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Միջնադարյան նշանավոր գործիչներից է, հայտնի առա-
կա  բան և քարոզիչ։ Իր խրատներով ու  քարոզներով պայ-
քա րու մ էր դրամասիրու թյան, ոխակալու թյան, ամ բար տա-
վա նու  թյան, մարդկային այլ արատների դեմ, քարոզու մ 
սեր և համե րաշխու թյու ն։ Այգեկցու  գրած և ժողովրդական 
բա նա հյու սու թյու նից և այլ գրավոր աղբյու րներից քաղ ված 
առակներով ու  զրու յցներով կազմվել են մի  շարք ժո ղո վա-
ծու  ներ։ Նա դատապարտու մ էր իշխանավորին ու  հոգևո-
րա կաններին, նրանցից պահանջու մ՝ հոգ տանել ան պաշտ-
պաններին ու  խեղճերին։

² ռյուծն ու ³ղ վե սը 

²  ռյու ծն կո րյու ն ծնեց, և հա վաք վե ցին բո լոր կեն դա նի նե-
րը̀  նրան շնոր հա վո րե լու  ու  հան դի սու  թյա նը մաս նակ ցե լու ։ 
Աղ վե սը գա լիս է և հան դի սու  թյան ժա մա նակ̀  հա վաք ված նե-
րի ներ կա յու  թյամբ բարձ րա ձայն հան դի մա նու մ և ա նար գու մ 
է ա ռյու  ծին̀  ա սե լով. 

- Ա՞յդ է քո զո րու  թյու  նը, որ ծնու մ ես մի  այն մե կ կո րյու ն և ոչ 
թե բազ մա թիվ։ 

Ա ռյու  ծը հան գիստ պա տաս խա նու մ է. 
- Այո՛, մե կն եմ ծնու մ, բայց ա ռյու ծ, այլ ոչ թե քեզ նման աղ-

վես։
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Հ³ լ³լ մ³րդ

Մի ե րի տա սարդ ու  խ տել էր հա րամ բան ա մե ն ևին չու  տել և 
մի  օր նա գնաց գե տի եզ րը և տե սավ, որ ջու  րը մի  խն ձոր է բե-
րու մ: Ե րի տա սարդ ա ռավ խն ձո րը կե րավ ա նո թի, ա պա մի տն 
ըն կավ իր ու  խ տը և խղճմ տան քով գնաց գետն ի վեր, գտավ 
մի  այ գի և ի մա ցավ, որ խն ձորն այդ այ գու ց էր: Ե րի տա սարդն 
ա սաց այ գե տի րո ջը. «Ո ղոր մի ր ի նձ և առ խն ձո րի գի նը կամ 
հա լալ ա րա, ո րով հետև ես հա րամ բան ա մե ն ևին չեմ կե րել»: 
Եվ բու  րաս տա նի տերն ա սաց. « Կե սը, որ ի մս է, հա լալ քեզ և 
կե սը՝ իմ եղ բորն է, նրան տեր չեմ: Եվ իմ եղ բայ րը հե ռու  է այս-
տե ղից վեց օր վա ճա նա պարհ»: Եվ ե րի տա սար դը ճա նա պարհ 
ըն կավ և գտավ այն մար դու ն, ա սաց. « Կամ առ քո խն ձո րի գի-
նը և կամ հա լալ ա րա ի նձ»:

Եվ մարդն ա սաց. «Ոչ գի նը կառ նեմ, և ոչ հա լալ կա նեմ: Թե 
կու  զես, որ հա լալ ա նեմ, ես մի  աղ ջիկ ու  նեմ՝ որ ոչ ա կանջ ու -
նի և ոչ էլ լե զու  և ոչ ձեռք և ոչ ո տք, նրան կին առ, որ հա լալ 
ա նեմ»: Ե րի տա սարդն ան ճա րա ցած ա ռավ այդ ա ղջ կան, և 
ե րբ ա ռա գաստ մտան, տե սավ, որ աղ ջի կը ա մե ն ևին ա ռողջ 
էր: Եվ ե րի տա սարդն ա նե րոջն ա սաց. «Ին չու ՞ է իր ծաղ րու մ քո 
ա ղջ կան»: Եվ նա ա սաց. «Ես ճշ մա րիտ է ի, ո րով հետև ծն ված 
օ րից իմ աղ ջի կը ա րե գա կի լու յ սը եր դից է տե սել և օ տար մար-
դու  ձայն չի լսել և օ տա րի հետ չի խո սել և ձեռ քով մե ղք չի 
շո շա փել և ոտ քը դռ նից դու րս չի դրել: Եվ ես քեզ նման հա լալ 
մարդ է ի ու  զու մ, և ա հա դու  ե կար»:

² ռյու ծը և մ³ր դը

Մի զո րա վոր ա ռյու ծ նս տել էր ճա նա պար հին, և տե սակ-
տե սակ գա զան ներ այդ ճա նա պար հով գա լիս է ին դո ղա լով և 
ան ցնու մ: Ա ռյու  ծը հարց րեց նրանց. «Ին չո՞ւ եք փախ չու մ և ո ՞ւմ 
ա հից եք զար հու  րած փախ չու մ»: Եվ նրանք ա սա ցին. « Փա խիր 
և դու , ո րով հետև ա հա գա լիս է մար դը»: Եվ ա ռյու ծն ա սաց. 
«Ո՞վ է մար դը, և ի ՞նչ է նա, և ի ՞նչ է նրա ու  ժը և նրա կեր պա-

րան քը, որ փախ չու մ եք նրա նից»: Եվ նրանք ա սա ցին. «Կ գա, 
կտես նի քեզ, և քեզ վայ կլի նի»: Եվ ա հա յու ր հան դից ե կավ մի  
հո ղա գործ մարդ: Եվ ա ռյու ծն ա սաց. « Մի՞ թե դու  ես այն մար-
դը, որ փախց նու մ է գա զան նե րին»: Եվ նա ա սաց. «Այո, ես եմ»: 
Ա ռյու ծն ա սաց. «Ա րի կռ վենք»: Մար դը ա սաց. «Այո, բայց քո 
զեն քե րը քեզ հետ են, ի սկ ի մը տանն են: Եկ, նախ քեզ կա պեմ, 
որ պես զի չփախ չես, մի նչև ես գնամ առ նեմ իմ զեն քը, և ա պա 
կռ վենք»: Ա ռյու ծն ա սաց. «Երդ վիր, որ կգաս, և ես կլ սեմ քեզ»: 
Մար դը ե րդ վեց, և ա ռյու ծն ա սաց. « Հի մա կա պիր ի նձ և գնա 
շու տ դար ձիր»: Մար դը հա նեց պա րա նը և ա ռյու  ծին պինդ կա-
պով կա պեց կաղ նու  ծա ռին և ծա ռից կտ րեց մի  բիր և սկ սեց 
զար կել ա ռյու  ծին: Եվ ա ռյու  ծը գո չեց. «Ե թե դու  մարդ ես, ա վե-
լի խիստ և ան խնա զար կիր իմ կո ղե րին, ո րով հետև այս խել-
քին այս պես է վայել»:

Ե կե ղե ցի և ջր³ ղ³ց 

Ե կե ղե ցին պար ծե ցավ յու ր սր բու  թյամբ և ա սաց, թե «Ես 
եմ տա ճարն ա ստ ծու  և դե պի ի նձ են գա լիս քա հա նա նե րը և 
ժո ղո վու ր դը ա ղոթք մա տու  ցա նե լու  ա ստ ծու ն և պա տա րագ, և 
հաշտ վու մ է ա ստ ված աշ խար հի հետ և մե ղ քե րին թո ղու  թյու ն 
է լի նու մ»: 

Այն ժա մա նակ ջրա ղացն ա սաց ե կե ղե ցու ն, թե. «Ինչ որ դու  
ա սու մ ես ար դար է և ճշ մա րիտ, բայց դու  իմ ե րախ տի քը մի  
մո ռա նա, որ գի շեր ցե րեկ աշ խա տու մ ե մ։

Ե ղեգն և ծ³ ռե րը

Մի թա գա վոր զբո սան քի ե լավ շր ջե լու  լեռ նե րու մ և հո վիտ-
նե րու մ: Եվ տե սավ, որ մե  ծա մե ծ ծա ռեր կային կոտր ված և փշր-
ված և մի  այն մի  ե ղեգ կար՝ կան գու ն ա նա րատ: Եվ թա գա վորն 
ա սաց. «Ով ե ղեգ, ա սա ի նձ, թե ի նչ պես հաս տա տու ն ես մն ա ցել, 
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ե րբ մե  ծա մե ծ ծա ռե րը փշր վել են»: Եվ ե ղեգն ա սաց. «Ով թա գա-
վոր, ե րբ սաս տիկ հողմ բարձ րա ցավ, ծա ռե րը հպար տու  թյամբ 
հա կա ռակ կանգ նե ցին հող մի  դեմ, և հող մը նրանց փշ րեց. ի սկ 
ես խոն հար վե ցի հող մի  կամ քով և ա հա կան գու ն եմ»:

Եզն ու ձին 

Եզն ու  ձին խո սու մ է ին մի  մյանց հետ։ Ձին ա սու մ է. «Ով ես 
դու  և ին չի՛ ես պետք։ 

Ա՛յ, ի նձ թա գա վոր նե րը, իշ խան ներն ու  մե  ծա մե ծ նե րը զար-
դա րու մ են ոս կով ու  ար ծա թով և հեծ նու մ»։ Ե զն ա սու մ է. «Իսկ 
ես ամ բողջ ե րկ րի բա րե կե ցու  թյու նն ե մ։ Աշ խա տու մ եմ, տանջ-
վու մ ու  հոգ նու մ, ի սկ հե տո դու , քո թա գա վո րը և բո լորդ ու -
տու մ եք իմ վաս տա կը։ Ե թե ես չաշ խա տեմ, դու  և քո թա գա-
վորն ան մի  ջա պես կմե ռ նեք։ Ե րախ տա մոռ մի  լի նիր»։ 

Ա ռակս զայն կցու  ցա նե, որ կան մար դիկ, ո րոնք աշ խա-
տու մ են ե զի պես, և կան մար դիկ, ո րոնք զբոս նու մ են մի  այն 
ու  ան պտ ղու  թյան մատ նու մ եր կի րը։ Ի սկ ե թե աշ խա տա վո րը 
չաշ խա տի, կմե ռ նի նաև զբոս նող ան բա նը։ 

Եր կու նկ³ րիչ

Մի ո մն  թա գա վոր շի նեց գե ղե ցիկ դար պաս և կա մե  ցավ 
զար դա րել այն պի սի ներ կե րով, ո րոնց նման ոչ մի  տեղ չէր 
ե ղել: Եվ ը նտ րեց եր կու  նկա րիչ նե րի և մե  կին տվեց մի  պա-
տը, մյու  սին՝ մյու ս պա տը և նրանց մի ջև վա րա գու յր քա շեց: 
Եվ ե րբ նկա րիչ ներն ա վար տե ցին ի րենց գոր ծը, թա գա վո րը 
ե կավ, որ տես նի նրանց գոր ծը և տե սավ, որ մե  կը նկա րել է գե-
ղե ցիկ պատ կեր և շատ հա վա նեց: Ի սկ մյու  սը բնավ ո չինչ չէր 
նկա րել. նա պա տը շատ գե ղե ցիկ սար քել էր և կո կել հայե լու ց 
ա վե լի լավ: Ե րբ թա գա վո րը տե սավ, որ չէր նկա րել, այլ մի  այն 
կո կել էր, զար մա ցավ և ա սավ. « Դու  ի նչ ՞ես ա րել»: Նա ա սաց. 
«Ես ցու յց կտամ իմ գոր ծը»: Եվ ա պա վեր քա շեց մի  ջի վա րա-
գու յ րը և ե րբ լու յ սը ծա գեց և լու  սա վո րեց կո կած պա տը, այն 

ժա մա նակ մթ նեց նկա րա զարդ պա տը, ո րով հետև հայե լու  մե ջ 
եր ևու մ է ին այն բո լոր պատ կեր նե րը, որ նկար ված է ին մյու ս 
պա տի վրա: Եվ թա գա վորն ա սաց. «Այս մյու  սից գե ղե ցիկ է»:

Գ³յլն ու է շը

Գայ լը մի  գեր էշ է գտ նու մ ու  կա մե  նու մ է ու  տել։ Է շն ա սու մ է. 
- Քա նի որ Ա ստ ված ի նձ տվել է քո ձեռ քը, ով գայլ, կեր։ Սա-

կայն նախ̀  ա մո քիր սր տիս խո ցը̀  դու րս քա շիր սմ բա կիս մե ջ 
խր ված մե  խը, որ տան ջու մ է ի նձ։

- Գայլն ան ցնու մ է է շի ետ ևը, որ քա շի մե  խը։ Եվ է շն ամ-
բողջ ու  ժով քա ցա հա րու մ է գայ լին̀  ջար դե լով նրա ե րա խը։

Գայ լը դառ նո րեն ար տաս վու մ է ու  ա սու մ.
- Ար ժա նի եմ այս փոր ձան քին, ես էն գլ խից մսա գործ եմ 

ե ղել, ի ՞նչ գործս էր հե քի մու  թյու  նը։

Ուղ տը, գ³յ լը և ³ղ վե սը 

Ուղ տը, գայ լը ու  աղ վե սը մի  ա սին ճա նա պարհ է ին գնու մ և 
ճա նա պար հին հա ցի մի  փոքր կտոր գտ նե լով` ա սու մ են. 

- Ի՞նչ ա նենք, չէ՞ որ այս փոքր կտոր հա ցը մե զ բո լո րիս չի 
կշ տաց նի ։

Աղ վեսն ա սու մ է. 
- Սա մի  հո գու  ու  տե լիք է, մե  զա նից ով ա վե լի տա րի քով է, 

նա էլ թող ու  տի։
Ե րեքն էլ հա մա ձայ նու մ են նրա հետ։ Գայլն ա սու մ է. 
- Ես այն գայլն եմ, ո րին ջր հե ղե ղի ժա մա նակ Նոյ նա հա-

պետն ա ռավ իր տա պա նը։ Աղ վեսն ա սու մ է. 
- Դու  իմ թոռ նե րի հետ ըն կեր ես, քա նի որ ես այն աղ վեսն 

եմ, ո րին Ա ստ ված ի նքն ա րա րեց և ներ կա յաց րեց Ա դա մի ն, 
ի սկ նա էլ ի նձ աղ վես ան վա նեց։

Ի սկ ու  ղ տը եր կա րու մ է վի զը, վերց նու մ հա ցը, գլու  խը վեր 
բարձ րաց նու մ ու  ծա մե  լով` ա սու մ. 

- Դու ք ման կա հա սակ թզու կ ներ եք, բայց այն պե՜ս եք խո-
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սու մ… Նայեք իմ ոտ քե րին, մի ՞ թե տա րի քով ձեզ նից փոք րը կա-
րող է այդ պի սի ոտ քեր ու  նե նալ։

Գայլն ու  աղ վե սը պտտ վու մ են նրա շու ր ջը, բայց ո չինչ 
ա նել չեն կա րո ղա նու մ և ստիպ ված են լի նու մ թող նել ու  հե-
ռա նալ։

² ռյու ծը, գ³յլն ու ³ղ վե սը 

²  ռյու  ծը, գայլն ու  աղ վե սը եղ բայ րա նու մ են, որ սի դու րս 
գա լիս ու  որ սու մ են մի  խոյ, մի  ոչ խար ու  մի  գառ։ Ա ռյու  ծը, գայ-
լին փոր ձե լու  հա մար, ա սու մ է. «Որ սը բա ժա նի՛ր մե ր մե ջ»։ Եվ 
գայլն ա սու մ է նրան. «Ո՜վ թա գա վոր, ի նքն Ա ստ ված է դրանք 
բա ժա նել. խոյը̀  քեզ, ոչ խարն ի նձ և գա ռը̀  աղ վե սին»։ 

Ա ռյու  ծը զայ րա նու մ է, զար կու մ է աղ վե սին. 
- Այս կեն դա նի նե րը բա ժա նիր մե ր մե ջ։
Աղ վեսն ա սու մ է. 
- Ով թա գա վոր, ի նքն Ա ստ ված է դրանք բա ժա նել, խոյը̀  

քեզ ճա շին, ոչ խա րը̀  քեզ նա խա ճա շին, գա ռը̀  ը նթ րի քին։
Ա ռյու  ծը հարց նու մ է նրան. 
- Օ՜, ո ղոր մե  լի՛ խո րա մանկ, ո ՞վ քեզ սո վո րեց րեց այդ պես 

ճիշտ բա ժա նել։ 
Աղ վե սը պա տաս խա նու մ է. 
- Գայ լի դու րս ըն կած աչ քե րը։

  � �� ��	 4��  
(XII $.)

Մ. Գոշը մի ջնադարյան հայ մշակու յթի ականավոր ներկա -
յա ցու ցիչներից է՝ գիտնական, օրենսդիր, մանկավարժ, առա-
կագիր, հասարակական գործիչ։ Գոշի ժամանակներու մ իր պե-
տա կանու թյու նը կորցրած հայ ժողովրդի համար ստեղծ  վել էին 
այն վերականգնելու  որոշ նախադրյալներ։ Եվ մե ծ հայրենասերը 
ձեռնարկու մ է Դատաստանագրքի ստեղ ծու  մը, որը հայ ժո ղո-
վրդի ազգային-ազատագրական ոգին բարձրացնելու  և ար դա-
րու  թյու ն ու  խաղաղու թյու ն ապա հովելու  համար էր։

Իր Դատաստանագրքով Մ. Գոշը հանդես է գալիս որպես 
մե ծ մարդասեր, որը դարեր շարու նակ իբրև օրենսգիրք է գոր-
ծած վել։

Գեղարվեստական գրականու թյան մե ծարժեք գործերից են 
նրա առակները, որոնք ու նեն դաստիարակչական, խրա տա-
կան նշանակու թյու ն։ 

Վ³զը և մորենին

Գար նա նը, ե րբ վա զը որ թա կո տոր էր ե ղել և ար տաս վու մ 
էր, ե կան բո լոր տու ն կե րը նրան մխ ի թա րե լու , նրանց հետ 
ե կավ նաև մո րե նին։

- Մի՛ լար,- ա սու մ են,- դար ձյալ զա վակ ներ կծ նես։ 
Եվ նա պա տաս խա նու մ է.
- Կծ նեմ, և դար ձյալ կկո տո րեն, և դա ի ՞նչ մխ ի թա րու  թյու ն 

է։ Մխի թա րանքն այն է, որ իմ կեն դա նի մն ա ցած որ դի նե րը 
պտու ղ կտան և մարդ կանց ու  րա խու  թյան պատ ճառ կդառ-
նան։ 

Եվ սրա նով էր վա զը մխ ի թա րու մ ի րեն։ 
Իսկ մո րե նին ա սու մ է.
- Ե կա քեզ մխ ի թա րե լու , որ ին ձա նով սր բես աչ քերդ։
- Շնոր հա կալ եմ այ գե գոր ծից, որ պո կու մ է քեզ իմ ար մա-

տից,- պա տաս խա նու մ է վա զը։ 
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Ա ռակս հայտ նու մ է, որ պետք է մի  ա ժա մա նակ մխ ի թար վել 
կեն դա նի մն ա ցած նե րով, որ մահ կա նա ցու  է մարդ կային ցե ղը, 
և իս կա կան մխ ի թա րու  թյու նն այն է, որ կեն դա նի մն ա ցած ժա-
ռանգ նե րը լի նեն տի րո ջը հա ճե լի։ Բայց ան մի տ նե րի խոս քը, 
ի նչ պես մո րե նու  նը, ա վե լի զայ րաց նող է, քան̀  մխ ի թա րու -
թյու ն սգա վո րին, որ շնոր հա կալ կլի նի, ե թե բո լո րո վին չտես-
նի ան մի տ մխ ի թա րի չին։

Բ³մ բ³ կե նին և սո սին

Սո սի ծա ռի մոտ ե րկ րա գործ նե րը ջրու մ Է ին բամ բա կի 
ար տը: Նրանք պատ վի րու մ Է ին մի  մյանց զգու  շա նալ բամ բա-
կե նու  ծա ռե րը կոխ տա լու ց: Սո սին բար կա ցավ, որ ծառ են կո-
չու մ բամ բա կե նու ն և ա սաց. 

- Ի նչ պե՞ս կա րող Է դա ծառ կոչ վել և հա մա նու ն լի նել ի նձ, 
որ հաստ եմ այս քան ռւ բարձր և շատ տեղ եմ բռ նու մ: Եվ բամ-
բա կե նին ան վախ՝ ար ձակ ու  հա մար ձակ պա տաս խա նեց.

- Դու  բարձր ես, ար դարև, ու  հաստ, սա կայն ա նօ գու տ, ո ՛չ 
շի նու  թյան հա մար ես պի տա նի և ո ՛չ պտ ղա բե րու  թյամբ՝ գո վե-
լի, այ րե լու  հա մար Էլ ան պետք ես: Այլ մի  այն թանձր ստ վեր 
ու  նես, ո րի հա մար ա վե լի շատ պար սա վու մ են քեզ, քան թե գո-
վու մ: Ի սկ ես թեև փոքր եմ ու  տկար, բայց բազ մա շահ եմ և՛ օգ-
տա կար բո լոր մարդ կանց հա մար և՛ պահ պա նե լու , և՛ քա ղե լու , 
և գոր ծե լու  ժա մա նակ, և վեր ջու մ Էլ դառ նու մ եմ հա գու ստ, ի նչ-
պես ոչ խար նե րի բու ր դը, կտա վա տի վու  շը և՛ շե րա մի  մե  տաք-
սը: Մինչ դեռ դու  դրան ցից ոչ մե  կը չու  նես, բա ցի մի  այն խո զա-
կից: Եվ այս հան դի մա նու  թյու  նից հե տո սո սին լռեց։

Ս նո տի և պար ծեն կոտ մարդ կանց է լռեց նու մ ա ռակս, 
նրանց, որ ու  նեն տեսք ու  հա սակ և ապ րու մ են ա նօ գու տ կյան-
քով, նաև մյու ս նե րին, որ ար հա մար հու մ են տկար նե րին ու  հա-
սա կով կար ճե րին, ո րոնք, սա կայն, շատ բա նե րու մ պի տա նի 
են ու  օգ տա կար։


Մի ան գամ ա ստ ղե րը հա վաք վե ցին ի մի , և նրան ցից ա մե -

նա ծե րերն ա սա ցին.
Մենք բա զու մ ե նք ու  շատ: Ու րեմն  ին չու  չենք կա րո ղա նու մ 

լու  սա վո րել ցե րեկն ու  գի շե րը ա րե գա կի ու  լու ս նի նման:
- Ո րով հետև մի  ա բա նու  թյամբ չենք վար վու մ, - պա տաս խա-

նեց մե  կը: 
Եվ ո րո շե ցին նախ հա լա ծել ու  փախց նել ա րե գա կին. բայց 

ե րբ լու  սի նը ծա գեց, հաղթ վե լով նրա նից՝ ա ստ ղերն ա սա ցին.
- Ե թե մե նք լու ս նի լու յ սից այս պես ա ղո տա ցանք, ա պա ի ՞նչ 

կլի նենք, ե րբ ար ևը ծա գի:
Զղ ջա ցին ա ստ ղե րը և խոս տո վա նե ցին ի րենց պար տու  թյու -

նը:

Ծ³ ռերն ու ի մ³ս տու նը 

Ի մաս տու  նը հարց մու նք ա րավ ծա ռե րին. 
- Ի նչն է պատ ճա ռը, որ դու ք որ քան շատ եք վեր բարձ րա նու մ, 
այն քան խորն եք ար մատ ձգու մ։

Ծա ռե րը պա տաս խա նե ցին.
- Այդ ի նչ պե՞ս է, որ չգի տես, ի մաս տո՜ւն, չ՞է որ մե նք, ա ռատ 

ճյու  ղա կա լե լով, չենք կա րող դի մա կայել սաս տիկ քա մու ն, ե թե 
մե ր ար մատ նե րը խո րու  թյամբ չտա րա ծենք հո ղու մ։ Տես նու մ 
ես մե ր եղ բայր նե րին̀  հա ճա րե նու ն ու  սո սի ին, ո րոնք թեև սա-
ղար թա խիտ չեն, բայց խոր ար մատ ներ չու  նե նա լու  պատ ճա-
ռով չեն կա րո ղա նու մ դի մադ րել քա մու ն։

Ով կա մե  նու մ է թա փան ցել մարմն  ին ու  հո գու ն վե րա բե րող 
հար ցե րի է ու  թյան մե ջ, հարկ է, որ սկ սի ա մու ր հիմ քե րից, որ-
պես զի չընկ նի փոր ձու  թյու ն նե րի ա ռաջ և օգ տա կար գործ կա-
տա րի։
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Ճնճ ղուկ ներն ու ³ ր³ գի լը

Ճնճ ղու կ նե րը ե րա մով գնա ցին ա րա գի լի մոտ և ա ղա չե լով 
ա սա ցին նրան. 

- Թու յլ տու ր մե զ ձա գեր հա նե լու  քո բու յ նի մե ջ և պաշտ պա-
նիր մե ր ձա գերն օ ձե րից: 

- Ի նձ ի ՞նչ կա նեք,- ա սաց ա րա գի լը,- որ կա տա րեմ ձեր կամ-
քը: 

- Կա ղո թենք,- պա տաս խա նե ցին ճնճ ղու կ նե րը,- որ ձեր ձա գե-
րը մի շտ ա ռողջ մն ան և զերծ՝ վն ա սա կար օ դից ու  ե ղա նա կից: 

Եվ ա րա գի լը տեղ տվեց նրանց: Ե րբ ճնճ ղու կ նե րը ձագ հա-
նե ցին, օ ձը սո ղաց դե պի բու  նը նրանց ձա գերն ու  տե լու : Ա րա-
գիլն սպա նեց այդ օ ձին և ման Էր գա լիս ա մե  նու  րեք, որ ո չն-
չաց նի բո լոր օ ձե րին՝ ճնճ ղու կ նե րի ձա գե րին փր կե լու  հա մար: 

Ա ռակս ու  սու  ցա նու մ Է կա րե կից լի նել տկար նե րին ու  թու յ-
լե րին և ցան կա նալ, որ ա զա տու  թյու ն վայե լեն նրանք:

Հ³ վ³կ նոտ սի ր³ մ³ր գը

Սի րա մար գը իր գե ղեց կու  թյու նն ա մե ն քին ցու  ցադ րե լով՝ 
գո վեստ էր ստա նու մ, և նա մտա ծեց թա գա վոր դառ նալ: Ի մաս-
տու ն նե րից ո մանք խրա տե ցին՝ չխաբ վել, ա սե լով, թե ազ գով 
պետք Է թա գա վոր լի նել: 

Բայց սի րա մար գը չէր ու  զու մ լսել նրանց և ցան կա նու մ էր 
ան պատ ճառ հաս նել իր նպա տա կին: Թռ չու ն նե րի թա գա վո րը 
լսե լով այդ մա սին, ե կավ և կո տո րեց նրա ձա գե րին և ազ գա-
տոհ մը: Շա տերն էլ թևերն ու  փե տու ր նե րը դու րս քա շե լով՝ 
մե ր կաց րին նրան: Այս պի սով, սի րա մար գը ոչ մի  այն թա գա-
վոր չդար ձավ, այլև զրկ վեց իր գե ղեց կու  թյու  նից: 

Այս պես ա հա, նրանք, ով քեր հրա պու ր վե լով ցան կա նու մ 
են հաս նել ան կա րե լի ին, ոչ մի  այն ձեռք չեն բե րու մ այն, այլև 
կորց նու մ են ի րենց ու  նե ցա ծը: 

Ոս կին ու ցո րե նը

Թա գա վո րե լու  ժա մա նակ ոս կին պա հան ջու մ էր, որ բո լոր 
նյու  թե րը գան ե րկր պա գեն ի րեն։ Նա իր ան ձը թա գա վոր էր կո-
չու մ, ո րով հետև թա գա վո րի պատ կեր կար վրան, ու  դրա նով 
գո ռո զամ տու մ էր ար ծա թա գործ նե րի և ու  րիշ նե րի վրա ևս։ 

Եվ բո լորը ե կան, չե կավ մի  այն ցո րե նը̀  ա սե լով.
-  Թո՛ղ նախ ին քը գա ի նձ ե րկր պա գե լու  ։
Ա ռակս ցու յց է տա լիս, որ բո լոր նյու  թե րը մի  ա ժա մա նակ 

մե  ծա րան քի չեն ար ժա նա նու մ։ Սո վի վտան գի պատ ճա ռով բո-
լո րը խո նարհ վու մ են ցո րե նի ա ռջև։

² պ³շ խ³ րող գ³յ լը

Գայ լը ծե րա նա լով` գնու մ է ոչ խա րի հո տի մոտ ու  ա սու մ. 
- Այժմ ա պաշ խա րող եմ և շատ եմ ձեզ վշ տաց րել, ու  ս տի ու -
զու մ եմ գալ ու  ձեր տան ավ լո ղը դառ նալ, որ պես զի թո ղու -
թյան ար ժա նա նամ, պահ պա նեմ ձեր մա նու կ նե րին ու  րիշ գայ-
լե րից։ 

Եվ ու  րա խա նա լով` ոչ խար նե րը շնե րին ա սու մ են.
- Այլևս մի  հա լա ծեք նրան։
Գայ լը մն ու մ է այդ տեղ, համ բե րու մ մի նչև մե  ծա նու մ են 

գառ նե րը, ա պա սկ սու մ է հո շո տել և ու  տել նրանց։ Ի վեր ջո, 
շա տե րը նկա տե լով այդ, սատ կեց նու մ են նրան։ 

Ա ռակս այս պի սի խրատ է տա լիս. շու տ չհա վա տալ չա րա-
գոր ծին։

Ձկ նե րը և նր³նց թ³ գ³ վո րը

Ձկ նե րը մե  ղադր վե ցին ի րենց թա գա վո րից.
  - Ին չու ՞ եք ու  տու մ ձե զա նից մանր ձկ նե րին։

Հա մար ձա կու  թյու ն ստա նա լով` ձկ նե րը պա տաս խա նու մ են.
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- Ո րով հետև քե զա նից սո վո րե ցինք. շա տե րը ե կան քեզ ե ր-
կր  պա գե լու , և կլա նե լով` քեզ կե րա կու ր դարձ րիր։ 

Ըստ այդմ` ի րենք ևս ա վե լի հան դու գն ե ղան։ 
Ա ռակս հան դի մա նու մ է, որ ոչ թե խոս քե րով, այլ գոր ծով 

պետք է խրա տող լի նել։

Ջ³յ լ³մն ու ծի տը

Ծի տը տես նե լով, որ ջայ լա մը մե ծ-մե ծ ձվեր է ա ծու մ, գայ թա-
կղ վեց և ու  սա նե լու  նպա տա կով հարց րեց գաղտ նի քը։

Ջայ լամն  ա սաց.
- Կ րակ եմ ու  տու մ և այդ պատ ճա ռով էլ խո շոր ձվեր եմ 

ա ծու մ։
Կար ծե լով, թե ճիշտ է ա սա ծը, ծի տը կրակ կե րավ ու  մե  ռավ։ 

Չմ տա ծեց, որ ոչ թե դա է պատ ճա ռը, այլ հա սա կի մե  ծու  թյու  նը։ 
Ա ռակս հան դի մա նու մ է ու  նայն ցան կու  թյու ն նե րը, որ փոք-

րե րը, տես նե լով հզոր նե րի գոր ծը, ի րենք ևս ցան կա նու մ են 
գոր ծել, չմ տա ծե լով ի րենց տկա րու  թյան մա սին

² ռյու ծը, ³ր ջը և գ³յ լը 

²  ռյու  ծը, ար ջը և գայ լը ըն կե րա նա լով` ա սու մ են.
 - Ին չու ՞ լի նենք հու  մա կեր, բռ նենք մի  մարդ, որ ի րենց սո վո րու -
թյան հա մա ձայն որ սից մե զ հա մար կե րա կու ր պատ րաս տի։ 

Եվ բռ նե լով մե  կին̀  դարձ րին ի րենց խո հա րար։
Մար դը սրտ նե ղե լով` մտա ծեց ա զատ վե լու  մա սին։ Ճեղ-

քե լով մի  մե ծ փայտ̀  յու  րա քան չյու ր կող մու մ դրեց սե պեր և 
ա ռյու  ծին ու  մյու ս նե րին ա սաց.

- Օգ նե ցեք ի նձ կի սե լու  փայ տը, դրեք ձեր ձեռ քե րը ճեղ քի 
մե ջ և ձգե ցեք։ 

Եվ ե րբ դրե ցին, դու րս քա շեց սե պե րը, ու  գա զան նե րը մն ա-

ցին բռն ված։ Ա պա վերց նե լով կա ցի նը, սկ սեց ջար դել նրանց, 
ա սե լով.

- Սկ սենք ա ռյու  ծից։

Իմ³ստ³սիրությ³ն ³շ³կերտը

Փիղն իր որ դու ն հանձ նեց Պլա տո նին̀  ի մաս տա սի րու -
թյու ն ու  սա նե լու ։ Եվ ու  սու  ցի չը հանձ նա րա րեց ա շա կեր տին 
չո քել լսա րա նու մ, ի սկ նա չկա րո ղա ցավ։ Պատ վի րեց նաև, որ 
գլու  խը խո նար հի գետ նին, այդ ևս չկա րո ղա ցավ։ Պլա տո նը 
ետ վե րա դարձ րեց նրան հո րը և ա սաց.

- Վայել է, որ քո որ դին թա գա վո րի պա լա տու մ լի նի̀  մի շտ 
ոտ քի կանգ նած, և ոչ մի  լսա րա նու մ, քա նի որ ո ՛չ նս տել կա րող 
է և ո ՛չ գլու խ խո նար հել։

Ն շե նին ու շ³ գ³ ն³ կե նին

Քաղցր նշե նին, մոր կող մի ց եղ բայր լի նե լով դա ռը նշե նու ն, 
նեղ վեց նրա դառ նու  թյու  նից և շա գա նա կե նու ն դարձ րեց ի րեն 
բա րե կամ ու  եղ բայր, գտ նե լով, որ եր կու  ո րա կով նա բա րո յա-
կից է ի րեն։ Եվ շա տե րից մե  ղադր վե լով` ա սաց.

- Ով իմ հա կու մն  ե րից ու  նի, նա է իմ եղ բայ րը։ 
Ոչ ոք չկա րո ղա ցավ հա կա ճա ռել։ 
Ա ռակս հայտ նու մ է, որ թեև եղ բայր նե րը հա րա զատ են և 

վար քով հա կա ռակ են լի նու մ ի րար, հար կադ րա բար բա ժան-
վու մ են և օ տար բա րո յա կից նե րին լավ հա մա րու մ։
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² ռյու ծը և կեն դ³ նի նե րը 

²  ռյու  ծը, կոտ րե լով ոտ քը, տրտն ջու մ էր բո լոր կեն դա նի նե-
րի վրա.

- Իմ հպա տակ ներն եք, քա նի որ կեն դա նի նե րի իշ խանն եմ 
ես, բայց ին չու ՞ այժմ ըն ծա չեք բե րու մ, որ ա ռող ջա նամ։

Պա տաս խա նու մ են.
- Դու  եր բեք չպաշտ պա նե ցիր մե զ ոչ ար ջից, ոչ գայ լից և ոչ 

էլ ու  րիշ գա զա նից։ Նու յ նիսկ դու  ի նքդ մե զ չխ նայե ցիր։ Մենք 
ա ստ ծու ն պի տի ըն ծա մա տու  ցենք, որ այդ պի սի չա րի քի մե ջ 
ես ըն կել։ 

Ա ռա կիս մի տ քը հայտ նի է. աշ խար հիկ և ե կե ղե ցա կան չար 
ա ռաջ նորդ նե րը, տան ջե լով հպա տակ նե րին, չեն պահ պա նու մ 
նրանց ու  րիշ նե րի վտան գից։

²րջն ու մր ջյու նը 

²ր ջը թա թով քան դու մ է մրջ նա նո ցը, ու  տու մ մր ջյու ն նե-
րին։ Եվ մր ջյու  նը մտա ծու մ ու  ար ջին սպա նե լու  մի  ջոց է գտ-
նու մ։ Գնու մ է բո ռի, ծնա ճան ճի, մո ծա կի, տզի մոտ̀  որ պես 
իր ցե ղա կից նե րի, և օգ նու  թյու ն է խնդ րու մ։ Մր ջյու  նի հոգ սը 
մտա հո գու մ է նրանց, և նրանք խայ թու մ են ար ջի աչ քերն ու  
ա կանջ նե րը։ Խայթ ված ար ջը գլու  խը զար կու մ է քա րե րին, ար-
ջի մարմն  ի վրա թա րա խա պա լար ներ են գո յա նու մ և նա սկ-
սու մ է ո րդ նել։ Սար սա փե լի ցա վե րից ար ջը ոռ նու մ է, մի  ջատ-
նե րը մտ նու մ են նրա բաց ե րա խը և այն տեղ էլ խայ թու մ։ Ա մե ն 
կող մի ց թու  նա վոր ված ար ջը վա զու մ է դե պի վա րար գե տը̀  
այն տեղ փր կու  թյու ն գտ նե լու , բայց գե տը չա փա զանց խորն է 
լի նու մ, և նա խեղդ վու մ է։ 

Ա ռա կիս ի մաստն այն է, որ ու  ժեղ նե րը ար հա մար հու մ են 
թու յ լե րին ու  չեն վա խե նու մ նրան ցից, բայց թու յ լե րը զին վու մ 
են ի մաս տու  թյամբ ու  մի  ա վոր վե լով հաղ թու մ են ու  ժեղ նե րին։

Մ³րդիկ և լեռը

Երկրու մ կար շատ բարձր և անմատչելի մի  լեռ: Մարդիկ 
կամե ցան բնակու թյու ն հաստատել նրա վրա, որովհետև լի 
էր նա ամե նայն բարիքով: Սակայն շատ էր դժվարին նրա 
վրա բարձրանալը, թեպետև ու ներ բազու մ ճանապարհներ: 
Սրանք, ովքեր նրա վրա բարձրանալու  ժամանակ կանգ առան 
հանգստանալու , սայթաքեցին և ցած գլորվելով հասան մի նչև 
հա տակը, իսկ ովքեր չու զեցին դադար առնել, այլ գավազանի 
օգնու թյամբ աշխատեցին շարու նակել վերելքը, բարձրացան 
լե ռան վրա և հանգիստ կյանք վայելեցին: Այսպես թու լակազմ 
անա րիները մն ու մ են կես ճանապարհին ու  կորչու մ, իսկ հաս-
տա տակամն երը, համբերու թյու նն իրենց նեցու կ ու նե նա լով 
վեր են բարձրանու մ ու  հասնու մ նպատակին:
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Հայ առաջին լու սավորիչ ու  մե ծ մանկավարժ Խա չա տու ր 
Աբովյանը հայ նոր գրականու թյան հիմն ադիրն է։ Նա գրել է 
չափածո և արձակ գործեր, զանազան ու սու մն  ա սի րու  թյու ններ, 
դպրոցական ձեռնարկներ։

Աբովյանի գրական ժառանգու թյան գլու խգործոցը «Վերք 
Հայաստանի, ողբ հայրենասերի» պատմավեպն է, որը ներ կա-
յաց նու մ է հայ ժողովրդի այն տարիները, երբ Հա յաս տանը 
պարս կական բռնակալու թյան լծի տակ էր, ու ր նկա րա գր ված 
դեպքերն ու  դեմքերը պատմական են։

Աբովյանն անմահացած է՝ իբրև մե ծ լու սավորիչ, իբրև հայ 
նոր գրականու թյան հիմն ադիր։ 

Հ³ ռ³ ջ³ բ³ն

Շատ ան գամ պա րապ ժա մա նակս մի տք է ի ա նու մ, էն պես 
մե կ բան գրեմ, որ մե ր խալ խի սր տով ը լի, բայց չէ ի գի տու մ 
թե ի նչ լեզ վով գրեմ: Մեր գրա բար լե զու ն ան գին է, նմա նը չու -
նի, ի նչ քան լե զու  էլ որ գի տեմ, մե կն է լա էն հա մը, էն քաղց-
րու  թյու  նը, էն ճո խու  թյու  նը չու  նի. բայց մե ր վատ բախ տի ցը 
հա զա րի ցը մե  կը չի հաս կա նու մ, ի նչ պետք է ա րած: Ե րա նի 
Էն սհա թին, որ մե ր ազ գը քիչ քիչ կա րո ղա նա էս կո րած գան-
ձը գտ նիլ, ու  իր լե զու ն սո վո րիլ, ի մա նալ: Բայց ով չի գի տի, որ 
սրան շատ ժա մա նակ կու  զի. ու  մի նչև էն ժա մա նա կը մն ալ, ո ՞վ 
գի տի, մարդ սա՞ղ կմն  ա, թե չէ: 

Էս մտա ծե լով ու  զու մ է ի, որ գրած բանս ա մե ն մարդ հաս-
կա նա, ու  Էն դու ր հա մար աշ խար հա բար գրե ցի: Թող գի տու ն 
մար դի քը ին ձա նից չնե ղա նան, նրանք շատ գիրք են կար դու մ, 
ի րենց սիր տը մխ ի թա րու մ. Ա մա հա սա րակ մար դը մե կն է լա 
չու  նի, որ նա էլ նրա նով իր պա րապ վախ տը՝ ժա մա նակն ան-
ցկաց նի:

Շատ մարդ է գան գատ ա նու մ, թե մե ր խալ խը գիրք կար դալ, 

ու  սու մն  չի սի րու մ. ա խր ի ՞նչ պես սի րի մարդ, որ զո րու  թյու  նը 
չի հաս կա նու մ: Կա րե լի է, ես սխալ վու մ եմ, բայց բնա կան է, 
մարդ մի շտ էն բա նը կսի րի, որ իր սր տովն  ը լի: Եվ րո պա ցոց 
մու  զի կեն շատ հի ա նա լի է, խոսք չու  նիմ, ա մա մե ր սազն ու  
զու ռ նեն մե ր ա կան ջին ա վե լի ա դիր գա լիս, չու ն քի է րե խու -
թյու  նից էն դու ր ե նք սո վոր…

… Թե գի տու ն, խե լոք մար դիք ի նձ պա խա րա կեն, դու  է լա 
ի նձ պա հիր՝ սի րե լի ա զգ, չու ն քի իմ ու  զածս էն ա, որ քեզ ծա-
ռայեմ, քեզ իմ կյանքս տամ, քա նի շու նչս բեր նու մս ա:

Ծ³ ռերն ու կ³ ցի նը

Ծա ռերն որ մե  շու մն  խիստ շատ զվիրն է կան
Կաց նի ձե ռի ցը, ու  էլ չի մա ցան, 
Ի՞նչ ա նեն, ի րանց գլու  խը պա հեն,
Խոր հու րդ ա րին, մե կ ճար ի րանց ա նեն:
« Կա ցինն ի ՞նչ զատ ա, որ մե զ քյար ա նի»,
Ձեն տվեց նրանց՝ մե  կը ծա ռե րի:
« Մենք որ կոթ չտանք, կա ցի նը կա րա՞
Մեզ վն աս տա, կամ հեչ մե զ մո տա նա»:
Թո՛ղ ի մա ցո ղը ին քը ի մա նա, 
Ու նհախ տե ղը կաց նի կոթ չտա:
Թե չէ սկիզ բը ի րան կկտ րի,
Հե տո փոշ մա նիլն բա նի պետ քը չի՛:

Ձու գո ղ³ ցո ղը

Ձու  գո ղա ցո ղը ձի կգո ղա նա.
 Թո՛ղ լսողն գլ խին լավ մու  ղաթ կե նա: 
Ան մե ղ ե րե խի մի նն դեռ աշ խա րի 
Ո՛չ ցա վը գի տեր, ո ՛չ չարն, ո ՛չ բա րի, 
Ըն կած իր քե ֆին, իր քաղցր ար ևի
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Ձենն ա ծե լով մի շտ շր ջեր տու ն, այ գի.
Ծա ռե րի տա կին ղշե րի ձե նին
Մայիլ մն ա ցած՝ աչ քի տե սա ծին: 
Ով մե կ քաղցր աչ քով նա յու մ էր նը րան, 
Ով մե կ ա նու շ խոսք հենց դը նու մ բե րանն, 
Էն պես էր կար ծու մ, թե իր ախ պերն ա, 
Ու զու մ էր, հո գին հա նի, նը րան տա: 
Ո՛չ պատ ժի հա մը, ո ՛չ մե ղ քի ձե նը
Դեռ չէր ի մա ցել, որ պա հի ջա նը: 
Ինչ մե րն ա սու մ էր, էն էր կա տա րու մ,
Նը րա բեր նի խոսքն ու  ա սածն ա նու մ:
Հան կարծ մե կ օր էլ հար ևա նի տանն
Խա ղա լիս՝ գտավ մե կ ձու  նա բիր դան:
Ձու  ու  ե րե խա՞ - ի ՞նչ պես չէր խաբ վիլ:
Ձու ն դը րեց ջե բը, սկ սեց քաշ վիլ:
Մերն ու  րախ ու  րախ ձու ն ձե ռիցն ա ռավ,
Ճա կա տը պա չեց ու  խը րատ տվավ:
« Քո ջա նին մե ռ նիմ, խե լոք տղեն էն ա, 
Որ դըր սի ցը՝ հեչ ձե ռը դար դակ չգա: 
էդ պես ղայ րա թով կա՛ց, չա րըդ տա նիմ, 
Որ ես էլ մի  քիչ ա ՜խ՝ լավ օր տես նիմ»: -
Բայց վա՜յ էն մո րը, որ իր ե րե խին 
էս պես խրա տի, ծա խի իր հո գին: 
Ե րե խի բե րանն է ՛ն լա զաթն ըն կավ, 
Որ գա զան դա ռավ, քա նի մե  ծա ցավ,
Հանդ ու  հար ևան, բա ղեր ու  բոս տան
Նը րա գող ձե ռիցն ա մա նը է կան:
Դու  քան, տու ն կտ րիլ, ապ րանք փախ ցը նիլ,
Քար վան թա լա նիլ, Ճամ փորթ սպա նիլ,
Փե շակ դա ռավ նրան: Ու ա զիզ մե  րը՝
Քա նի բե րու մ էր, էն քան իր սե րը 
Ա վել ցը նու մ էր, որ դու ն խը րա տու մ,
Տեղն է կած վախ տը ի նքն էլ էր ա նու մ:

Բայց ով ու  զե նա, ֆո րի մե ջ ը նկ նի,
Գը լու  խը կջար դի, կամ ո տն կը կոտ րի: 
էս պես էլ է լավ մե ր գո ղի բա նը.
Մեկ օր էլ ու  զեց, որ խա նի տա նը
Քյահ լան ձին կա պած՝ դու ս քա շի, տա նի,
Ձին տա նե լու  տեղ ի նքն հա սավ բա լի: -
Թող հի մարք ա սեն՝ թե մե ր ճա կա տին 
Ինչ գըր ված որ ա, էն կգա մե ր գլ խին: 
Ով էս պես գը րեց, ձե ռը չո րա նա,
Ճա կատն ի ՞նչ իր գլու խն ու  ար ևը լա, 
Որ մարդ ի նքն ի րան ղա զա բի կը տա,
Փիս խրատ նե րով ճամ փից դու ս կը գա: -
Խա նին էլ խն դիր ա նող ո ՞վ կը լեր:
Մեր Ա սի ա ցիք չեն էն պես կեռ մե ռ, 
Ու դա տաս տա նը շու  տով վեր ջաց նու մ,
Կամ գլու խ կտ րու մ, կամ աչ քեր հա նու մ: 
Եր կար պա րա նը որ չըձ գե ցին,
Մեր ղո չաղ գո ղին տա կին կանգ նաց րին, 
Որ խեղ դեն նրան, նա չո քեց բիր դան, 
Որ կես սհաթ էլ ա դաս տու ր տան նրան, 
Իր մո րը տես նի ու  մու  րազն առ նի,
Մերն էլ իր կա թը նրան հա լալ ա նի:
Հենց մե րն մո տե ցավ՝ լա լով, սքա լով, 
Որ դին ճտովն  ըն կավ՝ դո շը ծե ծե լով,
Բայց ա ՜խ տես նո ղի գլ խեն կրակ վառ վեց, 
Որ ան սիրտ որ դին՝ մորն ե րբ փա թու թ վեց,
Ծիծն ա ռավ բե րանն՝ էն պես սաս տիկ կծեց.
Որ տե ղից պոկ գալն ու  մոր հո գին տալն -
Եր կար ժա մա նակ էլ հեչ չքա շեց: -
Թո՛ւր էր, քա շե ցին, քար էր, վեր ցը րին.
Գո ղի՝ տեղն ու  տեղն որ հա նեն հո գին:
Նա ա նահ, ան վախ՝ իր կի սա հո գի
Մոր լա շին քցեց ա չքն ա բի րա դի
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Ձեն տվեց խալ խին: « Տե սե՛ք՝ ջա մը հա՛թ՝
Լա ցե՛ք իմ գլու խն ու  բա րի խրատ
Տը վե՛ք ձեր որ դոցն, որ էս ղա զա բին
Չի հան դի պին ու  ձեր ան բախտ գըլ խին 
Ա նեծք չը թա փեն, ի րանց պահ պա նեն:
Գյոռ բեգյոռ ը լիս՝ ա նի րա՛վ իմ մե ր, 
էս է ՛ն մե կ ձվի լա զաթն ու  խրատն էր, 
Որ դու  ի նձ տվիր, էս տեղն քը ցե ցիր, 
Եր կու  սիս հո գին դժոխ քի փայ ա րիր»: -
Ա սեց ու  թու  րը մե  կի ցը խը լեց, 
Ըն չանք որ հա սան, նա իր սիրտն ցցեց: 
Ու մե ռ նե լիս է լ՝ շու նչն էս տով կտ րեց:
« Վա՜յ Էն հոր նը մորն, որ որ դի պա հի, 
Ու ո ՛չ խրատ տա, ո ՛չ էլ լավ կր թի»: -

Ժ³նդ փու շը

Փը շին հար ցը րին՝ թե ի ՞նչ խեր ու  նիս, 
Որ քար վա նի բեռն մո տովդ ան ցնե լիս, 
Էլ բու րդ ու  բամ բակ դու  չես հարց նու մ,
Միշտ քա շու մ, պո կու մ, բեռն խա րաբ ա նու մ,
« Խերն ի ՞նչ եմ ա նու մ», պա տաս խան տվեց 
Ա նի ծած փու  շը ու  գլու  խը ցցեց:
« Խեր ու  զե ցո ղը՝ խեր էլ պետք է տա, 
Իմ սր տի ու  զածն էս չի՛ մե կն էլ ա: 
Էն դով ա հենց իմ սիր տըս հո վա նու մ, 
Որ ու  ր շի՛ տու նն եմ ես էս պես քան դու մ»: -
էս պես տու ն քան դող փշեր խիստ շատ կան.
Ե րա նի՝ նը րանց մե կ օր կրա կին տան:

²ն ք³ ղ³ ք³ վ³ րի է շը

Ձին հան կարծ ի շին մե կ տեղ ռաստ է կավ,
 Ճամ փեն շատ նեղ էր, ան ց կե նալ չէ լավ:
Ձին կար ծեց՝ թե է շն ի րան պա տիվ կտա,
Բալ քի ի նքն ի րան ճամ փից դու ս կգա:
Բայց ի ՞նչ տեղ էր է շն մա րի ֆաթ ա ռել,
Կո պիտ ծն վել էր, կո պիտ մե  ծա ցել: 
էն պես դու ն չը դու զ՝ ձի ու  վրա գնաց.
Ձին քա ղա քա վա րի ղո դու  ղին ա սաց:
« Չի՞ լի նիլ, մի  քիչ դու  ղրաղ կանգ նիս, 
Որ ի նձ տեղ ը լի, դու  էլ ճամ փա գտ նիս:
Կամ թո՛ղ տու ր, որ ես է լա ա ռաջ գնամ»: -
Բայց ի շի ու  շը ե րբ ա մե կ ան գամ 
Էն պես ա նոշ խոսք մտել, տեղ ա րել, 
Ոտն ու  պոչն սկ սեց դհա պինդ ցցել,
Ձի ու ն տեղ չտալ ու  ճամ փեն կտ րել:
Ձին որ էս տե սավ, ի նքն ղրաղ կանգ նեց,
Մեր փա շա ի շին հա մե  ցեք ա րեց:
« Չեմ ու  զու մ, ա սեց, քեզ պատ վից քցեմ, 
Ու քո ի շու  թյան փառ քիցն քեզ զր կեմ»: -

Կ³ տուն ու մու կը

«Ըն կել եմ ձե ռըդ՝ դե ու  տու մ ես, կե՛ր, 
 էլ ի ՞նչ ես խառ նու մ իմ դա ռը ցա վեր:
Գի տեմ, որ իմ վերջս էս օր հա սել ա,
Խեղճ ձագս իր բնու մն  ան տեր պետք է մն ա»: 
Ա սեց մե կ խեղճ մու կն ա նի րավ կատ վին, 
Որ չան գել նրան դրել էր ա ռա ջին:
«Մ կան ու  տիլն ա մե  նակ իմ ու  զածն»,
Պա տաս խան տվեց կա տու ն չա րա ցած:
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«Ա մե ն մե կ ձենդ, էդ քաղցր ծվծ վալդ 
Որ ան կաջս ը նկ նու մ, ու  էդ թու  լա նալդ
Տես նե լիս՝ սիրտս էն պես ա ցն ծու մ,
Հենց ի մա նու մ եմ, նո՛ր կյանք եմ ստա նու մ»:
Ան գու թ ա նի րավ ի սա նի սր տին 
Ու րա խու  թյու ն է տան ջիլն ըն կե րին:

  B� /� 	�� 1 �� ���  
(1840-1911)

Մանկական աշխարհը Ղազարոս Աղայանի ստեղ ծա գոր-
ծու  թյան տարերքն է։ Կյանքու մ տառապանք ու  վիշտ տե սած 
գրո ղը մանու կների համար ստեղծու մ էր ու րախ բա նա ստեղ-
ծու  թյու ններ, պատմվածքներ ու  հեքիաթներ։

Աղայանը բարձրանալով իր ժամանակի իրա կա նու  թյու  նից 
ընթերցողի համար գեղեցիկ կյանք էր պատկերու մ իր հե րոս-
նե րի արարքներով մտածել տալիս մի  նոր աշխարհի ու  նոր 
մարդու  մասին։

Ցե խ³վ լի գ³ղտ նի քը
( Հին զրույց)

Շատ հին ժա մա նակ մի  թա գա վոր կար
Զո րեղ, ի մաս տու ն և շատ էլ ար դար։
Դա որ ծե րա ցավ, մո տե ցավ մահ վան,
Չը գի տեր, թե ո ՛վ կը հա ջոր դե ի րան.
Թե պետ նա ու  ներ տաս ներ կու  որ դի,
Բայց չէր ի մա նու մ, թե ո րին ը նտ րի։
Մե ծը ու  ժով էր, բայց ան գու թ ու  չար,
Նը րա նից փո քըր̀  թու յլ և ցա վա գար.
Եր րոր դը̀  ան հոգ ու  խել քից պա կաս,
Չոր րոր դը̀  ան մի տ, թեև ան վն աս.
Այս պես ոչ մե  կը հոր սր տո վը չէր, 
Ոչ մե  կը նը րա բնու յ թը չու  ներ.
Մի այն մի  քիչ հու յս կրտ սերն էր տա լիս,
Բայց նա էլ հոր մոտ չէր գնու մ գա լիս, 
Այս պատ ճա ռով էլ հայ րը չգի տեր,
Թե ա րդյոք նա ի ՛նչ շնորհ քի տեր է ր։

Թա գա վորն այս պես շատ որ մտա ծեց,
Հա նե լու  կի պես մի  բան հնա րեց.



30 31

Մի թարմ ցա խա վել իր ա ռջև դրած, 
Որ դո ցը կան չեց և նրանց ա սաց.
- « Սի րե լիք, այ սօր ես ձեզ կան չել եմ, 
Որ վեր ջին կամքս ա մե ն քիդ հայտ նեմ.
Ինչ պես տես նու մ եք, ես ծե րա ցել եմ, 
Եվ բա վա կան է, որ քան ապ րել եմ.
Շու  տով իմ նախ նյաց ճամ փո վը կեր թամ,
Ն րանց պես ես էլ սև հող կը դառ նամ.
Բայց քա նի ո ղջ եմ, շու նչս բեր նու մս,
Կու  զեմ ձեզ հայտ նել̀  ի ՛նչ կա մտ քու  մըս.- 
Ա հա ձեր ա ռջև մի  թարմ ցա խա վել, 
Որ ես հենց այ սօր կա պել եմ տը վել.
Ձե զա նից ով որ կը կոտ րե սը րան, 
Իմ թագն ու  գա հը ես կը տամ նրան։
Դե՛հ, հա ռաջ ե կեք, ու  ժերդ փոր ձե ցեք,
Տես նեմ ձե զա նից ո՛ րըդ կը կոտ րեք»։

-  Հա՛յր, ես կը կոտ րեմ,- ա սաց մե ծ որ դին, 
Եվ վս տա հու  թյամբ մո տե ցավ ա վե լին.
Վեր ա ռավ ա վելն ու  ծու ն կը կա լավ,
Քա շեց, քաշ քը շեց, ո չինչ չի ե ղավ.
Շատ քր տինք թա փեց, շատ չար չար վե ցավ,
Դեղ նեց, սփրթ նեց և ետ քաշ վե ցավ։
Հե տո ե րկ րոր դը ե կավ վեր ա ռավ,
Նա էլ իր եղ բոր դառն օ րին հա սավ.
Եր րորդն էլ ե կավ իր ու  ժը փոր ձեց,
Բա վա կան տան ջանք չոր րորդն էլ կրեց,
Մյու ս ներն էլ ի րանց բախ տը փոր ձե ցին,
Բայց ցա խա վե լը չի էլ ծռե ցին.
Ա մե  նից վեր ջը փոք րը մո տե ցավ 
Եվ իր հոր ա ռջև այս պես խո սե ցավ.

-  Հա՛յր, ես չե՛մ ու  զու մ իմ ու  ժը փոր ձել, 
Իմ եղ բարց նման ի զու ր չար չար վել.
Ես ե րե խա չեմ, որ ձեռքս մե կ նեմ
Դե պի լու  սի նը, որ նրան բռ նեմ.
Ջու  րը կը խեղ դե, կրա կը կայ րե, 
Ով այս չը գի տե, թող նա փորձ ա նե։ 
Ես ու  ժ տես նու մ եմ ա մե  նայն բա նու մ,
Թե՛ ե րկ րիս վը րա և թե՛ ե րկն քու մ.
Առ մե կ բա րակ ծեղ, մի  մազ կամ մի  թել,
Մեծ ու  ժ կըգտ նես ա մե  նի մե ջ էլ.
Թե՛ փոք րիկ մի  ջատ, թե՛ ու  ղտ ա հա գին, 
Ա մե նքն էլ ու  ժից մե կ բա ժին ու  նին։
Կա և խել քի ու  ժ, ի նչ պես և սր տի, 
Աչ քի, ա կան ջի, ձեռ քի և ոտ քի.
Ուժ չի ու  նե նալ ոչ մի  ա ռար կա, 
Ե թե մաս նե րու մ մի  ու  թյու ն չը կա.
Մաս ներն ի րար հետ ե րբ սերտ կապ ու  նին,
Նը րանք ան կաս կած ու  ժով կը լի նին.
Այս պես շատ ան հատ ե րբ որ մի  ա նան,
Մեծ և չա փա զանց մե ծ ու  ժ կըս տա նան.
Մեզ լավ օ րի նակ մր ջիմն  ու  մե  ղու ն,
Թե նրանք խմ բով ին չեր են ա նու մ.
Ն րանց պես ե թե մար դիկ մի  ա նան,
Լեռ ներ կըշր ջեն, ե թե կա մե  նան.
Եվ ի ՛նչ քան լճեր, ի ՛նչ քան ջրանցք ներ
Մի ա ցած ու  ժով կա րող են շի նել։ 
Ես քո տե րու  թյան ցր ված ու  ժե րը, 
Ինչ պես ցա խա վլիդ ճկու ն ճղ նե րը, 
Ա մու ր կա պե րով կա պած կը պա հեմ, 
Այս է քո մի տ քը, ես ի նչ քան գի տեմ.
Բայց որ իմ մի տ քը լավ հաս կաց նեմ,
Տե սե՛ք ա վե լը ի նչ պես կը կոտ րեմ»։ 
Եվ այս ա սե լով` նա վեր է առ նու մ, 



32 33

Ա վլի կա պե րը քան դու մ, ար ձա կու մ.
Ճը կու ն ճղ նե րը վերց նու մ է հատ-հատ, 
Ա մե  նի ա ռջև կոտ րու մ զատ-զատ։
- Ապ րի՜ս, որ դյա՛կս,- ա սու մ է հայ րը,-
Քե՜զ է ար ժա նի իմ թագն ու  գա հը։
Գր կու մ է որ դու ն, ճա կա տից պա չու մ, 
Եվ թագն իր ձեռ քով գլ խին է դնու մ։
-  Տե սե՛ք,- ա սու մ է մյու ս եղ բայր նե րին,-
Դու ք չը նա խան ձեք ձեր եղ բոր փառ քին.
Ե թե սը րա հետ սերտ սի րով մն աք, 
Ա վե լի մե ծ ու  ժ և փառք կըս տա նաք.
Իսկ ե թե զատ վիք և ջոկ-ջոկ լի նիք,
Քանդ ված ա վ լի պես շու տ կը կոտրտ վիք։

-  Մենք հնա զանդ ե նք,- ա սու մ են նրանք,-
Տա լով եղ բո րը պա տիվ ու  հար գանք.
Ի մաս տու ն որ դին հա սավ մու  րա զին, 
Դու ք էլ նրա պես հաս նիք ձե րի նին։
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 (1869-1923)

Թու մանյանը գրու մ է բոլորի համար՝ ամե նափոքրիկների 
ու  ամե նամե ծերի, պատանիների ու  երիտասարդների։ Անգամ 
կարդալ չիմացող փոքրիկը գիտե Թու մանյանի գողտրիկ 
ոտանավորները։ Նա նու յնիսկ ու սու ցողական խաղեր է ստեղծել 
երեխաների համար։ Ամե ն մարդու  հիացնու մ է Թու մանյանի 
ստեղծագործու թյան և գործու նեու թյան մի ասնու թյու նը։ Խոսքի 
և գործի այդ մի ասնու թյու նը Թու մանյանին դարձնու մ է ոչ մի այն 
ստեղծագործական, այլև բարոյական անչափելի մե ծու թյու ն։

²ր ծիվն ու կ³ղ նին 

Ե  ղավ` մի  ան գամ ան տա ռի մի  ջին 
Ար ծիվն  ու  Կաղ նին էս պես վի ճե ցին,
Թե ո ՛րն ի րեն ցից շատ տա րի կապ րի, 
Ո՛րն է դի մաց կու ն ու  պինդ ա վե լի։

Ար ծիվն  ա սավ` ես. Կաղ նին էլ թե̀  ե ս։ 
Եր կու սն էլ հա մառ ու  հպարտ էս պես̀
Մեծ-մե ծ պար ծե ցան, սաս տիկ վի ճե ցին,
Վեր ջը էս տե սակ պայ ման կա պե ցին։
Ժա մա նակ դը րին հինգ հա րյու ր տա րի 
Ար քան հավ քե րի, ար քան ան տա ռի, 
Որ թե ո րոշ ված էն օ րին հաս նեն, 
Էն օ րը մի ն էլ գան ի րար տես նեն։

Ու Ար ծիվն  իս կու յն Կաղ նու ց հե ռա ցավ,
Հ զոր թևե րը շար ժեց, վե րա ցավ
Դե պի ամ պե րը, դե պի ժայ ռե րը, 
Ու ան ց է կաց նու մ իր լավ օ րե րը։
Կաղ նին էլ փը ռեց ճյու  ղերն եր կա թի,
Խո՛ր ու  խոր մը խեց ճան կերն ար մա տի, 
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Ու էն պես հու ժ կու  կանգ նեց ան տա ռու մ, 
Որ վայր չընկ նի էլ հինգ հա րյու ր տա րու մ։

Դա րեր ան ց կա ցան։ Եվ ա հա մի  օր 
Ար ծի վը ե կավ ծե րա ցած, ան զոր,
Ծ վո ցը կըտ րած, տը կար, հևա լով,
Թու յլ-թու յլ թևե րը հա զիվ քարշ տա լով
Տեղ հա սավ մի  կերպ, նայեց դես ու  դեն,
Տե սավ, որ Կաղ նին ըն կել էր ար դեն.
Ճյու  ղե րը թեև դեռ թարմ ու  կա նաչ, 
Ըն կել էր ա հեղ փո թոր կի ա ռաջ։

Հե՜յ,- կան չեց,- գո ռոզ, պար ծեն կո՜տ Կաղ նի,
Դե լավ ճա նա չիր ի նձ ու  քեզ հի մի .
Հինգ հա րյու ր տա րու ց մի  ժամ էլ դեռ կա, 
Ըն կել ես ար դեն, ան կոտ րու մ հըս կա։
- Հինգ հա րյու ր տա րի ապ րել եմ կանգ նած, 
Էդ քան էլ կապ րեմ դեռ էս պես թիկ նած,
Մինչև լը րա նա մի  հա զար տա րին։
Պա տաս խան տը վավ ըն կած վիթ խա րին։

²ն խելք մ³ րդը

Ժա մա նա կով մի  աղ քատ մարդ կար. որ քան աշ խա տու մ 
էր, որ քան չար չար վու մ էր, դար ձյալ մի և նու յն աղ քատն էր 
մն ու մ։

Հու  սա հատ ված մի  օր նա վեր կա ցավ, թե՝ պետք է գնամ 
գտ նեմ ա ստ ծու ն, տես նեմ ես ե րբ պետք է պրծ նեմ այս աղ քա-
տու  թյու  նից ու  ի նձ հա մար մի  բան խնդ րեմ։

Ճա նա պար հին մի  գայլ պա տա հեց.
- Ա ռաջ բա րի, մարդ-ախ պեր, ո ՞ւր ես գնու մ,- հարց րեց գայ լը։
«Գ նու մ եմ ա ստ ծու  մոտ,- պա տաս խա նեց աղ քա տը,- դարդ 

ու  նեմ ա սե լու »։

- Դե որ գնաս ա ստ ծու  մոտ,- խնդ րեց գայ լը,- ա սա մի  սո-
ված գայլ կա, գի շեր-ցե րեկ ման է գա լիս սար ու  ձոր, ու  տե լու  
բան չի գտ նու մ, ա սա՛ մի նչև ե ՞րբ պետք է սո ված մն ա. որ ստեղ-
ծել ե ս՝ ին չո՞ւ չես կե րա կու ր հասց նու մ։

« Լա՛վ»,- ա սաց մարդն ու  շա րու  նա կեց ճա նա պար հը։ Շատ 
գնաց թե քիչ, պա տա հեց մի  սի րու ն սոջ կա։

- Ո ՞ւր ես գնու մ, ախ պեր,- հարց րեց աղ ջի կը։
«Գ նու մ եմ ա ստ ծու  մոտ»։
- Ե րբ որ ա ստ ծու ն տես նես,- ա ղա չեց սի րու ն աղ ջի կը,- 

ա սա այս պի սի մի  աղ ջիկ կա՝ ջա հել, ա ռողջ, հա րու ստ, բայց 
չի կա րո ղա նու մ ու  րա խա նալ, բախ տա վոր զգալ ի րան, ի ՞նչ պի-
տի լի նի նրա ճա րը։

« Կա սեմ»,- խոս տա ցավ ճամ փորդն ու  գնաց, պա տա հեց մի  
ծա ռի, որ թեև ջրա փին էր կանգ նած, բայց չոր է ր։

- Ո ՞ւր ես գնու մ, ա՛յ ճամ փորդ,- հարց րեց չոր ծա ռը։ «Գ նու մ 
եմ ա ստ ծու  մոտ»։

- Դե կանգ նի՛ր, մի  եր կու  խոսք էլ ես ա պսպ րեմ,- խնդ րեց 
չոր ծա ռը,- ա ստ ծու ն, կա սես, այս ի ՞նչ բան է, բու  սել եմ այս 
պարզ ջրի ա փին, բայց ա մառ-ձ մե ռ չոր եմ մն ու մ, ե ՞րբ պետք է 
ես էլ կա նա չեմ։ 

Այս էլ լսեց աղ քատն ու  շա րու  նա կեց ճա նա պար հը։ 
Այն քան գնաց մի նչև, գտավ ա ստ ծու ն։ Մի բարձր ժայ ռի 

տակ, մե ջ քը ժայ ռին դեմ տված, ալ ևոր մար դու  կեր պա րան քով 
նս տած էր ա ստ վա ծը։

« Բա րի օր»,- ա սաց աղ քատն ու  կանգ նեց ա ստ ծու  ա ռա ջին։
- Բա րով ե կար,- պա տաս խա նեց ա ստ ված,- ի ՞նչ ես ու  զու մ։
«Էն եմ ու  զու մ, որ ա մե ն մար դի էլ հա վա սար աչ քով մտիկ 

ա նես, մե  կին ա վար չա նես, մյու  սին խա վար, ես այն քան եմ 
տանջ վու մ, աշ խա տու մ եմ, էլ չեմ կա րո ղա նու մ կու շտ փո րով 
հաց գտ նեմ, ի սկ շա տե րը, որ իմ կե սի չափ էլ չեն աշ խա տու մ, 
հա րու ստ ու  հան գիստ ապ րու մ են»։

- Դե գնա, հի մի  կհարս տա նաս, քո բախ տը տվե ցի, գնա 
վայե լի՛ր,-ա սաց ա ստ ված։
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«Էլ բան ու  նեմ ա սե լու , տե՛ր»,- ա սաց աղ քատն ու  պատ մե ց 
սո ված գայ լի, սի րու ն ա ղջ կա ու  չոր ծա ռի ա պսպ րան քը։ 

Աստ ված բո լո րի պա տաս խա նը տվեց, և աղ քա տը շնոր հա-
կա լու  թյու ն ա րավ ու  հե ռա ցավ։

Վե րա դար ձին պա տա հեց չոր ծա ռին։
- Ի նձ հա մար ի ՞նչ ա սաց ա ստ ված - հարց րեց չոր ծա ռը։ 

«Ա սաց, քո տա կին ոս կի կա. մի նչև այդ ոս կին չհա նեն, որ ար-
մատ ներդ հո ղին հաս նի, դու  չես կա նա չիլ»,- պատ մե ց մար-
դը։

- Էլ ո ՞ւր ես գնու մ, ա րի՛ ոս կին հա նիր է լի, համ քեզ օ գու տ 
կլի նի, համ ի նձ, դու  կհարս տա նաս, ես էլ կկա նա չեմ։

« Չէ՛, ես ժա մա նակ չու  նեմ, շտա պու մ եմ,- պա տաս խա նեց 
աղ քա տը,- ա ստ ված ի նձ բախտ տվեց, ես շու  տով պետք է 
գնամ իմ բախ տը գտ նեմ, վայե լեմ»,- ա սաց ու  գնաց։

Հե տո սի րու ն աղ ջի կը պա տա հեց ու  ճամ փոր դի ա ռա ջը կտ-
րեց.

- Ի ՞նչ լու ր բե րիր ի նձ հա մար։
«Աստ ված ա սաց՝ դու  պի տի քեզ հա մար մի  մտե րիմ կյան քի 

ըն կեր գտ նես, այն ժա մա նակ էլ տխու ր չես լի նիլ, ու  րախ ու  
եր ջա նիկ կլի նես»։

- Դե որ այդ պես է, ա րի՛ դու  ե ղիր իմ կյան քի մտե րիմ ըն կե-
րը,- թա խան ձեց աղ ջի կը ճամ փոր դին։

« Չէ՛, ես քեզ ըն կե րակ ցե լու  ժա մա նակ չու  նեմ, ա ստ ված ի նձ 
բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախ տը գտ նեմ, վայե լեմ»,- 
ա սաց աղ քատն ու  հե ռա ցավ։

Ճա նա պար հին սպա սու մ էր սո ված գայ լը, հեռ վից հենց որ 
տե սավ ճամ փոր դին, վա զեց ա ռա ջը կտ րեց։

- Հը, ա ստ ված ի ՞նչ ա սաց։
«Ախ պեր, ա ստ ծու  մոտ գնա լիս քե զա նից հե տո մի  սի րու ն 

աղ ջիկ ու  մի  չոր ծառ էլ պա տա հե ցին, աղ ջիկն ա պսպ րեց, թե 
ին չու  ին քը չի կա րո ղա նու մ ու  րա խա նալ, ծառն էլ թե՝ ին չո՞ւ 
է գա րու ն, ա մառ չոր։ Ա ստ ծու ն պատ մե  ցի, ա սաց՝ ա ղջ կանն 
ա սա ի րան հա մար մի  կյան քի ըն կեր գտ նի՝ կբախ տա վոր վի, 

ծա ռին էլ ա սա, քո տա կին ոս կի կա, պետք է այդ ոս կին հա-
նեն, ար մատ ներդ հո ղին հաս նեն, որ կա նա չես։ Ե կա ի րանց 
պատ մե  ցի ա ստ ծու  խոս քե րը, ծառն ա սաց, դե ա րի, հա նիր ոս-
կին տար, աղ ջիկն էլ թե՝ ես հենց քեզ եմ ը նտ րու մ ի նձ ըն կեր։ 
Ա սա ցի, չէ՛, ախ պեր, չեմ կա րող, ա ստ ված ի նձ բախտ է տվել, 
պետք է գնամ իմ բախ տը գտ նեմ, վայե լեմ»։

- Ի սկ ի նձ հա մար ի ՞նչ ա սաց ա ստ ված,- հարց րեց սո ված 
գայ լը։

« Քեզ հա մար էլ ա սաց՝ սո ված ման կգաս՝ մի նչև մի  ան խելք 
մարդ կգտ նես, կու  տես, կկշ տա նաս»։

- Էլ քե զա նից ան խելք մարդ ո ՞ր տե ղից գտ նեմ, որ ու  տեմ,- 
ա սաց գայլն ու  կե րավ ան խելք աղ քա տին։

Բ³ րե կեն դ³ նը

Ժա մա նա կով մի  մարդ ու  մի  կնիկ են լի նու մ։ 
Էս մարդ ու  կնի կը ի րար հա վա նե լիս չեն լի նու մ։

Մար դը կն կանն է ա սու մ հի մար, կնի կը մար դու ն, ու  մի շտ 
կռ վե լիս են լի նու մ։

Մի օր էլ մար դը մի  քա նի փու թ եղ ու  բրինձ է առ նու մ, տա-
լիս մշա կի շա լա կը, տա նու մ տու ն։

Կի նը բար կա նու մ է.
- Ա՛յ, որ ա սու մ եմ հի մար ես, չես հա վա տու մ, էս քան ե ղն ու  

բրին ձը մի  ան գա մի ց ին չի՞ հա մար ես ա ռել բե րել, հորդ քե՞ լեխն 
ես տա լիս, թե տղիդ հար սա նիքն ես ա նու մ։

- Ի ՞նչ քե լեխ, ի ՞նչ հար սա նիք, այ կնիկ, ի ՛նչ ես խո սու մ, տար 
պա հի, բա րե կեն դա նի հա մար է ։

Կի նը հանգս տա նու մ է, տա նու մ է պա հու մ։ 
Անց է կե նու մ մի  առ ժա մա նակ, էս կնի կը սպա սու մ է, սպա-

սու մ է, բա րե կեն դա նը գա լիս չի։ Մի օր էլ շեմ քու  մը նս տած է 
լի նու մ, տես նու մ է մի  մարդ վռազ-վ ռազ փո ղո ցով ան ց է կե-
նու մ։ Ձե ռը դնու մ է ճա կա տին ու  ձեն տա լի.

- Ա ՛խ պեր, ա ՛խ պեր, հա լա մի  կանգ նի։
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Տ ղեն կանգ նու մ է ։
- Ա́ խ պեր, բա րե կեն դա նը դու  հո չե՞ս։ 
Անց վո րա կա նը նկա տու մ է, որ էս կն կա ծա լը պա կաս է, 

ա սու մ է՝ հա՛ ա սեմ, տես նեմ ի նչ է դու րս գա լի։
- Հա, ես եմ բա րե կեն դա նը, քու յ րիկ ջան, ի ՞նչ ես ա սու մ։
- Էն եմ ա սու մ, որ մե նք քո ծա ռան հո չենք, որ քո ե ղն ու  

բրին ձը պա հենք։ Ի նչ որ պա հե ցինք, հե րիք չէ՞... չես ա մա չո՞ւմ... 
Ըն չի՞ չես գա լի քո ապ րան քը տա նու մ...

- Դե էլ ի ՜նչ ես նե ղա նու մ, քու յ րիկ ջան, ես էլ հենց դրա հա-
մար եմ ե կել, ձեր տու նն է ի ման գա լի, չէ ի գտ նու մ։

- Դե ա րի տար։ 
Էս մար դը ներս է մտ նու մ, սրանց ե ղն ու  բրին ձը շա լա կու մ 

ու  կրու ն կը դեսն է ա նու մ, ե րե սը դե պի ի րենց գյու  ղը։
Մար դը գա լիս է տու ն, կնիկն ա սու մ է.
- Հա, էն բա րե կեն դանն ե կավ, իր բա նե րը ի րեն սևց րի տա-

րավ։
- Ի ՞նչ բա րե կեն դան... ի ՞նչ բա ներ...
- Ա՛յ էն ե ղն ու  բրին ձը... Մին էլ տես նեմ՝ վեր ևից գա լիս է. 

մե ր տու նն էր ման գա լի, կան չե ցի, մի  լավ էլ խայ տա ռակ ա րի, 
շա լա կը տվի տա րավ։

- Վայ քու  ան խելք տու  նը քանդ վի, որ ա սու մ եմ հի մար ե ս՝ 
հի մար ես է լի... Ո ՞ր կող մը գնաց։

- Այ էն կող մը։ 
Էս մար դը ձի է նս տու մ, ը նկ նու մ բա րե կեն դա նի ետ ևից։
Ճա նա պար հին բա րե կեն դա նը ետ է մտիկ ա նու մ, տես նու մ 

է՝ մի  ձի ա վոր քշած գա լիս է։ Գլ խի է ը նկ նու մ, որ սա էն կն կա 
մար դը պետք է լի նի։

Գա լիս է հաս նու մ ի րեն։
- Բա րի օր, ախ պե րա ցու ։
- Ա ստ ծու  բա րին։
- Հո էս ճամ փո վը մարդ չի ան ցկա ցա՞վ։
- Ա նց կա ցավ։
- Ի ՞նչ ու  ներ շա լա կին։

- Եղ ու  բրինձ։
- Հա, հենց էդ եմ ա սու մ։ Ի ՞նչ քան ժա մա նակ կլի նի։
- Բա վա կա նին ժա մա նակ կլի նի։
- Որ ձին քշեմ՝ կհաս նե՞մ։
- Ո ՞ր տե ղից կհաս նես, դու  ձի ով, նա ո տով։ Մինչև քու  ձին 

չորս ո տը կփո խի՝ մի ՜ն, եր կո՜ւ, ե րե՜ք, չո՜րս, նա եր կու  ո տով 
մե ´կ-եր կո́ ւ, մե ´կ-եր կո́ ւ, մե ´կ-եր կո́ ւ, շու տ-շու տ կգ նա, ան ց 
կկե նա։

- Բա ի ՞նչ պես ա նեմ։
- Ի նչ պես պետք է ա նես, ու  զու մ ես, ձիդ թող ի նձ մոտ, դու  

էլ նրա պես ո տով վա զի, գու  ցե հաս նես։
- Հա՜, էդ լավ ես ա սու մ։
Վեր է գա լիս, ձին թող նու մ սրա մոտ ու  ո տով ճա նա պարհ 

ը նկ նու մ։ Սա հե ռա նու մ է թե չէ, բա րե կեն դա նը շա լա կը բար-
ձու մ է ձի ու ն, ճամ փեն ծռու մ, քշու մ։ 

Էս մար դը ո տով գնու մ է, գնու մ, տես նու մ է չհա սավ, ետ է 
դառ նու մ։ Ետ է դառ նու մ, տես նու մ՝ ձին էլ չկա։ Գա լիս է տու ն։ 
Նո րից սկ սու մ են կռ վել, մար դը եղ ու  բրն ձի հա մար, կնի կը 
ձի ու ։.

Մինչև օ րս էլ էս մարդ ու  կնի կը կռ վու մ են դեռ։ Սա նրան է 
ա սու մ հի մար, նա սրան, ի սկ բա րե կեն դա նը լսու մ է ու  ծի ծա-
ղու մ։
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Ծերու նազարդ վարպետը մանու կներին շատ էր սիրու մ, 
հրճվու մ ու  հպարտանու մ էր նրանցով։ Նա անթիվ նամակներ 
էր ստանու մ արտասահմանու մ ապրող հայ երեխաներից, 
տխրու մ էր, որ նրանք ապրու մ են հայրենիքից հեռու , բայց նաև 
ու րախանու մ էր, որ սովորու մ են հայկական դպրոցներու մ, 
գիտեն մե ր պատմու թյու նը, մե ր երգ ու  երեժշտու թյու նը, խոսու մ 
են հայերեն։

Ավ. Իսահակյանը պատգամ է թողել երեխաներին. «…բարձր 
պահել հայու թյան անու նը, խորապես սիրել հայ հրաշալի լեզու ն՝ 
մե ր հարատևու թյան անպարտելի զենքը, սիրել մե ր դարավոր 
գրականու թյու նը, ու ր բաբախու մ է հայ ժողովրդի սիրտը, որ 
ամփոփոխված են մե ր իդեալները, երազանքները…»

Կյ³ն քից թ³նկ բ³ն

Վայ րի ա ղավն  ին̀  կու րծ քը վի րա վոր̀  
 Ըն կել էր մե  նակ աղ բյու  րի եզ րին,
Ծո րու մ էր շիթ-շիթ ա րյու  նը բո սոր,
Մեռ նու մ էր, աչ քը̀  ջը րի ե րա զին։

Քն քու շ պա րի կը տե սավ դալ կա հար,
Մեռ նող ա ղավն  ու ն և խո սեց այս պես.
- Տու ՛ր ի նձ այն, ի նչ որ թանկ է քեզ հա մար, 
Էն թան կա գի նը, կյանք տամ իս կու յն քեզ։

Մեռ նող ա ղավն  ին խոր հու մ էր ի նք նին.
«Էն թան կա գի նը̀  կյանքն է, ան պատ ճառ, 
Ախ, ծաղ րու մ է ի նձ աղ բյու  րի ո գին»։
- Էհ, լավ, թո՛ղ լի նի, տու ր և նո րից ա ռ։
Պա րի կը ցո ղեր սրս կեց վեր քին 
Ա ղավն  ին բա ցեց աչ քե րը ոս կի,

- Թ ևե րըդ կու  զեմ, կյան քըդ քեզ լի նի։
- Թ ևե րը՞ս … ինչ պե՞ս, ոհ, եր բեք, եր բեք.
Ա ռանց թռիչ քի կյան քը գին չու  նի.
Կյան քըս առ,- թռ չու նն ա սաց սր տա բեկ։

Ու թևին տա լով ծա փեց խն դա գին…
- Ե ՞րբ կու  զես կյան քըս, նա զե լի ո գի։
- Թ ռի՛ր, սի րե լի՛ս, ա զատ ու  վայ րի,
Թ ռիր ու  ա սա ստ րու կ աշ խար քին,
Թե ի նչն է թան կը կյան քից ա վե լի…
Ա սաց ջրե րի լու  սե ղեն ո գին։

²րջն ու օ ձը 

Ինչ պես ե ղավ, որ մի  ան գամ 
Արջն ու  օ ձը դար ձան ըն կեր, 
Ըն կեր դար ձան ու  բա րե կամ։
« Մե կըս քնի,
Մե կըս հս կե, 
Ի րար շա հենք 
Ի րար պա հենք, 
Ըն կե րո վի կյանք վայե լենք»։ 
Այս պես ա սին, եր դը վե ցին, 
Ի րար ազ նիվ խոսք տվե ցին 
Օ ձը̀  ար ջին, ար ջը̀  օ ձին։

Ան ցավ այս կերպ մի  ժա մա նակ։
Եվ շա րու  նակ 
Եր կու  ըն կեր սի րով, սր տով
Նս տան-ե լան ու  քու ն մտան
Կար գով, հեր թով։
Սա կայն օ ձի սող քը բեկ-բեկ
Դու ր չէր գա լիս ար ջին եր բեք։



42 43

Օր վա մե  կը ար ջը ժայ ռին
Թիկն էր տվել ա րև կո ղի,
Հան կարծ օ ձը̀  ո լոր-մո լոր 
Ե կավ, ա սես, գաղ տա գո ղի։
Վախ ու  կաս կածն ա ռավ ար ջին, 
Ե լավ կանգ նեց նս տած տե ղու մ։
- «Ես ծու ռ ու  մու ռ գնա ցո ղին, 
Ըն կեր լի նի թե կաթ նախ պեր,
Չէ, չեմ սի րու մ, ես չեմ ու  զու մ»։
Գո ռաց այս պես և թաթն ու  ժ գին
Դը րեց, սեղ մե ց օ ձի գլ խին 
Ու մյու ս թա թը օ ձի մարմն  ով 
Մինչև պո չը քա շեց թա փով.
Ա պա մո տիկ հո սող գե տին
Հանձ նեց օ ձի ան կեն դան դին։ 
Եվ նայե լով ջրե րի հետ 
Նե տի նման սու  րող օ ձին̀
Գոհ մրթմր թաց բե ղե րի տակ.
- «Ա՛յ, ըն կե րը էս պես շի տակ
Պի տի լի նի,
Դե՛հ, շիփ-շի տակ գը նա հի մի »։

Մի հ³ր ցում

Մի քա հա նա կի րակ նա մու  տին
Քա րոզ խո սեց ի րեն հո տին .-
«Աստ ված փռել է թե՛ ցա մաք, թե՛ ծով 
Ի բրև ճոխ սե ղան ա ռատ բեր քե րով 
Որ այս պես ի րեն 
Է ակ ներն ա մե ն̀
Մարդ թե ա նա սու ն,
Ձկ ներ ու  թռ չու ն, 
Ու տեն, լի ա նան
Եվ ի րեն փառք տան…»։

Ժո ղովր դի մի  ջից հան կարծ
Քա հա նային տր վեց մի  հարց.-
- Տեր հա՛յր, չգի տեմ 
Խնդ րու մ եմ պար զես, 
Այն կեր գնա ցող է ակ նե րը խեղճ,
Տկար կամ չն չին,
Պե՞տք է որ նու յն պես
Փառք տան ա րար չին…»

Վ³ ր³զն ու ³ղ վե սը

Վա րա զը ժե ռու տ քա րե րի վը րա
 Ան խոնջ ե ռան դով
Սը րու մ էր մե կ-մե կ ժա նիք ներն ի րա։
Հեգ նող ժպի տով 
Աղ վե սը նրան հարց ա ռավ, ա սաց.
«Ով կտ րիճ եղ բայր,
Ո՛չ կռ վի լու ր կա, և ո ՛չ էլ կաս կած,
Ի՞նչ ես վայ րա բար
Ծով-քր տինք մտել ու  քեզ չար չա րու մ»։
Իսկ վա րազն այս պես պա տաս խան տվավ.
- Ամ բողջ աշ խար հու մ
Խո րա մանկ, խե լոք
Հա նել ես համ բավ,
Բայց խել քըդ, ի րոք,
Հավն  ո ցից հե ռու  չի ան ցնու մ բնավ։
Զին վո րը պի տի
Խա ղա ղու  թյան մե ջ և ո ՛չ թե մար տի,
Զեն քե րը սրել և պատ րաստ ու  կազմ`
Ա չա լու րջ լի նի։
Գիտ ցի՛ր, որ ժանգն է ծնել պա տե րազմ.
Սր բած թրի դեմ դու րս գալ ճա կա տի
Թշ նա մի ն նվազ ա խոր ժակ ու  նի»։



44 45

² ռ³կ
(²ստ վ³ ծ³շն չից)

Ժող վե ցան մի  օր ծառ ու  ծիլ բո լոր, 
Որ ի րենց հա մար ը նտ րեն թա գա վոր.
Շատ խոր հու րդ ա րին ու  դար ձան ա պա 
Ա սին ձի թե նու ն.- 
- Ե ղի՛ր թա գա վոր, իշ խի՛ր մե ր վրա։
- Իմ ին չի՞ն է պետք, - ա սաց ձի թե նին,-
Ես իմ գործն ու  նիմ, չ՞է որ ա մե  նին
Ս նու նդ եմ բաշ խու մ իմ պտու ղ նե րով.
Ես ի նչ պե՞ս իշ խեմ իմ բա րու  թյու  նով։
Նո րից խոր հե ցին ու  դար ձան ա պա 
Ա սին թզե նու ն.-
Ե ղի՛ր թա գա վոր, իշ խի՛ մե ր վրա։ 
Ո՛չ, ի նձ հար մար չէ,- ա սաց թզե նին, 
Ես հա ճե լի եմ չէ ՞ որ ա մե  նին̀
Քաղց րիկ ու  ա նու շ իմ պտու ղ նե րով.
Ես ի նչ պե՞ս իշ խեմ իմ քաղց րու  թյու  նով…
Խոր հըր դի նս տան և խա ղո ղե նու ն
Ե կան դի մե  ցին։
- Ին չե՛ր եք ա սու մ,
Թող նեմ իմ գի նին̀  ոս կի ու  պայ ծառ, 
Որ ցն ծու  թյու  նով լեց նու մ է աշ խարհ,
Զ վարթ եր գե րով թն դու մ սար ու  ձոր.
Ո՜չ, իմ բա նը չէ̀  լի նել թա գա վոր»…
Եր կար խոր հե ցին ծառու ծիլ բո լոր, 
Որ չար տա տաս կին ա նեն թա գա վոր.
Ծառ ու  ծիլ բո լոր հա վաք ված ե կան 
Եվ հեզ ու  խո նարհ խն դիր քի կե ցան.
- Ե ղի՛ր թա գա վոր, իշ խի՛ր մե ր վրա։
- Կըլ նեմ թա գա վոր, և դրա հա մար 
Իմ սու ր փշե րով ես շա՜տ եմ հար մար.
Կը խո ցեմ խո րին, վա՜յ նրա օ րին, 

Որ չըհ նա զան դի իմ օ րենք նե րին.
Ե կե՛ք, թու  փիս տակ մտե՛ք ա պաս տան…-
- Ա սաց և սրեց փշե րը դա ժան…

Ս³ տ³ ն³ն ու իր ³ղ ջիկ նե րը
(Միջն³դ³րյ³ն հ³յ ³ռ³կ)

Սա տա նան ու  ներ ե րեք հատ աղ ջիկ,
Նաև մի  աղ ջիկ̀
Զվարթ, գե ղե ցիկ
Հա սել էր նրանց մար դու  գնա լու 
Ժա մա նակն ար դեն, 
Եվ հայր սա տա նան 
Ե րեց ա ղջ կան ան վա նեց « Գո ռոզ»̀
Տա լով կնու  թյան իշ խա նա վո րի։

Երկ րորդ ա ղջ կան ան վա նեց «Ա գահ»̀
Տա լով կնու  թյան վա ճա ռա կա նի։ 
Եր րորդ ա ղջ կան ան վա նեց « Նա խանձ»̀
Տա լով կնու  թյան ար վես տա գե տի։ 
Իսկ գե ղեց կու  հու ն « Սեր» կո չեց հայ րը̀  
Եվ տվեց նրան ամ բողջ աշ խար հին։
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  1 �� ��� >� �� ���  
(1870-1935)

Խնկո Ապերը զվարթ ու  կատակասեր մարդ էր, սիրու մ էր 
հանպատրաստից երգիծել։ Նա իր առակներու մ՝ անաչառ խոս-
քով ծաղրել է մե ծամտու թյու նը, ժլատու թյու նը, ագահու թյու նը, 
շողոքորթու թյու նն ու  փառասիրու թյու նը և մարդկային մյու ս 
արատները։ Խնկո Ապոր կատակ ոտանավորները, առակներն 
ու  հեքիաթները ոչ մի այն զվարճացնու մ են ընթերցողին, այլև 
հարստացնու մ գիտելիքները։ Նա այն գրողներից է, որ մե զ հետ 
է ամե ն օր՝ որպես լավագու յն բարեկամ ու  խորհրդատու ։ 

Խոզն ու ³գ ռ³ վը

Մի դա րա վոր կաղ նու  տակ,
Խո զը, ա գահ ու  ան հագ, 
Այն քան կա ղին զխտ վեց 
Որ ցած ըն կավ ու  փռ վեց։
Զարթ նեց քնից ու  տա կից
Ծա ռը փո րեց ար մա տից։

- Ի ՞նչ ես ա նու մ, ա՛յ ան գետ,-
Ագ ռավն  ա սաց վեր ևից։
- Խա՛ղ ես ա նու մ ծա ռի հետ,
Կ չո րա նա ար ևից։

- Չո րա նու մ է՝ չո րա նա, 
Ինձ ի ՛նչ օ գու տ̀  զո րա նա։
- Այ, ա պե րախտ կեն դա նի, 
Ով քեզ նման վիզ ու  նի, 
Իր կու յր աչ քով չի տես նի՞, 
Որ կա ղի նը հյու  թա լի
Լոկ այս ծառն է քեզ տա լի։

Ճ պուռն ու մր ջյու նը

Թը ռի-վը ռի մի  ճպու ռ,  
Ողջ ա մա ռը շու  ռու  մու ռ  
Եր գեց, ճռաց,   
Ճըռ ճը ռաց։    
Մին էլ ը հը, ձմե  ռը   
Փ ռեց ի րա թևե րը,   
Բա ցեց գոր գը սպի տակ,  
Դաշ տերն ա ռավ ձյու  նի տակ։  
Ան ցան պայ ծառ օ րե րը,  
Էլ ո ՛րն ա սեմ, էլ ո րը,   
Երբ ա մե ն մի  թփի տակ,  
Թե սե ղան կար, թե օ թյակ։ 
Ե կան օ րեր ցր տա շու նչ, 
Ճ պու ռն ըն կավ լու  ռու  մու նջ. 
Քաղ ցած փո րին էլ ի ՞նչ ե րգ, 
Ցու ր տը տա րավ ոտ ու  ձեռք։ 
Զըն գըր-զըն գըր դո ղա լով, 
Ծանր-ծանր սո ղա լով, 
Նա մր ջյու  նին ա սու մ էր.
- Գլ խիդ մա տաղ, սա նա մե ՛ր,
Մի ճար ա րա, շու նչ առ նեմ,
Ցր տից, սո վից չմե ռ նեմ.
Կե րա կը րի, տա քաց րու ,
Մինչև գա րու ն ապ րեց րու ։ 
- Ի ՞նչ խա բար է, սա նիկս,
Զար մա նու մ եմ, ջա նիկս.
Չաշ խա տե ցի՛ր ա մա ռը, 
Ա սա, ի ՞նչ էր պատ ճա ռը։
- Էդ պես բա նի, սա նա մե ր, 
Էլ ժա մա նակ ո ՞վ ու  ներ.
Էն խո տե րու մ բու  րա վետ 
Եր գու մ է ինք մե  րոնց հետ
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- Ու րեմն ` դո՛ւ։
- Այո՛, ե ս… 
Ողջ ա մա ռը դես ու  դեն 
Եր գու մ է ի մշ տա պես։
- Եր գո՛ւմ է իր, շատ բա րի 
Այժմ էլ թռիր վեր-վե րի,
Քա մի ն ծափ տա, դու  պա րի…

Մկ նե րի ժո ղո վը

Սով էր, սով էր մկս տան,
Կատ վի ձեռ քից լկս տան 
Գ զիրն ըն կավ դռ նե դու ռ, 
Էլ չթո ղեց տու ն-կ տու ր,  
Ջա հել, ա հել գե ղո վի, 
Ջո ջե րին ջոկ տե ղո վի 
Կան չեց, բե րեց ժո ղո վի̀  
Թե ի նչ ա նեն, որ կատ վեն՝ 
Մի հնար քով ա զատ վեն։ 
Ե կան գյու  ղի ջո ջե րը, 
Եր կար բա րակ պո չե րը,  
Մաս նակ ցե ցին խորհր դին,  
Մի մու կ խո սեց իր հեր թին.
- Լ սե՛ք, մկ ներ, ցե ղա կից, 
Չու  նեմ որ դի, կո ղա կից, 
Ես մի  ան տեր ծե րու կ եմ, 
Բայց պատ վա վոր մի  մու կ եմ. 
Պակ սեց ու  ժը իմ ո տի, 
Պետք է մե ռ նեմ ա նո թի… 
Սովն  է չո քել դռա նը, 
Ախ, մռ ռա նը, մռ ռա նը, 
Վեր է ըն կել մա ռա նը, 
Ինչ քան ա սես նազ ա նի, 

Ս տից սատ կի, տազ ա նի, 
Մու կ տես նե լիս վազ ա նի,  
Գլ խից բռ նի, կախ ա նի,  
Թա թո վը տա, խաղ ա նի 
Ու տի, քե ֆը չաղ ա նի,  
Էս պես զու  լու մ ու  կրակ,  
Դեռ աչ քերն էլ ջու խտ ճրագ։ 
Բայց թե ազ նիվ մե ր ցե ղը 
Կոր չե լու  չէ զու ր տե ղը,  
Ցավն  էլ ու  նի իր դե ղը… 
Ա՜յ, բե րել եմ ես մի  զանգ,
Ծափ, ծլն գոց, 
Մե ջը զն գոց. 
Կատ վի վզից մե նք կախ տանք, 
Որ ի նչ քան էլ օ րո րա, 
Որ ի նչ քան էլ շո րո րա,
Ս տից սատ կի, տազ ա նի,
Գալն ի մա նանք գա զա նի։ 
Է՛, զան գը ո ՞վ կախ ա նի.
- Ա լո դու ՛։
- Ա լո՞ն տա նի։
- Բա լո, դո՛ւ։
- Բա լո՞ն կա խե։
- Չա լո, դո՛ւ։
- Չա լոն կա՛ղ է ։
- Մս տո, դո՛ւ։ 
- Մս տոն կարճ է ։
- Փոս տո, դո՛ւ։
- Էդ էլ խի՞ղճ է ։
- Համ բո, դո՛ւ։
- Ես տկար ե մ։
- Չամ բո, դո՛ւ։
- Ա սենք տա րա,
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Բա որ կա տու ն գա ի նձ վրա՞։
- Բ տոն, Խտոն թող մե  կից
Բռ նեն կատ վի քա մա կից։
- Ի ՞նչ է խո սու մ չոր գան գը,
Լավ է դու  տար էդ զան գը, 
Էլ ի ՛նչ Բտո, ի ՛նչ ֆս տան,-
Ճս տաց Բտոն ճստճս տան։
- Լ ռի՛, հան դու գն,
- Կո տոր վեք դու ք,
Վախ կոտ նե րիդ ես թա ղեմ,
Ճա՞ռ ա սեմ, թե՞ զանգ կա խեմ,-
Գո չեց ջո ջը,
Քա շեց պո չը։

Գ³յլն ու գ³ ռը

Մի ամ լիկ գառ 
Ի րեն հա մար 
Ջու ր էր խմու մ առ վա կից. 
Մեկ էլ դե մի  ձո րա կից 
Գայլն է կտ րու մ վեր ևը, 
Խոս քին տա լով էս ձևը.  
Էս ի ՛նչ լր բու  թյու ն, 
Ի՛նչ հանդգ նու  թյու ն. 
Ա՛յ դու  փսլն քոտ, 
Ոչ խա րի լա կոտ, 
Դո՛ւ ին չի՛ տեր ես. 
Որ գաս դն չովդ, 
Ք թով-պն չովդ 
Ջու րս պղ տո րես. 
Բռ նեմ դու նչդ 
Կտ րի շու նչդ։
- Մի՜ բար կա նար, պա րոն գայլ, 

Քեզ նից ցած եմ քա նի քայլ, 
Էն պես բան ես ա սու մ ո ր… 
- Սո՛ւտ եմ ա սու մ, ա՛յ լղ պոր, 
Էդ էլ չլի նի հեր վա նը,
Չեմ մո ռա ցել էն բա նը, 
Որ հենց էս տեղ, նու յն օ րը,
Հայ հոյե ցիր իմ հո րը։
- Մ՜ի տա րե կան դեռ չկամ…
- Է ՛հ, եղ բայրդ էր, ան զգամ։
- Ես մի  ծին եմ, մի  նու  ճար։
- Խնա մի դ էր ան պատ ճառ։
Կամ մե  կը ձեր պիղծ ցե ղից, 
Էլ ժաժ չգաս քո տե ղից,
Ձեր շնե րի,
Հո վիվն  ե րի 
Ո խը քեզ նից ես հա նեմ,
Տես, գլու խդ ի նչ բե րեմ։ 
Ա սավ,
Հա սավ
Գա ռա նը 
Ա ռավ, թռավ 
Ան տա ռը։ 
Էս տեղ ի նչն է գլ խա վոր.
Ու ժե ղի մոտ
Միշտ թու յլն է մե  ղա վոր։

Վ³տ Ըն կե րը

Մի ան գամ 
Ա ռյու ծ ար քան
Մռն չու մ էր կո ղի ցա վից.
Գա զան նե րը ա մե ն կող մի ց 
Ե կան հի վանդ ար քային տես,
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Բայց մե ջ նե րին չկար աղ վե սը։ 
Էն տեղ մե կ էլ 
Մի պա ռավ գել 
Ա սավ.- Ար քա՛, 
Ախր ի ՞նչ կա, 
Որ աղ վե սը,
Հա ճու ճ-մա ճու ճ
Թիզ ու  կե սը,
Քեզ չի հար գել։
Տե՛ս, չի ե կել։

Ցա վը թո ղեց՝ 
Ար քան գո ռաց.
Թե՝ հա՛ թռեք, 
Էն ըմ բոս տին 
Ոտս բե րեք։

Հինգ, վեց
Գա զան 
Ե լան հա սան 
Էն աղ վե սին
Մի կերպ գտան,
Պատ ճառն ա սին,
Բե րին ա տյան։
Ար քան գո ռաց.
- Ո ՞ւր ես, մե  ռած…
- Ա սեմ ձե ռաց,-
Աղ վեսն ա սաց.
Տեր վե հա փառ,
Խն դիրս առ, 
Որ լսե ցի՝ դու  հի վանդ ես, 
Էլ ի նչ ա սեմ, ի նձ հո գի տես, 
Ինչ պես գլ խիս կրակ վա ռած 

Եվ պա տանս էլ թևիս ա ռած՝
Հա՛ էս տե ղը,
Հա՛ էն տե ղը,
Վեր ջը գտա
Ցա վիդ դե ղը,
Գե լի մոր թին ա րա մու շ տակ,
Մի սը շոր վա, խմի  տաք-տաք։
Քրտ նեց կողդ,
Կանց նի դողդ։

Որ չտ վեց էս պես թե լին, 
Իս կու յն գե տին դրին գե լին։ 
Ար քան հա գավ գելի կա շին,
Մի սը կե րավ նա խա ճա շին։
Քրտ նեց կո ղը, 
Ան ցավ դո ղը,
Մեջ տեղ գնաց
Զր պար տո ղը։
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Հ. Հայրապետյանն իր երկարամյա կյանքը նվիրեց մա նու կ-
նե րի դաստիարակու թյան գործին ու  մի նչև վերջ մն աց նրանց 
սիրելի բարեկամն  ու  ու սու ցիչը։ Նա գրել է մանկական գողտրիկ 
բանաստեղծու թյու ններ, հեքիաթներ, առակներ, պոեմն եր, ու ր 
բնու թյու նն է գրչի տակ լեզու  առնու մ, խոսու մ են գարու նն ու  
ձմե ռը, ձնծաղիկն ու  առվակը, թռչու ններն ու  անտառը։

Մուկն ու ³ռ նե տը (Ը ստ Կռի լո վի)

-Լ  սե՞լ ես, ա րդյոք, 
 Առ նետ հար ևան,
Ս րա նից էլ լավ 
Ու րա խա լի բան.
Ա սու մ են կա տու ն,
Չար ու  մկ նա կեր,
Հս կա ա ռյու  ծի
Սու ր ճանկն է ըն կել։ 
Ա՜յ թե քեֆ կա նենք
Խո հա նո ցու մ մե նք։
- Մ ՛ի ու  րա խա նա,
Մկ նի՛կ հար ևան,
Ի՜նչ ա ռյու ծ, ի ՜նչ բան։ 
Ե թե որ գոր ծը
Ճան կե րի հաս նի,
Կատ վի թա թե րից 
Ոչ ոք չի պրծ նի…
Հա զիվ ա ռյու  ծը
Կեն դա նի մն ա.
Փի սի կից ու  ժեղ 
Էլ գա զան չկա։

Կ ռունկն ու ս³ գը (փո խ³դ րու թյուն)

Լ ճի կա պու  տակ
  ջրի ե րե սին
Ճար պիկ ու  ա րագ
  սա գիկն էր լո ղու մ,
Սու  րու մ ջրի տակ,
  դու րս գա լիս կր կին, 
Ու ին քը ի րեն
  բարձ րա ձայն գո վու մ.
- Օ դու մ թռ չու մ եմ,
  ցա մա քու մ շր ջու մ,
Լ ճա կի ջու  րը
  պատ ռու մ նե տի պես, 
Ինձ պես ու  րի շը
  չկա աշ խար հու մ, 
Ողջ թռ չու ն նե րի
  թա գա վորն եմ ե ս։
- Ի զու ր ես գո վու մ,
  քու յ րի՛կ, ի նքդ քեզ,-
Կ ռու ն կը նրան 
  ձայ նեց վեր ևից,-
Կա րո՞ղ ես ա րդյոք
  լո ղալ ձկան պես, 
Եղ նի կի նման 
  վա զել քա րա փից։ 
Արծ վի նման
  հպարտ, փա ռա վոր,
Կա րո՞ղ ես պատ ռել
  ծալ քերն ամ պե րի…
Լավ է գի տե նալ 
  մի ՛ բան հիմն  ա վոր,
Քան թե շատ բա ներ,
  բո լորն էլ թե րի։
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Մկրտիչ Կորյու նը հայ առակագրու թյան գանձարանը 
հա  րս տացրեց իր սեփական, ինքնու րու յն և մն այու ն առակ-
նե րով, որոնք թարմու թյու ն և նորու թյու ն բերեցին մե ր բազ-
մա դարյան առակագրու թյանը։ Հրատարակված է Կոր յու նի 
շու րջ հինգ հարյու ր առակ, որոնք աչքի են ընկնու մ լավ 
կառու ցվածքով, ռեալիստական պարզու թյամբ, գա ղա փա րա-
կան հագեցվածու թյամբ։

Կորյու նի մանկական հմայիչ բանաստեղծու թյու նների այն 
շարքը, որ տեղ է գտել հայ գրականու թյան մե ջ, իսկապես 
մանկական արժեքավոր ստեղծագործու թյու ններ են։ Այդ գոր-
ծե րը երեխաների մե ջ արթնացնու մ են ազնվու թյու ն, աշ խա տա-
սի րու թյու ն, մարդասիրու թյու ն։

²զ նիվ խոր հուրդ

Հայրն ա սաց որ դու ն.- Տղաս, ա չքս լու յս,
Դու  ար դեն ու  նես և բեղ և մո րու ս, 
Եվ տղա մար դու  հա սակ ես ա ռել, 
Սա կայն մի  գոր ծի տեր դեռ չես դա ռել,
Կյան քու մ ա մե ն մարդ լավ գործ պիտ ա նի, 
Որ տանն ու  դր սու մ լի նի պի տա նի։
Հա զար ար հեստ կա ու  հա զար ու  սու մ,
- Հ րա պու  րու մ է, հայր, ի նձ սա տի րան, 
- Այդ գոր ծու մ, ի րոք, կդառ նամ տի րան։
Թեև կա տա կով, ժպիտն իր դեմ քին,
Հա ճո յա նա լով մե  ծե րիս քիմ քին,
Վե րա դաս նե րիս ա ռջև սո ղա լով,
Փոք րա վոր նե րիս վրա գո ռա լով, 
Ես կվաս տա կեմ թե փառք, թե ա թոռ,
Գր քեր կտ պեմ հա տոր առ հա տոր…
Հայրն ա սաց.- Թե դերդ այդ պես ը մբռ նես,

Լավ կա նես, որ դիս, գրիչ չըբռ նես,
Տ ղաս, ի նչ հան ցանք ու  զու մ ես գոր ծիր,
Գր չի սու րբ դե րը մի  սր բապղ ծիր։

Որ սորդն ու սո խ³ կը

Սո խակն ա սաց.- Ի նձ ին չի՞ հա մար, 
Ա նո ղոք որ սորդ, նե տել ես վան դակ։ 
Որ սոր դը ա սաց.- Որ մե ր կա տու ն չար
Քեզ չգո ղա նա, սի րե լի սո խակ։
Սո խա կը ա սաց.- Ով բա րե գործ մարդ,
Թե իմ նկատ մամբ բա րե գործ ես շատ
Կամ լու րջ է խոսքդ և ոչ թե կա տակ,
Դե ի նձ ա զատ թող, կատ վին դիր վան դակ։

Վե ճը

Պա տա հեց այն պես, որ Կառ քը ու  Ձին
 Վի ճա բա նե ցին,
Թե ա րդյոք ո ՞վ է ու  ժեղն ի րեն ցից։
Կառքն ա սաց Ձի ու ն.- Հաշ վի առ դու  ի նձ,
Ես չկա մե  նամ` չես շարժ վի տե ղից…
Ձին ձայն չհա նեց ու  քայ լեց մի  այն,
Կառքն ան մի  ջա պես հետ ևեց նրան։
Այս տեղ Ձին Կառ քին ա սաց բարձ րա գոչ.
- Դե այժմ ա սա, ու  ժե՞ղ եմ, թե՞ ո չ…
Կա ռա պանն ա սաց .- Ի զու ր մի  ճա ռեք,
Նաև իմ ան ձը դու ք հաշ վի ա ռեք,
Կա ռա պան նե րը թե չկա մե  նան,
Թե կառք և թե ձի տե ղու մ կմն  ան։
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Հ³վն ու մե ղուն

Մի հա վա նո ցու մ,
Հա վը յոթ օ րը մի  ձու  է ա ծու մ, 
Ու ո ղջ թա ղով մե կ իր ձայնն է գցու մ։ 
Ար ևա ծաղ կին նս տած մի  Մե ղու  
Ա սու մ է .- Հա վիկ, քեզ շատ ես նե ղու մ,
Դու  յոթն օ րը մե կ մի  ձու  ա ծե լիս, 
Ամ բողջ աշ խար հին ի մաց ես տա լիս, 
Իսկ բազ մա բե ղու ն
Ժ րա ջան մե  ղու ն,
Մեղր է հյու  սու մ, հա զար ցա վի դեղ,
Բայց չի ա ղմ կու մ եր բեք ոչ մի  տեղ…
Քեզ պատ գամ դարձ րու  օ րեն քը կյան քի, 
Ով որ շատ գոր ծի, թող քիչ ա ղմ կի։

Մր գ³ տու ծ³ ռը

Մար դիկ դի մե  ցին մր գա տու  Ծա ռին.
- Ին չու ՞ է այդ քան գլու խդ խո նարհ։
Պա տաս խան տվեց.- Այն բա նի հա մար, 
Որ ա ռատ բերք եմ տա լիս աշ խար հին.
« Ծա ռը որ քան շատ բերք տա ու  բա րիք,
Գ լու  խը այն քան խո նարհ կպա հի»։

²ն ցորդն ու ³ռ վ³ կը

Հի ա ցած՝ Առ վի ջրե րով լա զու ր,
Ին չո՞ւ ես վճիտ,- ան ցորդն է ա սու մ։
- Կանգ նած չեմ մն ու մ մի և նու յն տե ղու մ, 
Ինձ մաք րու  թյու ն իմ շար ժու մն  է բե րու մ։
Թե Տի ե զեր քու մ և թե Մայր հո ղու մ 
Ի րե րի ձևը Շար ժու մն  է փո խու մ,

Կյանք տա լիս ծաղ կին,
Ծո վի ծփան քին։
Թե ա րար վել են Տի ե զերք ու  Հող,
Լոկ շարժ ման ու  ժով ա մե  նա կա րող,-
Ա սու մ է Ա ռու ն ու  քչք չո ցով
Վա զու մ դե պի ծով։

²ր ծիվն ու ³ ր³ գի լը 

²ն բերք, ան բեր րի
Մի սո վի տա րի
Մայր Ա րա գի լը իր ճտին ա ռած.
Արծ վի մոտ գնաց, 
Ա սաց.- Ով Ար ծիվ, ար քա ա րա րիչ,
Սո ված է ճու տս, կեր տու ր դու  մի  քիչ…
Այս տեղ մե ր Ար ծիվ ար քան բա րե գու թ
Ն վի րեց նրան եր կու  գոր տի ճու տ։ 
Ա րա գիլն ա սաց.- Ա մե  նա կալ տեր,
Ճ տիս փո խա րեն ի նձ տվե ցիր կեր… 
Ու Ար ծիվն  ա սաց.- Ե թե տամ ճտին,
Լոկ ին քը կու  տի։
Տվի մայ րի կին, 
Որ և ի նքն ու  տի և տա իր ձա գին…
Աշ խարհն ու  նե նար թե մի  պատ վան դան,
Մայ րա կան սիր տը կլի ներ մի  այն։
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  ��) ��� ��� G� 	�/  
(1914-1984)

Շիրազի բանաստեղծական աշխարհու մ հայրենիքը սարերի, 
դաշտերի, ձորերի ու  աղբյու րների, ճարտարապետական կո-
թող ների, մարդու  երազանքների ու  ժողովրդի պատմու թյան 
մի  ամբողջու թյու ն է։ Տաղանդավոր բանաստեղծը մայրական 
սի րո մե ծ երգիչ է։ Մայրը բանաստեղծի համար հու շերի գիրք է 
ու  կենդանի հու շարձան, կյանքի աղբյու ր, ինչպես արևը, որով 
և պայմանավորվու մ է հայրենիքի, բնաշխարհի, մարդու , սիրո 
ու  երջանկու թյան գոյու թյու նը։ Շիրազը պաշտամու նքի հասնող 
զգացու մ ու ներ երեխաների հանդեպ։

 
Մ³ր գ³ րիտն ու փր փու րը

Ծո վի ե րեսն է փր փու  րը ել նու մ,
Փայլփ լու մ է մի  պահ, ի բր մար գա րիտ,
Մինչ մար գա րի տը խոր քու մ է լի նու մ,
Խոր քից է ծն վու մ գան ձը ճշ մա րիտ։

Բայց այս պես խո սեց փր փու րն այդ մա սին.
- Ին չո՞ւ տեղ չու  նես ծո վի ե րե սին,
Թե մար գա րիտ ե ս… էլ ի ՞նչ մար գա րիտ, 
Ես եմ մայր ծո վի գան ձը ճշ մա րիտ, 
Որ մի շտ ջրե րի ե րեսն եմ ել նու մ 
Ու ես եմ փայ լու մ,
Կյան քը վայե լու մ…

Բայց իր վայել քը եր կար չտ ևեց.
Մի քա մի  ե լավ, փր փու  րը ցր վեց,
Հետքն էլ չմն  աց ծո վի ե րե սին…
Մինչ մար գա րի տը, ե րբ խոր քից հան վեց 
Ձեռ քե-ձեռք խլ վեց, գանձ է, գանձ, ա սին, 
Ա հա՛ մայր ծո վի մի  ակ փառ քը մե ծ։

…Մար դիկ կան, ո րոնք փր փու  րի նման
Միշտ կյան քի ծո վի ե րեսն են ել նու մ.
Բայց խոր քու մ որ քա՜ն
Մար գա րիտ ներ կան, 
Ո րոնց փառ քը դեռ փր փու րն է խլու մ։

²ր ծիվն ու մժե ղը 

²ր ծի վը ի րա
Կ տու  ցի վրա
Մի օր զար ման քով մի  մժեղ տե սավ,-
- Ի ՞նչ ես զար մա նու մ, - մժե ղը ա սավ։
- Ու զու մ եմ ես էլ 
Աստ ղե րին հաս նել,
Բարձ րա նալ գա հը ե րկ նի ան սահ ման, 
Ու զու մ եմ ես ի նձ մի շտ ար ծիվ տես նել…

Բայց ար ծիվն  այս պես տվեց պա տաս խան.
- Թե կու  զես հաս նել բար ձու նք ներն ան հաս,
Պի տի սե փա կան թևեր ու  նե նաս.
Ու րի շի թևով բար ձու ն քի հա սած
Մարդն ու  ր էլ հաս նի, վեր ջը կընկ նի ցած…

  
²ր ծիվ լեռ նե րի, ար ծիվ սի գա պանծ,
Հա սա րակ մի  հավ քեզ նից վեր սու  րաց.
- Կյանք է և ա հա այդ էլ պա տա հեց,-
Եր գե րիս ար ծիվն  ի նձ պա տաս խա նեց, 
Է լի վեր սու  րաց, 
Ու է լի մն աց 
Ար ծիվ լեռ նե րի, ար ծիվ սի գա պանծ։
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²րծ վի ե ր³ զը

Ք նեց վան դա կու մ ու … ե րազ տե սավ.
Վան դա կից իր հին ե րկն քին հա սավ 
Ու լու ռ ճախ րու մ է, ա զատ սա վառ նու մ,
Նո րից աշ խար հի ար քան է դառ նու մ` 
Ար ծիվն  ա զատ ված իր ժանտ վան դա կից.
Եվ ա հա սիր տը ճխաց հրճ վան քից,

Երբ մի  գառ տե սավ ե րկ րու մ վան դակ ված 
Ու դե պի գա ռը սլա ցավ նա ցած։
Գառ նու  կին ա ռավ
Ու եր կինք թռավ.
Ի րավ է խոս քը հին ու  նո րե նի̀
- Պ տու  ղը ծա ռից հե ռու  չի ը նկ նի։ 
Ա ռա կիս ու  ժը կար ճու  թյան մե ջ է,
Կա տու ն ա ռյու  ծի վրա կհա չե։

Սո խ³ կի պ³ տ³ս խ³ նը

Սո խա կին ա սին, թե ագ ռա վը չար
Քեզ այ պա նու մ է, ծաղ րու մ ան դա դար
Իր չար նա խան ձից, 
Ծաղ րու մ է ցա ծից,
Քեզ ի նք նա մոլ է ա սու մ ու  ծաղ րու մ,
Քան զի քո ե րգն է իր գլ խին ճախ րու մ,
Սո խա կիդ եր գը ա րծ վի նման 
Ին չո՞ւ չես դու  էլ ագ ռա վին ծաղ րու մ։
- Ի ՞նչ ծաղ րեմ,- ա սաց սո խակն ան նման,-
Ժա մա նակ չու  նեմ, որ հի շեմ նրան,
Համ էլ չգի տես, որ ը նդ դեմ դա վին 
Ար հա մար հանքս մահ է ագ ռա վին…
Ա ռա կի ու  ժը կար ճու  թյան մե ջ է̀
Շու  նը ա ռյու  ծի վրա կհա չե։

  H� 	��	 �‹��  
(1924-1971)

Պարու յր Սևակը Կոմի տասի կենսագրու թյան մե ջ զար մա-
նա լի զու գադիպու թյու ն գտավ հայ մարդու  և ողջ ժողովրդի 
ճա կա տագրի մի ջև։ «Անլռելի զանգակատու ն» պոեմու մ գե ղար-
վեստորեն պատկերված են և՛ Կոմի տասի կյանքն ու  գործը, 
և՛ հայ ժողովրդի պատմու թյան ողբերգական ժա մա նա կա-
շրջանը, ու ր քառասու ն վեց ղողանջներով հնչու մ է հայ ժո ղո-
վրդի հավերժու թյան հիմն ը։ Բազմազբաղ բանաստեղծը չէր 
մոռանու մ մանու կներին։ «Իմ կտակը» բանաստեղծու թյան շար-
քը հայրական խրատներ ու  հորդորներ են բոլոր մանու կներին՝ 
լինել ազնիվ ու  աշխատասեր, անվախ ու  համարձակ, գոր ծու ն-
յա ու  աշխատասեր։

Հ³յոց լեռ նե րը

²  սու մ են, թե մի  ժա մա նակ, 
 Ինչ քա՜ն ա ռաջ̀  ի ՞նչ ի մա նանք, 
Եղ բայր ներ են ե ղել հս կա մե ր լեռ նե րը։
Զարթ նել են շու տ, 
Ե լել ո տի,
Նա՛խ կա պել են ի րենց գո տին,
Լ վա ցել են պաղ ամ պե րու մ 
Ի րենց ե րեսն ու  ձեռ նե րը,
Հե տո՛ մի  այն « բա րի լու յս» են ի րար ա սել 
Եվ ի րա րից « բա րի լու յս» են սի րով լսել։ 
Եվ մի ՛շտ այս պես 
Ու ճիշտ այս պես,
Շու տ են զարթ նել, ե լել ո տի,
Նա՛խ կա պել են ի րենց գո տին,
Հե տո՛ մի  այն բարև ա սել,
  բարև լսել։
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Անց է կե նու մ շա՛տ ժա մա նակ, 
Ինչ քա՜ն ա րդյոք̀  ի ՞նչ ի մա նանք, 
Եղ բայր նե րը ծե րա նու մ են 
Ու մի  օր էլ շատ են քնու մ,
Շատ են քնու մ - ու  շ վեր կե նու մ 
Եվ ի ՜նչ… հան կարծ մո ռա նու մ են 
Նախ և ա ռաջ կա պել գո տին, 
Ա ռանց գո տու  ել նու մ ո տի,
« Բա րի լու յս» են ի րար ա սու մ,
Բայց… ի րար ձայն է ՜լ չեն լսու մ; 
Եղ բայր նե րը քա րա նու մ են,
Դառ նու մ լեռ ներ հա զար ու  բյու ր,
Ն րանց աչ քի ար ցու նք նե րը̀
Հա զար աղ բյու ր,
Ն րանց մե ջ քի գո տի նե րը̀
Դաշտ ծաղ կաբու յր…

…Ով ու  զու մ է չքա րա նա,
Պի տի որ նա չմո ռա նա
Զարթ նել շատ շու տ, 
Ել նել ո տի,
Մեջ քին կա պել ա մու ր գո տի 
Այ սինքն̀  մի շտ գո տեպնդ վել 
Ու եղ բո րը գո տեպն դել…

Մ³ նու շ³ կը

Մա նու  շա կը մի  ժա մա նակ, 
Ինչ քա՜ն ա ռաջ̀  ի ՞նչ ի մա նաք, 
Ե ղել է մի  շա՜տ գե ղե ցիկ,
Մի շա՛տ քն քու շ
Ա նո՛ւշ աղ ջիկ։
Բայց ե ղել է շատ բաց բե րան.

Ս րա խոս քը տա րել նրան,
Դեռ նոր ցց ված̀
Կե ռա նու մ է,
Դեռ նոր բաց ված̀  
Թա ռա մու մ է, 
Իսկ ծա ղիկն էլ դու րս է գա լիս
Ոչ թե բեր նից,
Այլ բկի ցը 
Եվ մի նչ ևիսկ ծոծ րա կի ցը…

Վ³գրն ու կ³ տուն

Տե սե՛ք՝ Վագր է սա, 
Իսկ սա էլ̀  Կա տու  ։
Ի րար նման չե՞ն,
Բա չե՞ք նկա տու մ, 
Որ կար ծես Վագ րի քթից էլ ըն կել
Ձեր լավ խա ղըն կեր,
Մեր լավ Կա տու ն։

Այն պես է ե ղել, որ իս կա պես էլ 
Վագ րը մի  ցու րտ օ ր
Շա՜տ, շատ է մր սել, 
Իսկ մու թ ան տա ռու մ` 
Ի՜նչ դեղ ու  բժիշկ,
Մր սած Վագ րին ո ՞վ կամ ի նչ պե՞ս բու  ժեր։ 
Ու փռշ տու մ է Վագ րը շատ ու  ժեղ։ 
Եվ նրա քթից մի  բան է կա թու մ, 
Որ տեղն ու  տե ղը դառ նու մ է… Կա տու ։

Դ րա հա մար էլ նման են այդ քան 
Մեր ըն կեր Փի սոն և Վագր ար քան։
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Է շը 

Ով ստեղ ծեց գա զան նե րին,
Թռ չող նե րին, վա զան նե րին, 
Ա մե ն մե  կին ա նու ն դրեց,
Ա նու ն դրեց
Ու խնդ րեց̀
Չ մո ռա նալ ա նու նն ի րենց։

Եվ ցր վե ցին ու  հե ռա ցան, 
Ա նու նն ի րենց չմո ռա նան։

Մի այն մե  կը ե ղավ ձո րից, 
Իր ա նու  նը հարց րեց նո րից։

Ս տեղ ծո ղը քնք շան քով 
Ա սաց. «Էշ է ա նու  նը քո»։
Է շը գնաց։
Եր կու  օ րից
Վե րա դար ձավ է շը նո րից,
Մո ռա ցել էր իր ա նու  նը։

Նո րի՛ց գնաց,
Ե կավ նո րի՛ց, 
Ու կրկն վեց նո րից նու յ նը.
Մո ռա ցել էր իր ա նու  նը։
« Քո ա նու  նը էշ է, Ի շու կ։ 
Եր կու  տառ է, ո ՞նց չես հի շու մ»։
Բայց այդ պես էլ նա չհի շեց, 
Ու ետ ե կավ մի  օր նո րից։ 
Եվ այս ան գամ մի  լա՜վ քա շեց
Ս տեղ ծո ղը ա կանջ նե րից։
Քա շեց, ա սաց. «Ա նու նդ էշ է»,
«Ա նու նդ է ՛շ է»- ա սաց, քա շե՜ց։ 

Եվ այն օ րից խե լոք է շը 
Իր ա նու  նը ար դեն հի շեց.
Էլ հարց նե լու  կա րիք չկար,
Բայց ա կան ջը… մն աց եր կար։
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Վ. Սարոյանը ամե րիկահայ համաշխարհային մե ծու թյան 
գրող է։ Կյանքի պատմու թյու նն ու  նախապատմու թյու նը ցու -
ցադր ված են ինքնակենսագրական գրքերու մ վիպակների ու  
պատ մվածք ների գեղարվեստական աշխարհու մ։

Եվ Սարոյան-մե ծու թյու նը, բնականաբար, չէր կարող մո ռա-
նալ երեխաներին։

Գեղեցիկ խորթ ³ղջկ³ հետ պ³տ³հ³ծ 
տխուր պ³տմությունը։ Նր³ն խորթ մ³յրը 

որմն³շ³րեց ³շտ³ր³կի մեջ

Տատիկս ինձ մե կ այլ պատմու թյու ն էր պատմու մ՝ մի  աղ-
ջկա և նրա խորթ մոր մասին. իրապե՛ս տխու ր ու  գեղեցիկ մի  
պատ մու թյու ն։

Վերջին քսան տարվա ընթացքու մ անմե ղ բնավորու թյամբ 
աչ քի ընկնող տատիկս այս պատմու թյու նը մե զ էր փոխանցու մ 
տա րին առնվազն մե կ, իսկ հաճախ՝ երկու  անգամ։ Փորձեմ 
ձեզ էլ փոխանցել այդ պատմու թյու նը։

Չար խորթ մայրը գեղեցիկ աղջկան ստիպու մ է կանգնել 
շքեղ մի  շինու թյան աշտարակի տակ՝ դառնալով դրա հե նա-
սյու  նը։ Այդ ընթացքու մ խորթ մայրը քարկոծու մ է աղջկան՝ 
մի ն չև նրան չորս կողմի ց պատու մ է քարերով։ Սակայն աղ-
ջի կը չի մե ռնու մ։ Դրանից առաջ՝ աշխարհու մ, կամ էլ՝ բոլոր 
մահ կա նացու ների սրտերու մ ինչ-որ բան է տեղի ու նենու մ, ու  
գեղեցիկ աղջիկը փոխակերպվու մ է ծիծեռնակի, սոխակի ու  
ամե ն տեսակի գեղեցիկ թռչու նների, որոնք հետո անվերջ թռ-
չու մ էին աշտարակի շու րջ՝ արձակելով աշխարհու մ ամե  նա-
տխու ր, ամե նագեղեցիկ  ու  ամե նասրտակեղեք ձայները։

²ռյուծի մռնչոցը նմ³ն³կող ն³պ³ստ³կի 
զ³րմ³նքը

Մի օր առյու ծը զարթնու մ է քնից ու  սկսու մ մռնչալ՝ արթ-
նաց նելով շրջապատի բոլոր կենդանիներին։ Մի նապաստակ 
էլ արթնանու մ ու  տեսնու մ է, թե ինչպե՛ս են կենդանիներն այս 
ու  այն կողմ փախչու մ կամ թաքնվու մ։ Նա մտածու մ է. «Այդ 
ին չո՞ւ առյու ծը պիտի այնպես մռնչա, որ բոլորը փախչեն ու  
թաք նվեն։ Իսկ ես չե՞մ կարող մռնչալ ու  նրանց բոլորին քշել»։

Ու նապաստակը սկսու մ է մռնչալ։ Մռնչու մ է՝ ինչքան ու ժ 
ու ներ։ Մռնչոցի փոխարեն ծվծվոց է դու րս գալիս, որն ընկնու մ 
է սոված աղվեսի ականջը։ Նա վրա է հասնու մ, պոկու մ նա-
պաս տակի գլու խն ու  ասու մ.

- Դու  նապաստակ ես, ո՛չ թե առյու ծը, այսու հետ տեղդ 
իմացիր։

Թե ի՛նչ է ³սում ք³հ³ն³ն մ³րդ³սպ³նին, 
ով խ³խտել էր մ³րդկ³յին վ³րքի 

³մեն³տ³րր³կ³ն կ³նոնը

Քահանան շրջվու մ է դեպի մարդը, ով իր մե ջքին դանակ 
էր խրել, ու շադիր նայու մ է նրա դեմքին ու  մե ռնելիս ասու մ. 
«Ինչո՞ւ սպանեցիր ինձ։ Ես քեզ երբեք լավու թյու ն չեմ արել»։

Թե ինչպե՛ս ³րջը խղճ³ց հիմ³ր որսորդին, 
ով վ³ճ³ռում էր դեռևս կենդ³նի ³րջի 

մ³րմինը ծ³ծկող մորթին

Ցու յց տալու  համար այն մարդկանց ծիծաղաշարժ հի մա-
րու թյու նը, ովքեր իրենց ցանկու թյու ններու մ ու  երա զանք-
նե րու մ սիրու մ են դեպքերից առաջ ընկնել, իմ հորեղբայրը 
պատ մու  թյու ն էր անու մ երկու  արաբի մասին. մե կը՝ խելոք, 
մյու  սը հիմար։ Նրանք գնու մ են սարերը արջ որսալու …
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- Ես արդեն վաճառել եմ իմ արջի մորթին,- ասու մ է հի մա-
րը,- իսկ դու ՝ քո՞նը։

- Ո՛չ,- ասու մ է խելոքը։- Ես այդ մասին կմտածեմ արջին 
սպա նե լու ց հետո։ Իսկ դու  ինչո՞ւ ես այդքան վստահ։

Օ՜,- ասու մ է մյու սը,- պարզապես ես փորձառու  կրակող 
եմ, շատ լավ գիտեմ արջերի վարքն ու  շատ հմու տ եմ առև-
տրու մ։

Նրանք հեռանու մ են դեպի սարերը և կորցնու մ իրար։
Հանկարծ մի  հսկա արջ հայտնվու մ է հիմար արաբի առաջ, 

ով վախից գցու մ է հրացանը, փռվու մ գետնին ու  մե ռած ձևա-
նու մ։ Արջը մոտենու մ է, ոտքից գլու խ հոտոտու մ, մի զու մ դեմ-
քին և դանդաղ հեռանու մ։ Երբ արջն արդեն հեռու  էր, հիմար 
արաբը վեր է կենու մ, չորացնու մ դեմքը։ Մյու ս արաբը գալիս 
է ու  հարցնու մ. «Արջը քեզ ի՞նչ ասաց»։

Հիմարը, որը այժմ մի  քիչ խելք էր հավաքել, ասու մ է. «Արջն 
ասաց՝ այսու հետ չվաճառես իմ մորթին, քանի դեռ չես քերթել 
իմ մարմն ից»։

  �� 	�� �� 	� $���  
(1930�.)

Ժամանակակից բանաստեղծ-մանկագիր, առակագիր, Մով-
սես Խորենացու  մե դալակիր՝ Սու րեն Մու րադյանի բա նա ստեղ-
ծու թյու ններն իրենց ինքնատիպու թյամբ, ջերմու թյամբ, երե խա-
նե րի համար շատ սիրելի են։ 

Թ³ գ³ վորն ու ² շու ղը

-Նս տի՛ր, ա շու ղ, ու  ինձ հա մար
Մի սր տա մոտ ե րգ նվա գիր,
Խոս տա նու մ եմ վաղն ան պատ ճառ
Քեզ նվի րեմ մի  կոտ ոս կի։ 
Ա շու ղն ի նչ քան շնորհք ու  ներ,
Ցու  ցադ րեց թա գա վո րին, 
Իր նվա գով, քաղցր ձայ նով 
Ու րա խաց րեց նա բո լո րին։ 
Ա ռա վո տյան սա զը ձե ռին
Թա գա վո րին ներ կա յա ցավ.
- Թա գա վո րը ապ րած կե նա, 
Ոս կին տվեք ձեր խոս տա ցած։
- Ա՛յ քեզ խենթ մա՛րդ. Էլ ի ՞նչ ոս կի.
Կ հա վա տա՞ն ա մե ն խոս քի,
Պարզ հա շիվ է. դու  եր գե ցիր՝ 
Ու րա խա ցա ես քո եր գով, 
Ես էլ ոս կի քեզ խոս տա ցա՝ 
Ու րա խա ցիր մի  կոտ ոս կով։
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² կ³նջն ու Լե զուն 

²  կանջն ու  լե զու ն
 Վե ճի մե ջ են մի շտ, 
Ա կան ջը լեզ վին
Նա խա տու մ է խիստ.
- Քեզ լավ չես պա հու մ,
Շա տա խոս ես շատ,
Բամ բա սու մ ես դու ,
Խո սու մ ա նընդ հատ։

Բայց քո փո խա րեն 
Ես եմ մի շտ տու  ժու մ,
Քո մե ղ քի հա մար 
Ինձ են քաշք շու մ։ 
Ին ձա նից խոր հու րդ՝
Կյան քու մ շատ լսիր,
Բայց ե ղիր հա մե ստ,
Ճիշտ ու  քիչ խո սիր։

Օձն ու Ծի ծեռ ն³ կը 
(³ վ³ն դու թյուն)

Նոյի տա պա նը Մա սիս չհա սած՝
Մու  կը ծա կու մ է ա տամն  ե րով սու ր, 
Ի րա րան ցու մ է սկս վու մ մե  կեն.
- Տա պա նը ծակ վե՜ց, ջո՜ւր է հո սու մ, ջո՜ւր…
Նոյը տագ նա պած կեն դա նի նե րին
Մեծ պարգև ներ է խոս տա նու մ ա հա.
- Ով ան ցքը փա կի բաց ված տա պա նի՝
Սր տի ու  զա ծը իս կու յն կս տա նա։
Գո մե շն է փոր ձու մ, սա կայն ա պար դյու ն,
Փոր ձու մ են ա ռյու ծ, կա պիկ, այծ, աղ վես.

Բայց օ ձն է պո չով նեղ ան ցքը փա կու մ, 
Ու ջու րն այլևս չի թա փան ցու մ ներս։ 
Ու ջր հե ղե ղի դա դա րից հե տո
Նոյը բարձ րա ձայն օ ձին է դի մու մ.
- Սու զ վող տա պա նը պո չով փր կե ցիր՝ 
Ա սա, օձ, սիրտդ ի ՞նչ է կա մե  նու մ։ 
Օ ձը սո ղե սող ա ռաջ է գա լիս,
Հա նու մ է թու  նոտ ու  եր կար լե զու ն, 
Ա ռանց ա մո թի ա սու մ է Նոյին.
- Իմ սիր տը մար դու  ա րյու ն է ու  զու մ։
Ծի ծեռ նա կը այդ խոս քից բար կա ցած՝
Ն րա լե զու ն է ա նու մ եր կու  կես, 
Ու այդ օր վա նից չար օ ձի լե զու ն
Կիս ված, ե րկ ճյու ղ է մն ա ցել այդ պես։ 
Օձն էլ իր հեր թին թռ չու մ է, կծու մ,
Ծի ծեռ նա կի պոչն ա նու մ եր կու  կես 
Ու մի նչև այ սօր մն ու մ է ա հա
Բա ժան ված, բաց ված սու ր մկ րա տի պես։
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Մես րոպ Մաշ տո ցի տա ռե րը փր կե ցին հայ լե զու ն և մշա կու յ թը 
բու  զան դա կան խառ նա րա նի մե ջ սու զ վե լու ց, նաև այդ նպա-
տա կով հա յու  թյու  նը չհա րեց քաղ կե դո նու  թյա նը, թեև մն աց մե -
նակ, բայց իր ի նք նու  թյամբ, իր մշա կու յ թով, իր ո գով։ 

1)���� 8 �� �� ����

Հայոց այ բու  բե նի գյու  տը ու  շագ րավ է նաև այն տե սա կե տից, 
որ այն ի րե նից ներ կա յաց նու մ է մի  ար տա կարգ մշա կու  թային 
և պատ մա կան եր ևու յթ՝ որ պես մի նչ այդ գրա կա նու  թյու ն չու  նե-
ցող մի  ժո ղովր դի քրիս տո նե ա կան ազ գային զար գաց ման փր-
կու  թյան գոր ծո ղու  թյու ն, ժո ղո վու րդ, ո րը նու յ նիսկ Հա յաս տա-
նի պե տա կան ի նք նու  րու յ նու  թյան կորս տից շատ քիչ ա ռաջ 
կա րո ղա ցավ պահ պա նել հայ կա կան ու  րու յն կեր պա րը օ տար 
ազ գե րի հետ մի  ա ձու լ վե լու  վտան գից և կյան քի կո չեց հա մե  մա-
տա բար հա րու ստ մի  մա տե նագ րու  թյու ն՝ հատ կա պես պատ-
մա կան և ա ստ վա ծա բա նա կան բո վան դա կու  թյամբ։

��	� )�	�

Մաշ տո ցը դար ձավ մե ր ջար դու փ շու ր ի նք նու  թյան ա ռա ջին 
և ա մե  նահ մու տ դար բի նը։ Նա ա ռա ջի նը վե րա շի նեց մե ր ա վե-
րակ նե րը, վե րա կանգ նեց կոր ծան վա ծը, նո րո գեց քանդ վա ծը 
և դրա նով ի սկ ան մա հա ցավ իս կա պես և ոչ թե ա ռաս պե լի 
մե ջ…

 H� 	��	 �‹��
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² յս տեղ ար դեն հայի լե զու ն չէ, որ խո սու մ է, բե րա նը չէ. որ 
պատ մու մ է, կրակ ված սիրտն է, որ այր վու մ է եր կի րը բռ նած, 
տանջ ված հո գին, որ մռն չու մ է մի նչև եր կինք։

��) ��� ��� 7� �� ����

Նա րե կը ա լե կո ծու  թյու ն մըն է. հո գե կան վր դով մր րիկ մը և 
ա լե կե ծու  թյու ն մը՝ ու  ր բա ռերն ու  կշ ռու յթ նե րը ա լիք նե րու  բա-
խու  մի ն չա փակ ցու  թյու  նը՝ ա նոնց ի նք նա կործ ման շա չու մն  ե րը՝ 
ա նոնց ի րա րա հա լած խա ղացքն ու  ան կու մն  երն ու  նին։

�� ��� �� �� 	��%

Ժո ղո վու ր դը զա նի կա «հ րեշ տա կա կան» կո չած է, ու  ա նոր գիր-
քը ի րեն հա մար դա րե րու  ըն թաց քին, ա ղոթ քի մա տյա նե ա վե-
լի բան մը, հրաշ քի աղ բյու ր մը դար ձած է. ա մե  նեն թա քու ն 
ախ տե րու  բու  ժի չը, փոր ձու  թյանց դեմ էն ու  ժով վա հա նը, և 
այն հզոր խոս քը, որ մե  դևեր ա հա բեկ կհա լած վին…

1	 ��� J� 
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Հայե րենն իր ճո խու  թյամբ, ճկու  նու  թյամբ, ի մաս տա բա նա-
կան հա զա րե րանգ ա ռու մն  ե րով փայ լա տա կել է Գրի գոր Նա-
րե կա ցու  « Մա տյան ող բեր գու  թյան» պոե մու մ, պոեմ, որ նման 
է փի լի սո փա յա կան խորհր դա ծու  թյու ն նե րի մի  փա ռա հեղ տա-
ճա րի։

K�� H� �� �� ��

Նա րե կա ցին մե ծ է. նրան պետք է թարգ մա նել աշ խար հի բո-
լոր լե զու  նե րով։ Նա րե կա ցին սյու ն է, ո րը Շեքս պի րի, Դան թե ի, 
Հո մե  րո սի նման եր կինք է պա հու մ։ Այս աշ խար հու մ Նա րե-
կա ցին հայե րի հա մար հս կա յա կան տա րա ծու  թյու ն կս տեղ ծի։ 
Թարգ մա նե լիս պետք է չա փա զանց զգու յշ լի նել։ Նա Ա րա րատ 
է. սո վո րա կան ալ պի նիս տին չի հանձն վի։ 

L$��	$�� �� '� ��� ���


Սա յաթ-Նո վան՝ իր թի կու ն քով կանգ նած է դե պի այն բազ մա-
դա րյան ան ցյա լը, ո րի մե ջ են մխ  ված իր ար մատ նե րը։

Ի սկ իր դեմ քով տրտ մու  թյան մե ջ էր. մշ տա պես պայ ծառ իր 
դեմ քով նա նա յու մ էր մե զ։ Ո ւս տի և նա ա վե լի նոր ժա մա նա-
կինն է, քան հնի նը։ Նո րինն է՝ իր լեզ վով, որ պի տի ծնու նդ տար 
հայոց գրա կան նոր լեզ վին։ Նո րինն է՝ իր մտա ծո ղու  թյամբ, 
ո րի մե ջ ո չինչ չկա մի ջ նա դա րյան։ Նո րինն է իր մե ծ սր տով, որ 
ու  նի ժա մա նա կա կից տրոփ, իր ան տակ հո գով, որ ու  նի ար դի-
ա կան խո րու  թյու ն ներ, իր ար դա րա խոս բե րա նով, որ կա րող է 
ծա ռայել այ սօ րին էլ իր ի մաս տու ն ու  սու ց չու  թյամբ։

H�	��	 �‹��

Երբ խա րու յկ են վա ռու մ, ո րոշ ժա մա նա կից հե տո բո ցը հանգ-
չու մ է, վառ վող ած խա փայ տե րը ծածկ վու մ են մոխ րի բա րակ 
շեր տով, և խա րու յ կի կենտ րո նու մ՝ ի նչ-որ տեղ, ան նշ մա րե լի 
կեր պով հու րհ րու մ է բո ցը, ո րն ա սես վազվ զու մ ած խա փայ տե-
րի վրայով, թռչ կո տու մ։ Դա շատ թեթև բոց է, նրա գու յնն էլ, 
մի  տե սակ ար տա սո վոր է, թեթև։ Այդ պի սի բո ցով վառ վու մ է 
Սա յաթ-Նո վայի պոե զի ան։
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Շատ մե ծ է Սա յաթ-Նո վան։ Այս պի սի մե  ծու  թյու ն ներ աշ խար-
հու մ քիչ են ծն վու մ։ Հայ ժո ղո վու րդն ի րոք կա րող է հպար-
տա նալ իր հան ճա րեղ զա վա կով։ Սա յաթ-Նո վային մե ր ժո ղո-
վու րդն օժ տել է ան զու  գա կան քան քա րով, բայց ա մե  նա մե ծ 
ժա ռան գու  թյու  նը, որ թո ղել է այդ հան ճա րը, դա նրա ան մահ 
ե րաժշ տու  թյու նն է։ Նա իր եր գե րով կա րող է խո սել աշ խար հի 
բո լոր ժո ղո վու րդ նե րի հետ։ 
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²  բո վյա նը ե ղավ մի  նը այն հայե րեն, որ ա մե  նեն ա վե լի խան-
դով, հա վատ քով ու  հան ճա րով ե րա զե ցին, ցան կա ցան ու  
պատ րաս տե ցին ա զա տագ րու  մը հայ մտ քին, և իր գոր ծը… 
հայ կա կան պան թե ո նին մե ջ պի տի կանգ նի հա վի տե նա պես 
կեն դա նի ու  հաղ թա կան՝ ի բրև մե  ծա գու յն հի շա տակ նե րեն մի ն՝ 
հայ հան ճա րին բարձ րու  թյան ու  հայ սր տի գե ղեց կու  թյան։
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²ն կաս կած, մի նչ հի մա Ա նդր կով կա սը չի տե սել այն պի սի մի  
ու  սու  ցիչ, ո րը նման սի րով ու  այն պի սի համ բե րու  թյամբ նվիր-
ված լի ներ մա նու կ նե րի դաս տի ա րա կու  թյան գոր ծին, ի նչ պի-
սին Ա բո վյանն է։ 
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Նե րի՛ր ի նձ, Պետ րոս Դու  րյան, նե րի՛ր, որ ան ցա շիր մի դ կող-
քով, բայց չխո նար վե ցի քո հո ղին, մի  ծա ղիկ ան գամ չդ րի։ Նե-
րի՛ր ի նձ, գու  ցե մի  օր կլի նի նաև գե րեզ ման նե րի հայ րե նա դար-
ձու  թյու ն. դու  տու ն կգաս, և մե նք քեզ կբե րենք Հա յաս տա նի 
բո լոր մե  խակ նե րը։ 
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Դու  րյանն ա մե  նեն պար զը և իր պար զու  թյան մե ջ զգաց մանց 
ա մե  նեն վեհ բարձ րու  թյա նը հաս նող, բու ն ժո ղովր դային հան-
ճարն է ը ստ ի ս։
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Դու  րյա նի տր տու ն ջը հայ հո գու  տր տու նջն է, ո րի հն չյու ն նե-
րը, սա կայն, հայ ի րա կա նու  թյու  նից, ի րենց ար ձա գանքն են 
թող նու մ հա մա մարդ կային ո լորտ նե րու մ։
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Ե  թե մե նք Պա րո նյա նի գրա կան ստեղ ծա գոր ծու  թյա նը չմո տե-
նանք մի  այն ծաղ րե լու  նպա տա կով, կգտ նենք այն տեղ այն պի-
սի պայ ծա ռա տե սու  թյու ն, որ կա րող է լու  սա վո րել մե ր այն մտ-
քե րը, ո րոնք դեռևս հա մա ռու մ են շո շա փել ու  չտես նել։
Գրա կան հան ճա րի խո շո րա գու յն ար ժա նիքն այն է՝ ապ րել իր 
ժա մա նա կը, ը մբռ նել ժա մա նա կի ո գին և ար տա հայ տել այն ու -
ղիղ և հե ռա տես փի լի սո փա յու  թյամբ։

Պա րո նյա նի ար ժա նի քը ա ռա վե լա պես կա յա նու մ է իր պայ-
ծա ռա տե սու  թյան մե ջ։
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Րաֆ ֆի՝ ան մա՛հ հո գի, որ հայի բազ մա դա րյան տա ռա պան քով 
ու  նրա լավ ա պա գայի կա րո տով լց ված՝ քո տա ղան դի կա խար-
դա կան ու  ժով դու րս կան չե ցիր ան ցյա լի մու  թից ու  ա պա գայի 
ան հայ տու  թյու  նից հրա պու  րիչ պատ կեր ներ ու  հե րո սա կան 
դեմ քեր ու  նրան ցով վա ռե ցիր, ոգ ևո րե ցիր վհատ նե րին, որ 
տկար նե րիս հա մար ձա կու  թյու ն ներշն չե ցիր ու  ղր կե ցիր հզոր-
նե րի դեմ՝ նա հա տա կու  թյան ա րյու  նով լվա նա լու  և սր բե լու  
տկա րու  թյան ար տա սու  քը, որ ան հանգս տու  թյու ն տվիր հայ 
ժո ղովր դի հո գու ն և ու  ղ ղե ցիր նրան դե պի ա զա տագ րու  թյան 
ճա նա պա րը։
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Շիր վան զա դեն, ի րոք, որ պես ստեղ ծա գոր ծող մե  ծու  թյու ն, 
պատ կա նու մ է ոչ մի  այն Հա յաս տա նին, այլև ամ բողջ Ա նդր-
կով կա սին, ո րով հետև նա իր ե րկ րու մ, ա վե լի շատ, քան որ ևէ 
գրող, ար տա ցո լել է Ա նդր կով կա սի ժո ղո վու րդ նե րի կյանքն ու  
հա րա բե րու  թյու  նը։ 
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² լի շան սիրտ մըն էր, բայց շատ մե ծ սիրտ մը։ 
Այդ սիր տը ամ բող ջա պես լեց ված էր եր կու  պարզ ու  մե ծ զգա-
ցու մն  ե րով՝ Ա ստ ծո սերն ու  ազ գին սե րը։
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Հա յաս տա նը ոչ ոք այն պես չգի տե, ի նչ պես Ա լի շա նը, ոչ ոք 
այն քան չի սի րել, որ քան նա՝ այս մե ծ հայ րե նա սե րը։ Ի րա կա-
նու  թյու  նը նրա գր չի տակ ե րազ է դար ձել, ե րա զը՝ ի րա կա նու -
թյու ն։

90-ա կան թվա կան նե րի մե ր սերն դի հա մար նա ա մե  նահ-
մայիչ ա նու նն էր, նրա՝ Նա հա պե տի սքան չե լի բա նաս տեղ ծու -
թյու ն նե րը… 

Մենք ան գիր գի տենք, մե ր դա սագր քե րի զարդն է ին։
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Ժո ղովր դայ նու  թյու  նը Ա ղա յա նի մայ րե նի լեզ վի բո վան դակ 
ո գին է, ո րով այդ լե զու ն դառ նու մ է հո գե կան կյան քի, ա րյան 
լե զու ։

Ամ բողջ սե րու նդ ներ Ա ղա յա նից սո վո րե ցին խո սել և սի րել 
մայ րե նի լե զու ն։
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Վա րու  ժա նը հայ ժո ղովր դի վիշ տը ըն կա լու մ էր որ պես 
« հա մաշ խար հային վշ տի» ան բա ժա նե լի մա սը, ի սկ աշ խար-
հի վիշ տը հա մա րու մ էր ի րե նը։ Այս տե ղից է լ՝ նրա լայ նա խոհ, 
մե ծ հո գի նե րին վայել սերն ու  սր տակ ցու  թյու  նը՝ հան դեպ սի-
րա կա րոտ ու  տա ռա պող է ակ նե րը, նրա վսեմ հու  մա նիզմն  ու  
ժո ղովր դա սի րու  թյու  նը։
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Մի սաք Մե ծա րեն ցը ա ռանց որ ևէ տա րա կու  սան քի հան դի սա-
նու մ է ա րևմ տա հայ քնա րի ա ռաջ նա կարգ դեմ քե րից մե  կը և 
հա րա զատ ար տա հայ տի չը իր ժա մա նա կաշր ջա նի։
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²  րյու ն է ե ղել աշ խար հու մ։- Ե ղել է ե ղեռն ու  կռիվ։
Լեռ նա ցել են ու  ժեր վիթ խա րի՝ ա մե  հի ե լած ի րար դեմ։ 
Աշ խար հից հե ռու  մի  գյու  ղու մ, ե ղեգ նյա մի  սրինգ կտ րած, 
Արև՜ է եր գել ու  գա րու ն այս հի վանդ, հան ճա րեղ պա տա նին։ 
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Ես Գրի գոր Զոհ րա պին ճա նա չու մ է ի հեռ վեն, կար դա ցել է ի 
նրա գե ղե ցիկ պատմ վածք նե րը Կ. Պոլ սի կյան քից։ Ո ւղ ղու -
թյամբ ռե ա լիստ էր, ու  ներ շատ սի րու ն ոճ, մի  ան գա մայն զերծ 
պոլ սա կան սեթ ևե թան քից և ա վե լորդ հա կա գե ղար վես տա կան 
պչ րան քից։
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Նար-Դո սը աս պա րեզ ե կավ մի  ժա մա նա կաշր ջա նու մ, ե րբ 
հայ հա սա րա կա կան մտ քի ու  գրա կա նու  թյան ա ռաջ ծա ռա ցել 
էր « Մար դու  պրոբ լե մը»… Հայ ի րա կա նու  թյան մե ջ տե ղի էր 
ու  նե նու մ մար դու  օ տար ման այն դա ժան պրո ցե սը, ո րն իր բո-
վան դա կու  թյամբ ար դեն հա մաշ խար հային է ր… Հայ կյան քի 
այս տե ղա շար ժե րի ո լոր տու մ Նար-Դո սը գտավ իր գե ղար վես-
տա կան ի րա կա նու  թյու նն ու  հե րոս նե րին։
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Ըն թեր ցե լով Թու  մա նյա նի եր կե րը՝ մե ր ժո ղո վու ր դը նրանց 
մե ջ գտավ իր սե փա կան հու յ զե րի և մտ քե րի ա մե  նա հա րա-
զատ վե րար տադ րու  մը։ Նրա ստեղ ծա գոր ծու  թյան մի  ջո ցով 
ժո ղո վու ր դը ին քը ճա նա չեց ի րեն և սի րեց Թու  մա նյա նին ան-
սահ ման սի րով։
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Թու  մա նյա նի պոե զի ան իր ամ բող ջու  թյան մե ջ հենց ին քը Հա-
յաս տանն է, հնա դա րյան ու  նոր, մե ծ վար պե տի հա րու  թյու ն 
ա ռած ու  տպա վոր ված ո տա նա վո րի մե ջ։
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Թու  մա նյա նը հենց նա է, ու  մ հետ ե նք մե նք ա մե նքս՝ կա մա թե 
ա կա մա, գի տու  թյամբ թե ան գի տու  թյամբ։ Հետն ե նք ամ բողջ 
կյանք նե րու մս՝ տա կա վին գրա ճա նաչ չդար ձած և մի նչև մահ-
վան մա հիճ։ Հետն ե նք ա ռա վել, քան որ ևէ մե կ այլ գրո ղի։ 
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Ի սա հա կյա նը ի աշ խարհս սփռ ված հա յու  թյան կի զա կետն 
էր, հայ րե նիք այ ցե լող հայի սր բա տե ղին։ Նա Ա րա րատ է ր՝ 
Ա րա րա տի դի մաց, Էջ մի  ա ծին է ր՝ Էջ մի  ած նի կող քին, Սևան 
է ր՝ Սևա նից հե ռու , Մա տե նա դա րանն է ր՝ կանգ նած Մա տե նա-
դա րա նու մ։ Ի սա հա կյա նը խա րիսխ էր, ու  ժ էր, հա վատ էր, հա-
վա տամք։

��� )� �� 
� �� ���� 

Մեր դա րի ճա կա տը կրու մ է մի  քա նի բա նաս տեղծ նե րի պայ-
ծառ ա նու ն նե րի դրոշ մը։ Ա նգ լի ա յու մ Կիպլնգն է, Ֆրան սի ա-
յու մ՝ Ա պո լի ներ և Է լյու  ար, Գեր մա նի ա յու մ՝ Ռիլ կե, Իս պա նի-
ա  յու մ՝ Գա րի սա Լոր կա, Ռու  սաս տա նու մ՝ Մա յա կովսկի և 
Ե սե  նին, Հա յաս տա նու մ՝ Չա րենց և Ի սա հա կյան։ Ա մե ն ան-

գամ, ե րբ մա րու մ է այդ կան թեղ նե րից մե  կը, թվու մ է, թե աշ-
խար հի լու յ սը պա կա սու մ է։ Բայց այն ա մե  նը, ի նչ նրանք թո-
ղել են ի րենց ետ ևից, ստ վեր չէ, այլ բոց։
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Գ  րող նե րի մե ջ փնտ րե՛ ցեք Ա վե տիք Ի սա հա կյա նին, փնտ-
րե ցե՛ք նրան Ա րա գա ծի փե շե րին և Եր ևա նի զրն գու ն փո ղոց-
նե րու մ, հայ մա նու կ նե րի խո հու ն լռու  թյան մե ջ, փնտ րե ցե՛ք 
նրան մե ր մե ծ հայ րե նի քի բո լոր լայ նու  թյու ն նե րու մ՝ և նախ կին 
Ղա զա րա պատ, այ սօր Ի սա հա կյան գյու  ղու մ, եր կու  օր ա ռաջ 
ծն ված ե րե խայի ա ռա ջին լա ցի ու  ա ռա ջին ծի ծա ղի մե ջ։
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Թա խի ծը օ տար չէ մե ր հո գու ն։ Վ.Տե րյա նի թա խի ծը գա լիս է 
ոչ թե օ տար նախ նիք նե րից, այլ ծնն դա վայ րից՝ չք նաղ Ջա վախ-
քից, ո րը պա րու ր ված է ե րա զային մշու  շով։

Նրա բա նաս տեղ ծու  թյու ն նե րը շատ գե ղե ցիկ են և գրե թե 
մե ր լի րի կայի մե ջ բո լո րո վին նոր բա ներ։

��)������ 7� �� ����

² յո՛, այ սօր էլ մե ր հո գին կա րոտ է Վ. Տե րյա նի լու  սե ղեն եր-
գին։ Այն ան հրա ժեշտ է մե ր բարդ ու  տագ նա պա լի դա րա-
շր  ջա նի մար դու ն։ Եվ այժմ էլ նա մշ տա պես այ ցե լու մ է մե զ՝ 
շռայ լո րեն պարգ ևե լով կա րո տանք ու  սեր, ան մար ե րազ ներ 
ու  ցնորք ներ։

Սա է բա նաս տեղ ծի իս կա կան ան մա հու  թյու  նը։
L$)�	$ Q	 �� ����
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Եվ նո րից կզ գանք, որ մե ր սր տին դու  մո՜տ ես,
Մոր մո քող հրի՜ պես մե ր հի վանդ ա րյան, 
Որ լու  սե եր գին քո մե ր հո գին կա րոտ է, 
Օ՜, հե ռու  ըն կեր իմ, օ՜, Վա հան Տե րյան… 

� �� �� J� 	��%


²  սու  պի նման ծն վեց ու  մի  ա կն թար թու մ կիզ վեց Չա րենց մահ-
կա նա ցու ն։ Բայց հո գու  լու յ սը հա վեր ժա բար մն աց ու  գնա լով 
պայ ծա ռա նու մ է ։

… Չա րենց ա նու  նը դար ձել է մե ր խղ ճի ու  ար ժա նա պատ-
վու  թյան խորհր դա նի շը։ Ու քա նի դեռ շա րու  նակ վու մ է Նաի-
րյան պատ մու  թյու  նը, այդ ա նու  նը ժո ղո վու ր դը մի շտ էլ կպար-
զի ի բրև դրոշ… Չա րեն ցը լե գենդ է ր…

��	��	�� �� 	��� 

Վառ վեց ու  գնաց։ 
Այդ պես ե ղավ այդ զար մա նա լի ի նք նա տիպ, զար մա նա լի մե ծ 
բա նաս տեղ ծը, մե ր փո թոր կա շու նչ դա րի շռն դա լից եր գի չը, 
Կարս քա ղա քի ան տաշ քա րե մի  տնա կու մ ծն ված ու  մե ր սերն-
դի աչ քե րի ա ռաջ վսեմ լե գենդ դար ձած Ե ղի շե Չա րեն ցը։

 >���� N�� ���%

Նա ապ րու մ էր իր ժա մա նա կա կից նե րի հետ և մե ջ… Բայց 
մի  ա ժա մա նակ նա նրանց մե ջ մի  ակն էր, որ ապ րու մ էր նաև 
ա պա գա յու մ և ան ցյա լու մ։ 

Չա րեն ցը հե ղա փո խու  թյան ոչ մի  այն մե  ծա տա ղանդ եր-
գիչն էր, այլև մե  ծա տա ղանդ հե ղա փո խա կան էր եր գի մե ջ։ 
Դա պաշ տոն նե րի հա մա տե ղու  թյու ն չէր, այլ տա րերք նե րի հա-
մընկ նու մ։

Հե ղա փո խու  թյու  նը նրա հա մար ոչ թե կեց վածք էր, ի նչ պես 
շատ-շա տե րի հա մար, այլ պար զա պես կե ցու  թյու ն։
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²ր դեն քսան տա րի է, ի նչ մե զ հետ չէ սո վե տա հայ մե ծ ար ձա-
կա գիր Դե րե նիկ Դե մի ր ճյա նը։ Սա կայն ֆի զի կա պես նրա գո-
յու  թյու  նը բնավ չի վե րաց նու մ նրա մա հը, այլ հաս տա տու մ է 
նրա ան մա հու  թյու  նը, քա նի որ ա վե լի քան քսան տար վա նրա 
բա ցա կա յու  թյու  նը լց վու մ է դե մի ր ճյա նա կան եր կե րի՝ դրա մա-
նե րի, պատմ վածք նե րի, վի պակ նե րի ու  վե պե րի ա ղմ կոտ ներ-
կա յու  թյամբ։ Դե մի ր ճյա նը, ի նչ պես յու  րա քան չյու ր ճշ մա րիտ 
ու  մե ծ ար վես տա գետ, ան մա հի ի րա վու ն քով մտել է ժո ղովր-
դի կյան քի մե ջ, ի սկ ան մա հու  թյու նն ի նք նին ժխ տու մն  է մա հի 
ու  մո ռա ցու  թյան։
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Իր բնա վո րու  թյամբ Բա կու ն ցը հա մե ստ, լր ջա խոհ մարդ է ր։ 
Նա շր ջա պա տու մ ի րեն զգաց նել չէր տա լիս։ Սի րու մ էր զրու -
ցել գյու  ղա ցի նե րի հետ, կա տա կել։

… Զար մա նա լի հո գե բան էր Ակ սե լը. կես բա ռից հաս կա-
նու մ էր մե ր մի տ քը, մե ր ցան կու  թյու ն նե րը։

Գրա կան կյան քու մ Բա կու ն ցը չէր ա ղմ կու մ, բայց նրա մա-
սին մե ծ սի րով խո սու մ էր ժո ղո վու ր դը։

R�/� H�� 	� ���� 

Բ նու  թյան սի րա հար էր նա, և սիր տը գեղ ջա կան կյան քի կա րո տով 
լի … Ակ սե լը ազ գե րի հա մե  րաշ խու  թյան ջերմ ջա տա գով է ր։

:�����" 1 �� ����

Պետք է ու  նե նալ, սա կայն, Ակ սե լի վր ձի նը՝ կեն դա նի գու յ նե-
րով նկա րե լու  հա մար այն ե րազ կոտ զան գե զու ր ցու ն, ո րն ի ջել 
էր հայ րե նի լեռ նե րից, որ պես զի տա սը տար վա ըն թաց քու մ 
բարձ րա նա մե ր գրա կա նու  թյան Ա րա րա տը։

��	��� 1	 ���
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Մենք Նաի րի Զա րյա նին շատ վա ղու ց գի տենք ի բրև ա ռա ջա-
վոր բա նաս տեղ ծի և դրա մա տու ր գի, ի բրև հա սա րա կա կան 
գործ չի, խա ղա ղու  թյան հա մար պայ քա րի մար տի կի։

5���/�� S� �� ��)

²զ նիվ, սկզ բու ն քային, կր քոտ, իր ժո ղովր դի ու  մարդ կու  թյան 
ցա վե րով ու  հոգ սե րով այր վող և ու  րիշ նե րին մի շտ օգ նե լու  և 
քա ջա լե րե լու  պատ րաստ մարդ էր Նաի րի Զա րյա նը։
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Թո թո վեն ցը գրու մ է վարժ, աշ խու յժ. ու  նի եր գի ծո ղի ան կաս-
կա ծե լի շնորհք։

��� ��� M� 	���

Շատ ու  րախ եմ, որ չեմ սխալ վել և ա ռա վե լա պես ու  րախ եմ, 
որ այդ քան կա տա րե լու  թյան հասց րել ես ար ձակդ։ Բո լո րը 
լավ ե ն՝ կարճ, կեն դա նի, սրա մի տ. տի պե րը հա րա զատ, նու րբ, 
և հու  մո րը սրա մի տ ու  ան փու յթ, ան կեղծ։
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²զ նիվ, սկզ բու ն քային, կր քոտ, իր ժո ղովր դի ու  մարդ կու  թյան 
ցա վե րով ու  հոգ սե րով այր վող և ու  րիշ նե րին մի շտ օգ նե լու  և 
քա ջա լե րե լու  պատ րաստ մարդ էր Նաի րի Զա րյա նը։

4 ‹�	" L ���

Ս տե փան Զո րյա նը ար ևե լա հայ գրա կա նու  թյան մե ջ բե րեց 
նախ և ա ռաջ փոքր պատմ ված քի, նո վե լի կու լ տու  րան, պատ-
մե  լու  մե ծ վար պե տու  թյու  նը, ստեղ ծա գոր ծո ղի ա զն վու  թյու  նը, 
ճշ մար տա ցի ու  թյու  նը։

4� ��� �� 	���


Կոս տան Զա րյա նը, պաշ տե լով հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
բնու  թյու  նը, այն պատ կե րու մ է կա խար դա կան գու յ նե րով։ Նա 
տես նու մ ու  լսու մ է բնու  թյան խորհր դա վոր ձևերն ու  ձայ նե-
րը… տես նու մ հայոց պաշ տա մու ն քային հու  շար ձան նե րը… 
եր գու մ մե ր սեգ, ձյու  նա թագ լեռ նե րը, խո ժոռ, ժայ ռա կոփ ու  
ան դն դա խոր ձո րե րը…

Կ. Զա րյա նը հզոր եր ևա կա յու  թյան, մե ծ կր քե րի և ի մաս տու -
թյան բա նաս տեղծ է ։

��� ��� ��	 �� ����


Հով հան նես Շի րա զը հայ ժո ղովր դի վշ տի դա րա վոր մա ռա-
խու  ղից ծա գած ա ստղն է. Բիբ լի ա կան պոե մը գր ված է վայ րի 
տա ղան դով։ 

1 )� ��� 8 �� �� ����

Շի րազ թան կա գին հո գի մըն է. ես շատ կցան կա նամ լու  րեր 
առ նել նրա գրու  թյու ն նե րից, լսել դրանք։ Ա նի տա ղանդ է, և 
մե նք պետք է հպարտ զգանք և մե ծ պա տիվ հա մա րենք նրա 
հետ ծա նոթ լի նե լը։

:� ���� �� 	� ���

Շի րա զին հի շե լով՝ կա րեկ ցու մ ե նք ի նք ներս մե զ... Զար մա նա-
լի ու  ժի տեր է, զար մա նա լի է ներ գի ա ու  նի. կա րող է ան գամ 
մա հը սան ձել։ Շի րա զի բե րա նից բա ռը թռ չու մ է, ի նչ պես թռ-
չու  նը բնից։

�� �� �� ����

Շի րա զը ա զգ է պա հու մ, Պա րու յ րը՝ ժո ղո վու րդ։ Շի րազն ե կավ 
մե ր վշ տից, Պա րու յ րը՝ մե ր մտ քից ու  բա նա կա նու  թյու  նից։ Շի-
րա զը բո վան դակ խիղճ է, մի տքն էլ խղ ճինն է։ Պա րու յ րի խիղ-
ճը մտ քի նման սթափ է յու  րա քան չյու ր բա նաս տեղ ծա կան տո-
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ղու մ։ Եր կու սն էլ նու յն բարձ րու  թյան վրա են կանգ նած, մե  կը 
ան ցյա լից է ա պա գային նա յու մ, մյու  սը՝ ներ կայից։ Միև նու յն 
տա րեր քի բա նաս տեղծ ներ ե ն։
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Քո չա րին և ը նդ հան րա պես որ ևէ գրո ղի չի կա րե լի ժա մա նա-
կից և տա րա ծու  թյու  նից, հայ րե նի քից և պատ մու  թյու  նից դու րս 
պատ կե րաց նել։ Քո չարն իր ան ձով ու  գոր ծով մի  ա ձու յլ՝ ո րո-
շա կի ժա մա նա կի և ո րո շա կի մի  ջա վայ րի մե ջ բարձ րա նու մ է 
ի բրև գրա նի տե կարծ րու  թյամբ մի  կո թող՝ ան հող դողդ կանգ-
նած ա մե ն տե սա կի տա րերք նե րի ա ռջև։ Նրա ա նու նն ու  լա վա-
գու յն գոր ծե րը հա վերժ կապ րեն մե ր ժո ղովր դի սր տու մ։
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Քոչարը՝ տա ղան դա վոր գրող լի նե լու ց բա ցի՝ տա ղան դա վոր 
խառն վածք է ր։ Հա վա քու յթ նե րի հո գին էր ու  ո գին, զրու յ ցի 
ան գե րա զան ցե լի վար պե տը։ Խե լա ցի էր, ու  ժեղ, հե ռա տես, խո-
րա թա փանց։ Զին ված էր գի տու  թյամբ, փաս տե րով, եր կա թյա 
տրա մա բա նու  թյամբ։ Եվ այս ա մե  նով կոտ րու մ, ծու ն կի էր բե-
րու մ իր ը նդ դի մա խոս նե րին, հի աց նու մ, կա պու մ իր հետ ան-
թիվ, ան հա մար զբա ղու  մի , տար բեր շր ջա նա կի մարդ կանց։

Ժո ղովր դի հա սա րակ զա վակն էր նա, դար ձավ ժո ղովր դի 
բարձր գրո ղը։
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Պա րու յր Սևա կի ծնու ն դը մե ր կյան քի, մե ր ներ կայի ու  մե ր 
ա պա գայի հա մար ե ղավ ճշ մար տա պես մի  պայ ծառ «Ե ղի ցի 
լու յս»... Պա րու յր Սևակն այն պի սի նե րից ե ղավ, որ պի տի ապ-
րի այն քան ժա մա նակ, ի նչ քան ժա մա նակ պի տի ապ րի հայ 
ժո ղո վու ր դը, ի սկ հայ ժո ղո վու ր դը ան մահ ժո ղո վու րդ նե րից 
մե կն է աշ խար հի վրա։
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Մեր սերն դի բա նաս տեղծ նե րի մե ջ ա մե  նից կրտ սերն էր նա, 
բայց ա վա գու յնն էր վաս տա կի և հան ճա րի ա ռու  մով։
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Մար դիկ բնու  թյան ծնու նդ են, բայց հա զա րից մե կն է բնու -
թյան պարգև լի նու մ։ Պա րու յ րը բնու  թյան այդ հա զա րից մե կն 
էր։ Պա րու յ րը ին քը բնու  թյու նն էր, ի նչ պես բո լոր ար տա կարգ 
մար դիկ, ի նչ-որ մի  տեղ զար մա նա լի ու  ան հաս կա նա լի՝ թաքն-
ված ար տա սո վո րու  թյու ն, ա ռեղծ ված ան հա տա կա նու  թյու ն։ 
Պա րու յրն ա նակն կալ է ր։ Եվ այդ պես էլ գնաց ա նակն կալ նե-
րով լի։

Չա րեն ցից հե տո ոչ մի  բա նաս տեղծ՝ ա վագ թե ե րի տա-
սարդ, մե ր գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու  թյու նն այդ պես չի 
մղել ա ռաջ, ի նչ պես Պա րու յր Սևա կը։
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Հ րանտ Մաթ ևո սյա նի ար ձա կի ծան րու  թյան կենտ րո նը, 
հավա սա րա պես բո լոր պա տու մն  ե րի « փի լի սո փա յա կան քա-
րը» տի ե զե րա կան մե ծ կյան քի, գո յու  թյան հա վեր ժա կան հար-
ցե րի պա տաս խան նե րի տեն դա գին, ա նընդ հատ, ան դու լ, ո րո-
նու մն  է ։
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Ինչ պի սին էլ ե ղած լի նի հայե րի ճա կա տա գի րը,- ի սկ դա ան-
ցյա լու մ դառն է ե ղել,- ի նչ պի սին էլ լի նի նա ա պա գայի մե ջ, 
նրանց եր կի րը հա վետ պի տի մն ա որ պես աշ խար հի ա մե  նա-
հե տաքր քիր ե րկր նե րից մե  կը։
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Ոչ մի  ա զգ գո յու  թյան իր կամքն ա վե լի ու  ժեղ չի ար տա հայ-
տել եր կու  հա զար տար վա ըն թաց քու մ, որ քան հայ ազ գը։ Ոչ 
մի  ա զգ ա վե լի հա մա ռու  թյամբ չի պահ պա նել իր սե փա կան 
լե զու ն։

Հայե րը շատ մե ծ ա զգ չեն, բայց շատ հին ա զգ են, մե նք դա 
գի տենք պատ մու  թյու  նից. Հայե րի ի րա վու նք ներն ու  նե ցո ղը՝ ճշ-
մար տու  թյու  նից բա ցի այլ բա նի կա րիք չու  նի։

Ու րեմն  կա մի  եր կիր, որ հայե րը կա րող են պա հան ջել ոչ թե 
հա նու ն պատ մու  թյան - հա նու ն պատ մու  թյան ու  զածդ կա րող 
ես պա հան ջել - այլ հա նու ն ներ կա ի րա վու ն քի։ Հայե րը պա-
հան ջու մ են ոչ այն պատ ճա ռով, որ դժ բախտ են։ Դժ բախտ 
վի ճա կու մ լի նե լը քա ղա քա կան ի րա վու նք չէ. Այլ այն բա նի 
շնոր հիվ, որ ի րենք ու  ժ են ներ կա յաց նու մ։ Մ.թ. 4-րդ կամ 5-րդ 
դա րից սկ սած նրանք Ար ևել քու մ քա ղա քակր թու  թյան ու  ժ ե ն։ 
Այս փաս տը ամ բողջ հայ կա կան հար ցի գե րիշ խող կողմն  է։ 
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Ձեզ եմ ա սու մ՝ ձեզ, հայոց նո րա հաս ե րի տա սարդք, ձեր 
ա նու  նին մե ռ նիմ, ձեր ար ևին ղու ր բան, տա սը լե զու  սո վո րե-
ցեք, ձեր լե զու ն, ձեր հա վատ քը ղայիմ բռ նե ցեք… Որ քան հա-
րու ստ է այդ լե զու ն իր բազ մա տե սակ ար տա հայ տու  թյու ն նե-
րով, դարձ վածք նե րով ու  պատ կեր նե րով, որ քան զո րեղ նրա 
հաս կա ցո ղու  թյու ն ներն ու  դա տո ղու  թյու  նե րը, որ քան բնա կան 
նրա պատ կեր նե րը և փո խա ռու մն  ե րը, որ քան կա տա րյալ գի-
տա կան ան վա նու մն  ե րը։
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Բա վա կան չէ ազ գա սեր ու  հայ րե նա սեր լի նե լը, պետք է մի  քիչ 
էլ լեզ վա սեր լի նել, պետք է սի րել, պաշ տել, գգ վել հա րա զատ 
մոր հա րա զատ լե զու ն. այս սե րը մի  այն կբա նա մե ր ա ռջև լեզ-
վի ան հատ նու մ ճո խու  թյու  նը, նրա նր բու  թյու  նը և քաղց րու -
թյու  նը։
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Հայոց լե զու ն, որ քան ա վե լի եմ զբաղ վու մ նրա նով, ի նձ թվու մ 
է ճո խու  թյան հրաշք և ոս կու  հանք. որ քան մշա կու մ ե ս՝ այն-
քան զտ վու մ է և շող շո ղու մ. որ քան գու յ ներ ու  նի և ար տա-
հայտ չա կան հնա րա վո րու  թյու ն ներ…
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Ես շատ բարձր եմ գնա հա տու մ ա րևմ տա հայ լեզ վի հա մե -
մա տա կան ճո խու  թյու նն ու  նր բու  թյու  նը։ Զար գա նա լով եվ րո-
պա կան լե զու  նե րից նր բա գու յ նի՝ ֆրան սե րե նի ազ դե ցու  թյամբ, 
այ սօր նա հա սել է մշակ ման այն աս տի ճա նին, որ կա րե լի է 
ա մե  նայն դյու  րու  թյամբ ար տա հայ տել այժ մյան հա մաշ խար-
հային քա ղա քա կիրթ մտ քի նր բե րանգ նե րը, ե թե ոչ մարդ կային 
ստեղ ծա գոր ծու  թյան բո լոր ճյու  ղե րի, գեթ գե ղե ցիկ գրա կա նու -
թյան և ար վեստ նե րի վե րա բեր մամբ։
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Ո՜վ մե ր լե զու ն, հայե լի մաք րու  թյան, գո րո վի և ա րի ու  թյան, 
դու ն մե ր հո գին ու  մե ր ա րյու նն ես, դու ն մե ր զրահն ու  մե ր 
փառքն ե ս։
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Փառք հայ տա ռե րու ն, ո րոնք ա նի մա նա լի խնա մի  ու  թյամբ 
մո գա կան գրիչ նե րու  տակ հա վաք ված՝ Ե ղի շե ին լե զու ն ոս կի 
ը րին, Բագ րա տու  նի ի նը՝ ա դա մանդ, և Ա լի շա նինն ու  Հայ րի-
կի նը՝ մե ղր քաղց րա հոս։ Հայ լե զու ն այդ տա ռե րու  սանդխ տա-
մա տե րու ն վրա ո տն առ ո տն բարձ րա ցավ ա մե ն դա րու  ճա-
կա տին վրա, հոն փո րագ րե լու  հա մար ան մա հու  թյու  նը մե ր 
ժո ղովր դին։
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Ժո ղո վու րդ նե րի պատ մա կան փորձն ա պա ցու  ցեց, որ ե րբ մի  
ոտ նա հար ված, ստր կա ցած ժո ղո վու րդ պա հու մ է իր լե զու ն, 
նա ու  նի իր ա զա տու  թյան բա նա լին իր ձեռ քու մ, գե րու  թյան 
զն դա նից ու  շ կամ կա նու խ ա զատ վե լու  բա նա լին։ Հայ ժո ղո-
վու րդն իր ա զա տու  թյան ոս կե բա նա լին մի շտ կրու մ է իր 
հետ, ո րի հա մար նա ո չինչ չխ նայեց, դա րե րով ա րյու ն թա փեց 
և ո չինչ չխ նայեց։

Չորս գիրք ու  նի հայ ժո ղո վու ր դը, որ, ի նչ պես չորս բարձր սյու -
ներ, կրել են հայ ժո ղովր դի ո գին, նրա պայ քա րի ի մաս տը, նրա 
լա վա գու յն ա պա գայի տեն չանք նե րը, նրա ի դե ալ նե րը։ Մով սես 
Խո րե նա ցու  « Հայոց պատ մու  թյու  նը», Ե ղի շե ի « Վար դա նանց 
պա տե րազ մը», Նա րե կա ցու  խոս քը ան մա հու  թյան և հա վեր-
ժու  թյան հետ և Ա բո վյա նի « Վեր քը»։ Այս նվի րա կան գր քի մե ջ 
հրե ղեն լեզ վով ար տա հայտ ված է մե ր ժո ղովր դի խո րա գին 
վիշ տը, նրա պայ քա րը և ան շի ջա նե լի պա թո սը։ 
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Լե զու ն ազ գի հո գին է. կեն դա նի է այդ հո գին, կեն դա նի է ազ-
գը, կեն սու  նակ է ա ռա ջի նը, ու  րեմն  կեն սու  նակ է և ե րկ րոր դը։

Գ  րա բա րը ոս կի է. դա լե զու  չէ, այլ ե րկ նային ե րաժշ տու  թյու ն, 
պեր ճու  թյու ն, հարս տու  թյու ն, ու  ժ, ճկու  նու  թյու ն։

Բար բա րոս ներ շատ կգան ու  կանց նեն ան հետ, 
Ար քա յա կան խոս քը մե ր կմն  ա հա վետ։
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Լե զու ն է ա մե ն մի  ժո ղովր դի ազ գային գո յու  թյան ու  է ու  թյան 
ա մե  նա խո շոր փաս տը, ի նք նու  րու յ նու  թյան ու  հան ճա րի ա մե -
նա խո շոր դրոշ մը, պատ մու  թյան ու  հե ռա վոր ան ցյա լի կա-
խար դա կան բա նա լին, հո գե կան կա րո ղու  թյու ն նե րի ա մե  նա-
ճոխ գան ձա րա նը, հո գին ու  հո գե բա նու  թյու  նը։ 
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Հայ ժո ղովր դի մշա կու  թային ժա ռան գու  թյան գան ձա րա նու մ 
ա մե  նա մե ծ ու  թան կա գին հրա շա լի քը հայոց լե զու ն է։ Նա ծա-
ռա յու մ է մե զ այ սօր նու յն հա ջո ղու  թյամբ, ի նչ պես ծա ռա յու մ 
էր եր կու  հա զար տա րի սրա նից ա ռաջ։ Սո վե տա կան ժա մա-
նա կաշր ջա նու մ նա ոչ մի  այն դար ձավ պե տա կան լե զու , այլև 
սկ սեց կի րառ վել բազ մա թիվ գի տու  թյու ն նե րի բնա գա վա ռու մ։ 
Եվ ա հա այ սօր մե նք հա մոզ վու մ ե նք, որ իր ներ քին խիստ 
տրա մա բա նա կան կա ռու ց ված քի շնոր հիվ նա կա րող է գնա-
հատ վել որ պես գի տա կան լե զու , հեշ տու  թյամբ և հա կիրճ 
ձևով ար տա հայ տե լով ժա մա նա կա կից գի տու  թյան ա մե  նա-
բարդ գա ղա փար նե րը։ Ես լի եմ հա վա տով, որ հայոց լեզ վի 
կի րա ռու  թյու  նը գի տու  թյան մե ջ դա րեր ա նընդ հատ կպ սակ վի 
նո րա նոր հա ջո ղու  թյու ն նե րով։ 
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Լե զու ն է այն սար սա փե լի ու  ժը, ո րի ը նդ դեմ տկար են նաև 
մի  լի ո նա վոր բար բա րոս նե րի սվին ներ։

������ 5�����$���

Կա մի  բան, որ աշ խար հի զա նա զան ծայ րե րից կա րող է մի  ա-
վո րել հայե րը հոգ վով, մտ քով և ա րյու  նով. Այն է՝ ազ գային սե-
րը։

T�U U�

Ըստ իս և տա կա վին ին ծի հա մար՝ ա հա օ րենքս՝ մե ր գրա կա-
նու  թյան մե ջ ար վես տը հայ պետք է ըլ լա, ի սկ ա նոր հա տա կը 
կամ հի մը կազ մող գա ղա փա րը՝ հա մա մարդ կային։
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Մեր ժո ղովր դա կան լե զու ն պի տի զար գա նա… ոչ թե հնին 
դառ նա լով, այլ այդ լե զու ն խո սող հա սա րա կու  թյան ի մա ցա-
կան կա րո ղու  թյան հա մե  մա տու  թյամբ… Ժո ղո վու րդն է մի  այն, 
որ կդարբ նե լե զու ն կյան քի ա մե  նօ րյա սա լին վրա՝ իր կամ քին, 
պետ քին, զգաց մու նք նե րու ն ու  հա ճու յ քին հա մե  մատ։
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Մեր լե զու ն ճկու ն է ու  բար բա րոս, 
Առ նա կան է, կո պիտ, բայց մի և նու յն պա հին
Պայ ծառ է նա, որ պես մշ տա բոր բոք փա րոս,
Վառ ված հրով ան շեջ դա րե րու մ հին։ 

Ինքս ո չինչ չեմ գրել և ո չինչ չեմ գրու մ մա նու կ նե րի հա մար, 
ո րով հետև դա հա մա րու մ եմ ԼՈՒ ՐՋ գործ, որ պա հան ջու մ է 
հա տու կ աշ խա տանք և ժա մա նակ։ Ե թե ե րբ ևի ցե ա զատ լի նեմ 
ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րից, կփոր ձեմ գրել։ 

� �� �� J� 	��%
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Լե զու ն ի րոք մի  գանձ է, ո րին չի կա րող փո խա րի նել աշ խար-
հի ոչ մի  հարս տու  թյու ն։ Նա է ու  րա խու  թյան պա հին բա ցու մ 
մե ր սիր տը, ի սկ տրտ մու  թյան ժա մի ն նա է սփո փու մ մե զ… 
Ո ւս տի իր մայ րե նի լե զու ն վատ ի մա ցո ղը կես մարդ է, չի մա-
ցո ղը՝ թշ վառ, ծա ռից ըն կած մի  տերև, որ տար վու մ է ա մե ն մի  
պա տա հա կան քա մու ց։

� �� ��� M� 	���

²  րի եղ բայր, փա ռա բա նենք
Մեր քաղց րա բառ հայոց լե զու ն,
Մեր սր տի հու ր, մե ր ձեռ քի թու ր,
Մեր հո գու  լար, հայոց լե զու ն։ 
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Ես չգի տեմ, թե ի նչ պի սի բա նաս տեղծ եմ կամ ի նչ ու  ժի վի պա-
սան, բայց մի  դեր խա ղա ցել եմ գրա կա նու  թյան մե ջ՝ մի  աց րել 
եմ ա րևմ տա հայ և ար ևե լա հայ լե զու  նե րը։ Ի նչ ու  զեց, բայց չկա-
րո ղա ցավ Շան թը, ա րի ե ս։

Կա րե լի չէ կորց նել այն պի սի գանձ, որ է ա րևմ տա հայ լե զու ն։ 
Պի տի պա հել այդ հարս տու  թյու  նը, ի մի  բե րել եր կու  լե զու  նե-
րը։ Ա մե ն մե կն ու  նի իր ա ռա վե լու  թյու ն նե րը… Պետք է լի նի եր-
կու  լե զու  նե րը մի  աց նող մի  քե րա կա նու  թյու ն և ամ բողջ Հայ կա-
զյան բա ռա րա նը։ Կլի նի հզոր, հս կա լե զու ։ Ա՛յո, այդ պես է ։
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Մեր լե զու ն մե ր ազ գի բո լոր գրող նե րի բա ռա պա շա րի մի  աս-
նու  թյու նն է։ Ա մե ն մի  մե ծ գրող մի  հոր դա ռատ գե տի է նման, և 
բո լո րը մի  ա սին, տար բեր լեռ նա բար ձու նք նե րից գա լով, ստեղ-
ծու մ են ծով-մայ րե նին։

Բայց նա է հայ, ով հո վա զի 
Ար նա խու մ ե րա խու մն  էլ 
Իր մայ րե նի լեզ վով խո սի։

��) ��� ��� G� 	�/

² յո՛, մե ր նախ նի նե րը մե զ փոքր ժա ռան գու  թյու ն չեն կտա կել։ 
Բայց մե ր ժա ռան գու  թյան մե  ծա գու յն գան ձը մե ր լե զու ն է ։

Չ  կա ա վե լի խո շոր զգա ցու մ, քան հայ րե նա սի րու  թյու  նը։ Եվ 
սխալ վու մ են հնե րը՝ կար ծե լով, թե « սե րը կու յր է»։ Հա մե  նայն 
դեպս, չի կա րող կու յր լի նել սի րո այն տե սա կը, որ հայ րե նիքն 
է հա րու  ցու մ, այն էլ մի  այն պի սի հայ րե նիք, որ պի սին մե րն է ։

Մաշ տո ցի շա հած ճա կա տա մար տի հետ չի կա րող հա մե  մատ-
վել մե ր սպա րա պետ նե րի փա ռա վոր հաղ թա նակ նե րից և ոչ 
մե  կը։ 

Մեր լե զու ն մի  այն մե զ չի պատ կա նու մ, նա աշ խար հինն է …
H� 	��	 �‹��

Հայե րե նի կա խար դա կան կող մե  րից մե կն այն է, որ փակ հա-
մա կարգ է. հայե րե նին տի րա պե տողն ան մի  ջա պես կհաս կա-
նա, թե ի նչ է քո մի տ քը, ե թե նու յ նիսկ ի նք նաս տեղծ բա ռեր 
գոր ծա ծես։

H� ��	 V�� �

շոտ լան դա ցի լեզ վա բան, հա յա գետ

Հան ճա րաս տեղծ այդ տա ռե րը ի նձ հա մար խորհր դա վոր 
ու  ան մե կ նա բա նե լի նի շեր են, ա ռեղծ վա ծային պատ կեր ներ, 
ո րոն ցով գրի է ա ռն վել տա ղան դա վոր հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր 
մշա կու յ թը։

�� ‹�� S�� �� )��

բոս նի ա ցի գրող, հրա պա րա կա խոս, փի լի սո փա
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Լե զու ն մե ր պատ մու  թյու նն է, մե ր գո յու  թյան հիմ քը, մե ր մշա-
կու յ թի մե  ծա գու յն հարս տու  թյու  նը։ 

L $� �	$ B� /� 	���

 ՀՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս

Պե տու  թյու  նը լեզ վով գո յու  թյու ն ու  նի։
��� 	�� ��) ��� �� ����

թա տե րա գետ

Պետք է խո սես հայե րեն, սի րե լով, փայ փայե լով պի տի օգ տա-
գոր ծես այն. ա մե ն մե կ բա ռի հա մար հոգ տա նե լով, որ հան-
կարծ օ տար բառ չգոր ծա ծես։

>� 	�� H� ����

 գրա բա րա գետ, եր գիչ, վար դա պետ

Մեր լե զու ն ճա նա պարհ է դե պի հա վեր ժու  թյու ն, գրա վա կան 
մե ր ի նք նու  թյան, Նոյյան տա պան̀  մե ր փր կու  թյան։
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Մեր ան կա խու  թյու  նը ա ռա ջին հեր թին ամ րագր ված է հա յոց 
լեզ վով։

��) ��� ��� O�	 �� ����

լեզ վա բան

Մի այն մայ րե նի լե զու ն է, որ հնա րա վո րու  թյու ն է տա լիս մար-
դու ն ան մն ա ցորդ բա ցա հայ տե լու  իր շնորհ քը, ըն դու  նա կու -
թյու  նը, տա ղան դը, հան ճա րը։ 

��	 "�� 1� 	� �� ����

 լեզ վա բան, ՀՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս 

²զ գային ա մե ն մի  գիր ստեղծ վու մ է այն ժա մա նակ, ե րբ ազ գը 
հա վա տու մ է իր վաղ վան։

O�" 	�� 3 �� �� ����

 գրող, պատ մա բան

Հայ ժո ղովր դի գո յու  թյան մի  ակ փաս տը հայոց լե զու ն է։ 

²  մե ն մի  ու  սու  ցիչ պետք է իր լեզ վու մ և ա շա կերտ նե րի խոս քի 
մե ջ այ լազ գի բա ռե րի փո խա րեն ար մա տա վո րի հայե րեն քաջ 
հայտ նի բա ռե րը, նրանց մե ջ զար գաց նի հայե ցի խո սե լու  սո վո-
րու յթ։ 

R� U���� 8� �� ����

 լեզ վա բան, մա տե նա գետ

²  ռանց լեզ վի ա զգ գո յու  թյու ն չու  նի։ Լե զու ն մե ր հիմքն է, լե-
զու ն եր կիրն է, լե զու ն մտա ծո ղու  թյու ն է, հո գե բա նու  թյու ն, մե ր 
ող նա շարն է։ 
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 գրող, կի նոդ րա մա տուրգ, ռե ժի սոր

Կյան քու մ ա մե  նից կար ևո րը մայ րե նի լեզ վին տեր կանգ նե լու  
ձգ տու մ ու  նե նալն է ։
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 թա տե րա գետ, բա նա սեր, ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Հայ ժո ղովր դի գո յու  թյան մի  ակ փաս տը հայոց լե զու ն է։ 

Լեզ վի կո րու ստն ա վե լի մա հա բեր է, քան հա վա տա փո խու -
թյու  նը։

��	 ��� ��	" ����

 բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր



104 105

Լե զու  հայ կա կան
Դու ՝ կորս տի վտանգ, բայց և փր կու  թյան։

M� 	�� ��� �� ����

 դրա մա տուրգ, Լի բա նան

Իմ մայ րե նի, իմ բար բառ, աշ խար հու մ ի նչ էլ լի նի̀
Դու  իմ կրակ, դու  իմ հաց, դու  սր բա զան գի նի…

:� ��"� N�) ����

 բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ

Մեր ժո ղովր դի հա մար հայոց լե զու ն ազ գա պահ պա նու  թյան 
հիմն  ա սյու ն է։ 

Չի կա րող կա ռու ց վել որ ևէ ժո ղովր դի պատ մու  թյու  նը ա ռանց 
այդ ժո ղովր դի լեզ վի պատ մու  թյան։

4 ‹�	" Q� �� ����

 լեզ վա բան, հա յա գետ, ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Երդ վու մ եմ կրել քեզ շն չովս, ա րյու  նովս, այ րու  մովս և ի նձ-
նով տա նել-հա ղոր դել զա վակ նե րիս քո հա վեր ժա կան կեն դա-
նու  թյու  նը։ 

��� )� �� 
� �� ����

Հայոց լեզ վի մյու ս կող մը, որ ար ժա նի է հի աց մու ն քի, նրա բա-
ռային և ո ճային հարս տու  թյու նն է։ 

L$ ���$ G�%

 հուն գա րա ցի հա յա գետ

Հայոց լե զու 
Թող զա վակ ներդ քեզ լավ ճա նա չեն, 
Եվ հայ լի նե լու ց եր բեք չա մա չեն։ 

��� 	�� 7� �� ����

 բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ

Բայց մայ րե նիդ թե ա նա ղարտ սո խակ պա հես վար դե րու մ`
Սա րե րի մե ջ ազ գիդ հա մար Ա րա րատ ես, ի մա ցիր։

Հայ լե զու ն տու նն է հա յու ն…
�� ��� 8� ���

 գրող, մշա կու թային գոր ծիչ, Լի բա նան

Մեր պա պե րու  հնա դա րյան դպ րու  թյու նն է ու  հին լե զու ն։
Ձ մե ռ բու  քին, Նա րե կա ցու  վան քի խու  ցին ճրագն է ան.
Մա գա ղա թե հին մա տյան տա ղա րա նի 
Ու Մես րո պի գե րեզ մա նին ու  ե րա զին 
Այ բեն գիմն  է 
Հա յու  ո գին։

�� ��� ���

Մեր լե զու ն ա րյու նն է մե ր, 
Ա րյու  նից ա վե լի թանկ,
Մեր բու ր մու նքն ու  գու յնն է մե ր,
Մեր լե զու ն մե նք ե նք, որ կանք։ 

�� �� �� ���� 

Հայե րե նը ստեղծ վել է մարդ կային ո գին ա զն վաց նե լու  հա-
մար։ 

Հայե րե նը հա յու ն խոր հու րդն է ։

Չեմ հա վա տու մ, թե մե կ ու  րիշ լե զու  կա րող է այդ քան մա քու ր, 
մտեր մի կ ու  վե հա պանծ լի նել, որ քան մե ր լե զու ն։

:� ���� �� 	� ��� 

գրող, Ա ՄՆ
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Հայե րե նը հի աս քանչ, չծե րա ցող, ա նեզր հնա րա վո րու  թյու ն-
ներ ու  նե ցող լե զու  է։ Հայե րե նը նպաս տու մ է հա մաշ խար հային 
քա ղա քա կա նու  թյան ա ռա ջըն թա ցին։ 

W 	� $� 	�� W�� $�

 ֆրան սի ա ցի հա յա գետ

Մեր շու ր ջը լե զու  ներ նոր ու  հին,
Մեր շու ր ջը խո սու մ են այ լո րեն, 
Եկ խո սենք, եղ բայր իմ, հայե րեն։ 

>� ��� N�� ���%

գրող, թարգ մա նիչ

Հայե րե նը հինգ հա զար տա րե կան է, բայց նրա նով կա րե լի է 
ար տա հայ տել ժա մա նա կա կից աշ խարհ բո լոր գլ խապ տու յտ 
վե րելք նե րը։ 

G��� S� �� ���

 գրա կա նա գետ, Ֆրան սի ա

Սքան չե լի և ի նք նա տիպ հայոց լե զու ն աշ խար հի ա մե  նա հին 
ու  ա մե  նա հա րու ստ լե զու  նե րից է։ Լե զու ն ին քը ժո ղո վու րդն է։ 

4�	 "�� �‹��

 լեզ վա բան, ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Տ  ղաս, լե զու ն Հայ կա կան մե ր ամ րոցն է ա նա ռիկ… 
�� ��� 4� ��� 6���

 գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, ԱՄՆ

Մայ րե նի լե զու … 
Աչ քիս լու յ սի պես պա հու մ եմ ես քեզ։

:�� 
�	

 բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, ար ձա կա գիր

Մեր լե զու ն խս տա հու նչ է, ի նչ պես մե ր եր կին քը կայ ծա կի զար-
կի պա հին, քն քու շ ու  ջերմ է, ի նչ պես մե ր եր կին քը Եր ևա նյան 
աշ նան օ րե րին։ 

Լե զու ն ժո ղովր դի հո գին է իր հն չեղ ձևի մե ջ…
Լե զու ն ին քը ժո ղո վու րդն է, նրա կեն դա նի շու ն չը, և կյանք է 
շու ն չը։

:�� 	�� Y� �� /���

 դե րա սան, գրող

Մեր նոր լե զու ն, մշակ վե լով գրա բա րյան, բար բա րո սային, 
օ տար լե զու  նե րի ազ դե ցու  թյամբ, կա րո ղա ցավ հաս նել այժ-
մյան լե զու  նե րի աս տի ճա նին։ 

4 	� "�	 B� ��� %���

 լեզ վա բան, ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Խու  սա փիր վայ րա բա նու  թյու  նից։ Ա զն վաց րու  լե զու դ, խոս քդ, 
ի սկ այդ ա նե լու  հա մար նախ ա զն վաց րու  մտա վոր կյանքդ։ 

4� 	� "�� 5' $�� 

Քեզ, Հայ լե զու , կսի րեմ մր գաս տա նի մը նման…
:� ��� 7� �� ��� 

Լե զու ն այն մի  ջոցն է, ո րով գի տակ ցու  թյու  նը մար մի ն է առ-
նու մ, մտած մու ն քը̀  նյու  թա կա նա նու մ։

� 	� ��� 1 6� ����

 լեզ վա բան, ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Ուր էր, թե ու  նե նայի հրեշ տա կի մը թևերն ու  թռիչ քը, թռ չե ի 
հաս նե ի քա ղա քե քա ղաք, դռ նե դու ռ ու  ա մե ն հա յու  սր տին մե ջ 
հր դեհ ներ հա նե ի հայ լե զու ն սի րե լու ։ 

1	 ��� B� /� ����

 մա տե նա գետ, Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան ան դամ
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Մայ րե նի լե զու ն մար դու  հետ է մի շտ և, նու յ նիսկ, ե րբ մարդ 
բո լո րո վին մե  նակ է ։

P ‹�� G���

Հայ լե զու ն նու յն դե րը պետք է կա տա րի ի րեն հայ ճա նա չող և 
հայ մն ալ ցան կա ցող ան հա տի հա մար, ի նչ դեր որ կա տա րու մ 
է ա րյու  նը նրա ֆի զի կա կան կյան քի հա մար։

� �� �� ��� ��� �� ����%

 լեզ վա բան, ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Մեր մայ րե նի լե զու ն ազ գային պար տե զի վարդն է, ա ռանց 
նրա մե նք չու  նենք հրա պու յր, ա ռանց մայ րե նի լեզ վի մե նք հա-
մա րյա մե  ռած ե նք։

�� 	� ����

 դե րա սա նու հի, Կ.Պո լիս, Կա հի րե

Երբ որ ա զգն ու  նի սե փա կան լե զու ,
Նա չի դառ նա օ տար ազ գաց խա ղա լիք։

Ե  րեք բան կա ազ գին պա հող…
Կ րոն, լե զու , հայ րե նիք… 

1 ��� Q� )� �� 

Շատ լե զու  նե րի ի մա ցու  թյամբ հպար տա նա լու  ի րա վու նք չու -
նի նա, ով չգի տե իր մայ րե նին։

�� ��� G� �� /�/ 

Մայ րե նի լե զու , մայ րե նի բար բաո, 
Ա խորժ, ըն տա նի իմ հո գու  հա մար…

� �� �� ��� 5� /� 	���

Հայոց տա ռեր, հայ այ բու  բեն,
Դու ք լու յս եք տաք 
Ու մոր գո րով… 

Հայե րե նը չա փա զանց հա րու ստ լե զու  է, խիստ տար բեր վող 
բո լոր այն լե զու  նե րից, ո րոնց մի նչև այդ հան դի պել ե մ։

Q�	( O� ���

 ան գլի ա ցի գրող, թարգ մա նիչ

Հայոց լե զու ն դառ նու մ է ազ գային մի  ու  թյան մի  մե ծ գոր ծոն։
�� ��� 1 �� ����

 լեզ վա բան ՀԳԱ ա կա դե մի կոս

Հայե րե նը լե զու  նե րի ան ծա նոթ գե ղու  հին է ։
:� �� 	� O	�� ��)
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-Որ տե՞ղ են քո բո լոր հարս տու  թյու նն ու  բո լոր տի րու յթ նե րը, 
- Դի ո գե նե սին հարց նու մ է ո մն  տի րա կալ։

- Նրանց մոտ,-պա տաս խա նու մ է Դի ո գե նե սը̀  ցու յց տա լով 
իր բազ մա թիվ ա շա կերտ նե րին ու  հետ ևորդ նե րին։

Նա նկա տի է ու  նե ցել այն գի տե լիք նե րը, ո րոն ցով հարս-
տաց րել է նրանց։

Որ քա՜ն ես ցած ի ջել։ Դու  պատ րաստ ես սո վո րել ա մե ն պա-
տա հա կան մար դու ց, - հան դի մա նե ցին մի  փի լի սո փայի։

- Գի տե լիքն այն քան թանկ բան է, որ ա մոթ չէ ձեռք բե րել 
ցան կա ցած աղ բյու  րից, -պա տաս խա նեց փի լի սո փան։

N� � "� ���

Սկզ բու մ սո վո րի՛ր բա րի բար քեր, ի սկ հե տո̀  ի մաս տու  թյու ն, 
քա նի որ ա ռանց ա ռա ջին նե րի դժ վար է սո վո րել վեր ջի նը։

Սո վո րեց նե լով ու  րիշ նե րին̀  սո վո րու մ ե նք մե նք ի նք ներս։
�� �� ���� �� �� 	�%

²  մե ն մի  եր կիր իր ան կրկ նե լի պատ կե րով պար տա կան է ժո-
ղովր դին։

O�� �� ���

Լու  սա վոր ված ժո ղովր դին ա վե լի դյու  րին է վա րել, սա կայն 
ա վե լի դժ վար է նրան քշել, ա վե լի դյու  րին է նրան կա ռա վա-
րել, սա կայն ան հնար է ստր կաց նել։

O 	� ��
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²պ րել է նա, ով զոհ վել է ժո ղովր դի հա մար։
G����

Մար դը գնու մ է, բայց ժո ղո վու րդն ա նընդ հատ նո րոգ վու մ է ։
:����

Դժ բախտ է այն եր կի րը, ո րը հե րոս ներ չու  նի։
O 	���

²զ գը չի կա րող կոր ծան վել այլ կերպ, բա ցի ի նք նաս պա նու -
թյու  նից։ 

L ��	 ���

Յու  րա քան չյու ր ա զգ… գո յատ ևու մ է իր ա ռանձ նա հա տու կ 
հատ կա նիշ նե րով։

�� 	� ��

²  մոթ այն ազ գին, ո րն ափ սո սու մ է 
Ա մե ն ի նչ տալ հա նու ն իր պատ վի։

G�� ��	

²զ գը մի  այն այն դեպ քու մ կամք ու  նի, ե թե նա ա զատ է։ 
� ��� 

Օ տար եր կի րը հայ րե նիք չի դառ նա։ 

Ով չգի տի օ տար լե զու  ներ, գա ղա փար չու  նի և իր լեզ վի մա-
սին։

4����

²  ռանց հայ րե նի քի մար դը ժա մա նա կի ու  տա րա ծու  թյան պա-
տա հա կա նու  թյու ն նե րի քմա հա ճու յ քին մատն ված ա վա զա հա-
տիկ է ։

P� ��	 $�	

Չ  կա ո չինչ հայ րե նի քից ա ռա վել սի րե լի։
P� �� � ���

Հայ րե նի քը մո ռա նալ ան կա րե լի է։ Չկա ա ռա վել ազ նիվ հի-
վան դու  թյու ն, քան կա րոտն ու  հայ րե նիք։

�� ���

Հայ րե նի քու մ է քո և՛ ան ցյա լը, և՛ ա պա գան։ Օ տար եկ րու մ` 
մի  այն ներ կան։

��	� U��$

Ինչ պես ապ րել չի կա րե լի ա ռանց հա ցի, 
Այն պես էլ ան հնա րին է ապ րել ա ռանց հայ րե նի քի։

Հայ րե նի քին հասց րած վեր քը մե  զա նից յու  րա քան չյու  րը զգու մ 
է իր սր տի խոր քու մ։

���"�

Գեթ ծու  խը տես նել հեռ վու մ` հայ րե նի ա փե րից վեր բարձ րա-
ցող։

Հատ կա նիշ նե րից լա վա գու յ նը̀  հա նու ն հայ րե նի քի քա ջա բար 
մարտն չելն է ։

�� �� 	��

Ու րա խա լի ու  պատ վա վոր է հայ րե նի քի հա մար մե ռ նե լը։
�� 	� %� ��



Հայ րե նի քը ոչ թե ստ րու  կի, այլ մար դու  տու ն է ։
�� +� ��

Հայ րե նի քը, թերևս, նախ և ա ռաջ լե զու ն է ։
R� '� ��	 ��� N��� 4�	

Սե րը դե պի հայ րե նի քը քա ղա քա կիրթ մար դու  ա ռա ջին ար-
ժա նիքն է ։

5� 
� �� �� I

Եր ջա նիկ է նա, ով ըն կել է մար տու մ հա նու ն հայ րե նի հո ղի, 
Երբ ար դար գոր ծի հա մար նա դի մե լ էր զեն քի։

H� "�

Մարդն իր ոտ քե րով պետք է նե րա ճի իր հայ րե նի քի հո ղի մե ջ, 
սա կայն աչ քե րը նրա թող շր ջա հայեն ո ղջ աշ խար հը։

��� �� �� ��

Հայ րե նի քը սի րու մ են ոչ թե նրա հա մար, որ այն մե ծ է, այլ 
նրա հա մար, որ քոնն է ։

�� �� �� �	� ��	

Սե րը հայ րե նի քի հան դեպ կհաղ թա հա րի ա մե ն ի նչ։
:�	 "� �� ��

Հայ րե նի քը մի  ե զերք է, ու  ր գե րի է հո գին։
:�� ��	

Ես չա փա զանց հպար տա նու մ եմ իմ հայ րե նի քով, որ պես զի 
ազ գայ նա կան լի նեմ։

:��U 	��

²շ խար հու մ ըն տա նե կան օ ջա խից քաղցր ո չինչ չկա։
Z� %� 	��

Իմ հայ րե նի քը̀  տի ե զերքն է, մարդ կային ո ղջ ցե ղը̀  իմ եղ բայր-
նե րը, բա րիք գոր ծե լը̀  իմ հա վա տամ քը։

Y���

Մի այն օ տա րու  թյան մե ջ ես ճա նա չու մ մայ րե նի լեզ վի ո ղջ 
հմայ քը, մի  այն այն տեղ զգու մ, թե ի նչ է հայ րե նի քը։

W 	�� ��"

Լավ լե զու ն ազ նիվ զենք է ։
7� ��� W� ��	

Մարդ կային ցե ղը լեզ վի ի րա կան ստեղ ծողն է, ի նչ պես և նրա 
իս կա կան պահ պա նո ղը։

����

4� 	� "�� 5' $�� 
/20-	$ $�	, ��� ��� �� )�	 /� 	� )�	, �� �� �� ��/

Հա յաս տա՛ն, քեզ սիր տը ծնավ - դու  ապ րու մ ես սր տե րի մե ջ և 
ջեր մա ջերմ սր տե րի շնոր հիվ մի  այն։ Գու  ցե ե ղել են և ան սիրտ 
խե լոք ներ, որ սի րել են քեզ, բայց նրանք չեն խաչ վել, չեն մե  ռել 
քեզ հա մար։ Հայ րե նի քի հա մար մե ռ նու մ է, հե րո սա նու մ մե ծ 
սր տի տերը մի  այն։

« Զա տե ցի՞ր ի րա կա նու  թյու  նը ճշ մար տու  թյու  նից՝ ի րա կա նու -
թյու  նը դառ նու մ է կու յր, ի սկ ճշ մար տու  թյու  նը՝ խե լա գար»։

Հ պարտ ու  ան մատ չե լի բար ձու նք նե րը, ո րոնց վրա բու ն են 
դրել մե ր ա զա տա պաշտ նախ նի նե րը, շատ ան գամ են փր կել 
հայ ժո ղո վու ր դը Ա րև ել քի մե ծ բռ նա կալ նե րից, ո րոնց ա նու  նը 
ժա մա նա կին ո ղջ աշ խարհն է թն դաց րել։
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Ա ռանց զո րավ որ խոս քի̀  բու թ են սրե րը, թու յլ̀  բա զու կ նե-
րը, ան վճ ռա կան՝ կամ քե րը։

²  ռանց զորավ որ խոս քի̀  չ կա իշ խա նու  թյու ն հո գի նե րի վրա, 
ի սկ ա ռանց այդ իշ խա նու  թյ ան̀  չկա հաղ թու  թյու ն։

Հայ րե նա պաշտ պան դաս տի ա րա կու  թյու ն - ա հա մե ր փր կու -
թյ ան խա րիս խը։ 

Մի ժո ղովր դի ճա կա տագ րի դար բի նը նրա մտա վո րա կա նու -
թյու նն է ։

Կռ վա դաշ տու մ փախ չող զին վո րը ազ գից ու  հայ րե նի քից է 
փախ չու մ։

Տ գի տու  թյու ն, ե սա կա նու  թյու ն և աշ խար հա քա ղա քա ցի ու -
թյու ն - ա հա ե րե քը հայ րե նա սի րու  թյ ան ան հաշտ թշ նա մի  նե-
րից։ 

Բա ցար ձա կա պես հաշ տե լի են հայ րե նա սի րու  թյու նն ու  մար-
դա սի րու  թյու  նը։ 

Մի այն ազ գա սե՛ րը կա րող է սի րել ե ՛ւ մարդ կու  թյու  նը։ 

Նա է մի շտ հաղ թու մ, ո րն ար դեն հաղ թել է ի րեն, այ սինքն̀  
ո րն իր մե ջ մե ռց նե լու  չափ թու  լաց րել է մա հվան եր կյու  ղը։ 

Մի ժո ղո վու րդ - մի  ըն տա նիք։ Ազ գե րի մե ջ գու  ցե և մի  այն դու  
ի րա վու նք չու  նիս ներ քու ստ պա ռակ տված լի նե լու ։

Հավ ա տու մ եմ, հա՛յ ե րի տա սար դու  թյու ն, որ դու  հրա մա յո ղա-
բար պի տի դառ նաս ու  խ տվ ած և վրի ժակ սե րու նդ - դյու  ցազ-
նա կան սե րու ն դը մե ր, ո րի ջան քե րով Հա յաս տան եր կի րը պի-
տի դառ նա նոր Սպար տա - Ա րև ել քի սր տու մ։

Չի կա րե լի մի  ա ժա մա նակ վատ մարդ, բայց և այն պես լավ հայ 
լի նել, չի կա րե լի ան կա տար մարդ, բայց կա տա րյ ալ հայ լի նել։ 

Քո վաղ վա հաղ թա նա կի և պար տու  թյ ան մի  ջև հայ ժո ղովր դի 
լի նել - չլի նե լու  հար ցը կա - հա՛յ ե րի տա սար դու  թյու ն։ 

Կու  զեի, որ դու , հա՛յ ե րի տա սարդ, որ դու  յու  րաց նեիր ի նք նա-
ճա նա չու  թյու  նը̀  որ պես ու  ժի, յաղ թա նա կի և բարձր եր ջան կու -
թյ ան ա մե  նա կարճ և ա մե  նաս տու յգ ճամ փան։ 

Մարդ կանց մի  նա յիր վե րևից - դա հե ղի նա կու  թյու ն չէ։ 

Հան գիստ սր տով պի տի մե ռ նիմ, ե րի տա սարդ հայ, ե թե քո 
սերն դի օ րով « հա յորեն» բա ռը մե ր ժո ղովր դի բա րե կամն  ե րի և 
թշ նա մի  նե րի կող մի ց գոր ծած վի « քա ջո րեն» բա ռի ի մաս տով։ 

Հա՛յ ե րի տա սար դու  թյու ն, պի տի կա րո ղա նա՞ս ար տա քին 
վտան գի ժա մա նակ ձեռքդ խղ ճիդ գո չել. 

- Ես քո կեն դա նի սու րն եմ, հայ րե նի՛ք, որ քեզ հաղ թու  թյու ն 
պի տի բե րի։ 

Նախ հե րոս նե րի և նա հա տակ նե րի գե րեզ մա նա տու ն, ա պա̀  
ա զատ ու  եր ջա նիկ հայ րե նիք։ 

²զ գերն ու  նե ցել են, ու  նեն ու  պի տի ու  նե նան ի րենց ար ժա նի 
ճա կա տա գի րը։ Քե զա նից զատ, խրա տու մ է պատ մու  թյու  նը, 
ո ՛չ ոք կա րող է բա րե փո խել քո դրու  թյու  նը։ 

Եր բեք և ո ՛չ մի  տեղ̀  ա ռանց հո գևոր հայ րե նի քի։ 

Հայ րե նի քը պի տի սի րել ան կախ իր քա ղա քա կան ռե ժի մի ց, 
ի նչ պես և ան կախ մե ր քա ղա քա կան հա մոզ մու նք նե րից։ 

Ների՛ր, Տե՛ր, ների՛ր ինձ, եթե մի  օր հայրենիքիս օգտակար 
լինելու  մտոք մե ղանչեմ կամքիդ դեմ։ Արդա՛ր է հայրենիքին 
ծառայել ամե ն ինչով, բացի ստորու թյու նից։

Հա յու  հին, որ կա րող է փո խա րի նել խա չա փայ տի առ ջև իր 
աս տվա ծան ման որ դու  վեր քե րը սգա ցող Տի րա մորը - հայ 
կինը ա վե լի հե րո սու  հի, քան թախ ծու  թե ան մայր պի տի լի նի։ 

²ն պար տե լի է այն ժո ղո վու ր դը, որ ղե կա վար վու մ է ո գու  ձեռ-
քով։ 
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²  րի ու  թյո՛ւն։
Մի ակ ճշ մա րիտ կրո նը, ա ռանց ո րի ո չինչ ար ժեն կրոն նե րը։

Հա յու  թյու  նը չգի տե իր պատ մու  թյու  նը, ա սել է թե չգի տե օգ-
տվել իր պատ մու  թյու  նից - ա հա իր դժ բախ տու  թյ ան ա կն ու  
աղ բյու  րը։ Նա ծա նոթ չէ իր ա րի ա կան ան ցյ ա լին, իր հա վա քա-
կան դյու  ցազ նա կա նին և դրա հա մար էլ - ու  րա խու  թյու ն իր գո-
յու  թյ ան թշ նա մի  նե րին - նա հա վա տու մ է ա մե ն ին չի, մի  այն ո ՛չ 
իր սե փա կան բազ կի ու ժին, դրա հա մար էլ իր ամ բող ջու  թյան 
մե ջ նա պար տվո ղա կան է։ Նրա հա մար Ա վա րայ րի Մա մի  կո նյ-
ա նը ա վե լի նա հա տակ է, սու րբ, քան ռազ մի կ և հե րոս։

Հա յաս տան ե րկ րի վրա յով չի ան ցել մի  հա տիկ դար, ո րի 
ըն թաց քու մ գե րիշ խան կյ ան քի հու յ սե րով ը նդ վզած չլի ներ 
հա յու  թյու  նը։ Նրա մտավ ո րա կան ը նտ րա նին վեր ջին ան գամ- 
կես դար ա ռաջ - իր ժո ղովր դի վե րա դաս տի ա րա կի չը լի նե լե 
ա ռաջ, նրա ան ցյ ալ մե ղ քե րի քավի չը հան դի սա ցավ։

Ոս կեք սակ հա յը չկանգ նեց ոս կեգ րիչ մտավո րա կա նի թի կու ն-
քու մ, և այդ̀  վեր ջի նի լե զու ն կարճ, խոսքն ան լսե լի ե ղավ մի -
ջազ գա յին ա րեո պագ նե րի մե ջ։

Հա յու  թյու  նը քն նա դա տե լու ց ա ռաջ պետք է ա րի ու  թյու նն ու -
նե նալ ապ րե լու  նրա պատ ժված խղճմ տան քը. պետք է քա ջու -
թյու նն̀  իջ նե լու  նրա խղճմ տան քի խոր քե րը, կր կին ու  կր կին 
ան գամ ապ րե լու  նրա ե ՛ւ փառ քը, ե ՛ւ ա մոթան քը - նրա բո վան-
դակ ող բեր գու  թյու  նը։

Չմն  աց, աշ խար հու մ գրե թե չմն  աց ցեղ, որ մե ր բազ կի ու  ժը 
չզ գար։ 

Կու լ տու  րան, ե թե ազ գա յին չէ, կու լ տու  րա չէ, ի նչ պես ազ գը 
ե թե կու լ տու  րա կան չէ, ա զգ չէ։ 

Սկզ բից ի վեր հա յու  թյու նն ու  իր քրիս տո նե ու  թյու  նը ձու լված են 
ի մի  բնու  թյու ն։ Այս եր կու  սի ճա կա տա գի րը նու յ նա ցած է։ 

Մեր ե րկ րագն դի վրայ սահ ման վոր մի  գե տին կա, մի  կտոր 
հող, ո րից ա ռն ված է մե ր կեն դա նի կա վը, ո րին մի  այն հա րա-
զատ ու  բնիկ են մե ր մար մի նն ու  ո գին - ա ռա վե լա պես ո գին։ 
Մեր հայ րե նիքն է այդ հո ղը։

Որ պես զի հա յը իր կյ ան քը քաղց րորեն պա տա րա գեր իր Հայ-
րե նի քին, նա պի տի ձգ տեր բարձ րա նալ սո վո րա կան մարդ-
կայ նու  թյու  նից, ի սկ դրա նու մ հա ջող վե լու  հա մար, նա պի տի 
զգար կա րի քը̀  մի  գե րա գու յն ար ժե քի, որ պի սին է ցե ղի հավ ի-
տե նա կա նը։ 

Հայ րե նիքն է շնոր հու մ մար դու ն հպար տանք նե րից ա մե  նա-
ար դա րը, ցավե րից ա մե  նա խո րը, պաշ տա մու նք նե րից ա մե  նա-
ան խառ նը և մա հե րից ա մե  նա սու ր բը։

Մի ժո ղո վու րդ, ո րի որ դի նե րը հաւվա սար չեն օ րեն քի և մա-
հու  ան առ ջև̀  հաղ թա կան հայ րե նիք չի ու  նե նա։

Հո գե բա նո րեն ան հայ րե նիք է նա, ով պատ րաստ չէ՛ ա մե ն 
վայր կյ ան մե ռ նե լու  իր հայ րե նի քի հա մար։

Հա յաս տա՛ն, քեզ սիր տը ծնավ - դու  ապ րու մ ես սր տե րի մե ջ 
և ջեր մա ջերմ սր տե րի շնոր հիվ մի  այն։ Գու  ցե ե ղել են և ան-
սիրտ խե լոք ներ, որ սի րել են քեզ, բայց նրանք չեն խա չվել, չեն 
մե  ռել քեզ հա մար։ Հայ րե նի քի հա մար մե ռ նու մ է հե րո սա կան 
մե ծ սր տի տե րը մի  այն։

Ցե ղը չի ծե րա նու մ, թիկ նա դար ձու  թյու ն չգի տե և չի պարտ-
վու մ։ 

Ցեղն ի րե նից դու րս ա ռյու ծ չի ճա նա չու մ։ 

Երբ ժո ղովր դի մե ջ ցե ղը չի շն չու մ, նա ծա լու մ է ար ծվի իր 
թևե րը։ 

Ժո ղո վու ր դը դա հայ հո գու  մար տի րոս կողմն  է, ցե ղը̀  հե րո-
սա կան։
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Ժո ղո վու ր դը ներ կան է, ցե ղը̀  ե րե կը, այ սօ րը և վա ղը։ 

²  նար ժեք է գրա կա նու  թյու  նը, ե թե դա ցե ղի ո գու  ի նք նա հայտ-
նու  թյու  նը չէ, ե թե նրա մե ջ ցե ղի ո գին չի ճա ռա գայ թու մ։ 

Ժո ղո վու ր դը դպիր ներ է ծնու մ, ցե ղը̀   մար գա րե ներ։ 

Հայ րե նիք պաշտ պա նել վա ղը կա րող են նրանք մի  այն, ո րոնք... 
Մա մի  կո նե ան մե ր հրա շու նչ ռազ մի կ նե րեն կսո վո րեն ապ րել 
ու  գոր ծել մի  մի  այն այն բա նի հա մար, ո րի հա մար ար ժե մե ռ-
նել, և մե ռ նել ա՛յն բա նի հա մար, ո րի հա մար ար ժեր ապ րել։ 

Ցե ղի և Հայ րե նի քի հա մար Մա մի  կո նյ ան նե րի պես մե ռ նել ու -
զել ու  մե ռ նել գիտ նալ - ա հա՛ թե ի նչ ե նք մե նք ա նվ ա նու մ տա-
րո նա կա նու  թյու ն։

Սեր, հար գանք, պաշ տա մու նք պար տադ րել՝ նշա նա կու մ է իշ-
խա նու  թյու ն ու  նե նալ մարդ կանց հո գի նե րի վրա։

Չար ա նա սու ն է մարդս, ե րբ նա խան ձու մ է ։

Մի ժո ղո վու րդ, ո րի որ դի նե րը հավ ա սար չեն օ րեն քի և մա հ-
վան առ ջև̀  հաղ թա կան հայ րե նիք չի ու  նե նա։

Իմ հո գին զու յգ հե նա րան ներ ու  նի - Աս տված և Հայ րե նիք։

Հա՛յ մարդ, կաս կա ծե լի է հայ րե նա սի րու  թյու նդ, ե թե գո յու -
թեյանդ ի մաստն ու  դրոշ ա կը հայ րե նիքդ չէ։

Հայ րե նիքս և ես - մե նք լծոր դվ ած ե նք ի րար̀  ի նչ պես հո գի և 
մար մի ն, ի նչ պես նպա տակ և մի  ջոց. նա գե րա գու յն նպա տակ 
է, ես̀  մի  ջոց։

Հայ րե նիք մի  սպա սեք օ տա րեն և ճա կա տագ րեն, ե թե հայ րե-
նի քը ձեր ա րյու  նով պաշտ պա նե լու  չափ հայ րե նա պաշտ չեք։

Բա րին, գե րա գու յն բա րին, ի նձ հա մար ե ղել է, է՛ ու  կը մն ա 
Հա յաս տա նը։

Հայ րե նի քից զատ, հայ րե նի քից դու րս ի նձ հա մար խա բու  սիկ 
են բո լոր դրախտ նե րը։

Ինչ պես ա չքս̀   լու յ սը, այն պես էլ սիրտս Հա յաս տանն է փնտ-
րու մ։

²  բո վյ ա նի Ա ղա սին̀   փառ քի ու  մե  ծու  թյ ան իր եր բեմն  ի հայ րե-
նի քը խորհր դան շող Ա նի ին հրա ժեշտ կու  տար լա ցե լով. «Է լի՛ 
որ մար մի նս մե կ քա րի տակ լի նի քո ծո ցու մ, ի նձ դրախ տը 
պետք չի»։

- Այս պե՛ս, ով որ Ա ղա սու  պես չի բա ժա նվել իր հայր նի հո-
ղեն, ար ժա նի չէ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու ։

Հա յաս տա՛ն - դու  իմ սր տի հավի տե նա կան ճշ մար տու  թյու  նը։

²զ գա յին գա ղա փա րը մի շտ էլ նոր է և հավ ի տե նա պես ար դի-
ա կան։ Քա նի դեռ այդ չի հաս կա ցել հայ մտավ ո րա կա նու  թյու -
նը, դա ա ռաջ նոր դե լու  բա րո յա կան ի րավ ու նք և դրա կա րե լի-
ու  թյու  նը չի ու  նե նա։

Սե րու նդ - դա կեն սա բա նա կան հաս կա ցո ղու  թյու ն չէ, « կա նաչ 
հասկ» չէ՛ մի  այն, այլ և̀  հո գե բա նա կան ո րոշ բո վան դա կու -
թյու ն։ Դա է ու  թյու ն է հի նեն խո րա պես տար բեր։

Նոր սե րու ն դը դա ցե ղի պատ մու  թյո՛ւնն է, ժո ղովր դի նո՛ր օ րը, 
նրա նո՛ր խոս քը, նո՛ր եր գը, նո՛ր ա ռա ջադ րու  թյու  նը, նրա նո՛ր 
ճա կա տա գի րը, նրա պատ մու  թյ ան է ջը նո՛ր բո վան դա կու  թյ ամբ։

Դա ժո ղովր դի կեն դա նի ու  ժա կա նու  թյու նն է, նրա պայ քար-
նե րի ավ ան գար դա յին ու  ժը, ո րով և՝ նրա կյ ան քի զար գաց ման 
կրո ղը։

Հայ րե րի ու  ղի ով, նշա նա կու մ է̀  ա վե լի մե ծ թա փով ու  նվ ի րու -
մով շա րու  նա կել նրանց գոր ծը, և այդ դեպ քու մ ո ՛չ թե կրկ նե-
լով նրանց տկա րու  թյու նն ու  սխալ նե րը, այլ̀  սր բագ րե լով։

²զ գե րը դեռ չեն ճա նա չել Հա յը, որ իր պե տու  թյ ան ան կու  մի ց 
հե տո ի սկ մն աց ար ժե քաս տեղծ - օ տար գա հե րին՝ թա գա կիր-
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ներ, բա նակ նե րին̀  հաղ թա կան զո րա վար ներ, ե րկր նե րին՝ բա-
րե կար գիչ ներ, ա րվ եստ նե րին ու  գրա կա նու  թյ ան՝ հան ճա րեղ 
վար պետ ներ տա լով։ Իր բնաշ խար հու մ թե իբ րև տա րա գիր̀  
նա ե ղավ ստեղ ծա գործ, ո րով և հաղ թա կան կանգ նեց ժա մա-
նակ նե րի ու  մա հվան դեմ ու  հա ճախ իր հան ճա րի լու յ սով լու -
սավո րեց հավ ի տե նա կա նի բար ձու նք նե րը։ Նա գիտ ցավ ար-
ժե քա գոր ծել և դրա նով հաս տա տեց ե րեք բան, - այն՝ որ մե ծ, 
շատ մե ծ է իր հո գև որ զո րու  թե նա կա նու  թյու  նը, որ ան խա թար 
է իր կեն սա բա նա կան բա րո յա կա նը, և որ ըն դու  նակ է՝ իր ճա-
կա տագ րի հան դեպ ե ղած ա նար դա րու  թյու ն նե րը հա տու  ցել 
մարդ կու  թյ ա նը բե րած իր ծա ռա յու  թյու ն նե րով։

Մին չև որ մե ր զու յգ սր բե րին̀  Սա հակ-Մես րո պին չմի  ա նա 
մտա ծու  մի , ապ րու  մի  և գոր ծի ա զն վու  թյու  նը՝ պի տի չկա րո  ղա-
նամ ա ռանց ա մոթա խառն ցա վի մե զ կու լ տու  րա կան ա ն վա  նել։

Սո վո րե ցե՛ք հայո րեն մտա ծել - դա է ազ գային բա րո յա կա նի 
հիմ քը։

Սե փա կան պատ մու  թյո՛ւնն է մե ր ի մաս տու ն խորհր դա կա նը, 
մե ր ո գու  դայ ա կը, մե ր ազ գային խղճմ տան քի վա րի չը։

Չ  կա՛, կյ անքն ազ գին և հայ րե նի քին պա տա րա գե լու  չափ մե ծ 
եր ջան կու  թյու ն չկա՛ աշ խար հու մ։

Հայ րե նա տի րու  թյու ն - ա հա վե րա նո րոգ չա կա նի մե ր դավ ա-
նան քը, ո րի ի րա կա նա ցու  մը պի տի ու  շ ա նա այն քան, որ քան 
ու  շ ա ցավ մե ր ժո ղովր դի վե րա նո րո գու  մը։

Հայ րե նիք - սկիզբն ու  վախ ճանն է մե ր մտա ծու  մի , ապ րու  մի  
և գոր ծի։ Ե րբ մե ր շր թու նք նե րը մրմն  ջու մ են ցե ղի մա սին, մե ր 
ա ջը ցու յց է տա լիս Հա յաս տա նը։ Մենք հավ ա տո՛ւմ ե նք Հա-
յաս տա նին - դա նշա նա կու մ է, որ կյ ան քու մ սր բազ նա գու յ նը 
մե զ հա մար Հայ րե նիքն է։ Մենք շն չու մ, ապ րու մ ե նք Հա յաս-
տա նով, մի ՛շտ պատ րաստ տա ռա պե լու , գոր ծե լու  և մե ռ նե լու  
նրա հա մար։ Դա՛ է ար ժեք նե րի ար ժե քը մե զ հա մար։ Դա՛ է 

մե ր սր բա զան ցավը, կա րո տը, ու  րա խու  թյու  նը, մե ր գո յու  թյ ան 
ի մաստն ու  ի րավ ու ն քը, մե ր ան մա հու  թյու  նը՝ մի  ա ժա մա նակ։

Մեր հան դեպ ար դար լի նե լու  հա մար՝ մե զ պետք է ճա նա չել 
սպա ռիչ կեր պով, քան զի հայը ո գո՛ւ ժո ղո վու րդ է, ի սկ այդ պի-
սին տեր է ա վե լի խոր և բարդ է ու  թե ան։

²զ գո վին խոր հինք, ապ րինք և գոր ծենք այն, որ բա րի է Հա-
յաս տա նի հա մար։

²  րա տա վո րու  թյու  նը տկա րու  թյու ն է, ա ռա քի նու  թյու  նը հզո-
րու   թյու ն է ։

Գե րա գու յն եր ջան կու  թյու  նը այն է, որ պատ ճառ կդառ նա և 
այ լոց եր ջան կու  թյ ան։

Մի այն ազ նիվն  է զորա վոր։

Հե րո սը - դա հավ ի տե նա կա նի կրողն ու  սպա սավ որն է մե ր 
ան ցավ որ կյ ան քու մ։

Հայ րե նի քը հավ ի տե նա կան ար ժեք է։ Նրա տե րը ոչ թե մի  այն 
այ սօր ապ րող հա յերն են, այ լև այն բո լոր սե րու նդ նե րը, ո րոնք 
ե կել ու  ան ցել են, նա և նրանք, ո րոնք դեռ պի տի գան ու  ան-
ցնեն։

Իմ ու  րա խու  թյու նն ու  վիշ տը մի  հա տիկ ա նու ն ու  նեն - Հա-
յաս տան։

Հայ րե նա սե րը մի ՛ քա ղա քա նու  թյու ն է ճա նա չու մ՝ ծա ռայել 
Հայ րե նի քին։ Ես այդ ծա ռա յու  թյու  նից բա ցի ու  րիշ դա վա նանք 
չեմ ու  նե ցել:

Հա յաս տա նը և ճշ մար տու  թյու  նը - ա հա իմ աս տու  ա ծու  թյու ն-
նե րը։ 

Մա սիս թե Մես րոպ - հավա սա րա պես սր բա զան կա տար-
ներ, ո րոնց տրվ ած է գո յու  թյ ան բար ձու նք նե րու մ պա հել հայ 
մի տքն ու  հա յաց քը։ 
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Հա յաս տան եր կի րը հայ րե նիք դարձ րին Մես րո պի այ բու  բե-
նը, Մա մի  կո նյ ան նե րի ու  խ տը, Բագ րա տու  նի նե րի շի նա րա րա-
կան մե  ծա գոր ծու  թյու  նը։ 

²շ խար հա կա լու  թյու ն - ա հա՛ հայ րե նիք նե րի թշ նա մի ն՝ հա րա-
զատ թե օ տար։ 

Սո ցի ա լա պես որ քան ար դար՝ այն քան զո րա վոր է հայ րե նի քը։ 

Հա յու  հա մար շի նա րա րու  թյո՛ւնն է գե րա գու յ նը պայ քար նե-
րից, և հավեր ժա ցո ղը հաղ թա նակ նե րից։ 

Լու  սա բա՛ղձ ժո ղո վու րդ, ո րն ապ րել, պայ քա րել, շի նա րա րել 
է գիր քը ձեռ քին։ 

Մեր ե րկ րագն դի վրա եր կու  ու  ժեր չեն հոգ նու մ - ժա մա նակն 
ու  հա յը՝ մե  կը կոր ծա նե լով, մյու  սը՝ վե րա շի նե լով։ 

Հավեր ժա նալ շի նա րա րե լով, ստեղ ծա գոր ծե լով - ա հա՛ հայ-
կա կա նը, չա փա զանց հայ կա կա նը։ 

Ես մե ր ժու մ եմ այն բա րո յա զու րկ հաս կա ցո ղու  թյու  նը, թե 
հայ րե նի քի շա հը սր բա գոր ծու մ է ա մե ն մի  ջոց։ Ստո րու  թյու  նը 
չի դա դա րու մ ստո րու  թյու ն լի նե լու ց և այն դեպ քու մ, ե րբ այն 
կա տար վու մ է ան գամ հայ րե նի քի հա մար։ Ստո րու  թյ ամբ չեն 
պաշտ պա նու մ Հայ րե նի քը։ Նրան՝ Հայ րե նի քին, վայել է բարձ-
րո րեն մարդ կայի նը, աս պե տա կա նը, կո րո վին։

Մեր հայ րե նի քի և ժո ղովր դի մե  ծու  թյու  նը պետք է չա փել ո ՛չ 
թե Հա յաս տա նի օ րվա ան ձու կ սահ ման նե րով, այլ հայ մտ քի 
և ա րվես տի ազ դե ցու  թյ ան հո րի զոն նե րով։ Պատ մա կա նո րեն 
առ նված՝ մե ՛րն է այն ա մե  նը, որ հա յը տվել է աշ խար հին։ Մեր 
ստեղ ծա ծը պատ մու  թյ ան ո ՛ր դա րու մ էլ և ե րկ րագն դի ո ՛ր կե-
տի վրա էլ լի նի՝ կը մն ա սե փա կա նու  թյու  նը հայ ո գու ։ 

Կ րե լով կնի քը Հա յաս տա նի բնու  թյ ան ու  պատ մու  թյ ան՝ հա՛յ 

եմ ե ս։ Մտա ծու  մով ու  ապ րու մն  ե րով, սա կայն ես մարդ եմ, 
հա մա մարդ։ 

Ես ըն կերն եմ ա նի րա վա ծի, եղ բայ րը՝ հա լած վո ղի, և զի նա-
կի ցը՝ բևե ռե-բևեռ ա վե լի ար դար աշ խար հի հա մար մար տն-
չող նե րի։ Դա վա նանքս է - մարդ կայ նու  թյու ն՝ ա ւե լի՛ մարդ կայ-
նու  թյո՛ւն։ 

Սո՞ւ րը թե գրի՞ չը։ - Թե՛ մե  կը, թե՛ մյու  սը - ես սի րե ցի ու  գոր ծա-
ծե ցի եր կու սն է լ։

Սա կայն, դր ված եր կնտ րան քի առ ջև՝ ես պի տի նա խընտ-
րեի ա ռա ջի նը, քան զի լի նու մ են ժա մա նակ ներ, ե րբ գրի չը, 
խոս քը, ճշ մար տու  թյու  նը ի րենց ճամ փան հար թե լու  հա մար 
կա րիքն են զգու մ սրի։

Սի րո՜ւմ եմ գրի չը, ո րը, մի  ա ժա մա նակ, և սու ր է, որ գի տե 
ի պաշտ պա նու  թյու ն ար դար դա տե րի հա զար սրա զեն բա զու կ-
ներ բարձ րաց նել։

Սի րո՜ւմ եմ սու  րը Հայոց ար քայի, ո րը « գե տին չըն կավ», այլ 
իբ րև հրե ղեն կան թեղ, մն աց կախ ված Սե պու հ լեռ նե րի վրա, 
և պատ մու  թյան ա նաստղ գի շեր նե րին հա յու  դա րա վոր ճամ-
փան լու  սա վո րեց։

Սու ր և գրիչ - ա ստ վա ծայի՜ն զեն քեր, տր ված մար դու ն՝ 
պաշտ պա նե լու  ի րա վու նքն ու  սր բու  թյու նն աշ խար հու մ - իմ 
ձեռ քու մ էլ յա ճախ փո խա րի նե ցին ի րար։ 

Եվ… չպարտ վեց, « գե տին չըն կավ» ե ՛ւ իմ սու  րը…

Հայ կա կան լա վա գու յ նի - բարձր մարդ կու  թյու ն ար տա հայ-
տող Գող թան եր գե րի բո վան դա կած վեհ գա ղա փար նե րի - վե-
րար ծար ծու մն , նրանց պրո պա գան դը հայ մտա վո րա կա նու -
թյ ան կող մի ց ո ՛չ մի  այն հայ կա կան, հայ րե նա սի րա կան, այ լև 
հա մա մարդ կային պար տա կա նու  թյու ն է։ 

Ա վե լի լավ է հայ մար դը համր լի նի, քան օ տա րա խոս։

Ես ան չափ զար մա նու մ եմ, ե րբ հան դի պու մ եմ ան տա ղանդ 
հայի։
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Մ³ր դու, ³զ գի, հ³յ րե նի քի, ժո ղովր դի, 

³ր դ³ րու թյ³ն և ժ³ մ³ ն³ կի մ³ սին

Փնտ րիր բա րին ա մե  նու  րեք, ու  ե րբ գտ նես, դու րս բեր թաքս-
տո ցից, և թող նա լի նի ա զատ ու  ա ներ կյու ղ… Ա րթ նաց րու  
ա ռա քի նու  թյու  նը, ու  մ սր տու մ էլ որ նա գաղտ նի ու  տր տու մ 
թաքն վե լիս լի նի աշ խար հի սար սափ նե րից ու  ա մո թից…

Մար դու  բարձրն ու  ցած րը չկա։ Ու քա նի դեռ ապ րու մ ես, այն-
պես ապ րիր այդ ո ղջ հրա շա լի ժա մա նա կը, քո կյան քի ժա մա-
նա կը, որ պես զի ոչ մի  բան չա վե լաց նես աշ խար հի ա ղետ նե-
րին ու  տխ րու  թյա նը, այլ ժպ տա կյան քի ան ծայր ցն ծու  թյան ու  
խորհր դի հան դեպ։

:� ���� �� 	� ���

Ե  թե ես հայ լի նե ի, ի նձ եր ջա նիկ չէ ի հա մա րի մի նչև այն պա-
հը, քա նի դեռ ազ գիս թա փա ռա կան քա րա վան նե րը չեն հա-
վաք վել ի րենց պա պե նա կան հո ղի վրա։

Q���� \ �$ 	�(

²  զա տու  թյու  նը հաց է, որ ժո ղո վու րդ նե րը պետք է վաս տա-
կեն ճա կա տի քր տին քով։

P� �� ��

Նա, ով չի հի շու մ իր ան ցյա լը, դա տա պարտ ված է այն նո րից 
վե րապ րե լու ։

��� �� �� ��

131



132 133

Մես րոպն իր կա տա րած գոր ծով ա մե  նա մե ծն է մե ր պատ մա-
կան հե րոս նե րի մե ջ։

4 	� "�	 M�� 	�


Որ ազ գեն ալ որ ըլ լաս, ի նչ վի ճա կի մե ջ ալ որ գտն վիս, դու  
պա հա պան զին վոր մըն ես հայ րե նի քիդ, նա ալ ի րա վու նք ու  նի 
քու  գի տու  թյանդ, ա ռա քի նու  թյանդ, զգաց մանդ և բո լոր գոր ծե-
րու դ ար դյու ն քը վայե լե լու ։ Մի հարց ներ թե ի նչ է քու  պարտքդ 
հայ րե նի քին. սի րե ու  կսիր վիս… Զին վո՞ր ես, հայ րե նի քիդ ծա-
ռայել մտա ծե, ար հես տա վո՞ր, ճար տա րա պե տու  թյու նդ բա նե-
ցու ր հայ րե նի քիդ զար գաց ման հա մար, գի տու ՞ն, հայ րե նի քիդ 
օ գու  տը խոր հե և ու  րի շին սոր վե ցու ր…

����� H� 	� ����

Դժ բախտ է այն եր կի րը, ո րը հե րոս ներ չու  նի։
O�	���$ O 	���

²պ րել է նա, ով զոհ վել է ժո ղովր դի հա մար։
G����

Ով չի սի րու մ իր եր կի րը, նա ո չինչ սի րել չի կա րող։
Q�	( O�� 	��

Ով չի պատ կա նու մ իր հայ րե նի քին, նա չի պատ կա նու մ նաև 
մարդ կու  թյա նը։

:���	��� O� ���� ��

Ինչ պես ապ րել չի կա րե լի ա ռանց հա ցի, 
Այն պես է լ անհ նա րին է ապ րել ա ռանց հայ րե նի քի։

:����	 ��� "�

Մեր ար մատ նե րը թերևս խորն են ա վե լի, քան բարձր է մե ր 

սա ղար թը։ Ով պատ մու  թյու ն ու  նի̀  չի կա րող ետ չնայել, ով 
ան ցյալ ու  նի, չի կա րող հի շո ղու  թյու ն չու  նե նալ։

H�	��	 �‹��

Օ տա րի օգ նու  թյու  նից մե զ շահ չկա։ Դժ բախտ է այն ազ գը և 
դժ բախտ կմն  ա, որ օ տա րի օգ նու  թյան կա րոտ կլի նի։ Ոչ ոք իր 
հո գու  հա մար մե զ չի օգ նի. նա պետք է տա սը բան առ նե մե  զա-
նից, որ մի  բան տա։

T�U U�

Ու րիշ մի  բան կյան քու մ ա վե լի բաղ ձա լի չէ, քան մի  այն մար-
դու  սե փա կան ժա ռան գու  թյու  նը̀  հայ րե նի քը, ո րի մե ջ ծն վել, 
սն վել ու  կա մե  նու մ է վայե լել։ Մոր ստինք նե րի ու  հոր գու  թի 
նման այն քաղցր է թվու մ ժա ռան գոր դի հո գու ն։

� �� �� ��� \	 �� ����

Շու նչդ տու ր, հո գիդ, բայց քո հայ րե նի քը մի  տու ր թշ նա մյաց։
>�����	 1 �� )���

Հայ րե նի քից դու րս եր ջան կու  թյու ն չկա. թող յու  րա քան չյու ր 
մարդ ար մատ ներ գցի հա րա զատ հո ղու մ։

Z� %� 	��
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Գրքի, ³րվեստի և գր³կ³նությ³ն մ³սին

²ստ վա ծա տու ր օ րեն քը պի տի գր վի նաև ու  րիշ ազ գի հա մար։
�� 	���

Կու յ րը զրկ վու մ է ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րից, ի սկ տգե տը 
զրկ վու մ է կա տա րյալ կյան քից։ 

� �� ��

Քա նի որ մարդն ար վես տից ա ռաջ գո յու  թյու ն ու  նի, ու  ս տի ար-
վես տը չի լի նի, ե թե նախ մար դը չլի նի։ 

�/ ��� ��� �� %�

Կր թու  թյու  նը ա մե ն ի նչ է։ Ա նգ րա գի տու  թյու  նը մե ծ չա րիք է ։
��) ��� >� 	� �� %�

Ի՞նչ ար ժե գրա գետ մար դը, ո րը չի ըն թեր ցու մ ոչ մի  գիրք։ Դա 
մի  մարդ է, ո րը դա տա պարտ ված է վերս տին ը նկ նե լու  ան գրա-
գի տու  թյան մե ջ։

1������ P� �� ��	� ��

Սո վո րեք և կար դա ցեք։ Կար դա ցեք լու րջ գր քեր։ Մնա ցա ծը 
կա նի կյանը ։

W��$�	 N�� ���)� ��

² յն տու  նը, ու  ր գր քեր չկան, նման է հո գե զու րկ մարմն  ի։
Z� %� 	��

Գե ղե ցի կը տես նո ղը̀  մաս նա կիցն է նրա ա րար ման։
V	������ O�� )�

Գր քե րը մտ քի չհոգ նող թևերն ե ն։ 
1� ���

Գիր քը մար դու ն դարձ նու մ է թևա վոր։
W��$�	 4��$ ��)

Գե ղե ցի կի ըն կա լու  մը տր ված է ը նտ րյալ նե րին։
:���	��� O� ���� ��

Երբ սո խակ նե րը դա դա րու մ են եր գել, ճռճ ռու մ են 
ծղ րիդ նե րը։ 

L� ��	 L ��� ���

Ս տեղ ծա գոր ծե լը ոչ այլ ի նչ է, ե թե ոչ հա վա տալ։
R���� R� ���

Խ³յթող մ³րգ³րիտներ 
(Հ. Պ³րոնյ³նի գ³նձ³ր³նից)

Բա րի լի նե լը հեշտ է ա վե լի, քան լի նել ար դա րա ցի։

Ի մաս տու ն մար դը հա սու  նա նու մ է, բայց չի ծե րա նու մ։
:����	 ���"�

…Հե րոս նե րի մահը նման է ար ևի մայր մտ նե լու ն…
��	��

Ի մաս տու  նը նա չէ, որ կար ծու մ է, թե ա մե ն ի նչ գի տե, այլ նա, 
ով հաս կա նու մ է, որ քիչ գի տե։

� ��� $� ��

Հո ղին պետք է տաս շատ ա վե լին, քան նրա նից վերց նու մ ե ս։
��	�� J� 
��



²  նօ գու տ կյան քը ան ժա մա նակ մահ է ։

Եր ջան կու  թյու նն ա ռող ջու  թյան նման է̀  ե րբ այն չես
նկա տու մ, նշա նա կու մ է նա կա։

]���� :��U"��" U�� 4����

Մայր ու  նե նա լու  հա մար ար ժե ծն վել։ 

Յու  րա քան չյու ր գրա գետ մարդ պար տա կան է ու  սու ց չին։ 
1)���� 8 �� �� ����

Ինչ վայե լու չ է, ար ժա նի է հար գան քի, և ի նչ ար ժա նի է 
հար գան քի, մի շտ վայե լու չ է ։

Z� %� 	��

Պայ ծառ գլու խ նե րի մտ քե րին հա ղոր դակց վե լը հրա շա լի 
վար ժու  թյու ն է. այն հարս տաց նու մ է խել քը և նր բաց նու մ 
մի տ քը։

��	 $�	

Ոչ մի  բան չի շղ թա յու մ մե զ այն պես, ի նչ պես մե ր 
ա րատ նե րը։

Ժա մա նա կը մտա վոր աշ խա տանք կա տա րո ղի կա պի տալն է ։
\��	� $� O�� /��

Սի րել̀  նշա նա կու մ է նայել ոչ թե մե  կը մյու  սին, այլ մի  ա սին 
նայել մի և նու յն ու  ղ ղու  թյամբ։

���� L� /�� 
� 	�

Ով հի ա նու մ է ու  րիշ նե րի ա ռա քի նու  թյու ն նե րով, նա, հի րա վի, 
ա ռա քի նու  թյու ն նե րով է օ ժտ ված։

H�� �� �� �� �� 	��

Խե լա ցի մար դը եր բեմն  շտա պու մ է, բայց ո չինչ չի ա նու մ
հապշ տապ։

J�� ��	 U��$

Հե րո սու  թյու  նը հո գու  հաղ թա նակն է մարմն  ի նկատ մամբ։ 
1 �� ��

Բա րու  թյու ն, ա նու նդ մարդ է ։
P�� 	� � ���

²զն վու  թյու  նը ոչ մի  այն ա ռա ջին քայլն է դե պի մե  ծու  թյու  նը, 
նա ին քը մե  ծու  թյու ն է ։

O�� )�
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Մեծերի ³սույթներ

Հա գու ս տը քայ լեց նու մ է, գի տե լի քը̀  փայ լեց նու մ։

Հայ րե նիքն ան մու ր հակ պար տա տեր է, հայ րե նա սե րը̀  կա մա -
վոր պար տա պան։

Ըն դու  նա կու  թյու  նը քայլք է, տա ղան դը̀  վազք, հան ճա րը̀  
թռիչք։ 

1 )� ��� 8 �� �� ����

²  ռանց ազ գային ա վանդ նե րի, բարձր ար վեստ եր բեք չի 
ստեղծ վել և չի էլ կա րող ստեղծ վել։ Բնու  թյու  նից, ազ գային ար-
վես տի հո ղից կտր ված կա րե լի է հաս նել ին տե լի գեն տա կան 
պրո ֆե սի ո նա լիզ մի , բայց սա ար վեստ չէ։

��	 �� 	�� �� 	���

Մայր ըլ լալ և բա նաս տեղծ ըլ լալ մի և նու յն բանն է ։
N� �� �� :� 	� '��

Եվ ա զգ մը չի կորս վիլ, ե րբ գի տե իր սխալ նե րը ճանչ նալ և 
ի նք զին քը ու  ղ ղել։ 

1	��� J� 
� ����

Հայ ժո ղո վու ր դը աշ խար հու մ մշա կու  թային մի  հու  շար ձան է։ 
Նրա ա պա հով պահ պա նու  մը պարտքն է ոչ մի  այն մե ր՝ հայե-
րիս, այլև քա ղա քա կիրթ մարդ կու  թյան։

:�/ "�� 1 �� �� �� ���
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²զն վու  թյու  նը զար դա րու մ է ա մե ն մի  գի տե լիք։
W	�$	�� G�� ��	

²զ գը ի նք նըս տի քյան ա զգ չէ, ե թե չու  նի լե զու ։

Հո գե կան ա ռող ջու  թյու ն տա լիս է մի  այն աշ խա տան քը̀
հա մառ, ե ռան դու ն աշ խա տան քը։

1������$	 4�	 %��

Ինչ որ պա հես̀  կո րած է հար, ի նչ որ բաշ խես̀  քոնն այդ է 
հենց։

Ձեր սխալ նե րը բա ցա հայ տող հա կա ռա կորդն ա վե լի օգ տա-
կար է, քան դրանք թաքց նող բա րե կա մը։

P� � ��	 $� N� :�� ��

Ե  թե ես հայ լի ե նի. Ի նձ եր ջա նիկ չէ ի հա մա րի մի նչև այն պա-
հը, քա նի դեռ ազ գիս թա փա ռա կան քա րա վան նե րը չեն հա-
վաք վել ի րենց պա պե նա կան հո ղու մ։

Q���� \ �$ 	�(

Նա, ով չի հի շու մ իր ան ցյա լը. դա տա պարտ ված է այն նո րից 
վե րապ րե լու ։

 Q�	( ��� �� �� ��

Բա րին սի րե լու  հա մար հար կա վոր է ամ բողջ հո գով ա տել 
չա րի քը։

:��U

Ով բա րե կամ չի ո րո նու մ, նա ի նքն է հենց իր թշ նա մի ն։
G��� R�� �� )� ��

²  վե լի շատ օ գտ վիր ա կանջ նե րով, քան լեզ վով։
�� �� �� �	� ��	

Խո սիր, որ պես զի ճա նա չեմ քեզ։
P�� ��� ��	"

Սու ր լե զու ն ձիրք է, եր կար լե զու ն̀  պա տիժ։
N���	� �� ���)

Ժողովրդ³կ³ն ³սույթներ

Լ  ռու  թյու  նը մի շտ չէ, որ ոս կի է ։

Սիր տը սփ ռոց չէ, որ ա մե ն մար դու  ա ռաջ բա ցես։

Տ նիցդ որ հե ռա նաս, տանդ հար գը նոր կի մա նաս։

Ժա մա նա կը ոս կի է։ 

²շ խա տան քը ա զն վաց նու մ է մար դու ն։

Հա մե ս տու  թյու  նը զար դա րու մ է մար դու ն։

Մի աս նու  թյու  նը ու  ժ է ։

Մեկ կա̀  հա զար ար ժե, հա զար կա̀  մե կ ար ժե։

Հաս կա ցո ղին մի ն ա սա, չհաս կա ցո ղին̀  հա զար ու  մի ն։ 

Ե  թե դրամ կորց նես, շատ բան չես կորց նի,
Ե թե ժա մա նակ կորց նես, շատ բան կկորց նես,
Ե թե ա ռող ջու  թյու ն կորց նես, ա մե ն ի նչ կկորց նես։

Բա րե կա մը փոր ձան քի մե ջ է ճա նաչ վու մ։

Հայ րե նի քիդ հա մար մի  խնայիր ոչ կյանքդ, ոչ ու  ժդ։
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Գի տու  թյու  նը ու  ժ է ։

Լավ սկիզ բը գոր ծի կեսն է ։

Հե րո սը մի  ան գամ է մե ռ նու մ, 
վախ կո տը̀  հա զար։ 

²շ խա տան քը մայրն է ա մե ն բա րի քի։

Լավ հար ևա նը ոս կի է ։

Նախ քան ու  րի շի վրա ծի ծա ղե լը քո մա սին մտա ծիր։

Քիչ չա րու  թյու նն էլ շատ է ։

Չ վա նի եր կարն է լավ, խոս քի̀  կար ճը։

Շատ մի  սի րիր̀  ա տել կա,
 Շատ մի  ա տիր̀  սի րել կա։ 

²  սե ղը քեզ խրիր, նոր մա խա թը̀  ու  րի շին։

Յոթ չա փիր, նոր մե կ կտ րիր։ 

²  ռանց կրա կի ծու խ չի լի նի։

Կար մի ր կովն  իր կաշ վից դու րս չի գա։

Գի տու  նին ե ղիր գե րի,
ան գե տին մի  ե ղիր սի րե լի։ 

²  սա̀  ով է ըն կերդ, ա սեմ` ով ես դու ։

Շան հետ ի նչ քան ծա նոթ լի նես, փայ տը ձեռ քիցդ մի  գցիր։

Տա շած քա րը գետ նին չի մն ա։

Լա վու  թյու ն ա րա, ջու  րը գցիր։

Խոս քը քա մու ն չեն տա։

Մարդ կանց աչ քե րին թոզ մի  փչիր։

Փոր ձած թա նը ան փորձ մած նից լավ է ։

Թղ թի մի  ե րե սը չեն կար դա։ 

Ու րի շի հա մար փոս փո րո ղը ին քը կընկ նի մե  ջը։

Մի բան կա շատ թանկ, տր վու մ է ձրի,
Դա մար դու  ան կեղծ խոր հու րդն է բա րի։

Զու ր մի  ան ցկաց րու  եր բեք րո պեդ
 Ո րով հետև այն էլ չի գա լու  ե տ։ 

Ով որ մե  ծի խրա տը առ նի,
Նա իր գոր ծե րը եր բեք չի խառ նի։ 

Ինչ քան գի տե նաս, մի  ա սա̀  բավ է, 
Որ շատ ի մա նաս, ա վե լի լավ է։ 

²գ ռա վի խնա մի ն կա չա ղա կը կլի նի։ 

²չ քովդ տես նես, նոր հո գովդ վկայի։

Բա նը բեր նե բե րան, ա սե ղը դա ռավ գե րան։

Թամ բա լի հա մար ա մե ն օր կի րա կի ա։ 

Իմ աչ քը թո ղած̀  քո ա կան ջին հա վա տա՞մ։

Լավ ա ի րի կու  նը սո ված քնես,
քանց ա ռա վո տը պարտ քով ըլ նես։

Հա չան շու  նը մարդ չի կծի։ 

Ինչ աղ բյու  րից մարդ ջու ր խմի ,
այն աղ բյու  րին քար չի գցի։

Հոր թը կո վի ա ռաջ ըն կավ գ̀ե լի բա ժին կդառ նա։

Հա գու ս տի նորն է լավ, ըն կե րոջ̀  հի նը։

Սա ռած օ ձը տա քաց նո ղին կկ ծի։ 
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Որ բին խրատ տվո ղը շատ կլի նի, հաց տվո ղը՝ քիչ։

Մեր կամ քը մե ր գո յու  թյու նն է։ 

Ոչ ոք իր կամ քով չի ծն վու մ, բայց ցան կա նու մ է, 
որ ա մե ն ի նչ իր կամ քով լի նի։

Հայ րե նա սի րու  թյու  նը նախ և ա ռաջ հայ րե նա կից նե րի սերն է 
ի րար նկատ մամբ։

Հար ցը խիղճն է տա լիս, պա տաս խա նը՝ ա ռա քի նու  թյու  նը։

Համ բե րելն Ա ստ ծու ն դարձ րել է հա վեր ժա կան։

Կյանքն ա մե ն ի նչ նա խա տե սել է, բա ցի բախ տից՝ թող նե լով 
այն մե ր նա խա սի րու  թյա նը։

Չ լի նի սր տի ջեր մու  թյու  նը՝ աշ խար հը սա ռը կմն  ա։ 

²ն ցյա լի մե  ծե րը ներ կա մե  ծե րից ա վե լի են ներ կա։

Թև³ վոր խոս քեր

Մինչև գա րու ն չգա, ծա ռը չի ծաղ կի։

Գ յու ղ կանգ նի գե րան կկոտ րի։

Սա րը սա րին չի հան դի պի, մար դը մար դու ն կհան դի պի։

Քա մու  բե րա ծը քա մի ն կտա նի։ 

Ով աշ խա տի, նա կու  տի։

Լա վու  թյու ն ա րա, ջու  րը գցի՛ր։

Լավ է գի տու  նին գե րի, քան ան գե տին̀  սի րե լի։

Հա ցը հաց թու  խին տու ր, մե կն էլ ա վել տու ր։ 

Ուշ լի նի, նու շ լի նի։ 

²  մե ն ան գամ գե տը գե րան չի բե րի։ 

²ղ վե սի դու ն չը խա ղո ղին չհա սավ, ա սաց խակ է։ 

²  մառ վա փու  շը, ձմե ռ վա նու  շը։ 

Սու տ ա սո ղի տու  նը կրակ ըն կավ` չհա վա տա ցին։

Հաս կա ցո ղին մե կ ա սա, չհաս կա ցո ղին̀  հա զար ու  մե կ։

Գիր քը լա վա գու յն ըն կեր է ։

Ս տի ոտ քը կարճ է լի նու մ։

Բա րե կամ կորց նե լը հեշտ է, գտ նելն է դժ վար։ 

²ր ջը յոթ ե րգ գի տե, յոթն էլ տան ձի մա սին է ։

Գայ լի ա նու նն է դու րս ե կել, աղ վե սը աշ խարհ է քան դու մ։

Հոր հա մար աղ ջի կը լու  սին է, մոր հա մար̀  ա րե գակ։ 

²շ խար հը սան դու ղք է, մե  կը ել նու մ է, մյու  սը̀  իջ նու մ։

Բա րին որ չլի ներ, չարն աշ խար հը կքան դեր։

Կո՛ւժ, քեզ ա սեմ, կու  լա՛, դու  լսիր։

Նու յն գե տը եր կու  ան գամ չես մտ նի։

Ջու  րը չտե սած̀  մի ՛ բոբ կա ցիր։

Մինչև ամ պը չգո ռա, ան ձրև չի գա։

Դա տարկ կա րա սը մե ծ ձայն կհա նի։ 

²  նու շ լե զու ն մե ղ րից քաղցր է ։

Խոս քը մե  ծին, ջու  րը̀  փոք րին։ 

Ի մա նա լու  հա մար պետք է հարց նել։ 

Ուս ու  սի որ տանք, սա րեր շու ռ կտանք։ 
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Եր կա թը տաք-տաք կծե ծեն։ 

Ու րի շի հա մար փոս փո րո ղը ին քը կընկ նի մե  ջը։

Ճ տե րը աշ նանն են հաշ վու մ։

Մի ձեռ քով եր կու  ձմե  րու կ չեն բռ նի։

Մե ծին չլ սո ղի ոտ քը քա րին կգա։

Սար դը ին քը պի տի աշ խա տի, որ կե րա ծը հա լալ լի նի։ 

Ինչ ցա նես, այն էլ կհն ձես։ 

² յ սօր վա գոր ծը վաղ վան չեն թող նի։ 

²ղ վեսն ի նչ քան լի նի զգու յշ, թա կարդ կընկ նի նա վաղ թե ու  շ։ 

Ըն կե րու  թյու  նը ա պա կի է, կոտր վեց, էլ չես կպց նի։ 

²շ խա տող խո փը չի ժան գո տի։ 

Ով գար նա նը քնի, աշ նա նը լաց կլի նի։

Խո րա մանկ աղ վե սը մի նչև կե սօր է սո ված լի նու մ։

Մի ձեռ քը ծափ չի տա։ 

Քաղցր լե զու ն օ ձը բնից կհա նի։

Ծա ռի տա կին պառ կե լով` բե րանդ տանձ չի ը նկ նի։

Գոր ծը վար պե տից է վա խե նու մ։

Հս կա ծառն էլ փոք րիկ սեր մի ց է ա ճու մ։

Ծափ տա լու  հա մար եր կու  ձեռք է պետք։

Գա րու  նը ծա ղիկ նե րով է գե ղե ցիկ, ա շու  նը̀  բեր քով։

Ժա մա նա կը - ոս կի է։ 

²շ խա տան քը ա զն վաց նու մ է մար դու ն։

Շատ գի տես, քիչ խո սիր։

Գար նա նը չցա նես, աշ նա նը չես հն ձի։

Խե լոք մա նու  կը օ րո րո ցու մ է եր ևու մ։

Տա սը չա փիր, մե  կը կտ րիր։ 

Երբ մի  բան շատ ես չա փու մ, եր կա րու մ է։ 

²  մե ն ի նչ պետք է ա նել ան շտապ, մտած ված։

Գոր ծը պետք է ա նել ոչ թե մե  նակ, այլ տա սը հո գով։

Գոր ծը դրին, փա խավ, հա ցը դրին, հա սավ։

Գոր ծը վար պե տից է վա խե նու մ, վար պե տը̀  գոր ծով
պար ծե նու մ։ 

Ես̀  ա ղա, դու ` ա ղա, բա մե ր ա ղու նն ո ՞վ ա ղա։ 

Եր կու  նա պաս տա կի հետ ևից վա զո ղը մե  կին էլ չի բռ նի։

Գոր ծը վաղ վան մն աց, ի մա ցիր̀  ան ցավ-գ նաց։ 

²  սե ղը պար կու մ չես թաքց նի։

Գայլն ի ՞նչ է ու  զու մ մու թ գի շեր։

Լավ է կու յր աչ քով, քան կու յր մտ քով։ 

²նձր ևի կա թի լը ծով չի դառ նա։ 

²  մե ն փայ լող բան ոս կի չէ։

Գայ լի գլ խին ա վե տա րան կար դա ցին, ա սաց̀  ոչ խա րը սարն 
ան ցավ;

Ձեռ քը ձեռք է լվա նու մ, եր կու  ձեռ քը̀  ե րես։

Լավ է ու  նե նալ մե կ բա րե կամ, քան հա րյու ր դա հե կան։ 

²ր հեստ ու  նե ցո ղը մի նչև կե սօր սո ված կմն  ա։



150 151

Պ տու  ղը ծա ռից հե ռու  չի ը նկ նու մ։

Մա խա թը պար կու մ չես թաքց նի։

Վար դը իր թփի վրա է գե ղե ցիկ։

Ցողն ան ձրև չէ, բայց է լի օ գու տ է ։

Պտ ղա տու  ծա ռի ճյու  ղե րը կռա ցած կլի նեն։

Զան գա կի ձայ նը հեռ վից քաղցր է հն չու մ։ 

Ում սայ լին նս տի, նրա հո րո վե լը կեր գի։ 

²  ռանց փշի վարդ չի լի նու մ։ 

Դա ռը դա տո ղին̀  շա լե շա պիկ։ 

²շ խա տան քը մայրն է ա մե ն բա րի քի, ի սկ ծու  լու  թյու  նը̀  
չա րի քի։

Մի ծա ռը ան տառ չէ։

Թ թու  թթե նու  թու  թը թթու  է ։

Մե կը բո լո րի հա մար, բո լո րը̀  մե  կի։

Լավ սկիզ բը գոր ծի կեսն է։ 

Ե  թե ժա մա նակ կորց նես, շատ բան կկորց նես։

Հայ րե նի քիդ հա մար մի ՛ խնայիր ո ՛չ կյանքդ, ո ՛չ ու  ժդ։ 

Ով ի նչ ա նի, ի րեն կա նի։

Դու  քեզ մի  գո վի, թող ու  րի շը քեզ գո վի։

Ջ  րի բե րա ծը ջու րն էլ կտա նի։

Ջու  րը իր ճամ փան կգտ նի։

Ջ  րու մ թրջ վա ծը ան ձր ևից չի վա խե նա։

Ջու  րը դաշ տե րի մայրն է, ի սկ ա ռանց մայր կյանք չկա։ 

²շ խա տա սի րու  թյու  նը բախ տի աջ ձեռքն է։ 

²ն գոր ծու  թյու  նը ծու  լու  թյու ն է ծնու մ։ 

²ն բա նի հա մար ա մե ն օր տոն է։ 

²շ խա տա սեր մար դու ն եր կինքն էլ է օգ նու մ։

Մի այ նակ ծա ռը քա մու ց կվա խե նա։

Քար մի  նե տիր այն աղ բյու  րին, ո րից ջու ր են խմու մ։

Մու կն իր բնի ա ռաջ ա ռյու ծ է ։

Թռ չու  նը թևով է թռ չու մ, մար դը̀  ա նու  նով ու  գոր ծով։

Մար դու  մե ջ գլ խա վո րը հա վա տար մու  թյու նն է։ 

Ըն կե րոջ ապ տակն ա վե լի լավ է, քան թշ նա մու  համ բու յ րը։

Հե րո սը մե կ ան գամ է մե ռ նու մ, վախ կո տը̀  հա զար։

Ծն կա չոք կյան քը մա հից էլ վատ է ։

Հա մե ս տու  թյու  նը զար դա րու մ է մար դու ն։

Ծա ռը պտու  ղով են գնա հա տու մ;

Գա րի ցա նո ղը ցո րեն չի հն ձի։ 

Ըն կե րո վի մա հը հար սա նիք է ։

Մեջք մե ջ քի որ տանք, սա րեր շու ռ կտանք։

Բ ռու նցքն ա վե լի զո րեղ է, քան տա սը մա տը։

Լավ է ոտ քից կա ղալ, քան լեզ վից։

Քի թը ա մե ն տեղ չեն խո թի, որ փոր ձան քի չգան։
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Շատ ա կանջ մի  դիր դու  հա ճո յա խո սին, լսիր դու  նաև
վա տը քո մա սին։

Լա վու  թյու ն ա րա ու  մի  ե րկմ տիր։ 

Ուղ տը ձագ ծնեց, ան նկատ ան ցավ, հա վը ձու  ա ծեց, 
աշ խարհն ի մա ցավ։ 

Ուղ տի վրա նս տածը ոչ խա րի հո տի մե ջ չի կա րող թաքն վել։ 

Ուղ տը մո տիկ է ա րա ծու մ, բայց հե ռու ն է տես նու մ։

² ռ³ծներ և ³ս³ցվ³ծքներ

²  մե ն բա նի սկիզբն է դժ վար։ 

²  մե ն բա նի վերջն է գո վե լի։ 

² յ սօր վա գոր ծը վաղ վան չեն թող նի։ 

²  նու շ լե զու ն մե ղ րից քաղցր է ։

Նախ̀  մտա ծիր, հե տո̀  խո սիր։ 

²  սո ղին լսող է պետք։ 

²  վա զի վրա տու ն չես շի նի։

Գործդ ա րա, հե տո պար ծե ցիր։

Մե ծին լսո ղի ոտ քը քա րին չի դիպ չի։ 

Ով ա լա րի, ոչ դա լա րի։

Թող ու  շ լի նի, նու շ լի նի։

Գի տու ն մար դու  հետ քար կրիր, հի մա րի հետ փլավ մի ՛ կեր։

Բա րե կա մը փոր ձան քի պա հին է ճա նաչ վու մ։

Մի խել քը լավ է, եր կու սն̀  ա վե լի լավ։

Չ գի տակց ված մա հը մահ է, գի տակց ված մա հը̀
ան մա հու  թյու ն։

Գի տու  թյու  նը լու յս է, տգի տու  թյու  նը̀  խա վար։

Փայ տը ծու ռ է, բայց վար պե տը հմու տ է։ 

²շ խա տան քը մայրն է բա րի քի, ծու  լու  թյու  նը̀  չա րի քի։

Լավ սկիզ բը հաղ թա նա կի կեսն է։ 

Ու րի շի հա մար հոր փո րո ղը ի նքն կընկ նի նրա մե ջ։ 

Սի րիր ու  րի շին, որ սիր վես ու  րի շից։

Լավ է մե ռ նել կանգ նած, քան ապ րել ծն կա չոք։ 

²ղ քատն ա սավ` կա տու ն ջի գյար կե րավ, չհա վա տա ցին, 
հա րու ստն ա սավ` մու  կը եր կաթ կե րավ, հա վա տա ցին։ 

²ն խիղճ մար դի հա ցը եր կաթ կդառ նա։ 

²շ խա տան քը փոխ հաց է, ո նց ա նես̀  ը նենց էլ կու  տես։ 

²մ ռա նը պառ կես հո վեր, ձմ ռա նը կսատ կեն կո վեր։ 

²ղ վե սի հնար քը հա վի գլ խին է։ 

²չ քը կշ տա նալ չու  նի։ 

²  պաշ նորհ մար դու  լե զու ն եր կար կլի նի։ 

²գ ռա վի ճու  տը իր մոր հա մար քաղցր է։ 

²գ ռավն  ա սաց իր ճու  տին̀  մե ռ նեմ քո սպի տակ տո տե րին։ 

²ր հես տը կաթ-կաթ աղ բյու ր է, ե թե չվա րա րի, չի էլ
պա կա սի։ 

²շ խա տան քը լեռ ներ կհա վա սա րեց նի։ 
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²ստ ված, որ ու  զու մ է մե  կի տու  նը քան դի, ա ռաջ խելքն է 
առ նու մ։ 

²  ջով տու ր, որ ձա խով առ նես։ 

²գ ռա վը ի նչ քան լո ղա նա, սագ չի լի նի։ 

²ղ վե սի վկան իր պոչն է։ 

²րջն իր ա հից կգո ռա։

Բար կու  թյամբ ել նո ղը վն ա սով կնս տի։

Գա րի ու  նես̀  քո ձի ե րին տու ր։

Գայ լի բնու մ մանր ոս կոր չի մն ա։

Հա րամ ու  տո ղի մե  կը եր կու ս չի լի նի։

Ձ  վի գո ղը ձու  էլ կգո ղա նա։

Մու նջ կա տու ն շատ մու կ կբռ նի, քան խո սու  նը։

Մինչև յոթ դու ռ չծե ծես, մե  կը չի բաց վի։

Միսն ու  ձու  կը մի  պղն ձու մ չեն ե փի։

Ն  մա նը նմա նին կսի րի։

Շան պո չը կտ րե լով, ան մե ղ գառ չի դառ նա։

Շա տի ետ ևից ը նկ նո ղը̀  քիչն էլ կկորց նի։

Գե լի ա նու նն է դու րս ե կել, աղ վե սը աշ խար հը քան դեց։

Գի շե րը սու փ րեն թափ չեն տա։ 

Ե  լած սիր տը, վա րար գե տը մե կ է ։

Թ րի կտ րա ծը կլա վա նա, լեզ վի կտ րա ծը չի լա վա նա։

Ժեռ քա րը լավ է, քան ան գու թ սիր տը։ 

Ինչ որ ա նես, ա ռաջդ կգա։

Լե զու  կա դեզ է, լե զու  կա̀  մկն դեղ։

Խոզն իր խո զու  թյու  նը չի թող նի։

Խո զից ո ՛չ մա տաղ կլի նի, ո ՛չ էլ̀  մա ծու ն։

Խել քը մե ծ ու  փոքր չի հարց նու մ։ 

Ում շատ է տր ված, նրա նից շատ են պա հան ջու մ։

Ճշ մար տու  թյու  նը ե րե խա նե րի բե րա նից է դու րս գա լիս։ 

Ե  թե չա փա վո րու  թյու ն չպահ պա նես. նեկ տարն էլ թու յն 
կդառ նա։ 

Իս կա կան բա րե կա մը մե ծ գանձ է։ 

Եր ջա նիկ է նա, ով եր ջա նիկ է իր տա նը։ 

²  մե  նից շատ խո սու մ է նա. ով ա սե լիք չու  նի։

Կարճ խել քը եր կար լե զու  ու  նի։ 

Օ րը գնա հա տիր ի րիկ նա դե մի ն, ի սկ կյան քը՝ վեր ջու մ։ 

Ոս կին կրա կի մե ջ է փորձ վու մ, բա րե կա մը՝ դժ բախ տու  թյան։

Բա ռե րը մե  ղու  նե րի նման ե ն՝  մե ղր էլ ու  նեն, խայ թոց է լ։ 

Ով խո սել գի տե, գի տե նաև խո սե լու  ժա մա նա կը։ 

Իմ վրայի բծե րը ցու յց տա լու ց ա ռաջ մատդ լվա։

Խոս քե րը հո գու  շու նչն ե ն։

²ր ևը կկարմ րի ե րե կո յան՝ Ամ բողջ օ րը տե սա ծից 
ա մո թա հար։

Զր պար տու  թյու նն ար հա մա րիր, և նա ու  ժա թափ կլի նի։ 



Ե կեք այն պես ապ րենք, որ մե ր մահ վան հա մար նու յ նիսկ 
դա գա ղա գործն ափ սո սա։ 

²ղ քա տը հա ցի է կա րոտ, ա գա հը՝ ա մե ն բա նի։

Չար մար դը նման է ա ծու  խի՝ ե թե չի այ րու մ, 
ա պա սևաց նու մ է ։

Սու ր լե զու ն ձիրք է, եր կար լե զու ն՝ պա տիժ։

Թու յլ մի  տու ր, որ լե զու դ խել քիցդ ա ռաջ ը նկ նի։

Տգետ ըն կե րո ջից ա վե լի վտան գա վոր բան չկա։

Մա քու ր խիղ ճը լա վա գու յն բարձն է ։

Տես նել ա նար դա րու  թյու  նը և լռել, նշա նա կու մ է մաս նակ ցել 
դրան։
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Բով³նդ³կություն

 3 .... Հր³նուշ Հ³կոբյ³նի ողջույնի խոսքը

 5 .... Հ³յկ³կ³ն դ³ս³կ³ն ³ռ³կներ

 7 .... Վար դան Այ գեկ ցի
 13 .... Մ խի թար Գոշ
 22 .... Խա չա տու ր Ա բո վյան
 29 .... Ղա զա րոս Ա ղա յան
 33 .... Հով հան նես Թու  մա նյան
 40 .... Ա վե տիք Ի սա հա կյան
 46 .... Ա թա բեկ Խն կո յան
 54 .... Հայ րա պետ Հայ րա պե տյան
 56 .... Մկր տիչ Կո րյու ն
 60 .... Հով հան նես Շի րազ
 63 .... Պա րու յր Սևակ
 68 .... Վիլյամ Սարոյան
 71 .... Սու  րեն Մու  րա դյան

 75 .... Մե ծե րը՝ Մե ծե րի մ³ սին…

 93 .... Հ³ յ³ս տ³ նի և հ³յե րե նի մ³ սին 
 

 111 .... Հե տ³քր քիր մ³ն ր³ պ³ տում ներ և ³ սույթ ներ

  ³շ խ³ր հի ³ն վ³ նի նե րից

 117 .... Գա րե գին Նժ դեհ

 129 .... Իմ³ստություններ

 131 .... Մար դու , ազ գի, հայ րե նի քի, ժո ղովր դի, ար դա րու  թյան 
  և ժա մա նա կի մա սին
 134 .... Գրքի, արվեստի և գրականու թյան մասին
 135 .... Խայթող մարգարիտներ (Հ. Պարոնյանի գանձարանից)

 139 .... ²սույթներ, թև³վոր խոսքեր

 141 .... Մեծերի ասու յթներ
 143 .... Ժողովրդական ասու յթներ
 146 .... Թևա վոր խոս քեր
 152 .... Ա ռածներ և ասացվածքներ
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Գիրքը կազմելուն մասնակցել են՝

բանաստեղծ, մանկագիր, երգիծաբան Սուրեն Մուրադյանը

բանասիրական գիտ. թեկնածու  Նադյա Անտոնյանը

Հրատարակչության տնօրեն և գլխավոր խմբագիր՝ Ռ. Պետրոսյան

Գեղարվեստական խմբագիր և համակարգչային ձևավորում՝ Վ. Դալլաքյան

Սրբագրիչ՝ Ա. Նավոյան

Տպագրված է «ԳԱՍՊՐԻՆՏ» ՏՊԱԳՐԱՏԱՆԸ

Տպագրությունը՝ օֆսեթ  •  Չափսը՝ 64x88 1/16  •  Թուղթը՝ օֆսեթ։

Ծավալը՝ 10 տպ. մամուլ  •  Տպաքանակը՝ 1500 օրինակ։

«ՄՈՒՂՆԻ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե՝ 0023, Երևան, Արշակունյաց պող. 2ա, 12-րդ հարկ։

Հեռ.՝ (+374 10) 565514, ֆաքս՝ (+374 10) 561331

Էլ. փոստ՝ moughni@gmail.com
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