աշ խա տեին հայ րե նի հո ղի 
վե րա և հայ րե նի քի հա մար։ Այ նու հետև դառ-
նա լով Դա վիթ Բե կին, գրում է. «Ես գի տեմ 
քո մե ծա հո գութ յու նը, դու այն տե սակ մար-
դիկ նե րից ես, ո րոնց հա մար հայ րե նիք և ազ-
գութ յուն չկա, ո րոնց հայ րե նի քը լայ նա ծա վալ 
աշ խարհն է, իսկ ազ գութ յու նը՝ ընդ հա նուր 
մարդ կութ յու նը, սա կայն օ տար նե րին կե-
րակ րել, երբ մեր զա վակ նե րը քաղ ցած են, 
մեծ ա ռա քի նութ յուն չէ» (էջ 179)։ Դա վի թի օգ-
նութ յունն անհ րա ժեշտ է հա մա րում Շա հում-
յա նը և ու րիշ նկա տու մով՝ «Մեր ազն վա կան 
դա սը փչա ցած է,– գ րում է նա,– ն րանց վրա 
հույս դնել չի կա րե լի։ Դա րե րի ըն թաց քում, 
պար սից ազ դե ցութ յան ներ քո, ազ նիվ ար-
յու նը նրանց ե րակ նե րում խար դախ վե ցավ։ 
Այժմ ժո ղովր դին պետք է փրկե ժո ղովր դի 
մար դը, նրա մի ջից դուրս ե կած, նրա հա րա-
զատ որ դին։ Ո՞վ կա րող է լի նել այդ մար դը 
բա ցի քե զա նից, Դա վի՛թ» (էջ 180)։

Պա կաս չեն հա կազ դե ցութ յուն նե րը հա-
խուռն տե սութ յուն նե րի մեջ։ Շա հում յա նի 
բե րա նով կոս մո պո լիտ է ան վա նում Դավ թին, 
մի մար դու, որ պա տա նե կութ յու նից ուխ տել 
էր կռվել հայ րե նի քի ա զա տութ յան հա մար։ 
Այլև ա պա կան ված է հա մա րում ազն վա կան 
դա սը, մո ռա նա լով, որ Դա վի թը ազն վա կան 
էր, բեկ էր, և, իր իսկ կար ծի քով, Տաթ ևի մե-
լիք նե րի՝ Օր բել յան հռչա կա վոր տոհ մից էր 
(էջ 287)։ Դավ թի զի նա կից նե րի մե ծա գույն և 
կար ևոր մա սը ևս կ րում են բեկ, մե լիք, յուզ-
բա շի, տա նու տեր տիտ ղոս նե րը, ո րոն ցով 
վի պա գիրն ինքն է մե ծա րել հա կա ռակ պատ-
մա կան աղբ յու րի լռութ յան։

Գու ցե ժո ղո վուր դը ի րոք ա վե լի մա քո՞ւր 
է մնա ցել, քան իր բարձր դա սա կար գը։ Բայց 
ա հա ի՛նչ ա հա վոր վկա յա կան է տա լիս հայ 
ժո ղովր դին։ Ս յու նե ցի Բա յին դու րը, ա զա-
տութ յան այդ զին վո րը, «և՛ սի րում է հա յե-
րին, և՛ ա տում»։ Ա տե լութ յու նից բխած սե-
րը չի կա րո ղա նում բա ցատ րել. «Սի րում եմ 
այդ ազ գը որ պես մի սի րա հար սի րում է մի 
ցած, բա րո յա պես ըն կած, պոռ նիկ կնոջ», 
թա թախ ված բա րո յա կան ցե խի մեջ. «մի 
մեծ պոռ նիկ, ո րի ե րե սին ա մո թի և պատ-
վի մի կա թիլ չի մնա ցել։ Չորս հա զար տա րի 
նա պոռն կութ յուն է ա նում, բայց տա կա վին 
չկշտա ցավ»։ Հա զա րա վոր տա րի ներ անձ-
նա տուր է ե ղել այդ պոռ նի կը հույն, պար սիկ, 
հռո մա յե ցի, ա րաբ, մոն ղոլ հո մա նի նե րին, 
«իր մար մի նը վա րակ ված է հա զա րա վոր հի-
վան դութ յուն նե րով, մահ վան հոտ է փչում», 
և այլն (էջ 428)։ Պետք կա՞ ա սե լու, որ հայ 
անց յալն ու ժո ղո վուր դը ար ժա նի չեն այս պի-
սի մի ան վա յել և ա նի րավ հա մե մա տութ յան։

Դա վիթ Բե կը իր զի նա կից նե րով մտնում 
է Տաթև։ Վար դա նանց տոնն էր։ Ներ սես 
ե պիս կո պո սը հո գե հան գիստ էր կա տա րում 
Ա վա րայ րի նա հա տակ նե րի հի շա տա կին։ 
Սե ղա նի ա ռաջ դրված էր «մի դա գաղ ծածկ-
ված ոս կե հուռ դի պակ նե րով՝ վրան մի խաչ, 
մի Ա վե տա րան և մի քա նի հատ սուր»։ «Դա 
Վար դա նի դա գաղն է»,- կո չում է քա րո զիչ 
ե պիս կո պո սը, «Վար դա նը ժո ղովր դի մարմ-
նա ցած բո ղոքն էր։ Բո ղոք՝ բռնութ յան դեմ, 
բո ղոք՝ ա նար դա րութ յան դեմ, բո ղոք՝ ա նա-
զա տութ յան դեմ»։ Մեր պատ մութ յան նշա-
նա վոր մար դիկ՝ Հայկ, Ա րամ, Տիգ րան չեն 
կա րող հա մե մատ վել Վար դա նի հետ։ Ին չո՞ւ։ 
Ե պիս կո պո սի կար ծի քով, «այդ քա ջե րի հետ 
մնա ցած էր զոր քը, այ սինքն՝ վարձ կան նե րի 
մի դա սա կարգ, ո րոնց գործ էին ա ծում անն-
պա տակ աշ խար հա կա լութ յուն նե րի մեջ», 
միայն ի րենց փառ քի հա մար։ «Զորքն ար յուն 
էր թա փում, իսկ նրանք փառք էին վա յե լում։ 
Զոր քը հո ղեր էր տի րում, բայց նրա որ դի քը 
քաղ ցած էին մնում, արդ յուն քը շռայ լում էր 
զոր քի տե րը»։ Մինչ դեռ Վար դա նը՝ ին քը ժո-
ղո վուրդն էր. նրա հետ էր «կղե րը՝ մի ձեռ քում 

խաչ, մյու սում՝ սուր։ Ն րա հետ էր շի նա կա նը, 
մի ձեռ քում բահ, մյու սում՝ նի զակ։ Ն րա հետ 
էր ազն վա կա նը, քա ղա քա ցին և, որ ա մե-
նագլ խա վորն է, հայ կի նը»։ Մի քա նի օր վա 
մեջ Ար տա շա տում հա վաք վում է 60 հա զա-
րից բաղ կա ցած մի բա նակ, որ կա տա րեց 
Ա վա րայ րում «այն փա ռա վոր հաղ թութ յու նը, 
ո րը մեր պատ մութ յան մեջ մինչև դա րե րի 
վեր ջը կփայ լի որ պես մի պայ ծառ աստղ»։ 
«Այժմ ես այս դա գա ղից դուրս կկո չեմ Վար-
դա նի հո գին, թող նա խո սե ձեզ», թե ի՞նչ էինք 
մենք ա ռաջ և ի՞նչ ենք այժմ. հա մե մա տութ-
յան կետ չկա, մեր ներ կան նման չէ անց յա-
լին։ Ո՞ւր են այն քա ջե րը, որ սար սա փեց նում 
էին պար սիկ նե րին, հո նե րին, ա րաբ նե րին, 
թա թար նե րին։ Մեր հայ րե րի ան հա րա զատ 
սե րունդն ենք. այն հայ րե րի, որ հար գանք ու 
պատ կա ռանք էին ազ դում օ տար նե րին։ Արդ, 
ին չո՞ւ ենք մենք այս օ րին հա սել։ Քա րո զի չը 
մո ռա նա լով, որ ին քը ե կե ղե ցա կան է, հայ-
տա րա րում է, որ մեր խղճութ յան ա ռա ջին 
պա տաս խա նա տուն մեր ե կե ղե ցա կան ներն 
են, որ «թու լաց րին ժո ղովր դի սիր տը, խլե ցին 
նրա քա ջութ յու նը, մեռց րին նրա կեն սա կան 
ու ժե րը և ք րիս տո նեութ յան, խո նար հութ-
յան և համ բե րութ յան ա նու նով սո վո րեց րին 
նրան ստրուկ լի նել»։ Ե կե ղե ցա կան նե րը չեն 
հաս կա ցել, որ «մեր կրո նը անձ նա պաշտ-
պա նութ յան դեմ չէ», որ «սեպ հա կա նութ-
յան ի րա վուն քը սուրբ է Աստ ծո հա մար», որ 
«հայ րե նա սի րութ յու նը, ազ գա սի րութ յա նը 
ա մեն մի ան հա տի սուրբ պար տա վո րութ-
յունն է, որ Աստ ված ին քը հրա մա յեց Իս րա-
յե լին կո տո րել ոչն չաց նել իր թշնա միին»։ 
Քա րո զի չը ցա վում է, որ «մեր կույր, տգետ, 
ան կիրթ ե կե ղե ցա կան նե րը» չեն բա ցատ րել, 
չեն քա րո զել, թե Աստ ծո ընտր յալ նե րը՝ Մով-
սես, Հե սու, Դա վիթ որ քան մի լիո նա վոր մար-
դիկ են կո տո րել, որ քան ազ գեր ոչն չաց րել 
մին չև կա րո ղա ցել են ի րենց ազ գը հաս տա-
տել իր հայ րե նա կան երկ րում»։ Շատ քչերն 
են ըմբռ նել, որ պետք է (!) «խա չի հետ սուր», 
որ ե կե ղե ցու շա հե րը պետք է հաշ տեց նել պե-
տութ յան շա հե րի հետ։ Ք չե րի թվում են Ներ-
սես, Սա հակ, Հով սեփ և Ղ ևոնդ։ Քա րո զի չը 
վեր ջաց նում է իր խոս քը հայտ նե լով, որ մի 
նոր Վար դան է հան դես ե կել, որ կա մե նում է 
հայ րե նի քը փրկել։ Այդ Դա վիթ Բեկն է, և հ րա-
վի րում է ներ կա նե րին մո տե նալ և Վար դա նի 
դա գա ղի վրա երդ վել հա վա տա րիմ մնալ նոր 
Վար դա նին (էջ 389-401)։

Օր վա հե րո սը, Դա վիթ Բեկ, խոսք է առ-
նում և հայտ նում, որ հայ րե նի քը կա րոտ էր 
այս շարժ ման, ո րի գլուխն է ան ցել ին քը, հա-
վա տա ցած լի նե լով, որ Հա յաս տա նի Աստ վա-
ծը կօգ նե ի րենց, ինչ պես օգ նել է մեր նախ-
նիք նե րին. «Մենք պի տի կռվենք բռնութ յան, 
ա նար դա րութ յան և ստր կութ յան դեմ»։ Հա-
վատ քը, ան կեղ ծութ յու նը և անձ նա զո հութ-
յու նը գլխա վոր պայ մանն են հա ջո ղութ յան։ 
Մ խի թար սպա րա պե տը, թեև չի հա վա տում 
բախ տին, բայց հա վա տում է «Հա յաս տա նի 
աստ ղին», հա վա տում է, որ «կա երկն քում 
մի ար դար դա տա վոր, ո րը վեր ջա պես կլսե 
թշվա ռի ձայ նը և ն րան ուժ ու զո րութ յուն 
կտա փշրե լու ամ բար տա վան բռնա կա լի եղջ-
յուր նե րը (էջ 313)։

Մեր վի պա գի րը՝ նոր Ե ղի շե, իր հե րո սը՝ 
նոր Վար դան, պետք է որ լի նեն և՛ նոր Վա-
սակ ներ։ Եվ կան մե լիք Դա վիթն է Տաթ ևա ցի 
և մե լիք Ֆ րանգ յուլ Ե րից վա նեկ ցի։ Սա կայն, 
սրանք մե նակ չէին որ պես շարժ ման հա կա-
ռա կորդ ներ։ Բազ մա թիվ մե լիք նե րից միայն 
մե լիք Փար սա դանն է հա րել Դա վիթ Բե կին 
և այն էլ ո՛չ ան մի ջա պես։ Շա հում յա նը խոր-
հուրդ է տա լիս կոչ ա նել տե ղա կան մե լիք-
նե րին։ Դա վիթ Բե կը գտնում է, որ «զգույշ, 
մտա ծող և, ի րենց կար ծի քով, խո հեմ պա-
րոն ներն են, որ ի րանց մե լիք ներ, տա նու տեր-
ներ ու բե կեր են կո չում, և ո րոնց յու րա քանչ-
յու րը մի-մի վի ճա կի տեր է, լոկ խոս քե րով 
չի կա րե լի հա մո զել։ Ն րանք դարձ յալ կմնան 
ի րենց խո հե մութ յան մեջ, որ մի տե սակ խո-
հեմ ան տար բե րութ յուն, խո հեմ մե ռե լութ-
յուն է։ Ն րանց պետք է ցույց տալ շո շա փե լի 
փաստ, պետք է ցույց տալ, որ փոք րա թիվ 
մար դիկ նե րով ևս կա րե լի է մեծ գործ սկսել» 
(էջ 369-370)։

Գոր ծը սկսվեց։ Բայց միայն մե լիք Փար-
սա դանն ե կավ, մյուս նե րը մնա ցին ի րենց խո-
հե մութ յան մեջ։ Ն րան ցից եր կու սը ժա ռան-
գե ցին ու րա ցո ղի և դա վա ճա նի ա նուն։ Ի՞նչ 
էր նրանց դա վա ճա նութ յու նը մեր վի պագ րի 
հա յաց քով։ Մե լիք Ֆ րանգ յու լը «բնա վո րութ-
յամբ բա րի մարդ էր, բայց սաս տիկ փա ռա-
սեր։ Իր փա ռա սի րութ յա նը զո հեց նա հայ րե-

նա կան կրո նը և մինչև ան գամ իր հա րա զատ 
աղ ջի կը», ու զում էր ա մեն գնով «պահ պա նել 
իր տոհ մա յին ժա ռան գութ յու նը»։ «Իբրև հայ, 
նա ցան կա նում էր Հա յաս տա նի բա րի քը, 
ցան կա նում էր, որ այդ եր կի րը ա զատ լի նի, 
ցան կա նում էր, որ նա ու նե նա իր հայ իշ-
խա նը, բայց այդ իշ խո ղը լի նի ոչ այլ ոք բայց 
միայն ին քը» (էջ 680)։ Բայց մի՞ թե հան ցանք 
է, երբ մի բա րի և հայ րե նի քին բա րիք ցան-
կա ցող անձն ու զում է իշ խող լի նել։ Տե սե՛ք, 
որ ին քը մե լի քը, այլ կերպ է բա ցատ րում իր 
վար մուն քը։ «Ես միշտ ծածկ ված եմ ե ղել մի 
կեղծ, խա բու սիկ կեղ ևով,– մե նա խո սում է ու-
րա ցող մե լի քը,– դր սից ներ կա յա ցել եմ որ պես 
պաշ տոն յա, որ պես գոր ծիք օ տա րի, իսկ ներ-
սից պաշտ պա նել եմ իմ ազ գիս շա հե րը։ Ես 
հայտ նա պես վնաս եմ տվել իմ ազ գին, բայց 
գաղտ նա պես օգ նել եմ նրան... ի՞նչ պի տի 
ա նես, երբ օ տա րի, երբ թշնա մու ծա ռա յութ-
յան մեջ ես։ Մի պա տառ պետք է ձգես նրա 
բե րա նը, որ կա րո ղա նաս ամ բող ջը ա զա տել։

Ես տվե ցի Փա թա լի խա նին մի վանք և 
դ րա նով ա զա տե ցի մեր բո լոր վան քե րը։ Ես 
տվե ցի նրա եղ բո րը իմ հա րա զատ աղ ջի կը և 
դ րա նով ա զա տե ցի հա զա րա վոր աղ ջիկ ներ 
մահ մե դա կա նի կին լի նե լուց։ Ես ու րա ցա իմ 
կրո նը, որ դրա նով գրա վեմ թշնա մու մտեր-
մութ յու նը... և ն րան իմ ձեռ քում պա հեմ» և 
ցա վում է, որ չկա րո ղա ցավ գլուխ բե րել ինչ 
որ նա խա սահ մա նել էր (էջ 682-683)։ Ու րեմն 
Ֆ րանգ յուլն իր կրո նը և աղ ջի կը զո հել էր ոչ 
թե ու նայն փա ռա սի րութ յան, այլ երկ րի բա-
րօ րութ յան հա մար։

Վի պա գի րը հա վա տա րիմ չէ մնա ցել այս 
տե սա կե տին։ Տե ղա կան մե լիք նե րը չեն հա-
րել Դա վիթ Բե կին, ո րով հետև չեն հա մակ-
րել։ Դա վա ճան ներ չէին, այլ «հայ րե նի քին 
բա րիք ցան կա ցող» մար դիկ, որ ի րենց գիծն 
ու նեին։ «Քիչ ու ժե րով մեծ գործ կա տա րե լու» 
ինք նավս տա հութ յու նը հա կա ռակ էր նրանց 
փոր ձա ռութ յա նը, որ թե լադ րում էր «քիչ զո-
հո ղութ յամբ» խու սա փել մեծ վտանգ նե րից։ 
Վե պը ան տա րա կույս շա հած պի տի լի ներ, 
ե թե հե ղի նա կը լրջո րեն վե րա բե րեր հա կա-
ռա կորդ նե րի տե սա կե տին և տար եր կու 
հա յացք նե րի ներ հակ ուղ ղութ յու նը, նրանց 
բա խու մը և հա մե րաշ խութ յան մի ջին ճա նա-
պար հը։ Բայց նա տար վել է Ե ղի շեի շուն չով, 
և ն րա նից փոխ է ա ռել դա վա ճա նի պատ-
րաստ մտա ցա ծին պատ կե րը։ Մե լիք Փ րանգ-
յուլ նեն գում է Ե ղի շեի Վա սա կի նման։

Թող նենք հե րոս նե րի թե րի պատ մա գի-
տութ յու նը, թյուր են մա կե րե սա յին դա տո-
ղութ յուն նե րը հայ անց յա լի մա սին, անզ գույշ՝ 
հար ձա կում նե րը հայ ե կե ղե ցու և ե կե ղե ցա-
կա նութ յան վրա։ Առ նենք միայն նրանց սե-
փա կան և շի նիչ հա յացք նե րը, ո րոնց էութ յու-
նը հետև յալն է. «Հա յե րի սրտում բո լո րո վին 
չի հան գած հայ րե նա սի րութ յան կայ ծը, բա-
վա կան է փչել նրա վրա և իս կույն կբոր բոք-
վի։ Իսկ բո ցա վա ռել, բոր բո քել հայ րե նա սի-
րութ յան սրբա զան հու րը կա րե լի է։

Այդ կլի նի գոր ծի հա ջո ղակ սկիզ բը, իսկ 
վախ ճա նը Աստ ծո ձեռ քումն է։ Պետք է հա-
վա տալ Հա յաս տա նի աստ ղին, պետք է հա-
վա տալ երկն քի ար դար դա տա վո րին, որ 
կլսե թշվառ նե րիս ձայ նը և ուժ կտա փշրե լու 
թշնա մու եղջ յուր նե րը» (էջ 313)։ Ուխ տենք 
ազ գո վին ծա ռա յե լու այս գոր ծին, ուխ տենք 
կամ բնա ջինջ լի նել կամ փշրել ստրկութ յան 
շղթա նե րը։ Ո՛վ չգա մեզ հետ դա վա ճան է, 
մեր սու րը պետք չէ խնա յե այդ պի սի նե րին 
(էջ 403)։

Այս հա վա տամ քը պատ շաճ է ա վե լի մի 
ե կե ղե ցա կա նի, քան քա ղա քա կան գոր ծի չի 
և հի շեց նում է Ե ղի շեի ուխ տը, որ տա նում է 
դե պի մար տի րո սա կան թա գը։ Ե ղի շեի հա-
մար ան տար բեր էր հաղ թել, թե հաղթ վել, եր-
կու դեպ քում էլ Աստ ծո ար քա յութ յու նը պատ-
րաստ էր։ Իսկ լուրջ քա ղա քա կան գլխում 
հաշ վից դուրս պի տի մնան Աստ ված, ճա կա-
տա գիր և ար դա րութ յուն։ Ս րանք ան տես, 
ա ներ ևույթ և անկշ ռե լի ու ժեր են, կա րող 
են գալ և չ գալ։ Հայ րե նա սի րութ յուն, հույս, 
հա վատ՝ հո գե կան կար ևոր ազ դակ ներ են, 
բայց բա վա կան չեն քա ղա քա կան հե ղաշր-
ջում ներ ա ռաջ բե րե լու հա մար։ Հար կա վոր է 
ա մե նից ա ռաջ զին վո րա կան կա րո ղութ յուն։ 
Դա վիթ Բե կը այն քան միա միտ չէր, որ կար-
ծեր թե մի բուռ քա ջե րով հնա րա վոր է պար-
սից պե տութ յու նը խոր տա կել։ Ն րան թևա-
վո րո ղը ռու սա կան օգ նութ յան հույ սերն էին, 
ո րին ակ նա պիշ սպա սում էին Վախ թանգ 
և Ե սա յի՝ նստած Գան ձա կում։ Երբ հա սավ 
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ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ

Ա.

Լ  րա նում է Դա վիթ Բե կի սխրա գոր ծութ-
յան 300 տա րին: Այս ե րեք հար յուր տա-
րի նե րի ըն թաց քում մենք՝ որ պես հայ 

ժո ղո վուրդ, մեր ազ գա յին ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց ման ճա նա պար հին պար տա կան 
ենք նաև նրան: Այդ բարձր գի տակ ցութ յու նը 
ժա մա նա կին ո գեշն չեց Րաֆ ֆուն՝ գրե լու իր 
«Դա վիթ Բեկ» պատ մա վե պը:

Րաֆ ֆին ռո ման տիկ էր, այլ կերպ՝ գա ղա-
փա րա պաշտ: Ազ գա յին վե րա կա յաց ման գա-
ղա փա րա բա նութ յան նպա տա կով նա ստեղ-
ծեց սե րունդ նե րին գործ նա կան օ րի նակ 
տվող հե րոս ներ: Դա թե՛ պարս կա հա յութ յան 
և կով կա սա հա յութ յան կյան քը նկա րագ րե-
լիս («Սալ բի», «Հա րեմ», «Ոս կի ա քա ղաղ»), 
թե՛ ծրագ րա յին վե պե րում («Ջա լա լեդ դին», 
«Խեն թը», «Կայ ծեր») և թե՛ պատ մա վե պե-
րում («Դա վիթ Բեկ», «Պա րույր Հայ կազն», 
«Սամ վել»): Եվ, ի րոք, Րաֆ ֆու այս վե պե րից 
ծնվե ցին ոչ միայն ազ գա յին հե րոս ներ, այլև 
ազ գա յին կու սակ ցութ յուն ներ ու գա ղա փա-
րա խո սութ յուն ներ:

1877-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե-
րազ մը ազ գա յին վե րա կանգ նու մի նոր հույ-
սեր էր ներշն չել հայ ժո ղովր դին: Րաֆ ֆին 
այդ հույ սե րի ար տա հայ տիչն էր: Դա վիթ Բե-
կի կեր պա րը մարմ նա վո րե լու հա մար վի պա-
սա նը պատ մա կան հիմ քեր էր ո րո նում, իսկ 
միակ հիմ քը Մ խի թար յան միա բան Ղու կաս 
Սե բաս տա ցու «Դա ւիթ Բէգ կամ պատ մու-
թիւն մար տից Ղա փան ցոց» աշ խա տութ-
յունն էր: Սե բաս տա ցին իր հեր թին օգտ-
վել է Դա վիթ Բե կի հետ ա զա տագ րա կան 
սխրանքն ի րա կա նաց րած ի րա կան հե րոս-
նե րի պատ մած նե րից, որ պի սիք են Ս տե փա-
նոս Վր դա նիս յան-Շա հում յա նը, քա հա նա 
Տեր Ա վե տի քը, նաև ու րիշ ներ: Ին քը՝ Ղու կաս 
Սե բաս տա ցին, որ ա վա զա նի ազ գա նու-
նով Ս տե փան յան էր, գրա վոր հու շեր ու ներ 
պատ մա կան այդ ի րա դար ձութ յան մա սին. 
ա հա, իր հու շե րի և նշ ված պատ մութ յուն նե-
րի միա վոր մամբ 1736-1737 թթ. շա րադ րում 
է հիշ յալ գիր քը: Այս ա մե նը նշա նա կում է, որ 
ա մեն ինչ պատ մա կա նո րեն վա վե րա կան է:

Սե բաս տա ցու աշ խա տութ յան հի մամբ 
ստեղծ վել է նաև Աբ գար Գու լա միր յա նի 
խմբագ րած «Դա ւիթ Բէգ. Ըն տիր պատ մու-
թիւն Դա ւիթ Բէ գին և պա տե րազ մացն հա-
յոցն Խա փա նու, որք ե ղեն ընդ դեմ թուր քաց... 
» տար բե րա կը, ո րը Վա ղար շա պա տում լույս 

է տե սել 1871 թ., ինչն էլ ծա նոթ էր Րաֆ-
ֆուն: Իսկ Սե բաս տա ցու աշ խա տութ յու նը, 
այ սինքն՝ գրքի մայր օ րի նա կը, Մ խի թար յան 
միա բան Սա մուել Ա րամ յա նի աշ խա տա սի-
րութ յամբ լույս է տե սել շատ ա վե լի ուշ (Վե նե-
տիկ, 1978): Այդ հրա տա րա կութ յու նը նույն՝ 
1978 և 1992 թվա կան նե րին Ար շակ Մա դո յա-
նի փո խադ րութ յամբ և ա ռա ջա բա նով լույս 
տե սավ նաև ար ևե լա հա յե րեն:

Վե պը գրե լիս Րաֆ ֆին մե ծա պես օգտ վել 
է նաև իր ճամ փոր դա կան տպա վո րութ յուն-
նե րից, ձեռ քի տակ է ու նե ցել պատ մա կան 
այլ սկզբնաղբ յուր ներ (Ե սա յի Հա սան-Ջա լալ-
յանց, Պետ րոս Դի Սար գիս Գի լա նենց, Մի քա-
յել Չամչ յան, Ղու կաս Ին ճիճ յան):

1880 թվա կա նին վե պը ար դեն պատ-
րաստ էր: «Մ շակ»-ում տպագր վե լու ըն թաց-
քում (1880-1882) նա նյու թի հարս տաց ման, 
բնաշ խար հի, պատ մա կան մի ջա վայ րի կեն-
դա նի պատ կեր ման պա հանջ է զգում, այդ 
իսկ նպա տա կով ընդ հա տում է տպագ րութ-
յու նը և 1881-ի հու նի սի 25 - հոկ տեմ բե րի 
30 ժա մա նա կա հատ վա ծում ճա նա պար հոր-
դում Մեծ Ս յու նի քում ու Փոքր Ս յու նի քում, 
այ սինքն՝ Ար ցա խում: Այդ ըն թաց քում ոտ քի 
տակ է տա լիս ամ բողջ Ար ցախն ու Զան գե-
զու րը, տես նում է Գան ձա կը, Սի սիա նը, Բար-
գու շա տը, Չավն դու րը, Կա պա նը, Մեղ րին, 
Օր դու բա դը, Նա խիջ ևա նը... Հա վա քում է 
փաս տեր, հի շո ղութ յուն ներ, ա վան դազ րույց-
ներ, ա նում տա րա տե սակ գրա ռում ներ...

Վե րա դար ձին ա պա գա հրա տա րա-
կութ յան հա մար նախ՝ վե րախմ բագ րում 
է տպագր ված է ջե րը և ա պա՝ նոր լիցք հա-
ղոր դում չտպագր ված նախ նա կան շա րադ-
րան քին: Սա ար դեն Րաֆ ֆու սխրանքն էր, 
որ պատ մութ յան չոր ու ցա մաք թվե րին ու-
զում էր ա վե լաց նել կեն սա կան մի ջա վայր, 
պատ մաաշ խար հագ րա կան տա րա ծութ յուն 
և պատ մա կա նո րեն ներ կա ժա մա նակ, քա-
նի որ վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա-
տար վում են որ պես կեն դա նի ըն թացք և ոչ 
թե պատմ վում: Այ սինքն՝ պատ մա վե պը նրա 
հա մար ոչ միայն պատ մութ յան ժա մա նա-
կագ րութ յուն էր, այլև մշա կույ թի պատ մութ-
յուն՝ ինչ պես էին հագն վում, ինչ պես էին հա-
րա բեր վում, ինչ կա ռուց վածք ու նեին տնե րը, 
ինչ կա հա վո րում ու նեին սեն յակ նե րը, ինչ էր 
հայ ըն տա նի քը, ինչ էր հայ ժո ղո վուրդ հաս-
կա ցութ յու նը, ինչ էին ու տում, կեն ցա ղի ինչ 
ա ռար կա ներ էին գոր ծա ծում, նաև ինչ ճա-
նա պարհ ներ ու հանգր վան ներ, սա րեր ու 
ձո րեր կա յին: Այս ճա նա պար հոր դութ յու նը 
ոչ միայն հա գեց րեց վե պի «ծա րա վը», այլև 
ծնունդ տվեց «Խամ սա յի մե լի քութ յուն նե րը» 
(Թիֆ լիս, 1882) աշ խա տութ յա նը, որ Ար ցա-
խի 1600-1827 թվա կան նե րի պատ մութ յունն 
է:

«Դա վիթ Բեկ» վե պը «Մ շակ»-ին զու գըն-
թաց մաս-մաս տպագր վում է գրքով, եր րորդ 
վեր ջին մա սը գրքի տես քով պատ րաստ էր 
1882-ի մար տին: Վե պի ե րեք մա սը միա սին՝ 
որ պես ա ռան ձին գիրք, ա ռա ջին ան գամ լույս 
է տե սել 1890-ին Թիֆ լի սում: Վեր նագ րի տակ՝ 
«Պատ մա կան վեպ (1722-1727)»:

Րաֆ ֆու նպա տա կը ազ գա յին զար թոնք 
բոր բո քելն էր. ըստ Լեո յի՝ Կի լի կիա յի ան կու-
մից հե տո վե րա հառ նու մի ա ռա ջին կռվա նը 
Ս յու նի քի ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պա-
տե րազմն էր, որ սկսվեց 1722 թվա կա նին, 
ա վարտ վեց 1725-ին Դա վիթ Բե կի իշ խա-
նութ յան գա լով, 1727-ին Բե կի մա հից հե տո 
վերսկս վեց ու շա րու նակ վեց Մ խի թար Ս պա-
րա պե տի կող մից և 1730-ին ա վարտ վեց նրա 
մահ վամբ:

Դա վիթ Բե կի կեն սագ րա կան հար ցեր 
կան, ո րոնք դեռևս քննարկ վում են. ըստ 
այդմ՝ հոր ա նու նը ե ղել է Աստ վա ծա տուր, 
պար սիկ ներն ա սել են Ա լահ վեր դի, ապ րել է 
Տաթ ևում: Չա փա հաս տա րի քում Դա վի թը 
գնա ցել է Հա լի ձոր՝ հո րեղ բայր մե լիք Փար սա-
դա նի մոտ, ով և ն րան տա րել է Վ րաս տան: 
Վ րաս տա նում ան ցել է զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան, այն տե ղից էլ ե կել ու գլխա վո րել 
է հայ րե նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րը: 
Ըստ ո րոշ աղբ յուր նե րի՝ Բե կը ու նե ցել է որ-

դի՝ Մ խի թար (տեր Սա հակ): Կա նաև Դա վիթ 
Բե կի՝ Ս յուն յաց երկ րի այլ բնա կա վայ րում 
ծնված լի նե լու վար կած: Ո մանք, այդ թվում 
նաև Րաֆ ֆին, նրան սե րում են Օր բել յան նե-
րի տոհ մից:

Այս ա մե նը այս պես՝ որ պես պատ մա-
բան նե րի զբաղ մունք, բայց մենք կա ռաջ-
նորդ վենք Րաֆ ֆու գրա կան կեր պա րի կեն-
սա պա տու մով՝ կերտ ված է ըստ հա վաս տի 
աղբ յուր նե րի:

Բ.
ՎԵ ՊԻ ԳՐԱ ԿԱՆ ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹ-
ՅՈՒ ՆԸ Ի ՀԱՅՏ Է ԲԵ ՐՈՒՄ ՐԱՖ ՖՈՒ 
ՎԻ ՊԱ ՍԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԱՄ ԲՈՂՋ ՎԱՐ ՊԵ-
ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ: Գ ՐՈ ՂԻ ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ 
ԵՐ ևԱ ԿԱ ՅՈՒԹ ՅԱՆ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹ-
ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՆՍ ՊԱՌ ԵՆ, ԲԱՅՑ ՆՐԱ 
ԿԱ ՌՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ՁԻՐ ՔԸ Ո ՐՈ ՇԱ ԿԻ 

ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ-
ՆԵ ՐԻ ՇՐՋԱ ՆԱ ԿՈՒՄ Է: ՎԵ ՊԸ, ԻՆՉ ՊԵՍ 
ՆՇԵ ՑԻՆՔ, ԲԱՂ ԿԱ ՑԱԾ Է Ե ՐԵՔ ԳՐՔԻՑ: 
Հ ՅՈՒՍ ՎԱԾ ՔԸ ՄԻԱ ԳԻԾ ՉԷ, ՊԱ ՏՈՒ ՄԻ 
ՀՈ ՍԱՆՔ ՆԵՐ ԿԱՆ, Ո ՐՈՆՔ ՍԿՍՎՈՒՄ 
ԵՆ ՇԱ ՐԱԴ ՐԱՆ ՔԻ ՍԿԶԲՈՒՄ, ԲԱՅՑ 
Ո ՐՈՆՑ ՀԱՆ ԳՈՒՅՑ ՆԵ ՐԸ ՎԵՐ ՋՈՒՄ ԵՆ: 
ՍԱ ԲՈՐ ԲՈ ՔՈՒՄ Է ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀԵ-
ՏԱՔՐՔ ՐԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ և ԴԻ ՊԱ ՇԱ ՐԸ 

ԴԱՐՁ ՆՈՒՄ ԳՐԱ ՎԻՉ:
Հե ղի նակն ըն թեր ցո ղին միան գա մից 

մտցնում է գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ. «Մինչև 
1722 թվա կա նը, այ սինքն՝ մինչև Դա վիթ 
Բե կի հայտն վի լը, հա յոց մե լիք նե րը տա կա-
վին պահ պա նել էին ի րանց նշա նա կութ յու-
նը» (Րաֆ ֆի, «Եր կե րի ժո ղո վա ծու», հ. 7, 
Եր ևան, «Սո վե տա կան գրող», 1985, էջ 7. 
հա ջորդ մեջ բե րում նե րը այս տե ղից են): Եվ 
սկսվում է հա յոց երկ րի բուն ի րա կա նութ յան, 
մե լիք նե րի ով կամ ինչ լի նե լու ման րա մաս նե-
րի նկա րագ րութ յու նը: Րաֆ ֆին շատ ա րագ, 
մի քա նի ուր վագ ծե րով ստեղ ծում է վի պա-
կան կեն դա նի մի ջա վայր, ին չին մե ծա պես 
նպաս տում է ոչ միայն կեր պար նե րի կեն-
սա կա նութ յու նը, տե ղան քի տա րա ծա կան 
ամ բող ջա կան նկա րագ րութ յու նը, այլև ման-
րա մաս նե րի ճշգրտութ յու նը, և դա այն քան 
բնա կան, որ ըն թեր ցո ղը հայտն վում է նրա 
պայ մա նա կան ի րա կա նութ յան մեջ: Այս տեղ 
է գե ղար վես տի հմայ քը և մեծ գրա կա նութ-
յան նշա նա կա լիութ յու նը:

Գոր ծո ղութ յան մեջ է մտնում Գեն վա զի 
ե րի տա սարդ իշ խան Ս տե փա նոս Վր թա նես-
յա նը՝ Շա հում յան տնից, ո րը, զրկված 
հայ րե նա կան ամ րո ցից, թա փա-
ռում է Ս յուն յաց աշ խար հում և մե-

բո թա բե րը, թե կայ սե րա կան խոս տում ներն 
արդ յունք չտվին, Դա վիթ Բե կը սու րը դրավ 
պատ յա նի մեջ։ Նա Թա մա րին խոս տա ցել 
էր, թե նպա տակս է «ա զա տել հայ րե նիքս, 
ա զա տել իմ ազ գը և Հա յաս տա նի թա գու հու 
թա գը քո գլխին դնել» (էջ 329)։ Այս է վե պի 
նախ նա կան հան գույ ցը, որ պի տի լուծ վեր 
Դավ թի հաղ թա նա կով՝ պսակ ված ար քա յա-
կան թա գով։ Վի պա սա նը գի տե, որ Դա վիթ 
Բե կը հույս ու ներ դրսի օգ նութ յան, տե սանք, 
որ Գան ձա կում բա նա կած հայ 60 հա զար 
եր ևա կա յա կան զոր քի հրա մա նա տա րը, իր 
կար ծի քով, Դա վիթ Բեկն էր։ Նա ան տես է 
ա րել վե պի մեջ ար տա քին նե ցու կը և ա կա-
մա յից թո ղել է հե րո սին կես ճա նա պար հին, 
ա ռանց թա գի։ Այս զան ցա ռութ յու նը խորհր-
դա վոր է։

«Դա վիթ Բեկ» վե պը այ սօր մեզ հա մար 
պատ մա կան է կրկնա կի ի մաս տով։ Ն րա հե-
րո սը 1722 թվա կա նի մարդ է, բայց խո սում է 
1881 թվի լեզ վով։ Այդ լե զուն չի պատ կա նում 
մի միայն հե ղի նա կին՝ Րաֆ ֆուն։ Այդ այն լե-
զուն է, որ սե փա կան էր իր ժա մա նա կա կից 
հայ մտա վո րա կա նութ յան կամ այն հա սա-
րա կութ յան մի զո րա վոր հո սան քի, որ սկսվել 

էր վա ղուց, բայց մի նոր ե րանգ էր ստա ցել 
1878 թվից հե տո։ Ա զա տա միտ հո սանք էր 
ընդ դեմ պահ պա նո ղա կա նի։ Նա ճո խաց րեց 
իր ա զա տա կան գա ղա փա րա բա նութ յու նը 
քա ղա քա կան նոր տրա մադ րութ յուն նե րով՝ 
Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գա յին փու լի շուրջ 
ճա ռա գայ թած լույ սի և հույ սի ազ դե ցութ-
յան տակ։ «Դա վիթ Բեկ» վե պը հա սու նա ցել 
է այդ մթնո լոր տում, ուր այն ժա մա նակ աշ-
խա տում էր հե ղի նա կը։ Վե պի մեջ պա կաս 
չեն է ջեր և հա յացք ներ, ո րոնք հի շեց նում են 
«Մ շակ»–ի հրա պա րա կա խո սութ յու նը։ Րաֆ-
ֆին հա ղորդ է նոր տրա մադ րութ յուն նե րին 
և հա վա տար մո րեն վե րար տադ րել է նրանց 
ո գին իր վե պի մեջ։ Սուր աչ քով նկա տել է և 
ս ևե ռել է մի մտայ նութ յուն, որ հա զիվ ծայր 
էր տվել և մի միայն տա սը տա րուց հե տո 
պի տի ձևա վոր վեր և մարմ նա նար գրե թե 
այն պես, ինչ պես ին քը նա խա տե սել էր։ Հար-
կավ, ա զա տագ րա կան շար ժու մը շատ բան 
է պար տա կան Րաֆ ֆուն, բայց սխալ կլի ներ 
կար ծել, թե շար ժու մը նրա զա վակն է։ Ի րա-
պես եր կուսն էլ ծնունդ են այն հո վե րի, որ 
գա լիս էին 16–րդ հոդ վա ծի խոս տում նե րից։ 
Շար ժու մի կա րա պետ նե րը ե ղել են նույն մի-
ջա վայ րից, ուր աշ խա տել է Րաֆ ֆին։ Ն րանք 
չէին ո րո ճում ապս տամ բա կան լայն շար-

ժում ներ, գի տեին, որ հնար չէ ոտ քի հա նել մի 
ժո ղո վուրդ, ո րի հար յու րից ինն սու նը հրա-
ցան չէ տե սել և դեռ ծա նոթ չէ զին վո րագ-
րութ յան և ու րեմն չու նի զի նա վար ժութ յան 
և զին վո րա կան կար գա պա հութ յան ըն տել 
շար քեր։ Ն րանք հա վա տա ցած էին, որ մեծ 
պե տութ յուն ներն ի րենց հետ են, որ ի րենց 
թի կունք կլի նեն նաև ճնշված զանգ ված նե-
րի «պաշտ պան» Ըն կեր վա րա կան Մի ջազ-
գայ նա կա նը և ու րեմն բա վա կան է բո ղո քել 
տրտուն ջի ցույ ցե րով, ըմ բոս տա կան պայթ-
յուն նե րով, և խոս տաց ված բա րե նո րո գում-
նե րը կի րա գործ վեն։ Այս պես էր մտա ծում և 
Րաֆ ֆին։ Երբ իր հե րո սի բե րա նով ա սում է 
թե՝ «Սկ սենք գոր ծը, մնա ցա ծը Աստ ծո ձեռ-
քին է, Հա յաս տա նը աստղ ու նի, երկն քում 
ար դար դա տա վոր կա», իս կա պես այլ բան 
չէ հաս կա նում, քան լու սա վոր մարդ կութ յան 
պաշտ պա նութ յու նը։ Բայց և այն պես Րաֆ-
ֆին մեր ժել է հա տուկ տեղ տալ իր վե պի մեջ 
ար տա քին գոր ծո նին։ Հե րոս նե րը գոր ծում են 
ան կախ ի րենց հաշ վին և՛ պա տաս խա նատ-
վութ յան, և՛ գոր ծում են զեն քով։ Վի պա գի րը 
նա խընտ րել է ստեղ ծել տալ հայ րե նա սի-
րութ յան մի տիպ, որ լի նի բա ցար ձակ ար ժեք 
և պա հե իր նշա նա կութ յու նը բո լոր պայ ման-
նե րում, կլի նի ար տա քին օգ նութ յուն, թե չէ, 

կգա դրսեն ար դա րութ յու նը, թե չի գա։ Հայ 
մի ջա վայ րի և դա րե րով ա հա բեկ ված և զի-
նա թափ մտայ նութ յան հա մար, նրա հայ րե-
նա սի րութ յու նը նո րութ յուն է, ան վա նենք մի 
բա ռով՝ զին յալ հայ րե նա սի րութ յուն։ Դա վիթ 
Բեկն իր զի նա կից նե րով մարմ նաց նում է այդ 
հայ րե նա սի րութ յան գա ղա փա րը։ Վի պագ-
րի տա ռա պող մտքի հոր ձանք նե րը, զգա յուն 
սրտի ան հա վա սար գա լա րում նե րը, մերթ 
խան դա վառ, մերթ հու սա հատ, գու մար վել 
և քան դա կել են զին ված հայ րե նա սե րի տի-
պար Դա վիթ Բե կին։

Այ սօր այդ մեծ քան դա կա գոր ծի հի շա-
տակն է, որ տո նում է վա րա տա կան հա-
յութ յա նը։ Նա յում ենք մեր շուրջ և ա մեն 
կող մից ճնշող մթութ յան մեջ տես նում ենք 
միայն Դա վիթ Բե կի աս պե տա կան ուր վա-
կա նը։ Մեծ և փոքր ազ գեր միա բե րան խո-
սում են սպա ռա զին ված հայ րե նա սի րութ-
յան մա սին, ա մեն տեղ միայն զեն քի շաչ յուն 
է լսվում։ Բո լո րը զին վում են, որ պես թե խա-
ղա ղութ յան հա մար։ Մենք կռվա զան չենք 
և զենք էլ չու նենք կռվե լու։ Բայց սո վո րենք 
գո նե զի նա վար ժութ յուն, ծա նո թա նանք 
ժա մա նա կա կից ա հա վոր զեն քե րին, զին-
վո րագր վենք և ոչ թե խու սա փենք օ տար 
շար քե րում։ Օգտ վենք պա տե հութ յու նից, 
խո հուն ճա կա տով և համր բե րա նով։ Ոչ ոք 
չգի տե, անց քե րի թա վալգ լոր ա նի վը ո՞ւր է 
տա նում։ Պատ րաստ և զ գաստ լի նենք, որ-
պես զի չկոր չենք ան փա ռու նակ, կռվող նե րի 
ոտ քե րի տակ կո խան։ Մեր զգաս տութ յու նը 
կլի նի մե ծա գույն հար գան քը մեծ հայ րե նա-
սե րի հի շա տա կի ն։ 

«Դավիթ Բեկ» վեպի պատմական հիմը և 
գաղափարախոսական արժեքը
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լիք նե րին հոր դո րում «միա բան վել 
ու ընդ հա նուր ապս տամ բութ յամբ 
թո թա փել խա նե րի ծանր լու ծը» (էջ 

11): Րաֆ ֆին որ քան ազ գա պաշտ, բայց 
նույն քան էլ խիստ է ստրկութ յան դա տա-
պարտ ված իր ազ գա կից նե րի հան դեպ, ին-
չը վի պա կան հյուս ված քի ներ քին շեր տով 
ա ռաջ է գնում: Զանգ վա ծի վե րած ված ժո-
ղովր դին արթ նաց նե լու հույ սով՝ գրո ղը նաև 
ա սում է. «Հայ ժո ղո վուր դը կա տար յալ ոչ-
խա րա յին բնա վո րութ յուն ու նի, մե կը պետք 
է առջ ևից գնա, որ մյուս նե րը հետ ևեն նրան» 
(էջ 12): Հի մա այդ Մե կի հարցն է՝ «Ո՞վ կա-
րող է լի նել այդ մե կը» (էջ 12): Այդ մե կը ի՛ն-
քը՝ Ս տե փա նոսն է: Բայց ին քը ըն դա մե նը 
ու նեզրկ ված իշ խան է, ո րով հետև Գեն վա զի 
իր ամ բողջ գա վա ռը հի մա խա նի սե փա կա-
նութ յունն է: Եվ նա ո րո նում է իր նմա նակ 
այդ Մե կին, ո րը Դա վիթ Բեկն է: Ա հա նրան 
հայ րե նիք կան չե լու նպա տա կով Օր դու բա-
դում կնիք ներ է պատ վի րում մի հրեա յի, որ-
պես զի նշա նա վոր մարդ կանց ա նուն նե րով 
նա մակ ներ հաս ցեագ րի Դա վիթ Բե կին:

Սա պա տու մի ա ռանց քա յին գիծն է, 
բայց զու գա հե ռա բար Րաֆ ֆին խո րա նում 
է այս ոս կե րիչ հրեա Հա րու նի կեն ցա ղի մեջ, 
մտնում նրա տուն, ի ցույց դնում հրեա յի և 
ն րա կնոջ՝ Ես թե րի չդա սա վոր ված հա րա բե-
րութ յուն նե րը, ներ կա յաց նում պատ ճառ նե-
րը, բա ցա հայ տում հրեա յի բնա վո րութ յու նը: 
65-ամ յա հրեան ա մուս նա ցել է 16 տա րե կան 
աղջ կա հետ և ն րան ու ե րե խա յին տան վան-
դա կի մեջ պա հում է սո ված ու ար հա մարհ-
ված, ո րով հետև նրա նը միայն կու տակ ման 
կիրքն է: Փո ղի ա նուն լսե լիս հրեա յի աչ քե-
րում փայ լում է մի «...տե սակ լույս, որ կա րե լի 
է տես նել քաղ ցած գայ լի աչ քե րում միայն» (էջ 
16), մինչ դեռ, ոս կու և ար ծա թի կույ տեր դի-
զե լով հան դերձ, նա ներ կա յա նում է վեր ջին 
մու րաց կա նի պես: Վե պի ընդ հա նուր հա մա-
կար գը նկա տի ու նե նա լով՝ այս տեղ Րաֆ ֆին 
կա րող էր այդ քան չխո րա նալ, ո րով հետև 
դա վե պի ա ռանց քա յին պա հան ջը չէր, բայց 
խո րա նում և ուր վագ ծում է ման րա մաս ներ, 
շա րադ րան քը դարձ նում հե տաքրք րա կան և 
ս տեղ ծում վի պա կան տե սա նե լի մի ջա վայր: 
Այս ա մե նով հան դերձ հատ վա ծը ոչ թե մնում 
է մե կու սի՝ որ պես ա ռան ձին պատմ վածք, այլ 
ձուլ վում է վի պա կան հա մա պատ կե րին՝ որ-
պես տե ղա յին դի պուկ ուր վան կար:

Րաֆ ֆին վար պե տո րեն կար գա վո րում է 
թե՛ վի պա կան տա րա ծութ յու նը և թե՛ վի պա-
կան ժա մա նա կը. «Մինչ հրեան կպատ րաս-
տե կնիք նե րը, ես կպատ մեմ մի անցք, որ 
պա տա հեց մո տա վո րա պես տասն հինգ տա-
րի ա ռաջ» (էջ 22): Հի մա ար դեն 15 տար վա 
վա ղե մութ յամբ գոր ծո ղութ յան մեջ է մտնում 
Ֆա թա լի խա նը: Եր ևում է մե լիք Դա վիթ Ու-
րա ցո ղի դուստր Ս յու րին՝ խա նի հա րե մի 
զար դը, եր ևում է ներ քի նի դար ձած, ա նու նը 
փո խած, բայց հա յութ յան դա տից չհե ռա-
ցած ծնուն դով ղա րա բաղ ցի Ահ մե դը: Ս յու րին 
Ահ մե դի ու ղեկ ցութ յամբ գի շե րով գաղտ նի 
այ ցե լում է հե ռա վոր ժայ ռե րի քա րան ձավ-
նե րի մեջ գե րե վար ված հա յե րին, ո րոնց մեջ 
էր նաև Ս տե փա նոս իշ խա նը, ո րը, ինչ պես 
վեր ջում է պարզ վում, իր աղջ կա՝ Ֆա թի մա-
յի հայրն է: Սե րը նրան ստի պում է դի մե լու 
հանդգ նութ յան, և նա գնում է՝ փո խե լու գե-
լա րան նե րի մեջ տանջ վող սի րեց յա լի վի րա-
կա պե րը:

Րաֆ ֆին անց նում է վե պի հա ջորդ գե ղե-
ցիկ և շատ տե սա նե լի պատ կեր նե րից մե կի 
նկա րագ րութ յա նը՝ բնութ յան գրկում կի սահ-
րա պա րա կով շար ված են Ֆա թա լի խա նի 
կա նանց բազ մա թիվ վրան նե րը. ա մեն մե կը 
իր վրա նով, իր ե րե խա յի, իր սպա սու հի նե րի 
և ե ռո տա նի կրա կա րան նե րի ա ռաջ նա խա-
ճա շի պատ րաս տութ յան իր հոգ սե րի հետ է: 
Միա կը, ով ա զատ մուտք ու նի բո լոր վրան-
նե րը՝ ներ քի նի Ահ մեդն է, իսկ մուտ քը նաև 
լուր է, տե ղե կութ յուն, որ վե պի հան գույց նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծում տեղ ու նի: Ուս տի՝ 
հար գի է նաև գաղտ նի լրտե սութ յու նը:

Ա յո՛, սա Ար ևելքն է, ո րը ա մեն մի քայ-
լա փո խի իր նուրբ խոր հուրդ ներն ու նի: 
Րաֆ ֆին, լի նե լով պարս կա հայ, վար պետ 
էր պար սիկ նե րի կյան քի ու կեն ցա ղի գաղտ-
նիք նե րին տի րա պե տե լու ար վես տում: Իսկ 
հա րե մի նկա րագ րութ յու նը նրա տա րերքն 
է. գե ղե ցիկ կա նայք են ի րենց ար դու զար դե-
րով, ի րենց հմայք նե րով, դա վե րով ու խար-
դա վանք նե րով, ա ռա ջի նը լի նե լու պայ քա րով 
ու նեն գութ յամբ: Այդ նեն գութ յու նը հի մա 
Զեյ նա բի կող մից՝ որ պես դա վադ րութ յուն, 
ուղղ վում է Ս յու րիի դեմ. Զեյ նա բի սպա սու-

հին գի շե րով անն կատ մուտք են գոր ծում 
Ս յու րիի վրան և կտ րում նրա հյուս քե րը, ին չը 
մեծ ա նար գանք էր: Ս յու րիի նախ կին ա նու նը 
Մա րիամ էր, հայ րը՝ մե լիք Դա վիթ Ու րա ցո-
ղը, Տաթ ևի մե լի քութ յու նը ստա նա լու բաղ-
ձան քով աղջ կան ըն ծա յել էր խա նին, և դ րա 
հա մար աղ ջիկն ա տում էր հո րը, բայց դա չէր 
խան գա րում, որ նա փայ լա տա կեր հա րե մի 
կա նանց մեջ: Խա նը նրան Ս յու րի է ան վա-
նում կյան քից վա ղա ժամ հե ռա ցած իր նախ-
կին սի րե լի կա նան ցից մե կի ա նու նով:

Մե լիք Դա վի թին մահ մե դա կա նութ յուն 
ըն դու նե լու հա մար ժո ղո վուրդն ան վա նեց Ու-
րա ցող և կո չեց «Երկ րորդ Վա սակ», այ սինքն՝ 
դա վա ճան: Ու ներ նաև թուր քի ա նուն, և աղ-
ջի կը այդ թուր քի ա նու նով ար հա մար հան քով 
նրան ա սում էր Բաղր: Ու րա ցող մե լի քի հա-
մար իր աղ ջի կը խա նի սիր տը շա հե լու գոր-
ծիք էր, բայց աղ ջի կը չէր տրվում հոր սադ-
րանք նե րին և մեր ժում էր նրա հետ ա մեն մի 
առն չութ յուն: Եվ երբ հայ րը ինչ-որ կերպ թա-
փան ցում է աղջ կա վրան և խնդ րում նրան, 
որ պես զի միջ նոր դի և խա նից ստա նա նաև 
Գեն վա զի ու Բար գու շա տի մե լի քութ յուն ներ, 
աղ ջի կը մեր ժում է՝ ապ տա կի պես ե րե սին 
տա լով ող ջա կեզ տաթ ևա ցի նե րի ող բեր գութ-
յու նը:

Հայ րը դա ժան էր հպա տակ նե րի հան-
դեպ: Հար կը չվճա րե լու դի մաց թա լա նում 
էր ա մեն ինչ, իսկ դրա նից հե տո մահ մե դա-
կան նե րի հա մար վա ճառ քի հա նում ան գամ 
նրանց ե րե խա նե րին: Նա ա վե լի դա ժան էր, 
քան թուրքն ու պար սի կը: Կե ղե քում էր ժո-
ղովր դին և բա ժին հա նում խա նին, որ պես-
զի մնա իր տե ղում: Ա հա, նրա նից դժգոհ, 
բայց ան ճար ժո ղո վուր դը այլ ելք չի գտնում, 
քան ցու ցադ րա կան ինք նահր կի զու մը խա նի 
վրա նի մոտ. հու սա հատ այդ քայ լով նրանք 
փոր ձում էին խա նի ու շադ րութ յու նը հրա վի-
րել ի րենց վի ճա կի վրա: Ինք նահր կիզ վող նե-
րի մեջ էին նաև Դա վիթ Բե կի ծնող նե րը, այդ 
ող ջա կե զից Ահ մե դի ջան քե րով փրկվում է 
միայն Դա վի թը և ու ղարկ վում Վ րաս տան:

Մե լիք Դա վիթ Ու րա ցո ղը միայ նակ չէր, 
նրա նման մեկն էլ կար՝ մե լիք Ֆ րանգ յու լը, ով 
թեև քիչ ու շա ցու մով է մահ մե դա կա նութ յուն 
ըն դու նում, բայց գե րա զան ցում է չա րութ յան 
ու խո րա ման կութ յան բո լոր հնա րա վոր սահ-
ման նե րը: Այդ եր կու մե լիք նե րը ար տա քուստ 
էին միայն միա սին, ներ քուստ աչք նե րը մե կը 
մյու սի ու նեց ված քի վրա էր: Մե լիք Ֆ րանգ յու-
լը ե ղել էր պարս կահ պա տակ մահ մե դա կան, 
հա սել դիր քի, հարս տութ յան, դա վա դիր քայ-
լե րից հե տո մատն վել էր ան հա ջո ղութ յան, 
վերս տին դար ձել էր քրիս տոն յա, իսկ հի մա 
ժա մա նակն էր հա նուն շա հի վերս տին վե րա-
դառ նա լու մահ մե դա կա նութ յան: Դա վա նա-
փո խութ յու նից հե տո նա նոր ա նուն է ստա-
նում՝ Ա լի բեկ:

Ար ևել յան մի ջա վայ րը լիար ժեք դարձ-
նե լու հա մար Րաֆ ֆին ստեղ ծում է նաև 
ի մա մի ու դեր վի շի կեր պար ներ, ով քեր Ֆա-
թա լի խա նի մեր ձա վոր շրջա նա կի մեջ էին 
և, ըստ խա նին մո տիկ լի նե լու աս տի ճա նի, 
մեծ ըն ծա նե րով հար ցեր էին լու ծում: Ի մա մը 
վաթ սունն անց էր, ու ներ տաս ներ կու կին և 
դեր վի շից ե րի տա սար դաց նող դե ղի էր սպա-
սում, հա նուն ին չի պատ րաստ էր ա մե նայն 
զո հո ղութ յան: Մ տա դիր էր ա մուս նա նալ 
տասն չորս տա րե կան մի կույ սի հետ և դեր-
վի շի «մա ջու նը» (ճա րը) օ րախն դիր հարց էր: 
Դեր վի շը հա մո զել է, որ իր դե ղա մի ջո ցը նրա 
մա զե րը պետք է սևաց նի և հար յու րա վոր 
տա րի նե րով եր կա րեց նի կյան քը: Կար նաև 
Միր զա-Ջա ֆար ա նու նով մեկ այլ դեր վիշ, որ 
կա րեկ ցութ յուն է հայտ նում ող ջա կեզ հա յե րի 
հա մար: Ար ևել քը ա ռատ է նաև սպա սա վոր-
նե րի, մանկ լա վիկ նե րի, խա մա ճիկ նե րի ներ-
կա յութ յամբ և հատ կա պես նրանց նո՜ւրբ 
լրտե սութ յան ար վես տով: Խոս քը չա վար-
տած՝ հա կա ռա կորդն ար դեն գի տեր ինչ են 
խո սել... Տե ղե կատ վա կան հոս քի այս մի ջո ցը 
վե պի հան գույց նե րը շաղ կա պող կար ևոր մի-
ջոց է, հա կա ռակ դեպ քում գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հա ջոր դա կան կա պը չի պահ պան վի:

Ա հա հայ ըն չա քաղց մե լիք նե րի ու րա ցում-
նե րի, հայ գե րի նե րի տան ջանք նե րի, Տաթ ևի 
դժգոհ բնակ չութ յան ինք նահր կիզման այս 
ծանր պա հին հայտն վում է Թո րոս իշ խա նը և 
փր կագ նում 125 հայ գե րի նե րին, մի մասն էլ 
մա հա ցել էր: Այս գե րի նե րի մեջ էր նաև Ս տե-
փա նո սը: Եր կու հայ մե լիք նե րը ա մեն կերպ 
փոր ձում են ձա խո ղել գե րի նե րի փրկագն-
ման գոր ծը, այս տեղ ևս ցույց տա լով ի րենց 
չա րա գործ, դա վա ճան դեմ քը: Գե րի նե րի 
փրկագն ման կա պակ ցութ յամբ Ֆա թա լի խա-

նին միջ նոր դում է Ս յու րին և հա ջո ղում: Իսկ 
Թո րոս իշ խա նը իր եր կու հար յուր զին վոր նե-
րի ու ղեկ ցութ յամբ ե կել էր ա ռատ ըն ծա նե-
րով՝ ազն վա ցեղ նժույգ ներ, ոս կե դրամ ներ, 
բա րիք նե րով ծան րա ցած սի նի ներ, մա տու-
ցա րան նե րի վրա զեն քեր, սկու տեղ նե րի վրա 
սկա հակ ներ, ակ նա զարդ ա նոթ ներ...

Վե պի երկ րորդ գլու խը կա րե լի է վեր նագ-
րել «Դա վիթ Բե կը Մց խե թում»: Սա ար դեն 
ու րիշ աշ խարհ է, ու րիշ մի ջա վայր՝ դարձ յալ 
շատ լավ ծա նոթ գրո ղին: Մց խեթն է, այն տա-
րի նե րի Վ րաս տա նի մայ րա քա ղա քը, որ այլ 
բան չէր, քան աղ քա տիկ մի ա վան և այդ երկ-
րի ղե կա վարն է, ո րին ի րենք թա գա վոր են 
ա սում, իսկ պար սիկ նե րը՝ վա լի, որ այլ բան 
չէ, քան ա վա տա կան իշ խան, մեծ իշ խան:

Հի մա ար դեն գրո ղի եր ևա կա յութ յու նը 
փայ լա տա կում է նոր մի ջա վայ րի նկա րագ-
րութ յամբ և գլ խա վոր հե րո սին իր պատ մա-
կան կեր պա րի մեջ տե ղադ րե լու հնա րամ-
տութ յամբ: Այդ ա մե նը ըն թաց քում՝ վի պա կան 
ժա մա նա կի ճիշտ հա մա կարգ մամբ, իսկ հի-
մա ար դեն նա դեմք է և հե ղի նա կութ յուն, և 
Ս տե փա նո սը իր հա վա տա րիմ մարդ կան ցից 
թիկ նա պահ Ա ղա սու մի ջո ցով նրան նա մակ-
ներ է ու ղար կել՝ եր կու մեծ ծրար, ո րոնց մեջ 
Ս յուն յաց աշ խար հի ցա վա լի դրութ յան նկա-
րագ րութ յունն է և նա մա կա գիր նե րի ա ռա-
ջար կը՝ վե րա դառ նալ հայ րե նիք և գլ խա վո րել 
ա զա տագ րա կան շար ժու մը: Դա նա կը հա սել 
էր ոս կո րին, հայ րե նի քը խեղ դա մահ էր լի-
նում, ժո ղո վուր դը այ լա սեր վում էր և օ տա-
րա նում ին քը ի րե նից: Մեռ նում էր մի ամ բողջ 
ժո ղո վուրդ, և չ կար ոչ մի ա պա վեն: Ֆա թա-
լի խա նի դա ժա նութ յուն նե րը, նրա դրա ծո 
ըն չա քաղց ու րաց յալ հայ մե լիք նե րի շա հա-
տա կութ յուն նե րը ա մա յաց նում էին եր կի րը: 
Խաբ ված մի ժո ղո վուրդ և հայ րե նա սեր մի 
քա նի ու ժեր ա ռաջ նորդ էին ո րո նում: Նա-
մակ նե րի հետ ու ղար կել էր նաև հան րա գիր 
«...և հոր դո րում էր ժո ղովր դի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի ձայ նը հար գել, հոր դո րում էր թող նել 
վրաց ծա ռա յութ յու նը և փու թով ա ճա պա րել 
դե պի հայ րե նիք» (էջ 125): Նաև ա վե լաց նում 
է. «Մեր ազն վա կան դա սը փչա ցած է, Դա-
վի՛թ, նրանց վրա մեծ հույս դնել չէ կա րե լի: 
Դա րե րի ըն թաց քում պար սից ազ դե ցութ յան 
ներ քո ազ նիվ ար յու նը նրանց ե րակ նե րում 
խար դախ վե ցավ: Այժմ ժո ղովր դին պետք է 
փրկե ժո ղովր դի մար դը՝ նրա մի ջից դուրս 
ե կած նրա հա րա զատ որ դին» (էջ 125):

Ս տե փա նո սը նա մակ ներն ու ղար կել էր 
այն հրեա ոս կե րի չի մոտ պատ վի րած հե ղի-
նա կա վոր մարդ կանց կնիք նե րի դրոշ մով՝ 
ա ռանց այդ հե ղի նա կութ յուն նե րի գի տութ-
յան, և Բե կի հետ ա ռա ջին իսկ հան դիպ մա նը 
խոս տո վա նում է, որ դա իր հնա րամ տութ յան 
արդ յունք է, և ոչ թե այդ, թեև հայ րե նա սեր, 
բայց զգու շա վոր մարդ կանց մտա հո գութ յան: 
Հայ րե նի քը ձեռ քից գնում է՝ դու պե՛տք է գա-
յիր:

Եվ մինչ Դա վիթ Բե կը կպատ րաստ վի 
իր հա վա տա րիմ մարդ կան ցով վե րա դառ-
նա լու Հա յաս տան՝ ներ կա յաց վում է նրա 
կյան քը ող ջա կի զու մի տե սա րա նից մինչև 
վե րա դարձ: Ներ քի նա պետ Ահ մե դի նա մա-
կով Վ րաս տա նում նա պի տի պատս պար վեր 
Օր բել յան իշ խա նի տա նը, ո րը, սա կայն, նրա 
ժա մա նու մից օ րեր ա ռաջ մա հա ցել էր: Տան 
մյուս ան դամ նե րին նա մա կը ո չինչ չէր ա սում: 
Ս յու րին Դա վի թին գու մար էր տվել, ո րո շում 
է ինք նու րույն ապ րել: Մի հայ ման րա վա ճառ 
նրան պա հում է իր մոտ, աս տի ճա նա բար կո-
ղոպ տում և ցույց տա լիս տան ել քի դռնե րը:

Ինք նաո րոն ման այս թա փա ռում նե րի ըն-
թաց քում նա տես նում է «Վ րա ցու ար հա մար-
հան քը, ա տե լութ յու նը, դառն զզվան քը դե պի 
ա մեն մի հայ», ին չը «...նե տի պես ծա կում էր 
նրա սիր տը», ուս տի՝ «...վրա ցուց օգ նութ-

յուն խնդրել՝ մահ վան չափ ծանր էր նրան» 
(էջ 152): Քաղ ցը կե ղե քում է, բայց ար ժա նա-
պատ վութ յու նը գետ նով չի տա լիս... Թա փա-
ռում նե րը տա նում են դե պի դաշ տե րը, ուր 
հան դի պում է սա րե րի որ դուն՝ իշ խա նա կան 
հո տե րի հով վա պետ Սի կո յին: Հե տո նրանք 
ի րար հետ պի տի ճշտեին հա մա կե ցութ յան 
օ րեն քը. «Վ րա ցու աստ վա ծը վրա ցի է, հա յի-
նը՝ հայ» (էջ 185):

Այս տեղ էլ դաշ տե րում զբոս նող աղ ջիկ-
նե րի խմբի մեջ տես նում է գե ղեց կու հի Թա-
մա րին և հով վից ի մա նում նրա ով լի նե լը: 
Իսկ աղ ջի կը իշ խա նա կան գեր դաս տա նից 
էր, վրաց մեծ իշ խա նի հան գուց յալ եղ բոր 
աղ ջի կը: Դա վիթ Բե կը մնում է հով վի մոտ, 
դառ նում նրա օգ նա կա նը: Սի րա բա նում է 
հա ճա խա կի այդ կող մե րում զբո սան քի ե կած 
աղջ կա հետ, և սե րը փո խա դարձ էր: Աղջ կան 
ան տա ռա յին պտուղ ներ է նվի րում ու դաշ-
տա յին ծա ղիկ ներ:

Պա տա նին վարժ վում է նաև որ սոր դութ-
յան մեջ, սո վո րում հրա ցան օգ տա գոր ծել, 
այս տեղ էլ ստա նում է «...իր սկզբնա կան 
պա տե րազ մա կան կրթութ յու նը» (էջ 160): 
Որ սոր դի նրա հա մ բա վը տա րած վում է, ան-
գամ հաս նում մեծ պա րո նին, ո րի սե ղա նին 
ե րե ներ է ըն ծա յում՝ դրա դի մաց ստա նա լով 
վա ռոդ, գնդակ ու գի նի: Սի կոն տես նե լով 
տղա յի աճն ու հա ջո ղութ յուն նե րը՝ մար գա-
րեա նում է. «Ես ի մա նում եմ, դու վև ջը թա-
վադ (ազն վա կան) կդառ նաս» (էջ 160):

Ե րեք տա րի անց ա հա այս տեղ էլ մեծ 
պա րո նի գեր դաս տա նի և ազն վա կան նե-
րի մի դաշ տա հան դե սի ժա մա նակ Դա վի թը 
ստույգ մա հից փրկում է անզ գույշ պա տա-
հա կա նութ յա՞մբ, թ ՞ե ինք նա կամ լեռ նա յին 
վա րար գետն ըն կած Թա մա րին: Ուշ քի գա-
լուց հե տո աղ ջի կը եր ջա նիկ էր, որ ի րեն 
փրկո ղը Դա վիթն է և «...իր ան ձը հա մա րում 
է նրա սե փա կա նութ յուն» (էջ 191):

Րաֆ ֆին մինչ այդ ման րա մաս նե րի գե-
ղեց կութ յամբ նկա րագ րում է դաշ տա հան-
դե սի տո նախմ բութ յու նը՝ մա տուռ, սրբութ-
յուն, տո նա կան հագն ված հա սա րա կութ յուն, 
քաղ քե նի կա նայք, խանդ, չա րա խո սութ յուն, 
քեֆ, ու րա խութ յուն, նվա գա ծու ներ, խա ղեր, 
մրցում ներ, սպա սա վոր ներ, ա ղա խին ներ... 
Րաֆ ֆին ուղ ղա կի նկա րում է այս պատ կե րը, 
կեն դա նաց նում մի ջա վայ րը և ապ րեց նում 
հե րոս նե րին: Եվ դա ոչ թե նկար է, այլ շար-
ժան կար՝ խո շոր պլան, փոքր պլան, դի ման-
կար, ուր վան կար, գիծ, հե տա գիծ. այն, ին չին 
հե տո պետք է ա սեին կի նո: Այ սինքն՝ Րաֆ ֆու 
շա րադ րան քը ի րա րա հա ջորդ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի մեջ շատ տե սո ղա կան է:

Դա վիթն իր անձ նա զոհ խի զա խութ յան 
հա մար ար ժա նա նում մեծ իշ խա նի խրա-
խու սան քին՝ նրան տրվում է թա վա դութ յան 
աս տի ճան, գրվում է նրա ազն վա կա նութ յան 
հրո վար տա կը, թեև ինքն էլ ան գամ չգի տեր, 
որ ծնուն դով ազն վա կան է. ըստ Րաֆ ֆու՝ 
«Նա տոհ մա կից էր Ս յուն յաց երկ րի Օր բել-
յան նե րի հետ» (էջ 196): Դ րա նից հե տո ար-
դեն նրա առջև բաց վում են պա լա տի դռնե-
րը, նա այ դու հետ ըն դուն ված էր պա լա տում: 
Նաև մտնում է ար քա յա կան դրա նիկ խմբի 
մեջ:

Հեշտ չէր նրա ճա նա պար հը, ո րով հետև 
ան պա կաս էին վրա ցի նե րի ու ղե կից խոս-
քե րը՝ «Հայ է, բայց... Հայ էլ կա, հայ էլ» (էջ 
192): Րաֆ ֆին նաև ա վե լաց նում է. «Վ րա ցու 
կի նը իր խել քով միշտ բարձր է տղա մար դից» 
(էջ 194), ին չը և վճ ռո րոշ է լի նում Դա վի թի 
կյան քում: Որ պես զին վո րա կան՝ փա ռա վոր 
հաղ թա նակ ներ է տա նում Վ րաս տա նի վրա 
ար շա ված լեռ նա յին ցե ղե րի՝ լեզ գի նե րի դեմ 
և ըն ծա ստա նում մի գյուղ:
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Ն շե լով զո րա վար Դա վիթ Բե կի հե րո սա կան գոր ծու-
նեութ յան 300-ամ յա կը, հի շե լով նրա մա սին ե ղած բո լոր 
պատ մա կան վկա յութ յուն նե րը՝ պետք է ար ժա նին մա-
տու ցենք նաև Մեծ Հայ Րաֆ ֆուն, ով գե ղար վես տո րեն 
կեր տեց և ժո ղովր դի հա մար սի րե լի դարձ րեց նրա կեր-
պա րը: Սե րունդ ներ են կրթվել այդ վե պով, և հե րոս ներ 
են ծնվել այդ վե պից:
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Րաֆ ֆին ման րակր կիտ նկա րագ րում է 
Դա վիթ Բե կի գյու ղը, նրա տու նը, տան վրա-
ցի սպա սա վոր նե րին, նրանց նիս տու կա-
ցը, կեն ցա ղը, բար քե րը, ի րադ րութ յան մեջ 
ստեղ ծում կեն դա նի կեր պար ներ (Թի նա, 
Դա րո, Քեթ ևան, Սո փիո, Փե փե լո, Նի նո, Փ րի-
դոն, Նի կո), նաև ե գիպ տա ցո րե նի հացն է 
ու Կա խե թի գի նու կա րաս ներն են... Եր ևում 
են Բե կի տան այ ցե լու նե րը: Ս պա սա վոր նե-
րի խոսք ու զրույ ցի մեջ ուր վագծ վում է նրա 
կեր պա րը, ով ոչ թե ծե ծում ու կո ղոպ տում էր 
իր ճոր տե րին, ինչ պես մյուս նե րը, այլ հո գում 
էր նրանց կա րիք նե րը, ին չի հա մար և սիր-
ված էր:

Ի րիկ նա հա ցի սե ղա նի պատ րաս տութ-
յուն կա, հյու րա սի րութ յուն կա. այս տեղ ևս 
գ րո ղը չի ան տե սում ման րա մաս նե րը, ո րով-
հետև հա ցի սե ղա նը մի ու րիշ կեն ցա ղա յին 
մշա կույթ է, քա նի որ «...կե րա կուր նե րը կա-
րե լի է ըն դու նել որ պես մի ժո ղովր դի ճա շա-
կի նրբութ յան արդ յունք և որ պես նրա բա-
րե կե ցութ յան ար տա հայ տութ յուն» (էջ 143): 
Հ յու րա սի րութ յուն, ճաշ կե րույթ, երգ ու պար՝ 
ի րա կան մի ջա վայր... Իսկ Դա վիթ Բե կի հյու-
րե րը, ո րոնք նաև նրա ըն կեր ներն էին, եր-
ևե լի մար դիկ էին՝ իշ խա նա կան տոհ մի շա-
ռա վիղ, բնիկ սյու նե ցի՝ Ար ցա խի կող մե րից, 
Մ խի թար սպա րա պետ, ով մո տիկ հա րա բե-
րութ յուն ներ մեջ էր վրաց մեծ պա րո նի հետ 
և կ լի ներ 25 տա րե կան. Ս տե փա նո սի ու ղար-
կած նա մակ նե րը կար դում է նաև Մ խի թա րը 
և ա սում. «Գ նա՛նք, բա րե կամ, հայ րե նի քը 
կո չում է մեզ» (էջ 199): Բե կի մտե րիմ շրջա-
նա կի մեջ են այլ եր ևե լի ներ՝ պար սից ար քու-
նի քի տիտ ղո սա կիր, բնիկ սյու նե ցի հայ րե-
նա սեր Բա յին դուր իշ խա նը, ով, նա մակ նե րը 
կար դա լուց հե տո, իր հեր թին նույնն է ա սում. 
«Գ նա՛նք, ես պատ րաստ եմ, հայ րե նի քը կո-
չում է մեզ» (էջ 202): Այս ու ժե րի շուրջ հա-
մախմբ վում են լո ռե ցի Ավ թան դիլ գնդա պե-
տը, շու շե ցի Զա քա րիա իշ խա նը և եր ևան ցի, 
թիֆ լի սե ցի, շա մա խե ցի, գան ձա կե ցի, ղա-
զա խե ցի, նա խիջ ևան ցի, վա ղար շա պատ ցի 
այլ քա ջեր... Ն րանց հետ էր նաև հյու սի սա-
յին ցե ղե րի՝ դաղս տան ցի նե րի հետ գե րի նե-
րի փո խա նա կութ յամբ, առք ու վա ճառ քով 
զբաղ վող Սա քու լը, ով իր հեր թին մոտ էր 
Դաղս տա նի ի մա մի հետ և հանձ նա րա րութ-
յուն է ստա նում օգ տա գոր ծել ի մա մի հնա-
րա վո րութ յուն նե րը Հա յաս տա նի մահ մե դա-
կան նե րի վրա ազ դե լու հա մար, նրանք նույն 
հա վա տից էին, բայց տար բեր: Ն պա տա կը 
լեզ գի նե րին Հա յաս տա նի մահ մե դա կան նե րի 
դեմ հա նելն էր:

Դա վի թը նաև գի տեր, որ «...պա տե րազ մի 
գոր ծը պետք է պա տե րազ մով սնան վի» (էջ 
212), ըստ ո րի՝ նյու թա կան մի ջոց նեը պետք 
է հայ թայ թել հաղ թա նակ նե րով. «Ա ղեք սանդր 
Մա կե դո նա ցի նե րը, Լենկ Թե մուր նե րը, Չին-
գիզ խա նե րը ի րանց հետ գանձ չէին ման 
ա ծում, այլ կե րակր վում էին ի րենց սրով» 
(էջ 213),- այս հա մե մա տութ յուն ներն ու այս 
մտայ նութ յունն ինք նին ար դեն հաղ թա նա կի 
գրա վա կան են:

Հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց ա ռաջ նա 
հո գե բա նա կան զգա յա ցունց պա հեր է ապ-
րում կապ ված Թա մա րի հետ: Սի րած աղջ-
կան հե տը պա տե րազմ տա նել չէր կա րող՝ 
վտան գա վոր է, թող նե լը ա պա հո վութ յուն է, 
բայց և թանձր ա նո րո շութ յուն: Այդ պես այդ 
սե րը մնում է կես ճա նա պար հին, ո րով հետև 
խոս տում նե րով լի հրա ժեշ տը այլ բան չէ, 
քան վերջ նա կան բա ժա նում: Դա վիթ Բե կը 
գի շե րով գրում է Ս տե փա նո սի նա մա կի պա-
տաս խա նը, նա խա պատ րաս տում իր վե րա-
դար ձը, բայց հո գին լաց է լի նում. Դժ վար է ոչ 
միայն ի՛ր հա մար, այլև աղջ կա, որն ա սում է. 
«Ա՛խ, մի՛ գնա... ե թե քեզ մի օր չտես նեմ, ես 
կմեռ նեմ...» (էջ 215): Սերն է, որ, մի քա նի օր 
չտես նե լուց հե տո, աղջ կան գի շե րով տա նում 
է Բե կի տուն:

Սեր և հայ րե նիք՝ սա գա ղա փա րա պաշ-
տութ յան հիմ նա կան հան գույցն է, որ Սմ-
բատ Շա հա զի զի պոե զիա յում ստա ցավ 
պարզ ձևա կեր պում. «Ինձ մի՛ սի րիր, ինձ 
մի՛ սի րիր... // Ես սի րո՛ւմ եմ հայ րե նիք» («Ոս-
կե շղթա. Հայ քնա րեր գութ յան ընտ րա նի», 
2019, էջ 152): Ու րեմն, նախ՝ հայ րե նիք, որ 
նշա նա կում է անձ նա զո հութ յուն: Իսկ գա-

ղա փա րա պաշտ հե րո սի ա ռա ջին հատ-
կա նի շը նվիր վա ծութ յունն է հայ րե նի քին և 
անձ նա զո հութ յու նը: Անձ նա զո հութ յուն այն 
աս տի ճա նի, որ «Սամ վել» վե պում Ռշ տուն-
յաց օ րիորդ Աշ խե նի սի րուն արժա նա նա լու 
հա մար Սամ վե լը նախ պի տի հայ րե նի քին 
նվիր վեր, այդ ճա նա պար հին ել ներ հոր դեմ և 
նոր միայն ար ժա նա նար օ րիոր դի բա րե հա-
ճութ յա նը: Սա՛ էր պա հան ջը, ո րին են թա կա 
է նաև Դա վիթ Բե կը: Թա մա րը հարց նում է. 
«...ի՞նչ ես սի րում դու, որ ես էլ նույ նը սի րեի», 
և Բե կը պա տաս խա նում է. «Ես սի րում եմ 
իմ հայ րե նի քը և իմ ազ գը» (էջ 221): Այս ընդ-
հա նուր սերն էլ նրանց միա վո րում է, բայց 
և բա ժա նում՝ ա մեն ոք ի՛ր ճա նա պար հով: 
Թա մա րը օրհ նում է Դա վի թի ճա նա պար հը, 
ցան կա նում նրա հետ միա սին գնալ, բայց, 
վտանգ նե րը աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով, Դա վի-
թը հա մո զում է մնալ և ան գամ պատ ճա ռա-
բա նութ յուն է բե րում. «Իբրև ա մու սին, քեզ 
ինձ հետ տա նել չեմ կա րող, ո րով հետև դու 
դեռ իմ նշա նածն ես» (էջ 225):

Վե պի եր րորդ գիր քը ա վե լի ծա վա լուն է, 
քան նա խորդ եր կու գրքե րը միա սին վերց-
րած: Ս կիզ բը. «1722 թվին Դա վիթ Բե կը թո-
ղեց Վ րաս տա նը և վե րա դար ձավ իր հայ րե-
նիք» (էջ 228): Վե պը կա րող էր նաև այս պես 
ու այս տե ղից սկսվել, իսկ լրա ցու ցիչ բա ցատ-
րութ յուն նե րը կնե րառ վեին շա րադ րան քի 
մեջ. սա տար բե րակ է, հե ղի նա կի նա խընտ-
րած ձևին զու գա հեռ:

Այս գլխում Րաֆ ֆին հան դես է գա լիս որ-
պես ռազ մա կան հմուտ ստրա տեգ: Պատ մա-
կան սուղ վկա յութ յուն նե րը նրա եր ևա կա-
յութ յան քար տե զում դառ նում են ի րա կան 
տա րա ծութ յուն ու մի ջա վայր, մա նա վանդ, 
հի շենք, որ ին քը ոտ քով շրջա գա յել էր այդ 
վայ րե րում և շատ լավ գի տեր տե ղան քը, 
բնա կա վայ րե րը, ճա նա պարհ նե րը: Րաֆ ֆին՝ 
որ պես հե ղի նակ, այս գլխում կար ծես ին-
քը լի նի Դա վիթ Բե կը, որ հաղ թա կան կռիվ-
ներ է մղում և հայ րե նիք ա զա տագ րում: Այդ 
խրոխտ ո գին է, որ ա ռաջ է տա րել վե պի շա-
րադ րան քը:

Մեկ ան գամ չէ, որ Րաֆ ֆին իր վե պե-
րի բո վան դա կա յին շրջա նակ նե րում հե ռա-
նում է բուն վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից 
և պատ մա կան տվյալ ներ ներ կա յաց նում 
ի րա վի ճա կի մա սին: Վի պա սան գե ղար վես-
տա գետն այս տեղ դառ նում է պատ մա բան 
գիտ նա կան: Այդ պես է նաև «Սամ վել» պատ-
մա վե պում՝ նկա տի ու նե նա լով «Փա կագ ծի 
մեջ» վեր նագր ված հատ վա ծը: Գ րո ղը ազգ էր 
կրթում ու լու սա վո րում, հայ րե նա սեր գոր ծիչ-
ներ էր դաս տիա րա կում և այդ նպա տա կով 
վի պա սա նութ յու նից դուրս նաև նրանց չի-
մա ցածն էր նրանց հա ղոր դում:

Այս տեղ անդ րա դարձ կա XVIII դա րասկզ-
բի Պարս կաս տա նին: «Պարս կաս տա նը քայ-
քայ ման վի ճա կի մեջ էր» (էջ 228),- պատ մա-
կան այս տե ղե կութ յու նը շա րադ րան քը գցում 
է հու նի մեջ: Վի պա կան տա րա ծութ յունն 
ընդ լայն վում է մինչև Աֆ ղանս տան, Պետ րոս 
Մե ծի ժա մա նակ նե րի Ռու սաս տան, հաս նում 
թուրք-պարս կա կան պա տե րազմ նե րին, երբ 
ի րար մեջ կի սում էին Հա յաս տա նը: Շա հերն 
ու փա շա նե րը, ար քա ներն ու փո խար քա-
նե րը, խա ներն ու մե լիք նե րը հա ջոր դում են 
ի րար: Ա ռան ձին պատ կեր նե րում Ս պա հա-
նի պա շա րումն է, քա ղա քին մեր ձա կա, այ-
սինքն՝ Ս պա հա նի ար վար ձան Նոր Ջու ղա յի 
հա յե րի վի ճա կը, սո վի տե սա րան ներ են, երբ 
եղ բայրն ու տում է քրոջ ստին քը, հայ-ռուս 
ար քու նա կան հա րա բե րութ յուն ներն են, 
հնդկա հա յե րի կա պե րը ռուս ինք նա կալ նե րի 
հետ, ո րոնց բա նակ ներն ար դեն Դեր բեն դում 
էին ու Բաք վում, ին չը և նոր ծրագ րեր էր բոր-
բո քում Ղա րա բա ղի մե լիք նե րի մտքում: Իսկ 
Ռու սաս տա նը մտա դիր էր տի րե լու ոչ միայն 
Կով կա սին ու Անդր կով կա սին, այլև՝ Ատր պա-
տա կա րա նին: Այս տեղ Մի նաս վար դա պետն 
ու Իս րա յել Օ րին են ի րենց ռու սա կան ա ռա-
քե լութ յամբ, Պետ րոս Դի Սար գիս Գի լա նեն ցի 
1722-1723 թթ. օ րագ րութ յունն է, նաև հայ-
վրա ցա կան հա րա բե րութ յուն ներն ու մահ-
մե դա կա նութ յուն ըն դու նած վրա ցի ներն են: 
Դա վիթ Բե կը դեռ Վ րաս տա նում գի տեր, իսկ 
հի մա ար դեն հա մոզ ված է, որ «...հա յե րի և 
վ րա ցի նե րի մեջ միութ յուն կազ մել անհ նա-
րին է: Վ րա ցի նե րը ա վե լի բար վոք էին հա մա-
րում ի րանց կամ ռուս նե րի գիր կը գցել, կամ 

պար սից ծանր լծի տակ մնալ, կամ օս ման ցի-
նե րին հրա վի րել, բայց ոչ եր բեք միա նալ հա-
յե րի հետ և ա զատ լի նել» (էջ 245):

Խո սում են. «-Մի մար դով ո չինչ չի դառ-
նա: -Այդ մի մար դը կդառ նա հար յուր, իսկ 
հար յու րը՝ հա զար ներ» (էջ 249): Եվ ա հա, այդ 
Մեկ մար դը՝ Դա վիթ Բե կը, քա ռա սուն քա ջե-
րի իր զի նա վառ խմբով ոտ քի է ե լել և դի վա-
նա գի տո րեն պատ րաստ, Մեծ Ս յու նի քի և 
Փոքր Ս յու նի քի (Ղա րա բաղ կամ Ար ցախ) գա-
վառ նե րում տի րող ի րա վի ճա կին ծա նոթ, մե-
լիք նե րի քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րին 
տեղ յակ սկսում է իր ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րը: Ն րա կենտ րո նը Տաթևն էր: Ն րանց 
ա ջակ ցում էին նաև հոգ ևոր հայ րե րը՝ Տաթ-
ևի վա նա հայր, Ս յուն յաց աշ խար հի հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ՝ միտ րո պո լիտ, սրբա զան Ներ սես 
ար քե պիս կո պո սը, Մով սես ե պիս կո պո սը, 
հայր Խո րե նը, ո րոնք և՛ զենք են տե ղա փո-
խում, և՛ ա զա տագ րա կան ո գի հրահ րում 
ստրկութ յան դա տա պարտ ված ժո ղովր դի 
մեջ և ուժ ու կո րով ներշն չում:

Ա ռան ձին դրվագ նե րով ներ կա յաց վում է 
մե լի քութ յուն նե րի, գա վա ռա կան կենտ րոն-
նե րի, ա ռան ձին բնա կա վայ րե րի ա զա տագ-
րու մը: Ա ռա ջին հա ջո ղութ յու նը Ուչ-Թե փեի 
կա րա չոռ լու նե րի ցե ղին փա խուս տի մատ-
նելն էր և ու նեց ված քը գրա վե լը: Ի րար են 
հա ջոր դում Շի նու հայ րը, ո րը ապս տամբ նե-
րի կողմն է անց նում ա ռանց կռվի, իսկ տե ղի 
հա յե րը միա նում են Բե կի խմբին: Հա ջոր դը 
պար սիկ նե րի ջվան շիր ցեղն էր, որ 16.000 
աշ խար հա զո րով գա լիս է նրա դեմ և եր կու 
օր ու գի շեր տևած կռիվ նե րից հե տո ջախ-
ջախ վում: Կո տոր վում են նաև ջվան շիր նե-
րին օգ նութ յան ե կած պարս կա կան Կուրթ-
լար ա վա նի բնա կիչ նե րը:

Բե կի սար սա փը տա րած վում է, իսկ դրան 
բնա կա նո րեն նպաս տում են ռազ մա կան հա-
ջո ղութ յուն նե րը և պա տե րազ մա կան ի րա վի-
ճա կով պայ մա նա վոր ված խստութ յուն նե րը: 
Սար սա փը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից 
ա ռաջ է ընկ նում և նա խա պատ րաս տում 
հա ջո ղութ յու նը: Րաֆ ֆին հարկ է հա մա րում 
սրբա զա նի կող մից հա տուկ քննար կել և 
հաս տա տել պա տե րազ մա կան գոր ծի այս-
պի սի խիստ դրված քը:

Ա զա տագ րա կան մեծ շարժ մա նը մաս-
նակ ցում են հան րութ յան բո լոր դա սե րը՝ հոգ-
ևո րա կան նե րը, շի նա կան նե րը, կա նայք...

Հոգ ևո րա կան նե րի մաս նակ ցութ յու նը 
հրա շա լի է Վար դա նանց տո նի դրվա գում, 
Ներ սես ար քե պիս կո պո սը պա տա րագ է մա-
տու ցում, քա րոզ կար դում, ա ղոթք ա նում և 
ո գե կո չում ազ գի հե րոս սուրբ Վար դա նին: 
Ե կե ղե ցին իր ու նեց ված քից թան կար ժեք 
սկիհ ներ ու ա նոթ ներ է նվի րում ձևա վոր վող 
բա նա կին, այ սինքն՝ ա զա տագ րա կան գոր-
ծին մաս նակ ցում է թե՛ ո գե պես, թե՛ նյու թա-
պես, թե՛ գա ղա փա րա պես: Նաև այս պես է 
շա րու նակ վում հաղ թա կան պա տե րազ մը:

Ընդ հա նուր ոգ ևո րութ յան խան դա վա-
ռութ յամբ գոր ծո ղութ յան մեջ են մտնում նաև 
հա յոց աշ խար հի փափ կա սուն տիկ նայք՝ 
ի րենց ոս կե ղեն զար դե րի նվի րատ վութ յամբ, 
անձ նա կան քա ջութ յամբ, ա նե լա նե լի վի ճակ-
նե րից ելք գտնե լու հնա րամ տութ յամբ: Եվ, 
ընդ հան րա պես, Րաֆ ֆին շատ ու շա դիր է 
կա նանց կեր պար նե րի հար ցում: Ըստ էութ-
յան «Դա վիթ Բեկ»-ը տղա մարդ կանց վեպ է, 
բայց և ան պա կաս են կա նայք, ո րոնց հետ 
ոչ միայն սերն է թևա ծում, այլև խելքն ու հե-
րո սութ յու նը: Կա նանց կեր պար նե րը թե՛ այս 
վե պում և թե՛ ընդ հան րա պես Րաֆ ֆու վի-
պագ րութ յան մեջ ա ռան ձին խո սակ ցութ յան 
նյութ են:

Վար դա նանց տո նի ա րա րո ղութ յան ժա-
մա նակ բե րում են գե րի ըն կած մե լիք Դա վիթ 
Ու րա ցո ղին, որն ա մեն ինչ ա նում էր Դա-
վիթ Բե կի գոր ծու նեութ յու նը խա փա նե լու 
հա մար: Ն րան ա ջա կից էր պար սիկ կնո ջից 
ծնված որ դին՝ Շահ-Կու լի ա նու նով և Ֆա թա-
լի խա նի զո րա ջո կա տը: Ե՛վ հո րը, և՛ որ դուն 
դա վա ճա նի ան պա տիվ մահ է սպաս վում: 
Ու րա ցո ղից թա լան ված մի կին եր կա թե գա-
մը դնում է Շահ-Կու լիի գլխին և օ թա կով այն-
պես զար կում, որ մե խը մտնում է գլխի մեջ:

Զար մանք է հա րու ցում Դա վիթ Ու րա-
ցո ղը, ով բա րո յա պես այն քան էր ըն կել, որ 
պար սից լու ծը գե րա դա սում էր ան կախ հայ 
պե տա կա նութ յու նից: Ժո ղո վուր դը որ քան էլ 

նման լի նի փա փուկ մո մի, բայց ճիշտ ղե կա-
վա րութ յան դեպ քում կա րող է դառ նալ ահ-
ռե լի ուժ և հի մա այդ ու ժի առջև ժո ղովր դին 
փչաց նող ու բա րո յալ քող Ու րա ցողն է: Որ-
պես մա հա պարտ՝ նրան թարս նստեց նում 
են մի սև  ա վա նակ վրա, սան ձի փո խա րեն 
ձեռ քը տա լիս ա վա նա կի պո չը և ք շում հրա-
պա րակ, ուր դա հի ճը իր գործն է ա նում և 
կտր ված գլու խը ցցում նի զա կի ծայ րին ու 
ժո ղովր դի ցնծութ յան ներ քո օդ հա նում: Ու-
րա ցո ղին գլխա տե լուց հե տո Սա տա նի կա-
մուր ջից Ո րո տան գետն է թա փում նաև նրա 
ամ բողջ պիղծ ազ գու տա կը: Ա յո՛ դա վա ճան-
նե րը պի տի պատժ վեն, թշնա մին պետք է 
ոչն չաց վի, սա է պա տե րազ մի օ րեն քը: Հա-
կա ռակ դեպ քում տե ղե րը փոխ վում են:

Րաֆ ֆին մեկ ան գամ չէ, որ խիստ խոս-
քեր է ա սում թշնա մի նե րի ճնշու մից խեղ-
ճութ յան ու ստրկութ յան դա տա պարտ ված, 
ա զա տութ յան մա սին չմտա ծող և ազ գա յին 
ինք նութ յու նը կորց րած իր ժո ղովր դի մա սին: 
Այս տեղ սրբա զա նի հետ զրու ցե լիս խոս քը 
տա լիս է Բա յին դուր իշ խա նին. «Աստ ված է 
վկա, այդ ժո ղո վուր դը մոր թե լու է ար ժա նի»: 
Ազ գին հա մե մա տում է ան բա րո յա կան կնոջ 
հետ և շա րու նա կում. «Մեր ազ գը մի այս պի-
սի ան բա րո յա կան կին է. նա մի մեծ պոռ նիկ 
է, նրա ե րե սին ա մո թի և պատ վի մի կա թիլ 
ան գամ չէ մնա ցել: Մոտ չորս հա զար տա րի 
նա պոռն կութ յուն է ա նում, բայց տա կա վին 
չկշտա ցավ, չհա գե ցավ օ տար նե րից: Ա սո-
րես տան ցին դա րե րով գործ դրեց նրա վրա 
իր ան բա րո յա կան կրքե րը: Հա զա րա վոր 
տա րի ներ անց կաց րեց նա՝ եր բեմն հույ նի, 
եր բեմն պար սի կի, եր բեմն հռո մեա ցու գիրկն 
ընկ նե լով: Մինչև ան գամ ա նա պա տի ա րա-
բը իր հաստ շուր թե րով շո շա փեց նրա ե րե-
սը: Մինչև ան գամ Թու րա նի տա փա կա քիթ, 
դեղ նա կա շի մոն ղո լը դա րե րով պառ կեց նրա 
հետ» (էջ 288): Ա նարգ ված կնոջ հետ այս 
հա մե մա տութ յու նից հե տո նա դեռ շա րու նա-
կում է՝ միև նույնն է, ես սի րում եմ այդ կնո-
ջը. «Սի րում եմ ա տե լով, սի րում եմ զզվե լով... 
բայց սի րում եմ» (էջ 288):

Սի րուց, բայց նաև խաբ ված սի րուց 
բխած այդ ա տե լութ յունն էլ հա նուն նույն 
սի րո էր, և պա տա հա կան չէ, որ հայ րե նի քի 
փրկութ յան ա ռա ջին գրա վա կա նը, անձ նա-
զոհ ան հա տի հետ մեկ տեղ, Րաֆ ֆին հա-
մա րում է ազ գա յին սե րը: Ին չո՞ւ է Րաֆ ֆին 
հա յոց պար տութ յուն նե րի պատ մութ յու նը 
նմա նեց նում ա նա ռակ կնոջ ըն կած վար քին՝ 
մի օր սրա հետ, մի օր նրա: Այդ պե՛ս, ո րով-
հետև հաղ թա նա կի հու շար ձան ներն էլ են 
կերտ վում կնոջ կեր պա րով՝ որ պես մայր հայ-
րե նիք: Կ նոջ ար ժա նա պատ վութ յու նը ար դեն 
իսկ հաղ թող երկ րի խորհր դան շան է. նշա-
նա կում է՝ տղա մար դի իր պա տի վը գետ նով 
չի տվել:

Բ նա կա վայ րե րի ա զա տագր ման խան-
դա վառ տա րեր քը շա րու նակ վում է: Ծա վա-
լով ա մե նից շատ է ջեր են հատ կաց ված Զե վու 
բեր դի գրավ մա նը (Զեյ վա, Գե ղի, գտնվում է 
Կա պա նում, չպետք է շփո թել Զեյ վա ամ րո-
ցի հետ, ո րը Գ յու լիս տա նում է): Այս գլխում 
ա ռա վե լա գույն նրբութ յամբ է փայ լա տա կում 
Րաֆ ֆու ռազ մա գի տա կան, ռազ մա վա րա-
կան ու մար տա վա րա կան տա րեր քը: Զե վուի 
ա ռու մը՝ մա հա ցու հար ված էր թուր քե րին, 
ո րով հետև Հա յաս տա նում ոչ միայն պար-
սիկ ներն էին, այլև թուր քե րը:

Ինչ պես բեր դի պա շա րու մը, այն պես 
և գ րա վու մը եր ևա կա յութ յան հնա րա միտ 
դրսևո րում նե րի մի շատ հե տաքրք րա կան 
ցանց են հյու սում: Հ յուս նի, սափ րի չի, սափ-
րի չի ա շա կերտ վի րա բույ ժի եր ևույ թով Դա-
վիթ Բե կի մար դիկ ծպտյալ թա փան ցում են 
բերդ: «Սափ րի չը հա լի ձոր ցի Տեր Ա վե տիքն 
էր, Դա վիթ Բե կի ա մե նա քաջ զո րա պետ նե-
րից մե կը» (էջ 316), նրա ա շա կեր տը Խո րեն 
հայր սուրբն էր, հյուս նը՝ Ս տե փա նոս Շա-
հում յա նը: Ճա նա պար հին ոչն չաց նում են 
մե լիք Ֆ րանգ յու լից Ֆա թա լի խա նին նա մակ 
տա նող սուր հան դա կին, տե ղե կա նում նա-
մա կի բո վան դա կութ յա նը, ո րով դա վա ճա նը 
օգ նութ յուն էր խնդրում Դա վիթ Բե կի դեմ: 
Թա փան ցում են բերդ, որ տեղ կար նաև հայ-
կա կան թա ղա մաս՝ մի հի սուն տուն: Բեր դի 
տեր Աս լա մազ-Կու լի խա նը հա յե րին 
թույլ չի տա լիս հե ռա նալ, պա հում է 
որ պես պա տանդ:

Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպը
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Այս տեղ է նաև հա լի ձոր ցի Մե-
լիք Փար սա դա նի որ դի, չա փա զանց 
հնա րա գետ ու ճար պիկ Բա լի զո-

րա վա րը: Մի հայ ըն տա նի քում Խո րե նի 
և տան տիկ նոջ՝ Սա ռա յի սի րո վեր հուշն է՝ 
դարձ յալ են թարկ ված հայ րե նի քին ծա ռա յե-
լու գա ղա փա րին: Բեր դի հա յութ յա նը ա ռաջ-
նոր դում է Տեր Ա վե տի քը և տա նում դե պի 
թուր քի թաղ: Իր քա ջա գոր ծութ յուն նե րով 
հաղ թա նակն ա պա հո վում է նաև սպա սու հի 
Փա րի շա նը, նա ով հրդե հում է բեր դը և ձեռք 
բե րում թշնա մու զի նա պա հես տի բա նա լի նե-
րը: Թուր քե րը «Յա Ա լի» են բղա վում ու նետ-
վում մար տի, հա յե րը՝ «Կեց ցե՛ Դա վիթ Բե կը»: 
Բեր դում հրդեհ ներ, զի նա պա հես տի գրա-
վում, այլ ևայլ հնա րամ տութ յուն ներ... Հա յե րը 
կա րո ղա նում են թշնա մուն սեղ մել թե՛ ներ-
սից և թե՛ դրսից ու ոչն չաց նել: Թշ նա մին նաև 
ու նեզրկ վում է՝ ոչ միայն ռազ մա վարն է, այլև 
սա րե րում ա րա ծող հո տերն են, նա խիր ներն 
ու ե րա մակ նե րը... Մաքր վում են նաև թուրք-
մեն նե րի վաչ կա տուն ցե ղե րի մնա ցորդ նե րը: 
Րաֆ ֆին ար դա րա ցիո րեն խիստ է թշնա մու 
հան դեպ, ո րով հետև հո գե պես և ն յու թա պես 
նրանք կե ղե քել էին ժո ղովր դին, ոչ միայն 
սպա նել հայ րե նա սի րա կան ո գին, այլև սնել, 
ա ճեց րել, բազ մաց րել դա վա ճան նե րի: Այս 
հար ցը հեր թա կան ան գամ քննարկ ման են 
են թար կում սրբա զանն ու Աս լա մազ-Կու լի 
խա նի վե զի րը և գ թութ յան ու անգ թութ յան 
հար ցը հան գեց նում կրոն նե րի բա րո յա խո-
սութ յան տար բե րութ յուն նե րին: Թեև հի մա 
հայ քրիս տեն յա նե րը գի տակ ցել են, որ գու թը 
այդ գա զան նե րի հա մար չէ, բայց Բե կը, ան-
սա լով վե զի րի ա ղա չանք նե րին, ա սում է. «Ես 
կհրա մա յեմ դա դա րեց նել կո տո րա ծը, բայց 
բեր դը պետք է քանդ վի» (էջ 449):

Նո րից փայ լա տա կում են հա րե մի գե ղեց-
կու հի նե րը. այս տեղ և՛ սի րո հար ցեր են, և՛ 
խո րա ման կութ յուն ներ են ու խար դա վանք-
ներ: Աս լա մազ-Կու լի խա նին բա ցատ րում են 
փո խա դարձ սի րո հմայքն ընդ դեմ բազ մակ-
նութ յան, որ նշա նա կում է «Կի նը բո ղո քում 
էր բռնութ յան դեմ» (էջ 389): Խա նը մի կերպ 
փախ չում է Բե կի ա զա տա րար նե րից, բայց 
ուշ քու միտ քը կա նա նո ցի կողմն է: Գի տակ-
ցում է, որ կա նա նո ցը իր ար ժա նա պատ-
վութ յունն է: Գե րի չընկ նե լու հա մար խա նը 
իջ նում է իր ի մա ցած գաղտ նի ծա կուռ նե րից 
մե կի մեջ և իր հետ մեկ տեղ պայ թեց նում կա-
նա նո ցը:

Դեռ կար Մե լիք Ֆ րանգ յու լը, որ Ե րից վա-
նիկ ա վա նում էր: Ա սում էին նաև Արծ վա նի-
կի մե լիք Ֆ րանգ յուլ: Դա վիթ Բե կի համ բա վը 
նրան հան գիստ չէր տա լիս: Ֆա թա յի խա նից 
Բար գու շա տի մե լի քութ յու նը ստա նա լուց հե-
տո նրա հետ կա պը ա մուր պա հե լու հա մար 
աղջ կան կնութ յան է տա լիս նրա եղ բո րը՝ 
Ա ղա սի խա նին: Դ րա նից հե տո Ֆա թա լի խա-
նի մոտ Մե լիք Ֆ րանգ յու լը ստա նում է վե զի րի 
պաշ տոն:

Ֆա թա լի խա նի, նրա հետ մեկ տեղ նաև 
մե լիք Ֆ րանգ յու լի դեմ գնում է զո րա վար 
Թո րո սը. վեր ջի նիս հետ էին Ս տե փա նոս 
Շա հում յա նը և Բա լի զո րա պե տը: Րաֆ ֆին 
դա վա ճան մե լի քի մա սին նույ նիսկ այս պի-
սի խոս քեր է գրում. «Մե լի քը բնա վո րութ-
յամբ բա րի մարդ էր, բայց սաս տիկ փա ռա-
սեր: <...>: Բայց իբրև հայ, նա ցան կա նում 
էր Հա յաս տա նի բա րին, ցան կա նում էր, որ 
այդ եր կի րը ա զատ լի նի, բախ տա վոր լի նի, 
ցան կա նում էր, որ նա ու նե նար իր հայ իշ-
խո ղը, բայց այդ իշ խո ղը լի նի ոչ այլ ոք, բայց՝ 
միայն ին քը» (էջ 455): Նա ու րա ցել էր հա վա-
տը, բայց ոչ մահ մե դա կան էր, ոչ քրիս տոն-
յա, նրա ի րա կան հա վա տը մերկ շահն էր ու 
փառ քը: Ներ կա յաց նում է մե լի քի ըն տա նի քը. 
կի նը մա հա ցավ այն տա րի, երբ նա մահ մե-
դա կա նութ յուն ըն դու նեց, հե տո չի ա մուս նա-
նեում, ու նի եր կու տղա՝ Հա խին, որ հո րից 
ա ռան ձին ըն տա նի քով ապ րում է գյու ղում 
և Մկր տու մը, որն ապ րում է հոր հետ: Եր կու 
որ դի ներն էլ պա հել են քրիս տո նեա կան հա-
վա տը:

Հե տաքրք րա կան է մի նրբութ յուն՝ խա-
նե րը կնա սեր են, իսկ մե լիք նե րի կյան քում, 
այն էլ մահ մե դա կա նութ յուն ըն դու նած մե լիք-
նե րի, որ բազ մակ նութ յան հնա րա վո րութ յուն 
է, կին ա սա ծը ե ղած չե ղած նույն բանն է: Այս-
տե ղից՝ մե լիք նե րի ար ժա նա պատ վութ յան 
պա կա սը, ո րով հետև կնոջ ներ կա յութ յու նը 
նաև կնոջ պա տի վը պա հե լու ար վեստ է:

Դա վիթ Բե կի ուժն ու ռազ մա կան հա ջո-
ղութ յուն նե րը տես նե լով՝ մե լիք Ֆ րանգ յու լը 
ան գամ մտա ծում է անց նել նրա կող մը: Տա-
տա նում նե րի ու տվայ տանք նե րի մեջ վի ճակ 

է գցում, ո րը դուրս է գա լիս հօ գուտ Ֆա թա լի 
խա նի: Իր հե րո սի մեջ դրա կան հատ կա նիշ-
ներ նշե լը ա հա նրա այս տա տա նում նե րի 
հա մար էր, ըստ ո րի՝ նա կա րող էր նաև Դա-
վիթ Բե կի զի նա կի ցը լի նել, և այդ դեպ քում 
ոչ մի պար սիկ կամ թուրք վտանգ չէր ներ-
կա յաց նի: Բայց ա հա վի ճա կը դուրս է գա լիս 
Ֆա թա լի խա նի օգ տին:

Վեր ջինս այդ ժա մա նակ իր կա նա նո ցով 
ապ րում էր ա մա ռա նո ցում, ին չը Արծ վա նի-
կից մեկ ժամ վա ճա նա պար հի վրա էր: Մե լիք 
Ֆ րանգ յուլն այ ցե լում է նրան և նա խագ ծում 
ա ռա ջի կա ի րա դար ձութ յուն նե րի պլա նը: 
Այս տեղ է, որ նա իր խո րա ման կութ յան հնա-
րամ տութ յամբ գե րա զան ցում է ին քը ի րեն: 
Բա վա կան չէ, որ տեր տե րով, ա վե տա րա նով 
հա վա տար մութ յան թուղթ է ու ղար կում Թո-
րոս Իշ խա նին, այլև ինքն է ներ կա յա նում իր 
ա խո յա նին, եր դում ներ տա լիս, հայտ նում իր 
«հպա տա կութ յան հա վաս տի քը» (482), խոս-
տա նում իր 2.000-ա նոց զո րախմ բով օգ նել 
նրան ընդ դեմ Ֆա թա լի խա նի: Իր կեղ ծի քը 
թե՛ նա մա կում, թե՛ անձ նա կան հան դիպ-
ման ժա մա նակ և թե՛ Ֆա թա լի խա նի հետ 
ու նե ցած հա րա բե րութ յուն նե րով ոչ միայն 
եր դում նե րով, այլև ցու ցադ րա կա նո րեն այն-
պես է կազ մա կեր պում, որ պես զի հա վա-
տան: Հա վատ ներշն չե լու հա մար կազ մա-
կեր պում է ան գամ խա նի զոր քե րի ձևա կան 
հար ձա կու մը իր ամ րո ցի վրա, որ տե ղից ին-
քը, իբր, մի կերպ է ճո ղոպ րում: Այս ա մե նը 
փո խում են Թո րոս իշ խա նի վե րա բեր մուն-
քը մե լիք Ֆ րանգ յու լի հան դեպ և ն րան թույլ 
է տա լիս, որ գոր ծով ա պա ցու ցի իր ան կեղծ 
նվիր վա ծութ յու նը: Թեև յու րա յին նե րից մյուս-
նե րը ա մեն ևին չեն հա վա տում մե լի քի փո-
խա կերպ մա նը, բայց իշ խան Թո րո սի մեջ 
միա միտ մարդ կա յի նը ան հար կի գլուխ է 
բարձ րաց նում: Մինչ դեռ՝ դա վա ճա նը մնում 
է դա վա ճան. կռվի թունդ պա հին, երբ նախ-
նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յան հա մա ձայն 
պար սից զոր քը նա հան ջում է, իսկ հա յե րը 
հե տապն դում են նրանց, ա հա այդ ի րա վի-
ճա կում հա յերն ընկ նում շրջա փակ ման մեջ՝ 
պար սից բա նա կը ետ է դառ նում և անց նում 
հա կա հար ձակ ման, մյուս գլխից հա յե րի դեմ 
հար ձակ ման է անց նում մե լիք Ֆ րանգ յու լը:

Նո րից եր ևում է Ֆա թա լի խա նը կռվին 
նա խա պատ րաստ վե լու իր սո վո րույթ նե րով. 
ոս կի ու ար ծաթ է շաղ տա լիս ամ բո խի ա ռաջ՝ 
նրան հա կա ռա կոր դի դեմ գրգռե լու մո լե ռան-
դութ յամբ, դեր վիշ նե րի հետ գու շա կութ յուն-
ներ է ա նում: Պա տե րազ մը Եղ վարդ գյու ղի 
դաշ տում էր, ո րին ա սում են Շու շան նե րի 
դաշտ: Րաֆ ֆին ոչ թե նկա րագ րում է պա տե-
րազ մը, այլ պատ մում է դրա մա սին, ա սում՝ 
թե ինչ ե ղավ: Հ րա մա նա տար Թո րոս իշ խա նը 
սպան վում է, Բա լի զո րա վա րը վի րա վոր վում 
է պա րա նո ցից, վի րա վոր վում է նաև Ֆա թա-
լի խա նը, սպան վում է նրա կրտսեր եղ բայր 
Ա ղա սի խա նը: Այդ սար սա փե լի կո տո րա ծից 
հայ զո րա պե տե րից փրկվում է միայն մե լիք 
Նու բա րը՝ իր հա զար չորս հար յուր զին վոր նե-
րի հետ:

Հա յոց զոր քը այս ճա կա տում պարտ վում 
է:

Դեպ քե րի 17 տար վա վա ղե մութ յամբ 
հայտն վում է Ս յու րին, աղ ջի կը՝ Ֆա թի ման 
ար դեն չա փա հաս էր, իսկ նա շա րու նա կում 
է ի մա ցած լու րե րով գաղտ նի օգ նել հայ րե նա-
կից նե րին: Ս տե փա նոս Շա հում յանն ու Ս յու-
րին հան դի պում են: Ֆա թի ման հարց նում է 
մո րը. «-Այդ ո՞վ է, մայ րիկ: -Քո հայ րը, զա-
վակս, – պա տաս խա նում է մայ րը» (էջ 513):

Պա տե րազ մից հե տո մե լիք Ֆ րանգ յու-
լին սպա նում է դա րա նա կալ Ս տե փա նոս 
Շա հում յա նը ու սպան ված տե ղում ճա նա-
պար հի վրա էլ թա ղում, հե ռու հա սա րա կաց 
հանգ ս տա րա նից «...ննջեց յալ նե րի հան գիս-
տը չպղծե լու հա մար» (էջ 450):

Վե պը ու նի նաև «Վեր ջա բան», որ տեղ 
Րաֆ ֆին ամ փո փում է և՛ դի պա շա րը, և՛ 
պատ մա կան դեպ քե րի հա ջոր դա կան ըն-
թաց քը: Թո րոս իշ խա նը այդ ճա կա տում 
թեև պարտ վեց, բայց Դա վիթ Բեկն ընդ հա-
նուր ա զա տագ րա կան պայ քա րում հաղ թեց: 
Պար սիկ նե րին քշե ցին, բայց ե կան օս ման ցի-
նե րը: Դա վիթ Բե կը Տեր Ա վե տի սի ու Մ խի-
թար սպա րա պե տի հետ մեկ տեղ մի քա նի 
նոր հաղ թա նակ ներ է տա նում, հա լա ծում 
ու դուրս շպրտում օս ման ցի նե րին և վե րա-
կանգ նում ժո ղովր դի հա վա տը սե փա կան 
ու ժե րի հան դեպ: Հի մա ար դեն պար սիկ նե րը 
հա յե րի կողմն էին՝ ընդ դեմ թուր քե րի: Ուղ-
տե րի քա րա վա նով տա ջիկ նե րի գլուխ նե րը 
նվեր ստա նա լուց հե տո պար սից շա հը Դա-

վիթ Բե կի հետ դա շինք է կնքում, հրա մա-
նագ րով նրան է շնոր հում Կա պա նի ամ բողջ 
գա վա ռը որ պես սե փա կա նութ յուն և կար-
գում գլխա վոր իշ խան Ս յուն յաց և Գող թան 
նա հանգ նե րի «...և հ րա ման տվեց իր ա նու-
նով դրամ կտրել: Դա վի թը այժմ հա սած էր իր 
բաղ ձան քին, նա իր ա զատ հայ րե նի քի տե րը 
և իշ խանն էր: Այդ ե ղավ 1727 թվին: <...>: 
Բայց նա իս պառ իր նպա տակ նե րը ի րա գոր-
ծել չկա րո ղա ցավ, ո րով հետև հի վան դա ցավ՝ 
վախ ճա նե ցավ իր տան մեջ 1728 թվին, վեց 
տա րի միայն վա րե լով իր իշ խա նութ յու նը: 
Դավ թից ժա ռանգ չմնաց, շատ հա վա նա կան 
է, որ նա ա մուս նա ցած ևս չ լի ներ: Ն րա մա-
հից հե տո զո րա կան քը միա բան վե լով՝ ընտ-
րե ցին Դավ թի տեղ Մ խի թար սպա րա պե-
տին» (էջ 518-519):

Մ խի թար սպա րա պե տի նստա վայ րը Խն-
ձո րեսկն էր: Թուր քե րից նա մաք րում է հայ րե-
նի եր կի րը, բայց «Մ խի թա րի իշ խա նութ յու նը 
եր կար չտևեց, ո րով հետև 1730 թվին նույն 
հա յե րից հրա ցա նա զարկ լի նե լով մե ռավ՝ եր-
կու տա րի միայն իշ խե լով» (էջ 520): Ակ նարկ 
կա նաև տեր Ա վե տի քի մա սին, իսկ «Դավ-
թի գոր ծա կից մյուս քա ջե րի մա սին լռում է 
պատ մութ յու նը...» (էջ 520):

Գ.
Ն շե լով զո րա վար Դա վիթ Բե կի հե րո սա-

կան գոր ծու նեութ յան 300-ամ յա կը, հի շե լով 
նրա մա սին ե ղած բո լոր պատ մա կան վկա-
յութ յուն նե րը՝ պետք է ար ժա նին մա տու ցենք 
նաև Մեծ Հայ Րաֆ ֆուն, ով գե ղար վես տո րեն 
կեր տեց և ժո ղովր դի հա մար սի րե լի դարձ-
րեց նրա կեր պա րը: Սե րունդ ներ են կրթվել 
այդ վե պով, և հե րոս ներ են ծնվել այդ վե պից: 
Շատ վտանգ նե րով լե ցուն մեր գո յա պայ-
քա րի ճա նա պար հին գրա կա նութ յան սպա-
րա պետ Րաֆ ֆու հրա մա նա տա րութ յամբ 
քա ջա րի հե րոս նե րով կռվող մի ան պարտ 
զո րա բա նակ էլ ե ղել է այս վե պը: Փառք Րաֆ-
ֆուն և հա մա զար կա յին ե ռա գույն հրա վա-
ռութ յուն նրա պատ վին:

«Դա վիթ Բեկ» վե պի դա սե րը կեն դա նի 
են նաև այ սօր, երբ հայ ժո ղո վուր դը դժվա-
րութ յամբ կեր տում է իր ա զատ ու ան կախ 
պե տա կա նութ յու նը: Ժա մա նակ նե րը փոխ վել 
են, բայց ան կախ ու ա զատ ապ րե լու խնդիր-
նե րը մնում են, ո րոնք թե՛ ներ քին են, թե՛ 
ար տա քին: Ներ քի նը վե րա բե րում է հա մազ-
գա յին միա բա նութ յա նը, ար տա քի նը՝ թուրք-
ադր բե ջա նա կան սադ րանք նե րին, ո րոնց 
թի կուն քում նաև մեծ երկր նե րի շա հերն են: 
Ի՞նչ ա նել՝ ծնե՞լ մի նոր Դա վիթ Բեկ, դա ի՛ր 
հեր թին, անձ նա զոհ, նվիր ված հա յը միշտ էլ 
պետք է ժո ղովր դին և ն րան ցից շա տե րը հե-
րո սա ցան Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ-
մում: Բայց այ սօր միայ նակ հե րո սը, որ քան 
էլ հար գի է, այ նուա մե նայ նիվ հար ցե րը լուծ-
վում են աշ խար հա քա ղա քա կան այլ ընդգր-
կում նե րով:

Ան կան խա կալ մտայ նութ յամբ պարզ նա-
յենք ի րա կա նութ յա նը՝ ռուս-ուկ րաի նա կան 
պա տե րազմն է մեր աչ քի ա ռաջ. ամ բողջ 
արևմտ յան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պաշտ-
պա նում է Ուկ րաի նա յին: Իսկ մեր՝ հայ-ադր-
բե ջա նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ քա նի՞ 
եր կիր ձայ նը բարձ րաց րեց հօ գուտ հա յութ-
յան և ն յու թա կան ու ռազ մա կան օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րեց: Սա մնում է որ պես հռե տո րա-
կան հարց...

Մի ջանկ յալ ա սեմ՝ այդ մենք էինք՝ մի բուռ 
մտա վո րա կան ներ ու գիտ նա կան ներ, որ մեր 
եր կու-ե րեք ամս վա հա մեստ աշ խա տա վար-
ձը հա վա քե ցինք և հա նուն ազ գա յին բա նա-
կի ու ղար կե ցինք հա մա հայ կա կան հիմ նադ-
րա մի հաս ցեով ու չգի տենք՝ իր նպա տա կին 
ծա ռա յե՞ց արդ յոք այդ գու մա րը, թե՞...

«Դա վիթ Բե կը» մի վեպ է, ին չը պի տի 
դա սա գիրք լի նի բո լոր ռազ մա կան ու սում-
նա րան նե րում. այն պար տա վոր են կար դալ 
և ու սում նա սի րել շար քա յին զին վո րից մինչև 
գե նե րալ, նա խա րար ու շտա բի պետ: Այս-
տեղ ոչ միայն ո գին է, այլև ռազ մա կան ար-
վես տը, նաև երկ րա գի տութ յունն ու տե ղագ-
րութ յու նը:

Եվ, ի վեր ջո, ո՞վ է այ սօր վա հա յը՝ Դա վիթ 
Բե կի՞ զար մից է նա, թ ե՞ մե լիք Ու րա ցո ղի: 
Ա մեն ևին նա չէ հա յը, ով քոչն ա ռած դա սա լի-
քի պես փախ չում է հայ րե նի քից, մեկ սե րունդ 
հե տո նրանք կո րած են ազ գութ յան հա մար: 
Բա ցա ռիկ դեպ քե րը օ րի նա չա փութ յուն չեն: 
Նա՛ է հա յը, ով ապ րում է իր հայ րե նի քում, 
այս տեղ ծնում, սնում ու բազ մաց նում իր զա-
վակ նե րին և ն րանց փո խան ցում ազ գա յին 
հի շո ղութ յուն, որ մայ րե նի լե զուն է, հա յոց 

պատ մութ յու նը և հայ ար վեստն ու մշա կույ-
թը: Այ սօր էլ հեշտ չէ Հա յաս տա նի վի ճա կը: 
Ար տա քին թշնա մին նույնն է, ար տա քին 
վտանգ նե րը նույնն են, ներ քին ան միա բա-
նութ յու նը խո րա նում է, և ազ գա յին վի ճա կը 
չի կա յու նա նում: Ան կա խութ յու նը շատ մեծ 
բան է, բայց ե թե ան կա խութ յու նը չի ամ-
րապնդ վում պե տութ յան անվ տան գութ յամբ, 
ժո ղովր դի միա բա նութ յամբ, տնտե սութ յան 
զար գաց մամբ, բնակ չութ յան բա րե կե ցութ-
յամբ, ազ գա յին ար ժեք նե րի գնա հա տութ-
յամբ, ար վես տի ու մշա կույ թի բարձ րաց-
մամբ, ու րեմն ինչ-որ բան տե ղում չէ, ինչ-որ 
բան այն պես չէ:

Պե տա կան այն կա ռույ ցը, որն այ սօր կոչ-
վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, ո րը 
մեր Հայ րե նիքն է՝ բազ մա թիվ սե րունդ նե րի 
ե րա զան քի ար տա հայ տութ յուն է: Ա զատ հայ-
րե նիք ու նե նա լու մա սին քա նի՜ պատ մա գի-
տա կան, գրա կան-գե ղար վես տա կան գրքեր 
են գրվել... Այդ ե րա զան քը ի րա կա նաց վել է 
մաս նա կի, այդ ե րա զան քը լիար ժեք չէ, մենք 
ու նենք բազ մա թիվ խնդիր ներ, և, ա ռա ջին 
հեր թին, Ար ցա խի հար ցը, որ տե ղից ա մեն օր 
մտա հո գիչ լու րեր են լսվում...

Թու ման յա նի ա սա ծը նույնն է նաև այ սօր, 
ըստ ո րի՝ մենք քիչ բա րե կամ ու շատ թշնա-
մի ու նե ցող ժո ղո վուրդ ենք: Մեր ան հա ջո-
ղութ յուն նե րը ոչ միայն ռազ մի դաշ տում են, 
այլև դի վա նա գի տութ յան մեջ: Ո՞ւր են մեր 
դիվա նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն նե րը, երբ 
ոչ մի եր կիր Ար ցա խի ա զա տագր ման այս 
տա րի նե րի ըն թաց քում չհաս կա ցավ, որ Ար-
ցա խը Հա յաս տան է: Իսկ ՌԴ նա խա գահ Վ. 
Պու տի նը պար զո րոշ հայ տա րա րեց. «Ղա րա-
բա ղը Ադր բե ջան է»: Եվ սա ա սում է «միակ» 
բա րե կա մը կամ գո նե այդ պես ներ կա յա ցո-
ղը: Զ բո սայ ցա յին մեր դի վա նա գի տութ յու նը 
պետք է դառ նա գործ նա կան և խն դիր ներ 
լու ծի: Մինչ դեռ այդ պես չէ: Եվ ազ գա յին չկա-
յա ցա ծութ յու նից բխող խեղ ճութ յու նը ա մե-
նուր է, ինչն էլ կոտ րում է ժո ղովր դի ո գին և 
եր բեմն այն աս տի ճա նի, որ ան գամ ազ գութ-
յունն են ու րա նում... Այդ պես չլի նե լու հա մար 
ժա մա նա կին չետք է հա մար ժեք հա կա հար-
ված տրվեր Հ րանտ Դին քին սպա նո ղին, 
Գուր գեն Մար գար յա նին սպա նո ղին և մի 
գոր ծո ղութ յուն պի տի ար վեր Հուն գա րիա յի 
դեմ, ո րը մար դաս պա նին ծա խեց իր տի րո-
ջը: Այդ պես չլի նե լու հա մար մենք մեր վրա յից 
պետք է մաք րենք պար տութ յան ա մո թը: Կող-
քի պե տութ յուն նե րը ի րենց երկ րի ու ժո ղովր-
դի վաղ վա օր վա մա սին են մտա ծում, իսկ 
մե՞նք...

Ա յո՛ մեր ներ կա հայ րե նի քը բազ մա թիվ 
սե րունդ նե րի ե րա զան քի ու ջան քի ար տա-
հայ տութ յուն է, ո րը ու նի չլուծ ված շատ 
խնդիր ներ՝ և՛ այն պի սի նե րը, ո րոնք մեր ձեռ-
քին են, և՛ այն պի սի նե րը, ո րոնք մեզ պար-
տադր վում են: Բայց այն պես չլի նի, որ այդ 
խնդիր նե րը արդ յու նա վետ լու ծե լու փո խա-
րեն ե ղածն էլ կորց նենք, ինչ պես ա սում են՝ 
ուն քը շի նե լու փո խա րեն աչ քը հա նենք: Իսկ 
այդ վտան գը կա: Ար ցա խի վեր ջին պա տե-
րազ մում կրած պար տութ յու նը կոտ րեց մեր 
մեջ քը: Ի վեր ջո, հի մա էլ՝ 21-րդ դա րում, հար-
ցե րը պա տե րազ մի դաշ տում են վճռվում: 
Մ նա ցա ծը՝ հաղ թա նա կի արդ յուն քը թե 
պար տութ յան հետ ևան քը սրի զո րութ յամբ է 
չափ վում: Մենք ա նընդ հատ աչք ներս ճա նա-
պար հին ենք հա ռել՝ օգ նութ յուն ստա նա լու 
հույ սով, բայց սպա սում նե րը չեն ար դա րա-
ցել: Ու մնա ցել ենք այ սպես՝ պար տութ յան 
ա մոթն ու պար տութ յան բազ մա տե սակ հետ-
ևանք նե րը շա լա կած, հա կա ռա կոր դին դի-
մագ րա վե լու փո խա րեն սկսել ենք մեր մեջ 
դա վա ճան ներ ո րո նել և թշ նա մու ար շի նով 
ինք ներս մեզ չա փել:

Բա վա կա՛ն է: Պատ մութ յունն ու Դա վիթ 
Բե կը մեզ սթա փութ յան են կո չում: Բո լոր 
մանր անձ նա կան, նեղ կու սակ ցա կան շա-
հե րը թող նենք մի կողմ և ուժ գտնենք միա-
բան վե լու ու հա մա տեղ ելք ո րո նե լու: Ինչ պես 
ժա մա նակ ա ռաջ, հի մա էլ հայ րե նի քը մեզ է 
կան չում: Ան սահ ման Չա րեն ցը կա սեր.

Հասել ենք մենք արդեն այն 
 սահմանին, որից
Սկսվում է մի նոր ու դժվարին վերելք:
Սին տենչերի փոշին մեր 
 խոհերից քերենք
Եվ ճանապարհ ընկնենք, մե՜ծ 
 ճա նա պարհ նորից:

(ԵԺ, IV, 1968, ԷՋ 37):
7. IV. – 7. V. 2022

ԵՐևԱՆ
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ՍԵՎԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

«Մ  խի թար Ս պա րա պե տը» սո վե-
տա հայ պատ մա վի պագ րութ-
յան ակ նա ռու նվա ճում նե րից 

է։ Ս. Խան զադ յա նին հա մա ժո ղովր դա կան 
ար ժա նի ճա նա չում բե րեց այս ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նը. գե ղար վես տա կան ճշմա րիտ 
ընդ հան րա ցում նե րի, հայ րե նա սի րա կան 
բարձր պա թո սի մի վեպ, ուր մասշ տա բա յին 
ձևով ար տա ցոլ վել են 18-րդ դա րի ա ռա ջին 
կե սի հայ ազ գա յին–քա ղա քա կան ու պատ-
մա կան կյան քի հե րո սա կան ու ող բեր գա-
կան շատ դրվագ ներ։ Գ րո ղը, հեն վե լով հայ 
պատ մագ րութ յան մի շարք նշա նա վոր դեմ-
քե րի գրա վոր աղբ յուր նե րի վրա, ու սում նա-
սի րե լով դա րաշր ջա նի հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան կյան քը, կա րո ղա ցել է ստեղ ծել 
գե ղար վես տա կան մի գործ, ո րի չա փա նի շը 
ոչ թե «ընդ իս կա կա նին՝ ճիշտ է» ե լա կետն 
է ե ղել, այլ ժո ղովր դի պատ մութ յան, նրա 
կյան քի ու պայ քա րի ճշմար տութ յան հայտ-
նա բե րու մը։ Ս.Խան զադ յանն օգ տա գոր ծել է 
Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու և Աբ րա համ Եր ևան ցու 
պատ մութ յուն նե րը, Ս տե փա նոս Շա հում-
յա նի «Դա վիթ Բեկ» աշ խա տան քը, նոր ու 
նո րա գույն շրջան նե րի պատ մա գի տութ յան 
տվյալ նե րը։ Ն րան քիչ նյութ չեն տվել պատ-
մա կան հու շար ձան նե րը, հնութ յուն ներն ու 
անց յա լի զա նա զան մա սունք ներ՝ ազ գագ րա-
կան, ե կե ղե ցա կան, կեն ցա ղա յին և այլն։ Այս 
ա մե նից է նա հյու սել Ժա մա նա կաշր ջա նի գե-
ղար վես տա կան տա րեգ րութ յու նը՝ եր ևա կա-
յութ յամբ յու րո վի ջեր մաց րել ու կյանք տվել 
պատ մա կան փաս տե րին, մա սունք նե րին ու 
տվյալ նե րին։ Նա հա ջո ղութ յամբ շնչա վո րել է 
պատ մութ յու նը, հա րութ յուն տվել ի րա կան-
պատ մա կան շատ հե րոս նե րի, վեր ջին նե րիս 
հա յացք նե րի ու գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով 
ար տա հայ տել իր կեն սա փի լի սո փա յութ յու նը՝ 
ժո ղովր դի ան մա հութ յան, հայ րե նի աշ խար-
հի ա զա տութ յան ու ան կա խութ յան մա սին։

Հե ղի նա կի խոս տո վա նութ յամբ, «Մ խի-
թար Ս պա րա պե տի» մտահ ղա ցու մը ծնվել էր 
դեռևս 40-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին, 
ֆա շիզ մի դեմ կռվի բո ցե րում։

3
Բարդ ու բազ մա գիծ է վե պի կա ռուց ված-

քը։ Ժա մա նա կագ րա կան կտրված քով փոքր 
շրջան է ընդգր կել Ս.Խան զադ յա նը՝ 18-րդ 
դա րի 20-ա կան թվա կան նե րի վեր ջի մի քա-
նի տա րի նե րը։ Ն յու թի թե լադ րանքն էր այդ-
պի սին. Դա վիթ Բե կի և ն րա ար ժա նա վոր 
հա ջորդ Մ խի թար Ս պա րա պե տի գոր ծու-
նեութ յան այն դրվագ ներն է վի պա կա նաց-
րել, ո րոնք Րաֆ ֆու «Դա վիթ Բեկ» պատ մա-
վե պի «Վեր ջա բա նում» ներ կա յաց վում են 
սոսկ «պատ մա կան տե ղե կան քի» լեզ վով։ 
«Մ խի թար Ս պա րա պե տը» մի տե սակ շա րու-
նա կութ յուն է և լ րա ցում է «Դա վիթ Բե կին»։ 
Այն, ինչ մտահ ղա ցել էր, բայց չա վար տեց 
ան մահ Րաֆ ֆին, ամ բող ջա ցավ Ս. Խան զադ-
յա նի ջան քե րով։ Սա կայն ժա մա նա կա յին 
փոքր տա րած քը չի խան գա րել հե ղի նա կին՝ 
ընտ րե լու բազ մաճ յուղ կա ռուց վածք։ Եվ դա 
կա տա րել է պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն-
նե րի, նշա նա կա լից մի շարք անց քե րի ման-
րա մասն նկա րագ րութ յամբ։ Եր ևա նի ու 
Վա րան դա յի ճա կա տա մար տե րի փայ լուն 
պատ կեր նե րը, Ա գու լի սի և Հա լի ձո րի պա-
շար ման ու գրավ ման դրա մա տիկ-ող բեր-
գա կան տե սա րան նե րը խո րաց նում են եր կի 
ազ գա յին-հե րո սա կան պա թո սը։ Բո լոր այս 
հատ ված նե րում, ո րոնք ծա վա լա յին նկա տե-
լի տեղ են զբա ղեց նում, շռայ լո րեն եր ևում է 
վի պա կան հա մայ նա պատ կե րի վար պետ 
Ս. Խան զադ յա նի տա ղան դը։ Ա ռանձ նա պես 
մաս սա յա կան-ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի ցու ցադր ման մեջ։

Հայ րե նա սի րութ յան թե մա յին զու գա հեռ, 
որն ան պայ ման վե պի հիմ նա կան պա թո-
սը ո րո շող գիծն է, լուրջ տա րո ղութ յուն ու նի 
նաև սո ցիա լա կան թե ման։ «Մ խի թար Ս պա-
րա պե տի» մուտ քից իսկ սո ցիա լա կան գի ծը 
յու րո վի ծա վա լում նե րով դառ նում է գրո ղի 

անս խալ պատ մա հա յե ցութ յան հա վաստ-
ման օ ղակ նե րից մե կը, ցու ցադ րե լով ժո ղովր-
դի ներ քին կյան քի մի շարք բնո րոշ ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը։

Վե պում, պահ պա նե լով պատ մա կան 
ճշմար տութ յու նը, Ս. Խան զադ յա նը հա տուկ 
մի տում նա վո րութ յամբ ընդգ ծել է հայ հա սա-
րա կա կան մտքի ռու սա կան դիր քո րոշ ման 
պրոբ լե մը։ Հա յաս տա նի պատ մա կան ճա կա-
տագ րի հար ցում Ռու սաս տա նի ա զա տագ-
րա կան մեծ ա ռա քե լութ յու նը դիտ ված է ռեա-
լիս տա կան կեն սա հա յաց քով, հետ ևա բար՝ 
վե պում նկա տե լի կար ևո րութ յուն է ստա նում 
ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշ խութ յան ու եղ բայ-
րա կան դա շին քի թե ման։

Թե մա տիկ այս պի սի ճյու ղա վո րում նե րին 
ա վե լաց նենք կեն ցա ղի, ազ գա յին բնա վո-
րութ յան ու սո վո րույթ նե րի նկա րագ րա կան 
այլ ևայլ ման րա մաս նե րը։ Բ նա կան է, վի-
պա կան կա ռուց ված քի մեջ թե մա տիկ այս 
բազ մա զա նութ յու նը տե ղադ րել սյու ժե տա-

յին այն պի սի հա մա կար գում, որ միաս նա-
կան զար գա ցու մով հան դերձ չխախտ վեր 
մա սե րի հա մա չա փութ յու նը, և պատ մա կան 
Է պո խան ար տա ցոլ վեր հա մա կող մա նիո րեն 
ու ճշմար տա ցի՝ հեշտ բան չէր։ Մասշ տա-
բա յին մտահ ղա ցու մը գրո ղին պար տադ-
րել Է վի պա կան բարդ կա ռուց վածք։ Իսկ 
մե ծա քա նակ հե րոս նե րը, նրանց կա պե րի 
ու զա նա զան հա րա բե րութ յուն նե րի «կար-
գա վո րու մը» կա ռուց ված քա յին հա վել յալ 
բար դա ցում ներ Էին պա հան ջում։ Վի պա-
սա նը հիմ նա կա նում հա ջո ղութ յամբ է լու ծել 
ստեղ ծա գոր ծութ յան կա ռուց ված քի հար ցը՝ 
թե մա տիկ բազ մա զա նութ յու նը և ս յու ժե տա-
յին տար բեր ճյու ղա վո րումնե րը են թար կե լով 
գա ղա փա րա կան- գե ղար վես տա կան մի հիմ-
նա րար նպա տակ-ուղղ վա ծութ յան՝ պատ-
մութ յան ու ժա մա նա կի գլխա վոր մի տում նե-
րի բա ցա հայտ մա նը։

Գե ղա գի տա կան այս պի սի մո տեց մամբ 
Ս.Խան զադ յա նը սո վե տա հայ պատ մա վե-
պի ժան րա յին նկա րա գի րը հարս տաց նում 
Է կա ռուց ված քա յին ա վե լի բազ մա շերտ 
տար րե րով, լայ նո րեն տա լիս Է պատ մա-
կան ժա մա նա կի գե ղար վես տա կան մո դե-
լը՝ հա սա րա կա կան տար բեր խա վե րի, ազ-
գա յին-քա ղա քա կան տա րան ջատ խմբե րի 

պայ քա րով ու ըմբռ նում նե րով, մարդ կա յին 
ճա կա տագ րե րի հե րո սա կան-ող բեր գա կան 
լու ծում նե րով։

Սո վե տա հայ պատ մա վի պա սա նութ յան 
մեջ ա ռա ջին ան գամ Դ.Դե միրճ յա նը ժանր 
մու ծեց Է պո պեա յի ո րո շա կի սկզբունք ներ՝ 
կապ ված ժո ղովր դի ո գու և տա րեր քի ցու-
ցադր ման, պատ մա կան թե մա յի մասշ տա-
բայ նութ յան և ն շա նա կա լիութ յան հետ։ 
«Մ խի թար Ս պա րա պե տը», Դ.Դե միրճ յա նի 
«Վար դա նան քից» հե տո, ա ռա վել բնո րոշ 
պատ մա կան վեպն է, ո րը նույն պես մի տում 
է է պո պեա կան մասշ տա բայ նութ յան, կյան քի 
գե ղար վես տա կան ընդգրկ ման խո րութ յան 
ու լայն քի։

Գե ղար վես տա կան եր կում հո գե բա նա-
կան, փի լի սո փա յա կան, սո ցիա լա կան և ու-
րիշ ինչ-ինչ ընդ հան րա ցում ներ, ի հար կե, չեն 
են թարկ վում ժան րա յին ո րո շա կի կաշ կան-
դանք նե րի։ Այլ խոս քով՝ ժան րը խստո րոշ 
կեր պով չի սահ մա նա փա կում հե ղի նա կի 
տա ղան դը, գե ղար վես տա կան-ար տա հայտ-
չա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Բայց և կաս-
կա ծից դուրս է, որ գրա կան յու րա քանչ յուր 
ժանր ա ռա ջադ րում է նյու թի ընդգրկ ման, 
կյան քի ար տա ցոլ ման ե ղա նակ նե րի իր օ րի-
նա չա փութ յուն նե րը: Տար բե րութ յու նը ոչ այն-
քան տի պա կա նաց ման ու ժի, գե ղար վես տա-
կան ընդ հան րաց ման խոր քի մեջ է, որ քան 
նյու թի ընդգրկ ման, ծա վա լի ու շա ռա վիղ նե-
րի։

Պատ մա վե պում է պո պեա յի Ժան րա-
յին տար րե րի օգ տա գոր ծու մը Ս.Խան զադ-
յա նին օգ նել է ա վե լի լայ նո րեն ծա վալ վե լու 
ի րա կա նութ յան գե ղար վես տա կան ընդգրկ-
ման, բազ մա քա նակ հե րոս նե րի ընտ րութ-
յան և, ա ռա ջին հեր թին, ժո ղովր դի կեր պա-
րի է պի կա կա նութ յան հար ցե րում։ Եվ այն 
հան գա ման քը, որ մի քա նի կեր պար ներ, 
մաս նա վո րա պես Դա վիթ Բեկն ու Մ խի թար 
Ս պա րա պե տը, ինչ պես նաև ժո ղովր դի հա-
վա քա կան կեր պա րը, օժտ ված են է պո պեա-
կան հատ կա նիշ նե րով, ար գա սիք են ժան-
րա յին փոխ ներ թա փան ցում նե րի։

4
«Պատ մա կան կեր պա րը-կա տար յալ 

դարձ նե լու հա մար պետք է «խորհր դակ ցել» 
ոչ միայն դա րե րի, այլև այ սօր ապ րող ժո-
ղովր դի հետ»: Գե ղա գի տա կան այս սկզբուն-
քը ու ղե նիշ ու նե նա լով, Ս.Խան զադ յա նը իր 
պատ մա վի պա սա նութ յան մեջ ել նում է օ րե-
րի կեն սա կան պա հան ջից, ձգտում է ար ձա-
գան քել ար դիա կա նութ յան կան չե րին։ Ն րա 
պատ մա կան հերոս նե րը, ա ռա ջին հեր թին՝ 
Դա վիթ Բեկն ու Մ խի թար Ս պա րա պե տը, մի 
շարք հատ կա նիշ նե րով ձայ նակ ցում են մեր 
ժա մա նա կին, տե ղիք տա լիս կեն դա նի խո հե-
րի ու զգաց մունք նե րի։

Հե ղի նա կը ներ քին հպար տութ յամբ խո-
սում է Դա վիթ Բե կի մա սին, խնամ քով գծում 
նրա հմա յիչ կեր պա րը։ «Հա յոց աշ խար-
հի պար ծանք է հա մա րում». «Դա վիթ Բե կը 
թուխ, ազն վա կան դեմք ու ներ։ Հայ կա կան 
բա րեձև մո րուքն ա լե խառն էր, քիթն՝ արծ-
վե նի, աչ քե րը՝ շո ղուն, որ սևեռ վում էին 
շփո թեց նող հա յաց քով։ Լայն ճա կա տի վրա 
տևա կան մի մտա հո գութ յուն էր դրոշմ ված, 
որ նշան էր նրա մշտա պես փո թորկ ված նե-
րաշ խար հի։

Բարձ րա հա սակ էր նա, լայ նա լանջ ու 

լայ նա թի կունք, բայց ոչ թանձ րա մար մին։ 
Բ նութ յու նը ո չինչ չէր խնա յել այդ մար դուն, 
ոչ մարմ նա կան ուժ ու տո կու նութ յուն, ոչ 
կո րով, ոչ խելք։ Ն րան շրջա պա տող նե րը 
գի տեին, որ գա հե րեց զո րա վա րը բա րիով 
ա ռաջ նորդ վող, ար դա րա կո րով ու եր կայ-
նա միտ մարդ է, դպրութ յան գաղտ նիք նե-
րին ծա նոթ, զո րա վոր՝ խոս քով և գոր ծով և 
վ րեժխն դիր՝ թշնամ յաց ազ գին հա յոց»։

Բե կը վա յե լում է հա մա ժո ղովր դա կան 
սեր՝ իր հայ րե նա սի րա կան խի զախ ա րարք-
նե րով։ Նա ար դա րա միտ է, խիստ հան դի մա-
նում է Մե լիք Բար խու դա րին, երբ վեր ջինս 
դա ժան է վար վում ռա միկ Թու րին ջի նկատ-
մամբ։ Հա մոզ ված է, որ «ռա միկ նե րի ու ժով 
պի տի պա հենք եր կի րը», «ժո ղովր դի դի մա-
դիր ու ժով»։

Վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից դուրս, 
տո ղա րանք նե րում, Ս.Խան զադ յա նը գնա-
հա տում է Դա վիթ Բե կի գոր ծու նեութ յան 
նա խորդ շրջա նը, ցույց տա լիս, թե ինչ բե-
րե ցին նրա հաղ թա նակ նե րը Հա յաս տա նին։ 
Կար ճատև խա ղաղ ժա մա նակ նե րում եր կի-
րը ա պա քին վել էր պար սիկ նե րի հասց րած 
ծանր վեր քե րից, «շե նե րը ծխում էին խա-
ղաղ»։ Սա կայն Դա վիթ Բե կը չէր հանգս տա-
նում. «Մենք մեր իշ խա նութ յու նը զեն քի ու-
ժով ստեղ ծե ցինք, այդ զեն քի ու ժով էլ պետք 
է պա հենք։ Մեր ու ժը մեր դի մադ րո ղա կան 
կա րո ղութ յան մեջ է։ Ոչ ոք չի կա րող գու շա-
կել, թե մեր երկ րի վրա երբ և որ տե ղից կա-
րող է գալ պար սի կը, թուր քը...»։ Գա հե րեց 
զո րա վա րը անխ նա է նրանց նկատ մամբ, 
ով քեր ու րա նում են հա յի հա վա տը, հա յոց լե-
զուն։ Պ ղինձ Ար թի նին կա մե նում է պատ ժել 
հենց դրա հա մար. «... Այ սօր լե զու ներդ կմո-
ռա նաք, վա ղը՝ հա վատ ներդ, մյուս օ րը՝ ձեր 
հայ րե նիքն ու հայ լի նե լը, կձուլ վեք օ տար նե-
րին։ Հա յը կկոր չի աշ խար հի ե րե սից։ Կ կոր-
չի... Դա վիթ Բե կը մեծ ե ռանդ է գոր ծադ րում 
եր կի րը հզո րաց նե լու հա մար։ Սա կայն հա-
մոզ ված է, որ «հա յե րը պետք է ի րենց վրա 
ու նե նան հզո րա ցած Ռու սաս տա նի հո վա նա-
վո րութ յու նը։ Այդ ազ գօ գուտ գոր ծի հա մար 
էր, որ այն քան ջան քեր թա փե ցին Իս րա յել 
Օ րին, Մեծ Ս յու նի քի ու Ար ցա խի տե րե րը»։

Ներ քին մե նա խո սութ յան գե ղար վես տա-
կան հնա րան քը, ո րին հա ճա խա կի դի մում է 
վի պա սա նը, տար բեր հան գա մանք նե րում և 
հո գե բա նա կան վի ճակ նե րում կի րառ ված է 
նաև Դա վիթ Բե կի կեր պա րի մեկ նա բա նութ-
յան ըն թաց քում։ Հե րո սի խո հերն ու ներ քին 
մե նա խո սութ յուն նե րը շա րու նակ պտտվում 
են հայ րե նի քի ու ժո ղովր դի բախ տի շուր ջը. 
մեծ հոգ սեր են զբա ղեց նում նրան։ Այդ կերպ 
Ս.Խան զադ յա նը, ա ռի թից ա ռիթ, անդ րա-
դառ նում է երկ րի քա ղա քա կան կա ցութ յա-
նը, յու րո վի դի տար կում ժա մա նակ-հե րոս, 
պատ մութ յուն-հե րոս զու գա հեռ նե րը։ Դա-
վիթ Բե կը ան կա խութ յան է հասց րել Հա-
յոց լեռ նաշ խար հը՝ ընդգր կե լով Քուռ գե տի 
ա փե րից մինչև Ա րաք սի շամ բուտ նե րը, 
մինչև Մեղ րի ու Ա գու լիս, մինչև Վա յոց ձո րի 
բե րանն ու Ս ևա նա ծո վա կի ա փե րը։ Ն րա 
ստեղ ծած ռազ մա կան ու ժեղ իշ խա նութ յան 
մեջ «միա վոր վել էին ոչ միայն Մեծ Ս յու նի-
քի բազ մա թիվ գա վառ ներն ու քա ղաք նե րը, 
այլև՝ Գ յու լիս տա նի, Ջ րա բեր դի, Խա չե նի, 
Վա րան դա յի ու Դի զա կի մե լի քութ յուն նե րը»։ 
Երկ րի սահ ման նե րի վրա ու միջ նաշ խար-
հում բազ մա թիվ ամ րոց ներ ու բեր դեր էր 
կա ռու ցել տվել, վե րաց րել օ տա րի լու ծը, ու-
ժե ղաց րել զորքը։ Բայց վերջ նա կան հաղ թա-
նա կի հա մար ռու սաց զեն քի օգ նութ յունն էր 
պետք։ Հա յաս տա նը ոչ ֆրանկ նե րից, ոչ էլ 
գեր մա նա ցի իշ խան նե րից սպա սե լիք չու նի։ 
Ի զուր ան ցան Իս րա յել Օ րու ա ղեր սանք նե-
րը։ Պար սիկ նե րի և օս ման լու թուր քե րի դեմ 
կանգ նե լու հա մար. «Մենք պետք է մեր հույ-
սը կա պենք ռուս նե րի օգ նութ յա նը միայն։ Ու-
րիշ ելք չկա»։ Դա վիթ Բե կը այս գի տակ ցութ-
յա նը հաս նում է հա մոզ մուն քով, անց յա լի ու 
ներ կա յի դա ռը փոր ձով։ Ու երկ րի հա մար 
ճա կա տագ րա կան պա հե րին ան գամ եր բեք 
մտա հան չի ա նում ազ գա յին ար ժա-
նա պատ վութ յան գերխն դի րը. «Սա-
կայն այդ օգ նութ յու նը մենք չպի տի 

Սերո Խանզադյանի «Մխիթար 
Սպարապետ» վեպի մասին

Սո վե տա հայ պատ մա վի պա սա նութ յան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ Դ.Դե միրճ յա նը ժանր մու ծեց Է պո պեա յի ո րո շա-
կի սկզբունք ներ՝ կապ ված ժո ղովր դի ո գու և տա րեր քի 
ցու ցադր ման, պատ մա կան թե մա յի մասշ տա բայ նութ-
յան և ն շա նա կա լիութ յան հետ։ «Մ խի թար Ս պա րա պե-
տը», Դ.Դե միրճ յա նի «Վար դա նան քից» հե տո, ա ռա վել 
բնո րոշ պատ մա կան վեպն է, ո րը նույն պես մի տում է 
է պո պեա կան մասշ տա բայ նութ յան, կյան քի գե ղար վես-
տա կան ընդգրկ ման խո րութ յան ու լայն քի։
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հայ ցենք հե տին մու րաց կա նի ա ղեր-
սան քի գնով, – ա սում է նա։ – Եր բեք 
ծնկա չոք։ Եր բեք պա ղա տա գին։ Ա յո, 

պետք է ռու սաց թա գա վո րի պատ վի րա-
կին հրա վի րենք Հա լի ձոր։ Այդ էր ի սկզբա նե 
կամ քը բո լո րիս։ Բայց հրա վի րենք՝ թա գա վո-
րին ցույց տա լու մեր զո րա կան կա րո ղութ-
յու նը, թշնա մուն ծուն կի բե րե լու մեր ուժն ու 
պատ րաս տա կա մութ յու նը և ոչ թե թա գա-
վո րին ա ղեր սող լի նենք Աբ րա հա մի գա ռան 
խեղ ճութ յամբ...»։ Սա մի ան բողջ աշ խար հա-
յացք է, պատ մա կան-քա ղա քա կան ճշմա րիտ 
մո տե ցում և հե րո սին բնու թագ րում է իբրև 
մտա ծող մար դու, քա ղա քա կան-պե տա կան 
ան հա տի։ Ս.Խան զադ յա նը Դա վիթ Բե կի կեր-
պա րում միահ յու սել է հենց զո րա վա րին ու 
պե տա կան-քա ղա քա կան գործ չին։ Մի քա նի 
տե սա րան նե րում էլ հե րո սը հան դես է բեր-
ված որ պես լու սա վո րութ յան ու մշա կույ թի 
դե րը խո րա պես գնա հա տո ղի։ Գ րի գոր Տաթ-
ևա ցու մատ յա նի և այլ ա ռիթ նե րով հայտ-
նած մտքե րը ա վե լի պայ ծա ռաց նում են նրա 
կեր պա րը, բա ցա հայ տում նոր կող մե րից։ 
Նույ նը և ն կա րիչ Հա կոբ Հով նա թան յա նի 
նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քի մեջ։ 
Ու րեմն՝ պատ մա կան նշա նա վոր գործ չի գե-
ղար վես տա կան մեկ նա բա նութ յա նը գրո ղը 
մո տե նում է հստակ չա փա նիշ նե րով. մեծ ան-
հա տը իր նկա րագ րի ամ բող ջութ յամբ պետք 
է մեծ լի նի։ Եվ Դա վիթ Բե կը տի պա կան գույ-
ներ է ստա նում իբրև զո րա վար–ստ րա տեգ, 
իբրև պե տա կան-քա ղա քա կան խո հուն 
մտա ծող, իբրև հպարտ ու ա ռա քի նի մարդ։ 
«Մեր լեռ նե րը խո նարհ վել չեն սի րում։ Ա զատ 
ապ րե լը մեզ հա մար մնա ցել է հայ րե նա-
տուր ա վան դութ յուն»։ Այս հա վատ քով ապ-
րեց հայ րե նա սեր զո րա վա րը, սրա նով կռվեց 
թուրք ու պար սիկ թշնա մի նե րի դեմ և մահ-
վան ան կող նում որ պես պատ գամ դա կտա-
կեց ապ րող նե րին։ Ս.Խան զադ յա նը Դա վիթ 
Բե կի կեր պա րը հայ րե նա սի րա կան-քա ղա-
քա ցիա կան ի դեա լի հնչե ղութ յան է հասց րել, 
ինչ պի սի չա փում նե րով էլ մո տե նանք՝ պատ-
մա կան, թե ար դիա կան։ Վի պա կան հան գույ-
ցի մեջ շատ էա կան է, թե հե ղի նա կը գլխա-
վոր հար ցե րի ա ռա ջադ րումն ու լու ծու մը ում 
հետ է կա պում, որ հե րոս ներն են դառ նում 
գե ղա գի տա կան ի դեա լի կրող նե րը։ Ռու սաս-
տա նի նկատ մամբ հայ ժո ղովր դի քա ղա քա-
կան կողմ նո րո շու մը Ս. Խան զադ յանն ար-
տա հայ տում է հիմ նա կա նում Դա վիթ Բե կի ու 
Մ խի թար Ս պա րա պե տի մի ջո ցով։ Դա ա վե լի 
է կար ևո րում պրոբ լե մը, եր կի գա ղա փա րա-
կան մի տու մը շեշ տում տի րա կա նո րեն։

«Մ խի թար Ս պա րա պե տը» պատ մա կան 
վեպ է, հայ ժո ղովր դի կյան քի ու ազ գա յին 
մա քա ռում նե րի գե ղար վես տա կան տա րեգ-
րութ յուն։ Սա կայն Ս.Խան զադ յա նը ա մեն ևին 
չի նե ղաց րել նյու թը, դի տել է լայն շա ռա-
վիղ նե րով, աշ խար հի դի վա նա գի տութ յան 
հա մա պատ կե րում։ Նա շո շա փել է Հա յոց 
խնդի րը ոչ միայն Ռու սաս տա նի կամ հար-
ևան ժո ղո վուրդ նե րի առն չութ յուն նե րով, 
այլև Անգ լիա յի, Ֆ րան սիա յի, Թուր քիա յի։ 
Եվ պատ մա կան վե պի ժան րը ձեռք է բե րել 
քա ղա քա կան վե պի ինչ-ինչ հատ կա նիշ ներ՝ 
ստի պե լով դա րաշր ջա նի սուր պրոբ լեմ նե րը 
ըն կա լել ամ բողջ խո րութ յամբ, բազ մա զան 
կա պե րի մեջ, հա կա սութ յուն նե րի կծի կով։

5
Մ խի թա րի կեր պա րը վե պի հիմ նա քարն 

է։ Ն րա ա նու նը և գոր ծը ան բա ժա նե լիո րեն 
կապ ված են Դա վիթ Բե կի ան վան ու գոր ծի 
հետ։ Որ քան էլ Մ խի թար Ս պա րա պետն է 
գրո ղին մղում տվել դե պի 18-րդ դա րի Ս յուն-
յաց ա զա տագ րա կան կռիվ նե րի թե ման, 
այ նուա մե նայ նիվ Դա վիթ Բե կի գոր ծո ղութ-
յուն նե րը նույն պես պետք է ա ռանց քա յին լի-
նեին։ Դա վիթ Բեկն է ե ղել Ս յու նի քի ա ռա ջին 
գա հե րեց զո րա վա րը։ Ար դա րա ցի է Ս.Խան-
զադ յա նը՝ վե պի կա ռուց ված քի մեջ այդ քան 
տեղ հատ կաց նե լով նրան։ Բայց Մ խի թա րը 
այդ կա ռուց ված քում ա ռա վել տա րո ղու նակ 
հե րոսն է, Բե կի մա հից հե տո նա է դառ նում 
գա հե րեց զո րա վա րը, մնում գոր ծո ղութ յուն-
նե րի կենտ րո նում։

Մ խի թար Ս պա րա պե տը ա մուր տղա-
մարդ է, բարձ րա հա սակ, հպարտ ու ձիգ 
կեց ված քով։ «Ծանր ու խո հուն հա յացք ու-
ներ, բարձ րա դիր հոն քեր ու թուխ դեմք»։ 
Ռո ման տի կա կան գե ղա գի տութ յան ար-
տա հայտ չա կան հնա րանք նե րին հա ճախ 
է դի մում Ս.Խան զադ յա նը և, հե րոս նե րի 
ար տա քին դի ման կար նե րը կեր տե լիս, մեծ 
մա սամբ օգտ վում է հենց այդ հնարանք նե-

րից։ Ն րա դրա կան հե րոս նե րը աչ քի են ընկ-
նում ոչ միայն ներ քին գե ղեց կութ յամբ, այլև՝ 
ար տա քին։ Այդ պի սին է Դա վիթ Բե կը։ Նույն 
հատ կութ յուն նե րով է օժտ ված և Մ խի թար 
Ս պա րա պե տը։ Նա ար դա րա դատ է, և վե պի 
մուտ քից հե ղի նա կը ներ կա յաց նե լով լե ռան 
ծեր պե րում ա պաս տա նած ծե րու նի Թու րին-
ջի ու հա մագ յու ղա ցի բնա կա վոր նե րի հան-
դիպ ման դրվա գը Մ խի թա րի հետ, խոր հա-
մակ րանք է ստեղ ծում հե րո սի նկատ մամբ՝ 
շեշ տե լով հենց նրա ար դա րամ տութ յու նը։ 
Նա հե տո խստո րեն պատ ժում է Մե լիք Բար-
խու դա րին, ո րը հու սա հա տութ յան դուռն էր 
գցել պղնձա քար ցի նե րին, ապս տամ բել իր 
ու Բե կի դեմ։ Յու րա քանչ յուր ա րար քի մեջ, 
սա կայն, Մ խի թար Ս պա րա պե տը ել նում էր 
երկ րի շա հե րից։ Լի նե լով Դա վիթ Բե կի իշ-
խա նութ յան մեջ երկ րորդ մար դը, իսկ գա հե-
րեց զո րա վա րի մա հից հե տո փո խա րի նե լով 
նրան, Մ խի թա րը դրսևո րում է ռազ մա գե-
տի զար մա նա լի հմտութ յուն, քա ղա քա կան 
դրութ յու նը ճիշտ կռա հե լու ու հա մա պա-
տաս խան եզ րա կա ցութ յուն հա նե լու ա նու-
րա նա լի ձիրք։ Դա վիթ Բե կի խոր հուրդ ներն 
ու ա վանդ նե րը Ս պա րա պե տի հա մար ոգ-
ևո րիչ և ու ղեն շա յին են մնում ամ բողջ կյան-
քում: Թե կուզ ռազ մա կան տակ տի կա յի հար-
ցում լուրջ բա խում է տե ղի ու նե նում նրանց 
միջև, բայց կար ճատև մի մի ջոց էր դա, և չէր 
կա րող սա սա նել Մ խի թա րի սերն ու հա վա-
տը Դա վիթ Բե կի նկատ մամբ։

Մ խի թար Ս պա րա պե տը սե րում էր աշ-
խա տա վո րա կան խա վե րից։ Մե լիք նե րից 
շա տերր չեն կա րող նե րել, որ ռա միկ ծա գու-
մով մե կը տեր ու հրա մա յող է ի րենց։ Սա կայն 
Ս պա րա պե տը դիր քով և ու ժով, հայ րե նի քի 
հան դեպ ցու ցա բե րած ծա ռա յութ յուն նե րով 
հաս տա տել էր իր հզոր ի րա վուն քը, և մե-
լիք նե րը ա կա մա գնա հա տում էին նրան։ 
«Տե րութ յու նը հաս տատ է մնում ժո ղովր-
դով», – սա Դա վիթ Բե կից ժա ռան գած մի 
վսեմ պատ գամ է, ո րին հա վա տա րիմ է մնում 
Մ խի թա րը։ Հայ րե նա սի րութ յան նրա հա մոզ-
մուն քի ար մա տը ժո ղովր դի ան մա հութ յան 
գա ղա փարն է։ Վա րան դա յի ճա կա տա մար-
տում ջախ ջախ ված, գե րի Սա լահ փա շա յի 
հո խոր տանք նե րին Մ խի թա րը պա տաս-
խա նում է. «Եր կու հա զար տա րի մեզ վրա 
ե կած թշնա մի նե րը փոր ձում են սպա ռել մեզ, 
մեր ժո ղովր դի վեր ջը տալ, բայց սպառ վում 
են ի րենք։ Այդ պես էին մտա ծում Բ յու զան-
դիո տե րե րը, որ սա կայն կո րան ի րենք։ Այդ 
էին փոր ձում Լենկ-Թե մու րը, Չին գիզ խա նը, 

Ջ հան շա հը։ Բայց ինչ պես տես նում ես, մենք 
կանք, նրանք՝ ոչ։ Բռ նութ յամբ ետ տալ չես 
կա րող գե տի ըն թաց քը, փա շա։ Զուր ջան քեր 
են։ Մենք ձեզ ևս կ վա նենք մեր աշ խար հից»։ 
Ար յու նով պաշտ պան կանգ նել ժո ղովր դին 
հա յոց, կա տա րել պարտ քը երկ րի ու ժո-
ղովր դի հան դեպ, այս ուխ տին հա վա տա-
րիմ՝ Մ խի թար Ս պա րա պե տը Մա րա ղա յի, 
Վա րան դա յի և ու րիշ ճա կա տա մար տե րում 
փա ռա վոր հաղ թա նակ նե րով է պսա կում իր 
ա նու նը։

Հե րո սութ յան ու հայ րե նա սի րութ յան 
դա սե րը նույն պես առ նե լով Դա վիթ Բե կից, 
Մ խի թա րը կռիվ նե րում ձեռք է բե րում ռազ-
մա կան անհ րա ժեշտ փոր ձա ռութ յուն, մշա-
կում և զար գաց նում Դա վիթ Բե կի ստրա տե-
գիա կան հնար նե րը։ Ս.Խան զադ յա նը քայլ 
առ քայլ հետ ևում է հե րո սի գոր ծո ղութ յուն-
նե րին, փոքր ու խո շոր դրվագ-տե սա րան-
նե րում պատ կե րում, թե ինչ խո րա մանկ ու 
անս պա սե լի հար ված նե րով է հաղ թում Սա-
լահ, Սա րը Մուս տա ֆա և Ք յո փուր լու Աբ-
դուլ լահ փա շա նե րի հսկա յա թիվ զոր քե րին։ 
Մեռ նում է Դա վիթ Բե կը, կարճ ժա մա նակ 
անց վախ ճան վում է նաև Գան ձա սա րի Ե սա-

յի կա թո ղի կո սը։ Մի ծանր կո րուստ ու նոր 
հար ված երկ րին։ Այս պայ ման նե րում պայ-
ծա ռո րեն է եր ևում Մ խի թար Ս պա րա պե տի 
ան կոտ րում կամ քը, անս պա սե լի ե ռանդն 
ու խո րա թա փանց գործ չի հե ռա տե սութ յու-
նը։ Ս.Խան զադ յա նը գույ ներ չի խնա յում իր 
հե րո սի այս հատ կա նիշ նե րը ցայ տու նո րեն 
պատ կե րե լու հա մար։ Մ խի թա րը մշտա պես 
ան հան գիստ է ու մտա հոգ, շա րու նակ շրջա-
գա յում է գա վառ նե րում, զի նում գյու ղե րը, 
նա խա պատ րաս տում ժո ղովր դին սպաս վող 
օր հա սա կան ճա կա տա մար տե րին։ «Կե-
րակր վում էր իր թիկ նա պահ նե րի հա մեստ 
պա շա րով», խրա խու սում էր, գո տեպն դում 
մարդ կանց։ Նա մերթ հոր դո րող, հո գա տար 
այր է, մերթ դա ժան, երբ գործ ու նի ա նար-
դար և ու րա ցող տե րե րի հետ։ Հի շենք, թե 
ինչ պի սի վճռա կա նութ յամբ է դա տաս տան 
տես նում Մե լիք Բար խու դա րի, Պ ղինձ Ար թի-
նի, դա վա ճան Մե լիք Մու սի նի նկատ մամբ։ 
Մերթ բնութ յան հրաշ քով ան զուսպ հրճվող 
սո վո րա կան մահ կա նա ցու է, մերթ ժո ղովր դի 
ա րար չա գործ հան ճա րով հպարտ հայ։ Կռ վի 
ա մե նա թեժ տե ղում է Մ խի թա րը, մար տիկ 
ու զո րա վար։ Իսկ երբ ռազ մի դա դար է՝ նա 
ան դա դար վաղ վա հոգսն է քա շում։ Խան-
զադ յա նա կան կեր պա վոր ման ար վես տում 
շար ժումն ու զար գա ցու մը կա յուն հատ կա-
նիշ ներ են: Հատ կա պես գլխա վոր հե րոս-
նե րի բնա վո րութ յուն նե րը գծե լիս նրա մոտ 
ան շարժ վի ճակ ներ չկան: Եվ հե րո սի գոր ծո-
ղութ յուն նե րի, հո գե բա նութ յան շար ժու նութ-
յունն ու ա նընդ հա տա կան հոս քը վի պա գի րը 
վրձնում է գու նան կար չա կան տար բեր ե րան-
գա վո րում նե րով:

Ս տեղ ծա գոր ծութ յան մեջ քիչ չեն Մ խի-
թար Ս պա րա պե տի հե րո սա կան-հայ րե նա-
սի րա կան ա րարք նե րի նկա րագ րութ յուն նե-
րը։ Նա ար դար կռիվ է մղում ու դրա մեջ է 
տես նում հաղ թա նա կի ե րաշ խի քը.

« – Ի՞նչ ա սեմ, եղ բայր ներ։ Ինք ներդ եք 
տես նում, որ նո րից մեր տունն է մտել գա-
զա նը։ Բայց թող ձեզ չվա խեց նի նրա վայ րե-
նի մռնչո ցը։ Հի շե ցեք, որ դուք հայ եք ու հին, 
ինչ պես այս լեռ նե րը։ Նաև հի շե ցեք, որ մենք 
ապ րել ենք՝ դի մադ րե լու կա րո ղութ յամբ։ Ով 
թշնա մուն դի մադ րել գի տի, նա կապ րի։ Նո-
րից մենք ե լել ենք մեր աշ խար հին պաշտ-
պան՝ հաղ թութ յան հա վա տի վա հա նով։ Ազ-
գո վի կանգ նել ենք վտան գի դեմ և ազ գո վի 
էլ կապ րենք»:

«Ես հա վա տում եմ հայ ժո ղովր դի ու-
ժին», – ա սում է Մ խի թար Ս պա րա պե տը, 

շատ ար հա վիրք նե րի է դի մա ցել, «կդի մա նա 
այս ար հա վիր քին ևս» – ա մեն մի նոր ա ղե-
տից ա ռաջ հա մոզ մուն քով պնդում է նա և 
կր կին նետ վում հե րո սա կան մար տե րի։ «Դի-
մադ րե ցինք՝ ապ րե ցինք։ Մեր ուժն ու ապ րե լը 
դրա մեջ է՝ դի մադ րել, թե կուզ հա զար տա րի։ 
Հա զար տա րի դի մադ րե լով ենք ապ րել Դա է 
ճա նա պար հը հա յոց»։ Վե պի երկ րորդ գրքի 
խո րա գիրն է՝ «ճա նա պարհ հա յոց»։ Գա ղա-
փա րա կան-գե ղար վես տա կան այն նպա տա-
կա մի տումն է ա ռաջ քա շում հե ղի նա կը, որ 
մենք դի մադ րել ենք շա րու նակ, օր հա սա կան 
պայ քար մղել՝ ոչ եր բեք վրե ժի թե լադ րան-
քով։ Դի մադ րել ենք՝ ապ րե լու հա վատ քով։ 
Մ խի թար Ս պա րա պե տի կեր պա րը է պի կա-
կան վե հութ յուն է ստա նում հենց այդ գա ղա-
փա րի մարմ նա վո րու մով։ Նա խա ղաղ կյան-
քի, ապ րե լու տեն չան քի հե րոս է և բո լոր իր 
կռիվ ներն ու հաղ թա նակ նե րը վա րել է խա-
ղաղ տես նե լու եր կի րը.

«Մ խի թարն ինչ-որ հա ճե լի բան էր զգում։ 
Հաղ թա նա կի բերկ րա՞նքն էր դա, թե՞ Ա րաք-
սի կիր ճում պճնված գա րունն էր ջեր մութ-
յամբ լցրել նրա վշտա բեկ հո գին։ Հա լի ձո րի 
ան կու մից հե տո շա տե րին թվում էր, թե նա 

ա մեն ինչ կորց րեց ան դարձ։
Բայց ա հա նո րից գա րուն է լեռ նաշ խար-

հում, և այլևս ոչ մի թշնա մի զին վոր չկա 
Ս յու նի քում։ Մ խի թարն սպա սում էր Աբ դուլ-
լահ փա շա յի խա ղա ղութ յան դես պա նին և 
հա մոզ ված էր, որ նա կգա։ Այդ մա սին ակ-
նարկ ներ էին ա րել Ս տամ բու լից ե կած սուր-
հան դակ նե րը։ Սուլ թա նը դժգոհ է, որ խճճվել 
է Ս յու նի քի գոր ծե րում։ Իսկ Ս յու նիքն ա զատ 
է նո րից՝ ճա հուկ–Շա հա պու նի քից մինչև Գե-
ղա մա ծո վա կի ա փե րը, Ա րաք սից մինչև Քա-
շա թաղ քի մթին ծմակ նե րը։

Մ խի թա րը գնում էր դան դաղ։ Սիրտն 
ուռ չում էր, երբ տես նում էր սա րա հար թե րը 
հեր կող շի նա կան նե րին, գե տա փին բամ բակ 
ցա նող մարդ կանց, բար դի նե րի վրա ի րենց 
բնե րը կար կա տող ա րա գիլ նե րին։ Ինչ պի սի 
ծանր զո հո ղութ յամբ ձեռք բեր վեց այս ա մե-
նը։ Եվ հա ճե լի էր տես նել, որ ի զուր չի ան ցել 
այն ար յու նը, որ ութ տա րի շա րու նակ թա-
փեց Դա վիթ Բե կը, ին քը, ժո ղո վուր դը հա յոց»։

Բե րած հատ վա ծում Ս.Խան զադ յանն 
ար տա հայ տել է կեր պա րի էութ յու նը՝ մարդ-
բնութ յուն- կյանք ա ռում նե րով, կեն սա կան 
ջեր մութ յուն ու ո գի, քնքշութ յուն ու մարդ կայ-
նութ յուն հա ղոր դե լով նրան։ Առ հա սա րակ 
մարդ կա յին-հո գե բա նա կան գծե րը Ս.Խան-
զադ յա նի հայ րե նա սեր հե րոս նե րի կեր պար-
նե րում ընդգծ ված են հա տուկ մի տում նա վո-
րութ յամբ. կռիվ նե րը չեն կա րող հանգց նել 
կյան քի կրա կը նրանց սրտե րում, մեռց նել 
ապ րե լու ծա րա վը։ Այդ պի սի հե րոս է Մ խի-
թար Ս պա րա պե տը՝ քա ջութ յան, հե րո սա-
կա նութ յան, բայց և ու ժեղ կենսա կա նութ յան 
սիմ վո լը վե պում։

Հա ջորդ պայ ծառ ա վան դույ թը, որ Մ խի-
թա րը ժա ռան գել էր Դա վիթ Բե կից, Հա յաս-
տա նի քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման հար ցում 
Ռու սաս տա նի և ռուս ժո ղովր դի հան դեպ 
տա ծած հա վատն է։ Կեր պա րի բնու թագ րա-
կան գծերն այս տեղ մտքի զգաս տութ յունն ու 
հե ռան կա րի պար զութ յունն են, հայ ժո ղովր-
դի բախ տի նկատ մամբ խոր մտա հո գութ-
յունն ու հա վա տը։ Վե պի հսկա յա կան տա-
րած քի մի ջով, կար միր թե լի պես, անց նում 
է Ռու սաս տա նի՝ իբրև «հույ սի աստ ղի» գա-
ղա փա րը, ո րի ջեր մե ռանդ պաշտ պան նե րից 
ու նա խան ձախն դիր նե րից մե կը Մ խի թար 
Ս պա րա պետն է։

Ան շուշտ, Մ խի թա րի բնա վո րութ յան դո-
մի նան տը հայ րե նա սի րութ յունն է, հե րո սա-
կա նութ յու նը: Բայց նա միա գիծ հե րոս չէ, 
և դա է գլխա վո րը։ Մեծ խռովք ներ, ներ քին 
տագ նապ ներ ու նե ցող կեր պար է, ա նընդ-
հատ փո փոխ ման մեջ, զար գաց ման կո րագ-
ծե րով։

Վե պի սկսված քից հան դես բե րե լով Ս պա-
րա պե տին իբրև անձ նա կան դրա մա յի տեր 
ան հա տա կա նութ յուն, Ս. Խան զադ յա նը 
հետզ հե տե խո րաց նում է այդ դրա ման, տա-
լով յու րո վի մեկ նա բա նութ յուն։ Մ խի թա րը 
վա ղուց սի րում է Գո հա րին՝ Մե լիք Բար խու-
դա րի աղջ կան ու սիր վում։ Վեր հու շի ար տա-
հայտ չա կան հնա րանք նե րով է հե ղի նա կը 
տա լիս նրանց սի րո նա խորդ պատ մութ յու նը 
և ս տեղ ծում է հու զա կան մթնո լորտ ու փոխ-
հա րա բե րութ յուն։ Գե ղե ցիկ ու առ նա կան մի 
բան կա նրանց սի րո մեջ. մշտա պես ձգտում 
են ի րար, բայց և ան դի մադ րե լի մի պա հան-
ջով մնում հե ռու։ Կար Սա թե նի կը՝ Մ խի-
թա րի կի նը, և ա վան դա կան ե ռանկ յու նին՝ 
Սա թե նիկ-Մ խի թար-Գո հար բարդ գա լա րում-
նե րով, հայտ նա բե րում է հո գե կան ներ թա-
քույց ծալ քեր, խոր ապ րում ներ, մի խոս քով՝ 
ծանր դրա մա։ Գո հա րի հա մար Մ խի թա րը 
պատ րաստ է ա մեն ին չի՝ ան գամ նրա հետ 
ծպտյալ հե ռա նալ, կոր չել Խն ձո րես կից, Ս յու-
նի քից։ Բայց մեծ պարտ քը ըն տա նի քի ու 
երկ րի հան դեպ միշտ զգոն է պա հում նրան. 
«ինչ պե՞ս կա րող էր նա թող նել այն փոք րիկ 
լեռ նաշ խար հը, ո րի ա զա տութ յան հա մար 
ար յուն թա փեց, ո րի ա նու նը Հա յաս տան է՝ 
մոր կա թի պես քաղցր ու անկրկ նե լի հա րա-
զատ։ Ինչ պե՞ս թող նի Դա վիթ Բե կին, զոր քը, 
ժո ղովր դին, որ ա հա մի փոքր ա զատ շունչ 
է քա շում իր երկ րում, իր տա նը, իր նո րաս-
տեղծ իշ խա նութ յան հետ»։

Մ խի թա րը և Գո հա րը ուժգ նո րեն սի րել 
են ի րար, բայց Դա վիթ Բե կը անս պա սե լի 
ա մուս նաց րել է Մ խի թա րին Սա թե նի կի հետ։ 
Գո հա րը ուխտ է կա պել այլևս չա մուս նա-
նալ, հա վա տա րիմ մնալ իր սի րուն, ապ րել՝ 
թե կուզ հեռ վից Մ խի թա րին տես նե լու բա վա-
կա նութ յամբ։ Տանջ վում է և Մ խի թա րը։ Կի-
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Հա րուստ շեր տե րի ու են թա շեր տե րի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն է «Մ խի թար Ս պա րա պե տը»։ Սո վե տա հայ պատ-
մա վի պա սա նութ յան այն ե զա կի եր կե րից մեկն է, ո րը 
նո րա րա րա կան շատ սկզբունք ներ է հաս տա տում՝ 
ժո ղո վուրդ-պատ մութ յուն, հե րոս-պատ մութ յուն, պատ-
մա կա նութ յան և ար դիա կա նութ յան գե ղա գի տա կան 
կա տե գո րիա նե րի հա մա կար գում։ Գե ղար վես տա կան-
ժան րա յին, ո ճա կան ու մտա ծո ղութ յան ա ռում նե րով 
նույն պես «Մ խի թար Ս պա րա պե տը» հայտ նա բե րում է 
մի շարք գե ղե ցիկ յու րա հատ կութ յուն ներ, ո րոնց մա սին 
խոսք ե ղավ վեր ևում:
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նը՝ Սա թե նի կը, գի տի և տես նում է ա մուս նու 
տա ռա պան քը։ Նա մեծ շնորհ նե րով ու ա ռա-
քի նութ յուն նե րով օժտ ված կին է, Մ խի թա րին 
ա ջա կից, գո րո վա լից մայր։ Ինչ պե՞ս լու ծել 
բարդ հան գույ ցը։ Ան հու նո րեն տա ռա պում 
են հե րոս նե րը, յու րա քանչ յու րը յու րո վի է ապ-
րում ծանր դրա ման։ Եվ ամ բողջ վե պի ըն-
թաց քում Ս.Խան զադ յա նը մտա հան չի ա նում 
հո գե բա նա կան զիգ զագ նե րով այն քան հա-
րուստ Գո հար-Մ խի թար-Սա թե նիկ ե ռանկ յու-
նին, զա նա զան ա ռիթ նե րով վերս տին դառ-
նում է դրան, ա նընդ հատ խո րաց նե լով և նոր 
կող մե րից լու սա վո րե լով հե րոս նե րի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը։ Այդ պա րա գա նե րում վի-
պա սա նը ցու ցա բե րում է հո գե բան-ար վես-
տա գե տի ա ներկ բա յե լի հատ կութ յուն ներ, 
ստեղ ծում է հու զա կան շի կա ցած մի ջա վայր, 
կեն դա նի գոր ծո ղութ յուն ներ։

6
Խիտ բնա կեց ված վեպ է «Մ խի թար Ս պա-

րա պե տը»։ Ս.Խան զադ յա նի կեր պա վոր ման 
ար վես տը այս տեղ ի հայտ է բե րում հե րոս նե-
րի ճա կա տագ րե րը «տնօ րի նե լու» ա նու րա-
նա լի հմտութ յուն։ Պատ մա կան-քա ղա քա կան 
ու ազ գա յին մե ծան շա նակ ի րա դար ձութ-
յուն նե րը ինչ պե՞ս են անդ րա դառ նում ու 
ձևա վո րում մարդ կանց հո գե բա նութ յու նը, 
դա րաշր ջա նի կեն սա կան տե ղա շար ժե րի 
պատ մա կա նութ յան և ճշ մար տա ցիութ յան 
ա ռու մով՝ ստաց վե՞լ են, արդ յոք, վե պի կեր-
պար նե րը։ Այ սինքն՝ կրկին ծա ռա նում է գե-
ղար վես տա կան հա մոզ չութ յան պրոբ լե մը, 
ո րը ռեա լիս տա կան ար վես տի ող նա շարն է։

Ա սենք սկզբից, որ «Մ խի թար Ս պա րա-
պե տի» բազ մա քա նակ հե րոս նե րից շա տե-
րը հան դես են գա լիս ան հա տա կան գծե րով, 
դար ձել են կեն դա նի բնա վո րութ յուն ներ։ 
Զար մա նա լի վար պե տութ յամբ Ս.Խան զադ-
յա նը կեր տել է ինք նու րույն դեմք ու նե ցող, 
հո գե բա նա կան ու րույն շա ղա խի գե ղե ցիկ 
կեր պար ներ, ո րոնք եր բեք չեն «խառն վում» 
ի րար, չեն կորց նում ան հա տա կա նութ յու նը։ 
Ի րա կան-պատ մա կան, թե հնա րո վի-ե րևա-
կա յա կան հե րոս նե րի աշ խար հում վի պա-
սա նը զգում է ի րեն ան կաշ կանդ, պատ մութ-
յուն-հե րոս, հե րոս-մի ջա վայր գու գա հեռ նե րը 
տա նում է նրբո րեն՝ ա ռանց խախ տե լու կող-
մե րի փոխ պայ մա նա վոր վա ծութ յան պատ-
մա կան ու գե ղար վես տա կան մեկ նա բան ման 
սկզբունք նե րը։

Միայն պատ մա կան նյու թի, պատ մա-
կան մի ջա վայ րի ի մա ցութ յան արդ յունք չէ 
դա։ Այդ պի սի ի մա ցութ յուն, ան շուշտ, խիստ 
անհ րա ժեշտ է պատ մա վի պա սա նի հա մար, 
ինչ-որ տեղ գու ցեև ա ռաջ նա յին, բայց չի կա-
րող բա վա րար, ա ռա վել ևս՝ միակ պայ մա նը 
լի նել։

Գե ղա գե տի գրի չը, եր ևա կա յութ յունն ու 
վար պե տութ յու նը նույն պես վճռա կան գոր-
ծոն ներ են, սա կայն հա ջո ղութ յամբ ներ կա-
յաց նել կեր պար նե րի այդ քան խայ տաբ ղետ, 
տպա վո րիչ ու կեն դա նի պատ կե րաս րահ՝ 
հեն վե լով զուտ հիշ յալ գոր ծոն նե րի վրա, հա-
զիվ թե հնա րա վոր լի ներ։

Պետք էր նաև ժո ղովրդ յան կյան քի խոր 
ճա նա չո ղութ յուն, ժո ղովր դա կան տի պե րի ու 
բնա վո րութ յուն նե րի զննում-հայտ նա բե րում-
ներ, հա սա րա կա կան տար բեր խա վե րի հո-
գե բա նութ յան, կեն ցա ղի ու սո վո րույթ նե րի 
բնա կան ներ թա փան ցում ներ։ Ըստ ո րում՝ 
ժո ղովրդ յան կյան քի հա մայ նա պատ կե-
րի այդ ճա նա չո ղութ յու նը են թադ րում է և´ 
պատ մա կան, և՛ ժա մա նա կա կից ա ռում ներ։ 
Այ սինքն՝ գրո ղը պար տա վոր է թե նկա րագր-
վող պատ մաշր ջա նի «մաս սա յա կան տի պե-
րի» ա կուն քը լավ գի տե նալ, այս պես ա սած՝ 
հու մույ թը հա մա կող մա նիո րեն հե տա խու զել, 
թե՝ այ սօր վա: Ա մեն ևին տա րա կու սե լի չէ այն 
հան գա ման քը, որ Ս.Խան զադ յա նի կեր պար-
նե րի եր կար շղթա յում ա ռա վել հա ջող ված 
են այն «օ ղակ նե րը», ո րոնք քաղ ված են ժո-
ղովրդ յան կյան քից, խտաց նում են ժո ղովր դի 
կեն սա փոր ձը, նրա ի մաստ նութ յու նը։ Սկ սած 
«Հո ղը» վե պից, «Մե րոնք և մեր հար ևան-

նե րը», «Վարք հա րանց», «Ա վան դա տուն» 
շար քե րից, մինչև պատ մա վե պե րը։ Գաղտ-
նիք չկա. Ս.Խան զադ յա նը գրա կան մեր 
մեծ ըն տա նի քի այն ե զա կի ան դամ նե րից է, 
ո րոնք մշտա կան շփման մեջ են բնաշ խար-
հի, ժո ղովր դա կան լայն խա վե րի հետ և ն յու-
թի տևա կան «մթե րում ներ» են կա տա րում 
ստեղ ծա գոր ծա կան տար բեր ծրագ րե րի ու 
մտահ ղա ցում նե րի հա մար։

«Մ խի թար Ս պա րա պե տի» կեր պա վոր-
ման ար վես տի հա ջո ղութ յունը, ա հա, ե րեք 
կեն սա կան կռվան նե րի միաս նութ յան մեջ 
պետք է ո րո նել՝
ա) գրա կան վար պե տութ յուն,
բ) պատ մա կան նյու թի, պատ մա կան մի ջա-

վայ րի քա ջի մա ցութ յուն,
գ) ժո ղովրդ յան կյան քի հա մայ նա պատ կե-

րա յին ճա նա չո ղութ յուն։
Ս. Խան զադ յա նը ար վես տա գե տի հա-

մար այս պար տա դիր գոր ծոն նե րի շնոր հիվ 
է «Մ խի թար Ս պա րա պետ» պատ մա վե պում 
ստեղ ծել Սա թե նի կի ու Գո հա րի դրա մա տիկ 
կեր պար նե րը՝ ներ քին խո րապ րում նե րով, 
հո գե կան տագ նապ նե րով, հայ կնոջ ա ռա քի-
նութ յուն նե րով ու բա րե մաս նութ յուն նե րով։ 
Մե լիք Բար խու դա րի կեր պա րը՝ սո ցիա լա-
կան-դա սա յին շեշտ ված բնու թագ րութ յամբ։ 
Պ ղինձ Ար թի նի, ու րա ցող Մու րադ-Աս լա նի, 
վա ճա ռա կան ու դա վա ճան Մե լիք Մու սի նի 
կեր պար նե րը՝ հո գու չա րութ յամբ, ժո ղովր-
դի ու հայ րե նա կան տան դեմ գոր ծած մեղ-
քե րով։ Ժո ղովր դա կան բնա վո րութ յուն նե րի 
պայ ծառ շար քը՝ ծե րու նի Թու րին ջը, նրա 
որ դին՝ հար յու րա պետ Թով ման, գու սան 
Հե թու մը, Ծա տու րը, Սի մեո նը, Վեց կի Մար-
գա րը, աշ խար հա զո րա յին նե րի հո գի Զար-
ման դը, սրա տղան՝ Գոր գին, Ե սա յին – յու րա-
քանչ յուրն իր ա ռանձ նա հա տուկ գծե րով, իր 
հոգ սե րով ու ապ րում նե րով։ Հա պա Մով սես 
ա բե ղա՞ն, Նա ղաշ Հա կո՞ բը, Աղ վա նից Ե սա-
յի Հա սան Ջա լալ յան կա թո ղի կո՞ սը, Հով հան-
նես-Ա վան իշ խա՞ նը։ Սոս կա կան ա նուն ներ 
չեն սրանք՝ տո ղա րանք նե րում կամ վի պա-
կան հան գա մանք նե րում հան դի պող ու 
անց նող։ Ան կախ կեր պա րի «մե ծութ յու նից», 
Ս.Խան զադ յա նը աշ խա տել է ա մեն մե կի 
վրա՝ հղկել, գույն ու ձև, խորք ու բո վան դա-
կութ յուն տվել: Հենց այս տեղ է վի պա սա նին 
օգ նել ժո ղովրդ յան կյան քի հա մայ նա պատ-
կե րա յին ճա նա չո ղութ յու նը։ Այդ հե րոս նե րը 
կեր պա վոր վել են հայ կյան քի ու կեն ցա ղի, 

բար քե րի ու սո վո րութ յուն նե րի պա րագ ծում, 
պատ մա կան ժա մա նա կի ու մի ջա վայ րի մեջ։ 
Կեն դա նի ու բնա կան են նրանք։ Եվ ճիշտ է 
վար վել հե ղի նա կը, երբ տար բեր կող մե րից 
բա ցա հայ տե լով նրանց կա րա գի րը, այ նուա-
մե նայ նիվ բո լո րի մեջ էլ ընդգ ծել, ա մեն քին 
ի րար կա պող կեն սա կան լա րը դի տել է հայ-
րե նա սի րութ յու նը։

Սո վե տա հայ պատ մա վի պա սա նութ յան 
մեջ աշ խար հա զո րա յին նե րի ազ գա յին դե րի 
ա ռա ջին գնա հա տո ղը և հա վա քա կան կեր-
պա րի ստեղ ծո ղը Դե րե նիկ Դե միրճ յանն էր։ 
Ան մահ «Վար դա նանք» պատ մա վե պում այդ 
եր ևույ թը նա մեկ նեց իբրև «հող հայ րե նիի» 
սրբա զան գա ղա փա րին ի րենց կյան քը նվի-
րա բե րած ժո ղովր դա կան խա վե րի ո գու մի 
ան նա խա դեպ պոռթ կում։ Երկ րոր դե լով Դ. 
Դե միրճ յա նին, Ս.Խան զադ յա նը հայ աշ խար-
հա զո րա յին նե րի պատ մա կան դե րը գնա հա-
տեց ար դիա կան հա յաց քով և ցույց տվեց 
շի նա կան մարդ կանց անձ նա զոհ պայ քա րը, 
այդ պայ քա րի ի մաստն ու ա կունք նե րը։

Հայ րե նա սեր հե րոս նե րից խնամ քով 
են գծված նաև Եր ևան քա ղա քի պա րոն-
տեր Հով հան նես Հուն դի բեկ յա նի, ներ կա-
րար Կառ չիկ Հով հան նե սի, կա շե գործ Դա-
վիթ Միր զե ջան յա նի և Եր ևա նի մի քա նի 
այլ խի զախ պաշտ պան նե րի կեր պար նե րը։ 
Առ հա սա րակ տպա վո րիչ է Եր ևա նի պաշտ-
պա նութ յան նկա րագ րութ յու նը։ Գի տակց-
ված նա հա տա կութ յան, մար տի րոս մարդ-
կանց ինք նա զո հութ յան փաս տը վի պա սա նը 
պատ ճա ռա բա նում է հայ րե նի քի հան դեպ 
նրանց անմ նա ցորդ սի րով, թուրք զավ թիչ-
նե րի ա նընդ հա տա կան հար ված նե րից հա-
յութ յան զանգ ված նե րի դի մադ րա կան ո գու 
շի կաց մամբ։

Վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ նկա-
տե լի տեղ ու նեն օս ման յան զո րա վար-փա-
շա նե րը: Ն րանց բնա վո րութ յուն նե րը կեր-
տե լիս Ս.Խան զադ յա նը չի թաքց նում իր 
մի տու մը. ընդգծ ված հա կակ րան քը շեշտ ված 
է յու րա քանչ յուր տո ղում։ Աբ դուլ լահ Սա րը 
Մուս տա ֆա, քո թա հիո և ու րիշ փա շա նե րի 
կեր պար նե րը կո ղո պու տի, սպա նութ յան ու 
ա վե րու մի մարմ նա ցում ներ են։ Տի պա կան 
հան գա մանք նե րում է պատ կե րել նրանց ար-
ձա կա գի րը՝ ա մեն մե կի խառն ված քի հա մար 
գտնե լով բնո րոշ ե րանգ։

Ա բե ղա Մով սես-Ա րուս յակ, Գոր գի-Ա յի շե 
գծե րում քնա րա կան ու ող բեր գա կան շեշ-
տե րը շաղ ված են ներ դաշ նա կո րեն։ Ս.Խան-
զադ յա նի գե ղար վես տա կան հա յե ցութ յան 
մեջ մշտա պես կյան քը հաղ թում է մա հին, 
բնա կանն ու մարդ կա յի նը շա րու նակ ան-
հաշտ բախ ման մեջ են անբ նա կա նի ու 

հա կա մարդ կա յի նի դեմ։ Եր կա րատև կռիվ-
նե րը, տա րի ներ ու տաս նամ յակ ներ ձգվող 
ար յու նա հեղ ճա կա տա մար տե րը ան կա րող 
են ցա մա քեց նել կյան քի ե րա կը, անս պառ 
են ժո ղովր դի ներ քին կա րե լիութ յուն նե րը։ 
Այս փի լի սո փա յութ յան հաս տա տումն են ոչ 
միայն Գոր գի-Ա յի շե, Մով սես ա բե ղա-Ա րուս-
յակ հե տաքր քիր զու գա հեռ նե րը, այլև վե-
պում այն քան կեն սա կան ա վի շով հան դես 
ե կող ե րի տա սարդ մար դիկ՝ Ծա մա մը, Ա հա-
րո նը, Թով ման, Պա կին և ու րիշ ներ։

Ա հա, թե որ քան բազ մա զան ու բազ-
մա գույն է Ս.Խան զադ յա նի կեր պար նե րի 
պատ կե րաս րա հը «Մ խի թար Ս պա րա պետ» 
պատ մա վե պում։

Ան կաս կած, այս ա մե նի մեջ ա վե լի քան 
ընդգծ ված է Տեր-Ա վե տի սի ող բեր գա կան ան-
հա տա կա նութ յու նը, ո րի մի ջո ցով հե ղի նա կը 
հա սել է գե ղար վես տա կան-գա ղա փա րա կան 
լուրջ ընդ հան րա ցում նե րի։

Հա զա րա պետ Տեր-Ա վե տի սը՝ մի ջա հա-
սակ, ա լե խա ռը մազ մո րու քով, ա մուր տղա-
մարդ է, Մ խի թա րի օգ նա կա նը։ Հայ րե նի քի 
ճա կա տա գի րը ստի պել էր նրան՝ հա նել քա-
հա նա յա կան սքե մը և հագ նել զին վո րա կա-
նի հան դեր ձանք։ Լայն տեղ ու նի վե պում, 
զար գա նում է խոր հա կա սութ յուն ներ, ներ-
քին փո թո րիկ ներ ապ րե լով։ Իս կա կան հայ-
րե նա սի րութ յան ճա նապար հից շեղ վում է 
նա, անց նում հո գու երկ վութ յան, տան ջող 
տա տա նում նե րի և հո գու բեկ վա ծութ յան 
քա վա րա նով, ընկ նում մինչև դա վա ճա-
նութ յան հա տա կը և վեր ջում տես նե լով իր 
պատ րանք նե րի փլու զու մը, բռնում խե լա հեղ 
նա հա տա կութ յան ու ծայ րա գույն մար տի րո-
սաց ման ու ղին։

Վի պա կան կա ռուց ված քի մեջ, բա վա կա-
նին եր կար ժա մա նակ, Տեր-Ա վե տի սի կեր-
պա րի զար գա ցու մը ա մեն ևին կաս կած չի 
ա ռա ջաց նում, թե նա խո րա պես սայ թա քե-
լու է։ Միշտ Մ խի թա րի հետ է, նրա կող քին։ 
Ս պա րա պե տը վստա հում է նրան։ Տեր-Ա վե-
տի սը քա ջութ յան շատ գոր ծե րով պսա կել է 
իր ա նու նը և ար դա րութ յամբ Դա վիթ Բե կի 
ու Մ խի թա րի մոտ շա հել այդ վստա հութ յու-
նը։ Աստ ծու նախ կին սպա սա վո րը չի երկն-
չում ար յուն թա փե լուց, ո րով հետև ար յուն է 
թա փում հա նուն ար դա րութ յան։ «Ով ձեռք է 
բարձ րաց նում մեր երկ րի վրա, նա աստ ծու 
թշնա մին է։ Այդ հի շե լով՝ ես մո ռա նում եմ, որ 
հոգ ևո րա կան եմ...

... Ի՞նչ սիրտ կա րող է համ բե րել, ի՞նչ 
մարդ կա րող է սուր չվերց նել, երբ իր բնի 
վրա ճախ րում է անգ ղը և ցան կա նում 
է հափշ տա կել իր ձա գուկ նե րին»։

Թուր քի նկատ մամբ Տեր-Ա վե-

Սերո Խանզադյանի «Մխիթար 
Սպարապետ» վեպի մասին
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 25

Մեղրու բերդը. բաղկացած է վեց աշտարակից, 
որոնք բարձրանում են Մեղրու Մեծ թաղի 
հյուսիսային կողմում
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տի սի ա տե լութ յու նը սահ ման ներ չի 
ճա նա չում։ «Թուր քը հի մա ոչ մի հա-
յի կեն դա նի չի ու զում թող նել», – սա 

նրա հա մոզ մունքն է, և հան դի մա նան-
քի ծանր խոս քեր է ա սում նրանց, ով քեր չեն 
հաս կա նում դա ու հա վա տում են դեռ թուր քի 
գթութ յա նը։

Բայց հան գա մանք նե րը Տեր-Ա վե տի սին 
թե լադ րում են ի րենց կամ քը, ժա մա նա կի 
հետ կաս կած է ծնվում նրա խո հե րում. «Ո՞ւր 
կտա նի ի րենց հանդգ նութ յունն ու հա մա-
ռութ յու նը։ Մինչև ե՞րբ կկա րո ղա նան դի մա-
նալ։ Իսկ կդի մա նա՞ն, արդ յոք»։ Կաս կա ծը 
հետզ հե տե խո րա նում է։ Ու րա ցող Մու րադ-
Աս լա նը Տեր-Ա վե տի սին նեն գա բար ա ռա-
ջար կում է վե րաց նել Մ խի թա րին, հանձն վել 
թուր քի ո ղոր մա ծութ յա նը, ե րկի րը փրկել 
բնաջն ջու մից։ Փո խա րե նը խոս տա նում են 
Ս յու նի քի տե ղա պահ փա շա յութ յուն կամ կա-
թո ղի կո սութ յուն։ Ն րան ա ռա վե լա պես տան-
ջում էր հայ ժո ղովր դի, Հա յաս տա նի բախ-
տը: Կա րո՞ղ է ի րոք, այդ կերպ օ գուտ բե րել 
հա յոց աշ խար հին: Դա վա ճա նութ յան ցե ցը 
այլևս հան գիստ չի տա լիս Տեր-Ա վե տի սին. 
«...Չէր մո ռա նում Մու րադ-Աս լա նի ա սած նե-
րը։ Գի շեր նե րը եր կար տա պակ էր գա լիս ան-
կող նու մեջ ու հա ռա չում: Այդ եր կա թե կամք 
և ուժ ու նե ցող մար դու սիրտն սկսեց լա փել 
մի ան տա նե լի միտք, որ ի րե նից չէր հե ռա-
նում ոչ մի վայրկ յան:

Իսկ ի րար հա ջոր դող դա ռը դեպ քե րը 
նպաս տում էին դրան»։ Ս.Խան զադ յա նը 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մո զիչ ծա վա լու մով է 
պատ կե րում Տեր-Ա վե տի սի հո գե բա նա կան 
բե կու մը, նրա ներ քին դրա ման, անձ նա կան 
ող բեր գութ յան աս տի ճա նա կան խո րա ցու-
մը: Տեր-Ա վե տի սը ինքն ի րեն հա մո զում է, 
որ ոչ մի բա նով չի հրա պուր վում, կա րոտ 
չէ փառ քի ու հարս տութ յան, կա մե նում է 
միայն «հայ ժո ղովր դի վեր ջին փշրանք ներն 
ա զա տել կորս տից...»։ Ա յո, փոք րա թիվ ու ժե-
րով Էլ կա րող են դի մադ րել թշնա մուն։ Բայց 
մինչև ե՞րբ։ «Մե նա վոր ծառն ա հեղ փո թոր-
կին դի մա նում է մի օր, եր կու օր, հե տո ի 
վեր ջո խոր տակ վում է։ Ի րենք հի մա նման 
են փո թոր կի բե րանն ըն կած մե նա վոր ծա ռի։ 
Մինչև վեր ջին մար դը կկռվեն թուր քի դեմ։ 
Կ հաղ թեն մի ճա կա տա մար տում, եր կու սում, 
տասն ան գամ կհաղ թեն։ Իսկ հե տո՞։ Թշ-
նա մին նոր բա նակ ներ է դրել Թավ րի զում, 
Գան ձա կում, Նա խիջ ևա նում։ Իսկ ի րենք ի՞նչ 
ու նեն։ Նա դառ նո րեն քմծի ծա ղեց։ Հետզ հե-
տե հա մոզ վում էր, որ դի մադ րե լը կա րող է 
ող բեր գա կան վախ ճան ու նե նալ։ Մի՞ թե չի 
կա րե լի սուլ թա նին հպա տակ վե լով խու սա-
փել հա մազ գա յին ա ղե տից։ Մու րադ-Աս լա նը 
խոս տա նում էր չա վե րել ի րենց եր կի րը, ե թե 
ի րենք հպա տակ վեն։ Նույ նը խոս տա նում էր 
նաև փա շան»։

Տեր-Ա վե տի սը ան տե սում է պատ մութ-
յան դա սե րը և չա րա չար սխալ վում։ Նա 
տա րի նե րի փոր ձով գի տի, որ թուր քը նենգ 
է, երդմ նա զանց։ Սա կայն հա վա տում է կեղծ 
խոս տում նե րին։ Ու որ քան էլ նա հա շիվ է 
տա լիս իր խղճին, ինք նար դա րա ցու մի եզ-
րեր փնտրում, թե, իբր, ոչ երկ չոտ է, ոչ անձ-
նա պաշտ, իր գլու խը դրել է հայ Ժո ղովր-
դի զո հա սե ղա նին և ու զում է փրկել նրան, 
միև նույն է՝ նրա ա րար քը ոչ մի ար դա րա-
ցում չի կա րող ու նե նալ։ «Ա մեն ինչ պետք է 
կուլ տալ, որ կուլ չգնա ազգն հա յոց» – ն րա 
ա ռա ջար կած ել քը՝ կա մո վին հպա տակ վե լու 
գա ղա փա րը, հա վա սա րա զոր էր դա վա ճա-
նութ յան։ «Ա յո, փրկութ յու նը հպա տա կութ-
յան մեջ է։ Կհ պա տակ վենք։ Ժո ղովր դի մի 
մա սը կկոր չի, ե սիր կգնա, ճշմա րիտ է, բայց 
մեծ մա սը կմնա։ Չի մա րի հա յոց տան ճրա-
գը»։ Այս պա տիր հա վա տով՝ նա դա ժան 
քայ լի է դի մում, մատ նութ յամբ բա ցել է տա-
լիս պա շար ված ու հե րո սա բար դի մադ րող 
Հա լի ձո րի դար պաս նե րը և կանգ նում մերկ 
փաս տի առջև. թուր քե րը անխ նա կո տո րում 
են ա մեն քին, հրի ու սրի ճա րակ դարձ նում 
բեր դը։ Այլևս զուր էին դառն զգա ցու մից խե-
լա գար Տեր-Ա վե տի սի ճի չե րը. «Չ հա վա տաք 
թուր քին, չհա վա տաք»։

Տեր-Ա վե տի սի կեր պա րը՝ զար գաց ման 
հետ ևո ղա կա նութ յամբ, հո գե բա նա կան 
ճշմար տա ցի վի ճակ նե րով, ա պա՝ ող բեր-
գա կան վախ ճա նով, փայ լուն նվա ճում է։ 
Վի պա սա նը կեր պա րի գե ղար վես տա կան 
տրա մա բա նութ յու նը հան գեց նում է բո վան-
դա կա յին այն մի տու մին, ո րը ար դա րաց ման 
ոչ մի պայ մա նի չի են թար կում ան գամ հե րո-
սա կան շատ գոր ծեր կա տա րած, բայց և, թե-
կուզ ներ քին տա ռա պան քով, մատ նի չի ծանր 

ա րարք թույլ տված այն պի սի մի ան հա տա-
կա նութ յան, ինչ պի սին Տեր-Ա վե տիսն է։
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Գլ խա վոր հե րոս նե րի է պի կա կան, պատ-

մա կա նո րեն հա վաս տի բնա վո րութ յուն նե րը 
կա րող էին ստեղծ վել միայն ժա մա նա կաշր-
ջա նի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ի րա-
դար ձութ յուն նե րի խոր ու հա մա կող մա նի 
ար տա ցոլ մամբ։ Ս.Խան զադ յա նը աչ քա թող 
չի ա րել պատ մա կան որ ևէ նշա նա կա լից 
դեպք, ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի հետ 
առնչ վող քիչ թե շատ կար ևոր ի րո ղութ յուն։ 
Վե պում ժո ղովր դի կյան քը պատ կեր ված 
է լայն պլա նով։ Հե ղի նա կը գոց գի տի յու-
րա քանչ յուր պա տառ հո ղի պատ մութ յուն, 
Ս յուն յաց ու Ար ցախ աշ խարհ նե րի ա մեն մի 
մա սունք։ Ա նափ սե րը հայ րե նի սրբա ցած 
նշխար նե րի նկատ մամբ եր ևում է նկա րագ-
րա կան յու րա քանչ յուր ման րա մաս նի մեջ։ 
Ճա նա չո ղա կան մի տու մով ար ված այդ պի սի 
նկա րագ րութ յուն նե րը քիչ չեն վե պում և խո-
րաց նում են ստեղ ծա գոր ծութ յան հայ րե նա-
սի րա կան պա թո սը։

Ս.Խան զադ յա նը հայ րե նա սի րութ յան 
պատ մա փի լի սո փա յութ յու նը սրում է, մաս-
նա վո րա պես, հայ ժո ղովր դի նկա րագ րի 
թերևս ա մե նաբ նո րոշ յու րա հատ կութ յու նը 
ներ դաշ նա կո րեն հյու սե լով եր կի կա ռույ ցին՝ 
սկսած ա ռա ջին հատ ված նե րից, շա րու նա-
կե լով ամ բողջ միջ նա մա սե րում, ան գամ ձգե-
լով մինչև ա վար տա կան է ջե րը։ Դա հայ ո գու, 
հայ մշա կույ թի պատ մա կան դե րի գե ղար-
վես տա կան ի մաս տա վո րումն է, ժո ղովր դի 
գո յատ ևու մի տա րեգ րութ յան մեջ նրա մեծ 
խորհր դի շեշ տու մը։

Գլ խա վոր հե րոս նե րը՝ Դա վիթ Բեկն ու 
Մ խի թար Ս պա րա պե տը, հան դես են գա լիս 
իբրև հայ դա րա վոր մշա կույ թին քա ջա տեղ-
յակ ու նա խան ձախն դիր գոր ծիչ ներ, հայ 
գի րը դի տե լով հզոր ուժ՝ ժո ղովր դի ինք նութ-
յու նը պահ պա նե լու հա մար։ Այս ա ռու մով 
խո սուն տե սա րան է Դա վիթ Բե կի ու Մով սես 
ա բե ղա յի հան դի պում-զ րույ ցը՝ «Ե ռա մե ծար 
Գ րի գոր Տաթ ևա ցու մատ յա նի»:

– «Գիրք հարց ման ցի» մա սին: Դա վիթ Բե-
կը գի տի, կար դա ցել է Գ րի գոր Տաթ ևա ցուն։ 
Դա զարմաց նում է Մով սե սին, ո րի հա մոզ-
մամբ «Ե ռա մե ծար ռա բու նա պե տը հա նա-
պազ ար թուն ու վեհ է պա հում հայ մար դու 
ո գին. օ տար նե րի ե րախ նե րից խլե լով՝ հայ է 
պա հում ազ գին»։ Գա հե րեց զո րա վա րը ձեռ-
քը դրեց բաց մատ յա նին. «Դու սրա ո գին 
մեկ նիր ժո ղովր դին, որ թեև այ սօ րի նակ ան-
բավ գան ձե րի ստեղ ծողն է ու տե րը, բայց 
տեղ յակ չէ սրանց, խար խա փում է խա վա րի 
մեջ։ Ջահ պի տի դառ նալ, Մով սես, որ այր վե-

լով՝ լու սա վո րենք մեր բազ մագ նա ժո ղովր դի 
ու ղին։ Միայն սու րը չէ, որ ա մուր է պա հում 
ժո ղովր դի ո գին։ Լույսն է, ա ռա ջին հեր թին, 
նրա ու ժը։ Որ քան լու սա վոր լի նի ժո ղովր դի 
միտ քը, այն քան հզոր կլի նի նա»։

Դա վիթ Բե կը հա վա տով է նա յում ժո ղովր-
դի ա պա գա յին. փո թո րիկ ներ շատ են ան ցել 
մեր երկ րի վրա յով, ժո ղո վուր դը է լի կան գուն է 
մնա ցել ու ստեղ ծա գոր ծել. պետք է բաց ա նել 
Գ րի գոր Տաթ ևա ցու դպրո ցը, ո րի հիմ նա դի-
րը Տաթ ևա ցու ու սու ցիչ Հով հան Ո րոտ նե ցին 
է։ Շեն քը կան գուն է դեռ Ո րո տա նի կիր ճում, 
բայց ա վեր վել է թշնա մի նե րի ձեռ քով։

«–Կ բա ցենք խուլ ա կանջ նե րը, համր լե-
զու նե րը, – ո գևոր ված շա րու նա կում է Բե կը, 
– մեր հայ րե նա կից նե րը հե ռա վոր աշ խարհ-
նե րում գրքեր են տպագ րում։ Ն րանց գոր-
ծատ նե րը կբե րենք մեր լեռ նե րը։ Կ նո րո գենք 
խա փան ված դպրո ցը և քեզ հետ միա սին 
մտքի լույս տվող մի փոքր օ ջախ կհիմ նենք 
մեր մթա մած լեռ նաշ խար հում»։

Գե ղար վես տա կան-գա ղա փա րա կան 
նույն կոն ցեպ ցիա յի հաս տա տումն է նաև 
Դա վիթ Բե կի ու Նա ղաշ Հա կո բի մի հան դի-
պում-զ րույ ցը, ո րը վեր ջա կետ վում է դարձ-
յալ ոչ միայն սրով, այլև գրով ու մատ յա նով 
ժո ղովր դին փրկե լու հա մոզ մուն քով. «Դա է 
ճշմա րիտ ել քը։ Ժո ղովր դի գո յութ յան ճա նա-
պար հը», ժո ղո վուրդ, «որ գի տե աստ ված ներ 
ստեղ ծել, բայց աստ ված նե րից փշրանք նե րի 
ան գամ չի ար ժա նա նում»։

Մի ու րիշ հան դի պու մի՝ Դա վիթ Բե կը Նա-
ղաշ Հա կո բին հայտ նում է, որ կկա մե նար 
Հա լի ձո րում, Մով սես ա բե ղա յի դպրո ցից բա-
ցի, տես նել նաև նկար չա կան դպրոց։ Նա 
հրա մա յում է նկար չի հա մար «ար վես տա նո-
ցի շենք ա ռանձ նաց նել՝ սրա հով, կա ցա րան-
նե րով, ա շա կերտ նե րի խցե րով»։

Հայ մշա կու թա յին ո գու և պատ մութ յան 
խորհր դան շան-կեր պար ներ են Սա թե նի կը, 
Մով սես ա բե ղան և ն կա րիչ Հա կոբ Հով նա-

թա նը։ Վե պում կշիռ ու նե ցող, գա ղա փա րա-
կիր այս հե րոս նե րի մի ջո ցով Ս.Խան զադ յա նը 
հայտ նա բե րում է մեր ժո ղովր դի հո գե կան 
ան բավ հնա րա վո րութ յուն նե րը, յու րո վի շա-
րու նա կե լով դա սա կան ու սո վե տա հայ պատ-
մա վի պա սանութ յան՝ Րաֆ ֆու, Դե միրճ յա նի, 
Զոր յա նի գե ղար վես տա կան փոր ձը։

Խո րա պես ի մաս տա վոր ված է Ս.Խան-
զադ յա նի պեյ զա ժը։ Բ նապ ատ կե րի ոչ թե 
ար տա քին փայ լը կամ շլա ցու ցիչ գույ նե րը, 
այլ՝ խոր քը, ներ քին ի մաստն է ա վե լի շատ 
զբա ղեց նում է վի պա սա նին։ Ռեա լիստ գե-
ղան կար չի վրձնով է նա մո տե նում բնութ յա-
նը և ն րա ման րա մաս նե րի մի ջո ցով բա ցում 
մարդ կա յին ան կեղծ հույ զեր ու խո հեր։ Բ նա-
պատ կե րից դե պի բո վան դա կա յին մեծ տա-
րո ղութ յուն մի տող գե ղե ցիկ հատ ված «Մ խի-
թար Ս պա րա պետ» վե պի ա վար տը, ո րը 
հու զա կան ի մաս տա լից հնչե րան գով խոր 
ա ղերս ներ ու նի ստեղ ծա գոր ծութ յան ընդ հա-
նուր պատ մա փի լի սո փա յութ յան հետ.

Մաս րե նու մի խո նարհ թուփ էր փար թա-
մո րեն պեր ճա նում Մ խի թա րի թարմ շի րի-
մի մոտ։ Լու սա բա ցին լեռ նա լան ջը հեր կե լու 
գնա ցող շի նա կա նը այդ շի րի մին թա փած 
ծա ղիկ ներ տե սավ:

Ա պա նույ նը տե սավ ու րիշ օ րեր ևս...
Դ րանք լեռ նա յին ծա ղիկ ներ էին, որ ա մեն 

լու սա բա ցի Գո հա րը աչ քից ծա ծուկ բե րում, 
իր ար ցունք նե րի հետ շաղ էր տա լիս Մ խի-
թա րի գե րեզ մա նին և ա պա իր հոր ամ րո ցի 
բարձր աշ տա րա կից հսկում նրա ան դոր րը...

Լու սա բա ցին ա նուշ հո րո վել էր ծո րում 
լեռ նա լան ջի ար տե րից, ու ժայ ռի վրա բարձ-
րա ցող շի րի մի մոտ ծեր գու սա նը հյու սում էր 
իր գեղ ջկա կան եր գը՝ ան ցած–գ նա ցած քա-
ջութ յան գոր ծե րի մա սին:

Լու սա բա ցին զի նա վառ շի նա կան նե րը, 
երդ ման խոս քեր շուր թե րին, սրբա ցած շի-
րի մի մո տով գնում էին դե պի Ա րաք սի կիր ճը՝ 
երկ րի սահ ման նե րում եր ևա ցած թշնա մի նե-
րի հետ զարկ վե լու, նրանց ի րենց հո ղից վա-
նե լու հա մար:

Վե րա դառ նում էին նոս րա ցած շար քե-
րով, բայց հաղ թա նա կած:

Ա պա գնում, անց նում էին հուշ դար ձած, 
ի րեն ցից ա ռաջ ե ղած սե րունդ նե րի նման...

Նոր կտրիճ ներ էին աշ խարհ գա լիս Ս յու-
նի քում և նոր ծա ղիկ ներ էին ցա նում լե գենդ 
դար ձած ռա միկ զո րա վա րի շի րի մին։

Նոր թշնա մի ներ էին գա լիս Հա յոց աշ-
խար հի վրա, ու նոր քա ջեր էին նրանց դուրս 
մղում ի րենց հի նա վուրց հո ղից:

Մի սերն դին փո խա րի նում էր մյու սը...
Այս պես ապ րե ցինք դա րեր...»։
Ժո ղովր դի ար մատ նե րի, նրա հզոր կեն-

սու նա կութ յան հան դեպ լա վա տե սա կան 
այս հա յաց քը ստեղ ծա գոր ծութ յան ֆի նա լում 
խորհր դան շա կան մեծ ի մաստ է ստա նում՝ 
հնչեց նե լով Հա յոց աշ խար հի, հայ ժո ղովր դի 
ինք նութ յան ու հա վեր ժութ յան գա ղա փա րը։ 

 
Մխիթար Սպարապետի 

բերդը Խնձորեսկում
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ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրենի 
պաշտոնակատար, երաժշտության բաժնի 
վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող, ՀՀ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր

Հ այ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի դա-
ժան տա րի նե րին հայ ե րաժշ տութ յան 
մեջ, բնա կա նա բար, մեծ տեղ են գրա-

վում Հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան, նրա 
հե րո սա կան անց յա լի, հայ րե նա սի րութ յան 
թե մա նե րը, ինչ պես նաև հա նուն հայ րե նի քի 
միաս նա կան ըն տա նի քով ոտ քի ե լած ժո ղո-
վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան թե ման:

Ա ճում է հե րո սա կան-հայ րե նա սի րա կան, 
ազ գա յին-ա զա տագ րա կան և պատ մա կան 
թե մա տի կա յով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
թի վը: Ար մեն Տիգ րան յանն սկսում է աշ խա-
տանք նե րը «Դա վիթ-Բեկ» օ պե րա յի վրա: 
Եր ևա նի օ պե րա յին թատ րո նը ձեռ նա մուխ 
է լի նում հայ կա կան ա ռա ջին օ պե րա յի՝ Տիգ-
րան Չու խաջ յա նի «Ար շակ Երկ րոր դի» բե-
մադ րութ յա նը: Ս տեղծ վում են սիմ ֆո նիա ներ, 
կոն ցերտ ներ, ծրագ րա յին սիմ ֆո նիկ պոեմ-
ներ, նա խեր գանք ներ, սյուիտ ներ, այդ թվում՝ 
Ա լեք սանդր Հա րութ յուն յա նի Սիմ ֆո նիկ նա-
խեր գան քը, Առ նո Բա բա ջան յա նի Դաշ նա-
մու րա յին կոն ցեր տը, Սեր գեյ Բա լա սան յա նի 
«Հայ կա կան ռապ սո դիան», Գ րի գոր Ե ղիա-
զար յա նի «Հա յաս տան» սիմ ֆո նիկ պոե մը, 
Հա րո Ս տե փան յա նի Ա ռա ջին սիմ ֆո նիան, 
Ա նու շա վան Տեր-Ղ ևոնդ յա նի պա րա յին սյուի-
տը, Ա րամ Սա թուն ցի «Զան գե զուր» պոե-
մը սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար: 1943թ. 
հու լի սին Ա.Խա չատր յա նը սկսում է Երկ րորդ 
սիմ ֆո նիան (e-moll), ո րի գա ղա փա րը կապ-
ված է Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա հեղ 
ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ: «Ես ու զե ցի ար-
տա հայ տել ցաս ման, վրե ժի զգա ցումն ընդ-
դեմ չա րի քի, որ մեզ պատ ճա ռեց գեր մա նա-
կան ֆա շիզ մը: Մ յուս կող մից` սիմ ֆո նիա յում 
ար տա հայտ ված են վշտի տրա մադ րութ յունն 
ու մեր վերջ նա կան հաղ թա նա կի հան դեպ 
խոր հա վա տը»:

Վո կալ-սիմ ֆո նիկ ե րաժշ տութ յան մեջ 
ա ռանձ նա նում են Ռո բերտ Ա թա յա նի «Ա զա-
տութ յան զանգ» վո կալ-սիմ ֆո նիկ պատ-
կե րը` Ավ.Ի սա հակ յա նի խոս քե րով, Ա դամ 
Խու դո յա նի «Բալ լա դը» բա սի և ն վա գախմ-
բի հա մար, Կա րո Զա քար յա նի «Եր կիր իմ 
հայ րե նի» կան տա տը` Հով հան նես Շի րա զի 
խոս քե րով, Վար դան Տիգ րան յա նի «Հան դի-
սա վոր կան տա տը»` Գե ղամ Սար յա նի խոս-
քե րով և այլն:

Ս տեղծ վում են բազ մա թիվ եր գեր, այդ 
թվում՝ Ա շոտ Սաթ յա նի «Մար տի կի եր գը»` 
Գե ղամ Սար յա նի խոս քե րով, ո րը գտավ իր 
ան զու գա կան ու անկրկ նե լի մեկ նա բա նին՝ 
Ա վագ Պետ րոս յա նին. 1944-ին եր գը, տա կա-
վին 32 տա րե կան երգ չի կող մից ստա նա լով 
կյան քի ու ղե գիր, հե տա գա յում թևա ծեց աշ-
խար հի տար բեր բե մե րում:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի հենց 
սկզբում՝ 1941-ին, ոգ ևոր ված սո վե տա կան 
ժո ղովր դի հայ րե նա սի րա կան զգաց մունք-
նե րի վե րել քով և սո վե տա կան բա նա կի 
մար տիկ նե րի սխրանք նե րով, Հա յաս տա-
նի և Վ րաս տա նի ար վես տի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, կոմ պո զի տոր և խմ բա վար Ար մեն 
Տիգ րան յա նը (1879-1950) հղա ցավ հայ ժո-
ղովր դի պատ մա կան անց յա լի հետ կապ-
ված հե րո սա կան-հայ րե նա սի րա կան օպ-
պե րա ստեղ ծե լու գա ղա փա րը: Օ պե րա յի 
ստեղծ ման նա խա դուռ դար ձավ նրա ե րաժշ-
տութ յու նը «Դա վիթ Բեկ» դրա մա տիկ ներ-
կա յաց ման հա մար (1942), ո րից մի քա նի 
հա մար ներ, այդ թվում՝ Թա մա րի ա րիան, 
վրա ցա կան պա րե րը և այլն, հե տա գա յում 
տեղ գտան օ պե րա յում:

Լիբ րե տոն, ըստ հայ ա կա նա վոր վի պա-
սան Րաֆ ֆու «Դա վիթ Բեկ» վե պի, կազ մեց 
ին քը՝ կոմ պո զի տո րը:

Բ նա կա նա բար, լիբ րե տոն կազ մե լու ըն-
թաց քում կոմ պո զի տո րը ստիպ ված էր սեղ-
մել գոր ծո ղութ յու նը՝ այն կենտ րո նաց նե լով 
մի քա նի հիմ նա կան գծե րի վրա, հրա ժար վել 
ո րոշ դե տալ նե րից ու սյու ժե տա յին օ ժան դակ 
գծե րից, մի շարք գոր ծող ան ձան ցից:

Ինչ պես նկա տել է կոմ պո զի տո րը. «իբրև 
պատ մա կան աղբ յուր ներ օգտ վել եմ Րաֆ-
ֆու «Դա վիթ Բեկ» վե պից և Լեո յի «Հա յոց 
պատ մութ յու նից»: Ցա վե լով պի տի ա սեմ, 
որ պատ մա կան տվյալ նե րը շատ են սուղ և 
ոչ սպա ռիչ: Ծա նոթ եմ նաև Ա.Գու լա միր յա-
նի աշ խա տութ յան հետ: Օգտ վել եմ Րաֆ ֆու 
«Դա վիթ Բեկ» վե պի զար գաց ման հա ջոր դա-
կա նութ յու նից, տի պե րի, տե ղե րի նկա րագ-
րութ յու նից և գոր ծող ան ձե րի ա նու ննե րից 
(ոչ ամ բող ջո վին): Վե պում ու ժեղ են գե ղար-
վես տա կան պատ կե րում ներն ու պա թո սը: 
Սա կայն վեպն ամ բող ջութ յամբ չէր կա րող մի 
օ պե րա յի նյութ լի նել իր ըն դար ձակ ծա վա լով: 
Ես վերց րի այն, ինչ որ պետք էր ինձ և ինքս 
լրաց րի, դա սա վո րե ցի ըստ օ պե րա յի բե մա-
կան պա հանջ նե րի:

Ել նե լով չա փի զգա ցու մից և ն կա տի առ-
նե լով օ պե րա յի շրջա նակ նե րը լայ նաց նե լու 
վտան գը, եր կու խա նե րին՝ Ֆա թա լի և Աս-
լա մազ Կու լի՝ միաց րի և ըն դու նե ցի Ֆա թա-
լի խա նը: Այս տե ղից՝ Զե վու բեր դի առ մա նը, 
ուր ըստ Րաֆ ֆու Աս լա մազ խանն էր, օ պե-
րա յի մեջ Ֆա թա լի խանն է: Թող ներ վի ինձ, 
ե թե պայ մա նա կա նո րեն մի փոքր վրի պակ է 
ստաց վել:

Եր կու հայ րե նա դավ մե լիք նե րին՝ Ֆ րան-
գուլ և ու րա ցող Մե լիք, - նույն պես միաց րել 
եմ և վերց րել ու րա ցող Մե լի քը»:

Ու թեև կոմ պո զի տորն օ պե րան ան-
վա նեց «Դա վիթ Բեկ», սա կայն օ պե րա յում 
ա ռա ջա տար դեր տվեց ժո ղովր դին՝ ա զա-
տագ րա կան պայ քա րի ե լած հայ գյու ղա ցուն: 
«Մաս սա յի մի ջից են հայ րե նա սեր հե րոս-

Ծ ն վել է 1879 թ․ դեկ տեմ բե րի 14 
(26)-ին, Ա լեք սանդ րա պո լում, մա-
հա ցել է 1950 թ․ փետր վա րի 10-ին։

Հայ եր գա հան, խմբա վար, ՀԽՍՀ և 
ՎԽՍՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
հայ կա կան ազ գա յին օ պե րա յի հիմ նա-
դիրն է։ Ն րա ա ռա վել հայտ նի գոր ծերն 
են «Ա նուշ» (1912 թվա կան) և «Դա վիթ-
Բեկ» (1950 թվա կան) օ պե րա նե րը։ Ար-
մեն Տիգ րան յա նը վաղ տա րի քից նվա գել 
է ֆլեյ տա, մաս նակ ցել դպրո ցա կան փո-
ղա յին նվա գախմ բի հա մերգ նե րին։ Ն րա 
ե րաժշ տա կան ճա շա կի ձևա վոր ման վրա 
էա պես ազ դել է Շի րա կի ե րաժշ տար վես-
տի, հայ կա կան ժո ղովր դա կան և գու սա-
նա կան ե րաժշ տութ յան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րի յու րա ցու մը։ Ն րանց տա նը 
հա ճախ են հա վաք վել ար վես տա գետ ներ, 
բա նաս տեղծ ներ, կազ մա կերպ վել գրա-
կան-ե րաժշ տա կան ե րե կո ներ։

1908 թվա կա նին Տիգ րան յանն սկսել է 
գրել իր ա ռա ջին՝ «Ա նուշ» օ պե րան (ըստ 
Հով հան նես Թու ման յա նի), ո րը հայ կա-
կան ե րաժշ տա կան թատ րո նում հիմք է 
դրել ո ճա կան նոր ուղ ղութ յան։ Նույն թվա-
կա նին օ պե րա յի ա ռան ձին հատ ված ներ 
ներ կա յաց վել են Թիֆ լի սում։ «Ա նուշն» 
ա ռա ջին ան գամ բե մադր վել է 1912 թվա-
կա նին, Ա լեք սանդ րա պո լում։ Հե տա գա 
30 տա րի նե րի ըն թաց քում կոմ պո զի տո րը 
բազ միցս անդ րա դար ձել է «Ա նուշ» օ պե-
րա յին. կա տա րել է ո րոշ փո փո խութ յուն-
ներ, հա վե լում ներ, վե րա նա յել է գոր ծի քա-
վո րու մը։

Եր ևա նի օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո-
նում «Ա նուշն» ա ռա ջին ան գամ բե մադր-
վել է 1935 թվա կա նին, իսկ 1939 թվա-
կա նին ներ կա յաց վել է Մոսկ վա յում՝ հայ 
ար վես տի և գ րա կա նութ յան տաս նօր յա-
կին։ Օ պե րան աչ քի է ընկ նում ժո ղովր-
դա կան տո նե րի և ծե սե րի վառ ու գու նեղ 
տե սա րան նե րով, քնա րա կան եր գե րով, 

զու գեր գե րով ու խմբեր գե րով։ Կոմ պո զի-
տո րի ստեղ ծած մե ղե դի նե րը տա րած վել 
են և ըստ էութ յան դար ձել ժո ղովր դա կան։

1913 թվա կա նից Տիգ րան յա նը բնակ-
վել է Թիֆ լի սում. մաս նակ ցել է Հա յոց 
ե րաժշ տա կան ըն կե րութ յան (1912-1921 
թվա կան ներ) աշ խա տանք նե րին, դա սա-
վան դել Հով նան յան դպրո ցում, հան դես 
ե կել հա մերգ նե րով։ Կոմ պո զի տո րը գրել 
է նոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ. ե րաժշ-
տութ յուն՝ «Լեյ լի և Մեջ նուն» դրա մա յի (բե-
մադր վել է 1918 թվա կա նին, Թիֆ լի սում), 
«Ար ևել յան պար»՝ սիմ ֆո նիկ նվա գախմ-
բի հա մար, խմբեր գեր, մշա կել ժո ղովր դա-
կան եր գեր։

1920–30-ա կան թվա կան նե րին Տիգ-
րան յանն ստեղ ծել է մի շարք եր գեր, կան-
տատ ներ, խմբեր գա յին եր կեր, դաշ նա մու-
րա յին պիես ներ՝ «Պա րերգ», «Հայ կա կան 
պա րե րի սյուիտ», «Ար ևել յան ֆան տա-
զիա», «Շի րակ զմրուխ տի», «Ման կա կան 
ալ բոմ» («Ի րիկ նա յին», «Ս րինգ», «Օ րո րո-
ցի երգ» և այլն)։

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 
(1941-1945 թթ․) տա րի նե րին կոմ պո զի-
տո րը գրել է հայ րե նա սի րա կան եր կեր, 
«Պա րա յին սյուիտ»՝ սիմ ֆո նիկ նվա գախմ-
բի հա մար, և պատ մա հայ րե նա սի րա կան 
«Դա վիթ Բեկ» օ պե րան (ըստ Րաֆ ֆու), 
ո րը գա ղա փա րա կան հա գեց վա ծութ-
յամբ, քա ղա քա ցիա կան պա թո սով, 
ե րաժշ տա կան լեզ վի ժո ղովր դայ նութ յամբ 
նոր քայլ էր ազ գա յին օ պե րա յին ար վես-
տում։ Օ պե րան հա րուստ է գեղջ կա կան, 
քա ղա քա յին, գու սա նա կան և հոգ ևոր 
ե րաժշ տութ յան տար րե րով։ Տիգ րան յանն 
օ պե րան ա վար տել է 1949 թվա կա նին, 
սա կայն «Դա վիթ Բե կի» ա ռա ջին ներ կա-
յա ցու մը տե ղի է ու նե ցել 1950 թվա կա նին՝ 
կոմ պո զի տո րի մահ վա նից հե տո՝ Եր ևա նի 
օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո նում։

Տիգ րան յա նը գրել է ե րաժշ տութ յուն 
նաև թատ րո նի հա մար (Տիգ րան Հա-
խում յա նի «Խա վա րի ճան կե րում», Ար-
մեն Գու լակ յա նի «Ար շա լույ սին», «Գի քոր», 
«Մի կա թիլ մեղր» (եր կուսն էլ՝ ըստ Հով-
հան նես Թու ման յա նի), «Ա նա հիտ» (ըստ 
Ղա զա րոս Ա ղա յա նի), «Նա մուս» (ըստ 
Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեի), «Սամ վել», 
«Դա վիթ Բեկ» (եր կուսն էլ՝ ըստ Րաֆ ֆու) 
և այլն), հա յե րեն է թարգ մա նել Ջու զեպ-
պե Վեր դիի «Ռի գո լետ տո» և Ժորժ Բի զեի 
«Կար մեն» օ պե րա նե րի լիբ րե տո նե րը։

Տիգ րան յա նի ա նու նով կոչ վել են փո-
ղոց ներ, ե րաժշ տա կան դպրոց ներ Եր ևա-
նում և Գ յում րիում, Եր ևա նի օ ղա կաձև 
զբո սայ գում տե ղադր վել է նրա հու շար-
ձա նը, Գ յում րիում գոր ծում է տուն-թան-
գա րա նը։

Ար մեն Տիգ րան յա նը թաղ ված է Եր ևա-
նի կենտ րո նա կան գե րեզ մա նո ցում, ա վե-
լի հայտ նի՝ Թոխ մա խի գե րեզ մա նոց ան-
վամբ։ Ըստ hush.am կայ քի՝ նա թաղ ված է 
Ե լի զա վե տա Ա րիս տա կես յա նի և Վար դան 
Տիգ րան յա նի հար ևա նութ յամ բ։ 

Դավիթ Բեկի կերպարը հայ օպերային արվեստում․
Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերան

նե րը» – ն կա տում է Ա.Տիգ րան յա նը, – ինչ-
պի սին են գու թա նա վոր ե րի տա սարդ քաջ 
Ման սու րը: Շու շա նը՝ ու րա ցող Մե լի քի աղ ջի-
կը, պատ կե րում է հայ կնոջ հե րո սա կան կեր-
պա րը: Ա ռանձ նա պես շեշ տել եմ եր կու բախ-
տա կից հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի՝ հա յե րի և 
վ րա ցի նե րի եղ բայ րա կան կա պը: Իսկ հոգ-
ևո րա կա նութ յու նը մնա ցել է ե տին պլա նում, 
ա ռանց խոս քի, բայց դրա կան վե րա բեր մուն-
քով դե պի գոր ծը: Ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ-
յու նը ըստ կա րի քի (քիչ չա փով) օգ տա գոր ծել 
եմ, գլխա վո րա պես սե փա կան ին տո նա ցիա-
նե րի վրա»:

Մ յուս կող մից՝ Դա վիթ Բե կը բե մի վրա քիչ 
է եր ևում, քա նի որ, կոմ պո զի տո րի կար ծի-

քով, այլ կերպ չէր լի նի: «Ի՞նչ պի տի ա ներ նա 
բե մի վրա – մե նա մար տե՞ր, կռվե՞ր միջ նա-
դար յան աս պե տի նման և իր ար տա կարգ 
ու ժը ցու ցադ րեր, թե՞ նստեր զին վո րա կան 
խորհր դի:

Դա վիթ Բե կի մա սին ա սում են, խո սում. 
Նա շնոր հա լի է որ պես ռազ մա գետ, հմուտ 
կազ մա կեր պիչ, գոր ծուն յա և հ նա րա գետ: 
Նա հայ րե նա սեր է, ժո ղովր դա սեր. օժտ ված 
է մարդ կա յին բարձր հատ կութ յուն նե րով, 
անն կուն է: Նա ո գեշն չում է ժո ղովր դին և ժո-
ղո վուր դը հաղ թում է»:

Լիբ րե տո յի հիմ նա կան սյու ժե տա-
յին-թե մա տիկ գի ծը հայ ժո ղովր դի 
ա զա տագ րա կան պայ քարն է ընդ-

««Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յի ներ կա յա ցու մից դուրս գա-
լով, սիրտդ լի է խոր ջեր մութ յամբ, և միա ժա մա նակ՝ 
հե րո սա կան-պա թե տիկ հնչյուն նե րով, հպար տութ-
յամբ մտա ծում ես. «Ու նե ցանք ևս մի նոր ազ գա յին 
օ պե րա, որ պի տի ապ րի եր կար ու եր կար տա րի ներ 
և ժա մա նա կի ըն թաց քում սի րե լի ու հա րա զատ 
դառ նա ամ բողջ ժո ղովր դին, ինչ պես մեր դա սա կան 
«Ալ մաստն» ու «Ա նուշն» են սի րե լի ու հա րա զատ»:
ՀՐԱՉՅԱ ՔՈՉԱՐ, «Սովետական Հայաստան»,
1 ապրիլի, 1956

Արմեն Տիգրանյան
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դեմ պար սիկ զավ թիչ նե րի, ո րի հետ 
էլ կապ ված է օ պե րա յի դրա մա տի-
կա կան հիմ նա կան կոնֆ լիկ տը: Լիբ-

րե տո յի կենտ րո նում հայ ժո ղո վուրդն է և 
ն րա հետ սեր տո րեն կապ ված Դա վիթ Բեկն 
ու Ս տե փա նոս Շա հում յա նը: Հայ ժո ղովր դի 
կեր պա րի հարս տաց ման նպա տա կով կոմ-
պո զի տո րը ներգ րա վում է գեղ ջու կի՝ ա շուղ 
Սան թու րի կեր պա րը, ով հա րում է պար տի-
զան նե րին և իր եր գով կոչ ա նում պայ քա րի 
ընդ դեմ թշնա մու:

Ս յու ժեի հե րո սա կան գծի հետ սեր տո րեն 
միահ յուս վում է քնա րա կա նը, ո րը կապ վում 
է հայ հայ րե նա սեր աղ ջիկ Շու շա նի և Վ րաց 
Վախ թանգ VI թա գա վո րի քրոջ՝ Թա մա րի 
հետ: Լիբ րե տո յում ներ կա յաց ված է Շու շա-
նի և Շա հում յա նի, ինչ պես նաև Թա մա րի ու 
Դա վիթ Բե կի սե րը:

Լիբ րե տոն կազ մե լուց հե տո Ա.Տիգ րան-
յա նը ձեռ նա մուխ է լի նում ե րաժշ տութ յան 
ստեղծ մա նը, ո րը շա րու նակ վեց մինչև կոմ-
պո զի տո րի կե նաց վախ ճա նը: 1945թ. հուն-
վա րի 16-ին իր նա մակ նե րից մե կում կոմ պո-
զի տո րը հայտ նում է, որ ար դեն ա վար տել է 
օ պե րա յի եր կու գոր ծո ղութ յու նը և իր նպա-
տակն է, որ պես զի ա վար տի օ պե րան Հա-
յաս տա նի հա մար հո բել յա նա կան այդ տա-
րում և ն վի րի Հա յաս տա նում սո վե տա կան 
կար գե րի հաս տատ ման 25-ամ յա կին:

1950-ի փետր վա րի 10-ին վախ ճան վում 
է Ա.Տիգ րան յա նը՝ թող նե լով «Դա վիթ Բե կի» 
գրե թե ա վար տուն կլա վի րը և հե ղի նա կա յին 
գոր ծի քա վոր ման ա ռան ձին հատ ված ներ:

Կոմ պո զի տո րի մա հից հե տո օ պե րա յի 
վերջ նա կան ա վարտ ման և խմ բագր ման, 
ինչ պես նաև ե րաժշ տա կան դրա մա տուր-
գիա յի ու ժե ղաց ման ուղ ղութ յամբ զգա լի աշ-
խա տանք են կա տա րում դի րի ժոր Գ ևորգ 
Բու դաղ յանն ու կոմ պո զի տոր Լ ևոն Խո ջա-Էյ-
նաթ յա նը, ո րը գոր ծի քա վո րում է այն: Ալ.Ս -
պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի 
պե տա կան թատ րո նը ձեռ նա մուխ է լի նում 
նոր օ պե րա յի բե մադ րութ յա նը` նվի րե լով այն 
Հա յաս տա նում սո վե տա կան կար գե րի հաս-
տատ ման 30-ամ յա կին:

«Դա վիթ Բե կի» պրե միե րան տե ղի ու նե-
ցավ Եր ևա նի օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո-
նում 1950 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ին: Դի րի ժո րը 
Գ ևորգ Բու դաղ յանն էր, բե մադ րող ռե ժի սո-
րը՝ Գո հա րի նե Մել քում յա նը, նկա րի չը՝ Վա-
սիլ Վար դան յա նը, խմբա վա րը` Կա րո Կա-
րա պետ յա նը, պա րե րի հե ղի նա կը՝ Զա րեհ 
Մու րադ յա նը: Գլ խա վոր դե րեր գե րի կա տար-
մամբ հան դես ե կան Շա րա Տալ յա նը՝ Դա վիթ 
Բեկ, Ար տա վազդ Օ հան յա նը՝ Ս տե փա նոս 
Շա հում յան, Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նը՝ Թա-
մար, Եվ գեն յա Խա չիկ յա նը՝ Շու շան, Ա վագ 
Պետ րոս յա նը՝ Սան թուր, Դա վիթ Պո ղոս յա նը՝ 
Մե լիք, Կար լոս Մար կոս յա նը՝ Պար սից խան, 
Սու րեն Շա խի ջան յա նը՝ Վախ թանգ 6-րդ:

Օ րեր անց՝ «Կո մու նիստ» թեր թի 1950թ. 
դեկ տեմ բե րի 17-ի հա մա րում տպագր վեց 
ե րաժշ տա գետ Գեոր գի Տիգ րա նո վի ծա վա-
լուն գրա խո սութ յու նը, ո րը ներ կա յաց նում 
ենք ստորև:

«Ար մեն Տիգ րան յա նի նոր օ պե րան՝ «Դա-
վիթ Բե կը» լուրջ և հա մառ աշ խա տան քի 
պտուղ է: Կոմ պո զի տո րին բախտ չվի ճակ-
վեց բե մում տես նել իր օ պե րան: «Ա նուշ» և 
«Դա վիթ Բեկ» օ պե րա նե րի սքան չե լի, կեն-
սա կան ու ժով լի ե րաժշ տութ յու նը ժո ղովր դի 
մեջ առ հա վետ կպա հի կոմ պո զի տո րի հի շա-
տա կը:

Գա ղա փա րագե ղար վես տա կան մեծ 
ար ժա նիք նե րով օժտ ված «Դա վիթ Բեկ» 
օ պե րան, որ ա վար տել է 1950 թվա կա նին, 
ան կաս կած, հաս տա տուն տեղ կգրա վի 
օ պե րա յին թատ րո նի խա ղա ցան կում:

Օ պե րա յի գա ղա փա րա կան մտահ ղա-
ցու մը նշա նա կա լից է: Այն պատ մում է 18-րդ 
դա րի սկզբին օ տար հարս տա հա րող նե րի 
դեմ հայ ժո ղովր դի մղած ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի մա սին: Օ պե րա յում գո վերգ վում 
է հայ ժո ղովր դի հայ րե նա սի րութ յու նը և 
ա զա տա սի րութ յու նը, ցու ցադր վում է ռուս և 
վ րաց ժո ղո վուրդ նե րի՝ Հա յաս տա նին ցույց 
տված եղ բայ րա կան օգ նութ յու նը: Զայ րույ-
թով են նշա վակ ված գի շա տիչ թշնա մի նե րը, 
ժո ղովր դին ա տե լի կե ղե քիչ ներն ու ա նարգ 
դա վա ճան նե րը:

Օ պե րան գրված է մո նու մեն տալ մասշ-
տաբ նե րով: Գոր ծո ղութ յու նը ծա վալ վում է 
պատ մա կան լայն ֆո նի վրա՝ Հա յաս տա-
նում և Վ րաս տա նում, ժո ղովր դա կան ապս-
տամ բութ յան կենտ րոն Ս յու նի քում և թշ նա-
մու բնա կա տե ղում: Հան դի սա տե սի առջև 

անց նում են ի րենց լե գեն դար սխրանք նե րով 
փառ քի հա սած Դա վիթ Բե կի մար տիկ նե րը: 
Հան դի սա տե սը տես նում է Դա վիթ Բե կին՝ 
հայ րե նի քին ան սահ մա նո րեն նվիր ված զո-
րա վա րին, նրա զի նակ ցին՝ խան դա վառ ու 
քա ջա րի Շա հում յա նին, ժո ղովր դի ան վե հեր 
զա վակ, գյու ղա ցի մար տի կին՝ Սան թու րին, 
խի զախ ու ազ նիվ հայ աղ ջիկ Շու շա նին, 
վրա ցա կան թա գա վոր Վախ թանգ 6-րդին և 
ն րա ազ գա կա նու հի չքնաղ Թա մա րին, Պետ-
րոս Մե ծի պատ վի րա կին...

«Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յում Ար մեն Տիգ-
րան յա նը զար գաց նում է գե ղար վես տա կան 
նույն սկզբունք նե րը, ո րոնց հի ման վրա 
ստեղ ծել է իր «Ա նուշ» օ պե րան: Դա նախ և 
ա ռաջ բո վան դա կութ յան սո ցիա լա կան նշա-
նա կա լիութ յունն է, կեր պար նե րի վառ ռեա-
լիս տա կա նութ յու նը, ե րաժշ տա կան լեզ վի 
իս կա կան ժո ղովր դայ նութ յու նը, հա րա զա-
տութ յու նը հայ ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յա նը և ռու սա կան դա սա կան օ պե րա յի 
դե մոկ րա տա կան ա վան դույթ նե րին:

Կոմ պո զի տո րը սո ցիա լա կան մեծ թե ման 
բա ցա հայ տել է ա մե նից ա ռաջ ժո ղովր դի 
կյան քը ցու ցադ րե լու, ռեալ կեր պով գծագր-
ված մարդ կա յին բնա վո րութ յուն նե րի հա-
կադ րութ յան մի ջո ցով:

Ար մեն Տիգ րան յա նի օ պե րա յին հե րոս-
նե րը կեն դա նի մար դիկ են՝ զգա ցող, սի րող 
և պայ քա րող: Ն րա ե րաժշ տութ յու նը խո րա-
պես մարդ կա յին է, քնա րա կան և հու զա կան: 
«Դա վիթ Բե կում» կան նաև նոր գծեր, որ էա-
պես զա նա զա նում են նրան «Ա նու շից». դա 
քա ղա քա ցիա կա նութ յունն է, հե րոի կան:

«Դա վիթ Բե կի» կենտ րո նում ժո ղովր դի 
կեր պարն է: Ռեա լիս տո րեն ցույց է տրված 
նրա կյանքն ու պայ քա րը: Ճշ մար տա ցիո րեն 
են գծված գոր ծող ան ձանց կեր պար նե րը, 
նրան ցից յու րա քանչ յուրն ու նի իր ան հա տա-
կան ե րաժշ տա կան բնու թա գի րը:

Օ պե րա յում մեծ տեղ են գրա վում մաս-
սա յա կան ժո ղովր դա կան տե սա րան նե րը, 
խմբեր գե րը, պա րե րը: Այդ պի սին են սկզբում 
հնչող վշտա լից և ցա սում նա լից խմբեր գե րը, 
երկ րորդ գոր ծո ղութ յան տո նա կան խմբեր-
գերն ու պա րե րը, եր րորդ գոր ծո ղութ յան 
հե րո սա կան եր գերն ու պա րե րը և ֆի նա լի 
հաղ թա կան-ցնծա լից հիմ նե րը:

Օ պե րա յում բազ մա թիվ են լավ ա րիա նե-
րը (Շու շա նի, Թա մա րի հայ րե նա սի րա կան 
ա րիա նե րը), ան սամբլ նե րը (Դա վիթ Բե կի-
Թա մա րի, Շա հում յա նի-Շու շա նի զու գեր գե-
րը, տրիո նե րը, կվար տետ նե րը):

Տիգ րան յա նի օ պե րա յին ե րաժշտւթ յան 
մեջ հե րո սա կա նը, կա մա յի նը զու գակց վում 
է ա ռինք նող ջեր մութ յան և քն քուշ լի րի կա յի 
հետ: Ն րա ե րաժշ տութ յու նը բա ցա ռիկ կեր-
պով եր գա յին է, մե ղե դիա կան: Բ նա կա նո րեն 
զար գա ցող, ար տա հայ տիչ և դ յու րին հիշ վող 
մե ղե դի նե րը օ պե րա յի բո վան դա կութ յան մեջ 
հիմ նա կան մի ջոց ներ են:

Մե լո դիկ ու ար տա հայ տիչ են նաև ռե չի-
տա տիվ նե րը, որ բխում են կեն դա նի խոս-
քից:

Օ պե րա յի ե րաժշ տա կան լե զուն օր գա նա-
պես կապ ված է ժո ղովր դա կան և գու սա նա-
կան ե րաժշ տութ յան ին տո նա ցիա նե րի հետ: 
Հե ղի նա կը հիա նա լիո րեն գի տե, զգում է և իր 
ե րաժշ տութ յան մեջ ստեղ ծա գոր ծո րեն վե-
րար տադ րում է հայ կա կան և վ րա ցա կան 
ժո ղովր դա կան մե լո սի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը: Միա ժա մա նակ հե ղի նակն օգ տա-
գոր ծել է մի քա նի բուն ժո ղովր դա կան եր գեր 
և պա րեր՝ «Շա խով-շու խով», «Ա լագ յազ», 
«Վեր-վեր» և այլն: Ժո ղովր դա կան եր գա յին և 
պա րա յին մե ղե դի նե րի ին տո նա ցիա նե րի հի-
ման վրա կոմ պո զի տորն ստեղ ծում է ծա վա-
լուն ձևեր: Ե րաժշ տա կան դրա մա տուր գիա-
յում զգա լի դեր են կա տա րում ե րաժշ տա կան 
ընդ հան րաց ված բնու թա գիր-լայթ մո տիվ նե-
րը: Դա հայ րե նի քի լայթ մո տիվն է, ժո ղովր դա-
կան պայ քա րի լայթմ ո տի վը և այլն:

Ի րար հա կադր վող եր կու ու ժե րը (հայ 
ժո ղովր դի և պարս կա կան խա նի հրո սա-
կախմ բե րի) օ պե րա յում բա ցա հայտ վում են 
միմ յանց հա կա դիր ե րաժշ տա կան եր կու 
ո լորտ նե րի բախ ման մի ջո ցով՝ լայ նո րեն ար-
տա հայ տիչ եր գայ նութ յան ո լոր տը (հա յե րը) 
և ռազ մի սառը կո չե րի ու քայ լեր գե րի ո լոր տը 
(թշնա մի նե րը):

Թեև օ պե րա յում գե րիշ խում է վո կալ 
սկզբուն քը, սա կայն կան նաև ինք նու րույն 
սիմ ֆո նիկ դրվագ ներ: Դժ բախ տա բար ոչ 
միշտ և ոչ ա մեն տեղ է գոր ծի քա վո րու մը 
հաս նում բա վա կա նա չափ ու ժի և բազ մա-
զա նութ յան:

Ա.Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և 
բա լե տի պե տա կան թատ րո նը ստեղ ծել է ժո-
ղովր դա-հայ րե նա սի րա կան ներ կա յա ցում: 
Այն հե տաքրք րութ յամբ է դիտ վում, հուզ մուն-
քով և ջեր մո րեն է ըն դուն վում հան դի սա տե-
սի կող մից»:

Իսկ կոմ պո զի տոր Ա նու շա վան Տեր-Ղ-
ևոնդ յա նը «Սո վե տա կան Հա յաս տան» 
թեր թի 1951թ. հուն վա րի 10-ի հա մա րում 
տպագր ված ռե ցեն զիա յում նկա տեց, որ 
««Դա վիթ Բե կի» ե րաժշ տութ յու նը կա տար-
յալ է իր ար տա հայտ չութ յամբ, մե լո դիկ է և 
հեշ տութ յամբ է տպա վոր վում: Հե ղի նա կին 
հա ջող վել է ստեղ ծել մի շարք խմբեր գեր, 
ո րոնց մեջ զգաց վում է հու զա կա նո րեն ար-
տա հայտ ված ներ քին ուժ ու ե ռանդ, ար տա-
ցոլ ված է ժո ղովր դի կյան քը:

Ժո ղո վուր դը օ պե րա յում ակ տիվ գոր ծող 
անձ է և ոչ թե ի րա դար ձութ յուն նե րի պա-
սիվ դի տող: Դ րա նում դրսևոր վում է ռու սա-
կան ռեա լիս տա կան դպրո ցի սկզբունք նե րի 
բա րե րար ազ դե ցութ յու նը: Մաս սա յա կան 
խմբեր գա յին տե սա րան նե րում հե ղի նակն 
օգ տա գոր ծել է «Ա լագ յազ», «Վեր-վեր», «Շա-
խով-շու խով» հայ ժո ղովր դա կան եր գե րը:

Օ պե րա յի երկ րորդ գոր ծո ղութ յու նը տե-
ղի է ու նե նում Վ րաս տա նում՝ Վախ թանգ 6-րդ 
թա գա վո րի պա լա տում: Այս տեղ Ա.Տիգ րան-
յա նը մեծ վար պե տութ յամբ օգ տա գոր ծել է 
«Թա վո-չե մո» եր գի ա մե նա հին վա րիան տը՝ 
«Նա նի նա նան», ինչ պես նաև «Լե կու րի» և 
այլ ժո ղովրդ կա ն եր գե րի տար րե րը: Այդ գոր-
ծո ղութ յու նը ամ բող ջա պես վերց րած, աչ քի է 
ընկ նում ա վարտ վա ծութ յամբ և կո լո րի տայ-
նութ յամբ:

Օ պե րա յի ռե չի տա տիվ նե րը մեծ մա սամբ 
հա ջող են կա ռուց ված ժո ղովր դա կան-գու սա-
նա կան նյու թի վրա և ըն կալ վում են որ պես 

պարզ, կեն դա նի խոսք: Ար ժե քա վոր է այն, 
որ օ պե րա յում, բա ցի հա սա րակ եր գա յին 
ձևե րից, կան և ծա վա լուն ա րիա ներ, ո րոնք 
գրված են տրա դի ցիոն կլա սիկ պլա նով (Թա-
մա րի ա րիան երկ րորդ գոր ծո ղութ յան մեջ, 
Դա վիթ Բե կի նը՝ չոր րորդ գոր ծո ղութ յան մեջ 
և այլն): Հիա նա լի տպա վո րութ յուն են գոր-
ծում դուետ նե րը (Դա վիթ Բե կը՝ Թա մա րի 
հետ, Շու շա նը՝ Շա հում յա նի հետ) և մի քա նի 
ան սամբլ ներ:

Զ գա լի տեղ է հատ կաց ված պա րե րին, 
ո րոնք հա ջող վել են կոմ պո զի տո րին»:

Միև նույն ժա մա նակ՝ կոմ պո զի տորն 
ի րա վա ցիո րեն ընդգ ծում է դա սա կան նե-
րի օ պե րա նե րի բե մադ րութ յան ըն թաց քում 
թատ րո նի գե ղար վեստ կան ղե կա վա րութ-
յան հո գա տար վե րա բեր մուն քի անհ րա-
ժեշ տութ յան մա սին: «Կա մա յա կան և չար-
դա րաց ված կրճա տում նե րը խախ տում են 
հե ղի նա կի մտահ ղա ցու մը, նրա ստեղ ծա գոր-
ծութ յան դրա մա տի կա կան տրա մա բա նութ-
յու նը, – գրում է Ա.Տեր-Ղ ևոնդ յա նը, – մինչ դեռ 
«Դա վիթ Բե կի» բե մադ րութ յան մեջ թույլ են 
տրված այդ կար գի փո փո խութ յուն ներ: Այս-
պես օ րի նակ, Թա մա րի բե մա կան կեր պա-
րի զար գա ցումն ընդ հատ վում է: Շու շա նի 
կեր պա րը մեկ նա բան վում է ոչ հե րո սա կան 
պլա նով: Շու շա նը, լի նե լով հայ րե նա սեր և 
զենք ստա նա լով Շա հում յա նից, ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցում է բռնա կալ նե րի և կե ղե քիչ նե-
րի դեմ հայ ժո ղովր դի մղած պայ քա րին: Հե-
ղի նա կի մտահ ղաց մամբ մար տի վճռա կան 
պա հին Շու շա նը հրկի զում է խա նի պա լա-
տը, նպաս տե լով Դա վիթ Բե կի հաղ թա նա-
կին: Այդ կար ևոր է պի զո դը, որ բնո րո շում է 
հայ կնոջ հե րո սութ յու նը, բե մադ րութ յան մեջ 
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«Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յում գլխա վոր հե րո սու հու՝ Թա մա րի դե րեր-
գը Ա.Տիգ րան յա նը գրել էր հա տուկ՝ Խն ձո րես կում ծնված, հե տա-
գա յում՝ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, տա ղան դա վոր երգ չու հի 
Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նի հա մար, ով էլ դար ձավ դե րեր գի ա ռա-
ջին և լա վա գույն մեկ նա բա նը:
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ցույց չի տրված: Դ րա մա սին հի շա տակ վում 
է միայն մա հից ա ռաջ Սան թու րի ա սած խոս-
քե րի մեջ»:

Եվ այ դուա մե նայ նիվ՝ Ա.Տեր-Ղ ևոնդ յա նը 
նշում է, որ «հետ ևե լով օ պե րա յին կլա սի-
կա յի ժո ղովր դա-ռեա լիս տա կան տրա դի-
ցիա նե րին, Ար մեն Տիգ րան յանն ստեղ ծել է 
մե ղե դի նե րով հա րուստ, գա ղա փա րա պես 
հա գեց ված օ պե րա, ո րի մեջ գո վերգ ված է 
մեր դա րաշր ջա նի մարդ կանց հա մար հա րա-
զատ գծեր՝ հե րո սութ յու նը, ա զա տա սի րութ-
յու նը, ա րիութ յու նը»:

Ն կա տենք, որ «Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յում 
գլխա վոր հե րո սու հու՝ Թա մա րի դե րեր գը 
Ա.Տիգ րան յա նը գրել էր հա տուկ՝ Խն ձո րես-
կում ծնված, հե տա գա յում՝ ԽՍՀՄ ժո ղովր-
դա կան ար տիստ, տա ղան դա վոր երգ չու-
հի Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նի հա մար, որն 
էլ դար ձավ դե րեր գի ա ռա ջին և լա վա գույն 
մեկ նա բա նը: «Երբ ա ռա ջին ան գամ օ պե-
րա յին թատ րո նում Հայ կա նուշ Դա նիել յա նի 
կա տար մամբ լսե ցի «Ա նուշ» օ պե րան, – հե-
տա գա յում կհի շի երգ չու հին, – հիա ցած էի, 
հիա ցած և՛ կա տա րու մով, և՛ ստեղ ծա գոր-
ծութ յամբ:

Այդ օր վա նից ես ան չափ սի րե ցի Ար մեն 
Տիգ րան յա նի՝ ժո ղովր դին այն քան մո տիկ, 
հա րա զատ ե րաժշ տութ յու նը: Շատ, ան չափ 
շատ էի ու զում նրա ստեղ ծա գո ծութ յուն նե-
րից մե կում հան դես գալ և եր գել նույն ո գով 
ու պար զութ յամբ:

Տա րի ներ անց Թ բի լի սիում էի հա մերգ-
նե րիս ա ռի թով և դահ լի ճում հան կարծ տե-
սա իմ սի րե լի կոմ պո զի տո րին: Որ քա՜ն մեծ 
էր ու րա խութ յունս, երբ նա ինձ հայտ նեց, որ 
գրում է «Դա վիթ Բեկ» օ պե րան և որ շատ ու-
զում է վրա ցա կան իշ խա նու հի Թա մա րի դե-
րը գրել իմ ձայ նի հա մար:

Ժա մա նակն ան ցավ, հե ռա ցավ մեզ նից 
օ պե րա յին ար վես տի մեր վար պե տը և թո ղեց 
հայ ար վես տին իր երկ րորդ խո շոր ու ար ժե-
քա վոր գոր ծը:

Վար պե տը խոս տու մը կա տա րել էր ար-
դեն և ինձ բախտ վի ճակ վեց կեր տել Թա մա-
րի սքան չե լի կեր պա րը...

Իմ կա տա րած հե րո սա կան, դրա մա տիկ 
բազ մա թիվ դե րե րից հե տո շատ դժվար էր 
ան մի ջա պես գտնել Թա մա րի լի րի կա կան, 
թեթև շար ժուձ ևով, ան մի ջա կան կեր պա րը 
և ես եր կար ու հա մառ փնտրում էի:

Սի րում եմ Թա մա րի կեր պա րը: Սի րում 
եմ ե րաժշ տութ յան ժո ղովր դա կան ին տո նա-
ցիա նե րը, սի րում եմ նա զա նի պա րը, կեր-
պա րի ան չափ հու զիչ լի րի կան:

Ու րախ եմ, որ իմ լու ման եմ ներդ րել հե-
ղի նա կի մեծ աշ խա տան քի մեջ»:

«Դա վիթ Բեկ»-ում գեղ ջուկ Սան թու րի՝ 
ա շուղ-ռազ մի կի կեր պա րը մեծ հա ջո ղութ-
յամբ կեր տեց Ա վագ Պետ րոս յա նը: Նա ան-
կեղծ զգաց մուն քայ նութ յամբ կա տա րեց իս-
կա կան ժո ղովր դա կան ին տո նա ցիա նե րով 
ներ թա փանց ված «Հո րո վե լը» և «Հեյ թուխպ 
ամ պեր, հով ա րեք» քնա րա կան եր գը՝ ա ռա-
ջին գոր ծո ղութ յու նից, ա շու ղա կան ո ճով 
ստեղծ ված եր գը` եր րորդ գոր ծո ղութ յան 
ա ռա ջին պատ կե րից և, վեր ջա պես, մա հա-
ռա ջի եր գը` եր րորդ գոր ծո ղութ յան չոր րորդ 
պատ կե րից:

Ինչ պես հե տա գա յում կխոս տո վա նի 
Ա վագ Պետ րոս յա նը. «Ա.Տիգ րան յա նի «Դա-
վիթ Բե կը» հայ կա կան պատ մա հայ րե նա սի-
րա կան օ պե րա յի լա վա գույն նմուշ նե րից է, 
իսկ Սան թու րը՝ օ պե րա յի ա մե նա հա ջող ված 
կեր պար նե րից մե կը: Իր հայ րե նիքն ան սահ-
մա նո րեն սի րող զին վո րի կեր պա րը միշտ էլ 
ինձ հու զել է, և այդ դե րեր գը միշտ կա տա-
րել եմ բարձր պա տաս խա նատ վութ յամբ, 
ձգտե լով պահ պա նել Ա.Տիգ րան յա նի՝ իբրև 
կոմ պո զի տո րի, ինք նա տիպ ձե ռա գի րը, մեկ-
նա բա նութ յան հա վաս տիութ յու նը, ժո ղովր-
դա կան ե րաժշ տութ յա նը հա րա զատ մնա լու 
կար ևո րութ յու նը: Հայ բե մում կա տա րած իմ 
բազ մա թիվ դե րեր գե րի շար քում Սան թուրն 
իմ ա մե նա սի րած կեր պար նե րից է»:

Հե տա գա յում Ա.Պետ րոս յա նի Սան թու րը 

հա մար վել է կա տա րո ղա կան ար վես տի ան-
գե րա զան ցե լի օ րի նակ, և Մոսկ վա յի կոն սեր-
վա տո րիա յի հռչա կա վոր պրո ֆե սոր Նի նա 
Դոր լիակն իր ու սա նող նե րին պար բե րա բար 
լսել էր տա լիս Ա վագ Պետ րոս յա նի Սան թու րի 
ա րիա նե րի ձայ նագ րութ յու նը, որ պես վո կալ 
կա տա րո ղա կան ար վես տի գլուխ գոր ծոց:

«Պա տա հա կան չէ, որ Ա.Տիգ րան յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, մաս նա վո րա-
պես «Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յում, որ հայ կա-
կան ար վես տի տաս նօր յա կի բաց մա նը մեծ 
հա ջո ղութ յամբ ան ցավ, այն պես խորն են 
զգաց վում ժո ղովր դա կան եր գա յին և պա րա-
յին ին տո նա ցիա նե րը»:

ՌԵՅՆՀՈԼԴ ԳԼԻԵՐ, «Կո մու նիստ» 7 հու-
նի սի, 1956

1956-ին Մոսկ վա յում Հայ գրա կա նութ յան 
և ար վես տի տաս նօր յա կի շրջա նակ նե րում 
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, ի րա կա նաց վեց 
«Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յի նոր բե մադ րութ յու-
նը: Դի րի ժոր՝ Մի քա յել Թավ րիզ յան, ռե ժի-
սոր ներ՝ Վար դան Ա ճեմ յան և Գ.Մել քում յան, 
նկա րիչ ներ՝ Մար տի րոս Սար յան, Խա չա տուր 
Ե սա յան, Ա շոտ Միր զո յան: Այդ կա պակ ցութ-
յամբ ի րա կա նաց վեց նոր խմբագ րութ յուն, 
ո րը կա տա րե ցին թատ րո նի գլխա վոր դի րի-
ժոր Մ.Թավ րիզ յա նը, կոմ պո զի տոի որ դին՝ 
Վ.Տիգ րան յա նը և մա սամբ՝ կոմ պո զի տոր Բո-
րիս Սակ կի լա րին:

1956-ի հու նի սի 1-13-ին Մոսկ վա յում կա-
յա ցած Հայ գրա կա նութ յան և ար վես տի երկ-
րորդ տաս նօր յա կի շրջա նակ նե րում Եր ևա նի 
օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո նը Մեծ թատ րո-
նում, ի շարս «Ա նուշ», «Ար շակ Երկ րորդ», 
«Պի կո վա յա դա մա» օ պե րա նե րի և «Ս ևան» 
բա լե տի, նոր խմբագ րութ յամբ մեծ հա ջո-
ղութ յամբ ներ կա յաց նում է նաև «Դա վիթ 
Բե կը»: Բո լոր ներ կա յա ցում ներն անց նում են 
բա ցա ռիկ հա ջո ղութ յամբ: Մա մու լը նշում էր 
կո լեկ տի վի պրո ֆե սիո նալ նշա նա կա լի ա ռա-
ջա դի մութ յու նը, հատ կա պես ընդգ ծե լով Մի-
քա յել Թավ րիզ յա նի, Գո հար Գաս պար յա նի, 
Տաթ ևիկ Սա զան դար յա նի, Նար Հով հան նիս-
յա նի, Միհ րան Եր կա թի, Ա վագ Պետ րոս յա նի 
փայ լուն ե լույթ նե րը:

Ինչ պես նկա տեց բե մադ րող ռե ժի սո րը՝ 
Վար դան Ա ճեմ յա նը. «Ար մեն Տիգ րան յա-
նի «Դա վիթ Բեկ» օ պե րան ժո ղովր դա կան 
հիա նա լի մե լո սով ար տա հայ տում է հայ ժո-
ղովր դի մա հու և կե նաց կռի վը պարս կա կան 
բռնութ յան դեմ, ժո ղովր դի հե րո սա կան պայ-
քա րը հա նուն ա զատ կյան քի ու հայ րե նի քի: 
Ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման զու գա-
հեռ, օ պե րան պատ կե րում է նաև ժո ղովր-
դի ան սահ ման սերն ու հա մակ րան քը դե պի 
ռուս ժո ղո վուր դը, դե պի հար ևան եղ բայ րա-
կան ժո ղո վուրդ նե րը: «Դա վիթ Բեկ» օ պե րան 
հան դի սա տե սին վա րա կում է հայ րե նա սի-
րութ յան, ա զա տութ յան ու ժո ղովր դա սի րութ-
յան ազ նիվ զգա ցում նե րով:

Այս ար ժա նիք ներն ա վե լի կշիռ են ստա-
նում և ար ժե քա վոր վում ան մահ կոմ պո զի-
տո րի՝ հու զա կան և ժո ղովր դին հա րա զատ 
ե րաժշ տութ յամբ:

Պարզ է, թե ինչ պի սի պա տաս խա նատ-
վութ յուն էր դրվում օ պե րա յի բե մադ րա կան 
խմբի վրա: Նախ և ա ռաջ պետք էր վե րա նա-
յել լիբ րե տոն և ե րաժշ տա կան պար տի տու-
րան և հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե րում 
խմբագ րել այն: Նոր բե մադ րութ յան նպա-
տակն էր տեքս տը և գոր ծո ղութ յուն նե րը 
դարձ նել ա վե լի հա մո զիչ, հարս տաց նել օ պե-
րան նոր դրութ յուն նե րով, նոր տրա մադ րութ-
յուն նե րով:

Մեր խնդիրն էր ստեղ ծել ժո ղովր դա կան-
հե րո սա կան օ պե րա յին ներ կա յա ցում: Այդ 
էր թե լադ րում և ե րաժշ տութ յու նը և դ րա մա-
տուր գիան:

Ուս տի ներ կա յաց ման մեջ պետք էր շեշ-
տը դնել ժո ղովր դա կան տե սա րան նե րի վրա, 
ո րոն ցով հա րուստ է օ պե րան: Անհ րա ժեշտ 
էր ներ կա յաց ման կենտ րո նը դարձ նել ժո ղո-
վուր դը, նրան հատ կաց նել գլխա վոր դե րը, 
նրա մի ջո ցով ար տա հայ տել դեպ քե րի, գոր-
ծո ղութ յուն նե րի էութ յունն ու ըն թաց քը...

Այս տե ղից բխեց այն պա հան ջը, որ երգ-
չա խում բը դառ նա ներ կա յաց ման հիմ նա-

կան գոր ծող ու ժը»:
Ս տեղ ծա գոր ծա կան խումբն աշ խա տում 

էր մեծ ոգ ևո րութ յամբ և ն վի րու մով: «Ար մեն 
Տիգ րան յա նի «Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յի ե րաժշ-
տութ յունն ամ բող ջո վին մե լո դիկ է, – գրում է 
դի րի ժոր Մի քա յել Թավ րիզ յա նը, – բա ցա ռիկ 
կեր պով սրտա բուխ, ջերմ: Օ պե րան աչ քի է 
ընկ նում ե րաժշ տա կան-վո կալ բնու թագ րում-
նե րի ցայ տու նութ յամբ: Ն րա նում հիա նա լիո-
րեն է ար տա հայտ ված ազ գա յին ո գին, կո լո-
րի տը: Նա խո րա պես ազ գա յին օ պե րա է: Եվ 
ա մե նագլ խա վո րը՝ օ պե րա յում ժո ղո վուրդն է 
գոր ծում, սա ա ռան ձին անձ նա վո րութ յուն նե-
րի նվիր ված օ պե րա չէ, այլ օ պե րա է ժո ղովր-
դի մա սին: Օ պե րա յի վեր ջին խմբագր ման 
մեջ մենք ձգտել ենք հե րո սա կա նի և լի րի-
կա կա նի սին թե զին, ձգտել ենք պատ մա կան 
մեծ եր ևույթ նե րի ցու ցադր մա նը զու գոր դել 
գոր ծող ան ձանց ներք նաշ խար հի մեջ խոր 
թա փան ցու մը»:

Գլ խա վոր դե րեր գե րով հան դես ե կան 
Նար Հով հան նիս յա նը՝ Դա վիթ Բեկ, Տաթ ևիկ 
Սա զան դար յա նը՝ Թա մար, Գո հար Գաս պար-
յա նը՝ Շու շան, Ա վագ Պետ րոս յա նը՝ Սան թուր, 
Դա վիթ Պո ղոս յա նը՝ Մե լիք և այլք:

Օ պե րան ներ կա յաց վեց Մեծ թատ րո նի 
բե մում, իսկ այ նու հետև՝ Լե նինգ րա դի Կի րո-
վի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո նի բե-
մում՝ ար ժա նա նա լով հա սա րա կայ նութ յան 
բարձր գնա հա տա կա նին:

Ալ.Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի 
և բա լե տի թատ րո նը տաս նօր յա կը բա ցեց 

«Դա վիթ Բե կի» բե մադ րութ յամբ: Օ պե րա յի 
մոս կով յան պրե միե րան պսակ վեց մեծ հա-
ջո ղութ յամբ: Ներ կա յաց ման մեջ ցու ցադր-
ված ե րաժշ տա կան-բե մա կան բարձր մա-
կար դա կը դար ձավ հայ գրա կա նութ յան և 
ար վես տի տաս նօր յա կի հիա նա լի մեկ նար-
կը և իս կա կան ու մեծ հա ջո ղութ յուն բե րեց 
ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ տի վին:

Դի րի ժոր Մ.Թավ րիզ յա նը մեծ վար պե-
տութ յամբ ղե կա վա րեց նվա գա խում բը, 
երգ չա խում բը և մե նա կա տար նե րին: Ն րա 
ղե կա վա րութ յամբ նվա գա խում բը հա վա-
սա րա պես լավ էր հնչում թե՛ լի րի կա կան 
դրվագ նե րում, թե՛ հզոր է պի կա կան հատ-
ված նե րում:

Ունկն դիր նե րին գե րե ցին նաև մե նա կա-
տար նե րը: Տաթ ևիկ Սա զան դար յան – Թա-
մա րի մեջ նա զե լի կա նա ցիութ յու նը, հյու-
թեղ և ճ կուն ձայ նը, ո գեշնչ վա ծութ յունն ու 
ե րաժշ տա կա նութ յու նը ու ղեկց վում էին դե-
րա սա նա կան նուրբ խա ղով: Սա դար ձավ 
երգ չու հու խա ղա ցան կի լա վա գույն դե րեր-
գե րից է մե կը:

Նար Հով հան նիս յա նը Դա վիթ Բե կի դե-
րում առ նա կան էր, մարդ կա յին և գ րա վիչ:

Գո հար Գաս պար յա նի Շու շա նը հիաց րեց 
իր անն ման կո լո րա տու րա յով: Ի դեպ՝ սա Գո-
հար Գաս պար յա նի՝ որ պես օ պե րա յին երգ-
չու հու մոս կով յան դեբ յուտն էր, որն ան ցավ 
մեծ հա ջո ղութ յամբ: Երգ չու հու պատ-
կե րաց մամբ՝ «Շու շա նի կեր պա րում 
Ա.Տիգ րան յանն ար տա հայ տել է հայ 

Դավիթ Բեկի կերպարը հայ օպերային արվեստում․
Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերան
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 29

Դավիթ Բեկ՝ Նար Հովհաննիսյան (1913-1995), հայ խորհրդային 
երգիչ (բաս), ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1969), Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի մասնակից։ Նար-Դոսի որդին է։



31ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.     6

կնոջ ան սահ ման սերն իր ժո ղովր դի 
հան դեպ, նրա անձ նա զո հութ յու նը և 
ան վե հե րութ յու նը...
Հե րո սա կա նութ յան հետ միա սին 

պատ կեր ված է նրա սե րը դե պի իշ խան Շա-
հում յա նը, նրա ջերմ, լի րի կա կան զգաց մունք-
նե րը, ինչ պես նաև թա խիծն ու տխրութ յու նը 
այն բա նից, որ հա րա զատ հայ րը նրան վա-
ճա ռել է պար սիկ խա նին:

Այս բո լո րը սքան չե լի ե րաժշ տա կան գույ-
նե րով է ար տա հայ տել Ա.Տիգ րան յա նը «Դա-
վիթ Բեկ» օ պե րա յում, ար տա հայ տել է ազ-
գա յին ե րաժշ տութ յան ին տո նա ցիա նե րով, 
ժո ղովր դին հա րա զատ, մատ չե լի մի ջոց նե-
րով:

Շու շա նի ե րաժշ տա կան դրա մա տի կա-
կան կեր պա րը իր կո լո րի տով պահ պա նե լը 
ինձ, երգ չու հուս հա մար դժվա րին, բայց սի-
րե լի խնդիր էր:

Եր կար ու տքնա ջան աշ խա տանք եմ 
կա տա րել՝ կո լո րա տու րա յին ձայ նի սահ-
ման նե րում Շու շա նի հե րո սա կա նութ յունն ու 
դրա մա տիզ մը ջեր մութ յամբ ար տա հայ տե լու 
հա մար:

Ս քան չե լի է Շու շանն իր գոր ծով, իր 
զգաց մունք նե րով:

Սի րե լի է նա ինձ իր ազն վութ յամբ, ան-
կեղ ծութ յամբ, պար զութ յամբ և հատ կա-
պես ան վե հե րութ յամբ, կին, որ հայ րե նի քի 
վառ սե րը սրտում, իր սի րո հա մար, իր եր-
ջան կութ յան հա մար հե րո սա բար դի մում է 
սխրա գոր ծութ յան»:

Հա ջո ղութ յա նը մե ծա պես նպաս տեց 
բե ման կար չութ յան բարձր ո րա կը: Ինչ պես 
նկա տեց ե րաժշ տա գետ, հե տա գա յում՝ ար-
վես տա գի տութ յան դոկ տոր Մա րի նա Սա-
բի նի նան. ««Դա վիթ Բե կի» դե կոր ներն ու 
հա գուստ նե րը, ըստ էութ յան, օ պե րա յին բե-
մադ րութ յան սոսկ ար տա քին ձևա վո րում-
ներ չեն, այլ գե ղար վես տա կան բարձ րար-
ժեք նմուշ ներ են: Մ.Սար յա նի, Խ.Ե սա յա նի և 
Ա.Միր զո յա նի վրձնած լեռ նա յին Հա յաս տա-
նի ար ևա կեզ գա գաթ նե րի և մ թին կիր ճե րի 
հո յա կապ պատ կեր նե րը, «սար յա նա կան» 
գույ նե րի ինք նա տիպ հա մա տե ղութ յու նը 
բե մում վե րար տադ րում են Հա յաս տա նի 
անկրկ նե լի կեր պարն ու ո գին: Այդ ֆո նի վրա 
օ պե րա յի ե րաժշ տութ յունն ու գոր ծո ղութ յու-
նը է՛լ ա վե լի խորն են ըն կալ վում հան դի սա-
կա նի կող մից»:

Անդ րա դառ նա լով Դա վիթ Բե կի ե րաժշ-
տա կան կեր պա րին՝ ռե ժի սոր Բո րիս Պոկ-
րովս կին «Իզ վես տիա» թերթի, 1956թ. 
հու նի սի 3-ի հա մա րում տպագր ված իր գրա-
խո սութ յան մեջ նկա տեց. «Թեև օ պե րան 
«Դա վիթ Բեկ» է կոչ վում, բայց նրա ի մաս-
տը դուրս է գա լիս այդ հե րո սի ճա կա տագ րի 
սահ ման նե րից:

Ներ կա յաց ման մեջ Դա վիթ Բեկն ըն-
կալ վում է որ պես ու ժեղ ու տա ղան դա վոր 
զո րա վար, ո րի միտքն ու զգաց մունք նե րը 
շաղ կապ ված են հայ ժո ղովր դի նվի րա կան 
հույ սե րի հետ:

Դա վիթ Բե կի նկատ մամբ ժո ղովր դի սե րը 
հե րո սի՝ ժո ղովր դին ծա ռա յե լու արդ յունքն է: 
Թե մա յի այդ պի սի լու ծումն էլ ստեղ ծել է գե-
ղար վես տա կան կեր պար նե րի հա մա պա-
տաս խան սիս տեմ և դ րա մա տուր գիա կան 
կոմ պո զի ցիա:

Հե ղի նա կը՝ հայ նշա նա վոր կոմ պո զի տոր 
Ար մեն Տիգ րան յա նը, իր օ պե րան գրել է մեծ, 
խո րա թա փանց վար պե տութ յամբ:

Տիգ րան յա նը շռայլ մե լո դիստ է: Չ նա յած 
ա ռան ձին դրվագ նե րի կար ծեց յալ ստա տի-
կութ յա նը, օ պե րա յում ոչ մի տեղ ձգձգվա-
ծութ յուն չի զգաց վում, կեր պա րի հու զա կան-
գոր ծուն գի ծը ոչ մի տեղ չի ընդ հատ վում:

Օ պե րա յի ե րաժշ տութ յու նը թա տե րա յին 
է՝ այդ խոս քի ա մե նա լավ ըմբռն մամբ: Այս-
տեղ վար պե տո րեն բաց վում է ե րաժշ տա-
դրա մա տուր գիա կան զար գաց ման եր կաթ յա 
տրա մա բա նութ յան հետ շաղ կապ ված ի րա-
դար ձութ յուն նե րի շղթան: Այս տեղ հաշ վի են 
առն ված կոնտ րաստ նե րի օ րենք նե րը: Աշ-
խույ ժով լի վե րաս լա ցում նե րի կող քին կոմ-
պո զի տո րը ստեղ ծում է հմա յիչ, նրբա գե ղութ-
յամբ լի պատ կեր ներ (հի շենք Թա մա րի հետ 
Դավ թի հրա ժեշ տը, Շա հում յա նի և Շու շա նի 
հան դի պու մը, աղ ջիկ նե րի նրբա գեղ պա րե րը 
վրա ցա կան թա գա վո րի պա լա տում):

Օ պե րան ու նի նաև թե րութ յուն ներ, 
ո րոնց շար քին ես կդա սեի լիբ րե տո յի ո րոշ 
չա փով խա խուտ լի նե լը: Կան կեր պար ներ, 
ո րոնք բե մում եր ևա լիս գա մում են ունկնդ-
րի-հան դի սա տե սի ու շադ րութ յունն ի րենց 
ճա կա տագ րի վրա և հան կարծ եր կար ժա-

մա նակ կոր չում են տե սա դաշ տից կամ էլ 
ընդ հան րա պես դա դա րեց նում ի րենց կյան քը 
ներ կա յաց ման մեջ, ինչ պես օ րի նակ, Թա մա-
րը՝ Դա վի թի հարս նա ցուն: Բայց դա բո լո րո-
վին էլ չի կա րող խախ տել Ա.Տիգ րան յա նի 
օ պե րա յի գնա հա տա կա նը»:

Խիստ ար ժե քա վոր էր «Պ րավ դա» թեր թի 
1956թ. հու նի սի 3-ի հա մա րում տպագր ված՝ 
Մա րի նա Սա բի նի նա յի գրա խո սութ յու նը, 
որ տեղ նա մաս նա վո րա պես գրել էր. ««Դա-
վիթ Բեկ» օ պե րան, որ կոմ պո զի տոր Ար մեն 
Տի գարն յա նը ա վար տել է 1950 թվա կա նին 
(լիբ րե տոն՝ Ա.Տիգ րան յա նի և Ա. Տեր-Հով նան-
յա նի) և այժմ ա ռա ջին ան գամ կա տար վում 
է Մոսկ վա յում, ժո ղովր դա-հե րո սա կան պլա-
նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն է: Նա նվիր ված է իր 
ան կա խութ յան հա մար Հա յաս տա նի բազ-
մա դար յան պայ քա րի պատ մութ յան է ջե րից 
մե կին:

Ժո ղո վուրդն օ պե րա յի ի րա դար ձութ յուն-
նե րի գլխա վոր գոր ծող ուժն է: Մաս սա յա կան 
տե սա րան նե րը՝ գյու ղա ցի նե րի, ապս տամբ 
ռազ միկ նե րի խմբեր գե րը, ժո ղովր դա կան 
պա րե րը օ պե րա յում նշա նա կա լից տեղ են 
գրա վում: Բայց դրանց հետ միա սին այս տեղ 
կան նաև մեծ հույ զե րով և հ մայ քով օժտ ված 
զուտ լի րի կա կան դրվագ ներ՝ Դա վիթ Բե կի 
հրա ժեշ տը իր հարս նա ցուի՝ Թա մա րի հետ, 
Ս տե փա նոս Շա հում յա նի և ն րա սի րած աղջ-
կա՝ Շու շա նի դուե տը, Շու շա նի, Թա մա րի ու 
նրանց ըն կե րու հի նե րի տե սա րան նե րը:

Ա.Տիգ րան յա նի ե րաժշ տութ յան ներ գոր-
ծութ յան գաղտ նի քը նրա ցայ տուն և ու ժեղ 
ար տա հայտ ված ազ գա յին կո լո րիտն է, նրա 
սերտ կա պը հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր-
գե րի հետ: Թերևս օ պե րա յի լա վա գույն, 
ա մե նա գու նեղ դրվագ նե րը հենց նրանք 
են, որ տեղ այդ կապն ա ռա վել պար զո րոշ է 
դրսևոր վել: Հիաս քանչ է ե րի տա սարդ ռազ-
մի կի եր գը երգ չախմ բի ձայ նակ ցութ յամբ՝ 
վեր ջին գոր ծո ղութ յան մեջ, Սան թու րի եր կու 
եր գե րը: Բո լոր այդ և շատ ու րիշ դրվագ նե-
րում Ա.Տիգ րան յանն ան մի ջա կա նո րեն հեն-
վում է ժո ղովր դա կան ե րաժշ տա կան զա նա-
զան ժան րե րի դա րա վոր տրա դի ցիա նե րի 
վրա, ա շու ղա կան-գու սա նա կան ե ղա նակ նե-
րի վրա:

Կոմ պո զի տո րի մեծ ծա ռա յութ յունն այն է, 
որ նա կա րո ղա ցել է ժո ղովր դա կան եր գե րի 
ին տո նա ցիա ներ ներշն չել նաև օ պե րա յի ռե-
չի տա տիվ նե րին:

Օ պե րա յի գոր ծո ղութ յու նը, ինչ պես ժո-
ղովր դա-հե րո սա կան ժան րին պատ կա նող 
մո նու մեն տալ օ պե րա նե րի մեծ մա սում, տե-
ղի է ու նե նում անշ տապ: Մերթ ընդ մերթ 
նույ նիսկ, հատ կա պես եր րորդ գոր ծո ղութ յու-
նում, այն թերևս չա փից ա վե լի է ար գե լակ-
վում. այս տե ղից էլ ստա տի կութ յան, ձգձգվա-
ծութ յան ո րոշ տպա վո րութ յու նը:

Ներ կա յա ցումն ա ռինք նում է իր ներ դաշ-
նա կութ յամբ, գե ղար վես տա կան ընդ հա նուր 
հղաց ման մտած վա ծութ յամբ»:

Իսկ «Տ րուդ» թեր թի 1956թ. հու նի սի 6- 
հա մա րում դի րի ժոր Ա լեք սանդր Մե լիք-Փա-
շա յա նը գրեց. «Ա.Ս պեն դիար յա նի ան վան 
օ պե րա յի և բա լե տի թատ րո նը իր ներ կա-
յա ցում ներն սկսեց Ա.Տիգ րան յա նի «Դա վիթ 
Բեկ» օ պե րա յով:

«Դա վիթ Բե կը» հղաց ված է հե րո սա կան-
հայ րե նա սի րա կան ժո ղովր դա կան դրա մա յի 
պլա նով:

Օ պե րա յի հիմ նա կան և ո րո շիչ ար ժա-
նիք նե րից մե կը, ան շուշտ, ե րաժշ տութ յան 
հարս տութ յունն է: Այս տեղ, ինչ պես և իր 
ա ռա ջին օ պե րա յում՝ «Ա նու շում», Ա.Տիգ րան-
յանն ի րեն ցույց է տվել որ պես ա կա նա վոր 
մե լո դիստ: Հատ կա պես պետք է նշել, որ նա 
հազ վագ յուտ տա ղան դով է կա րո ղա նում իր 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ միա ձուլ վել հայ ժո-
ղովր դի եր գե րի լա դա յին ին տո նա ցիա նե րին, 
կո լո րի տին և բ նույ թին: Ն րա օ պե րա նե րին 
դա հա ղոր դում է անկրկ նե լի հմայք:

«Դա վիթ Բե կում» շատ են պոե տիկ 
ա րիա նե րը, գե ղե ցիկ խմբեր գե րը, որ չա փա-
զանց բազ մա զան են ի րենց ռիթ մով, դի նա մի-
կա յով և տ րա մադ րութ յամբ՝ մերթ քա ջա րի, 
մերթ սրտա լի, մերթ կո չա կան-մար տա կան: 
Ժո ղովր դա կան մաս սա նե րի՝ օ պե րա յի կո-
լեկ տիվ հե րո սի կեր պա րը կոմ պո զի տո րից 
պա հան ջել է ստեղ ծա գոր ծա կան մաք սի մալ 
լա րում: Ուս տի ա ռանձ նա պես ու րա խա լի է 
ընդգ ծել, որ նրա հենց ո գե շունչ խմբեր գերն 
են ա ռա վել հա ջող վել, քա նի որ վեր ջին հաշ-
վով դրանք են ո րո շում այս ստեղ ծա գո ծութ-
յան գա ղա փա րա կան և գե ղար վես տա կան 
նշա նա կութ յու նը:

Ներ կա յաց ման ե րաժշ տա կան մա սը մեծ 
բարձ րութ յան վրա է: Եր բեք չձգտե լով գե-
ղար վես տա կան ինք նան պա տակ է ֆեկտ նե-
րի, նա գե րա զանց է զգում ծա վալ վող ի րա-
դար ձութ յուն նե րի տեմ պը և ար վես տա գե տի 
իր անս խալ ին տուի ցիա յով ստեղ ծում է բարդ 
պար տիա նե րի ամ բողջ դի նա միկ գի ծը»:

Այս պի սով՝ «Դա վիթ Բեկ» օ պե րա յի գլխա-
վոր գոր ծող հեոս ներն են Դա վիթ Բե կը, իշ-
խան Ս տե փա նոս Շա հում յա նը, գեղ ջուկ 
ռազ միկ Սան թուր ւը, Շա հում յա նի հարս նա-
ցուն՝ Մե լի քի դուստր Շու շա նը, ինչ պես նաև 
Ֆա թա լի հա նը և ու րա ցող Մե լի քը՝ բա ցա սա-
կան հե րոս նե րը: Վ րա ցի նե րը ներ կա յաց ված 
են հան ձին Վախ թանգ թա գա վո րի, պա լա-
տա կան վեր նա խա վի, զին վո րա կան նե րի և 
Թա մա րի, ով Դա վիթ Բե կի հարս նա ցուն է:

Օ պե րա յի հիմ նա կան գա ղա փա րը՝ Հայ-
րե նի քի ա զա տագր ման հա մար պայ քա-
րի թե ման է: Մեծ հայ րե նա սի րութ յամբ է 
ներծծ ված օ պե րա յի յու րա քանչ յուր է ջը: Դա 
դրսևոր վում է ինչ պես բազ մա թիվ ու բազ-
մաբ նույթ խմբեր գա յին տե սա րան նե րում՝ 
հաղ թա նա կով ա վարտ վող ռազ մի տե սա-
րան նե րում և օ տա րերկր յա զավ թիչ նե րի ու 
հայ րե նի քի դա վա ճան նե րի հան դեպ ա տե-
լութ յամբ լցված տե սա րան նե րում, այն պես էլ 
մե նա կա տար հա մար նե րում և ան սամբլ նե-
րում՝ Դա վիթ Բե կի ա րիա նե րում, Սան թու րի 
եր գե րում, Շու շա նի քնա րա կա նութ յան մեջ:

Հայ րե նա սի րութ յան գա ղա փա րը սեր տո-
րեն շաղ կապ ված է մի կողմից՝ ժո ղո վուրդ-
նե րի՝ վրաց և ռուս, բա րե կա մութ յան գա-
ղա փա րի հետ, ո րը դրսևոր վում է ինչ պես 
սյու ժե տա յին-դրա մա տուր գիա կան ա ռու մով, 
այն պես էլ «վրա ցա կան գոր ծո ղութ յան» ներ-
կա յաց մամբ, մյուս կող մից՝ քնա րա կան գծի 
հետ, ո րը դրսևոր վում է ինչ պես Շա հում յա-
նի և Շու շա նի, Դա վիթ Բե կի և Թա մա րի սի-
րո մեջ, այն պես էլ Հայ րե նի քի՝ որ պես հա րա-
զատ մոր հան դեպ վե րա բեր մուն քով. «Մայր 
Հա յաս տան», «Օ իմ չքնաղ հայ րե նիք»:

Այս ա մենն էլ պայ մա նա վո րե ցին օ պե րա-
յի ժան րա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ 
Ու քա նի որ հայ րե նա սի րա կան գա ղա փա-
րի մարմ նա վոր ման խո րութ յամբ և ժո ղովր-
դի կյան քի ցու ցադր ման մասշ տա բով սա 
հսկա յա կան է պի կա կան-հե րո սա կան կտավ 
է, հետ ևա բար՝ մեծ տեղ են զբա ղեց նում 
խմբեր գա յին ու մաս սա յա կան տե սա րան-
նե րը, ո րոնք, ըստ Գ.Տիգ րա նո վի, օ պե րա յին 
հա ղոր դում են օ րա տո րիա յի գծեր:

Օ պե րա յի կենտ րո նում ա զա տա սեր, հա-
մար ձակ, Հայ րե նի քին ինք նա մո ռաց նվիր-
ված հայ ժո ղովր դի կեր պարն է, որն էլ հենց 
գլխա վոր գա ղա փա րի կրողն է և ողջ դրա մա-
տուր գիա յի շար ժիչ ու ժը: Ժո ղովր դի ե րաժշ-
տա կան կեր պա րի բա ցա հայտ ման գոր ծում 
մեծ դեր են կա տա րում տա րաբ նույթ խմբեր-
գե րը, ո րոնք կար ևոր տեղ են գրա վում ինչ-
պես էքս պո զի ցիա յում (1-ին գոր ծո ղութ յուն), 
գոր ծո ղութ յան զար գաց ման ըն թաց քում և 
կուլ մի նա ցիա նե րում (3-րդ գոր ծո ղութ յուն), 
ֆի նա լում (4-րդ գոր ծո ղութ յուն): Մեծ մա-
սամբ հենց խմբեր գերն են եզ րա փա կում 
յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յու նը՝ դառ նա լով 
տվյալ գոր ծո ղութ յան կամ տե սա րա նի ի մաս-
տա յին եզ րա հան գում:

Հայ ժո ղովր դի կո լեկ տիվ կեր պա րի կող-
քին օ պե րա յում կար ևոր նշա նա կութ յուն 
ու նեն ժո ղովր դա կան հե րոս նե րի ան հա տա-
կան կեր պար նե րը, ո րոնք բա ցա հայ տում 
են ժո ղովր դի կեր պա րը տար բեր կող մե րից: 
Ն րանց ին տո նա ցիոն լե զուն ան քակ տե լիո-
րեն կապ ված է ժո ղովր դի լեզ վի հետ: Ողջ 
օ պե րա յի ըն թաց քում, որ պես մի ջան ցիկ կեր-
պար, կա պե լով բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
անց նում է գեղ ջուկ Սան թու րի կեր պա րը: Սա 
իս կա կան ժո ղովր դա կան հե րոս է, անմ նա-
ցորդ նվիր ված հայ րե նի քին, տա ղան դա վոր 
եր գիչ-ա շուղ, ո րը ոգ ևո րում է ժո ղովր դին ել-
նել պայ քա րի: Սան թու րին բնո րոշ է եր գա յին, 
մե ղե դա յին ե րաժշ տութ յու նը, որն իր մեջ նե-
րա ռում է հայ գեղջ կա կան ու ա շու ղա կան եր-
գի բնո րոշ ին տո նա ցիոն և ժան րա յին ա ռա-
նաձ նա հատ կութ յուն նե րը:

«Դա վիթ Բեկ» օ պե րան, ինչ պես և «Ա նու-
շը», կա րե լի է ան վա նել օ պե րա-երգ, և ոչ 
միայն այն պատ ճա ռով, որ նրա նում մեծ տեղ 
են գրա վում եր գա յին ձևե րը, այլև այն պատ-
ճա ռով, որ նրա ողջ ե րաժշ տա կան կտա վը 
ներծծ ված է ժո ղովր դա կան եր գայ նութ յան 
տա րեր քով: Ել նե լով եր գից, կոմ պո զի տորն 
ստեղ ծում է ա ռա վել ծա վա լուն մե նա կա-
տար, ան սամբ լա յին և խմ բեր գա յին ձևեր: 
Սա ա ռա վել ցայ տուն դրսևոր վում է Սան թու-

րի ե րաժշ տա կան կեր պա րում:
Օ պե րա յում Ա.Տիգ րան յանն օգ տա գոր-

ծել է մի կող մից՝ հայ ժո ղովր դա կան եր գե րի 
մե ղե դի ներ՝ «Մայ րիկ» 1-ին գոր ծո ղութ յու նից 
գե րի նե րի խմբեր գում, «Ա լագ յազ սարն ամ-
պե լա» մար տի սիմ ֆո նիկ պատ կե րի վեր-
ջում, «Շա խով, շու հով, իմ յարս» «Հայ թա-
նա կի» լայթ մո տի վում, ինչ պես նաև «Բա րի 
գե ղե ցիկ» և «Զարթ նիր, իմ նա զե լի», մյուս 
կող մից՝ Պաղ դա սար Դ պի րի «Ի ննջմա նեդ 
ար քա յա կան» և Եկ մալ յա նի «Նո րահ րաշ» 
մե ղե դի նե րը, Չու խաճ յա նի «Զեյ թուն ցի նե րի 
քայ լեր գի», ռու սա կան և մի շարք վրա ցա-
կան մո տիվ ներ:

Ա․ Տիգ րան յանն օ պե րա յում պար սիկ նե-
րի ե րաժշ տա կան բնու թագ րի հա մար կի րա-
ռել է «Պարս կա կան քայ լերգ»: Ն կա տենք, որ 
«Պարս կա կան քայ լեր գի» ա ռա ջին կի րա ռու-
մը հայ դա սա կան ե րաժշ տութ յան մեջ կապ-
վում է Տիգ րան Չու խաճ յա նի ան վան հետ: 
Ն րա սիմ ֆո նիկ ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ 
կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում սիմ ֆո նիկ նվա-
գախմ բի հա մար գրված «Մեծ պարս կա կան 
քայ լեր գը», ո րը, ցա վոք, այ սօր չի կա տար-
վում և ան ծա նոթ է ունկնդ րին:

Սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար գրված 
հա ջորդ հայ կա կան «Պարս կա կան քայ լեր-
գի» հե ղի նակն է Ա լեք սանդր Ս պեն դիար յա-
նը: «Ալ մաստ» օ պե րա յում պար սից զոր քի 
կեր պա րի ե րաժշ տա կան կար ևո րա գույն 
բնու թա գի րը հենց «Պարս կա կան քայ լերգն» 
է 1-ին գոր ծո ղութ յու նից, ո րի հնչյուն նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ զո րա պետ նե րը մեկ նում են 
ռազ մի դաշտ:

Հայ դա սա կան ե րաժշ տութ յան մեջ 
«Պարս կա կան քայ լեր գի» մյուս կի րա ռու մը 
հան դի պում ենք Ար մեն Տիգ րան յա նի «Դա-
վիթ Բեկ» օ պե րա յի ա ռա ջին գոր ծո ղութ յան 
երկ րորդ պատ կե րում: Այս տեղ, ի տար բե-
րութ յուն նա խորդ սիմ ֆո նիկ «Պարս կա կան 
քայ լեր գե րի», քայ լեր գի ին տո նա ցիա նե րը 
ներ թա փան ցում են նաև ա րա կան երգ-
չախմ բի եր գա մաս (ա ռա ջին գոր ծո ղութ յան 
երկ րորդ պատ կե րի՝ Խա նի ամ րո ցի առջև 
հրա պա րա կի տե սա րա նի սկիզբ)՝ դառ նա-
լով պար սիկ նե րին բնու թագ րող լայթ մո տիվ: 
Լայթ մո տիվն օժտ ված է մի ջան ցիկ զար գաց-
մամբ՝ հան դի պում է նաև եր րորդ գոր ծո ղութ-
յան եր րորդ պատ կե րում՝ զնդա նում, Շու շա-
նի ա րիա յից ան մի ջա պես հե տո:

Հա վարտ շա րադ րան քի՝ ու զում եմ մեջ 
բե րել մի պա տա ռիկ «Սո վե տա կան Հա յաս-
տան» օ րա թեր թի 1956թ. ապ րի լի 1-ի հա-
մա րում տպագր ված Հ րաչ յա Քո չա րի հոդ-
վա ծից․ «Պատ մա կան Սի սա կան գա վա ռի 
քա ջա րի զա վակ նե րի խի զախ ընդվ զում ներն 
օ տա րերկր յա բռնա կա լութ յան դեմ, նրանց 
փա ռա վոր հաղ թա նակ նե րը, Դա վիթ Ս յու նե-
ցու հե րո սա կան կեր պա րը եր կու դար և ե րեք 
տաս նամ յակ շա րու նակ ո գեշն չել են մեր ժո-
ղովր դին, նրա պատ մա բան նե րին ու գրող նե-
րին, դար ձել ա վան դա կան զրույց ու լե գենդ 
և ա հա դար ձան երգ ու ե րաժշ տութ յուն, 
վա ղուց պատ մութ յան փոխ ված մար դիկ ու 
նրանց գոր ծե րը վե րա կեն դա նա ցան սո վե-
տա կան օ պե րա յի բե մի վրա:

Մենք միայն կա րող ենք հայտ նել մեր 
տպա վո րութ յուն նե րը և այն ան մի ջա կան 
ներ գոր ծութ յու նը, որ ու նե նում է «Դա վիթ 
Բեկ» օ պե րան ունկն դիր նե րի վրա:

Մեծ է այդ ներ գոր ծութ յու նը: Նա հա-
րու ցում է հայ րե նա սի րա կան զգա ցում ներ, 
ներշն չում բարձր, փո թոր կուն տրա մադ-
րութ յուն, ջեր մաց նում է լսո ղի սիր տը, ծնում 
է մտքեր ու խո հեր, լցնում հո գիդ հմա յիչ 
հնչյուն նե րով: Այն պի սի գործ չէ դա, երբ 
ունկն դի րը նստում է ու լա րում ի րեն՝ զգա լու 
ինչ-որ գե ղեց կութ յուն ներ, որ դժվար է լի նում 
ըն կա լել ու մտա ծում. «Գու ցե չեմ հաս կա նում 
ես, գու ցե կա ինչ-որ վեհ բան, որ չի հաս նում 
ինձ»...

«Դա վիթ Բե կը» ըն կա լե լի կլի նի բո լո-
րի հա մար: Մեր մե ծա տա ղանդ ե րա ժիշտ 
Ար մեն Տիգ րան յա նի այս օ պե րան բարդ է՝ 
ա ռանց խճո ղում նե րի և պարզ՝ ա ռանց պար-
զու նա կութ յան: Այն ժո ղովր դա կան-ազ գա յին 
օ պե րա է, ո րի ե րաժշ տութ յու նը մատ չե լի 
կդառ նա աշ խա տա վոր նե րի ու մտա վո րա-
կա նութ յան լայն խա վե րի հա մար»:

Այս պի սով՝ շնոր հիվ հայ մեծ զո րա վար 
Դա վիթ Բե կի սխրանք նե րի՝ հայ ե րաժշ տա-
կան թատ րո նը հարս տա ցավ ևս մեկ ան գին 
գո հա րով՝ Ար մեն Տիգ րան յա նի հա մա նուն 
օ պե րա յով, ո րը կար ևոր հանգր վան դար ձավ 
հայ օ պե րա յին ար վես տի պատ մութ յան մեջ:

 



32 ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.     6

Ա. Տիգրանյանի «Դավիթ բեկ» օպերայի 
ձևավորումը եվ դրվագներ օպերայից

Մարտիրոս Սարյան, Ա. Տիգրանյանի «Դավիթ 
Բեկ» օպերայի ձևավորման էսքիզ, 1956թ., 
կտավ, յուղաներկ, 45x75սմ

«ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ» ՕՊԵՐԱ
Երաժշտությունն ու լիբրետոն՝
ԱՐՄԵՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ։

Ըստ Րաֆֆու համանուն վեպի։ 
Կոմպոզիտորի մահից հետո օպերան 
ավարտել են Լևոն Խոջա-Էյնաթովը (նաև 
գործիքավորել է), Գ. Բուդաղյանը, լիբրետոն 
մշակել է Ա. Տեր-Հովհաննեսյանը:

«Դա վիթ Բեկ»-ում գեղ ջուկ Սան թու րի՝ ա շուղ-
ռազ մի կի կեր պա րը մեծ հա ջո ղութ յամբ 
կեր տեց Ա վագ Պետ րոս յա նը: Նա ան կեղծ 
զգաց մուն քայ նութ յամբ կա տա րեց իս կա կան 
ժո ղովր դա կան ին տո նա ցիա նե րով ներ թա-
փանց ված «Հո րո վե լը» և «Հեյ թուխպ ամ պեր, 
հով ա րեք» քնա րա կան եր գը՝ ա ռա ջին գոր-
ծո ղութ յու նից, ա շու ղա կան ո ճով ստեղծ ված 
եր գը` եր րորդ գոր ծո ղութ յան ա ռա ջին պատ կե-
րից և, վեր ջա պես, մա հա ռա ջի եր գը` եր րորդ 
գոր ծո ղութ յան չոր րորդ պատ կե րից:
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ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի բե կում նա-
յին օ րե րին, 1943թ. էկ րան է բարձ րա-
նում Հա մո Բեկ նա զար յա նի հայ րե նա սի-
րա կան է պի կա կան կի նոկ տա վը` «Դա-
վիթ Բեկ» ֆիլ մը՝ ըստ Րաֆ ֆու հա մա-
նուն վե պի:

Պ արս կա կան խա նե րի և թուր քա կան 
նվա ճող նե րի դեմ հայ ժո ղովր դի 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի ա ռաջ-

նորդ, իշ խա նա կան տոհ մից սե րող Դա վիթ 
Բե կի գլխա վո րած ապս տամ բութ յան արդ-
յուն քում Ար ևել յան Հա յաս տա նից քշվե ցին 
զավ թիչ նե րը, իսկ զո րա վա րի ծննդա վայր 
Ս յու նի քում վե րա կանգն վեց հայ կա կան իշ-
խա նութ յու նը: Հա յոց զին ված պայ քարն 
ա ռանձ նա պես ա վե լի մեծ ոգ ևո րութ յամբ ըն-
թա ցավ, երբ գոր ծի դրվեց Հա յաս տա նը նաև 
Ռու սաս տա նի օգ նութ յամբ ա զա տագ րե լու` 
Իս րա յել Օ րու ծրա գի րը: Հայ րե նի քը փրկե լու 
ա ռա քե լութ յամբ Վ րաս տա նից վե րա դար ձած 
Դա վիթ Բե կը կա րո ղա ցավ սան ձա հա րել և 
միա վո րել տե ղի մե լիք նե րին` իշ խան նե րին 
ու ի րենց զո րախմ բե րին, բա ցա ռութ յամբ 
ո րոշ դա վա ճան նե րի, ինչ պես օ րի նակ, մե-
լիք Ֆ րանգ յուլն է... Այդ պի սով, ազ նիվ ու հայ-
րե նա սեր հա յոր դի նե րի միաց յալ պայ քա րը 
պսակ վեց հաղ թա նա կով: Այս ա մենն է պատ-
կեր ված Հա մո Բեկ նա զար յա նի լայ նակ տավ 
պատ մա կան ֆիլ մում, որ հե րո սա կան է պոս 
է հի շեց նում:

1940-ա կան նե րը քաղ ցի և զր կան քի 
տա րի ներ էին, պա տե րազ մա կան դժվա րին 

տա րի ներ: Սա կայն չնա յած այդ դժվա րութ-
յուն նե րին, գեր մա նա կան նա ցիստ նե րի դեմ 
պայ քա րում ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան 
ո գին բարձ րաց նե լու նպա տա կով Խորհր-
դա յին Միութ յու նում նկար վում են ֆիլ մեր` 
նվիր ված խո շոր պատ մա կան դեմ քե րի, մեծ 
զո րա վար նե րի: Եվ այդ շար քում ա ռանձ նա-
հա տուկ տեղ ու նե ցավ «Դա վիթ Բեկ» հե րո-
սա պա տու մը:

Հայ մեծ վի պա սա նի ընդգր կուն, պատ-
մա փի լի սո փա յա կան բազ մա շեր տութ յամբ 
աչ քի ընկ նող վե պը պա տա հա կան չէր, որ 
գրա վել էր հայ կի նո յի նա հա պե տին: «Զո-
րա վար Դա վիթ Բե կը մարմ նա վո րել է հայ 
ժո ղովր դի լա վա գույն ձգտում նե րը: Նա խի-
զա խո րեն մար տահ րա վեր է նե տել օ տար 
նվա ճող նե րին և ողջ կյան քում անն կուն պայ-
քա րել իր ազ գի ա զա տութ յան ու եր ջան կութ-
յան հա մար», – այս պես է ար տա հայտ վել ռե-
ժի սորն իր հու շե րում (Տես` «Записки актера 
и кинорежиссера», М., 1965, стр. 222):

Դեռևս պա տե րազ մից ա ռաջ Բեկ նա-
զար յա նը պատ րաստ վում էր լայ նակ տավ 
պատ մա կան ֆիլմ բե մադ րել Տիգ րան Մե-
ծի մա սին, պատ կե րել հե ռա վոր անց յա լում՝ 
մ.թ.ա. I դա րում հայ ժո ղովր դի պայ քա րը 
հին հռո մեա կան զավ թիչ նե րի դեմ: Սա կայն 
այդ դա րաշր ջա նից չէր պահ պան վել նյու-
թա կան ի րա կա նութ յան գրե թե ոչ մի հետք, 
և կի նոս տու դիան նույն պես չու ներ անհ րա-
ժեշտ ռե սուրս ներ: Հե տա գա յում Բեկ նա զար-
յա նը մտա դիր է ե ղել մե ծա ծա վալ կի նոն կար 
ստեղ ծել նաև Վար դան Մա մի կոն յա նի մա-
սին, մա նա վանդ որ, այդ օ րե րին Դե րե նիկ 
Դե միրճ յանն աշ խա տում էր «Վար դա նան-
քի» վրա, ո րը պի տի հիմք ծա ռա յեր ֆիլ մի 
հա մար: Ռե ժի սո րի այս մտահ ղա ցումն էլ չի 
ի րա կա նա ցել:

Հա յոց պատ մութ յան փա ռա պանծ ազ-
գա յին հե րոս նե րից մե կի` խո շո րա գույն ռազ-
մա կան գոր ծիչ Դա վիթ Բե կի դա րաշր ջա նը 
XVIII դա րի ա ռա ջին քա ռորդն էր: Այդ ժա-
մա նակ ներն ան հա մե մատ մոտ էին «պատ-
մա կան բնա պատ կե րի» էկ րա նա յին վե րար-
տադր ման ա ռու մով, ին չին և ձեռ նա մուխ 
ե ղավ Բեկ նա զար յա նը:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի օ րերն 
էին: Տ ղա մարդ կանց մեծ մա սը մեկ նել էր 
ռազ մա ճա կատ: Մե ծա մասշ տաբ զանգ-
վա ծա յին տե սա րան նե րով ֆիլ մի նկա րա-
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հա նումն այդ օ րե րին ուղ ղա կի 
անհ նար էր թվում փոք րիկ Հա-
յաս տա նում: Եվ այն ստեղծ վում 
է Եր ևա նի հա սա րա կայ նութ յան` 
գրող նե րի, նկա րիչ նե րի, պատ-
մա բան նե րի ցու ցա բե րած մեծ 
հե տաքրք րութ յան և մաս նակ-
ցութ յան մթնո լոր տում: Ներգ-
րավ վում են հեծ յալ ոս տի կա-
նութ յու նը և զո րա մա սե րը: 
Կա ռուց վում են ահ ռե լի դե կո-
րա ցիա ներ: Ֆիլ մի պատ մա կան 
խորհր դա տու, այդ օ րե րին Լե-
նինգ րա դից Հա յաս տան է վա-
կուաց ված, հայ ա կա նա վոր 
ար ևե լա գետ, հնա գետ, ԽՍՀՄ 
ԳԱ ա կա դե մի կոս Հով սեփ Օր-
բե լու և գլ խա վոր նկա րիչ Մի քա-
յել Ա րուտչ յա նի, ինչ պես և մ յուս 
նկա րիչ նե րի, դի մա հար դար նե րի 
ջան քե րի շնոր հիվ հա ջող վում է 
ճշտութ յամբ վե րա կանգ նել այդ 
դա րաշր ջա նի ին տե րիե րը, կա-
հա վո րան քը, կա նա ցի և իշ խա-
նա կան զգեստ նե րը, հատ կա-
պես, ռազ միկ նե րի հա գուստն 
ու զեն քը: Կի նոն կա րի կա յաց-
մանն իր խոր հուրդ նե րով շատ 
է օգ նում կի նո գետ, ար վես տա-
բան Գ րի գոր Չա խիր յա նը, ո րի 
ա նու նը` որ պես ֆիլ մի խմբա-
գիր, Բեկ նա զար յանն ա ռա ջին 
ան գամ սո վե տա կան կի նո յի 
պատ մութ յան մեջ գրում է ֆիլ-
մի լու սագ րե րում: Դ րա նից հե տո 
ֆիլ մի խմբագ րի մաս նա գի տութ-
յունն ամ րապնդ վում է և դառ-
նում ա վան դա կան:

Ֆիլ մի կե սից ա վե լին հան դի-
սա ցող նա տու րա յին` բա ցօթ յա 
նկա րա հա նում նե րը, այ սինքն` 
«պատ մա կան բնա պատ կե րի» 
ստեղ ծումն ի րա կա նաց նում է 
ռե ժի սո րի եղ բայ րը` օ պե րա տոր 
Գա րուշ Բեկ նա զար յա նը: Հայ-
կա կան ճար տա րա պե տութ յան 
կո թող նե րը և Ս յու նի քի լեռ նա յին 
խստա դեմ բնան կա րը նա նկա-
րա հա նում է ո ճա կան միաս նութ-
յան մեջ, ին չը մե ծա պես նպաս-
տում է պատ մա կան մթնո լոր տի 
վե րա կերտ մա նը: Նույ նիսկ լու-
սա վո րութ յան սար քա վո րում-

նե րի պա կա սը չի խան գա րում, 
որ ար տա հայ տիչ պատ կեր վեն 
թշնա մու ջո կա տի վրա հար ձա-
կու մը գի շե րով, բեր դա պարս պի 
գրո հու մը քա ղա քի ա զա տագր-
ման հա մար: Մեծ վար պե-
տութ յամբ են բե մադր վում ու 
նկա րա հան վում մար տա կան 
զանգ վա ծա յին տե սա րան նե րը: 
Այդ հար ցում Բեկ նա զար յա նին 
օգ նում են նաև ռե ժի սոր ներ 
Ա մա սի Մար տի րոս յա նը և Յա-
կով Դու կո րը: Ֆիլմն ապ շեց նում 
և հիաց նում է մինչ օրս:

Պա վի լիո նա յին` տա ղավա-
րա յին նկա րա հա նում նե րը 
հմտու թ յամբ ի րա կա նաց նում է 
Դմիտ րի Ֆելդ մա նը: Հայ կա կան 
ե կե ղե ցու ներ սում, իշ խա նա կան 
պա լա տում նրա նկա րա հա նած 
տե սա րան նե րը` խո շոր պլան նե-
րը, ընտ րած լու սա վո րութ յունն 
ու դի տանկ յուն նե րը, կադ րե-
րի կոմ պո զի ցիան դա սա կան, 
ա կա դե միա կան մա կար դակ են 
հա ղոր դում ֆիլ մին: Պատ կե-
րա կար գին խիստ հա մա հունչ 
ե րաժշ տութ յու նը գրում է կոմ պո-
զի տոր Ա շոտ Սաթ յա նը: Եր գե-
րի տեքս տի հե ղի նա կը Ա վե տիք 
Ի սա հակ յանն է:

Դա վիթ Բե կի մո նու մեն տալ 
կեր պա րը մեծ ներ քին մղու մով 
ստեղ ծում է Հ րաչ յա Ներ սիս յա-
նը: Ն րա կեր տած զո րա վա րը 
բռնկուն հայ րե նա սեր է, անձն-
վեր, ա ռա քի նի, մեծ սրտի տեր 
մարդ, բայց ոչ սեն տի մեն տալ, 
այլ` հե ռա տես քա ղա քա կան 
գոր ծիչ և հ մուտ ռազ մա վար: Դա-
վա ճան Մե լիք Ֆ րանգ յու լի բարդ, 
ներ քին պայ քա րի էքսպ րե սիվ 
դրսևո րում նե րով աչ քի ընկ նող 
դե րա կա տար մամբ հան դես է 
գա լիս կեր պա րա նա փո խութ յան 
մեծ վար պետ Ա վետ Ա վե տիս-
յա նը: Եր կու մեծ ար տիստ նե րի 
մարմ նա վո րած հե րոս նե րը մե կը 
մյու սի ան տի պոդն են` հա կա-
պատ կե րը: Գ րա վիչ են նաև Դա-
վիթ Բե կի զի նա կից ներ` իշ խան 

«ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ»
Նկարահանվել է 
1943թ.:
Ռեժիսոր`
Համո Բեկնազարյան
Սցենարի հեղինակ՝ 
Համո Բեկնազարյան
Սաղաթել 
Հարությունյան
Յակով Դուկոր
Վլադիմիր Սոլովյով
Գլ. դերերում՝ 
Հրաչյա Ներսիսյան, 
Դավիթ Մալյան, 
Ավետ Ավետիսյան
Օպերատոր՝
Գարուշ 
Բեկնազարյան 
Դմիտրի Ֆելդման
Երաժշտություն՝ 
Աշոտ Սաթյան:
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«ՀՈՒՍՈ ԱՍՏՂ», կինովեպ Դավիթ 
Բեկի և Մխիթար Սպարապետի 
առաջնորդությամբ Սյունիքի ազգային-
ազատագրական պայքարի մասին (18-րդ 
դար)։ Այն բաղկացած է երկու սերիայից՝ 
«Դավիթ Բեկ» և «Մխիթար Սպարապետ»։

Նկարահանվել է 1978թ.
Ռեժիսոր՝ 
Էդմոնդ Քեոսայան
Սցենարի հեղինակներ՝
Ս. Խանզադյան,
Կ. Իսաև
Գլ. դերերում՝
Արմեն Ջիգարխանյան, 
Էդիշեր Մաղալաշվիլի
Օպերատոր`
Միխաիլ Արդաբևսկի
Երաժշտություն` Էդգար 
Հովհաննիսյան:

Ս տե փա նոս Շա հում յա նը, ո րին կեր պա վո րել 
է Դա վիթ Մալ յա նը և հենց բեր դա պարս պի 
դար պաս նե րի մոտ զոհ վող ե րի տա սարդ, 
հմա յիչ հե րոս իշ խան Ման սու րը, ո րին հա-
մո զիչ կեր պով մարմ նա վո րել է պա տա նի 
Ֆ րուն զե Դով լաթ յա նը: Ան մո ռա նա լի են նաև 
դա վա ճան Ֆ րանգ յու լի ա նա ղարտ դստեր` 
Գա յա նեի (Տատ յա նա Մախ մուր յան), նրա 
դա յա կի (Հաս միկ) և շատ այլ դե րա կա տա-
րում ներ: Ֆիլ մում Հ ռո մի պա պի խո րա մանկ 
բա նագ նա ցի ու շագ րավ կեր պա րը ստեղ ծել 
է Հա մո Բեկ նա զար յա նի վա ղե մի գոր ծըն կեր, 
կի նո ռե ժի սոր Ի վան Պե րես տիա նին:

Անդ րա դառ նա լով «Դա վիթ Բեկ» կո թո-
ղա յին պատ մա կան կի նոն կա րի գե ղար վես-
տա կան ար ժա նիք նե րին` հարկ է ընդգ ծել, 
որ իբրև ֆիլ մի ընդ հա նուր կամ սկզբուն քա-
յին կոմ պո զի ցիոն լու ծում աչ քի է ընկ նում 
փո փոխ վող տե սանկ յուն նե րով և պ լան նե-

րով նկա րա հան ված ա ռանց քա յին զանգ-
վա ծա յին տե սա րա նը, որ տեղ մեկ կադ րի 
սահ ման նե րում հա մա տեղ ված, միաս նա-
կան են ներ կա յաց ված հայ ե կե ղե ցին, ժո ղո-
վուր դը և զոր քը` իր զո րա վար Դա վիթ Բե կի 
գլխա վո րութ յամբ: Հի շեց նենք, որ բա վա կան 
շեշտ ված այս կոմ պո զի ցիա յով կադ րե րը բե-
մադր վել և ն կար վել են «ա թեիս տա կան» 
հռչակ ված երկ րում: Ի հար կե, դա հիմ նա վոր-
ված էր պատ մա կան այն ժա մա նա կա հատ-
վա ծով, որ ընդգր կում էր կի նոն կա րը, բայց, 
այ դու հան դերձ, հա մար ձա կութ յուն էր պա-
հան ջում:

Այս հե րո սա պա տու մը, որ տեղ հե ղի նա-
կին հա ջող վել է զու գակ ցել ի րա կան փաս տե-
րը և հո րին ված քը, մեծ հա ջո ղութ յուն է ու նե-
նում ողջ խորհր դա յին երկ րում: Այս ֆիլ մին, 
իբրև Էյ զենշ տեյ նի «Ի վան Ա հեղ» մո նու մեն-
տալ կի նոեր կին նա խոր դած պատ մա կան 
մեծ կտա վի, բարձր գնա հա տա կան է տրված 
ֆրան սիա ցի խո շոր կի նո պատ մա բան Ժորժ 

Սա դու լի «Կի նո յի հա մընդ հա նուր պատ մութ-
յուն» գրքում: Ժա մա նա կին գո վես տա կան 
կար ծիք ներ են տպագր վել նաև Մոսկ վա յի 
«Պ րավ դա» թեր թում, որն այն տա րի նե րին 
խորհր դա յին պե տութ յան ա ռա ջին կար ևո-
րութ յան մա մուլն էր:

Ին քը Բեկ նա զար յա նը, մի կող մից` շատ 
էր սի րում իր այս գոր ծը, մյուս կող մից` հա-
մես տո րեն այն հա մա րում էր լայ նա թափ 
պատ մա կան կի նոկ տա վի լոկ ա ռա ջին աս-
տի ճան:

««Դա վիթ Բեկ»-ում վերս տեղծ ված հե ռա-
վոր ժա մա նակ նե րի պատ մա կան ի րա դար-
ձութ յուն նե րը հրա տապ և ար դիա կան ե ղան: 
Զո րա վա րի եր դու մը ո սո խի կող մից ա նարգ-
ված հայ րե նի քի ա ռաջ` մեռ նել, բայց քշել 
նվա ճող նե րին, ար ձա գան քում էր խորհր-
դա յին ռազ միկ նե րի եր դում նե րին», – գրել է 
ֆիլ մի խմբա գիր Գ րի գոր Չա խիր յա նը (Տես` 
«Большой экран Армении», М., 1971):

Մենք էլ մեր հեր թին հա վե լենք, որ մոտ 

ութ տաս նամ յակ ա ռաջ նկա րա հան ված այս 
կի նոն կարն ա ռա վել քան ար դիա կան է, ցա-
վոք, նաև մեր օ րե րում, ինչ պես որ ար դիա-
կան է Դա վիթ Բե կի մղած պայ քա րի և ան-
վան հետ կապ ված ա մեն ինչ:

* * *

Մեծ զո րա վա րի կեր պա րը ներ կա յաց վել 
է ևս մի պատ մա կան ֆիլ մում` Էդ մոնդ Քեո-
սա յա նի «Հու սո աստղ» կի նոն կա րում, ո րը 
նկարահան վել է 1978 թվա կա նին, ըստ Սե-
րո Խան զադ յա նի «Մ խի թար Ս պա րա պետ» 
վե պի (սցե նա րի հե ղի նակ` Կոնս տան տին 
Ի սաև, օ պե րա տոր` Մի խա յիլ Ար դաբևս կի): 
Ե րաժշ տութ յան հե ղի նակն է կոմ պո զի տոր 
Էդ գար Հով հան նիս յա նը:

Լայ նա թափ այս կի նոկ տա վի ա ռա ջին 
մա սը վեր նագր ված է «Դա վիթ Բեկ», երկ-
րոր դը` «Մ խի թար»: Դա վիթ Բե կի 
դե րը կա տա րել է վրաց դե րա սան 
Է դի շեր Մա ղա լաշ վի լին, Մ խի թար 
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Ս պա րա պե տին մարմ նա վո րել է Ար-
մեն Ջի գար խան յա նը: Ֆիլմն սկսվում 
է Ա րա րատ լե ռան պատ կե րով, որ 

հայտն վում է նախ քան լու սագ րե րը: 
Ս յուն յաց աշ խար հի սրտա գիր հի շեց նող 
բնա պատ կե րը և, ի հար կե, հայ կա կան ճար-
տա րա պե տա կան գո հար նե րը այն տա րա-
ծութ յունն են, որ տեղ ծա վալ վում է գոր ծո-
ղութ յու նը: Ա ռա ջին տե սա րան նե րից մե կը 
ժո ղովր դա կան կյան քի հիա նա լի հա մայ նա-
պատ կեր է` նկա րա հան ված խաչ քա րե րի 
ֆո նին: Եվ այդ տեղ ներ կա յաց վում է ռա-
միկ նե րի ոգ ևո րութ յու նը Մ խի թա րի կեր պա-
րով և ն րա հետ կապ ված հույ սե րը, քան զի 
նա ի րեն ցից մեկն է: Դա վիթ Բե կը, հեն վե լով 
հայ գյու ղա ցի նե րի` աշ խա տա վոր ժո ղովր դի 
վրա, հա մախմ բել ու գլխա վո րել էր Ս յու նի-
քի և Ար ցա խի հա յե րի զին ված պայ քա րը և 
ամ րա ցել Հա լի ձո րում: Նա իր զո րա վար նե-
րից մե կին` ազն վա կան ծա գում չու նե ցող 
Մ խի թա րին, իշ խան է դարձ նում և ս պա րա-
պետ կար գում` ա ռա ջաց նե լով ո րոշ իշ խան-
նե րի դժգո հութ յու նը: Այս պես, հե րո սա կան 
դրվագ ներն ու ղեկց վում են ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ ա ռաջ ե կող գժտութ յուն նե րով, 
երկ պա ռա կութ յուն նե րով...

Ե թե Մ խի թար Ս պա րա պե տը ներ կա յա-
նում է իբրև ու ժեղ կամ քի տեր հայ րե նա սեր, 
սա կայն տեղ-տեղ պոռթ կուն խառն ված քով 
զո րա վար, ա պա Դա վիթ Բե կի մեջ խո սում 
է հան դարտ ա ռաջ նոր դի ի մաս տութ յու նը: 
Մշ տա հար ձակ նենգ թշնա մի նե րով շրջա-
պատ ված երկ րի ու ազ գի ա պա գան կա րող 
է ուր վագծ վել և բ յու րե ղա նալ միայն հա-
մախմբ վա ծութ յան մեջ: «Բարձր յա լի կա մոք 
հնչեց իմ վեր ջին ժա մը: Հե ռա նում եմ բո լո-
րիցդ գոհ: Դուք լաց չլի նեք, թող թույ լե րը լա-
ցեն: Դուք այ սօր ցույց տվե ցիք ձեր զո րութ-
յու նը` ետ մղե ցիք թշնա մուն ձեր միութ յամբ 
և միա բա նութ յամբ: Միա բա նութ յամբ: Կան-
չել եմ իմ վեր ջին խոսքն ա սե լու` ա կանջ 
չդնեք ծան ծա ղա միտ նե րին, ո րոնք կփոր ձեն 
ձեզ մո լո րեց նել: Պի՛նդ բռնեք Ռու սիա յից... 
Ժա մը կհնչի, և մենք կել նենք միաս նա բար` 
մեջք մեջ քի տված...»: Այս պես, Դա վիթ Բե-

կի վեր ջին պատ գա մով և վախ ճա նի տե սա-
րա նով է ա վարտ վում ֆիլ մի ա ռա ջին մա սը: 
Մո նու մեն տալ այդ կադ րե րում, ինչ պես և 
Բեկ նա զար յա նի «Դա վիթ Բեկ»-ում, բնա-
պատ կե րի գրկում միա ձույլ, միաս նա կան են 
ներ կա յաց ված հա յոց զոր քը, աշ խար հա զո րը 
և ե կե ղե ցին:

Հա կա ռակ այն կար ծի քի, թե խորհր-
դա յին տա րի նե րին խոսք լի նել չէր կա րող 
ազ գա յի նի մա սին, 1978-ին, այ սինքն` մեր 
ազ գա յին ա զա տագ րա կան շար ժու մից մեկ 
տաս նամ յակ ա ռաջ նկար ված, «Հայ ֆիլմ» 
և «Մոս ֆիլմ» կի նոս տու դիա նե րի հա մա տեղ 
ար տադ րութ յան, ըն դա մե նը 400 000 ռուբ լի 
բյու ջե ու նե ցող այս լայ նա մասշ տաբ պատ-
մա կան ֆիլ մում պար զա պես մար գա րեա-
կան նշա նա կութ յուն ու նեն մի շարք դրվագ-
ներ ու երկ խո սութ յուն ներ, ինչ պես օ րի նակ` 
«Եր կի րը միայն մշտա կան զոր քով է կան-
գուն, և` մե ծա թիվ ու կա նո նա վոր»: «Բա էլ 
ին չո՛վ հարս տա նանք, ին չո՛վ զար դա րենք 
մեր կա նանց ու աղ ջիկ նե րին: Ա մեն մե կի 
զար դա րան քը մի ողջ գնդի ռո ճիկ է», – ա սում 
է վրդով ված Մ խի թար Ս պա րա պե տը, այ նու-
հետև շա րու նա կում` խո սե լով թշնա մու կող-
մից սպառ նա ցող վտանգ նե րի մա սին՝ «Ե թե 
նրանք գրա վեն Ս յու նիքն ու Ար ցա խը, տա-
պա նա քար կդնեն Հա յոց աշ խար հի վրա»: Ու 
երբ նրան ա ռար կում են, թե` «Բա նակ ցե լու 
մեջ է մեր փրկութ յու նը, հար կա վոր է օս ման-
նե րին ո րոշ բան զի ջել», վեր ջինս բա ցա կան-
չում է. «Զի ջե՞լ: Էդ ի՛նչ ես զի ջե լու: Հո՞ղդ, սա-
րե՞րդ, թե՞ մեր ա զա տութ յու նը...»:

Ապ շե լու բան. այս դրվա գը, ֆիլ մի շատ 
տե սա րան նե րի նման, կար ծես «պատ մա-
կան դե ժավ յու» լի նի, որ դա րե րի ըն թաց քում, 
կե ռի նման, ժա մա նակ առ ժա մա նակ մեր 
գլխա վեր ևում կախ ված լի նե լով, հեր թա կան 
ան գամ հայտն վեց նաև ան կա խութ յան ա ռա-
ջին տա րի նե րին մեզ պար տադր ված ար-
ցախ յան ա զա տա մար տի արդ յուն քում մեր 
հե րոս նե րի ար յան գնով նվաճ ված 1994թ. 
հաղ թա նա կից հե տո:

Այս պի սով, մեզ շա րու նակ հե տապն դող 
այդ պատ մա կան դրվագն ա սես ներ կա յիս 

ի րա կա նութ յան մա սին լի նի նաև: Մինչ դեռ, 
ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ, ա մե նա ծանր մղձա-
վան ջում ան գամ հնա րա վոր չէր պատ կե-
րաց նել, թե ինչ կոր ծա նա րար պա տե րազմ է 
ի րա կա նում նա խա պատ րաստ վում մեր Հայ-
րե նի քի ու մեր ազ գի դեմ, որ պատ մութ յունն 
ա նո ղո քա բար կկրկնվի, ինչն է՛լ ա վե լի պի տի 
ընդգ ծեր Քեո սա յա նի ֆիլ մի և, հատ կա պես, 
մեջ բեր ված հատ ված նե րի ար դիա կա նութ-
յու նը և գո յա բա նա կան կար ևո րութ յու նը մեր 
ազ գա յին գի տակ ցութ յան և պե տա կա նութ-
յան հա մար:

Այն ժա մա նա կի հա մար մեծ վար պե-
տութ յամբ բե մադր ված այս ֆիլ մի պա թո սը 
սա կայն մինչ օրս չի ըն դուն վում ո րոշ խստա-
պա հանջ հան դի սա տես նե րի կող մից: Չեն 
ցան կա նում հաշ վի առ նել ո՛չ ժան րի ա ռանձ-
նա հատ կութ յու նը, ո՛չ թե մա տիկ պատ ճա ռա-
բան վա ծութ յու նը: Պատ րաստ են ըն դու նել 
թե՛ հո լի վուդ յան ֆիլ մե րի տե ղի-ան տե ղի պա-
թոսն ու վե րամ բար ձութ յու նը, թե՛ մեր թա տե-
րա բե մե րում գրե թե սո վո րա կան դար ձած 
գո ռում-գոչ յու նը, միայն թե՝ ո՛չ մեր պատ մա-
կան ող բեր գութ յա նը հա րիր, ֆիլ մում առ կա 
ան տիկ հնչե րան գը:

Դեռևս դպրո ցա կան տա րի նե րին դի տած 
լի նե լով այս ֆիլ մը` հի շում եմ, թե ինչ պես այն 
չէր ըն դուն վում... Հատ կա պես, տա րա կու-
սանք էր ա ռա ջաց րել Ջի գար խան յա նի ընտ-
րութ յու նը Մ խի թար Ս պա րա պե տի դե րա կա-
տար ման հա մար: Ճիշտ է, Շ վար ցե նե գե րը 
դեռ էկ րա նին չէր հայտն վել, բայց հայ հան-
դի սա տե սը սպա սում էր, ա վե լին՝ հա մոզ ված 
էր, որ Ս պա րա պե տը պետք է լի նի ան պայ-
ման բարձ րա հա սակ և հաղ թան դամ: Այն 
փաս տը, որ բարձ րա հա սակ զո րա վար ներ 
պատ մութ յան մեջ գրե թե չեն ե ղել, և Նա պո-
լեո նը դրա վառ օ րի նակն է, իսկ Դը Գո լը` բա-
ցա ռութ յուն, ոչ ոք մտա ծել ու լսել ան գամ չէր 
ու զում: Ինչ վե րա բե րում է Ջի գար խան յա նի 
խա ղին, ա պա մի կողմ դնե լով այն փաս տը, 

որ նրան ան վա նել են «սո վե տա կան Գա բեն» 
և հա մա րում են հա մաշ խար հա յին լա վա-
գույն դե րա սան նե րից մե կը, կար ծում եմ` 
նրա հա մո զիչ, գրե թե որ դիա կան ա պաշ խա-
րան քը Դա վիթ Բե կի մահ վան տե սա րա նում 
և զ գա յա ցունց զուսպ խա ղը ֆիլ մի կուլ մի-
նա ցիոն պա հե րից մե կում, երբ ձին բե րում է 
օս ման յան թուր քե րի ձեռ քով նա հա տակ ված 
Գո հա րի (Ալ լա Թու ման յան) դին, իր ան ճա-
ռե լի լռութ յամբ ու խոր քով` դե րա սա նա կան 
բարձ րար վեստ կա տար ման բա ցա ռիկ օ րի-
նակ նե րից է:

Ա վաղ, մինչ օրս չա փա զանց ար դիա կան 
է այս կի նոն կա րը: Եվ նկա րա հան ման տե-
սանկ յու նից այն պետք է դի տել իր ստեղծ-
ման ժա մա նա կի հա մա տեքս տում, իսկ 
բո վան դա կութ յան ա ռու մով` ներ կա յիս տե-
սանկ յու նից:

Ան շուշտ, մեր մե ծե րին պի տի հի շենք ոչ 
միայն օր հա սա կան պա հե րին: Տվ յալ դեպ-
քում, «մեծ» ա սե լով` պի տի հաս կա նանք 
թե՛ ֆիլ մի ռե ժի սոր Քեո սա յա նին, թե՛ գրա-
կան հիմ քի հե ղի նակ Սե րո Խան զադ յա նին և 
թե՛ գլխա վոր հե րոս նե րին` Դա վիթ Բե կին և 
Մ խի թար Ս պա րա պե տին, նե րառ յալ դե րա-
սան նե րի այն աստ ղա բույ լը, որ հա վաք վել է 
այս մե ծա դիր կի նոկ տա վում: Բա ցի գլխա վոր 
դե րա կա տար նե րից, այս տեղ նկա րա հան վել 
են այն պի սի դե րա սան ներ, ինչ պես Խո րեն 
Աբ րա համ յա նը, Սոս Սարգս յա նը, Էդ գար Էլ-
բակ յա նը, Գուժ Մա նուկ յա նը, Հո վակ Գա լո յա-
նը և այլք: Մե ծա տուն իշ խա նու հի նե րի ան-
մո ռա նա լի կեր պար ներ են ստեղ ծել Լաու րա 
Գ ևորգ յա նը և Ալ լա Թու ման յա նը:

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ դի տե լով և վե-
րաի մաս տա վո րե լով անց յա լի ո րոշ ֆիլ մեր` 
հա մոզ վում ենք, որ դրան ցում կար ևոր ու-
ղերձ ներ կան, ո րոնք մեզ հղել են մեր նախ-
նի նե րը: Եվ այդ ու ղերձ նե րը չպի տի ա նար-
ձա գանք մնան երբ ևէ: 

 

Դավիթ Բեկի բերդը Շինուհայրում
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Ռու սաս տա նի հետ Ար ևել յան Հա յաս-
տա նի միա վոր ման 150-ամ յա կի տո-
նա կա տա րութ յունն ա մե նու րեք վե րած-
վում է հայ և ռուս ժո ղո վուրդ նե րի, մեր 
երկ րի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա-
մութ յան և միաս նութ յան վառ ցույ ցի: 
Բա րե կա մութ յան և եղ բայ րութ յան հու-
զիչ տոն էր հոկ տեմ բե րի 8-ին Կա պա-
նում: Այդ օ րը տո նա կա նո րեն զար դար-
ված քա ղաքն արթ նա ցավ վաղ: Ա մե-
նու րեք հա րա զատ կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յա նը, հայ րե նի քին, ժո ղո-
վուրդ նե րի բա րե կա մութ յանն ուղղ ված 
ե րախ տա գի տա կան խոս քեր են՝ գրված 
կար միր պաս տառ նե րի վրա և փակց-
ված աչ քի ընկ նող տե ղե րում:

Տ ո նա կան տրա մադ րութ յամբ էին հա-
մակ ված բո լո րը՝ լեռ նա գործն ու շի նա-
րա րը, գյու ղատն տե սութ յան աշ խա-

տող նե րը, մտա վո րա կան նե րը:
Ժա մը տասն մեկն է: Այս տար վա հոկ տեմ-

բե րի ար ևը ջերմ է, և կար ծես այդ ջեր մութ-
յու նը բա րե կա մութ յունն է բե րել: Տո նա կան 
կեց ված քով ու տրա մադ րութ յամբ բազ մութ-
յու նը քա ղա քի կենտ րո նա կան կա մր ջի վրա է, 
դրան մեր ձա կա հրա պա րակ նե րում, շա տե-
րի ձեռ քին կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան 
և սո վե տա կան կա ռա վա րութ յան ղե կա վար-
նե րի նկար ներ, այլ դրոշ ներ, տրանս պա-
րանտ ներ են: «Բեր դա կա մուր ջը» Ող ջի 
գե տով դե պի Դա վիթ Բե կի «ամ րոց» է անց-
կաց նում նրա քա ջե րին, ո րոնք վե րա դար ձել 
են մար տի դաշ տից՝ հաղ թե լով օս ման յան 
թուր քե րին... Ն րանց ա ռաջ նոր դում է հաղ-
թա հա սակ զո րա պետ Դա վիթ Բե կը՝ հե ծած 
ձին: Դի տե լով «Բեր դա կա մուր ջը», քա ջե րի 
քան դակ նե րը, զո րա պե տի հու շար ձա նը, մի 
պահ վե րապ րում ենք այն ա մե նը, ինչ պատ-
մութ յու նը, մեծ վի պա սան Րաֆ ֆին տվել են 
մեզ՝ Ս յու նի քի ա զա տագ րա կան շարժ ման 
կազ մա կեր պիչ ու ղե կա վար, մեծ զո րա վար 

Դա վիթ Բե կի մա սին:
Այդ տեղ էին հա վաք վել Ղա փան քա ղա քի 

և շր ջա նի հա զա րա վոր աշ խա տա վոր ներ, 
հյու րեր Եր ևան քա ղա քից, Գո րի սի, Սի սիա-
նի, Մեղ րու, հար ևան Ադր. ՍՍՀ Կու բաթ լիի 
շրջան նե րից:

Տ րի բու նա յում են ՀԿԿ կենտ կո մի երկ րորդ 
քար տու ղար Պ.Ա նի սի մո վը, Հայ կա կան ՍՍՀ 
Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի տե ղա-
կալ Կ.Ղամ բար յա նը, Ղա փա նի կուսշրջ կո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար Ռ. Մի նաս յա նը, Գո րի-
սի կուսշրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Ա.Հա-

րութ յուն յա նը, Սի սիա նի կուսշրջ կո մի ա ռա-
ջին քար տու ղար Կ.Հով հան նիս յա նը, Մեղ րու 
կուսշրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Յու.Ա ռա-
քել յա նը, Կու բաթ լիի կուսշրջ կո մի ա ռա ջին 
քար տու ղար Մ.Ռուս տա մո վան, հայ կա կան 
ՍՍՀ կի նե մա տոգ րա ֆիա յի պե տա կան կո-
մի տեի նա խա գահ Գ.Հայր յա նը, սո վե տա-
հայ ան վա նի գրող ներ Սե րո Խան զադ յա նը, 
Սու րեն Այ վազ յա նը, ՀՍՍՀ գու նա վոր մե տա-
լուր գիա յի վար չութ յան պետ Ֆ.Պետ րոս յա նը, 
ՀՍՍՀ լեռ նա տեխ նի կա կան հսկո ղութ յան պե-
տա կան կո մի տեի նա խա գահ Գ.Գաս պար-
յա նը, ՀՍՍՀ մի նիստր նե րի խորհր դի նավ-
թամ թերք նե րի մա տա կա րար ման գլխա վոր 
վար չութ յան պետ Բ.Հա րութ յուն յա նը, «Սո-
վե տա կան գրող» հրա տա րակ չութ յան ա վագ 
խմբա գիր, գրող Ս.Ու մառ յա նը, «Սո վե տա-
կան Հա յաս տան» թեր թի խմբագ րի տե ղա-

կալ Շ.Ա վե տիս յա նը, շրջա նի կու սակ ցա կան, 
սո վե տա կան, տնտե սա կան աշ խա տող ներ, 
ար տադ րութ յան ա ռա ջա վոր ներ, Հայ րե նա-
կան մեծ պա տե րազ մի և աշ խա տան քի վե-
տե րան ներ:

Ղա փա նի շրջա նի և քա ղա քի աշ խա տա-
վոր նե րի բազ մա մարդ մի տին գը բա ցում է 
ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րի Ղա փա նի 
քա ղա քա յին սո վե տի գործ կո մի նա խա գահ 
Ա.Գաս պար յա նը: Հան դի սա վո րութ յամբ` 
ար տադ րութ յան ան վա նի մարդ կանց ու ղեկ-
ցութ յամբ, դե պի հու շար ձան կո թո ղի հա-

մա լիր տա նող մուտ քի կար միր ժա պա վե նը 
կտրում է ՀԿԿ Ղա փա նի շրջկո մի ա ռա ջին 
քար տու ղար Ռ.Մի նաս յա նը: Ս պի տակ պաս-
տա ռը իջ նում է հսկա հու շար ձա նից: Հառ-
նում է բա զալ տե բարձր պատ վան դա նի վրա 
դրված հո յա կերտ, պղնձա ձույլ հու շար ձան-
կո թո ղը՝ մեծ զո րա վար Դա վիթ Բե կը՝ հե ծած 
նժույ գը: Լս վում են բեր դա զան գի ղո ղանջ նե-
րը...

Մի տին գի բազ մա հա զար մաս նա կից նե-
րը բուռն ծա փե րով և ու րախ բա ցա կան չութ-
յուն նե րով են դի մա վո րում բա ցու մը, դե պի 
եր կինք են բարձ րա նում գույնզ գույն «օ դա-
պա րիկ ներ», թռչում՝ ա ղավ նի ներ:

Հան դես գա լով մի տին գում՝ ՀԿԿ Ղա փա-
նի կուսշրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Ռ.Մի-
նաս յա նը ա սաց.

– Սո վե տա կան Հա յաս տա նի աշ խա տա-

վոր նե րը, ամ բողջ հայ ժո ղո վուր դը մե ծա-
գույն խան դա վա ռութ յան պայ ման նե րում 
այս օ րե րին հան դի սա վո րութ յամբ նշում են 
Ռու սաս տա նի հետ Ար ևել յան Հա յաս տա-
նի միա վոր ման 150-ամ յա կը: Այ նու հետև Ռ. 
Մի նաս յա նը խո սում է ՌՍՖՍՀ-ում հան րա-
պե տութ յան աշ խա տա վո րութ յան և ստեղ-
ծա գոր ծա կան կո լեկ տիվ նե րին ցույց տված 
ջերմ ըն դու նե լութ յան, բա րե կա մա կան փո-
խա դարձ այ ցով Սո վե տա կան Հա յաս տա նի, 
այդ թվում Ղա փան ե կած Ռու սաս տան յան 
ֆե դե րա ցիա յի պատ վի րա կութ յա նը և գ րա-
կա նութ յան ու ար վես տի մեծ թվով ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին ցույց տրված ա մե նա ջերմ ըն-
դու նե լութ յան, մեր աշ խա տա վոր նե րի հետ 
նրանց հան դի պում նե րի մա սին, ո րոնք վեր 
էին ած վում հայ և ռուս ժո ղո վուրդ նե րի, եղ-
բայ րա կան մյուս ժո ղո վուրդ նե րի ան խախտ 
բա րե կա մութ յան հու զիչ ցույ ցե րի, Սո վե տա-
կան Միութ յան կո մու նիս տա կան կու սակ-
ցութ յան և սո վե տա կան կա ռա վա րութ յան 
շուր ջը մեր աշ խա տա վո րութ յան ամ րա կուռ 
հա մախմբ վա ծութ յան ցույ ցե րի:

Հայ ժո ղո վուր դը Ռու սաս տա նի հետ Ար-
ևել յան Հա յաս տա նի միա վոր ման 150-ամ յա-
կը նշում է որ պես հա մազ գա յին տոն, որ պես 
ին տեր նա ցիո նա լիզ մի, հայ և ռուս ժո ղո-
վուրդ նե րի եղ բայ րութ յան ու բա րե կա մութ-
յան տոն, որ պես ՍՍՀՄ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի 
բա րե կա մութ յան տոն:

Ռ. Մի նաս յա նը խո սում է բա զում դա րե-
րի պատ մութ յուն ու նե ցող հայ ժո ղովր դի՝ 
150 տա րի ա ռաջ ու նե ցած ծանր կա ցութ-
յան և այդ վի ճա կից փրկե լու գոր ծում բա-
րե կամ ռուս մեծ ժո ղովր դի դե րի մա սին, ո րը 
1826-1828 թվա կան նե րի ռուս-պարս կա կան 
պա տե րազ մում շատ կար ևոր հաղ թա նակ 
տա նե լով՝ պայ ման ներ ստեղ ծեց Թուրք-
մեն չա յի հայտ նի պայ մա նագ րով Ար ևել յան 
Հա յաս տա նի Ռու սաս տա նի հետ միա վո րե-
լու հա մար: Նա ա սում է, որ հայ ժո ղովր դի 
ռու սա կան կողմ նո րոշ ման ա մուր հիմ քե րը 
դրվե ցին 18-րդ դա րի ա ռա ջին քա ռոր դում, 
որ նոր գա ղա փա րի, նոր ուղ ղութ յան ռահ-
վի րան ե ղել է Զան գե զու րի ծնունդ, մեծ հայ-
րե նա սեր ու դի վա նա գետ Իս րա յել Օ րին: Այդ 
ժա մա նակ վա նից սկսած ռու սա կան կող մնո-
րո շու մը դար ձավ հայ ա զա տագ րա կան պայ-
քա րի մայ րու ղի: Այդ ժա մա նակ էր, որ հայ 
ժո ղո վու ր դը, ոգ ևոր ված Կով կա սի մա տույց-
նե րում ռու սա կան զոր քե րի ակ տիվ գոր-
ծո ղութ յուն նե րով, զին ված պայ քա րի ե լավ 
պարս կա կան և թուր քա կան տի րա-
պե տութ յան դեմ, Ս յու նի քում ու Ղա-
րա բա ղում բռնկվե ցին ա զա տագ րա-

Դավիթ Բեկի հուշարձանի 
հանդիսավոր բացումը 
Կապանում

Դա վիթ Բե կի կեր պա րում ընդգծ վում է ոչ միայն խի զախ, 
ան վե հեր զին վո րը, այլև զո րա վա րը, դի վա նա գե տը, 
քա ղա քա կան գոր ծի չը: Այդ է պատ ճա ռը, որ շեշտ վում 
է գլխա վո րը, օ րի նակ, դե պի ա ռաջ պարզ ված ձեռ քի 
կտրուկ ժես տը (ոչ թե երկ րոր դա կան ատ րի բուտ նե րը՝ 
թու րը, սան ձը և այլն):

Դավիթ Բեկի 
հուշարձանը 
Կապանում:
Կառուցվել է 
1978թ.:
Քանդակագործ` 
Սարգիս 
Բաղդասարյան:
Շինարար 
Ճարտարապետ` 
Վարուժան 
Սահակյան:
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կան շար ժում նե րը: Այդ տա րի նե րի 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի ա մե նա-
խո շոր եր ևույ թը ժո ղովր դի դյու ցազն 

զա վակ ու մեծ հայ րե նա սեր Դա վիթ-Բե-
կի գլխա վո րած 1720-ա կան թվա կան նե րի 
փա ռա պանծ զին ված ապս տամ բութ յունն 
էր, ո րը հայ րե նի քի ա զա տագ րութ յան հա-
մար անձ նու րաց և հե րո սա կան մա քա ռում-
նե րի մի հիաս քանչ օ րի նակ էր: Դա վիթ Բե կի 
գլխա վո րած շարժ ման պատ մա կան նշա-
նա կութ յու նը կա յա նում էր նրա նում, որ այն 
հայ ժո ղովր դի մի ամ բողջ հատ վա ծի ոտ քի է 
հա նել զեն քը ձեռ քին մինչև վերջ կռվե լու իր 
հայ րե նի քի և ժո ղովր դի ա զա տութ յան հա-
մար, ո րը հույ սի և ոգ ևո րութ յան աղբ յուր է 
հան դի սա ցել ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հա մար: 
Այդ շարժ ման պատ մա կան մեծ նշա նա կութ-
յու նը նաև նրա նում է, որ նրա մաս նա կից-
նե րը ա ռա ջին ան գամ ռու սա կան զին ված 
ու ժե րի հետ մար տա կան դա շինք կնքե լու 
հա մառ կամք են ցու ցա բե րել՝ ռուս ժո ղովր դի 
նկատ մամբ հա վա տար մութ յան մեծ եր դու-
մով, ո րը մե ծա պես նպաս տեց հայ ժո ղովր դի 
ռու սա կան կողմ նո րոշ ման ամ րապնդ մա նը: 
Ռու սա կան զոր քե րին միա նա լու նպա տա կով 
1722 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին ստեղծ վեց 
հայ-վրա ցա կան ռազ մա կան հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը:

– Այդ ժա մա նա կաշր ջա նը նշա նա վոր է 
այն բա նով, – շա րու նա կում է Ռ. Մի նաս յա-
նը, – որ ժո ղովր դի մար տա կան ա ռաջ նոր դի՝ 
Դա վիթ Բե կի գլխա վո րած զին ված ու ժե րը 
1727 թվա կա նին Ղա փա նի Հա լի ձո րի ա նա-
ռիկ ամ րո ցի մոտ ջախ ջա խիչ հար ված են 
հասց րել թուր քա կան տաս նա պա տիկ ա վե լի 
զոր քե րին... Պատ մա կան աղբ յուր նե րը վկա-
յում են, որ Ղա փա նի ճա կա տա մար տը այդ 
ժա մա նակ վա նշա նա վոր ճա կա տա մարտն 
էր, թուր քա կան զոր քե րի դեմ հայ կա կան 
զին ված ու ժե րի ա մե նա փայ լուն հաղ թա նա-
կը Դա վիթ Բե կի ա ռաջ նոր դութ յամբ հա յոց 
զին ված ու ժե րի տա րած ռազ մա կան հաղ-
թա նակ նե րը այն քան հուժ կու էին ու այն-
քան տպա վո րիչ, որ դրանց ճնշման տակ 
պարս կա կան գո ռոզ շա հը հար կադ րա բար 
ճա նա չել է Դա վիթ-Բե կի գլխա վո րած Ս յու-
նի քի հայ կա կան իշ խա նութ յու նը, պատ րաս-
տա կա մութ յուն հայտ նել դա շինք կնքե լու 
նրա հետ՝ ընդ դեմ օս ման յան Թուր քիա յի: 
Այդ պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րից 
հար յուր տա րի հե տո՝ 1828 թվա կա նին, հայ 
ժո ղո վուր դը վերջ նա կա նա պես միա վոր վեց 
ռուս ժո ղովր դի հետ և դուրս ե կավ կյան քի 
ու պայ քա րի նոր ու ղի, ձեռք բե րեց ան կեղծ 
ու հա վա տա րիմ մի բա րե կա մի, ո րի հետ 
մեկ տեղ ներգ րավ վեց հա սա րա կա կան զար-
գաց ման լայ նա հուն ըն թաց քի մեջ:

Ռ. Մի նաս յա նը ա սում է, որ սո ցիա լիզ-
մի և կո մու նիզ մի, հայ րե նի քի ա զա տութ յան 
ու ան կա խութ յան հա մար մղված հե րո սա-
կան մար տե րում ա վե լի է խո րա ցել ու ամ-
րապնդ վել ռուս և հայ, սո վե տա կան բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յունն ու եղ բայ-
րութ յու նը, դրանք դար ձել են սո վե տա կան 
պե տութ յան, մեր հա սա րա կութ յան ու ժի և 
հ զո րութ յան կեն սա տու աղբ յուր, Սո վե տա-
կան Միութ յան ա ռա ջըն թա ցի գլխա վոր գոր-
ծոն նե րից մե կը:

Ա պա նա խո սում է հա ջո ղութ յուն նե րի 
մա սին, որ հան րա պե տութ յան աշ խա տա-
վոր նե րը ձեռք են բե րել սո վե տա կան իշ խա-
նութ յան տա րի նե րին, սո վե տա կան եղ բայ-
րա կան ժո ղո վուրդ նե րի ըն տա նի քում, այն 
մա սին, թե ինչ պես են կեն սա գործ վում ՍՄԿԿ 
25-րդ հա մա գու մա րի պատ մա կան ո րո շում-
նե րը, տաս նե րորդ հնգամ յա կի խնդիր նե րը:

Սո վե տա կան Սո ցիա լիս տա կան Հան րա-
պե տութ յուն նե րի Միութ յան կազ մում, ՍՍՀՄ 
ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վա հա վա սար մեծ ըն-
տա նի քում, Սո վե տա կան Հա յաս տա նի աշ-
խա տա վո րութ յու նը, կեր տե լով իր ա զատ, 
բա րե կե ցիկ ու եր ջա նիկ կյան քը, եր բեք չի 
մո ռա ցել և եր բեք չի մո ռա նա ռուս ժո ղովր-
դի մեծ ե րախ տի քը՝ նրա վիթ խա րի ա վան դը 
ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րութ յան և ն րանց 
նոր կյան քի կա ռուց ման գոր ծում: Դ րա հա-
մար էլ ռուս ժո ղովր դի հետ իր դա րա վոր բա-
րե կա մութ յունն ու եղ բայ րութ յու նը դի տում է 
որ պես իր սրբութ յան սրբոց և երդ վում հա-
վերժ պա հել ու պահ պա նել իր զա վակ նե րի 
հո գու խոր քում, նրանց մտքե րում ու գոր ծե-
րում: Այդ ե րախ տա գի տութ յան ու ան սահ-
ման սի րո զգաց մուն քի կոնկ րետ դրսևո րում-
ներ են հան դի սա նում նաև հայ ժո ղովր դի 
ու նրա տա ղան դա վոր զա վակ նե րի մտքով 
ու ձեռ քով մեր հան րա պե տութ յան տա րած-

Հու շար ձա նախմ բի մեջ չմտնող, բայց ա սես նրան ձուլ վող, ճար տա րա պե տո րեն ձևա վոր ված 
բերդ-կա մուր ջի աշ տա րակ նե րին ետ ու ա ռաջ են շարժ վում նի զակ ու սուր կրող սա ղա վարտ 
դրած «Դա վիթ բե կի զին վոր նե րը»: Ն րանք գի շեր ու զօր, ակն դետ հետ ևում են նենգ թշնա մու սար-
քած դա վե րին, ա չա լուրջ հսկում ա նա ռիկ ամ րո ցը...

քում կերտ ված՝ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե-
կա մութ յան հա րատ ևութ յու նը խորհր դան-
շող բա զում հու շար ձան կո թող նե րը: Մենք՝ 
ղա փան ցի ներս ու բո լոր զան գե զուր ցի ներս, 
հպարտ ենք ու գո հու նա կութ յան մի հա ճե-
լի զգա ցու մով լի այն բա նի հա մար, որ մենք 
նույն պես մեր գոր ծուն մաս նակ ցութ յունն 
ենք բե րել մեր ժո ղովր դի այդ հա մընդ հա նուր 
սուրբ պարտ քի կա տար մա նը: Մեր հի նա-
վուրց ու հիաս քանչ Խուս տուփ սա րի դի մաց, 
մեր հա զա րամ յա Ող ջի գե տի՝ աշ խույ ժով 
ծփա ցող կա պույտ ջրե րի ա փին, մեր գե ղա-
տե սիլ Ղա փան քա ղա քի վե րա կա ռուց վող ու 
նոր կյանք առ նող կենտ րո նա կան մա սում 
վեր է բարձ րա ցել այս հո յա կապ հու շար ձան-
կո թո ղը՝ ի պա տիվ մեր հե րոս ու քա ջազն 
նախ նի նե րի, ո րոնք մեր պատ մութ յան ծանր 
տա րի նե րին Ս յու նի քում և ամ բողջ հա յոց աշ-
խար հում ա զա տագ րա կան պայ քա րի մար-
տա կան փող են հնչեց րել, ո րոնք մեր երկ րի և 
ժո ղովր դի ա զա տութ յան հա մար անձ նա զոհ 
պայ քար են մղել, ո րոնք ռուս մեծ ժո ղովր դի 
հետ սի րո և բա րե կա մութ յան հիմ քեր են դրել 
ու մեծ հա վա տով լի լու սա վոր ա պա գա յի 
նկատ մամբ զո հա բե րել են ի րենց կյան քը այդ 
վեհ նպա տա կի հա մար: Ժո ղովր դա կան լե-
գեն դար հե րոս Դա վիթ Բե կի և ն րա մար տա-
կան զի նա կից նե րի այս հո յա կերտ հու շար-
ձա նը ա պա գա սե րունդ նե րին կներ կա յա նա 
որ պես հայ և ռուս ժո ղո վուրդ նե րի մեծ բա րե-
կա մութ յան վսեմ խորհր դա նիշ: Այդ հու շար-
ձա նով մենք ա պա գա սե րունդ նե րին կփո-
խան ցենք ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան 
նկատ մամբ մեր ան սա սան հա վա տար մութ-
յու նը, ժո ղովր դի ա զա տագ րութ յան հա մար 
ի րենց կյան քը զո հա բե րած մեր նախ նի նե րի 
նկատ մամբ մեր մե ծա գույն հար գան քը:

Թույլ տվեք, ըն կեր ներ, այս ար ժա նա հի-
շա տակ օ րը բո լոր ղա փան ցի նե րի ա նու նից 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել Հա յաս տա նի կո-
մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան կենտ րո նա-
կան կո մի տեին և հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րութ յա նը՝ շրջա նի աշ խա տա վո րութ յան 
ջերմ ցան կութ յա նը ըն դա ռա ջե լու և մեր ընդ-
հա նուր իղ ձե րի ի րա կա նաց մա նը ա ջակ ցե լու 
հա մար:

Ռ. Մի նաս յա նը ղա փան ցի նե րի ա նու-
նից խո րին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նում 
հու շար ձան-հա մա լի րի հե ղի նա կա յին կո-
լեկ տի վին և մաս նա վո րա պես Դա վիթ Բե կի 
ար ձա նը կեր տող հան րա պե տութ յան ժո-
ղովր դա կան նկա րիչ, քան դա կա գործ Սար-
գիս Բաղ դա սար յա նին, նշում հու շար ձան-
կո թո ղի կա ռուց ման ամ բողջ ըն թաց քում 
քան դա կա գոր ծի ակ տիվ օգ նա կան, նրա 
նախ կին շնոր հա լի սան, այժմ Ղա փան քա-
ղա քի գլխա վոր նկա րիչ Մա րատ Նու րի ջան-
յա նի, ար ձա նի մոն տաժ ման բարդ ու դժվա-
րին աշ խա տանքն ի րա կա նաց րած՝ Եր ևա նի 
գե ղար վես տի ֆոն դի քան դա կա գոր ծա կան 
կոմ բի նա տի վար պետ նե րի՝ տա ղան դա վոր 
մե տա ղա գործ Ժո րա Հա կոբ յա նի ղե կա վա-
րած բրի գա դի, հու շար ձա նի շրջա պա տի 
կա ռու ցա պատ ման ու բա րե կարգ ման ամ-
բողջ աշ խա տանք նե րը կարճ ժա մա նա կում 
կա տա րե լու գոր ծում Ղա փա նի քաղ սո վե տի 
վե րա նո րոգ ման շի նա րա րա կան վար չութ-
յան կո լեկ տի վի ներդր ման մա սին: Նա մի-
տին գի մաս նա կից նե րի ա նու նից շնոր հա կա-
լութ յուն է հայտ նում նրանց և հու շար ձա նի 
կա ռուց մա նը գործ նա կան մաս նակ ցութ յուն 
ու նե ցած՝ Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա-
յին կոմ բի նա տի, Քա ջա րա նի հան քա շին-
ական վար չութ յան, լու սա տեխ նի կա կան, 
ավ տո նո րոգ ման, «է լեկտ րոն» գոր ծա րան-
նե րի է լեկտ րա մոն տա ժող նե րի, քա ղա քա յին 
է լեկտ րա ցան ցի, № 906 ճան շի ն վար չութ յան, 
ավ տո ձեռ նար կութ յան, քա ղա քի մոն տա ժա-
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կո լեկ տիվ նե-
րին, հար ևան՝ Գո րի սի, Սի սիա նի, Ա զիզ բե կո-
վի շրջան նե րի կու սակ ցութ յան շրջկոմ նե րին, 
աշ խա տա վո րութ յա նը և քա ր հատ վար պետ-
նե րին, ո րոնք ա մեն կերպ ա ջակ ցել են հու-
շար ձան-հա մա լի րի կա ռուց ման գոր ծին:

Վեր ջում Ռ. Մի նաս յանն ա սում է:
– 150 տա րի է, ինչ մեր ժո ղո վուր դը ան-

շե ղո րեն քայ լում է հայ-ռուս մեծ բա րե կա-
մութ յան ճա նա պար հով: Դա մի ամ բողջ 
պատ մութ յուն է, հա րուստ և ու սա նե լի 
պատ մութ յուն: Այդ ամ բողջ պատ մութ յու նը, 
այդ պատ մութ յու նից առն ված բո լոր դա սե-
րը անջն ջե լի խոր հետք են թո ղել մեր կյան-
քի վրա և ժո ղովր դա կան ի մաս տութ յան 
ամ բողջ ու ժով ա վան դել են մեզ՝ առ հա վետ 
հա րա զատ մնալ ժո ղո վուրդ նե րի սուրբ բա-
րե կա մութ յա նը, և այ սու հետև մշտա պես 

կկո չեն մեզ՝
– Հա վերժ ռուս ժո ղովր դի դա րա վոր բա-

րե կա մութ յա նը, հայ ազ գա յին հե րոս Դա վիթ 
Բե կի հու շար ձան-կո թո ղի բաց մա նը նվիր-
ված այս մի տին գի մաս նա կից նե րին ուղղ-
ված ող ջույ նի սրտա բուխ խոս քեր ա սա ցին 
շա տե րը:

Խոս քը տրվում է ՀԿԿ Կենտ կո մի երկ րորդ 
քար տու ղար ընկ. Պ.Ա նի սի մո վին:

Ող ջու նե լով ու շնոր հա վո րե լով ղա փան-
ցի նե րին՝ Ռու սաս տա նի կազ մի մեջ Ար ևել-
յան Հա յաս տա նի միա վոր ման 150-ամ յա կի և 
ազ գա յին մեծ հե րոս, զո րա վար Դա վիթ Բե կի 
ար ձա նի բաց ման առ թիվ, ըն կեր Ա նի սի մո վը 
նրանց ցան կա ցավ նո րա նոր հա ջո ղութ յուն-
ներ ՍՄԿԿ 25-րդ հա մա գու մա րի ո րո շում նե-
րի կեն սա գործ ման, ժո ղո վուրդ նե րի բա րե-
կա մութ յան էլ ա վե լի ամ րապնդ ման գոր ծում:

Զան գե զու րի Լե նի նի շքան շա նա կիր 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի խոր փոր-
ման հաս տո ցա վար նե րի բրի գա դա վար, 
ՍՍՀՄ գե րա գույն սո վե տի դե պու տատ Ար-
կա դիա Ոս կան յանն ա սաց.

– Թույլ տվեք մեր կոմ բի նա տի լեռ նա գործ-
նե րի, շրջա նի արդ յու նա բե րութ յան աշ խա-
տող նե րի ա նու նից շնոր հա վո րել ու ող ջու նել 
բո լո րիդ՝ Ս յու նի քի ազ գա յին-ա զա տագ րա-
կան շարժ ման ա կա նա վոր զո րա պետ Դա-
վիթ-Բե կի այս փա ռա հեղ հու շար ձա նի բաց-
ման առ թիվ և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մին, հան րա-
պե տութ յան կա ռա վա րութ յա նը, կու սակ ցա-
կան շրջա նա յին կո մի տեին՝ ղա փան ցի նե րին 
այս պի սի լավ նվեր պարգ ևե լու հա մար:

Ըն կեր ներ, երկ րի, ժո ղովր դի հարս տութ-
յունն ու բա րե կե ցութ յունն ի րենք ի րենց չեն 
ստեղծ վում: Դ րանք ստեղ ծում են մար դիկ 
և այն էլ քրտնա ջան աշ խա տան քի շնոր-
հիվ: Մենք՝ բան վոր ներս, այդ լավ գի տենք 
ու ձգտում ենք ան թե րի կա տա րել մեր առջև 
դրված խնդիր նե րը: Այ սօր ես զե կու ցում եմ, 
որ մենք ՍՍՀՄ սահ մա նադ րութ յան ա ռա ջին 
տա րե դար ձը դի մա վո րել ենք մրցույթի պար-

տա վո րութ յուն նե րը կա տա րած, իմ ղե կա վա-
րած բրի գա դը ե րե քու կես տար վա բնա գի ծը 
նվա ճել է մոտ ե րե քու կես ա միս շուտ՝ սեպ-
տեմ բե րի 19-ին, և աշ խա տում է տաս նե րորդ 
հնգամ յա կի չոր րորդ տար վա հաշ վին:

Թույլ տվեք լեռ նա գործ նե րի ու շրջա-
նի արդ յու նա բե րութ յան, շի նա րա րութ յան,  
տրանս պոր տի աշ խա տող նե րի ա նու նից 
շնոր հա վո րել բո լո րիդ՝ Ռու սաս տա նի հետ 
Ար ևել յան Հա յաս տա նի միա վոր ման 150-ամ-
յա կի առ թիվ, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
հան րա պե տութ յան ժո ղովր դա կան նկա րիչ 
Սար գիս Բաղ դա սար յա նին՝ Դա վիթ Բե կի հու-
շար ձա նի ստեղծ ման հա մար: Մենք հա վաս-
տիաց նում ենք, որ այ սու հետև ևս պատ վով 
կկա տա րենք կու սակ ցութ յան, կա ռա վա-
րութ յան կող մից մեր առջև դրված խնդիր-
նե րը:

Միկ րո ֆո նին է մո տե նում Քա ջա րա նի 
ռու սա կան միջ նա կարգ դպրո ցի դրիեկ տոր 
Վա լեն տի նա Սլ յո տը: Նա ա սում է.

– Հայ կա կան հո ղում մեծ տոն է՝ ռուս և 
հայ ժո ղո վուրդ նե րի, մեր ան ծայ րա ծիր հայ-
րե նի քի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ-
յան և եղ բայ րութ յան մեծ տոն: Մեր բա րե-
կա մութ յան սկիզ բը վա ղուց է դրվել: Այն 
փոր ձութ յուն նե րով է ան ցել, կրա կով ու ար-
յամբ թրծվել, մեր միութ յու նը սի րով ու փառ-
քով է ամ րա ցել: Մեր ժո ղո վուրդ նե րը միա-
սին ան ցել են 150 տա րի, փո խա դար ձա բար 
հարս տաց րել մեկ մե կու:

Թույլ տվեք շրջա նի ժողկր թութ յան աշ-
խա տող նե րի և մ տա վո րա կա նութ յան ա նու-
նից շնոր հա վո րել բո լո րիդ՝ այս փա ռա պանծ 
հո բել յա նի և ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
շարժ ման ա կա նա վոր գոր ծիչ Դա վիթ Բե-
կի հու շար ձա նի բաց ման առ թիվ և հա վաս-
տիաց նել, որ մենք չենք խնա յի ուժ ու ե ռանդ՝ 
ա ճող սերն դին դաս տիա րա կե լու եղ բայ րա-
կան բա րե կա մութ յան ու պրո լե տա րա կան 
ին տեր նա ցիո նա լիզ մի ո գով:
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Խոս քը տրվում է շրջա նի՝ մեծ զո րա վա րի 
ա նու նը կրող գյու ղի՝ Դա վիթ բե կի կոլտն տե-
սութ յան կուս կազ մա կեր պութ յան քար տու-
ղար Գ րի գոր Ա վագ յա նին: Նա ա սում է.

– Թույլ տվեք շրջա նի գյու ղատն տե սութ-
յան և հայ ժո ղովր դի ար ժա նա վոր զա վակ 
Դա վիթ-Բեկ ա նու նը կրող գյու ղի կոլտն-
տե սութ յան աշ խա տա վոր նե րի ա նու նից 
շնոր հա վո րել բո լո րիդ՝ Ռու սաս տա նի հետ 
Ար ևել յան Հա յաս տա նի միա վոր ման 150-ամ-
յա կի և Ղա փան քա ղա քում Դա վիթ Բե կի 
հու շար ձա նի բաց ման առ թիվ և շ նոր հա կա-
լութ յուն հայտ նել այն բո լոր կազ մա կեր պութ-
յուն նե րին և ան ձանց, ով քեր օգ նել են ի րա-
կա նաց նե լու զան գե զուր ցի նե րիս վա ղե մի 
ցան կութ յու նը: Մենք միայն պատ մութ յու նից 
գի տենք այն ծանր օ րե րի մա սին, երբ հայ 
գյու ղա ցին ստիպ ված էր ա րո րի հետ դաշտ 
տա նել իր զեն քը՝ ինք նա պաշտ պա նութ յան 
հա մար: Վա ղուց են ան ցել այդ օ րե րը: Ռուս 
մեծ ժո ղովր դի, հա րա զատ կո մու նիս տա-
կան կու սակ ցութ յան հո գա տա րութ յան, եղ-
բայ րա կան մյուս ժո ղո վուրդ նե րի օգ նութ յան 
շնոր հիվ, հիմ նո վին փոխ վել է նաև գյու ղա ցու 
կյան քը, դար ձել ուն ևոր ու եր ջա նիկ: Այ սօր 
մեր կոլտն տե սա յին դաշ տե րում աշ խա տում 
են եղ բայ րա կան հան րա պե տութ յուն նե-
րի բան վոր նե րի ձեռ քե րով պատ րաստ ված 
տրակ տոր ներ, կոմ բայն ներ, տար բեր գյուղ-
մե քե նա ներ:

Այդ բո լո րի հա մար գյու ղի աշ խա տող-
ներս մեր ան կեղծ մեծ շնոր հա կա լութ յունն 
ենք հայտ նում հա րա զատ կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յա նը, նրա լե նին յան Կենտ րո նա-
կան կո մի տեին, սո վե տա կան կա ռա վա րութ-
յա նը, եղ բայ րա կան հան րա պե տութ յուն նե րի 
աշ խա տա վոր նե րին: Հա վաս տիաց նում ենք, 
որ մենք ա մեն ինչ կա նենք կու սակ ցութ յան 
25-րդ հա մա գու մա րի ո րո շում նե րը կեն սա-
գոր ծե լու հա մար, ա մեն ինչ կա նենք, որ մեր 
հայ րե նի քը էլ ա վե լի հզոր ու հա րուստ լի նի:

Ե լույթ է ու նե նում Ղա փա նի լեռ նա մե-
տա լուր գիա կան տեխ նի կու մի ու սա նո ղու հի 
Ա նա հիտ Սա ֆար յա նը:

Նա ա սում է.
- Այս քան շռայլ, այս քան ա ռատ աշ նան 

հա մար, այս քան շատ, այս քան հե ռու ու մո-
տիկ բա րե կամ նե րի՝ հայ ժո ղովր դի նկատ-
մամբ տա ծած հար գան քի ու մեր երկ րում սո-
ցիա լիզ մի կա ռուց ման գոր ծում նրա բե րած 
ա վան դի գնա հա տութ յու նը ա ռա վել ու րա-
խաց նում ու ոգ ևո րում է մեզ՝ ե րի տա սարդ-

Ռաֆիկ Մի նաս յա ն, ՀԿԿ Ղա փա նի կուսշրջ կո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար

Մարատ Նուրիջանյան (1941 -  1996), 
քանդակագործ, նկարիչ, ԽՍՀՄ նկարիչների 
միության անդամ

Սարգիս Բաղդասարյան / հայ քանդակագործ, 
ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ

Դավիթ Բեկի հուշարձանի 
հանդիսավոր բացումը 
Կապանում

նե րիս: Եվ ոչ միայն ոգ ևո րում և ու րա խաց-
նում, այլև շատ բան է պար տա վո րեց նում: 
Թույլ տվեք շրջա նի բո լոր ե րի տա սարդ նե րի 
ա նու նից հա վաս տիաց նել Հա յաս տա նի կոմ-
կու սի Կենտ կո մին, կու սակ ցութ յան շրջա-
նա յին կո մի տեին, որ մենք էլ ա վե լի բարձր 
կծա ծա նենք մեր ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա-
մութ յան դրո շը, այն դրո շը, որ մեզ կտա կել 
են, տվել մեր պա պերն ու հայ րե րը, այն դրո-
շը, ո րով հաղ թել ենք Մեծ հայ րե նա կա նում, 

ո րի ներ քո վստահ ու ան վա րան գնում ենք 
դե պի կո մու նիզմ:

Ղա փան ցի նե րին՝ Դա վիթ-Բե կի հու շար-
ձա նի բաց ման և Ռու սաս տա նի հետ Ար ևել-
յան Հա յաս տա նի միա վոր ման 150-ամ յա կի 
առ թիվ ող ջու նե ցին Ադր բե ջա նա կան ՍՍՀ 
Կու բաթ լուի կուսշրջ կո մի ա ռա ջին քար տու-
ղար Մախ սու դա Ռուս տա մո վան և սո վե տա-
հայ ա կա նա վոր գրող Սե րո Խան զադ յա նը:

* * *

Մի տին գը ա վարտ ված է: Սկս վում է գրա-
կան-գե ղար վես տա կան, սպոր տա յին մա սը, 
որն ան ցավ մեծ հա ջո ղութ յամբ:

Միկ րո ֆո նը տրա մադր վում է հա ղոր դա-
վար նե րին՝ Գա գիկ Դավթ յա նին և Սու սան-
նա Մար տի րոս յա նին, ո րոնց շուր թե րով հայ 
դա սա կան նե րի ա վանդ նե րը, ան մահ լու սա-
վոր չի՝ Խա չա տուր Ա բով յա նի, որ պես ա ղոթք 
հնչած՝ «Օրհն վի էն սհա թը, որ ռը սի օրհն ված 
ո տը հա յոց լիս աշ խար հը մտավ ու ղզլբա շի 
ա նիծ ված չար շուն չը մեր երկ րի ցը հա լա-
ծեց», - խոս քը հա ղորդ վում է տո նա հան դե սի 
մաս նա կից նե րին, շրջա նի աշ խա տա վոր նե-
րին: Տա րած վում են քա ղա քի ե րաժշ տա կան 
ու սում նա րա նի, ե րաժշ տա կան ու հան-
րակր թա կան դպրոց նե րի հա մա հա վաք երգ-
չախմ բի կա տար մամբ՝ «Ազգ փա ռա պանծ» 
(խմբա վար Վ.Գաս պար յան) եր գի մե ղե դի-
նե րը: Բե մի վե րած ված քա ղա քա յին կամր ջի 
հար թա կում ծա վալ վում է դա վիթ բեկ ցի նե-
րի ռազ մա կան պա րը (բե մադ րութ յու նը և 
ձ ևա վո րու մը՝ Գ.Խա չատր յա նի), ո րը ստեղծ-
վել էր հատ կա պես այդ օր վա հա մար: Այն 
տպա վո րիչ էր, սյու նե ցի նե րին հա տուկ շար-
ժում նե րով: Այ նու հետև ե լույթ են ու նե նում 
ման կա կան մար զադպ րո ցի սա նե րը, ո րոնք 
կա տա րում են ակ րո բա տիկ բարդ վար ժութ-
յուն ներ: Ցատ կա ցան ցի վրա ե լույթ են ու նե-
նում նույն դպրո ցի մար զիկ նե րը:

Հու շար ձա նախմ բի մեջ չմտնող, բայց 
ա սես նրան ձուլ վող, ճար տա րա պե տո րեն 
ձևա վոր ված բերդ-կա մուր ջի աշ տա րակ-
նե րին ետ ու ա ռաջ են շարժ վում նի զակ ու 
սուր կրող, սա ղա վարտ դրած «Դա վիթ բե կի 
զին վոր նե րը»: Ն րանք գի շեր ու զօր, ակն դետ 
հետ ևում են նենգ թշնա մու սար քած դա վե-
րին, ա չա լուրջ հսկում ա նա ռիկ ամ րո ցը...

Քա ղա քա ցիա կան կռիվ նե րի ա հեղ օ րե-
րին մեր երկ րի բազ մազգ ժո ղո վուրդ նե րի 
հետ միա սին պայ քա րի ե լան նաև հայ քա-
ջոր դի նե րը: Հան գս տի պահ է: Որ տե ղից որ-
տեղ լսվում է հայ մար տի կի հայ րե նա կա րոտ 
եր գը: Ն րան ձայ նակ ցում են մար տիկ նե րը: 
Ոգ ևոր ված եր գով պա րի են ել նում հայ, ռուս, 
ուկ րաի նա ցի մար տիկ նե րը: Լս վում է տագ-
նապ հնչեց նող շե փո րի ձայ նը: Հայտն վում է 
քաջ կոմ դի վը՝ Գա յը և զին վոր նե րին մար տի 
տա նում: «Գայ» կոմ պո զի ցիան (հե ղի նակ՝ 
Գ.Խա չատր յան), ո րի կա տար մամբ հան դես 
ե կավ շրջա նա յին կուլ տու րա յի տան եր գի-
պա րի ան սամբ լը, ըն դուն վեց ջեր մութ յամբ: 
Հա մա հա վաք երգ չա խում բը կա տա րում է 
ՍՍՀՄ պե տա կան հիմ նը:

Տո նա հան դե սը, ո րը վե րած վեց ժո ղո-
վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան վառ ցույ ցի, դի-
տե ցին քա ղա քի ու շրջա նի բազ մա հա զար 
աշ խա տա վոր ներ, պիո ներ-դպրո ցա կան-
ներ, ու սա նող ներ, ռա դիո բարձ րա խոս նե րով 
ունկնդ րե ցին Քա ջա րան քա ղա քի, շրջա նի 
հա զա րա վոր աշ խա տա վոր ներ:

Գ. Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
Ժ. ՄԱ ՆՈՒ ՉԱՐ ՅԱՆ

Ա. Ա ԴԱՄ ՅԱՆ
Ն. ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ
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«Դա վիթ Բե կի» պա րին և ընդ հան րա-
պես պա րա հա վաք չութ յանն է վե րա բե-
րում մեր զրույ ցը Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան մշա կույ թի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, Հա յաս տա նի ազ գա յին պա րար-
վես տի և պա րա գետ նե րի միութ յան նա-
խա գահ, «Բերդ» պա րա յին ան սամբ լի 
գլխա վոր պա րու սույց Կա րեն Գ ևորգ յա-
նի հետ:

-Պա րոն Գ ևորգ յան, լրա նում է 
Դա վիթ Բե կի գլխա վո րած ազ-
գա յին-ա զա տագ րա կան պա-

տե րազ մի 300-ամ յա կը: Եվ այդ ա ռի թով մեզ 
հե տաքրք րում են Դա վիթ Բե կի կեր պա րի 
դրսևո րում նե րը մշա կու թա յին տի րույթ նե-
րում, այդ թվում՝ պա րար վես տում:

Տեղ յակ ենք, որ Դուք մինչև օրս ի րա կա-
նաց րել եք 50-ից ա վե լի բե մադ րութ յուն:

Հե տաքր քիր է ՝ու նե՞ք Դա վիթ Բե կի ժա-
մա նակ նե րի մար տա կան փառքն ար տա ցո-
լող պա րեր:

– Նախ ա սեմ, որ հայ կա կան ռազ մա պա-
րե րը մեր ժո ղովր դի մշա կույ թի ա մե նա հին 
ձևե րից են: Մեր ազ գա յին պա րի բնո րո շու-
մը, ռազ մա կան պա րե րի, դրա օ րի նա չա-
փութ յուն նե րի ամ բող ջա կան ըն կա լու մը, բա-
ցատ րութ յու նը տա լիս է հենց մեր ժո ղովր դի 
պատ մութ յու նը, և հ նա գույն ժա մա նակ նե-
րից ազ գա յին ռազ մա կան պա րե րը դար ձել 
են մեր ժո ղովր դի կեն ցա ղի ան բա ժան մա սը: 
Մեր ժո ղովր դի ռազ մա պա րե րը մե ր ինք նութ-
յան ար տա հայ տութ յան ա մե նա վառ կերպն 
են ե ղել, ո րոն ցով հա զա րամ յակ ներ շա րու-
նակ որ պես ինք նա գի տակ ցութ յան ձև  են 
ե ղել և ըն դուն վել: Ռազ մա կան պա րե րը մեր 
մշա կույ թի այն ար ժեք նե րից են, ո րի շնոր հիվ 
հայ ժո ղո վուր դը կա րո ղա ցել է հա զա րամ-
յակ ներ շա րու նակ ամ րա կա յել իր ազ գա յին 
խառն ված քով հա վա քա կան նկա րա գի րը: 
Դ րա նով մեր ժո ղովր դա կան պա րան մուշ նե-
րը, ժո ղովր դա կան պա րե րը, այդ թվում նաև 
ռազ մա պա րե րը ե կել հա սել են մեզ և ու նե ցել 
 միաս նութ յան խոր հուրդ:

Շատ կար ևոր հան գա մանք է այն, որ 
ռազ մա պա րերն իս կա պես նվիր վել են որ ևէ 
մի սիմ վո լի, ի րա կա նաց ված սխրանք նե րի: 
Ռազ մա պա րե րը կո չել են դրանց ա նուն նե-
րով, և այդ ռազ մա պա րե րի ո րո շիչ դե րը մեր 
ազ գա յին հո գե բա նութ յան ու մտա վոր ար-
ժեք նե րի ձևա վոր ման գոր ծում չա փա զանց 
մեծ է ե ղել: Թե պետ տար բեր հա զա րամ յակ-
նե րի, տար բեր ֆոր մա ցիա նե րի մի ջով ան ցել 
են, բայց ո րո շա կի ռազ մա պա րեր ճշգրտո-
րեն մեզ են հա սել ի րենց ամ բող ջա կան նկա-
րագ րութ յուն նե րով: Ա յո, այդ ռազ մա պա րե-

րի շար քին կա րող եմ դա սել «Դա վիթ Բե կի» 
ռազ մա պա րը, որն ըստ ա մե նայ նի նվիր ված 
է ե ղել Ս յուն յաց զո րա վա րին, ազ գա յին-ա-
զա տագ րա կան պայ քա րի ա ռաջ նորդ նե րից 
մե կին: «Դա վիթ Բե կի» պարն իր մեջ պա-
րու նա կում է ո րո շա կի շար ժում ներ՝ կտրուկ 
պտույտ նե րով և ան ցում նե րով, բնու թագ րում 
է ռազ մա պա րի ո րո շիչ դե րը: 

Ես հա վաք ված նյու թե րով տար բե րա-
կում եմ պա րե րը, թե ո րոնք են ռազ մա կան 
բնույ թի, տե սակ ներն եմ ա ռանձ նաց նում 
մեր պա րաձ ևե րի մեջ: Այդ հա վաք ված նյու-
թե րում «Դա վիթ Բե կի» պա րը, ե թե հա մե մա-
տենք մյուս նե րի հետ, խնդութ յան, պտղա բե-
րութ յան ո րո շա կի ար տա հայտ չա մի ջոց ներ 
ար տա ցո լող, իր շար ժում նե րի ամ բող ջա-
կա նութ յան նկա րագ րութ յամբ, կար ծեք, 
ար տա հայ տում է հա յոց ո գե ղեն ու ժը, առ-
նա կա նութ յու նը: Եվ կար ծում եմ՝ այդ պա րը 
բա ցա ռիկ նմուշ է, ու Ս յուն յաց լեռ նաշ խար-
հում ան պայ ման բո լոր պա րախմ բերն ի րենց 
պա րա ցան կում «Դա վիթ Բե կի» պա րը պի տի 
ու նե նան, նաև Ս յուն յաց քո չա րին պի տի ու-
նե նան, ո րով հետև մեր ժո ղո վուր դը ռազ մա-
կան պա րե րի գո յութ յու նը կար ևո րում է նրա-
նով, որ մենք ոչ միայն խմբա պա րեր, այլև 
զու գա պա րեր ենք ու նե ցել, նաև ռազ մա կան 
մե նա պա րեր: Գի տեք, որ ռազ մա կան պա րե-
րի մա սին վկա յութ յուն ներ ու նի նաև Մով սես 
Խո րե նա ցին. հա յոց ար քա Ար տա շես 2-րդի 
հու ղար կա վո րութ յան ժա մա նակ նաև ռազ-
մա պա րեր են ե ղել և ըստ էութ յան պա րա յին 

ա րա րո ղութ յուն ներ են ե ղել, ո րոշ ի րո ղութ-
յուն ներ ժո ղո վուր դը ո րո շա կի շար ժում նե րի, 
պլաս տիկ գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով տե-
սա րան ներ է սար քել: Եվ այս հա մա բա նութ-
յամբ ռազ մա կան պա րերն ան վա նել են կռվի 
խա ղեր կամ պա տե րազ մա կան պա րեր: Այս 
հա մա տեքս տում մեծ նշա նա կութ յուն եմ տա-
լիս «Դա վիթ Բե կի» պա րին, նաև կար ծում եմ՝ 
այն թեև ու սում նա սի րութ յան ո րո շա կի անհ-
րա ժեշ տութ յուն ու նի, բայց իմ խո րին հա մոզ-
մամբ՝ «Դա վիթ Բե կի» պա րը կա րող ենք հա-
մա րել հայ նշա նա վոր զո րա վա րին նվիր ված 
հրա շա լի պար:

– Արդ յո՞ք «Դա վիթ Բե կի» պա րը ներ կա-
յումս տեղ է գտել պա րա յին հա մույթ նե րի 
կամ ստու դիա նե րի խա ղա ցան կում, կրթա-
կան ծրագ րե րում:

– Գի տե՞ք, պի տի ա սեմ, որ «Դա վիթ Բե-
կի» պա րը նե րառ ված է ու սում նա կան ծրագ-
րե րում, ար դեն ե րեք տաս նամ յակ ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նի երկ րորդ կուր սի 
ու սա նող նե րը պար տա դիր յու րաց նում են 
այդ պա րը: Իմ ղե կա վա րած դպրո ցում նույն-
պես անց նում են «Դա վիթ Բե կի» պա րը:Ինձ 
թվում է՝ դա պի տի նե րա ռել Ս յու նի քի մար զի 
դպրոց նե րի ծրագ րե րի մեջ, որ պես զի ա մեն 
կոնկ րետ տե ղա յին պար պահ պան վի տվյալ 
տա րա ծաշր ջա նում: Օ րի նակ, ինչ պե՞ս կա-
րող է սյու նե ցին պա րել Վար դա նի կամ Սա-
սու նի պար և ոչ թե Ս յուն յաց քո չա րի: Դ րանք 
էլ պի տի պա րի, բայց ա ռաջ նա հեր թը տե ղա-
յին մշա կույ թի կրո ղը պի տի լի նի, այն տա րա-

ծի և պ րո պա գան դի: Նաև պի տի փաս տել, 
որ ռազ մա պա րե րը ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն 
են ու նե նում եր տա սարդ նե րի ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յան վրա՝ նրանց մարմ նին 
հա ղոր դե լով ճկու նութ յուն, ճարպ կութ յուն, 
շար ժում նե րի կա տար ման թեթ ևութ յուն ու 
նրբութ յուն: Ըստ իս՝ «Դա վիթ Բե կի» պա րը 
ևս  ու նի շար ժում նե րի մի ամ բող ջա կան հա-
մա կարգ, ո րը կա րե լի է ռազ մա կան պա րե րի 
շար քում նե րա ռել, այն պես որ՝ Ձեզ մաղ թում 
եմ մշա կու թա յին խի զա խում ներ, ո րով հետև 
Ս յուն յաց աշ խար հը միշտ էլ հայտ նի է ե ղել իր 
խի զա խում նե րով, նաև՝ մշա կու թա յին:

– Այդ պա րը ե՞րբ է ի հայտ ե կել, մեր բա-
նա հա վաք նե՞րն են գտել, թե՞ ժո ղովր դի հի-
շո ղութ յան մեջ պահ պան վել է՝ փո խանց վել 
սերն դե սե րունդ:

– Բա նա հա վաք նե րի մի ջո ցով է ի հայտ 
բեր վել ա ռա ջին ան գամ՝ Ար տա շես Կա րա-
պետ յա նի, ով վաս պու րա կան ցի նե րից հա-
վա քել է պա րը, բայց Ս յուն յաց լեռ նաշ խար հի 
պար է ե ղել: Ն ման բան պա տա հում է, երբ 
(ա սենք) ա լաշ կերտ ցի նե րը, օ րի նակ, պահ-
պա նում են մշե ցի նե րի պա րը:  Քո չա րի նե րի 
տե սակ ներ կան, ո րոնք բո լոր տա րա ծաշր-
ջան նե րում էլ պա րում են: Այն պես որ «Դա-
վիթ Բե կի» պա րը մեզ փո խան ցել է պա րա-
հա վաք, բա նա հա վաք, ազ գագ րա գետ, հայ 
պա րար վես տի ե րախ տա վոր նե րից մե կը՝ Ար-
տա շես Կա րա պետ յա նը:

– Դուք եր կու ան գամ Ձեր խոս քի մեջ օգ-
տա գոր ծե ցիք Ս յուն յաց քո չա րի, նախ՝ ի՞նչ 
ա սել է Ս յուն յաց քո չա րի, և Ս յու նի քին վե րա-
բեր վող, սյու նիք յան մի ջա վայրն ար տա ցո լող 
այլ պա րեր կա՞ն:

– Ս յուն յաց լեռ նաշ խար հը միշտ յու րա-
հա տուկ է ե ղել կեն տա պա րե րով, զու գա պա-
րե րով...Շուրջ պա րե րի ա ռու մով Ս յու նի քը 
հա րուստ չի ե ղել, ո րով հետև մեր ու սում նա-
սի րութ յուն նե րը բե րում են այն հա մոզ ման, 
որ ձեր լեռ նաշ խար հում ա վե լի շատ կեն տա-
պա րեր են պա րել, ո րոնք ա վե լի հին են ե ղել 
ի րենց հմա յա կան վի ճակ նե րով, քան շուրջ-
պա րե րը, ո րով հետև, ինչ պես նշում է պա րա-
գի տութ յան հիմ նա դիր Սր բու հի Լի սից յա նը, 
կեն տա պա րե րը՝ «թաք» պա րերն ա վե լի հին 
են, քան շուրջ պա րե րը: Ս յուն յաց աշ խար հը 
միակ տա րա ծաշր ջանն է, որ տեղ պահ պան-
վել են սգո եր գե րը և պա րե րը: Եր ևի մինչև 
հի մա էլ պահ պան ված կլի նեն այն նմուշ նե րը, 
ո րոնց մեջ գո վեր գում են հան գուց յա լին, նրա 
ան ցած ու ղին, և այդ գով քի մեջ ե ղել է գո վաց 
պա րը (գով քի պա րը): Ինչ ա սել կու զի, Ս յուն-
յաց աշ խարհն այն բա ցա ռիկ երկ րա մասն է, 
որ տեղ պահ պան ված են ե ղել սգո եր գերն ու 
պա րե րը:

– Դուք  ճա նաչ ված մաս նա գետ եք նաև 
պա րա հա վաք չութ յան ո լոր տում, հնա րա վո՞ր 
է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում գտնվեն նոր 
պա րեր՝ մեզ հե տաքրք րող ժա մա նա կաշր-
ջա նին վե րա բե րող և առ հա սա րակ Ս յու նիք-
Զան գե զու րին առնչ վող:

– Չորս պար կա, որ  Լո ռիում են պա րել, 
ես ու սում նա սի րութ յան վրա եմ աշ խա տում՝ 
հիմ նա վո րե լով, որ դրանք Ս յուն յաց աշ խար-
հի պա րեր են ե ղել, այդ ու սում նա սի րութ յու-
նը կա տա րում ենք: Բա նա սաց նե րի և հայտ-
նա բեր ված նյու թե րի վրա եզ րա կաց նում ենք՝ 
դրանք Ս յուն յաց լեռ նաշ խար հի պա րեր են:

– Դուք՝ որ պես պա րե րի բե մադ րիչ, պա-
րին հա մա հունչ հա գուստ եք, չէ՞, ընտ րում, 
ա սենք՝ «Դա վիթ Բե կի» պա րի դեպ քում՝ այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նին բնո րոշ...

– Դե, Ս յու նի քի տա րա զը հայտ նի է բո լո-
րին, չի կա րե լի, ա սենք, շփո թել Վաս պու րա-
կա նի, Ա լաշ կեր տի կամ Շի րակ աշ խար հի 
տա րա զի հետ: Տա րա զի խնդրով մենք ար-
դեն ամ բող ջա կան նկա րագ րութ յուն ներ ու-
նենք, այլ բան է, թե այդ տա րա ծաշր ջա նի 
պա րա յին խմբե րը պա հու՞մ են տա րա զի ամ-
բող ջա կան գու նա յին սիմ վոլ նե րը և մ տա ծո-
ղութ յու նը, թե՞ ոչ: Դա ար դեն խո սակ ցութ յան 
այլ թե մա է: Ես միշտ կրկնում եմ, որ Ս յուն յաց 
աշ խար հի տա րա զը բա ցա ռիկ տա րազ նե-
րից մեկն է, որ բնո րո շում է այդ տեղ ապ րող 
ժո ղովր դի ազ գա յին խառն ված քը և հա վա-
քա կան նկա րա գի րը, նրա մտա ծո ղութ յու նը: 
Ե թե ինձ ա սում են՝ մի հայ կա կան տա րազ 
ներ կա յաց րեք, ես ան պայ ման Ս յուն յաց երկ-
րի տա րազն եմ ներ կա յաց նում, ո րով հետև 
Ս յուն յաց աշ խար հի տա րա զը չես շփո թի 
ոչ մի տա րա ծաշր ջա նի տա րա զի հետ, գու-
նա յին և զար դա պատ կեր նե րի ա ռու մով եմ 
ա սում, նաև սիմ վո լիկ մտա ծո ղութ յան:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ԿԱՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ. «Ռազմապարերը, այդ 
թվում՝ «Դավիթ Բեկի» պարը, հայ մշակույթի 
ամենահին դրսևորումներից են»
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 Կես դա րից ա վե լի ժա մա նակ է ան ցել 
այն օր վա նից, երբ Կա պա նի Ալ. Շիր-
վան զա դեի ան վան պետ թատ րո նում 
Սե րո Խան զադ յա նի «Մ խի թար Սպա-
րա պետ» պատ մա վե պի մո տիվ նե րով 
բե մադր վեց հա մա նուն ներ կա յա ցու մը: 

ՀԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ․ «Մեծ արձագանք ունեցավ 
ներկայացումը՝ Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպի 
մոտիվներով․․․»

Բե մադ րիչ, ՀՀ ար վես տի 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ Հա-
կոբ Ղա զանչ յա նը 1984-1989 
թթ. գլխա վո րել է Կա պա նի 
Ալ. Շիր վա նզա դեի ան վան 
պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նը։ Այդ թվա կան նե-
րին թա տե րա կան կյանքն 
աշ խու ժա ցավ Կա պա նում։ 
Ղա զանչ յա նը մի շարք հե-
տաքրք րա կան բե մադ րութ-
յուն ներ ա րեց, ո րոն ցից 
«Կապ կազ թա մա շան» բե-
մադր վեց Մոսկ վա յի Վ. Մա-
յա կովս կու ան վան թատ րո-
նի բե մում։ 1980-ա կան նե-
րի կե սին Հա կոբ Ղա զանչ-
յա նը Րաֆ ֆու «Դա վիթ Բեկ» 
պատ մա վե պի թե մա նե րով 
մի բա ցօթ յա բե մադ րութ յուն 
ա րեց։ Այդ մա սին է ստորև 
ներ կա յաց վող զրույ ցը Կա-

պա նի պետ թատ րո նի նախ-
կին գլխա վոր ռե ժի սոր, Հա-
յաս տա նի թա տե րա կան գոր-
ծիչ նե րի միութ յան նա խա-
գահ Հա կոբ Ղա զանչ յա նի 
հետ։

-Պա րոն Ղա զանչ յան, 
մեզ հե տաքրք րում 
են Դա վիթ Բե կի 

կեր պա րի դրսևո րում նե րը մեր 
մշա կու թա յին տի րույ թում։ Թա-
տե րա կան ար վես տում ի՞նչ ար-
տա ցո լում ներ է ու նե ցել Դա վիթ 
Բե կի, Մ խի թար Ս պա րա պե տի 
գլխա վո րած ա զա տագ րա կան 
շար ժումը։

– Ես կներ կա յաց նեմ այն, 
ինչ ինձ հետ է կապ ված, ա ռա-
վել ևս՝ Կա պա նի։ 1986 
թե 1987 թվա կա նին 
էր, ո րո շե ցինք մեծ բե-

Բեմադրություն՝ 
«Մխիթար Սպարապետ» 
պատմավեպի 
մոտիվներով

ռութ յամբ ըն դու նեց: Հան դի սա կանն ինքն էլ 
դառ նում էր ներ կա յաց ման մաս նա կի ցը, իր 
ան կեղծ ռեպ լիկ նե րով ու զում օգ նել հե րոս-
նե րին կամ դա տա պար տել դա վա ճան նե-
րին:

Խորհր դա յին այդ տա րի նե րին, երբ ժո-
ղո վուրդ նե րի կեղծ ին տեր նա ցիո նալ բա-
րե կա մութ յունն էր քա րոզ վում, մեծ հա-
մար ձա կութ յուն էր պա հանջ վում նման 
հայ րե նա սի րա կան մո տիվ նե րով բե մադ-
րութ յուն ա նել և հան դի սա տե սի դա տին 
հանձ նել: Բայց ռե ժի սո րին հա ջող վեց, թե-
պետ դժվա րութ յամբ: «Հա յեր, չհա վա տաք 
թուր քին» կո չը բե մադ րութ յան մեխն էր: 
Ն րան նույ նիսկ Ղա փա նի շրջկոմ կան չե ցին, 
հոր դո րե ցին փո խել բե մադ րութ յան մի քա նի 
տե սա րան ներ, ո րոշ նե րը մեղ մաց նել, սա-
կայն Ն. Բաղ դա սար յա նը տվել է իր հստակ 
պա տաս խա նը.

– Ա վե լի լավ է փա կել բե մադ րութ յու նը, 
քան նման վի րա հա տութ յուն կա տա րել...

«Մ խի թար Սպա րա պետ» բե մադ րութ յու-
նը դար ձավ ժո ղովր դի սրտի խոս քը: 
Ժո ղո վուրդն էլ ոգ ևոր ված էր, երբ 
թատ րո նն այդ պես բա ցա հայտ ու 

«ՄԽԻԹԱՐ 
ՍՊԱՐԱՊԵՏ» 
Մխիթար - Խ. 
Գրիգորյան, 
Նաղաշ - Է. 
Գալստյան, 

Բարխուդար - ՀՀ 
վաստակավոր 

արտիստ 
Վ. Լ. Բալայան

Ո չ եր կար «պե ղու մե րից» հե տո գտանք 
Գո հա րի դե րա կա տա րին՝ ՀՀ վաս-
տա կա վոր դե րա սա նու հի Սու սան նա 

Բաղ դա սար յա նին, ով հի մա աշ խա տում է 
Գ յում րիի թատ րո նում: Ն րա նից հա ջող վեց 
ո րոշ ման րա մաս ներ ի մա նալ ներ կա յաց ման 
մա սին: Ի դեպ, հե ռա վոր այդ տա րի նե րին 
բե մադ րութ յունն ի րա կա նաց րել է նրա ա մու-
սի նը՝ այն ժա մա նակ վա Ղա փա նի պետ-
թատ րո նի ռե ժի սոր Նոդ յա Բաղ դա սար յա նը: 
Ս. Բաղ դա սար յա նի փո խանց մամբ՝ 1970-ա-
կան թվա կան նե րը կա պան յան թատ րո նի 
աս տե ղա յին տա րի ներն էին, իսկ «Մ խի թար 
Սպա րա պե տը» հան դի սա կա նը խան դա վա-

Կամո Արզումանյան (1956-2019), 
ՀՀ վաստակավոր արտիստ

Արտավազդ Գրիգորյան

Վազգեն Սարգսյան, ՀՀ 
վաստակավոր արտիստ

Նատալյա Բաղդասարյան
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մադ րութ յուն ա նել Կա պա-
նի ստա դիո նում՝ Դա վիթ 
Բեկ։ Բե մադ րութ յան մեջ 

ընդգրկ ված էին ոչ միայն թատ-
րո նի դե րա սան նե րը, այլ նաև բա-
վա կա նին խմբեր էին մաս նակ ցում 
ներ կա յաց մա նը՝ Կա պա նի գի շե րօ-
թիկ դպրո ցի ա շա կերտ նե ր, քա ղա-
քի պա րա յին խմբե րից կա յին։

Մի մեծ, ազ դե ցիկ ներ կա յա ցում 
ստաց վեց, որ նաև շատ տպա վո-
րիչ էր՝ ստա դիո նին կից բար դի նե-
րը, հետ նա մա սի լեռ նե րը դար ձել 
էին ներ կա յաց ման դե կո րա ցիա։ 
Հա լի ձո րի մա սին բարձ րա ձայ նե-
լիս դե րա սան նե րը նա յում էին դե-
պի բեր դի կող մը։ Ս տաց վեց բաց 
երկն քի տակ ներ կա յա ցում։ Հի շում 
եմ՝ «Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դիա յից 
մեծ քա նա կութ յամբ զգեստ ներ բե-
րե ցին. այն ժա մա նակ վա Կա պա նի 
քաղ խորհր դի նա խա գահն ըն դա-
ռա ջեց, և բա վա կա նին մեծ գու մար 
փո խանց վեց այդ նպա տա կով։ 
Բե մադ րութ յան մեջ ընդգրկ ված 
էին ինձ հա մար շատ սի րե լի դե-
րա սան ներ, որ հի մա չկան՝ Կա մո 
Ար զու ման յան, ով Դա վիթ Բե կի դե-
րա կա տարն էր, Վազ գեն Սարգս-
յան, Հ րաչ յա Գաբ րիել յան, իմ եղ-
բայ րը՝ Ս տե փան Ղա զանչ յա նը: 
Ար տա վազդ Գ րի գոր յա նը, Բո րիս 

Հո վա կիմ յա նը, Նա տալ յա Բաղ դա-
սար յանն այժմ էլ աշ խա տում են 
թատ րո նում։ Մեծ ար ձա գանք ու նե-
ցավ բե մադ րութ յու նը, նույ նիսկ Եր-
ևա նից ե կան, դի տե ցին։ Եր կու օր 
խա ղա ցինք լեփ-լե ցուն ստա դիո-
նում։ Շատ հի շար ժան էր պա հը։

– Իսկ ո՞վ էր գրել բե մադ րութ-
յան սցե նա րը։

– Բե մա կա նա ցումն ինքս եմ 
ա րել։ Ընդ հան րա պես դա ճիշտ 
պրակ տի կա է, երբ գրա կան այդ 
ժան րի գոր ծը բեմ է տե ղա փոխ-
վում, և բե մա կա նա ցումն ի րա-
կա նաց նում է բե մադ րող ռե ժի սո-
րը։ Քան զի նա տես նում է, թե այդ 
հսկա յա ծա վալ վե պից ինչ կա րե լի է 
վերց նել, ին չը՝ ոչ։

– Հա վա նա բար բե մա կա նա-
ցումն ար վել է Րաֆ ֆու «Դա վիթ 
Բեկ» և Սե րո Խան զադ յա նի «Մ խի-
թար Ս պա րա պետ» պատ մա վե պե-
րի մո տիվ նե րով։

– Ոչ, միայն «Դա վիթ Բեկ» 
պատ մա վե պի հի ման վրա է 
ստեղծ վել սցե նա րը։

– Դա վիթ Բե կի կեր պարն այ-
սօր Ձեր ըն կալ ման մեջ ինչ պի-
սի՞ն է։ Կար ծում եմ՝ այս դժվա րին 
ժա մա նակ նե րում, երբ մեր ազ գը 
փաս տո րեն պա ռակտ ված է, նման 
հա մախմ բող, ազ գի ու ժե րը կոն-

սո լի դաց նող ան հա տա կա նութ յան 
կա րիքն ա վե լի քան պա հանջ ված 
է։

– Հայ ազ գը միշտ հե րոս նե րի 
կա րիք ու նե ցել է, այն պի սի ան հատ-
նե րի կա րիք, ով քեր պատ րաստ են 
պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ-
նել, ժո ղովր դի ճա կա տագ րի հան-
դեպ սրտա ցավ լի նել։ Այդ պի սի 
ա նուն ներ մեր պատ մութ յու նը 
շատ ու նի, կա րե լի է և՛ Անդ րա նի-
կին հի շել, և՛ Նժ դե հին, նո րա գույն 
պատ մութ յու նից՝ Վազ գեն Սարգս-
յա նին, Մոն թեին, մյուս նվիր յալ-
նե րին։ Մա նա վանդ թշնա մի նե րով 
շրջա պատ ված մեր ժո ղո վուրդն 
ա ռաջ նորդ ներ ու նե ցել և պետք է 
ու նե նա։ Կար ծում եմ՝ Դա վիթ Բեկն 
այն խորհր դան շա կան կեր պարն 
է, ով այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
իր ա ռա քե լութ յու նը կա տա րեց, իր 
անգ նա հա տե լի դերն ու նե ցավ հայ 
ժո ղովր դի ազ գա յին-ա զա տագ րա-
կան պայ քա րում։

– Մոտ ժա մա նակ ներս հնա րա-
վո՞ր է, որ մեր թա տե րա կան կո-
լեկ տիվ նե րը նո րից ա ռաջ քա շեն 
Դա վիթ Բե կի կեր պա րին անդ րա-
դառ նա լու խնդի րը։

– Չեմ կա րող գու շա կել, բայց 
յու րա քանչ յուր ժա մա նակ որ ևէ բե-
մադ րիչ կամ մի թատ րոն կա րող է 

անդ րա դառ նալ այդ գոր ծին։ Բայց 
նաև ա սեմ, որ դա շատ ծախ սա-
տար գործ է, ե թե լուրջ բե մադ րութ-
յուն են ցան կա նում ու նե նալ, դա 
մեծ մաս սա յա կան տե սա րան ներ 
է պա հան ջում։ Իսկ ա մեն թատ-
րոն այ սօր չի կա րող նման բան 
ձեռ նար կել։ Ին չու չէ, ե թե գտնվեն 
հո վա նա վոր ներ, և կ լի նի նրանց 
պատ րաս տա կա մութ յու նը, գոր ծը 
կա րե լի է գլուխ բե րել։

– Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված, 
որ հենց այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
ո րո շե ցիք Դա վիթ Բեկ բե մադ րել։ 
Դա Ձեր անձ նա կան նա խա ձեռ-
նութ յու՞նն էր, թե՞ հան րա յին պա-
հան ջարկ կար։

– Որ պես թատ րո նի գլխա վոր 
ռե ժի սոր, ես էի ձևա վո րում խա-
ղա ցան կը, և ն պա տա կա հար մար 
գտա այդ գործն ա նել, բա ցօթ յա բե-
մադ րութ յուն ա նել, ին չը, կրկնեմ, 
շատ մեծ ար ձա գանք ու նե ցավ։

– Ի՞նչ կա րող եք ա սել Կա պա նի 
պետ թատ րո նի բե մադ րած «Մ խի-
թար Ս պա րա պետ» ներ կա յաց ման 
մա սին։

– Դա ինձ նից շատ ա ռաջ է ե ղել, 
չեմ դի տել ներ կա յա ցու մը և բնա-
կա նա բար, որ ևէ բան չեմ կա րող 
ա սել։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ան կեղ ծո րեն խո սում էր ազ գա յին 
ցա վից: Ներ կա յաց ման ա ռաջ նա-
խա ղին մաս նակ ցում էր պատ մա վե-

պի հե ղի նա կը՝ Սե րո Խան զադ յա նը:
Հինգ տաս նամ յակ ա ռաջ բե մադր ված 

ներ կա յաց ման մա սին ման րա մաս ներ ենք 
գտնում Սի րա նույշ Բաղ դա սար յա նի «Ս յու-
նիքն է ծա փա հա րում» գրքից: Ա ռաջ նա-
խա ղի ա վար տից հե տո, խոս քի ի րա վունք 
ստա նա լով, Սե րո Խան զադ յա նը մաս նա վո-
րա պես ա սել է. «Այ սօր Սուն դուկ յա նի թատ-
րո նում տոն է»: Ներ կա նե րը, զար մա ցած 
ի րար նա յե լով լուռ հարց րե ցին. «Ի՞նչ կապ 
Սուն դուկ յա նի թատ րո նի և ...»:

– Ի՞նչ է, կար ծում եք ես սխալ վե ցի: Ոչ: 
Այ սօր ձեր ներ կա յաց րած բե մադ րութ յունն 
ար ժա նի է կոչ վե լու Մայր թատ րո նի աշ-
խա տան քը: Դուք ե կաք ա պա ցու ցե լու, որ 
չկան մեծ ու փոքր բե մեր, մայ րա քա ղաք թե 
շրջան, դուք ձեր գործն եք բե րել մեծ ար-
վեստ, ձեր ան կեղծ, շի տակ խա ղով:

Սե րո Խան զադ յա նը հա ջորդ օ րը ևս ներ-
կա էր բե մադ րութ յա նը:

Շատ հե տաքր քիր դեպ քեր կան՝ կապ-
ված այդ բե մադ րութ յան հետ:

Ինչ պես կար դում ենք գրքում, Մ խի թար 
Սպա րա պե տի դե րա կա տար Խա չիկ Գ րի-
գոր յա նը սի րով է հի շում այդ ծանր, բայց հա-
ճե լի օ րե րը, իսկ մի դեպք ա ռանձ նա կի հուզ-
մուն քով է պատ մում:

– Տոմ սե րը սպառ ված էին, դահ լիճն ան-
համ բե րութ յամբ էր սպա սում ներ կա յա ց ման 
սկսվե լուն: Հան կարծ դահ լի ճից դժգո հութ-
յան ձայ ներ են լսվում: Պարզ վում է, որ Շի-
կա հող գյու ղից բեռ նա տար նե րով ե կել են 
ներ կա յա ցում դի տե լու, իսկ տոմ սեր չկան: 
Քա ղա քաբ նակ հան դի սա կան նե րին խնդրե-
ցին ի րենց տե ղե րը զի ջել. վա ղը ի րենց 
հա մար լրա ցու ցիչ կխա ղան: Հա մե րաշխ 
հան դի սա կա նը դուրս ե կավ, իսկ շի կա հող-
ցի նե րը փո թոր կե ցին դահ լի ճը՝ ապ րե լով 
ներ կա յաց ման հետ:

Կա պա նի պետ թատ րո նը «Մ խի թար 
Սպա րա պետ» ներ կա յա ցու մով հյու րա խա-
ղե րով հան դես ե կավ Էջ միած նում, Հոկ տեմ-
բեր յա նում, Ե ղեգ նա ձո րում, Սի սիա նում, 
նաև Խն ձո րես կում: Եվ ա մե նուր հան դի սա-
կան նե րը ջեր մութ յամբ ըն դու նե ցին Կա պա-
նի պետ թատ րո նի դե րա սան նե րի խա ղը:

ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱՆ

«ՄԽԻԹԱՐ 
ՍՊԱՐԱՊԵՏ» 
Մխիթար 
- Խաչիկ 
Գրիգորյան, 
Գոհար - 
Սուսաննա 
Բաղդասարյան

«ՄԽԻԹԱՐ 
ՍՊԱՐԱՊԵՏ» 
Խ. Գրիգորյանը 
որդու՝ Ահարոնի 

հետ

«ՄԽԻԹԱՐ ՍՊԱՐԱՊԵՏ» 
Սաթենիկ - Ռ. Պողոսյան, 
Մխիթար - Խաչիկ Գրիգորյան

Խորհր դա յին այդ տա րի նե րին, երբ ժո ղո վուրդ նե րի 
կեղծ ին տեր նա ցիո նալ բա րե կա մութ յունն էր քա րոզ-
վում, մեծ հա մար ձա կութ յուն էր պա հանջ վում նման 
հայ րե նա սի րա կան մո տիվ նե րով բե մադ րութ յուն ա նել 
և հան դի սա տե սի դա տին հանձ նել:
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ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր

Ղ ա փա նի հա յոց ան կախ իշ խա նա պե-
տութ յան (1722-1730) պատ մութ յան 
ու սում նա սիր ման գոր ծում վեր ջերս 

պատ շաճ ու շադ րութ յան է ար ժա նա ցել 
«Ղա փանց վոց պատ մութ յան» վե նե տիկ յան 
հրա տա րա կութ յու նը, որն ընդգր կում է Ս. 
Շա հում յա նի և Տեր Ա վե տի քի նախ նա կան 
պա տում նե րի գրա ռում նե րը և դ րանց հի ման 
վրա Ղու կաս վրդ. Սե բաս տա ցու կազ մած 
Հա մա պա տում բնա գի րը։

Այս հոդ վա ծում ևս, պատ մա կան լրա ցու-
ցիչ աղբ յուր նե րի հետ մեկ տեղ, օգ տա գործ-
ված է «Պատ մութ յան» վե նե տիկ յան հրա-
տա րա կութ յան ըն ձե ռած նոր նյու թը, ինչ պես 
նաև Ղու կաս Սե բաս տա ցու ցայ սօր գի տա-
կան շրջա նա ռութ յու նից դուրս մնա ցած՝ աշ-
խար հագ րա գի տա կան մի ան տիպ աշ խա-
տութ յան Ս յու նի քին վե րա բե րող գլու խը։

Ո րո՞նք էին Դա վիթ բե կի իշ խա նա պե-
տութ յան սահ ման ներն ու ընդգր կած տա-
րած քը։

Ղա փա նի իշ խա նա պե տութ յան 
հյու սի սա յին սահ մա նը

«Պատ մութ յան» տվյալ նե րից դա տե լով՝ 
Դա վիթ բե կի իշ խա նութ յան տակ գտնվող 
ա մե նահ յու սի սա յին գա վա ռը Սի սիանն էր 
(տե՛ս ՊՍՇ, էջ 121. ՊՏԱ, էջ 133, 134. Զո-
րա ցու ցակ, էջ 144. Հա մա պա տում, էջ 149, 
152-153)։ Այս ի րո ղութ յունն է հու շում նաև 
Մ խի թար սպա րա պե տի ստո րագ րութ յամբ 
ռու սաց կայս րին հղած հայտ նի ու ղեր ձում 
(1726 թ. մար տի 24) առ կա հետև յալ հա ղոր-
դու մը. «...օս ման ցիքն բազ մա հոյլք հո լո վա զօ-
րօք ե կին Ջար մա կայ գլուխքն բա զումք քա-
ղաք, վանք, ա նա պատք, գե ղո րանք ա ռան 
տի րե ցան... յետ սո ցա դի մե ցան առ մեզ»4 
(այս և հե տա գա բո լոր ընդգ ծում ներն իմն են՝ 
Ա. Ա.)։

Օս ման ցի նե րը կա րող էին գրո հել Ջեր մու-
կի վրա ամ բողջ Վա յոց ձո րը գրա վե լուց հե-
տո միայն՝ հա րա վար ևել յան ուղ ղութ յու նից 
(Ջեր մու կի արևմտյան կող մում ձգվում են 
Ղա րա բա ղի բարձ րա վան դա կի դժվա րան-
ցա նե լի լեռ նե րը, ո րոն ցից այն կողմ Ղա րա-
բա ղի Հա յոց Սղ նախ նե րի զին ված ու ժերն 
էին)։ Հետ ևա բար, Ղա փա նի հայ կա կան իշ-
խա նա պե տութ յան սահ ման նե րը (հա մե նայն 
դեպս, 1725-1726 թթ.) սկսվում էին Վայ քից 
հա րավ։

Ար ևել յան սահ ման նե րը
«Պատ մութ յան» մեջ հի շա տակ ված՝ Դա-

վիթ Բե կի իշ խա նութ յան ներ քո գտնվող ա մե-
նաար ևել յան գյու ղերն ու վայ րերն էին. Ծավ, 
Շիշ կերտ (Շիշ կետ, Իշ կերտ, Իշ կետ), Գե ման-
ցու (Կե ման ցու, Կու մա նու) դաշտ, Շի վա նա-
ձոր (Շ վա նի ձոր), Ղա րա չի մեն, Խո տա նան, 
Ե ղա հորդ (Ե ղայ հորթ, Ե ղա վարդ, Ե ղե վարդ, 
Եղ վարդ)։

Ս րան ցից բուն սահ մա նա յին բնա կա վայ-
րե րը հետև յալ ներն էին.

ա) Ս. Շա հում յա նը մի ա ռի թով հստակ 
նշում է, որ Թո րոս բեկն իր զոր քով «գնաց 
մին չև Ե ղայ հորթ, որ է ի սահ մանս Պար կու-
շա տայ» (ՊՍՇ, էջ 125. հմմտ. Հա մա պա տում, 
էջ 158)։ Բ նա կան էր, ու րեմն, որ Ե ղա հոր դին 
մո տա կա Ե րից վա նեկ (Եռ ցի վա նակ, Ի րից-
վա նիկ, Կար միր վանք, այժմ՝ Արծ վա նիկ) և 
Խո տա նան գյու ղե րը նույն պես սահ մա նա յին 
կռիվ նե րի վայր էին հան դի սա նում (տե՛ս Հա-
մա պա տում, էջ 164-165)5։

բ) «Ղա փանց վոց պատ մութ յան» Հա մա-
պա տում բնագ րից դուրս է ըն կել Տեր Ա վե տի-
քի կար ևոր տե ղե կութ յունն այն մա սին, թե 
ինչ է ա րել Դա վիթ բե կը Պապ զո րա վա րին 
Շիշ կեր տում գլխա տե լուց հե տո։ Տեր Ա վե տի-
քը, որն այդ ժա մա նակ, ըստ եր ևույ թին, Դա-
վիթ բե կի բա նա կում էր, ծա նու ցում է.

«[Դա վիթ-բե կը] ան տի (Շիշ կեր տից՝ Ա. 
Ա.) գնաց ի Չաւն դուր6, անդ ևս զո րա ժո ղով 
լեալ, և ա ռեալ ընդ իւր զզօրսն՝ գնաց ի վե րայ 
Թուր քին, և հա րին կո տո րե ցին Շա հայ պակ-
լու գիւ ղո րէսն, և զինչս նո ցա ա ռեալ՝ ե կին ի 
դաշտն Կու մա նու» (ՊՏԱ, էջ 134. հմմտ. Հա-
մա պա տում, էջ 159-160)։

Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի անց քե րը 
նկա րագ րե լիս Ս. Շա հում յա նը հայտ նում է, 
որ այդ պա հին Դա վիթ բե կը հա ջոր դա կա-
նո րեն բնակ վում էր Շիշ կեր տում, Գե ման ցի 
դաշ տում և Ծա վում (ՊՍՇ, էջ 126)։ Ակն-
հայտ է, որ վեր ջին ե րեք վայ րե րը նույն պես 
գտնվել են սահ մա նա մերձ գո տում, քա նի որ 
այդ տե ղից է Դա վիթ բեկն ար շա վել Շա հայ-
պակ լու գյու ղե րի վրա։ Մահ մե դա կա նաբ-
նակ այդ գյու ղե րը կա րե լի է ո րո շա կիո րեն 
տե ղադ րել նախկին Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ 
Զան գե լա նի շրջա նի Շա յիֆ լի (Շա յիպլ յու, 
Շա յուպլ յու)7 ա վա նի շրջա կայ քում՝ Շի կա-
հո ղից մոտ 6 կի լո մետր հյու սիս-ար ևելք, 
Ող ջի գե տի աջ ա փին։ Շա հայ պակ լուն կամ 
Շա հա պակ լուն վար չա կա նո րեն պատ կա-
նել է Չավն դուր գա վա ռին8, բայց ակ ներև 
է, որ սահ մա նա յին գո տում գտնվե լով՝ Շա-
հայ պակ լուի բնա կիչ նե րը հա րե լու էին Բար-
գու շա տի մահ մե դա կան իշ խա նութ յա նը՝ ի 
դեմս Ֆաթհ-Ա լի սուլ թա նի։

գ) 1724 թ. ապ րի լին Ի վան Կա րա պե տը 
Ղա րա բա ղից անց նում է Ղա փան ու ո րոշ ժա-
մա նակ անց ի րեն ու ղեկ ցող 200 հո գիա նոց 
ջո կա տով9 փոր ձում ետ վե րա դառ նալ, սա-
կայն, ինչ պես ինքն է պատ մում՝

«Քէրդն և Բար գո շա տայ սոլ թա նըն մեր 
ճա նա պար հըն կտրե ցին, ոնչ գի դե լինք (կա-
րո ղա նում էինք-Ա.Ա.) յա ռէջ գնալ, ոնչ գի տել 
ինք յեդ դառ նալ։ Ե կինք Խն ծո րիս ան վա նիս 
Ա (1) գէղ կէր, մեք ե կինք տեղն ԲՃ (200) մար-
դօվ, թէ յեդ գանք. Քուրդն ա րէկ մեր վե րէն։...
մեր փոքր ղօ շու նը (զոր քը-Ա.Ա.) դուս գնաց 
Քէր դէ րին գլխա վո րէրն ջար թե ցինք, բա րի 
յեդ ե կինք էլ Ղա րա յբաղ»10։

1720-ա կան նե րին Խն ձո րես կի սահ մա-
նա յին ա վան լի նե լու փաս տը կողմ նա կի կեր-
պով հա վաս տում է նաև Աբ րա համ Կ րե տա-
ցին.

«Նախ կա յին ԵՃ (500) տուն ի Խն ծո րեկ 
գեղն, բայց այժմ (1736 թ.-Ա.Ա.) սա կա ւա-
ցեալք էին։ Զի բա զումք սպա նեալք էին ի 
թուր քաց, քան զի փա շայք զօ րօք իւ րեանց 
քա նիցս ան գամ ե կեալ էին ի վե րայ նո ցա և 
ոչ կա րա ցին մուտ առ նել, այլ պա տե րազ մեալ 
ընդ մի մեանս յետ դառ նա յին ա մօ թով»11։

Եր կու այլ վա վե րագ րե րում Ի վան Կա-
րա պե տը խո սում է Ղա րա բա ղի և Ղա փա-
նի միջև թշնա մա կան մահ մե դա կան իշ խա-
նութ յան գո յութ յան մա սին.

«[Ղա րա բա ղի և Ղա փա նի («Մեծ Խա յե-
րի»)] մի ջումն Բ (2) մեծ ալ կայ, Քուրդ ան և 
հա վա տով սո նի ան»12.

«և էս Խա յե րին մէչ տեղն Քուրդ կայ։ Էս 
Խա յերն ա սում ան, թէ... կուգ նանք Քուր տին 
վե րէն. քուրտն փչաց նենք, որ տե ղէս մին չի 
Ե րևան ողջ Խա յեր ան Ա (1) կու տառ նան»13։

Հա տուկ «Ղա փանց վոց պատ մութ յան» 
հա մար պատ րաս տած իր քար տե զում Ղու-
կաս Սե բաս տա ցին Ղա փա նի հյու սի սար ևել-
յան սահ մա նա յին վեր ջին գծի վրա կանգ նած 
ա վան նե րի թվում Խն ձո րես կի կող քին նշել 
է «Կո րին», «Կո րէ սը», «Խ նա ծա խը» և «Տե-
ղը»14։ Այս գծից այն կողմ էլ, ան շուշտ, սկսվել 
է Ղա փա նի և Ղա րա բա ղի միջև ըն կած մահ-
մե դա կան իշ խա նութ յան զբա ղեց րած ոչ մեծ 
տա րած քը։ Ղա փա նի իշ խա նա պե տութ յան 
թերևս ա մե նաար ևել յան ամ րաց ված կե տը 
ե ղել է Զո րա ցու ցա կում հիշ վող Կու լա բեր դը, 
որ տեղ կար 110 զին վոր՝ Ղա զար զո րա վա րի 
հրա մա նա տա րութ յամբ (էջ 144)։ Դա տե լով 
Սե բաս տա ցու կազ մած քար տե զից՝ կա րե լի 
է ան վա րան ա սել, որ Կու լա բեր դը այ սօր վա 
Լա չի նի շրջա նի Գ յու լե բիրդ ա վանն է, Հա գա-
րու գե տի աջ ա փին։

Ղա փա նի իշ խա նա պե տութ յան ար ևել-
յան ա մե նա հա րա վա յին վայ րե րից «Պատ-
մութ յան» մեջ հիշ վում է Շի վա նա ձո րը, որ-
տեղ տե ղա կայ ված էր Սար գիս զո րա վա րի 
250-հո գա նոց ջո կա տը (Զո րա ցու ցակ, էջ 
144)։

Արևմտ յան սահ մա նը, ե թե չհաշ վենք 
Ա գու լի սի (գու ցե և Երն ջա կի) կար ճատև 
գրա վու մը, ձգվում էր Զան գե զու րի լեռ նաշղ-
թա յի (Ս յուն յաց լեռ նե րի) եր կայն քով. «Պատ-
մութ յան» մեջ նշվում է հայ կա կան զոր քե րի 
հար ձա կու մը Ղա զան կու լու (Կա պուտ ջուղ) 
լե ռան շրջա կայ քում քո չող թուրք մեն ցե ղե րի 
վրա (ՊՏԱ, էջ 135. հմմտ. Հա մա պա տում, էջ 
164)։

Ղա փա նի հա րա վա յին սահ մա նը հա-
տում էր Ա րաք սը։ Հա յոց պատ մութ յան վեր-
ջին հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քը եր ևա-
կող խիստ ու շագ րավ պատ մա կան փաստ 
է այն, որ 1720-ա կան նե րի Ղա փա նի հա յոց 
իշ խա նա պե տութ յան սահ ման նե րը գրե թե 
հա մընկ նում են ար դի Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան հա րա վա յին շրջան նե րի 
սահ ման նե րին. մյուս կող մից՝ Բար գու շա տի 
մի քա նի տասն յակ հայ կա կան գյու ղերն ու 
ա վան նե րը, ինչ պես նաև Գողթ նի, Երն ջա կի 
և Ճա հու կի հայ կա կան բա վա կան մար դա-
շատ բնա կա վայ րե րը15, ո րոնք դուրս մնա ցին 
Դա վիթ Բեկի գլխա վո րած ա զա տագ րա կան 
շարժ ման ո լոր տից, հե տա գա յում իս պառ 
հա յա թափ ե ղան։ Բար գու շատն ա զա տագր-
վեց միայն 1992-1994 թթ. ար ցախ յան ա զա-
տա մար տի ըն թաց քում։

Գուր համ-Կա քա վա բերդ։ Կե նա-
վուզ։ Մեղ րի։

Ըստ Տաթ ևի վան քին հար կա տու գյու ղե-
րի ցան կի (XVII դար)16, Մեղ րի գե տի հով տի 
գյու ղե րը (Կա լեր, Եկ դաս տանց, Վանք և այլն) 
մտնում էին Կա քա վա բերդ գա վա ռի մեջ17։ 
1720-ա կան նե րի հա մար, սա կայն, «Ղա-
փանց վոց պատ մութ յան» տվյալ նե րը վեր են 
հա նում մի նոր ի րո ղութ յուն. Կա քա վա բերդն 
առ հա սա րակ չի հիշ վում, փո խա րե նը՝ Կա լե-
րը հի շա տակ ված է Գուր համ գա վա ռում. «...
հրեշ տակս ար ձա կե ցին Մեղ րա ցիքն ի գա-
ւառն Գուր համ՝ ի Կա լեր»18 (Հա մա պա տում, 
էջ 160-161)։ Ղու կաս Սե բաս տա ցու վե րը 
նշված քար տե զում այ սօր վա Մեղ րու շրջա-
նը բա ժան ված է եր կու գա վա ռի՝ Գուր հա մի 
և Կե նա վու զի միջև, ընդ ո րում, Գուր համն 
ակ ներ ևա բար ընդգր կում է Կա քա վա բեր դը 
կամ առ նը վազն նրա մի մա սը. Գուր հա մում 
են նշված Կա լե րը, «Դաշ տու նը», «Զուա րը», 
«Եկ դաս տայ ցը», «Քա րը», ինչ պես հե տա-
գա յում Ղու կաս Սե բաս տա ցին ճշտել է՝ «Իսկ 
Գուր համ ու նի զա ւանն Կա լեր, ուր բնա կէր 

Պապ զօ րագ լուխն Դաւ թի 700 զօ րօք ի մե-
րում ժա մա նա կի, և զայլ ա ւանս, որք կո չին 
Մազ րան, Քար, Դաշ տուն, Զուար, Թա ղա մեր 
և այլն»19։ Գուր համ գա վա ռի այս տե ղադ-
րութ յու նը լա վա գույնս հաս տա տում է Ս. 
Շա հում յա նի հա ղոր դու մը թշնա մա կան մի 
հար ձակ ման մա սին, ուր աս ված է, որ «այ-
լազ գի նե րը» Տաշ տու նի լեռ նանց քի մո տից 
«ան ցի ն ի Գու րամ, և ե կին ա ւար հար կա նե-
լով զկող մանս Գու րա մու՝ մին չև ի Մեղ րայ» 
(ՊՍՇ, էջ 127)։ Պարզ է, որ «այ լազ գի նե րը» 
Տաշ տու նից Մեղ րի պի տի շարժ վեին Մեղ-
րի գե տի հով տով, այ սինքն՝ Կա քա վա բեր դի 
(= Գուր/հ /ա մի) մի ջով։

Կե նա վուզ տե ղա նու նը եր բեմն գոր ծած-
վում էր ա վե լի լայն ի մաս տով՝ իր մեջ նե րա-
ռե լով նաև Գուր համ գա վա ռը (տե՛ս ՊՍՇ, էջ 
123, 126)։ Այդ պատ ճա ռով է, թերևս, Ղու-
կաս Սե բաս տա ցին Կե նա վու զի մեջ ընդգր-
կում Կարճ ևա նը, Լճ կի նը (Լիճք) և Մեղ րին, 
ո րոնք նախ կի նում Կա քա վա բերդ գա վա ռի 
կազ մում էին։ Նա նաև նշում է, որ «ու նի և 
Կե նաուզն զհա մա նուն իւր ա ւան»20։ Հե-
տաքր քիր է, որ Տեր Ա վե տի քը, բո լո րո վին 
չհի շա տա կե լով Գուր հա մը, միա ժա մա նակ 
տա րո րո շում է Կե նա վուզն ու Մեղ րին․

ա) «...գնաց նա (Դա վիթ-բե կը-Ա.Ա.) ի 
Ղա րա չի մեն և բա նա կե ցաւ անդ, և ան տի 
հրեշ տակս ար ձա կեաց ի Չաւն դուր, ի Մեղ րի 
և ի Կե նաուզ» (ՊՏԱ, էջ 133).

բ) «և այր եկն առ նա և ա սէ. Ա հա 
Թուրքն... քսան և ութն հա զա րաւ դիմեալ 
գան կամ ի Մեղ րի և կամ ի Կե նաուզն» (ՊՏԱ, 
էջ 134)։

Ե թե նկա տենք, որ Գուր համ տե ղա նու նը 
գոր ծա ծո ղը Ս տե փա նոս Շա հում յանն է, ո րը 
հենց այդ գա վա ռի (Կա լեր կամ Եկ դաս տանց 
գյու ղե րի)21 ծնունդ էր, ա պա պետք է են թադ-
րել, որ Գուր հա մի կի րա ռութ յունն ա վե լի նեղ 
էր ու տե ղա յին, մինչ դեռ Կե նա վու զի նը՝ «հա-
մա ղա փան յան» բնույթ ու ներ։ Իսկ Մեղ րիի և 
Կե նա վու զի ա ռան ձին-ա ռան ձին հի շա տա-
կու մը գա լիս է հու շե լու, որ այդ տա րի նե րին 
Մեղ րի «քա ղաքն», ար դեն իր բնակ չութ յամբ 
և զին ված ու ժե րով, բա վա կա նին մեծ կշիռ 
էր ձեռք բե րել (տե՛ս նաև Զո րա ցու ցակ, էջ 
143)։ 1767 թ. այ ցե լե լով Մեղ րի՝ Հով սեփ Է մի-
նը ծա նու ցում էր, որ քա ղա քում բնակ վում 
էր 3,000 ըն տա նիք և, շնոր հիվ իր «ա ռանց 
բա ցա ռութ յան քա ջա րի տղա մարդ կանց», 
բազ միցս էր հաղ թա նակ ներ տո նել «հա կա-
ռա կորդ նե րի տար բեր զո րա բա նակ նե րի 
նկատ մամբ»22։

Քիս-«Ի քաց»
«Ղա փանց վոց պատ մութ յան» Հա մա-

պա տում բնա գի րը նշում է եր կու հար ևան 
«թուր քա բնակ» ա վան. «Արդ իբ րև լուր լի նէր 
բանս այս ի Քիս և ի յԻ քաց, գա յին ժո ղովէին 
ի միա սին ա մե նայն արքբնակ չացն Ի քա-
ցու...» (էջ 155)։ ՊՍՇ-ի տվյալ նե րը, սա կայն, 
թույլ են տա լիս պնդել, որ «Ի քաց» ա նու նով 
ա ռան ձին բնա կա վայր առ հա սա րակ չի ե ղել։ 
Պար զա բա նենք. Ս. Շա հում յա նը, շա րադ րե-
լով Թո րոս բե կի բա խու մը քի սե ցի նե րի հետ, 
հի շա տա կում է միայն մեկ «քա ղա քի»՝ Քի սի 
ա վե րու մը, և այդ ման րա մասն նկա րագ-
րութ յան մեջ ակ նարկ իսկ չկա հար ևան «Ի-
քաց» ա վա նի և ն րա բնա կիչ նե րի գո յութ յան 
մա սին (տե՛ս ՊՍՇ, էջ 122-123)։ Թ վում է, թե 
թյու րի մա ցութ յունն ա ռա ջա ցել է այն տե ղից, 
որ «Պատ մութ յան» մեջ, դա սա կան գրա բա-
րի կա նոն նե րի հա մա ձայն, ցե ղա նուն նե րը, 
բնա կա վայ րե րի ա նուն նե րով բնակ չութ յան 
ան վա նում նե րը և դ րան ցից կազմ ված հատ-
կա ցու ցիչ նե րը գրված են մե ծա տա ռով, ինչ-
պես, օ րի նակ՝ «Հայքն Չա ւուն դու րեան ապս-
տամբեալ են ի Թուր քաց», «զորքն Հա յոց», 
«քաջ և ա րի սպա ռա զէնքն Մեղ րաց ւոց» և 
այլն։ Ա հա վա սիկ, ՊՍՇ-ում այդ պես է նշված 
նաև «Ի քա ցը»՝ «քի սե ցի ներ» ի մաս տով. «Լե-
վազ Սա փի Ղու լին... եկն նեն գու թեամբ ի յԱփ-
կու վանքն, և գրեաց Ի քաց իշ խա նացն...» 
(էջ 122)։ Նախ նա կան պա տում նե րում «Ի-
քաց» բա ռի գոր ծած ման այս միակ դեպքն 
էլ, հա վա նա բար, շփո թութ յան է մատ նել Ղ. 
Սե բաս տա ցուն Հա մա պա տու մը խմբագ րե-
լու ժա մա նակ։ Թերևս Սե բաս տա ցին զգա ցել 
է նաև «Ի քաց» բա ռի ի րա կան՝ «քի սե ցի ներ» 
հա վա քա կան ի մաս տը, այ լա պես դժ վար է 
հաս կա նալ, թե Հա մա պա տու մում նա ին չո՞ւ 
է հնա րա վոր հա մա րել և՛ Քի սի, և ՛ են թադր-
յալ «Ի քա ցի» բնա կիչ նե րին կո չել մեկ ընդ հա-
նուր ձևով՝ «ա մե նայն արք բնակ չացն 
Ի քա ցու» (էջ 155)։ Ղ. Սե բաս տա ցու 
պատ րաս տած քար տե զում «Ի գաց» 

1720-ական թվականների 
Սյունյաց իշխանապետության 
տեղագրության մասին
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և «Քիս» ա վան նե րի տե ղադ րութ-
յու նը Խուս տուփ լե ռան լան ջե րին 
պետք է հա մա րել կրկնա կի սխալ. ա) 

«Ի քաց» (քար տե զում՝ «Ի գաց») բնա կա-
վայր երբ ևէ գո յութ յուն չի ու նե ցել (այս Ի քա-
ցը չի կա րե լի շփո թել Ս տե փան նոս 0րբել յա-
նի հի շա տա կած Ծ ղուկ գա վա ռի «Ա քա ծիի» 
հետ). և բ) Քի սը չէր կա րող լի նել Խուս տու փի 
լան ջե րին, քան զի Ս. Շա հում յա նի պատ մա-
ծից միան շա նակ մա կա բեր վում է, որ այն 
գտնվում էր Մանլ ևի մո տա կայ քում.

«...իբ րև լուր ե ղեւ բանս այս (Թո րոս-բե կի 
Ափ կի սի մոտ տա րած հաղ թա նա կի մա սին` 
Ա. Ա.) ի Քիս, ժո ղո վե ցան ա մե նայն արք տեղ-
ւոյն այ նո րիկ ի միա սին և ե կին ար տաքս. 
և էջ առ նո սա Թո րոսն ի գլխոյ Ման լեւին, և 
հա րեալ ի դի մի՝ կո տո րեաց ի նո ցա նէ զբա-
զումս, և այլքն փա խեան ի Քիս» (ՊՍՇ, էջ 
123. հմմտ. Հա մա պա տում, էջ 155-156)23։

Նույն պատ ճա ռով էլ Քի սը չի կա րե լի նույ-
նաց նել Տաթ ևի վան քին հար կա տու գյու ղե րի 
ցան կում հիշ վող Գեղ վա ձոր գա վա ռին Կից24 
(այժմ՝ Քիրս) գյու ղի հետ։ Ըստ եր ևույ թին, Ղ. 
Սե բաս տա ցին, տե ղադ րե լով Քիսն ու «Ի գա-
ցը» Խուս տու փի լան ջե րին, նկա տի ու ներ Ս. 
Շա հում յա նի այն հա ղոր դու մը, որ հա յե րից 
պար տութ յուն կրե լուց հե տո Քի սի բնա կիչ-
նե րը «զա մե նայն զկին և զոր դիս իւ րեանց 
հա ւա քեալ էին ի վե րայ բարձ րա գոյն ինչ գա-
գա թան մերձ ի շէնն» (ՊՍՇ, էջ 123. հմմտ. 
Հա մա պա տում, էջ 155)։ Ս րա նից, սա կայն, 
փոր ձենք ա նել այլ հետ ևութ յուն. Ն յու վա դի և 
Շ վա նի ձոր գյու ղե րի միջև Ք յա սի լի ա նու նով 
մի ար տա հայ տիչ կո նաձև լեռ նա գա գաթ կա 
(1313 մ)։

Միան գա մայն հնա րա վոր է, որ հենց այս 
լե ռան լան ջե րին, ո րոն ցով հո սում է Շավ զիր 
գե տը, ե ղած լի նի Քիս կամ Քաց բնա կա վայ-
րը և լե ռան ա նու նից էլ ա ռա ջա ցած լի նի նրա 
ան վա նու մը կամ հա կա ռա կը։

* * *

Հա մա պա տում բնա գի րը խմբագ րե լիս, 
Ղու կաս Սե բաս տա ցին տե ղագ րա կան բնույ-
թի կրճա տում ներ է ա րել Ս. Շա հում յա նի 
պա տու մի հետև յալ նկա րագ րու մից. ի մա-
նա լով Օր դու բա դի կող մից «թուր քե րի» նոր 
հար ձակ ման (1724 թ.) մա սին՝ Դա վիթ բե կը 
Ծա վից դուրս է գա լիս պա տե րազ մի՝

«ել չորս հա զա րաւ ի վե րայ այ լազ գեացն, 
և ե գիտ զնո սա ի Լիչ քին որ է յայն կոյս Ղօզ-
ղօզ գե տոյն։ Իսկ Թուրքն բնա կեալ էր ի Լչ կին. 
իբ րև տե սին զսո սա՝ ե լին ար տաքս և ե կին ի 
Գողթ, որ է գե տափն...25 և ոչ ե տուն ան ցա-
նել զգետն. և սո քա աս տի և նո քա ան տի 
մարտ ե դեալ կռուէին յա ռա ւօ տէ մին չև ի 24 
ժամ ա ւուրն, մին չև ի գալն նո ցա ի Ջի պանդ 
ի գլուխն դաշ տուն։ Եւ ի գի շե րի Տա ւութ Պէկն 
էանց ի Հա լի ձոր» (ՊՍՇ, էջ 126-127. հմմտ. 
Հա մա պա տում, էջ 160)։

Հա մա պա տումն առ հա սա րակ չի հի շա-
տա կում Գողթ և Ջի պանդ տե ղա նուն նե րը, 
մինչ դեռ դրանց ճիշտ տե ղադ րու մը թույլ 
կտա կազ մել հիշ յալ մար տի ամ բող ջա կան 
պատ կե րը։ Դա տե լով վե րոգր յալ հատ-
վա ծից՝ Գող թը պետք է փնտրել այ սօր վա 
Լիճք (=Լճ կին) գյու ղի մո տա կայ քում՝ Մեղ-
րի գե տի ա փին (այս Գող թը չի նույ նա նում 
Գող թան կամ Գող թան սար լեռ նա գա գա թի 
հետ, ո րը Լիճ քից հա րա բե րա կա նո րեն մեծ 
հե ռա վո րութ յան վրա է)։ Իսկ Ջի պան դը, 
ան շուշտ, գտնվում է Դաշ տուն (Տաշ տուն) 
գյու ղի շրջա կայ քում. հա վա նա բար, ՊՍՇ-ն 
գ րի առ նո ղը, սխալ մամբ, Դաշ տուն ան վա-
նումն ըն կա լել է որ պես «դաշտ» (հար թա-
վայր) բա ռի բար բա ռա յին հո լո վում և, ըստ 
այդմ էլ, այն սխալ մամբ փոք րա տա ռով նշել։ 
Հայ պատ մա գի տութ յան մեջ Մեղ րի գե տի 
մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տը եր-
կու հա կա դիր գնա հա տա կա նի է ար ժա նա-
ցել։ Լեոն գրում է, որ «Դա վիթ բե կի կրած 
պար տութ յունն այն քան ծանր էր, որ նա 
ստիպ ված ե ղավ վե րա դառ նալ Հա լի ձոր»26։ 
Այս կար ծի քը կրկնում է Հ. Ա. Կն յազ յա նը27։ 
Այլ է Ա. Գ. Հով հան նիս յա նի տե սա կե տը. «Մի 
օր տևող ճա կա տա մար տից հե տո, անհ րա-
ժեշտ չհա մա րե լով շա րու նա կել մար տը, 
Դա վիթ բե կը վե րա դառ նում է Հա լի ձոր։ 
Ըստ եր ևույ թին, ճա կա տա մար տի ըն թաց-
քում թշնա մուն պատ ճա ռած կո րուստ նե րը 
նկա տի ու նե նա լով, նա գտնում էր, որ հա-
կա ռա կոր դը ի վի ճա կի չի լի նի նո րից հար-
ձակ ման անց նե լու»28։ Պետք է ա սել, սա-
կայն, որ Ս. Շա հում յա նի հա ղոր դումն առ 
այն, թե եր կու կող մե րը «կռվէին յա ռա ւօ տէ 
մին չև ի 24 ժամ ա ւուրն, մին չև ի գալն նո-

ցա ի Ջի պանդ ի գլուխն Դաշ տուն», ո րից 
հե տո է Դա վիթ բե կը գի շե րով նա հան ջում 
Հա լի ձոր, թույլ է տա լիս չհա մա ձայ նել վե րո-
բեր յալ եր կու տե սա կե տի հետ էլ։ Արդ, Դաշ-
տուն (Տաշ տուն) գյու ղի մոտ է գտնվում հա-
մա նուն լեռ նանց քը, ո րով ցայ սօր անց նում 
է Մեղ րին Ղա փա նի հետ կա պող միակ բա-
րե կարգ ճա նա պար հը29։ Ջի պանդ ա նունն 
իսկ (պարս կե րեն «պենտ», այ սինքն՝ կապ, 
կա պանք)30 հու շում է, որ խոս քը լեռ նանց-
քի վրա հսկող ինչ-որ բնա կան դիր քի կամ 
պաշտ պա նա կան կա ռույ ցի մա սին է, ինչ-
պես, օ րի նակ՝ Դար բանդ, Ու զուն պատ, Ու-
զուն պենտ։ «Այ լազ գի նե րին» հա ջող վում է 
հաս նել, գու ցե նաև գրա վել այդ ռազ մա կան 
տե սա կե տից կար ևոր բարձ րութ յու նը («Ջի-
պանդ ի գլուխն Դաշ տուն»)։ Այժմ նրանք 
ար դեն սպառ նում էին իս պառ փա կել Դաշ-
տու նի լեռ նանց քը և կտ րել կա պը Փոքր 
Ս յու նի քի (բուն Ղա փա նի կամ «Հա լի ձո-
րի երկ րի») ու Կե նա վուզ-Գուր հա մի միջև։ 
Այդ պի սով, Ղա փա նի իշ խա նա պե տութ յան 
սիր տը հան դի սա ցող «Հա լի ձո րի երկ րի» 
հա մար լուրջ վտանգ էր ա ռա ջա նա լու ան-
պաշտ պան գտնվել Բար գու շա տի Ֆաթհ-Ա-
լի սուլ թա նի հնա րա վոր հար ձակ ման առջև, 
մա նա վանդ, ե թե նկա տի առ նենք, որ Դա-
վիթ-բե կը նո րերս էր ա վե րել Շա հայ պակ լու 
գյու ղե րը և պա տաս խան ար շավն, այն էլ 
այդ պի սի հար մար պա րա գա նե րում՝ միան-
գա մայն սպա սե լի էր։ Ն ման կա ցութ յուն Դա-
վիթ Բե կը հան դուր ժել չէր կա րող. ամ բողջ 
շարժ ման բախ տը փոր ձութ յան չեն թար կե-
լով՝ նույն գի շե րը նա նա հան ջում է Հա լի ձոր։ 
Այս վար քա գի ծը սխալ կլի նի ո րա կել որ պես 
Ս յու նի քի հա րա վա յին շրջան նե րի հա յութ-
յա նը «թուր քե րի» քմա հա ճույ քին հանձ նե-
լու քայլ. Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա գա 
ի րա դար ձութ յուն նե րը, Մեղ րին և Չավն դու-
րը բա վա կան ու ժեր ու նեին թշնա մուն դի-
մագ րա վե լու և նույ նիսկ ջախ ջա խիչ պար-
տութ յան մատ նե լու հա մար (տե՛ս ՊՍՇ, էջ 
127-129. հմմտ. ՊՏԱ, էջ 134. Հա մա պա-
տում, էջ 160-162)։

Հան րա գու մա րի բե րե լով վերն աս վա ծը՝ 
կա րող ենք ամ փո փել.

ա) Դա վիթ բե կի իշ խա նա պե տութ յան 
զբա ղեց րած տա րած քը հիմ նա կա նում հա-
մընկ նում է այ սօր վա Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան Սի սիան, Գո րիս, Կա պան, Մեղ-
րի հա րա վա յին շրջան նե րի հետ.

բ) Այժմ յան Մեղ րու շրջա նի տա րած քը 
1720-ա կան թթ. ու ներ եր կու ան վա նում՝ Կե-
նա վուզ և Գուր համ, ո րոն ցից ա ռա ջինն իր 
ի մաս տով ընդգր կում էր ամ բողջ շրջա նը և 
ու ներ հա մա ղա փան յան գոր ծա ծում, իսկ 
երկ րոր դը՝ տե ղա յին նշա նա կութ յան էր և 
հո մա նիշն էր Մեղ րի գե տի հով տով ձգվող ու 
դեռևս XVII դա րում Կա քա վա բերդ ա նու նով 
ծա նոթ գա վա ռի.

գ) «Ղա փանց վոց պատ մութ յան» Հա մա-
պա տում բնագ րում հիշ վող Ի քաց (Ի գաց) 
բնա կա վայր առ հա սա րակ գո յութ յուն չի ու-
նե ցել.

դ) Հա մա պա տու մից դուրս մնա ցած, 
բայց ՊՍՇ-ում առ կա «Ջի պանդ» ու «Գողթ» 
տե ղա նուն նե րի օգ նութ յամբ պար զա բան-
վում է 1724 թ. տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մի կար ևոր շղթա յի զար-
գա ցու մը։

Այս ա մե նը վկա յում են, որ «Պատ մութ-
յան» վե նե տիկ յան հրա տա րա կութ յունն, իր 
նախ նա կան և Հա մա պա տում բնագ րե րի 
տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ, կա րիք ու-
նի հե տա գա տե ղագ րա գի տա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի, ո րոնց վերջ նա կան նպա-
տա կը պի տի լի նի XVIII դա րի 20-ա կան թթ. 
Ս յուն յաց ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի 
ա ռա վել ընդգր կուն և ամ բող ջա կան քար տե-
զի ստեղ ծու մը։

ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ
1․ Տե՛ս Հ. Դ. Փա փազ յան. «Դա վիթ-բե-

կի պայ քա րը օս ման յան ներ խուժ ման դեմ և 
հա րա բե րութ յուն նե րը ի րա նա կան հա կաօս-
ման յան դի մադ րա կան ու ժե րի հետ». – Պատ-
մա-բա նա սի րա կան հան դես (այ սու հետև՝ 
ՊԲՀ), 1987, № 1, էջ 89-102։ Ա. Մ. Այ վազ յան, 
«1720-ա կան թվա կան նե րի Ս յուն յաց ա զա-
տագ րա կան շարժ ման պատ մութ յու նից 
(սկզբնաղբ յուր նե րի հա մադր ման փորձ)».- 
ՊԲՀ, 1990, No. 2 (129), էջ 119-134։ Նույ նի՝ 
«Դա վիթ-բե կի Հա յաս տան գա լու ժա մա նակն 
ու հան գա մանք նե րը». - ՊԲՀ, 1990, No. 3 
(130), էջ 76- 85։ Նույ նի՝ «Ի րա դար ձութ յուն-
ներն Այսր կով կա սում 1723 թ. և ար ցա խա-

հա յե րի ա ռա ջին օգ նա կան ռազ մեր թը Ս յու-
նիք». - ՊԲՀ, 1990, հմր. 4 (131), էջ 63-80։ 
Նույ նի՝ «Ի րա դար ձութ յուն նե րը Ղա փա նում 
և Նա խիջ ևա նի խա նութ յու նում 1724 թ.». 
- ՊԲՀ, 1991, հմր. 2 (133), էջ 102-114։ Նույ-
նի՝ «Ղա փանց վոց պատ մութ յան» հա վաս-
տիութ յունն ու կա ռուց ված քը». - ՊԲՀ, 1992, 
No. 1 (134), էջ 85-100 (այս հոդ վա ծա շարն 
ամ փոփ ված է 1992թ. պաշտ պան ված թեկ-
նա ծուա կան դի սեր տա ցիա յում՝ «Ղա փանց-
վոց պատ մութ յու նը» և 1720-ա կան թվա-
կան նե րի հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման 
ու սում նա սի րութ յու նը»։

2․ Դա ւիթ Բէկ կամ «Պատ մու թիւն Ղա-
փանց ւոց», աշ խա տա սի րեց Սա մուել վրդ. 
Ա րամ յան, Վե նե տիկ-Ս. Ղա զար, 1978 (այ-
սու հետև՝ Պատ մու թիւն Ղա փանց ւոց), էջ 
62-92։ Այս հրա տա րա կութ յան բնագ րա յին 
մա սը հոդ վա ծիս շա րադ րան քի մեջ հա մա ռո-
տագ րութ յուն նե րով հղե լու ենք ըստ հետև յալ 
հատ ված նե րի. ՊՍՇ` Պա տում Ս տե փան Շա-
հում յա նի, էջ 119-130. ՊՏԱ՝ Պա տում Տէր Ա ւե-
տիք քա հա նա յի, էջ 131-143. Հա մա պա տում՝ 
Հա մա պա տում բնա գիր, խմբագ րեց Ղու կաս 
վրդ. Սե բաս տա ցի, էջ 147-181. Զո րա ցու ցակ՝ 
Դա վիթ-բե կի զո րա վար նե րի ցան կը և Տեր-Ա-
վե տի քին նվիր ված ներ բո ղը, էջ 143-145:

3․ Ղու կաս Սե բաս տա ցի, Հա մա ռօտ 
պատ մու թիւն թա գա ւո րացն Հա յոց և աշ-
խար հագ րու թիւն Հա յաս տա նի և աշ խար-
հագ րա կան բա ռա րան, Վե նե տիկ, Ս. Ղա-
զա րի մա տե նա դա րան, 480 էջ։ Մատ յա նի 
բո վան դա կութ յու նը նկա րագ րել է Ս. Ա րամ-
յա նը (տե՛ս Պատ մու թիւն Ղա փանց ւոց, էջ 
190-193): Հոդ վա ծին կից հրա պա րակ վող 
հատ վածն ընդգր կում է գրքի Երկ րորդ մա-
սի էջ 63-70-ը, ո րոնց ձե ռա գիր բնօ րի նա կի 
պատ ճե նը մեր խնդրան քով սի րա հո ժար 
տրա մադ րել էր եր ջան կա հի շա տակ աբ բա-
հայր, բազ մա վաս տակ հա յա գետ Ս. Ճեմ ճեմ-
յա նը տա կա վին 1992 թ., ո րի հա մար մե ծա-
պես շնոր հա կալ ենք։

4․ Армяно-русские отношения в первой 
трети XVIII века. Сборник документов. Том 
II, часть II, Под редакцей Ашота Иоаннисяна. 
Ереван: изд. АН АЦЦР, 1967 (այ սու հետև՝ 
АРО, II), док. 335, с 273-274:

5. Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է, որ 
մե լիք Ֆ ռանգ յու լի դա վա ճա նութ յու նից (1724 
թ. մար տի վերջ-ապ րի լի սկիզբ) ո րոշ ժա-
մա նակ անց Դա վիթ-բեկն իր իշ խա նութ յան 
սահ ման նե րում էր հա մա րում ա ռա ջի նիս սե-
փա կան գյու ղը՝ Ե րից վա նե կը կամ Կար միր 
վան քը («...Երց վա նեկ ա ւա նին, որ և ա սի 
Կար միր վանք...» – Հա մա պա տում, էջ 157), 
ին չը պարզ եր ևում է հետև յալ հա ղոր դու մից. 
«...ցեղ ինչ Թուր քացն Պար կու շա տայ գա յին ի 
լեռ նա կող մանս Ղա փա նու, վրա նօք բնա կէին 
վասն խստու թեան տօ թոյ երկ րի իւ րեանց, 
որ պէս և յայլ ա մե նայն ժա մա նակս ա մա-
րայ նոյ առ նէին։ Արդ՝ իբ րև զայն լսէր Դա ւիթ 
Պէկն, վաղ վա ղա կի զՄ խի թար սպա րա պետն 
իւր հա զար ութ հա րիւր վա ռե լովք ի վե րայ 
նո ցա ա ռա քէր. և նա եր թայր յու զէր և յե տա-
մուտ լեալ գտա նէր զնո սա ի վե րին կող մանս 
Կար միր վանք կո չե ցեալ ա ւա նին, և ի վե րայ 
հա սա նէր նո ցա...» (Հա մա պա տում, էջ 164)։ 
Սա նշա նա կում է, որ հա յոց զոր քերն ան պա-
տիժ չէին թո ղել մե լիք Ֆ ռանգ յու լի ուխ տադր-
ժութ յու նը և գ րա վել էին Ե րից վա նե կը։

6․ Շիշ կեր տը ևս Չավն դուր գա վա ռի մեջ 
էր։

7․ 1886 թ. մար դա հա մա րի ժա մա նակ 
այս բնա կա վայրն ու ներ ըն դա մե նը 88 բնա-
կիչ (տե՛ս Ղ. Ա լի շան. Սի սա կան, Վե նե տիկ, 
1893, էջ 101)։

8․ «և ու նի Չավն դուր այժմ զայ սո սիկ 
փոքր ա ւանս, այ սինքն՝ զ Կա պագ լուխ, զ Խո-
ջան, զ Պուր ջո վան, զ Պար տախ, զ Շի ւա նա-
ձորն, որ ու նի զբերդ, զ Թուփ, զ Կու մա րայց, 
զ Շա հա պակ լու, զՓք նի, զԻշ կետ, զ Կե ման ցու, 
զՇ խեր, որ է իշ խա նա նիստն Չավնդ րու, և 
զբա զում գիւ ղո րայս» - տե՛ս կից հրա պա-
րակ վող «Ին ներ րորդ աշ խարհն Մե ծին Հա-
յոց, որ Սիւ նիք ա սի» հա վել վա ծը։

9․ Ա. Մ. Այ վազ յան, «1720-ա կան թվա-
կան նե րի Ս յուն յաց ա զա տագ րա կան շարժ-
ման պատ մութ յու նից», էջ 132, ծնթ. 55։

10 АРО, II, док. 277. с 185.
11. Աբ րա համ Կ րե տա ցի. Պատ մու թիւն։ 

Քն նա կան բնա գիր, ռու սե րեն թարգ մա նութ-
յուն, ա ռա ջա բան և ծա նո թագ րութ յուն ներ՝ Ն. 
Կ. Ղոր ղան յա նի, Եր ևան, 1973, էջ 151։

12․ АРО, II, док. 277, 211, с. 71: Աշ. Հով-
հան նիս յանն ի րա վամբ զգու շաց նում էր, որ 
«քուրդ» ա նու նով Ի վան Կա րա պե տը նշել 

է ոչ թե քուրդ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, 
այլ առ հա սա րակ բո լոր մահ մե դա կան նե րին 
(տե՛ս Армяно-русские отношения в первой 
трети XVIII века. Сборник документов. 
Том II, часть I․ Под редакцией Ашота 
Иоаннисяна. АССР, 1964 (այ սու հետև՝ 
АРО, I), с. LVI: Վե րը բեր ված դեպ քում, սա-
կայն, «քուրդ» ցե ղա նու նը (էթ նո նիմ) գոր-
ծած ված է ուղ ղա կի ի մաս տով։ Դեռևս XVII 
դ. վեր ջին Զա քա րիա Քա նա քեռ ցին, որն 
իր «Պատ մագ րութ յան» մեջ հստա կո րեն 
տար բե րա կում է մահ մե դա կան տար բեր 
ցե ղախմ բե րը և ն րանց դա վա նա կան ուղ-
ղութ յուն նե րը, հի շա տա կում է Քա շա թա-
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Բա նա լի բա ռեր՝ Ս յու նի քի ա զա տագ րա կան 
կռիվ ներ, Դա վիթ Բեկ, Մ խի թար Ս պա րա պետ, 
Մե լիք Փար սա դան, Մե լիք Բա լի, Տեր Ա վե տիք, 
Ղու կաս Սե բաս տա ցի, Սա մուել Ա րամ յան, «Ըն-
տիր պատ մու թիւն», Րաֆ ֆի, Լա լա յան, Ա դոնց, 
Հա լի ձոր, Բեխ, Շի նու հայր, Տաթև:

Նա խա բան

2022 -ին լրա նում է Դա-
վիթ Բե կի գլխա-
վո րած ա զա տագ-

րա կան պայ քա րի 300-ամ յա կը, ո րը հա յոց 
պատ մութ յան ա մե նան շա նա կա լի ի րա դար-
ձութ յուն նե րից է: «Դա վիթ Բե կը … հա յոց 
պատ մութ յան մեջ… իբրև ազ գա յին ա զա-
տագ րութ յան մարմ նա ցում՝ չու ներ իր նմա նը 
Կի լի կիա յի հա յոց ան կա խութ յան խոր տա-
կու մից հե տո»1, – գ րել է Լեոն:

Այդ ի րա դար ձութ յուն նե րի հա տուկ կար-
ևո րութ յունն այն է, որ դրան ցով է սկսվում 
մահ մե դա կան լծից ա զա տագր վե լու հա յոց 
նո րա գույն շրջա նը:

Հայտ նի է, որ Ս յու նի քի ա զա տագ րա-
կան շար ժու մը սկսվել է 1722-ին, ա վարտ վել՝ 
1730-ին Մ խի թար Ս պա րա պե տի դա վա դիր 
սպա նութ յամբ: Շար ժու մը 1722–1728-ին 
գլխա վո րել է Դա վիթ Բե կը, 1728–1730-ին՝ 
Մ խի թար Ս պա րա պե տը:

Ժա մա նա կին, պայ քա րի ա ռան ձին 
դրվագ նե րից բա ցի, քննարկ ման ա ռար կա 
է դար ձել նաև Դա վիթ Բե կի սյու նե ցի լի նե լու 
հան գա ման քը, ո րով հետև այդ ի րա դար ձութ-
յուն նե րի միակ սկզբնաղբ յուր Ս տե փա նոս 
Շա հում յա նի և Տեր Ա վե տի քի պատ մա ծից 
Ղու կաս Սե բաս տա ցու գրա ռած պատ մութ-
յան մեջ այդ մա սին որ ևէ հի շա տա կութ յուն 
չկա:

Դա վիթ Բե կի ծննդա բա նութ յան 
շուրջ

Ա ռա ջին տե ղե կութ յունն այդ մա սին 
հայտն վել է Աբ գար Գ յու լա միր յան ցի 1871-ին 
հրա տա րա կած, «Ըն տիր պատ մու թիւն…»2 
գրքով, ո րը տար բեր վե ճե րի ու պատ մութ-
յան նկատ մամբ ո րոշ անվս տա հութ յան 
պատ ճառ է դար ձել՝ դրա նում ա ռան ձին կա-
մա յա կան մի ջամ տութ յուն նե րի պատ ճա ռով: 
Այն հե տա գա յում ճշգրտել, շա րադ րան քի 
դա սա կան գրա բար յան ձևը վե րա կանգ նել, 
աշ խար հա բա րի վե րա ծել ու հրա տա րա կել 
է մխի թար յան միա բան Սա մուել Ա րամ յա-
նը3, ո րը դար ձել է պատ մութ յան ճշգրտված 
սկզբնաղբ յուր: Ար շակ Մա դո յանն այն վե րա-
ծել է ար ևե լա հա յե րե նի ու իր ա ռա ջա բա նով 
տպագ րել 1978 և 1992 թթ.4: Ցա վոք, սա-
կայն, ցայ սօր դեռևս որ ևէ նոր տե ղե կութ յուն 
չկա Դա վիթ Բե կի ծա գում նա բա նութ յան վե-
րա բեր յալ:

Դա վիթ Բե կին ի սկզբա նե սյու նե ցի է 
հա մա րել պատ մա բան Մի քա յել Չամչ յա-
նը («Դա ւիթ, որ էր ի ցե ղէ Սիւ նեաց հայ-
կա զեանց»), Ա լի շանն ու Լեոն՝ հա լի ձոր ցի, 
Րաֆ ֆին՝ Օր բել յան նե րի ազ գա կի ցը («Նա 
ազ գա կից էր Ս յուն յաց երկ րի Օր բել յան նե րի 
հետ»), ազ գագ րա գետ Եր վանդ Լա լա յա նը՝ 
ղա փան ցի5, պատ մա բան Ա շոտ Հով հան-
նիս յա նը՝ ազ գա կից՝ Ղա փա նի տոհ մե րից 
մեկ նու մե կին և այլն: Ղու կաս Սե բաս տա ցու 
պատ մութ յու նը բազ մա կող մա նիո րեն ու-
սում նա սի րել են բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ6 և 
բա ցա հայ տել նրա հիմ քերն ու մի շարք ըն դօ-
րի նա կութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը:

Նի կո ղա յոս Ա դոն ցի կար ծի քով՝ Դա վիթ 
Բե կը, «գու ցե Շն հե րից էր, կամ Տա թևից, ե թէ 
ի րաւ մե լի քա կան տոհ մից էր, որ ևս խնդրա-
կան է»7: Իսկ Մի քա յել բեկ Լա լա բեկ յա նի հի-
շա տա կա րա նում կար դում ենք. «Մեր այս 
զան գե զուր ցիք, սևե րես լի նե լով, դի մել են 
վրաց իշ խա նին, վրաց իշ խա նը նշա նա կել է 
Շին հեր ցի Տա վիթ Բե կին, չորս հար յուր հայ 
զոր քի հետ…»8: Այդ կար ծի քը կրկնել է շի նու-
հայր ցի Խի կար Բար սեղ յա նը: «Մեր գյու ղի 
նշա նա վոր մարդ կան ցից է Ս յու նի քի ա զա-
տագ րա կան շար ժում նե րի ռահ վի րա Դա վիթ 
Բե կը…

Նա Շի նու հայ րի տա նու տեր Ա լի խա նի որ-
դին էր»9, – գ րել է նա ու ա վե լաց րել, որ գյու ղի 
տա րած քում ե ղել է նաև Ա լի խա նի աղբ յուր, 
ո րը կոչ վել է հենց Դա վիթ Բե կի հոր ա նու նով:

Ե. Լա լա յա նը, ըս տ ա մե նայ նի, հա մոզ ված 
էր, որ Դա վիթ Բե կը ղա փան ցի է և ըն տա նե-
կան վե ճի պատ ճա ռով գժտվել է յու րա յին նե-
րի հետ, մեկ նել Վ րաս տան ու ծա ռա յութ յան 
ան ցել Վախ թանգ VI-ի բա նա կում10:

Իսկ Գ յու լա միր յան ցի հրա տա րա կած «Ըն-
տիր պատ մու թիւն …»–ի տար բե րա կում Դա-

վիթ Բե կը ներ կա յաց ված է որ պես սյու նե ցի 
և ե կել է իր «Հայ րե նի աշ խարհն Ս յուն յաց»՝ 
ապս տամ բութ յու նը գլխա վո րե լու հա մար. 
«… և կո չեալ Շահ նա վազն զ Դա ւիթ պէկն 
Սիւ նե ցի ի հայ կա զեանս տոհ մէ, ետ նմա զիշ-
խա նու թիւն եր թալ յիւր հայ րե նի յաշ խարհն 
Սիւ նեաց, որ այժմ կո չի Խա փան, զօ րա ժո ղով 
ա նել անդ, և պա հել զեր կիրն հա յոց»11:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րից պարզ վել է, 
սա կայն, որ այս տեղ սյու նե ցի լի նե լու տե ղե-
կութ յու նը հետ սա մույծ է և շե ղում բնագ րից: 
Այդ միտ քը Սե բաս տա ցու նա խա գա ղա փար 
բնագ րում ձևա կերպ ված է այս պես. «Դա ւիթ 
պէկն՝ որ ի յազ գէն Հա յոց»12, այ սինքն՝ այն-
տեղ նա ոչ սյու նե ցի է, ոչ մցխե թա ցի, այլ՝ հա-
յազ գի մե կը:

Դա վիթ Բե կի սյու նե ցի լի նե լու մա սին վաղ 
վկա յութ յուն նե րից է Մես րոպ ե պիս կո պո-
սի «Զա քա րիա նկար չի ձե ռա գի րը և Դա ւիթ 
Բէ կի մա սին յի շա տա կա րան» վեր նագ րով 
հոդ վա ծը13, որ տեղ խոս վում է մի հի շա տա-
կա րա նի մա սին, ո րը ձե ռա գիր Ա վե տա րա նի 
վեր ջում 1746-ին ա վե լաց րել է ժա մա նա կին 
հայտ նի մե ծա հա րուստ, Թիֆ լի սի եր բեմ նի 
քա ղա քագ լուխ Փար սա դան բե կի որ դի Թա-
ղին: Այն կար ևոր է հատ կա պես նրա նով, 
որ տե ղե կութ յուն ներ է պա րու նա կում նաև 
Դա վիթ Բե կի ըն տա նե կան վի ճա կի մա սին: 
Այս տե ղից տե ղե կա նում ենք՝ Դա վիթ Բեկն 
ա մուս նա ցած էր այդ նույն մե ծա հա րուստ 
Փար սա դան բե կի դստեր հետ, և որ Դա վիթ 
Բե կը թիֆ լի սե ցի էր՝ Ա լի խա նի որ դին: Պետք 
է են թադ րել, որ Փար սա դան բե կի ըն տա նի քը 
Դավ թի անց յա լի մա սին ման րա մասն տե ղե-
կութ յուն չի ու նե ցել, ո րով հետև որ ևէ խոսք 
չկա այն մա սին, թե նրանք ե՞րբ են հայտն-
վել (ե թե հայտն վել են– Հ. Ա.) Թիֆ լի սում և թե 

այն ազ գակ ցա կան ի՞նչ կապ ու նեն Ղա փա-
նի հայտ նի Մե լիք Փար սա դան յան նե րի հետ:

Հի շա տա կա րա նում առ կա են շատ կար-
ևոր մի քա նի տե ղե կութ յուն ևս. այն, որ 
Փար սա դան բե կի կինն ու աղ ջիկ նե րը՝ Հուս-
նի փերն ու Ա լա մի Սուլ թա նը (հայտ նի չէ, թե 
նրան ցից որն է ե ղել Դա վիթ Բե կի կի նը), 
Թիֆ լի սում են ապ րել և այդ հի շա տա կա րա-
նը գրե լու ժա մա նակ ար դեն վախ ճան ված են 
ե ղել: Ըն տա նի քի տղա մար դիկ զին վո րա կան-
ներ էին. հայ րը ծա ռա յութ յան մեջ էր Պարս-
կաս տա նի շահ Թահ մասպ Բ-ի մոտ, որ տեղ 
էլ մա հա ցել է 1746-ին: Սկզբ նա պես նրա 
հետ էին նաև որ դի ներ Թա ղին (1694–1765) 
ու Ռա ֆա յե լը (1697–1750), ո րոնք հե տա գա-
յում դար ձել են հայ-վրա ցա կան էս կադ րո-
նի հրա մա նա տար ներ, իսկ մյուս եղ բայ րը՝ 
Աբտլ մա սե հը (1700–1724), ե ղել է Դա վիթ 
Բե կի՝ Ս յու նիք մեկ նած զո րա ջո կա տի կազ-
մում՝ որ պես զո րա պետ: «… Մեր միւս եղ բայր 
Աբտլ մա սեհն, որ Վ րաս տան պա րո նի հրա-
մա նաւն գնա ցին տեղն զօ րա ժո ղով առ նե լոյ, 
որ եղ բայրս էլ զօ րա պետ էր, ո րոց գլխա ւորն 
էր Ա լի խա նի որ դի Դավ ւութ պէկն, որ է իմ փե-
սայ, որք ընդ պար սից և օս ման ցոց բա զում 
պա տե րազմս ե տուն, և ի վախ ճա նի ան կան 
ի մար տին, որ իմ եղ բօր գե րեզ մանն այժմ ի 
Խո տի է, ի Ղա փա նումն …»14, – կար դում ենք 
հի շա տա կա րա նում:

Այս եղ բայր նե րը Պարս կաս տա նից վե րա-
դառ նա լուց հե տո ի րենց ծա ռա յութ յու նը շա-
րու նա կել են Ռու սաս տա նում. Թա ղին ապ րել 
է Աստ րա խա նում և Ղզ լա րի լեռ նա կան լեզ-
գի նե րի դեմ պա տե րազ մի ժա մա նակ նրան 
հա ջող վել է գե րութ յու նից ա զա տել երբ ևէ 
Ջա լալ յան նե րի ըն տան քին պատ կա նած 

Ա վե տա րանն ու ա վե լաց նել վե րո հիշ յալ հի-
շա տա կա րա նը:

Վե րո հիշ յալ պատ մութ յան յու րօ րի նակ 
շա րու նա կութ յուն է կար ծես 1797-ի նո յեմ-
բե րի 16-ին Գ րի գո րիու պոլ սի մա գիստ րա տի 
տե ղե կան քը՝ ներ կա յաց ված Ռու սիո Պա վել I 
կայս րին՝ քա ղա քի գլխա վոր դա տա վոր Ս տե-
փա նոս Դա վի դո վին (Տեր-Սա հակ յան) ազն-
վա կա նի կո չում շնոր հե լու մա սին:

Տե ղե կան քում վեր ջինս ներ կա յաց ված 
է որ պես Դա վիթ Բե կի թոռ, ո րը «… ի սոյն 
թուոյս սկսեալ մին չև 1722 թուին փրկչին … 
վասն զօ րա նա լոյ ազ գա տոհ մին իւ րեանց 
նո րոգ Դա ւիթ պեկ զօ րա պե տին, թե որ պի-
սի հնա րիւք գնա ցեալ է ի Սիւ նիս ի նախ կին 
հայ րե նին իւր…»15, այն տեղ զորք հա վա քել, 
կռվել է թշնա մի նե րի դեմ և Ս յու նի քից հա լա-
ծել, «զօրսն օս ման ցո ց»: Ըստ այդ տե ղե կան-
քի Դա վիթ բեկն ու նե ցել է Մ խի թար ա նու-
նով մի որ դի, ո րը քա հա նա է ձեռ նադր վել 
և վե րան վան վել Տեր-Սա հակ: Իսկ վեր ջինս 
ու նե ցել է եր կու որ դի, ո րոն ցից մե կը սույն 
Ս տե փա նոս Դա վի դովն էր, ըստ Ա. Աբ րա-
համ յա նի՝ «Ա րա րատ յան դես պա նը» ռու սա-
կան ար քու նի քում16, մյու սը՝ Կ. Պոլ սի էջ միած-
նա կան նվի րակ Ի սա հակ ե պիս կո պո սը17:

Կար ևոր է, որ վե րո հիշ յալ տե ղե կութ յունն 
ար ձա նագր ված է նաև Ս տե փան Դա վի դո-
վի տա պա նա քա րի վրա (նա վախ ճան վել է 
1800-ի սեպ տեմ բե րի 2-ին, 65 տա րե կան հա-
սա կում):

Չ նա յած՝ այս վա վե րագ րի հա վաս տիութ-
յու նը շա տե րի կաս կածն է հա րու ցել18, բայց 
որ Ս յու նի քը միան շա նա կո րեն հայ տա րար-
ված է Դա վիթ Բե կի հայ րե նի քը, և որ Դա վիթ 
Բե կը որ դի է ու նե ցել՝ Մ խի թար (տեր Սա հակ) 
ա նու նով, կար ծում ենք, կաս կա ծից վեր է: 

Այս տե ղե կութ յու նը սկզբուն քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի սույն ու սում նա սի րութ յան հա-
մար, ո րի իս կութ յան մեջ կհա մոզ վենք նաև 
ստորև:

Խնդ րո ա ռար կա նյու թի հետ կապ ված՝ 
ու շագ րավ է նաև Ս տե փան Լի սից յա նի, 
«Զան գե զու րի հա յե րը» գրքի վեր ջում զե-
տեղ ված Մե լիք Փար սա դա նի տոհ մա ծա ռի 
բա ցատ րա գի րը19 (գրված 1966-ին՝ Ար շա վիր 
Մե լիք Փար սա դան յա նի ձեռ քով), ըստ ո րի՝ 
Դա վիթ Բե կի հայր Աստ վա ծա տու րը դար ձել 
է պարս կահ պա տակ, ստա ցել է Ա լահ վեր-
դի (Աստ վա ծա տուր ան վան պարս կա կան 
տար բե րակն է) ա նու նը և ապ րել Տաթ ևի 
մա հա լում: Դա վիթն այն տե ղից, ըն տա նե կան 
վե ճե րի պատ ճա ռով, 18–19 տա րե կա նում 
ե կել է Հա լի ձոր, հո րեղ բոր՝ Մե լիք Փար սա դա-
նի մոտ, ո րը նրան տա րել է Թիֆ լիս (Խո ջա 
Սարգ սի տուն), որ տե ղից էլ նա ան ցել է զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան:

Այդ տե ղե կութ յուն նե րը, ըստ էութ յան, 
գա լիս են հաս տա տե լու Րաֆ ֆու «Դա վիթ 
Բեկ» վե պում պատ կե րած այն ի րո ղութ յու նը, 
որ կրա կի ու բո ցի մեջ այր վող տաթ ևա ցի նե-
րից մի մա նուկ Դա վիթ ա նու նով ա զատ վում 
է մա հից և ու ղարկ վում Վ րաս տան20, իսկ երբ 
Դա ւիթ Բե կը Ս յու նիք վե րա դառ նա լուց հե տո 
ա ռա ջին ան գամ մտնում է Տաթև, աչ քին են 
գա լիս այր վող տան պատ կեր ներ:

Տվ յալ հար ցի շուրջ մեր օ րե րում էլ կան 
տար բեր տե սա կետ ներ ու մո տե ցում ներ21, 
սա կայն մեր դի տար կում նե րը բա վա րար 
հա մա րե լով՝ կա րող ենք են թադ րել, որ Դա-
վիթ Բեկն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
պետք է ծնված և մինչև 18–19 տա րե կանն 
ապ րած լի ներ Տաթ ևում: Այ սինքն՝ նա սյու նե-
ցի-տաթև ցի է:

Դա վիթ Բե կի ազ գակ ցա կան հնա-
րա վոր կա պե րի մա սին

Այժմ տես նենք, թե ինչ կապ կա րող էր լի-
նել Դա վիթ Բե կի և Մե լիք Փար սա դա նի միջև: 
Չ նա յած Ե. Լա լա յա նի տվյալ նե րով՝ Դավ-
թին Թիֆ լիս է տա րել նրա հո րեղ բայր Փար-
սա դա նը, սա կայն այդ մա սին որ ևէ գրա-
վոր վա վե րա թուղթ գո յութ յուն չու նի, բա ցի 
ա վան դազ րույ ցի ձևով փո խանց ված տե ղե-
կութ յուն նե րից:

Հայտ նի է, որ Մե լիք Փար սա դա նի ըն տա-
նի քը ժա մա նա կին Ղա փա նի ա մե նա ճա նաչ-
ված տոհ մե րից էր, ապ րել են հիմ նա կա նում 
Հա լի ձո րում, մի ճյու ղը՝ Տաթ ևում: Սա կայն 
երբ Դա վի թը Վ րաս տա նից զո րախմ բով ե կել 
է Ս յու նիք, կանգ է ա ռել նախ Ե ռաբ լուր (Ուչ 
թե փե) կոչ ված սա րա հար թում, ա պա այն-
տե ղից անց նել է Շ նե հեր և ոչ՝ Հա լի ձոր: 
Պատ ճառն այն է, գրում է Ա դոն ցը, որ Հա լի-
ձո րի մե լիքն էր Փար սա դա նը, ո րի հետ նա 
հա վա նա բար ինչ-ինչ խնդիր ներ է ու նե ցել22: 
Այ սինքն, ե թե Մե լիք Փար սա դանն իս կա պես 
նրա հո րեղ բայ րը լի ներ, Դա վիթ Բե կը տրա-
մա բա նո րեն ա ռա ջի նը պի տի գնար նրա 
մոտ: Ա վե լին, երբ Բե կը նրան հե տա գա յում 
հրա վի րել է միա նալ ի րեն. «հրեշ տակս ա ռա-
քեաց ի Հա լի ձոր առ տԷր Ա ւե տիսն, և առ մե-
լիք Փար սա դան ա ներ նո րա, և ա սէ.

Ե կայք միա բա նե ցա րուք ընդ մեզ, զի ի 
բաց հան ցունք զթուրք բնա կիչս ի մի ջոյ, և 
նո քա ոչ ե կին»23: Ն րանք գա լիս են միայն Բե-
կի ա ռա ջին տպա վո րիչ հաղ թա նակ նե րից 
հե տո. «Ա պա յետ այ սո րիկ ե կին մե լիք Փար-
սա դան և տէր Ա ւե տիք յող ջոյն Դաւ թի իսկ 
նո րա բար կա ցեալ ի վե րայ նո ցա, ա սէ. Կո չե-
ցի զձեզ և ըն դէ՞ր ոչ ե լիք յօգ նու թիւն մեզ. և 
հրա մա յեաց տա նիլ զնո սա ի Շն հեր, և անդ 
ար կա նել զնո սա ի բանտ»24: Այ սինքն, պետք 
է են թադ րել՝ իս կա պես ինչ-ինչ ան հաս կա-
ցո ղութ յուն է ե ղել նրանց միջև, ո րի հա մար 
ո րոշ պատ ճառ ներ բե րում է Ե. Լա լա յա նը, 
ո րոնք, սա կայն, դարձ յալ ա վան դազ րույ-
ցի շրջա նակ նե րում են: Այ դու հան դերձ, շու-
տով հաշտ վել են, և Դա վիթ Բե կը Տեր Ա վե-
տի քին ու Մե լիք Փար սա դա նին նշա նա կել է 
զո րա պե տեր, ո րոնք մինչև վերջ հա-
վա տար մո րեն ծա ռա յել են նրան: 
Ն կա տենք, որ խոսքն այս տեղ Մե լիք 

Դարձյալ Դավիթ Բեկի 
ծագումնաբանության հարցի շուրջ

Դա վիթ Բե կի սյու նե ցի լի նե լու մա սին վաղ վկա յութ-
յուն նե րից է Մես րոպ ե պիս կո պո սի «Զա քա րիա նկար չի 
ձե ռա գի րը և Դա ւիթ Բէ կի մա սին յի շա տա կա րան» վեր-
նագ րով հոդ վա ծը13, որ տեղ խոս վում է մի հի շա տա-
կա րա նի մա սին, ո րը ձե ռա գիր Ա վե տա րա նի վեր ջում 
1746-ին ա վե լաց րել է ժա մա նա կին հայտ նի մե ծա հա-
րուստ, Թիֆ լի սի եր բեմ նի քա ղա քագ լուխ Փար սա դան 
բե կի որ դի Թա ղին: 
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Փար սա դան Բ-ի մա սին է, ո րը Դա-
վիթ Բե կի հետ մի շարք կռիվ նե րի 
բո վով անց նե լով՝ 1727-ին զոհ վել է 

Ա գու լի սում՝ Մեղ րիի քա ղա քագ լուխ Մե-
լիք Մու սիի կողմ նա կից նե րի գնդա կից, երբ 
նրանք ան ցան օս ման ցի նե րի կողմն ու պա-
տե րազմ հայ տա րա րե ցին Դա վիթ Բե կին: 
Բեկն իր ձեռ քով է հո ղին հանձ նել նրա դին 
Ա գու լի սի Սբ. Թով մա վան քի բա կում: Տա-
պա նա քա րի վրա գրված է՝ «Այս է տա պանն 
Հա լի ձոր ցի Մե լիք Փար սա դա նի, որ է որ դի 
Պա լա սա նի: Թ ւին ՌՃՀԳ (1724, պետք է լի նի՝ 
ՌՃՀԶ, 1727 – Հ. Ա.)»: Իսկ այդ Պա լա սա նը 
Մե լիք Պա լիի (Բա լի) պապն է:

Հայր Ղ ևոնդ Ա լի շա նը, անդ րա դառ նա-
լով Դա վիթ Բե կի գլխա վո րութ յամբ շարժ ման 
հա ջո ղութ յուն նե րին, գրում է, որ դրա գրա-
վա կան նե րից մե կը տե ղի ամ րա սիրտ բնակ-
չութ յունն էր, ո րոն ցից նա ա ռանձ նաց րել 
է Մե լիք Փար սա դան յան նե րին՝ «յո րոց ան-
մո ռաց ա նուն ե թող ընդ նմին՝ Տեր Ա ւե տիս 
ե րէց աշ խար հիկ, և ա ներ նո րա Փար սա-
դան մե լիք գեղջն, և սո րա որ դին և յա ջորդ 
Պա լի զո րա վար»25: Ա պա անդ րա դառ նա լով 
Հա լի ձո րի 1727-ի ճա կա տա մար տի ժա մա-
նակ Դա վիթ Բե կի ցու ցա բե րած ա րիութ յանն 
ու հնա րամ տութ յա նը՝ գրում է. «… սա կայն 
ըստ ան յող դողդ բա րուցն ա րու թեան, զո րա-
ւիգն ու նե նա լով զնմա նիս իւր, զ Տէր Ա ւե տիս 
և զ Փար սա դան, յա ջո ղե ցավ գու մա րել զիւ-
րև արս անն կունս. և ի ջեալ ի բեր դէն …»26: 
Իսկ Ստ. Լի սից յանն իր հեր թին ա վե լաց րել 
է. «Ժա մա նա կի Մե լիք-Փար սա դա նի և ն րա 
Բա լի որ դու ան վե րա պահ մաս նակ ցութ յու-
նը Դա վիթ Բե կի ձեռ նար կած գոր ծին ա պա-
հո վում էր նաև հար ևան մե լիք նե րի ներգ-
րա վու մը ապս տամ բա կան գոր ծո ղութ յան 
մեջ»27:

Ն կա տենք, որ ա զա տագ րա կան պայ քա-
րի ակ տիվ մաս նա կից նե րից էին ոչ միայն 
Փար սա դան Բ-ն և նրա փե սա Տեր Ա վե տի քը, 
այլև Փար սա դա նի որ դի զո րա վար Բա լին, 
ո րը հոր մա հից հե տո դար ձավ նաև Ղա-
փա նի մե լի քը և եր կար ժա մա նա կով իշ խեց 
գա վա ռում: Ու շագ րավ է, որ 1724-ի Խո տի 
ճա կա տա մար տում 400–500 զո հե րի թվում է 
ե ղել նաև Բա լի զո րա վա րը, ո րի պարա նո ցը 
կի սով չափ կտրվել էր, իսկ Ս տե փա նոս Շա-
հում յա նը գե րե վար վել էր, ո րոնց հա մար մեծ 
վիշտ ապ րեց Դա վիթ Բե կը: Սա կայն Բա լին 
հրաշ քով ողջ է մնա ցել. կտրված պա րա նո ցը 
ձեռ քե րով պա հած 3 օր ճա նա պարհ կտրե-
լով՝ հա սել է Հա լի ձոր, ա պա քին վել ու շա րու-
նա կել է իր գոր ծը: Նա բա վա կան եր կար է 
ապ րել, մա հա ցել է Բե խում, տա պա նա քարն 
այդ գյու ղի ե կե ղե ցու բա կում է՝ հի նա վուրց 
խաչ քա րե րի հար ևա նութ յամբ, ո րի վրա 
գրված է. «Այս է տա պան Մե լիք Փար սա դա նի 
որ դի Բա լի զո րա ւա րի, նո րո գե ցաւ ժա ռանկս 
նո րա Սի մեօն բէկն Թւ. ՌՄԽ (1791)»:

Դա վիթ Բե կի տոհ մա յին ծա գում նա բա-
նութ յանն ա ռա ջին նե րից մեկն անդ րա դար-
ձել է Բեխ գյու ղի քա հա նա Մով սես Մե լիք 
Ս տե փան յան ցը: Ըստ նրա նյու թը «Բա նա սե-
րին» ու ղար կած Հա րութ յուն Թու ման յան ցի 
ու ղեկ ցող գրութ յան, այդ տե ղե կութ յուն նե րը 
քա ղել է «այն ձե ռագ րե րից և հին զա պա-
լա նե րից, ո րոնք պահ ւել են վասն ազ գա յին 
օգ տի»28 Մե լիք Ս տե փան յան նե րի սերն դի 
մեջ: Իսկ ըստ Լա  լա յա նի, նա պա տա նե կան 
հա սա կից լսել է իր և ի րեն ազ գա կից մե լի-
քա կան տոհ մե րի պատ մութ յունն ու 1882-ին 
փոր ձել է գրա ռել այն: Ն րա պատ մութ յան 
մի փոքր հատ ված տպագր վել է «Բա նա-
սեր» հան դե սի 1902-ի դեկ տեմ բե րի հա մա-
րում (էջ 381–382), իսկ ամ բողջ նյու թը՝ նրա 
խնդրան քով, խմբագ րութ յունն ու ղար կել է 
Լա լա յա նին: Այ սինքն՝ վեր ջինս Ս յու նի քում իր 
շրջա գա յութ յան ըն թաց քում նախ լսել, ա պա 
նաև ստա ցել է Մով սես քա հա նա յի գրա վոր 
պատ մութ յու նը, ո րը պա րու նա կում էր նաև 
Մե լիք Փար սա դա նի ճյու ղագ րութ յան ա ռա-
ջին տախ տա կը, որ տեղ Դա վիթ Բե կը ներ-
կա յաց ված էր որ պես ա վագ Մե լիք Փար սա-
դա նի որ դի Աստ վա ծա տուր իշ խա նի որ դին: 
«Ա ռա ջին Մե լիք Փար սա դանն… ու ներ ե րիս 
որ դիս՝ Մե լիք Սափ րազ, իշ խանն Աս տուա-
ծա տուր և Ս տե փան նոս:

Երկ րորդ Փար սա դան էր որ դի Սափ րա-
զի, Դա վիթ Բէկ էր որ դի Աս տուա ծա տուր իշ-
խա նի, Շա հում, ո րոյ մա կա նունն էր Շի կօ, 
էր որ դի Մե լիք-Ս տե փան նո սի»29, – կար դում 
ենք նրա պատ մութ յան մեջ, որ տեղ, ինչ պես 
կտես նենք ստորև, ժա ռանգ նե րի հեր թա գա-
յութ յունն ակն հայ տո րեն շփոթ ված է: Ն կա-
տենք, որ այս տախ տա կը հե տա գա յում հիմք 

է դար ձել Փար սա դան յան նե րի տոհ մա ծա ռը 
կազ մող ո րոշ հե ղի նակ նե րի հա մար: Այս տեղ, 
այ նուա մե նայ նիվ, ու շագ րավ դի տար կում կա 
այն մա սին, որ Դավ թի տնից գնա լու և Վ րաս-
տան մեկ նե լու պատ ճառ է հա մար վում Փար-
սա դան Բ-ի ա վագ որ դի Սաֆ րազ բե կի՝ հոր 
հետ ու նե ցած վե ճե րի հետ ևան քով տնից հե-
ռա նա լը: Ե. Լա լա յա նը Րաֆ ֆու նման ոտ քով 
շրջել է պայ քա րի թա տե րա բեմ փոքր Ս յու նի-
քի բազ մա թիվ բնա կա վայ րե րում և տա րեց 
ծե րե րի [նաև Բա լի զո րա վա րի ծո ռան՝ Հա-
րութ յուն բեկ Մե լիք Փար սա դան յա նի (1847–
1921), որն ու ղեկ ցել է նրան] հետ զրու ցե լով՝ 
փոր ձել է վեր հա նել շարժ ման պատ մութ-
յունն ու գոր ծող ան ձանց: Նա նշել է, որ տե-
ղի մե լի քա կան տնե րից ա մե նան շա նա վո րը 
Մե լիք Փար սա դան յան տոհմն էր, ո րը կոչ վել 
է այդ տոհ մի ա ռա ջին պատ մա կան անձ նա-
վո րութ յան՝ Մե լիք Փար սա դան Ա-ի ա նու նով, 
և տա լիս է տոհ մի ա վագ սերն դի ճյու ղագ-
րութ յան պատ կե րը (աղյուսակ 1):

Այս և տեր Մով սե սի կազ մած ճյու ղագ-
րութ յուն նե րը հա մադ րե լիս տես նում ենք, որ 
Լա լա յա նը ճշգրտել է ա ռան ձին ժա ռանգ նե-
րի հեր թա գա յութ յու նը, պար զել՝ տեր Մով սե-
սի՝ ա վագ Մե լիք Փար սա դա նին վե րագր ված 
3 որ դի նե րը նրա թոռ ներն են՝ Մե լիք-Պա լիի 
(Բա լի) որ դի նե րը, իսկ Սաֆ րազ բե կը ոչ թե 
Մե լիք Փար սա դան Բ-ի հայրն է, այլ՝ որ դին, 
ո րը ե րի տա սարդ հա սա կում հե ռա ցել է 
տնից, մեկ նել Կ. Պո լիս և հե տա գա ի րա դար-
ձութ յուն նե րին չի մաս նակ ցել:

Այ սինքն՝ Մե լիք Փար սա դան Ա-ն ու նե ցել է 
մեկ որ դի՝ Պա լի (Պա լա սան), իսկ նա՝ ե րե քը՝ 
Մե լիք Փար սա դան Բ, Աստ վա ծա տուր իշ խան 
և Շա հում կամ Շի կօ: Մե լիք Փար սա դան Բ-ն 
ու նե ցել է եր կու որ դի՝ Սաֆ րազ ու Պա լի, և 
մեկ դուստր՝ Վարդ խա թուն, ո րը Տեր-Ա վե տի-
քի կինն էր, Աստ վա ծա տուր իշ խա նը՝ միայն 
մեկ որ դի՝ Դա վիթ Բե կը, ո րի շա րու նա կութ-
յան մա սին այն ժա մա նակ, հա վա նա բար, 
հայտ նի չի ե ղել:

Ն կա տենք, որ 1860-ա կան թվա կան նե-
րին Ռու սա կան կայս րութ յան տա րած քում 
գոր ծած Բե կա կան հանձ նա ժո ղո վի մատ յան-
նե րում31 գրանց ված են Մե լիք Փար սա դան-
յան նե րի 9 ըն տա նիք, ո րոնք ի րենց հա մա րել 
են Մե լիք Փար սա դան Ա-ի ժա ռանգ ներ՝ նրա 
Բա լի որ դու որ դի նե րը, թոռ ներն ու ծոռ նե րը. 
Մե լիք Փար սա դան Ա – Մե լիք Բա լի – Մե լիք 
Փար սա դան Բ– Մե լիք Բա լի Բ-Մե լիք Փար սա-
դան Գ և այլն:

Այ սինքն՝ Մե լիք Փար սա դան Բ-ի ճյու ղագ-
րութ յան ստույ գութ յու նը մեզ հե տաքրք րող 
մա սով պաշ տո նա պես ար ձա նագր վել է նաև 
այդ մատ յան նե րում: Իսկ Դա վիթ Բե կի հոր և 
հո րեղ բայր Ե ղիա յի մա սին այն տեղ հի շա տա-
կութ յուն չկա, հա վա նա բար, այն պատ ճա-
ռով, որ նրանց սե րունդ ներն այդ ժա մա նակ 
կամ Բե խում չեն ապ րել և կամ նման խնդրով 
այդ հանձ նա ժողո վին չեն դի մել:

Ն շենք նաև, որ մատ յա նում գրանց ված 
տոհ մի ան դամ նե րը շատ ա վե լին են և բազ-
մաճ յուղ, քան կա րող էր փո խանց վել ա վան-
դազ րույց նե րով:

Լա լա յա նը նշում է նաև, որ «Մե լիք-Փար-
սա դան յան նե րից ո մանք ա սում են, թե Մե-
լիք-Ս տե փան յան նե րի նա խա հայր Շա հու մը 
ի րենց նա խա հայր Մե լիք Պա լու որ դին չէ, 
այլ Եկ տաս տան ա վա նի մե լի քը»32: Մենք այս 
են թադ րութ յան ճշմար տութ յան մեջ կհա մոզ-
վենք ստորև՝ «Ուռ պէ լեանց վկա յա գի րը» դի-
տար կե լիս, ո րը հույժ կար ևոր դի տե լով՝ բե-
րում ենք ամ բող ջութ յամբ: Ն կա տենք միայն, 
որ այս վա վե րա գի րը ժա մա նա կին հայտ նի 
էր Րաֆ ֆուն, սա կայն հրա տա րա կել է նրա 
այ րին՝ Ան նա Րաֆ ֆին 1904-ին՝ «Դա վիթ 
Բեկ» վե պի Վիեն նա յի հրա տա րա կութ յան 
հա վել վա ծում:

«Վ կա յա գիր Ուռ պէ լեանց
Մեք՝ ի Սիւ նեաց գա ւա ռի բնա կիչ ի ներ-

քոյ ստո րագ րող ան ձինքս, տամք զծա նօ թու-
թիւն և զվկա յու թիւն ա մե նայն տոհ մա կա-
նացն Դա ւիթ Բէ կին, յոր մէ ան մի ջա պէս ցմեր 
ժա մա նակ սե րեալք են, առ այս, զի սոյն Դա-
ւիթ Բէկն՝ որ դի Աս տուա ծա տուր իշ խա նին 
Սիւ նեաց, ու նէր զհօ րեղ բայրս Սար գիս բէկ և 
Մէ լիք Ե ղիայ ա նուն, ո րոց և բնա կու թիւն էր 
ի Ղա փան գա ւա ռի, ի բեր դին Հա լի ձո րոյ։ Այլ 
Դա ւիթ Բէկն հա սեալ ի յար բունս հա սա կի և 
թո ղեալ զծնողս և զա մե նայն ազ գա յին հա-
մա ցեղս իւր՝ գնաց ի Տփ խիս, առ Շահ նա ւուզ 
իշ խանն վրաց, ո րոյ և սի րով ըն կա լեալ զնա, 
կար գեաց զօ րա պետ ի վե րայ զօ րաց իւ րոց։ 
և ինքն՝ Դա ւիթ Բէկն. ցու ցեալ ի պէս-պէս 

ՄԵԼԻՔ 
ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ

ՄԵԼԻՔ ՓԱՐՍԱԴԱՆ Բ

ՍԱՖՐԱԶ և ՊԱԼԻ 
(ԲԱԼԻ) Բ

ԷՅՎԱԶ ԲԵԿ

ՄԵԼԻՔ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԲԵԿ

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ

ՄԵԼԻՔ ԳԱԼՈՒՍՏ

ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ԻՇԽԱՆ

ՄԵԼԻՔ ՊԱԼԻ (ԲԱԼԻ)

ՇԱՀՈՒՄ ԿԱՄ ՇԻԿՕ

դի պուածս զմե ծա մեծ քա ջու թիւնս. սի րե լի 
գտաւ յաչս իշ խա նին Շահ նա ւու զայ. վասն 
ո րոյ բնա կիչք Սիւ նեաց ի 1722 ա մին գրե ցին 
զթուղթ ա ղա չա նաց առ Շահ նա ւուզ իշ խանն՝ 
ա ռա քեալ զօ րա ւոր ոք, զի իշ խես ցէ ի վե րայ 
գա ւա ռին և յան դոր րու պա հես ցէ զ hայս որք 
ի նմին։ Ըն թեր ցեալ իշ խա նին վրաց զթուղթն 
և կո չեալ առ ինքն զզօ րա պետ իւր զ Դա ւիթ 
Բէկն, և ցու ցեալ նմա զթուղթն Սիւ նեց ւոց 
յու ղար կեաց զնա ի հայ րե նի իւր աշ խարհ, 
ո րոյ և ե կեալ, զօ րա ժո ղով ա րար և վա նեալ 
զթշնա միս ա մե նայն, նստաւ քաջ զօ րա պետ 
և իշ խան Սիւ նեաց։

Հռ չա կա համ բաւ քա ջու թեան սո րին լուր 
ե հաս առ Շահ-Թամ րազ ար քայն Պար սից, 
վասն ո րոյ ըն ծա յա մա տոյց ե ղեվ նմին վերս-
տին զիշ խա նու թիւն ի վե րայ Սիւ նաց և ա մե-
նայն գա ւա ռաց մինչև ց Կուր գետ, և կրտսեր 
հօ րեղ բայր նո րին՝ Ե ղիան ևս, ստա ցեալ 
զմե լի քու թիւն ի նոյն ար քա յէն Շահ Թամ րա-
զայ, իշ խէր ի վե րայ գա ւա ռացն։ Արդ զկնի 
Դա ւիթ Բէ կին, իշ խեաց որ դի իւր Սար գիս 
բէկն, և ծնեալ զոր դի մի Էյ վազ ա նուն՝ մե-
ռաւ: Էյ վազն զկնի ժա մա նա կաց ձեռ նադ րե-
ցաւ քա հա նայ, ո րոյ և ա նունն փո խադ րեալ 
կո չե ցաւ Տէր Սար գիս, որ կայ այժմ կեն դա-
նի, և ծնեալ է զեր կուս որ դիս, յո րոց մինն է 
այժմ Տէր Ս տե փան ա նուն քա հա նայ, և միւսն 
հան գու ցեալ՝ ե թող զոր դիս, որք կան ար դեն 
կեն դա նի, Հօ րեղ բայր Դա ւիթ Բէ կին Սար-
գիս բէկն ծնաւ զմե լիք Պա լին: Մե լիք Պա լին 
ծնաւ զմե լիք Փար սա դանն, և սա ծնաւ զմե-
լիք Յո հան նէսն, որ կայ ար դեն կեն դա նի։ 
Միւս հօ րեղ բայր Դա ւիթ Բէ կին՝ Մե լիք Ե ղիան, 
ծնաւ զմե լիք Հա րու թիւն, և սա ծնաւ զմե լիք 
Ս տե փանն, և սա ծնաւ զհան գու ցեալ Տէր 
Կա րա պետ քա հա նայն, ո րոյ որ դիքն են ար-
դէն կեն դա նի՝ Մահ տե սի Յո հան նէսն և Յա-
կովբն, Արդ՝ իշ խա նազն և ազ նուա տոհմ գոլ 
սո ցին վկա յեմք կնքով և ստո րագ րու թեամբ, 
թէ՛ հոգ ևո րա կան և թէ՛ աշ խար հա կան 60, 70 
և 80 ա մեայ ան ձինքս։

Ի 25 սեպ տեմ բե րի 1835 ա մի ի Սիւ նիս 
Ար քեպս. Սի մէոն Տաթ ևա ցի
Ար քեպս. և աս պետ, մետ րա պո լիտ հա-
մայն Հա յոց Ա ղուա նից՝
Բաղ դա սար Հա սան-Ջա լա լեանց
Վի ճա կա ւոր ա ռաջ նորդ թե մին Ղա րա-
բա ղու՝
Սար գիս ար քեպս. Հա սան-Ջա լա լեանց
Այ նու հետև հա ջոր դում են ևս 27 ստո-

րագ րութ յուն ներ»33 :
Այս վկա յութ յան մեջ ո մանց մաս նակ ցութ-

յունն ու ստո րագ րութ յուն նե րը կաս կա ծի 
տակ է ա ռել Ն. Ա դոն ցը՝ տար բեր հիմ նա վո-
րում նե րով, ին չը, սա կայն, այս պա րա գա յում 
էա կան չէ, ո րով հետև, ա մե նայն հա վա նա-
կա նութ յամբ, կա տար վել է փաս տաթղ թի 
կար ևո րութ յունն ընդգ ծե լու հա մար և կապ 
չու նի նրա բո վան դա կութ յան հետ:

Ըստ այս վկա յագ րի՝ Դա վիթ Բե կը սյուն-
յաց Աստ վա ծա տուր իշ խա նի որ դին է, ու-

նե ցել է 2 հո րեղ բայր՝ Սար գիս բե կը և Մե լիք 
Ե ղիան, ո րոնց ծննդա բա նա կան տախ տակ-
նե րը հետև յալն են.

1. Աստ վա ծա տուր իշ խան
2. Սար գիս բեկ
3. Մե լիք Ե ղիա
Դա վիթ Բեկ > Մե լիք Պա լի > Մե լիք Հա-
րութ յուն
Սար գիս բեկ > Մե լիք Փար սա դան > Մե-
լիք Ս տե փան
Էյ վազ (Սար գիս քա հա նա) > Մե լիք Հով-
հան նես > Կա րա պետ քա հա նա
Այս տախ տակ նե րի ստույ գութ յան ա ռու-

մով, ան կաս կած, կար ևոր է այն, որ եղ բայր-
նե րի թոռ նոր դի նե րը՝ Սար գիս քա հա նան, 
Մե լիք Հով հան նե սը, Կա րա պետ քա հա նան 
և ն րա եր կու զա վակ ներ Մահ տե սի Հով հան-
նեսն ու Հա կո բը 1835-ին ողջ են ե ղել, և վ կա-
յա գի րը, ըստ Ա դոն ցի, գրված էր ներ կա յաց-
նե լու ռու սա կան կա ռա վա րութ յա նը՝ նրանց 
ազն վա կան և թերևս իշ խա նա կան կար գը 
դա սե լու հա մար՝ հաս տա տե լու, որ նրանք 
«իշ խա նազն են և ազնուա տոհմ»34:

Վ կա յագ րից հետ ևում է նաև, որ պար-
սից շահ Թահ մազ Ղու լին (Թահ մասպ Բ) 
Դա վիթ Բե կին Ս յուն յաց իշ խա նութ յունն ըն-
ծա յե լու («ըն ծա յա մա տոյց ե ղև նմին») հետ 
միա ժա մա նակ մե լի քութ յուն է շնոր հել նաև 
նրա կրտսեր հո րեղ բո րը՝ Ե ղիա յին: Այ սինքն՝ 
Ե ղիա յի՝ Աստ վա ծա տուր իշ խա նի եղ բայ րը 
լի նե լու հան գա մանքն ար ձա նագր ված է նաև 
Թահ մազ շա հի գրութ յան մեջ, և կաս կա ծի 
տե ղիք տալ չի կա րող: Իսկ Դա վիթ Բեկն ու-
նե ցել է որ դի՝ Սար գիս Բեկ, ո րի որ դի Էյ վա-
զը քա հա նա է ձեռ նադր վել և վե րան վան վել 
Տեր Սար գիս: Հա վա նա բար, այս Տեր Սարգ-
սի որ դի ներն են վե րո հիշ յալ փոխգն դա պետ 
Ս տե փան Դա վի դո վը՝ Գ րի գո րիու պոլ սի դա-
տա վոր, և Ի սա հակ վար դա պե տը, ո րը Էջ-
միած նի միա բան էր, կա թո ղի կո սա կան նվի-
րա կը Կ. Պոլ սում և Զմ յուռ նիա յում35:

Այժմ, ե թե այս ծննդա բա նա կան տախ-
տա կի 2-րդ ս յու նա կը՝ Սար գիս բե կի ճյու ղը, 
հա մադ րենք Ե. Լա լա յա նի կազ մած Մե լիք 
Փար սա դան Ա-ի տոհ մա ծա ռի ա վագ սերն դի 
ճյու ղագ րութ յան հետ36, կու նե նանք հետև յալ 
պատ կե րը.

Ըստ Ուռ պէ լեանց վկա յագ րի > Ըստ Լա-
լա յա նի կազ մած ճյու ղագ րութ յան

Սար գիս բեկ > Մե լիք Փար սա դան Բ
Մե լիք Պա լի > Մե լիք Սաֆ րազ և Պա լի Բ
Մե լիք Փար սա դան > Մե լիք Փար սա դան Գ
Մե լիք Հով հան նես > Մե լիք Հով հան նես
Այ սինքն՝ այս ան վա նա ցան կե րը բա ցար-

ձակ նույ նա կան կդառ նան, ե թե 1-ին սյու նա-
կի Սար գիս բեկ ա նու նը փո խա րին վի Մե լիք 
Փար սա դան Բ-ով: Մ նում է հա վաս տիա նալ 
ըն դա մե նը, որ այդ անձ նա նուն ներն իս կա-
պես վե րա բե րում են նույն ան ձին: Այդ բա-
նում օգ նութ յան է գա լիս 1726-ի մար տի 25-ին 
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Մ խի թար Ս պա րա պե տի գլխա վո րութ յամբ 
կազմ ված, Ռու սաս տա նի կա ռա վա րութ յանն 
ուղղ ված օգ նութ յան ու ղեր ձը37: Բանն այն է, 
որ այս փաս տա թուղ թը ստո րագ րող նե րի 
թվում էր նաև Ղա փա նի Մե լիք Սարգ սի որ-
դի Պա լա սա նը (նույն ին քը՝ Պա լին). փաս-
տաթղ թի շրջե րե սին դրված է նաև նրա կնի-
քը՝ Սար գիս և Պա լա սան մա կագ րութ յամբ, 
ո րոնց մեջ տե ղում խա չի պատ կերն է, իսկ 
կնի քի կենտ րո նում՝ ՌՃ/լա մա կագ րութ յու նը, 
ո րը, հա վա նա բար, տա րե թիվ է՝ 1132, հա յոց 
թվագ րութ յամբ, այն է՝ 1683:

Այ սինքն՝ Մե լիք Փար սա դան Բ-ն այդ 
փաս տաթղ թում ներ կա յաց ված է նաև Սար-
գիս ա նու նով, իսկ 1683-ն ա ռա ջին մո տա վո-
րութ յամբ կա րող է լի նել նրա որ դի Պա լա սա-
նի ծննդյան տա րե թի վը:

Դա վիթ Բե կի ծա գում նա բա նութ յան վե-
րա բեր յալ վեր ջին շրջա նի միակ հոդ վա ծի 
հե ղի նակ, լրագ րող Սո ղո մոն Օր բել յա նը շատ 
հպան ցիկ է անդ րա դար ձել խնդրո ա ռար-
կա յին, որ ևէ հե տա զո տութ յուն չի կա տա րել, 
ըն դա մե նը գրել է՝ «… Ա լի շա նի «Ուռ բե լեանց 
ցեղն այ» խո րագ րով տոհ մա ծա ռի բա ցատ-
րա գի րը («Սի սա կան», 97), Րաֆ ֆու «Դա վիթ 
Բե կը» (էջ 163), Չամչ յա նի «Պատ մու թիւն 
հա յոց»-ի Գ գիր քը (էջ 72, 1958, Վե նե տիկ), 
«Ար մե նիա» (Մոսկ վա, էջ 308, 1967) աշ խա-
տութ յու նը և Տաթ ևի վկա յա գի րը վկա յում են, 
որ Դա վիթ Բե կը սեր ված է Ուռ բե լեանց ազն-
վա կան տոհ մից»38 և ոչ ա վե լին: Ընդ ո րում, 
հեն վե լով Ա լի շա նի վե րո հիշ յալ անդ րա դար-
ձին, որ տեղ ներ կա յաց ված է Ուռ բել յանց 
տոհ մի 7 սե րունդ և տախ տակն ա վարտ ված 
Մի նա սի որ դի ներ Աստ վա ծա տուր և Ս տե-
փան եղ բայր նե րով՝ նրան ցից ա ռա ջի նին Ս. 
Օր բել յանն ըն դու նել է որ պես Դա վիթ Բե կի 
հայր, իսկ մյու սի՝ Ս տե փան եղ բոր գո յութ յու-
նը հիմ նա վո րե լու հա մար գրում է, որ Տաթ-
ևի վկա յագ րում Ս տե փա նը թյու րի մա ցա բար 
ներ կա յաց ված է որ պես Ե ղիա յի թոռ: Այն, որ 
տե ղե կագ րում ո րոշ շփո թութ յուն ներ կան, 
ակն հայտ է, բայց, որ այս տեղ ան տես ված է 
ա մե նագլ խա վո րը՝ Ա լի շա նի մոտ եղ բայր նե րը 
ոչ թե Մե լիք Բա լիի (Պա լա սա նի), այլ Մի նա-
սի որ դի ներն են, մեզ ան հաս կա նա լի է մնում: 
Ա վե լին՝ Ս. Օր բել յա նը, վկա յա կո չե լով Տաթ ևի 
վկա յա գի րը, գրում է, որ Դա վիթ Բեկն «ու նէր 
զհօ րեղ բայրս Սար գիս բէկ (Փար սա դան յան-
նե րի նախ նին) և Մե լիք Ե ղիայ (Օր բել յան նե-
րի նախ նին) ա նուն»: Սա կայն փա կագ ծե րում 
բեր ված ար տա հայ տութ յուն նե րը բնագ րում 
բա ցա կա յում են և, մեր հա մոզ մամբ, ի րա կա-
նութ յան հետ որ ևէ ա ղերս չու նեն, ո րով հետև 
այդ տոհ մերն ա վե լի հին են նման հիմ նա դիր-
նախ նի ներ ու նե նա լու հա մար:

Մ յուս կող մից, քա նի որ Ա լի շա նը քաջ ծա-
նոթ էր Դա վիթ Բե կի պատ մութ յա նը և մեկ 
ան գամ չէ, որ հի շա տա կել է նրան ու բա ռա-
ցի մեջ բե րում ներ կա տա րել Ղ. Սե բաս տա ցու 
պատ մութ յու նից, նա չէր կա րող հիշ յալ տոհ-
մա ծա ռում շրջան ցել այդ Աստ վա ծա տու րի՝ 
Դա վիթ Բե կի հայ րը լի նե լու հան գա ման քը, 
ե թե դա իս կա պես այդ պես լի ներ: Ուս տի, 
Ս. Օր բել յա նի սույն հոդ վա ծը Դա վիթ Բե կի 
ծննդա բա նութ յան հետ կապ ված ա նո րո-
շութ յու նը որ ևէ կերպ չի լու ծում և ըն դա մե նը 
կրկնում է Րաֆ ֆուն՝ բա ցա ռութ յամբ այն բա-
նի, թերևս, որ պնդում է հիշ յալ Սար գիս բե կի 
և Մե լիք Փար սա դա նի (Բ) նույ նութ յու նը:

Հետ ևա բար, ա պա վի նե լով ա վան դազ-
րույ ցի և վա վե րագ րի հի ման վրա կազմ ված 
տոհ մա բա նա կան տախ տակ նե րի հա մընկ-
մանն ու անձ նա նուն նե րի հա վաս տիութ յա-
նը՝ կա րող ենք պնդել, որ, ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ, Դա վիթ Բե կը Մե լիք Բա լի 
Ա-ի որ դի Աստ վա ծա տուր (Ա լահ վեր դի) իշ-
խա նի զա վակն է, ին չը ժա մա նա կին ա վան-
դազ րույ ցի մա կար դա կով ար ձա նագ րել է Ե. 
Լա լա յա նը:

Այժմ, ե թե Ե. Լա լա յա նի կազ մած Մե լիք 
Փար սա դան Ա-ի ճյու ղագ րութ յանն ա վե-
լաց նենք Ուռ պէ լեանց վկա յագ րից հան ված 
Աստ վա ծա տուր իշ խա նի շա րու նա կութ յան 
տախ տա կը, իսկ Շա հու մի կամ Շի կօ յի ճյու-

ղը փո խա րի նենք Մե լիք Ե ղիա յի ճյու ղով, 
Փար սա դան Բ-ի ճյու ղից Էյ վազ բե կին տե ղա-
փո խենք Աստ վա ծա տուր իշ խա նի ճյուղ, ինչ-
պես ներ կա յաց ված է

Ուռ պէ լեանց վկա յագ րում, կու նե նանք 
Փար սա դան Ա-ի տոհ մա ծա ռի ա ռա ջին շեր-
տի պատ կե րը (աղյուսակ 2)։

Իսկ ինչ վե րա բե րում է Դա վիթ Բե կի ըն-
տա նե կան վի ճա կին՝ ա մուս նա ցած լի նել-չլի-
նե լու հան գա ման քին, ա պա հա կա ռակ նրա 
չա մուս նա ցած լի նե լու քա ղա քա ցիութ յուն 
ստա ցած տե ղե կութ յան (այդ կար ծի քին էր 
նաև Րաֆ ֆին. «Դավ թից ժա ռանգ չմնաց, 
շատ հա վա նա կան է, որ նա ա մուս նա ցած 
ևս չ լի ներ»)39, ինչ պես այս վկա յա գի րը, այն-
պես էլ գրա վոր ու բա նա վոր մի քա նի այլ 
աղբ յուր ներ վկա յում են ճիշտ հա կա ռա կը: 
Նա ու նե ցել է ըն տա նիք, ե ղել է թիֆ լի սե ցի 
Փար սա դան բե կի փե սան, ու նե ցել որ դի և 
շա րու նա կութ յուն: Այ դու հան դերձ, նշենք, 
որ Դա վիթ Բե կի ըն տա նիք ու նե նա լու հան-
գա ման քը շա տե րը չէ, որ հի շա տա կում են, 
ո րով հետև թա քուն է պահ վել, ո րի հա մար, 
հա վա նա բար, պատ ճառ է ե ղել նրանց անվ-
տան գութ յան խնդի րը: Չէ՞ որ նրա ըն տա-
նիքն ապ րել է Թիֆ լի սում և կա րող էր հաշ վե-
հար դա րի թի րախ դառ նալ թշնա մի թուր քե րի 
և պար սիկ նե րի հա մար:

Ե րախ տա պարտ հայ ժո ղո վուրդն, ըստ 
ա մե նայ նի, գնա հա տել ու արժ ևո րել է իր հե-
րո սին. 1921-ին Կա պա նի հայ զին վո րութ յու-
նը նոր ժա մա նակ նե րի իր հայ րե նա պաշտ 
հե րոս Գա րե գին Նժ դե հին սուր է նվի րել 
հետև յալ մա կագ րութ յամբ. «Գա րե գին Նժ դե-
հին, ո րին Ղա փանն ան վա նեց 2-րդ Դա վիթ 
Բեկ …», իսկ 1978-ին Կա պա նում տե ղադր-
վել է նրա ձիար ձա նը (քան դա կա գործ՝ Սար-
գիս Բաղ դա սար յան): Ա վե լաց նենք նաև, որ 
վեր ջերս հա մա ցան ցում հայտն վել է Դա վիթ 
Բե կի ծննդյան նոր տա րե թիվ՝ 1699 թ., և նոր 
ծննդա վայր՝ Ս յու նի քի Բաղք գյու ղը, ա ռանց 
բա վա րար փաս տարկ ման: Այդ տե ղե կութ-
յան հե ղի նա կին հի շեց նենք ըն դա մե նը, որ 
ցայ սօր ե ղած միակ աղբ յու րը, ո րով ո րոշ վել 
է Դա վիթ Բե կի ծննդյան տա րե թի վը՝ 1674 
թ., Մատ թեոս Թեո փիլ յա նի «Կեն սագ րու-
թիւն ե րևե լի ա րանց» բա ռա րանն է, ո րի Ա 
հա տո րում կար դում ենք՝ Դա վիթ Բե կը «ան-
կաւ հի ւան դու թեամբ մա հու, ո րով մե ռավ ի 
Հա լի ձոր, յա մի Տեառն 1728 ի հա սա կի իբր 
54 ա մաց, վա րեալ զիշ խա նու թիւն իւր զամս 
վեց»40: Ուս տի, յուրա քանչ յուր նոր թիվ ու 
փաստ շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լուց ա ռաջ 
անհ րա ժեշտ է այն ա մե նայն լրջութ յամբ հիմ-
նա վո րել:

Եզ րա կա ցութ յուն
Ս յու նի քի XVIII դա րի ա զա տագ րա կան 

շարժ ման ա ռաջ նորդ Դա վիթ Բե կի ծա-
գում նա բա նութ յան և կեն սագ րութ յան վե-
րա բեր յալ տվյալ նե րը սուղ են, ե թե չա սենք՝ 
բա ցա կա յում են: Տար բեր հե ղի նակ նե րի 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան և 
ա ռան ձին վկա յութ յուն նե րի, վկա յագ րե րի և 
ձե ռագ րե րում այդ մա սին ե ղած կցկտուր տե-
ղե կութ յուն նե րի հա մադր մամբ՝ կա րող ենք 
եզ րա կաց նել.

1. Դա վիթ Բեկն, ա մե նայն հա վա նա կա-
նութ յամբ, Տաթ ևում ծնված սյու նե ցի է, ո րով 
և գու ցե պայ մա նա վոր ված էր նրա ընտ րութ-
յու նը՝ որ պես Ս յու նի քի ա զա տագ րա կան 
շար ժում նե րի ա ռաջ նոր դի:

2. Հա կա ռակ տա րած ված այն տե սա կե-
տի, թե Դա վիթ Բեկն ա մուս նա ցած չի ե ղել և 
ըն տա նիք չի ու նե ցել, վա վե րագ րե րում առ կա 
են նրա ա մուս նա ցած լի նե լու և ժա ռանգ ներ 
ու նե նա լու մա սին ոչ ե զա կի հա վաս տի տե ղե-
կութ յուն ներ:

3. Ե թե հիմք ըն դու նենք «Ուռ պէ լեանց 
վկա յագ րում» բեր ված ծննդա բա նա կան 
տախ տակ նե րի անձ նա նուն նե րի հա վաս-
տիութ յու նը, ա պա մեծ է հա վա նա կա նութ-
յունն այն բա նի, որ Դա վիթ Բե կի հայր Աստ-
վա ծա տուր իշ խանն իս կա պես ե ղել է Մե լիք 
Փար սա դա նի տոհ մից՝ Մե լիք Բա լի Ա-ի որ-
դին, Մե լիք Փար սա դան Բ-ի (Սար գիս բեկ) 
և Մե լիք Ե ղիա յի եղ բայ րը, ո րը ժա մա նա կին 
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Դարձյալ Դավիթ Բեկի 
ծագումնաբանության հարցի շուրջ

ՄԵԼԻՔ 
ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ Ա

Մ. ՓԱՐՍԱԴԱՆ Բ 
(ՍԱՐԳԻՍ ԲԵԿ)

ՍԱՖՐԱԶ և ՊԱԼԻ 
(ԲԱԼԻ) Բ

ՄԵԼԻՔ ՓԱՐՍԱԴԱՆ Գ

ՄԵԼԻՔ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՄԵԼԻՔ ԳԱԼՈՒՍՏ

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՄԵԼԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐԳԻՍ ԲԵԿ ՄԵԼԻՔ ՍՏԵՓԱՆ

ԷՅՎԱԶ ԲԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏ ՔԱՀԱՆԱ

ՍԱՐԳԻՍ ՔԱՀԱՆԱ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՔԱՀԱՆԱ

ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ԻՇԽԱՆ

ՄԵԼԻՔ ՊԱԼԻ (ԲԱԼԻ) Ա

ՄԵԼԻՔ ԵՂԻԱ

ար ձա նագ րել է Ե. Լա լա յա նը:

ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ
* Ներ կա յաց վել է 11. I. 2022 թ., գրա խոս-

վել է 18. I. 2022 թ., ըն դուն վել է տպագ րութ-
յան 09. III. 2022 թ.: Սույն ու սում նա սի րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յու նը մա սամբ գա լիս է իմ բա-
րե կամ, Մե լիք-Փար սա դան յան տոհ մի 13-րդ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ Ռա ֆա յել Բագ րա տի 
Մե լիք-Փար սա դան յան ցից, ո րը տա րի ներ շա-
րու նակ նյու թեր է հա վա քել իր տոհ մա ծա ռի 
վե րա բեր յալ և դ րանք սի րով տրա մադ րել ու 
ըն թա ցիկ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել մեզ. 
խո րին շնոր հա կա լութ յուն նրան:

1. Լեո. 1946, 695:
2. Գ յու լա մի րեանց. 1871:
3. Սե բաս տա ցի. 1978:
4. Սե բաս տա ցի. 1992:
5. Լա լա յան. 1904, 179:
6. Չամչ յան. 1784, 785–799, Լեո. 1946, 

Ա դոնց. 1937, Арутюнян. 1952, 83–99, Միր-
զո յան. 1952, 87–98, Հով հան նիս յան. 1970, 
96–111, Աբ րա համ յան. 1972, 159–184, Աբ-
րա համ յան. 1974, 184–206, Մա դո յան. 1973, 
179–193, Խա չեր յան, Խա չատր յան. 1974, 
201–220, Մես րոպ ե պիս կո պոս. 1921–1922, 
127–137, Ղլտճ յան. 1905, 382–387, Հա կոբ-
յան. 1954, 104, Մ. Մաշ տո ցի անվ. Մա տե նա-
դա րան, ձեռ. № 2888, 8815, 3297, 6835, Շիր-
ման զան յանց. 1877, թիւ 11, 410–419, թիւ 12, 
447–457, Այ վազ յան. 1990, № 2, 119–134, Այ-
վազ յան. 1990, № 3, 76–85, Այ վազ յան. 1992, 
85–100, Այ վազ յան. 2006, 177–188, Գ րի գոր-
յան, Հախ վերդ յան. 2001, 189–190:

7. Ա դոնց. 1937, 67:
8. Մ. Մաշ տո ցի անվ. Մա տե նա դա րան, 

ձեռ. № 7429, թ. 30–31:
9. Բար սեղ յան. 1985, 8:
10. Լա լա յան. 1904, 79:
11. Գ յու լա մի րեանց. 1871, 5:
12. Աբ րա համ յան. 1972, 165:
13. Մես րոպ ե պիս կո պոս. 1921–1922, 

127–137:
14. Մես րոպ ե պիս կո պոս. 1921–1922, 

136:
15. Աբ րա համ յան. 1972, 166:

16. Աբ րա համ յան. 1977, 63–79:
17. Մ. Մաշ տո ցի անվ. Մա տե նա դա րան, 

ար խի վա յին բա ժին, կա թո ղի կո սա կան դի-
վան, թղթ. № 6, վավ. № 45, ձեռ. № 2699, թ. 
42 բ–43 ա:

18. Հա կոբ յան. 1954, 104:
19. Լի սից յան. 1969, 313–314:
20. Րաֆ ֆի. 1985, 109–120:
21. Հոդ վա ծի պատ րաս տութ յան ըն թաց-

քում զրույց ու նե ցանք ՀՀ բա նա կի գնդա-
պետ, շի նու հայր ցի Մի քա յել Միր զո յա նի հետ, 
որն ա ներկ բա յո րեն հա մոզ ված է, որ Դա վիթ 
Բե կը շի նու հայր ցի է՝ Օր բել յան տոհ մից, ո րի 
ժա ռանգ նե րից է նաև ին քը, և կար ծում է, որ 
պետք չէ այս հար ցը վե րար ծար ծե լով՝ ա վե-
լի խճճել: Նա հին Շի նու հայ րի ա վե րակ նե-
րից հայտ նա բե րել է 1724-ին Դա վիթ Բե կին 
նվիր ված սու րը՝ փո րա գիր մա կագ րութ յամբ, 
ո րը խնամ քով պա հում է որ պես զո րա վա րի 
Շի նու հայ րից լի նե լու փաս տա ցի ա պա ցույց:

22. Ա դոնց. 2006, 549:
23. Ղու կաս Սե բաս տա ցի. 1978, 22:
24. Ղու կաս Սե բաս տա ցի. 1978, 24:
25. Ա լի շան. 1893, 256:
26. Ա լի շան. 1893, 256:
27. Լի սից յան. 1969, 58:
28. Ծա գումն Դա ւիթ-Բէ կի (հատ ւած Մով-

սէս քա հա նայ Մե լիք-Ս տե փա նեան ցի յի շա-
տա կա րա նից). 1902, 382:

29. Ծա գումն Դա ւիթ-Բէ կի (հատ ւած Մով-
սէս քա հա նայ Մե լիք-Ս տե փա նեան ցի յի շա-
տա կա րա նից). 1902, 382:

30. Լա լա յան. 1904, 178:
31. Журналы Эриванской бекской 

комиссии за 1865 и 1866 годы. – 
Национальный архив Армении, ф. 10–14, оп. 
1, д. 22, л. 84–86.

32. Լա լա յան. 1904, 178:
33. Րաֆ ֆի, 1968, 580:
34. Ա դոնց. 2006, 67:
35. Աբ րա համ յան. 1977, 63–79:
36. Լա լա յան. 1904, 178:
37. Арутюнян. 1952, 83–99.
38. Օր բել յան. 1971, 173–184:
39. Րաֆ ֆի. 1985, 519:
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Հանուն հայրենիքի՝ դավիթբեկաբար

Էջեր 
Լեռնահայաստանի 
հերոսամարտից

Կավարտի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին

Արցախյան երեք 
պատերազմում 
նահատակված և անհետ 
կորած սյունեցիները...

Դավիթբեկյան 
զինվորը

Ս յու նի քի զին ված զյու-
ղա ցիութ յու նը շատ հե ռու 
էր ար դիա կան ի մաս տով 
կա նո նա վոր զորք լի նե լուց, 
սա կայն գի տակ ցա կան 
կար գա պա հութ յու նը ա վե լի 
քան օ րի նա կե լի էր նրա մեջ։

Զո րա շար քում, ռազ մա-
փոր ձե րի և կռ վի ժա մա նա՛կ 
միայն նկա տե լի էր մե կի՝ ղե-
կա վար, մյու սի՝ զին վոր լի-
նե լը, երբ մե կը հրա մա յում 
էր, իսկ մյու սը՝ հրա մայ վում, 
են թարկ վում։ Խա ղաղ պայ-
ման նե րում նրանք՝ զին վո-
րը և ղե կա վա րը, մնում էին 
որ պես զի նա կից ըն կեր։

Ժո ղովր դի սե րը նրանց 
բա րո յա կան միակ վար ձատ րութ յունն էր։

«Գ նում ենք հաղ թե լու»,- հրա ժեշ տի ժա մին ա սում 
էին Դա վիթ բեկ յան նե րը և հա ցի ու ռազ մամ թեր քի ան-
բա վա րար պա շա րով շարժ վում դե պի թշնա մին։ Իր 
հար ձա կո ղա կան խո յանք նե րի ժա մա նակ աս պետ էր 
սյու նե ցին, ինք նա պաշտ պա նութ յան դեպ քում՝ անխ-
նա, բայց ո ՛չ վայ րագ։

Ա ռա ջի նը՝ հար ձակ ման, վեր ջի նը՝ նա հան ջի ժա մա-
նակ։ Միշտ պատ րաստ հար ձակ վե լու, հար վա ծե լու՝ նա 
մեռ նել գի տեր այն պես, որ հայ րե նի հո ղը չա մա չի իր 
դիա կը գրկե լուց։ Ն րա նշա նա բանն էր՝ «Հա նուն հայ րե-
նի քի՝ Դա վիթ բե կա բար»։

Մեր ուխտը
Իմ՝ ժո ղովր դի ինք նա պաշտ պա նութ յան ղե կա վա րի 

հան գա ման քը ինձ մո ռա նալ չէր տվել իմ հե ղա փո խա-
կան լի նե լը։

Ղա փա նի ան կու մից դեռ շա բաթ ներ ա ռաջ, երկ րի 
սպառ նա կան դրութ յու նից խթան ված, ես մթութ յան մեջ 
ծնունդ էի տվել մի ստո րերկր յա կազ մա կեր պութ յան, 
ո րը, ծա վալ վե լով և հ զո րա նա լով, ժա մա նա կին պի տի 
ու ժաս պա ռեր թուրք և ռուս հոր դա նե րին Գեն վա զի ճա-
կատ նե րում, պի տի վե րագ րա վեր Ղա փա նը, Բա ղա բեր-
դը, Զան գե զու րը, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը, Վա յոց Ձո րը, 
պի տի ստեղծ վեր Ինք նա վար Ս յու նի քը, Ան կախ Լեռ նա-
հա յաս տա նը և վեր ջա պես, հո գե բա նո րեն պի տի կազ-
մա կեր պեր և հ րահ րեր եր ևան յան ապս տամ բութ յու նը՝ 
փրկութ յան կա մուրջ հան դի սա նա լով հայ ժո ղովր դի 
մտա վո րա կան ն մար տա կան տար րե րի հա մար։

Միայն հե ղա փո խա կան խան դա վառ ո գով ու ժեղ 
այդ ըն կե րութ յու նը կոչ վում էր «Դա վիթ բեկ յան» կամ 
«Գեղ վա ձոր յան»։

Ուխ տի մար տա կան ու ժե րը բա ժան ված էին թեթև 
միա վոր նե րի, ո րոնք կոչ վում էին «Գայ լախմ բեր»։

Ս րանք ու նէին ի րենց ա հա բե կիչ նե րը և սուր հան-
դակ նե րը։ Նո րերն ըն դուն վում էին միայն հնե րի ե րաշ-
խա վո րութ յամբ։

Զին վոր նե րը ի րար հան դի պե լիս ա սում էին.
- Հի շի՛ր Գեղ վա ձո րը։
- Նաև Դա վիթ բե կին,- լի նում էր պա տաս խա նը:
- Մեզ հա մար չկա մահ, - ա սում էին բա ժան վե լիս։
- Մա հը մեր թշնա մուն, - լի նում էր պա տաս խա նը։
Ա նո ղոք կեր պով հա լած վում էին ըն կե րութ յան կող-

մից հա յագ զի դա վա ճան նե րը և բո լո րը, ո րոնք Զան-
գե զու րի ադր բե ջա նաց ման տխուր գոր ծում (որն այդ 
օ րե րին ա ռաջ էր տար վում խորհր դա յին կեղծ դի մա կի 
տակ) որ ևէ ծա ռա յութ յուն էին ցույց տա լիս թշնա մուն։

Ըն կե րութ յան նշա նա բանն էր՝ «Հա նուն հայ րե նի քի՝ 
Դա վիթ բե կա բար»։

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Դավիթբեկյան Ուխտեր

Դավիթբեկյան Ուխտերը ծնունդ առան 1920 թվականի 
օգոստոսի 25-ին, երբ Կապանի Կավարտ գյուղի եկեղեցում Նժդեհի 
զինվորները ուխտեցին Դավիթ Բեկի անունով՝ «հավատարիմ 
մնալ հայրենի երկրի ազատությանը, իրենց հրամանատար 
Նժդեհին և կռվել մինչև վերջին շունչը»։ Ուխտերի նշանաբանն 
էր՝ «Հանուն հայրենիքի՝ Դավիթբեկաբար»։

Դավիթբեկյան Ուխտերի օրինակով էր, որ Նժդեհը հետագայում 
հիմնադրեց Ցեղակրոն Ուխտերը։

Արցախյան առաջին 
պատերազմ (1992-1994)՝ 
391 զոհված, 22 անհետ կորած

2016թ․ ապրիլյան պատերազմ՝ 
13 զոհված

Արցախյան երրորդ պատերազմ 
(2020թ․)՝ 227 զոհված, 
11 անհետ կորած, 1 գերի

Արցախյան գոյամարտ, որի 
շնորհիվ ազատագրվեց 
հայոց երկրամասը, բայց...
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Կապանի փոփոխական 
հարկերով բնակելիներ․ 

թաղամասը կոչվում է Դավիթ 
Բեկի անվամբ

Երևան, Դավիթ Բեկի փողոց

Գ յու ղը Դա վիթ բեկ է վե րան վան վել 1949թ. 
հու նի սի 29-ին: Մա տե նա գի տութ յան մեջ հի-
շա տակ վում է նաև Դա վիդ բեկ, Զեյ վա, Զեյ-
վա մյուս, Ներ քին Զեյ վա ան վա նում նե րով:

Գտն վում է Կա պան քա ղա քից հյու սիս-
ար ևելք, Բար գու շա տի լեռ նաշղ թա յի հյու սի-
սա յին ստո րո տում, Քա շու նի գե տի հով տում, 
ան տա ռա պատ վայ րում:

Ներ կա յիս գյու ղը հիմն վել է 18-րդ դա րի 
երկ րորդ կե սից՝ Ղա րա բա ղի Հի լիս գյու ղից 

տե ղա փոխ ված ըն տա նիք նե րի հիման վրա:
Գ յու ղի կենտ րո նում է Սուրբ Ս տե փա նոս 

ե կե ղե ցին՝ կա ռուց ված 1868-ին:
Մի րիկ Մ նա ցա կան յա նի նա խա ձեռ նութ-

յամբ 2008-ին գյու ղում կանգ նեց վել է Սուրբ 
Գա յա նե ե կե ղե ցին:

Հե տա զո տող նե րի մի մասն այս գյու ղը 
հա մա րում է Ան դով կի դուստր Փա ռան ձե մի՝ 
Հա յոց թա գու հու ծննդա վայ րը:

Այս գյու ղից էր նաև Ա րամ Մա նուկ յա նը, 
ո ւմ կի սանդ րին 2018-ին կանգ նեց վել է գյու-
ղում:

 

Դավիթբեկ գյուղ

Շրջանառության մեջ 
է դրվել «Դավիթ Բեկ» 
հուշադրամը

ՀՀ կենտրոնական բանկը 2022 թվականի մայիսի 
23-ից շրջանառության մեջ է դրել  «Դավիթ Բեկ» 
արծաթե հուշադրամը:

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՇԱԴՐԱՄ
Դիմերես՝ Հալիձորի բերդապարիսպը Խուստուփ լեռան 
ֆոնին, ջահի և թրի պատկերներ:
Դարձերես՝ դրվագ Դավիթ Բեկի հուշարձանից՝ Կապանում 
(քանդակագործներ՝ Ս. Բաղդասարյան, Մ. Նուրիջանյան, 1978 
թ.), ձիու ոտքերի տակ թափված զենքի պատկերներ:
Էսքիզների հեղինակ՝ Վարդան Վարդանյան:
Հուշադրամը հատվել է Լեհաստանի դրամահատարանում:

Տեխնիկական չափանիշները
Անվանական արժեքը 1000 դրամ
Մետաղը/հարգը արծաթ 9250
Քաշը 33,6 գ
Տրամագիծը 40,0 մմ
Որակը պրուֆ
Դրամաշուրթը ատամնավոր
Թողարկման քանակը 250 հատ
Թողարկման տարեթիվը 2022
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Մխիթարի տապանաքարին կարդում ենք.
ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ Ի ՀԱՆԳԻՍՏԵԱՆ, 
ԻՋԵԱԼ ՄԱՐՄՆՈՎ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆ, ՍԱՅ 
ՄԽԻԹԱՐ ՄԵԾ ԱՆՈՒՎԱՆ, ՍՈՐԱ ՕՆԷՐ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ, ՍԱՅ ԲԷՄՈՒՐԱՏ ԳՆԱՑ 
ՋԻՎԱՆ, ՈՐ ԷՐ ԵՐԿՐԷՆ ՍԱՅ ԿԱՆՃՈՒՎ ԷՐ. 
ՆԱՀԱՏԱԿԵՑԱՆ ԹՎ.։ ՌՃՀԶ:

Մելիք Բարխուդարի տապանաքարին 
կարդում ենք.
ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ Ի ՀԱՆԳԻՍՏԵԱՆ, ԻՋԵՂ 
ՄԱՐՄՆՕՎ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆ, ՍԱ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐ 
ԵՎ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ, ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑ ՕՐ 
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ, ՈՐ Է Ի ԳԵՂՋԷՆ Ի ՏԵՂՈՒ 
ԱՅՆ, ՕՎ ՈՔ ԱՌՆԷ ԶՍԱՅ ՅԻՇՄԱՆ, 
ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ԼԻՆԻ ԱՐԺԱՆ, Ի ԹՎԻՆ 
ՀԱՅՈՑ։ ՌՃՂԷ։

Մելիք Բարխու-
դարի տապա-
նաքարը 
Անա պատի 
գերեզ մա նո-
ցում՝ Մխիթարի 
գերեզմանից 
քիչ հեռու

Մխիթարի 
տապանաքարը 
Անապատի 
գերեզմանոցում
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Մենք խոնարհվեցինք Բալի 
զորավարի գերեզմանի առջև

Ա պ րի լի 19-ին այ ցե լե ցինք Կա պա նի 
տա րա ծաշր ջա նի Բեխ գյուղ, որ տեղ 
հանգ չում է Դա վիթ Բե կի փա ռա-

պանծ հրա մա նա տար նե րից մե կի՝ Բա լի զո-
րա վա րի աճ յու նը։

Բա լի զո րա վա րը լե գեն դար Մե լիք-Փար-
սա դա նի որ դին էր, ով նույն պես Դա վիթ Բե կի 
հա վա տա րիմ ա ջա կից նե րից էր, բայց սպան-
վեց ու րա ցած և թր քա բա րո հայ իշ խա նա-
վո րի կող մից (Ա գու լի սում)։ Բա լի զո րա վա րի 
գե րեզ մա նը Բե խի Սուրբ Գ ևորգ ե կե ղե ցու 
բա կում է։

Ե կե ղե ցին հնա մե նի սրբա վայ րում վե րա-
շին վել է 18-րդ դա րում, կրկին նո րոգ վել 1903 
թվա կա նին (որմ նա դիրն էր Կա վարտ գյու-
ղա ցի Մար գա րա Հա կոբ յա նը և Հով հան նես-
յանց ազ գա նու նով մեկ այլ վար պետ)։ Ե կե ղե-
ցին վեր ջին ան գամ վե րա նո րոգ վել է 2011-ին՝ 
հո վա նա վո րութ յամբ մոսկ վա յաբ նակ արծ-
վա նիկ ցի Մի շա Մար գար յա նի։

18-րդ դա րասկզ բի ազ գա յին-ա զա տագ-
րա կան պայ քա րում նշա նա կա լից դեր ու-
նե ցած Բեխն ու շագ րավ է մեկ այլ ա ռու մով 
ևս․ պատ մա գի տութ յան մեջ շրջա նառ վում 
է վար կած, որ այդ գյու ղի զա վակ էր Դա վիթ 
Բեկ գա հե րեց զո րա վա րը։

Մեզ ու ղեկ ցող Ռա ֆիկ Հայ րա պետ յա նը 
հե տաքր քիր հու շեր պատ մեց Դա վիթ Բե կի 
և Մե լիք-Փար սա դան յան նե րի իշ խա նա կան 
գեր դաս տա նի մա սին՝ հու շեր, որ ե րեք դար 
շա րու նակ պահ պան վում են կա պան ցի նե րի 
հի շո ղութ յան մեջ և փո խանց վում սերն դե սե-

րունդ։
Մենք խո նարհ վե ցինք Բա լի զո րա վա րի 

գե րեզ մա նի առջև, ծա նո թա ցանք այդ պան-
թեո նում գտնվող մյուս տա պա նա քա րե րի 
վրա առ կա վի մա կան գրութ յուն նե րին, ո րից 
հե տո մո մա վա ռութ յուն կա տա րե ցինք Սուրբ 
Գ ևորգ ե կե ղե ցում՝ խնդրե լով Բարձր յա լին՝ 
չխա թա րել հա յոց Ար ցա խի լի նե լիութ յու նը և 
Ս յու նիք-հա րա զատ մոր գիր կը վե րա դարձ նել 
մեր հայ րե նա կան այն տա րածք նե րը, որ վեր-
ջին եր կու տա րում ադր բե ջան ցի ներն ա նար-
գել բռնա զավ թել են և ի րենց տի րա պե տութ-
յան տակ դրե լ։ 

Դ ա վիթ Բե կի գլխա վո րած ազ գա յին-
ա զա տագ րա կան պա տե րազ մում 
ա ռանձ նա հա տուկ և փա ռա վոր տեղ 

են զբա ղեց նում Մեղ րիի մար տե րը: Դ րան-
ցում ու շագ րավ է Մեղ րիի պաշտ պա նութ յու-
նը, ո րը (պատ մա բան նե րի բնո րոշ մամբ) մի 
ան զու գա կան կտրի ճութ յան դրսևո րում էր:

Մինչ այդ ա նի րա վա բար գլխատ ված 
Պապ Կա լե րե ցու փո խա րեն տվյալ հե րո սա-
մար տը գլխա վո րում էին Ս տե փա նոս Շա-
հում յա նը, Կոնս տան դի նը, Սա րի նը, Հով հան-
նե սը և, ի հար կե, Ա ռա քել զո րագ լու խը...

Թե երբ և ինչ հան գա մանք նե րում նա-
հա տակ վեց Ա ռա քե լը՝ չգի տենք: Բայց հո ղին 

է հանձն վել Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի Շիշ-
կերտ գյու ղի հին գե րեզ մա նա տա նը:

Ապ րի լի 20-ին, ուխ տագ նա ցութ յուն կա-
տա րե լով այդ գյուղ, մենք խո նարհ վե ցինք 
նրա գե րեզ մա նի առջև ...

Տա պա նա քա րը հյու սի սա յին կող մից, 
ցա վոք, ամ բող ջա պես ծածկ ված է հո ղով, և 
չի մա ցանք՝ կա՞ արդ յոք գրա ռում՝ թե կուզ և 
եղծ ված, թե՞ ոչ: Տա պա նա քա րի հա րա վա յին 
ե րե սին քան դակ ված է գուր զաձև մի պատ-
կեր. գուր զը եր կա թա գամ մեծ գլխով ծանր ու 
կարճ գա վա զան է, որ գոր ծա ծում էին իբրև 
զենք, իբրև լախտ...

Ա հա այդ պի սի զեն քով են դա վիթ բեկ յան 
օ րե րի մեր նախ նի նե րը Ս յու նի քից վռնդել 
թուրք զավ թիչ նե րին: Ու չնա յած տա պա նա-
քա րի գրի հարցն ա նո րո շութ յան մեջ է, բայց 
շիշ կերտ ցի նե րը ե րեք դար շա րու նակ ի րենց 
հի շո ղութ յան մեջ վառ են պա հել Ա ռա քել քաջ 
զո րա կա նի ա նու նը, ով Ս յուն յաց աշ խար հի 
հին օ րե րի փառ քը կեր տող նե րից է:

Սր բա զան այդ ուխ տագ նա ցութ յա նը մեզ 
ու ղեկ ցում էր «Զան գե զուր կեն սո լոր տա յին 
հա մա լիր» ՊՈԱԿ-ի «Շի կա հող» մաս նաճ-
յու ղի տնօ րեն Անդ րա նիկ Ա բել յա նը, ում մեր 
ե րախ տա գի տութ յունն ենք հայտ նում: 

Սարգիս զորավարի 
հիշատակի ոգեկոչում էր...

Ղ ու կաս Սե բաս տա ցին «Դա վիթ Բե կի 
պատ մութ յու նը» սկզբնաղբ յու րում 
նշում է, թե ով քեր էին Դա վիթ Բե կի 

զո րա վար ներն ու զո րա պետ նե րը: Այդ շար-
քում նշվում է նաև Շ վա նի ձո րի Սար գիս զո-
րա վա րի ա նու նը՝ 250 զին յա լով: Սար գիս 
զո րա վարն այն ե զա կի նե րից է (այդ ժա մա-
նա կաշր ջա նի զո րա պետ նե րից), ում գե րեզ-
մա նը պահ պան վել է...

Ապ րի լի 27-ին «Ս յուն յաց երկ րի» խմբագ-
րա կազ մը, իր խոստ մա նը հա մա ձայն, մեկ-
նեց Շ վա նի ձո րի մեր ձա կայ քում գտնվող Վե-
րի շեն գյու ղի ա վե րակ նե րը, ո րի արևմտ յան 
ձո րեզ րին՝ մի փոք րիկ տա փա րա կի վրա, 
գտնվում է Սար գիս զո րա վա րի գե րեզ մա նը:

Վե րի շե նի ա վե րակ նե րը Շ վա նի ձո րի 
վար չա կան տա րած քի մեջ են, Մեղ րի-Ծավ-
Կա պան այ լընտ րան քա յին մայ րու ղու ար ևել-
յան ե զեր քին՝ Մեղ րի քա ղա քից մոտ 20-25 կմ  
ար ևելք:

1980-ա կան նե րին Շ վա նի ձո րի դպրո ցի 
ու սու ցիչ Պո ղոս Ար զու ման յա նի և այդ կրթօ-
ջա խի մի խումբ ա շա կերտ նե րի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ու ջան քե րով փոք րիկ մա տուռ է 
կա ռուց վել Սար գիս զո րա վա րի գե րեզ մա նի 
վրա: Սր բա վայր դար ձած այդ գե րեզ մա նին 
մեղ րե ցի նե րը նաև մեկ ու րիշ ա նուն են տա-
լիս՝ Կար միր խաչ, ո րը (ա վան դույ թի հա մա-

ձայն) զո րութ յուն է տա լիս հա վա տի ու ժով 
այն տեղ այ ցե լած՝ չա մուս նա ցած օ րիորդ նե-
րին, չբե րութ յան խնդիր ու նե ցող կա նանց: 
Իսկ փոքր-ինչ ներք ևում գտնվող ձո րա կում 
ջուր կա՝ ոտ քի ցա վե րը բու ժող:

Ժո ղո վուրդն ինչ-որ ա ռու մով, զո րա վար 
ու զո րա վոր Սարգ սի և Սուրբ Սարգ սի միջև 
զու գա հեռ ներ է անց կաց րել․․․

Ցա վոք, գե րեզ մա նի վրա որ ևէ գրութ յուն 
չի պահ պան վել կամ մի գու ցե ե ղած գրութ յու-
նը ծածկ վել-փակ վել է կա ռուց ված մա տու ռի 
տակ: Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, ժո ղովր դի 
հի շո ղութ յան մեջ պահ պան վում է տե ղե-
կութ յու նը՝ դա Սար գիս զո րա վա րի գե րեզ-
մանն է: Շատ հե տաքր քիր մի հան գա մանք 
էլ նկատ վեց՝ ուխ տա վայ րը բա նուկ է նաև 
մեր օ րե րում, թեև մայ րու ղուց այն տեղ իջ նե-
լու հա մար ո րո շա կի ջանք է պա հանջ վում:

Մենք խո նարհ վե ցինք Դա վիթ բեկ յան 
գո յա մար տի փա ռա պանծ այդ զո րահ րա-
մա նա տա րի շիր մի առջև: Այդ տեղ մի ու րիշ 
հպար տութ յուն էլ ապ րե ցինք. ե րախ տա-
պարտ սյու նե ցի նե րը ե րեք դար շա րու նակ 
չեն մո ռա նում, որ այդ տեղ է հանգ չում զո-
րա վար Սար գի սը, ու մար դիկ առ այ սօր ուխ-
տագ նա ցութ յուն են կա տա րում այդ 
վայր: Եվ ու րեմն՝ սուտ է տե սա կե-
տը, թե մենք զուրկ ենք պատ մա կան 

Այցելեցինք Շիշկերտ՝ 
Առաքել զորագլխի շիրմին

Շիշկերտ

Շվանիձոր
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2012 թ․ հոկ տեմ բե րի 23-
ին Եղ վարդ գյու ղում 
տե ղի ու նե ցավ Թո-

րոս իշ խա նի աճ յու նի վե րա թաղ ման ա րա-
րո ղութ յու նը։ Վե րա թա ղու մը կա տա րեց Կա-
պա նի Սուրբ Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցու 
հո գևոր հո վիվ Տեր Գա լուստ վար դա պետ 
Դար բին յա նը:

Թո րոս իշ խա նի գե րեզ մա նի մա սին հի-
շա տա կում է նաև Սե րո Խան զադ յա նը, 
«Հայ րե նա պա տում»-ի Ա գրքում, էջ 213. «...
Մո տե նում եմ Թո րոս իշ խա նի գե րեզ մա նին: 
Ս պի տակ շիր մա քա րը մաշ վել է, հա զիվ են 
նշմար վում աղ վե սի գծան կա րը, որ առ յու-
ծի է կուլ տա լիս և գրա ծը` «Կազ մող Բագ-
րադ ՌՃԳ»: Նշ ված գրա ռու մը թվագր ված է 
1933թ. օ գոս տոս ամ սով: Թո րոս իշ խա նի 
մահ վան և գե րեզ մա նի մա սին գրել է նաև 
Լեոն իր եր կե րի ժո ղո վա ծուի եր րորդ հա տո-
րում` վկա յա կո չե լով Րաֆ ֆու «Դա վիթ-Բեկ» 
պատ մա կան վե պը և Եր վանդ Լա լա յա նի 
«Զան գե զու րի գա վառ» գիր քը:

Թո րո սի գե րեզ մա նա քա րի մա սին հի-
շա տակ վում է Սեդ րակ Բար խու դար յա նի 
«Դի վան հայ վի մագ րութ յան» գրքի 2-րդ 

պ րա կում (Ե րևան 1960). «Եղ վարդ (հնում` 
Ա ղա հորդ) գյու ղա մի ջի ե կե ղե ցու բա կի գե-
րեզ մա նա տան հա րա վա յին եզ րին Թո րոս 
իշ խա նի գե րեզ մա նա քա րի վրա՝ ԿԱԶՄՈՂ 
ԲԱՔՐԱՏ. ԹՎԱԿԱՆ :ՌՃԳ: Ար ձա նագ րութ յու-
նը ե ղել է քա րի շրթուն քին և եր կար, ամ բող-
ջո վին ջար դոտ ված է, մնա ցա ծից վե րո հիշ-
յալն է միայն ըն թեռ նե լի: Թ վա կա նը, ո րը շատ 
ո րոշ է քա րի վրա, չի հա մա պա տաս խա նում 
Թո րոս իշ խա նի սպա նութ յան ժա մա նա կին, 
ո րը տե ղի է ու նե ցել 1724թ., հա վա նա բար 
թվա կա նի մեջ մո ռա ցել է տաս նա վոր Հ-70 
գրել փո րագ րո ղը»: Ե թե փոր ձենք ՌՃԳ-ն վե-
րա ծել թվա կա նի` կստաց վի 1654 (Ռ=1000, 
Ճ=100, Գ=3, ո րին գու մա րում ենք 551): 
Այ սինքն ստաց վում է, որ Թո րոս իշ խա նի 
կար ծեց յալ գե րեզ մա նա քա րի գրվածքն ու 
պատ կե րը քան դա կել են նրա մահ վա նից 
71 տա րի ա ռա՞ջ: Ինչ վե րա բե րում է Թո րոս 
իշ խա նի մահ վան ժա մա նա կը 1724 թվա կա-
նը հա մա րել, ա պա դա ակն հայտ սխալ է, 
քան զի ստույգ հայտ նի է, որ նա սպան վել է 
Շու շան նե րի հով տում տե ղի ու նե ցած հայտ-
նի ճա կա տա մար տում, ինչն ան հեր քե լիո րեն 
1725 թվա կա նին է տե ղի ու նե ցել: Այն պես 

որ` շատ մեծ ռիսկ է` քմա հա ճութ յամբ ու ոչ 
գի տա կա նութ յամբ պա րուր ված, այդ տա-
պա նա քա րը Թո րոս իշ խա նին վե րագ րե լը:

Ըստ տե ղա ցի նե րի` խորհր դա յին տա-
րի նե րին ճա նա պար հի կա ռուց ման պատ-
ճա ռով գե րեզ մա նա քա րը տե ղա փոխ վել է 
նախ նա կան տե ղից, այդ մա սին վկա յում 
են նաև գյու ղի տա րեց նե րը: Վի մագ րա գետ 
Գ րի գոր Գ րի գոր յանն էլ մեզ հետ զրույ ցում 
հայտ նեց, որ ին քը ե ղել է տե ղում, հե տա-
զո տել գե րեզ մա նա քա րը, ո րի վրա բա ցի 
մե նա մար տի տե սա րա նից, «Կազ մող Բաք-
րատ ՌՃԳ» գրված քից և աղ վե սի ու առ յու ծի 
գծան կա րից, այլ հի շա տա կութ յուն չկա:

Վե րա թաղ ման կազ մա կեր պիչ նե րը, 
ներ կա նե րը հա մոզ ված են, որ դա ի րա կա-
նում Թո րոս իշ խա նի աճ յունն է ե ղել: Ի րենց 
դիր քո րո շու մը պատ ճա ռա բա նում են նրա-
նով, որ գե րեզ մա նա քա րը Թո րոս իշ խա նին 
է պատ կա նում (չբե րե լով ո րևէ կոնկ րետ 
փաս տարկ), ոս կոր նե րը հայտ նա բեր վել են 
այդ քա րի տակ և հե տևա բար նրանն են: 
Ըստ վեր ջին նե րիս` քա րը տե ղա շար ժե լիս` 
ստո րին մա սում, հայտ նա բե րել է նոր գրա-
ռում Թ. 17... և ինչ-որ թիվ (իրբր թի վը պարզ 
չէ գրված և պետք է վեր ծան վի): Երկ րորդ, 
շվեյ ցա րա ցի ոսկ րա բան Հո վան Սի մոն յա նը 
հե տա զո տել է ոս կոր նե րը և նույն պես հաս-
տա տում է, որ դա Թո րոս իշ խա նի աճ յունն 
է: Հո վան Սի մոն յա նը նաև ԴՆԹ-ի նմուշ ներ 
է վերց րել Մե լիք-Քա րամ յան տոհ մի նրկա-
յա ցու ցիչ նե րից` հա մե մա տե լու հա մար Թո-
րոս իշ խա նի թվաց յալ ԴՆԹ-ի հետ: Ըստ 
պատ մա կան աղբ յուր նե րի` Թո րոս իշ խա նը 
Մե լիք-Քա րամ յան իշ խա նա կան տան նա-
խա հայրն է: Սա կայն ԱՄՆ-ում կա տար վող 
գե նե տի կա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք-
նե րը կստաց վեն միայն եր կու ա միս հե տո: 
Ա ռայժմ հիմք է ըն դուն վել փաս տը, որ Թո րոս 
իշ խա նը վի րա վոր վել է գլխից, իսկ այդ աճ-
յու նի գլխոսկ րը վնաս ված է և ամ բող ջա կան 
չէ: Պատ մա կան հու շար ձան ներ վե րա կանգ-
նող ճար տա րա պետ նե րի հայ կա կան ա սո-
ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ Ս տե փան Նալ-
բանդ յանն էլ ա սում է. «Միան շա նակ` դա 
Թո րոս իշ խա նի ոս կոր ներն են, դա վկա յում 
են և՛ տա պա նա քա րի նո րա հայտ ար ձա-
նագ րութ յու նը, և՛ պատ մա կան աղբ յուր նե-
րը, և՛ ոսկ րա բան ներն ու հե տա զո տող նե րը: 
Ինչ վե րա բե րում է խորհր դա յին շրջա նում 
գե րեզ մա նա քա րի տե ղա փոխ մա նը, եր կու 
բան կա րող եմ ա սել, կամ տե ղա ցի նե րը 
սխալ են հի շում և քարն իր նախ նա կան տե-
ղից չի շարժ վել, կամ բոլ շևիկ նե րը քա րը տե-
ղա փո խե լիս բա րեխղ ճո րեն աճ յու նը նույն-
պես տե ղա փո խել են, քա նի որ շիր մա քա րը 
դրված էր ու ղիղ աճ յու նի վրա, հա րևա նութ-
յամբ գտնվող եր կու շիր մա քա րը ևս տե-
ղադր ված են աճ յուն նե րի վրա»: 

հի շո ղութ յու նից: Ս յու նի քը զո րա վոր 
է նաև իր պատ մա կան հի շո ղութ-
յամբ, հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում 

սխրանք ներ գոր ծած մեր նախ նի նե րի 
հի շա տա կը վառ պա հե լով: Այս դեպ քում՝ 300 
տա րի ա ռաջ տե ղի ու նե ցած հե րո սա մար տի 
բո լոր զո րա վար նե րը շա րու նա կում են մնալ 
մեր հի շո ղութ յան մեջ. հենց նրանք էին, որ 
երկ րա մա սից ժա մա նա կին դուրս շպրտե-
ցին՝ իբր խա ղա ղութ յան դրո շով Ս յու նիք ներ-
խու ժած թուրք աս պա տակ նե րին...

Սար գիս զո րա վա րի գե րեզ մա նը գտնվում 
է բնութ յան մի չքնաղ անկ յու նում: Այդ տե ղից 
եր ևում է Ար ևիք գա վա ռի մի մա սը, եր ևում 
է Ա րաք սի կամ աստ վա ծաշնչ յան Գե հոն գե-
տի հո վի տը: Գե րեզ մա նի դի մաց՝ ար ևել քում՝ 
երկ նա հաս Բեր դին քար ամ րոցն է՝ մոտ 3000 
մ բարձ րութ յան, ո րը մեղ րե ցի նե րի հա մար 
պաշտ պա նա կան բնա կան ամ րութ յուն է 
ե ղել դեռևս մ.թ.ա. 2-րդից 1-ին հա զա րամ-
յակ նե րում: Բեր դին քար ամ րո ցի գա գա թին 
շվա նի ձոր ցի նե րը մի քա նի տա րի ա ռաջ խաչ 
են կանգ նեց րել:

Սար գիս զո րա վա րի գե րեզ մա նի և Բեր-
դին քար ամ րո ցի միջև Վե րի շեն ա վեր ված 
գյուղն է՝ դեռևս պահ պան ված գե րեզ մա-
նատ նով ու միջ նա դար յան ե կե ղե ցիով: Թեև 
առ կա էին ճա նա պար հա յին ո րո շա կի դժվա-
րութ յուն ներ, բայց ո րո շե ցինք ան պայ ման 
այ ցե լել Վե րի շե նի ե կե ղե ցի՝ մար դու ոտ քի և 
ա ղոթ քի կա րոտ:

Եվ այն տեղ հա սանք 17-րդ դա րում կա-
ռուց ված մի կամր ջա կով. հա վա նա բար այդ-
տե ղով գե տակ է հո սել ժա մա նա կին, ո րը հի-
մա չկա:

Միա նավ սրա հը՝ բա զի լիկ ո ճի, խո նարհ-
ված էր, տեղ-տեղ փլուզ ման վտան գի առջև 
կանգ նած, ներ սը՝ քա րու քանդ ար ված (ինչ-
պես մեր միջ նա դար յան բազ մա թիվ սրբա-
վայ րեր): Մենք ձեռ քե րով հպվե ցինք Տի րոջ 
այդ տա ճա րի պա տե րին, քա րե րին, դեռևս 
պահ պան ված հա տու կենտ խաչ քա րե րին ու 
ա ղոթք բարձ րաց րինք առ Աստ ված...

Մուտ քի աջ մա սում՝ պա տի մեջ, ե կե-
ղե ցու կա ռուց ման ժամ կետն իր վրա կրող 
քարն է՝ գրե թե եղծ ված: Մուտ քի մոտ մի տա-
պան աքա րի վրա հա ղոր դութ յան խոր հուրդն 
ար տա ցո լող տա պա նա քար տե սանք... Այդ 

ա մե նից հե տո էլ բռնե ցինք հետ դար ձի ճամ-
փան...

Հ րա շա լի ուխ տագ նա ցութ յու նը կա յա-
ցավ շնոր հիվ Ս յուն յաց աշ խար հի մե րօր-
յա նվիր յալ Ա զատ Գաս պար յա նի և Մեղ րու 
տա րա ծաշր ջա նի պատ մամ շա կու թա յին 
ժա ռան գութ յան բա ցա ռիկ գի տակ Նաի րա 
Հայ րա պետ յա նի ա ջակ ցութ յան, ո րոնց մեր 

ե րախ տա գի տութ յունն ենք հայտ նում:
Շ նոր հա կալ ենք նաև Վալ տեր ա նու նով 

ան տա ռա պա հին, ով քա ջա ծա նոթ էր այդ 
տե ղան քի բո լոր կա ծան նե րին և ա մեն ինչ 
ա րեց, որ մենք ուխ տա վայր հաս նենք ու այն-
տե ղից վե րա դառ նանք շատ թե քիչ բա րե-
հար մար ա րա հետ նե րով:

 

Այց ուրացող Ֆրանգյուլի 
շիրմին՝ մեր նզովքը 
միացնելու նախորդ 
սերունդների 
անեծքներին

2022 թվա կա նը Դա վիթ Բե-
կի գլխա վո րած սյու-
նիք յան գո յա մար տի 

300-ամ յակն է... Հի շե լով տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նի մեր հե րոս նե րին և ուխ տագ նա-
ցութ յուն կա տա րե լով նրանց շի րիմ նե րին, 
կա մա-ա կա մա մեր մտա պատ կեր նե րում 
հառ նում են նաև այդ օ րե րում ի րենց ո ղոր-
մե լի գո յութ յու նը քարշ տված դա վա ճան նե րի 
կեր պար նե րը: Իսկ դա վա ճա նութ յան և ու րա-
ցու մի խորհր դա նի շը մե լիք Ֆ րանգ յուլ ստա-
հակն էր:

Արծ վա նիկ կամ Ե րից վա նիկ գյու ղի մե լիք 
Ֆ րանգ յու լը՝ լի նե լով հո գով ու մարմ նով Ֆա-
թա լի խա նին վա ճառ ված, 1725-ին՝ Եղ վար դի 
կամ Շու շան նե րի դաշ տի օր հա սա կան ճա-
կա տա մար տում, դա վա ճա նում է հայ կա կան 
ու ժե րին, ո րի հետ ևան քով նա հա տակ վում է 
Չավն դու րի Թո րոս իշ խա նը, հայ կա կան զոր-
քերն էլ պար տութ յուն են կրում:

Թո րոս իշ խան հե րո սի մա հը մեծ հար ված 
էր Դա վիթ Բե կի գլխա վո րած ազ գա յին-ա-
զա տագ րա կան շարժ մա նը: Թո րոս իշ խա նի 
ան վե հեր զին յալ նե րը, սա կայն, շատ շու տով 
կա րո ղա նում են սատ կաց նել դա վա ճան 
Ֆ րանգ յու լին:

Ար ժա նա պա տիվ արծ վա նիկ ցի նե րը թույլ 
չեն տվել, որ դա վա ճա նի աճ յունն ամ փոփ վի 
գյու ղի հա սա րա կա կան գե րեզ մա նո ցում: Եվ 
հա րա զատ նե րը ստիպ ված նրան հո ղին են 
հանձ նել գե րեզ մա նա տան մեր ձա կայ քում՝ 
ճա նա պար հի եզ րին:

Ըստ ժո ղովր դա կան ա վան դութ յան՝ մե լիք 
Քա րա մը հե տո ե կել է Արծ վա նիկ և կա մե ցել 
հա նել Ֆ րանգ յու լի ոս կոր ներն ու շնե րի ա ռաջ 
ձգել, սա կայն գյու ղա ցի ներն ընդ դի մա ցել են՝ 
ա սե լով, թե գե րեզ մա նից հե ռու են գո ռել, մեկ 
էլ շան հո տը վեր չհա նենք... Ու ե րեք հար յուր 
տա րի շա րու նակ այդ վայ րը ե ղել է դա վա-
ճա նի հան դեպ սյու նե ցու հո գու զայ րույթն ու 
ա տե լութ յան մաղ ձը պար պե լու տեղ: Այդ պես 
է նաև այ սօր... Այդ պես է լի նե լու հա վերժ...

Այդ մղու մով էլ «Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ-
ծա գոր ծա կան խում բը մա յի սի 4-ին այ ցե լեց 
դա վա ճան և ու րա ցող մե լիք Ֆ րանգ յու լի գե-
րեզ մա նին՝ իր նզով քը միաց նե լու նա խորդ 
սե րունդ նե րի ա նեծք նե րին:

Ֆ րանգ յու լի գե րեզ մա նի տե ղը մեզ ցույց 
տվեց արծ վա նիկ ցի Ա րամ Սարգս յա նը: Այ ցե-
լութ յան ըն թաց քում մեր խմբին ըն կե րակ ցում 
էր Արծ վա նիկ գյու ղի վար չա կան ղե կա վար 
Ա նու շա վան Հա րութ յուն յա նը։ 

Եղվարդ․ այստեղ է հողին 
հանձնվել Թորոս իշխանը
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րի սեղմ ծավա լն այդ հնարա վո րությունը 
չտվեց: 

Հնա րա վո րություն չունե ցա նք ներկա յա-
ցնե լ նաև ազա տա գրա կա ն պատե րա զմի 
վճռորո շ ճակա տա մա րտե րը:

Ինչպե ս արդե ն ասե լ ենք՝ համա րում 
առա վե լա պե ս կենտրո նա ցե լ ենք Դա վիթ 
Բեկի կերպա րի մշակութա յի ն անդրա դա-
րձնե րի ն. հերո սա մա րտն առա տ նյութ է տվել 
բազմա թի վ ու ամե նա տա րբե ր ժանրե րի  
գեղա րվե ստա կա ն ստեղծա գո րծություննե-
րի : Այդ առումո վ ուշա գրա վ է գեղա րվե-
ստա կա ն գրակա նությունը . Րա ֆֆու «Դա-
վիթ Բեկ» և Սե րո Խա նզա դյա նի «Մխի թա ր 
Սպա րա պե տ» պատմա վե պե ր, «Դա վիթ Բեկ 
և Մե լի ք Ֆրա նգյուլ» լեգե նդ (հեղի նա կնե ր՝ 
Գրի շա  Մա նուչա րյա ն, Տի գրա ն Գրի գո րյա ն), 
«Զո րա վա ր Բա լի» պոեմ (հեղի նա կ՝ Գրի գո ր 
Գևունց): Դրա նցի ց հատվա ծնե ր ենք առա-
ջա րկում ընթե րցո ղի ն:

Հա տկա պե ս նշված երկու պատմա վե-
պի գեղա րվե ստա կա ն արժե քը նորո վի ենք 
ընկա լում Նի կո ղա յո ս Ադո նցի, գրակա նա-
գե տ Դա վի թ Գա սպա րյա նի ու երջա նկա հի-
շա տա կ Սևա կ Արզումա նյա նի գրակա նա գի-
տա կա ն անդրա դա րձումնե րի ց: 

Րա ֆֆու «Դա վիթ Բեկ»-ի վերլուծա կա-
նում Դա վի թ Գա սպա րյա նը կարծում է՝ ««Դա-
վիթ Բեկը» մի վեպ է, ինչը  պիտի  դասա գի րք 
լինի  բոլո ր ռազմա կա ն ուսումնա րա ննե րում. 
այն պարտա վո ր են կարդա լ և ուսումնա-
սի րե լ շարքա յի ն զինվո րի ց մինչև գենե րա լ, 
նախա րա ր ու շտաբի պետ: Այստե ղ ոչ միայն 
ոգի ն է, այլև ռազմա կա ն արվե ստը , նաև 
երկրա գի տությունն ու տեղա գրությունը»: 

Դա վիթ Բեկի կերպա րը պատշա ճ տեղ 
է զբաղե ցրե լ հայ օպե րա յի ն արվե ստում: 
Օպե րա ն նորո վի է արժևո րվում ՀՀ ԳԱԱ 
արվե ստի  ինստի տուտի տնօրե նի պաշտո-
նա կա տա ր, արվե ստա գի տությա ն դոկտո ր, 
պրոֆե սո ր Աննա  Ասա տրյա նի հոդվա ծում: 
Հե ղի նա կը եզրա կա ցնում է՝ «Շնո րհի վ հայ 
մեծ զորա վա ր Դա վիթ Բեկի սխրանքնե րի ՝ 
հայ երա ժշտա կա ն թատրո նը  հարստա ցա վ 
ևս մե կ անգի ն գոհա րո վ՝ Արմե ն Տի գրա-
նյա նի համա նուն օպե րա յո վ, որը կարևո ր 
հանգրվա ն դարձա վ հայ օպե րա յի ն արվե-
ստի  պատմությա ն մեջ»:

Մե նք ակա նա տե ս ենք Դա վիթ Բեկի 
կերպա րի էկրա նա վո րմա նը: Խո սքը , ինչպե ս 
ասա ցի նք, Հա մո Բե կնա զա րյա նի հայրե նա-
սի րա կա ն էպի կա կա ն կինո կտա վի ՝ «Դա վիթ 
Բեկ» ֆիլմի և Էդմո նդ Քե ոսա յա նի  «Հուսո 
աստղ» կինո նկա րի մասի ն է, որի առա ջի ն 
մասը վերնա գրվա ծ է «Դա վիթ Բեկ»: Արվե-
ստա գի տությա ն թեկնա ծու, դոցե նտ Սի րա-
նույշ Գա լստյա նի հոդվա ծը ՝ այդ կինո նկա րի 
մասի ն, ներկա յա ցվա ծ է համա րում:

Գե ղա նկա րչությունը  նույնպե ս արձա-
գա նքե լ է Դա վիթ Բեկի թեմա յի ն: Հա յկա կա ն 
գեղա նկա րչությա ն տիրույթում ստեղծվե լ 
ու ստեղծվում են բազմա թի վ մեծա րժե ք 
գործե ր. դրանցում քիչ տեղ չի զբաղե ցնում 
դիմա նկա րի ժանրը ՝ հագե ցա ծ կերպա րի  
կոնկրե տությա մբ, անհա տա կա նությամբ, 
ճշմար տա ցի ությա մբ, հոգե բա նա կա ն խո-
րու թյամբ ու հերո սա կա նությա մբ:

Հա մա րում ներկա յա ցվո ղ մի շարք 
ստեղծա գո րծություննե րի ց առա ջի նը կուզե-
նա յի նք նշել Էդուա րդ Իսա բե կյա նի «Դա վիթ 
Բեկ» կտավի մասի ն: 1945 թ. ծնված այդ 
ստեղծա գո րծությա ն առի թո վ հեղի նա կը  
գրել է՝ «... Նկա րե լ եմ «Դա վիթ Բեկ»... հրաշա-
լի  նկարը, որի ցուցա դրությա ն ժամա նա կ 
Հրա չյա Նե րսի սյա նը ճակա տս համբուրե ց»: 

Եթե խոսքը կերպա րվե ստի մասի ն 
է, ապա հնարա վո ր չէ շրջանցե լ թեմա-
յի ն առնչվո ղ գրքերի  նկարչա կա ն ձևավո-
րումնե րը, «Դա վիթ Բեկ» օպե րա յի ձևավո-
րմա ն էսքի զնե րը (հեղի նա կ՝ Մա րտի րո ս 
Սա րյա ն):

Գրքա յի ն գրաֆի կա յում գնահա տե-
լի է Ղուկա ս Սե բա ստա ցու «Դա վիթ Բեկի 
պատմությունը» գրքի ձևավո րումը ՀՀ ժողո-
վրդա կա ն նկարի չ Հե նրի կ Մա մյա նի, ինչպե ս 
և «Մխի թա ր Սպա րա պե տ» վեպի  նկարա-
զա րդումն Էդուա րդ Իսա բե կյա նի կողմի ց:

Ճա րտա րա պե տություն և մո նումե նտա լ 
արվե ստ... Այդ ոլո րտում ևս հա վե րժո րե ն 
տեղ է գտել Դա վիթ Բեկի կերպա րը : Դրա 
ամե նա վա ռ վկայությունը  Կա պա նի  հուշա-
րձա նն է, որը ՀԽՍՀ ժողո վրդա կա ն նկարի չ, 
քանդա կա գո րծ Սա րգի ս Բա ղդա սա րյա-
նի  համա րձա կ մտահղա ցմա ն արգա սի քն 
է. Դա վիթ Բեկի կերպա րում ընդգծվում է 
ոչ միայն խիզա խ, անվե հե ր զինվո րը , այլև 
զորա վա րը , դիվա նա գե տը, քաղա քա կա ն 

գործի չը:
Պա րզվում է՝ հայ ռազմա պա րե րի  

շարքում նույնպե ս «Դա վիթ Բեկի» պար 
ունե նք, ինչի մասի ն իր հարցա զրույցում 
տեղե կա ցնում է Հա յա ստա նի  ազգա յի ն 
պարա րվե ստի  և պա րա գե տնե րի միությա ն 
նախա գա հ, «Բե րդ» պարա յի ն անսա մբլի 
գլխավո ր պարուսույց Կա րե ն Գևո րգյա նը: 
Այդ պարը  մեզ փոխա նցե լ է պարա հա վա ք, 
բանա հա վա ք, ազգա գրա գե տ, հայ պարա-
րվե ստի  երա խտա վո րնե րի ց մեկը ՝ Արտա շե ս 
Կա րա պե տյա նը:

Եվ, իհա րկե, թատե րա կա ն արվե ստի  
մասի ն...  Րա ֆֆու «Դա վիթ Բեկի» հիմա ն 
վրա ստեղծվա ծ սցենա րո վ առա ջի ն ներկա-
յա ցումը բեմա դրվե լ է 1942-ին. այդ մասի ն 
իմա նում ենք «Սո վե տա հա յ թատրո նի  
տարե գրություն» գրքի 2-րդ հա տո րի ց: Բե-
մա դրությունն իրա կա նա ցրե լ է Թբի լի սի ի 
Պե տրո ս Ադա մյա նի  անվա ն պետա կա ն 
հայկա կա ն դրամա տի կա կա ն թատրո նը:

Այնուհե տև՝ մոտ հիսուն տարի  առաջ 
Կա պա նի  Ալե քսա նդր Շի րվա նզա դե ի 
անվա ն պետթա տրո նում Ս. Խա նզա դյա-
նի «Մխի թա ր Սպա րա պե տ» պատմա վե պի 
մոտի վնե րո վ բեմա դրվե ց համա նուն ներկա-
յա ցումը : Խո րհրդա յի ն ինտե րնա ցի ոնա լի-
զմի  տարի նե րի ն ռեժի սո րը  համա րձա կվե ց 
ներկա յա ցմա ն առա նցքում դնել կոչը ՝ «Հա-
յե ր, չհավա տա ք թուրքե րի ն»: 

1980-ակա ննե րի  կեսե րի ն, երբ Ալ. Շի-
րվա նզա դե ի անվա ն թատրո նը  ղեկա վա րում 
էր ՀՀ արվե ստի վաստա կա վո ր գործի չ Հա-
կո բ Ղա զա նչյա նը, Կա պա նում իրա կա նցվե ց 
Րա ֆֆու «Դա վիթ Բեկ» պատմա վե պի թեմա-
նե րո վ մի բացօ թյա բեմա դրություն, որը 
մինչև հիմա կապա նցի նե րի  հիշո ղությա ն 
մեջ է:

* * *

Հա մա րի  վերջվա ծքում՝ առա ջի ն հայա-
ցքի ց հակա սա կա ն մի քայլի ենք դիմում՝ 
ցույց տալո վ, որ Դա վիթ Բեկը գերե զմա ն 
իջա վ Վա հա նա վա նքի գավթում՝ Սյունյա ց 
արքա նե րի  գերե զմա ննե րի հարևա նությա-
մբ:

Իհա րկե, հայտնի չէ, թե կոնկրետ 
որտե ղ է ամփո փվե լ գահե րե ց իշխա նի 
աճյունը, և դրա վերա բե րյա լ տարբե ր ենթա-
դրություննե ր կան: Այդ հարցը հետա քրքրե լ է 
նաև Րա ֆֆուն, ով 1881-ին շրջայց է կատա-

րե լ Սյունի քում՝ Դա վի թբե կյա ն հետքե րո վ:
Եվ ահա, թե ինչ է պատմե լ վիպա սա-

նը  (ըստ Արտա շե ս Ծա տուրյա նի «Րա ֆֆի ն 
ժամա նա կա կի ցնե րի հուշե րում» ժողո վա-
ծուի )՝ «... Ես շատ փնտրեցի Դա վիթ Բեկի 
գերե զմա նը, բայց, ցավո ք սրտի, ինձ չհաջո-
ղվե ց այդ սրբազա ն դամբա րա նը տեսնե լ: 
Հա լի ձո րի բերդի դարբա սի առա ջ միտքս 
գրավե ց մի խոշո ր դամբա րա նա քա ր, սիրտս 
բաբա խե ց հուզմունքի ց, բայց երբ վերծա-
նե ցի արձա նա գրությունը , տեսա , որ կալե-
րցի  Մա հտե սի Հա յրա պե տի գերե զմա նն է, 
վախճա նվա ծ 1651 թվակա նի ն: Գտա և Մե լի ք 
Փա րսա դա նյա նի  կողա կցի ՝ Ռե հա նի  դամբա-
րա նը, վախճա նվա ծ 1741 թվակա նի ն: Շա տ 
հետա խուզե ցի բերդի եկե ղե ցու ներսն ու 

գավի թը, նույնպե ս Հա լի ձո ր գյուղի հին եկե-
ղե ցու շուրջը , դարձյա լ ապա րդյուն: Հե տո 
Վա հա նա վա նքում շատ ման եկա, տեսա  
Սյունյա ց իշխա ննե րի, հոգևո ր հայրե րի շիրի-
մնե րը, բայց փնտրածս չկա ու չկա: Մտա ծե-
ցի, թե այստե ղ մի առե ղծվա ծ կա. այդպի սի  
կարծի ք հայտնե ցի ն և Բե խի ծերունի նե րը, 
թե տապա նա քա րը թաքցվա ծ է կամ շրջված 
հակա ռա կ երե սի վրա՝ գրերը թաքցնե լու 
նպատա կո վ: Ո՞վ էր շահա գրգռվա ծ այդ 
բանն անե լու. իմ կարծի քո վ կա՛մ հարա զա-
տնե րն են թաքցրե լ Դա վիթ Բեկի աճյունը ՝ 
թշնամի նե րի  պղծումի ց փրկելու համա ր, 
կա՛մ՝ թշնամի նե րը ՝ նրա հիշա տա կը  ջնջելու 
համա ր, որի հուշա րձա նը , որպե ս ազա տա-
մա րտի դրոշ, կարո ղ էր միշտ խանդա վա ռե լ 
սյունե ցի նե րի ըմբո ստ ոգի ն: Առա նց մարգա-
րե ությա ն, համո զվա ծ եմ, որ մեզա նի ց հետո  
էլ մեր հայրե նա սե ր սերունդը կհայտնա գո-
րծի այդ մեծ սրբությունը»: 

Սա կա յն... Հա մա րը  նախա պա տրա ստե-
լու ընթա ցքում՝ «Գա ւա ռ» թերթի 1927 թ. № 
27-ում (30 յունի սի , Ղա փա ն) գտանք Նի կ. 
Ա. Պե տրո սե անի հոդվա ծը ՝ «Ժո ղո վրդա կա ն 
պարտքը » վերնա գրո վ: Ահա, թե ինչ է ասվա ծ 
այդ հոդվա ծում՝ «Քա ղա քա կի րթ աշխա-
րհը  իր ազգա յի ն հերո սնե րի ն աշխա տում է 
իր պարտքը  մատուցա նե լ, յայտնի  դարձնե լ 
կապե լ նրանց անձնա ւո րութի ւնը ժողո վրդի 
հետ: Մե զա նում սակա յն մանա ւա նդ վերջի ն 
տարի նե րս սառնա սրտութի ւն է նկատւում 
դէպի  պատմա կա ն անձնա ւո րութի ւննե րը, 
սրանց յիշա տա կը : Նմա ն պատմա կա ն հերո-
սնե րի ց է նաև Սի ւնի քի ԺԸ-րդ դա րու հերո ս 
պաշտպա ն Դա ւի թ Բէ կը, որի յիշա տա-
կը մնում է մի մամռա պա տ բերդ թողնւա ծ 
բնութե ան ու մարդկա յի ն ձեռքի աւե րա-
ծութի ւննե րի ն ենթա կա յ:

Ո՞վ չէ կարդա ցե լ Րա ֆֆու համա նուն 
գիրքը, ո՞վ չէ ապրե լ այդ հերո սի հետ, ո՞վ չէ 
սրտի բերկրա նք ու հոգու զօրե ղ պարծա նք 
զգացե լ լսելո վ Դա ւի թ Բէ կի քաջա գո րծութի-
ւննե րի մասի ն: Սա կա յն նրա գերե զմա նն 
իրա պէ ս մնում է անխնա մ ու անյի շա տա կ: 
Քա նի դեռ գերե զմա նի տեղը գիտցո ղնե ր կան 
ինչո ՞ւ չկատա րե լ հասա րա կա կա ն սրբազա ն 
պարտքը , ինչո ՞ւ անմո ռա ց չդարձնե լ Դա ւի թ 
Բէ կի յիշա տա կը և ա պա գա յ սերնդի  համա ր 
ոգևո րի չ մի կոթո ղ չթողնե լ նրա շիրմի վրայ 
մի համե ստ գերե զմա նա քա ր կանգնե ցնե լո վ:

Պա տմա կա ն Սի ւնի քը պարտա ւո ր է 

ապրե լ իւր պապե րի յիշա տա կնե րո վ, և սե-
րնդէ սերունդ աւա նդ թողնե լ իւր պատմա-
կա ն յիշա տա կա րա ննե րն ու կոթո ղնե րը: 
Սի րում ենք յուսա լ, որ մեր առա ջա րկն անա-
րձա գա նք չի մնայ պարտա ճա նա չ սիւնե ցի-
նե րի  սրտում»:

Կյա նքը ցույց տվեց, որ հոդվա ծի ն 
հետևո ղնե ր չգտնվեցի ն...

Եվ Սե րո Խա նզա դյա նը «Մխի թա ր Սպա-
րա պե տ» վեպում խնդրին իր «լուծումը» 
տվեց՝ հենվե լո վ ոչ թե փաստե րի  ու պատմա-
կա ն հիմքե րի , ոչ թե գեղա րվե ստա կա ն 
երևա կա յությա ն, այլ պատմա կա ն տրամա-
բա նությա ն վրա: Հա լի ձո րում մահկա նա-
ցուն կնքած գահե րե ց զորա վա րը  կարո ղ 
էր հողի ն հանձնվե լ մոտա կա յքում գտնվող 
ամե նա նշա նա վո ր տաճա րում՝ Վա հա նա վա-
նքում, ինչը  ամե նա հա վա նա կա նն է...

Պա տմա կա ն տրամա բա նությունը  մենք 
ողջա մի տ համա րե ցի նք...

* * *

Սյունյա ց աշխա րհում բազում վայրե ր 
կան՝ նվիրա գո րծվա ծ Դա վիթ Բեկի անվա մբ՝ 
ամրո ցնե ր (թեև ավե րա կվա ծ), սրբավա յրե ր, 
բնակա վա յրե ր, ճակա տա մա րտի  վայրե ր, 
քաղա քնե րի թաղա մա սե ր ու փողո ցնե ր և, 
իհա րկե, գերե զմա ննե ր, որո նցում ամփո-
փվա ծ են Դա վիթ Բեկի զորա հրա մա նա-
տա րնե րի , զինվո րնե րի  աճյուննե րը: Բո լո ր 
այդ վայրե րը  մինչև այսօ ր էլ իրե նց են ձգում 
ուխտա վո րնե րի ...

Մե ր խմբագրա կա զմը  նույնպե ս (սույն 
համա րի նախա պա տրա ստմա ն ընթա ցքում) 
ուխտա գնա ցություննե րի շարք ձեռնա րկե ց 
դեպի  Դա վի թբե կյա ն վայրե ր... Այդ այցե-
լություննե րի  ընթա ցքում և ը նդհա նրա-
պե ս համա րը նախա պա տրա ստե լի ս երի ցս 
համո զվե ցի նք, որ 18-րդ դա րա սկզբի սյունի-
քյա ն ազգա յի ն-ազա տա գրա կա ն շարժմա ն 
պատմությունը  հետա գա ուսումնա սի րմա ն 
կարի ք ունի :

Մե նք, ինչպե ս արդե ն նշել ենք, զերծ 
մնացի նք բանա վի ճա յի ն թեմա նե րի ց: 
Նման թեմա նե րի  շարքում է Դա վիթ Բեկի ն 
հաջո րդա ծ Մխի թա ր գահե րե ց զորա վա-
րի  սպանությա ն հանգա մա նքնե րի  վերհա-
նումը: Այդ հարցի ն բազմա կո ղմա նի անդրա-
դա րձ ենք կատա րե լ «Սյունյա ց երկի ր» 
թերթի ՝ Խնձո րե սկ գյուղի ն նվիրվա ծ բացա-
ռի կ համա րում, որը, ցավո ք, լույս տեսա վ 
միայն էլե կտրո նա յի ն տարբե րա կո վ (1 
հունի սի  2020թ.): Ուստի և նպա տա կա հա-
րմա ր չգտանք խնդրին վերստի ն անդրա դա-
ռնա լ:

* * *

2020թ. նոյե մբե րի 9-ից և հա տկա-
պե ս այդ տարվա դեկտե մբե րի 18-ից հետո  
Սյունի քի շուրջ ստեղծվե լ է ռազմա քա ղա-
քա կա ն նոր իրա վի ճա կ՝ բազմա թի վ հարցա-
կա ննե րո վ և ա նո րո շություննե րո վ: Դրա ն 
ավե լա նում են հակա հա յկա կա նությա մբ 
ադրբե ջա նա կա ն պետությա ն մոլա գա ր 
ղեկա վա րի  չդադա րո ղ հոխո րտա նքը , մեր 
երկրա մա սի և ը նդհա նրա պե ս Հա յա ստա նի  
Հա նրա պե տությա ն հանդե պ տարա ծքա յի ն 
պահա նջնե րի  շքերթ-զառա նցա նքը ...

Կա րևո րե լո վ տարա ծա շրջա նում կայուն 
և ա րժա նա պա տի վ խաղա ղություն հաստա-
տե լու ազգա յի ն մեր երա զա նքը , բացա ռի կ 
նշանա կություն ենք տալի ս հայրե նա տե ր 
լինե լու ազգա յի ն մեր առա քե լությա նը, այն 
էլ՝ Դա վի թբե կա բա ր:

Տա  Աստվա ծ, որ Դա վի թբե կյա ն հայրե-
նա տի րությա ն կրողն ի վերջո դառնա հայո ց 
անկա խ պետությունը ... Այնպե ս որ՝ Սյունի-
քը սպասում է Դա վիթ Բեկի գործի մերօ րյա  
շարունա կո ղնե րի հառնումի ն, ովքե ր պետք 
է գան ու հայո ց արևե լյա ն կողմը վերստի ն 
լցնեն հաղթա նա կի աղա ղա կո վ ու հայրե-
նա տի րությա ն կոնկրե տ դրսևորումնե րո վ, 
ինչպե ս արե ց Գա րե գի ն Նժդե հը մեկ դար 
առա ջ, ինչպե ս արե ցի ն մեր ավա գնե րը  
1990-ակա ննե րի  սկզբին...

Ասե լ է թե՝ շատ ամո թ կլինի, եթե Դա-
վի թբե կյա ն տեսա կի առա ջնո րդնե րի ն ու 
հերո սնե րի ն չկանչե նք մեր միջի ց, եթե այդ 
տեսա կի նորօ րյա կերտումը չապա հո վե նք... 
Եվ ուրե մն՝ «Սյունյա ց երկի ր. մշակութա յի ն» 
հանդե սի  սույն համա րը նաև մեր փառքե-
րը  զարթնե ցնե լու, այգա բա ցը  մոտե ցնե լու 
խնդիր ունի : Ուրե մն և՝ հազա ր փա՜ռք Դա-
վիթ Բեկի ն, որ հայո ց զորա կա նի  կերպա րի ն 
մինչև հիմա  վեհություն է բերում, հայրե նա-
տի րո ջ մեր վարքի ն՝ արծվե նի  ճախր... 

Դավիթ Բեկը, ով հայոց զորականի 
կերպարին մինչև հիմա վեհություն է 
բերում, հայրենատիրոջ մեր վարքին՝ 
արծվենի ճախր...

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 4

Տա  Աստվա ծ, որ Դա վի թբե կյա ն հայրե նա տի րությա ն 
կրողն ի վերջո դառնա հայո ց անկա խ պետությունը ... 
Այնպե ս որ՝ Սյունի քը սպասում է Դա վիթ Բեկի գործի 
մերօ րյա  շարունա կո ղնե րի հառնումի ն, ովքե ր պետք է 
գան ու հայո ց արևե լյա ն կողմը վերստի ն լցնեն հաղթա-
նա կի աղա ղա կո վ ու հայրե նա տի րությա ն կոնկրե տ 
դրսևորումնե րո վ, ինչպե ս արե ց Գա րե գի ն Նժդե հը մեկ 
դար առա ջ, ինչպե ս արե ցի ն մեր ավա գնե րը  1990-ակա-
ննե րի  սկզբին...
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Դավիթ Բեկ․ «Մեր հույսի աստղը նա է՝ 
Ռուսաստանը։ Ականջներիդ օղ արեք, 
հայե՛ր․․․ Մեր մահացու թշնամին թուրքն է՝ 
Ստամբուլը․․․»

«Միացյալ 
խաչ» 
հուշարձանը 
Երևանում, 
2013 թ․ 
(Օղակաձև 
զբոսայգում՝ 
Մոսկովյան - 
Նալբանդյան 
- Իսահակյան 
փողոցներով 
պարփակ ված 
տարածքում), 
քանդակա-
գործ՝ Ֆրիդ 
Սողոյան

Հայաստանը 
Ռուսաստա-
նի հետ 
միավորման 
150-ամյակին 
նվիրված 
հուշահամա-
լիր Աբովյան 
քաղաքում 
(1978 թ․), 
քանդակա-
գործ՝ Սարգիս 
Բաղդա-
սարյան
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Մոնթե 
Մելքոնյան 
(մարտական 
անու նը՝ Ավո, 
1957 - 1993), 
Հայաստանի 
ազ գային հերոս, 
Արցախի հերոս, 
Արցախյան 
պա տե-
րազմի ակտիվ 
մասնակից, հա-
յազգի հրամա-
նա տար։

Վազգեն Սարգսյան (մարտի 5, 1959 
- հոկտեմբերի 27, 1999), հայազգի 
ռազմական և քաղաքական 
գործիչ, ՀՀ առաջին պաշտպա-

նության նախարար, ՀՀ վարչապետ։ 
Սպարապետ հայոց։

Անդրանիկ Օզանյան (1865 - 
1927), նաև հայտնի է որպես 
Զորավար Անդրանիկ, Անդրանիկ 
Փաշա, հայ զորահրամանատար, 
պետական գործիչ, ֆիդայապետ 
(հայդուկապետ)։

Գարեգին Նժդեհ (Գարեգին Տեր-
Հարությունյան, 1886 - 1955), 

հայազգի ռազմական և պետական 
գործիչ, իմաստասեր, հայ ազգային-
ազատագրական շարժման գործիչ։

Լեոնիդ 
Ազգալդյան 

(1942 - 1992), 
հայ ֆիզիկոս, 
ռազմական 

գործիչ, 
Արցախյան 

ազատամարտի 
մասնակից, 

Արցախի հերոս։

Սարդարապատի հուշահամալիր. նվիրված է 1918 թվականին թուրքական կանոնավոր բանակի նկատմամբ հայ ժողովրդի տարած հաղթանակին: Հուշահամալիրը ստեղծվել է 1968-ին: 
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«Սմբատ արքայի գերեզմանի մոտ էր փորված այն 
փոսը, որի մեջ պիտի ամփոփվեր hայոց նորոգ 
իշխանության ստեղծողի՝ Դավիթ Բեկի դին։
Դավիթ Բեկը գերեզման իջավ․․․»

Գ տնվում է Կապանի տարածա շրջա-
նի մեջ՝ Շհարջիկ գյուղի դիմաց՝ 
գետի հանդիպակաց աջ ափին: 

Հնում մտնում էր Ձորք գավառի մեջ: Ստ. 
Օրբելյանն իր պատմության մեջ այս վանքի 
շինությանն ու կարգավորմանը նվիրել է 
մի հատուկ գլուխ (ԽԵ), համաձայն որի 
Սյունյաց իշխաններից Ձագիկի կրտսեր 
որդի Վահանը, դառնալով կրոնական, 
շինում է այս վանքը և իր անունով կոչում 

Վահանավանք, 911 թ.: Վանքի հիմնադիր 
Վահանին հաջորդում է իր եղբորորդին՝ 
նույնպես Վահան անունով (հետագայում՝ 
Սյունյաց եպիսկոպոս). սա ևս կառուցում է 
մի շարք նոր շենքեր:

Ավելի ուշ՝ Բաղաց Գրիգոր թագավորի 
օրոք, թագուհի Շահանդուխտն իր քույր 
Կատայի և Սենեքերիմ թագավորի հետ 
շինում է եկեղեցի մեծամեծ կամարների 
վրա, բազմասյուն սրահներ և այլն: 
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ 
ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

Թղթակցությունները չեն 
գրախոսվում եւ հեղինակներին չեն 
վերադարձվում: Խմբագրության եւ 
հեղինակների կարծիքները կարող են 
չհամընկնել: Նյութերը ներկայացնել 
մեքենագիր վիճակում:

Հղումը «Սյունյաց երկիր. 
մշակու թա յին» պարբերականին 
պարտադիր է:
Հրատարակվում է ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի եւ սպորտի 
նախարարության աջակցությամբ: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 14 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
15.06.2022թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Շահումյան 
20/32:

  (+374 91) 45 90 47
 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru    www.syuniacyerkir.am

Ճար տա րա պե տա կան հա մա լիր 
Ս յու նի քի մար զում, Ող ջի գե տի 
աջ ա փին։ Կա ռուց վել է XVII 

դա րի 1-ին կե սին, որ պես ա նա պատ։ 
XVIII դ. Դա վիթ Բեկն այն վե րա կա ռու-
ցել է բեր դի, որն իր ա նա ռիկ դիր քի 
շնոր հիվ դար ձել է նրա ա զա տագ րա-
կան պայ քա րի գլխա վոր ամ րո ցը և 
Ս յու նի քի հայ կա կան իշ խա նութ յան 
կենտ րո նը։ Շր ջա փակ ված է հա տա-
կագ ծում ան կա նոն քա ռանկ յան ձև  
ու նե ցող (տե ղան քից բխող) պարս-
պա պա տով, ո րի հա րա վարևմտ յան 
անկ յու նում միակ, հա տա կագ ծում 
շրջա նաձև բուրգն է։ Մուտ քե րը եր-
կուսն են՝ հա րա վից և հ յու սի սից։ 
Հա մա լի րում չա փե րով և տե ղադ րութ-
յամբ գե րիշ խո ղը ե կե ղե ցին է (թա ղա-
ծածկ դահ լի ճի հո րին ված քով, բե մի 
եր կու կող մում՝ ա վան դատ նե րով), 
ո րին հա րա վից և հ յու սի սից կից են 
թա ղա ծածկ, երկ հարկ շի նութ յուն-
ներ (ա ռա ջին հար կե րը հա վա նա բար 
գավ թի դեր են կա տա րել)։ Ամ րո ցի վե-
րա կա ռուց ման ժա մա նակ պաշտ պա-
նա կան նկա տա ռում նե րով ե կե ղե ցու 
և կից երկ հարկ շի նութ յուն նե րի վե րին 
հար կի կտուր նե րը հա վա սա րեց վել են՝ 
ստաց ված հար թա կից գրո հող թշնա-
մուն գնդա կո ծե լու հա մա ր։ 


