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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

 

«Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան» հու շա պա տու մը Եվ րո պայի 

եր կա թու ղային մայ րու ղի նե րով մի ճամ փոր դու թյան նկա-

րագ րու թյուն է, որ զու գորդ ված է վեր ջին հանգր վան հաս-

նող մի կյան քի պատ մու թյամբ։ Եր կու ճա նա պարհ, մեկ 

վերջ նա կետ, մեկ պատ մու թյուն։ 
Ավստ րո գեր մա նա կան մե րօ րյա ի րա կա նու թյու նը և վեր-

ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ու ան ցած դա րի ե րկ րորդ 

կե սի հա յաս տան ցու կյանքն ու մտո րում ներն ան ցնում են 

մեկ ան հա տի պրիզ մայով՝ ժա մա նակ, հա սա րա կար գեր, 

փո փոխ վող բար քեր ու պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն ներ, 

ո րոնք կտ րում-ա նց նում է ան հա տի ճա կա տա գի րը։ 
Եվ որ քան էլ տրա մա բա նա կան թվա, թե դա րաշրջան-

ներն ու հա սա րա կար գե րը գե րա կա են մարդ կային վար-

քագ ծի հան դեպ, այս մի կյան քի պատ մու թյու նը նր բո-

րեն ա պա ցու ցում է, որ ան հա տի ան ձնա կան ա ռա քի նու-

թյուն նե րը կա րող են ան փո փոխ ու ա ռաջ նոր դող լի նել 

1950-ա կան նե րի խորհր դային կո մու նալ կայից մինչև մե ր- 

օ րյա «Մյուն խեն բահն»։ 
Ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ մի ջա վայ րի ա լիք նե-

րի վրա տա րու բեր վե՞լ՝ ստա նա լով շրջա պա տի գույնն ու 

տա տան ման աս տի ճա նը, թե՞ բո լոր ա լե կո ծու թյուն նե րը 
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հաղ թա հա րել հան դարտ ու կա յուն ա րա գու թյամբ. այս 

եր կընտ րան քը կար միր թե լի պես ձգ վում է մեկ մար դու 

ան նկատ, բայց հաս տա տուն ըն թաց քի մա սին այս պատ-

մու թյան մի ջով։

 Ժա մա նա կի ա ռանց քային, հա ճախ դա րա կազ միկ դեպ-

քե րը նկա րագր ված ու մեկ նա բան ված են պարզ մար դու 

տե սան կյու նից, ա ռանց ա վե լորդ պեր ճու թյան, այն պես, 

ի նչ պես ժո ղո վուրդն է ըն կա լում։

 Շա րադ րան քին բնո րոշ է պարզ հո գե բա նու թյամբ կյան քի 

ան ցու դարձն ի մաս տա վո րե լու և ներ կա յաց նե լու ձգ տու մը։

Գր քում հան դի պող բո լոր կեր պար ներն ի րա կան մար-

դիկ են, հայտն վում են ի րա կան մի ջա վայ րե րում։ Ո րոշ 

ա նուն ներ փոխ ված ե ն։ Կան նաև հա վա քա կան կեր պար-

ներ, ո րոնք ստեղծ ված են ըն թեր ցո ղին չծան րա բեռ նե լու և 

նյութն ա ռա վել «դյու րա մարս» դարձ նե լու հա մար։ 





 Գ ԼՈՒԽ 1

«Մարդու սիրտը լեն ըլնի» 
կամ ստալինյան կոմունալկան ու  

Խրուշչովի վոլյունտարիզմը
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2020 թվա կա նի մար տի 2-ն է ր։ Վաղ ա ռա վոտ է ր։ Լա զու րե 

եր կին քը, ուր ամ պի նշույլ ան գամ չէր երևում, տաք, լու սա վոր 

ու արևոտ օր էր խոս տանում։ 

Ան համ բեր ուղևոր նե րը, որ ի րենց գնաց քի մեկ նու մից շուտ 

էին հա սել կա յա րան, կա ռա մա տույց նե րի նս տա րան նե րի 

վրա նս տո տած՝ հետևում էին, թե ստ վեր ներն ի նչ պես են 

կար ճա նում։ 

Քա ղա քը դեռ չէր ա րթ նա ցել, բայց Վի են նայի եր կա թու-

ղային կա յա րա նում ար դեն ե ռու զեռ էր:

 Ճամպ րուկ նե րի ա նիվ նե րի խզ զո ցը, շչակ նե րի սու լո ցը, 

լո կո մո տիվ նե րի կար կա չյու նը, ժա մա նող գնացք նե րի դղըր-

դյունն ու գնաց քից ու շա ցող նե րի գոռ գո ռո ցը, միա խառն վե լով 

մեղ վա փե թակ հի շեց նող ը նդ հա նուր գվ վո ցին, մի յու րա տե-

սակ ի րա րան ցում էին ա ռա ջաց նում, կա յա րա նային ի րա րան-

ցում, որ քաջ ծա նոթ է ա մեն մի ճա նա պար հոր դի։

 Բայց քաոս չկար։ Մե ծա թիվ մարդ կանց՝ ա ռա ջին հա յաց-

քից բրոու նյան թվա ցող շար ժումն ու ներ հստակ նա խա- 

նշ ված ուղ ղու թյուն ներ ու ներ քին տրա մա բա նու թյուն։ 

Կա ռա մա տույ ցից կա ռա մա տույց վա զող մար դիկ մի պահ 

կանգ էին առ նում հս կա յա կան ին ֆոր մա ցի ոն ցու ցա տախ տա կի 

ա ռջև, կկո ցած աչ քե րով ո րո նում էին ի րենց գնաց քի հա մարն 
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 Գլուխ 1   «Մարդու սիրտը լեն ըլնի» 

ու, ա վե լորդ ան գամ հա վաս տիա նա լով, որ ը նտր ված ուղ ղու-

թյու նը ճիշտ է, շա րու նա կում էին ի րենց սրըն թաց քայլ քը...

...Շար ժա սան դուղ քով մո տե ցան ա ռա ջին կա ռա մա տույ-

ցին։ Կար միր-մոխ րա գույն ա րա գըն թաց գնացքն ար դեն 

կանգ նած էր կա ռա մա տույ ցի մոտ։ 

– Մեր տե ղե րը ո ՞ր վա գո նում են,– հարց րեց Մա րի նեն։

– Ե րկ րորդ,– լս վեց եղ բոր պա տաս խա նը,– սեկ տոր Բ։

– Վա՜յ, մենք հենց ե րկ րորդ վա գո նի մոտ ե նք,– ու րախ բա-

ցա կան չեց Մարինեն։

 Բարձ րա ցան վա գոն, տե ղա վոր վե ցին հար մա րա վետ բազ-

կա թոռ նե րին։

Լս վեց սլա քա վա րի սու լի չի ձայ նը։ Գնաց քը շարժ վեց։ Վա-

գո նի սրա հում տե ղադր ված բարձ րա խոս նե րից լս վեց վա գո-

նա վա րի ձայ նը. 

– Բա րի գա լուստ OBB* railjet**, Վի են նա-Մյուն խեն եր թու ղով...

Գ նաց քը թափ էր հա վա քում՝ կայ ծակ նային ա րա գու թյամբ 

ճեղ քե լով տա րա ծու թյունն ու ժա մա նա կը։ 

Կյանքն էլ այս պես մրր կաս լաց ըն թացք ու նե ցավ։ Չն կա տեց 

էլ, թե ի նչ պես գլոր վե ցին տա րի ներն ու տաս նա մյակ նե րը...

 Պա տու հա նից նա յում էր քա ղա քի հե ռա ցող պատ կեր նե րին։ 

Ի րար պիրկ գր կած խայ տաբ ղետ տնե րը սրըն թաց հե ռա նում 

էին տի կին Ռի մայի տե սա դաշ տից ու վա ղուց մո ռաց ված հու-

շեր ա րթ նաց նում, հա րա զատ, հա ճե լի հու շեր։

Տ նե րի բաց պա տու հան նե րից եր բեմն ան ցո ղա կի նշ մար-

*  ÖBB (գեր մա նե րեն՝ Österreichische Bundesbahnen) – Ա վստ րիայի պե տա կան եր-
կա թու ղային ըն կե րու թյուն:

**  Railjet – Ա վստ րիայի պե տա կան եր կա թու ղային ըն կե րու թյան գե րա րագ գնացք-
նե րը:
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վում էին ա րթ նա ցող բնա կիչ նե րի ստ վեր նե րը։ Ան ցյա լի 

մո ռաց ված կեր պար ներն ի րար հա ջոր դե լով հառ նում էին 

հի շո ղու թյան մեջ՝ նրան մտո վի տե ղա փո խե լով նա խորդ դա-

րի վա ղե մի տաս նա մյակ ներն ու կեն դա նաց նե լով հե ռա վոր 

ան ցյա լի խու նա ցած պատ կեր նե րը…

– Նու բա՜ր,– պատշ գամ բից պատշ գամբ ձայ նեց տի կին Սի-

րա նու շը,– Նուբա՜ր, տվա րոժ նիկն* է ղավ, կո ֆեն վերց րու, ա րի։

Ս տա լի նյան պո ղո տայի** 42-րդ շեն քի 5-րդ մուտ քի 4-րդ 

հար կի 3-սե նյա կա նոց կո մու նալ*** բնա կա րա նում ե րեք ըն-

տա նիք էր ապ րում՝ 12 շունչ։ 

Միայն Ռի մի կենց սե նյա կում հինգ շունչ է ր՝ գնա ցող-է կողն 

էլ չհաշ ված։ Հյու րերն էլ, որ Ռի մի կենց տնից ան պա կաս էին, 

տաս նյակ նե րով էին հաշվ վում։ 

Վա նե ցի տի կին Սի րա նու շը՝ Ռի մի կի մայ րը, հմուտ խո հա րար 

է ր։ Շատ հա մեղ էր պատ րաս տում։ Հրա շա լի տոլ մա էր ե փում, 

քր ջիկ, քա շո վի, փո խինձ, բոզ բաշ... Նրա տա պա կած կար-

տո ֆիլն ուղ ղա կի ան մա հա կան է ր։ Գրե թե ո չինչ չէր թա փում։ 

Տոլ մայի կա ղամ բի մնա ցորդ նե րից, օ րի նակ, էն պի սի հա մեղ 

շո գե խա շու էր պատ րաս տում, որ մատ ներդ էլ հե տը կուտեիր։

 Բա րու թյու նը, կա մե ցո ղու թյունն ու ա ռա տա ձեռ նու թյու նը 

նրա ա րյան մեջ էին։ Մո րից ժա ռան գած հա տուկ սո վո րու թյուն 

*  Ռու սե րեն творожное печенье բա ռա կա պակ ցու թյու նից է, նշա նա կում է շո ռային 
խո րի զով թխվածք։

**  Այժմ՝ Մաշ տո ցի պո ղո տա:

***  Կո մու նալ բնա կա րան՝ կո մու նալ կա – բնա կե լի շեն քի ա ռանձ նաց ված բնա կա-
րան, ո րում ապ րում էր մի քա նի ըն տա նիք։ ԽՍՀՄ-ում բնա կա րան նե րի մեծ մա սը 
պե տա կան էր և քա ղա քա ցի նե րին տր վում էր ան ժամ կետ օգ տա գործ ման։
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ու ներ՝ տա նը միշտ ի նչ-որ բան պա հում էր հյու րե րի հա մար։ Այդ 

պատ ճա ռով տի կին Փա ռան ձեմը սի րում էր ա սել, որ տի կին Սի-

րա նու շենց տունն ա ռա վո տից ի րի կուն «պ ռա խադ նոյ դվոռ*» է ր։ 

Բ նա կա րա նում լո գա րան չկար, սան հան գույցն ու խո հա-

նոցն ը նդ հա նուր էին բո լոր ե րեք սե նյակ նե րի հա մար։ 

Ինչ խոսք, կո մու նալ բնա կա րա նում նեղ վածք է ր։ Բայց դե, 

դա ի ՞նչ կարևոր է ր։ Տեղ նե րը նեղ էր, բայց սրտ նե րը՝ լայն։ 

Կարևո րը՝ մար դու սիր տը լեն լինի...

Բ նա կա րա նի մյուս եր կու սե նյակ նե րից մեկը զբա ղեց նում 

էր սո ցա պի աշ խա տող Կառ լեն հո րեղ բայրն իր մոր, կնոջ ու 

եր կու որ դի նե րի հետ, մյուսն է լ՝ Ար տա վազդ հո րեղ բայրն իր 

ե րկ րորդ կնոջ՝ Փա ռան ձեմ մո րաք րոջ հետ։ Նրանք սի րում 

էին նար դի խա ղալ, բայց ուս տա** Ար տա վազ դը ոչ միշտ էր 

ազ նիվ խա ղում, ու տի կին Փա ռան ձեմն ա մուս նուն ա նընդ-

հատ նա խա տում էր ղալ բու թյուն*** ա նե լու հա մար։

 Դի մա ցի բնա կա րա նում էլ ո րմ նա դիր Համ բար ձումն էր 

բնակ վում կնոջ՝ տի կին Նու բա րի ու եր կու որ դի նե րի հետ...

– Հե սա է կա,– ի պա տաս խան հնչեց տի կին Նու բա րի ձայ նը։

 Րո պե ներ ան ց հարևան ներն ար դեն նս տո տել էին կո-

մու նալ բնա կարանի լայ նար ձակ մի ջանց քում։ Թխված քի 

ա խոր ժե լի բույ րը տա րած վել էր չորս դին՝ ա ռանձ նա պես 

գրգ ռե լով շամ շա դին ցի տի կին Փա ռան ձե մի ա խոր ժա կը. նա 

թխված քի նկատ մամբ մի ա ռան ձին թու լու թյուն ու ներ։

*  Проходной двор – ռու սե րե նից թարգ մա նա բար՝ մի ջան ցիկ բակ։ Փո խա բե րա-
կան ի մաս տով՝ տեղ, ուր հեշ տու թյամբ կա րե լի է մտ նել, ա պա՝ նաև նույն քան հեշ-
տու թյամբ դուրս գալ։

**  Ուս տա – վար պետ (տե՛ս Ա շոտ Մու րա դի Սու քիա սյան, Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե-
րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Ե ՊՀ, Երևան, 2009, էջ 1149):

***  Ղալ բու թյուն – խար դա խու թյուն (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա-
չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2004, հա տոր 3, էջ 346):
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– Միշտ ա սել ե մ՝ Սի րու շի գա թեն ու րիշ ա,– սուր ճի բա ժա կը 

ձեռքն առ նե լով՝ խո սակ ցու թյան տու տը բա ցեց* տի կին Փա-

ռան ձե մը։

 Տի կին Փա ռան ձե մը ցած րա հա սակ, ճար պիկ, շար ժուն ու 

ձեռ նե րեց կին էր, հարևան նե րի բնո րոշ մամբ՝ ճտպ տան ու 

վտվ տիկ։ Ան հան գիստ բնա վո րու թյուն ու ներ ու վե րին աս-

տի ճա նի դյու րագր գիռ է ր։ Չա փա զանց հե տաքրք րա սեր է ր։ 

Ա մեն ին չի մա սին ու ներ իր հա տուկ կար ծի քը։ 

Հայտ նի գրա կան հե րո սի հան գույն՝ նա հա մոզ ված էր, որ 

աշ խար հի բո լոր մար դիկ գո ղեր են ու գո ղա նում են, ին չը փա-

կի տակ չէ։ Իր ի սկ խոս տո վա նու թյամբ՝ ձեռ քից ո չինչ չէր գա-

լիս: Ե փել-թա փե լը, ձե ռա գործն ու ար դու կը, մեղմ ա սած, նրա 

տա րեր քը չէին։ Փո խա րե նը սի րում էր քն նար կել «աշ խար հի 

բա նը», հարևան նե րի նիս տու կա ցը, միշտ հե տաքրքր վում էր 

բա կի ան ցու դար ձով։

– Ախ չի՛, գա թա չի, տվա րոժ նիկ ա,– ճշ տեց դի մա ցի բնա կա-

րա նի տի կին Նու բա րը, ո րի տե սան կյու նից այս դե տա լը չա-

փա զանց կարևոր է ր։ 

Տի կին Նու բա րը «շա քար» ու ներ, ու քաղցր խո րի զով 

թխված քը՝ գա թան, նրան հա կա ցուց ված է ր։ Այլ բան էր տվա-

րոժ նի կը։ Սրա խո րիզն ան շառ կաթ նա շո ռից էր, ու տի կին 

Նու բարն ի րեն կա րող էր թույլ տալ մի կտոր ու տել՝ ա ռանց 

ա ռող ջու թյանն է ա կան վնաս հասց նե լու։

 Տի կին Նու բարն էլ գաղ թա կան է ր։ Գաղ թի ճամ փե քին կորց րել 

էր ծնող նե րին ու եր կու քույ րե րին։ Տի կին Սի րա նու շի պես մե ծա ցել 

*  Տու տը բա ցել – սկ սել (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա-
ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, 
էջ 1464):
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էր որ բա նո ցում։ Զր կանք ներ շատ էր տե սել կյան քում։ Արևե լյան 

Հա յաս տա նում ա մուս նա ցել էր, տուն ու տեղ դրել, բայց հո գու 

խոր քում միշտ փայ փա յում էր էր գիր վե րա դառ նա լու փա փա գը...

 Տի կին Նու բա րը մի ան սո վոր հատ կու թյուն ու ներ: Նա կա րո-

ղա նում էր հստակ գու շա կել փակ պա յու սա կի պա րու նա կու թյու-

նը։ Օ րի նակ՝ կա րող էր հարց նել. «Բի ձի կնիկ, է րեկ հարսդ տուն 

է կավ, սում կի մեջ եր կու մետր կտոր կար։ Էդ ի ՞նչ կտոր էր»։ 

Նա նաև հստակ գի տեր, թե տնե ցի նե րից ով, ի նչ և որ քան 

կե րավ։ Օ րի նակ՝ ա սում էր. «Է րեկ մեր բի ձեն չայի մեջ մի 

կտոր շա քար քցեց, բայց մեր հարսն ի րեքն ա քցում»։ Ի պա-

տաս խան՝ տի կին Փա ռան ձե մը միշտ զար մա նում էր. «Ա, հո 

գյոռ մա միշ չի մու րա զա խա փա նը*»։

– Վա՜յ, բե րանս վառ վավ,– ծղր տաց տի կին Ա րու սը։

– Ա՛յ, Ա րուս ջան, համ բե րի է լի՛, ա սե ցի՝ նոր եմ հա նել ժա ռով-

նուց**,– մե ծա հո գա բար ժպտաց տի կին Սի րա նու շը։ Տի կին Ա րու-

սը չէր համ բե րել, կծել էր տաք տվա րոժ նիկն ու լե զուն այ րել։

– Սի րո՛ւշ, մի պոր ցի*** տվա րոժ նի կին ի նչ քա՞ն կա րագ ա 

գնում,– հետաքրքրվեց տի կին Փա ռան ձե մը, ո րն ին քը եր բեք 

խմո րե ղեն չէր թխում։

– Ը նդ հան րա պես 300 գրամ ա, բայց ես 350 եմ դնում, որ 

փուխր լի նի,– հնչեց տի կին Սի րա նու շի բա ցատ րու թյու նը։

*  Մու րա զա խա փան – փա փա գին չհա սած, մու րազն ան կա տար մնա ցած (տե՛ս 
Ա շոտ Մու րա դի Սու քիա սյան, Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, 
Ե ՊՀ, Երևան, 2009, էջ 80):

**  Ռու սե րեն жаровня բառն է, նշա նա կում է ջե ռոց (տե՛ս Ա րա րատ Սա հա կի Ղա րի բյան, 
Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1977, էջ 240)։

***  Ռու սե րեն порция բառն է, նշա նա կում է չա փա բա ժին (տե՛ս Ա րա րատ Սա հա կի 
Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 
1977, էջ 856)։
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– Էդ ան տեր կա րագն էլ դար ձել ա ոս կու գին,– նկա տեց տի-

կին Նու բա րը,– կի լոն սար քել են 23 ռուբ լի։

– Կա րագն ես ա սում,– վրա բե րեց տի կին Փա ռան ձե մը,– 

հա ցը դար ձել ա էր կուս ու ու թա նա սուն, կա թի լիտ րը՝ ե րեք 

ռուբ լի: Սենց ապ րել կըլ նի՞։

– Բանն էն ա, որ դե ղերն են թան կա նում։ Որ կո ֆեի կի լոն 50 

ռուբ լի ար ժի, էդ ո չինչ։ Ջհան դա մը*, կո ֆե էլ չենք խմի։ Բա որ 

մի պաչ կա** ա նալ գի նը դարձ րել են չորս ու հի սուն, բա դա 

ո ՞նց ա նենք,– նեղսր տեց տի կին Նու բա րը, ո րը, բա ցի շա քա-

րից, ճն շում էլ ու ներ ու հա ճախ գլխա ցա վի դեղ էր խմում։

– Ա մեն ի նչն էլ թան կա ցել ա,– խոր հո գո ցով եզ րա կաց րեց 

տի կին Սի րա նու շը։

– Ի ՜նչ ու զում եք, ա սեք, Հա րու թյու նյա նի վախ տով***, ճիշտ ա, 

պա տե րազմ էր, սով էր, բայց էս տե սակ թան կու թյուն չկար, 

ին չը ճիշտ ա, ճիշտ ա,– տի կին Ա րու սը թան կա ցում նե րի ի ՛ր  

բա ցատ րու թյունն ու ներ,– նրա ժա մա նա կով խս տու թյուն կար, 

կար գու կա նոն կար։ Էս ի ՞նչ ա, ա մեն ի նչ դարձ րել են թռա նա****։

– Ա՛յ, Ա րուս ջան, ա՛յ քո հո գուն մա տաղ ի նիմ, խս տու թյունն ու 

կար գու կա նոնն ի ՞նչ կապ ու նեն հա ցի գնի հետ,– տի կին Ա րու-

սի մտ քի թռիչ քը փոր ձում էր հաս կա նալ տի կին Փա ռան ձե մը։ 

*  Ջհան դա մը (կամ ջա հան դա մը) փո խա բե րա կան ի մաս տով նշա նա կում է «փույթ 
չէ» (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, 
«Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1236):

**  Ռու սե րեն пачка բառն է, նշա նա կում է տուփ (տե՛ս Ա րա րատ Սա հա կի Ղա րի բյան, 
Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1977, էջ 726)։

***  Վախ տով - «ժա մա նա կով», «էն ժա մա նակ» (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, 
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա-
տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1352):

****  Թռա նա կամ թա ռա նա - ծաղր (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, 
Երևան, 1976, էջ 419):
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– Ո ՞նց թե ի նչ կապ ու նի, ո ՞նց կապ չու նի, է սօր ում ձեռքն ի նչ 

ը նկ նում ա, փախց նում-տա նում ա։ Բա Ստա լի նի ժա մա նա-

կով տենց բան կա՞ր։ Հա րյուր գրամ կա րա գի պա կա սոր դի 

հա մար Սի բիր էին քշում։ Ա՛յ, պե տու թյունն էն է ր։ 

Ս տա լի նի մա հից հե տո բուռն ի րա դար ձու թյուն ներ էին ծա վալ-

վել ե րկ րում։ ԽՄԿԿ 20-րդ հա մա գու մարն ար դեն բա ցա հայ տել ու 

դա տա պար տել էր ժո ղո վուրդ նե րի հոր «ան ձի պաշ տա մուն քը»։ 

Երկ րում սկիզբ էր ա ռել «խ րուշ չո վյան հա լոց քը»: «Ժո ղովըր-

դի թշնա մի ներն» ար դա րաց վել էին (մի զգա լի մա սը, ցա վոք, 

հետ մա հու)։ Պար տիան ար դեն նոր խն դիր ներ էր ա ռա ջադ-

րել։ Մար դիկ ար դեն կո մու նիզմ* էին կա ռու ցում ու ե րկ րով մեկ 

հա մա տա րած ե գիպ տա ցո րեն ա ճեց նում...

Ե գիպ տա ցո րեն ա ճեց նե լու գա ղա փա րը Նի կի տա Խրուշ չո վը 

հղա ցավ 1955 թ., ե րբ ծա նո թա ցավ ա մե րի կա ցի ֆեր մեր Ռոս-

վել Գարս թի հետ։ 

Հե տա գա յում, Ա ՄՆ կա տա րած այ ցե լու թյան ժա մա նակ, 

Խրուշ չովն ան ձամբ ծա նո թա ցավ ե գիպ տա ցո րե նի ա ճեց ման 

ա մե րի կյան մշա կույ թին, ո րն իր ցան քա տա րա ծու թյուն նե րով 

ու բեր քատ վու թյամբ զգա լի ո րեն գե րա զան ցում էր ԽՍՀՄ-ում 

տա րած ված ա վան դա կան հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րին։ 

Խորհր դային ղե կա վարն իս կույն ո րո շեց այս տեղ էլ հաս-

նել ու ան ցնել Ա մե րի կային՝ զար գաց նե լով ե գիպ տա ցո րե նի 

ար տադ րու թյու նը։ Մոսկ վա յում կա յա ցած՝ ե գիպ տա ցո րե նի 

*  Կո մու նիզ մը կա պի տա լիզ մին փո խա րի նող հա սա րա կա կան-տն տե սա կան ֆոր-
մա ցիան է, ո րը հեն վում է ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի հան րային սե փա կա նու թյան 
վրա։ Ը ստ Կառլ Մարք սի՝ կո մու նիզ մի ժա մա նակ աշ խա տան քը կդա դա րի լոկ ապ-
րուս տի մի ջոց լի նե լուց և կդառ նա կյան քի ա ռա ջին պա հան ջը, լիա ռատ հե ղե ղի 
նման կհո սեն հան րային հարս տու թյան բո լոր աղ բյուր նե րը, և հա սա րա կու թյու նը 
կկա րո ղա նա իր դրո շի վրա գրել. «Յու րա քան չյու րից՝ ը ստ ըն դու նա կու թյուն նե րի, 
յու րա քան չյու րին՝ ը ստ պա հանջ մուն քի»։
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հար ցե րով հա մա մի ու թե նա կան սե մի նա րի ժա մա նակ ե գիպ-

տա ցո րե նը ԽՍՀՄ-ում հռ չակ վեց «երկ րորդ հաց»։ 

Խ րուշ չովն այդ սե մի նա րի ամ բի ո նից ար տա սա նեց հե տա-

գա յում թևա վոր դար ձած ար տա հայ տու թյու նը. «Ե գիպ տա-

ցո րե նը, ըն կեր նե՛ր, տանկ է ռազ միկ նե րի ձեռ քում, ես նկա տի 

ու նեմ կոլտն տե սա կան նե րին։ Տանկ է, ո րը հնա րա վո րու թյուն 

է տա լիս հաղ թա հա րել խո չըն դոտ նե րը, կոր ծա նել պատ նեշ-

նե րը մեր ժո ղովր դի հա մար մթերք նե րի ա ռա տու թյուն ստեղ-

ծե լու ճա նա պար հին»։ 

Նա նաև խոս տա ցավ ե գիպ տա ցո րե նի ցան քե րը տա րա ծել 

Ղա զախս տա նից մինչև Թայ միր։ 

Էն էլ չս տաց վեց։ Ե գիպ տա ցո րե նի հա մա տա րած ցանքն 

ի րա կա նաց վեց ա ռանց ե րկ րի կլի մա յա կան պայ ման նե րը 

հաշ վի առ նե լու, այդ պատ ճա ռով ի սկզ բա նե դա տա պարտ-

ված էր ձա խող ման։ 

Խ րուշ չովն էլ մու րա զա չոր* է ղավ։ Նրան թախ տից քցե ցին, և 

ե րկ րի իշ խա նու թյան ղե կը ստանձ նեց Լե ո նիդ Բրեժնևը։

 Տա րի ներ ան ց այս նա խա ձեռ նու թյու նը «ե գիպ տա ցո րե նի 

տենդ» ան վա նու մը ստա ցավ ու հա մար վեց Խրուշ չո վի վո-

լյուն տա րիզ մի ա մե նա ցայ տուն դրսևո րում նե րից մե կը։ 

...Այս ա մե նի մա սին հարևան նե րը, ի հար կե, շատ բան չգի-

տեին։ Նրանք գի տեին միայն, որ գե նե րա լիս սի մու սի** մա հից 

*  Մու րա զա չոր – մու րա զը՝ փա փա գը, ան կա տար մնա ցած, փա փա գին չհա սած 
(տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, 
«Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1039):

**  Գե նե րա լիս սի մուս (լա տի նե րեն՝ generalissimus - ա մե նագլխա վոր) - բարձ րա-
գույն զին վո րա կան կո չում։ 1945-ի հու նի սի 26-ին ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա-
խա գա հու թյան հրա մա նագ րով հաս տատ վել է «Սո վե տա կան Մի ու թյան գե նե րա-
լիս սի մուս» կո չու մը, ո րն էլ հու նի սի 27-ին շ նորհ վել է Ի ո սիֆ Ստա լի նին։
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հե տո Մա լեն կո վին ու Բե րիային «թախ տից քցել էին»։ Խո սում 

էին ան գամ, թե ի բր Բե րիային գն դա կա հա րել են...

– Դրուստ ա ա սում, խա նու թում զդա չին* մինչև վեր ջին 

կո պե կը հետ էին տա լիս։ Էլ չեմ խո սում թե րակշ ռում նե րի մա-

սին,– Ա րու սի կող մը կանգ նեց տի կին Փա ռան ձե մը։

– Թե րակշ ռումն ես ա սո՞ւմ։ Մե կել օ րը ու թա նա սուն սան տիմ 

կրեպ դի շին** եմ ա ռել, մի յուբ կա ցու։ Տա րել էի Շր ջա նայի նի 

ար տե լը, որ կա րել տամ։ Մո դիստ կեն*** չա փեց, ու ղիղ յո թա նա-

սունյոթ սան տիմ։ Հի մի, որ ա մեն ատրե զից**** մի ի րեք սան տիմ 

պա կաս տան, մի տես՝ ի ՞նչ ա ա նում,– տի կին Փա ռան ձե մի 

միտ քը հաս տա տեց տի կին Նու բա րը։

– Էս է ղավ վե ցը տա րի՝ ու զում եմ Հեն րի կիս քար քա շեմ, 

բայց ձեռս չի հաս նում,– հա ռա չեց տի կին Սի րա նուշն ու աչ քե-

րը լց րեց։ 

Տի կին Սի րա նու շի ա վագ որ դին՝ Հեն րի կը, տաս նի նը տա րե կա-

նում հան կար ծա կի մա հա ցել է ր։ «Հի վան դու թյան պատ մու թյան» 

մեջ որ պես մահ վան պատ ճառ նշ ված էր «թո քախ տը», բայց 

հարևան ներն այդ գրու թյա նը չէին հա վա տում։ Բո լո րը հա մոզ ված 

էին, որ պա տա նին զոհ գնաց բժիշկ նե րի ան գրա գի տու թյա նը։

*  Ռու սե րեն сдача բառն է, ո րը նշա նա կում է դրա մի ման րը (տե՛ս Ա րա րատ Սա-
հա կի Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
Երևան, 1977, էջ 1082)։

**  Կրեպ դի շին (ֆ րան սե րեն՝ Crêpe de Chine, չի նա րեն՝ կրեպ) - մե տաք սե գործ ված-
քի տե սակ, 1952 թվա կա նից տա րած ված էր Խորհր դային Մի ու թյու նում:

***  Ռու սե րեն модистка բառն է, որ նշա նա կում է դեր ձակ, որ մաս նա գի տա ցած 
է կա նանց բո լո րագլխարկ, շրջազ գեստ ու ներք նա շոր կա րե լու մեջ (տե՛ս Словарь 
русского языка XVIII века/АН СССР, Институт языка, СПб, Наука, 2001, стр. 253):

****  Ատ րեզ - գործ ված քի չա փի ա ռօ րյա գոր ծա ծա կան միա վոր։ Հա մա պա տաս-
խա նում էր մի ջին չա փե րի մեկ շրջազ գեստ կա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ կտո րի 
մա կե րե սին։ Եր բեմն օգ տա գործ վում էր «մի դեյ րա ցու» ար տա հայ տու թյու նը։
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– Վնաս չու նի, Սի րուշ ջան, մի օր դա էլ կդառ նա։ Հե նա աղ-

ջիկդ ըն դուն վեց բարձ րա գույն, թո շակ ա ստա նում, է լի քո մագ* 

ա,– հարևա նու հուն փոր ձեց մխի թա րել տի կին Նու բա րը։

– Վա՜յ, քո տու նը շին վի, էն է րե խի ստա ցած էր կու հա րյուր 

ռուբ լին ի ՞նչ ա, որ յա րա** սա ղաց նի***,– եղ կեց**** տի կին Փա-

ռան ձե մը։

– Մի՛ ա սա,– չէր հանձն վում տի կին Նու բա րը,– մկան շեռն էլ 

ջաղ ցին օ գուտ ա ։

 Տի կին Սի րա նու շը լուռ է ր։ Տի կին Նու բա րի խոս քը պարզ ե րկըն-

քում ճայ թած կայ ծա կի պես հնչեց նրա ա կան ջին, ու տի կին Սի րա-

նու շի սուր միտքն էլ շան թար գե լի պես ա կն թար թո րեն որ սաց այն։ 

Հան կարծ մտա բե րեց, որ դուստ րը ոչ մի կո պեկ տուն չի բե րել։ 

– Է սօր ամ սի քա նի՞սն ա,– մտազ բաղ հարց րեց տի կին Սի-

րա նու շը։

– Ե րե սու նը,– պա տաս խա նեց տի կին Նու բարն ու, խո րը հո-

գոց հա նե լով, նկա տեց,– էս ա միսն էլ գլ դո րե ցինք։ 

Ար դեն ութ ա միս դուստ րը սո վո րում է ման կա վար ժա կա-

նի ա ռա ջին կուր սում։ Ե թե եր կու հա րյուր ռուբ լով հաշ վե լու  

լի նենք, նրա թո շա կը կկազ մի հա զար վեց հա րյուր... Մտո վի 

պատ կե րաց րեց, թե ին չե՜ր կա րե լի էր ա նել այդ գու մա րով...

*  Քո մագ կամ քյո մագ - ար ցա խի բար բա ռով նշա նա կում է օգ նու թյուն։

**  Յա րա - վերք (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան 
բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1040):

***  Սա ղաց նել տվյալ դեպ քում նշա նա կում է բու ժել, ա ռող ջաց նել (տե՛ս Է դուարդ 
Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» 
հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1273)։

****  Եղ կել – հան դի մա նել (տե՛ս Ստե փան Մալ խա սե անց, Հայե րէն բա ցատ րա կան 
բա ռա րան, ՀՍՍՌ պե տա կան հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1944, հա տոր 1, ցու ցակ 
1, էջ 560):
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...Տի կին Սի րա նու շը ծն վել էր Ա րևմտյան Հա յաս տա նում, 

Վա նի վի լայե թի Հայոց ձոր գա վա ռի Ա նգղ* գյու ղում, բա րե կե-

ցիկ, ա պա հով ված ըն տա նի քում։ Հայ րը գյու ղի քա հա նան էր 

ու միա ժա մա նակ գյու ղի ու սում նա րա նի տե սու չը։

 Հե տո Ե ղեռ նի ճամ փե քին վե ցա մյա ա ղջ նա կը կորց րել էր 

ծնող նե րին։ Ապ րել էր Ա մեր կո մի** որ բա նո ցում։ Կյան քում 

շատ զր կանք ներ էր տե սել, բայց չէր վհատ վել։ Ըն տա նիք 

էր կազ մել, «տուն դրել», զա վակ ներ ու նե ցել։ Կյան քում շատ 

դժվա րու թյուն ներ էր հաղ թա հա րել, բայց պահ պա նել էր հո-

գու ամ րու թյունն ու լա վա տե սու թյու նը։ 

Փո ղի ղադ րը*** լավ գի տեր։ Վա նե ցի ծնող նե րից ա րյան հետ 

էր ժա ռան գել։ Կյան քի փոր ձով էլ սո վո րել էր փո ղը «խել քով 

ծախ սել»։ 

Հա մոզ ված էր, որ «ղս մա թը ոչ թե փողն ա, այլ ի նչ քը. փո ղը 

կծախս վի-կգ նա, բայց ի նչ ետ քցե ցիր, էդ ա մնում, խերն ու 

բա րա քյա թը դրա մեջ ա»։ 

 

*  Ա նգղ կամ Ա նկղ - գյուղ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա նի վի լայե թի Հայոց ձոր 
գա վա ռում, Խո շաբ գե տի հով տում։ Ա նունն ա ռա ջա ցել է գյու ղում ան գղե րի շատ 
տա րած ված լի նե լու պատ ճա ռով։ Գյու ղի մի ջով հո սում է նույ նա նուն գե տա կը։ 20-րդ 
դա րասկզ բին ու ներ 105 տուն՝ 492 հայ բ նա կիչ նե րով, ո րոնք զբաղ վում էին ե րկ րա-
գոր ծու թյամբ, այ գե գոր ծու թյամբ և ա նաս նա պա հու թյամբ։ Գյու ղում կային ե կե ղե ցի 
և ու սում նա րան։ Գյու ղից ոչ հե ռու Ա նգ ղա Սբ Ա ստ վա ծա ծին վանքն է ր։ Թուր քերն 
այն ա ռա ջին ան գամ ա վե րել ու կո ղոպ տել են 1895 թ.: Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի տա րի նե րին հիմ նո վին կոր ծան վել է ։

**  Ա մեր կոմ - Մեր ձա վոր Արևել քում ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կո մի տե 
(American Committee for Relief in the Near East), ա մե րի կյան բա րե գոր ծա կան ըն կե-
րու թյուն։ Ստեղծ վել է 1918 թ. Մեր ձա վոր Արևել քի երկր նե րի՝ պա տե րազ մից տու ժած 
բնակ չու թյանն օգ նե լու նպա տա կով։ Հա յաս տա նում գոր ծել է 1919-1931 թթ.։

***  Ղադր – հարգ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա-
կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 930):
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Գե նե րով ժա ռան գած ա ռա տա ձեռ նու թյու նը նա եր բեք չէր 

նույ նաց նում շվայ տու թյան հետ և ու րիշ նե րին էլ նույնն էր 

քա րո զում։ 

Այս ա մե նը տի կին Սի րա նու շը փոր ձել էր նե րար կել նաև իր 

զա վակ նե րին ու վս տահ էր, որ այդ հար ցում հա ջո ղել է։ 

Ու հի մա ի ՞նչ է ստաց վում. սխալ վե՞լ է։ Բայց ե ՞րբ, ո ՞ր պա հին...

Այս մտո րում նե րը խռո վում էին տի կին Սի րա նու շի հո գին, 

ե րբ հան կարծ լս վեց դռան զան գը։ Ռի միկն է ր։ Սո վո րա կա-

նի պես ու րախ-ու րախ ներս մտավ, մո րը գր կեց, փա թաթ վեց 

պա րա նո ցին, բայց, զգա լով տի կին Սի րա նու շի ան նա խա դեպ 

սա ռը վե րա բեր մուն քը, ի նքն էլ մի պահ սա ռեց ու տա րա կու-

սած, ակ նա պիշ հա յացքն ուղ ղեց մոր դեմ քին։ 

– Աղ ջիկ ջան, վեր ջին ան գամ ե ՞րբ ես թո շակ ստա ցել,– ներ-

քին վր դով մուն քը հա զիվ զս պե լով՝ մի կերպ ար տա բե րեց տի-

կին Սի րա նու շը։ 

Դուստ րը հաս կա ցավ մոր խոս քե րի «հե տին միտ քը»։ 

Նրանք միշտ ի րար կես խոս քից հաս կա նում էին։ Ո չինչ չա-

սաց։ Լուռ մո տե ցավ մոր մահ ճա կա լին, ձեռ քը սա հեց րեց 

ներք նա կի տակ, մի խու նա ցած ծրար հա նեց ու բե րեց դրեց 

սե ղա նին։ 

Մայ րը, որ զար մա ցած հա յաց քով հետևում էր դս տեր շար-

ժում նե րին, կաս կա ծան քով վերց րեց ծրա րը։ Բա ցեց։ Փող է ր։ 

Սկ սեց հաշ վել (հաշ վա պահ էր, որ փող էր տես նում, ան կախ 

ի րե նից սկ սում էր հաշ վել)։ Հա զար վեց հա րյուր ռուբ լի է ր՝ Ռի-

մի կի ութ ա մս վա կր թա թո շա կը։ 

Ապ շա հար նայեց ա ղջ կա դեմ քին։ 

– Որ Հեն րի կի վրա քար քա շենք,– մեղմ ժպի տով շշն ջաց 

Ռի մի կը։
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 Մայրն ան կա րող էր զս պել ար ցունք նե րը։ Գր կեց ա ղջ կան ու 

հե կե կա լով ա վե լաց րեց.

– Ա ստ ված քո սր տով քեզ կտա, բա լա ջան։ Լա վու թյուն 

ա րա, ջու րը քցի։ Բա րի գոր ծի հա մար ծախ սա ծը միշտ էլ հետ 

ա գա լիս...

1956 թվա կա նի ապ րիլն էր...





Գ ԼՈՒԽ 2 

Մահափորձի վարկածն ու սերժանտ 
Զացեպիլովի սխրանքը
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Մ տո րում նե րի նիր հից նրան ա րթ նաց րեց վա գո նա վա րի թավ 

ձայ նը. «Հա ջորդ կա յա րա նը՝ Սանկտ Պյոլ տեն, կան գա ռը՝ 

ե րեք րո պե»։ Գնաց քը կանգ ա ռավ։ 

…1945-ին էս կող մե րում դա ժան ու ա րյու նա լի մար տեր են 

մղ վել։ Կար միր բա նա կի ա ռաջ խա ղա ցու մը կա սեց նե լու և 

հետ շպր տե լու հա մար նա ցիստ նե րը քա ղա քի մա տույց նե րում 

կենտ րո նաց րել էին Վեր մախ տի ա մե նա մար տու նակ զոր քե րը։ 

Ռուս նե րի դեմ կռիվ տա լու հա մար ֆա շիս տա կան հրա մա-

նա տա րու թյունն այս տեղ էր փո խադ րել Էս-է սի «Մեծ Գեր-

մա նիա» դի վի զիայի «Ֆյու րեր» գրե նա դե րա կան գունդն ու 

«Հիտ լե րյու գենդ» տան կային դի վի զիայի ստո րա բա ժա նում-

նե րը։ «Հիտ լե րյու գեն դի» շար քե րում կռ վում էին տա կա վին 

դե ռա հաս, բայց Վեր մախ տի ա ռա վել ա րյու նար բու զի նյալ նե-

րը՝ իս կա կան զոմ բի ներ...

Ար գե լա կող ա նիվ նե րի ա կանջ ծա կող ճռ ռո ցը հան կարծ 

գրա վեց վա գո նի ուղևոր նե րի ու շադ րու թյու նը։ Բո լո րը շրջ վե-

ցին դե պի ձայ նը։ 

– Էդ ի ՞նչ էր,– դեմ քը ձայ նի կող մը դարձ նե լով ու վա խե ցած 

աչ քե րը կկո ցե լով՝ հարց րեց տի կին Ռի ման։
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– Հեչ,– ծի ծա ղեց Մա րի նեն,– քյալ լագյոզ* մո տո ցիկ լիստ էր, 

վի րաժ ներ** էր ա նում։

 Մի մո տո ցիկ լիստ, փո շու ամ պեր բարձ րաց նե լով, մո տո-

ցիկ լը հա զիվ կանգ նեց րեց կա ռա մա տույ ցից ոչ հե ռու, ու ղիղ 

ցան կա պա տի մուտ քի մոտ։ Մո տո ցիկ լիս տի հետևի նս տա-

րա նին նս տած մի դե ռա տի աղ ջիկ ի ջավ, համ բու րեց ե րի տա-

սար դին ու վա զեց դե պի կա ռա մա տույց։ Երևի ու շա նում էր 

գնաց քից։ 

Ե րի տա սարդ մո տո ցիկ լիս տը ձեռ քով թա փա հա րեց ա ղջ կա 

ետևից։ Մեկ էլ մո տո ցիկ լը հռն դյու նով ծառս ե կավ, ա ռջևի 

ա նի վը կտ րուկ բարձ րաց րեց, շեշ տա կի վի րաժ կա տա րեց, 

ա պա սա հուն ի ջեց րեց գետ նին ու գե ղե ցիկ սահ քով հե ռա-

ցավ՝ փո շու քու լա ներ թող նե լով։

– Քյալ լագյո զու թյու նը վատ բան չէ, ե թե չա փի մեջ լի նի,– 

ա սաց տի կին Ռի ման՝ հա յաց քով հետևե լով հե ռա ցող մո տո-

ցիկ լիս տին, ու ա վե լաց րեց,– ը նդ հան րա պես կյան քում ա մեն 

ի նչ չա փի մեջ է գե ղե ցիկ։

– Խոլ-խի զախ նե րի խեն թու թյա նը վեհ եր գում ե նք ե րգ 

մենք,– ծի ծա ղե լով վրա բե րեց որ դին ու պար զա բա նեց,– 

Մաք սիմ Գոր կի, «Բա զեի եր գը»։ 

– Չա րեն ցի թարգ մա նու թյամբ,– եղ բոր միտ քը շա րու նա կեց 

Մա րի նեն։ 

*  Քյալ լագյոզ – ան շրջա հա յաց, չա փա զանց հան դուգն, վնա սա կա րու թյան չափ 
խի զախ մարդ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան 
բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1570):

**  Վի րաժ – շրջա դարձ, շրջել, շրջ վել (տե՛ս Ա շոտ Հայ րա պե տյան, Օ տար բա ռե րի 
բա ռա րան, հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, Երևան, 2011, էջ 549):
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– Ճիշտ ես,– հա վա նու թյուն տվեց մայ րը,– սրա նման մի խոլ* 

քյալ լագյոզ էլ Բրեժնևի կյան քը փր կեց կես դար ա ռաջ։ Ով գի-

տի՝ ո նց կզար գա նար մարդ կու թյան պատ մու թյու նը՝ չլի ներ էն 

ե րի տա սար դի հան դուգն ա րարքը։ 

– ...Ո րն ի նքն էլ չհաս կա ցավ, թե ի նչ ա րեց,– ծի ծա ղեց որ դին 

ու շա րու նա կեց,– բայց թեր թե րը, ի հար կե, շե փո րե ցին խի զախ 

սեր ժան տի «անձ նու րաց սխ րանքն» ու ի նք նա զո հու թյու նը...

Գ նաց քը շարժ վեց, ու ա նիվ նե րի միա պա ղաղ չխկչխ կո ցը 

նո րից հու շե րի գիր կը տա րավ կյան քի 8-րդ տաս նա մյա կը բո-

լո րած տի կին Ռի մային՝ հի շեց նե լով նրան 21-ա մյա մո տո ցիկ-

լիստ Զա ցե պի լո վի շեշ տա կի վի րա ժը, որ հի սուն տա րի ա ռաջ 

ցն ցել էր աշ խար հը... 

 – Մոյ աղ ջիկ, մի քիչ դրա զվուկն ի ջաց րու՝ խշ շո ցը կտր վի,– 

ետևից լս վեց հոր ձայ նը։ 

Ռի մի կի հայ րը՝ Մխոն, սարթ** մարդ էր, չա փա զանց ի րա-

սա ծի***, բայց և շատ հյու րա սեր, ըն կե րա սեր ու քեֆ չի։ Շատ 

շու լուխ չի**** է ր։ Սի րում էր նվեր ներ տալ։ Եր բեք դա տար կա-

ձեռն տուն չէր գա լիս։ 

*  Խոլ – խենթ, գիժ, ան միտ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի 
բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, Երևան, 
1976, էջ 590):

**  Սարթ – խիստ, հա մառ, ան կոտ րում (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, 
Երևան, 1976, էջ 1285):

***  Ի րա սա ծի – իր ա սա ծը պն դող, հա մառ, կա մա կոր (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի 
Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու-
թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1976, էջ 507):

****  Շու լուխ չի - կա տա կա սեր։ «Շու լուխ» բա ռից է, որ նշա նա կում է «կա տակ» (տե՛ս 
Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս-
տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1124)։
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Աշ խա տում էր Հայյու ղար դի վար չու թյու նում։ Մի նու ճար դըս-

տե րը շատ էր սի րում, նրա արևով էր ե րդ վում։ Միշտ պար ծե-

նում էր դս տեր հա ջո ղու թյուն նե րով։ Հպար տու թյամբ «մոյ աղ-

ջիկ» էր ան վա նում ու միշտ շեշ տում էր. «Տե ղը դրած հերն ա»...

 Հայ րը պառ կած էր պա տու հա նի տակ դր ված մե տա ղյա 

ցան ցով մահ ճա կա լին՝ ի նչ պես միշտ, ոտ քե րը հե նած բարձր 

մե տա ղյա հե նա կին։ Աչ քը կպել էր, ե րբ հան կարծ վեր թռավ 

հե ռուս տա ցույ ցի ա կանջ ծա կող խշշոցից։

 Հարևան նե րով հա վաք վել էին Սի րա նու շենց տա նը հե ռուս-

տա ցույց դի տե լու։ Ժա մը 14-ն է ր։ Կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե-

սու թյան ու ղիղ ե թե րում ցու ցադ րում էին «Սո յուզ-4» և «Սո յուզ-5» 

տի ե զե րա նա վե րի ան ձնա կազ մե րի հան դի պու մը Կրեմ լում։

– «Սո յուզ-4» և «Սոյոզ-5» տի ե զե րա նա վե րի թռիչ քի ըն թաց-

քում ա ռա ջին ան գամ աշ խար հում կա տար վե ցին ավ տո մատ 

մո տե ցում, օ դա չուա վոր եր կու տի ե զե րա նա վե րի ձեռ քի կա-

ռա վար մամբ կա ռա նում և կցում։ Տի ե զե րագ նաց ներ Ե լի սեևն 

ու Խրու նո վը դուրս ե կան տի ե զե րա կան բաց տա րա ծու թյուն և 

ի րա կա նաց րին ան ցու մը մի տի ե զե րա նա վից մյու սը,– լս վում էր 

հա ղոր դա վա րի հան դի սա վոր ձայ նը։ Էկ րա նին երևում էին բաց 

տի ե զեր քում տի ե զե րա նա վե րի կցու մը պատ կե րող կադ րեր։ 

Ի րա կա նում սա տի ե զե րա նա վե րի կց ման ե րկ րորդ փորձն 

է ր։ Ա ռա ջի նը տա պալ վել էր դեռ չսկս ված։

 Գի տա փոր ձը մշա կել էր Սեր գեյ Կո րոլյո վը։ Այն պետք է կա-

տար վեր 1967 թվա կա նի ապ րի լին։ «Սո յուզ-1» տի ե զե րա նա վի 

կա ռա վա րու մը վս տահ վել էր Խորհր դային Մի ու թյան հե րոս 

Վլա դի միր Կո մա րո վին։ 

6.56 տ զանգ վա ծով «Սո յուզ-1»-ն ար ձակ վել էր 1967-ի ապ-

րի լի 23-ի ն։ Սա կայն վայ րէջ քի ժա մա նակ 7 կմ բարձ րու թյան 
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վրա հիմ նա կան պա րա շյու տային հա մա կար գի, ի սկ հե տո 

նաև պա հես տային պա րա շյու տի չբաց վե լու հետևան քով 

ի ջեց վող ա պա րա տը ցած էր ըն կել մեծ ա րա գու թյամբ, ին չը և 

տի ե զե րագ նա ցի մահ վան պատ ճառն էր դար ձել։ 

Երկ րորդ ան գամ էլ, ի հար կե, տի ե զե րագ նաց նե րի ան ցու-

մը տի ե զե րա նա վից տի ե զե րա նավ այն քան սա հուն չէր ե ղել, 

ի նչ պես երևում էր հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նին։ Ի րա կա նում այն 

տևել էր 37 րո պե։ 

Անց ման ժա մա նակ Խրու նո վին տի ե զե րա նա վի հետ կա-

պող մե տա ղա լա րը փա թաթ վել էր կեն սաա պա հով ման կոն-

տեյ նե րին: Օ դա փո խիչ սարքն ան ջատ վել է ր՝ ստեղ ծե լով 

կյան քի հա մար վտան գա վոր ի րա վի ճակ։ Բայց Խրու նո վը 

ձեռ քով շո շա փե լով գտել էր հա մա պա տաս խան կո ճակն ու 

կրկին միաց րել օ դա փո խիչ սար քը...

– Տերդ մեռ նի, գի տու թյուն, այ խրըվ խա րավ կյաք* տյուք, 

հա՜,– ապ շա հար բա ցա կան չեց տի կին Փա ռան ձե մը։

– Չմե ռանք, էս էլ տե սանք,– զար ման քից կկո ցած աչ քե րով 

հա վե լեց տի կին Նու բա րը։

 Բո լո րը կլան ված նա յում էին էկ րա նին։ Ռի մի կը, որ հա տուկ դրա 

հա մար աշ խա տան քից շուտ էր դուրս ե կել, ե կել էր մոր տուն, 

շուն չը պա հած սպա սում էր էկ րա նին Վա լեն տի նա Տե րեշ կո վայի 

հայտն վե լուն։ Շատ էր լսել նրա մա սին։ Ա ռա ջին կին տի ե զե-

րագ նա ցի մա սին ու սում նա րա նում լե գենդ ներ էին պատ մում։ 

Հի մա էկ րա նի ա ռջև քա րա ցած սպա սում էր նրա հայտն վե-

լուն, ե րբ հան կարծ «կադ րը փա խավ», հե ռուս տա ցույ ցի «ձայ նը 

*  Խրըվ խա րավ կյալ – ցա վից մոր մոք վել (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա-
րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, հա տոր 2, Երևան, 
2002, էջ 372):
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գնաց», ու ը նդ հատ վող ան վերջ կե տագ ծե րի ֆո նին ու ժեղ 

խշ շոց լս վեց։

 Ռի մի կը, որ հա տա կին նս տած էր, վեր թռավ, մո տե ցավ 

ВОЛХОВ-Б հե ռուս տա ցույ ցին, ձայնն ի ջեց րեց, հե տո սկ սեց 

ա լիք նե րը փո խել։ Հե ռուս տա ցույ ցի հետ կար ծես ա մեն ի նչ 

կար գին էր, բայց կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե սու թյան «ա լի-

քը» ցույց չէր տա լիս։ Էկ րա նին ան հաս կա նա լի թրթ ռա ցող կե-

տագ ծեր էին ու ա կանջ ծա կող խշ շոց։

– Էդ ի ՞նչ հա մերգ եք տենց ու շա դիր նա յում,– մահ ճա կա լի 

վրա դիր քը փո խե լով ու ա ղջ կան դի մե լով՝ հարց րեց հե ռուս-

տա ցույ ցի խշ շո ցից ա րթ նա ցած Մխոն։

– Ա՛յ, չրզկ վես տյու,– իր հեր թին Ռի մի կին սաս տեց տի կին 

Փա ռան ձե մը,– էդ ա լիքն ին չի՞ փո խե ցիր։

– Հա մերգ չէր, նոր դար ձավ հա մերգ,– զար մա ցած ար տա-

բե րեց Ռի մի կը դի մե լով հո րը։ Ա պա դար ձավ տի կին Փա ռան-

ձե մին,– ա լիքն էլ չեմ փո խել։ 

Ա պա, կրկին դառ նա լով հո րը, ա վե լաց րեց.

– Մենք տի ե զե րագ նաց նե րին էինք նա յում, մեկ էլ հան կարծ 

էկ րա նը փա խավ։ Հե տո սկ սե ցին հա մերգ ցույց տալ։

– Պո՛ւյ, էս թաղ ված նե րը մեզ ձեռ են առ նում,– ծղր տաց շամ-

շա դին ցի տի կին Փա ռան ձե մը։ Նոր ի ՞նչ էինք նա յում, հի մի ի ՞նչ 

դա ռավ։ 

Իս կա պես, Կրեմ լից ու ղիղ հե ռար ձա կու մը հան կարծ խշ շո-

ցով ան ջատ վեց, ու հե ռուս տա տե սու թյամբ սկ սե ցին հա մերգ 

ցույց տալ։ 

– Ստեղ մի բան էն չի,– ձայ նին խորհր դա վո րու թյուն տա լով՝ 

վրա բե րեց տի կին Նու բա րը,– էս հո չըլ նե լու բան է ր։ Ո ՞վ ա 
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տե սել Կրեմ լից հա ղոր դու մը խըրթ* ան ջա տեն։ Սիրտս վատ 

բան ա գու շա կում։

– Ախ չի՛, է րեկ Լե նի նի մահ վան օ րը չէ՞ր,– նս տած տե ղից 

հարց րեց տի կին Ա րու սը։

– Ա րուս ջան, Լե նի նի մահ վան օ րն ի ՞նչ կապ ու նի կաս մա-

նավտ նե րի հետ,– Ա րու սին սաս տեց տի կին Սի րա նու շը։ 

– Կա րա թե՞ Խրուշ չովն ա հետ է կել,– նոր վար կած ա ռաջ քա-

շեց տի կին Ա րու սը։

– Աշ խարհն աշ խար հով, դու էլ քո Խրուշ չո վով։ Ի ՞նչ ես սաս-

տե-բաս տե խո սում,– բշ տեց** շամ շա դին ցի տի կին Փա ռան-

ձե մը,– Խրուշ չո վը հի մի ո ՞ր ջհան դամն ա, որ հետ գա։ Նենց 

տա րան կորց րին, ո ՞վ գի տի՝ գլուխն էլ ար դեն կե րել են, նա 

ո ՞նց ա հետ գա լու։ 

Էս պես, հույս նե րը կտ րե լով, որ հա ղոր դու մը կվե րա կանգն-

վի, տար բեր վար կած ներ ա ռաջ քա շե լով ու ափ սո սանք 

հայտ նե լով՝ հարևան նե րը ցր վե ցին ի րենց բնա կա րան նե րը։

***
Ա ռա վո տյան ժա մը 7-ին Ռի մի կը, ի նչ պես միշտ, ար դեն 

ոտ քի վրա է ր։ Օ րը հինգ շաբ թի է ր։ Ու սում նա րա նում ա ռա-

ջին ժա մը դա սա խո սու թյուն է ր։ Ա նա լի տիկ քի միա ա ռար-

կայից։ Ու սա նող նե րը հաս տատ հարց նե լու էին, թե ե րեկ ի ՞նչ 

*  Խըրթ կամ խըռթ – մի բան միան գա մից, ան մի ջա պես, բո լո րո վին, իս պառ կտ րե-
լու, կտր վե լու ար տա հայ տու թյուն (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա-
չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, հա տոր 2, Երևան, 2002, էջ 321):

**  Բշ տել – կշ տամ բել, հան դի մա նել (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, 
Երևան, 1976, էջ 198):
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պա տա հեց տի ե զե րագ նաց նե րի հան դիպ ման հե ռար ձակ-

ման ժա մա նակ։ Բո լորն էլ սպա սում էին այդ հա ղորդ մա նը։ 

Պայ մա նա վոր վել էին դի տե լուց հե տո քն նար կել։ Նույ նիսկ 

պատ րաստ վում էր դա սա խո սու թյան հա մար նա խա տես ված 

ժա մա նա կից մի տա սը րո պե հատ կաց նել քն նարկ մա նը։

 Սուր ճը դրել էր գա զօ ջա խին ու ի նքն ի րեն մտա ծում էր. 

«Լավ, են թա դ րենք՝ տեխ նի կա կան խա փա նում է ր։ Բա էդ ո ՞նց 

ստաց վեց, որ ան մի ջա պես հե տո սկ սե ցին հա մերգ հե ռար-

ձա կել։ Ի սկ ե թե խա փա նու մը Մոսկվայի՞ց էր...»։

Մտ քի թե լը կտր վեց դռան թա կո ցից։ Դու ռը թա կում էին։ Դի-

մա ցի բնա կա րա նի տի կին Նու բարն էր, որ դու ռը թա կում էր 

ու հետն էլ դռան հետևից ան համ բեր բղա վում.

– Սի րո՛ւշ, Լյու բա՛, քնա՞ծ ե ք։ Դե բա՛ց ա րեք։ 

Դուրս ե կավ մի ջանցք։ Հարևան Կառ լե նը՝ սափր վե լու պա-

րա գա նե րը ձեռ քին, ե րե սին սպի տակ փր փուր (մի այտն ար-

դեն սափ րել էր, մյու սը դեռ չէր հասց րել) ար դեն կանգ նած էր 

ի րենց դռան ա ռջև։ 

Ընդ հա նուր խո հա նո ցից բի գու դի նե րը գլխին դուրս վա-

զեց Կառ լե նի կի նը՝ տի կին Լյու բան, ու զար մա ցած հա յաց քով 

կանգ նեց մի ջանց քի կենտ րո նում։ Նույն պա հին, խա լա թի 

փե շե րը հա վա քե լով, գզգզ ված մա զե րով իր բնա կա րա նի 

դռ նից դուրս նետ վեց տի կին Փա ռան ձե մը, ո րն այդ ժա մին 

սո վո րա բար քնած էր լի նում։

 Մի պահ բո լո րը քա րա ցած կանգ նել էին մի ջանց քում։ Ա ռա-

ջինն ուշ քի ե կավ Կառ լե նը.

– Դու ռը բա ցե՛ք, ի ՞նչ եք կանգ նել,– ա սաց դի մե լով կնո ջը։

 Լյու բան շարժ վեց դե պի ը նդ հա նուր մուտ քի դուռն ու բա նա-

լին պտ տեց։
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Շն չակ տուր ներս ըն կավ տի կին Նու բարն ու ծղր տաց.

– Լսե ցի՞ք, տե սա՞ք՝ ի նչ էր է ղել։ Կրա կել էին կաս մա նավտ նե-

րին,– մի շն չով ար տա բե րեց տի կին Նու բարն ու, խո րը շունչ 

քա շե լով, ա վե լաց րեց,– ռա դի ոյով ա սե ցին, մեր բի ձեն ա լսել։

 Կառ լե նի կրտ սեր որ դին՝ Ար տա կը (շատ չար ե րե խա դուրս 

ե կավ) խաղ ա նե լիս կտ րել էր ռա դի ոյի լա րը, ու կո մու նալ 

բնա կա րա նի ը նդ հա նուր խո հա նո ցի պա տի միակ ռա դի ոն 

չորս օր չէր աշ խա տում՝ բնա կիչ նե րին կտ րե լով աշ խար հում 

կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րից։

– Ա՛յ, խրզ նը հատ ը լես տյու,– պոռթ կաց տի կին Փա ռան ձե-

մը,–  մի դու րան բան ա սա, բան հաս կա նանք։ Ո ՞վ ա կրա կել, 

ո ՞ւմ ա կրա կել։ 

Ի րեն մի կերպ հա վա քե լով՝ տի կին Նու բա րը բա ցատ րեց, 

որ ի նչ-որ մե կը ե րեկ «Կա լաշ նի կո վի ավ տո մա տից օ չե րեդ ա 

բա ցել Կրեմ լում հա վաք ված կաս մա նավտ նե րի վրա»։ Դրա 

պատ ճա ռով էլ ե րեկ հե ռուս տա տե սային ու ղիղ հե ռար ձա կու-

մը հան կարծ դա դա րել է ր։

– Ռա դի ոն ա սեց,– իր հայտ նած լու րի հա վաս տի ու թյունն 

ը նդ գծե լու հա մար նկա տեց տի կին Նու բարն ու, հա մե նայն 

դեպս, կրկնեց,– մեր բի ձեն ա լսել։ 

– Տե՜ր, ո ղոր մե ա, օ րը ցե րե կո՞վ,– լսա ծին կար ծես չհա վա տա-

լով՝ բա ցա կան չեց տի կին Փա ռան ձե մը։ Բայց նրան ոչ ոք չար-

ձա գան քեց։ Բո լորն էլ մտ քե րի մեջ ըն կան։ Հե տո, դրա ժա մա-

նա կը չէր։ Բո լորն էլ գոր ծի էին շտա պում, չէին ու զում ու շա նալ։ 

Ճիշտ է, աշ խա տան քից ու շա նա լու հա մար հի մա էլ խիստ 

չէին պատ ժում։ Ստա լի նի ժա մա նակ նե րի պես չէր, որ ով գոր-

ծից հինգ րո պե ու շա նար, քշեին Սի բիր։ Բայց դե, ա ռա վո տյան 

տա բել ստո րագ րե լը պետք է ր։ Հե տո կա րե լի էր դուրս գալ։ 
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Բա ցա կա յու թյունն այլևս չէր նկատ վի։ Բայց ե թե տա բելն ա ռա-

վո տյան չս տո րագ րեին, աշ խա տա վար ձից կա րող էին պա հել։ 

Ու հարևան նե րը խո րը մտո րում նե րի մեջ ցր վե ցին ի րենց 

բնա կա րաններով։

***
– Վա՜յ, նա ֆասս* կտռ վավ, էս ան տեր փի լի քյան ներն ո ՞վ ի շի-

նիր,– քրթմըն ջա լով ու ծանր շն չե լով՝ Քնար մո րա քույ րը մի 

կերպ հա սավ չոր րորդ հարկ։ 

Ք նար մո րա քույ րը Գե րա գույն սո վե տի դե պու տատ է ր՝ 

արևա խանձ դեմ քով, հո ղի մշա կի կոշ տա ցած ձեռ քե րով, 

բայց մա քուր հո գով, ազ նիվ, մի քիչ էլ միա միտ, ան սահ ման 

բա րի, հյու րա սեր ու միշտ հաս նող։ 

Ամ բողջ կյան քում աշ խա տել էր Վե րին Խա թու նար խի 

կոլտն տե սու թյու նում. սկզ բում՝ բամ բա կի հան դե րում՝ կի-

զիչ արևի տակ, ա պա՝ ֆեր մա յում, որ պես կթ վո րու հի։ Տա-

րի ներ շա րու նակ նվա ճել էր 103 տո կո սի բնա գի ծը։ Նրա  

տք նա ջան աշ խա տան քը գնա հատ վել է ր։ Պարգևատր վել էր 

Լե նի նի շքան շա նով, ա պա ը նտր վել Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա-

գույն սո վե տի պատ գա մա վոր։ 

Լե գեն դար զո րահ րա մա նա տար, գե նե րալ-մայոր Նվեր Սա-

ֆա րյա նը, ո րը ևս նույն՝ 7-րդ գու մար ման Գե րա գույն սո վե տի 

պատ գա մա վոր էր ու Քնա րի հետ ծա նո թա ցել էր լիա գու մար 

նիս տե րի ժա մա նակ, միշտ գո վա սան քով էր խո սում նրա մա-

սին, նրան ան վա նում էր «մեր Քնա րի կը»...

*  Նա ֆաս – շունչ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ-
րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, 
էջ 1058):
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 Տի կին Սի րա նու շը, Ռի միկն ու Գո հա րի կը՝ տի կին Սի րա նու-

շի 12-ա մյա թոռ նու հին, զար մա ցած հա յացք նե րով դի մա վո-

րե ցին Քնար մո րաք րո ջը։ 

Սո վո րա բար Քնա րը Երևան էր գա լիս միայն Գե րա գույն 

սո վե տի նս տաշրջան նե րի օ րե րին, տա րե կան եր կու ան գամ, 

մեկ էլ ե րբ ծնունդ, կնունք, հար սա նիք էր լի նում, կամ էլ, հե ռու 

տնից-տե ղից, մարդ էր մա հա նում։ Նշ ված հան գա մանք նե-

րից ոչ մեկն այս դեպ քում չկար, հետևա բար Քնա րի հան-

կար ծա կի այ ցը, այն էլ ձմեռ վա կե սին, շատ էր զար մաց րել 

տան տե րե րին։

– Թա ղեմ տան ցը, կան չիր է ներ Սո վետ,– իր հան կար ծա կի 

հայտն վե լը փոր ձեց բա ցատ րել Քնար մո րա քույ րը՝ վե րար-

կուն ու կրկնա կո շիկ նե րը հըն թացս հա նե լով ու մի կերպ ի րեն 

թախ տի վրա գցե լով։ 

– Ի ՞նչ էր պա տա հել,– ա ռա ջի նը հե տաքրքր վեց Ռի մի կը։

– Ե րեկ, թե ե ռանդ, չեմ նալ, Մասկ վա կրա կիր է ներ կաս մա-

նավտ նե րի վրա։ Դե պու տատ նե րին կան չիր է ներ, որ պատ-

մեն, թե ի նչ ը լիր, ո նց ը լիր։

– Է, ի ՞նչ էր է ղել,– բաց դռ նե րի մի ջից ծղր տաց շամ շա դին ցի 

տի կին Փա ռան ձե մը, ո րին դե պու տատ Քնա րի ան սպա սե լի 

այ ցը շա՜տ էր հե տաքըրք րել։ Նա չէր համ բե րել, ի նքն էր ե կել 

Սի րու շից հարց նե լու պատ ճա ռը։

– Ներս ա րի, Փա ռան ձե՛մ, ի ՞նչ ես կանգ նել դռ նե րի մեջ,– 

նրան դի մեց տի կին Սի րա նու շը։ Բայց տի կին Փա ռան ձե մը, 

պարզ վեց, դռ նե րի մեջ մե նակ չէր։ Նրան հետևե ցին տի կին 

Ա րու սը, Լյու բան, հե տո էլ Կառ լե նը ներս մտավ։ 

Կառ լե նը սո ցա պի աշ խա տող էր ու ի րեն միշտ ծանր էր պա-

հում։ Հարևան նե րի ա մե նօ րյա հա վա քույթ նե րին չէր մաս նակ-
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ցում՝ դրանք հա մա րե լով «դա տարկ ջուր ծե ծոց»։ Բայց այս 

ան գամ Կառ լե նի հե տաքրք րա սի րու թյու նը նրան ստի պել էր 

ներ կա գտն վել դե պու տատ Քնա րի «հար ցաքն նու թյա նը»։ 

– Էս Նու բարն ո ՞ւր ա,– նկա տե լով նրա բա ցա կա յու թյու-

նը՝ հարց րեց տի կին Փա ռան ձե մը։ Նա չէր հասց րել միտքն 

ա վար տել, ե րբ դռան թա կոց լս վեց։ Տի կին Նու բարն էր, որ 

միայն ի րեն հայտ նի հնար քով ի մա ցել էր դե պու տատ Քնա րի 

այ ցի մա սին ու շտա պել էր Սի րու շենց տուն՝ պար զե լու նրա 

հան կար ծա կի այ ցի նպա տա կը։

 Քա նի որ Քնա րը դե պու տատ էր, նրա տվյալ նե րը հարևան-

նե րը հա վաս տի էին հա մա րում։ Ե կել էին նրա նից լսե լու հուն-

վա րի 22-ի ի րա դար ձու թյան մա սին, ո րը ցն ցել էր ամ բողջ 

Սո վետ Մի ու թյու նը։ 

Ինչ վար կած ներ ա սես, որ չէին շրջա նառ վում։ Խո սում էին 

նույ նիսկ, որ Բե րիային ի րա կա նում չեն գն դա կա հա րել։ Հի մա 

նա ռևանշ է վերց րել ու ո րո շել է Բրեժնևին շար քից հա նել։

 Հարևան նե րը Քնա րին շատ լավ ճա նա չում էին, քա նի որ 

նա հա ճախ էր հյուր գա լիս տի կին Սի րա նու շենց տուն։ Ու հի-

մա հա վաք վել էին, որ լսեն, թե Քնարն ի նչ կպատ մի «դեպ քի» 

ա ռն չու թյամբ։

Ք նարն էլ ա ռանց ժա մա նակ կորց նե լու, գրե թե բե րա նա ցի 

կրկնեց այն տեքս տը, որ նրան պատ մել էին Սո վե տում։ 

Ոմն կրտ սեր լեյ տե նանտ Վիկ տոր Իլյին (այս ա նուն-ազ-

գա նու նը Քնա րը մտա պա հել էր, ո րով հետև Վիկ տորն ի րեն 

հայտ նի ա նուն էր, ի սկ Իլյի նը շատ նման էր Իլյի չին, մի տա-

ռով էր տար բեր վում) հուն վա րի 21-ին, ի նք նա կամ լքե լով 

զին վո րա կան մա սը, օ դա նա վով մեկ նել էր Մոսկ վա, գի շե րել 

հո րեղ բոր թե քե ռու տա նը։ 
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Հուն վա րի 22-ի ա ռա վո տյան, գո ղա նա լով քե ռու (ո րը մի-

լի ցիայի նախ կին սեր ժանտ էր) շի նելն ու գլխար կը, գնա ցել 

էր Կար միր հրա պա րակ։ Ու քա նի որ մի լի ցի ո նե րի հա մա- 

զ գես տով էր ե ղել, հեշ տու թյամբ սո ղոս կել էր մի լի ցի ո ներ նե րի 

ու ան վտան գու թյան աշ խա տող նե րի ե րկ շարք պատ նեշ նե րի 

մի ջով և հայտն վել Կրեմ լի Բո րո վից կի դար պաս նե րի մոտ, որ-

տե ղով պետք է ան ցներ տի ե զե րագ նաց նե րի կոր տե ժը։ 

Կոր տե ժի հայտն վե լուն պես կրակ էր բա ցել ե րկ րորդ ավ-

տո մե քե նայի վրա, ո րում ե ղել էին տի ե զե րագ նաց ներ Տե րեշ-

կո վան, Լե ո նո վը, Բե րե գո վոյը և Նի կո լաևը։ 

Ք նա րը, ի հար կե, մո ռա ցավ ը նդ գծել, որ մի ջազ գային իմ-

պե րիա լիզ մի թափթ փուկ ներն ի րենց հլու կա մա կա տար 

էին դարձ րել հո գե կան ան հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճա կում 

գտն վող կրտ սեր լեյ տե նան տին։ Ըն դա մե նը օ րեր ա ռաջ նա 

ի մա ցել էր, որ ի նքն իր ծնող նե րի հա րա զատ զա վա կը չէ, այլ 

վերց նո վի է։ Սա էլ կար ծես բա վա կան չէր, ըն կե րու հին էլ լքել 

էր նրան՝ ա մուս նա նա լով ու րի շի հետ։ 

Այս ա մե նի հետևան քով հան ցա գոր ծու թյան պա հին կըրտ-

սեր լեյ տե նան տը գտն վել էր ա ֆեկ տի վի ճա կում։

 Բայց խորհր դային քա ջա րի մի լի ցիան հստակ կազ մա կերպ-

ված ու հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րով ա րագ վնա սա-

զեր ծել ու ձեր բա կա լել էր մինչև ա տամ նե րը զին ված դի վեր-

սան տին։ Խորհր դային քա ղա քա ցի նե րը դեպ քից չէին տու ժել։ 

Ք նա րին, այս ան գամ Սո վե տում, «մո ռա ցել էին» հայտ նել, 

որ ЗИЛ-111Г լի մու զի նի վա րոր դը՝ Ի լյա Ժար կո վը, մա հա ցու 

վի րա վոր տե ղա փոխ վել էր հի վան դա նոց, որ տեղ հե տո ուշ քի 

չգա լով մա հա ցել էր, ի սկ տի ե զե րագ նաց ներ Բե րե գո վոյն ու 

Նի կո լաևը թեթև վնաս վածք ներ էին ստա ցել։
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 Գ լուխ 2    Մահափորձի վարկածն ու սերժանտ Զացեպիլովի սխրանքը

 Դի վեր սան տին էլ վնա սա զեր ծել էր (վ րա քշե լով ու շեշ տա կի 

վի րաժ կա տա րե լով՝ ուղ ղա կի գետ նին էր տա պա լել) կոր տե ժի 

ու ղեկ ցող մո տո ցիկ լիս տը՝ սեր ժանտ Վա սի լի Զա ցե պի լո վը։

Ք նարն ա վար տեց իր խոս քը։ Սե նյա կում լռու թյուն տի րեց, 

ո րն ը նդ հա տեց հարևան Կառ լե նի բամփ ձայ նը.

– Брехня,– խոս քի վրա ե կավ Կառ լե նը,– կրա կել են 

Բրեժնևին, բայց Բրեժնևը նս տած էր կոր տե ժի 7-րդ լի մու զի-

նի մեջ, ոչ թե 2-րդ, ի նչ պես սո վո րա բար լի նում է:

 Հարևան նե րի պատ կե րաց մամբ՝ սո ցա պի աշ խա տող Կառ-

լե նը «լուրջ մարդ» է ր։ Նա ա ռանց ի մա նա լու նման պա տաս-

խա նա տու հայ տա րա րու թյուն չէր ա նի։ Ուս տի նրա խոս քը 

հնչեց ի նչ պես ո րոտ պարզ ե րկն քում։ 

– Բայց ին չի՞,– բո լո րի գլխում միա ժա մա նակ ծա գած այս 

պարզ հար ցը հնչեց նե լով՝ լռու թյու նը խախ տեց Ռի մի կը։ 

Ինն ա միս ա ռաջ ա ռաջ նե կի ծնուն դը կար ծես փո խել էր Ռի մի-

կին։ Նա այլևս էն դա լի-դո լի* Ռի մի կը չէր, որ ճյու ղից ճյուղ թռ չող 

ծի ծեռ նա կի պես ա նընդ հատ փո փո խու թյուն ներ ու նոր ար-

կած ներ էր փնտ րում։ Ա վե լի նր բազ գաց էր դար ձել, ա վե լի խո-

րա թա փանց, ա վե լի ժուժ կալ։ Փոխ վել էին նրա մո տե ցում նե րը, 

ար ժեք նե րը։ Կյանքն ա սես ա ռա վել ա րժևոր վել էր նրա աչ քում։ 

Ան գամ քա ղա քա կան դեպ քե րին էր սկ սել ու շադ րու թյուն 

դարձ նել, թեև ա ռաջ նե րում եր բեք քա ղա քա կան ան ցու դար-

ձով չէր հե տաքրքր վել։ Սկ սել էր գնա հա տել կա յու նու թյու նը, 

հան դարտ կյան քը։

*  Դա լի-դո լի – խեն թուկ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա-
ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1976, 
էջ 271):
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 Հա վա տում էր, որ ա ռաջ նե կի բախ տը բե րել է։ Ծն վել է լի-

ու բոլ ժա մա նակ նե րում, ե րբ հա ցի հեր թե րը, ա մեն տե սակ 

կտ րոն նե րը, կի սա քաղց օ րերն ու պա տե րազ մի խու նա ցած 

պատ կեր նե րը հե ռա վոր ան ցյա լի հուշ են դար ձել։ Ե կել էին 

նոր՝ կուշտ ու եր ջա նիկ ժա մա նակ ներ... 

Իս կա պես, Բրեժնևի ղե կա վար ման ա ռա ջին շրջա նը հա-

մըն կավ 8-րդ հն գա մյա կի հետ, ո րի «ռե ա լի զա ցիայի» ար-

դյուն քում շեշ տա կի բարձ րա ցել էր խորհր դային քա ղա քա-

ցի նե րի բա րե կե ցու թյու նը։ Շա տերն ար դեն կա րող էին ի րենց 

թույլ տալ, ա սենք, հե ռուս տա ցույց, սառ նա րան կամ լվաց քի 

մե քե նա գնել։ Եր կու տա րի ա ռաջ՝ 1967-ին, եր կիրն ան ցել էր 

հն գօ րյա աշխա տան քային շա բա թի։ 

Մարդ կանց կյան քը փոխ վել է ր։ Է ա կա նո րեն էր փոխ վել։ 

Ու հի մա ի նչ-որ մի ան հայտ կրտ սեր լեյ տե նանտ չա րամ տո-

րեն փոր ձում է ո տնձ գու թյուն թույլ տալ իր ա ռաջ նե կի ան վըր-

դով կյան քի դեմ։ Չէ՞ որ Բրեժնևը նոր ժա մա նակ նե րի խորհըր- 

 դա նիշն է ր։ Ին չո՞ւ, հա նուն ին չի՞, ո ՞ր ի րա վուն քով...

– Չէ, դա, իս կա պես, հո գե կան խան գա րում ու նե ցած կլի նի,– 

չկա րո ղա նա լով այլ բա ցատ րու թյուն գտ նել կա տար վա ծին՝ իր 

կար ծի քը հայտ նեց Ռի մի կը։

 Հարևան ներն այս ան գամ կար ծես միա կար ծիք էին։ Նույ-

նիսկ շամ շա դին ցի տի կին Փա ռան ձե մը, ո րը սո վո րա բար 

ու րույն տե սա կետ էր ու նե նում, այս ան գամ դժվա րա նում էր 

որևէ այլ՝ քիչ թե շատ խե լա միտ բա ցատ րու թյուն գտ նել 21-ա մյա 

կրտ սեր լեյ տե նան տի ա րար քին։ 

Բուռ նո թու հեր թա կան պտ ղուն ցը քի թը քա շե լով ու մի քա նի 

ան գամ լիա թոք փռշ տա լով՝ նա ար տա բե րեց.
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 Գ լուխ 2    Մահափորձի վարկածն ու սերժանտ Զացեպիլովի սխրանքը

– Ստա լի նի գու լագ նե րին* ա կա րո տել չրզկ վա ծը։ 

1969 թվա կանն էր, բրեժնևյան ոս կե հն գա մյա կի չոր րորդ 

տա րին: Հուն վար ա միսն էր...

*  Գու լագ (ռու սե րեն՝ ГУЛаг) - Ճամ բար նե րի և կա լա նա վայ րե րի գլխա վոր վար-
չու թյուն (ռու սե րեն՝ Главное управление лагерей и мест заключения), ԽՍՀՄ ներ քին 
գոր ծե րի ժող կո մա տի ստո րա բա ժա նում, ո րը 1934-1960 թթ. ղե կա վա րում էր զանգ-
վա ծային բռ նի ա զա տազրկ ման և կա լա նա վոր ման վայ րե րը։





Գ ԼՈՒԽ 3

«Ձին մուրազ ա,  
ճախրող աղավնին՝ խաբար»
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

Գ նաց քը սու լո ցով կանգ ա ռավ Լինց կա յա րա նում։ 

Այս քա ղա քը հիմ նել են հին հռո մե ա ցի նե րը: Մի ջին դա րե-

րում այն ա ռևտ րա կան կարևոր նշա նա կու թյուն է ու նե ցել՝ 

Լե հաս տանն ու Չե խիան կա պե լով Հա րա վային Եվ րո պային։ 

Այս տեղ իր ման կու թյունն ու պա տա նե կու թյունն է ան ցկաց րել 

Ա դոլֆ Հիտ լե րը՝ այն հա մա րե լով իր հա րա զատ քա ղա քը։ Այս-

տե ղից ոչ հե ռու՝ Լե ոն դինգ քա ղա քում են գտն վում նրա ծնող-

նե րի ու Հիտ լեր նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի գե րեզ ման նե րը:

 Լինցն այ սօր մե ծու թյամբ եր րորդ քա ղաքն է Ա վստ րիա յում։ 

Ու նի ա վե լի քան 200 հա զար բնա կիչ...

...Կա ռա մա տույ ցի վրա գն չու նե րը՝ խայ տաբ ղետ շո րե րով 

կա նայք ու ե րե խա ներ, եր գե լով ու պա րե լով տի զի պես կառ-

չում էին գնաց քից իջ նող նե րից՝ ա ռա ջար կե լով բախտ բա ցել։

 Գորշ մա հու դե վե րար կուն հա գին, ա լե խառն մա զե րով, 

մի ջի նից բարձր տա րի քով մի կին, ձախ քուն քին՝ շա գա նա-

կա գույն մի մեծ խալ, եր կու ճամպ րուկ նե րը հեր թով ի ջեց րեց 

գնաց քից, ա պա շունչ քա շե լով քայ լերն ուղ ղեց դե պի ել քը։

Գն չու նե րին իս կույն գրա վեց կնոջ՝ ի րենց ուղ ղած հա յաց-

քը, ու, հենց նա ո տք դրեց կա ռա մա տույ ցին, շրջա պա տե ցին 

նրան՝ ա ռա ջար կե լով գու շա կել բախ տը։ 
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Կի նը սկզ բում դի մադ րում էր, բայց հե տո տե ղի տվեց։ 

Կանգ նեց ու ժպտա լով լայն բաց ված ձեռ քը՝ ա փը դե պի վեր, 

մեկ նեց դի մա ցը կանգ նած գն չու հուն։

– Մեր Ռի տային նման չի՞,– դս տեր կող մը դար ձավ տի կին 

Ռի ման, ո րը պա տու հա նից հետևում էր տե սա րա նին։

– Հա է լի՜,– բա ցա կան չեց Մա րի նեն,– իս կը Ռի տան է։ 

Ա կա մա հի շեց երևա նյան նեղ լիկ կո մու նալ կան ու խնա մի 

Գա րու շի կնո ջը՝ Ռի տային, որ հա ճախ էր հյուր գա լիս ի րենց, 

բայց չգի տես ին չու միշտ ե րե կո յան ժա մը 10-ից հե տո։ Գա լիս 

էր բախտ նայե լու...

 Սո վետ նե րի ե րկ րում մար դիկ միա միտ էին։ Նրանք մտա-

ծե լու կա րիք չու նեին, քան զի նրանց բո լո րի ու նրան ցից յու-

րա քան չյու րի փո խա րեն մտա ծում էր «դա րաշրջա նի միտ քը, 

պա տիվն ու խիղ ճը*»։ 

Այն ա մե նը, ի նչ պետք էր մարդ կանց՝ գնալ աշ խա տան քի, 

կա տա րել պլա նային ա ռա ջադ րանք նե րը (գերհ զոր Պետ- 

պ լանն** ա մեն մե կի հա մար սահ մա նել էր հստակ տա րե կան 

ա ռա ջադ րանք ներ), ժա մա նակ առ ժա մա նակ միա հա մուռ 

քվե ար կել կո մու նիստ նե րի և ան կու սակ ցա կան նե րի ան-

խախտ բլո կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի օգ տին ու մեկ էլ հա վա-

տալ։ Հա վա տալ հայր Ստա լի նին, կո մու նիզ մի հաղ թա նա կին, 

մարք սիզմ-լե նի նիզ մի դոգ մա նե րին... 

*  Խոս քը կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան մա սին է։ «Կու սակ ցու թյու նը մեր դա-
րաշրջա նի միտքն է, պա տիվն ու խիղ ճը». այս բնու թա գի րը տվել է Լե նինն իր «Քա-
ղա քա կան շան տաժ» հոդ վա ծում, ո րը 1917-ին հրա պա րակ վել է Пролетарий թեր թում։

**  Պետպ լան - ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դի պե տա կան պլա նային կո մի տե։ 
Մշա կում էր ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան զար գաց ման միաս նա կան հա մա-
պե տա կան պլան ներն ու վե րահս կում դրանց կա տա րու մը։ Կազ մա կերպ վել է 1921-ի 
փետր վա րի 22-ին, խորհր դային կա ռա վա րու թյան դեկ րե տով, ո րը ստո րագ րել է Լե-
նի նը (տե՛ս Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հա տոր 9, էջ 248)։ 
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Հոգ չէ, որ կույր հա վա տը մեկ-մեկ ճա քեր էր տա լիս: Ա սենք՝ 

պարզ վում էր, որ ժո ղո վուրդ նե րի հայր Ստա լինն այն քան էլ 

լավ հայր չէր ե ղել։ Տար վել էր սե փա կան ես-ի պաշ տա մուն-

քով ու մի պահ մո ռա ցել իր զա վակ նե րի՝ խորհր դային ժո ղո-

վուրդ նե րի բազ մազգ ըն տա նի քի մա սին և հետևա բար նրան 

պետք էր հա նել դամ բա րա նից։ 

Հոգ չէ... Հա վա տում էին։ 

Բայց սո վե տա կան ե րկ րում էլ մար դիկ, ի նչ պես աշ խար հի բո-

լոր վայ րե րում, ի րենց զուտ ան ձնա կան հույ զերն ու խն դիր ներն 

ու նեին։ Ի նչ պես ա մե նուր, «նեղ վախ տին» նրանք էլ հա ճախ 

սփո փանք էին փնտ րում ու կա րեկ ցող հո գու կա րիք էին զգում… 

Ախ պար* Մե րին, ո րի ծնող նե րը Մեծ հայ րե նա դար ձու թյան 

ժա մա նակ, ան սա լով ստա լի նյան պրո պա գան դային, հայ րե-

նիք էին վե րա դար ձել ու «պ լեն ըն կել» սո վետ նե րի ձեռ քը, մի 

գիրք ու ներ, ո րը ծնող նե րը հետ ներն էին բե րել Հու նաս տա նից։ 

Բեյ րու թում տպագր ված, 1160-է ջա նոց, հաս տա փոր, կա-

նաչ կազ մով գիրք է ր՝ «Ըն դար ձակ ե րա զա հան և ըն տա-

նի քին բա րե կա մը» ոս կե տառ վեր նագ րով։ Բաղ կա ցած էր 

«Ըն դար ձակ ե րա զա հան», «Վի ճա կա ցույց», «Աստ ղա գի տա-

կան բախ տա ցույց», «Խա ղաթղ թով բախ տա գու շա կու թյուն», 

«Սուր ճի գա վա թով բախ տա գու շա կու թյուն» և բազ մա թիվ այլ  

բա ժին նե րից։

...Ար դեն ուշ ե րե կո էր, պատ րաստ վում էին քնել, ե րբ դուռն 

ա ռանց թա կե լու (սո վո րա կան երևույթ էր, դուռ թա կե լը ո ՞րն 

է) շն չակ տուր ներս ըն կավ տի կին Ռի տան, ետևից է լ՝ նրա 

*  Ախ պար – «եղ բայր» բա ռի ա րևմ տա հայ ժո ղովր դա խո սակ ցա կան ձևն է (տե՛ս 
Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս-
տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1976, էջ 12)։ Խորհր դային Հա յաս տա-
նում ժո ղովր դա կան լեզ վով «ախ պար» ան վա նում էին հայ րե նա դարձ նե րին։ 
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զար միկ Վարդ գե սը։ Նա հան դում կուդ րակ ներն է տե լիս էր 

ե ղել, ե րբ տի կին Ռի տան հրա հան գել էր մե քե նան ա րագ «խոդ 

տալ» ու ճամ փա ը նկ նել։ Գոր ծը կի սատ էր թո ղել ու վա զել։ 

Ռի տան հար սի եղ բոր՝ Գա րու շի կինն էր, շատ զգաց մուն-

քային ան ձնա վո րու թյուն, կա մե ցող, ա ռա տա ձեռն, հաս նող։ 

Միշտ ժպտա դեմ, հա մակ րե լի, ներ կա յա նա լի ար տա քի նով, 

ձախ քուն քին էլ մի մեծ խալ ու ներ։ Մշ տա պես պատ րաստ էր 

օգ նել մեր ձա վո րին, կի սել նրա վիշտն ու ա վե լաց նել ուրախու-

թյու նը։ Նաև չա փա զանց ա վան դա պաշտ ու ա ղու հա ցով 

տան տիկին է ր։ 

Տի կին Ռի տան այդ օ րը մի տե սակ լար ված էր, վհատ ված, 

նեղսր տած։ Ի նչ ա նե լը չգի տեր։

– Է ՜հ, Ռի միկ ջան, էլ մի՛ հարց րու։ Փոր ձանք ա է կել գլխ նե րիս։ 

Բագ րատս ի նչ-որ պատ մու թյան մեջ ա ըն կել։ Ծա ղիկ նե րը ձե-

ռից ա ռել են, ի րա նից էլ խա բար չու նեմ։ Խե լա գար վում եմ...

 Բագ րա տը՝ Ռի տայի որ դին, շատ ձեռ նե րեց ե րի տա սարդ 

էր, պրպ տող, ստեղ ծող, քա րից հաց քա մող։ Նա Փա րա քա-

րում ջեր մոց ու ներ։ Մե խակ ներ էր ա ճեց նում, հե տո իր ա ճեց-

րած մե խակ նե րը տա նում էր Վիլ նյուս ու էն տեղ վա ճա ռում։ 

Ամ բողջ աշ խար հում դա ձեռ նար կա տի րու թյուն էր կոչ վում ու 

խրա խուս վում էր, բայց Սո վե տում մի տե սակ խեթ էին նա յում 

Բագ րա տին, նրա նից «ս պե կու լյան տի հոտ» էին առ նում։ 

– Ռի տա ջան, հանգս տա ցիր, ա մեն ի նչ լավ կլի նի։ Հե սա 

մի հատ կո ֆե դնեմ, խմենք, հե տո ա մեն ի նչ տե ղը կընկ նի, - 

բազ ման շա նակ ժպտաց ու գոր ծի ան ցավ։

 Տի կին Ռի տան, ի հար կե, չէր հանգս տա նում։ Նա իր տե ղը չէր 

գտ նում։ Վշ տից ու ա նե լա նե լի ու թյու նից ա նընդ հատ հա ռա չում 

էր ու ան դա դար կրկնում. «Էս ի ՞նչ փոր ձանք է կավ գլխիս։ Գո նե 
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է րե խիս մի վնաս չտան»։ Վարդ գեսն էլ, Ռի տայի հան գույն ան-

կյու նում լուռ նս տած, գլուխն էր ա նընդ հատ տա րու բե րում՝ ոչ 

էն է վշ տակ ցե լով Ռի տային, ոչ էն է իր վշ տե րը հի շե լով...

 Սուր ճը պատ րաստ է ր։ Սուր ճի գա վաթ ներն ու մի քա նի 

կար կան դակ սկու տե ղի վրա բե րեց, դրեց սե ղա նին, ի նքն էլ 

նս տեց տի կին Ռի տայի դի մաց, ախ պար Մե րիի ա մա նաթ* 

կա նաչ կազ մով հաս տա փոր գիր քը դրեց ծնկ նե րին ու դի մե-

լով Ռի տային ժպտա լով ա սաց.

– Հի մա կպար զենք՝ ի նչն ին չոց է ։

 Հաս տա փոր գիր քը բաց ա րեց «Վի ճա կա ցույց» է ջի վրա ու 

սկ սեց կար դալ «հար ցում նե րու ցան կը»:

– Գործս պի տի յա ջո ղի՞, այ սինչ ան ձը զիս կսի րե՞, լսածս 

լուրն ի րա կա՞ն է, յոյ սերս պի տի ի րա կա նա նա՞ն...

– Ա՛յ, էտ ա,– ակ տի վա ցավ տի կին Ռի տան, մեջքն ուղ ղեց ու 

կենտ րո նա ցավ։

 Ռի մի կը լավ խառ նեց ձեռ քի խա ղաթղ թե րի կա պու կը (52 

խա ղա թուղթ) ու սկ սեց բա ժա նել. մեկ խա ղա թուղթ՝ ձախ, 

ե րե քը՝ աջ ու այդ պես շա րու նակ, մինչև խա ղաթղ թե րը սպառ-

վե ցին։ Հե տո վերց րեց ձախ կող մի խա ղաթղ թերն ու նո րից՝ 

մեկ խա ղա թուղթ՝ ձախ, ե րե քը՝ աջ... Այն քան, մինչև ձախ կող-

մում մնաց չորս խա ղա թուղթ։ 

Այդ չորս խա ղա թուղ թը վերց րեց, դրանց ար ժեք ներն ի րար 

գու մա րեց, ստա ցավ 195: Նշ ված թվի դի մաց գր քում կար դաց. 

«Յոյ սերդ պի տի ի րա կա նա նան, և ու րիշ ներ պի տի նա խան-

ձեն քե զի»։

*  Ա մա նաթ - ոչ սե փա կան, մե կից պահ վերց րած (տե՛ս Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ-
վի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՍՍՀ 
ԳԱԱ հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1969, էջ 49):
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 Գ լուխ 3   «Ձին մուրազ ա,  ճախրող աղավնին՝ խաբար»

 Սո վե տի մար դիկ չա փա զանց դյու րա հա վատ էին։ Նրանք 

սո վոր էին հա վա տալ այն ա մե նին, ի նչ գրում էին թեր թե րում, 

գր քե րում, ին չի մա սին աս վում էր հե ռուս տա տե սու թյամբ, 

հատ կա պես կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե սու թյան «Ժա մա-

նակ» ծրագ րով։

 Միան գա մայն բնա կան էր, որ տի կին Ռի տան ան մի ջա պես 

հա վա տաց գու շա կու թյա նը։ Նրան սփո փանք էր պետք, նրա 

տա ռա պյալ հո գուն ի նչ-որ սպե ղա նի էր հար կա վոր այդ պա-

հին, հոգ չէ՝ ի րա կա՞ն, թե՞ վե րա ցա կան։ 

Ռի մի կը գտավ այդ սպե ղա նին, կա րո ղա ցավ սփո փել տի-

կին Ռի տայի տա ռա պյալ հո գին, ու տի կին Ռի տան «աշ խար-

հի չափ» ե րախ տա պարտ էր նրան։

– Ապ րես, Ռի միկ ջան, թե չէ կխե լա գար վեի,– ա սաց ու 

ու րախ-ու րախ նրան մեկ նեց իր սուր ճի դա տարկ գա վա թը, ո րը 

խնամ քով «շուռ էր տվել» ու ցա մա քեց րել։

 Ռի միկն էլ ժպտա լով գա վա թը վերց րեց ու թեր թեց գր քի 

հա ջորդ է ջը, որ վեր նագր ված էր այս պես. «Սուր ճի գա վա-

թով բախ տա գու շա կու թյուն»։ Գր քի այս բաժ նում տր ված 

էր «պատ կեր նե րի» բա ցատ րու թյու նը։ Թե ի ՞նչ պատ կեր ներ 

կտես ներ սուր ճի մրու րում, Ռի մի կի «բա ցա ռիկ շնորհն» է ր։

– Ռի տա ջան, էս ի նչ սի րուն, սպի տակ ա ղավ նի եմ տես նում։ 

Լավ խա բար ես առ նե լու դր սից...

– Վա՜յ, Ռի միկ ջան, Ա ստ ված ձենդ լսի, տղիցս մի խա բար 

առ նեմ,– խո րը հա ռա չան քով Ռի մի կին ը նդ հա տեց տի կին 

Ռի տան ու խնդ րեց շա րու նա կել։

– Կրիայի քայ լե րով հա ջո ղու թյուն ու նես։ Հլա մի ծա կի, ծա կի 

տես նեմ՝ ի ՞նչ ա բաց վում։

 Տի կին Ռի տան աջ ձեռ քի բութ մա տով մի մեծ ան ցք բա ցեց 
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

գա վա թի հա տա կին կու տակ ված մրու րի մեջ ու գա վա թը նո-

րից մեկ նեց Ռի մի կին։

– Չէ, Ռի տա ջան, գնա, հան գիստ քնի, ու րախ լուր ես առ նե-

լու։ Հե սա նայի, սպի տակ, լու սա վոր ա ղավ նի բաց վեց։ Ու մեկ 

է լ՝ սպի տակ ձի։ Ձին մու րազ* ա։ Ոչ մի վտանգ չկա,– եզ րա-

կաց րեց Ռի միկն ու սուր ճի գա վա թը դրեց սե ղա նին։ 

Ռի տայի եր ջան կու թյա նը չափ չկար։ Նա ստա ցել էր իր 

տեն չած սփո փան քը։ Ռի մի կը գտավ նրան սփո փե լու բա-

նաձևն ու հա սավ իր նպա տա կին։

 Նույ նիսկ Վարդ գեսն էր եր ջա նիկ ժպտում։ Շր ջա պա տող-

նե րի ու րա խու թյու նը նրան էլ էր հա մա կել, ու նա մի պահ 

մո ռա ցել էր իր կուդ րակ նե րի մա սին, ո րոնք վա ղը պի տի 

հասց ներ է տել, թե չէ ու տի ճը կպա տեր խա ղողն, ու բերքն ամ-

բող ջո վին կվ նաս վեր։

 Գի շեր էր, երևա նյան տաք, լուս նյակ գի շեր։ Հով զե փյուռն 

օ րո րում էր աշ նան տերև ներն ու մեղ միկ սու լո ցով եր կինք 

բարձ րաց նում։ Գի շեր վա լռու թյու նը միայն ճռի կի ծղ րոցն էր 

մեր թընդ մերթ խա թա րում ու մեկ է լ՝ Կի րո վի փո ղո ցով ան ց- 

նող հա տու կենտ տրամ վայ նե րի չխկչխ կո ցը։ 

1975 թվա կանն էր...

*  Մու րազ – ի ղձ, փա փագ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա-
ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, 
էջ 1039):



Գ ԼՈՒԽ 4

Չեղած տեղից նաֆարին*  
կշտացնելու հունարը**

*  Նա ֆար – շունչ, ան ձ, հո գի (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա 
Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, հա տոր 4, Երևան, 2007, էջ 145): Ա ռօ րյա 
խո սակ ցա կան նշա նա կու թյու նը՝ ըն տա նի քի ան դամ ներ։

**  Հու նար – շնորհ, ձիրք (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա-
նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, հա տոր 3, Երևան, 2004, էջ 313):
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«OBB Railjet – ա մե նա ժա մա նա կա կից գե րա րագ գնաց քը մեր 

շար ժա կազ մում։ 230 կմ/ ժամ ա ռա վե լա գույն ա րա գու թյամբ 

այն ձեզ կկա պի Գեր մա նիայի, Ի տա լիայի, Հուն գա րիայի, 

Չե խիայի, Սլո վա կիայի ու Շվեյ ցա րիայի քա ղաք նե րի, նաև 

Վի են նայի օ դա նա վա կա յա նի ու դրա մի ջո ցով ամ բողջ աշ-

խար հի հետ։ 

Այս տեղ ձեր տրա մադ րու թյան տակ են ան վճար ան լար հա-

մա ցան ցը, վա գոն-ռես տո րա նը, նաև ըն տա նե կան ու ա նաղ-

մուկ գո տի նե րը՝ ձեր հար մա րա վետ ճամ փոր դու թյան հա-

մար»,– բարձ րա խո սով հնչում էր կնոջ հա ճե լի ձայ նը։

 Շարժ վող վա գո նի տա տա նում նե րից հա մա չափ ե րե րա լով՝ 

մո տե ցավ վա գոն-ռես տո րա նի մա տու ցո ղը, բե րեց ճա շա ցան կը։ 

– Դե, որ ա սեմ՝ շատ հա րուստ ը նտ րու թյուն կա, սուտ կլի-

նի,– ցան կը տնտ ղե լով ա սաց Մա րի նեն ու հան կարծ գյուտ 

ա րա ծի պես բա ցա կան չեց,– շատ նման ա Ավ գուս տի նե րի* 

ճա շա ցան կին, մե նակ թե... շատ ա վե լի խղ ճուկ...

– Յո լա կտա նի։ Է ղա ծով պի տի կշ տա նանք,– ժպտա լով վրա 

բե րեց տի կին Ռի ման։

– Դե հա,– հա մա ձայ նեց դուստրն ու սկ սեց թվար կել ճա շա-

*  Մյուն խե նի հնա գույն գա րեջ րա տու նը։ 1328-ին հիմ նել են ավ գուս տի նյան միա-
բա նու թյան վա նա կան նե րը։ 
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 Գ լուխ 4   Չեղած տեղից նաֆարին  կշտացնելու հունարը

ցան կի ու տեստ նե րը,– գու լյաշ ա պուր, վի են նա կան նր բեր շիկ 

մա նա նե խով, ծաղ կա կա ղամ բով ու բաս մա թի բրն ձով շի լա... 

– Տա պա կած կար տո ֆիլ չկա՞,– դս տերն ը նդ մի ջեց տի կին 

Ռի ման։

– Կա։ Շնի ցել տա պա կած կար տո ֆի լով,– մի տե սակ տա րա-

կու սան քով ար տա բե րեց Մա րի նեն։

– Չէ, շնի ցել չեմ ու զում,– կտ րուկ հրա ժար վեց մայ րը։

– Ա րի մի բա ժին նր բեր շիկ վերց նենք, մի բա ժին էլ շնի ցել 

կար տո ֆի լով։ Նր բեր շիկն ու կար տո ֆի լը՝ քեզ, շնի ցելն է լ՝ 

ի նձ,– ել քը գտավ Մա րի նեն։

– Լավ,– հա մա ձայ նեց տի կին Ռի ման ու մտա բե րեց Սո վե-

տի չկալ* տա րի նե րը, ե րբ ա մեն օր ստիպ ված էին ի նչ-որ բան 

բստ րել** նա ֆա րին կշ տաց նե լու հա մար։ Հեշտ չէր, ի հար կե, 

բայց հենց դա էր երևի կո մու նալ կյան քի ամ բողջ հմայ քը...

– Սի րո՛ւշ, կո ֆե ու նե՞ս,– տի կին Նու բա րի հար ցը փոքր-ի նչ 

տա րօ րի նակ թվաց հարևան նե րին, որ հեր թա կան ան գամ 

հա վաք վել էին ա մե նօ րյա սուր ճի սե ղա նի շուրջ։

– Հա, ան ցյալ օ րը փե սես հան դի պել էր գաստ րո նո մում, էր-

կու պաչ կա վերց րել էր,– ա սաց տի կին Սի րա նուշն ու ա վե լաց-

րեց,– ին չի՞ ես հարց նում։

– Կո ֆես պր ծել ա։ Մեր բի ձեն էս ա քա նի օր է ղավ խա նու-

թում հարց նում ա, ա մեն օր ա սում ե ն՝ վաղն ա րի։ 

– Կո ֆեն էլ դար ձավ սև աղ վես,– մի ջամ տեց շամ շա դին ցի 

*  Չկալ - չքա վոր, աղ քատ, չունևոր (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա-
չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, հա տոր 4, Երևան, 2007, էջ 417):

**  Բստ րել – հնա րել, մո գո նել (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի 
բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, Երևան, 
1976, էջ 205):
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

տի կին Փա ռան ձեմն ու, սուր ճի հեր թա կան ում պը ներս ա նե-

լով, ա վե լաց րեց,– սհենց էլ բան կըլ նի՞, կա րա գը, մի սը, կալ-

բա սը... Ա մեն ին չը դա ռավ դե ֆի ցիտ։ Էս ի ՞նչ եր կիր դար ձավ, 

մարդ գլուխ չի հա նում։

– Լավ, կո ֆեն, ա սենք, բե րո վի ա, բա միսն ու կա րագն էլ հո 

մենք ե նք ար տադ րում,– տի կին Փա ռան ձե մի միտ քը շա րու-

նա կեց տի կին Սի րա նու շը,– դրանք ո ՞ւր կո րան։

– Հա, բա, Զա րո բյա նից դժ գոհ էիք, տե սա՞ք, մինչև չգա հե-

տի նը, չեք հի շի ա ռա ջի նը,– վրա բե րեց տի կին Ա րու սը։ 

– Ա ստ ված էլ բե թա րից ա զա տի,– բուռ նո թին քի թը քա շե լով՝ 

բազ ման շա նակ նկա տեց տի կին Նու բարն ու լիա թոք փռշ տաց։

– Ժո ղովր դի ձե ռին փող կա, որ ա սեմ՝ չկա, սուտ կըլ նի, բայց 

էդ փո ղի գյո րա խա նութ նե րում զատ չկա,– իր ան հանգս տու-

թյու նը հայտ նեց տի կին Փա ռան ձե մը։

– Խա նութ նե րը ո նց որ սր բած,– մի ջամ տեց տի կին Սի րա նու-

շը,– դախ լե քին մե նակ դրած ա զգուշ չոն կա, ձկան կոն սեր վա, 

մեկ էլ տու շոն կա։ Ու րիշ բան չկա։

 Խորհր դային Մի ու թյու նում ժա մա նակ առ ժա մա նակ թար-

մաց նում էին ե րկ րի ռազ մա վա րա կան «էն-զե»-ն՝ պե տա կան 

պա հուս տի ան ձեռնմ խե լի պա շա րը, և փո խա րին ված մսի, 

ձկան պա հա ծո ներն ու խտաց րած կա թը հայտն վում էին մթե-

րային խա նութ նե րի վա ճա ռա սե ղան նե րին։ 

Ա սում էին, թե սառ նա րա նային ահ ռե լի ձեռ նար կու թյուն ներ 

գոր ծար կե լու փո խա րեն՝ խնայո ղու թյան նպա տա կով այդ ա մե-

նը պա հում էին Հյու սի սային սա ռու ցյալ օվ կիա նո սի սառ ցա-

պատ ջրե րում։ Սուտ էր թե ղորթ, հայտ նի չէ, բայց փաստ է, որ 

մսի պա հա ծոյի թի թե ղյա տու փե րից, օ րի նակ, տաու տը մաք րել 

հնա րա վոր չէր։ Դրա հա մար էլ դրանք փա թա թում էին թեր թի 

մեջ, ո րն ան մի ջա պես ներ ծծ վում էր տաու տով։
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– Էդ հլա լավ ա,– վրա բե րեց տի կին Փա ռան ձե մը,– դու դրա 

հա մար էլ փառք տուր Ա ստ ծուն։ Հրեն տղիս քե նին էր է կել Լի-

պեց կից, ա սում ա՝ էս ի ՞նչ թա գա վո րա կան կյանք եք վայե լում։ 

Ի րանց խա նութ նե րում էդ էլ չկա։ Յա շիկ նե րով տու շոն կա ու 

ձկան կոն սեր վա ա ռավ, որ հե տը Լի պեցկ տանի։

– Էն «Կ րեմ-սո դա» լի մո նադ նե րը հի շո՞ւմ ե ք։ Այ, հա մը նրա մեջ 

է ր։ Հի միկ վան նե րը խմում ես, կն մա նի շա քա րա ջուր,– հիաց-

մուն քով ու մի տե սակ կա րո տով հի շեց տի կին Սի րա նու շը։

– Է, Սի րո՛ւշ ջան, լի մո նադն էլ դար ձավ սև աղ վես,– ափ սո-

սան քով նկա տեց տի կին Նու բա րը։

– Վայ թե կո մու նիզ մը հենց էն էր,– եզ րա կաց րեց տի կին 

Ա րու սը,– է կավ, ան ցավ, խա բար չե ղանք։

– Մերս կա սեր՝ կարգ վանք էլ, չբախ տա վոր վանք,– տխուր 

ժպի տով հա վե լեց տի կին Փա ռան ձե մը։ 

Իս կա պես, «ոս կե» հն գա մյա կի ա ռա տու թյու նից հետք ան-

գամ չէր մնա ցել։ Խա նութ նե րից ապ րան քը հան կար ծա կի 

խըրթ կտր վեց։ 

8-րդ հն գա մյա կում սկիզբ ա ռած ռե ֆորմ նե րի ըն թաց քում 

բարձ րաց վե ցին աշ խա տա վարձն ու թո շա կը։ Զգա լի ո րեն ա ճեց 

ե րկ րի գնո ղու նակ բնակ չու թյան պա հան ջար կը։ Այն բա վա րա-

րե լու հա մար Կո սի գի նը պլա նա վո րում էր զգա լի ո րեն ը նդ լայ նել 

նաև խորհր դային «շիր պոտ րե բի»՝ լայն սպառ ման ապ րանք-

նե րի, ար տադ րու թյու նը, սա կայն նրա հա կա ռա կորդ ներն ու 

մր ցա կից նե րը կա րո ղա ցան հաս նել ռե ֆորմ նե րի կա սեց մա նը։ 

Կո սի գի նի տն տե սա կան ռե ֆոր մի տա պալ ման պատ ճառ-

նե րի շար քում սո վո րա բար նշ վում են ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ-

բյու րոյի ա ռա վել պահ պա նո ղա կան թևի դի մադ րու թյու նը, 

ներ քա ղա քա կան կուր սի խս տա ցու մը, ո րը պայ մա նա վոր ված 
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էր 1968 թվա կա նի «Պ րա հայի գար նան»* ազ դե ցությամբ։ 

Ռե ֆոր մի նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ու ներ 

հատ կա պես Նի կո լայ Պոդ գոռ նին, ո րին ա րևմ տյան մա մու լը 

հա մա րում էր «երկ րորդ մար դը» խորհր դային քա ղա քա կան 

հի ե րար խիա յում։ 

Մար շալ Ուս տի նո վը ևս հան դես էր գա լիս ռազ մա կան ծախ-

սե րի ա վե լաց ման դիր քե րից, ին չին դեմ էին ար տա հայտ վում 

Կո սի գինն ու Բայ բա կո վը։ 

Ինչ խոսք, ռե ֆորմ նե րի տա պալ մա նը նպաս տեց նաև Եր-

րորդ աշ խար հի ե րկր նե րին տրա մադր վող ան հատ նում օգ-

նու թյունն աշ խար հում պրո լե տա րիա տի հե գե մո նիայի հաս-

տատ ման հա մար։ 

Ա րի ու տես, հա կա ռա կի պես, 1973 թ. նավ թային ճգ նա ժա-

մի հետևան քով մի ջազ գային շու կա յում նավ թի գինն էլ ա ճեց 

մի քա նի ան գամ, ին չը խորհր դային ղե կա վա րու թյան պահ-

պա նո ղա կան թևին հնա րա վո րու թյուն տվեց ժա մա նա կա-

վո րա պես քո ղար կել ե րկ րի տն տե սա կան խն դիր նե րը՝ մաս-

նա վո րա պես պա րե նամ թեր քի ա ճող դե ֆի ցի տը ծած կե լով 

ներ մուծ ման հաշ վին։

 Մարդ կանց գր պա նում փողն ա վե լա ցավ, բայց մար դիկ չգի-

տեին որ տեղ այն ծախ սել։ Դա էլ հան գեց րեց հա մա տա րած 

դե ֆի ցի տի ու ա րա գո րեն ձևա վոր վող «սև շու կա յում» ապ-

րանք նե րի գնե րի ա ճի։ Այս ա մենն էլ պարարտ հող ստեղ ծեց 

«ցե խա վիկ նե րի» ու «ս պե կու լյանտ նե րի» գոր ծու նե ու թյան հա-

մար՝ խթա նե լով լայն սպառ ման ապ րանք նե րի ը նդ հա տա կ- 

յա ար տադ րու թյունն ու ա ռև տու րը...

*  «Պ րա հայի գա րուն» – քա ղա քա կան ու մշա կու թային ա զա տա կան բա րե փո խում նե րի 
ժա մա նա կաշրջան Չե խոս լո վա կիա յում՝ 1968-ի հուն վա րի 5-ից մինչև օ գոս տո սի 21-ը: 
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– Էս ցե խա վիկ ներն էլ որ չլի նեն, մեր հա լը ո ՞նց կլի նի,– ծի-

ծա ղե լով նկա տեց տի կին Սի րա նու շը։

– Ցե խա վիկ ներն ու սպե կու լյանտ նե րը։ Էգ սի օ րը Կլա րան էր 

է կել Մոսկ վայից, լավ սվի տեր ներ էր բե րել,– ան կեղ ծա ցավ տի-

կին Նու բա րը,– բի ձի հա մար մի ձեռք կոս տյում ա ռանք, հար սիս 

էլ կոմ բի նա ցիա* վերց րի։ Յու գոս լավս կի** էր, շատ ո րա կով է ր։

– Ու նի վեր մագ մտ նում ես, ա մեն ի նչ կա, բայց թա փե լու ապ-

րանք։ Շորն առ նում ես, ե րե խեն մի ան գամ հագ նում ա թե չէ, 

ճղ վում ա, ա վե լի լավ ա՝ մի քիչ թանկ լի նի, սպե կու լյան տից 

առ նես, բայց եր կար օգ տա գոր ծես,– իր տե սա կե տը հնչեց րեց 

տի կին Ա րու սը։ 

– Տղիս ըն կե րը «Մա սիս» միա վո րու մում ա, ցե խա վիկ ա։ 

Ան ցած տա րի գար նա նը մեր Ա շո տի կին մի զույգ բար ձով կա 

էր բե րել,– կրկին օ րի նակ բե րեց տի կին Նու բա րը,– է րե խեն 

ար դեն եր րորդ սե զոնն ա՝ չլում ա, բայց ո նց որ թա զա լի նի։ Էդ 

ցե խի կա րած նե րի մեջ ո րակ կա, էն զա վադս կոն հեչ բան ա ։

– Էն դե պու տատ Քնարն ո ՞ւր ա խա փան վել, չի էրևում,- 

հան կարծ հի շեց տի կին Ա րու սը,– մի գա, տես նենք, նա ի ՞նչ ա 

ա սում։ Նա վերև նե րի հետ տալ-առ նել ու ներ, հալ բաթ մի բան 

կի մա նա՝ էս դե ֆի ցի տի վերջն ի ՞նչ ա լի նե լու։

– Քնարն ի ՞նչ քար տա գլխին, այ Ա րուս ջան։ Քնա րի ձեռքն 

ի ՞նչ կա, կամ թե Քնա րի ռե խին նայողն ո ՞վ ա,– մի ջամ տեց տի-

կին Սի րա նու շը։ 

*  Կոմ բի նա ցիա – ի րա նը պիրկ գր կող, բա րակ ու սա կա պե րով շա պիկ։ Կա նայք 
հագ նում են զգես տի տա կից: Մինչև նա խորդ դա րի 70-ա կան նե րը կա րում էին հիմ-
նա կա նում մե տաք սե, հե տո՝ նաև բամ բա կե գործ վածք նե րից։ 

**  Ռու սե րեն югославский բառն է, նշա նա կում է հա րավս լա վա կան։ 
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– Ին չի՞, դե պու տատ չէ՞ր,– խայ թեց տի կին Փա ռան ձե մը,– էն 

էլ Գե րա գույն սո վե տի։ Տե ղե կաց ված կլի նի։

– Դե պու տա՞տ։ Ի րա դե պու տա տու թյամբ դր սից ու րի շի ա չքն 

էր հա նել, ներ սից է լ՝ ի րա նը։ Նրա գոր ծը ձեռք բարձ րաց նելն 

ա է ղել ու «կողմ» քվե ար կե լը։ Էն ա սաղ գրած, ըն դեղ դրած,– 

պն դեց տի կին Սի րա նու շը,– հա վաք վում էին, ձեռք էին բարձ-

րաց նում ու ցր վում տնե րով։ Էդ էլ է ղավ դե պու տա՞տ։ Դու էլ 

գի տես՝ մեծ բան ա դե պու տատ լի նե լը։

– Մեծ բան չի, հա մա ա մեն մար դի բան չի։ Դե, փոր ձի մի 

կո վից էն քան կաթ ստա նաս, որ համ պլա նը տաս, համ էլ մի 

վեդ րո քեզ մնա՝ աշ խօ րի տես քով։ Տնա շեն ներն ի րա՞նք էլ են 

կթ վում,– չէր հանգս տա նում տի կին Փա ռան ձե մը։

– Ի րանք ին չի՞ են կթ վում։ Հե նա օր վա կա թից մի վեդ րո 

գլխանց վեր են առ նում, մնա ցա ծի վրա էլ էր կու վեդ րո ջուր են 

լց նում։ Համ պլանն է ղավ, համ էլ տան կաթ ու մա ծունն ա պա-

հով վեց,– բազ ման շա նակ եզ րա կաց րեց տի կին Նու բա րը։

– Համ էլ դե պու տա տի ա նուն հա նեց,– կրկին խայ թեց տի-

կին Փա ռան ձե մը։

***
 Դու ռը թա կե ցին։ Ռի միկն է ր։ Ու րախ-ու րախ ներս մտավ՝ թևի 

տա կին դրած մի մեծ, խա կի գույ նի կազ մով, պատ կա ռե լի գիրք։ 

– Էդ ի ՞նչ լավ գիրք ես բե րել, սի րուն աղ ջիկ,– սուր ճի գա վա-

թից հեր թա կան ումպն ա նե լով՝ հե տաքրքր վեց տի կին Նու բա-

րը,– քա շը քե զա նից ծանր կլի նի։

– Հա մով ու տե լիք նե րի բա ղադ րա տոմ սեր են,– ու րախ պա-

տաս խա նեց Ռի մի կը,– նոր, նկա րա զարդ հրա տա րա կու թյու նը։

– Է՜,– հա ռա չեց տի կին Նու բա րը,– հա մով ու տե լիք ներն ար-
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դեն մե նակ գրքե րում ե նք տես նում։ Հլա մի դե սը տուր, տես նեմ։

 Ռի մի կը հաս տա փոր գիր քը փո խան ցեց տի կին Նու բա րին։ 

Կաշ վե կազ մի վրա ոս կե գույն տա ռե րով գր ված էր Книга о 

вкусной и здоровой пище...

***
1936 թվա կա նի ա մա ռային տաք մի ե րե կո սնն դի ար դյու նա-

բե րու թյան ժող կոմ Ա նաս տաս Մի կո յանն ար ձա կուր դի պատ-

րաս տու թյուն էր տես նում։ Նա ար դեն մտո վի ըմ բոշխ նում էր 

մե կամ սյա հան գիս տը Սև ծո վի արևոտ ա փին՝ Սո չի ում, տիկ-

նոջ՝ Աշ խե նի ու հինգ որ դի նե րի հետ։

Մ նում էր միայն հրա ժեշտ տալ Ի ո սիֆ Վի սա րի ո նո վի չին ու 

ա ռա վո տյան ճամ փա ը նկ նել։ 

Հ րա ժեշ տի ե կած Մի կո յա նի հետ զրույ ցը, սա կայն, փոքր-

ի նչ եր կա րեց։ Ժող կո մին դե սու դե նից հար ցու փորձ ա նե լուց 

հե տո ժո ղո վուրդ նե րի հայ րը, ծխա մոր ճը շր թուն քին դնե լով, 

հան կարծ ար տա բե րեց.

– Ա նաս տա՛ս, բա րե կա՛մս, ի ՞նչ ես կորց րել դու էդ Սո չի-

ում։ Ա վե լի լավ չի՞ լի նի՝ մի եր կու ամ սով Ա մե րի կա գնաս։ Ե ՛վ 

կհանգս տա նաս, և՛ ա մե րի կյան սնն դար դյու նա բե րու թյան 

փոր ձը կու սում նա սի րես։ 

Ս տա լի նի սի րե լի ժող կո մը, օ գտ վե լով իր նկատ մամբ ա ռաջ-

նոր դի բա րե հա ճու թյու նից, այ նուա մե նայ նիվ, հանդգ նեց 

ը նդ դի մա նալ:

– Տնե ցի ներս չեն հաս կա նա, Կո բա*, հատ կա պես կինս։

– Ի սկ դու նրան էլ հետդ վերց րու, ե րե խա ներդ էլ թող մեզ 

մոտ՝ Ղրի մում հանգս տա նան,– ժպտաց ա ռաջ նոր դը, ա պա 

*  Իոսիֆ Ստա լի նի հե ղա փո խա կան կեղ ծա նուն նե րից մե կը:
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ա վե լաց րեց,– քեզ փող կտանք, որ քան պետք է։ Միան գա մից 

կգ նես քեզ դուր ե կած տեխ նի կան։ Դե, ի հար կե, ու ղեկ ցորդ-

ներ էլ կտանք, մի տա սը հո գի, ոչ ա վե լի։ Ի ՞նչ կա սես։

– Դե, Մի կո յա՛ն, թե տղա ես, հա կա ճա ռիր,– մտա ծեց ժող-

կոմն ու ա ռաջ նոր դի «ա ռա ջարկն» ըն դու նեց ի կա տա րումն։ 

Մի շա բա թից ներ կա յա ցուց չա կան պատ վի րա կու թյու նը 

ճամ փա ըն կավ դե պի Միա ցյալ Նա հանգ ներ։ Սկզ բում գնաց-

քով հա սավ Բեռ լին, ա պա՝ Փա րիզ, հե տո էլ Հավ րից «Նոր-

ման դիա» շո գե նա վով ուղևոր վեց Նյու Յորք...

Ե րեք տա րի ան ց, 1939 թ., ԽՍՀՄ-ում Ա նաս տաս Մի կո յա նի 

ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ լույս տե սավ խո հա րա րա կան 

ար վես տի գիրք գրո ցը՝ «Գիրք հա մեղ ու ա ռող ջա րար սնն դի 

մա սին»։ 

Գր քում մշ տա պես հան դի պում էին այս պի սի հե տաքր քիր 

մտ քեր. «Ա ռա վո տյան նա խա ճա շի ցան կը կազ մե լիս՝ օգ տա-

կար է հի շել ա մե րի կյան հին ու բա րի ա վան դույ թը՝ վաղ նա-

խա ճա շին մա տու ցել թարմ մր գեր»։

Գր քի հե տա գա հրա տա րա կու թյուն նե րը լույս էին տես նում 

փոքր-ի նչ խմ բագր ված տեքս տե րով։ 1952 թվա կա նի հրա տա-

րա կու թյան մեջ, օ րի նակ, ան հե տա ցան Ա մե րի կայի ու ա մե-

րի կյան կե րա կուր նե րի, 1954-ի ն՝ Ստա լի նի, ի սկ 1974-ի ն՝ հենց 

ի ր՝ Մի կո յա նի մա սին բո լոր հի շա տա կում նե րը։ 

Կար ծես չէր էլ ե ղել «Ս տա լի նի սի րե լի ժող կո մի» հան րա-

հայտ ա մե րի կյան տուր նեն, որ տե ղից նա բե րեց ու խորհր-

դային ժո ղովր դի կյան քում ար մա տա վո րեց էն պի սի մթերք-

ներ ու սնն դի տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք տա րի ներ ան ց սկ սե-

ցին հա մար վել բուն «խորհր դային», չնա յած որ ի սկզ բա նե 

դրանց փա թեթ նե րի վրա դրոշմ ված էր Made in USA։
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Գր քի գլխա վոր խն դի րը դար ձավ խորհր դային տնային 

տն տե սու հի նե րին օգ նե լը, որ նվա զա գույն նյու թա ծախ սով 

ու ժա մա նա կի ա ռա վե լա գույն տն տես մամբ պատ րաս տեն 

ըն տա նի քի հա մար հա մեղ և սնն դա րար կերա կուր՝ օգ տա-

գոր ծե լով մի միայն խորհր դային սնն դար դյու նա բե րու թյան 

մթերք նե րի տե սա կա նին։

 Բա ղադ րա տոմ սերն ը նտր վում էին՝ հաշ վի առ նե լով պա րե-

նային մթերք նե րի դե ֆի ցիտն ու սպա ռող նե րի հնա րա վո րու-

թյուն նե րը։ Հե ղի նակ նե րը սո վո րեց նում էին հա մեղ կե րա կուր-

ներ պատ րաս տել է ժան ու ձեռ քի տակ ե ղած մթերք նե րից... 

***
– Սի րուշ քույ րիկ, հլա մի աչ քի ա ծի, տես թե աղ ջիկդ ի ՜նչ 

խտղ տե լի* դե լի կա տես ներ ա բե րել,– գիր քը թեր թե լով իր ան-

թա քույց հիաց մունքն էր ար տա հայ տում տի կին Նու բա րը։

– Ա՛յ, խա րա զա կապ ը լեք** տյուք, հլա մի տես, ստի ի ՜նչ են 

գրում,– գիր քը տի կին Նու բա րից վերց նե լով՝ բա ցա կան չեց տի-

կին Փա ռան ձեմն ու սկ սեց ըն թեր ցել,– «Ա ռա վո տյան նա խա ճա-

շի ցան կը կազ մե լիս օգ տա կար է հի շել ա մե րի կյան հին ու բա րի 

ա վան դույ թը՝ վաղ նա խա ճա շին մա տու ցել թարմ մր գեր»։ Ա՛յ, 

թա ղեմ ձեզ, հե նա մենք էլ մր գի ղադ րը ոչ գի տենք, ոչ էլ միրգ ե նք 

ու տում։ Ա սա, որ լի նի, բա չե՞նք ու տի, ձեր ռե խին պի տի նայե՞նք։

*  Խտղ տե լի - ա խոր ժե լի:

**  Խա րա զա – կեն դա նի նե րի լե ղա պար կի քար կամ դե ղին, թանձր հյութ, որ գո-
յա նում է ո րոշ եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի լե ղի ում։ Եր կու սին էլ հնում բու ժիչ հատ-
կու թյուն էին վե րագ րում և որ պես վա խի դեղ օգ տա գոր ծում։ «Խա րա զա կապ լի նել» 
կամ «սիր տը խա րա զա կա պել» նշա նա կում է ցա վե րից, վշ տե րից սիր տը ճնշ ված 
լի նել (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի 
ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, հա տոր 2, Երևան, 2004, էջ 296):
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– Հե՜յ գի տի, հա, մի մսով մա կա րոն ըլ ներ, ու տեինք,– վրա 

բե րեց տի կին Նու բա րը, որ աչ քե րով հետևում էր, թե տի կին 

Փա ռան ձեմն ի նչ պես է թեր թում հաս տա փոր գր քի նկա րա-

զարդ է ջե րը։ 

Նու բա րի այս խոս քե րի վրա տի կին Փա ռան ձե մը դա դա-

րեց րեց թեր թելն ու, հա յաց քը հարևա նին դարձ նե լով, ար ձա-

գան քեց.

– Ի ՞նչ ի մա ցար, որ ես էլ դրա մա սին էի մտա ծում։

– Վա՜հ,– զար մա ցած բա ցա կան չեց տի կին Նու բա րը,– մի 

ժամ ա՝ էդ նույն է ջին ես մտիկ տա լիս։ 

Իս կա պես, գիր քը թեր թե լիս, տի կին Փա ռան ձե մը կանգ էր 

ա ռել Макароны по флотски նշագ րու մով է ջի վրա ու ա խոր-

ժա կով ու սում նա սի րում էր գրգռիչ պատ կեր նե րը։ 

Տե սա րա նը չվ րի պեց Ռի մի կի ա մե նա տես աչ քից։

– Նու բար մո րա քույր, կու զե՞ս՝ պատ րաս տեմ,– ծի ծա ղե լով 

դի մեց հարևա նու հուն։

– Է՜, բա լա ջան,– հա ռա չեց տի կին Նու բա րը,– բա չե՞մ ու զի։

– Ին չի՞ց պատ րաս տես, ա՛յ մու րա զա խափ,– մի ջամ տեց տի-

կին Փա ռանձեմը։

– Ին չի՞,– ու րախ ժպտաց Ռի մի կը,– մա կա րոն չու նե՞նք։

– Մա կա րոն ու նենք,– տխուր ժպի տով մի ջամ տեց տի կին 

Սի րա նու շը,– միս ու յուղ չու նենք։

– Էդ ո չինչ, մի բան կմ տա ծենք,– տե ղի չտա լով փաս տարկ-

նե րին՝ վրա բերեց Ռի միկն ու, գիր քը տի կին Նու բա րից վերց-

նե լով, ուղղ վեց դե պի խոհա նոց։

– Վռը թո փա լը խե լառ ա,– զար ման քից պլ շած աչ քե րով 

նրան ճա նա պար հեց տի կին Փա ռան ձե մը, և հարևան նե րը 

շա րու նա կե ցին ի րենց կի սատ թո ղած խո սակ ցու թյու նը։
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 Գ լուխ 4   Չեղած տեղից նաֆարին  կշտացնելու հունարը

 Քա ռա սուն րո պե ան ց Ռի մի կը դուրս ե կավ խո հա նո ցից։ 

Հարևան ներն ար դեն մո ռա ցել էին նրա մա սին ու ան ցել էին 

ի րենց ա ռօ րյա գոր ծե րին։

– Մա՛մ, հարևան նե րին կան չենք, հաց ու տենք,– մո րը դի մե-

լով ու րախ ա սաց Ռի մի կը։

– Ի ՞նչ ու տենք,– զար մա ցավ տի կին Սի րա նու շը։

– Макароны по флоткси,– ե ղավ պա տաս խա նը։

 Մայ րը զար մա ցած նայեց ա ղջ կան, ա պա ուղղ վեց դե պի խո-

հա նոց։ Գա զօ ջա խի վրա ա խոր ժե լի բու րում էր տաք կե րա կու-

րը՝ տո մա տի մա ծու կի մեջ պատ րաստ ված մսով մա կա րո նը։ 

– Էս որ տե ղի՞ց,– ա վե լի հա մա պա տաս խան հարց չգ տավ 

տի կին Սի րանուշը։

– Ա սա, թող գան,– ժպտա լով մո րը գր կեց Ռի միկն ու սկ սեց 

սե ղան պատ րաս տել։

 Րո պե ներ ան ց տի կին Սի րա նու շից ոչ պա կաս զար մա ցած 

հարևան նե րը նս տած էին սե ղա նի շուրջ։ Ռի մի կը տաք կե րա-

կու րը սե ղա նին դրեց ու հյու րա սի րեց սի րե լի հարևան նե րին։

– Հա մը տեղն ա,– բե րանն այ րե լով մի կերպ ար տա բե րեց 

տի կին Ա րուսն ու, ի մի ջի այ լոց, նկա տեց,– մեր Ռի մի կը շատ 

հա մով ա սար քում։ Ճաշ է փե լը մո րից ա սո վո րել։

– Ան մա հա կան ու տե լիք ա, էս այ նոյի նը* որ տե ղի՞ց գտար,–  

մա կա րո նի հեր թա կան չա փա բա ժի նը հա ճույ քով կուլ տա լով՝ 

հե տաքրքր վեց տի կին Փա ռան ձե մը։

– Ա խր, ձեր տա նը ո ՛չ միս կար, ո ՛չ յուղ,– չդի մա ցավ տի կին 

Նու բա րը։

*  Այ նոյին (ային-օյին) – զա նա զան մանր-մունր բա ներ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի 
Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու-
թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1976, էջ 39, 42):
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

 Ռի միկն ու րախ-ու րախ պտտ վում էր սե ղա նի շուր ջը.

– Նու բար մո րա քույր, մսով ու յու ղով ով ա սես կե րա կուր 

կպատ րաս տի։ Ա ռանց դրանց էլ կա րե լի է յո լա գնալ։ 

– Հու նա րը չե ղած դեպ քում է ղա ծով նա ֆա րին կշ տաց նելն 

ա, Նու բա՛ր,– ծի ծա ղե լով վրա բե րեց տի կին Փա ռան ձե մը։

– Մար դի մտ քին որ տեղ ըլ նի, պու տու կումն էլ ճաշ կըլ նի,–

խորհր դա վոր ժպի տով հա վե լեց տի կին Սի րա նու շը։

 Բայց հարևան նե րի հե տաքրք րա սի րու թյու նը դրա նով չփա-

րատ վեց։ Ռի մի կը սկզ բում ան դրդ վե լի է ր։ Հե տո, տե ղի տա-

լով հարևան նե րի թա խան ձան քին, բա ցատ րեց, որ թարմ մսի 

փո խա րեն «տու շոն կա» էր օգ տա գոր ծել, ի սկ սե րուց քային 

կա րա գի փո խա րեն է լ՝ նույն պա հա ծոյի մսա յու ղը։ Տու փի մեջ 

ե ղած մսա ջուրն ան գամ չէր թա փել՝ ա վե լաց րել էր տո մա տի 

մա ծու կին, ի նչն էլ ա ռանձ նա հա տուկ համ էր տվել ու տե լի քին։

– Ախ չի՛, բայց շատ հա մով է ր։ Լա զաթ տվեց։ Մեռ նեմ, թե ես 

սենց բան կմ տա ծեի։ Խելք եմ ա սել է՜,– բա ցա կան չեց տի կին 

Նու բա րը։

– Դե ճիշտ են ա սել է լի՝ հա ցը հաց թու խին տուր, էր կու հաց 

էլ ա վել տուր,– եզ րա փա կեց տի կին Ա րու սը։ 

Ի րա վա ցի էր տի կին Փա ռան ձե մը։ Ռի մի կը, իս կա պես, չե-

ղած տե ղից նա ֆա րին կշ տաց նե լու հու նա րը գտել է ր։ «Ա ռա-

ջին» կամ «տաք» կե րա կու րը ը նթ րի քի կարևոր բաղ կա ցու-

ցիչն էր դարձ րել։ 

«Երկ րոր դը» սո վո րա բար պատ րաս տում էր ա ղա ցած կի սա-

ֆաբ րի կատ ֆար շից, քա նի որ կտ րած միս դժվար էր ճար վում։

 Կոտ լե տի ֆար շին էլ հաց ու ա ղա ցած կար տո ֆիլ էր ա վե-

լաց նում, ը նդ ո րում, գրե թե հա վա սար հա րա բե րակ ցու թյամբ, 
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 Գ լուխ 4   Չեղած տեղից նաֆարին  կշտացնելու հունարը

նաև սոխ ու ձու։ Կոտ լետ նե րը ստաց վում էին հա մեղ ու հյու-

թա լի, նաև կշ տաց նող ու սնն դա րար։ 

Ձ կան պա հա ծոյից էլ, որ խա նութ նե րում «շան ո տի հետ 

էր գնում», հրա շա լի աղ ցան ներ էր պատ րաս տում։ Օ րի նակ՝ 

«Մի մո զա» աղ ցա նը, ո րի հա մար օգ տա գոր ծում էր սայ րա 

ձկան պա հա ծո, խա շած կար տո ֆիլ, գա զար ու ե փած ձու։ Ի ՜նչ 

ու տեստ էր, հա մից չէիր կշ տա նում...

Այդ պի սով, տնե ցիք մշ տա պես կուշտ էին, գոհ ու բա վա-

րար ված...

1976 թվա կանն էր...





Գ ԼՈՒԽ 5

Գվարներիի ջութակն ու կոմունալ 
բնակարանի օբիսկը*

*  Ռու սե րեն обыск բառն է, նշա նա կում է խու զար կու թյուն (տե՛ս Ա րա րատ Սա հա կի 
Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1977, 
էջ 637)։
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

 Հա ջորդ կա յա րա նը Զալց բուրգն է ր։ 

Ալ պե րում ծվա րած այս քա ղա քը միջ նա դա րում Եվ րո պայի 

ա մե նա մեծ ամ րոց նե րից էր, որ հայտ նի էր իր ա ղի ու ոս կու 

հան քե րով։ 

Զալց բուր գը գե ղե ցիկ ար վեստ նե րի ու ե րա ժիշտ նե րի քա-

ղաք է։ Այս տեղ ծն վել է Մո ցար տը, այս տեղ ապ րել ու ստեղ-

ծա գոր ծել են Հեր բերտ ֆոն Կա րա յա նը, Ստե ֆան Ցվայ գը... 

Փոք րիկ այս քա ղաքն ու նի ե րեք հա մալ սա րան ու մե ծա թիվ 

ու սա նող բնակ չու թյուն...

 Կա ռա մա տույ ցի ու ղիղ մեջ տե ղում մի ե րի տա սարդ, կա ռա-

մա տույ ցի բազ րի քին հեն ված, ջու թակ էր նվա գում։ Նի հար 

էր, գու նատ ու մի տե սակ թախ ծոտ աչ քե րով։ Գետ նին էլ ջու-

թա կի բաց պա տյանն էր դր ված։ 

Ան ցորդ ուղևոր նե րից շա տե րը, որ քան էլ շտա պե լիս լի-

նեին, ջու թա կի թո վիչ հնչյուն նե րով ա սես կա խարդ ված, մի 

պահ կանգ էին առ նում, քա ջա լե րող ժպի տով նա յում էին 

«թա փա ռա կան ա շու ղին», ո մանք մե տա ղադրամ ներ, եր բեմն 

էլ թղ թադ րամ ներ էին նե տում ջու թա կի պա տյա նի մեջ ու 

հրճ վան քով հե ռա նում։ 

Եվ րո պան ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից հայտ նի է իր թա փա-

ռա կան ա շուղ նե րով՝ պրո վան սա լյան տրու բա դուր նե րով, 
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 Գ լուխ 5   Գվարներիի ջութակն ու կոմունալ բնակարանի օբիսկը

ամ պա մած Ալ բի ո նի մենեստրել նե րով ու պի րե նե յան ձեռ նա-

ծու նե րով։ Նրանք էլ փող էին վաս տա կում էս պես՝ փո ղո ցում 

նվա գե լով ու մարդ կանց զվար ճաց նե լով։ 

Այս ե րի տա սարդն էլ երևի ու սա նող էր, ով գի տե, որ ե րկ րից 

Զալց բուր գի հա մալ սա րա նում ու սա նե լու ե կած։ Ձեռ քի հետ էլ 

ա զատ ժա մե րին իր տա ղան դով ապ րուս տի մի ջոց էր վաս տա կում։ 

Ե րի տա սար դը, ի րոք, տա ղան դա վոր է ր։ Նրա ձեռ քի ա ղեղն 

էն պես էր սա հում լա րե րի վրայով, որ դյու թիչ մե ղե դին ուղ ղա-

կի ծո րում էր ջու թա կից։ Ան ցորդ ներն ան տար բեր չէին ան ց- 

նում նրա կող քով։ Նրան երևի մեծ ա պա գա էր սպա սում... 

– Լավ ա նվա գում,– դար ձավ դս տե րը։

– Ե թե չեմ սխալ վում, Տրա վիա տայից ա։ Հի շո՞ւմ ես Կո վենտ Գար-

դե նում։ Էն տե սա րա նը, որ Ա լֆ րե դը բո լո րի աչ քի ա ռաջ բա րո նից 

խա ղաթղ թով տա րած փո ղե րը շպր տում էր Վի ո լետ տային...

– Ա սեմ քեզ, վար պե տու թյամբ Կո վենտ Գար դե նի ե րա-

ժիշտ նե րին շատ չի զի ջում,– նկա տեց մայրն ու կարճ դա-

դա րից հե տո հան կարծ հարց րեց,– մեր Պրոս պեկ տի տան 

հարևան Ար տա կին հի շո՞ւմ ե ս։

– Ա ղոտ,– աչ քե րը կկո ցե լով ու փոր ձե լով մտա բե րել՝ տա-

րա կու սան քով պա տաս խա նեց Մա րի նեն,– ես էդ ժա մա նակ 

շա՜տ փոքր էի, երևի վեց թե յոթ տա րե կան...

– Ի ՜նչ ա րագ ան ցավ ժա մա նա կը,– բազ ման շա նակ ժպի տով 

ա սաց մայրն ու հա յաց քը նո րից ուղ ղեց կա ռա մա տույ ցին...

– Է րեկ հա յա թում ա ռա ջին հար կի Հե ղու շին տե սա նշա նա-

ծի հետ,– սուր ճի գա վա թը ձեռքն առ նե լով՝ խո սակ ցու թյան 

տու տը բա ցեց տի կին Փա ռան ձե մը,– ին քը՝ բփ ռեճ, նշա նա ծը՝ 

ի րա նից գեշ։ Կն մա նի կա պիկ։



72

Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

– Կուժ կու լու լե, պու տուկ գտե,– ծի ծա ղե լով վրա բե րեց տի-

կին Նու բա րը, ա պա գա վա թից պնա կի մեջ ծո րա ցած սուր ճը 

նո րից ետ լց րեց գա վա թը։ (Գա վա թը ձեռ քին՝ ա թո ռա կի վրա 

տե ղա վոր վե լիս՝ ձեռ քը դո ղա ցել էր, սուր ճի մի քա նի կա թիլ 

ծո րա ցել էր պնա կի մեջ. ափ սոս էր, ին չի՞ կոր չեր)։

– Ա ղջ կա  գե շը չ տե սանք, հար սի՝ լա վը,– խորհր դա վոր քըմ-

ծի ծա ղով վրա բե րեց տի կին Ա րու սը. նա ո ՛չ դուստր ու ներ, ո ՛չ 

էլ աղ ջիկ թոռ։ Նրա խոսքն ա կն հայ տո րեն ուղղ ված էր սե փա-

կան հար սին։ 

– Ժո ղո վուրդ, մռթ ներս քոր վեց, մարդ ա գա լու,– քթա տա կի 

փո րա կը* քո րե լով՝ նկա տեց տի կին Սի րա նու շը։ 

Խոս քը դեռ չէր ա վար տել, ե րբ դուռն ուժ գին թա կե ցին։

 Հարևան նե րը մի պահ կար կա մե ցին։ Ակ նա պիշ ի րար նայե-

ցին։ Թա կոց ներն ու ժե ղա ցան։ 

– Պո՜ւյ, ախ չի՛, ի ՞նչ եք պլ շել, դու ռը բա ցեք,– ա ռա ջինն ուշ քի 

ե կավ տի կին Փա ռան ձե մը։ 

Տի կին Նու բարն ա մե նից մոտն էր նս տած դռա նը։ Նա էլ 

դան դաղ քայ լե րով մո տե ցավ ու դու ռը բա ցեց։

 Դու ռը բա ցեց, ու մի 15-20 մարդ, մի մա սը մի լի ցիայի հա մա- 

զ գես տով, մյուս ներն էլ քա ղա քա ցիա կան հա գուս տով, սրըն թաց 

ներս խու ժե ցին։ Եր կուա կան մարդ կանգ նե ցին յու րա քան չյուր 

սե նյա կի դռան մոտ, եր կուա կան մարդ ներս մտան սե նյակ նե րը։ 

– Խնդ րում ե մ՝ ա մեն մեկդ ան ցնի իր սե նյա կը,– հրա հան գեց 

բարձ րա հա սակ, մի ջի նից բարձր տա րի քով, մի լի ցիայի մայո րի 

հա մազ գես տով տղա մար դը։ Նա կանգ նել էր ըն դար ձակ մի-

ջանց քի մեջ տե ղում ու հրա հանգ ներ էր տա լիս մյուս նե րին, 

*  Փո րակ – եր կայ նա կի ա կոս, մատ նեք (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, 
Երևան, 1976, էջ 1534):
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ին չից հարևան նե րը են թադ րե ցին, որ նա «էս բո լո րի ջոջն ա»։ 

Հարևան նե րը լուռ ցր վե ցին սե նյակ նե րով, ի սկ տի կին Նու-

բա րը, որ դի մա ցի բնա կա րա նից էր, ուղղ վեց դե պի դու ռը։

– Ո ՞ւր,– նրա հետևից ձայ նեց մայո րը։

– Տուն,– ե ղավ պա տաս խա նը։

 Պա տաս խա նի պար զու թյու նից շփոթ ված մայո րը տա րա-

կու սան քով թոթ վեց ու սերն ու, ա վե լի հա մա պա տաս խան 

հարց չգտ նե լով, բա ցա կան չեց.

– Ո ՞նց տուն։

– Դե...,–կմկ մաց տի կին Նու բարն ու, մի կերպ ի րեն հա վա-

քե լով, դան դաղ ար տա բե րեց,– տուն, ես դի մացն եմ ապ րում։ 

Ջո ջը կաս կա ծան քով ոտ քից գլուխ չա փեց տի կին Նու բա-

րին ու հրա հան գեց.

– Չէ, սպա սեք, ըն թե րա կա կլի նեք։

 Տի կին Նու բարն «ըն թե րա կա» բա ռի ի մաս տը, ի հար կե, 

չհաս կա ցավ։ Բայց հետ դար ձավ ու նո րից նս տեց իր ա թո ռին։ 

– Ո ՞ր մեկն ա,– կող քին կանգ նած կա պի տա նին դի մե լով՝ 

հարց րեց մայո րը։

– Էս,– մա տով Կառ լե նենց սե նյա կի դու ռը ցույց տվեց կա պի-

տա նը։

– Սկ սեք,– հրա հան գեց մայորն ու նս տեց տի կին Նու բա րի 

կող քին դր ված ա թո ռին, ո րի վրա մինչև այդ տի կին Ա րուսն 

էր նս տած։

 Պա յու սա կից մի լու սան կար հա նեց, մեկ նեց տի կին Նու բա-

րին ու հարց րեց.

– Ճա նա չո՞ւմ եք այս ե րի տա սար դին։

 Լու սան կա րում Ար տակն է ր՝ Կառ լե նի կրտ սեր որ դին։ 

– Հա, ի հար կե, մեր Ար տակն ա՝ Կառ լե նի փոքր տղեն։
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– Որ տե ղի՞ց եք ճա նա չում նրան,– մայո րի այս հար ցը մի քիչ 

ծաղ րա կան հնչեց տի կին Նու բա րի ա կան ջին։ Բայց ի րեն 

չկորց րեց, հան գիստ պա տաս խա նեց.

– Ո ՞նց որ տե ղից, մեր դր կից հարևանն ա,– ա սաց ու մատ-

նա ցույց ա րեց Կառ լե նենց սե նյա կի դու ռը։

 Կառ լե նենց սե նյա կում խու զար կու թյուն էր ըն թա նում։ Ա մեն 

ի նչ տակ նուվ րա էին ա նում։ Ի նչ-որ բան էին փնտ րում... 

***
– Գտա՞ք,– ի նք նա գոհ հարց րեց մայորն ու հրա հան գեց,– ըն-

թե րա կա նե րին բե րեք։ 

Ըն թե րա կա ներն էին տի կին Նու բա րը, տի կին Փա ռան ձեմն 

ու տի կին Սի րա նու շը։

– Տես նո՞ւմ եք,– հա յաց քը սե ղա նին դր ված ցե լո ֆա նի տոպ-

րա կին ուղ ղե լով՝ ըն թե րա կա նե րին հարց րեց մայո րը։ 

Բո լո րը գլխով հա մա ձայ նու թյան նշան ա րե ցին։

– Ի ՞նչ է,– կրկին հարց րեց մայո րը։

– Շա քա րի պուդ րա,– միամ տո րեն պա տաս խա նեց շամ շա-

դին ցի տի կին Փա ռան ձե մը։ 

Մայո րի աչ քե րը պլ շե ցին։ Մի պահ կար կա մեց, ա պա գրե թե 

բղա վե լով՝ վրա բե րեց.

– Ի ՞նչ շա քա րի պուդ րա։ Պլան ա, պլան։ 

Այս ան գամ ըն թե րա կա նե րի հերթն էր կար կա մե լու։ Պլ շած 

աչ քե րով հար ցա կան նայե ցին մայո րին։

– Պլան ա,– այս ան գամ ա վե լի հան դարտ բա ցատ րեց մայո-

րը,– պլան քաշ չե՞ք տե սել։

 Հարևան նե րը «ժի վոյ պլան քաշ», ի հար կե, եր բեք չէին տե սել։ 

Բայց, որ նրանց հա մար շատ ա վե լի զար մա նա լի էր, նրանք Ար-
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տա կին պլան ծխած չէին կա րող պատ կե րաց նել։ Ու հարևան-

նե րի մտ քով ան գամ չէր կա րող ան ցնել, որ Ար տա կենց տնից 

հայտ նա բեր ված սպի տակ փո շեն ման զանգ վա ծը հենց պլան է ։

 Մայո րի խոս քից ապ շած՝ սևե ռուն հա յաց քով նա յում էին 

սե ղա նի վրա դր ված ցե լո ֆա նի տոպ րա կի մի ջի փո շուն։ Տի-

կին Փա ռան ձեմն ան գամ փոր ձեց մա տով դիպ չել դրան, բայց 

մայորն ան մի ջա պես սաս տեց, ու տի կին Փա ռան ձե մը ձեռ քը 

հետ քա շեց։

 Մայո րի հանձ նա րա րու թյամբ կա պի տանն ար ձա նագ րու-

թյուն կազ մեց, ըն թե րա կա նե րը ստո րագ րե ցին, ու 15-20 հո-

գին, որ մի եր կու ժամ ա ռաջ սրըն թաց ներ խու ժել էին բնա-

կա րան, նույն ա րա գու թյամբ էլ ան հե տացան։

Ն րան ցից վեր ջի նը նոր էր ոտ քը քա շել, ե րբ դռ նե րի մեջ 

հայտն վեց Ռի մի կը։ Հարևան նե րը, կար ծես նիր հից ա րթ նա-

ցած, ի րար հերթ չտա լով պատ մե ցին, թե ի նչ էր տե ղի ու նե ցել 

ի րենց կո մու նալ բնա կա րա նում վեր ջին եր կու ժամ վա ըն-

թաց քում։ Ի հար կե, հա տուկ ը նդ գծե ցին, որ Կառ լե նենց տան 

«օ բիս կի» ժա մա նակ «պ լան» են հայտ նա բե րել։

– Գի տեմ,– ե րբ հարևան ներն ա վար տե ցին ի րենց հա խուռն 

բա ցատ րու թյու նը, նկա տեց Ռի մի կը,– մուտ քի մոտ մի լի ցիայի 

բազ մա թիվ մե քե նա ներ ու մի լի ցի ո ներ ներ էին կանգ նած, ոչ 

մե կի ներս չէին թող նում։

 Դե, բնա կա նա բար, նաև բա կի ա վա րա նե րի մի հոծ բազ մու-

թյուն էր հա վաք վել թա մա շա ա նե լու։ Նրանց մեջ էր նաև չոր-

րորդ մուտ քի ե րկ րորդ հար կի հարևան տի կին Սե դան, ո րին 

Չղ ջիկ էին ա սում։ Նա ի նչ պես միշտ, քա ջա տե ղյակ էր կա տար-

վող ան ցու դար ձին (Չղ ջի կը սո վո րա բար բո լո րի մա սին ա մեն 

ի նչ գի տեր)։ Հենց նա էլ Ռի մի կին պատ մել էր ե ղե լու թյու նը։ 
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Ա միս ներ ա ռաջ, ի սկ ա վե լի ստույգ՝ մայի սի 6-ին, հայտ նի 

ջու թա կա հար Ռու բեն Ա հա րո նյա նը հա մեր գից հե տո տուն էր 

վե րա դառ նում, ե րբ Տե րյան փո ղո ցի վրա դա լա նում բու սուն 

մտած* եր կու հո գի հար ձակ վել էին նրա վրա։ Դա նա կի կո թով 

հար վա ծել էին գլխին ու, խլե լով ձեռ քի թանկ ջու թա կը, փա խել:

 Ջու թա կը հափշ տա կե լը նրանց հա մար դժվար գործ չէր՝ 

գի տեին, որ ջու թա կա հարն ի րենց չի դի մադ րի, մեկ շեշ տա կի 

հար ված՝ ո ՛չ սպա նե լու աս տի ճա նի, ու ջու թա կը հայտն վե լու էր 

ի րենց ձեռ քին: 

Այդ պես էլ ե ղել էր: Դա նա կի կո թով հար վա ծե լով ու վնա սե-

լով Ա հա րո նյա նին, նրան գետ նին տա պա լե լով՝ հան ցա գործ-

նե րը ջու թա կը վերց րել ու փա խել էին:

Վ նաս վածք ստա ցած ջու թա կա հա րը կո ղոպ տիչ նե րին շատ 

մշու շոտ էր տե սել՝ ը նկ նե լիս նա կորց րել էր ակ նո ցը: Ա սում 

ե ն՝ դրան ցից մե կը Կառ լե նի կրտ սեր որ դին՝ Ար տակն էր ե ղել։

– Ու հի մա ե կել են, նրանց տունն օ բիսկ են ա նում։ Երևի 

ջու թակն են փնտ րում,– իր խոս քը եզ րա փա կել էր հարևան 

Չղ ջի կը։ 

Երբ Ռի մի կը Չղ ջի կից լսած այս պատ մու թյու նը պատ մեց 

հարևան նե րին, նրանք ի րենց զար ման քը զս պել չկա րո ղա ցան։

– Տա փու կին տես նո՞ւմ ե ս։ Ար տա կից ո ՞վ տենց բան կս պա-

սեր,– վրա բե րեց տի կին Նու բա րը։

– Քյա փա նա կի** ի ՞նչն էր պա կաս,– եղ կեց տի կին Փա ռան-

*  Բու սուն մտ նել - դա րա նա կա լել (տե՛ս Պետ րոս Սարգ սի Բե դի րյան, Հայե րեն 
դարձ վածք նե րի ըն դար ձակ բա ցատ րա կան բա ռա րան, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 
Երևան, 2011, էջ 268):

**  Քյա փա նակ կամ ֆաս ցելյոզ - ըն տա նի և վայ րի ո րո ճող նե րի սուր կամ խրո նիկ 
ըն թաց քով հի վան դու թյուն է: Հի վան դա նում են նաև միասմ բա կա վոր կեն դա նի նե րը 
և մար դը: Տվյալ հա մա տեքս տում՝ ֆաս ցե լի ո զով հի վանդ մարդ։ 
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ձե մը։ - Ա սա՝ գո ղու թյու նը քո ի ՞նչ բանն ա, ա՛յ, թաղ ված։ Թե՞ 

ու զում է ր՝ բիր դան ա ղա* դառ նար։

– Մե ղադ րե լը հեշտ ա, Փա ռան ձեմ մո րա քույր,– հան դարտ 

նկա տեց Ռի մի կը, բայց դե...

– «Բայց դե»-ն ո ՞րն ա, գո ղը գող ա, էլ ի ՞նչ «բայց դե»,– կըտ-

րուկ շեշ տեց տի կին Փա ռան ձեմն ու, կաս կա ծան քով չորս 

կող մը նայե լով, շա րու նա կեց,– ա ման, քունջ ու պու ճախ նե րը** 

լավ նայեք, մեզ նից էլ բան-ման թռց րած չլի նի՞։

 Ռի մի կը տխուր քմ ծի ծա ղով նայեց տի կին Փա ռան ձե մին ու 

դան դաղ ար տա բե րեց.

– Հան ցա գոր ծու թյու նը, ի հար կե, ար դա րա ցում չու նի, բայց 

դե, մյուս կող մից էլ...

 Մյուս կող մից էլ Սո վե տի հա մա կարգն էն պի սի պայ ման ներ 

էր ստեղ ծել, որ մարդն ա կա մա դառ նում էր հան ցա գործ։ Չոր 

աշ խա տա վար ձով, ա ռանց կողմ նա կի ե կա մու տի բա րե կե-

ցիկ ապ րե լու ոչ մի շանս չկար։ Լավ ապ րե լու միայն մի ճա-

նա պարհ կար՝ գո ղու թյուն։ Գո ղա նում էին բո լո րը՝ շար քային 

բան վո րից մինչև գեն սեկ***. ով ի նչ կա րող է ր։ 

Կո մու նիզ մի հիմ նա րար սկզ բուն քը՝ «Յու րա քան չյու րից՝ 

ը ստ ըն դու նա կու թյուն նե րի, յու րա քան չյու րին՝ ը ստ պա հանջ-

մուն քի****», հատ կա պես դրա ե րկ րորդ մա սը, ա մեն ոք յու րո վի 

*  Բիր դան ա ղա – ա ռանց սե փա կան վաս տա կի, ա ռանց ար ժա նի քի միան գա մից 
հարս տա ցած (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան-
վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2001, հա տոր 1, էջ 195):

**  Քունջ ու պու ճախ - բո լոր ան կյուն նե րը, ծա կու ծուկ:

***  Գեն սեկ (ռու սե րեն՝ генеральный секретарь) – խոս քը ԽՄԿԿ կենտ կո մի գլխա վոր 
քար տու ղա րի մա սին է, ո րն այն ժա մա նակ պե տու թյան փաս տա ցի ղե կա վարն է ր։

****  Այս կար գա խոսն ա ռա ջին ան գամ կի րա ռել է Լուի Բլա նը 1851-ի ն։ Կարլ Մարք սը 
1875-ին այն զար գաց րել և հռ չա կել է կո մու նիզ մի հիմ նա րար սկզ բունք։
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էր ըն կա լում ու փոր ձում էր իր պա հանջ մունքն ա մեն գնով 

բա վա րա րել «հան րային ֆոն դե րի հաշ վին»։ 

Պե տու թյու նից գո ղա նա լը գո ղու թյուն չէր հա մար վում։ Ըն-

դա մե նը վերց նում ես քո հա սա նե լի քը։ Չէ՞ որ պե տու թյու նը 

ժո ղովր դինն էր, ա սել է թե պե տու թյան սե փա կա նու թյունն էլ 

բո լո րինն է ր։ Ու բո լորն էլ ան խնա թա լա նում էին սե փա կան 

պե տու թյու նից։ 

Ե թե Ար տակն իր շնորհ քով (ա սենք՝ հար սա նիք նե րին, քեֆ-

ու րա խու թյուն նե րին ջու թակ նվա գե լով) փոր ձեր փող վաս-

տա կել, կդիտ վեր ա նաշ խատ ե կա մուտ։ Ե թե փո ղո ցում ջու-

թակ նվա գեր ու հան գա նա կու թյուն ա ներ, ի նչն այդ քան տա-

րած ված էր ար տա սահ մա նում, ու ին չից սկ սել էին աշ խար հի 

շատ հայտ նի ներ, կդիտ վեր մու րաց կա նու թյուն՝ հլա մե քե նա-

յու թյան հոդ վածն էլ վրեն դա վես կա*։ Ե թե ջու թա կի դա սեր 

տար փո ղով, կդիտ վեր ը նդ հա տա կյա գոր ծու նե ու թյուն: 

Է, ի ՞նչ տար բե րու թյուն, թե քրե ա կան օ րենսգր քի ո ՛ր հոդ վա-

ծով էր դատ վե լու։ Սո վե տի հա մա կար գում մտա ծող, պրպ տող 

մարդն ի նք նին ար դեն պո տեն ցիալ հան ցա գործ է ր։ Հենց ան-

զո րու թյու նից էր երևի նա ա րել դա։ 

Ար տա կը տա ղան դա վոր, կիրթ ու դաս տիա րակ ված ե րի տա-

սարդ է ր՝ հա ճե լի ար տա քի նով, մի քիչ թախ ծոտ աչ քե րով։ Հրա-

շա լի դաշ նա մուր էր նվա գում։ Սո վո րում էր կոն սեր վա տո րիայի 

ա վար տա կան կուր սում։ «Իր ու ժե րով է ըն դուն վել կոն սեր վա տո-

րիա»,– սի րում էր կրկնել տի կին Ա րու սը, ո րով հետև էն ժա մա-

նակ փո ղով բարձ րա գույն ըն դուն վե լը սո վո րա կան բան է ր։

*  Դա վես կա – ռու սե րեն довесок բա ռից է, որ նշա նա կում է քաշ լից, քա շի՝ կշ ռի 
պա կա սը լրաց նե լու հա մար դր վող կտոր, մաս (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, 
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա-
տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1553):
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Յու րա քան չյուր բուհ, նույ նիսկ բու հի յու րա քան չյուր ֆա կուլ-

տետ իր «մա ղա րիչն*» ու ներ։ Ա մե նա թան կը բժշ կա կան ի նս տի-

տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տետն է ր. այս տեղ ըն դուն վե լու «մա-

ղա րի չը» տա տան վում էր 10-12 հա զար ռուբ լու շրջա նա կում։ 

(Թա զա**, յու ղը վրեն «Վոլ գա» ավ տո մե քե նան շու կա յում 15,000 

ռուբ լի ար ժեր)։

Դ րան հա ջոր դում էր պետ հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա-

կան ֆա կուլ տե տը, ո րի մա ղա րի չը կազ մում էր 7-10 հա զար 

ռուբ լի: Այն ա վար տող նե րը դառ նում էին դա տա վոր ներ, քըն-

նիչ ներ, ո րոնք Սո վե տում «քյա լամ պաշ տոն ներ» էին հա մար-

վում։ Դրա հա մար էլ շա տերն էին ձգ տում ի րա վա բա նա կան 

ըն դուն վել, ու այն տեղ ահ ռե լի «կոն կուրս» կար, որ եր բեմն 

հաս նում էր մեկ տե ղի հա մար տաս ներ կու դի մոր դի, ի նչն էլ 

տա րեց տա րի բարձ րաց նում էր մա ղա րի չի չա փը։ 

Ի հար կե, կային բու հեր, ուր հան գիստ կա րե լի էր սե փա-

կան խել քով էլ ըն դուն վել, ա ռանց որևէ մա ղա րի չի։ Օ րի նակ՝ 

պո լի տեխ նի կի լեռ նա մե տա լուր գիա կան ֆա կուլ տե տում միշտ 

«նե դո բոռ***» է ր։

 Լայն ժո ղովր դայ նու թյուն էր վայե լում հատ կա պես «նար խո-

*  Մա ղա րիչ – ա վետ չեք, նվեր, պարգև (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, 
Երևան, 1976, էջ 120 և հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 960):

**  Թա զա – նոր պատ րաստ ված, դեռ չօգ տա գործ ված (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա-
ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 
2002, հա տոր 2, էջ 59):

***  Ռու սե րեն недобор բառն է, ո րը նշա նա կում է թե րի հա մալ րում (տե՛ս Ա րա րատ 
Սա հա կի Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
Երևան, 1977, էջ 564):
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

զը*», ո րի շրջա նա վարտ նե րը կա րող էին աշ խա տան քի տե ղա-

վոր վել ա ռևտ րի հա մա կար գում շատ «յու ղոտ» գոր ծե րի, կամ, 

ե թե բախտ նե րը հան կարծ շատ բե րեր, «Օ-բե-խե-է ս**»-ի հա-

մա կար գում։ Դե, դա ե րա զան քի բարձ րա կետն էր հա մար վում:

 Բու հե րի հետ գրե թե հա վա սար մա ղա րիչ էր պետք նաև ո րոշ 

տեխ նի կում նե րում։ Տեխ նի կում ներն ը նդ հան րա պես հար գի 

չէին։ ժո ղո վուր դը դրանց քա մահ րան քով ֆե զե էր ան վա նում։ 

Բայց, ա րի ու տես, որ ո րոշ տեխ նի կում ներ ի րենց մա ղա րի չի 

դրույ քա չա փե րով հա ճախ մր ցում էին բու հե րի հետ։ Օ րի նակ՝ 

«Ավ տո դա ռոժ նի***» տեխ նի կու մը, ո րի շրջա նա վարտ նե րը շանս 

ու նեին աշ խա տան քի ան ցնել պե տավ տո տես չու թյու նում, ին չը 

կա պա հո վեր նրանց բա րե կե ցիկ կյան քը մինչև խոր ծե րու թյուն։

 Կոն սեր վա տո րիան հե ղի նա կա վոր բուհ էր հա մար վում, ու 

այն տեղ ըն դուն վելն էլ հա նաք-մաս խա րու թյուն**** չէր։ Բայց 

Ար տակն ըն դուն վել էր «իր ու ժե րով»։ Սրա նով ար դեն նրա 

մա սին ա մեն ի նչ աս ված է ր։ 

Ռի միկն ի նքն էլ որ դի ու ներ, ո րն ար դեն 9 տա րե կան է ր։ 

Ու հի մա նս տած փիքր էր ա նում***** որ դու ա պա գայի մա սին։ 

Ի ՞նչ կլի նի նրա հետ, ի նչ պե՞ս պի տի ապ րի այս ե րկ րում, ի ՞նչ է 

սպաս վում նրան տա սը, քսան տա րի ան ց։

*  Ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան ի նս տի տուտ (Институт народного хозяйства), 
այժմ Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րան։

**  Սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նու թյան հափշ տա կու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի բա ժին 
(Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, ОБХСС), ՀԽՍՀ ՆԳ մի-
նիստ րու թյան ստո րա բա ժա նում։

***  Ավ տո ճա նա պար հային տեխ նի կում: 

****  Մաս խա րու թյուն – ծաղ րա ծու թյուն (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, 
Երևան, 1976, էջ 971):

*****  Փիքր ա նել - մ տա ծել, խոր հել (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա-
չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2010, հա տոր 6, էջ 388):
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 Գ լուխ 5   Գվարներիի ջութակն ու կոմունալ բնակարանի օբիսկը

 Մի՞ թե ին քը ճիշտ է դաս տիա րա կում որ դուն։ Ի րո՞ք չի սխալ-

վում իր խրատ նե րում։ 

Գու ցե ճիշտ կլի ներ, որ նա էլ բա կի իր հա սա կա կից նե րից 

շա տե րի նման լու սա մու տի ա պա կի՞ կոտ րեր, դպ րո ցում էլ դա-

սե րի՞ց փախ չեր, տու րուդմփոց նե րի մե՞ջ հայտն վեր... 

Ու այդ դեպ քում, վա ղը՝ ի նք նու րույն կյան քում, նա ա պա-

հո վագր ված կլի նե՞ր, ա սենք, Ար տա կի նման՝ ու րի շի կոր ծա-

նա րար ազ դե ցու թյան տակ հայտն վե լուց, «լավ տղեր քի» թա-

կարդն ը նկ նե լուց...

 Ռի մի կին այս մտո րում նե րից հա նեց տի կին Փա ռան ձե մի 

ծղր տո ցը.

– Թու լեն ի նքն ի րա ձե ռով ի րա ա պա գան խոր տա կեց...

1977 թվա կա նի դեկ տեմ բերն էր... 

***
 Ժա մա նա կա կից նե րից շա տերն այս հան դուգն հան ցա գոր-

ծու թյու նը «դարի կո ղո պուտ» էին ո րա կել՝ հաշ վի առ նե լով 

ջու թա կի «ա ռաս պե լա կան» գի նը։

 Բա ցա հայ տումն ա միս ներ էր տևել: Թվում է ր՝ կո ղոպ տիչ նե-

րը հետ քեր չէին թո ղել, բայց ի րա վա պահ նե րը բա ցա հայ տել 

էին հան ցա վոր շղ թան:

 Պո լի տեխ նի կի մի դա սա խոս, ո րը հնաոճ ի րե րի մեծ սի րա-

հար էր, իր բա րե կա մին պատ վի րել էր Գվար նե րիի ջու թա կի 

հափշ տա կու թյու նը։ Որ պես փոխ հա տու ցում, խոս տա ցել էր 

տասն հինգ հա զար ռուբ լի: Սա էլ, իր հեր թին, «գոր ծի մեջ» էր 

ներ քա շել կոն սեր վա տո րիայի ու սա նող Ար տա կին, ո րին հինգ 

հա զար ռուբ լի էր խոս տա ցել: 

Երբ Ար տա կին բռ նել էին, նա, ցան կա նա լով ի րա վա պահ-

նե րին շե ղել, խոս տո վա նել էր, որ թմ րա նյութ է օգ տա գոր ծում 
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ու տա նը 97 գրամ հա շիշ ու նի: Նրա տան խու զար կու թյան 

ժա մա նակ հա շի շը, ի րոք, հայտ նա բեր վել էր:

 Ջու թա կի հափշ տա կու թյան պատ վի րա տուն Քա նա քե ռում 

ապ րող մի բեյ րութ ցի հայ րե նա դար ձի օգ նու թյամբ ջու թա կի 

գնորդ էր գտել՝ Մոսկ վա յում ապ րող օ տա րերկ րա ցի մի դի-

վա նա գետ: Օ դա նա վի տոմ սեր էին գնել՝ ջու թա կը Մոսկ վա 

հասց նե լու հա մար:

 Սա կայն ան բա րեն պաստ ե ղա նա կի պատ ճա ռով թռիչ քը 

ե րեք օր շա րու նակ հե տաձգ վել էր, և ջու թա կը մնա ցել էր Հա-

յաս տա նում…



Գ ԼՈՒԽ 6 

Ուշացած հատուցում կամ  
37 թվի լլկող* արձագանքը 

*  Լլ կող – հո գե կան տա ռա պանք նե րի են թար կող (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, 
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 
1, Երևան, 1976, էջ 531):
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Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

Գ նացքն ար դեն թափ էր հա վա քել ու շա րու նա կում էր իր կայ-

ծակ նային վազքն ան ծայր ու ա նեզր թվա ցող մար գա գե տին-

նե րով։ 

Մո տե ցավ վա գո նա վա րը, պա հան ջեց տոմ սե րը։ Տա րի քով, 

շրջա նաձև պենս նե ան ման ակ նո ցով, կլոր դեմ քով ու կաս-

կա ծա միտ հա յաց քով, ոչ բարձ րա հա սակ, ճա ղատ, եր կա թու-

ղայի նի գորշ հա մազ գես տով վա գո նա վա րը մի տե սակ վախ 

էր ներշն չում իր ար տա քի նով։ 

– Ո ՞ւմ եք նմա նեց նում էս կոն դուկ տո րին,– հա յացքն ուղ ղեց 

զա վակ նե րին։

 Մի պահ մտո րե լուց հե տո որ դին ա սաց.

– Ո նց որ Բե րիան լի նի՝ պա տե րազ մի մա սին ֆիլ մե րից։

– Ես էլ նրան նմա նեց րի,– հա յաց քը դար ձյալ վա գո նա վա-

րին հա ռե լով՝ մտած կոտ վրա բե րեց մայ րը։

 Բե րիայի նմա նու թյամբ կաս կա ծա միտ վա գո նա վա րը Մա-

րի նեի ձեռ քից վերց րեց տոմ սե րը, ու շա դիր տնտ ղեց, ոչ մի 

կաս կա ծե լի բան չն կա տե լով՝ ձեռ քի եր կա թե դա կի չով դա կեց, 

վե րա դարձ րեց, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց ու հե ռա ցավ։

 Լավ րեն տի Բե րիայի մա սին հի շո ղու թյու նից մի պահ կար-

ծես մթագ նեց տի կին Ռի մայի դեմ քը։ Աչ քե րում սար սափ առ-

կայ ծեց, բայց ան մի ջա պես էլ չքա ցավ։ 
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 Գ լուխ 6    Ուշացած հատուցում կամ  37 թվի լլկող արձագանքը 

Խո ժոռ ամ պե րը միան գա մից ծած կե ցին արևի՝ մինչև այդ 

վառ շո ղա ցող ճա ռա գայթ նե րը։ Եր կին քը մթ նեց։ 

– Ա նձրև կգա,– նկա տեց Մա րի նեն...

– Ա խր ա նար դար ա, Քնա՛ր, հաս կա ցիր,– ո րե րորդ ան գամ 

կրկնում էր տիկին Ռի ման։

– Է, հա, ա նար դար ա,– սուր ճի գա վա թից մի ումպ ներս 

ա նե լով՝ ի րենն էր պն դում տի կին Քնա րան,– էն քա՜ն ա նար-

դա րու թյուն կա էս աշ խար հում։ Ի ՞նչ ես կորց րել, ի ՞նչ ես ման 

գա լիս։ Պա դու մայեշ, կե սու րի հո րը 37 թվին գն դա կա հա րել 

ե ն։ Է, ջհան դա մը, թե չեն գն դա կա հա րել, քեզ ի նչ, ո ՛չ տե սել 

ես, ո ՛չ ճա նա չում ե ս։

 Տի կին Քնա րան բալ զա կյան տա րի քի, բա րե համ բույր, 

խիստ հա մակ րե լի կին է ր՝ միշտ կո կիկ հագն ված ու ներ կա-

յա նա լի ար տա քի նով։ Եր կար հյու սած մա զե րը կզա կի մոտ 

օ վա լաձև կապ էր ա նում, ի նչն ա ռանձ նա կի ազ դե ցիկ տեսք 

էր հա ղոր դում նրան։ 

Հյու րա սեր ու ըն կե րա սեր բնա վո րու թյուն ու ներ։ Պաշ տում 

էր ըն կե րա կան հա վա քույթ ներն ու ի րենց տա նը հա ճախ էր 

խն ջույք ներ կազ մա կեր պում։ Հայտ նի խաշ դնող է ր։ Նրա խա-

շի համ բա վը թն դում էր Երևա նում։ 

Տի կին Քնա րան եր կար տա րի ներ աշ խա տում էր Գյուղ մի-

նիստ րու թյու նում։ Հա մա կար գում բո լո րին ճա նա չում էր, բո լո-

րը հար գում էին նրան։ «Վերև նե րի» հետ էլ մոտ էր ու կա րո-

ղա նում էր «հար ցեր լու ծել»։ 

Ի զուր չէր, որ տի կին Ռի ման այս կնճ ռոտ խն դի րը լու ծե լու 

խնդ րան քով դի մեց հենց տի կին Քնա րային՝ իր վա ղե մի ըն-

կե րու հուն, ո րի հետ մտեր մա ցել էր մի նիստ րու թյու նում հա-

մա տեղ աշ խա տան քի տա րի նե րին։
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– Քնա՛ր, մի հատ մտա ծիր, վաղն է րե խե քը կմե ծա նան, 

հարց կտան՝ ով քեր են է ղել մեր նախ նի նե րը։ Ստաց վում ա՝ 

հան ցա գործ ներ, ո րոնց գն դա կա հա րել են 37 թվա կա նին,– 

հա մա ռում էր տի կին Ռի ման։

 Բայց տի կին Քնա րան ան դրդ վե լի է ր։ 

– Յա նի ո ՞վ չգի տի 37 թվի ի րո ղու թյուն նե րը։ Ով էր կու կով 

ու ներ, կու լակ է ր. տա նում, գյուլ լում էին։ Քա նի մի լի ոն մար դու 

գլուխ կե րան Ե ժովն ու Բե րիան։ Հի մա ի ՞նչ, ազ գո վի ը նկ նենք 

դատ ու դա տաս տան նե րի հետևի՞ց։ 

– Ազ գո վի չէ, բայց մե կը, էր կու սը, կա մաց-կա մաց պի-

տի խո սեն էդ մա սին, որ ար դա րու թյու նը վե րա կանգն վի, 

որ մարդ կանց ա րա տա վոր ված պա տի վը մաքր վի։ Ե թե ոչ 

նրանց, ա պա գո նե նրանց սե րունդ նե րի հա մար։ Չե՞ս հաս կա-

նում,– չէր հանձն վում ըն կե րու հին։

 Տի կին Քնա րան, ի հար կե, շատ լավ հաս կա նում էր, թե Ռի-

ման ի նչ է ու զում։ Բայց մի տե սակ հա վես չէր ա նում նման 

գործ նա խա ձեռ նել։ Մի կող մից ան հե ռան կա րային էր հա մա-

րում, մյուս կող մից է լ՝ էդ քան ջանք ու ե ռանդ ներդ նել ու ոչ մի 

նյու թա կան ար դյուն քի չհաս նել. էդ էլ մի բան չէր։ 

Ու սե րը թոթ վեց, շր թունք նե րը վրա բե րեց, բայց հա կա փաս-

տարկ չգ տավ։ Ստիպ ված տե ղի տվեց։

– Դե լավ, Թար ջու մա նյա նը թող գա, մտ նեմ մո տը, տես նեմ՝ 

ի ՞նչ խոր հուրդ կտա։

 Ռի մային էլ դա էր պետք։ Նա գի տեր, որ, ե թե տի կին Քնա-

րան «կպ նի գոր ծին», ա պա այն ան պայ ման գլուխ կբե րի։ 

Տի կին Քնա րան այդ պի սին է ր։ Բա վա կան է ր՝ մի գործ ձեռ-

նար կեր։ Եր բեք կի սատ չէր թող նի։ Ա մեն գնով կհաս ներ իր 

ու զա ծին։ 
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Ու րախ-ու րախ հա վա քեց սուր ճի գա վաթ նե րը, ցայեց ան-

կյու նում գտն վող լվա ցա րա նում, ձեռ քե րը չո րաց րեց ու դար-

ձավ տի կին Քնա րային.

– Դե, քեզ տես նեմ, Քնար ջան, Թար ջու մա նյա նին հա մո զե-

լը՝ քեզ վրա։ Ես գնա ցի։

...Ա մուս նու մայ րա կան պա պին՝ Թով մաս Թով մա սյա-

նին, ո րը Ոս կե վա զում խա ղո ղի այ գի ու գի նու մա ռան ու ներ, 

1920-ա կան նե րի վեր ջին կու լա կա թափ էին ա րել։ Նա էլ սկըզ-

բում գնա ցել էր Շամ լուղ, տե ղի հան քե րում հաշ վա պահ էր 

ե ղել։ Այս տեղ էլ ե րկ րորդ ան գամ ա մուս նա ցել էր ու, ի վեր ջո, 

ե կել Երևան ու հա ցի տրես տում աշ խա տան քի ան ցել որ պես 

գլխա վոր հաշ վա պահ։

 Բայց խա ղաղ կյան քը եր կար չէր տևել։ Հարևանն ի նչ-որ 

ցուց մունք էր տվել նրա դեմ, ու 1937-ի հու նի սին Եկ մա լյան ու 

Ջա փա րի ձե փո ղոց նե րի միջև, Ջա փա րի ձե 9 հաս ցե ում, գտնը- 

 վող իր տա նը նրան ձեր բա կա լել էին, ա պա՝ դեկ տեմ բե րին 

գն դա կա հա րել։ 

Ճիշտ է, հե ռա վոր 1954-ին, Ստա լի նի մա հից ու ան հա տի 

պաշ տա մուն քի բա ցա հայ տու մից հե տո բո լոր բռ նա դատ ված-

նե րին ը նդ հա նուր ցու ցա կով «ար դա րաց րել էին», բայց նրա 

զա վակ նե րը դեռ շա րու նա կում էին կրել «ժո ղովր դի թշնա մու» 

խա րա նը, ին չը տի կին Ռի ման ա նար դար էր հա մա րում։

Ս կես րոջ, նրա չորս քույր ու եղ բայր նե րի հա մար, որ տաս-

նա մյակ ներ շա րու նակ ապ րել էին սար սա փը սր տում, կոտըր-

ված հո գով, բայց ար դա րու թյան վե րա կանգն ման մա սին 

ե րա զել չդա դա րե լով, նա ի րա կան ար դա րա ցում, պատ վի ու 

ար ժա նա պատ վու թյան վե րա կանգ նում ու, թե կուզ խորհըր-

դան շա կան, բայց հա տու ցում էր ցան կա նում։ 
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Հենց այս հար ցով էլ դի մել էր տի կին Քնա րային։ Տի կին 

Քնա րան, ի հար կե, հա մա ձայն չէր տի կին Ռի մայի այս մտ քին, 

բայց, տե ղի տա լով վա ղե մի ըն կե րու հու վճ ռա կա նու թյա նը, 

այ նուա մե նայ նիվ, գոր ծը գլուխ բե րեց։ 

Ար դա րու թյու նը, իս կա պես, հաղ թա նա կեց՝ հո գե կան բա-

վա րար վա ծու թյուն պարգևե լով ստա լի նյան ճն շում նե րի զոհ 

դար ձած ան մեղ մար դու զա վակ նե րին, բայց թերևս նրան ցից 

ա վե լի շատ՝ հենց տի կին Ռի մային։ 

1979 թվա կանն էր...

***
 Տաս նա մյակ ներ ան ց, 2010-ին, Թով մա սի կրտ սեր դուստ րը՝ 

Ջու լի ե տան, պետք է վի րա հատ վեր Մոսկ վայի Նի կո լայ Բլո-

խի նի ան վան ու ռուց քա բա նու թյան ազ գային բժշ կա կան հե-

տա զո տա կան կենտ րո նում։ Եր ջա նիկ պա տա հա կա նու թյամբ 

բու ժող բժիշ կը հայ է ր՝ Ռո բերտ Մա մի կո նի Կա րա պե տյա նը։ 

Երբ հան դի պե ցին, պարզ վեց, որ բժիշկն ու պա ցի են տը 

երևա նյան նույն բա կում են մե ծա ցել։ Ող ջա գուր վե ցին։ Ար-

տաս վե ցին։ Հի շե ցին ան ցած-գ նա ցած տա րի նե րը։

Պ րո ֆե սո րը, ո րի հայ րը 1930-ա կան նե րին Հայ կա կան ԽՍՀ 

ներ քին գոր ծե րի ժող կո մա տի բարձ րաս տի ճան սպա էր ե ղել, 

բա ցեց տաս նա մյակ նե րով խնամ քով թաքց րած գաղտ նի քը։ 

Նա Ջու լի ե տային պատ մեց, որ իր հոր վրա «դա նոս» գրողն 

ի րենց դր կից հարևան Ռ.-ն էր ե ղել...



Գ ԼՈՒԽ 7

Պարտիայի շառն* ու  
պրոֆսայուզի խերը**

*  Շառ – փոր ձանք, վնաս, ա ղետ, ձա խոր դու թյուն (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, 
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 
2, Երևան, 1976, էջ 1098):

**  Խեր – օ գուտ, շահ (տե՛ս Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րան, 
Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 
2, Երևան, 1972, էջ 514):
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Գ նաց քի հեր թա կան կա յա րա նում վա գոն բարձ րա ցավ բա-

վա կան պատ կա ռե լի տա րի քով մի պաշ տո նա թող զին վո րա-

կան՝ բազ մա թիվ մե դալ նե րով ու շքան շան նե րով զար դար-

ված խու նա ցած հա մազ գես տով։ 

Ու շա դիր զն նե լով նս տա տե ղե րի գլխա վերևում նշ ված թվե-

րը՝ դան դաղ մո տե ցավ ու, վեր ջա պես գտ նե լով իր տոմ սում 

նշ ված հա մա րը, նս տեց մի ջանց քի ա ջա կող մյան շար քի զու-

գա հեռ բազ կա թո ռին։

– Տես նես ին չի՞ հա մար ա ստա ցել էս մե դալ նե րը,– տա րա-

կու սեց Մա րի նեն՝ նայե լով պաշ տո նա թող զին վո րա կա նին։

– Տա րի քից դա տե լով դժվար թե պա տե րազ մի մաս նա կից 

լի նի,– նկա տեց տի կին Ռի ման։

– Գեր մա նիա յում պա տե րազ մի ա վար տին զո րա կո չում էին 

ան գամ տասն վե ցը հա զիվ լրա ցած բո լոր պա տա նի նե րին,– 

վրա բե րեց որ դին։

– Է հա, են թադ րենք, քա ռա սուն հին գին 16 տա րե կան է ղած 

լի նի, ու րեմն 29 թվա կա նին ծն ված պի տի լի նի, ի նձ նից մի ի նը 

տա րի մեծ։ Բայց ի նձ նից ջա հել ա,– ա ռար կեց տի կին Ռի ման։ 

Բուն դես վե րի պաշ տո նա թող գն դա պե տը (դա տե լով ու սա-

դիր նե րից՝ գնդա պետ էր) պա յու սա կից մի տր ցակ թերթ հա նեց, 

ակ նո ցը դրեց աչ քե րին ու խո րա սուզ վեց ըն թեր ցա նու թյան մեջ։ 
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– Ո նց որ Սիա բան դո վը լի նի մեր տան լու սան կա րից,– ծի-

ծա ղե լով ա սաց Ա շո տը։

– Սիա բան դո վը հե րոս էր, չէ՞,– փոր ձեց մտա բե րել Մա րի նեն 

ու հարց րեց,– նա՞ էլ էր էս կող մե րում կռ վել։

– Չէ, մի քիչ ա վե լի հյու սիս,– ծի ծա ղեց մայ րը,– նա Լե հաս-

տա նում էր կռ վել, 1-ին բե լո ռու սա կան ֆրոն տում։ Էն տեղ էլ 

հե րո սի կո չում էր ստա ցել...

– Վա՜յ, թա ղեմ ես ձեր պար տիան էլ, պրոֆ սա յուզն էլ, էդ 

ձրիա կեր նե րին էլ վրեն դնեմ,– աշ խա տան քից տուն մտ նե լիս՝ 

մոր՝ տի կին Սի րա նու շի ա կանջ ծա կող ծղր տո ցը լսե լով՝ Ռի-

մի կը կանգ ա ռավ։

 Համ բե րա տար, հան դարտ բնա վո րու թյամբ տի կին Սի րա նու շը 

թե՛ ըն տա նի քում, թե՛ շրջա պա տում «խա ղա ղու թյան ա ղավ նու» 

համ բավ էր վայե լում։ Նրան դեռ ոչ ոք չէր տե սել ձայ նը բարձ րաց-

նե լիս: Նրա նից ոչ ոք լու տանք ներ կամ ա նեծք ներ եր բեք չէր լսել։ 

Այ սօր տի կին Սի րա նուշն ա սես կեր պա րա նա փոխ վել է ր։ 

Ան կա րող լի նե լով զս պել ցա սու մը՝ նա ան դա դար լու տանք-

ներ էր տե ղում բոլշևիկ նե րի, նրանց դե սը ղր կո ղի, Ստա լի նի, 

Խրուշ չո վի, նրանց նա խորդ նե րի ու հա ջորդ նե րի հաս ցեին՝ 

ա մեն ե րկ րորդ նա խա դա սու թյու նից հե տո չմո ռա նա լով 

պրոֆ սա յու զի «արևը թա ղել» ու սպառ նա լով «էդ ձրիա կեր նե-

րի» դեմ քը պատ ռել։ 

Ե ղեռ նից մա զա պուրծ, ծնող նե րից վաղ տա րի քում զրկ ված, 

կյան քում բազ մա թիվ զր կանք ներ տե սած, բայց այդ ա մե նից 

կյան քի վրա ա մենևին չդառ նա ցած տի կին Սի րա նու շը վա-

ղուց հա մա կերպ վել էր Սո վե տի կար գու կա նո նին ու եր բեք 

դրա դեմ չէր ը նդ վզել։ 
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Ճիշտ է, կու սակ ցա կան ակ տի վու թյամբ եր բեք աչ քի չէր ըն-

կել, բայց «Կ րաս նի շվեյ նիկ» կա րի ֆաբ րի կա յում (որ տեղ եր-

կար տա րի ներ որ պես հաշ վա պահ էր աշ խա տել), մշ տա պես 

ը նդ գրկ ված լի նե լով կուս թեկ նա ծուա կան քաղխմ բա կում, 

օ պոր տու նիս տա կան հա յացք նե րով էլ չէր ա ռանձ նա ցել։

 Հի մա կար ծես ա մեն ի նչ փոխ վել է ր։ Ռի մի կը մո րը չէր ճա-

նա չում։ Տի կին Սի րա նու շը, ի րոք, ան ճա նա չե լի էր դար ձել։ 

Նրա ներքևի շր թուն քը հուզ մուն քից դո ղում է ր։ Ա կն հայտ էր, 

որ կի նը չի կա րո ղա նում կա ռա վա րել իր հույ զե րը։ 

Ն րան կար ծես վերց րել ու գլխի վրա շուռ էին տվել։ Տե ղը չէր 

գտ նում։ 

… Տի կին Սի րա նուշն այդ օ րը, սո վո րա կա նի նման փո շի ներն 

առ նե լիս, պա հա րա նի վրա նկա տել էր դս տեր պար տիա կան 

ու ա րհ մի ու թե նա կան տոմ սե րը։ Հա կա ռա կի պես իր ակ նոցն 

էլ հենց նույն պա հա րա նի վրա էր ե ղել։

 Բա ցել էր կուս տոմ սը, հպար տո րեն նայել դս տեր լու սան կա-

րին։ Ա պա, չգի տես ին չու, սկ սել էր թեր թել ու չոր րորդ է ջի վրա 

նկա տել էր վեր ջին ա մս վա մու ծած ան դա մավ ճա րի չա փը։

Սկզ բում աչ քե րին չէր հա վա տա ցել։ Նո րից էր տնտ ղել։ Հե-

տո տագ նա պած բա ցել էր նաև ա րհ մի ու թե նա կան տոմ սը։ 

Այս ան գամ լու սան կա րով է ջին չէր նայել, միան գա մից բա ցել 

էր գրա ռում ու նե ցող վեր ջին է ջն ու սար սա փից քիչ էր մնա ցել՝ 

ու շա թափ վեր։ Նա հաշ վա պահ էր ե ղել ու հաշ վել գի տեր։ 

Քա նի որ դուստ րը բարձր աշ խա տա վարձ էր ստա նում, 

նրա նից պահ վող ե կամ տա հար կը կազ մում էր 13 տո կոս: 

Մի այդ քան գու մար էլ պե տա կան ներ քին շա հող փո խա-

ռու թյան կա մա վոր-պար տա դիր բա ժա նոր դագ րու թյունն էր 

տա նում։ 
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Այս ա մե նը կար ծես բա վա րար չէր, ե րե քա կան տո կոս էլ 

«պար տիան ու պրոֆ սա յուզն էին քա շում»։ 

– Լավ, պար տիան, ա սենք, հաս կա ցանք, բա պրոֆ սայո՞ւզն 

ի նչ մեղքս ա,– զայ րա ցած մտո րում էր տի կին Սի րա նու շը,– 

ագ ռա վի բա րե կամն էլ կա չաղա՞կն ա։ 

Ու ե րբ հաշ վեց այս տո կոս ներն ու դրանք վե րա ծեց բա ցար-

ձակ թվի, տի կին Սի րա նու շի «գլխի ղա փա ղը թռավ»։ Ստաց-

ված թի վը տաս նա պա տիկ գե րա զան ցում էր իր մեկ տար վա 

կեն սա թո շա կը։ 

– Թա լան չի՞ են, ի նչ է,– սար սա փով մտո րում էր տի կին Սի-

րա նու շը, որ «փո ղի ղադ րը» գի տեր ու եր բեք գու մար ներ չէր 

շռայ լում։ 

Դե, կա րի ֆաբ րի կա յում էլ աշ խա տած տա րի նե րին, ե րբ 

ե րի տա սարդ էր ու մաս նակ ցում էր քաղխմ բա կի պա րապ-

մունք նե րին, ա վագ գոր ծըն կեր նե րը միշտ սո վո րեց նում էին 

«փո ղը խե լա միտ ծախ սել»։ 

Հի մա ի ՞նչ է ստաց վում. պե տու թյունն օ րը ցե րե կով թա լա-

նո՞ւմ է իր քա ղա քա ցի նե րին։

– Էս քան տար վա մեջ ի նչ քա՞ն փող ա տվել պար տիային ու 

պրոֆ սա յու զին,– ա կա մա կրկին ու կրկին հաշ վում էր տի կին 

Սի րա նու շը, որ հաշ վա պահ լի նե լով թվե րը գու մա րում էր ի նք-

նա բե րա բար։ Գու մարն ուղ ղա կի սար սա փեց նում էր նրան։ 

Ռի մի կը ներս մտավ ու, մորն այ լայլ ված տես նե լով, տե ղում 

քա րա ցավ։

– Ա՛յ, բա լա ջան,– դս տե րը տես նե լով մի տե սակ օ տա րո տի 

ձայ նով բղա վեց տի կին Սի րա նու շը,– դու էս քան փո՞ղ ես տվել 

էս ան տեր մնա ցած պար տիային ու պրոֆ սա յու զին։

 Մոր ձեռ քին նկա տե լով իր ան դա մա տոմ սե րը՝ ան մի ջա պես 
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հաս կա ցավ տի կին Սի րա նու շի ցաս ման պատ ճա ռը։ Ռի մի կը 

լայն ժպտաց, ջերմ գր կեց ու համ բու րեց նրան:

– Ա՛յ, մամ ջան, ա խր դու բո լո րից լավ գի տես, որ էս աշ խար-

հում ձրի բան մե նակ պա նիրն ա մկան թա կար դում,– շոյե լով 

մա զե րը մո րը փոր ձեց հանգս տաց նել Ռի մի կը, բայց, տես նե-

լով, որ մայ րը շա րու նա կում է իր գր կում լուռ հե կե կալ (երևի 

ան զո րու թյու նից), շա րու նա կեց.

– Ա մեն ին չի հա մար էլ վճա րում ե նք։ Էդ էլ մի տե սակ վճար 

ա պե տու թյա նը։ Չէ՞ որ ես լավ աշ խա տանք ու նեմ, լավ աշ խա-

տա վարձ եմ ստա նում, հա վե լյալ ար տո նու թյուն ներ ու նեմ, որ-

պես պար տիա կան ու որ պես ա րհ մի ու թե նա կան աշ խա տող։ 

Բա էդ քա նը քի՞չ ա ։

 Դե պար տիայի ան դամ լի նե լը Սո վե տում և՛ պա տիվ էր, և՛ 

ա ռա վե լու թյուն։ Ե թե պար տիայի ան դամ չէիր, քո ա ռջև փակ 

էին բո լոր դռ նե րը։ Կյան քում հա ջո ղու թյան հաս նե լու պար տա-

դիր (ի հար կե, ոչ բա վա րար) պայ ման էր պար տիա կան լի նե լը։ 

Ա մեն մե կին պար տիա չէին ըն դու նում։ Օ րի նակ՝ Ռի մի կի ա մու-

սի նը պար տիա ըն դուն վե լու ոչ մի շանս չու ներ, ո րով հետև նրա 

մայ րա կան պա պը՝ Թով մա սը, որ պես կու լակ, գն դա կա հար վել 

էր 1937-ի ն։ Ու չնա յած 1954-ին ԽՍՀՄ Գե րա գույն դա տա րա-

նի կո լե գիան ցու ցա կով ար դա րաց րել էր «1937 թվա կա նի ան-

հիմն դա տա պարտ ված նե րին», բայց, մեկ է, շանս գրե թե չկար։

 Պար տիա ըն դու նում էին հիմ նա կա նում բան վոր նե րին ու 

կոլտն տե սա կան նե րին, ո րոնց հիմ նա կան մա սին պար տիա-

կան տոմսն ա ռանձ նա պես պետք էլ չէր, միայն ա վե լորդ 

ծախս էր ա վե լաց նում ըն տա նե կան բյու ջե ում՝ պար տիա կան 

ան դա մավ ճա րի տես քով։

 Բայց, այ, բարձ րա գույն կր թու թյամբ պար տիա գրե թե չէին 
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ըն դու նում, կամ շատ դժվա րու թյամբ՝ քվո տա նե րը խիստ 

սահ մա նա փակ էին։ 

Բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող նե րի հա մար պար տիա-

կան տոմ սը կեն սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն էր, ո րով հետև 

ա ռանց դրա որևէ ա ռաջ խա ղա ցում աշ խա տան քում ուղ ղա կի 

ան հնար կլի ներ, ի նչն էլ ա վե լաց նում էր «մա ղա րի չի» չա փը։

 Բարձ րա գույն կր թու թյամբ՝ պար տիա ըն դուն վե լու մա ղա-

րի չը, օ րի նակ, կազ մում էր 3-5 հա զար ռուբ լի՝ կախ ված տվյալ 

պա հին ան ձի զբա ղեց րած պաշ տո նից (որ քան պաշ տո նը 

բարձր էր, այն քան մա ղա րի չը մեծ էր)։ 

Ճիշտ է, եր բեմն բարձ րա գույն կր թու թյամբ ա ռանց մա ղա րի չի 

էլ կա րող էին ըն դու նել պար տիա, բայց միայն չա փա զանց ծան-

րակ շիռ ե րաշ խա վո րու թյան դեպ քում, ո րի դեմ «նե րում-բե կում 

չլի ներ», ու ոչ մի ռան գի պար տիա կան չհանդգ ներ ը նդ վզել։ 

Ռի մի կի հետ հենց այդ պես էլ պա տա հել է ր։ Նա կու սակ-

ցու թյան շար քերն էր ըն դուն վել Սա մանդ Ա լի Սիա բան դո վի 

ե րաշ խա վո րու թյամբ։ Սա մանդ Ա լիևի չը Խորհր դային Մի-

ու թյան հե րոս էր (կո չու մը ստա ցել էր 1-ին բե լո ռու սա կան 

ճա կա տում), Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի վե տե րան ու 

ՀամԿ(բ)Կ ան դամ 1931 թվա կա նից։ 

Պա տե րազ մի ժա մա նակ Սա մանդ Ա լի Սիա բան դո վը 1-ին 

բե լո ռու սա կան ռազ մա ճա կա տի 48-րդ բա նա կի 217-րդ հրա- 

ձ գային դի վի զիայի 755-րդ հրաձ գային գն դի հրա մա նա տա-

րի քա ղա քա կան գծով տե ղա կալն է ր։ 

Մաս նակ ցել էր Ժու կով կայի մո տա կայ քում Դես նա գե-

տի վրա մղ վող մար տե րին, Տու լայի պաշտ պա նու թյա նը, 

Բրյանսկ, Գո մել, Բոբ րույսկ, Օ սի պո վի չի և Բա րա նո վի չի քա-

ղաք նե րի ա զա տագր մա նը։
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1944-ի սեպ տեմ բե րի 7-ին Նարև գե տի ա փին, Ռու ժա նյան 

պլաց դար մի հա մար մար տե րում ղե կա վա րել էր հա կա ռա-

կոր դի հա կա հար ձա կու մը հետ մղե լու օ պե րա ցիան՝ ս տանձ-

նե լով զոր քե րի հա մա հա վաք խմ բա վոր ման հրա մա նա տա-

րու թյու նը։

 Թեժ մար տում խորհր դային մար տիկ նե րը ո չն չաց րել էին 

Վեր մախ տի 250 զին վո րի ու սպայի, խփել եր կու տանկ։ 

Փոխգն դա պետ Սա մանդ Սիա բան դովն ան ձամբ ո չն չաց րել 

էր հա կա ռա կոր դի 15 զին վո րի։

 Գեր մա նա ֆա շիս տա կան զավ թիչ նե րի դեմ պայ քա րում 

հրա մա նա տա րու թյան մար տա կան խն դիր նե րի օ րի նա կե լի 

կա տար ման, ցու ցա բե րած ա րի ու թյան ու հե րո սու թյան հա-

մար ԽՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյան 1945 թ. 

մար տի 24-ի հրա մա նագ րով փոխգն դա պետ Սա մանդ Ա լի 

Սիա բան դո վին շնորհ ել էին Խորհր դային Մի ու թյան հե րո-

սի կո չում՝ հանձ նե լով նրան Լե նի նի շքան շան և «Կար միր 

ա ստղ» մե դալ։

 Պա տե րազ մից հե տո Սա մանդ Ա լիևի չը պա տաս խա նա տու 

բազ մա թիվ պոս տեր էր զբա ղեց րել, ու նրա տված ե րաշ խա-

վո րա գի րը «քար էր ծա կում»։ Դրա դեմ «խաղ չկար», ու նման 

ե րաշ խա վո րագ րով պար տիա չըն դու նել չէին կա րող։ Թե չէ 

նա կա րող էր դի մել պարտ կոնտ րո լի մի ու թե նա կան օր գան-

նե րին, ու այդ դեպ քում տե ղա կան պար տիա կան նե րը նկա-

տո ղու թյամբ չէին պրծ նի... 

Դա ե ղել էր 1973-ի ն։ Ու հի մա տի կին Սի րա նու շը հաշ վում էր, 

թե այդ տա րի նե րի ըն թաց քում աղ ջի կը որ քան «փող էր տվել 

պար տիային»։ Հաշ վում էր ու ան զո րու թյու նից լուռ հե կե կում 

դս տեր գր կում...

1982 թվա կանն էր...
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***
Բժշ կա կան ու սում նա րա նի ա րհ կո մի իր ա ռանձ նա սե նյա կում 

նս տած՝ մտա բե րեց այն օ րն ու մոր ան բռ նազ բոս ցա սու մը, 

ո րին ա կա նա տես էր ե ղել կյան քում թերևս ա ռա ջին ու վեր ջին 

ան գամ։ Ա կա մա ժպիտ ե կավ դեմ քին։

– Ի ՞նչ պա տա հեց, ըն կեր Խա չատ րյան,– նկա տե լով դեմ քի 

ժպի տը՝ հարց րեց դի մա ցի ա թո ռին նս տած Ա նա հի տը, ո րն 

«ի տո գի էր բե րում» ամ սա կան ան դա մավ ճար նե րը։ 

– Հե՛չ, մորս խոս քը հի շե ցի,– ա սաց ու, նկա տե լով Ա նա հի տի 

զար մա ցած հա յաց քը, ա վե լաց րեց,– որ թա ղում էր բոլշևիկ նե-

րին ու պրոֆ սա յուզն էլ վրեն դնում։ 

Այս խոս քից հե տո Ա նա հի տի զար ման քը կրկնա պատկ վեց։ 

Հե տաքրք րու թյու նից պլ շած աչ քե րով նայեց ըն կեր Խա չատ ր- 

յա նի դեմ քին։ Մինչ նա կփոր ձեր ի նչ-որ բան գու շա կել, ա րհ-

կո մի նա խա գահն ա սաց.

– Գի տե՞ս, մայրս ճիշտ է ր։ Քա նի՞ գրոշ ար ժեն ա րհ կո մի մի-

ջո ցա ռում նե րը, ե րբ մեր տղերքն էն տեղ՝ ճա կա տում, կե նաց ու 

մա հու կռիվ են տա լիս։ Ի ՞նչ մի ջո ցա ռում, ի ՞նչ բան։ Օգ նու թյունս 

ո ՞րն է։ Իս կա կան օգ նու թյու նը նրանց պի տի բա ժին հաս նի...

Ա նա հի տը, ի հար կե, շատ բան չհաս կա ցավ աս վա ծից, բայց 

ըն կեր Խա չատ րյա նի վառ վող աչ քե րից կռա հեց, որ ի նչ-որ 

նոր միտք է հղա ցել։

– Քա նի՞ ա զա տա մար տի կի ըն տա նի քի ան դամ ու նենք ու-

սում նա րա նում,– մտա սույզ հա յաց քով հարց րեց։

– Միայն ու սա նո՞ղ, թե՞ աշ խա տա կից ներն էլ հե տը հաշ ված։

– Բո լո րը միա սին։

– 71։ 
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– Ան դա մավ ճար նե րի ամ բողջ գու մա րը կբա ժա նենք նրանց 

մեջ հա վա սար։ Ա րհ մի ու թյան գան ձա րա նը կդարձ նենք փո-

խօգ նու թյան դրա մարկղ։ Դա լա վա գույն կի րա ռու թյու նը կլի-

նի։ Ա մեն ա միս,– վճ ռա կան ձայ նով ա սաց ու կարճ դա դա րից 

հե տո ցած րա ձայն ա վե լաց րեց,– թե չէ մեզ էլ կա սեն՝ թա ղեմ 

պրոֆ սա յու զը, էդ ձրիա կեր նե րին էլ վրեն դնեմ...

Ու լայն ժպտաց...

1992 թվա կա նի սեպ տեմ բերն էր...



Գ ԼՈՒԽ 8 

Էպոնժի մի ատրեզն ու սոցիալիզմի  
յոթ հակասությունները
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Գ նաց քը շա րու նա կում էր իր ա րագ ըն թաց քը։ Գյու ղա կան 

տե սա րան նե րը, հա ջոր դե լով բնա պատ կեր ներ հի շեց նող 

դաշ տե րին ու մար գա գե տին նե րին, սրըն թաց հե ռա նում էին 

պա տու հա նից նայող տի կին Ռի մայի տե սա դաշ տից ու լուծ-

վում հո րի զո նի ան հուն կա պույ տում։

 Դի մա ցի նս տա րա նին տա րի քով մի կին ու մի տղա մարդ 

էին նս տած։ Ի նչ-որ բան էին աշ խույժ քն նար կում ան հաս կա-

նա լի լեզ վով։ Ա վե լի շուտ կինն աշ խույժ շա ղակ րա տում էր, 

ի սկ տղա մար դը մե ծա հո գա բար ժպտա լով համ բե րա տար 

լսում էր ու գլխի շար ժում նե րով հա վա նու թյուն տա լիս։ 

Մեկ էլ կի նը վեր կա ցավ, հա սա կով մեկ կանգ նեց վա գո նի 

մի ջանց քում, գլխա վերևի դա րա կից վերց րեց կաշ վե պա յու-

սա կը, նո րից նս տեց, պա յու սա կից մի կտոր հա նեց ու, տղա-

մար դուն ցույց տա լով գործ ված քի ո րա կը, սկ սեց չա չա նա կի 

պես բլբ լաց նել։

– Մեր գա րա ժում ի նչ քա՜ն էս տե սակ ատ րեզ ներ կան,– ն կա-

տեց տի կին Ռի ման,– տե ղա շո րի ծած կո ցի, վա րա գույ րի, 

բազ մո ցի...

– Ա ռն վազն մի հինգ ճամպ րուկ,– վրա բե րեց Մա րի նեն,– նոր 

տուն տե ղա փոխ վե լիս՝ դրել ե նք գա րա ժում, ու մնա ցել ե ն։ 

– Հի մա երևի խու նա ցած կլի նեն,– մտա հոգ ա սաց մայ րը։
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– Չէ,– ա ռար կեց Մա րի նեն,– նոր եմ նայել, ո նց որ թափ-թա-

զա*, հնու թյան հետք էլ չկա։

– Ժա մա նա կին էդ ատ րեզ նե րը ոս կու գին ու նեին։ Բա ի ՜նչ 

դե ֆի ցիտ էին, չէին ճար վում։ Ի ՜նչ դժվա րու թյամբ ե նք հայ-

թայ թել։ Հի մա ա, որ խա նութ նե րում շան ո տի հետ են գնում...

Իս կա պես, 80-ա կան նե րին ոս կու գրա մը 50-55 ռուբ լի ար-

ժեր։ Ը նդ ո րում, զուտ խորհր դային ար տադ րու թյան՝ 583 

հար գի։ Ի սկ մա քուր՝ 999 հար գի ոս կին 90 ռուբ լի ար ժեր։ 

Սապ ֆիր կամ ցեր կոն քա րե րով մի բախ չա լուն էլ էն ժա մա-

նակ 200-250 ռուբ լի կար ժե նար։

Գ րե թե նույն քան ար ժեր նաև մի դեյ րա ցուն՝ կա րող չեքն էլ 

հե տը։ Շի ֆո նից, է պոն ժից ու կրեպ դի շի նից ատ րեզ ներն էն 

ժա մա նակ մեծ պա հան ջարկ ու նեին ու շատ դժվար էին ճար-

վում։ Դե ֆի ցիտ էին։

– Ա շո՜տ, հե ռա խո սի մոտ,– ա ռա ջին հար կից բղա վում էր 

տնօ րե նի քար տու ղա րու հին։

– Գա լիս եմ,– ե րկ րորդ հար կից ի պա տաս խան ձայ նեց կոմ-

սո մո լի քար տու ղարն ու, սուր ճի բա ժա կից հեր թա կան ումպն 

ա նե լով, ա վե լաց րեց,– կո ֆես խմեմ, գամ։

– Ռայ կո մից են զան գում,– ա ռա ջին հար կից նո րից լս վեց 

քար տու ղա րու հու ձայ նը։ 

Սուր ճի ում պը լց վեց հան կար ծա կիի ե կած քար տու ղա րի 

շն չա փո ղը։ Վայր դրեց սուր ճի գա վա թը, վեր թռավ տե ղից ու 

հա զա լով, կայ ծա կի ա րա գու թյամբ նետ վեց ա ռա ջին հարկ։ 

Հա ջորդ ա կն թար թին լսա փողն ար դեն ա կան ջին է ր։

*  Թափ-թա զա – բո լո րո վին նոր (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա-
չյա Ա ճա ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2002, հա տոր 2, էջ 91):
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– Այո,– փոր ձե լով շուն չը տե ղը բե րել՝ մի կերպ ար տա բե րեց 

քար տու ղա րը։ 

– Ա լո, Պետ րո սյանն է,– լսա փո ղի մեջ լս վեց ծա նոթ տի րա-

կան ձայ նը։

Շրջ կո մի կազմ բաժ նի հրա հան գիչն է ր։ 

– Լսում եմ, ըն կեր Պետ րո սյան։

– Բյու րոյի վաղ վա նիս տին ներ կա յաց նե լու ես ՀամԼ ԿԵՄ* 

շար քերն ըն դուն վող նե րին։

– Այո, վեց հո գու։

– Յոթ։ Տար վա վերջ է, ի սկ մենք պլա նը դեռ չենք կա տա րել։

– Այո, բայց որ տե ղի՞ց գտ նեմ։ Ը ստ կա նո նադ րու թյան՝ 

ՀամԼ ԿԵՄ ան դամ կա րե լի է ըն դու նել միայն տասն չորս տա րին 

լրա նա լուց հե տո։ Ի սկ մեր դպ րո ցում մնա ցել է միայն վեց ոչ 

կո մե րի տա կան, ո րոնց տա րիքն ար դեն լրա ցել է ։

– Պլան է,– հոգ նած ձայ նեց հրա հան գի չը,– պետք է կա տա-

րել։ Հա կա ռակ դեպ քում հուն վա րին Մոսկ վա չես գնա։ Մո ռա-

ցե՞լ ես, որ ը նտր վել ես պա տա նի մեղ վա պահ նե րի հա մա մի ու-

թե նա կան հա վա քի պատ վի րակ։ 

Քար տու ղարն այդ մա սին, ի նչ խոսք, չէր մո ռա ցել։ Թեև 

նա ծն վել ու մե ծա ցել էր քա ղա քում ու կեն դա նի մե ղու միայն 

մեկ ան գամ էր տե սել, այն էլ, ե րբ բա կում ի րեն խայ թեց, բայց 

«Հայ րե նի քին կա նաչ զգեստ» օ պե րա ցիային ակ տիվ մաս-

նակ ցե լու հա մար ը նտր վել էր պա տա նի մեղ վա պահ նե րի հա-

մա մի ու թե նա կան հա վա քի պատ գա մա վոր։ 

*  Հա մա մի ու թե նա կան լե նի նյան կո մու նիս տա կան ե րի տա սար դա կան մի ու թյու նը՝ 
ԽՄԿԿ ե րի տա սար դա կան թևը, ստեղծ վել է 1918-ի հոկ տեմ բե րի 29-ի ն։ ՀամԼ ԿԵՄ-ի 
դերն ամ րագր ված էր ԽՍՀՄ 1977 թ. Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ հոդ վա ծում։ 
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Ն ման օ պե րա ցիա, ի հար կե, չէր ան ցկաց վել։ Միայն թղ թի 

վրա հաշ վետվու թյուն էին ներ կա յաց րել շրջ կոմ, ո րն էլ այդ 

մա սին զե կու ցել էր քաղ կո մին, սա էլ իր տե ղե կագ րում ՀԼ ԿԵՄ 

կենտ կո մին զե կու ցել էր, որ N 2 դպ րո ցի պա տա նի բնա սեր նե րի 

ա կում բը 17 ծառ ու 23 թուփ է տն կել դպ րո ցին հա րող պու րա կում։ 

Հաշ վետ վու թյու նը ներ կա յաց վել էր նոյեմ բե րին, հի մա ար-

դեն խո րը ձմեռ էր, դեկ տեմ բե րի վեր ջը, և, ի հար կե, ոչ մե կի 

մտ քով չէր ան ցնի ստու գել դրա նում նշ ված աշ խա տանք նե րի 

ի րա կան ար դյուն քը (թեև պու րա կը շրջ կո մի շեն քի դի մաց էր)։ 

Լա վա գույն դեպ քում, շրջ կո մի ու քաղ կո մի պա տաս խա-

նա տու աշ խա տող նե րը դպ րո ցին հա րող պու րա կում տի րող 

վի ճա կի մա սին կա րող էին հի շել միայն ապ րի լին՝ լե նի նյան 

շա բա թօ րյա կի ա ռի թով, բայց մինչև այդ քա նի՜-քա նի՜ հաշ-

վետ վու թյուն ներ կգր վեն ու կմո ռաց վեն։ Եվ, ա մե նա կարևո րը, 

ի նքն ար դեն վե րա դար ձած կլի նի Մոսկ վա կա տա րած ուղևո-

րու թյու նից (ի ՞նչ կարևոր է, թե ի նչ կար գա վի ճա կով)։

 Նա եր բեք չէր ե ղել Մոսկ վա յում և այն քա՜ն շատ էր ու զում 

գնալ, տես նել մայ րա քա ղա քը։ Հա վա քի պատ վի րակ ներն 

ապ րե լու էին «Ռո սիա» հյու րա նո ցում։ Ա սում էին՝ այդ հյու րա-

նո ցի վիթ խա րի պա տու հան նե րը նա յում են ու ղիղ Կրեմ լին...

 Քար տու ղարն այս ա մե նը չէր մո ռա ցել։ Ա վե լին, նա շատ 

լավ գի տեր, որ պլա նը չկա տա րե լու դեպ քում Մոսկ վայի մա-

սին պետք է մե կընդ միշտ մո ռա նա։

– Բայց...,– ու զում էր ա ռար կել, սա կայն լռեց, ա պա խո սա-

փո ղի մեջ բարձ րա ձայն ար տա բե րեց,– լավ։

– Վա ղը, ժա մը 2-ի ն։ Յոթ հո գի,– խոս քը եզ րա փա կեց հրա-

հան գիչն ու խո սա փո ղը դրեց։
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– Է լի՞ ժո ղով,– մի տե սակ կա րեկ ցան քով հարց րեց տնօ րե նի 

քար տու ղա րու հին՝ Գա րու նի կը, ո րն ամ բողջ խո սակ ցու թյան 

ըն թաց քում իր ձե ռա գոր ծով էր զբաղ ված։

– Ե րա նի չէ՞ր,– ափ սո սան քով ար տա բե րեց քար տու ղարն ու 

հան կարծ բռնկ վե լով ա վե լաց րեց,– կյանք ներս կե րան է լի, որ-

տե ղի՞ց մարդ բե րենք։ Ծնե՞նք։

– Էհ, քո գործն էլ մի գործ չի,– եզ րա կաց րեց Գա րու նիկն ու 

վերց րեց խո սա փո ղը։

– Հա, Ար փեն ջան, ես էլ քեզ էի զան գում,– Գա րու նիկն իր 

տա րեր քի մեջ է ր։ Ա ռա ջի կա մեկ ժամ վա ըն թաց քում նրան խո-

սա փո ղից կտ րել այլևս հնա րա վոր չէր։ Գա րու նի կի ըն կե րու-

հին՝ Ար փե նի կը, նոր էր վե րա դար ձել Մոսկ վայից ու ծաղ կա վոր 

է պոն ժից* ատ րեզ ներ էր բե րել վա ճառ քի նպա տա կով...

 Բայց կոմ սո մո լի քար տու ղա րին Գա րու նիկն այլևս չէր հե-

տաքրք րում։ Նրան միայն մի միտք էր տան ջում՝ որ տե ղի՞ց 

գտ նել ևս մեկ հո գու՝ կոմ սո մոլ ըն դու նե լու հա մար։

 Դուրս ե կավ տնօ րե նի ըն դու նա րա նից ու մտազ բաղ քայ-

լերն ուղ ղեց դե պի «կոմ սո մո լի սե նյա կը»։ Ա վագ ջո կա տա վա-

րը սե նյա կում շպար վում է ր։ 

– Ի ՞նչ կար,– մա նի կյու րի սր վա կը թա փա հա րե լով (նա մա նի-

կյու րին ա ցե տոն էր խառ նել)՝ հարց րեց ջո կա տա վա րը։

– Պետ րո սյանն է ր։ Վաղ վա բյու րոյի հա մար յոթ հո գի էր ու-

զում,– ե ղավ քար տու ղա րի պա տաս խա նը։

– Խե լա գա՞ր է,– ծղր տաց Գո հար Բար սա մյա նը։ Վեց հո գի 

հա զիվ հայ թայ թե ցինք, մե կին որ տե ղի՞ց բե րենք։ Ի նչ քան 

*  Է պոնժ – գործ ված քի տե սակ։ Ան վա նումն ա ռա ջա ցել է ֆրան սե րեն eponge բա-
ռից, ո րը նշա նա կում է սպունգ։ Խո նա վու թյուն չի ներ քա շում և շատ ա րագ չո րա նում 
է։ Է պոն ժից կա րում են նաև կա նանց հա գուստ։
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խու ժան ու ան բան, լանգ* ու լավազ** կար, լց րե ցինք կոմ սո մոլ, 

էլ որ տե ղի՞ց ճա րենք։ Ի րենց հա մար հեշտ է կա բի նե տից կար-

գադ րե լը։ Թող գան, տես նեմ՝ մի օր էս տեղ կաշ խա տե՞ն։

 Մի պահ շունչ քա շեց, ա պա եզ րա հան գեց.

– Ոչ մի յոթ հո գի։ Վեց հո գի և վերջ։

– Բա պլա՞ նը։

– Ի րենց է պետք, թող ի րենք էլ կա տա րեն,– ա ռար կու թյուն 

չհան դուր ժող տո նով կտ րուկ հայ տա րա րեց ջո կա տա վա րը։

– Ի սկ Ձեզ պար տիա չեն ըն դու նի,– ժպտա լով շշն ջաց քար-

տու ղա րը։

 Պար տիայի շար քերն ըն դուն վե լը ջո կա տա վա րի բաղ ձա լի 

ե րա զանքն է ր։ Նա սո վո րում էր պե տա կան հա մալ սա րա նի 

բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տում, բայց գի տեր, որ բա նա սե-

րի ա ռա վե լա գույն աշ խա տա վար ձը 120 ռուբ լուց չի ան ցնում, 

ո րը չէր բա վա րա րի կոս մե տի կայի տար րա կան պա րա գա ներ 

գնե լուն (էլ չենք խո սում «Ձին դարս» կամ «Մա ժի նուար» օ ծա-

նե լիք նե րի ու ծաղ կա վոր է պոն ժի մա սին)։ 

Կուր սային ա ռա ջին ի սկ պրակ տի կայից հե տո նա հաս կա-

ցել էր, որ իր նյար դե րը ստեղծ ված չեն դպ րո ցա հա սակ ե րե-

խա նե րին հայոց լե զու դա սա վան դե լու հա մար։ Ի սկ ա՜յ, շրջ կո-

մի հրա հանգ չի աշ խա տանքն ի րեն շատ կսա զեր։ 

Օ րի նակ՝ իր հա րա զատ մո րաք րոջ ա մուս նու քե ռու տղան՝ 

Ա զա տը, Լե նի նյան շրջ կո մում հրա հան գիչ է աշ խա տում։ Բա վա-

կան էր, որ զան գա հա րի որևէ գաստ րո նոմ (ե թե, ի հար կե, գաստ-

*  Լանգ – կաղ (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի ան-
վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2002, հա տոր 2, էջ 200):

**  Լա վազ – խիստ նի հար (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա-
ռյա նի ան վան լեզ վի ի նս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2002, հա տոր 2, էջ 204, 198):
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րո նոմն այդ շրջա նում է գտն վում) և վա րի չին հարց նի, ա սենք.

– Այս ա միս քա նի՞ կի լոգ րամ սուրճ եք ստա ցել։

 Վա րի չը սի րով կպա տաս խա նի.

– 50։

– Ի սկ ժող վե րահս կո ղու թյու նը ստու գե՞լ է ել քագ րու մը։

– Դեռ ոչ,– կպա տաս խա նի խա նու թի վա րիչն ու ան հա պաղ 

կհարց նի,– Դուք մինչև քա նի՞սն եք տե ղում լի նե լու։

– Ի նչ պես միշտ, մինչև ժա մը 6-ը։ Ի սկ ի ՞նչ կա։

– Ո չինչ,– կպա տաս խա նի խա նու թի վա րիչն ու կա վե լաց նի,–  

ե թե թույլ կտաք, մի փոք րիկ հար ցով ու զում եմ դի մել Ձեզ։

– Ի ՞նչ հարց։

– Մեր խա նու թի կուս բյու րոյի ո րո շու մը...

– Հա մե ցեք։

 Մի ժամ ան ց նույն խա նու թի վա րի չի վա րոր դը քաշ վե լով 

կծե ծի հրա հանգ չի ա ռանձ նա սե նյա կի դու ռը։

– Մտե՛ք,– կհ րա հան գի հրա հան գի չը։

 Վա րոր դը վախ վո րած ներս կմտ նի, մի փա թեթ կդ նի սե ղա-

նին, կհայտ նի իր ով լի նե լը, կա սի, որ փա թե թը խա նու թի վա-

րի չից է ու կհե ռա նա։ Հրա հան գի չը կբա ցի փա թեթն ու կտես-

նի մեկ կի լոգ րամ սուրճ՝ խնամ քով փա թե թա վոր ված։ 

Եվ, քա նի որ շրջա նի տա րած քում կան բազ մա թիվ ու բազ-

մա պի սի խա նութ ներ, հրա հան գի չը եր բեք փող ու ժա մա նակ 

չի ծախ սի այս կամ այն ապ րան քը ձեռք բե րե լու հա մար և, 

ի հար կե, հերթ չի կանգ նի։

 Բայց հրա հան գիչ դառ նա լու հա մար պետք էր պար տիա-

կան լի նել, ի սկ բարձ րա գույն կր թու թյամբ պար տիայի շար-

քերն ըն դուն վելն ա նա սե լի դժվար է ր։ 
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Ա հա թե ին չու եր կու տա րի ա ռաջ Գո հար Բար սա մյա նը 

հա մալ սա րա նի ցե րե կային ու սուց մամբ բա ժան մուն քից տե-

ղա փոխ վեց ե րե կո յան և ոչ ա ռանց հա րա զատ մո րաք րոջ 

ա մուս նու քե ռու տղա Ա զա տի միջ նոր դու թյան աշ խա տան քի 

ան ցավ N 2 դպ րո ցում, որ պես ա վագ ջո կա տա վար...

– Ճիշտ ես,– խոր հո գոց հա նեց ջո կա տա վա րը, մա նի կյու րի 

սր վա կը փա կեց, մի կողմ դրեց ու ան ցավ շրթ ներ կին։

– Հի մա ի ՞նչ ե նք ա նե լու,– վերց նե լով սուր ճի կի սատ թո ղած 

բա ժա կը՝ հարց րեց քար տու ղարն ու սե նյա կի բաց դռ նից 

հան կարծ նկա տեց ու սուց չա նո ցի դռան ա ռջև կանգ նած 8-րդ 

«բ» դա սա րա նի ա շա կերտ Կա րեն Սե րո բյա նին։ Վեր թռավ 

տե ղից, մո տե ցավ դռանն ու կան չեց.

– Կա րե՛ն, հա պա մի էս տեղ ա րի։

 Րո պե ներ ան ց քար տու ղարն ար դեն նս տած էր իր գրա սե-

ղա նի ա ռջև, ի սկ Կա րե նը գլխա հակ կանգ նած էր դռան մոտ։

– Ին չի՞ ես կանգ նել ու սուց չա նո ցի դռան տակ,– տի րա բար 

հարց րեց քար տու ղա րը։

– Ըն կեր Խա ռա տյա նին եմ սպա սում։ Ա սեց, որ սպա սեմ, ու 

գնաց։

– Հարցդ դրել են դպ րո ցից հե ռաց ման։ Չե՛ս էլ ա մա չում։ Էդ-

քան կբա ցա կայե՞ն, որ դու ես բա ցա կայել։

– Սի րու հի նե րիդ հետևի՞ց էիր քարշ գա լիս,– խայ թող քմ ծի ծա-

ղով եղ կեց ջո կա տա վա րը՝ շրթ ներ կից սա հուն ան ցում կա տա-

րե լով աչ քի մա տի տին,– թե՞ ի րե՛նք քեզ հան գիստ չէին տա լիս։

 Կար ճա հա սակ, նի հար, մեծ, կար միր ա կանջ նե րով այդ 

տղան, ո րին բնու թյու նը չէր օժ տել հա ճե լի ար տա քի նով կամ 

բա ցա ռիկ խել քով, սո վոր էր նման վի րա վո րանք նե րի։ Այդ-

պես էր և՛ տա նը, և՛ դպ րո ցում, և՛ բա կում։ 
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Նա «դժվար դաս տիա րակ վող» ա շա կերտ նե րից էր, ո րոնց 

մա սին ամ փո փագ րե րում ո չինչ չէր աս վում։ Դպ րո ցում նրան 

ոչ ոք պա հել չէր պատ րաստ վում, քա նի որ նա, բա վա կան չէ, 

իր ա ռա ջա դի մու թյամբ գցում էր դպ րո ցի ցու ցա նիշ նե րը, դեռ 

մի բան էլ քայ լող «չե-պե»* էր դպ րո ցի տնօ րե նի հա մար։ 

Ն րանց ան վան դի մաց բաց դա սե րին «բա ցա կա» էին գրում՝ 

նա խօ րոք զգու շաց նե լով, որ այդ օ րը դա սի չգան, և ան համ-

բեր սպա սում էին, թե ե րբ պետք է ա վար տեն 8-րդ դա սա րա-

նը, որ ու ղար կեն մի որևէ ֆե զե ու պրծ նեն նրան ցից, ո րով-

հետև պար տու սը** թույլ չէր տա լիս հե ռաց նել դպ րո ցից։ 

Եվ ը նդ հան րա պես դպ րո ցից ա շա կերտ հե ռաց նե լու հա մար 

տնօ րե նին կա րող էին խիստ նկա տո ղու թյուն հայ տա րա րել՝ 

կցե լով կու սակ ցա կա նի ան ձնա կան գոր ծին։ 

Ի հար կե, ո ՛չ դպ րո ցի տնօ րե նը, ո ՛չ էլ դաս ղե կը չգի տեին 

(ա վե լի ճիշտ, չէին ու զում ի մա նալ), որ հինգ տա րի ա ռաջ 

Կա րե նի հայ րը, որ շի նա րա րու թյու նում բան վոր էր, զոհ վել էր 

աշ խա տան քային եր րորդ հեր թա փո խի ժա մա նակ, ե րբ հեր-

թա կան հար վա ծային կա ռույցն ան հրա ժեշտ էր ա մեն գնով 

հանձ նել կու սակ ցու թյան կենտ կո մի հեր թա կան պլե նու մի 

պատ վին, ի սկ մայ րը ստիպ ված էր զօր ու գի շեր աշ խա տել 

որ բա ցած վեց ե րե խա նե րին մի կերպ կե րակ րե լու հա մար։

Ն ման հար ցե րը չէին ա ռնչ վում ա ճող սերն դի գա ղա փա րա-

կան դաս տիա րա կու թյան ծրագ րի և նոր մար դու բա րո յա կան 

կո դեք սի հիմ նադ րույթ նե րին, ո րոնց կեն սա գոր ծու մը դպ րո ցի 

սր բա զան պարտքն էր...

*  ЧП (ռու սե րեն՝ чрезвычайное происшествие) – ար տա կարգ պա տա հար:

**  Պար տուս – պար տա դիր ու սու ցում (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի 
հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, 
Երևան, 1976, էջ 1209):
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– Քա նի՞ տա րե կան ես,– ա վե լի հե տաքր քիր հարց չգտ նե լով՝ 

Կա րե նին դի մեց քար տու ղա րը։

– Տասն չորս,– հնչեց վախ վո րած պա տաս խա նը։

 Կայ ծա կի ճայ թյու նը պարզ ե րկն քում երևի նման ազ դե ցու-

թյուն չէր ու նե նա քար տու ղա րի վրա, ի նչ պես այդ պա տաս-

խա նը։ Նա մի պահ լռեց՝ ա սես կորց նե լով խո սե լու ու նա-

կու թյու նը։ Հրճ վան քից փայ լող աչ քե րով նայեց զար մա ցած 

ջո կա տա վա րին, ա պա՝ Կա րե նին և, վերգտ նե լով խո սե լու 

ու նա կու թյու նը, հարց րեց.

– Կո մե րի տա կա՞ն ե ս։

– Այո,– չու զե լով պա տաս խա նեց Կա րե նը։

– Ո րո՞նք են դե մոկ րա տա կան ցենտ րա լիզ մի դրույթ նե րը,– 

միան գա մից վրա բե րեց քար տու ղարն ու, հա մոզ ված լի նե լով, 

որ պա տաս խան չի հնչե լու, շա րու նա կեց,– ո ՞վ կա րող է լի նել 

կո մե րի տա կան, ի ՞նչ շքան շան նե րով ու ե ՞րբ է պարգևատր վել 

կո մե րիտ մի ու թյու նը։

 Մի պահ շունչ քա շեց ու շա րու նա կեց. 

– Ո ՞ւր է կրծ քան շանդ։

 Կա րե նը լուռ է ր։

– Ե ՞րբ ես ըն դուն վել կո մե րիտ մի ու թյան շար քե րը,– նո րից 

հարց ուղ ղեց քար տու ղա րը։

– Սեպ տեմ բե րին։

– Դու ի ՞նչ կո մե րի տա կան ե ս։ Նույ նիսկ դե մոկ րա տա կան 

ցենտ րա լիզ մի դրույթ նե րը չգի տես։ Ա ՛ռ, վերց րու։ 

Ու Կա րե նին մեկ նեց կոմ սո մո լի կա նո նադ րու թյու նը։ 

– 1-ին, 11-րդ, 25-րդ կե տերն ան գիր կա նես։ Բո լոր դա սերդ 

մի կողմ կդ նես ու կսո վո րես կա նո նադ րու թյու նը։ Վաղն ըն-

դուն վե լու ես կո մե րիտ մի ու թյան շար քե րը։
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– Բայց,– կա կա զեց Կա րենն ու զար ման քից ապ շած հա-

յացքն ուղ ղեց ջո կա տա վա րին, ո րն ի նքն էլ ապ շած էր ու զար-

ման քից նույ նիսկ մի կողմ էր դրել աչ քի մա տի տը։

– Բայց... ես... ար դեն... կոմ... ե րի տա կան եմ,– փոր ձեց 

ա ռար կել Կա րե նը։

– Կհե ռաց նենք,– ա ռար կու թյուն չհան դուր ժող տո նով վրա 

բե րեց քար տու ղա րը,– ե րե սուն վեց ժամ ան հար գե լի բա ցա-

կա յու թյան հա մար։

 Կա րե նը լռեց՝ կար ծես հա մա կերպ վե լով ճա կա տագ րին։ 

Նա լավ գի տեր, որ ան հար գե լի բա ցա կա յու թյուն նե րը, ցածր 

ա ռա ջա դի մու թյունն ու ան բա վա րար վար քը գու ցե մի կերպ 

կներ վեն, բայց կո մե րիտ մի ու թյու նից հե ռաց վե լու դեպ քում ին-

քը մե խա նի կո րեն կհե ռաց վի դպ րո ցից։

– Գնա,– կար գադ րեց քար տու ղա րը,– վա ղը, ժա մը 2-ին, 

կլի նես էս տեղ։

– Դու խե լա գար ես,– պայ թեց ջո կա տա վա րը, ե րբ ի նքն ու 

քար տու ղա րը մե նակ մնա ցին սե նյա կում,– էս ի ՞նչ ա րե ցիր։

– Բա ի ՞նչ ա նեմ, պլան են ու զում։ Հո չե՞մ ծնե լու։ 

Ա վագ ջո կա տա վա րի կաս կա ծը դրա նով չփա րատ վեց։ Չկա-

րո ղա նա լով մինչև վերջ ը մբռ նել քար տու ղա րի «մտ քի թռիչ քը», 

բայց և ան կա րող լի նե լով որևէ հո դա բաշխ միտք ար տա հայ տել՝ 

ջո կա տա վա րը վախ վո րած ար տա բե րեց. 

– Բա հե տո՞...

– Ի ՞նչ հե տո,– ժպտա լով պա տաս խա նեց քար տու ղա րը,– 

հի մա նրան նո րից կըն դու նենք կոմ սո մոլ։ Շրջ կո մում նրա 

ա նու նով դար ձյալ քարտ կլ րաց նեն։ Մի քա նի օ րից քար տե րի 

հաշ վառ ման ժա մա նակն է, ի սկ հաշ վա ռու մը մենք ե նք ա նում։ 

Հենց այդ ժա մա նակ էլ ե րկ րորդ քար տը կհա նենք ը նդ հա նուր 
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քար տա րա նից։ Ի սկ ե րկ րորդ տոմ սը Կա րե նի ձեռ քից կվերց-

նենք հենց ստա նա լու օ րն ու կոչն չաց նենք։ Այս տա րի Կա րե նը 

կտե ղա փոխ վի ֆե զե և...

– Ա՜յ, խելք եմ ա սել, հա՜,– հիա ցած բա ցա կան չեց ջո կա տա-

վա րը,– ապ րե՛ս։

***
 Խոս քը դեռ չէր ա վար տել, ե րբ շն չակ տուր սե նյակ մտավ 

(ա վե լի ճիշտ, ի րեն ներս գցեց) դպ րո ցի կազ մա կեր պիչ Սո-

նա Խա ռա տյա նը։ Նա ե կել էր ու սուց չա նոց, բայց Կա րե նին 

տե ղում չէր գտել։ Հե տո, ե րբ Կա րե նը մո տե ցել էր, նրան մի 

լավ շշպ ռել էր իր հրա հան գը չկա տա րե լու հա մար։ Կա րենն էլ 

պատ մել էր իր գլխին ե կա ծը։ Ու հի մա կազ մա կեր պի չը ե կել 

էր հա շիվ պա հան ջե լու։ 

Ըն կեր Խա ռա տյա նը չա փա զանց կար ճա հա սակ է ր։ Իր այս 

«ա րա տը» մեղ մե լու նպա տա կով նա միշտ բարձ րակ րունկ 

կո շիկ ներ էր հագ նում։ Ու, քա նի որ չա փա զանց նի հար էր, 

բարձ րակ րունկ նե րով քայ լե լիս (հատ կա պես ա րագ քայ լե լիս, 

ին չը նա շատ էր սի րում) մի տե սակ ե րե րում էր, ու թվում էր, 

թե ուր որ է կընկ նի։

– Էս խելք ներդ հա ցի հե՞տ եք կե րել, թե՞ մեզ ձեռ եք առ նում,– 

դեռ բաց դռա նը չհա սած՝ պայ թեց կազ մա կեր պի չը,– էս ի ՞նչ 

նոր օյին բա զու թյուն եք բստ րել։ Ո ՞վ է տե սել կոմ սո մո լին նո-

րից կոմ սո մոլ ըն դու նեն։ 

Ջո կա տա վար Գո հա րը, ո րն ար դեն ա վար տել էր շպար վե լը, 

նս տած տե ղը մի լավ ձգ վեց ու հո րան ջե լով ար տա բե րեց.

– Սո նա ջան, պլան ա, պի տի տանք։ Ու րիշ ճար չու նենք։ Դու 

ու րիշ ճար գի տես՝ ա սա։
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 Սո նա Խա ռա տյանն ան դրդ վե լի է ր։

– Չէ, դուք, իս կա պես, ցն դել ե ք։ Դու գո նե քո ա սա ծի ի մաս-

տը հաս կա նո՞ւմ ե ս։ Դու հետևանք նե րի մա սին մտա ծե՞լ ես,– 

բե րա նից թուք բաց թող նե լով՝ գոռ գո ռում էր կազ մա կեր պի չը։

– Հետևանք նե րի մա սին լավ ա սե ցիր։ Գի տես չէ՞, որ քո դեպ-

քում պլան չկա տա րե լու հետևան քը կլի նի պրե միայից* զրկ վե-

լը,– հան գիստ վրա բե րեց ջո կա տա վա րը։

 Կազ մա կեր պիչ Խա ռա տյա նը շատ լավ հաս կա նում էր, որ 

պլա նը չկա տա րե լու դեպ քում ին քը պարգևատ րում չէր ստա-

նա։ Ի սկ դա «ճա կա տագ րա կան հար ված» կլի ներ նրա հա-

մար, ո րով հետև նա դեռ ան ցած շա բաթ Պլա նի գլխի ար տե-

լում «գա ռոշ կե քով» շի ֆո նից** շրջազ գեստ էր պատ վի րել, ո րի 

հա մար պետք է վճա րեր, հենց պարգևատ րում ստա նար։ 

Գա ռոշ կե քով շի ֆո նը կորց նե լու հե ռան կա րը Սո նա Խա ռա տ- 

յա նին ստի պեց սթափ գնա հա տել ստեղծ ված ի րա վի ճակն ու 

ըն դու նել դրա նից բխող «ճիշտ» ո րո շում։ 

Շր թունք նե րը հա վա քեց, հոն քե րի տա կից խո ժոռ նայեց 

քար տու ղա րին, «Հա մա տիպն ես, հա՜» բա ցա կան չեց ու, 

բարձ րակ րունկ նե րով պար կե տին կտկ տաց նե լով, ե րե րուն 

քայ լերն ուղ ղեց դե պի ու սուց չա նոց։ 

*  Ռու սե րեն премия բառն է, նշա նա կում է պարգևավ ճար, դրա մա կան պարգև (տե՛ս 
Ա րա րատ Սա հա կի Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա-
րակ չու թյուն, Երևան, 1977, էջ 887)։

**  Շի ֆոն (ֆ րան սե րեն chiffon (լա թի կտոր) բա ռից) – թեթև, թա փան ցիկ գործ-
վածք։ 1900-ա կան նե րից լայ նո րեն տա րած ված էր ցա րա կան Ռու սաս տա նում, 
ա պա՝ ԽՍՀՄ-ում։ Շի ֆո նից կա րում էին կնոջ շրջազ գեստ, վեր նա շա պիկ, շարֆ, 
թիկ նոց։
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***
...Հա ջորդ օ րն ա ռա վո տյան Կա րեն Սե րո բյա նը, ո րը, ի հար կե, 

կորց րել էր ՀամԼ ԿԵՄ կա նո նադ րու թյունն ու դրա բո վան դա-

կու թյան մա սին գա ղա փար ան գամ չու ներ, դպ րո ցի կոմ սո մո-

լի քար տու ղա րի թե լադ րան քով կլ րաց նի դի մու մի ձևա թեր թը. 

«Գի տակ ցե լով կո մե րիտ մի ու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը 

կո մու նիզ մի կա ռուց ման գոր ծում՝ խնդ րում եմ ի նձ ըն դու նել 

ՀամԼ ԿԵՄ շար քե րը»։

 Հե տո, ժա մը 2-ին, կկա յա նա շրջ կո մի բյու րոյի նիս տը։ Շըրջ-

կո մի 1-ին քար տու ղա րը ժպտա լով կհարց նի. «Բա ա սում էիր՝ 

յոթ հո գի չու նե՜մ»...

 Հե տո կհնչեն 1-ին քար տու ղա րի գո վես տի խոս քե րը, և դըպ-

րո ցի կոմ սո մո լի քար տու ղա րը դուրս կգա շրջ կո մից՝ կաս կած 

ան գամ չու նե նա լով, որ հուն վա րին մեկ նե լու է Մոսկ վա։ 

Հե տո կգա մայի սը։ Կա րե նը կա վար տի 8-րդ դա սա րա նը։ 

Նրան բո լոր ա ռար կա նե րից «ե րեք ներ» կն շա նա կեն ու կս տի-

պեն դի մում գրել հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «Գի տակ ցե լով 

աշ խա տան քի դերն ու նշա նա կու թյու նը կո մու նիզմ կա ռու-

ցող ան հա տի ձևա վոր ման գոր ծում՝ խնդ րում եմ թույ լատ րել 

ու սումս շա րու նա կել այ սինչ պրոֆ տե խու սում նա րա նում»։

 Դի մու մը կկ ցեն Կա րե նի ան ձնա կան գոր ծին, նրան դուրս 

կգ րեն կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյան ցու ցակ նե րից «այլ 

կազ մա կեր պու թյուն տե ղա փոխ վե լու կա պակ ցու թյամբ» ու 

նրա մա սին կմո ռա նան։

 Բայց այս ա մե նը կլի նի հե տո։ Ի սկ հի մա քար տու ղարն իր 

պա յու սա կը հա վա քեց, հրա ժեշտ տվեց ջո կա տա վա րին ու 

պարտ քը կա տա րա ծի պես ու րախ-ու րախ շտա պեց տուն։
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***
 Մայրն ար դեն տանն է ր։ Ճաշ էր տա քաց նում։ Տես նե լով որ-

դուն չա փա զանց բարձր տրա մադ րու թյամբ՝ հարց րեց.

– Ի ՞նչ է պա տա հել, ին չո՞ւ ես էդ քան ու րախ։ 

Որ դին ու րախ-ու րախ պատ մեց օր վա ան ցու դարձն ու, հա-

յացքն ուղ ղե լով մո րը, ու րախ հարց րեց.

– Լավ եմ մտա ծել, չէ՞։

 Տի կին Ռի ման մի պահ վա րա նեց։ Չգի տեր ի նչ պա տաս խա-

նել որ դուն։ 

Որ պես ման կա վարժ չէր կա րող հա վա նու թյուն տալ որ-

դու ա րար քին։ Որ պես մայր շատ լավ հաս կա նում էր, որ, ե թե 

որ դուն բա ցատ րի ա րար քի սխալ լի նելն ու հոր դո րի հե տա-

գա յում նման բան չա նել, որ դուն կդա տա պար տի թշ վառ գո-

յատև ման։

 Սո վե տի չգր ված օ րենքն է ր. «Ու զում ես ապ րել՝ կա րո ղա ցիր 

պլս տալ»։ 

Նա լավ գի տեր սո վետ նե րի ե րկ րի հա կա սու թյուն նե րը, 

ո րոնք վա ղուց ծաղ րի ա ռար կա էին դար ձել։ Մի ե րկ րի, ո րում 

ա մեն ի նչ ո րո շում էր «զանգ վա ծը»։ Որ տեղ ան հա տը ո չինչ 

էր, զանգ վա ծը՝ ա մեն ի նչ։ Բո լոր ո րո շում նե րը կա յաց վում 

էին՝ զանգ վա ծա բար ձեռք բարձ րաց նե լով։ Յու րա քան չյուրն 

ա ռան ձին դեմ էր, բայց բո լո րը միա սին միշտ կողմ էին։ Ու 

ա մեն ո րոշ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն էր կրում 

հենց նույն զանգ վա ծը, այ սինքն՝ ոչ ո ք։ 

Զար գա ցած սո ցիա լիզ մի յոթ հիմ նա կան հա կա սու թյուն-

նե րի մա սին հայտ նի ա նեկ դոտ կար. «Երկ րում ոչ ոք չէր աշ-

խա տում, բայց գոր ծազր կու թյուն չկար։ Ոչ ոք չէր աշ խա տում, 
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բայց բո լո րը պլա նը կա տա րում էին։ Պլա նը կա տա րում էին, 

բայց խա նութ նե րում ո չինչ չկար։ Խա նութ նե րը դատարկ էին, 

բայց բո լո րի սե ղան նե րը լիքն էին տա րա տե սակ մթերք նե րով։ 

Սե ղան նե րը լիքն էին, բայց բո լո րը դժ գոհ էին։ Դժ գոհ էին, 

բայց միա ձայն «կողմ» էին քվե ար կում»։

 Ներ սից ծա նոթ լի նե լով խորհր դային նո մենկ լա տու րային՝ 

նա շատ լավ գի տեր, որ Սո վե տում խոսքն ու գոր ծը եր բեք չեն 

հա մընկ նում։ Ամ բի ոն նե րից, հե ռուս տաե թե րից հնչում ու թեր-

թե րում գր վում էին բա ներ, որ ոչ մի ա ղերս չու նեին ա ռօ րյա 

ի րա կա նու թյան հետ։ 

Բո լո րը դրա մա սին գի տեին։ Մի տե սակ սո վո րա կան, ա ռօ ր- 

յա երևույթ է ր։ Այդ պայ ման նե րում սե րունդ ներ էին մե ծա ցել 

ու կրթ վել։ Դա մտած էր մարդ կանց գի տակ ցու թյան ու կեն-

ցա ղի մեջ, որ պես չգր ված օ րենք, որ պես կյան քի չա փա նիշ։

 Հա կա ռակ վել ի րե րի այս վի ճա կին և «ապ րել ա զատ գրա-

ֆի կով» կն շա նա կեր ժա մե րով հերթ կանգ նել 200 գրամ բժըշ-

կա կան եր շի կի հա մար, ո րը վեր ջա նում էր, ե րբ քո հերթն էր 

հաս նում։ Կն շա նա կեր ամ բողջ կյան քում մի կերպ ծայ րը ծայ-

րին հասց նել, ապ րել աշ խա տա վար ձից աշ խա տա վարձ, ի սկ 

ա պխ տած եր շի կի ու տա վա րի թարմ մսի մա սին միայն ե րա զել։ 

Բ նա կա րա նի, ավ տո մե քե նայի ու կյան քի մնա ցած բա րիք-

նե րի մա սին, ի հար կե, ե րա զելն ան գամ ա նի մաստ էր...

 Հար մար վել կն շա նա կեր գոր ծար քի գնալ սե փա կան խղ ճի 

հետ։

 Հաս կա նում էր, որ իր պա տաս խա նից, հնա րա վոր է, կախ-

ված էին որ դու հե տա գա կյանքն ու ճա կա տա գի րը։ Մտա ծեց 

ու դան դաղ ար տա բե րեց.
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– Դու կա րող ես ա նել ա մեն ի նչ։ Եր բեմն կյանքն ին քը 

կպար տադ րի քո քայ լե րը տվյալ ի րա վի ճա կում։ Միայն թե 

միշտ պի տի հի շես, որ միշտ էլ այ լընտ րանք կա։ 

Մի պահ լռեց, ա պա շա րու նա կեց.

– Սկզ բունք պի տի որ դեգ րես. ա մե նա կարևո րը, որ քո քայ լե-

րի հետևան քով որևէ մե կին վնաս չհասց նես, որ ոչ մե կը չտու-

ժի քո ա րար քից։ Ե րկ րորդ՝ կա րեկ ցան քը, դի մա ցի նի նկատ-

մամբ հար գան քը պի տի լի նեն քո քայ լի հիմ քում։ Կարևոր է 

նաև չդա վա ճա նել կո լեկ տի վին։ Չա րու թյու նը չա րու թյուն է 

ծնում, ան տար բե րու թյու նը՝ ան տար բե րու թյուն։

 Խո րը շունչ քա շեց, ու, կար ծես մտ քե րը դժվա րու թյամբ հա-

վա քե լով, ա վե լաց րեց. 

– Վար քագ ծի ձևա վոր ված, բայց չգր ված կո դեք սի սահ-

ման նե րում էլ մար դը պի տի մարդ մնա, կա րեկ ցի դի մա ցի-

նին, ան տար բեր չլի նի նրա խն դիր նե րի հան դեպ։ Եր բեմն 

գայ թակ ղու թյու նը մեծ կլի նի։ Պի տի կա րո ղա նաս դի մա կայել 

դրան և մարդ մնալ։ Մնալ կա րեկ ցող ու չդառ նալ դի մա ցի նի 

ցա վի հան դեպ ան տար բեր։ Է գոիզ մը մարդ կային ա րատ նե-

րից ա մե նա կոր ծա նա րարն է...

1984 թվա կա նի դեկ տեմ բերն էր...



Գ ԼՈՒԽ 9

Ցարի կազարմեքն ու վարպետ Աբգարի 
չարագույժ կանխատեսումը
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Գ նաց քը դան դա ղեց րեց ըն թաց քը։ Պա տու հա նից քանդ ված 

ու լք ված շի նու թյուն ներ երևա ցին։ Ա ռա ջին ու միակ նման տե-

սա րանն ամ բողջ ճա նա պար հին։ 

– Ո նց որ Ստա լինգ րա դը 43 թվին,– ծի ծա ղե լով նկա տեց 

Ա շո տը։

– Հի շում ես, չէ՞, էն տեղ էիր ռմ բա կո ծու թյան ժա մա նակ,– 

խայ թեց քույ րը։ 

– Չէ,– նո րից ծի ծա ղեց եղ բայ րը,– «Ս տա լինգ րադ» սե րիալն 

եմ նայել։

– Ստա լինգ րա դը չգի տեմ, բայց Լե նի նա կա նին շատ ա նման,– 

կի սա քանդ շեն քեր, որ հե սա-հե սա կփլ վեն,– մի տե սակ սար-

սա փով նկա տեց մայրն ու դա ռը հո գո ցով ա վե լաց րեց,– ան տեր 

մնար ե րկ րա շար ժը, քա նի մար դու գլուխ կե րավ...

 Մարմ նով կար ծես սար սուռ ան ցավ։ Փլա տակ նե րի նման-

վող այդ շի նու թյուն նե րը նրան հի շեց րին Սպի տա կի ա վե րիչ 

ե րկ րա շար ժը...

...1988 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 7-ի կոր ծա նա րար ե րկ րա-

շար ժի հետևան քով կես րո պե ում ա վեր վեց Հա յաս տա նի 

հյու սի սային գրե թե ամ բողջ հատ վա ծը, որ տեղ ապ րում էր 

մեկ մի լի ոն մարդ։ Լի ո վին ա վեր վե ցին Սպի տակ քա ղաքն ու 

58 գյուղ, մա սամբ՝ Լե նի նա կան, Կի րո վա կան, Ստե փա նա վան 
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քա ղաք ներն ու ա վե լի քան 300 բնա կա վայր։ Ե րկ րա շար ժին 

զոհ գնաց 25 հա զար մարդ, վի րա վոր վեց 31 հա զա րը։ Ա վե լի 

քան կես մի լի ոն մարդ մնաց ա նօթևան...

– Ի ՞նչ։ Ե րկ րա շա՞րժ։ Ի ՞նչ ե րկ րա շարժ,– շշու կով դե պի տի կին 

Գրե զել դան շրջ վեց տի կին Ռի ման։ Ձայնն ի ջեց րել էր, որ հու ղար-

կա վո րու թյան կարգ կա տա րող քա հա նային հան կարծ չընդ մի ջի։

 Տի կին Գրե զել դան մի ջա հա սակ, ա լե խառն մա զե րով ու հա-

մակ րե լի ար տա քի նով մի ջին տա րի քի կին է ր։ Բա րե կիրթ ու 

վե րին աս տի ճա նի օ րի նա պահ։ Մաս նա գի տու թյամբ հա մա ճա-

րա կա բան է ր։ Բազ մա թիվ պա տաս խա նա տու պոս տեր էր զբա-

ղեց րել սա նէ պիդ ծա ռա յու թյան հա մա կար գում։ 

Այս ծա ռա յու թյու նը Սո վե տի ժա մա նակ հան րային սնն դի ու 

ա ռող ջա պա հու թյան օբյեկտ նե րի ա հն ու սար սափն է ր։ Ճա շա-

րան նե րի վա րիչ նե րի ու հի վան դա նոց նե րի գլխա վոր բժիշկ նե րի 

հա մար, օ րի նակ, սա նէ պիդ կա յա նի բժիշ կը գյուր զա օ ձից ա վե լի 

սար սա փե լի է ր։ 

Հենց այս հան գա ման քից էլ օ գտ վե լով՝ սա նէ պիդ կա յան նե-

րի աշ խա տա կից նե րը, հի շյալ կա տե գո րիայի պաշ տո նյա նե րին 

ա հա բե կե լով, կա րո ղա նում էին նրանց հաշ վին ի րենց հա մար 

ա նաշ խատ ե կա մուտ ներ ա պա հո վել, ի նչ պես, ա սենք, խորհր-

դային պե տավ տո տե սուչ նե րը՝ վա րորդ նե րի հաշ վին։ 

Ոչ բո լո րը, ի հար կե։ Կային ե զա կի բա ցա ռու թյուն ներ։ Դրան-

ցից մեկն էլ տի կին Գրե զել դան էր, ով իր ամ բողջ գի տակ ցա-

կան կյան քում կողմ նա կի ե կա մու տի մա սին տե սա կան պատ-

կե րա ցում ան գամ չէր ու նե ցել։ Դրա հա մար էլ նրան ա ռաջ էին 

քա շել, ու հի մա նա բու ժաշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան շրջ կո մի 

նա խա գահն է ր։ 
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Տի կին Գրե զել դան միան գա մից չպա տաս խա նեց։ Լար ված 

հա յաց քով ա ջու ձախ էր նա յում՝ փոր ձե լով հու ղար կա վո րու-

թյան մաս նա կից նե րի շշն ջոց նե րից ի նչ-որ հո դա բաշխ միտք 

որ սալ, բայց ա պար դյուն։ 

Միայն «երկ րա շարժ» բառն էր ըն կա լում, ո րն ա նընդ հատ կըր- 

կըն վում էր հա մընդ հա նուր շր շյուն դար ձած շշուկ նե րի մեջ։ 

– Ե րկ րա շարժ է, բայց որ տե՞ղ,– բարձ րա ձայն ար տա սա նեց 

տի կին Գրե զել դան։

– Հյու սի սում, ա սում են՝ Սպի տա կում ու Կի րո վա կա նում,– ի 

պա տաս խան հնչեց կող քից քայ լող մի կնոջ ձայն։

– Չէ, ո նց որ թե Լե նի նա կա նում է,– թա փո րի ետևի շար քից 

շշն ջաց մի դե ռա տի ա ղջ նակ։ Սրան էլ ի պա տաս խան լս վեց 

տղա մար դու ձայն.

– Ա սում ե ն՝ Լե նի նա կանն այլևս չկա...

Այս խոսքն ի նչ-որ մո գա կան ազ դե ցու թյուն գոր ծեց տի կին 

Ռի մայի վրա։ Նա միան գա մից սփրթ նեց, ե րե րաց, շր թուն քը 

դո ղաց։ Կող քից քայ լող տի կին Գրե զել դային թվաց, թե ուր որ 

է կընկ նի։ 

Տի կին Ռի ման մի ա կն թարթ կանգ ա ռավ, հա վա քեց ի րեն ու 

ա ռա վել հաս տատ քայ լե րով շա րու նա կեց ճա նա պար հը թա-

փո րի հետ։

 Բայց տի կին Գրե զել դայի աչ քից չվ րի պեց ըն կե րու հու դեմ քի 

գույ նի փո փո խու թյու նը։

 Լե նա Սու րե նով նան, որ տի կին Ռի մային թևան ցուկ քայ-

լում էր նրա ձախ կող մից, ամ բողջ ըն թաց քում փոր ձում 

էր ի րար հետ քչփ չա ցող թա փո րա կան նե րից ի նչ-որ բան 

պար զել։ Դա մա սամբ հա ջող վել է ր։ Դեմ քով թեք վեց դե պի 

Ռի ման, այն պես ա րեց, որ իր ձայ նը հա սա նե լի լի նի նաև 
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Ռի մային աջ կող մից թևան ցուկ քայ լող Գրե զել դային, ու շշն ջաց.

– Ա սում ե ն՝ ուժ գին ե րկ րա շարժ է ե ղել հյու սի սում՝ Սպի տա-

կում, Վա նա ձո րում։ Լե նի նա կա նը, ա սում են, ար դեն չկա։

 Տի կին Ռի ման կրկին ե րե րաց։ Ե րե սին գույն չկար։ Բայց տի-

րա պե տեց ի րեն ու շա րու նա կեց քայ լել։ 

– Ռի՛մ, ի ՞նչ է ղավ,– զար մա ցած հարց րեց տի կին Գրե զել դան։

– Ո չինչ, կանց նի,– ե ղավ պա տաս խա նը։ 

Լե նա Սու րե նով նան շա րու նա կում էր ման րա մաս ներ հա-

ղոր դել ե րկ րա շար ժի մա սին, որ լսում էր հարևան թա փո-

րա կան նե րից։ Բայց տի կին Ռի ման ար դեն հան դարտ է ր։ 

Հաս տա տուն քայ լե րով շա րու նա կում էր քայ լել թա փո րի հետ։ 

Միայն դեմ քի սփրթ նած գույնն ու մեր թընդ մերթ դո ղա ցող 

շր թունքն էին մատ նում նրա ներ քին խռով քը։

– Ռի՛մ, բան ա սա, բան հաս կա նանք, ի ՞նչ է ղավ,– չէր հան-

դարտ վում տի կին Գրե զել դան, ո րն ըն կե րու հու խռո վա հույզ 

աչ քե րում մի տե սակ սար սափ էր կար դում, ի նչ-որ վատ բան 

էր կան խազ գում։ 

– Ա շոտս,– միայն կա րո ղա ցավ շշն ջալ տի կին Ռի ման։ 

Ա շո տը՝ տի կին Ռի մայի մի նու ճար որ դին, ծա ռա յում էր բա-

նա կում, Լե նի նա կան քա ղա քում։ 

Նոր միայն հաս կա նա լով տի կին Ռի մայի այ լայլ ման պատ-

ճա ռը՝ տի կին Գրե զել դան հոր դո րեց ան մի ջա պես դուրս գալ 

թա փո րից։

– Չէ, ան հար մար է, մար դիկ ի ՞նչ կմ տա ծեն։ Քայ լենք թա փո-

րի հետ։ Թա ղու մից հե տո մի բան կմ տա ծենք,–  ա ռար կու թյուն 

չհան դուր ժող ձայ նով ըն կե րու հու խոս քը կտ րեց տի կին Ռի ման։ 

Թա փո րը շա րու նա կում էր իր դան դաղ եր թը։ Գե տի նը, 

թվում էր, ա լիք վում էր ոտ քե րի տակ։ Աչ քե րի ա ռջև մթագ նել 



122

Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

է ր։ Գլխում մշուշ է ր։ Փոր ձում էր լա րել լսո ղու թյու նը, բայց ամ-

բո խի մի ջից միայն շշուկ ու շր շյուն էր լս վում: Միայն «երկ րա-

շարժ» բառն էր ժա մա նակ առ ժա մա նակ ըն կա լե լի ամ բո խի 

չա րա գույժ գվ վո ցի մի ջից։ 

Քա հա նայի ա ռաջ նոր դու թյամբ թա փո րը դան դաղ շարժ-

վում էր դե պի Աշ տա րա կի քա ղա քային գե րեզ մա նա տուն։ 

Հու ղար կա վո րու թյու նը մոտ մեկ ժամ տևեց, ո րը տի կին 

Ռի մային հա վեր ժու թյուն թվաց։ Բայց ի նք նա տի րա պե տու մը 

չկորց րեց։ Ան գամ կող քից թևան ցուկ քայ լող Լե նա Սու րե նով-

նան տա րօ րի նակ ո չինչ չն կա տեց։ 

Լե նա Սու րե նով նան ա րհ մի ու թյան գծով տի կին Ռի մայի ան-

մի ջա կան ղե կա վարն է ր՝ կեն սա խինդ, ու րախ, աշ խույժ, բա րի 

ու ըն կե րա սեր։ Լավ կազ մա կեր պիչ էր ու փայ լուն ղե կա վար։ 

Նրանք վա ղուց ըն կե րա ցել էին ու շատ մտե րիմ էին, լավ ու 

վատ ա ռիթ նե րով միշտ մի մյանց հաս նող։ 

Այ սօր էլ, լսե լով տի կին Ռի մայի հե ռա վոր բա րե կա մու հու 

մահ վան բո թը, Լե նա Սու րե նով նան շտա պել էր միա նալ նրան 

թաղ ման ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ։ Ըն կե րու հու դեմ քի գու-

նա թա փումն էլ նա վե րագ րել էր հու զա կան խառն ված քին։ 

Դե, բո լորն էլ ա զդ վե ցին չա րա գույժ լու րից...

 Վեր ջա պես հու ղար կա վո րու թյան կարգն ա վարտ վեց։ Կա-

նանց հոր դո րե ցին հե ռա նալ գե րեզ մա նա փո սից։ 

Ան մի ջա պես գտավ ա մուս նուն։ Նա էլ ար դեն տե ղյակ էր 

կա տար վա ծին։ Մտա ծում էր ի նչ պես հաս նել Լե նի նա կան։ 

Ա րագ մի քա նի բառ փո խա նա կե ցին ու ո րո շե ցին Հոկ տեմ-

բե րյա նով գնալ։ Ա վե լի ա րագ կլի նի։ Խո սում էին, որ հիմ նա-

կան ճա նա պարհն ար դեն խցան ված է։ Կա նաչ 06-ը հռն դյու-

նով խոդ տվե ցին ու ճա նա պարհ ըն կան։ 
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Աշ տա րա կից մինչև Հոկ տեմ բե րյան ճա նա պար հին հա-

տու կենտ մե քե նա ներ էին երևում։ Հոկ տեմ բե րյա նից սկ սած 

մե քե նա նե րի քա նա կը մայ րու ղում ա վե լա ցավ, ի սկ Թա լի նից 

հե տո դար ձավ հոսք։ 

Ղա րիբ ջա նյան գյու ղի մա տույց նե րում մե քե նա նե րի հոսքն 

այն քան էր մե ծա ցել, որ խցա նում ա ռա ջա ցավ։ Շարժ ման 

ա րա գու թյու նը 30 կմ/ ժա մից չէր ան ցնում՝ տեղ-տեղ հաս նե-

լով 10-ի։ Մի տե սակ չա րա գու շակ կան խա զ գա ցում կար։

 Գյում րիի մա տույց նե րում, գե րեզ մա նա տան մոտ հոսքն ուղ-

ղա կի կանգ ա ռավ։ Խցա նում է ր։ Մե քե նան թո ղե ցին ճամ փեզ-

րի ծա ռե րի տակ ու ճա նա պար հը շա րու նա կե ցին ոտ քով... 

Չ նա յած մա ղող ան ձրևին՝ քա ղա քը պատ ված էր թանձր 

մշու շով։ Տա սը քայ լից ո չինչ չէր երևում։ 

Քայ լերն ուղ ղե ցին դե պի Սևերս կի պոլկ*, ո րն այս տե ղից 

շատ հե ռու չէր։ 

Ա մե նուր փլա տակ ներ էին ու մար դիկ, որ մտա մո լոր ու շվա-

րած, չի մա նա լով ո ՛չ ի րենց ա նե լի քը, ո ՛չ ի րենց որ տեղ գտնը-

վե լը, ան նպա տակ դե գե րում էին ա վե րակ նե րի վե րած ված 

եր բեմ նի ծաղ կուն քա ղա քի փո ղոց նե րում։ 

Ա րի ու տես, որ դեռ 19-րդ դա րասկզ բին, Նի կո լայ 1-ի նի 

օ րոք, կա ռուց ված Սևերս կի պոլ կի ու Կա զա չի պոս տի** մի հար-

*  Սևերս կի պոլկ – Ռու սա կան կայ սե րա կան բա նա կի հե ծե լա զո րի 18-րդ դրա գու նա կան 
գուն դը։ Ձևա վոր վել է 1856-ի ապ րի լի 3-ին (ա վա գու թյուն շնորհ վել է 1701-ի սեպ տեմ բե րի 
8-ից): Սկզ բում տե ղա կայ վել է Պյա տի գորս կում, ա պա՝ Ա լեք սանդ րա պո լում (Գյում րի)։ 

**  Կա զա չի պոստ (ռու սե րեն՝ казачий пост) – կո զակ նե րի պոստ, դի տա կետ։ Որ պես 
սահ մա նային պաշտ պա նա կան դի տա կետ, կա ռուց վել է 1827 թ. Ա լեք սանդ րա պո-
լում, ռու սա կան կայս րու թյան հա րա վային սահ մա նա կե տին։ Կա ռույ ցի հարևա նու-
թյամբ, «Պատ վո բլուր» հար թա կում, 1886-ին կա ռուց վել է Սուրբ Մի քայել հրեշ տա-
կա պետ ռու սա կան ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի-ժա մա տու նը։ Ժո ղովր դի մեջ այն Պլպ լան 
ժամ ան վա նումն է ստա ցել շող շո ղա ցող թի թե ղյա գմ բե թի պատ ճա ռով։
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կա նի կա զար մե քը*, ո րոն ցում տե ղա կայ ված էին բա նա կի 

զո րա մա սե րը, ե րկ րա շար ժից չէին էլ տու ժել, մինչ դեռ վեր ջին 

տաս նա մյա կում կա ռուց ված գե ղե ցիկ բարձ րա հար կերն ահ-

ռե լի աղ բա կույ տե րի էին վե րած վել...

***
– Լավ, մի բան չեմ հաս կա նում, ին չո՞ւ Լե նի նա կա նում փլ վե ցին 

հիմ նա կա նում նո րա կա ռույց բարձ րա հար կե րը, ի սկ ա սենք, 

հա րյու րա մյակ ներ ա ռաջ կա ռուց ված բա րաք նե րը կան գուն 

մնա ցին,– տա րա կու սան քով հարց րեց Ռի մի կը։

– Էս դեպ քում ես կխու սա փեի «նո րա կա ռույց բարձ րա հարկ» 

տեր մի նից։ Կա սեի ո րոշ տե սա կի շի նու թյուն նե րը և ո րոշ տե-

ղե րում,– խո րի մաստ հա յաց քով նկա տեց վար պետ Աբ գա րը։

 Վար պետ Աբ գարն ապ րում էր Քա նա քե ռում, Բո շի** մայ-

լում։ Նրա ծնող նե րը գաղ թել էին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 

Բա սեն գա վա ռից։ Սա րի գյու ղե րում մաղ, սա լա***, ռա ֆա դա**** 

վա ճա ռե լու հա մար նրանց այն տեղ բո շա են ան վա նել։

– Մենք բո լորս ու նենք հայի ա նուն-ազ գա նուն, ա վան դույթ-

նե րով էլ հայե րի նման ե նք, ուղ ղա կի մեր պա պե րը մա ղա գործ 

են ե ղել, սա րե րում մաղ են վա ճա ռել, դրա հա մար նրանց ան-

վա նել են բո շա,– իր մա սին ա սում էր վար պետ Աբ գա րը։

*  Ռու սե րեն казарма բառն է, ո րը նշա նա կում է զո րա նոց (տե՛ս Ա րա րատ Սա հա կի 
Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 
1977, էջ 356)։

**  Խո սակ ցա կան հայե րե նում բո շա ա սում են թա փա ռա կան, տուն ու տեղ, ու նեց-
վածք չու նե ցող մարդ կանց: Միա ժա մա նակ, «բոշ» թուր քե րեն նշա նա կում է դա տարկ: 

***  Սա լա – կո ղով (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա-
կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1267):

****  Ռա ֆա դա – լա վաշ թխե լու հար մա րանք: 
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 Բո շի մայ լի բնա կիչ նե րը հա վա տա ցած էին, որ հենց «բոշ» 

բառն են նկա տի ու նե ցել, ե րբ ի րենց պա պե րին ան վա նել են 

բո շա, քա նի որ նրանք ամ բողջ կյան քում աշ խա տել են, բայց 

ի րենց ար հես տով՝ ա ռևտ րով, ո չն չի չեն հասել: 

Բո շա նե րը շատ ա վան դա պաշտ են ու մեծ տեղ են տա լիս, 

ա սենք, կար միր խն ձո րի ա վան դույ թին: Կար ծիք կա, որ բո-

շա նե րը հնդ կա կան ծա գում ու նեն ու ան հի շե լի ժա մա նակ նե-

րում Հա յաս տան են ե կել Հնդ կաս տա նից։ 

Ն րանք միշտ խո սել են հայե րեն, բայց ու նեն ո րոշ գաղտ նա-

բա ռեր, ո րոնց ի մաս տը միայն ի րենք են հաս կա նում, ի նչ պես, 

ա սենք, «մա լա վը», որ նշա նա կում է հաց։ 

Վար պետ Աբ գա րը տա ղան դա վոր շի նա րար է ր։ Ռի մի կը 

բազ միցս հա մոզ վել էր դրա նում։ Մայ րը՝ տի կին Սի րա նու շը, 

եր բեք չէր դա դա րում հիա նալ վար պետ Աբ գա րի կա ռու ցած 

շեն քե րով։ «Մար դու քեֆ ա գա լիս»,– վար պետ Աբ գա րի կա-

ռու ցած շեն քե րի մա սին խո սե լիս՝ միշտ հիաց մուն քով շեշ-

տում էր տի կին Սի րա նու շը։

 Բայց վար պետ Աբ գա րը մի թե րու թյուն ու ներ՝ ան հան դուր-

ժող էր ու չհար մար վող։ Այն ժա մա նակ ա սում էին՝ կոն ֆոր-

միստ* չէր։ Չէր կա րո ղա նում հաշտ վել մի ջա կու թյան հետ։ Իր 

կար ծի քը միշտ հայտ նում է ր։ Նրա կար ծիքն էլ, չգի տես ին չու, 

միշտ «հա կա ռակ էր Սո վե տի ա րա ծին»։ Նրան հե ռաց րե ցին 

Ճար տա րա պետ նե րի մի ու թյու նից, ո րով հետև դեմ էր Երևա նի 

16-րդ թա ղա մա սի կա ռուց մա նը։ 

 

*    Կոն ֆոր միստ – ան հատ, ո րն իր վե րա բեր մուն քը, հա մոզ մունք նե րը և վար քա գի-
ծը հա մա պա տաս խա նեց նում է խմ բի նոր մե րին։ Նոր մե րը թաքն ված, յու րա հա տուկ 
կա նոն ներ են, ո րոնք խում բը տա րա ծում է ան հատ նե րի վրա, և ան հատ ներն էլ 
ա ռաջ նորդ վում են դրան ցով։ 
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Էն տեղ՝ վերև նե րում, ի նչ-որ մե կի մտ քով ան ցել էր Սո վե տի 

չգի տեմ քա նի ա մյա կի պատ վին 16-րդ թա ղա մա սում կա ռու-

ցել շեն քեր, ո րոնց վերևից նայե լիս կերևա СССР գր ված քը։ 

Գա ղա փա րը պաշտ պա նել ու դրան ծա փա հա րել էին Ճար-

տա րա պետ նե րի մի ու թյան բո լոր ան դամ նե րը։ 

Ու դա դար ձել էր պար տիայի գի ծը։ 

Միայն վար պետ Աբ գարն էր դեմ ար տա հայտ վել սույն 

գա ղա փա րին։ Նա ա սել էր, որ այդ շեն քե րը չա փա զանց 

ան հար մար են մարդ կանց բնակ վե լու հա մար, դու ռը՝ դռա-

նը, պա տու հա նը՝ պա տու հա նին, ոչ մի քա ղա քա շի նա կան 

նորմ չի պահ պան վում։ Բայց դե, ում ես ա սում։ СССР-ն ա վե լի 

կարևոր է ր։ 

Ու ստաց վել էր, որ վար պետ Աբ գա րը շեղ վել էր պար տիայի 

գծից։ Դրա հա մար էլ նրան «օ պոր տու նիստ» էին հռ չա կել ու 

հե ռաց րել էին Մի ու թյունից։ 

***
...Ե րկ րա շար ժից շուրջ կես տա րի էր ան ցել։ Հի մա էլ վար պետ 

Աբ գա րը փոր ձում էր վեր լու ծել ե րկ րա շար ժի գո տու շի նու-

թյուն նե րի նա խագ ծային սխալ նե րը, խո սել քա ղա քա շի նա-

կան ան ճշ տու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք հան գեց րին այդ քան 

շատ զո հե րի։

– Է, այ Աբ գար ջան, այ քո հո գուն մա տաղ, ե ղածն է ղել է, 

ան ցյալն էլ հետ չես բե րի, ձեռ քա շի, ապ րի քո հա մար,– հոր-

դո րում էին ըն կեր, ծա նոթ ու բա րե կամ։

– Հի մա էլ լռե՞նք,– չէր ը նկրկում վար պետ Աբ գա րը,– էս քա նից 

հե տո է լի լռե՞նք։ Հրեն Գոր բա չովն է կավ, ի նքն ի րա բե րա նով 
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ա սաց, չէ՞, որ մենք ի նք ներս ե նք մեզ հա մար մա գիլ նիկ* կա-

ռու ցել։ Էլ դրա նից էն կողմ ի ՞նչ ա սեր էդ մար դը։ Մի քիչ սխալ 

ե նք հաշ վար կել, կա ռու ցե լիս մի քիչ շտա պել ե նք, մի քիչ էլ 

ցե մենտն ե նք պա կաս լց րել, ու հետևան քը հրես վայե լում ե նք։ 

Վար պետ Աբ գարն իր տա րեր քի մեջ է ր։ Ե կել էր իր քույ րիկ 

Սի րա նու շին տե սու թյան ու ձեռ քի հետ էլ բա ցատ րում էր ե րկ-

րա շար ժի ժա մա նակ այդ քան շատ շեն քե րի փլ վե լու պատ-

ճառ նե րը։ 

Աբ գա րը տի կին Սի րա նու շի ա մուս նու՝ Մխոյի վա ղե մի ըն-

կերն է ր։ Տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ըն տա նիք նե րով բա րե կա-

մու թյուն էին ա նում, գնալ-գալ ու նեին։ Հի մա, ե րբ Մխոն չկար, 

եր բեմն այ ցե լում էր քույ րիկ Սի րա նու շին։ Վեր հի շում էին ան-

ցած-գ նա ցած օ րե րը, հի շո ղու թյուն նե րի գիրկն ը նկ նում...

– Այ սի՞նքն,– փոր ձեց վար պետ Աբ գա րից պար զա բա նում 

ստա նալ Ռի միկը։

– Ե րկ րա շար ժի ծանր  հետևանք նե րի՝ ան գամ մա կե րե սային 

քն նու թյու նը ցույց տ վեց, որ անճշ տու թյուն ներ ու ս խալ ներ են 

ե ղել սեյս մա կա յուն շի նա րա րու թյան  նոր մե րում,  շեն քե րի նա-

խագ ծե րում, չխո սե լով շի նա րա րու թյան ցածր ո րա կի մա սին,– 

փոր ձեց ա վե լի պարզ բա ցատ րել վար պետ Աբ գա րը։

– Ու զում ես ա սել, որ ա նո րակ շի նա րա րու թյան պատ ճա ռով 

էդ քան մարդ մե ռա՞վ,– խո ժող աչ քե րով Աբ գա րին նայե լով՝ 

ը նդ մի ջեց տի կին Սի րա նուշը։

– Է՜, ես չեմ ա սում է, Գոր բա չովն ա ա սում,– պայ թեց վար-

պետ Աբ գա րը։ 

*  Ռու սե րեն могильник բառն է, որ նշա նա կում է գե րեզ մա նա տե ղի, գե րեզ մա նա-
փոս (տե՛ս Ա րա րատ Սա հա կի Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» 
հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1977, էջ 487)։
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– Մի րո պե,– վար պետ Աբ գա րին փոր ձե լով հանգս տաց նել, 

բայց ի նքն էլ կար ծես չկա րո ղա նա լով զս պեց վր դով մուն քը, 

ը նդ մի ջեց Ռի մի կը։ - Վար պետ Աբ գար, խնդ րում եմ էս կե տից 

մի քիչ ա վե լի ման րա մասն։

– Ու զում ես ման րա մա՞սն, խնդ րեմ,– վրա բե րեց վար պետ 

Աբ գա րը, որ 6-րդ զգա յա րա նով հաս կա ցել էր, որ «հա մա կիր-

ներ» է ձեռք բե րել։ Հազաց, կոկոր դը մաք րեց ու սկ սեց.

– 60-ա կան նե րից շեն քե րը սկ սե ցին կա ռու ցել հա վա քո վի 

եր կաթ բե տո նից։ Ու րիշ կերպ հնա րա վոր չէր կա տա րել բնա-

կա րա նային շի նա րա րու թյան պլան նե րը,– վար պետ Աբ գա րը 

շունչ քա շեց ու շա րու նա կեց.

– Ե րկ րա շար ժին նա խոր դած տաս նա մյա կում Ե ռան կյու նի 

ու Բուլ վա րային թա ղա մա սե րի մի ջո ցով Լե նի նա կա նը զար-

գաց րել էին դե պի Ա խու րյան գե տի կիր ճը։ Սեյս միկ տե սան-

կյու նից սա ան բա րեն պաստ գոր ծոն էր և բա ցա սա կան դեր 

խա ղաց այդ թա ղա մա սե րի ա վեր ման գոր ծում... 

Լե նի նա կա նում 1978-1988 թթ. կա ռուց վել է 111 սե րիայի 

կար կա սա պա նե լային 238 շենք, ո րոնց 80 տո կո սը փլ վել է 

ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ։ Կան գուն մնա ցած 20 տո կոսն էլ 

ա պա մոն տաժ վել է պայ թեց ման ե ղա նա կով, քա նի որ պի տա-

նի չէր հե տա գա շա հա գործ ման հա մար։

– Ա սածս ի ՞նչ ա,– եզ րա կաց րեց վար պետ Աբ գա րը,– ե րկ րա-

շար ժի հետևանք նե րը չեն ու սում նա սիր վում ու հաշ վի չեն ա ռն-

վում Երևա նի «նն ջա րա նային» թա ղա մա սե րի սեյս միկ ռիս կե րի 

գնա հատ ման ժա մա նակ։ Ի սկ էդ թա ղա մա սե րում շատ են էն 

նույն սե րիա նե րի շեն քե րը, ո րոնք Լե նի նա կա նում էին: 

– Դա նշա նա կում ա...,– սկ սեց ու միտ քը չկա րո ղա ցավ 

ա վար տել Ռի մի կը։
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– Դա նշա նա կում ա, մոյ աղ ջիկ,– իր հան գու ցյալ ըն կեր 

Մխոյի հան գույն ըն կե րոջ դս տեր խոս քը կտ րեց վար պետ Աբ-

գա րը,– որ ե թե մենք հրա տապ մի ջոց ներ չձեռ նար կենք, մեր 

սի րուն Երևանն ա ռա ջի կա տաս նա մյակ նե րին կվե րած վի մի 

հա մա տա րած ա ղե տի գո տու։ 

Այս չա րա գույժ կան խա տե սու մից հե տո սե նյա կում քար 

լռու թյուն տի րեց... 

1989 թվա կա նի հու լիսն էր...





Գ ԼՈՒԽ 10

Մրոտ բուրժույկան* ու կոմունալկայի 
մոռացված հմայքը

*  Ռու սե րեն буржуйка բառն է, որ նշա նա կում է թի թե ղյա փոք րիկ վա ռա րան (տե՛ս 
Ա րա րատ Սա հա կի Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ-
չու թյուն, Երևան, 1977, էջ 62)։
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Գ նաց քը շարժ վում էր դան դաղ ըն թաց քով։ Ա ռջևում եր կա-

թու ղային գծանցն է ր։ Դր սում ան ձրև էր, քա մի ու մա ռա խուղ։ 

Հեռ վում երևաց սլա քա վա րի տնա կը։ Պա տու հա նի նեղ ան ց- 

քից ցց ված էր վա ռա րա նի խո ղո վա կի ծայ րը։ Խո ղո վա կից սև, 

մրոտ ծուխ էր դուրս գա լիս ու քու լա-քու լա եր կինք բարձ րա-

նում։ 

1938-ի ն՝ Ա նշ լյու սի* ար դյուն քում, ա վստ րիա կան եր կա թու-

ղին հայտն վեց Եր րորդ Ռայ խի եր կա թու ղային ցան ցում, ի սկ 

Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի տա րի նե րին ցան ցի ա վե լի քան 

քա ռա սուն տո կոսն ա վեր վեց։ 

Ու այս սլա քա վա րի տնակն էլ երևի ան ցյա լի վե րապ րուկն 

էր ու ի նչ-որ հրաշ քով կան գուն էր մնա ցել մինչև մեր օ րե րը։ 

Ժա մա նա կի ա մե նա կուլ ներ գոր ծու թյունն այս տեղ չէր հա սել։ 

– Ո նց որ մեր տան բուր ժույ կան լի նի,– նկա տեց Մա րի նեն։

– Ի դեպ, ի ՞նչ է ղավ, ո ՞ւր կո րավ,– հարց րեց եղ բայ րը։

– Մնաց Կո մի տա սի բնա կա րա նի նկու ղում։

– Մեջն ի նչ ա սես վա ռե ցինք,– ժպի տով հի շեց տի կին Ռի-

ման,– հի շո՞ւմ ե ք՝ Լե նի նի հա տոր նե րը ո ՜նց էին վառ վում։

– Բա որ ներ սի մու րը մաք րե լու հա մար հին ամ պուլ ներ էինք 

*  Ա նշ լյուս (գեր մա նե րեն՝ Anschluss) – Ա վստ րիայի ա նեք սիան 1938-ի մար տի 12-ին 
և Նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի կազ մում հայտն վե լը:
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գցում մե ջը, որ հե տո գմ փո ցով պայ թում էին։ Հի շո՞ւմ եք մրի 

սև ամ պե րը...

– 42,– լո տոյի փայ տե, տա կա ռաձև խա ղա քա րը սպի տակ 

պար կից դուրս բե րե լով՝ հայ տա րա րեց Մա րի նեն։

– Հլա մու լափ,– ծղր տաց տի կին Ա նաի դան,– я, кажется, жду!

– Բա լա՛, հլա մի տես, ո նց որ ես էլ եմ սպա սում,– Մա րի նեին 

դի մեց Սա թեն տա տը։

– Հա, Սա թեն տատ, էր կու տեղ ես սպա սում,– ու շա դիր զըն-

նե լով Սա թեն տա տի խա ղա թուղ թը՝ եզ րա կաց րեց Մա րի նեն։

– Մեկ-մեկ հա նի, ես էլ եմ սպա սում,– մի ջամ տեց Սի րուշ 

տա տը։

 Մա րի նեն փոք րիկ պար կի բե րա նը փա կեց, խա ղա քա րե րը 

մի լավ խառ նեց, հե տո ձեռ քը տա րավ ներսն ու, մի խա ղա քար 

հա նե լով, ար տա բե րեց,– 17։ 

– Բոլ ա, ստու գի,- խորհր դա վոր ար տա բե րեց Սա թեն տա-

տը՝ լո տոյի խա ղաթղ թի ա ռա ջին տո ղի վեր ջին թի վը ծած կե-

լով կար միր լո բու հա տի կով։

 Սա թեն տա տը տի կին Ռի մայի մո րա քույրն է ր։ Իս կը նրա 

մա սին էր աս ված՝ թա դա րու քով վա նե ցի։ Նրա պու ճա խը 

միշտ լիքն է ր։ 

Ժա ժիկն ու ղա վուր մեն կա վե կճուճ նե րի մեջ եր բեք չէին 

պա կա սում նրա մա ռա նից։ Բա ի ՜նչ թթու էր դնում, մատ ներդ 

էլ հե տը կու տեիր։

 Սա թեն տա տի դրած պա սուց տոլ մայի համ բա վը վա ղուց 

դուրս էր ե կել Կոն դի սահ ման նե րից։ Պա սուց տոլ մի այենքն* 

*  Այենք – կե րակ րի մեջ դր վող զա նա զան հա մե մունք ներ (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի 
Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու-
թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1976, էջ 39):
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ան պայ ման էր կան քով* էր ա ղում։ Հե տո թր ջում էր ու մի օր 

պա հում սա ռը ջրի մեջ։ Իր ձեռ քով հա լած յու ղով էլ սո խա-

ռածն էր բռ նում ու այեն քը հենց դրա մեջ էլ տա պա կում է ր։ 

Ան մա հա կան կե րա կուր էր ստաց վում։ 

Սա թեն տա տը 1925 թ. 19 տա րե կա նում ա մուս նա ցել, հարս 

էր գնա ցել Կոնդ, որ տեղ էլ ապ րել էր իր ամ բողջ կյան քը։ 

Դար ձել էր իս կա կան կոն դե ցի։ Ա վան դա պաշտ, շի տակ, ճա-

կա տին ա սող կին էր, բո լո րից հարգ ված։ Որ դուն կորց նե լուց 

հե տո միայն սև հա գուստ էր հագ նում ու սև գլխա շոր կա պում։ 

Ան չափ հյու րա սեր էր, բա րի, կա մե ցող ու սր տա բաց։ 

Հի մա էլ հյուր էր ե կել քրո ջը։ Քույ րը՝ Սի րա նու շը, ար դեն 

մե կու կես տաս նա մյակ ապ րում էր դս տեր ըն տա նի քի հետ, 

Կո մի տա սի վրա, վեց հար կա նի շեն քի 6-րդ հար կի ե րկ սե նյա-

կա նոց բնա կա րա նում... 

Դու ռը թա կե ցին։

– Սե դան կլի նի, կի նոյի ժամն ա,– նկա տեց տի կին Ռի ման,– 

Մա ռա ջան, դու ռը բաց ա րա։

 Դի մա ցի հարևան Սե դան էր, դս տեր՝ Աշ խե նի, որ դի նե րի՝ 

Ար տա կի ու Արթու րի հետ։ Ձեռ քին՝ մի տուփ արևա ծաղ կի 

սերմ ու մի տոպ րակ էլ կարտոֆիլ։

– Մա ռա ջան, էս կար տոշ կեն լվա, դնենք փե ջի մեջ,– ա սաց, 

կար տո ֆի լի տոպ րա կը փո խան ցեց Մա րի նեին ու, ա ռանց 

հրա վե րի սպա սե լու, տե ղա վոր վեց պատշ գամ բի թախ տին։

 Պատշ գամ բում «բուր ժույ կա» կոչ վող վա ռա րան էին դրել, 

ո րից սկիզբ առ նող թի թե ղյա խո ղո վակ նե րով ծու խը դուրս 

*  Էր կանք կամ եր կանք – եր կու ա ղա քա րե րից բաղ կա ցած ձեռ քի ա ղո րիք (տե՛ս 
Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս-
տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 1, Երևան, 1976, էջ 347):
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էր գա լիս պա տու հա նի օ դանց քի մեջ հար մա րեց ված ան ցքով 

(օ դանց քի ա պա կին նա խա պես փո խա րի նել էին թի թե ղով ու 

մեջ տե ղում հա մա պա տաս խան ան ցք բա ցել, որ խո ղո վա կը 

մտ նի մե ջը)։ 

Ա շո տը մի քա նի ցախ ա վե լաց րեց կրա կին ու հարց րեց.

– Լո տոն հա վա քե՞մ։

– Կի նոյի ժամն ա, Ա շոտ ջան,– վրա բե րեց տի կին Սե դան, 

ա վե լի լավ ա՝ ա կում լյա տո րը* միաց րու։ 

Տի կին Սե դան գյում րե ցի է ր՝ բա րի, սր տա բաց, հո գա տար, 

բո լո րին մշ տա պես հաս նող ու քո մագ կանգ նող։ Հիա նա լի 

քա նո նա հա րու հի է ր։ Քա նո նի դա սեր էր տա լիս Ռո մա նոս 

Մե լի քյա նի ան վան ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում։ Տի կին 

Ռի ման ա մեն հար ցում կիս վում էր նրա հետ, միշտ կրկնում 

էր, որ լավ հարևա նը մտե րիմ բա րե կա մից չի տար բեր վում։ 

Լույս չկար, ու հարևան նե րի միակ հույ սը տի կին Ռի մայենց 

«Շի լյա լիս» հե ռուս տա ցույցն էր, ո րը միաց նում էին հարևան 

Վառ լա մի՝ Սե դայի ա մուսնու 03-ի** մարտ կո ցին, ու մարտ կո-

ցի հզո րու թյունն էլ բա վա րա րում էր եր կու սե րիա մինչև վերջ 

դի տե լուն։

1991-ի նոյեմ բե րի 18-ից չորս օր շա րու նակ ռու սաս տա նյան 

1-ին ա լի քով (Օս տան կի նո) ի րա կա նաց վեց «Հա րուստ նե րը 

նույն պես լա լիս են» հե ռուս տա սե րիա լի ա ռա ջին ութ մա սե-

րի փորձ նա կան ցու ցադ րու թյու նը աշ խա տան քային օ րե րին, 

ա ռա վո տյան ու ե րե կո յան։ 

*  Ռու սե րեն аккумулятор բառն է, որ նշա նա կում է ու ժա կու տա կիչ (տե՛ս Ա րա րատ 
Սա հա կի Ղա րի բյան, Ռուս-հայե րեն բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
Երևան, 1977, էջ 8)։

**  ВАЗ 2103 մակ նի շի ավ տո մե քե նա:
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Դ րա նից հե տո հե ռար ձա կու մը դա դա րեց վեց։ Հե ռուս տաա-

լի քի ղե կա վա րու թյու նը հա մա րում էր, որ սե րիա լը դի տոր դա-

կան լսա րան չի հա վա քի։ 

Սա կայն բազ մա թիվ հե ռուս տա դի տող նե րի խնդ րան քով 

դեկ տեմ բե րի 21-ից սե րիա լի հե ռար ձա կու մը վերսկս վեց։ 

Սկզ բում ցու ցադ րում էին ոչ աշ խա տան քային օ րե րին, ցե րե-

կը, այ նու հետև, 1992-ի հու նի սից, ե րեք շաբ թիից հինգ շաբ թի 

ե րե կո յան (կրկնու թյու նը՝ հա ջորդ օ րն ա ռա վո տյան)։ Ցու ցադ-

րում էին օ րը եր կու սե րիա...

– Է րեկ շատ վատ տեղ պր ծավ ան տե րը,– ը նդ հա նուր ա մա-

նից մի բուռ արևա ծաղ կի սերմ վերց նե լով՝ ա սաց տի կին Սե-

դան,– Մա րի սա բե լը գնաց Ջոան նայենց տուն։

– Навсегда переехала?,– շվա րած հարց րեց տի կին Ա նաի-

դան։

– Չէ, նավ սեգ դա չէ,– նրա կաս կած նե րը ցրեց տի կին Սե-

դան,– Կառ լոսն ու Ջոան նան շատ են ու զում, որ նավ սեգ դա 

գնա, բայց Մա րի սա բելն ա սեց՝ ես չեմ կա րա թող նեմ իմ ծնող-

նե րին։

– Не поняла, Седа, каких еще родителей,– տա րա կու սան քով 

կրկին հարց րեց տի կին Ա նաի դան։

– Приемных, Анаида,–ան համ բեր վրա բե րեց տի կին Սե-

դան,– ա սեց՝ ես ի րանց հետ եմ ապ րել ամ բողջ կյանքս, 

ի րանց չեմ թող նի, գամ ձեզ մոտ։

– Ախ չի՛, էդ նա մուս կու րու սը վեր ջը Կառ լո սին ա ռա՞վ,– հան-

կարծ հարց րեց Սի րա նուշ տա տը։

– Ո ՞վ, Ջոան նա՞ն,– ճշ տեց տի կին Սե դան ու միան գա մից 

պա տաս խա նեց,– հլա չէ, պատ րաստ վում են հար սա նի քի։

– Ա՛յ, քա քոտ մե ղա վո րի ծուռ, էդ հլա ու զում ա՝ հար սա նիք էլ 
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ա նի՞։ Ա սա՝ պա ռավ ո ռին զան գու լակ,– նե տեց Սա թեն տա տը, 

ա պա մի պահ մտո րե լուց հե տո հարց րեց.

– Բա էն ու մու դա մեռն ի ՞նչ է ղավ։

– Ո ՞ր մե կը,– կրկին փոր ձեց ճշ տել տի կին Սե դան։

– Մա րիամ էր, ի ՞նչ էր, դրա մար դը,– փոր ձեց բա ցատ րել Սա-

թեն տա տը։

– Մա րիամն ո ՞վ ա,– տա րա կու սեց տի կին Սե դան։

– Երևի Լուիս Ալ բեր տոյի հետ ա,– ծի ծա ղե լով խո սակ ցու-

թյա նը մի ջամ տեց Աշ խե նը։

– Հա՜, Մա րիան նայի՞ մար դը,– ծի ծա ղեց տի կին Սե դան ու շա-

րու նա կեց,– ես էլ ա սում ե մ՝ Մա րիամն ո ՞վ ա։ Լուիս Ալ բեր տոն 

է րեկ էր կու դուրս ըն կա ծի հետ խմած է կավ հենց էն պա հին, 

որ Ջոան նան ի րանց տանն է ր։

– Վա՜յ, սև կա պեմ, կա պուտ կա պեմ*, թաղ վա ծը խել քը ետ ա 

տվել,– դժ գո հեց Սա թեն տա տը։ 

– Да, Седа, сегодня точно узнаем, что станет с Люисом 

Альберто,– մի ջամ տեց տի կին Ա նաի դան։ Նա լո տոյով շա հած 

գու մար նե րը հաշ վեց ու պար զեց, որ ի նքն այ սօր 20 կոպեկի 

«վ րա է»։

– Է լի վատ չի,– մի կերպ ար տա բե րեց տի կին Ա նաի դան ու 

դառ նա լով Մա րի նեին ռու սե րեն ա վե լաց րեց.

– Марина, картошки раздели на три слоя, так быстрее 

зажарятся.

Ա նաի դան ռոս տով ցի հայ է ր։ Ռոս տո վում ծա նո թա ցել էր 

ա պա գա ա մուս նու՝ Եվ գե նի Սաֆ րո նո վի հետ։ Ա մուս նա ցել էր 

ու տե ղա փոխ վել Երևան։ Ա մու սի նը նկա րիչ է ր։ Նրան հրա վի րել 

էին Երևան՝ Սուն դու կյա նի թատ րո նում աշ խա տե լու։ Երևա նի 

*  Սև կա պեմ, կա պուտ կա պեմ – սուգ ու շի վան կա պեմ:
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քաղ սո վե տի բնակ ֆոն դից էլ մեկ սե նյա կա նոց բնա կա րան էին 

հատ կաց րել Կո մի տա սի նույն շեն քի 6-րդ հար կում։ 

– Подождите, ես թթու ու նեմ, ի մա գնամ, բե ռեմ, с кортошкой 

թթու как раз, Марина, освети меня,– ա սաց տի կին Ա նաի դան 

ու Մա րի նեի ու ղեկ ցու թյամբ ուղղ վեց դե պի դու ռը։ 

Պատշ գամ բում մթու թյուն տի րեց, ո րով հետև Մա րի նեն իր 

հետ վերց րեց նավ թի միակ ճրա գը, ո րի խա վար լույ սի տակ 

հա վաք ված նե րը լո տո էին խա ղում։

– Ար թուր ջան, գնա, մեր տնից հա ցը բեր,– որ դուն դի մեց 

տի կին Սե դան։

– Բա նա լին տուր,– հա կա դար ձեց Ար թու րը։

– Բա նա լին քեզ մոտ չի՞,– կրկին նրան դի մեց տի կին Սե դան 

ու շվա րած ա վե լաց րեց,– ես չեմ վերց րել։ Ի նձ թվաց՝ դու ես 

վերց րել։ Վա՜յ, է լի բա նա լին թո ղե ցինք տանն ու դուրս է կանք։

 Բա նա լին է լի մո ռա ցել էին ներ սում, ու դու ռը փակ վել է ր։ Էդ-

պես հա ճախ էր պա տա հում։ Բայց հոգ չէր։ «Զա պաս» բա նա-

լին տի կին Ռի մայենց տանն է ր։ Ռի մայենց «զա պասն» էլ Սե-

դայենց տանն է ր։ Բան է, թե դուռն ի նք նա բե րա բար փակ վի, 

կամ մի այլ խն դիր ծա գի, հարևա նը կբա ցի մյուս հարևա նի 

դուռն ու խն դի րը կլու ծի։ Բա էլ ի նչ հարևան ներ են, որ նման 

դեպ քե րում ի րար չհաս նեն ու չօգ նեն։

Դր սում ցուրտ է ր։ Քա ղա քային տրանս պորտն էլ վա ղուց 

չէր աշ խա տում։ Թե դրուստն ա սենք, ա ռանձ նա պես գնա լու 

տեղ էլ չկար։ Բնա կա րան ներն էլ վա ղուց չէին ջե ռուց վում։ Ե թե 

մե կի տա նը բուր ժույ կա կար, ու րեմն մյուս հարևան ներն ան-

պայ ման հա վաք վում էին նրանց տա նը։ Էդ պես տն տե սա պես 

ձեռն տու էր, ժա մա նակն էլ ու րախ էր ան ցնում։
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 Բե րում էին, ում ձեռքն այդ օ րն ի նչ ըն կել էր, մե կը հաց էր 

բե րում, մյու սը՝ կար տո ֆիլ, եր րոր դը՝ թթու կամ էլ վա ռա րա նի 

հա մար մի քա նի կտոր ցախ։ Բե րում էին նաև հին կո շիկ, խա-

ղա լիք, եր բեմն ան պետք գր քեր։ 

Բուր ժույ կայի մեջ ա մեն ի նչ վառ վում է ր։ Հատ կա պես լավ էին 

վառ վում Լենի նի հա տոր նե րը։ Հոգ չէ, թե սար սա փե լի ծուխ ու 

մուր էր դուրս գա լիս։ Ո ՞վ էր դրա մա սին մտա ծո ղը։ Կարևո րը՝ 

ե րե խա նե րը չմր սեն, չհի վան դանան։

 Միա սին ը նթ րում էին, հե տո սե րիալ էին դի տում, լո տո խա-

ղում, զրույց էին խփում մինչև ուշ գի շեր ու կես գի շե րին մոտ 

ցր վում ի րենց բնա կա րանները։

– Որ հի շում ե մ՝ պի տի գնամ տուն, մտ նեմ էն սա ռը տե ղա-

շո րի մեջ, մարմինս փշա քաղ վում ա,– ափ սո սան քով գլու խը 

տա րու բե րում էր տի կին Սեդան։

– Է, մի գնա,– հա կա դար ձում էր Սի րուշ տա տը,– տե ղա շորդ 

բեր, հե սա պո լին, փե ջի կող քը քցի, կոլ խոզ կք նենք։ 

– Էս քան մարդ քնում ե նք, դուք էլ է կեք,– սի րով հրա վի րում 

էր տի կին Ռիման։

 Կյան քը նրան հի շեց նում էր հին ու բա րի օ րե րը Ստա լի նյան 

պո ղո տայի կո մու նալ բնա կա րա նում, որ տեղ լո գա րան չկար, մեկ 

ը նդ հա նուր խո հա նոց կար ու ըն դա մե նը մեկ սան հան գույց ե րեք 

ըն տա նի քի հա մար։ Բայց մար դիկ շատ էլ ու րախ էին ու եր ջա նիկ։ 

Մի տե սակ դե ժա վյու* լի ներ կար ծես։ Դար ձյալ տա լոն ներ, 

հա ցի հեր թեր, դա տարկ վա ճա ռա սե ղան ներ... Նավ թա վառն 

*  Դե ժա վյու (ֆ րան սե րեն՝ déjà-vu) – հո գե վի ճակ, ո րի ըն թաց քում մար դուն թվում է, 
թե նա մի ի նչ-որ ժա մա նակ ա ռաջ ար դեն ե ղել է նման ի րա վի ճա կում, նմա նա տիպ 
վայ րում, սա կայն այս զգա ցու մը կապ չու նի ան ցյա լի ստույգ պա հի հետ։ Այն վե րա-
բե րում է ան ցյա լին առ հա սա րակ։ Տեր մինն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գոր ծել է Է միլ 
Բուա րա կը՝ իր «Հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի ա պա գան» գր քում։ 
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էլ, փո խա րի նե լով խորհր դային տա րի նե րի կե րո սին կա նե րին, 

դար ձել էր հայ ըն տա նի քի լիի րավ ան դա մը։

 Պարս կա կան նավ թա վառ նե րը կոչ վում էին ա լա դին, ի սկ կո րե-

ա կան նե րը՝ ֆու ջի կա։ Դրանց վրա կա րե լի էր կաթ սա, թե յա ման, 

նույ նիսկ լվաց քի թաս դնել։ 

Սո վո րա բար նավ թա վա ռը դր վում էր բնա կա րա նի ա մե-

նա մեծ սե նյա կի մեջ տե ղում, ուր ձմ ռա նը տե ղա փոխ վում էր 

ամ բողջ ըն տա նի քը։ Այդ սե նյա կը վե րած վում էր խո հա նո ցի, 

ճա շա սե նյա կի և նն ջա րա նի։ Նավ թը լավ էր տա քաց նում և 

ա րագ էր ե փում ճա շը, բայց նավ թի հոտ էր թող նում։

 Միա ժա մա նակ և՛ բուր ժույ կա, և՛ նավ թա վառ ու նե ցող ներն 

էն տա րի նե րին իս կա կան օ լի գարխներ էին։ 

Ա ռօ րյա յում հայտն վել էին նաև ի նչ-որ ան հաս կա նա լի 

մթերք ներ՝ մինչև այդ չտեսն ված ու չլս ված: Օ րի նակ՝ կա թի 

փո շին, Yupi ու Zuko կոչ վող փո շի հյու թե րը, Rama մար գա րինն 

ու Aftab յու ղը։ Նո րույթ էին նաև ձվի փո շին, Tofita կոն ֆետ-

ներն ու թուր քա կան պե չե նի նե րը, որ թեթև կրա կից բո ցա-

վառ վում էին... 

 Հենց էս տեղ էլ նո րից պետք ե կավ տի կին Ռի մայի՝ չե ղած 

տե ղից նա ֆա րին կշ տաց նե լու, թվում էր, վա ղուց մո ռաց ված 

հու նա րը։ Նարն ջի չոր կեղևից հյութ էր պատ րաս տում, նավ-

թա վա ռի վրա հաց էր թխում, հե տո այդ հա ցից կոտ լետ էր 

սար քում, սիգ ձկից էլ տոլ մա էր փա թա թում։ Բա սխ տոր-մա-

ծու նով լո բա խա շուն, պաք սի մա տով դդ մի կի կոտ լե տը, սո-

խա ռա ծով տա պա կած ա վե լու կը...

 Դե ի սկ նույն սիգ ձկան կոտ լետն ար դեն դե լի կա տես էր հա-

մար վում։ Կա րե լի է ա սել՝ Սևա նի սիգն էր կե րակ րում ամ բողջ 

եր կի րը, դեռ Վրաս տանն էլ վրա դիր։ 
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Մար դիկ էլ ու րախ էին։ Դժվա րու թյուն ներ, ի հար կե, շատ 

կային, բայց մար դիկ չէին դժ գո հում։ Ու նե ցած վեր ջին կո պե կը 

կի սում էին հա րա զա տի ու հարևա նի հետ։ Ի րենց զր կում էին, 

որ, բան է, թե հյուր գա, ա մո թով չմնային, հյու րա սի րեին։ Տան 

ա մե նա լավ կտո րը պա հում էին հյու րե րի համար։

Սր տա ցա վու թյու նը, կա րեկ ցանքն ու գթասր տու թյունն այն 

տա րի նե րին ա ռա քի նու թյուն ներ չէին, այլ ըն դա մե նը կյան քի 

չա փա նիշ՝ պարզ ու ա ռօրե ա կան։ 

Ու մար դիկ ու րախ էին։ Ան կախ եր կիր ու նեին ար դեն ու հա-

վա տով սպա սում էին ա պա գային։ Նրանց մտ քերն ու սպա-

սում նե րը միտ ված էին միայն ա պա գային։ Որ քան էլ տա րօ րի-

նակ էր, մար դիկ այն տա րի նե րին ապ րում էին միայն ա պա-

գայով։ Ա պա գայի հան դեպ հույ սով ու հա վա տով...

Այն տա րի նե րին մար դիկ մի տե սակ թմ բի րի մեջ էին ու, գու-

ցե մի քիչ էլ հին ի ներ ցիայով, հա վա տում էին։ Ա ռա ջին հու-

սա խա բու թյու նը դեռ չէր ե կել, ու մար դիկ դեռ չէին ճա շա կել 

ա ռա ջին հիաս թա փու թյան դառ նու թյու նը...

Ա վար տին էր մո տե նում 1992 թվա կա նը...





Գ ԼՈՒԽ 11

Վանեցու պապենական ոսկին ու 
Ռոքֆելլերի առաջին միլիոնը
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 Վա գոն-ռես տո րա նի մա տու ցո ղը հա շի վը բե րեց։ Դուստ րը 

վճա րեց, ման րը չվերց րեց։ Մա տու ցո ղը ժպի տով շնոր հա կա-

լու թյուն հայտ նեց ու հե ռա ցավ։

– Ի նչ քա՞ն էր,– հարց րեց մայ րը։ 

– 17.20,– չեկն ու շա դիր զն նե լով՝ պա տաս խա նեց դուստ րը։

– Ի սկ մանրն ի նչ քա՞ն է ր։

– 2.80։

– Իս կը Ման թա շո վի թոռն ես,– ժպտա լով ա սաց մայ րը,– ես 

էդ քան չէի թող նի։

– Մի ան գամ վար սա վի րը Ման թա շո վին ակ նար կում ա, որ 

տղան սափր վե լուց հե տո միշտ հինգ ռուբ լիա նոց ա թող նում: 

Ման թա շովն էլ թե՝ նա Ման թա շո վի տղան ա, ես ո ՞վ եմ,– ծի-

ծա ղե լով խո սակ ցու թյա նը խառն վեց Ա շո տը։

– Դե հա, ես էլ Ռի մա Խա չատ րյա նի աղ ջիկն եմ, թող նում եմ, 

դու ո ՞վ ես, որ թող նես,– մո րը դի մե լով քրք ջա լով վրա բե րեց 

Մա րի նեն ու ա վե լաց րեց,– ու մորս նման ա ռա տա ձեռն ե մ։

– Բայց ա ռա տա ձեռ նու թյու նը շվայ տու թյան հետ մի՛ խառ-

նիր, դրանք տար բեր բա ներ են,– ժպտա լով նկա տեց մայ րը։

– Ի մի ջի այ լոց, ահ ռե լի հարս տու թյան մեջ Ման թա շովն 

իս կի սե փա կան կառք չու ներ, ոտ քով էր շրջում կամ տրամ-

վայով էր ե րթևե կում,– նո րից ծի ծա ղեց որ դին։
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– Էդ էլ երևի մի բան չի, բա քցի բու թյուն* չի՞,– վրա բե րեց 

Մա րի նեն։

– Ոչ թե քցի բու թյուն, այլ հենց էս դեպ քում՝ ա նի մաստ շվայ-

տու թյուն,– դս տերն ուղ ղեց մայ րը, ա պա համ բե րու թյամբ սկ սեց 

բա ցատ րել,– էն թվե րի Թիֆ լի սում էդ ի ՞նչ տա րա ծու թյուն ներ պի-

տի լի նեին, որ մար դը ոտ քով չհաղ թա հա րեր։ Ի ՞նչ ի մաստ ու ներ 

կառք ու կա ռա պան պա հել։ Ձի ե րի խնամք, մի հատ էլ ձիա պան, 

ձի ե րի կեր… Ա մե նօ րյա ա նի մաստ ծախ սեր։ Ամ սա կան մի ան-

գամ էլ օ գտ վեր դրա նից, թե չէ։ Ի նքն էլ ժա մա նա կի մեծ մա սը 

Փա րի զում էր ան ցկաց նում...

– «Ներ գաղ թյալ նե րի» հու շա կո թողն է,– բրոն զա ձույլ ար-

ձա նա խում բը մատ նա ցույց ա նե լով՝ բա ցատ րում էր է քս-

կուր սա վա րու հի Է լի սը,– քան դա կա գործ Լուիս Սան գուի-

նոյի «Ներ գաղ թյալ նե րը» բրոն զե հե րո սա կան հու շա կո թո ղը 

խորհր դան շում է Նյու Յոր քի բազ մա զա նու թյունն ու ներ-

գաղ թյալ նե րի պայ քա րը։ Ար ձա նա խում բը նե րա ռում է էթ նիկ 

տար բեր խմ բե րին ու դա րաշրջան նե րին բնո րոշ քան դակ ներ՝ 

արևե լաեվ րո պա ցի հրե ա, ա զա տագր ված աֆ րի կա ցի ստ-

րուկ, քա հա նա, բան վոր... 

Է լի սը մի պահ լռեց, մտ քե րը ժող վեց ու շա րու նա կեց.

– Հու շա կո թո ղը կանգ նեց վել է ի հի շա տակ նրանց, ով քեր 

այս տեղ ափ ե լան, նոր կյանք սկ սե ցին, տուն-տեղ դրե ցին ու 

այս եր կի րը շե նաց րե ցին։ 

Այս հու շար ձա նը նաև տի կին Ռի մայի մայ րա կան՝ Գևորգ 

*  Քցի բու թյուն – կծ ծի ու թյուն, ժլա տու թյուն (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, 
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա-
տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1580):
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պա պի հի շա տակն էր հա վեր ժաց նում։ Մայ րը շատ էր պատ-

մել Գևորգ պա պի մա սին, որ իր ծնն դա վայ րի՝ Վա նի վի լայե թի 

Հայոց ձոր գա վա ռի Ա նգղ գյու ղի քա հա նան էր ե ղել ու միա ժա-

մա նակ գյու ղի ու սում նա րա նի ու սուց չա պե տը՝ իր ժա մա նա կի 

հա մար չա փա զանց ու սյալ ու ձեռ նե րեց ան ձնա վո րու թյուն։

1915-ին, փա խե փա խի* ժա մա նակ, իր եր կու ման կա հա-

սակ դուստ րե րին ու կնո ջը՝ Ան թա ռա մին, նաև տա րի նե րով 

կու տա կած ամ բողջ կա րո ղու թյու նը հանձ նել էր եղ բո րը՝ Ար-

մե նա կին, որ տա նի, Ա րաքսն ան ցկաց նի ու «բուն դնի» Ռու-

սա հա յաս տա նում։ Ի սկ ին քը ճամ փա էր ըն կել Ա մե րի կա, որ 

աշ խա տանք գտ նի, տուն կա ռու ցի, «խա րիսխ գցի» ու ըն տա-

նիքն էլ հե տո տա նի այն տեղ, ուր հույս ու ներ նոր կյանք սկ սել 

ու նոր հայ րե նիք գտ նել։

 Մեծ զր կանք նե րի գնով Սի րիայի ա նա պատ նե րով ոտ քով 

հա սել էր Լի բա նան, նավ էր նս տել ու ափ ի ջել Նյու Յոր քում։ 

Ցա վոք, ճա կա տա գիրն ա նո ղոք էր գտն վել Գևորգ պա պի 

նկատ մամբ։ Այս տեղ, Նյու Յոր քում, «Թայմս» հրա պա րա կում 

նա մե քե նայի տակ էր ըն կել ու մա հա ցել... 

– Քան դակ նե րի ար տա հայ տիչ կեց ված քը մարմ նա վո րում 

է գաղ թա կա նի ու բռ նի տե ղա հան վա ծի ան հատ նում աշ խա-

տանքն ու ան զի ջում պայ քա րը գո յատև ման, կյան քի հա մար,– 

հու շա կո թո ղի մա սին իր պատ մու թյու նը եզ րա փա կեց Է լի սը։ 

Է լիսն աֆ րոա մե րի կու հի է ր։ Նրա ա պու պա պերն Աֆ րի կայից 

ներ գաղ թել էին 19-րդ դա րի սկզ բին։ Հե տո Է լիսն ան կեղ ծա-

ցավ, որ ի րա կա նում ոչ թե ներ գաղ թել էին, այլ ստր կա վա ճառ-

ներն էին բռ նի տե ղա հա նել ու Ա մե րի կա բե րել որ պես ստ րուկ։ 

*  Փա խե փախ – գաղթ (տե՛ս Ա շոտ Մու րա դի Սու քիա սյան, Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե-
րի բա ռա րան, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1967, էջ 648):
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Ե րի տա սարդ, կեն սու րախ ու գրա վիչ այս ա ղջ նա կը քա-

ղա քա կան գի տու թյուն ներ էր ու սում նա սի րում Նյու Յոր քի 

Կո լում բիա հա մալ սա րա նում։ Դա սե րից ա զատ ժա մա նակ էլ 

է քս կուր սա վար էր աշ խա տում։

Հ րա շա լի գի տեր իր ե րկ րի պատ մու թյու նը։ Ի րեն ա մե րի կու-

հի էր հա մա րում աֆ րի կյան ար մատ նե րով։ Ու հպարտ էր թե՛ 

իր ծագ մամբ, թե՛ իր քա ղա քա ցի ու թյամբ։ 

Ա մե րի կան կեր տել են ներ գաղ թյալ նե րը՝ սե փա կան ե րկ րից 

քշ ված կա թո լիկ իռ լան դա ցի նե րը, Մի ջին Արևել քում մշ տա-

պես հե տապնդ վող հրե ա նե րը, Ցե ղաս պա նու թյու նից մա-

զա պուրծ հայե րը, բռ նի տե ղա հան ված ու Ա մե րի կա բեր ված 

աֆ րի կա ցի նե րը... 

Ու այս տեղ, այս նոր ե զեր քում, հայ րե նի ե րկ րի այ րող կա րո-

տը սր տում, ար ցունքն աչ քե րին՝ նրանք քա րը քա րին են շա րել, 

ա րյուն-քր տին քով ու ան հուն զր կանք նե րի գնով տուն-տեղ 

դրել, զա վակ ներ ու նե ցել, եր կիր շե նաց րել։ 

– Նոր հայ րե նիք էին ստեղ ծել ի րենց զա վակ նե րի հա մար, 

որ նրանք էլ ի րենց պես ան տուն ու ան հայ րե նիք չմ նային,– 

Է լի սի այս խոս քը տի կին Ռի մային հի շեց րեց Ղա զա րոս Ա ղա-

յա նի բա նաս տեղ ծու թյու նը.

Ծի ծեռ նա կը բույն էր շի նում, 

Ե՛վ շի նում էր, և՛ եր գում, 

Ա մեն մի շյուղ կպց նե լիս՝ 

Ա ռաջ վա բույնն էր հի շում...

Էդ պես է աշ խար հի բա նը՝ ա մե նայն լա վա գույ նը կյան քում 

ստեղծ վում է ա նա սե լի տա ռա պան քով։ Ա մե րի կան էլ մարդ-
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կանց՝ մի լի ո նա վոր մարդ կանց, սե րունդ նե րի տա ռա պան քի, 

ա րյան ու քր տին քի ար գա սիքն է, ո րը, ի հար կե, գե րա զան ցել 

է բո լոր սպա սե լիք նե րը։ 

Այս տեղ էլ հենց էն պես ո չինչ չի ե ղել։ Ո չինչ չի ստեղծ վել ո չն չից 

ու ո չինչ չի փո շիաց վել։ Այս տեղ վաղ են ը մբռ նել փո ղի «բերկ-

րանքն» ու գգ վան քով են վե րա բեր վել յու րա քան չյուր սեն թի։ 

Ի հար կե, կա պի տա լի կու տա կումն այս տեղ էլ ու ղեկց վել է 

ա րյուն-քր տին քով։ Սպա նու թյուն ներ, թա լան ու հափշ տա կու-

թյուն ներ են ե ղել, ու դա մարդ կանց հի շո ղու թյու նից չես ջն ջի։

– Այո, Ա մե րի կան ներ գաղ թյալ նե րի եր կիր է։ Մեր ե րկ րի բո-

լոր հայտ նի մար դիկ կա՛մ ներ գաղ թյալ են ե ղել, կա՛մ նրանց 

շա ռա վիղն են,– շա րու նա կում էր ներ կա յաց նել սևա մորթ 

է քս կուր սա վա րու հին՝ նայե լով «Ներ գաղ թյալ նե րի» հու շա կո-

թո ղին,– օ րի նակ՝ Ռոք ֆել լե րը՝ աշ խար հի ա ռա ջին մի լիար դա-

տե րը։ Նրա ա պու պա պը Գեր մա նիայից ներ գաղ թել է 1723-ի ն։

– Նավ թային մագ նա՞ տը, ո րն ա սում էր, թե կա րող է հաշ-

վե տու լի նել իր յու րա քան չյուր մի լի ո նի հա մար՝ բա ցի ա ռա-

ջի նից,– կար ծես սե փա կան գի տե լիք նե րը ստու գե լու հա մար 

հարց րեց տի կին Ռի ման։

– Այո՛, այո՛, հենց նա,– հաս տա տեց Է լի սը,– նա հիմ նեց աշ-

խար հի ա ռա ջին՝ Standard Oil նավ թային ըն կե րու թյու նը: 1880 

թ. նրա ձեռ քում կենտ րո նա ցած էր Ա մե րի կայի նավ թար դյու-

նա բե րու թյան ա վե լի քան 90 տո կո սը։ 

Է լիսն է լի ը նդ հա տեց խոս քը, արևային ակ նո ցը հա նեց ու 

շա րու նա կեց.

– Դեմ պին գի ու զա նա զան այլ մե թոդ նե րով շու կա յում մե-

նաշ նոր հային դիրք գրա վե լով՝ Standard Oil-ը դար ձավ այն 

ժա մա նակ վա աշ խար հի խո շո րա գույն ըն կե րու թյու նը։
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«Փաս տո րեն նա՞ էլ օ լի գարխ էր»,– մտա ծեց տի կին Ռի ման 

ու տխուր ժպի տով բարձ րա ձայն ա վե լաց րեց.

– Ու նրան ու նեզր կե ցին, կու լա կա թափ ա րե ցին, գույքն էլ 

բռ նագ րա վե ցին։

– Ո ՛չ, ի ՞նչ եք ա սում,– ապ շա հար ու մի քիչ էլ սար սա փած հա-

յաց քով նրան նայեց է քս կուր սա վա րու հին,– ին չո՞ւ։ Տա սը տա րի 

ան ց մե նաշ նորհ նե րի դեմ ըն դուն վեց Շեր մա նի օ րեն քը, հա մա-

ձայն ո րի նա պար տա վոր էր բա ժա նել իր ըն կե րու թյու նը։ 

Ի՜նչ ան խելք են ե ղել ա մե րի կա ցի նե րը։ Հա սա րակ ֆահմ չեն 

ու նե ցել։ Չգի տես ին չու, նրա ձեռ քից ո չինչ չէին խլել ու չէին 

փո շիաց րել, այլ ստի պել էին ամ բողջ կա րո ղու թյու նը մա սե րի 

բա ժա նել։ Հե տաքր քիր է, մարմ նի ո ՞ր մա սով էր մտա ծում էդ 

«ա նու ղեղ» Շեր մա նը, որ նման օ րի նա գիծ էր մշա կում։

– Եվ ի ՞նչ ա րեց Ռոք ֆել լե րը,– տխուր քմ ծի ծա ղով հե տաքըր-

քըր վեց տի կին Ռի ման։

– Ռոք ֆել լերն իր ըն կե րու թյու նը բա ժա նեց 34 փոքր ըն կե րու-

թյուն նե րի, ո րոն ցում պահ պա նեց բաժ նե տոմ սե րի հս կիչ փա-

թեթ նե րը,– ման րա մաս նեց Է լի սը,– գործ նա կա նում ա մե րի կյան 

բո լոր նավ թային ըն կե րու թյուն նե րը, նաև տրանս նա ցի ո նալ 

ExxonMobil-ն ու Chevron-ը, սե րում են հենց Standard Oil-ի ց։ 

Ա ռա ջին քայ լե րը բիզ նե սում Ջոն Ռոք ֆել լերն ա րել է 7 տա րե-

կա նում։ Տա նը մի քա նի հնդ կա հավ էր պա հում, մե ծաց նում ու 50 

դո լա րով վա ճա ռում հարևա նին։ Հե տո այդ գու մա րը տա րե կան 

7 տո կո սով տա լիս էր մյուս հարևա նին։ 

Երբ իր հա սա կա կից նե րը կոն ֆետ ներ էին գնում, ու տում, 

խա ղում էին ու զվար ճա նում, Ջո նը, իր աշ խա տած ա ռա-

ջին գու մար ներն ա նընդ հատ բռի մեջ պա հե լով, ե րա զում էր 

դրանք ա վե լաց նե լու մա սին։
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19 տա րե կա նում Ռոք ֆել լերն ար դեն բա վա կան մեծ կա պի-

տալ ու ներ, քա նի որ 3 տա րում աշ խա տած գու մա րի մեծ մա-

սը կու տա կել է ր։ Ու ո րո շեց ըն կե րոջ հետ ստեղ ծել սե փա կան 

ըն կե րու թյու նը, սա կայն գու մա րը բա վա րար չէր։ Պա կա սող 

գու մա րը նա պարտ քով վերց րեց հո րից։ Ի դեպ, զար մա նա լի 

է, բայց, իս կա պես, պարտ քով էր վերց րել։ 

Զ բաղ վում էին ա լյու րի ու սեր մե րի վա ճառ քով։ Ե կա մուտ նե րը 

բազ մա պատկ վե ցին, ե րբ բռնկ վեց քա ղա քա ցիա կան պա տե-

րազ մը՝ կտ րուկ մե ծաց նե լով Մի ու թյան բա նա կին ան հրա ժեշտ 

մա տա կա րա րում նե րի ծավա լը։ 

Երբ իր եղ բայր Ֆրան կը կռ վում էր ռազ մի դաշ տում, Ջո նը 

հոգ էր տա նում իր բիզ նե սի մա սին՝ գու մար ներ հատ կաց նե-

լով Մի ու թյան բա նա կին՝ «փո խա րի նող կա մա վոր ներ» վար-

ձե լու հա մար։ Այդ պես վար վում էին շատ հա րուստ հյու սիս ցի-

ներ, ո րոնք խու սա փում էին ռազ մա ճա կատ մեկ նե լուց։

 Ռոք ֆել լերն ա բո լի ցի ո նիստ* է ր։ Նա քվե ար կել էր Աբ րա-

համ Լին քոլ նի օգ տին ու ա ջակ ցում էր Հան րա պե տա կան կու-

սակ ցու թյա նը։ Ա սում էր՝ «Աստ ված ի նձ փող է տվել» ու չէր էլ 

մտա ծում ա պաշ խա րել դրա հա մար՝ հետևե լով մե թո դիստ 

քա րո զիչ Ջոն Ուես լիի սկզ բուն քին. «Վաս տա կիր, որ քան կա-

րող ես, խնայիր, որ քան կա րող ես, և տուր, որ քան կա րող ես»։ 

Այն ժա մա նակ դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը փոխ հա տու ցում 

էր նավ թի գնե րը։ Նավ թի գի նը 1862-ին կտ րուկ ա ճեց՝ 0.35 դո-

լա րից հաս նե լով 13.75-ի։ Նավ թար դյու նա հա նող նե րը բիզ նե սի 

ար դյու նա վե տու թյան մա սին մտա ծելու կա րիք էլ չու նեին։ 

*  Ա բո լի ցի ո նիստ (ա նգլ.՝ Abolitionist) – Ա ՄՆ-ում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից 
ա ռաջ սկիզբ ա ռած՝ սևա մորթ ստ րուկ նե րի ա զա տագր ման շարժ ման ակ տի վիստ:
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Դա էլ Ջո նին ստի պեց «մուշ տա րու աչ քով» նայել նավ թին։ 

Շան հո տա ռու թյուն ու ներ։ Իս կը նրա մա սին էին ա սել՝ ա սե ղի 

ծա կից Հնդ կաս տան կնայի։ 

1863 թ., ե րբ 24 տա րե կան էր, գոր ծըն կեր նե րի հետ կա ռու-

ցեց նավ թի վե րամ շակ ման ա ռա ջին գոր ծա րա նը։ Այն Քլիվ-

լեն դից այն քան էլ հե ռու չէր։ 

– Նրա հարս տու թյան ա ճը սրըն թաց չի ե ղել։ Նա դրան հա-

սել է քա ռորդ դա րյա տք նա ջան աշ խա տան քի, շրջա հա յաց 

պլա նա վոր ման ու հան դուգն ձեռ նար կում նե րի ար դյուն քում 

մի ո լոր տում, ո րն այն քան ռիս կային էր, որ խո շոր ձեռ նար-

կա տե րերն ան գամ գե րա դա սում էին այն շրջան ցել։ Հա մոզ-

ված էր, որ խո շոր բիզ նե սի ա ճն ըն դա մե նը ա մե նա հար մար-

ված նե րի գո յա պայ քարն է,– շա րու նա կում էր իր պատ մու-

թյունն Է լի սը։

 Ռոք ֆել լե րի հարս տու թյունն ա մենևին էլ ա վե լի «ա րյու նոտ» 

կամ «կեղ տոտ» չէր, քան ժա մա նա կի մյուս ա վա րա ռու բա-

րոն նե րի*՝ բան կիր նե րի, պող պա տի կամ եր կա թու ղային մագ-

նատ նե րի կա րո ղու թյուն նե րը։ 

Հայտ նի բան է՝ մեծ կա րո ղու թյան հիմ քը հենց այդ «չա րա-

բաս տիկ» ա ռա ջին մի լի ոնն է, իս կը վա նե ցու պա պե նա կան 

ոս կին։ Ի զուր չի աս ված՝ վա նե ցին յուր քյաք կու տի, պա պե նա-

*  Ա վա րա ռու բա րոն ներ (ա նգլ.՝ robber barons) քա մահ րա կան փո խա բե րա կան ար-
տա հայ տու թյունն ի սկզ բա նե կի րառ վել է ա մե րի կյան այն ձեռ նար կա տե րե րի վե րա-
բեր մամբ, ո րոնք մե ղադր վում էին ա նազ նիվ մե թոդ նե րով հարս տա նա լու մեջ։ Տեր մի-
նը վերց ված է գեր մա նե րեն Raubritter բա ռից։ Միջ նա դա րյան Գեր մա նիա յում այդ պես 
էին ան վա նում այն ֆե ո դալ նե րին, ո րոնք ա նօ րի նա կան հար կեր էին գան ձում ի րենց 
հո ղա տա րածք նե րով ան ցնող ճա նա պարհ նե րից օ գտ վող նե րից։ Տեր մինն ա ռա ջին 
ան գամ օգ տա գործ վել է The New York Times-ում 1859-ի փետր վա րի 9-ին՝ «մր ցա կից նե-
րին ճզ մող, շու կա ներ փլու զող ու կա ռա վա րու թյուն նե րին կա շա ռող ա նո ղոք մո նո պո-
լիս տի» կեր պա րը ներ կա յաց նե լու հա մար։
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կան ոս կուն ձեռք չի տա։ Պա պե նա կան ոս կին գեր դաս տա նի 

ամ րու թյան հիմքն է, սե րունդ նե րի գո յու թյան գրա վա կա նը։

 Վա նե ցի ներն ի րա կա նում ան չափ հյու րա սեր և վաղ վա օր-

վա մա սին մտա ծող մար դիկ են, և նրանց ժլատ լի նե լու մա սին 

ա ռաս պելն ի րա կա նու թյան հետ ոչ մի ա ղերս չու նի: Ի հար կե, 

նրանք ոս կի են սի րում, բայց դրա նով ոչ թե ի րենց ժլա տու թյունն 

են ցույց տա լիս, այլ վաղ վա սև օր վա մա սին են մտա ծում։

 Տի կին Ռի ման ար մատ նե րով վա նե ցի էր ու փո ղի հար գը 

գի տեր։ Մոր խրատ նե րը լավ էր սեր տել ու հստակ գի տակ-

ցում էր, որ պա պե նա կան ոս կին ծախ սե լու հա մար չէ։ Ցո րե նի 

մատ ղաշ ծի լե րի պես այն պետք է գուր գու րես ու փայ փայես, 

բեր րի հո ղի մեջ դնես, ա նընդ հատ ջրես ու պաշտ պա նես քա-

մուց ու կար կու տից, որ ար մա տա կա լի ու շռայլ պտուղ ներ 

տա, որ «մի բա նի տեր էլ դու դառ նաս»։ 

Ե թե այ սօր ձեռքդ ըն կա ծը քո ռու փուչ ա նես, ա պա վա ղը 

դար ձյալ ձեռ նու նայն կմ նաս, ո րով հետև հայտ նի բան է՝ ա մեն 

ան գամ գե տը գե րան չի բե րի։ 

Եր կիրն էլ էդ պես են շե նաց նում։ Եր ջա նիկ է այն սե րուն դը, 

ո րը պա պե նա կան ոս կին բեր րի հո ղի մեջ է դնում։ Ու կրկնա-

կի դժ բախտ է այն սե րուն դը, ո րը փո շիաց նում է այն, քան-

զի հա ջորդ սե րունդ նե րը դար ձյալ պի տի փոր ձեն հա վա քել 

ա ռա ջին մի լի ո նը՝ կրկին ան ցնե լով ա րյան ու զր կանք նե րի 

մի ջով։ Այլ ճա նա պարհ կար ծես թե չկա։ Հա մե նայն դեպս, 

մարդ կու թյանն այլ տար բե րակ հայտ նի չէ...

Էս տեղ՝ Ման հե թե նի ծո վեզ րին կանգ նած, նայե լով Ատ լան-

տյան օվ կիա նո սի ան հուն կա պույ տին, այս մտո րում նե րով 

էր տար վել տի կին Ռի ման, ով շու տով բո լո րե լու էր իր կյան քի 

8-րդ տաս նա մյա կը...
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Օվ կիա նո սից փչող մեղմ հո վի կը ծա ծա նում էր նրա ժա կե-

տի քղանց քը։ Ծո վա խոր շի զու լալ ջրե րը հան դարտ ա լիք վում 

էին ոտ քե րի տակ։ 

Դի մա ցը, ան հուն հո րի զո նում, խո յա նում էր Ա զա տու թյան 

խրոխտ հու շար ձա նը, որ ա զա տա տենչ ֆրան սիա ցի նե րի նվերն 

էր Միա ցյալ Նա հանգ ներին։ 

Աշ նա նային օ դը մեղմ էր ու տա քուկ, եր կին քը՝ պարզ ու 

ջինջ։ Մար դիկ զբոս նում էին ծո վա խոր շի սա լա պատ ա փե րին 

ու կա նաչ ծա ռու ղի նե րում։ Մթ նող հո րի զո նում բարձ րա ցող 

լու սի նը մեղմ շա ռա գու նե լով լուսնկա գի շեր էր խոս տա նում… 

2016 թվա կա նի հոկ տեմ բերն էր...





Գ ԼՈՒԽ 12

ОТК* Լյուբան կամ  
խորտակված անուրջներ

*  ОТК (Отдел технического контроля), տեխ նի կա կան հս կո ղու թյան բա ժին – ար տադ-
րա կան ձեռ նար կու թյան ի նք նու րույն ստո րա բա ժա նում, ո րն ի րա կա նաց նում է սահ-
ման ված չա փա նի շե րին ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նու թյան ստու գում:
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Գ նաց քը մո տե նում էր Մյուն խե նին։ Պա տու հա նից սկ սե ցին 

երևալ քա ղա քի ար վար ձան նե րը։ Կու բիզ մի ու մո դեռ նիզ մի 

ո ճով կա ռուց ված շեն քերն ա չք էին շո յում բե տո նի ու ա պա կու 

ի րենց ներ դաշ նակ հա մադ րու թյամբ ու գու նային գե ղե ցիկ 

լու ծում նե րով։ 

Այս տեղ՝ պատ մա կան Բա վա րիայի հի նա վուրց մայ րա քա-

ղա քում, ա վե լի ստույգ՝ Հոֆբ րոյ հաուս կոչ վող գա րեջ րա տա-

նը, 1920 թվա կա նի փետր վա րի 24-ին հիմ նադր վեց նա ցիս-

տա կան կու սակ ցու թյու նը։ 

Այս տեղ էլ 1923-ին նա ցիստ նե րը խռո վու թյուն բարձ րաց-

րին՝ հայտ նի գա րեջ րային պուտ չը, ո րը ճնշ վեց, Հիտ լերն 

էլ ձեր բա կալ վեց ու դա տա պարտ վեց հինգ տար վա ա զա-

տազրկ ման...

 Ժա մա նա կա կից Մյուն խե նը ոչ միայն մշա կու թային ար ժեք-

նե րի հա վա քա տե ղի է, այլև խո շո րա գույն ար դյու նա բե րա-

կան, գի տա կան ու հե տա զո տա կան կենտ րոն։ Այն ի րա վամբ 

հա մար վում է նաև Գեր մա նիայի ՏՏ մայ րա քա ղա քը...

– Ո նց որ թե հաս նում ե նք,– նս տած տե ղը ձգ վե լով ու հո րան-

ջե լով ար տա բե րեց Մա րի նեն։

– Մյուն խե նի՞ն ե նք մո տե նում,– կար ծես նիր հից ա րթ նա նա-

լով՝ հարց րեց մայ րը։
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– Հա ջորդ կա յա րա նը՝ Մյուն խեն հաուպտ բան հոֆ*։ Կա ռա-

մա տույ ցը՝ ձա խից։ Չմո ռա նաք ձեր ան ձնա կան ի րե րը,– ծի-

ծա ղե լով վրա բե րեց որ դին, ո րն ար դեն ան գիր էր ա րել ա մեն 

կան գա ռում բարձ րա խո սից հնչող միա պա ղաղ հայ տա րա-

րու թյուն նե րը։ 

Ե ղա նա կը վերջ նա կա նա պես փչա ցավ։ Եր կին քը պատ վեց 

մթ նած ամ պե րով։ Քա մի էր, մա ռա խուղ։ Ա նձրև սկս վեց։ Տաք, 

արևոտ օ րից հետք ան գամ չէր մնա ցել։ 

Մի տա րի քով կին թեթև սան դալ նե րով, քա մուց կու չու ռած 

քայ լում էր փո ղո ցով։ Հա գին ցն ցո տի ներ էին։ Ան ցորդ ներ 

տես նե լուն պես ձեռ քը պար զում է ր՝ ա փը դե պի վեր, ու ի նչ-որ 

բան քրթմն ջում։ 

Ո մանք մե տա ղադ րամ էին դնում նրա պար զած ա փի մեջ, 

շա տերն էլ գլուխ նե րը թե քում էին ու ա րագ հե ռա նում։

 Քա մին քշում էր կնոջն աշ նան տերևի պես: Նա ա նընդ հատ 

ե րե րում էր, ժա մա նակ առ ժա մա նակ կանգ էր առ նում, երևի 

շունչ քա շում ու դար ձյալ դան դաղ քայ լե րով շա րու նա կում էր 

ճա նա պար հը՝ ի նքն էլ երևի չի մա նա լով դե պի ուր և ին չու…

Դ ռան զան գը տվե ցին։ Տի կին Ռի ման դու ռը բա ցեց։ Լյու բան 

է ր։ Նա գրե թե ա մեն կի րա կի, ե րե կո յան նույն ժա մին, այ ցե-

լում էր տի կին Ռի մային։

 Դե մի սե զոն** բա րակ վե րար կուն հա նեց, կա խեց մի ջանց-

քում ու տան տի րու հու ու ղեկ ցու թյամբ քայ լերն ուղ ղեց դե պի 

խո հա նոց։ 

*  Հաուպտ բան հոֆ (գեր մա նե րեն՝ Hauptbahnhof) – կենտ րո նա կան կա յա րան:

**  Դե մի սե զոն – աշ նան ու գար նան հա մար նա խա տես ված վեր նազ գեստ (վե րար-
կու կամ բաճ կոն)։ Ա նունն ա ռա ջա ցել է ֆրան սե րեն demi-saison (գա րուն կամ ա շուն, 
բա ռա ցի՝ միջ սե զո նային ժա մա նա կա հատ ված) բա ռից։
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Խո հա նո ցում նա իր մշ տա կան տեղն ու ներ՝ ան կյու նա կի աջ 

ծայ րին, ճա շա սե ղա նի ա ռջև։ 

– Տե սա՞ք, թո շակ ներն էլ բարձ րաց րին,– հա զիվ տե ղա վոր-

ված՝ խոս քի տու տը բա ցեց Լյու բան ու, մի տե սակ ար հես տա-

կան ժպի տով ձեռ քերն ի րար զար կե լով, ար տա բե րեց,– էս էլ 

սհենց։

– Պա՛հ, հա զար չորս հա րյուր դրա մով։ Յա րա չի սա ղաց նի,– 

իր կար ծի քը հայտ նեց Լևո նը՝ տի կին Ռի մայի ա մու սի նը։

– Ը հը՛, հի միկ է լի դժ գոհ են,– Լյու բան ա սես հենց այդ ար ձա-

գան քին էր սպա սում,– ձե ռիդ մեջ ձվա ծեղ ա նես, հրամց նես, 

մեկ ա, դժ գոհ ե ն։ Էս ի ՞նչ ա զգ ե նք մենք, այ մարդ։ 

Լևո նի ու Լյու բայի ջրե րը եր բեք մի առ վով չէին հո սում։ Նը-

րանք ա մեն ին չի մա սին միշտ տար բեր տե սա կետ ներ ու նեին։ 

Ե թե մեկն ա սեր, որ մա ծու նը սպի տակ է, մյուսն ան պայ ման 

պի տի պն դեր, որ սև է։ 

Ու քա նի որ եր կուսն էլ խիստ հու զա կան խառն վածք ու նեին, 

նրանց ա ռօ րյա զրույ ցը գրե թե միշտ կռ վի էր վե րած վում։ 

Հի մա էլ ա ռար կու թյուն չհան դուր ժող տո նով Լյու բան սկ սեց 

քն նա դա տել «էս ան շնոր հա կալ, թամ բալ ու ան բան ազ գին»՝ 

ձեռ քի հետ էլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ հի շե լով Սո վե տի ե րա-

նե լի ժա մա նակ նե րը։ 

Խո սե լիս Լյու բան ա նընդ հատ ձայ նը բարձ րաց նում էր, թեև 

նրան հա կա ճա ռող չկար։ Թվում է ր՝ ի նքն իր հետ է կռ վում, 

ի նքն ի րեն է հա մո զում ու չի կա րո ղա նում հա մո զել։ Դրա նով 

երևի փոր ձում էր լռեց նել իր ներ քին ձայ նը, բայց չէր կա րո ղա-

նում։ Ի նք նա խա բե ու թյունն այս տեղ թերևս միակ փր կօ ղակն 

էր, ու Լյու բան փոր ձում էր այն պինդ բռ նել։

 Սո վե տի ժա մա նակ Լյու բան վատ չէր ապ րում։ Ժա մա ցույ ցի 
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գոր ծա րա նում OTK էր աշ խա տում։ Բարձր աշ խա տա վարձ էր 

ստա նում, կողմ նա կի ե կա մուտ էլ ու ներ։ Ապ րում էր ը ստ պա-

հան ջի։ Ճամ փոր դում էր Սո վե տով մեկ, ցոփ ու շվայտ կյանք էր 

վա րում։ Ա հա գին էլ հետ գցած փող ու ներ նեղ օր վա հա մար։

 Բայց կյան քից դժ գոհ է ր։ Հո գին ար դա րու թյուն էր տեն չում։ 

Ու ե րբ 88-ի խլր տումն* ըն կավ, Լյու բան միան գա մից հայտն-

վեց շարժ ման ա ռա ջա մար տիկ նե րի շար քում։ Քն նա դա տում 

էր Սո վե տի կար գը, գոռ գո ռում, ար դա րու թյուն ու հա վա սա-

րու թյուն էր պա հան ջում և նման բա ներ։ Նրա նման նե րին 

ՀՀՇ-ի ԲՏՌ-ներ էին ա սում։

90-ա կան նե րի սկզ բին, սա կայն, ե րբ գոր ծա րա նը հայտն-

վեց փակ ման եզ րին, Լյու բային աշ խա տան քից ա զա տե ցին։ 

Նա ոչ մի մաս նա գի տու թյուն չու ներ, ի սկ ОТК-ի «հմ տու թյուն-

ներն» այլևս պետք չէին։ Ու Լյու բան դար ձավ գոր ծա զուրկ։ 

Ետ գցած փո ղերն էլ ա կն թար թո րեն ա նէ ա ցան։ Սկզ բում 

ռուբ լին ար ժեզրկ վեց, հե տո փո ղը փոխ վեց, դե Սո վե տի ե րեք-

տո կո սա նոց փո խա ռու թյան պե տա կան պար տա տոմ սերն էլ 

«հեչ է ղան», ու Լյու բան մնաց քաղցած։ 

Սկ սեց ծախծ խել Սո վե տից մնա ցած ոս կե ղե նը, ան տիկ վար 

ի րերն ու մնա ցած ու նե ցած-չու նե ցա ծը։ Սա նրա ա ռա ջին 

հիաս թա փու թյունն է ր։ 

1996-ին Լյու բան դար ձյալ պայ քա րի ա ռա ջա մար տիկ նե-

րի շար քում է ր։ Է լի գոռ գո ռում էր, պա հան ջում, մի տինգ էր 

ա նում։ Սեպ տեմ բե րի 25-ին խորհր դա րա նի դար պաս նե րի 

մոտ գրե թե մա հից պր ծավ։ Ազ գային ժո ղո վի շեն քը գրո հե լու 

*  Խլր տում – ի րա րան ցում, շփոթ, խռո վու թյուն (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, 
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա-
տոր 1, Երևան, 1976, էջ 581):
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ժա մա նակ ամ բո խը քիչ էր մնա ցել՝ ոտ նա կոխ ա ներ նրան։ 

Գլխին կե րած հար վա ծից էլ ու ղե ղի ցն ցում էր ստա ցել։

1998-ին, 2003-ին Լյու բան օ պե րայի հրա պա րա կում էր ու 

Մա տե նա դա րա նի մա տույց նե րում։ 2008-ի մար տի 1-ին էլ 

Մյաս նի կյա նի ար ձա նի մոտ ձեռ նա մար տի էր բռն վել, ռե տի նե 

մա հա կի հար ված ներ ստա ցել գլխին, ճա կատն ա րյունլ վիկ՝ 

մի կերպ ճո ղոպ րել էր ու ոտ քով տուն հա սել։ 

Ու ա մեն ան գամ հիաս թափ վե լով ու հու սա խաբ վե լով՝ Լյու բան 

չէր խրատ վում։ Նա ո չինչ չու ներ կորց նե լու։ Ու նե ցած-չու նե ցա-

ծը վա ղուց ծա խել ու կե րել է ր։ Եղ բայրն ու քույ րը մա հա ցել էին։ 

Եղ բոր որ դի նե րը վա ղուց ար տա գաղ թել էին Հա յաս տա նից։ 

Օգ նող ու քո մագ կանգ նող չու ներ։ Մեն-մե նակ էր Բանգ լա-

դե շի իր մեկ սե նյա կա նոց բնա կա րա նում, որ Սո վե տի ժա մա-

նակ նվեր էր ստա ցել պե տու թյու նից։ 36,000 դրամ թո շակ էր 

ստա նում, ո րը հա զիվ բա վա րա րում էր կո մու նալ ծախ սե րը 

հո գա լուն, հաց ու մի եր կու դեղ գնե լուն։ 

Երբ սկս վեց հե ղա փո խու թյու նը, մար դիկ, հատ կա պես ե րի-

տա սարդ նե րը, փո ղոց դուրս ե կան փո փո խու թյուն նե րի ա կն-

կա լի քով, կյան քը վե րա փո խե լու մեծ ցան կու թյամբ։ 

Լյու բան, ի հար կե, ա ռա ջին նե րից մե կը հայտն վեց փո ղո-

ցում։ Նա իր կյան քում այլևս որևէ նպա տակ չու ներ, ա նե լիք էլ 

չու ներ։ Մարդ չկար, ո րի մա սին կու զե նար հոգ տա նել, իր գո-

յու թյան մա սին էլ բո լո րը վա ղուց մո ռա ցել էին։ 

Չն չին թո շա կով մի կերպ գո յու թյու նը քարշ տվող Լյու բան 

ի նքն ի րեն հույս տվեց, որ այս ան գամ իր կյան քը կփա ռա վոր-

վի, ե րկն քից էլ հաս տատ մա նա նա կթափ վի։ Հույս տվեց ի նքն 

ի րեն ու գնաց հրա պա րակ։ Էն տեղ իր նման նե րը շատ էին, 

բո լորն էլ՝ նույն հույ սով ու հա վա տով...
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 …Ընտ րա տե ղա մա սից դուրս ե կավ ու կա տա րած պարտ քի 

գի տակ ցու մով քայ լերն ուղ ղեց դե պի տուն։ 

Տուն հա սավ ու ո րո շեց ի նքն ի րեն պարգևատ րել։ Պա հա-

րա նից հա նեց նա խորդ տար վա նից մնա ցած Քա րա հուն ջի 

կես շիշ թթի օ ղին ու մի կար տո ֆիլ դրեց վա ռա րա նի վրա:

6-րդ հար կում բուր ժույ կա ու ներ, բայց փայտ չու ներ: Սրա-

նից-ն րա նից հին կոշ կե ղեն, պլաստ մաս սայե ի րեր էր ճա րում 

ու եր կու-ե րեք օ րը մեկ մի բոց էր տա լիս, որ բնա կա րա նի 

ցուր տը մի քիչ կոտր վի։ Լույ սի ու գա զի փող չու ներ։ 

Կես կտոր էլ սոխ էր մնա ցել։ Կար տո ֆի լը, սոխն ու թթի 

օ ղին դրեց, ի նքն ի րեն շնոր հա վո րեց ու գնաց քնե լու։

 Հա ջորդ օ րն ան ցավ սո վո րա կա նի պես։ Շա բաթն էլ ան-

ցավ։ Է լի օ րեր ու շա բաթ ներ ան ցան, բայց Լյու բայի կյան-

քում ո չինչ չփոխ վեց։ Լյու բան սպա սում է ր։ Բայց համ բե-

րու թյունն ար դեն հատ նում է ր։ Հա նաք բան չէ, կյան քի 8-րդ 

տաս նա մյակն էր ար դեն թևա կո խել ու եր կար սպա սել այլևս 

չէր կա րող։ 

Բայց օ րերն ան ցնում էին, շա բաթ ներ դառ նում, շա բաթ նե-

րը՝ ա միս ներ, ու Լյու բայի կյան քում ո չինչ չէր փոխ վում...

***
...Հի մա էլ, տի կին Ռի մայենց խո հա նո ցում նս տած, Լյու բան 

ակ նա պիշ նա յում էր ըն կե րու հուն ու միտք ա նում. «Էս ի նչ պես 

ե ղավ, որ նա այ սօր ա մեն ի նչ ու նի, ի սկ ին քը մնաց ձեռ նու նայն»։ 

Ն րանք վա ղե մի ըն կե րու հի ներ էին։ Կյան քի պայ ման ներն 

էլ նույնն էին ե ղել։ Ա վե լին, էն ժա մա նակ, ե րբ ին քը՝ Լյու բան, 

Մի ջին Ա սիան ու Մերձ բալ թյան ե րկր նե րը ոտ քի տակ էր տա-

լիս, Ռի ման սու սու փուս աշ խա տում է ր։ 
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Զար մա նա լի, ար տա սո վոր ան ձնա վո րու թյուն է ր։ Եր բեք չէր 

վհատ վում, չէր հու սալք վում։ Մշ տա պես կրկնում էր. «Հու սալք վե լու 

ի ՞նչ կա, ձեռ քերս, ոտ քերս տեղն են, ու րեմն ա մեն ի նչ կար գին է»։ 

Օր նի բուն աշ խա տում է ր։ Վաթ սուն տա րի ա նընդ մեջ, 

ա ռանց հոգ նե լու, ա ռանց տրտն ջա լու, ծով դժվա րու թյուն ներ 

հաղ թա հա րե լով։ Մեր ձա վո րին նե ցուկ էր կանգ նում, հա րա-

զա տին օգ նում էր ու ձեռքն ըն կածն էլ քո ռու փուչ չէր ա նում։ 

Վա նե ցի մորն էր քա շել։ 

Ու հի մա՞։ Հի մա վայե լում է վաս տա կած հան գիստն ու եր-

ջա նիկ է։ Կյան քի փո թո րիկ նե րի ա հեղ ա լիք նե րը նրան ա սես 

չէին էլ դի պել...

Իսկ ին քը՝ Լյու բան, Սո վե տից դե սը, 1990-ին վլաս տը փոխ-

վե լուց հե տո, մա տը մա տին չէր տվել, ոչ մի աշ խա տան քով չէր 

զբաղ վել։ Չէր էլ փոր ձել աշ խա տանք գտ նել կամ աշ խա տել։ 

Միայն քն նա դա տել էր, պա հան ջել ու սպա սել... Մի խոս քով, 

նս տել էր թախ տին, սպա սում էր բախ տին։ 

Սկզ բի տա րի նե րին է լի լավ է ր՝ քչից-շա տից օգ նու թյուն էին 

բաշ խում՝ կա թի ու ձվի փո շի, ո սպ, սի սեռ, լո բի... Հե տո դա էլ 

վե րա ցավ։ Ե րկն քից էլ մա նա նա չթափ վեց։

Չն կա տեց էլ, թե ժա մա նակն ի նչ ա րագ ան ցավ։ Նոր միայն 

գլխի ըն կավ, որ կյան քի 8-րդ տաս նա մյակն ար դեն սա րե րի 

ետևում չէ։ 

Երբ հաս կա ցավ, աշ խար հը գլխին մթ նեց։ Նա ա վե լի չար 

ու ան հան դուր ժող դար ձավ։ Թշ նա մա ցավ շրջա պա տի հետ, 

ո րին մե ղա վոր էր հա մա րում իր բո լոր դժ բախ տու թյուն նե րի 

մեջ։ Ու բո լո րի ջիգ րու* մե կու սա ցավ աշ խար հից... 

*  Ջիգ րու – ի հե ճուկս (տե՛ս Է դուարդ Բագ րա տի Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ-
րա կան բա ռա րան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, հա տոր 2, Երևան, 1976, էջ 1242): 
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Ու հի մա Լյու բան է լի գոռ գո ռում էր, պա հան ջում, քն նա դա-

տում։ Լևոնն էլ հա կա ռակն էր ա պա ցու ցում։ Տի կին Ռի ման էլ 

փոր ձում էր հան դար տեց նել նրանց: Լյու բային հոր դո րում էր 

լուն դա վա չսար քել, փոր ձել մի գործ ա նել, իր օգ նու թյունն էր 

ա ռա ջար կում։ Ա սենք, Լյու բան լավ ձեռք ու ներ՝ պա հա ծո ներ 

էր պատ րաս տում, լավ կա րում ու գոր ծում էր... Մանր ա ռևտ-

րում էլ կա րող էր հա ջո ղել։

 Լյու բան կա պան ցի էր, ի սկ Կա պա նի մեր ձա կայ քում խիտ 

ան տառ ներ կային, ա մեն ին չը ծեփ՝ հա ղար ջը, մո շը, մո րին, 

ըն կույ զը... Կա րե լի էր հա վա քել, պա հա ծո յաց նել, վա ճա ռել 

կամ էլ մո տա կա գյու ղե րում փո խա նա կել այլ մթեր քի հետ։ 

Տի կին Ռի ման էլ պատ րաստ էր սկզբ նա կան դրա մագլխով 

օգ նել։ 

Բայց չէ, Լյու բան նման մանր-մունր բա նե րի հետևից ը նկ նե-

լու հա վես չուներ։ 

Հե՜յ գի տի Սո վե տի ժա մա նակ նե րը։ Աշ խա տող ժա մա ցույց-

նե րը OTK-ում խո տա նում էին, ակ տա վո րում ու դուրս գրում։ 

Հե տո էլ ա մեն պար տիայի* հա մար դռ նա պա նին տա սը ռուբ-

լի էին տա լիս, որ գո ղո նը «չն կա տի», լայն փե շե րով բու մա զե 

ման տոյի տակ պա հած՝ «խո տան ված» ժա մա ցույց նե րը գոր-

ծա րա նից տաս նյակ նե րով դուրս էին հա նում ու հա տը հինգ 

ռուբ լով սև շու կա յում ի րաց նում։ Ա՜յ, դա գործ էր...

– Չէ՛, ճիշտ չես,– հան կարծ, ա սես նիր հից ա րթ նա նա լով, 

ծղր տաց Լյու բան, չգի տես ում դի մե լով՝ տի կին Ռի մային, թե 

ի նքն ի րեն, ու հաս կա նա լով, որ իր ձայնն ա մենևին էլ հա մո-

զիչ չհնչեց, ի րե րը հա վա քեց ու հրա ժեշտ տա լով ուղղ վեց դե-

պի դու ռը։ 

*  Պար տիա – խմ բա քա նակ:
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Մուտ քի մոտ տի կին Ռի ման տնե ցի նե րից ծա ծուկ հասց րեց 

մի դե ղին թղ թադ րամ խց կել Լյու բայի վե րար կուի գր պա նը։ Նա 

այդ պես էր վար վում ա մեն ան գամ, ե րբ Լյու բան ի րեն հյուր էր 

գա լիս, ո րով հետև գի տեր, որ նա դրա կա րիքն ու նի։ Գի տեր 

նաև, որ, չնա յած դրան, հո գու խոր քում Լյու բան ի րեն դա սա-

կար գային թշնա մի էր հա մա րում...

 Տի կին Ռի ման, ա ռանց լույ սը վա ռե լու, ան ձայն մո տե ցավ 

պա տու հա նին։

Դր սում սաս տիկ ցուրտ է ր։ Ձյու նա ռատ ձմեռ է ր։ Ձյու նը 

ծած կել էր ա մեն ի նչ ու իր ճեր մակ սա վա նով սքո ղել փո ղո ցը։

 Պարզ կա գի շեր է ր։

 Քա ղա քը կծկ ված էր ցրտից։ Քչերն էին տնից դուրս գա լիս, 

այն էլ միայն ծայ րա հեղ կա րի քի դեպ քում։ Քայ լում էին փո ղո-

ցով ստ վեր նե րի պես։ Նրանց բե րա նից ել նող գո լոր շին ան մի-

ջա պես ղռավ* էր դառ նում։ Բր դե թե լի նման ե ղյա մը խա ղում 

էր սառն օ դի մեջ։

 Հո րի զո նը ջինջ էր, լու սինն էլ հոն քե րը կի տել ու խո ժոռ 

հա յաց քով նա յում էր ցրտի ձեռ քին խա ղա լիք դար ձած է ակ-

նե րին։ 

Լյու բան, մա հու դե հնա մաշ դե մի սե զոն վե րար կուի մեջ 

կու չու ռած, ա մա ռային մաշ ված տան կետ կա նե րի վրա ե րե-

րա լով, քա մուց քշ ված աշ նան տերևի պես հե ռա նում էր տե-

սա դաշ տից։ 

Թա փա ռող շնե րը մե՛րթ կաղ կան ձում էին, մե՛րթ կլան չում, 

քա մին էլ սու լե լով ան հան գիստ մռն չում է ր։ Ցրտա հար ճընճ-

ղուկ նե րը թռչ կո տում էին շեն քից շենք, դռ նից դուռ, կտուց-

*  Ղռավ – եղյամ (տե՛ս Հայոց լեզ վի բար բա ռային բա ռա րան, Հրա չյա Ա ճա ռյա նի 
ան վան լեզ վի ի նս տիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2004, հա տոր 3, էջ 357):
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նե րով քջ ջում աղ բա կույ տե րը, ա պա թռ չում-նս տում փո ղո ցի 

եր կայն քով ձգ վող է լեկտ րա լա րե րին, կուչ գա լիս ու նիր հում՝ 

երևի ե րա զե լով գար նան զվարթ, ժպտուն, եր ջա նիկ օ րե րը...





Վերջաբան
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– Մյուն խեն։ Վեր ջին կա յա րանն է։ Շնոր հա կա լու թյուն OBB 

railjet ծա ռա յու թյու նից օ գտ վե լու հա մար,– բարձ րա խո սից 

լս վեց թավ ձայ նը։

– Ու շա դիր նայեք՝ բան չմո ռա նաք,– զա վակ նե րին հոր դո րեց 

տի կին Ռի ման։

– Ե րեք ճամպ րուկ, ե րեք պա յու սակ,– ծի ծա ղեց Մա րի նեն։

Գ նաց քը մտավ փա կու ղի ու կանգ ա ռավ Մյուն խե նի կենտ-

րո նա կան կա յա րա նի 12-րդ կա ռա մա տույ ցի մոտ։

 Զա վակ նե րի հետ ի ջավ գնաց քից։ Ուղևոր նե րի հոս քին հա-

մա քայլ՝ կա ռա մա տույ ցով քայ լե ցին դե պի կա յա րա նի արևե լ- 

յան ել քը։ 

Այս տեղ ա մեն ի նչ ծա նոթ էր ու սո վո րա կան՝ RISCHART 

հրու շա կա րա նը, մեղ վա փե թակ հի շեց նող ֆուդ-կոր տը, 

Rubenbauer գաստ րո նո մը, նաև կա ռա մա տույ ցից կա ռա մա-

տույց թռ չող թխա կա պույտ ա ղու նակ նե րի ղուն ղու նո ցը, շչակ-

նե րի ղո ղանջն ու սլա քա վա րի սու լի չի ձայ նը... 

Մե քե նան սպա սում էր արևե լյան մուտ քի մոտ։ Որ դու օգ նու-

թյամբ գրա վեց իր մշ տա կան տե ղը ետևի աջ նս տա տե ղին։ 

Անձրևը սաստ կա ցավ ու ար դեն շփշ փում էր ավ տո մե քե-

նայի թափ քի վրա, ջուրն առ վի նման հո սում էր դի մա պա կու 

վրայով։ Ա ռջևում գրե թե ո չինչ չէր երևում։ Ռե տի նե խո զա-
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նակ նե րը միա պա ղաղ խզ զո ցով չէին հասց նում մաք րել հոր-

դա ռատ ան ձրևի շի թե րը։ 

Խո զա նակ նե րի շար ժին հա մա տակտ՝ աչ քե րի ա ռջև նո րից 

ու նո րից մեկ առ մեկ հառ նում ու ան հե տա նում էին Սանկտ 

Պյոլ տե նի քյալ լագյոզ մո տո ցիկ լիստն ու սեր ժանտ Զա ցե պի-

լո վը, Լին ցի կա ռա մա տույ ցում գն չու նե րով շրջա պատ ված, 

մա հու դե վե րար կուով կինն ու խնա մի Գա րու շի Ռի տան, 

Զալց բուր գի թախ ծոտ աչ քե րով տրու բա դուրն ու Կառ լե նի 

որ դի Ար տա կը... 

Փա կեց աչ քե րը։ Թվում է ր՝ նիր հում է։ Ան ցյա լի ու ներ կայի 

պատ կեր ներն ի րար հա ջոր դե լով շա րու նա կում էին ֆիլ մի 

ժա պա վե նի պես ան ցնել աչ քի ա ռջևով՝ գնաց քի կաս կա-

ծա միտ վա գո նա վարն ու Լավ րեն տի Բե րիան, Բուն դես վե րի 

պաշ տո նա թող գն դա պետն ու Սա մանդ Ա լի Սիա բան դո վը... 

Հի շեց ОТК Լյու բային ու Մյուն խե նի ար վար ձան նե րում դե գե րող 

ցն ցո տիա վոր կնո ջը, սլա քա վա րի տնակն ու ի րենց տան մրոտ 

բուր ժույ կան, գնաց քի այն չա չա նակ գեր մա նու հուն, է պոն ժի 

ատ րեզն ու մո դիստ կա Ա նի կի կա րած թա ղի քե վե րար կուն... 

Մե գը պա տում էր քա ղա քը։ Ներ կան ու ան ցյա լը միա խառն-

վում էին, դառ նում մեկ ամ բող ջու թյուն, ու դժվար էր այլևս 

ներ կան տա րան ջա տել ան ցյա լից։ Ան ցյա լը դառ նում էր ներ-

կա, ի սկ ներ կան հե ռա նում, պա րուր վում էր աղ ջա մուղ ջում ու 

լուծ վում հե ռու հո րի զոն նե րում...

Մթ նա գույն ամ պե րը շարժ վում էին, խտա նում, ա պա ցըր-

վում՝ ե րկն քում տար բեր պատ կեր ներ նկա րե լով։ Ա հա մե կը 

ձգ վում է ճախ րող ա ղավ նու պես, մյուսն էլ նժույգ լի նի կար-

ծես, որ վրն ջա լով սու րում է ան սանձ... Ձին մու րազ ա, ճախ-

րող ա ղավ նին՝ խա բար...
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Ու նո րից մոխ րա գույն են դառ նում ամ պե րը, կապ տում ե ն։ 

Հան կարծ ամ պե րի մի ջից պարզ ուր վագծ վում է կնոջ կեր-

պար՝ այն քան բա րի, այն քան գթա սեր... Մայրն է ր։ Սի րա սուն 

ժպի տով ա սես ձեռ քով էր ա նում... Ան ցյա լը կար ծես իր գիրկն 

էր կան չում... 

Հռն դյու նով ճայ թող կայ ծա կը շլա ցու ցիչ լույ սով ո ղո ղեց 

շուր ջը։ Քա մին չա րա գու շակ վն գո ցով մի պահ ցրեց ամ պե րը։ 

Երկն քում հրե գն դի պես արևը շա ռա գու նեց։ Ծիա ծան կա պեց։ 

Թանձր մե գի մեջ արևի բո ցը փայ լա տա կեց։ Ճար ճա տում 

էր, ծու խու մուխ ար ձա կում։ 

Եր կին քը կար ծես մահն էր խն կար կում... 

Հ րե գունդն առ կայ ծում էր մե գից մթ նած շո ղե րով, ու եր-

կինքն ա սես նրա շուրջ տեղ էր բաց ա նում՝ ըն դու նե լու իր 

ծո ցը Նրան, ով իր ա ռա քի նու թյամբ միշտ բարձ րի ձգ տեց ու 

բարձ րու թյան վրա էլ հա վեր ժա ցավ...



Գր քում հի շա տակ ված ան ձինք* 

* Աղբյուրը`Britannica.org, Большая советская энциклопедия, Հայկական սովետա- 
կան հանրագիտարան, Ռ.Խաչատրյանի անձնական արխիվ։
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Ա հա րո նյան Ռու բեն Մի քայե լի (ծնվ. 24 մայի սի, 1947 թ.), 

հայ ջու թա կա հար, ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ (1980), ՀԽՍՀ 

(1988) և ՌԴ (2001) պե տա կան մր ցա նակ նե րի դափ նե կիր: 

Ա ղա բա բյան Լե նա Սու րե նի (ծնվ. 12 մար տի, 1950 թ.), բժիշկ-

հա մա ճա րա կա բան, ա րհ մի ու թե նա կան-հա սա րա կա կան գոր-

ծիչ, Բու ժաշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի 

նա խա գահ (1981-1989), Հա մալ սա րա նա կան կա նանց ա սո-

ցիա ցիայի «Ա ռող ջա պա հու թյուն» մաս նա ճյու ղի նա խա գահ: 

Ա ղա յան Ղա զա րոս Ստե փա նի (1840-1911), հայ գրող, ման-

կա վարժ, հրա պա րա կա խոս։ Ա ղա յա նի «Ու սումն մայ րե նի լեզ-

վի» Ա, Բ, Գ, Դ տա րի նե րի հա մար դա սագր քե րից ա ռա ջի նը 

40 տա րի (1875-1916) ե ղել է ա մե նա տա րած ված այբ բե նա րա-

նը հայ կա կան դպ րոց նե րում։ Նա նաև Հով հան նես Թու մա ն- 

յա նի «Վեր նա տուն» գրա կան խմ բա կի մշ տա կան ան դամ է ր։ 

Աս տաֆև Մի խայիլ Ի վա նո վիչ (1821-1884), ռուս զին վո րա-

կան, բա նա կի գե նե րալ-լեյ տե նանտ, Երևա նի նա հան գա պետ 

(1864-1868)։ 1869-1920 թթ. Երևա նի Ա բո վյան փո ղո ցը կոչ վել է 

նրա ա նու նով՝ Աս տա ֆյան։ 
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Բայ բա կով Նի կո լայ Կոնս տան տի նո վիչ (1911-2008), 

խորհր դային պե տա կան գոր ծիչ, տեխ նի կա կան գի տու թյուն-

նե րի դոկ տոր, ԽՍՀՄ Պետպ լա նի նա խա գահ (1965-1985): 

Ե ղել է Ա լեք սեյ Կո սի գի նի մեր ձա վոր զի նա կից նե րից մե կը։ 

Բ լան Լուի Ժան Ժո զեֆ (Louis Jean Joseph Blanc), (1811-1882), 

ֆրան սիա ցի լրագ րող, քա ղա քա կան գոր ծիչ, սո ցիա լիստ:

 Բե րե գո վոյ Գե որ գի Տի մո ֆեևիչ (1921-1995), ԽՍՀՄ տի ե - 

զե րագ նաց-օ դա չու, ա վիա ցիայի գե նե րալ-մայոր (1968), 

Խորհր դային Մի ու թյան կրկնա կի հե րոս (1944, 1968), ԽՍՀՄ 

վաս տա կա վոր փոր ձար կող օ դա չու (1961):

 Բե րիա Լավ րեն տի Պավ լո վիչ (1899-1953), ԽՍՀՄ  պե տա-

կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ, պե տա կան ան վտան գու թյան 

գլխա վոր կո մի սար (1941), սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի 

հե րոս (1943), Խորհր դային Մի ու թյան մար շալ (1945): Ստա լի-

նի մեր ձա վոր շրջա պա տի ա մե նաազ դե ցիկ դեմ քե րից մե կը։ 

1953-ին ճա նաչ վել է հան ցա գործ՝ մե ղադր վե լով պե տա կան 

դա վա ճա նու թյան, լր տե սու թյան ու բռ նու թյուն նե րի մեջ, դա տա-

պարտ վել մա հա պատ ժի։ Նույն թվա կա նին զրկ վել է բո լոր կո-

չում նե րից, որ պես ստա լի նյան ռեպ րե սիա նե րի գլխա վոր կազ-

մա կեր պիչ նե րից մե կը, դեկ տեմ բե րի 23-ին գն դա կա հար վել է։ 

Բ լո խին Նի կո լայ Նի կո լաևիչ (1912-1993), խորհր դային վի րա-

բույժ, ու ռուց քա բան, ԽՍՀՄ ԳԱ և ԽՍՀՄ բժշ կա կան գի տու թյուն-

նե րի ա կա դե միայի ա կա դե մի կոս, ԽՍՀՄ ԲԳԱ պրե զի դենտ 

(1960-1968), Սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1972):
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Բ րեժնև Լե ո նիդ Իլյիչ (1906-1982), ԽՍՀՄ 4-րդ ղե կա վա րը, 

ԽՄԿԿ կենտ կո մի գլխա վոր քար տու ղար (1964-1982), ԽՍՀՄ 

Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյան նա խա գահ (1960-1964 

և 1977-1982), Խորհր դային Մի ու թյան մար շալ (1976), Սո ցիա-

լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1961), Խորհր դային Մի ու-

թյան քա ռա կի հե րոս (1966, 1976, 1978, 1981)։ 1978-ին Բրեժնևը 

պարգևատր վել է «Հաղ թա նա կի» շքան շա նով, սա կայն 1989-

ին ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ Մի խայիլ Գոր-

բա չո վի հրա մա նագ րով այդ պարգևատ րու մը չե ղարկ վել է 

շքան շա նի ստա տու տին ան հա մա պա տաս խա նու թյան հիմ-

քով։ 2013 թ. Ռու սաս տա նում ան ցկաց ված հարց մամբ ճա նաչ-

վել է ԽՍՀՄ լա վա գույն ղե կա վա րը 20-րդ հա րյու րա մյա կում։ 

Բուա րակ Է միլ (Émile Boirac) (1851-1917), փի լի սո փա, Գրե նոբ-

լի, Դի ժո նի հա մալ սա րան նե րի պրե զի դենտ, էս պե րան տոյի 

ջա տա գով: 

Գարսթ Ռոս վել (Roswell Garst) (1898-1977), ա մե րի կա ցի 

ա գա րա կա տեր, մի լի ո նա տեր, հայտ նի էր ԽՍՀՄ-ի հետ իր 

կա պե րով։ Ա ռա ջին ան գամ ԽՍՀՄ այ ցե լել է 1955 թ.՝ Մոսկ վա-

յում ըն թա ցող հա մա մի ու թե նա կան գյու ղատն տե սա կան ցու-

ցա հան դե սին մաս նակ ցե լու նպա տա կով։ Այս տեղ էլ ներ կա-

յաց րել է ե գիպ տա ցո րե նի ար տադ րու թյան ու վե րամ շակ ման 

հնա րա վո րու թյուն ներն ու ե գիպ տա ցո րե նի ա ռա վե լու թյուն նե-

րը հա ցա հա տի կային այլ մշա կա բույ սե րի նկատ մամբ։ Այ ցի 

ըն թաց քում ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյան հետ Մոսկ վայից 

մեկ նել է Ղրիմ, որ տեղ հան դի պել է Նի կի տա Խրուշ չո վի հետ։ 
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Գոր բա չով Մի խայիլ Սեր գեևիչ (ծնվ. 2 մար տի, 1931 թ.), ռուս 

խորհր դային քա ղա քա կան, պե տա կան ու հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ, ԽՍՀՄ 7-րդ (վեր ջին) ղե կա վա րը, ԽՄԿԿ կենտ կո մի 

գլխա վոր քար տու ղարը (1985-1991), ԽՍՀՄ ա ռա ջին և միակ 

նա խա գահը (15.03.1990-25.12.1991), խա ղա ղու թյան Նո բե լյան 

մր ցա նա կի դափ նե կիր (1990)։ Գոր բա չո վի կա ռա վար ման 

տա րի նե րին հռ չակ վեց «վե րա կա ռուց ման» քա ղա քա կա նու-

թյու նը, ո րը են թադ րում էր խոս քի և մա մու լի ա զա տու թյուն, 

ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ րու թյուն ներ ու աս տի ճա նա կան 

ան ցում շու կա յա կան ար տադ րա հա րա բե րու թյուն նե րին։ Նրա 

կա ռա վար ման ըն թաց քում ա վարտ վեց «սա ռը պա տե րազ մը», 

խորհր դային զոր քե րը դուրս բեր վե ցին Աֆ ղանս տա նից, եր-

կի րը հրա ժար վեց կո մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան 

պե տա կան հե գե մո նիայից, դա դա րեց վե ցին այ լա խոհ նե րի 

հե տապն դում նե րը։

Գ վար նե րի Բար թո լո մե ո Ջու զե պե (Guarneri, Bartolommeo-

Giuseppe) (1698-1744), ա ղեղ նա վոր գոր ծիք նե րի ի տա լա ցի 

վար պետ: Գվար նե րին ա շա կերտ ներ չի ու նե ցել, սա կայն ե ղել 

են հետևորդ ներ: Նա միակ վար պետն էր, ո րը թավ ջու թակ-

ներ չէր պատ րաս տում։ «Գ վար նե րի» ա ստ ղա կերպն ան վան-

վել է ի պա տիվ մեծ վար պե տի։

Գ րեչ կո Ա նդ րեյ Ան տո նո վիչ (1903-1976), խորհր դային պե-

տա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, ԽՍՀՄ պաշտ պա նու թյան նա-

խա րար (1967-1976), Խորհր դային Մի ու թյան մար շալ (1955), 

Խորհր դային Մի ու թյան կրկնա կի հե րոս (1958, 1973)։ Կար ծիք 

կա, որ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի պաշ տո նում Գրեչ կոյի 
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նշա նակ վե լուց հե տո բա նակ սկ սել են զո րա կո չել նաև քրե ա-

կան ան ցյա լով ան ձանց, ի նչն էլ սկզբ նա վո րել է «դե դովշ չի-

նայի» ծաղ կու մը խորհր դային բա նա կում։ 

Ե ժով Նի կո լայ Ի վա նո վիչ (1895-1940), խորհր դային կու սակ-

ցա կան և պե տա կան գոր ծիչ, պե տա կան ան վտան գու թյան 

գլխա վոր կո մի սար (1937), ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի ժող կոմ 

(1936-1938)։ Գոր ծե լով Ստա լի նի ան մի ջա կան ղե կա վա րու-

թյամբ՝ Ե ժո վը դար ձել է 1937-1938 թթ. «Մեծ տե ռո րի»՝ զանգ-

վա ծային ռեպ րե սիա նե րի հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից 

մե կը։ Հե տա գա յում 1937 թվա կա նը դար ձել է ռեպ րե սիա նե րի 

խորհր դա նի շը, Ե ժո վի պաշ տո նա վար ման տա րի նե րը՝ ռեպ րե-

սիա նե րի բարձ րա կե տը։ 1939 թ. նա մե ղադր վել է հա կա սո վե-

տա կան պե տա կան հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաստ ման մեջ 

ու ձեր բա կալ վել, ի սկ 1940-ի փետր վա րի 4-ին գն դա կա հար վել։ 

Ե լի սեև Ա լեք սեյ Ստա նիս լա վո վիչ (ծնվ. 13 հու լի սի, 1934 թ.), 

ԽՍՀՄ տի ե զե րագ նաց-օ դա չու, Խորհր դային Մի ու թյան 

կրկնա կի հե րոս (22.01.1969 թ և 22.10.1969 թ), տեխ նի կա կան 

գի տու թյուն նե րի դոկ տոր (1973)։ 1969-ի հուն վա րի 15-17-ը 

թռիչք է կա տա րել «Սո յուզ-5» տի ե զե րա նա վով։  Հուն վա րի 

16-ին Եվ գե նի Խրու նո վի հետ բաց տի ե զեր քում փո խադր վել 

է «Սո յուզ-4» տի ե զե րա նավ, ո րով վե րա դար ձել է Եր կիր։ Բաց 

տի ե զեր քում մնա ցել է 37 րո պե։

 Զա րո բյան Յա կով (Հա կոբ) Նի կի տայի (1908-1980), հայ 

խորհր դային քա ղա քա կան և կու սակ ցա կան գոր ծիչ, ՀԿԿ 

կենտ րո նա կան կո մի տեի 1-ին քար տու ղա րը (1960-1966)։



177

     Գր քում հի շա տակ ված ան ձինք 

 Թար ջու մա նյան Հեն րիկ Վար դա նի (1927-2014), հայ 

խորհր դային պե տա կան ու ա րհ մի ու թե նա կան գոր ծիչ, Հա-

յաս տա նի ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի խորհր դի նա-

խա գահ (1969-1975), ՀԽՍՀ գյուղ նա խա րար (1975-1985)։

 Լե նին (Ու լյա նով) Վլա դի միր Իլյիչ (1870-1924), ռուս հայտ-

նի հե ղա փո խա կան, քա ղա քա կան գոր ծիչ, քա ղա քա կան 

տե սա բան, Խորհր դային Մի ու թյան հիմ նա դիրն ու ա ռա ջին 

ղե կա վա րը (1917-1924), 20-րդ դա րի ա մե նան շա նա վոր և ազ-

դե ցիկ դեմ քե րից մե կը։ Նա դար ձավ  մարք սիզմ-լե նի նիզ մի 

գա ղա փա րա խո սու թյան ա ռաջ նոր դը՝ իր ազ դե ցու թյու նը տա-

րա ծե լով մի ջազ գային կո մու նիս տա կան շարժ ման վրա: Ը ստ 

քն նա դատ նե րի՝ Լե նի նը հիմք է դրել նաև ԽՍՀՄ-ում հե տա-

գա յում ի րա կա նաց ված լայ նա ծա վալ քա ղա քա կան ճն շում նե-

րին և զանգ վա ծային ռեպ րե սիա նե րին։

 Լե ո նով Ա լեք սեյ Ար խի պո վիչ (1934-2019), ԽՍՀՄ տի ե զե-

րագ նաց օ դա չու, Խորհր դային Մի ու թյան կրկնա կի հե րոս 

(1965, 1975), ա վիա ցիայի գե նե րալ-մայոր (1975), ԽՍՀՄ պե-

տա կան մր ցա նա կի դափ նե կիր (1981), պատ մու թյան մեջ 

ա ռա ջին ան գամ բաց տի ե զերք դուրս ե կած  մար դը։

 Լին քոլն Աբ րա համ (Abraham Lincoln) (1809-1865), ա մե րի-

կա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ և ի րա վա բան, Ա ՄՆ 16-րդ նա-

խա գա հը 1861-ի մար տից մինչև իր սպա նու թյու նը՝ 1865-ի 

ապ րի լի 15-ը (ա ռա ջին նա խա գա հը Հան րա պե տա կան կու-

սակ ցու թյու նից): Նա խա գա հե լով քա ղա քա ցիա կան պա տե-

րազ մի տա րի նե րին՝ նա կա րո ղա ցել է ոչ միայն պահ պա նել 
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Մի ու թյու նը, այլև ամ րապն դել այն, ար դիա կա նաց նել ե րկ րի 

տն տե սու թյու նը և ճա նա պարհ հար թել ստր կու թյան վե րաց-

ման հա մար։ 

Խ րու նով Եվ գե նի  Վա սիլևիչ (1933-2000), ԽՍՀՄ տի ե զե-

րագ նաց-օ դա չու, Խորհր դային Մի ու թյան հե րոս (1969)։ 

1969-ի հուն վա րի 15-17-ը թռիչք է կա տա րել «Սո յուզ-5» տի ե-

զե րա նա վով։ Հուն վա րի 16-ին բաց տի ե զեր քում փո խադր վել է 

«Սո յուզ-4» տի ե զե րա նավ, ո րով վե րա դար ձել է Եր կիր։ 

Խ րուշ չով Նի կի տա Սեր գեևիչ (1894-1971), խորհր դային 

պե տա կան գոր ծիչ, Խորհր դային Մի ու թյան 3-րդ ղե կա վա րը, 

ԽՄԿԿ կենտ կո մի 1-ին քար տու ղար (1953-1964), ԽՍՀՄ մի-

նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ (1958-1964), Խորհր դային 

Մի ու թյան հե րոս (1964), սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի 

ե ռա կի հե րոս (1954, 1957, 1961)։ Ի ո սիֆ Ստա լի նի մա հից հե տո 

կա րո ղա ցել է հաղ թել իշ խա նու թյան հա մար մղ վող ներ կու-

սակ ցա կան պայ քա րում։ Իշ խա նու թյան գա լով հան դես է ե կել 

ստա լի նյան բռ նու թյուն նե րի սուր քն նա դա տու թյամբ, չնա յած 

ի նքն էլ ժա մա նա կին հա տուկ դա ժա նու թյամբ էր աչ քի ըն-

կել՝ հա կա կո մու նիս տա կան զանգ ված նե րի դեմ պայ քա րե լիս։ 

Խրուշ չո վի կա ռա վար ման տա րի նե րին մե ծա թիվ բռ նա դատ-

ված նե րի նե րում է շնորհ վել։ Իշ խա նու թյու նից հե ռաց վել է 

1964 թ. ներ կու սակ ցա կան հե ղաշրջ ման հետևան քով։ 

Կո մա րով Վլա դի միր Մի խայ լո վիչ (1927-1967), ԽՍՀՄ տի ե-

զե րագ նաց-օ դա չու, Խորհր դային Մի ու թյան կրկնա կի հե րոս 

(1964, 1967)։ Խորհր դային տի ե զե րա նա վի՝ աշ խար հում ա ռա-
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ջին ան ձնա կազ մի (ե րեք ան ձից բաղ կա ցած) հրա մա նա տա-

րը։ Ա ռա ջին մար դը, ո րը եր կու ան գամ դուրս է ե կել բաց տի-

ե զերք։ Ա ռա ջին մար դը, ո րը զոհ վեց դե պի տի ե զերք ի րա կա-

նաց րած թռիչ քի ըն թաց քում, 1967-ի ապ րի լի 24-ին «Սո յուզ-1» 

նոր տի ե զե րա նա վի մե կօ րյա փոր ձարկ ման ժա մա նակ։

 Կո սի գին Ա լեք սեյ Նի կո լաևիչ (1904-1980), խորհր դային 

կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծիչ, ԽՄԿԿ կենտ կո մի քաղ-

բյու րոյի ան դամ (1966-1980), ԽՍՀՄ  մի նիստր նե րի խորհր դի 

5-րդ նա խա գա հը (1964-1980), սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան-

քի կրկնա կի հե րոս (1964, 1974)։ Կո սի գի նի տն տե սա կան ռե-

ֆորմ նե րի ար դյուն քում 1970 թ. ԽՍՀՄ ազ գային ե կա մու տը 

կազ մում էր 1960 թվա կա նի ցու ցա նի շի 186, աշ խա տա վար ձի 

ֆոն դը՝ 220 տո կո սը։ 

Կո րոլյով Սեր գեյ Պավ լո վիչ (1907-1966), խորհր դային գիտ-

նա կան, հր թի ռա տի ե զե րա կան հա մա կար գե րի կոնստ րուկ-

տոր, ԽՍՀՄ գլխա վոր կոնստ րուկ տոր նե րի խորհր դի նա խա-

գահ (1950-1966), ԽՍՀՄ ԳԱ ա կա դե մի կոս (1958), սո ցիա-

լիս տա կան աշ խա տան քի կրկնա կի հե րոս (1956, 1961)։ Նրա 

գլխա վո րու թյամբ ստեղծ ված հր թիռ նե րով են ի րա կա նաց վել 

Եր կիր մո լո րա կի ա ռա ջին ար հես տա կան ար բա նյա կի ար ձա-

կումն ու մար դու տի ե զե րա կան ա ռա ջին թռիչ քը։

 Հա րու թյու նյան (Հա րու թյու նով) Գրի գոր Ար տե մի (1900-

1957), խորհր դային պե տա կան և կու սակ ցա կան գոր ծիչ, 

ԽՄԿԿ (ՀամԿ(բ)Կ) ան դամ 1919 թվա կա նից, ՀԿԿ Կենտ կո մի 

1-ին քար տու ղար (1937-1953), 1938-ի մայի սից՝ նաև Երևա նի 



180

Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

քաղ կո մի 1-ին քար տու ղար։  Պարգևատր վել է Լե նի նի 4, Հայ-

րե նա կան պա տե րազ մի 1-ին աս տի ճա նի, Աշ խա տան քային 

կար միր դրո շի շքան շան նե րով։

 Հիտ լեր Ա դոլֆ (Adolf Hitler) (1889-1945), գեր մա նա ցի քա ղա-

քա կան գոր ծիչ, Նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նոր դը: 

Գեր մա նիայի ռայխս կանց լեր (1933-1945), ֆյու րեր (1934-

1945): Իր բռ նա պե տու թյան օ րոք (1933-1945) նա խա ձեռ նել է 

Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մը։ Հո լո քոս տի գլխա-

վոր կազ մա կեր պիչ նե րից է:

 Մա լեն կով Գե որ գի Մաք սի մի լիա նո վիչ (1901-1988), խոր- 

հըր դային կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծիչ, Ստա լի նի 

զի նա կի ցը, ԽՍՀՄ մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հը 

(1953-1955): Հա մա կար գել է ռազ մա կան ար դյու նա բե րու թյան 

կարևո րա գույն ո լորտ նե րը, նաև ջրած նային ռում բի և աշ-

խար հում ա ռա ջին ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի ստեղ ծու մը։ 

Խորհր դային Մի ու թյան փաս տա ցի ղե կա վա րն էր 1953-ի 

մար տից մինչև 1955-ի փետր վար։ 

Ման թա շով (Ման թա շյանց) Ա լեք սանդր Հով հան նե սի 

(1842-1911), հայ նշա նա վոր գոր ծա րար և բա րե գործ։ Զբաղ վել 

է  նավ թի ար տա հան մամբ և ստա ցել Նավ թի ար քա մա կա նու-

նը։ Իր ժա մա նա կի ա մե նա հա րուստ մարդ կան ցից է ր։ 1899 թ. 

ստեղ ծել է «Ա լեք սանդր Ման թաշև և Կո» ըն կե րու թյու նը, ո րը 

20-րդ դա րի սկզ բին ար դյու նա հա նում էր Բաք վի նավ թի կե-

սից ա վե լին։ Ֆի նան սա վո րել է Բա քու-Բաթում նավ թա տա րի 

շի նա րա րու թյու նը։
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 Մարքս Կարլ Հեն րիխ (Karl Heinrich Marx) (1818-1883), գեր-

մա նա ցի փի լի սո փա, տն տե սա գետ, հա սա րա կա գետ, գրող, 

պոետ, քա ղա քա կան լրագ րող, սո ցի ո լոգ և հա սա րա կա կան 

գոր ծիչ, «Մարք սիզ մի» հիմ նա դի րը։

 Մի կո յան Ա նաս տաս Հով հան նե սի (1895-1978), խորհըր-

դային ա ռա վել ազ դե ցիկ պե տա կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ-

նե րից մե կը, սո ցիա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1943)։ 

Վեց ան գամ պարգևատր վել է Լե նի նի շքան շա նով։ Հայտ նի 

է որ պես խորհր դային ժա մա նա կաշրջա նի ա մե նաեր կար 

քա ղա քա կան կեն սագ րու թյուն ու նե ցող գոր ծիչ նե րից մե կը։ 

Կա րի ե րան սկ սել է 1919 թ. Լե նի նի օ րոք և ա վար տել 1974 թ. 

Բրեժնևի օ րոք, ին չը դար ձել է քա ղա քա կան սա տի րայի թե-

մա։ Ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան մեջ հայտ նի է նրա 

մա սին ա ռա ծը. «Իլյի չից [ Լե նին] մինչև Իլյիչ [Բ րեժնև] ա ռանց 

ին ֆարկտ ու պա րա լիչ»։ 

Մով սի սյան Քնա րիկ Վա չա գա նի (1929-2018), ՀԽՍՀ VII 

գու մար ման Գե րա գույն սո վե տի պատ գա մա վոր (1967-1970)։ 

Պարգևատր վել է Լե նի նի շքան շա նով։

 Մո ցարտ Վոլֆ գանգ Ա մա դե ուս (Wolfgang Amadeus Mozart) 

(1756-1791), դա սա կան շրջա նի ա վստ րիա ցի նշա նա վոր կոմ-

պո զի տոր։

 Նի կո լայ 1-ին (1796-1855), ռու սա կան կայսր (1825-1855), Ռո-

մա նով նե րի հարս տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ։ Նրա օ րոք Գյում-

րին ամ րաց վել է՝ դառ նա լով Ա նդր կով կա սում ռու սա կան ա մե-
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նահ զոր ամ րու թյուն նե րից մե կը։ Նի կո լայ 1-ի նի այ ցե լու թյու նից 

հե տո, 1837-ին, քա ղա քը վե րած վել է բերդ-ամ րո ցի, ա պա նրա 

կնոջ՝ Ա լեք սանդ րայի ա նու նով կոչ վել Ա լեք սանդ րա պոլ։ 

Նի կո լաև Անդ րի յան Գրի գորևիչ (1929-2004), խորհր դային 

եր րորդ տի ե զե րագ նա ցը (աշ խար հում 5-ր դը)։ Խորհր դային 

Մի ու թյան կրկնա կի հե րոս (1962, 1970), ա վիա ցիայի գե նե-

րալ-մայոր։ Ա ռա ջին տի ե զե րագ նացն է, ո րը տի ե զեր քում 

մաս նակ ցել է ռազ մա կան փոր ձա րա րու թյան։ Իր ա ռա ջին 

թռիչ քի ժա մա նակ Նի կո լաևն ա ռա ջին ան գամ բաց է թո ղել 

ամ րա գո տին (ն րա նից ա ռաջ Գա գա րինն ու Տի տո վը թռել են 

պինդ ամ րա կապ ված վի ճա կում)՝ «լո ղա լով» տի ե զե րա նա վով 

մեկ անկշ ռու թյան պայ ման նե րում։ 

Շեր ման Ջոն (John Sherman) (1823-1900), ա մե րի կա ցի քա-

ղա քա կան գոր ծիչ, Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի ան դամ, 

սե նա տոր Օ հայո նահան գից։ Ա ՄՆ 35-րդ պետ քար տու ղա րը 

և ֆի նանս նե րի 32-րդ նա խարա րը։ 

Պոդ գոռ նի Նի կո լայ Վիկ տո րո վիչ (1903-1983), խորհր դային 

կու սակ ցա կան ու պե տա կան գոր ծիչ, ԽՍՀՄ Գե րա գույն սո վե-

տի նա խա գա հու թյան 6-րդ նա խա գա հը (1965-1977), սո ցիա-

լիս տա կան աշ խա տան քի կրկնա կի հե րոս (1963, 1973): ԽՄԿԿ 

կենտ կո մի 1964 թ. հոկ տեմ բե րյան պլե նու մում Նի կի տա 

Խրուշ չո վի պաշ տո նազրկ ման գլխա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից 

մե կը։ Կո լեկ տիվ կա ռա վար ման ժա մա նա կաշրջա նում, մինչև 

Բրեժնևի իշ խող դիր քի ամ րապն դու մը, Պոդ գոռ նին Կենտ կո-

մի քաղ բյու րոյի ա ռա վել ազ դե ցիկ ան դամ նե րից է ր։ 
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Ռոք ֆել լեր Ջոն Դևի սոն (John Davison Rockefeller Sr.) (1839-

1937), ա մե րի կա ցի գոր ծա րար, բա րե րար, դո լա րային ա ռա-

ջին մի լիար դա տե րը մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ։ Նրա 

ու նեց ված քը մահ վան պա հին կազ մում էր 1.4 մի լիարդ դո լար 

կամ Ա ՄՆ ՀՆԱ-ի 1.54  տո կո սը (The New York Times-ի տվյա-

լով՝ 2019 թ. այն կկազ մեր 418 մի լիարդ դո լար)։ Ռոք ֆել լերն 

Ա ՄՆ-ի հայտ նի բա րե րար նե րից է, բժշ կա կան և կր թա կան 

հաս տա տու թյուն նե րին բա րե գոր ծա կան օգ նու թյուն տրա-

մադ րող «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րա մը ստեղ ծո ղը։ Նա հիմ նադ-

րել է Չի կա գոյի հա մալ սա րա նը և ի նս տի տուտ, ո րը կոչ վել է 

իր ան վամբ։ Հի շա տակ վում է որ պես աշ խա տա սեր, նպա տա-

կաս լաց և ա ստ վա ծա վախ քրիս տո նյա, ին չի հա մար գոր ծըն-

կեր նե րը նրան կո չել են Սար կա վագ։ Նա մշ տա պես ապ րել է 

ա ռողջ ապ րե լա կեր պով, չի օգ տա գոր ծել ալ կո հոլ և չի ծխել։

 Սան գուի նո Լուիս Ան տո նի ո (Luis Antonio Sanguino de 

Pascual) (ծնվ. 13 օ գոս տո սի, 1934 թ.) իս պա նա ցի քան դա կա-

գործ, «Ներ գաղ թյալ նե րը» ար ձա նախմ բի հե ղի նա կը։ Ծն վել 

է Բար սե լո նում։ 1957-ից ապ րել և աշ խա տել է Միա ցյալ Նա-

հանգ նե րում։ 1990 թ. վե րա դար ձել է Իս պանիա։

 Սա ֆա րյան Նվեր Գևոր գի (1905-1982), հայ ա կա նա վոր 

ռազ մա կան գոր ծիչ, գե նե րալ-մայոր (1943), ՀԽՍՀ VII գու մար-

ման Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր։ Պարգևատր վել 

է Լե նի նի, Կար միր դրո շի չորս, Սու վո րո վի 2-րդ աս տի ճա-

նի, Կու տու զո վի 2-րդ աս տի ճա նի եր կու և «Պատ վո նշան» 

շքան շան նե րով։ Մաս նակ ցել է Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային 

պա տե րազ մին, ե ղել 89-րդ (Թա մա նյան) դի վի զիայի հրա-



184

Ռիմա Խաչատրյան   Մյուն խեն. վեր ջին կա յա րան

մա նա տա րը։ Թա մա նյան դի վի զիան ան ցել է 3700 կի լո մետր 

մար տա կան ու ղի (Հյու սի սային Կով կա սից մինչև Բեռ լին) և 

նրա հրա մա նա տա րու թյամբ մաս նակ ցել Բեռ լի նի գրավ մա նը։ 

Դի վի զիայի մար տիկ նե րը հաղ թա նա կը նշել են Ռայխս տա գի 

մա տույց նե րում՝ հայ կա կան «Քո չա րի» պա րով։

 Սաֆ րո նով Եվ գե նի Ի վա նի (1946-2009), նկա րիչ, Գ. Սուն-

դու կյա նի ան վան ազ գային ա կա դե միա կան թատ րո նի նկա-

րիչը (1975-1980), գլխա վոր նկա րիչը (1980-2009), ԽՍՀՄ պե-

տա կան մր ցա նա կի դափ նե կիր (1981)։

 Սիա բան դով Սա մանդ Ա լի (1909-1989), խորհր դային կու-

սակ ցա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, Խորհր դային Մի ու թյան հե-

րոս (24 մար տի, 1945 թ.), փոխգն դա պետ, ԽՄԿԿ (ՀամԿ(բ)Կ) 

ան դամ 1931 թվա կա նից։

Ս տա լին Ի ո սիֆ Վի սա րի ո նո վիչ (Յո սեբ Բե զա րի ո նիս Ջու-

ղաշ վի լի) (1879-1953), հե ղա փո խա կան, խորհր դային կու-

սակ ցա կան, քա ղա քա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, ԽՍՀՄ 

2-րդ ղե կա վա րը (1924-1953), Խորհր դային Մի ու թյան մար շալ 

(1943), Խորհր դային Մի ու թյան գե նե րա լիս սի մուս (1945): Լե-

նի նի մա հից հե տո, պաշտ պա նե լով մեկ ա ռան ձին վերց րած 

ե րկ րում սո ցիա լիզ մի կա ռուց ման գա ղա փա րը, կա րո ղա ցավ 

ջախ ջա խել իր բո լոր ը նդ դի մա խոս նե րին։ Տար բեր գնա հա-

տա կան նե րով մինչև 1933 թ. շա րու նակ վող ներ կու սակ ցա կան 

պայ քա րից Ստա լի նը դուրս ե կավ հաղ թա նա կած՝ ե րկ րում 

հաս տա տե լով միա հե ծան բռ նա պե տու թյուն, ո րը հե տա գա-

յում ստա ցավ «ան հա տի պաշ տա մունք» բնո րո շու մը։ 
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Տե րեշ կո վա Վա լեն տի նա Վլա դի մի րով նա (ծնվ. 6 մար տի, 

1937 թ.), խորհր դային տի ե զե րագ նաց, աշ խար հում ա ռա ջին 

կին տի ե զե րագ նա ցը, Խորհր դային Մի ու թյան հե րոս (1963), 

ա վիա ցիայի գե նե րալ-մայոր (1995)։ Իր ա ռա ջին թռիչ քը կա-

տա րել է 1963 թ. հու նի սի 16-ին «Վոս տոկ-6» տի ե զե րա նա վով՝ 

տի ե զեր քում մնա լով մոտ 3 օ ր։

 Տի խո նով Նի կո լայ Ա լեք սանդ րո վիչ (1905-1997), խորհըր-

դային պե տա կան և կու սակ ցա կան գոր ծիչ, սո ցիա լիս տա կան 

աշ խա տան քի կրկնա կի հե րոս (1975, 1982), տեխ նի կա կան 

գի տու թյուն նե րի դոկ տոր (1961), ԽՍՀՄ մի նիստր նե րի սո վե-

տի նա խա գահ (1980-1985)։ Հետ պա տե րազ մյան Եվ րո պայի 

ա մե նա տա րեց վար չա պետ նե րից մե կը, ո րը պաշ տո նա վա րել 

է 75-80 տա րե կա նում (այս ա ռու մով ռե կոր դը պատ կա նում է 

Կոն րադ Ա դե նաուե րին, ո րը Գեր մա նիայի կանց լե րի պաշ տո-

նը թո ղել է 87 տա րե կա նում)։ 

Ց վայգ Ստե ֆան (Stefan Zweig) (1881-1942), ա վստ րիա ցի 

գրող, գրաքն նա դատ, բազ մա թիվ նո վել նե րի և գե ղար վես-

տա կան կեն սագ րու թյուն նե րի հե ղի նակ։ Ցվայ գի եր կե րը 

թարգ ման վել են նաև հայե րեն։ 

Ուս տի նով Դմիտ րի Ֆե ո դո րո վիչ (1908-1984), խորհր դային 

կու սակ ցա կան, պե տա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, սո ցիա լիս-

տա կան աշ խա տան քի կրկնա կի հե րոս (1942, 1961), Խորհըր-

դային Մի ու թյան հե րոս (1978), Խորհր դային Մի ու թյան մար-

շալ (1976), ԽՍՀՄ պաշտ պա նու թյան նա խա րար (1976-1984): 

Լե նի նի 11 շքան շա նի աս պետ։
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 Փա փա զյան Գրե զել դա Մա ղա քի (ծնվ. 3 մար տի, 1942 թ.), 

բժիշկ-հա մա ճա րա կա բան, ա րհ մի ու թե նա կան-հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ, Բու ժաշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան Լե նի նյան 

շրջա նային կո մի տեի նա խա գահ (1983-1989)։

 Ֆոն Կա րա յան Հեր բերտ (Herbert von Karajan) (1908-1989), 

դի րի ժոր։ 35 տա րի ա նընդ մեջ աշ խա տել է Բեռ լի նի ֆիլ հար-

մո նիկ նվա գախմ բում: Ի րե նից հե տո թո ղել է ա մե նա մեծ դիս-

կոգ րա ֆիա նե րից մե կը։

 Ֆուրցևա Ե կա տե րի նա Ա լեք սեև նա (1910-1974), խորհըր-

դային կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծիչ, ԽՄԿԿ կենտ-

կո մի նա խա գա հու թյան ան դամ (1957-1961), ԽՄԿԿ կենտ-

կո մի քար տու ղար (1956-1960), ԽՍՀՄ կուլ տու րայի մի նիստր 

(1960-1974): ԽՄԿԿ պատ մու թյան մեջ եր կու կա նան ցից մե կը, 

ո րոնք հա սել էին կենտ կո մի քաղ բյու րոյի (նա խա գա հու թյան) 

ան դա մի աս տի ճա նի։ 1960-ա կան նե րին հա մար վում էր նո-

րաձևու թյան խորհր դային ի կո նա։
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16-րդ թա ղա մաս – բնա կե լի թա ղա մաս Երևա նի Ա ջափ նյակ 

վար չա կան շրջա նում։ Թա ղա մա սի նա խա գի ծը ստեղծ վել է 

1978-1980 թթ.: Այն բնա կե լի հա մա լիր էր, ո րը բո լո րո վին նոր 

խոսք էր ոչ միայն հայ կա կան, այլև խորհր դային ճար տա րա-

պե տու թյան մեջ՝ բնա կե լի շեն քե րի չորս շղ թա ներ կի սաշրջա-

նով, ի սկ մեջ տե ղում՝ ման կա պար տեզ ներ, դպ րոց ներ, այ գի: 

Նա խա տես վում էր կա ռու ցել պո լիկ լի նի կա, ստոր գետ նյա 

ավ տո կան գառ։ Նա խագծ վել էին նաև ֆուտ բո լի ու բաս կետ-

բո լի դաշ տեր, այ գին պետք է դառ նար հանգս տյան գո տի՝ 

ջրա վա զա նով։ ԽՍՀՄ փլուզ ման պատ ճա ռով թա ղա մա սի կա-

ռու ցու մը մնաց ա նա վարտ։ 

Ալ պեր  կամ Ալ պյան լեռ ներ (Alpen, կել տա կան alp  բա ռից, ո րը 

նշա նա կում է «բարձր լեռ») - Եվ րո պայի ա մե նա բարձր լեռ-

նաշղ թան է, ո րն ա ղե ղի նման 1200 կմ ձգ վում է դե պի հյու սիս-

ա րև մուտք։ Լեռ ներն ու նեն սուր, ա տամ նաձև գա գաթ ներ՝ 

ծածկ ված հա վեր ժա կան ձյու նով։ 

Անգղ կամ Ա նկղ - գյուղ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա-

նի վի լայե թի Հայոց ձոր գա վա ռում, Խո շաբ գե տի հով տում։ 

Ա նունն ա ռա ջա ցել է գյու ղում ան գղե րի շատ տա րած-
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ված լի նե լու պատ ճա ռով։ Գյու ղի մի ջով հո սում է նույ նա-

նուն գե տա կը։ 20-րդ դա րասկզ բին ու ներ 105 տուն՝ 492 

հայ բ նա կիչ նե րով, ո րոնք զբաղ վում էին ե րկ րա գոր ծու-

թյամբ, այ գե գոր ծու թյամբ և ա նաս նա պա հու թյամբ։ Գյու-

ղում կային ե կե ղե ցի և ու սում նա րան։ Գյու ղից ոչ հե ռու Ա նգ-

ղա Սբ Ա ստ վա ծա ծին վանքն է ր։ Թուր քերն այն ա ռա ջին 

ան գամ ա վե րել ու կո ղոպ տել են 1895 թ.: Ա ռա ջին հա մաշ խար-

հային պա տե րազ մի տա րի նե րին հիմ նո վին կոր ծան վել է ։

 Բա վա րիա (Bayern) – դաշ նային նա հանգ Գեր մա նիայի հա-

րա վում։ Գեր մա նիայի ա մե նա մեծ նա հանգն է։ Մայ րա քա ղա-

քը Մյուն խենն է։ 

Բե թե րի պարկ (The Battery Park) - 10 հա տա րած քով հան-

րային զբո սայ գի Նյու Յոր քի Ման հե թեն կղ զու հա րա վային 

ծայ րա մա սում, Նյու Յոր քի ծո վա խոր շի ա փին։ Ան վա նումն 

ա ռա ջա ցել է հրե տա նային մարտ կոց նե րից (artillery battery), 

ո րոնք 17-րդ դա րում կա ռուց վել են ծո վա խոր շի ա փի եր կայն-

քով մեկ՝ բնա կա վայ րը ծո վային հար ձա կում նե րից պաշտ պա-

նե լու նպա տա կով։ Հա րա վից սահ մա նա փակ ված է Նյու Յոր-

քի ծո վա խոր շի ջրե րով, հյու սի սից՝ Բե թե րի փլեյս փո ղո ցով։ 

Բո շի մայ լա - փո ղոց Երևա նի Քա նա քեռ թա ղա մա սում։ Այն 

գրե թե 100 տար վա պատ մու թյուն ու նի: 1918-1920 թթ. այս-

տեղ բնա կու թյուն են հաս տա տել 1915-ի Ցե ղաս պա նու թյան 

ժա մա նակ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից գաղ թած ու Երևա նում 

ա պաս տան գտած բո շա նե րը՝ հա յա խոս քրիս տո նյա գն չու նե-

րը։ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում նրանք հայտն վել են 11-12-րդ 
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դա րե րում։ Գե րակշ ռում է այն կար ծի քը, որ բո շա նե րի նա խա-

հայ րե նի քը հյու սիս-ա րևմ տյան Հնդ կաս տանն է ։

 Զալց բուրգ (Salzburg, բա ռա ցի՝ Ա ղի ամ րոց) - քա ղաք Ավստ-

րիայի հյու սիս-ա րևմ տյան մա սում։ Գտն վում է Յու վա վում կոչ-

վող նախ կին հռո մե ա կան բնա կա տե ղիի տե ղում։  

Էլ լիս կղ զի (ա նգ լե րեն՝ Ellis Island) - գտն վում է Նյու Յոր քի ծո-

վա խոր շում, Հուդ զո նի գե տա բե րա նին։ 1892-ի հուն վա րի 1-ից 

մինչև 1954-ի նոյեմ բե րի 12-ը ե ղել է Ա ՄՆ ներ գաղ թյալ նե րի 

ըն դուն ման ա մե նա մեծ կե տը։ Միա ցյալ Նա հանգ նե րի դաշ-

նային կա ռա վա րու թյան սե փա կա նու թյունն է։ 

Թայ միր - Ա սիայի ա մե նա հյու սի սային թե րակղ զին, գտն-

վում է Ռու սաս տա նում, Ե նի սեյի և Խա տան գայի ծո ցե րի միջև։ 

Թայ մի րի ծայր հյու սի սային ե լուս տը Չե լյուս կին հր վան դանն 

է։ Տա րա ծու թյու նը՝ մոտ 300 հզ. կմ²։

 Թայմս հրա պա րակ (Times Square) - Նյու Յոր քի կենտ րո նա-

կան հրա պա րակ նե րից է։ Գտն վում է Ման հե թե նում, Յո թե-

րորդ ա վե նյու և Բրոդ վեյ փո ղոց նե րի խաչ մե րուկն է։ Ա նու նը 

ծա գել է նախ կի նում այս տեղ գտն վող Նյու Յորք թայմս (The 

New York Times) թեր թի հրա տա րակ չու թյան շեն քի ա նու նից։ 

Եր բեմն կո չում են «աշ խար հի խաչ մե րուկ»։ Աշ խար հի ա մե-

նա բա նուկ զբո սաշրջային վայ րե րից է։ Օ րը 330,000 մարդ է 

ան ցնում այս հրա պա րա կով։ 
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Լե նի նա կան (Գյում րի) - ի սկզ բա նե՝ Կու մայ րի, այ նու հետև 

մինչև 1840 թ.՝ Գյում րի, 1840-1924 թթ.՝ Ա լեք սանդ րա պոլ, 

1924-1990 թթ.՝  Լե նի նա կան, 1990-1992 թթ.՝  Կու մայ րի։ Բնակ-

չու թյան թվով ու մշա կու թային նշա նա կու թյամբ Հա յաս տա-

նի ե րկ րորդ քա ղաքն է, գտն վում է Ա խու րյան  գե տի ա փին, 

Երևա նից 126 կմ հե ռա վո րու թյան վրա։

 Լինց (Linz) - քա ղաք Ա վստ րիայի հյու սի սային մա սում, Վե րին 

Ա վստ րիա ե րկ րա մա սում, Դա նուբ գե տի ա փին։ 

Կո մի տա սի պո ղո տա - պո ղո տա Երևա նի Ա րաբ կիր վար չա-

կան շրջա նում։ Ան վան վել է ի պա տիվ հայ եր գա հան, ե րաժշ-

տա գետ, վար դա պետ  Կո մի տա սի։ Բաց վել է 1938 թ.։ Ու նի 

3000 մետր եր կա րու թյուն։ Սկս վում է Սեր գեյ Մեր գե լյա նի ան-

վան Երևա նի մա թե մա տի կա կան մե քե նա նե րի գի տա հե տա-

զո տա կան ի նս տի տու տին (նախ կի նում) կից Մհեր Մկըրտ- 

 չյա նի հրա պա րա կից և ձգ վում մինչև Լամ բա դա կա մուր ջը։ 

Կոնդ - թա ղա մաս Երևա նի արևե լյան բարձ րա դիր մա սում։ 

Հին Երևա նի թա ղա մա սե րից է։ Գտն վում է Կենտ րոն վար չա-

կան շրջա նում։ Ան վա նու մը ստա ցել է իր բարձր դիր քի պատ-

ճա ռով, քա նի որ «կոնդ» հայե րեն նշա նա կում է եր կա րա ձիգ 

կամ բո լո րակ բլուր։ Պար սից տի րա պե տու թյան ժա մա նակ 

թա ղա մասն ան վա նա փոխ վել է և կոչ վել Թա փա բաշ, ո րը և 

«կոնդ» բա ռի թարգ մա նու թյունն է։ Կոն դում է գտն վում 1710 թ. 

կա ռուց ված Սուրբ Հով հան նես Մկր տիչ ե կե ղե ցին:
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«Կո վենտ գար դեն» օ պե րա - ար քու նա կան թատ րոն Լոն-

դո նում, որ տեղ բե մադր վում են օ պե րային, բա լե տային ներ-

կա յա ցում ներ։ Օ պե րայի և բա լե տի ար քու նա կան թա տե րա-

հար թակն է: Գտն վում է Կո վենտ գար դեն շրջա նում, ին չից էլ 

ստա ցել է ան վա նու մը:

 Ման հե թեն (Manhattan) - Ա ՄՆ Նյու Յորք նա հան գի 62 վար-

չա կան միա վոր նե րից մե կը։  Նյու Յորք քա ղա քի պատ մա կան 

կենտ րոնն է։ Ման հե թենն Ա ՄՆ տա րած քում ա մե նա փոքր և 

ա մե նա խիտ բնա կեց ված շրջան նե րից է։ Ան վա նումն ի հայտ 

է ե կել «մա նա-հա թա»  բա ռից, ո րը բնիկ նե րի լեզ վով նշա նա-

կում էր «ժայ ռոտ կամ փոքր կղ զի»։ Ման հե թեն կղ զին գտնը-

վում է Նյու Յորք ծո վա խոր շի մեջ Հուդ զոն գե տի թափ վե լու 

վայ րից ոչ հե ռու։ Մայր ցա մա քից բա ժան ված է Հար լեմ գետով։

 Շամ լուղ - քա ղաք Հա յաս տա նի Լո ռու մար զում։ Հիմ նադ րել 

են Ախ թա լա յում բնա կու թյուն հաս տա տած հույն կա պա րա-

գործ-հան քա գործ նե րը, ո րոնց 1770 թ. Լո ռի էր հրա վի րել 

վրաց Հե րակլ II թա գա վո րը: 19-րդ դա րի վեր ջին տա րա-

ծաշրջա նի պղն ձար տադ րու թյու նը կա պա լով հանձն վել է 

ֆրան սիա ցի ար դյու նա հա նող նե րին, ո րոնք հս կա յա կան մի-

ջոց ներ են ներդ րել Ա լա վեր դու և Շամ լու ղի հան քե րի վե րա-

կա ռուց ման ու ը նդ լայն ման գոր ծում: Տե ղի է ու նե ցել եվ րո պա-

ցի նե րի ներ հոսք, ին չը դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել բնա-

կա վայ րի սո ցիալ-կր թա կան ու մշա կու թային զար գաց ման 

գոր ծում: Խորհր դային տա րի նե րին Շամ լու ղը բան վո րա կան 

ա վան էր, 1996-ից քա ղաք է:



193

     Գր քում հի շա տակ ված  տե ղա նուն նե րի ցանկ

Պ լա նի գլուխ - ը ստ Երևան քա ղա քի գլխա վոր հա տա կա- 

գ ծի՝ Ա բո վյան փո ղո ցը մայ րա քա ղա քի ա ռա ջին փո ղոցն է։ 

Այն կա ռուց վել է XIX դա րի կե սին: 1883-ին վե րան վան վել է 

Ա լեք սանդ րովս կա յա՝ Ա լեք սանդր 3-ր դի պատ վին։ 1869-ին, 

ի պա տիվ Երևա նի նա հան գա պետ (1864-1868) գե նե րալ Աս-

տաֆևի, վե րան վան վել է Աս տաֆևս կա յա կամ Աս տա ֆյան։ 

Քա նի որ սա քա ղա քի ա ռա ջին պլա նա վոր ված փո ղոցն էր, 

ժո ղո վուր դը «պ լան» ա սե լով հաս կա նում էր հենց Աս տա ֆյան 

փո ղո ցը, ի սկ «Պ լա նի գլուխ» ա սե լով՝ փո ղո ցի վերջ նա մա սում 

գտն վող պու րա կը, որ տեղ հե տա գա յում տե ղադր վեց Խա չա-

տուր Ա բո վյա նի հու շար ձա նը։

 Ռու ժան - քա ղաք Լե հաս տա նում, Վար շա վայից 80 կմ հյու-

սիս-արևելք։ Բնակ չու թյու նը՝ 2697 մարդ (2004): Ե րկ րորդ 

աշ խար հա մար տի ժա մա նակ, 1944 թ., խորհր դային զոր քե րը 

կա տա ղի մար տե րով գրա վե ցին Նարև գե տի աջ ա փին, Ռու-

ժա նից քիչ հա րավ գտն վող Ռու ժա նյան պլաց դար մը։  

Սանկտ Պյոլ տեն (Sankt Pölten, St Pölten) - քա ղաք Ա վստ-

րիայի հյու սիս-արևե լյան մա սում, Ստո րին Ա վստ րիա ե րկ րա-

մա սում, Դա նուբ գե տի վտակ Թրայ զե նի վրա:

Ս պի տակ – քա ղաք Հա յաս տա նում, Փամ բակ գե տի ա փին։ 

Մինչև 1949 թվա կա նը կոչ վել է  Հա մամ լու։

Ս տա լինգ րադ (Վոլ գոգ րադ, նախ կի նում՝  Ցա րի ցին (1589-

1925), ա պա՝ Ստա լինգ րադ (1925-1961)) - ար դյու նա բե րա կան 

քա ղաք Ռու սաս տա նում, Վոլ գա գե տի արևմ տյան ա փին:
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Ս տա լի նյան պո ղո տա (ներ կա յում՝ Մաշ տո ցի պո ղո տա) - 

Երևա նի կենտ րո նա կան ա մե նա մեծ պո ղո տա նե րից մե կը, 

սկս վում է Հաղ թա նա կի կամր ջից (հա րա վում) և ա վարտ-

վում Մա տե նա դա րա նով (հյու սի սում)։ Պարս կա կան տի րա-

պե տու թյան շրջա նում այս տա րած քում գտն վել են Երևա նի 

խա նի բա ղե րը։ 19-րդ դա րում, Ռու սա կան կայս րու թյան մեջ 

մտ նե լուց հե տո, տա րած քը կա ռու ցա պատ վել է ու մտել «Նոր 

թաղ» թա ղա մա սի մեջ, որ տեղ բնա կեց վել են Պարս կաս տա-

նից ներ գաղ թած հայեր։ Փո ղոցն այն տա րի նե րին կոչ վել է 

Ար մյանս կա յա։ Խորհր դային ժա մա նակ նե րում ա կա դե մի կոս 

Ա լեք սանդր Թա մա նյա նի նա խագ ծով փո ղո ցը զգա լի ո րեն 

ուղղ վել ու լայ նաց վել է։ 1924-1990 թթ. կոչ վել է նախ Ստա լի նի, 

ա պա՝  Լե նի նի ա նու նով։ 

Վե րին Խա թու նարխ (այժմ՝ Ակ նա շեն) - գյուղ Հա յաս տա նի 

Ար մա վի րի մար զում, մարզ կենտ րո նից 34 կմ հա րավ-արևելք։ 

Գտն վում է ծո վի մա կերևույ թից 835 մ բարձ րու թյան վրա։ 

Բնա կիչ նե րի նախ նի նե րը 1828-1829 թթ. գաղ թել են Պարս-

կաս տա նի Խոյ գա վա ռից: Ո րոշ թվով բնա կիչ ներ այս տեղ են 

գաղ թել նաև Սուր մա լուից Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-

րազ մի տա րի նե րին։ 

Քա նա քեռ - թա ղա մաս Երևա նի  հյու սիս-արևե լյան հատ վա-

ծում, Հրազ դան գե տի ա փին, ծո վի մա կերևույ թից 1262 մետր 

բարձ րու թյան վրա։ Վար չա կա նո րեն մտ նում է Քա նա քեռ-

Զեյ թուն հա մայն քի մեջ։ Նախ կի նում ա վան էր ՀԽՍՀ Նաի րիի 

շրջա նում։ Այս տեղ է գտն վում Խա չա տուր Ա բո վյա նի տուն-

թան գա րա նը։



Գր քում հի շա տակ ված  
հաս տա տու թյուն ներ ի ցանկ
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Ա մեր կոմ - Մեր ձա վոր Արևել քում ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց 

կո մի տե (American Committee for Relief in the Near East), ա մե րի կյան 

բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյուն։ Ստեղծ վել է 1918 թ. Մեր ձա վոր 

Արևել քի երկր նե րի՝ պա տե րազ մից տու ժած բնակ չու թյանն օգ-

նե լու նպա տա կով։ Հա յաս տա նում գոր ծել է 1919-1931 թթ.։

Բ լո խի նի ան վան ու ռուց քա բա նու թյան ազ գային բժշ կա կան 

հե տա զո տա կան կենտ րոն - ՌԴ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-

րա րու թյան բժշ կա կան գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն։ ԽՍՀՄ 

Մի նիստր նե րի խորհր դի՝ 1951 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ի ո րոշ մամբ 

ստեղծ ված՝ քաղց կե ղի փոր ձա րա րա կան պա թո լո գիայի և թե-

րա պիայի ի նս տի տու տի ի րա վա հա ջորդն է։ 

Երևա նի N 1 պե տա կան բա զային բժշ կա կան ու սում նա րան - 

ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան միջ նա կարգ մաս-

նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն, այժմ՝ Երևա նի 

հե նա կե տային բժշ կա կան քո լեջ: 

Երևա նի Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո-

րիա - ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րու թյան ե րաժշ տա կան բարձ րա գույն 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն: Ստեղծ վել է 1921 թ. որ պես ե րա-
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ժըշ տա կան ստու դիա Ռո մա նոս Մե լի քյա նի կող մից (նա դար ձել 

է նաև ա ռա ջին տնօ րե նը)։ Եր կու տա րի ան ց, 1923 թ., հիմ նադըր-

վել է որ պես կոն սեր վա տո րիա։ 1946-ին անվանակոչ վել է  Կո մի-

տա սի ա նու նով։

ԽՄԿԿ Կենտ կոմ - ԽՄԿԿ բարձ րա գույն ղե կա վար օր գա նը, 1977 թ.  

ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծը (վե րաց վել է 1990 թ. 

մար տի 14-ին) ամ րագ րում էր ԽՄԿԿ «ղե կա վար և ուղ ղոր դիչ» 

դե րը:

ՀԽՍՀ Գյուղ մի նիստ րու թյուն - ՀԽՍՀ պե տա կան կա ռա վար-

ման մար մին, ո րն ի րա կա նաց նում էր ճյու ղային կա ռա վա րում 

ՀԽՍՀ կա ռա վա րու թյան կազ մում։ 1990-2018 թթ. ան վան վել է ՀՀ 

գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն, 2018-ից ՀՀ է կո նո մի-

կայի նա խա րա րու թյան կազ մում է:

Խ. Ա բո վյա նի ան վան Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար-

ժա կան ի նս տի տուտ – ՀԽՍՀ բարձ րա գույն և միջ նա կարգ 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան նա խա րա րու թյան բարձ րա գույն 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն, այժմ՝ Հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան:
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