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Սյունյաց աշխարհի Երնջակ 
գավառի Կզնուտ գյուղը, 
որտեղ ծնվել է Գարեգին 
Նժդեհը

Երնջակ
Երն ջակ գա վա ռը «Աշ խար հա ցոյց»-ում 

հի շա տակ վում է որ պես Ս յու նի քի 1-ին գա-
վա ռը․ ու ներ 600 քա ռա կու սի կի լո մետր տա-
րա ծութ յուն, ըն կած էր Երն ջակ գե տի (այժմ՝ 
Ա լին ջա չայ) վե րին հո սան քի շրջա նում (տե՛ս 
Ս․ Տ․ Ե րեմ յան, նշվ․  աշխ․, էջ 51, 109, 117)։ 
Ն րան սահ մա նա կից էին՝ ա րևել քից Գողթ-
նը, ա րև մուտ քից՝ Ճա հու կը և Նա խի ջևա նը, 
հյու սի սից՝ Ճա հու կի մի մա սը և Ծ ղու կը, հա-
րա վից՝ Ե րասխ (Ա րաքս) գե տը (հմմտ․ Ղ․ Ա լի-
շան, նշվ․  աշխ․, էջ 348)։ Ն րա պատ մա կան 
տա րածքն այժմ ընդգր կում է Նա խի ջևա նի 
ԻՍՍՀ Ջուլ ֆա յի շրջա նը (տե՛ս Ա․ Այ վազ յան, 
«Նա խի ջևա նի պատ մա-ճար տա րաե տա կան 
հու շար ձան նե րը», Ե րևան, 1978, էջ 34)։ (Էջ 
70)

Ս ՏԵ ՓԱ ՆՈՍ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱՆ, 
«Ս ՅՈՒ ՆԻ ՔԻ ՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒՆ», 

ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ
Ե ՐևԱՆ, 1986

Կզ նուտ
Երն ջակ գա վա ռի պատ մա կան Կզ նու-

տը գտնվում է Նա խի ջևան– Մեղ րի եր թու-
ղու վրա, ան մի ջա պես նրա ձախ կող մում, 
Նա խի ջևա նից 10 կմ հե ռա վո րութ յան վրա։ 
Հին Հա յաս տա նի կա րևոր ա ռևտ րա կան ու 
ար քու նի ճա նա պար հին գտնվող այս գյու ղը 
հիմ նադր ված է մի ըն դար ձակ դաշ տում։ Այդ 
դաշ տի տա րած քը, ո րը Երն ջա կի կա րևոր 
բեր քա տու հո ղակ տոր նե րից է, ա րև մուտ-
քից հաս նում է մին չև Նա խի ջևան գե տը, 
հարա վից՝ Ջու ղա յի լեռ նե րը, իսկ հյու սի սից 
ու ա րևել քից մին չև Խա չա փա րախ և Ա րա-
զին գյու ղե րի մո տա կայ քը։ Հ նա մե նի եր թու-
ղու և այդ եր թու ղուց դե պի Երն ջակ գա վա ռի 
բնա կա տե ղի նե րը բարձ րաց նող ճա նա պար-
հի խաչ մե րու կում տե ղադր ված Կզ նու տը 
անց յա լում բազ միցս ա վեր վել ու ա մա յաց վել 
է։ Գ յու ղի տա րած քի ու սում նա սի րութ յունն 
ա պա ցու ցում է, որ այն բա վա կան մեծ բնա-
կա տե ղի է ե ղել, ուր կա րող էր բնակ վել շուրջ 

Ոչ մի տեղ առանց Սյունիքի ու Արցախի. 
առանց աշխարհագրական Հայաստանի այդ 
հզոր ողնաշարի մեր ամբողջական հայրենիքը 
գոյություն ունենալ չի կարող

ՕՐՀՆՎԱԾ ԵԶԵՐՔ

250-280 տուն բնակ չութ յուն։ 1873 թ․ տվ-
յալ նե րով այս տեղ դե ռևս կան գուն էր գյու ղի 
ե կե ղե ցին, ուր բնակ վում էին 177 տուն հայ և 
14 տուն ադր բե ջան ցի բնակ չութ յուն։ Այս տե-
ղից է հայ նշա նա վոր զո րա վար ու ազ գա յին 
գոր ծիչ Նժ դե հը։ 

Դժ բախ տա բար, Կզ նու տի և նրա ե կե-
ղե ցու, ո րը մի քա նի տաս նամ յակ է ար դեն 
ա վեր ված է, մա սին բա վա րար տե ղե կութ-
յուն ներ չեն պահ պան վել։ Մե ծա հա սակ 
կզնուտ ցի նե րի հետ ու նե ցած մեր զրույց-
նե րից պարզ վում է, որ Կզ նու տի ե կե ղե ցին 
կոչ վել է Սուրբ Աստ վա ծած նի ա նու նով։ Ե ռա-
նավ բա զի լի կա յի հո րին ված քով կա ռուց ված 
Սուրբ Աստ վա ծա ծի նը 20-րդ դա րի ա ռա ջին 
տաս նամ յակ նե րում վե րա նո րո գե լիս նրա 

ծած կը փո խա րի նել են փայ տով։ Այս ե կե ղե-
ցում Ե ղած Ա վե տա րան նե րից մե կը․ «Ե ղե լոյ ի 
սուրբ Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցոյ Գզ նութ Գեղջ 
Երնջ կայ, գրեալ ի թվ․ ՌԽԹ (1600), ի ներ քոյ 
պատ կե րաց խա չե լութ յան և Մատ թէոս Ա ւե-
տա րան չին՝ գրեն այն պի սի նո րան շան ծած-
կա գիր տա ռիւք, զո րոյ բա ցատ րու թիւնն ըստ 
այսմ․ Զ մե ղա պարտ Զա քա րայ նկա րողս և 
կազ մողս միա բե րան յիշ ման ար ժա նի ա րա-
րեք»։ Ցա վոք, Մ․ Սմ բատ յա նի այս տե ղե կութ-
յու նը բա վա րար չէ Զա քա րիա նկա րի չի և 
կազ մո ղի գրչագ րած ու ման րան կա րած այս 
ձե ռագ րի գրչութ յան վայ րը Կզ նու տը հա մա-
րե լու հա մա ր։ 

ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ, 
«ՆԱԽԻՋԵՎԱՆ», ԵՐԵՎԱՆ, 1995

Ն ախ՝ հա մա րի հրա տա րակ ման շար-
ժա ռիթ նե րի մա սին:

2021 թ. ապ րի լի 26-ին լրա ցավ 
Հա յոց պատ մութ յան 20-րդ դա րի հե րո սա-
կան խո յան քի՝ Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա-
խութ յան հռչակ ման 100-րդ տա րե դար ձը, և 
չէինք կա րող չանդ րա դառ նալ դա րա կազ միկ 
այդ ի րա դար ձութ յան գլխա վոր կեր տո ղին ու 
ո գեշն չո ղին:

Հա ջոր դը՝ հատ կա պես Ար ցախն ու Ս յու-
նի քը 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից ու դեկ տեմ բե րի 
18-ից հե տո հայտն վել են ռազ մա քա ղա քա-
կան այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ նժդեհ յան 
գա ղա փար նե րի ո գե կո չու մը (ա մե նա տար-
բեր ե ղա նակ նե րով) պա հի գլխա վոր հրա մա-
յա կան նե րից է: Չ մո ռա նանք՝ այդ գա ղա փա-
րա խո սութ յու նը շա րու նա կում է մնալ իբ րև 
զգո նութ յան կոչ, իբ րև լի նե լիութ յան բա նա-

ձև, իբ րև պատ մութ յան դա սե րը սեր տե լու 
պատ գամ:

Այ նու հե տև՝ Գա րե գին Նժ դե հի՝ Ս յու նի քի 
և Ար ցա խի պատ մա կան բա ցա ռիկ դե րի ըն-
կա լու մը, ո րի ար տա հայ տութ յու նը Ս յու նի քի 
հաղ թա կան դյու ցազ նա մարտն էր 20-րդ դա-
րասկզ բին, որն ար տա հայտ ված է նաև սույն 
խոս քի վեր նագ րում, ե րիցս կա րևո րում է 
նրա կյան քի և գոր ծու նեութ յան, նրա գա ղա-
փար նե րի ա ռա վել հան գա մա նա լից ու սում-

նա սի րումն ու հան րայ նա ցու մը, ընդ ո րում՝ 
այն տե սա կե տից, որ ա սե լի քը հա մե մա տա-
բար քիչ լու սա բան ված կամ գրե թե չամ փոփ-
ված և չընդ հան րաց ված լի նի մին չև հի մա:

Ան տա րա կույս, Գա րե գին Նժ դե հը նա-
խևա ռաջ ռազ մա կան գոր ծիչ էր ու զո րա-
վար, ազ գա յին ու պե տա կան գոր ծիչ, քա-
ղա քա գետ ու մտա ծող, հրա պա րա կա խոս 
ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ, Ցե ղակ րոն 
շարժ ման հիմ նա դիր, նրա ա նու նը դար ձել 
է հայ րե նա սի րութ յան, ա զա տութ յան և ար-
ժա նա նա պատ վութ յան հա մար պայ քա րի 
հո մա նիշ:

Բայց այդ ա մե նին ուղ ղա կիո րեն անդ րա-
դառ նա լու խնդիր չու նենք պար բե րա կա նի 
այս հա մա րում: 

Խն դիր ու նենք գո նե հա մա ռոտ ներ կա-
յաց նել մեծ հա յոր դու գրա կան-գե ղար վես-
տա կան ժա ռան գութ յու նը, ինչ պես և նրա 
ան զու գա կան կեր պա րի մեկ նութ յուն նե րը 
հա յոց մշա կու թա յին աշ խար հի տի րույթ նե-
րում: 

Մի կա րևոր հան գա մանք ենք նա խա պես 
ընդգ ծում. ըստ Ռա ֆայել Համ բար ձում յա նի 
դի տարկ ման՝ «Գա րե գին Նժ դե հի գրա վոր 
ամ բողջ ժա ռան գութ յու նը, լի նե լով նրա հան-
ճա րի փայ լա տա կում նե րից մե կը, իր պատ-
կե րա վոր մտա ծո ղութ յամբ, ան կաս կած, 
գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յուն է»: Բայց 
դրա նից փոր ձել ենք ա ռանձ նաց նել նրա չա-
փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ու ար ձակ 
քերթ վածք նե րը… 

Այս պես՝ քչե րին է հայտ նի, որ Նժ դե հը 
նաև գրա կան-գե ղար վես տա կան ժա ռան-
գութ յուն է թո ղել. նման ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րի քա նակն անց նում է հի սու նից:

Ռա ֆայել Համ բար ձում յա նը կա րո ղա ցել 
է հա վա քել մա մու լի է ջե րում, ար խիվ նե րում 
սփռված նժդեհ յան բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րը, ար ձակ գոր ծե րը, որ Նժ դե հը ստեղ ծա-
գոր ծել է 1903-ից մին չև 1919 թվա կա նը, ու 
ամ փո փել մեկ հա տո րում ( Գա րե գին Նժ դեհ. 

 Վեր նա գի րը նժդեհ յան ի մաս տուն և ան վի ճե լի բա նա ձևում նե-
րից է՝ կան թե ղի պես մեր անց նե լիք ճա նա պար հը լու սա վո րող: 
Բայց «Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» պար բե րա կա նի սույն հա-
մա րի առ ջև այլ խնդիր է դրված... 
Հա մա րը հի շա տա կի յու րօ րի նակ ձոն է, ո րով ար տա հայ տում 
ենք սյու նե ցի նե րիս սերն ու ե րախ տա գի տութ յու նը հայ րե նի քի 
փրկութ յան մար տի կին՝ Գա րե գին Նժ դե հին:

գրա կան եր կեր, Է դիտ Պ րինտ, 2012թ. ):
Գ րա կա նա գետ նե րը տար բեր կար ծիք ներ 

են հայտ նում Նժ դե հի չա փա ծո ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի և ար ձակ քերթ վածք նե րի մա-
սին, բայց մի բա նում բո լո րը հա մա միտ են. 
նա ու ներ գե ղար վես տա կան հիա նա լի մտա-
ծո ղութ յուն, իր սրտի և մտքի առ ջև հաշ վե-
տու լի նե լու կա րո ղութ յուն, իր գրի ու բա ռի 
հան դեպ ան կեղ ծութ յուն և ազն վութ յուն:

ժան րա յին ա ռու մով դրանք բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներ են, ար ձակ բա նաս տեղ ծութ-
յուն ներ, պատմ վածք ներ, իսկ «Իմ պա տաս-
խան նե րը» եր կը ( Գե դեոն Տեր- Մի նաս յա նին 
ուղղ ված) գրա կան բա նա վի ճա յին գլուխ գոր-
ծոց նե րից է: 

Չա փա ծո և ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րից բա ցի գրել է նաև ձո ներ, մա հա խո սա-
կան ներ և այլն:

Կա րևոր մի ի րո ղութ յուն ևս. Գա րե-
գին Նժ դե հի գրա վոր ժա ռան գութ յու նը, այդ 
թվում՝ գրա կան-գե ղար վես տա կան, կա րե լի է 
ա սել, հայ գրա կա նութ յան մեջ նոր ուղ ղութ-
յուն են սկզբնա վո րում, ո րը, Ռա ֆայել Համ-
բար ձում յա նի ճիշտ ձևա կերպ մամբ, կա րե լի 
է ան վա նել հայ րե նա տի րա կան, ո րի նպա-
տակն է ժո ղովր դին օժ տել ազ գա յին գի տակ-
ցութ յամբ, Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յու նը 
վե րա կանգ նե լու, բռնագ րավ ված տա րածք-
ներն ա զա տագ րե լու գա ղա փար նե րով:

Մ յուս հար ցը. Նժ դե հի կեր պա րը գե ղար-
վես տա կան գրա կա նութ յուն մտավ Խորհր-
դա յին Միութ յան փլուզ մա նը զու գա հեռ և 
հատ կա պես ան կա խութ յան տա րի նե րին: 
Ա ռաջ նե կը Սե րո Խան զադ յա նի «Նժ դեհ» 
վեպն էր, ա պա՝ Ար ման Ամ րիկ յա նի «Ս պի-
տակ ար ծի վը» վի պա կը, ո րոն ցից հատ ված-
ներ ենք բե րում հա մա րում:

Ներ կա յաց նում ենք գրա կա նա գետ ներ 
Սևակ Ար զու ման յա նի, Սերժ Ս րա պիոն յա նի, 
Դա վիթ Գաս պար յա նի կար ծիք նե րը ոչ միայն 
տվյալ գոր ծե րի, այ լև Ակ սել Բա կուն ցի հե ղի-
նա կած բե մագ րի մա սին («Զան գե զուր» ֆիլ-
մի սցե նա րի ա ռա ջին տար բե րակ):

Նժ դե հին նվիր ված գրա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի շար քին կա րող ենք դա սել նաև 
«Հո ղը» վեր նագ րով բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ 
գրված նրա բան տա յին ըն կե րոջ՝ Կուզ մեն կո-
յի կող մից, ո րին կա րող եք ծա նո թա նալ հա-
մա րում:

Հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է մի ծե րու նու, 
ով ապ րում է, կար ծեք, այս աշ խար հի հոգ սե-
րից հե ռու. ձեռ քին ու նի մի փոք րիկ տոպ րակ 
հայ րե նի հող, և այդ հո ղը նրան ապ րեց նում 
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Հ ա յոց պատ մութ յան ա լե ծուփ օվ կիա-
նում, մեր նվի րա կան հե րոս նե րի շար-
քում, իբ րև գա ղա փա րա կան և կազ-

մա կեր պա կան ա ռաջ նորդ, վեր է հառ նում 
Գա րե գին Նժ դե հի կեր պա րը։ 

Նժ դե հը մեր պատ մութ յան այն ե զա-
կի դեմ քե րից է, ո րի մեջ ներ դաշ նա կո րեն 
միա ձուլ վել են զին վո րա կանն ու մտա ծո-
ղը, ազ գա յին բա րո յա խոսն ու քա ղա քա կան 
գոր ծի չը և որն իր՝ հի րա վի պատ մաս տեղծ 
կյան քով, հաս տա տա բար դաս վում է հա յոց 
ա ռաջ նա գույն մե ծե րի շար քը։ 

Նժ դե հը ( Գա րե գին Տեր- Հա րութ յուն յան) 
ծնվել է 1886թ. հուն վա րի 1-ին*, Նա խի ջևա-
նի գա վա ռի Կզ նութ գյու ղում։ Մա նուկ հա-
սա կում կորց րել է հո րը (հայ րը՝ Ե ղի շեն, գյու-
ղի քա հա նան էր) և մնա ցել մոր՝ Տի րու հու 
խնամ քին։ Ըն տա նի քում ե ղել են չորս ե րե-
խա, ին քը փոքրն էր։ 

Սկզբ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Նա-
խի ջևան քա ղա քի ռու սա կան դպրո ցում, 
ա պա՝ Թիֆ լի սի ռու սա կան գիմ նա զիա յում, 
որ տեղ սո վո րե լու ըն թաց քում էլ, 17 տա րե-
կան հա սա կից, միա ցել է հայ ա զա տագ րա-
կան շարժ մա նը։ Այ նու հե տև ան ցել է Պե տեր-
բուրգ և եր կու տա րի տե ղի հա մալ սա րա նի 
ի րա վա բա նա կան բաժ նում սո վո րե լով՝ լքել է 
հա մալ սա րանն ու ամ բող ջո վին նվիր վել հայ 
հե ղա փո խութ յան գոր ծին՝ ցա րիզ մի ու սուլ-
թա նա կա նութ յան դեմ։ 1906թ. անց նում է 
Բուլ ղա րիա, ուր Ռոս տո մի ա ջակ ցութ յամբ և 
մա կե դո նա կան ա զա տագ րա կան շարժ ման 
ղե կա վար նե րի միջ նոր դութ յամբ ըն դուն վում 
է Սո ֆիա յի սպա յա կան դպրո ցը և այն հա-
ջո ղութ յամբ ա վար տե լով՝ 1907թ. վե րա դառ-
նում է Կով կաս։ 

1907–1908թթ. մտնում է Հ. Յ. Դ. շար-
քե րը և, իբ րև կու սակ ցա կան նշա նա վոր 
գոր ծիչ Սամ սոն Թա դևոս յա նի օգ նա կան, 
մաս նակ ցութ յուն բե րում պարս կա կան հե-
ղա փո խա կան շարժ մա նը։ Զենք և ռազ մամ-
թերք տե ղա փո խե լու հա մար Նժ դե հը 1909թ. 
վե րա դառ նում է Կով կաս և ձեր բա կալ վում 
ցա րա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից։ Բան-
տե րում՝ Ջուլ ֆա յից մին չև Պե տեր բուրգ, մնա-
ցել է ա վե լի քան ե րեք տա րի, ա պա՝ ան ցել 
Բուլ ղա րիա։ 

Երբ 1912թ. սկսվեց Բալ կան յան ա ռա-
ջին պա տե րազ մը, հա յե րը Թուր քիա յի դեմ 
կռվե լու հա մար (հա նուն Մա կե դո նիա յի և 
Թ րա կիա յի ա զա տագ րութ յան), բուլ ղա րա-
կան բա նա կի կող քին ստեղ ծե ցին կա մա-
վո րա կան վաշտ, ո րի ղե կա վար նե րը ե ղան 
Նժ դեհն ու Անդ րա նի կը։ Այդ պա տե րազ մում 
Նժ դե հը վի րա վոր վել է։ Հայ կա կան վաշ տը 
աչ քի ըն կավ մի շարք հաղ թա կան կռիվ նե-
րով և 1913թ. զո րացր վեց՝ հրա ժար վե լով 
մաս նակ ցել բալ կան յան ժո ղո վուրդ նե րի ներ-
քին կռիվ նե րին (ի մա՛ Բալ կան յան 2-րդ՝ թուր-
քան պաստ պա տե րազ մին)։ 

Բալ կան յան պա տե րազ մի տա րի նե րին, 
ի րա վա սութ յուն նե րի հետ կապ ված, ցա վա լի 
վեճ տե ղի ու նե ցավ հայ կա կան վաշ տի եր կու 
ղե կա վար նե րի մի ջև, ո րի արդ յուն քում վաշ-
տը բա ժան վեց Նժ դե հի ու Անդ րա նի կի կողմ-
նա կից նե րի։ Բա րե բախ տա բար, վաշ տի զո-

րա ցրու մից շատ չան ցած, Գ. Նժ դե հը, 1913թ. 
հոկ տեմ բե րին, Հ. Յ. Դ. Բալ կան յան Կենտ րո-
նա կան կո մի տեին ուղ ղեց մի գրութ յուն, ո րով 
փակ ված հայ տա րա րեց իր ու Անդ րա նի կի 
մի ջև ա միս ներ տևած ա նա խորժ վե ճը1։ 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա-
կին, «ներ ման» ար ժա նա նա լով ցա րա կան 
կա ռա վա րութ յան կող մից, Նժ դե հը վե րա-
դառ նում է Կով կաս՝ Թուր քիա յի դեմ մղվե-
լիք պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու պայ մա-
նով։ Կ ռիվ նե րի սկզբնա կան շրջա նում ե ղել 
է հայ կա կան կա մա վո րա կան երկ րորդ գնդի 
փոխհ րա մա նա տա րը, վեր ջին շրջա նում՝ ղե-
կա վա րել հայ-ե զի դա կան ա ռան ձին մի զո-
րա մաս։ 

1917թ. սա կա վա թիվ ու ժե րով օգ նութ յան 
է հա սել Կող բին և փրկել տե ղի հա յութ յա նը 
կո տո րա ծից։ 

1918թ. գար նա նը վա րել է Ա լա ջա յի (բնա-
կա վայր Ա նիի շրջա կայ քում) կռիվ նե րը, ո րոն-
ցով կա րե լիութ յուն է ըն ձեռ վել նա հան ջող 
հայ կա կան զո րա մա սե րին՝ ան կո րուստ անց-
նե լու Ա լեք սանդ րա պոլ. միա ժա մա նակ, իր 
մարդ կան ցով ա պա հո վել է Նի կո ղա յոս Մա ռի 
պե ղում նե րի արդ յուն քը հան դի սա ցող ար ժե-
քա վոր հնութ յուն նե րի փո խադ րու մը Ա նիից։ 

Մո տե նում էր 1918թ. մա յի սը, վճռվում էր 
հա յոց ճա կա տա գի րը։ Ա լեք սանդ րա պո լում 
կռվի բռնվե լով թուր քա կան զոր քե րի դեմ՝ 
Նժ դեհն իր խմբով նա հան ջում է Ղա րա քի լի-
սա։ Այս տեղ էին նա հան ջել խու ճա պի մատն-
ված բազ մա հա զար հայ փախս տա կան ներ. 
տե ղի ժո ղո վուր դը նույն պես տագ նա պի մեջ 
էր։ Ա հա՜ այս օր հա սա կան պա հին, երբ տի-
րում էր հա մա տա րած հու սալ քում, լսվում է 
Նժ դե հի ռազ մա շունչ, ա մե նափր կիչ ձայ նը. 
Դի լի ջա նի ե կե ղե ցու բա կում նրա ար տա-
սա նած ճա ռը հո գե փո խեց հու սալք ված, 
բայց ո գե շունչ խոս քի կա րոտ հա յե րին և 
նրանց ա ռաջ նոր դեց դե պի սրբա զան ճա-
կա տա մարտ։ «Դե պի՛ ճա կատ, այն տե՛ղ է 
մեր փրկութ յու նը», – կհնչեր Նժ դե հի հուժ կու, 
վճռա կան և ինք նավս տահ ձայ նը»2։ Ղա րա-
քի լի սա յի ե ռօր յա հե րո սա կա նով հա յութ յու նը 
հաս տա տեց իր հա րա տևե լու կամ քը, և այդ 
հա վա քա կան կամ քի զո րաց ման գոր ծում, 
ան շուշտ, ա նու րա նա լի է Նժ դե հի դե րը։ Ղա-
րա քի լի սա յում վա րած կռիվ նե րի հա մար 
(ո րոնց ըն թաց քում վի րա վոր վել է) Նժ դեհն 

ար ժա նա ցել է ա մե նա բարձր քա ջութ յան 
շքան շա նի։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հռչա-
կու մից հե տո, 1918թ. վեր ջին, Նժ դե հը ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան կող մից նշա նակ վում է 
Նա խի ջևա նի գա վա ռա պետ, իսկ 1919թ. 
օ գոս տո սից՝ Կա պա նի, Ա րևի քի և Գող թա նի 
( Կա պար գողթ) ընդ հա նուր հրա մա նա տար։ 

Այս տեղ հարկ ենք հա մա րում, թեև ընդ-
հա նուր գծե րով, բայց մի փոքր հան գա մա-
նա լից, անդ րա դառ նալ այն հե րո սա կա նին, 
որ վա րեց Նժ դե հը 1919-1921 թթ., Զան գե-
զու րի լեռ նե րում, ո րը նրա կյան քի և հա յոց 
նո րա գույն պատ մութ յան ա մե նա փա ռա վոր 
է ջե րից է3:

* * *

Ա ռանց դրսի օ ժան դա կութ յան, ա պա վի-
նած հայ րե նի լեռ նե րին ու սե փա կան ո գու 
զո րութ յա նը՝ Ս յու նի քի հա յութ յու նը, Նժ դե հի 
ղե կա վա րութ յամբ, վա րեց իր հաղ թա կան 
դյու ցազ նա մար տը։ Լեռ նա հա յութ յան դի-
մում նե րին՝ ո րևէ կերպ օգ նե լու, ՀՀ կա ռա-
վա րութ յու նը, բա ցի մե կու մեջ ար վող քա ջա-
լե րան քի կամ հա մակ րան քի խոս քե րից, ո՛չ 
մի կերպ չար ձա գան քեց։ 

Իսկ Նժ դե հը եր բեմն ստիպ ված էր լի-
նում չհնա զանդ վել վե րին իշ խա նութ յան 
հրա ման նե րին։ Մաս նա վո րա պես, երբ Խա-
տիս յա նի կա ռա վա րութ յան կող մից նրան 
հրա մայ ված էր գաղ թեց նել պա շար ված 
Գող թա նի հա յութ յու նը, Նժ դե հը մեր ժեց այն 
և, փո խա րե նը, սրբեց ու տե ղա հա նեց գա-
վա ռի թուր քա կան բնա կա վայ րե րը4։ Ա վե լին, 
1920 թվա կա նի օ գոս տո սին ՀՀ զին վո րա-
կան նա խա րար Ռու բեն Տեր- Մի նաս յա նը, 
հա մա ձայն բոլ շևիկ նե րի հետ կնքված զի նա-
դա դա րի (ի մա՛ 1920թ. օ գոս տո սի 10-ին Թիֆ-
լի սում Բո րիս Լեգ րա նի ու Ար շակ Ջա մալ յա նի 
մի ջև կնքված հա մա ձայ նա գի րը, ո րով ՀՀ-ն 
հա մա ձայ նութ յուն էր տա լիս Կար միր բա-
նա կի մուտ քին Զան գե զուր, Ղա րա բաղ և 
Նա խի ջևան), Դ րո յի մի ջո ցով հե ռագ րում էր 
Նժ դե հին՝ թող նել Կա պանն ու Գեն վա զը և 
անց նել Ե րևան5։ Բայց Նժ դե հը, չըն դու նե լով 
ՀՀ զին վո րա կան նա խա րա րի՝ Զան գե զու րը 
թող նե լու հրա մա նը և մեր ժե լով Դ րո յի 
ա ռա ջար կը՝ անց նել Ե րևան ա պա-
քին վե լու ( Գո րի սի ձո րում վի րա վոր-

ՄՈՒՇԵՂ ԼԱԼԱՅԱՆ

Երբ 1912թ. սկսվեց Բալ կան յան ա ռա ջին պա տե րազ մը, հա յե րը 
Թուր քիա յի դեմ կռվե լու հա մար (հա նուն Մա կե դո նիա յի և Թ րա-
կիա յի ա զա տագ րութ յան), բուլ ղա րա կան բա նա կի կող քին ստեղ-
ծե ցին կա մա վո րա կան վաշտ, ո րի ղե կա վար նե րը ե ղան Նժ դեհն ու 
Անդ րա նի կը։ 
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վել էր), նա խընտ րեց մնալ Ս յու նի քում 
և մե նակ չթող նել լեռ նա հա յութ յա նը։ 

Այդ ծանր օ րե րին էր, որ Նժ դե հը 
հղա ցավ և գոր ծի դրեց Դա վիթ բեկ յան 

Ուխ տե րը։ 1920թ. օ գոս տո սի 25-ին, Կա պա նի 
Կա վարտ գյու ղի ե կե ղե ցում, Նժ դե հի զին վոր-
ներն ուխ տե ցին Դա վիթ- Բե կի ա նու նով՝ «հա-
վա տա րիմ մնալ հայ րե նի երկ րի ա զա տութ-
յան, ի րենց հրա մա նա տար Նժ դե հին և կռվել 
մին չև վեր ջին շուն չը»6։ Այս պես ծնունդ ա ռան 
Դա վիթ բեկ յան Ուխ տե րը, ո րոնց նշա նա բանն 
էր. «Հա նուն հայ րե նի քի՝ Դա վիթ Բե կա բար»։ 

Բա ցա հայ տած թուրք-բոլ շևիկ յան միաց-
յալ դա վադ րութ յունն ու չըն դու նե լով ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան կրա վո րա կան կեց ված քը, 
ո րը Մոսկ վա յի ներ կա յա ցու ցիչ Լեգ րա նի հետ 
կնքած վե րո հիշ յալ հա մա ձայ նագ րով, փաս-
տո րեն, Զան գե զու րը Ադր բե ջա նին հանձ նե լու 
նա խա քայլ էր ա նում7, Ս յու նի քը շա րու նա կեց 
կռի վը և Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո, 1920թ. դեկ տեմ բե րին, ի րեն հռչա կեց 
ինք նա վար։ 

1921թ. հուն վա րին Դ րոն Բաք վից մի հե-
ռա գիր հղեց Նժ դե հին, ա ռա ջար կե լով նրան՝ 
թույլ տալ Զան գե զու րի խորհր դայ նա ցու մը, 
հա վա տաց նե լով և վստա հեց նե լով, որ այդ պի-
սով Մոսկ վա յի ա ռա ջի կա կոն ֆե րան սում, ուր 
լուծ վե լու էին նաև վի ճե լի հո ղա յին հար ցեր, 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը բար յա ցա կամ 
կլի նի դե պի Հա յաս տա նը և կպաշտ պա նի հայ 
աշ խա տա վո րութ յան շա հե րը8։ Այս ան գամ ևս 
Նժ դե հը, իբ րև հե ռա տես քա ղա քա գետ, չհե-
ռա ցավ Ս յու նի քից և շա րու նա կեց մա քա ռել։ 

1921թ. Գո րի սում լույս տե սավ Նժ դե-
հի «Խուս տուպ յան կան չեր» փոք րա ծա վալ 
գրքույ կը, ո րը պա րու նա կում է կո չեր՝ լեռ նա-
հա յութ յա նը և պատ վի րան ներ՝ իր զին վոր նե-
րին։ 

Իր զին վո րա կան հմտութ յամբ, կազ մա-
կերպ չա կան տա ղան դով և ո գե շունչ խոս քով 
Նժ դե հին հա ջող վեց ստեղ ծել «ժո ղովր դա կան 
կուռ բա նակ մը, որ պատ րաստ էր իր հրա-
մա նա տա րի ձեռ քի մեկ շար ժու մին ան սա-
լով՝ կրա կի մեջն ան գամ նետ վե լու»9։ Նժ դեհն 
էր, որ պար տութ յան դառ նութ յու նը ճա շա կել 
տվեց Դե նի կի նի, Կոլ չա կի ու Վ րան գե լի բա-
նակ նե րը ջար դած և «ան պար տե լի» հռչակ-
ված 11-րդ Կար միր բա նա կի հե ծե լա զո րի 
պետ Կու րոչ կի նին։ 

Նույ նիսկ Փետր վար յան ապս տամ բութ-
յան պար տութ յու նը և դրա հե տևան քով՝ 12 
հա զար գաղ թա կա նութ յան (ո րից 4 հա զա րը՝ 
զորք) նա հան ջը, – ո րոնք զգա լիո րեն ազ դե ցին 
լեռ նա հա յութ յան բա րո յա հո գե բա նա կան վի-
ճա կի վրա, – չընկ ճե ցին Ս յու նի քը, և նա շա-
րու նա կեց իր հաղ թա կան կռիվ նե րը։ 1921թ. 
ապ րի լին հռչակ վեց Լեռ նա հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յուն՝ սպա րա պետ Նժ դե հի վար չա-
պե տութ յամբ։ 

Հու նի սի 1-ին, Զան գե զուր ան ցած ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ, Լեռ-
նա հա յաս տա նը հայ տա րար վեց Հա յաս տան՝ 
Սի մոն Վ րաց յա նին նշա նա կե լով վար չա պետ 
(Նժ դե հը մնում էր իբ րև սպա րա պետ)։ Նոր կա-
ռա վա րութ յու նը թույլ տվեց մի շարք կո պիտ 
սխալ ներ, ո րոնց մեջ ա մե նից ճա կա տագ րա-
կա նը ե ղավ ե րեք հա զար թա թար-թուր քե րի՝ 
իբ րև քոչ վոր, իսկ ի րա կա նում՝ որ պես ծպտյալ 
դա վա դիր ներ, Սի սիան ա զատ մուտ քի ար տո-
նու մը։ Իսկ Ե րևա նից նա հան ջած զոր քը կա-
մա վոր անձ նա տուր ե ղավ կար միր նե րին։ 

Այս պայ ման նե րում, մի կող մից՝ Վ րաս-
տա նի ու Հա յաս տա նի բոլ շևի կա ցու մը, Ա րա-
րատ յան գաղ թա կա նութ յան՝ դե պի Ս յու նիք 
նա հան ջը (մաս նա վո րա պես, նա հան ջող 
մտա վո րա կա նութ յան և ե րի տա սար դութ յան 
վա ղա ժամ անց նե լը Պարս կաս տան), ո րոնք 
բա րո յալ քիչ ու հո ռի ազ դե ցութ յուն ու նե ցան 
լեռ նաշ խար հի հա յութ յան վրա, մյուս կող-
մից՝ պա րե նի ու հա ցա հա տի կի չգո յութ յու նը, 
վար չա կան և զին վո րա կան մար մին նե րի մի-
ջև ա ռաջ ե կած ան հա մա ձայ նութ յուն նե րը, 
միա ժա մա նակ՝ խու սա փե լու հա մար ա վե լորդ 
հա լա ծանք նե րից, ո րին կա րող էր են թարկ-
վել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հա յութ յու նը և 
հաշ վի առ նե լով, որ Հա յաս տա նի բոլ շևիկ յան 
ղե կա վա րութ յունն իր 1921թ. հու նի սի հռչա-
կագ րով Ս յու նի քը հայ տա րա րում էր կցված 
Մայր երկ րին, Լեռ նա հա յաս տա նը հու լի սին 
տե ղի տվեց խորհր դայ նաց ման ա ռաջ։ 

Թող նե լով Զան գե զու րը՝ Նժ դե հը հրա ժեշ-
տից ա ռաջ հա վաս տեց լեռ նա հա յութ յա նը, 
որ ինքն ընդ միշտ չի՛ հե ռա նում և պի տի վե-
րա դառ նա, ե թե Ե րևա նի փո խա րեն Բա քուն 
լի նի Ս յու նի քի տե րը։ Իսկ Խորհրդ. Հա յաս տա-
նի Հեղ կո մին ուղ ղած իր դի մու մը հաղ թա կան 

սպա րա պետն ա վար տում էր սաս տող տո ղե-
րով. «Դուք գի տեք, որ ցան կութ յան դեպ քում 
ես միշտ էլ հնա րա վո րութ յուն կու նե նամ մի 
քա նի տասն յակ զին վոր նե րով վե րագ րա-
վել Լեռ նա հա յաս տա նը։ Որ պես զի այս երկ րի 
աշ խա տա վոր գյու ղա ցիութ յու նը ստիպ ված 
չլի նի մեկ էլ ինձ օգ նութ յան կան չե լու, աշ խա-
տեք բա վա րա րել հայ գյու ղա ցիութ յան և նրա 
մտա վո րա կա նութ յան ար դար պա հան ջը»10։ 

Եր կու տար վա կռիվ նե րի ըն թաց քում, 
թշնա մու 15 հա զար սպան վա ծի դի մաց Ս յու-
նի քը տվեց ըն դա մե նը մի քա նի տասն յակ զոհ, 
իսկ մոտ 200 գյու ղեր մաք րա գործ վե ցին թուր-
քե րից ու վե րա դարձ վե ցին հա յե րին:

Շ նոր հիվ Լեռ նա հա յաս տա նի հե րո սա մար-
տի՝ հնա րա վոր ե ղավ. 
ա) փրկել լեռ նա հա յութ յա նը կո տո րա ծից, 
բ) Ս յու նի քը կցել Մայր հայ րե նի քին՝ մա հա ցու 

ան դա մա հա տու մից զերծ պա հե լով Հա-
յաս տա նը11, 

գ) հո գե բա նո րեն ու ռազ մա գի տո րեն հնա-
րա վոր դարձ նել Փետր վար յան ապս տամ-
բութ յու նը12, 

դ) ա պա հո վել հայ մտա վո րա կա նութ յան և 
մար տա կան ու ժե րի նա հանջն ու ան ցու մը 
Պարս կաս տան։ 
Եվ այս ա մե նը, հիմ նա կա նում, շնոր հիվ 

Նժ դե հի ան հա տա կա նութ յան։ 
* * *

Այս պի սով, 1921թ. հու լի սին Նժ դե հը թող-
նում է Զան գե զու րը և անց նում Թավ րիզ։ Այս-
տեղ լրջո րեն սրվում են հա րա բե րութ յուն նե րը 
նրա և Հ. Յ. Դ. Բ յու րո յի մի ջև, ին չը սկիզբ էր 
ա ռել դե ռևս Ս յու նի քի կռիվ նե րի շրջա նում։ 
Ա րաք սի պարս կա կան ա փին գտնվե լու ժա-
մա նակ Հ. Յ. Դ. ո րոշ ղե կա վար ան դամ ներ 
(այդ թվում՝ պա րե նա վոր ման նա խա րար Հա-
կոբ Տեր- Հա կոբ յա նը) Նժ դե հի ներ կա յութ յամբ 
ծե ծի են թարկ վե ցին, գնդա կա հար վեց Աս լան-
յան ազ գա նու նով դաշ նակ ցա կան մի սպա։ 
Այս կա պակ ցութ յամբ (ու մի շարք այլ պատ-
ճառ նե րով, ո րոնց թվում, ով զար մանք, Նժ դե-
հին մե ղադ րում էին նաև Լեռ նա հա յաս տա նի 
ան կու մը ա րա գաց նե լու մեջ), Թավ րի զում, 
Նժ դե հը Հ. Յ. Դ. Բ յու րո յի կող մից կու սակ ցութ-
յան Գե րա գույն Դա տա կան Ատ յա նի մոտ պա-
տաս խա նատ վութ յան կանչ վեց13։ Թեև Նժ դե-
հը դա տա րա նին (նաև՝ ՀՀ Նա խա րա րա կան 
խորհր դին ու Հ. Յ. Դ. Ատր պա տա կա նի ԿԿ-ին) 
ման րա մասն բա ցատ րա գիր ներ կա յաց րեց 
Լեռ նա հա յաս տա նի անկ ման պատ ճառ նե րի 
մա սին14, սա կայն, 1921թ. սեպ տեմ բե րին կու-
սակ ցա կան դա տա րա նը, Սի մոն Վ րաց յա նի 
ա ռա ջար կով, վճռեց «հե ռաց նել Գ. Նժ դե հին 
Դաշ նակ ցութ յան շար քե րից և ներ կա յաց նել 
նրա գոր ծը կու սակ ցութ յան ա պա գա 10-րդ 
Ընդ հա նուր ժո ղո վին»15։ 

1925թ., Հ. Յ. Դ. 10-րդ Ընդ հա նուր ժո ղո վի 
կող մից Նժ դե հը վե րա կանգն վում է կու սակ-
ցութ յան շար քե րում16:

Թավ րի զում ե ղած ժա մա նակ անգ լիա ցի-
նե րը Նժ դե հին ա ռա ջար կում են վե րա դառ-
նալ Հա յաս տան և այն տեղ ապս տամ բութ յուն 
բարձ րաց նել (այդ ժա մա նակ Լեն քո րա նում 
տե ղի բնակ չութ յունն ապս տամ բել էր խորհր-
դա յին իշ խա նութ յան դեմ), ո րը Նժ դե հի կող-
մից մերժ վում է։ 

Թավ րի զում մոտ չորս ա միս գաղտ նի ապ-
րե լուց հե տո Նժ դե հը մեկ նում է Բուլ ղա րիա և 
հաս տատ վում Սո ֆիա յում։ Այս տեղ, հա վա նա-
բար 1922թ., նա ա մուս նա նում է է փի մե ա նու-
նով հա յու հու հետ17։ 

1922թ. լի նե լով Բու խա րես տում՝ այն տեղ 
գտնվող Վար դան Գևորգ յա նին ա ռա ջար կում 
է իր (ի մա՛ Նժ դե հի) տրա մադ րութ յան տակ 
գտնվող նյու թե րի հի ման վրա գրել «Լեռ նա-
հա յաս տա նի հե րո սա մար տը», ո րը գրքույ կով 
լույս տե սավ 1923թ. 18։ 

1923թ. կրկին լի նե լով Բու խա րես տում19՝ 
Նժ դե հը տե ղի «Նոր Ար շա լույս» թեր թում հան-
դես է գա լիս «Իմ խոս քը - Թե ին չո՞ւ զենք 
բարձ րաց րի խորհր դա յին զոր քե րի դեմ» հոդ-
վա ծա շա րով20։ 

Այդ տա րի նե րին Նժ դե հը հան գա մա նա-
լից անդ րա դառ նում է Ս յու նի քի կռիվ նե րի 
պատ մութ յա նը՝ 1923-1925թթ. ըն դար ձակ 
հոդ վա ծա շա րով հան դես գա լով Բոս տո նի 
«Հայ րե նիք» ամ սագ րում։ 1924- 1925թթ. նա 
հրա պա րա կում ներ է ու նե նում Պ լով դի վում 
լույս տես նող «Հա յաս տան» դաշ նակ ցա կան 
թեր թում։ Մաս նա վո րա պես, 1924թ. այս-
տեղ տպագր վում են գլուխ ներ նրա «է ջեր իմ 
օ րագ րեն»ից, ո րը նույն տա րի լույս է տես նում 
ա ռան ձին գրքույ կով, Կա հի րեում։ 

1926թ. Նժ դե հը սկսում է հան դես գալ Սո-

ֆիա յում լույս տես նող «Ա րաքս» դաշ նակ ցա-
կան թեր թում, ուր տպագր վում է նրա «Բաց 
նա մակ ներ հայ մտա վո րա կա նութ յա նը» շար-
քը (այն 1929թ. Բեյ րու թում լույս է տես նում 
ա ռան ձին գրքույ կով)։ 

1926 թվա կա նից Բուլ ղա րիա յի կու սակ-
ցա կան կազ մա կեր պու թյու նը (Նժ դե հը տե ղի 
Հ. Յ. Դ. ԿԿ ան դամ էր) բա ժան վում է Նժ դե հի 
և Բ յու րո յի կողմ նա կից նե րի։ Կու սակ ցութ յան 
բյու րոն գտնում էր, որ կա րե լի և ցան կա լի է 
ընդ հա նուր լե զու գտնել Թուր քիա յի հետ. այդ 
մտայ նութ յան հաս տատ մա նը նպաս տող մի 
շարք հրա պա րա կում ներ ե ղան, ո րոնց թվում՝ 
Բ յու րո յի քար տու ղար Ռու բե նի «Հայ-թուր-
քա կան կնճի ռը» (1924թ. )։ Նժ դե հը, որ պես 
պա տաս խան այդ գրքի, 1927թ. Սա լո նի կում 
լույս ըն ծա յեց «Որ դի նե րի պայ քա րը հայ րե րի 
դեմ» գրքույ կը։ Միա ժա մա նակ, ո րոշ հրա պա-
րա կում ներ ու նե ցավ Շա հան Նա թա լիի կող-
մից Փա րի զում 1928–1929թթ. խմբագր վող, 
ընդգծ ված հա կա թուր քա կան ուղղ վա ծութ-
յամբ «Ա զա տա մարտ» շա բա թա թեր թում, ինչ-
պես նաև Բուլ ղա րիա յի դաշ նակ ցա կան «Նոր 
Ա րաքս» և «Ա զատ խոսք» թեր թե րում21։ 

1932թ. Սո ֆիա յում լույս տե սավ նրա 
հեր թա կան գրքույ կը՝ «Ցե ղի ո գու շար ժը» 
վեր նագ րով, ո րում (ինչ պես նաև «Խ ռովք» 
ամ սագ րում նույն թվին լույս տե սած «Ցե-
ղակ րո նութ յունն իբ րև հաղ թա նա կի զո րույթ» 
հոդ վա ծում) նա խանշ վեց հայ կա կան ցե ղա յին 
շար ժու մը։ 

1933թ. Փա րի զում կա յա ցավ Հ. Յ. Դ. 12-րդ 
Ընդ հա նուր ժո ղո վը, ո րին Նժ դե հը մաս նակ-
ցում էր իբ րև պատ գա մա վոր Բուլ ղա րիա յից։ 
Վեր ջինս ժո ղո վի առ ջև բարձ րաց րեց և անց-
կաց նել տվեց ե րեք հիմ նա կան հար ցեր. 
ա) ձգտել, որ գաղ թա հա յութ յու նը դառ նա 

զի նա կան գոր ծոն Հա յաս տա նի ինք նա-
պաշտ պա նութ յան գոր ծում, 

բ) կազ մա կեր պել հայ ե րի տա սարդ սե րուն դը 
ա պա կու սակ ցա կան հո ղի վրա, 

գ) բո լոր ու ժե րը կենտ րո նաց նել հա կա թուր-
քա կան ճա կա տում22։ 
Բ կե տի հի ման վրա, 1933թ. ամ ռա նը Նժ-

դե հը մեկ նեց ԱՄՆ։ Նժ դե հի հետ, Ընդ հա նուր 
ժո ղո վի ո րո շու մով, ԱՄՆ ան ցավ կու սակ ցա-
կան հայտ նի գոր ծիչ Կո պեռ նիկ Թանդրճ յա-
նը, ո րին հանձ նա րար ված էր կազ մա կեր պել 
ԱՄՆ-ում Թուր քիա յի դես պան Մուխ տար-բե յի 
սպա նութ յու նը (վեր ջինս մաս նա կից էր ա րևմ-
տա հա յե րի ջար դե րին և ար տա սահ մա նում 
հա կա հայ կա կան քա րոզ չութ յան ղե կա վար նե-
րից էր)։ Նժ դե հը պի տի ա ջակ ցեր Թանդրճ յա-
նին այդ գոր ծում23։ 

ԱՄՆ-ում Նժ դե հը ձեռ նա մուխ է լի նում Ցե-
ղակ րոն շարժ ման ծա վալ մա նը՝ երկ րի հա յա-
շատ վայ րե րում Ցե ղակ րոն Ուխ տեր հիմ նե լով։ 

1934թ. սկզբին, Ն յու Յոր քի Սբ Խաչ ե կե-
ղե ցում, դաշ նակ ցա կան խմբա պե տի ձեռ քով 
դա շու նա հար վեց ա մե րի կա հա յոց հո գևոր 
ա ռաջ նորդ Ղևոնդ ար քեպս. Դուր յա նը։ Դուր-
յա նի սպա նութ յան կազ մա կերպ ման պա տաս-
խա նատ վութ յու նը տարբեր  ու ժեր փոր ձե ցին 
վե րագ րել Նժ դե հին՝ Ցե ղակ րոն շար ժու մը չե-
զո քաց նե լու դա վա դիր մտայ նութ յամբ24։ 

«Իմ այդ ազ գա հոգ քա րոզ չութ յան հա մար 
հա յութ յան հատ վա ծա կա նա ցած, ա պա հայ-
րե նա ցած ու պարտ վո ղա կան տար րե րը դա-
վադ րե ցին ինձ», – գ րում է Նժ դեհն իր «Ինք նա-
կեն սագ րութ յուն»–ում։ 

Ա մեն դեպ քում, Ցե ղակ րոն շար ժու մը զգա-
լի հա ջո ղութ յուն ներ ու նե ցավ ԱՄՆ –ում, իսկ 
Նժ դե հը 1934թ. աշ նա նը վե րա դար ձավ Սո-
ֆիա։ Այս տեղ՝ 1935թ., նա լույս ըն ծա յեց «Ա մե-
րի կա հա յութ յու նը - Ցե ղը և իր տա կան քը» 
աշ խա տութ յու նը՝ միա ժա մա նակ նպա տակ 
ու նե նա լով ընդ լայ նել Ցե ղակ րոն շար ժու մը և 
այն դարձ նել հա մա գա ղու թա յին։ Սա կայն նրա 
հա րա բե րութ յուն նե րը Հ. Յ. Դ. ղե կա վա րութ-
յան (հատ կա պես՝ կու սակ ցութ յան փաս տա ցի 
բյու րո յա պետ Ռու բե նի) հետ խիստ լար վե ցին։ 
Այդ հո ղի վրա, 1936թ., Բուլ ղա րիա յի կու սակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը պա ռակտ վեց։ 
Հա կա սութ յուն նե րը Նժ դե հի ու կուսբ յու րո յի 
մի ջև այն քան էին սրվել, որ Բուլ ղա րիա յում 
Մա յի սի 28-ը Ցե ղակ րոն Ուխ տերն ու տե ղի 
Դաշ նակ ցութ յան ԿԿ-ն ն շում էին ա ռան ձին. 
ցե ղակ րոն նե րը՝ Պ լով դի վում, Վառ նա յում, ԿԿ-
ն՝ Սո ֆիա յում ու Բուր գա սում25։ 

Այդ տա րի նե րին ռուս նե րի վտա րան-
դիա կան, հա կա բոլ շևիկ յան «ՌՕՎՍ» 
( Ռու սաս տան յան հա մա զո րա յին միութ յուն) 
կազ մա կեր պութ յու նը Բուլ ղա րիա յում դի մում 
է Նժ դե հին՝ տալ 2-3 ա հա բե կիչ ներ՝ Ս տա լի նին 

«Իմ այդ ազ գա հոգ քա-
րոզ չութ յան հա մար հա-
յութ յան հատ վա ծա կա նա-
ցած, ա պա հայ րե նա ցած 
ու պարտ վո ղա կան տար-
րե րը դա վադ րե ցին ինձ», – 
գ րում է Նժ դեհն իր «Ինք-
նա կեն սագ րութ յուն»–ում։ 

1947թ. Նժ դե հը խորհր-
դա յին կա ռա վա րութ յանն 
ա ռա ջար կում է հան դուգն 
մի ծրա գիր. սփյուռ քում 
ստեղ ծել հա մա գա ղու-
թա յին ռազ մա քա ղա քա-
կան կազ մա կեր պութ յուն՝ 
«Հայ կա կան ի ռե դեն տա», 
ո րի նպա տա կը պետք է 
լի ներ Ա րևմտ յան Հա յաս-
տա նի ա զա տա գրու մը 
և նրա վե րա միա վո րու-
մը Խորհ. Հա յաս տա նին։ 
Ա ռա ջար կութ յան մեջ 
Նժ դե հը հան գա մա նա-
լից անդ րա դառ նում էր 
այդ կազ մա կեր պութ յան 
ստեղծ ման՝ պատ մա կա-
նո րեն թե լադր ված անհ-
րա ժեշ տութ յա նը, նրա 
ա պա գա գոր ծու նեութ յան 
ձևե րին, կա ռուց ված քին և 
այլն։ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՅԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 6
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մա հա պատ ժե լու հա մար։ Ա ռա ջար կը մերժ-
վում է։ 

1937թ. Նժ դե հը կանչ վում է Կա հի րե՝ կու-
սակ ցութ յան բյու րո, որ տեղ նրան փոր ձում 
են հաշ տեց նել Ռու բե նի հետ։ Սա կայն, Բ յու-
րո յի հետ հան դի պու մը ո չինչ չի տա լիս, և 
Նժ դե հը վե րա դառ նա լով Սո ֆիա՝ նույն թվին 
հայ տա րա րութ յուն է ա նում Հ. Յ. Դ. –ից իր 
հե ռա նա լու մա սին։ Բ յու րոն ևս, ա ռանց դան-
դա ղե լու, «պա ռակ տո ղա կան գոր ծու նեութ-
յան» ո րա կու մով՝ Նժ դե հին կու սակ ցութ-
յու նից հե ռաց նե լու ո րո շում ըն դու նեց։ Իսկ 
1938թ. Կա հի րեում գու մար ված Հ. Յ. Դ. 13-րդ 
Ընդհ. ժո ղո վը Նժ դե հին կու սակ ցութ յան շար-
քե րից՝ այս ան գամ ար դեն ար տաք սե լու վճիռ 
տվեց26:

* * *

Կու սակ ցութ յու նից հե ռա նա լուց հե տո 
Նժ դե հը շա րու նա կում է Ցե ղակ րոն կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի ընդ լայ նու մը, և ար դեն 
նախ կին դաշ նակ ցա կան Հայկ Ա սատր յա նի 
հետ 1937թ.  –ից Պ լով դի վում (1938–ից՝ Սո-
ֆիա յում) սկսում են հրա տա րա կել «Ռազ-
միկ» ազ գայ նա կան թեր թը։ «Ռազ միկ»–ում 
Նժ դեհն ու նի բազ մա թիվ հրա պա րա կում ներ, 
ո րոնց շար քում հա տուկ պետք է ա ռանձ նաց-
նել «Խո սակ ցութ յուն մը զո րա վար Գ. Նժ դե-
հի հետ» ծրագ րա յին հար ցազ րույ ցը («Ռազ-
միկ», 1943թ., թիվ 169-174)։ 

1937թ. Սո ֆիա յում լույս է տես նում Նժ-
դե հի «Իմ պա տաս խա նը» ու սում նա սի րութ-
յու նը՝ նվիր ված Ս յու նի քի հե րո սա կա նին27։ 
Հի շա տա կե լի է նաև «Հերկ» ամ սագ րում 
(ո րը խմբագ րում էր Կա րա պետ Պալճ յա նը՝ 
ա պա գա Վազ գեն Ա Ա մե նայն Հա յոց կա թո-
ղի կո սը) Նժ դե հի մեկ գրութ յու նը ժա մա նա կի 
հայ ե րի տա սար դութ յան ու նրա ա նե լիք նե րի 
վե րա բեր յալ՝ իբ րև պա տաս խան «Հերկ»-ի 
խմբագ րու թյան հար ցում նե րին28։ 

Այդ տա րի նե րին Նժ դե հի հա մար վերս-
տին կա րևոր վում և հրա տապ է դառ նում 
հա յութ յա նը մո տե ցող պա տե րազ մին հո գե-
բա նո րեն նա խա պատ րաս տե լու և նոր բա-
րո յա կա նով սպա ռա զի նե լու խնդի րը։ Այդ 
նպա տա կով, 1937-1938 թթ., Հ. Ա սատր յա նի, 
Ն. Աստ վա ծա տուր յա նի և այ լոց հետ նա խա-
ձեռ նում է Տա րո նա կան շար ժու մը (1938- 
1939թթ. հան դես է գա լիս շարժ ման պաշ տո-
նա կան օր գան «Տա րո նի Ար ծիվ»-ում)։ 

1938թ., Հ. Յ. Դ. 13-րդ Ընդ հա նուր ժո-
ղո վից հե տո, կուսբ յու րո յի լիա զո րութ յամբ, 
Սո ֆիա է ժա մա նում դաշ նակ ցա կան գոր-

ծիչ Կա րո Սա սու նին, ո րը հայտ նում է Նժ դե-
հին, թե Բ յու րոն պատ րաստ է ըն դա ռա ջել 
իր պա հանջ նե րին, միայն թե ին քը չստեղ ծի 
նոր կազ մա կեր պութ յուն։ Նժ դե հը, փաս տար-
կե լով, որ թուր քա կան թեր թերն ա նընդ հատ 
հար ձա կում ներ են գոր ծում ի՛ր վրա, բայց 
ո՛չ Հ. Յ. Դ-ի, որ կուսբ յու րո յի ա մեն ան դամ 
կա րող է բնակ վել Թուր քիա յին դաշ նա կից 
ո րևէ երկ րում, իսկ ի րեն նույ նիսկ ար գել վում 
է տա րան ցիկ ճա նա պարհ այդ երկր նե րով, 
որ Հ. Յ. Դ. ղե կա վա րութ յու նը թշնա մանք է 
տա ծում Ցե ղակ րո նութ յան և Տա րո նա կա-
նութ յան նկատ մամբ..., ին քը հիմք չու նի հա-
վա տա լու, թե Հ. Յ. Դ. նոր բյու րոն քա ղա քա-
կա նա պես ա վե լի ի մաս տուն կգտնվի, քան 
նա խոր դը29։ Ն մա նօ րի նակ ա ռա քե լութ յամբ, 
1939թ. Նժ դե հի հետ տե սակ ցութ յուն է ու նե-
նում Դ րոն, հոր դո րե լով նրան՝ խզել կա պե րը 
Բուլ ղա րիա յի ցե ղակ րոն կազ մա կեր պութ յան 
իր ըն կեր նե րի հետ։ Սա կայն Նժ դե հը մնում է 
անդրդ վե լի30։ 

Եվ Նժ դե հը սկսում է գործ նա կան աշ խա-
տանք ներ տա նել՝ հրա վի րե լու Հ. Յ. Դ. –ից 
հե ռա ցած նե րի և Ցե ղակ րոն շարժ մա նը հա-
րող նե րի հա մա գու մար։ Սա կայն պայ թեց 
Երկ րորդ աշ խար հա մար տը, և ստեղծ ված 
ի րադ րութ յու նը թե լադ րեց այլ պայ ման ներ։ 

* * *

Պա տե րազ մի հենց սկզբից Գեր մա նիա-
յում հա կա հայ կա կան ա լիք բարձ րա ցավ. 
գեր մա նա կան շատ թեր թեր ար դա րաց նում 
էին հա յե րի 1915թ. ցե ղաս պա նութ յու նը, նա-
ցիս տա կան մար դա բա նա կան գի տութ յու նը 
հա յե րին դա սում էր «ա ռա ջա վո րա սիա կան» 
(ոչ ա րիա կան) ժո ղո վուրդ նե րի շար քում և 
ու ներ խիստ բա ցա սա կան կար ծիք հա յե րի 
մա սին31, Բեռ լի նում պաշ տո նա պես հայ տա-
րա րում էին, որ հա յերն ան ցել են Գեր մա նիա-
յի թշնա մի նե րի կող մը և այլն։ Ար ձա գան քե լով 
դրան՝ Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ա ռա ջին 
օ րե րին Բուլ ղա րիա յում, Ռու մի նիա յում ու 
եվ րո պա կան այլ երկր նե րում բարձ րա ցան 
հա կա հայ կա կան տրա մադ րութ յուն ներ։ 
Բուլ ղա րիա յում կա յին թեր թեր և կազ մա կեր-
պութ յուն ներ, ո րոնք կոչ էին ա նում՝ հա յե-
րին ար տաք սել երկ րից, նրանց հետ վար վել 
հրեա նե րի նման։ Ռու մի նիա յի վար չա պետ 
Ան տո նես կուն հանձ նա րա րել էր՝ հա յե րին 
տե ղա հա նել հա յա շատ քա ղաք նե րից... 

Այս ի րա վի ճա կում, Նժ դե հը, «Մ շա կու թա-
յին մեր ձեց ման բուլ ղա րա հայ կա կան կո մի-
տեի» (ո րի փոխ նա խա գահն էր ին քը և, միա-
ժա մա նակ, թղթակ ցում էր Սո ֆիա յում լույս 
տես նող «Ս վե տոգ լաս» բուլ ղա րա կան գրա-
կան թեր թին) մի ջո ցով կապ վում է Սո ֆիա-
յի գեր մա նա կան դես պա նութ յան հետ, իսկ 
1942թ. անց նում Բեռ լին՝ հար ցե րը տե ղում 
լու ծե լու հա մար։ Բեռ լին մեկ նե լու նյու թա-
կան հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու հա մար 
նա վա ճա ռում է պատ վո թրի վրա յի ոս կին, 
ո րը 1936թ. նրան էր նվի րել հայ մայ րե րի 12 
հա զա րա նոց կազ մա կեր պութ յու նը՝ ի նշան 
ե րախ տա գի տութ յան իր հա կա թուր քա կան-
հայ րե նա սի րա կան բազ մամ յա գոր ծու նեութ-
յան։ 

Բեռ լի նում նա հան դի պում է նա ցիս տա-
կան կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցուց չի հետ ու 
իր ան հանգս տութ յու նը հայտ նում գեր մա-
նա ցի նե րի կող մից տար վող հա կա հայ կա-
կան քա րոզ չութ յան հա մար։ Ա ռաջ նորդ վե-
լով «գեր մա նա կան գայ լին կուշտ պա հե լու 
և հայ գառ նու կին փրկե լու» քա ղա քա կան 
սկզբուն քով՝ Նժ դե հը վեր ջի նիս հետ պայ-
մա նա վոր վում է Բուլ ղա րիա յում հա վա քագ-

1983թ. Նժ դե հի աճ յու նը, գե րեզ-
մա նի լու սան կա րի օգ նութ յամբ 
և Նժ դե հի հա րա զատ նե րից մե-
կի մի ջո ցով, Վ լա դի միր քա ղա-
քի գե րեզ մա նատ նից գաղտ նի 
տե ղա փոխ վում է Ե րևան։ Նույն 
տա րի, աճ յու նից մի նշխար ամ-
փոփ վում է Խուս տուփ լե ռան 
լան ջին՝ Կոզ նի կոչ ված աղբ յու-
րի մոտ, իսկ հիմ նա կան աճ յու-
նը, ցին կե արկ ղի մեջ մի քա նի 
տա րի պա հե լուց հե տո, 1987թ. 
հանգր վա նում է Գ լա ձո րի Ս պի-
տա կա վոր վան քի բա կում41։ 
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րել հա յե րի մի խումբ՝ Բեռ լի նում վարժ վե լու 
և Գեր մա նիա յի՝ Թուր քիա յի դեմ հնա րա վոր 
պա տե րազ մում օգ տա գոր ծե լու հա մար։ Նա 
կապ վում է Հ. Ա սատր յա նի հետ, ո րի մի ջո-
ցով Բուլ ղա րիա յում հա վա քագր վում և Գեր-
մա նիա են մեկ նում 30 ա րևմ տա հայ ե րի տա-
սարդ ցե ղակ րոն ներ։ Այն տեղ ո րոշ ժա մա նակ 
վարժ վե լուց հե տո, հա կա ռակ Նժ դե հի հետ 
պայ մա նա վոր վա ծութ յան, 1943թ. աշ նա նը 
խում բը ու ղարկ վում է Ղ րիմ՝ Կար միր բա նա-
կի թի կուն քում օգ տա գոր ծե լու հա մար։ Սա-
կայն, գեր մա նա կան հրա մա նա տա րութ յան 
հետ խո սե լուց հե տո, Նժ դե հը կա րո ղա նում է 
հիմ նա վո րել իր մար տիկ նե րի՝ ոչ թե Ղ րի մում, 
այլ՝ Թ րա կիա յում գտնվե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը (այդ ժա մա նակ խիստ սրվել էին գեր-
մա նա-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը) և 
ան ձամբ ժա մա նում է Ղ րիմ, ու խում բը վե րա-
դարձ վում է Բուլ ղա րիա։ 

Այս պի սով, Նժ դե հի հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը նա ցիստ նե րի հետ ե ղել է գաղ թաշ խար-
հի հա յութ յա նը գեր մա նա կան սպառ նա լի քից 
փրկե լու մտա հո գութ յամբ և հա կա թուր քա-
կան հո ղի վրա։ 

Նժ դեհն իր մաս նակ ցութ յունն է բե րել 
1942թ. դեկ տեմ բե րին Բեռ լի նում ստեղծ ված 
ու մին չև 1943թ. վեր ջը գոր ծած Հայ Ազ գա յին 
խորհր դի աշ խա տանք նե րին (խորհր դի նա-
խա գահն էր Ար տա շես Ա բեղ յա նը), ո րի օր-
գան «Ա զատ Հա յաս տան»-ի փոխխմ բա գիրն 
էր (խմբա գիր՝ Աբ րա համ Գ յուլ խան դան յան)։ 

Բեռ լի նում ե ղած ժա մա նակ, գեր մա նա-
ցի նե րի միջ նոր դութ յամբ, հան դի պել է Դ րո յի 
հետ՝ նա ցիստ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ձևի ու հա մա տեղ գոր ծե լու խնդիր նե րի 
շուրջ ա ռաջ ե կած հա կա սութ յուն նե րը հար-
թե լու հա մար։ Սա կայն Նժ դե հի և Դ րո յի մի ջև 
հաշ տե ցում չկա յա ցավ32։ 

1944թ. սեպ տեմ բե րին խորհր դա յին զոր-
քե րը մտան Բուլ ղա րիա։ «Գի տեմ, թե ինչ է 
սպաս վում ինձ, բայց և այն պես ո րո շել եմ 
մնալ, հա կա ռակ որ կա րե լիութ յուն ու նեմ 
օ դա նա վով ինձ նե տե լու Վիեն նա։ Չեմ հե-
ռա նում, որ հա լա ծան քի չեն թարկ վեն մեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը (ի մա՛ Բուլ ղա րիա յի 
Ցե ղակ րոն Ուխ տե րը - Մ. Լ. )։ Մ նա լու ա վե-
լի լուրջ պատ ճառ ներ ու նեմ... Այ սօր կյան քին 
ես կապ ված եմ այն չա փով միայն, ինչ չա-
փով որ ինձ դեռ պար տա կան եմ զգում ծա-
ռա յե լու Հա յաս տա նին»,  – գ րում էր Նժ դե հը 
1944թ. սեպ տեմ բե րին, ձեր բա կա լութ յու նից 
քիչ ա ռաջ33։ 

1944թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջե րին, խորհր-
դա յին «Ս մերշ» (ռու սե րեն смерть шпионам 
- «մահ լրտես նե րին» բա ռա կա պակ ցութ յան 
հա պա վումն է) բա նա կա յին հա կա հե տա-
խու զութ յան գլխա վոր վար չութ յան աշ խա-
տա կից նե րի կող մից Նժ դե հը ձեր բա կալ վում 
է։ Ն րան տե ղա փո խում են Բու խա րեստ, այն-
տե ղից՝ ինք նա թի ռով Մոսկ վա և բան տար-
կում Լ յուբ յան կա յում։ 

Ո րո՞նք էին Նժ դե հի՝ Բուլ ղա րիա յում մնա-
լու լուրջ պատ ճառ նե րը։ 

Հանձն վե լով կար միր նե րին՝ Նժ դե հը 
հույս ու ներ, թե խորհր դա յին իշ խա նութ-
յուն նե րը ի րեն, որ պես հայ ազ գայ նա կա-
նի, կօգ տա գոր ծեն Թուր քիա յի դեմ։ Դ րա 
հա մար, ան շուշտ, ի րա կան հիմ քեր կա յին։ 
Նա են թադ րում էր, որ Թուր քիան թի րախ 
կդառ նա Խորհր դա յին Միութ յան հա մար 
(1945թ. խորհր դա յին բա նա կը, ի րոք, պատ-
րաստ վում էր մտնել Թուր քիա), և Կար միր 
բա նա կի՝ Թուր քիա յին հար վա ծի դեպ քում, 
հնա րա վոր կլի ներ ա զա տագ րել Ա րևմտ յան 
Հա յաս տանն ու այն կցել Խորհ. Հա յաս տա-
նին։ Ճիշտ է եզ րա կաց նում պատ մա բան 
Ռու բեն Խուր շուդ յա նը. «Նժ դե հը հա մոզ ված 
էր, որ սվին նե րի վրա կանգ նած խորհր դա-
յին կայս րութ յու նը վաղ թե ուշ ան պայ ման 
կփլվի։ Նա ու զում էր, որ կայս րութ յան բե կոր-
նե րի վրա վե րածն վեր ո՛ չ թե փոքր հայ կա-
կան պե տութ յուն, այլ՝ մեծ, միաց յալ Հա յաս-
տա նը, ո րի ի րա կա նաց ման գա ղա փա րին էր 
նվի րել նա իր ողջ կյան քը»34։ 

Փաս տո րեն, Ա րևմ տա հա յաս տա նի ա զա-
տագր ման հա մար Նժ դեհն իր քա ռաս նամ յա 

հա կա թուր քա կան պայ քա րի փորձն էր ա ռա-
ջար կում խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րին 
(այս խնդրի հետ կապ ված՝ Մոսկ վա յում նա 
հա տուկ խո սակ ցութ յուն է ու նե նում գե նե րալ 
Ա բա կու մո վի հետ)։ Սա կայն, մի ջազ գա յին 
քա ղա քա կան կյան քում ի րա դար ձութ յուն նե-
րի հե տա գա փո փո խութ յուն նե րը ի նպաստ 
Թուր քիա յի, չար դա րաց րին Նժ դե հի հույ սե-
րը. խորհր դա յին բա նա կը չշարժ վեց Թուր-
քիա յի վրա։ 

1946թ. նո յեմ բե րին Նժ դե հին Մոսկ վա յից 
ու ղար կում են Ե րևան, ուր դա տաքն նութ-
յունն ա վարտ վում է 1948թ.։ Նժ դե հը դա տա-
պարտ վում է 25 տար վա բան տար կութ յան՝ 
ժամ կե տը հաշ վե լով 1944 թվա կա նից (ի 
դեպ, դա տավ ճի ռը կա յաց վել է ապ րի լի 24-
ին)։ 

Նժ դե հի ձեր բա կա լութ յու նից հե տո ըն-
տա նի քը (կի նը և զա վա կը) Սո ֆիա յից աք-
սոր վում է Բուլ ղա րիա յի Պավ լի կե նի քա ղա-
քը35։ 

1947թ. Նժ դե հը խորհր դա յին կա ռա վա-
րութ յանն ա ռա ջար կում է հան դուգն մի ծրա-
գիր. սփյուռ քում ստեղ ծել հա մա գա ղու թա յին 
ռազ մա քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յուն՝ 
«Հայ կա կան ի ռե դեն տա», ո րի նպա տա-
կը պետք է լի ներ Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի 
ա զա տա գրու մը և նրա վե րա միա վո րու մը 
Խորհ. Հա յաս տա նին։ Ա ռա ջար կութ յան մեջ 
Նժ դե հը հան գա մա նա լից անդ րա դառ նում 
էր այդ կազ մա կեր պութ յան ստեղծ ման՝ 
պատ մա կա նո րեն թե լադր ված անհ րա ժեշ-
տութ յա նը, նրա ա պա գա գոր ծու նեութ յան 
ձևե րին, կա ռուց ված քին և այլն։ Թեև Նժ դե-
հի ա ռա ջար կութ յու նը լրջո րեն հե տաքրք րեց 
խորհր դա յին ղե կա վար նե րին և մի քա նի 
տա րի շա րու նակ ու սում նա սիր վում էր ա մե-
նա տար բեր ատ յան նե րում, սա կայն, ի վեր-
ջո, այն մերժ վեց։ 

1948-1952թթ. Նժ դե հը գտնվել է Վ լա դի-
մի րի բան տում, այ նու հե տև, մին չև 1953թ. 
ա մա ռը՝ Ե րևա նի բան տում։ Նժ դե հի երկ-
րորդ ան գամ Ե րևան բեր վե լը, ինչ պես վկա-
յում է նրա բան տա կից Հով հան նես Դևեջ-
յա նը36, պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ 
Նժ դե հը դի մում էր գրել խորհր դա յին ղե կա-
վա րութ յա նը՝ «ա ռա ջար կե լով իր միջ նոր-
դութ յու նը Դաշ նակ ցութ յան և խորհր դա յին 
իշ խա նութ յան մի ջև հաս կա ցո ղութ յուն մը 
և գոր ծակ ցութ յուն մը ստեղ ծե լու հա մար»37։ 
Այս խնդրի շուրջ եր կար խո սակ ցութ յուն ներ 
են տե ղի ու նե նում Հա յաս տա նի անվ տան-
գութ յան նա խա րա րի հետ, ո րոնց արդ յուն-
քում, 1953թ., Նժ դեհն ու Դևեջ յա նը Ե րևա նի 
բան տից, հա մա տեղ, նա մակ են գրում Ս. 
Վ րաց յա նին (որն այդ ժա մա նակ Դաշ նակ-
ցութ յան հե տա խու զա կան դպրո ցի տնօ րենն 
էր), հոր դո րե լով նրան մեր ձե նալ ռուս նե րին՝ 
հա կա թուր քա կան հո ղի վրա։ Սա կայն Մոսկ-
վա յում նպա տա կա հար մար չգտան նա մակն 
ու ղար կել, և այն մնաց որ պես միայն փաս-
տա թուղթ38։ 

Այ նու հե տև, Նժ դե հին նո րից տե ղա-
փո խում են Վ լա դի միր, ուր և մա հա նում է 
1955թ. դեկ տեմ բե րի 21-ին ( Դևեջ յա նը նշում 
է նո յեմ բե րի 21-ը, ո րը ճիշտ չէ)։ 

Խորհր դա յին ղե կա վա րութ յու նը Նժ դե հին 
զրկեց ընդ հա նուր նե րու մից օգտ վե լու ի րա-
վուն քից. դա ա՛յն դեպ քում, երբ դրան ար-
ժա նա ցան զգա լի թվով հա կա խորհր դա յին 
գոր ծիչ ներ և գեր մա նա կան բա նա կի զո րա-
վար ներ։ 

Ս տա նա լով բան տա յին վար չութ յան հե-
ռա գի րը Նժ դե հի մահ վան մա սին, եղ բայ րը՝ 
Լևոն Տեր- Հա րութ յուն յա նը, Ե րևա նից շտապ 
մեկ նում է Վ լա դի միր։ Ն րան հանձն վում են 
եղ բոր զգեստն ու ժա մա ցույ ցը, իսկ ձե ռագ-
րե րը՝ ոչ։ Թույլ չի տրվում նաև մար մի նը տե-
ղա փո խել Հա յաս տան։ Լևո նը կա տա րում է 
եղ բոր թա ղու մը, գե րեզ մա նը ցան կա պա տել 
տա լիս ու տախ տա կի վրա, ռու սե րեն, պատ-
վի րում գրել՝ «Տեր- Հա րութ յուն յան Գա րե գին 
Ե ղի շի (1886-1955)»39: 

* * *

Սա կայն, ինչ պես ա մեն մի ի րա-
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կան հե րոս, Նժ դե հը չմո ռաց վեց։ 
1963թ. սեպ տեմ բե րին Բոս տո նի 

«Հայ րե նիք» ա կում բում բաց վեց Նժ-
դե հի կի սանդ րին, ո րը պատ րաստ վել 

էր Բեյ րու թում, ար ձա նա գործ Զա վեն Խտշ-
յա նի ձեռ քով40։ Այս առ թիվ տե ղի ու նե ցավ 
մեծ հան դի սութ յուն, «Հայ րե նիք» օ րա թեր-
թը բա ցա ռիկ հա մար լույս ըն ծա յեց՝ գրե թե 
ամ բող ջո վին նվիր ված Նժ դե հին (1963թ., 13 
սեպ տեմ բե րի), բա ցա ռիկ թիվ հրա տա րա-
կեց նաև Հայ ե րի տա սար դաց դաշ նակ ցութ-
յան պաշ տո նա թերթ «Հայ րե նիք» անգ լե րեն 
շա բա թա թեր թը։ Իսկ 1968թ., Բեյ րու թում, 
«Հա մազ գա յին»-ը հրա տա րա կեց Նժ դե հին 
նվիր ված ծա վա լուն և շքեղ մի գիրք՝ կազմ-
ված Ա վո յի (Ա վե տիս Թու մո յան) կող մից 
(1989թ. այն վե րատպ վեց Լոս Ան ջե լո սում՝ Հ. 
Յ. Դ. «Ռոս տոմ» կո մի տեի հրա տա րա կութ-
յամբ)։ Այս ա մե նը վկա յում է, որ ան կու սակ-
ցա կան դար ձած Նժ դե հը Դաշ նակ ցութ յան 
կող մից վե րար ժե քա վոր վում էր։ 

1993թ., Ե րևա նում, Հ. Յ. Դ. «Դե պի Եր-
կիր» մա տե նա շա րով լույս տե սավ Նժ դե հի 
«Խորհր դա ծութ յուն նե րը» ո րում ներ կա յաց-
ված են նրա՝ սո վե տա կան բան տախ ցե րում 
գրած մտա ծում ներն ու խո հե րը, ին չի գո յութ-
յան մա սին (իբ րև ձե ռա գիր) դե ռևս վկա յել է 
Նժ դե հի բան տա կից Դևեջ յա նը։ 

1983թ. Նժ դե հի աճ յու նը, գե րեզ մա նի 
լու սան կա րի օգ նութ յամբ և Նժ դե հի հա րա-
զատ նե րից մե կի մի ջո ցով, Վ լա դի միր քա ղա-
քի գե րեզ մա նատ նից գաղտ նի տե ղա փոխ-
վում է Ե րևան։ Նույն տա րի, աճ յու նից մի 
նշխար ամ փոփ վում է Խուս տուփ լե ռան լան-
ջին՝ Կոզ նի կոչ ված աղբ յու րի մոտ, իսկ հիմ-
նա կան աճ յու նը, ցին կե արկ ղի մեջ մի քա նի 
տա րի պա հե լուց հե տո, 1987թ. հանգր վա-
նում է Գ լա ձո րի Ս պի տա կա վոր վան քի բա-
կում41։ 

Իր մա հից տաս նամ յակ ներ անց միայն՝ 
1992թ. մար տի 30-ին, Նժ դե հը ՀՀ դա տա խա-
զութ յան կող մից ար դա րաց վեց, ին չի կա րի-
քը եր բևէ չու ներ։ 

Ծա նո թագ րութ յուն ներ

* Գ. Նժ դե հի ծննդյան տա րեթ վի և ամ սաթ-
վի հար ցում հե տևել ենք նրա կեն սա-
գիր ներ Ա վո յին և Օ. Զար մու նուն, ո րոնք 
նշում են 1886թ. հուն վար 1-ը։ Տե՛ս Ա վո, 
«Նժ դեհ», էջ 19։ Ար տա վազդ (Օ. Զար մու-
նի), «Զոր. Գ. Նժ դեհ - Մար դը և Մար տի-
կը». Ազ գա յին գի տակ ցութ յուն, Ե րևան, 
2008թ., էջ 224։ 

1. Կ. Գևորգ յան, «Ա մե նուն տա րե գիր քը», 
Բեյ րութ, 1962թ., էջ 158, 162-163։ 

2. Ա վո, «Նժ դեհ», էջ 67։ 
3. Մենք չենք անդ րա դառ նա Ս յու նի քի 

կռիվ նե րի ման րա մաս նե րին. դրանք 
հան գա մա նա լից շա րադր ված են Վար-
դան Գևորգ յա նի «Լեռ նա հա յաս տա նի 
հե րո սա մար տը (1919-1921)», Գ. Նժ դե հի 
«Իմ պա տաս խա նը» գրքե րում և վեր ջի-
նիս՝ Բոս տո նի «Հայ րե նիք» ամ սագ րում 
1923֊1925թթ. լույս տե սած հոդ վա ծա-
շա րում։ Կար ծում ենք, որ ճշմա րիտ չա-
փա նիշ նե րով ա ռաջ նորդ վող պատ մա-
գի տութ յու նը դեռ կվե րար ժե քա վո րի 
Ս յու նի քի հե րո սա մար տը՝ տա լով նրա 
ար ժա նի գնա հա տա կանն ու տե ղը ոչ 
միայն 20-րդ դա րի, այ լև ողջ Հա յոց 
պատ մութ յան մեջ։ 

4. Գ. Նժ դեհ, «Իմ պա տաս խա նը», Սո ֆիա, 
1937թ., էջ 31։ 

5. Վ. Գևորգ յան, «Լեռ նա հա յաս տա նի հե րո-
սա մար տը», Բու խա րեստ, 1923թ., էջ 51։ 

6. «Ար նոտ գիրք», Գո րիս, 1921թ., էջ 33-34։ 
 Դա վիթ բեկ յան Ուխ տե րի օ րի նա կով էր, 

որ Նժ դե հը հե տա գա յում հիմ նադ րեց Ցե-
ղակ րոն Ուխ տե րը։ 

7. Գ. Նժ դեհ, «Ինք նա կեն սագ րութ յուն»։ 
8. Վ. Գևորգ յան, նշվ. աշխ., էջ 114-115։ 
9. Ա վո, «Նժ դեհ», էջ 210։ 
10. Վ. Գևորգ յան, նշվ. աշխ., էջ 160։ 
11. Եր բեմն կար ճամ տո րեն պնդվում է, թե 

ա ռանց Նժ դե հի վա րած կռիվ նե րի էլ 
Խորհ. Ռու սաս տա նը Զան գե զու րը կթող-
ներ Հա յաս տա նին, քան զի, հա կա ռակ 
դեպ քում, Նժ դե հի հե ռա նա լուց հե տո, 
այն կա րող էր կցել Ադր բե ջա նին։ Ըստ 
մեզ, ե թե 1921թ. մար տի ռուս-թուր քա-
կան պայ մա նագ րի նա խօր յա կին Զան-
գե զու րում լի նեին ոչ թե Նժ դե հի մի խումբ 
ուխտ յալ նե րը, այլ՝ Կա րա բե քի րի զոր քը 
(և այդ դեպ քում ոչ միայն շատ գյու ղեր 
թուր քաբ նակ կլի նեին, այլ՝ մնա ցած ներն 

էլ՝ հա յա թափ), միան շա նակ կա րե լի է 
պնդել, որ Ռու սաս տա նը Ս յու նի քը կար-
ժա նաց ներ Նա խի ջևա նի ու Ղա րա բա ղի 
ճա կա տագ րին։ Ա վե լին, Ս յու նի քը Ադր բե-
ջա նին թող նե լուց հե տո, արդ յոք Խորհր-
դա յին Ռու սաս տա նը հե տա գա յում կհան-
դուր ժեր Հա յաս տա նի՝ իբ րև ա ռան ձին 
խորհր դա յին հան րա պե տութ յան գո յութ-
յու նը, թե՞ այն կտար րա լու ծեր Վ րաս տա-
նի և Ադր բե ջա նի մեջ։ 

12. Ի դեպ, Նժ դե հը ե ղել է Փետր վար յան 
ապս տամ բութ յան նա խա ձեռ նող նե րից 
և ինքն է տվել «Հայ րե նի քի փրկութ յան 
կո մի տե» ան վա նու մը (տես Խմ բա պետ 
Մար տի րոս Աբ րա համ յան, «Իմ հի շե լի 
հու շե րը», Թեհ րան, 1978թ., էջ 28-30)։ 

13. Դա տը հա րուց վել է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
վար չա պետ Սի մոն Վ րաց յա նի և մի շարք 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի կող մից։ 
Դա տը սկսվել է 1921թ. հու լի սի 24-ին, իսկ 
դա տավ ճիռն ար ձակ վել է նույն թվա կա-
նի սեպ տեմ բե րի 29-ին։ Սույն դա տա կան 
գոր ծը կազ մում է 487 էջ և պահ վում է Հ. 
Յ. Դ. Բոս տո նի կենտ րո նա կան ար խի-
վում (թիվ 1611-28)։ Դա տի մա սին հպան-
ցի կո րեն հի շում է նաև հայտ նի դաշ նակ-
ցա կան գոր ծիչ Անդ րե Ա մուր յա նը (Ա վո, 
«Նժ դեհ», էջ 444-445)։ 

14. Հ. Յ. Դ. Կենտ րո նա կան ար խիվ, գործ 
1611-28, էջ 108-162, 213 230։ Տե՛ս նաև՝ 
«Նորք» հան դես, Ե րևան, 1923թ., թիվ 3, 
էջ 328-363։ 

15. Հ. Յ. Դ. Կենտ րո նա կան ար խիվ, գործ 
1611-28, էջ 375-378։ Տե՛ս նաև՝ «Նոր Աշ-
խարհ» ամ սա գիր, Թիֆ լիս, 1922թ., թիվ 
3, էջ 138-141։ 

16. ՀՀ ԱԱՆ ար խիվ, ԿԳՖ, գործ 11278, հտ. 3։ 
17. 1919թ. դեկ տեմ բե րին, Ե րևա նում, Նժ դե-

հին աղ ջիկ է ծնվել՝ Գո հար Մե լիք- Դա դա-
յա նից։ Ե րե խա յի ծննդի մա սին Նժ դեհն 
ի մա ցել է Զան գե զու րում ե ղած ժա մա նակ 
և, հա վա նա բար, նրան չի տե սել։ Այդ են 
վկա յում նաև ե րե խա յի ոչ հայ կա կան 
ա նու նը և մոր ազ գա նու նով գրվե լը՝ Լի-
լիա Մե լիք- Դա դա յան։ 

18. Նժ դե հը կար դա ցել է ձե ռա գի րը և հա վա-
նութ յուն տվել (Ա վո, «Նժ դեհ», էջ 452)։ 

19. Բու խա րես տում, Հով հան նես Քա ջազ-
նու նու հետ, կարճ ժա մա նակ բնակ վել 
են Սար գիս Ա րա րատ յա նի (ՀՀ օ րոք՝ ֆի-
նանս նե րի նա խա րար, հե տա գա յում հե-
ռա ցավ Հ. Յ. Դ. -ից) բնա կա րա նում և 
ե րե քով բազ միցս քննար կել Քա ջազ նու-
նու «Հ. Յ. Դաշ նակ ցութ յու նը ա նե լիք չու-
նի այ լևս» հայտ նի աշ խա տութ յու նը՝ մին-
չև հրա տա րակ վե լը։ Մաս նա վո րա պես 
Նժ դե հը, ա մե նից ա ռաջ, ճիշտ էր հա մա-
րում դնել Հ. Յ. Դ. պա տաս խա նատ վութ-
յա՛ն հար ցը, այլ ո՛չ ինք նա լու ծար ման, 
ինչ պես գտնում էր Քա ջազ նու նին (ՀՀ 
ԱԱՆ ար խիվ, ԿԳՖ, գործ 11278, հտ. 2)։ 

20. «Նոր Ար շա լույս», Բու խա րեստ, 1923թ., 
թիվ 10-11։ 

21. Ու շագ րավ է «Նոր Ա րաքս» թեր թում 
Նժ դե հի «Բաց նա մակ Մայքլ Առ լե նին» 
հոդ վա ծա շա րը («Նոր Ա րաքս», Սո ֆիա, 
1930թ., թիվ 11, 12, 15-18)։ 

22. ՀՀ ԱԱՆ ար խիվ, ԿԳՖ, գործ 11278, հտ. 2։ 
23. Նույ նը, հտ. 3։ 
24. Նժ դե հը թեև խիստ բա ցա սա բար էր վե-

րա բեր վում Ղևոնդ ար քեպս. Դուր յա նի 
ան ձին, սա կայն գտնում էր նաև, որ այդ 
սպա նութ յու նը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
ԱՄՆ-ում Թուր քիա յի դես պան Մուխ տար-
բե յին՝ թաքն վե լու և փրկվե լու ի րեն սպաս-
վող հար վա ծից։ Ըստ Նժ դե հի, Դուր յա նի 
սպա նութ յու նը կազ մա կերպ ված է ե ղել 
ան մի ջա կա նո րեն Ռու բեն Տեր- Մի նաս յա-
նի կող մից։ Տեր- Մի նաս յանն ու մի խումբ 
Դաշ նակ ցա կան ղե կա վար ներ փոր ձում 
էին մտե րիմ հա րա բե րութ յուն ներ հաս-
տա տել Թուր քիա յի հետ, և որ պես զի 
կանխ վեր Մուխ տար-բե յի սպա նութ յու-
նը (ին չը կսրեր հա րա բե րութ յուն նե րը 
թուր քե րի հետ), Ռու բե նի ան մի ջա կան 
հրա հան գով ի րա կա նաց վեց (մի գու ցե 
ա րա գաց վե՞ց֊ Մ. Լ. ) Դուր յա նի սպա-
նութ յու նը։ Ս պա նութ յան շուրջ մեծ աղ-
մուկ բարձ րա ցավ։ Դա ազ դան շան հան-
դի սա ցավ Մուխ տար-բե յին՝ ա մե րիկ յան 
կա ռա վա րութ յան մոտ բարձ րաց նե լու իր 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման հար ցը և 
խույս տա լու հայ վրի ժա ռու բազ կի հար-
վա ծից (ԱԱՆ ար խիվ, գործ 11278, հտ. 3)։ 

25. Ռ. Մար տի րոս յան, «Դաշ նակ ցութ յան 
հա կա ժո ղովր դա կան գոր ծու նեութ յու-

նը 2-րդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
տա րի նե րին», էջ 48-49։ 

26. Պի տի ա սել, որ Նժ դե հի պես ան հա տա-
կա նութ յուն նե րը կու սակ ցա կան կյան քի 
մար դիկ չեն։ Ն րա նման հե ղի նա կութ յու-
նը կա րող էր լի նել միայն հա մազ գա յին 
ա ռաջ նորդ։ Սա Նժ դե հի և Հ. Յ. Դ. ղե-
կա վա րութ յան հա կադ րութ յան հո գե բա-
նա կան պատ ճառ նե րից է։ Տա րա ծում է 
գտել այն կար ծի քը, թե Նժ դե հի հե ռա ցու-
մը Հ. Յ. Դ. -ից կապ ված է Ցե ղակ րո նութ-
յան հետ, ին չը, մեր կար ծի քով, մա սամբ է 
ճիշտ։ 

 Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո, 
տա րագ րութ յան մեջ ե ղած ժա մա նակ, 
Նժ դե հը, մին չև 1932թ., իր հրա պա րա-
կում նե րում, ե լույթ նե րում եր բևէ հան դես 
չի ե կել որ պես Դաշ նակ ցութ յան շե փո րա-
հար, այլ՝ ար ծար ծել է հա մա հայ կա կան, 
հա մա գա ղու թա յին խնդիր ներ։ Ցե ղակ-
րոն շարժ ման ծա վալ ման նա խա շե մին 
նա սկսում է իր գոր ծե րում պան ծաց նել 
Դաշ նակ ցութ յան՝ փա ռա բա նութ յան ար-
ժա նի է ջե րը և խո սել դաշ նակ ցա կա նութ-
յան (ի մա՛ ճշմա րիտ Դաշ նակ ցա կա նի 
գա ղա փա րա խո սութ յան, բա րո յա կա նի) 
մա սին։ Նժ դե հը հաս կա նում էր, որ Ցե-
ղակ րոն շար ժու մը կա րող է հա ջո ղութ-
յուն ու նե նալ միայն ա մուր և հա մա հայ-
կա կան կա ռույ ցի մի ջո ցով, իսկ Հ. Յ. Դ. 
֊ն՝ իբ րև այն ժա մա նակ վա սփյուռքա հայ 
ա մե նաազ դե ցիկ կազ մա կեր պութ յու նը, 
կա րող էր լի նել այդ պի սին։ Եվ Նժ դե հը 
փոր ձեց գոր ծը գլուխ բե րել կու սակ ցութ-
յան մի ջո ցով, ո րի հա մար նախ անհ րա-
ժեշտ էր այն վե րա կա ռու ցել՝ տալ նրան 
նոր գա ղա փա րա խո սութ յուն և ու նե նալ 
դրան հա մա պա տաս խան ղե կա վա րութ-
յուն։ 

 Իր կող մից, Հ. Յ. Դ. գոր ծող բյու րոն հան-
դուր ժեց Նժ դե հին քա րո զել Ցե ղակ րո-
նութ յու նը ԱՄՆ-ում՝ այն տե ղի կու սակ ցա-
կան կա ռույց նե րը վե րա կեն դա նաց նե լու 
հա մար։ Սա կայն, Նժ դե հի անձ նա կան հե-
ղի նա կութ յան բարձ րաց մա նը զու գա հեռ, 
խո րա ցավ ներ կու սակ ցա կան հա կա-
մար տութ յու նը Նժ դե հի և բյու րո յա պետ 
Ռու բե նի մի ջև, ո րի արդ յուն քը ե ղավ 
Նժ դե հի հե ռա ցու մը կու սակ ցութ յու նից։ 
Պա տա հա կան չէ, որ իր վեր ջին դա տա-
կան քննութ յան ժա մա նակ նա հայ տա-
րա րել է, թե կու սակ ցութ յու նից հե ռա ցել 
է Ռու բե նի հետ անձ նա կան թշնա մութ յան 
հան գա ման քի բե րու մով (այս մա սին տես 
նաև Նժ դե հի «Մատ նութ յո՞ւն, թե՞ պրո վո-
կա ցիա» գրութ յու նը. «Ռազ միկ», Սո ֆիա, 
1938թ., թիվ 59)։ Փաս տո րեն, այդ հե ռա-
ցու մը պայ մա նա վոր ված է Նժ դեհ- Ռու բեն 
պայ քա րով, պայ քար կու սակ ցութ յան լի-
նե լիք քա ղա քա կան գծի, գա ղա փա րա-
խո սութ յան, ո րով և՝ ղե կա վա րութ յան 
հա մար։ Իսկ դա Ցե ղակ րո նութ յան հետ 
կապ ված է այն քա նով, որ քա նով այդ ուս-
մուն քի հե ղի նա կը Նժ դեհն էր։ 

 Ի դեպ, 1935թ. Ռ. Դար բին յա նին գրած 
նա մա կում Ռու բե նը, ա ռանց շատ թե քիչ 
լուրջ հիմ նա վո րում նե րի, Ցե ղակ րո նութ-
յու նը հա մա րում էր վտան գա վոր, իսկ 
նրա գա ղա փա րը՝ ան հե թեթ (տես «Հայ-
րե նիք» ամ սա գիր, Բոս տոն, 1963թ., թիվ 
11, էջ 24)։ 

27. Նժ դե հը հե ղի նակ է նաև «Դաշ նակ ցութ-
յան պան թեո նը» վեր նագ րով փոք րիկ 
գրքույ կի, ո րը տպագր վել է 1917թ., Ա լեք-
սանդ րա պո լում, ինչ պես նաև՝ Շե րա-
մի հետ, իբ րև նվեր հայ զին վոր նե րին, 
պատ րաս տել է «Զին վո րա կան մար զանք 
և կա նո նադ րութ յուն», ո րը տպագր վել է 
1918թ., Ե րևա նում։ 

28. «Հերկ», Բու խա րեստ, 1938թ., թիվ 9, էջ 
5-6։ 

29. ՀՀ ԱԱՆ ար խիվ, ԿԳՖ, գործ 11278, հտ. 2։ 
30. Տես Դ րո յի նա մա կը Ս. Վ րաց յա նին (15 

օ գոս տոս 1939թ., Բու խա րեստ), ո րի 
բնօ րի նա կը պահ վում է Հ. Յ. Դ. Բոս տո-
նի կենտ րո նա կան ար խի վում («Բան բեր 
Հա յաս տա նի ար խիվ նե րի», Եր. 2006թ., 
թիվ 1)։ 

31. Ն ման մտայ նութ յան դեմն առ նե լու 
հա մար, դեռ 1934թ., Բեռ լի նի գեր մա-
նա-հայ կա կան ըն կե րութ յու նը (նա խա-
գահ՝ Պաուլ Ռոհր բախ, փոխ նա խա-
գահ՝ Ար տա շես Ա բեղ յան) Պոտս դա մում 
գեր մա նե րե նով հրա տա րա կեց «Հայ-
կա կա նութ յուն - Ա րիա կա նութ յուն» ու-
սում նա սի րու թյու նը։ Այն, ի տա լե րեն 

թարգ մա նութ յամբ, 1939թ. լույս տե սավ 
Հ ռո մում։ 

 Ու սում նա սի րութ յու նը, ո րում մի շարք հե-
ղի նա կա վոր (հիմ նա կա նում՝ գեր մա նա-
ցի) գիտ նա կան ներ ու հան րա յին գոր ծիչ-
ներ հիմ նա վո րում էին հա յե րի ա րիա կան 
ծա գու մը, ինչ պես ե րևում է, ա ռանձ նա կի 
ազ դե ցութ յուն չի ու նե ցել նա ցիստ տե-
սա բան նե րի կար ծի քի վրա, այ լա պես, 
Երկ րորդ աշ խար հա մար տի սկզբին այդ 
խնդի րը վերս տին չէր ար ծարծ վի։ 

 Գր քի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը լույս է 
տե սել 2001 թվա կա նին, Ե րևա նում։ 

32. Պետք է ա սել, որ Նժ դե հի ու Դ րո յի մի-
ջև տա րա ձայ նութ յուն ներ ե ղել են նաև 
մինչ այդ։ Դեռ 1920թ., Գո րի սի պատ մա-
կան ժո ղո վում, ուր վճռվում էր Կար միր 
բա նա կի ներ խուժ ման դեմն առ նե լու 
հար ցը, և ժո ղո վա կան նե րը, հա կա ռակ 
Նժ դե հի կռվե լու կո չե րին, ո րո շե ցին դի-
մադ րութ յուն ցույց չտալ, Դ րոն խիստ 
քննա դատ վեց Նժ դե հի կող մից՝ բռնած 
կրա վո րա կան դիր քի հա մար (Ա վո, «Նժ-
դեհ», էջ 490-491)։ Ն րանց մի ջև տա-
րա ձայ նութ յուն ներ կա յին նաև 1920թ. 
հուն վա րի Շուռ նու խի ար շա վան քի նպա-
տա կա հար մա րութ յան շուրջ (հե տա-
գան ցույց տվեց, որ տե ղին էին Նժ դե հի 
նա խազ գու շա ցում նե րը)։ Դ րոն գոր ծուն 
մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ Բուլ ղա րիա յի 
կու սակ ցա կան կա ռույ ցում Նժ դե հի դիր-
քե րի թու լաց ման (մաս նա վո րա պես, Հ. 
Յ. Դ. -ից Հայկ Ա սատր յա նի հե ռաց ման) 
գոր ծում՝ այդ ժա մա նակ լի նե լով Բ յու րո յի 
ներ կա յա ցու ցի չը Բալ կան նե րում։ Ն րանց 
մի ջև ե ղել են նաև անձ նա կան բնույ թի 
ընդ հա րում ներ (օ րի նակ՝ տե՛ս Ե ղի շե Իշ-
խան յան, «Լեռ նա յին Ղա րա բաղ. 1917-
1920», Ե րևան, 1999թ., էջ 681)։ 

33. Գ. Նժ դեհ, «Ինք նա կեն սագ րութ յուն»։ 
34. Գ. Նժ դեհ, «Խորհր դա ծութ յուն ներ», 

Ե րևան, 1993թ., էջ 14-15։ 
35. Կա րո Գևորգ յա նը գրում է, որ Բուլ ղա-

րիա յի նրա զա վա կը ե ղել է որ դե գիր (Կ. 
Գևորգ յան, «Ա մե նուն տա րե գիր քը», Բեյ-
րութ, 1958թ., էջ 160)։ Նույնն է հա ղոր-
դում Օ նիկ Զար մու նին (Օ նիկ Փա նիկ յան, 
«Լու սա բա նութ յուն», Ե րևան, 2006թ., էջ 
112)։ 

 Իր հու շե րում Հովհ. Դևեջ յա նը բե րում է 
Նժ դե հի զա վա կի ա նու նը՝ Սու քիաս Վ րեժ 
(տես Ար մեն Սևան, «Բան տարկ յա լի մը 
հու շե րը», Բո ւե նոս Այ րես, 1970թ., էջ 
72)։ Հա վա նա բար, ծնուն դի ա նու նը Սու-
քիաս է, Նժ դե հը կնքել է նաև Վ րեժ։ Նույն 
Դևեջ յա նը հի շում է, որ Նժ դե հի՝ բան-
տում գրված ձե ռագ րե րից մե կը, մի քա նի 
տասն յակ էջ, նվիր ված էր իր զա վա կին և 
կրում էր «Իմ ող բեր գութ յունս՝ զա վակս» 
վեր նա գի րը (նույ նը, էջ 101)։ Կի նը (ծնվ. 
1902թ. ) տա ռա պեց սրտի հի վան դութ-
յամբ և 1958թ. մե ռավ հի վան դա նո ցում, 
ան տեր։ Իսկ զա վա կը (ծնվ. 1936թ. ), որ 
նույն պես ծանր կյանք է ու նե ցել, մա հա-
ցել է Բուլ ղա րիա յում, 1997թ.։ 

36. Նժ դե հի և Դևեջ յա նի հա րա բե րութ-
յուն նե րը, մին չև բան տում հան դի պե լը, 
կազ մա կեր պա կան ներ քին տա րա կար-
ծութ յուն նե րի հե տևան քով, խիստ ան-
բաղ ձա լի վի ճա կի մեջ էին։ 1948թ., Վ լա-
դի մի րի բան տում հան դի պե լով (թեև մինչ 
այդ Ե րևա նի բան տում ե ղել են հա րևան 
խցիկ նե րում, բայց ա ռիթ չեն ու նե ցել 
տեսն վե լու), ընդ հա նուր տա ռա պան քի 
թե լադ րու մով, հաշտ վել են։ Մին չև 1954թ. 
հոկ տեմ բե րը ե ղել են միա սին ու այ լևս 
չեն տեսն վել։ 1955թ., ընդ հա նուր ներ ման 
շնոր հիվ, Դևեջ յա նը բան տից ա զատ վել է 
և 15 տա րի հե տո, Ար մեն Սևան գրա կան 
ծած կա նու նով, գրել իր հայտ նի հու շե րը 
Նժ դե հի բան տա յին կյան քի մա սին։ 

37. Ար մեն Սևան, «Բան տարկ յա լի մը հու շե-
րը», Բո ւե նոս Այ րես, 1970թ., էջ 107։ 

38. «Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թերթ, 
Ե րևան, 1993թ., թիվ 34։ «Եր կիր» օ րա-
թերթ, Ե րևան, 1992թ., 31 դեկ տեմ բե րի։ 

39. Ար մեն Սևան, «Բան տարկ յա լի մը հու շե-
րը», էջ 133։ Էջ 134-ում զե տեղ ված է Վ լա-
դի մի րում Նժ դե հի գե րեզ մա նի լու սան կա-
րը։ 

40. Կ. Գևորգ յան, «Ա մե նուն տա րե գիր քը», 
1964թ., էջ 577։ 

41. Վ. Ա ռա քել յան, «Նժ դեհ», Ե րևան, 1989թ., 
էջ 72։ Ա. Բու նիաթ յան, «Նժ դե հի վե րա-
դար ձը», Ե րևան, 1999 թ. :
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Գ ա րե գին Նժ դե հի կեն սա գիր նե րի ու-
շադ րու թիւ նից մին չև 2002 թ. դուրս 
էին մնա ցել 1910-1919 թթ. Այսր կով-

կա սի հայ կա կան պար բե րա կան մա մու լում 
(«Ըն կեր», «Խա թա բա լա», «Հո րի զոն», «Պա-
տա նի» ( Թիֆ լիս), «Ա րեգ» ( Բա քու), «Աշ խա-
տանք», «Զանգ» (Ե րևան), «Ժայռ» (Ա լեք-
սանդ րա պոլ, այժմ՝ Գիւմ րի) և այլ թեր թե րում 
տպագ րո ւած նրա գրա կան գոր ծե րը, ո րոնց 
մի նշա նա կա լի մա սը ա ռան ձին գրքոյ կով 
ա ռա ջին ան գամ հրա տա րա կո ւել են 2003 
թ. ( Գա րե գին Նժ դեհ, Գ րա կան եր կեր, կազ-
մող՝ Բախ տիար Յո վա կի մեան, խմբա գիր՝ 
Ռ. Համ բար ձու մեան, Ե րևան, 2003 թ., 96 
էջ): Գր քում զե տե ղո ւած էին Այսր կով կա սի 
1910-1919 թթ. մա մու լում Գա րե գին Նժ դե հի 
հրա տա րա կած չա փա ծոյ ու ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թիւն նե րը, ա սոյթ նե րը, է պիգ րամ ներ 
և այլ բնոյ թի գոր ծեր, ինչ պէս նաև ՀՀ Ե ղի շէ 
Չա րեն ցի ա նո ւան գրա կա նու թեան և ա րո-
ւես տի թան գա րա նում պա հո ւող ան տիպ 
չորս ար ձակ բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը, ո րոնք 
պա հոց նե րից յայտ նա բե րել էր թա տե րա գէտ 
Բախ տիար Յո վա կի մեա նը: Սոյն ժո ղո վա ծո-
յին յա ւե լում եմ նաև Վե նե տի կի Ս. Ղա զար 
կղզու վան քում պա հո ւող նրա ա ւե լի քան 
քա ռա սուն նո րա յայտ գոր ծե րը, ո րոնց բնագ-
րից գրե թէ չտար բե րո ւող լուսա պատ ճէն նե-
րը 2011 թ. սկզբին Մ խի թա րեան միա բա-
նու թեան ան դամ հայր Վա հան ծայ րա գոյն 
վար դա պետ Օ հա նեա նը տրա մադ րեց ինձ, 
ո րը յանձ նե ցի ՀՀ պե տա կան դի ւա նա տուն և 
նշո ւած թան գա րան: Սոյն հա տո րեա կը, նե-
րա ռե լով նաև Վե նե տի կի Ս. Ղա զար կղզում 
պա հո ւող նո րա յայտ գոր ծե րը, դառ նում է 
1903-1919 թթ. Գա րե գին Նժ դե հի գրած ար-
ձակ և չա փա ծոյ քեր թո ւած նե րի ա մե նաամ-
բող ջա կան ժո ղո վա ծոն:

Գա րե գին ՏԷր Յա րու թիւ նեա նի Նժ դեհ 
ծած կա նու նով ա ռա ջին ստո րագ րու թիւ նը 
հան դի պում է 1903 թ. գրած իր ո տա նա ւոր-
նե րում: «Դար դու նի» գրա կան ծած կա նու նը 
նա ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծում է 1907 թո-
ւա կա նի յու լի սին Սո ֆիա յից մօրն ու եղ բօ-
րը գրած նա մա կում. «Սի րե լի՛ մայր, որ քա՜ն 
ու րախ եմ, որ դու ինձ այս քան տխուր ու 
տրտում ես ծնել: Ինձ կնքած քա հա նան շատ 
է սխա լո ւել, որ ա նունս «Դար դու նի» չի դրել»: 

ԱՉՔԵՐԷԴ
Կուզեմ ըլլալ անտարբեր, սակայն կապ մէ անծանօթ, 
Սիրտս կայրէ՛, կը դիւթէ, մենակութեան մէջ անծայր, 
Կը տառապիմ, կը տգնիմ, սուզիմ անդունդն երազի, 
Բայց ափսո՛ս որ հոն ալ միշտ չորցած տերևն կը շարժի... 

Րոպէն չանցած, խելայեղ խենթի մը պէս կայծակնանար
Կը որոնեմ, կը սուրամ, պատճառին մօտ լռակեաց, 
Որ սակայն միշտ անքթիթ հոգւոյն խորը կը կարդայ 
Ու կը թողու որ քալեմ մենակ ճամբան անապատ։ 

Որքան կիզիչ ու դժուար ըլլայ ուղին իմ կեանքի, 
Որքան փուշե՛ր ծլին հոն՝ քարերէն ոտքս արիւնի, 
Ես անտեսած տառապանք յառաջ, յառաջ կ’ընթանամ 
Եթէ երբեք դո՛ւն զոհես ակնարկ մը վառ աչքերէդ... 

Զոհաբերումն այս կարմիր, ըսէ, հուր է կը հասնիս
և կուզես որ կեանքս հատնի հեռուն խորշ մէ մխալէն, 
Արիւնին մէջ դժբաղդի կուզես որ սիրտդ հրճուի, 
Չ’երազելով թէ գուցէ անգութ մնալ քեզ կը խամրէ։ 

Անցնող օրերն այս գարնան, ինչո՞ւ կուզես որ ցրտեն 
և ինչո՞ւ թոռմի բողբոջն՝ անտէութիւնը կեանքի 
Կաթիլ մը սէր ձօնէ ինձ սրտէդ հպարտ հրավառ, 
Ու աչքերէդ, աչքերէդ նայուածք մ’ելաւ հրացայտ...։ 
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ԱՇՆԱՆ ԱԼԲՈՄԻՑ
Մեռնող բնութեան անապատ կրծքին
Անվերջ, յուսահատ աշունն է լալիս... 
Քամին է վայում տխուր, լալագին
Տերևն է դողում, ծաղիկն է մեռնում... 

Անկեանք, անարև իմ հիւանդ կրծքին, 
Անվերջ, յուսահատ տխրութիւնն է լալիս... 
Ախ, յոյզերս են մարում, երազներս մեռնում. 
Աշո՜ւն, ցուրտ աշուն է և իմ հոգում... 

1911 Թ. 

ԷԼ ԻՆՁ ՄԻ՛ ԱՍԷՔ
էլ ինձ մի՛ ասէք՝ «Մերն է ապագան», 
֊ Այդ անյոյս խօսքերն էլ ինձ մի՛ կրկնէք... 
Չարին էր անցեալը, Չարին ապագան. 
էլ չեմ հաւատում, էլ ինձ մի՛ ասէք... 

էլ ինձ մի՛ ասէք՝ «Մերն է յաղթութիւն», 
Այդ խաչւած խօսքերն էլ ինձ մի՛ կրկնէք. 
Խաւարն է յաղթել, յաղթել է լոյսին. 
էլ չեմ հաւատում, էլ ինձ մի՛ ասէք։ 

Էլ ինձ մի՛ ասէք, էլ ինձ մի՛ խնդրէք 
Կանաչ յուսաբեր վառ գարուն երգել, 
Գարուն չի՜ գալիս, էլ մի՛ սպասէք, 
Ձմե՜ռը, մահաբեր ձմեռն է յաղթել... 

1911 Թ. 

ՔԵԶԻ ՀԱՄԱՐ
Հեռու՜ հայրենի փլած օճախէն, 
Հեռու՜ իմ ազիզ մօրկանս ծոցէն 
Այսօր լուռ նստած անտէր տան մը մէջ 
Յուզիչ յուշերով կ’ընեմ ել և էջ։ 

Իմ թախծոտ հոգին քեզի կարօտցած՝ 
Հայրենի երկիրս իսպառ որբացած, 
Արիւն արցունքիս, կայլակն մահաբեր, 
Աչքերս է բռներ, հագեր եմ սևեր...։ 

Նոր երգս վշտոտ, ցաւոտ հոգիիս 
Մրմունջն է տխուր որ չունի Մասիս... 
Չեմ կրնար երգեր արիւնէն անդին, 
Աշխարհն գեղեցիկ, երազներն անգին...։ 

Քնարս անզօր զուլում երկունքէն, 
Երբ աշխարհ եկաւ, լացէն արիւնէն 
Ուրիշ բան երբէք, չի կրցաւ տեսնել, 
և կուզէ երգել քու ցաւդ անել։ 

Վերան աշխարհի ես անբաղդ զաւակ 
ժպիտս վշտին ու կեանքս համակ 
Շաղած արցունքիս, ընկերն իմ լացի, 
Ու սիրտս ղարիպ քեզ կը կարօտի...։ 
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1906 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին Սո ֆիա յի սպա-
յա կան ու սում նա րա նից մօ րը և Լ ևոն եղ բօ րը 
գրած նա մա կում նա յայտ նում է. «Շու տով 
լոյս պի տի տես նեն իմ բա նաս տեղ ծու թիւն նե-
րը, թո ւով 70, ո րոնց մի մա սը գրել եմ Սո ֆիա-
յի ա զատ մթնո լոր տում»: Ն շո ւած շրջա նում 
Գա րե գին Նժ դե հի գրած ար ձակ քեր թո ւած-
նե րից եր կու սը պահ պա նո ւել են մօ րը և 
եղ բօ րը, ինչ պէս նաև հարս նա ցու Է փե միա-
յին գրած ան թո ւա կիր նա մակ նե րում: Քա-
նի որ դրանց բնագ րե րը դա տաքնն չա կան 
մար մին նե րը բռնագ րա ւել էին, դա տա կան 
գոր ծում մնա ցել են միայն ռու սե րէն թարգ-
մա նու թիւն նե րը, ո րոնք 2002թ. հա յե րէ նի է 
վե րա ծել Նժ դե հի քրոջ թոռ Ար մէն Բա բա յեա-
նը՝ հե ղի նա կի ո ճին բա ւա կան մօտ: Այսր-
կով կա սի մա մու լում Գա րե գին Նժ դե հի՝ Գ. Դ., 
Գ., Գար. Դար դու նի, Գ. և Գար. Նժ դեհ ստո-
րագ րու թիւն նե րով տպագ րո ւած չա փա ծոյ և 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թիւն նե րի և գրա կան 
այլ գոր ծե րի ընդ հա նուր քա նակն անց նում 
է յի սու նից: Քա նի որ նրա մի քա նի ար ձակ 
քեր թո ւած նե րը ո րոշ փո փո խու թիւն նե րով 
վե րատ պո ւել են, դա թա տե րա գէտ Բ. Յո վա-
կի մեա նին օգ նել է պար զե լու նաև Գ. Նժ դե հի 
Studiosus (Jtudiosus) ծած կա նու նը (նա այդ-
պէս է ստո րագ րել «Խա թա բա լայ»ի 1911 թ. 
հա մար նե րում տպագ րո ւած մի քա նի ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներն ու ա սոյթ նե րը և մի 
է պիգ րա մը):

Գա րե գին Նժ դե հը չա փա ծոյ և ար ձակ 
քեր թո ւած նե րից բա ցի գրել է նաև ձօ ներ, 
մա հա խօ սա կան ներ և այլ բնոյ թի գոր ծեր: 
Ն րա ար ձակ բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը, օ րի-
նակ՝ մօ րը նո ւի րած սքան չե լի գոր ծը, «Մի-
նիա տիւր», «Հով ւի սէ րը», «Մեռ նող սրտի 

ՌԱՖԱՅԵԼ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ

հատված համանուն 
ժողովածուի 
«Մուտք»-ից

հե քիա թը», «Կա մա ւոր զոյ գը», «Յուզ ւած ծո-
վը», նաև ա զա տա մար տի հե րոս նե րին նո ւի-
րած գե ղօն նե րը. ան տա րա կոյս, հա յոց գրա-
կա նու թեան այդ տե սա կի ըն տիր գոր ծե րից 
են՝ ար ժա նի յա տուկ ու սում նա սի րու թեան: 
Նո րա յայտ ձե ռա գիր այն գոր ծե րը, ո րոնց 
մէջ ա նըն թեռ նե լի բա ռեր կան, հայր Վա հան 
Օ հա նեա նի օգ նու թեամբ վե րա կանգ նել եմ 
ըստ բո վան դա կու թեան, դրել ան կիւ նա ւոր 
փա կագ ծե րի մէջ, իսկ չպար զո ւած նե րը փա-
կագ ծե րում նշել եմ բազ մա կէ տե րով: Անն շան 
մի ջամ տու թեամբ պահ պա նել եմ նրա ո ճը, 
ուղ ղագ րու թիւ նը, ո րը եր բեմն միա տե սակ 
չէ, պահ պա նել եմ նրա ո ճը, ուղ ղագ րու թիւ-
նը, ո րը եր բեմն միա տե սակ չէ: Օ րի նակ՝ այդ 
ո տա նա ւոր նե րում Գ. Նժ դե հը դժբախտ բա-
ռը գրել է դժբաղդ, ճամ փոր դը՝ ճամ բորդ, 
օ ջա խը՝ օ ճաղ, ճամ փան՝ ճամ բայ, լպրծու-
նը՝ լպրձուն, թար թի չը՝ թար թիճ, թրթռա լը՝ 
թռթռալ, դժոխ քը՝ դժողք, մա հա սար սու ռը՝ 
մա հա սառ սուր, յաս մի կը՝ յայս միկ, թնդա-
նօթ նե րը՝ թնթա նօթ ներ, քան դե լը՝ քան թել, 
յու շե րո վը՝ յոյ շե րով, խո ժո ռը՝ խո ժոր, հո գե-
վար քը՝ հո գևարք, ա ռա գաս տի նը՝ Ա րա գաս-
տի, զար հու րի քը՝ զա րուր հիք, խոս տա ցո ւա-
ծը՝ խօս տա ցո ւած, ձո ղի նը՝ ձօ ղին, կռթնա ծը՝ 
կրթնած, նշոյ լը՝ նշուլ, Աս տո ւած-ը և նւէր-ը 
եր բեմն գրում է ւ֊ով և  այլն, ինչ պէս իր ժա-
մա նակ էր ըն դու նո ւած: Յար մար նկա տե ցի 
ուղ ղագ րու թիւ նը թող նել նոյ նը:

Նիւ թե րը հիմ նա կա նում դա սա ւո րել եմ 
ըստ ժա մա նա կագ րա կան հեր թա կա նու-
թեան: Գր քի վեր ջում գրա կան գոր ծե րի ծա-
նօ թագ րու թիւն նե րի թո ւագ րու մը վե րա բե-
րում է իւ րա քան չիւր բա նաս տեղ ծու թեան 
հեր թա կան թո ւա հա մա րին:

Պէտք է ար ձա նագ րո ւի այն ի րո ղու թիւ-
նը, որ Գա րե գին Նժ դե հի գրա ւոր ամ բողջ 
ժա ռան գու թիւ նը, պատ մու թիւն և ի մաս տա-
սի րու թիւն-գա ղա փար լի նե լուց զատ, հա յոց 
ոս կէ դա րեան պատ միչ նե րի եր կե րի հան գոյն 
ան վե րա պա հօ րէն գե ղա րո ւես տա կան գրա-
կա նու թիւն է նաև: Մեր գրա կա նա գի տու-
թիւնն ու լե զո ւա բա նու թիւ նը այս բա ցար ձակ 
չու սում նա սի րո ւած խնդի րը պէտք է հիմ նա-
ւո րա պէս ու սում նա սի րի և Գա րե գին Նժ դե հի 
գե ղա րո ւես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թիւնն ու 
լե զո ւամ շա կոյ թը, իբ րև 20-րդ դ. հա յոց լե-
զո ւի և գրա կա նու թեան ե զա կի ու անն ման 
ե րևոյթ, մու ծի Հա յոց գրա կա նու թեան դա-
սագր քեր: Հար ցի հե տա զօ տա թիւ նը 
թող նե լով մաս նա գէտ֊գ րա կա նա-
գէտ նե րին, ար ձա նագ րեմ մի քա նի 
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ի րո ղու թիւն ներ:
ա. Գա րե գին Նժ դե հի գրա ւոր ամ-

բողջ ժա ռան գու թիւ նը, լի նե լով նրա 
հան ճա րի փայ լա տա կում նե րից մէ կը, իր 

պատ կե րա ւոր մտա ծո ղու թեամբ, ան կաս-
կած, գե ղա րո ւես տա կան գրա կա նու թիւն է: 
Ն րա ամ բողջ գրա ւոր խօս քը, որ պէս գե ղա-
րո ւես տա կան ար ժէք և մտա ծո ղու թիւն, հա-
յոց Ոս կե դա րեան տիե զե րա հունչ գրա կա-
նու թեան վե րած նուն դը, վե րա կանգ նումն ու 
շա րու նա կու թիւնն է 20֊րդ դա րում:

բ. Ինչ պէս յայտ նի է, հա յոց ժո ղովր դա-
կան բա նա հիւ սու թեան և գրա ւոր քեր թու-
թեան ա ռանձ նա յատ կու թիւն ները ու սում-
նա սի րե լու հա մար գրա կա նա գի տու թիւ նը 
հա յոց գրա կա նու թեան միա ւոր նե րը բա ժա-
նում է «սի րոյ մա սին», «հայ րե նի քի մա սին», 
«մայ րա կան սի րոյ մա սին», «պանդխ տու-
թեան մա սին» և այլ տե սակ նե րի: Գա րե գին 
Նժ դե հի գրա ւոր ժա ռան գու թիւ նը, ո րի հիմ-
նա կան մա սը ժո ղովր դին ազ գա յին գի տակ-
ցու թեամբ օժ տե լու, Հա յաս տա նի պե տա կա-
նու թիւ նը վե րա կանգ նե լու, բռնագ րաո ւած 
տա րածք նե րը ա զա տագ րե լու և հայ րե նա-
սի րու թեան մա սին են, ան կաս կած հայ գրա-
կա նու թեան մէջ նոր ուղ ղու թիւն սկզբնա-
ւո րող յոյժ ե զա կի ե րևոյթ է: Գ րա կան այդ 
ժա ռան գու թիւ նը, իբ րև 20-րդ դա րի հա յոց 
գրա կա նու թեան մի ինք նու րոյն և իւ րա յա-
տուկ տե սակ ու սում նա սի րե լու հա մար, նրա 
իսկ ստեղ ծած բա ռով ա ռա ջար կում եմ կո չել 
«հայ րե նա տի րա կան»:

գ. Իբ րև հա յոց գրա կա նու թեան մէջ գո-
յու թիւն ու նե ցող ա ռան ձին տե սակ, հայ-
րե նա տի րա կան գրա կա նու թիւ նը պէտք է 
ու նե նար և, բա րե բախ տա բար, ու նի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, ո րոն ցից ա ռա ջի նը Գա րե գին 
Նժ դե հի ա մե նամ տե րիմ ըն կեր և զի նա կից, 
20-րդ դա րի հա յոց ի մաս տա սի րու թեան մե-
ծա գոյն դէմք Հայկ Ա սատ րեանն է, ո րի գրո-
ւածք նե րը նոյն պէս ի րենց պատ կե րա ւոր 
մտա ծո ղու թեամբ և շնչով գե ղա րո ւես տա-
կան գրա կա նու թիւն են: Գա րե գին Նժ դե հի 
հիմ նադ րած գրա կան ուղ ղու թեա նը մօ տե-
ցող գոր ծեր կա րե լի է հա մա րել նաև Յով-
հան նէս Շի րա զի մա սի սեր գու թիւ նը, Պա րոյր 
Սևա կի «Ե ռա ձայն Պա տա րագ»-ից հա տո-
ւած ներ և «Ե ղի ցի լոյս» ժո ղո վա ծո յի քա ղա-
քա կան ա ռան ձին քեր թո ւածք ներ, նաև Յա-
կոբ Օ շա կա նի, Մու շեղ Իշ խա նի և մի քա նի 
այլ սփիւռ քա հայ գրող նե րի ո րոշ գոր ծե րը:

դ. Ար ձա նագ րեմ նաև, որ հա յոց նոր ժա-
մա նակ նե րի պատ մու թիւ նը չի կա րող վկա-
յա կո չել մէկ ու րիշ մե ծու թիւն, ո րի բա ռերն 
այդ քան բազ մա բո վան դակ, տա րո ղու նակ 
ու լից քա ւոր լի նէին, ինչ պէս Գա րե գին Նժ-
դե հի նը: Բե րեմ մի քա նի օ րի նակ. նա հա-
յոց ազ գա յին գա ղա փա րա բա նու թիւ նը ամ-
փո փել-խտաց րել է մի քա նի բա ռե րի մէջ՝ 
Ազգ, Հայ րե նիք, Ցե ղակ րօ նու թիւն- Տա րօ նա-
կա նու թիւն, Հայ րե նա տի րու թիւն: Ն րա վե-
րոն շեալ բա ռե րը պար փա կում են ամ բողջ 
ժա մա նա կաշր ջան ներ, փի լի սո փա յու թիւն, 
գոր ծե լա կեր պեր ու ծրա գիր: Ն րա բա ռե րը, 
ո ճե րը, պատ կե րա ւոր ան զու գա դիր մտա-
ծո ղու թիւ նը և ընդ հան րա պէս գրա ւոր խօս-
քը վսե մաց նում, զօ րաց նում ու պեր ճաց նում 
են մեր մայ րե նին ու ան պայ ման նաև՝ հա յոց 
գրա կա նա թիւ նը: Այբ բե նա կան յա ջոր դա-
կա նու թեամբ բե րում եմ Գա րե գին Նժ դե հի 
ստեղ ծած բա ռե րի ոչ լրիւ ցան կը, մօտ հա-
րիւ րինն սուն բառ, որ 15 տա րի նե րի ըն թաց-
քում քա ղել եմ իր եր կե րից, նա մակ նե րից, 
յօ դո ւած նե րից, մար տա կո չե րից, բան տա յին 
նա մակ նե րից ու այլ գրո ւածք նե րից. ա հա-
վա րու թիւն, ա հա վա րօ րէն, ա մե նա գի տա-
կա նու թիւն, ա մե նա միու թիւն, ա մօ թա փառ, 
ա նա զա տու նակ, ա նաս նա հո գի, ա նա պաշ-
խար, ան դոր րա ւէտ, ան զիղջ, ան կա պաշտ, 
ան հա յաս տան («Ցե ղակ րօ նը չի հաշ տո ւիր 
ան հա յաս տան կեան քի հետ»), անձ նավ կա-
յու թիւն, անշն չե լի, ան ցե ղա ճա նաչ, աշ խար-
հա ծուփ, ա պա զօր, ա պա ռա ժա հիմն, առ-
հա ւու թիւն, ա ռօ րէա պաշտ, ա ւան դա գահ, 
աս տո ւա ծա զարդ, ա րիա դա ւան, ար դիւ նա-
զօր, բա ժա նա տի րու թիւն, բազ մա ղէտ, բնօ-
րէն, բռնա մահ, բռնա ւո րող, գե ղատ խուր, 
գո ղու ղի, գրա վաս տակ, գրչա մարտ, գօ տե-
լոյծ վի ճակ, գե րապ րել («գե րապ րեց հայր»), 
դա ւա կից, դա ւա միտ[ու թիւն], դար ձըն թաց, 
դիակ նա ցած, դի մած ռու թիւն, դի ւա պե տու-
թիւն, դժո խազ գի, դղրդա գին քայ լեր, դրօ-
շա տէր, եօթն վէրք, ե սա թափ, ե սա մերժ, 
եր կա րօ րէն, երկ րա սող, եր ջան կա տու, զո-
հա յօ ժար, զօ րոյթ, ըն կե րա դաւ[ու թիւն], 
թևատ, թշո ւա ռա բա նել, թրքա գիրք («ռամ-

ՀՈՎՒԻ ՍԷՐԸ
Նրան, որը ներշնչեց

Ջ ա հել որ սորդ էի ու խեն թօ րէն սի րում էի Բա րա-
կիս հետ օ րե րով թ [ա փա]ռել հայ րե նի գիւ ղիս 
դար ու դաշ[տե րով]։ 

և միշտ էլ բախ տը ժպտում էր... 
Իսկ ե թէ ա ռա ջին օրն ան յա ջող [էր անց]ում՝ մնում 

էի գի շե րե լու հո վիւ նե րի մօտ և միւս օ րը շատ վաղ 
վերսկ սում թա փա ռում ներս... 

* * *

Ա շուն էր... 
Օ րը տա րա ժա մում էր, երբ լուռ ու միայ նակ վե րա-

դառ նում էի մեր կա ցած դաշ տե րով։ 
Երկ րորդ օրն էր, ինչ սար ու [քար] էի ըն կել, բայց և  

այն պէս վե րա դառ նում էի ա ռանց որ սի։ 
Ա ռա ջին ան գամն էր որ սոր դի բախ տը դա ւա ճա-

նում ինձ։ 
Չա րա ցած էի։ Գոհ չէր և Բա րակս՝ մի բան գտնե լու 

յոյ սը դեռ չէր կորց րել, ուս տի յա ճախ նետ ւում էր այս 
կամ այն կող մը, մտնում առ ւակ նե րը, կոր չում ձո րե րի 
ու ան ձաւ նե րի մէջ ու նո րէն յայտն ւում։ 

Ես յամ րա քայլ ա ռաջ էի անց նում, երբ յան կարծ 
Բա րակս բարձր հա չո ցով նետ ւեց ա ռաջ. դա նշան էր, 
որ նա մի բան նկա տել է։ 

Բարձ րաց րի գլուխս՝ օ դի [մէջ] թևե րը հպարտ թա-
փա հա րե լով [սա ւառ նում] էր ար ծի ւը ու պատ րաստ-
ւում [հանգ]իստ առ նե լու իը սի րած ժայռ[ե րի] վրայ, 
ո րոնք աջ թևիս ուղ ղու թեամբ հսկայ գե րեզ մա նա քա-
րե րի պէս սևին էին տա լիս։ 

– «Կ րա կի՛ր», – կար ծես մէ կը հրա մա յօ րէն ճչաց 
ա կան ջիս, ու ես բնագ դօ րէն հրա ցանս ուղ ղե ցի դէպ 
սա ւառ նող ար ծի ւը:

Օ դը թնդաց, ու նոյն վայր կեա նին սուր ճի չով ժայ-
ռե րի վրայ գլոր ւեց սպան ւած ար ծի ւը։ 

Բա րակս նետ ւեց դէ պի որ սը... 
– «Ոճ րա գործ», – դար ձեալ նոյն ձայ նը գո ռաց 

ա կան ջիս։ 
Ես քար կտրե ցի։ 
Մի վայր կեան ինձ թւաց, որ գնդակն [իմ] սրտին է 

ա ռել։ 
Ա՜հ, չէ՞ որ Ար քա նե րի մէջ միայն նրան էի սի րում... 

Գա հե րի մէջ միայն նրա գա հը, լեռ նե րի էն հպարտ 
բա շերն էի ես սի րում... ու յան կարծ [փշրել] էի նրա 
թևե րը... Ի՜նչ ո ճիր... 

և ուր էր թէ միայն թևե րը փշրւած լի նէր. ես նրան 
կտա նէի [կխնա]մէի, մինչև կամ րա նար թևը ու [նո րէն] 
Ա զա տու թեան ու հպար տու թեան այդ թևա ւոր Ար քա-
յին [իր սիր]ած գա հե րին՝ էն բարձ րաբերձ լեռն[ե րին] 
կվե րա դարձ նէի։ 

Այս մտադ րու թեամբ ես ն [ետ ւե ցի դէ պի] հսկայ 
ժայ ռը և քա րա ցայ զար ման[քից]... Եր ևա կա յածս թևա-
բեկ արծ ւի տեղ, ժայ ռի մօտ ըն կած էր մի ջա հել տղայ... 

Ու զե ցի խե լա գա րի պէս ճչալ, փախ չել ես, երբ 
դժւա րու թեամբ ձեռ քը դէ պի կուրծ քը տա րաւ ու 
ժպտաց։ 

Ես տե սայ նրա վէր քը։ 
– Ո՜վ բա րի մարդ, – շարժ ւե ցին շրթունք նե րը, - լուս-

նի տակ շատ բա րու թիւն ներ են կա տար ւած, սա կայն 
քո ա րա ծը ա մե նա մե ծը կմնայ, թող օրհ նեալ լի նի այն 
բա զու կը, որն իմ ա ռաջ [երկ նա յին] դռնե րը բա ցեց... 

Այս խօս քե րի մէջ թոյն ու թշնա մանք զգա ցի ու 
նո րէն փախ չել ու զե ցի ես, երբ խորհր դա ւոր [պահիս] 
շրթունք նե րը նո րէն շարժ ւե ցին։ 

– Տես նում եմ, ո՜վ բա րի մարդ, դու տանջ ւում ես՝ 
կա տա րածդ ո ճիր [կար]ծե լով։ Դէ՛, որ պէս զի արածդ 
բար[ու թեան] մե ծու թիւնն զգաս՝ լսի’ր իմ [տխուր] 
պատ մու թիւ նը, – մի խոր հա ռա չով սկսեց մեռ նո ղը ու 
լռեց մի պահ. 

– Չ գի տեմ, ան ցո’րդ, չգի տեմ, թէ [ով] է ինձ աշ-

խարհ բե րել՝ այն պղտոր գ [ե տը, թէ] սի րա շատ ու 
քնքուշ մի կին... Գու ցէ և քարն է ինձ ծնել, չգի տեմ... 
[սևով] է ան ցել ման կու թիւնս, որ պէս [... ] որբ, մի բախ-
տա ւո րի դռան [եմ] մե ծա ցել... 

Ե թէ ճա նա պար հի ե զեր քին [թափ]ւած էն քա րե րը 
երբ ևի ցէ գգւել, [տա]քա ցել են մէ կի կրծքին-գգւել եմ և 
[ես]... 

– «Սէր չեմ ի մա ցել, իսկ համ բոյ րի քաղց րու թիւ-
նը, ա՜հ, այժմ էլ չգի տեմ», – յուզ մուն քից խեղդ ւե լով, 
շշնջաց ան բախտ վի րա ւորն ու լռեց։ 

– Մի եր ջա նիկ մե ծա տան հով[իւ էի] ես, – կար ծես 
ե րա զի մէջ շա րու նա կեց մեռ նո ղը. –  օրս բնու թեան 
ծո ցում դ [ար] ու դաշ տե րումն է ան ցել, չգի տեմ մեր 
դաշ տե րում մի ան կիւն, մեր լեռ նե րում մի ան ձաւ, ուր 
տա րա ծած չլի նէի հոտս... 

Չ գի տեմ մի թռչուն, ո րի եր գը լսած, մի ծա ղիկ, մի 
դա լար, ո րի բոյ րը ծծած չլի նէի ես... 

Ա՜խ, էն գի շեր նե րը, է՛ն լու սըն կայ ու ա նուշ գի-
շեր նե րը, երբ ծաղ կա վառ սա րա լան ջե րին, հո վա շունչ 
գե տա փե րի կամ ծի ծաղ կուն աղ բիւր նե րի մօտ պառ-
կում էի թաւ շէ կա նաչ նե րի վրայ, [հով]ւա կան մա ղա խը 
գլխիս տակ, [սրի]նգը շրթունք նե րիս... 

Ան հա մար թռչուն նե րի բներ [գիտ]էի ծա ռե րի վրայ, 
ար տե րի մէջ, [ծեր]պե րում ու ժա մե րով նստում էի 
նրանց մօտ, կար գի բե րում, փափ կեց[նում, քո]ղար-
կում, որ անձրև նե րից ու չար մարդկանց հա յեաց քից 
հե ռու մնան։ 

Չէի մո ռա նում և մր ջիւն նե րին՝ [հատ]իկ ներ էի հա-
ւա քում նրանց բնե րի [մօտ], բնե րի շուր ջը մանր քա րեր 
շա րում, որ քա մի ներն ու հե ղե ղը չա ւե րեն նրանց. 

Քնք շօ րէն սի րում էի ծա ղիկ նե րին։ 
Ա՜հ, ե[ս] ինչ պէս [էի] համ բու րում նրանց [ա նու]

շա բոյր թեր թիկ նե րը, գուր գու րում, խօ սում հետնե րը... 
Խոր շաց[ած] ու թա ռա մող ա մէն մի ծա ղիկ [թր] ջում 
էր իմ ա չե րը, տխրեց նում... առ ւակ նե րից ա փով ջուր 
էի կրում ես նրանց հա մար, իսկ այն տե ղե րում, [ուր] 
առ ւակ ներ ու լճակ ներ չկա յին, [ինձ] հա մար պա հած 
ջրի վեր ջին կա թիլն էի ցօ ղում թա ռա մող ծա ղիկ նե րի 
վրայ... 

Սէրս չէ զլա նում և թի թեռ նիկ[նե րին], սա ռած նե րին 
տա քաց նում էի, շնչով [ոյժ] տա լիս թևե րին, թռցնում, 
թև [ա բեկ] ե ղած նե րին էլ, ո րոնք աշ նա նը շատ են լի-
նում, խնամ քով ծա ղիկ նե րի փար թամ թեր թիկ նե րի 
վըայ տե ղա փո խում... 

Իսկ երբ հե ռու նե րից լսւում [էր գիւ]ղա կան զան գե-
րի քաղցր ղօ ղան ջը, ես [ծու]նկ  էի իջ նում, խո նար հում 
ճա կատս, ջ [եր մօր]էն համ բու րում մայր երկ րի կուրծքն 
ու մրմնջում... 

– Խոր շակ թող չանց նի մեր դաշ տե րով, առ ւակ 
չցամ քի, ծա ղիկ թ [ող] չթա ռա մի մեր դաշ տերու մ... 

Այս պէս էր անց նում իմ օ րը բնու թեան ծո ցում, – 
հա ռա չեց մեռ նողն ու նո րէն լռեց:

* * *

Գա րուն էր ոս կէ վառ։ 
Ա ղօթ քի հրա ւի րող գիւ ղա կան զան գե րի թախ ծոտ 

ղօ ղանջն ինձ [ծ]ն կի էր բե րել։ 
Ա ղօթ քիս վեր ջին խոս քերն [էի] մրմնջում, երբ 

ա կանջս կա խարդ[եց] [մի] ա նուշ ձայն։ 
Դարձ րի գլուխս՝ սա րի լանջ[ով հօ]տիս մօ տով մի 

ծե րու կի հետ [իջ]նում էր մի մա տաղ կոյս։ Նա[... ]ե րի 
Ֆէեա կար ծե ցի, բայց երբ ա ւե լի մօ տեցւսւ՝ ես ճա նա չե-
ցի [տան տիր]ոջս աղջ կան– անն ման Սի նա մին։ 

Ես քիչ ան գամ էի տե սել նրան, [մի]շտ  էլ հեռ ւից ու 
չգի տէի, որ իմ գուր գու րած ծա ղիկ նե րից ու թի թեռ նիկ-
նե րից և  ո՛չ մէկն էր նրա նման։ 

և յան կարծ մի բան խփեց [կրծ] քիս տակ ու էլ չկա-
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կա վար նե րի-պար տադ րած «դա սագրք»ի 
մէջ, ա ւե լի ճիշ դը՝ թրքագր քի մէջ ա սո ւած 
է... »), թրքօ բոլ շևիզմ, թքե լի, ժա մա նա-
կաս պա նու թիւն, ինք նա զօր, ինք նան կա րող, 
ինք նա խոր թա ցում, ինք նահս կա յա ցում, 
ի րա րա կե րու թիւն, խե ղա բա րոյ, խո րար-
թուն, խոր հո ղու թիւն, կար ճա յուշ, կի սամ-
տա ւո րա կան, կո րո վա թափ, կրկի սա պաշ-
տա կան, կու սակ ցա ւեր, հա կա ռա կա յոր դոր, 
հա կա ցե ղակ րօ նու թիւն, հա մա գա ղու թայ-
նաց նել, հայ րե նա քան դու թիւն, հա յօ րէն, 
հան րա պար տա դիր, հա մա հայ, հայ րե նակ-
րօն, հայ րե նա տէր, հայ րե նա տի րու թիւն, 
հա յա բա րոյ, հա յաթշ նա մի, հա ւա քա վառ, 
հա րո ւա ծա խոյս լի նել, հա ցա պաշտ, հզօ-
րա զօր, հզօ րանք, հնա րա կեղծ, հո գեխ-
զում, հո գե հաշմ, հո գե գիծ, հպար տանք, 

հրա բե րան, ճար տա րե լու կա րո ղու թիւն, 
ճշմար տա զանց, մա հա մերժ ո գի, մա հա-
պատ րաստ, մա հա րո ւէստ, ման րա գործ, 
ման րօ րէն, մշտնջե նա ւո րող, մշտնջե նա ւոր, 
մրա փո ղու թիւն, յա ւեր ժա շունչ, յա ւի տե նա-
գիր, յոր դե ռանդ, նա խան ձա լի (նա խան ձով 
լի, Ռ. Հ. ), նեղ հա ւատ, նեն գա գործ, նիւ թակ-
րօն, նո ւաս տա խոհ, շի նա րա րել, շնա ցեղ, 
ո գե թափ, ո գես պան, ող ջա պա հիկ, ոճ րա-
ռատ, չա րա համ բա ւել, չա րա մեկ նել, չա րա-
րո ւեստ, չէ կա յա չար չար, պաշ տօ նապղ ծու-
թիւն, պայ քա րու նակ, պատ կե րա մար տիկ, 
պատ մա ճա նաչ, պատ րա պաշտ, պար սա-
ւա սէր, պղծա դա ւան, պղծա բա նել, ջա նա-
պաշտ, ստամ տա ւո րա կան, ստա հայ րե նա-
սի րու թիւն, ստրկագ րաս տա յին, վայ նա սող, 
վայ րա բա նու թիւն, վա տա համ բաւ, վա տա-

համ բա ւել, վաս տա կա նո ւէր, վսե մա բան, 
վսե մա խոհ, տա ռա պա պաշտ, տա րօ նա կա-
նու թիւն, տա րօ նա շունչ, տգի տանք, տկա-
րո գի, ցան ցա ռա թիւ, ցե ղա դաւ, ցե ղադ-
րոշմ, ցե ղազ գա ցիկ, ցե ղա խոյս, ցե ղա կամ, 
ցե ղակ րօն, ցե ղակ րօ նա ցում, ցե ղակ նիք, 
ցե ղել, ցե ղա հա ղորդ, ցե ղա հայ հո յու թիւն, 
ցե ղա հան ճար, ցե ղա հոգ, ցե ղա մարդ, ցե-
ղա մերձ, ցե ղայ նօ րէն, ցե ղա նո րոգ, ցե ղա-
ճա նաչ, ցե ղա յայտ նու թիւն, ցե ղա շար ժում, 
ցե ղա պահ, ցե ղապ սակ, ցե ղաս տան, ցե ղա-
վար, ցե ղել, ցե ղի մաս տու թիւն, ցե ղու րաց, 
ցնո րա պաշտ, ու ժա պաշտ, ու ղե հար թում, 
փա ռա զար դել, փա րո սօ րէն, փա ռա տա ճար, 
փա ռապ սակ, փո խա ռիկ, փու թավ ճիռ, ու-
ժաս տեղծ, քա ջա յոյս և այլն:
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րո ղա ցայ շա րու նա կել ա ղօթքս... ոտ քի ե լայ։ 
– Մեր հո վիւն է, – ցոյց տա լով [ինձ]՝ ա սաց հայրն աղջ կան, ու 

հե ռա ցան... 
Սիրտս սկսեց ա ւե լի ա րագ խփել։ Ա ռանց հաս կա նա լու թէ 

ին չու, նո րէն ծնկի ե կայ։ Ճգ նե ցի, բայց [չկա]րո ղա ցայ ա ղօ թել... 
միայն աչ քերս թա ցա ցան... 

Խե լա գա րի պէս ես ոտ քի թ [այ, ուզ]ե ցի վա զել, հաս նել Սի-
նա մին, մէկ [էլ տես]նել նրա շար մաղ երե սը... 

Բայց չէ՞ որ ես նրանց հո վիւ[ն  էի], չէ ՜ի կա րող... 
և ես լա ցի դառ նօ րէն... 
Օ րը տա րա ժա մում էր։ 
Տ խուր էի։ 
Խեն թօ րէն ու զում էի գու[րգու րել], քնքշել մէ կին։ 
Մօ տե ցայ ծա ղիկ նե րին, ո րոնք [Ս]ի նա մին տես նե լուց յե տոյ՝ 

ինձ [գու նատ] թւա ցին։ Գու նատ ւել էին թի թեռ նե րի երփ նե րանգ 
թևե րը... 

և ին չը Սի նա մի գե ղեց կու թեան ա ռաջ, ի՞ն չը չէր գու նատ ւի... 
Ու էլ ո չինչ, բնու թեան ծ [ո ցու]մ  է՛լ ո չինչ չէր գրա ւում, չէր 

[մխի]թա րում ինձ։ Ս րին գիս դի մե ցի, դա [էր իմ] միակ ըն կե րը, 
ո րը թռչուն նե րի [պէս] գեղ գե ղել, գե տե րի պէս մոր մո քել [գի]տէր– 
նա Էլ լա լահա ռաչ հող մե րի [պէս] հեծկլ տաց միայն... 

– Սի նա՜ մը, ծա ղիկ նե րից գե ղե ցիկ, թի թեռ նե րից քնքոյշ Սի-
նա՜ մը... Գո ռում էր ողջ էու թիւնս... 

Ես նո րէն վերսկ սե ցի եր կար ու ե րազ կոտ թա փա ռում ներս՝ 
հ [ան դից]– լեռ, լե ռից-ան ձաւ... չկ[ար]... 

* * *

Գի շեր էր. 
Մար մանդ հո վե րը քնքշօ րէն [սիր]ա բա նում էին քնա թա թախ 

ծա ղիկ նե րի հետ, երբ. ես ծնկի ե կայ ա ղօ թե լու... Բայց նո րէն Սի-
նա մի շար մաղ պատ[կե րը] խռո վեց հո գիս... 

Ես խե լա գարտւմ էի – նա չկար... 
Մ թու թեան մէջ ուր ւագծ ւում [էր] գիւ[ղը]։ 
Սի նա՜ մը... ճչաց սիրտս ու [... ե. . ] ց  ա ռաջ։ 
...  Լու սի նը նոր էր բարձ րա նում։ 
Հ ևա լով վա զում էի ես ու մօտ[ե նում գե տի]ն, երբ գե տից, ո րի 

միւս ա փին ըն կած [էր գիւղ]ը, լսւեց մի ձայն։ 
Մօ տե ցայ ա փին՝ ոս կէ մա զերն ա լիք[նե րի մէջ] փռած չքնաղ 

նա զան քով ջրե րի գե ղա նի... 
– Փե րին էր լո ղա նում... 
–  Սի նա՜ մը, – կան չեց սիրտս... 
Ես նետ ւե ցի ա լիք նե րի մէջ։ 
Սի նա մին յի շեց նող չար փե րին [հագնւ]եց ու ան յայ տա ցաւ... 
Չ կա՜ր Սի նա մը... 
Ցու սա հատ՝ ես էլ սուզ ւե ցի ու չար [ա լի]քնե րը խեղ դե ցին 

ինձ... 
* * *

Դու լա լի՞ս ես, ան ցո՛րդ... 
Տե՛ս, ար դէն գու նատ ւում են լեռ նա կա տար նե րը։ 
Ն րանց վրայ ար ևի վեր ջին շո ղե րը մե ռան։ 
Գու նատ ւում է և  իմ ճա կա տը... լսի՛ր... 
– Սի րոյ հա մար անձ նաս պան ե ղող[նե րը] կեան քում տեղ 

չու նեն:
Ն րանց հո գի նե րը դա տա պարտւ[ած են ա լե]նուշ նե րի, եղ նիկ-

նե րի, ար ծիւ նե րի պա[տկե րացն|ե լու աշ խար հիս ե րե սին, մինչև 
որ [քեզ նման]... բա րի մէ կը նրանց ա ռաջ երկ[նա յին դռ] նե րը 
կբա ցի... 

Ա ռա ջին գա րու նը չէ, ինչ [ես շր] ջում եմ աշ խար հում... 
Շատ ան գամ եմ բա խել երկն քի [դար]պաս նե րը, բախ ւել 

երկն քի դռնե րը [պահ]պա նող հրեշտակ նե րի հետ... ն [ո րից 
ի ջել]... 

Շր ջել եմ որ պէս ար քա յա կան Ա[ռիւծ] երկ չոտ եղ նի կի պատ-
կե րով, իսկ [ Սի նա]միս շի րի մին –  ա՜հ, նա վա ղուց է մ [ե ռած], 
ինչ պէս և  այս ան գամ, միշտ [թև  ա ռած] եմ ե կել հպարտ Արծ ւի 
պատ կերով...։ 

Լ ռեց մեռ նողն ու մի սրտա ճաք [հա ռա]չից պայ թե լու չափ 
բարձ րա ցաւ նրա կուրծ քը, ո րի վրայ փար թամ վար դի պէս բաց-
ւած վէր քի շուր ջը լճա ցել էր կար միր ա րիւ նը... 

Ես ծուն կի ե կայ։ 
– «Թող օրհն ւի»... ճգնեց շա րու նա կել մեռ նո ղը, բայց խօս քե-

րի տեղ միայն նրա վեր ջին թոյլ հառա չը լսւեց... 
* * *

Տա րի ներ են ան ցել։ 
Ծա ղիկ նե րից գե ղա նի, թի թեռ նե րից քնքուշ Սի նա մի ու բե-

մու րազ հով ւի պատ մու թիւ նը գի տեն շա տե րը։ 
Ու շա տերն են լա ցել այդ զոյգ հո ղաթմ բե րի վրայ՝ ար ցունքն 

աչ քե րին, շա տերն են թախ ծել... 
ՀԱՒԱՆԱԲԱՐ 1915 Թ. 

ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ (ՅԱՒԵՐԺԱՀԱՐՍ [ԾԱՆՕԹ ԽՄԲ. )։ 
ԱՆԸՆԹԵՌՆԵԼԻ ԲԱՌ:

ՀՈՎՒԻ ՍԷՐԸ
Նրան, որը ներշնչեց
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I
Ն րանք կա մա ւոր ներ էին - Բել լան ու Դոն-

նան, Ադ րիա կա նի չքնաղ ա փե րից։ 
Պա տե րազմն ար դէն հռչա կո ւած էր, յա նուն 

դա րե րով մոր թո տո ւող ժո ղովր դի ա զա տագ-
րու թեան ար դէն պայ թել էր պա տե րազ մը և 
գա լիս էր ան վերջ շա րան նե րով հե ռու և մօ տիկ 
երկր նե րից, գա լիս ու րախ եր գե րով, գրկում 
հրա ցա նը և դի մում կռո ւա դաշտ։ 

Հա սան նաև չքնաղ ի տա լա ցի եր կու տա քա-
րիւն զա ւակ նե րը՝ Բել լան ու Դոն նան, ո րոնց ես 
բախտ ու նե ցայ տես նել իմ հրա մա նա տա րու-
թեան յանձ նո ւած վաշ տի մէջ։ 

II
Մեր մեկ նու մի նա խօ րեակն էր։ Ար շա ւան քի 

վեր ջին պատ րաս տու թիւն ներն էինք տես նում, 
երբ սպա սեակս զե կու ցեց ինձ, թէ եր կու զի նո-
ւոր ինձ տես նել են ու զում։ 

Հ րա մա յե ցի ներս ըն դու նել։ 
Քիչ անց՝ դուռը բա ցո ւեց և  ան հաս տատ 

քայ լո ւած քով ներս մտան եր կու կա մա ւոր։ 
Զի նո ւո րա կան բար ևից յե տոյ աոա ջար կե-

ցի նստել, բայց նրանք հրա ժա րո ւե ցին և մէ կը 
կարմ րե լով յայտ նեց, որ ի րենք խնդիր ու նեն։ 

Ին չո՞ւմն է կա յա նում ձեր խնդի րը, - հարց-
րի ես։ 

– Պ. հրա մա նա տար, մենք եղ բայր ներ ենք 
և կու զէինք եր կուսս էլ լի նել միև նոյն ջո կա տի 
մէջ, –  ա սաց եղ բայր նե րից մէ կը և  ա ւե լի կարմ-
րեց։ 

Խօ սո ղի ձայնն այն քան ե րաժշ տա կան էր, 
իսկ ինքն այն քան գրա ւիչ, որ ու զե ցի նրան եր-
կար խօ սեց նել:

Եվ նրանք ինձ շատ բան պատ մե ցին ի րենց 
չքնաղ հայ րե նի քի մա սին։ 

Խօ սե ցին բա նաս տեղծ նե րի ի դէալ, Վե նե-
տի կեան գի շեր նե րից, գոն դոլ նե րից, սե րե նադ-
նե րից։ 

– Ան չափ սի րում եմ ի տա լա ցի նե րին և 
Ի տա լիան, կու զէի մի ան գամ էլ տես նել Վե նե-
տի կը, - ա ւե լաց րի ես։ 

Վե նե տի՞ կը... կար ծես հէ րիք էր այդ ա նու նը, 
որ հայ րե նա սէր ե րի տա սարդ նե րը ոգ ևո րո ւէին 
և մի ա ռան ձին քաղց րու թեամբ սկսէին խօ սել 
ի րենց հայ րե նի քի հրա շա լիք նե րի մա սին։ 

Խօ սակ ցու թեան նիւ թը փո խե լու հա մար 
ես դար ձայ դէ պի միւ սը, որ ամ բողջ ժա մա նակ 
լուռ էր։ 

– Վա խե նում եմ ձեզ հա մար ծանր լի նի 
պա տե րազ մա կան կեան քը, դուք չա փա զանց 
փխրուն և նր բա կազմ էք եր ևում։ 

– Հա ւա տա ցէք, պ. հրա մա նա տար, որ թոյլ 
ի տա լու հին իր սի րա ծի կող քին ա ռիւծ կկտրի, 
դա իմ նշա նածն է, – ձեռ քը Դոն նա յի ու սին դնե-
լով՝ ա սաց նա։ 

Զար ման քից հար ցա կան նշան կտրե ցի ես։ 
Ինձ հետ խօ սո ղը զի նո ւո րա կան տա րա զով 

մի քնքուշ ի տա լու հի էր, որ չէր ցան կա ցել, գու-
ցէ և չէր կա րո ղա ցել բա ժա նո ւել իր նշա նա ծից։ 

Ես փոր ձե ցի նրան հա մո զել, որ նա չա փա-
զանց քնքուշ է պա տե րազ մա կան կեան քի դա-
ժան պայ ման նե րին դի մագ րա ւե լու հա մար, որ 
նա ճա նա պար հին կմնայ, կհի ւան դա նայ դեռ 
վա ռօ դի հո տը չա ռած։ 

Բայց ի զուր, նա ան յող դողդ էր իր ո րոշ ման 
մէջ։ 

III
Աշ նա նա յին մի ա նա րև օր էր, երբ այ րած 

մեր նա ւե րը՝ մենք շարժ ւե ցինք Ս. -ից:
Գե ղե ցիկ էին զի նո ւոր ներս, նրանց դէմ քե րը 

պայ ծառ ու ժպտուն էին։ Տա քա րիւն նժոյ գիս 
վրայ նստած՝ հրճւում էի իմ ջա հել ու կայ տառ 
վաշ տով։ 

Դեռ Ս-ի սահ ման նե րումն էինք, երբ յան-
կարծ լսո ղու թիւնս կա խար դո ւեց մի քաղցր 
ե րաժշ տա կան ձայ նով, կանգ նեց րի նժոյգս– 
չքնաղ ի տա լու հին էր եր գո ղը։ Ես չեմ տե սել 
երկ րի վրայ Բել լա յի նման գե ղե ցիկ էակ։ 

Զի նո ւո րա կան տա րա զով, հրա ցա նը 
գրկած՝ նա երկ նա յին Քե րով բէի էր նման։ Ն րա 
այ տե րի թար մու թիւնն ու կարմ րու թիւ նը գու ցէ 
միայն Ե դե մի վար դերն ու նեն, հա սա կը՝ պարս-
կա կան չի նա րը, աչ քե րի սևու թիւ նը աշ նա նա-
յին ա նաստղ գի շերն ու նի... իսկ նրա ժպի տը, 
Աս տո ւած իմ, մի՞ թէ մարդ կա յին էա կը կա րող է 
այդ քան կա տա րեալ լի նել։ 

Ես գե րո ւած էի նրա ձայ նից, կա խար դո-
ւած՝ գե ղեց կա թիւ նից։ 

Ես կու զէի, որ լսո ղու թիւնս ան վերջ շո յէր 
նրա եր գը։ 

Ես հմայ ւած էի, չէր շարժ ւում նաև իմ տա-
քա րիւն ու խենթ նժոյ գը։ Ես ու զում էի շար ժո-
ւել, ա ռաջ անց նել, որ շար ժո ւէր վաշ տը, բայց 
դժո ւա րա նամ էի ի տա լու հու դէմ քից հա յեացքս 
հե ռաց նել։ 

– Կհ րա մա յէ՞ք զի նո ւոր նե րին հան գիստ 
տալ, պ. հրա մա նա տար, – մօ տե նա լով ինձ, 
հարց րեց ա ւագ յիս նա պետս։ 

– Ա յո՛, – պա տաս խա նե ցի ես, այս 
դրու թիւ նից դուրս գա լու հա մար։ 

IV

ԿԱՄԱՒՈՐ 
ԶՈՅԳԸ
Ազիզ ընկերներիս

Մեռնող սրտի 
հեքիաթը

Հ ի ւա՜նդ էր սիրտս, ան յոյս հի ւանդ... 
Ճար էր պէտք ու փնտռում էի ես, 

փնտռում ա մէն տեղ, ա մէ նի մօտ... 
– Տա նեմ դաշ տե րը, – մ տա ծե ցի ես, – բ նու-

թեան ծո ցը տա նեմ սիրտս... 
Այն տեղ քաղց րահն չիւն ա ռո ւակ նե րի ա փե-

րին կ՛նս տեմ, կ՛ թա փա ռեմ ծաղ կա պատ հո-
վիտ նե րում, ծա ղիկ նե րի խնկա բոյր թար մու-
թիւ նը կ՚ծ ծեմ, լեռ նե րի էն սէ՛գ կա տար նե րը 
կ՛ բարձ րա նամ... ու այն տեղ աստ ղե րի միս տիկ 
եր գի ա ռաջ սրտիս դռնե րը կ՛ բա նամ... 

Գու ցէ այս պի սով սա ղա նայ սիրտս... 
Ու այ նու հետև ա մէն օր բնու թեան հիւրն 

էի ես։ Չ՛մ նաց, էլ չ՚մ նաց մի թռչուն, որ չ ՚եր գէր, 
մի ծա ղիկ, որ չ՚ բու րէր ինձ հա մար... Չ՛մ նաց 
մի ա ռո ւակ, ո րի ա փին չ՚նս տէի ու ե րա զէի ար-
թուն... 

Բայց չ՛ սա ղա ցաւ սիրտս... 
Յու սա հա տու թիւ նը սև թ ևե րով հո գիս 

գրկեց, սիրտս ափ սո սան քի ու դառ նու թեան 
ար ցունք թա փեց... 

Լա ցի ես՝ գե տա փում նստած... 
– «Ես գի տեմ, ես գի տեմ... », – լ սո ւեց մի 

ձայն գե տից։ Բարձ րաց րի գլուխս –  ա լիք նե րի 
վրայ իր ոս կէ մա զե րը փռած՝ ջրե րի գե ղա նի 
հար սը, փէ րին էր լո ղում... 

– «Հէ՜ք տղայ, ե թէ լուս նի տակ կա րո ղա-
ցար մի կա թիլ ան կեղծ ար ցունք, ան նենգ մի 

ժպիտ գտնել - սիրտդ կը սա ղա նայ, կապ րի 
սիրտդ», –  ա սաց ջրե րի աղ ջի կը ու սու զո ւեց 
ա լիք նե րի մէջ։ 

«Մի կա թիլ ան կեղծ ար ցու՜նք, ան նենգ մի 
ժպիտ», – կրկ նե ցի ես... 

«Ան կեղծ ար ցու՜նք, ան նենգ ժպիտ», –  որ-
պէս թոյլ ար ձա գանգ լսո ւեց սրտիս ձայ նը... 

Հի ւանդ էր սիրտս։ Ճա՜ր էր պէտք... 
Եր ևա կա յու թեանս թևա ւոր նժոյ գը 

նստած՝ ճա նա պարհ ըն կայ... 
Սր տիս ցա ւից խթա նո ւած՝ թռցրեց ինձ 

հրե ղէն նժոյգս, հա սայ ա մէն տեղ, ե ղայ ա մէ-
նի մօտ... 

Փնտ ռե ցի սրտիս ճա րը թէ՛ աղ քա տի, թէ՛ 
հարս տի, թէ՛ բախ տա ւո րի, թէ՛ ան բախ տի 
մօտ... 

Փնտ ռե ցի, չկա՜ր - չ՚գ տայ... 
* * *

Ա՜հ, ինձ չ՚ յա ջո ղո ւեց ողջ աշ խար հում ան-
նենգ մի ժպիտ, մի կա թիլ ան կեղծ ար ցունք 
գտնել... 

Կոտ րո ւե ցան նժոյ գիս թևե րը, ցամ քեց 
համ բե րու թեանս ծո վը, օ տար աստ ղե րի 
տակ մեռ նե լու եր կիւ ղից խթա նո ւած՝ յոգ նած 
նժոյգս ինձ նո րէն այս տեղ սի րածս գե տա փը 
վե րա դարձ րեց... 

Փնտ ռե ցի՛ - չ՚գ տայ... 
Ու այժմ սրտա մեռ, գե տա փին նստած՝ յու-

սա հա տու թեան ա ղի ար ցունք եմ թա փում։ 
Ջ րերն ա ւե լի տխուր են խշշում, թռչուն-

ներն ա ւե լի տխուր եր գում... 
– «Հէ՜ք տղայ, – լս ւում է ա լիք նե րի աղջ կայ 

ձայ նը, – փոր ձե ցի՛ր աշ խար հում չե ղա ծը 
գտնել»... 

Փնտ ռե ցի - չ՚գ տայ... 
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Մ ա յի սեան հրա շա գեղ ա ռա ւօտ նե-
րից մէկն էր, երբ տիե զեր քի Ա րա-
րի չը մօ տե ցաւ երկն քի դռնե րին՝ 

նո րա զարթ երկ րի ա ղօթ քը լսե լու... 
Գե ղե ցի՜կ էր այդ օ րը, գե ղե ցիկ կոյ սի 

կո կոն կրծքի նման, կոյ սի ա ռա ջին սի րոյ 
նման... 

Գե ղե ցիկ էր այդ օ րը, ան հուն գե ղե ցիկ... 
Բ նու թեան հրա շա գեղ տա ճա րի մէջ եր-

գում էին փետ րա ւոր եր գիչ նե րը, բու րում 
էին, խունկ ծխում ծաղ կա պատ դաշ տե րը, 

ա ղօ թում տի տան լեռ նե րը... և՛ քար, և՛ ծա-
ղիկ, և՛ թուփ, և՛ թռչնիկ՝ հա մայն բնու թիւ նը 
պա տա րագ էր մա տու ցում, երկ նա ւոր Ար քա-
յի ա նունն օրհ նում... 

և բարձ րա նում էր հիմ նը բնու թեան 
կրծքից... Դէպ եր կին քը, դէպ երկն քի դռնե-
րը... 

Գե ղե ցի՜կ էր այդ օ րը, ե րա զօ րէն գե ղե-
ցիկ... 

Աստ ւած տե սաւ ու սի րեց այդ օ րը... 
Աստ ւած սի րեց ու ցան կա ցաւ յա ւեր ժաց նել 

այդ օ րը... 
և կան չեց նա հրեշ տակ նե րին ու այս պէս 

խօ սեց. 
– Սի րե ցի ես այս օ րը և կա մե նում եմ 

ստեղ ծել մի կոյս, ո րը նման լի նի այս օ րին... 
Բե րէ՛ք, բե րէ՛ք ինձ մի զոյգ վար դեր՝ կոյ սին-
այ տեր, մի զոյգ աստ ղեր՝ կոյ սին աչ քեր, մի 
զոյգ ամ պեր՝ կոյ սին յօն քեր... չի նա րից՝ բոյ, 
բլբու լից ձայն բե րէք կոյ սին... 

Հ րեշ տակ նե րը կա տա րե ցին Ա րար չի 
կամ քը. 

Այս պէս Աստ ւած սի րեց ու յա ւեր ժաց րեց 
Մա յի սեան հրա շա գեղ օ րը՝ ստեղ ծեց Կոյ սին:

1911 Թ. 

և ե կայ ես... 
Լոյս ե րազ նե րով ես քո դուռն ե կայ... 
Ե կայ պատ մե լու, թէ ինչ պէս փոր ձե ցի եր-

ևա կա յել աշ խարհն ա ռանց քեզ... և յան կարծ 
սա ռեց Ար ևը, մե ռաւ Եր գը, ա նէա ցաւ Գե ղե-
ցի կը... Ես ինձ մե նակ զգա ցի, մե նա՜կ ա նա-
պատ աշ խար հում... Մե նա՜կ Աստ ծոյ պէս... 

և ե կայ ես... 
Ե կայ պատ մե լու, թէ ինչ պէս էն լո՜ւռ ու 

տխուր գի շե րին դռնե րիդ մօ տե ցայ, վշտա-
ցած հրեշ տա կի պէս [գլուխս] քա րին դրի, լա-
ցի ու հե ռա ցայ... 

Ե կայ պատ մե լու, թէ ինչ պէս էն [ցօ ղա]
թա թախ դաշ տե րում, լռու թեան [թևե րի] 
տակ ծունկ ի ջած՝ ա ղօ թե ցի ես... 

Ա՜հ, իմ ա ռա ջին ա ղօթքն էր [դա]... 
Ա ռա ջին ան գամն էր խո նար[հւում] իմ 

ճա կա տը հպարտ։ Ա ռա ջին [ան գամն էր] 
լռում իմ հպար տու թիւ նը տիտ[ան]... 

Ա ղօ թո՜ւմ էի ես... 
Մայր երկ րի ծաղ կա զարդ [կրծքին] ըն-

կած՝ ա ղօ թում էի ես՝ մխո՜ւմ, այր ւում... 
Ե րազ նե րիս է՛ն արև թա գու հու, է՛ն ծաղ-

կի, է՛ն աստ ղի հա մար... տի[ե զեր քի]) հա-
մար, հո գուս միս տիկ խո րա նում [իմ] ան-
ձայն ու ան խօս ա ղօթքն էր [մխում]... 

Հո գուս հետ մխում էր և՛ սար, 
[և] քար, և՛ ծառ, և՛ ծա ղիկ... 
Ա ղօ թում էինք մենք - ես և տիե զեր քը... 
ժա մա նա կի ան ծայր ա նա պա տով [երկ-

նա յին]
վայր կեան նե րի կա րա ւանն է անց նում... 
Ճա կա տիս վրայ էլ չկան ամ պեր. 
լա զո՜ւր է ճա կատս... 
Հո գուս վրայ էլ չկայ գի շեր, լոյս է 
իմ հո գին... 
Եր ջա նիկ եմ, ա ւե լի քան Աստ ւած, 
եր ջա նիկ... 

* * *

Մեռ նո՜ւմ է գի շե րը... 
Ա ղօթ քիս վեր ջին շշուկ նե րի [հետ] 
բարձ րա նում եմ ես... 
Երկն քի դռնե րից Ա րա րիչն է ինձ 
ժպտում. 
Հաշ տու թի՜ւն, հաշտ ւո թի՜ւն... 
Հաշտ ւե ցինք մենք - ես և Ա[ստւած]... 

1912 Թ. 

ՀԱՇՏՈԻԹԻՒՆԸ

ՄԻՆԻԱՏՈԻՐ

Մենք ար շա ւում էինք՝ կռո ւե լով 
բնու թեան թշնա մի տա րեր քի՝ ցրտի, 
քա մու և  անձրև նե րի դէմ: և որ քան 

մօ տե նում էինք թշնա մուն, այն քան բարձ րա-
նում էր զի նո ւոր նե րիս տրա մադ րու թիւ նը:

Մօտ էր սահ մա նագ լու խը. եր կու օր ևս 
և մենք ներս կթա փո ւէինք թշնա մու եր կի րը՝ 
վրէ ժի և հա տուց ման գոր ծը տես նե լու:

Ան վախ շարժ ւում էր վաշտս, ու րախ 
քրքի ջով ու խան դա վառ բա ցա կան չու թիւն-
նե րով օ դը լցնում:

Վա ղուց էր, ինչ բա ժա նո ւել էի նժոյ գիցս. 
ես չու զե ցի ձի նստել, երբ քնքուշ ի տա լու հին 
ոտ քով էր գնում:

Ն րանք՝ եր կու սի րա հար նե րը, գտնւում 
էին վաշ տի զօ րա սիւ նեա կի հենց ա ռա ջին 
շար քում, և  ես հնա րա ւո րու թիւն ու նէի յա-
ճախ լսե լու նրանց խօ սակ ցու թիւ նը:

Ն րանք ժա մե րով խօ սում էին ի րենց ապ-
րում նե րից, ե րազ նե րից, ընկ նող աստ ղե րից, 
թա ռա մող կա նա չից, թշո ւա ռի ար ցուն քից... 

Ու այդ րո պէին նրանք նման էին երկն-
քից եր կիր ըն կած եր կու թախ ծող ու ե րա զող 
հրեշ տակ նե րի, քան ա րեան ծա րա ւի դէպ 
կռւա դաշտ ար շա ւող մար տիկ նե րի։ 

Վաշ տի մէջ միայն ես և  ա ւագ յիս նա-
պետս գի տէինք, որ Բել լան կին է, իսկ մնա-
ցած զի նո ւոր նե րի հա մար Բել լան ու Դոն-
նան եր կու եղ բայր ներ էին։ 

– Բել լա, այ սօր դուք յոգ նած էք եր ևում, 
կա րող էք ձեր հրա ցա նը և փամ փուշ տա կա լը 
մեր պա շա րա կիր սայ լե րից մէ կի վրայ դնել։ 

– Նե րե ցէ՛ք, պ. Վաշ տա պե՛տ, ինձ հա-
մար նոյն քան դժո ւար կլի նի մի րո պէ ան գամ 
հրա ցա նիցս բա ժա նո ւել, որ քան և ն շա նա-
ծիցս, - ա սաց ի տա լու հին ու չա րաճ ճիօ րէն 
ժպտաց։ 

Մեծ հա ճոյք էի ստա նում նրա հետ խօ սե-
լուց, ուս տի դիտ մամբ ա ւե լաց րի. 

– Բել լա, կռո ւի ժա մա նակ ձեր եր կու սիդ 
պի տի տե ղա փո խեմ վեր ջին շար քե րը։ 

– Ո՛չ, դուք չա փա զանց բա րի էք, դուք այդ 
չէք ա նի, չէ՞ որ դրա նով սպա նած կլի նէք մեր 
կո րո վը, - ա սաց նա։ 

V
Թշ նա մու երկ րումն ենք։ 
Հե տա խոյզ նե րի բե րած տե ղե կու թիւն-

նե րից եր ևում է, որ թշնա մին շատ մօտ է և 
պատ րաստ՝ չա փո ւե լու մեզ հետ. կաս կած 
չկար, որ շու տով տե ղի էր ու նե նա լու վաշ տիս 
հրե ղէն մկրտու թիւ նը և թշ նա մին բախտ չէր 
ու նե նա լու զի նո ւոր նե րիս թի կուն քը տես-
նե լու: Ինձ ծա նօթ էր զի նո ւոր նե րիս ռազ-
մա կան բարձր տրա մադ րու թիւ նը. Ուս տի 
կա րիք չզգա ցի ա ւե լի ևս բոր բո քե լու նրանց 
ոգ ևո րու թեան կրա կը:

Մի քա նի կար գադ րու թիւն ներ և վաշտս 
զօ րաշղ թա յով շար ժո ւեց դէպ թշնա մու դիր-
քե րը:

Քիչ անց օ դը դղրդաց հրա ցան նե րի կրա-
կից: Թշ նա մու կրա կի տակ շա րու նակ ւում էր 
մեր ա ռաջ խա ղա ցու մը: Զի նո ւոր նե րիս ե րե-
սին վա խի նշոյլ ան գամ չկար:

Ա ռա ջին շար քե րումն էին Վե նե տի կի եր-
կու մա տաղ զա ւակ նե րը։ Դոն նան յա ճախ 
նետ ւում էր Բել լա յի ա ռաջ՝ իր կրծքով պաշտ-
պա նե լու նրան։ Բե րան փո խա դար ձա բար 
աշ խա տում էր յետ պա հել Դոն նա յին, բայց 
ի զուր, նա և՛ կրա կում էր, և՛ հաս տատ քայ-
լե րով աոաջ անց նում։ 

Կ ռի ւը բոր բո քո ւեց։ Հո սեց կար միր ա րիւ-
նը։ Զի նո ւոր ներս կռւում էին՝ կա տա ղա բար, 
հեգ նե լով վտանգն ու մա հը։ 

Աչ քի էր ընկ նում Դոն նան, խենթ ոգ ևո-
րու թեամբ բռնո ւած՝ նա մի վայր կեան մո ռա-
ցել էր իր նշա նա ծին, բա ժա նո ւել նրա նից և  
ա մե նավ տան գա ւոր դիր քե րը նե տո ւել։ 

Թշ նա մին յա մա ռում էր իր դիր քե րը թող-
նել։ 

Հա սել էր սո ւի նա մար տի ժա մը, պէտք 
էր յար ձա կո ւել և փշ րել նրա յա մա ռու թիւնն 
ու կո րո վը: «Սո ւին նե րով յա ռաջ, ու ռա՜... » 
լսւում է ա ւագ յիս նա պե տիս հրա մա նը։ Զի-
նո ւոր նե րը դուրս են թռչում դիր քե րից և տա-
րե րա յին թա փով յար ձակ ւում թշնա մու վրայ։ 
Թշ նա մին ցիր ու ցան թող նում է դիր քե րը և 
փա խուս տի դի մում։ 

Լուռ են թնդա նօթ նե րը, էլ չի գոր ծում մա-
հը... 

Դա դա րել է կռի ւը... 
VI

Գի շեր է, աշ նա նա յին մի ցուրտ գի շեր։ 
Լու սի նը՝ մա հո ւան չափ ցուրտ ու գու նատ, 
լու սա ւո րում է կռո ւա դաշ տը, նրա ճա ռա-
գայթ նե րի տակ սպա նո ւած նե րի դէմ քերն 
ա ւե լի խորհր դա ւոր ու ա հա ւոր են թւում։ 
Հ րա մա յել եմ իմ ըն կած ա ռիւծ նե րիս հո ղին 
յանձ նել։ 

Մի քա նի զի նո ւոր ներ եղ բայ րա կան գե-
րեզ ման են պատ րաս տում, իսկ միւս նե րը՝ 
դիակ նե րը հա ւա քում։ Մի բլրի վրայ կանգ-
նած, հա յեացքս դէպ թշնա մու քա շո ւած կող-
մը սևե ռած՝ յար ձակ ման նոր ծրա գիր ներ եմ 
յղա նում։ 

Յան կարծ ա կան ջիս է հաս նում ի տա լու-
հու թաւ շեայ և կա խար դող ձայ նը։ 

Երգ, չէ՛, նա չի եր գում եր կինք, նա լա լիս 
է, ող բում, ա նի ծում... 

Ես խե լա յե ղօ րէն նետ ւում եմ ա ռաջ, ինձ 
կան չում է, ինձ քա շում նրա ձայ նը... Մի քա-
նի վայր կեան վա զում եմ դաշ տե րով, կանգ 
առ նում հաս կա նա լու, թէ որ տե ղից է գա լիս 

եր գի ձայ նը, նո րից վա զում։ 
– Ո՞վ է ե կո ղը՝ բա րե կա՞մ, թէ՞ թշնա մի, –  

ե թէ վեր ջինն է, թող ասպետ լինի, աղաչում 
եմ, ինձ ժամանակ տալու, մինչև որ սի րածիս 
դիակը գտնեմ։ 

– Ես եմ, ես, պաշ տե լի Բել լա, քո հրա մա-
նա տա րը, – ձայ նե ցի ես։ 

Ա՜խ, դուք էք, ա սա ցէք, դուք չտե սա՞ք 
ե՛րբ և  ուր ըն կաւ իմ Դոն նան:

Չ տե սայ, բայց կգտնո ւի նրա դիա կը, 
մեզ պէտք է վե րա դառ նալ այն տեղ, էն բլու րի 
ստո րո տը, ուր մեր զի նո ւոր նե րը գե րեզ ման 
են պատ րաս տում ի րենց ըն կած զի նա կից նե-
րի հա մար։ Շ տա պիր միայն, քա նի դեռ հո ղին 
չեն յանձ նո ւած դիակ նե րը, և յու սա՛, որ կյա-
ջո ղո ւի քեզ վեր ջին ան գամ նշա նա ծիդ, իսկ 
ինձ՝ քաջ զի նո ւո րիս ճա կա տը համ բու րե լու։ 

Մենք լուռ ու տխուր անց նում էինք դիակ-
նե րով ծած կո ւած դաշ տե րով։ Բել լան յա ճախ 
յետ էր մնում ու կռա նում դիակ նե րի վրայ։ 

– Եր կինք, շնոր հա կալ եմ քե զա նից, – գ րե-
թէ ճչաց ի տա լու հին. նրա խօս քե րին հետ ևեց 
գնդա կի ձայ նը։ Ես ետ դա ռայ և նե տո ւե ցի 
դէ պի նա։ Բել լան ար նա թա թախ ըն կած էր 
մի դիա կի վրայ։ 

Կ ռա ցայ. Դոն նան էր, ո րի սա ռած և վի-
րա ւոր կրծքի վրայ մեռ նում էր իր նշա նա ծը։ 

Նո րէ՜ն միա... սին, շն... որհ... հա կալ եմ 
երկ... ինք, մեր հրա մա նա. . տար... ը բա րի 
է, նա մեզ միա... սին, մի գեր... եզ մա նի մէջ, 
սգա ւոր ուռ... ե նի... նե րի տակ կթա ղի... Իմ 
Դոն... նան շատ էր սի րում ուռ... ե նի ներ։ 

Լ ռեց Բել լան։ 
Կ ռա ցայ, ե րեսս կրծքին դրի, սիր տը դա-

դա րել էր գոր ծե լուց... 
Յան կարծ մռայ լո ւեց գի շե րը, եր կին-

քը գլխիս սևա ցաւ և մի բան սկսեց խեղ դել 
կուրծքս։ Ես ու զե ցի ճչալ, հա րայ կան չել... Ես 
ինձ պար տո ւած էի զգում, չնա յած թշնա մու 
շար քե րից ան թիւ կեան քեր էինք խլել, յաղ թել 
նրան... 

Պար տո ւած էի ես, ո րով հետև էլ չկա յին 
Բել լան ու Դոն նան - եր կու վրի ժակ Քե րով-
բէ նե րը։ 

Էլ ո՞վ պի տի թախ ծէր թա ռա մող ծա ղիկ-
նե րի, ընկ նող աստ ղե րի հա մար... 

Էլ ո՞վ պի տի լար թշո ւա ռի ար ցուն քով... 
Եր կու դիակ նե րի կող քին ծուն կի ե կած՝ խոր-
հում էի ես դառ նա ցած հո գով։ 

Ին չո՞ւ է մեռ նում գե ղե ցի կը, լռում եր գը, 
ցնդում ե րա զը... 

Ին չո՞ւ մե ռան այն եր կու խորհր դա պաշտ 
էակ նե րը... Բել լան ու Դոն նան, չէ՞ որ կեանքն 
ու աշ խար հը նրան ցով է գե ղե ցիկ, երգն ու 
ե րա զը՝ նրան ցով կեն դա նի... 

VII

Ար ևելքն ար դէն շա ռա գու նում էր, երբ ես 
ոտ քի ե լայ։ 

Մեր դիր քե րի մէջ շար ժում կար։ Ն շան նե-
րով ինձ մօտ կան չե ցի ա ւագ յիս նա պե տիս։ 

– Բել լան և Դոն նան, – ցոյց տա լով դիակ-
նե րը՝ ա սա ցի ես։ 

Նա խո րը հա ռա չեց և վայր կե նա պէս 
մռայ լո ւեց։ 

– Լ սիր, – շա րու նա կե ցի ես, –  այս դաշ-
տի վրայ սգա ւոր ու ռե նի ներ պի՛տ գտնել ու 
նրանց տակ Բել լա յի ու Դոն նա յի գե րեզ մա նը 
փո րել։ Դա եր կու նշա նած նե րի ցան կու թիւնն 
էր, որ սրբու թեամբ պի տի կա տա րո ւի։ 

Դէ՛, գնա և զա նա զան ուղ ղու թեամբ զի-
նո ւոր ներ ու ղար կիր՝ սգա ւոր ու ռե նի ներ 
գտնե լու։ 

Լոյ սը բա ցո ւեց։ 
Մեր կրա կի մատ նած թշնա մու այ րո ւող 

գիւ ղե րը և  ա րիւ նոտ սուրս ինձ ի րա կա նու-
թեան գիր կը դարձ րին, ե րա զա կան տրա-
մադ րու թիւնս տե ղի տո ւեց զգաս տու թեան։ 

Վե րա դար ձան դեռ գի շե րով դէպ թշնա-
մու դիր քերն ու ղար կո ւած հե տա խոյզ ներս: 
Թշ նա մին այն քան էլ հե ռու չէր, ինչ պէս են-
թադ րում էինք մենք, յա պա ղե լու ժա մա նակ 
չէր, պէտք էր յար ձա կո ւել՝ ժա մա նակ չտա լու 
թշնա մուն, որ իր ա հա բեկ և ցիր ու ցան շար-
քե րը կար գի բե րէ։ 

– Պ. վաշ տա պետ, ձեր հրա մա նը կա տա-
րո ւած է. բլու րի ստո րո տում, եղ բայ րա կան 
գե րեզ մա նից քիչ հե ռու անց նում է մի զու լալ 
ա ռո ւակ, ո րի ծաղ կա պատ ա փե րին գլուխ նե-
րը կախ՝ ե րա զում են Դոն նա յի սի րած սգա-
ւոր ու ռե նի նե րը։ 

Բել լան ու Դոն նան... 
Ես մի վայր կեան մո ռա ցել էի նրանց, էն 

եր կու զար նո ւած ե րազ նե րին... . 
Ես դի մե ցի դէպ այն կող մը:
Քիչ անց՝ բե րե ցին դիակ նե րը. գե րեզ մա-

նի ա ռաջ վաշ տի դրօ շա կը խո նար հո ւեց... 
գռռա ցին հրա ցան նե րը... Բել լա յին և Դոն նա-
յին ի ջեց րին գե րեզ ման։ 

Նո րից ես ինձ պար տո ւած զգա ցի, նո-
րից ե րա զա կան տրա մադ րու թիւ նը հա մա-
կեց ինձ, ու ինձ թո ւաց, որ Բել լա յի հետ գե-
րեզ ման է իջ նում և՛ գե ղե ցի կը, և՛ եր գը, և՛ 
ե րա զը... որ ջրերն էլ չեն ծփալ, է՛լ ոս կե շող 
աստ ղե րը չեն պլպլալ... որ էլ գա րուն չի գալ, 
ծա ղիկ չի բա ցո ւի... 

Գե րեզ մա նը ծած կո ւած էր ար դէն։ 
Մի ան գամ էլ գո ռա ցին հրա ցան նե րը - 

դա մեր վեր ջին հրա ժեշտն էր։ 
Մենք հե ռա ցանք՝ թող նե յով մեր վիշ տը 

զու լալ ա ռո ւա կին ու լալ կան ու ռե նի նե րին 
սգա լու... 

1915 Թ. 

Ու ես մեռ նել ու զե ցի, մեռ նել յու-
սա հա տու թեան գրկում ու թա ղո ւել 
գե տա փին բարձ րա ցող էն հսկայ լե-

րան կրծքի մէջ... 
Ես ու զե ցի, որ էն վե հա պանծ լեռն իմ գե-

րեզ մա նը լի նի, իմ դիա կը գրկի... 
Ու զե ցի, որ և  է՛ն լե րան ճակ տին քան դա-

կեն իմ երկ խօսք տա պա նա գի րը՝ «Փնտ ռեց-
չ՛գ տաւ»... 

* * *

և կանգ կառ նի ան ցոր դը, հա յեաց քը լե-
րան ճակ տին կուղ ղի... 

«Փնտ ռեց-չ՛գ տաւ»... 
Հա ռա չից պայ թե լու չափ կ՛ բարձ րա նայ 

նրա կուրծ քը... 
– Ի՞նչ, ար դեօ՛ք, Ար դա րու թի՛ւն 

փնտռեց... կ՚շշն ջայ նա ու կշա րու նա կի ճա-
նա պար հը։ 

– Ար դեօ՛ք, Ա զա տու թիւն չտե սա՞ւ աշ-
խար հում, կշշնջայ ու կանց նի երկ րոր դը... 

– Խե՜ղճ մարդ, եր ջան կու թի՞ւն փնտռե-
ցիր, – կա սի մի ու րի շը... 

Ու այս պէս ան վերջ կ՛ գան, կանգ կառ-
նեն, կ՛ հա ռա չեն ու կանց նեն և  ոչ մէկն էլ չի 
ի մա նայ, թէ ի՞նչ «Փնտ ռեց-չ՚գ տաւ» էն հէք 
տղան... 

Ու գե րեզ մա նիս վրայ, լե րան սէգ կա տա-
րին յա ճախ հո գուս ըն կեր ար ծի ւը կեր գէ։ 

Իսկ ներք ևում, լուսն կայ գի շեր նե րին 
ա լիք նե րի վրայ իր ոս կէ մա զե րը փռած՝ ջրե-
րի հետ գե տի փէ րին կու լայ... 

– «Հէ՜ք տղայ, աշ խար հում չե ղա ծը 
փնտռե ցիր, ան նենգ ժպիտ, ան կեղծ ար-
ցունք փնտռե ցիր»... 

1915 Թ. 
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Գարեգին Նժդեհի 
շքեղ արձանը 
Երևանում

Ե ր կինքն ար դէն վա ռել էր իր լոյ-
սե րը, երբ եր կու ճամ բորդ նե-
րը՝ հայր և  որ դի կանգ ա ռան։ 

– «Այս տեղ էլ գի շե րենք հայր, ես 
սի րում եմ ծո վը», –  ա սաց Սե լի մը՝ 
յոգ նած հա յեաց քը ան սահ ման կա-
պու տա կին սևե ռած... 

– «Մ նանք, սա կայն չմո ռա նաս 
Մեծ Մար գա րէի ա նու նը նա մա զիդ 
մէջ եօ թից ա ւե լի ան գամ յի շե լու, – 
շշն ջաց ծե րու նին։ 

Կա պու տա չեայ աղ ջիկ ներ ու նի 
ծո վը, – հ մայ ւա ծի պէս շա րու նա կեց 
ծե րու նին։ 

Ն րանք, է՛ն սի րա տար փիկ ա լէ-
նուշ նե րը օ րե րով թա փա ռում են 
խա ղաղ խու թե րում ու այդ ժա մին 
անխ ռով է ծո վը։ 

Բայց երբ ծո վեզ րից կամ նա ւի 
մի ջից ջա հել ճամ բոր դի ստւերն է 
ընկ նում ջրե րի վրայ, նրանք դուրս 
են նետ ւում խու թե րից՝ նա ւեր խոր-

տա կե լու, փե սա ներ որ սա լու... 
և մռնչում է ծո վը, ա լե կոծ ւում... 
Նա ւը կորց նում է իր շա ւի ղը... 
Ու երբ յու սա բեկ ճամ բոր դի հա-

յեաց քը ցա մաքն է փնտռում՝ չար 
ա լէ նուշ նե րը հե րար ձակ նետ ւում 
են դէպ նա, գգւում ու գուր գու րում 
նրան, լա լիս ու հա ռա չում նրա հա-
մար, յուզ ւում ու յու զում ծո վի սիր-
տը... ու այս պէս ան վերջ, մինչև որ 
ա լիք նե րը դիակն ափ կհա նեն»... 

– «Ճի՞շտ է, հայր, – հնչեց որ դու 
ձայ նը,  – թէ ա լէ նուշ նե րը գիւ զէլ են, 
ինչ պէս Մեծ Մար գա րէի խոս տա ցած 
ջէն նե թի փե րի նե րը»... 

– «և ինչ պէս գար նան ա ռա ջին 
ար ևը, ինչ պէս նո րա բաց վար դը Շի-
րա զի», – կար ծես ե րա զի մէջ ա ւե-
լաց րեց ծե րու նին ու նո րէն խո րա-
սուզ ւեց նա մա զի մէջ... 

Ծունկ ի ջաւ և Սե լի մը։ 
Հա յեաց քը կան չող հե ռու նե րին, 

էու թիւ նը ծո վին գե րի՝ նա փոր ձեց 
ա ղօ թել, բայց նրա կող քին ու կրծքի 
տակ ա լե կոծ ւող ծո վե րը անհ նար 
դարձ րին... 

Վա ղուց էր, ինչ քաղցր քու նը ոս-
կի ե րազ նե րով փա կել էր ծե րու նու 
աչ քե րը։ 

Կէս գի շերն անց էր, բայց Սե լի մը 
դեռ ե րա զում էր ար թուն... 

– «Գու ցէ և  իմ ստւերն է յու զել ծո-
վի կա պու տա չեայ աղ ջիկ նե րին, ով 
գի տէ,  – մ տա ծեց ծո վի պէս յուզ ւած 
ջա հե լը ու յան կարծ ոտ քի ե լաւ, այր-
ւող հա յեաց քը մի ակն թարթ քնած 
ծե րու նու վրայ դարձ րեց և մի սուր 
թռիչ քով նետ ւեց ծո վը... 

– «Ա՜խ, միայն թէ դիակս ա փը 
չհա նէին ա լիք նե րը՝ միայն թէ յա ւէտ 
չխա ղաղ ւէր ծո վը», – ջ րե րի մի ջից 
հա ռա չի հետ լսւե ցին նրա վեր ջին 
խօս քե րը... 

* * *
Կար միր ար շա լոյսն ար դէն ոս կե-

զօ ծել էր լեռ նա կա տար նե րը, երբ ծե-
րու նի ճամ բոր դը բա ցեց աչ քե րը։ 

Ա փից քիչ հե ռու, ա ւազ նե րի վրայ 
փռւած էր Սե լի մի դիա կը, ո րի կող-
քին վե հօ րէն ու խա ղաղ թևա ծում էր 
ծո վը... 

1917 Թ. 

Իմ սէ՜ րը... 
 Լուսն կայ գի շե րին ծնաւ, ոս կի 
ե րազ նե րէս ու յոյ զե րէս ծնաւ, 
խնկա բո՜յր ու միս տիկ ծա ղիկ նե-
րի մէջ ծնաւ իմ սէ րը... 
և լուս նի թով չու թիւնն ու ե րազ-
նե րիս քաղց րու թիւ նը, ծա ղիկ-
նե րի ար բե ցու ցիչ բոյրն ու նի իմ 
սէ րը... 

* * *

 Չէ՛, սե՜ւ ու ա նաստղ գի շե-
րին ծնաւ, կրքե րիս կրա կէն ու 
ա րեանս ե ռէն ծնաւ, շան թե րի 
ու փո թո րիկ նե րի մէջ ծնաւ իմ 

սէ րը... 
Ու կրքե րիս կրակն ու նի, 
ա րեանս խեն թու թիւ նը, շան թի 
ա հե ղու թիւնն ու նի իմ սէ րը... 

* * *

Իմ սէ՜ րը - դա շունչն է՝ հեզ ու 
թաւ շեայ, լալ կան զե փիւ ռի... 
 Չէ՛, ծո վե րը յու զող, է՛ն գոռ 
մրրիկն է իմ սէ րը... 

* * *

Իմ սէ՜ րը... իր ա փե րի մէջ գգւող, 
ծա ղիկ նե րի հետ համ բուր ւող էն 
առ ւակն է քաղց րահն չիւն... 
Չէ՛, տարերային արշաւն էն [... ]
Հեղեղի Նիագարայի ջրվէժն է իմ 
սէրը... 
Չէ’, Նիագարայի ջրվէժն է իմ 
սէրը... 

* * *

Լեռների է՛ն վախկոտ եղնիկը... 
չէ՛, կատաղի առիւծն է իմ սէրը... 

1915 Թ. 

ԻՄ ՍԷՐԸ

Նրան, որը ներշնչեց 
ինձ

ՅՈՒԶԻԱԾ ԾՈՎԸ

Մայ րա քա ղաք Ե րևա նի 
սրտում՝ Հան րա պե տութ-
յան փո ղո ցում գտնվող 
պու րա կում, շքեղ ար ձան 
է տե ղադր ված՝ Նժ դեհն է՝ 
խորհր դան շա կան պատ-
վան դա նին․ կանգ նած է 
վեհ, ա ռինք նող, կանգ նած 
է իր պաշ տած Ե րևա նում՝ 
որ պես պատ մա կան ար դա-
րութ յան վե րա կանգ նում, 
որ պես հայ ազ գի՝ իր հե րոս-
նե րին չմո ռա նա լու քա րա-
կերտ հա վեր ժութ յուն։ 
Հու շար ձա նի հե ղի նա կը 
Գա գիկ Ս տե փան յանն է, 
ճար տա րա պե տը՝ Աս լան 
Մ խի թար յա նը: Հու շար ձա նի 
հան դի սա վոր բա ցու մը տե-
ղի է ու նե ցել 2016 թ․ մա յի-
սի 28-ին։ 
Հու շար ձա նի կերտ ման, 
Նժ դե հին հենց այդ պի սին 
կեր տե լու և ընդ հան րա պես 
Գա րե գին Նժ դեհ մե ծա գույն 
հա յի մա սին զրու ցե ցինք 
քան դա կա գործ ԳԱ ԳԻԿ 
Ս ՏԵ ՓԱՆ ՅԱ ՆԻ հետ։ 

-Պա րոն Ս տե փան յան, Դուք բազ-
մա թիվ հու շար ձան նե րի, քան-
դակ նե րի, հար թա քան դակ նե րի 

կեր տող եք, ինչ պե՞ս հղա ցավ Նժ դե հի այս 
հո յա կերտ ար ձանն ու նե նա լու գա ղա փա րը՝ 
մրցո՞ւյթ էր, պատ վե՞ր, թե՞ սե փա կան նա-
խա ձեռ նութ յուն։ 

– 2011թ․ Ե րևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նը մրցույթ էր հայ տա րա րել ան կա խութ յան 
25-ամ յա կի առ թիվ: Նժ դե հի մո նու մեն տալ 
ար ձան ու նե նա լը մեր մտա վո րա կան նե րի և 
իշ խա նութ յուն նե րի փա փագն է ե ղել եր կար 
տա րի ներ։ Մր ցույ թը եր կու փու լով է անց-
կաց վել, իմ ա ռա ջար կած էս քիզ նե րը հա վա-
նութ յան ար ժա նա ցան և ես ան մի ջա պես 
ձեռ նա մուխ ե ղա քան դա կի ստեղծ ման աշ-
խա տանք նե րին։ Պա հանջն այս պի սին էր՝ 
ստեղ ծել Նժ դե հի հա վա քա կան կեր պար, ո րը 
պետք է լի ներ մո նու մեն տալ ար ձան, տե-
ղադր վեր պու րա կում․ կա րևոր է, որ քան-
դա կա գործն ի մա նա, թե որ տեղ կտե ղադր վի 
ար ձա նը, այ սինքն՝ հրա պա րա կո՞ւմ, թան գա-
րա նո՞ւմ, պու րա կո՞մ, որ պես զի պլաս տի կա-

ա վե լի դյու րին ու ան վի ճե լի չէ՞ր լի նի:
– Նախ՝ Նժ դե հի բո լոր լու սան կար ներն 

ի րա րից տար բեր են, մի տեղ նա ֆի դա յա-
կան հա գուս տով է՝ հրա ցա նով, պատ րոն-
դա շով, գլխար կի տա կից ե րևում են գե ղե ցիկ 
մա զե րը, բե ղեր ու նի և այլն... Ինձ հա մար 
շատ սի րե լի մի նկար էլ կա, ո րում նրա մա-
զե րը ճա կա տի մոտ բա ժան վում են եր կու 
մա սի, բայց այդ նկա րի վրա ո րո շա կի աշ-
խա տանք կա ար ված։ Կոմ պո զի ցիա յի հիմ-
քում... Բուլ ղա րիա յում Նժ դե հը մի նկար ու նի 
սպի տակ թիկ նո ցով, ո րի տա կից զին վո րա-
կան հա գուստ է կրում, մի ձեռ քում էլ սուրն 
է բռնած։ 

Ես շատ էս քիզ ներ եմ ա րել. պետք է շատ 
փոր ձես, որ կա րո ղա նաս հաս նել քո հնա րա-
վո րութ յան սահ մանն ե րին, այս պես ա սած՝ 
կա տար յա լին։ Նժ դե հի ա սույթ նե րից ա ռանձ-
նաց րել եմ մե կը՝ «Իմ հո գին ու նի զույգ հե նա-
րան՝ Աստ ված և Հայ րե նիք», այդ ա սույթն ու 
թիկ նո ցով նկարն ըն կած են մո նու մեն տալ 
քան դա կի հիմ քում: 

Մո նու մեն տալ քան դակն իր պա հանջ-
ներն ու նի՝ պետք է կա րո ղա նալ կեր պա րը 
ներ կա յաց նել ար վես տի տե սանկ յու նից, կեր-
պա րին տալ նոր ար տա հայտ չա կա նութ յուն։ 
Ես թիկ նոցն ա վե լի եր կար դարձ րի, թիկ նո ցը 
գրկում է հե նա րան նե րը, նա կանգ նած 
է եր կու հե նա րա նի վրա՝ հա վատք 
և հայ րե նիք: Այս մո նու մեն տալ ար-

կան լու ծում նե րը հա մա պա տաս խա նեց վեն 
մտահ ղաց մա նը։ Աշ խա տանքն ամ բող ջա ցել 
է հինգ տա րում։ 

– Հու շար ձա նը ստեղ ծե լուց ա ռաջ, հա-
վա նա բար, ու սում նա սի րել եք Նժ դե հի կեն-
սագ րութ յու նը, լու սան կար նե րը և այլն, ե թե 
կա րե լի է մի փոքր այդ մա սին։ 

– Ար վես տա գե տը, նա մա նա վանդ քան-
դա կա գոր ծը, կեր պա րը կեր տե լու հա մար 
պետք է ամ բող ջութ յամբ ու սում նա սի րի և՛ 
պատ մութ յու նը, և՛ կեր պա րի էութ յու նը, և՛ 
լու սան կար նե րը։ Նժ դեհն ինձ հա մար աստ-
վա ծա յին կեր պար է... 

– Հա մար ձակ գործ է. ար դեն իսկ ա սա-
ցիք, որ ցան կա ցել եք մո նու մեն տալ ար ձան 
ստեղ ծել, ի՞նչ եք կար ծում՝ ե թե սոսկ պատ-
կե րի վե րար տադ րում կա տա րեիք, շատ 
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Գտնվում է 
Նալբանդյան-Արամի-
Բուզանդի-Հանրապե-
տության փողոցներին 
հարակից 
զբոսայգում:

ձանն ամ բող ջաց նում է հայ րե նի քը, 
հա վատքն ու Նժ դե հին։ Ես հրա վի-
րե ցի վաս տա կա վոր ճար տա րա պետ 

Աս լան Մ խի թար յա նին, որ պես զի կա րո-
ղա նանք հա մա հունչ պատ վան դան ընտ րել: 
Ու զում եմ, օգտ վե լով ա ռի թից, մեկ ան գամ 
ևս գո հու նա կութ յունս հայտ նել։ Նա գտավ 
այն պի սի ճար տա րա պե տա կան լու ծում, ո րը 
գե ղե ցիկ և ներ դաշ նակ կապ ու նի ար ձա նի 
հետ։ 

Նժ դե հը պե տա կան-քա ղա քա կան գոր-
ծիչ էր, ռազ մա կան հզոր գոր ծիչ և ազ գա յին 
գա ղա փա րա խոս. անհ րա ժեշտ էր ստեղ ծել 
հա վա քա կան կեր պար... Օգտ վել եմ բո լոր 
նկար նե րից՝ պրո ֆի լը կա լա նա վոր ված ժա-
մա նա կի լու սան կար նե րից եմ վերց րել, քա-
նի որ այդ տեղ նի հար է ու գան գի ոսկ րե րի 
կա ռուց ված քը լավ է ե րևում, ոսկ րա յին կա-
ռուց վածքն ար մե նոիդ է, ու ժեղ, զո րա վա րի 
հատ կութ յուն նե րով օժտ ված մար դու դեմք։ 

– Փաս տո րեն Դուք ստեղ ծա գոր ծա կան 
փնտրտուք ներ եք ու նե ցել, ստեղ ծել եք բազ-
մա թիվ էս քիզ ներ մին չև վերջ նա կան տար-
բե րա կը ստա նա լը․ նա խորդ տար բե րակ նե-
րը, ըստ ե րևույ թին, Ձեզ այն քան էլ դուր չեն 
ե կել։ 

– Ես կա սեի՝ զար գաց րել եմ կեր պա րը, 
յու րա քանչ յուր փո փո խութ յուն զար գաց րել 
է քան դա կը՝ հասց նե լով հնա րա վո րութ յուն-
նե րի ա ռա վե լա գույ նին: Ոչ միայն ես, բո լոր 
նկա րիչ նե րը, քան դա կա գործ նե րը սո վո րա-
բար բազ մա թիվ էս քիզ ներ են ա նում՝ լա վա-
գույ նը ստա նա լու ճա նա պար հին: Այս դեպ-
քում էլ այդ պես է ե ղել... 

– Մեզ թվում է՝ ար ձա նը նման վե հութ յուն 
չէր ու նե նա ա ռանց այդ չա փե րի: Ձեզ մտա-
հո գե՞լ է տա րած քի, չափ սե րի խնդի րը։ 

– Ա յո, բրոն զա ձույլ ար ձա նի չափ սը 575 
սմ  է, իսկ ֆի գու րան՝ 425 սմ, ար ձա նը ստա-
ցել է վեհ կեր պա րանք նաև ի հա շիվ իր չափ-
սե րի։ Նժ դե հա գետ նե րի աչ քից չէր վրի պել 
ար ձա նի վե հութ յու նը։ 

– Ն յու թի ընտ րութ յու նը, կար ծում ենք, 
շատ կա րևոր է... Ն շե ցիք, որ բրոն զա ձույլ 
է, իսկ մնա ցած նյու թե րի ընտ րութ յունն ի՞նչ 
չա փա նիշ նե րով էիք կա տա րել:

– Ար ձա նը բրոն զա ձույլ է, պատ վան դա-
նին գրա նի տե սա լեր են տե ղադր ված, ընտ-
րե ցինք գրա նի տը, ո րով հե տև գրա նի տի վրա 
գրվածքն ա վե լի լավ է ե րևում, պատ վան դա-
նի ընտ րութ յունն ու լու ծում ներն ամ բող ջութ-
յամբ Աս լան Մ խի թար յա նինն են։ 

– Ար ձա նը տե ղադր ված է Հան րա պե-
տութ յան փո ղո ցում. որ քա նով տեղ յակ ենք՝ 
տե ղադր ման հա մար այլ վայ րեր էլ էին ա ռա-
ջարկ վում, ին չու՞ հենց այդ տեղ։ 

– Գա րե գին Նժ դե հի հրա պա րա կում տե-
ղադ րե լու պա րա գա յում անհ րա ժեշտ էր լի-

նե լու հա նել այն տեղ տե ղադր ված ար ձա նը, 
նո րը տե ղադ րել։ Իսկ այս պու րա կը շատ լավ 
է ընտր ված, դա, ի հար կե, իմ և ճար տա րա-
պե տի ո րո շու մը չէ, բայց ես հա մա ձայն եմ 
տե ղի ընտ րութ յան հետ։ 

– Մենք տեղ յակ ենք, որ ոչ միայն նժդե-
հա պաշտ ներն ու ցե ղակ րոն նե րը, այ լև հայ 
ժո ղովր դի մեծ մա սը հիա ցած է այդ գոր ծով. 
ու զում ենք նաև սյու նե ցի նե րի ա նու նից Ձեզ 
ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել, խո նարհ-
վել Ձեր մտքի ու տա ղան դի ա ռաջ՝ Ս յուն յաց 
սպա րա պե տին քա րե տես քով հա վեր ժաց նե-

լու հա մար։ Բայց ո րոշ մար-
դիկ, այդ բո լո րով հան դերձ, 
հա մա ձայն չեն ընտր ված 
լու ծում նե րի հետ և այլ կար-
ծիք են հայտ նում։ Ինչ պե՞ս 
եք վե րա բերում քննա դա-
տութ յուն նե րին, և արդ յո՞ք 
այդ քննա դա տութ յուն նե-
րում ռա ցիո նալ հա տիկ կա։ 

– Ժա մա նա կին հան ճա-
րեղ Քո չա րի գոր ծե րը կա-
տա ղի քննա դա տութ յուն նե-
րի են ար ժա նա ցել։ Թող ոչ 
մե կը չնե ղա նա՝ ար վես տի 
մյուս ճյու ղե րից հան րութ-
յու նը շատ թե քիչ տեղ յակ է, 
քա նի որ դրանք ի րենց ա վե-

լի հա սա նե լի են. գրա կա նութ յան, ե րաժշ-
տութ յան, գե ղան կար չութ յան հետ հա սա-
րա կութ յան շփու մը սկսվում է դպրո ցից։ 
Իսկ քան դա կա գոր ծութ յու նը հաս կա նա լու 
և գնա հա տե լու հա մար ա ռա վել խոր գի տե-
լիք ներ են պետք: Ամ բողջ հա սա րա կութ յու նը 
չի կա րող նման գի տե լիք ներ ու նե նալ։ Ար-
ձա նի գնա հա տա կա նը տա լիս է ժա մա նա-
կը, ստաց ված ար ձա նը միա ձուլ վում է տե-
ղան քին և կյանք ու նե նում։ Չար խոսք ա սել 
ստաց ված մո նու մեն տալ քան դա կի մա սին՝ 
հա մա զոր է տա ճար վա ռե լուն։ 

– Հա յաս տա նում մինչ այդ էլ Գա րե գին 
Նժ դե հի քան դակ ներ տե ղադր վել են Կա պա-
նում, Գո րի սում և այլն. էս քիզ ներն ա նե լուց 
ա ռաջ այդ քան դակ ներն ու սում նա սի րե՞լ եք։ 

– Ե ղել եմ Կա պա նում, տե սել եմ, իմ կո լե-
գա նե րի գոր ծե րից է, հա վա նում եմ, այդ տեղ 
խնդիրն ու րիշ է, պլաս տի կա կան լու ծում ներն 
էլ ու րիշ են։ Ո գեշնչ վե լու հա մար բարձ րա ցել 
եմ Ս պի տա կա վոր ե կե ղե ցի, այ ցե լել Նժ դե հի 
գե րեզ մա նին, համ բու րել տա պա նա քա րը, 
մինչ քան դա կի ստեղ ծումն ու դրա նից հե տո 
էլ ապ րել ու ապ րում եմ Նժ դե հով... 

– Նժ դե հից բա ցի Դուք ստեղ ծել եք նաև 
Իս րա յել Օ րու քան դա կը։ Հի մա ի՞նչ մտահ-
ղա ցում ներ, ծրագ րեր ու նեք, կար ծում ենք՝ 
այդ ա մե նից հե տո Ձեր ծրագ րե րում պետք է 
որ իշ խի հա յոց մե ծե րի հի շա տա կը հա վեր-
ժաց նե լու աշ խա տանք նե րը շա րու նա կե լու 
գա ղա փա րը։ 

– Ար ձա նի ստեղծ ման աշ խա տան քը թե՛ 
հո գե բա նա կան, թե՛ ֆի զի կա կան ահ ռե լի 
ջանք է պա հան ջում, ես իմ աշ խա տանք նե րը 
ստեղ ծե լիս բազ մա թիվ դժվա րութ յուն ներ եմ 
հաղ թա հա րել։ Հի մա ա ռող ջա կան վի ճակս 
մի փոքր այն չէ, բայց փոր ձում եմ գի տե լիք-
ներս փո խան ցել ե րի տա սարդ նե րին՝ դա սա-
վան դում եմ Գե ղար վես տի ա կա դե միա յում, 
նոր պատ վեր ներ չու նեմ, վեր ջին մեկ տա-
րում հո գիս կոտր վել է, և ապ րում եմ հույ սով, 
որ մենք մի օր փյու նի կի նման կվե րա կանգն-
վենք, իսկ վե րա կանգն ման ու փրկութ յան 
ճա նա պար հը սերն է, մենք պի տի սի րենք 
ի րար։ 

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

ԳԵ ՏԻԿ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ
ՀՀ ժողովրդական նկարիչ

Ն ժ դե հը հսկա կեր պար է, Նժ դե հի գոր-
ծու նեութ յու նը, փի լի սո փա յութ յու նը, 
գա ղա փա րա խո սութ յու նը, կա րող եմ 

ա սել՝ դե ռևս գե ղար վես տո րեն ամ բող ջա պես 
ար ծարծ ված չեն: Քան դա կի ո լոր տում կան 
մի քա նի աշ խա տանք ներ՝ մի մա սը հա ջող-
ված, մի մա սը՝ ոչ, բայց ա սել, թե այդ աշ խա-
տանք նե րը բա վա րար են, չեմ կա րող: Նժ դե-
հի կեր պա րի մե ծութ յու նը ոչ թե մեկ, այլ մի 
քա նի ազ գի կհե րի քի: Ար վես տա գետ նե րի 
հա մար հսկա յա կան պո տեն ցիալ է Նժ դե-
հի կեր պա րը: Այ սինքն՝ Նժ դեհն ա նընդ հատ 
ստեղ ծա գոր ծե լու աղբ յուր է, բայց Նժ դե հի 
կեր պա րի գե ղար վես տա կան լիար ժեք ար-

Նժդեհի կերպարը, նրա 
կյանքն ու գործն անընդհատ 
ստեղծագործելու
աղբյուր են

տա հայտ չա կա նութ յա նը հաս նե լը շատ բարդ 
է, դա, կա րե լի է ա սել, ար վես տա գե տի կա-
րո ղութ յուն նե րի ա ռա վե լա գույն դրսևո րու մը 
պի տի լի նի: 

Ես էլ հո գուս պարտքն եմ հա մա րում Նժ-
դե հի կեր պա րը կեր տե լը: Մի ձիար ձա նի էս-
քիզ եմ ա րել, բայց դեռ միայն էս քիզ: Ու նեմ 
նաև մեկ պորտ րետ, ո րը հի մա ար վես տա-
նո ցումս է, բայց մտքերս միշտ այդ կեր պա րի 
շուրջ են, ա մեն օր նոր գա ղա փար է ծնվում, 
հե տո այդ գա ղա փա րը ջնջվում ու իր տե ղը 
զի ջում է նո րին: Նժ դեհն այն քան մեծ է, որ 
ա նընդ հատ պի տի աշ խա տես, զար գաց նես 
կեր պա րը, կա րո ղա նաս հաս նել ամ բող ջա-
կան կեր պա րին: Եր բեմն գտնում եմ մի դե-
տալ, հե տո նո րը, բայց ա սել, որ հա սել եմ 
Նժ դե հի վերջ նա կան կեր պա րին, չեմ կա րող: 
Ա նընդ հատ հի շում եմ նրա մտքե րը, նրա գա-
ղա փար ներն ան վեր ջա նա լի ու ան սահ ման 
են…

Մեր ազ գը պի տի դաս տիա րակ վի Նժ-
դե հով, Նժ դե հը պի տի դպրո ցում ևս ու սում-
նա սիր վի: Նժ դե հի գա ղա փա րա խո սութ յու նը 
պի տի ո րո շիչ տեղ ու նե նա բո լոր բնա գա վառ-
նե րում. և հատ կա պես մեր ազ գա յին ընդ-
հան րա կան գա ղա փա րա խո սութ յան մեջ:

Խմ բագ րութ յան կող մից
Նժ դե հի ծննդյան 125-ամ յա կին նվիր ված 

ցու ցա հան դե սին /2011 թ. / Գե տիկ Բաղ դա-
սար յա նը ներ կա յաց րել է թևա տա րած արծ-
վի քան դա կը՝ որ պես պաշտ պան և ուժ, որը 
նույնպես ներկայացնում ենք: 
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Ցեղին 
Սիրտը

ԱԼՎԱՐԴ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Պ ա տանդ ված ա նուն էր։ Բայց ցե ղին 
սրտում նրա տե ղը մեծ էր, ան չա-
փե լի մեծ։ Ցեղն իր ե րակ նե րում նրա 

ար յունն էր կրում ու ցե ղո վի հի շում նրան։ 
Ն րա ա նու նը լի նե լիութ յան, ղո ղան ջի հզո-
րութ յուն ու թափ ու նի, ծանր շղթա ներն ինք-
նա կոտր վե լու և ինք նա բաց վե լու կա խար-
դանք։ 

Ցեղն իր հե րոս նե րին ի րենց ար ժան վույն 
տե ղը դնե լու հա մար Նժ դեհ յան պրիզ մա յով 
է անց կաց նում ու դի տար կում նրանց յու րա-
քանչ յուր խոսքն ու գոր ծը։ Այդ պես է պետք, 
քան զի Նժ դե հը մեծ է բո լոր ժա մա նակ նե րում։ 
Ն րա ծնուն դը ժա մա նա կի պա հանջն էր, այն 
էլ՝ հրա մա յա կան։ Կեն սա կան անհ րա ժեշ-
տութ յուն էր նա ցե ղի հա մար, ո րով հե տև 
նա պետք ու ներ նման ժայթ քող փո թո ր կի, 
տի տան զո րա վա րի, մե ծա գույն հա յա պաշ-
տի։ Ան չա փե լի հե ռա տե սութ յամբ և խո րա-
թա փան ցութ յամբ օժտ ված մի մարդ էր նա 
և «ժո ղովր դի սրբա զան վեմն էր» հա վատ քը։ 
Նժ դե հի ա նունն ան գամ սար սափ էր ազ դում 
թշնա մուն։ 

Նժ դե հը մեծ է հատ կա պես զան գե զուր-
ցի նե րի հա մար։ Նա էր, որ ինչ պես կրա կե 
լա վա՝ պատ նե շեց թշնա մուն, և Զան գե զու-
րը դար ձավ ան խո ցե լի ամ րոց, բերդ` ո սո խի 
հա մար մնա լով այն քան մոտ ու հե ռու։ 

Զան գե զու րի յու րա քանչ յուր թիզ հո ղի 
հա մար պայ քա րել է Նժ դե հը, որ Լեռ նա հա-
յաս տա նը զերծ մնա կար միր նե րի, ադր բե-
ջան ցի նե րի, թուր քե րի հպա տա կութ յու նից։ 

Նա մեծ ստրա տեգ էր։ Կորց նել Լեռ նա հա-
յաս տա նը, նշա նա կում էր կորց նել Հա յաս-
տա նը։ Այդ պես էր մտա ծում նա։ Ն րա հույ սը 
հա սա րակ ժո ղո վուրդն էր։ Նա գի տեր, որ ժո-
ղո վուր դը քնած առ յուծ է, ե թե արթ նա ցավ․․․ 
Գի տեր, որ ժո ղո վուր դը վա րար հե ղեղ է, 
նրան ճիշտ պետք է փո խադ րել, որ քշի տա-
նի այն ան պետ քը, ինչ կհայտն վի նրա ճա նա-
պար հին։ Եվ այս ժո ղովր դի, հայ գյու ղա ցու 
հետ միա սին կռվե լով՝ դար ձավ «մշտա կան 
ար գե լա ռիթ» թուր քե րի մտադ րութ յուն ներն 
ի րա գոր ծե լու ճա նա պար հին։ 

Նժ դե հի քա ջազ նա կան ո գին ան մեռ է, 
ար թուն։ Ոչ մի կա պանք, ոչ մի բռնութ յուն և 
ոչ էլ ժա մա նա կը չկա րո ղա ցան նսե մաց նել 
հայ դյու ցազ նի ա նու նը։ Ընդ հա կա ռա կը, ժա-
մա նա կը հեռ վից ա վե լի պայ ծա ռա ցավ, ա վե-
լի զու լալ վեց նրա ա նու նը և այ սօր նա մեր 
ա նընկ ճե լի ո գու, մեր ա զա տութ յան, ան կա-
խութ յան սուրբ ո գին է, խորհր դա նի շը։ 

Նժ դեհն ա սել է, երբ ան ձը կամ ժո ղո-
վուրդն իր մեջ մեռց նում է վա խը և սե փա-
կան կամ քի ու ժով ոտ քի է կանգ նում՝ նրան 
չիք պար տութ յուն, նա ան պարտ է և բո լոր 
պայ մա նա կան կա նոն նե րից ու պա հանջ նե-
րից դուրս է։ 

Եվ սե փա կան կամ քի ու ժով ոտ քի է ե լել 

ա վեր ված Հա յաս տա նը՝ ա կան ջում իր մեծ 
զո րա վա րի ձայ նը։ «Քա ջե րին, միայն քա ջե-
րին է լսում ու զո րա վի գում պա տե րազմ նե-
րի քմա հաճ աստ ված․․․ Նա է հաղ թող, որ 
ար դեն հաղ թել է ի րեն՝ այ սինքն՝ ով իր մեջ 
մեռց նե լու չափ թու լաց րել է մա հու երկ յու ղը։ 
Ն րանք, ո րոնք ծա ռա յել են բարձր հայ րե նա-
սի րութ յու նից դրդված, միայն նրանք են ա վե-
լաց նո ղը ի րենց զեն քի և ցե ղի փառ քը»։ 

Նժ դե հը մար գա րե էր։ Վ կան՝ 70-ամ յա 
մեր պատ մութ յու նը, որ դաս է մեզ հա մար։ 
Եվ այ սօր, երբ Հա յաս տանն ան կա խութ յունն 
ու ղե նիշ դարձ րած՝ քայ լում է հա վեր ժութ-
յան ճա նա պար հով, Նժ դե հի պատ գամ նե րը 
նո րո վի է օգ տա գոր ծում, իսկ նա՝ Նժ դե հը, 
ճա կա տագ րա կան այս վճռո րոշ օ րե րին իր 
ժո ղովր դի հետ է․ ե կել է իր ցե ղի մոտ․․․ հու-
շար ձան դար ձած։ Ե կել է, որ նոր շունչ ու 
ո գի հա ղոր դի նրա պայ քա րին, որ իր ցե ղը 
չխաբ վի ու չխար խա փի խար դա վան քի մեջ 
ու չընկ նի թշնա մու գոր ծած սար դոս տայ նի 
մեջ։ Ե կել է Գո րիս։ Այս տե ղից ե րևում է նրա 
սի րած Խուս տուփ լե ռը։ Այս տե ղից է Ար ցա խը 
զգում մոր տաք շուն չը։ 

Ե կել է ա սե լու, որ «Ու ժե ղը նա չէ, ո րի 
ա վան գար դը կազ մում են կար միր սու տը, 
խա բե բա յութ յունն ու պրո վո կա ցիան»։ Հի-
շեք, Ս յու նի քը հաղ թեց, ո րով հե տև նա պետք 
է հաղ թեր, ո րով հե տև վարձ կան զին վոր նե-
րի, զին վո րա կան նե րի տեղ նա ու նի եր կու 
հար յու րի չափ ժո ղովր դա կան ուխտ ված 
վաշ տա պետ ներ, նույն քան Դա վիթ բեկ յան 
գայ լա վաշ տեր, ի րեն ա պաս տան դար ձած 
լեռ ներ, որ քան բար ձունք, այն քան գնդա ցիր, 
խոր ձո րեր, թշնա մու հա մար գե րեզ ման․․․ 
ծով ա տե լութ յուն դե պի իր թշնա մին, ծով սեր 
դե պի իր հայ րե նի եր կիրն ու ար յու նով ձեռք 
բեր ված ա զա տութ յուն։ 

Ե կել է․․․ Հոծ բազ մութ յուն է։ Ման չե րի 
ե րակ նե րում ցե ղի ար յունն է խո սում, և թա-
թիկ նե րը վեր պար զած ա րևին են ու զում 
հաս նել։ 

Ե կել է մեծ Զո րա վարը․․․ Բազ մութ յու նը 
դար ձել է մի մկան, մի բռունցք, ամ րոց։ Հետ 
դար ձի ճամ փա չկա։ 

Պատ մա կան պահ է։ Նաև սուրբ ու 
խորհր դան շող։ Քան դա կա գործ Կամ սար 
Ղա զար յա նին է տրվում հու շար ձան-կո թո ղը 
բա ցե լու մե ծա գույն պա տի վը։ 

Իսկ և իսկ Նժ դեհն է, Ս պա րա պե տը՝ արծ-
վե նի, խստա բա րո հա յաց քով։ Թ վում է, ուր 
որ է կխան դա վա ռի ամ բո խին, կհիպ նո սի 
նրան․․․

Հայ ժո ղովր դի ար դար դա տի Նժ դեհ նա-
հա տակն է, նա, ո ւմ զին վո րա կան տա ղան-
դի, քա ղա քա կան հե ռա տե սութ յան շնոր հիվ 
այ սօր Զան գե զու րը Հա յաս տա նի մասն է։ 

Նժ դեհն է։ Ե կել է ճիշտ Ժա մին, նա իր ցե-
ղի հա վա քա կան հույսն է, հա վատ քը, ա զա-
տութ յան մարմ նա վո րումն է, ապ րե լու, տևե-
լու, ա րար չա գոր ծե լու մե ծա գույն Աստ վածն 
ու Հա յաս տան աշ խար հի ա մուր սյու-
նը։ 

Բ ռունցք վել են Գո րի սի հա տուկ 

Նժ դե հը մեծ է հատ կա պես զան-
գե զուր ցի նե րի հա մար։ Նա էր, 
որ ինչ պես կրա կե լա վա՝ պատ-
նե շեց թշնա մուն, և Զան գե զու-
րը դար ձավ ան խո ցե լի ամ րոց, 
բերդ` ո սո խի հա մար մնա լով 
այն քան մոտ ու հե ռու։ 
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Ա ք սիո մա տիկ ճշմար տութ-
յուն է․ ստեղ ծել-ա րա րե լը 
մար դու բնույթն է, և ան-

կախ նրա նից, թե ինչ պես է այն 
ար տա հայտ վում՝ տներ-կա մուրջ-
ներ կա ռու ցե լով, բա նաս տեղ ծել-
եր գա հա նե լով, մա նուկ ներ ու հաց 
երկ նե լով, միև նույն է, դա ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն է, դա հենց այն է, ո րին 
մենք ան վա նում ենք բա րիք։ Թե-
րևս բառն այս սո ցիա լիս տա կան 
մսա ղա ցում ծամծմ վե լով, լրագ րե-
րում ան համ-ան դեմ հո լով վե լով, 
զրկվել է իր ի րա կան փայ լից, և ով 
գի տե, քա նի տաս նամ յակ է պետք, 
մին չև վերս տին մաքր վեն ա ղա կու-
տակ մեր զգա յա րան նե րը, և ըմ-
բոշխ նենք բա րին իբ րև բա րիք և 
մղոն նե րից ճա նա չենք գե ղե ցի կը․․․

․․․ Քա րի վրա երգ նո տագ րե լը 
հին ար վեստ է և գու ցե ա մե նադժ-
վարն այն ի մաս տով, որ քա րը՝ քար 
է, եր գը՝ երգ և սրանց կա տար յալ 
հա մա ձույ լը իս կա կան հրաշք է 
դառ նում։ 

Հա զա րամ յակ ներ ա ռաջ, երբ 
դեռ նա խա մար դը հնար չու ներ 
հո գու իր ընդվ զում ներն ար տա-
հայ տե լու, երբ չկա յին վրձին ու 
ներ կապ նակ, գիր ու մա գա ղաթ, 
նա բրի չով ժայ ռա պատ կեր ներ էր 
փո րում՝ քա ղա քակր թութ յան, փի-
լի սո փա յութ յան ու ար վես տի հե ռա-
հար զգա ցում նե րով։ Այ սօր ժայ ռա-
քան դա կա յին այդ ար վես տը մին չև 
վերջ չի վե րածն ված, և յու րա քանչ-
յուր ա ղեղ ու գիծ խո սում են ար-
վես տա գետ նա խա մար դու տիե զե-
րա ճա նա չութ յան ան բա ցատ րե լի 
հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին։ 

Եվ ին չո՞վ է ա պա ցու ցե լի, որ 
այդ պար զու նակ թվա ցող, ի րա կա-
նում գի տա կան սար քե րը, ի՜նչ մի 
աստ վա ծա յին ներշն չում են ամ փո-
փում ի րենց մեջ․․․

Ս րանք, հենց այն պես, խո հեր 
են, և թվում է, ոչ մի կապ չու նեն 
խո սե լիք նյու թի հետ։ Այժմ ա վե-

լի կոնկ րե տա նանք և հե ռա վոր 
գա լակ տի կա նե րի նա վե րը պատ-
կե րող պի տե կանտ րոպ նե րից ու 
ռո դեն յան հրա շա գեղ ժա մա նակ-
նե րից՝ ա ռանց հա մե մատ վե լու 
փոքր ինչ ակն կա լի քի տե ղա փոխ-
վենք այ սօ՛ րը։ Թող որ՝ կաղ, ա սե լի-
քով դեռ շփոթ, բայց այ սօ՛ րը։ 

Շա տերն են ճա նա չում նրան՝ 
քար տաշ Ար մո յին։ Ոչ քան դա կա-
գործ է, ոչ էլ ո րևէ տիտ ղո սա կիր։ 
Պա պը՝ տա թև ցի վար պետ Բա բան, 
և հայ րը՝ քար տաշ-պատ շար Հա-
րութ յու նը։ Բ նա կա նա բար, քա րի 
մեջ այս կամ այն ձևով «տե ղա վոր-
վե լու» գե նը կա, կա շնոր հա լի ձեռ-
քը և՝ ան վերջ բա նե լու մղու մը։ 

Ար մոն ( Ռու բեն) Ա ռա քել յա նը 
քիչ գոր ծե րի մաս նա կից չէ քա ղա-
քում և շրջա նի գյու ղե րում։ Առ այ-
սօր էլ շա տե րին է հիաց նում Բ ռու-
նի զոհ ված նե րի հու շար ձա նի նրա 
պատ րաս տած քա րե շղթան, քիչ 
չեն շրջա նում հու շար ձան նե րը, 
ո րոնց կա ռուց ման աշ խա տանք նե-
րին մաս նակ ցել է Ար մո Ա ռա քել յա-
նը, բայց հաս տա տա պես կար ծում 
եմ, որ նրա հե ղի նա կած գոր ծե րից 
ա ռանձ նաց վե լի է նրա խաչ քա-
րե րը, ո րոնք թե պետ ար դեն վար-
ժանք, բայց կա տար վում են նուրբ 
զգա ցո ղութ յամբ ու մեղ վա ջան։ 
Ար մո յին էլ, բնա կա նա բար, ա ռա-
ջարկ վել են մո նու մեն տալ դի մա-
քան դակ նե րի պատ րաս տում և թե-
րևս այս մաս նա վոր շատ ու շատ 
պատ վեր ներ խլել են ոչ միայն ժա-
մա նակ, տրո րել են միտք ու հույզ, 
խզել ձեռ քի և հո գու այն քան անհ-
րա ժեշտ կա պը։ Ով գի տե, աստ վա-
ծա յին ինչ կրակ կծլեր այս պարզ, 
սո վո րա կան մար դու հո գում, ե թե 
նյու թա կան կա րիք նե րը չստի պեին 
ձեռք մեկ նել այ լևայլ պատ վեր նե-
րի․․․

Եվ, այ նու հան դերձ, հենց Ար-
մո յին հանձ նա րար վեց սուրբ ֆի-
դա յի նե րի դի մա քան դակ նե րի 
պատ րաս տու մը։ Գու ցե մեծ հա-
մար ձա կութ յուն էր, բայց ե րևի սա 
էլ պա տա հա կան չէր, ե րևի հենց 
նրա՛ն էր վի ճակ ված այդ քննութ-
յու նը։ 

Մեկ տա րի ա ռաջ էր։ Ար դեն 
պատ րաստ էին Անդ րա նի կի և Սի-
մոն Զա քար յա նի դի մա քան դակ նե-
րը (հե ղի նակ՝ քան դա կա գործ Ար-
շակ Պետ րոս յան)։ Ար մո յին կա վի ու 
գիպ սի աշ խա տանք նե րում օգ նում 
է որ դին՝ Լ յո վա Ա ռա քել յա նը։ Հա-
մա ձայ նենք Ար մո յի հետ․ դժվար 
է քա րի հետ աշ խա տե լը՝ մի սխալ 
հար ված և՝ քա րը կփչա նա, կփոխ-
վեն կի սանդ րու բնա վո րութ յու նը և 
հո գե բա նութ յու նը։ 

Զարթնած հայրենիքի 
գրկում՝ լեռներն 
իբրև բարձ

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

ստո րա բա ժան ման տղա նե րի ձեռ-
քե րը, որ կնշա նա կե՝ Հայ րե նիք ներն 
ապ րում են հայ րե նա սի րութ յամբ, 

ընկ նում են նրա պա կա սի շնոր հիվ։ 
Փոքր ազ գե րը պար տադ րո րեն ա վե լի հայ րե-
նա սեր պիտի լի նեն, քան մե ծե րը։ Մենք ա վե-
լի քան բո լո րը հա յա պաշտ պետք է լի նենք։ 

Հու շար ձան-կո թո ղի բաց ման ա րա րո-
ղութ յան ժա մա նակ ներ կա նե րին ող ջու նե-
ցին ա րա րատ ցի փոք րիկ նե րը։ 

Ար ժա նին պետք է մա տու ցել քաղ խորհր-
դի գործ կո մի կուլ տու րա յի բաժ նի երգ չախմ-
բին ու փո ղա յին նվա գախմ բին (գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար՝ Ռո լանդ Ա ռա քել յան)։ 
Ն րանց կա տա րած «Հայ րե նիք» եր գը լցրեց, 

ամ բող ջաց րեց մաք րա մա քուր այդ օ րը։ 
Ծա ղիկ ներ են դրվում հա յոց Ս պա րա պե-

տի հու շար ձան-կո թո ղին։ 
Ա վարտ վում է ա րա րո ղութ յու նը։ Մար դիկ 

գնում են։ Լ սու՞մ եք Գա րե գին Նժ դե հի պատ-
գամ նե րը՝ շարժ ման մեջ դրեք ցե ղի ու ժե րը, 
հա յոց ա լե հեր փոր ձա ռութ յու նը, մեզ հետ է 
նա, մեր ար յու նի մի ջից խո սում է․․․

Զ րու ցում ենք քան դա կա գործ Կամ սար 
Ղա զար յա նի հետ, նա Ա րա րա տից է։ 

– Ին չու՞ Գա րե գին Նժ դե հի հու շար ձան-
կո թո ղը ո րո շե ցիք հենց Գո րի սում տե ղադ րել։ 

–  Տա րի ներ ա ռաջ ե ղել եմ Խն ձո րես կում։ 
Հա յոց այդ հին բնա կա տե ղին գե րել է ինձ։ Ես 
տե սա, զգա ցի, թե որ տեղ են գտնվում զան-

գե զուր ցու հզո րութ յան ար մատ նե րը։ Կիր-
ճե րը, բլուր նե րը, ժայ ռե րը, ձո րերն այս տեղ 
անկրկ նե լի են, դրանք ի րենց մեջ մեր նախ-
նի նե րի հե րոս ո գին են պա հում։ Եվ ես ո րո-
շե ցի կեն դա նաց նել ո գին։ Ժա մա նակ ներն ու-
րիշ էին, մեր նախ նի նե րից Գա րե գին Նժ դե հի 
ու րիշ ար ժեք ներ էին շու կա հան վում ու նշա-
վակ վում։ Բ նա կա նա բար, ես չէի կա րող այն 
ժա մա նակ կեր տել Նժ դե հին։ Բայց կեր տել 
պետք էր, դա հո գու պա հանջ էր։ Եվ կեր տե-
ցինք։ Կեր տե ցինք ու ո րո շե ցինք այն որ պես 
Ա րա րա տի շրջա նի բնակչության նվեր բե րել 
Գո րիս՝ սահ մա նա յին այս շրջա ն, որ ժո ղո-
վուրդն իր թի կուն քում զգա Նժ դե հի շուն չը, 
գո տեպնդ վի և ա նա ռիկ պա հի սահ մա նը։ 

Հու շար ձան-կո թո ղը տե ղադր վել է Ա վան-
գարդ թա ղա մա սում։ Ինչ է խորհր դան շում 
ա վան գար դը, որն է նրա ի մաս տը։ Հա մե նայն 
դեպս, ա վան գարդն ան հա րիր է Նժ դե հի հո-
գուն։ Թա ղա մա սը պետք է Նժ դե հին վա յել 
ա նուն ու նե նա, որ ա նունն ու Ս պա րա պե-
տի հու շար ձան-կո թո ղը որ պես մեկ միա ձույլ 
դառ նան, ո գու խորհր դա նիշ, ար տա ցո լեն 
ազ գի ապ րե լու կերպն ու նրա ե րա զան քը, 
ազ գի նկա րա գի րը։ 

Ծա նո թութ յուն՝ է ջը պատ րաս տե լու հա-
մար վա վե րա գիր է ծա ռա յել Վ․ Ա ռա քել յա նի 
«Նժ դեհ» գիր քը։ 

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» ԹԵՐԹ, 
15 ՄԱՅԻՍԻ 1991 Թ․

Հաղ թա հար վել են դժվա րութ-
յուն նե րը, հան րա պե տութ յան ան-
կա խութ յան օ րը՝ մա յի սի 28-ին, 
Գա րե գին Նժ դե հի, Անդ րա նի կի, 
Ռու բեն Շիշ ման յա նի ( Քե ռի), Ա րա-
բո յի, Գևորգ Չաու շի Սո ղո մոն 
Թեհ լեր յա նի, Մախ լու տո յի, Սի մոն 
Զա քար յա նի դի մա քան դակ նե րի 
տե ղադր ված են քա ղա քի կենտ րո-
նա կան հրա պա րա կի պու րա կում։ 

․․․Ա նի մա նա լի են Ա րար չի գոր-

ծե րը, ան բա ցատ րե լի՝ նրա գաղտ-
նիք նե րը։ Այս քա րե դի մա քան դակ-
նե րի մեջ գու ցե ի րավ հո գի ներն 
են մեր ազ գա յին հե րոս նե րի, մեր 
փրկա րար նե րի, ո րոնք ցա վա լի 

ու շա ցու մով, բայց հա վեր ժո րեն 
հանգր վա նե լու ե կան զարթ նած 
հայ րե նի քու մ։ 

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», 28 ՀՈՒՆԻՍԻ 
1990 Թ․
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Գ ա րե գին Նժ դե հի պատ գամ նե րից 
մեկն էլ այն է, որ իր աճ յու նից մի բուռ 
ամ փոփ վի Խուս տու փի լան ջին։ Մի 

խումբ նա խան ձախն դիր ներ ի րա կա նութ յուն 
դարձ րին այն։ Դեռ ա վե լին, 2001-ի դեկ տեմ-
բե րին Վա չա գա նի հանգստ յան գո տում հառ-
նեց ազ գի նվիր յա լի հու շար ձա նը՝ մի ձեռ քին 
գիրք, մյու սին՝ զենք։ 

Իսկ օ րերս ամ բող ջա ցավ հու շա հա մա լի-
րը բա զալ տա կուռ մուտ քով, մեծ հայ րե նա սե-
րի և գա ղա փա րա խո սի ա սույթ ներն ամ փո-
փող վա հա նակ նե րով։ 

Օ գոս տո սի 24-ին տե ղի ու նե ցավ հու շա-
հա մա լի րի բաց ման ա րա րո ղութ յուն, ո րին 
մաս նակ ցում էին հան րա պե տութ յան վար-
չա պետ, ՀՀԿ խորհր դի նա խա գահ Անդ րա-
նիկ Մար գար յա նը, Ս յու նի քի մարզ պետ Է դիկ 
Բար սեղ յա նը, ՀՀ է ներ գե տի կա յի նա խա րար 
Ար մեն Մով սիս յա նը, ԱԺ պատ գա մա վոր ներ, 
Գա րե գին Նժ դե հի թոռ նու հի Գո հա րի նե Տր-
դատ յա նը, տար բեր տա րի քի ու զբաղ մուն-
քի տեր մար դիկ: Ա վան դա կան ա ղու հա ցով, 
զուռ նա դհո լով կա պան ցի նե րը դի մա վո րե-
ցին վար չա պե տին ու ղեկ ցող պատ վի րա-
կութ յա նը, կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն էլ 
կտրեց հու շա հա մա լի րի մուտք ը ե րի զող 
ժա պա վե նը։ Հու շա հա մա լի րի բաց մա նը 
նվիր ված խոս քում Կա պա նի քա ղա քա պետ 

Ար մեն Կա րա պետ յա նը վկա յա կո չեց Գա րե-
գին Նժ դե հի խոս քը՝ հայ րե նա սի րութ յու նը 
ժո ղո վուրդ նե րին ներշն չում է ա ռա քի նութ-
յուն ներ, ո րոնց շնոր հիվ նրանք դառ նում են 
և մնում են ա պա հով և հարգ ված։ Նա նաև 
հա մոզ մունք հայտ նեց, որ հու շա հա մա լի րը 
ուխ տա տե ղի կդառ նա ողջ հա յութ յան հա-

Հուշահամալիրն 
ամբողջացավ

 Գա րե գին Նժ-
դե հի ար ձա նը 
Գ յում րիում
Գա րե գին Նժ-
դե հի ա ռա ջին 
ար ձա նը տե-
ղադր վել է 1993 
թ. Գ յում րու Գա-
րե գին Նժ դե հի 
հրա պա րա կում: 
Մո նու մեն տալ 
ար ձա նի քան-
դա կա գոր ծն 
Ար տուշ Պա պո-
յանն է, ճար-
տա րա պե տը՝ 
Ռու դիկ Գ յո զալ-
յա նը: 

Թադևոս Գևորգյան (Թոմ) / ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Տարիել Հակոբյան 
/ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ/ 
բրոնզ

մար։ Նժ դե հի թոռ նու հի 
Գո հա րի նե Տր դատ յա նը 
հան գա մա նո րեն պատ մեց 
մեծ հայ րե նա սե րի աճ յու-
նը Վ լա դի մի րից տե ղա փո-
խե լու ո դի սա կա նի մա սին։ 
Հան րա պե տութ յան վար չա պետն իր խոս-
քում ընդգ ծեց, որ Նժ դե հի հու շա հա մա լի րը ոչ 
թե գե ղար վես տա կան ար ժեք, այլ գա ղա փա-
րա խո սութ յան խորհր դա նիշ է։ Գա ղա փա րա-
խո սութ յուն, ո րի հիմ քում կան դա վիթ բեկ յան 
ուխ տե րը և պի տի դրվի մեր գոր ծու նեութ յան 
հիմ քում, այն է, թե ինչ պես պի տի ապ րենք և 
ինչ պես պի տի աշ խա տենք։ Ազ գի նվիր յա լի 
մա սին ի րենց խոսքն ա սա ցին «Նա խի ջևան» 
հայ րե նակ ցա կան միութ յան նա խա գահ, 
նժդե հա գետ Ռա ֆա յել Համ բար ձում յա նը, 
«Ս յուն յաց ար ծիվ ներ» ե րի տա սար դա կան 
կազ մա կեր պութ յան փոխ նա խա գահ Ար տա-
շես Աթայանը։ 

Գա րե գին Նժ դե հի հու շա կո թո ղի կա ռուց-
մանն ա ջակ ցե լու հա մար Կա պա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի ո րոշ մամբ հան րա պե տութ-

յան վար չա պետ Անդ րա նիկ Մար գար յա նին 
շնորհ վեց Կա պան քա ղա քի պատ վա վոր 
քա ղա քա ցու կո չում։ Հայ-ադր բե ջա նա կան 
հա կա մար տութ յան օ րե րին Կա պան քա-
ղա քի ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծում 
ու նե ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար գե-
նե րալ-լեյ տե նանտ Մի քա յել Գ րի գոր յա նին, 
գե նե րալ-մա յոր ներ Վ լա դի միր Հայ րա պետ-
յա նին և Մու րազ Սարգս յա նին նույն պես 
շնորհ վեց Կա պան քա ղա քի պատ վա վոր քա-
ղա քա ցու կո չու մ։ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ԹԵՐԹ

30 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2003 Թ․
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Ֆիլ մի գոր ծո ղութ յուն նե րը ծա վալ-
վում են քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ-
մի մեջ ներգ րավ ված Հա յաս տա նում, 
1921 թվա կա նին: Ե րևա նից ար տաքս-
ված դաշ նակ ցա կան վեր ջին զոր քե րը, 
Ս պա րա պե տի ղե կա վա րութ յամբ, ո րի 
կեր պա րի նա խա տի պը հան դի սա նում 
էր Գա րե գին Նժ դե հը, հաս տատ վում 
են Զան գե զու րում, որ տեղ փոր ձում են 
դի մա կա յել Կար միր-բա նա կին և տե-
ղա կան բոլ շևիկ յան պար տի զան նե րին: 
Պ րո ֆե սիո նալ հե ղա փո խա կան Հա կոբ-
յանն ու ղարկ վում է Զան գե զուր՝ պայ-
քա րե լու դաշ նակ ցա կան նե րի և նրանց 
հա մակ րող բրի տա նա կան «դի տորդ նե-
րի» դեմ: Ֆիլ մում Նժ դե հը ներ կա յաց-
վում է որ պես շատ խեղճ, փա խուս տի 
դի մող անձ նա վո րութ յուն:

«1936 –38թթ., – գ րում 
է Բեկ նա զար յա-
նը, – ն վիր ված 

էին «Զան գե զուր» ֆիլ մի աշ խա տանք նե րին։ 
Դժ վար տա րի ներ էին։ Դժ վար ոչ միայն ինձ 
հա մար... «Պե պո յից» հե տո ես Ակ սել Բա-
կուն ցի հետ պայ մա նա վոր վել էի «Զան գե զու-
րի» սցե նա րը գրե լու մա սին՝ դաշ նակ նե րի 
վեր ջին օ րե րի, որ թաքն վել էին Զան գե զու րի 
լեռ նե րում ( Բա կունցն ին քը զան գե զուր ցի էր, 
ա կա նա տե սը շատ ի րա դար ձութ յուն նե րի, 
ո րոնց մա սին պատ րաստ վում էր պատ մել 
սցե նա րում)։ Բա վա կան ա րագ ա վար տե լով 
աշ խա տան քը սցե նա րի վրա, նա այն ու ղար-
կում է հաս տատ ման։ Ես բազ միցս ցան կութ-
յուն էի հայտ նել ծա նո թա նալ այդ լիբ րե տո-
յին, բայց Բա կունցն ա մեն ան գամ նշում էր, 
որ ուր որ է այն կհաս տատ վի, և մենք ան մի-
ջա պես կանց նենք աշ խա տան քի։ 

Այդ պես էլ չստա ցանք հաս տա տու մը... »:
Սկս վեց ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն-

նե րի շղթան։ Հան կար ծա կի մա հա ցավ, իսկ 
ի րա կա նում սպան վեց Հա յաս տա նի ԿԿ ԿԿ 
ա ռա ջին քար տու ղար Ա ղա սի Խանջ յա նը։ 
Ձեր բա կա լե ցին Ակ սել  Բա կուն ցին։ Ս տա լին-
յան ա հա բեկ չութ յան զո հեր դար ձան «Հայ կի-
նո յի» տնօ րեն Դա նիել Դզ նու նին, կի նո ռե ժի-
սոր Ա մա սի Մար տի րոս յա նը և շատ հայտ նի 
մար դիկ, ում ճա նա չում էր Բեկ նա զար յա նը։ 
Սկ սել Բա կուն ցի հետ աշ խա տե լու հույ սը 
կտրվեց: Վե րա դառ նա լով Մոսկ վա յից, Բեկ-
նա զար յա նն ան մի ջա պես մեկ նեց Զան գե-
զուր՝ պար տի զա նա կան շարժ ման մա սին 
նյու թեր հա վա քե լու։ 

Ֆիլ մում ընդգրկ ված էր հայ կա կան կի նո-
յի ողջ ընտ րա նին. Հաս միկ, Գ րի գոր Ա վետ-
յան, Գուր գեն Գաբ րիել յան, Դա վիթ Մալ յան, 
իսկ ե րաժշ տութ յու նը պետք է գրեր Ա րամ 
Խա չատր յա նը։ 

«Զան գե զու րը» է պի կա կան ֆիլմ է, 
– գ րում է Քա լան թա րը։ Կար ծես սկիզբն է 

Դե րե րում՝ Հ րաչ յա Ներ սիս յան - Հա-
կոբ յան, Ա վետ Ա վե տիս յան-Ս պա-
րա պետ, Հաս միկ-Ագ յուլ, Դա վիթ 
Մալ յան-Մա կիչ, Գուր գեն Ջա նի-
բեկ յան- Սա քո, Գուր գեն Գաբ րիել-
յան-Ար մեն, Գ րի գոր Ա վետ յան-խուլ 
ծե րու նի, Գե ղամ Հա րութ յուն-
յան- Սամ վել, Ա. Ա ռա քել յան-գու-
սան Հայ կա սար, Ազ նար, Ցո լակ 
Ա մե րիկ յան-Ա թուն ա պեր, Բել լա 
Ի սա հակ յան-Ա նուշ, Գ. Մար գար յան-
զին վոր, Ի վան Չու վե լև-Նի կի տա, 
Անդ րեյ Կոստ րիչ կին-Դե նի կին յան 
գնդա պետ, Յու նիս Սու լեյ մա նով-
պար տի զան, Ա մա սի Մար տի րոս-
յան-դաշ նակ ցա կան սպա, Մու րադ 
Կոս տան յան-դաշ նակ ցա կան սպա, 
Մի քա յել Գա րա գաշ-Սամ սոն, Գ. 
Պապ յան-Զար զանդ, Վ լա դի միր 
Ցոպ պի-մա յոր, Ք րիս տա փոր Աբ րա-
համ յան-դրվագ:
1941 թվա կա նին Հա մո Բեկ նա զար-
յա նը, Հ րաչ յա Ներ սիս յա նը և Ա վետ 
Ա վե տիս յա նը «Զան գե զուր» կի նո-
ֆիլ մի հա մար պար գևատր վել են II 
աս տի ճա նի Ս տա լին յան մրցա նա-
կով:

տութ յու նը ժա պա վե նի վրա ձայ նագր վում էր 
մեկ ան գամ, ա պա կոմ պո զի տո րը կա րող էր 
ներ կա յաց նել ցան կա ցած պա հանջ։ Ե թե ինձ 
անհ րա ժեշտ լի ներ, ա սենք, տա սը տա վիղ 
(խել քից դուրս եր ևույթ ան գամ ա մե նա մեծ 
նվա գախմ բի հա մար), ինձ կտա յին։ 

Այդ ժա մա նակ վա հա մար դա հա ճե լի 
հայտ նա գոր ծութ յուն էր, բայց տեղն է ա սել, 
այժմ էլ, երբ կի նո յի հնա րա վո րութ յուն նե րը 
քաջ հայտ նի են, մենք դրա նից քիչ ենք օգտ-
վում, իսկ ի մի ջիայ լոց, ի՜նչ ա զա տութ յուն 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյան հա-
մար»։ 

«Աշ խա տան քի ըն թաց քում ես հայտ նա-
բե րե ցի, որ իմ առջև ծա ռա նում են նաև այլ, 
ընդ ո րում՝ բա վա կան յու րօ րի նակ, խնդիր-
ներ։ Այս պես, միան գա մայն նո րութ յուն էր 
կոմ պո զի տո րի կախ վա ծութ յու նն ա րագ հեր-
թա գայ վող պլան նե րից, ի րա դար ձութ յուն նե-
րից, տրա մադ րութ յուն նե րից։ Դա հե տաքր-
քիր էր, արթ նա ցում էր եր ևա կա յութ յու նը, 
կար գա վո րում խիստ խրո նո մետ րա ժը։ 

Այ նու հետև հաս կա ցա, որ ե րաժշ տութ-
յան զգա յա կան ազ դե ցութ յու նը մե ծա պես 
ա ճում է հան դի սա տե սի ըն կալ ման հետ հա-
մընկ նե լու դեպ քում։ Եվ հե տո, որ ես պետք 
է հաշ վի առ նեմ այդ հան գա ման քը, քա նի որ 
պետք է խա ղամ դե րա սան նե րի հետ միա-
սին, միա ժա մա նակ նրանց հետ հաս նեմ 
հան դի սա տես նե րի և  ունկն դիր նե րի հետ 
ո րո շա կի շփման։ Այս տեղ էլ ինձ հե տապն-
դում էին միան գա մայն ան սո վոր ու անս պա-
սե լի հար ցեր։ 

Ա սենք, այս պի սի մի օ րի նակ։ Գր ված է 
մարդ կա յին վիշտ ար տա հայ տող մե ղե դի։ 
Այդ պա հին էկ րա նին դե րա սա նի դեմքն է։ 
Եվ հան կարծ ես ինձ բռնում եմ այն բա նում, 
որ իմ պատ կե րաց ման մեջ ե րաժշ տութ յու նը 
«ծանր» է, չի հա մընկ նում, չի մեր վում տա-
ռա պող մար դու ներ կա յաց մա նը։ Այն հնչում 
է ող բեր գա կան, բայց կտրված է մի մար դու 
անձ նա կան վշտից։ Դ րա հետ մեկ տեղ ես 
հաս կա նում էի, որ ու րիշ մե ղե դի փնտրե-
լու կա րիք չկա։ Հ նա րա վոր է՝ խնդի րը ճիշտ 
հնչե րանգ գտնելն է, գու շա կում էի ես։ 

Երբ ե րաժշ տա կան թե ման հանձ նա րար-
վում էր ժո ղովր դա կան գոր ծի քին՝ դու դու կին, 
ա մեն ինչ փոխ վում էր։ Այն հան կարծ խո սում 
էր, եր գում այն պի սի հե ծե ծող մարդ կա յին 
ձայ նով, որ, կար ծես, հան դի սա տե սը, չնա յե-
լով էկ րա նին, կա րող էր կռա հել, որ հե րո սը 
լալիս է։ 

Ես այն ժա մա նակ ինձ հա մար նշե ցի, 
ինչ քա՜ն կար ևոր է կի նո յում գոր ծի քի, հնչե-
րան գի ճիշտ ընտ րութ յու նը։ Ցան կա ցած այլ 
դեպ քում, ա ռանց նկա րագր ման հետ կա պի, 
թե ման կա րող է կա տար վել այլ մո տե ցու մով՝ 
տպա վո րութ յան հա մար ա ռանց որ ևէ կորս-
տի»։  

«Զանգեզուր» ֆիլմի մասին
հե րո սա կան աս քի, ի րա դար ձութ յուն նե րի, 
որ կանց նեն հի մա մեր առջ ևով. թվում է՝ 
ա շու ղը կեր գի ա մե նը, ին չի մա սին պատ մե-
լու է ֆիլ մը, թվում է՝ ֆիլ մն այդ եր գի շա րու-
նա կութ յունն է։ Լե գեն դը վե րած վում է ի րա-
կա նութ յան, ժո ղովր դի կող մից ստեղծ ված 
պատ մու թյան»։ Կի նո գետն այս պես է ներ կա-
յաց նում ֆիլ մը՝ ուղ ղա կիո րեն մատ նան շե լով 
ֆիլ մի կա ռուց ման մեջ ե րաժշ տա կան ձևա-
վոր ման դե րը։ Ֆիլ մի գլխա վոր հե րոս նե րից 
մե կը գու սանն է, Բեկ նա զար յա նը պատ մում 
է. «Մեր ֆիլ մի ա ռա ջին դրվա գը. Հա կոբ յա-
նը՝ կու սակ ցութ յան ա ռաք յա լը, հաս նում է 
Զան գե զուր՝ ղե կա վա րե լու ժո ղովր դա կան 
շար ժու մը։ Ն րան ա ռաջ նոր դում է գու սա նը, 

ժո ղովր դա կան եր գի չը, ե րա ժիշ տը։ Մեզ՝ ֆիլ-
մը ստեղ ծող նե րիս հա մար դա նշա նա կա լի 
խորհր դա նիշ էր»:

«Իմ ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նում նե րում 
ես հան գե ցի ար դեն կի րառ վող փոր ձի օգ-
տա գործ ման մտքին՝ հանձ նա րա րել ե րաժշ-
տա կան նյու թի մի մա սի կա տա րու մը ժո-
ղովր դա կան և  եվ րո պա կան գոր ծիք նե րով 
խա ռը նվա գախմ բին, – հի շում է Ա րամ Խա-
չատր յա նը։ – Ինձ փոքր-ինչ հու զում էր միայն 
այն, թե հնա րա վոր է արդ յոք հա վա քել այդ-
պի սի հազ վա դեպ գոր ծող կազմ։ Սա կայն, 
շու տով պարզ դար ձավ, որ այդ ի մաս տով 
կի նո յում կոմ պո զի տորն ան սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նի։ Քա նի որ ե րաժշ-
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1920 թ․ հուն վար ա մի սը 
Զան գե զու րում։ 

Խա վա րի մեջ էկ-
րա նի ե տևից լսվում է ձյու նամր րի կի ոռ նո ցը, 
ձիե րի դոփ յուն՝ սա ռույ ցի վրա, զեն քե րի աղ-
մուկ, ինչ-որ բա ցա կան չութ յուն ներ, վրնջոց, 
ա պա մի բամբ ձայն ո րո տում է․

– Ող ջույն սյուն յաց քա ջե րին․․․
Դարձ յալ խա վա րի մեջ՝ խուլ և ե րեք ան-

գամ հնչում է ար ձա գան քը՝ ուռ ռա, ա պա 
հնչում է զին վո րա կան նվա գա խում բը, ո րը չի 
ե րևում։ Ն վա գա խում բը մղկտա լով նվա գում 
է «Բայ բուր տի մար շը»։ 

– Քա րը քա րի վրա չի մնա, Բայ բուրտ․․․
Բաց վում է էկ րա նը։ 
Տո ղա շար՝ եր կու կար գի կանգ նել են Ս յու-

նի քի «հե տևակ վաշ տե րը». ա ռա ջին նե րը 
ռե գուլ յար բա նա կի տեսք ու նեն, իսկ նրանց 
ե տև կանգ նել են «ինք նա պաշտ պա նութ յան 
խմբե րը», գյու ղա ցի ե րի տա սարդ ներ, ո մանք 
տրեխ նե րով, ո մանք մոր թե փա փախ նե րով։ 
Ն րանց ե տև՝ եր րորդ շար քի վրա կանգ նել են 
ձիա վոր խմբե րը՝ Կու ռո յի, Ներ սե սի, սի սիան-
ցի նե րի, –  այն խմբե րը ո րոնք մեծ մա սամբ 
գու մար ված են դաշ նակ ցա կան տղեր քից։ 

Խոր քից, զին վոր նե րի շար քե րի մի ջով, 
գա լիս են՝ 

«Ս պա րա պե տը» և բրի տա նա կան մի-
սիա յի մա յոր Նիբ բո նը, գնդա պետ Կու ռոն և 
մա յոր ադ յու տան տը, Գե դեոն վար ժա պե տը 

և մա յո րի հայ թարգ մա նը, ա պա «Լեռ նա հա-
յաս տա նի» հրա մա նա տա րութ յան շտա բի 
2-3 սպա ներ, ա մե նից վեր ջը՝ Բոչ կա- Զա խա-
րը, Զա խար Յոլ յա նը, ո րը թեև «մի նիստր» 
է, բայց հաս տա մար մին լի նե լու պատ ճա ռով 
հետ է մնում շտա բի սպա նե րից։ 

Ն րանք ըն դու նում են զո րա հան դե սը։ 
Զին վոր նե րը լուռ են։ Ն րանց դեմ քե րը 

մռայլ են, սա ռը և նույ նիսկ դա ժան։ Կար ծես 
շար քե րը քա րա ցել են։ 

– Ող ջույն Ս յուն յաց սպա րա պե տին, –
բղա վում է Բոչ կա Զա խա րը կա նա ցի ձայ նով, 
որ անբ նա կան է նրա հաստ մարմ նի հա մար։ 

Հե տևա կը չի ար ձա գան քում, միայն ձիա-
վո րի խմբե րից ան կարգ լսվում են ու ռռա-
յի ա ղա ղակ ներ։ Մա յոր Նիբ բո նի աչ քից չի 
վրի պում այդ, ինչ պես և այն, որ հե տևա կի 
կրտսեր հրա մա նա տար նե րից մե կը՝ բղա-
վե լով ուռ ռա, բո թում է կող քի զին վո րին, որ-
պես զի նա ևս բղա վի, բայց այդ զին վո րը լուռ 
է, մռայլ է, կար ծես քա րա ցել է։ 

Զո րա հան դես ըն դու նող նե րը հաս նում 
են փոք րիկ հրա պա րա կը, որ տեղ դրված է 
մի սե ղան։ Ե րևում է ե կե ղե ցու զան գա կա-
տան կե սը։ Զո րա հան դե սը տե ղի է ու նե նում 
ինչ-որ հրա պա րա կում, ո րի մի կող մը վանքն 
է, ա պա կողպ խա նութ ներ։ Պատ շաճ հե ռա-
վո րութ յան վրա կանգ նած «դաշ նակ ցա կան 
ամ բո խը», այ սինքն նախ կին չի նով նիկ ներ, 
ո րոնք այժմ ծա ռա յում են «Լեռ նա հա յաս տա-

նի դի վա նում», –  եր կու օ րիորդ և մի տի կին, 
մի ազ գա սեր և բա րե գոր ծա կա նի տի կին։ 

Ձ յուն է, ցուրտ, ձյու նամր րիկ է, բայց 
նրանք ե կել են տես նե լու «թան կա գին հյու-
րին»՝ բրի տա նա կան մի սիա յի մա յոր Նիբ բո-
նին և զո րա հան դե սը։ 

Զո րա հան դես ըն դու նող նե րը, ե րե սով 
դե պի զոր քը, կանգ նում են սե ղա նի կող քին։ 
Սե ղա նի վրա խաչ և Ա վե տա րան։ Մար դա-
հա սակ և ծե րու նի քա հա նան, գլու խը բաց և 
շուր ջառն ու սին, դուրս է գա լիս զան գա կա-
տան կա մար նե րի խոր քից։ Մա յոր Նիբ բո նը 
կռա նում, սեղ մում է նրա ձեռ քը, և ծե րու նի 
քա հա նան նրան խա չակն քում է։ 

Ե կե ղե ցու զան գե րի ղո ղան ջով, ձիա վոր-
նե րի ա ռա ջին խում բը, որ ձիե րից վայր է իջ-
նում, երբ հրա մա նա տա րութ յու նը հաս նում 
է երդ ման սե ղա նին, –  ա ռա ջին ձիա վոր նե րը 
մո տե նում են երդ ման սե ղա նին։ Ն րանք համ-
բու րում են խա չը և ա վե տա րա նը։ 

Ձիա վոր նեը մո տե նում են չորս-չորս։ 
Ն րան ցից մե կը պա հում է ձիե րը, ե րե քը մո-
տե նում են սե ղա նին, ա պա նրան ցից ա ռա-
ջի նը վե րա դառ նում է ձիե րի մոտ և գա լիս է 
նա, ով պա հում է ձիե րը։ 

Այդ պես գա լիս են ա ռա ջին չոր սը։ Այդ ժա-
մա նակ մա յորն ինչ-որ բան է ա սում անգ լե-
րեն․ լսվում է միայն «Վեր դեն» բա ռը։ Թարգ-
մա նը թարգ մա նում է գնդա պետ Կու ռո յին և 
սպա րա պե տին՝

– Զան գե զու րը բնա կան Վեր դեն է․․․
– Եվ այս Վեր դե նը մենք ոչ ո քի չենք զի ջի, 

–  ա սում է գնդա պե տը։ 
Գա լիս են ձիա վոր նե րի երկ րորդ չոր սը՝ 

նույն կար գով։ Այդ նույն ժա մա նակ ձիա վոր-
նե րի թի կուն քում՝ նրանց մեջ, ո րոնք սպա-
սում են հեր թի, տե ղի է ու նե նում հե տև յա լը․

Մի ձիա վոր խնդրում է մի ե րի տա սարդ 
ձիա վո րի՝

– Լավ ․․․ պա չի, հե տո ա րի թքի․․․
– Չէ, չեմ ա նի։ 
– Դե լավ, մի պա չի, մե նակ կռա ցի վրան․․․ 

խան չա լիդ քա րը վեր չի ընկ նի հո․․․
– Ա սե ցի՝ չեմ ա նի։ 
– Ու զում ես մեզ կրա՞ կը քցես․․․
Գա լիս են ձիա վոր նե րի եր րորդ չոր սը։ 

Այդ րո պեին ամ բո խը ճեղ քե լով հրա-
պա րակ է մտնում Սմ բատ Խո ջա բա ղուն ցը՝ 
բան տա պետ և պա րետ կամ, ինչ պես ինքն 
էր ի րեն ան վա նում՝ «Սմ բատ, կա մեն դանտ 
զան գե զուրս կի»․․․ Ին չո՞ւ է ու շա ցել՝ խմո՞ւմ 
էր, թե՞ ան հե տաձ գե լի գործ ու ներ, – բայց 
նրա դիր քը, քայլ ված քը, նրա եր կու թիկ նա-
պահ նե րը՝ յափն ջի նե րի մեջ, ո րոնք բազ մութ-
յու նը ճեղ քում են, բայց չեն հա մար ձակ վում 
ա ռաջ գալ, այլ միայն ճա նա պարհ են բա ցում 
Սմ բա տի հա մար, –  այդ ա մե նը ցույց է տա-
լիս, որ Սմ բատն ինչ-որ ուժ է, ի րա կան ուժ, 
ա վե լի հզոր, քան «թա նաք լի զող» Գե դեոն 
վար ժա պե տը և «մի նիստր» Բոչ կա- Զա խա-
րը։ Սմ բատն ազ դե ցիկ ֆի գուր է, ու թեև ար-
տա քի նով տար բեր վում է զին վո րա կան տա-
րազ հա գած սպա նե րից, բայց «գոր ծե րով», 
թա լա նով, մար դաս պա նութ յամբ և վայ րա-
գութ յուն նե րով ա նուն հա նած ֆի գուր է։ 

Մա յոր Նիբ բո նի աչ քից չի վրի պում, որ 
Սմ բա տը հար բած է։ Բոչ կա- Զա խա րը ինչ-որ 
բա ն է շշնջում Գե դեոն վար ժա պե տի ա կան-
ջին (շշնջում է, թե «մեզ հա մար մեծ խայ տա-
ռա կութ յուն է Սմ բա տի այդ պես ե րևա լը»)։ 
Մա յո րը ո րևէ ան հանգս տութ յուն չի ցույց 
տա լիս, այլ միայն հե տաքրք րութ յամբ դի-
տում է Սմ բա տի էկ զո տիկ ֆի գու րը։ Սմ բա տը 
լուռ է և լուրջ կանգ նել է, իբ րև Լեռ նա հա յաս-
տա նի ե րևե լի դեմ քե րից մե կը։ 

Երդ ման սե ղա նին են մո տե նում այն չոր-
սը, որ տեղ մի ձիա վոր մյուս ե րի տա սարդ 
ձիա վո րին հա մո զում էր, թե հար կա վոր է խա-
չը և ա վե տա րա նը համ բու րել գո նե ա ռե րես։ 
Ձիա վո րը՝ բու կը բռնե լով՝ վեր ջին րո պեին ևս 
խնդրում է ե րի տա սար դին ի րենց «կրա կի 
մեջ չքցել․․․»։ Ե րե քով այդ ե րի տա սար դին են 
հանձ նում ձիե րի  սան ձե րը, ի րենք մո տե նում 
են երդ ման սե ղա նին։ Խա չի վրա ա ռա ջի նը 
խո նարհ վում է նա, ով հա մո զում էր։ Այդ դիր-
քով նա հե տև յալն է նկա տում։ 

Ե րի տա սար դը չորս ձիե րի սան ձից 
բռնած՝ ձիե րի մռութ ներն ի րար է մո տեց նում։ 
Նա ձիե րի ա րան քումն է։ Ձիերն ի րար հո տո-
տում են, ձիե րից եր կու սը վրնջում 
են, ե րի տա սար դը բղա վում է նրանց 
վրա, և այն րո պեին, երբ ա ռա ջին 

Բ ա կունցն իր ա վանդն է ներդ րել հայ-
կա կան կի նե մա տոգ րա ֆիա յի ձևա-
վոր ման մեջ: «Հայ ֆիլմում», որ պես 

սցե նա րա կան բաժ նի վա րիչ, խթա նել է ազ-
գա յին կի նո յի զար գաց մա նը, զբաղ վել կի նոդ-
րա մա տուր գիա յով: Նա ոչ միայն կազ մա կեր-
պում էր ազ գա յին կի նո յի կի նոս ցե նար ներ 
ստեղ ծե լու դժվա րին գոր ծը, ոչ միայն խմբագ-
րում էր կի նոս ցե նար նե րը, այլև ին քը զբաղ-
վում էր կի նոդ րա մա տուր գիա յով: 

Թեր թե լով Բա կուն ցի տա րեգ րութ յան 
է ջե րը` ի մա նում ենք, որ 1930 թ. Բա կուն ցի 
«Խա չի ստրուկնե րը» սցե նա րով նկա րա հան-
վում է «Սև թևի տակ» համր կի նոն կա րը: Բե-
մադ րիչ` Պ. Բար խու դար յան: 

1933 թ. Բա կուն ցի սցե նա րով նկա րա-

Բակունցը` կինոսցենարիստ
հան վում է «Ար ևի զա վա կը» կի նոդ րա ման` 
բե մադ րիչ Պ. Բար խու դար յան: 

1935 թ. ե լույթ է ու նե նում հայ կի նո յի հար-
ցե րին նվիր ված ա սու լի սում: 

1935 թ. սեպ տեմ բեր. գար նա նը Ա. 
 Խանջ յա նի ա րած ա ռա ջար կով սկսում է գրել 
«Զան գե զուր» կի նոս ցե նա րը: Հե ղի նա կա յին 
տար բե րա կն ա վար տում է 1936-ի հուն վա րի 
23-ին, ըստ իր հի շա տա կա րա նի` «օգ նա կա-
նութ յամբ զան գե զուր ցի մի խումբ կո մու նար-
նե րի, ո րոնց հե ղի նա կը ե րախ տա պարտ է»: 

1935 թ. Բա կուն ցի սցե նա րով (հա մա հե-
ղի նակ` Ե. Գ րե բեր) նկա րա հան վում է «Ա լագ-
յազ» ֆիլ մը: Բե մադ րիչ` Ջ. Ժամ հար-
յան: 

1936թ. մարտ-ապ րիլ ՀԿ/Բ/Կ 
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Հատված 
«Զանգեզուր» 
ֆիլմի բակունցյան 
կինոբեմագրից

«Զանգեզուր» ֆիլմի սցենարի 
համահեղինակն ու ռեժիսորը

Հ ա մո Բեկ նա զար յա նը սո վո րել է Եր-
ևա նի, ա պա՝ Տաշ քեն դի գիմ նա զիա-
նե րում, 1918 թվա կա նին ա վար տել 

է Մոսկ վա յի առևտ րի ինս տի տու տը։ Ե րի-
տա սարդ տա րի նե րին ե ղել է պրո ֆե սիո նալ 
ըմ բիշ։ Մա րո նի կեղ ծա նու նով ե լույթ ներ է 
ու նե ցել կրկե սում, մաս նակ ցել մի ջազ գա յին 
մրցում նե րի։

1915 թվա կա նից Հա մո Բեկ կեղ ծա նու-
նով նկա րա հան վել է Յա րոս լավ լի, Մոսկ վա-
յի կի նոս տու դիա նե րում։ Խա ղա ցել է շուրջ 
100 դեր։ 1921 թվա կա նից ե ղել է Վ րաս տա նի 
լուս ժող կո մա տի կի նո բա ժան մուն քի վա րիչ, 
ա պա՝ կի նոս տու դիա յի տնօ րեն և գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար, որ տեղ նկա րա հա նել 
է « Կորս ված գան ձեր» (1924), « Նա թել լա» 
(1925) կի նոն կար նե րը, ո րոնք աչ քի են ընկ-
նում դի նա միկ մոն տա ժով, ար ևել յան էկ զո-
տիկ ե րան գա վո րու մով։

1925 թվա կա նին հրա վիր վել է Եր ևան 
Դա նիել Դզ նու նու կող մից և ձեռ նա մուխ 
ե ղել հայ կա կան կի նո յի ստեղծ մա նը։ Նույն 
թվա կա նին Բեկ նա զար յա նը նկա րա հա նել 

է « Նա մուս» գե ղար վես տա կան ֆիլ մը, 1926 
թվա կա նին՝ հայ կա կան ա ռա ջին կի նո կա-
տա կեր գութ յու նը՝ « Շոր և Շոր շո րը»։ Կի նո-
յի համր շրջա նի լա վա գույն գոր ծե րից են 
նաև նրա « Զա րե» (1926 թ. ), « Խաս փուշ» 
(1927 թ. ), « Տու նը հրաբ խի վրա» (1928 թ. 
) և  այլ կի նոն կար ներ, ո րոնք խո շոր ներդ-
րում են կի նոար վես տի պատ մութ յան մեջ։ 
Բեկ նա զար յա նը, հա մադ րե լով հայ դե րա սա-
նա կան դպրո ցի և գ րա կա նութ յան բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, սկզբնա վո րել 
է կի նե մա տոգ րա ֆիա յի ազ գա յին ո ճը։ Այդ 
սկզբուն քը կի նո ռե ժի սո րը զար գաց րել է իր 
հնչուն կի նոն կար նե րում. դրան ցից ա ռա ջի-
նը « Պե պո» (1935 թ. ) ֆիլմն էր, ո րը թե մա յի 
խո րութ յամբ, վառ ար տա հայտ չա կա նութ-
յամբ և կի նո պա տու մի հզոր ո ճով եր ևույթ 
էր նաև հա մաշ խար հա յին կի նոար վես տում։ 
Ն րա « Զան գե զուր» (1938 թ. ), « Դա վիթ Բեկ» 
(1944 թ. ) ֆիլ մե րը նվիր ված են հայ ժո ղովր-
դի պատ մութ յա նը։

Բեկ նա զար յա նը նկա րա հա նել է նաև 
փաս տա վա վե րագ րա կան ֆիլ մեր՝ «Երկ րա-
շարժ Լե նի նա կա նում» (1926 թ. ), «Եր կիր 
Նաի րի» (1930 թ. ) և  այլն։ «Երկ րորդ քա րա-
վան» ֆիլ մը, որն ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ դառ նա լու էր նրա կա րիե րա յի ա մե նա-
հա ջող ված ֆիլ մը, մնում է ա նա վարտ, քա նի 
որ նկա րա հա նում նե րը կե սից ար գել վում են, 
իսկ նա խա գի ծը՝ փակ վում։ Բեկ նա զար յա նը 
խոր ցա վով և կս կի ծով լքում է « Հայ ֆիլմ» 
կի նոս տու դիան ու Հա յաս տա նը և սկ սում 
է ֆիլ մեր նկա րա հա նել մի ջի նա սիա կան 
հան րա պե տութ յուն նե րում (Ադր բե ջա նում՝ 
« Սա բու հի», 1941 թվա կան, Ուզ բեկս տա նում՝ 
«Բ նա կա րա նա մու տի խնջույք», 1954 թվա-
կան, Տա ջիկս տա նում՝ « Նաս րեդ դի նը Խո ջեն-
թում», 1959 թվա կան, կի նո ռե ժի սոր Է րազմ 
Քա րամ յա նի հետ)։

Հա մո Բեկ նա զար յա նը մա հա ցել է 1965 
թվա կա նի ապ րի լի 27-ին։ Թաղ ված է Մոսկ-
վա յի հայ կա կան գե րեզ մա նա տա նը։
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կենտ կո մում մի քա նի ան գամ 
քննարկ վել է «Զան գե զու րի» սցե-
նա րը: Ար ված դի տո ղութ յուն նե րի և  

ա ռա ջար կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ Բա-
կուն ցը շա րու նա կել է աշ խա տան քը` վերջ-
նա կան տար բե րա կը ստեղ ծե լու հա մար: 

1936 թ. 9 մա յիս - Հայ կի նո յի հանձ նա րա-
րութ յամբ ե րեք ամ սով պետք է գոր ծուղ վեր 
Մոսկ վա` «Զան գե զու րի» սցե նա րը լրամ շա-
կե լու հա մար: Որ դու հի վան դութ յան պատ-
ճա ռով մեկ նում է մա յի սի կե սին (հա վա նա-
բար` 15-ին):

1936թ. 2 հու նի սի- Մոսկ վա յում` «Նա ցիո-
նալ» հյու րա նո ցում, Բա կուն ցը հան դի պում 
է ՀԿ/Բ/Կ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար 
Խանջ յա նի հետ: Քն նար կում են Ն. Ս տե-
փան յա նի ձեր բա կա լության հար ցը, ո րը տե-
ղի է ու նե ցել մա յի սի 21-ին: Խո սում են նաև 
«Զան գե զու րի» սցե նա րի մա սին: Ն. Ս տե-
փան յա նի ձեր բա կա լութ յու նից հե տո Մոսկ-
վա յում Բա կուն ցի վրա սահ ման վում է ՆԳԺԿ 
մար մին նե րի հսկո ղութ յուն:

1936թ. Մոսկ վա յից անս պա սե լի մեկ-
նում է: Հա յաս տա նում նրան սպա սում էին 
ՆԳԺԿ գոր ծա կալ նե րը: Հա վա նա բար հա սել 
է մինչև Թիֆ լիս, այն տե ղից գնա ցել Դի լի-
ջան, ուր վեր ջին հրա ժեշտն է տվել ըն տա նի-
քին: «Զան գե զու րի» սցե նա րի աշ խա տան քը 
մնում է ա նա վարտ: 

Հե տա գա յում Բա կուն ցի նյու թե-
րի հի ման վրա ֆիլ մի սցե նա րը գրում են 
Հ.  Բեկ նա զար յա նը, Յա.  Դու կո րը և Վ. 
 Սո լով յո վը: Ն կա րա հա նում ներն ա վարտ վում 
են 1938-ին: 1936 թ. օ գոս տո սի 10-ին Եր-
ևան, Նալ բանդ յան 80 հաս ցեում խու զարկ-
վել է Բա կուն ցի բնա կա րա նը: Ըստ ար ձա-
նագ րութ յան` տա րել են վեց նա մակ, ե րեք 
նո թա տետր, մեկ ընդ հա նուր տետր, եր կու 
ալ բոմ, յոթ միա վոր տար բեր գրա ռում ներ, 
«Զան գե զու րի» սցե նա րի ե րեք «վա րիանտ» 
և  այլ նյու թեր: 

«Զան գե զու րի» բե մագ րի մեծ տար բե-
րա կի մե քե նա գիր միակ պահ պան ված օ րի-
նա կը գտնվում է կենտ րո նա կան պա հո ցում 
(ֆոնդ 704): Կա նաև փոքր (15 էջ) տար-
բե րա կի միակ պահ պան ված օ րի նա կը, որ 
պահ վում է միև նույն պա հո ցում: 

Հի շենք, որ «Զան գե զու րը» գրվեց այն 
օ րե րին, երբ Բա կուն ցի դեմ կա տար վող ամ-
բաս տա նութ յուն նե րը սաստ կա նում էին, և 
Ա.  Խանջ յանն ու գրո ղի մյուս բա րե կամ նե րը 
հոր դորում էին նրան շուտ ա վար տել Զան գե-
զու րի քա ղա քա ցիա կան կռիվ նե րին նվիր ված 
այդ բե մա գի րը` հա կա ռա կորդ նե րին լռեց նե-
լու նպա տա կով: Ծ րագր ված էր կի նոն կա-
րա հա նու մը նույն պես ա րագ ա վար տել, որ-
պես զի 37թ. նո յեմ բե րի 7-ին, Հոկ տեմ բեր յան 
հե ղա փո խութ յան 20-ամ յա կի օ րը, կի նոն կա-
րը ցու ցադր վի: Գործն ա րա գաց նե լու նպա-
տա կով հյու րա նո ցում գրո ղին տրա մադ րում 
են սեն յակ, քա նի որ ե րեք սեն յա կա նոց բնա-
կա րա նում նրա ա ռանձ նա սեն յա կը տրա-
մադր ված էր ծանր հի վան դութ յամբ պառ կած 
որ դուն` Ս ևա դա յին:

Ձեր բա կա լութ յա նը նա խոր դող եր կու-
սու կես ա միս նե րի ըն թաց քում Բա կուն ցը 
զբաղ վել էր «Զան գե զու րի» բե մա գի րը մաս-
նա գետ նե րի օգ նութ յամբ մշա կե լու, այն հաս-
տա տել տա լու գոր ծե րով: Ուս տի հետ ևե լով 
այդ գոր ծե րի ըն թաց քին` հետ ևած կլի նենք 
այդ ա միս նե րին գրո ղի կյան քի դեպ քե րին:

1936-ի սկզբնե րին «Զան գե զու րի» բե-
մա գի րը եր կու ան գամ քննարկ վել է ՀԿ(բ)Կ 
Կենտ կո մում` Ա. Խանջ յա նի նա խա գա հութ-
յամբ: Ա պա ո րոշ վել է, որ Բա կուն ցը մա յի սի 
սկզբին պետք է մեկ նի Մոսկ վա` կի նո մաս-
նա գետ նե րի հետ բե մա գի րը բա րե լա վե-
լու, այն հաս տա տել տա լու և բե մադ րող Հ. 
Բեկ նա զար յա նի հետ խորհր դակ ցե լու հա-
մար: Բա կուն ցի մեկ նումն ու շա նում է որ դու 
հի վան դութ յան, ինչ պես և կու սակ ցա կան 
տոմս ստա նա լու հետ կապ ված ձգձգում նե րի 
պատ ճա ռով:

Կենտ րո նա կան դի վա նա տան վե րը 
նշված ֆոն դում պահ պան ված են բա վա-
կան թվով փաս տաթղ թեր, ո րոնք հնա րա-
վո րութ յուն են տա լիս հետ ևե լու դեպ քե րի 
ըն թաց քին: Մոսկ վա յից Բեկ նա զար յա նը հե-
ռագ րե լով խնդրում է ՀԽՍՀ Ժող կոմ խոր հին 
ա ռըն թեր կի նոարդ յու նա բե րութ յան վար-
չութ յան պետ Դ. Դզ նու նուն՝ ա րա գաց նել 
Բա կուն ցի մեկ նու մը, քա նի որ հա կա ռակ 
դեպ քում կի նոն կա րը պա հանջ ված ժա մա-
նա կին չի կա րող ա վարտ վել: Մա յի սի 15-ին 

Բա կուն ցը մեկ նում է Մոսկ վա, իր հետ տա նե-
լով բե մա գի րը: Մոսկ վա յում սկսում են բե մա-
գի րը մշա կե լու և հաս տա տել տա լու աշ խա-
տանք նե րը, որ ի մաց վում է Դ. Դզ նու նու և Հ. 
Բեկ նա զար յա նի փո խա նա կած հե ռագ րե րից: 
Եվ հան կարծ հու լի սի 17-ին Դզ նու նին Բեկ-
նա զար յա նին հե ռագ րում է. «Ան մի ջա պես 
ու ղար կե ցեք «Զան գե զու րի» վեր ջին տար-
բե րա կը»: Բե մագ րի օ րի նա կն ու ղար կում 
է Եր ևան: Իսկ օ գոս տո սի 1-ին պաշ տո նա-
տար անձ Ու սի ևի չը Մոսկ վա յից հե ռագ րում 
է Եր ևան. «Զան գեզուր» բե մագ րի հե ղի նա կը 
Մոսկ վա յից անս պա սե լի մեկ նեց: Խնդ րում եմ 
տե ղե կա նաք»: Հի շենք, որ մինչև այդ՝ հու լի-
սի 9-ին, տե ղի էր ու նե ցել Ա. Խանջ յա նի սպա-
նութ յու նը: Հե տա գա յում «Զան գե զու րի» բե-
մա գի րը պատ վիր վել է Հ.  Բեկ նա զար յա նին, 
ո րը պետք է օգ տագոր ծեր Բա կուն ցի գրա ծը 
(«ար դեն հա վաք ված նյու թե րի օգ տա գործ-
մամբ»): Բեկ նա զար յա նը հա մա ձայ նել է և  
անց նել գոր ծի:

«Զան գե զու րի» այդ տար բե րա կը նկա-
րա հան վել է հիմ նա կա նում 1937թ. ըն թաց-
քում և չի ա վարտ վել ըստ նա խա տես վա ծի` 
Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան 20-ամ յա-
կի հո բել յա նին, ա վարտ վել է 1938-ին և նույն 
թվա կա նին էլ սկսել է ցու ցադր վել:

Բա կուն ցի գրած բե մա գի րը (մեծ և փոքր 
տար բե րակ ներ), ան շուշտ, գրո ղի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի մեջ շատ թե քիչ աչ քի 
ընկ նող տեղ չի զբա ղեց նում: Թե՛ գե ղար վես-
տա կան տե սա կե տից ընդ հան րա պես և թե՛ 
մաս նա գի տա կան-բե մագ րա յին տե սա կե-
տից հա զիվ թե այն որ ևէ քննութ յուն բռնի: 
Ն կա տե լիո րեն անմ շակ է. կան փաս տա կան, 
ժա մա նա կագ րա կան անճշ տութ յուն ներ, ար-
հես տա կա նութ յուն: Գ րողն օգ տա գոր ծել է 
իր եր կե րից ա ռան ձին տե սա րան ներ: Բայց 
բե մագ րում բա ցա կա յում է Բա կուն ցի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րին հա տուկ ար վես տի 
շուն չը: Կան լեզ վա կան օ տա րա բան ար տա-
հայ տութ յուն ներ. օ րի նակ, «նրան դժվար է 
այդ պես խմե լը», «ինչ-որ նվա գում է», «մայ րը 
վա զում է դե պի որ դուն» և  այլն:

Այս բե մագ րում կան բա կունց յան եր կե-
րից հայտ նի ա նուն ներ` Ա թա ա պեր, Բա դի, 
Չե տանց, Վա նես, Պու զան, Սո նա, Մի նա, 

սա կայն սրանք սոսկ նույ նա նու նութ յուն ներ 
են, այ սինքն` սոսկ հա մընկ նում են ա նուն-
նե րը, և բ նավ նույն կամ նման կեր պար նե-
րի մա սին չէ խոս քը: Օ րի նակ, այս բե մագ րի 
Ա թա ա պե րը միայն ա նու նով է հի շեց նում 
«Եղ բայ րութ յան ըն կու զե նի նե րի» հմա յիչ հե-
րո սին: «Զան գե զու րում» այդ գոր ծող ան ձը 
զուրկ է բա կունց յան գեղ ջուկ կեր պար նե րի 
կեն դա նութ յու նից, ի րա պա տում մարդ կա յին 
հատ կա նիշ նե րից, և ձև ված է ըստ «մար գա-
րեա խոս» ծե րու նի նե րի այն կա ղա պա րի, որ-
պի սին օգ տա գոր ծում էին նույն շրջա նի այլ 
գրող ներ:

Բե մագ րում կան նաև նա խա կեր պար ներ 
ու նե ցող հե րոս ներ. դրան ցից է գլխա վոր հե-
րոս Մա կիչը, նրա հա մար նա խա կեր պար է 
ե ղել Զան գե զու րի քա ղա քա ցիա կան պա տե-
րազ մին մաս նա կից Մա կիչ Մա շուր յա նը, ո րը 
սպան վել է 1920 թ. նո յեմ բե րին Գո րի սի մոտ: 
Ս պա րա պե տի հա մար նա խա կեր պար է ե ղել 
Նժ դե հը և  այլն:

Հայտ նի է, որ Բա կուն ցը ե լույթ է ու նե ցել 
Հայ կի նո յի գոր ծու նեութ յան մա սին բա նա-
վե ճի ժա մա նակ, որ տե ղի է ու նե ցել 1936 թ. 
ապ րի լի 10-ին և 11-ին: Հիմ նա կան զե կու-
ցու մով հան դես է ե կել Հայ կի նո յի դի րեկ տոր 
Դ. Դզ նու նին, ե լույթ է ու նե ցել Հ. Բեկ նա զար-
յա նը, Հայ-Արտ յա նը, Ա. Բա կուն ցը և  ու րիշ-
ներ: Ա.  Բա կունցն իր ե լույ թում ընդգ ծել է, որ 
«Հայ կի նո յի ար տադ րութ յուն նե րի ոչ բարձր 
ո րա կը պի տի բա ցատ րել ոչ միայն գա ղա-
փա րա կան և  այլ սխալ նե րի, սցե նա րիստ-
նե րի՝ կյանքից կտրվա ծութ յան և մեր մշա-
կույ թից ան տեղ յակ լի նե լով, այլև ժա մա նա կի 
ան խու սա փե լի պայ ման նե րից, երբ Հայ կի-
նոն իր ժա պա վեն նե րի ար տադ րութ յամբ 
մրցման էր դուրս գա լիս կա րի գոր ծա րա նի 
հետ»: Բա կունցն իր ե լույ թում շեշ տել է նաև 
այն միտ քը, թե ինչ պես ին քը և շատ գրող ներ 
սկզբնա կան շրջա նում կի նոդ րա մա տուր-
գիան հա մա րել են հեշտ և միա ժա մա նակ 
գրո ղի հա մար ա նար ժան մի գործ, բայց նա 
ար դեն ըմբռ նում է կի նոար վես տի` իբրև սին-
թե տիկ ար վես տի ներ կա յաց րած չա փա զանց 
մեծ դժվա րութ յուն նե րը:
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ձիա վո րը՝ խաչ և ա վե տա րա նը համ-
բու րե լուց հե տո, մո տե նում է ձիե րին 
և ա հա ե րի տա սար դը ստիպ ված պի-

տի գնա դե պի սե ղա նը (իսկ ձիե րի վրնջո ցի 
վրա բո լո րի ու շադ րութ յունն այն կողմն է), 
–  այդ րո պեին ե րի տա սար դը նո րից ձիե րի 
մռութ ներն ի րար է մո տեց նում, նրանք ա վե լի 
կա տա ղի են վրնջում, ծառս են լի նում, ե րի-
տա սար դը եր կու ձիու սան ձը բաց է թող նում, 
ձիե րը փախ չում են, մնա ցած եր կու ձիու 
սան ձը նա կո խում է ա ռա ջին զին վո րի ձեռ քի 
մեջ, ո րը շշմել է այդ ա նակն կա լից, -իսկ ե րի-
տա սար դը վա զում է դե պի փախ չող ձիե րը, 
նրա ե տևից փախ չում է նաև մի ու րիշ զին-
վոր՝ երկ րորդ ձիու տե րը։ 

– Ա սածն ա րեց, է լի․․․, – ա սում է ա ռա ջին 
զին վո րը ե րի տա սար դի ե տևից։ 

Հետզ հե տե խա վար ման մեջ դեռ լսվում 
են զան գե րի մեռ նող ղո ղան ջը և ռազ մա կան 
քայ լեր գը՝

– Քար քա րի վրա չի մնա, Բայ բուրտ․․․
* * *

Սեն յակ՝ կա հա վոր ված ոչ հա րուստ, 
բայց թանկ ար դու զար դով։ Այդ պի սի սեն յակ-
ներ կա յին Գո րի սի խո ջա-վա ճա ռա կան նե րի 
տնե րում և կոչ վում էին «զալ»։ Կահ կա րա-
սին՝ եվ րո պա կա նի և ա սիա կա նի ան ճա շակ 
խառ նուրդ, բայց ա մեն ինչ թան կա գին է, 
ո րով հե տև ի րե րը ին քը խո ջան է գնել «Վաղ 
ժա մա նակ»։ 

Նս տել են մա յոր Նիբ բո նը, նրա ադ յու-
տան տը, նրա թարգ մա նը, «սպա րա պե տը» 
և Գե դեոն վար ժա պե տը։ Գն դա պետ Կու ռոն 
քար տե զի վրա ցույց է տա լիս ճա նա պար հը 
և ա սում է․

Բաք վից Թուր քիա ա մե նա կարճ ճա նա-
պարհն անց նում է Զան գե զու րի վրա յով։ Այդ 
միակ շո սեն է ․․․

Թարգ մա նը թարգ մա նում է և առ հա սա-
րակ հե տա գա ամ բողջ խո սակ ցութ յան ժա-
մա նակ այս պես է․ հա ճախ թարգ մանն ու 
խո սո ղը միա ժա մա նակ են խո սում և զու գըն-
թաց հնչում են բա ռեր՝ անգ լե րեն և հա յե րեն, 
անգ լե րեն և ռու սե րեն։ 

Անգ լե րեն բա ռեր։ Խո սում է մա յո րը․ 
թարգ մա նը՝

– Բ րի տա նա կան մի սիան հա վաս տիաց-
նում է, որ Զան գե զու րը կազ մում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ան բա ժա նե լի մա-
սը և․․․

Նույն մի սիան հա վաս տիաց նում է, որ 
Զան գե զու րը կազ մում է Ադր բե ջա նի Հան րա-
պե տութ յան ան բա ժա նե լի մա սը։ 

«Ս պա րա պե տը», –
– Մեր հույ սը մեր մեծ դաշ նա կից ներն են 

և մեր զեն քը։ 
– Ին չո՞վ կա րող է օգ տա կար լի նել բրի-

տա նա կան մի սիան։ 
– Թող Ադր բե ջա նը դա դա րեց նի ար շա-

վան քը Զան գե զու րի դեմ։ 
Գն դա պետ Կու ռոն․ –
– Ե թե նրանք կա րո ղա նան պաշտ պա նել 

Բա քուն հյու սի սից․․․
Մա յորն ակն հայտ զգաս տա նում է, կոր-

չում է նրա «դի վա նա գի տա կան լրջութ յու-
նը»։ Բանն այն այն է, որ ինչ պես ա սում են, 
գնդա պե տը խփեց մե խի գլխին։ Մի սիա յի 
բուն նպա տակն է հեշ տաց նել Ադր բե ջա նի 
վի ճա կը «Հ յու սի սի վտան գի», այ սինքն Կար-

միր բա նա կի ար շա վան քի դեմ։ Գն դա պետ 
Կու ռոն այդ լավ է հաս կա նում։ Եվ շա րու նա-
կում է․

– Ե թե ըն կավ Բա քուն, այն ժա մա նակ 
միակ ամ րո ցը Զան գե զուրն է․․․ Հա կա ռակ 
դեպ քում կար միր ներն են այս ճա նա պար հով 
կա րող են միա նալ Թուր քիա յին, և դաշ նա-
կից հրա մա նա տա րութ յու նը կհան դի պի մեծ 
ա նա խոր ժութ յուն նե րի․․․

– Գն դա պետ, կար միր նե րը մեզ հա մար 
վտանգ չեն․․․ թող նրանք շուտ գան և շատ 
գան,   – ընդ հա տում է «սպա րա պե տը»։ 

Դուր սը ձյու նամր րիկ է։ Քա մին ձյու նի 
բյու րեղ նե րը զար կում է լու սա մու տին։ Ա պա-
կի նե րը զրնգում են, – «սպա րա պե տը» և մա-
յորն այն կողմն են նա յում։ Ն րանց թվաց, թե 
բա խե ցին պա տու հա նը։ 

Գն դա պե տը մո տե նում է սե ղա նին։ Լ ռութ-
յուն է։ 

Մա յորն ինչ-որ բան է ա սում․ հաս կա նա լի 
է միայն «բոլ շևիկ» բա ռը, որ հնչում է եր կու 
ան գամ։ 

Թարգ մա նը՝ 

– Ձեր հան րա պե տութ յու նը դեռ ե րի տա-
սարդ է, որ պես զի բոլ շևիկ նե րը նրա հա մար 
վտան գա վոր չլի նեն․․․ Ուս տի մա յո րը զգու-
շաց նում է ձեր ներ քին թշնա մուց, ձեր բոլ-
շևիկ նե րից․․․

– Օ՜, ոչ, – և «սպա րա պե տը» ար հա մար-
հան քով ժպտում է։ 

– Ն րանք անվ տանգ վայ րում են, և, բա-
ցի այդ, գնդա պե տը (ցույց է տա լիս Կու ռո յին) 
նրանց լավ է ճա նա չում՝ դե ռևս Դե նի կի նի 
ֆրոն տից։ 

Մա յոր Նիբ բոնն և ու րախ է, և գոհ է։ Նա 
բազ մի մաստ ժպի տով ոտ քի է կանգ նում և 
սեղ մում գնդա պետ Կու ռո յի ձեռ քը։ 

Բո լո րը ոտ քի են։ Թ վում է, թե հրա ժեշտ 
են տա լիս, և ա մեն ինչ ա սում է լուռ տե սա-
րա նը՝ միաս նա կան ճա կատ Կար միր բա նա-
կի դեմ։ 

Հետզ հե տե խա վա րում է։ 
ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ, 

ԵՐԿԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՈՐ, 
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ ԿԻՆՈԲԵՄԱԳԻՐ», 
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-Պա րոն Մու րադ յան, այ սօր մեր 
զրույցն առնչ վե լու է Նժ դե հի մա-
սին ստեղծ ված «Զան գե զուր» և 

«Գա րե գին Նժ դեհ» ֆիլ մե րին: Քա նի՞ ան գամ 
է մեր ազ գի նվիր յա լի կեր պա րը մարմ նա վոր-
վել ֆիլ մե րում:

– Պատ մա կան խո շոր ան հա տա կա նութ-
յուն ներն անս պառ կեր պար ներ են և՛ գե-
ղար վես տա կան գրա կա նութ յան, և՛ կի նո յի, 
և՛ թա տե րար վես տի հա մար, էլ չեմ ա սում 
քան դա կա գոր ծութ յու նը և ընդ հան րա պես 
ամ բողջ մշա կույ թը: Բո լորս էլ գի տենք, թե 
քա նի-քա նի ֆիլ մեր են նկա րա հան վել տար-
բեր ժա մա նակ նե րում և ըստ այդ ժա մա նա-
կի տե սո ղութ յան, բազ մա թիվ նշա նա վոր 
ռազ մա կան գոր ծիչ նե րին, թա գա վոր նե րին, 
զո րա վար նե րին նվիր ված, ինչ պես, ա սենք, 
Նա պե լեո նը, և նրան ցից յու րա քանչ յու րը դե-
ռևս չի սպա ռել տվյալ կեր պա րի ան հա տա-
կա նութ յու նը և խոր հուր դը: Ա յո, մեր կի նո յի 
պատ մութ յան մեջ նշված է «Զան գե զուր» 
ֆիլ մը, ո րի մեջ Նժ դե հի ա նու նը չի նշվում, 
սա կայն ամ բողջ դրա մա տուր գիա կան հյուս-
ված քը և ֆիլ մի գա ղա փա րա խո սութ յու նը, 
ըստ էութ յան, նկա տի ու նեն Նժ դե հի գոր-
ծի, իր ան ձի մեր ժու մն այդ ժա մա նակ վա 
կտրված քով:

Պատ մութ յունն ու նի վկա յութ յուն, թե 
ինչ պես Ա ղա սի Խանջ յա նի հետ «Պե պոն» 
դի տե լուց հե տո Ս տա լի նը գո վա բա նել է ֆիլ-
մը որ պես Թիֆ լի սի բար քե րն ար տա ցո լող՝ 
կո լո րի տա յին, կա տա կեր գա կան կի նոն կար, 
սա կայն այդ ա մենն անց նե լուց հե տո հարց է 
բարձ րաց րել, թե այդ անց յա լը հաս կա ցանք, 
լավ, ո՞ւր է մեր հե ղա փո խա կան գոր ծերն ար-
տա ցո լող ֆիլ մը: Ե՞րբ է հայ կա կան կի նոն մի 
նշա նա կա լի ֆիլմ նկա րա հա նե լու՝ մեր ե րի-
տա սարդ սերն դին հե ղա փո խա կան ո գով 
դաս տիա րա կե լու հա մար: Հի մա ստաց վում 
է, որ սա, ի հար կե, հանձ նա րա րա կան էր:

Վե րա դառ նա լով Հա յաս տան, նույն Հա-
մո Բեկ նա զար յա նը, ով «Պե պո» ֆիլ մի հե ղի-
նակն էր և «Հայ ֆիլ մի» հիմ նա դիրն ընդ հան-
րա պես, ձեռ նա մուխ է լի նում ա ռաջ նոր դի 
այդ հանձ նա րա րա կա նի ի րա կա նաց մա նը: 
Եվ իր բո վան դա կա յին հաս ցեն դառ նում է 
Ս յու նի քը, Զան գե զու րը:

– Ս ցե նա րի հետ կապ ված տար բեր 
խնդիր ներ կան, թե իբր Խանջ յա նի պատ վե-
րով Բա կուն ցը գրեց, ում հե տո ձեր բա կա լե-
ցին, հե տո հանձ նա րա րե ցին Հա մո Բեկ նա-
զար յա նին և եր կու ռուս անձ նա վո րութ յան, 
և հար ցե րի հար ցը՝ ո՞վ է ի վեր ջո այդ ֆիլ մի 
սցե նա րի հե ղի նա կը:

– Ամ բողջ հարցն այն է, որ Բա կուն ցը սցե-
նար չի գրել: Ըն դուն ված բան կա կի նոարդ-
յու նա բե րութ յան մեջ՝ եվ րո պա կան, ռու սա-
կան, ո րոնց ըն դօ րի նա կե լ է «Հայ ֆիլ մը»: 
Բա կուն ցը գրել է, այս պես ա սած, ֆիլ մի լիբ-
րե տոն, այ սինքն՝ ա պա գա ֆիլ մի և ա պա գա 
սցե նա րի նա խա գիծ: Այդ նա խա գի ծը պի տի 

քննարկ վեր և «Հայ ֆիլ մում», և հա մա պա-
տաս խան վե րին ատ յան նե րում, ո րից հե տո 
պի տի ստա նար, այս պես կոչ ված, «դաբ րո», 
և սկսեին սցե նա րի աշ խա տանք նե րը ռե ժի-
սո րի մաս նակ ցութ յամբ: Այդ լիբ րե տոն Բա-
կուն ցը գրել է, Հա մո Բեկ նա զար յա նի կող մից 
ար ժա նա ցել է հա վա նութ յան: Բայց հենց այդ 
չա րա բաս տիկ օ րե րին Բա կուն ցը ձեր բա կալ-
վում է, ո րո շա կի ճգնա ժա մա յին վի ճա կից հե-
տո, ֆիլ մի աշ խա տանք նե րը շա րու նա կե լու 
հա մար ո րո շում են հրա վի րել եր կու սցե նա-
րիստ Մոսկ վա յից, մե կի ազ գա նու նը Սո լով-
յով էր, մյու սի նը՝ Յա կով Դե կոր, այս վեր ջի նը 
ե րի տա սարդ էր՝ Մոսկ վա յի հա մա միու թե նա-
կան կի նոինս տի տու տի շրջա նա վարտ: Նա 
էլ դառ նում է ֆիլ մի երկ րորդ ռե ժի սոր, մաս-
նակ ցում սցե նա րի մշակ ման աշ խա տանք-
նե րին:

Այդ պիսին է պատ մութ յու նը: Սա կայն Բա-
կուն ցի գրա կան նա խագ ծի մի քա նի գե ղար-
վես տա կան մտահ ղա ցում ներ պահ պան վել 
են ֆիլ մում, օ րի նակ՝ ջրվե ժի ֆո նին ա շու ղի 
եր գը: Դա գե ղար վես տա կան մտահ ղա ցում 
է: Ժո ղովր դի կեր պա րը, Ս յու նի քի բնութ յու-
նը, պոե տա կան մո տե ցում ներ են, դրանք 
վերց նում են Բա կուն ցի գրած լիբ րե տո յից և 
օգ տա գոր ծում: Է լի մեկ-եր կու այդ պի սի փոք-
րիկ ուր վագ ծեր վերց նում են լիբ րե տո յից: 
Սա կայն, արդ յոք, ե թե Բա կուն ցը ողջ լի ներ, 
և ին քը Բեկ նա զար յա նի կող քին գործը շա-
րու նա կեր որ պես սցե նա րիստ, արդ յո՞ք այդ 
աս տի ճան խե ղաթ յուր ված կլի ներ ամ բողջ 
պատ մութ յու նը՝ ի վնաս այդ տի պի գե ղար-
վես տա կա նութ յան, ո րով հե տև այդ ֆիլմն 
իր սխե մա յի մեջ նույ նիսկ գե ղար վես տո րեն 
կար ծես թե մեռ յալ է: Ս խե ման թույլ չի տա-
լիս, որ ար վեստն ապ րի: Այդ ժա մա նակ նե-
րում բո լո րո վին այլ պա հանջ նե րի առ ջև էին 
կանգ նեց րել ֆիլ մը ստեղ ծող նե րին:

– Պա րոն Մու րադ յան, Նժ դե հի կեր պարն 
ի՞նչ տպա վո րութ յուն կա րող է թող նել ան-
կողմ նա կալ մի կի նո դի տո ղի մեջ:

– Ֆիլ մում ակ նարկ վում է, որ դա Նժ դե հի 
կեր պարն է, ո րով հե տև նրա ա նունն ամ բողջ 
ֆիլ մի ըն թաց քում չի տրվում, սպա րա պետ 
բա ռով ակ նար կում են: Եվ, ի հար կե, այդ կեր-
պարն Ա վետ Ա վե տիս յա նի՝ ա մե նաան հա-
ջողն է: Մեծ դե րա սան, ով ստիպ ված էր կեղ-
ծիք խա ղալ. գե ղար վես տա կան, բա րո յա կան, 
հո գե բա նա կան ճշմար տութ յուն այդ կեր պա-
րում չկա և չի էլ կա րող լի նել: Միան շա նակ 
բա ցա սա կան կեր պար է ստեղծ ված, չու նի 
իր ներ քին դրա ման: Իսկ հե րոս նե րը նրանք 
են, ով քեր ամ բողջ ժա մա նա կի, պատ մութ-
յան մար տահ րա վեր նե րը վերց նում են ի րենց 
վրա, այդ պի սին էր նաև Նժ դե հը, ով ժա մա-
նա կի ծանր մար տահ րա վեր նե րը վերց րել էր 
իր վրա՝ ու նե նա լով ինչ-որ ող բեր գա կան մե-
նա կութ յուն: Ո րով հե տև երբ տես նում ենք, 

փոր ձում ենք հաս կա նալ, նա ող բեր գա կան 
մե նա կութ յան մեջ էր, ինչ պես ան տիկ դրա-
մա նե րի հե րոս նե րը: Ի վեր ջո, ե թե ու զում եք 
ի մա նալ, Նժդեհն ու նի իր ե ռանկ յու նին՝ Ազգ-
պե տութ յուն-հայ րե նիք: Դա այն բա նա ձևն է, 
ո րի մեջ նա տես նում է ընդ հան րա պես ո րևէ 
ժո ղովր դի և մաս նա վո րա պես հայ ժո ղովր դի 
կեն սագ րութ յու նը: Եվ ինքն այդ բա նա ձևի 
պաշտ պանն է, այդ բա նա ձևի ի րա կա նաց-
մա նը մղված գոր ծիչը:

– Ռուս նե րի պա րա գա յում հաս կա նա լի է, 
բայց Հա մո Բեկ նա զար յա նը կա րո՞ղ էր ո րո-
շա կի դեր խա ղալ ֆիլ մը ճիշտ ու ղիով տա-
նե լու հա մար, թե՞ ժա մա նակն այն պի սին էր, 
որ... 

– Ժա մա նակն իր ճի րան նե րի մեջ էր 
վերց րել ար վես տա գետ նե րին, 1937 թվա-
կա նը բո լո րի աչ քի ա ռաջ էր, ֆիլ մը էկ րան է 
բարձ րա ցել 1938 թվա կա նին, այ սինքն՝ ֆիլ-
մը նկա րա հան վել է հենց ռեպ րե սիա նե րի 
տա րի նե րին, այս դա ժան ռեպ րե սիա նե րի 
օ րոք՝ աբ սուրդ նե րի, գնդա կա հա րութ յուն նե-
րի մթնո լոր տի մեջ նա ձեռ նա մուխ է ե ղել այդ 
ֆիլ մի նկա րա հան մա նը և, ի դեպ, ֆիլմն էկ-
րան բարձ րա նա լուց ան մի ջա պես հե տո ար-
ժա նա ցել է Ս տա լին յան մրցա նա կի:

Հա մո Բեկ նա զար յա նը միայն դրա կան 
մի բան է ա րել իր օ պե րա տո րի հետ՝ մաս-
սա յա կան տե սա րան նե րը բարձր վար պե-
տութ յամբ է ար ված: Վե րը խո սե ցինք Ա վետ 
Ա վե տիս յա նի մա սին, ֆիլ մում խա ղում է նաև 
Հ րաչ յա Ներ սիս յա նը, ով խա ղում է բոլ շևի կի 
կեր պա րը: Հի մա հայ ժո ղո վուր դը Հ րաչ յա-
յին այդ դե րա կա տա րու մո՞վ է հի շում: Եր բեք, 
հայ ժո ղովր դի մտա պատ կե րում կան Ա վետ 
Ա վե տիս յա նի և Հ րաչ յա Ներ սիս յա նի խա ղա-
ցած բազ մա թիվ դե րեր, բայց այդ սի րո հա-
մայ նա պատ կե րի մեջ բա ցա կա յում է այդ եր-
կու դե րը «Զան գե զուր» ֆիլ մից: Դա, այս պես 
ա սած, ժո ղովր դի լուռ գնա հա տա կանն է:

– Դուք շատ ար ժա նա հա վատ գնա հա տա-
կան ներ տվե ցիք և հիմ նա վոր: Բա ցի այն բա-
նից, որ ֆիլ մը վար պե տո րեն է ստեղծ ված, 
էլ ի՞նչ դրա կան հատ կա նիշ ներ ու նի, ե թե, 
ի հար կե, ու նի:

– Ե թե պատ մա կան հե ռա վո րութ յու նից 
ենք դի տում, կա րե լի է ա սել, որ «Պե պո» 
ֆիլ մով ա վարտ վեց ազ գա յին կի նո յի շրջա-
նը, և «Զան գե զուր» կի նո յով սկսվեց ու մի 

քա նի տա րի տևեց սո վե տա կան շրջա նը, 
այ սինքն՝ մին չև 1950-ա կան թվա կան նե րի 
սկիզ բը հիմ նա կան հայ կա կան կի նո յի բնու-
թա գի րը տի պիկ սո վե տա կան կի նո է՝ ա ռանց 
ազ գա յին բա ղադ րի չի: Միայն «Դա վիթ Բեկ» 
ֆիլ մով, քա նի որ Հայ րե նա կան պա տե րազ-
մի շրջանն էր, և հայ րե նա սի րա կան կի նո էր 
պետք, մի քիչ դարձ ե ղավ դե պի ազ գա յին՝ 
այն էլ քա ղա քա կան պայ ման նե րով թե լադր-
ված: Այ սօր կի նո յի շրջա դար ձը, ազ գա յին 
հա յացքը 60-ա կան նե րի ե րևույթ է՝ «Ե ռանկ-
յու նին», «Բարև, ես եմ», «Մենք ենք մեր սա-
րե րը», «Ն ռան գույ նը» և է լի ֆիլ մեր... 

– Պա րոն Մու րադ յան, տե ղա փոխ վենք 
ան կա խութ յան տա րի ներ, դարձ յալ Նժ դե հի 
կեր պարն է օ րա կար գում:

– Հայ կա կան կի նոն 1960-ա կան նե րին 
ո րո շա կի դարձ կա տա րեց դե պի իր ազ գա-
յին էութ յու նը, դրսևորելով ազ գա յին հա յացք՝ 
ի հար կե, շա րու նա կե լով մնալ տվյալ դա րի 
կի նոն՝ փոր ձե լով լի նել այդ պի սին, ին չը և 
բազ միցս ա պա ցուց վեց տար բեր մի ջազ գա-
յին փա ռա տո նե րի մաս նակ ցե լով:

Իսկ ար դեն նոր՝ ան կա խութ յան գի տակ-
ցութ յան ար մա տա վոր մամբ նշա նա կա լի մի 
ե րևույթ, ըստ իս, որ պես կի նե մա տոգ րա-
ֆիա կան գոր ծո ղութ յուն, և որ պես դարձ դե-
պի Նժ դե հը, ո րով հե տև, կար ծես, մեր կի նոն 
էա կան պարտք ու ներ Նժ դե հի հան դեպ, և 
ընդ հան րա պես մեր ազ գա յին գո յա պայ քա-
րի ու նո րան կախ պե տութ յուն ստեղ ծե լու 
ճա նա պար հին ի րոք անհ րա ժեշտ էր Նժ դե հի 
կեր պա րը՝ որ պես նոր շրջա փուլ ամ րապն-
դող գոր ծոն:

Այս ի մաս տով ֆիլմն ազ նիվ է և կար ծես 
փոր ձում է քա վել մեղքը (թե կուզ և մեծ ռե-
ժի սո րի, մեծ դե րա սան նե րի մաս նակ ցութ-
յամբ) մեծ գե ղար վես տի և հայ ժո ղովր դի 
առ ջև: Ո րո շա կի գնա հատ վեց այդ ֆիլ մը, 
քա նի որ Նժ դե հի ե րի տա սար դութ յան տա-
րի նե րը մարմ նա վո րող դե րա սա նը՝ Շանթ 
Հով հան նիս յա նը, ար ժա նա ցավ լա վա գույն 
դե րա սան մրցա նա կին: Որ պես նոր ժա մա-
նակ նե րի և նոր գա ղա փա րա խո սութ յան 
քայլ և, ինչ պես ա սա ցի, յու րօ րի նակ աշ խա-
տանք էր ֆիլ մը: Սա յու րօ րի նակ ա պաշ խա-
րանք էր «Զան գե զուր» ֆիլ մի հան դեպ: Ֆիլ-
մը դրա կան եմ գնա հա տում, սա կայն այդ 
ֆիլ մը չու նե ցավ գե ղար վես տա կա նութ յան, 
է պի կա կա նութ յան այն մասշ տա բը, ո րին 
ար ժա նի են Նժ դե հը և տվյալ ժա մա նա կը: 
Այն պես որ խնդիրն ա վե լի բազ մա շերտ է, և 
կար ծում եմ՝ այս պի սի կեր պար և այս պի սի 
ժա մա նակ՝ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ-
քար, նրա ճա կա տա գի րը սո վե տա կան ռե ժի-
մի պատ ժա վայ րե րում, իր թո ղած գրա կան 
ժա ռան գութ յու նը, այս ա մենն ար տա ցո լե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է սե րիալ, անհ րա ժեշտ 
է գե ղար վես տա վա վե րագ րա կան սե րիալ, 
ո րի մեջ օգ տա գործ վեն նաև տվյալ ժա մա-
նակ նե րի վա վե րագ րա կան ժա պա վեն նե րը: 
Բայց լուրջ ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տանք պի տի կա տա րել: 
Եվ հույս ու նեմ, որ դրա ժա մա նա կը կգա, և 
կստա նանք պա հանջ ված ֆիլ մը:

– Իսկ այ սօր ու նե՞նք այդ նե րու ժը՝ սցե-
նա րի, դե րա սա նա կան կազ մի ա ռու մով:

– Ա ռայժմ Հա յաս տա նը դժվա րին վի ճա-
կում է, և այդ պի սի մասշ տա բա յին գործ ի րա-
կա նաց նելն ա ռայժմ բա րի ցան կութ յուն է և 
ե րա զանք:

– Պա րոն Մու րադ յան, մենք վա վե րագ րա-
կան կի նո յո՞ւմ էլ ու նենք անդ րա դարձ ներ:

– Ես ոչ մի տեղ չկա րո ղա ցա գտնել: Գու-
ցե ինչ-որ տեղ կա, բայց ես չհայտ նա բե րե ցի:

– Ամ փո փե լով մեր զրույ ցը՝ փաս տենք, որ 
իս կա պես պարտք ու նենք՝ պատ մութ յու նը 
գնա հա տե լով, ճշմար տութ յու նը չա ղա վա ղե-
լով: Ն ման մի խնդիր այ նո ւա մե նայ նիվ ու-
նենք:

– Ա յո, այդ պի սի ստեղ ծա գոր ծա կան 
խնդիր կա, և այդ պի սի հե ռուս տա տե սա յին 
նա խագ ծի կարիք: Ի վեր ջո, աչ քի ա ռաջ ու-
նե նանք ռուս նե րի օ րի նա կը, թե ինչ պես են 
ի րենց անց յալն ա մե նա տար բեր տե սանկ-
յուն նե րից դի տար կե լով՝ վեր հա նում, մութ 
է ջե րը լու սա վո րում: Նաև նշենք, որ դա մեծ 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող երկ րի գոր-
ծու նեութ յուն է, բայց մենք էլ մեր չա փով գու-
ցե փոր ձենք նման նա խագ ծեր ի րա կա նաց-
նել:

– Եվ ի՞նչ եք կար ծում՝ Նժ դե հի կեր պա-
րը մա տուց ման կա րիք մենք այ սօր ու նե՞նք, 
թե կուզ մա տաղ սերն դի դաս տիա րա կութ յան 
ա ռու մով:

– Բ նա կա նա բար, ու նենք: 

Դավիթ Մուրադյան. «Զանգեզուր» ֆիլմը, 
ըստ էության, Նժդեհի անձն ու գործը 
մերժելու խնդիր ուներ

ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ․ 
ծնվել է 1951 թ․ դեկ տեմ բե րի 12-ին 
Ե րևա նում։ 1973 թ․  ա վար տել է պե-
տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա-
կան ֆա կուլ տե տը։ Կի նո յի պատ մութ-
յուն և սցե նա րա կան վար պե տութ յուն 
է դա սա վան դում Ե րևա նի թատ րո նի 
և կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տում։ 
Աշ խա տել է Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ռա դիո յի գրա կան հա ղոր դում նե րի 
խմբագ րութ յու նում, «Հա յաս տա-
նի աշ խա տա վո րու հի» ամ սագ րում, 
«Հայ ֆիլմ կի նոս տու դիա յում՝ նախ 
որ պես սցե նա րա կան-խմբագ րա կան 
կո լե գիա յի ան դամ, ա պա՝ ստեղ ծա-
գոր ծա կան միա վոր ման գլխա վոր 
խմբա գիր, գե ղար վես տա կան ծրագ րե-
րի գծով տնօ րե նի տե ղա կալ։ 
Եր կար տա րի ներ Հա յաս տա նի հան-
րա յին հե ռուս տա տե սութ յամբ վա րել 
է կի նոար վես տին նվիր ված տար բեր 
հա ղոր դում ներ։ Տ պագ րել է ութ գիրք, 
ո րոնք թարգ ման վել են տար բեր լե զու-
նե րով։ 
1994-96 և 2001-2008 թվա կան նե րին 
ե ղել է Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ-
յան փոխ նա խա գահ, 2008-2010 թթ․՝ 
ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րի տե ղա կալ։ 
2014 թ․ հու նի սի 2-ին ընտր վել է 
Ե րևա նի թատ րո նի և կի նո յի ինս տի-
տու տի ռեկ տոր և պաշ տո նա վա րել 
մին չև 2019 թ․։ 
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հարցազրույցը կինոգետ 
Դավիթ Մուրադյանի հետ

Ե թե պատ մա կան հե ռա վո-
րութ յու նից ենք դի տում, կա րե-
լի է ա սել, որ «Պե պո» ֆիլ մով 
ա վարտ վեց ազ գա յին կի նո յի 
շրջա նը, և «Զան գե զուր» կի նո-
յով սկսվեց ու մի քա նի տա րի 
տևեց սո վե տա կան շրջա նը...
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-Պ ա րոն Ա լեք սան յան, ինչ պե՞ս 
ե ղավ, որ Ձեզ ա ռա ջար կե-
ցին մարմ նա վո րել մեր ազ գի 

մեծ նվիր յա լի դե րը, ի՞նչ զգա ցո ղութ-
յուն ներ ու նե ցաք, ինչ պե՞ս ըն դու նե ցիք 
ա ռա ջար կը, մտա վա խութ յուն ու նեի՞ք 
նման պա տաս խա նա տու դեր կա տա րե-
լու ա ռու մով:

– Չեմ կա րող ա սել, թե ինչ պես ե ղավ, ինչ-
պես ո րո շե ցին, ով ո րո շեց, բայց նաև ա սեմ, 
որ նման կեր պար կեր տե լու հա մար նախ 
պի տի ի մա նաս այդ մար դուն՝ նրա հո գե բա-
նութ յու նը, գա ղա փա րա խո սութ յու նը, ներք-
նաշ խար հը: Մի խոս քով, ա հա վոր մեծ պա-
տաս խա նատ վութ յուն էր ընկած իմ ու սե րին: 
Ան կեղծ ա սած՝ այդ պես էլ պատ կե րաց նում 
էի՝ Նժ դե հին մարմ նա վո րե լու ա ռա ջարկն ինձ 
պի տի ար վեր: Մեծ պա տաս խա նատ վութ-
յամբ գոր ծի ան ցա, որ պես զի կա րո ղա նամ 
այն պես մա տու ցեմ, որ մար դիկ ոչ միայն կի-
նոն կար դի տեն, այ լև կա րո ղա նան ըն կա լել 
Նժ դե հի գա ղա փա րա խո սութ յու նը, նրա ան-
ցած մար տա կան ու ղին, մի խոս քով՝ ով է ե ղել 
մեծն Գա րե գին Նժ դե հը:

– Մինչ նկա րա հան վե լը ի՞նչ գի տեիք Գա-
րե գին Նժ դե հի մա սին և չի մա ցածն ինչ պես 
լրաց րե ցիք, ա մե նա կա րևո րը՝ ի՞նչ պար զե-
ցիք Ձեզ հա մար:

– Ի հար կե գի տեի: Կար դա ցել էի Գա րե-
գին Նժ դեհ, ես ինքս էի ապ րում այդ կյան քով, 
թար մաց րե ցի իմ գի տե լիք նե րը, որ կա րո ղա-
նամ ա վե լի ճիշտ ու հա մո զիչ լի նել այդ կեր-
պա րը մարմ նա վո րե լիս: Մի փոք րիկ դե տալ 
ա սեմ, Նժ դե հը նաև հա զում էր, որ դժվա րին 
կյան քի արդ յունք էր, մի բան հաս տա տե լիս 
ձախ ձեռքն էր օգ տա գոր ծում (ձախ լիկ էր), և 
այլ ման րուք ներ, բայց սրանք հաշ վի պի տի 
առ նվեին նկա րա հա նե լիս:

– Հո գե բա նա կան ա ռու մով դժվա րութ-

Արտաշես Ալեքսանյան. «Եթե գրավեն 
Սյունիքը, Նժդեհի խոսքն եմ ասում, 
ուրեմն մի մեծ տապանաքար կդրվի 
Հայաստանի վրա»

Ծնվել է 1961 թ. հուլիսի 17-ին 
Երևանում: Միջնա կարգն ավար տե-
լուց հետո 1982-1984 թթ. ավարտել 
է Երևանի Գաբ րիել Սունդուկյանի 
անվան ազ գա յին ակադեմիական 
թատրոնի ստու դի ան՝ Խորեն 
Աբրա հա մյանի ղեկա վա րու թյամբ: 
1984-1988 թթ. ՝ Մոսկվայի համա-
մի ութենական պետական կինոին-
ստի տու տը՝ Արմեն Ջիգար խան յա նի 
ղեկավարությամբ: 1988-1990 թթ. 
եղել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան 
ազգային ակադեմիական թատրոնի 
դերասան: 1991-1992 թթ. մասնակցել 
է Արցախյան պատերազմին:
Նկարահանվել է «Լենֆիլմ» կինո-
ստու դի ա յում, եղել է Չեխիայի մայր 
թատրոնի ռեժիսոր, որտեղ բեմա դրել 
է հինգ ներկայացում: Զբաղ վում է 
նաև դասախոսական աշխա տանքով 
(Երևանի Խաչատուր Աբովյանի 
անվան պետական մանկա վար-
ժական համալսարանի կուլտու րայի 
ֆակուլտետ):
2011 թ. հիմնել է թատրոն ստուդիա, 
որտեղ բեմադրել է «Հայերի դատը 
մարդկության դատն է» ներկա յա ցու-
մը: Խաղացել է մի շարք ներկա յացում-
նե րում, նկարահանվել ֆիլ մերում և 
հե ռուս տասերիալներում:
Արժանացել է մի շարք պարգևների և 
մրցա նակ ների:
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Նժդեհ» ֆիլմում Նժդեհի 
դերակատար, ՀՀ 
վաստակավոր արտիստ 
Արտաշես Ալեքսանյանի հետ

յուն ներ ծա գե ցի՞ն Նժ դե հի կեր պա րը կեր տե-
լու, կամ, որ միև նույն է՝ նկա րա հա նում նե րի 
ժա մա նակ:

– Ար դեն ա սա ցի՝ որ մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յուն էր, այդ կար գի բե ռը դնել իմ 
ու սե րին, միայն պատ կե րաց նել կա րե լի է: 
Ե թե ծան րա մար տի կը կա րո ղա նում է միայն 
200 կի լոգ րա մա նոց ծան րա ձող բարձ րաց նել 
և նրան ա սում են՝ պի տի բարձ րաց նես 450 
կամ 420 կգ, պի տի նա խոր հի՝ կա րո՞ղ է այդ 
բա նն ա նել: Ու րեմն մեծ պա տաս խա նատ-
վութ յուն է պետք:

– Կար ծիք կա, որ հիա նա լի է ընտր ված 
տա րի քով Նժ դե հի դե րա կա տա րը, այ սինքն 
Դուք, ինչ պե՞ս հա ջող վեց մտնել դե րի մեջ:

– Մար դու էութ յունն այն պի սին է, որ տա-
րեց տա րի քում է ի մաստ նա նում, նաև ժա-
մա նակ ներն են փոխ վում, պի տի մտնես 
այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հո գե բա նութ յան և 
փի լի սո փա յութ յան մեջ: Ե թե ու շադ րութ յուն 
դարձ րել եք՝ ե րի տա սարդ Նժ դե հի բե րա նով 

իմ ձայնն է հնչում:
– Ինչ պես տես նում ենք՝ ֆիլ մում ներգ-

րավ ված են այ լազ գի դե րա սան ներ և բա վա-
կա նին հայտ նի ( Չուլ պան Խա մա տո վա, Մի-
խա յիլ Եֆ րե մով), ինչ պե՞ս կա յա ցավ նրանց 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

– Այն տե սա րա նե րում, որ տեղ նրանց 
հետ շփվել եմ, ստաց վեց: Ինձ մոտ նման 
բան չկա, որ ա սեմ տար բեր ազ գեր ներ կա-
յաց նող դե րա սան նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը չկա յա նա:

– Իսկ նրանց հե՞շտ էր մտնել այդ թե մա-
յի մեջ:

– Ի րենց պի տի դա հարց նել: Հա մե նայն 
դեպս հե տաքր քիր մտահ ղա ցում էր, որ ֆիլ-
մում ընդգր կել էին օ տա րազ գի դե րա սան նե-
րի, որ նրանք էլ ծա նո թա նան քո ժո ղովր դի, 
քո ազ գի հե րո սի, սպա րա պե տի կյան քին ու 
կեն սագ րութ յա նը:

– Ֆիլմն ար ժա նա ցավ խիստ դրա կան և 
խիստ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի, մա-
նա վանդ «Я Гарегин Нжде» ար տա հայ-
տութ յան հա մար: Պետք էր արդ յո՞ք նման 
ար տա հայ տութ յուն հնչեց նել Նժ դե հի մա սին 

պատ մող կի նոն կա րում:
– Դ րա կանն այն է, որ մեր ազ գի մե ծա-

մաս նութ յու նը չգի տեր, ով է Գա րե գին Նժ դե-
հը, գո նե այդ ֆիլ մով ի մա ցավ՝ ով է նա: Իսկ 
ընդ հան րա պես մեր ազ գի սո վո րութ յունն այն 
է, երբ մի լավ բան ես ա նում, հայ կա կան սո-
վո րութ յան հա մա ձայն՝ պի տի վա տա բա նեն: 
Չ կա այն պի սի բան, որ լիա կա տար, լիար ժեք 
լի նի այս կյան քում: Ա մեն ինչ ու նի իր լավ ու 
վատ կող մե րը, իր թե րութ յուն նե րը: Մար դը 
նաև թե րութ յուն նե րով է մտնում աշ խարհ:

– Այ նո ւա մե նայ նիվ, կի նոքն նա դա տ նե րի 
բա ցա սա կան մատ նան շում նե րից ո՞րն եք 
Դուք ըն դու նում:

– Ես ընդ հան րա պես չեմ ըն դու նում քննա-
դատ նե րի նման վե րա բեր մուն քը: Ե թե մարդ 
մի բան քննա դա տում է, թող փոր ձի ին քը մի 
բան ա նի, նոր քննա դա տի: Ե թե դու ոչ մի 
բան չես ա նում, ու րի շի հան դեպ էլ զուսպ 
պի տի լի նես: Պետք չէ մար դուն քննա դա տել, 
ընդ հա կա ռա կը, պետք է մար դուն խրա խու-
սել, որ փոր ձի ա ռաջ գնալ և ա նեն ա վե լին, 
քան կա րող էր ա նել:

– Պա րոն Ա լեք սան յան, ըստ Ձեզ՝ ֆիլմի 
սցե նա րը նոր մա՞լ էր, թե՞ կա րե լի էր ա վե լի 
լավն ա նել, ո մանք ա սում են, որ ֆիլ մում կան 
չհիմ նա վոր ված տե սա րան ներ, չտրա մա բան-
ված ա րարք ներ, կամ ա սում են՝ ա վե լի շատ 
ներ կա յաց ված է Գա րե գին Նժ դե հի՝ ար տա-
սահ մա նում գտնվե լը, քան մար տա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րը: Որ պես նաև փոր ձա ռու 
դերասան, արդ յոք կա րե լի՞ էր սցե նարն այլ 
կերպ կա ռու ցել:

– Դուք խոս քի մեջ օգ տա գոր ծե ցիք դե-
րա սան բա ռը, ես դե րա սան չեմ, ար տիստ 
եմ, դե րա սա նութ յու նը դեր ա սելն է, բայց երբ 
դու կեր պար ես կեր տում, ներ կա յաց նում 
ես մար դու հո գևոր և ֆի զի կա կան աշ խար-
հը, նշա նա կում է՝ ար տիստ ես, իսկ այն, ինչ 
թղթի վրա գրված է, նույնն է, ինչ բարձ րա-
նաս Ազ գա յին ժո ղո վի ամ բիոն ու կար դաս: 
Դա կոչ վում է դե րա սա նութ յուն:

Ինչ վե րա բե րում է ֆիլ մի սցե նա րին, ե թե 
ու զում ենք ֆիլ մով ներ կա յաց նել Գա րե գին 
Նժ դե հին, որ պես մարդ, որ պես փի լի սո փա, 
ռազ մա գետ, լեզ վա գետ, ազ գի նվիր յալ՝ իր 
գա ղա փա րա խո սութ յամբ, ա սույթ նե րով, 
ա մեն ին չով, դա պետք է լի նի բազ մա սե րիա-
նոց գե ղար վես տա կան ֆիլմ, և այդ ա մե նը 
պի տի հատ-հատ ներ կա յաց վի ա ռան ձին-ա-
ռան ձին կի նո յի տես քով, տե սա ժա պա վե նով:

Իսկ այս ֆիլ մի սցե նա րը ծաղ կա քաղ էր 
ար ված մի փոքր այս տե ղից, մի փոքր՝ այն, 
և հնա րա վոր չէր մե կու կես-եր կու ժա մում 
Նժ դե հի ողջ էութ յու նը ներ կա յաց նել: Ես չեմ 
բա ցա ռում, որ թե րութ յուն ներ չկան: Կա րող 
էր լի նել բո լո րո վին այլ սցե նար, բայց ու նենք 
այն, ինչ ու նենք: Եվ պետք չէ, կո պիտ ա սած, 
ե ղա ծը քլնգել՝ դրա նով թշնա մու ջրա ղա ցին 
ջուր լցնել:

– Ե թե ֆիլ մի մա սին ո րևէ դի տար կում ու-
նեք, կու զեինք ներ կա յաց նել:

– Նաև քննա դա տող նե րը նշել էին այն 
տե սա րա նի մա սին, երբ հո ղը լցնում է թաշ-
կի նա կի մեջ, համ բու րում է այդ հո ղը, դնում 
է գրպա նը: Գի տե՞ք, մարդ, որ չգի տի իր հո ղի 
ար ժե քը, չգի տի, որ այդ մի բուռ հո ղն ար յու-
նով է ցող ված, ին քը չի հաս կա նա այդ տե-
սա րա նը, երբ որ Սպա րա պե տը հո ղը լցնե լով 
թաշ կի նա կի մեջ՝ հե կե կում է:

– Կա րևոր հար ց, որ դուրս մնաց մեր 
զրույ ցից... 

– Շ նոր հա կալ եմ, որ դե ռևս ազ գի մեջ 
գո յութ յուն ու նեն մար դիկ, ով քեր հե տաքրքր-
ված են Նժ դե հով, ով քեր ինչ-որ բան ու զում 
են ա նել, որ պես զի Սպա րա պե տի կյանքն ու 
գոր ծը հա վերժ մնան մեր ազ գի հի շո ղութ յան 
մեջ, ո րով հե տև այ սօր, ինչ պես տես նում եք, 
ո մանք ջա նում են մեր հի շո ղութ յու նը ջնջել: 
Վեր ջում կու զեմ ա վե լաց նել մեծն Սպա րա-
պե տի խոս քը՝ իմ հո գին զույգ հե նա րան ու նի՝ 
Աստ ված և հայ րե նիք:

– Շնոր հա կալ ենք, որ գնա հա տե ցիք մեր 
նա խա ձեռ նութ յու նը և պա տաս խա նե ցիք 
մեր հար ցե րին:

– Ես նույն պես շատ շնոր հա կալ եմ հար-
ցազ րույ ցի հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու հա-
մար, Ձեր աշ խա տա կազ մին մաղ թում եմ 
ա ռող ջութ յուն, խա ղա ղութ յուն Ս յուն յաց աշ-
խար հին, որ ող նա շարն է հա յոց աշ խար հի: 
Ե թե գրա վեն Ս յու նի քը, Նժ դե հի խոս քն եմ 
ա սում, ու րեմն մի մեծ տա պա նա քար կդրվի 
Հա յաս տա նի վրա:

– Աստ ված Ձեզ պա հա պան:
– Ձեզ նույն պես:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ
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-Պա րոն Հով հան նիս յան, նախ՝ 
ներ կա յաց րեք Նժ դե հի ապ րած 
ժա մա նա կաշր ջա նը, ո րը կի նոն-

կա րում ներ կա յաց ված է Ձեր կեր տած կեր-
պա րի մի ջո ցով: Նաև նշեք, թե որ քա՞ն ժա-
մա նակ է ընդգր կում:

– Իմ մարմ նա վո րած հե րո սի ժա մա նա կը 
սկսվում է Ղա րա քի լի սա յի ճա կա տա մար-
տով մին չև Ս յու նի քի պաշտ պա նութ յու նը: 
Դա ընդգր կում է Նժ դե հի վա րած մար տա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, նաև Լեռ նա հա յաս-
տա նի ժա մա նա կաշր ջա նը: Ճիշտ է, նշված 
տա րի նե րը ման րա մասն չեն նկա րագր ված, 
մի քիչ դրվա գա յին են, քան զի նման թե ման 
հնա րա վոր չէ ընդգր կել մեկ լիա մետ րաժ ֆիլ-
մի մեջ, բայց առ կա դրվագ նե րով փոր ձել ենք 
Նժ դե հի կեր պա րի գե ղար վես տա կան ինչ-որ 
լու ծում գտնել: Բայց որ ա սենք, ամ բող ջա-
կան անդ րա դառ նանք նրա կեն սագ րութ յա-
նը, մա նա վանդ կյան քի տար բեր դրվագ նե-
րին, նման խնդիր բազ մա սե րիա նոց ֆիլ մը 
պի տի լու ծի: Կար ծում եմ՝ պար տա դիր չէ՝ 
անդ րա դառ նալ տար բեր ժա մա նա կա հատ-
ված նե րի, տար բեր խնդիր նե րի: Կեր պարն 
ամ փո փել կա րե լի է նաև լիա մետ րաժ ֆիլ մով: 
Կար ծում եմ՝ այդ հար ցե րին կպա տաս խա-
նեն ֆիլ մի սցե նա րիստն ու ռե ժի սո րը: Իսկ 
տրված ժա մա նա կով դու սցե նա րով փոր ձում 
ես հաս կա նալ կեր պա րի հո գե կերտ ված քը և 
ներ կա յաց նել կի նո դի տո ղին: Ես դա ա րել եմ 
ա մե նայն ան կեղ ծութ յամբ, ինչ քա նով կա-
րո ղա ցել եմ ըն կա լել գրա կա նութ յան մեջ 
ե ղա ծը և աչ քի ա ռաջ եմ ու նե ցել կյան քում 
շրջա նառ վող՝ Նժ դե հի մա սին փաս տերն ու 
զրույց նե րը, պատ մութ յուն նե րը, ո րոնք մեր 
տա րա ծաշր ջա նի տա րեց մարդ կան ցից եմ 
լսել: Դ րան ցից հե տևութ յուն ներ ա նե լով՝ 
փոր ձել եմ ամ բող ջաց նել Նժ դե հի կեր պա րը:

– Դ յու րի՞ն էր մտնել Նժ դե հի ե րի տա սարդ 
տա րի նե րի կեր պա րի մեջ, թե՞ հո գե բա նա-
կան խնդիր ներ ծա գե ցին: Ի վեր ջո խոսքն 
ազ գա յին մեծ գործ չի դե րը կա տա րե լուն է 
վե րա բե րում. դա, ինք նըս տինք յան, պա-
տաս խա նատ վութ յուն է են թադ րում, նաև 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն։ 

– Ի հար կե, դա հեր թա կան կեր պար չէ, 
այլ ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ յան կրող 
ան հա տա կա նութ յուն՝ ի մաս տա սեր, ռազ-
մա գետ, փի լի սո փա, ա սել է թե՝ շատ մեծ ար-
ժա նիք նե րով օժտ ված գեր մարդ, ում պի տի 
մարմ նա վո րես և փոր ձես փոքր-ինչ մո տե նալ 
նրա հո գե կերտ ված քին: Ամ բող ջա պես ի դեա-
լա կան դա հնա րա վոր չէ ա նել, բայց նո րից եմ 
կրկնում՝ փոր ձել եմ ա մե նայն պա տաս խա-
նատ վութ յամբ մո տե նալ այդ հար ցին, իսկ թե 
որ քա նով է ստաց վել և որ քա նով է հա ջող վել 
դե րա կա տա րու մը, կի նո դի տո ղը կա րող է 
ա սել։ 

– Ըստ Ձեզ՝ կի նոն կա րով որ քա նո՞վ կի-
նո դի տո ղը պատ կե րա ցում կազ մեց մեր ազ-
գի նվիր յա լի մա սին: Քան զի կար ծիք ներ կան 
նաև, որ ո րոշ գոր ծո ղութ յուն նե րի և ի րա-
դար ձութ յուն նե րի մի ջև տրա մա բա նա կան 
կապ չկա: Թե պետ սա սցե նա րիս տի խնդիրն 
է... 

– Գի տե՞ք, ֆիլ մի մա սին կար ծիք նե րը և 
քննա դա տութ յուն նե րը տար բեր են, ո րով հե-
տև մարդ կանց ըն կա լում ներն են տար բեր: 
Կոնկ րետ փոր ձել եմ հաշ վի առ նել նման ար-
ժեք նե րը կրող մար դուն և այն հա յե ցա կե տից 
մեկ նա բա նութ յուն ա նել, որ տար բեր խմբի 
մարդ կանց կող մից ըն կա լե լի կլի նի և, թող կո-
պիտ չհնչի, մատ չե լի: Գե ղար վես տա կան ֆիլ-
մը նաև մի ա ռա վե լութ յուն ու նի, որ խա ղար-
կա յին է, կեր պա րը կա րող ես ներ կա յաց նել 
մարդ կա յին ար ժա նիք նե րով ու թե րութ յուն-

Շանթ Հովհաննիսյան. «Նժդեհյան թեման 
հնարավոր չէ ընդգրկել մեկ լիամետրաժ 
ֆիլմի մեջ»

Ծն վել է 1974թ. Գո րի սի տա րա ծաշր-
ջա նի Շի նու հայր գյու ղում: Սո վո րել և  
ա վար տել է Շի նու հայ րի Սու րեն Թով-
մաս յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը:
1991-1995 թվա կան նե րին սո վո րել է Եր-
ևա նի գե ղար վես տա թա տե րա կան ինս-
տի տու տում։ 1995 թվա կա նից աշ խա-
տում է Գո րի սի Վա ղարշ Վա ղարշ յա նի 
ան վան դրա մա տի կա կան թատ րո նում, 
2002-2004 թվա կան նե րին ե ղել է նաև 
գլխա վոր ռե ժի սո րի պաշ տո նա կա տար։ 
2004 թվա կա նից Եր ևա նի թատ րո նի 
և կի նո յի պե տա կան ինս տի տու տի 
Գո րի սի մաս նաճ յու ղի հիմ նա դիր-տնօ-
րենն է (նշա նակ վել է դե րա սան Սոս 
Սարգս յա նի կող մից), որ տեղ նաև 
դա սա վան դում է։ 2011 թվա կա նին 
Շու շիում, 2012 թվա կա նին Կա պա նում 
կազ մա կեր պել է դե րա սա նա կան կուր-
սեր։ 2007 թվականից Գո րի սի Վա ղարշ 
Վա ղարշ յա նի ան վան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի տնօ րենն է: 
Հա յաս տա նի Թա տե րա կան գոր ծիչ նե-
րի միութ յան ան դամ է:
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Նժդեհ» ֆիլմի՝ Նժդեհի 
երիտասարդության 
տարիների կերպարը 
մարմնավորող Շանթ 
Հովհաննիսյանի հետ:

նե րով: Ֆիլ մի առն չութ յամբ ըն կա լում նե րը 
տար բեր են՝ մեկն ա սում է՝ պետք չէ Նժ դե հի 
թույլ կող մերն ի ցույց դնել, մյուսն ա սում է՝ 
պետք չէ այդ քան հե րո սաց նել, ո րով հե տև 
ին քը, նա խևա ռաջ, մարդ կա յին թե րութ յուն-
ներ է ու նե ցել: Տար բեր կար ծիք ներ եմ լսել, 
բայց ֆիլ մը մեկ նա բա նութ յան մի ձև էր՝ ներ-
կա սերն դին հա ղոր դա կից դարձ նե լու Նժ դե-
հի կյան քին ու գոր ծին, ով քեր Նժ դե հին չեն 
կար դա ցել: Նաև խորհր դա յին տա րի նե րի 
դա ռը փոր ձը կա, երբ Նժ դե հին ձգտել են 
ներ կա յաց նել որ պես հա կա հե րոս: Մա նա-
վանդ որ Նժ դե հի մա սին ա ռայժմ ըն դա մե նը 
եր կու ֆիլմ է նկա րա հա նվել, ա ռա ջի նում, որ 
«Զան գե զուր» է կոչ վում, Նժ դե հը ներ կա յաց-
վում է հույժ բա ցա սա կան գծե րով, մե րօր յա 
ֆիլմն իր առ ջև խնդիր է դրել դրա կան լույ սի 
տակ ներ կա յաց նել Նժ դե հին. ես նկա տել եմ, 
որ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ըն կալ ման 
ա ռու մով դրա կան տե ղա շարժ կա դե պի ազ-
գի նվիր յալ Նժ դե հը:

– Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ ոչ պատ մա բան 
հան դի սա կա նը պատ կե րա ցում կազ մեց, թե 
ինչ վի ճա կում էր Հա յաս տա նը 1918 թվա կա-
նին, ի՞նչ արդ յունք նե րի հա սավ Նժ դեհն իր 
քա ջութ յան և հաղ թա նակ նե րի շնոր հիվ:

– Կար ծում եմ՝ ֆիլմն այդ ամ բողջ տե ղե-
կատ վութ յու նը նե րա ռում էր: Այս ա ռու մով 

ֆիլ մի վե րա բեր յալ մե ծա մա սամբ ար ձա-
գանք նե րը դրա կան էին, որ մենք ու նե ցել ենք 
այս պի սի հե րո սա կան ժա մա նա կաշր ջան և 
այդ պի սի ան հատ ներ, ինչ պի սին Նժ դեհն է և 
ազ գի մյուս նվիր յալ նե րը:

– Ֆիլ մի ընդ դի մա խոս նե րը, քննա դատ-
ներն այն թեզն են շա հար կում, որ կան չհիմ-
նա վոր ված տե սա րան ներ, չտրա մա բան ված 
ա րարք ներ, մաս նա վո րա պես, երբ հայ կի նը 
պայ թեց նում է ի րեն: Այս ա ռու մով նրանք 
(ընդ դի մա խոս նե րը) ա սում են, թե հա յե րի 
մեջ եր բեք շա հիդ ներ, ա ռա վել ևս շա հի դու-
հի ներ չեն ե ղել: Ձեր կար ծիքն այս ա մե նի 
ա ռու մով:

– Պի տի ա սեմ, որ գե ղար վես տա կան 
ֆիլմն ի րեն այդ շռայ լութ յու նը կա րող է թույլ 
տալ: Այս դեպ քում ըն կալ ման խնդիր կա: 
Ս ցե նա րում այս պի սի մի դրվագ կա, որ հայ 
կի նն անձ նա զո հութ յան է դի մում, թե՞ ինչ 
ե ղա նա կով, ե րևի կա րևոր չէր: Այլ ազ գե րի 
մեջ ե թե դա ծայ րա հե ղա կան ա րարք է, այդ 
ա մե նի վրա էլ չպետք է այդ քան սևեռ վել։ 
Պար զա պես ընդգծ վում էր հան գա ման քը, 
որ հայ կինն ըն դու նակ է ի րեն պաշտ պա նե-
լու, իր ըն տա նի քը պաշտ պա նե լու, իր սի րած 
էա կին փրկե լու։ Պատ մութ յու նից հայտ նի են 
նման դրվագ ներ։ Չեմ կար ծում, որ այդ մի-
ջա դե պը ստվեր գցի հայ կնոջ նկա րագ րի 

վրա։ 
– Ֆիլ մում խա ղում են նաև օ տա րազ գի 

դե րա սան ներ, հե՞շտ էր նրանց հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը: Նաև մի քա նի խոս քով 
ներ կա յաց րեք այն դե րա սան նե րին, ում հետ 
խա ղա ցիք այդ ֆիլ մում: Ի՞նչ տվեց Ձեզ դե-
րա սա նա կան խա ղը կի նո յում, քան զի Դուք 
հայտ նի եք որ պես թա տե րա կան բե մադ րիչ 
և դե րա սան:

– Կոնկ րետ այն դրվագ նե րում, որ տեղ 
խա ղա ցել եմ, չկան օ տա րազ գի դե րա սան-
ներ, ֆիլ մում ընդգրկ ված են ռուս հան րա ճա-
նաչ դե րա սան ներ, ով քեր ընդգրկ ված են այն 
դրվագ նե րում, որ տեղ Նժ դե հի ա վագ տա րի-
քը մարմ նա վո րող Ար տա շես Ա լեք սան յանն 
է խա ղում։ Ճիշտն ա սած՝ ես էլ բա վա կա-
նին փորձ ու նեմ ար տերկ րի դե րա սան նե րի 
հետ խա ղա լու։ Կի նո յի, դե րա սա նա կան լե-
զուն հա մա մարդ կա յին լե զու է, նկա րա հան-
ման հրա պա րա կում ի րար հասկանում ենք 
ա ռանց բար դութ յուն նե րի, ան կախ մեն թա լի-
տե տից։ Ի հար կե, պատ մա կան (և  ոչ միայն) 
ե րևույթ նե րը ճիշտ ըն կա լե լու խնդի րը կա։ 
Կար ծում եմ՝ ֆիլ մի օ տա րազ գի դե րա սան-
նե րը շատ լավ կա տա րել են ի րենց խնդի րը, 
չնա յած, Չուլ պան Խա մա տո վա յի փո խա րեն 
կա րող էր հայ դե րա սա նու հի լի նել, բայց ին-
քը որ պես տա ղան դա վոր դե րա սա նու հի, 
ֆիլ մին ազ դե ցիկ ե րանգ ներ է հա ղոր դել, 
դա ե րևի կո մեր ցիոն գաղտ նիք է, որ ա վե լի 
շատ այլ մաս նա գի տութ յան շրջա նա կի մեջ է 
մտնում։ 

Իսկ ֆիլ մը լայն կտա վի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն է, և ժա մա նա կի լա վա գույն դե րա սան-
նե րից ընդգրկ վել էին նկա րա հան ման մեջ, 
շփու մը նրանց հետ շատ հե տաքր քիր, շատ 
ան մի ջա կան էր, կա ռու ցո ղա կան, ստեղ ծա-
գոր ծա կան մթնո լորտ է ե ղել նկա րա հան ման 
հրա պա րա կում, մե կը մյու սին լրաց նե լով, օգ-
նե լով ա ռաջ էինք շարժ վում։ 

– Դուք հե տևո՞ւմ եք «Գա րե գին Նժ դեհ» 
ֆիլ մի վե րա բեր յալ հան դի սա կա նի, կի նոքն-
նա դատ նե րի տե սա կետ նե րին, կար ծիք նե-
րին: Ող ջա միտ բան կա՞ դրան ցում:

– Հի մա բո լորն էլ կար ծիք ար տա հայ տե-
լու ա զա տութ յուն ու նեն: Եր բեմն այն պի սի 
կար ծիք են ար տա հայ տում, որ ոչն չով հիմ-
նա վոր ված չէ: Փոր ձում ես շրջան ցել և  ու շադ-
րութ յուն չդարձ նել, իսկ մաս նա գի տա կան 
կար ծիք նե րին, բնա կա նա բար, ա կան ջա լուր 
եմ լի նում, փոր ձում հետ ևութ յուն ներ ա նել: 
Ցա վոք, սա կավ են լուրջ կի նոքն նա դատ նե-
րը, ո րոնց կար ծի քը մեզ հա մար ցան կա լի և  
ու սա նե լի է: Ա ռողջ քննա դա տութ յու նը շատ 
բան է տա լիս: Ցա վոք, ցածր մա կար դակ ու-
նե ցող կար ծիք ներ էլ ենք լսում:

– Ե թե նո րից խա ղա յիք Նժ դե հի դե րը, 
ի՞նչ կա վե լաց նեիք ե ղա ծին:

– Բ նա կա նա բար, յու րա քանչ յուր դեր, 
ա մեն մի կեր պար ստեղ ծե լուց հե տո փոր-
ձում ես նաև վեր լու ծել, հաս կա նալ, միշտ 
չէ, որ հա մա ձայն ես լի նում քո ա րա ծի հետ: 
Փոր ձում ես զար գաց ման գի ծը փո խել, ու րիշ 
մեկ նա բա նութ յուն ներ գտնել: Մենք էլ, տա-
րի քով պայ մա նա վոր ված, նոր ըն կա լում ներ 
ենք ու նե նում, նոր ի րա վի ճակ ներ է փոխ-
վում, կի նո յի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն 
է, որ մի ան գամ նկա րա հան վում է և վերջ, և 
ս փո փանքդ այն է լի նում, որ շատ չես սխալ-
վել տվյալ կեր պա րը մարմ նա վո րե լիս: Ի հար-
կե, այդ պի սի պա հեր լի նում են:

– Ֆիլ մի հա մար մրցա նակ եք ստա ցել, մի 
քա նի խոսք այդ մա սին։ 

– Նժ դե հի դե րա կա տար ման հա մար 
ստա ցել եմ «Հա յակ» ազ գա յին կի նո կենտ-
րո նի մրցա նա կը, դա 2013 թվա կա նին էր: 
Մր ցա նա կը ստա ցել եմ որ պես լա վա գույն դե-
րա կա տար:

– Ի՞նչ դուրս մնաց մեր զրույ ցից, ի՞նչ կա-
վե լաց նեիք աս վա ծին։ 

– Հա յաս տա նում կի նոար տադ րութ յու նը 
բարի ա վան դույթ ներ է ու նե ցել։ Խա ղար կա-
յին, գե ղար վես տա կան ֆիլ մե րի հա ջող ված 
նմուշ ներ ու նենք: Եվ կի նո ձե ռա գիր ու նենք, 
և մաս նա գետ ներ, մնում է ճիշտ օգ տա գոր ծել 
մեր նե րու ժը, ար ժե քա վոր գոր ծեր ստեղ ծել, 
ո րով հե տև կի նոն այ ցե քարտ է՝ աշ խար հին 
ներ կա յա նա լու հա մար: Կու զեի, որ մի ջոց նե-
րը նպա տա կա յին ծախս վեին, և մնա յուն ար-
ժեք ներ ստեղծ վեին, մի խոս քով՝ ստեղծ ված 
գոր ծը միայն տվյալ ժա մա նա կի հա մար չլի-
նի, այլ բո լոր ժա մա նակ նե րի, նաև ե րի տա-
սար դութ յան կրթութ յանն ու դաս տիա րա-
կութ յա նը միտ ված գոր ծեր:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ
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Օվ լա խանց Տե փան դա յին ցնծում 
է. 

– Հաղ թե ցի՜նք... Ձայ նը գա-
լիս է Գողթ նից։ Բե գունց Մով-
սե սը հզոր կան չում է, – Հաղ-

թե ցի՜նք... գա լիս է Կա պա նից։ Պո րու չիկ 
Խա չա տու րը ազդ է ա նում։ – Հաղ թե ցի՜նք... 
Ձայ նը գա լիս է Գո րի սից։ Լեռ նա հա յաս տա նի 
աստ ված նե րի ձայնն է։ 

Գա րե գին Նժ դե հը Գողթ նի կող մե րից վե-
րա դար ձավ Կա պան։ Ն րա շտա բը տե ղա վոր-
ված էր ե րեք ձո րի խառ նուր դում, Կա վար տի 
հան քեր թա ղա մա սում պդնձա հո րե րի մոտ։ 
Մի միտք էր թմբկա հա րում գլու խը։ – Պետք է 
վերսկ սել պղնձի հա նույ թը։ Հան քա խոր շե րը 
մա րել են ե րեկ՝ տասն յոթ թվա կա նին։ 

Հ րա դա դար է։ Եր կա՞ր։ Հա զիվ թե։ Գա-
լուց ութ-տա սը օր հե տո, մի ա ռա վոտ, Գաս-
պա րը Նժ դե հին զե կու ցեց. – Բար կու շատ 
փա խած Իզ զաթ փա շան սպի տակ դրոշ 
պար զած, ութ հո գու հետ ե կել է սահ մա նա-
յին Զեյ վա գյու ղը, խնդրում է գալ հաշ տութ-
յան բա նակ ցութ յան։ Ե կել է Խո ջա Օ հան 
գյու ղից, հանգր վա նել Զեյ վա յում՝ Բուղ դան 
Տեր- Մով սիս յա նի տա նը։ 

Կա պար գող թի ռազ մա կան խոր հուր-
դը ո րո շեց բա նակ ցու թյան ու ղար կել ե րեք 
հո գու՝ Սմ բատ բեկ Մե լիք-Ս տե փան յա նին, 
իբրև գլխա վո րի, Բեխ գյու ղի վաշ տա պետ 
Սի մոն բե կին ու Ազ գա յին խորհր դի անդամ 
Ար շակ բեկ Մե լիք- Փար սա դան յա նին, Նժ դե-
հը Սմ բատ բե կին պատ վի րեց Իզ զաթ փա-
շա յին ա սել, որ կա րող եմ բա նակ ցել միայն 
օս ման յան պե տութ յան մեծ վե զի րի հետ։ Կա-
պար գողթը Հա յաս տան է, Հա յաս տա նը՝ ան-
կախ պե տութ յուն։ 

Սմ բատ բեկն ու իր մար դիկ թուրք փա-
շա յին ներ կա յա ցան հաղ թո ղի վե հութ յամբ։ 
Չ բար ևե ցին, չա ռան նաև նրա ժպտա խառն 
բար ևը։ Իզ զաթ փա շան բե րա նից մեղր թա-
փեց, շռայլ գո վե լով հա յին, նրա տո կու նութ-
յու նը. ձևա կան ա սել-լսե լը սպա ռե լուց հե տո, 
նույն հա ճո յա կա տար ժպի տով ու գրե թե կա-
նա ցի ձայ նով ա սաց. 

– Ես խնդրել էի նո րին ազն վութ յուն Նժ-
դե հի այ ցը։ Ես եր ջա նիկ կլի նեի նրա հետ 
հան դի պե լով։ 

– Նժ դե հը միայն կա րող է այց ա նել ձեր 
մեծ վե զի րին, է ֆեն դի, –  ա սաց Սմ բատ բե կը։ 
– Այ սինքն՝ հա վա սա րը՝ հա վա սա րին։ 

Փա շան նո րից ժպտաց քրտնա խառն։ 
Ա սաց, – Ես ե կել եմ խա ղաղ նպա տա կով։ 
Այլևս մեր կող մից ոչ մի գնդակ չի ար ձակ վի 
հա յոց հո ղի դեմ։ Իմ կա ռա վա րութ յու նը ան-
չափ հո գա տար կգոր ծի Կա պա նի հա յութ յան 
նկատ մամբ։ 

– Սա կայն ի՞նչ պայ մա նով, – հարց րեց Սմ-
բատ բե կը։ 

– Վերջ տալ եր կու կող մե րի վե ճուկռ վին։ 
– Հարց նում եմ՝ ի՞նչ պայ մա նով։ 
– Պայ մա նը բո լո րո վին ան մեղ ու անվ-

տանգ է, – Փա շա յի խոս քը քաղց րա հունչ 
դար ձավ, նաև քիչ-ինչ ա ղեր սող։ – Ձեր Կա-
պա նը, կար ծում եմ, բար յա ցա կամ լի նե լով, 
կըն դու նի նո րին հզո րութ յուն Թուր քիա յի 
հո վա նա վո րութ յու նը․․․

Սմ բատ բե կը քմծի ծա ղեց՝ նրան ընդ հա-
տե լով։ 

– Հե տաքր քիր է, է ֆեն դի, ի՞նչ է, մենք 
ինք ներս չե՞նք կա րող մեզ կա ռա վա րել, մեզ 
պա հել, որ կա րոտ ու նե նանք ձեր, այ սինքն՝ 
օ տա րի հո վա նա վո րութ յան։ Հարց նում եմ՝ 
դուք հիմ նա վո՞ր եք ե կել Հա յաս տա նի սահ-
մա նագ լուխը՝ զոր քով ու զեն քով, թե՞ ժա-
մա նա կա վոր։  Փա շա յի կարմ րա վուն, խո շոր 

աչ քե րը փայ լա տա կե ցին ներ քին չա րութ յու-
նից։ Բայց նո րից կա րո ղա ցավ մա րել շին ծու 
ժպի տով։ 

– Հա յերդ նո րի՞ց կդի մադ րեք Ադր բե ջա նի 
ու մեր զոր քե րին։ 

– Նո րից ու միշտ, – պա տաս խա նեց Սմ-
բատ բե կը։ – Մենք ա մե նից ա ռաջ ձեզ ենք 
դի մադ րում, ձեր բար բա րոս զոր քե րին։ 
Մարդ ե ղեք, թուր քեր, ին չու՞ եք զենք հա նել 
մեր դեմ։ Բայց քա նի որ խիղճ ա սած բա րի-
քը ձեր մեջ չկա, դուք միշտ ա նիծ ված կլի նեք 
աստ ծու և  ազ գե րի կող մից։ Եթե դուք՝ թուր-
քերդ հե ռա նաք մեր աշ խար հից, ա պա Ադր-
բե ջա նը սիրտ չի ա նի հար ձակ վե լու Ղա րա-
բա ղի ու Զան գե զու րի վրա, նաև Ադր բե ջա նը 
չի հա մար ձակ վի Նա խիջ ևա նում տի րութ յուն 
ա նել, այն տե ղից ևս զոր քեր նե տել հա յե րիս 
դեմ։ 

Սմ բատ բե կը վեր կա ցավ։ Կանգ նե ցին 
նաև նրա մար դիկ։ Իզ զաթ փա շան ևս տնկ-
վեց չկամ ծու լութ յամբ։ 

– Ձեր պա տաս խա նը վերջ նա կա՞ն է։ Դա 
ձեր Նժ դեհ փա շա յի կա՞մքն է։ 

– Վերջ նա կան ու ա նա ռար կե լի, –  ա սաց 
Սմ բատ բե կը։ – Իմ լեզ վով խո սում է ին քը՝ 
Նժ դե հը։ Իզ զաթ փա շան հե ռա ցավ ե կած 
ճա նա պար հով։ Հայ պատ վի րա կութ յու նը 
վե րա դար ձավ Հան քեր։ Գա րե գին Նժ դեհն 
սպա սում էր։ 

Մի շա բաթ ան դադ րում այց ա նե լով զո-
րախմ բե րին, Նժ դե հը ո րո շեց հա մազ գա յին 
ժո ղով զումա րել ու Կա պար գող թը հռչա կել 
ինք նա վար հան րա պե տութ յուն՝ Հա յաս տա-
նի կազ մում։ Այդ միտ քը նրա մոտ ծա գել էր 
դեռ Գողթ նում ե ղած օ րե րին։ Թե զո րա պետ-
նե րը և թե Կա պա նի ազ գա յին խոր հուր դը 
հա վա նե ցին նրա ա ռա ջար կը։  Հա մազ գա յին 
հա վաք գու մար վեց Կա պա նի Հան քեր- Կա-
վարտ ա վա նի ե կե ղե ցու բա կում։ Գ յու ղե րից 
ժա մա նած տա նու տե րե րը, զո րա պետ նե րը 
կարճ, շատ կարճ խոսք ա սե լուց հե տո, միա-
ձայն ո րո շե ցին ստեղ ծել Կա պար գող թի ինք-
նա վա րութ յուն՝ Կա պան, Ար ևիք և Գողթն 
գա վառ նե րի միա վո րու մով։ Հե ռագ րով դա 
հաղոր դե ցին Եր ևան, Բա քու, նաև Ս տամ-
բուլ՝ պա հան ջով՝ ճա նա չել Կա պար գող թի 
ինք նա վա րութ յու նը։ 

Սկս վեց բո լո րո վին նոր վի ճակ Լեռ նա-
հա յաս տա նի այս հատ վա ծում։ Շ տա բը տե-
ղա փո խե ցին Արծ վա նիկ։ Գա րե գին Նժդե հը 
Գաս պա րին ու ղար կեց Գողթն։ Ա շոտ Մե-
լիք- Մուս յա նին հրա մա յեց հսկել Ա րաք սի 
ան ցում նե րը, միայն պաշտ պան վե լով զսպել 
թուր քե րին։ Նույ նը հրա մա յեց նաև Ար ևի քի 
զո րա միա վո րում նե րին։ Անս պա սե լի Կա-
պան ե կավ Նժ դե հի կի նը՝ Գո հա րը։ Նժ դե հը 
դժկամ ըն դու նեց նրան, սա կայն համ բու րեց 
ճա կա տը։ Ն կա տեց, որ կի նը հղի է։ 

– Ինչ պե՞ս ես։ 
– Ափսո սում եմ, որ այլևս մի քա նի ա միս 

չեմ կա րո ղա նա լու ձի հեծ նել, –  ա սաց Գո-
հա րը։ – Չեմ կա րո ղա նա լու քեզ հետ մտնել 
մար տի մեջ։ Ես հի մա ու րիշ կոիվ ու նեմ, Գա-
րե գին։ 

 – Ես մայր եմ դառ նում։ 
Նժ դե հը կնո ջը տե ղա վո րեց հան քա վա-

նում, նրա ազ գա կան նե րից մե կի տա նը։ Հա-
մե նայն դեպս իր հոգ սը շա տա ցավ։ Դե, ի՜նչ, 
աստ ված մեծ է, ին քը շու տով զա վակ կու նե-
նա։ 

Խա չա տուր Մա լինց յա նը Գո րի սից ե կավ 
Կա պան։ Իր անընկ ճում վե հութ յամբ ու լեռ-
նա կա նի ազն վութ յամբ հա վա նեց Կա պար-
գողթ պե տա կան կազ մա վո րու մը: Ին քը գոհ 
մնաց, որ ինք նա վար մար մի նը Կա պա նի գա-
վա ռա պետ նշա նա կեց Սմ բատ բեկ Մե լիք-Ս-
տե փան յա նին։ Կա պար գողթ... Եր բեք չընկճ-
ված հա յոց լեռ նա տուն։ Ըն դու նե լի է, հի մա 
դու ինքդ քեզ հետ ես։ Ըն դու նե լի է նաև այն, 
որ Կա պար գող թի ռազ մա կան միա վո րում 
բռունց քը Նժ դե հը հռչա կել է Ազ գա յին բա-
նակ։ 

Ին քը՝ Մա լինց յա նը ներ կա էր, երբ Գա-
րե գին Նժ դե հը բա նա կը բա ժա նեց վաշ տե րի՝ 

Իրավունքը սրի 
ծայրին է

Հատվածներ Սերո Խանզադյանի նույնանուն վեպից
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հի սու նա կան մար տիկ նե րով։ Վաշ տա պետ 
նշա նա կեց նաև իր հին զին վո րա կան ըն-
կեր Բագ րատ Մե լիք- Բա րամ յա նին։ Բագ րա-
տը ցա րի բա նա կում ե ղել է հրա մա նա տար։ 
Վա նի կռիվ նե րում սպա յա կան աս տի ճան է 
ստա ցել քա ջութ յան ու հմտութ յան հա մար։ 

Մա լինց յա նը հա վա նեց նաև Նժ դե հի 
հրա մա նը, ո րով շտա բի պետ նշա նակ վեց 
շտաբս-կա պի տան Մե լիք- Փար սա դան յանր։ 
Բա ցի վաշ տե րից, ա մեն գյու ղում ստեղծ վեց 
կա մա վո րա կան նոր ջո կատ։ Ա զա տա մար-
տիկ նե րին պա հում էին հա մա խումբ։ Ս նուն-
դը սուղ էր։ Զին վո րին ա ռա վոտ յան մեկ 
լա վաշ հաց էին տա լիս, կե սօ րին՝ եր կու, ե րե-
կո յան նույն պես մեկ։ Լա վա շի քա շը հա զիվ 
200 գրամ էր։ Զին վոր նե րի հա մար ի րենց 
գյու ղե րից ու տե լիք էին բե րում։ 

Գու մար տա կում կա մա վոր ծա ռա յե լու 
ե կավ հե ծե լա զո րի սպա Սոկ րատ Թուն յա նը։ 
Շու տով լու րեր տա րած վե ցին, թե Թուն յա նը 
մարք սիստ է, Մարք սի գրքե րով է տար ված։ 
Մի հա վա քույ թում Թուն յա նը կո պիտ խո սեց 
Սմ բատ բեկ Մե լիք-Ս տե փան յա նի հաս ցեին, 
նրան ան վա նեց «նա ցիո նա լիստ»։ Դա շա-
տե րի մոտ ծի ծաղ ա ռա ջաց րեց։ Մի եր կու հո-
գի Նժ դե հից պա հան ջե ցին, որ այդ բոլ շևիկ 
Թուն յա նին հե ռաց նի զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յու նից։ 

– Է, –  ա սաց Նժդե հը։ – Ի՞նչ վատ բան է 
մարք սիստ լի նե լը։ Կու սակ ցա կան առ ճա-
կատ ման ու տա րա ձայ նութ յուն նե րի ժա մա-
նակ չէ։ Միա բան ե ղեք։ 

Կա պա նի հան քե րում օրը բաց վում է 
մեռ նող ման կան գու նա տութ յամբ։ Դեռ եր-
կու տա րի ա ռաջ, երբ տա պալ վեց Ռո մա նով 
ցա րը, այս տե ղի պղնձի հան քերր խա փան-
վե ցին, դա դա րե ցին գոր ծե լուց։ Արդ յու նա բե-
րող տե րե րից ո մանք տագ նա պով հե ռա ցան, 
ո րը պար զա պես փա խավ Պե տեր բուրգ, 
Թիֆ լիս կամ Եր ևան։ – Մեր գոր ծը հա րամ-
վեց, – հա ռա չում են հան քա տե րե րը։ 

Կա վար տի հան քա վայ րի հա յոց ժամ-ե-
կե ղե ցին ե րեք գմբեթ ու ներ՝ սլա քը դե պի 
եր կինք, ոս կե զօծ խա չե րով, ա մեն մե կը մի 
ար շին, հա վեր ժող լույ սի կրակ։ Ի՞նչ էին 
տա ծում մեծ ղի ե րե կո նե րին, նույ նիսկ Մա-
կի դա յին չէր կա րող ա սել։ Մա րե ցին՝ սևով 
ներ կած շո ղակ նի պես։ Ե կե ղե ցու սպա սա վո-
րը մնաց մո լոր՝ մե ռո նաջ րի դա տարկ կոն քը 
գրկած։ Ե կե ղե ցու գան ձա նա կում մկներ էին 
վխտում։ Հան քե րի խոր շե րը, որ ե րեկ մրջյու-
նի կեն դա նի բույ ներ էին գնալ-գա լով, է լեկ-
տրա կան ու ղեկ ցող լույս, միան գա մից դա-
դա րե ցին, խա վա րե ցին։ Հան գել էին պղինձ 
ձու լե լու բո վե րը, մե ռած էին նրանց ծխա խո-
ղո վակ նե րը, ո րոնց ծու խը հա ճախ, երբ քա-
մի չէր լի նում, այն քան էր շեշտ-ու ղիղ բարձ-
րա նում, որ հաս նում էր Խուս տու փի լե ռան 
գա գա թին։ Ժայ ռա մա սի արծ վա բույ նե րը, որ 

ինը-տա սը հատ էին, սպի տա կած ծեր տի շեր-
տե րով, դա տարկ վե ցին յո թա նա սուն տա րի 
ա ռաջ, երբ սկսե ցին ծխել ծխնե լույզ նե րը։ 

Գա րե գին Նժ դեհն ապ րում էր մե կու կես 
հար կա նի զո րա կա յան շտա բում։ Դա նաև 
նրա ո գե տունն էր։ Կի սա կա մար դար պա սի 
մոտ միշտ ժա մա պահ էր լի նում։ Գաս պար 
Գաս պար յա նը Նժ դե հին ա սաց, թե այս շեն քը 
պատ կա նե լիս է ե ղել հան քա տեր Խո ջա միր-
յան ըն տա նի քին։ 

– Կար ծեմ ծա գու մով Գողթ նից էր, ա յո՞, – 
հարց րեց Նժ դե հը։ – Ա գու լի սի հին իշ խա նա-
կան տոհ մից։ 

– Ֆ րան սիա ցի արդ յու նա բե րող նե րը զոռ 
էին ա նում Խո ջա միր յան նե րին, –  ա վե լաց րեց 
զրույ ցին ներ կա Սմ բատ Մե լիք-Ս տե փան յա-
նը։ – Թե ցա րի տա պա լու մը չլի ներ, բա րե կամ 
ֆրան սիա ցի ներն այս տե ղից չէին հե ռա նա։ 

Նժ դե հը հարց րեց՝ հնա րա վո՞ր է հան-
քերը բա նեց նել, ձու լա րան նե րից գո նե մեկ-
եր կու սը գոր ծի դնել։ Ա սաց՝ մենք կա րող ենք 
պղնձի առև տուր ա նել աշ խար հի հետ։ Ախր 
մեր հան րա պե տութ յու նը տնտե սա պես շատ 
նեղ վի ճա կում է։ 

Մե լիք-Ս տե փան յանն ա սաց, ե թե հան քե-
րը վե րա կանգ նեն, ա պա տա րին առն վազն 
հար յուր մի լիոն դոլ լա րի հա սույթ կստա-
նանք։ 

– Դոլ լա րի՞, թե՞ ռուբ լու, –  ու զեց պար զել 
Նժ դե հը։ 

– Դոլ լա րի, – կրկ նեց բե կը։ – Ռուբ լին դոլ-
լա րի մոտ խեղ ճուկ րակ բան է։ Մենք ոչ միայն 
հար ևան Պարս կաս տա նին ու Հնդ կաց աշ-
խար հին, այլև՝ Եվ րո պա յին, նույ նիսկ Ա մե րի-
կա յին կա րող ենք պղինձ վա ճա ռել։ Ն րանք 
մեր պղնձի կա րիքն ու նեն։ Նաև ա սեմ, որ 
մեր մե տա ղի պա շար ներն ան սպառ են։ 

Դե, ու րեմն, պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար-
կել պղնձի հա նել-ձու լե լը վե րա կանգ նե լու 
հա մար։ Սմ բատ բե կը, որ երկ րա բան-ին ժե-
ներ էր, այդ գոր ծի հմուտ մաս նա գետ, հան-
քա գործ նե րի խումբ ստեղ ծեց՝ հա նույ թը 
սկսե լու նպա տա կով։ Մեկ տա րի է պետք այդ 
ծրա գի րը գլուխ բե րե լու հա մար։ Սկ սեց... 
Սա կայն նո րից պա տե րազ մա կան փո թո րիկ 
պայ թեց։ Նո րից տա ճիկ Հ յա զիմ փա շան ու 
թուրք գե նե րալ Շիխ լինս կին, որ Բաք վին 
տեր դար ձած Ռոմ Ռոմ սո նի լափն էին կուլ 
տա լիս, կու տակ վե ցին նոր հար ձակ ման: Սմ-
բատ բե կը ափ սո սան քով թո ղեց հան քե րը 
վե րա կանգ նե լու գոր ծը, նո րից զենք վերց-
րեց: Գաս պար Գաս պար յա նը նկա տե լիո րեն 
ճեր մա կում էր։ Բեղ մո րուք չէր պա հում, չէ, 
գ լուխն էր ձյու նում։ Լայն ճա կա տին ե րեք 
զու գա հեռ. կնճիռ ներ էին ա կոս վել՝ եր կար ու 
խոր։ Երբ ե րե սը լվա նում էր, ջրի կա թիլ ներ 
էին մնում դրանց մեջ։ Օր ու գի շեր դա դար 
չու ներ։ Մեկ հայտն վում էր Գողթ նի վեր ևում, 
մեկ՝ Բար կու շա տի հով տում։ 

Մա կի դա յին ցատ կեց թուր քե րից խլած 
չալ ձիու մեջ քին, դար ձավ սա պոգ ներր ներ-
կող Գաս պա րին. 

– Պա րոն, հետս ա րի։ 
– Ու՞ր։ 
– Խդ րանց, – ձիասլաց քը զսպեց ծե րը։ –  

էն տեղ ե կե ղե ցում պա տա րագ կլի նի։ Գ նանք։ 
Մի կես Ժամ հե տո նա ու Գաս պա րը ար-

դեն Խդ րան ցի ե կե ղե ցու բա կում էին։ Ձիե-
րից ի ջան։ Մա կի դա յին ձեռ քով ա րեց հա-
վաք ված նե րին։ 

– Հաղ թել եք, հա՞։ 
– Բա հո մե նակ դուք չեք հաղ թել, – ծի ծա-

ղեց մի խդրան ցցի։ Հ լա յո թա նա սուն թուրք 
էլ գե րի ենք բո նել։ 

Խդ րան ցցի նե րը Մա կի դա յուն ու Գաս-
պա րին հրավ իրե ցին ե կե ղե ցի։ Եր կուսն էլ 
զար մա ցան։ Պա տա րագն ա նում էր Կոռ-
նի ձո րի քա հա նա Տեր-Գ րիգո րը։ Նա շա րա-
կանն ընդ հա տեց, խո շոր խա չը պար զեց դե-
պի հյու րե րը։ 

– Եվ փա ռա բա նենք ա գա րակ ցի նե րին, և 
քա ջա կո րով Մա կի դա յուն։ 

Քա հա նա նե րը ծի ծա ղե ցին, ի ջան բե-
մից, բարձ րաց րին հյու րե րին, տա րան բեմ, 
սկսե ցին մե ռո նել նրանց սրե րը։ Պա տի տակ 
դրված էին ե րեք գնդա ցիր։ Խ լել էին թշնա-
մուց։ Հ յու րե րին ցույց տվին նաև Իզ զաթ 
բե յի սու րը։ Փախ չե լիս հա նել է պատ յա նից, 
գնդակ է կպել ձեռ քին, սուրն ըն կել է։ 

Ե կե ղե ցում խմբված էին նաև լավ զին-
ված մի քա նի կին ու աղ ջիկ։ Ն րանց զեն քը 
թուր քա կան էր՝ խլել էին թշնա մուց։ Մա կի 
դա յին խո նարհ գլուխ տվեց նրանց։ 

– Ես ձեր ցա վը տա նեմ։ Ա մեն մեկդ մի 
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Փա ռան ձեմ Թա գու հի եք։ 
Ա զա տու հին Տեր-Գ րի գո րին մեկ նեց մի 

հաստ, կա շե կազմ գիրք։ 
– Ղու րան է, սրբա զան, – ա սաց խո նարհ։ 

– Թուրք մոլ լա յից խլե ցի։ 
Մա կի դա յին ար ցուն քա խառն համ բու-

րեց Ա զա տու հու ճա կա տը։ Սմ բատ Թո րոս յա-
նը թուր քե րից խլած զենք բա ժա նեց գյու ղա-
ցի նե րին։ Տե ղա կան հա գուս տով էր, վրա յից 
պո կել էր ցա րի բա նա կի հա մազ գեստն ու 
պոդ պո րու չի կի ու սա դիր նե րը։ 

Սկ սե ցին զուռ նա-դհոլ նվա գել։ 
Լեռ նե րը խա ղաղ են։ 
Հոգ նած, բա րի խա ղա ղութ յուն։ Խեղճ 

խա ղա ղութ յուն։ 
Գա րե գին Նժ դե հը նո րից վճռեց՝ վե րա-

բա ցել պղնձի հանքե րը։ Մե լիք-Ս տե փան յա-
նին հի շեց րեց՝ ինչ էլ լի նի, մեզ պղինձ պետք 
է օդ ու ջրի պես։ Մենք պետք է ու նե նանք մեր 
պող պա տե զրա հը։ Նոր խոր հուրդ կազ մեց 
հան քա հա նու մը վե րա կանգ նե լու պա հան-
ջով։ Սմ բատ բե կը նո րից հա վա քեց նախ-
կին հո րա տող նե րին ու ձու լող նե րին՝ գոր ծը 
սկսե լու համար։ Կա վար տը դարձ րեց գոր-
ծա րար հան գույց։ Դե, խա ղաղ օ րեր են, բայց 
տևա կա՞ն։ Այ սօր ար ևը ծա գում է իր բնա-
կան տես քով, վաղն այդ ար ևը կա րող է կար-
միր լի նել, ար նա գույն։ Ոչ ոք հույս չու ներ, թե 
ար ևա ծա գը տևա կան խա ղաղ կմնա։ Ա շուն 
է, չէ։ Ե րեկ-մյուս օ րը կռիվ ներ ե ղան Եղ վարդ- 
Ա գա րա կում, նաև Կա րա բա բա յում։ Ե ղան։ 
Իսկ վաղր նույ նը չի՞ կրկնվի։ 

Սմ բատ բե կը հա ճախ էր հա յացքր սևե-
ռում մո տիկ պարս կա կան լեո նե րին։ – Կ գամ, 
կգամ ձեզ այ ցի։ Բե ռով կգամ՝ պղնձով, որ 
փո խեմ ձեր հա ցի հետ։ Կ գամ։ 

Ե րեք հան քա փոր վերց րեց ու մեկ նեց 
Գողթն։ – Ախր ին չո՞ւ, – հա ռա չում էին լե-
ռան ա րա հետ նե րը։ – Պետք է, – մ տո վի պա-
տաս խա նում էր բե կը։ – Քո գյու ղե րում, 
հա րա զատ Գողթն, Կա պա նի հան քե րից տե-
ղա փոխ ված հան քա գործ ներ կան։ Ն րանք 
հետ նե րը տա րել են նաև պղինձ հա նող, ձու-
լող գոր ծիք ու սար քա վո րում ներ։ Գա լիս եմ, 
որ նրանց բե րեմ Կա պան, որ բա ցենք մեր 
ապ րուս տի փակ դռնե րը։ 

Գողթ նում Սմ բատ բե կին հար գանքով 
ըն դու նեց Ա շոտ Մե լիք- Մուս յա նը։ 
Հա ջորդ ա ռա վոտ, Մե լիք- Մուս յա նի խորհր-
դով, բե կը և իր մար դիկ գնա ցին Աս տա պատ 
մեծ գյու ղը։ 

– Այն տեղ հան քա յին ին ժե ներ կա, նաև 
նախ կին հան քա գործ ներ, –  ա սաց Մե լիք- 
Մուս յա նը։ – Կար ծում եմ շատ պի տա նի կլի-
նեն ձեր սկսած գոր ծին։ 

Աս տա պա տը ինչ-որ բախ տա վոր ժա մա-
նակ նե րում քա ղաք է ե ղել, հի մա կի սա կոր-
ծան է, կի սա կեն դան։ Մի քա ռա սուն մարդ 
նստած էին ե կե ղե ցու պա տի տակ, նաև խաչ-
քա րե րի պատ վան դան նե րին։ 

– Բարև, Աս տա պատ։ Ո՞նց եք։ 
– Հի մա էլ մեզ ենք պա տա նում, – պա-

տաս խա նեց մի ջին  տա րի քի մի տղա մարդ 
ու վեր կա ցավ քա րից։ – 451 թվին, մեր գյու-
ղում, ա՛յ, այս տեղ պա տա նել են Վար դան 
Մա մի կոն յա նին։ Հի մա էլ մեզ են պա տա նում 
նույն տե ղում։ Աս տա պատ։ Սա կայն պա-
տան քի սպի տակ սա վան ներ չկան։ 

Մե լիք-Ս տե փան յանն ի ջավ ձիուց։ 
– Ձեր գյու ղում պետք է որ հան քա գործ 

ու պղինձ ձու լող վար պետ ներ լի նեն, նաև մի 
ին ժե ներ։ 

– Ա յո, կան, –  ա սաց տեղր կանգ նա ծը։ – 
Մե կը ես եմ՝ Բեռ լի նում եմ ին ժե ներ-երկ րա-
բան դար ձել, պա րոն Սե լիք-Ս տե փան յան։ 
Ող ջու՜յն։ 

– Ս պա սիր, սպա սի՜ր, –  ու րա խա ցավ Սմ-
բատ բե կը։ – Դու Զոհ րապ Ա ղա միր յա նը չե՞ս։ 
Երկ րա բան. . ․

– Ես եմ։ 
– Կ նե րես, իս կույն չճա նա չե ցի։ Աշ խարհս 

տակ նուվ րա է։ Ուզում ենք պղնձի հա նույ թը 
վե րա կանգ նել։ 

Զոհ րապ Ա ղա միր յա նը կա պան ցի նե րին 
հրա վի րեց իր տու նը։ Քա րե հսկա շենք էր, 
հին, շատ հին։ Դար պա սի կա մա րին ու շե մա-
կալ քա րե րին խա չեր էին քան դա կած՝ գրե-
րով։ Ա ղա միր յա նը հարց րեց՝ է լի՞ տղա ներ 
կան չեմ։ Մեր գյու ղում մի ութ-ի նը մարդ կլի-
նի հան քա յին գոր ծին հմուտ։ Կան չե՞մ։ 

– Կան չիր։ Միա սին կգնանք Կա պան։ 
Ըն դար ձակ սե ղա նա տան պա տե րը 

պճնված էին յու ղա ներկ պատ կեր նե րով՝ 
Ք րիս տոս, Աստ վա ծա ծին, Գ րի գոր Լու սա-
վո րիչ ու է լի։ Զոհ րա պը մո րը խնդրեց բե րել 
«Ֆ ռան կի» սի նին և պղնձե մի անոթ:

– Այս պղնձե ա նո թով ֆրան սիա ցի ճա-
նա պար հորդ: Թա- Վեր նիեն մեր տա նը գի նի 
է խմել: Ե րեք հար յուր տա րի աոաջ՝ 1632 
թվա կա նին։ Այդ ժա մա նակ, ինչ պես գրել է 
նա, մեր քա ղա քում միայն ութ խո շոր վա ճա-
ռա տուն և չորս մի ջազ գա յին կա րա վա նատ-
ներ են ե ղել. ժան Բա տիս տը հի շա տա կում է, 
որ մեր քա ղա քը Եվ րո պա յում ու Հնդ կաս տա-
նում հռչակ ված էր տո րոն ներ կով։ 

Մե լիք-Ս տե փան յա նը տեղ յակ էր Թա վեր-
նիե նի գրած նե րին։ Իսկ տո րո նը ռո նաս կոչ-
վող կարմ րա ներկն է։ 

Զոհ րապ Ա ղա միր յա նը հան քա գործ ութ-
ի նը մարդ հա վա քեց։ Բե կը եր կու օր մնաց 
Աս տա պա տում, Կա պան վե րա դար ձավ 
Ա ղա միր յա նի ու նրա մարդ կանց հետ, ո րոնք 
հան քա փոր գոր ծիք ներ ու մի քա նի ձու լող 
սար քա վո րում բե րին՝ ջո րի նե րին բեռ նած։ 

Գա րե գին Նժ դե հը խան դա վառ ըն դու-
նեց Աս տա պա տից ե կած նե րին։ Հա վաք ված 
էին զին վո րա կան շտա բի բա կում։ Պա տի 
տակ հրա նո թի կարճ փող էր տնկված։ Եր-
կու դար բին նո րո գում էին այդ հրա նո թը։ 
Նժ դե հը նրանց հետ էր։ Նա ձեռ քե րը սրբեց 
բաճ կո նա կի փե շով։ – Ե կա՞ք։ Բա րի տե սա։ – 
Հա յաց քով ըն կա լեց Զոհ րապ Ա ղա միր յա նին։ 

– Ս պա սիր, սպա սի՜ր։ Ես քեզ տե սել եմ 
Շ վեյ ցա րիա յում, յոթ-ութ տա րի ա ռաջ։ Հը՞, 
այդ պե՞ս է։ Դու, կար ծեմ, Ա ղա միր յան տոհ-
մից ես։ 

– ճիշտ այդ պես, – զ գաս տա ցավ Ա ղա միր-
յա նը։ – Ես, ա յո, Ա ղա միր յան Զոհ րապն եմ։ 

– Ու սա նող էիր Եվ րո պա յում։ 
– Ա յո, երկ րա բա նա կան հա մալ սա րան 

ա վար տե ցի։ 
– Գաս պա՜ ր, Գասպա՜ր, – կան չեց Նժ դե-

հը։ – Մի ա րի տես ո՜վ է ե կել։ Ա րի՜, ա րի։ 
Գաս պար Գաս պար յա նը եր ևաց խան դա-

վառ։ Նա էլ ճա նա չեց Զոհ րա պին։ Հ րա վի րե-
ցին ներս։ ճա շի ժամն էր։ Ա ռաջ հաց, հե տո՝ 
հարց։ Ա ղա միր յանն ա սաց, թե ին քը քույր ու-
նի ա մուս նա ցած Կզ նու տում։ Նժ դե հը կար-
ծես լսեց հայ րենի Կզ նու տի ձայ նը։ Վա ղուց 
չի լսել։ Է՜, հե՜... Դե, ի՜նչ, հան քա հան ման 
գո՛ր ծը գլուխ է գա լիս։ 

Խա ղաղ օ րեր են լու սա նում-մթնում։ 
Ն պաս տա վոր վի ճակ է հան քե րը բա նեց նե-
լու։ Երբ Մե լիք-Ս տե փան յա նը եր կու հար յուր 
հան քա գործ նե րի հա վա քեց, Նժ դե հը նրանց 
ա սաց․ 

– Այ սու հե տև պղնձի հան քե րի տե րը դուք 
եք։ 

Կա պար գող թը ե ռում է։ Կա պան քա ղա քը 
տա րեր քի մեջ է։ Ի՞նչ է ծնում։ Ա մեն օր Նժ դե-
հը մտնում է հան քե րը։

Ա մեն բա րի քի հեն քը ե ռան դուն գործն է։ 
ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ, «ԳԱՐԵԳԻՆ 

ՆԺԴԵՀ», ԵՐԵՎԱՆ, «ԱՐԵՎԻԿ», 1993 Թ. 

Լեռ նաշ խար հում բլուրբ-
լուր ձյուն ե կավ։ Խղ-
ճի պես մա քուր, կա թի 
պես ա նա րատ ձյուն 
է, կար ծես ժպտա ցող, 

տա քաց նող։ Դե, Լեռ նա հա յաս տա-
նում այլևս կար միր զոր քեր չկան։ 
Չ կա՜։ 

Կոռ նի ձո րի Տեր-Գ րի գոր քա-
հա նան լիո վին կազ դուր վել է։ Գո-
րի սից ե կավ տուն, օ դա յում հա-
վաք վե ցին գյու ղի տղա մար դիկ, 
շատ կա նայք։ Տեր-Գ րի գո րը փա-
թաթ վեց որ դուն, որն իր ձեր բա-
կալ վե լու լու րը տա րել է ա զա տա-
մար տիկ նե րին։ 

– Տասն հինգ տա րիդ լրա ցավ, 
զա վակ իմ, –  ա սաց նրան։ – Այժմ 
դու զին վո րական ես, բա նա կա յին։ 
Եր բեք զենքդ վրա յիցդ չհա նես։ 

Նա կնո ջը խնդրեց բե րել իր ոս-
կե խա չը։ Բա րե բախ տա բար ձեր-
բա կալ վե լիս դա կրծքին չի ե ղել։ 
Այդ խա չը կա խեց որ դու վզից։ 

– Սա քեզ պա հա պան՝ իմ ատր-
ճա նա կի ու սրի հետ։ 

Կա պա նից Կոռ նի ձոր ե կավ 
Մա կի դա յին։ – Տես նեմ բան տից 
փա խած, մա հից ա զատ ված եղ-
բայրս ոնց է։ – Համ բուր վե ցին։ Նս-
տե ցին։ Զ րու ցե ցին։ 

– Էն շան որ դի Կու րոչ կինն էլ 
է՞ր ձեզ կո տո րող նե րից։ – Հարց-
րեց Մա կի դա յին։ 

– Ա յո, նա էլ էր, – պա տաս խա-
նեց քա հա նան։ 

– Թ քած ու նե նամ նմա նի պատ-
կե րին։ Մի ա միս ա ռաջ էդ Կու-
րոչ կի նը նո րից զոր քով ե կավ, որ 
զավ թի մեր տու նը։ Ք շե ցինք։ Մեր 
գայ լա վաշ տե րի տղեր քը միայն մի 
հարց էին տա լիս՝ ու՞ր է թշնա մին։ 
Որ տե՞ղ է։ 

Մի ձիա վոր կին սլա ցավ գյու-
ղա մի ջով։ Ու սին հրա ցան է, գո-
տուց՝ ա ղեղ նա վոր սուր կախ ված։ 
Ո՞վ է, ո՞վ է էս ար ծի վը։ 

– Մեր Ա զա տու հին է, – կոռ նի-
ձոր ցի նե րին հպարտ ա սաց Մա-
կի դա յին։ – Մեր աստ վա ծու հին 

է։ Ա զա տու հին մո տե ցավ, ի ջավ 
ձիուց։ Համ բու րեց Տեր-Գ րի գո րի 
ա ջը։ 

– Ու րա խա ցիր, ո՜վ շնոր հա-
կալ։ Տե րը քեզ հետ է։ Սուրբ հո-
գին ե կել է քո վրա և Բարձր յա լի 
զո րութ յու նը հո վա նի է քեզ։ – Ե րե-
սին խաչ հա նեց։ – Զա վակս մե-
ծա նում է, Տեր-Գ րի գոր։ Ա մու սինս 
զոհ վեց կռվում։ Ա հա վա սիկ ես 
մնում եմ իբրև Տի րոջ ա ղա խին՝ 
խո նար հութ յան վրա, ինձ դարձ-
նե լով հայ րե նի քի նվիր յալ զին վոր։ 

Լ սող նե րը պար զա պես կա-
խարդ վե ցին։ Երկ նա յին հզո րութ-
յուն ու նի այս ռազ միկ կի նը։ Ա զա-
տու հին շա րու նա կեց․

– Փրկ վել ես, Տեր-Գ րի գոր։ 
Աստ ծուն փառք։ Կազ դուր վել ես, 
տես նում եմ։ Դե ինչ, այժմ դե պի 
գործ, դե պի նոր կռիվ։ Սա է մեր 
սկզբունքն ու եր դու մը։ – Նա խո-
սում էր ոչ այն քան քա րոզ չութ-
յամբ, որ քան իր մար տա կան կեց-
ված քով ու ա նընկ ճե լի ու ժով։ 

Հի շե ցին ե րեկ վա կռիվ նե րը։ 
Ա զա տու հին հպարտ ա սաց․

– Փա խա՜ն։ Բոլշ ևիկ նե րը փա-
խան։ Այժմ մենք պետք է զո րաց-
նենք մեր Լեռ նա հա յաս տա նի ան-
կա խութ յու նը։ 

Գի շեր վա կե սին Մա կի դա յին 
ու Ա զա տու հին վե րա դար ձան Կա-
պան։ 

* * *
Լեռ նաշ խար հը նո րից դղր-

դաց։ 
– Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յու նը կոր ծան վե՜ց․․․
Ձ մե ռա յին ծանր գի շեր էր։ Եր-

ևա նից զո րա վար Դ րոն մի կերպ 
կապ վեց Գա րե գին Նժ դե հի հետ։ 
– Նո յեմ բե րի 29-ին, այ սինքն՝ ե րեկ 
չէ, մյուս օ րը Բաք վից հայ բոլշ ևիկ-
նե րը, տասն մե կե րորդ կար միր 
բա նա կի զո րա մա սի հետ, հա սել 
են Աղստ ևի կա յա րան և, մտնե-
լով մեր սահ ման նե րը, Հա-
յաս տա նը հայ տա րա րել 
խորհր դա յին։ – Նժ դե հը 
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Դ րո յին հարց րեց՝ ի՞նչ եք մտա դիր 
դուք։ – Եր կար վի ճա բա նութ յուն 
ե ղավ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-

յան Խորհր դա րա նում, – պա տաս խա-
նեց Դ րոն։ – Ի վեր ջո, տես նե լով, որ մի կող-
մից Թուր քիան է ար շա վում մեզ վրա, մյուս 
կող մից Սո վետ Ռու սաս տա նի զոր քե րը, 
խորհր դա րա նը ո րո շեց իշ խա նութ յու նը 
հանձ նել բոլշ ևիկ նե րին։ 

– Եր կու չար յաց նվա զա գույնն ընտ րե-
ցինք, –  ա սաց Դ րոն։ – Խորհր դա րա նի ո րոշ-
մամբ ես մնում եմ Եր ևա նում և մտ նե լու եմ 
կա ռա վա րութ յան կազ մի մեջ։ Վա ղը բա նա-
կի զոր քե րին և Բաք վում ստեղծ ված Հա-
յաս տա նի Խորհր դա յին Սո ցիա լիս տա կան 
հան րա պե տութ յան հե ղա փո խա կան կո մի-
տե-հեղ կո մին դի մա վո րե լու։ Պետք է խու սա-
փել բա խու մից։ Մենք այլևս ար յուն չու նենք 
թա փե լու։ Հա յաս տա նը ծայ րա հեղ վտան գի 
մեջ է։ 

Պա տու հանն անս պա սե լի պոկ վեց ու 
շրխկո ցով ըն կավ հա տա կին։ 

Դր սում ահ ռե լի բուք էր։ 
Գա րե գին Նժ դե հը, որ պատ րաստ վում էր 

մի փոքր քնե լու, հա գավ զին վո րա կան հա-
մազ գես տը, գնաց զո րա նոց։ Չ հե ծավ ձին։ 
Ոտ քով գնաց՝ ձյան ծնկա հար շեր տը թեթև 
ճեղ քե լով։ – Ու՞ր եք, Գաս պա՛ր, Ար տեմ Խան-
զադ յան, Սմ բատ բեկ։ Ախ, հա՜, Մե լիք-Ս տե-
փան յա նը տա կա վին Բաք վի բան տում է։ 

Նո րից ան կում։ Նո րից մղվում են ան-
դուն դի ե զերք։ Դե, հի մա, ան շուշտ, Թուր-
քիան ցնծում է, բոլշ ևիկ նե րը տա պա լե ցին 
Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը։ Հի մա Ադր-
բե ջանն իր լերկ մզկիթ նե րում ա ղոթք է ոռ-
նում։ 

– Է՜, ան կախ Հա յաս տան, տա պալ վա՞ծ 
ես, ափ սո՜ս․․․

Եր ևա նում բոլշ ևիկ յան զոր քեր են։ Կոր-
ծա նում։ Կոր ծա նում․․․

Նժ դե հը Ազ գա յին խորհր դի նիստ գու-
մա րեց, այս ան գամ զո րա կա յա նի մի նեղ լիկ 
խցում։ Ին չի՞ վրա հույս դնել։ Ան կախ Հա-
յաս տա նը տա պալ վել է։ Զո րա կա յա նի միակ 
պա տու հա նի ա պա կի նե րը սառ ցա կա լել են։ 
Կոռ նետ Վա նոն խան չա լի ծայ րով քե րեց 
ա պա կու ճիպ ճեր մակ մած նա շերտ սա ռույ-
ցը։ Սա ռույ ցի խշշո ցով փո շի էր դառ նում։ 
Դե, ինչ, լույս է պետք։ 

– Լույս է պետք։ 
Քերծ ված քը խա չաձև ստաց վեց՝ լու սա-

վոր խաչ, ար շա լույ սի կաթ նա գույն։ Խաչ։ 
Գաս պար Գաս պար յանն ա սաց․ – Խաչդ ծու-
ռու մուռ ստաց վեց, Վա նո։ – Է՜, – դառ նա ցավ 
կոռ նե տը, –  էս աշ խար հում ի՞նչն է մեզ հա-
մար ու ղիղ, որ մեր խա չը ու ղիղ լի նի։ 

Ներս մտան Նժ դե հը, Խա չա տուր Մա-
լինց յանն ու է լի սպա ներ։ 

Խ ցի պա տե րը լերկ էին։ Բայց դե ի րար 
լավ էին տես նում։ Խա չաձև լույս կա։ Դա ար-
տա ցոլ վում է դի մա ցի պա տին՝ թույլ, հա զիվ 
նշմա րե լի։ Եր կու վաշ տա պետ նստե ցին այդ 
պա տի տակ ու լույ սը մա րեց։ 

– Ու շադ րութ յուն, սկսում ենք։ – Նժ դե հի 
ձայնն էր՝ շեշտ ու հան դարտ։ Դե, ե՞րբ է նրա 
ձայ նը շեղ ված ե ղել։ – Եր ևանն ըն կավ բոլշ-
ևիկ նե րի կրնկի տակ։ Գի տեք։ Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յու նը տա պալ վել է։ Գի տեք։ 

Պա տու հա նի ա պա կու սա ռույ ցը նո րից 
թանձ րա ցավ։ 

Կորց րինք մեր հայ րե նի քի ան կա խութ-
յու նը։ Զու լու՜մ է․․․

Խո սե ցին քչե րը և շատ կարճ։ 
Ի րա վի ճա կը նո րից շրջվեց գլխի վրա։ 

Շու տով հայտ նի դար ձավ, որ Նա խիջ ևա-
նում կու տակ ված կար միր բա նա կի զոր քե րը 
զի նա թա փել են բո լոր հայ կա կան գյու ղե րը, 
ն րանց մեջ ստեղ ծել Հեղ կոմ ներ՝ միայն թուր-
քե րից։ Գողթ նը դի մադ րել է։ Սա կայն ահ ռե լի 
զոր քե րի ճնշման տակ զին ված ջո կատ նե րը 
քաշ վել են, հե ռա ցել, ցրվել։ Ա շոտ Մե լիք- 
Մուս յա նը ինք նաս պան է ե ղել։ Նա խիջ ևա նի 
լեռ նե րում մնա ցած հա յե րը դի մել են Եր ևա-
նի խորհր դա յին ղե կա վա րութ յա նը՝ օգ նութ-
յուն խնդրե լով։ Ն րանց պա տաս խա նել են, 

թե Մոսկ վան կո րո շի, թե Նա խիջ ևանն ում 
պատ կա նի։ 

Գե դեոն Տեր- Մի նաս յա նը Գողթ նից ու 
Երն ջա կից տա սը հա զար հայ գաղ թա կան-
ներ մի կերպ անց կաց րեց  լեռ նաշղ թան ու 
բե րեց։ Շու տով Եր ևա նից Հա յաս տա նի հեղ-
կո մը հրա ման հղեց Նժ դե հին՝ Զան գե զու րը 
հանձ նել Ադր բե ջա նին ու ան հա պաղ հե ռա-
նալ։ 

Ցն ցող պա հանջ։ 
Ազ գա յին խորհր դի դահ լի ճը հա զիվ տե-

ղա վո րեց հա մա ժո ղո վի ե կած նե րին՝ գյու ղա-
կան ա վա գա նուն, վաշ տա պետ նե րին։ Խա-
չա տուր Մա լինց յանն ա ռա ջար կեց ստեղ ծել 
չորս գա վառ նե րի միաց յալ ազ գա յին խոր-
հուրդ։ 

Ո րո շե ցին ընտ րել Լեռ նա հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յուն։ Նժ-
դեհն ա սաց․

– Ծախ ված ենք թշնա մի նե րի ձեռ քով։ 
Պետք է միավոր վել, բռունցք կազ մել։ Պետք 
է ոչ թե զատ զատ փշաճ յու ղեր մնանք, այլ 
դառ նանք մաք րող ցա խա վել։ 

Վճ ռե ցին Տաթ ևի վան քում հրա վի րել հա-
մաս յու նիք յան ժո ղովր դա կան հա մա գու մար։ 
Տար վա մայ րա մուտն է, պետք է ին չ-որ հույ-
սով, վճռա կա նութ յամբ բա խել նոր տար վա 
դռնե րը։ 

* * *
Հա վաք վե ցին Գո րի սի, Սի սիա նի, Կա պա-

նի, Մեղ րու, Գողթ նի, Վա յոց ձո րի ժո ղովր դա-
կան պատ գա մա վոր նե րը՝ 118 հո գի։ Փոր ձե-
ցին կապ վել Ղա րա բա ղի հետ։ Ա պարդ յուն։ 
Ճա նա պարհ նե րը կար միր զոր քե րով փակ-
ված են։ 

Գու մար վեց Տաթ ևի վան քում։ 
Տեր-Գ րի գո րը պատ գա մա վոր նե րին տե-

ղա վո րեց վա նա կան նե րի խցե րում։ 
– Տեղ ներս նեղ է, –  ա սաց։ – Սրտ ներս 

լայն լի նի։ 
Դեկ տեմ բե րի 25-ին սկսվեց ժո ղովր դա-

կան հա մա գու մա րի լիա գու մար նիս տը։ 
Ընտ րե ցին Դի վան, ա պա նաև եր կու նա-
խա գահ՝ հա վա սար լիա զո րութ յուն նե րով։ 
Հար ցը հստակ է՝ Լեռ նա հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յուն կազ մել։ 
Ան կախ, ա զատ պե տութ յուն։ Լեռ նա հա-
յաս տա նը։ Նո րաս տեղծ Լեռ նա հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը չի 
ճա նա չում Եր ևա նը բռնագ րա ված բոլշ ևիկ-
յան իշ խա նութ յուն նե րին։ 

Լի նել ան կախ, մինչև կվե րա կանգն-
վի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը։ Ան-
կախ Ս յուն յաց սահ ման նե րը նշա նակ վե ցին՝ 
պատ մա կան Մեծ Ս յու նիք և Փոքր Ս յու նիք 
աշ խարհ նե րը։ Վեր ջինս Լեռ նա յին Ղա րա-
բաղն է։ 

Ղա րա բա ղից անս պա սե լի Տաթև ե կավ 
Դի զա կի զին ված ու ժե րի հրա մա նա տար 
Թ ևան Ս տե փան յա նը։ Տաթ ևը բա վա կա-
նութ յամբ ըն դու նեց նրան։ 

– Կռ վում ենք, –  ա սաց նա հա մա գու մա-
րին։ – Զան գե զու րում պարտ ված, Զան գե-
զու րից փա խած կար միր բա նա կի զո րա մա-
սե րը շփո թութ յան մեջ են։ Ռուս կար միր նե րը 
հապշ տապ թո ղին հե ռա ցան Դի զա կից ու 
Վա րան դա յից։ Իսկ թուր քե րը ա հու սար սա-
փով են նա յում Զան գե զու րի լեռ նե րին։ Աստ-
ված ձեզ հետ։ 

Լեռ նա հա յաս տա նի հա մա գու մա րը 
պառ լա մեն տի ան դամ ընտ րեց Թ ևան Ս տե-
փան յա նին, խմբա պետ Ար տեմ Լա լա յա նին 
ու հայ դուկ Աս լա նի կին։ Նժ դե հի հրա մա նով 
Վա յոց ձո րից ու Կա պա նից զի նամ թերք բե-
րին ու ջո րի նե րի վրա բեռ նած հանձ նե ցին 
Թ ևա նին։ Ն րան ճա նա պար հե ցին պառ լա-
մեն տա կան մաղ թանք նե րով ու վա նա կան 
օրհ նանք նե րով։ 

Հա մաս յու նիք յան ազ գա յին այս հա մա-
գու մա րը ո րո շեց իր զո րա մա սե րից ստեղ ծել 
միաց յալ բա նակ։ Գա րե գին Նժ դե հին խան-
դա վառ նշա նա կե ցին հան րա պե տութ յան 
ռազ մա կան ու ժե րի գլխա վոր հրա մա նա-
տար՝ Ս պա րա պետ Ս յուն յաց տիտ ղո սով։ 

Լեռ նա հա յաս տա նի պառ լա մեն տը որ-

պես պե տա կան դրո շակ ըն դու նեց Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ե ռա գույ նը։ Ե ռա-
գույ նի հան գով մե տաք սե գո տի հյու սե ցին ու 
կա պե ցին Նժ դե հի մեջ քին։ – Լեռ նա հա յաս-
տա նի պառ լա մենտ- խորհր դա րա նը վերջ-
նա գիր ներ կա յաց րեց Սո վետ Ադր բե ջա նին, 
պա հան ջե լով, որ նա իր զոր քե րը հե ռաց նի 
Լեռ նա հա յաս տա նի սահ ման նե րից։ Հա տուկ 
ա ռա ջարկ ներ կա յաց րեց Սո վետ Ռու սաս-
տա նին՝ խա ղաղ բա նակ ցութ յուն ներ վա րե-
լու նպա տա կով։ 

Պառ լա մեն տը ու ղերձ ու ղար կեց նաև 
Եր ևան՝ նոր ստեղծ ված ռազ մա հե ղա փո-
խա կան կո մի տե  Հեղ կո մին․ «Քա նի դեռ Եր-
ևա նի Հեղ կո մը չի ցան կա նում կամ ան զոր է 
կա տա րե լու հայ ժո ղովր դի ազ գա յին գո յութ-
յան պա հան ջը՝ Ղա րա բաղն ու Նա խիջ ևա նը 
միա վո րել Հա յաս տա նին, մենք որ ևէ շփում 
չենք ու նե նա ձեզ հետ։ Դուք, օ տար զեն քի ու 
զոր քի օ ժան դա կութ յամբ, տա պա լե ցիք օ րի-
նա կան ու ան կախ պե տութ յու նը և  ա պօ րի-
նի տեր դար ձաք այդ իշ խա նութ յա նը։ Մենք 
պատ րաստ ենք այ սու հետև ևս կռ վե լու ոչ 
միայն Սո վետ Ադր բե ջա նից ան վերջ մեզ վրա 
քշվող թուրք -բոլշ ևիկ զոր քե րի, այլ նաև ձեր 
դեմ, ե թե դուք փոր ձեք զոր քով մո տե նալ 
Լեռ նա հա յաս տա նի սահ ման նե րին»։ 

Այս պես սկսվեց Լեռ նա հա յաս տա նի նոր 
օ րը, կյան քը։ 

Լեռ նա հա յաս տա նի աստ ված ներն ար-
թուն են։ 

* * *
Նժ դեհ սպա րա պե տը Գե դեոն Տեր- Մի-

նաս յա նին ու ե րեք զին վո րի ու ղար կեց 
Պարս կաս տան՝ Ատր պա տա կա նի Հա յոց 
թե մի ա ռաջ նորդ Ներ սես ար քե պիս կո պոս 
Մե լիք- Թանգ յա նի մոտ՝ հա տուկ հանձ նա րա-
րա կա նով ու Լեռ նա հա յաս տա նի կա ռա վա-
րութ յան բա րե մաղ թանք նե րով։ 

Պատ վի րա կութ յու նը լաս տով ան ցավ 
Ա րաքս գե տը։ Պար սից ա փին հան դի պե ցին 
վա ճա ռա կան մի քա րա վա նի, նրա մեջ նաև 
Անդ րե Տեր-Օ հան յա նին։ Գե դեո նը, որ նրան 
ճա նա չում էր, ու րա խա ցավ։ 

– Անդ րե, եղ բայրս։ Քեզ Աստ ված ու ղար-
կեց ինձ օգ նե լու։ 

– Էս ու՞ր, – ն րան ճա նա չե լով, հարց րեց 
Անդ րե Տեր-Օ հան յա նը։ 

– Թավ րիզ ենք գա լիս։ Ս յու նի քի ան կախ 
պե տութ յան հանձ նա րա րա կա նով։ 

Տեր-Օ հան յա նը նրան ու նրա ու ղե կից նե-
րին գի շե րը պա հեց իջ ևա նա տա նը, կե րակ-
րեց նրանց ու ձիե րին, ո րոնց ևս լաս տով էին 
անց կաց րել։ Վեհ ե րի տա սարդ էր Անդ րեն, 
խո սում էր ա ռանց ձայ նը բարձ րաց նե լու, 
ան կեղծ ու հրա վի րող։ Ատր պա տա կա նում 
Հա յաս տա նի օգ նութ յան ըն կե րութ յուն ներ 
էին ստեղ ծել, Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ-
յու նը «Վ րեժ» կենտ րո նա կան կո մի տե ու ներ։ 
Անդ րեն ա սաց, թե ինքն այդ կո մի տեի մեջ է։ 

– Շատ ենք ան հանգս տա ցած Հա յաս տա-
նի վի ճա կով։ Ձեռք ներս ձեզ չի հաս նում։ Ցա-
վով ի մա ցանք, որ տա պալ վել է Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յու նը։ 

Մեկ նե ցին Թավ րիզ։ Նախ բարձ րա ցան 
Քամ Քուհ լեռ նաշղ թա յի մի խոր ու նեղ ձո-
րով։ Հողն այս տեղ մի տե սակ շի կա վուն 
էր, կար ծես հենց վեր ջերս մա րած կրակ։ 
Ան տառ նե րը եր բեմն գա ճաճ էին, եր բեմն 
ա նան ցա նե լի թանձր։ 

Հան դի պում էին ոչ միայն պարս կա կան, 
նաև հայ կա կան  հին գյու ղե րի։ Դ րանք լեռ-
նա խոր շե րում խտա ցած շե ներ էին, բո լո րի 
մեջ ե կե ղե ցի։ Ի րա նա հա յե րը հա մայնք նե րով 
դի մա վո րում էին սյու նե ցի նե րին։ Միա միտ, 
ազ նիվ մար դիկ են, պա հել էին ի րենց ե րեք 
հա զար տար վա հա յե ցի սո վո րութ յուն նե րը, 
լե զուն, կեն ցա ղը։ – Պար սիկի հետ եղ բայր 
ենք, –  ա սում էին հայ քա հա նա նե րը։ – Մի 
գյու ղի տա նու տեր հայն ա սաց, թե ու զում 
էինք քո չել գալ Հա յաս տան։ Հա յաս տանն ան-
կախ էր ախր։ Բայց երբ ի մա ցանք, որ տա-
պալ վել է այդ ան կա խութ յու նը, ո րո շե ցինք 
մնալ տեղ ներս։ 

Եր բեմն անց նում էին ոչ մեծ դաշ տա հար-
թակ նե րով։ Գ րե թե ձյուն չկար։ Եր ևում էին 
աշ նա նա ցան ար տե րի կա նաչ տա րածք ներ, 
ջրա ղաց ներ, նաև ձիթ հանք ներ։ 

Ա րաքսն անց նե լու եր րորդ օ րը Անդ րե 
Տեր-Օ հան յա նը սյու նե ցի նե րին հասց րեց 
Թավ րիզ։ Հարթ տեղ էր քա ղա քը, ան հար-
մար, տա փակ կտուր նե րով։ Քա ղա քի վրա 
հզոր իշ խում էին մի նա րե ներ ու մզկիթ ներ: 
Եր ևա ցին նաև ե կե ղե ցի նե րի գմբեթ ներ։ 
Անդ րեն ա սաց․

– Եր կու վանք ու նենք ու տաս ներ կու 

ե կե ղե ցի։ Ա մե նա հի նը չոր րորդ դա րից է, Էջ-
միած նի տա րի քին։ Հի մա տասն հինգ հա զար 
հայ կա մեր քա ղա քում, իսկ ողջ Ի րա նում եր-
կու հար յուր հի սուն հա զար ենք։ 

Ս յու նե ցի նե րին իր տա նը պա հեց Անդ-
րե Տեր-Օ հան յա նը։ Հա րա զատ ներ ու հար-
ևան ներ հա վաք վե ցին։ Թավ րի զի հա յե րը 
ան հանգս տա ցած էին Հա յաս տա նի վի ճա-
կով։ – Ին չո՞վ օգ նենք։ Ին չո՞վ։ – Սա էր բո լո րի 
հար ցը, ցան կութ յու նը և դ րանք այն քան ան-
կեղծ ու սրտա ցավ էին, որ կար ծես երկն քի 
ձայնն էր։ 

Հա ջորդ օր վա ա ռա վոտ յան սյու նե ցի-
նե րին ըն դու նեց ար քե պիս կո պոս Ներ սես 
սրբա զա նը։ Ա վե լի շուտ նա ին քը ե կավ Անդ-
րեի տուն։ 

– Ե թե ա ռաջ նոր դա րա նում ըն դու նեմ 
ձեզ, –  ա սաց նա, –  ա պա դա կա րող է տհաճ 
հետ ևանք ներ ու նե նալ։ Իշ խա նութ յուն նե րը 
դա կհա մա րեն դի վա նա գի տա կան պաշ տո-
նա կան հան դի պում։ Ես այս տեղ ե կա, քա նի 
որ դուք պար զա պես Անդ րե Տեր-Օ հան յա նի 
հյուրն եք։ 

Քիչ մարդ էր հրա վիր ված, այն էլ ճաշ կե-
րույ թի պատր վա կով։ Ա ռաջ նորդն օրհ նեց 
հյու րե րի գա լը։ Գե դեոն Տեր- Մի նաս յա նը 
ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի վի ճա կը։ – Կռ-
վում ենք հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան  գո-
յութ յու նը պահ պա նե լու հա մար, – հա ճախ 
ընդգ ծում էր նա։ Սր բա զա նը նրա մյուս ըն-
կեր նե րի հա ղոր դած ներն ըն կա լում էր ան-
հան գիստ, նույ նիսկ տագ նա պով։ Եր ևում 
էր, որ ապ րում է մեծ ցա վով։ Ախր ինչ պես 
կըն թա նա նրա ճա կա տա գի րը։ Օ՜, տեր Աստ-
ված, ո ղոր մեա մեր ազ գին, Հա յաս տա նին, 
բա րի աչ քով նա յիր նրան։ 

Տեր- Մի նաս յա նը հայտ նեց, որ Ս յու նի քը 
ի րեն ան կախ հան րա պե տութ յուն է հռչա կել՝ 
Լեռ նա հա յաս տան։ Պատ մեց Տաթ ևում գու-
մար ված հա մա գու մա րի մա սին։ Սր բա զա նը 
ներ քուստ ցնծում էր։ Ի վեր ջո բաց վեց․

– Ս յու նի քը վար վել է ի մաս տուն և  ար-
դար։ Ե թե բոլշ ևիզ մը Հա յաս տա նի վրա յով 
կա մուրջ պի տի ձգի Թուր քիա յի ու Ադր բե-
ջա նի միջև, ա պա սյու նե ցի նե րը աստ վա ծա-
բաշխ ի րա վունք ու նեն զենք վերց նե լու և կռ-
վե լու բոլշ ևիզ մի դեմ։ 

Սր բա զա նը ո րո շեց գաղտ նի կա պեր 
ստեղ ծել Լեռ նա հա յաս տա նի հետ։ Ախր իր 
հայ րե նիքն է, ին քը Սի սա կա նի Բռ նա կոթ 
գյու ղի իշ խա նա կան մեծ տոհ մի զա վակ է։ 
Կա տար վում է Դա վիթ- Բե կի ու Մ խի թար 
Ս պա րա պե տի իղ ձը, նրանց գոր ծի շա րու նա-
կութ յու նը։ Պա հե ցինք Ս յու նի քը թուր քա կան 
յա թա ղա նից, նշա նա կում է կփրկենք Հա յաս-
տա նը։ Մ տա ծեց՝ զին վո րա կան խմբեր կազ-
մել Ատր պա տա կա նի հա յե րից և զա նա զան 
ճա նա պարհ նե րով ու ղար կել Գա րե գին Նժ-
դե հին օգ նութ յան։ 

Կ հա ջող վի՞։ տա Աստ ված։ 
Ե կավ վե րա դառ նա լու օ րը։ Սր բա զանն 

իր մտադ րութ յան մա սին ակ նար կեց Գե դեոն 
Տեր- Մի նաս յա նին, նվեր ներ տվեց սյու նե ցի-
նե րին։ Ն րա պատ վե րով վա նա կան նե րը բե-
րին նաև մի ա մե հի նժույգ։ 

– Այս ձին իմ կող մից նվեր Նժ դեհ սպա-
րա պե տին։ 

Ձին ամ րա կուռ էր, մկա նուտ։ Ոս կե գույն 
աշ խետ էր, բա շը և պո չը շա գա նա կի գույ նի։ 
Շար ժա քայ լը տաք էր, ե ռան դուն, ա րագ ու 
լայ նա շերտ։ 

Անդ րե Տեր-Օ հան յա նը, որ նույն պես 
հիա ցել էր ձիով, ա սաց, թե ար ցախ յան կոչ-
ված նժույ գի տե սակ է։ 

– Հի մա նժույ գի այս տե սա կը գրե թե վե-
րա ցել է, –  ա վե լաց րեց Տեր-Օ հան յա նը։ – Սա 
ե զա կի է։ 

Նա սյու նե ցի նե րին բե րեց մինչև Ա րաք-
սի գե տան ցը, այն ճա նա պար հով, ո րով ե կել 
էին։ Ն րանց հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թե լով՝ վե-
րա դար ձավ։ 

Հաս նե լով Գո րիս, Տեր- Մի նաս յա նը Նժ-
դե հին զե կու ցեց իր Թավ րիզ կա տա րած այ-
ցի մա սին։ Ա սաց, թե ա ռաջ նոր դը մտա դիր է 
զին ված խմբեր ստեղ ծել և  ու ղար կել Լեռ նա-
հա յաս տան։ 

– Լավ կլի նի չու ղար կի, –  ա սաց Գա րե գին 
Նժ դե հը։ – Լուր տուր Մե լիք -Թանգ յա նին, որ 
նման ջո կատ չու ղար կի մեզ։ Վի ճա կը հեղ հե-
ղուկ է, չպետք է գրգռել մեր բա րե կամ պար-
սիկ նե րին։ 

Ն ժույ գը հետզ հե տե ըն տե լա ցավ նոր տի-
րո ջը։ 

ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ, 
«ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ», 
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Մեղմ քա-
մին ամ-
պեր էր 
բ ե  ր ո ւ մ 
ս ա  ր ի 

լան ջին տա րած ված գյու-
ղի վրա, ա պա դան դաղ 
մղում դե պի հպար տո րեն 
վեր խո յա ցած գա գա թը։ 

1886 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի 
Նոր տար վա օրն էր։ 

Ե ղի շե քա հա նան տուն էր շտա պում։ 
Ն րան հենց նոր հայտ նել էին, որ կնոջ մոտ 
սկսվել են եր կուն քի ցա վե րը։ 

Ա հա եր ևաց հա մեստ խրճի թը, ո րի դռա-
նը կանգ նած էին մի քա նի հա մագ յու ղա ցի-
ներ։ Քա հա նան շտապ քայ լե րով մո տե ցավ 
նրանց և չէր հասց րել բա րևել, երբ երկն քից 
հան կարծ լսվեց արծ վա յին զիլ, մար տա կան 
կռնչի ձայ նը։ Բո լորն ա կա մա բարձ րաց րին 
գլուխ նե րը։ Օ դում հան դարտ լող տվող ամ-
պե րից մե կի ե տևից թևե րը լայն տա րա ծած 
հայտն վեց սպի տա կին տվող հրաշք թռչուն։ 
Շր ջա պա տի ձյու նի պես ճեր մակ թևե րը մի 
քա նի ան գամ վե հո րեն թա փա հա րե լով՝ վե-
հա շուք ար ծի վը դան դաղ ի ջավ Ե ղի շե քա հա-
նա յի խրճի թի եր դի կին։ Թռ չուն նե րի ճեր մա-
կա փե տուր ար քան հպարտ հա յացքն այս ու 
այն կողմ տա րավ, ա պա գլու խը բարձ րաց-
րեց դե պի եր կինք։ Մար տա կան կռին չը տա-
տա նեց ձմե ռա յին սա ռը օ դը։ Խր ճի թից լսվեց 
նո րած նի ճի չը։ Բաց վեց դու ռը և ժպտա ցող 
տատ մե րը բարձր ձայ նեց․

– Աստ ված մանչ պար գևեց, Տե՛ր Ե ղիշ։ 
– Փա՜ռքդ շատ, Տե՛ր Աստ ված, – մրմն ջա-

ցին քա հա նա յի շուր թե րը։ 
Ա սես, այդ լու րին սպա սող սպի տա կաձ-

յու նե ար ծի վը լայն բա ցեց թևե րը, ող ջույ նի 
մար տա կան կռինչն ար ձա կեց, ա պա հե քիա-
թից ի ջած ե րա զի նման վեր խո յա ցավ ու 
ան հե տա ցավ երկն քում հան դարտ սա հող 
ամ պի մեջ։ 

– Օրհն վի՛ ծնունդդ, Գա րե գի՛ն, հա զա՛ր 
օրհն վի, – նա յե լով երկն քին՝ խա չակնք եց քա-
հա նան։ 

Այդ տա րին Նա խի ջևա նի երկ րա մա սի 
Կզ նութ գյու ղի բնա կիչ ներն ան վա նե ցին 
«Ս պի տակ արծ վի հայտ նութ յան տա րի»։ 

1886 թվա կա նի ա ռա ջին օրն էր։ 
* * *

Հա յաս տա նի ՊԱԿ-ի հե տա խու զութ-
յան պետ, գնդա պետ Վար դան Մել քու մո վը 
նոր էր վե րա դար ձել նա խա րա րի աշ խա-
տա սեն յա կից։ Մար տի րո սո վը հա մա ձայ նեց 
իր ա ռա ջար կին, իսկ դա նշա նա կում էր, որ 
նա կփոր ձի հա մո զել Մոսկ վա յի ղե կա վար-
նե րին։ «Ո՛չ, ա մեն ինչ ճիշտ է», –  ինքն ի րեն 
կրկին հա մո զում էր Մել քու մո վը, – Գա րե գին 
Նժ դեհն ան սահ մա նո րեն նվիր ված է հայ 
ազ գին և ա մեն ինչ կա նի Թուր քիա յի դեմ»։ 
Վերջ ի վեր ջո նա ի րավ կա րող էր Դ րո յի և 
մյուս նե րի հետ ան ցել անգ լո-ա մե րիկ յան 
զոր քե րի տի րա պե տութ յան տակ գտնվող 
շրջան նե րը, որ տեղ գրկա բաց կըն դու նեին 
նրան։ Բայց նա չգնաց։ Ին չո՞ւ չհա վա տալ։ 
Ին չո՞ւ կորց նել այդ մար դու հնա րա վո րութ-
յուն նե րը Թուր քիա յի դեմ աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լու հա մար։ Ա ռա վել ևս, որ խորհր-
դա յին երկ րի ղե կա վար նե րը միայն Ա րև-

մուտ քի ճնշման տակ ռազ մա կան գոր ծու-
նեութ յուն նե րի չգնա ցին Թուր քիա յի դեմ։ 
Դա խորհր դա յին երկ րի շա հե րից էր բխում, 
և, դե ռևս հույս կա, որ այդ շա հե րը կնպաս-
տեն հա յե րի իղ ձե րի կա տար մա նը՝ թուր քե-
րի կող մից բռնագ րավ ված հայ կա կան հո ղե-
րի ա զա տագր մա նը։ 

* * *

Մոսկ վա յից ստաց ված ծած կա գի րը 
դրված էր Մել քու մո վի սե ղա նին։ Ներս մտավ 
ե րի տա սարդ աշ խա տա կի ցը և պատ րաս-
տա կա մո րեն կանգ նեց պե տի ա ռաջ։ 

– Լեյ տե նանտ Ա բով յա՛ն, –  ու շա դիր նրան 
զննե լուց հե տո ա սաց Մել քու մո վը, – ձեզ մեծ 
պա տաս խա նա տու հանձ նա րա րութ յուն է 
տրվե լու, ո րի մա սին, նույ նիսկ մեր շեն քում, 
տեղ յակ են սահ մա նա փակ թվով մար դիկ։ 

Ա բով յա նը, ան ձայն, մո տե ցավ գրա սե ղա-
նին մոտ դրված ա թո ռին նստեց։ 

– Ա հա՛, կար դա այս ծած կա գի-
րը, – շա րու նա կեց Մել քու մո վը 
և նրան մեկ նեց իր առ ջև 
դրված թուղ թը։ 

Ա բով յա նը լուռ կար-

դաց, ա պա պայ ծա ռա ցած դեմ քով դի մեց 
պե տին․ 

– Նժ դե հը բեր վե լու է Հա յաս տա՞ն։ Ա՛յ քեզ 
բան։ Ու րեմն ե՞ս ևս տես նե լու եմ նրան։ 

Պե տը մեղ մո րեն ժպտաց, ա պա, խիստ 
հա յացք ըն դու նե լով, ա սաց․

– Ի հար կե, հաս կա նում եմ զգաց մունք-
ներդ։ Բայց, ի նկա տի ու նե ցիր։ Քեզ, ի րոք, 
լուրջ աշ խա տանք է սպաս վում, և դու պետք 
է զսպես զգաց մունք ներդ։ Նժ դե հի հետ 
կապ ված բո լոր անձ նա կան հար ցե րի լու ծու-
մը դրվում է քեզ վրա։ Կ կա րո ղա նա՞ս պատ-
վով կա տա րել այդ հանձ նա րա րութ յու նը, 
- կրկին ժպտաց պե տը։ 

– Ա մեն ինչ կա նեմ, – վս տահ պա տաս խա-
նեց Ա բով յա նը։ 

– Դե՛, ու րեմն պատ րաստ վի՛ր դի մա վո րե-
լու մեր հյու րին։ Ես սխալ չար տա հայտ վե ցի, 
– տես նե լով Ա բով յա նի հա յաց քի փո փո խութ-
յու նը՝ շա րու նա կեց պե տը։ – Նա, բնա կան է, 
որ դե ռևս գտնվե լու է մեր բան տում, սա կայն, 
նա մեր հյուրն է լի նե լու, ուս տի քո խնդիրն է, 
որ նա բան տում ի րեն հա մե մա տա բար լավ 
զգա։ Ֆի նան սա վոր ման հար ցը հնա րա վո-
րինս լուծ ված է։ Կ դի մա վո րես, ա պա կկազ-
մա կեր պես հա գուս տի խնդիր նե րը և մշտա-
պես կհե տևես, որ պես զի սնուն դը ևս նոր մալ 
լի նի․․․

* * *

Նժ դե հը եր կու զին ված ու ղե կից նե րի 

հետ նստած էր վա գո նախ ցում և ա նընդ հատ 
մտո րում էր։ «Վեր ջա պես հա վա տա ցին, վեր-
ջա պես դուրս կգամ սպա նիչ ան գոր ծութ յու-
նից»։ Երբ ի րեն Վ լա դի մի րի բան տում ա սա-
ցին, թե Ե րևան են տե ղա փո խում, սիրտն 
ա րագ սկսեց տրո փել։ Սա կայն ոչ մե կը չբա-
ցատ րեց, թե ին չո՞ւ են տե ղա փո խում։ Ա սա-
ցին տե ղում կբա ցատ րեն։ Բայց սիր տը չէր 
խա բում։ Հա մոզ ված էր, որ ան տե ղի չէին տե-
ղա փո խի, հա վա նա բար իր հա մառ ջան քերն 
ա նարդ յունք չէին ան ցել։ Մթ նել էր։ Վա գո նի 
ու ղե կից նե րի հետ նա ողջ ճա նա պար հին 
գրե թե չէր զրու ցել։ Ն րան ցից մե կը դուրս 
ե կավ վա գո նախ ցից և մի փոքր անց վե րա-
դառ նա լով ա սաց, որ մի քա նի րո պեից տեղ 
են հաս նե լու։ Գ նաց քը դա դա րեց րեց ըն թաց-
քը և կանգ ա ռավ։ Ո րոշ ժա մա նակ անց՝ դու-
ռը թա կե ցին։ Ներս մտավ քա ղա քա ցիա կան 
հա գուս տով մի կար ճա հա սակ ե րի տա սարդ 
և ցույց տա լով վկա յա կա նը ու ղե կից նե րին՝ 
դի մեց լուռ նստած Նժ դե հին։ 

– Բա րև Ձեզ, պա րոն Նժ դեհ, ես անվ-
տան գութ յան աշ խա տա կից Ա բով յանն եմ։ 
Պա տիվ ու նեմ դի մա վո րե լու ձեզ Հա յաս տա-
նում և ու ղեկ ցե լու ուր որ անհ րա ժեշտ է։ 
Խնդ րում եմ դուրս գալ ինձ հետ։ 

Նժ դե հը գլխի շար ժու մով ող ջու նեց ե րի-
տա սար դին, ա պա վեր կա ցավ։ Ն րանք միա-
սին դուրս ե կան վա գո նից։ Կա յա րա նի մոտ 
նրանց սպա սում էր սև գույ նի մար դա տար 
մի մե քե նա։ Նժ դեհն իս կույն նկա տեց, որ 
ի րեն վան դա կա պատ մե քե նա յով չեն տա-
նում և թե թևա ցած շունչ քա շեց։ Ու րեմն չի 
սխալ վել։ Հա վա նա բար առ ջևում դեռ նոր 
ա նակն կալ ներ են սպա սվում։ 

Ա բով յանն ու ղեկ ցեց Նժ դե հին մին չև 
բան տա խու ցը, որ տեղ նա յե լով նրա հնա մաշ, 
գու նա թափ ված հա գուստ նե րին՝ ա սաց․

– Պա րոն Նժ դե՛հ, ա ռա վոտ յան կբե րեմ 
նոր հա գուստ ներ, կար ծում եմ՝ չեք ա ռար կի, 
ե թե բաճ կոն լի նի, լայ նեզր գլխարկ։ 

Նժ դե հը հար ցա կան հա յաց քով նա յեց 
Ա բով յա նին․

– Գլ խարկն ի՞նչ պետք է ա նեմ բան տում։ 
Ա բով յա նը մի պահ շփոթ վեց, ա պա ի րեն 

հա վա քե լով՝ ա սաց․
– Ինձ կար գադր ված է, որ գլխարկ էլ 

գնեմ ձեզ հա մար։ 
– Ա յո՛, – ժպ տաց Նժ դե հը, –  ե թե կար գադր-

ված է, ա պա չեմ ա ռար կում։ Մի խնդրանք էլ 
ու նեմ՝ ե թե հնա րա վոր է ինձ թեր թեր բե րեք, 
հայ կա կան թեր թեր։ 

* * *
Մել քու մո վը վեր կա ցավ և գնաց ներս 

մտած Ն դե հին ըն դա ռաջ։ 
Նոր գնված հա գուստ նե րը կար ծես մի 

փոքր լայն էին ար դեն տա րիքն ա ռած, սա-
կայն զին վո րա կան կեց ված քը չկորց րած 
սպա րա պե տին։ Ձեռ քով բա րևե լուց հե-
տո՝ Մել քու մո վը ներ կա յա ցավ և հրա վի րեց 
նստել․

– Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հե-
տա խու զութ յան բաժ նի պետ Վար դան Մել-
քու մով։ Ես պատ կե րաց նում եմ, թե ին չեր են 
ան ցել ձեր մտքով մին չև այս տեղ գա լը։ 

– Բ նա կա նա բար, տար բեր մտա ծում ներ 
եմ ու նե ցել, պա րոն Մել քու մո՛վ։ Սա կայն ներ-
քուստ են թադ րել եմ, որ ինձ հա մար ինչ-որ 
դրա կան փո փո խութ յուն է սպա սվում։ Դի-
մա վո րե լու ձևից և այս հա գուստ նե րից իմ 
այդ են թադ րութ յունն ա վե լի ամ րապնդ վեց։ 

– Դուք չեք սխալ վում, – հաս տա տեց Մել-
քու մո վը։ Կար ծում եմ՝ հարկ չկա հեռ վից 
սկսե լու, ուս տի միան գա մից ներ կա յաց նեմ 
մեր ա ռա ջարկ նե րը՝ հույ սով, որ դուք չեք 
մեր ժի դրանք։ 

Ձեզ քաջ հայտ նի է, որ Խորհր դա յին 
Միութ յու նը հա տուկ վե րա բեր մունք ու նի 
դե պի Թուր քիան և եր բևի ցե չի հրա ժար-
վել ո րոշ տա րած քա յին խնդիր ներ լու ծե լու 
մտքից, չնա յած որ դա բա ցա հայ տո րեն չի 
դրսևոր վում։ Ա յո՛, պա տե րազ մի ա վար-
տին գրե թե լուծ վե լու էր հայ կա կան հո ղե րի 
միաց ման մեր՝ հա յե րիս ե րա զան քը։ Մենք 
պատ րաստ էինք մտնե լու Թուր քիա յի տա-
րած քը, սա կայն Ա րև մուտ քի տե րութ յուն նե-
րը խան գա րե ցին։ 

Մել քու մո վը ո րո շա կի ընդ մի ջում ա րեց, 
և հա մոզ վե լով, որ իր ա ռաջ նստած, խե լա ցի 
տղա մար դը հե տաքրքր ված լսում է, շա րու-
նա կեց․

– Ա յո՛, այս ան գամ էլ չստաց վեց, սա կայն 
հար ցը դե ռևս օ րա կար գում է, և դա լու ծե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է նաև ձեր օգ նութ յու-
նը։ 

Նժ դե հի դեմ քի ժպի տը բա վա կան էր պա-
տաս խա նի հա մար։ Նա գլխով դրա կան շար-
ժում ա րեց․

– Ես միայն կա րող եմ ող ջու նել նման նա-
խա ձեռ նութ յու նը, – վս տահ ձայ նով ա սաց 
նա։ –Ես ո՛չ միայն ող ջու նում եմ, այ լև ան չափ 
ու րախ եմ, որ չեմ սխալ վել՝ մնա լով 
Բուլ ղա րիա յում։ Ես պատ րաստ եմ 
Թուր քիա յի նկատ մամբ կա տար վող 

Սպիտակ 
արծիվը

Հատվածներ Արման 
Ամրիկյանի նույնանուն 
պատմափաստա գրական 
վիպակից
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բո լոր հար ցե րում օ ժան դա կել։ Ե թե 
ո րո շա կիաց նենք ձեզ հե տաքրք րող 
հար ցե րը, ա պա մենք ա ռա վել արդ-

յու նա վետ կքննար կենք դրանք։ 
– Մեզ ա ռա ջին հեր թին հե տաքրք րում էր 

ձեր ցե ղակ րոն կազ մա կեր պութ յան հնա րա-
վո րութ յուն ներն այդ երկ րում։ 

– Հաս կա նա լի է, – պա տաս խա նեց Նժ դե-
հը։ – Ինձ ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րեք և ես 
կներ կա յաց նեմ իմ ա ռա ջարկ նե րը ո՛չ միայն 
ցե ղակ րոն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րով, 
այ լև ՝ա ռա վել լայն շրջա նակ նե րով։ 

Այ նու հե տև զրույ ցը կես խոս քից ի րար 
հաս կա ցող մաս նա գետ նե րի հան դիպ ման 
բնույթ ըն դու նեց։ Նժ դե հի տրա մաբան ված 
նախ նա կան ա ռա ջարկ նե րը ար դեն իսկ լրջո-
րեն քննարկ վում էին․․․

* * *

Աշ նա նա յին այդ օ րը ընդ միշտ տպա-
վոր վեց Ա բով յա նի հո գում։ Մել քու մո վի հետ 
նրանք զբո սան քի տա րան սպա րա պե տին։ 
Մե քե նան դուրս ե կավ Պե տա կան անվ տան-
գութ յան նա խա րա րութ յան շեն քի բա կից և 
ուղ ղութ յուն վերց րեց դե պի հաղ թա նա կի 
զբո սայ գի։ 

Պայ ծառ, ա րևոտ օր էր։ Նժ դե հը ա գա հո-
րեն նա յում էր իր հա մար հրաշ քի նման վող 
Ե րևա նի փո փո խութ յուն նե րին։ Գա վա ռա-
յին, ա վե լի շատ գյու ղա կան բնույ թի քա ղա քը 
վե րած վել էր տու ֆա կերտ իս կա կան քա ղա-
քի։ Մե քե նան ան ցավ Ա բով յա նի պու րա կը և 
սկսեց ծան րո րեն բարձ րա նալ ճա նա պար-
հով։ Ա ռա վոտ յան ժա մերն էին, և շրջա պա-
տում գրե թե մարդ չկար։ Նժ դե հը դան դաղ 
ի ջավ մե քե նա յից և Մել քու մո վի ու Ա բով յա նի 
ու ղեկ ցութ յամբ քայ լեց դե պի Ե րևա նը նա յող 
պու րա կի կող մը։ Հան կարծ նրա տե սա դաշ-
տում բաց վեց հրաշք քա ղա քը, ո րին, ա սես 
հեռ վից սա տա րում էր երկ գա գա թա նի սուրբ 
սա րը՝ Ա րա րա տը։ 

Ու ղե կից նե րը մի քա նի քայլ հետ մնա-
ցին։ Ս պա րա պե տը չէր հա վա տում իր աչ քե-
րին։ Նա եր կար, շատ եր կար նա յեց քա ղա-
քին, ա պա շուռ ե կավ, և նրա ու ղե կից նե րը 
տե սան սպա րա պե տի ար ցուն քա կա լած աչ-
քե րը։ Հա զար ու մի ար գելք ներ, դժվա րութ-
յուն ներ տե սած ու հաղ թա հա րած եր կաթ յա 
զին վո րա կա նը լաց էր լի նում․․․

– Կա րե լի՞ է մի բուռ հող վերց նեմ այս տե-
ղից, – խնդ րա գին դի մեց սպա րա պե տը։ 

– Ի հար կե՛, –  իս կույն պա տաս խա նեց 
Մել քու մո վը։ 

Տա րիքն ա ռած զո րա վա րը գրպա նից 
հա նեց թաշ կի նա կը, կռա ցավ և դողդ ղա ցող 
ձեռ քե րով սկսեց հող լցնել թաշ կի նա կի մեջ։ 
Ն րա չդա դա րող ար ցունք ներն ընկ նում էին 
թաշ կի նա կի մեջ հա վաք ված հո ղի վրա։ Կա-
պե լով թաշ կի նա կի թան կա գին գան ձը՝ Նժ-
դե հը կրկին շրջվեց Ե րևա նի կող մը․․․

Մե քե նան դան դաղ անց նում էր Նժ դե հին 
ծա նոթ և այդ քան նոր ու ան ծա նոթ Ե րևա նի 
փո ղոց նե րով։ 

– Հի շո՞ւմ եք, այս ի՞նչ շենք է, – կար ծես 
միամ տո րեն հարց րեց Ա բով յա նը։ 

– Հի շո՛ւմ եմ, տղաս, հի շում, սա մեր 
պառ լա մեն տի շենքն է, – պա տաս խա նեց 
սպա րա պե տը։ 

Այդ գի շեր Նժ դե հը չկա րո ղա ցավ քնել։ 
* * *

Նա խա րա րը մտա հոգ էր։ 
– Մել քու մո՛վ, կգնաս Մոսկ վա և տե ղում 

կհա մո զես, որ այս հար ցե րում կա րե լի է ան-
վե րա պա հո րեն վստա հել նրան։ Այդ Կուզ-
նե ցո վի մեջ կրկին կաս կած ներ ու անվս տա-
հութ յուն են ա ռա ջա ցել․․․ Կ կա րո ղանա՞ս 
հա մո զել։ 

– Կ կա րո ղա նամ, – վս տա հո րեն պա տաս-
խա նեց Մել քու մո վը, – մի՞ թե նրանք չեն 
հաս կա նում, որ Նժ դե հի նման ազ գա պաշտ 
անձ նա վո րութ յու նը կյանքն իսկ չի խնա յի 
իր ազ գի շա հե րի հա մար։ Ես վստահ եմ, որ 
կհա մո զեմ։ Նժ դե հը մեր ժո ղովր դին դեռ կա-
րող է ծա ռա յել, և մենք պետք է օգ նենք նրան։ 

– Ես նույն կար ծի քին եմ։ Ուս տի շտապ 
մեկ նիր Մոսկ վա և տե ղում հա մո զիր Կուզ-
նե ցո վին։ Տե՛ս, ձեռ նու նայն չգա՛ս։ 

* * *
Ար դեն ցրտել էր։ Մոսկ վա յից վե րա դար-

ձած Մել քու մո վը շա րու նա կում էր գոր ծուն 
աշ խա տանք նե րը Նժ դե հի հետ։ Ծ րագ րե րը 
լայ նա ծա վալ էին և ի րա տե սա կան։ Նա կան-
չեց Ա բով յա նին։ 

– Վե րար կու գնե ցի՞ր, –  ե ղավ նրա ա ռա-
ջին հար ցը։ 

Մի բանաստեղծության 
պատմություն

Շուրջ կես դար ա ռաջ գրված այս բա նաս տեղ ծութ յու նը գտն վել է Հա յաս տա նի ՊԱԿ-ի դի վա նում։ Հե ղի նա կը Գա-

րե գին Նժ դե հի հետ Վ լա դի մի րի բան տի միև նույն բան տախ ցում դա տա պարտ ված՝ Կուզ մեն կո ազ գա նու նով 

մի բան տարկ յալ է ե ղել։ Ն րա մա սին, ցա վոք, ու րիշ ո չինչ հայտ նի չէ։ Այս պարզ, ան մի ջա կան և հու զիչ տո ղե րով 

ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, գու ցե, գրված է ան վարժ ձեռ քով, չի փայ լում գե ղար վես տա կան ար ժա նիք նե րով, սա կայն ար ժե-

քա վոր է նրա նով, որ մեծ հայ րե նա սե րի բան տա յին տա ռա պանք նե րի մա սին պատ մող փոք րիկ մի հուշ է՝ գրված այ լազ գի 

ա կա նա տե սի ձեռ քով և սր տի թե լադ րան քով, որ տեղ զար մա նա լի պատ կե րա վո րութ յամբ են ար տա ցոլ ված հե րո սի կյան քի 

վեր ջին տա րի նե րի ող բեր գա կան ապ րում նե րը... 

– Գ նե ցի։ Կար ծում եմ գոհ կմնա, – պա-
տաս խա նեց Ա բով յա նը։ 

– Տե՛ս, դու դեռ ե րի տա սարդ ես, կա րող է 
լիո վին չըմբռ նես, թե ինչ բախ տի ես ար ժա-
նա ցել՝ շփվե լով այդ մեծ հա յի հետ։ Ե ղի՛ր 
ա ռա վել ու շա դիր և հո գա տար։ 
Ցա վոք, դեռ հնա րա վոր չէ 
փո խել նրա կար գա վի-
ճա կը, բայց դեռ հույս 
ու նեմ լու ծել նաև 
այդ խնդի րը։ 

– Ըն կեր Մել-
քու մո՛վ, մի՞ թե 
ո րևէ վրի պում եք 
նկա տել ինձ մոտ, 
նե ղա ցած տես քով 
խո սեց Ա բով յա նը։ – Մի՞ թե նրա հետ շփվող 
մար դը կա րող է չտես նել ու չգնա հա տել նրա 
մե ծութ յու նը։ 

– Լա՛վ, ես դի տո ղութ յուն չու նեմ։ Պար-
տա կա նութ յուն ներդ ճշտութ յամբ կա տա-
րում ես։ Ուղ ղա կի իմ հո գին է ան հան գիստ։ 
Կար ծես թե փոխ վում է ար տա քին քա ղա քա-
կա նութ յան կուր սը։ Փոխ վում է, և դա կա րող 
է լավ հե տևանք ներ չու նե նալ նրա և մեր այս 
գոր ծի հա մար։ Գ նա՛, գնա՛ հանգս տա ցիր․․․

* * *

Մել քու մո վը տխուր հա յաց քով նա յում էր 
կար ծես կրկին շատ ծե րա ցած սպա րա պե-
տին։ Նա մեծ դժվա րութ յամբ հայտ նել էր, որ 
ԽՍՀՄ-ը փո խել է իր քա ղա քա կան կուր սը 
և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Մո լո տո-
վը հա մայն աշ խար հին հայ տա րա րել է, թե 

ԽՍՀՄ-ը ո րևէ տա րած քա յին խնդիր չու նի իր 
հա րևա նի հետ։ Դա վերջն էր։ Սկ սած դժվա-
րին, բայց և հե ռան կա րա յին գոր ծու նեութ-
յան վեր ջը։ Սա կայն դա չէր միայն, որ կրծում 
էր Մել քու մո վի հո գին։ Փաս տո րեն, նա, կա-
մա թե ա կա մա, դար ձել էր մեծ հա յի, մեծ զո-
րա վա րի ու մտա վո րա կա նի ող բեր գութ յան 
վկան ու մաս նա կի ցը։ 

– Գու ցե՞, այ նո ւա մե նայ նիվ, մնաք Հա-
յաս տա նում, – կր կին փոր ձեց հա մո զել Մել-
քու մո վը։ 

– Հարկ չկա տանջ վե լու, – հայ րա բար խո-
սեց սպա րա պե տը։ Հաս կա նում եմ, դուք ևս 
ծանր եք ապ րում այս ան հե թեթ վեր ջա բա նը, 
բայց ես չեմ կա րող ու րա խաց նել իմ թշնա մի-
նե րին։ Ես ար դեն ծեր եմ, ա յո՛, ծեր եմ և եր-
կար չեմ դի մա նա բան տա յին պայ ման նե րին, 
իսկ մեռ նել Հա յաս տա նի բան տում՝ նշա նա-
կում է ու րա խաց նել թուր քե րին։ Ո՛չ, Նժ դե հը 

Հա յաս տա նի բան տում չի մեռ նի։ Խնդ րանքս 
մեկն է, մի ան գամ էլ պտտվեմ Ե րևա նի փո-
ղոց նե րով․․․

1955 թ․ դեկ տեմ բե րի 21-ի ե րե կոն էր։ 
Կուզ մեն կոն մո տե ցավ լուռ պառ կած ծե րու-

նուն և ուղ ղեց նրա վրա գցած շո րը։ 
Հան կարծ լսեց ինչ-որ մեծ թռչու-

նի թևե րի թա փա հար ման 
ձայն, և, զար մա ցած, 
մո տե ցավ բան տա ճա-
ղե րով փակ ված պա-
տու հա նին։ Ա՜յ քեզ 
հրաշք։ Օ դում սա-
վառ նում էր սպի-
տակ մի ար ծիվ։ 

Պտտ վում էր բան տի 
շուր ջը, ա պա ցած սլա ցավ, և, թևե րը հա-
վա քե լով՝ նստեց պա տու հա նի մոտ։ Ա սես, 
մարդ կա յին աչ քե րով նա յում էր ներս։ 

Կուզ մեն կոն ա կա մա ետ քաշ վեց։ Ար ծի-
վը սուր հա յացքն ուղ ղեց լուռ պառ կած ծե-
րու նուն։ Վա խճան վել էր։ 

Ան մա հութ յունն ու հա վեր ժութ յու նը 
սպի տակ արծ վի թևե րով ի ջան Ե ղի շե քա հա-
նա Հա րութ յուն յա նի օ ջա խի եր դի կին, նրա 
զա վա կի ծննդյան սուրբ պա հին։ 

Հա վեր ժութ յան ճամ փորդ Գա րե գին Նժ-
դե հը, Ս պի տակ Արծ վի ան կա սե լի սլաց քով 
մխրճվեց Անվերջ Ապագայի մեջ՝ դառնալով 
իր ազգի մշտական ու ղե կիցն ու ան մար փա-
րո սը։ 

ԱՐՄԱՆ ԱՄՐԻԿՅԱՆ
«ՍՊԻՏԱԿ ԱՐԾԻՎԸ», ԵՐԵՎԱՆ, 2010 Թ. 

Земля родная

С землей мешочек видел я
У старика в тюрьме, 
Его он с воли нес сюда, 
Как часть страны своей. 

Хранил его он как бальзам
И к ней соприкасался часто:
– Антей завидовал бы Вам, –
Сказал ему однажды. 

– Я исстрадался, милый мой, 
Боролся сорок лет, 
И вот… мешочек земли родной, -
Сказал он мне в ответ. 

Тяжел режим тюрмы, 
Здесь даже стены- знак печали, 
Солдаты с обыском пришли, 
Мешочек с землей забрали. 

Я видел слезы старика-
Он, как ребенок, плакал. 
Что значит Родная земля, 
С которой жизнью связан. 

СЕНТЯБРЬ 1951 ГОДА, 
ВЛАДИМИР

Հայրենի հողը

Տեսա մի բուռ հող՝ թաքցրած 
Ալեհեր բանտարկյալի մոտ. 
Իր բանտախուցն էր նա բերել
Հայրենի երկրից մի բեկոր։ 

Պահում էր որպես բալասան 
Եվ հաճախ խոնարհվում նրան. 
– Անթեոսը Ձեզ կնախանձեր, –
Ասացի մի անգամ նրան։ 

Շատ եմ մաքառել, սիրելի՜ս, 
Պայքարել քառասուն տարի, 
Եվ ահա... այսքանն է, – ասաց, 
– Իմ բաժին հողը հայրենի։ 

Տխուր ու դաժան պատերով 
Բանտային մեր խուցը մի օր 
Խուզարկու զինվորներ մտան 

Եվ հողն այդ խլեցին մի բուռ։ 

Տեսա արցունքները նրա՝
Մանկան պես արտասվող ծերունու. 
Ինչ ասել է հող հայրենի, 
Որին կապվել ես ողջ կյանքով։ 

1951, ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
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ՍԵՎԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
Բան. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱ թղթա-
կից ան դամ 

Պ ատ մութ յու նը չի հան դուր ժում կեղ-
ծիք ներ: Որ քան էլ մի կարճ ժա մա-
նա կա յին տա րած քում այդ կեղ-

ծիք նե րը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
ա ռան ձին ֆոր մա ցիա նե ր շպա րեն կամ վա-
րա գու րեն զա նա զան գույ նե րով, միև նույն է, 
վաղ թե ուշ ճշմար տութ յու նը ե րևան է գա լիս 
դա տաս տա նի ան բե կա նե լի սաստ կութ յամբ:

Ան հան դուր ժե լի է նաև պատ մութ յան 
«խմբագ րու մը» - գա ղա փա րա կան ինչ աս-
տա ռով էլ այն սքող վի:

Պատ մութ յան խմբագ րու մը պետք է 
ի մաս տա վոր վի այն պես, որ չա ղար տի 
պատ մութ յու նը, պատ մա կան փաս տե րը: 
Ա մե նից էա կա նը՝ ճշմար տա ցի ցու ցադ րի 
պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յու նը, ո գին: 
Պատ մա վի պա սա նութ յան մեջ ա մե նևին էլ 
երկ րոր դա կան չէ ու չի կա րե լի նսե մաց նել 
գրող-ար վես տա գե տի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ե րևա կա յութ յու նը: Վեր ջինս պատ մութ-
յան ստույգ, վա վե րա կան փաս տե րի կե ղևը 
բա ցե լով կա րող է հայտ նա բե րել այն պի սի 
ճշմար տութ յուն ներ, ո րոնց տակ թաքն ված 
է տվյալ ի րո ղութ յան իս կութ յու նը: Ե րևա կա-
յութ յան ու ժով կա րող են ստեղծ վել չա փա-
զան ցում ներ, հա վե լում ներ, սա կայն դրանք 
չպետք է խախ տեն պատ մութ յան ստույ-
գութ յունն ու հա վա նա կա նութ յու նը, կտրա-
կա նա պես ան թույ լատ րե լի է պատ մութ յան 
կեղ ծու մը: Հե տևա բար, պատ մութ յան գե-
ղար վես տա կան հե տա խու զու մը մի հայտ նի 
չա փով անհ րա ժեշտ է զու գակ ցել գի տա կան 
զննում նե րի հետ: 

Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ հայ հա սա-
րա կա կան, ազ գա յին ու քա ղա քա կան կյան-
քի պատ մութ յու նից դուրս էր դրվել նրա ա մե-
նա լու սեղ դեմ քե րից մե կը՝ Գա րե գին Նժ դե հը: 
Խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սութ յու նը կոպ-
տո րեն փոր ձում էր ոչ միայն մո ռա ցութ յան 
մատ նել նրա ա նու նը, այ լև խե ղաթ յու րե-
լով փաս տե րը մե ղադ րում էր նրան բա զում 
մեղ քե րի մեջ՝ հռչա կե լով ան գամ ժո ղովր դի 
թշնա մի:

Խորհր դա յին կար գե րի փլու զու մից հե-
տո հետզ հե տե վե րա կանգն վում է «կորս ված 
ճշմար տութ յու նը», պատ մա կան ար ժեք նե րը 
ե րևում են իս կա կան փայ լով ու նշա նա կութ-
յամբ: 

Այդ ար ժեք նե րից է Գա րե գին Տեր- Հա-
րութ յուն յա նը՝ լե գենդ դար ձած Գա րե գին 
Նժ դե հը, ո րի մա սին ար դեն հայ պատ մա-
բան նե րը հրա պա րակ են հա նել մե նագ րա-
կան հե տա զո տութ յուն ներ, հոդ ված ներ, ար-
խի վա յին նյու թեր և այլն: Գա րե գին Նժ դե հը 
հայ ժո ղովր դի ա կա նա վոր այն գոր ծիչ նե-
րից է, ո րի կյան քը շա րու նա կա բար պետք 
է լի նի և՛ գի տա կան մտքի կենտ րո նում, և՛ 
գրող նե րի ու ար վես տա գետ նե րի նա խա-
սի րութ յուն նե րի ու հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում: Մեծ զո րա կա նի, ազ գա յին 
գործ չի, մտա ծո ղի ու գիտ նա կա նի կեր պա-
րը՝ տար բե րաբ նույթ խնդիր նե րով, ա ղերս-
նե րով ու առն չութ յուն նե րով կապ վում է մեր 
ժո ղովր դի կյան քի չա փա զանց բարդ, ծանր 
ու ող բեր գա կան ժա մա նա կա հատ վա ծի՝ 20-
րդ դա րասկզ բի խո շոր ի րա դար ձութ յուն նե րի 
հետ և ան չափ հա րուստ նյութ կա րող է տալ 
ու սում նա սի րող գիտ նա կան նե րին ու ար վես-
տի աշ խար հի մարդ կանց:

Վի պա սա նութ յան մեջ ա ռա ջին փոր ձը 

կա տա րել է Սե րո Խան զադ յա նը: 1993 թ. լույս 
է տե սել գրո ղի «Գա րե գին Նժ դեհ» վե պը՝ դուռ 
բա ցե լով մի հե տաքր քիր, ի րա կան-պատ մա-
կան, ա ռեղծ վա ծա յին ու ա ռաս պե լա կան թե-
մա յի գե ղար վես տա կան նոր մարմ նա վո րում-
նե րի ա ռաջ:

Վեպն ընդգր կում է 1918-21 թվա կան նե-
րին Լեռ նա հա յաս տա նում՝ Ս յուն յաց աշ խար-
հում տե ղի ու նե ցած ճա կա տագ րա կան այն 
ի րա դար ձութ յուն նե րը, ո րոնք սպառ նում էին 
Ար ցախ- Ղա րա բա ղի ու Նա խի ջևա նի հայ կա-
կան տա րածք նե րի հետ նաև Զան գե զու րը 
բռնակ ցել նոր գո յա ցած Ադր բե ջա նին: Օր-
հա սա կան մի պատ մա փուլ, երբ դեպ քե րի 
կի զա կե տում հայտն վեց Գա րե գին Նժ դե հը, 
և ցու ցա բե րե լով ան նա խա դեպ քա ջութ յուն 
ու ի մաս տութ յուն, դի մա կա յե լով թուրք-ադր-
բե ջա նա կան դի վա նա գի տութ յան սադ րանք-
նե րին ու ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին, 
անգ լիա կան գոր ծա կալ նե րի ու բոլ շևիկ յան 
Ռուսաս տա նի նենգ քա ղա քա կա նութ յա նը, 
հայ օր թո դոքս հեղ կո մա կան նե րի հան ցա-

պարտ քայ լե րին, կա րո ղա ցավ հաս նել իր 
նպա տա կին, դառ նալ ժո ղովրդ յան իղ ձե րի ու 
ձգտում նե րի ար տա հայ տիչն ու կեն սա գոր-
ծո ղը: Ան տա րա կու սե լի է, չլի ներ Գա րե գին 
Նժ դե հը, նրա հզոր կամքն ու ազ գա յին ան-
կոտ րում ո գին, Զան գե զուր- Կա պան- Մեղ րի 
ռազ մա վա րա կան կա րևոր նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող մի ջանցքն ու հո ղա տա րածք նե րը 
կա մա յա կա նո րեն հանձն վե լու էին մու սա-
ֆա թա կան Ադր բե ջա նին: Սա նշա նա վոր 
ռազ մա գե տի ու քա ղա քա կան գործ չի՝ մեր 
ազ գա յին հե րոս Գա րե գին Նժ դե հի ա ռա ջին 
ու ա մե նաար ժա նա հի շա տակ ա ռա քե լութ-
յունն էր, ժա մա նա կին բզկտված, ծվեն-ծվեն 
դար ձած Հա յաս տա նի պատ մա կան ճա կա-
տագ րում բա ցա ռիկ ու ան նա խա դեպ մի 
ի րո ղութ յուն, ո րի դա սե րը ներ կա ու գա լիք 
սե րունդ նե րի հա մար ազ գա յին պատ վի րան-
նե րի դե րա կա տա րութ յան խոր հուրդ են:

Ս. Խան զադ յա նը փոր ձել է գե ղար վես-
տո րեն ի մաս տա վո րել այն ճշմար տութ յու-
նը, ո րը պատ մա կան բախ տո րոշ է տա պում 
Գա րե գին Նժ դեհն անս խալ կռա հեց հայ ազ-
գա յին ճա կա տագ րի ա մե նա հան գու ցա յին 

քա ղա քա կան կա ցութ յու նը և հայ րե նի քի, 
ժո ղովր դի միակ ճիշտ պա հան ջի դրո շա կա-
կիր րը դառ նա լով՝ կա րո ղա ցավ ան շե ղո րեն 
ի րա կա նաց նել այն: Քա ղա քա կան ու ռազ-
մա կան ա մե նադժ վար հան գույց նե րում 
Լեռ նա հա յաս տա նի ինք նո րոշ ման ու ինք-
նա հաս տատ ման խնդրի ա ռա ջադ րումն 
այդ սկզբունք նե րով ու այդ պի սի լու ծու մով՝ 
ստրա տե գիա կան խո րա թա փանց մտքի ու, 
հե ռան կա րի ի մաս տով, նպա տա կաուղղ ված 
գոր ծե լա կեր պի ար գա սիք էր, ո րը միան շա-
նակ հաս տա տում է քա ղա քա գետ սպա րա-
պե տի հզոր տա ղան դը: Ազ գա յին գա ղա փա-
րա բա նութ յան ու ժո ղովր դի հո գե բա նութ յան 
մեջ խոր նստվածք ներ ու նե ցող հայ րե նա սի-
րութ յան զգաց մունք նե րը, Գա րե գին Նժ դե հը, 
մեր անց յալ հե րո սա մար տի ու Սար դա րա-
պա տի ա վանդ նե րով, խո րա պես նե րար կեց 
Ս յուն յաց աշ խար հի գեղ ջուկ մարդ կանց 
բնա վո րութ յան մեջ, դարձ րեց կեն ցաղ ու 
ապ րե լա կերպ, դրա նով իսկ՝ ա պա հո վեց 
նրանց հաղ թա նա կը: Այ սինքն՝ մեծ զո րա-
վարն ու քա ղա քա գե տը Լեռ նա հա յաս տա նի 
աշ խա տա վո րութ յա նը տա րավ դե պի նոր 
կե ցութ յուն, մղում տվեց այլ մտա ծո ղութ յան 
ու ապ րե լա ձևի, սո վո րեց րեց կույր հնա զան-
դութ յան ու ա նել հար մար վո ղա կա նութ յան 
վի ճա կը թո թա փե լու և ընտ րե լու ա զատ ու 
ան կախ գո յութ յան կեն սա ձևը:

Ի հար կե, վի պա կան հյուս ված քի բո լոր 
հատ ված նե րում չէ, որ Նժ դե հի կեր պա րը 
կերտ ված է հա վա սար հա ջո ղութ յամբ, ժո-
ղովր դա կան-ա զա տագ րա կան շար ժում նե-
րի հա մայ նա պատ կե րա յին դի նա մի կա յում, 
մարդ կա յին ու հե րո սա կան գծե րի գե ղե ցիկ 
հա մա ձուլ ված քով: Հա մե նայն դեպս՝ շտա-
պո ղա կա նութ յան կնի քը ե րևում է վե պում, 
և փո խա նակ գոր ծո ղութ յուն նե րը, ռազ մա-
կան անց քե րի նկա րագ րութ յուն նե րը պատ-
կե րե լու ար վես տի մի ջոց նե րով, հան գա մա-
նա լի «տեսց նե լով» հե րոս նե րին ու նրանց 
ա րարք նե րը, հե ղի նա կը ա րա գո րեն անց նում 
է դրանց վրա յով, փաս տում, որ հա յոց գնդե րը 
«կո տո րե ցին», «ջախ ջա խե ցին», «փա խուս-
տի մատ նե ցին» թուր քե րին: Տասն յակ մար-
տե րի մա սին է խոս քը և բո լոր դեպ քե րում 
հա յերն ա ռանց լուրջ դժվա րութ յուն նե րի հաղ-
թա նակ են տա նում թշնա մու նկատ մամբ: 
Այս պի սի հա յաց քը, ան կաս կած, թու լաց նում 
է տ պա վո րութ յու նը: Հեշտ հաղ թա նակ նե-
րը, այն էլ միշտ ահռ ելի քա նա կով թշնա մու 
դեմ, մի քա նի ան գամ պա կաս ու ժե րով, հա-
մո զիչ չեն հնչում, մա նա վանդ որ «ցո ւյց չեն 
տրվում» դրանք, այլ ուղ ղա կի  վի պա սա նը 
«հա վաս տում է» դրանց իս կութ յու նը:

 Այ նու հե տև, վի պա սա նին շատ կօգ ներ, 
ե թե ինչ-որ չա փով հեն վեր Նժ դե հի հա յացք-
նե րի, ե լույթ նե րի, հոդ ված նե րի, ա ֆո րիզ մա-
յին մտա ծո ղութ յան ու ա սույթ նե րի վրա՝ նրա 
կեր պա րը գրա վիչ կամ ա վե լի ամ բող ջա կան 
դարձ նե լու հա մար: Հ րա պա րա կի վրա ե ղած 
նյու թե րը վկա յում են, թե ինչ պի սի լայ նա խոհ 
ու մեծ է րու դի ցիա յի տեր ան հա տա կա նութ-
յուն էր Գա րե գին Նժ դե հը, ինչ սուր կռա հում-
նե րի և դի պուկ բնու թագ րում նե րի վար պետ, 
գի տա կան ու քա ղա քա կան վեր լու ծութ յուն-
նե րով օժտ ված գոր ծիչ: Այդ նյու թե րի տե ղին 

օգ տա գոր ծու մը հնա րա վո րութ յուն կտար 
վի պա սա նին՝ գլխա վոր կեր պա րի բնա վո-
րութ յան մեջ մու ծե լու կուռ աշ խար հա յացք 
ու նե ցող փի լի սո փա գիտ նա կա նին, հմուտ 
քա ղա քա գե տին, պե տա կան ու ռազ մա կան 
գործ չին: Ցա վոք, Ս. Խան զադ յա նը շատ քիչ 
ու շադ րութ յուն է սևե ռել այդ նյու թե րին, հե-
րո սի զար գաց մա նը չի տվել անհ րա ժեշտ 
բազ մա կող մա նիութ յուն ու դրա մա տիզմ, ո րի 
հե տևան քով Գա րե գին Նժ դե հի կեր պա րը մի 
հայտ նի չա փով կորց րել է բնոր դի հմայքն ու 
նե րազ դե ցութ յան ու ժը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ այն հան գա ման քը, 
որ Ար ցա խի ա զա տագ րա կան գո յա մար տի 
տա րի նե րին ա կա նա վոր վի պա սա նը ձեռ-
նար կել է ար դիա կա նութ յու նը պահ պա նող 
և մա քա ռող  ժո ղովր դի տեն չանք նե րին ար-
ժա նի շատ կա րևոր թե մա տի կա յի, ձգտել է 
կոտ րել սա ռույ ցը և գե ղար վես տո րեն մարմ-
նա վո րել Մեծ Նժ դե հի կեր պա րը, ինք նին գո-
վե լի փորձ է: Մ յուս կող մից՝ որ քան էլ ա ռա-
վե լա պես գրա կան քրո նի կո նի ժան րա յին 
հի մունք նե րով, 1918-1921 թվա կան նե րի Հա-
յաս տան աշ խար հի շատ ի րա դար ձութ յուն-
ներ, հատ կա պես Ս յու նի քի ան կա խութ յան 
հա մար մղված մար տե րը և այդ պայ քա րում 
փա ռա բան ված հե րոս նե րի սխրա գոր ծութ-
յու նը Ս. Խան զադ յա նի գրչի տակ ներ կա յաց-
ված են բա վա կա նին կեն դա նի գույ նե րով, 
ի րա կան ու ան սո վոր շա ղա խով: «Գա րե գին 
Նժ դե հը» վե պին չպետք է մո տե նալ գրո ղի 
նա խորդ պատ մա կան եր կե րի պես՝ իբ րև 
դա սա կան ա վանդ նե րով ստեղծ ված, հո գե-
բա նա կան ա վար տուն բնա վո րութ յուն նե րի, 
սյու ժե տա յին ա մուր կա պե րի և փի լի սո փա-
յա կան խո հե րի հյուս վածք: Այս տեղ ա ռա-
ջին պլա նում է տա րե գիր-ժա մա նա կա գի րը, 
շատ դեպ քեր ու ե րևույթ ներ հրամց վում են 
գե ղար վես տի ա վան դա կան «կա նոն նե րից» 
ան կախ, ա րագ՝ ճե պան կա րա յին գծագ րութ-
յամբ: Ս րան նպաս տել է նաև ժա մա նա կի 
հրա մա յա կա նը: Ար ցախ յան ա զա տա մար տի 
ա ռա ջին տա րի նե րին պետք էր ճշմար տութ-
յու նը հասց նել ժո ղովր դին, ցույց տալ, թե 
ինչ պի սի խար դա վանք նե րի, քա ղա քա կան 
սադ րանք նե րի ու կա մա յա կա նութ յուն նե րի 
ճա նա պարհ նե րով են թուրք-ա զե րի նե րի լի-
դեր նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով բոլ շևիկ նե րի 
ու անգ լիա կան նավ թա մոլ գոր ծա կալ նե րի 
հետ, 1918-1921 թվա կան նե րին, ի րա գոր ծել 
ի րենց ստոր խա ղե րը և տի րա ցել ոչ միայն 
հա յոց Ար ցա խին ու Նա խի ջևա նին, այ լև 
ա մեն կերպ ջա նա ցել Հա յաս տա նից պո-
կե լու նաև Զան գե զու րը: Ինչ պես ա սում են՝ 
հա պա ղե լու ժա մա նակ չկար, և վի պա սանն 
ա սել է իր ար դար ու ան կեղծ խոս քը՝ թող որ 
մի քիչ վնա սե լով գե ղար վես տա կան գոր ծո-
նին:

Ս. Խան զադ յա նի հիմ նա կան նպա-
տակ նե րից մեկը ե ղել է գլխա վոր հե րո սին 
պատ կե րել որ պես ազ գա յին գա ղա փա րա-
խո սութ յան տե սա բան ու պրակ տիկ անձ-
նա վո րութ յուն: Հս տա կո րեն գի տակ ցե լով, 
որ թշնա մին մո լեգ նո րեն սրում է ժա նիք նե-
րը, «յա թա ղան տնկում» հա յի դեմ: Նժ դե-
հը սթա փութ յան էր կո չում հա յութ յա նը: Նա 
հա մար ձա կո րեն դա տա պար տում էր պա-
րո նայք անգ լիա ցի նե րին, ո րոնք սրբապղ ծո-
րեն Ղա րա բա ղը և Զան գե զու րը հա մա րում 
են թուրք-ադր բե ջա նա կան՝ հար բած Բաք վի 
նավ թա հո րե րին տի րա նա լու հե ռան կա րից: 
Դեմ լի նե լով կու սակ ցա կան մանր շա հախնդ-
րութ յուն նե րին ու գժտութ յուն նե րին, հա-
նուն ազ գա յի նի ու հայ րե նի քի պայ քա րելն ու 
հարկ ե ղած դեպ քում մար տի րո սա նա լը դի-
տում էր իբ րև հայ մար դու սրբա զան գործ: 
Հա վատ ու վստա հութ յուն սե փա կան ու ժի 
նկատ մամբ, «վերջ տա լու խեղ ճութ յանն ու 
խղճա հա րութ յան սնանկ գա ղա փա րին: Ու-
ժը զեն քի մեջ է: Պետք է հեն վել ոչ թե ան հատ-
նե րի վրա, թե կուզ նրանք ա մե նա զոր լի նեն, 
այլ՝ հա մա խումբ բռունց քի վրա: Մեր նպա-
տակն է ազ գա յին ա զա տութ յան հաս նել…»: 
Այս տրա մա բա նութ յամբ ՝ Գա րե գին Նժ դե հը 
հա մոզ ված էր, որ «մեր ա պա գան կախ ված է 
ներ կա յից: Վա ղը ազ գո վի պի տի հնձենք այն, 
ինչ սեր մա նում ենք այ սօր»: Սույն գա ղա-
փա րին հա մա հունչ է նաև ազ գա յին գործ-
չի մի այլ հա մոզ մունք՝ փրկութ յուն հու սա լը 
ար տա քին ու ժե րից՝ դժբախ տութ յուն է, հա-
վա տը Եվ րո պա յի հան դեպ՝ կույր ձգտում, 
խո տոր ճա նա պարհ: «Եվ րո պա ցու հո գին 
խորթ է մեզ: Մեր ժո ղովր դի ա ռաջ նորդ նե-
րը մո լո րութ յամբ հա ճախ են մեզ մղել 
քա ղա քա կան մու րաց կա նութ յան: 
Ի մա ցեք, մու րա ցի կին օգ նում են 

Սերո Խանզադյանի 
«Գարեգին Նժդեհ» վեպը

Գա րե գին Նժ դե հի հե րո սա կան 
պայ քա րի ու ղին Ս․ Խան զադ-
յա նը հասց րել է մին չև 1921 
թվա կա նի հու լի սի 10-ը, երբ 
ազ գա յին-նշա նա վոր գոր ծի չը 
ստիպ ված թո ղեց հայ րե նի քը։
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զզվան քից: Մու րա ցի կին, հաշ ման-
դա մին ան կե լա նոց են տա լիս, ոչ թե 
հայ րե նիք»: 
Հայ րե նի քի ու հայ րե նա սի րութ յան 

ըմբռ նում նե րը կազ մում են «Գա րե գին Նժ-
դեհ» վե պի հիմ քը, իսկ գլխա վոր հե րոսն այդ 
ըմբռ նում-հա մոզ մունք նե րի մարմ նա ցումն 
է: Ն րա հա մար հայ րե նի քը տե ղա կան-աշ-
խար հագ րա կան նեղ հաս կա ցութ յուն չէ, 
ամ բողջ Հա յաս տանն է՝ պատ մա կան իր ողջ 
տա րածք նե րով: Եվ երբ Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի գլխին կախ վում է ա հա վոր վտան գը՝ 
բռնակ ցու մը Ադր բե ջա նին, Նժ դե հը, որ քան էլ 
Զան գե զու րի վի ճա կը նույն պես ծանր, հայ-
տա րա րում է, թե «Ղա րա բա ղը ևս Հա յաս-
տա նի ան բա ժան մասն է, և Ս յու նի քը ա մեն 
ինչ կա նի Ղա րա բա ղը փրկե լու հա մար»: Ս. 
Խան զադ յա նի կեր տած Նժ դե հի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րից մեկը դի վա նա գի տա կան 
հմտութ յունն է: Հեշտ չէր Թուր քիա-Ադր բե-
ջան-Անգ լիա-բոլ շևիկ յան Ռու սաս տան քա-
ռա կողմ խար դա վանք նե րից գլուխ հա նել և 
դրանց դի մա կա յե լը: Իսկ այդ ստոր խար դա-
վանք ներն ուղղ ված էին ա մեն կերպ Հա յաս-
տա նը ծվա տե լուն: Նժ դե հը չէր հա վա տում 
բոլ շևիկ նե րի խոս տում նե րին, հա վա տա ցած 
էր, որ նրանք կա մե նում են հա յե րին պար-
տադ րել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յու նը և 
Զան գե զու րի բնակ չութ յա նը նա խա պատ-
րաս տում էր դի մադ րութ յան: Ս տա նա լով 
Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի ժո ղովր-
դա կան կո մի սար Չի չե րի նի հե ռագ րի օրի-
նա կը Օր ջո նի կի ձեին՝ այն մա սին, թե «Ղա-
րա բա ղի ու Զան գե զու րի մար զե րը ոչ մի 
դեպ քում չպետք է միաց նել Ադր բե ջա նին»: 
Նժ դե հը հա մոզ ված էր, որ չի կա տար վի Չի-
չե րի նի ցան կութ յու նը, քա նի «Կ րեմ լը Քե մալ 
փա շա յի մե չիդն է: Քե մա լը կթե լադ րի իր 
կամ քը: Պետք է պատ րաստ լի նել»: Եվ ի րա-
կա նա նում է նրա կան խա տե սու մը. Կ րեմ լում 
չեն լսում Չի չե րի նին: Ադր բե ջա նը, որ ե րեկ 
Թուր քիա յի դաշ նա կիցն էր, այ սօր դառ նում է 
նաև Ռու սաս տա նի դաշ նա կի ցը, իր զոր քե րը 
միաց նում բոլ շևիկ նե րի կար միր դի վի զիա նե-
րին, հար ձակ վում Զան գե զու րի վրա: Վի պա-
սա նը փաս տում է. «Նոր փո թո րիկ պայ թեց 
հա յոց երկ նա կա մա րում: Խորհր դա յին Ռու-
սաս տա նի 11-րդ բա նա կը մտել է Բա քու…

Գար նա նա յին անձ րևը դար ձավ կրա կե 
կար կուտ:

Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը ա ղու-
հա ցով է դի մա վո րել խորհր դա յին զոր քե րին, 
ի րեն հայ տա րա րել խորհր դա յին: Բաք վում 
շտապ ստեղծ վել է կա ռա վա րութ յան նոր 
կազմ: Բո լոր նախ կին մու սա վաթ բե կերն ու 
խա նե րը մի գի շե րում ի րենց հռչա կել են բոլ-
շևիկ:

Հա յոց երկ նա կա մա րը մշուշ վեց կար միր 
մա ռա խու ղով»:

Պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի 
կտրուկ փո փո խութ յու նը Անդր կով կա սում, 
Ս. Խան զադ յա նի դի տար կում նե րով գլխի-
վայր շրջում է քա ղա քա կան կա ցութ յու նը 
նաև Հա յաս տա նում: Ղա րա բա ղում շա րու-
նակ վում են հա յե րի հա լա ծանք ներն ու կո-
տո րած նե րը: Սար դա րա պա տի հե րո սա կան 
ճա կա տա մար տի շնոր հիվ ան կախ հան րա-
պե տութ յուն հռչակ ված Հա յաս տա նը կորց-
րեց իր ինք նութ յու նը: Նժ դե հը հաս կա նա լով 
քա ղա քա կան ի րադ րութ յան բար դութ յունը՝ 
վճռում է պահ պա նել Լեռ նա հա յաս տա նի ան-
կա խութ յու նը: Կա պա նի ռազ մա կան խոր-
հուր դը, նրա գլխա վո րութ յամբ, չի ըն դու նում 
կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րութ յան 
ա ռա ջար կը՝ զեն քը վայր դնել, են թարկ վել 
Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նութ յա նը: Լեռ նա հա-
յաս տա նը հռչակ վում է ինքնա վար, և գե րա-
գույն իշ խա նութ յան վար չա պետ ու զին վո-
րա կան ու ժե րի գլխա վոր հրա մա նա տար է 
դառ նում Գա րե գին Նժ դե հը: Նա ժո ղովր դին 
կոչ է ա նում հա վա տա րիմ մնալ Դա վիթ Բե կի 
ու Մ խի թար Ս պա րա պե տի ա վանդ-պատ վի-
րան նե րին, ան բա սիր ծա ռա յել հայ րե նի քին, 
քան զի միայն ժո ղո վուր դը «կա րող է ա պա-
հո վել մեր ցե ղի փրկութ յու նը, մեր զեն քի ու-
ժով»:

Կեր պա րի բնա վո րութ յան ար մա տա կա-
նութ յունն ու հե րո սա կա նութ յու նը Ս. Խան-
զադ յա նը ցույց է տա լիս թե՛ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ, թե՛ դրանց տակ տի-
կա կան ու ստրա տե գիա կան պլան նե րը մշա-
կե լիս, թե՛ հա կա ռա կորդ նե րի նկատ մամբ իր 
դիր քո րո շում նե րում: 

Կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րութ-
յա նը դի մե լով՝ Նժ դե հը մե ղադ րում է նրանց 
«ըմ բոստ ու ա զա տա սեր հա յոց Ղա րա բա ղը» 
խա բեութ յամբ, ա վա րի ու ա վե րա ծութ յան 
մատ նե լու և Ադր բե ջա նին հանձ նե լու հա-
մար։ Ժո ղովր դին ուղ ղած խոս քում նրա կո չը 
սուր է և ար մա տա կան։ Ան խառն հա վատ քի 
ու ա նընկ ճե լի կամ քի ար տա հայ տութ յուն է 
այդ կո չը․ «Զան գե զու րի ու Ղա րա բա ղի հա-
յեր․

Հայ կա կան սև լեռ նե րի հե րոս ներ․
Հա յեր։ Մենք միշտ հրա ժար վել ենք մեր 

գլու խը խո նար հե լուց և միշտ գոր ծել ենք 
մեր ազ գի ի րա վունք նե րի օգ տին, մեր նա-
հա տակ ված եղ բայր նե րի ու քույ րե րի հի շա-
տակ նե րը սուրբ պա հե լու երդ մամբ։ 

Այ սօր մենք մնա ցել ենք ա ռանց բա րե-
կամ նե րի։ Մին չև ան գամ Ռու սաս տա նը, 
ո րի վրա ե րեք հար յուր տա րի մեծ մեծ հույ-
սե րով նա յում էր մեր տանջ ված ժո ղո վուր-
դը, մեզ դա վա ճա նեց և ձեռք ձեռ քի տված 

Քե մալ փա շա յի, Խա լիլ փա շա յի, Նու րի բե յի, 
Քեր բա լա խա նի ա վա զա կա յին բան դա նե-
րի հետ, քա րու քանդ է ա նում մեր գյու ղե րը, 
ներս է է խու ժում մեր լեռ նե րը, որ պես զի ար-
յան հե ղեղ նե րի մեջ խոր տա կի մեր մա նուկ 
ա զա տութ յու նը․․․»։ Այ նու հե տև Նժ դե հը հույս 
է հայտ նում, որ կբաց վեն խաբ ված ռուս ժո-
ղովր դի աչ քե րը, և ռուս զին վոր նե րը չեն գնա 
փոքր հայ ժո ղովր դի ա զա տութ յան դեմ։ Նա 
կոչ է ա նում հա մախմբ վել ու միաս նա կան 
ու ժե րով կռվել հայ րե նի քի ա զա տութ յան հա-
մար։ 

Ճիշտ է, հո գե բա նա կան-վեր լու ծա կան 
կող մը նկա տե լիո րեն զի ջում է հրա պա րա-
կա խո սա կան պա թո սին, հե րո սի բնա վո-
րութ յան մեջ քա րոզ չա կա նը քիչ տեղ չի զբա-
ղեց նում, սա կայն վեպ-ժա մա նա կագ րութ յան 
ժան րա յին հայ տան շան նե րից է դա, որ մի 
տե սակ պար տադ րա բար ստի պում է նյու թը 
«զննել» նաև հրա պա րա կա խո սա յին-քա-
րոզ չա կան ձևե րով։ Ոչ միայն Գա րե գին Նժ-
դեհն է հա ճախ քա րո զիչ-հրա պա րա կա խո սի 
թիկ նոց առ նում իր ու սե րին, այ լև ին քը՝ Ս․ 
Խան զադ յա նը նույն պես, բա զում հատ ված-
նե րում մի կողմ դնե լով ար վես տա գե տի գրի-
չը, ստանձ նում է հրա պա րա կա խո սի դեր, 
կրքոտ ու շի կա ցած խոսք հղում հայ ժո ղովր-
դի թշնա մի նե րի դեմ՝ ան կախ դա վա նան քից, 
կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յու նից ու ազ-
գա յին նկա րագ րից։ Դա ե րևում է հատ կա-
պես Իո սիֆ Ջու ղաշ վի լի Ս տա լի նի հա յա դավ 
քա ղա քա կա նութ յու նը մեր կաց նող է ջե րում։ 
Ս տա լի նը Լե նի նին հա մո զում է, որ ար տա քին 
գոր ծե րի կո մի սար Գեոր գի Չի չե րի նի պա-
հան ջը թուր քե րին՝ դա տար կել Վա նը, Մու շը, 
Բիթ լի սը՝ հօ գուտ հա յե րի, «տխմար և սադ-
րիչ պա հանջ է», քա նի որ այդ վայ րե րում, 
իբր, «խո շոր գե րակշ ռութ յամբ թուր քեր են 
ապ րում և դրանք թուր քա կան նա հանգ ներ 
են»։ Ա պա Ս տա լի նը շա րու նա կում է․ «Հայ-
կա կան իմ պե րիա լիս տա կան այդ պա հան ջը 
չի կա րող մեր պա հան ջը լի նել։ Անհ րա ժեշտ է 
Չի չե րի նին ար գե լել ազ գայ նա կա նո րեն տրա-
մադր ված հա յե րի թե լադ րան քով հու շագ րեր 
ու ղար կել թուր քե րին»։ 

Այս հար ցում, ինչ պես գրում է Ս․ Խան-
զադ յա նը, ի հար կե, «Լե նի նը հնա զանդ վում 
է Ս տա լի նի կամ քին» և հայ կա կան հո ղե րը 
վա ճա ռում թուր քե րին»։ Վի պա սա նը դա հայ 
ժո ղովր դի դեմ բոլ շևիկ յան ա ռաջ նորդ նե րի 
ա մե նա նենգ գոր ծո ղութ յուն նե րից մե կը հա-
մա րե լով, ուղ ղա կի ցույց է տա լիս, թե ինչ-
պի սի քա ղա քա կա նութ յուն են դրսևո րում 
նրանք ընդ դեմ Հա յաս տա նի ու հայ ժո ղովր-
դի։ «Ռու սաս տա նը Թուր քիա յի հետ ոչ մի 
վի ճե լի հարց չու նի», «Հա յաս տա նը պի տի 
հար կադր վի հրա ժար վել ոչ միայն Մեծ Հա-

յաս տա նի վե րա բեր յալ դաշ նակ ցա կան նե-
րի իմ պե րիա լիս տա կան ծրագ րե րից, այ լև 
հնա րա վոր է նույ նիսկ մշտա պես հայ կա կան 
ան վան ված հո ղա տա րածք նե րի միա վոր ման 
ցան կութ յու նից․․․ Հա յաս տա նին ու րիշ բան 
չի մնում ա նել, քան հաշտ վել դրա հետ և հա-
մաշ խար հա յին հե ղա փո խութ յան շա հե րին 
զո հա բե րել և՛ իր եր բեմ նի հո ղա տա րածք նե-
րը, և՛ իր ժո ղովր դի՝ այն տեղ մնա ցած հատ-
ված նե րը․․․» և այլն, և այլն։ Ն ման մի շարք 
ու րիշ զա ռան ցա գին տե սա կետ ներ էլ բե րե-
լով՝ վի պա սանն ուղ ղա կի ա փի մեջ է դնում 
խորհր դա յին լի դեր նե րի հա կա պատ մա կան 
ու հա կա հայ կա կան, ին չու՞ չէ՝ նաև հա կա-
մարդ կա յին սկզբունք նե րը, ո րոնք փաս տո-
րեն ի րա կա նաց վե ցին կյան քում՝ ոտ նա հա-
րե լով հի նա վուրց մի ժո ղովր դի ազ գա յին 
շա հե րը։ 

Վե պում Գա րե գին Նժ դե հի կող քին հե ղի-
նա կը փոր ձել է մարմ նա վո րե լ նաև Դ րո յի, 
Թևան Ս տե փան յա նի ու մի քա նի այլ հայտ-
նի գոր ծիչ նե րի կեր պար ներ՝ Սմ բատ բեկ Մե-
լիք-Ս տե փան յան, Վա հան Խո րե նի, Գե դեոն 
Տեր- Մի նաս յան, Ար շակ Շի րին յան, Ար տեմ 
Խան զադ յան, Խմ բա պետ Սա քո Յա պոն, 
Խա չա տուր Մա լինց յան և ու րիշ ներ։ Դ րո յի և 
Թևա նի կեր պար նե րին հա մե մա տա բար քիչ 
է անդ րա դար ձել։ Իսկ մյուս նե րը, ով քեր գոր-
ծել են Նժ դե հի հետ ու նրա կող քին, մի տե-
սակ մնա ցել են ստվե րում։ 

Կա նա ցի կեր պար նե րից Ծիա ծա նը, Աստ-
ղիկ Սաֆ ռազ բեկ յա նը, Նժ դե հի կի նը՝ Գո հա-
րը, ա վե լի կեն դա նի են ստաց վել։ 

Վի պա սա նը մեր թընդ մերթ դի մել է վեր-
հու շի հնա րան քին, հա ճախ բնութ յան պատ-
կեր նե րի մի ջո ցով ար տա հայ տել հե րոս նե րի 
տրա մադ րութ յուն նե րը, նե րաշ խար հի հու-
զապ րում նե րը։ Սա կայն եր բեմն դրանք չեն 
հաս նում ի րենց նպա տա կին, դուրս են մնում 
բնագ րից։ 

Վ լա դի միր Մա յա կովս կու միտ քը քիչ վե-
րա փո խե լով՝ Ս․ Խան զադ յա նը կա րող էր 
ա սել․ «Ես այն տեղ եմ, որ տեղ ազ գի ցավն է»։ 
Գա րե գին Նժ դե հը հայ ժո ղովր դի հպար տութ-
յուն նե րից է, բայց և նրա այ րող ցա վը։ 

Ան վա նի գրո ղը մեկ ան գամ չէ, որ հայտն-
վել է ազ գա յին ցա վե րի հան գու ցա կե տե րում, 
հի շենք նրա պատ մա վե պե րը, հի շենք «Անդ-
րա նի կը», «Շու շին»։ Գա րե գին Նժ դե հի հե-
րո սա կան պայ քա րի ու ղին Ս․ Խան զադ յա նը 
հասց րել է մին չև 1921 թվա կա նի հու լի սի 10-
ը, երբ ազ գա յին-նշա նա վոր գոր ծի չը ստիպ-
ված թո ղեց հայ րե նի քը։ Թո ղեց հաղ թած, 
բայց հե ռա նա լու ցա վը ծրա րած սրտում։ 
Ազ գա յին հպար տութ յան ու ցա վի գե ղար վես-
տա կան մարմ նա ցումն է Ս․ Խան զադ յա նի 
Գա րե գին Նժ դե հը։  

Դավիթ Գասպարյան. «Նժդեհի կերպարը 
«Զանգեզուր» ֆիլմում ոչ թե Բակունցն է 
կերտել, այլ արյունոտ ժամանակը»

 ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱՆ

 Մեր զրույ ցը  Գա րե գին Նժ դե հի 
կեր պա րի էկ րա նա վոր ման ա ռա-
ջին փոր ձին է առնչ վե լու: Ակ-

սել  Բա կուն ցը զգա լի ա վանդ է ներդ րել 
հայ կա կան կի նե մա տոգ րա ֆիա յի ձևա-
վոր ման մեջ: «Հայ ֆիլ մում» որ պես սցե-
նա րա կան բաժ նի վա րիչ՝ զբաղ վել է կի-
նոդ րա մա տուր գիա յով, կազ մա կեր պել 

կի նոս ցե նար ներ ստեղ ծե լու դժվա րին 
գոր ծը, իսկ 1935-ի գար նանն Ա ղա սի 
 Խանջ յա նի ա ռա ջար կով գրել է «Զան-
գե զուր» ֆիլ մի կի նոս ցե նա րը:  Հե ռա վոր 
1930-ա կան թվա կան նե րին է ե ղել, դա 
բարդ մի ժա մա նա կաշր ջան է՝ լի քա ղա-
քա կան վայ րի վե րում նե րով և բռնաճն-
շում նե րով: Ու շագ րավն այն է, որ Ա ղա-
սի  Խանջ յա նի ա ռա ջար կով կի նոն կա րի 
սցե նա րը (բե մա գիր) ստեղ ծել է հենց 
Ակ սել  Բա կուն ցը:  Բայց այդ բե մագ րին 
ա վե լի քան դա ռը ճա կա տա գիր բա ժին 
հա սավ, ինչ պի սին  Բա կուն ցի կյանքն 
էր: Խնդ րո ա ռար կա յին առնչ վող մի քա-
նի հար ցե րի պար զա բա նու մը ստա նա-
լու նպա տա կով դի մե ցինք բա նա սի րա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր  Դա վիթ  Գաս պար յա նին:

 Պա րոն  Գաս պար յան, «Զան գե զուր» ֆիլ-
մի սցե նա րը գրե լու ժա մա նա կա հատ վա-
ծը բարդ մի շրջան էր և՛ քա ղա քա կան, և՛ 
ա զատ խոս քը ճնշե լու ա ռում նե րով:  Մեր 
զրույ ցը կխնդրեինք սկսել հենց այդ բարդ 
ժա մա նա կաշր ջա նը ներ կա յաց նե լով:

 Ին չո՞ւ ստեղծ վեց այդ կի նոն կա րի եր-

կու բե մա գիր և ոչ մե կը: Ընդ հան րա պես 
հնա րա վո՞ր է պա տաս խա նել այդ հար-
ցին, մա նա վանդ որ շատ մութ կե տեր 
կան՝ այդ եր կու բնագ րի հետ կապ ված:

 Ներ կա յաց րեք նաև այն դրդա պատ ճառ-
նե րը, երբ կի նոն կա րի սցե նա րը հե տա-
գա յում պատ վիր վել է հայ կա կան կի նո յի 
հիմ նա դիր  Հա մո  Բեկ նա զար յա նին և ինչ-
որ ռուս պաշ տոն յա նե րի: Արդ յո՞ք  Հա մո 
 Բեկ նա զար յա նը  Բա կուն ցի ստեղ ծա ծը 
դրել է մի կողմ և զրո յից սկսել, թե՞ ե ղած 
տեքս տը վե րամ շա կել, խմբագ րել է, ի 
վեր ջո, ի՞նչ ե ղավ  Բա կուն ցի գրած բե մա-
գի րը:

 Կար ծիք կա, որ  Բա կունցն ա ռանձ նա պես 
ջանք չի գոր ծադ րել Նժ դե հին նսե մաց նե-
լու, որ քա նո՞վ է Նժ դե հին ներ կա յաց նող 
բա կունց յան տար բե րակն ար տա ցոլ ված 
ֆիլ մում, ո րով հե տև կի նոն կա րում ազ գա-
յին հե րո սի կեր պա րը պար զա պես ա ղա-
վաղ ված է ներ կա յա նում կի նո դի տո ղին: 
 Դա  Բա կուն ցի սցե նա րի «հե տևա՞նք» է, 
թե՞  Հա մո  Բեկ նա զար յա նի և ռուս պաշ-
տոն յա նե րի «ինք նա գոր ծու նեութ յան» 
արդ յունք:

 Նաև տե սա կետ կա, թե  Բա կուն ցի գրած 

բե մա գի րը (մեծ ու փոքր տար բե րակ ներ) 
գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ շատ թե 
քիչ աչ քի ընկ նող տեղ չի զբա ղեց նում: 
 Կան փաս տա կան, ժա մա նա կագ րա կան 
անճշ տութ յուն ներ, ար հես տա կա նութ-
յուն, լեզ վա կան օ տա րա բան ար տա հայ-
տութ յուն ներ, թույլ կեր պար ներ:

 Այս հա մա տեքս տում կու զեինք, որ շատ 
հա կիրճ ներ կա յաց նեիք  Բա կուն ցի ստեղ-
ծած մյուս կի նոս ցե նար նե րը, մա նա վանդ 
դրանց գե ղար վես տա կան ար ժե քը:

 Վեր ջերս մի ֆիլմ էլ է նկա րա հան վել Նժ-
դե հի մա սին (բե մադ րող ռե ժի սոր՝ Հ րաչ 
 Քե շիշ յան), ե թե դի տել եք, պար զա պես 
 Ձեր կար ծի քը կու զե նա յինք ի մա նալ և՛ 
ֆիլ մի, և՛ մաս նա վո րա պես Նժ դե հի կեր-
պա րի վե րա բեր յալ:

 ԴԱ ՎԻԹ  ԳԱՍ ՊԱՐ ՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

 Փոր ձեմ պա տաս խա նել:
Ա յո՛,  Բա կունցն աշ խա տել է  Հայ ֆիլ մի, 

այն ժա մա նակ՝  Հայ կի նո, սցե նա րա կան 
բաժ նում (մի ջանկ յալ ա սեմ. սցե նար բա ռը 
հա յե րեն կլի նի ոչ միայն բե մա գիր, այլև բե-
մարք), կազ մա կեր պել է կի նոար տադ րութ-
յուն, գրել է համր ֆիլ մե րի բե մարք նե րը: 
 Պահ պան ված նե րից մե կը՝ «Խա չի ստրուկ-
նե րը» (գրել է 1929-ի հու նի սին, բե մադ րիչ՝ 
 Պատ վա կան  Բար խու դար յան), ես հայտ նա-
բե րել և տ պագ րել եմ, զե տեղ ված է նաև իմ 
«Փակ դռնե րի գաղտ նի քը» (1994) գրքում: 
 Բո վան դա կութ յամբ լրաց նում է «Կարմ րա-
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քար»-ը, ո րի ա ռան ձին մա սեր տպագր վել են 
նույն 1929-ին («Նոր ու ղի», թիվ 1-5, «Գ րա-
կան դիր քե րում», թիվ 1-3):

 Բա կունցն աշ խա տել է որ պես  Հայ կի նո յի 
սցե նա րա կան բաժ նի վա րիչ:  Հիշ վա ծից բա-
ցի 1930-ա կան թթ. գրել է նաև նկա րա հան-
ված այլ համր ֆիլ մե րի բե մարք նե րը՝ «Ար ևի 
զա վա կը» (1933), «Ա լագ յազ» (1935), «Զան-
գե զուր» (1936): 

«Զան գե զուր» ֆիլ մի բե մար քի մեծ 
տար բե րա կի եր րորդ մե քե նա գիր օ րի նա կը 
հայտ նա բեր վել է 1962-ին և  տեղ գտել գրո-
ղի երկ հա տոր յա «Եր կեր»-ի 2-րդ (1964) և 
 քա ռա հա տոր «Եր կեր»-ի 3-րդ (1982) հա-
տոր նե րում: Ու նի «Հի շա տա կա րան», ո րի 
մեջ տե ղե կաց նում է, որ սկսել է 1935-ի սեպ-
տեմ բե րի 30-ին Եր ևա նում և  ա վար տել 1936-
ի հուն վա րի 23-ին՝ «…օգ նութ յամբ զան գե-
զուր ցի մի խումբ կո մու նար նե րի, ո րոնց 
հե ղի նա կը ե րախ տա պարտ է» («Եր կեր», 
III, 1982, էջ 702): 1936 թ. մարտ-ապ րի լին 
քննարկ վել է ՀԿ(բ)Կ  Կենտ կո մում, ինչ պես 
նաև  Մոսկ վա յում՝  Հա մո  Բեկ նա զար յա նի 
հետ:  Պահ պան վել է գրագ րութ յուն: 

1933 թվա կա նից  Բա կուն ցը քննա դա-
տութ յուն նե րի թի րախ էր, հիմ նա կան մե ղադ-
րան քը՝ նա ցիո նա լիզմ, նախ կին դաշ նակ ցա-
կան: Եվ ով քե՞ր էին մե ղադ րող նե րը՝  Նաի րի 
 Զար յան, Հ րաչ յա  Քո չար, Ար տա շես Ոս կերչ-
յան,  Սա հակ  Կի րա կոս յան կամ  Բան վոր 
 Սա հակ ( Ջոն  Կի րա կոս յա նի հայ րը, ով այդ 
տա րի նե րին կա ռա վա րութ յան պաշ տոն յա-
նե րից էր),  Հա րութ յուն Մկրտչ յան,  Նո րայր 
 Դա բաղ յան,  Սի րաս,  Հայկ Գ յու լիքևխ յան, 
Ա լա զան,  Գուր գեն  Հով նան, ան գամ՝ Ար մեն ու 
 Նո րենց:

1932-ին  Հայ կի նո յում քննարկ վել է ժո-
ղովր դա կան որ ևէ հե րո սա պա տում էկ րա-
նա վո րե լու հար ցը:  Բա կունցն ա ռա ջար կել 
է հայ վրի ժա ռու նե րի կող մից օտ տո ման յան 
բան կի գրավ ման պատ մութ յու նը և  կամ՝ 
ֆիլմ Անդ րա նի կի մա սին: Քն նարկ ման ժա-
մա նակ հան դես է ե կել  Նաի րի  Զար յա նը և 
 Բա կուն ցին մե ղադ րել նա ցիո նա լիզ մի մեջ, 
ո րով հետև Անդ րա նիկ զո րա վա րը նրա՝ այդ 
տա րի նե րի պատ կե րաց մամբ եղ բայր թուր-
քե րի ար յու նար բու թշնա մին էր, ին չը դեմ էր 
ին տեր նա ցիո նա լիզ մին: 

 Բա կուն ցի և  Զար յա նի ներ հա կութ յունն 
այս տե ղից էլ սկսվում ու շա րու նակ վում է 
տար բեր ա սու լիս նե րում ու մա մու լի է ջե րում: 
Գ րող նե րի կոմֆ րակ ցիա յի 1934 թ. հու լի սի 
9-ի նիս տում այս պի սի քա ղա քա կան նա խա-
տինք նե րով  Զար յա նը նաև հու նից հա նել է 
 Բա կուն ցին և  են թարկ վել նրա ար դա րա ցի 
հրա պա րա կա յին ապ տա կին: Դ րա նից հե-
տո շքան շա նա կիր  Նաի րի  Զար յա նի հա-
մար  Բա կուն ցը հայ գրա կա նութ յան ա ռա ջին 
թշնա մին էր և ն րան պետք էր բան տար կել ու 
գնդա կա հա րել: Ն.  Զար յա նը նաև ա մեն մի 

մի ջո ցի դի մել է  Բա կուն ցին դուրս թող նե լու 
ԽՍՀՄ գրող նե րի հիմ նա դիր հա մա գու մա րի 
պատ վի րա կութ յան կազ մից:  Հե տա գա յում 
դրա հա մար մե ղադ րել է  Խանջ յա նին:

 Վա նի եր կու որ բե րը՝  Նաի րի  Զար յանն 
ու  Գուր գեն  Մա հա րին 1969-ին կյան քից հե-
ռա ցան մի քա նի օր վա տար բե րութ յամբ: 
 Վեր ջին տա րի նե րին եր կուսն էլ հի վանդ էին, 
տա ռա պում էին ա ռող ջա կան բազ մա պի սի 
խնդիր նե րով: Ի րար զան գա հա րում էին:  Մեկ 
ան գամ չէ, որ  Մա հա րին դի մել է  Զար յա նին և  
ա ռա ջար կել հան դես գալ  Բա կուն ցի հան դեպ 
իր նենգ գոր ծու նեութ յան բա ցատ րութ յամբ 
և  ա վե լաց րել՝ սա ո՛չ թե  Բա կուն ցի հա մար 
եմ ա սում, այլ քե՛զ հա մար.  Բա կուն ցը վա-
ղուց չկա, բայց իր տեղն ու նի հայ գրա կա-
նութ յան պատ մութ յան մեջ, քե՛զ հա մար եմ 
ա սում, որ պես զի գո նե բա րո յա պես մաք րա-
գործ վես պատ մութ յան առջև:  Զար յա նը լսեց 
և… չլ սեց, հա մե նայն դեպս նրա պա հոցն ըստ 
ա մե նայ նի պետք է ու սում նա սի րել…

1933 թվա կա նից կու սակ ցա կան ժո-
ղով նե րում և  մա մու լում շրջա նառ վում է ոչ 
միայն «Չա րեն ցի խմբակ», այլև «Բա կուն-
ցի խմբակ» վտան գա վոր քա ղա քա կան ար-
տա հայ տութ յու նը: Քն նա դա տութ յան առջև 
 Բա կուն ցը եր բեմն նաև դի վա նա գի տո րեն 
նա հան ջում էր՝ ըն դու նում «մեղ քե րը», որ-
պես զի փրկի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Այդ քայ-
լին նրան մղում էր հո րեղ բոր որ դին՝ Ե րե միա 
 Բա կուն ցը, ով  Կենտ կո մի պաշ տոն յա նե րից 
էր:  Բայց… ա վա՜ղ…

«Զան գե զուր» բե մար քը վերջ նա կան 
տես քի բե րե լու նպա տա կով 1936 թ. մա յի-
սի 9-ից  Բա կուն ցը ե րեք ամ սով գոր ծուղ վում 
է  Մոսկ վա:  Մոսկ վա է մեկ նել հա վա նա բար 
15-ին, ու շաց ման պատ ճա ռը՝ որ դու ծանր 
հի վան դութ յունն էր և  կուս տոմսն ստա նա-
լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Նա  Մոսկ վա յում էր, 
իսկ  Հա յաս տա նում գրող նե րի ժո ղո վը 1936-ի 
հու նի սի 4-ին, 9-ին, 14-ին նրան խիստ քննա-
դա տում և  դա տա պար տում է որ պես ժո-
ղովր դի թշնա մի:  Ժամ կե տը չլրա ցած՝ հու լի-
սի 30-ին նրան հետ են կան չում  Մոսկ վա յից, 
հու լի սի 3-ին, 5-ին, 7-ին Եր ևա նում հար-
ցաքն նում են, մե ղադ րանք են ներ կա յաց նում 
որ պես նա ցիո նա լիստ, ա հա բե կութ յան կազ-
մա կեր պիչ ու հա կա հե ղա փո խա կան, քրեա-
կան օ րենսգր քի հոդ ված նե րով մե ղադ րան քը 
վա վե րաց նում են, հե ռաց նում կու սակ ցութ-
յու նից, օ գոս տոսի 9-ին ձեր բա կա լում, 11 
ա միս հո գե պես, բա րո յա պես և  ֆի զի կա պես 
խոշ տան գում, են թար կում մտալլ կան քի և 
1937-ի հու լի սի 8-ին գնդա կա հա րում Եր ևա-
նի  Թոխ մախ լճի շրջա կայ քում: 

 Մեկ տա րի ա ռաջ  Բե րիա յի ձե ռամբ 
սպան վել էր նաև «Զան գե զուր» ֆիլ մի 
ստեղծ ման գոր ծում նա խան ձախն դիր և 
 Բա կուն ցի պաշտ պան Ա ղա սի  Խանջ յա նը: 
 Բայց ֆիլ մը նկա րա հա նե լու գա ղա փա րը 
պահ պան վում է,  Բա կուն ցի գրած, այ նու-
հետև ստեղ ծած տար բե րակ նե րի, նաև հա-
վա քած լրա ցու ցիչ նյու թե րի հի ման վրա 

որ պես բե մար քի հե ղի նակ ներ հան դես են 
գա լիս ին քը՝  Բեկ նա զար յա նը և  ինչ-որ ռուս-
ներ՝  Յա.  Դու կոր և Վ.  Սո լով յով: Ն կա րա-
հա նում նե րը կա տար վել են 1937-1938-ին, 
ֆիլմն ստեղծ վել և  ցու ցադր վել է որ պես նվեր 
 Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան 20-ամ յա-
կին: 

 Սա, ի հար կե,  Զան գե զու րի պատ մութ յան 
և Նժ դե հի կեր պա րի բա ցա հայտ ման բոլշ-
ևիկ յան տար բե րակն է՝ տեղ-տեղ վե րած-
ված շար ժի ու գրո տես կի: Նժ դե հի կեր պա րը 
«Զան գե զուր»-ում ոչ թե հայ րե նա սեր ու զգա-
յուն  Բա կունցն է կեր տել, այլ 1930-ա կան նե րի 
քա ղա քա կան բան սար կութ յուն նե րի ար յու-
նոտ ժա մա նա կը: Այն պես որ, այս հար ցում 
նրան ոչ թե պետք է մե ղադ րել, այլ հաս կա-
նալ:  Բոլշ ևիկ յան գա ղա փա րա խո սութ յու նը 
մար դուն, ա ռա վել ևս ս տեղ ծա գոր ծող ան-
հա տին, երկ փեղ կել էր. մի բան մտա ծում էին, 
մեկ այլ բան ա սում, մի եր րորդ բան ա նում. 
մաս նա վոր զրույց նե րի ժա մա նակ մի բան 
էին խո սում, պաշ տո նա կան ե լույթ նե րում՝ 
մեկ այլ և  քո ղարկ ված գոր ծում: Եվ այս ըն-
թաց քում փոր ձում էին լի նել այն, ինչ կան, 
ստեղ ծել այն, ինչ ար վես տի ներ քին ու բարձր 
պա հանջ է. մի բան ստաց վում էր, մի բան 
գաղտ նագ րում էին, մի բան էլ ա նում էին ըստ 
պաշ տո նա կան պա հան ջի, որ պես զի չքննա-
դատ վեին, մնա յին դիր քե րում և  ծա ռա յեին 
ազ նիվ մու սա նե րին… Այս տե սա կե տից 
 Բա կուն ցի գրա կան կեր պա րը շատ ցայ տուն 
է:  Թուր քը նրա հա մար թուրք էր՝ հա յութ յան 
ո խե րիմ թշնա մի, բայց քիր վա յութ յան մա սին 
պատմ վածք գրեց՝ «Եղ բայ րութ յան ըն կու զե-
նի նե րը». գրա կա նութ յան մեջ մարդ կա յին 
գոր ծո նը միշտ հաղ թող է, բայց մինչև մար դը 
կա նաև ազ գա յին գոր ծոն, հա վա տի գոր ծոն, 
հա վա տար մութ յան ու թշնա ման քի հարց: 

Այս պես, թե այն պես մարդ կա յի նը միշտ վեր 
է և  օ րի նակ ա պա գա սե րունդ նե րին:  Սա կայն 
մարդ կա յի նը բա ցա ռութ յուն է, դրութ յան տե-
րը գրավ ման, տի րե լու, ոչն չաց նե լու, ա վե րե-
լու գա զա նա յին տա րերքն է: 

 Բա կուն ցի գրա կան ու հայ րե նա սի րա կան 
սխրան քը հա յոց գյու ղաշ խարհն է՝ բնաշ-
խար հով, կեն ցա ղով, ա ռօր յա յով, աշ խա-
տան քով, կեր պար նե րով և  հո գե բա նութ յամբ, 
ո րի մեջ կա րո տի մղկտո ցով ա ռանձ նա նում է 
«Ծի րա նի փո ղը» պատմ ված քը:  Հայ րե նի քի 
կանչն է՝  Հազ րո յի «Հաղ մի եր թամ…» խոս-
քով, որ այդ տա րի նե րին բո լոր տե սա կի նաի-
րի զար յան նե րն ու րա նա լով ու րա նում էին…

Իսկ Անդ րա նի կի կա պակ ցութ յամբ, 
ո րի մա սին սե րուն դից սե րունդ փո խանց-
վող տոհ միկ հի շո ղութ յամբ այ սօր ամ բողջ 
 Գո րիսն է խո սում և  ցույց տա լիս այն տնե րը, 
որ տեղ իջ ևա նել է, այն պատշ գամբ նե րը, որ-
տե ղից ե լույթ ներ է ու նե ցել, սոսկ մեկ անդ րա-
դարձ ա րել է «Գ յուլ բա հա րի հա մար» (1925) 
պատմ ված քում. «Կա մի գյուղ՝ Դրմ բոն, ճա-
նա պար հից հե ռու, ա ռանց դպրո ցի, Դրմ բո-
նում մի տեր տեր՝ տեր  Մա րու քը խնուս ցի: 
Երբ «փա շա յի» գաղ թա կա նութ յան ա լի քը 
պղտոր, տա րի ներ ա ռաջ լա փին տվեց Դրմ-
բո նի ձո րե րին և  հե ռա ցավ, պղտոր ա լի քը 
զրնգան ձո րե րում թո ղեց մի տա շեղ՝ խնուս-
ցի տեր  Մա րու քին» («Եր կեր», I, 1976, էջ 90):

 Հի մա, ա վե լի լավ չէ՞ր լի նի, որ Անդ րա-
նիկ փա շան չա կերտ նե րի մեջ չհիշ վեր և  տեր 
 Մա րուքն էլ չդառ նար նշա վակ ման թի րախ: 
Ա հա ժա մա նա կի պա հան ջը սա էր, ո րից 
ա մեն կերպ պետք էր խույս տալ: Մ տա բե-
րենք նաև չա րա փառ  Նաի րի  Զար յա նի ար-
ձա գանքն այս մտայ նութ յա նը՝ «Ծի րա նի 
փո ղը» պատմ ված քի ա ռի թով. «Բա կուն ցը 
ոչ միայն մա զա չափ ան գամ չի բարձ րա նում 
 Րաֆ ֆու ռաս սա յա կան թրքա տե ցութ յու նից, 
այլ մի աս տի ճան ա վե լի խորն է թաղ վում 
ա նաս նա կան շո վի նիզ մի թու նա վոր ճա հի-
ճը:  Մի՞ թե պարզ չէ, որ  Բա կուն ցի բե րա նով 
խո սում է դաշ նակ խմբա պե տը <…>՝ բա-
ցար ձակ կոչ ա նե լով դե պի  Մա րու թա սա րը» 
(«Նա ցիո նա լիս տը խորհր դա յին գրո ղի դի մա-
կով». - «Գ րա կան թերթ», 1936, թիվ 19, 20 
օ գոս տոս): 

Գ րողն ան կախ ստեղ ծա գոր ծող է, բայց 
խորհր դա յին տա րի նե րին և  հատ կա պես 
ստա լին յան վայ րագ վե րահս կո ղութ յան պայ-
ման նե րում գրո ղը հա մար վում էր պե տա-
կա նաց ված մարդ, պե տութ յան սե փա կա-
նութ յուն, ո րին չնչին հո նո րար էին տա լիս և 
ս տի պում ծա ռա յել վար չա կար գին, այ սինքն՝ 
կու սակ ցութ յա նը և  Լե նի նի պա հան ջով դառ-
նալ բոլշ ևիկ յան գա ղա փա րա կան գոր ծի 
մեկ ան վակն ու պտու տա կի կը: 1920-1953 
թվա կան նե րին պե տա կա նո րեն գրո ղի պա-
հանջ ված կեր պարն այս պի սին էր, ո րոշ բա-
ցա ռութ յուն ար վեց միայն  Հայ րե նա կա նի 
տա րի նե րին, բայց 1946-ին ան մի ջա պես ար-
վես տի պա րա նո ցին վերս տին ի ջավ սխե մա-
տիզ մի գա ղա փա րա կան գի լիո տի նը: Այն ժա-
մա նակ ինչ ստեղ ծե ցին հայ րե նա սի րա կան 
ու բարձր՝ վճա րե ցին ի րենց ար յամբ կամ 
աք սո րով: Ն րանք ար վես տի ա զա տա մար-
տիկ ներ էին և ն րանց մեջ հատ կա պես այս 
քառ յա կը՝  Չա րեն ցը,  Բա կուն ցը,  Մա հա րին ու 
Ար մե նը…

Ան կա խութ յան տա րի նե րին ար վես տը 
մղվեց հե տին պլան, գրա կա նութ յու նը՝ որ-
պես ար վես տի տե սակ, որ պես ար վեստ նե-
րի մայր, մատն վեց ա նո րո շութ յան, անկ ման 
մեջ հայտն վեց կի նոար տադ րութ յու նը: Ա հա 
այս պայ ման նե րում  Գա րե գին Նժ դե հի մա-
սին նկա րա հան ված ֆիլ մը դրա կան տպա-
վո րութ յուն թո ղեց:  Մեր այս մտա վոր հե-
տամ նա ցութ յան, նյու թա կան խեղ ճութ յան, 
կադ րա յին նստվածք նե րի ու իջ վածք նե րի և 
 ֆի նան սա կան թշվա ռութ յան պայ ման նե րում 
այն, ինչ ար վել է, դրա կան եմ գնա հա տում: 
Ա վե լին կու զեի, բայց…  Բայց գո նե այս քանն 
էլ բա վա կան է, որ պես զի ո մանք, հատ կա-
պես պե տա կան ծա ռա յող ներ, ծա նո թա նան 
Նժ դե հի կյան քին, ի մա նան, որ ի րենց գո յութ-
յամբ նրանք այ սօր պար տա կան են նաև Նժ-
դե հին և չ վայ րա հա չեն, թե՝ Նժ դե հը ֆա շիստ 
է: Նժ դե հը մեծ հայ րե նա սեր է, մեծ մտա ծող և  
իս կա կան հայ, բա րի ե ղեք ոչ միայն կար դալ 
նրա մա սին, այլև ծա նո թա նալ նրա եր կե րին:

Ու րախ եմ նաև, որ Նժ դե հի ար ձա նը 
դրվեց Եր ևա նում, ա վե լի ու րախ կլի նեի, ե թե 
ար ձա նի գլուխն ա վե լի Նժ դե հին նման վեր, 
քան…  Պետ րոս  Մե ծին: 

 Մի բան էլ՝ ա ռաջ հոկ տեմ բե րիկ ներ էին, 
հի մա՝ նժդե հիկ ներ...  

Դավիթ Գասպարյան. «Նժդեհի կերպարը 
«Զանգեզուր» ֆիլմում ոչ թե Բակունցն է 
կերտել, այլ արյունոտ ժամանակը»

ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 30

 Բա կուն ցի և  Զար յա նի ներ հա-
կութ յունն այս տե ղից էլ սկսվում ու 
շա րու նակ վում է տար բեր ա սու լիս-
նե րում ու մա մու լի է ջե րում: Գ րող նե-
րի կոմֆ րակ ցիա յի 1934 թ. հու լի սի 
9-ի նիս տում այս պի սի քա ղա քա կան 
նա խա տինք նե րով  Զար յա նը նաև 
հու նից հա նել է  Բա կուն ցին և  են-
թարկ վել նրա ար դա րա ցի հրա պա-
րա կա յին ապ տա կին:

 Բա կուն ցի գրա կան ու հայ րե նա սի-
րա կան սխրան քը հա յոց գյու ղաշ-
խարհն է՝ բնաշ խար հով, կեն ցա ղով, 
ա ռօր յա յով, աշ խա տան քով, կեր-
պար նե րով և  հո գե բա նութ յամբ, ո րի 
մեջ կա րո տի մղկտո ցով ա ռանձ նա-
նում է «Ծի րա նի փո ղը» պատմ ված-
քը:  Հայ րե նի քի կանչն է՝  Հազ րո յի 
«Հաղ մի եր թամ…» խոս քով, որ այդ 
տա րի նե րին բո լոր տե սա կի նաի րի-
զար յան նե րն ու րա նա լով ու րա նում 
էին…
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-Պա րոն Ս րա պիոն յան, մեր թեր թը 
ձեռ նար կել է Նժ դե հի գրա կան-
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յա նը 

նվիր ված հա տուկ հա մա րի հրա պա րա կում. 
մի շարք հար ցեր կան, որ պի տի ուղ ղենք 
գրա կա նա գետ նե րին, և որ պես ո լոր տի ճա-
նաչ ված մաս նա գետ, կու զե նա յինք Ձեր կար-
ծիքն ի մա նալ: Ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ մեր 
գրա կա նութ յու նը 20-րդ դա րի նշա նա վոր 
շատ գոր ծիչ նե րի՝ Գա րե գին Նժ դեհ, Անդ րա-
նիկ զո րա վար, կող քով ան ցավ, և միայն հե-
տա գա յում այդ թե ման դար ձավ հրա տապ ու 
իր տե ղը գրա վեց գե ղար վես տա կան գրա կա-
նութ յան մեջ:

– Այն կար ծի քին եմ, որ մի քա նի տա րաբ-
նույթ հան գա մանք խան գա րեց, որ մեր ազ-
գա յին հե րոս ներն ի րենց գոր ծու նեութ յան 
հա մե մատ պատ շաճ ճա նա չում ու նե նան: 
Ա մե նից ա ռաջ դա ցե ղաս պա նութ յունն էր, որ 
ա նա սե լի թա փով ի ջավ մեր ժո ղովր դի ող նա-
շա րին: Հան րութ յան մեջ սկսե ցին պտտվել 
այն գրող նե րի ա նուն նե րը, ով քեր նա հա-
տակ ներ էին, և նրանց թվում՝ Գ րի գոր Զոհ-
րա պը, Կո մի տա սը, Վա րու ժա նը, Ե րու խա նը, 
Սիա ման թոն: Այդ զո հե րի գո յութ յունն ար դեն 
ո րո շա կի ի մաս տով ազ գա յին-ա զա տագ րա-
կան շարժ ման մեր հե րոս նե րի ա նուն նե րը 
մի պահ մո ռա ցութ յան մատ նեց: Այ սինքն՝ 
ժո ղո վուրդն իր էութ յամբ (իմ սուբ յեկ տիվ 
կար ծիքն է) ա վե լի շատ մշա կու թա յին նկա-
րա գիր ու ներ, և ռազ մա կան հա ջո ղութ յուն-
ներ գրան ցած ան ձանց ա նուն նե րը մո ռաց-
վե ցին: Երկ րորդ կա րևո րա գույն պատ ճառն 
այն էր, որ ժո ղո վուր դը, որ քան էլ պա րա դոք-
սալ հնչի իմ միտ քը, 1915 թվա կա նի ե ղեռ նա-
գոր ծութ յու նից հե տո, ա ռա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազմ սկսվե լուց հե տո նո րից 
հու սա վառ վեց, այ սինքն՝ ռուս-թուր քա կան 
բա խում նե րը, ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մում ռու սա կան՝ ո րոշ դեպ քե րում՝ 
կեղծ, ո րոշ դեպ քե րում ՝ սե փա կան շա հե րին 
հա մա պա տաս խա նող հայ տա րա րութ յուն-
նե րը նո րից ապ րե լու ո գով ներշն չե ցին մեր 
ժո ղովր դին, և վեր ջինս իր ռազ մա կան հե-
րոս նե րի մա սին լե գենդ ներ, մի ֆեր հյու սեց: 
Հի շենք Անդ րա նի կի մա սին Դիլ մա նի ճա կա-
տա մար տի հետ կապ ված մի ֆը, Նժ դե հի՝ 
Լեռ նա հա յաս տա նում իս կա պես սխրա գոր-
ծութ յու նը: Բայց, ինչ պես ա սում են, այս ան-
գամ էլ շա բաթն ուր բա թից շուտ ե կավ: 

Երբ ձևա վոր վեց ա ռա ջին հան րա պե-
տութ յու նը, ու շագ րավ են Նժ դե հի դե րա կա-
տա րութ յու նը և նրա ըն կալ վա ծութ յու նը: 
Ա ռա ջին հան րա պե տութ յան բե րած հույ սերն 
ա րագ մար վե ցին հայտ նի բոլ շևիկ յան հե-
ղա փո խութ յան պատ ճա ռով: Եվ նո րից մենք 
հայտն վե ցինք թուր քա կան մուր ճի և ռու սա-
կան զնդա նի ա րան քում: Աշ խար հա քա ղա-

քա կան շա հերն ըստ էութ յան բախ վում էին 
մեր երկ րի տա րած քում, և մեր հե րոս նե րը 
ստիպ ված էին գոր ծել ի րենց ան հա տա կան 
նա խա ձեռ նութ յամբ, քան կա ռա վա րութ յան 
հետ ձեռք ձեռ քի տված, ո րով հե տև կա ռա-
վա րութ յունն էլ որ պես այդ պի սին, որ քան էլ 
մեզ հա մար ցա վա լի հնչի, դեռ կա յաց ման 
փու լում էր:

Ով քեր էին մեր կա ռա վա րութ յան ան դամ-
նե րը՝ Քա ջազ նու նին, Օ հան ջան յա նը, Ա վե-
տիս Ա հա րոն յա նը, Կար ճիկ յա նը, ով քեր, ըստ 
էութ յան, մշա կույ թի գոր ծիչ ներ էին և հան-
կարծ վե րած վում էին քա ղա քա կան գործ-
չի, դի վա նա գե տի և, բնա կա նա բար, նրանց 
գոր ծու նեութ յան մեջ հա ճախ դիտ վում էին 
բաց թո ղումն ներ: Այս ի մաս տով, կար ծում եմ, 
1920-ա կան թվա կան նե րին, բա ցի ա շու ղա-
կան եր գե րից՝ նվիր ված Անդ րա նի կին, Նժ դե-
հին, ու րիշ բան չկար նրանց կեր պար ներն 
ար վես տում մարմ նա վո րե լու հա մար:

– Մի այլ բան է, որ Հա յաս տա նը հայտն-
վեց խորհր դա յին ի րա կա նութ յան մեջ:

– Հե տո ե կավ խորհր դա յին մեծ ճնշում-
նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը, երբ ազ գա յին 
ա մեն ար ժեք, ըստ էութ յան, մերժ վում էր: 
Այն, ինչ վե րա բե րում էր ազ գա յի նին, ես իմ 
սուբ յեկ տիվ կար ծի քը պի տի ա սեմ... Անդ-
րա նի կը սրբաց ված ու պաշտ ված էր՝ այ նո-
ւա մե նայ նիվ: Նժ դեհն իր փի լի սո փա յա կան 
մտա ծո ղութ յամբ ու հա մա պար փակ մտքի 
ընդգր կում նե րով, հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեութ յան սահ ման ման մեջ ան հա մե մատ 
ա վե լի հա ջո ղակ էր, քան ին քը՝ Անդ րա նի կը: 
Նա յեք Նժ դե հի ամ բողջ գոր ծու նեութ յա նը 
Բուլ ղա րիա յում, Միաց յալ Նա հանգ նե րում, 
Մեր ձա վոր Ա րևել քում, նրա գոր ծու նեութ-
յու նը Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա-
րի նե րին, և դա ակ նե րև է: Ա յո, 1927 թվա-
կա նին Անդ րա նի կը, դժբախ տա բար, կնքեց 
իր մահ կա նա ցուն... Անդ րա նիկն ա ռա վե լա-
պես հա րա բեր վում էր հա յոց կա ռա վա րութ-
յան այս կամ այն ան դա մի հետ, իսկ ա սենք 
«Դա վիթ բեկ յան ուխ տեր», Ցե ղակ րո նութ յան 
ուս մունք, ե րի տա սար դա կան կա ռույց նե րի 
ստեղ ծում, – այս ա մե նը սկսեց Հայկ Ա սատր-
յա նի հետ ի րա կա նաց նել Գա րե գին Նժ դե հը: 
Անդ րա նի կը շատ ժա մա նակ չու նե ցավ այդ 
ա մե նի հա մար, ո րով հե տև շատ վաղ կնքեց 
մահ կա նա ցուն: Սա նշա նա կում է, որ խորհր-
դա յին ի րա կա նութ յան մեջ հա տու կենտ 
փրկված անդ րա նի կա պաշտ զին վոր ներ, 
ով քեր տե սել էին այդ մե ծութ յա նը, վա յե լել 
նրա մե ծութ յան խոր հուր դը, նրա մա սին եր-
գում էին Ֆահ րա դի ստեղ ծած եր գե րը, և եր-
գում էին գաղտ նի: Նժ դե հի կյան քում կար մի 
դրվագ, որ մեկ նա բան վում էր խորհր դա յին 
գա ղա փա րա խո սութ յան, նաև պե տա կան 
անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան (ՊԱԿ) ուղ-
ղորդ մամբ. դա գեր մա նա կան ռայ խի ղե կա-

վա րութ յան հետ Նժ դե հի հա րա բե րութ յուն-
ներն էին, որ նպա տակ չու ներ Գեր մա նիա յի 
հետ հա մա գոր ծակ ցել: Այլ հան գա ման քով 
էր պայ մա նա վոր ված այդ մեր ձե ցու մը: Ե թե 
հի շում եք, պա տե րազ մից ա ռաջ Գեր մա նիա-
յում բոր բոք վեց մի հա կա հայ հիս տե րիա հա-
յե րին ա րիա կան ժո ղո վուրդ հա մա րե լու թե 
չհա մա րե լու հար ցի շուրջ: Ն րանք հա յե րին 
հա մա րում էին մի ջի նա սիա կան ժո ղո վուրդ:

Դա հղի էր լուրջ վտանգ նե րով: Ան գամ 
բա նը հա սավ նրան, որ Հուն գա րիա յում, Ռու-
մի նիա յում, որ տեղ հոծ զանգ վա ծով հա յութ-
յուն կար, Ան տո նես կուն, օ րի նակ, հրա մա յեց 
հա յե րին վտա րել քա ղաք նե րից: Հուն գա րիա-
յում նույն պես հա կա հայ տրա մադ րութ յուն-
ներ կա յին: Այդ ա մենն ան հանգս տան ցում էր 
Նժ դե հին, իսկ անհ րա ժեշտ էր գեր մա նա կան 
վեր նա խա վի հետ լե զու գտնել հեր թա կան 
հար վա ծը հա յութ յան գլխից հե ռու պա հե լու 
հա մար: Դա մեծ ա ռա քե լութ յուն էր, որ պի սին 
չէր ա նում Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րութ յու նը: Նժ դե հի մա սին այդ ժա մա նակ 
ո րևէ մե կը չէր կա րող ո րևէ բան գրել, դա 
հղի էր լուրջ վտանգ նե րով, ին չը և պատ ճառ 
դար ձավ Նժ դե հին ապ րե լու այն կյան քը, որ 
մենք գի տենք այ սօր:

– Եվ, այ դու հան դերձ, ե՞րբ Նժ դե հի կեր-

պարն ար տա ցոլ վեց գե ղար վես տա կան գրա-
կա նութ յան մեջ:

– Կար ծում եմ՝ Նժ դե հի կեր պա րը գրա-
կա նութ յուն մտավ Խորհր դա յին Միութ յան 
փլու զու մից հե տո. հի մա վե պեր են գրվում 
Նժ դե հի մա սին, հու շեր են պատմ վում, ար-
խի վա յին փաս տաթղ թեր են դրվում շրջա նա-
ռութ յան մեջ, և Նժ դե հին նվիր ված բազ մա-
թիվ եր գեր կան: Օ րի նակ, 2003 թվա կա նին, 
հի շում եմ, նժդե հա գետ Ռա ֆա յել Համ բար-
ձում յանն ի մի բե րեց Նժ դե հի բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րը և հրա պա րա կեց:

– Բա նաս տեղ ծութ յուն նե րին դեռ կանդ-
րա դառ նանք, իսկ ար ձա կում... Բա ցի Խան-
զադ յա նի «Նժ դեհ» վե պից ու րիշ գոր ծե՞ր էլ 
կան: 

– Գրող նե րից մե կը՝ Ար ման Ամ րիկ յա նը, 
Նժ դե հի մա սին վի պակ է գրել՝ «Ս պի տակ 
ար ծի վը», որ տեղ ար տա ցոլ ված են Բալ կան-
յան պա տե րազ մին մաս նակ ցող հայ կա կան 
վաշ տի փոխհ րա մա նա տա րի և հայ-եզ դիա-
կան գնդի հրա մա նա տա րի կեր պար նե րը: 
Բալ կան յան 1912 թ. պա տե րազ մում Նժ դե հը 
վիթ խա րի գործ է կա տա րել, ինչ պես Անդ րա-
նի կը թուր քա կան լծից Բուլ ղա րիա յի ա զա-
տագր ման հա մար:

– Իսկ ինչ պե՞ս եք գնա հա տում Սե րո 
Խան զադ յա նի «Նժ դեհ» վե պը:

– Սե րո Խան զադ յա նի «Մ խի թար սպա-
րա պետ» պատ մա վե պը հա մա րում եմ մեր 
գրա կա նութ յան լա վա գույն վե պե րից մե-
կը, մա նա վանդ հե րոս նե րի հո գե բա նա կան 
բա խում նե րի դաշ տը նկա րագ րե լը, բայց… 
Նժ դե հին նվիր ված վե պը, իբ րև ազ գի նվիր-
յա լի մա սին գրված ա ռա ջին ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րից մե կը, դժվար է գե րագ նա հա-
տել: Քան զի դա ծա նո թութ յուն ներ կա յաց նող 
վեպ է, Նժ դե հի մարդ կա յին ո րակ նե րը, նրա 
նե րաշ խար հը ներ կա յաց նող ճիգ, բայց պի-
տի խոս տո վա նել, որ վե պում նկա րագր վածն 
ամ բող ջա կան Նժ դե հը չէ, ում այ սօր աս տի-
ճա նա բար ծա նո թա նում ենք: Են թադ րում եմ, 
որ Սե րո Խան զադ յանն ամ բողջ ծա վա լով ծա-
նոթ չէր Նժ դե հի վե րա բեր յալ գրա կա նութ յա-
նը, փաս տաթղ թա յին բա զա յին: Հատ կա պես 
«Իմ պա տաս խան նե րը» եր կը չեմ նկա տում 
այդ վե պում, ին չը Գե դեոն Տեր- Մի նաս յա նի 
հետ բա նա վեճ է, ո րը հա մա րում եմ հա յոց 
բա նա վի ճա յին գրա կան գլուխ գոր ծոց նե րից 
մե կը, և չա փա զան ցութ յուն չթվա, Եզ նիկ 
Կող բա ցու «Եղծ ա ղան դոց»-ից հե տո լա վա-
գույնն է: Այդ տեղ բա ցա հայտ վում է Նժ դե հի 
նվիր վա ծութ յու նը, մար դու, հա յի և զո րա վա-
րի տե սա կը: Դժ բախ տա բար Սե րո Խան զադ-
յա նի վե պում դա ար տա ցոլ ված չէ:

– Ու զում եմ անդ րա դառ նանք Նժ դե հի 
գրա կան-գե ղար վես տա կան ժա ռան գութ յա-
նը, որն ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նե լու ա ռա-
ջին փորձն ա րել է Ռա ֆա յել Համ բար ձում յա-
նը:

– Նժ դե հը ստեղ ծա գոր ծել սկսել է 1903 
թվա կա նից, տա կա վին ե րի տա սարդ (ծնվել 
է 1886 թ. ) գրում էր բա նաս տեղ ծութ յուն-
ներ, որ հիմ նա կա նում ար ձակ շա րադ րանք 
ու նեին՝ չնչին բա ցա ռութ յուն նե րով: Ռա ֆիկ 
Համ բար ձում յա նի ծա ռա յութ յունն այն է, որ 
հա վա քեց ամ բողջ մա մու լով սփռված բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րը և հրա տա րա կեց մեկ 
հա տո րով: 2003 թվականին, երբ ներ կա յաց-
վեց այդ գիր քը, հան դես ե կան գրա կա նա-
գետ ներ, Սամ վել Մու րադ յա նը խո սեց այդ 
գրքի գե ղար վես տա կան ար ժե քի մա սին, 
բայց ինքս ո րոշ վե րա պա հում ներ ու նեմ: 

Ու զում եմ վկա յա կո չել մի դեպք, երբ Ե ղի-
շե ար քե պիս կո պոս Դուր յա նին ներ կա յաց-
րե ցին Խ րիմ յան Հայ րի կի բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րի ժո ղո վա ծուն ( Պետ րոս Դուր յա նի 
կրտսեր եղ բայրն էր, Ե րու սա ղե մի հայ կա կան 
պատ րիար քա րա նի պատ րիար քը), նա այս-
պի սի կար ծիք հայտ նեց. «Այս տեղ ար վեստ 
մի փնտրեք, այլ փնտրեք բա բա խող սիրտ և 
այդ սրտին հա մա քայլ ըն թա ցող միտք»: Գ րե-
թե նույն կար ծի քը կա սեմ Նժ դե հի գե ղար վես-
տա կան ժա ռան գութ յան մա սին: Նա գրել է 
ե րի տա սար դա կան տա րի քում՝ մին չև 1918 
թվա կա նը, սի րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, 
մո րը նվիր ված ներ բող ներ, բայց հիմ նա կան 
կենտ րո նա ցումն իր եր կիրն էր, ժո ղո վուր դը 
և նրա ճա կա տա գի րը: Եվ այս դեպ քում Նժ-
դե հը հա վա տա րիմ է լի նում ի րեն, բայց նրա 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից չի կա րե լի ստա-
նալ գե ղա գի տա կան այն հա ճույ քը, ինչ Սիա-
ման թո, Վա րու ժան, Մե ծա րենց, Թու ման յան 
և մեր մյուս դա սա կան նե րին ըն թեր ցե լիս: 
Ինք նին դա հաս կա նա լի է, քան զի ռազ մա-

Սերժ Սրապիոնյան. «Նժդեհի ամբողջ 
ժառանգությունը պիտի լինի դասագիրք 
և՛ դպրոցական, և՛ բուհական 
համակարգերում»

Դժ բախ տա բար, ծա վա լով քիչ 
է Նժ դե հի գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի քա-
նա կը: Կար ծում եմ՝ երբ հոգ նում 
էր հա սա րա կա կան կյան քից 
ե կող հար ված նե րից, հայ րե նի քի 
ճա կա տագ րից, այ լևայլ մտա-
հո գութ յուն նե րից, նրա ներ քին 
ես-ն  արթ նա նում էր, որ կա րոտ 
էր ար վես տի, մշա կույ թի, հո գու 
նրբութ յուն նե րի, և իր խո հե րը 
հանձ նում էր թղթին:

Սերժ Ս րա պիոն յան. ծնվել է 1957 
թ. ապ րի լի 6-ին Հայ կա կան ԽՍՀ 
Հոկ տեմ բեր յա նի շրջա նի Ար տա շար 
գյու ղում: Միջ նա կարգն ա վար տե լուց 
հե տո աշ խա տել է Հոկ տեմ բեր յա նի 
շրջա նի Ե ղեգ նուտ գյու ղի սով խո զում՝ 
բան վոր: 1975-1977 թթ. ծա ռա յել է 
խորհր դա յին բա նա կում: 1977-1983 
թթ. սո վո րել և ա վար տել է Ե րևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ 
բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տե տը, որն 
ա վար տե լուց հե տո ու սու մը շա րու-
նա կել է Ե րևա նի պետ հա մալ սա րա նի 
հայ բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տե տի 
աս պի րան տու րա յում՝ ա վար տե լով 
1986 թվա կա նին: 1987-2013 թթ. 
ԵՊՀ հայ գրա կա նութ յան պատ մութ-
յան ամ բիո նի դա սա խոս էր, ա պա՝ 
դո ցենտ:
2013 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին ՀՀ 
վար չա պե տի ո րոշ մամբ նշա նակ վել 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
սփյուռ քի նա խա րա րի տե ղա կալ: Այդ 
պաշ տո նից ա զատ վել է 2018 թ. մա-
յի սի 16-ին:
Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու է (1989 թ. ):

Ա
յց
եք
ա
րտ

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՅԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 32

31ՇԱԲԱԹ 
25 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.     3



է: Ն րա դեմ ան զոր են ծե րութ յու նը, հի վան-
դութ յու նը. ինքն ապ րում է այդ մի բուռ հո ղի 
զո րութ յամբ: Բայց երբ խու զար կում են բան-
տա խու ցը և խլում այդ հո ղը, ծե րու նին չի դի-
մա նում ու մա հա նում է... 

Հա յոց հե րո սի կեր պա րին անդ րա դար-
ձել են կեր պար վես տի ո լոր տում՝ ա մեն մե կը 
յու րո վի գու նամ տա ծո ղութ յամբ, ո մանք՝ այ-
լա բա նա կան ա սե լի քով, և յու րա քանչ յու րը՝ 
ինք նա տիպ մո տե ցում նե րով ու գե ղար վես-
տա կան ար տա հայտ չա կա նութ յամբ:

Կեր պար վես տի ո լոր տում գնա հա տե-
լի ի րա դար ձութ յուն էր Գա րե գին Նժ դե հի 
ծննդյան 125-ամ յա կին նվիր ված ցու ցա-
հան դե սը 2011-ին, որն ի րա կա նաց վել է ՀՀ 
վար չա պետ Տիգ րան Սարգս յա նի բարձր 
հո վա նու ներ քո: Ցու ցա հան դե սի նյու թե րը 
( Ղա զար Միր զո յա նի, Է դիկ Մի նաս յա նի, Ա նա-
հիտ Մ խի թար յա նի ջան քե րով) ամ փոփ վել 
են մի ժո ղո վա ծո ւի մեջ՝ «Գա րե գին Նժ դեհ», 
Ե րևան-2011: 

Կեր պար վես տի ո լոր տում ստեղծ ված 
գոր ծե րին մեր կող մից տրված շատ ընդ-
հան րա կան բնու թագ րում նե րը կա րե լի է 
ո րո շա կիո րեն վե րագ րել նաև ճար տա րա-
պե տութ յանն ու քան դա կա գոր ծութ յա նը. 
դրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստեղ ծա գոր-
ծա կան ա մե նա տար բեր մո տե ցում նե րով են 
կեր տել Գա րե գին Նժ դե հի կեր պա րը, սա-
կայն, ինչ պես ա սում է մեր հայ րե նա կից Գե-
տիկ Բաղ դա սար յա նը՝ «Նժ դեհն ա նընդ հատ 
ստեղ ծա գոր ծե լու ներշն չան քի աղբ յուր է, 
բայց Նժ դե հի կեր պա րի գե ղար վես տա կան 
լիար ժեք ար տա հայտ չա կա նութ յա նը հաս նե-
լը շատ բարդ է, դա, կա րե լի է ա սել, ար վես-
տա գե տի կա րո ղութ յուն նե րի ա ռա վե լա գույն 
դրսևո րու մը պի տի լի նի»:

Գա րե գին Նժ դե հի կեր պարն էկ րա նա վոր-
վել է, ին չին նույն պես անդ րա դարձ ենք կա-
տա րում:

Նախ՝ «Զան գե զուր» ֆիլմն էր (1938 թ. ), 
ո րի բե մագ րի հե ղի նակն Ակ սել Բա կունցն էր, 
հե տա գա յում (հայտ նի պատ ճա ռով) դրա հի-
ման վրա սցե նա րի աշ խա տանքն ա վար տին 
հասց րին Հա մո Բեկ նա զար յա նը, Յա կով Դու-
կո վը, Վ լա դի միր Սո լով յո վը: 

Բա կունց յան բե մագ րից մի պա տա ռիկ 
ներ կա յաց նում ենք ըն թեր ցո ղին:

Ֆիլմն ու շագ րավ է նաև ե րաժշ տա կան 
ձևա վոր մամբ, ո րի հե ղի նակն Ա րամ Խա-
չատր յանն է:

Ֆիլ մում ընդգրկ ված է հայ կա կան կի նո-
յի տվյալ ժա մա նա կի ամ բողջ ընտ րա նին՝ 
Հ րաչ յա Ներ սիս յան, Ա վետ Ա վե տիս յան, Հաս-
միկ և Դա վիթ Մալ յան ներ, Գուր գեն Ջա նի-
բեկ յան և ու րիշ ներ:

Անդ րա դարձ ենք կա տա րում նաև «Գա-
րե գին Նժ դեհ» ֆիլ մին:

2013-ին նկա րա հան ված այդ ֆիլ մը ներ-
կա յաց նում ենք գլխա վոր դե րա կա տար ներ 
Ար տա շես Ա լեք սան յա նի և Շանթ Հով հան-
նիս յա նի հետ հար ցազ րույց նե րով:

«Զան գե զուր» և «Գա րե գին Նժ դեհ» ֆիլ-
մե րի մա սին նկա տա ռում ներ է ար տա հայ տել 
կի նո գետ Դա վիթ Մու րադ յա նը:

 Բա ցա ռիկ է Գա րե գին Նժ դե հի ներդ րու-
մը բա ռաս տեղ ծութ յան, բա ռա կազ մութ յան 
և ընդ հան րա պես հա յոց լեզ վամ շա կույ թի 
մեջ: Օգ տա գոր ծել է բա ռեր, ո րոնք վսե մաց-
նում են, զո րաց նում և պեր ճաց նում մեր մայ-
րե նին:

Նժ դե հա գի տութ յան մեծ ե րախ տա վոր 
Ռա ֆայել Համ բար ձում յա նը տա րի նե րի ըն-
թաց քում ա ռանձ նաց րել է այդ բա ռե րը, 
ո րոնց թի վը մոտ 190 է. դրանք նույն պես ներ-
կա յաց նում ենք հա մա րում: 

Գա րե գին Նժ դե հի կեր պարն իր ու րույն 
տեղն ու նի հա յոց եր գար վես տում ու պա-
րար վես տում:

Նախ՝ ո րո շա կի հե տաքրք րութ յուն են 
ներ կա յաց նում եր գե րը, ո րոնք ին քը սի րում 
էր և եր բեմն-եր բեմն կա տա րում:

Միև նույն ժա մա նակ՝ դե ռևս նրա կեն դա-
նութ յան օ րե րին եր գեր էին ձոն վել՝ ա շու ղա-
կան, ժո ղովր դա կան՝ նվիր ված Հա յոց հե րո-
սին, ո րոնք մին չև հի մա էլ կա տար վում են: 
Դ րանց մա սին է զրույ ցը ՀՀ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ Թով մաս Պո ղոս յա նի հետ:

Նժ դե հին նվիր ված եր գեր են ծնվում 
նաև մեր օ րե րում. լա վա գույն օ րի նակ է Դա-
նիել Ե րա ժիշ տի հե ղի նա կած հրա շա լի եր գը՝ 
«Ս պա րա պետ Նժ դեհ»:

Հե տաքր քիր է Ա րամ Խա չատր յա նի երկ-
րորդ սիմ ֆո նիա յի շուրջ ծա գած պատ մութ-
յու նը, ո րին կծա նո թա նա ըն թեր ցո ղը (իբր 
այդ սիմ ֆո նիան, ո րի հիմ քում «Որս կան-ախ-
պեր» ժո ղեր գի մե ղե դին է, պատ կե րում է 
Գա րե գին Նժ դե հին ու նրա աս տան դա կան 
կյան քը):

Նժ դեհ յան ո գին ո րո շա կիո րեն ար տա-
ցոլ վել է հայ պա րար վես տում, ին չի մա սին 
պատ մում է Գա գիկ Գի նոս յա նը:

Ս յու նի քում, թեև ոչ պե տա կան մա կար-
դա կով, նշվեց Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա-
խութ յան հռչակ ման 100-րդ տա րե դար ձը:

Ն կա տի ու նենք Գո րի սում կազ մա կերպ-
ված գի տա ժո ղո վը (նա խա ձեռ նել էր ՀՀ ԳԱԱ 
պատ մութ յան ինս տի տուտն ու Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խի վը), ինչ պես և Կա պա նի տո-
նա կան հան դե սը:

Լեռ նա հա յաս տա նի 100-ամ յա կի կա-
պակ ցութ յամբ մեր խմբագ րա կազմն էլ հան-
դես ե կավ նա խա ձեռ նութ յամբ. այ ցե լե ցինք 
Նժ դե հի մա սունք նե րով և հի շա տա կով սրբա-
գործ ված վայ րեր: Խուս տու փի գա գաթ մինչ 

այդ էինք այ ցե լել, իսկ 2021թ. հու լի սի 3-ին 
ուխ տագ նա ցութ յուն կա տա րե ցինք Ս պի տա-
կա վոր ե կե ղե ցի, հու լի սի 8-ին՝ Խուս տու փի 
լան ջին գտնվող Կոզ նի աղբ յուր:

Ճիշտ է, թեր թի սույն հա մա րը նվիր ված է 
Նժ դե հի գրա կան-գե ղար վես տա կան ժա ռան-
գութ յա նը, նրա կեր պա րի գե ղար վես տա կան 
անդ րա դարձ նե րին, բայց թե ման ա ռա վել ըն-
կա լե լի դարձ նե լու հա մար ներ կա յաց նում ենք 
նաև նրա կեն սագ րութ յունն ու մա տե նա գի-
տութ յու նը, ընդ ո րում՝ մա տե նա գի տութ յունն 
ամ բող ջա կան ներ կա յաց նե լը նո րութ յուն է 
մե զա նում և, հա մոզ ված ենք, ա ռանձ նա կի 
հե տաքրք րութ յամբ կըն դուն վի:

Հա մա րի խմբագ րա կանն ա վար տում 
ենք մեր հայ րե նա կից, պատ մա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա րամ Սի մոն-
յա նի խոս քով՝ հնչեց ված Լեռ նա հա յաս տա նի 
100-ամ յա կին նվիր ված գո րիս յան գի տա ժո-
ղո վում:

Ա հա՝ «Դա ռը և կո րուստ նե րով լցված 
օ րեր է ապ րում մեր ժո ղո վուր դը: Սա կայն 
հա մոզ ված ենք, որ հա յոց ազ գը վեր հառ նե-
լու է, ինչ պես փյու նիկ: Չա րա բաս տիկ պար-
տութ յունն ու նվաս տա ցու մը չպետք է թևա-
թափ ա նեն մեզ: Թշ նա մին ար թուն է՝ լցված 
մեզ ոչն չաց նե լու հան ցա գործ մո լուց քով: 
Զ գոն լի նենք: Պայ քա րը հա նուն ա զա տութ-
յան և ան կախ ապ րե լու ի րա վուն քի շա րու-
նակ վում է: Ան հա ջո ղութ յուն նե րը դա տավ-
ճիռ չեն, դա տավ ճիռ է դրան ցից վա խե նա լը: 
Ան հա ջո ղութ յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն են 
ըն ձեռ նում սկսել նո րից և պայ քա րել խե լոք 
ու շրջա հա յաց: Աստ ված մեզ եր բեք չի տա լիս 
այն պի սի փոր ձութ յուն ներ, ո րոնց ի վի ճա կի 
չենք դի մա նա լու ու դրանք հաղ թա հա րե լու: 
Աստ վա ծա շունչն է ա սում՝ «Ա նա պատն ու չոր 
եր կիր, կու րա խա նան, և կցնծայ ա մա յին ու 
կծաղ կի շու շա նի պէս… Ու ժո վաց րէք թու լա-
ցած ձեռ քե րը, և դող դո ջուն ծուն կե րը զօ րաց-
րէք: Ա սե ցէք թու լա սիրտ նե րին: Ու ժո վա ցէք, 
մի վա խե նաք, ա հա ձեր Աս տո ւա ծը գա լիս է 
վրէժ առ նե լու: Աս տու ծոյ հա տու ցու մով է գա-
լիս նա և նա ձեզ փրկե լու է» (Ե սայիա յի մար-
գա րէութ յու նը, Գլ. ԼԵ, 1, 3, 4)»:

Ու րեմն և՝ թող անց յա լի մեր հե րո սա կան 
խո յանք նե րի օ րի նակ նե րը, ինչ պես և Գա րե-
գին Նժ դե հի փա ռա հեղ կեր պա րը ո գեշն չեն 
բո լո րիս, հզո րաց նեն մեր բա զու կը՝ նոր հաղ-
թա նակ ներ կեր տե լու ճա նա պար հին:

Ս յու նի քը և Ար ցա խը ե ղել ու մնա լու են 
Մայր Հա յաս տա նի ան բա ժա նե լի մա սը:

Պայ քա րը շա րու նակ վում է...
 

կան գոր ծի չը, փի լի սո փան, մտա ծո ղը, հա-
սա րա կա կան գոր ծի չը չէր կա րող ու նե նալ 
գրա սե ղա նի առ ջև նստե լու, մտքե րը կենտ-
րո նաց նե լու և գե ղար վես տո րեն կա տար յալ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ ստեղ ծե լու հա ճույ-
քը: Նա այդ ժա մա նա կը չու ներ... 

Բայց, որ Նժ դե հը գե ղար վես տա կան 
մտա ծո ղութ յուն ու ներ, ե րևում է նրա ստեղ-
ծա գոր ծութ յան բո վան դա կութ յու նից, ե րևում 
է այդ բո վան դա կութ յան ազն վութ յու նից: 
Գ րողն ան կեղծ պի տի լի նի իր գրի ու բա ռի 
հան դեպ, ե թե գրչի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ 
նկա տում եք ճիգ, որ ու զում է իր միտ քը տե-
ղա վո րել ինչ-որ բա ռե րի կա ղա պա րով, այդ 
գրո ղը տա պալ ված է: Գ րո ղի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան ա մե նա կա րևոր հատ կա նիշն այն 
է, որ չենք նկա տի ըն թեր ցո ղին հա ճե լի լի-
նե լու ձգտու մը, որ շատ գրող նե րի բնո րոշ է: 
Նժ դեհն ըն թեր ցո ղի ա ռաջ հաշ վե տու չէ: Նա 
(նա խևա ռաջ) հաշ վե տու է իր սրտի և մտքի 
առ ջև…

Ս տեղ ծա գոր ծութ յան հիմ նա կան տա րեր-
քը հողն էր, խո հա կա նութ յու նը, մայ րեր գութ-
յու նը: Վս տա հա բար ա սում եմ՝ հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նութ յան մեջ մայ րեր գութ յան 

թե ման այն քան զար գա ցած չէ, որ քան հայ 
գրա կա նութ յան մեջ: Հի շենք Չա րեն ցի, Տեր-
յա նի, Ի սա հակ յա նի մայ րա կան սի րուն՝ մո րը 
նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: Նժ դե հի 
մայ րեր գութ յան մեջ մոր հան դեպ ան հուն 
սի րո խոս տո վա նութ յուն կա, ին չը բնա կան է 
մայ րա սեր որ դու հա մար: Բայց Նժ դե հի մայ-
րեր գութ յան մեջ անց նում է կար միր մի գիծ, 
որ տեղ զա վակն ի րեն մե ղա վոր է զգում մոր 
հան դեպ, որ իր ծննդով և իր կյան քով, իր 
կեն սա կա նութ յամբ ան վերջ ցա վեր է պատ-
ճա ռում մո րը: Գու ցե այդ քերթ ված նե րի բա-
նաս տեղ ծա կան ար վես տը կա տար յալ չէ, 
բայց այդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի միտ քը 
բարձ րա գույն ար ժեք է:

– Ե թե չենք սխալ վում՝ Նժ դե հը նաև 
պատմ վածք ներ ու նի:

– Ա յո, այդ պատմ վածք նե րը տա տան-
վում են բա նաս տեղ ծութ յան և ար ձա կի մի-
ջև: Դ րան ցում պատ մե լաոճն ա զատ է, ներ-
քին հան գա վոր մա նը, ռիթ մա կա նութ յա նը 
Նժ դեհն ու շադ րութ յուն չի դարձ րել, բայց 
ներ քին, այս պես կոչ ված երկ րոր դա կան թե-
մա տի կան, տո ղա տա կե րի ար վեստն ա վե լի 
քան տե սա նե լի են, այդ պատ ճա ռով Ռա ֆիկ 
Համ բար ձում յանն ան վա նել է պատմ վածք-
ներ: Կար ծում եմ՝ դրանք կա րե լի է դնել ար-

ձակ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի կող քին:
Դժ բախ տա բար, ծա վա լով քիչ է Նժ դե հի 

գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
քա նա կը: Կար ծում եմ՝ երբ հոգ նում էր հա-
սա րա կա կան կյան քից ե կող հար ված նե րից, 
հայ րե նի քի ճա կա տագ րից, այ լևայլ մտա հո-
գութ յուն նե րից, նրա ներ քին ես-ն  արթ նա-
նում էր, որ կա րոտ էր ար վես տի, մշա կույ թի, 
հո գու նրբութ յուն նե րի, և իր խո հե րը հանձ-
նում էր թղթին:

– Գա րե գին Նժ դե հը մեզ ներ կա յա նում է 
որ պես զո րա վար, փի լի սո փա, նաև իր գրա-
կան-գե ղար վես տա կան ժա ռան գութ յամբ, 
բայց Գա րե գին Նժ դեհը, ա սես, ըն կալ վա-
ծութ յան խնդիր ու նի այ սօր, և մեր ա նե լիք-
նե րը ո րո՞նք են այդ աս պա րե զում:

– Որ քան էլ այժմ ո մանց դուր չգա՝ Նժ դե հը 
սկսվեց հան րայ նաց վել Հան րա պե տա կան 
կու սակ ցութ յան կող մից, որ որ դեգ րեց Նժ դե-
հի ցե ղակ րո նութ յան ուս մուն քը, բայց դրա 
փո խա րեն կենտ րո նա ցավ միայն ցե ղակ րո-
նութ յան վրա՝ բաց թող նե լով հայ րե նա սե րի 
և հա սա րա կա կան գործ չի կեր պա րը, ա վե-
լի ստույգ՝ հայ րե նա սե րի կեր պա րը տե ղա-
վո րեց ցե ղակ րո նութ յան մեջ: Եվ քա նի որ 
Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը երկ րի 
ղե կա վար ման տա րի նե րին թույլ տվեց սխալ-

ներ, իր որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յան հե-
տևան քով սկսեց հե ղի նա կազրկ վել նաև Նժ-
դե հը:

Մի կող մից լավ էր, որ հան րահռ չա կե ցին, 
մյուս կող մից վատ էր, որ ի րենց վար քագ ծով 
Նժ դե հի վե րա բեր մամբ բա ցա սա կան մո տե-
ցում նե րի դրսևո րում ներ ստեղ ծե ցին: Բայց 
Նժ դե հին հաս կա նա լու հա մար եր կու կա րևո-
րա գույն հան գա մանք կա, դա այն զո րա վա-
րը չէ, ո րի հաղ թա նակ նե րի շուրջ պա տում-
ներ վեր հա նե լով պի տի ստեղ ծենք մի ֆա կան 
կեր պար: Նժ դեհն ու ղի է, ում ամ բողջ գրա-
կան ժա ռան գութ յու նը, հրա պա րա կա խո-
սութ յու նը, գոր ծու նեութ յու նը՝ դրան ցից բխող 
հա րա բե րութ յուն ներն ի րենց կու սա կից նե րի 
հետ, ով քեր 1938 թ. չզլա ցան վտա րել ի րենց 
կու սակ ցութ յու նից (խոս քը Հայ Հե ղա փո խա-
կան Դաշ նակ ցութ յան մա սին է): Ազն վութ յուն 
պի տի ու նե նան և ցույց տան, թե այդ հա կա-
սութ յուն նե րը որ տե ղից են գա լիս: 

Իմ ա ռա ջար կը հե տև յալն է՝ նժդե հա-
սեր նե րը, նժդե հա գետ նե րը պի տի կազ մեն 
Նժ դե հի եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծուն, 
որ, կար ծում եմ, կանց նի վեց հա տո րից: 
Որ պես զի այս պար տութ յու նից մեջք ներս 
շտկենք և դառ նանք տա րա ծաշր ջա նում 
ե ղա նակ ստեղ ծող ժո ղո վուրդ, Նժ դե հի հրա-
պա րա կա խո սութ յու նը պի տի յու րաց նենք: 
Ն րա ամ բողջ ժա ռան գութ յու նը պի տի լի նի 
դա սա գիրք և՛ դպրո ցա կան, և՛ բու հա կան 
հա մա կար գում: Այդ դեպ քում մենք կպատ-
կե րաց նենք մեր անց նե լիք ճա նա պար հը, 
ո րով հե տև Նժ դե հը, իմ խո րին հա մոզ մամբ, 
մեր վեր ջին եր կու հար յուր տար վա ճշգրիտ 
ու ղե ցույցն է: Նժ դե հի վա ռած կան թե ղի ուղ-
ղութ յամբ պի տի գնանք, որ դուրս գանք այս 
խոր խո րա տից:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՎ 

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

Ոչ մի տեղ առանց Սյունիքի ու Արցախի. 
առանց աշխարհագրական Հայաստանի այդ 
հզոր ողնաշարի մեր ամբողջական հայրենիքը 
գոյություն ոնենալ չի կարող
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ժառանգությունը պիտի լինի դասագիրք 
և՛ դպրոցական, և՛ բուհական 
համակարգերում»
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-Պա րոն Գի նոս յան, մեր զրույ ցի 
նպա տակն է Ձեր օգ նութ յամբ 
պար զել Գա րե գին Նժ դե հի կեր-

պա րի և նժդեհ յան ո գու ար տա ցո լան քը 
հա յոց պա րար վես տում: Նախ՝ կա՞ն 20-րդ 
դա րասկզ բում տա րած ված պա րեր՝ Զան գե-
զու րում, Նա խի ջևա նում, ո րոնք նաև ա զա-
տագ րա կան կռիվ նե րի ժա մա նակ օգ տա-
գործ վել են:

– Ցա վոք սրտի, ո՛չ Զան գե զու րում, ո՛չ Ար-
ցա խում կոնկ րետ գրառ ված, վերջ նա կան 
տես քի բեր ված շուրջ պա րե րի մա սին չեմ 
կա րող խո սել: Մե նա պա րեր, ի հար կե, ե ղել 
են, բայց նաև Ար ցա խից դե պի Ա լա վեր դու 
Այ գե հատ գյուղ գնա ցած մարդ կան ցից մի 
քա նի պար հնա րա վոր է ե ղել գրա ռել, բայց 
նրանք գնա ցել են ե րեք դար ա ռաջ՝ Խամ սա-
յի մե լի քութ յուն նե րից հե տո: Պարս կա հայ քի 
ո րոշ պա րեր կան, իսկ հայտ նի է, որ Նժ դե հի 
նախ նի նե րը Պարս կա հայ քից են ներ գաղ թել 
Նա խի ջևան: Եվ քա նի որ Ուր միա յի «Քա-
ջանց խաղ» և «Իշ խա նաց պար» պա րը կա, 
կա րե լի է ա սել Ուր միա յի տա րա ծաշր ջա նը 
շատ հա րուստ է հատ կա պես ռազ մա կան 
ո գե ղե նութ յան պա րա տե սակ նե րով, ազ գա-
յին հզոր ներ քին ո գի ու նե ցող պա րար վես-
տով: Եվ «Քա ջանց խաղ» կամ տե ղի բար բա-
ռով՝ «Ռոս տամ բա զի» պա րը հա ճախ ա սում 
են Նժ դե հի պարն է, ո րով հե տև պարս կա կան 
Ռոս տամ բա զի ա նու նը հա սա րա կաց րել են 

և որ պես քաջ մար դու են դի տար կում, այ-
սինքն՝ Սա սուն ցի Դավ թի ա նու նով ա սում 
են դավ թա կերպ տղա, իսկ ի րենք ա սում են 
«Ռոս տամ բա զի»՝ քա ջե րի խաղ: Ես գո նե 
փոր ձել եմ իմ ըն կեր նե րին սո վո րեց նել այդ 
պա րը Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի 
ժա մա նակ:

– Եվ Ձեր խաղա ցան կում կա՞ն այդ պա-
րե րը:

– Եր կու պարն էլ կա. և՛ «Իշ խա նաց պա-
րը» և «Քա ջաց խա ղը» («Ռոս տամ բա զի»), 
և այս պա տե րազ մի ժա մա նակ «Կա րին» 
հա մույ թը վե րած վեց ջո կա տի ու միա նա յով 
«Ողջ մնա լու ար վեստ»-ի կա մա վո րա կան 
այդ զո րախմ բին, մաս նակ ցեց մե րօր յա պա-
տե րազ մին: Պարեցինք նաև կռվի օ րե րին:

– Պա րոն Գի նոս յան, փաս տո րեն Ձեր 
նշա ծը Պարս կա հայ քից փո խանց ված պա-
րն են, իսկ հե տա գա յում Նժ դե հի կեր պա րով 
ո գեշնչ վե լու պա րա գա յում նոր պա րե՞ր են 
ա ռա ջա ցել:

– Պա րար վես տում չգի տեմ, բայց ծննդով 
կա պան ցի Դա նիել Ե րա ժիշ տը, հզոր մի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ու նի, երգ, որ Նժ դեհին 
է նվիր ված: Բա ցի դրա նից, իմ մտե րիմ նե րից 
լու սա հո գի Կա րեն Սմ բատ յա նը՝ նկա րիչ, ով 
խիստ ազ գայ նա կան էր Սո վե տա կան Միութ-
յան ժա մա նակ, 1960-1970-ա կան նե րին հան-
դի պել է Ա րամ Խա չատր յա նի հետ և իր ազ-
գայ նա կան գա ղա փար նե րով զրույց ու նե ցել, 

Ծն վել է 1966 թվա կա նի օ գոս տո սի 
3-ին Վ րաս տա նի ԽՍՀ Ա խալց-
խա քա ղա քում: Ա վար տել է տե ղի 
թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցը: 83 թ. 
ըն դուն վել է Ե րևա նի պո լի տեխ նի-
կա կան ինս տի տու տի «Տեխ նի կա-
կան կի բեռ նե տի կա» ֆա կուլ տե տի 
«Ավ տո մա տի կա և հե ռուս տա մե-
խա նի կա» բա ժի նը և այն ա վար-
տել 1990 թ. : 85-87 թթ. ծա ռա յել է 
ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րում: Ար ցախ-
յան պա տե րազ մում ե ղել է Լեո նիդ 
Ազ գալդ յա նի հրա մա նա տա րութ-
յամբ գոր ծող «Ա զա տագ րա կան 
բա նակ» ջո կա տի ռազ միկ, ա պա 
1992 թ. օ գոս տո սին ընդգրկ վել է 
«Ար ծիվ մա հա պարտ ներ» հա տուկ 
նշա նա կութ յան գու մար տա կում: 
Մաս նակ ցել է Մար տա կեր տի, 
Աս կե րա նի, Մար տու նու, Լա չի-
նի, Քել բա ջա րի ա զա տագ րա կան 
մար տե րին: Զի նա դա դա րից հե տո 
ծա ռա յել է հան րա պե տութ յան զին-
ված ու ժե րում որ պես սպա:
96-99 թթ. աշ խա տել է Գ յում րիի 
«Շանթ» հե ռուս տա ռա դիո ըն կե-
րութ յան ե րևան յան գրա սեն յա կի 
տնօ րեն: Հիմ նադ րել և ղե կա վա րել 
է «Կա րին» ա վան դա կան եր գի-
պա րի խում բը:

Նժդեհյան ոգու արտացոլանքը 
հայ պարարվեստում

հե տաքրքր վել, թե ին չու Ա րամ Խա չատր յա նը 
ազ գա յին թե մա նե րով գոր ծեր չի ստեղ ծում, 
կոմ պո զի տո րը պնդել է, որ «Որս կան ախ պե-
րը», որ ժո ղովր դա կան մե ղե դու վրա է հիմն-
ված, ստեղ ծել է երկ րորդ սիմ ֆո նիան, որ թա-
քուն նվի րել է Գա րե գին Նժ դե հին, նաև ա սել 
է, որ ժա մա նա կը գա, ին քը կբարձ րա ձայ նի 
այդ մա սին:

– Նժ դե հի կեր պա րը, նժդեհ յան ո գին, 
ի՞նչ պա րե րում են ար տա ցոլ ված:

– Ան կեղծ ա սած՝ մենք շատ ռազ մա-
պա րեր ու նենք, բայց կոնկ րետ կնշեմ հենց 
այդ «Քա ջանց խա ղը» («Ռոս տամ բա զին»), 
«Յար խուշ տան» հա մար վում է ա մե նա լավ 
ռազ մա պա րը: Կար ծում եմ՝ «Քա ջանց պա-
րը» մտա վո րա կան զին վո րա կա նի նկա րա-
գիր ու նի: Կար ծում եմ՝ ին քը նկա րագ րով 
ա մե նա հար մարն է Նժ դե հի կեր պա րին և 
նաև մու սա լեռ ցի նե րի «Շարմ տանգ» եր կու 
դա շույ նով պա րը, որ եր բեմն զու գա պա րով 
են ներ կա յաց րել, ես մե նա կով եմ պա րում:

Մու սա լե ռան տեր Ա շոտ քա հա նա Կա-
րա գաշ յա նից եմ գրա ռել: Այդ եր կուսն ա մե-
նա հար մարն ու ա մե նա մոտն են Նժ դե հի 
կեր պա րին: Եվ ա մե նա խորհր դան շա կա նը 
«Շարմ տանգն» է:

– Ձեր նշած տար րե րը կա՞ն մեր պա րա-
յին հա մույթ նե րի խաղա ցան կում:

– «Ռոս տամ բա զին» ժա մա նա կին ե ղել է, 
ես «Ա կունք» ազ գագ րա կան խմբում եմ պա-
րել: Նաև ա սեմ, որ այդ պա րը սո վո րել եմ 
իմ պարս կա հայ ըն կեր նե րից մե կից, ով ե կել 
էր Հա յաս տան և խորհր դա յին վեր ջին տա-
րի նե րին Ե րևա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս-
տի տու տում ճար տա րա պե տութ յան մեջ էր 
մաս նա գի տա նում: Հի մա Լոս-Ան ջե լո սում է 
բնակ վում և աշ խար հահռ չակ ճար տա րա-
պետ է՝ Սևակ Պետ րոս յան: Ին քը Ե րևա նում 
սո վո րե լիս խումբ էր ստեղ ծել «Կա պու տան» 
ա նու նով, ո րի եր կա ցան կում կար «Ռոս տամ 
բա զին»: Հի մա էլ մեր խում բը՝ «Կա րի նը», 
հա ճախ կա տա րում է «Ռոս տամ բա զին», 
ու նաև ռազ մա պա րե րի տե սա պա րու սու-
ցում ենք անց կաց նում: Նաև ա սեմ, որ նա-
խորդ իշ խա նութ յան վեր ջին տա րի նե րին Հ1 
հե ռուս տա տե սութ յամբ հա ղոր դա շար էինք 
ստեղ ծել, ա մեն ուր բաթ ա ռա վոտ յան պա-
րար վես տին նվիր ված հա ղոր դու մը ե թեր էր 
սփռվում: Եվ յու րա քանչ յուր հա ղոր դա ժա-
մին մի հայ կա կան ա վան դա կան պար էր ու-
սու ցան վում: Հա ղոր դա շա րի շրջա նա կում էլ 
«Ռոս տամ բա զին» ներ կա յաց վել է: Այդ պա-
րը, ցա վոք, միայն ես եմ պա րում: Հի մա մեր 
խմբի ե րի տա սարդ նե րից սկսել են պա րել:

Այ սօր Նժ դե հից ենք խո սում, և մի զու-
գա դի պութ յան մա սին նշեմ. «Կա րին» խմբի 
չորս պա րող, մե րօր յա պա տե րազ մի մաս նա-
կից, այ սօր պար գևատր վեց «Գա րե գին Նժ-
դեհ» մե դա լով:

– Պա րոն Գի նոս յան, Դուք թե ման շատ 
ա վե լի լավ եք պատ կե րաց նում, ե րևի ինչ-որ 
բան կու նե նաք ա վե լաց նե լու։ 

– Ըստ իս՝ Նժ դե հի, նրա գա ղա փա րա-
խո սութ յան մա սին օ րե րով կա րող եմ խո-
սել։ Բայց ըն դա մե նը ա սեմ՝ հայ ազ գը ե րեք 
այ բու բե նաս տեղծ է տվել՝ Մաշ տո ցը, ով մեր 
այ բու բենն է գրել, մեր ինք նութ յան այ բու-
բե նը, «Կո մի տա սը», ով ստեղ ծել է մեր հո-
գևոր-մշա կու թա յին այ բու բե նը, և Նժ դե հը, 
ով մեր գա ղա փա րա կան ու ո գու այ բու բե նի 
հիմ նա դիրն է։ Ինչ պես Սևա կը Մաշ տո ցի վե-
րա բեր մամբ ա սում է՝ «Մենք կա յինք նաև 
նրա նից ա ռաջ, բայց նա ե կավ, որ ինք նութ-
յուն դառ նա, մեր անձ նա գի րը դառ նա։ Մենք 
հա յե րեն խո սում էինք նաև մին չև Մաշ տո-
ցը, բայց նա ե կավ, մեր խոս քին անձ նա գիր 
տվեց»։ Նույ նը և Նժ դե հի դեպ քում․ մենք Նժ-
դե հից ա ռաջ էլ քա ջեր ու հե րոս ներ ու նեինք, 
նա ե կավ կերպ տա լու, անձ նա գիր տա լու, 
բա նա ձևե լու հա յի ո գին, հա յի գա ղա փա րը։ 
Ա վե լի թանձր վրձնա հար ված նե րով գրեց 
«Ճա նա չել զի մաս տութ յուն և զխրատ, ի մա-
նալ զբանս հե րո սաց» և ոչ թե հան ճա րոյ, 
ինչ պես կա ի րա կա նում։ Այս տե սանկ յու նից 
Նժ դե հը, որ ա սում է, թե պետք է սո վո րել, 
ու սա նել ռազ մի հան ճար նե րից լա վա գույն-
նե րից, բայց չպետք է մո ռա նալ, որ վտան գը 
մնում է ռազ մա վա րի ա մե նա մեծ ու սու ցի չը, 
քան զի վտան գի զգա ցո ղութ յունն է, որ նոր 
հե րոս ներ պի տի ծնի, որ պի տի բե րի նոր 
ո գու ար տա ցոլ ման, ո րի ա ռանց քը պի տի 
լի նեն Նժ դե հի գա ղա փա րա խո սութ յունն ու 
ո գե ղե նութ յու նը։ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ, 

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

Ըստ իս, Նժ դե հի, նրա 
գա ղա փա րա խո սութ յան 
մա սին օ րե րով կա րող 
եմ խո սել։ Բայց ըն դա-
մե նը ա սեմ՝ հայ ազ գը 
ե րեք այ բու բե նաս տեղծ է 
տվել՝ Մաշ տո ցը, ով մեր 
այ բու բենն է գրել, մեր 
ինք նութ յան այ բու բե նը, 
«Կո մի տա սը», ով ստեղ-
ծել է մեր հո գևոր-մշա-
կու թա յին այ բու բե նը և 
Նժ դե հը, ով մեր գա ղա-
փա րա կան ու ո գու այ-
բու բե նի հիմ նա դիրն է։ 

«ԿԱՐԻՆ» - 
Քաջաց խաղ 
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«Ս պա րա պետ Նժ դեհ» եր գի պրե միե-
րան տե ղի է ու նե ցել սեպ տեմ բե րի 13-
ին Ազ գա յին պատ կե րաս րա հում, իսկ 
հոկ տեմ բե րի 16-ին «մկրտութ յուն» է 
ստա ցել Կա պա նում՝ Գա րե գին Նժ դե հի 
հու շա հա մա լի րում։ 

«Ե ս ան չափ զար մա նում եմ, երբ 
հան դի պում եմ ան տա ղանդ 
հա յի», – խոս տո վա նել է Գա րե-

գին Նժ դե հը ( Գա րե գին Նժ դեհ, Ա սույթ ներ, 
Ե րևան, 2002, էջ 73)։ 

Ժա մա նակ նե րը փոխ վել են... Այ սօր ա վե-
լի տա րած ված է ա րև մուտ քից ներ մուծ ված 
հե տև յալ ա սույ թը. «Ե թե խելք ու նես, ա պա 
ին չո՜ւ հա րուստ չես»։ 

Ե թե այս միտ քը բա ցար ձակ լի ներ, ա պա 
ներ կա յիս Հա յաս տա նը, հի րա վի, «եր կիր 
դրախ տա վայր» կլի ներ, ինչ պես աս վում է 
հայտ նի եր գում։ Դեռ ա վե լին, Հա յաս տանն 

իր վա ղե մի դրախ տը բնավ չէր կորց նի։ Սա-
կայն մար դուն ի վե րուստ տրված խել քից 
ու տա ղան դից Նժ դեհն ակն կա լում էր ոչ թե 
նյու թա կան հարս տութ յուն, ո րը կա րող է և 
ստրկաց նել ու չա րաց նել, այլ ան սա լով ա վե-
տա րա նա կան խոս քին, Ս պա րա պե տը կոչ 
էր ա նում ձեռք բե րել «երկ նա յին գան ձեր»։ 
Դ րանք են հա վատ քը, հայ րե նա սի րութ յու նը, 
ա զա տու թյու նը, ա րիութ յու նը և այլ ա ռա քի-
նութ յուն ներ։ 

Աստ ծու գո յութ յունն ըն դու նողն ըն դու-
նում է նաև պար տա կա նութ յուն ներն իր ազ-
գի, հայ րե նի քի, պե տութ յան հան դեպ։ Մինչ-
դեռ ան հա վա տը չար է և «հրա շունչ զին վոր» 
չի կա րող լի նել։ 

Հա յե րին Նժ դե հը բնո րո շում է որ պես 
ո գու ժո ղո վուրդ, ո րն ա ռա ջի նը նետ վեց 
«ո գե շունչ քրիս տո նեութ յան գիր կը»։ Ինչ-
պես անց յա լի մեծ ի մաս տա սեր նե րը, ա ռաջ-
նորդ նե րը, Ս պա րա պե տը քաջ գի տակ ցում և 
կա րևո րում էր նաև ար վես տի ու առ հա սա-
րակ մշա կույ թի դե րն ան ձի, ազ գի կա տա րե-
լա գործ ման, միա վոր ման և ա զա տագր ման 
գոր ծում։ Եր կի րը, հո ղը, տա րած քը Նժ դե հը 
դի տում էր որ պես հայ րե նի քի «աշ խար հագ-
րա կան զրա հը», իսկ հայ րե նի քը «այդ եր կի-
րը մշա կող ժո ղովր դի ո գին է, նրա մշա կույ-
թը» (Ռ. Համ բար ձում յան, Գա րե գին Նժ դեհ, 
Ե րևան, 2002, էջ 140)։ Այս նույն գա ղա փա-
րը, սա կայն, պատ կե րա վոր լեզ վով, նա ար-
տա հայ տում է մեկ այլ ա սույ թով. «Մա սիս թե 
Մես րոպ - հա վա սա րա պես սրբա զան կա-
տար ներ, ո րոնց տրված է գո յու թեան բար-
ձունք նե րում պա հել հայ միտքն ու հա յաց քը» 
(անդ. էջ 56)։ 

Նժ դե հի հա մոզ մամբ, հայ րե նի քի և ժո-
ղովր դի մե ծութ յան չա փա նիշն իր մտքի, ար-
վես տի, մշա կույ թի ազ դե ցութ յան հո րի զոն-
ներն են։ Ա հա թե ին չու ազ գա յին ար վես տի 

Նա լուսավորում է 
մեր ճանապարհը 

ար ժե քը Ս պա րա պե տը տես նում է, այս պես 
ա սած, հա մա մարդ կա յին մշա կույ թի հետ ար-
ժա նի երկ խո սութ յան մեջ։ Այ սինքն՝ ազ գա յի-
նը և հա մա մարդ կա յի նը պետք է նման վեն 
հա ղոր դա կից ա նոթ նե րի։ Սա կայն ազ գա յին 
տար րն այն քան վառ պի տի դրսևոր վի, որ-
պես զի տևա կան մշա կու թա փո խա նա կութ-
յան ըն թաց քում ազ գա յի նը չտար րա լուծ վի 
կամ չա ղա վա ղի իր դի մա գի ծը։ Նժ դե հը հռ-
չա կում է. «Կուլ տու րան ե թե ազ գա յին չէ, 
կուլ տու րա չէ, ինչ պես ազ գը՝ ե թե կուլ տու րա-
կան չէ, ազգ չէ» (Ա սույթ ներ, էջ 41)։ 

Ս պա րա պետն իր հեր թին քա ջա տեղ յակ 
էր և բարձր էր գնա հա տում հա մաշ խար հա-
յին փի լի սո փա յա կան, բա րո յա գի տա կան, 
քա ղա քա գի տա կան մտքի փայ լա տա կում նե-
րը, մշա կույ թի բարձ րա գույն ար ժեք նե րը։ Նա 
հիա ցել է Սոկ րա տե սի ի մաս տու թյամբ, Ա լեք-
սանդր Մա կե դո նա ցու, Հան նի բա լի և Նա պո-
լեո նի զո րա վա րա կան հան ճա րով։ 

Գ. Նժ դե հը ստեղ ծա գոր ծա բար յու րաց րել 
է նաև իր ժա մա նա կա կից նե րի փոր ձը և գա-
ղա փար նե րը։ Փի լի սո փա Հայկ Ա սատր յա նը 
զու գա հեռ է անց կաց նում Նժ դե հի և Նից շեի 
մի ջև: Նժ դե հը ևս «ու ժեղ ան հա տա կա նութ-
յան» ջա տա գով է, գոր ծա ծում է «գեր մարդ» 
հաս կա ցութ յու նը, սա կայն ա ռանց Նից շեին 
բնո րոշ ծայ րա հե ղութ յուն նե րի։ Որ պես զի գո-
յութ յան պայ քա րում մար դու «ես»-ը, նե րա ռե-
լով գերբ նա կան հզոր ու ժե րը, չփ լուզ վի, ըստ 
Նժ դե հի, այն որ պես պատ վան դան պի տի ու-
նե նա իր ցե ղը, «ցե ղին «ես»–ը, «հա մաե սը»։ 
Ե թե մար դու թույլ խառն ված քի պատ ճա ռով 
այս եր կու «ես»-ե րը չեն կա րող հա մա տեղ վել, 
ա ռաջ է գա լիս ող բեր գութ յուն, իսկ ե թե ներ-
դաշ նակ վում են, ա պա կերտ վում է հե րո սը, 
գեր մար դը։ Նույն Նից շեի փի լի սո փա յութ յան 
«ծաղ կից» ո մանք մեղ վի պես մեղր են ստա-
ցել, ո մանք էլ օ ձի պես՝ թույն։ Օ րի նակ, Հիտ-
լերն իր աշ խար հա կա լա կան նկրտում նե րով 
մեծ վնաս հասց րեց թե իր ազ գին, թե հա մայն 
մարդ կու թյա նը։ Մինչ դեռ Նժ դեհն աշ խար-
հա կա լու թյու նը հա մա րում էր «հայ րե նիք նե-
րի թշնա մի»։ Ս պա րա պե տը գի տակ ցում է, 
որ հա յի պես փոք րա թիվ ազ գին ա զա տագր-
վե լու ազ նիվ գերխն դի րը լու ծե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ են «գեր մարդ», «մահ վան հետ 
կա տա կե լու ըն դու նակ զին վոր ներ»։ ՉԷ՞ որ 
Աստ ծո ար քա յութ յունն էլ նվաճ վում է մե ծա-
գույն ջան քե րով և շնոր հով։ Պա տա հա կան 
չէր. որ Ս պա րա պետն այդ քան հա մակ րում 

էր խի զախ սպար տա ցի նե րին։ 
Ազ գե րի մե ծա գույն թշնա մին, ըստ Նժ դե-

հի, նյու թա պաշտ ա ռաջ նորդն է։ Նա տգետ 
ղե կա վա րին հա մա րում է ա նեծք և պա-
տու հաս իր ժո ղովր դի հա մար։ Սր բութ յու նը 
կորց րած մար դն ի վեր ջո դառ նում է «շնա-
կան և մար դատ յաց», մինչ դեռ մա քուր մար-
մինն «ան սահ ման ու ժե րի ամ բար է»։ 

Ս պա րա պե տը բար բա րոս զո րա վար նե-
րին հա կադ րում է Մա կե դո նա ցուն, Նա պո-
լեո նին և կար ծում է, թե որ քան էլ դա ժան 
լի նի պա տե րազ մը, պետք չէ օգտ վել «դժոխ-
քից վերց րած զեն քե րից»։ Ս պա րա պե տը հա-
վա տա րիմ է մնում հայ ա զա տա մար տիկ նե-
րի վե հանձ նութ յա նը, ո րի մա սին աս վում է 
նաև «Խա նա սո րի ար շա վան քը» եր գում։ 

«... Մի վա խե նար, հան գիստ կե ցիր, 
 բա ջի ջան, 
Կա նանց եր բեք ձեռք տա լու չէ 
 վրեժխն դիր քա՜ջ ֆե տան... »։ 
Նժ դե հը հոր դո րում է սի րել գե ղե ցի կը և 

հե րո սա կա նը նույ նիսկ թշնա մի նե րի մեջ։ 
Այդ պի սին էր և Նա պո լեո նը։ 1809-ին պա-
շար ված Վիեն նա յի մա տույց նե րում վի րա-
վոր ված Ֆ րան սիա կան բա նա կի մար շալ 
ժան Լան նի վախ ճա նը, ո րը Նա պո լեո նի 
զի նա կիցն էր, զու գա դի պեց Յո զեֆ Հայդ նի 
մահ վա նը։ Խո րա պես վշտա ցած Նա պո լեո-
նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ուժ գտավ կար գադ-
րե լու ա պա հո վել Հայդ նի տան անվ տան-
գութ յու նը և պատ վով հու ղար կա վո րել իր 
ա խո յան, Ավստ րիա յի պան ծա լի զա վակ, դա-
սա կան ե րաժշ տութ յան հիմ նա դիր Հայդ նին։ 

Նժ դեհն ակ նա ծանք էր տա ծում Ռի խարդ 
Վագ նե րի հան դեպ։ Իսկ մյուս հան ճա րեղ 
գեր մա նա ցու մա սին Ս պա րա պե տը գրել է. 
«Իբ րև ա նոթ՝ վա ղուց է խոր տակ վել Բեթ հո-
վե նը, չկա նա, կան սա կայն, մնում են նրա 
ա կորդ ներն աստ վա ծա յին» (Ա սույթ ներ, էջ 
64)։ 

Ի րոք աստ վա ծա յին են «Հե րո սա կան սիմ-
ֆո նիա յի» սկիզբն ազ դա րա րող ա կորդները։ 
Այդպիսին են և մյուս ակորդները, նաև 
«էգմոնտ», «Լեոնորա 3», «Կորիոլան» նա-
խերգանքների և այլ գլուխգործոցների հա-
մա հնչյունները, որոնք արձագանքում են 
շիլլերյան համարձակ կոչը․ «In tiranos»` 
«Ընդ դեմ բռնակալների»։ 

Ան շուշտ, Նժ դե հին գե րում էր ոչ 
միայն ե րաժշ տութ յան գա դա փա-
րա կան հեն քը։ Օ րի նակ, այն որ էգ-
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մոն տն ա զա տագ րա կան պայ քա-
րի ա ռաջ նորդն էր, կամ հռո մեա ցի 
Կո րիո լա նը, որ նույն պես զո րա վար 

էր։ Ս պա րա պե տի ակ նա ծան քը ե րաժշ-
տութ յան նկատ մամբ ա ռա վել ևս ու շագ րավ 
է. ե թե նկա տի ու նե նանք, որ զո րա վար նե րի 
մի զգա լի մա սը ե րաժշ տութ յուն ա սե լով հաս-
կա նում է միայն ռազ մա կան թմբու կի «հո-
գե պա րար» ճար ճա տյու նը։ Ի դեպ, Վագ նե-
րի «Պար սի ֆալ» օ պե րա յում ար տա ցոլ ված 
գա ղա փար նե րից մե կը հա մա հունչ է Նժ դե հի 
այն պնդմա նը, թե միայն ազ նիվն է զո րա վար 
և ա նա պա կան մար մի նը մեծ ու ժի աղբ յուր է։ 
Ազ նիվ աս պետ Պար սի ֆալն էլ ան խո ցե լի էր, 
ու չա րի նե տե րը չէին դիպ չում նրան։ 

Ս պա րա պե տի պես բա նաս տեղ ծա կան 
հո գու տեր ան հա տին չէր կա րող չհափշ տա-
կել ե րաժշ տութ յունն ինք նին։ Նա ա սում էր. 
«ՄԵռց րեք մու զի կան ու պոե զիան. և մեր աշ-
խար հը կդառ նա խո զա նոց» (Ա սույթ ներ, էջ 
14)։ Այս տեղ Նժ դե հը կար ծես ձայ նակ ցում է 
Նից շեի հե տև յալ ա սույ թին՝ «Կ յանքն ա ռանց 
ե րաժշ տութ յան սխալ մունք կլի ներ»։ 

Ինչ պես և Նից շեն, նա չա փա զանց զգա-
յուն էր խոս քի նկատ մամբ և խիստ կա րևո-
րում էր խոս քի ար ժեքը։ Ըստ նրա, խոս քի 
բո ցա վառ ու ժի կա տա րե լա տիպ է Վար դան 
Սա մի կոն յա նի ճա ռը Ա վա րայ րի ճա կա տա-
մար տից ա ռաջ։ Մեկ այլ տեղ Նժ դե հը գրում 
է. «Խոս քը ին քը ղե կա վարն է», «Հաղ թե լու 
հա մար քիչ է խել քը, տա ղան դը, պետք է և 
զո րա վոր խոսք» (Ռ. Համ բար ձամ յան, նշվ. 
աշխ., էջ 58)։ Իսկ Նից շեն իր հայտ նի բա-
նաս տեղ ծու թյան մեջ գրում է. «...  Լավ աս-
ված խոս քը մե ռյալն էլ կլսի»։ 

Այ սօր, մո լեգ նող նյու թա պաշ տութ յան 
բևե ռա ցում նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ 
խոս քը խիստ ար ժեզրկ ված է թե՛ ամ բո-
խի, թե՛ քա ղա քա կան վեր նա խա վի կող մից, 
ա ռա վել ևս կա րոտ ենք Նժ դե հի բնո րո շած 
«հրե ղեն, վեհ խոս քի»։ Որ քան ար դիա կան 
են Ս պա րա պե տի խոս քե րը՝ «Ընդ հա նուր 
վտան գի ժա մա նակ միջ կու սակ ցա կան կռիւ-
նե րը ազ գաս պա նու թեան են հա ւա սար» 
(անդ, էջ 131)։ 

Մ տա վո րա կա նութ յա նը Նժ դե հը հա մա-
րում է ժո ղովր դի «ճա կա տագ րի դար բի նը»։ 
Նա զգու շաց նում է չկտրվել կրո նից, քան զի 
դա հա վա սա րա զոր է հո գևոր զար կե րա կը 
կտրե լուն. «Չ կա մշա կույթ ա ռանց կրո նա-
կա նու թեան զգա ցու մի։ Ցա մա քում են նրա 

ստեղ ծա գործ խան դի աղբ յուր նե րը, հենց 
որ դա դառ նում է նյու թա պաշ տիկ» (անդ, էջ 
39)։ Նժ դե հը կոչ է ա նում ե րի տա սար դութ յա-
նը՝ լի նել «բարձ րան պա տակ», իսկ վտան գի 
պա հին՝ հայ րե նի քի «կեն դա նի սու րը»։ Ար-
վես տա գետ նե րին հոր դո րում է հայ հնա գույն 
եր գե րում (մաս նա վո րա պես՝ Գող թան եր գե-
րում) մարմ նա վոր ված վեհ գա ղա փար նե րը 
վե րած նել, տա րա ծել և այդ ա ռա քե լութ յու նը 
հա մա րում է ոչ միայն ազ գա յին, այ լև «հա-
մա մարդ կա յին պար տա կա նութ յուն»։ Նժ-
դե հի պատ գամ նե րը մա սամբ ի րա գործ վել 
են։ Այ սօր հայ կա կան ար վես տի լա վա գույն 
դրսևո րում նե րը թևա ծում են աշ խար հով 
մեկ։ Ն կա տի ու նենք հատ կա պես Նժ դե հի 
հայ րե նա կից, Գող թան եր գիչ նե րի ժա ռան-
գորդ Ա րամ Խա չատր յա նի ե րաժշ տութ յու նը։ 

Խորհր դա վոր զու գա դի պութ յուն է այն. 
որ Ա. Խա չատր յա նի «Ս պար տակ» բա լե-
տի ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը տե ղի է ու նե ցել 
1956-ի դեկ տեմ բե րի 27-ին Լե նինգ րա դում։ 
Այն, կար ծես, նշա նա վո րել է Վ լա դի մի րի 
բան տում վախ ճան ված Գա րե գին Նժ դե հի 
մահ վան տա րե լի ցը։ Հայտ նի է, որ Նժ դե հը 
«ո գու մարդ» էր հա մա րում Ս պար տա կին, 
հա մե մա տում Վար դան Մա մի կոն յա նի հետ։ 
(Ի դեպ, Ա. Խա չատր յա նը խոս տո վա նել էր, 
թե ինչ պես է հաղ թա հա րել կո մու նիստ ղե-
կա վար նե րի ար գել քը, նա պար զա պես վկա-
յա կո չել է Կարլ Մարք սի դրա կան խոս քե րը 
Ս պար տա կի ապս տամ բութ յան մա սին)։ Հի-
րա վի, նժ դե հա կան ո գով է կերտ ված նաև Ա. 
Խա չատր յա նի 2-րդ սիմ ֆո նիան, Ջու թա կի 
կոն ցեր տը, ո րոնց ա կորդ նե րի հա մա զար կը, 
ինչ պես Ե րի քո վի շե փոր նե րը, այդ քան վա-
խեց նում էին բռնա կալ նե րին... 

Ս պա րա պե տի փա փագ նե րից էր հանգ չել 
Խուս տու փի լան ջին, մինչ դեռ մեծ նա հա տա-
կի մա սունք նե րը ոչ թե «հանգ չում» են, այլ 
վառ վում Գ րի գոր Լուսա վոր չի կան թե ղի պես։ 

Արդ յոք Ս պա րա պե տը կա րո՜ղ էր են-
թադ րել, որ 1942-ին գրած իր հե տև յալ խոս-
քե րն ա պա գա յում պի տի վե րա բե րեն հենց 
ի րեն. «Նա հա տա կը... լու սա վո րում է և ջեր-
մաց նում մեր անց նե լիք ճա նա պար հը։ Նա 
հա մախմ բում է մեր ու ժե րը... նրա ճա նա-
պար հով անց նո ղը դառ նում է թա գա վոր-ժո-
ղո վուրդ...»։
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Նժ դե հի կեր պա րը չէր կա րող իր ու րույն 
տե ղը չգրա վել հայ րե նիքն ու քա ջութ յու-
նը փա ռա բա նող ա շուղ նե րի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րում։ Որ քան էլ խորհր-
դա յին իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձել են 
Նժ դե հի անձն ու գոր ծը բա ցա սա կան 
լույ սով ներ կա յաց նել, միև նույն է՝ ժո ղո-
վուր դը հի շո ղութ յուն ու նի և շնոր հա կալ 
լի նել գի տի։ 
Նժ դե հին նվիր ված ա շու ղա կան ու ժո-
ղովր դա կան եր գե րի մա սին մեր պատ-
կե րա ցում ներն ամ բող ջաց նե լու հա մար 
զրու ցե ցինք ժո ղովր դա կան և ա շու ղա-
կան եր գե րի փա ռա հեղ կա տա րող, ՀՀ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ, ՀՀ վաս տա-
կա վոր ար տիստ, բա նա սի րա կան գի-
տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա-
յի պրո ֆե սոր, «Սա յաթ- Նո վա» մշա կու-
թա յին միութ յան ղե կա վար Թով մաս Պո-
ղոս յա նի հետ։ 

-Նախ՝ շնոր հա կալ ենք զրույ ցի 
հնա րա վո րութ յան հա մար, թե-
ման, որ ու զում ենք Ձեզ հետ 

քննար կել, քիչ ար ծարծ ված է: Դուք հայ 
հան րութ յա նը ծա նոթ եք ոչ միայն որ պես 
ժո ղովր դա կան և ա շու ղա կան եր գե րի կա-
տա րող, այլ նաև որ պես մի շարք մո ռաց ված 
կամ մո ռաց ման են թա կա եր գե րի փրկիչ, 
բա նա հա վաք: Ի՞նչ ու նենք մենք մեր եր գար-
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Թովմաս Պողոսյան. «Ունենք 
աշուղական երկու հրաշալի 
երգ՝ նվիրված Գարեգին 
Նժդեհին, որ ինքս տարիներ 
շարունակ կատարում եմ»

ՔԱՋ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ 
ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

Գիշեր ու ցերեկ, էլ դու քուն չունես, 
Քո իղձի մեջ մենք կռիվներ կենենք, 
Վայրենի քրդերուն բոցով վառեցիր, 
Քո ահով թուրքերուն երթիկ փակեցիր։ 

Ելի՛ր, դու մեր քաջ Նժդեհ, Նժդեհ դյուցազուն, 
Ելի՛ր, քո կամքով վեհ օգնիր հայերուն, 
Սասուն կարոտ է ձիուդ ոտներուն, 
Մշո դաշտերուն բերես վառ գարուն։ 

Գավառ չմնաց դու չարշավեցիր, 
Անթիվ անհամար թուրք կոտորեցիր, 
Մարտոյին ու Վարդանին Խնուս թողեցիր, 
Մեկ էլ քաջերուն դու քու հետ վերցրիր։ 

Հերոս ծնվեցիր, անվախ կռվեցիր, 
Անհաղթ մնացիր, հերոս զոհվեցիր, 
Աստված կը կանչիմ, Նժդեհ, Նժդեհ Գարեգին, 
Առնիս հարություն օգնիս հայերին:

ՔԱՋ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

վես տում, մեր ե րաժշ տա կան գան ձա րա նում 
Գա րե գին Նժ դե հին նվիր ված։ 

– Ու րեմն՝ ա ռա ջին եր գի մասին․ տա րի-
ներ ա ռաջ՝ 1987 թվա կա նին, ես ձայ նագ րել 
եմ Հայ րիկ Ղա զար յա նին, ով 20-րդ դա րի 
նշա նա վոր ա շուղ նե րից է, ում ար վեստն ան-
սահ ման բարձր եմ հա մա րում այ սօր նույն-
պես: Նա «Մ շո աղ ջի կ» հայտ նի եր գի կա տա-
րողն է, բայց ա ռա վել կա րևոր է Գա րե գին 
Նժ դե հին նվիր ված եր գը, ո րը կա տա րել եմ 
ան մի ջա պես ձայ նագ րե լուց հե տո և կա տա-
րում եմ մինչ այ սօր։ 

Երկ րորդ եր գը մի քա նի տա րի անց գրել է 
մեր օ րե րի ա շուղ Ռազ մա րը. եր գը կոչ վում է 
«Գա րե գին Նժ դե հ», այդ եր գը նույն պես տա-
րի ներ շա րու նակ կա տա րել եմ։ 

– Պա րոն Պո ղոս յան, արդ յո՞ք դրանք ամ-
բողջն են ա շու ղա կան, ժո ղովր դա կան եր-
գար վես տում, թե՞ կան եր գեր, ո րոնք մո ռա-
ցութ յան են մատն վել։ 

– Ան շուշտ, մենք ու նենք ժո ղովր դա կան 
եր գեր, բայց ա շու ղա կան, իմ ի մա նա լով, այդ 
եր կուսն են։ 

– Դուք 1992 թ․ «Սա յաթ- Նո վա» ան-
սամբլն եք հիմ նադ րել․ հա մույ թի եր գա ցան-
կում Նժ դե հին նվիր ված եր գեր առ կա՞ են։ 

– Չեմ հիմ նադ րել, ես վե րա կանգ նել եմ 
«Սա յաթ- Նո վա» ա շու ղա կան եր գի պե տա-
կան վաս տա կա վոր ան սամբ լը, ո րը հիմ-

րը չէր կա րող իր ու րույն
ել հայ րե նիքն ու քա ջութ յու-

ա բա նող ա շուղ նե րի ստեղ ծա-
թ յուն նե րում։ Որ քան էլ խորհր-
իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձել են 

հի անձն ու գոր ծը բա ցա սա կան 
ով ներ կա յաց նել, միև նույն է՝ ժո ղո-
ր դը հի շո ղութ յուն ու նի և
ել գի տի։ 
դե հին նվիր ված ա շու ղա կ
վր դա կան եր գե րի մա սին մ
ա ցում ներն ամ բող ջաց նե լո
ցե ցինք ժո ղովր դա կան և ա
եր գե րի փա ռա հեղ կա տա ր
ր դա կան ար տիստ, ՀՀ վա
ար տիստ, բա նա սի րա կան

րի թեկ նա ծու, Կո մի տ
կան կոն սեր վա տո րի

յ մշա կո
թա յին միութ յան ղե կա վար Թով մաս Պո-
ղոս յա նի

Նախ՝ շնոր հա կալ ենք զրույ ցի 
թե-
տ 

ա-
քե րը 
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նաև Ա. 

Ջու թա կի 
 մա զար կը, 

այդ քան վա-

րից էր հանգ չել 
մեծ նա հա տա-

անգ չում» են, այլ 
չի կան թե ղի պես
կա րո՜ղ էր ե
իր հե տև յալ խ
վե րա բե րեն 
ա վո րում է և
ճա նա պար հը
ե րը... նրա 
մ է թա գա վ

ԹԱՅԻՆ ՀԱ
ԱՅ ԱՐՎԵ

2005 Թ

ն 
ե-
րը 
նը 
ա-
ժ-
վել 
յն 
ով 
ի 
-

Թովմա
աշուղա
երգ՝ նվիր
Նժդեհին,
շարունակ 

Ջ ԳԱՐԵ
ՇԱՏԱԿԻ

եր ու ցեր
իղձի մե

այրենի ք
Քո ահով

Ելի՛ր
Ել

Ա
Մ
Մե

Հերո
Անհա
Աստվա
ռնիս 

ԵՀԻ

սամ
կում Ն

– Չե
«Սա յաթ- Ն
կան վաս 

թ կ
: Ի՞նչ ու նենք մեն

ՔԱՋ ԳԱՐԵԳ

35ՇԱԲԱԹ 
25 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.   3



նադր վել է 1927 թ․ հռ չա կա վոր եր գիչ Շա րա 
Տալ յա նի կող մից։ Ան սամբ լը 1942 թվա կա-
նից՝ 30 տա րի ղե կա վա րել է ժո ղովր դա կան 
ար տիստ Վա ղար շակ Սա հակ յա նը։ Եր գա-
ցան կում իմ նշած եր կու եր գերն են նաև, 
ո րոնք ես ան ձամբ եմ կա տա րում, եր կուսն էլ 
փա ռա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն են։ 

– Նժ դե հին նվիր ված եր գե րի հա վաք ման, 
հան րայ նաց ման ուղ ղութ յամբ, Ձեր կար ծի-
քով, հայ հան րութ յու նը, մտա վո րա կա նութ-
յու նը, ե րաժշ տա կան հան րույթն արդ յո՞ք 
ա նե լիք չու նի։ 

– Մենք այն քա՜ն շատ ա նե լիք ու նենք. 
չգի տեմ, թե ո րը թվար կեմ։ Մենք այ սօր հրա-
տա րա կում ենք «Գան ձա րան հայ ա շու ղա-
կան եր գե րի», ո րը պետք է ու նե նա 20 հա-
տոր: Հի մա տպա րա նում է 10-րդ հա տո րը, 
հրա տա րա կութ յան հա մար պատ րաս տել եմ 
11-րդ  և 12-րդ հա տոր նե րը: Ի դեպ, 11-րդ հա-
տո րը Հայ րիկ Ղա զար յա նին է նվիր ված։ Իմ 
նշած եր գերն էլ մտնում են այդ հա տոր նե րի 
մեջ, դրանք հայ եր գի գան ձեր են՝ նվիր ված 
ա մե նա մեծ հա յոր դի նե րից մե կին՝ Գա րե գին 
Նժ դե հին։ 

– Կա րո՞ղ ենք ար ձա նագ րել, որ եր գե րի 
թե մա տի կան Նժ դե հի փա ռա բա նումն է։ 

– Միան շա նակ ա յո, բայց ինչ քան էլ փա-

ռա բա նենք Նժ դե հին, քիչ է, նա ան սահ ման 
մեծ է, ես նրան դա սում եմ Մես րոպ Մաշ տո-
ցի, Նա րե կա ցու և մյուս մե ծե րի կող քին։ 

– Ինչ պե՞ս բա ցատ րել, որ, ա սենք, Անդ-
րա նի կին նվիր ված բազ մա թիվ եր գեր կան, 
նույ նիսկ խորհր դա յին տա րի նե րին հո րին-
ված ու հնչած, իսկ Նժ դե հի մա սին հա մե մա-
տա բար քիչ են։ 

– Իմ կար ծի քով՝ ան բա ցատ րե լի է, բայց 
չպետք է մո ռա նալ Նժ դե հի և խորհր դա-
յին  պե տութ յան հա րա բե րութ յուն նե րը: Այդ 
տա րի նե րի իշ խա նութ յուն ներն ա մեն ինչ 
ա րե ցին՝ Նժ դե հին մո ռա ցութ յան մատ նե լու 
հա մար. դա բո լոր հար ցե րի պա տաս խա նը 
տա լիս է։ 

– Ի՞նչ կա վե լաց նեիք մեր զրույ ցին։ 
– Վերս տին հիաց մունքս եմ ար տա հայ-

տում Հայ րիկ Ղա զար յա նի և ա շուղ Ռազ մա-
րի եր գե րի ա ռի թով, բայց Գա րե գին Նժ դե հի 
տե ղը (ես ա սա ցի, թե նրան ում կող քին եմ 
դա սում) ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րում ա վե լի մեծ պի տի լի նի։ Ե րաժշ-
տա կան աշ խար հում Գա րե գին Նժ դե հի 
մտա ծո ղութ յան կրողն է Ջի վա նին կամ՝ Նժ-
դե հը Ջի վա նու գա ղա փար նե րը հան ճա րեղ 
կեր պով վե րար տադ րողն է։ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

Թովմաս Պողոսյան. «Ունենք աշուղական 
երկու հրաշալի երգ՝ նվիրված Գարեգին 
Նժդեհին, որ ինքս տարիներ շարունակ 
կատարում եմ»
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Բացառիկ միտք, տիտան
Բացառիկ միտք տիտան, հանճար, 
 ճարտասան, 
Չի մոռացվի երբեք գործդ՝ Գարեգին, 
Համոզմունքիդ ապառաժված, անսասան, 
Լույսի ուղու ճամփորդ անթեք, Գարեգին:

Լամ, թե խնդամ, եթե գտնեմ աճյունդ, 
Շիրիմդ ուր է, որտեղ հասավ նինջ քունդ, 

Սրբասուրբ են ողջ գործերդ, անունդ, 
Ինչպես թվեմ, ասեմ մեկ - մեկ, Գարեգին:

Երգիչ Հայրիկ, թուրքից զատվեց 
 մեր շունչը, 
Խմեց մեր արյունը, լիզեց յուր դունչը, 
Թե Սյունիքից չլսվեր քո մռունչը, 
Չեր լինի հայ, այն էլ գեթ մեկ, Գարեգին:

«Պատառիկներ 
օրագրից». հիշում է 
Կարեն Սմբատյանը

Ա  րամ Խա չատր յա նի հռչա կա վոր 
2-րդ սիմ ֆո նիա յի մա սին ա ռա ջին 
ան գամ լսե ցի 1964-ի աշ նա նը, երբ 

Հայ կազ Խա չատր յա նի  (Ազ գա յին  միաց-
յալ  կու սակ ցութ յան  հիմ նա դիր-«Դ. Ֆ. ») ու 
Վար դան Վար դան յա նի հետ մեր գե ղար վես-
տա-կոնստ րուկ տո րա կան բյու րո յի կող մից 
գոր ծուղ վել էինք Մոսկ վա ապ րան քա նի շե րի 
ու փա թե թա վոր ման-ձևա վոր ման գոր ծը ու-

սում նա սի րե լու հա մար։ Ապ րում էինք հյու-
րա նո ցում։ Այն տեղ ի մա ցանք, որ Վար դան 
Վար դան յա նը անձ նա պես մտե րիմ ծա նո-
թութ յուն ու նի հան ճա րեղ կոմ պո զի տո րի 
հետ և ն րա ար վես տի ա մե նա ջերմ երկր-
պա գու նե րից է։ Որ պես ա պա ցույց նա մեր 
ներ կա յութ յամբ զան գա հա րեց Ա րամ 
Խա չատր յա նին, ու պայ մա նա վոր վե-
ցին հան դի պել ա ռա ջի կա կի րա կի։ 

Ա  րամ  Խա չատր յա նը գրել է 
ե րաժշ տութ յուն 25 կի նո-
ֆիլ մի հա մար:  Նա մեծ հե-

տաքրք րութ յուն է տա ծել կի նոե-
րաժշ տութ յան հան դեպ, հատ կա պես 
30-40-ա կան թվա կան նե րին՝ հիա նա-
լի ի մա նա լով վեր ջի նիս յու րա հատ-
կութ յուն նե րը և  հաս կա նա լով ֆիլ մի 
գա ղա փա րի բա ցա հայտ ման հար-
ցում ե րաժշ տութ յան ու նե ցած մեծ 
դերն ու նշա նա կութ յու նը:

 Հայտ նի ռե ժի սոր  Հա մո 
 Բեկ նա զար յա նի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան արդ յուն քում ծնվել է եր կու 
հիա նա լի ֆիլ մե րի՝ «Պե պո»-ի (1935թ., 
ըստ  Գաբ րիել  Սուն դուկ յա նի պիե սի) 
և  պատ մահե ղա փո խա կան «Զան-
գե զուր»-ի (1938թ. ) հա մար գրված 
ե րաժշ տութ յու նը:  Վեր ջին ներս ազ-
գա յին ա ռա ջին հնչուն 
ֆիլ մերն են:
Չ նա յած կի նոե-
րաժշ տութ յան 
ո  լ ո ր  տ ո ւ մ 
«Պ ե  պո » - ն 

Կի
նո
եր
ա
ժշ
տ
ու
թ
յո
ւն  Խա չատր յա նի դեբ յուտն էր, այն նշա նա կա-

լի տեղ զբա ղեց րեց հայ կի նո յի պատ մութ յան 
մեջ: Անդր կով կա սում մեծ ճա նա չում գտավ 
և  սեր վա յե լեց ֆիլ մի հիմ նա կան հե րո սի՝ 
 Պե պո յի եր գը՝ ձեռք բե րե լով ժո ղովր դա կան 
եր գի նշա նա կութ յուն:

«Զան գե զուր»-ում  Խա չատր յա նը հան-
դես ե կավ որ պես սիմ ֆո նիկ կի նոե րաժշ-
տութ յան վար պետ:  Ֆիլ մի հայտ նի ե րաժշ-
տա կան հա մար նե րից է «Զան գե զուր յան 
քայ լեր գը»: «Զան գե զուր»-ի ե րաժշ տութ-
յան ո րոշ սկզբունք ներ ի րենց զար գա ցու մը 
ստա ցան  Ջու թա կի կոն ցեր տում, «Ս պար-
տակ» բա լե տում, այլ ֆիլ մե րի հա մար գրված 
ե րաժշ տութ յան մեջ:

«Պե պո» և «Զան գե զուր» ֆիլ մե-
րի ե րաժշ տութ յան հա մար 1938թ. 
 Խա չատր յա նն ար ժա նա ցավ  Հա յաս տա նի 
ար վես տի վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:
 Սա կայն, կի նոե րաժշ տութ յան հան դեպ տա-
ծած հե տաքրք րութ յու նը չի սահ մա նա-
փակ վել ազ գա յին նեղ շրջա նա կով... 
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Սյունյաց արծիվ
(Գարեգին Նժդեհի հիշատակին)

Խուստուփ սարին էլի ամպեր են սև-մութ, 
Նորից խորշակներ են և մահվան կարկուտ, 
Գնդակներ են սուրում ու պայթում արկեր, 
Եվ մեզ պաշարել են թշնամյաց զորքեր:

Կրկ. 
Զարկի՛ր, Նժդեհ, զարկիր, մեր հոգու 
ասպետ, 
Տար մեզ դեպի լույսը մեր քաջ սպարապետ, 
Զարկի՛ր Նժդեհ, զարկի՛ր, ազգի 
պահապան, 

Մեզ է հասել հիմա զարկդ սրբազան:

Հաստատուն ենք կանգնած մայր հողի վրա, 
Նենգավոր դավերից մենք չենք երերա, 
Ամեն կողմից հայոց տղերքն են եկել, 
Ուխտել են կռվելով՝ հայրենին փրկել:

Կրկ. 
Փոթորկվում է մեր մեջ արյունը նախնյաց, 
Սխրանքի է կոչում երկինքը փառաց, 
Խուստուփ սարի ոգին իր գիրկն է կանչում, 
Կոռնիձորից ճերմակ արծիվն է թռչում:

Կրկ. 

Քաջ Նժդեհ
Հայ քաջորդիներ մի պահ կանգ առեք
Այստեղ զորավոր Խուստուփի լանջին, 
Մահացու գնդակ ու շեփոր դառեք. 
Ձեր նախնյաց կանչին միշտ հավատարիմ:

Կրկ. Երդվենք, որ լինենք մեկտեղ միասին, 
Կյանքով նվաճենք ամեն մի բարձունք
Մտածենք շուտով մեր վաղվա մասին
Ազգովի կռվենք, էլ պետք չէ արցունք:

Մեր ցեղի սիրտը Նժդեհն է արի. 
Նա որ բազուկն էր Հայոց հաղթական, 
Նա որ ելել էր անհաշտ պայքարի, 
Նա որ մեր հոգին դարձրեց մարտական:

Կրկ. Երդվենք, որ լինենք մեկտեղ 
միասին…
Երդվենք Նժդեհի անունով խիզախ, 
Ազգովի դառնանք մի կրակ ու բոց. 
Խուստուփ կազատենք քո լանջը 
լայնարձակ. 
Սա է մեր ուխտը հաղթանակ հայոց:

Կրկ. Երդվենք, որ լինենք մեկտեղ 
միասին…

ՆԵՐՍԻԿ ԻՍՊԻՐՅԱՆ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ԵՐԳԸ
Արազի ափին, ծնված ընկեր, 
էն Արազին մենք մատաղ, 
Մութ բանտերում տանջված ընկեր, 
Սուրբ տանջանքիդ մենք մատաղ։ 
 
Հուռա՛-հուռա՜, հուռա՛-հուռա՜, 
Քաջ Նժդեհի սուրը շողշողա։ 
 
Ցար վախեցավ, քեզ աքսորեց
Իր աշխարհեն շատ հեռուն, 
Բարով եկար, սրով եկար, 
Նոր իդեալներ բերիր դու մեզ:
 
Արյան դաշտում, կռվի դաշտում, 
Սուրդ շողաց, քա՛ջ Նժդեհ, 
Հուռա՛, առա՜ջ, դու գոչեցիր, 
Կուրծքդ խաչով զարդարեցիր։ 
 
Չենք մոռանա Հայկասարը, 
Ուր զոհվեցին ութ զինվոր, 
Չենք մոռանա, մեր զորավար, 
Պիտի հիշենք դարեդար։ 

ԽՈՍՔԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
ԱՇՈՒՂ ԳԵՎՈՐԳԻ

Որսկան ախպեր
Խոսք՝ Ավետիք Իսահակյան
Երաժշտություն՝ Հայկական 
ժողովրդական

— «Որսկան ախպեր, սարեն կուգաս, 
Սարի մարալ կփնտրես, 
Ասա, յարաբ դուն չտեսա՞ր
Իմ մարալս, իմ բալես։ 

Դարդի ձեռքին սարերն ընկավ, 
Իմ արևս, իմ բալես, 
Գլուխն առավ, քարերն ընկավ
Իմ ծաղիկս, իմ լալես»... 

— «Տեսա, քուրիկ, նխշուն բալեդ
Կարմիր-կանաչ է կապեր, 
Սիրած յարի համբուրի տեղ
Սրտին վարդեր են ծլեր»։ 

— «Որսկան ախպեր, ասա, յարաբ
Ո՞վ է հարսը իմ բալիս, 
Ո՞վ է գրկում չոր գլուխը
Իմ մարալիս, իմ լալիս»։ 

— «Տեսա, քուրիկ, դարդոտ բալեդ
Քարն է դրեր բարձի տեղ, 
Անուշ քնով տաք գնդակն է
Կրծքում գրկեր յարի տեղ։ 

Սարի մարմանդ հովն է շոյում
Ճակտի փունջը մարալիդ, 
Ծաղիկներն են վրան սգում, 
Ազիդ բալիդ, խեղճ լալիդ»... 

Ցա վոք, հենց այդ օ րը ես կար ևոր 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ու նեի։ 
Հա ջորդ օրն ա ռա վոտ յան Հայ-

կազն ու Վար դա նը խան դա վա ռութ յամբ 
էին պատ մում ի րենց զար մա նա լի հան դիպ-
ման մա սին, սա կայն նրանց բերկ րան քի 
իս կա կան շար ժա ռի թը սո վո րա կան չէր… 
Պատ մե ցին, որ Ա րամ Խա չատր յա նի հան-
ճա րեղ 2-րդ սիմ ֆո նիան, որ ստեղծ վել է երկ-
րորդ աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, մեծ 
կոմ պո զի տո րը ձո նել է Գա րե գին Նժ դե հին, 
և  այդ բա նը տղա նե րին ա սել է ին քը՝ որ պես 
մե ծա գույն գաղտ նիք, մի քիչ գի նով ցած ու 
ար ցունքն աչ քե րին։ Ա սել է նաև, որ «Որս-
կան-ախ պեր» ժո ղեր գի մե ղե դին այդ սիմ ֆո-
նիա յում պատ կե րում է Գա րե գին Նժ դե հին ու 
նրա աս տան դա կան կյան քը։ Չէ՞ որ նրանք 
հար ևան գյու ղա ցի ներ են ե ղել Նա խիջ ևա-
նում։ Հ նա րա վոր է, որ Նժ դե հը՝ 15-16 տա-
րով մեծ լի նե լով Ա րա մից, ե ղել է նրա կուռ քը։ 
Սա կայն մինչ այդ Հայ կազ Խա չատր յա նը, 
որ ան բար յացա կամորեն էր տրա մադր ված 
մեծ կոմ պո զի տո րի ան ձի նկատ մամբ, որ-
պես «ռու սա ցած», իր «հայ րե նի քը մո ռա ցած 
մարդ» և  այլն, այդ նշա նա վոր հան դի պու մից 
հե տո դար ձավ նրա թունդ երկր պա գուն, մա-
նա վանդ Նժ դե հի դեպքում, երբ ամ բողջ հայ 

ժո ղո վուրդն այն ժա մա նակ պատ րաստ վում 
էր նշե լու մեծ ե ղեռ նի 50-ամ յա կը… Ու ա մեն 
մի հայ մարդ, երբ և  որ տեղ էլ լի ներ, աշ խա-
տում էր իր լու ման ներդ նել մեկ մի լիոն ու կես 
նա հա տակ նե րի հի շա տա կը պայ ծա ռաց-
նե լու հա մար։ Մո տե նում էր 1965 թվա կա նի 
ապ րի լի 24-ը։ 

* * *
Հե տա գա յում, 1990-ա կան նե րի սկզբնե-

րին, երբ ար դեն չկա յին ոչ Հայ կազ Խա-
չատր յա նը, ոչ էլ Վար դան Վար դան յա նը, ես 
ա ռի թը չկորց րի Ա րամ Խա չատր յա նի 2-րդ 
սիմ ֆո նիա յի մա սին, որ պես Մեծն Նժ դե հին 
նվիր ված ե րաժշ տա կան վիթ խա րի կտա վի` 
պատ մել մաեստ րո Ճգ նա վոր յա նին. ստա ցա 
միան գա մայն սառն ու ան հո գի պա տաս-
խան. 

– Դո կու մենտ ու նե՞ք…
– Ի՞նչ դո կու մենտ, - ա սա ցի, - երբ Գա րե-

գին Նժ դե հի ա նունն իսկ հի շա տա կե լը դիտ-
վում էր որ պես լուրջ հա կա պե տա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն` իր բո լոր հետ ևանք նե րով…

– Ոչն չով օգ նել չեմ կա րող, - կարճ կտրեց 
Ճգ նա վոր յանը, ու դրա նով հար ցը փակ վեց։ 

Դ րա նից ո րոշ ժա մա նակ անց նույն հար-
ցով դի մե ցի իմ բա րե կամ, ան վա նի կոմ պո-
զի տոր Էդ վարդ Միր զո յա նին և ս տա ցա գրե-

Ինքնավար Սյունիքի 
քայլերգը

Մեր սարերն անառիկ և հպարտ, 
Մեր որդիք կորովի և անպարտ. 
Խոր ձորեր Սյունիքի ահավոր, 
Շիրիմ են թշնամու դարավոր։ 

Թշնամին հազարով միշտ մեր դէմ, 
Կուրծք կրծքի մենք կանգնած նրա դէմ, 
Չենք դողում, չենք սարսում մենք մահից, 
Մեր մահը թեթև թիթեռի թևից։ 

Ինքնավար Սյունիքին ցանկանք, 
Միշտ լինել թշնամու սպառնանք, 
Շատ ապրի մեզ համար այսուհետ, 
Քաջ հերոս Նժդեհ սպարապետ։ 

Տիգրան Ներսեսի 
Սազանդարյան 

Բանաստեղծ, մանկավարժ, ազ գա-
յին-հասարակական գործիչ։ Տա թևիկ 
Սազանդարյանի հայրը։
Ծնվել է 1881 թ., Գորիսի շրջանի Խն-
ձորեսկ գյուղում: 1903-ին ա վար տել 
է Գևորգյան ճեմարանը: Զբաղ վել է 
մանկավարժական գոր ծու նե ությամբ, 
մասնավորապես դա սա վան դել է 
Տաթև գյուղում և Գորիսի հայ կա կան 
դպրոցում։ Հարել է դաշ նակ ցական կուսակցությանը, 1919-21 թթ. 
եղել է Գորիսի ազգային խորհրդի անդամ։ Հեղինակել է «Ին քնա վար 
Սյունիքի քայլերգը» բանաստեղծությունը, որը դարձել է Լեռ նա հա-
յաստանի օրհներգը, կազմել, խմբագրել և Գորիսի «Սասուն» տպա րա-
նում հրատարակել է «Նոր քնար» երգարան ժողովածուն (1921)։ 
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թե նույն, բայց բա րե հո գի պա տաս խա նը։ 
Ա հա վա սիկ վեր ջերս Ար ցա խի ՀՅԴ կենտ-

կո մի պաշ տո նա թերթ «Ա պա ռաժ»-ում կար-
դում եմ Գա րե գին Ղա զար յա նի «Բաց նա մակ 
Հա յոց աշ խար հի հոգ ևոր ու աշ խար հիկ իշ-
խա նութ յուն նե րին» ան տիպ գրքից մի հատ-
ված։ 

Պարզ վում է՝ Գա րե գին Նժ դե հի ա նու նն 
ի րենց ժա մա նա կին չեն տվել (գու ցե չեն հա-
մար ձակ վել տալ) մեր դա սա կան նե րը` Հովհ. 
Թու ման յա նը, Ե. Չա րեն ցը, Ավ. Ի սա հակ յա նը, 
Դ. Դե միրճ յա նը, Պ. Ս ևա կը, Հովհ. Շի րա զը։ 

…Ան մեկ նե լի է ու ան բա ցատ րե լի։ Մինչ-
դեռ բա վա կան է հի շել ստա լին յան բռնութ-
յուն նե րի տա րի նե րին ստեղծ ված «Զան-
գե զուր» կի նոն կա րի հայտ նի «Ե լեք քա ջեր 

հայ կա զուն» եր գի մե ղե դին։ Դա Գա րե գին 
Նժ դե հի ստեղ ծած ան կախ Լեռ նա հա յաս տա-
նի օրհ ներգ-քայ լերգն է, որ Ա րամ Խա չատր-
յանն օգ տա գոր ծել է այդ կի նոն կա րում, և  ո րի 
հե ղի նա կը սյու նե ցի Տիգ րան Սա զան դար-
յանն է` հայտ նի երգ չու հի Տաթ ևիկ Սա զան-
դար յա նի հայ րը։ 

1980-ա կան նե րի վեր ջե րին մի հոդ ված 
գրե ցի Գա րե գին Նժ դե հի մա սին «Գա րուն» 
ամ սագ րի հա մար, ո րի խմբա գի րը` Մե րու-
ժան Տեր- Գու լան յա նը, ոգ ևո րութ յամբ պատ-
րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց տպագ րել իմ 
հոդ վա ծը, բայց հա մե նայն դեպս տեղ յակ 
պա հեց ՀՀ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու-
ղար Սու րեն Հա րութ յուն յա նին, որը, ի մեծ 
պա տիվ ի րեն, թույլ տվեց ա ռա ջին ան գամ 

խորհր դա հայ մա մու լում տպագ րել Գա րե գին 
Նժ դե հի մա սին հոդ վա ծը կրճա տում նե րով, 
միայն թե այն ան վա նե լով «Նա մակ ըն թեր-
ցո ղից…»։ 

Ան կաս կած, ԽՍՀՄ օր հա սի ժա մա նակ-
նե րում դա մեծ հա մար ձա կութ յուն էր թե՛ 
ՀՀ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի, թե՛ 
«Գա րուն»-ի խմբագ րի հա մար։ Հոդ վա ծիս 
կամ «նա մա կիս» տպագ րութ յու նից հե տո 
ա ռա ջին նե րից մե կը, որ շնոր հա վո րեց ինձ 
այդ պա հին՝ «Գա րուն»-ի խմբագ րութ յու նում 
գտնվող բարձ րա հա սակ, սև մո րու քով ու 
թախ ծոտ աչ քե րով տա կա վին ե րի տա սարդ 
Վազ գեն Սարգս յանն էր, մեր ա պա գա սպա-
րա պե տը։ 
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ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ 
ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Հոգնեց քո հոգին պատյանից, 
Հառնեց քո հոգին դեպ երկինք, 
Այս փակ աշխարհից դու հոգնած
Հեռացար մեզանից:

Կրկներգ
Առնական կյանքի հուշեր թողիր, 
Ժայռերին հոգի տվիր, 
Տղերքի կողքին խրոխտ կանգնեցիր, 
Մեր հպարտ Գարեգին:

Ամբողջ հոգով սիրուն տրված, 
Ազգիդ, հայրենիքին տրված, 
Սուրբ խաչը հոգուդ մեջ պահած, 
Անցար հաղթանակած:

Կրկներգ
Առնական կյանքի հուշեր թողիր, 
Ժայռերին հոգի տվիր, 
Տղերքի կողքին խրոխտ կանգնեցիր, 
Մեր հպարտ Գարեգին:

ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

ՍՊԱՐԱՊԵՏԻ 
ՍԻՐԵԼԻ ԵՐԳԸ
Պատմում է Գարեգին Նժդեհի զինվորի դուստրը

Ժա մա նա կա կից նե րը վկա յում են, որ 
Գա րե գին Նժ դե հը ե ղել է ոչ միայն ռազ-
մար վես տի հրա շա լի գի տակ, խո հուն 
ի մաս տա սեր ու ազ գա յին մտա ծող, այլև 
ու նե ցել է հռե տո րա կան, նաև բե մա կան 
և գ րա կան բնա տուր մեծ ձիրք։ 

Ա ն վա նի գրող, լու սա հո գի Վալ տեր 
Ա րամ յա նը պատ մում էր, որ Նժ դե հը, 
Թիֆ լի սում ու սա նե լու տա րի նե րին, 

խա ղա ցել է Ա բե ղա յի դե րը Լ ևոն Շան թի «Հին 
աստ ված ներ» դրա մա յի բե մադ րու թյան մեջ։ 
Իսկ Ե ղի շե Չա րեն ցի ան վան գրա կա նութ յան 
և  ար վես տի թան գա րա նում պահ պան վում 
է Գա րե գին Դար դու նի ստո րա գրութ յամբ 
մի ձե ռա գիր փաս տա թուղթ, որ տեղ տեղ են 
գտել Նժ դե հի ե րի տա սարդ տա րի նե րի գրա-
կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը (ար ձակ բա-
նաս տեղ ծութ յուն ներ և «Հով վի սե րը» պոե-
մը)։ 

Մեր ձա վոր նե րի վկա յութ յամբ՝ զո րա վա-
րը շատ է սի րել հայ կա կան ժո ղովր դա կան, 
հատ կա պես հայ րե նա սի րա կան եր գեր, ոչ 
միայն ունկնդ րել, այլև եր գել է իր առ նա կան, 
հնչեղ ձայ նով։ Ար խի վա յին մի վա վե րա թուղթ 

վկա յում է, որ 1908 թվա կա նի ամ ռա նը, երբ 
Նժ դե հը Բուլ ղա րիա յից հայ րե նիք է գա լիս, եղ-
բոր՝ ման կա վարժ Լևոն Տեր- Հա րութ յուն յա նի 
բա ցա կա յութ յան ժա մա նակ մեկ շա բաթ նրա 
փո խա րեն վա րում է Ջու ղա յի դպրո ցի դա-
սե րը և  ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում հայ-
րե նա սի րա կան եր գեր, մաս նա վո րա պես՝ 
բուլ ղա րա կան «ժի վե տո ժի վե տամ նա Բալ-
կա նախ» եր գը։ 

Գա րե գին Նժ դե հի եր գա սի րութ յան վե-
րա բեր յալ հու շեր է պատ մում նաև հայ րե նա-
դարձ բուլ ղա րա հայ, եր ևա նաբ նակ Ար փի նե 
Շա հին յա նը։ Ն րա հայ րը՝ Ե ղի շեն, լի նե լով 
Ս պա րա պե տի զին վո րը, 1921 թվա կա նին 
Նժ դե հի զի նա կից նե րի հետ Պարս կաս տա-
նով Բուլ ղա րիա է տե ղա փոխ վել, իսկ ին քը և 
մայ րը, ստա լին յան հա լա ծանք նե րից հրաշ-
քով փրկվե լով, հե տա գա յում կա րո ղա ցել են 
Բուլ ղա րիա մեկ նել։ 

1938 թվա կա նի հու նի սի 12-ին, ժա մը 
10-ին մորս հետ գնաց քով Սո ֆիա հա սանք։ 
Կա յա րա նում մեզ ե րեք տղա մարդ էր սպա-
սում։ «Մայ րի՜կ, նրան ցից ո՞րն է իմ հայ-
րը», — գ նաց քի լու սա մու տից դուրս նա յե լով՝ 
հարց րի ես։ «Ոչ մե կը, — պա տաս խա նեց 
մայրս, — ն րանք հորդ բա րե կամ ներն են՝ 
ազ գա յին մեծ գոր ծիչ ներ Գա րե գին Նժ դե հը, 
Հայկ Ա սատր յա նը, Սե թո Ջա լալ յա նը»։ Դի մա-
վո րող նե րը ժպտա լով մեզ մո տե ցան, Նժ դե հը 
համ բու րեց ինձ ու մայ րի կիս, մեզ ան վա նեց 
«Հայ րե նի քից ե կած ա ղավ նի ներ», ա պա 
հայտ նեց, որ չնա յած հայրս շտա պում է մեզ 
շու տով իր մոտ՝ Ռուս չուկ քա ղա քում տես նել, 
մենք դեռևս մի շա բաթ իր հյուրն ենք լի նե լու։ 

Արաքսի արտասուքը
Խոսք: Ռափայել Պատկանյան
Երաժշտություն: Պ․ Աֆրիկյան

Մայր Արաքսի ափերով
Քայլամոլոր գնում եմ, 
Հին-հին դարուց հիշատակ
Ալյաց մեջը պտրում եմ։ 

 Բայց նոքա միշտ հեղհեղուկ, 
 Պղտոր ջրով եզերքին
 Դարիվ-դարիվ խփելով, 
 Փախչում էին լալագին։ 

— Արաքս, ինչո՞ւ ձկանց հետ
Պար չես բռնում մանկական, 
Դու դեռ ծովը չհասած՝
Սգավո՞ր ես ինձ նման։ 

 Ինչո՞ւ արցունք ցայտում են
 Քու սեգ, հպարտ աչերից, 
 Ինչո՞ւ արագ փախչում ես
 Այդ հարազատ ափերից։ 

Մի՛ պղտորի հատակդ, 
Հանդարտ հոսե խայտալով, 
Մանկությունը քո կարճ է, 
Շուտ կհասնես դեպի ծով։ 

 Վարդի թփեր թող բսնին
 Քու հյուրընկալ ափի մոտ, 
 Սոխակները նոցա մեջ
 Երգեն մինչև առավոտ։ 

Օտա՜ր, ամայի՜ 
ճամփեքի վրա

Օտա՜ր, ամայի՜ ճամփեքի վրա
Իմ քարավանըս մեղմ կըղողանջե. 
Կանգնի՛ր, քարավանս, ինձի կըթվա, 
Թե հայրենիքես ինձ մարդ կըկանչե:
 
Բայց լուռ է շուրջըս, ու շըշուկ չըկա
Արևա՛ռ, անդո՛րր այս անապատում. 
Ա՜խ, հայրենիքըս ինձ խորթ է հիմա, 
Ու քնքուշ սերըս ուրիշի գրկում:
 
Կընոջ համբույրին է՛լ չեմ հավատա, 
Շուտ կըմոռանա նա վառ արցունքներ. 
Շարժվի՛ր, քարավանս, ինձ ո՞վ ձայն կըտա, 
Գիտցի՛ր, լուսնի տակ չըկա ուխտ և սեր:
 
Գընա՛, քարավանս, ինձ հետդ քա՜շ տուր
Օտար, ամայի ճամփեքի վրա. 
Ուրտեղ կհոգնիս` գըլուխըս վար դիր
Ժեռ-քարերի մեջ, փըշերի վըրա... 
 

ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ
1903, ՀԻՆ-ՆԱԽԻՋևԱՆ

Նա մեզ տա րավ Կն յազ Բո րի սի 92 հաս-
ցեով իր տու նը, ծա նո թաց րեց տիկ նոջ՝ Ե փի-
մեի հետ, իսկ որ դին՝ փոք րիկ Վ րե ժը, այդ 
օ րե րին հոր գնած հե ծա նիվն էր վա րել սո վո-
րում: 

Ե րեք օր հյու րըն կալ վե ցինք մեծ հա յի 
հար կի տակ։ Ան վերջ հայ րե նի քից էր հարց-
նում ու կլան ված լսում ա մեն ինչ։ Ի մա նա լով, 
որ եր գում եմ, խնդրեց հայ կա կան մի երգ եր-
գել իր հա մար։ Եր գե ցի իմ ի մա ցած եր գե րից 
մի քա նի սը, հա վա նեց հատ կա պես «Օ տար, 
ա մա յի ճամ փե քի վրա» եր գը, և պարզ վեց որ 
իր ա մե նա սի րե լի երգն է։ 

Երբ եր գում էի՝
«Բայց լուռ է շուրջս, ու շշուկ չկա, 
Ար ևառ, ան դորր այս ա նա պա տում, 
 Ախ, հայ րե նիքս ինձ խորթ է հի մա, 
Ու քնքուշ սերս ու րի շի գրկում»
տո ղե րը, ուղ ղում էր՝ ա սե լով, որ պետք է 

եր րորդ տո ղը եր գել «Ախ, հայ րե նիքս հե ռու 
է հի մա», ո րով հետև հայ րե նի քը եր բեք խորթ 
չի լի նում։ 

Այս պես, մե ծի ի րա վուն քով Գա րե գին Նժ-
դե հը խմբագ րում էր մեր ժո ղովր դի մեկ այլ 
մե ծի՝ Ա վե տիք Ի սա հակ յա նի խոս քե րը։ 

Նժ դեհն այն քան հա վա նեց այն ժա մա-
նակ 15-ամ յա դե ռա տի աղջ նա կիս եր գը, 
որ խոս տա ցավ շու տով Ռուս չուկ, մեր տուն 
գալ։ Եվ իս կա պես, մեկ ա միս անց ե կավ, և  
ես կրկին նրա հա մար եր գե ցի։ Մենք ըն տա-

նիք նե րով եր բեմն այ ցե լում էինք միմ յանց։ 
Նա հա ճախ էր խնդրում եր գել իր սի րե լի եր-
գը։ Այդ այ ցե լութ յուն նե րից մե կի ըն թաց քում, 
ա ռանց չա փա զան ցութ յան, վեց ան գամ եր-
գել եմ... 

Չ գի տեմ, թե ին չո՞ւ էր Նժ դեհն այդ քան 
շատ սի րում այդ եր գը։ Գու ցե նրա հա մար, 
որ ինքն էլ պան դուխտ ու տա րա գիր մի հայ 
էր դար ձել, և  իր ա նունն էլ, ինչ պես հայտ նի է, 
«պան դուխտ» էր նշա նա կում... 

Տի կին Ար փի նեն նան վկա յում է, որ Ս պա-
րա պե տը մեկ ու րիշ շատ սի րե լի երգ էլ ու-
ներ՝ «Մայր Ա րաք սի ա փե րո վը»՝ Ռա փա յել 
Պատ կան յա նի խոս քե րով։ Այս եր գով էլ հա-
վա նա բար հի շում էր ա րաք սա մերձ հով տում 
փռված հայ րե նի Կզ նուտն ու իր ման կու թյու-
նը։ 

Հո գում ան թե ղած հու շե րից բա ցի՝ Ար փի-
նե Շա հին յանն իր տա նը խնամ քով պահ պա-
նում է նան նժդեհ յան ինք նօ րի նակ մի մա-
սունք՝ փոք րիկ մի խաչ՝ բաղ կա ցած խա չաձն 
սրե րից, որ մի ա ռի թով ի րեն Ս պա րա պետն 
է նվի րել... 

Եվ թե կուզ ար դեն բեկ ված ձայ նով՝ հա-
ճախ է եր գում այս եր գե րը զա վակ նե րի ու 
թոռ նիկ նե րի, հա րա զատ նե րի ու մեր ձա վոր-
նե րի հա մար, ինքն իր հա մար... 

ԱՐՏԱԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, 
«ՆԺԴԵՀՅԱՆ ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐ»

ԷՋ 9-11

Գա րե գին Նժ դե հի եր գա սի-
րութ յան վե րա բեր յալ հու շեր 
է պատ մում նաև հայ րե նա-
դարձ բուլ ղա րա հայ, եր ևա-
նաբ նակ Ար փի նե Շա հին-
յա նը։ Ն րա հայ րը՝ Ե ղի շեն, 
լի նե լով Ս պա րա պե տի 
զին վո րը, 1921 թվա կա նին 
Նժ դե հի զի նա կից նե րի հետ 
Պարս կաս տա նով Բուլ ղա-
րիա է տե ղա փոխ վել:
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«Ա զ գա յին մշա կու թա յին խոր հուրդ» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ-
յամբ Գա րե գին Նժ դե հի հու շա հա մա լի րում 

տոն վեց Լեռ նա հա յաս տա նի ստեղծ ման 100-ամ յա-
կը։ Նախ՝ մայ րա քա ղա քից ժա մա նած հյու րերն ու կա-
պան ցի նե րը ծա ղիկ ներ խո նար հե ցին ազ գի մե ծա գույն 
նվիր յա լի հու շա կո թո ղին։ Օր վա խորհր դին պատ շա ճող 
խոս քով հան դես ե կավ Կա պան հա մայն քի ղե կա վա րի 
տե ղա կալ Գոռ Թա դևոս յա նը՝ իր խոս քում ընդգ ծե լով, որ 
1919-21 թթ․ Զան գե զու րում Նժ դե հի ղե կա վա րած ազա-
տա մար տե րը հա յոց պատ մութ յան փա ռա պանծ է ջե րից 
են, քան զի Ս յու նի քում մղվող ծանր մար տե րի ժա մա նակ 
նժդեհ յան սու րը կանգ նեց րեց Ս յու նի քի վրա յով թուրք-
թա թա րա կան տա րածք նե րը միաց նե լու՝ մեծ Թու րան 
ստեղ ծե լու պան թուր քա կան ծրա գի րը։ Այ նու հե տև ե լույթ-
նե րով հան դես ե կան մայ րա քա ղա քից ժա մա նած հյու րե-
րը՝ «Կա րին» պա րա յին հա մույ թի գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար, Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի մաս նա կից, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գա գիկ Գի նոս յա նը, ով Լեռ նա-
հա յաս տա նի հիմ նադ րու մը բնո րո շեց որ պես ա զա տագ-
րա կան պայ քա րով ձեռք բեր ված քա ղա քա կան հաղ թա-
նակ, ո րի ճշմա րիտ գնա հա տա կա նը դեռ սե րունդ նե րը 
կտան, «Ազ գա յին մշա կու թա յին խոր հուրդ» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Մի րաբ Բա բա յա-
նը, «Ի րա կան դպրոց» կրթամ շա կու թա յին հիմ նադ րա մի 
տնօ րեն Վա հագն Պո ղոս յա նը, «Ար մաթ» ին ժե նե րա կան 
լա բո րա տո րիա նե րի ղե կա վար Սեդ րակ Վար դան յա նը, 
հայ հե տա խույզ, հա սա րա կա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, 
«Ողջ մնա լու ար վես տը» կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիր 
Վո վա Վար դա նո վն ի րենց խոս քում ար ժևո րե ցին Գա րե-

գին Նժ դե հի և Լեռ նա հա յաս տա նի դե րը Ս յու նիքն Ադր բե-
ջա նի ե րա խից փրկե լու գոր ծում։ 

«Ի րա կան դպրոց» հիմ նադ րա մի նա խա ձեռ նութ յամբ 
հրա տա րակ վել է 4 պա տում-գլուխ նե րից բաղ կա ցած 
«Գա րե գին Նժ դեհ» գիր քը, որ աշ խար հա բա րից մեր դա-
սա կան լեզ վին՝ գրա բա րին է փո խադ րել գրա բա րա գետ, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ա լեք սանդր Քա նան յա նը։ Նա 
ներ կա յաց րեց Նժ դե հի մա սին գրա բա րով գիրք ու նե նա-
լու գա ղա փա րը, նկա րագ րեց գրքի ստեղծ ման ըն թաց քը 
և չորս պա տում նե րը՝ «Է ջեր իմ օ րագ րից», «Բաց նա մակ 
հա յոց մտա վո րա կա նութ յա նը», «Որ դի նե րի պայ քա րը 
հայ րե րի դեմ», «Հի շիր պա տե րազ մը»։ 

Հու շա հա մա լի րում կազ մա կերպ վել էր գրքի ցու ցա-
հան դես-վա ճառք, իսկ հու շա հա մա լի րի պա տին մի մե-
ծա դիր պաս տառ էր փակց ված՝ Նժ դե հի լու սան կա րով և 
«Կար դա՛ Նժ դեհ, փրկի՛ր հայ րե նիք» գրութ յամբ։ 

Լեռ նա հա յաս տա նի հիմ նադր ման 100-ամ յա կին նվիր-
ված մի ջո ցառ մա նը հա մեր գա յին ծրագ րով հան դես ե կան 
« Մենք» ազ գա յին երգ ու պա րի խում բը (գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար՝ Ս տե փան Թո րո յան), Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի ստեղ ծա գոր ծա կան խմբե րը և ե րա ժիշտ-կա-
տա րող ներ, «Ա ռիթ միա» ռոք խում բը, «Զան գե զուր» պա-
րա յին հա մույ թը (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Վա հագն 
Գաս պար յան)։ 

Մինչ տո նախմ բութ յու նը հու շա հա մա լի րում անց կաց-
վե ցին կրա կա յին և ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան վար ժանք-
ներ՝ դպրո ցա հա սակ նե րի մաս նակ ցութ յամ բ։ 

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
27. 04. 2021 Թ. 

Գիտաժողով՝ նվիրված 
Լեռնահայաստանի փառահեղ 
հոբելյանին. Սյունիքից պետք է 
սկսվի Արցախի փրկությունը

...Ո չ մի տեղ ա ռանց Ս յու նի քի ու Ար ցա խի. 
ա ռանց աշ խար հագ րա կան Հա յաս տա նի 
այդ հզոր ող նա շա րի մեր ամ բող ջա կան 

հայ րե նի քը գո յութ յուն ու նե նալ չի կա րող:
Նժ դեհ յան այդ բա նա ձևը կար գա խոս դարձ րած՝ 

ապ րի լի 26-ին Գո րի սում տե ղի ու նե ցավ «Լեռ նա հա յաս-
տան-100» գի տա ժո ղո վը: Այն նվիր ված էր 1921 թ. ապ-
րի լի 26-ին՝ Տա թևի հա մա զան գե զուր յան 2-րդ հա մա գու-
մա րում Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման 
100-ամ յա կին:

Գի տա ժո ղո վը կազ մա կեր պել էին ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ-
յան ինս տի տուտն ու Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վը: 
Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը նախ ծա ղիկ ներ խո նար-
հե ցին Գա րե գին Նժ դե հի տու ֆա կերտ հու շար ձա նին 
( Գո րիս, Ա վան գարդ թա ղա մաս, 1991 թ., ճար տա րա-
պետ ներ՝ Ռու բիկ Գ րի գոր յան և Սար գիս Նա զա րեթ յան, 
նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նակ՝ Համ լետ Մկրտչ յան): Հու-
շար ձա նի մոտ ե լույթ ու նե ցավ ա կա դե մի կոս, ՀՀ ԳԱԱ 
պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ րեն Ա շոտ Մել քոն յա նը:

Գի տա ժո ղո վը տե ղի ու նե ցավ «Գո րիս» հյու րա նո ցի 
կոն ֆե րանս-դահ լի ճում: Մինչ այդ հյու րա նո ցի նա խաս-
րա հում տե ղի ու նե ցավ «Լեռ նա հա յաս տան-100» ցու ցա-
հան դե սի բաց ման ա րա րո ղութ յուն, ո րը կազ մա կեր պել 
էր Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վը: 

Ցու ցա հան դե սը բաց վեց Հա յաս տա նի ազ գա յին ար-
խի վի տնօ րեն, գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Գ րի գոր Ար շակ յա նի խոս քով, ով մաս նա վո րա պես ա սաց՝ 
«Ցու ցա հան դե սի նպա տակն է մեկ ան գամ ևս ար ժևո րել 
ու հան րայ նաց նել 1918-21 թթ. զան գե զուր յան ի րա դար-
ձութ յուն նե րը՝ ար խի վա յին փաս տաթղ թե րի, լու սան կար-
նե րի և քար տեզ նե րի մի ջո ցով: Խն դիր ու նենք հան գա-
մա նո րեն լու սա բա նել հե րո սա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի 
կա րևո րա գույն դրվագ նե րը, մաս նա վո րա պես Զո րա վար 
Անդ րա նի կի, Ար սեն Շահ մազ յա նի, Գա րե գին Նժ դե հի 
գոր ծու նեութ յու նը Ս յու նի քի ինք նա պաշտ պա նութ յան 
կազ մա կերպ ման գոր ծում:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՅԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 40

Կապանը տոնում է 
Լեռնահայաստանի 100-ամյակը

Հայկ Ասատրյան. 20-րդ դարի հայոց 
իմաստասիրության մեծագույն դեմք, Գարեգին 
Նժդեհի ամենամտերիմ ընկեր եւ զինակից
Ծնվել է 1900 թվականի փետրվարի 5-ին Ալաշկերտ 
գավառի Երից գյուղում: Արմատները Տարոնից են:
Մահացել է 1956 թ. նոյեմբերի 13-ին Բուլղարիայի 
մայրաքաղաք Սոֆիայում:
Ավարտել է Բեռլինի բարձրագույն քաղաքական 
դպրոցը, 1930 թ. ավարտել է Պրահայի համալսարանի 
փիլիսոփայության բաժինը:
1932 թ. նրա խմբագրությամբ լույս է տեսել 
«Խռովք» գիտական ամսագիրը: Խմբագրել է այլ 
պարբերականներ եւս, հատկապես նշանավոր 
«Ռազմիկ» կիսաշաբաթաթերթը:
Նժդեհի հետ համատեղ տպագրել են «Ցեղ եւ 
հայրենիք» ամսագիրը: 
1944-ին Բուլղարիայում ձերբակալվել է «Սմերշի» 
կողմից, դատապարտվել տասը տարվա 
ազատազրկման եւ մինչեւ 1955 թ. տառապել 
խորհրդային բանտերում:

Տիրուհի Գյուլնազարյան՝ Գարեգին Նժդեհի մայրը
Ծնվել է 1980-ականներին Նախիջեւանի Կզնուտ 
գյուղում՝ դարբին Գյուլնազարի ընտանիքում, 
ու եղել է յոթ դուստրերից մեկը: Ամուսնացել է 
նույն գյուղի՝ Կզնուտի հոգեւորական Տեր Սահակ 
Տեր-Հարությունյանի որդի Եղիշեի հետ: Նրանց 
ամուսնությունից ծնվել է չորս երեխա. երկու դուստր՝ 
Անիկն ու Ցոլինեն, եւ երկու որդի՝ Լեւոնն ու Գարեգինը: 
Տիրուհի Գյուլնազարյանը մահացել է Դիլիջանում՝ 1938 
թ. փետրվարի 21-ին:
Այն վայրը, որտեղ ամփոփված է Տիրուհի 
Գյուլնազարյանի աճյունը, ուխտատեղի է դարձել:
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Ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված է շուրջ 
50 ցու ցան մուշ՝ ա վե լի քան 20 վա հա նա-
կի վրա: Դ րանք թողն վե լու են Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խի վի Գո րի սի մաս նաճ յու ղում՝ 
հնա րա վո րութ յան դեպ քում ցու ցադ րե լու 
մար զի կրթամ շա կու թա յին հիմ նարկ նե-
րում»:

Գի տա ժո ղո վի բա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
օրհ ներ գի հնչյուն նե րի ներ քո, ա պա հնչեց 
Ինք նա վար Ս յու նի քի քայ լեր գը (հե ղի նակ՝ 
Տիգ րան Սա զան դար յան)՝ 

Մեր սա րե րը ա նա ռիկ ու հպարտ, 
Մեր որ դիք՝ կո րո վի ու ան պարտ, 
Խոր ձո րե րը Ս յու նի քի ա հա վոր՝
Շի րիմ են թշնա մու դա րա վոր:

Թշ նա մին հա զա րով միշտ մեր դեմ, 
Կուրծք-կրծքի մենք կանգ նած նրա դեմ:
Չենք դո ղում, չենք սար սում մենք մա հից, 
Մեր մա հը թե թև թի թե ռի թևից:

Ինք նա վար Ս յու նի քին ցան կանք
Միշտ լի նել թշնա մու սպառ նանք. 
Շատ ապ րի մեզ հա մար այ սու հետ, 
Քաջ հե րոս Նժ դեհ Ս պա րա պետ:
Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ ՀՀ ԳԱԱ 

պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ րեն Ա շոտ 
Մել քոն յա նը:

– Հա յոց պե տա կա նութ յան պատ մութ յան 
ընդ հա նուր շղթա յի մեջ կա րևոր է Ս յու նի քի 
և մաս նա վո րա պես Լեռ նա հա յաս տա նի դե-
րը, –  այդ պի սի ձևա կեր պու մով գի տա ժո ղո վի 
նպա տա կը ներ կա յաց րեց Ա շոտ Մել քոն յա նը: 
Անդ րա դառ նա լով Լեռ նա հա յաս տա նի դե րին՝ 
բա նա խո սը հա վե լեց՝ «Երբ Ե րևա նում ըն կել 
էր 1-ին հան րա պե տութ յու նը, Ս յու նի քի մեր 
հայ րե նա կից նե րը, Գա րե գին Նժ դե հի գլխա-
վո րութ յամբ, խո րա պես գի տակ ցե լով երկ-
րա մա սի վրա կախ ված վտան գը, նա խընտ-
րե ցին ան կախ պե տութ յան հռչա կու մը և 
սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լը»:

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Ս յուն յաց թե մի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Մա կար վար-
դա պետ Հա կոբ յա նը, ով խոս քի ա վար տին, 
դահ լի ճում ներ կա գտնվող նե րի հետ, հնչեց-
րեց Տե րու նա կան ա ղոթ քը:

Նժ դեհ յան Ցե ղակ րոն կու սակ ցութ յան մի 
խումբ ան դամ ներ, որ ներ կա էին գի տա ժո-
ղո վին, բարձ րա ձայ նե ցին ի րենց ան հա մա-
ձայ նութ յու նը՝ Գա րե գին Նժ դե հի գլխա վո րած 
Լեռ նա հա յաս տա նին նվիր ված գի տա ժո ղո-
վում Տե րու նա կան ա ղոթ քի հնչեց ման ա ռի-
թով և հե ռա ցան դահ լի ճից: «Ցե ղակ րոն-
նե րի» այդ ռեպ լի կը պատ ճառ դար ձավ, որ 

գի տա ժո ղո վի բա նա խոս նե րից մի քա նի 
հո գի ոչ կո ռեկտ ու ոչ հիմ նա վոր հա մա րեն 
ցե ղակ րո նութ յան այդ կերպ մեկ նա բան ման 
փոր ձը: Մաս նա վո րա պես նշվեց, որ Գա-
րե գին Նժ դե հը՝ լի նե լով ցե ղակ րո նութ յան 
հիմ նա դի րը, խո րը հա վատ ու ներ քրիս տո-
նեա կան ար ժեք նե րի հան դեպ: Միայն այն 
փաս տը, որ Զան գե զուր յան եր կու հա մա-
գու մարն անց կաց վե ցին Տա թևի վա նա կան 
հա մա լի րում, վկա յում է այդ մա սին: Ու րեմն 
և՝ Նժ դե հին մե ղադ րել հա կաք րիս տո նեութ-
յան մեջ՝ առն վազն ան գի տութ յուն է: Ի վեր ջո 
ցե ղակ րո նութ յու նը հիմն ված է նաև քրիս տո-
նեա կան ար ժեք նե րի վրա:

Գի տա ժո ղո վի օ րը՝ ապ րի լի 26-ին, Ս յու-
նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը, Լեռ-
նա հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման 
100-ամ յա կի ա ռի թով, ու ղերձ էր հղել Ս յու-
նի քի բնակ չութ յա նը և գի տա ժո ղո վի մաս-
նա կից նե րին։ Այն ըն թեր ցեց Ս յու նի քի փոխ-
մարզ պետ Կա րո Ա վա նես յա նը։ 

Ու ղեր ձում մաս նա վո րա պես նշված է՝ 
«Լեռ նա հա յաս տա նի 100-ամ յա կը նշում ենք 
Ս յու նի քի հա մար ճա կա տագ րա կան մի նոր 
ժա մա նա կաշր ջա նում: Ներ կա յումս նույն-
պես, ինչ պես մեկ դար ա ռաջ, թուրք-ա զե-
րի նե րը չեն թաքց նում ի րենց ձգտում նե րը 
սրբա զան մեր երկ րա մա սի՝ Ս յու նի քի հան-
դեպ: Եվ հի շար ժան այս օ րը բո լոր սյու նե ցի-
նե րի ա նու նից հայ տա րա րում եմ՝ Ս յու նիքն 
ան դա մա հա տե լու, Ս յու նիքն իր պատ մա կան 
դե րից ու ա ռա քե լութ յու նից զրկե լու, նաև 
խո ցե լի դարձ նե լու բո լոր փոր ձե րը դա տա-
պարտ ված են ձա խող ման:

Ս յու նի քը հա յոց ու ժեղ և ժա մա նա կա կից 
ազ գա յին բա նակ ու նե նա լու ջա տա գովն է, 
ա ռանց ո րի չի կա րող լի նել ոչ միայն Ս յու նի-
քի, այ լև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ար ժա նա պա տիվ պաշտ պան վա ծութ յուն: 
Հատ կա պես մեր ըն թաց քի այս փու լում՝ ա մե-
նա տար բեր պատր վակ նե րով Ս յու նի քի հան-
րութ յու նը պա ռակ տե լու բո լոր փոր ձե րը մեր-
ժե լի են և չպետք է տեղ գտնեն մե զա նում:

Ս յու նի քը սո վո րա կան տա րածք չէ, այ լև 
հա յոց պե տութ յան ող նա շարն է, ին չը պար-
տա վոր ենք պահ պա նել ու պաշտ պա նել աչ-
քի լույ սի պես»։ 

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ու ղերձ 
էր հղել նաև ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, 
պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր Ա րամ Սի մոն յա նը․ ու ղերձն ըն թեր ցեց 
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշ խա տա կից, պատ մա կան գի-
տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Լի լիթ Հով հան նիս-
յա նը։ 

Գի տա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի բաց մա-
նը մաս նակ ցում էր Ս յու նի քի մարզ պետ Մե-
լիք սեթ Պո ղոս յա նը: 

Բաց ման ա րա րո ղութ յու նից հե տո գի տա-
ժո ղո վը մտավ բուն ըն թաց քի մեջ։ Ա ռա ջին 
նիս տը նա խա գա հում էր պատ մա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Է դիկ Մի-
նաս յա նը։ 

Ա ռա ջին նիս տում զե կու ցում նե րով հան-
դես ե կան՝ Ա շոտ Մել քոն յա նը (Ս յու նի քը Հա-
յոց պե տա կա նութ յան հո լո վույ թում), ՀՀ ԳԱԱ 
ՊԻ աշ խա տա կից, պատ մա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Կա րեն Խա չատր-
յա նը ( Ռազ մա դի վա նա գի տա կան պայ քա րը 
Զան գե զու րի հա մար 1920-21թթ․), «Ար ցախ» 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի տնօ-
րեն, ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ Ա վե տիք Հա րութ յուն յա նը 
(Ինք նա վար Ս յու նի քի և Լեռ նա հա յաս տա նի 
ի րա վա քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը), Ար-
ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Վահ րամ Բա լա յա նը ( Գա րե գին 
Նժ դե հը և ար ցա խա հայ պե տա կա նութ-
յան պահ պան ման հար ցը), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշ-
խա տա կից, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գևորգ Ս տե փան յա նը 
(Ս յուն յաց քա ջը՝ Պո ղոս Տեր- Դավթ յան), ՀՀ 
ԳԱԱ ՊԻ աշ խա տա կից, պատ մա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն 
Մա րութ յա նը ( Գա րե գին Նժ դե հի դե րը Մեծ 
Ղա րա քի լի սա յի ճա կա տա մար տում․ 1918 թ․ 
մա յի սի 24-28)։ 

Գի տա ժո ղո վի երկ րորդ նիս տը նա խա-
գա հում էր պատ մա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գևորգ Ս տե փան յա նը։ 
Զե կու ցու մով հան դես ե կան՝ ԵՊՀ պատ-
մութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, պատ մա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Է դիկ 
Մի նաս յա նը ( Գա րե գի Նժ դե հի գոր ծու նեութ-
յու նը Սփ յուռ քում 1920-30-ա կան թթ․), ՀՀ 
ԳԱԱ ՊԻ աշ խա տա կից, պ․ գ․ թ․, դո ցենտ 
Լի լիթ Հով հան նիս յա նը ( Զան գե զու րը ԱՄՆ 
պետ դե պար տա մեն տի փաս տաթղ թե րում․ 
1919-20 թթ․), պ․գ․թ․, դո ցենտ Էդ գար Հով-
հան նիս յա նը ( Գա րե գին Նժ դե հի զան գե-
զուր յան գոր ծու նեութ յա նը վե րա բե րող մեկ 
փաս տաթղ թի շուրջ), Ար շա լույս Զու րաբ յա-
նը ( Զան գե զու րը 1920 թ․ հու նիս-օ գոս տո սին 
տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծըն թաց նե րում), 
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, պ․գ․թ․, դո ցենտ Հա մո Սու քիաս-
յա նը (ՀՍԽՀ Զան գե զու րի գա վա ռի կազ մա-
կերպ ման պատ մութ յու նից․ 1921 թ․), պ․ գ․ 
դ․, պրո ֆե սոր Խա չա տուր Ս տե փան յա նը 
(Ի րադ րութ յու նը Ս յու նի քում 1921-24 թթ․  ըստ 
ընդ հա տակ յա գործ չի զե կույց նե րի)։ 

Նիս տե րը նա խա գա հող նե րի եզ րա փա-
կիչ հա ղոր դում նե րից հե տո (քննար կում նե րի 
արդ յունք նե րի մա սին) ներ կա նե րը հար ցեր 
ուղ ղե ցին բա նա խոս նե րին, ո րից հե տո գի-

տա ժո ղո վի աշ խա տանք ներն ամ փո փեց գի-
տա ժո ղո վի կազմ կո մի տեի նա խա գահ, ա կա-
դե մի կոս Ա շոտ Մել քոն յա նը։ 

ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի 
և Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը գի տա ժո ղո վի ա վար տից 
հե տո, Գ րի շա Հա րութ յուն յա նի և Սամ վել 
Ա լեք սան յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, ուխ տագ նա-
ցութ յուն կա տա րե ցին Հին Խն ձո րեսկ՝ 18-
րդ դա րասկզ բի ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
պա տե րազ մի նա հա տակ նե րի պան թեոն, 
որ տեղ հանգ չում են Մ խի թար Ս պա րա պե-
տը, Մե լիք Բար խու դա րը, Ա նա պա տի ե կե-
ղե ցու հիմ նա դիր Տեր Բար սե ղը։ Մինչ այդ 
նրանք մո մա վա ռութ յուն կա տա րե ցին Խն ձո-
րես կի Սուրբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցում (1663թ․), 
ե ղան «Ի նը մա նուկ» հու շաղբ յու րում։ Օրն 
ա վարտ վեց Հին Խն ձո րես կում Սե նիկ Ջուլ-
հակ յա նի կազ մա կեր պած ե րե կույ թով։ 

* * *
Ապ րի լի 27-ին գի տա ժո ղո վի մաս նա կից-

նե րը մեկ նե ցին Տա թևի վա նա կան հա մա լիր, 
որ տեղ էլ, Ս յու նի քի մարզ պե տի մաս նակ-
ցութ յամբ, տե ղի ու նե ցավ «Լեռ նա հա յաս-
տան-100» ո գե կոչ ման ա րա րո ղութ յու նը։ 

Տա թևի մայր վան քի Սուրբ Պո ղոս- Պետ-
րոս կա թո ղի կե ե կե ղե ցում, որ կա ռու ցել է 
Ար քա յաշ նորհ ու ար ժա նա պա տիվ Տեր- Հով-
հան նե սը, տե ղի ու նե ցավ Լեռ նա հա յաս-
տա նի 100-ամ յա կին նվիր ված Հան րա պե-
տա կան մաղ թանք՝ հան դի սա պե տութ յամբ 
Տա թևի վան քի վա նա հայր Մի քա յել վար դա-
պետ Գևորգ յա նի։ Նշ վեց, որ 100-ամ յա ի րա-
դար ձութ յու նը պատ մութ յուն չէ սոսկ, այլ մե-
րօր յա ի րա դար ձութ յուն։ 

– Եվ մենք՝ ո գե կո չե լով հո բել յա նը, փա-
փա գում ենք վե րա կեն դա նաց նել Գա րե գին 
Նժ դե հի ո գին, ու զում ենք փոր ձութ յուն նե րի 
մեջ հայտն ված Ս յու նի քում տես նել նոր Նժ-
դեհ ներ, –  ա սաց վա նա հայ րը։ 

Հայ րա պե տա կան մաղ թան քից հե տո՝ 
Տա թևի հռչա կա վոր Ս յուն գա վա զա նի (որ 
նաև կոչ վում է Գա վա զան զո րութ յան ու 
ար դա րութ յան) շու քի ներ քո գի տա ժո ղո-
վի մաս նա կից նե րը յու րօ րի նակ ամ փո փում 
կա տա րե ցին հո բել յա նա կան մի ջո ցառ ման՝ 
կա րևո րե լով պատ մա կան այդ փա ռա պանծ 
ի րա դար ձութ յան խոր հուր դը, ընդգ ծե լով հա-
յոց պե տա կա նութ յան շղթա յի մեջ Ս յու նի քի 
և հատ կա պես Լեռ նա հա յաս տա նի դե րը։ 
Ա ռանձ նա հա տուկ շեշտ վեց նժդեհ յան այն 
միտ քը, որ թուր քի հետ ո րևէ հաշ տե ցում 
կոր ծա նա րար կլի նի Լեռ նա հա յաս տա նի և 
ընդ հան րա պես Հա յաս տա նի հա մար, որ 
Ս յու նի քից պետք է սկսվի Ար ցա խի այն տա-
րածք նե րի ա զա տագ րու մը, որ օ կու պաց ված 
են թուրք-ա զե րի նե րի կող մից։ 

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րից բա ցի 
ե լույթ ու նե ցան նաև Մի քա յել վար դա պետ 
Գևորգ յա նը, «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբա-
գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նը, Շի նու հայ րի միջն․ 
դպրո ցի պատ մութ յան ու սու ցիչ Ռա ֆիկ Հա-
կոբ յա նը, Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո-
ղոս յա նը։ 

Ո գե կո չումն ա վարտ վեց մա տա ղի ա րա-
րո ղութ յամբ․ նա խա ձեռ նութ յու նը Մե լիք սեթ 
Պո ղոս յա նինն էր։ Սի րո, հա մե րաշ խութ յան 
և միաս նութ յան ճա շի շուրջ նաև բա րե մաղ-
թանք ներ հնչե ցին ուղղ ված Ս յու նի քին ու բո-
լոր սյու նե ցի նե րին: 

Ան շուշտ, գնա հա տե լի էր ՀՀ ԳԱԱ պատ-
մութ յան ինս տի տու տի և Հա յաս տա նի ազ-
գա յին ար խի վի նա խա ձեռ նած գի տա ժո ղո-
վը: Ու սա նե լի այդ մի ջո ցա ռու մը՝ և՛ Գա րե գին 
Նժ դե հի հու շար ձա նի մոտ, և՛ կոն ֆե րանս-
դահ լի ճում, և՛ հատ կա պես Տա թևի վան քում, 
ա վե լի շատ մաս նա կից նե րով պետք է որ 
նշա նա վոր վեր։ Եվ, ի հար կե, Գա րե գին Նժ դե-
հի սյու նի քան պաստ մտքե րը մեր օ րե րում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, գործ նա կան դրսևո րում-
ներ պետք է ու նե նան։ Ս յու նի քը հի մա կոնկ-
րետ գոր ծե րի կա րիք ու նի։ Ա ռանց գործ նա-
կան քայ լե րի և՛ Նժ դե հի պատ վի րան նե րը, 
և՛ Լեռ նա հա յաս տա նի դա սե րը կմնան իբ րև 
գե ղե ցիկ հուշ․․․ 

Ուս տի և՝ հան րա պե տութ յան իշ խա նութ-
յուն նե րը, որ պետք է ա մե նա բարձր մա կար-
դա կով նշեին Լեռ նա հա յաս տա նի 100-ամ-
յա կը, պար տա վոր են գո նե ծա նո թա նալ 
գո րիս յան գի տա ժո ղո վում հնչած ող ջա խոհ 
մտքե րին, ո րոն ցում, ան տա րա կույս, կա րե լի 
է գտնել Ս յու նի քը ներ կա յիս փոր ձութ յուն նե-
րից դուրս բե րե լու, Ս յու նիքն ան դա մա հա տե-
լու թուրք-ադր բե ջա նա կան ցնո րա կան ծրա-
գի րը վի ժեց նե լու բա նա լին։ 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գիտաժողով՝ նվիրված Լեռնահայաստանի 
փառահեղ հոբելյանին. Սյունիքից պետք է 
սկսվի Արցախի փրկությունը
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Աշ խար հի գե ղա տե սիլ լեռնա գա գաթ նե-
րից մե կին՝ Խուս տու փին, հա ղորդ վե լու, 
նաև լեռ նա գա գա թին ու մեր ձա կա լեռ-
նաս տա նին ծա նո թա նա լու հա մար 2019 
թ. հու լի սի 26-ին «Ս յուն յաց երկ րի» 
ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը ( Սամ վել 
Ա լեք սան յան, Մա րիամ Սարգս յան, Գա-
յա նե Բաղ դա սար յան) բռնեց այդ լեռ նա-
գա գաթ տա նող ճա նա պար հը: 

Խ ուս տու փը գտնվում է Բաղ քի, Կով-
սա կա նի, Ձոր քի և Ա րևի քի կենտ-
րո նում: Խուս տու փը Բա ղաց աշ-

խար հի սրբա զան սարն է, ո րի լան ջե րին և 
ստո րո տում գտնվում են Հա լե ձոր, Նա պատ, 
Սիս քար, Սիս կերտ, Կ ռո զան, Վաժ նա տուք, 
Փա ռո ւար տա դի ցա րան նե րը:

* * *
Կա պա նից դուրս ե կանք վաղ ա ռա վոտ-

յան… Ծա վում մեզ սպա սում էին «Շի կա հող» 
պե տա կան ար գե լոց-մաս նաճ յու ղի տնօ րեն 
Անդ րա նիկ Ա բել յա նը և ար գե լո ցի տե սուչ նե-
րից մե կը՝ Ար գամ Նա հա պետ յա նը:

Ժա մը 10-ին Ծա վից, Անդ րա նիկ Ա բել յա նի 
ա մե նագ նա ցով, սկսե ցինք ար շա վը: 

Ա ռա ջին կան գա ռը Շիշ կերտ գյուղն 
էր՝ Ծա վից 11 կմ հ յու սիս-ա րև մուտք 
( Ծավ- Մեղ րի նո րա շեն մայ րու ղուց 6 կմ հ յու-
սիս-ա րև մուտք): Երկ րորդ կան գա ռը «Խուս-
տուփ» է կով րա նա յին ճամ բարն էր՝ Շիշ կեր-
տից մեկ կմ հ յու սիս-ա րև մուտք: 

Այ նու հե տև Շիշ կերտ լե ռան հա յաց քի 
ներ քո ճա նա պար հը շա րու նա կե ցինք դե պի 
հյու սիս: Հա ջորդ կան գառն ար դեն «Մա տա-
ղի հրա պա րակ» ուխ տա տե ղին   էր՝ Խուս-
տուփ լե ռան հա րավ-ա րևմտ յան բարձ րա-
դիր լան ջին՝ Մա տա ղի հրա պա րակ կոչ վող 
թեք հար թութ յու նում: 

Ըստ ե րևույ թին այդ սրբա վայ րով է նաև 
պայ մա նա վոր ված ե ղել Խուս տու փի՝ պաշ-
տա մուն քա յին լեռ լի նե լը: Դա րեր շա րու-
նակ կա պան ցի նե րը լեռ նա գա գա թին մոտ 
գտնվող Մա տա ղի հրա պա րա կում են կազ-
մա կեր պել Վար դա վա ռի տո նա կա տա րութ-
յու նը, Զա տի կը…

Լու սա հո գի Ռո բերտ Գ րի գոր յան-Է ջա-
նան ցին ափ սո սան քով էր պատ մում, որ Մեծ 
հայ րե նա կա նից հե տո կա պան ցի նե րը մո-
ռա ցել են դա րե րի խոր քից ե կող այդ ա վան-
դույ թը: Եվ, այ դու հան դերձ, Խուս տու փը շա-
րու նա կում է մնալ Կա պա նա տան սրբա զան ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՅԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 42

Խուստուփ, լեռնագագաթ Սյունիքի մարզի 
արևելյան մասում, Կապան քաղաքից 10 կմ 
հարավ-արևմուտք, Խուստուփ-Կատարի 
լեռներում։ Բարձրությունը 3201 մետր է։ 

լեռն ու ա մե նաըն դուն ված պաշ տա մուն քա-
յին վայ րե րից մե կը տա րա ծաշր ջա նում: 

Խուս տու փի գա գա թից 4-5 հար յուր մետր 
հե ռա վո րութ յան վրա (գա գա թից հա րավ-ա-
րև մուտք) գտնվող այդ ուխ տա վայ րում է 
1991 թ. կանգ նեց վել Գա րե գին Նժ դե հի կի-
սանդ րին:  Ըստ Գ րի գոր Թա դևոս յա նի՝ կի-
սանդ րին այն տեղ կանգ նեց վել է Կա պա նի 
սպորտդպ րո ցի նախ կին տնօ րեն Ջա նիկ 
Գ րի գոր յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ ու ջան քով, 
ով հի մա բնա կութ յուն է հաս տա տել ԱՄՆ-ում: 
Նա խա ձեռ նութ յան ի րա կա նաց մա նը նպաս-
տել է նաև Կա պա նի շրջխորհր դի գործ կո մի 
եր բեմ նի ղե կա վար Ս լա վիկ Հայ րա պետ յա նը:

Ըստ Վա րագ Ա ռա քել յա նի՝ «Նժ դե հի սի-
րած լե ռան՝ Խուս տու փի կրծքին բրոն զա ցած 
Նժ դե հի դի մա քան դա կի հե ղի նակն է ճա նաչ-
ված քան դա կա գործ Մի շա Ա վե տիս յա նը: Մի 
քան դա կա գործ, ով դե ռևս 1967 թ., վտան գե-
լով իր ան ձը, շրջան ցե լով բո լոր խո չըն դոտ-
նե րը, ա ռա ջի նը հայ ար վես տա գետ նե րից 
քա ջութ յուն ու նե ցավ Ու ջա նում կանգ նեց նե-
լու Ազ գա յին հե րոս Անդ րա նի կի խրոխտ ար-
ձա նը»:

Խուս տու փի լեռ նա գա գա թին և մեր ձա-
կայ քին ծա նո թա նա լուց հե տո ենք ամ բող-
ջա պես գի տակ ցում, թե ին չու է Լեռ նա հա-
յաս տա նի Ս պա րա պե տը պատ վի րել՝ ի րեն 
հո ղին հանձ նել Խուս տու փի լան ջին: Ս պա-
րա պե տի կի սանդ րու պատ վան դա նին իր 
իսկ խոս քերն են՝  «… Հա յացքդ մի կտրիր 
Խուս տու փից: Որ քան շատ նա յես այդ սեգ 
ու սև ամ պե րով ծածկ ված սա րին, այն քան 
շուտ կգա փրկութ յունդ…»:

Նժ դե հի ար ձա նի մո տա կայ քում մի փոք-
րիկ վա հա նակ կա տե ղադր ված՝ մա կագ-
րութ յամբ՝  «Հու շա կո թող՝ նվիր ված հա յոց 
քրմա պետ Ս լակ Կա կոս յա նի հի շա տա կին»: 
Քիչ հե ռա վո րութ յամբ էլ նո րակերտ փոք րիկ 
խաչ քար է, ո րի պատ վան դա նին վառ ված 
մո մի հետ քեր կան: 

Խուս տու փի պաշ տա մուն քա յին նշա-
նա կութ յու նը, սա կայն, պայ մա նա վոր ված 
չէ միայն դրան ցով, այլ գա լիս է հա զա րամ-
յակ նե րի խոր քից՝ նա խաք րիս տո նեա կան 
շրջա նից: Ա սել է թե՝ հե թա նոս ժա մա նակ նե-
րում նույն պես Խուս տու փը սրբա զան վայր է 
ե ղել… Ըստ Սեր գեյ Ու մառ յա նի՝ «Այս գե ղե ցիկ 

լե ռը, ի րոք, ա ղո թա տե ղի էր, և իր ան վան մեջ 
է թաքն ված նրա իս կա կան ա նու նը»: Նույն 
գիտ նա կա նի կար ծի քով՝  «Խուս տու փի ան-
վան հիմ քը «hutu» է,  ո րը պետք է ա ղոթ(ք) 
նշա նա կի, իսկ ա ծան ցը տուք է»: Սեր գեյ Ու-
մառ յա նը են թադ րում է, որ Խուս տուփ լե ռան 
սրբա զան ա նու նը Ա ղո թա կան է:

Խուս տուփ լե ռան պաշ տա մուն քա յին 
էութ յունն ա ռա վել հան գա մա նա լից է բա ցել 
Ս տե փան Լի սից յա նը  «Զան գե զու րի հա յե-
րը» մե նագ րութ յան մեջ: Ա հա՝ «…Ոչ մի խաչ 
Վար դա վա ռի օրն այն պի սի բազ մութ յուն չէր 
գրա վում և բա րե պաշ տա կան զգաց մունք նե-
րին այն պի սի լի գո հա ցում չէր տա լիս, որ պես 
Խուս տուփ լե ռան գա գա թին այդ օ րը ել նե լը և 
նրա տա կին գտնվող քա րայ րում լուս վա ռե-
լը, ա ղո թե լը և հե տո սա րին մա տաղ բե րե լը: 
Կա պա նի Վա չա գան գյու ղից դե պի հա րավ, 
հենց գյու ղի ձո րի սկզբնա վո րութ յան գլխին, 
շեշ տա կի վեր է ցցվում Խուս տու փի ժայ ռոտ 
զանգ վա ծի ուղ ղա ձիգ կո ղը: Լե ռան եր կու 
գա գաթ նե րից ձա խա կողմ յա նը Վա չա գան 
գյու ղի նա յո ղին ա վե լի բարձր է ե րևում: Այդ 
ժայ ռոտ ա պա ռա ժի տակ ձո րը ծածկ ված է 
խիտ ան տառ նե րով, ո րոնք գյու ղի մեր ձա-
կայ քում խիստ նոս րա նում են, խըմ հատ ված 
են և փոխ ված են ար տե րի: Քեր ծի ճա կա-
տին, գրե թե գա գա թից սկսած դե պի վեր, 
խո րա նում են եր կու ա կոս ներ, ո րոնց մեջ 
մին չև օ գոս տոս և ա վե լի ուշ պահ պան վում 
է ձյու նը: Ա մե նաեր կարն է ձա խա կողմ յան 
ձյան ժա պա վե նը, ո րի գրե թե ա նընդ հատ 
սպի տակ գի ծը սկսվում է գա գա թի մո տից և 
իր վեր ջա վո րութ յամբ կոր չում ան տա ռի կա-
նա չի մեջ: Ա ջա կողմ յա նը շատ ա վե լի կարճ է 
և լցնում է ա կո սի միայն ստո րին մա սը: Ձ յան 
ա ռա նձին բծե րը սպի տա կին են տա լիս մին-
չև վաղ ա շուն քեր ծի այս կամ այն ծալ քի մեջ:

Ե կե ղե ցին, այ սինքն՝ Սուրբ Քա րան ձա-
վը, գտնվում է ձա խա կողմ յան ա կո սի աջ 
կող մի մեջ և բաց ված է դե պի ա րևե լահ յու-
սիս: Մուտքն ու նի 30 քայլ լայ նութ յուն և մի 
փոքր ա վե լի բարձ րութ յուն, խո րութ յու նը հա-
զիվ 50-60 քայլ է: Ա ռաս տա ղից կաթկ թում է 
ջու րը, ո րը ե րաշ տի ժա մա նակ դա դա րում 
է: Հա տա կին՝ աջ և ձախ կող մե րում, գո յա-
ցել են լճակ ներ: Ն րանց մի ջև կա մուրջ նե րի 
նման ա զատ մնա ցող տա րա ծութ յուն նե րով 
կա րե լի է հաս նել քա րայ րի խոր քը, որ տեղ 
ուխ տա վոր ներն ա ռան ձին ջեր մե ռան դութ-
յամբ վա ռում էին լու սէ րը պա տե րի բո լոր 
քա րե րի վրա, ինչ քան որ մար դու ձեռքն էր 
հաս նում: 

Հա տա կին թափթփ ված են ա ռաս տա ղից 
և պա տե րից պոկ ըն կած քա րա բե կոր ներ: 

Լ ճակ նե րի ջու րը եր բեմն ամ բողջ ա մառ-
վա ըն թաց քում ծածկ ված է մնում սա ռույ ցի 
շեր տով: Այդ տե ղի ջու րը հա մար վում է սուրբ 
և հրա շա գործ: Ե րաշ տի կամ մո րե խի ժա-
մա նակ՝ ժո ղո վուր դը տա նում էր ար տե րում 
սրսկե լու հա մար: 

Տա նո ղը պի տի մո տե նար ան խոս և նույն-
պես էլ ան խոս, ետ-ետ դառ նա լով, դուրս 
գար: Վերց նում էին նաև քա րայ րի խոր քում 
պա տե րի տա կից հո ղը՝ խլու թու նը ա ղի հետ 
ա նա սու նին կամ հի վանդ ե րե խա նե րին տա-
լու հա մար:

Ե թե լճակ նե րի մեջ ջու րը ցա մա քած էր 
լի նում՝ գու շա կում էին, որ տա րին վատ է լի-
նե լու: Ուխ տա վոր նե րը սարք վում էին քեր ծի 
գա գա թից դե պի ա րևելք տա րած վող հա մե-
մա տա բար հարթ հրա պա րա կի վրա, ո րը 
կոչ վում է Ղուր բան քա սան՝ Մա տա ղի հրա-
պա րակ, այս տեղ էր մորթ վում մա տա ղը Ե կե-
ղե ցի իջ նե լուց հե տո:

Հ րա պա րա կից Ե կե ղե ցի իջ նե լը շատ 
դժվա րին է: Մի նեղ կա ծան տա նում է ներ քև, 
քա րից քար, մին չև որ ուխ տա վո րը հաս նում 
է մի տեղ, որ տեղ գրե թե ժայ ռի ե րե սին փար-
վե լով ստիպ ված է լի նում քայ լե րը զգու շութ-
յամբ դնել ժայ ռա կո ղի մեկ դուրս ցցված քից 
մյու սին: Ն րա աչ քե րի ա ռաջ ներ քևում բաց-
վում է ուղ ղա ձիգ ան դուն դը: Մի անզ գույշ 
քայլ կա րող է ան փոր ձին վտան գի են թար կել: 
Վայր ընկ նո ղի մեծ կտո րը ա կան ջը կմնար: 
Այդ կա պավ կա րող էին անց նել միայն ան-

«…Հայացքդ մի կտրիր Խուստուփից: 
Որքան շատ նայես այդ սեգ ու սև ամպերով 
ծածկված սարին, այնքան շուտ կգա 
փրկությունդ…»
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Ուխտագնացություն 
Լեռնահայաստանի 
Սպարապետ 
Գարեգին Նժդեհի 
գերեզման, որ 
Սյունյաց աշխարհի 
Սպիտակավոր 
Աստվածածին վանքի 
տարածքում է

2021 թվա կա նի հու լի սի 3-ն  ընդ միշտ 
տեղ կգտնի «Ս յուն յաց երկ րի», ինչ պես 
և (վստահ ենք) Գո րի սի հա մայն քա պե-
տա րա նի տա րեգ րութ յան մեջ: Այդ օ րը 
տո ղե րիս հե ղի նա կը և Գո րիս հա մայն քի 
ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յանն ա ռա ջին 
ան գամ ու հա մա տեղ ուխ տագ նա ցութ-
յուն կա տա րե ցին Գա րե գին Նժ դե հի գե-
րեզ ման:

Վ այ քում մեզ միա ցան բա նաս տեղծ 
Վարդ գես Խա նո յա նը ( Ջեր մու կից) 
և «Ար շա կու նի» ռազ մա մար զա-

կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յան նա խա գահ Ար տա վազդ Վար դան յա նը 
( Վայ քից): Մինչ այդ Գո րի սում մեզ էին միա-
ցել Լևոն Հով սեփ յա նը, Ար ման Մար տի րոս-
յա նը (լու սան կա րիչ), Ար թուր Մի խա յել յա նը, 
Հա րութ Սի լան յա նը, Գա րիկ Ա ռու շան յա նը և, 
ի հար կե, Սո ֆի Լա զար յան թոռ նու հիս:

Վա ղուց ե րա զած ուխ տագ նա ցութ յու-
նը հենց հի մա ի կա տար ա ծե լու պատ ճա ռը 
հայտ նի հան գա մանքն է՝ ապ րի լի 26-27-ին 
լրա ցել է Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
հռչակ ման 100-ամ յա կը, ո րը, թեև պե տա-
կան մա կար դա կով չնշվեց, շա րու նա կում է   
մնալ սյու նիք յան հան րութ յան ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում: Օրն էլ պա տա հա կան չէր 
ընտր ված՝ հու լի սի 3-ին Հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցին նշում էր Ա ռաք յալ նե րի տո նը, և 
մենք բաղ ձանք ու նեինք բա րե խոս ու նե նալ 
ոչ միայն Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծի նը, այ-
լև Ա ռաք յալ նե րին:

* * *
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին ճա նա-

պարհ վե ցինք ոչ ա վան դա կան եր թու ղով՝ 
Ե ղեգ նա ձոր քա ղաք-Գ լա ձոր-գյուղ- Վեր նա-
շեն… Մենք Մա լիշ կա գյու ղից շարժ վե ցինք 
դե պի հյու սիս: Եվ ա ռա ջին կան գառն Ար կա-
զի Սուրբ Խաչ վանքն էր: 

Այդ սրբա վայ րը հա մա հայ կա կան 
հռչակ է ու նե ցել և ու նի: Ըստ ա վան դազ րույ-
ցի՝ Ս յուն յաց Բ յու րեղ տի կի նը (իշ խա նու հին) 
«Հու նաց Հե րակլ կայս րից, Պարս կաս տա նի 
ար շա վան քի դար ձին, խնդրեց և ստա ցավ 
Կե նաց փայ տի (խա չի) մի մա սը և նրա վրա 
հիմ նեց վան քը»:

Ար կա զի Սուրբ Խա չում, որ նո րոգ վել է 
ըստ պատ շա ճի, հան դի պե ցինք բազ մա-
թիվ ուխ տա վոր նե րի: Այն տեղ մեզ ըն դա ռաջ 
ե կավ Բագ րատ քա հա նա Ֆա րիչ յա նը, ով 
այս սրբա վայր ա պաշ խա րութ յան էր ե կել 
Կ րաս նո դա րից:

Բագ րատ քա հա նան մեզ ա ռաջ նոր դեց 
այն խո րան, ո րի ըն դեր քում է Կե նաց խա չի 
մա սուն քը:

Ար կա զի Սուրբ Խա չից հե ռա խո սազ-
րույց ու նե ցանք Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե-
ցու Վա յոց ձո րի թե մի ա ռաջ նորդ Աբ րա համ 
ե պիս կո պոս Մկրտչ յա նի հետ, ով, ի րա զեկ 
դառ նա լով մեր նպա տա կին, ող ջու նեց նա-
խա ձեռ նութ յու նը և բա րե հա ջող ուխ տագ-
նա ցութ յուն մաղ թեց:

* * *
Ուխ տա վոր նե րիս հա ջորդ կան գա ռը 

Թա նա դե վանքն էր, որ գտնվում է Վեր նա շեն 
գյու ղի մեր ձա կայ քում: Ըստ գի տա կան վար-
կա ծի՝ Թա նա դեն Թա նա հատն է (չշփո թել 
Ծ ղուկ գա վա ռի Թա նա հա տի վան քի հետ): 
Ըստ մեկ այլ են թադ րութ յան՝ Թա նա դեն Գ լա-
ձո րի վանքն է (չշփո թել Գ լա ձոր գյու ղի հետ), 
որն իբր Աղ բե րաց վանքն է ե ղել:

Մենք ոչ միայն մո մա վա ռութ-
յուն կա տա րե ցինք սրբա վայ րում, ոչ 

մեղ նե րը: 
Բ նա կիչ նե րը պատ մում են, որ վայր 

գլոր վե լու դեպ քեր են ե ղել:  Ուխ տա վոր ներն 
այդ կա ծա նով իջ նում էին ո տա բո բիկ, ոչ թե 
ի րենց բա րե պաշ տութ յան ա պա ցույց ներ 
տա լու հա մար, այ լև զգու շութ յու նից դրդված: 
Քեր ծի ձա խա կողմ յան գա գա թը կոչ վում է 
Ճգ նա վոր: Այդ տեղ ուխ տա վոր նե րը բարձ րա-
նում էին ժայ ռի ե տևի կող մից, որ տեղ լան ջը 
թեև բա վա կան զա ռի թափ է, բայց վե րել քը 
հնա րա վոր է: Այդ տեղ էլ բարձ րա նում էին 
ո տա բո բիկ, բազ մա թիվ ուխ տա վոր նե րի ոտ-
քե րի տակ դա րե րի ըն թաց քում ո ղորկ ված 
կո ղով: 

Գա գա թին փա թաթ ված է մի քա րա կույտ, 
ո րի տակ իբր թե թաղ ված էր մի ան հայտ 
ճգնա վոր: Խուս տուփն  այ ցե լում էին թե՛ Կա-
պա նի և թե՛ Մեղ րու շրջա նի ոչ միայն մեր ձա-
վոր, այ լև շատ հե ռա վոր գյու ղե րի բնա կիչ-
նե րը: Եր կու հա զա րի չափ գառ ու ոչ խար էր 
մորթ վում Ղուր բան քա սա նի՝ Մա տա ղի հրա-
պա րա կի վրա: Լեռն ամ բող ջո վին կոր չում էր 
ծխի մեջ, զուռ նա-ղա վա լը դղրդաց նում էր 
շրջա կայ քը, մրգա վա ճառ ներն ու ման րա վա-
ճառ նե րը վխտում էին: Այս տեղ էլ քա հա նա-
նե րը հա վա քում էին ի րենց բա ժին մա տա ղի 
բուրդ ու մոր թին»: Ա հա և այդ պի սի զրույց-
ներ՝ Խուս տուփ սրբա զան լե ռան մա սին:

Ին չևէ: Մա տա ղի հրա պա րա կից մին չև 
Խուս տու փի լեռ նա գա գաթ, ինչ պես նշե ցինք, 
մոտ 4-5 հար յուր մետր է: Ո մանք այդ ճա նա-
պար հի մի մա սը ևս (մին չև լեռ նա գա գա թի 
ան մի ջա կան փե շը) անց նում են մե քե նա յով, 
բայց մենք գե րա դա սե ցին ոտ քով գնալ: 

Չ մո ռա նանք նշել՝ Շիշ կեր տից մին-
չև լեռ նա գա գաթ 14 կմ  է: Լեռ նա գա գաթ 
բարձ րա նա լը, խոս տո վա նենք, ո րո շա կի 
դժվա րութ յուն ներ է ներ կա յաց նում, ռիս կեր 
պա րու նա կում: Այդ դժվա րութ յուն նե րը հաղ-
թա հա րե ցինք Անդ րա նիկ Ա բել յա նի և Ար գամ 
Նա հա պետ յա նի օգ նութ յամբ, ո րոնց հա մար 
լեռ նա ծեր պե րով անց նե լը, լեռ նա մագլ ցու մը 
սո վո րա կան քայ լար շա վի տպա վո րութ յուն 
էր թող նում: 

Եվ ա հա լեռ նա գա գա թին ենք…   Խուս-
տուփ- Կա տա րի լեռ նաշղ թա յի այդ գա գա թի 
բարձ րութ յու նը 3202 մ. է: Լե ռը, սա կայն, այդ 
օ րը մա ռախ լա պատ էր: Ու չէր ե րևում լե ռան 
հյու սի սա կողմ ստո րո տում գտնվող Կա պա-
նը: Մ շու շը ծած կել էր նաև Խուս տու փի մեր-
ձա կա լեռ նաս տա նը: 

Սա կայն մա ռա խու ղը մեկ այլ հմայք էր 

հա ղոր դել և՛ գա գա թին, և՛ ալպ յան մար գա-
գե տին նե րին: Խո սակ ցութ յան այլ նյութ է 
Խուս տու փի բու սա կան ու կե ն դա նա կան աշ-
խար հը, ո րի մա սին ման րա մասն տե ղե կութ-
յուն ներ ներ կա յաց րեց Անդ րա նիկ Ա բել յա նը, 
ով, ինչ պես նշել ենք մեկ այլ ա ռի թով, մաս-
նա գի տութ յամբ և՛ կեն սա բան է, և՛ աշ խար-
հագ րա գետ: Ն կա տենք միայն, որ այս վայ րե-
րի հիմ նա կան բնա կիչ ներն են բե զոար յան 
այ ծը, ար ջը, ո րոնց չհան դի պե ցինք (ա սում 
են, թե օր վա այդ ժա մե րին նրանք հիմ նա կա-
նում հանգս տա նում են): Բայց լո րի ե րամ նե-
րը մեզ ու ղեկ ցում էին ա նընդ հատ… 

Խուս տու փի մա սին բա զում ա վան դազ-
րույց ներ կան: Դ րան ցից մե կը՝ ա հա վա սիկ:

1933 թ. Շիշ կեր տի ծե րու նի նե րից մե-
կը Սե րո Խան զադ յա նին պատ մել է, թե իբր 
հինգ հար յուր տա րի ա ռաջ «Խուս տուփ լե ռը 
գռմռա ցել, մի ջից ծուխ է ար ձա կել», ո րից հե-
տո շիշ կերտ ցիք «քո չել գնա ցել են Ա րևիք գա-
վա ռի Լիճք գյու ղում հիմն վել»: Եր կու հար յուր 
տա րի հե տո նրանց սե րունդ նե րը վե րա դար-
ձել են Շիշ կերտ: 

Խուս տու փը, որ քա նով հաս կա ցանք, 
բնութ յան հրաշք կերտ վածք ու պաշ տա մուն-
քա յին վայր չէ սոսկ, հզո րութ յան և լի նե լիութ-
յան խորհր դա նիշ չէ միայն, այլ…

Խուս տու փը, ան տա րա կույս, տնտե սա-
կան հսկա յա կան նե րու ժով մի աշ խարհ է. 
ալ պիա կան մար գա գե տին ներ, սառ նո րակ 
աղբ յուր ներ… 

Եվ շատ ափ սոս, որ տնտե սա կան (գյու-
ղատն տե սա կան) հսկա յա կան այդ ռե սուր սը 
չի օգ տա գործ վում: 

Խուս տուփն օժտ ված է նաև զբո սաշր-
ջա յին յու րա հա տուկ հնա րա վո րութ յուն նե-
րով: Շիշ կեր տից մին չև լեռ նա գա գաթ ձգվող 
ավ տո ճա նա պար հի մի փոքր բա րե կարգ-
ման դեպ քում, անհ րա ժեշտ մի քա նի են թա-
կա ռուց վածք ներ ստեղ ծե լու պա րա գա յում 
(թվում է)՝ այդ բնա գա վա ռում կու նե նանք 
տե ղա շարժ:  Ա ռայժմ այդ խնդի րը մա սամբ 
լու ծում է ««Զան գե զուր» կեն սո լոր տա յին հա-
մա լիր» ՊՈԱԿ-ը, ո րը բա վա րար չէ: 

… Լեռ նա գա գա թից վե րա դար ձանք անն-
կա րագ րե լի տպա վո րութ յուն նե րով՝ Ս պա-
րա պետ Գա րե գին Նժ դե հի պատ վի րա նը մեր 
մտքում պա հած, որ գրված է նրա կի սանդ-
րու պատ վան դա նին՝ «… Հա յացքդ մի կտրիր 
Խուս տու փից…»: Եվ իս կա պես, չէ՞ որ Խուս-
տու փը, այդ բո լո րով հան դերձ ու նա խևա-
ռաջ, Ս յուն յաց աշ խար հի ար ժա նա պատ-
վութ յան խորհր դա նի շե րից է: 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

«…Հայացքդ մի կտրիր Խուստուփից: 
Որքան շատ նայես այդ սեգ ու սև ամպերով 
ծածկված սարին, այնքան շուտ կգա 
փրկությունդ…»
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միայն ծա նո թա ցանք մեր ձա կայ քի 
ա վե րակ նե րին, այ լև վեր հի շե ցինք 
Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի պատ մութ-

յան ո րոշ դրվագ ներ: Այն, իբ րև հա-
մալ սա րան, ձե ռագ րե րում հի շա տակ վում է 
1291-ից, գո յա տևել է մին չև 1340-ա կան թթ. 
: Վե րա ճել է Աղ բե րաց վանք ու սում նա գի տա-
կան կենտ րո նից, ո րը գլխա վո րում էր Ներ-
սես Մ շե ցի մեծ գիտ նա կա նը:

Հի շե ցինք հա մալ սա րա նի բազ մամ յա ղե-
կա վար (մի չև 1331 թ. ) Ե սա յի Ն չե ցուն: Հի-
շե ցինք նաև Սուրբ Հով հան Ո րոտ նե ցուն, 
ով հե տա գա յում, Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի 
ա վան դույթ նե րի հի ման վրա և այդ հա մալ-
սա րա նը փակ վե լուց հե տո, հիմ նադ րեց Տա-
թևի աշ խար հահռ չակ հա մալ սա րա նը:

* * *
Մեր եր րորդ կան գա ռը Վեր նա շեն գյու-

ղի Սուրբ Հա կոբ ե կե ղե ցին էր… Վեր նա շե նը 
գտնվում է Ե ղեգ նա ձո րից մոտ 5 կմ հ յու սիս-
ա րևելք, լեռ նա լան ջի վրա, բլուր նե րի ա րան-
քում: Գ յու ղը Վեր նա շեն է ան վան վել 10. 09. 
1946-ին: Մա տե նա գի տութ յան մեջ գյու ղը 
նաև հի շա տակ վել է Բաշգ յուղ, Բաշ քենդ, 
Բաշք յանդ ա նուն նե րով: Ո մանք գյու ղը նույ-
նաց նում են Ս յուն յաց աշ խար հի Սար կո ղովք 
գյու ղին (մա տե նա գի տութ յան մեջ նաև՝ Սըր-
գոնք, Սղ կոնք, Սրկ ղու նիք և այլն): Ս յուն յաց 
աշ խար հի Վա յոց ձոր գա վա ռի այդ գյուղն 
ըստ Հին հար կա ցու ցա կի (13-րդ դար) Տա-
թևի վան քին տա լիս էր 20 միա վոր հարկ:

Վեր նա շեն գյու ղի բնա կիչ նե րի նախ նի-
նե րի մի մա սը գաղ թել է Պարս կա հա յաս տա-
նի Խոյ և Սալ մաստ գա վառ նե րից, մաս նա վո-
րա պես Սալ մաս տի Սավ րա գյու ղից (1828-29 
թթ. ): Վեր նա շե նի Սուրբ Հա կո բը 17-րդ դա րի 
կա ռույց է, ո րի պա տե րի շար ված քում կան 
13-14-րդ դա րե րի շի նութ յան և խաչ քա րե րի 
բե կոր ներ:

Հին դա րե րում այդ տեղ հռչակ ված է ե ղել 
Սրկ ղան քի դպրո ցը, ո րը գոր ծում էր մին չև 
15-րդ դա րի վեր ջը: Ճա նաչ ված ու սուց չա պե-
տե րից էր Դա վիթ գրիչ ա նու նով ու սում նա-
կա նը: Տե սա կետ կա, որ հենց Վեր նա շե նում 
է գտնվել Պ ռոշ յան նե րի իշ խա նա կան պա լա-
տը՝ Սուրբ Հա կո բի մեր ձա կայ քում:

Սուրբ Հա կո բում՝ պա տի մեջ, կա Ա միր 
Հա սա նի բարձ րա քան դա կը՝ բազ կա թո ռին 
նստած (որ դին՝ Էա չին կամ Էա չոն կանգ նած 
է). նրանք Պ ռոշ յան իշ խա նա կան տոհ մից են, 
իսկ քան դակ նե րը մեր քան դա կար վես տի 
հրաշք նե րից են: Ե կե ղե ցում կան նաև ար ձա-
նագ րութ յուն ներ, ո րոնք վկա յում են 14-15-րդ 
դա րե րում Պ ռոշ յան տոհ մի հզո րութ յան մա-
սին:

* * *
Վեր նա շեն գյու ղից բարձ րա ցանք վե րև՝ 

դե պի Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին… Ամ-
բողջ ըն թաց քում հրա շա լի պատ կեր ներ էին՝ 
սա րը՝ սա րի վրա, ժայ ռը՝ ժայ ռի վրա, ձո րը՝ 
ձո րի մեջ… Եվ այդ պես՝ 5 կի լո մետր:

Երբ մո տե ցել էինք Ս պի տա կա վո րին, 
ա րևել յան կող մում տե սանք երկ նա հաս Բո-
լո րա բեր դը: Մենք չէինք կա րող բարձ րա նալ 
այդ ամ րոց, դա մի ամ բողջ օր վա ջանք էր 
պա հան ջե լու: Բո լո րա բեր դը կամ Պ ռո շա բեր-
դը կամ Պ ռո շի բեր դը կա ռուց վել է 13-րդ դա-
րում Պ ռոշ իշ խա նի կող մից: Ա վե րակ նե րը, որ 
հեռ վից մա սամբ տե սա նե լի են, զբա ղեց նում 
են 1-1, 5 հա տա րածք: Ա սում են՝ ա րևել յան 
կող մում կա մի կան գուն մա տուռ: Իսկ Ս պի-
տա կա վոր Աստ վա ծած նից բեր դը հե ռու է 
մոտ 1-2 կմ:

Մենք դա դար ա ռանք ճա նա պար հին և 
հմայ ված դի տում էինք Բո լո րա բեր դը: Ու, 
բնա կա նա բար, չէինք կա րող չհի շել Պ ռոշ-
յան տոհ մին, ո րը պատ մա գի տութ յան մեջ 
նաև Խաղ բակ յան ներ կամ Հաղ բակ յան ներ 
է ան վան վում: Միջ նա դար յան Հա յաս տա նի 
իշ խա նա կան այդ տոհ մը սեր վել է Ար ցա խի 
Ա ռան շա հիկ նա խա րա րա կան տնից: Հա-
յաս տա նի իշ խա նա պետ ներ Զա քար յան նե-
րից 1201-03-ին ժա ռան գա կան ի րա վուն քով 
նրանց տվե ցին տի րույթ ներ Գառ նիի կող մե-
րում և Վա յոց ձո րում:

Խաղ բակ յան նե րը բա րե շի նել և ամ րաց-
րել են   Սրկ ղունք  (հե տա գա յում՝ Բաշ քենդ, 
ա պա՝ Վեր նա շեն) ա վա նը, ինչ պես և Բո լո-
րա բեր դը և այն դարձ րել իշ խա նա նիստ: Այդ 
տոհ մի շա ռա վիղ նե րից էր (ըստ գի տա կան 
վար կած նե րից մե կի) Իս րա յել Օ րին (1659-
1711 թթ. ): Այդ տոհ մի շա ռա վիղ նե րից էր 
Մե լիք Հայ կազն 2-րդի գեր դաս տա նը, ո րը 
15-16-րդ դա րե րում բա ցա ռիկ մեծ դեր խա-
ղաց Ս յու նի քը և Ար ցա խը պաշտ պա նե լու 
գոր ծում: Ի դեպ, Մե լիք Հայ կազն 2-րդի դամ-

բա րա նը գտնվում է Խ նա ծախ գյու ղում, այն 
էլ՝ ա վեր ված, կո ղոպտ ված վի ճա կում:

* * *
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին հրաշ քը 

տե սանք մի փոքր հեռ վից՝ լե ռան ստո րո տից: 
Կանգ ա ռանք և փոր ձե ցինք ոչ միայն վա յե լել 
այդ գե ղեց կութ յու նը, այ լև տե ղանքն ա վե լի 
լավ ճա նա չել: Քիչ հե տո ար դեն սրբա վայ րի 
տա րած քում էինք…

Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծի նը մա տե-
նա գի տութ յան մեջ նաև հի շա տակ վում է   
Սուրբ Աստ վա ծած նի ա նա պատ, Բաշ քեն դի 
վանք, Բո լո րա բեր դի ա նա պատ, Բո լո րա բեր-
դի Սուրբ Աստ վա ծա ծին, Բո լո րա բեր դո ա նա-
պատ, Բո լո րա ձո րի ա նա պատ, Գ յուլ վանք, 
Սուրբ Գ րի գոր, Սուրբ Կա րա պետ, Սուրբ 
Կա րա պետ ա նա պատ, Սուրբ Կա րա պե տի 
ա վագ ա նա պատ, Կ յուլ վանք, Մա րիամ Աստ-
վա ծա ծին, Սուրբ Մա րիամ Աստ վա ծա ծին, 
Սուրբ Ս պի տա կա վոր, Ս պի տա կա վոր Սուրբ 
Աստ վա ծա ծին, Ս պի տա կա վոր վանք, Սրկ ղո-
նից Սուրբ Գևորգ, Սրկ ղու նից Ս պի տա կա վոր 
Աստ վա ծա ծին, Վեր նա շե նի Ս պի տա կա վոր 
Աստ վա ծա ծին ա նուն նե րով:

Վան քը, ինչ պես նշե ցինք, Վեր նա շեն գյու-
ղից 5 կմ հե ռա վո րութ յան վրա է գտնվում՝ 
Վար դե նի սի լեռ նաշղ թա յի հա րա վա յին փե-
շե րին: Հ նում մտնում էր Ս յու նիք աշ խար հի 
Վա յոց ձոր գա վա ռի մեջ: Հիմ նել է Հով հան նե-
սը իր կին Թա ճի հետ միա սին՝ 1320-21 թթ. :

Վան քի հա մա լի րի մեջ մտնում է դեղ նա-
վուն սրբա տաշ քա րով կա ռուց ված գմբե-
թա վոր ե կե ղե ցին, ո րը ներ սից խա չա ձև է, 

դրսից՝ ուղ ղանկ յուն: Ա րև մուտ քից ե կե ղե-
ցուն կից է գա վի թը, ո րի պա տե րին կան խոր-
շեր, շրջա պա րիսպ նե րի մի մա սը, օ ժան դակ 
շեն քե րի հետ միա սին պահ պան վել են:

Վան քի հա մա լի րը հիմ նա վո րա պես վե-
րա նո րոգ վել է 1960-70 թթ. : Ե կե ղե ցու պա-
տե րին կան հար թա քան դակ ներ և ար ձա-
նագ րութ յուն ներ: Սուրբ Ս պի տա կա վոր 
Աստ վա ծա ծի նը մի ջին դա րե րում ե ղել է 
գրչութ յան կենտ րոն:

* * *
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծի նը, այ դու-

հան դերձ, հա մազ գա յին նշա նա կութ յուն և 
համ բավ ձեռք բե րեց այն բա նից հե տո, երբ 
այդ տեղ՝ վան քի՝ ձո րին նա յող պա տի ձախ 
կող մում 1987-ին հո ղին հանձն վեց հայ ժո-
ղովր դի քա ջա րի զո րա պետ Գա րե գին Նժ դե-
հի աճ յու նը: 

Ս պա րա պետ Նժ դե հը մա հա ցել է 1955-ին 
Ռու սաս տա նի Վ լա դի միր քա ղա քի բան տում, 
և նրա աճ յու նը հո ղին էր հանձն վել բան տի 
մեր ձա կա գե րեզ մա նա տա նը: 1983 թվա կա-
նին մի խումբ հայ րե նա սեր նե րի ջան քով՝ 
Պա վել Ա նան յան, Վա րագ Ա ռա քել յան, Գա-
րե գին Մ խի թար յան, Ար ցախ Բու նիաթ յան 
և Գուր գեն Ար մա ղան յան, Վ լա դի միր քա ղա-
քից Հա յաս տան տե ղա փո խե ցին Գա րե գին 
Նժ դե հի աճ յու նը: Նույն տա րում՝ հոկ տեմ բե-
րի 7-ին, աճ յու նից մի մա սունք ամ փոփ վեց 
Խուս տուփ լե ռան լան ջին (մա սուն քը մեկ 
օր պահ վել է Գո րի սում՝ եր ջան կա հի շա տակ 
Անդ րա նիկ Կա րա պետ յա նի բնա կա րա-
նում): Աճ յու նի մեծ մա սը 1987-ին ամ փոփ-

վեց   Ս պի տա կա վո րի Սուրբ Աստ վա ծա ծին 
վան քի նշված վայ րում:

Որ տե՞ղ է մոտ չորս տա րի պահ վել Գա-
րե գին Նժ դե հի աճ յու նը: Վար կած նե րից մե կի 
հա մա ձայն՝ պահ վել է Վա րագ Ա ռա քել յա նի 
ա ռանձ նա տան ներք նա հար կում՝ Կո տայ-
քում: 

ՀՀԿ ա ռաջ նորդ, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան վար չա պետ Անդ րա նիկ Մար-
գար յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ Նժ դե հի գե-
րեզ մա նը հե տա գա յում վե րա բաց վել է ու 
աճ յու նից ևս մի մա սունք է հան վել ու 2005-ի 
ապ րի լի 26-ին տե ղադր վել Կա պան քա ղա-
քում 2001 թ. կա ռուց ված Նժ դե հի հու շա կո-
թո ղում:

* * *
Անն կա րագ րե լի էին մեզ հա մա կած զգա-

ցում նե րը, որ ու նե ցանք Գա րե գին Նժ դե հի 
գե րեզ մա նին մո տե նա լիս… Մենք կար միր 
վար դեր խո նար հե ցինք Ս պա րա պե տի շիր-
մին: Եվ, ի հար կե, եր կար զրույց ու նե ցանք 
նրա գե րեզ մա նի մոտ:

Բա զալ տե տա պա նա քար՝ վրան կար միր 
տու ֆից քան դակ ված խաչ… Եր ջան կա հի շա-
տակ Մով սես Գոր գիս յա նի նա խա ձեռ նութ-
յամբ է այդ ա մենն ար վել ՌՋՁԹ թվա կա նին 
(1989 թ. ): Տա պա նա քա րի վրա գրված է՝ Նժ-
դեհ Գա րե գին Տեր- Հա րութ յուն յան, 1886-
1955, Լեռ նա հա յաս տա նի Ս պա րա պետ: Իսկ 
խաչ քա րի ա րևմ տա հա յաց կող մում քան-
դակ ված է Նժ դե հի մար գա րեա կան պատ-
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Մի քա նի օր ա ռաջ ա ռիթ ենք ու նե ցել 
խո սել Լեռ նա հա յաս տա նի Ս պա րա պետ 
Գա րե գին Նժ դե հի աճ յու նի մա սին, որ 
Ռու սաս տա նի Վ լա դի միր քա ղա քի գե-
րեզ մա նատ նից 1983-ին բեր վել էր Հա-
յաս տան: Ն շել էինք նաև, որ մա սունք-
նե րի մի մա սը վե րա թաղ վել է Խուս-
տու փի լան ջին՝ Կո զեն աղբ յուր կոչ վող 
վայ րում, որ 1983 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ից 
սրբա վայ րի պես մի տեղ է դար ձել:

Մ ար դիկ սո վո րա բար այդ սրբա վայր են 
այ ցե լում հոկ տեմ բե րի 7-ին. այդ օ րը, 
կար ծեք, Նժ դեհ յան տոն է լի նում, թեև 

հռչակ ված չէ պե տա կա նո րեն: 1983-ի հոկ-
տեմ բե րի 7-ին Ս պա րա պե տի մա սունք նե րի 
մի մասն այդ վայ րում հո ղին հանձն վեց:

Եվ ին չո՞ւ մենք չսպա սե ցինք հոկ տեմ բե-
րի 7-ին և պաշ տե լի վայր այ ցե լե ցինք հի մա՝ 
հու լի սի 8-ին:

Պատ ճառ նե րը շատ են, բայց կա և գլխա-
վոր պատ ճա ռը՝ Ս պա րա պետ Գա րե գին Նժ-
դե հի հո գին ան հան գիստ է, քան զի 2021 թ. 
մա յի սի 12-ից թուրք-ա զե րի ասկ յար նե րը 
Ս յու նի քում են: Եվ նրանց ոչ ոք չի պատ-
րաստ վում քշել մեր սրբա զան հո ղից: Եվ 
նրանք էլ, ինչ պես տես նում ենք, հե ռա նա լու 
մտադ րութ յուն չու նեն:

Ին քը՝ Նժ դեհն էր ա սել՝ Ս յու նի քի վտանգ-
նե րի ժա մա նակ իր ան հան գիստ հո գին օգ-
նութ յան պի տի փու թա: Ա հա նրա այդ խոսքն 
ամ բող ջա պես՝  «Կ ՛ու զէի աչ քերս փա կել մի 
ա հեղ ճա կա տա մար տում, յաղ թու թեան թևե-
րի վրայ, զօր քե րիս գոռ ա ղա ղակ նէ րի մէջ: 
Սա կայն ուր էլ և ինչ պէս էլ մեռ նեմ, թող սիւ-
նեաց իմ նախ կին ռազ միկ նե րը Խուս տուփ 
լե րան սրտի մէջ ամ փո փեն իմ մի բուռ ա ճիւ-
նը:

…Ուր   և երբ էլ մեռ նեմ, հա ւա տա, իմ 
ա զիզ ժո ղո վուրդ, որ ար տա քին վտանգ նե-
րիդ ժա մա նակ իմ ան հան գիստ հո գին այ ցի 
և օգ նու թեան պի տի փու թայ իր հայ րե նի աշ-
խար հին և ա նե րևու թա բար քո բա նակ նե րը 
ա ռաջ նոր դէ:

Զի նո ւոր զա ւակդ՝ Նժ դեհ, 1937 թ., Սո-
ֆիա»:

Եվ «Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ ծա գոր ծա կան 
խում բն ուխ տագ նա ցութ յուն կա տա րեց Կո-
զեն աղբ յուր:

Մեզ ա ռաջ նոր դում էր այդ վայ րե րին քա-
ջա ծա նոթ, Կա պա նա տան ար ժա նա վոր զա-
վակ, Ար ցախ յան ե րեք պա տե րազ մի քա ջա-
րի մաս նա կից Լեո նիդ Գ րի գոր յա նը:

* * *
Դա տո ղե րիս հե ղի նա կի երկ րորդ այցն էր 

Կո զեն աղբ յուր… Ա ռա ջին ան գամ պաշ տե լի 
այդ վայր այ ցե լե ցինք 1998 կամ 99 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 7-ին: Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո-
ման Նա վա սարդ յա նը և Քա շա թա ղի ղե կա-
վար Ա լեք սան Հա կոբ յանն այդ օրն ուխ տագ-
նա ցութ յուն էին կա տա րում Ս պա րա պե տի 
խուս տուփ յան գե րեզ մա նին (Ա լեք սան Հա-
կոբ յա նը որ դու հետ էր):

Ռո ման Շ մա վո նիչ հար գե լի մարդն ու 

Ուխտագնացություն 
Խուստուփի լեռնալանջին 
գտնվող Կոզնի աղբյուր, 
որտեղ վերաթաղված 
է Նժդեհ Գարեգինի 
նշխարների մի մասը

մարզ պե տը կա րևո րեց իմ մաս նակ ցութ-
յունն այդ ուխ տագ նա ցութ յա նը և հրա վի րեց 
ինձ: Նաև Գ րի գոր Թա դևոս յա նը հրա վիր վեց, 
ով ճա նա պար հին քա ջա տեղ յակ էր և պետք 
է մեզ ա ռաջ նոր դեր: Եվ մենք միա սին այ ցե լե-
ցինք Կո զեն աղբ յուր, խո նարհ վե ցինք Ս պա-
րա պե տի շիր մին…

Մին չև աղբ յուր բարձ րա նա լը Բա ղա բուրջ 
գյու ղում ե ղանք Ս տե փան Կա րա պետ յա նի 
տա նը: Դա այն օրհն յալ օ ջախն է, որ տեղ 
1983 թ. հոկ տեմ բե րին գի շե րել էին Նժ դե հի 
մա սունք նե րը Խուս տուփ բե րած հայ րե նա-
սեր նե րը՝ պրո ֆե սոր Վա րագ Ա ռա քել յա նի 
գլխա վո րութ յամբ: Ս տե փան Կա րա պետ յա-
նի տա նը հան դի պե ցինք Նժ դե հի աճ յու նը 
Հա յաս տան տե ղա փո խե լու ա ռա քե լութ յունն 
ի րա կա նաց րած ուխտ յալ նե րից մի քա նի սին, 
նրանք ար դեն վե րա դար ձել էին Կո զեն աղբ-
յու րից: Հի շում եմ հատ կա պես Ար ցախ Բու-
նիաթ յա նի (ար դեն հան գուց յալ)  խոս քը: 

* * *
Եվ այս պես՝ 2021 թ. հու լի սի 8-ին մեր 

ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը ( Լեո նիդ Գ րի-
գոր յան, Վահ րամ Օր բել յան, Սամ վել Ա լեք-
սան յան) ճա նա պարհ վեց Կո զեն աղբ յուր: 
Ճամ փա ըն կանք հա վա նա բար միակ ճա նա-
պար հով՝ Բա ղա բուրջ գյու ղով, որ Կա պան 
քա ղա քից 3-4 կմ հա րավ-ա րև մուտ քում է 
(մա տե նա գի տութ յան մեջ հի շա տակ վում է 
նաև Բա ղա վերջ, Բա ղա վիրջ, Բե խե վեր ջի, 
Պ ղա վերջ ան վա նում նե րով):

1958 թվա կա նից գյու ղը միա ցած է Կա-
պան քա ղա քին և կազ մում է նրա թա ղա-
մա սե րից մե կը: Գ յու ղի հա րավա րևմտ յան 
կող մե րում է Սուրբ Հ ռիփ սի մե ա նու նով 
թա ղա կապ, սրբա տաշ քա րե րով կա ռուց-
ված ե կե ղե ցին (10-րդ դար), ո րի բե մի մոտ 
պահ պան վել են եր կու սրբա տաշ քա րե րով 
խա չար ձան ներ: Ե կե ղե ցու մեր ձա կայ քում 
կա ա վե րակ գյու ղա տե ղի: Մենք այ ցե լե ցինք 
Սուրբ Հ ռիփ սի մե, ո րը, ցա վոք, ծայ րա հեղ 
անմ խի թար վի ճա կում է:

Գ յու ղի անց յա լից ու շագ րավ դրվագ ներ 
ներ կա յաց րեց մեր վա ղե մի բա րե կամ Լևոն 
Պետ րոս յա նը, ով Բա ղա բուր ջի իր ա ռանձ-
նա տանն ըն դու նեց ուխ տա վոր նե րիս, երբ 
ար դեն վե րա դառ նում էինք:

* * *
Բա ղա բուր ջում մեր պարտ քը հա մա րե-

ցինք այ ցե լել նաև Ս տե փան Կա րա պետ յա-
նի տուն: Ցա վոք Ս տե փան Կա րա պետ յանն 
այ լևս հան գուց յալ է: Տա նը միայն տի կին 
Սու սան նան էր: Նա հե տաքր քիր զրույց ներ 
ա րեց 1983 թ. հոկ տեմ բեր յան օ րե րի մա սին, 
երբ Նժ դե հի մա սունք նե րի մի մա սը բե րել էին 
ի րենց տուն, քա նի դեռ չէին ո րո շել, թե որ-
տեղ պի տի հո ղին հանձ նեն դրանք:

– Ես և կե սուրս  չգի տեինք, թե ին չի հա-
մար են այդ մար դիկ մեր տուն այ ցե լել և ինչ 
խնդիր  ու նեն լու ծե լու, ա մեն ինչ գաղտ նիութ-
յան պայ ման նե րում էր ար վում, – պատ մում է 
տի կին Սու սան նան:

Մին չև հի մա մնում է նաև Ս տե փան Կա-
րա պետ յա նի «Վի լիս» մե քե նան, ո րով մա-
սուն քը տա րել են Կո զեն աղբ յուր: Ըստ Սու-
սան նա Մար գար յա նի՝ Նժ դե հի հու շա քա րը 
պատ րաստ վել է Ռու դիկ Վար դա զար յա նի 
բա րե րա րութ յամբ (ժա մա նա կին Ե րևա նի 
գա ջի գոր ծա րա նի տնօ րենն էր), իսկ հու շա-
քա րը Ե րևա նում պատ րաս տող քա րա գործ 
վար պե տի ա նու նը չի հի շում:

* * *
Ս պա րա պե տի մա սունք նե րի վե րա թաղ-

ման հետ կապ ված   ո րոշ հար ցեր պար զա-
բա նե լու հա մար ըն թաց քում հե ռա խո սազ-
րույց ու նե ցանք Ժո րա Բար սեղ յա նի հետ. նա 
այն նժդե հա պաշտ նե րից է, ով քեր նա խա-
ձեռ նե ցին Նժ դե հի աճ յու նը Հա յաս տան տե-
ղա փո խե լը:

Ըստ Ժո րա Բար սեղ յա նի՝ Կոզ նի աղբ յու-
րում  հո ղին է հանձն վել Նժ դե հի գոտ կա տե-
ղի ա ռա ջին ո ղը, իսկ Կա պա նի հու շա հա մա-
լի րում են աջ բա զու կը և եր կու ոսկ րակ տոր: 
Մեր հար ցին՝ արդ յո՞ք ող ջա միտ էր Նժ դե հի 
աճ յու նից մա սունք ներ ա ռանձ նաց նե լը, Ժո-
րա Բար սեղ յա նը պա տաս խա նեց՝  «Սր բե րի 
աճ յու նից կա րե լի է մա սունք ներ ա ռանձ նաց-
նել: Նժ դե հը թեև սրբա դաս ված չէր, բայց հայ 
ժո ղովր դի կող մից ար դա րա ցիո րեն ըն կալ վել 
և ըն կալ վում է իբ րև սուրբ և հե րոս: Ուս տի և 
թույ լատ րե լի էր նրա աճ յու նից մա սունք ներ 
վերց նե լը»:

Իսկ վայ րի ճիշտ ան վա նու մը… Կոզ նի՞, 
թե՞ Կո զեն: Ժո րա Բար սեղ յա նի վկա-
յութ յամբ՝ ժա մա նա կին Ս տե փան 
Կա րա պետ յա նը Կոզ նի էր ա սել, 

վի րան նե րից մե կը՝  «Սե փա կան ու ժե րով 
ինք նա պաշտ պան վե լու ա նըն դու նակ ժո ղո-
վուրդ նե րը պատժ վում են մահ վամբ»: Այ նու-
հե տև կա տա րե ցինք մո մա վա ռութ յուն…

Ս պի տա կա վո րի մեջ ե ղած քան դակ նե-
րից մեկն Աստ վա ծած նի քան դակն է՝ մա-
նուկ Հի սու սին  գրկած: Են թադր վում է՝ Մո-
միկ ճար տա րա պետ-քան դա կա գոր ծի հրաշք 
ա րա րում նե րից է: 

Մենք, կար ծեք, մեզ հա մար գտանք նաև 
հար ցի պա տաս խա նը, թե ին չո՞ւ հենց այդ 
վայ րում է հո ղին հանձն վել Ս պա րա պե տի 
աճ յու նը: Ըստ ե րևույ թին հաշ վի է առն վել 
հատ կա պես հան գա ման քը, որ Ս պի տա-
կա վոր Աստ վա ծա ծի նը գրե թե ան մատ չե լի 
վայ րում է  (ներ կա յիս «գրուն տա յին» ճա նա-
պարհն այն ժա մա նակ չկար): Հա վա նա բար 
հաշ վի է առն վել նաև այդ տա րած քի պատ-
մա կան նշա նա կութ յու նը, ին չին ո րոշ չա փով 
անդ րա դարձ կա տա րե ցինք վե րևում:

Ս պի տա կա վո րից վե րա դար ձի ճամ-
փան բռնե ցինք, երբ ար դեն օրն ա վար տին 
էր մո տե նում: Իսկ սրբա վայ րի տա րած քից 
հե ռա նա լուց ա ռաջ, երբ կրկին մո տե ցանք 
Ս պա րա պե տի գե րեզ մա նին, Գո րիս հա մայն-
քի ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յա նը պատ րաս-
տա կա մութ յուն հայտ նեց՝ մոտ ա պա գա յում 
հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տող նե րով 
շա բա թօր յակ կազ մա կեր պել Ս պի տա կա վո-
րի տա րած քում և սրբա վայրն ու մեր ձա կայ-
քը մաք րել աղ բից, խո տա ծած կից:

Վե րա դար ձին կանգ ա ռանք 13-րդ դա րի 
վեր ջի և 14-րդ դար ա ռա ջին կե սի հայ ման-
րան կա րիչ, քան դա կա գործ, ճար տա րա պետ 
Մո միկ վար դա պե տի հու շա կո թո ղի մոտ, որ 
Ե ղեգ նա ձոր քա ղա քում է, Մ-2 ճա նա պար հի 
մեր ձա կայ քում, ին չից հե տո էլ ա վարտ ված 
հա մա րե ցինք ուխ տագ նա ցութ յու նը:

Հ. Գ. Գ րի գոր Տա թևա ցին «Գիրք հարց-
ման ցում», որ Սուրբ գրքի եր բևի ցե գրված 
ա մե նա հա մա կող մա նի մեկ նութ յունն է, 
պա տաս խա նել է հար ցին՝  «Ի՞նչ է ուխ-
տը…»  (Ե րևան 2020, էջ 498):  Եվ ո րո շա կիո-
րեն կա նո նա կար գել է այդ ա րա րո ղութ յու նը: 
Գ րի գոր Տա թևա ցին մաս նա վո րա պես նշում 
է՝ «Ուխ տը բա րութ յուն գոր ծելն է…»:

Գա րե գին Նժ դե հի գե րեզ մա նին այ ցի 
գնա լը, ան շուշտ, բա րութ յուն է և, դա տե լով 
Ս պի տա կա վո րում վա ռած ան թիվ մո մե րի 
հետ քե րից, շա տերն են այ ցի գնում Ս պա րա-
պե տի շիր մին: Տվ յալ սրբա վայ րը՝ Ս պի տա-
կա վոր Աստ վա ծա ծի նը, բա րե խոս դարձ նե լը 
նույն պես բա րութ յուն է, քան զի նրա բա-
րե խո սութ յամբ Տի րոջ ո ղոր մութ յու նը հայ-
ցե ցինք, որ Գա րե գին Նժ դե հի ազ գափր կիչ 
գա ղա փար նե րը վերս տին տեղ գտնեն մեր 
ազ գա յին ծրագ րե րում և պե տա կան գոր-
ծե րում, որ հայ ժո ղո վուր դը վեր բարձ րա-
նա ներ կա ծնկա չոք վի ճա կից, որ Ս յուն յաց 
սրբա զան հո ղում չա րի սեր մը բույն չդնի, ինչ-
պես չի դրել  հա զա րամ յակ ներ շա րու նակ:

Գ րի գոր Տա թևա ցին   նշում է նաև՝  «Եվ 
յոթն են նրանք, ո րոնց ուխ տի խախ տում նե-
րը ան մե ղադ րե լի են»:

Ուխ տագ նա ցութ յան ըն թաց քում մենք 
մնա ցինք այդ կա նոն նե րի հրա մա նի ներ քո… 
Եվ ու րեմն, ինչ պես օր վա ա վար տին ա սաց 
Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ 
հո գեշ նորհ տեր Մա կար վար դա պետ Հա կոբ-
յա նը, «Ս յուն յաց երկ րի» և Գո րի սի հա մայն-
քա պե տա րա նի հա մա տեղ ուխ տա գա ցութ-
յունն ըն դու նե լի լի նի…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ուխտագնացություն 
Լեռնահայաստանի 
Սպարապետ 
Գարեգին Նժդեհի 
գերեզման, որ 
Սյունյաց աշխարհի 
Սպիտակավոր 
Աստվածածին վանքի 
տարածքում է
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Անսպասելի 
հանդիպում

ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ

Ինչպե՞ս ճանաչումը կարող է 
եզրի հասնել այնտեղ, որտեղ 
բնությունը չունի սահման:

ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ

1946 թ. հուն վարն է: Վե րա-
դար ձել եմ բա նա կից, 
Ե րևա նում եմ: Գն դա-

պետ Կա րա պետ յա նի հետ եմ, նրա ծա ռա յա-
կան «Վի լի սի» մեջ: Խո սում ենք դե սից-դե նից, 
սա կայն իմ միտ քը մի կե տի է՝ նա ինձ խոս-
տա ցել է, որ պի տի հան դի պենք ԳԱՐԵԳԻՆ 
ՆԺԴԵՀԻՆ:

«Վի լի սը» կանգ նեց Ե րևա նի բերդ-բան-
տի դար պաս նե րից մե կի ա ռաջ: Զար մա-
ցա՝ ին չո՞ւ հենց այս տեղ: Սա կայն ա մեն մի 
զար մանք իր վեր ջը, իր պա տաս խանն ու-
նի: Լևոն Կա րա պետ յանն ա սաց, թե Նժ դե հի 
խնդրան քով ե կել է նրան ման ա ծե լու քա ղա-
քում: Նա մտավ բան տի նեղ դռնա կով, գնաց: 
Ե կավ մի կես ժամ հե տո, ա սաց, թե բան տի 
պե տերն ա սա ցին՝ «Հի մա ցե րեկ է, չի կա րե լի 
բան տարկ յա լին դուրս հա նել, գի շե րը ե կեք»: 
Մենք պայ մա նա վոր վե ցինք, թե որ տեղ և որ 
ժա մին հան դի պենք:

Ես ցնցված էի: Նժ դեհն այս տե՞ղ, Ե րևա-
նո՞ւմ: Հե քիա՞թ է: Ե րա՞զ է… Օ րը օր չէր, այլ՝ 
տա րի:

Վեր ջա պես հա սավ մեր պայ մա նա վոր-
ված ժա մը: Գի շեր վա ե րեքն էր: Ես դուրս ե կա 
մե րոնց տնից ու մի քիչ քայ լե լով հա սա ո րոշ-
ված տե ղը՝ օ պե րա յի շեն քի աջ թևին: Ա հա և 
Կա րա պետ յանն իր «Վի լի սով»: Գ նա ցինք: Ես 
իմ ար յու նա կից գնդա պե տին հարց րի՝ կա-
րո՞ղ եմ խո սել Նժ դե հի հետ, ես նրան ա ռաջ-
նե րում տե սել եմ: Լևոն Գա լուս տո վի չը բարձր 
ծի ծա ղեց:

– Ի հար կե, կզրու ցես հե տը, կխո սես, եղ-
բայր իմ: Միայն քո՝ նրա հետ հան դիպ ման 
մա սին ու րի շի չա սես: Ժա մա նակ նե րը խառն 
են…

«Վի լի սը» կանգ նեց այս ան գամ բան տի 
մեծ մուտ քի ա ռաջ, հենց դար պա սին կպչե-
լով: Ոչ մեծ, այլ նեղ դար պա սը բաց վեց: Այն 
կող մին այլ աշ խարհ է, նո րին մե ծութ յուն 
Դ ժոխ քը: Ով այդ Դ ժոխ քը չի տե սել, նա եր-
ջա նիկ է: Թե քա նի սե րունդ է քշվել այս դար-
պա սից ներս, ոչ ոք չգի տե: Թե քա նի-քա նի 
հա զար մարդ է գլխատ վել այս դար պա սից 
ներս, այդ էլ միայն աստ ված գի տե: 

Ես ե րե սիս խաչ հա նե ցի: Տեր աստ ված, 
մի քիչ հե ռու տար քո դժոխքն ինձ նից՝ հա-
վա տաց յա լիցդ:

Դար պա սից դուրս ե կավ մի ռուս չե-
կիստ, ա ռաջն ա րած ՀԱՅՈՑ ՍՊԱՐԱՊԵՏԻՆ՝ 
ՆԺԴԵՀԻՆ: Ես՝ պա տե րազ մի սպաս, ես՝ Լե-
նինգ րա դի ճա կա տա մար տը շա հած մար տի 
հրա մա նա տարս, ցնցվե ցի՝ ա՞յս է իմ ար յան 

բայց տե ղա կան խոս ված քի ազ դե-
ցութ յամբ օգ տա գործ վում է նաև Կո-
զեն ձևը:

* * *
Բա ղա բուր ջից դե պի ա րև մուտք շարժ-

վե ցինք ան տա ռա միջ յան ոչ բա րե հար մար 
ճա նա պար հով: Մոտ 5 կմ  անց նե լուց հե տո 
Կո զեն աղբ յու րի մեր ձա կայ քում էինք: Վեր-
ջին տա րի նե րին այդ տա րած քում՝ չհա սած 
Նժ դե հի գե րեզ մա նին և աղբ յու րին, մի հու-
շա քար է կանգ նեց վել (Նժ դե հի դի մա պատ-
կե րի փո րագ րութ յամբ)՝ ճա նա պար հի աջ 
կող մում, բար ձուն քի վրա, ո րի վրա այս պի սի 
մա կագ րութ յուն կա՝ «Ապ րել ու գոր ծել միայն 
այն բա նի հա մար, ո րի հա մար ար ժե մեռ նել, 
և մեռ նել միայն այն բա նի հա մար, ո րի հա-
մար ար ժեր ապ րել: Գ. Նժ դեհ»: Չ հա ջող վեց 
ճշտել, թե ով քեր են կանգ նեց րել հու շա քա րը:

Այդ տե ղից մոտ 20 մ հե ռա վո րութ յան վրա 
է այ լևս հռչա կա վոր Կոզ նի ( Կո զեն) աղբ յու-
րը: Ան մի ջա պես աղբ յու րի վրա մի հու շար-
ձան է կա ռուց ված՝ նվիր ված Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում բա ղա բուրջ ցի նե րի և 
բա րա բա թում ցի նե րի հի շա տա կին (չհա ջող-
վեց ճշտել, թե ին չու բա ղա բուրջ ցի նե րի հետ 
մեկ տեղ նաև բա րա բա թում ցի նե րի հի շա-
տակն է դրա նով հա վեր ժաց ված):

Հու շար ձա նից   մի քա նի մետր դե պի 
ա րև մուտք քայ լե լուց հե տո ար դեն Ս յուն յաց 
Ս պա րա պե տի հու շա քարն է՝ ա րա հե տի աջ 
կող մում՝ ծա ռե րի ա րան քում, վե րևից իջ նող 
մեկ այլ ձո րա կի ա փին: Հու շա քա րը պար-
փա կող ծա ռաճ յու ղե րից կախ ված էր Հա յոց 
ե ռա գույ նը (հար գանք նրան, ով ձեռ նար կել 
է այդ գոր ծը): Իսկ դե պի հու շա քար բարձ րա-
ցող ա րա հե տի  գրե թե սկզբնա մա սում «քա-
րե գիրք» է՝ բաց ված, ո րը 2006-ին տե ղադր-
վել է այ լևս մեզ հան րա ծա նոթ հե րո սա ծին 
Կա րին Տո նո յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ:

«Քա րե գիրքն» այս պի սի մա կագ րութ յուն 
ու նի՝ «Հայ աս պետ, 2006 թ., Հե րոս նե րը չեն 
մեռ նում՝ հա զա րա պատկ վում են: Նժ դե հիկ-
ներ»:

Մենք խո նարհ վե ցինք Գա րե գին Նժ դե-
հի հու շար ձա նի առ ջև… Ա վե լի ուշ փոքր-ինչ 
շրջա գա յե ցինք հու շա քա րի մեր ձա կայ քի ան-
տա ռում՝ տա րածքն ա վե լի լավ ճա նա չե լու 
հա մար:

* * *
Հու շա քա րի մոտ վեր հի շե ցինք Ս պա րա-

պե տի աճ յու նից մա սունք ներ բե րե լու և այդ-
տեղ հո ղին հանձ նե լու պատ մութ յու նը: Բայց 
որ պես զի օգ տա կար լի նենք ըն թեր ցո ղին, 
ներ կա յաց նում ենք այդ ա ռի թով Վա րագ 
Ա ռա քել յա նի և Ար ցախ Բու նիաթ յա նի հու շե-
րից հատ ված ներ:

Ա հա, թե ինչ է գրում Վա րագ Ա ռա քել յա-
նը «Նժ դե հի կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը» 
գրքույ կում.   «1983-ի օ գոս տո սի 31-ին Նժ-
դե հի աճ յունն ար դեն Ե րևա նում էր: Մենք 
ըն կեր նե րով, հուզ մուն քով ըն դու նե ցինք աճ-
յու նը և փո խադ րե ցինք գյուղ՝ ցին կե տու-
փի մեջ, որ մա սուն քի նման պահ վում էր իմ 
տա նը: Փորձ ա րինք կա թո ղի կո սի մի ջո ցով 
գե րեզ մա նի տեղ ստա նալ հե րո սի աճ յու նի 
հա մար, բայց կա թո ղի կոսն այդ քան ա րի 
չգտնվեց, մեր ժեց տեղ տալ նվի րա կան աճ-
յու նին՝ չնա յած խոս տո վա նեց, որ ին քը նրան 

տե սել է, որ նա իս կա պես հե րոս էր, բայց ժո-
ղո վուր դը գե րեզ մա նա տու նը կդարձ նի ուխ-
տա տե ղի, իսկ դա այն քան էլ հար մար չէ: Այս 
պա տաս խա նը նա տվեց իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո: Մենք չհանդգ-
նե ցինք ամ բողջ աճ յու նը Կա պան տա նել: 
Ո րո շե ցինք աճ յու նից մի նշխար տա նել Կա-
պան և խորհր դան շա կան թա ղում կա տա-
րել այն տեղ, իսկ ողջ աճ յու նը պա հել ա վե լի 
բար վոք ժա մա նա կի սպա սե լով: Նույն տար-
վա՝ 1983-ի հոկ տեմ բե րի 7-ին աճ յու նից մի 
նշխար վերց րինք և … գ նա ցինք Կա պան: 
Կա պա նից բարձ րա ցանք դե պի Խուս տու փը՝ 
նժդեհ յան լե ռը… Մենք բարձ րա ցանք Բա ղա-
բուրջ գյու ղը և այդ գյու ղից դե պի ա րև մուտք, 
Խուս տու փին կից  մի ան տա ռա պատ լեռ նա-
բա զու կի վրա՝ Կոզ նի կոչ ված աղբ յու րի մոտ 
ամ փո փե ցինք մա սուն քը հա տուկ ա րա րո-
ղութ յամբ…Իսկ աճ յու նը ցին կի արկ ղի մեջ 
1983-ի օ գոս տո սից մին չև 1987-ի մա յի սը 
պահ վում էր գյու ղի իմ տա նը»:

Ար ցախ Բու նիաթ յանն էլ այս պես է հի-
շում.   «…Ա ռա վոտ յան ժա մը վե ցին բո լորս 
ար թուն էինք: Նա խա ճա շե լուց հե տո շարժ-
վե ցինք դե պի Կա պան: Ե րե քով էինք՝ մեզ էր 
միա ցել Անդ րա նիկ Կա րա պետ յա նը:

1983 թ. հոկ տեմ բե րի յոթն էր:
Անկրկ նե լի, աստ վա ծա տուր բնութ յուն 

էր: Ա նա ռիկ էին լեռ նե րը: Տե ղեր կա յին, որ 
թվում էր, թե բնա կան քան դա կա գոր ծութ-
յան ար վես տա նոց ներ էին: Քան դակ ված էին 
ժայ ռե րը, լեռ ներն ու կիր ճե րը: Ճա նա պար հի 
ո լոր-մո լոր ձգվա ծութ յու նը հի շեց նում էր ար-
յու նա տար հա մա կարգ, և թվում էր, թե մենք 
շարժ վում ենք Զան գե զու րի մարմ նի մի ջով…

… Խուս տու փը  փա ռա հեղ, թևե րը բա ցած 
արծ վի էր նման, որն ա հա ուր որ է պի տի 
թռչեր՝ այդ տա րած քը հա վիտ յան պաշտ պա-
նե լու հա մար: Ինչ-որ աստ վա ծա յին վե հութ-
յուն էր պա րու րում Խուս տու փին, նրան 
դարձ նում հզոր, ըմ բոստ, անն կուն: Խուս-
տուփ… Նժ դե հը վե րա դառ նում է դե պի քեզ, 
ու մից վաթ սու նե րեք տա րի ա ռաջ խլել էին…

Կա պա նի եր կա թու ղա յին կա յա րա նում 
էինք…

Գ նացքն ու շա ցած ե կավ: Գա րե գի նը թե-
պետ ամ բողջ գի շեր ոտ քի վրա կանգ նած էր 
ե ղել, ա ռույգ էր: Բո լո րիս տրա մադ րութ յու նը 
բարձ րա ցավ: Ես այն ներշնչ վա ծութ յունն ու-
նեի, որ ե թե Գա րե գի նը մեզ հետ է՝ ա մեն ինչ 
պետք է լավ լի նի:

Մենք չգի տեինք, թե ինչ պես պի տի բարձ-
րա նանք Խուս տուփ: Հարց րե ցինք: Մե կը մեզ 
մատ նա ցույց ա րեց Կա պա նից վե րև գտնվող 
Բա ղա բուրջ գյու ղը և ա սաց, որ այդ տե ղով 
կա րե լի էր բարձ րա նալ: Մե քե նան վա րե ցի 
դե պի Բա ղա բուրջ:

Այս գյու ղը թա ռած էր Կա պա նի ու սե րին: 
Դե պի վե րև ան տա ռոտ սա րերն են, դե պի 
ներ քև՝ հա յաց քի հա մար լայն տա րածք…
Գ յու ղից վե րև բարձ րա նա լու փորձ չկա տա-
րե ցինք, մեր մե քե նա յի հա մար դա անհ նա-
րին էր:

Պի տի հա մա պա տաս խան մե քե նա ճա-
րեինք: Ոչ հեռ վում ապ րում էր Ս տե փան   
ա նու նով մի հայ, ո րը «Վի լիս» մե քե նա ու ներ: 
Միան գա մից հա մա ձայ նեց: Ճա նա պար հը 
խոր դու բորդ էր: Ինչ քան հնա րա վոր էր՝ «Վի-

լի սը» բարձ րա ցավ: Ո րո շե ցինք   մնա ցա ծը 
քայ լե լով բարձ րա նալ: Ե ղա նա կը պարզ էր: 
Խուս տու փը՝ մո տիկ, վեհ ու բա րի, ու ղեկ ցում 
էր մեզ, կար ծես կան չում էր իր մոտ: Գա գա-
թի ձյու նը ա ռան ձին մի գե ղեց կութ յուն էր 
նրան պար գևում, դարձ նում ան ձե ռա կերտ 
գե ղեց կու հի, ո րից հա յացք շե ղելն անհ նար 
էր: Պ րո ֆե սո րը շատ ա ռույգ էր: Դժ վար չէր 
հաս կա նալ, թե յոթ տասն յա կը բո լո րած այդ 
մար դուն ի՞նչ ուժ էր ա ռաջ նոր դում դե պի 
բար ձունք նե րը: Հան դի պե ցինք մի աղբ յու րի: 
Դա Կոզ նի աղբ յուրն էր: Եր կու ե րի տա սարդ 
քչքչան աղբ յու րի մոտ նստած հաց էին ու-
տում: Հ րա վի րե ցին: Տես նե լով, որ հրա ժար-
վում ենք, տղա նե րից մեկն ա սաց. 

– Թ թի է, տնա կան:
Ես և Գա րե գինն օգտ վե ցինք տղա նե րի 

հյու րա սի րութ յու նից, հե տո նկար վե ցինք: 
Կա պա նից էին, ա ռա վոտ յան բարձ րա ցել էին 
ան տառ նե րը՝ հոն քա ղե լու… Հաս ցե տվե ցին, 
որ նկար ներն ու ղար կենք: Տ ղա նե րը գնա-
ցին: Ն րանց հե ռա նա լուց հե տո մենք շարժ-
վե ցինք տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով՝ Նժ դե հի 
մա սուն քի ամ փոփ ման տե ղը գտնե լու հա-
մար: Չ նա յած լե ռան գա գա թը չէր, բայց է լի 
Խուս տուփն էր… Մի քա նի րո պե անց Անդ-
րա նի կը մեզ կան չեց աղբ յու րից մոտ 50-60 
մ հե ռա վո րութ յան վրա ա ջա կողմ յան ձո րա-
կի հա րա վա կողմ թե քութ յան վրա ճաքճ քած 
քա րա շեր տից բարձ րա ցող ծա ռաբ նե րի մոտ՝ 
ա սե լով. 

– Ես տե ղը գտել եմ: Այս միև նույն ար մա-
տից բարձ րա ցող ե րեք ծա ռաբ նե րը հի շեց-
նում են մեր ե ռա գույ նը: Նժ դե հի ող նա շա րի 
ա ռա ջին ո ղը պի տի ամ փո փենք հենց այս 
ծա ռաբ նի տակ, ժայ ռի մեջ:

Բո լորս հա վա նութ յուն ենք տա լիս տե ղի 
ընտ րութ յա նը: Կես ժամ անց Նժ դե հի մա-
սունքն ար դեն պահ էր տրված Խուս տու փին: 
Մեր հո գի նե րում ինչ-որ խորհր դա վոր բան 
էինք զգում, ո րը և տագ նապ էր, և ա նա սե լի 
քաղց րութ յուն: Մեր օ րա պա հի կը բա ցել էինք 
աղբ յու րի մոտ: Պ րո ֆե սո րը բարձ րաց րեց 
բա ժա կը. 

– Վեր ջա պես, թե կուզ ոչ լրիվ, Նժ դե հը 
«վե րա դար ձավ» Զան գե զուր: Ի դեմս Նժ-
դե հի՝ «վե րա դար ձան» այն բազ մա թիվ հայ 
զին վոր նե րը, ով քեր զոհ վե ցին այս լեռ նե րում 
ի րենց հայ րե նի քի հա մար, -հուզ մուն քով 
ա սաց նա:

Մենք բո լորս ար տաս վում էինք: Ար տաս-
վում էինք ինք նա բուխ, անն կատ: Չէ՞ որ այս 
լեռ նե րում զոհ ված հայ գեղ ջուկ նե րի՝ Նժ դե հի 
զին վոր նե րի վրա ար տաս վող ներ շատ քիչ 
են ե ղել… Հե տո անց յա լը մի պա հի մեջ ձգել, 
կա պել էինք ներ կա յին, և մեզ շատ էր մոտ 
ա պա գան: Ս պա րա պետն ար դեն Զան գե զու-
րում էր, նա չէր լռե լու…Թ վում էր, թե մենք 
ե կել ենք Խուս տուփ մե նա մար տի, շա րու նա-
կե լու Նժ դե հի և նրա քաջ զին վոր նե րի ընդ-
հատ ված պայ քա րը: Պի տի ար դեն մե նա մար-
տենք… հե տո կգան ու րիշ նե րը:

– Նժ դե հի կտա կը, թե կուզ ոչ լրիվ, բայց 
կա տար վեց:

– Ա պա գա յում այս տեղ սրբա տե ղի է դառ-
նա լու, – ա սաց Գա րե գի նը:

Եր կին քը պարզ էր, կա պույտ: Կար ծես 
ան ցած, ար յու նով ներկ ված ժա մա նակ նե րը 
տե սա նե լի դար ձան Խուս տու փի լան ջե րում, 
լան ջեր, ո րոնք նման էին մա գա ղաթ նե րի: 
Խուս տու փում Հայ րե նի քի հա մար նա հա-
տակ ված նե րի ոս կոր նե րը չեն փտել: Որ պես 
զգու շութ յան ու տագ նա պի ճիչ, ժայ ռե րի 
վրա, թվում էր, պահ պան վել է նրանց լեր դա-
ցած ար յու նը: Խուս տու փը նման էր վշտե րով, 
կան խա տե սում նե րով լի նա վի, որ դուրս էր 
լո ղում թանձր, եր կա րա տև մշու շի մի ջից…»:

Հ. Գ. Մենք  Կոզ նի աղբ յու րից վե րա-
դար ձանք ո գևոր ված, նույ նիսկ խան-
դա վառ ված: Մեզ թվում էր, թե Խուս-
տու փի ան տա ռա պատ լան ջին, բարձր 
երկն քում մի ար ծիվ է թևա տա րած 
ճախ րում…Ե րա՞զ էր, տե սի՞լք, ի րա կա-
նութ յո՞ւն… Հա վա նա բար Ս պա րա պետ 
Նժ դե հի ան հան գիստ հո գին էր, որ մին-
չև այ սօր թևա ծում է ոչ միայն Ս յու նի քի, 
այ լև Ար ցա խի ու Նա խի ջևա նի վրա…
Չէ, անհ նար է լի նե լու Ս յուն յաց սրբա-
զան հողն իր պատ մա կան դե րից ու 
ա ռա քե լութ յու նից, ինչ պես և ար ժա-
նա պատ վութ յու նից զրկե լը… Եվ գա լու 
է Նժ դե հի հո գու հանգս տութ յան օ րը, 
ան պայ ման գա լու է…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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գի նը… Ո՞ւմ հա մար եմ ար յուն թա փել… Ռուս 
չե կիստ սպան Նժ դե հին ա ռաջ հրեց ինչ պես 
շու նը թու լա ցած գառ նու կին: Ն րան խո թեց 
«Վի լի սի» ետ նա մա սը, իբր թե ո ղոր մութ յուն 
ա նե լով: Ին քը նստեց Նժ դե հի աջ կող մին: 
Պա հա կում է նրան: Ես շտա պե ցի տե ղա վոր-
վել քաղ բան տարկ յալ «ժո ղովր դի թշնա մի» 
Նժ դե հի ձախ կող մին: Մեր այս բռնա պե-
տութ յունն այդ չնչին զի ջումն ա րեց ինձ: Գն-
դա պետ Կա րա պետ յա նը, որ այս ռուս չե կիս-
տի հար յուր ար ժեքն ու ներ, նստեց վա րոր դի 
մոտ: Ա սեմ նաև, որ Նժ դեհն ավ տո յին մո տե-
ցավ ա ռույգ, հպարտ քայ լե րով, հա մար ձակ 
ու ինք նավս տահ: Այդ պես խա չաս յու նին են 
մո տե նում միայն հա վա տի ու ազն վութ յան 
զո հե րը, ան մեղ դա տա պարտ ված նե րը: Նս-
տեց եր կաթ յա ա թո ռա կին՝ հա մար ձակ ու 
վեհ: Ես նա յում էի նրան, զար մա նում՝ սա՞ է 
Նժ դեհ զո րա վա րը: Հա մոզ վե ցի՝ սա՛ է: Հի շե-
ցի, թե նա ինչ պի սի վստա հութ յամբ էր մեր 
տա նը նստում ա թո ռա կին: Այն ա թո ռա կին, 
ո րի վրա նստել ու հաց են վա յե լել մեր տա-
նը ին քը՝ Դա վիթ Բեկ Ս յու նե ցին և Մ խի թար 
Ս պա րա պե տը: Նաև նրան ցից հե տո ե ղած 
մե ծե րը՝ մե րոնք: Եվ ես, որ այդ մե ծե րի ժա-
ռանգն եմ, և գնդա պետ Կա րա պետ յա նը, որ 
նույն պես այդ մե ծե րի հե տևորդն է, մեզ զգա-
ցինք չնչին գո յութ յուն: Ես նստած եմ ա ռաս-
պե լի՝ Գա րե գին սպա րա պետ Նժ դե հի կող-
քին: Ինչ եր ջան կութ յո՜ւն…

Սկ սե ցինք պտտվել գի շե րա յին Ե րևա-
նի փո ղոց նե րում: Չ գի տեմ ինչ կզգար ու րիշ 
ո րևէ մե կը նման պա հին, սա կայն ես զգում 
էի, որ ես չեմ այս աշ խար հի՝ Հա յոց այս քա-
ղա քի տե րը, ո՛չ, ինչ եմ ա սում՝ այս քա ղա քի 
զա վա կը, ոչ էլ դրա տե րը պա րոն Նժ դեհն է, 
ոչ էլ քա ջա համ բավ գնդա պետ Կա րա պետ-
յա նը, այլ, ո՜վ աստ ված, այս կապ տե րես տա-
փա կա քիթ չե կիս տը:

Գն դա պետ Լևոն Կա րա պետ յա նը Նժ-
դե հին ներ կա յաց նում էր Ե րևա նը, հա ճախ 
կրկնե լով «պա րոն Նժ դեհ», եր բեմն՝ «պա րոն 
սպա րա պետ»: Սա, –  ա սում էր նա, – Ս տե-
փան Շա հում յա նի ար ձանն է: Սա Լե նի նի 
հրա պա րակն է: Սա մեր կա ռա վա րութ յան 
տունն է: Սա…

Նժ դե հը սկսեց հուզ վել: Նույ նը, ինչ երբ 
նա մեր տանն էր ու մեծ Տա տը նրա ա ռաջ 
Քա րա հուն ջի ա րաղ էր դնում կամ իր ձեռ-
քով թխած լա վաշ հաց. «Կե՛ր, քե մա տա՛ղ…» 
Անձս, ո րի մեջ աստ վա ծա յին «մեղք» էր 
ծնվել ու կա մե նում էի հո րի նել, որ ի՞նչ եմ 
ա սում, կա մե նում էր գտնել «Մ խի թար Ս պա-
րա պետ» վե պիս ե րակն ու ի մաս տը, շատ 
եր ջա նիկ էր: Ախր նստած եմ հենց Մ խի թա-
րիս կող քին: Ինչ տար բե րութ յուն, 250 տա-
րի ա ռաջ, թե հա զար եր կու հար յուր հի սուն, 
դու, Նժ դեհ սպա րա պետ, ապ րիր այն քան, որ 
հա սու լի նես իմ «Մ խի թա րին»: Ախր դա դո՜ւ 
ես: Դու ես: 

Ս պա սա ծիս հա կա ռակ Նժ դե հը սկսեց 
հուզ վել:

– Փառքդ շա՛տ, աստ վա՛ծ, –  ա սում էր նա՝ 
ե րե սին խաչ ա նե լով: – Հա յը ա հա պե տութ-
յուն ու նի, որ հիմն վել է 1918-ի մա յի սին, կա-
ռա վա րութ յուն ու Կա ռա վա րա կան տուն ու-
նի: 

Մե քե նան ցնցվում էր փո ղոց նե րի ան-
հար մար խոր դու բորդ նե րում: Ես ա կա մա 
հա ճախ կպնում էի Նժ դե հին: Ա մեն անս պա-
սե լի կպնե լուց ու զում էի ե րե սիս խաչ հա նել՝ 
առնչ վում եմ հա յի հա զար տար վա ռազ մա-
կան հո գու հետ: Դարձ յալ հա վատս չէր գա-
լիս, թե նստած եմ հռչա կա վոր Նժ դե հի՝ Գա-
րե գին Տեր- Հա րութ յուն յա նի կող քին, ո րին, 
ա սել եմ, քսա նե րեք տա րի ա ռաջ եմ հան դի-
պել հում կա վիս էութ յամբ: Մեղք ու նեմ, գու-
ցե թե մի ու րիշ ան ձի մոտ եմ նստած, ա նու նը 
Նժ դեհ: Սիրտ ա րի, հարց րի՝ պա րոն Նժ դեհ, 
դուք Գա րե գին Տեր- Հա րութ յուն յա՞նն եք: Նժ-
դեհ սպա րա պե տը, ա յո՞: 

– Ճիշտ այդ պես, լեյ տե նանտ, – սևե ռուն 
նա յե լով ինձ, իմ ու սա դիր նե րին ու շքան շան-

նե րին, պա տաս խա նեց նա:
– Հորս հո գու ա կան ջը կան չի, –  ա սա ցի: – 

Նա ձեզ պաշ տում էր:
Հարց րեց՝ ո՞ւմ տոհ մից եմ: Պա տաս խա-

նե ցի՝ Խան զադ յան եմ, Գո րի սից: Լևոն Կա-
րա պետ յա նն ա վե լաց րեց. 

– Սե րոն մորս գծով իմ ազ գա կանն է, 
ռազ մա ճա կա տա յին քաջ օ ֆի ցեր:

Նժ դե հը կրկնա կի հե տաքր քութ յամբ նա-
յեց ինձ: Ես ա սա ցի, թե դուք քսան մեկ թվա-
կա նին հա ճախ եք ե ղել մեր տա նը: Հի շեց 
հորս, ազ գա կան նե րիս:

– Հայրդ՝ Նի կո լա յը, կա՞:
– Ոչ, –  ա սա ցի, – գն դա կա հա րել են 1937-

ի դեկ տեմ բե րին, հենց այն բան տում, որ տեղ 
դուք եք ձեր բա կալ նստած:

– Ինքդ ինչ պե՞ս ողջ մնա ցիր, – հարց րեց 
նա:

– Հորս շնոր հիվ, –  ա սա ցի: – Ինձ ու-
սուց չութ յու նից ու կո մե րիտ միութ յու նից հե-
ռաց րին իբ րև «ժո ղովր դի թշնա մի», իբ րև 
«դաշ նակ ցա կան»: Գի շե րը գա լիս են, որ ինձ 
ձեր բա կա լեն, հայրս ի մա նում է ու մի կես 
ժամ ա ռաջ ինձ փախց նում Ղա փան, այն տե-
ղից փա խա Մի ջին Ա սիա…

Մենք այս պես զրու ցում էինք «Վի լի սում», 
ի րար կող քի նստած: Հարց րեց՝ Նի կո լայ Մե-
լիք- Հով սեփ յա նը կա՞: – Ո՛չ, ա սա ցի, նրան, 
Մի րաք յան Կա րա պե տին ու Ար շակ Տո ռոզ յա-
նին միա սին մի գի շե րում գնդա կա հա րե ցին 
Շո րի ձո րում. 1931-ին… Ա սաց՝ հո րեղ բայր-
ներդ՝ Ար տեմ ու Վա նո Խան զադ յան նե րը, 
հի մա ապ րում են Թեհ րա նում: Հետ նե րը 
գրա վոր կա պեր ու նեի: Հարց րեց նրանց զա-
վակ նե րի մա սին: Ա սա ցի՝ Ար տեմ հո րեղ բորս 
չորս աղ ջիկ նե րը և եր կու տղան, ո րոնց կու-
լա կա թափ ա րին 1929-ին և աք սո րե ցին Մի-
ջին Ա սիա, հի մա կան, այն տեղ են: Տ ղա նե րը 
կրել են նաև աք սո րի ա ղետ նե րը:

– Կա պի տան Ջո նի մա սին ի՞նչ կա սես:
– Ողջ է, ա սա ցի: – Ք սա նին նին նրան ևս 

աք սո րե ցին: Տա սը տա րի տա ռա պել է Սի բի-
րում, ողջ է մնա ցել: Հի մա ապ րում է Մի ջին 
Ա սիա յում, ա մուս նա ցել է իմ հո րեղ բայր Ար-
տե մի աղջ կա՝ Լեռ նի կի հետ:

– Ար տեմ հո րեղ բայրդ հրա շա լի եր գում էր 
«Ձա խորդ օ րե րը», – հի շեց Նժ դե հը: – Վա նո 
հո րեղ բայրդ շատ քաջ կռվող էր:

Է լի մարդ կանց հի շեց՝ Զան գե զու րը 
թշնա մուց պաշտ պա նած-փրկած քա ջա-
զարմ նե րի: Ա սա ցի՝ նրան ցից ոչ մե կը չկա: 
Ն րանց, ով քեր պաշտ պա նել են ի րենց տունն 
ու տե ղը, Զան գե զու րը, ի րենց ե րե խա նե րին 
ու մայ րե րին, բո լո րին ոչն չաց րին 1922-ին, 
1929-31-ին, 1937-ին:

Նժ դե հին հսկող ռուս չե կիս տը ննջում էր: 
Դժ բա՜խտ մարդ, ե րևի ան քուն է մնա ցել իր 
«զգո նութ յան պոս տում»:

Ան ցանք օ պե րա յի շեն քի մո տով: Նժ դեհն 
ան վերջ կրկնում էր, – Փա՜ռքդ շատ, Աստ-
վա՛ծ, մեր ազգն ապ րում է: Խո սեց ո գևոր:

– Երբ ստեղ ծե ցինք Լեռ նա հա յաս տան՝ 
Զան գե զու րի, Ղա րա բա ղի, Գող թա նի ու Վա-
յոց ձո րի միա վո րու մով, հենց այս պի սի մայ-
րա քա ղաք էինք ե րա զում, ինչ պի սին ա հա 
մեր Ե րևանն է:

Հարց րեց՝ իր հայ րե նի Կզ նուտ գյու ղը 
շե՞ն է: Ա սա ցի՝ ոչ: Ռուս-թուր քա կան 1921 
թվա կա նի մար տի պայ մա նագ րի հա մա ձայն, 
Մոսկ վան մեր Նա խի ջևան նա հան գը հանձ-
նեց Ադր բե ջա նին: Սկս վեց Նա խի ջևա նի 
հա յութ յան ոչն չա ցու մը: 1929-ին ե ղել եմ Կզ-
նու տում, մի ե րե սուն տուն հայ դեռ մնում էր 
այն տեղ: Հի մա ոչ մի հայ չկա: Այն տեղ հի մա 
զա նա զան տե ղե րից ե կած թուր քեր են ապ-
րում:

– Մենք մտա դիր էինք նաև Նա խի ջևա-
նի գա վա ռը ետ վերց նել, միա վո րել Լեռ նա-
հա յաս տա նի հետ: Այս ար դար գոր ծին նախ 
խան գա րեց Բա քուն զավ թած անգ լիա կան 
մի սիա յի պա րագ լուխ գե նե րալ Թոմ Թոմ-
սո նը, հա յի այդ նոր դա հի ճը: Ա պա Կար սի 
ռուս-թուր քա կան պայ մա նագ րի հա մա ձայն 
Նա խի ջևա նը տվին Ադր բե ջա նին: Ղա րա բա-
ղը մեզ նից խլե ցին Բաք վին տեր դար ձած բոլ-
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շևիկ նե րը:
... Պտտ վում ենք փո ղոց-փո ղո ցի ե տևից: 

Գի շեր վա քա մին լռել է՝ չի ու զում խան գա րել 
մեր զրույ ցը: Իսկ ռուս չե կիս տը մեր լե զուն 
ե րևի չգի տի ու շա րու նա կում է ննջել: Միայն 
եր բեմն-եր բեմն նա յում է թևի ժա մա ցույ ցին: 
Ե րևի շտա պում է: Վա րոր դի մոտ նստած 
գնդա պե տը չի խան գա րում մեր զրույ ցը: Ինչ 
ազ նիվ մարդ է… Իսկ ես կու զե նա յի այս պա-
հը եր կա րեր, եր կա րեր մին չև աշ խար հի վեր-
ջը…

Վե րևից մտանք Ա բով յա նի փո ղո ցը: Կա-
րա պետ յա նը Նժ դե հին ցույց տվեց Ղու կաս 
Ղու կաս յա նի ար ձա նը, ա սաց Ղու կաս Ղու-
կաս յա նին դաշ նակ նե րը սպա նել են Ար գի-
նա յի ձո րում: Նժ դե հի ակ նար կով ես խնդրե-
ցի վա րոր դին, որ մե քե նան պա հի: Պա հեց: 
Ա ռանց մե քե նա յից դուրս գա լու Նժ դե հը ե րևի 
մի ե րեք րո պե ու շա դիր նա յեց քա րե պատ-
վան դա նին կանգ նած քա րե ղեն Ղու կաս յա-
նին:

– Ար ձա նը լավ է ար ված, –  ա սաց Նժ դե հը: 
– Ի րեն՝ Ղու կաս Ղու կաս յա նին, հան դի պել եմ: 
Ազ նիվ տղա էր: Բայց դուք, ըն կեր հա յեր, հա-
յաս տան ցի ներ, ի զուր եք գրում, թե Ղու կաս-
յա նին սպա նել են հայ դաշ նակ ցա կան նե րը: 
Ոչ, այդ պես, ո՛չ: Ն րան սպա նել են թուր քե րը…

«Թուրք», «թուր քեր» բա ռը լսե լով ռուս չե-
կիս տը սթափ վեց:

– Չ տո՞: Չ տո՞: Տուր կի՞... 
Շ տա պե ցի նրա բե րա նը փա կել: Ա սա ցի՝ 

թուր քի մա սին չէ խոս քը, այլ՝ քա րի, քա րե ղեն 
ար ձա նի: Ին քը՝ Նժ դե հը, որ ռու սե րեն ա վե-
լի լավ գի տեր, քան հենց այս ռուս չե կիս տը, 
հա յե րեն ա սաց: – Դժ բա՜խտ ժո ղո վուրդ, ե՞րբ 
պի տի ուշ քի գաս: Ե՞րբ պի տի արթ նա նաս 
խա բեութ յան թմբե րից:

Ն րա ա սա ծը հա վիտ յան մնաց մեջս:
* * *

Իջ նում ենք Ա բով յան փո ղո ցով: Ներ կա-
յիս «Ար մե նիա» կոչ վող հյու րա նո ցի մուտ քի 
աջ կող մին, պա տի վրա շրջա նա կով ազդ է 
փակց րած՝ «Կի նո Զան գե զուր»: Նժ դե հը նա-
յեց այդ խո շո րա տառ ազ դը, դառ նա ցավ, 
թթվեց:

– Այդ «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» կի նոն տե սել եմ, –  
ա սաց նա գլու խը շրջե լով մի կողմ: – Ա մոթ 
է: Ն ման կեղ ծիք, կնե րեք, նույ նիսկ թուր քը չի 
ա նում: Կի նո յում ցույց է տված, թե ես վի շա-
պա յին էութ յուն եմ ու Զան գե զու րում կազ-
մա կեր պել եմ բան դի տա կան խմբեր՝ Ռու-
սաս տա նի, խորհր դա յին զոր քե րի դեմ: Ցույց 
է տված, թե թուր քե րը օգ նել են Զան գե զու րի 
հայ գյու ղա ցի նե րին, որ, իբր թե Զան գե զու րը 
ա զա տագ րեն «դաշ նակ գա զան նե րի» ձեռ-
քից: Դ րան ցից մեկն էլ, իբր թե ես եմ: Ցույց 
է տրված իբր ես անգ լիա կան զորք եմ բե-
րել Զան գե զուր՝ հեղ կո մի դեմ կռվե լու: Ն ման 
բան չի ե ղել, մար դիկ, ին չո՞ւ եք կորց րել ձեր 
խիղ ճը: Անգ լիան միշտ թշնա մի է ե ղել հայ ժո-
ղովր դին, ե՜ւ այն ժա մա նակ, ե՜ւ հի մա: Բո լո-
րո վին հա կա ռակն է կա տար վել: Անգ լիա կան 
գե նե րալ Թոմ Թոմ սո նը Բաք վից զրա հա մե քե-
նա ներ, թնդա նոթ ներ, զորք ու ղար կեց Զան-
գե զու րի վրա՝ պա հան ջե լով, որ Զան գե զու րը 
են թարկ վի Ադր բե ջա նի մու սա վաթ կա ռա-
վա րութ յա նը: Մենք մեր ժե ցինք բրի տա նա-
կան աղ վե սի այդ պա հան ջը: Զան գե զու րը 
քա ջութ յամբ կռվե լով իր հո ղից քշեց անգ-
լիա կան զրա հա պատ զոր քին: Սա է ի րա կա-
նութ յու նը: Իսկ կի նո յում ցույց է տրված, թե 
ես եմ այդ թշնա մի զոր քին հրա վի րել բե րել 
Զան գե զուր և հենց այդ անգ լիա կան զրա հա-
մե քե նա նե րի վրա էլ փա խել…

Նժ դե հը տե ղում պար զա պես այր վում էր:
– Ա մոթ է ձեզ, –  ա վե լաց րեց նա: – Մին չև 

ե՞րբ սու տը, կեղ ծի քը պետք է ու ղեկ ցի ձեզ, 
ձեր գա ղա փա րին: Ս թափ վեք, Հա յաս տա նի 
հա յեր: Դուք պետք է հստակ ա նե լիք ու նե-
նաք՝ ո՞ւր եք գնում…

Ես ուղ ղա կի ա մո թից գե տինն էի մտնում: 
Ա յո, այդ «Զան գե զուր» նկա րը, որ ար վեց 
հիմ նա կա նում մեզ մոտ՝ Գո րի սում, 1937-38 
թվա կան նե րին, պար զա պես ա մո թա լի կեղ-
ծի քի ու ստի կու տա կում է:

Եր կար ժա մա նակ լուռ էր Նժ դե հը: Վեր-
ջա պես, երբ ար դեն ա րևել քը շա ռա գու նում 
էր, նա Կա րա պետ յա նին խնդրեց ի րեն տա-
նել իր կնոջն ու աղջ կա նը թե կուզ հեռ վից 
տես նե լու: Կա րա պետ յա նը մեր ժեց, ա սաց 
կինդ ու աղ ջիկդ քա ղա քում չեն: Տե սա՝ Նժ դե-
հը չհա վա տաց նրան, ես՝ ևս:

Ա սեմ, որ Գա րե գին Նժ դե հի տիկ նո ջը՝ 
Գո հա րին, լավ գի տեի: Նա մեր քա ղա քի Մե-
լիք- Դա դա յան հին, իշ խա նա կան տոհ մից է, 

մորս բա րե կամ նե րից: Գ րա գետ, ազն վա կան 
կին էր, վա ղուց ապ րում էր Ե րևա նում, կար-
ծեմ գրա դա րա նի աշ խա տող էր: Գի տեի նրա 
աղջ կան՝ Ջու լի կին: Պա տե րազ մից ա ռաջ եմ 
հան դի պել, ու սա նո ղու հի էր պետ հա մալ սա-
րա նում: Ին չո՞ւ սի րե լի գնդա պե տը մեր ժեց 
Նժ դե հի խնդրան քը: Գու ցե թե զգու շա նում էր 
չե կիստ ռու սից: Ե րևի այդ պես: Ա հա չե կիս-
տը նա յեց ժա մա ցույ ցին:

– Ժա մա նակն է: Վե րա դառ նանք բանտ:
«Վի լի սը» սլա ցավ դե պի բեր դը: Լույսն 

ար դեն բաց վում էր, փո ղոց նե րում վախ վո-
րած քա ղա քա ցի ներ ե րևա ցին: Դար պա սի 
մոտ մենք հրա ժեշտ տվինք Նժ դե հին: Ես 
ա մուր սեղ մե ցի նրա ձեռ քը՝ հույ սով եմ, նո-
րից կհան դի պենք, - ա սա ցի:

– Հա զիվ թե հան դի պենք, –  ա սաց Նժ դե-
հը: – Է՜, տղաս… Շա րու նա կիր ազ նիվ ծա ռա-
յել այս երկ րին:

* * *

Գն դա պետ Կա րա պետ յանն ինձ ա սաց. 
– Նժ դե հն ազ գափր կիչ գործ է ա րել: Նժ-

դե հն ազ գա յին հե րոս է: Նժ դե հն Անդ րա նիկ է: 
Ոչ ո քի չա սես, որ հան դի պել ես նրան: Բայց 
հի շիր, ա մեն ինչ հի շիր: Օր կգա, որ մեր այս 
քա ղա քում կդնենք Նժ դե հի ար ձա նը: Այդ-
պես: Պա խա րա կութ յուն այն սերն դին, որ 
կմո ռա նա նրան:

* * *

Տա րի ներ հե տո սի րե լի Լևոն Կա րա պետ-
յա նը հա ճախ էր ինձ ա սում: – Խիղճս տան-
ջում է: Ախր ին չո՞ւ վա խե ցա այն չե կիս տից 
ու Նժ դե հին չտա րա իր կնոջն ու աղջ կան 
տես նե լու: Ս տա լին յան սուր էր մեր գլխին 
կախ ված: Վա խե ցա ոչ ինձ կամ քեզ հա մար, 
ո՜չ: Վա խե ցա, որ վնաս կտան Նժ դե հի կնոջն 
ու աղջ կա նը: Է՜, շատ, շատ բա նե րում սխալ 
ենք ապ րում:

1946-ին Նժ դե հի աղ ջիկն ու ես միա սին 
էինք աշ խա տում հան րա պե տա կան ժողս-
տեղ ծա գոր ծութ յան տա նը: Լի լի կն այդ մեր 
հիմ նար կի մե քե նագ րու հին էր: Պար ծան քով 
էր ա սում, թե ին քը Նժ դե հի աղ ջիկն է: Ի րա-
վո՛ւնք ու ներ:

Չ մո ռա նամ ա սել՝ իմ գրա ռում նե րի տետ-
րա կում հենց Նժ դե հի հետ հան դիպ ման օ րը 
գրել եմ. «Այ սօր հան դի պե ցի Պան դուխ տին»: 
Հաս կա նանք՝ հան դի պե ցի Նժ դե հին: Չէ՞ որ 
Նժ դեհ նշա նա կում է Պան դուխտ:

Ա վե լաց նեմ՝ հա մա զան գե զուր յան ժո-
ղովր դա կան հա մա գու մա րը, ո րը ստեղ ծեց 
Լեռ նա հա յաս տան ան կախ պե տութ յու նը, 
գու մար վել է 1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին, 
Տա թևի վան քում: Ա հեղ բո ղոք բարձ րաց րի 
«Զան գե զուր» կի նոն կա րի դեմ: Նա մակ գրե-
ցի Կենտ կոմ՝ «Այդ նկա րը պետք է վա ռել»: 
Հի մա էլ եմ ցնցվում, երբ հի շում եմ այդ նող-
կա լի կի նո յի մի դրվա գը: Տա թևի վան քում, 
պառ լա մեն տի շեն քի մեջ իբր թե Նժ դե հի 
հրա մա նով սպա նում են մի խեղճ ռուս մար-
դու: Ի՜նչ ա հա վոր կեղ ծիք: Պառ լա մեն տում ոչ 
մի ռուս չի ե ղել:

Լեռ նա հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան երկ-
րորդ հա մա գու մա րը կա յա ցել է 1921-ի ապ-
րի լի 26-ին: Այս հա մա գու մարն է Զան գե զու-
րը- Լեռ նա հա յաս տա նը հռչա կել ան կախ, 
որ պես զի Զան գե զու րը փրկի Ադր բե ջա նի 
հա յա կուլ ե րա խից: Լեռ նա հա յաս տա նի պե-
տա կան զի նան շա նը ե ռանկ յու նի վա հան-
զրահ էր, ուղ ղա հա յաց մեխ ված կարճ թուր, 
գլխին թևա տա րած ար ծիվ:

Հին բոլ շևիկ, հին զին վո րա կան Խո յլունց 
Ար սեն հայ րի կը մի ան գամ ինձ ա սաց. – Որ 
հի մա Զան գե զու րը չկա րո ղա ցան պո կել Հա-
յաս տա նից, զո րա վար Նժ դե հի շնոր հիվ էր:

Ի մա ցա, որ Նժ դե հին Ե րևա նից աք սո րել 
են Վ լա դի միր: Մա հա ցել է կա լա նա գա ղու-
թում: Փառք աստ ծո, որ գտնվեց նրա շի րի մը, 
բեր վեց աճ յու նը Հա յաս տան:

1960-ա կա նի սկզբնե րին սի րե լի Լևոն 
Կա րա պետ յա նը տա րի քի բե րու մով ան ցավ 
կեն սա թո շա կի: Ե կավ գրանց վեց գրող նե րի 
միութ յան մեր կուս կազ մա կեր պութ յան մեջ: 
Հա ճախ էինք հի շում Նժ դե հին: Հարց րեց, որ 
Պարս կաս տա նից ան ցել է Բուլ ղա րիա, ի՞նչ 
է ա րել այն տեղ մեր ազ գի հա մար: Ա սա ցի՝ 
շատ բան: Նժ դե հը ե ռան դուն գոր ծել է, որ-
պես զի Սփ յուռ քում արթ նաց նի հայ ազ գա յին 
ո գին, նրան փրկի ու ծա ցու մից:

Ես Կա րա պետ յա նին տվի Նժ դե հի ծրագ-
րա յին գոր ծու նեութ յան սկզբուն քա յին մի քա-
նի դրույթ նե րը:

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», 
24 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1990Թ. 
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մատենագիտություն

Գա րե գին Նժ դեհի ՏՊԱԳԻՐ 
ԱՇ ԽԱ ՏՈՒ ԹԻՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ա. Գա րե գին Նժ դեհ, Դաշ նակ ցու թե ան պան-
թէ ո նը, Ա լեք սանդ րա պոլ, 1917թ. :

բ. Գա րե գին Նժ դեհ, Զօ րաշ ար ժա յին կա-
նո նադ րու թիւն (նու էր հայ քա ջա րի զին-
ւոր նե րին Նժ դե հից և Շե րա մից), Ե րև ան, 
1918թ., երկ րորդ տպագ րութ. : 

դ. Գա րե գին Նժ դեհ, Խուս տու փեան կան-
չեր, Գո րիս, 1921թ. :

գ. Գա րե գին Նժ դեհ, Է ջեր իմ օ րագ րէն, Կա-
հի րէ, 1924թ. : Ե րև ան, 1993 թ. :

ե. Գա րե գին Նժ դեհ, Որ դի նե րի պայ քա րը 
հայ րե րի դէմ, Սա լո նիկ, 1927թ. : 

զ. Գա րե գին Նժ դեհ, Բաց նա մակ ներ հայ 
մտա ւո րա կա նու թեան, Պէյ րութ, 1929 թ., 
երկ րորդ տպագ րու թիւն` Պէյ րութ, 1999 
թ. 32 էջ:

է. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղա յին արթ նու թիւն, 
Ե րևան-4482, 1989 թ. :

ը. Գա րե գին Նժ դեհ, Զօ րա շար ժա յին կա նո-
նադ րու թիւն, Ե րևան, 1993 թ. :

թ. Գա րե գին Նժ դեհ, Բան տա յին գրա ռում-
ներ, Ե րևան, 1993 թ. :

ժ. Գա րե գին Նժ դեհ, Լեռ նա հա յաս տա նի գո-
յա մար տը, Ե րևան, 1999 թ. :

ժա.  Գա րե գին Նժ դեհ, Ա զատ Սիւ նիք, Պէյ-
րութ, 1999թ. :

ժբ. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղի ո գու շար ժը, Սո-
ֆի ա, 1932, Ե րև ան, 2000 թ. :

ժգ. Գա րե գին Նժ դեհ, Ա մե րի կա հա յու թիւ նը, 

ցե ղը և իր տա կան քը, Սո ֆի ա, 1935, Ե րև-
ան, 2000 թ. :

ժդ. Գա րե գին Նժ դեհ, Իմ պա տաս խա նը, Սո-
ֆի ա, 1937թ. :

ժե. Գա րե գին Նժ դեհ, Է ջեր իմ օ րագ րէն, Ե րև-
ան, 1989 թ., 121 էջ:

ժզ. Գա րե գին Նժ դեհ, Ե րև ան, 1990թ. :
ժէ. Гарегин Нжде, «Открытые письма ар-

мян ской интеллигенции», Ե րև ան, 
1990թ., երկ րորդ տպագր. ` 1992 թ., եր-
րորդ տպագ րու թիւն` Ե րևան 4493 թ. : 

ժը. Գա րե գին Նժ դեհ, Բան տա յին գրա ռում-
ներ, Ե րև ան, 1993թ. :

ժթ. Գա րե գին Նժ դեհ, Խուս տու փեան կան-
չեր, Զօ րա շար քա յին կա նո նադ րու թիւն, 
Ե րև ան, 1993թ. 55 էջ:

ի. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղի յաւ ի տե նա կան 
զէն քը, Ե րև ան, 1998թ. :

իա. Գա րե գին Նժ դեհ, Ա զատ Սիւ նիք (նոյ նա-
նուն յօ դու ա ծաշ ա րի ար տատ պու թիւ նը 
«Հայ րե նիք» ամ սա թեր թի 1925 թ. հա-
մար նե րից), Պէյ րութ, 1999թ. : 

իբ. Գա րե գին Նժ դեհ, Լեռ նա հա յաս տա նի 
գո յա մար տը (նոյ նա նուն յօ դու ա ծի ար-
տատ պու թիւ նը «Հայ րե նիք» ամ սագ-
րի 1923 թ. սեպ տեմ բե րի թիւ 11-ից), 
 Պէյ րութ, 1999թ.:

իգ. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղա յին արթ նու թիւն, 
Ե րևան, 1999 թ. :

իդ. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղի ո գու շար ժը, Ա մե-
րի կա հա յու թիւ նը-ցե ղը և իր տա կան քը, 
Ե րևան, 2000 թ. :

իե. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղի ո գու շար ժը, Ա մե-
րի կա հա յու թիւ նը- ցե ղը և իր տա կան քը, 
Ե րև ան, 2001 թ. :

իզ. Գա րե գին Նժ դեհ, Ցե ղակ րօ նու թիւնն իբ-
րև յաղ թա նա կի զօ րոյթ, Ցե ղա յին արթ-
նու թիւն (ի՞նչ է ցե ղակ րօ նու թիւ նը), Ե րև-
ան, 2001 թ. :

իէ. Գա րե գին Նժ դեհ, Հա տըն տիր, Ե րև ան, 
2001 թ. 404 էջ, (ամ փո փում է 1955 թ. մա-
յի սին Վ լա դի մի րի բան տում աւ ար տած 
«Անձ նավ կա յու թիւ նը» և սոյն ցու ցա կի 
Գ-Ժ աշ խա տու թիւն նե րը՝ բա ցի «Ա մե րի-
կա հա յու թիւ նը: Ցե ղը և իր տա կան քը» 
եր կից): «Հա տըն տի րի» մէջ զե տե ղու ած 
են նա և 1992-1998 թթ. ըն թաց քում «Ազ-
գայ նա կան ա կում բի» հրա տա րա կած՝ 
Նժ դե հի հե տև ե ալ յօ դու ած նե րը, նա մակ-
ներն ու գրու թիւն նե րը: 1. Ինք նա կեն սագ-
րու թիւն, 2. Մեր յե ղա փո խու թեան ա րա-
րի չը, 3. Ա նա րիու թիւ նը մայր չա րեաց, 4. 
Ին չո՞ւ ստեղ ծո ւեց ցե ղակ րօն շար ժու մը, 
5. Ցե ղակ րօ նու թիւ նը իբ րև յաղ թա նա կի 
զօ րոյթ, 6. ECCE HOMO, 7. Ցե ղի յաւ ի տե-
նա կան զէն քը, 8. Ին չո՞ւ տա րօ նա կա նու-
թիւն, 9. Մեռ նե լու կամք, 10. Ոյ ժի պրոբ-
լե մը, 11. Նժ դե հի նա մա կը Վ րա ցե ա նին, 
12. Նժ դե հի նա մակ- փաս տա թուղ թը, 13. 
Ռազ մի կը չէ մեռ նում, 14. Ցե ղա յին արթ-
նու թիւն, 15. Խո կում է ա րա րի չը, 16. 
«Հեր կի» ար գոյ խմ բագ րու թե ան, 17. Հե-
րո սը և հե րո սա կա նը:

իը. Գա րե գին Նժ դեհ, Նա մակ ներ, 2002 թ. :
ժ. Գա րե գին Նժ դեհ, Եր կեր, եր կու հա տո-

րով, Ե րև ան, 2002 թ. հտ. 1, 532 էջ, հտ 
2 504 էջ:

ժա.Գա րե գին Նժ դեհ, Ա սոյթ ներ, Կազ մեց և 
ա ռա ջա բա նը գրեց Ռ. Համ բար ձու մե ան, 
Ե րև ան, 2002 թ. 96 էջ:
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լ. Նժ դեհ, Որ դի նե րի պա քա րը հայ րե րի դեմ, 
Ե րևան, 2015 թ., 106 էջ:

լա. Նժ դեհ, Բան տա յին կեանք, նա մակ ներ, 
գրա ռում ներ, կազ մող Վ րոյր Արծ րու նի, 
Ա նա հիտ Յա րու թիւ նեան, Ե րևան, 2015 
թ. 108 էջ:

Զօ րա վար Սե պու հը գրում է, որ ին քը 1914 թ. 
կար դա ցել է բալ կա նե ան պա տե րազ մում 
հայ կա մաւ որ նե րի մաս նակ ցու թե ան վե-
րա բե րե ալ Նժ դե հի գիր քը ( Սե պուհ, Է ջեր 
իմ յուշ ե րէն, հտ. Ա, Պոս թըն, 1925 թ., էջ 
63), ո րը մեզ չը յա ջո ղու եց գտ նել: 

ՅՕ ԴՈՒ ԱԾ ՆԵՐ և ԳԵ ՂԱ ՐՈՒ ԵՍ-
ՏԱ ԿԱՆ ԵՐ ԿԵՐ Է ՏՊԱԳ ՐԵԼ ՀԵ-
Տև Ե ԱԼ ԹԵՐ ԹԵ ՐՈՒՄ և ԱՄՍԱԳ-
ՐԵ ՐՈՒՄ (ՑԱՆԿՆ, ԱՆ ՇՈՒՇՏ, 
ԱՒ ԱՐ ՏՈՒՆ ՉԷ): 

ա. «Ըն կեր» ( Թիֆ լիս), 1911 թ., թիւ 34, 38, 
40, ստո րագ րել է «Գա րե գին Դ. », Գ. Դար-
դու նի, Գ. Դ., այն է՝ Գա րե գին Դար դու նի: 

բ. «Հո րի զոն» ( Թիֆ լիս), 1911, թիւ 228, 240 
( Դար դու նի Գ. ), «Հո րի զոն», գրա կան- 
ստեղ ծա գոր ծա կան պատ կե րա զարդ 
յաւ ե լու ած, 1915թ. թիւ 22, ապ րի լի 19, էջ 
2 (ստո րագ րել է Գար. Դար դու նի):

գ. «Խա թա բա լա» ( Թիֆ լիս), 1911թ., թիւ 41, 
43, 44, 48 (ստո րագ րել է studiosus), 51 
( Դար դու նի Գ. ), «Խա թա բա լա», 1912թ., 
թիւ 15, 17, 26, 39 (Ս տո րագ րել է Գա րե-
գին Դ. ), «Խա թա բա լա», 1914թ., թիւ 14 
(Ս տո րագ րել է Գա րե գին Դ. ), «Խա թա բա-
լա», 1915 թ., թիւ 2, 3, 4 (Ս տո րագ րել է 
Գա րե գին Դ. ):

դ. «Պա տա նի» ( Թիֆ լիս), 1912թ., թիւ 4 
(Ս տո րագ րել է Գա րե գին Դ. ): 

ե. «Ա րեգ» ( Բա քու), 1915թ., թիւ 10 (ստո-
րագ րել է Նժ դեհ): 

զ. «Հո րի զոն», 1915թ., թիւ 195 (ստո րագ րել 
է Դար դու նի Գ. ): 

է. «Ժայռ» (Ա լեք սանդ րա պոլ), 1917թ., թիւ 
1-20 (ապ րիլ -օ գոս տոս) (ստո րագ րել է 
Գար. Նժ դեհ, Գա րե գին Նժ դեհ, Գ. Դար-
դու նի, Գար. Դար դու նի):

Սոյն թեր թե րում տպագ րու ած են իր ար-
ձակ ու չա փա ծոյ բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը, 
իսկ «Ժայռ» թեր թում՝ նա և «Դաշ նակ ցու թե-
ան պան թէ ո նը» խո րագ րի տակ տպագ րել 
է ա զա տա մար տի հե րոս նե րին նու ի րած իր 
գե ղոն նե րը: 

1921թ. յե տոյ տպագ րու ել է հե-
տև ե ալ թեր թե րում և ամ սագ-
րե րում:
1. «Նոր ար շա լոյս», Բու խա րեստ, 1923 թ. 

մա յի սի 3, թիւ 10 («Իմ խօս քը»), մա յի սի 
6, էջ 1, 4, յու լի սի 19(«Ին չու՞ զէնք բարձ-
րաց րի խորհր դա յին զօր քե րի դէմ»):

2. «Ա զատ խօսք», օ րա թերթ, Սո ֆի ա, 1934-
1935 թթ.: 
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3. «Ա զատ Հա յաս տան», պար բե րա թերթ, 
Բեռ լին, 1943 թ . օ գոս տոս, թիւ 1, էջ 3-4-
ում տպագ րու ել է«Մեռ նե լու կամ քը», 
1943 թ.  սեպ տեմ բեր- հոկ տեմ բեր, թիւ 
2-3, էջ 5-7-ում`«Պատ մու թե ան դա տաս-
տա նը» յօ դու ած նե րը: 

4. «Ա րաքս» ե րե կո յե ան օ րա թեր թում, Սո-
ֆի ա, 1926 թ. յու նու ա րի 28 թիւ 2-ից մին-
չև 1926 թ.  մար տի 2 թիւ 29-ը լոյս է տե սել 
«Բաց նա մակ ներ հայ մտաւ ո րա կա նու-
թե ան», 1926 թ. յու նի սի 4, յու նի սի 14-15, 
հոկ տեմ բե րի 23) ո րոշ ընդ հա տում նե րով 
լոյս է տե սել «Իմ խօս քը»: «Ին չու՞  զէնք 
բարձ րաց րի խորհր դա յին զօր քե րի դէմ», 
«Մի՛ գրգ ռէք խորհր դա յին իշ խա նու թիւ-
նը», 1926 թ. նո յեմ բե րի 9, էջ 1-2` «Տա-
րած ւող Ա նին» և 1926 թ. հոկ տեմ բե րի 
23, էջ 2-3-ում`«Հայ կե ան քի հս կան (Հ. Յ. 
Դաշ նակ ցու թե ան մա սին)» յօ դու ած նե րը:

5. «Դ րօշ ակ», 1930թ., նո յեմ բեր- դեկ տեմ-
բեր:

6. «Նոր Ա րաքս», 1930 թ., թիւ 11, 15, 18: 
7. «Խ ռովք», Սո ֆի ա, 1932թ. :
8. «Հա յաս տան» թերթ, Ֆի լիպ պէ, 1922 թ . 

ապ րիլ 12, թիւ 305, էջ 3-4: 
9. «Հայ րե նիք» ամ սա գիր, 1923թ., 1925 թթ. 

և այլն: 
10. «Հայ րե նիք» օ րա թեր թի 1933թ. 27 հա-

մար նե րի մէջ (մա յի սի 1-ի, մա յի սի 9-ի, 
մա յի սի 11, յու նի սի 6 և այլ հա մար նե-
րում) տպագ րու ել է «Յիշ իր պա տե րազ-
մը»յօ դու ա ծաշ ա րը:

11. «Հերկ», Բու խա րեստ, 1938թ., թիւ 9, էջ 
5-6:

12. «Նորք» հան դէս, Ե րև ան, 1923թ., թիւ 3, 
էջ 108-162: 

13. «Ռազ միկ» թերթ ( Սո ֆի ա), 1933- 1943 
թթ. :

14. «Տա րօ նի ար ծիւ» ամ սա գիր, Սո ֆի ա, 
1938-1939 թթ. :

15. «Ս վե տոգ լաս» բուլ ղա րա կան ամ սա գիր, 
Սո ֆի ա, 1939-1944թթ:

16. Մեռ նե լու կամ քը, «Ա զատ Հա յաս տան» 
թերթ, Բեռ լին, 1943 թ. օ գոս տոս, թիւ 1, էջ 
3-4:

17. «Ա զատ Հա յաս տան»թերթ, պատ մու-
թե ան դա տաս տա նը, Բեռ լին, 1943 թ. 
 սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բեր:

մատենագիտություն

ԻՐ ՄԱ ՍԻՆ ԱՌԱՆ ՁԻՆ ԳՐ ՔԵ-
ՐՈՎ ՏՊԱԳ ՐՈՒԵԼ ԵՆ ՀԵ ՏևԵԱԼ 
ԱՇ ԽԱ ՏՈՒ ԹԻՒՆ ՆԵ ՐԸ
1. Ար նոտ գիրք (կազ մեց՝ Աս լան Շահ նա-

զա րե ան, խմ բա գիր՝ Գ. Նժ դեհ), Լեռ նա-
հա յաս տա նի կա ռա վա րու թե ան հրա տա-
րակ չու թիւն, Գո րիս, 1921 թ. : 

2. Ա զատ Սիւ նիք, սև է ջեր և փաս տեր բոլ-
շև իկ նե րի հն գամ սե այ գոր ծու նէ ու թիւ-
նից, հրա տա րակ. «Ինք նա վար Սիւ նի քի» 
խորհր դի, Սա սուն հրա տա րակ չու թիւն, 
1921 թ. :

3. Գէ որ գե ան Վար դան, Լեռ նա հա յաս տա նի 
հե րո սա մար տը, Պուք րէշ, 1923 թ., երկ-
րորդ հրատ. Ե րև ան, 1991 թ., 190 էջ: 

4. Ա ւօ, Նժ դեհ, Պէյ րութ, 1968 թ., երկ րորդ 
հրատ. 1989թ. : 

5. Ար մէն Սև ան, Բան տար կե ա լի մը յուշ ե րը, 
Բու է նոս -Այ րէս, 1970: 

6. Վ. Ա ռա քե լե ան, Նժ դեհ(Աւ օ յի գր քի սեղմ 
վե րաշ ա րադ րանքն է), Ե րև ան, 1989 թ. : 

7. «Դաշ նակ ցու թե ան պան թէ ոն» գր քոյ կից 
ա ռան ձին հա տու ած ներ, ար տատ պու ած 
են Նժ դե հի կե անքն ու գոր ծու նէ ու թիւ նը, 
նշ խար ներ, վկա յու թիւն ներ (հրատ. ՀՅ-
Դաշ նակ ցու թե ան «Ռոս տոմ» կո մի տէ ի, 
Լոս Ան ջե լէս, Ին տերպ րինտ, 1989 թ. : 

8. Խա չիկ Չի լին գա րե ան, Ս պա րա պետ Նժ-
դեհ, պատ կե րա զարդ կեն սագ րա կան, 
Ե րև ան, 1998 թ., 16 էջ:
Թա տե րա գէտ Բախ տի ար Յո վա կի մե ա-

նի վկա յու թե ամբ Գա րե գին Ե րի ցե ա նը 1914 
թ. Բալ կա նե ան պա տե րազ մում հայ կա մաւ-

որ նե րի մա սին «Մօտ է գա րու նը» վեր նագ-
րով մի թա տե րա խաղ է գրել, ո րի հե րոս նե-
րից մէ կը Անդ րա նիկն է (յայտն ւում է պի ե սի 
աւ ար տին, ա ռանց խօս քի լուռ կանգ նում է 
բե մում), միւ սը՝ Նժ դե հը, ո րը վեր ջին գոր ծո-
ղու թե ան մէջ փոքր խօսք ու նի: Տե՛ս Բ. Յո-
վա կի մե ան, Ցե ղաս պա նու թե ան թե ման հայ 
թատ րո նում (1915-1995 թթ. )», Ե րև ան, 1998 
թ., էջ 23:
9. Ա. Բու նի ա թե ան, Ս պա րա պե տի վե-

րա դար ձը, Ե րև ան, 1999 թ., երկ րորդ 
տպագ րութ. ՝ Ե րև ան, 2002 թ., 206 էջ: 

10. Ա. Սի մո նե ան, Զան գե զու րի գո յա մար տը 
1920-21 թթ., Ե րև ան, 2000 թ. :

11. Մ. Լա լա յե ան, Ցե ղակ րօն ու տա րօ նա կան 
շար ժում ներն ու Գա րե գին Նժ դե հի գոր-
ծու նէ ու թիւ նը, Ե րև ան, 2001 թ. :

12. Ա. Վար դա նե ան, Նժ դե հե ան մա սունք ներ, 
Ե րև ան, 2001 թ., 64 էջ:

13. Ваче Овсепян, Гарегин Нжде и КГБ, 
Ե րև ան, 2001թ. :

14. Վլ. Ղա զա խէ ցե ան, Նժ դե հը Զան գե զու-
րում (1920թ. վերջ-1921թ. ) Ե րև ան, 2001 
թ., 110 էջ:

15. Ս պա րա պետ Նժ դեհ, Պէյ րութ, 2001թ. 32 
էջ:

16. Միր զո յե ան Վ., Գա րե գին Նժ դե հի փի լի սո-
փա յու թիւնն ու լե զո ւաշ խար հը, Ե րև ան, 
2001 թ., 26 էջ:

17. Գա րե գին Նժ դեհ-115, գի տա ժո ղով նե րի 
նիւ թեր, Ե րև ան, 2001 թ., 134 էջ:

18. Ռ.  Համ բար ձու մե ան, Վարք Նժ դե հի, Ե րև-
ան, 2001 թ., 240 էջ:

19. Ար մէն Տո նո յե ան, Գա րե գին Նժ դեհ, Նաւ-
ա սարդ հրա տա րակ չու թիւն, Գ լէյն դէլ, 
2001 թ., 100 էջ:

20. Ս. Զա քա րե ան, Գա րե գին Նժ դեհ 
( Փի լի սո փա յա կան ճե պան կար), Ե րև ան, 
2001 թ. :

21. Միր զո յե ան Վ., Գա րե գին Նժ դե հի փի լի սո-
փա յու թիւնն ու լե զո ւաշ խար հը, Ե րև ան, 
2001 թ., 26 էջ:

22. Մաս տեան Գէորգ, Մու ժամ բա րի դե րը 
Զան գե զու րի ա զա տագ րա կան պայ քա-
րում, Լոս Ան ջե լես, 2001 թ. :

23. Նժ դեհ Գա րե գին, Հայ ռազ մի կին, Յաղ-
թա նա կե լու ա րո ւես տը, Փի լի սո փա յա կան 
մտքեր, Կազ մեց Ա. Յա րու թիւ նեա նը, 
Հայ րե նիք ա կումբ, Ե րևան 2011 թ. :, 64 
էջ:

24. Վ. Միր զո յե ան, Գա րե գին Նժ դե հի կեն սա-

փի լի սո փա յու թիւ նը, Ե րև ան, 2002 թ., 54 
էջ: 

25. Ա. Պետ րո սե ան, Գա րե գին Նժ դե հը և 
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Ինքնապաշտպանությունը հայ 
ժողովրդի. ահա՛ Հայ եկեղեցու 
նոր հավատամքը

 Տա թևի վանք
1920 թ. դեկ տեմ-
բե րի 25-ին  Տա թևի 
ա ռա ջին հա մա գու-
մա րը հայ տա րա-
րում է «Ինք նա վար 
Ս յու նիք», ո րով 
նաև ի րա վա բա նո-
րեն  Զան գե զու րում 
վե րա կանգն վում է 
 Հա յաս տա նի ան կախ 
պե տա կա նութ յու նը:
1921 թ. ապ րի-
լի 26-ին  Տա թևի 
երկ րորդ հա մա-
գու մա րը հռչա կեց 
 Լեռ նա հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը, 
Նժ դե հին շնորհ վեց 
 Զո րա վա րի աս տի-
ճան, պար գևատ-
րեց « Խուս տուփ յան 
ար ծիվ» եր կա թե 
շքան շան և ընտ րեց 
 Լեռ նա հա յաս տա նի 
վար չա պետ, արտ-
գործ նա խա րար և 
զին վո րա կան նա խա-
րար:

 Գո րի սի  Սուրբ Գ րի-
գոր  Լու սա վո րիչ 
ե կե ղե ցի
Այս ե կե ղե ցում 1921 
թ. փետր վա րի 21-ին 
օ ծում են Նժ դե հի 
սպա րա պե տա կան 
գո տին ու ե ռա գույ նը:
Դ րա նով, փաս տո րեն, 
Ս յու նի քի կա ռա վա-
րութ յու նը ժո ղովր դի 
ա նու նից Ս պա րա-
պե տին հանձ նեց 
Ա զատ Ս յու նի քի 
ե ռա գույն դրո շը, 
ո րի հետ նաև նրան 
հանձ նեց  Զան գե զուր 
-  Կա պար գող թի քա-
ղա քա կան բախ տը:

 Կա վար տի  Սուրբ 
 Գևորգ ե կե ղե ցի
Այս սրբա վայ րում 
1919 թ. հոկ տեմ-
բե րին  Գա րե գին 
Նժ դե հը հիմ նադ-
րեց « Դա վիթ բեկ յան 
ուխ տե րը», ո րոնց 
ռազ մա կոչն էր՝ 
« Հա նուն հայ րե նի քի՝ 
 Դա վիթ բե կա բար»:
Այս ե կե ղե ցում 1920 
թ. օ գոս տո սի 25-ին 
 Գա րե գին Նժ դեհն 
օծ վում է « Ղա փա նի, 
 Գե նու վա զի, 
 Գող թա նի և 
 Բա ղա բեր դի ռազ-
մա կան ու ժե րի 
դիկ տա տոր-հրա մա-
նա տար»:

Գա րե գին Նժ դե հի հու շա հա մա լի րը Կա պա նում (հո վա նա վոր եւ նա խա ձեռ նող՝ 
Մկր տիչ ( Սերժ) Մկրտչ  յան, ճար տա րա պետ եւ քան դա կա գործ՝ 
Գե ւորգ Գե ւորգ յան) .....................................................................................................................1

Նո րից ե կել ( Հա մո Սահ յան) ........................................................................................................1

Հա մա րի ֆո տոալ բո մը՝ «Իմ հո գին զույգ հե նա րան ու նի՝ Աստ ված եւ Հայ րե նիք» ...............2

Ս յուն յաց աշ խար հի Երն ջակ գա վա ռի Կզ նուտ գյու ղը, որ տեղ ծնվել է 
Գա րե գին Նժ դե հը ........................................................................................................................3

Հա մա րի խմբագ րա կա նը՝ «Ոչ մի տեղ ա ռանց Ս յու նի քի ու Ար ցա խի. ա ռանց 
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