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Նկարը` Տաթևիկ Տեր-Հովհաննիսյանի, 12տ.
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ԼՈՒՐԵՐ «ՄԱՆԱՆԱՅԻՑ»

Դուք հավանաբար նկատել եք նոր  
և կարևոր խորագիրը մեր ամսագրում` 
«Մեր մարզային թղթակիցները»:  
Արդեն մեկ տարուց ավելի է, ինչ 
«Մանանա» կենտրոնը պատանի 
թղթակիցների հանրապետական 
ցանց է ստեղծում մարզերում: 
Կենտրոնի լրագրության, կինոյի, 
լուսանկարչության ստուդիաների 
մասնագետները սովորեցնում 
և  աջակցում են մարզերի 
պատանիներին` հոդվածներ 
գրել,  լուսանկարել և ֆիլմեր 
նկարահանել: Մենք արդեն ավելի 
քան 300  ակտիվ և շնորհալի 
թղթակիցներ ունենք Շիրակում, 
Լոռիում, Տավուշում, Կոտայքում, 
Գեղարքունիքում, Սյունիքում, Վայոց 
Ձորում... Շուտով հնարավորություն 
կունենաք ծանոթանալու պատանի 
թղթակիցների  աշխատանքին նաև 
համացանցում: 

Իսկ եթե ցանկանում ես ինքդ էլ 
դառնալ պատանի թղթակից, գրիր մեզ 
կամ ուղարկիր քո թղթակցությունները 
«Խաբարբզիկի» էլ. հասցեով: 
Սպասում ենք:

Լուսանկարները` 
Լիլիթ Կարապետյանի, Լիլի Նալբանդյանի, 

Էլիզաբեթ Խուդավերդյանի
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Մեր տանը հեռուստացույց 
չեն դիտում։ Միայն տատիկը։ 
Նրա սենյակում ամբողջ օրը 
հեռուստացույցը միացրած է։ Տատիկը 
չի նայում, բայց հեռուստացույցը 
խոսում է, խոսում և տարբեր բաներ է 
ցույց տալիս։

Իսկ ես ու քույրիկս նայում 
ենք այն, ինչ հայրիկը քաշում է 
համացանցից։ Ամեն առավոտ մենք 
արթնանում և վազում ենք հայրիկի 
համակարգչի մոտ, որ իմանանք նոր 
մուլտիկների կամ ֆիլմերի մասին։ 
Մեր սիրած մուլտսերիալներն են 
«Մաշան և արջը» և «Սմեշարիկին»։ 
«Սմեշարիկի» բառը ռուսերենից 
թարգմանվում է որպես ծիծաղի 
գնդիկներ, և իսկապես շատ ծիծաղելի 
է։ «Մաշան և արջը» մուլտֆիլմում 
Մաշան սիրում է «խաղալ» արջի հետ։ 
Ես ու քույրիկը ֆիլմեր էլ ենք նայում, 
բայց ոչ շատ։ Երբ գնում ենք տատիկի 
ու պապիկի մոտ, նայում ենք լուրեր։ 

Տաթիկ Տեր-Հովհաննիսյան, 12տ.

Ես դիտում եմ «Գալիլեո» 
հաղորդումը։ Այն պատմում է 
տարբեր բաների մասին, փորձեր են 
անում։ Օրինակ՝ թատրոնի բեմում 
դերասանների գաղտնիքները, 
ինչպես են իրար հարվածում քարով, 
սակայն վնաս չեն պատճառում։ 
Գաղտնիքն այն է, որ քարի փոխարեն 
ներկած սպունգ է, իսկ արյան 
փոխարեն՝ ներկած ջուր։

Մեկ անգամ էլ «Գալիլեոյի»  
հաղորդավարը փորձի ժամանակ 
փորձում էր այրել վառոդը և 
ձեռքն այրեց։ Ամեն փորձից առաջ 
զգուշացնում են, որ փորձը տանը 
կրկնել չի կարելի։

Արամ Վարդանյան, 12տ.

Կան շատ հաղորդումներ, որոնք 
ես դիտում եմ, չնայած հասկանում 
եմ, որ դրանք ինձ ոչինչ չեն տալիս, 
միայն ժամանակ եմ կորցնում: 
Իմ սիրելի հաղորդումներն են 
«Ֆուտբոլի ժամն» ու «Լրացուցիչ 
ժամանակը»: Երկուսն էլ ֆուտբոլի 
մասին են, բայց տարբերությունները 
շատ են: «Ֆուտբոլի ժամը» 
հաղորդման ժամանակ շատ են 
վերլուծությունները, և հաղորդաշարի 
հյուրերը խոսում են հայկական 
ֆուտբոլի մասին: Վերլուծությունները 
օգնում են, որ ինքս սեփական կարծիք 
կազմեմ: Հաճախ տաղավարում 
տիրում է բանավիճային մթնոլորտ, 
ինչը ինձ շատ է դուր գալիս: 
«Լրացուցիչ ժամանակը» լավ 
է ներկայացնում հայկական և 
արտասահմանյան ֆուտբոլային 
լրահոսը: Կան շատ հետաքրքիր 
խորագրեր, որոնք ներկայացնում 
են հայ և արտասահմանյան 
ֆուտբոլիստներին, ֆուտբոլային 
վերջին իրադարձությունները և այլն:

Հենրիկ Ումրոյան, 14տ.

Մեծանալով հեռուստատեսությանը 
քիչ ժամանակ եմ տրամադրում: 

Ի տարբերություն համացանցի, 
հեռուստատեսությունն ինձ ավելի 
քիչ է գրավում, որովհետև հաճախ 
ցուցադրվում են ցածրաճաշակ 
ու անմիտ հաղորդումներ, իսկ 
համացանցով ես կարողանում եմ 
դիտել այն, ինչ ցանկանում եմ, երբ 
ցանկանում եմ: Սակայն կան մի քանի 
հաղորդումներ, որոնց հաճույքով 
հետևում եմ հեռուստատեսությամբ: 
Դրանցից է «Վիտամին 
ակումբը», որը բարձրացնում է 
տրամադրությունս: Սիրում եմ 
«Հայ-Q» հաղորդումը: Այն վերջերս 
է սկսել ցուցադրվել: Հաղորդումը 
ուսուցողական է, հնարավորություն 
է տալիս ձեռք բերել գիտելիքներ 
տարբեր բնագավառների 
վերաբերյալ: 
     

Միլենա Խաչիկյան, 15տ.

Իմ սիրելի հեռուստաալիքը Animal 
Planet-ն է: Այդ ալիքով պատմում 
են ամեն ինչ կենդանիների 
մասին: Ես կենդանիներ շատ եմ 
սիրում: Նույնիսկ Animal Planet-ից 
առանձնացրել եմ Bonday Bitch-ը, 
որպես աշխատանք, այսինքն, երբ 
մեծանամ, գնալու եմ Ավստրալիա, որ 
այնտեղ աշխատեմ:  
                                                                                     

Դիանա Աթանեսյան, 9տ.

Մեկ տարի առաջ, երբ անելիք 
չունեի, միանգամից գնում էի 
հեռուստացույցի մոտ և միացնում 
իմ սիրելի ալիքներից որևէ մեկը: 
Ժամերով նստում էի և անգամ 
քնում այդ ձայնի տակ: Սիրում էի 
երաժշտական ալիքներ: Այս տարի 
180 աստիճան փոխվեցի, հիմա 
հեռուստացույցն անգամ չեմ էլ 
նկատում:Դրա փոխարեն ազատ 
ժամանակ համացանցով ֆիլմեր 
եմ դիտում: Ֆիլմերի շնորհիվ 
աշխարհընկալումս փոխվում է:  
Իհարկե, հետաքրքիր հաղորդումներ 
լինում են, բայց դրանք ինձ այդքան 
էլ չեն գրավում, որպեսզի նստեմ 
հեռուստացույցի դիմաց: 
 
            Միլենա Ադամյան,14տ. 
 
«Վիտամին ակումբ» և «Տնփեսա». 
սրանք են իմ ամենասիրելի 
երգիծական հաղորդումները: 
«Վիտամին ակումբ» դիտում եմ, 
որովհետև այդ խմբի տղաները 
ներկայանում են յուրովի և նոր 

Հեռուստացույցը և ես

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Լիլիթ Վարդանյանի, 11տ.
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հումորներով: «Տնփեսա» սիրում և 
դիտում եմ, որովհետև ծիծաղելի է, և 
կրկնություններ շատ քիչ են լինում: 
Ծնողներս դեմ չեն, որ ես դիտում եմ 
այդ հաղորդումները: 

Մանե Պետրոսյան, 10տ. 

Ես ամռանը արթնանում եմ 
և «թերթում» հեռուստացույցի 
ալիքները: Տեսնում եմ` լավ 
հաղորդում չկա, վազում եմ ֆուտբոլ 
խաղալու: Ես մինչև ժամը ութը տուն 
չեմ գալիս: Երբ երեկոյան հայրիկս 
ու մայրիկս գալիս են, ասում են, որ 
գնամ քնելու, սակայն ես հիշում եմ 
ֆոտբոլային կարևոր հանդիպման 
մասին: Հայրիկս նստած նայում 
է հանդիպումը և հանկարծ լսում 
է, որ ինչ-որ մեկը բազմոցի տակ 
խռռացնում է: Նա նայում է ու 
տեսնում է, որ ես քնել եմ բազմոցի 
տակ: Իսկ ձմռանը ես սահնակ եմ 
քշում, դահուկ չեմ կարողանում քշել, 
բայց դահուկի մասերով ընկերոջս 
հետ կամուրջներ ենք սարքում ու 
խաղում: Պատահում է նաև, որ 
դիտում եմ «Առավոտը Շանթում», 
«Ֆոտբոլի ժամն է» և «Պրոֆֆուտբոլ» 
հաղորդումները:
                                                                                

Մուշեղ Տոնոյան, 11տ.

Ընդհանրապես մեր տանը 
հեռուստահաղորդումներ, ֆիլմեր 
դիտում ենք երեկոյան: Ավելի հաճախ 
դիտում ենք ռուսական ալիքները: 
Օրինակ՝ ТНТ, СТС, ОРТ: ТНТ 
և СТС ալիքները ավելի շատ ես 
ու եղբայրս ենք նայում: Սակայն 
այդ ալիքներով հեռարձակվող 
սերիալներից մի քանիսը մեզ 
հետ միասին դիտում են նաև մեր 
ծնողները: Հաղորդումներ և լուրեր, 
ահա թե ինչ են նայում ծնողներս 
ամենայն հետաքրքրությամբ, մինչդեռ 
ինձ համար դրանք տաղտկալի 
հաղորդումներ են, որտեղ բոլորը 
միաժամանակ խոսում են, և 
գալիս է ժամանակ, երբ նույնիսկ 
հաղորդավարը չգիտի, թե ինչի 
մասին է խոսքը գնում: Մինչ այդ 
ես ու եղբայրս, ովքեր նայում են 
հիմարություններ (այսպես են ասում 
ծնողներս, սակայն նրանք էլ են 
նայում նույն հիմարությունները), 
վերջացնում ենք մեր տնայինները 
և ուղիղ 21:30 հարձակվում ենք 
հեռուստացույցի վրա և ընտանյոք 
հանդերձ դիտում մեր սիրելի 
հաղորդումները՝ երաժշտական 

հաղորդում «Голос»: Այս հաղորդումն 
ուրբաթ օրերն է հեռարձակվում, 
իսկ մնացած օրերը ОРТ ալիքով 
ֆիլմեր են ցուցադրում, որոնցից 
են` «Լուսնի հակառակ կողմը», 
«Ժողովուրդների հոր որդին», 
«Երրորդ համաշխարհայինը» և այլն:  

Գոհար Կարախանյան, 12տ.

Այս վերջին ամիսների ընթացքում 
մեզ հետ ապրում է իմ հորեղբոր հինգ 
տարեկան տղան: Ես արդեն երեք 
ամիս է պարտաճանաչ ու ստիպված 
նայում եմ «Հզոր ռեյնջերները» 
մուլտսերիալը, քանի որ եղբայրս շատ 
է սիրում: Ես մի անգամ փորձեցի 
նրան համոզել, որ ուրիշ հաղորդում 
նայի: Նա լացելով ասաց. 
-Ի, Ռուզ, բայց ես էդ մուլտիկը շատ 
եմ սիրում, ո՞նց չնայեմ: Ռեյնջերների 
մեջի էն կարմիր ռեյնջերը ուժեղ ա, 
բոլորին հաղթում ա, ուզում եմ իրա 
նման ուժեղ լինեմ: 

 
Ռուզաննա Սարգսյան, 16տ.

Իմ սիրած հեռուստահաղորդումը 
«Դինամո ամենահնար աճպարարն» 
է: Այն ցուցադրվում է Discovery 
Channel հեռուստաալիքով: 
Հաղորդման գլխավոր հերոսը՝ 
Դինամո ծածկանունով երիտասարդ 
աճպարարը, շատ հետաքրքիր 
հնարքներ է անում, անգամ այնպիսի, 
որ թվում է, թե նա հրաշագործ է: 
Այդ է պատճառը, որ ամեն անգամ 
է՛լ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ եմ 
դիտում նրա հաղորդումները: Իր 
հետաքրքրասեր հանդիսատեսի 
համար կան հոլովակներ, որտեղ ցույց 
է տրված, թե ինչպես են կատարվում 

որոշ հնարքներ: Նա ինքն է բացում 
գաղտնիքները:

Եթե անկեղծ, ապա ես շատ կուզեի, 
որ նա ելույթ ունենար Երևանում, 
ինչպես արել էր Մոսկվայում, 
որպեսզի մենք ինքներս տեսնեինք 
այդ ամենը մեր աչքերով:  
 
                           Անի Ջիլավյան, 15տ.

 
   Ես հաղորդումներ չեմ սիրում։ 
Սիրում եմ նայել մանկական ֆիլմեր։ 
Իմ սիրելի ֆիլմը «Թոմ Սոյերի և 
Հեքլբերի Ֆինի արկածներն» են։ Ես 
արդեն կարդացել եմ «Թոմ Սոյերի 
արկածները»  և «Հեքլբերի Ֆինի 
արկածները» գրքերը։  Երբ կարդում 
էի, Թոմ Սոյերին պատկերացնում էի՝ 
կարճ և դեղին մազերով, իմ հասակին 
և համարյա նույնը, ինչ ֆիլմում, իսկ 
Հեքլբերի Ֆինին, չգիտես ինչու, 
Թոմից բարձրահասակ և կարմիր 
հագուստով։  Մտածելով, որ գրքերը 
շատ հետաքրքիր են, որոշեցի 
դիտել ֆիլմը։ Իմ երևակայական 
կերպարները ավելի հետաքրքիր էին, 
քան ֆիլմինը։

Նաև ես շատ եմ սիրում «Երեք 
հրացանակիրները» ֆիլմը։ Տեսել 
եմ և՛ սովետականը, և՛ նորը, բայց 
ավելի շատ հավանեցի սովետականը։ 
Նոր ֆիլմում դ’Արտանյանը 
ավելի երիտասարդ էր, և էլի 
կային բաներ, որոնք գրքին չէին 
համապատասխանում։ Ես ֆիլմը շատ 
հավանեցի և սկսեցի կարդալ վեպը։ 
Կարդալու ժամանակ հերոսներին 
պատկերացնում եմ ինչպես ֆիլմում 
էր նկարահանված, բայց Աթոսին 
ցածրահասակ եմ պատկերացնում։ 

Լիլիթ Վարդանյան, 11տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Լիլիթ Վարդանյանի, 11տ.



6 2014 | 1 ԽԱԲԱՐԲԶԻԿ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ

Մաշի ձեռս, դառնա ի հող, 
գիրս մնա հիշատակող

 
Հարցազրույց Մ.Մաշտոցի անվան  

Մատենադարանի ցուցասրահի 
վարիչ Աիդա Չարխչյանի հետ

-Ե՞րբ և ինչպե՞ս ստեղծվեց  
Մատենադարանը:

-Ամենասկզբում Մատենադարանը 
հիմնադրել է Մեսրոպ Մաշտոցը: 
Այբուբենը ստեղծելուց հետո 
Էջմիածնում հիմնադրում են 
Մատենադարան, որտեղ ի 
սկզբանե պահվում էին ոչ թե 
հայերեն, այլ այլալեզու՝ ասորերեն, 
հունարեն ձեռագրեր, որպեսզի 
դրանք հետո թարգմանվեին 
հայերեն: Ձեռագրերը Էջմիածնից 
Մատենադարան են տեղափոխվել 
1939 թվին: Մատենադարանի շենքը 
կառուցվել է 1957 թվին, իսկ 1959-
ից Մատենադարանը դարձել է 
գիտահետազոտական ինստիտուտ:

-Հին ժամանակներում ի՞նչ 
նյութերից են ստացել գույները:

Գույները ստացել են բնական 
նյութերից, այսինքն՝ բույսերից, 
հանքաքարերից, կենդանի 
օրգանիզմներից (որդան կարմիրից): 
Ներկերի պատրաստման 
մասին ձեռագրերից մեզ հասած 
տեղեկությունները քիչ են, քանի որ 
դա համարվել է մասնագիտական 
գաղտնիք: Ներկեր պատրաստողները 
հիմնականում բանավոր էին 
սովորեցնում իրենց  աշակերտներին, 
իսկ ձեռագրերում շատ կցկտուր 
գրում էին, թե այսինչ ներկը 
ստացվել է այսինչ բույսից, քարից 
և այլն: Տարիների ընթացքում  
մասնագետները  գտել են գույների 
ստացման բանաձևերը, հատկապես 
բազմաթիվ հետազոտություններ են 
կատարվել որդան կարմիրի հետ 
կապված: Եվ մինչև հիմա էլ որդան 
կարմիրի միջատը կա Հայաստանում,  
այսինքն՝ դրանք իսպառ վերացած 
չեն, նույնիսկ հատուկ արգելոցներ 
կան, որտեղ բազմանում է որդան 
կարմիրի միջատը: 

-Իսկ ի՞նչ արժեքավոր գրքեր կան 
Մատենադարանում:

-Մատենադարանում բոլոր գրքերն էլ 
արժեքավոր են: Ցանկացած  ձեռագիր 
եզակի է, իսկ եթե եզակի է, ուրեմն 
արժեքավոր է: Մատենադարանում 
կա մոտ 20 հազար ձեռագիր, որոնք 
միմյանց ոչնչով նման չեն, երբեմն 
նույն բովանդակությունն ունեն՝ 

օրինակ, Ավետարանները, սակայն  
ձևավորումը, տառաչափը, գրելաձևը 
տարբեր են: 

-Իսկ ո՞վ է Մատենադարանի շենքի 
ճարտարապետը:

-Մատենադարանն այսօր կազմված 
է երկու մասնաշենքից: Առաջին 
մասնաշենքի ճարտարապետը Մարկ 
Գրիգորյանն է. այդ շենքի կառուցումն 
սկսվել է 1949 թվին և ավարտվել  
1957-ին: Մարկ Գրիգորյանը կառուցել 
է նաև Գիտությունների Ակադեմիայի, 
ներկայիս Ազգային Ժողովի 
շենքերը: 2 տարի առաջ կառուցվել 
է նաև Մատենադարանի երկրորդ 
մասնաշենքը, որն առաջին շենքի 
հետևում է գտնվում և կենտրոնական 
կողմից չի երևում: Նոր մասնաշենքի 
ճարտարապետը Արթուր Մեսչյանն է: 

-Քանի՞ ձեռագիր  կար 
Մատենադարանում հիմնադրման 
ժամանակ և հիմա:  

-Էջմիածնից  Երևան տեղափոխման 
ժամանակ ձեռագրերը մոտ 4660-ն 
էին, իսկ հիմա դրանց թիվը հասել 
է մոտ 20 000-ի, որոնցից 18 000-ը 
հայերեն են, իսկ մնացածը` այլալեզու: 
Հատկապես շատ են արաբերեն և 
ասորերեն ձեռագրերը, բայց կան 
նաև ռուսերեն, հունարեն և այլալեզու 
ձեռագրեր: 

-Ո՞րն է Մատենադարանի 
ամենահին ձեռագիրը: 

-Պահպանված ամենահին նմուշները 
ամբողջական գրքեր չեն, դրանք 
պատառիկներ են, եթե ձեռագրից 
պահպանվել է մինչև 10 թերթ, 
ապա դա համարվում է պատառիկ: 
Ամենահին  պահպանված նմուշը 

ենթադրվում է, որ 5-րդ դարում 
գրված ձեռագիր է: Իսկ ամբողջական 
պահպանվածներից ենթադրվում 
է, որ «Վեհամոր Ավետարանն» է: 
Այն  Մատենադարանին նվիրել է 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն 
Ա-ն` ի հիշատակ իր մայրիկի. այդ 
պատճառով էլ ձեռագիրը կոչվել   է 
«Վեհամոր Ավետարան»: Դա հենց 
այն Ավետարանն է, որի վրա երդվում 
են մեր նախագահներն իրենց 
պաշտոնը ստանձնելու արարողության 
ժամանակ: Այդ Ավետարանի տարիքը 
ենթադրաբար գիտենք, որովհետև 
ձեռագիրը թվագրված չէ: 

-Իսկ ի՞նչ է նշանակում թվագրել:
 -Ձեռագիրը գրելուց հետո գրիչը 

վերջում փոքրիկ հիշատակարան  
էր կազմում` ասելով. «Ես՝ այսինչս, 
այնինչի պատվերով այս ձեռագիրը 
գրեցի այսինչ թվականին»: 
Դա է համարվում թվագրված 
ձեռագիր: Բայց կան ձեռագրեր, 
որտեղ հիշատակարան չկա, և 
մասնագետները՝ տառի չափից, ձևից, 
մագաղաթի որակից և մի շարք այլ 
գործոններից ելնելով ենթադրաբար 
թվագրում են ձեռագիրը: Բայց 
դա երբեք հստակ թվական չի 
լինում, պարզապես թվագրվում է 
դարաշրջանով, օրինակ՝ 14-րդ դար: 

-Ինչպե՞ս են պահպանվում 
գրքերը:

-Մատենադարանում կան գրքերի 
համար սահմանված հատուկ 
պայմաններ՝ լուսավորություն, 
ջերմություն, խոնավություն և այլն: 
Օրինակ՝ օդի խոնավությունը 
երբեք չպետք է գերազանցի 40 – 
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50 տոկոսը, օդի ջերմաստիճանը 
չպետք է գերազանցի 18°C-ը:  Սրանք 
գիտականորեն հաստատված 
պայմաններ են:

-Ի՞նչ հիվանդություններով են 
հիվանդանում գրքերը  և ինչպե՞ս 
են բուժում:

-Գրքերը մեր Մատենադարանում 
չեն հիվանդանում: Այդ սնկային 
հիվանդությունները կամ ցեցերը 
ու բորբոսները պատահում են 
վանքերում, վանքերի նկուղներում՝ 
անխնամ պահպանման դեպքում: 
Հիմա Հայաստանում այդպիսի 
դեպքեր չեն նկատվում: Իսկ 
երբ Մատենադարանը նվերներ 
է ստանում, (իսկ դա հաճախ է 
պատահում), գիրքը անցնում է 
հականեխման գործընթաց և 40 օր 
առանձնացվում մնացած գրքերից:

-Եղե՞լ են  դեպքեր, որ գիրքը 
վերականգնել  չկարողանաք: 
-Կան գրքեր, որոնց կպնելիս, գիրքը 
փշրվում է, բայց այնպիսի գրքեր են 
վերականգնվել, որոնց հավատալը 
հեշտ չէ: Մատենադարանը բացի 
ձեռագրերի թանգարան լինելուց, 
նաև գիտահետազոտական 
կենտրոն է: Առաջին հերթին 
գիտահետազոտական կենտրոն է: 
Օրինակ՝ երբեմն եղել են դեպքեր, որ  
ձեռագիրը թարգմանվել է հայերեն, 
հետո բնօրինակը անհետացել 
կամ կորել է, և կատարվել է կրկին 
թարգմանություն: Գրաբարով գրված 
ձեռագրերը թարգմանվում են 
աշխարհաբար, համաշխարհային 
արժեք ներկայացնող ձեռագրերը 
թարգմանվում են տարբեր լեզուներով 
և այլն:

-Հատկապես ո՞ր երկրների 
գիտնականներն են հետաքրքրվել 
մեր Մատենադարանով և 
արդյո՞ք օգտվում են մեր 
Մատենադարանից:

-Բազմաթիվ գիտնական-
հետազոտողներ գրեթե ողջ 
աշխարհից, հատկապես՝ Եվրոպայից: 
Մեզ մոտ գալիս են և հայագետներ` 
Հին Հայաստանի մասին իմանալու, 
և ինչու ոչ,  նաև այլ երկրների 
մասին տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով:

-Որտե՞ղ են սովորում, որպեսզի 
դառնան գրքեր վերականգնող, և 
հե՞շտ է արդյոք:

-Գրքերի վերականգնման 
մասնագետներ պատրաստող բուհեր 
Հայաստանում չկան, մեծ մասամբ 
նկարչական կրթություն ստանալուց 
հետո հայ մասնագետները գնում են 

արտերկիր` կատարելագործվում և 
վերադառնալով՝ աշխատում այստեղ:

-Եղե՞լ են դեպքեր, որ 
գիրքը աճուրդի է հանվել, և 
Մատենադարանը ցանկացել է գնել 
այն:

-Այո, չէ որ 4660-ը հասել է 20 
000-ի: Ձեռագրերի մի մասը, իրենց 
մահից հետո, Մատենադարանին են 
կտակել անհատ մարդիկ, մեկ ուրիշ 
մասը պահված է եղել վանքերում:  
Մատենադարանը նվերներ է ստանում 
նաև տարբեր անհատներից, ովքեր 
իրենք են սեփական միջոցներով 
Մատենադարանի համար ձեռագրեր 
գնում: Գիրք գնելը հեշտ չէ, 
ձեռագրերը շատ թանկ արժեն: 
Մատենադարանն ունի բարեկամներ,  
ովքեր գնում են այդ գրքերը:

-Իսկ ինչ որ չափանիշներ կա՞ն, 
թե որ գիրքը կարող է պահպանվել 
Մատենադարանում:

-Բոլոր այն ձեռագրերը, որոնք 
չեն գրվել 20-րդ դարում, կարող 

են և պետք է պահպանվեն 
Մատենադարանում: Մենք ունենք 
աշխատակցուհի, ով երեք Ավետարան 
է գրել ձեռքով, մեկը պահվում է մեզ 
մոտ, երկուսը՝ իր սեփականությունն է:

-Մենք լսել ենք, որ ձեռագրերը 
թվայնացվում են, ի՞նչ է դա իրենից 
ներկայացնում: 

-Բոլոր գրքերը պետք է թվայնացվեն 
հերթականությամբ: Թվայնացումը 
ունի երկու պատճառ: 

Ձեռագիրը անմահ չէ: Կգա մի 
ժամանակ, երբ ձեռագիրը չի լինի, 
բայց կլինի նրա թվային տարբերակը:

Իսկ երկրորդ պատճառը` 
որպեսզի ուսումնասիրողները գիրքը 
չծանրաբեռնեն, և գիրքը չհոգնի:

Հարցազրույցը գրի առավ 
Աստղիկ Պարսամյանը, 13տ.

Լուսանկարները`  
Դիանա Շահբազյանի, 17տ.
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Հանուն ջրամբարի  
և առանց նրա

Ախուրյանի ջրամբարը կառուցվել 
է 1975 թվին: Ջրամբարի 
շինարարության հետ զուգահեռ շատ 
գյուղեր տեղահանվել են և կառուցվել 
նոր ավաններ, քանի որ կմնային 
ջրամբարի տակ: Այդ գյուղերի թվին 
են պատկանում Վերին, Ներքին 
Ջրափիները, Իսահակյանը, 
Շիրակավանը, Երազգավորսը և 
Նորաբերդ գյուղը, որը հիմա չկա: 
Ջրամբարի կառուցման նպատակն է 
եղել ոռոգել Թալինի և Արմավիրի 40 
հզ. հա հողատարածք: Սակայն ի՞նչ 
եղան մարդիկ, որոնք ապրում էին 
ջրամբարի կառուցման պատճառով 
տեղահանված գյուղերում: 
Վերին և Ներքին Ջրափիները 
միավորեցին, և կառուցվեց Ջրափի 

Մարգարիտը

-Ճանապարհ տվեք Մարգարիտին, 
երեխանե’ր:

Այո’, Մարգարիտին՝ քնքուշ, 
բարի ժպիտով մի աղջնակի, ով 
սովորում էր մեր դպրոցի տարրական 
դասարաններից մեկում իր 
հասակակիցների հետ, սակայն, 
ցավո՜ք, արտաքնապես տարբերվում 
էր նրանցից:

Դասամիջոցներին, երբ ողջ դպրոցը 
իրար էր խառնվում, միջանցքում 
տեսնում էի Մարգարիտին՝ միշտ 
դասընկերներով շրջապատված, 
որոնք կռվում էին իրար հետ 
Մարգարիտի անվասայլակը քշելու 
համար, և այդ ժամանակ Մարգարիտը 
միշտ ծիծաղում էր՝ ասես նախատելով 
ընկերներին: 
Ուսուցիչները միշտ պատմում էին, 
որ մեծ դժվարությամբ, սակայն 
անսահման համբերությամբ նա 
մասնակցում էր բոլոր դասերին, 
խմբային աշխատանքների ժամանակ 
օգնում ընկերներին:

Մի անգամ էլ, երբ դպրոցում հանդես 
էր, իմանալով, որ Մարգարիտը 
մասնակցելու է, որոշեցի մնալ ու 
դիտել: Հենց առաջին համարը 
նրանն էր. երգելու էր: Երբ նրան բեմ 
բարձրացրին ու սկսեց երգել, բոլորը 
հմայված լսում էին: Ելույթից հետո 
բոլորը ոտքի կանգնեցին. ծափերը 
չէին դադարում: 

Երբ դպրոցի մասին ֆիլմ էինք 
նկարում, Մարգարիտը նույնպես 
մասնակցում էր: Մոտեցա, սկսեցինք 
զրուցել. և ինձ էր հաճելի, և իրեն: 
Երևի այսպիսի մարդիկ շատ քիչ են, 
որ զրկված լինելով շատ բաներից՝ չեն 
ընկճվում…

Աշնանը՝ նոր ուսումնական տարում, 
ես այլևս չտեսա նրան. մեկնել էր 
Մոսկվա՝ բուժման հերթական կուրսն 
անցնելու…

Լեյլի Թադևոսյան, 16տ.

գյուղը: Սկզբում գյուղ էլ չէր, այլ 
ջրամբարի շինարարությանը 
մասնակցող աշխատավորներին 
կացարանով ապահովելու ավան: 
Հետո շինարարները հեռացան, 
և գյուղում շարունակեցին ապրել 
գյուղացիներ: Եթե հանդիպեք 
ջրափցիների, շատ պատմություններ 
կլսեք տեղահանման, հին գյուղի 
սովորությունների մասին: Հանուն 
ոռոգման ջրի տեղահանվածները, 
թեև ապրում են ջրամբարի 
հարևանությամբ, սակայն ոռոգման 
ջուր այդպես էլ չունեցան: Ինչպես 
տեղումների հույսին էին եղել 
իրենց պապերը, այնպես էլ իրենք 
են այսօր: Վաղուց չորացել են 
մրգատու այգիները, որոնք սկզբում 
ոռոգվում էին ջրամբարի ջրերով: 
Երաշտը ոչնչացրել է գրեթե ողջ 
տնտեսությունը: Մարդիկ հեռանում 
են գյուղից: 

Երբ գյուղ մտնեք, կտեսնեք մի հին 
եկեղեցի: Ահա այն ամենը, ինչ մնացել 
է հին գյուղից: Եկեղեցին նույնպես 
մնալու էր ջրի տակ, սակայն որոշվեց 
համարակալել քարերը և տեղափոխել 
եկեղեցին: 

Շուտով գարուն է, ջրափցիները 
դարձյալ երկնքին են նայում. Աստված 
կոռոգի՞ իրենց արտերը:

Քրիստինե Բադասյան, 17տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Տաթևիկ Հարությունյանի
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«Էվրիկա»` իմ դպրոցը

Հարցազրույց Վանաձորի 
մաթեմատիկայի և բնագիտական 

առարկաների խորացված 
ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի 
տնօրեն, մանկավարժական 

գիտությունների դոկտոր, 
Ռուսաստանի բնագիտության 

ակադեմիայի պրոֆեսոր Արմեն 
Ծատուրյանի հետ

ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
2001 թվականի օգոստոսի 29-ին 
Վանաձորում բացվեց մաթեմատիկայի 
և բնագիտական առարկաների 
խորացված ուսուցմամբ գիշերօթիկ 
դպրոցը (4 դասարանով), որը 
հետագայում (2003թ.) ձեռք բերեց 
հատուկ դպրոցի կարգավիճակ: 
   Դպրոցում գործում է 10 դասարան՝ 
190 աշակերտով: Դպրոցն իր 
տեսակի մեջ առաջինն է ու միակը 
Լոռու մարզում, որտեղ խորացված 
ուսուցանվում են մաթեմատիկա, 
ֆիզիկա, կենսաբանություն, 
քիմիա առարկաները: Դպրոցի 
աշակերտները հանրապետական 
տարբեր օլիմպիադաներում 
ունեցել են ակնառու և նշանակալից 
հաջողություններ: Ընդհանուր 
առմամբ, նրանք ստացել են 420 
մրցանակ՝ 51՝ 1-ին, 84` 2-րդ, 123` 3-րդ 
կարգի դիպլոմ, 162՝ գովասանագիր:

- Ե՞րբ և ու՞մ կողմից հիմնադրվեց 
դպրոցը:

- Վանաձորի մաթեմատիկայի 
և բնագիտական առարկաների 
խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոցը, որի ոչ պաշտոնական 
անվանումն է «Էվրիկա», հիմնադրվել 
է 2001թ. օգոստոսի 29-ին ՀՀ 
կառավարության կողմից: Դպրոցը 
նպատակ ունի անցկացնել խորացված 
ուսուցում մաթեմատիկայից և 
բնագիտական առարկաներից՝ 
ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն: 
    - Ինչո՞վ է տարբերվում 
«Էվրիկան» մնացած դպրոցներից:

- Տարբերվում է նրանով, որ հատուկ 
դպրոցի կարգավիճակ ունի, և 
կատարվում է խորացված ուսուցում 
վերոնշյալ առարկաներից: Դա 
նշանակում է, որ այդ առարկաների 
ժամաքանակն ավելի շատ է, և անց են 
կացվում դասապատրաստումներ և 
գործում են խմբակներ: 
- Հիմնականում ո՞ր առարկաներից եք 
մասնակցում օլիմպիադաների:

- Մասնակցում ենք մաթեմատիկայի 
և բնագիտական առարկաների 
տարբեր տեսակի օլիմպիադաների՝ 
միջվարժարանայինից մինչև 
միջազգային: Արդեն մասնակցել ենք 
11 միջազգային օլիմպիադաների՝ 
Վիետնամում, Կորեայում, 
Ուզբեկստանում, Ռուսաստանում, 
Անգլիայում, Ուկրաինայում, 
Խորվաթիայում, Արգենտինայում և այլ 
երկրներում:

- Հիմնականում ո՞ր 
առարկաներից եք ունենում 
հաջողություններ:

- Բոլոր բնագիտական 
առարկաներից ունենում ենք 
հաջողություններ, սակայն 
գերակշռում է քիմիան, որից հետո՝ 
մաթեմատիկան:

-  Իսկ մոտ ապագայում կա՞ն 
օլիմպիադաներ, որտեղ Դուք ունեք 
Ձեր ներկայացուցիչները:

-  Առաջիկայում հանրապետական 
օլիմպիադայի մարզային փուլն 
է: Դպրոցում շուտով կսկսվի 
ներդպրոցական փուլը: Փետրվարին 
մասնակցելու ենք նաև Մոսկվայի 
տնտեսագիտական բարձրագույն 
դպրոցում անցկացվող օլիմպիադայի, 
որին մասնակցողները հանգստանում 
են ամառային ճամբարում, իսկ 
հաղթողները սովորում են այդ 
դպրոցում:

- Ի՞նչ հիմնախնդիրներ ունի 
դպրոցը:

- Մեր դպրոցի ամենամեծ 
հիմնախնդիրը տարածքի հարցն է: 
Դպրոցը՝ լինելով առաջնակարգ, այդ 
հաջողություններին հասնում է շատ 
սուղ աշխատանքային պայմաններում: 
Դպրոցը չունի քիմիայի և ֆիզիկայի 
լաբորատորիաներ, ֆիզկուլտուրայի 
մարզադահլիճ: Այսօր շատ կարևոր 
է ժամանակակից, ընդարձակ և 
տեխնիկապես հագեցած շենքի 
կառուցումը:

- Ի՞նչ կցանկանայիք փոխել 
դպրոցում:

- Կարծում եմ, որ այսպիսի 
դպրոցների ուսումնական ծրագրերում 
պետք է ավելի շատ դասաժամեր 
հատկացնել բնագիտական 
առարկաներին, ինչպես նաև 
օտար լեզուներին, քանի որ մեր 
աշակերտները սովորում են նաև 
աշխարհի տարբեր երկրներում:

2007թ. դպրոցն ընդգրկվել է 
բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում 
անցկացվող ՀՀ նախագահի 
ամենամյա մրցանակաբաշխությանը 
մասնակցող հանրապետության 
ուսումնական հաստատությունների 
ցանկում՝ հաշվի առնելով դպրոցական 
առարկայական օլիմպիադաներում 
աշակերտների հաջողությունները:

 Հարցազրույցը վարեց 
Սամվել Մքոյանը, Վանաձոր, 16տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Սյուզաննա Քոսյանի, 16տ.
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«Ակունքը», պապիկս և ես

Իմ պապիկը` Բորիս Քոչարյանը, 
տարիներ շարունակ եղել է «Ակունք» 
ազգագրական համույթի անդամ: 

-Ո՞ր թվականին և ո՞վ է հիմնադրել 
«Ակունք» համույթը:

-«Ակունք»-ի հիմնադիրները եղել են 
բուհերի ուսանողները: Նրանք էլ 1976 
թվականին հիմնադրեցին համույթը: 
Հետագայում բանասիրական 
գիտությունների թեկնածու 
ազգագրագետ, Հայրիկ Մուրադյանի 
դուստր Մարո Մուրադյանի կողմից 
ստեղծվեց «Ակունք» ազգագրական 
համույթը, որը 1981 թվականին 
պաշտոնապես գրանցվեց և 
դարձավ Հայաստանի ռադիոյի և 
հեռուստատեսության պետական 
կոմիտեի համույթ: 

-Պապիկ, իսկ դու ո՞ր թվականից ես 
եղել «Ակունք» համույթում:

-Հենց 1981 թվականից էլ 
սկսել եմ մասնակցել «Ակունք»-ի 
պարապմունքներին և հետո 
աշխատանքի եմ անցել Հայաստանի 
ռադիոյում մինչև 1989 թվականը: 
Հետո տարբեր պատճառների 
արդյունքում «Ակունք» համույթը 
դուրս եկավ ռադիոյից և շարունակեց 
ինքնուրույն աշխատել:

-Առաջին պարապմունքների 
ու առաջին ելույթների ժամանակ 
ամաչո՞ւմ էիր:

-Ես մանկուց սիրել եմ երգել: 
Դեռ դպրոցական տարիներին 
երգչախումբ էի հաճախում, սիրում 
էի ելույթ ունենալ: Մինչ «Ակունք» 
հաճախելը արդեն սովոր էի երգի 
պարապմունքներին և բեմին: Ինձ 
համար երգելը երբեք ամաչելու առիթ 
չի եղել:

-Ո՞ր երկրներում եք եղել 

հյուրախաղերով:
-Դեռ 1979 թվականին 

խումբը հրավիրվել 
է Էստոնիա և մեծ 
հաջողություն ունեցել: 
Դրանից հետո տարբեր 
թվականներին եղել 
է Գերմանիայում, 
Ուկրաինայում, 
Ռուսաստանում, 
Վրաստանում, 
Կանադայում, ԱՄՆ-
ում, Իտալիայում, 
Թուրքմենստանում, 
Հնդկաստանում:

-Ո՞վ է այժմ 
ղեկավարում «Ակունք»-ը: 

-Սարգիս Ալավերդյանը, ով 
նաև հիմնադիրներից է: Նա 
մասնագիտությամբ ճարտարապետ է:

-Նոր ակունքցիներ ունե՞ք:
-Միշտ էլ ընդգրկվել են երիտասարդ 

կատարողներ, որոնք կամ մնացել և 
շարունակել են աշխատել «Ակունք»-
ում, կամ մասնակցություն են 
ունեցել այլ ազգագրական խմբերի, 
ժողովրդական կոլեկտիվների 
գործունեությանը: Մշտապես սիրված 
լինելու շնորհիվ «Ակունք»-ը երեսուն 
տարուց ավելի ներկայացնում 
է ազգային երգը, և հուսով եմ, 
դեռ երկար կշարունակի իր 
առաքելությունը:

-Կուզեի՞ր քո թոռնիկները 
շարունակեին քո ճանապարհը:

-Իհարկե, կուզեի, որովհետև 
երաժշտությունը մարդու 
կյանքը գեղեցկացնում է: 
Ամենևին պարտադիր չի, որ դա 
մասնագիտություն լինի, բայց եթե 
մարդն ունի համապատասխան 
շնորհք, ցանկալի է, որ չանտեսի այն, 
իսկ իմ թոռնիկները ունեն մեծ սեր 
երաժշտության հանդեպ: 

                                                                                         
Արթուր Համբարձումյան, 10տ. 

Ինչ լավ է, որ դու 
աշխարհում կաս

-Մա~մ, դու ընդհանրապես ուրա՞խ 
ես, որ ես կամ:

-Շատ, երջանիկ եմ,- 
պատասխանեց մայրս ու 
սովորության համաձայն շոյեց 
մազերս:

-Ինչի՞:

-Ո՞նց ինչի… Որովհետև դու իմ 
նվերն ես: Ես քեզ չէի պլանավորել, 
Աստված քեզ նվիրեց ինձ: Ես արդեն 
բավարարվել էի Հասմիկով, հետո 
պարզվեց, որ դու էլ կաս: Բայց չէի 
կարողանում հավատալ, որ աղջիկ 
ես, որովհետև շա~տ «գազանիկ»  
էիր: 

-Բա ծնվելուց հետո՞: Հանգի՞ստ 
էի:

-Չէ~, շատ հանգիստ չէիր, բայց 
անհանգիստ էլ չէիր: Քեզ պետք էր 
փորդ կուշտ լիներ, երբ կուշտ էիր` 
խելոք աղջիկ էիր շատ: 

-Բա ե՞րբ սկսեցի քայլել:
-Դու քայլեցիր 10 ամսեկանից, 

սկզբում` պատերից բռնելով: Դու 
չոչ էլ ես արել մի քիչ: Շատ քիչ, մի 
տարեկան էիր, վազում էիր արդեն: 

Ես, հաշվի առնելով, թե ինչքան 
շատ եմ հիմա սիրում խոսել, հաջորդ 
հարցս խոսելուցս տվեցի:

-Մամ, բա շա՞տ էի խոսում:
-Չէ~, դու չէիր խոսում շատ, դու 

նամակներ էիր գրում: Վանդակավոր 
թղթի վրա, ամեն վանդակի մեջ մի 
գիծ նկարելով նամակներ էիր գրում:

Ես հիշեցի նամակներս և 
չկարողացա ծիծաղս զսպել: Ինձ 
ցույց էին տվել այդ նամակներիցս 
մի քանիսը: Դեռ գրել չգիտեի, բայց 
բազմաթիվ նամակներ էի գրում` 
տառերը փոխարինելով գծերով:

-Բա ինձ դաստիարակելու մեջ 
ինչ-որ բան սխա՞լ ես արել, ի՞նչ ես 
կարծում,- շարունակում էի հարցերս:

-Սխա՞լ… Սխալս մենակ 
բացակայությունս էր: Միշտ պետք է 
ձեզ հետ լինեի:

Չեմ սիրում, երբ մայրիկս հիշում 
է աշխատանքի պատճառով մեր 
բաժանումները, որովհետև նա այդ 
պահին միշտ տխրում է, ես էլ:

-Բա մեր միասին ժամանակ 
դժվարություններ չե՞ն եղել,- 
փորձելով այլևս չհիշել այդ մասին` 
թեման փոխեցի ես:

-Չէ, դու շատ խելոք էիր: 
Քույրիկդ կամակոր էր շատ, ես 
արդեն փորձ ունեի կամակորի 
հետ, բայց պետք չեկավ փորձս: 
Դու շուտ համաձայնվում էիր: 
Մենակ ջղայնացնում էր քո 
ինքնուրույնության պակասը: Առաջ 
շատ էիր հարցեր տալիս, ոչինչ 
մենակ չէիր անում, ես էլ անընդհատ 
ասում էի, որ ինքդ որոշում 
կայացնես, իմանաս` քեզ համար 
ինչը լավ կլինի, ինչը` չէ, սխալվես, 
սովորես: Ու հիմա դու արդեն շատ 
ինքնուրույն աղջիկ ես,- մեղմ ժպտաց 
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մայրիկս,- ես իմ ուզածին հասա: 
Ցրվածությունը… Քո ցրվածությունը,- 
շարունակեց նա,- դու անջատված 
ես, կարող ես մի բանի նայել ու 
չտեսնել, ու մինչև հիմա էլ այդպես է: 
Իսկ հիմա ինձ ոչ թե ջղայնացնում, 
այլ անհանգստացնում է քո 
ինքնամփոփությունը… Ուզում եմ 
ավելի ջերմ լինես մարդկանց հետ, 
ավելի շփվող…

Մայրիկս լռեց: Ես էլ լռեցի: Սա 
այն թեման էր, որից հետո երևի 
կվիճեինք, դրա համար երկուսս էլ 
լռեցինք:

-Մ~ամ, բա, եթե ժամանակը հետ 
գնար, ու նորից ինձ մեծացնեիր, 
ի՞նչը ուրիշ ձևով կանեիր:

-Սպորտի կտանեի… Որ 
ոչ մի առողջական խնդիր 
չունենայիր…Բացի գեղագիտական 
դաստիարակությունը, ուսումը, 
ամենակարևոր բանը մարդու 
համար առողջությունն ա… Ու քեզ 
անգլերենի կտանեի, չէի թողնի 
ֆրանսերենն ընտրես:

-Ո՞նց թե,- սիրտս կանգ առավ:
-Հիմա ֆրանսերենի պատճառով 

չէիր չարչարվի հեռու դպրոց 
հասնելով…

-Մամ, ես չեմ բողոքում: Արժի, 
իմ ֆրանսերենն արժի, համ էլ իմ 
դպրոցը շա~տ լավն ա:

-Շեղվեցինք քո հարցազրույցի 
թեմայից,- հիշեցրեց ինձ մայրս:

-Ոչինչ, մեկ ա, էլ հարց չունեմ,- 
պատասխանեցի ես, ուրախ ժպիտով 
գրկեցի մայրիկիս և գնացի իմ 
սենյակ` հարցազրույցը գրի առնելու:

Մարիամ Նալբանդյան, 15տ.

Հե՞շտ է արդյոք  
մայրիկ լինելը

-Մայրիկ, ինչպիսի՞ 
մանկություն ես ունեցել: 

- Իմ մանկության 
տարիներին երեխաները 
շատ շփվող էին և 
անմիջական: Մենք 
համակարգչին 
փոխարինող շատ 
խաղեր ունեինք՝ 
գնդակով խաղեր, 
պարան: Դպրոցում 
շատ ծանրաբեռնված 
էինք, սովորում էինք 
նաև երաժշտական 

դպրոցում: Եթե անկեղծ լինեմ, 
եղել են օրեր, որ ինձ երջանիկ չեմ 
զգացել: Ես համեմատում էի ինձ բակի 
երեխաների հետ. նրանք խաղում 
էին առավոտից երեկո, սովորում 
էին միջին գնահատականներով, 
չէին հաճախում ոչ մի խմբակի: Ես` 
տեսնելով նրանց, հաճախ դժգոհում 
էի ծնողներիցս ծանրաբեռնվածության 
համար: Տարիներ հետո շատ 
շնորհակալ էի նրանց հենց այդ 
տարիների համար: Ես համոզված եմ, 
որ միայն այդ ճանապարհով կարելի է 
դառնալ կիրթ ու կայացած մարդ:

-Իսկ ինչպիսի՞ն էր ընտանիքդ:
-Ընտանիքում վեց հոգի էինք` ես, 

մայրս, հայրս, տատիկս, քույրս և 
եղբայրս:

-Փոքր ժամանակ կռվո՞ւմ էիր:
-Շատ: Եղբայրս մեր տան փոքրն էր, 

և ամեն կռվի մեջ մեղքը նրա վրա էինք 
գցում: Երեխաների մեջ կռիվներն էլ 
են մերձեցնում նրանց ու ավելի լավ են 
հետո սկսում իրար հասկանալ: Մենք 
այնպես էինք կռվում, որ մայրս ասում 
էր, երբ մեծանանք, իրար հետ չենք 
շփվիի:

-Մայրիկ, ի՞նչ էիր 
ուզում դառնալ:

-Ես փոքր ժամանակ 
շատ էի սիրում իմ 
ջութակի ուսուցչուհուն: 
Նա շատ վառ, կյանքով 
լի, հոգատար կին 
էր: Նույնիսկ հիշում 
եմ, շարադրություն 
էի գրել նրա մասին: 
Անպայման ուզում էի 
ջութակի դասատու 
դառնալ նրա նման: 
Իհարկե, ջութակահար 
դարձա նրա շնորհիվ, 
բայց ոչ դասատու: 

Այժմ նվագում եմ Հայաստանի 
Պետական Կամերային նվագախմբում:

-Ինչպե՞ս ես սովորել դպրոցում:
-Գերազանց եմ սովորել, 

երաժշտականում` նույնպես: Բայց դա 
չի նշանակում, որ դժվարություններ 
չեմ ունեցել՝ դժվարանում էի 
պատմողական առարկաներից, շատ 
ավելի ուժեղ էի տեխնիկականներից: 
Դպրոցն ավարտել եմ 
գերազանցության ատեստատով, 
Ռոմանոս Մելիքյանի անվան 
ուսումնարանը` կարմիր դիպլոմով, 
կոնսերվատորիան նույնպես կարմիր 
դիպլոմով:

-Մամ, իսկ ինչպե՞ս ես ծանոթացել 
հայրիկիս հետ:

-Հայրիկիդ հետ ծանոթ ենք ամբողջ 
կյանքում: Միասին սովորել ենք 
Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական 
դպրոցում, նույն ջութակի դասատուի 
մոտ: Դպրոցից հետո ես շարունակեցի 
ուսումս ուսումնարանում, իսկ 
նա` համալսարանում: Տարիներ 
հետո նորից հանդիպեցինք 
կոնսերվատորիայում, նա ի 
վերջո ընտրեց երաժշտությունը՝ 
դիրիժորությունը: Այդ ժամանակից 
արդեն միշտ միասին ենք եղել:

-Իսկ ի՞նչ դժվարություններ կան 
երեխա պահել-մեծացնելու մեջ:

-Երեխային պահել մեծացնելը միայն 
սնունդով ու հագուստով ապահովելը 
չէ: Երեխային հարկավոր է առողջ 
մեծացնել, ճիշտ դաստիարակել և լավ 
կրթություն ապահովել:

Արման Արզումանյան, 13տ.

Լուսանկարները`  
Դիանա Շահբազյանի, 16տ, 

Նորայր Բարոյանի, 17տ.



12 2014 | 1 ԽԱԲԱՐԲԶԻԿ

 ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ | ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

Հայրիկիս անցած ուղին

-Պապ, քանի՞ տարեկան էիր, երբ  
մասնակցեցիր պատերազմին:

-Քսան-քսանմեկ տարեկան էի, երբ 
պատերազմն սկսվեց:

-Ինչպե՞ս արձագանքեցին տատիկն 
ու պապիկը:

-Նրանք իհարկե, վախենում էին, 
խնդրում էին, որ շատ զգույշ լինենք, 
քանի որ եղբայրս էլ էր մեզ հետ:

-Քանի՞ մարդ կար գյուղից:
-Հստակ թիվ չեմ կարող նշել, 

ոտքի էր կանգնել ամբողջ գյուղը, 
բայց հիմնական մասը կազմում էր 
սևքարեցի Սաքոյի անվան ջոկատը:

-Այդպե՞ս էր կոչվում ձեր ջոկատը:
-Այո, ջոկատն անվանեցին հայտնի 

ֆիդայու անունով:
-Ո՞ր սահմաններում եք կռվել:
-Կիրանցի, Այգեհովիտի, Սևքարի և 

մի շարք այլ սահմաններում:
-Իսկ ի՞նչ էիր անում:
-Կանգնում էի խրամատում, 

մեքենայով զենք էի տեղափոխում 
տեղից-տեղ:

-Այսօր հիշո՞ւմ են ձեր սխրանքների 
մասին:

-Այո, պարգևատրվել եմ 
«Մայրական երախտագիտություն 
Արցախի քաջորդիներին» մեդալով, 
«Հայաստանի երկրապահ» 
հուշամեդալով, «Քսանամյակի 
հոբելյանական մեդալով», 
շնորհակալագրերով և այլ 
պարգևներով:

-Գյուղի երիտասարդ սերունդը 
տեղյա՞կ է, որ գոյություն ունի ձեր 
ջոկատը, ձեր մղած կռիվների մասին:

-Գիտի, քանի որ գրքեր են 
տպագրվում մասնակիցների, 
իրենց  ընտանիքների մասին: Ամեն 
ընտանիքում մասնակից է եղել, 
պատմում են, հիշում:

 
Սուսաննա Մարդումյան, 16տ., 

գ. Սևքար

Քաղցր հուշեր
 

Երբ պապիկս ջահել էր ու հարուստ, 
հաճախ էր գնում Իջևան՝ առևտրի: 
Մեզ էլ՝ իր չորս թոռներին՝ ինձ, 
Սարգսին, Դավթին ու Մարիամին 
հետն էր տանում: Ավելի ճիշտ, չէր 
տանում, այլ մենք էինք մեքենայում 

թաքնվում, ու հենց տնից հեռանում 
էինք, դուրս էինք գալիս: 
- Վայ ես ձեր...,- այս էր լինում նրա 
արձագանքը, երբ տեսնում էր մեզ: 
Բայց շուտով պապիկը սկսեց ստուգել՝ 
մեքենայի մե՞ջ ենք, թե՞ չէ: Մեզ 
էլ մնում էր նրան համոզելը: Երբ 
ճանապարհին խելոք չէինք մնում, 
պատժվում էինք. հաջորդ օրը որքան 
համոզում էինք, չէր տանում: 
Մեր Իջևան գնալու գլխավոր 
պատճառն այն էր, որ պապիկը 
էնտեղ մեզ համար համով բաներ էր 
առնում. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, 
ըմպելիք: 
Մի օր էլ առաջին մեթոդով, այսինքն, 
թաքնվելով, ճամփա ընկանք: Բայց 
ճանապարհի կեսից հասկացանք, 
որ չենք գնում այնտեղ, որտեղ ամեն 
անգամ տանում էր մեզ: Պարզվեց, 
գնում ենք գազալցակայան: 
Հետդարձին մեքենան կանգ առավ: 
-Հը՞, պապ: 
-Երեխ՛եք, պետք ա հրենք: 
Պապիկը միայնակ չէր կարող հրել, 
ու մենք անցանք գործի, իսկ պապը 
նստեց մեքենայի ղեկին: Մինչև գյուղի 
տակը՝ մոտ մեկ կիլոմետր հրեցինք, և 
պապը մի պահ կանգ առավ ու ասաց. 
-Թու՛, «տումբլերը» մոռացել եմ 
բացեմ:  
Այդ օրվանից արդեն հարցնում էինք, 
թե ուր է գնում: Չնայած մենք հիմա 
այդ պատմությունը հիշելիս մի լավ 
ծիծաղում ենք, բայց այդ պահին 
այդքան էլ ծիծաղելի չէր:

Աստղիկ Ղազարյան, 15տ.,
գ. Գետահովիտ

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Անի Խուդավերդյանի, 15տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Արշակ Խուդավերդյանի, 16տ.
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Իմ ընտանիքը

Ընտանիքը մեծ հասկացություն 
է: Տարիքի հետ այդ հասկացության 
իմաստը էլ ավելի է մեծանում: 
Իմ ընտանիքն էլ է նման բոլորի 
ընտանիքներին, եւ միևնույն 
ժամանակ, տարբերվում է բոլորինից: 
Իմ ընտանիքը միշտ լի է, ու այդտեղ 
հնարավոր չէ մրսել: Լի ՝բառիս բուն 
և փոխաբերական իմաստներով: 
Երբ փոքր էի, ինձ թվում էր, թե դա 
սովորական ընտանիքի մոդել է, բայց 
իմ մանկական պատկերացումները 
լիովին փոխվեցին, երբ սկսեցի 
այցելել իմ այն ընկերուհիների տները, 
որոնց ընտանիքի անդամների թիվը 
չէր անցնում երեքից: Զարմանալի 
է, նույն մեծության տները ինձ թվում 
էին ավելի մեծ ու ճնշող, որտեղ միշտ 
մրսում ես, չնայած լավ ջեռուցմանը: 
Ընտանիքի իմ պատկերացումներից 
միայն մի-երկու դեպք եմ հիշում իմ 
մանկությունից (դե, մանկությունը 
այն ժամանակահատվածն է, 
երբ ամեն ինչ դրոշմվում է քո 
ենթագիտակցության և վարքի 
վրա): Առաջինը, երբ երկրորդ 
դասարանում իմ ուսուցչուհին 
մեզ հանձնարարեց նկարել մեր 
ընտանիքները: Իսկ իմ նկարած 
նկարը ոչ միայն ուղղակի նկար էր, 
այլ, կոպիտ ասած, դասակարգում, 
ըստ տարիքի ու վայելած հարգանքի: 
Բազմոցին նստած էին տատիկն ու 
պապիկը, բազկաթոռներին՝ մայրիկն 
ու հայրիկը, իսկ մենք՝ ես, քույրս ու 
եղբայրս` աթոռներին ու գետնին: 
Դա է իմ երազած ընտանիքի իդեալը: 
Հարգանք, սեր, մեկը մյուսին զիջելու 
ունակություն... Ահա այն ամենը, 
ինչ անհրաժեշտ է ընտանիքներին, 
հայկական ընտանիքներին: Իսկ 
մյուսը երևի ավելի լավ է տպավորվել 
իմ մեջ:

Մի վիրավոր ճնճղուկ ձեռքս 
փողոցից եկա տուն: Մայրս 
զայրացավ՝արգելելով տանը պահել 
թռչունին, իսկ ես լացակումած ու 
ի հակադրություն մորս, վերցրի 
թռչունին և փակվեցի սենյակումս: 
Ընտանիքիս մնացած անդամները 
հավաքվել էին կողպված դռան մյուս 
կողմում և խնդրում էին, ինչու չէ, նաև 
պարտադրում, որ դուռը բացեմ և 
ազատեմ թռչունին: Բայց ասեմ, որ 
փոքր ժամանակ էլ էի համառ ու չէի 
բացի, եթե չլսեի տատիկիս ասածը:

-Տոտոն (այդպես էին ինձ դիմում), 
տե՛ս, հիմա դու նեղսրտած ես, և 

մենք բոլորս անհանգստանում ենք 
քեզ համար, իսկ այդ ճնճղուկի 
ընտանի՞քը, չէ՞ որ նրանցն 
էլ է ընտանիք, նրանք էլ են 
անհանգստանում, երևի իրենց 
վիրավոր երեխայի համար կեր պիտի 
հայթայթեն, իսկ դու նրան վերցրել ու 
բերել ես տուն: 
Ես լցված աչքերով նայեցի ճնճղուկին, 
հետո կողպեքին, բացեցի դուռը, 
դուրս հանեցի միայն ձեռքս, ճնճղուկը 
ափիս մեջ դրած, տվեցի տատիկին, 
հետո շարունակեցի լաց լինել: Բայց 
ոչինչ, փոքրիկ ընկերս ինձնից չէր 
նեղանա, ես կարող էի լաց լինել նաև 
ցածր գնահատական ստանալու 
պատճառով: Բայց այդ պատմությունը 
վառ օրինակ էր ընտանիքի 
միասնականության: 
Այո՛, սա իմ ընտանիքն է, և միևնույն 
ժամանակ, երջանիկ ընտանիքի 
իդեալը:

Հայրս

Հայրս երևի այն միակ մարդն է, ով 
ինձ հասկանում է կես բառից կամ 
առանց խոսքի նույնիսկ: Եվ ես էլ 
նրան եմ հեշտությամբ հասկանում: 
Ասեմ, որ հայրս հիսուն տարեկան է, 
երևի իմ հասակակիցներից ոմանց 
պապիկների տարիքին, բայց դա ինձ 
դուր է գալիս: Ինչքան ծնողները մեծ 
են լինում, այնքան նրանց երեխաները 
խելացի են լինում: Քույրս այս լսելով 
կասեր` եսասեր: Եսասերներն այն 
մարդիկ են, ովքեր մտածում են միայն 
իրենց մասին: Հայրս այդպիսին չէ: Ես 
պարզել եմ դա մեր զրույցներից: 

-Պապ, ինչո՞ւ ես ուշ ամուսնացել:
-Երիտասարդության լավագույն 

տարիներս ստիպված անցկացրել 
եմ պատերազմական գոտիներում: 
Սկզբից տեղահանություն (Հայրս 
Նախիջևանի վերջին հայկական 
գյուղից` Զնաբերդից, դուրս եկած 
վերջին հայն է), ստիպված դուրս 
եկած, որովհետև դիվանագիտական 
պատերազմն արդեն տանուլ էր 
տրված, հետո էլ` Ղարաբաղյան 
պատերազմը...

-Իսկ դու ամուսնանայիր 
պատերազմից առաջ:

-Իսկ եթե ճակատագիրը դաժան 
գտնվեր իմ հանդեպ, և իմ ապագա 
երեխաները մնային առանց հա՞յր...

Լռեցի, նա միանգամայն ճիշտ էր: 
Նա իմ նման եսասեր չէ: Մտածել 
է անգամ իր ապագա կնոջ և դեռ 
չծնված երեխաների մասին:

Եթե ես լավ նկարել իմանայի, ապա 
հորս հիսունամյակին կնկարեի նրա 
դիմանկարը. բազնաթիվ կնճիռներ, 
բայց ամեն րոպե ուրախ ժպտալ 
կարողացող: Երևի յուրաքանչյուր 
կնճիռ իր պատմությունն ունի. մեկը 
երևի առաջացել է բնօրրանը վերջին 
անգամ տեսնելու վշտից, մեկը` 
մարտի դաշտում հաղթական քոչարի 
պարելու ուրախությունից, մեկը` 
ամուսնանալիս «Տեր եմ» ասելիս, 
մյուսը` առաջնեկի ծննդյան մասին 
իմանալիս: Չէ, իմ ծնվելիս երևի 
այնքան էլ չի ուրախացել. տղայի էր 
սպասում:

Լուսինե Կարապետյան, 16տ.
Վայոց Ձորի մարզ, ք. Վայք

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Լիլիթ Կարապետյանի
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Մանկության առաջին 
ուղեկիցը

 Տատիկս` Սուսաննա Մելքումյանը, 
Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ 
քաղաքից է: 58 տարեկան է, ունի երեք 
երեխա և ութ թոռ:

 -Ի՞նչ մասնագիտություն ունես, 
տատ:

 -Ես մանկավարժ եմ: Այժմ 
Ճամբարակ քաղաքի թիվ 3 մսուր- 
մանկապարտեզի տնօրենն եմ:

 -Քանի՞ տարի է, որ աշխատում ես:
 -Արդեն 40 տարի: 11 տարի եղել եմ 

դաստիարակ, իսկ 1984 թվից` արդեն 
29 տարի, տնօրեն եմ:

 -Ինչո՞ւ ընտրեցիր հենց 
մանկավարժի մասնագիտությունը:

 -Մանկուց սիրում էի այդ 
մասնագիտությունը և որոշեցի 
դառնալ մանկավարժ:

 -Հե՞շտ է արդյոք տնօրեն լինելը:
 -Տնօրեն լինելը շատ 

դժվար և միաժամանակ շատ 
պատասխանատու աշխատանք է:

 -Քանի՞ խումբ և քանի՞ սան ունի 
մանկապարտեզը:

 -4 խումբ և 120 սան:
 -Դժվար չէ՞ շփվել երեխաների, 

ծնողների և աշխատողների հետ:
 -Հաճույքով եմ շփվում թե’ 

երեխաների, թե’ ծնողների և թե’ 
աշխատողներիս հետ, քանի որ 
սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, և 
տարիների փորձը օգնում է ինձ:

 -Կարողանո՞ւմ ես համատեղել 
աշխատանքը և ընտանիքը:

 -Բնականաբար, այո: Աշխատանքի 

վայրում կատարում եմ մտավոր, 
կազմակերպչական աշխատանք, 
իսկ ընտանիքում դրան լրացնում 
է ֆիզիկական աշխատանքը:  
-Ինչպե՞ս են երեխաները իրենց օրը 
անցկացնում մանկապարտեզում: 
-Կազմակերպվում են խաղեր, 
կատարվում են երաժշտական 
պարապմունքներ:

-Ի՞նչ միջոցառումներ եք 
կազմակերպում:

 -Բոլոր տոների և կարևոր 
օրերի առթիվ կազմակերպվում են 
հանդեսներ: Նախ, «Գիտելիքի օր», 
ապա «Ոսկե աշուն», Սուրբ Ծննդյան 
և Ամանորի հանդես, Մայրության 
և գեղեցկության տոն և այսպես 
շարունակ, մինչև «Ավարտական 
հանդես»:

 -Արդյոք գո՞հ են ծնողները:
 -Իմ կարծիքով, այո:
 -Դուք գո՞հ եք աշխատավարձից:
 -Գոհ չենք, բայց 

հնարավորությունն այսքանն է: 
Երեխաների վրա դա չպետք է 
անդրադառնա:

 -Իսկ ե՞րբ ամեն բան լավ կլինի:
 -Ես լավատես եմ, հավատում 

եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու: Մի 
օր էլ արևը դեպի մեզ կթեքվի: 
Մանկապարտեզը կհամալրվի նոր 
և ժամանակակից խաղալիքներով, 
տեխնոլոգիաներով, գույքով, և կլինի 
աշխատավարձի բարձրացում:

Սիրուշ Մկրտչյան, 15տ.

Ձկների ու մարդկանց 
մասին

-Մամ, կարո՞ղ եմ քեզնից 
հարցազրույց վերցնել:

-Այո, իհարկե:
-Ինձ կպատմե՞ս, թե ինչպես ես 

ծանոթացել հայրիկիս հետ:
-Ես ապրում էի Շամշադինի շրջանի 

Բերդ ավանում, սակայն, սովորելու 
համար գնացել էի Երևան: Հինգ 
տարի սովորելուց հետո ավարտեցի 
Երևանի պետական համալսարանի 
իրավաբանական ֆակուլտետը, և ինձ 
Կրասնոսելսկի շրջանում նշանակեցին 
պետական նոտար:

-Դժվա՞ր էր քեզ համար օտար 
միջավայրում ապրելը:

-Դժվար չէր, բայց ես 
անհանգստանում էի: Անհանգստանում 
էի, որովհետև Կրասնոսելսկի շրջանում 
ոչ մի ծանոթ չունեի: Մենակ էի ամբողջ 
օրը: Միայն հաճախորդներն էին 
գալիս-գնում:

-Իսկ շա՞տ երիտասարդներ էին 
գալիս քեզ սիրո խոստովանություն 
անելու:

-Ոչ, աղջիկս: Ես շատ խիստ էի նման 
հարցերում:

-Ինձ թվում է` այս պատմության 
ավարտը շատ հետաքրքիր է լինելու:

-Ուսանողական տարիներին 
ես մի ակվարիում ունեի, շատ էի 
սիրում ձկներ պահել: Երբ գնացի 
Կրասնոսելսկ, այդ ակվարիումն 
էլ էի ինձ հետ տարել: Իմ 
աշխատասենյակում էլ պահում էի:

-Շարունակիր, շատ հետաքրքիր է:
-Օրերից մի օր մի երիտասարդ 

մտավ գրասենյակ ու ներկայացավ. 
Սարգսյան Մինաս: Նրան շատ 
հետաքրքրեցին իմ ակվարիումի 
ձկները: Այդպես ձկները դարձան մեր 
հանդիպումների պատճառը: Հայրդ 
այնքան գնաց-եկավ, մինչև ձկներս 
սատկեցին:

-Ձկների սաատկելուց հետո, հայրս 
ուրիշ ձկներ չբերե՞ց:

-Ոչ, չբերեց: Նա հասավ իր ուզածին, 
և վերջ:

-Ուզում ես ասել, որ ձեր հանդիպման 
պատճառը ձկնե՞րն էին:

-Այո, սիրելիս, հենց ձկներն էին: 
Այդպես մենք սկսեցինք հանդիպել և 
ամուսնացանք:

-Իսկ կարո՞ղ ես հիշել, թե դա տարվա 
որ եղանակն էր, որ ամիսն էր:

-Ամռանն էր, ամռանը, ավելի 
կոնկրետ, հուլիս ամիսն էր:

Մանե Մ. Սարգսյան, 14տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Լաուրա Գրիգորյանի, 14տ.
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Քահանայությունը 
կոչում է

Հարցազրույց Ճամբարակի 
տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ 
Տեր պսակ քահանա Մկրտչյանի 
հետ

-Ինչո՞ւ դարձաք քահանա:
-Ընդհանրապես քահանա 

չեն դառնում, քահանայությունը 
կոչում է: Մարդն իր մեջ զգում է 
Աստծո կանչը, գիտակցում այդ 
ծառայության կարևորությունն ու զգում 
պատրաստակամություն: Հետևաբար, 
չեն դառնում, այլ կանչվում են 
քահանայության:

-Ե՞րբ որոշվեց, որ պետք է գաք 
Ճամբարակ և աշխատեք տեղի 
եկեղեցում:

-Նախ, որևէ հոգևորական չի 
որոշում, թե որտեղ պետք է ծառայի, 
որովհետև դա որոշվում է Ամենայն 
Հայոց Հայրապետի կողմից: 
Հոգևորականը զինվորի նման է, 
որտեղ ուղարկում են, այնտեղ էլ 
անցնում է ծառայության:

-Դուք ամուսնացած եք, ունեք երեք 
երեխա: Ինչպե՞ս ձեր կինը ընդունեց 
ձեր քահանա դառնալու որոշումը:

-Նախքան քահանա դառնալը իմ 
կինը գիտեր ամեն ինչ, հետևաբար, 
պատրաստ էր ընդունել նաև իմ՝ 
քահանա դառնալու որոշումը և 
ինձ հետ մեկնելու այնտեղ, ուր 
ծառայության կկոչվեմ:

-Ինչպե՞ս հարմարվեցիք 
Ճամբարակի պայմաններին, 
կենցաղին, մարդկանց:

-Բոլորն էլ հարմարվում են: Եթե մի 
տեղ քո ծառայությունն է, դու կոչված 
ես մարդկանց օգնելու, մոտեցնելու 
դեպի Աստված, հետևաբար, ամեն 
դժվարություն հաղթահարում ես 
Աստծո օգնությամբ:

-Ի՞նչն էր ամենադժվարը, և ինչպե՞ս 
հաղթահարեցիք:

-Ամենադժվարը էր և կա մարդկային 
անտարբերությունը: Կարծում եմ, 
կամաց-կամաց դա էլ քիչ թե շատ 
հաղթահարվում է: Մարդկանց 
անտարբերությունը ոչ միայն եկեղեցու 
և Աստծո, քրիստոնեության հանդեպ, 
այլև՝ միմյանց:

-Ինչքա՞ն ժամանակով եք եկել 
Ճամբարակ ծառայելու:

-Ժամանակ չկա: Ծառայում ենք 
այնքան, որքան պետք է, որքան 
որ Ամենայն Հայոց Հայրապետն է 
տնօրինում:

-Ինչո՞ւ է եկեղեցին փակվում 
երեկոյան:

-Եկեղեցին փակում ենք, որովհետև 
առանց սպասավորների կարող 
են մտնել, անհարգալից վարվել, 
բացի այդ, այնտեղ կա գույք, որը 
արժեքավոր է, և պետք է ապահով 
լինի:

-Երիտասարդները այցելո՞ւմ են 
եկեղեցի:

-Ոչ ակտիվ, բայց որոշակի 
առաջընթաց կա: Մանավանդ 
հիմա, երբ Ճամբարակում հոգևոր 
հովիվն իրենց կողքին է ապրում: 
Ընդհանրապես  բոլորին էլ 
հետաքրքրում է, թե ինչպես է ապրում 
հոգևորականը, ինչո՞ւ է ընտրել 
այդ ճանապարհը, ինչո՞ւ են նրա 
զգեստները տարբերվում, նաև` 
քրիստոնեության և մեր եկեղեցու հետ 
կապված հարցերն են հետաքրքիր:

-Ինչպիսի՞ արարողություններ են 
կատարվում մեր եկեղեցում:

-Ինչպես բոլոր եկեղեցիներում, 
Հայ Առաքելական եկեղեցում 
Ս.Պատարագներ են 
մատուցվում, ժամերգություններ, 
ծիսակատարություններ, 
պսակադրություններ, մկրտություններ 
ենք կատարում:

-Ո՞վ էր այն բարերարը, ում 
միջոցներով կառուցվեց եկեղեցին:

-Եկեղեցին կառուցվել է 2006-2007 
թվականներին Մելիք Գասպարյանի 
միջոցներով, ով մի քանի տարի առաջ 
մահացավ: Բայց նախաձեռնությունը 
տեղի մի քանի երիտասարդներինն 
էր, իսկ պատգամավոր Մելիք 
Գասպարյանն ուղղակի ֆինանսապես 
կարողացավ աջակցել:

-Ի՞նչ կապ կա Ձեր և համայնքի 
միջև:

-Առանց այդ կապի հնարավոր չէ: 
Ես նաև բանակային հոգևորական 
եմ, պարտավոր եմ զորամասում 
հոգևոր ծառայություն իրականացնել: 
Իսկ ինչ վերաբերում է տնային 
այցելություններին, իհարկե, 
համայնքում բոլորի տներն էլ 
աշխատում եմ այցելել, ներկա լինել 
նրանց բոլոր արարողություններին, 
տնօրհնեքներ կատարել, հոգևոր 
զրույցներ վարել:

-Ի՞նչ կցանկանայիք մեր ժողովրդին:
-Կցանկանայի ապրեն այնպես, 

ինչպես իրենց  պապերը շատ-շատ 
տարիներ առաջ: Այսինքն՝ ապրեն 
հավատով, Աստծով, լինեն բարի, 
կարողանան օգնել միմյանց և իրենց 
միջից վերացնեն անտարբերությունը, 
որ ամենամեծ չարիքն է: 

Մերի Սարգսյան, 16տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Մարիաննա Գրիգորյանի, 15տ.
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Ժամանակի հերոսը
 
Գրողին պիտի իր գրքերում փնտրես…

Լևոն Խեչոյան

Ամիսներ առաջ էր, որ ծանոթացա 
Լևոն Խեչոյանի հետ: Որոշել էի 
ֆիլմ նկարել նրա մասին: Երբ այդ 
մասին ասացի ծանոթներիս, մի քիչ 
թերահավատությամբ նայեցին դրան: 
Ասացին, որ իզուր չգնամ նրանց տուն 
ու հարցնեմ նրան. նախ, որովհետև 
դեռ փոքր եմ, փորձ չունեմ, և հետո` 
ինձնից առաջ քանի՜- քանի՜ լուրջ 
ռեժիսորների է մերժել…

Բայց ես չլսեցի  ոչ ոքի ու որոշեցի 
անձամբ գնալ նրանց տուն ու 
իրենից ստանալ կամ մերժում, կամ 
համաձայնություն:

Իմանալով միայն, որ ապրում 
է Հրազդանի Միկրոշրջան 
թաղամասում գտնվող հիվանդանոցի 
մոտակայքի ինչ-որ շենքում, որի 
վրա գրված է «Հարություն», ես, 
ամիսներ առաջ ճամփա ընկա մեծ 
գրողի տուն: Շփոթված էի, չգիտեի 
ինչ էի ասելու նրան, որտեղից էի 
սկսելու. «Բարև ձեզ: Ես Շուշանիկն 
եմ: Տասնվեց տարեկան եմ: Ձեզ հետ 
միասին ապրում եմ Հրազդանում և 
ուզում եմ ֆիլմ նկարել Ձեր մասին, 
չնայած ոչ ոք չի հավատում, որ 
կստանամ Ձեր համաձայնությունը, 
բայց ես եկել եմ անձամբ դա Ձեզնից 
լսելու…»: Այդ ժամանակ իմ մտքերը 
ինձ ծիծաղի աստիճան սարսափելի 
էին թվում: Ես որոշեցի ոչինչ չմտածել 
այդ պահին, բացի իրենց տունը 
գտնելուց: Հուզմունքս ավելի էր 
ավելանում, երբ ճանապարհին ում 
հարցնում էի, թե չգիտեն արդյոք 
որտեղ է ապրում Լևոն Խեչոյանը: 
Բոլորը տարակուսած նայում էին ինձ, 
կարծես, թե ինձ բարկացնելու համար, 
և դա նրանց հաջողվում էր: Փոքր 
ժամանակ ես մտածում էի, որ հայտնի 
մարդիկ (գրողները, դերասանները, 
երգիչները…) մի տեսակ անիրական, 
բայց ոչ շոշափելի էակներ են: Ինձ 
թվում էր նրանք ո՛չ հաց են ուտում, 
ո՛չ ջուր խմում, ո՛չ էլ սովորական 
մարդու կյանքով ապրում: Նրանց 
հանդեպ ունեցած խոր ակնածանքս 
ստիպում էր ինձ առասպելականացնել 
մտավորական ասված կերպարը: 
Ես, այդ պահին, երբ մարդիկ շշմած 
նայում էին ինձ Խեչոյանի անունը 
լսելիս, մխիթարում էի այն մտքով, որ 
գուցե նրանք չեն կարող երևակայել 
անգամ, թե Խեչոյանի նման մեծ 

գրողը կարող է ապրել իրենց հետ 
կողք-կողքի:

Վերջապես գտա շենքը: Թակեցի 
առաջին հարկի բնակարաններից 
մեկի դուռը.

-Կներեք, Լևոն Խեչոյանն այստե՞ղ է 
ապրում,- հարցրեցի ես:

-Վերև, - ասաց դուռը բացած կինը` 
մատը վերև ուղղելով:

-Լավ, շնորհակալություն,- ասացի ես 
ու բարձրացա վերև:

Հաջորդ դուռը:
-Կներեք, Լևոն Խեչոյանն այստե՞ղ է 

ապրում,-հարցրի ես երկրորդ անգամ:
 -Մի հարկ վերև բարձրացեք,-եղավ 

պատասխանը:
-Կներեք, Լևոն Խեչոյանն այստե՞ղ 

է ապրում: Ինձ ասացին…,- խոսքը 
բերանումս կիսատ մնաց:

-Այո, այո, համեցեք ներս,- ասաց 
մեղմ դիմագծերով  ու շարժուձևով 
մի կին: Այնպիսի տպավորություն էր, 
կարծես, թե ինձ վաղուց սպասում 
էին այնտեղ: Հետո ինձ ուղեկցեց 
Լևոն Խեչոյանի աշխատասենյակ: 
Շատ յուրահատուկ վայր էր դա: 
Սենյակն ամբողջությամբ լցված էր 
արվեստի գործերով: Պատերը գրքերի 
ու կտավների առատությունից չէին 
երևում: Կային նաև կիրառական 
արվեստին առնչվող  բավականին 
հին իրեր: Մի խոսքով, դա ավելի 
շատ նման էր թանգարանի, քան 
աշխատասենյակի:

Գրքերի ծանրությունից կռացած 
գրասեղանի առաջ նստած էր ինքը՝ 
Լևոն Խեչոյանը: Բարևեցի, հետո 
ներկայացա, թե ով եմ: Ասացի` ուզում 

եմ ֆիլմ նկարել իր մասին: Պատմեցի 
ամեն ինչ՝ սկսած մարդկանց 
թերահավատությունից բռնածս գործի 
հանդեպ: Ժպտաց, հետո ասաց, թե 
ճիշտ եմ արել, որ չեմ լսել ոչ ոքի ու 
եկել եմ, ավելացնելով, որ, եթե մարդը 
ուզում է ստեղծագործել, չպիտի 
մերժես նրան: Հետո երկար, զննող 
հայացքով նայեց ինձ ու հարցրեց.

-Գիտե՞ս, թե ինչքան դժվար է 
արվեստի ուղով քայլելը:

-Գիտեմ,- ժպտալով պատասխանեցի 
ես,- բայց ուզում եմ զգալ այդ հաճելի 
դժվարությունը:

Նա նորից ժպտաց: Կարծես 
թե նրան իմ պատասխանը դուր 
եկավ: Հետո հարցրեց, թե ինչու եմ 
ուզում հենց իր մասին ֆիլմ նկարել: 
Ես էլ անկեղծ պատասխանեցի, 
որ այդ ֆիլմով  նախ իմ, հետո էլ 
իմ ընկերների համար  ուզում եմ 
բացահայտել Լևոն Խեչոյան մարդուն 
ու գրողին: Չձևացրի, փորձեցի լինել 
պարզ, առանց այլևայլությունների: 
Անկեղծ մարդկանց դուր է գալիս 
պարզությունը: Չասացի, որ ինչ-
որ լուրջ վավերագրող ռեժիսոր եմ: 
Չթաքցրի նաև, որ դա իմ առաջին 
լուրջ գործն է լինելու, բայց դա 
չխանգարեց նրան, որ համաձայնվի: 
Միայն ասաց, որ առողջական 
խնդիրներ ունի ու երկու օրից գնում 
է Գերմանիա բուժման անորոշ 
ժամանակով, և ֆիլմը նկարահանել 
հանրավոր կլինի միայն իր 
վերադարձից հետո: Փոխանակվեցինք 
հեռախոսահամարներով: Խեչոյանը 
խոստացավ, որ վերադառնալուց 
հետո անպայման կզանգի: Ես էլ 

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Վալեր Հարությունյանի, 14տ.
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կատակեցի, թե, եթե ինքը չզագի, ես 
անհամեստություն կանեմ ու առաջինը 
կզագեմ: (Էլ ինչ իմանայի, որ հավերժ 
լռելու էր նրա հեռախոսը, և իմն էլ 
երբեք հնարավորություն չէր ունենալու 
զանգել նրան): Հետո խոսեցինք մի 
քիչ արվեստից, գրականությունից, 
դպրոցից…Եկավ հրաժեշտի պահը: 
Նա ինձ իր գրքերից նվիրեց: Հետո 
ճանապարհեց մինչև աստիճանները՝ 
չնայած ինքնազգացողությունն 
այնքան էլ լավ չէր: Հրաժեշտ տվեցինք 
միմյանց: Վերջում ժպիտով նայեց ինձ 
ու ասաց.

-Ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում:
-Շնորհակալ եմ,-ասացի ես՝ կարծես 

օդի մեջ զգալով կորստի հոտը: Երևի 
մի ժամ էի մնացել նրանց տանը, 
բայց ասես այդ աշխատասենյակում՝  
գրողի աշխարհում, ժամանակն 
ու տարածությունը այլ կերպ են 
ընթանում: Մի ժամում մի տարվա 
տպավորություններ էի ստացել: Հիմա 
եմ հասկանում, որ ես հայտնվել էի 
այն տարօրինակ «գործարաններից» 
մեկում, որտեղ արվեստագետը՝ 
գրողը, ստեղծում է հերոսներ  և  
նրանց պահ է տալիս գրքի էջերին: 
Երբ մենք գիրք ենք կարդում, այդ 
հերոսները, զգացմունքներն ու 
հույզերը դուրս են գալիս գրքի էջերից 
և լցնում մեր տները, այնտեղից 
անցնում են մեր էության մեջ, և 
առասպելն ու տեսիլքը դառնում են 
իրական: Ինչքա՜ն շատ են զգում  
արվեստագետները ու ինչքա՜ն նուրբ, 
և դրանից այնքան շատ է հասնում 
մեզ, ու դեռ էլի քիչ ենք զգում նրանց 
զգացածից: Հենց դրանում է կայանում 
արվեստագետի ու սովորական 
մարդու տարբերությունը:

Մեր հանդիպումից հետո ես ակտիվ 
կերպով սկսեցի կարդալ Խեչոյանի 
գործերը, գլխումս սցենարներ գրել-
ջնջել: Աչքերիս առջևով անցնում էին  
ֆիլմի կադրերը, բայց ես զանգ չէի 
ստանում գրողից: Իմ ոգևորությունը 
փոխանցվել էր բոլոր ծանոթներիս, 
ընկերներիս, հարազատներիս: 
Բոլորը փորձում էին տեղեկություններ 
բերել ինձ գրողի մասին. ճիշտ, 
թե սխալ, նրանց համար կարևոր 
չէր, միայն, թե գոհացնեին ինձ: Եվ 
այսպես, մի օր ինձ տեղեկություն 
հասավ, թե Խեչոյանը վերադարձել 
է Գերմանիայից: Ես նորից գնացի 
նրանց տուն, բայց պարզվեց 
սուտ լուրեր էին: Բավականին 
երկար  զրուցեցի կնոջ՝ տիկին 
Ամալյայի հետ: Մենք նստել էինք 
գրողի աշխատասենյակում, և ես 

ուշադրությամբ լսում էի տիկին 
Ամալյայի պատմությունները ամուսնու 
մասին:Հանկարծ աչքս ընկավ 
անկյունում դրված հսկայական 
թղթերի  կույտին: 

-Ի՞նչ է սա, տիկի՛ն Ամալյա,- 
հարցրեցի ես հետաքրքրությամբ:

-«Մհերի դուռը» վեպի սևագրերն 
են: Գրասեղանի վրա էլ մաքրագիրն 
է: Լևոնն ամեն ինչ պատրաստեց, 
գնաց: Ասաց` Գերմանիայից գամ, նոր 
կտպենք,- պատասխանեց նա խորին 
հավատով:

Ես էլ շարունակում էի անհամբեր 
սպասել նրա վերադարձին, ու մի օր…

Երբեմն մահը այնքան ծիծաղելի 
և փոքր երևույթ է դառնում,  երբ  
փորձում է սպանել կյանքը: Կյանքը 
հզոր երևույթ է, և ոչ մի մահ երբեք չի 
կարող հաղթել նրան… 

Մի քանի օր առաջ գրախանութում 
էի: Մի աղջիկ կար այնտեղ: Երևի 
կլիներ իմ տարիքին: Գրախանութից 
գնեց Լևոն Խեչոյանի գրքերից մեկը 
ու շտապով դուրս թռավ խանութից՝ 
կարծես չհամբերելով ծանոթանալ 
գրքի բովանդակությանը:

-Տարօրինակ աղջիկ է,- ասաց 
գրավաճառը,- այսօր արդեն երկրորդ 

անգամն է գնում նույն հեղինակի  
գիրքը:

Թվում է՝ թե մարդը չկա, և նա 
չպիտի ապրի, բայց արի ու տես, որ 
նա ապրում է և նույնիսկ արժեքներ է 
դաստիարակում: Այդ ժամանակ դու 
ևս մեկ անգամ հասկանում ես, որ, 
իրոք, մահը ծիծաղելի երևույթ է, երբ 
հիշողություններն ու մարդը, արվեստն 
ու գրականությունը դառնում են 
չխամրող արժեքներ:

Հ.Գ. Այսօր բավականին շատ է 
խոսվում Լևոն Խեչոյան գրողի ու 
մարդու մասին: Բոլորը փորձում 
են ինչ-որ բան հիշել, պատմել: Չեմ 
ուզում, որ նյութս դասվի դրանց 
շարքին, չնայած, որ բավականին 
զիջում է: Ուզում եմ, որ պատմությունս 
կարդացողները մի պահ կանգ 
առնեն մտածելու այն իսկական 
արժեքների մասին, որոնցով պիտի 
դաստիարակվեն: Գրքերի մեջ 
փնտրեք իրական արժեքները: Նրանք 
Ձեր կողքին են:  

Շուշան Հարությունյան, 16տ.  
Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան 

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Հռիփսիմե Եղիազարյանի, 18տ.
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Եղվարդ

 Մեր գյուղը Եղվարդն է: Եղվարդ 
անվանումը առաջացել է «յուղոտ 
վարդ» անվանումից: Գյուղը 
հիմնադրվել է 17-րդ դարում: Գյուղի 
հիմնադիրները իմ ապուպապերն են: 
Դավիթ Բեկի ժամանակներում գյուղի 
իշխանը Թորոս իշխանն է եղել: Գյուղի 
առաջին գրադարանը իմ հայրիկի 
պապիկը՝ Գարեգին Արզումանյանն է 
հիմնադրել: 

Ալվարդ Փարսադանյան, 13տ.

Ծավ

Ծավ գյուղի մոտ է  գտնվում սոսիների 
պուրակը: Այն հայտնի է իր սոսիներով, 
որը ժամանակին պաշտամունքային 
ծառ է եղել: Աշխարհում ուրիշ ոչ մի 
տեղ այդպիսի պուրակ չկա: Ծավ 
գյուղում կա սիրուն ջրվեժ և հիասքանչ 
աղբյուրներ: Կա մի սիրուն քար, որի 
անունը Նավսի քար է: 

Էդգար Գրիգորյան, 14 տ.

Տանձավեր

Տանձավեր գյուղում պահպանվել 
է երեք եկեղեցի: Կա Տանձավեր 
կոչվող դաշտ, որն էլ հենց պատճառ 
է դարձել գյուղի անվանման համար: 
Գյուղը հին ժամանակներից 
դարձել է թշնամիների հարձակման 
կենտրոն, ինչն էլ պատճառ է 
դարձել գյուղի սնանկացման: Գյուղի 
վերաբնակեցման գործընթացը սկսվել 
է 1960-ական թվականներից: Գյուղ 
եկել են Շրվենանցից և Լեռնաձորից 

շուրջ տասնվեց ընտանիք: Գյուղի 
ճանապարհները անբարեկարգ են: 
Մեր գյուղում պահպանվել է 1705-ին  
կառուցված Ս.Հռիփսիմե եկեղեցին, 
որի տանիքը ուժգին քամին պոկել է, ու 
հիմա չկա մի հովանավոր, որ կառուցի 
եկեղեցու տանիքը:

Արտյոմ Ղազարյան, 16տ.

Արծվանիկ

Իմ գյուղ Արծվանիկի անվան մասին 
կա մի զրույց, որ արծիվը տարել 
է Անիկ անունով մի մանկան: 
Արծվանիկցիներին կոչում են 
«չեչեններ», քանի որ նրանք 
պատվախնդիր և շատ ուժեղ մարդիկ 
են: Դավիթ Բեկի օրոք Արծվանիկում 
տեղի է ունեցել ճակատամարտ, 
որում զոհվել է Չավանդուրի 
իշխան Թորոսը: Գյուղի մելիքն էր 
յուրայիններին դավաճանած Մելիք 
Ֆրանգյուլը: 1881-ին Րաֆֆին եղել 
է մեր գյուղում: Արծվանիկի վանքը 
կոչել են Երիցվանք: Այն կառուցվել 
է վեցերորդ դարում Սյունյաց 
եպիսկոպոս Երիցակի օրոք: 

Սյունե Բարսեղյան, 14տ. 

Բարաբաթում

Իմ գյուղը` Բարաբաթումը. գյուղ չի, այլ 
բանավան, բայց մենք ասում ենք գյուղ, 
այն էլ Պռաթումբ` պառավի թումբ: 
Ասում են մի տատիկ իր թոռներին 
ուղարկել էր պատերազմ, իսկ ինքը մի 
վայրում, որը կոչվում էր Խաչի խութ, 
սպասել է թոռներին: Բայց թոռները 
չեն վերադարձել պատերազմից: Մեր 
գյուղում ապրողները բանվորներ 

էին, աշխատում էին Կապանի 
գործարաններում: Իսկ, երբ փլուզվեց 
ԽՍՀՄ-ը, աշխատատեղեր չկային, 
ստիպված սկսեցին արտագաղթել: 
Հիմա մեր գյուղում մարդիկ շատ քիչ 
են: Առաջ կուժով էին ջուր բերում տուն, 
հիմա ջուր կա, բայց արդեն մարդ չկա: 

Սոկրատ Մկրտչյան, 14 տ

Անտառաշատ

Իմ գյուղ Անտառաշատը 
շրջապատված է անտառներով: 
Գյուղում կար դպրոց, որտեղ 
սովորել է հայրիկս: Անտառաշատի 
երեխաները հիմա կողքի գյուղ են 
գնում սովորելու: Մարդիկ զբաղվում 
են անասնապահությամբ: Գյուղից 
գեղեցիկ տեսարան է բացվում 
դեպի Տափասարը, որը մեր գյուղի 
հպարտությունն է: 

Արևիկ Սարգսյան, 14տ.

Գեղանուշ

Պոչամբարներից մեկը գտնվում 
է Գեղանուշ գյուղի մոտակայքում: 
Պոչամբարը բացվել է 2007 թվին 
արդեն գոյություն ունեցող հին 
պոչամբարի վրա: Գեղանուշցիները 
դեմ էին պոչամբարի շահագործմանը: 
Այն շատ վնասակար է. աղտոտում է 
օդը, հողը, առաջացնում է տարբեր 
հիվանդություններ: Գյուղացիներն 
ասում են, որ պոչամբարը աղտոտել է 
հողը, ու այդ պատճառով բերքը առատ 
չէ: Նաև ասում են, որ հնարավոր է 
գյուղի բնակիչներին դուրս հանեն 
գյուղից, շատերը նաև պոչամբարի 
պատճառով են հեռանում:    

Նունե Սարգսյան,  17տ.

Սվարանց

Իմ գյուղը Սվարանցն է։ Գյուղի 
մեծերից լսել եմ, որ երբ մոնղոլները 
հարձակվել են գյուղի վրա, 
երիտասարդները պաշտպանվել են 
խոտհարքի գործիքներով։ Սակայն, 
մոնղոլներին օգնության է հասել 
մի քանի ջոկատ։ Գյուղացիները 
ստիպված հանձնել են գյուղը: Այս 
մասին իմանալով կաթողիկոսը անիծել 
է մեր գյուղը, ասելով.  «Սև արած»,- 
այսինքն` սև սատանայի արարածներ։ 
Կաթողիկոսի անեծքը իրականացավ, 
որովհետև իմ հայերենի գյուղը 
դատարկվեց։ 

Ալեքսան Ջհանգիրյան, 13տ.

.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Լուսինե Համբարձումյանի, 16տ.

Իմ Գյուղը
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Իմ պապը ռոք երաժիշտ է

-Ես Մայիս Դավթյանն եմ, ծնվել եմ 
Կապան քաղաքում 1951 թվականին: 
Նախնական  կրթությունը ստացել եմ 
Կապանի №3 դպրոցում, այնուհետև  
սովորել եմ երաժշտական քոլեջում 
ջութակի բաժնում ավարտել եմ 1974 
թվականին: 

Աշխատել եմ Քաջարանի 
երաժշտական դպրոցում որպես 
ջութակի դասատու: Այնտեղ աշխատել 
եմ նաև Քաջարանի Մշակույթի 
պալատում, որպես էստրադային խմբի 
ղեկավար:

-Պապ, իսկ երբվանի՞ց ես կիթառ 
նվագել:

-Սկսել եմ նվագել մոտ 14 
տարեկանից, երևի 1965 թվականից: 

 -Իսկ ե՞րբ որոշեցիք ստեղծել ձեր 
խումբը:

-Խումբը կոչվում էր «Կապան», 
ռոք խումբ էր, ստեղծվել էր 1970 
թվականին:

 -Իսկ ինչո՞ւ «Կապան»:
-Որովհետև մտածել ենք, որ դա մեր 

քաղաքի հին անունն է: Այդ ժամանակ 
Կապանի մասին ոչ մի խոսք էլ չկար: 
Քաղաքը կոչվում էր Ղափան, իսկ 
մենք գիտեինք պատմությունից, որ 
քաղաքի իսկական անունն է դա,  հին 
քաղաքի անունն է: 

-Իսկ ովքե՞ր էին խմբի անդամները:
-Խմբի անդամները... Այնքան  շատ 

երաժիշտներ են մեր խմբով անցել և 
նվագել, տեղափոխվել ուրիշ խմբեր... 
Խմբի կորիզը կազմում էին Վալտեր 
Բալայանը` նա խմբի ղեկավարն էր, 
իհարկե ես, Սամվել Սահրադյանը, 
Սերյան Սարգսյանը: Հետո մեզ 
միացան շատ հայտնի երաժիշտներ. 
Սերժ Բալայանը, Արմեն Պետրոսյանը, 
Սամվել Ալեքսանյանը, Ջեյմս 
Վարդանյանը և այլն:Շատ մարդիկ են 

նվագել մեր խմբում, 
որոնք ցավոք սրտի 
այսօր այստեղ չեն, 
տեղափոխվել են այլ 
երկրներ և նվագում 
են այնտեղ:

-Իսկ ի՞նչ էիք 
նվագում: 

-Երգացանկը  
այնքան հարուստ 
էր:  Նվագում 
էինք թե հայ, 
թե օտարազգի 
կոմպոզիտորների 
երգեր: Անձամբ ես 
շատ էի կատարում 

Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Այնպես 
ուզում եմ» երգը: Հանդիսատեսը 
շատ էր սիրում իմ այդ կատարումը: 
Եվ ոչ միայն հայ հանդիսատեսը: 
Ես այդ երգը բազմիցս կատարել եմ 
նաև հյուրախաղերի, միջազգային 
փառատոների ժամանակ...

-Պապ, ես տեսել եմ քո 
լուսանկարները: Այնտեղ այնքան 
երիտասարդ ես: Ընկերներս 
զարմանում են, որ ասում եմ պապս 
ժամանակին հայտնի ռոք-երաժիշտ է 
եղել... Իսկ ի՞նչ հաջողությունների եք 
հասել: 

-Հաջողությունները շատ մեծ 
էին: Սկսած 1971 թվականից 
«Կապանը» ներկայացել էր մի քանի 
համամիութենական և միջազգային 
փառատոների, որտեղ ներկայացրել 
ենք Հայաստանը և շատ մեծ 
հաջողություններով վերադարձել 
ենք: Հետո այնքան էինք սիրում ռոք-
երաժշտությունը, որ մեծ հաճույքով 
նվագում էինք ամեն տեղ:

- Որտե՞ղ էիք  տալիս ձեր 
համերգները: 

-Հիմա համերգներ չենք տալիս, 
որովհետև 2000 թվականին խումբը 
ցրվել է: Արդեն 14 տարի է մեր խումբը 
չի գործում: Մարդիկ իրենց գործերով, 
հոգսերով... Շատերն աշխատանք 
գտնելու հույսով արտագաղթել են: 
Բայց ժամանակին համերգներ  
տալիս էինք Հայաստանի բոլոր 
քաղաքներում, Ռուսաստանում, 
Լիտվայում, Լատվիայում, եղել ենք 
արտասահմանում և այլն:

-Պապ, Կապանում սիրո՞ւմ էին ռոքը:
-Դե, երևի, ինձ թվում է, որ մեր 

ժամանակվա երիտասարդությունը, 
շատ էր սիրում թե լսել, թե նվագել: 
Շատերը ազատ ժամանակ կիթառ 
նվագել էին սովորում թեկուզ 
ընկերական շրջապատում նվագելու 
և ընկերներով երգելու համար: Հիմա 
ես չեմ տեսնում, որ երիտասարԲայց 
Կապանում իննչպես ես դները կիթառ 
նվագեն երեկույթների ժամանակ, 
երգեն... Ինչ ասեմ, եթե սիրեին, հիմա 
Կապանում գոնե մի ռոք խումբ կլիներ: 
Վերացել է ռոքը:

-Պապ, իսկ ինչո՞ւ քո երեխաները 
երաժիշտ չդարձան:

-Իմ երեխաները բոլորն էլ 
երաժշտական տաղանդ ունեին, 
սակայն ես ինքս չեմ ուզեցել, որ 
գնան այդ դժվար ճանապարհով: 
Այն ժամանակ պետությունը 
հովանավորում էր երաժիշտներին, 
իսկ հիմա դա շատ դժվար ու 
անշնորհակալ աշխատանք է, այն էլ 
Կապանի նման փոքր քաղաքում:

Լիլիթ Ավանեսյան, 15տ., Կապան
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Ամենաշատը հուզում է իմ ապագան` 
աշխատանքի ընտրության և ուսման 
հարցերը: Ինձ հուզում է նաև մեր 
երկրի վիճակը: Ինչպես մեր ազգի 
ամբողջ պատմության ընթացքում, 
հիմա էլ մենք շրջապատված 
ենք թշնամիներով: Կուզենայի 
աշխարհում խաղաղություն տիրեր, 
և բոլոր արտագաղթած հայ 
ընտանիքները վերադառնային: 
Իսկ մեր փոքր քաղաքի համար 
կցանկանայի, որ տնկվեին ծառեր 
և ասֆալտապատվեին որոշ 
փողոցներ, պատանիների համար 
կազմակերպվեին հետաքրքիր 
միջոցառումներ:

Տիգրան Կարապետյան, 15տ.

Ինձ հուզող խնդիրներից 
ամենակարևորը աշխատատեղերի 
բացակայությունն է: Այդ հարցն 
անմիջականորեն կապված է ինձ հետ, 
քանի որ արտագնա աշխատանքի 
է նաև իմ հայրը: Նա եվրոպական 
խոհանոցի մասնագետ է և աշխատում 
է Սոչիի ռեստորաններից մեկում: 
Ես և իմ դրության մեջ գտնվող բոլոր 
տղաները չենք կարողանում մեզ 
լիարժեք զգալ, եթե հայրերը մեր 
կողքին չեն: Հայրս երեք ամիսը մեկ 
գալիս է և նորից գնում, ինչն, իհարկե, 
ազդում է իմ հոգեկան աշխարհի վրա:

Վահե Ստեփանյան, 14տ. 

Ինձ հուզում է մեր գյուղի 
սոցիալական վիճակը, որի 
պատճառով էլ մարդիկ լքում են 
գյուղը: Շատերն են փորձում լավ 
ապրել, սակայն գյուղում շատ դժվար 
է: Մարդիկ հիմնականում գյուղը լքում 
են աշխատանք գտնելու նպատակով, 
և այդ լքածներից շատերը չեն էլ 
վերադառնում:

Սոնա Մովսիսյան, 15տ.

Իմ հայրիկը` չկարողանալով 
աշխատանք գտնել, ստիպված մեկնեց 
ուրիշ երկիր: Մեր ընտանիքում 
խոսակցություններ են պտտվում այլ 
երկիր տեղափոխվելու մասին: Ես չեմ 
ցանկանում լքել իմ բարեկամներին, 
ընկերներին: 

Վարդուհի Լևոնյան, 16տ.

Շատ կցանկանայի իմ քաղաքում 
գեղեցիկ հրապարակ լիներ, որն 
այսքան տարի է` պետք է կառուցեն, 
բայց այդպես էլ չեն կառուցում: Կուզեի 
նաև, որ երաժշտական ստուդիա 
լիներ, որի պակասը կոնկրետ ինձ 
համար տխրելու առիթ է:

Անի Աբրահամյան, 15տ.

Դպրոցում լավ եմ սովորում, 
բայց չեմ կողմնորոշվում, թե ինչ 
մասնագիտություն ընտրել: Մեկ 
երաժիշտ եմ ուզում դառնալ, մեկ` 
տնտեսագետ, մեկ էլ` ճարտարագետ: 
Երաժիշտ եմ ուզում դառնալ, 
որովհետև դաշնամուր շատ լավ 
եմ նվագում: Ուզում եմ դառնալ 
տնտեսագետ, որովհետև շատ եմ 
սիրում տնտեսագետի աշխատանքը: 
Եվ վերջապես ուզում եմ դառնալ 
ճարտարագետ, քանի որ շատ եմ 
սիրում ֆիզիկա և մաթեմատիկա 
առարկաները: 

Էրիկ Ալեքսանյան,13տ.

Իմ հայրիկը երեք տարի է` 
արտերկրում է, և ես նրա կարիքը շատ 
եմ զգում:

Մենք միմյանց հետ շփվում ենք 
հեռախոսով: Մեր դասարանում 
տասնյոթ հոգի ենք, դասընկերներիս 
մեծ մասի հայրերը արտերկրում են: 
Ես կարծում եմ, որ նրանք էլ ինձ 
նման զգում են հայրիկի կարիքը: 
Անցած տարի` ծննդյանս օրը, ես 
շատ էի սպասում, որ նա գա, բայց 
զանգեց ու ասաց, որ չի գալու: Ճիշտ 

Ինձ ամենաշատը հուզում է այն 
երեխաների մանկությունը, որոնք 
մեծանում են առանց հոր, առանց 
նրա ջերմության և սիրո: Երեխաների 
հայրերը մեկնում են արտագնա 
աշխատանքի: Նրանք գումար են 
ուղարկում սննդի, հագուստի և 
շատ այլ բաների համար, սակայն 
մանկությունն առանց իրենց անցնում 
է դատարկ և անիմաստ: Երբ մտածում 
եմ, թե ես ինչպես կվարվեի, չեմ 
գտնում այդ հարցի պատասխանը: 
Հիմա ձգտում եմ լավ սովորել` 
կրթություն ստանալու և ընտանիքս 
պահելու համար: Բայց որտե՞ղ, նորից 
արտերկրո՞ւմ: Ցավալի է, բայց հիմա 
բոլորը իրենց փրկությունը փնտրում 
են արտերկրում` կորցնելով այն 
տարիները, որ պետք է անցկացնեին 
ընտանիքի հետ:

Լիանա Աբրահամյան, 15տ.

Ինձ հուզում է աղանդների 
տարածումը: Մեր երկիրը ունի 
շատ հին պատմություն և մշակույթ: 
Ամենադժվարին պահերին` նույնիսկ 
պետականության բացակայության 
ժամանակ, հայ ժողովուրդը 
եղել է միասնական: Ժողովրդի 
միասնականությունը պահպանել 
է եկեղեցին, համախմբել է հոգևոր 
առաջնորդը` կաթողիկոսը: Իսկ հիմա 
շատ են աղանդները, որի պատճառով 
մեր ազգը պառակտվում է:

Արման Հակոբյան, 15տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Տիգրան Կարապետյանի, 15տ.

Ինչն Է Ինձ հուզում
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է, ես հասկացա հայրիկիս, բայց շատ 
տխրեցի, որ նա այդ օրը ինձ հետ չէր: 
Ես ցանկանում եմ, որ հայրիկս շուտ 
վերադառնա:

Անի Կարապետյան, 12տ. 

Այս կյանքում ինձ շատ հուզող 
հարցեր կան: Փողոցով քայլելիս 
տեսնում եմ տխուր ու հոգսաշատ 
դեմքեր, որոնք բողոքում են 
իրենց կյանքից, աշխատատեղերի 
բացակայությունից, ցածր 
աշխատավարձերից և այս վերջին` 
Կուտակային օրենքից, որն ազդում 
է մայրիկիս աշխատավարձի վրա: 
Տատիկս էլ բողոքում է իր ցածր 
թոշակից, որով հազիվ է հասցնում 
իր դեղերը գնել: Ինձ հուզում է նաև 
արտագաղթը. հորեղբայրս, քեռիներս 
իրենց ընտանիքներով ապրում են 
Ռուսաստանում: Ես նույնիսկ նրանց 
երեխաներին չեմ տեսել: Լավ է, որ 
գոնե արդեն skype գոյություն ունի, ու 
կարողանում ենք տեսնել իրար: Բայց 
դա չի կարող կարոտը թեթևացնել: 

Լիլիթ Կոստանյան, 13տ.

Տանը նստած էի, հեռախոսը 
զանգեց, ընկերս էր` Տիգրանը:

-Ժան, մենք որոշել ենք դասարանով 
հավաքվել: Կգա՞ս:

-Այո, որտե՞ղ ենք հավաքվում:
-Երիտասարդական սրճարանում:
-Էհ, արդեն զզվեցի էդ 

երիտասարդականից: 
-Բա ի՞նչ կառաջարկես, ուրիշ տեղ 

չկա:
Եղեգնաձորում կա ընդամենը մի 

սրճարան: Ես շատ կցանկանայի 
լիներ, օրինակ, կարաոկե ակումբ, 
բոուլինգ ակումբ, լողի դասընթացներ 
և այլն: Ես նշեցի կոնկրետ այս 
վայրերը, քանի որ Եղեգնաձորի 
երիտասարդները շատ են զգում 
սրանց կարիքը:

Ժան Աբրահամյան, 13տ.

Ինձ հուզող խնդիրները շատ են, 
բայց կթվեմ դրանցից մի քանիսը: 
Մեր գյուղից` Արինից, մինչև Վայք 
շատ մոտ է, սակայն ճանապարհների 
քարուքանդ լինելու պատճառով 
կամ տաքսիները չեն ուզում քշել, 
կամ էլ մի քառասուն րոպե ցնցվելով 
իջնում ենք: Մեր մարզում կա քիչ 
բնակչություն, և արդյունաբերությունն 
ու գյուղատնտեսությունը զարգացած 
չեն: Քիչ են մանկապարտեզները, 

արվեստի դպրոցները: Իսկ այդպիսի 
ճանապարհների պատճառով հասնել 
Վայք, նույնիսկ անիմաստ է երազելը:

Ասթինե Ավետիսյան, 14տ.

Մեր գյուղը` Մալիշկան, բավականին 
մեծ գյուղ է, Հայաստանում իր 
մեծությամբ երրորդն է: Ունի երկու 
դպրոց, երկու մանկապարտեզ, 
մշակույթի տուն, գրադարան, 
եկեղեցի: Սակայն, այդ ամենով 
հանդերձ, երիտասարդների համար 
ոչ մի ժամանցային վայր չկա, չի 
գործում ոչ մի երիտասարդական 
հասարակական կազմակերպություն: 
Իմ կարծիքով հետաքրքիր կլիներ, 
որ երիտասարդները հավաքվեին, 
կազմակերպեին տարաբնույթ 
ցերեկույթներ, գրական երեկոներ, 
դիսկոտեկներ և այլն:

Ունենք մշակույթի տուն, որը 
ժամանակին շատ շքեղ է եղել ու 
որտեղ գործել են տարբեր խմբակներ: 
Այստեղ` դահլիճի բեմում, ելույթ են 
ունեցել ՀՀ-ի գեղարվեստական 
տարբեր խմբեր` Երգի պետական 
թատրոնը, Հակոբ Պարոնյանի 
անվան թատրոնը և այլն: Այժմ այդ 
դահլիճը անմխիթար վիճակում է: 
Մեր հսկայական գյուղի համար 
մշակույթի տան վերանորոգումը 
և այնտեղ տարբեր խմբակների 
գործունեությունը շատ կարևոր դեր 
կարող է կատարել երիտասարդների 
դաստիարակության գործում:

Հասմիկ Հակոբյան, 16տ. 

Եղեգնաձորում դեռ խորհրդային 
տարիներից եղել են ռոք խմբեր, 
հեղինակային երգերի կատարողներ, 
որոնցից շատ հայտնի է եղել 
«Էվրիկա» ռոք խումբը: Այս ամենի 
մասին իմանալով, ես դեռ փոքր 
հասակից սիրել եմ երաժշտությունը, 
շատ եմ սիրել կիթառն ու ռոքը: 
Արդեն ավելի մեծ տարիքում ես 
գնում էի կիթառի խմբակի և ունեի 
ռոք խումբ, որի կազմում կար երկու 
սոլո կիթառ նվագող` ես և Դավիթը, 
մի բաս կիթառահար` Արմենը, և մեր 
հարվածային գործիքներ նվագողն 
ու մեր տեխնիկան ապահովողը` 
Սմբատը: Մենք գրում էինք երգեր, 
և ես շատ էի սիրում իմ խումբը: Մեր 
հարվածային գործիքներ նվագողը 
մեր ուսուցիչն էր, մենք չունեինք 
մեր տարիքի հարվածային գործիք 
նվագող: Ամեն անգամ բոլորը 
տրտնջում էին, որ պետք է մեր 
հասակակից մեկը լինի հարվածային 
գործիք նվագողը, որ մեզ ավելի 
ազատ զգանք: Բայց Եղեգնաձորում 
այդպես էլ չգտանք որևէ մեկին: 
Ես ինչքան էլ համոզում էի, որ դա 
նշանակություն չունի, եթե ուզում 
ենք ռոք խումբ ունենալ, պիտի 
համակերպվենք, որ մեր ուսուցիչը 
մեզ հետ նվագի, որ փորձասենյակը 
մշակույթի տան սենյակը լինի, 
գործիքներն էլ` դեռևս «Էվրիկայից» 
մնացածը, բայց... Խումբը փակվեց: 
Վերջերս ես էլի մի փորձ արեցի: 
Հավաքվեցինք, թվում է` համոզեցի, 
բայց շուտով էլի վիճեցինք, ու ես 
մնացի մենակ:

Դավիթ Մկրտչյան, 13տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Նազելի Մկրտչյանի, 15տ.
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կամ գետնից բարձր խաղում: 
Իրար պատեպատ տալը կամ 
նստարաններին կանգնելը այնքան 
էլ հետաքրքիր չէ, սակայն ես երբեմն 
միանում եմ նրանց: Երբեք չեմ 
գնում բուֆետ, որովհետև այնտեղի 
ուտելիքը անորակ է: Չեմ ափսոսում, 
որ դասամիջոցները կարճ են: Դուք էլ 
չափսոսաք:

Դիանա Աթանեսյան, 9տ. 

Մեծ թե փոքր 

Թե տարրական, թե միջին 
դպրոցում կան բաներ, որոնք ինձ 
դուր են գալիս, կամ՝ ոչ: Օրինակ, 
տարրական դպրոցում սկզբում ոչ 
մեկին չգիտեի: Ես նոր էի ծանոթանում 
դասարանցիներիս, ուսուցիչներիս 
հետ, իմանում էի, թե որտեղ ինչ կա: 
Իսկ միջին դպրոցում, այսինքն՝ այժմ, 
ամեն ինչին և ամեն մեկին ծանոթ եմ:

Տարրական դպրոցում 
դասատուները մեզ հետ մեղմ էին 
վարվում, որովհետև մենք փոքր էինք: 
Տարրական դպրոցում մեր դասերը 
ավելի հեշտ էին, դա ինձ դուր էր 
գալիս: Իսկ այժմ դասատուները մեզ 
ավելի խիստ են վերաբերվում, և 
դասերն են շատացել ու դժվարացել, 
դա ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս: 
Բայց մյուս կողմից` ես նոր բաներ եմ 
սովորում:

Սամվել Ջրբաշյան, 10տ.

Սոլֆեջիոն և միսս Սմայլը

Ես շատ եմ սիրում իմ երաժշտական 
դպրոցը: Սոլֆեջիոյի դասերին 
շատ երգեր ենք լսում, փորձում ենք 
կռահել նոտաները: Իսկ դաշնամուրի 
պարապմունքի ժամանակ ես էտյուդ 
եմ նվագում, տատիկս լսում է և ասում.

-Լավ ես նվագում:
Իսկ երգչախմբում երգում ենք 

երգեր և ձայնային վարժություններ 
ենք անում: Իմ սոլֆեջիոյի դասատուի 
անունը Նանա Ռազմիկովնա է: Նա 
շատ պահանջկոտ է, եթե ինչ-որ մեկը 
սխալ է երգում, չի ասում` ինչ լինում 
է, թող լինի, այլ ուղղում է սխալը: Ես 
նրան անուն եմ դրել` միսս Սմայլ, 
քանի որ նա շատ ժպտերեսիկ է: Ես 
շատ եմ սիրում իմ երաժշտական 
դպրոցը: 

 Աշխեն Վարժապետյան, 9տ.

Թե ինչպես սկսեցինք 
նապաստակ պահել

Ընտանիքով գնացել էինք մայրիկիս 
քեռու տուն: Հայրիկս տեսավ, որ 
նրանք նապաստակ են պահում: 
Հայրիկիս դուր եկավ, և մենք երկու 
նապաստակ բերեցինք տուն: Երկուսն 
էլ սև էին: Նրանք բազմացան, 
սակայն շատ քիչ էր լինում, որ 
բոլոր ձագուկները ողջ մնային ու 
չսատկեին: Երբ արդեն քառասուն 
ճագար ունեինք, շներ մտան մեր բակ 
և կերան նրանց: Մեղավորը ես էի 
ու իմ ընկերը: Մենք ցանկապատը 
բացել էինք ու մոռացել փակել: Այժմ 
մեր նապաստակները տասնհինգն 
են: Դեռ գարուն չի եկել, դրա համար 
էլ հայրիկս խոտ է առնում, որ նրանց 
կերակրի:

Մուշեղ Տոնոյան, 11տ.

Ամառ` ձմռան կեսին 

Երբ սկսվեցին ձմեռային 
արձակուրդները, ծնողներս 
մտածեցին, որ գնալու ենք 
արտասահման, բայց իմ հայրիկը 
չգիտեր, թե ուր: Հայրիկը մտածեց-
մտածեց և ասաց.

-Ես որոշեցի: Գնալու ենք Դուբայ: 
Անցավ չորս օր, և մենք գնացինք 

օդանավակայան և երկու ժամից 
նստեցինք օդանավ: Թռիչքը տևում 
է ուղիղ երեք ժամ: Ճանապարհին 
տեսանք Արարատ լեռը, որը վերևից 
շատ սիրուն էր: Մենք իջանք, 
պայուսակները վերցրեցինք և 

գնացինք հյուրանոց: Այնտեղ շատ 
լավ էր, իմ մայրիկը մտածում էր 
մնալ այնտեղ, իսկ հայրիկը` այնտեղ 
գործ գտնել: Դուբայում 30 կամ 31 
աստիճան շոգ էր: Մենք առաջին 
օրը գնացինք լողալու: Այնտեղի 
ջուրը շատ մաքուր էր: Ինձ շատ 
դուր եկավ մետրոն, որովհետև 
վարորդ չկար, գնացքն ինքն իրեն 
էր գնում: Նաև, որովհետև երևում է 
ողջ քաղաքը: Հետո մենք գնացինք 
Դելֆինարիում: Տեսանք, թե ոնց 
են դելֆինները խաղում իրար հետ, 
նկարում ջրաներկերով: Հետո 
գնացինք զբոսայգի: Այնտեղ կային 
հատուկ մեքենաներ, որոնք քշում էին 
8 տարեկանից բարձր երեխաները: 
Հետո ես նստեցի ուղտի վրա: Նրա 
մռութին դրած էր դնչակալ, որ չթքի 
ոչ մեկի վրա: Բայց ուղտը շատ 
կատաղած էր, որովհետև ամբողջ 
օրը մարդիկ էին նստում նրա վրա: 
Դուբայում կար մի շատ բարձր 
հյուրանոց, որը կոչվում է Բուրջ 
Խալիֆա: Լավ է, երբ ձմռան ցրտին 
գնում ես մի ուրիշ երկիր, որտեղ 
իսկական ամառ է: 
 

Ռուբեն Ջրբաշյան, 9տ.

Դասամիջոց

Ես սիրում եմ դասամիջոցները: 
Տեխնոլոգիայի դասամիջոցին, 
օրինակ, փորձարկում ենք թղթե 
ինքնաթիռները, մեքենաները: Իսկ 
մաթեմատիկայից առաջ, երբ դուրս 
եմ գալիս միջանցք, տեսնում եմ, 
թե ինչպես են տղաները վազվզոցի 
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Եթե ես լինեի դաշնամուրի 
սոլ նոտա

Եթե ես լինեի դաշնամուրի սոլ 
նոտա, ընկերություն կանեի լա-
ի, ֆա-ի և ֆա դիեզի հետ, ուզեի, 
թե չուզեի: Ես կուզեի նրանց հետ 
ընկերություն անել, որովհետև, երբ 
վերևից փամփլիկ մատիկներ են 
իջնում և հարվածում ֆա դիեզին և 
լա-ին, շատ գեղեցիկ է հնչում, իսկ երբ 
հարվածում են ինձ ու ֆա-ին, նույնպես 
գեղեցիկ է ստացվում: Ես նաև կուզեի 
ընկերություն անել դո-ի, մի-ի, ռե-ի 
հետ: Նրանք այնքա՜ն գեղեցիկ 
նոտաներ են, բայց շատ հեռու են 
ինձանից: Երբ դոն և մին իրար հետ 
հնչում են, այնքա՜ն սիրուն մեղեդի 
է դառնում: Բայց իմ հարազատ 
ընկերները ավելի լավն են, որովհետև 
ծնված օրվանից նրանց եմ ճանաչել, 
ու նրանք ինձ ավելի հարազատ են:

    
Աշխեն Վարժապետյան, 9տ.

որ վառ գույնով: Ես կցանկանայի, 
որ մարդիկ իմ վրայով չքայլեին և 
չվազեին, այլ կանգնեին և սպասեին 
մինչև իրենց հերթը գա իջնելու: Ես 
կցանկանայի ընկերանալ գնացքների 
հետ, և երբ բոլոր մարդիկ գնային, 
մենք միասին կխաղայինք:

     
 Սամվել Ջրբաշյան, 10տ.

Եթե ես լինեի...

Եթե ես ծաղիկ լինեի

Եթե ես ծաղիկ լինեի, ես վարդագույն 
կլինեի: Շատ անուշ հոտ կունենայի: 
Ես կուզենայի Անուշ անունով մի 
աղջիկ խնամեր ինձ: Նա ինձ կդներ 
արևին մոտիկ, որ ես չչորանամ: Եթե 
ինձ չխնամեն, ես կթառամեմ, և իմ 
թերթիկները կթափվեն:  

           Անահիտ Վանյան, 9տ. 
 

Եթե ես շարժասանդուղք 
լինեի 

Եթե ես շարժասանդուղք լինեի, ես 
կցանկանայի, որ ինձ ներկեին ինչ-

Եթե ես դելֆին լինեի

Եթե ես դելֆին լինեի, շատ ընկերներ 
կունենայի: Կխաղայի ընկերներիս 
հետ և երբեք չէի հիվանդանա: 
Եթե մարդիկ ինձ մի օր բռնեին 
ծովում լողալիս, ես կմասնակցեի 
դելֆինարիումի զվարճալի ծրագրերին 
ու չէի տխրի: Ես շատ կուզեի լինել 
դելֆինարիումի ամենահայտնի 
դելֆինը, որովհետև երբ դու 
ամենահայտնին ես, քեզ բոլորը սիրում 
են: Ես կուզեի իմ անունը Ռեքս լիներ 
ու կարողանայի երկար ժամանակ 
լողալ ջրի հատակին: Հա, կուզեի նաև 
ընկերություն անել ծովային աստղի 
հետ:

Ռուբեն Ջրբաշյան, 9տ. 

Եթե ես առյուծ լինեի

Եթե ես գազանանոցում լինեի, 
նստած լինեի վանդակում, ահա 
ինչ կմտածեի. «Ահ, ինչ վատ է, որ 
ես նստած եմ վանդակում: Ախր, ես 
կենդանիների թագավորն եմ, իսկ 
նստած եմ այս անդուր վանդակում: 
Ահա սա էլ իմ փոքրիկ կորյունը, որը 
հենց այստեղ է ծնվել»: Իսկ փոքրիկ 
կորյունը ձանձրացած կասի. «Օհ, 
ե՞րբ է գալու իմ ընկերուհի Դիանան, 
ե՞րբ ենք մենք խաղալու իրար հետ: Ես 
շատ եմ ուզում տեսնել նրան և բռնոցի 

խաղալ հետը: Ահա և Դիանան: Ուռռա, 
ես նորից խաղալու եմ նրա հետ, նա 
տալու է ինձ իմ սիրելի խաղալիքը...»:

Դիանա Աթանեսյան, 9տ.
 

Եթե ես շնիկ լինեի

Ես շատ եմ սիրում իմ տիրոջը:  Նա 
ինձ կերակրում է, իմ հետ խաղում է, 
ինձ համար շորեր է կարում: Ամեն 
օր ես իմ տիրոջ հետ դուրս եմ գալիս 
զբոսնելու: Մենք միասին խաղում 
ենք գնդակով: Նա գցում է գնդակը, 
իսկ ես վազում եմ և նորից բերում 
այն: Ես սիրում եմ պառկել տիրոջս 
մահճակալին, նրա ոտքերի մոտ և 
քնել այնտեղ: Բայց իմ տերը միշտ չէ, 
որ թողնում է այդպես անեմ: Մեկ-մեկ 
նա իր կախարդական քառակուսիով 
ինչ-որ մարդկանց է հետևում, որոնք 
գնդակով են խաղում, և հենց այդ 
գնդակը ընկնում է այնտեղ եղած 
ցանցի մեջ, իմ տերը վեր է թռնում իր 
տեղից և բացականչում՝ «գո՜լ»:

Սամվել Ջրբաշյան, 10տ.
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 Ամռան վերջին օրն է: Վաղը 
վեցամյա Գարմանը պետք է 
դպրոց գնա և մի քիչ վախենում 
է: Իսկ մայրիկն ու տատիկ-
մորաքույրները երբևէ վախեցե՞լ են 
ինչ-որ բանից: Այս պարզ և հուզիչ 
պատմությունն այն մասին է, թե 
ինչպես է վերջանում մանկության 
ամենաանհոգ ժամանակը: 
«Գարմանի ամառը» գիրքն 
արդեն թարգմանվել է աշխարհի 
երեսունհինգ լեզուներով, իսկ 
սա կլինի երեսունվեցերորդը: 
Նորվեգացի գրող և նկարիչ 
Ստիան Հոլեն այս գրքի համար 
ստացել է մանկական գրքի 
ամենահեղինակավոր` Բոլոնիայի 
գրքի միջազգային տոնավաճառի 
գլխավոր մրցանակը 2007 
թվականին: 

Ամառը վերջանում է: Ճռռում են 
ծղրիդները: Հյուրերը եկել են` երեք 
մորաքույր-տատիկները: Գարմանն 
աչքերը կկոցել ու մտածում է: 
Նա մտածում է անտառային սև 
խխունջների մասին, և թե ինչպես են 
քոր գալիս մոծակի խայթած տեղերը, 
ու նաև` որ այս տարի ինքը դպրոց 
է գնալու: Նա բացում է աչքերն 
ու տեսնում խնձորենու ճյուղերը: 
Ճյուղերն ասես երկինք պարզված 
խաչված մատներ լինեն: Շատ շուտով 
սեպտեմբերի մեկն է:

Մորաքույրներն այցելում են ամեն 
ամառ: Նրանք իրենց հետ բերում 
են հոդացավ, հոդատապ և նշով 
տորթ: Նրանք գալիս են նավով մի 
ուրիշ ժամանակից և հանձնում են 
Գարմանին փափուկ մի կապոց: 
Գարմանն ընդամենը վեց տարեկան է, 
սակայն արդեն տատիկների հասակին 
է: Տարին տարու վրա նրանք արևի 
տակ քիչ-քիչ չորանում են, և շուտով, 
ինչպես Գարմանին է թվում, խոտերից 
էլ ցածր կլինեն:

Քամին քշեց-բերեց մի զատիկ, 
որը նստեց Գարմանի վրա: Զատիկի 
կարմիր մեջքին վեց սև խալ կա: 
Հայրիկն ասում է, որ վեցը երջանիկ 
թիվ է: Գարմանը մտքում երեք անգամ 
կրկնում է ծածուկ երազանքը: Դրանից 
հետո համբուրվում է մորաքույրների 
հետ: Հաճելի է երեսով թաղվել մեծ 

փափուկ գրկի մեջ: «Ինչքան նիհար 
ու գունատ ես»,- ժպտալով ասում են 
մորաքույրները: «Շնորհակալություն, 
դուք նույնպես»,- հարգալից 
պատասխանում է Գարմանը: Թե 
ինչ է կապոցի ներսում, Գարմանը 
գլխի է ընկնում, անգամ մինչև վերջ 
թուղթը չբացելով. բրդե ձեռագործ 
փոմփոլավոր երեք գլխարկ: Ոչ թե սև, 
ճակատին Բեթմեն գործած, ինչպիսին 
ինքն է ուզում: Գարմանն ամեն տարի 
մորաքույրներից նույն փոմփոլավոր 
գլխարկներից է նվեր ստանում: Հիմա 
նա արդեն վեց հատ ունի: Ճիշտ 
այնքան, ինչքան զատիկի մեջքին խալ 
կա:

«Ի՞նչ ես դառնալու, երբ մեծանաս,- 
շշնջոցով հարցնում է մորաքույր 
Ավգուստան և թաքուն Գարմանի 
ձեռքն է խոթում քսան կրոն,- հրշե՞ջ, 
թե՞ ֆուտբոլիստ»: «Կրակ կուլ 
տվող,- պատասխանում է Գարմանը 
և դրամը տեղավորում գրպանի մեջ: 
«Իսկ ինչպե՞ս է իրեն զգում ապագա 
առաջին դասարանցին,- հարցնում 

է մորաքույր Բորգհիլդան,- երևի 
տեղդ չես գտնում, սիրտդ թիթեռի 
պես թպրտո՞ւմ է: «Ես վախենում եմ 
դպրոց գնալուց»,- պատասխանում է 
Գարմանն ու մտածում, թե այդ ինչպես 
է թիթեռը սրտի մեջ մտնում:

Մորաքույր Ռութը տխրեց: 
«Ես էլ եմ մի բանից վախենում,- 

շշնջաց նա,- երևում է, սրանից 
հետո ես միայն քայլակով կարող 
եմ տեղաշարժվել»: «Վերցրու իմ 
սքեյթբորդը»,- առաջարկում է 
Գարմանն ու իսկույն պատկերացնում, 
թե ինչպես է մորաքույր Ռութը իր 
սքեյթով սահում փողոցով:

Ի պատասխան մորաքույր Ռութը 
ուրախ ծիծաղում է:

Գարմանը մագլցում է սալորենու 
վրա և այնտեղից լսում, թե ինչպես 
են մորաքույրները հիանում 
իրենց սքանչելի այգով: Նրանք 
թափահարում են ձեռքերը, ծափ 
տալիս, ընդհատում մեկը մյուսին, 
թիթեռի նման ճախրում մի ծաղկից 
մյուսը: «Դու այգեպանի բնածին 

Գարմանի ամառը

Ստիան Հոլե
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տաղանդ ունես»,-ասում են նրանք 
մայրիկին, իսկ հայրիկն ավելացնում 
է. «Եվ կակաչի նման էլ կարմրել ես»:  
Առհասարակ մեծահասակները շատ 
տարօրինակ ձևով են խոսում: «Եվ 
ինչքան են ծաղիկների անունները 
ծեր կանանց անունների նման»,-
մտածում է Գարմանը` լսելով 
մորաքույրների «լեբելիա, պիթունիա, 
շուշան, բեգոնիա, գարնանածաղիկ, 
քրիզանթեմ» բառերը: Հայրիկն 
ու Գարմանը ուզում են աշնանը 
հերբարիում սարքել:

Գարմանի ոչ մի ատամը դեռ չի 
ընկել, իսկ վաղը դասերն սկսում են: 
Ժամանակ չկա: Ողջ ամառ ամեն 
երեկո Գարմանը կանգնում էր հայելու 
առաջ, շարժում էր ատամները: 
Իսկ ահա Հաննան ու Յոհաննան 
արդեն չորսական ատամ չունեն: 
Երկվորյակները ամեն ինչ անել 
գիտեն, որոնք անել Գարմանը չի 
համարձակվում: Նրանք հեծանիվ են 
քշում, քայլում են բարձր պարիսպների 
վրայով, նույնիսկ ջրի տակ շունչ 
են պահում: Ի հավելումն դրա, 
երկուսն էլ կարդալ գիտեն և կարող 
են «ռաբառբռա» բառը աջից ձախ 
ու ձախից աջ կարդալ: Գարմանը 
համառորեն շարժում է ատամները, 
սակայն դրանք ասես ամուր ձուլված 
լինեն իրար:

Մորաքույրներին ինչ կա, նրանք 
ատամների պրոթեզներ են դնում, 
նրանց ատամները վաղուց թափվել 
են: Երբ ճաշից հետո նրանք ննջում 
են ճոճաթոռների մեջ, Գարմանը 
կամացուկ մոտենում է նրանց, 
որպեսզի ամեն ինչ լավ տեսնի: 
Մորաքույր Ռութն ու մորաքույր 
Ավգուստան հանել են իրենց 

ատամները և դրել են ջրով լի բաժակի 
մեջ, իսկ մորաքույր Բորգհիլդան 
պարզապես թուլացրել է ծնոտը: Ամեն 
շնչել-արտաշնչելիս ատամնաշարը 
հետուառաջ էր անում:

Մորաքույր Բորգհիլդան շատ-շատ 
կնճիռներ ունի, իսկ ծնոտի տակ` 
երկար սպիտակ մազեր: «Կնճիռներն 
ասես կոճղի վրա դաջված օղակներ 
լինեն, որոնց թվով կարելի է 
իմանալ ծառի տարիքը»,- մտածում 
է Գարմանը: Նա մատներով զգույշ 
շոշափում է թափանցիկ մաշկի 
տակից երևացող կապույտ երակները: 
«Կույրերը մատների ծայրերի 
թմբիկներով են կարդում»,- մտածում 
է Գարմանը և փակում աչքերը: Մաշկը 
թղթի նման բարակ է: Հանկարծ 
մորաքույրը արթնանում է, սեղմում 
է ատամները, ճթոց, և ատամներն 
արդեն իրենց տեղում են: «Դու է՞լ ես 
փոքր եղել»,-հարցնում է Գարմանը: 
Մորաքույրը մտածմունքի մեջ է 
ընկնում: Լռությունը փուչիկի նման 
մեծանում է: Վերջապես մորաքույրը 
ժպտալով պատասխանում է. «Մի 
հարյուր հիսուն տարի առաջ»:

«Դու կմեռնե՞ս շուտով»,- 
հարցնում է Գարմանը: Մորաքույր 
Բորգհիլդան գլուխը ետ է գցում 
ու նայում խնձորենու ճյուղերին: 
«Այո, հիմա արդեն շուտով,- ասում 
է նա,- ես շրթներկ կքսեմ, գեղեցիկ 
շրջազգեստ կհագնեմ ու կսլանամ 
Մեծ Արջի համաստեղության շերեփի 
մեջ նստած: Կհասնեմ գեղեցիկ 
դարպասների մոտ, կհայտնվեմ մի 
սքանչելի այգում, որը ձեր այգուն 
շատ նման է, սակայն շատուշատ 
մեծ է»: «Դա քեզ վշտացնո՞ւմ է»: 
Մորաքույր Բորգհիլդան տխուր 

գլխով է անում: Նա պայուսակի 
միջից հանում է խոզանակն ու 
հարդարում արծաթագույն մազերը: 
«Այո, Գարման, ես չեմ ուզում քեզ 
լքել: Չնայած այգին հեքիաթային 
գեղեցկություն կունենա»:

Հետո արթնանում է մորաքույր 
Ռութը: «Իսկ դու ի՞նչ վիշտ 
ունես»,-հարցնում է Գարմանը: 
«Երկարատև ձմեռը,- պատասխանում 
է մորաքույրը,- ոչ մի ծեր մարդ չի 
ուզում, որ ձմեռը գա: Մենք վախենում 
ենք երկար ու ցրտաշունչ գիշերներից, 
ձյուն մաքրող մեքենաներից, և երբ 
հավաքում են ձյունը, իսկ դրա տակ 
սառցակալած ասֆալտ է: Ձմեռը 
ստիպված ելունդներով կրկնակոշիկ 
ենք հագնում, կամ էլ քայլում ենք 
մեր առջևից հրելով քայլակները»: 
«Այ քեզ բան, զարմանում է 
Գարմանը,- ո՞նց կարելի է ձմեռը 
չսիրել: Իսկ սառցե ամրո՞ցը, որը 
պիտի այս ձմեռ կառուցեմ: Իսկ 
զբոսայգու սահարա՞նը, իսկ հարած 
սերուցքով տաք կակաո՞ն»: Միայն 
մորաքույր Ավգուստան ոչնչից չի 
սարսափում, չի վախենում ու չի 
վշտանում: Նա ամեն բան մոռացել 
է, անգամ տագնապները: «Նշով 
տորթ կեր` անմահական հաճույք 
է»,- ի պատասխան Գարմանի հարցի 
առաջարկում է նա: «Ով ոչինչ չի 
հիշում, ոչ մի բանից էլ չի վշտանում»,- 
եզրակացրեց Գարմանը:

«Իսկ քեզ հետ լինո՞ւմ է այնպես, 
որ մի բան հեչ չուզենաս անել»: 
Հայրիկն ու Գարմանը նստել են տան 
աստիճաններին ու հաղարջի հյութ են 
խմում: Հայրիկը հազվադեպ է տանը 
լինում: Համարյա բոլոր երեկոները 
նստում է նվագախմբի համար 
նախատեսված փոսի մեջ և ջութակ 
է նվագում: Երբեմն Գարմանին էլ են 
տանում թատրոն, սակայն ներքևում, 
մթության մեջ հայրիկը չի երևում, թեև 
աթոռի վրա բարձիկ է դնում: Բայց 
եթե առանց հայացքը փոսից կտրելու 
նայես, ապա երբեմն կտեսնես վեր 
բարձրացող ջութակի աղեղը: Վաղը 
հայրիկը մեկնում է հյուրախաղերի: 
Համերգային սև ֆրակը և ջութակի 
պատյանը պատրաստ սպասում են 
միջանցքում: «Ինձ շատ է վշտացնում 
այն փաստը, որ ես ստիպված եմ 
հաճախ մեկնել և քեզ ու մայրիկին 
մենակ թողնել: Եվ համերգից առաջ 
ես անհանգստանում եմ, որ շատ 
արագ տեմպով կնվագեմ,- հայրիկը 
խորը հոգոց է քաշում,- ես կարծում 
եմ բոլոր մարդիկ էլ ինչ-որ բանից 
վախենում են»: «Նույնիսկ Հաննան 



26

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՈԼՈՐ ՀԵՔԻԱԹԱՍԱՑՆԵՐԸ

ու Յոհաննա՞ն»:  «Նույնիսկ Հաննան 
ու Յոհաննան»,- ասում է հայրիկն ու 
բարձրանում վերև` ջութակ նվագելու:

Ինքը մայրիկի հետ դպրոց 
կգնա: Մայրիկը Գարմանի համար 
նախաճաշի նոր տուփ է գնել ու 
պայուսակ: Վաղը մայրիկն իրեն կօգնի 
կապել կոշիկի քուղերը և կոճկել 
վերնաշապիկի բոլոր կոճակները: Երբ 
իրենք մեծ ճանապարհը անցնելու 
լինեն, մայրիկը կհետևի, որ Գարմանն 
անցնելուց նախ ձախ նայի, հետո` աջ: 
Նրանք ամբողջ ամառ անընդհատ 
պարապել են:

Այգու ողջ երկայնքով կենդանի 
ցանկապատ է ձգվում: Փաթաթվող 
բույսերի մեջ փոքրիկ տնակի պես 
բան է առաջացել, սակայն այդ մասին 
ոչ ոք չգիտի: Այստեղ հազարավոր 
ճնճղուկներ են ապրում: Ճնճղուկները 
թռչում գալիս են, եթե Գարմանը լուռ ու 
հանգիստ է իրեն պահում: Գարմանը 
մտնում է տնակի մեջ, փշրում է հացը, 
ճնճղուկներն ուրախությունից սկսում 
են ծլվլալ: Գետնին ընկած է սատկած 
մի ճնճղուկ: Գարմանը ճնճղուկին 
առնում է ափերի մեջ և վախվորած 

շոյում: Գլխի մոխրագույն փետուրները 
դեռ փափուկ են: Գարմանը ճնճղուկին 
տեղավորում է մեծ դատարկ տուփի 
մեջ և թաղում հողի մեջ: Հետո երկու 
ճյուղ իրար է կապում խաչաձև ու 
խրում թմբի վրա: Լսվում է, թե այգում 
ինչպես են զրուցում ու ծիծաղում 
մորաքույրները, ու ոնց են չխկչխկում 
սուրճի բաժակները: «Նրան, ով 
մեռնում է, Մեծ Արջի շերեփով 
տեղափոխում են երկինք,- մտածեց 
Գարմանը,- բայց նախևառաջ թաղում 
են անձրևաորդերի կացարանում, և 
մարդը դառնում է հող»:

Մորաքույրները սկսեցին չինական 
շախմատ խաղալ, իսկ մայրիկը 
սեղանն է հավաքում: «Մայրիկ, 
իսկ դու ինչի՞ց ես վախենում», - 
կամացուկ հարցրեց Գարմանը, երբ 
մայրիկն անցնում էր մացառուտի 
կողքով: «Ես անհանգստանում եմ, 
թե ինչպես է Գարմանն անցնելու լայն 
ճանապարհը: Մեքենաներն առանց 
նայելու սուրում են: Մնում է հուսալ, 
որ Գարմանն ինքը ուշադիր կլինի»: 
Մայրիկը վեր է կենում, թափ է տալիս 
ծնկները, վերցնում է բաժակներով լի 

սկուտեղը և հեռանում: Հետո կանգ է 
առնում, վերադառնում է մացառուտի 
մոտ և շշնջում. «Հետո ես վախեցած 
մտածում եմ երեքշաբթի օրվա մասին, 
որովհետև երեքշաբթի օրը պիտի 
ատամնաբույժի գնամ»: Գարմանն այս 
լսելով, նորից սկսեց հերթով շարժել 
ատամները:

Մորաքույրները պատրաստվում են 
հեռանալ: Նրանք շատ են շտապում, 
թեև ժամանակ ինչքան ասես` ունեն: 
Նրանք իրենց հետ տանում են 
մուրաբաներ, ծաղիկներ և ամսագրեր: 
«Այս տարի շատ լավ անցկացրեցինք 
ամառը»,- ասում են նրանք: Իսկ 
Գարմանը մտածում է. «Լավ կլիներ 
ամառը նոր սկսվեր»: Սակայն 
մայրիկն իր կարմիր զգեստն արդեն 
պահել է ձեղնահարկում:

Գարմանին թույլ են տվել իջնել 
նավահանգիստ ու նայել, թե ինչպես 
են նավերը ֆյորդից դուրս գալիս ծով: 
Երեք երկար շչակ, ու մորաքույրները 
մեկնում են: Գնալով նրանք ավելի 
ու ավելի են փոքրանում, և շուտով 
կձուլվեն երկնակամարի հետ: Իսկ 
առայժմ մորաքույրները ձեռքով 
են անում Գարմանին, ձեռքով են 
անում այնքան ժամանակ, մինչև որ 
նավը մի փոքրիկ կետ է դառնում ու 
անհետանում ամպերի հետևում:

Ամառվա ամենավերջին երեկոյան 
Գարմանը նորից է դպրոցական 
պայուսակի իրերը հանում ու 
տեղավորում: Նա կարգի է բերում 
գրչատուփը: Ահա ռետինը, որը 
նկարազարդած է ֆուտբոլային 
գնդակի նման, ահա ութ հատ 
գունավոր մատիտ, նոր սրիչ, քանոն 
և դրոշմանիշերի մի տուփ: Գարմանն 
այդ ամենը նորից տեղավորում է 
գրչատուփի մեջ, հետո ստուգում է, 
թե ինչպես են փակվում պայուսակի 
շղթաները:

Առաջին քնատ իշամեղուներն 
արդեն բզզում են պատուհանի 
շրջանակների արանքում: Վեցերորդ 
ամառը շատ արագ անցավ: 
Պայուսակը կոճկելիս Գարմանի 
մարմնով սարսուռ անցավ, երբ սառը 
քամին մտավ պատուհանից ներս: 
Աչքի ծայրով նա տեսավ, թե ինչպես 
խնձորենու առաջին տերևը պոկվեց 
և ընկավ գետնին: Քնելուց առաջ նա 
նորից ստուգեց, թե արդյոք ատամը չի՞ 
շարժվում: Մինչ դպրոցական կյանքի 
սկիզբը մնացել է տասներեք ժամ: 
Գարմանը վախենում է:

Նկարները` հեղինակի



Իմ աշխարհը
Նկարը` Տաթևիկ Տեր-Հովհաննիսյանի, 12տ.



Տպագրված է Անհատ ձեռնարկատեր Սուրեն Ղալաչյան տպագրատանը
Տպաքանակ` 1500

Լրատվական գործունեություն իրականացնող` «Մանանա-հրատ» ՍՊԸ
Վկայական` 02Ա046931 տրված` 31.12.1999

Թողարկումը պատրաստել են «Մանանա» 
մանկապատանեկան կրթամշակութային կենտրոնի սաները

Նկարները` Դիանա Աթանեսյանի 9տ.,  Սամվել Ջրբաշյանի 10տ., Լիլիթ Վարդանյանի 
12տ., Աշխեն Վարժապետյանի 9տ., Արամ Վարդանյանի 13տ., Տաթևիկ Տեր-
Հովհաննիսյանի 12տ.
 Էջադրումը և ձևավորումը` Տաթևիկ Մկրտչյանի

Երևան, Մաշտոցի 45Ա, բն. 40, հեռ. 58 16 70
էլ. փոստ. mananacenter@gmail.com
www.mibanasem.com, www.mananayouthcenter.org

Մի դաստիարակեք երեխաներին, միևնույն է, նրանք 

ձեզ են նմանվելու: Դաստիարակեք ինքներդ ձեզ: 

«Մեր մարզային թղթակիցները» խորագրի նյութերը պատրաստվել են 
ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող 
«Հայաստանում պատանի թղթակիցների ցանցի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում:
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