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Նա խա բան

 Նոր քի բար ձուն քում թռ չուն նե րը շատ ե ն՝ մոխ րա գույն ագ-

ռավ ներ, ճայեկ ներ, նաև սերմ նա քա ղիկ ներ, կա չա ղակ ներ։ 

Այս կող մե րում բնադ րում են ան գամ փոքր գի շա տիչ նե րը, 

օ րի նակ՝ ճնճ ղա ճու ռա կը։ Հան դի պում են նաև տատ րակ ներ, 

կեռ նեխ ներ, ե րաշ տա հա վեր...

Մթն շա ղին գի շե րե լու են գա լիս բազ մա թիվ ագ ռա վազ գի ներ: 

Սերմ նա քաղ ագ ռավ նե րը ե րամ նե րով են գա լիս գի շե րե լու ու 

լու սա բա ցի հետ հե ռա նում են, մինչ դեռ մոխ րա գույն ագ ռավ-

ներն ու կա չա ղակ ներն ար դեն վա ղուց հիմ նա վոր վել են: 

Թռ չուն ներն այս տեղ ա մե նուր ե ն՝ սա կա վա թիվ ծա ռե րի սա-

ղարթ նե րում, հո ղաթմ բե րին, հու շա քա րե րին։

 Բայց կա մի հու շա քար, որ նրանք շր ջան ցում ե ն։ Ձյու նա ճեր-

մակ մար մա րի ցոլ քը գի շեր վա մթին, ու ար ևի ճա ռա գայթ նե-

րի ար տա ցո լանքն ար ևա ծա գին ո ւղ ղա կի շլաց նում են նրանց՝ 

ստի պե լով շր ջան ցել այն։
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...Այ վա զովս կու կտավ նե րից փո խառ ված մար մա րե ամ պից հառ-

նում է ան սքող լու սապ սա կով պա րուր ված կնոջ կեր պա րանք՝ 

հպարտ կեց ված քով, գրա վիչ ու վե հանձն, քն նա խույզ հա յացքն 

ո ւղ ղած աշ խար հին։ Սպի տա կա մաշկ նուրբ ձեռ քե րով կար ծես 

կռթ նել է ամ բի ո նին ու լուռ հետ ևում է աշ խար հի ան ցու դար ձին։

 Պատ վան դա նին ար ևի շո ղե րից ցոլց լում է գի րը. « Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան վաս տա կա վոր ման կա վարժ Ռի մա 

Խա չատ րյան»:

***

Ծն վել է 1938-ի գար նա նը՝ ապ րի լի 3-ին, կի րա կի օ րը, մայ րա-

քա ղա քի Մար գա րյան հի վան դա նո ցում1։ Տա նը փա ղաք շո րեն 

Ռի միկ է ին կան չում, ի սկ հայ րը նրան հպար տու թյամբ « մոյ 

աղ ջիկ» էր ան վա նում։ 

«Այս օ րե րին ծն ված նե րը շատ լուրջ, ու սում նա սեր ու գե ղար

վես տա կան հա կում ու նե ցող մար դիկ կլի նեն։ Խա ղա ղա սեր 

բնա վո րու թյուն և ի րենց գոր ծե րը լավ կա ռա վա րե լու հատ կու

թյուն կու նե նան։ Ի նչ գործ որ ձեռ նար կեն, կհա ջո ղեն։ Նրանց 

ա ռջև շատ դժ վա րու թյուն ներ պի տի ծա ռա նան, բայց բո լորն 

էլ պի տի հաղ թա հա րեն ու, ի վեր ջո, հան գիստ պի տի ապ րեն»։

1  Երևանի մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական 
կենտրոնը ստեղծվել է 1931 թ. Հայկական ԽՍՀ կառավարության որոշմամբ, որպես 
«Մայրության և մանկության պահպանության ինստիտուտ»: Այն 1937 թ. վերանվանվել 
է «Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ»:

 Աստ ղա ցույ ցի2 այս նկա րագ րու թյու նը նրա կյան քի մի ան գա-

մայն դի պուկ, հա կիրճ ու հա մա պար փակ բնու թա գի րը կա րե-

լի է ան վա նել։

***

 Հայ րը բան վոր էր « Հայյու ղար դի» վար չու թյու նում, մայ րը՝ 

«Կ րաս նի շվեյ նիկ» կա րի ֆաբ րի կա յում հաշ վա պահ, հյու րա-

սեր, համ բե րա տար, սր տա բաց, հրա շա լի տան տի կին։ 

Ըն տա նի քում այն պի սի ջերմ մթ նո լորտ էր տի րում, որ հյու րե-

րը (ո րոնք նրանց տնից միշտ ան պա կաս է ին) կորց նում է ին 

ժա մա նա կի զգա ցո ղու թյունն ու մնում մինչև ո ւշ գի շեր։

Ծ նող նե րը ծա նո թա ցել է ին Ա լեք սանդ րա պո լում3, Ա մեր կո մի4 

Կա զա չի պոստ որ բա նո ցում, ա վե լի ստույգ՝ որ բա նո ցի ճա շա-

րա նում, քա նի որ ճա շա րա նը մի ակ տեղն էր, որ տեղ կա րող 

է ին հան դի պել որ բա նո ցում պատս պար ված տղա նե րը (տե-

ղա վոր ված է ին պո լի գոն նե րում) և աղ ջիկ նե րը (տե ղա վոր ված 

է ին Կա զա չի պոս տի և Սևերս կու որ բա նոց նե րում)։ 

2  «Ընդարձակ երազահան և ընտանիքին բարեկամը», Բեյրութ, 1968, էջ 389:

3  Ալեքսանդրապոլ - Գյումրի քաղաքի նախկին անվանումներից մեկը:

4  Ամերկոմ - Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտե (American 
Committee for Relief in the Near East), ամերիկյան բարեգործական ընկերություն։ 
Ստեղծվել է 1918 թ. Մերձավոր Արևելքի երկրների՝ պատերազմից տուժած 
բնակչությանն օգնելու նպատակով։ Հայաստանում գործել է 1919-1931 թթ.։
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Որ բա նոց նե րի ղե կա վար նե րից մի քա նիսն ա մե րի կա ցի ներ 

է ին։ Ա լեք սանդ րա պո լում որ բա նոց նե րը կա ռա վա րում է ին 

միստր Յար րոն5, Բրաու նը6, Մի շե լը, Ֆի լի պը, նաև տի կին Աշ-

խե նը, օ րի որդ Սան դուխտն ու Սա թե նի կը։

 Մայ րը եր բեմն հի շո ղու թյամբ « թար մաց նում էր» գաղ թի խու-

նա ցած պատ կեր նե րը, որ դաջ վել է ին ման կան գի տակ ցու-

թյան մեջ:

 …Անգ ղից ու շր ջա կա գյու ղե րից դե պի Ա րաքս շարժ վող գաղ

թա կան նե րին հան կարծ շր ջա պա տել է ին թուրք աս կյար նե

րը7։ Կա նայք է ին ու ե րե խա ներ։ Տղա մար դիկ, զին վե լով, ով 

ին չով կա րող էր, փոր ձում է ին աս կյա րի դեմն առ նել, մինչև 

կա նայք ու ե րե խա նե րը կհաս նե ին Ա րաք սի ա փը։

 Բայց աս կյար նե րի մի մա սը ռու սա կան զոր քի նա հան ջի պայ

ման նե րում կա րո ղա ցել էր շր ջան ցել հայե րի քա ջա րի կռ վող ջո

կա տին ու շր ջա պա տել գաղ թա կան կա նանց ու մա նուկ նե րին։ 

Բո լո րին լց րե ցին մո տա կա գյու ղի մա րա գը, որ վա ռեն։

 Սար սա փը պա տել էր ա մեն քին։ Ան գամ ար տաս վե լու ո ւժ 

չկար։ Մեկ էլ հան կարծ դր սում աղ մուկ բարձ րա ցավ։ Թուր

5  Ե. Ա. Յարրոյի ստորագրությունը մոր՝ Ամերկոմի որբանոցից տրված ավարտական 
վկայագրի վրա, տե՛ս 127 էջից հետո, Պատկերաշարում, էջ 3:

6  Նույն տեղում:

7  Ասկյար (թուրքերեն՝ asker) - թուրք զինվոր (տե՛ս Աշոտ Հայրապետյան, Օտար 
բառերի բառարան, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2011, էջ 56):

քե րեն լու տան քի ձայ ներ է ին, հե տո սրե րի շա ռաչ, ձի ե րի 

դո փյուն... Հե տո լռու թյուն տի րեց։ Մա րա գի դռ նե րը լայն բաց

վե ցին, ու մթն շա ղի մեջ զին ված մարդ կանց ստ վեր ներ եր ևա

ցին։ Ա նդ րա նիկն8 էր, ո րին խա բար9 էր հա սել աս կյար նե րի 

շր ջանց ման մա սին... 

Հու լի սի վերջն է ր։ Այդ օ րը լեռ նե րում ձյուն տե ղաց։ Շատ ե րե

խա ներ մա հա ցան ցր տից ու քաղ ցից։ Մի մա սը մի այն կա րո

ղա ցավ հաս նել Ա րաք սի բաղ ձա լի ա փին։ 

Ն րանց էլ փր կե ցին ռուս կա զակ նե րը10՝ ա մեն մեկն իր յափըն

ջու տակ դուրս բե րե լով մի ե րե խայի...

...Մայ րա կան տա տը՝ Ան թա ռա մը, Էջ մի ած նում մա հա ցել էր 

տի ֆից՝ գաղ թի ճա նա պարհն այդ պես էլ մինչև վերջ չհաղ-

թա հա րե լով։ Մայ րա կան պա պը՝ Վա նի վի լայե թի Հայոց ձոր 

գա վա ռի Ա նգղ գյու ղի11 քա հա նա, մի ա ժա մա նակ տե ղի ու-

8  Զորավար Անդրանիկ (1865-1927) - հայ զորահրամանատար, պետական գործիչ, 
հայդուկապետ, հայ ազատագրական շարժման ականավոր գործիչ:

9  Խաբար - լուր (տե՛ս Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների 
բառարան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1967, էջ 252):

10  Կազակ - ռազմիկ (տե՛ս Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 
Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 
հատոր 3, Երևան, 1974, էջ 2):

11  Անգղ, Անկղ - գյուղ Արևմտյան Հայաստանում, Վանի վիլայեթի Հայոց ձոր 
գավառում, Խոշաբ գետի հովտում։ Անունն առաջացել է գյուղում անգղ թռչունի 
շատ տարածված լինելու պատճառով։ XX դարասկզբին ուներ 105 տուն 492 
հայ բնակիչներով։ Գյուղում կային եկեղեցի և ուսումնարան։ Թուրքերն առաջին 
անգամ ավերել ու կողոպտել են 1895 թ.: Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին իսպառ կործանվել է։
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սում նա րա նի տե սուչ Տեր Գևոր գը, գաղ թել էր Մի ա ցյալ Նա-

հանգ ներ, որ տեղ տա րի ներ ան ց զոհ վել էր ավ տով թա րից։

 Շատ տաս նա մյակ ներ ան ց, ար դեն կյան քի մայ րա մու տին, ե րբ 

ա ռա ջին ան գամ այ ցե լեց Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ12, գնաց Նյու 

Յորք, ե ղավ « Թայմ» հրա պա րա կում, որ տեղ, ը ստ պա տու մի, 

Գևորգ պապն ավ տով թա րի էր են թարկ վել, հե տո ծա ղիկ-

ներ խո նար հեց Ատ լան տյան օվ կի ա նո սի ա փին տե ղադըր- 

 ված «Ի միգ րանտ նե րի» հու շա կո թո ղին13, կո թո ղին հա րող ծա-

ռու ղուց էլ մի բուռ հող վերց րեց, բե րեց Եր ևան ու շաղ տվեց 

Նոր քի բար ձուն քում հանգ չող մոր գե րեզ մա նին։

12  Առաջին անգամ ԱՄՆ այցելել է 2016 թ. հոկտեմբերի 17-ին: 

13  https://www.nycgovparks.org/parks/battery-park/monuments/765

 Գ ԼՈՒԽ 1

Ստա լի նյան պո ղո տայի 
« կո մու նալ կան1»

 Ման կու թյունն ան ցավ պա տե րազ մի ու հետ պա տե րազ մյան 

քաղ ցած, մութ ու ցուրտ տա րի նե րին հա մընդ հա նուր կա րի քի 

ու աղ քա տու թյան պայ ման նե րում։ 

Հինգ հո գա նոց ըն տա նիքն ապ րում էր Ստա լի նյան պո ղո տայի 

422 շեն քի 5-րդ մուտ քի 4-րդ հար կում (ն կու ղային հար կում էլ 

բնա կիչ ներ կային, և այն ևս հարկ էր հա մար վում) գտն վող 

երեքսե նյա կա նոց կո մու նալ բնա կա րա նի՝ « Հայյու ղար դի» 

վար չու թյան հատ կաց րած մեկ սե նյա կում, ո րը ե րեք սե նյակ-

նե րից մի ակն էր, որ պատշ գամբ ու ներ։ Բնա կա րա նում լո գա-

րան չկար, սան հան գույցն ու խո հա նոցն ը նդ հա նուր է ին բո լոր 

ե րեք սե նյակ նե րի հա մար։ 

Բ նա կա րա նի մյուս եր կու սե նյակ նե րից մե կը զբա ղեց նում էր 

սո ցա պի աշ խա տող Վռամ հո րեղ բայրն իր զա ռա մյալ մոր, 

1  Կոմունալկա (կոմունալ բնակարան) - բնակելի շենքի առանձնացված բնակարան, 
որում ապրում էր մի քանի ընտանիք։ ԽՍՀՄ-ում բնակարանների մեծ մասը պետական 
էր և քաղաքացիներին տրվում էր անժամկետ օգտագործման։

2  Այժմ՝ Մաշտոցի պողոտա 42, Երևան 0002:
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կնոջ և 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։ Շամ շա-

դին ցի Փա ռան ձեմ մո րա քույ րը չէր սի րում, որ իր կե նացն է ին 

խմում ու մշ տա պես կրկ նում էր. « Պո՜ւյ, ա ձեր փո րի կե նացն եք 

խմում լի՜, էլ ին ձա նից ի ՞նչ եք ու զում»։ 

Դի մա ցի բնա կա րա նում էլ Համ բար ձում պապն էր բնակ վում 

Նու բար տա տի ու եր կու որ դի նե րի հետ։ Նա շատ էր սի րում նկա-

րա հան վել։ « Հայ ֆիլ մի» բո լոր հնա րա վոր զանգ վա ծային տե սա-

րան նե րում նկա րա հան վել է ր՝ յու րա քան չյուր ան գամ վաս տա կե-

լով 1-3 ռուբ լի՝ կախ ված նկա րա հան ման տևո ղու թյու նից։

 Մի ան գամ էլ Համ բար ձում պա պը տուն ե կավ՝ իր հետ բե րե լով 

նկա րա հա նող խմ բի մի քա նի ան դամ նե րի, ո րոնց հետ հասց-

րել էր «ըն կե րա նալ»։ Նրանք հեր թա կան ֆիլ մի նկա րա հան-

ման հա մար հա մա պա տաս խան « տա ղա վար» է ին փնտ րում։ 

Դե, Համ բար ձում պապն էլ սի րով ա ռա ջար կել էր իր բնա կա-

րա նը, բնա կա նա բար, ո րո շա կի վաս տա կի ա կն կա լի քով։ 

Ա վա՜ղ, նկա րա հա նող խմ բին Համ բար ձում պա պի բնա կա-

րա նը չա փա զանց ըն դար ձակ թվաց, ու նրանք սկ սե ցին հար-

ցու փորձ ա նել հար ևան նե րին։ Ե ղան կո մու նալ բնա կա րա նի 

բո լոր սե նյակ նե րում ու հա վա նե ցին հենց պատշ գամ բով սե-

նյա կը։ Ա սում ե ն՝ սե նյա կը շատ է ին հա վա նել Ա զատ Շե րենցն3 

ու Ռա ֆայել Սա րո յա նը, ո րոնք ֆիլ մում մարմ նա վո րում է ին 

գլ խա վոր հե րոս նե րին՝ Մու կու չին ու Պետ րո սին։ Ու հենց այդ 

3  Ազատ Արմենակի Շերենց (1913-1993) - հայ դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական 
արտիստ, հայկական կինեմատոգրաֆիկ կատակերգության հիմնադիրներից մեկը:

պատշ գամ բով սե նյա կում էլ նկա րա հան վեց « Խաչ մե րուկ» 

ֆիլ մի4 տե սա րան նե րից մե կը։ 

***

Չ նա յած նեղ ված քին հար ևան նե րը չա փա զանց հա մե րաշխ 

է ին ապ րում։ Ե թե նրան ցից մե կի տուն հյուր էր գա լիս, ա պա 

նրանք ա ռանց վա րա նե լու կամ թույլտ վու թյուն հարց նե լու (ա-

մոթ չէ՞, ե ղածն ի ՞նչ է) կա րող է ին խո հա նո ցից վերց նել մյուս 

հար ևա նի ե փած ճաշն ու հյու րա սի րել պատ վա վոր հյու րե րին։ 

Կամ ո ւղ ղա կի մե կի ա մու սինն էր գոր ծից շուտ վե րա դար ձել, 

ի սկ կի նը չէր հասց րել ճաշ պատ րաս տել։ Հոգ չէ, հար ևա նի 

կաթ սա յում ե ղած կե րա կուրն ի րեն էլ կբա վա կա նաց ներ։ 

Բայց մի ա սին սուրճ խմե լը, ի հար կե, մի ա ռան ձին « ծի սա-

կարգ» է ր։ Սուրճ պատ րաս տելն ի նք նին « գի տու թյուն» է ր։ 

Ա մեն մե կի պատ րաս տած սուր ճը չէր, որ հար ևան նե րը հա-

վա նում է ին։

 Նախ, որ պես զի սուր ճը « հա մով» լի ներ, սուր ճի հա տիկ նե րը 

նա խա պես պետք էր հա մա չափ ու « չա փի մեջ» բո վել դան-

դաղ կրա կի վրա՝ չու գու նե հա տուկ թա վայի մեջ ա նընդ հատ 

խառ նե լով։ Հե տո պետք էր բո ված հա տիկ ներն ա ղալ, բայց 

ան պայ ման տա նը, ձեռ քի փոքր ա ղա ցով, ո րով հետև ախ պար 

4  «Խաչմերուկ» («Այստեղ, այս խաչմերուկում») - արտադրություն Համո Բեկնա-
զարյանի անվան «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի, 1974, ռեժիսոր՝ Կարեն Գևորգյան:
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գլուխ     Ստա լի նյան պո ղո տայի « կո մու նալ կան»

Ստյո պը, որ Սա րի թա ղում սր ճա ղաց ու ներ, զգու շաց րել էր, որ 

սր ճա ղաց նե րում սուր ճին գա րի են խառ նում։ 

Սուր ճը պի տի « սե րով» լի ներ։ Ե թե սե րով չէր, էլ ի ՞նչ սուրճ, 

«կն մա ներ առ կի5 ջրի»։ Ի սկ որ պես զի սուր ճը սե րով լի ներ, այն 

պետք էր ե փել մար մանդ կրա կի վրա։ « Մի եռ գա լուց» հե տո 

սե րը պետք էր քա շել, լց նել բա ժակ նե րի մեջ, ա պա դան դաղ 

խառ նել ու նո րից դնել կրա կին, մինչև լավ ե ռար...

«Է՜հ, բի ձի կնիկ, ի նչ ու զում ես, ա սա, Զա րո բյա նի6 վախ տով7 

ու րիշ է ր։ Մի պաչ կա կո ֆեն դար ձել ա չորս ու վաթ սուն, բա 

սենց ապ րել կըլ նի՞»,- սուր ճի գա վա թը ձեռքն առ նե լով ու 

թախ տին ծա լա պա տիկ տե ղա վոր վե լով՝ խո սակ ցու թյան տու-

տը բա ցում է ր8 Նու բար տա տը։

 Հի շում է ին կյան քի ան ցած-գ նա ցած տա րի ներն ու քն նար կում 

օր վա ան ցու դար ձը։ Ա ռանձ նա պես ջերմ է ին հի շո ղու թյուն նե-

5  Հավանաբար ռուսերեն арык կամ թուրքերեն համահունչ բառն է, որ նշանակում 
է «փոքր ոռոգման ջրանցք» (տե՛ս Արարատ Սահակի Ղարիբյան, Ռուս-հայերեն 
բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1977, էջ 18):

6  Յակով (Հակոբ) Նիկիտայի Զարոբյան (1908-1980) - հայ խորհրդային քաղա-
քական և կուսակցական գործիչ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության 
կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղարը (1960-1966):

7  Վախտով - ժամանակով (տե՛ս Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 
Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 
հատոր 4, Երևան, 1980, էջ 357):

8  Տուտը բացել - բաց անել, սկսել, ծայրը բանալ (տե՛ս Էդուարդ Բագրատի Աղայան, 
Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, «Հայաստան», 1976, հատոր 2, 
էջ 1464):

րը Ա ղա սի Խան ջյա նի9 մա սին։ Խան ջյա նին հի շում էր հատ-

կա պես Սի րուշ տա տը, որ ե րի տա սարդ տա րի քում հա ճախ 

էր մաս նակ ցել մի տինգ նե րի, ո ւր ե լույթ էր ու նե ցել Ա ղա սի 

Խան ջյա նը։ « Նա որ ե լույթ էր ու նե նում, ա կա մա կլան վում ու 

լար վում է ինք, տպա վո րու թյուն էր, որ հի մա բե մից կընկ նի»,- 

սի րում էր կրկ նել Սի րուշ տա տը։

«Դ րա հա մար էլ գլու խը կե րան»,- վրա էր բե րում Ա րուս տա տը, 

ո րը կույր էր, բայց զար մա նա լի ո րեն ճա նա չում էր մարդ կանց 

ան գամ նրանց ոտ նա ձայ նե րից։ Ա պա, Նու բար տա տի միտ-

քը շա րու նա կե լով, ա վե լաց նում էր. «Է րեկ մեր Վա նի կը (տա նը 

Վռա մին Վա նիկ է ին ա սում) մի ատ րեզ10 կրեպ դի շին11 էր ճա րել, 

տաս ներ կու ռուբ լի էր տվել։ Զա րո բյա նի ժա մա նա կով տաս-

ներ կու ռուբ լով մենք ըն տա նի քով մի ա միս ապ րում է ինք»։

« Լավ ա սե ցիր, ե րեկ եր րորդ հար կի Հրու շի մար դը մի մեծ 

կառ զին կա միրգ էր բե րում։ Ի ՞նչ խա բար ա»,- մի ջամ տում էր 

Փա ռան ձեմ տատն ու, ի նքն էլ փոր ձում գու շա կել. « Կա րո՞ղ ա, 

Հե ղու շին են նշա նում»։ 

Օր վա քն նարկ ման ա ռանց քային թե ման սո վո րա բար «Չըղ-

ջի կի» հա ղոր դած թարմ լու րերն է ին գի շեր վա ան ցու դար ձի 

9  Աղասի Ղևոնդի Խանջյան (1901-1936) - հայ խորհրդային կուսակցական և 
պետական գործիչ, ՀԿԿ կենտկոմի 1-ին քարտուղար (1930-1936):

10  Ատրեզ - գործվածքի չափի առօրյա գործածական միավոր։ Համապատասխանում 
էր միջին չափերի մեկ շրջազգեստ կարելու համար անհրաժեշտ կտորի մակերեսին։ 
Երբեմն օգտագործվում էր «մի դեյրացու» արտահայտությունը։

11  Կրեպդիշին (ֆրանսերեն՝ Crêpe de Chine, չինարեն՝ կրեպ) - մետաքսե գործվածքի 
տեսակ, 1952 թվականից տարածված էր Խորհրդային Միությունում:
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գլուխ     Ստա լի նյան պո ղո տայի « կո մու նալ կան»

մա սին։ «Չղ ջի կը» չոր րորդ մուտ քի ե րկ րորդ հար կի տի կին Սե-

դան էր, որ ան քնու թյամբ էր տա ռա պում ու ան քուն գի շեր ներն 

ան ցկաց նում էր « բալ կո նում» նս տած։ Նրա ա մե նա տես աչ քից 

եր բեք չէր վրի պում, օ րի նակ, որ « պադ վա լային» հար կի Կա-

մոն՝ դեր ձակ Գո հա րի ա մու սի նը, գի շերն է լի հար բած էր ե կել 

ժա մը 2-ի կող մե րը, ի սկ ե րկ րորդ հար կի Ար տա վազդն էլ ա ռա-

վո տյան 6-ի կող մե րը մի մե շոկ ցախ շա լա կին դուրս էր ե կել 

շեն քից ու գնա ցել Եր րորդ հի վան դա նո ցի12 ո ւղ ղու թյամբ...

 Սի րուշ տա տին էլ միշտ հե տաքրք րում էր Նու բար տա տի « շա-

քա րը». « Նու բա՛ր, է րեկ պո լիկ լի նի կա է իր գնա ցել։ « Շա քարդ» 

ի նչ քա՞ն էր»,- սուր ճից մի ո ւմպ ա նե լով, ի մի ջի այ լոց, դի մում 

էր Նու բար տա տին։

«Է՜հ, բի ձի կնիկ, էդ ան տերն ի նձ հան գիստ չի տա լիս։ Մե ռա 

դի ե տա պա հե լով, մեկ ա, հա շիվ չու նի»,- վր դով ված պա տաս-

խա նում էր Նու բար տա տը։ Փա ռան ձեմ տատն էլ բազ ման շա-

նակ եզ րա կաց նում էր. « Սուտ ա, հի վան դու թյու նը որ մտավ 

մար դու ջա նը, էլ պր ծում չկա։ Դի ե տա-մի ե տա, սաղ սուտ 

բա ներ են»։ 

Ու էդ պես ա մեն օր...

12  Այժմ՝ «Վան» ստոմատոլոգիական կլինիկայի շենքը, Երևան, Թումանյան փողոց 23:

***

 Հինգ տա րին նոր էր բո լո րել, ե րբ մայ րը, ան սա լով նրա թա-

խան ձան քին (շա՜տ էր ու զում դպ րոց գնալ), նրան «լ սում նե-

րի» տա րավ դի մա ցի մայ թին գտն վող՝ Ստե փան Շա հու մյա նի 

ա նու նը կրող դպ րո ցը13։ Մայ րը թա քուն հույս ու ներ, որ դուստ-

րը, ո րը, իր կար ծի քով, դեռ շատ փոքր էր դպ րոց հա ճա խե լու 

հա մար, կտա պա լի «լ սում նե րը»։ 

Բայց ո ՜վ զար մանք... Ե րկ րորդ հար ցից հե տո դպ րո ցի «ըն դու-

նող հանձ նա ժո ղո վը» մի ա ձայն ո րո շեց դեռ վեց տա րին չբո լո-

րած ա ղջ նա կին « բա ցա ռու թյան կար գով» ըն դու նել ա ռա ջին 

դա սա րան։

13  Այժմ՝ Երևանի քաղաքապետարանի N 1 հիմնական դպրոց:



23

Գ ԼՈՒԽ 2

Մո դիստ կա1 Ա նիկն  
ու թա ղի քե վե րար կուն

 Միջ նա կար գի ա վար տա կան դա սա րա նում էր, ե րբ « հան-

կարծ պարզ վեց», որ վե րար կու չու նի։ 1955-ի խս տա շունչ 

ձմեռն է ր։ Օ դի ջեր մաս տի ճանն այդ տա րի ռե կորդ ներ էր 

սահ մա նում Հա յաս տա նի մայ րա քա ղա քում: 

Մայրն ա նե լա նե լի ու թյու նից լուռ ար տաս վում էր... 

Բայց ել քը գտն վեց։ Մոր վա ղե մի ըն կե րու հին՝ մո դիստ կա 

Ա նի կը, որ, ը ստ պտտ վող լու րե րի, տաս նե րեք ա մու սին էր ու-

նե ցել, բայց ապ րում էր հին գե րորդ ա մուս նու քրոջ հետ, շատ 

հնա րա միտ գտն վեց։ Թախ տի թա ղի քե ծած կո ցը լվա նա լուց, 

ե ռաց նե լուց ու ար դու կե լուց հե տո իս կա կան վե րար կո ւա ցու 

դար ձավ։ Ա նիկն այն ձևեց ու հրա շա լի վե րար կու կա րեց, ո րը, 

սա կայն, մի փոք րիկ թե րու թյուն ու ներ. ամ բող ջա կան կտո րը 

չէր բա վա կա նաց րել, ու Ա նի կը ստիպ ված՝ ար մունկ նե րին այլ 

կտո րից կար կա տան էր դրել...

1  Ռուսերեն модистка բառն է, նշանակում է դերձակ, որ մասնագիտացած է կնոջ 
բոլորագլխարկ, շրջազգեստ ու ներքնաշոր կարելու մեջ (տե՛ս Словарь русского языка 
XVIII века/АН СССР, Институт языка, СПб, Наука, 2001, стр. 253):
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Գ ԼՈՒԽ 3

«Այ, տա փը մտ նես դու,  
քե՞զ է ինք մար դու տա լիս»

 

Ա մոթ խած էր, բա րի։ Կա րեկ ցանքն ու գթասր տու թյու նը կյան-

քի չա փա նիշ է ին նրա հա մար։ Հաս նող էր, օգ նող։ Մե ծե րի 

նկատ մամբ հար գանքն էլ «ն րա ա րյան մեջ էր»։ Հենց սա էլ մի 

ան գամ չար կա տակ խա ղաց նրա հետ...

 Սա թե նիկ մո րաք րոջ տանն է ին։ Նրա տա լի դս տե րը՝ Ար փի-

կին, «ու զող կար»։ Ա պա գա փե սա ցո ւի մայրն ու մեր ձա վոր կա-

նայք ե կել է ին հարս նա տես։ Ար փիկն էլ ա մոթ խած ու գլ խա - 

հակ նս տել էր ան կյու նում դր ված ա թո ռին։ 

Կա նայք մի լավ տնտ ղե ցին Ար փի կին, ոտ քից գլուխ չա փե ցին, 

հար ցու փորձ ա րե ցին... Ա պա գա փե սա ցո ւի մայ րը, սա կայն, 

դրա նով չբա վա րար վե լով ան պայ ման ու զում էր Ար փի կի ե րի-

շը1 տես նել (բա չի մա նա՞, գու ցե կա՞ղ է կամ էլ ֆի զի կա կան 

որ ևէ ա րատ ու նի, որ նս տած տե ղը չի եր ևում)։ 

Իր նպա տա կին հաս նե լու հա մար նա Ար փի կից մի բա ժակ ջուր 

1  Երիշ - քայլք, քայլվածք (տե՛ս Էդուարդ Բագրատի Աղայան, Արդի հայերենի 
բացատրական բառարան, հատոր 1, Երևան, «Հայաստան», 1976, էջ 344):
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ 3   «Այ, տա փը մտ նես դու, քե՞զ է ինք մար դու տա լիս» 

խնդ րեց։ Բայց Ռի մի կը ո ՞նց կա րող էր թույլ տալ, որ իր ներ կա յու-

թյամբ ի րե նից մե ծը (ի սկ Ար փի կը Ռի մի կից տա սը տա րով մեծ 

էր) գնա ջրի։ Իս կույն վերց րեց բա ժակն ու վա զեց դե պի աղ բյու րը։ 

Կ ռա հե լով հյու րի « ջուր ու զե լու» բուն նպա տա կը՝ Սա թե նիկ 

մո րա քույ րը ո րո շեց շտ կել ի րա վի ճա կը։ «Էս ան տեր ժա ժի կը 

կե րանք, էն քան ա ղի էր, մե ռանք ջուր խմե լով»,- ա սաց ու Ար-

փի կին խնդ րեց ի րեն էլ մի բա ժակ ջուր բե րել։ Ար փի կը դեռ 

չէր հասց րել տե ղից շարժ վել, ե րբ Ռի մի կը՝ բա ժա կը ձեռ քին, 

ար դեն աղ բյու րի մոտ է ր։

 Մյուս ներ կա նե րի եր րորդ ու չոր րորդ փոր ձերն էլ ցան կա լի 

ար դյուն ք չտ վե ցին։ Ռի միկն ան դրդ վե լի է ր։ Հյու րե րը, տես նե-

լով, որ, ի նչ նոր պատր վակ էլ մո գո նեն, միև նույն է, Ար փի կի 

ե րիշն ի րենց տես նել չի հա ջող վի, հրա ժեշտ տվե ցին ու քո ռու-

փոշ ման հե ռա ցան։ 

Սա թե նիկ մո րա քույ րը, որ հյու րե րի ներ կա յու թյամբ հա զիվ էր 

զս պել զայ րույ թը, մի ան գա մից պայ թեց. «Այ, տա փը մտ նես2 

դու, քե՞զ է ինք մար դու տա լիս։ Քե՞զ է ին ե կել հա վա նե լու, որ 

ա նընդ հատ վա զում է իր ջրի»։ 

Ռի մի կը նոր մի այն հաս կա ցավ ե ղե լու թյու նը։ Ա մո թից ու լուռ 

ցա սու մից ար ցունք նե րը զս պել չկա րո ղա ցավ...

 

2  Գետինը մտնես (տե՛ս Պետրոս Սարգսի Բեդիրյան, Հայերեն դարձվածքների 
ընդարձակ բացատրական բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն», 2011, էջ 282):

...Ի սկ Ար փիկն այդ պես էլ չա մուս նա ցավ։ Փո խա րե նը՝ կա րի-

ե րա յում հա սավ կնոջ հա մար ան հա սա նե լի թվա ցող բար-

ձուն քի։ Դար ձավ Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի հա տուկ 

բաժ նի պետ (ի պաշ տո նե վե րահս կում էր Հայ կա կան ԽՍՀ 

ՊԱԿ-ի գոր ծու նե ու թյունն ու հա մա կար գում հան րա պե տու-

թյան « գաղտ նի» փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյու նը) և եր կու 

տաս նա մյակ աշ խա տեց այդ պաշ տո նում։
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Գ ԼՈՒԽ 4

Խա թու նար խի կոլ խոզն  
ու դե պու տատ Քնա րը

 Սի րում էր հյու րըն կալ վել Վե րին Խա թու նար խում1, որ տեղ դա-

րասկզ բին բնա կու թյուն է ին հաս տա տել հայ րա կան կող մի 

գրե թե բո լոր բա րե կամ նե րը՝ բա րի, պարզ ու շի տակ մար դիկ, 

որ մշ տա պես աչ քի է ին ը նկ նում ի րենց ան պատ մե լի հյու րա-

սի րու թյամբ ու ա ռա տա ձեռ նու թյամբ։

...Մի օր էլ լուր ստաց վեց, թե հոր քե ռու հար սը՝ կոլ խո զի կթ վո-

րու հի Քնա րը, որ նա խորդ տա րի նվա ճել էր 103 տո կո սի բնա-

գի ծը, դե պու տատ է ը նտր վել2։ Լուրն ան մի ջա պես հա մա կող-

մա նի քն նարկ ման ա ռար կա դար ձավ Ստա լի նյան պո ղո տայի 

42-րդ շեն քի 5-րդ մուտ քի 4-րդ հար կի կո մու նալ բնա կա րա նի 

բնա կիչ նե րի շր ջա նում։ Նրանք այդ կար ևոր ա ռի թով ար տա-

հերթ հա վաք վե ցին սուր ճի սե ղա նի շուրջ։

« Պո՜ւյ, ա դրանք ի րա՞նք էլ են կթ վում, որ էդ պլան նե րը տենց 

գե րա կա տա րում են»,- սուր ճի ո ւմ պը ներս ա նե լով՝ խայ թեց 

1  Այժմ՝ Արմավիրի մարզի Ակնաշեն գյուղը:

2  Քնարիկ Վաչագանի Մովսիսյան (1929-2018) - ՀԽՍՀ VII գումարման Գերագույն 
սովետի պատգամավոր (1967-1970)։ Պարգևատրվել է Լենինի շքանշանով։
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ 4   Խա թու նար խի կոլ խոզն ու դե պու տատ Քնա րը 

շամ շա դին ցի Փա ռան ձեմ տա տը։ Ի պա տաս խան՝ Նու բար 

տատն էլ բազ ման շա նակ վրա բե րեց. «Է՜, չե՞ք հաս կա նում, 

կա թին ջուր են խառ նում։ Դրա նից էլ հեշտ բա՞ն»։ 

Ու սկս վեց։ Հի շե ցին Խան ջյա նին ու Զա րո բյա նին, կռ վի տա-

րի ներն ու հա ցի կտ րոն նե րը, հար ևան Վռա մի՝ 12 ռուբ լով 

ա ռած ատ րեզն ու է լի շատ բա ներ... Ու էդ պես մի քա նի շա բաթ 

շա րու նակ։ Հե տա գա յում, ին քը՝ Քնարն էլ խոս տո վա նում էր. 

« Պա տա հա կան կան չան ժո ղո վի, կնա ցի տըս նամ՝ իմ ա նունն 

են տալ։ Ա սան դե պու տատ ե նք ը նտ րե լի...»:

...Եվ ա հա ե կավ Գե րա գույն սո վե տի նս տաշր ջա նի բաց ման 

օ րը։ Դե պու տատ ներն ամ բողջ հան րա պե տու թյու նից հա վաք-

վե ցին Եր ևա նում։ Շր ջան նե րից ե կած նե րին տե ղա վո րե ցին 

մայ րա քա ղա քի լա վա գույն՝ «Ար մե նի ա» հյու րա նո ցում։ 

Ու Ռի մի կը Ռի մի կը չէր լի նի, ե թե Քնա րի «գլ խին մի օյին չխա-

ղար»3։ Ա ռա ջին նս տաշր ջա նի բաց ման նա խօ րե ին զան գա-

հա րում է «Ար մե նի ա»4 հյու րա նոց, խնդ րում մի աց նել պատ-

գա մա վոր Քնա րիկ Մով սի սյա նի հետ։ Մի աց նում ե ն։

«Ա՛ լո»,- լսա փո ղի մեջ հն չում է կթ վո րու հի Քնա րի վախ վո րած 

ձայ նը։ Գրա կան հայե րե նին ռու սե րեն բա ռեր ա վե լաց նե լով ու 

ձայ նին պաշ տո նա կան ե րանգ հա ղոր դե լով՝ Ռի միկն ա սում է. 

3  Գլխին օյին խաղալ - մեկի նկատմամբ չարաճճի խաղ խաղալ (տե՛ս Էդուարդ 
Բագրատի Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հատոր 1, Երևան, 
«Հայաստան», 1976, էջ 246):

4  Այժմ՝ «Մարիոթ Արմենիա» հյուրանոցը:

« Կա րո՞ղ եմ խո սել Գե րա գույն սո վե տի դե պու տատ Քնա րիկ 

Մով սի սյա նի հետ։ Մի քա նի հարց ու նեմ՝ կապ ված տա րե կան 

պլա նային ա ռա ջադ րանք նե րի և դրանց ար դյունք նե րի ամ-

փոփ ման հետ։ Կու զե նայի քն նար կել վաղ վա ե լույ թի պոս տու-

լատ նե րը»։

Ք նա րը սար սա փից կորց նում է ըն կա լե լու ու նա կու թյու նը։ 

Չկաս կա ծե լով, որ իր ձայ նը հե ռա խո սի մյուս ծայ րում պարզ 

լս վում է (դե, հե ռա խոսն այն ժա մա նակ դեռ ան հա սա նե լի ճո-

խու թյուն էր, ու Քնա րը դրա նից օ գտ վե լու նր բու թյուն նե րին 

դեռ այն քան էլ ծա նոթ չէր), խոս քերն ո ւղ ղում է իր սե նյա կի 

հար ևա նին. «Աշ Ռոզ5, մե յար տաղ, չեմ նալ, ի ՞նչ ի ա սե լի։ Դե-

պու տա՞տ ա սել, ի ՞նչ ի ա սել։ Մե յար տաղ, շկա»։ Այս խոս քե րից 

հե տո, ան կա րող լի նե լով զս պել քր քի ջը, Ռի մի կը, ի հար կե, 

մատ նում է ի րեն։ 

Բայց Քնա րը դեռ եր կար ժա մա նակ շո կի մեջ է ր։ Նա դեռ չէր 

ը մբռ նել « դե պու տատ» բա ռի ի մաս տը... 

Հե տո ար դեն, ա մեն ան գամ Հայ կա կան ԽՍՀ ժո ղովր դա կան 

տն տե սու թյան հն գա մյա պլան նե րը սահ մա նե լիս, պե տա կան 

բյու ջե ի և դրա կա տար ման վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն-

նե րը հաս տա տե լիս, կոմ կու սի պատ մա կան ո րո շում  նե րի 

լույ սի ներ քո « Սով մի նի» ու « Պետպ լա նի» ա ռա ջադ րանք նե րը 

ձևա վո րե լիս (ի նչն ար տա հայտ վում էր մի այն ձեռք բարձ րաց-

5  Ռոզա Վահանի Ավագյան (1926-1988) - հայ բանջարաբույծ, Սոցիալիստական 
աշխատանքի հերոս (1966), ԽՍՀՄ X, ՀԽՍՀ VI և VII գումարումների Գերագույն սովետի 
պատգամավոր:
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նե լով)՝ նա հա ճախ էր հի շե լու այդ հե ռա խո սա զան գը, ո րն 

ա նընդ հատ վե րա դարձ նե լու էր նրան ա ռօ րյա ի րա կա նու-

թյուն, ո րն այն քան տար բեր էր Գե րա գույն սո վե տի ամ բի ո նից 

հն չող ամ պա գոռ գոռ նկա րագ րու թյուն նե րից...  

Գ ԼՈՒԽ 5

Թե ի նչ պես սատ կած գոր տը  
հա րեց1 ու ա մեն ի նչ փչաց րեց

1955-ին ըն դուն վեց Ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի բնա գի-

տա կան ֆա կուլ տետ։ Դպ րո ցի քի մի այի ու սուց չու հին՝ Սա թե-

նիկ Սեյ րա նյանն էր նրա մեջ սեր ա րթ նաց րել «հ րա շա գործ» 

քի մի այի նկատ մամբ։ 

Կուր սում 27 աղ ջիկ է ին, 3 տղա։ Տղա նե րից մե կը՝ Նո րիկ Ա ռա-

քե լյա նը, թե նի սի գծով սպոր տի վար պետ է ր։ Նրա նից էլ թե-

նիս խա ղալ սո վո րեց։

 Կուր սի կոմ սո մո լի2 քար տու ղարն է ր։ Միշտ մի ա ձայն ը նտըր-

վում էր շր ջա նային կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյան 

կոն ֆե րանս նե րի պատ գա մա վոր։ Ար տա կարգ նր բան կատ 

էր, ըն կեր նե րի նկատ մամբ ու շա դիր ու հո գա տար, զի ջող ու 

կա րեկ ցող, « միշտ ճա շա կով հագն ված, հպարտ կեց ված քով, 

գրա վիչ, վե հանձն ու կա նա ցի»։

1  Հարեց - վերակենդանացավ (տե՛ս Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան, Հայոց լեզվի 
հոմանիշների բառարան, Երևան, «Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի 
Հրատարակչություն», 1967, էջ 378):

2  Համամիութենական լենինյան կոմունիստական երիտասարդական միություն 
(ՀամԼԿԵՄ), հիմնադրվել է 1918 թ. հոկտեմբերի 29-ին:
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...Ա մա ռային ար ձա կուրդ նե րին ավ տո բու սով տա նում է ին 

պրակ տի կայի։ II կուր սում տա րան Բա թում, որ տեղ ծա նո թա-

ցան տե ղի կարմ րա հո ղին (Չակ վի) ու դրա մշակ ման ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րին։ IV կուր սում էլ մեկ նե ցին Ժե լեզ նո-

վոդսկ, ա պա Կիս լո վոդսկ։ Ա ռանձ նա պես տպա վո րիչ էր տե ղի 

բու սա բա նա կան այ գին, որ իր ծաղ կուն բու սա կա նու թյան 

հա մար « Վար դե րի հո վիտ» ա նունն էր ստա ցել։

 Չար բա խի ղռե րում էլ ի նս տի տու տին հո ղա մաս էր հատ կաց-

ված, ո ւր հա ճախ գնում է ին շա բա թօ րյակ նե րի՝ հա մա տե ղե-

լով պրակ տիկ պա րապ մունք նե րի հետ։

 Չար բախն այն տա րի նե րին չոր ու ա մայի տա փաս տան էր հի-

շեց նում։ Ի զուր չէ, որ ժո ղո վուրդն այդ տա րած քը Չար բա խի 

ղռեր էր կո չում։ Բայց ման կա վար ժա կա նի ու սա նող ներն այդ 

ղռե րում էն պի սի ծի րա նի այ գի է ին հիմ նել, որ մայ րա քա ղա-

քում բո լո րը մա տով է ին ցույց տա լիս։ 

Շա բա թօ րյակ նե րի ժա մա նակ դա սա խոս նե րը հա ճախ է ին 

մի ա նում ու սա նող նե րին։ Խո սում է ին, թե քի մի այի դա սա-

խո սը՝ Վո վա Բա բա յա նը, թա քուն սի րա հե տում է ի րենց հա-

մա կուր սե ցի Կո զե տային։ Հա մա պա տաս խա նում է ին այս 

ա սե կո սե ներն ի րա կա նու թյա նը, թե ո չ՝ հայտ նի չէ։ Հայտ նի է 

մի այն, որ III կուր սում Կո զե տային « փախց րեց» ար տա շատ ցի 

մի ե րի տա սարդ ա տամ նա բույժ։ Նրանք ա մուս նա ցան ու հե-

տա գա յում Կո զե տան Ար տա շա տի դպ րո ցում եր կար տա րի-

ներ քի մի ա էր դա սա վան դում։

...Ա մեն ի նչ լավ էր, ե թե մի այն գոր տերն ա մեն ի նչ չփ չաց նե ին։ 

Կեն դա նա բա նու թյան կա բի նե տում գործ նա կան պա րապ մուն-

քի ժա մա նակ պետք է գորտ « հեր ձե ին»։ Կեն դա նի գոր տին 

պետք էր ձեռ քով բռ նել, գն դա սե ղը խրել գլ խի մեջ, հե տո հա-

տուկ բա քե րի մեջ խա շել, հեր ձել ու կմախքն ա ռանձ նաց նել իր 

ո սկ րախմ բե րով, ա պա ներ քին օր գան նե րը հեր թա կա նու թյամբ։ 

Գոր տե րից սար սա փում է ր։ Ըն կե րու հի ներն օգ նու թյան ե կան 

Ռի մի կին։ Ո րո շե ցին, որ ի րենք թա քուն բամ բակ կտա նեն 

ի րենց հետ դա սի, կեն դա նի գոր տին կբռ նեն, գն դա սե ղը կխը- 

 րեն գլ խի մեջ, ա պա ան շն չա ցած գոր տին կմո տեց նեն Ռի մի-

կին, նա էլ ձեռ քի բամ բա կով կբռ նի գոր տի ոտ քից ու կնե տի 

բա քի մեջ։ Դա սա խո սը կտես նի ու կհա վա տա, որ Ռի միկն է 

գոր տին բռ նել։ Հե տո բո լո րը կխմբ վեն սե ղա նի շուր ջը, գոր-

տե րը կմեկ տե ղեն, ու ըն կե րու հի ներն ի րենց գոր տե րի հետ 

ա րագ «կ հեր ձեն» նաև Ռի մի կի գոր տը, ու դա սա խո սը ո չինչ 

չի կաս կա ծի: 

Աս վածն ար ված է ր։ Ա ռա ջին ան գամ « գի տա փոր ձը» ստաց-

վեց։ Դա սա խո սը՝ Ա նիկ Փա փախ չյա նը, իս կա պես ո չինչ չկը-

ռա հեց։ Հա ջորդ ան գամ էլ ա մեն ի նչ սա հուն ան ցավ։ Բո լորն 

ու րախ է ին, որ ի րենց հնա րամ տու թյան ու ճարպ կու թյան 

շնոր հիվ՝ Ռի մի կին փր կե ցին «ան բա վա րար» գնա հա տա կա-

նից՝ դրա նից բխող բո լոր հետ ևանք նե րով։

 Կի սա մյա կի վեր ջին գործ նա կան պա րապ մունքն է ր։ Ռի մի-

կը, սո վո րա կա նի պես բամ բա կը բռի մեջ սեղ մած, մո տե-

ցավ գոր տե րով լի ակ վա րի ու մին, ըն կե րու հին բռ նեց գոր տը, 
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ոտ քից բռ նած մո տեց րեց Ռի մի կի ձեռ քին։ Ռի միկն էլ բամ-

բա կով ձեռ քը մո տեց րեց, գոր տի ոտ քից գրե թե բռ նեց, ու... 

գոր տը կեն դա նու թյան նշան ներ ցույց տվեց, խլր տաց։ Սար-

սա փա հար ճիչ ար ձա կեց ու ա կա մա կեն դա նի գոր տին շպըր-

տեց... ու ղիղ իր ա ռջև կանգ նած ըն կեր Փա փախ չյա նի վրա։ 

Գորտն էլ ոչ այս, ոչ այն, ճա պաղ վեց դա սա խո սի դեմ քին։

 Թե ի նչ ե ղավ հե տո, դժ վար է նկա րագ րել։ Ըն կեր Փա փախ-

չյանն ար դեն գլ խի էր ըն կել, որ ամ բողջ կի սա մյա կի ըն թաց-

քում Ռի մի կը գորտ չի հեր ձել։ Նրան ի նս տի տու տից ան հա-

պաղ հե ռա ցում էր սպառ նում։ 

Ի րա վի ճա կը փր կեց կոմ սո մո լի կո մի տեն։ Կոմ սո մոլ ներն ա րագ 

ժո ղով գու մա րե ցին, Ռի մի կին « գա մե ցին ա նար գան քի սյու-

նին», խիստ նկա տո ղու թյուն հայ տա րա րե ցին (գ րան ցե լով կո-

մե րի տա կա նի ան հա տա կան քար տում) ու ստանձ նե ցին Ռի-

մի կին « դար ձի բե րե լու», լե նի նյան պատ գամ նե րի ո գով նրան 

վե րա դաս տի ա րա կե լու և « կո մու նիզմ կա ռու ցող նե րի» շար քե րը 

վե րա դարձ նե լու դժ վա րին, բայց շնոր հա կալ գոր ծը... 

Գ ԼՈՒԽ 6

«Չ սո վո րող ու սա նող չկա»

 

 Ման կա վար ժի կեր պա րը նրա գի տակ ցու թյան մեջ ձևա վո րե-

ցին ի նս տի տու տի դա սա խոս նե րը՝ Սա հակ Կա րա պե տյա նը, 

Տի րան Տեր-Սա հա կյա նը1, Վարդ գես Հա մա զաս պյա նը2...

 Հե տո տար վեց Մա կա րեն կոյի3 հա յացք նե րով։ Իր հա մար բա-

ցա հայ տե լով կո լեկ տի վի դերն ան ձի դաս տի ա րա կու թյան և 

ձևա վոր ման գոր ծում՝ կյան քի սկզ բունք դարձ րեց մեծ ման-

կա վար ժի հայտ նի պատ գա մը՝ «որ քան կա րե լի է մեծ պա-

հանջ կո տու թյուն մար դու նկատ մամբ և որ քան կա րե լի է մեծ 

հար գանք նրա նկատ մամբ»։ Իր կյան քի ըն թաց քում այս սկըզ- 

 բուն քից եր բեք չշեղ վեց։ 

1  Տիրան Սահակի Տեր-Սահակյան (1904-1982) - հայ խորհրդային բուսաբույծ-
սելեկցիոներ, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր (1948), պրոֆեսոր (1958), 
ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1981): 

2  Վարդգես Եղիշեի Համազասպյան (1911-1992) - պատմական գիտությունների 
թեկնածու, Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի 
ռեկտոր (1951-1964), ՀԽՍՀ կառավարությանն առընթեր սփյուռքահայության հետ 
մշակութային կապերի կոմիտեի նախագահ (1964-1990):

3  Անտոն Սեմյոնի Մակարենկո (1888-1939) - ուկրաինացի մանկավարժ և գրող։ Ըստ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ Մակարենկոն այն չորս մանկավարժներից է (մյուս երեքը՝ Ջոն Դյուի, 
Գեորգ Կերշենշտեյներ, Մարիա Մոնտեսորի), որոնք սահմանել են մանկավարժական 
մտածողության եղանակները 20-րդ դարում:
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2007-2009 թթ. « Դե ղա գոր ծա կան գործ» մաս նա գի տու թյան 

պե տա կան ծրագ րին հա մա պա տաս խան հե ղի նա կեց բժշ կա-

կան քո լեջ նե րի ու սա նող նե րի հա մար նա խա տես ված «Ա նօր-

գա նա կան քի մի ա» (I և II մա սե րից բաղ կա ցած) և «Ա նա լի տիկ 

քի մի ա» ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րը, ո րոնք, որ պես դա սա-

գիրք, այ սօր էլ օգ տա գործ վում են բազ մա թիվ պե տա կան 

բժշ կա կան քո լեջ նե րի ու սում նա կան ծրագ րե րում։ 

Ինք նակր թու թյու նը հա մա րում էր ման կա վար ժի կար ևո րա-

գույն ար ժա նի քը։ Իր կյան քի ըն թաց քում եր բեք չդա դա րեց 

ի նք նակրթ վել։

2013 թվա կա նին, ար դեն 75 տա րին բո լո րած, մաս նակ ցեց ՀՀ 

կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կազ մա կեր պած 

«Ար դյուն քի ձևա վոր մա նը միտ ված ու սում նա կան ծրագ րե-

րով ու սում նա ռու թյան կազ մա կեր պում և ի րա կա նա ցում» 

թե մայով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին՝ ստա նա լով 

վկա յա գիր4՝ նո րաց ված ծրագ րե րով դա սա վան դե լու ի րա-

վուն քով։ 

55 տար վա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 

ոչ մի ու սա նո ղի «ան բա վա րար» գնա հա տա կան չն շա նա կեց։ 

Հա մա րում էր, որ «ան բա վա րա րը» գնա հա տա կան է ոչ թե 

ու սա նո ղին, այլ դա սա խո սին։ Կյան քի փոր ձով էր հա մոզ վել, 

որ չսո վո րող ու սա նող չկա, կա « սո վո րեց նել չկա րո ղա ցող» 

դա սա խոս։ 

4  Տե՛ս http://www.mkuzak.am/

...88-ի ամ ռանն է ր։ Բա զային բժշ կա կան ու սում նա րա նի քի-

մի այի մաս նա գի տա կան քն նա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա-

գահն է ր։ Դուստրն է լ՝ Մա րի նեն, ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն-

ներ էր հանձ նում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում։ 

Այն ժա մա նակ ըն դու նե լու թյան քն նու թյան է ին գնում «երկըր-

պա գու նե րի» բա նա կի ու ղեկ ցու թյամբ՝ ծնող ներ, ըն կեր ներ, 

եր բեմն՝ քե ռի-քե ռա կին, ան պայ ման ու ղեկ ցում է ին դի մոր դին 

մինչև ու սում նա կան հաս տա տու թյան շեն քը և մնում շեն քի 

բա կում այն քան, մինչև նա ա վար տեր քն նու թյու նը։ 

Մա թե մա տի կա ա ռար կայից՝ Մա րի նե ի քն նու թյան օ րն ան ձրև 

էր գա լիս։ Հա մալ սա րա նի բա կում սայ թա քել էր, ըն կել ու ոտ քը  

վնա սել։

 Հա ջորդ օ րը, ոտ քը վի րա կա պած, թեթև կա ղա լով գնաց քըն- 

 նու թյան (ար դեն ի նքն էր ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն վերց-

նում բժշ կա կան ու սում նա րա նում): Քն նու թյու նը սկս վեց ա ռա-

վո տյան 9-ի ն։ Բա կում հա վաք ված դի մորդ ներն ու նրանց 

ե րկր պա գու նե րը կես ժամ ան ց ար դեն ի րար շշն ջում է ին. 

«Աշ խա տեք ը նկ նել էն թո փալ5 կնոջ մոտ, նա եր կու չի դնում»...

5  Թոփալ - կաղ (տե՛ս Էդուարդ Բագրատի Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական 
բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, հատոր 1, Երևան, 1976, էջ 454):
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Սա հակ Կար պի չի «խ րատ նե րը»
 

 

Իր ի սկ խոս տո վա նու թյամբ՝ դա սա խոս նե րի հար ցում միշտ 

բախ տը բե րում է ր։ Ման կա վար ժա կա նում ու սա նե լու տա րի-

նե րին բազ մա թիվ հրա շա լի դա սա խոս ներ էր ու նե ցել, բայց 

մինչև կյան քի վեր ջը բա ցա ռիկ հի շո ղու թյուն ներ պահ պա նեց 

Սա հակ Կա րա պե տյա նից1։ Սեր տել էր նրա «խ րատ ներն» ու 

ամ բողջ կյան քի հա մար սկզ բունք դարձ րել։

 Սա հակ Կար պի չը, որ ա նաս նա պա հու թյուն էր դա սա վան դում 

ա վար տա կան V կուր սում, սի րում էր կրկ նել, որ վատ աշ խա-

տանք չկա, կա վատ աշ խա տող. աշ խա տան քին պետք է մո-

տե նալ ի նչ պես ար վես տին՝ ստեղ ծա գոր ծա բար, հո գի դնել 

դրա մեջ ու մեկ էլ եր բեք չվ հատ վել...

 Սա հակ Կար պի չը, որ 1940-1952 թթ. ե ղել էր ՀԿԿ կենտ-

կո մի քար տու ղար, Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծոց նա-

խա րար, ա պա ՀԽՍՀ մի նիստր նե րի սո վե տի նա խա գահ 

(այդ պաշ տո նում, ի դեպ, նրան փո խա րի նել էր Ան տոն  

1  Սահակ Կարապետի Կարապետյան (1906-1987) - հայ խորհրդային գիտնական, 
պետական գործիչ, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943), ՀԿԿ կենտկոմի քարտուղար (1940-
1944), ՀԽՍՀ արտաքին գործերի մինիստր (1944-1947), ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի 
նախագահ (1947-1952):
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Քո չի նյա նը2), ա մեն ևին էլ չէր խոր շել 1955-ին ստանձ նել  

Եր ևա նի թռչ նա բու ծա կան ֆաբ րի կայի տնօ րե նի՝ իր հա մար, 

թվում էր, ոչ է ա կան պաշ տո նը։ 

Ա վե լին, պե տա կան ու քա ղա քա կան ա կա նա վոր գոր ծիչն 

ա ռանց վա րա նե լու ի րեն ամ բող ջա պես նվի րել էր եր ևա նյան 

հա վե րի ծագ ման, մթե րատ վու թյան և տոհ մային ար ժա նիք-

նե րի, ըն տա նի թռ չուն նե րի կե րակր ման, ա ճեց ման և պահ-

ված քի ու սում նա սի րու թյան խն դիր նե րին, ու սա նող նե րին էլ 

բա ցատ րում էր, թե ի նչ պես էր պետք « մեր ռես պուբ լի կա յում 

տա րա ծել եր ևա նյան ցե ղախմ բի հա վե րը»։ 

Հե տա գա յում ա կա դե մի կոս Սա հակ Կա րա պե տյա նի ղե կա-

վա րու թյամբ ստաց վեց եր ևա նյան հա վե րի ցե ղը, ո րը ԽՍՀՄ-

ո ւմ բուծ վող մսաձ վա տու ցե ղե րի ա ռաջ նեկն էր: 

Ռի մա Խա չատ րյա նի պատ կե րաց մամբ՝ հենց այդ պի սին պի-

տի լի ներ ման կա վար ժը՝ իր գոր ծին ան մնա ցորդ նվիր ված, 

բա ցա ռիկ ան հա տա կա նու թյուն, հմուտ դի վա նա գետ, տա-

ղան դա վոր կազ մա կեր պիչ ու մի ա ժա մա նակ մար դա սեր, աշ-

խա տա սեր, պարզ ու ան մի ջա կան...

2  Անտոն Երվանդի Քոչինյան (1913-1990) - հայ կուսակցական և պետական 
գործիչ, ՀԿԿ կենտկոմի 1-ին քարտուղար (1966-1974), ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 
նախագահ (1952-1966):

Գ ԼՈՒԽ 8

Սա մանդ Ա լի ևիչն  
ու Հա ջի ե Ջն դին

 

1961-ին աշ խա տան քի ան ցավ ՀԽՍՀ Գյու ղատն տե սա կան 

մթերք նե րի ար տադ րու թյան և մթե րում նե րի մի նիստ րու թյու-

նում։ Այս տեղ ծա նո թա ցավ Խորհր դային Մի ու թյան հե րոս 

Սա մանդ Ա լի Սի ա բան դո վի1 հետ ու բա րե կա մա ցավ նրա ըն-

տա նի քի հետ։ 

Ա ռանձ նա պես մտե րիմ էր Սի ա բան դո վի դուստ րե րի՝ Սի մայի 

ու Դո նա րայի, նաև ե րկ րորդ կնոջ՝ գեր մա նու հի Մա րի ա Ֆյո-

դո րով նայի հետ, ո րի հա րա զատ ներն ու բա րե կամ նե րը մնա-

ցել է ին հե ռա վոր Գեր մա նի ա յում։ Մա րի ա Ֆյո դո րով նան եր ևի 

իր մի այ նու թյունն ի նչ-որ կերպ փա րա տե լու հա մար (ա մու-

սի նը գրե թե ամ բողջ օ րն ան ցկաց նում էր աշ խա տա վայ րում) 

շատ էր սի րում սուր ճի սե ղա նի շուրջ հա վա քել ըն կեր նե րին ու 

մտեր միկ զրույց ներ վա րել մինչև ո ւշ ե րե կո։ 

Ն ման ե րե կո նե րի ըն թաց քում էլ ծա նո թա ցավ քուրդ մտա վո-

1  Սամանդ Ալի Սիաբանդով (1909-1989) - քուրդ մտավորական, խորհրդային 
կուսակցական և ռազմական գործիչ, Խորհրդային Միության հերոս (24 մարտի, 1945), 
փոխգնդապետ, ԽՄԿԿ (ՀամԿ(բ)Կ) անդամ 1931 թվականից:



4544

Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն

րա կան նե րի՝ գրող, բա նա գետ Հա ջի ե Ջն դի ի2, բա նաս տեղծ 

Կար լե նե Չա չա նի ի3 հետ (Սի մա Սի ա բան դո վայի ա մու սինն 

էր), ո րոնք ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ա ռա ջին ան գամ 

հա ճախ ըն թեր ցում է ին հենց այդ ե րե կո նե րին ու կար ծիք 

հարց նում ներ կա նե րից։ 

Սա մանդ Ա լի Սի ա բան դո վը, եր ևի իր ըն կեր Հա ջի ե Ջն դի ի 

օ րի նա կով տո գոր ված, հենց այդ ե րե կո նե րին ներ կա յաց նում 

էր իր « Սի ա բանդ և Խջե» պոե մը, ո րը, ա սում են, շատ նման էր 

ի նք նա կեն սագ րա կան խոս տո վա նու թյան...

2  Հաջիե Ջնդի Ջաուարի (1908-1990) - քուրդ խորհրդային բանագետ, գրա-
կանագետ, գրող, թարգմանիչ, մանկավարժ, Խորհրդային Հայաստանում քրդական 
գրականության հիմնադիրներից:

3  Չաչանի Կարլենե (Կարլեն Արամի Չաչանյան, 1930-2012) - բանաստեղծ, պատ-
մական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի գրողների միության քրդական 
մասնաճյուղի ղեկավար:

Գ ԼՈՒԽ 9

« Վա՜յ, մորդ աչ քե րը քո ռա նան,  
Վո վա ջան»

 Գյուղ մի նիստ րու թյու նում ջա հել նե րը շատ է ին՝ Վո վան, 

սպորտս մեն Սի մի կը, Սու սի կը, գա րա ժի1 մե խա նիկ Ռա ֆի-

կը, օ ձուն ցի Սի րու շը... Նրանց մի նիստ րու թյան «ե րի տա սարդ 

գվար դի ա» է ին ան վա նում։ Էս տեղ էլ ըն կեր նե րը սկ սե ցին 

նրան փա ղաք շո րեն Ռի միկ ա սել, քա նի որ տա րի քով ա մե նա-

փոքրն է ր։ Հա ճախ է ին ար շավ նե րի գնում, սա րե րը չափչ փում։ 

Գյուղ մի նիստ րու թյան սով խոզ տեխ նի կումն Օ ձու նում է ր։ Մի-

նիստ րու թյան աշ խա տա կից նե րը հա ճախ է ին գոր ծուղ վում 

Օ ձուն՝ սով խոզ տեխ նի կու մում ստու գում նե րի, փոր ձի փո-

խա նակ ման, գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ու բազ մա թիվ 

այլ հար ցե րով։ Գյու ղում հյու րա տուն չկար, ու Սի րու շի մայ րը՝ 

Գյու լի զար մո րա քույ րը, որ սով խոզ տեխ նի կու մում հա վա քա-

րար էր աշ խա տում, գոր ծուղ ված նե րին միշտ իր տուն էր տա-

նում գի շե րե լու։ 

1  Ավտոմեքենաներ պահելու և նորոգումներ կատարելու կառույց (տե՛ս Հրաչյա 
Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական 
բառարան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն», հատոր 1, Երևան, 1969, էջ 375):
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն

Մի ան գամ էլ, հեր թա կան գոր ծուղ ման ժա մա նակ, քրտ նած ու 

մի քիչ էլ գի նով ցած (չ գի տես որ տե ղից Վո վան մի շիշ մա ճառ 

էր ճա րել, դե, ի րենք է լ՝ ծա րավ ջա հել ներ, ա մառ վա տա պին, 

ա ռանց հնա րա վոր հետ ևանք նե րը հա վուր պատ շա ճի գնա հա-

տե լու, մի-մի բա ժակ խմել է ին), հայտն վե ցին Սի րու շենց տա նը։ 

Գյու լի զար մո րա քույ րը, որ պարզ ու շի տակ լո ռե ցի էր, հա րա-

զա տի պես ըն դու նեց հյու րե րին ու, նկա տե լով, որ Վո վան ցե խի 

մեջ կո րած է, բա ցա կան չեց. « Վա՜յ, մորդ աչ քե րը քո ռա նան, 

Վո վա ջան, շուտ ներս ա րի, ա րի փոխ վի, բա լա ջան, կմր սես»։ 

Էդ լսե ցին։ Վո վան «եր կու ոտ քը դրեց մի մա շիկ», թե՝ Եր ևան 

եմ գնում։ Ըն կեր նե րը, զար ման քից ա պուշ կտ րած, փոր ձում 

է ին հաս կա նալ Վո վայի տրա մադ րու թյան կտ րուկ փո փո-

խու թյու նը, բայց Վո վան ան դրդ վե լի էր. «Ոչ մի բան էլ չի ե ղել, 

տուն եմ գնում»։

 Ռի մի կը, ի նչ-որ բան կռա հե լով, Վո վային մի կողմ տա րավ ու 

« պա տին դեմ տվեց»։ Վո վան էլ չդի մա ցավ ու խոս տո վա նեց. 

«Էդ կինն ի նձ ա ռա ջին ան գամ է տես նում, մորս հետ ի ՞նչ գործ 

ու նի, որ ա սում է, թե մորդ աչ քե րը քո ռա նան»։ 

Էս տեղ բո լո րը մի ա հա մուռ քրք ջա ցին ու Վո վային բա ցատ րե-

ցին, որ լո ռե ցի Գյու լի զար մո րա քույ րը, « մորդ աչ քե րը» ա սե-

լով, ի նկա տի է ու նե ցել ի նքն ի րեն։ Էս կող մե րում ըն դուն ված 

է, որ հյու րին հա րա զատ որ դու պես են ըն դու նում։ 

Վո վան ա մո թից գե տինն էր մտ նում։ Դեմ քը կար միր ճակն դե ղի 

գույն էր ստա ցել։ Նա իր կյան քում այդ քան կարմ րած չկար...

Գ ԼՈՒԽ 10

Մերձ բալ թյան ճամ փոր դու թյունն  
ու օ ձուն ցի Սի րու շի ար կա ծը

 

Ու մի օր էլ էս «ե րի տա սարդ գվար դի ան» ո րո շեց կոմ սո մո լի 

ու ղեգ րով մեկ նել ճամ փոր դու թյան՝ «ա կո սե լու խորհր դային 

հայ րե նի քի լայ նար ձակ ե զեր քը»։ 

Ու սա պար կե րը կա պե ցին, « սու խոյ պայոկ» հայ թայ թե ցին ու 

հա վաք վե ցին Եր ևա նի « Սա սուն ցի Դա վիթ» եր կա թու ղային 

կա յա րա նում։ Գնացք նս տե ցին ու ճամ փա ըն կան դե պի 

Մերձ բալ թի կա՝ Տալ լին, Վիլ նյուս, Ռի գա։ 

Գ նաց քը շարժ վեց։ Ու ղեկ ցո ղը տոմ սե րը ստու գեց, յու րա քան-

չյու րից մե կա կան ռուբ լի հա վա քեց, ան կո ղին ներ բա ժա նեց, 

մե կա կան բա ժակ էլ թեյ բե րեց ու, բա րի գի շեր մաղ թե լով, 

հե ռա ցավ։ 

Ջա հել ներն էլ բա ցե ցին ու սա պար կե րը, ու ով ի նչ ու ներ, հա-

նեց-դ րեց սե ղա նին։ Էդ պես Վո վայենց կու պե ի սե ղա նին 

հայտն վե ցին « Լո ռի» պա նի ր, մի կտոր «բժշ կա կան» եր շիկ, 

մի տուփ « սայ րա» ձկան պա հա ծո և, ի հար կե, լա վաշ։ Վո վան, 

որ ծա ծուկ սի րա հար ված էր Սու սի կին, չէր մո ռա ցել կի թա ռի  
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ  0   Մերձ բալ թյան ճամ փոր դու թյունն ու օ ձուն ցի Սի րու շի ար կա ծը 

հետ մի շիշ ե րե քաստ ղա նի կո նյակ վերց նել։ Կո նյա կը բա ցե-

ցին, կի թա ռը քո քե ցին1, ու ե րե կոն սկս վեց։

 Մե կը եր գում էր, մե կը՝ աս մուն քում, եր րոր դը նեղ կու պե ում 

փոր ձում էր պա րային շար ժում ներ ցու ցադ րել... Օ ձուն ցի Սի-

րուշն էլ, որ իր հեր թին ծա ծուկ սի րա հար ված էր Վո վային, 

ու զում էր ան պայ ման տպա վո րու թյուն թող նել նրա վրա, բայց 

ո ՛չ եր գել գի տեր, ո ՛չ աս մուն քել, ո ՛չ էլ պա րե լու հա տուկ հա-

կում ու ներ։ Նա էլ ո րո շեց իր «ու նա կու թյուն նե րը» դրս ևո րել 

բա ժա կա ճա ռե րի ո լոր տում։ Ստանձ նեց թա մա դայի դերն ու 

սկ սեց ի րար հետ ևից եր կա րա շունչ բա ժա կա ճա ռեր ա սել։ 

Յու րա քան չյուր բա ժա կա ճա ռից հե տո չէր մո ռա նում մի ո ւմպ 

կո նյակ ներս ա նել։ 

Չոր րորդ բա ժա կա ճա ռից հե տո Սի րու շին թվաց, թե ա ռաս-

տա ղը պտտ վում է։ Մտա ծեց՝ եր ևի գնացքն է ճոճ վում։ Հին գե-

րոր դից հե տո « ճոճ քը» սաստ կա ցավ։ 

Ռի մի կը, որ ըն կե րու հու պսպ ղա ցող աչ քե րից ի նչ-որ բան 

կան խազ գաց, հա մո զեց պառ կել։ Սի րու շը սկզ բում ը նդ դի մա-

նում է ր։ Հե տո տե ղի տվեց։ Հեն վե լով Ռի մի կի ու սին, լոք ա նե-

լով ու ա կա մա մե ծաց նե լով կի սաշր ջազ գես տի ճող ված քը՝ մի 

կերպ մագլ ցեց ե րկ րորդ հար կա շար քի իր նս տա տե ղը, պառ-

կեց, հե տո գլու խը բարձ րաց րեց, ո րձ կաց ու կե րած-խ մա ծը 

հռն դյու նով փս խեց ու ղիղ իր ա ռջև նս տած Վո վայի վրա...

1  Քոքել - գործի գցել (տե՛ս Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Ժամա- 
նակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատա-
րակչություն», հատոր 4, Երևան, 1980, էջ 749):

Դ րա նով էլ դեռ չսկ սած ա վարտ վեց Վո վայի ու Սի րու շի չկա-

յա ցած սի րա վե պը։ Նրանք այդ պես էլ մնա ցին « լավ ըն կեր-

ներ» ու միշտ հի շում է ին այն չա րա բաս տիկ գի շերն ու հար-

բած Սի րու շի սրտ խառ նո ցը, ո րն ա մեն ի նչ փչաց րեց։
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Գ ԼՈՒԽ 11

«Գ լա զու րով միշ կան» ու բախ տո րոշ 
ծա նո թու թյու նը

 Խորհր դային տա րի նե րին ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում  ներն 

ա ռան ձին խան դա ղա տան քով է ին կազ մա կերպ վում։ Կազ մա-

կեր պա կան աշ խա տանք ներն օ րեր, եր բեմն շա բաթ ներ է ին 

տևում։ Նախ կար ևոր էր մթերք հայ թայ թե լը։ Մթե րային խա-

նութ նե րում վա ճա ռա սե ղան նե րը դա տարկ է ին, բայց դե « ծա-

նո թի կար գով», « տա կից» միշտ էլ հնա րա վոր էր ան հրա ժեշտ 

մթեր քը հայ թայ թել։

« Շո ֆեր նե րի խա նու թից»1 սո վո րա բար քաղց րե ղեն էր ճա-

րում՝ խտաց րած կաթ, եր բեմն էլ մոս կո վյան կոն ֆետ ներ, 

բոն բո ներ կա... Գյուղ մի նիստ րու թյան գա րա ժի վա րիչ Ռա-

ֆի կի (մե խա նիկ Ռա ֆիկն ար դեն վա րիչ էր դար ձել) կինն 

է լ՝ Ջու լի կը, Շր ջա նայի նի մթե րայի նում էր աշ խա տում։ Նրա 

մի ջո ցով էլ միս ու հավ էր կա րո ղա նում ձեռք գցել։ (Հա, Լե նի-

նա կա նի միս կոմ բի նա տից էլ հար ևան Վառ լա մը եր բեմն « սա-

լյա մի» տի պի տա փակ եր շիկ ու բու ժե նի նա էր բե րում)։ Դե, 

բան ջա րե ղենն էլ սո վո րա բար շու կայից է ին գնում։ 

1  Մթերային խանութ, որ գտնվում էր Պուշկին և Տեր-Գաբրիելյան (այժմ՝ Եզնիկ 
Կողբացի) փողոցների խաչմերուկում (այժմ՝ տնտեսական ապրանքների խանութ):
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ      «Գ լա զու րով միշ կան» ու բախ տո րոշ ծա նո թու թյու նը

Ապխ տած եր շի կը, սա ռեց րած մի սը, բոն բո ներ կա ներն ու 

շո կո լա դե կոն ֆետ նե րը, խտաց րած կաթն այն ժա մա նակ 

« դե ֆի ցիտ» է ին ու ճար վում է ին մի մի այն « տա կից» փորձ ված 

ծա նոթ նե րի մի ջո ցով։ 

Բ նա կա րան նե րում նեղ վածք էր, ու ե րբ մի ջո ցա ռում ներ է ին 

կազ մա կեր պում, ստիպ ված է ին լի նում կա հույ քը տե ղա փո խել 

մի ջանցք կամ հար ևա նի տուն։ Դա էլ ժա մա նակ էր պա հան ջում։ 

Մի խոս քով, մի ջո ցա ռում կազ մա կեր պելն իս կա կան տան ջանք 

է ր։ Բայց, չնա յած այդ չար չա րան քին (կամ էլ գու ցե հենց դրա հե- 

տ ևան քով), մի ջո ցա ռում նե րը միշտ ու րախ ու ջերմ է ին ան ցնում։

 Հա վաք վում է ին ա զգ ու բա րե կամ, քե ռի-քե ռա կին, խնա մի, 

ծա նոթ, ըն կեր-ըն կե րու հի ու մի ա սին լավ քեֆ է ին ա նում։ Այդ 

խն ջույք նե րին մար դիկ ծա նո թա նում է ին մի մյանց հետ, ըն կե-

րա նում, բա րե կա մա նում, եր բեմն էլ ըն տա նիք կազ մում։

 Ռի միկն այդ խն ջույք նե րի զարդն է ր։ Նրա «ա ռա քե լու թյու նը» 

սկս վում էր խմո րե ղեն պատ րաս տե լով։ Հրա շա լի խմո րե ղեն 

էր թխում։ Նրա թխած «գ լա զու րով միշ կան» ա ռանձ նա կի 

պա հան ջարկ էր վայե լում ծա նոթ նե րի շր ջա նում ու բո լոր խըն-

ջույք նե րի սե ղա նի մար գա րիտն է ր։ 

Ն ման խն ջույք նե րից մե կի ժա մա նակ էլ, 1965-ի գար նա-

նը, Փա րա քա րում, հար սի եղ բոր տա նը, ե րբ քա փուքր տինք 

մտած « սե ղան էր գցում», նկա տեց ի րեն ո ւղղ ված քն նա խույզ 

հա յաց քը։ Մի ջին տա րի քի, ա լե հեր մա զե րով, ակ նո ցով տղա-

մարդ էր, որ հա յաց քով հեռ վից ու շա դիր հետ ևում էր ի րեն։ 

Հե տո մո տե ցավ, սի րա լիր բար ևեց, հար ցու փորձ ա րեց՝ քա նի՞ 

տա րե կան է, որ տե՞ղ է աշ խա տում, ի ՞նչ կր թու թյուն ու նի...

Մկր տիչ Մաթ ևո սյանն2 է ր՝ բժիշկ, ման կա վարժ, Ե րկ րորդ աշ-

խար հա մար տի մաս նա կից, ո րին հար սի եղ բայր Գա րուշն էր 

էշ խի գցել3 « մուշ տա րու աչ քով նայել» էս ա ղջ կան... Նրա հետ ծա-

նո թու թյունն իս կա պես բախ տո րոշ ե ղավ Ռի մի կի հա մար։ Մկըր-

տիչ Տա ճա տո վի չի հրա վե րով նույն տար վա սեպ տեմ բե րի 1-ին, 

որ պես քի մի այի դա սա տու, աշ խա տան քի ան ցավ Եր ևա նի բա-

զային բժշ կա կան ու սում նա րա նում, որ տեղ աշ խա տեց 55 տա րի։

***

1992-ին ու սում նա րա նի ղե կը ստանձ նեց բժիշկ, Ար ցա խյան 

գո յա մար տի մաս նա կից ու իս կա կան հայ րե նա սեր Մկր տիչ 

(Սերժ) Մկրտ չյա նը4։ Նրա օ րոք ու սում նա րանն ար դի ա կա-

նաց վեց, զար գա ցավ, ծա վալ վեց (բաց վե ցին Գա վա ռի (1993), 

2  Մկրտիչ Տաճատի Մաթևոսյան (1923 -1999) - բժիշկ, մանկավարժ, Երևանի 
բազային բժշկական ուսումնարանի տնօրեն (1957-1990), բժշկական գիտությունների 
թեկնածու, Երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից:

3  Էշխի գցել - եռանդ ներշնչել (տե՛ս Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978):

4  Մկրտիչ (Սերժ) Էմիլի Մկրտչյան (ծնվ. 1952 թ.) - ՀՀ III գումարման ԱԺ պատ-
գամավոր (2003-2007), բժշկական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական 
հենակետային բժշկական քոլեջի տնօրեն (1992-2003), Բժշկական քոլեջների 
տնօրենների խորհրդի նախագահ։ Պարգևատրվել է «Մարտական ծառայության» 
մեդալով:
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Հրազ դա նի (1996), Ար մա վի րի (1996) բժշ կա կան քո լեջ նե րը) 

ու վե րած վեց նո րան կախ Հա յաս տա նի հա մար բուժ քույ րեր, 

ման կա բարձ ներ, ա տամ նա տեխ նիկ ներ ու դե ղա գործ ներ 

պատ րաս տող հի րա վի հե նա կե տային մայր կր թօ ջա խի։

 Սերժ Մկրտ չյա նի հետ ա ռա ջին հան դի պու մը չա փա զանց 

ջերմ ստաց վեց։ Նրանք ա ռա ջին օ րից «ընդ հա նուր լե զու 

գտան», հե տո բա րե կա մա ցան, ա պա ըն կե րա ցան, դի մա-

կայե ցին ժա մա նա կի փոր ձու թյուն նե րին ու մի ա սին աշ խա-

տե ցին 29 եր կար ու ձիգ տա րի ներ...

 Ժա մա նա կի հետ նա այն քան մեր վեց ու սում նա րա նի կո լեկ-

տի վին, որ ի րեն այլևս չէր պատ կե րաց նում ա ռանց կո լեկ-

տի վի։ Հե տա գա յում պի տի պարզ վեր, որ դա փո խա դարձ է ր։ 

«Դժ վար է այ սօր պատ կե րաց նել Ձեզ ա ռանց կո լեկ տի վի, կո-

լեկ տիվն է լ՝ ա ռանց Ձեզ»,- աս ված էր Ռ. Խա չատ րյա նի ծնըն-

դյան 50-ա մյա կի ա ռի թով Եր ևա նի N 1 բա զային բժշ կա կան 

ու սում նա րա նի կո լեկ տի վի ու ղեր ձում5։ 

Իսկ 25 տա րի ան ց, 75-ա մյա կի ա ռի թով ու ղեր ձում, նույն կո-

լեկ տի վը պի տի խոս տո վա ներ. «...Մեր քո լե ջում 50 տա րի նե րի 

Ձեր նվիր ված աշ խա տան քի ար դյուն քում ի րա վամբ ար ժա-

նա ցել եք « Կո լեկ տի վի մայր» պատ վան վա նը»6։

5  Կոլեկտիվի ուղերձը տե՛ս 127 էջից հետո, Պատկերաշարում, էջ 16:

6  Կոլեկտիվի ուղերձը տե՛ս 127 էջից հետո, Պատկերաշարում, էջ 17:

Գ ԼՈՒԽ 12

Հրե ա ման կա բար ձու հին  
ու ան ծա նոթ տա տի կի 
« մար գա րե ու թյու նը»

 

1968-ի գա րունն է ր։ Հղի էր ա ռաջ նե կով։ Մար տյան մի զով ե րե-

կո տրամ վայով տուն էր վե րա դառ նում։ Օ րը կի րա կի էր, ու վա-

գո նը գրե թե դա տարկ է ր։ Փակ շու կայի կան գա ռում մի զա ռա-

մյալ տա տիկ, մուտ քի աս տի ճան նե րը հա զիվ հաղ թա հա րե լով, 

տրամ վայ բարձ րա ցավ, նս տեց դեմ հան դի ման ու քն նա խույզ 

հա յաց քը հա ռեց ա մոթ խած դեմ քին։ Լուռ զն նեց, ոտ քից գլուխ 

չա փեց ու հան կարծ բամբ ձայ նով ար տա բե րեց. «Աղ ջիկ ջան, 

ըն չի՞ կամ չը նաս։ Մե ղոչ տղա կբե րես, բայց վա՜յ քեզ, վա՜յ, վա՜յ, 

վա՜յ»։ Ա սաց ու հա ջորդ կան գա ռում ի ջավ տրամ վայից։

 Տա տի կի « մար գա րե ու թյունն» ի րա կա նա ցավ։ Ա ռաջ նե կը 

տղա ծն վեց 4.5 կգ քա շով, 58 սմ բոյով ու գլ խին մի մեծ, կար-

միր խալ, ո րը քիչ մնաց ճա կա տագ րա կան դառ նար։ Բժիշկ-

ներն իս կույն եզ րա կաց րե ցին, որ այդ խալ կոչ վա ծը կյան քի 

հետ ան հա մա տե ղե լի պա թո լո գի այի նշան է։ Ե րե խային մո-

րից ա ռանձ նաց րին, մոր ճա կա տին ու ոտ քե րին սա ռույց դրե-

ցին ու վշ տա կից հա յաց քով շա րու նա կե ցին զբաղ վել ի րենց 

ա ռօ րյա գոր ծե րով։ 
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Օ րերն ան ցնում է ին։ Նո րա ծի նը քաղ ցից նվա ղում էր, ի սկ 

մայ րը՝ վշ տից ու տան ջան քից հյուծ վում։ Ու մի օր էլ իս կա կան 

հրաշք տե ղի ու նե ցավ ճիշտ ժա մա նա կին։ Մոսկ վայից ան-

սպա սե լի պատ վի րա կու թյուն ժա մա նեց։ Ստու գող ներ է ին։ 

Նրանք հեր թով մո տե նում է ին նո րա ծին նե րին, զն նում, լսում 

բժիշկ նե րի բա ցատ րու թյուն ներն ու հրա հանգ ներ տա լիս։

 Նո րա ծին նե րի մահ ճա կալ նե րի մո տով ան ցնե լիս (գլ խա վոր 

բժիշկն այն շր ջան ցել էր)՝ հան կարծ թույլ խռխ ռոց լս վեց։ 

Ձայ նը հա սավ պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րի ա կան ջին։ Նա 

հրե ա փոր ձա ռու ման կա բար ձու հի էր ու ար դեն թևա կո խել էր 

իր կյան քի յո թե րորդ տաս նա մյա կը։ Շրջ վեց, բայց տա րօ րի-

նակ ո չինչ չն կա տեց։ Ձայ նը կրկն վեց։ 

« Պա թո լո գի այով ծն ված տղա է, չի ապ րի»,- ստիպ ված էր 

բա ցատ րու թյուն տալ գլ խա վոր բժիշ կը։ « Ցույց տվեք»,- հրա-

մա յա կան տո նով պա հան ջեց մոս կո վյան պատ վի րա կու թյան 

ղե կա վա րը։ Գր կեց փոք րի կին, տնտ ղեց, ու սում նա սի րեց։ 

Փոք րի կը, որ ու ժաս պառ էր ու հյուծ ված, հան կարծ խլր տաց ու 

սկ սեց լաց լի նել։ 

Փոր ձա ռու ման կա բար ձու հին, որ իր կյան քում հա զա րա վոր 

ծնունդ ներ էր ըն դու նել, փոր ձեց հաս կա նալ տե ղի բժիշկ նե րի՝ 

նման « դա տավճ ռի» պատ ճա ռը։ Ու ե րբ պար զեց, որ պատ ճա-

ռը գլ խի խալն է, սաս տիկ զայ րա ցավ։ Հրա հան գեց ան մի ջա-

պես փոք րի կին տա նել մոր մոտ, որ կե րակ րի...

 

Հ րաշ քով մա հից փրկ ված փոք րիկն ու ու ժաս պառ մայ րը եր-

կար մնա ցին հի վան դա նո ցում։ Մի այն քա ռա սու նե րորդ օ րը 

նրանց դուրս գրե ցին՝ դեռ նոր-նոր կազ դուր ված...

Ե րեք տա րի ան ց էլ դուստր ու նե ցավ ու իր ամ բողջ կյան քը 

նվի րեց իր եր կու զա վակ նե րին։ Զա վակ ներն էլ ամ բողջ կյան-

քում նրան պա րու րե ցին սի րով ու գո րո վան քով։ 

Միշտ հպար տա նում էր իր զա վակ նե րով։ Հա ճախ էր կրկ նում, 

որ ին քը թերևս ա մե նաեր ջա նիկ մայրն է աշ խար հում...
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Գ ԼՈՒԽ 13

Մեկ ամ սում հասց րեց  
ա մու սի՞ն փո խել

 

Որ դին ե րկ րորդ դա սա րան էր փո խադր վում, ե րբ ո րո շեց, 

որ նրա ա պա գային հա րիր չէ « Լայ տե րո վիչ» հայ րա նու նը։ 

Խորհր դային նո մենկ լա տու րային քա ջա ծա նոթ լի նե լով՝ նա 

որ դու հա մար կու սակ ցա կան-պե տա կան աշ խա տան քի կա-

րի ե րա էր նա խա տե սել։ 

Ո րո շումն ան մի ջա պես ի կա տար ա ծեց։ Ա մուս նուն ո ւղ ղա կի 

պար տադ րեց գնալ ԶԱԳՍ և Լայ տեր ա նու նը փո խել՝ ը նտ րե-

լով « խորհր դային քա ղա քա ցուն ա ռա վել հա րիր» Լևոն ա նու-

նը (ան վան պատ մա կան հայ կա կան ար մատ նե րի մա սին, 

ի հար կե, լռեց)։ 

Եր կամ սյա բյու րոկ րա տա կան քաշք շու կից հե տո, 1976 թ. 

օ գոս տո սի 13-ին, Եր ևան քա ղա քի Սպան դա րյա նի ԶԱԳՍ-ի 

բաժ նից, ի վեր ջո, ստա ցավ որ դու ծնն դյան վկա յա կա-

նի կրկ նօ րի նա կը՝ փոխ ված հայ րա նու նով, ու ան մի ջա պես  

ո ւղ ևոր վեց դպ րոց։ Օ գոս տո սին կազմ վում է ին մա տյան նե րը 

նոր ու սում նա կան տար վա հա մար, և շատ կար ևոր էր, որ 2-րդ 

«բ» դա սա րա նի մա տյա նում որ դու հայ րա նու նը ճիշտ գրեն։ 
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ  3   Մեկ ամ սում հասց րեց ա մու սի՞ն փո խել 

Որ դին սո վո րում էր Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան N 2 միջ նա-

կարգ դպ րո ցում1, որ գտն վում էր ԶԱԳՍ-ից ոչ շատ հե ռու, « Նաի-

րի» կի նո թատ րո նի2 հար ևա նու թյամբ, Պոպ լո վո կի3 դի մաց։ 

Դպ րո ցի մուտ քի մոտ հան դի պեց դի րեկ տո րին։ Ըն կեր Մկըրտ- 

 չյա նը շատ էր հար գում ըն կեր Խա չատ րյա նին։ Նրանք Մյաս-

նի կյա նի շրջ կո մում հա ճախ է ին հան դի պում կու սակ ցա կան 

ակ տի վի շր ջա նային տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ։ 

Սի րա լիր բար ևում է ին, զրու ցում, կար ծիք ներ փո խա նա կում: 

Այս ան գամ էլ ըն կեր Մկրտ չյա նը շատ սի րա լիր բար ևեց ըն կեր 

Խա չատ րյա նին, հե տաքրքր վեց նրա որ պի սու թյամբ ու հարց րեց, 

թե ի ՞նչն է նրան դպ րոց բե րել ա մա ռային ար ձա կուր դի շր ջա նում։ 

Ըն կեր Խա չատ րյանն ա սաց, որ ե կել է հան դի պե լու որ դու դա սա-

րա նի դաս վա րին՝ Զեմ ֆի րա Մու շե ղյա նին, ո րը, ի դեպ, նրա հա-

մա կուր սե ցին էր ե ղել Ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տում։

 Պար զե լով, որ ըն կեր Մու շե ղյա նը դպ րո ցում չէ և ա ռա ջի կա 

օ րե րին չի լի նե լու, դի րեկ տորն իր ա ջակ ցու թյունն ա ռա ջար-

կեց ըն կեր Խա չատ րյա նին՝ խոս տա նա լով ըն կեր Մու շե ղյա նին 

փո խան ցել ան հրա ժեշտ հրա հանգ նե րը։ 

1  Այժմ՝ Երևանի քաղաքապետարանի N 2 հիմնական դպրոց:

2  Կինոթատրոն Երևանում, համարվում է Երևանի ամենահին կինոթատրոնը։ 
Գործում է Մաշտոցի պողոտայի և Իսահակյան փողոցի խաչմերուկում, Ալեքսանդր 
Թամանյանի նախագծով կառուցված շենքում, ուր տեղափոխվել է 1952 թ.։ 

3  Սրճարան Երևանի օղակաձև զբոսայգու 1-ին հատվածում, որտեղ այն տարիներին 
սիրում էր հավաքվել մշակույթի, գիտության, սպորտի ոլորտը ներկայացնող 
երիտասարդությունը։ Ֆիրմային ուտեստն այստեղ վինեգրեդով ձվածեղն էր՝ 50 
կոպեկ արժողությամբ։

Ըն կեր Խա չատ րյանն ա սաց, որ ի րա կա նում ոչ մի լուրջ բան 

չկա, և որ ին քը ե կել է խնդ րե լու, որ ըն կեր Մու շե ղյանն իր որ-

դու հայ րա նու նը փո խի հա ջորդ ու սում նա կան տար վա դա-

սա մա տյա նում։ 

Այս տեղ տե ղի ու նե ցավ ա մե նա սար սա փե լին։ Ա նհ նա րի նը 

դար ձավ ա կն հայտ։ Դի րեկ տո րը, որ եր կա րա մյա կու սակ ցա-

կան էր ու Մեծ հայ րե նա կա նի մաս նա կից, նման «շր ջա դար ձի» 

պատ րաստ չէր։ Ժպի տը մի ան գա մից չք վեց ըն կեր Մկըրտ- 

 չյա նի դեմ քից՝ տե ղը զի ջե լով նող կանք, սար սափ ու ար հա-

մա րհանք ար տա հայ տող մի սահմռ կե ցու ցիչ ծա մած ռու թյան։ 

Նախ կին սի րա լիր վե րա բեր մուն քից հետք ան գամ չմ նաց։ 

Ստո րաց նող քմ ծի ծա ղով, վե րից վար նայող մի քա մահ րա-

կան հա յաց քով դի րեկ տո րը նե տեց. «Ե կող շա բաթ ան ցեք» ու 

ա ռանց հրա ժեշտ տա լու ա րագ քայ լե րով հե ռա ցավ։

 Դի րեկ տո րի վար քագ ծի նման փո փո խու թյու նը սկզ բում 

փոքր-ի նչ կաս կա ծե լի թվաց ըն կեր Խա չատ րյա նին, բայց 

հի շեց կյան քի ու թե րորդ տաս նա մյա կին մո տե ցող ըն կեր 

Մկրտ չյա նի « տա րօ րի նա կու թյուն նե րի» մա սին պտտ վող 

բազ մա թիվ լու րերն ու ո չինչ չկաս կա ծե լով քայ լերն ո ւղ ղեց  

դե պի տուն։

 Հա ջորդ օ րը, ա ռա վո տյան, ա մեն ի նչ պարզ դար ձավ։ Աշ խա-

տան քի գա լով ըն կեր Խա չատ րյանն ի մա ցավ, որ որ դու դաս-

վարն ար դեն ե րեք ան գամ զան գա հա րել է ի րեն և խնդ րել 

հնա րա վո րինս շուտ ետ զան գել։
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն

 Զան գա հա րեց։ Ըն կեր Մու շե ղյա նի ձայնն ա հա բեկ ված է ր։ 

Սկզ բում նա խոսք չէր գտ նում ի րա վի ճա կը հա վուր պատ-

շա ճի նկա րագ րե լու հա մար։ Հե տո մի փոքր հան դարտ վեց ու 

պատ մեց ե ղե լու թյու նը։ 

Ըն կեր Խա չատ րյա նի հետ հան դի պու մից ան մի ջա պես հե տո 

ըն կեր Մկրտ չյա նը զան գել էր ըն կեր Մու շե ղյա նին ու վր դով-

ված պատ մել ի րենց հան դիպ ման ման րա մաս նե րը։ Իր վր դով-

մունքն ու ար գա հա տան քը4 դպ րո ցի դի րեկ տորն ամ փո փել էր 

հետ ևյալ նա խա դա սու թյամբ. «Ես շատ բարձր կար ծիք ու նե ի 

այդ կնոջ մա սին, բայց ե թե նա հա ջո ղեց րեց մեկ ամ սում փո-

խել իր ա մուս նուն, ա պա ես նրան այլևս հար գել չեմ կա րող»։ 

Ըն կեր Մու շե ղյա նը, այլևս ան զոր լի նե լով կա ռա վա րել սե փա-

կան հույ զե րը, հե ռա խո սի մյուս ծայ րից ա ղա չում էր պար զա-

բա նել ի րա վի ճա կը, ի սկ ըն կեր Խա չատ րյա նը հե ռա խո սի այս 

ծայ րին ան զոր էր զս պել ի րեն հա մա կած քր քի ջը։ Հի մա մի այն 

նա հաս կա ցավ ըն կեր Մկրտ չյա նի վար քագ ծի կտ րուկ փո փո-

խու թյան ի րա կան պատ ճա ռը։ 

Բա ցատ րեց ըն կեր Մու շե ղյա նին, որ ա մուս նուն չի փո խել, ըն-

դա մենն ա մու սինն իր ա նունն է փո խել։ 

Հի մա էլ քրք ջա լու հերթն ըն կեր Մու շե ղյա նինն էր...

4  Արգահատանք - արհամարհանք (տե՛ս Էդուարդ Բագրատի Աղայան, Արդի 
հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, հատոր 1, 
Երևան, 1976, էջ 126):

Գ ԼՈՒԽ 14

 « Կո րի ո լա նի» բե մա կան էս քիզ նե րը

 

1977-ին տե ղա փոխ վե ցին Կո մի տաս 28Ա շեն քում ՀԽՍՀ Գյուղ-

շին մի նիստ րու թյան հա տուկ մաս նա գի տա ցած տրես տի (որ-

տեղ ա մու սինն ան վտան գու թյան տեխ նի կայի ին ժե ներ էր) 

հատ կաց րած՝ 6-րդ հար կի N 16 ե րկ սե նյա կա նոց բնա կա րա նը։

 Հար ևա նու թյամբ քաղ սո վե տի բնակ ֆոն դից բնա կա րան էր 

ստա ցել (նույն հար կի N 17 բնա կա րա նը) նաև Սուն դու կյան 

թատ րո նի1 նկա րիչ Եվ գե նի Սաֆ րո նո վը2 կնոջ՝ Ա նաի դայի 

հետ։ Ա նաի դան ռոս տով ցի հայ է ր։ Ռոս տո վում ծա նո թա ցել էր 

ա պա գա ա մուս նու հետ, ա մուս նա ցել ու փո խադր վել Եր ևան։ 

 

 

 

 

1  Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն (առաջին 
պետթատրոն), բացվել է 1922 թ. հունվարի 25-ին «Պեպո» պիեսի բեմադրությամբ:

2  Եվգենի Իվանի Սաֆրոնով (1946-2009) - նկարիչ, Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային 
ակադեմիական թատրոնի նկարիչ (1975-1980), գլխավոր նկարիչ (1980-2009), ԽՍՀՄ 
պետական մրցանակի դափնեկիր (1981):
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Ե րի տա սարդ ա մու սին նե րին հա ճախ էր հյուր գա լիս Խո րեն 

Աբ րա հա մյա նը3։ Մինչև ո ւշ գի շեր նրանք քն նար կում է ին հեր-

թա կան ներ կա յաց ման բե մա կան էս քիզ նե րը։ Խո րեն Աբ րա-

հա մյա նը տի կին Ռի մային հա ճախ էր հրա վի րում այդ քն նար-

կում նե րին։ Նա շատ էր կար ևո րում վեր ջի նիս « մի ան գա մայն 

ու րույն, ան կրկ նե լի, բո լո րից խիստ տար բեր վող ու ա ռօ րե ա-

կան» դի տար կում նե րը։ 

Քն նար կում նե րը հատ կա պես թեժ է ին Շեքս պի րի « Կո րի ո լան» 

ներ կա յաց ման էս քիզ նե րի շուրջ։ Հայ բե մի մեծ վար պե տը մի 

ա ռանձ նա հա տուկ հո գա ծու թյամբ ու հուզ մուն քով էր մո տե-

նում այս ներ կա յաց մա նը, ո րի գլ խա վոր դե րա կա տարն է ր։ 

Տի կին Ռի ման ի նչ-որ ան նշան փո փո խու թյուն էր ա ռա ջար կել 

մի տե սա րա նի էս քի զում ու շատ էր ա զդ վել, ե րբ ներ կա յաց-

ման պրե մի ե րայի ժա մա նակ (ո րին ներ կա էր Խո րեն Աբ րա-

հա մյա նի ան ձնա կան հրա վե րով) հան կարծ նկա տել էր, որ իր 

ա ռա ջարկն ըն դուն վել է, ու էս քի զը փոխ վել է։ 

Հե տա գա յում, 1981 թվա կա նին, հենց « Կո րի ո լան» ներ կա յաց-

ման հա մար Խո րեն Աբ րա հա մյանն ու Եվ գե նի Սաֆ րո նո վը 

(Հ րա չյա Ղափ լա նյա նի, Մա մի կոն Մա նու կյա նի, Խա չիկ Նա-

զա րե թյա նի, Լու սյա Հով հան նի սյա նի հետ) ար ժա նա ցան 

ԽՍՀՄ պե տա կան մր ցա նա կի։ 

3  Խորեն Բաբկենի Աբրահամյան (1930-2004) - հայ դերասան, ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ 
ժողովրդական արտիստ, Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական 
թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր (1979-1984), գեղարվեստական ղեկավար (1988-1995), 
Հայաստանի թատերական գործիչների միության վարչության նախագահ:

Գ ԼՈՒԽ 15

Հե րո սու հի մայր Մա լոն  
ու նրա գեր դաս տա նը

 Նույն աս տի ճա նա վան դա կի վրա, N 18 բնա կա րա նում, ապ-

րում է ին մյուս դր կից հար ևան նե րը՝ Վառ լամն ու Սե դան՝ 

ի րենց ե րեք զա վակ նե րի հետ։ Գյում րե ցի ներ է ին, ա վան-

դա կան հայ կա կան ըն տա նիք։ Եր կար ժա մա նակ նրանք 

չէ ին հայտն վում նոր ստա ցած բնա կա րա նում։ Հե տո պարզ-

վեց, որ Սե դան հղի էր ու ե րկ վո րյակ ներ ու նե ցավ՝ Աշ խե նին 

ու Ար թու րին։

 Մի օր էլ Վառ լա մը դու ռը թա կեց ու հրա վի րեց ի րենց տուն։ 

« Փոք րիկ բնա կա րա նա մուտ ե նք տո նում, օ տար մարդ չկա, 

մենք մե րոն ցով ե նք՝ մեր ըն տա նի քով»,- ա սաց ու սի րե լի 

հար ևա նու հուն տա րավ ի րենց տուն։

 Ներս մտավ ու քա րա ցավ. բնա կա րա նում չորս տաս նյա կից 

ա վե լի մարդ կար, բո լորն էլ ե ռու զե ռի մեջ է ին։ Զար մա ցած 

հա յացքն ո ւղ ղեց Վառ լա մին, բայց նա շատ հան գիստ բա-

ցատ րեց. « Հա վա տաց նում ե մ՝ ոչ մի օ տար մարդ չկա։ Մայրս է՝ 

Մա լոն, հայրս, եղ բայր ներս, քույ րերս ու նրանց զա վակ նե րը»։
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 Պարզ վեց՝ Վառ լա մի մայ րը՝ Վարդ մայ րի կը, ո րին զա վակ-

ներն ու թոռ նե րը փա ղաք շո րեն Մա լո է ին կան չում, հե րո սու հի 

մայր էր, յոթ որ դի (ո ւթ որ դի նե րից մե կը մա հա ցել էր փոքր 

հա սա կում) ու եր կու դուստր ու ներ։ Դե, Մա լոյի թոռ ներն էլ 

քսան հինգն է ին՝ տասն վեց տղա, ի նը աղ ջիկ։ 

Այս տեղ էլ ծա նո թա ցավ նաև Վառ լա մի եղ բոր՝ Տա ճատ 

Սարգ սյա նի1 հետ։ Սարգ սյան նե րի գեր դաս տա նի ու Տա ճատ 

Գե ղա մի չի հետ բա րե կա մու թյու նը շա րու նակ վեց մինչև խոր 

ծե րու թյուն։ 

1  Տաճատ Գեղամի Սարգսյան (ծնվ. 1 հունվարի, 1941 թ.) - ՀԽՍՀ կուսակցական 
և պետական գործիչ, ՀԽՍՀ XII գումարման ԳԽ պատգամավոր (1990-1995), ՀԿԿ 
կենտկոմի 1-ին քարտուղար (2014-2017):

Գ ԼՈՒԽ 16

«...էդ գոր ծը մի այն Մխի թա րով նան 
լավ կա նի»

 

Է ու թյամբ ա ռաջ նորդ է ր։ Մեծ խա րիզմ1 ու ներ։ Նրա գի տակ-

ցու թյան մեջ կնոջ կեր պա րը մարմ նա վո րում է ին Է լի զա բեթ 

II-ը, Մարգարետ Թետ չե րը, Ին դի րա Գան դին։ Նրան նյար-

դայ նաց նում է ին դա տարկ խո սակ ցու թյուն նե րը։ Չէր հան-

դուր ժում ան տե ղյա կու թյու նը։ Աշ խա տան քում վճ ռա կան էր ու 

հա մար ձակ։ Ար դա րա ցում ներ չէր ըն դու նում։ Նրա այս հատ-

կա նիշ ներն ա ռանձ նա պես վառ դրս ևոր վե ցին ա րհ մի ու թե նա-

կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում։

...1978 թվա կանն է ր։ Է դո ւարդ Թու մա սյա նը2 հրա վիր վել էր 

Եր ևան և ը նտր վել Բու ժաշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան հան-

րա պե տա կան կո մի տե ի քար տու ղար։

1  Հունարեն՝ [Աստծո] պարգև։ Ռուս լեզվաբան Լեոնիդ Կրիսինի՝ օտար բառերի 
ժամանակակից բառարանում ձևակերպված է որպես բացառիկ շնորհ, անհատի 
բացառիկություն, մարդկանց սրտերին անսալու ունակություն։

2  Էդուարդ Ալեքսանդրի Թումասյան (ծնվ. 18 հունվարի, 1947 թ.) - արհմիութենական-
հասարակական գործիչ, Բուժաշխատողների արհմիության հանրապետական 
կոմիտեի (1985-2007), Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի  նախագահ 
(2007-ից):
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Ն րանց ա ռա ջին հան դի պու մը տե ղի ու նե ցավ սե մի նա րի 

ժա մա նակ։ Հրա վիր ված է ին բո լոր նա խա գահ նե րը։ Մտեր միկ 

մի ջա վայր էր, որ տեղ և ծա նո թա ցան։ Հե տո շատ շուտ մտեր-

մա ցան։ Նրանց բա րե կա մու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 

շա րու նակ վեց քա ռա սու ներ կու տա րի...

 Լե նա Ա ղա բա բյա նը3 հի շում է.

«Երբ ի նձ ը նտ րե ցին բու ժաշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան 

Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի նա խա գահ, նա խա գա հու թյան կազ մը 

տասն մեկ հո գուց էր բաղ կա ցած։ Սպա սար կում է ինք ե րե սուն 

բուժ հիմ նարկ։ Ար դեն պետք է տե ղա կալ գտ նե ինք։ 

Դե, քա նի որ Մյաս նի կյա նի շր ջա նում գրե թե ոչ մե կի չէ ի ճա

նա չում, չէ ի կա րող որ ևէ մե կի թեկ նա ծու թյունն ա ռա ջար կել։ 

Այդ ժա մա նակ վա մեր հան րա պե տա կան կո մի տե ի նա խա

գա հը՝ Լաու րա Մու շե ղով նան, ա սաց. « Գի տե՞ս, ես այդ պաշ

տո նում խոր հուրդ կտայի Բա զային բժշ կա կան ու սում նա րա

նի ա րհ կո մի նա խա գահ Ռի մա Խա չատ րյա նին»։ 

Այ սօր վա պես հի շում եմ մեր ա ռա ջին հան դի պու մը։ Ես կարճ 

շր ջազ գես տով է ի, ե րբ դի մա վո րե ցի նրան, ի սկ նա՝ շատ 

 

 

 

3  Լենա Սուրենի Աղաբաբյան (ծնվ. 12 մարտի, 1950 թ.) - բժիշկ-համաճարակաբան, 
արհմիութենական-հասարակական գործիչ, Բուժաշխատողների արհմիության 
Մյասնիկյանի շրջկոմի նախագահ (1981-1989):

սո լիդ4 հա գու կա պով, դեմ քի լուրջ ար տա հայ տու թյամբ... 

Սկզ բում մտա ծե ցի՝ ո ՞նց ե նք աշ խա տե լու ի րար հետ։ Թվում 

է ր՝ շատ տար բեր ե նք։ Բայց կարճ ժա մա նակ ան ց դար ձանք 

«ի րար շատ նման», մի մյանց փոխլ րաց նող ու ան բա ժա նե լի 

ըն կե րու հի ներ...

Այդ տա րի նե րին մենք օգ նու թյուն ներ է ինք ստա նում, որ 

պետք է բա ժա նե ինք։ Ո րոշ վեց, որ այդ գոր ծով հենց Ռի ման 

պետք է զբաղ վի։ Բժշ կա կան ու սում նա րա նի տնօ րե նը՝ Մկըր

տիչ Մաթ ևո սյա նը, ա սաց. « Սու րե նով նա, ճիշտ է, քո մեջ կա 

կազ մա կեր պա կան ձիրք, բայց էդ գոր ծը մի այն Մխի թա րով

նան լավ կա նի»։ 

Բ ժիշկ նե րին ար տա սահ մա նյան ու ղեգ րեր է ինք բա ժա նում։ 

Գի տե ինք՝ ա մե նաա նա չառ ը նտ րու թյու նը կա ներ հենց Ռի ման։ 

Այդ պատ ճա ռով էլ մի այն նրան է ինք վս տա հում այդ գոր ծը։

Դժ վա րու թյուն ներ հաղ թա հա րած կին էր, բայց այդ մա սին 

եր բեք չէր խո սում։ Իր ըն տա նի քին շատ նվիր ված էր, ապ րում 

էր իր զա վակ նե րով։ 

Մաս նա գի տա կան խիստ սկզ բունք ներ ու ներ։ Շատ էր սի րում 

իր աշ խա տան քը, վե րին աս տի ճա նի պար տա ճա նաչ է ր։ Որ ևէ 

գործ աչ քա թող չի ա րել։ 

4  Ռուսերեն солидный բառից է, տվյալ համատեքստում նշանակում է «պատկառելի» 
(տե՛ս Արարատ Սահակի Ղարիբյան, Ռուս-հայերեն բառարան, «Հայաստան» 
հրատարակչություն, Երևան, 1977, էջ 1146):
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Ա նընդ հատ կա պի մեջ է ինք։ Էն ժա մա նակ բջ ջային ներ 

չկային, ու որ ևէ բան քն նար կե լու հա մար ան պայ ման հան դի

պում է ինք։ Ե թե աշ խա տա վայր էլ չգ նայինք, կան չում էր իր 

տուն, տաք « պի րո գը» բե րում, դնում սե ղա նին, որ թեյի սե ղա

նի շուրջ քն նար կում ա նե ինք։ 

Գործն ան թե րի պի տի ա ներ։ Բո լոր ո լորտ նե րում ան թե րի է ր։ 

Հու սա լի ու վս տա հե լի էր վե րին աս տի ճա նի։ Նրա ա մեն ին չը 

կա տա րյալ էր...»։

Գ ԼՈՒԽ 17

«Ն րա խիղճն ա վե լին էր,  
քան մար դը պետք է ու նե նա»

Գ րե զել դա Փա փա զյա նի1 հու շե րից.

« Խորհր դային շր ջա նում բա րե գոր ծու թյունն ըն դուն ված չէր։ 

Բայց ար դեն այն ժա մա նակ նա իս կա կան բա րե գործ է ր։ 

Շր ջա պատն էր դա փաս տում։ Նրա խիղճն ա վե լին էր, քան 

մարդ պետք է ու նե նա։ Նրա գթասր տու թյու նը սահ ման չէր 

ճա նա չում։ Ա մեն ին չով ու բո լո րին պատ րաստ էր օգ նել։ 

Մար դու ար հես տա վար ժու թյու նը դրս ևոր վում է աշ խա տա

վայ րում։ Ռի մայի աշ խա տան քային գր քույ կում մի այն մի գրա

ռում կար՝ ըն դուն վել է աշ խա տան քի։ Ու այդ պես հի սուն հինգ 

տա րի։ Բո լորս էլ աշ խա տել ե նք, բայց մի տա սը տեղ։ Նա՝ ո չ։ 

Դա մարդ կային բարձր գնա հա տան քի ար ժա նի դրս ևո րում է։ 

Փայ լուն հայե րեն գի տեր, գե ղե ցիկ էր շա րադ րում մտ քե րը, 

թեև քի մի այի մաս նա գետ է ր։ Չա փա զանց զուսպ էր, կնոջ 

1  Գրեզելդա Մաղաքի Փափազյան (ծնվ. 3 մարտի, 1942 թ.), բժիշկ-համաճարակաբան, 
արհմիութենական-հասարակական գործիչ, Բուժաշխատողների արհմիության 
Լենինյան շրջանային կոմիտեի նախագահ (1983-1989):
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ան զու գա կան կեր պար, ան ձնու րաց մայր։ Հրա շա լի զա վակ

ներ ու ներ։ Վեր ջին տա րի նե րին դուստ րը՝ Մա րի նեն, միշտ 

կող քին էր...

...Ե րկ րա շար ժի օ րը մենք ըն կե րու հի նե րով Աշ տա րա կում 

է ինք, մաս նակ ցում է ինք Ռի մայի մտե րիմ նե րից մե կի հու ղար

կա վո րու թյա նը։ Ե րկ րա շար ժի մա սին լու րը մենք ի մա ցանք 

հենց այն տեղ։ Ես մի այն նկա տե ցի, որ Ռի ման գու նատ վեց։ 

Բո լորս էլ ա զդ վե ցինք, բայց Ռի մայի գու նատ վե լը մի ան գա

մից աչ քի զար նեց։ Հարց րի՝ Ռի մա, ի ՞նչ ե ղավ։ Ա սաց՝ Ա շոտս 

[որ դին] Լե նի նա կա նում է ծա ռա յում։ Պատ կե րաց նո՞ւմ եք, ե րբ 

ա սում են՝ Լե նի նա կա նը չկա, ի սկ որ դիդ այն տեղ ծա ռա յում է։ 

Բայց նա այն քան զուսպ է ր։ Ես նույ նիսկ հի մա, այդ մա սին 

հի շե լիս, չեմ կա րո ղա նում զս պել ի նձ, ար տաս վում եմ, բայց 

նա չկորց րեց ի նք նա տի րա պե տու մը, որ մենք հան կարծ վատ 

չզ գայինք։ Այդ օ րը դաջ վել է հի շո ղու թյանս մեջ։ Կին, ո րը կա

րո ղա նում է ի րեն զս պել ա մե նա ծանր ի րա վի ճա կում, չի կորց

նում ի նք նա տի րա պե տու մը և իր տխ րու թյու նը եր բեք դի մա

ցի նին ցույց չի տա լիս... սա ե զա կի նե րին է բնո րոշ»։

Գ ԼՈՒԽ 18

« Ժաժ քի1» դժն դակ դեմ քը

 

88-ի դեկ տեմ բերն է ր։ Որ դին ծա ռա յում էր բա նա կում, Լե-

նի նա կա նի «Ս ևերս կի պոլ կում»։ Ե րկ րա շար ժի մա սին լուրը 

ստա նա լուց ե րեք ժամ ան ց ար դեն Լե նի նա կա նում է ր։ Մե քե-

նայով հա սան գե րեզ մա նա տան մոտ ու կանգ նե ցին։ Ճա նա-

պար հը փակ է ր։ 

Չ նա յած մա ղող ան ձր ևին՝ քա ղա քը պատ ված էր թանձր մշու-

շով։ Տա սը քայ լից ո չինչ չէր եր ևում։ « Մա ռա խո՞ւղ ան ձր ևի ժա-

մա նակ»,- մտո վի ե րկմ տեց ու ա մուս նու հետ քայ լերն ո ւղ ղեց 

դե պի Սևերս կի, ո րը շատ հե ռու չէր։

 Հեծկլ տո ցի ձայն լսեց։ Քայ լերն ո ւղ ղեց դե պի ձայ նը։ Դե ռա տի 

կին է ր՝ գզգզ ված մա զե րով, բան վո րա կան խա լա թով։ Հեծկըլ-

տում էր ու ծանր հա ռա չում։ Աչ քե րին ար ցունք չկար։ Ա ռջ ևում 

« Շու շան» կոմ բի նատն էր, ո րից մի այն շեն քի ճա կա տային 

պատն էր մնա ցել։ 

1  Ժաժք - երկրաշարժ (տե՛ս Էդուարդ Բագրատի Աղայան, Արդի հայերենի բացա-
տրական բառարան, Երևան, հատոր 1, «Հայաստան», 1976, էջ 468):
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Եր բեմ նի ար տադ րա մա սից շի նա րա րա կան աղ բա կույ տի մի 

հս կա սար էր մնա ցել, ո րի վրա կանգ նած մար դիկ ձեռ քե րով 

փոր ձում է ին տե ղա շար ժել բե տո նի հս կա կտոր նե րը։ « Սա րի» 

տա կից խուլ ձայ ներ է ին լս վում։ 

Լուռ շա րու նա կեց ճամ փան։ Փո շու սա վա նը, որ նրան մա ռա-

խուղ էր թվա ցել, ան ցորդ նե րի աչ քից ծած կում էր ա մե նա-

սար սա փե լին։ 

Հեռ վում պայ ծառ լույս եր ևաց։ Գրե թե մի ա ժա մա նակ մթ նո-

լոր տը լց վեց սուր, կծու հո տով։ Հր դեհ է ր։ Քա ղա քի կենտ-

րո նա կան հան րա խա նութն էր, որ մշ տա պես լի էր մարդ-

կան ցով։ Քանդ վել էր, ու փլա տակ նե րում հր դեհ էր բռնկ վել՝ 

մի ակ հր դե հը Լե նի նա կա նում ե րկ րա շար ժի օ րե րին։ Ո ղջ-ո ղջ 

այր վում է ին փլա տակ նե րում մնա ցած հա րյու րա վոր մար դիկ։ 

Տա րած վում էր մար դու այր վող մսի հո տը...

 Հեր թա կան փլա տակ նե րի մոտ մար դիկ է ին խմբ վել։ Բե տո նի 

տա կից ձեռք էր եր ևում։ Դե ռա տի ա ղջ կա ձեռք է ր՝ ճեր մակ, 

եր կար մատ նե րով, միջ նա մա տին՝ մա տա նի։ « Զա րու հի՜ս»,- 

վայ րի մռն չյու նով ծղր տաց ցն ցո տի նե րի մեջ փա թաթ ված մի 

կին ու ու շա թափ վեց։ Հա վաք ված նե րը զգու շու թյամբ քան դում 

է ին քա րի ու ա վա զի կույ տը։ Բազ մու թյու նը կրկ նա պատկ վել 

է ր։ Բո լո րը շունչ նե րը պա հած՝ սպա սում է ին. « Գո նե ո ղջ լի նի»։ 

Այդ պես ան ցան սպա սու մի մի քա նի րո պե ներ։ Հան կարծ 

տղա մար դը, որ փոր ձում էր ա ղջ կան դուրս բե րել հո ղաթմ բի 

տա կից, մռն չյու նով գետ նին տա պալ վեց՝ ա նընդ հատ համ բու-

րե լով ու ա ղի ար ցուն քով շա ղա խե լով դե ռա տի ճեր մակ ձեռ-

քը։ Ա վա՜ղ, այն ար մուն կից վեր կտր ված է ր։ Այդ էր ա մե նը, ի նչ 

մնա ցել էր Զա րու հուց...

Ա մե նուր ա վե րակ ներ է ին 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, խմբ վում է ին, ա նի մաստ բա ռեր ա սում, ա ռանձ նա նում 

ու ան նպա տակ դե գե րում ա վե րակ նե րի այդ մռայլ թա գա վո-

րու թյու նում։ Ա մե նուր վշ տից, հու սա հա տու թյու նից ու ան զոր 

զայ րույ թից փայ լա տա կող աչ քեր է ին ու դի ակ ներ, ան թաղ, 

ա նա նուն, խեղ ված դի ակ ներ։

...Որ դուն գտավ ո ղջ ու ա ռողջ։ Ստոր գետ նյա ցն ցում նե րը 

խնայել է ին Նի կո լայ 1-ի նի2 օ րոք կա ռուց ված մի հար կա նի շի-

նու թյուն նե րը, ո րոն ցում տե ղա կայ ված էր որ դու զո րա մա սը։

 Բայց Տա ճատ Գե ղա մի չի որ դին՝ Ա րան, զոհ վել էր սե փա կան 

բնա կա րա նի փլա տակ նե րում։ 

2  Նիկոլայ 1-ին (1796-1855) - ռուս կայսր: Ռոմանովների հարստության ներ-
կայացուցիչ։ Նրա օրոք Գյումրին ամրացվեց՝ դառնալով Անդրկովկասում ռուսական 
ամենահզոր ամրություններից մեկը։ 1837 թ., Նիկոլայ 1-ինի այցելությունից հետո, 
Գյումրին վերածվեց բերդ-ամրոցի, ապա նրա կնոջ՝ Ալեքսանդրայի անունով կոչվեց 
Ալեքսանդրապոլ։ 
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Եր կա թե լե դին. լե գեն դի պեր ճանքն 
ու թշ վա ռու թյու նը

 

2004-ի ապ րիլն է ր։ Ա ռա ջին ան գամ էր այ ցե լում Մի ա ցյալ 

Թա գա վո րու թյուն։ Լոն դո նում ա մեն ի նչ ան սո վոր էր նրա 

հա մար. աջ ղե կով ե րթ ևե կու թյու նը, ե րկ հար կա նի կար միր 

ավ տո բուս ներն ու աշ խար հի հնա գույն մետ րոյի լա բի րին թոս-

ներն այս բեր գի եր ևա ցող մասն է ին մի այն։ 

Ե ղավ Բրի տա նա կան թան գա րա նում1, որ հե տո հա մե-

մա տե լու էր մի այն Լուվ րի2 ու Պրա դոյի3 հետ, Սբ Պո ղո սի 

տա ճա րի բար ձուն քից հի ա ցավ աշ խար հի խո շո րա գույն 

ֆի նան սա կան կենտ րոն նե րից մե կի հա մայ նա պատ կե-

րով, Վին ձո րում ծա նո թա ցավ ար քու նի քի նիս տու կա ցին,  

1  Բրիտանական թանգարան (The British Museum) - Լոնդոնի ամենամեծ և աշխարհի 
ամենանշանակալի՝ արվեստի և պատմության թանգարաններից մեկը։ Թանգարանի 
ֆոնդերի քանակն անցնում է 7 միլիոնը։ Բացվել է 1759 թ. հունվարի 15-ին։

2  Նախկինում ֆրանսիական թագավորական պալատ։ Գտնվում է Փարիզի 
կենտրոնում, Սեն գետի և Ռիվոլի փողոցի միջև։ Իր հավաքածուով աշխարհի 
հռչակավոր թանգարաններից մեկն է։ 

3  Պրադո թանգարանը գտնվում է Մադրիդում և համարվում է աշխարհի ամենա-
նշանակալի ու հարուստ արվեստի թանգարաններից մեկը:
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ  9   Եր կա թե լե դին. լե գեն դի պեր ճանքն ու թշ վա ռու թյու նը

« Կո վենտ Գար դե նում»4 էլ ըմ բոշխ նեց Վեր դի ի «Տ րա վի ա-

տան» ու Սկար լե տի «Ֆ րան կենշ տեյ նը»։ 

Բայց այն, ին չին ա կա նա տես ե ղավ Վեսթ մինս թե րյան պա լա-

տում, ան ջն ջե լի հետք թո ղեց նրա գի տակ ցու թյան մեջ՝ ա մե-

նայն հա վա նա կա նու թյամբ կան խո րո շե լով նաև իր սե փա կան 

վախ ճա նը։

...Պառ լա մեն տի շեն քում է քս կուր սի ան ա վարտ վեց լոր դե րի 

պա լա տում, որ տեղ այդ պա հին նիստ էր ըն թա նում։ Է քս կուր-

սա վարն ու ղեկ ցեց դե պի լոր դե րի պա լա տի՝ լրագ րող նե րի ու 

հյու րե րի հա մար նա խա տես ված պատշ գամ բը, ո րը հա տա-

կից ա ռաս տաղ ա պա կե պատ էր (զ րա հա պատ ա պա կով), և 

որ տե ղից կա րե լի էր պարզ տես նել դահ լիճն ու պատ գա մա-

վոր նե րին, ո րոնք ա սես ա փիդ մեջ լի նե ին։ 

Դահ լի ճում ցա քուց րիվ նս տո տած լոր դե րի մի մա սը նն ջում 

էր, մի քա նի սը, ա նո րոշ հա յացք ներն ա ռաս տա ղին հա-

ռած, մտո րում է ին, ո մանք թերթ է ին կար դում, մի քա նիսն էլ 

ո ւնկնդ րում է ին զե կու ցո ղին, ո րը խո սում էր ա սի ա կան ի նչ-որ 

ե րկ րում տի րող վի ճա կի մա սին:

 Դահ լի ճի ա ջա կող մյան տրի բու նայի ա ռա ջին շար քում, կաշ-

վե պատ, կար միր, եր կար նս տա րա նին, մի այ նակ ու լք ված մի 

կին էր նս տած։ Գլ խա հակ է ր։ Կար ծես նն ջում է ր։ Սևա կա նաչ 

4  «Կովենտ գարդեն» օպերա - արքունական թատրոն (Theatre Royal, Covent Garden), 
թատրոն Լոնդոնում, որտեղ բեմադրվում են օպերային, բալետային ներկայացումներ։ 
Արքունական օպերայի և Արքունական բալետի տնային թատերահարթակն է: 
Գտնվում է Կովենտ գարդեն շրջանում, ինչից էլ ստացել է անվանումը:

շր ջազ գես տով էր ու սև, ցած րակ րունկ կո շիկ նե րով։ Զա ռա-

մյալ տեսք ու ներ, բայց մա զե րի ու րույն հար դա րանքն ու ան-

կրկ նե լի կեց ված քը մատ նում է ին նրան։ 

Հա յաց քը հա ռեց կա նաչ շր ջազ գես տով տիկ նո ջը։ Եր կար ու 

քն նա խույզ նա յում է ր։ Հե տո կա մաց շշն ջաց. « Չէ, չար ժի էս-

քան ապ րել։ Ի ՜նչ օ րն է ըն կել։ Մի՞ թե էս պի սին կա րող էր լի նել 

եր կա թե լե դի ի կյան քի մայ րա մու տը։ Չեմ ու զում էս քան ապ-

րել։ Լավ է քիչ ապ րել, բայց ար ժա նա վայել հե ռա նալ»։ 

Դի մացն իր կուռքն է ր՝ հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյան 

եր բեմ նի եր կա թե լե դին, բա րո նու հի Մարգարետ Թետ չե րը5։

 Շուրջ մե կու կես տաս նա մյակ ան ց, 2017-ի ամ ռա նը, ե րբ Թետ-

չերն այլևս չկար, ի նքն էլ թոռ նե րին տա րել էր Լոն դոն շր ջա-

գա յու թյան, դար ձյալ ե ղավ Վեսթ մինս թե րյան պա լա տում։ 

Թոռ նե րի հետ կանգ նեց Թետ չե րի ար ձա նի ա ռջև, դար ձյալ 

եր կար ու քն նա խույզ նայեց ու ա սաց. «Այ, սա ու րիշ բա՜ն։ Հենց 

էս պես էլ սե րունդ նե րը կհի շեն նրան՝ միշտ ճա շա կով հագն-

ված, հպարտ կեց ված քով, գրա վիչ, վե հանձն ու կա նա ցի»։

5  Մարգարետ Թետչեր (Margaret Hilda Thatcher, 1925-2013) - Մեծ Բրիտանիայի 71-րդ 
վարչապետը (1979-1990), Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ, բարոնուհի, 
առաջին կինը, որ զբաղեցրել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը: 
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Թե ի նչ պես ռես տո րա նում նրան 
վճա րե ցին իր ի սկ կե րա ծի հա մար

 Գե րա դա սում էր պարզ կե րակ րա տե սակ ներ։ Տա նել չէր կա-

րո ղա նում ծո վամ թերք, ո րը, նրա պատ կե րաց մամբ, «որդ ու 

բլո ճից ո չն չով չէր տար բեր վում»։ Դե ի սկ « մա նա նե խի ու մեղ-

րի հիմ քով քաղց րաթ թու սոու սի» հե ղի նակն էլ նրա « դա սա-

կար գային թշ նա մին» է ր։ 

Սի րած կե րա կու րը տա պա կած կար տո ֆիլն էր ու պա նիր-հա-

ցը։ Վա նա ճա շա ցան կի պարզ կե րակ րա տե սակ նե րին սո վոր 

նրա քիմքն ան կա րող էր ըն կա լել հե ղի նա կային խո հա նոց-

նե րի ա ռա ջար կած միք սե րի ու ֆյուժն նե րի խայ տաբ ղետ ու 

ի րա րա մերժ հա մե րը...

Ու մի ան գամ էլ հա մա դամ խոր տիկ նե րի նկատ մամբ նրա «ու-

րույն» վե րա բեր մունքն «ըստ ար ժան վույն» գնա հատ վեց։ 

2008 թ. մայի սի տասն է ր։ Պրա հա յում Վլ տա վայի1 գե ղա տե սիլ  

ա փին գտն վող բա ցօ թյա ռես տո րա նի ճա շա ցան կը տաս նյակ  

1  Վլտավա - գետ Չեխիայում, Էլբա գետի ձախ վտակը։ Պրահա քաղաքը գտնվում է 
Վլտավայի ափին։
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ 20   Թե ի նչ պես ռես տո րա նում նրան վճա րե ցին իր ի սկ կե րա ծի հա մար

հա մա դամ խոր տիկ ներ էր ա ռա ջար կում՝ գայ թակ ղե լով 

ա խոր ժա բեր նկա րագ րու թյուն նե րով։ 

Ճա շա ցան կից ը նտ րեց տա պա կած կար տո ֆիլն ու « լավ 

ե փած» սթեյ քը։ Կե րա կու րը, ի նչ խոսք, սքան չե լի տեսք ու-

ներ ու շատ ա խոր ժե լի բուր մունք։ Սթեյ քը, ո րի ծայ րից մի 

փոք րիկ կտոր կտ րե լով համ տե սեց, ո ւղ ղա կի հալ վում էր 

բե րա նի մեջ։ Բայց ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն հի շեց-

նող այս կե րա կու րը մի թե րու թյուն ու ներ։ Այն պատ ված 

էր մա նա նե խի ու մեղ րի հա մադ րու թյամբ պատ րաստ ված 

քաղց րաթ թու սոու սով։ 

Դե, դա ար դեն սո վո րա կան էր դար ձել։ Սո վո րույ թի հա մա-

ձայն՝ մա տու ցո ղից լրա ցու ցիչ պնակ խնդ րեց, դա նա կով ու 

գդա լով զգու շու թյամբ մաք րեց սթեյ քը սոու սից, տե ղա փո-

խեց նոր պնա կի մեջ։ Հե տո ա ռանձ նաց րեց կար տո ֆի լի այն 

հատ վա ծը, ո րը « չէր տու ժել» սոու սի ազ դե ցու թյու նից (սոու սը 

լց ված էր պնա կի մի այն մի կի սագն դում), այն ևս տե ղա փո-

խեց նոր պնա կի մեջ, ի րե նից հե ռաց րեց նախ կին պնակն ու 

սկ սեց հա ճույ քով ճա շա կել « մաքր ված» միսն ու կար տո ֆի լը։ 

Այս տե սա րա նը չվ րի պեց մա տու ցո ղի ա մե նա տես աչ քից։ 

Նա, սա կայն, խորհր դա վոր հա յաց քով նայե լով հյու րե րին, 

ո չինչ չա սաց, լուռ հե ռա ցավ։ Րո պե ներ ան ց սե ղա նին մո-

տե ցավ մի հաղ թան դամ տղա մարդ՝ ճեր մակ խա լա թով, 

ճեր մակ շալ վա րով ու հո ղա թա փե րով, գլ խին էլ ճեր մակ, օս-

լա յած, գա լա րաձև թա սակ։ Ռես տո րա նի շեֆ խո հա րարն է ր։ 

Տ ղա մար դը սի րա լիր ժպ տաց, ներ կա յա ցավ, գր պա նից մի 

թուղթ հա նեց, դրեց սե ղա նին և ան գլե րեն խնդ րեց, որ տի կի-

նը թղ թի վրա նշ ված բա ղադ րիչ նե րից ը նդ գծի այն, ո րն ի րեն 

դուր չէր ե կել։

 Պարզ վեց՝ սոու սը, ո րն այդ քան խնամ քով մաք րել էր սթեյ քի 

վրայից ու ի րե նից հե ռաց րել, շեֆ խո հա րա րի հե ղի նա կային աշ-

խա տանքն էր, ո րը բա ռա ցի ո րեն մի քա նի օր ա ռաջ Փա րի զում 

կա յա ցած ի նչ-որ հե ղի նա կա վոր մր ցույ թում Գրան Պրի էր շա հել։ 

 Հի մա հե ղի նա կը խնդ րում էր օգ նել ի րեն կա տա րե լա գոր ծել 

իր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ նշե լով այն տար րը, ո րը հա ճո չէր 

ե ղել տիկ նոջ քիմ քին։

 Տի կինն էլ, ի րեն հա տուկ հա մես տու թյամբ, լայն ժպ տաց ու 

ռու սե րեն հա վաս տի աց րեց խո հա րա րին, որ ա մեն ի նչ կար-

գին է, կե րա կուրն իս կա պես ան մա հա կան է, և որ ի նքն ա մեն 

ին չից գոհ է։ Նաև շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց հրա շա լի կե-

րա կուր մա տու ցե լու հա մար։ 

Սե ղա նին մո տե ցած ռես տո րա նի մե նե ջե րը տիկ նոջ խոսքն 

ու րախ-ու րախ թարգ մա նեց շեֆ խո հա րա րին (ո րը, ի նչ պես 

պարզ վեց, ֆրան սի ա ցի էր ու ռու սե րեն չէր հաս կա նում) և մի-

ջա դեպն ու զում էր հա մա րել սպառ ված։ Բայց շեֆ խո հա րարն 

ան դրդ վե լի է ր։ Նա չէր կա րող հան դուր ժել նման «ար գա-

հա տե լի» վե րա բեր մունք իր ստեղ ծա գոր ծու թյան հան դեպ և 

ու զում էր ան պայ ման ի մա նալ, թե հատ կա պես ո ՛ր ի նգ րի դի-

են տը դուր չե կավ տիկ նո ջը։
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն

 Նա մի կողմ տա րավ մե նե ջե րին, մի քա նի խոսք փսփ սաց 

ա կան ջին։ Դրա նից հե տո նրանք նո րից մո տե ցան սե ղա-

նին, ու մե նե ջե րը դի մե լով տիկ նո ջը ռու սե րեն ներ կա յաց րեց 

«ի րենց ա ռա ջար կը»։ Ա սաց, որ ոչ մի այն չեն գան ձի ար դեն 

պատ վի րած ու դեռ պատ վի րե լիք կե րա կուր նե րի գի նը, այլև 

ի րենք պատ րաստ են նույն քան գու մար վճա րել, մի այն թե 

տի կի նը հա մա ձայ նի ան վա նել այն ի նգ րի դի են տը, ո րի հա մը 

դուր չէր ե կել ի րեն։ 

Տես նե լով, որ նրան ցից պր ծում չկա, տի կի նը ստիպ ված մատ-

նան շեց « մա նա նե խի ու մեղ րի» հա մադ րու թյու նը։ Խո հա րա րը 

խնամ քով գրի ա ռավ լսա ծը, սի րա լիր ժպի տով շնոր հա կա լու-

թյուն հայտ նեց ու հե ռա ցավ։ 

Այս տեղ էլ ծն վեց «ի սկզ բա նե պարզ սնն դի» (originally simple 

food) գա ղա փա րը, ո րը հե տա գա յում զար գաց րեց՝ մե կիկ-մե-

կիկ գրի առ նե լով Վաս պու րա կա նի հնա գույն կե րակ րա տե-

սակ նե րի՝ մո րից ժա ռան գած նկա րագ րու թյուն ներն ու դրանց 

ա վե լաց նե լով ար դեն խորհր դային շր ջա նում լայն տա րած ված 

կե րա կուր նե րի՝ խնամ քով կազմ ված բա ղադ րա տոմ սե րը։ 

Այդ պես ձևա վոր վեց «ի սկզ բա նե պարզ» կե րակ րա տե սակ-

նե րից կազմ ված « Քա րա հուն ջի խո հա նո ցի» (Stonehenge 

Cousine) հայե ցա կար գը։ Ով գի տի, գու ցե « Քա րա հուն ջին» 

վի ճակ ված է մի օր դառ նալ նոր ո ւղ ղու թյուն՝ հե ղի նա կային 

խո հա նո ցային ար վես տում... 

Գ ԼՈՒԽ 21

Տա պա կած կար տո ֆի լը Տո կի ոյի 
«ա վան դա կան» ռես տո րա նում

 Շատ էր ճա նա պար հոր դում հատ կա պես կյան քի վեր ջին եր-

կու տաս նա մյա կում։ Իր կյան քի ըն թաց քում ե ղավ 38 ե րկ րում, 

այ ցե լեց 52 քա ղաք...

 Տո կի ոյից1 ա ռանձ նա պես տպա վոր ված չէր։ Մեղ վա փե թակ 

հի շեց նող մե գա պո լի սը նրան ա ռանձ նա պես չգե րեց, ին չը չի 

կա րե լի ա սել Կի ո տոյի2 մա սին։ Ճա պո նա կան կայս րե րի եր-

բեմ նի ա թո ռա նիստն ապ շեց րեց նրան իր պատ մա կան հու-

շար ձան նե րով ու շլա ցու ցիչ ճար տա րա պե տու թյամբ։ 

Ճա պո նի ա յում շր ջա գա յու թյան օ րե րին ա ռանձ նա կի սրու-

թյամբ « հառ նեց» «ու տե լու հար ցը»։ Ճա պո նա կան խո հա նո-

ցը, մեղմ ա սած, նրա հա մար չէր։ Զբո սա վարն ա մեն ան գամ 

ի նչ-որ հնա րա միտ բան էր մո գո նում։ Բայց միև նույն է, օ րերն 

ան ցնում է ին կի սա քաղց։ 

1  Ճապոնիա այցելել է 2013 թ. օգոստոսին:

2  Քաղաք Ճապոնիայում, համանուն պրեֆեկտուրայի վարչական կենտրոնը: 794-
1868 թթ. եղել է Ճապոնիայի մայրաքաղաքը՝ կայսրերի աթոռանիստը։
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն  Գ լուխ 2    Տա պա կած կար տո ֆի լը Տո կի ոյի «ա վան դա կան» ռես տո րա նում

Մի օր էլ Տո կի ոյի պատ մա կան ար վար ձա նում, ո ւր զբո սաշըր-

ջիկ նե րին տա նում են դի տե լու Հին Տո կի ոյի պատ կեր նե րը, 

զբո սա վա րը հա մո զեց մտ նել ա վան դա կան ճա պո նա կան խո-

հա նո ցով մի փոք րիկ ըն տա նե կան ռես տո րան։ Սրա հը փոքր 

է ր։ Շր ջա նաձև փո սե րի մեջ կլոր սե ղան ներ է ին տե ղադր ված՝ 

թա ղի քե ծած կոց նե րով։ Ա թոռ ներ չկային։ 

Այ ցե լու նե րը բա ռի բուն ի մաս տով մտ նում է ին փո սի մեջ, նըս-

տում գետ նին փռ ված թա ղի քե ծած կո ցին ու հայտն վում սե-

ղա նի շուրջ։ Շատ հար մար էր ճա շե լու հա մար։ 

Դի մա ցը բաց խո հա նոց էր, ու այ ցե լու նե րը հետ ևում է ին, թե 

ի նչ պես է խո հա րարն աճ պա րա րի շար ժում նե րով պատ րաս-

տում ի րենց պատ վի րած կե րա կու րը։ 

Էքս կուր սա վա րը համ բե րա տար բա ցատ րում էր ճա շա ցան-

կի կե րակ րա տե սակ նե րի է ու թյու նը, բայց, ճա շա տե սակ նե րի 

նկար նե րը տես նե լով, սար սուռ էր ան ցնում մարմ նով։

«Ես ո րդ ու բլոճ չեմ ու տի»,- ո րո շեց ու վճ ռա կա նո րեն պատ վի-

րեց տա պա կած կար տո ֆիլ։ Մեծ ե ղավ զար ման քը, ե րբ մա-

տու ցո ղը գլ խի հաս տա տող շար ժու մով պատ վե րը գրան ցեց 

բլոկ նո տում ու լուռ հե ռա ցավ։

 Տասն հինգ րո պե ան ց կե րա կու րը պատ րաստ է ր։ Մե ջը, ի հար-

կե, «որդ ու բլոճ» չկար, բայց կար տո ֆիլն էլ կար տո ֆի լի նման 

չէր, թեև տա պա կել է ին իր աչ քի ա ռջև։ Մի տե սակ կարմ րա-

վուն գույն ու ներ։ Համն էլ բա ցար ձա կա պես ծա նոթ չէր։ 

Փոր ձեց։ Հա մը հա ճե լի է ր։ Բուր մունքն էլ վա տը չէր։ Ա խոր ժա-

կով կե րավ։ 

Հե տո մի այն պարզ վեց, որ կար տո ֆի լը կար տո ֆիլ էր, մի-

այն թե տա պա կած էր ծո վա խեց գե տին նե րից ու խե ցի ա վոր 

փափ կա մորթ նե րից պատ րաստ ված սոու սի մեջ, բայց սոու սը 

չէր եր ևում...
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« Բո հեմն» ու Լա Սկա լան1

 

2015-ի օ գոս տո սի 22-ն էր: Օ րը շա բաթ է ր։ Որ դու հետ Մի լա-

նում է ր։ Նրա պատ կե րաց մամբ՝ հան ցա գոր ծու թյուն կլի ներ 

հաս նել Մի լան ու չայ ցե լել Լա Սկա լա։ 

Palazzo Parigi հյու րա նո ցի կոն սի եր ժը, ո րը սո վոր չէր մեր ժել 

այ ցե լու նե րին, այս ան գամ ստիպ ված էր խոս տո վա նել իր ան-

զո րու թյու նը։ «Այ սօր մի այն մի ներ կա յա ցում կա, բայց բո լոր 

տոմ սերն ա միս ներ ա ռաջ վա ճառ ված են, հա ջորդ ներ կա յա-

ցու մը կլի նի եր կու շա բա թից։ Թա տե րա խում բը հյու րա խա ղե-

րի է մեկ նում»,- ի պա տաս խան տոմս պատ վի րե լու խնդ րան-

քին՝ գլ խա հակ մրմն ջաց ե րի տա սարդ կոն սի եր ժը։ 

Հի աս թա փու թյու նը մեծ է ր։ Դուրս ե կան զբո սան քի։ Հյու րա-

նո ցից Մայր տա ճար (Duomo di Milano) տա նող ճա նա պարհն 

ան ցնում էր Լա Սկա լա օ պե րային թատ րո նի մո տով։ Շեն քի 

մոտ մար դիկ է ին խմբ ված։ Որ դուն խնդ րեց, այ նո ւա մե նայ-

նիվ, տոմ սարկ ղից հե տաքրքր վել, գու ցե տոմ սեր կա՞ն։ 

1  Լա Սկալա (Teatro alla Scala) - հայտնի օպերային թատրոն Միլանում, համաշ-
խարհային օպերային կենտրոններից մեկը՝ հիմնված 1778 թ.։ Թատրոնի շենքը կա-
ռուցվել է Սանտա-Լուչիա դելլա Սկալա եկեղեցու տեղում։ 1943 թ. օգոստոսի 16-ին 
շենքը լիովին ավերվել է։ Վերակառուցվել և վերաբացվել է 1946 թ.։ 
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Տոմ սարկ ղը, ի հար կե, փակ է ր։ Խմբ ված զբո սաշր ջիկ ներն 

ի րար հար ցու փորձ է ին ա նում տոմ սե րի մա սին ու գլուխ նե րը 

տա րու բե րե լով հե ռա նում տար բեր կող մեր։ 

Որ դին վե րա դար ձավ բա ցա սա կան պա տաս խա նով։ Որ-

դուն թույլ չտ վեց խո սել։ Աչ քե րը հա ռել էր հե ռուն ու հա յաց քը 

կենտ րո նաց րել էր ի նչ-որ հե ռա վոր կե տի։

 Տոմ սարկ ղից մի հի սուն մետր հե ռա վո րու թյան վրա, օ պե-

րային թատ րո նի շեն քի ան կյու նում, մի տա րեց կին էր նս տած։ 

Նրան մեր թընդ մերթ մար դիկ է ին մո տե նում, խո սում է ին ու 

հե ռա նում։

 Մո տե ցան։ Կի նը նս տած էր քա րի վրա, ձեռ քին՝ թուղթ ու գրիչ։ 

60-ն ան ց կլի ներ։ Հա մեստ, կիրթ կնոջ տպա վո րու թյուն էր 

թող նում։ Մո տե ցան, հար ցու փորձ ա րե ցին։ Կինն ի րենց նման 

զբո սաշր ջիկ էր, ե կել էր Մադ րի դից ու չգի տեր՝ Մի լան կր կին 

այ ցե լե լու հնա րա վո րու թյուն ե րբ ևէ է լի կու նե նա՞։ Եվ շատ էր 

ու զում Լա Սկա լա յում ներ կա յա ցում դի տել։ 

Մ տել էր շենք, հար ցու փորձ ա րել։ Նրան խոր հուրդ է ին տվել 

մի թուղթ վերց նել ու ցու ցա կագ րել իր նման ցան կա ցող նե րին։ 

Եր բեմն լի նում է՝ դա տարկ ա թոռ ներ են մնում (մար դիկ, որ 

ա միս ներ ա ռաջ տոմ սեր են ձեռք բե րել, ի նչ-ի նչ պատ ճա ռով 

չեն գա լիս ներ կա յաց ման), ու ներ կա յա ցումը սկս վե լուց բա-

ռա ցի ո րեն րո պե ներ ա ռաջ այդ տե ղե րի տոմ սե րը հան վում են 

վա ճառ քի։ 

Կ նո ջը խնդ րե ցին ի րենց էլ ցու ցա կագ րել, նա էլ ան ձնա գիր 

խնդ րեց։ Ա սաց, որ թատ րո նի ադ մի նիստ րա ցի այի պա հանջն 

է, հա կա ռակ դեպ քում իր կազ մած ցու ցա կը չի ըն դուն վի։ Մոտ-

ներն ան ձնա գիր չկար։ Հյու րա նո ցը, ի հար կե, հե ռու չէր, բայց 

մինչև գնային ու վե րա դառ նային, ա ռն վազն ե րե սուն րո պե 

կանց ներ։ Այդ ըն թաց քում կինն ու րիշ նե րին էլ կցու ցա կագ րեր, 

ու տոմս հայ թայ թե լու ի րենց շան սե րը խիստ կն վա զե ին։

 Մարդ կանց հա մո զե լու հար ցում տի կին Ռի մայի բնա տուր 

տա ղանդն այս տեղ ո րո շիչ դեր խա ղաց։ Իր ոչ այն քան ան-

թե րի ռու սե րե նով, ա ռանց թարգ ման չի օգ նու թյան, իս պա-

նա խոս կնո ջը հինգ րո պե ում հա մո զեց ի րենց ա նուն նե րը նե-

րա ռել ցու ցա կում՝ ան ձնագ րե րը կես ժա մից ներ կա յաց նե լու 

պայ մա նով։ 

Այդ պես նրանց ա նուն նե րը հայտն վե ցին բաղ ձա լի ցու ցա կում 

17 և 18 հա մար նե րի տակ։ 

Ներ կա յա ցու մը սկս վում էր 20:00։ Ժա մը 19:30-ի դրու թյամբ 

ցու ցա կում 198 ա նուն կար։ Թատ րո նի ծան րա շարժ դու ռը կի-

սա բաց վեց, պենս նե ա վոր մի տղա մարդ դուրս ե կավ թատ րո-

նի շեն քից ու հու շիկ քայ լե րով մո տե ցավ ցու ցա կագ րող կնո ջը։ 

Կինն իս կույն ճա նա չեց ի րեն ցու ցակ պատ րաս տել հոր դո րած 

ադ մի նիստ րա տո րին, կանգ նեց ու ցու ցա կը մեկ նեց նրան։

 Պենս նե ա վորն ու շա դիր զն նեց ցու ցա կը, ստու գեց ան ձնագ-

րային տվյալ ներն ու հայ տա րա րեց, որ 19 դա տարկ տեղ կա։ 

Ցու ցա կի ա ռա ջին 19 մարդ կանց ա ռա ջար կեց հետ ևել ի րեն, 
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մնա ցա ծից նե րո ղու թյուն խնդ րեց ու քայ լերն ո ւղ ղեց դե պի 

թատ րո նի կի սա բաց դու ռը։ 

Այդ պես հայտն վե ցին Լա Սկա լայի ոս կե զօծ դահ լի ճում։ 

Ո ւնկնդ րե ցին Ջա կո մո Պու չի նի ի « Բո հեմ» օ պե րան։ 

Տ պա վո րու թյու նը, ի հար կե, ան պատ մե լի էր...

Գ ԼՈՒԽ 23

«Ա հա և հայ-թուր քա կան  
բա րե կա մու թյու նը»

2016 թ. հոկ տեմ բե րի 19-ն է ր։ Որ դու հետ Նյու-Յոր քից գնաց-

քով մեկ նեց Վա շինգ տոն, որ տեղ իջ ևա նե լու է ին « Վիլ լարդ ին-

տեր կոն տի նեն տալ» հյու րա նո ցում։ Հա սան հյու րա նոց, ներս 

մտան։ Ճե մաս րա հում, դռ նե րի ա ռջև, մի ջի նից բարձր տա-

րի քի մի տղա մարդ ու մի կին կանգ նած զրու ցում է ին։ Նրանց 

դեմ քե րը չա փա զանց ծա նոթ թվա ցին, ու ա կա մա հա յաց քը 

գա մեց նրանց ո ւղ ղու թյամբ։ Գու ցե զգա լով ի րենց ո ւղղ ված 

քն նա խույզ հա յաց քը՝ նրանք էլ շրջ վե ցին ու սի րա լիր ժպի-

տով բար ևե ցին։ 

Տ ղա մար դը Ջորջ Ռո բերթ սոնն1 էր, կի նը՝ Քեթ րին Էշ թո նը2։ 

Նրանց դեմ քերն էլ ծա նոթ է ին հե ռուս տա ցույ ցից։ Ժա մա նա կին 

նո րու թյուն նե րով նրանց չա փա զանց հա ճախ է ին ցույց տա լիս։ 

1  Ջորջ Ռոբերթսոն (George Islay MacNeill Robertson, Baron Robertson of Port Ellen, 
ծնվ. 12 ապրիլի, 1946 թ.) - բրիտանացի քաղաքական և պետական գործիչ, Մեծ 
Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար (1978-1999), ՆԱՏՕ-ի գլխավոր 
քարտուղար (1999-2004):

2  Քեթրին Էշթոն (Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, ծնվ. 20 
մարտի, 1956 թ.) -  Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության 
հարցերով գերագույն հանձնակատար (2009-2014):
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Ինքն էլ լայն ժպ տաց, գլ խի շար ժու մով պա տաս խա նեց բար ևին 

ու որ դու ու ղեկ ցու թյամբ շարժ վեց դե պի գրանց ման սե ղա նը։

 Սե ղա նի հետ ևում կանգ նած ե րի տա սար դը լայն ժպի տով ող-

ջու նեց հյու րե րին ու նրան ցից վերց րեց ան ձնագ րե րը։ Ա նձ-

նագ րե րից հաս կա նա լով, որ հա յաս տան ցի հայեր են, ան գ- 

լե րեն դի մեց նրանց. « Հա յաս տա նի՞ց ե ք։ Մեծ ու րա խու թյամբ 

ող ջու նում եմ ձեզ մեր հյու րա նո ցում»։ 

Տի կին Ռի ման, որ կոն սի եր ժի խոս քից մի այն «Ար մե նի ա» բա-

ռը հաս կա ցավ, լայն ժպ տաց ու գլ խով ող ջու նեց նրան։ 

Կոն սի եր ժը գրան ցեց ան ձնագ րե րի տվյալ նե րը, վե րա դարձ-

րեց ու ա վե լի լայն ժպի տով ան գլե րեն շա րու նա կեց. «Ես ձեր 

հար ևան ե րկ րից եմ, Թուր քի այից։ Տոլ մա շատ եմ սի րում։ 

Մայրս հրա շա լի տոլ մա է պատ րաս տում։ Դուք էլ եք, չէ՞, տոլ մա 

պատ րաս տում»։ 

Այս ան գամ տի կին Ռի ման հաս կա ցավ մի այն « Թուր քի ա» 

բա ռը, բայց, տես նե լով ե րի տա սար դի լայ նա հուն, բա րի ժպի-

տը, ի նքն էլ ա կա մա ժպ տաց, չգի տես ին չու, գլ խով ա րեց ի 

նշան հա մա ձայ նու թյան ու վերց նե լով ան ձնա գիրն ար տա-

բե րեց իր ի մա ցած մի ակ ան գլե րեն բա ռը՝ շնոր հա լա կու թյուն։ 

Նույն պա հին թի կուն քից տղա մար դու ձայն լսեց։ Ա նգ լե րեն է ր։ 

Աս վա ծի ի մաս տը չհաս կա ցավ, բայց քա ղա քա վա րու թյու նից 

դրդ ված շրջ վեց։ Լորդ Ռո բերթ սոնն էր, որ տի կին Էշ թո նի հետ մո-

տե ցել էր սե ղա նին ու համ բե րա տար սպա սում էր ի րենց հեր թին։ 

Ա կա մա դառ նա լով այս տե սա րա նի վկան, լսե լով թուրք կոն-

սի եր ժի խոս քը, տես նե լով տի կին Ռի մայի սի րա լիր ժպիտն ու 

գլ խի հաս տա տո ղա կան շար ժու մը՝ լորդ Ռո բերթ սոնն ու րախ 

բա ցա կան չել էր. « Տես է՝ մի ան գա մից լե զու գտան»։ 

Տի կին Էշ թոնն էլ ի պա տաս խան, թե՝ «Ա հա և հայ-թուր քա կան 

բա րե կա մու թյու նը»։ 

Հե տո մի այն, ե րբ որ դին ման րա մասն ներ կա յաց րեց կա տար-

վա ծը, ներ կա նե րի ով լի նե լը, թարգ մա նեց զրու ցա կից նե րի 

խոս քե րը, տի կին Ռի ման նախ ան հանգս տա ցավ, հե տո ու-

րախ ծի ծա ղեց։ Դրա նից հե տո բո լո րին պատ մում էր, որ ոչ իր 

կամ քով, ո ւղ ղա կի հան գա մանք նե րի բե րու մով իր մաս նակ-

ցու թյունն է բե րել « հայ-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 

կար գա վոր ման « բարձր մա կար դա կի» գոր ծըն թա ցին»...
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Աբ րա հա մյան Խո րեն Բաբ կե նի (1930-2004), հայ դե րա-

սան, ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ, Գ. Սուն դու կյա-

նի ան վան ազ գային ա կա դե մի ա կան թատ րո նի գլ խա վոր ռե-

ժի սոր (1979-1984), գե ղար վես տա կան ղե կա վար (1988-1995), 

Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի մի ու թյան վար չու-

թյան նա խա գահ 

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 ցի-

ա ցի այի «Ա ռող ջա պա հու թյուն» մաս նա ճյու ղի նա խա գահ 

Ա վա գյան  Ռո զա Վա հա նի (1926-1988), հայ բան ջա րա բույծ, 

Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1966), ԽՍՀՄ X, ՀԽՍՀ 

VI և VII գու մա րում նե րի Գե րա գույն սո վե տի պատ գա մա վոր

 Գան դի Ին դի րա (1917-1984), հն դիկ քա ղա քա կան և պե տա-

կան գոր ծիչ, Հնդ կաս տա նի եր րորդ վար չա պե տը (1966-1977 

և 1980-1984) 

Է լի զա բեթ II (HM Queen Elizabeth II, Elizabeth Alexandra Mary 

Windsor, ծնվ. 21 ապ րի լի, 1926 թ.), 1952 թվա կա նից Մեծ Բրի-

տա նի այի և Հյու սի սային Իռ լան դի այի Մի ա ցյալ Թա գա վո րու-

թյան գա հա կալ, աշ խար հում ա մե նաեր կար գոր ծող մի ա պե տը

 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, Հա յաս-

տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո-

մի տե ի ա ռա ջին քար տու ղա րը (1960-1966) 

Էշ թոն Քեթ րին (Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of 

Upholland, ծնվ. 20 մար տի, 1956 թ.), Եվ րա մի ու թյան ար տա-

քին քա ղա քա կա նու թյան և ան վտան գու թյան հար ցե րով գե-

րա գույն հանձ նա կա տար (2009-2014)

 Թետ չեր Մար գա րետ (Margaret Hilda Thatcher, 1925-2013), Մեծ 

Բրի տա նի այի 71-րդ վար չա պե տը (1979-1990), Պահ պա նո ղա-

կան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ, բա րո նու հի, ա ռա ջին կի նը, 

որ զբա ղեց րել է Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պե տի պաշ տո նը

 Թու մա սյան Է դո ւարդ Ա լեք սանդ րի (ծնվ. 18 հուն վա րի, 

1947 թ.), 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 հան րա պե տա կան կո մի տե ի 

(1985-2007), Հա յաս տա նի ա րհ մի ու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցի-

այի  նա խա գահ (2007-ից)

 Խան ջյան Ա ղա սի Ղևոն դի (1901-1936), հայ խորհր դային 

կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծիչ, ՀԿԿ կենտ կո մի 1-ին 

քար տու ղար (1930-1936)
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 Կա րա պե տյան  Սա հակ Կա րա պե տի (1906-1987), հայ 

խորհր դային պե տա կան և կու սակ ցա կան գոր ծիչ, դի վա նա-

գետ, ֆի զի ո լոգ, ա նաս նա բույծ-սե լեկ ցի ո ներ, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա-

դե մի կոս, ՀԽՍՀ Գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

 Հա մա զաս պյան Վարդ գես Ե ղի շե ի (1911-1992), պատ մա-

կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Ա բո վյա նի ան վան հայ կա-

կան պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի ռեկ տոր 

(1951-1964), ՀԽՍՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր սփյուռ քա-

հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պե րի կո մի տե ի նա խա գահ 

(1964-1990)

 Հա ջի ե Ջն դի Ջաո ւա րի (1908-1990), քուրդ խորհր դային բա-

նա գետ, գրա կա նա գետ, գրող, թարգ մա նիչ, ման կա վարժ, 

Խորհր դային Հա յաս տա նում քր դա կան գրա կա նու թյան հիմ-

նա դիր նե րից 

Մա կա րեն կո Ան տոն Սեմյո նի (1888-1939), ո ւկ րաի նա ցի 

ման կա վարժ և գրող։ Ը ստ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ի՝ Մա կա րեն կոն այն 

չորս ման կա վարժ նե րից է (մյուս ե րե քը՝ Ջոն Դյո ւի, Գե որգ Կեր-

շենշ տեյ ներ, Մա րի ա Մոն տե սո րի), ո րոնք սահ մա նել են ման-

կա վար ժա կան մտա ծո ղու թյան ե ղա նակ նե րը 20-րդ դա րում

 Մաթ ևո սյան Մկր տիչ Տա ճա տի (1923 -1999), բժիշկ, ման-

կա վարժ, Եր ևա նի բա զային բժշ կա կան ու սում նա րա նի տնօ-

րեն (1957-1990), բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Ե րկ-

րորդ աշ խար հա մար տի մաս նա կից

Մկրտ չյան Մկր տիչ (Սերժ) Է մի լի (ծնվ. 1952 թ.), ՀՀ III գու-

մար ման ԱԺ պատ գա մա վոր (2003-2007), բժշ կա կան գի-

տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Եր ևա նի պե տա կան հե նա կե տային 

բժշ կա կան քո լե ջի տնօ րեն (1992-2003), Բժշ կա կան քո լեջ նե րի 

տնօ րեն նե րի խորհր դի նա խա գահ։ Պարգ ևատր վել է « Մար-

տա կան ծա ռա յու թյան» մե դա լով

 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), 

պարգ ևատր վել է Լե նի նի շքան շա նով

 Նի կո լայ 1-ին (1796-1855), ռուս կայսր: Ռո մա նով նե րի հարըս-

տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ։ Նրա օ րոք Գյում րին ամ րաց վեց՝ 

դառ նա լով Ա նդր կով կա սում ռու սա կան ա մե նահ զոր ամ-

րու թյուն նե րից մե կը։ 1837 թ., Նի կո լայ 1-ի նի այ ցե լու թյու նից 

հե տո, Գյում րին վե րած վեց բերդ-ամ րո ցի, ա պա նրա կնոջ՝ 

Ա լեք սանդ րայի ա նու նով կոչ վեց Ա լեք սանդ րա պոլ։ 

Շե րենց Ա զատ Ար մե նա կի (1913-1993) հայ դե րա սան, ՀԽՍՀ 

ժո ղովր դա կան ար տիստ, հայ կա կան կի նե մա տոգ րա ֆիկ կա-

տա կեր գու թյան հիմ նա դիր նե րից մե կը

 Չա չա նի Կար լե նե (Կար լեն Ա րա մի Չա չա նյան, 1930-2012) 

բա նաս տեղծ, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, Հա յաս-

տա նի գրող նե րի մի ու թյան քր դա կան մաս նա ճյու ղի ղե կա վար

 Ռո բերթ սոն Ջորջ (George Islay MacNeill Robertson, Baron 

Robertson of Port Ellen, ծնվ. 12 ապ րի լի, 1946 թ.), բրի տա նա ցի  
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քա ղա քա կան և պե տա կան գոր ծիչ, Մեծ Բրի տա նի այի 

պաշտ պա նու թյան նա խա րար (1978-1999), ՆԱ ՏՕ-ի գլ խա վոր 

քար տու ղար (1999-2004)

 Սարգ սյան Տա ճատ Գե ղա մի (ծնվ. 1 հուն վա րի, 1941 թ.), 

ՀԽՍՀ կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծիչ, ՀԽՍՀ XII գու մար-

ման ԳԽ պատ գա մա վոր (1990-1995), ՀԿԿ կենտ կո մի 1-ին 

քար տու ղար (2014-2017)

 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 մի ա կան թատ րո նի նկա-

րիչ (1975-1980), գլ խա վոր նկա րիչ (1980-2009), ԽՍՀՄ պե տա-

կան մր ցա նա կի դափ նե կիր (1981)

 Սի ա բան դով Սա մանդ Ա լի (1909-1989), քուրդ մտա վո րա-

կան, խորհր դային կու սակ ցա կան և ռազ մա կան գոր ծիչ, 

Խորհր դային Մի ու թյան հե րոս (24 մար տի, 1945 թ.), փոխգըն-

դա պետ, ԽՄԿԿ (ՀամԿ(բ)Կ) ան դամ 1931 թվա կա նից

 Տեր-Սա հա կյան Տի րան Սա հա կի (1904-1982), հայ խորհըր-

դային բու սա բույծ-սե լեկ ցի ո ներ, գյու ղատն տե սա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տոր (1948), պրո ֆե սոր (1958), ՀԽՍՀ  գի տու-

թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ (1981) 

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 

շր ջա նային կո մի տե ի նա խա գահ (1983-1989)

 Քո չի նյան Ան տոն Եր վան դի (1913-1990), հայ կու սակ ցա կան 

և պե տա կան գոր ծիչ, ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա-

գահ (1952-1966), ՀԿԿ կենտ կո մի 1-ին քար տու ղար (1966-1974) 

Օ զա նյան Ա նդ րա նիկ Թո րո սի (1865-1927), հայտ նի է որ-

պես  Զո րա վար Ա նդ րա նիկ, Անդ րա նիկ Փա շա, հայ զո րա- 

հ րա մա նա տար, պե տա կան գոր ծիչ, հայ դու կա պետ, հայ 

ա զա տագ րա կան շարժ ման ա կա նա վոր գոր ծիչ
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Ա մեր կոմ - Մեր ձա վոր Ար ևել 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 Ար ևել 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 րի տա նա կան թան գա րան (The British Museum) - Լոն դո նի ա մե-

նա մեծ և աշ խար հի ա մե նան շա նա կա լի՝ ար վես տի և պատ մու-

թյան թան գա րան նե րից մե կը։ Թան գա րա նի ֆոն դե րի քա նակն 

ան ցնում է 7 մի լի ո նը։ Բաց վել է 1759 թ. հուն վա րի 15-ի ն։

 Գաբ րի ել Սուն դու կյա նի ան վան ազ գային ա կա դե մի ա կան 

թատ րոն (ա ռա ջին պետ թատ րոն) - բաց վել է 1922 թ. հուն վա-

րի 25-ին « Պե պո» պի ե սի բե մադ րու թյամբ: 

Եր ևա նի մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման գի տա-

հե տա զո տա կան կենտ րոն - ստեղծ վել է 1931 թ. ՀԽՍՀ կա-

ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ որ պես « Մայ րու թյան և ման կու թյան 

պահ պա նու թյան ի նս տի տուտ», ո րը 1937 թ. վե րան վան վել է 

« Ման կա բար ձու թյան և գի նե կո լո գի այի գի տա հե տա զո տա-

կան ի նս տի տուտ»: 

Եր ևա նի Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան N 2 դպ րոց - հան-

րակր թա կան դպ րոց Եր ևա նի Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նում։ 

Հիմ նադր վել է 1832 թ. գե նե րալ-ֆելդ մար շալ Պասկ ևի չի միջ-

նոր դու թյամբ։ 1843-ին դպ րո ցի 6-րդ տնօ րեն է նշա նակ վել 

Խա չա տուր Ա բո վյա նը։ Դպ րո ցի շեն քը ե ղել է Գայի ան վան 

սպայի տու նը։ 

Եր ևա նի Ստե փան Շա հու մյա նի ան վան N 1 դպ րոց - հան-

րակր թա կան դպ րոց Եր ևա նի Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նում։ 

Կա ռուց վել է 1928 թ.։ Ե ղել է բազ մազգ ու բազ մա լե զու դպ րոց։ 

1957-ին դպ րո ցի դի մաց տե ղադր վել է Ստե փան Շա հու մյա նի 

կի սանդ րին։ 

Եր ևա 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՝ 

Եր ևա նի հե նա կե տային բժշ կա կան քո լեջ:

 Լա Սկա լա (Teatro alla Scala) - հայտ նի օ պե րային թատ րոն Մի-

լա նում, հա մաշ խար հային օ պե րային  կենտ րոն նե րից մե կը՝ 

հիմն ված 1778 թ.։ Թատ րո նի շեն քը կա ռուց վել է Սան տա-Լու չի ա 

դել լա Սկա լա ե կե ղե ցու տե ղում։ 1943 թ. օ գոս տո սի 16-ին շեն քը 

լի ո վին ա վեր վել է։ Վե րա կա ռուց վել և վե րա բաց վել է 1946 թ.։ 
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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) օ րենսդ րո րեն ամ րագ րում էր ԽՄԿԿ 

« ղե կա վար և ո ւղ ղոր դիչ» դե րը:

« Կո վենտ գար դեն» օ պե րա - ար քու նա կան թատ րոն (Theatre 

Royal, Covent Garden), թատ րոն Լոն դո նում, որ տեղ բե մադըր-

վում են օ պե րային, բա լե տային ներ կա յա ցում ներ։ Ար քու նա-

կան օ պե րայի և Ար քու նա կան բա լե տի տնային թա տե րա-

հար թակն է: Գտն վում է Կո վենտ գար դեն շր ջա նում, ին չից էլ 

ստա ցել է ան վա նու մը:

 ՀԱՄԿ - Հա յաս տա նի ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի կոն-

ֆե դե րա ցի ա, ստեղծ վել է 1992 թ. հուն վա րի 10-ին Հա յաս տա նի 

ա րհ մի ու թյուն նե րի խորհր դի (ՀԱՄԽ) 18-րդ հա մա գու մա րում: 

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:

« Հայ ֆիլմ» կի նոս տու դի ա - Հա մո Բեկ նա զա րյա նի ան վան, 

գե ղար վես տա կան ֆիլ մե րի կի նոս տու դի ա Եր ևա նում։ Հիմ-

նադր վել է 1923 թ. Հա յաս տա նի ժող կոմ խոր հի ո րոշ մամբ 

որ պես Լուս ժող կո մա տի գլ խա վոր քա ղա քա կան լու սա վո րու-

թյան հա մա կար գում գոր ծող Պետ կի նո։

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 նե րառ-

վել է ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան կազ մում:

« Նաի րի» կի նո թատ րոն - կի նո թատ րոն Եր ևա նում, հա մար - 

վում է Եր ևա նի ա մե նա հին կի նո թատ րո նը։ Գոր ծում է Մաշ-

տոցի պողոտայի և Ի սա հա կյան փո ղո ցի խաչ մե րու կում, 

Ա լեք սանդր Թա մա նյա նի նա խագ ծով կա ռուց ված շեն քում, 

ո ւր տե ղա փոխ վել է 1952 թ.։

« Պոպ լո վոկ» - սր ճա րան Եր ևա նի օ ղա կաձև զբո սայ գու 1-ին 

հատ վա ծում, որ տեղ այն տա րի նե րին սի րում էր հա վաք վել 

մշա կույ թի, գի տու թյան, սպոր տի ո լոր տը ներ կա յաց նող ե րի-

տա սար դու թյու նը։ Ֆիր մային ու տեստն այս տեղ վի նեգ րե դով 

ձվա ծեղն է ր՝ 50 կո պեկ ար ժո ղու թյամբ (տե՛ս Գևորգ Օր բե լյա-

նի « Հին ու նոր Եր ևա նի ժա ման ցի վայ րե րը» հոդ վա ծը)։ 
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Գր քի հիմ քում Ռի մա Խա չատ րյա նի հու շերն են, մոր՝ Սի րուշ 

Մար տի րո սյա նի, զա վակ նե րի՝ Ա շոտ Մա նու կյա նի ու Մա րի-

նե Ղա զա րյա նի, զար մու հու՝ Գո հար Խա չատ րյա նի, հի շո-

ղու թյուն նե րը, Ռի մա Խա չատ րյա նի ան ձնա կան ար խի վի 

նյու թե րը, փաս տաթղ թերն ու լու սան կար նե րը, գր քում հի շա-

տակ ված ան ձանց ու հաս տա տու թյուն նե րի մա սին հան րային 

աղ բյուր նե րից վերց ված տե ղե կու թյուն նե րը։ 

Օգ տա գործ ված են նաև տվյալ ներ Եր ևա նի պե տա կան հե նա-

կե տային բժշ կա կան քո լե ջի « Քույ րա կան գործ» պաշ տո նա թեր-

թի տար բեր հա մար նե րում, Ար մե նակ Մու րա դյա նի «85 տար վա 

բար ձուն քից» գր քում (Եր ևան, 2005), news.am, tert.am, aysor.am 

կայ քե րում զե տեղ ված հոդ ված նե րից ու ակ նարկ նե րից։ 

Շ նոր հա կա լու թյուն Ռի մա Խա չատ րյա նի հա մա կուր սե ցի ներ 

Ջու լի ա Պետ րո սյա նին, Լա րի սա Շահ նա զա րյա նին, տար բեր 

տա րի նե րի աշ խա տա կից ներ Մա նիկ Գրի գո րյա նին, Լե նա 

Ա ղա բա բյա նին, Գրե զել դա Փա փա զյա նին՝ ի րենց հու շե րը 

պատ մե լու և լրա ցու ցիչ նյու թեր տրա մադ րե լու հա մար։

 Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն լրագ րող Գո հար Մա նու կյա նին՝ 

փաս տա հա վաք ա ռա քե լու թյան ի րա կա նաց ման և Ռի մա 

Խա չատ րյա նի աշ խա տա կից նե րի հու շե րը խնամ քով գրի 

առ նե լու հա մար։
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Ռի մա Մխի թա րի Խա չատ րյան (03.04.1938-10.04.2020) -  

ՀՀ վաս տա կա վոր ման կա վարժ, ա րհ մի ու թե նա կան գոր ծիչ, 

միջ նա կարգ բժշ կա կան կր թու թյան կազ մա կեր պիչ, բժշ կա կան 

քո լեջ նե րի հա մար նա խա տես ված դա սագր քե րի հե ղի նակ

 Կեն սագ րու թյու նը 

Ծն վել է 1938 թ. ապ րի լի 3-ին Եր ևա նում, Վա նից (մայ րը) և 

Ա լաշ կեր տից (հայ րը) գաղ թած նե րի ըն տա նի քում։ 

Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է 1961 թ. որ պես 

տեխ նիկ-նոր մա վո րող։ 1965 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ից մինչև իր 

կյան քի վեր ջը (55 տա րի ա նընդ մեջ) աշ խա տել է Եր ևա նի հե-

նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջում։ 

Ա մուս նա ցած էր, եր կու զա վա կի մայր: 

Կր թու թյու նը

 Միջ նա կարգ կր թու թյու նը ստա ցել է մայ րա քա ղա քի Ստե փան 

Շա հու մյա նի ան վան N 1 միջ նա կարգ դպ րո ցում։

1955 թ. ըն դուն վել և 1960 թ. ա վար տել է Եր ևա նի Ա բո վյա նի 

ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի-

տու տի բնա գի տա կան ֆա կուլ տե տը՝ ստա նա լով կեն սա բա-

նու թյան, քի մի այի և գյու ղատն տե սու թյան hի մունք նե րի դա-

սա տո ւի ո րա կա վո րում։ 

1965 թ. ա վար տել է Հայ կա կան պե տա կան գյու ղատն տե սա-

կան ի նս տի տու տը, 1969 թ.՝ Եր ևա նի Կարլ Մարք սի ան վան 

պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու տին կից միջ նա կարգ մաս նա-

գի տա կան կր թու թյան դա սա տու նե րի ո րա կի բարձ րաց ման 

ֆա կուլ տե տը՝ « Քի մի ա» մաս նա գի տու թյամբ։ 

2013 թ. մաս նակ ցել է ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա-

րու թյան կազ մա կեր պած՝ «Ար դյուն քի ձևա վոր մա նը միտ ված 

ու սում նա կան ծրագ րե րով ու սում նա ռու թյան կազ մա կեր պում 

և ի րա կա նա ցում» թե մայով վե րա պատ րաստ ման դա սըն-

թաց նե րին։

 Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը

1965 թվա կա նից Եր ևա նի հե նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջում 

(նախ կի նում՝ Եր ևա նի N 1 բա զային բժշ կա կան ու սում նա րան) 

դա սա վան դել է ա նա լի տիկ, ա նօր գա նա կան, օր գա նա կան և 

դե ղա գոր ծա կան քի մի ա ա ռար կա նե րը։ 

2002-2013 թթ. ե ղել է քո լե ջի դե ղա գոր ծու թյան ամ բի ո նի վա-

րի չը:

1984 թ. եր կա րա մյա բա րե խիղճ աշ խա տան քի հա մար ՀԽՍՀ 

Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան հրա մա նագ րով 

պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քի վե տե րան» մե դա լով։

 Հա մա մի ու թե նա կան սո ցի ա լիս տա կան մր ցու թյան ար դյունք-

նե րով ար ձա նագ րած բա ցա ռիկ նվա ճում նե րի հա մար 1987 թ.  

ար ժա նա ցել է ԽՄԿԿ կենտ կո մի, ԽՍՀՄ մի նիստր նե րի 

խորհր դի, ՀԱՄԿԽ-ի ու ՀամԼ ԿԵՄ կենտ կո մի պատ վոգ րի։ 
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ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով 2017 թ. մայի սին Ռի մա Խա-

չատ րյա նին շնորհ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

վաս տա կա վոր ման կա վար ժի պատ վա վոր կո չում։

 Միջ նա կարգ բժշ կա կան կր թու թյան կազ մա կեր պու մը

 Գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել բժշ կա կան ու սում նա-

րան նե րի հան րա պե տա կան ցան ցի ը նդ լայն մա նը։ 1970 թ. 

բաց վել են Կի րո վա կա նի (սկզ բում որ պես Դի լի ջա նի բժշ կա-

կան ու սում նա րա նի մաս նա ճյուղ), 1993-ի ն՝ Գա վա ռի (սկըզ-

բում ե ղել է Դի լի ջա նի բժշ կա կան ու սում նա րա նի Կա մոյի 

մաս նա ճյու ղը), 1996 թ.՝ Հրազ դա նի (սկզ բում գոր ծել է որ պես 

Եր ևա նի N 1 բա զային բժշ կա կան ու սում նա րա նի դուստր ձեռ-

նար կու թյուն) բժշ կա կան ու սում նա րան նե րը (այժմ՝ քո լեջ ներ):

 Հե ղի նա կել է բժշ կա կան քո լեջ նե րի ու սա նող նե րի հա մար 

նա խա տես ված «Ա նօր գա նա կան քի մի ա» (մաս I), «Ա նօր գա-

նա կան քի մի ա» (մաս II) և «Ա նա լի տիկ քի մի ա» ու սում նա կան 

ձեռ նարկ նե րը, ո րոնք կազմ ված են « Դե ղա գոր ծա կան գործ» 

մաս նա գի տու թյան պե տա կան ծրագ րին հա մա պա տաս խան 

և, որ պես դա սա գիրք, նե րառ ված են Եր ևա նի հե նա կե տային 

բժշ կա կան քո լե ջի, Գյում րու, Վա նա ձո րի, Կա պա նի, Հրազ դա-

նի ու Գա վա ռի պե տա կան բժշ կա կան քո լեջ նե րի ու սում նա-

կան ծրագ րե րում։

Բժշ կա կան միջ նա կարգ կր թու թյան ո լոր տում ներդ րած մե-

ծա գույն ա վան դի, բազ մա մյա ծա ռա յու թյան և աշ խա տան-

քային գնա հա տե լի հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար 2002 թ. պար- 

գ ևատր վել է Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան պատ-

վոգ րով, 2005 թ.՝ Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան 

հու շա մե դա լով:

2009 թ. ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով միջ նա կարգ բժշ կա-

կան կր թու թյան հա մա կար գի զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած 

նշա նա կա լի ա վան դի հա մար Ռի մա Խա չատ րյա նը պար- 

գ ևատր վել է «Ա նա նի ա Շի րա կա ցի» մե դա լով:

 

Արհ մի ու թե նա կան գոր ծու նե ու թյու նը 

1969 թ. ը նտր վել է Եր ևա նի N 1 բա զային բժշ կա կան ու սում-

նա րա նի ա րհ մի ու թյան (5000 ան դամ) նա խա գահ: 2001 թ. ՀՀ 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ա րհ կո մը վե րա կազ-

մա վոր վել է Եր ևա նի հե նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջի ար-

հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան, ո րն էլ Ռի մա Խա չատ-

րյա նը ղե կա վա րում էր մինչև իր կյան քի վեր ջը:

1981-1989 թթ. ե ղել է բու ժաշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան Մյաս-

նի կյա նի շր ջա նային կո մի տե ի փոխ նա խա գա հը (1984-1986 

թթ.՝ նա խա գա հը): 1980 թվա կա նից Հա յաս տա նի բու ժաշ-

խա տող նե րի ա րհ մի ու թյան հան րա պե տա կան կո մի տե ի, 

ա պա Ա ռող ջա պա հու թյան աշ խա տող նե րի ար հես տակ ցա-

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հան րա պե տա կան մի ու թյան 

խորհր դի ան դամ էր:

1992-1994 թթ. ա ռա ջին ան գամ կի րա ռել է «արհ մի ու թյան 

գան ձա րա նը՝ փո խօգ նու թյան դրա մարկղ» սկզ բուն քը, ե րբ 

յու րա քան չյուր ա միս հա վաք ված ան դա մավ ճար ներն ամ բող-

ջու թյամբ բաշխ վում է ին այն ու սա նող նե րի ու աշ խա տա կից-

նե րի միջև, ո րոնց ըն տա նիք նե րում կար ար ցա խյան պա տե-

րազ մի մաս նա կից։ 

Ն րա ակ տիվ դե րա կա տար մամբ 1996 թ. ըն դուն ված «Բ նակ-

չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 

օ րեն քում ա ռա ջին ան գամ ար ծարծ վե ցին բուժ քույ րա կան 
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գոր ծու նե ու թյան ի րա վա կան կար գա վոր ման, մի ջին բու-

ժանձ նա կազ մի աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյան 

գնա հատ ման ու աշ խա տան քի ար դար վար ձատ րու թյան 

ա պա հով ման հիմ նա հար ցե րը։ 

Արհ մի ու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր կոն ֆե դե րա ցի այի գոր-

ծա դիր կո մի տե ի՝ 2017 թ. հու նի սի 21-ի ո րոշ մամբ պար- 

գ ևատր վել է Ա րհ մի ու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր կոն ֆե դե րա-

ցի այի հու շա մե դա լով։

 Պարգ ևատր վել է նաև ԽՍՀՄ ա րհ մի ու թյուն նե րի հա մա մի ու-

թե նա կան խորհր դի (1987), Հա յաս տա նի ա րհ մի ու թյուն նե րի 

կոն ֆե դե րա ցի այի (2008) պատ վոգ րե րով, բազ մա թիվ շնոր-

հա կա լագ րե րով։

 Պարգև ներ

ՀՀ վաս տա կա վոր ման կա վար ժի պատ վա վոր կո չում (ՀՀ նա-

խա գա հի 2017 թ. մայի սի 17-ի N ՆՀ-388-Ա հրա մա նա գիր)

«Ա նա նի ա Շի րա կա ցի»  մե դալ (ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նա գիր 

ՆՀ-123-Ա, 26.05.2009 թ.)

ՀՀ վար չա պե տի հու շա մե դալ (ՀՀ վար չա պե տի ո րո շում, N 291-

Ա, 27.03.2018 թ.)

ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան հու շա մե դալ 

(ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րի հրա ման N503-Ա, 

26.09.2005 թ.)

«Աշ խա տան քի վե տե րան» մե դալ (ՀԽՍՀ ԳԽ նա խա գա հու-

թյան հրա մա նա գիր N 1378, 22.03.1984 թ.) 

Արհ մի ու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր կոն ֆե դե րա ցի այի հու շա-

մե դալ (Ա րհ մի ու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր կոն ֆե դե րա ցի այի 

գոր ծա դիր կո մի տե ի ո րո շում N 10-14, 21.06.2017 թ.)

 Դա սագր քեր

«Ա նօր գա նա կան քի մի ա», ու սում նա կան ձեռ նարկ բժշ կա կան 

քո լեջ նե րի ու սա նող նե րի հա մար, մաս I, « Լա քի փրինթ» հրա

տա րակ չու թյուն, Եր ևան, 2007, 136 էջ, ISBN 9789994171194

«Ա նօր գա նա կան քի մի ա», ու սում նա կան ձեռ նարկ բժշ կա կան 

քո լեջ նե րի ու սա նող նե րի հա մար, մաս II, « Լա քի փրինթ» հրա

տա րակ չու թյուն, Եր ևան, 2007, 196 էջ, ISBN 9789994171194

«Ա նա լի տիկ քի մի ա», ու սում նա կան ձեռ նարկ բժշ կա կան քո

լեջ նե րի ու սա նող նե րի հա մար, « Լե գալ պլյուս» հրա տա րակ

չու թյուն, Եր ևան, 2009, 116 էջ, ISBN 9789939815190

 Հոդ ված ներ

«Ա նա չառ « դա տա վա րու թյուն» ի պետս մար դու է կո լո գի ա կան 

դաս տի ա րա կու թյան», « Քույ րա կան գործ» (ՀՀ ԱՆ Եր ևա նի 

պե տա կան հե նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջի պաշ տո նա

թերթ), N 4 (86), ապ րիլ 2008, էջ 56:

«Արժ ևո րե ցին, դր վա տե ցին, բա րե մաղ թե ցին», « Քույ րա կան 

գործ» (ՀՀ ԱՆ Եր ևա նի պե տա կան հե նա կե տային բժշ կա կան 

քո լե ջի պաշ տո նա թերթ), N 9 (101), նոյեմ բեր 2009, էջ 56:

«...Եվ ի պետս մարդ կանց ա ռող ջու թյան», « Քույ րա կան գործ» 

(ՀՀ ԱՆ Եր ևա նի պե տա կան հե նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջի 

պաշ տո նա թերթ), N 7 (99), սեպ տեմ բեր 2009, էջ 56:

«ԵՊՀ բժշ կա կան քո լե ջի ու սա նող լի նե լը ոչ մի այն մեծ պա-

տիվ է, այլև մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն», « Քույ րա կան 

գործ» (ՀՀ ԱՆ Եր ևա նի պե տա կան հե նա կե տային բժշ կա կան 

քո լե ջի պաշ տո նա թերթ), N 7 (139), սեպ տեմ բեր 2013, էջ 5:
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 Ծա նո թագ րու թյուն ներ 

Ար մե նակ Մու րա դյան, «85 տա րի նե րի բար ձուն քում», Եր ևան, 

2005, ISBN 99941-954-6-8, էջ 62-65:

«Ար ժա նի գնա հա տա կան», « Քույ րա կան գործ» (ՀՀ ԱՆ Եր ևա  

նի պե տա կան հե նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջի պաշ տո նա

թերթ), N 8 (60), հոկ տեմ բեր 2005, էջ 2:

« Նա խա բա նը՝ գրա խո սու թյան փո խա րեն», « Քույ րա կան 

գործ» (ՀՀ ԱՆ Եր ևա նի պե տա կան հե նա կե տային բժշ կա կան 

քո լե ջի պաշ տո նա թերթ), N 9 (81), սեպ տեմ բեր 2007, էջ 5:

«Ն վի րյա լը», « Հա նուն ա ռող ջու թյան» (ՀՀ ԱՆ Եր ևա նի պե տա

կան հե նա կե տային բժշ կա կան քո լե ջի պաշ տո նա թերթ), N 1 

(11), հոկ տեմ բեր 2013, էջ 4:

 Հայ կա կան Սո վե տա կան Հան րա գի տա րան, հա տոր 2, էջ 434:

https://www.president.am/hy/decrees/item/191

https://www.president.am/hy/decrees/item/3745/

https://hy.wikipedia.org/wiki/ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

վաս տա կա վոր ման կա վարժ նե րի ցանկ 

https://news.am/arm/news/571936.html

https://www.tert.am/am/news/2020/04/11/khachatryan/3261357

https://www.aysor.am/am/news/2020/04/11/ Ռի մա Խա չատ-

րյան/168362

https://www.president.am/en/decrees/item/191

http://www.education.am/armenian/mijnakarg/bazayin_

bzhshkakan.htm

https://www.president.am/hy/honorary-titles/

http://www.mkuzak.am/

 Краткая биографическая справка 

Рима Мхитаровна Хачатрян (03.04.1938-10.04.2020) – 

Заслуженный педагог Республики Армения, автор учебных 

пособий для медицинских колледжей, организатор среднего 

медицинского образования, профсоюзный деятель. 

Биография

Родилась 3 апреля, 1938 года в Ереване в семье эмигрантов 

из Вана (мать) и Алашкерта (отец). 

Начала работать в 1961 году как техник-нормировщик. 55 лет 

непрерывно - начиная с 1 сентября 1965 года и вплоть до конца 

жизни, работала в Ереванском базовом медицинском колледже 

(до 1991 года «Ереванское базовое медицинское училище № 1»).

Много путешествовала, особенно за последние два десятилетия 

своей жизни. За свою жизнь она посетила 38 государств 

и 52 города. Побывала в США, Японии, Индии, Израиле, 

Великобритании, Скандинавских странах, а также в странах 

Евросоюза и СНГ.

Была замужем, имеет двух детей. 
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Образование

Среднее образование получила в столичной средней школе № 1 

им. Степана Шаумяна. В 1955 году поступила на естествоведческий 

факультет Армянского государственного педагогического 

института имени Х. Абовяна. Окончила его в 1960 году, получив 

квалификацию учителя химии, биологии и основ сельского 

хозяйства. 

В 1965 году окончила Армянский государственный 

сельскохозяйственный институт, в 1969 году – факультет повышения 

квалификации преподавателей среднего профессионального 

образования при Ереванском политехническом институте им. 

Карла Маркса по специальности «Химия».

В 2013 году прошла полный курс переподготовки и повышения 

квалификации, организованный Национальным центром 

профессионального образования и обучения Министерства 

образования и науки РА по теме «Организация и проведение 

обучения с помощью образовательных программ, направленных 

на достижение результата». На основе его рекомендаций под ее 

руководством была разработана и внедрена во всех медицинских 

колледжах Армении новая образовательная программа по 

специальностям «Фармацевтика» и «Химия». 

Педагогическая деятельность

С 1965 года преподавала аналитическую, неорганическую, 

органическую и фармацевтическую химию в Ереванском базовом 

медицинском колледже (ранее Ереванское базовое медицинское 

училище № 1). 

С 2002 по 2013 год возглавляла кафедру фармацевтики колледжа.

В 1984 г. Указом Президиума Верховного Совета Армянской 

ССР за многолетнюю добросовестную работу была награждена 

медалью «Ветеран труда».

За исключительные достижения по результатам Всесоюзного 

социалистического соревнования в 1987 году была награждена 

почетной грамотой Центрального комитета КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и Центрального комитета ВЛКСМ.

Указом Президента РА в мае 2017 г. Рима Хачатрян была удостоена 

почетного звания Заслуженного педагога Республики Армения.

Организация среднего медицинского образования

Принимала деятельное участие в расширении республиканской 

сети медицинских училищ. Были открыты медицинские училища 

(в настоящем, колледжи): в 1970 г. в Кировакане   (первоначально 

как филиал Дилижанского медицинского училища), в 1993 

году в Гаваре (первоначально как филиал Камо Дилижанского 

медицинского училища), в 1996 г. в Раздане (первоначально 

функционировавший как дочернее предприятие Ереванского 

базового медицинского училища № 1).

Автор учебников «Неорганическая химия» (двухтомник) и 

«Аналитическая химия», предусмотренных для студентов 

медицинских колледжей. Указанные учебные пособия, 

составленные в соответствии с государственной программой 

по специализации « Фармацевтическое дело», включены в 

качестве учебников в учебные программы Ереванского базового, 

Гюмрийского, Ванадзорского, Капанского, Разданского, 

Гаварского государственных медицинских колледжей.

За несоизмеримый вклад в области развития среднего 
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медицинского образования, многолетнюю службу и заметные 

трудовые успехи в 2002 году была награждена почетной грамотой 

Министерства здравоохранения РА, а в 2005 году – Золотой 

медалью Министерства образования и науки.

В 2009 г. Указом Президента Республики Армения Рима Хачатрян 

была награждена медалью «Анании Ширакаци» за значительный 

вклад в развитие системы среднего медицинского образования.

Профсоюзная деятельность

В 1969 г. была избрана председателем профсоюза Ереванского 

базового медицинского училища № 1 (около 5 000 членов). В 2001 

г. в установленном законодательством РА порядке, профсоюз 

был преобразован в профсоюзную организацию Ереванского 

базового медицинского колледжа, которую Рима Хачатрян 

возглавляла до конца своей жизни.

В 1981-1989 гг. была заместителем председателя Мясникянского 

районого комитета профсоюза медицинских работников 

(1984-1986 гг. – Председателем). С 1980 года была членом 

Республиканского комитета профсоюза медицинских 

работников Армении, а затем и Совета Республиканского Союза 

Профессиональных Организаций работников здравоохранения.

Решением исполнительного комитета Всеобщей конфедерации 

профсоюзов от 21 июня 2017 года была награждена медалью 

Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Была также награждена почетными грамотами, 

благодарственными письмами Всесоюзного центрального 

совета профессиональных союзов СССР (1987 г.), Конфедерации 

профсоюзов Армении (2008 г.).

Награды

Почетное звание Заслуженного педагога Республики Армения 

(Указ Президента РА от 17.05.2017 г. № ՆՀ-388-Ա)

Медаль «Анании Ширакаци» (Указ Президента РА от 26.05.2009 г. 

ՆՀ-123-Ա)

Медаль Премьер-министра Республики Армения (Решение 

Премьер-министра РА от 27.03.2018 г. № 291-Ա)

Золотая медаль Министерства образования и науки РА (Приказ 

Министра образования и науки РА от 26.09.2005 г. № 503-Ա)

Медаль «Ветеран труда» (Указ Президиума Верховного Совета 

Армянской ССР от 22.03.1984 г. № 1378)

Медаль Всеобщей конфедерации профсоюзов (Решение 

Исполнительного комитета Всеобщей конфедерации профсоюзов 

от 21.06. 2017 г. № 10-14) 

Учебники

«Неорганическая химия», учебное пособие для студентов 

медицинских колледжей, часть I, издательство «Лаки Принт», 

Ереван 2007, 136 стр., ISBN 9789994171194

«Неорганическая химия», учебное пособие для студентов 

медицинских колледжей, часть II, издательство «Лаки Принт», 

Ереван 2007, 196 стр., ISBN 9789994171194

«Аналитическая химия», учебное пособие для студентов 

медицинских колледжей, издательство «Легал плюс», Ереван 

2009, 116 стр., ISBN 9789939815190

Статьи

«Беспристрастный «процесс» ради экологического воспитания 

человека», «Сестринское дело» (Официальный вестник 
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Ереванского государственного базового медицинского колледжа 

при Министерстве здравоохранения РА), № 4 (86), апрель 2008 г., 

стр. 56 

«Оценили, похвалили и пожелали», «Сестринское дело» 

(Официальный вестник Ереванского государственного базового 

медицинского колледжа при Министерстве здравоохранения РА), 

№ 9 (101), ноябрь 2009, стр. 56

«...И ради здоровья людей», «Сестринское дело» (Официальный 

вестник Ереванского государственного базового медицинского 

колледжа при Министерстве здравоохранения РА), № 7 (99), 

сентябрь 2009, стр. 56

«Быть   студентом Медицинского колледжа ЕГУ - это не только 

большая честь, но и большая ответственность», «Сестринское 

дело» (Официальный вестник Ереванского государственного 

базового медицинского колледжа при Министерстве 

здравоохранения РА), № 7 (139), сентябрь 2013, стр. 5

Примечания

https://www.president.am/ru/decrees/item/3745/

https://www.president.am/ru/decrees/item/191

http://www.education.am/russian/mijnakarg/bazayin_bzhshkakan.

htm

https://www.president.am/ru/honorary-titles/

https://www.tert.am/ru/news/2020/04/11/khachatryan/3261357

https://med.news.am/rus/news/26084/uchebniki-ne-teryayushchie-

svoyu-aktualnost.html

https://www.president.am/ru/honorary-titles/23/

https://www.president.am/ru/medals/17/

Curriculum vitae
 

 

 

 

 

Rima Khachatryan (03.04.1938-10.04.2020) - an Honoured 

Pedagogue of the Republic of Armenia, author of textbooks for the 

students of medical colleges, prominent trade union leader, and 

organizer of nurse education.

Biography

Rima Khachatryan was born on April 3, 1938 in Yerevan in the family 

of survivors of the Armenian Genocide. Her mother was from Van, 

a city in modern eastern Turkey’s Van Province, and her father 

was from Alashkert, a town and district of Ağrı Province in modern 

Turkey. Rima’s parents met in an Alexanrapol (present-day city of 

Gyumri in Armenia) orphanage of the American Committee for 

Relief in the Near East.

The maternal grandfather, Father Gevorg, was the priest of the Angh 

village of the Hayots Dzor province of the Vilayet of Van. He escaped 

the Genocide in 1915 and immigrated to the United States, where he 

died in a car crash in 1924. 

Rima Khachatryan started her career as a planning technician in 

1961. For 55 years – from September 1, 1965 till her death – she 
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worked in the Yerevan Basic Medical College, which until 1991 was 

known as Yerevan State Basic Medical College No. 1. 

She was married, and had two children. 

Education

Rima Khachatryan attended the secondary School No. 1 named 

after Stepan Shahumyan in Yerevan. From 1955 to 1960 she studied 

in the Department of Natural Science at Khachatur Abovyan State 

Pedagogical Institute, and graduated with a teacher of biology, 

chemistry and principles of agriculture qualification. 

In 1965, she graduated from the Armenian State Agricultural 

Institute, and in 1969 received Diploma in Chemistry from the 

Department of Professional Development for High School Teachers, 

adjacent to Karl Marx Polytechnic Institute in Yerevan. 

In 2013 she participated in the teachers’ training course organized 

by the Ministry of Education and Science: “Organisation and 

implementation of instructional programmes aimed at learning 

outcomes”. She led the efforts of modernising the curriculum for 

the “Pharmaceutics” discipline, and was largely responsible for 

introduction of the new curriculum in the state medical colleges in 

Armenia.

Pedagogical Activities

Rima Khachatryan started her teaching career in 1965 in the Yerevan 

Basic Medical College, formerly known as Yerevan State Basic 

Medical College No. 1. 

From 2002 to 2013, she was the Head of the Department of 

Pharmaceutics. 

In 1984, for excellence in the long career she was decorated with the 

“Veteran of Labour” medal by the Presidency of the Supreme Soviet 

of the Armenian Soviet Socialist Republic. 

In 1987, as a finalist in the pan-USSR socialist competition, she 

was awarded an honorary certificate for exceptional achievements 

by the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 

Union, the Council of Ministers of the Soviet Union, the All-Union 

Central Council of Trade Unions and the All-Union Leninist Young 

Communist League.

In 2017, the President of the Republic of Armenia has bestowed 

upon Rima Khachatryan a title of the Honoured Pedagogue of the 

Republic of Armenia. 

Contribution to the Nurse Education Development

Rima Khachatryan had a key role in expanding the network of 

medical colleges in Armenia. In 1970, a medical college was opened 

in Kirovakan (currently Vanadzor), first as a campus of the Dilijan 

Medical College. In 1993, the Medical College of Gavar was opened, 

initially known as Kamo Campus of Dilijan Medical College, and 

in 1996 the Hrazdan Medical College began its operations as a 

subsidiary of the Yerevan Basic Medical College No. 1.

Rima Khachatryan authored two textbooks for the students of 

medical colleges, namely the two-volume “Inorganic Chemistry” 

and “Analytical Chemistry”, that are widely used as textbooks in 

the Yerevan Basic Medical College, as well as in Gyumri, Vanadzor, 

Kapan, Hrazdan and Gavar State Medical Colleges. 

For her contributions to the development of nurse education, as 

well as for an extensive and successful career marked with notable 
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achievements, in 2002 Rima Khachatryan was awarded with an 

honorary certificate by the Ministry of Health of the Republic of 

Armenia, and in 2005 she was awarded with a Gold Medal by the 

Ministry of Education and Science.

In 2009, upon the Decree of the President of the Republic of 

Armenia Rima Khachatryan was awarded with “Anania Shirakatsi” 

medal for her significant contributions to the development of the 

Armenian nurse education system. 

Trade union activities

In 1969, Rima Khachatryan was elected the president of the Trade 

Union of the Yerevan Basic Medical College No 1, which had over 

5000 members. In 2001, in line with the amended legislation of the 

Republic of Armenia, the Trade Union was restructured, and Mrs. 

Khachatryan presided over the organization through the last days 

of her life. 

In 1981-1989, Rima Khachatryan was the Vice President of the Trade 

Union of Medical Workers of Myasnikyan district (in 1984-1986 she 

held the position of the President). Since 1980, she was a member of 

the Republican Councils of Trade Unions of Medical Workers, then 

of the Trade Organisations of Healthcare Workers of Armenia.

In 1992-1994, Mrs. Khachatryan introduced the principle of “the 

trade union’s treasury as a cash register for mutual support”, 

according to which the monthly membership fees were distributed 

to students and medical workers whose family members had 

participated in the Nagorno-Karabakh conflict. 

Rima Khachatryan contributed significantly to the elaboration of the 

Law on Medical Assistance and Service to the Population, adopted in 

1996, where for the first time ever the issues regarding the legal 

regulation of nursing profession, and assessment of the workload of 

mid-level health workers and fair pay principles were touched upon. 

On June 21, 2017, Rima Khachatryan was awarded with a Medal of 

the General Confederation of Trade Unions, by the Decree of the 

Confederation’s Executive Committee.

She was a recipient of numerous other awards and certificates of 

appreciation, including the honorary certificates from the All-Union 

Central Council of Trade Unions (1987) and Confederation of the 

Trade Unions of Armenia (2008). 

Awards

Honoured Pedagogue of the Republic of Armenia (Decree of the 

President of the Republic of Armenia No. NH-388-A, dated May 

17, 2017)

“Anania Shirakatsi” Medal (Decree of the President of the Republic 

of Armenia NH-123-A, dated May 26, 2009)

Medal of the Prime Minister of the Republic of Armenia (Resolution 

of the RA Prime Minister N 291-A, dated March 27, 2018) 

Medal of the Ministry of Education and Science (Resolution of the 

Minister of Education and Science of the Republic of Armenia N 

503-A, dated September 29, 2005)

Medal “Veteran of Labour” (Resolution of the Presidency of the 

Supreme Soviet of the Armenian Soviet Socialist Republic N 1378, 

dated March 22, 1984)

Medal of the General Confederation of the Trade Unions (Decree of 

the Executive Committee of the Confederation N 10-14, dates June 

21, 2017) 
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Ռիմա Խաչատրյան  Չպատմված պատմություն Curriculum vitae

Textbooks

Khachatryan, R., Inorganic Chemistry, Textbook for the students of 

medical colleges. Volume I. Lucky Print Publishing. Yerevan 2007, 

136 pages, ISBN 9789994171194

Khachatryan, R., Inorganic Chemistry, Textbook for the students of 

medical colleges. Volume II. Lucky Print Publishing. Yerevan 2007, 

196 pages, ISBN 9789994171194

Khachatryan, R., Analytical Chemistry: Textbook for students of 

medical colleges. Legal Plus Publishing. Yerevan 2009, 116 pages, 

ISBN 9789939815190

Publications

Khachatryan, R. 2008. Impartial ‘trial’ as an approach to ecological 

education. Journal of Nursing (official journal of the Yerevan State 

Basic Medical Vocational College of the Ministry of Health of the 

Republic of Armenia). No.4 (86). pp 5-6

Khachatryan, R. 2009. They appreciated and welcomed. Journal 

of Nursing (official journal of the Yerevan State Basic Medical 

Vocational College of the Ministry of Health of the Republic of 

Armenia). No. 9, (101). pp 5-6

Khachatryan, R. 2009. … And for the good of population health. 

Journal of Nursing (official journal of the Yerevan State Basic 

Medical Vocational College of the Ministry of Health of the Republic 

of Armenia). No. 7, (99). pp 5-6

Khachatryan, R. 2013. Being a student of the medical vocational 

college of the Yerevan State University is not only an honour, but 

a responsibility. Journal of Nursing (official journal of the Yerevan 

State Basic Medical Vocational College of the Ministry of Health of 

the Republic of Armenia). No. 7, (139). pp 5
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Պատկերաշար



Գևորգ պապը

Անթառամ տատը

Հայրը՝ Մխիթար Խաչատրյանը (1903-1970)

Մայրը՝ Սիրանուշ Մարտիրոսյանը (1909-1990)



Մոր՝ Սիրանուշ Մարտիրոսյանի ավարտական վկայականը՝ տրված Ամերկոմի  

«Կազաչի պոստ» որբանոցից (Ալեքսանդրապոլ), 16 հունիսի, 1924

Սիրանուշ Մարտիրոսյանը (վերջին շարքում, ձախից՝ հինգերորդը) «Կրասնի շվեյնիկ» 

կարի ֆաբրիկայի II արտադրամասի կուսթեկնածուական քաղխմբակի անդամների հետ,

Երևան, մայիս, 1935



Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանը 1950-ականներին

Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանը 1960-ականներին

Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանը 1970-ականներին

Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանը 1980-ականներին



Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանը 1990-ականներին

Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանը 2000-ականներին

Դիմանկար. Ռիմա Խաչատրյանն իր ծննդյան 80-ամյակի օրը, 

Երևան, 3 ապրիլի, 2018



«Աշխատանքի վետերան» մեդալի հավաստագիրը՝ տրված 1984ի մարտի 28ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հուշամեդալի հավաստագիրը՝ 

տրված 2005-ի սեպտեմբերի 26-ին



ՀՀ նախագահը «Անանիա Շիրակացի» մեդալ է հանձնում Ռ. Խաչատրյանին,

Երևան, 28 մայիսի, 2009

«Անանիա Շիրակացի» մեդալի հավաստագիրը՝ տրված 2009-ի մայիսի 26-ին

ՀՀ պետական պարգևներով պարգևատրված գործիչները Բաղրամյան 26-ում,

Երևան, 28 մայիսի, 2009



ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչման շնորհագիրը՝  

տրված 2017-ի մայիսի 17-ին

ՀՀ նախագահը ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի կրծքանշան է հանձնում 

Ռ. Խաչատրյանին, Երևան, 28 մայիսի, 2017

ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի կրծքանշանի վկայականը՝  

տրված 2017-ի մայիսի 17-ին



ՀՀ վարչապետի հուշամեդալի հավաստագիրը՝ տրված 2018-ի մարտի 27-ին Երևանի N 1 բազային բժշկական ուսումնարանի կոլեկտիվի ուղերձը 

Ռ. Խաչատրյանի ծննդյան 50-ամյակի կապակցությամբ, Երևան, 3 ապրիլի, 1988



Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջի կոլեկտիվի ուղերձը  

Ռ. Խաչատրյանի ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ, Երևան, 3 ապրիլի, 2013

Ստեփան Շաhումյանի անվան դպրոցի շենքը Երևանում (Մաշտոցի պողոտա 33)

Ստալինյան պողոտայի 42 շենքը (այժմ՝ Մաշտոցի պողոտա 42)



Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի շենքը Մանկավարժական ինստիտուտի դասախոսները 

բնագիտական ֆակուլտետի 19591960 թթ. շրջանավարտների ալբոմից



Բնության գրկում (ձախից չորրորդը (երեխան գրկին) ախպար Ստյոպն է)

Բնության գրկում առաջին շարքում ձախից չորրորդը խնամի Գարուշն է

(նույն շարքում աջից երկրորդը Ռիմիկն է)

Հարազատներով 

Ձախից երկրորդը Սաթենիկ մորաքրոջ որդին է՝ Գևորգը, չորրորդը եղբայրն է՝ 

Հրաչիկը, աջից երրորդը Սաթենիկ մորաքույրն է, չորրորդը մայրն է՝ Սիրանուշը

(աջից երկրորդը Ռիմիկն է)



Ռիմիկը Ստալինյան պողոտայի 42 շենքի կոմունալ բնակարանի պատշգամբում Սևանի ափին



ՀԽՍՀ Գերագույն սովետի պատգամավոր Քնարիկ Մովսիսյանը (1929-2018) Գորտերի հերձումը կենդանաբանության գործնական պարապմունքի ժամանակ

Մանկավարժական ինստիտուտի կենդանաբանության կաբինետում, 1957

Ռիմիկն առաջին շարքում ձախից երկրորդն է



Ուսանողներն արտագնա պրակտիկայի ժամանակ Չարբախի ղռերում, 1958 Վերջին «մայովկան» ավարտական քննություններից առաջ, Երևան, 1 մայիսի, 1960

Ուսանողներն արտագնա պրակտիկայի ժամանակ 

Երևանի կենդանաբանական այգում, 1958

Ուսանողներն արտագնա պրակտիկայի ժամանակ, Եսենտուկի, 1959



Համակուրսեցիները 58 տարի անց, Երևան, 2018 Ընկերուհիները Երևանի 26 կոմիսարների այգում, 1959

Ընկերուհիները Երևանի Կարապի լճի ափին, 1965

Ընկերուհիները, Երևան, 1955



Ընկերուհիների զավակները մեծանում են, Երևան, 1970-ականներ Առաջին անգամ ղեկին (խնամի Գարուշի «Մոսկվիչը»), Փարաքար, 1963



Ձախից չորրորդը Ռիմիկն է

Գյուղմինիստրության երիտասարդ գվարդիան

Գյուղմինիստրության աշխատակիցներն Օձունում 

(աջից երկրորդն Օձունցի Սիրուշն է)

Առաջին շարքում աջից առաջինը տիկին Քնարան է, 

երկրորդ շարքում աջից առաջինը՝ Ռիմիկը

Սամանդ Ալի Սիաբանդովն ընտանիքի հետ

(ձախից առաջինը Սիման է, աջից առաջինը՝ Մարիա Ֆյոդորովնան)



Արհկոմի նախագահի աշխատասեղանի առջև

Բաց դաս Բժշկական ուսումնարանում

(ձախից առաջինը Ռ. Խաչատրյանն է)

Արհկոմի հաշվետվությունը



Բժշկական քոլեջում աշխատանքային օրը սկսվում է Արհմիության պատվիրակության անդամները միջերկրածովյան 

ճամփորդության կանգառներից մեկում, 1980

Արհմիության պատվիրակության անդամները  պատրաստվում են 

միջերկրածովյան  ճամփորդության, 1980



Աջից երկրորդը Ռ. Խաչատրյանն է

«Ուսանողական գարուն» փառատոնի բացումը Երևանի բժշկական ուսումնարանում

Աջից առաջինը Լաուրա Մուշեղովնան է

Բուժաշխատողների արհմիության Մյասնիկյանի շրջանային կոմիտեի պլենումում

Զեկուցողը Մկրտիչ Մաթևոսյանն է Աջից առաջինը Լենա Աղաբաբյանն է



Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջի կոլեկտիվի  անդամները

Ռ. Խաչատրյանի 70-ամյա հոբելյանի տոնակատարության ժամանակ,

Երևան, 3 ապրիլի, 2008

Լոնդոն, Վիկտորիայի զբոսայգում, Բուքինգհեմյան պալատի դիմաց, ապրիլ, 2004

Լոնդոն, Վեսթմինսթեր, ապրիլ, 2004



Սուրբ Պետրոսի հրապարակում (Piazza San Pietro), Սուրբ Պետրոս տաճարի դիմաց, 

«Հաշտության փողոցի» սկզբնամասում

Վատիկան, մայիս, 2006

Հռոմի համայնապատկերը Սուրբ Պետրոսի տաճարի գմբեթից, Վատիկան, 

մայիս, 2006

Սուրբ Պետրոսի տաճարի գմբեթի ստորոտին, Վատիկան, մայիս, 2006



Բեռլինի համայնապատկերը Ռայխստագի գմբեթից, մայիս, 2008 Մադրիդ, մայիս, 2008

«Պրադո» թանգարանի մուտքի մոտ, Մադրիդ, մայիս, 2008



Ռեստորան Վլտավայի ափին, ուր նրան վճարեցին իր իսկ կերածի համար, 

Պրահա, 10 մայիսի, 2008

Պրահա, մայիս, 2008

Արքունի պալատի մերձակա հրապարակում, Մադրիդ, մայիս, 2008

Կոմիտասի հուշարձանի մոտ Փարիզ, մայիս, 2008



«Թաջ Մահալ» համալիրում, Հնդկաստան, Ագրա, մայիս, 2009 Սուրբ Հարության տաճարում, Երուսաղեմ, սեպտեմբեր, 2011

Հնդկաստանի կառավարության նստավայրի դիմաց, Նյու Դելի, մայիս, 2009 Գեթսեմանի այգում, Ձիթենյաց լեռան ստորոտին, Երուսաղեմ, սեպտեմբեր, 2011



Հորդանան գետի ափին, Քրիստոսի մկրտության վայրերում, 

Իսրայել, սեպտեմբեր, 2011

Ավանդական ճապոնական ընտանեկան ռեստորանում, Տոկիո, օգոստոս, 2013

Կիոտո, Ճապոնիա, օգոստոս, 2013



Pearl Seaways զբոսանավի վրա, Հյուսիսային ծովում, 

Կոպենհագենից Օսլո ուղևորվելիս, հուլիս, 2016

Խաղաղության Նոբելյան կենտրոնի դիմաց, Օսլո, հուլիս, 2016

Ալպերում, Վադուց, Լիխտենշտեյն, մայիս, 2019



Բըրբանքի Սբ Լեոն տաճարում, ԱՄՆ, Կալիֆոռնիա, հուլիս, 2019 Երևանի Կ. Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտին կից միջնակարգ 

մասնագիտական կրթության դասատուների որակի բարձրացման ֆակուլտետի 

ավարտական վկայականը՝  տրված 1969-ի մայիսի 5-ին

Հոլիվուդի փառքի ծառուղում, ԱՄՆ, Լոս-Անջելես, հուլիս, 2019 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

դիպլոմը՝

տրված 1960-ի հունիսի 28-ին



Մեծարման երեկոյի հյուրերը կարմիր ուղեգորգի վրա  

Օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոն, Երևան, 2018

Միացյալ Նահանգներում ափ իջած ներգաղթյալների հուշակոթողը,

Battery Park , Նյու Յորք, Մանհեթըն

«Բարի գալուստ», Գիտելիքի օրը Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջում, 

Երևան, 1 սեպտեմբերի, 2011

Մտերիմ ընկերուհու՝ Մանիկ Գրիգորյանի հետ



Գրեզելդա Փափազյանը, Լենա Աղաբաբյանը և Ռիմա Խաչատրյանը, Երևան, 2017

Զարմուհու՝ Գոհար Խաչատրյանի հետ

Հույս, Հավատ և Սեր



Սպասիր ինձ...Զբոսայգում



Հրատարակիչ՝ «Նյու Մեգ» ՍՊԸ
                                            
Գրանցել է ՀՀ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
Կենտրոնի տարածքային բաժինը 28.02.2011 թ. 
Գրանցման վկայականը՝ 03Ա090961 
Գրանցման համարը՝ 286.110.07868
Տպագրության է տրվել 11.03.2020 թ.

Տպաքանակը՝ 1000 օրինակ
Տառատեսակները՝ GHEA Narek, հեղինակ՝ Էդիկ Ղաբուզյան 
Թղթի տեսակը՝ Munken Highway

Տպագրված է «Անտենոր» տպագրատանը
1-ին փողոց (3-րդ արտադրական բազայի տարածք) 
Նոր Գյուղ համայնք, Աբովյանի շրջան, 
Կոտայքի մարզ 2239, ՀՀ

 

Ռիմա Խաչատրյան

Չպատմված պատմություն

 
Հրատարակչական ծրագրի ղեկավար՝ 
Արտակ Ալեքսանյան

Գլխավոր խմբագիր՝ 
Գնել Նալբանդյան

Մարքեթինգի և վաճառքի պատասխանատու՝ 
Գոհար Ալեքսանյան

Արտ տնօրեն՝ 
Էդիկ Պողոսյան

Սրբագրիչ՝ 
Նարինե Հովակիմյան
 

Հրատարակիչ՝ «Նյու Մեգ» ՍՊԸ 
Արշակունյաց 4, Մամուլի շենք, 1-ին հարկ, Երևան, ՀՀ 0023
Հեռ.՝ +37491 511 994,  էլփոստ՝ info@newmag.am


