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Նախաբան

ԴիՎիՎի Ինթերնեյշնալը Գերմանիայի Մեծահասակների կրթության ասոցիա
ցիայի Միջազգային համագործակցության ինստիտուտն է։ Որպես մեծահա սակների 
կրթու թյան առաջատար կազմակերպություն, ԴիՎիՎի Ինթերնեյշնալը շուրջ 45 տարի 
շարունակ օժանդակում է մեծահասակների կրթության և ցկյանս ուսում նառության զար
գաց մանը աշխարհի տարբեր երկրներում՝ տարբեր ոլորտ ներում ստեղծելով և զար գաց
նելով երիտասարդների ու մեծահասակների շարունա կական կրթությանը նպաս տող կեն
սու նակ կառույցներ։ 

Ի լրումն քաղաքացիական կրթությանն ուղղված տարբեր ծրագրերի, մեր կազ
մակերպությունն առանձնահատուկ տեղ է հատկացնում մոտ անցյալի պատ  մու թյան 
խնդրա հարույց էջերի քննադատական վերլուծությանն ուղղված ծրագրերին՝ այս գոր
ծում որպես հիմնակամ մեթոդ օգտագործելով հիշողությունը, բանավոր պատ մու թյունը և 
մեծահասակների կրթությունը։ Նման ծրագրերից է Armenia Total(itar)isը։ Ծրագրի նախ
նա կան գաղափարը պատկանում է Մաթիաս Քլինգեն բեր գին, որը այժմ գլխավորում 
է ԴիՎիՎի Ինթերնեյշնալ կազմա կերպության Կով կասը, Թուր քիան և Բալկանները 
հա մակարգող տարածա շրջա նային գրա սենյակը։ 2012ին գաղափարն առաջին անգամ 
քննարկ վեց «Հազա րաշեն» Ազգաբա նական հետա զոտությունների հայկական կենտրոն 
ՀԿի հետ, որի հետ ԴիՎիՎԻն ար դեն նմա նատիպ մեթոդաբանությամբ աշխատելու 
հա մա գոր ծակցության փորձ ուներ՝ «Խո սելով միմյանց հետ» հայթուրքական հաշտեց
ման ծրագրի շրջա նակ նե րում։ Այդ օրվանից մենք համատեղ երկար ուղի ենք անցել։ 
Այսօր ար դեն իսկ ծրա գի րը բազ մաթիվ հաջողություններ ունի, որոնցից ոմանք առավել 
նկատելի են, իսկ մյուս ների վրա դեռ աշխատում ենք։ Ծրագրի արդյունք ներից կուզենայի 
առանձնաց նել.

www.armeniatotalitaris.am կայքը, որտեղ ներկայացվում են 2012ից ի վեր բանա վոր 
պատմության մեթոդով Հայաստանի տարբեր վայրերում ԽՍՀՄ քաղա քական բռնու
թյունների ենթարկված մարդկանց և ըմտանիքների՝ հետազոտողների գրան ցած պատ մու
թյունները, օրագրեր, լուսնկարներ և ընտանեկան արխիվի այլ փաս տաթղթեր, իչպես նաև 
ժամանակի մամուլը և այլ նյութեր,

•	 «Անհարազատները» ֆիլմը՝ կառուցված ծրագրի ընթացքում գրանցված բա նավոր 
պատմությունների վրա,

•	 Ծրագրի շրջանակներում իրականացված դասընթացները, որոնց մասնակցած 
երիտասարդներն այժմ ծրագիրն իրականացնող թիմի մաս են կազմում։
Ծրագրի տարբեր փուլերում մենք բազմաթիվ հանրային քննարկումներ ենք կազ

մակերպել, ինչպես նաև ունեցել ենք հրապարակումներ մամուլում։ Ներկայումս աշխա
տում ենք Հայաստանի Ազգային արխիվի հետ՝ Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի 
տվյալ ներն ամփոփող տեղեկատվական բազա ստեղծելու ուղղությամբ։ Հույս ունենք շու
տով հանրությանը ներկայացնել այս տխուր հիշողության գիրք հանդիսացող բազան։

Մեծ ուրախությամբ ձեզ ենք ներկայացնում այս գիրքը՝ հույսով, որ այն կօգնի հաս
կանալ տոտալիտար համակարգի ողջ սարսափը, երբ դժվար է առանձնացնել զոհե րին 
ու դահիճներին, քանի որ այսօրվա դահիճը վաղվա զոհն է։ Հույս ունենք, որ այն կօգնի 
հաս կանալ Հայաստանում Ստալինիզմի դրսևորումների առանձնա հատ կությունները, 
որոնք դեռևս բավարար հետազոտված, քննարկված, գնահատ ված չեն։ Կարծում ենք, որ 
այս գիր քը, ինչպես նաև ծրագիրն առհասարակ, կարող են փոխել մեր ներկան, որովհետև 
պատ մությունը միայն այն չէ, ինչ կատարվել է անցյա լում, այլև այն, թե ինչպես ենք մենք 
ընկա լում այդ անցյալն այսօր և ինչ ազդե ցու  թյուն է ունենում մեր ընկալումն այսօրվա որո
շում ների ու քայլերի վրա։ 

Լուսինե Խառատյան,
ԴիՎիՎի Ինթերնեյշնալ կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն



6

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ե ՐԱԽ ՏԻ ՔԻ ԽՈՍՔ .......................................................................................................8

ՆԱԽԱԲԱՆ .................................................................................................................. 11 
ցրանուշ Խառատյան

«ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ................................... 27 
ցրանուշ Խառատյան

Զոհերն ու մեղավորները  ........................................................................................ 27
Խանջյանի սպանությունը և «հականացիոնալիստական պայքարը» ցայաստանում .......46
ցայաստանում ազգայնականության մճջ մճղադրանքի պատճառնճրն ու նպատակը  ..... 88
ցայաստանի խորհրդայնացման որոշ առանձնահատկություննճր ................................ 91
Թուրքահայճրը ցայաստանում  .............................................................................102
Փախստական թուրքահայճրը սպառնալի՞ք ճն Թուրքիայի համար ............................. 109
 Քա ղա քա կան բռնաճնշում նճ րի քրճ ա կա նաց ման օ րինա կա նա ցու մը............................ 118

Նացիոնալիզմի և «նացիոնալիստների» հետապնդումների զանկվածայնությունը  ...133
«Արդարացվճլ է կուսակցական կարգով»  ................................................ 141

ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ) ....154 
Գայանճ Շագոյան

Ընտանեկան արխիվ. կանանց և տղամարդկանց խորհրդային  
«հուշն» ու «հիշողությունը» ................................................................................... 158
Պատմության և ազկակրության միջև. լյուստրացիան և դաշտային  
էթիկական խնդիրները ...........................................................................................167
Խորհրդային արդիականացման հասարակական աստառը .......................................172
Գյուղ կանկնի, կերան կկոտրի. կրոնական և էթնիկ համայնքները  
բռնաճնշումների պայմաններում  ............................................................................177
Ա մե նա մոտ օ տա րը. դրա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րը  
բռնաճնշում նե րի պայ ման նե րում ............................................................................ 184
«Եւ եղբայր եղբօրը մահի կ’մատնէ». ընտանիքը բռնաճնշումների  
պայմաններում ......................................................................................................187
Կինն ու տղամարդը` որպես բռնաճնշումների թիրախ ................................................192
Երեխաներն ամբողջատիրական կաղափարախոսության և  
ընտանեկան արժեքների միջև ................................................................................195

Ո՞Վ ԷՐ ՄԵՂԱՎՈՐ. 
ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՈՒ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՇԱՐԵՐԸ  ......................199 
ցարություն Մարության

ԽՄԿԿ XX համակումարը և «անհատի պաշտամունքի» փրկարար տեսությունը ......... 199
Բռնադատվողների «մեղքերը»............................................................................... 202
«Նախակահ», անուններ, ցուցակներ… ..................................................................208
Անորոշ «վերևներ» ................................................................................................210



7

Որոշակի «վերևներ». Ստալինի դերի ընկալումները .................................................. 211
Վախի կործոնը  ....................................................................................................214
Աքսորն իբրև վերաբնակեցում. պատկերացումներ, արդարացման փորձեր… .............216
Վերաբերմունքը տեղերում բռնադատվածների հարազատների նկատմամբ ............... 218
Համակարկի «մեղավորությունը» ........................................................................... 222
Մատնություն և մատնիչներ. ովքե՞ր և ինչու՞։ Ներողամտությունն իբրև պատասխան  .. 224
Մեղավորության խնդիրը և մերօրյա իրողությունները .............................................. 232
Եզրակացության փոխարեն ................................................................................... 237

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՑՈՒՄԸ  .......................................................... 238 
Լևոն Աբրահամյան, Գայանճ Շագոյան

Խորհրդային պատմությունը և ցեղասպանության մետանարրատիվը ........................ 239
Երկու բռնաճնշումների «չհատվող» սյուժեներ ......................................................... 245
«Հավաքական» և «հավաքված» հիշողությունները ................................................. 246
«Հիմնական/կարծր» և «ծրակրային/փափուկ» հիշողություններ ............................... 253
Հիշե՛լ, չի՛ կարելի մոռանալ. հուշարձանը որպես կերեզմանաքար,  
և կերեզմանաքարը` որպես վավերակիր .................................................................258
Հիշել չի՛ կարելի, մոռանա՛լ. խորհրդային շրջանի մերժված հուշարձաններ .................268
Արձանը` որպես կուռք, և խորհրդային «կուռքերի» արձանները ................................ 274
Չդրված հուշարձաններ... ...................................................................................... 283

ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ  ....................... 286
Վոլորդյա Մարտիրոսյան  
«Ի՞նչ պետություն էր` ախպորս տարավ, մարդիս տարավ,  
պատրոնիս տարավ, բոլորին տարավ…» ................................................................286
Արփճնիկ Ալճքսանյան  
Կյանքն ու պայքարը սիբիրյան աքսորում ................................................................306
Իռճն Օրդուխանյան  
«Մարմինս դարձել էր մսե մոխրաման» ...................................................................314
Էդգար և Ռուբճն Ջրբաշյաննճր  
«Ամենաահավորն իհարկե վախի զկացումն էր, որը մարդկանց դարձրել էր ստրուկ» ...321
Ռևիկ ցարությունյան  
«Ինձ համար ինքը լավ մարդ էր» ........................................................................... 330
Պարույր Տոնոյան  
Շամամ տատի կոյատևելու հնարքները .................................................................. 343
Ռուսսո Աբրահամյան  
«Նույն ՆԿՎԴ-իստները եղել են և՛ չար, և՛ բարի» .................................................... 375
Սճրգճյ Խուրշուդյան  
Խոհարարի պահապան շերեփը, որը կոտրվեց Sիբիրում ......................................... 396

ԲԱՌԱՑԱՆԿ ........................................................................................................ 428
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ ................................................................................................. 433
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ................................................................................................438



8

Ե ՐԱԽ ՏԻ ՔԻ ԽՈՍՔ 

2012 թվա կա նին «Հա զա րա շեն» ազ գա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե
րի հայ կա կան կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը Դի-Վի-Վի 
Ին թեր նեյշ նալ գեր մա նա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան (Գեր
մա նիայի ժո ղովր դա կան բարձ րա գույն դպ րոց նե րի միու թյան մի ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ի նստի տուտ) հետ հա մա տեղ սկսեց Հա յաս տա նում 
ԽՍՀՄ ամ բող ջա տի րու թյան շրջա նի քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի դրսևո
րում նե րի և դրանց հա սա րա կա կան ներ կա ըն կա լում նե րի հե տա զո տու թյան 
մի ծրա գիր: Ծրա գի րը կոչ վում է «Armenia total(itar)is» (Ամ բողջ(ա տիր)
ա կան Հա յաս տան): «Total(itar)is» եզ րով փոր ձել ե նք ը նդ գծել, որ ուսում նա
սի րու թյան առար կա են դառ նում «ամ բող ջա տի րու թյան» դրսևո րում ներն ու 
«ամ բող ջա տի րա կան» ժա մա նա կաշրջա նի խնդիր ներն «ամ բողջ» Հա յաս
տա նում: Ծրա գի րը հիմն ված է բա նա վոր պատ մու թյան մե թո դա բա նու թյան 
վրա, ո րի դեպ քում հե տա զո տու թյան հիմ նա կան աղ բյու րը մար դիկ ե ն` ի րենց 
ապ րած կյան քով, լի նեն նրանք ամ բող ջա տի րա կան ժա մա նա կաշրջա նի ուղ
ղա կի կամ անուղ ղա կի զո հե րը, թե նրանց ժա ռանգ նե րը: Ծ րա գի րը նպա
տակ ուներ վեր հա նել Խորհրդային Հա յաս տա նի բնակ չու թյան մեջ ամ բող
ջա տի րու թյան սո ցիալմ շա կու թային և սո ցիալհո գե բա նա կան դրսևո րում
նե րը, խորհրդային առօ րյայի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը և հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րի հան րայ նաց ման մի ջո ցով նպաս տել բռնա տի րա կան հա մա
կար գի թո ղած հետևանք նե րի բա ցա հայտ մա նը և մեղմ մա նը: Ի նչ պես հա
ճախ է պա տա հում, մեր առա ջա դրած խնդի րը նո րա նոր են թախնդիր ներ 
բա ցեց, և հե տա զո տու թյան ու ծրա գրի շրջա նակ ներն ը նդ լայն վե ցին: 

Դաշ տային աշ խա տանք նե րի հենց սկզբից մենք զգա ցինք Հա յաս տա
նի բնակ չու թյան մեզ օգ նե լու ան կեղծ պատ րաս տա կա մու թյու նը: Մեզ հետ 
հան դի պում նե րում մար դիկ պատ մում էին ոչ միայն սե փա կան հի շո ղու թյուն
նե րը կամ ծնող նե րից լսած նե րը, այլև դի մում էին ազ գա կան նե րին, ստու
գում սե փա կան ի մա ցու թյուն նե րը, ներգ րա վում այ լոց, փնտ րում գտ նում էին 
լու սա նկար ներ, նա մակ ներ, փաս տաթղթեր: Այս գր քի հե ղի նա կային կազ
մը շատ ե րախ տա պարտ է հե տա զո տու թյան ըն թաց քում մեզ հան դի պած 
բո լոր զրու ցա կից նե րին, ում ան կեղծ պատ մու թյուն նե րը, մտո րում ներն ու 
ի րենց կյան քի փոր ձը մեզ հա ղոր դե լու պատ րաս տա կա մու թյունն այս հա տո
րի հայտն վե լու հիմ նա կան գրա վա կանն են: Նրանց մեծ մա սը քա ղա քա կան 
բռնու թյուն նե րի են թարկ ված ներն են կամ նրանց զա վակ նե րը, հաս կա նա լի 
է` ար դեն տա րեց: Ցա վոք, աշ խա տան քը պատ րաս տե լու ըն թաց քում նրան
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ցից ո մանք վախ ճան վե ցին, և մենք այս հա տո րը սի րով նվի ր ում ե նք նրանց 
և ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի բո լոր զո հե րի հի շա տա կին:

 Հա վա նա բար ի րա վունք ունենք ասե լու, որ ստա լի նիզ մի շրջա նի հա
մա տա րած և հա մա կարգ ված քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի զո հե րին և/ կամ 
դրանց նկատ մամբ վե րա բեր մունք ունե ցող մեր զրու ցա կից նե րին մենք մա
սամբ պար տա կան ե նք նաև մեր սե փա կան գի տակ ցու թյան մեջ աս տի ճա
նա բար տե ղի ունե ցած փո փո խու թյամբ: Մեր բո լո րի ըն տա նե կան ան ցյա
լը շաղ կապ ված է ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րին, ան կախ նրա նից` 
ունե ցե՞լ ե նք ըն տա նի քում այդ բռնու թյուն նե րի ո րո շա կի զո հեր, թե՞ ոչ: Ար
դյուն քում հե ղի նակ նե րի հա մար այս հա տո րի վրա աշ խա տան քը մաս նա գի
տա կան խնդրից վե րա ճեց նաև անձ նա կան խոս տո վա նու թյան, անձ նա կան 
և/ կամ ըն տա նե կան կեն սա գրու թյու նը հաս կա նա լու և ի մաս տա վո րե լու, եր
բեմն էլ` վե րաի մաս տա վո րե լու փոր ձի: Շնոր հա կա լու թյուն նրանց նաև սրա 
հա մար: 

Դաշ տային հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար շատ կարևոր 
էին ոչ միայն ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի մա սին հի շո ղու թյուն ունե ցող նե
րը, այլև մար դիկ, ով քեր, այդ հի շո ղու թյուն նե րի գրանց ման կարևո րու թյու
նը հաս կա նա լով, մեծ ե ռան դով և սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ օգ նել են 
գտ նե լու մեր հնա րա վոր զրու ցա կից նե րին: Այս առի թով առանձ նա հա տուկ 
շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում Կա պա նի ե րկ րա գի տա կան թան գա րա նի 
տնօ րեն Գրի շա Սմ բա տյա նին, ով Հա յաս տա նում ստա լի նյան բռնաճնշում
նե րը բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի մի ջո ցով ուսում նա սի րող առա ջին պատ
մա բանն է և Սյու նի քում մեր հե տա զո տու թյուն նե րը կազ մա կեր պած ան փո
խա րի նե լի գոր ծըն կե րը: Շի րա կում ի րենց ի սկ նա խա ձեռ նու թյամբ մեզ մեծ 
աջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել Լյու բա և Ռո բերտ Խա չատր յան նե րը: Նրանք 
ի րենց շրջա պա տի տաս նյա կից ավե լի ստա լի նյան զո հե րի և նրանց ժա
ռանգ նե րի օգ նու թյամբ մի մեծ ցու ցակ կազ մե ցին և օգ նե ցին այդ մարդ կանց 
հետ կապ հաս տա տել: Ա նձ նա կան նա խա ձեռ նու թյամբ Շի րա կում բազ մա
թիվ զրույց նե րի կազ մա կերպ ման, պատ մու թյուն նե րի գրանց ման հա մար 
ե րախ տա պարտ ե նք նաև փաս տա ցի մեր ծրա գրի գոր ծըն կե րը դար ձած 
Հաս միկ Շա ղո յա նին: 

Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում մեր ծրա գիր 
ներգրավ ված ավե լի քան քսան ուսա նող նե րին, ով քեր ոչ միայն մաս նակ ցել 
են մեր հար ցազ րույց նե րին, այլև ի նք նու րույն դրանք շա րու նա կել են և ի րենց 
գրան ցած նյու թե րով հարս տաց րել մեր գի տե լիք նե րը: Նրան ցից Հաս միկ 
Կնյա զյա նը նույ նիսկ այդ նյու թե րով գրեց իր մա գիստ րո սա կան թե զը և այս 
թե մայի շրջա նակ նե րում դար ձավ մեր գի տա կան գոր ծըն կե րը: 
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Շ նոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում այս հա տո րի հա մար ոչ պա կաս 
կարևո րու թյուն ունե ցած առան ձին քն նար կում նե րի բո լոր մաս նա կից նե րին և 
հատ կա պես դրանք կազ մա կեր պե լու գոր ծում մեզ մե ծա պես աջակ ցած Կա
պա նի ե րկ րա գի տա կան թան գա րա նի ո ղջ անձ նա կազ մին, Շի րա կի թե մի 
առաջ նորդ Գե րաշ նորհ Տ. Մի քայել ե պիս կո պոս Ա ջա պա հյա նին և Հա յաս
տա նյայց առա քե լա կան ե կե ղե ցու Շի րա կի թե մի սո ցիալկր թա կան կենտ րո
նի անձ նա կազ մին, ի նչ պես նաև Երևա նի Նո րա րար փոր ձա ռա կան ար վես
տի կենտ րո նին (Ն ՓԱԿ):

 Մենք ե րախ տա պարտ ե նք ԴիՎիՎի Ին թեր նեյշ նալ գեր մա նա կան 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյա նը, ո րի ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյամբ 
հնա րա վոր դար ձան այս հե տա զո տու թյու նը և գր քի հրա տա րա կու թյու նը: 
Ծրա գրի ֆի նան սա կան հո վա նա վո րը լի նե լուց զատ, այդ կազ մա կեր պու
թյան հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղի աշ խա տա կից նե րը, մաս նա վո րա պես 
Ան նա Պո ղո սյա նը և Լու սի նե Խա ռա տյա նը հե տա զո տա կան թի մի հա մար
ժեք ան դա մի ներգ րավ վա ծու թյամբ մաս նակ ցել են նույ նիսկ դաշ տային 
աշ խա տանք նե րին, բայց հատ կա պես մեր բո լոր հան րային և գրա վոր շա
րա դրանք նե րի քն նար կում նե րին` շա հե կան առա ջար կու թյուն նե րով հարս
տաց նե լով դրանք: Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն ԴիՎիՎի Ին
թեր նեյշ նալ կազ մա կեր պու թյան տա րա ծաշրջա նային գրա սե նյա կի տնօ րեն 
Մա թիաս Քլին գեն բեր գին` ծրա գրի նախ նա կան գա ղա փա րի և դրա ի րա կա
նաց ման տար բեր փու լե րում քն նա դա տա կան դա տո ղու թյուն նե րով ու մաս
նա գի տա կան գի տե լիք նե րով ծրա գի րը հարս տաց նե լու հա մար: Նրա հետ 
աշ խա տե լը հեշտ չի, բայց հե տաքր քիր է: 

Մեր կող մից հա վաք ված նյու թե րի զգա լի մա սին կա րե լի է ծա նո թա նալ 
ե ռա լե զու (հայե րեն, ռու սե րեն, ան գլե րեն) http://armeniatotalitaris.am/ կայ
քում: Նյու թե րի հա վա քու մը, վե րամ շա կու մը և կայ քում տե ղա դրու մը շա րու
նակ վում է: 

«Armenia total(itar)is» ծրա գրի հե տա զո տա կան խումբ
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Այս աշ խա տան քը հա մեստ փորձ է հե տա զո տող նե րի և հան րու թյան 
ուշա դրու թյու նը հրա վի րե լու Խորհրդային Հա յաս տա նում ստա լի նյան շրջա
նում տե ղի ունե ցած քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի բազ մաբ նույթ հար ցե
րից մի քա նի սին: Խորհրդային Հա յաս տա նում տե ղի ունե ցած քա ղա քա կան 
բռնաճնշում նե րի մա սին հե տա զո տու թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում չա փա զանց քիչ են և, դա տե լով մեր հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց
քից, դրանց նկատ մամբ մե զա նում այ սօր չկա նաև հան րային և քա ղա քա
կան հե տաքրքր վա ծու թյուն: Շատ քիչ են ուսում նա սիր ված Հա յաս տա նում 
տեղ գտած բռնու թյուն նե րի ձևի ու բո վան դա կու թյան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, բռնու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում Հա յաս տա նի ը նդ հա
նուր սո ցիա լա կան ու բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը, հա սա րա կու թյան 
վրա դրանց ազ դե ցու թյու նը, հա սա րա կա կան շեր տե րի ու ան հատ նե րի վար
քային մո դել նե րը, բռնու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին պաշ
տո նա կան դիրք զբա ղեց նող և պար զա պես քա ղա քա ցի ան հա տի ներգ րավ
վա ծու թյու նը, խորհրդային քա ղա քա կան մշա կույ թի ազ դե ցու թյու նը Հա յաս
տա նի կա ռա վար ման հա մա կար գի և խորհրդային առօ րյայի վրա: Ա ռա վել 
ևս չեն քն նարկ վել այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Խորհրդային Հա յաս տա նի 
հա սա րա կու թյան մեջ բռնու թյուն նե րի, դրանք ի րա կա նաց նող նե րի ու դրանց 
զո հե րի` տա րա տե սակ «հա կա նե րի»` «հա կա հե ղա փո խա կան», «հա կա սո
վե տա կան», «հա կա պե տա կան», «հա կաս տա լի նյան», «հա կա կոլ խո զային» 
և այլ բնույ թի «ան հա րա զատ նե րի», «բան դիտ նե րի», «ղա չաղ նե րի», «տե
ռո րիստ նե րի», «լր տես նե րի», «ազ գայ նա կան նե րի», «դաշ նակ ցա կան նե րի», 
«տ րոց կիստ նե րի» և «աջտ րոց կիստ նե րի», «կու լակ նե րի», «մաու զե րիստ նե
րի», «խմբա պետ նե րի», «վ նա սա րար նե րի», «պոր տա բույծ նե րի», «սո ցիա
լա պես վտան գա վոր» և «ժո ղովր դի թշնա մի» պի տակ ված այլևայլ խմբե րի 
ու ան հատ նե րի և նրանց հա րա զատ նե րի նկատ մամբ հան րային ըն կա լում
ներն ու վե րա բեր մուն քը: Հի շյալ ձևա կեր պում նե րը վերց ված են ոչ թե զո
հե րի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րից, այլ ե րես նա կան թվա կան նե րի 
պար բե րա կան մա մու լից և կեն դա նի մնա ցած զո հե րի պատ մու թյուն նե րից, 
ո րոնք պահ պան վել են ե րկ րորդեր րորդ սերն դի հի շո ղու թյուն նե րում: 

Նույ նիսկ բռնա դատ ված նե րի ը նդ հա նուր թի վը մեր օ րե րում միայն մո
տա վոր է հայտ նի: Պատ մող նե րից շա տերն ան գամ ցայ սօր չգի տեն, թե քրե
ա կան օ րենսգր քի կոնկ րետ ո ՞ր հոդ վա ծով կամ ի ՞նչ մե ղա դրան քով են դա
տա պարտ վել ի րենց նախ նի նե րը` ծնող նե րը կամ պա պե րը: Հան րային գի
տե լի քում շրջա նառ վող «կու լակ», «դաշ նակ ցա կան», «տ րոց կիստ» բա ռե րը 
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բա ցա հայ տում են այն ի րո ղու թյու նը, որ մար դիկ չգի տեն, որ ԽՍՀՄ քրե ա
կան օ րենս գիր քը դաշ նակ ցա կան կամ տրոց կիս տա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա մար դա տա պար տող հոդ ված ներ չու ներ: Նրանք պատ մում են այն, ի նչ 
ի րա կա նում պա հել է նրանց ըն տա նե կան հի շո ղու թյու նը, այն, ի նչ շրջա նառ
վում էր բա նա վոր զրույց նե րում և գր վում էր թեր թե րում, մա սամբ նաև այն, 
ի նչ գր ված էր ԽՍՀՄ վեր ջին շրջա նի պատ մու թյան դա սագր քե րում: 

ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի նկատ մամբ առ կա կրա վո րա
կան կեց ված քը հա վա նա բար բա ցատր վում է նրա նով, որ ԽՍՀՄ փլուզ
ման շրջա նում քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան 
ակ տի վա ցած ուշա դրու թյու նը Հա յաս տա նը շրջան ցեց օբյեկ տիվ` սո ցիալ
քա ղա քա կան մաս նա վոր ի րա վի ճա կի և 1988 թ.ին տե ղի ունե ցած ե րկ րա
շար ժի պատճառ նե րով: Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան հետևան քով 
հայա դր բե ջա նա կան սր ված հա րա բե րու թյուն նե րը, ապա և պա տե րազ մը, 
ե րկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած բնակ չու թյան խնդիր նե րը, 
Հա յաս տա նում մի մյանց հա ջոր դող պա րե տային ռե ժիմ նե րը, չորս տա րի` 
19881992 թթ.ին շա րու նակ վող ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի հոս քը 
Հա յաս տան, Ա դր բե ջա նի ու Թուր քիայի կող մից Հա յաս տա նի շրջա փա կու
մը, եր կա րատև է ներ գե տիկ ճգ նա ժա մը, տնտե սու թյան քայ քա յու մը և այլն 
Հա յաս տա նում ե րկ րոր դա կաներ րոր դա կան դարձ րին ԽՍՀՄ քա ղա քա կան 
ռե ժի մի վե րա բե րյալ այն տա րի նե րին Խորհրդային Միու թյան բո լոր ժո ղո
վուրդ նե րին խո րա պես հու զող հար ցե րի քն նար կում նե րը: Մինչ նախ կին սո
ցիա լիզ մի ճամ բա րի ե րկր նե րում և նախ կին ԽՍՀՄ հան րա պե տու թյուն նե րի 
մի մա սում աշ խույժ քն նար կում ներ էին սկսվել կո մու նիս տա կան ռե ժի մի և 
բռնա պե տա կան ան ցյա լի զո հե րի ռե ա բի լի տա ցիայի և առ հա սա րակ ամ բող
ջա տի րու թյան դրսևո րում նե րի ու լյուստ րա ցիայի հար ցե րի շուրջ, Հա յաս տա
նում չջե ռուց վող բնա կա րան նե րում, նավ թի լամ պի լույ սի տակ կամ հա ցի 
հեր թե րում քն նարկ վում էին փախս տա կան նե րին տե ղա վո րե լու, Ղա րա բա
ղի շուրջ ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից սկսված «Կոլ ցո» 
օ պե րա ցիայի, ե րկ րա շար ժի հետևան քով որ բա ցած ե րե խա նե րի, կր ճատ վող 
աշ խա տա տե ղե րի և պա տե րազ մի հար ցե րը: Այն տա րի նե րին նույ նիսկ հնա
րա վոր չէր աշ խա տել ար խիվ նե րի և գրա դա րան նե րի չջե ռուց վող շեն քե րում, 
չնա յած 1990 թ.ին վեր ջա պես բաց վել էին ՊԱ Կի ար խիվ նե րը: 

Մյուս կարևոր պատ ճա ռը, հա վա նա բար, այն է, որ ԽՍՀՄ փլու զու մով 
հնա րա վո րու թյուն էր առա ջա ցել ավե լի ազա տո րեն ան դրա դառ նալ հայոց 
մեծ ող բեր գու թյան` Ցե ղա սպա նու թյան թե մային, ո րը խորհրդա հայ պատ
մա գրու թյան մեջ մա սամբ բարձ րա ձայն վել է 1960ական նե րից սկսած, բայց` 
զգա լի զգու շա վո րու թյամբ: Ան շուշտ, «զս պող» դեր է խա ղա ցել ԽՍՀՄ
Թուր քիա հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը: Ցե ղա սպա նու թյան և Լեռ նային 
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Ղա րա բա ղի թե ման այն քան գե րա կա էր, որ մնա ցած հար ցե րը դառ նում էին 
ե րկ րոր դայիներ րոր դային: 

Մենք խո րա պես հա մոզ ված ե նք, որ մեր ե րկ րի պատ մու թյան 
խորհրդային բռնաճնշում նե րի է ջի չբա ցա հայտ վա ծու թյու նը նո րա նոր 
խնդիր ներ է դնում ան կախ Հա յաս տա նի առաջ` թե՛ քա ղա քա կան կողմ նո րո
շում նե րի, կա ռա վար ման, թե՛ հան րային վար քի ի մաս տով: Կարևոր է նկա
տի ունե նալ նաև, որ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ներ կայիս հան րային մշա կույ թը 
մեծ հաշ վով խորհրդային շրջա նի մշա կույ թի շա րու նա կու թյունն է, և լա վի ու 
վա տի, բա րո յա կա նի ու ան բա րոյի, կա րե լիի ու ան կա րե լիի հա սա րա կա կան 
չափ ման սկզբունք նե րը ձևա վոր վել են ոչ վաղ ան ցյա լի խորհրդային ֆոր մալ 
և ոչ ֆոր մալ մշա կույ թում: 

Մարդ կանց հի շո ղու թյու նը որ պես հիմ նա կան աղ բյուր ը նտ րե լով` մենք 
զրու ցել ե նք հա րյու րից ավե լի ըն տա նիք նե րի հետ: Ունե ցել ե նք բազ մա
թիվ քն նար կում ներ, ո րոնց ըն թաց քում հաս կա ցանք, որ մարդ կանց հի շո
ղու թյուն նե րը կամ, հա վա սա րա պես, հի շո ղու թյան բա ցա կա յու թյունն ու ոչ 
վաղ ան ցյա լի այդ երևույ թի չի մա ցու թյու նը մեզ առա ջա դրում են խնդիր ներ, 
ո րոնք ավե լի հա մա պար փակ հե տա զո տու թյուն են պա հան ջում, ուս տի հե
տա զո տա կան դաշտն աս տի ճա նա բար ը նդ լայն վեց: Հի մա ար դեն պարզ է, 
որ մտել ե նք պա տաս խա նատ վու թյուն պա հան ջող մի նուրբ ո լորտ, որ տեղ 
դեռևս ստ վեր չդար ձած ան ցյա լի ի րո ղու թյուն նե րը բախ վում են քա ղա քա
կանհա սա րա կա կան ներ կայիս գոր ծըն թաց նե րին և նույ նիսկ դեր են խա
ղում կեն դա նի մարդ կանց ճա կա տա գրե րում: Զգաց վում է նաև քա ղա քա կան 
պատ մա գրու թյան պա կա սը: 

Միա ժա մա նակ պարզ է դառ նում, որ մինչ հա յաս տա նյան հա սա րա
կա գի տու թյու նը ճգ նում էր դուրս գալ ճգ նա ժա մից, նախ կին ԽՍՀՄ պատ
մու թյան ժա ռան գորդ նե րի, հատ կա պես Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ակա
դե միա կան, քա ղա քա կան (մաս նա վո րա պես քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի 
զո հե րի ռե ա բի լի տա ցիայի նպա տա կով 1991 թ.ին ՌԴ նա խա գա հին կից 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վը, ո րը 1993 թ.ին գրանց վեց որ պես «Դե մոկ րա
տիա» մի ջազ գային հիմ նա դրամ և Ռու սաս տա նի գի տու թյուն նե րի ակա դե
միայի ան դամ Ա. Ն. Յա կովլևի կող մից գլխա վոր վե լու պատ ճա ռով հա ճախ 
ան վան վում է «Յա կովլևի ֆոնդ») և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կա գի տու
թյու նը (մաս նա վո րա պես 1989 թ.ին հիմ նադր ված «Մե մո րիալ» ի րա վա
պաշտ պան կազ մա կեր պու թյու նը), ի նչ պես նաև ակա դե միա կան գի տու թյու
նը զգա լի ներդ րում են արել այդ ո լոր տում, և ար դեն շրջա նա ռու թյան մեջ են 
դր վել հս կա յա կան քա նա կու թյամբ փաս տաթղթեր, ար վել են հաշ վարկ ներ, 
ձևա վոր վել են ստա լի նյան քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի հիմ նա կան բնու
թա գրե րը, բա նաձևե րը և նույ նիսկ կա ղա պար վել են ո րոշ գնա հա տա կան ներ 



14 ՆԱԽԱԲԱՆ

ու ի րա վա կան մո տե ցում ներ: Դրան ցում վե րո հի շյալ պատ ճառ նե րով զգա լի 
չա փով բա ցա կա յում է «հայ կա կան նյու թը», եր բեմն էլ դրանք ներ կա յաց ված 
են սխալ նե րով: Սա, ան շուշտ, նախևա ռաջ հա յաս տա նյան հե տա զո տող նե րի 
«մեղքն» է, բայց միա ժա մա նակ բար դաց նում է հա յաս տա նյան հե տա զո տող
նե րի խնդի րը` ան հրա ժեշ տու թյուն դարձ նե լով մի կող մից ստա լի նյան քա ղա
քա կան բռնու թյուն նե րի «հայ կա կան հատ վա ծը» ին տեգ րե լու ը նդ հա նու րի 
հա մա տեքս տում, մյուս կող մից` ը նդ հա նու րի մեջ մաս նա վո րեց նե լու «հայ կա
կան առանձ նա հատ կու թյու նը»: 

Հա յաս տա նում սա ան հա մե մատ դժ վար է, քան ՌԴում, որ տեղ գտն
վում է ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի ար խի վային փաս տաթղթե րի 
առյու ծի բա ժի նը, և որ տեղ, առն վազն ռե ա բի լի տա ցիոն գոր ծըն թա ցի բե րու
մով, հե տա զո տող նե րը 1960ա կան նե րից թե կուզ մաս նա կիո րեն առնչ վում 
էին խորհրդային մյուս հան րա պե տու թյուն նե րի հե տա զո տող նե րին ան մատ
չե լի այդ փաս տաթղթե րի գո նե մի մա սին: 

«Խ րուշչյո վան ձն հա լի» տա րի նե րին ԽՍՀ Մում ո րոշ հնա րա վո րու թյուն 
էր առա ջա ցել ճեղ քե լու կոմ կու սի գրաքն նու թյան ծանր ճնշու մը: Ար վես տի և 
գրա կա նու թյան ո լոր տում առա ջա ցած մոս կո վյանմայ րա քա ղա քային ո րոշ 
աշ խու ժաց ման ար ձա գանք նե րը, տե ղա կան կոմ կուս նե րի աչա լուրջ վե րահս
կո ղու թյամբ, մա սամբ դրսևոր վե ցին նաև հան րա պե տու թյուն նե րի մայ րա քա
ղաք նե րում: 1954 թ.ին «Հայ պետհ րատ»ը տպագր վեց 1936 թ.ին բռնա դատ
ված գրող Վ.Ա լա զա նի «Բա նաս տեղ ծի սիր տը» ժո ղո վա ծուն (չա փա ծո)։ Քսան 
տար վա ար գել քից հե տո, 1955 թ.ից, դեռևս ը նտ րո ղա բար և զգու շա վոր վե
րահ րա տա րակ վե ցին ե րես նա կան նե րի քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի աղմ կոտ 
գոր ծե րի գնդա կա հար ված զո հե րի ո րոշ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ (1955 թ.ին` 
Ա.Բա կուն ցի «Եր կեր»ը, 1957 թ.ին Ե.Չա րեն ցի «Ըն տիր եր կեր»ը ևն): 

Խորհրդային Հա յաս տա նում «Հա լոց քի» ըն ձե ռած մյուս հնա րա վո
րու թյու նը ազ գային ող բեր գու թյա նը` Ցե ղա սպա նու թյա նը կողմ նա կիո րեն 
ան դրա դառ նա լու զգու շա վոր փոր ձերն էին: 1950ա կան նե րի վեր ջե րի Հա
յաս տա նի մշա կու թային կյան քի նշա նա կա լից երևույթ նե րից էր գե ղան կա
րիչ Սար գիս Մու րա դյա նի «Կո մի տաս. վեր ջին գի շե րը» նկա րը: 1959 թ.ին 
հրա տա րակ վեց Պա րույր Սևա կի` 195758 թթ.ին Մոսկ վա յում գր ված «Անլ
ռե լի զան գա կա տուն» պոե մը, այ նու հետև հրա տա րակ վե ցին Հով հան նես 
Շի րա զի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, Հրա չյա Քո չա րի «Կա րոտ» և «Նա հա
պետ» վե պե րը և մի շարք այլ գոր ծեր, բո լորն էլ մինչ այդ ար գել ված Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան թե մա նե րով: Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50րդ տա րե լի ցը 
մո տե նում էր, և Ցե ղա սպա նու թյան հան րայ նաց մա նը նա խա պատ րաստ վող 
ե րկր նե րի շար քում ԽՍՀ Մը Խորհրդային Հա յաս տա նին «թույ լատ րել» էր 
Ցե ղա սպա նու թյանն ան դրա դար ձի ո րոշ, վե րահս կե լի չա փա բա ժին: 
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Խորհրդային ամ բող ջա տի րու թյան թե ման դեռևս «ար գելք նե րի փա թե
թում» էր և այդ տա րի նե րին Հա յաս տա նի թե՛ պատ մա գի տա կան, թե՛ գե ղար
վես տա կան, թե՛ հրա պա րա կա խո սա կան գրա վոր մշա կույ թը քա ղա քա կան 
բռնու թյուն նե րին շատ քիչ է ան դրա դար ձել: Միայն ո րոշ աշ խա տանք նե րում 
քա ղա քա կան գրաքն նու թյան թույլտ վու թյան շրջա նակ նե րում մաս նա կիո րեն 
քն նարկ վել կամ, ավե լի ճիշտ կլի նի ասել` տեղ են գտել «ս տա լի նյան զոհ» 
մտա վո րա կան նե րի մինչ այդ ար գել ված կեն սա գրու թյուն նե րը կամ դրանց 
հի շա տա կում նե րը` առանց բուն պե տա կան տե ռո րը քն նար կե լու: Դրան ցից 
առա ջի նը, թերևս, 1959 թ.ին հրա տա րակ ված Սու րեն Ա ղա բա բյա նի «Գուր
գեն Մա հա րի։ Կյան քը և ստեղ ծա գոր ծու թյու նը» և «Ակ սել Բա կունց»1 աշ խա
տանք ներն էին։ 1960 թ.ին Ակ սել Բա կուն ցի մա սին հրա տա րակ վեց նաև 
Ռա ֆայել Իշ խա նյա նի գիր քը2: Քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի են թարկ ված 
հա մալ սա րա նա կան դա սա խոս նե րին մա սին հա մա ռոտ հի շա տա կու թյուն ներ 
կան Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի մա սին 1965 թ.ին հրա տա րակ ված 
աշ խա տան քում3: Բուն բռնու թյուն նե րին վե րա բե րող ուշա գրավ հրա տա րա
կու թյուն նե րից կա րե լի է հա մա րել 1964 թ.ին Երևա նում հրա տա րակ ված 
եր կու գե ղար վես տա կանհու շա գրա կան աշ խա տան քը (Մկր տիչ Ար մեն, 
«Պատ վի րե ցին հանձ նել ձեզ» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն, Հու սիկ Խան
դա մու րյան, «Ու՞ր է տա նում գնաց քը») և 1967 թ.ին տպագր ված Մկր տիչ 
Ար մե նի «Ժի րայր Գլենց» վե պը:

1963 թ.ին Մարք սիզմԼե նի նիզ մի ի նստի տու տի հայ կա կան մաս նա ճյու
ղի տնօ րեն Ծ.Ա ղա յա նը հրա տա րա կեց 1936 թ.ին սպան ված Խորհրդային 
Հա յաս տա նի ԿԿ առա ջին քար տու ղար Ա.Խան ջյա նի հոդ ված ներն ու ճա ռե
րը` նա խա բա նում մեկ պար բե րու թյամբ ան դրա դառ նա լով «ան հա տի պաշ
տա մուն քի ծանր տա րի նե րին … և ժո ղովր դի թշնա մի Բե րիայի չա րա նենգ 

1 Լրամշակված հրատարակվել է 1963 թ.-ին,– Սուրեն Աղաբաբյան: Ակսել Բակունց, Երևան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ, 1963, 504 էջ։ 
2 Ռ.Իշխանյան: Ակսել Բակունց. կենսագրություն և մատենագիտություն, «ՀՍՍՌ Ալ. 
Մյասնիկյանի անվ. պետական ռեսպուբլիական գրադարան», Երևան, 1960 (քանի որ այս 
աշխատանքը Ռ. Իշխանյանի թեկնածուական դիսերտացիան էր, հրատարակվել է նաև 
19 էջանոց ռուսերեն համառոտագրումը, – Аксель Бакунц։ Жизнь и вопросы творчества 
(Автореферат дисс. соиск. уч. ст. канд. филол. наук). Ереван, 1962 ): Հետագայում հրատա-
րակվեց նաև նույն հեղինակի «Բակունցի կյանքն ու արվեստը», «Հայաստան», Երևան, 1974:
3 Լ.Ղարիբջանյան: Երևանի պետական Համալսարանը, Երեւան, 1965: Հեղինակը հիշա-
տակում է 20 բռնադատված անվանի գիտնականների, մի մասը` գնդակահարված, մյուսները` 
աքսորված կամ հետագայում արդարացված: Համալսարանի բռնադատված դասախոսներից 
ոչ բոլոր կան այս ցանկում, ինչպես, օրինակ, փիլիսոփա Միսակ Խոստիկյանը, ում անունը, 
ըստ հեղինակի բանավոր վկայության. «չի հիշատակվում Երևանի պետական համալսարանի 
արխիվի որևէ փաստաթղթում, նույնիսկ ռոճկացուցակներում» (տե՛ս Ն.Հարութիւնեան: 
Խորհրդ ային Հայաստանի բռնադատուած փիլիսոփա Միսակ Խոստիկեանի կորսուած 
համարուող գիտական եւ գրական ժառանգութեան մասին, Հայկազեան Հայագիտական 
Հանդէս, Պէյրութ, 2009, թիւ 29, էջ 401):
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մե քե նա յու թյուն նե րին», ո րին «1936 թ. հու լի սի 9ին զոհ դար ձավ Ա.Խան ջյա
նը»4: Ե րեք տա րի ան ց նույն հե ղի նա կը մի գր քույկ հրա տա րա կեց 1936 թ.ին 
Մարք սիզմԼե նի նիզ մի ի նստի տու տի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի տնօ րեն (1933
34 թթ.ին` ՀԽՍՀ լուս ժող կոմ), 193637 թթ.ին Խորհրդային Հա յաս տա նում 
թիվ մեկ տրոց կիստնա ցիո նա լիստ հայ տա րար ված և գնդա կա հար ված Ն.Ս 
տե փա նյա նի հե ղա փո խա կան և կո մու նիս տա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին` 
առան ձին գլխով ան դրա դառ նա լով նաև նրա և նրա հա րա զատ նե րի դեմ 
ի րա կա նաց ված բռնաճնշում նե րի փաս տե րին` հա վա տա րիմ մնա լով «Բե
րիայի չա րա նենգ մե քե նա յու թյուն նե րի» բա ցատ րու թյա նը5: ԽՍՀ Մի լայ նա
ծա վալ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի և դրա հետևանք նե րի քն նար կու մը կամ 
կամ քիչ թե շատ լուրջ ան դրա դար ձը դրան շա րու նա կում էր տա բու մնալ: 

Ս րան հա ջոր դած քսան տա րի նե րի փաս տա ցի լռու թյան շրջանն ը նդ
հատ վեց վե րա կա ռուց ման տա րի նե րին, ե րբ սկսե ցին հրա տա րակ վել բռնու
թյուն նե րի զո հե րի ո րոշ հու շա գրու թյուն ներ, դա րակ նե րում մնա ցած ձե ռա
գրեր, փաս տաթղթեր և առա ջին հե տա զո տու թյուն նե րը6: Դրանց նա խոր դել 
էր 192834 թթ.ին «Սո վե տա կան Հա յաս տան» թեր թի խմբա գիր Ռա ֆայել 
Ա թա յա նի «Աս պե տա կան հո գի ներ» կի սա հու շա գրա կան, կի սա վեր լու ծա կան 
ակ նար կը Ներ սիկ Ստե փա նյա նի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված քա ղա քա կան 
հա լա ծանք նե րի և գնդա կա հա րու թյան, Ա. Խան ջյա նի սպա նու թյան/ինք նա
սպա նու թյան և առ հա սա րակ ե րես նա կան նե րի քա ղա քա կան հա լա ծանք նե րի 

4 Ծ.Աղայան: Աղասի Խանջյան: Հոդվածներ և Ճառեր: Խմբ.` Ծ. Պ. Աղայան։ Եր.,։ «Հայ-
պետհրատ», 1963, էջ 10:
5 Ц.Агаян. Нерсик Степанян, «Айастан», Ереван, 1967:
6 Գ. Մահարի: Ծաղկած փշալարեր, Երևան, 1988 (2009 թ.-ին` Մահարի Գուրգեն, «Սիբիրա-
կան»); Ս. Ղազարյան: Դա չպետք է պատահեր, Երևան, 1988 (ռուսերեն հրատարակվել է 
1990 թ.-ին,–С. Газарян, Это не должно повториться: Документальная повесть. Ереван, 
1990); Ս. Խանզադյան: Երկաթե վարագույրը դեռ չի պատռվել//«Գրական թերթ», 17 
փետրվարի, 1989, թիվ 8 (2328); Վ. Ալազան: Տառապանքի ուղիներով//«Գարուն», 1989, թիվ 
1 (նաև` Ալազան Վահրամ, Տառապանքի ուղիներով, Երևան, 1990թ.); Ա. Քոչինյան: Փշալա-
րից այն կողմ//«Գարուն», 1989, թիվ 3; Ռ. Քամալյան: Աքսորի տարբերակ//«Գրական թերթ», 
16 հու նիսի, 1989 թ., թիվ 25 (2345); Ա.Վիրաբյան: 1949 թ. զանգվածային բռնագաղթերը 
Հա յաս տա նում//Երեկոյան Երևան, 20 հունիսի, 1988թ., «Կոմունիստ», 1989, 16 հունիսի; 
Ա.Վի րաբյան: Փաստաթղթեր 1949 թ. բռնագաղթի մասին//«Բանբեր Հայաստանի արխիվ-
նե րի», 1990, թիվ 3, էջ 68-76; К. Захарян. Раздел Армении, большевизация, и красный 
террор//«Республика Армения», 1990, 29 ноября; Հ.Ավետիսյան: Ստալինականության զոհե-
րը. ՀամԿ(բ)Կ XVII համագումարում հայ պատվիրակները//«Լենինյան արշավ», 1990, թիվ 5 և 
6; Ստ.Ստե փանյան : Հայ առաքելական եկեղեցին ստալինյան բռնապետության օրոք, Երևան, 
1993; Դ.Գաս պարյան: Փակ դռների գաղտնիքը, «Ապոլլոն», Երևան, 1994; Հ. Ճղլյան: Դեպի 
հայրենիք-դեպի Սիբիր: Զսպված ըմբոստություն (վավերագրական ակնարկներ և ճանա-
պար հորդական նոթեր), Երևան, 1994; Э. Тер-Погосян. Свобода опоздала на целую жизнь, 
Алма-Ата, 1997; Մ.Բազարյան: Նամակներ սովետական «դրախտից» (ներգաղթի և ներ գաղ-
թող ների մասին), Երևան, 1997; Հ. Բախչինյան: «Չարենցապատում» ըստ անտիպ վավե րա-
գրերի, «Սարգիս Խաչենց», Երևան, 1997: 
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մա սին, ո րում հե ղի նա կը ակ նա ծան քով մե ծա րե լում էր իր ակ նար կի «հե րոս
նե րին»7։ Այն զգա լի չա փով կրում է Ստա լի նի մահ վա նը հա ջոր դած խրուշ չո
վյան մեր կա ցում նե րի և առ հա սա րակ «ան հա տի պաշ տա մուն քի» գնա հա տա
կա նի մի ջո ցով ԽՍՀՄ քա ղա քա կան տե ռո րի ո ղջ փի լի սո փա յու թյու նը «մի քա
նի չա րա գործ նե րի ազ դե ցու թյամբ» «փա կե լու» կնի քը: Չնա յած ար դեն 1987 թ. 
էր, ԽՍՀ Մում գր վել և հրա տա րակ վել էին բա վա կան աշ խա տանք ներ, այդ 
թվում վա ղուց ար դեն շրջա նառ վում էր Ա. Սոլ ժե նի ցի նի «Ար խի պե լագ Գու լա
գը», Ռ. Ա թա յա նը դեռևս նպա տակ ուներ «Հոկ տեմ բե րյան մեծ հե ղա փո խու
թյան հա մա մարդ կային ար ժեք ներ կա յաց նող գլխա վոր նշա նա բան նե րի» ան
սա սա նու թյու նը փո խան ցել ե րի տա սարդ սե րունդ նե րին` բա ցատ րե լով նրանց, 
որ այդ քա ղա քա կան տե ռորն ըն դա մե նը… «մո լա գար մի կա մա կո րու թյուն» 
էր: Ռ.Ա թա յա նը հա վա նա բար ար դեն մո ռա ցել էր բազ մա թիվ մարդ կանց 
կյանք, ի սկ հա սա րա կու թյա նը` մեծ տագ նապ ներ ու ար ժեք նե րի կո րուստ ներ 
ար ժե ցած այդ «մո լա գար կա մա կո րու թյան»ը իր փոք րիկ մաս նակ ցու թյու նը, 
ե րբ 1936 թ. Ա.Խան ջյա նի սպա նու թյու նից հե տո, թերևս ի նք նա պաշտ պա նա
կան նկա տա ռում նե րով, ասել էր. «Վեր ջին տա րի ներս կենտ րո նա կան օր գա
նը` «Խորհրդային Հա յաս տա նը», դաշ նակ նե րի դեմ ուղղ ված հոդ ված ներ չէր 
տպա գրում Խան ջյան նե րի ցու ցու մով… Խան ջյանն ամեն կերպ պաշտ պա նում 
ու խրա խու սում էր դաշ նակ ցա կան գա ղա փար նե րով հա մակ ված գրա կա նա
գետ նե րի հա կա հայ կա կան խմբա կին, ո րին գլխա վո րում էր կու սակ ցու թյան 
նախ կին ան դամ Բա կուն ցը»8: Խան ջյանն ար դեն մա հա ցած էր, բայց Բա կուն
ցը դեռ կա՛ր: Այն տա րի նե րին շա տերն էին այդ լեզ վով խո սում, այդ շա տե
րի մեջ` նաև ե րի տա սարդ, Խան ջյա նի կող մից հո վա նա վոր վող Ռ.Ա թա յա նը, 
ով, իր հեր թին, «19371939 թթ.ին բան տային պա րա պու թյան եր կար ժա
մեր» էր ունե ցել և բան տում «շատ բա ներ էր լսել Ներ սիկ Ստե փա նյա նի, նրա 
մտա վոր– հո գե կան ար ժա նիք նե րի մա սին» և 1987 թ.ին խոս տո վա նում է, որ 
Ա.Խան ջյա նի հետ «անբռնազ բոս, ամեն մի վար չա կա նու թյու նից ու ստո րա
դա սու մից ազատ հա րա բե րու թյուն ներ է ունե ցել մինչև վերջ, մոտ ութ տա րի»։ 
«Մինչև վերջ»ը Խան ջյա նի սպա նու թյունն էր: Ուղիղ հի սուն տա րի ան ց Ռ.Ա 
թա յա նը «Խան ջյան նե րին» ար դեն «աս պե տա կան հո գի ներ» է ան վա նում: 
Ար դեն, ի դեպ, շա տերն էին այդ պես ան վա նում, այդ շա տե րի մեջ` կրկին նաև 
Ռ.Ա թա յա նը, առանց ան դրա դառ նա լու հի սուն տա րի առաջ վա իր գնա հա տա
կա նին, որ, լավ գի տեր, այն տա րի նե րին ուղ ղա կի մե ղա դրա կան էր: 

1987 թ.ին Հա յաս տա նում, սա կայն, դեռևս թույլ չէին տա լիս հրա տա
րա կել բռնու թյուն նե րի զոհ Սու րեն Ղա զա րյա նի վա ղուց գր ված և դա րակ նե

7 Ռ. Աթայան: Ասպետական հոգիներ//Գարուն, 1987, թիվ 11:
8 Գ.Լազեան: Հայաստան եւ հայ դատը. Հայևռուս յարաբերութիւններու լոյսին տակ: 
Վերահրատարակեց «Արմէն» հրատարակչական մարմին, Երևան, 1991, էջ 337:
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րում պահ վող «Դա չպետք է պա տա հեր» վի պակհու շա գրու թյու նը (հայե րեն 
այն հրա տա րակ վեց ար դեն հա ջորդ տա րի` 1988 թ.ին, ռու սե րեն` 1990 թ.
ին): Սա մի պարզ վկա յու թյուն է, թե որ քան ան հա մար ձակ էր Հա յաս տա
նում հա սու նա նում երևույթ ներն ի րենց անու նով կո չե լու մշա կույ թը («խո հա
նո ցային» քն նար կում նե րում այն վա ղուց կար):

 Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո` 19931996 թթ.ին հա յա լե զու 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» և ռու սա լե զու «Республика Армения» 
թեր թե րում հրա տա րա կե ցին 19301938 թթ. ըն թաց քում բռնու թյուն նե րի են
թարկ ված ան ձանց ան վա նա կան ցու ցակ նե րը: Ա. Մա նու կյա նը 1997 թ.ին 
հրա տա րա կեց բռնաճնշում նե րի են թարկ ված հոգևո րա կան նե րի մա սին 
աշ խա տանք9, ի սկ 1999 թ.ին` ՊԱԿի նյու թե րով կազմ ված հան րա գու մա
րային աշ խա տան քը 19201953 թթ. քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի մա սին10: 
Ա. Մա նու կյա նը, թերևս, միակ հե ղի նակն է, որ կա րո ղա ցել է հետևո ղա կան 
հե տա զո տել Հա յաս տա նի ՊԱ Կի ար խի վի` քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րին 
վե րա բե րող նյու թե րը և հենց այդ նյու թե րին ճշգ րիտ հղում նե րով 1998 թ.
ին «Ար ման Ամ րի կյան» կեղ ծա նու նով հրա տա րա կել է նաև քա ղա քա կան 
բռնաճնշում նե րի առան ձին դր վագ ներ ներ կա յաց նող կի սա գե ղար վես տա
կանփաս տա գրա կան պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծու11: 

Այ նու հետև հրա տա րակ վե ցին քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի առան ձին 
դր վագ նե րին ան դրա դար ձող հու շա գրու թյուն ներ, ձե ռա գրեր և ուսում նա սի
րու թյուն ներ12: Հու շա գրու թյուն նե րի մեջ առանձ նա նում են Ցե ղա սպա նու թյու
նից փրկված և հե տա գա յում խորհրդային քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րին են
թարկ ված նե րի կեն սա գրա կան պա տում նե րը, ո րոն ցում եր բեմն ըն տա նի քի 
եր կու սերն դի կյան քը ներ կա յա նում է որ պես չընդ հատ վող ող բեր գու թյան շա

9 Ա. Մանուկյան: Հայ Առաքելական Եկեղեցու բռնադատված հոգևորականները 1930-1938 
(ըստ ՊԱԿի փաստաթղթերի), «Ամրոց», Երևան, 1997:
10 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-1953 թթ., «Առերեսում-
Անի», Երևան,1999: 
11 Ա.Ամրիկյան: Անմեկնելի են Աստծո ճանապարհները, «Առերեսում-Անի», Երևան, 1998: 
12 Կ.Ղալամքարյան: Ճակատագրի դեմ, Երեւան, 2005; Ռ.Երեմյան: Դժոխքի դռներին, Փաս-
տա գրական պատմվածք, Երեւան, 2005; Հ. Մինասյան: 111... բռնադատված հայ բժիշկներ, 
1920-1954թթ., Կենսագրական բառարան, Գիրք Ա, Երևան, 2006; Սեդա Դևեջյանը հրա տա-
րակեց Արմեն Սեւանի «Բանտարկեալի մը հուշերը. Տառապանքի տարիներ», «Հեղի նա-
կային հրատարակություն», Երևան, 2008 գիրքը; Գ.Սմբատյան: Երկաթե վարա գույրից այս 
կողմ, «Զանգակ-97», Երևան, 2009; Ա.Կունդակջեան: Հայրենադարձների բռնա ճնշումները 
ստա լինեան ժամանակաշրջանում, «Հեղինակային հրատարակություն», Երևան, 2010; 
Ս.Գրիգորյան: Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս, http://cultural.am/hy/
norutyunner/hodvacner/egishe-charenci-patgamn-ibrev-mezostiqos; Ա.Սիմոնյան: Զանգե զուրի 
գոյամարտի հերոս. Խաչատուր Մայիլյան, «Զանգակ», Երևան, 2014; Հ.Սարգսյան: Ժամա-
նակներ, որ երբևէ չպետք է վերադառնան (Հ.Սարգսյանի պապի` Գեղամ Սարգսյանի հուշերն 
են Կալիմա աքսորավայրի մասին, էլեկտրոնային հարատարակություն` 04.11.2014),– http://
www.hayagitaran.info/2014/11/zhamanaknyer-vor-yerbyeve-chpyetkh-e-vyeradarnan/ ևն:
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րու նա կա կան շղ թա13, և խնդիր է առա ջադր վում հաս կա նալ տևա կան տրավ
մայի մեջ ապ րած մեր հա սա րա կու թյան և նրա առան ձին խմբե րի ապ րում
ներն ու դրանց հե տա գա ազ դե ցու թյու նը Հա յաս տա նի բնակ չու թյան վար քի 
վրա: Դրան ցից է, օ րի նակ, Ար փե նիկ Ա լեք սա նյա նի «Սի բի րյան օ րա գի րը»14, 
ո րը հրա տա րակ վեց հե ղի նա կի զա վակ նե րի և ազ գա կան նե րի ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րով, նրա որ դի, ազ գա գրա գետ Հա րու թյուն Մա րու թյա նի և վեր ջի
նիս գոր ծըն կեր Էլ զաԲայիր Գու չի նո վայի ջան քե րով: Ստա լի նիզ մի շրջա
նի բռնաճնշում նե րի զոհ, հայ մեծ եր գի ծա բան Լեռ Կամ սա րի «Մա հա պուրծ 
օ րա գիր» և «Բան տիս օ րա գի րը» աշ խա տանք նե րը հրա տա րակ վե ցին միայն 
2008 և 2010 թ.ին` նրա թոռ նու հի Վա նու հի Թով մա սյա նի ջան քե րով15: Թոռ
նու հի ներ Գո հար և Զա րու հի Մու րա դյան նե րի ջան քե րով է հրա տա րակ վել 
նաև Կոնստան տին Քե չե կի «Հի շո ղու թյուն նե րը»16, ո րում ուշա գրավ նյութ կա 
Երևա նում նրա ապ րած տա րի նե րի քա ղա քա կան մար դոր սու թյան երևույթ նե
րի և Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տում գե րիու թյան տա րի նե րի մա սին: Առ հա սա
րակ հիշ ված աշ խա տանք նե րի հրա պա րա կում նե րի հա մար հա ճախ պար տա
կան ե նք ոչ թե գի տա կան, գրա կան կամ քա ղա քա ցիա կան մի ջա վայ րե րին, 
այլ հե ղի նակ նե րի կամ նրանց զա վակ նե րի մաս նա վոր ջան քե րին: 

Ան հա մե մատ քիչ է հայտ նի, թե խորհրդային մյուս հան րա պե տու թյուն
նե րում ստա լի նյան քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի են թարկ ված հայե րի մա
սին ի նչ նյու թեր կան հրա պա րա կի վրա: Ո րոշ աշ խա տանք ներ հու շում են, որ 
դրանք խիստ ուշա գրավ են, ի նչ պես Եվ գե նյա Ե վան գու լո վայի գիրքն է Լե
նինգ րա դում իր ըն տա նի քի ո դի սա կա նի և այդ մեծ ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
աշ խա տան քային մի ջա վայ րե րում տե ղի ունե ցած բռնու թյուն նե րի մա սին17: 
Շատ հե տաքր քիր գիրք է Մոսկ վայից աք սոր ված Մա րի նա Սպեն դիա րո
վայի` հայ մեծ եր գա հան Ա լեք սանդր Սպեն դիա րո վի դս տեր, Ստա լի նի որ
դու ուսուց չու հու` Մարկ Գրի գո րյա նի առա ջա բա նով հրա տա րակ ված «Гроздь 
черемухи» գիր քը Տայ շե տի (Օ զեր լագ), Ո ւխ տիժմ լագ ճամ բար նե րում իր և 
այլ ճամ բա րա կան նե րի ապ րած կյան քի մա սին18: Ա դր բե ջա նի հայե րի «դաշ

13 Օ. Փանիկեան: Լուսաբանութիւն, «Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի հրա տա -
րակ չութիւն», Երևան, 2006; Պ. Գրիգորյան: Անպարտ Սասուն, մարտնչող Շենիկ, «Լուսակն», 
Երևան, 2012; Ղ. Սիրունյան: Հեյ Ուջան, հեյ ուջանցիներ, «Լուսակն», Երևան, 2013; Ս.Մար-
տիրոսյան: Սասունը Սեմալում, «Լուսապսակ», Երևան, 2014; Ա.Հարությունյան: Փշա լարերի 
ողբը (առանց տարեթվի և հրատարակչության): 
14 Арпеник Алексанян: Сибирский дневник. 1949-1954 гг., Ереван: Гитутюн, 2007 
(Антропология памяти 1):
15 Լեռ Կամսար: Մահապուրծ օրագիր (1925-1935), «Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 
Երևան, 2008; Նույնի` Բանտիս օրագիրը, «Ամարաս», Երևան, 2010:
16 К.Кечек. Воспоминания, «Принт инфо», Ереван, 2014. 
17 Е.Евангулова. Крестный путь, Санкт-Петербург, «Мемориал», 2000.
18 «Литературная Армения», 1990, թիվ 11, 12:
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նակ ցա կա նու թյան» ե րե սուն տար վա սևե ռուն հե տապն դում նե րի և առ հա
սա րակ բռնաճնշում նե րի շրջա նում խորհրդային առօ րյայի մա սին շատ հե
տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում Ա. Կի սի բե կյա նի եր կու ծա
վա լուն հա տոր կազ մած «Հու շե րը»19: Նույնն է պա րա գան նաև իր անձ նա
կան կյան քի մի ջո ցով թիֆ լի սյան բռնու թյուն նե րը ներ կա յաց նող Ս. Ղա զա
րյա նի «Դա չպետք է պա տա հեր» գր քի դեպ քում: Որևէ փորձ չի ար վել նաև 
Խորհրդային Հա յաս տա նում և ԽՍՀՄ այլ հան րա պե տու թյուն նե րի հայե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի փոխ կա պե րի առ
կա յու թյան և կամ չգո յու թյան հար ցը հաս կա նա լու ուղ ղու թյամբ: Մինչ դեռ 
բռնու թյուն նե րի շրջա նում ի րա կա նա ված էթ նի կա կան դե պոր տա ցիա նե րի 
շար քում հայ կա կան դե պոր տա ցիա նե րի առ կա յու թյունն առն վազն հու շում է 
բռնու թյուն նե րի ըն թաց քում նաև «հայ կա կան թի րա խա վոր ման» մա սեին: 

Ա ռայժմ դժ վար է ասել, թե ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի թե
ման Հա յաս տա նում մտ նում է գի տա կան քն նար կում նե րի դաշտ: Ճիշտ է, 
ՊԱ Կի ար խի վի նյու թե րի մեծ մասն ար դեն հանձն վել է ՀՀ ազ գային ար
խի վին, սա կայն «Ար խի վային գոր ծի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մով 
08.06.2004 թ.ից սկսած դրանք մատ չե լի են մա սամբ20: Գի տա կան վեր լու
ծու թյուն նե րի հա մար դրանք, այ նուա մե նայ նիվ, մատ չե լի են, բայց նվա զել է 
գի տա կան և հան րային հե տաքրք րու թյու նը: 

1980ա կան նե րի վեր ջե րին թե՛ հրա պա րա կային, թե՛ գրա սե նյա կային 
քն նար կում նե րով աշ խու ժա ցել էր խորհրդային շրջա նի քա ղա քա կան հե
տապն դում նե րի և բռնու թյուն նե րի լյուստ րա ցիայի թե ման, սա կայն այն ը ստ 
է ու թյան որևէ հանգր վա նի չհա սավ և աս տի ճա նա բար մա րեց` տե ղը զի ջե
լով այլ առաջ նա հեր թու թյուն նե րի: Որևէ ո րո շում չի ըն դուն վել ո ՛չ ի նստի տու
ցիո նալ մա կար դա կով, ո ՛չ հան րային կար ծի քում: Նույ նիսկ լյուստ րա ցիա 
երևույ թի քիչ թե շատ պատ շաճ ձևա կեր պում կամ ը նդ հան րա կան ըն կա լում 
չձևա վոր վեց: Մեծ հաշ վով Հա յաս տա նում այն հան գում է «մատ նիչ նե րի բա
ցա հայ տում» հաս կա ցու թյա նը, ը նդ ո րում չի քն նարկ վել, և որևէ հս տակ մո
տե ցում չկա` ի նչ ասել է «մատ նիչ» քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի շրջա նում: 
Շա տե րը գի տեն, որ մաս նա վո րա պես 1930ա կան նե րի քա ղա քա կան ակ տիվ 
բռնու թյուն նե րի շրջա նում նույ նիսկ հա րա զատ նե րին (քույր, եղ բայր, ամու
սին ներ, զա վակ ներ…) հար կա դրում էին ի րենց հա րա զա տի դեմ ցուց մունք 
տալ: Քիչ չէին նաև պատ րաս տի «մատ նա գրե րի» տակ ան գրա գետ մարդ

19 Ա.Կիսիբեկյան: Հուշեր, հ. 1, 2, «Առասպել», Երևան, 2010:
20 Այդ օրենքով «Մարդու անձնական և ընտանեկան գաղտնիքի մասին տեղեկություններ 
պարունակող արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման մատչելիությունը սահմանա-
փակվում է դրանց ստեղծման ժամանակից 100 տարի ժամկետով, եթե օրենքով այլ բան 
նախատեսված չէ»: Համարվում է, որ մարդու դատական գործերը կարող են անձնական և 
ընտանեկան գաղտնիք պարունակել: 
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կանց պար զա պես ստո րա գրել տա լու հար կա դրանք նե րը: «Ինչ պե՞ս պար զել 
մատ նիչ նե րին» հար ցը ծնում է բազ մա թիվ հար ցա կան ներ: Եվ վեր ջա պես 
լյուստ րա ցիան հան գեց նել «մատ նիչ նե րի» պար զու նակ գա ղա փա րին նշա
նա կում է ան սահ ման նվա զեց նել ռե ժի մի ծա վալ նե րը, ժա մա նա կի ը նդ հա
նուր հա սա րա կա կան մթ նո լոր տի ձևա վոր ման սնուց ման ակունք նե րը և, ի 
վեր ջո, «քա ղա քա կան հան ցան քի» ու բուն հան ցա գոր ծու թյան խնդի րը տե
ղա փո խել բա րո յա կա նու թյան դաշտ: 

Մեծ հաշ վով Հա յաս տա նում լուրջ քն նար կում չի ե ղել քա ղա քա կան 
բռնու թյուն նե րի գոր ծում Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան` որ պես իշ խա
նու թյան գե րա կա, թերևս` միակ մարմ նի, պա տաս խա նատ վու թյան շուրջ: 
Ո րոշ չա փով այս հար ցը քն նարկ վել է Ա. Վի րա բյա նի «Հա յաս տա նի հա
սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քը հետ պա տե րազ մյան ժա մա նա կաշրջա
նում (1945–1957 թթ.)» դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյան մեջ (2001)21, ո րում 
զգա լի շեշ տա դրում ներ կան նաև քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի խնդիր նե
րին, հատ կա պես 1949 թ. բռնաք սո րին, սա կայն ԽՍՀ Մում կոմ կու սի առ
հա սա րակ և Հա յաս տա նի կոմ կու սի դե րը մաս նա վո րա պես, ի րա կա նում 
կա րոտ է շատ լուրջ վեր լու ծու թյան` ի նչ չա փով է այն ուղ ղոր դել բռնու թյուն
նե րի բո վան դա կու թյու նը և ծա վա լը Հա յաս տա նում և ի նչ չա փով է այն գոր
ծել բա ցար ձակ մոս կո վյան են թա կա յու թյամբ: Ան կաս կած խիստ կարևոր է 
նաև Խորհրդային Հա յաս տա նի կոմ կու սի առանց քային դե րա կա տար նե րի 
անձ նա կան մաս նակ ցու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան ծա վա լի խնդի րը, 
մի հարց, որ իս պառ բա ցա կա յում է թե վեր լու ծա կան տեքս տե րում, թե հան
րային քն նար կում նե րում: Բռ նաճնշում նե րի խնդի րը նվա զեց վում է գործ նա
կան բռնու թյուն ներ ի րա կա նաց նող չե կիստ նե րի և քն նիչ նե րի մա կար դա կի 
և փակ վում է «ժա մա նակ ներն էին այդ պի սին», «չէին կա րող ո չինչ անել», 
«ի րենց ձեռ քը բան չկար» ը նդ հա նուր բնույ թի ար դա րաց նող ձևա կեր պում
նե րով: Տպա վո րու թյունն այն պի սին է, որ ԽՍՀ Մում ստա լի նիզ մի քա ղա
քա կան բռնաճնշում նե րի «ժա մա նակ նե րը» մարդ կային գոր ծո նից ան կախ, 
առան ձին, ի նք նու րույն օբյեկ տիվ գո յու թյուն էին, «ժա մա նակ նե րը» տնօ
րի նում էին մարդ կանց արարք նե րը` ան կախ վեր ջին նե րիս գի տակ ցու թյու
նից ու ներգ րավ վա ծու թյու նից: Այս կրա վո րա կան դիր քո րո շու մը մի կող մից 
ար տած վում է խնդրի ուսում նա սի րու թյան և վեր լու ծու թյուն նե րի պա կա սից, 
մյուս կող մից` տե ղա կան մա կար դա կով բռնու թյուն նե րի «ժա մա նակ նե րը 
տնօ րի նող նե րի» կամ նրանց մի մա սի ժա ռանգ նե րի զգոն ներ կա յու թյու նից: 

Այս ի մաս տով ուշա գրավ է, որ ե րես նա կան նե րին և հե տա գա յում 
«ս տա լի նիզ մի ո գուն» ծա ռա յած և դրա տա րած մա նը նպաս տած պե տա կան 

21 Ավելի ուշ հրատարակվեց Ա.Վիրաբյան: Հայաստանը Ստալինից մինչև Խրուշչով: 
Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1945-1957 թթ., Երևան, 2001: 
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պաշ տո նյա նե րի, հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի և պաշ տո նա կան հե ղի նա կու
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ Հա յաս տա նում այդ պես էլ որևէ լուրջ 
հան րային վե րարժևո րում չի ե ղել, առ հա սա րակ որևէ ար տա հայտ ված թե
րա հա վա տու թյուն չի ձևա վոր վել, ի սկ պաշ տո նա կան ի նստի տուտ նե րը շա
րու նա կել են և շա րու նա կում են նպաս տել նրանց հե ղի նա կու թյուն նե րի հան
րայ նաց մա նը: Որ պես ցայ տուն օ րի նակ կա րե լի է բե րել 2014 թ.ին Ա. Մի
կո յա նի ար ձա նը Երևա նի կենտ րո նում տե ղա դրե լու քա ղա քային իշ խա նու
թյուն նե րի նա խա ձեռ նու թյու նը, ո րին այս գր քում ան դրա դառ նում են Գ. Շա
գո յա նը և Լ. Աբ րա հա մյա նը, սա կայն լուրջ օ րի նակ է նաև ե րես նա կան նե րի 
հայ գրող նե րի մի ո ղջ խմբի «ակ տիվ ստա լի նա կան» վար քի գնա հատ ման 
ցան կա ցած փոր ձի ձա խո ղու մը հա յաս տա նյան մի շարք ի նստի տուտ նե րի 
կող մից: Խոս քը մաս նա վո րա պես 1930ա կան թվա կան նե րի մա սին է, ե րբ 
գրա կան կյան քում դեռևս 1920ա կան նե րի վեր ջե րից սկսված աշ խույժ գրա
խո սու թյուն ներն աս տի ճա նա բար վե րա ճել էին քա ղա քա կան մե ղա դրանք նե
րի` ը նդ գր կե լով աճող քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի ո ղջ բա ռամ թեր քը: 

Հա մա րյա քիչ թե շատ հայտ նի բո լոր գրող նե րը 192735 թթ.ին թեժ վե
ճեր էին ծա վա լում պրո լե տա րա կան գրա կա նու թյան, կո մու նիս տա կան գա
ղա փա րա խո սու թյան և հան րային դաս տիա րա կու թյան հար ցե րում դրանց 
կարևո րու թյան շուրջ` մի մյանց մե ղա դրե լով դրան ցից նա հան ջի զա նա զան 
մա կար դակ նե րում: Հատ կա պես դժ վա րին, սուր քա ղա քա կան բա նա վե ճե րով 
հա րուստ էին «Գ րա կան թեր թի» է ջե րը և 1934 թ.ին ստեղծ ված գրող նե րի 
միու թյան քն նար կում նե րը, ո րոնց պետք է հա ջոր դեին ար դեն 193637 թթ. բա
ցա հայտ տե ռո րի տա րի նե րը, ե րբ վե ճե րը փաս տա ցի վե րա ճե ցին բա ցա հայտ 
քա ղա քա կան մե ղա դրանք նե րի: Այն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ 1936 թ. 
հու լի սին Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ կենտ կո մի քար տու ղար Ա. Խան ջյա նի սպա նու
թյամբ և դրան հա ջոր դող շրջա նում: Գրող նե րից մաս նա վո րա պես Ն. Զա րյա
նի, Հ. Քո չա րի, Գ. Ա բո վի և գրա կա նա գետ Ա.Ոս կեր չյա նի թու նոտ, հրա պա
րա կային մե ղա դրանք նե րը լրաց նում էին ձեր բա կալ ված Գ. Մա հա րուն, Ա. 
Բա կուն ցին, Վ. Թո թո վեն ցին, Ս. Տա րոն ցուն, Վ. Ա լա զա նին, Ե. Չա րեն ցին և 
այ լոց առա ջադր ված քա ղա քա կան մե ղա դրանք նե րը: Գրող նե րի հի շյալ քա
ռյա կը գլխա վո րում էր գրա կան ա սպա րե զում ազ գայ նա կա նու թյան դրսևո
րում նե րի, հա կա հե ղա փո խա կա նու թյան, դաշ նակ ցա կան հա մակ րանք նե րի և, 
ամե նա սար սա փե լին` խորհրդայի նից բա ցի մեկ այլ հայ րե նիք` Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նը կա րո տե լու և գո վեր գե լու մեջ մե ղա դրանք նե րը: Այդ տա րի նե րին 
դա խիստ ծանր մե ղա դրանք էր: Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան 1937 թ. 
ապ րի լի 16ի ժո ղո վի ե լույ թում Հր. Քո չարն այն տա րի նե րի հա մար ամե նա
ծանր քա ղա քա կան մե ղա դրանքն է առա ջա դրում Ե. Չա րեն ցին` բոլշևիկ նե
րի և Մուս տա ֆա Քե մա լի կող մից հա մա ձայ նեց ված Հա յաս տանԹուր քիա 
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սահ ման նե րի հար ցի վե րա նայ ման խնդրի բարձ րա ցու մը: 1930ա կան նե րի 
քա ղա քա կան տե ռո րի գա գաթ նա կե տին այս կար գի մե ղա դրանք նե րի զո հե
րը գնդա կա հար վում էին: 1960ա կան նե րի սկզբ նե րին, խրուշ չո վյան հա լոց քի 
շրջա նում, ե րբ աք սոր նե րից սկսե ցին վե րա դառ նալ ո ղջ մնա ցած գրող նե րը և 
«մի ջանցք նե րում» սկսվել էին ե րես նա կան նե րի բռնու թյուն նե րի ու զր պար տու
թյուն նե րի մա սին խո սակ ցու թյուն նե րը, և Ն. Զա րյա նին, օ րի նակ, սկսել էին 
հի շեց նել իր գրած ծանր, դա տա պար տող հոդ ված նե րը գնդա կա հար ված և 
աք սոր ված գրող նե րի մա սին, Զա րյա նը նա մակ է ուղար կում նաև իր ջան քե
րով աք սոր ված և քսան տա րի աք սոր նե րում տա ռա պած, բայց վե րա դար ձած 
իր պա տա նե կու թյան ըն կեր ու նաև իր քա ղա քա կան պի տակ նե րի զոհ Գ. Մա
հա րուն, ո րում գրում է, թե ի րեն «…ան տա նե լի զար մանք է պատ ճա ռում այն 
ջա նա սի րու թյու նը, ո րով մար դիկ, առանց պաշ տո նի բեր ման, «ու սում նա սի
րում» են մե զա նից քա ռորդ դար առաջ մո լեգ նած ի րա դար ձու թյուն նե րը...»22: 
Ն. Զա րյա նի վր դով մուն քի առի թը Ռ. Իշ խա նյա նի «Ակ սել Բա կունց. կեն սա
գրու թյուն և մա տե նա գի տու թյուն» գիրքն էր, պատ ճա ռը` այդ գր քում «քա ռորդ 
դար առաջ մո լեգ նած ի րա դար ձու թյուն նե րին» ի ր` Զա րյա նի կոր ծա նա րար 
մաս նակ ցու թյան մա սին նյու թե րը: 

Ն. Զա րյա նի «ան տա նե լի զար ման քը» միան գա մայն հա մա հունչ էր 
1960ական նե րի հա յաս տա նյան ի րա կա նու թյա նը: Մեծ հաշ վով զո հե րը 
մնա ցել էին զո հեր, նույ նիսկ աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո նրանց` Գուր
գեն Մա հա րուն, Լեռ Կամ սա րին, մյուս նե րին կամ չէին հրա տա րա կում, կամ 
հրա տա րա կում էին մեծ ձգձ գում նե րով, խիստ ը նտ րո ղա բար, ի սկ ե րես նա
կան նե րի հաղ թող նե րը շա րու նա կում էին ձևա վո րել 60ական նե րի հա սա րա
կա կան մթ նո լոր տը և, Զա րյա նի հա մար միակ ըն դու նե լի ձևով` «պաշ տո նի 
բե րու մով», ո րո շել գրա կան ճա շակն ու հրա տա րա կու թյուն նե րը: Ճա կա տա
գրի հեգ նան քով թե, ավե լի ճիշտ, խորհրդային ի րա կա նու թյան տրա մա բա
նու թյամբ Հր. Քո չարն էր գլխա վո րում քա ղա քա կան դա տա պար տում նե րի 
են թարկ ված հայ գրող նե րի ար դա րաց ման գոր ծըն թա ցը: Ին քը` Քո չա րը, 
նոր քա ղա քա կան մթ նո լոր տում ար դեն դառ նում էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի` 
«կորցրած Է րգ րի կա րո տը» ներ կա յաց նող գրո ղը և նույ նիսկ ամ բիոն նե րից 
խո սում էր Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին հու շար ձան կանգ նեց նե լու ան հրա
ժեշ տու թյան մա սին` լիո վին տե ղա վոր վե լով նոր հո վե րի թե լա դրան քի մեջ և 
ստա նա լով «մե ծա գույն գրող», «ժո ղովր դի լա վա գույն զա վակ», «հս կա յա
կան դե րա կա տա րում», «հայ րե նա սե րի խի զախ կեց վածք» շոյիչ ո րա կա վո
րում նե րը: Մո ռաց վել էր, որ 1936 թ. օ գոս տո սի 7ին տե ղի ունե ցած գրող նե
րի միու թյան ժո ղո վում նույն Քո չարն առա ջար կել էր գրող ներ Վ. Նո րեն ցին 

22 Գրիգոր Աճեմյան: Բռնադատվածությունը Գուրգեն Մահարու նամակներում, <http://culture.
azg.am/?lang=AR&num=2007040702; http://hay-em.do.am/_ld/19/1951_6005.pdf >(11.11.2013):
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ու Ա. Բա կուն ցին որ պես նա ցիո նա լիստ նե րի հե ռաց նել կու սակ ցու թյու նից, 
քա նի որ նրանք «Սա սուն վե րա դառ նալ ցան կա ցող հե րոս ներ» ունեն ի րենց 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում և նաև նրա հռե տո րա կան պաշտ պա նու թյամբ 
էին այդ գրող նե րը դա տա պարտ վել։ Ար դյուն քում 60ական նե րին այդ պես 
էլ որևէ սկզբուն քային, ազ նիվ, բաց քն նար կում չե ղավ ե րես նա կան նե րի ան
կյու նա քա րային դե րա կա տար նե րի մա սին: 

Այդ փոր ձը փաս տա ցի ձա խող վեց նաև ար դեն ան կախ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան շրջա նում: 200708 թթ.ին գրող ներ Ն. Ա դա լյա նը («Վեր
նա գի րը 1937 թվա կան»//«Գ րա կան թերթ», 2007, հոկ տեմ բե րի 19), Ռ. Հով սե
փյա նը («Գ րա կան թերթ», 2007, նոյեմ բե րի 23), Վ. Գաբ րի ե լյա նը («Գ րա կան 
թերթ», 2007, դեկ տեմ բե րի 21) բարձ րաց րին Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան 
ան դամ ներ Հ. Քո չա րի, Ն. Զա րյա նի` 1937 թ. քա ղա քա կան բռնաճնշում նե
րի ըն թաց քում խա ղա ցած բա ցա սա կան դե րի քն նարկ ման ան հրա ժեշ տու
թյան խնդի րը, բայց քն նար կում չծա վալ վեց, չխոս վեց ո ՛չ ժա մա նա կաշրջա
նի, ո ՛չ դրա հետևանք նե րի մա սին: Ի սկ ե րբ աք սո րյալ գրող Գ.Մա հա րու որ
դին 2008 թ.ից հրա պա րա կում նե րով բարձ րաց րեց 1930ական նե րից մինչև 
1960ական նե րը հա սա րա կա կան ըն կա լում նե րում և ե րկ րի պաշ տո նա կան վե
րա բեր մուն քում որ պես պատ վար ժան մար դիկ ապ րած Քո չարԶա րյան զույ գի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի վե րարժևոր ման հար ցը23, գրող նե րի միու թյունն 
ու ՀՀ ԳԱԱ գրա կա նու թյան ի նստի տու տը, ար դեն քն նու թյուն բռնած «ժա մա
նակ ներն էին այդ պի սին»ի hետևում թաքն վե լով, խոր հուրդ տվե ցին դա դա
րեց նել «հին դար մա նը քա մուն տա լու», «ան ցյա լը փորփ րե լու» փոր ձե րը: 

Այդ նույն շրջա նում Կա պա նի Ա ռա ջա ձոր գյու ղում, օ րի նակ, ը նդ հա
կա ռա կը, քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի զո հե րի հի շա տա կի հա վեր ժաց ման 
և քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րը դա տա պար տե լու նպա տա կով հու շար ձան 
է կանգ նեց վում` «Եվ մի՛ ասա, թե ժա մա նակն է մե ղա վոր, և ան մեղ ես դու» 
մա կա գրու թյամբ: Բո լո րը, ով քեր ապ րում են քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի 
ժա մա նա կաշրջա նում, քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի բուն փաս տի հնա րա
վո րու թյամբ ունեն մեղ քի ի րենց բա ժի նը, ահա սա է հու շար ձա նի մա կա
գրու թյան պատ վի րա նը: Այս մա կա գրու թյու նը չի հա վա սա րեց նում զո հե րին 
և դա հիճ նե րին, չի փոր ձում դա հիճ նե րին էլ զոհ ներ կա յաց նել` «ժա մա նա
կաշրջա նի զոհ», ը նդ հա կա ռա կը, այս մա կա գրու թյու նը բո լո րին մեղ քի բա
ժին է ներ կա յաց նում. ամեն մեկն ի նչոր չա փով թույլ է տվել, որ այդ «ժա մա
նա կաշրջա նը» լի նի: 

Հի շյալ մա կա գրու թյան «հե ղի նա կը» Կա պա նի ե րկ րա գի տա կան թան գա
րա նի տնօ րեն Գ. Սմ բա տյանն էր, ով ի նքն ի րեն «հանձ նա րա րել էր» սե փա

23 Ն. Զարյան, Հ. Քոչար: Սերունդները կներեն թե ոչ, <http://www.akumb.am/showthread.
php/27037-Ն-Զարյան-Հ-Քոչար-Սերունդները-կներեն-թե-ոչ> (01.05.2014)։ 
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կան նյու թե րով հաս կա նալ` ի նչ և ի նչ պես ե ղավ ոչ այն քան հե ռա վոր ե րես նա
կան թվա կան նե րին Կա պա նի բնակ չու թյան հետ: Կա պան քա ղա քի և Կա պա
նի գյու ղա կան բնակ չու թյա նը հայտ նի բո լոր զո հե րի ըն տա նիք նե րում մեկ առ 
մեկ զրու ցե լով, գրան ցե լով նրանց և հա մա գյու ղա ցի նե րի հի շո ղու թյուն նե րը, 
հնա րա վո րինս հա մա դրե լով դրանք ար խի վային ի րեն մատ չե լի նյու թե րի հետ, 
հըն թացս նաև թան գա րա նի հա մար «առգ րա վե լով» գրա վոր նյու թե րը` փաս
տաթղթեր, ձե ռա գրեր, հու շա գրու թյուն ներ, լու սա նկար ներ և այլն, Գ. Սմ բա
տյա նը գրեց քսա նա կան նե րիե րես նա կան նե րի բռնու թյուն նե րի և դրանց հան
րային ըն կա լում նե րի մա սին մի հիա նա լի աշ խա տանք24: Աշ խա տան քի ըն թաց
քը և բուն աշ խա տան քը, վա վե րա կան և վեր լու ծա կան լի նե լուց զատ, խա ղա
ցել են նաև այլ դեր. հա րու թյուն են տվել տագ նապ նե րի և գու ցե գի տակց ված 
մո ռա ցու թյան տակ թաղ ված թե մային և «այն տա րի նե րի» դե րա կա տար նե րի 
մա սին հա րու ցել հա սա րա կա կան քն նար կում ներ մի տա րած քում, որ տեղ բո
լո րը մի մյանց ճա նա չում են: 201213 թթ., ե րբ մենք` եր կու ազ գա գրա գետ ներ, 
Կա պա նում հան դի պում ներ էինք ունե նում մարդ կանց հետ` նրանց ըն տա նե
կան հի շո ղու թյուն նե րը գրան ցե լու, հա մա րյա բո լո րի տնե րում առ կա էր Գ. Սմ
բա տյա նի գիր քը, ո րի առան ձին դր վագ նե րի ու կեր պար նե րի շուրջ դեռևս տաք 
քն նար կում ներ կային, բայց մեծ հաշ վով առար կու թյուն ներ չկային: Ա հա իր 
այս գր քում Գ.Սմ բա տյանն ին քը կար ծես թե առաջ նորդ վել է «Եվ մի ասա՛, թե 
ժա մա նակն էր մե ղա վոր, և ան մեղ ես դու» կար գա խո սով: 

 Մեր հե տա զո տու թյու նը շա րու նակ վում է: Այս աշ խա տան քում մենք 
ներ կա յաց նում ե նք միայն մի շարք մաս նա վոր խնդիր ներ` հիմ նա կա նում բա
նա վոր պատ մու թյուն նե րի և մեր դի տար կում նե րի վեր լու ծու թյուն նե րով, ան
շուշտ հեն վե լով հրա տա րակ ված այլ նյու թե րի ու հե տա զո տու թյուն նե րի վրա: 
Չնա յած քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րը Խորհրդային Հա յաս տա նում, ի նչ պես 
և ո ղջ ԽՍՀ Մում, փաս տա ցի սկսվել են խորհրդայ նա ցու մից ան մի ջա պես 
հե տո և պար բե րա կան ուժգ նա ցում նե րով շա րու նակ վել ստա լի նիզ մի ո ղջ 
ըն թաց քում` 193050ա կան նե րի բա ցա հայտ տո տա լի տա րիզ մի բնույ թով, 
մենք հրա ժար վե ցինք Խորհրդային Հա յաս տա նի քա ղա քա կան բռնու թյուն
նե րի ժա մա նա կա գրա կան «գ ծային ըն թաց քը» ներ կա յաց նե լու գայ թակ ղու
թյու նից` առայժմ ը նտ րե լով առան ձին խնդիր ներ քն նար կե լու տար բե րա կը: 
Մաս նա վո րա պես Հ. Խա ռա տյանն առա վել ման րա մասն կանգ է առել ե րես
նա կան նե րի հա յաս տա նյան բռնու թյուն նե րի «թե մա տիկ առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի» վրա` փոր ձե լով առա ջա դրել նաև կոնկ րետ քա ղա քա կան պատ
ճառ նե րի վար կած, Հ. Մա րու թյա նը փոր ձել է բնու թա գրել քա ղա քա կան 
բռնու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի ու մե ղա վո րու թյան խնդիր նե րում հան րային 

24 Գ. Սմբատյան: Երկաթե վարագույրից այս կողմ, Երևան, «Զանգակ-97», 2009:
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գնա հա տա կան նե րը և ըն կա լում նե րը, Գ. Շա գո յա նը` քա ղա քա կան բռնու
թյուն նե րի ո րո շա կի ազ դե ցու թյու նը Խորհրդային Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 
առօ րյայի ձևա վո րում նե րին, ի նչ պես նաև, Լ. Աբ րա հա մյա նի հե ղի նա կակ
ցու թյամբ, վեր լու ծել բռնու թյուն նե րի դե րա կա տար նե րի ու զո հե րի հու շար
ձա նաց ման խնդիր նե րը: Հե տա զո տող նե րից յու րա քան չյուրն ի նքն է ո րո շել 
այս գր քում ներ կա յաց վող թե ման, հար ցա դրում նե րը և դրանց լու ծում նե րի 
մե թո դը: Պետք է խոս տո վա նել, որ հե ղի նակ նե րի կող մից առա ջադր ված 
առան ձին գա ղա փար ներ «հե ղի նա կային» են և ոչ թե «հե ղի նա կային խմբի» 
հա մա ձայ նեց ված կար ծիք: Քն նար կում նե րից հե տո ո րոշ վեց դրանք չհար թել 
և թող նել ըն թեր ցո ղի դա տին: 

Այս աշ խա տան քում մենք ստիպ ված էինք սահ մա նա փակ վել Հա յաս
տա նի խնդիր նե րով և գլխա վո րա պես «հայ կա կան նյու թով»` նվա զա գույնս 
ան դրա դառ նա լով ԽՍՀՄ ո ղջ կա ռա վար ման հա մա կար գին և ո ղջ հա
սա րա կու թյա նը վե րա բե րող բռնու թյուն նե րի ը նդ հա նուր երևույ թին: Հաս
կա նա լի է, որ Խորհրդային Հա յաս տա նում տե ղի ունե ցած քա ղա քա կան 
բռնու թյուն նե րը թե՛ հո րի զո նա կան հար թու թյու նում, թե՛ գծային ժա մա նա
կա գրու թյամբ լիո վին ԽՍՀՄ ը նդ հա նուր բռնու թյուն նե րի մաս էին և ձևով ու 
բո վան դա կու թյամբ շատ չէին տար բեր վում ը նդ հա նու րից: Մենք չենք կար
ծում, որ Հա յաս տա նը քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի մաս նա վոր թի րախ էր 
և/ կամ Հա յաս տա նում ի րա վի ճակն ավե լի ող բեր գա կան էր, քան հս կա յա ծա
վալ ե րկ րի որևէ այլ հատ վա ծում: ԽՍՀՄ վար չա քա ղա քա կան սուբյեկտ նե
րի և բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված քա ղա քա կան 
բռնու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ան ցյա լից Հա յաս տա նում տե ղի ունե ցա ծի ո րոշ 
դրսևո րում նե րով և դրանց նկատ մամբ Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյան վե
րա բեր մուն քով սահ մա նա փակ վե լու գլխա վոր պատ ճա ռը ԽՍՀՄ ը նդ հա նուր 
քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի քն նարկ ման հա մա տեքս տում բա ցա կայող 
կամ շատ քիչ ներ կա յաց ված «հայ կա կան նյու թը» և «հա յաս տա նյան դիս
կուր սը» ներգ րա վելն է, ո րը, հույս ունենք, ո րոշ առար կա յա կան նյու թեր և 
կար ծիք ներ կտ րա մա դրի ավե լի ը նդ հան րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի, քն
նար կում նե րի հա մար: 

Հու սով ե նք, որ այս գիր քը կխ թա նի Խորհրդային Հա յաս տա նում 
ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի թե մայի նկատ մամբ հան րային և գի
տա կան հե տաքրք րու թյու նը: Գր քի հոդ ված նե րը շա րա դրե լիս մենք մտո վի 
ե րկ խո սու թյան մեջ էինք մեր հնա րա վոր ը նդ դի մա խոս նե րի և հա մա խոհ նե
րի հետ և շատ կու զե նայինք, որ այդ ե րկ խո սու թյու նը կա յա նա:

Հ.Խա ռա տյան
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Հ րա նուշ Խա ռատյան

«ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ԶոՀերն ու մեղավորները 

Խորհրդային Հա յաս տա նի Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
(ՆԳՆ) և Պե տա կան ան վտան գու թյան կո մի տեի (ՊԱԿ)25 քա ղա քա կան 
բռնաճնշում նե րի են թարկ ված քա ղա քա ցի նե րի ար խի վային փաս տաթղթե
րը հե տա զո տած Ա. Մա նու կյա նի ամ փո փում նե րի հա մա ձայն` 19201953 թթ. 
ըն թաց քում Հա յաս տա նում զա նա զան բնույ թի քա ղա քա կան բռնու թյուն նե
րի զոհ են դար ձել մոտ 42 հա զար մարդ26: Ներ կա պա հին Հա յաս տա նում 
ար ված այլ, ավե լի ման րա մասն հե տա զո տու թյուն չկա, և վեր լու ծա բան ներն 
առաջ նորդ վում են գլխա վո րա պես բռնաճնշում նե րի են թարկ ված մարդ
կանց` Ա. Մա նու կյա նի կող մից ամ փոփ ված թվե րով ու ո րա կա կան բնու թա
գրե րով. ի ՞նչ մե ղա դրանք նե րով են մար դիկ դա տա պարտ վել, ո րո՞նք են ե ղել 
այդ մե ղա դրանք նե րի փաս տարկ նե րը, քա նի՞սն են դա տա պարտ վել դա
տա րա նով, քա նի՞ սը` ար տա դա տա րա նա կան կա ռույց նե րով (տ րոյ կա ներ)27, 

25 1920-1926 – Արտակարգ հանձնաժողով (ԱԿ); 1926-1934 –Պետական քաղաքական վար -
չություն (ՊՔՎ), 1934-1941 – Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ (ՆԳԺԿ), 1941-
1946,– Պետական անվտանգության ժողովրդական կոմիսարիատ (ՊԱԺԿ), 1946-1953 –
Պետական անվտանգության նախարարություն (ՊԱՆ), 1953-1954-Ներքին գործերի նախա-
րա րություն (ՆԳՆ), 1954-1991 – Պետական անվտանգության կոմիտե (ՊԱԿ), այսօր` Ազգային 
անվտան գության ծառայություն (ԱԱԾ): 
26 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-1953թթ., Եր., «Առերե-
սում» – Անի հրատ., 1999, էջ 239:
27 Տրոյկա – Եռյակ: ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ թիվ 00447 հրամանով 30.07.1937 թ. ձևավորված քրեա-
կան հետապնդման արտադատարանական մարմին, որը հաստատում էր ձերբակալված 
մարդ կանց` քննչական մարմինների կողմից արագացված կարգով իրականացված քննու-
թյուն ներից բխող որոշումները, առանց դատական ընթացակարգերի, առանց ապա ցույց ներ 
պահանջելու, մեղադրյալի և փաստաբանի բացակայությամբ: Նույն թվականի օգոս տոսի 7-ին 
հրամանում հա վելում է կատարվել այն մասին, որ անձի ձերբակալության համար դատա-
խազի սանկցիա չի պա հանջվում: Հայտնի են դեպքեր, երբ Տրոյկաները որոշում են կայացրել 
առհասարակ առանց մեղադրական գործի, ներկայացվել է միայն մեղադրյալի անունը, իսկ 
երբեմն էլ` մեղադրյալների անունները պարունակող ցուցակը: Տրոյկաների նիստերը չեն 
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վար չա կան կար գով, ի ՞նչ պա տիժ ներ են ստա ցել ևն: 
Քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի զո հե րի ար խի վային փաս տաթղթե րի 

հե տա զոտ ման առա ջին փոր ձի հե ղի նակ Ա. Մա նու կյա նը կանգ նած էր լուրջ 
խնդիր նե րի առաջ: Գր քի առա ջա բա նում հե ղի նակն զգու շաց նում է. «Անհ րա
ժեշտ է հի շել, որ ՀՀ ԱԱՆ ար խի վում հս տակ առանձ նաց ված չեն զուտ քա ղա
քա կան բռնաճնշում նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե րը։ Այդ ցու ցակ նե րում 
ը նդ գրկ ված են նաև լր տե սու թյան, հայ րե նի քի դա վա ճա նու թյան, սահ մա նի 
ապօ րի նի ան ցման, բան դի տիզ մի հա մար դա տա պարտ ված նե րը, ո րոնց մե
ծա մաս նու թյա նը չի կա րե լի հա մա րել քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի զոհ, առա
վել ևս, որ նրանց մի մա սը չի ար դա րաց վել ան գամ մեր ժա մա նակ նե րում»28: 

Ցա վոք, «քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի» զոհ հաս կա ցու թյու նը Հա
յաս տա նում, մեծ հաշ վով, մինչև այ սօր զգա լիո րեն անո րոշ է: 19201930 թթ.
ին «բան դի տիզմ», «լր տե սու թյուն», «հայ րե նի քի դա վա ճա նու թյուն» հաս
կա ցու թյուն նե րը հա ճախ քո ղա ծած կում էին քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րը 
բոլշևիկ նե րի նախ կին և ըն թա ցիկ քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րի կամ 
քա ղա քա կան տե ռո րի պայ ման նե րում` նույ նիսկ ուղ ղա կի պարզ, քա ղա քա
կան գոր ծըն թաց նե րին որևէ մաս նակ ցու թյուն չու նե ցող մարդ կանց նկատ
մամբ: Ամ բող ջա տի րու թյու նը հա սու նա նում էր` իր հետ ամ րա գրե լով հաս
կա ցու թյուն ներ, ո րոնց հան րային և նույ նիսկ ի րա վա կան ըն կա լում նե րը 
շատ տար բեր էին, բայց դրանց վե րա բե րյալ Հա յաս տա նում հե տա զո տու
թյուն ներ և ուսում նա սի րու թյուն ներ չկան: Օ րի նակ, 1920ական թթ. «բան
դիտ ներ» (1920ական թթ. նրանց ան վա նում էին «ղա չաղ ներ») էին բո լո րը, 
ով քեր բոլշևի կյան չե կիստ նե րի հե տապն դում նե րից թաքն վում էին (հիմ նա
կա նում` ան տառ նե րում, լեռ նե րում, ձո րե րում, ավե լի քիչ` հե ռա վոր ազ գա
կան նե րի տնե րում): Թաքն վում էին մինչ խորհրդային Հա յաս տա նի իշ խող 
կու սակ ցու թյան` Հայ Հե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյան (տեքս տում այ սու
հետև` «Դաշ նակ ցու թյուն», կու սակ ցու թյան ան դամ նե րը հա մա պա տաս խա
նա բար` «դաշ նակ ցա կան») նախ կին ան դամ նե րը, եր բեմն` նաև նրանց մոտ 
ազ գա կան նե րը, մինչ բոլշևի կյան շրջա նի ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե
րի մաս նա կից նե րը, բոլշևի կյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը չըն դու նող նե րը և 
այլն: Կա պա նում Վո լո դյա Մար տի րո սյա նը, ում նախ` պա պին, ապա` հո րը 
ձեր բա կա լել են (պա պին գնդա կա հա րել են, հո րը` աք սո րել) պատ մում է, որ 
իր պա պին դա տա պար տել են բան դիտ նե րին սնն դամ թեր քով ապա հո վե լու 
հա մար. «… մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյան մեջ գր ված է` «սնն դամ թեր քով 
ապա հո վե լը բան դիտ նե րին», բայց ի ՞նչ բան դիտ ներ, զին վոր ներ են ե ղել, 

արձանագրվել: Տրոյկա ների կազ մը բաղկացած էր երեք մարդուց, որպես կանոն` ԿԿ քար-
տուղարից, ՆԳԺԿ ղեկավարից և դա տախազից: Վերացվել են 1938 թ. նոյեմբերի 17-ին 
ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ Քաղբյուրոյի П65/116 որոշմամբ: 
28 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 7:
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ուրիշ տե ղից ե կած ներ (Զան գե զու րը պաշտ պա նե լու հա մար այլ վայ րե րից 
ե կած ներ – Հ.Խ.) են ե ղել»29: Նրա պա պը սնն դամ թեր քով օգ նել էր Զան գե
զու րը պաշտ պա նած զին վոր նե րին կամ աշ խար հա զո րին, ով քեր բոլշևի կյան 
չե կիստ նե րի30 հե տապն դում նե րից հե տա գա յում թաքն վում էին: 

Հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում «ղա չաղ» թուր քե րեն բա ռը 
բա ցատր վում է. «տաճկ.` Kačak – փախս տա կան, ո րը հե տապնդ վում է իշ
խա նու թյուն նե րի կող մից և անօ րի նա կան կյանք է վա րում»31: «Ա նօ րի նա կան 
կյանք»ը կա րող է դիտ վել նաև իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան հե տապն
դում նե րից թաքն վե լը: Այս տեղ մենք ունենք բա ռի ժո ղովր դա կան ըն կա լում
նե րի և լեզ վա բա նա կան բա ցատ րու թյան հա մընկ նում, և դրանք եր կուսն էլ 
«հան ցա գործ», «ք րե ա կան հան ցա գործ» ի մաս տը չու նեն: Դրանք ձեռք են 
բեր վում, հենց որ «ղա չաղ» բա ռը «բան դիտ» ձևով դառ նում է ի րա վա կան 
եզ րա բա նու թյան մաս: Ա մե նից ավե լի հա ճախ «ղա չաղ ներ» էին հա մար վում 
իշ խա նու թյուն նե րից թաքն վող զին վո րա կան դա սա լիք նե րը: Տվյալ դեպ քում 
մենք գործ ունենք հա կա ռա կի հետ` դա սա լիք չդար ձած նախ կին կա դրային 
կամ կա մա վոր զին վո րա կան ներ, ո րոնց ան ցյա լի զին վո րա կան ծա ռա յու
թյուն նե րը գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ո րակ վում էին հան ցա գոր ծու
թյուն` «բան դի տիզմ»: 

Ան շուշտ «բան դիտ նե րի» մեջ պետք է որ քրե ա կան հան ցա գործ ներ 
նույն պես լի նեին: Ա վե լին, տևա կան ժա մա նակ իշ խա նու թյուն նե րի հե տապն
դում նե րից հար կա դրա բար թաքն վող մարդ կանց մեջ կլի նեին նաև քրե ա կա
նա ցող ներ, օ րի նակ` բնակ չու թյու նից ուտե լի քի գո ղու թյուն անող ներ: Բայց 
առն վազն 192030 թթ.ին այն քան շատ էին իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հան
ցա վոր ո րակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ հա յացք նե րի հա մար թաքն վող 
օ րի նա վոր մար դիկ, որ հան րային գի տակ ցու թյու նը, «բան դիտ» բա ռը նույ
նա կա նաց նե լով ի րենց ծա նոթ և հա ճախ շատ վստա հե լի, բայց իշ խա նու
թյուն նե րի կող մից «բան դիտ» հայ տա րար ված մարդ կանց հետ, այդ բա ռին 
վե րա պա հել է տվյալ ժա մա նա կին և ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող 
ի մաստ` «իշ խա նու թյուն նե րի հե տապն դում նե րից թաքն վող ան մեղ մարդ»: 

29 Տե՛ս Վոլոդյա Մարտիրոսյանի պատմությունը // Armenia Total(itar)is, <http://
armeniatotalitaris.am/?p=1701>:
30 Չեկիստ – 1917 թ. բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո հակահեղափոխականների դեմ 
պայքարելու նպատակով Ռուսաստանում կազմավորված Արտակարգ հանձնաժողովի ռու-
սե րեն անվան (Чрезвычайная комиссия) առաջին տառերից կազմված հապավում (ЧК), որի 
աշխատակիցներին կարճ անվանում էին չեկիստ և հենց այդպես էլ ընդունվեց խորհրդայ-
նացած մյուս հանրապետություններում: Արտակարգ հանձնաժողովի թե՛ անունը, թե՛ ֆունկ-
ցիա ները հետագայում մի շարք փոփոխությունների են ենթարկվել, բայց չեկիստ բառը միշտ 
մնացել է շրջանառության մեջ: Հանրային օգտագործման մեջ չեկիստ բառը լայն իմաս տով 
օգտագործվում էր նաև «պաշտոնական մարմինների թույլտվությամբ խորհրդային քաղաքա-
ցի ներին հետապնդող մարդ» իմաստով:
31 Ստ.Մալխասեանց: ՀԲԲ, հ. 3, Եր., «Հայպետհրատ», 1944, էջ 184, Ղաչաղ:
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Ա. Մա նու կյանն իր աշ խա տան քի հենց սկզբում` 12րդ է ջում, ասում է, 
որ 192030 թթ.ին հե տապն դում նե րը պայ մա նա վոր ված էին «դաշ նակ ցա
կան վտան գի գո յու թյամբ»32: 19201923 թթ.ին բոլշևի կյան տե ռո րը դաշ
նակ ցա կան նե րին հա մո զել էր, որ ստեղծ ված պայ ման նե րում հա սա րա կու
թյան և հենց ի րենց հա մար չա րյաց փոք րա գույ նը ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց նելն է, և Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան փաս տա ցի հրա հան
գով 1923 թ.ին շար քային դաշ նակ ցա կան նե րի հա մա գու մար էր հրա վիր
վել, նա խա պես ծրագր ված օ րա կար գի հա մա ձայն հա մա գու մա րում ե լույթ 
ունե ցող դաշ նակ ցա կան ներն արել էին հնա րա վո րը` ի նք նա խա րա զա նե լով 
և ծայ րաս տի ճան ան վա նար կե լով կու սակ ցու թյան ան ցյալն ու ներ կան, խո
սել էին Դաշ նակ ցու թյան կող մից «հայ աշ խա տա վոր ժո ղովր դի գլխին նո
րա նոր փոր ձանք ներ բե րե լու» վտան գի մա սին և ամեն ի նչ արել էին ի րենց 
նվիր վա ծու թյու նը բոլշևիկ նե րին վկայե լու հա մար: Կազմ վել է հա մա գու մա
րի ո ղջ ըն թաց քի, բո լոր ե լույթ նե րի ար ձա նա գրու թյու նը և հրա տա րակ վել33: 
Մեծ հաշ վով Հա յաս տա նում ար տա հայտ ված քա ղա քա կան այ լա խո հու թյուն 
չկար: Կով կա սի քա ղա քա կան, այդ թվում` հե ղա փո խա կան ակ տի վու թյան 
կենտ րոն նե րը Բա քուն և Թիֆ լիսն էին, և նույ նիսկ հայ բոլշևիկ նե րը գոր ծում 
և կա յա նում էին գլխա վո րա պես այդ կենտ րոն նե րում կամ Ռու սաս տա նում: 
Հա յաս տա նի խորհրդայ նա ցու մից հե տո բոլշևի կյան կու սակ ցա կան իշ խա նու
թյուն ձևա վո րե լու հա մար հենց այդ տա րածք նե րից էին ուղարկ վում կու սակ
ցա կան գոր ծիչ նե րը: Ուշա գրավ է, որ Հա յաս տա նի բոլշևի կյան իշ խա նու թյուն
նե րը զգա լիո րեն պա սիվ էին նույ նիսկ ներ բոլշևի կյան քն նար կում նե րում: 
Հա յաս տա նի Կոմ կու սը, օ րի նակ, զար մա նա լիո րեն կրա վո րա կան էր ԽՍՀՄ 
կազ մա վոր ման սկզբունք նե րի հար ցե րը քն նար կե լիս, ի սկ դա դեռևս հնա րա
վոր էր: 1922 թ.ին, ե րբ քն նարկ վում էր ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման սկզբունք նե րի 
հար ցը, և օ րա կար գում Ստա լի նի առա ջարկն էր այն մա սին, որ խորհրդային 
դար ձած Ո ւկ րաի նայի, Բե լո ռու սիայի, Ա դր բե ջա նի, Վրաս տա նի և Հա յաս տա
նի հան րա պե տու թյուն նե րը պետք է մտ նեն Խորհրդային Ռու սաս տա նի կազ
մի մեջ ի նք նա վա րու թյան ի րա վուն քով, գլխա վո րա պես Ո ւկ րաի նայի և Վրաս
տա նի կոմ կուս ներն էին, որ բա ցա հայտ և սուր պայ քար մղե ցին դրա դեմ` 
պա հան ջե լով ԽՍՀ Մը կազ մա վո րել ներ քին հար ցե րում ի նք նու րույն հան րա
պե տու թյուն նե րից: ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման նպա տա կով 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 
30ին հրա վիր ված ԽՍՀՄ Խոր հուրդ նե րի առա ջին հա մա գու մա րին ԽՍՀՄ 
կազ մա վոր ման մա սին ներ կա յաց ված պայ մա նա գրի քն նար կե լիք տեքս տում 
խորհրդային դար ձած ե րկր նե րի միու թյան սկզբունքն ար դեն ներ կա յաց ված 

32 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 12: 
33 Նախկին շարքային դաշնակցականների համահայաստանյան համագումարի արձանա-
գրությունները, Յերեվան, 1928:
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էր հան րա պե տու թյուն նե րի ֆե դե րա ցիայի տես քով: Այ նուա մե նայ նիվ ֆե դե
րա տիվ հան րա պե տու թյուն նե րի բո լոր պե տա կան ֆունկ ցիա նե րը տր ված 
էին ԽՍՀՄ կա ռա վար ման կենտ րո նա կան մար մին նե րին, այդ թվում ներ քին 
խնդիր նե րին վե րա բե րող դա տաի րա վա կան, կր թա կան, առող ջա պա հա կան 
բո լոր հա մա կար գե րը, բյու ջե նե րի մուտ քե րի և ել քե րի ծրա գրա վո րու մը ևն34: 
Այդ տեքս տում ԽՍՀՄ ապա գա հան րա պե տու թյուն նե րի նկատ մամբ իս պառ 
բա ցա կա յում էր «պե տա կան» բա ռը, նույ նիսկ լեզ վի հար ցում: Այս հար ցում 
մաս նա վո րա պես գր ված էր, որ «Միու թյան Ժող կո մի և Կենտ գործ կո մի ո րո
շում նե րը տպագր վում են միու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր 
օգ տա գործ ման լե զու նե րով» և թվարկ ված էին դրանք` ռու սե րեն, ուկ րաի
նե րեն, բե լո ռու սե րեն, վրա ցե րեն, հայե րեն, թուր քե րեն35: Մինչ դեռ 1922 թ. 
մար տի 2ին ըն դուն ված Վրաս տա նի սահ մա նա դրու թյամբ վրա ցե րեն լե զուն 
ար դեն ի սկ հայ տա րար վել էր պե տա կան լե զու: 1923 թ. դեկ տեմ բե րի 30ի 
ԽՍՀՄ Խոր հուրդ նե րի առա ջին հա մա գու մա րին ուկ րաի նա կան և վրա ցա
կան պատ վի րակ նե րի ջան քե րով ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման հռ չա կա գրի և պայ
մա նա գրի ստո րա գրու մը հե տաձգ վեց մինչև ե րկ րորդ հա մա գու մար36: 

Այդ հի շար ժան հա մա գու մա րին Վրաս տա նի և Ո ւկ րաի նայի պատ գա
մա վոր նե րի կող մից բարձ րաց ված վի ճա հա րույց խնդիր նե րի շուրջ ան հա մա
ձայ նու թյան պատ ճա ռով պայ մա նա գի րը չի ստո րագր վել և ո րոշ վել է հանձ
նա րա րել Կենտ գործ կո մին նա խա պատ րաս տել պայ մա նա գրի և հռ չա կա գրի 
վերջ նա կան տեքս տերն ու դրանք ներ կա յաց նել խոր հուրդ նե րի ե րկ րորդ հա
մա գու մա րի հաս տատ մա նը37: 

Վ րաս տա նում և Ո ւկ րաի նա յում դրանք իս կա պես կր քոտ քննարկ վում 
էին38: Վի ճե լի հար ցե րը մինչև ե րկ րորդ հա մա գու մար ցայ տուն ձևա կերպ վե
ցին 1923 թ. ապ րի լի 1725ին տե ղի ունե ցած Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա կան 

34 Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 
1922 г., ս I Съезд советов СССР. Стенографический отчет. М., Изд. ЦИК СССР, 1923. 
Приложение 1-е. С.4-7, – http://constitution20.ru/ckeditor_assets/attachments/43/dogovor_ob_
obrazovanii_sssr_1922.pdf
35 Տե՛ս Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 
1922г. 14-րդ կետը: Տե՛ս նաև I Съезд советов СССР հոդվածը Г.В. Якимович. Образование 
СССР (1917–1924 гг.) գրքում, – http://leninism.su/books/3578-obrazovanie-sssr19171924gg.
html?showall=&start=9(17.12.2014): 
36 Նույն տեղում: 
37 Декларацию и союзный договор в основном утвердить... Поручить ЦИКу Союза 
ССР под го  товить ко второму съезду советов Союза окончательный текст декларации и 
союзно го договора и представить его на окончательное утверж де ние второго съезда,–1 
съезд Советов СССР, Стенографич. отчет, М, 1923; Съез ды Сове тов Союза ССР, Союз ных 
и Ав то ном ных Советских Социалистических Республик. Сб. доку мен тов. 1917-1936, т. 3, М., 
1960, էջ 20: 
38 Л.Б.Каменев. Очередные задачи Компартии Грузии. Доклад на первом заседании 
Второго съезда Компартии Грузии 14 марта 1923г. Тифлис, 1923, էջ 27:
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բոլշևի կյան կու սակ ցու թյան 12րդ հա մա գու մա րում, ո րի օ րա կար գի 6րդ կե
տով քն նարկ վում էր «ազ գային հար ցը»: Այս տեղ կր քե րը շատ բոր բոք ված 
էին: Վրաս տա նից սուր ե լույթ է ունե ցել Դ.Մ դի վա նին` պա հան ջե լով հս տա
կեց նել ազ գային հար ցի և ԽՍՀ Մը ֆե դե րա տիվ սկզբուն քով կազ մա վոր ման 
քա ղա քա կան լու ծու մը, նրան պաշտ պա նել են Ֆ.Մա խա րա ձեն, Շ.Է լիա վան, 
Կ.Ցին ցա ձեն, Դ.Օ րա խե լաշ վի լին, նրանց դեմ ե լույթ ներ են ունե ցել Ա.Ե նու
կի ձեն և Ս.Օր ջո նի կի ձեն: ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման պայ մա նա գրի առան ձին 
կե տե րի դեմ վրա ցա կան դի մա դրու թյունն այն քան ուժեղ էր, որ Ստա լի նը, 
ը ստ երևույ թին, Ա նդր կով կա սի մյուս եր կու ե րկր նե րի օգ նու թյան կա րիքն 
է ունե ցել: Ա դր բե ջա նի պատ վի րակ Ռ.Ա խուն դովն առա ջար կել է պայ քա րել 
վրա ցա կան թե քում նե րի դեմ: Հա յաս տա նից ե լույթ ներ չեն ե ղել, բայց հայե
րից ե լույթ է ունե ցել Ռու սաս տա նի պատ վի րակ Ա.Մի կո յա նը` հան դես գա լով 
«ազ գային հան րա պե տու թյուն նե րի» ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող Բ.Մ դի
վա նու դեմ: Ն.Բու խա րի նը ե լույթ է ունե ցել ուկ րաի նա կան նա ցիո նա լիզ մի և 
պետ լյու րո վա կան նե րի վնա սա րա րու թյան դեմ: Լար ված քն նար կում նե րում 
«տե ղա կան ի րա վունք նե րի» պաշտ պա նու թյամբ Ղրի մից ե լույթ է ունե ցել 
Մ.Սուլ թանԳա լիևը: Ար դյուն քում ազ գային հան րա պե տու թյուն նե րի շա հե րից 
ե լույթ ունե ցող նե րի նկատ մամբ Ստա լի նի ե լույ թում մե ղա դրանք ներ են հնչել 
նրանց «հա կա կու սակ ցա կան», «հա կա սո վե տա կան» պահ ված քի մա սին, ի սկ 
Մ.Սուլ թանԳա լիևին ուղ ղա կի մե ղա դրել է բաս մա չա կան շար ժում նե րում 
նրա կա պե րի հա մար և նույ նիսկ օգ տա գոր ծել «սուլ թանգա լիևու թյուն» ար
տա հայ տու թյու նը` որ պես ը նդ գծ ված նա ցիո նա լիզ մի ձևա կեր պում39: 

Շու տով ԽՍՀՄ պայ մա նա գրի վերջ նա կան տեքս տի հաս տատ ման 
հարցն առ հա սա րակ օ րա կար գից դուրս է ե կել և ԽՍՀ Մը կազ մա վոր վել է 
մինչ այդ ան կախ հա մար վող խորհրդային հան րա պե տու թյուն նե րից` առանց 
ռա տի ֆի կաց ված պայ մա նա գրի, փաս տա ցի` 1924 թ. ԽՍՀՄ առա ջին սահ
մա նա դրու թյան հաս տա տու մով, ո րում նույ նիսկ միու թե նա կան հան րա պե
տու թյուն նե րի հա մար 1922 թ. պայ մա նա գրով նա խա տես վող ի րա վունք ներն 
էին կր ճատ ված40: Մինչև հի մա փաս տա ցի պարզ չի` ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման 
պայ մա նա գի րը մի ջազ գայի՞ն փաս տա թուղթ է, թե՞ ներ քին օ րենք, ի նչ պես 
պարզ չի, թե չստո րագր ված ու չռա տի ֆի կաց ված պայ մա նա գիրն առ հա
սա րակ ի րա վա կան ի ՞նչ կար գա վի ճակ ունի և ո ՞րն է ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը 
հաս տա տող ի րա վա կան ակ տը` առա ջին հա մա գու մա րում պայ մա նա կա

39 Տես «Нациоанальный вопрос на партийных форумах 1923г.» հոդվածը Г.В. Якимович. 
Образование СССР (1917-1924гг.) գրքում, – http://leninism.su/books/3578-obrazovanie-
sssr19171924gg.html?showall=&start=10 (17.09.2015): 
40 Ուկրաինայում մասնավորապես քննարկվում է այն հարցը, որ Ուկրաինան առհասարակ 
պայմանագրային միություն չի ստորագրել և պայմանագրով կապված չի եղել ԽՍՀՄի հետ: 
Տես В.Буткевич. Связана ли Украина союзным договором 1922 года? գրքից հատված «Прав-
да Украины», 10 декабря 1991, No215 (14980),– http://unknownwar.info/-_408/(17.09.2015): 
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նո րեն ըն դուն ված, բայց չստո րագր ված պայ մա նա գի՞ րը, թե՞ 1924 թ. ԽՍՀՄ 
առա ջին սահ մա նա դրու թյու նը: 

Հե տա գա յում դա սագր քե րում և հան րա գի տա րան նե րում միշտ գր վել 
է, որ ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման պայ մա նա գիրն ըն դուն վել է 1922 թ. դեկ տեմ
բե րի 29ին չորս հան րա պե տու թյուն նե րի կող մից, ի սկ 1924 թ. հուն վա րի 
31ին խոր հուրդ նե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը հաս տա տել է ԽՍՀՄ սահ մա
նա դրու թյու նը, ո րի բա ղա դրիչ նե րից էր ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման պայ մա նա
գի րը41: ԽՍՀ Մը կազ մա վո րող սուբյեկտ նե րի կող մից ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման 
պայ մա նա գի րը չստո րա գրե լու հար ցը միշտ խո հե մա բար լռու թյան է մատն
վել և նույ նիսկ ԽՍՀՄ կազ մա լու ծու մից հե տո այդ հար ցը շրջանց վում է42: 

Հա յաս տա նի Կոմ կու սի մաս նակ ցու թյու նը քն նարկ վող հար ցե րին չկար: 
Հա յաս տա նում բոլշևիկ նե րի մեջ ե թե նույ նիսկ թաքն ված քա ղա քա կան այ
լա խո հու թյուն կար, ապա քա ղա քա կան քն նար կում ներ մեծ հաշ վով չկային, 
ե թե այդ պի սիք չհաշ վենք կու սակ ցու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը կամ 
կա ռա վար ման հար ցե րը չվի ճար կող այն պի սի խնդիր ներ, ի նչ պես, օ րի
նակ, ազ գային այ բու բեն նե րը վե րաց նե լու և լեզ վի ռե ֆոր մի շուրջ կար ծիք
նե րի ար տա հայ տումն էր: Այ բու բեն նե րի հար ցում ծրագր վում էր, որ ԽՍՀՄ 
ոչ ռուս բո լոր ժո ղո վուրդ ներն ան ցնեն լա տի նե րեն գրի: Գա ղա փա րը ծնվել 
էր Խորհրդային Ռու սաս տա նում դեռևս մինչև Հա յաս տա նի խորհրդայ նա
ցու մը, և հայե րից այս հար ցը դեռևս 1919 թ.ից առաջ էր տա նում այն տա
րի նե րին ՌԽՖՍՀ լու սա վո րու թյան ժող կո մա տի ազ գային փոք րա մաս նու
թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ Պո ղոս Մա կին ցյա նը43: 1920 թ. Հա յաս տա նի բոլշևի
կա ցու մից հե տո այն զու գակց վեց «լեզ վի ռե ֆոր մի»` 1922 թ.ից Հա յաս տա նի 
մտա վո րա կան շրջա նակ նե րում զգու շո րեն քն նարկ վող հար ցե րին: Ոչ մե կի 
հա մար, սա կայն, գաղտ նիք չէր, որ ԽՍՀ Մում լեզ վի ռե ֆոր մը Մոսկ վայի 
բոլշևիկ նե րի քա ղա քա կան ո րո շումն է և «քն նար կում ներ» ձևաց նե լը պատ
վիր ված է: Հայե րի դեպ քում ի րա կան քն նար կում նե րը ծա վալ վում էին Հա

41 Съезды Советов Союза ССР, Союзных и Автономных Советских Социалистических 
Республик. Сб. документов. 1917-1936, т. 3, М., 1960, с. 18-22 Договор об образовании 
СССР,– http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/85166/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D1%80(17.12.2014):
42 Образование СССР (1917-1924гг.), 1 Съезд Советов,– http://istmat.info/node/26883 
(17.12.2014):
43 Դ.Գասպարյան: Փակ դռների գաղտնիքը, Եր., «Ապոլլոն», 1994, էջ 471: Պողոս Մա-
կինցյան-(1884-1938), 1919-20 թթ.-ին` ՌԽՖՍՀ լուսավորության ժողկոմատի ազգային փոք-
րա  մաս նությունների բաժնի վարիչ, 1920-21 թթ.-ին` Համառուսաստանան արտակարգ հանձ -
նա ժո ղո վի ազգային փոքրամասնությունների մամուլի բյուրոյի վարիչ, 1921 թ.-ին` Հայաս-
տանի Ներ քին գործերի, ապա` Լուսավորության ժողկոմ, 1922-24 թթ-ին` դիվանա գիտական 
աշխա  տանք Կ.Պոլսում, 1925-1927 թթ.ին` Միլանում և Փարիզում, ապա` Թիֆ լիսում գտնվող 
Կովկա սա  գի տության ին-տի աշխատակից: 1937 թ.-ին ձերբակալվել է և գնդակահարվել 
1938 թ.-ին «աջ տրոց կիստ, նացիոնալիստ» մեղադրանքով:
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յաս տա նի մտա վո րա կան նե րի ան վճ ռա կա նու թյու նից խիստ հիաս թափ ված 
հայ կա կան Սփյուռ քում. «Ա հա հինգ տա րիից ի վեր է, որ ար տա սահ մա նե
ան հայ թեր թե րի է ջե րում, գի տուն և ան գի տուն հայ րե նա կից ներ աղա ղա կում 
են երևա նե ան անա պա տի դէմ։…Ս պա սում են, որ երևա նե ան ուղ ղա գրա կան 
հանձ նա ժո ղո վը` ան դա մա լոյծ այդ կրիան` բա րե հա ճի յայտ նել հայ ազ գին իր 
«հե ղի նա կա ւոր» և վերջ նա կան ո րո շու մը։ Սա կայն նրանք, որ ճա նա չում են 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին և այն տա րօ րի նակ մթ նո լոր տը, ո րի մէջ տե ղի 
են ունե նում այդ պա տուա կան և վե հե րոտ ակա դե մա կան նե րի աշ խա տանք
նե րը, քաջ գի տեն, որ մրո տած թղթե րի, բա ցատ րու թիւն նե րի, պա տաս խան
նե րի, վեր լու ծում նե րի այդ լե ռը պի տի ծնի մուկն չն չին և այն էլ հի ւանդ»44։ 
ԽՍՀ Մում, այդ թվում` Հա յաս տա նում լեզ վի ռե ֆորմն, ի հար կե, արե ցին, 
բայց սե փա կան այ բու բեն ունե ցող ժո ղո վուրդ նե րին (ռուս նե րից զատ` հայեր, 
վրա ցի ներ) թույլ տվե ցին շա րու նա կել օգ տա գոր ծել 1500ա մյա ավան դույ թը: 
1920ական նե րը հա սա րա կա կան և մշա կու թային հե ղաշրջում նե րի սկիզբն 
էին, և «կուլ տու րա կան հե ղա փո խու թյու նը» դեռևս ո րոշ վե րա պա հում ներ 
ուներ: 

Գու ցե ո րոշ ի րա վունք նե րի հա մար վրաց բոլշևիկ նե րի պայ քա րե լու 
կամքն էր պատ ճա ռը, որ ԽՍՀ Մի կազ մի մեջ 192236 թթ.ին որ պես առան
ձին հան րա պե տու թյուն մտած Ա նդր ֆե դե րա ցիայի45 կու սակ ցու թյան առա
ջին քար տու ղար նե րը միշտ Վրաս տա նից և վրա ցի են ե ղել` բա ցի ըն դա մե նը 
հինգ ամ սով` 27.11.19298.5.1930 թ.ին այս պաշ տո նին փաս տա ցի նշա նակ
ված Ա լեք սանդր Կրի նից կու46: 

44 Կոստան Զարեան: Ուղղագրութեան խնդրի առթիւ, «Հայրենիք» օրաթերթ, 1927, 28 
օգոստոսի:
45 Անդրֆեդերացիա – Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի Խորհրդային հանրապետու-
թյուն ների միավորում` «Անդրկովկասյան Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական 
Հան րա պետություն» անվամբ: Կազմավորվել է 1922 թ. դեկտեմբերի 13-ին` Անդրկովկասի 
խորհուրդների առաջին համագումարում, հաստատելով, որ ֆեդերացիայի կազմի մեջ 
հանրա պետությունները մնում են անկախ երկրներ: Նույն դեկտեմբերի 13-ին հաստատվել 
են ընդհանուր սահմանադրություն, Անդրկովկասյան Կենտրոնական գործադիր կոմիտե 
և կա ռավարություն` Անդրֆեդերացիայի ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ: 1922 թ. 
դեկ  տեմբերի 30-ին որպես մեկ առանձին, միասնական հանրապետություն մտել է ԽՍՀՄ 
կազմի մեջ` դառնալով ԽՍՀՄ հիմնադիր հանրապետություններից մեկը (Ռուսաստանի 
Ֆեդե  րացիայի, Ուկրաինայի, Բելոռուսիայի և Անդրֆեդերացիայի խորհրդային հանրապե-
տու թյուններ): Լուծարվել է 1936 թ.-ին, և 1936 թ. ԽՍՀՄ Սահմանա դրությամբ Հայաստանը, 
Վրաստանն ու Ադրբեջանը դարձել են ԽՍՀՄ առանձին հանրապե տություններ: 1937 թ.-ին 
նրանցից յուրաքանչյուրն ընդունել է իր սահմանադրությունը: 
46 Սերգո Օրջոնիկիձե (1922-26), Իվան (Մամիյա) Օրախելաշվիլի (1926-29), Ալեքսանդր 
Կրինիցկի (1929-30), Վիսսարիոն Լոմինաձե (1930 թ. նոյեմբեր – 1930 թ. դեկտեմբեր), 
Լավրենտի Քարթվելիշվիլի (1930-1931), կրկին Իվան (Մամիյա) Օրախելաշվիլի (1931-1932), 
Լավրենտի Բերիա (1932-1937): Անդրֆեդերացիայի կուսակցական վեց ղեկավարներից մեկը` 
Լոմինա ձեն, չդիմանալով սկսված քաղաքական բռնաճնշումներին, ինքնասպանություն է 
գործել 1935 թ.-ին, երկրորդը` Օրջոնիկիձեն ինքնասպան է եղել 1937 թ. փետրվարին, Օրա-



35«ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Գա ղա փա րա վար չա կան հար ցե րում խորհրդային տի րույ թում դեռևս շա
րու նակ վող քն նար կում նե րին Հա յաս տա նի բոլշևի կյան ղե կա վա րու թյան կրա
վո րա կա նու թյու նը թերևս կա րե լի է բա ցատ րել նաև նրա նով, որ Հա յաս տա
նում նրանք ո ՛չ գա ղա փա րա կան, ո ՛չ քա ղա քա կան, ո ՛չ մարդ կային հե նա րան 
չու նեին: Մինչև բռնի խորհրդայ նա ցու մը «պ րո լե տա րիատ» չու նե ցող Հա յաս
տա նին խորթ բոլշևի կյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը Հա յաս տա նում շատ հա
մա կիր ներ չէր գտ նում: Խորհրդայ նաց ված Հա յաս տա նը ղե կա վա րե լու հա
մար ուղարկ վում էին Ռու սաս տա նում, Բաք վում, մա սամբ` Թիֆ լի սում կա յա
ցած և հե ղա փո խա կան կամ վար չա կան աշ խա տան քի փորձ կու տա կած հայ 
բոլշևիկ նե րին: Մինչև Ստա լի նի մա հը Հա յաս տա նի Կենտ կո մի քար տու ղար
նե րից ոչ մե կը Խորհրդային Հա յաս տա նի զբա ղեց րած տա րած քում չի ծնվել, 
չի մե ծա ցել և մեծ հաշ վով Հա յաս տա նի խնդիր նե րի կրո ղը չէին: Հա յաս տա
նյան ի րա կա նու թյա նը կա րող էին ծա նոթ լի նել Շու շիում ծնված և մե ծա ցած
նե րը, բայց նրանց հա սու նաց ման և հե ղա փո խա կան մի ջա վայ րը նույն պես 
Բա քուն և Ռու սաս տանն էին: Մյուս կող մից Հա յաս տա նի Կենտ կո մի քար տու
ղար նե րը, Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ նե րը և ժող կոմ ներն այն քան կար ճա ժամ
կետ էին ի րենց պաշ տոն նե րում, այն քան հա ճախ էին նրանց տե ղա փո խում 
նոր պաշ տոն նե րի կամ հե ռաց նում զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից, որ հա զիվ էին 
հասց նում կամ առ հա սա րակ չէին հասց նում ծա նո թա նալ Հա յաս տա նին47: 

խե լաշ վիլուն և Քարթվելիշվիլուն հետապնդել և 1937 թ.-ին գնդակահարության է դատա-
պարտել Վրաս տանի ՆԳԺԿն` փաստացի Լ. Բերիայի հրահանգով, Կրինիցկուն ձերբակալել 
և գնդա կա հա րել են 1937 թ. հոկտեմբերին Ռուսաստանում: Միայն ԽՍՀՄ բռնությունների 
ակտիվ և նախա ձեռնողական մասնակից Լ. Բերիան է ապրել մինչև Ստալինի մահը: 
47 Սարգիս Կասյան (1876-1937): 1920 թ.-ին` ՀՀ Հեղկոմի նախագահ: Կասյանն է ստո րա-
գրել Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման դեկլարացիան: Ծնվել է 1876 թ.-
ին Շուշիում, գործել է Բաքվում և Թիֆլիսում: Հայաստան է եկել հենց 1920 թ.-ին: 1937 թ.-ին 
գնդա կահարվել է: Գևորգ Ալիխանյան (Ալիխանով), ծնվել է Թիֆլիսում, գործել է Թիֆլիսում 
և Բաքվում։ Հա յաս տան եկել է 1920 թ.-ին, ՀՀ ԿԿ ԿԿ առաջին քարտուղար է եղել 1920 թ. 
դեկ  տեմբերից մինչև 1921 թ. մարտ: 1937 թ.-ին գնդակահարվել է: Սարգիս Լուկաշին 
(Սրապիոնյան), ծնվել է 1885 թ.-ին Նոր Նախիջևանում (Դոնի Ռոստով): Սովորել է Սանկտ 
Պետերբուրգում, գործել է Մոսկ վա յում, 1918-21 թ.-ին` Դոնի մարզում: Հայաստան է եկել 
1921 թ.-ին, ՀՀ ԿԿ ԿԿ առաջին քար տուղար է եղել 1921 թ. մարտից 1922 թ. ապրիլ: 1922 թ. 
մայիսից 1925 թ. հունիս` Հայաստանի Ժող կոմ խորհի նա խագահ: 1937 թ.-ին գնդա կա հար-
վել է: Աշոտ Հովհաննիսյան, ծնվել է 1887 թ.-ին Շուշիում: Սո վորել է Գերմանիայում, գործել է 
Բաքու-Մոսկվա-Դոնի Ռոստովում, Հայաստան է եկել 1920 թ.-ին, 1920-1921 թ.-ին` Հայաստանի 
առաջին լուսժողկոմը, 1922-1927 թթ.-ին` Հայաստանի ԿԿ ԿԿ առաջին քար տու ղար: 1937 թ.-
ին ձերբակալվել է, աքսորվել, վերադարձել է 1943 թ.-ին, արդա րաց վել` 1954 թ.-ին: Հայկ Հով
սեփյան, ծնվել է 1891 թ.-ին Կարսի մարզում, սովորել և աշխատել է Մոսկվայում: Հա յաս տան 
է եկել 1921 թ.-ին: Հայաստանի ԿԿ ԿԿ առաջին քարտուղար է եղել 1927-1928 թթ.-ին: 1937 թ.-
ին գնդակահարվել է: Հայկազ Կոստանյան, ծնվել է Թիֆլիսում, սո վորել Ռուսաս տա նում` 
Սա րա տովում, գործել է Թիֆլիսում, Բաքվում: Հայաստան է եկել 1920 թ.-ին: 1923-25 թթ.-ին 
կրկին Թիֆլիսում էր, 1925-28 թթ.-ին` Մոսկվայում: Հայաստանի ԿԿ ԿԿ առաջին քարտուղար 
է եղել 1928-1930 թթ.-ին: 1937 թ.-ին գնդակահարվել է: Աղասի Խանջյան, ծնվել է 1901 թ.-ին 
Վանում, 1915 թ.-ին ընտանիքի հետ Ցեղասպանությունից փախստական հայտնվել է Երևանում, 
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Խորհրդայ նաց ված Հա յաս տա նում կո մու նիստ նե րի գլխա վոր խնդի րը 
«ազ գային պե տու թյան» դաշ նակ ցա կան հա մար վող գա ղա փար ներ նե րի դեմ 
պայ քա րելն էր և այդ «գլխա վոր խնդի րը» դար ձել էր Հա յաս տան գոր ծուղ
ված բոլշևիկ նե րի միակ քա ղա քա կան նպա տա կը: Հնա րա վոր է, որ ԽՍՀՄ 
կազ մա վոր ման հար ցե րը քն նար կե լիս նրանք նույ նիսկ վա խե նում էին խո սել 
«հան րա պե տու թյուն նե րի ի րա վունք նե րից», որ պես զի խու սա փեին «ազ գային 
պե տու թյուն»= դաշ նակ ցու թյուն պի տա կից: Դրա փո խա րեն, չնա յած Դաշ նակ
ցու թյան ի նք նա լու ծար մա նը, Հա յաս տա նում շա րու նա կում էին փնտ րել նրանց 
այ լա խո հու թյան դրսևո րում նե րը: Բոլշևի կյան հա յաս տա նյան չե կիստ նե րը շա
րու նա կում էին հայտ նա բե րել նո րա նոր «նախ կին ու ներ կա» դաշ նակ ցա կան
նե րի և փող հա րել «դաշ նակ ցա կան վտան գի» մա սին: Ի հար կե, Դաշ նակ ցու

սովո րել է Գևորգյան ճեմարանում և Մոսկվայի Կարմիր պրոֆեսուրայի համալսարանում: Գոր-
ծուղ վել է Մոսկվայից 1928 թ.-ին, 1930-1936 թթ.-ին եղել է Հայաստանի ԿԿ ԿԿ առաջին քար-
տուղար: Սպան վել է (պաշտնական վարկածով` ինքնասպանություն) 1936 թ.-ին Թիֆլիսում: 
Ամատունի Վարդա պետյան (Ամատունի), ծնվել է 1900 թ.-ին Ելիզավետպոլում, գործել 
է Ադրբեջանում, 1921-23 թթ.-ին` Հայաստանում, այնուհետև` Վրաստանում, Մոսկվայում, 
1928 թ.-ին` կրկին Հայաստանում, 1930 թ.-ից` կրկին Թիֆլիսում: 1935 թ.-ին Ադրբեջանում` 
Բաքվի ԿԿ ԿԿ երկրորդ քարտուղարն էր: 1936 թ.-ին Թիֆլիսից ուղարկվել է որպես ՀԿ(բ)Կ ԿԿ 
երկրորդ քարտուղար, առաջին քարտուղար է եղել 1936 հունիսից-1937 սեպտեմբեր: 1937 թ.-
ին ձեր բա կալվել է, 1938 թ.-ին` գնդակահարվել: Գրի գոր Հարությունյան (Հարությունով), 
ծնվել է Վրաստանում` Թելավիում, գործել է Թիֆլիսում, 1937 թ. սեպտեմերին ուղարկվել է 
Հա յաստան, Հայաստանի ԿԿ ԿԿ առաջին քար տուղար է եղել 1937-53 թթ.-ին: Այսպիսով 
1920-1937 թթ. ընթացքում Խորհրդային Հայաստանը ղեկա վարել են 9-ը ԿԿ քարտուղարներ, 
որոն ցից ոչ մեկը Խորհրդային Հայաստանի զբաղեցրած տա րած քում չի ծնվել և չի ապրել 
մինչև պաշտոնավարման նշանակումը (վեց տարի Հայաս տա նում ապրել է միայն պա տանի 
Խանջյանը): Իննից յոթը գնդակահարվել են, մեկը` աքսոր վել: Իններորդը` Գրի գոր Հա րու-
թյունովը Թիֆլիսից Հայաստան է տեղափոխվել իր համար անակնկալ, 1937 թ. սեպ տեմ բերին, 
որպեսզի փոխարինի գնդակահարության ենթակա ութե րորդ քար տու ղա րին: Հայաս տան 
տեղափոխվելու մասին Թիֆլիսում նրան հայտնել են ութերոր դի գնդա կա հա րության որո շումն 
իրենց հետ Մոսկվայից Հայաստան բերող Միկոյանն ու Մալենկովը: 
Նույնն է պարագան նաև Ժողկոմխորհիի նախագահների և ժողկոմների դեպքում: Նոր 
Նախիջևանում ծնված Ալ.Մյասնիկյանը որպես Հայաստանի ժողկոմխորհի նախագահ տեղա-
փոխվել է Բելոռուսիայից 1920 թ.-ին, մնացել է ոչ լրիվ մեկ տարի; Նոր Նախիջևանում ծնված 
և Սանկտ Պետերբուրգում կրթված Սարգիս Լուկաշինը (Սրապիոնյան) Հայաստան է եկել 
1921 թ.-ին` որպես ՀՀ ԿԿ ԿԿ առաջին քարտուղար, մեկ տարի անց ստանձնել է Ժող կոմխորհի 
նախագահի պաշտոնը (1922-25 թթ.-ին); Շուշիում ծնված և Մոսկվայում սովորած, պրո-
ֆեսիոնալ հեղափոխական Սարգիս Համբարձումյանը Հայաստան է եկել 1921 թ.-ին` որպես 
առողջապահության նախարար, ժողկոմխորհի նախագահ է եղել 1925-1928 թթ.-ին; Սահակ 
Միրզայի Տեր-Գաբրիելյան, ծնվել է Շուշիում, որպես պրոֆեսիոնալ հեղափոխական գործել 
Բաքվում, 1920 թ.-ից` Խորհրդային Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչ Մոսկվայում, 1928-
1935 թթ.-ին` Խորհրդային Հայաստանի Ժողկոխորհի նախագահ; Պարսկաստանի Սալմաստ 
գավառում ծնված Աբրահամ Աբրահամի (Համբարձումի) Գուլոյանը Էջմիածնի Գևորգյան 
ճեմարանից հետո սովորել է Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարաններում, Խորհրդային 
Հայաստանի ժողկոմխորհի նախագահ է եղել 1935-1937 թթ.-ին: Բոլորն էլ` «դրսից» ուղարկ-
վածներ: Մյաս նիկյանը զոհվել է Թիֆլիսում ինքնաթիռի կասկածելի վթարից, մյուս բոլորը գնդա-
կահարվել են 1937 թ.-ին: Ցուցակը կարելի է շարունակել ժողկոմների կենսագրու թյուններով:
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թյան ծրա գրե րի հա մոզ ված կողմ նա կից ներ Հա յաս տա նում կային, բայց մեծ 
հաշ վով գոր ծող իշ խա նու թյան հա մար «դաշ նակ ցա կան վտան գի գո յու թյու նը» 
ոչ թե առար կա յա կան վտանգ էր, այլ խորհրդայ նա ցու մից հե տո ի րա կա նաց
վող բոլշևի կյան «կար միր տե ռո րի» ար դա րա ցում: Այ նու հետև նախ` բոլշևի
կյան, ապա` խորհրդային պաշ տո նա կան հռե տո րա բա նու թյան, այդ թվում` գի
տա կան գրա կա նու թյան մեջ «դաշ նակ ցա կան» բա ռը ձեռք բե րեց «իմ պե րիա
լիստ նե րի դրա ծո ժո ղովր դի թշնա մու» և «ք րե ա կան հան ցա գործ խմբա պե տի» 
խառն ի մաստ, ին չը բազ մա թիվ մի ջոց նե րով, ը նդ հուպ դպ րո ցա կան դա սագր
քե րը, ներ մուծ վել է հան րային գի տակ ցու թյուն: Ստեղծ ված կեր պա րը «դաշ
նակ ցա կա նին» ներ կա յաց նում էր ոչ միայն բոլշևիկ նե րի, այլև հայ ժո ղովր դի 
թշնա մի, իմ պե րիա լիս տա կան ե րկր նե րի կա մա կա տար հաս տա փոր, հաս
տա վիզ մաու զե րիս տի, ում նպա տա կը մարդ կանց թա լա նե լով ան հոգ կյանք 
վայե լելն էր: Գե ղար վես տա կան մի ջոց նե րով (գ րա կա նու թյուն, ֆիլմ, կեր պար
վեստ…) այս կեր պա րի ներշն չու մը բնակ չու թյան մեջ ստեղ ծել էր մի վի ճակ, 
ե րբ պարզ մար դիկ մե կին նվաս տաց նե լու հա մար նրան «դաշ նակ ցա կան» էին 
ան վա նում: Դաշ նակ ցա կան բա ռը դուրս էր ե կել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն, 
քա ղա քա կան հա յացք նշա նա կե լու ի մաս տից և ձեռք էր բե րել «հան ցա գործ» 
մարդ կային բնու թա գրի ի մաստ: Եվ ոչ միայն Հա յաս տա նում: Հետ խորհրդային 
շրջա նում Լ.Բե րիայի մա սին նկա րա հան ված ֆիլ մում Ս.Օր ջո նի կի ձեի եղ բոր` 
Պա պու լիա Օր ջո նի կի ձեի դուստր Է թե րի Օր ջո նի կի ձեն Լ.Բե րիայի բա ցա սա
կան կեր պա րը բնու թա գրե լու և նրա նկատ մամբ հոր ատե լու թյան աս տի ճանն 
ար տա հայ տե լու հա մար նրան «դաշ նակ» է ան վա նում («ո՞վ էր Բե րիան. Բե
րիան դաշ նակ էր»)48, չնա յած Բե րիան հայտ նի էր մու սա ֆա թա կան ան ցյա լով և 
գլխա վո րում էր դաշ նակ ցա կան նե րի հա լա ծանք նե րը: 

Նույ նիսկ այ սօր, ի րենց բռնա դատ ված այս կամ այն նախ նուն անար
դար դա տա պար տե լը բա ցատ րե լու, փաս տե լու հա մար, մեր զրու ցա կից
նե րից շա տե րը ման րա մասն բա ցատ րում են, որ նա չի ե ղել, և փոր ձում են 
ապա ցու ցել, որ չէր կա րող լի նել դաշ նակ ցա կան: Սա մի կող մից վկա յում է 
այն մա սին, որ Հա յաս տա նում մինչև այ սօր ոչ միայն մաս սա յա կան գի տակ
ցու թյան մեջ, այլև ո րոշ հե տա զո տող նե րի կող մից դաշ նակ ցա կա նը հա վա
սար վում է հան ցա գոր ծի, մյուս կող մից` այ լա խո հու թյու նը որ պես հա յացք 
չի ըն կալ վում, նույ նիսկ շա րու նա կում է մեղք, հան ցանք հա մար վել (ար դար 
է, որ դաշ նակ ցա կան նե րին հե տապն դում էին, անար դա րը իմ հո րը (պա
պին, տա տին…) նրան ցից մե կը հա մա րելն էր), ի սկ այ լա խո հու թյան դեմ 
խորհրդային վար չա կար գի քա ղա քա կան բռնաճնշում ներն ար դա րաց ված 
ան հրա ժեշ տու թյուն էին: Մինչև այ սօր շա տե րի գի տակ ցու թյան մեջ ամուր 
նստած է այն հա մոզ մուն քը, որ ե թե կո մու նիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րը 

48 Тайна Лаврентия Берия. Кто он на самом деле ֆիլմի առաջին մաս, 36-րդ րոպե, https://
mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1510bcafaa8503f5?projector=1(11.09.2014):
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փա կել էին Դաշ նակ ցու թյան կու սակ ցու թյու նը, ապա ան ցյա լում այդ կու սակ
ցու թյա նը պատ կա նե լու թյան հա մար հե տապն դե լը և պատ ժե լը քա ղա քա
կան բռնաճնշում չէր: Քա ղա քա կան բռնաճնշու մը, ը ստ այդ հա մոզ մուն քի, 
մար դուն հա նի րա վի դաշ նակ ցա կան կամ հա կա բոլշևի կյան ան վա նե լը, կեղծ 
գործ սար քելն ու այդ կեղ ծի քով հե տապն դե լը և/ կամ դա տելն է: Երևույթ
նե րի այս ըն կա լու մը մի կող մից շատ մարդ կանց ստի պում է անընդ հատ 
պաշտ պա նել քա ղա քա կան բռնաճնշ ման են թարկ ված ի րենց նախ նու հա
նի րա վի վար կա բեկ ված կեր պա րը` «նա դաշ նակ ցա կան չէր», մյուս կող մից 
քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րը բա ցատ րել սուտ մատ նու թյամբ` «սուտ մատ
նու թյուն են արել` ի բրև թե դաշ նակ ցա կան է»: Այ սինքն` ե թե իս կա պես դաշ
նակ ցա կան լի ներ` ո չինչ, որ բան տար կել են, աք սո րել են, գնդա կա հա րել են, 
բայց ախր սուտ է, դաշ նակ ցա կան չէր: Ո րոշ չա փով նույնն է տրա մա բա նու
թյու նը նաև սո ցիա լա կան («դա սա կար գային») խմբե րի, օ րի նակ` կու լա կի 
դեպ քում: Ա ռա վել հա ճախ հան դի պող ձևա կեր պում նե րը կա րե լի է ամ փո փել 
հետևյալ կերպ. «Իմ պա պին աք սո րել են որ պես կու լա կի, բայց նրա նից ի ՞նչ 
կու լակ, ահ ռե լի ըն տա նի քով մի սե նյա կում էին ապ րում ու հա զիվ էին ծայ րը 
ծայ րին հասց նում»: Այ սինքն` ո չինչ, որ կու լակ նե րին բռնա դա տել են, բայց 
վատ է, որ ոչ կու լակ նե րին էլ են կու լակ հա մա րել և բռնա դա տել: Այս պի սով, 
քա ղա քա կան բռնաճնշ ման բուն գա ղա փա րը, նույ նիսկ դրա այ սօր վա ի րա
վուն քը ի նչ  որ ի մաս տով «ար տոն վում է». թող մար դիկ ապ րեն այն պես, 
ի նչ պես իշ խա նու թյունն է ճիշտ հա մա րում, սխալն այն է, որ ե թե մարդն ապ
րում և մտա ծում է իշ խա նու թյան թույ լատ րած սկզբունք նե րով, նրան սուտ 
մատ նու թյամբ կամ կեղ ծի քով դա տա պար տում են: 

Խնդ րա հա րույց է նաև «մատ նու թյան», «սուտ մատ նու թյան» մա սին 
հա ճախ հան դի պող ար տա հայ տու թյու նը: Մեր բազ մա թիվ զրու ցա կից ներ 
չեն բարձ րաց րել քն նու թյան և/ կամ դա տա վա րու թյան մի ջո ցով «սուտ մատ
նու թյու նը» բա ցա հայ տե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը կամ նույ նիսկ դրա 
պա հան ջը: «Սուտ մատ նու թյուն էին արել, տա րան այդ մար դու գլու խը կե
րան», «Մեր հարևանն էր մատ նել, հաս տատ գի տենք, բայց դե էլ ի ՞նչ կա
րող էինք անել», «Մատ նել էին, չե կիստ ներն էլ ե կան տա րան, գնաց բան
տե րում փտեց», «Մեր ըն տա նի քում միայն խո սում էին, որ պատ ճա ռը այդ 
գյուղ սո վե տի նա խա գահն է ե ղել», «Լ սել եմ, որ իր եղ բայրն է դա վա ճա նել 
էդ մար դուն… Այ սինքն` գնա ցել է ցուց մունք տվել, որ հա կա պե տա կան է, ես 
ի նչ ի մա նամ, է սինչ, է նինչ...»: «Վե րաց րեց եղ բայ րը (կոլ խո զի նա խա գա հը, 
հարևա նը…)», ոչ թե ռե ժի մը: Այլ կերպ ասած խնդի րը հա ճախ շա րու նա
կում է մնալ ոչ թե բուն պատ ճա ռի` ամ բող ջա տի րու թյան ռե ժի մի դաշ տում, 
այլ մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի: Կա րե լի է, ի հար կե, են թա դրել, որ այս 
«լե զուն» ձևա վոր վել է ռե ալ ամ բող ջա տի րու թյան և տե ռո րի պայ ման նե րում, 
ե րբ իշ խա նու թյու նից վտան գը բո լո րին էր սպառ նում, ի սկ ի րա վա պահ մար
մին նե րից ոչ թե օ րեն քի կա տա րում էին սպա սում, այլ միան գա մայն ի րա
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տե սո րեն նրանց վե րա պա հում էին իշ խա նու թյան կամ քի կա տար ման դեր: 
Չխո սե լով ար դեն այն մա սին, որ բուն օ րենքն ին քը հա ճախ ստեղծ վում էր 
ոչ թե հան րային կյան քը կար գա վո րե լու, այլ իշ խա նու թյան կամ քը «օ րի նա
կա նաց նե լու» նպա տա կով: Այս պայ ման նե րում հան րու թյան հա մար հս
տակ ու պարզ էր, որ իշ խա նու թյու նից պաշտ պա նու թյան որևէ հույս չկա, և 
մարդ կայինա նձ նային հա րա բե րու թյուն նե րին պի տի վե րա պահ վեր մի մյանց 
պաշտ պա նե լու դեր (ա ռա ջին հեր թին հենց ի րա վա պահ մար մին նե րից), ուս
տի չա րի քի դեպ քում մե ղադր վում է ոչ թե ռե ժի մային վար չա կար գը` չա րի
քի ակուն քը, այլ այդ «լուռ հա մա ձայ նու թյու նը» կամ, պայ մա նա կան ասած, 
«հա սա րա կա կան պայ մա նա գի րը» խախ տող ո րո շա կի մար դը` մատ նի չը: 
Մե ղա վո րը, ի վեր ջո, այն անձն է դառ նում, ումից ե թե ոչ պաշտ պա նու թյուն, 
առն վազն չե զո քու թյուն է ակն կալ վում: 

Մյուս կող մից բարձ րա նում է այն հար ցը, թե ի նչ պես է ամ բող ջա տի րու
թյունն ազ դում հա սա րա կու թյան և հենց մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա` այն բա ժա նե լով «դա տող նե րի», «մատ նիչ նե րի» և «մատն վող նե րի», և 
ի նչ պես է այն մարդ կանց դարձ նում չա րի քի ի րաց ման պարզ սո ցիա լա կան 
(մատ նող նե րը) կամ պաշ տո նա կան (չե կիստ նե րը) գոր ծա կալ ներ (ա գենտ), 
մար դու վրայից հա նե լով անձ նա կան բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյու
նը: Մի խնդիր, որ գեր մա նա կան ֆա շիզ մի ամ բող ջա տի րու թյան օ րի նա կով 
հիա նա լի ներ կա յաց ված է Հան նա Ա րենդ տի «Չա րի քի առօ րե ա կա նու թյու
նը» («Չա րի քի տա փա կու թյու նը» (՞)Банальность зла) գր քում49: 

Ի րա վուն քի և օ րեն քի մա սին սո վո րա բար խոսք չկա կամ լի նե լու դեպ
քում, ամե նից ավե լի հա ճախ հն չում է «դե բոլշևիկ նե րի ժա մա նակ դա չէր 
կա րե լի» ձևա կեր պու մը: Պատ մե լով պա տե րազ մի տա րի նե րի ի րենց գյու ղի 
ի րա վի ճա կի մա սին` իմ զրու ցա կից մի կին հի շեց. «… մեր գյու ղի նա խա գա
հը չորս կին էր նստաց րել ի բր գո ղու թյան հա մար… Գո ղու թյուն անող ներ 
գու ցե շատ կային, բայց դրանց ամու սին նե րին բո լո րին բռնել էին (բան տար
կել), որ պես ան հա րա զատ մար դիկ, դա տել էին, աք սո րել էին, դրանց կա
նանց ե րեք տա րի նստեց րին բան տում: Չոր սի ամու սին ներն էլ աք սոր ված 
էին, սո վի տա րի էր, պա տե րազ մա կան տա րի… Շատ կա նայք ու ե րե խա ներ 
էին մի բան մի տե ղից վերց նում (խոս քը գնում է կոլ խո զի դաշ տե րից կամ 
այ գի նե րից առանց թույլտ վու թյան հա ցա հա տիկ, կար տո ֆիլ, միրգ տա նե լու 
մա սինՀ.Խ.), նրանց դի տո ղու թյուն էր անում նա խա գա հը, ծե ծում էր, աշ խօ
րը կտ րում էր, բայց չէին նստեց նում, ամու սի նը աք սոր ված չէր… միայն էդ 
չորս կա նանց նստեց րին ե րեք տա րի:… ժո ղո վուր դը դրանց գող չէր հա մա
րում, ժո ղո վուր դը հաս կա ցավ, ի մա ցան, որ դրանց ի զուր են նստեց րել, ի րենց 
ամու սին նե րի բռնա դատ վե լու պատ ճա ռով էին ի րենց նստեց րել:… Ժո ղո վուր
դը չէր մե ղա դրում, օ րի նակ` ո րոշ կա նայք ասում էին` «ի՞նչ ա է սա, Փա ռան

49 Ханна Арендт. Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла. Москва, Европа, 2008:
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ձե մի ձե ռին ի ՞նչ կար, որ բռնե ցին, նստեց րին, մեր նման տկ լոր, մեր նման 
կին էր, զո ռով պա հում էր իր ե րե խա նե րին»»: Պատ մո ղի հա մար այդ կա
նանց նկատ մամբ մաս նա վոր վե րա բեր մուն քը բա ցատ րու թյուն ուներ. «Դե 
դաշ նակ ցա կա նի կին էր, ե թե դաշ նակ ցա կան չի` դաշ նակ ցա կա նի կին է ր… էն 
ժա մա նակ դա վատ բան էր: Նրանց կի նը չպի տի գյու ղու մը մնա, ե րե խա նե
րը չպի տի գյու ղում լի նեին, ո րով հետև դաշ նակ ցա կա նի ըն տա նիք է»: «Ին չու՞ 
էն ժա մա նակ դա վատ բան էր» հարցն էլ պա տաս խան ունի. «Դե հի մա մենք 
ի ՞նչ ե նք ի մա նում, ասել են սխալ էին [ դաշ նակ ցա կան նե րը]` մենք էլ գի տենք, 
որ սխալ էին, հի մա էլ ասում են ճիշտ էին` հի մա էլ գի տենք, որ ճիշտ էին»: 
Իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան կամ գնա հա տա կա նի 
նկատ մամբ այս շա րու նակ վող բարձ րա ձայն հնա զան դու թյուն/ հա վա տար
մու թյու նը, ե րբ մարդն իր խղ ճի ու բա րո յա կա նու թյան առաջ ան ձամբ գի
տի, որ «դ րանց ի զուր են նստեց րել», երևույթ նե րի պա տաս խա նատ վու թյու
նից ի նք նօ տար ման և/ կամ ի նք նար դա րաց ման հա ճախ կրկն վող փաս տարկ 
է: Սա այն սար սա փե լի հետևանք նե րից մեկն է, ո րը բե րել է խորհրդային 
ամ բող ջա տի րու թյու նը, և փաս տա ցի նույ նա կան է այ սօր հա ճախ կրկն վող 
«Ժա մա նակ ներն էին այդ պի սին» հայտ նի ձևա կերպ ման հետ: 

Կան, ան շուշտ, այլ տար բե րակ ներ, ե րբ մարդն ըն դու նում է դա տա
պարտ վո ղի «մեղ քի» գոր ծո նը: 1928 թ.ին ձեր բա կալ ված և գնդա կա հար ված 
իր պա պի մա սին մեր զրու ցա կից նե րից մե կը միան գա մայն հա մոզ ված ասաց. 
«Նա մեղ քեր ուներ, և այդ բա նը նրանք (ազ գային ան վտան գու թյու նը – Հ.Խ.) 
գի տեին, թղթեր ունեին: Նժդե հի հետ է ե ղել, Նժդե հը շատ է մեր տուն գնա ցել
ե կել, ի րա ուսե րին մեղք կա… դե համ մաու զե րիստ, համ կու լակ, համ Նժդե հի 
հա կա սո վե տա կան»: Տվյալ դեպ քում խոս քը մինչև Հա յաս տա նի խորհրդայ
նա ցու մը Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցած մար դու մա սին 
է: Տա սը տա րի առաջ իր գյու ղը և հայ րե նա կից նե րին զեն քը ձեռ քին պաշտ
պա նած մար դուն գնդա կա հա րու թյան դա տա պար տե լը նրա թո ռը օ րի նա կան 
է հա մա րում, ո րով հետև… ազ գային ան վտան գու թյու նը «թղթեր ուներ», այ
սինքն` ապա ցույց ներ ուներ ե րկ րի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը իր պա պի մաս
նակ ցու թյան մա սին: Ի սկ թե ին չու՞ պի տի մինչ բոլշևի կյան հայ րե նի քի ի նք նա
պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցու թյու նը բոլշևիկ նե րի կող մից «մեղք» հա մար
վեր, թոռն այս հարցն ի նքն ի րեն չի տա լիս: Այս հար ցը, սա կայն, ի նքն ի րեն 
տա լիս է Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցու թյան հա մար այդ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյու նից 17 տա րի ան ց ձեր բա կալ ված և գնդա կա հար ված 
Սար գիս Ա թա ջա նյա նի ման կա տա նը մե ծա ցած որ դին. «… հայրս միշտ ասել է, 
որ ին քը քա ղա քա կա նու թյա նը չի խառն վել, միայն թուր քե րի դեմ է կռ վել: Ա սում 
էր. «ես ի ՞նչ եմ արել, ի նձ ին չու՞ պի տի տա նեն»: …ինքն ուղ ղա կի թուր քե րի դեմ 
կռ վել էր, հա: Քա նի որ ին քը ոչ մի քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյուն չի ունե ցել, 
այլ բա ցա ռա պես ուղ ղա կի էդ տա րի նե րին կռ վել է թուր քե րի դեմ, ի նքն ան մեղ 
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է, ի րա դեմ որևէ բան չէր կա րող լի նել… բայց 37 թվին ե կան հորս տա րան»: 
Մեր այս զրու ցակ ցի հա մար էլ «մե ղա վորան մեղ»ի խնդիրն այլ ձևա կեր պում 
ունի. մե ղա վոր էին քա ղա քա կա նու թյա նը խառն վող նե րը, բայց ին չու՞ մե ղա
վոր դար ձան նաև ի րենք ի րենց և ի րենց եր կի րը պաշտ պա նող նե րը: Ամ փո փե
լով իր ապ րած դժ վար կյան քի փոր ձը, ամ բողջ կյան քում աշ խա տած լի նե լով 
«ար դար ապ րել» և «կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյա նը հա կա ռակ չգ նալ», նա 
ե կել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ «ար դա րու թյու նը շատ փոքր զենք է անար դա
րու թյան դեմ …ար դա րու թյան և անար դա րու թյան սահ մա նը շատ փխ րուն է… 
շատ մո տիկ են, շա՜տ, չես տար բե րի»50: 

Ի րենց ըն տա նիք նե րում քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի ո րո շա կի դեպք 
չու նե ցող մարդ կանց մի մասն էլ վստահ չէ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի 
ի րա վա ցիու թյան/ա նի րա վա ցիու թյա նը. «Ես էլ չգի տեմ ին չու այդ մարդ կանց 
տա րան, ի նչ էին արել, դե գու ցե մի բան արե՞լ էին: Ես, օ րի նակ, իմ տա նը 
նստած, ոչ մի բան չեմ արել, ի նձ ին չու՞ չտա րան»: Ի րենց շուր ջը կա տար
ված, բայց ի րենց շրջան ցած բուռն գոր ծըն թաց նե րի մա սին գի տե լի քի պա
կա սը, հետևա բար նաև վե րա բեր մուն քի բա ցա կա յու թյունն ավե լի բնո րոշ է 
խորհրդային շրջա նում խիստ հնա զանդ, պա սիվ, մե կու սի կյան քով ապ րած 
մարդ կանց, ով քեր, ի նք նա մե կու սաց մամբ ի նք նա պաշտ պան վե լով, հնա զան
դու թյու նը դի տում են քա ղա քա կան անար դա րու թյու նից խու սա փե լու մի ջոց: 

Վե րա դառ նա լով թվե րին` հի շեց նեմ, որ Ա. Մա նու կյա նի նյու թե րը քաղ
ված են դա տա կան և բռնա դա տումն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ստեղծ
ված ար տա դա տա րա նա կան` «տ րոյ կա նե րի» և «հա տուկ խորհրդակ ցու
թյուն նե րի»51 մար մին նե րի մի ջո ցով կա յա ցած վճիռ նե րի ար խի վաց ված 
փաս տաթղթե րից: Մինչ դեռ բոլշևի կյան իշ խա նու թյան հաս տա տու մից ան մի

50 Տե՛ս Կամո Հայրապետյան-Աթաջանյանի պատմությունը // Armenia Total(itar)is. <http://
armeniatotalitaris.am/?p=2147>:
51 Հատուկ խորհրդակցություն (Особое совещание-ОСО) – 1922 թ.-ից մինչև 1953 թ.-ը 
ԽՍՀՄ Ներքին գործերի մարմնին կից գործող հանձնաժողով` «հատուկ խորհրդակցություն», 
ար տա դա տարանական մարմին, որը լիազորություն ուներ քննելու հասարակայնորեն վտան-
գավոր համարվող քրեական գործերը և վճիռներ կայացնել, վերանայել ԽՍՀՄ Գերագույն 
դա տարանի Ռազմական կոլեգիայի վճիռները: ОСО-ն իրավունք ուներ մեղադրյալին դատա-
պարտելու ազատազրկման, արտաքսման, աքսորի, իսկ պատերազմի տարիներին` նաև 
գնդակահարության: ОСО-ի կազմը բաղկացած էր ԽՍՀՄ Ներքին գործերի ժողկոմի տեղա-
կալից, Խորհրդային Ռուսաստանի հանրապետության Ներքին գործերի ժողկոմի լիազոր 
ներկա յացուցչից, Բանվորա-գյուղացիական ոստիկանության գլխավոր վարչության ղեկա-
վարից, միութենական այն հանրապետության Ներքին գործերի ժողկոմից, որի տարածքից 
գործը ներկայացվել է: ОСО-ն վճիռները կայացնում էր արագացված և պարզեցված կարգով, 
մեղադրյալի կամ փաստաբանի բացակայությամբ: 1949 թ. հունիսի 14-ին Հայաստանից 
դեպոր տացիայի ենթարկված 13.000-ից ավելի մարդու դեպորտացիայի ենթարկելու վճիռ-
ներն, օրինակ, կայացրել է ОСО-ն` այդ մարդկանց աքսորելուց ամիսներ անց:
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ջա պես հե տո ե ղել են բազ մա թիվ քա ղա քա կան հե տապն դում ներ և սպա նու
թյուն ներ, ո րոնց մա սին որևէ ար խի վում տե ղե կու թյուն ներ չեն պահ պան վել: 
Ար խիվ նե րում, սա կայն, նյու թեր կան ի նչ պես ամ բողջ ԽՍՀ Մում, այն պես էլ 
Հա յաս տա նում տե ղի ունե ցած ի րա վուն քի այլ բնույ թի սահ մա նա փա կում նե
րի մա սին, ի նչ պես, օ րի նակ, «ձայ նազր կումն էր»` ը նտ րու թյան և ը նտր վե լու 
ի րա վուն քի ար գե լու մը, զա նա զան տնտե սա կան և սո ցիա լա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րից` բարձ րա գույն կր թու թյան, արհ միու թյան ան դա մակ ցու թյան, 
հա սա րա կա կան կյան քին` քն նար կում նե րին, ժո ղով նե րին մաս նակ ցու թյան 
բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րից զր կե լը: Այս կար գի «փա փուկ ռեպ րե սիան» 
հա յաս տա նյան ըն կա լում նե րում քիչ է մո տե նում «քա ղա քա կան բռնու թյան 
զոհ» հաս կա ցու թյա նը` տե ղի տա լով «կոշտ ռեպ րե սիա նե րի», այ սինքն` ձեր
բա կա լու թյուն նե րի, բան տար կու թյան, աք սո րի, գնդա կա հա րու թյան դա
տա պար տում նե րի առաջ: Մինչ դեռ «ձայ նազր կու մը» տե ղի էր ունե նում 
բոլշևի կյան սկզբունք նե րով սահ ման ված չա փա նիշ նե րով, ո րով, ը ստ է ու
թյան, իշ խա նու թյու նը մարդ կանց բա ժա նում էր «յու րային նե րի» և «օ տար
նե րի», փաս տա ցի` ի րա վա տե րե րի և ի րա վա զուրկ նե րի, ո րով ար դեն ի սկ 
սեպ էր խր վում չբարձ րա ձայն վող հա սա րա կա կան հա մախմբ ման «ինք նա
պաշտ պա նա կան հա մա ձայ նու թյան» կա յաց ման մեջ: Քսա նա կան նե րին 
ձայ նազրկ ված նե րի մեծ մա սը ե րես նա կան նե րին օ րի նա չա փո րեն են թարկ
վում էին ավե լի կոշտ բռնաճնշում նե րի: Օ րի նակ, Զան գե զու րի Գյուտ կում 
գյու ղում «ձայ նազրկ վել» էր 26 մարդ, ի սկ ե րես նա կան նե րին այս գյու ղում 
«ծանր ռեպ րե սիայի» է են թարկ վել 42 մարդ, ո րից 13ը` գնդա կա հա րու թյուն, 
Շի կա հող գյու ղում 28 մար դու ձայ նազրկ մա նը հետևել է ե րես նա կան նե րի 67 
մար դու «ծանր ռեպ րե սիան», 11ը գնդա կա հար ված ևն52:

 Փաս տա ցի բռնաճնշ ման այն տե սա կը, ե րբ մար դուն ճնշե լով հար
կա դրում էին հրա ժար վել քա ղա քա կան մե ղա դրանք առա ջադր ված ի րենց 
հա րա զա տից` հո րից, ամուս նուց, եղ բո րից..., նույն պես քա ղա քա կան 
բռնաճնշում նե րի զո հե րի շար քում չի դի տարկ վում, ի նչ պես չեն դի տարկ վում 
ծնող նե րի բռնաճնշում նե րի հետևան քով որ բա նոց նե րում կամ հա րա զատ նե
րի ըն տա նիք նե րում մե ծա ցած ե րե խա նե րը` ի րենց կրած հո գե կան և բա րո յա
կան զր կանք նե րով, կամ քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի են թարկ ված հա րա
զատ նե րի պատ ճա ռով մարդ կանց և ըն տա նիք նե րի հա սա րա կա կան մե կու
սաց վա ծու թյու նը, և, ի հար կե, լիո վին հռե տո րա կան է մնում ո ղջ հան րու թյան 
ապ րած վա խե րի, տագ նապ նե րի և դրանց հետևանք նե րի հար ցը մարդ կանց 
հե տա գա կյան քում և ը նդ հա նուր հա սա րա կա կան բա րո յա կա նու թյան վրա: 

Աշ խա տե լով բռնու թյուն նե րի զո հե րի` ար խի վում գտն վող «գոր ծե րի»` 
փաս տաթղթե րի հետ, Ա. Մա նու կյա նի աշ խա տանքն ը նդ գր կում է գլխա վո

52 Գ.Սմբատյան: Երկաթե վարագույրից այս կողմ, Երևան, «Զանգակ-97», 2009:
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րա պես «կոշտ ռեպ րե սիա նե րը»: Նրան պետք է ե րախ տա պարտ լի նել ահ
ռե լի քա նա կու թյամբ փաս տաթղթեր ուսում նա սի րե լու, դրանք դա սա կար գե
լու և ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի շրջա նի հա յաս տա նյան նյու թե րի 
զգա լի ծա վալ շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լու հա մար: Կր կին Ա. Մա նու կյա նին 
ե նք պար տա կան քա ղա քա կան մե ղա դրյալ նե րին առա ջադր ված մե ղա դրանք
նե րի բնու թա գրե րի հա րա բե րա կան դա սա կարգ ման հա մար: Օ րի նակ, հենց 
Ա. Մա նու կյա նի աշ խա տան քից գի տենք, որ 19371938 թթ.ին Հա յաս տա նում 
բռնու թյուն նե րի է են թարկ վել 8104 մարդ, ո րոն ցից 4530ը գնդա կա հար վել է 
(ա վե լի քան յու րա քան չյուր ե րկ րոր դը – Հ.Խ.): Ը ստ Ա. Մա նու կյա նի ամ փոփ
ման. «Ա մե նա հա ճախ նշվող մե ղա դրան քը հա կա խորհրդային գոր ծու նե ու
թյունն էր` 3729 ան գամ, ապա դաշ նակ ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը` 1333 ան գամ, 
այ նու հետև հա կա հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյու նը` 508 ան գամ, տրոց կիզ
մը` 109, և որ քան էլ տա րօ րի նակ թվա, ըն դա մե նը 9 հո գի մե ղադր վում էին 
«մա քուր» ազ գայ նա մո լա կան «հան ցան քի» հա մար»53: Դա տավ ճիռ նե րի մեջ 
«ազ գայ նա մո լա կան «հան ցան քի» հա մար» դա տա պար տում նե րի փոքր թի վը 
հե ղի նա կին տա րօ րի նակ է թվա ցել այն պատ ճա ռով, որ «...բազ մա թիվ գոր
ծե րի ուսում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ի րա կա նում, մինչև վե րո հի շյալ 
«վերջ նա գրե րի» ձևա կեր պու մը, ՀԽՍՀ ՆԳԺԿում կազմ ված գրե թե բո լոր մե
ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի մեջ վե րը նշված մե ղա դրանք նե րի կող քին 
ան պայ ման նշվում էր, որ մե ղադր վող նե րը զբաղ վել են ազ գայ նա մո լա կան 
(«նա ցիո նա լիս տա կան») գոր ծու նե ու թյամբ: Այս պես` ե թե նշվում է, թե ձեր բա
կալ վա ծը զբաղ վել է հա կա խորհրդային գոր ծու նե ու թյամբ, ապա իս կույն ավե
լաց վում է նաև ազ գայ նա մո լա կան կամ տրոց կիս տա կան պի տա կը, ի սկ ավե լի 
հա ճախ` աջտ րոց կիս տա կա նը նշե լուց հե տո կրկին հի շա տակ վում է ազ գայ
նա մո լա կան մե ղա դրան քը»54: Հա յաս տա նյան բռնա դա տում նե րի հիմ քում մեծ 
հաշ վով ըն կած էին «տ րոց կիս տա կանազ գայ նա կան», «դաշ նակ ցա կանազ
գայ նա կան» հա յացք նե րը կամ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի սկ մե ղա դրա կան նե րը 
ձևա կերպ վել են «հա կա սո վե տա կանազ գայ նա կան»: 

«Տ րոց կիս տա կան» կամ «աջտ րոց կիս տա կան» մե ղա դրանքն առն վազն 
Խորհրդային Հա յաս տա նի բռնա դա տում նե րում դժ վար հաս կա նա լի մե ղա
դրանք էր: Այն ըն կալ վել և կի րառ վել է որ պես սո ցիա լիզ մի կա ռուց ման հար
ցում Լե նի նի և «ճիշտ բոլշևիկ նե րի» (ով քեր տվյալ դեպ քում քա ղա քա կան և 
վար չա կան իշ խա նու թյա նը տի րա պե տող Ստա լի նը և նրա հետևորդ ներն էին) 
հա յացք նե րից տար բեր վող Լ.Տ րոց կու և նրա հետևորդ նե րի` կո մու նիս տա
կան կու սակ ցու թյան ներ սում իշ խա նու թյան կենտ րո նա ցու մը և ժո ղովր դա

53 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 38 (աղբյուրը` ՀՀ 
Ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարության ազգային անվտանգության 
կարճված գործերի ֆոնդ, Գ. 13129, Թ. 2560):
54 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 39:
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վա րու թյան նվա զու մը քն նա դա տող հա յացք` առանց ան դրա դառ նա լու այդ 
քն նա դա տու թյան փաս տարկ նե րին կամ տրոց կիզ մի հետ հա մե մա տու թյան: 
1936 թ.ին Հա յաս տա նի ամե նա խո շոր «տ րոց կիստ» հա մար վող Ն.Ս տե փա
նյա նին` Մարք սիզմԼե նի նիզմ ի նստի տու տի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի տնօ րե
նին, ՆԳԺԿ եր կա րատև հար ցաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քում ստի պում են խոս
տո վա նել, որ իր ջան քե րը Հա յաս տա նի ԿԿին հա մո զե լու` թե «ար դյու նա բե
րու թյան մեր ձե ցու մը հում քի աղ բյուր նե րին սո ցիալուկ լո նիզմ չէ, այլ լե նի նյան 
թե զիս և առ կա է կու սակ ցու թյան 12րդ հա մա գու մա րի ո րո շում նե րում», սխալ 
և տրոց կիս տա կան են ե ղել55, որ սխալ և տրոց կիս տա կան էր նաև կուսակ ցու
թյու նում կո լեկ տիվ ղե կա վա րու թյան, դե մոկ րա տիայի բա ցա կա յու թյան և Ստա
լի նի կամ քին են թարկ վա ծու թյան մա սին մինչև վեր ջերս իր ունե ցած կարծ քը56, 
ի սկ Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի զար գաց ման ան հա մա չա փու թյու
նը Ա նդ րերկրկո մի քա ղա քա կա նու թյուն հա մա րե լու իր «հա կա հե ղա փո կան 
կար ծի քը» կու սակ ցու թյունն ան վանար կե լու ստոր զր պար տու թյուն է57: Հա
յաս տա նում տրոց կիզ մին վե րա բեր վող մե ղա դրա կան գոր ծե րը շատ են հի շեց
նում միջ նա դա րյան ի նկ վի զի ցիայի հա վա տաքն նու թյուն նե րը. «Չե՞ս հա վա տում 
Սուրբ եր րոր դու թյա նը,–խա րու՛յկ»: «Չե՞ս հա վա տում սո ցիա լիզ մի կա ռուց ման 
Ստա լի նի (Բե րիայի) ը նտ րած ճա նա պա հին,– գնդա կա հա րու թյու՛ն»: Մեկ տար
բե րու թյամբ,–ե թե ի նկ վի զի ցիայի զո հը կա րող էր ըն դու նել իր սխա լը և զղ ջալ` 
կա րող էր ազատ վել խա րույ կից: ՆԳԺ Կում հա մա րյա բո լորն էին ըն դու նում 
ի րենց «սխա լը» և զղ ջում, բայց գնդա կա հա րու թյու նից չէին ազատ վում՚: 

Տ րոց կիզ մի մե ղա դրանք նե րով թե կուզ կողմ նա կի փաս տարկ նե րով գոր
ծե րը, ի նչ պես Ն.Ս տե փա նյա նի դեպ քում է, բա ցա ռու թյուն են: Այդ գոր ծե րում 
օ րի նա չա փու թյու նը փաս տարկ նե րի և նյու թե րի բա ցա կա յու թյունն է: «Տ րոց
կիզ մի» մեջ մե ղադր վող նե րի քնն չա կան գոր ծե րում, չն չին բա ցա ռու թյուն նե
րով, «տ րոց կիզ մի» դրսևո րում նե րը չեն քն նարկ վել, օգ տա գործ վել է պար զա
պես «տ րոց կիստ» պի տա կա վո րու մը, մե ղա դրան քը ներ կա յաց նե լիս եր բեմն 
հիմք է հան դի սա ցել «տ րոց կիս տա կան հա յացք նե րի» հա մար ավե լի վաղ դա
տա պարտ ված ան ձանց հետ նախ կին կամ ներ կա ծա նո թու թյու նը, ի սկ ավե լի 
հա ճախ չեն ծան րա բեռն վել դրա փնտր տու քով` հար կա դրե լով քննվող նե րին 
խոս տո վա նել ի րենց «տ րոց կիստ» լի նե լը: Հա յաս տա նում «տ րոց կիզ մի» մեջ 
մե ղադր վող նե րից (նաև` քն նիչ նե րից) շա տե րը հա զիվ թե ի մա ցել կամ հաս կա
ցել են «տ րոց կիզ մի» է ու թյու նը կամ գա ղա փա րը: Խորհրդա հայ թեր թե րը սո
վո րա բար վե րատ պում էին «Պ րավ դա»ի հա կատ րոց կիս տա կան հոդ ված նե րը` 
առանց դրանք վեր լու ծե լու և ուղեկ ցե լով «տ րոց կիզ մը» դա տա պար տող հռե

55 Ն.Ստեփանյանի 04.06.1936 հարցաքննության արձանագրությունից, ՀՀԱԱ, Ֆ.1191, Ց. 4, 
Գ. 101, էջ 28: 
56 Նույն տեղում, էջ 28-29:
57 Ն.Ստեփանյանի 03.07.1936 հարցաքննության արձանագրությունից, նույն տեղում, էջ 73: 
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տո րա բա նու թյամբ: Այն ըն դա մե նը ԽՍՀ Մում ըն թա ցող հա կատ րոց կիս տա
կան պայ քա րը Հա յաս տան տե ղա փո խող բառմիջ նորդ էր «հա կա սո վե տա
կան» մե ղա դրան քի հա մար և հար մար «գա ղա փա րա կան» ե զր հիմ նա կան 
մե ղա դրան քին` «նա ցիո նա լիս տին» կցե լու հա մար: 

«Տ րոց կիս տա կաննա ցիո նա լիս տա կան»ի հետ մր ցակ ցում էր «դաշ
նակ ցա կաննա ցիո նա լիս տա կան»ը: Սա հաս կա նա լի էր. «դաշ նակ ցա կան»ը 
ծա նոթ բառ էր, «հա կա սո վե տա կան» էր, ի սկ «դաշ նակ ցա կանազ գայ նա
կա նը»` «հայ ժո ղովր դի և Հա յաս տան»ի ներ կայի ու ապա գայի վե րա բե րյալ 
խորհրդային ծրա գրե րից զատ որևէ այլ ծրա գրի հա վա տա ցո ղը` ան կախ 
«Հայ Հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյան ան ցյալ կամ առ կա 
ծրա գրային դրույթ նե րի, ան կախ դա տա պարտ վո ղի` դաշ նակ ցու թյան հետ 
որևէ առն չու թյու նից: Դա տա պար տում նե րում սո վո րա բար դեր է խա ղա ցել 
«Դաշ նակ ցու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն» մե ղա դրան քը, ի նչն ավե
լի հա ճախ նշա նա կում էր` մաս նակ ցել է կամ կապ է ունե ցել 19151922 թթ. 
հայթուր քա կան կամ 192021 թթ. հա կա բոլշևի կյան կռիվ նե րին, եր բեմն նաև` 
Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ բոլշևիկ նե րից տար բեր վող ծրա գիր ունի կամ 
կապ ունի այդ պի սի ծրա գիր ունե ցող մար դու հետ: 

Ինչ վե րա բե րում է «հա կա սո վե տա կաննա ցիո նա լիս տա կան»ին, ապա 
այս տեղ Հա յաս տա նի ռեպ րե սիվ պրակ տի կան ի հայտ է բե րել զա նա զան 
մա կար դակ նե րի տե ղա կան ը մբռնում ներ` չե կիստ նե րի և քն նիչ նե րի մաս նա
վոր ըն կա լում նե րից մինչև կու սակ ցա կան բջիջ նե րի ժո ղով նե րի ու գրողհ րա
պա րա կա խոս նե րի սե փա կան կամ կոմ կու սից ազդ ված պատ կե րա ցում նե րը: 
Ի նչ ասեք կա րող էր մա տուց վել որ պես «նա ցիո նա լիս տա կան»` Հայոց ցե ղա
սպա նու թյան մա սին հի շո ղու թյուն նե րից (հա կա թուր քա կան է, ուրեմն նա ցիո
նա լիս տա կան է) մինչև «Վար դան Մա մի կո նյա նին մե ծա րե լը», ո րով մարդն 
ը նդ գծում է իր «ազ գային հպար տու թյու նը», ուրեմն «նա ցիո նա լիստ է»: 

ԽՍՀՄ բոլշևի կյան հռե տո րա բա նու թյան մեջ «նա ցիո նա լիզմ» ե զրն 
ամե նից ավե լի օգ տա գործ վել է «սե պա րա տիզ մի»` «ազ գային հան րա պե տու
թյուն նե րի ան կա խա նա լու ձգ տում ներ»ի ի մաս տով, ան կախ նրա նից, կայի՞ն 
այդ կար գի ծրա գրեր կամ գոր ծո ղու թյուն ներ, թե՞ ոչ: Այլ կերպ ասած, ԽՍՀ
Մում քա ղա քա կան «նա ցիո նա լիզ մը» գլխա վո րա պես ԽՍՀՄ ազ գային հան
րա պե տու թյուն նե րի ան կա խաց ման ձգ տում նե րի հնա րա վո րու թյունն էր: «Նա
ցիո նա լիզ մի» բուր գի գա գա թի այս «նա ցիո նա լիզ մից» ներքև հե տապն դե
լիո րեն «նա ցիո նա լիս տա կան էին» «ազ գային կա դրե րի», «մայ րե նի լեզ վի», 
«ազ գային այ բու բե նի», «ազ գային շա հե րի», «ազ գային ան ցյա լի», «ազ գային 
պատ մու թյան», «ազ գային հի շո ղու թյուն նե րի», «ազ գային տե ղա նուն նե րի»... 
ցան կա ցած ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ԽՍՀՄ ին տեր նա ցիո նա լիզ մի վե
րա բե րյալ կոմ կու սի պար տա դրող սկզբունք նե րին: Հա յաս տա նում հատ կա
պես խիստ «նա ցիո նա լիս տա կան» էր հա մար վում… Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 
և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին հի շո ղու թյու նը: Ուշա գրավ է, որ, ի նչ պես 
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վկա յում են հայ կա կան նյու թե րը, «նա ցիո նա լիստ ներ» էին նաև Ա նդր ֆե դե րա
ցիայի` Կոմ կու սի իշ խա նու թյունն ի րաց նող ղե կա վար ան ձանց բա ցար ձակ հե
ղի նա կու թյու նը կամ կա ռա վար ման մե թոդ նե րը վե րա պա հու թյամբ ըն դու նող 
մար դիկ: Այս շրջա նա կում խիստ նա ցիո նա լիստ ներ էին նաև Բե րիայի իշ խա
նու թյու նից դժ գո հու թյուն ար տա հայ տող նե րը: Բե րիան ազ գային պատ կա նե
լու թյուն ուներ` վրա ցի էր, և նրա իշ խա նու թյու նից դժ գո հու թյու նը, «հա կա սո վե
տա կա նից» զատ, մեկ նա բան վում էր նաև «նա ցիո նա լիս տա կան»: 

Հա յաս տա նում մե ղա դրա կան գոր ծե րում առ կա «նա ցիո նա լիս տա
կան գոր ծու նե ու թյուն» ձևա կերպ ման հա մա տա րա ծու թյու նը հայտն վել է 
1936 թ. հու նի սից, Մարք սիզմԼե նինզ մի Հա յաս տա նի մաս նա ճյու ղի տնօ րեն 
Ն. Ս տե փա նյա նի ձեր բա կա լու թյու նից և ՀՀ Կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար 
Ա. Խան ջյա նի սպա նու թյու նից (պաշ տո նա պես` ի նք նա սպա նու թյու նից) հե
տո, Հա յաս տա նում «հա կա սո վե տա կաննա ցիո նա լիս տա կան խմբի հայտ
նա բեր ման» հայ տա րա րու թյամբ: 

Խանջյանի սպանությունը և «հականացիոնալիստական 
պայքարը» Հայաստանում

 Հու լի սի 9ի ե րե կո յան Թբի լի սիից զան գեց Բե րիան:
– Ըն կեր Ստա լին, ե րկրկո մի բյու րոն այ սօր լսեց Վրաս տա նում, Ա դր

բե ջա նում և Հա յաս տա նում բա ցա հայտ ված հա կա հե ղա փո խա կան կազ մա
կեր պու թյան մա սին հա ղոր դու մը: Զգաս տու թյու նը կորց նե լու հար ցում լուրջ 
մե ղա դրանք ներ են ներ կա յաց վել Հա յաս տա նի ԿԿ քար տու ղար Խան ջյա
նին: Խան ջյա նը մե ղա դրանք նե րը կա տե գո րիկ ժխ տում էր: Ե րե կո յան, մեկ 
ժամ առաջ, նա ե կավ ի նձ մոտ, ի րեն մար տահ րա վի րո ղի պես էր պա հում, 
ի նձ մե ղա դրում էր կու սակ ցա կան հին կա դրե րի ջար դում, կու սակ ցու թյան 
պատ մու թյան կեղ ծա րա րու թյու նում: Նա վայ րե նի, գրգռ ված վի ճա կում էր, 
սպառ նում էր ի նձ սպա նել, հա մա րյա ի րա կա նաց նում էր իր սպառ նա լի քը, 
բայց ես նրան կան խե ցի և ի նք նա պաշտ պա նա կան նպա տա կով գնդա կա
հա րե ցի նրան: 

– Ո ՞ր բա ցատ րու թյունն եք ը նտ րել ապա րա տի հա մար:
– Ի նք նա սպա նու թյուն: 
– Ի սկ հան րու թյա՞ն հա մար:
– Կար ծում եմ` նույ նը: 

Ա նա տո լի Ռի բա կով, Ար բա տի զա վակ նե րը

1936 թ. հու լի սի 9ին Թիֆ լի սում` Լ. Բե րիայի առանձ նա սե նյա կում, 
սպան վեց Խորհրդային Հա յաս տա նի ԿԿ քար տու ղար Ա ղա սի Խան ջյա նը: 
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Հա յաս տանն այն ժա մա նակ դեռևս ԽՍՀՄ առան ձին հան րա պե տու թյուն չէր, 
այլ 1922 թ.ին ձևա վոր ված Ա նդր կով կա սյան Խորհրդային Ֆե դե րա տիվ Սո
ցիա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան մաս, ո րի կենտ կո մի առա ջին քար տու ղա
րը 1932 թ.ից սկսած Լ. Բե րիան էր: Այլ կերպ ասած Լ. Բե րիան Ա. Խան ջյա
նի ուղ ղա կի ղե կա վարն էր: 

Բե րիայից Հա յաս տա նում դժ գո հու թյուն ներ շատ կային: Հա յաս տա նում 
չբարձ րա ձայ նե լով խո սում էին այն մա սին, որ Բե րիան ուղ ղա կիո րեն կա
ռա վա րում է Հա յաս տա նի պաշ տո նյա նե րի նշա նա կու մը, Թիֆ լի սից Հա յաս
տան է ուղար կում ի րեն ծա ռայող մարդ կանց, ո րոնց անե լի քը Հա յաս տա նի 
իշ խա նու թյուն նե րին Բե րիայի օգ տին լր տե սելն էր, կա սեց նում է Հա յաս տա
նի տնտե սա կան զար գա ցու մը, Ա նդր ֆե դե րա ցիայի բյու ջեյից նվա զեց նում 
է Հա յաս տա նի հատ կա ցում նե րը, Վրաս տա նում ո չն չաց վում են հայ կա կան 
մշա կու թային հու շար ձան նե րը, պա տե րից քեր վում են հա յա տառ վի մա գիր 
ար ձա նա գրու թյուն նե րը, քանդ վում է հնա գույն հայ կա կան գե րեզ մա նոց Խո
ջի վան քը, Վրաս տա նում մե ծար վում են նա խա խորհրդային վրաց հե ղի նակ
նե րը, օ րի նակ` Ի.Ճավ ճա վա ձեն, Հա յաս տա նում Րաֆ ֆու նկարն ան գամ չի 
կա րե լի գրող նե րի միու թյան պա տե րին փակց նել, Բե րիան խո չըն դո տում է 
ԵրևանԱ ղս տա ֆա եր կաթգ ծի կա ռու ցու մը, թույլ չի տա լիս ար տա դրա կան 
ձեռ նար կու թյուն ներ կա ռու ցել Հա յաս տա նում ևն58: Բե րիայի կա դրե րը հա
մար վող Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Ա.Գու լո յանն ան թա քույց 
ար հա մա րան քով էր վե րա բեր վում Երևա նը կա ռու ցող Ա.Թա մա նյա նի աշ
խա տանք նե րին, ի սկ ե րկ րորդ քար տու ղար Ա.Ա մա տու նին բարձ րա ձայն 
ասում է ր` «Ի՞նչ պետք է այս տեղ օ պե րա, Թիֆ լի սում կա` բա վա կան չի՞»59: 
Այս մար դիկ 1936 թ. փետր վա րի 21ին, ի նչ պես պատ մում է այդ ժա մա նակ 
«Խորհրդային Հա յաս տան» թեր թի խմբա գիր Ռ.Ա թա յա նը, Ա.Թա մա նյա
նին «նա ցիո նա լիստ» պի տա կա վո րե լով չեն հա մա ձայն վել Խան ջյա նի հետ 
միա սին ստո րա գրել Թա մա նյա նի մա հա խո սա կա նի տեքս տը, և վր դով ված 
Ա.Խան ջյա նը միայ նակ է ստո րա գրել այն60: Ի սկ ե րբ Ա.Խան ջյա նի բա ցա
կա յու թյան շրջա նում լուր են ստա ցել, որ Ֆրան սիա կան նա վով Փա րի զից 
Բա թու մի նա վա հան գիստ է հա սել հայ մեծ եր գա հան, Հայոց Ցե ղա սպա նու
թյու նից հե տո նե րանձ նա ցած Կո մի տա սի աճյու նը, մարդ են ուղար կել Բա
թում` ետ վե րա դարձ նե լու: Նա վա պե տը չի հա մա ձայն վել ետ տա նել աճյու

58 Բերիայից հիշյալ և այլ բնույթի դժգոհությունների մասին տեղեկություններն առկա են 
1936-37 թթ.-ին ձերբակալված հայ մտավորականների հարցաքննությունների գործերում, 
բայց հատկապես Ն.Ստեփանյանի ձերբակալության ժամանակ բռնագրավված նրա 
անձնական արխիվի նյութերում: 
59 Ռ.Աթայան: Ասպետական հոգիներ, էջ 49:
60 Նույն տեղում: Մահախոսականի տեքստը տե՛ս «Խորհրդային Հայաստան», 1936, 
փետրվա րի 22, կամ` «Աղասի Խանջյան: Հոդվածներ և ճառեր», Երևան, «Հայաստանի պետա-
կան հրատարակչություն», 1963, էջ 460-461:



48 «ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

նը, ի սկ ե րբ Խան ջյա նը կար գա վո րել է Բե րիայի թույլտ վու թյամբ Կո մի տա սի 
դին Հա յաս տա նում թա ղե լու հար ցը, թաղ մա նը չեն մաս նակ ցել61: 

Վ րաս տա նում պա կաս դժ գոհ չէին Բե րիայից, հատ կա պես նրա դա
ժան բռնա կալ, քի նախնդիր կա ռա վա րու մից և բա ցա հայտ անա ռակ վար
քից: Նախ կին չե կիստ Բե րիան ան ձամբ էր հրա հան գում ձեր բա կա լու թյուն
նե րը և նույ նիսկ դա տավ ճիռ նե րը, ան ձամբ էր մաս նակ ցում քն նու թյուն նե րին 
և հա ճախ ան ձամբ ծե ծում էր քնն վող նե րին, ի սկ մի շարք դեպ քե րում նրան 
ան ցան կա լի մարդ կանց ձեր բա կա լու թյու նից հե տո գնդա կա հա րում էին նույ
նիսկ առանց այն էլ կեղծ դա տա վա րու թյան62: Նրա կող մից ղե կա վար վող 
Անդրֆե դե րա ցիայի ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րի ՆԳԺԿ մար մին նե րը 1936
37ին շա տե րին էին մե ղա դրում և մահ վան դա տա պար տում Բե րիայի դեմ 
մա հա փորձ ծրա գրե լու գոր ծե րով, և 1953 թ. Բե րիայի հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի քն նու թյու նը պար զա պես ի րա վա կա նո րեն վա վե րաց նում էր այն, ի նչն 
առն վազն Ա նդր կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րին և ան կաս կած` մոս կո վյան իշ խա
նու թյուն նե րին հայտ նի էր վա ղուց. «Բե րիայի դեմ տե ռո րիս տա կան գոր ծու
նե ու թյան մա սին քն նիչ նե րի կող մից ձեռք բեր վող ցուց մունք ներն ամեն կերպ 
խրա խուս վում էին < Բե րիայի կող մից>, ին չի ար դյուն քում քն նիչ ներն ամեն 
կերպ ջա նում էին այդ պի սի ցուց մունք ներ կոր զել…»63, «դ րանք Բե րիայի 
շուրջ ստեղ ծում էին կու սակ ցու թյանն ու ան ձամբ Ստա լի նին նվիր վա ծու թյան 
պատ րանք»64 և, ի հար կե, ծայ րաս տի ճան նվա զեց նում Բե րիային քն նա դա
տե լու, առա վել ևս նրա դեմ ըմ բոս տա նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Անդր ֆե դե րա ցիայի եր րորդ հան րա պե տու թյան` Ա դր բե ջա նի կենտ կո մի 
քար տու ղար Մ. Բա ղի րո վը Բե րիայի մտե րիմն էր Ա նդր կով կա սի խորհրդայ
նաց ման պա հից, Ա նդր ֆե դե րա ցիայի ԿԿ ԿԿ քար տու ղար Բե րիայի ը նտր վե
լուց մեկ տա րի ան ց` 1933 թ.ին դար ձել էր Ա դր բե ջա նի ԿԿ ԿԿ առա ջին քար
տու ղար, և ը նդ հուպ 1953 թ. փո խա դար ձա բար նպաս տել են մի մյանց կու սակ
ցա կան առաջ խա ղաց մա նը65: Բա ղի րո վը հա մար վում էր «Բե րիայի մար դը», 

61 Ռ.Աթայան: Ասպետական հոգիներ, էջ 49:
62 Լ.Բերիայի հանցագործությունների` 1953 թ. քննության Բերիայի հարցաքննության օգոս-
տո սի 7 (РГАСПИ (Российский государственный архив социлаьно-политической истории), Ф. 
17, Оп. 171, Д. 465, Л. 214-224, <http://istmat.info/node/22208>), օգոստոսի 14-ի (РГАСПИ, Ф. 
17, Оп. 171, Д. 466, Л. 158-165, <http://istmat.info/node/22221>), օգոստոսի 17-ի (РГАСПИ, Ф. 
17, Оп. 171, Д. 466, Л. 172-183, <http://istmat.info/node/22225>), հոկտեմբերի 19-ի (РГАСПИ, 
Ф. 17, Оп. 171, Д. 470, Л. 158-169, <http://istmat.info/node/22266>) նյութերը, տե՛ս Политбюро и 
дело Берия. Сборник документов / Под общей ред. О.Б. Мозохина. М., «Кучково поле», 2012 
(http://istmat.info/node/22125) (07.07.2014)։
63 Նույն տեղում, Լ. Բերիայի հանցագործությունների` 1953 թ. քննության օգոստոսի 7 
Բերիայի հարցաքննության արձանագրությունից: 
64 Նույն տեղում, Լ. Բերիայի հանցագործությունների` 1953 թ. քննության օգոստոսի 14 
Բերիայի հարցաքննության արձանագրությունից: 
65 Լ. Բերիայի հանցագործությունների` 1953 թ. քննության սեպտեմբերի 8-ի Բերիայի 
հար  ցա քննության արձանագրությունը, վկա Մ. Բաղիրովի` հոկտեմբերի 29-ի հարցա քննու-
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աշ խա տան քային մե թոդ նե րով նրա նից շատ չէր տար բեր վում: Ա դր բե ջա նում, 
որ տեղ նրան տե ղա կան Ստա լին էին ըն դու նում և «հայր Բա ղի րով»` «սի րե
լի հայր Բա ղի րով», «հա րա զատ հայր Բա ղի րով» կո չում, նա հա մա րյա բա
ցար ձակ տեր ու տնօ րեն է ր66, և, ի հար կե, մար դիկ եր կու սից էլ վա խե նում էին: 
Ունեի՞ն արդյոք այս մար դիկ սե փա կան քա ղա քա կան ծրա գրեր, թե՞ պարզ 
պա տե հա պաշտ ներ էին` քն նարկ ման առան ձին նյութ է: Կաս կած չկա մի բա
նում` տար բեր պատ ճառ նե րով Հա յաս տա նը եր կու սի հա մար էլ խնդրա հա
րույց էր: Բե րիան ամեն ի նչ անում էր Հա յաս տա նում «իր մար դիկ» ունե նա լու 
հա մար, ո րոշ հա ջո ղու թյուն ներ ուներ, բայց հա ճախ էր բախ վում Խան ջյա նի 
խուլ կամ բա ցա հայտ դի մա դրու թյա նը: Հա յաս տա նում, բնա կա նա բար, նույն
պես Բե րիայից վա խե նում էին, և բարձ րա ձայն, ժո ղով նե րում և մա մու լում 
ստո րա քար շու թյամբ նրան փա ռա բա նում էին` «Անդր կով կա սի բոլշևիկ նե րի 
մար տա կան ղե կա վար», «Անդր կով կա սի լա վա գույն բոլշևիկ և մեծ Ստա լի նի 
ամե նա հետևո ղա կան աշա կերտ», «Մեծ Ստա լի նի լա վա գույն աշա կերտ և հա
վա տա րիմ զի նա կից», «ի մաս տուն ուսու ցիչ», հա վաս տիաց նում էին ի րենց ան
մնա ցորդ նվիր վա ծու թյունն ան ձամբ Բե րիային, թեր թե րում ի նք նա մո ռաց եր
ջան կու թյուն էին ար տա հայ տում «Թան կա գին Լավ րեն տիյ Պավ լո վիչ»ի անու
նով որևէ կա ռույց, վայր ան վա նա կո չե լու առի թով67 ևն68:

 Խան ջյա նի սպա նու թյունն ան մի ջա պես պաշ տո նա պես ներ կա յաց վեց 
որ պես ի նք նա սպա նու թյուն, ո րն ի բր նա ցիո նա լիս տա կան և հա կա հե ղա փո
խա կանտ րոց կիս տա կան տար րե րի մեր կաց ման գոր ծում Ա. Խան ջյա նի թու

թյան արձանագրությունը (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 171, Д. 470, Л. 215-225, <http://istmat.info/
node/22274>); Մ. Բաղիրովի հանցագործությունների` 1954-ի քննության ապրիլի 9-ի հարցա-
քննու թյան արձանագրությունը (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 171, Д. 474, Л. 86-96, <http://istmat.info/
node/22310>), հրատարակված «Политбюро и дело Берия» (http://istmat.info/node/22125)։
66 Э.Р. Исмаилов. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане. 1945-1953. 
Баку, Адильоглы», 2003, էջ 151: 
67 «Խորհրդային Հայաստան», 6 հոկտեմբերի, թիվ 231 (4829), էջ 1: 
68 Ամբողջատիրություններին բնորոշ այս երևույթի ԽՍՀՄ «առաջին ջութակը» «Պրավդա» 
թերթն էր, որում «Ժողովուրդների հանճարեղ հայր» Ստալինին մատուցվող ամենօրյա 
փառաբանությունների չափաբաժինը և մակարդակը ուղիղ համեմատական էին պատժվող 
մարդկանց թվին` որքան շատ մարդ, այնքան շատ փառաբանություն: 1936 թ. ամռանը, երբ 
Հայաստանի թերթերը թմբկահարում էին խանջյանական «հակասովետական-նա ցիո  նա -
լիստական խմբի հայտնաբերման» գործում Բերիայի հմուտ կառավարումը, Մոսկվա յում 
զուգահեռաբար ընթացող Զինովև-Կամենև-Բուխարին աղմկոտ գործի շուրջ «Պրավդա» 
թերթն ամեն օր տպագրում էր հայտնի գրողների, գիտնականների, դերա սան ների, աշխա-
տանքային կոլեկտիվների («աշխատավորության») գովասանքները «պաշտելի Ստալինին» 
և խրախուսում ԽՍՀՄը «ժողովրդի թշնամիներից» փրկելու նրա ջանքերը: Հանրապե տու-
թյունների պաշտոնական թերթերը դրանք տեղական լեզուներով թարգմա նելուց և տպագրելուց 
զատ միացնում էին փառաբանումների ու դատապարտումների իրենց բաժինը և տեղական 
մակարդակի «հայրերի» ու «թշնամիների» մասին գրելիս պատճենում էին «Պրավդա»ի` 
շրջանառության մեջ դրվող փառաբանումների և հերթական «ժողովրդի թշնամիների» դա տա-
պարտումների ձևակերպումները: Այս գործում «ձևով ազգային, բովան դա կությամբ` սոցիա-
լիստական» կարգախոսը հիրավի նվաճել էր ժողովների և մամուլի հռետորա բանությունը: 
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լու թյան և ան կա րո ղու թյան հետևանք էր: Հա մընդ հա նուր հան րային կար ծի
քը մո տա վո րա պես այն պես էր, ի նչ պես ներ կա յաց ված է Ա. Ռի բա կո վի վե
պից քաղ ված վե րո հի շյալ հատ վա ծում: 

 Ֆո տո 1 Խան ջյա նի մահ վան պաշ տո նա կան ծա նու ցու մը 
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ԽՍՀ Մի մա կար դա կով Ա. Խան ջյա նի «ինք նա սպա նու թյու նը» ծա նուց
վել է սպա նու թյու նից հե տո միայն եր րորդ` Խան ջյա նի թաղ ման օ րը, հու լի
սի 12ին, «թաքն վե լով» «Պ րավ դա» թեր թի 6րդ է ջում, որ պես հու լի սի 11ին 
Թիֆ լի սից ստաց ված պարզ տե ղե կու թյուն (Թիֆ լիս, 11ը հու լի սի, ՏԱՍՍ), 
բայց հոդ վա ծը սկսվում է «Ըստ Երևա նից ստաց ված տե ղե կու թյան» բա
ռե րով: «Ըստ Երևա նից ստաց ված տե ղե կու թյան Հա յաս տա նի Կոմ կու սի 
Կենտ կո մի քար տու ղար ըն կեր Խան ջյա նը ամ սի 9ին ի նք նա սպա նու թյուն է 
գոր ծել: Վեր ջին շրջա նում ըն կեր Խան ջյա նը պատ շաճ զգո նու թյուն չէր ցու
ցա բե րում հա կա հե ղա փո խա կան տար րե րի դեմ պայ քա րի գոր ծում: Վեր ջին 
ժա մա նակ նե րում ըն կեր Խան ջյա նը տա ռա պում էր ծանր թո քախ տից, ին
չը ազ դել էր նրա ը նդ հա նուր վի ճա կի վրա»: Այս տե ղե կու թյու նը զգու շո րեն 
շրջան ցել է Խան ջյա նի սպա նու թյան վայ րի` Թիֆ լի սի հի շա տա կու թյու նը: Այս 
հա կա սու թյուն նե րից գլուխ չհա նած Դեյ լի Թե լեգ րա ֆի Մոսկ վայի թղթա կի
ցը տե ղե կու թյու նը հա ղոր դել է հու լի սի 13ին, շրջան ցե լով Խան ջյա նի մահ
վան ամ սա թի վը և հայտ նե լով, որ Խան ջյանն ի նք նա սպա նու թյուն է գոր ծել 
Երևա նում69: Հա զիվ թե որևէ մե կը հա վա տում էր Խան ջյա նի ի նք նա սպա նու
թյան մա սին պաշ տո նա կան տե ղե կու թյա նը: 

Խան ջյա նի դին տե ղա փոխ վեց Հա յաս տան և թաղ ման օ րը` հու լի սի 
12ին, տե ղի ունե ցավ Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան ակ տի վի ժո ղով, ո րի ժա
մա նակ ՀամԿ(բ)Կ Ա նդ րերկրկո մի քար տու ղար Ս. Կուդ րյավցևն իր ե լույ թի 
ժա մա նակ շեշ տեց, որ Հա յաս տա նում մեր կաց ված և ձեր բա կալ ված տրոց
կիստ ներն ան հա մե մատ քիչ են հարևան հան րա պե տու թյուն նե րից, քա նի որ 
Ա. Խան ջյա նը խան գա րում էր նրանց մեր կաց մա նը70: Որ պես թիվ մեկ տրոց
կիստ հի շա տակ վեց մայի սին ձեր բա կալ ված Ներ սիկ Ստե փա նյա նի (Մարք
սիզմԼե նի նիզ մի ի նստի տու տի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի տնօ րեն, նախ կին 
լուս ժող կոմ) անու նը, ով հու լի սի 4ի հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ ասել էր. 
«Ես այն կար ծի քին էի, որ կու սակ ցու թյան մեջ բա ցա կա յում է դե մոկ րա
տիան: Ես չեմ հա վա տա ցել Ստա լի նի ղե կա վա րու թյա նը: Ես գտ նում էի, որ 
կու սակ ցու թյու նում կո լեկ տիվ ղե կա վա րու թյուն չկա, որ բո լո րը փաս տո րեն 
կախ ված են Ստա լի նի անձ նա կան կամ քից, որ գո յու թյուն ունի միայն նրա 
անձ նա կան դիկ տա տու րան…»71: 

69 Գ.Լազեան: Հայաստան եւ հայ դատը հայ և ռուս յարաբերութիւններու լոյսին տակ։ 
Երևան, 1991, էջ 336:
70 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 44-45:
71 ՀՀԱԱ, ԿԳՖ, Գ. 3036, Հ.2, Թ.30-31; Ներսիկ Ստեփանյանի առաջին կինը` Սերիկ 
Դավթյանը Հայաստանից այսպես կոչված «Ստալինյան ցուցակներով» դատապարտված 
մարդկանց մեջ միակ կինն էր (աքսորվել է,– http://stalin.memo.ru/regions/regi3.htm): Աքսորվել է 
նաև երկրորդ կինը` Թագուհի Ծաղիկյանը, ով աքսորից վերադառնալուց հետո ինքնասպան է 
եղել (Դ. Գասպարյան: Փակ դռների գաղտնիքը, Եր., «Ապոլլոն», 1994, էջ 70): 
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 Լու սան կար 2. Ն.Ս տե փա նյա նի 04.06.1936 հար ցաքն նու թյան ար ձա նա գրու թյու նից, ՀՀԱԱ, 
Ֆ.1191, Ց. 4, Գ.151, Թ. 28
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 Լու սան կար 3, 3.1, 3.2 ՀՀԱԱ, Ֆ.1191, Ց. 4, Գ.106, Թ. 3,4,5
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«Կու սակ ցու թյան մեջ դե մոկ րա տիան պա կա սե լու» մա սին կար ծիքն, 
ան շուշտ, լուրջ փաս տարկ էր, որ պես զի Ն.Ս տե փա նյա նը մե ղադր վեր տրոց
կիզ մում, ի սկ Ստա լի նի անձ նա կան դիկ տա տու րայի հաս տատ ման պն դումն 
ար դեն բա ցա հայտ հա կա հե ղա փո խա կան էր: Կուդ րյավցևը հայ տա րա րեց, 
որ «քն նու թյամբ բա ցա հայտ վել էր Ն. Ս տե փա նյա նի թունդ հա կա հե ղա փո
խա կան դեմ քը»72, ի սկ Խան ջյա նը հո վա նա վո րել է նրան: Ձեր բա կա լու թյան 
պա հին Ն. Ս տե փա նյա նի տու նը խու զար կե լիս հայտ նա բեր վել էին ՆԳԺ Կի 
հա մար նրա «նա ցիո նա լիզ մը հաս տա տող» Ե.Չա րեն ցի «Գիրք ճա նա պար
հին» գիր քը, հայ կա կան կո տո րած նե րի մա սին Ժան Ժո րե սի ճա ռը, Ա նդր
կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի տնտե սա կան զար գա ցում նե րի ան հա
մա մաս նու թյան և ազ գային քա ղա քա կա նու թյան, շո վի նիզ մի և տե ղա կան 
նա ցիո նա լիզ մի դեմ պայ քա րի տար բե րու թյուն նե րի, Բե րիային Աբ դուլ Հա
մի դի հետ հա մե մա տու թյան ևն գրա ռում ներ: Այդ տա րի նե րին սրանք բո լո
րը խիստ հա մար ձակ, նույ նիսկ լսո ղին իշ խա նու թյան հար վա ծի տակ դնող 
ձևա կեր պում ներ էին: Չանդ րա դառ նա լով Ն.Ս տե փա նյա նի գրա ռում նե րի 
բո վան դա կու թյան տա րո ղու նակ թե մային, ստորև ներ կա յաց նենք միայն այդ 
խու զար կու թյամբ հայտ նա բեր ված նյու թե րի ցան կը. 

 Հու լի սի 12ի ժո ղո վին, ո րին մաս նակ ցում էր 106 մարդ, բարձ րա ձայն 
հայ տա րար վեց, որ Խան ջյա նը Հա յաս տա նում հո վա նա վո րում էր Ն.Ս տե փա
նյա նին և նրա նման մարդ կանց: Ժո ղո վի մաս նա կից նե րից շա տե րը ե լույթ 
ունե ցան և Ա. Խան ջյա նին դա տա պար տե ցին թու լա մոր թու թյան, նա ցիո նա
լիզ մը խրա խու սե լու, ժո ղովր դի թշնա մի նե րին հո վա նա վո րե լու և այլ «մա հա
ցու մեղ քե րում»` դրանք ուղեկ ցե լով Բե րիայի «ի մաս տուն և մար դա սի րա կան 
կա ռա վա րու մը» փա ռա բա նե լով: Լե նի նա կա նի քաղ կո մի քար տու ղար Դա
նի ե լյանն իր ե լույ թում ը նդ գծեց, որ Խան ջյա նի նա ցիո նա լիզ մի դրսևո րում
նե րից մե կը «ըն կեր Բե րիայի կող մից ան ձամբ ստուգ ված» և Հա յաս տա նում 
ներդր ված պաշ տո նյա կա դրե րի (բա նա խո սը նրան ցից մեկն էր) նկատ մամբ 
ան վստա հու թյունն էր, ի սկ տե ղա կան կա դրե րը նույ նիսկ ռու սե րեն են վատ 
խո սում. «Ըն կեր ներ, այ սօր մեր ժո ղո վին մաս նակ ցում է հան րա պե տու թյան 
ղե կա վար ակ տի վը, և դուք այս տեղ տե սաք, թե ի նչ պես են դժ վա րա նում խո
սել ռու սե րեն: Ես դա խայ տա ռա կու թյուն եմ հա մա րում: Ի նչ պես նա կա րող 
է աշ խա տել, ե թե չի կար դում Մարք սին, Լե նի նին, Ստա լի նին ռու սե րեն, Հոկ
տեմ բե րի լեզ վով, ե թե չի կար դում «Պ րավ դան» և նրա առաջ նոր դող նե րը… 
կա րող է ըն կեր ներն ի նձ մե ղա դրեն մե ծա պե տա կան շո վի նիզ մի մեջ, բայց դա 
այդ պես չէ…»73: Ազ գայ նա կան ո րակ վեց նաև Խան ջյա նի տնտե սա կան կա ռա

72 Ա.Ամրիկյան: Անմեկնելի են Աստծո ճանապարհները, Երեւան, «Առերեսում-Անի», 1998, էջ 
167:
73 Ա.Ամրիկյան: Նշված աշխ., էջ 188 (աղբյուրը` ՀՀ ԱԱ, Պատմ. Ֆոնդ, Գործ 186):
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վա րու մը, քա նի որ նա ջա նում էր Հա յաս տա նում ներդ րում ներ անել, ի սկ դա 
«Հա յաս տա նի տնտե սա կան կա րիք նե րը հա կա դրում էր Խորհրդային Միու
թյան և միա ցյալ միու թե նա կան տնտե սու թյա նը… ժող տու նը, բան վո րա կան 
թատ րո նը, եր կա թու ղին և այլն, ո րոնք ակն հայտ վկա յում են, որ Խան ջյա նի 
վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը տնտե սու թյան մեջ գա լիս էր մեր թշնա մա կան, 
հայ ազ գայ նա մոլ նե րի ճամ բա րից…»74: Բա նա խո սը գի տեր, որ Ն. Ս տե փա
նյա նին «նա ցիո նա լիզ մի» մեջ մե ղա դրող ՆԳԺԿն նրա գրա ռում նե րում գտել 
էր Ա նդ րերկրկո մի ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րի ան հա մա չափ զար գաց ման 
հար ցում Բե րիայի քա ղա քա կա նու թյու նը քն նա դա տող ձևա կեր պում ներ («Հա
յաս տա նում ման կա պար տեզ նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար տր վում է 10.000, 
ի սկ Վրաս տա նում այդ քան տր վում է մեկ ման կա պար տե զի հա մար», «Դաշ
նա մու րի գոր ծա րան Թիֆ լի սում, թղթի ֆաբ րի կա Թիֆ լի սում, մե քե նա նե րի 
վե րա նո րոգ ման գոր ծա րան, շա քա րի գոր ծա րան, մար գա րի նի գոր ծա րան, 
նավ թա հա նու թյան մե քե նա նե րի գոր ծա րան, թա ղի քի ֆաբ րի կա, Թիֆ լի սում` 
բա զալ տի և պղն ձի գոր ծա րան, ի սկ հում քը և է ներ գիան Հա յաս տա նում են», 
«42 մլն Վրաս տա նի առող ջա րա նային շի նա րա րու թյան հա մար, 800.000` Հա
յաս տա նի առող ջա րա նային շի նա րա րու թյան հա մար: Սա չէ՞ որ հա կա սում է 
31.10.33 թ. Ա նդ րերկրկո մի ո րո շում նե րին», «Գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի 
Ա նդր ֆե դե րա ցիայի մաս նա ճյու ղի լիկ վի դա ցիա և այդ բա զայի վրա վրա ցա
կան մաս նա ճյուղ. Ա նդր ֆե դե րա ցիայի մաս նա ճյու ղի մի ջոց նե րը` 1.200.000 
ամ բող ջո վին տր վել են վրա ցա կան մաս նա ճյու ղին», «Վ րաց հե ղի նակ նե րի 
թարգ մա նու թյուն հայե րեն, ի սկ հայ հե ղի նակ նե րին չեն թարգ մա նում» ևն)75: 
Ն.Ս տե փա նյա նին նա ցիո լիզ մում մե ղա դրում էին նաև Մոսկ վայի Հայ կուլ
տու րայի տու նը76 Ա նդր ֆե դե րա ցիային հանձ նե լու Բե րիայի պա հան ջին (Հա
յաս տա նում ներդր ված նրա կա դրե րի` Ա կո պո վի և Մուղ դու սու մի ջո ցով) դի
մա դրե լու77 և ԵրևանԱ ղս տա ֆա եր կաթգ ծի շի նա րա րու թյու նը կա սեց նե լուց 
դժ գո հե լու հա մար78: Ա մեն կերպ հար կա վոր էր սե փա կան ե րկ րի զար գաց ման 

74 Նույն տեղում, էջ 196:
75 ՀՀԱԱՙ, Ֆ. 1191, Ց.4, Գ.106, թթ. 9, 13, 16, 20, 26, 28 30:
76 Մոսկվայի հայ կուլտուրայի տունը – Լազարև հայ ընտանիքի միջոցներով Մոսկվայում 
1814-15 թթ-ին կառուցված շենք, որտեղ 1815 թ.-ին բացվել է «Հայկական Լազարևյան ուսում-
նարան հայ և այլ ժողովուրդների երեխաների համար», հետագայում` «Արևելյան լեզուների 
Լազարյան ինստիտուտ», 1921 թ.-ից տրվել է Խորհրդային Հայաստանի կառա վա րության 
տնօրի նությանը` որպես մշակույթի տուն: Այժմ ՌԴում Հայաստանի Հանրապետության 
դեսպա նատունը այդ շենքում է: 
77 Ն.Ստեփանյանի 07.08.1936 թ. հարցաքննության արձանագրությունից պարզվում է, որ 
Խանջյանն իրեն կշտամբել է Անդրերկրկոմի բյուրոյի նիստում Մոսկվայի հայ մշակույթի տունը 
Անդրֆեդերացիային հանձնելու որոշմանը դիմադրելու համար. տե՛ս ՀՀԱԱ, Ֆ.1191, Ց. 4, Գ. 
101, Թ. 117: Ն.Ստեփանյանի դիմադրելը եղել է նրան լուսժողկոմի պաշտոնից ազատելու 
պատճառներից մեկը:
78 Ն.Ստեփանյանի 03.08.1936 թ. հարցաքննության արձանագրություն, ՀՀԱԱ, Ֆ.1191, Ց. 4, 
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մտա հո գու թյան «նա ցիո նա լիզ մից» ի նք նօ տար վել: Վար չա կան նոր դիր քեր 
գրա վե լու, վա խի ու ի նք նա պաշտ պա նա կան շո ղո քոր թու թյան մո լուց քի մեջ 
«ազ գայ նա կան» ո րակ վեց այն ամե նը, ին չը կա րող էր նպաս տել Հա յաս տա նի 
զար գաց մա նը, և կրթ ված պաշ տո նյա ներն ու հե ղա փո խու թյան բո վով ան ցած 
կու սակ ցա կան նե րը ժո ղո վի ար ձա նա գրու թյան մեջ «սի րե լի ըն կեր Ստա լի
նին» հա վաս տիաց րին, որ «Մենք գի տեինք, մենք զգում էինք, մենք հաս կա
նում էինք, թե ի նչ հս կա յա կան օգ նու թյուն և օ ժան դա կու թյուն էր ցույց տա լիս 
Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ Կենտ կո մին և Խան ջյա նին կու սակ ցու թյան Ե րկրկոմն ու 
ան ձամբ ըն կեր Բե րիան»79: Ժո ղո վին մաս նակ ցող 106 մար դուց 71ը առա ջի կա 
եր կու տա րի նե րին պի տի զոհ գնային ի րենց ի սկ մե ղա դրա կան տեքս տե րով` 
որ պես «նա ցիո նա լիստ ներ»80: 

Ա. Խան ջյա նի սպա նու թյամբ Հա յաս տա նում «պայ թեց» «հա կա նա
ցիո նա լիս տա կան պայ քա րը», ձևա կերպ վեց հայ կա կան «քա ղա քա կան նա
ցիո նա լիզմ»ը և, կա րե լի է ասել, տե ղա փոխ վեց միան գա մայն ծրագր ված 
պե տա կան տե ռո րի մա կար դա կի: Սկիզ բը դր վում է հու լի սի 14ի գրող նե րի 
միու թյան կուս կազ մա կեր պու թյան ժո ղո վով, ո րի ըն թաց քում դա տա պարտ
վում է նա ցիո նա լիզ մը, և մեր կաց վում են «Խան ջյա նի կող մից հո վա նա վոր
վող նա ցիո նա լիստ գրող նե րը»: 

Հա յաս տա նի գրա կան մի ջա վայ րում «նա ցիո նա լիզ մի թե ման» քն նարկ
վում և «նա ցիո նա լիզ մը» քն նա դատ վում էր առն վազն 193334 թթ.ից: Քն նար
կում նե րում հաս կա նա լի չէր, թե ին չու՞մ է ար տա հայտ վել նա ցիո նա լիզ մի մեջ 
մե ղադր ված գրող նե րի նա ցիո նա լիզ մը և ի նչ պե՞ս էր առ հա սա րակ ըն կալ վում 
նա ցիո նա լիզ մը հայ կա կան քա ղա քա կան և մտա վո րա կան շրջա նակ նե րում: 
Դա տե լով «Խորհրդային Հա յաս տան» թեր թի 1934 թ. հու լի սի 23ի (թիվ 168) 
«Դե պի ծա վա լուն ստեղ ծա գոր ծա կան ի նք նաքն նա դա տու թյուն» խմբա գրա
կա նով, նա ցիո նա լիստ գրող նե րը, «խու սա փե լով այ սօր վա սո ցիա լիս տա կան 
պրակ տի կան ար տա հայ տող թե մա տի կայից, ի րենց հա յացքն ուղ ղում են դե պի 
ան ցյա լի ամե նամ ռայլ է ջե րը և ոչ միայն չեն կա րո ղա նում դի տել այդ ար ձա
կը կո մու նիզ մի լու սար ձա կի տակ, այլև ակն հայ տո րեն ար տա հայ տում են մեր 
դա սա կար գային թշնա մու գա ղա փա րա խո սա կան զի նա նո ցից սն վող տրա մա
դրու թյուն ներ… ի սկ ազ գային հատ կա նիշ նե րի խտաց ման տե սու թյունն իր յու
րա հա տուկ ան դրա դար ձումն ունե ցավ նաև Չա րեն ցի վեր ջերս գրա կան լեզ վի 
վե րա բե րյալ տված զե կուց ման մեջ»: «Ան ցյա լի ամե նամ ռայլ է ջեր» ար տա հայ
տու թյու նը վե րա բե րում էր գլխա վո րա պես ոչ վաղ ան ցյա լի` 191522 թթ. Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան և կորցրած Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի` Խորհրդային Հա յաս

Գ. 101, Թ. 144: 
79 Ա.Ամրիկյան: Նշված աշխ., էջ 198: 
80 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 45:
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տա նում փաս տա ցի ար գել ված թե մային (Ն. Ս տե փա նյա նը «նա ցիո նա լիստ 
էր» նաև այդ թե մային առնչ վող «Կ ռունկ», «Ծի ծեռ նակ» հայ կա կան եր գերն 
ար գե լե լու դեմ ըմ բոս տա նա լու հա մար), մա սամբ նաև` հայ կա կան միջ նա դա
րին (կ ղե րաֆե ո դա լա կան է): «Ազ գային հատ կա նիշ նե րի խտաց ման տե սու
թյու նը» վե րա բե րում էր ժա մա նա կա կից ը նդ հա նուր խորհրդային մշա կույ թից 
ազ գային մշա կույ թի տար բե րակ մա նը և կարևոր մա նը, ին չը հա կա դրու թյուն 
էր դիտ վում «ձևով ազ գային, բո վան դա կու թյամբ սո ցիա լիս տա կան կուլ տու
րա» կար գա խո սին: «Ազ գային հատ կա նիշ նե րի խտաց ման» դրսևո րում էր հա
մար վում նաև պատ մա կան ան ցյա լին գե ղար վես տա կան ան դրա դար ձը «ազ
գային դի տան կյու նից», ին չը դիտ վում էր հա սա րա կա կանպատ մա կան զար
գա ցում նե րի օ րի նա չա փու թյուն նե րի մարք սիզմլե նի նիզ մի տե սու թյա նը (մաս
նա վո րա պես ան ցյա լի բո լոր պատ մա կան հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը ֆե ո դա լա կան կամ իմ պե րիա լիս տա կանբուր ժուա կան ճնշում նե րով, ի սկ 
կոնֆ լիկտ նե րը` դա սա կար գային պայ քա րով բա ցատ րե լը) հա կադր վե լու և 
ազ գային առանձ նա հատ կու թյուն ներ փնտ րե լու փորձ: Հու լի սի 14ի գրող նե
րի միու թյան կուս կազ մա կեր պու թյան ժո ղո վին ար դեն այս հար ցե րը չէին քն
նարկ վում, հռե տոր նե րը պար զա պես մեր կաց նում էին «նա ցիո նա լիստ նե րին»: 
Մաս նա վո րա պես ե րի տա սարդ գրող Հ. Քո չա րը անուն առ անուն թվար կում է 
«նա ցիո նա լիստ» գրող նե րին. «Ա լա զա նը <...> խճճ վե լով նա ցիո նա լիս տա կան 
սխալ նե րի մեջ, իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ար տա հայ տե լով նա ցիո նա լիս
տա կան տեն դենց ներ, այն տեղ հա սավ, որ ամե նակր քոտ կեր պով պաշտ պա
նեց Բա կունցՉա րենցԱր մե նի նա ցիո նա լիս տա կան խմբա կը և ամե նաակ տիվ 
պայ քար սկսեց այդ խմբա կի հա կա ռա կորդ նե րի դեմ …Ա լա զա նը, օ րի նակ 
վերց նե լով Խան ջյա նից, շա րու նա կեց ամե նա սերտ կապ և հա րա բե րու թյուն
ներ ստեղ ծել նա ցիո նա լիս տա կան ին տե լի գեն ցիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 
…«Գ րա կան թեր թը»` Ա լա զա նի խմբա գրած թեր թը, <...> չէր պայ քա րում նա
ցիո նա լիզ մի դեմ, նա, ը նդ հա կա ռա կը, հա ճախ հան դի սա նում է նա ցիո նա լիստ
նե րի հա մար հար մար ամ բիոն (Բա կուն ցի նա ցիո նա լիս տա կան զե կուց ման 
տպա գրու թյու նը, Չա րեն ցի ռե զյու մեն և այլն)… Մենք, մեր կուս կազ մա կեր պու
թյու նը պետք է օգ նի կու սակ ցու թյա նը մին չեւ վերջ մեր կաց նե լու նա ցիո նա լիստ
նե րին եւ ջախ ջա խի նա ցիո նա լիզ մը…»81: ԽՍՀՄ ռեպ րե սիվ պրակ տի կա յում 
այս պի սի բարձ րա ձայն «մեր կա ցում նե րը» հան րայ նաց ված ծե սեր էին, ո րով 
սո վո րա բար նա խա պատ րաս տում էին ՆԳԺ Կի հեր թա կան զո հե րին զո հա սե
ղա նին ուղար կե լու հան րային պաշտ պա նու թյու նը: 

Հու լի սի 14ի Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան կուս կազ մա կեր պու թյան 
այդ ժո ղո վը «Հա կա հե ղա փո խա կան տրոց կիս տա կաննա ցիո նա լիս տա կան 

81 Հատված Հ.Քոչարի ելույթից ՀԽԳՄ կուսակցական կազմակերպության 1936 թ. հուլիսի 
14-ի ժողովում: ՀՀԱԱ, Ֆ. 1346, Ց. 1, Գ. 4, Թ. 13-16: 
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վիժ վածք ներ» քա ղա քա կան մե ղա դրա կան նե րով գրող նե րի միու թյու նից հե
ռաց նում է Խան ջյա նի հա մա կիր նե րը հա մար վող հայ գրող ներ Գ. Վա նան դե
ցուն, Վ. Թո թո վեն ցին, Գ. Մա հա րուն, Ա. Բա կուն ցին, Դ. ՏերՍի մո նյա նին, 
Վ. Նո րեն ցին, ի սկ մեկ ամիս ան ց, օ գոս տո սին, նրանք ձեր բա կալ վում ե ն82: 

Գ րո ղե րի միու թյան կուս կազ մա կեր պու թյան հի շյալ ժո ղո վի ե լույթ նե րի 
տեքս տե րում «նա ցիո նա լիստ» բա ռը պա րու նա կող հա մա րյա յու րա քան չյուր 
նա խա դա սու թյուն, սա կայն, ը նդ հա նուր բնու թա գիր էր և չէր բա ցատ րում 
«նա ցիո նա լիստ» հայ տա րար ված գրող նե րի «հա կա հե ղա փո խա կան նա ցիո
նա լիզ մը»: «Նա ցիո նա լիզմ»ը որ պես հա կա հե ղա փո խա կան հան ցանք փնտ
րող գրող նե րին քա ղա քա կան օգ նու թյուն էր հար կա վոր, և այդ օգ նու թյու նը 
հաս նում է Բե րիայից. Խան ջյա նի սպա նու թյու նից տաս օր ան ց, Թիֆ լի սում 
հրա տա րակ վող «Заря Востока» թեր թի հու լի սի 20ի «Փո շիաց նել սո ցիա լիզ
մի թշնա մի նե րին» Բե րիայի հոդ վա ծով հաս կա նա լի է դառ նում, թե որ տեղ 
է թաքն ված հայ կա կան «հա կա հե ղա փո խա կան նա ցիո նա լիզ մը»: «Հի մա 
ար դեն պարզ վել է,– գրում է Բե րիան,– որ Խան ջյա նը տա րի ներ շա րու նակ 
պար բե րա բար նա մա կա գրու թյուն է ունե ցել ար տա սահ մա նում (Փա րի զում) 
գտն վող հայ կա կան հա կա հե ղա փո խա կան բուր ժուանա ցիո նա լիս տա կան 
«Ռամ կա վար» կու սակ ցու թյան հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ ո մն Չո պա նյա նի83 
հետ: Այդ գրա գրու թյու նը Խան ջյա նը թաքց րել է կու սակ ցու թյու նից: Խան ջյա
նին ուղարկ վող նա մակ նե րում այդ Չո պա նյա նը հա կա հե ղա փո խա կան, նա
ցիո նա լիս տա կան խոր հուրդ ներ է տվել Խան ջյա նին: …1936 թ. նա մա կում 
նոր Սահ մա նա դրու թյան առի թով Չո պա նյա նը խոր հուրդ է տվել Խան ջյա նին 
դնել սահ ման նե րի վե րա նայ ման և ըն դար ձակ ման հար ցը: Նա գրում է, որ 
խոս քը ոչ միայն Թուր քիային տր ված Ա նիի, Ա րա րա տի, Կար սի և Սուր մա
լուի մա սին է, այլև Ա խալ քա լա կի, Ղա րա բա ղի, Նա խիջևա նի, ո րոնք միշտ 
Հա յաս տա նի մաս են ե ղել: Խան ջյա նը ոչ միայն այս կար գի նա մակ ներ 
է ստա ցել, այլև հնա րա վոր է հա մա րել դրանց պա տաս խա նել և նույ նիսկ 
հետևել այդ հա կա հե ղա փո խա կան խոր հուրդ նե րին… Խան ջյանն ուղ ղա կի 
հո վա նա վո րել է հայ մտա վո րա կա նու թյան, գրող նե րի մի մա սին` կա տա ղի 

82 Ա. Խանջյանի մահվան և գրողների ձերբակալությունների մասին Վ. Ալազանի հիշո ղու-
թյունները տե՛ս Վ.Ալազան: Տառապանքի ուղիներով // «Գարուն», 1989, թիվ 1:
83 Չոպանյան Արշակ – (1872-1954) Հայ գրող, թարգմանիչ, հրապարակաոս, քաղաքական 
և հասարակական գործիչ, «Ռամկավար» կուսակցության անդամ: Առաջին հայացքից տարօ-
րի նակ է թվում, որ բոլշևիկները Խանջյանի նացիոնալիզմը հաստատելու համար Սփյուռքի 
հայերից հենց Չոպանյանի հետ նամակագրության հանգամանքն էին ընտրել: Ա.Չոպանյանը 
դեռևս 19-րդ դ. վերջերից հայտարարում էր իր ռուսական կողմնորոշումը և հետագայում հա-
վա նությամբ էր վերաբերում Խորհրդային Հայաստանի գոյությանը և Հայաստանի թեկուզ 
փոքր ինքնավարության հեռանկարը կապում էր հենց Ռուսաստանի հետ: Ստորև կտեսնենք, 
որ հայկական ռեպրեսիաների առանձնահատկությամբ Ա.Չոպանյանին թիրախավորելը 
միան գա մայն տրամաբանական էր: 
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նա ցիո նա լիս տա կան տար րե րին»: Այս պի սով տե ղե կաց վում է, որ հայ կա կան 
«հան ցա վոր նա ցիո նա լիզ մը» նախ և առաջ Հա յաս տա նի խորհրդայ նաց ման 
շրջա նում Թուր քիային և Ա դր բե ջա նին ան ցած հայ կա կան տա րածք նե րի վի
ճարկ ման հնա րա վո րու թյան հարցն է: Խորհրդային Հա յաս տա նում այդ մա
սին բարձ րա ձայն չէին խո սում, բայց սփյուռ քում Խան ջյա նի մահն ուղ ղա կի 
կա պում էին սահ ման նե րի խնդրին և հա մա րում սպա նու թյուն. «Աս տի ճա
նա բար լու րեր կը հաս նէին ար տա սահ ման: Կը պար զուի, որ Խան ճե ան վեճ 
ունե ցած է խորհրդային իշ խա նա ւոր նե րուն հետ Հա յաս տա նի հո ղային պա
հանջ նե րուն շուրջ: Նոր սահ մա նա դրու թե ամբ կը լու ծուէր Ա նդր կով կա սի 
ֆե տե րա ցիան ու Հա յաս տա նի ներ քին սահ ման նե րը կը դառ նային վերջ նա
կան: Կը կար ծուի, թէ Բե րիայի հետ ունե ցած վէ ճի ըն թաց քին է, որ Խան ջե ան 
սպան նուած է Թիֆ լի սին մէջ»84:

 Բե րիայի հոդ վա ծը դառ նում է «նա ցիո նա լիզմ» փնտ րող գրող նե րի և չե
կիստ նե րի կողմ նո րո շի չը: Հի մա ար դեն չո րո շա կիաց վածչա ռար կա յաց ված 
դա տո ղու թյուն նե րից կա րե լի էր դուրս գալ և տե ղա փոխ վել միան գա մայն 
հու սա լի գործ նա կան հար թու թյուն: Հայ գրող նե րը «հայ կա կան նա ցիո նա լիզ
մը» հու սա լիո րեն ե րաշ խա վո րող սահ ման նե րի վի ճար կու մից դուրս են գա
լիս ավե լի լայն ա սպա րեզ` հա մե մե լով այն զգա յա կան ու գործ նա կանա ռօ
րե ա կան «ա պա ցույց նե րով». դա Թուր քիային մնա ցած կորցրած հայ րե նի քի` 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նկատ մամբ կա րոտն է, Խորհրդային Հա յաս տա նի 
«լու սա վոր ներ կայով ու ապա գայով» խան դա վառ ուրա խու թյան փո խա րեն` 
հայ րե նիք վե րա դառ նա լու թա քուն հույ սե րը կամ ան ցյա լը լու սապ սա կով զար
դա րե լու կաս կա ծե լի ձգ տու մը (ին չը մեկ նա բան վում է որ պես հո ռե տե սու թյուն 
խորհրդային ապա գայի նկատ մամբ), թուր քե րի կող մից հայե րին ջար դե լու 
հի շո ղու թյուն նե րը («ռա սիզմ է և թշնա մու թյուն է սեր մա նում ժո ղո վուրդ նե րի 
միջև»): Օ գոս տո սի 7ի ե լույ թում Հ. Քո չարն ար դեն սկսում է ո րո շա կիաց նել, 
հս տա կեց նել նա ցիո նա լիզ մի դրսևո րում նե րը հայ գրող նե րի կեն ցա ղում և 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում. սա սուն ցի Վա ղար շակ Նո րեն ցը նա ցիո նա լիստ է, 
ո րով հետև իր տղայի անու նը Սա սու նիկ է դրել (այ սինքն` Նո րենցն իր որ դուն 
ան վա նա կո չել է Թուր քիա յում գտն վող իր հայ րե նի քի` Սա սու նի անու նով  
Հ. Խ.): Վ. Նո րենցն ու Ա. Բա կուն ցի «Ծի րա նի փո ղի» Սա սուն վե րա դառ նալ 
ցան կա ցող հե րո սը հի շեց նում են ի րար… (եր կուսն էլ հան ցա գործ են, քա նի որ 
հե րո սաց նում են Սա սուն` հայ րե նիք վե րա դառ նալ ցան կա ցող նե րին  Հ. Խ.): 
Քո չարն առա ջար կում է Նո րեն ցին վտա րել կու սակ ցու թյան շար քե րից որ պես 
նա ցիո նա լիս տի85: Հ. Քո չա րին ե րկ րոր դում է Ն. Զա րյա նը. «Բա կուն ցի «Սև 

84 Գ.Լազեան: Հայաստան եւ Հայ դատը, էջ 336:
85 ՀԽԳՄ կուսակցական կազմակերպության 1936 թ. օգոստոսի 7-ի ժողովից: ՀՀԱԱ, Ֆ. 
1346, ց. 1, գ. 4, թ. 13-16, էջ 104-106:
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ցե լե րի սերմ նա ցա նը», Մկր տիչ Ար մե նի «Երևա նը», Թո թո վեն ցի «Կյան քը հին 
հռով մե ա կան ճա նա պար հի վրա», «Հր կիզ ված թղթեր», Եղ. Չա րեն ցի «Գիրք 
ճա նա պար հին», Գ. Վա նան դե ցու և ուրիշ նե րի «Հայ գրա կա նու թյան պատ
մու թյու նը» … այս գր քե րում Բա կուն ցի նա ցիո նա լիս տա կանտ րոց կիս տա կան 
խմբա կը դնում էր Հա յաս տա նի սահ ման նե րի հար ցը և ատե լու թյուն էր հրահ
րում դե պի թուր քե րը (Բա կունց), հին, կի սա ֆե ո դա լա կան Երևա նը հա կա դրում 
էր սո ցիա լիս տա կան շի նա րա րու թյա նը (Ար մեն), քա րո զում էր հայե րի և թուր
քե րի թշնա մու թյան ռաս սա յա կան տե սու թյու նը (Թո թո վենց), հայ ժո ղովր դի 
ապա գան հա մա րում էր մութ և ան հայտ (Չա րենց), հայ ան ցյա լի գրա կան նա
ցիո նա լիս տա կան գոր ծիչ նե րին զար դա րում էր դե մոկ րա տիզ մի լու սապ սա կով 
(Վա նան դե ցի, Դրաս տա մատ Տեր Սի մո նյան)…»86:

O գոս տո սի 19ին «Պ րավ դա» թեր թում հրա պա րակ վում է Լ. Բե րիայի 
մեկ այլ ուղե նի շային հոդ ված` «Փո շիաց նել, հող մաց րիվ անել սո ցիա լիզ
մի թշնա մի նե րին», ո րը եր կու օր ան ց վե րատպ վում է «Խորհրդային Հա
յաս տան» օ րա թեր թում. «Զ գաս տու թյուն չհայ տա րա րե լով տրոց կիստ նե րի և 
դաշ նակ նե րի դեմ մղ վող պայ քա րում, յեր կե րե սա նիու թյուն անե լով կու սակ
ցու թյան հան դեպ, Խան ջյանն ուղ ղա կի հո վա նա վո րում եր այն ազ գայ նա կան 
սան ձար ձակ տար րե րին, վո րոնք բուն եյին դրել հայ ին տե լի գեն ցիայի մեջ, 
գրող նե րի մի վո րոշ հատ վա ծում, վո րոնք բա ցա հայտ պայ քար եյին մղում հայ 
ժո ղովր դի ձևով ազ գային, բո վան դա կու թյամբ սո ցիա լիս տա կան կուլ տու րայի 
դեմ, հա կա դրե լով դրան «ձևով ազ գային և բո վան դա կու թյամբ ազ գայ նա
կան» կուլ տու րայի հա կա հե ղա փո խա կան ֆոր մու լը»87: 

Թեր թի նույն հա մա րում տպագր վում է հայ գրող նե րի հե ռա գի րը Բե
րիային, ո րով նրանք շտա պում են «Մեր սի րե լի ղե կա վար, Ա նդր կով կա սի 
ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րու թյան հմուտ կազ մա կեր պիչ ըն կեր Բե րիային» տե
ղե կաց նել, որ գրող նե րը պատ րաստ են պայ քա րե լու «տ րոց կիս տա կաննա
ցիո նա լիս տա կան թափթ փուկ նե րի»` «Անդր կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ
րու թյան ո խե րիմ թշնա մի նե րի» դեմ և «մեր կաց նե լու նրանց գոր ծա կից նե րի 
զազ րե լի է ու թյու նը», և որ ի րենք «ա տե լու թյամբ և զզ վան քով են լց ված նա ցիո
նա լիս տա կան և տրոց կիս տա կան այն թափթ փուկ նե րի դեմ, ո րոնց դու դի մա
կա զերծ ես արել «Պ րավ դայի» քո հոդ վա ծում»88: 

86 Ն.Զարյան: Ընդդեմ նացիոնալիզմի և տրոցկիզմի, հանուն սոցիալիստական մեծ 
գրականության // «Գրական սերունդ», 1936, թիվ 4, էջ 15-19: 
87 «Սովետական Հայաստան», 1936, 21 օգոստոսի։ 
88 «Սովետական Հայաստան», 1936, 21 օգոստոսի։
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 Լու սան կար 4. «Սո վե տա կան Հա յաս տան», 1936, 21 օ գոս տո սի 

Օ գոս տո սի 5ին ՆԳԺԿ հար ցաքն նու թյան է կանչ վում գրող Ա. Բա կուն
ցը և ՆԳԺԿի պետ Խ. Մուղ դու սուն ցուց մունք է տա լիս (ՆԳԺ Կի` ցուց մունք 
կոր զե լու մե թոդ նե րին չեմ ան դրա դառ նա լու, դրանք բա վա կա նա չափ հայտ
նի են ԽՍՀՄ բռնաճնշում նե րը հե տա զո տող նե րի աշ խա տանք նե րից), որ 
1933 թ.ից սկսած ի նքն ու Չա րեն ցը կազ մա կեր պել են հա կա խորհրդային մի 
կազ մա կեր պու թյուն, ո րին նույն թվա կա նին հա րել են գրող ներ Վ.Ա լա զա նը, 
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Վ.Նո րեն ցը, Գ.Վա նան դե ցին և Ն.Ս տե փա նյա նը, այ նու հետ նաև` Մ. Ար մե
նը, Գ. Մա հա րին89: Օ գոս տո սին ձեր բա կալ վում է «հայ ին տե լի գեն ցիայի մեջ 
բուն դրած ազ գայ նա կան սան ձար ձակ տար րե րի»` հայ գրող նե րի առա ջին 
խում բը և հայ տա րար վում է Հա յաս տա նում գաղտ նի հա կա խորհրդային նա
ցիո նա լիս տա կան խմբի գո յու թյան մա սին: Օ գոս տոսսեպ տեմ բեր ամիս նե րին 
«նա ցիո նա լիստ» բա ռը զար դա րում էր թեր թե րի առաջ նոր դող նե րի վեր նա
գրե րը` առա ջի կա եր կու տա րի նե րին դառ նա լով պար տադր ված հա սա րա կա
կան քն նար կում նե րի (յու րա քան չյուր աշ խա տան քային կո լեկ տիվ պար տա վոր 
էր քն նար կել և դա տա պար տել նա ցիո նա լիստ թափթ փուկ նե րին և խան դա
վառ ուրա խու թյամբ հա վա նու թյուն տալ նրանց հե տապն դում նե րին) և դա
տա պար տող քա ղա քա կան հռե տո րա բա նու թյան հիմ նա կան նյու թը. «Գ րա
կան լեզ վի նա ցիո նա լիս տա կան աղա վա ղում նե րի դեմ» («Խորհրդային գրա
կա նու թյուն», 1936, թիվ 34), «Ընդ դեմ նա ցիո նա լիզ մի եւ տրոց կիզ մի, հա նուն 
սո ցիա լիս տա կան մեծ գրա կա նու թյան» («Գ րա կան սե րունդ», 1936, թիվ 4, էջ 
1519), «Կա պը կտ րած խմբա պե տը» («Գ րա կան սե րունդ», 1936, թիվ 56, էջ 
3335), «Նա ցիո նա լիս տը խորհրդային գրո ղի դի մա կով» («Գ րա կան թերթ», 
1936, թիվ 19, 25 օ գոս տո սի), «Հա կա սո վե տա կան տրոց կիստնա ցիո նա լիս
տա կան վիժ վածք ներ» («Սո վե տա կան Հա յաս տան», 1936, 2 սեպ տեմ բե րի), 
«Նա ցիո նա լիս տա կանտ րոց կիս տա կան տա կանք ներ» («Սո վե տա կան Հա
յաս տան», 1936, 4 սեպ տեմ բե րի), «Ա տում և զզ վում ե նք նա ցիո նա լիս տա կան
տ րոց կիս տա կան տա կանք նե րից» («Սո վե տա կան Հա յաս տան», 1936, 4 սեպ
տեմ բե րի) և այլն: «Նա ցիո նա լիս տա կանտ րոց կիս տա կան տա կանք նե րից» 
ատե լու թյան ու զզ վան քի հա մա ժո ղովր դա կա նու թյունն «ա պա հով վում է» 
նախ կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղա կան` Գո րի սի, Թա լի նի, 
Ա մա սիայի... շրջան նե րի բո լոր գյու ղե րի կու սակ ցա կան բջիջ նե րում ժո ղով նե
րով, ո րոն ցում «զայ րույ թով դա տա պար տում են Ա. Խան ջյա նի դա վա ճա նա
կան քայ լը»90, ապա աշ խա տա վո րա կան կո լեկ տիվ նե րի ժո ղով նե րով, ո րոն
ցում պա հան ջում են «օ րեն քի ամ բողջ խս տու թյամբ պատ ժել հա կա հե ղա փո
խա կան տրոց կիս տա կան բո լոր տա կանք նե րին»91, ի սկ սեպ տեմ բե րի 29ին 
Կի րո վա կա նի կուսշրջ կո մի քար տու ղար Բ. Ներ սի սյա նը «Մինչև վերջ դի մա
կա զերծ անել անարգ թշնա մի նե րին յեվ նրանց գոր ծա կալ նե րին» հոդ վա ծով 
առա ջար կում է նա ցիո նա լիստ նե րից մաք րել նաև կո մե րիտե րի տա սար դու
թյան շար քե րը` չմո ռա նա լով անուն նե րով թվար կել «հա կա հե ղա փո խա կան

89 Խորհրդային բռնությունների հետազոտող Հ. Միրզոյանը գրում է, որ Բակունցի 
հարցաքննության արձանագրության բնօրինակն ինքը տեսել է, և այնտեղ Բակունցի 
ստորագրությունը չկա (Г.Мирзоян. Советские правители Армении, Ноев Ковчег, ном. 2 (137), 
февраль, 2009, <http://www.noev-kovcheg.ru/mag/2009-02/1526.html#ixzz34zAmhUaI) (Վերջին 
անգամ կայքէջը ստուգել եմ 01.05.2015>):
90 «Սովետական Հայաստան», 1936, 23 հուլիսի:
91 «Սովետական Հայաստան», 1936, 17 օգոստոսի:
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տ րոց կիս տա կան անարգ թափթ փուկ նե րին»92: Հոկ տեմ բե րին ար դեն Երևան 
քա ղա քի կու սակ ցա կան ակ տի վի ժո ղո վը, ող ջույ նի հե ռա գիր հղե լով «թան
կա գին և ըն կեր Լավ րեն տի Պավ լո վիչ Բե րիային», հա վաս տիաց նում է նրան, 
որ «Երևա նի և ամ բողջ Հա յաս տա նի բո լոր բոլշևիկ նե րը էլ ավե լի բարձ րաց
րին ստա լի նյան հար ձա կո ղա կան զգաս տու թյունն ու ան հաշ տու թյու նը... և 
թև քե րը քշ տած հաս տա տա կա մո րեն ձեռ նա մուխ ե ղան աշ խա տան քի, ամե
նա կարճ ժա մա նա կում վե րաց նե լու հա մար Խան ջյա նի եր կե րե սա նի նա ցիո
նա լիս տա կան պրակ տի կայի հետևանք նե րը և մինչև վեր ջը փո շիաց նե լու, 
հող մաց րիվ անե լու սո ցիա լիզ մի թշնա մի նե րին»93: 

Հա յաս տա նում ըն դա մե նը պատ ճեն վում էր ո ղջ ԽՍՀ Մում ներդր ված 
պրակ տի կան` ամեն ի նչ անել մարդ կանց ամե նօ րյա կյան քի չե զոք մթ նո
լոր տի ըն թաց քը, յու րա քան չյուր ան հա տի մաս նա վոր կյան քը պե տա կան
կու սակ ցա կան հան ցա գոր ծու թյա նը մաս նա կից կամ առն վազն աջա կից, 
դրա նով նաև կու սակ ցա կան հան ցան քի պա տաս խա նատ վու թյու նը հա մա
ժո ղովր դա կան դարձ նե լու: Ե րկ րի գլխա վոր թեր թը` «Պ րավ դա»ն իր առաջ
նոր դող նե րով հա մա րյա ամեն օր սահ մա նում էր պե տա կան տե ռո րիզ մին 
«ժո ղովր դի մաս նակ ցու թյան չա փը»` «Դա տա րա նի ո րո շու մը ժո ղովր դի ո րո
շումն է», ««ԽՍՀՄ ժո ղո վուր դը հա վա նու թյուն է տա լիս...» գնդա կա հա րու
թյուն նե րի, սպա նու թյուն նե րի, դա տա պար տում նե րի ո րո շում նե րին և դեռ 
«պա հան ջում ավե լի խս տաց նել դրանք» հոդ ված նե րով. 

 Լու սան կար 5. «Դա տա րա նի ո րո շու մը – Ժո ղովր դի ո րո շումն է»

92 «Սովետական Հայաստան», 1936, 29 սեպտեմբերի:
93 «Սովետական Հայաստան», 1936, 6 հոկտեմբերի:
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 Խորհրդային ամ բող ջա տի րու թյու նը փաս տա ցի նա խա պատ րաս տում 
էր հենց այն, ի նչ գեր մա նա կան ֆա շիզմն ի րա կա նաց րեց պա տե րազ մի տա
րի նե րին` ո ղջ գեր մա նա կան ժո ղովր դին ներ քա շե լով ֆա շիզ մի հան ցակ ցու
թյան մեջ94: 

Բե րիայի հոդ վա ծից հե տո «հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի» բոլշևի կյան 
ըն թա ցիկ բնու թա գիրն աս տի ճա նա բար ձևա վոր վում է հայ կա կան մա մու լում` 
դաշ նակ ցա կան հա մակ րանք, արևմ տա հա յաս տա նա մե տու թյուն, սահ ման
նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյան նկատ մամբ կաս կած, հայ և թուրք ժո ղո վուրդ
նե րի ան ցյա լի բա րե կա մու թյան նկատ մամբ կաս կա ծամ տու թյուն` դրանք 
դի տար կե լով որ պես հա կա սո վե տա կա նու թյուն, հետևա բար` թշնա մու թյուն 
խորհրդային կար գե րին, ուրեմն` ժո ղովր դի թշնա մի: 

1936 թ. դեկ տեմ բե րի 31ին «Գ րա կան թերթ»ի «Դաշ նակ ցա կան տա
կան քը» վեր նա գրով հոդ վա ծով ծա գու մով խար բերդ ցի, Ցե ղա սպա նու թյան 
ջար դե րի բո լոր սար սափ ներն ապ րած, «արևմ տա հայ կա րոտ նե րի ե րգ
չի» հա մա րում ունե ցող, «Կյան քը հին հռով մե ա կան ճա նա պար հի վրա» 
գր քի հե ղի նակ Վ.Թո թո վենցն «աջ տրոց կիս տա կան է», «ա հա բեկ չա կան 
խմբակ ցու թյան ան դամ», «նա ցիո նա լիստ», «ազ գայ նա մոլ», «ռա սիստ», 
«շո վի նիստ», «ֆա շիստ», «ե ղել է Ա նդ րա նի կի համ հար զը», «խմբա պետ», 
«Թո թո վեն ցին հո վա նա վո րել է դա վա ճան Խան ջյա նը»… «Մեր կաց ված 
տրոց կիստնա ցիո նա լիստ, հա կա հե ղա փո խա կան, գրա կան խալ տու
րիստ Վա հան Թո թո վեն ցի զոո լո գիա կան նա ցիո նա լիզ մը», ը ստ հե ղի նա
կի, դրսևոր վել է ««Կյան քը հին հռով մե ա կան ճա նա պար հի վրա» գրա կան 
վիժ ված քում»` հայ կա կան ջար դե րի ո րոշ նկա րա գրու թյուն նե րում, ո րոն ցում 
նա «կեղ ծում է ան ցյա լի ի րա կան դա սա կար գային հա րա բե րու թյուն նե րը…
Ն կա րա գրե լով ազ գա մի ջյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը թթու ազ գայ նա
մո լի տե սան կյու նով, ո րի հա մար գո յու թյուն չու նեն դա սա կար գային պայ
քա րը, հայ ու թուրք աշ խա տա վոր ներ, այլ կա միայն «հայեր ու թուր քեր»: 
Վ.Թո թո վեն ցին չէր ներ վում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և ցե ղա սպա նու թյու
նից փրկված արևմ տա հայե րի ճա կա տա գրով իր շա րու նա կա կան մտա հա
գու թյու նը: Դեռևս 1917 թ.ին նա էր, որ ձևա կեր պել էր արևմ տա հա յու թյան 
կա րիք նե րի բա ցա հայտ մա նը միտ ված «Հա յաս տան» նո րաս տեղծ թեր թի 
հիմ նա կան նպա տակ նե րը. թեր թը չի սպա սար կե լու որևէ կու սակ ցու թյան 
կամ հա սա րա կա կանքա ղա քա կան հո սան քի շա հե րը, այն ստեղծ վում էր 
արևմ տա հա յու թյան խնդիր նե րի և կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման ու լուծ ման 
առա ջարկ նե րի հա վաք ման, քն նարկ ման, հայ րե նի քի վե րա կանգն ման հա
մար արևմ տա հա յու թյան հա մախմբա նը և ե րկ րի հա սա րա կա կանքա ղա քա
կան ղե կա վա րու թյու նը ի րենց ձեռ քը վերց նե լուն նպաս տե լու, մի ջազ գային 

94 Х.Арендт. Организованная вина // «Скрытая традиция» գրքում, Москва, «Текст», 2008, 
էջ 40-44:
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հան րու թյա նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի աղե տա լի վի ճա կը ներ կա յաց նող 
նյու թեր հա վա քե լու, արևմ տա հայերն լե զուն և գրա կա նու թյու նը քա րո զե լու 
նպա տա կով: Դեռևս 1917 թ. մար տի 21ին Վ.Թո թո վեն ցը դի մել էր Ա.Չո պա
նյա նին` խնդրե լով նպաս տել այս օ րա կար գի շուրջ հե ղի նա կա վոր հայե րին 
հա մախմբ վե լու գոր ծին95: «Հա յաս տան» թեր թի գա ղա փա րա կան ո գեշն չո ղը 
ե ղել էր Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը, ո րի գե րա գույն խնդի րը Ցե ղա սպա նու թյու
նից փրկված հայե րի վե րա դարձն էր հայ րե նիք: Այդ նպա տակ նե րը 1936 թ.
ին ռա սիս տա կան և հա կա սո վե տա կան էին ո րակ ված, ի սկ Ա րևմ տյան Հա
յաս տան հի շող նե րը` նա ցիո նա լիստ: 

«Գ րա կան թերթ»ի 1937 թ. մար տի 10ի հա մա րում «Նա ցիո նա լիստ 
տա կանք նե րի հո գե ւոր դին» վեր նա գրով հոդ վա ծում Հր. Քո չա րը քն նա դա
տում է Խ. Դաշ տեն ցի 19360 թ.ին հրա տա րակ ված «Բոց» բա նաս տեղ ծա
կան ժո ղո վա ծուն: «Նա ցիո նա լիստ տա կանք նե րը» Ե. Չա րեն ցը, Ա. Բա կուն
ցը, Գ. Մա հա րին, Վ. Ա լա զա նը, Վ. Նո րենցն են, «հո գե ւոր դին»` Խ. Դաշ
տեն ցը, ո րի «ա պաշ նորհ այս գիր քը տրոց կիս տա կաննա ցիո նա լիս տա կան 
գրա կան վիժ վածք է», «տ րոց կիս տի եւ նա ցիո նա լիս տի ծա նոթ ե րգ է, կամ 
ավե լի ճիշտ` նրա նվոցն առա ջին հաղ թա կան հն գա մյա կի դեմ», ժո ղո վա
ծուում «լ պիր շու թյան է հաս նում հա կա հե ղա փո խա կան, բա կուն ցյան այն 
ժխտա կան վե րա բեր մուն քը, որ հան դես է բեր ված դե պի «հյու սի սի» (ռու սա
կան – Հ. Խ.) կուլ տու րան, ո րին հա կադր վե լու հա մար նույն է ջում նա գո վեր
գում է Ա րա գածն ու Ա րա րա տը, ո րոնց ստ վեր նե րը դրոշ են ե րիտ նա ցիո նա
լիս տի հա մար» (գլխա վոր մեղ քը Թուր քիայի տա րած քում մնա ցած Ա րա րատ 
սա րը հի շա տա կելն է, «հյու սի սի» կուլ տու րան ժխ տե լու որևէ ակ նարկ չկա): 
«Բոց»ի շուրջ սկսված աղ մու կը եր կա րում է, և 1910 թ.ին Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում` Բիթ լի սի Դաշ տա դեմ գյու ղում ծնված ու վաղ ման կա կան տա րի
քում ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված Խ. Դաշ տեն ցը խո հե մու թյուն է ունե նում 
հե ռա նալ Մոսկ վա, որ տեղ մնում է մինչև պա տե րազ մը: Նա, բա րե բախ տա
բար, դեռ կա րող էր այդ անել, ե րի տա սարդ էր և շատ հայտ նի չէր: 

1937 թ. մար տի 1ին ԽՍՀՄ «Գ լավ լի տը»96 «Գաղտ նի» մա կա գրու թյամբ 
տե ղե կաց նում է ԽՍՀՄ ԿԿ գլխա վոր գա ղա փա րա խոս Ա. Ժ դա նո վին, որ 
«Հայ բա նաս տեղծ Չա րեն ցի 1933 թ.ին Երևա նում լույս տե սած «Գիրք ճա
նա պար հի» ժո ղո վա ծուի «Պատ գամ» բա նաս տեղ ծու թյան տո ղե րի ե րկ րորդ 

95 Ե.Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան, Ա.Չոպանյանի ֆոնդ, 
Թղթապանակ 2411, Թ. 1: 
96 Գլավլիտ - Ռուսերեն Главное управление по делам литературы и издательств – Главлит 
հապավումը (Գրականության և հրատարակչության գործերի գլխավոր վարչություն): 1922-
1991 թ. ընթացքում ԽՍՀՄում տպագրվող ստեղծագործություններում պետական գաղտնիքի 
հրապարակումը կանխարգելելու նպատակով տպագրությունից առաջ նախնական 
գրախոսություն իրականացնող պաշտոնական մարմին` ԽՍՀՄ պետական վերահսկողական 
վարչություն: Իրականում վերահսկում էր հրապարակվող նյութերում կոմունիստական 
գաղափարախոսության անհրաժեշտ չափաբաժնի պահպանության անհրաժեշտությունը: 
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տա ռերն ուղ ղա հա յաց ըն թեր ցե լու դեպ քում գաղտ նի նա ցիո նա լիս տա կան 
կոչ է բա ցա հայ տում` «Ո՜վ հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փր կու թյու նը քո հա վա
քա կան ուժի մեջ է»97: Հարց է առա ջա նում, թե ումի՞ց կամ ին չի՞ց է Չա րենցն 
ուզում «փր կել հայ ժո ղովր դին» և ին չու՞ է դա փաս տա ցի գաղտ նագր ված 
(մե զոս տի քոս)98: Ապ րի լի 16ին գրող նե րի միու թյու նից Չա րեն ցի վտար ման 
հար ցը քն նար կող գրող նե րի ը նդ լայն ված նիս տում Հ. Քո չա րը հայ տա րա րում 
է, որ Չա րենցն «իր ստեղ ծա գոր ծու թե ան մէջ միշտ աշ խա տել է նա ցիո նա
լիզ մին հագց նել գե ղար վես տա կան շա պիկ… Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
հան դի սա նում են հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի սնա պանծ ար տա հայ տու թյուն
նե րը: < Չա րեն ցի հո վա նա վոր> հա կա հե ղա փո խա կաննա ցիո նա լիստ Խան
ջյա նին Ար. Չո պա նյա նը առա ջա դրում է սահ ման նե րի հար ցը, Ղար սի հար ցը 
և առ հա սա րակ Խան ջյա նը և նրա ոհ մա կը հրահ րում էին այդ հար ցը»99:

Չ նա յած հրա պա րա կա խո սա կան հռե տո րա բա նու թյան մե ղա դրանք նե
րում ամե նից ավե լի հն չում էր «տ րոց կիստնա ցիո նա լիստ» ձևա կեր պու մը, թե՛ 
հրա պա րա կա խոս նե րը, թե՛ քնն չա կան մար մին նե րը «տ րոց կիզմ» չէին փնտ
րում, այլ հա տուկ ման րակրկի տու թյամբ շեշ տը դր վում էր «նա ցիո նա լիզ մի» 
փնտր տու քին: 193637 թթ.ին ձեր բա կալ ված բո լոր հայ գրող նե րը «նա ցիո
նա լիստ» էին (Ե. Չա րենց, Ա. Բա կունց, Վ. Թո թո վենց, Վ. Ա լա զան (ձեր բա
կալ վել և տաս տա րով ազա տազրկ ման է դա տա պարտ վել նաև նրա եղ բայ
րը` նկա րիչ Ե ղիա զար (Դան չո) Գա բու զյա նը)100, Գ. Մա հա րի, Գ. Վա նան
դե ցի, Լեռ Կամ սար, Զ. Ե սա յան, Վ. Նո րենց, Դ. ՏերՍի մո նյան, Է. Չո փու
ռյան, Ե. Չու բար, Մ. Ջա նան, Ն. Մա կինց, Ա. Վշ տու նի և այլն): Ուշա գրավ 
է, որ ձեր բա կալ ված գրող նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը թուր քա հայեր 
էին (գլխա վո րա պես` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից), կամ` Արևե լյան Հա յաս տա
նի այն հատ վա ծից, ո րոնք բոլշևիկ նե րը 1921 թ.ին հանձ նե ցին Թուր քիային 

97 «Չարենցապատում ըստ անտիպ վավերագրերի. Հ. Բախչինյանի հրապարակումներով, 
մեկնաբանությամբ և ծանոթագրություններով», Եր., «Սարգիս Խաչենց», 1997; Ս.Գրիգորյան, 
Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս, <http://cultural.am/hy/norutyunner/hodvacner/
egishe-charenci-patgamn-ibrev-mezostiqos> (01.05.2015):
98 Նույնիսկ քսան տարի անց, Ստալինի մահից և Բերիայի գնդակահարությունից հետո 
Հայաս տանի քաղաքական-հասարակական միջավայրն այնքան վախեցած էր, որ 1955 թ.-ին 
Չարենցի և բռնադատված մյուս գրողների արդարացումը մասնագիտորեն հիմնավորելու նպա-
տակով ստեղծված հանձնաժողովը (նախագահ` Հ. Քոչար, անդամներ` Գ. Բորյան, Է. Թոփչյան, 
Ա. Ասատրյան, Հ. Մկրտչյան, Հ. Սալախյան) հատուկ է անդրադարձել «Պատ գամ»ին և զգու-
շորեն գրել, թե Չարենցը դժգոհ էր ոչ թե կարգերից, այլ միայն նրա մի ղեկա վարից. «Գիրք 
ճանապարհի»ի մեջ զետեղված է «Պատգամ» ակրոստիքոսը, որի մեջ բա նաստեղ ծը պատ-
գամում է. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»: Այս բա-
նաստեղծությունը Չարենցի ներքին բողոքի արտահայտությունն էր ընդդեմ իմպե րիալիզմի 
լակեյ Բերիայի քաղաքականության` ուղղված Անդրկովկասի ժողովուրդների բարեկա մության 
ոչնչացման դեմ»:
99 Հայաստանի գրողների միության 1937 թ. ապրիլի 16-ի ժողովին Հր. Քոչարի ելույթից, 
տե՛ս «Չարենցապատում ըստ անտիպ վավերագրերի», էջ 106:
100 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 107:
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(Չա րենցն ու Վա նան դե ցին Կար սից էին, Թո թո վեն ցը` Խար բեր դից, Ա լա զա
նը, Գա բու զյա նը, Մա հա րին, Վշ տու նին, Լեռ Կամ սա րը, գրա կա նու թյան ին
տի տնօ րեն Հեն րի Գաբ րի ե լյա նը` Վա նից, Զ. Ե սա յա նը, Մ. Ջա նա նը, Է. Չո
փու ռյա նը` Կոս տանդ նու պոլ սից, Վ. Նո րեն ցը` Սա սու նից): Նրանք բո լո րը 
ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած փախս տա կան ներ էին101: Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նից` Վա նից էր նաև սպան ված Ա. Խան ջյա նը, ում ըն տա նիքն Արևե լյան 
Հա յաս տա նում հայտն վել էր նույն պե՛ս ցե ղա սպա նու թյան հետևան քով: 

Ն րան ցից շա տե րին առա ջադր ված «հա կա սո վե տա կան» մե ղա դրան
քում փաս տարկ նե րից մե կը Սփյուռ քի հայ գրող, քա ղա քա կան գոր ծիչ Ա. Չո
պա նյա նի հետ կա պեր ունե նա լու հան գա մանքն էր: Ա. Չո պա նյա նի հետ 
որևէ առն չու թյուն պե տա կան հան ցա գոր ծու թյան մա կար դա կի հարց էր 
դար ձել: Հայե րեն այ բու բե նը լա տի նե րե նով փո խա րի նե լու և լեզ վի ռե ֆոր մի 
գա ղա փար նե րի առա ջա տար, Հա յաս տա նի նախ կին լուս ժող կոմ, Չո պա նյա
նի հետ նա մա կա գրու թյուն ունե ցած Պ. Մա կին ցյա նը 1938 թ. հու լի սի 18ին 
գնդա կա հա րու թյան դա տա պարտ վեց նույն պես «աջտ րոց կիս տա կան, ազ
գայ նա մո լա կան» գոր ծու նե ու թյան հա մար102: Նրան մե ղա դրում էին նաև Բե
րիայի դեմ տե ռո րիս տա կան մա հա փորձ կազ մա կեր պե լու մտա դրու թյուն ներ 
ունե նա լու մեջ: 

Ա. Չո պա նյա նից բխող մե ծա գույն վտան գը, ի նչ պես Բե րիան գրել էր, 
«Ա նին, Ա րա րա տը, Կար սը և Սուր մա լուն, այլև Ա խալ քա լա քը, Ղա րա բա ղը, 
Նա խիջևա նը» Հա յաս տա նին միաց նե լու հար ցի առա ջա դրում էր: Սա դի

101 «Գրողական միջավայրի» «հականացիոնալիստական» հանրային հռետորաբանների 
մեջ աչքի էին ընկնում նույնպես արևմտահայերը, հատկապես Ն. Զարյանը (Վան քա-
ղաքից) և Հ. Քոչարը (Բագրևանդից): Երկուսն էլ` պատանեկությանը Ցեղասպանության 
բոլոր սարսափներով անձամբ անցած, երկուսն էլ` որբ մեծացած: Պետական տեռորի ահագ-
նացող մեխանիզմում նրանց դերի մասին չխոսել, իհարկե, չի կարելի: Շատ ավելի ցավոտ է 
այդ դերի ձևավորման բարոյա-հոգեբանական նախադրյալների հարցը: Նրանց արարքը 
միայն փաստում է պետական տեռորի հրեշավոր ազդեցությունը մարդկանց գիտակ ցության 
վրա: Գուցե նրանց աղմկոտ դատապարտումները ինքնապաշտպանական էին, Ցեղա սպա-
նությունից փրկված պատանիների խաթարված հոգեբանության դրսևորում: Նրանց պա-
տանեկությունն ու երիտասարդությունն անցել էր «որևէ կերպ կենդանի մնալու» սևեռուն 
գաղափարի պայմաններում: Ցեղասպանության շրջանում ընտրելու հնարա վորություն 
չկար, նրանք հայ էին ու դրանով` դատապարտված: Կա՞ր արդյոք բռնաճնշումների շրջանում 
ընտրու թյան հնարավորություն: Քոչարի դեպքում խնդիրը բարդանում էր նաև նրանով, որ 
նրա հայրը` Քոչար Գաբրիելյանը թուրքերի դեմ կռվել էր Անդրանիկի ջոկատում (խմբապետ 
Քոչո), իսկ դա 30ականների բռնաճնշումներում հայկական նացիոնալիզմի վկայություններից 
մեկն էր: Ձերբակալվել և գնդակահարության էր դատապարտվել Ջանֆիդա գյուղում ապրող 
Քոչոյի մտերիմ ընկեր Բ.Սարգսյանը: Նույն մեղադրանքներով, ինչ կարող էր Քոչոյին 
առաջադրվել, եթե նա կենդանի լիներ: Հ.Քոչարն իրեն պետք է որ թակարդում զգար: Թվում 
էր` ելք կար: Ուրիշների կյանքերի հաշվին: Սակայն այս ճանապարհն ընտրելուց հետո 
այլևս հետդարձ չկար: Հնարավո՞ր է երբևէ չափել մարդկանց գիտակցության և վարքի 
վրա սարսափելի ցեղասպանության ու դրան հաջորդած քաղաքական բռնաճնշումների 
ազդեցության ձևերը, ծավալն ու խորությունը: 
102 Ա.Մանուկյան:  Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 71:
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տարկ վում էր որ պես նա ցիո նա լիզմ և, ը ստ երևույ թին, պետք է են թա դրել, 
որ ԽՍՀՄ վե րա դաս պաշ տո նա կան օ ղակ նե րում «հայ կա կան նա ցիո նա
լիզ մը» վե րաց նե լու խնդիր նե րից մե կը կորս ված հայ րե նի քի հի շո ղու թյու նը 
կամ, առն վազն, դրա բարձ րա ձայ նումն ար գե լելն էր: Ը նդ հա նուր ԽՍՀՄ 
քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի ստեղ ծած տագ նա պի ու վա խի մթ նո լոր տը 
հիա նա լի առիթ էր թե բռնու թյունն ի նք նին Հա յաս տա նում ի մաս տա վո րե
լու, թե բոլշևիկ նե րի կող մից հայե րի հա մար ձևա կերպ ված «հայ կա կան նա
ցիո նա լիզ մը»` սահ ման նե րի վե րա նայ ման հնա րա վոր հույ սե րը ճնշե լու, թե 
Հա յաս տա նի և ԽՍՀՄ այլ հան րա պե տու թյուն նե րի հայե րի հան դեպ բռնու
թյուն նե րով Սփյուռ քի հայե րի մի ջա վայ րում առ կա և հնա րա վոր «նա ցիո
նա լիս տա կան» քա ղա քա կան ծրա գրե րը զս պե լու հնա րա վո րու թյու նը, թե, 
վեր ջա պես, Հա յաս տա նում հաս տատ ված թուր քա հայ փախս տա կան նե րի 
վե րա դար ձի բո լոր թա քուն հույ սերն ար մա տա խիլ անե լու հա մար: Հար կա
վոր էր այս նպա տա կին հաս նել` ոչ մի կերպ չբարձ րա ձայ նե լով «Արևմ տյան 
Հա յաս տան», «արևմ տա հա յու թյուն», «փախս տա կան ներ», «թուր քա հայեր», 
«հայ կա կան ջար դեր» փաս տա ցի ար գել ված բա ռե րը103. դրանք բո լո րը փո
խա րին ված էին անո րոշ թվա ցող «նա ցիո նա լիզմ», «նա ցիո նա լիստ ներ», 
«ազ գայ նա մոլ ներ» բա ռե րով: 

ՆԳԺ Կի կող մից հա յաս տա նյան «նա ցիո նա լիզ մի» ձևա կերպ ման հա
սու նա ցու մը լավ երևում է Ն.Ս տե փա նյա նի հար ցաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քից: 
1936 թ. մայի սի 21ին քն նիչ ներն ասում են, որ ի րենց հայտ նի են նրա նա ցիո
նա լիս տա կան հա յացք նե րը և պա հան ջում են մե ղա դրյա լից խոս տո վա նել, թե 
ո րո՞նք են դրանք: Ն.Ս տե փա նյա նի պա տաս խա նը. «…ինձ նա ցիո նա լիստ են 
ան վա նում Հա յաս տա նում ազ գայինմ շա կու թային շի նա րա րու թյան ճիշտ գծի 
վե րա բե րյալ իմ հա յացք նե րի հա մար, ի նչ պես Ե.Չա րեն ցի նկատ մամբ հարցն 
է, կամ` Կենտ կո մում «Կ ռունկ» և «Ծի ծեռ նակ» եր գերն ար գե լե լու ո րոշ ման 

103 Խորհրդային հանրագիտարաններում, այդ թվում Մեծ հանրագիտարանի` БСЭ-ի (Боль-
шая советская энциклопедия) բոլոր երեք հրատարակություններում (1926-1947; 1949-
1958; 1969-1978) Ցեղասպանությունից փրկված և Արևելյան Հայաստանում հաստատված 
հայերի, այդ թվում` հիշյալ գրողների մասին գրվում էր` ծնվել է Թուրքիայում այսինչ թվին, 
տե ղափոխվել է Հայաստան: «Տեղափոխության» պատճառի, այսինքն` ցեղասպանության 
մասին` ոչ մի ակնարկ: Նույնն է պարագան նաև Սովետահայ հանրագիտարաններում կամ 
տեղե կատու այլ ժողովածուներում: Ալազանն, օրինակ, ըստ 1974 թ.-ին հրատարակված Հայ-
կական Սովետական Հանրագիտարանի, ծնվել է Վան քաղաքում (երկիրը չի նշվում) 1903 թ.-
ին և 1914 թ.-ին գաղթել Երևան, ընկել որբանոց (հ. 1, էջ 134): Նույնիսկ 1990 թ.-ին հրատա-
րակ ված Հայկական Համառոտ Հանրագիտարանում պատկերը չի փոխվում` ծնվել է Վան 
քաղաքում, մահացել` Երևանում (էջ 73): Ո՛չ ցեղասպանության, ո՛չ աքսորման մասին որևէ 
տեղե կություն չկա: Այդպես է գրված նաև բռնաճնշումների արևմտահայ զոհերի փաստա-
թղթերում, այդ թվում հետագայում` արդարացման փաստաթղթերում: Ընդ որում այդ մարդ-
կանց ծնվելու ժամանակաշրջանում «Թուրքիա» անունով պետություն չկար, կար Օսմանյան 
կայսրու թյուն: Խորհրդային Գլավլիտը Խորհրդային բառամթերքից հանել էր հայկական ջար-
դեր, կոտորածներ, հետագայում` Հայոց ցեղասպանություն, Արևմտյան Հայաստան բառերը: 
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դեմ ե լույ թի, Մոսկ վայի հայ մշա կույ թի տու նը Ա նդր ֆե դե րա ցիային հանձ նե լու 
Մուղ դու սու և Ա կո պո վի առա ջար կու թյուն նե րին դեմ ե լույ թիս հա մար, ո րը նա
ցիո նա լիս տա կան ո րակ վեց»104: Հա ջորդ` մայի սի 29ի հար ցաքն նու թյա նը քն
նիչ նե րը «հա կա հե ղա փո խա կան» են ան վա նել այս ցուց մունք նե րը և պա հան
ջել ավե լի ման րա մասն ներ կա յաց նել իր նա ցիո նա լիս տա կան հա յացք նե րը: 
Ն.Ս տե փա նյանն ասում է, որ Մոսկ վա յում սո վո րե լու տա րի նե րին, 1926 թ.ին, 
սխալ հա յացք նե րի պատ ճա ռով գտ նում էր, որ Ղա րա բա ղը և Ա խալ քա լա քը 
պետք է Հա յաս տա նի կազ մում լի նեին, բայց Հա յաս տան վե րա դառ նա լուց 
հե տո հաս կա ցել է իր սխա լը և դրանց հա կա հե ղա փո խա կան, հա կա կու սակ
ցա կան բնույ թը105: Հու լի սի չոր սի հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ ար դեն քն նի չը 
հար ցը ձևա կեր պում է` հաս տա տե լով. «Քն նու թյու նը հաս տա տում է, որ Դուք 
հայ կա կան հա կա հե ղա փո խա կան, ռազ մա տենչ նա ցիո նա լիզ մի հա յացք
նե րի կրող եք: Ըն դու նու՞մ եք», ին չին վեր ջինս ստիպ ված է պա տաս խա նել. 
«Այո, ըն դու նում եմ, որ ես հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի հա կա հե ղա փո խա կան 
հա յաց քի կրող եմ և լիա կա տար է վո լյու ցիա եմ կա տա րել մինչև դաշ նակ ցա
կա նու թյունտ րոց կիզմ… Բայց իմ գործ նա կան աշ խա տան քում ես դրանք չեմ 
կի րա ռել»: «Դա ճիշտ չէ՛, ճի՛շտ պա տաս խա նեք»,– պա հան ջում է քն նի չը: Եվ 
«խոս տո վա նում է», որ կի րա ռել է106: Ո ւ՞ր պի տի փախ չեր ՆԳԺ Կի չար ձա
նագր վող սար սա փե լի մե թոդ նե րից: Ցուց մունք վերց նո ղը չի հե տաքրքր վում 
կի րա ռե լու ման րա մաս նե րով, բա վա կան է կի րա ռե լու խոս տո վա նու թյու նը: 
Բայց դա դեռ բա վա րար չէր: Բե րիայի ուղ ղոր դող հոդ վա ծի լույս տես նե լուց 
հե տո Հա յաս տա նի «թիվ մեկ նա ցիո նա լիս տը» մի շարք հար ցաքն նու թյուն նե
րի ըն թաց քում դեռ պետք է «խոս տո վա նի», որ հա յացք նե րից բա ցի գոր ծել է` 
հա կա հե ղա փո խա կան խմբակ է հա վա քա գրել գրող նե րից ու մտա վո րա կան
նե րից, որ տեղ քն նար կել են Ա նդ րերկրկո մի ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ահա բեկ չա կան մե թոդ նե րով Ա նդր ֆե դե րա ցիան տա պա լե լու, Բե րիային սպա
նե լու ծրա գրեր… Ի սկ ահա հոկ տեմ բե րի 15ին հար ցաքն նու թյա նը ՆԳԺԿն 
ստա նում է Բե րիայի ցան կա լի հաղ թա թուղ թը. Ն.Ս տե փա նյա նը «խոս տո վա
նում» է, որ կու սակ ցու թյան դեմ պայ քա րում պետք է օգ տա գործ վեր «այս պես 
կոչ ված Հայ կա կան հար ցը»: Եվ քա նի որ ի րենք ԽՍՀՄ ազ գային քա ղա քա
կա նու թյա նը հա կա դրե լու ո չինչ չեն գտել, մնա ցել են դաշ նակ ցա կան ծրա գրե
րի հույ սին: Ն.Ս տե փա նյա նը «խոս տո վա նում» է, որ ան շուշտ դրանք հա կա
հե ղա փո խա կան հա յացք ներ են, բայց ի րենք գտ նում էին, որ հայ ժո ղո վուր
դը «կույր աղիք» է քշ վել և ան հրա ժեշտ է Հա յաս տա նին միաց նել Լեռ նային 
Ղա րա բա ղը, Ա խալ քա լա քը և Նա խիջևա նը, ի սկ «ան ձամբ ես գտ նում էի, որ 
պետք է Հա յաս տա նին միաց վեր Ա դր բե ջա նի ո ղջ հա յաբ նակ լեռ նային հատ
վա ծը: Մենք բո լորս գտ նում էինք, որ վաղ թե ուշ պետք է Հա յաս տա նին միաց

104 ՀՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 4, Գ. 101, Թ.2 շրջադարձ:
105 Նույն տեղում, Թ. 11-13:
106 Նույն տեղում, Թ. 79-81: 
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վի ան մար դաբ նակ Կար սը… Մենք գտ նում էինք, որ ե թե առա ջի կա տաս տա
րում Կար սը Հա յաս տա նին չմիաց վի, ո ռոգ ման մեծ ցանց չկա ռուց վի և ար տա
սահ մա նի հայե րի մեծ ներ գաղթ չլի նի, ապա ար տա սահ մա նի հայե րը վերջ
նա կա նա պես կձուլ վեն… Մենք Ա նդ րերկրկո մի ղե կա վա րու թյա նը և ան ձամբ 
Բե րիային հա կա հե ղա փո խա կան բան սար կու թյուն նե րով մե ղա դրում էինք հա
կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, ավե լին, հա կա հե ղա փո խա կան բան
սար կու թյամբ վրա ցա կան նա ցիո նա լիզ մին օ ժան դա կե լու և հա կա հայ կա կա
նու թյան մեջ մե ղա դրում էինք Ստա լի նին»107: 

Ցան կա լի փաս տա թուղթն ստաց ված է: Փոխ կա պակց ված «հան ցա
գործ նե րը»` Ներ սիկ Ստե փա նյանն ին քը և նրա «ղե կա վա րած հա կա հե
ղա փո խա կան, տրոց կիս տա կան, նա ցիո նա լիս տա կան խմբի ան դամ նե րի» 
հայտ նի դեմ քե րը` ձեր բա կալ ված գրող նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը 
պա տի ժը ստա ցել են Ստա լի նի անձ նա կան թույլտ վու թյամբ, այս պես կոչ ված 
«ս տա լի նյան ցու ցակ նե րով»108: Այդ ցու ցակ նե րով հայ գրող նե րից գնդա կա
հար վել են Ա. Բա կուն ցը (ռու սե րեն շա րադր ված ցու ցա կում սխալ մամբ գր վել 
է Վա կունց), Վ. Թո թո վեն ցը, Ն. Մա կին ցը, Դրաս տա մատ ՏերՍի մո նյա նը 
(ցու ցա կում անու նը սխալ մամբ գր ված է Ա րաս տա մատ), Է. Չո փու ռյա նը, 
Ե. Չու բա րը, Ջա նա նը (Ջա նա նյան Մկր տիչ Միհ րա նի), աք սոր վել` Գ. Վա
նան դե ցին (ցու ցա կում` Փոր սու ղյան (Վա նան դե ցի) Գուր գեն), Ա լա զա նը 
(ցու ցա կում` Գա բու զյան (Ա լա զան) Վահ րամ), Մա հա րին (ցու ցա կում` Ա ճե
մյան (Մա հա րի) Գուր գեն), Վ. Նո րեն ցը, գրա կա նա գետ Հ. Գաբ րի ե լյա նը109: 
Բնա կա նա բար պատժ վել են նաև Ն.Ս տե փա նյա նի հա րա զատ նե րը` Սի բիր է 
աք սոր վել կի նը, որ պես «ժո ղովր դի թշնա մի ներ» գնդա կա հար վել է Տա ջիկս
տա նում աշ խա տող եղ բայ րը` Մի քայել Ստե փա նյա նը, տաս տա րով բան
տում են հայտն վել Ար մեն և Ա լեք սանդր Ստե փա նյան եղ բայր նե րը, աշ խա

107 Նույն տեղում, Թ. 185-186 շրջադարձը: 
108 Ստալինյան ցուցակ – ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի ռազմական կոլեգիայի կողմից դա-
տա պարտման ենթակա անձանց անվանական ցուցակ, որոնք մինչև դատարան ուղարկ-
վելը հաստատվում էին անձամբ Ստալինի և Քաղբյուրոյի այլ անձանց (Վ. Մոլոտով, 
Լ. Կագանովիչ, Կ. Վորոշիլով, Ա. Ժդանով, Ա. Միկոյան, Ս. Կոսիոր) կողմից` «կողմ եմ» մա-
կա գրությամբ և ստորագրությամբ: 1936, 1937, 1938 թթ.-ին Ստալինյան ցուցակները 388-ն 
են, հավաքված են 11 հատորի մեջ և պահվում են ՌԴ նախագահի արխիվում: Ցուցակները 
հրատարակության են պատրաստվել ՌԴ նախագահի արխիվի, Ռուսաստանի սոցիալ-քա ղա-
քական պատմության պետական արխիվի (РГАСПИ), և «Մեմորիալ» իրավապաշտպան կազ-
մակերպության համագործակցությամբ, 2002-2013 թթ. ընթացքում: 1937-1938 թթ. համար 
այդ ցուցակները ներառում են ռազմական կոլեգիայի կողմից դատապարտված 43.768 անձի 
անուն: Ստալինյան ցուցակներով դատապարտումերը շարունակվել են 1940, 1942, 1950 թ.-ին, 
բայց անհամեմատ նվազ ծավալներով: Դատապարտման երեք մակարդակ կար, 1-ին` գնդա-
կա հարություն (39 հազար մարդ), 2-րդ` 10 տարվա ազատազրկում (մոտ 5 հազար մարդ), 
3-րդ` 5-8 տարվա ազատազրկում (102 մարդ)(http://stalin.memo.ru/images/intro.htm): 
109 Сталинские расстрельные списки, Республика Армения; http://stalin.memo.ru/regions/
regi3.htm
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տան քից և կու սակ ցու թյու նից հե ռաց վել է ավագ եղ բայ րը` Ստե փան Ստե
փա նյա նը (պա տե րազ մի տա րի նե րին կա մա վոր ճա կատ է մեկ նել և զոհ վել 
Լե նինգ րա դի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ: Կա մա վոր ճա կատ է մեկ նել և 
զոհ վել նաև Ստե փա նի միակ որ դին` Վո վան), բո լորն է լ` պա տա նե կան տա
րի նե րից բոլշևի կյան կու սակ ցու թյան նվի րյալ ներ110: 

 Հա յաս տա նի գրող նե րի «ազ գայ նա կա նու թյու նը» հայե րով չէր սահ մա
նա փակ վում: Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քից ցե ղա սպա նա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով հայե րի հետ միա սին Արևե լյան Հա յաս տան էին 
ան ցել զգա լի թվով եզ դի ներ: Ին չու՞ նրանք չպի տի կա րո տեին ի րենց հայ րե
նի քը և չպի տի ե րա զեին վե րա դառ նալ: 1937 թ. գար նա նը ձեր բա կալ վում են 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան ան դամ ներ եզ դի Ջար դոե Գեն ջին («Ռյա 
Թա զա» քր դե րեն թեր թի խմբա գիր, Ա լա գյա զի քր դա կան թատ րո նի տնօ րեն), 
ար ձա կա գիր, գրա կա նա գետ Հա ջի ե Ջն դին: Նրանք մե ղադր վում էին «քուրդ 
ապս տամ բա կան հա կա խորհրդային կազ մա կեր պու թյան» ղե կա վար ման մեջ, 
ո րի «ա պա ցույցն» այն էր, որ Հա ջի ե Ջն դին, օ րի նակ, իր հրա պա րա կում նե
րում «ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փար ներ» է հե տապն դել` կա պի մեջ լի նե լով 
ար տա սահ մա նի «դաշ նակ ցա կանքր դա կան» «Հայ բոն» (ի նք նու թյուն, ան կա
խու թյուն) կո մի տեի ղե կա վար ներ Բա դիր խա նի և «անգ լիա կան գոր ծա կալ 
Հա կո բյա նի» հետ111: Եր կու տա րի բան տում մնա լուց հե տո նրանք ազատ են 
ար ձակ վել: Ի սկ ահա Վան քա ղա քում ծնված թուր քա հայ, Մեր ձա վոր Արևել քի 
պատ մու թյան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, 1927 թ.ին Խորհրդային Հա յաս տան տե
ղա փոխ ված Հ. Հա կո բյա նին ավե լի ծանր մե ղա դրանք ներ են հաս ցե ագր վել` 
նա մի քա նի ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի հե տա խու զու թյուն նե րի «աշ խա
տա կից» էր, «Ռամ կա վար» կու սակ ցու թյան նախ կին ան դամ, գեր հան ցան
քը` կապ է ունե ցել «սահ ման նե րի հարց քն նար կող» Ա. Չո պա նյա նի հետ112 և 
Ստա լի նյան ցու ցակ նե րով դա տա պարտ վել գնդա կա հա րու թյան113: 

Սա կայն միայն տե ղա կան` հա յաս տա նյան և խորհրդային տա րած քի 
նյու թը բա վա րար չէր Հա յաս տա նի «հ րե շա վոր նա ցիո նա լիզ մի» է ու թյու նը 
բա ցա հայ տե լու: Ա նհ րա ժեշտ էին ար տա սահ մա նյան նյու թեր: 

«1937 թ.ին Մոսկ վա յում Ռու բինշ տեյն ազ գա նու նով քն նի չին Լե հաս
տա նում ԽՍՀՄ նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ Յ. Խ. Դավ թյա նը114 «խոս տո վա
նել է», որ 1937 թ.ին Փա րի զում Ա նդր կով կա սյան Ֆե դե րա ցիայի ներ կա յա

110 Ц.Агаян. Нерсик Степанян. Ереван, «Айастан», 1967, էջ 53-56.
111 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 95: 
112 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 71:
113 Сталинские расстрельные списки, Республика Армения; http://stalin.memo.ru/regions/
regi3.htm
114 Յակով (Հակոբ) Քրիստոփորի Դավթյան (1888-1938), ԽՍՀՄ պետական գործիչ, չեկիստ, 
դիվանագետ: 
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ցու ցիչ Սի մոն Փի րու մովն ի րեն ծա նո թաց րել է խո շոր նավ թար դյու նա բե րող, 
ան գլոհ պա տակ Գյուլ բեն կյա նի հետ, ով Դավ թյա նի հետ պայ մա նա վոր վել 
է ան գլիա ցի նե րի ղե կա վա րու թյամբ աշ խա տել Հա յաս տա նը ԽՍՀՄ կազ
մից հա նե լու հա մար: Այդ պայ մա նա վոր վա ծու թյան մա սին Դավ թյա նը տե
ղե կաց րել է Սա հակ ՏերԳաբ րի ե լյա նին, ով, Դավ թյա նի տե ղե կու թյուն նե րի 
հա մա ձայն, ար դեն աշ խա տում էր ան գլիա ցի նե րի հրա հան գով… ԽՍՀՄում 
հա կա հե ղա փո խա կան նա ցիո նա լիս տա կան աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րող
նե րի թվում Դավ թյա նը հի շա տա կել է Խան ջյա նին (մա հա ցած է), Նա զա րե
թյա նին, Փա ռյա նին և Խա լա թո վին»115:  

Այս պի սով, ոչ միայն «հաս տատ վում է» Խորհրդային Հա յաս տա նի հետ 
ար տա սահ մա նի հա յու թյան «դա վա դիր» և Խան ջյա նի «հան ցա վոր» գոր ծու
նե ու թյու նը, այլև այն լրաց վում է Յ. Դավ թյա նի ու ՀՀ ժող կոմ խոր հի նախ կին 
նա խա գահ, հին բոլշևիկ Սա հակ Տեր Գաբ րի ե լյա նի «հան ցակ ցու թյամբ»: Սա
հակ ՏերԳաբ րի ե լյա նին, ով 1931 թ.ին դեմ էր ար տա հայտ վել Ա նդր կով կա սի 
դաշ նու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նում Բե րիայի նշա նակ ման Ստա լի նի առա ջար
կին (Բե րիային «ժու լիկ» ան վա նե լով` դեմ էր ար տա հայտ վել նաև վրա ցի քա
ղա քա կանպե տա կան գոր ծիչ Լավ րեն տի Քարթ վե լիշ վի լին, գնդա կա հար վել 
է 1937 թ.ին), շու տով ձեր բա կա լում են և առա ջա դրում «աջ տրոց կիս տա կան» 
կազ մա կեր պու թյան հետ դա շինք կազ մած «Հայ կա կան ազ գայ նա մո լա կան 
կազ մա կեր պու թյան Կենտ րո նի» ղե կա վար լի նե լու մե ղա դրանք116: Խոշ տան
գում նե րով ուղեկց վող հար ցաքն նու թյուն նե րից մե կի ժա մա նակ նա դուրս է 
նետ վում չոր րորդ հար կի պա տու հա նից և մա հա նում (այլ տե ղե կու թյուն նե րով 
նրան դուրս են նե տում)117: Ս. ՏերԳաբ րի ե լյա նի կող մից Թուր քիայի, Գեր մա
նիայի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի հե տա խու զու թյուն նե րի հա մար աշ խա տան քի 
ներ քաշ ման մե ղա դրան քով 1938 թ.ին գնդա կա հա րու թյան է դա տա պարտ վում 
նաև 1933 թ.ին Կ.Պոլ սից Հա յաս տան տե ղա փոխ ված լրա գրող Տիգ րանԶա
վեն Չու քաս զյա նը: Չի մո ռաց վում նաև սահ ման նե րի «սար սա փե լի» խնդիր 
դնող Ա. Չո պա նյա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մե ղա դրան քը118: 

115 Отдельные листы из сводок с показаниями арестованных управлениями НКВД 
СССР, АПРФ (Архив президента Российской Федерации), Ф.3, Оп. 24, Д. 408, Л. 144-168; 
«Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе», 1937-1938: М., МФД (Международный 
фонд демократии), 2011, էջ 380-393, <http://istmat.info/node/26452> (01.05.2015)։ 1894 թ. 
Բաքվում ծնված և 1938 թ. Մոսկվայում գնդակահարված Արտաշես Խալաթովը 1935 թ.-ից 
գյուտարարների համամիութենական ընկերության նախագահն էր:
116 ՀՀ ՆԳ և ԱԱՆ ԱԱ արխիվ, ԿԳՖ, գ. 5407, հ. 2, թ. 289, – Ա.Մանուկյան: Հայաստանի 
հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին, 
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2000, № 1, էջ 34 <http://lraber.asj-oa.
am/1797/1/2000-1(27).pdf> (01.05.2015):
117 Копия протоколов допроса В.Н.Меркулова от 17 и 19 октября 1953 г., РГАСПИ, Ф. 17, 
Оп. 171, Д. 470, Л. 170-196, «Политбюро и дела Берии. Сборник документов», էջ 449-462:
118 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 96: 
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Ա մեն մարդ Հա յաս տա նում կա րող էր «ազ գայ նա կան» մե ղա դրան քի 
են թարկ վել, թե կուզ և այն պարզ պատ ճա ռով, որ «հա յաս տա նյան ազ գայ
նա կա նու թյու նը» բոլշևի կյանչե կիս տա կան տրա մա բա նու թյամբ նե րա ռում 
էր, օ րի նակ, նախ կի նում դաշ նակ ցա կան ազ գա կան կամ ծա նոթ ունե նա լը: 
Ը նդ ո րում չէր տար բե րակ վում «ազ գայ նա կան հա յացքն» ու «ազ գայ նա կան 
գոր ծո ղու թյու նը»: «Նա ցիո նա լիզ մի մեջ թաղ ված» Հա յաս տա նի «նա ցիո նա
լիզ մի պատ ճառ նե րի» բա ցատ րա կան զե կույ ցում, ո րը 1937 թ. մար տի 19ին 
ՀԿ(բ)Կ Կենտ կո մը նա մա կով ներ կա յաց րել էր Ստա լի նին, թվարկ վում են 
Հա յաս տա նի բնակ չու թյան մեջ հայե րի քա նա կա կան գե րակշ ռու թյու նը(!), 
իշ խա նու թյան մար մին նե րում գլխա վո րա պես հայե րի առ կա յու թյու նը, 300 
հա զա րից ավե լի «Թուր քիայից վե րաբ նակ նե րը (!)» (Ցե ղա սպա նու թյու նից 
փրկված փախս տա կան նե րին «վե րաբ նակ ներ» ան վա նե լը բոլշևի կյան քա
ղա քա կան կեղ ծիք նե րից մեկն էր, ի նչ պես քա ղա քա կա նաց ված էր 300 000
ին «նա ցիո նա լիստ» ներ կա յաց նե լը, ո րին կանդ րա դառ նանք ստորևՀ.Խ.), 
վեր ջին յոթութ տա րի նե րին շուրջ 45 000 հայե րի տե ղա փո խու թյու նը Եվ րո
պայից119, շուրջ 25 հա զար հայե րի` ար տա սահ մա նում ազ գա կան ներ ունե
նա լը120, ար տա սահ մա նում ավե լի քան մեկ մի լիո նա նոց հայ կա կան գա ղու
թի առ կա յու թյու նը, «որ տեղ դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու թյու նը մինչև այ սօր 
առա ջա տար է», Հա յաս տա նը ար տա սահ մա նյան հայե րի հետ կա պող ցան
ցի առ կա յու թյու նը (Հայ օգ նու թյան միու թյու նը` ՀՕԿ, հայ րե նակ ցա կան միու
թյուն նե րը, Հայ առա քե լա կան ե կե ղե ցու ար տա սահ մա նյան կա ռույց նե րը): 
«Ս րանք բո լո րը հար մար ուղի ներ են տա րա տե սակ հա կա հե ղա փո խա կան և 
լր տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար»,– տե ղե կաց նում է զե կույ ցը: Զե կույ
ցում թվարկ ված խմբերն, ի հար կե, ՆԳԺ Կի հե տապն դում նե րի թի րախ ներն 
էին: Այս պաշ տո նա կան Զե կույցն այ նու հետև տե ղե կաց նում է, որ 1931 թ.ին 
Ա նդ րերկ կո մին (այ սինքն` Բե րիային, Հ.Խ.) հա ջող վել է «Խան ջյա նի գլխի 
վրայով» մա սամբ պայ քա րել հայ ազ գայ նա կա նու թյան դեմ, ով քեր կեն ցա
ղից դուրս էին մղում ռու սե րեն լե զուն, կեղ ծում էին պատ մու թյունն առ հա սա
րակ, հե ղա փո խու թյան պատ մու թյու նը` մաս նա վո րա պես121: ՀՀ ԿԿն խոս

119 1921-36 թթ. ընթացքում Խորհրդային Հայաստան է տեղափոխվել 42.286 մարդ, ընդ որում 
ոչ միայն Եվրոպայից: 
120 Նույն հաջողությամբ կարող էր ասվել 300.000 և ավելի, քանի որ այդքան էր հաշվվում 
թուրքահայերի թիվը, որոնք բոլորն էլ տեսականորեն կարող էին արտասահմանում ազգական 
ունենալ, և դեռ դրան ավելացրած` Հայաստանում ապրող թուրք-ադրբեջանցիները, որոնց մի 
մասի ազգականները 1920-22 թթ.-ին անցել էին Թուրքիա:
121 Հեղափոխության պատմությունը կեղծելու ակնարկն ուղղված էր նախ և առաջ Ն. Ստե-
փանյանին, ով գրախոսել և քննադատել էր 1935 թ.-ին Բերիայի հեղինակությամբ հրա-
տարակված «Անդրկովկասում բոլշևիկյան կազմակերպությունների պատմության հար ցեր» 
գիրքը, որում վերանայված էին Անդրկովկասի հեղափոխականների կենսագրու թյուն ները, և 
ուռճացվում ու փառաբանվում էր Ստալինի անձնական ներդրումը կովկասյան բոլշևիզմում 
և հեղափոխությունում (տե՛ս Լ. Բերիայի հանցագործությունների` 1953 թ. քննու թյան օգոս-
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տա նում է սեպ տեմ բե րին ներ կա յաց նել «այս ահ ռե լի վնա սա րա րու թյան» 
դեմ պայ քա րի իր ծրա գրե րը, չնա յած հենց հի մա էլ կան անու րա նա լի ձեռք
բե րում ներ, ի նչ պես ա) ուղ ղորդ վել և ամ րաց վել է գրող նե րի աշ խա տան քը, 
նրանք հի մա գրում են գլխա վո րա պես սո վե տա կան թե մա նե րով: Հի մա մենք 
ունենք ժա մա նա կա կից թե մա նե րով և ըն կեր Ստա լի նի ան վան հետ կապ 
ունե ցող մի շարք հա ջող ված գոր ծեր: Ը նտր վել են կու սակ ցու թյան առաջ
նոր դին նվիր ված հա րյուր չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, բ) նկա րիչ նե
րը նույն պես ան ցել են սո վե տա կան թե մա նե րին: Նա խա պատ րաստ վում է 
Ստա լի նյան Սահ մա նա դրու թյա նը նվիր ված ցու ցա հան դես, գ) աշ խա տանք
ներ են ծա վալ վել պատ մու թյան կեղ ծա րար նե րի դեմ... Սույն հի շար ժան Զե
կույ ցում տագ նապ է հն չեց վում այն մա սին, որ ներ կա յումս հայ կա կան ազ
գայ նա կան շրջա նակ նե րի հա մար Հա յաս տա նի ԿԿ քար տու ղա րի դե րում 
ցան կա լի է տես նել Հ. Կոս տա նյա նի122 թեկ նա ծու թյու նը, ով ՀՀ ԿԿ ԿԿ քար
տու ղար ե ղած ժա մա նակ (19281930) հայ ազ գայ նա կան նե րի դեմ չէր պայ
քա րում, ի սկ հի մա Ա նդ րերկ կո մի քար տու ղար Լ. Բե րիայի դեմ պայ քա րե լու 
նպա տա կով միա վոր վել է վրաց ազ գայ նա կան նե րի հետ...123:

 Բե րիային «հայ ազ գայ նա կան նե րի զոհ» ներ կա յաց նե լու գոր ծը 
Խորհրդային Հա յաս տա նի ՆԳԺԿ ժող կոմ Խ.Մուղ դու սին նա խա պատ րաս
տում էր դեռևս Ն. Ս տե փա նյա նի գոր ծի քն նու թյան ժա մա նա կից և հատ կա

տոսի 15-ի Բերիայի հարցաքննության արձանագրությունը, РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 171, Д. 466, 
Л. 158-165 <http://istmat.info/node/22221>): Գիրքը գրելու հեղինակային իրա վունքը անդրկու-
լիս ներում վիճարկում էին Վրաստանում ԿԿ Քարոզչության բաժնի վարիչ Է. Բեդիան 
(գնդա կա հարվել է 1937 թ.-ին «Տրոյկայի» որոշմամբ, Բերիայի նախաձեռնությամբ (տե՛ս 
Լ. Բերիայի հանցա գործությունների` 1953 թ. քննության օգոստոսի 15-ի Բերիայի հար-
ցաքննության արձա նա գրությունը, РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 171, Д. 466, Л. 158-165 <http://istmat.
info/node/22221) և Անդրֆեդերացիայի երկրամասային կոմիտեի երկրորդ քարտուղար, 
Կարմիր պրե ֆեսուրայի ինստիտուտի պատմության բաժնի տնօրեն Սեֆը (Սեմյոն Ֆաեր-
մարկ), ով նույնպես գնդակահարվել է 1937 թ.-ին (Լ.Բերիայի հանցագործությունների` 1953 թ. 
քննության հուլիսի 23-ի և օգոստոսի 7-ի Բերիայի հարցաքննության արձանագրությունները 
(РГАСПИ, Ф.17, Оп.171, Д.465, Л.29-37,– http://istmat.info/node/22189, РГАСПИ, Ф.17, Оп.171, 
Д.465, Л.214-224,– http://istmat.info/node/22208): Գիրքը համարվում էր Ստալինի վստա հու-
թյունը շահելու Բերիայի հերթական քայլը: Իր հերթին Մ.Բաղիրովի հեղինա կությամբ լույս 
տեսած գրքում փառաբանվում էր Բաքվի կուսկազմակերպությունում Բերիայի վաստակը 
(РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 171, Д. 482, Л. 37-38<http://istmat.info/node/22393>): Ստալինն, ըստ 
երևույթին, հայերին նույնպես հրավիրել էր մասնակցելու բոլշևիկյան հեղափոխությունը 
վերա գնահատելու, հերոսներին տեղափոխելու և վերաշարադրելու օրակարգին (սրա մասին 
տե՛ս, օրինակ, Ալ.Տեր-Գաբրիելյան, Վիրավոր առյուծ. կյանքը շշուկով // «Առավոտ», 2014, 18 
հունիսի,– <http://www.aravot.am/2014/06/18/472246/>): 
122 Կոստանյան Հայկազ Արշակի – (1897-1938) ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ կուսակցական, պետական գոր-
ծիչ: 1921-23 թթ.-ին եղել է Հայաստանի Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության, ապա` 
Ներքին գործերի ժողկոմ, 1923-25 թթ.-ին` Վրաստանի Կոմկուսի կենտկոմի բաժնի վա րիչ: Հա-
յաս տանի ԿԿ ԿԿ առաջին քարտուղար է եղել 1928-1930 թթ.-ին: 1937 թ.-ին գնդակահարվել է:
123 Գ Մանուկյան, Լ.Մխիթարյան, Ա. Բադալյան: Փաստաթղթեր 1930-ական թվականների 
քաղաքական բռնաճնշումների մասին // «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2003, 2(102), էջ 
79-81 <http://www.armarchives.am/UserFiles/File/02-03.pdf> (11.11.2014)։
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պես Խան ջյա նի սպա նու թյու նից ան մի ջա պես հե տո: Հա յաս տա նում շատ մար
դիկ են մե ղադր վել Բե րիայի դեմ մա հա փոր ձեր նա խա պատ րաս տե լու գոր
ծով, այդ թվում` ԺԿԽ նախ կին նա խա գահ Ս. ՏերԳաբ րի ե լյա նը, Ն. Ս տե փա
նյա նը, Պ. Մա կին ցյա նը, Ե. Չա րեն ցը, Թիֆ լի սում` Հ. Թու մա նյա նի որ դի Համ
լիկ Թու մա նյա նը, Վրաս տա նի Մարք սիզմԼե նի նիզ մի ի նստի տու տի փոխտ
նօ րեն Հ. Սա րու խա նյա նը ևն124: Բե րիայի դեմ կազ մա կերպ վե լիք մտա ցա ծին 
մա հա փոր ձե րի պատ մու թյուն նե րի հե ղի նա կը, ի նչ պես վերն աս վել է, ին քը` 
Բե րիան էր: Նույ նիսկ այս խնդրում «հայ կա կան ազ գայ նա կան գոր ծու նե ու
թյու նը» Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հետ կա պե լու Բե րիայի սևե ռուն գա ղա փա
րը նրան տա րել է տե ռո րիզ մի ի րա կա նաց ման արևմ տա հայ կա կան զու գա հե
ռին. Ն. Ս տե փա նյա նի, Ա. Բա կուն ցի, Ե. Չա րեն ցի, Պ. Մա կին ցյա նի քն նիչ նե
րը ստի պում էին նրանց խոս տո վա նել, ի բրև թե Բե րիային սպա նե լու հա մար 
փոր ձել են ներգ րա վել Թիֆ լի սում 1922 թ.ին Հայոց ցե ղա պա նու թյան կազ մա
կեր պիչ նե րից մե կին` Ջե մալ փա շային սպա նած Ար տա շես Գևոր գյա նին125:

 Մուղ դու սու կող մից դեռևս 1936 թ.ին սկսված Դրաս տա մատ ՏերՍի
մո նյա նի եր կամ սյա հար ցաքն նու թյան 36 է ջե րում շա րադր ված նյու թե րից 
առա վել «ազ դու» ո րոշ քաղ վածք ներ բնու թա գրում են հայե րի «հա կա բե րիա
կան ազ գայ նա կա նու թյան»` ՆԳԺ Կի ձեռք բե րած խղ ճուկ ար դյուն քը. «Դր. 
Տեր Սի մո նյա նի ցուց մունք նե րի հա մա ձայն 1934 թ.ին Ա. Ե սա յա նի գլխա վո
րու թյամբ ձևա վոր վել է ռազ մա տենչ հայ կա կան նա ցո նա լիզ մի դիր քե րից հա
կա հե ղա փո խա կան խումբ Ա նդ րերկ կո մի ՀամԿ(բ)Կ և ան ձամբ ը նկ.Բե րիայի 
դեմ կազ մա կերպ ված պայ քար մղե լու նպա տա կով (թ վարկ վում է խմբի պատ
կա ռե լի թվա քա նա կով կազ մը –Հ.Խ.):...Այս խում բը հայ կա կան ռազ մա տենչ 
նա ցիո նա լիզ մի դիր քե րից չա րա միտ հե րյու րանք ներ է տա րա ծել Ա նդ րերկ կո
մի ՀամԿ(բ)Կ և ան ձամբ ը նկ.Բե րիայի մա սին, նրան մե ղա դրե լով հա կա կու
սակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Խում բը գտ նում էր, որ ԽՍՀՄ փոքր ժո ղո
վուրդ նե րի մեջ ամե նա տա ղան դա վո րը և կուլ տու րա կա նը հայ ժո ղո վուրդն է, 
բայց նրա պո տեն ցիալ ուժե րը հա մա պա տաս խան ծա վալ ման հնա րա վո րու
թյուն չու նեն, ո րով հետև վրա ցի նե րից բաղ կա ցած Ա նդ րերկ կո մի ղե կա վա րու
թյու նը զս պում է դրանք` վրաց ժո ղովր դին առա ջին պլան մղե լու հա մար:... 
Խմբի ղե կա վար Ե սա յա նը Հա յաս տա նի ԿԿի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը հա մա րել է ան հե ռա տես... Բո լոր հա կա հե ղա փո խա կան նա ցիո նա
լիստ նե րի նման Ե սա յա նը ո ղջ չա րի քը հա մա րել է Ա նդ րերկ կո մի ՀամԿ(բ)
Կին: ...Ե սա յա նի հա կա հե ղա փո խա կան նա ցիո նա լիս տա կան խում բը որ պես 

124 Դ.Գասպարյան: Փակ դռների գաղտնիքը, էջ 26, 48-49, 129 ևն: 
125 1894 թ.-ին Արևմտյան Հայաստանի Էրզրումի նահանգի Խոտորջուր գավառակի 
Միջին թաղ գյուղում ծնված և Ցեղասպանությունից փախստական դարձած Արտաշես 
Գևորգյանին Ջեմալի սպանությանն իր հետ միասին մասնակցած Պետրոս Պողոսյանի հետ 
(ծագումով նույնպես Խոտորջուրից) 1936 թ.-ին ձերբակալել և 1937 թ.-ին գնդակահարել են 
Ստալինի կյանքի համար պոտենցիալ վտանգ ներկայացնելու մեղադրանքով (Ա.Մանուկյան: 
Քաղաքական բռնությունները Հայաստանում, էջ 14): 
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Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րի թեկ նա ծու հա մա րել է նախ կին քար
տու ղար Հ. Կոս տա նյա նին... վեր ջինս կա պեր ունի վրաց ազ գայ նա կան նե րի 
հետ, ով քեր ը նկ. Բե րիայի հա վա նա կան քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ ներն 
են... [և] հույս ունեն Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի հա մա տեղ ուժե րով հաս նել 
Ա նդր կով կա սի և Վրաս տա նի կա ռա վա րու մից Բե րիայի հե ռաց մա նը...»126: 
Այս պի սի հայ կա կան «ռազ մա տենչ ազ գայ նա կա նու թյուն» է վա վե րաց րել 
ՆԳԺԿն ցուց մունք ներ կոր զե լու իր եր կամ սյա բար բա րոս մե թոդ նե րի ծանր 
զի նա նո ցով` «ընկ. Բե րիայի դեմ կազ մա կերպ ված պայ քար մղե լու նպա
տա կով չա րա միտ հե րյու րանք ներ են տա րա ծել» և ուզում են կա ռա վար ման 
կազ մի փո փո խու թյուն: Սա ԽՍՀՄ կա ռա վար ման հա մա կար գի անձ նային 
ուզուր պաց ման պարզ վկա յու թյուն նե րից մեկն է:

 Բե րիան, ի հար կե, տես նում էր, որ թե՛ Վրաս տա նում, թե՛ Հա յաս տա
նում դժ գո հու թյունն իր կոր ծա նա րար և հա կա մարդ կային վար չա րա րու թյան 
նկատ մամբ ավե լա նում է (Ա դր բե ջա նում Բա ղի րո վը Բե րիայի լուրջ թի կունքն 
էր և ճնշում էր ցան կա ցած հա կա բե րիա կա նու թյուն` միա ժա մա նակ ազատ լի
նե լով իր ծրա գրերն ի րա կա նաց նե լու), և վա խե նում էր հայվ րա ցա կան ը նդ
դի մա դիր նե րի հնա րա վոր միա վո րու մից127: Դեռ մինչև սեպ տեմ բե րի պլե նու
մը, ո րին ՀՀ ԿԿ ԿԿն պետք է ներ կա յաց ներ «հայ կա կան ազ գայ նա կա նու թյան 
ահ ռե լի վնա սա րա րու թյան» դեմ պայ քա րի իր ծրա գրե րը, 1937 թ. հու լի սի 30
ին ըն դուն վում է ԽՍՀՄ ՆԳԺ Կի թիվ 00447 հայտ նի հրա մա նը «Նախ կին կու
լակ նե րի, քրե ա կան նե րի և այլ հա կա սո վե տա կան տար րե րի ռեպ րե սիա նե րի 
մա սին»128, ի սկ հու լի սի 31ին այն հաս տատ վում է Քաղ բյու րոյի կող մից, ո րով 
խորհրդային բռնաճնշում նե րում նոր, մեծ ալիք էր սկսվում և ո րով սահ ման
վել էին ոչ միայն «հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տե սակ նե րը», այլև «հան ցա գործ
նե րի քա նա կը» և նրանց հա սա նե լիք պա տիժ ներն ու պատ ժա չա փե րը: ԽՍՀՄ 
յու րա քան չյուր հան րա պե տու թյուն, մարզ, վար չատա րած քային միա վոր իր 
բնակ չու թյու նից պի տի «պե ղեր» ծրագր ված քա նա կի մե ղա վոր ներ և պատ
ժեր նրանց: «Օ պե րա ցիան» պի տի սկսվեր օ գոս տո սի 5ից և ավարտ վեր չորս 

126 ՀՀԱԱ, Ֆ. Կ.- 91, Ց. 3, Գ. 2276, Թ. 31-44, պատճեն, մեքենագիր, էջ 75:
127 1937 թ. գարնանը Վրաստանում «բացահայտված տրոցկիստական լրտեսական-վնա-
սա րարական Կենտրոնի» անդամներին (ըստ Բերիայի` «բացառապես ազգայնական 
թեքման») նույնպես մեղադրում էին Բերիայի մասին չարամիտ հերյուրանքներ տարածելու 
մեջ (առաջադրված մեղադրանքներն էին` «խոսում են Վրաստանի և Անդրկովկասի կոմու-
նիս տական կառույցների անտանելի ռեժիմի, աշխատանքի չեկիստական մեթոդների, Վրաս-
տանի կործանման մասին»): 1937 թ. հուլիսի 9-ին Վրաստանի Գերագույն դատարանը ձեր-
բակալ վածներից յոթին փակ դատով դատապարտել է գնդակահարության, և նույն օրն իրա-
կանաց վել է գնդակահարությունը (տես Բերիայի դատավարության նյութերը): 
128 Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза С.С.Р. № 00447: об 
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элемен-
тов,– АП РФ, 3-58-212, л. 55-78 <http://www.memo.ru/history/document/0447.htm> (դիտելու 
ամսաթիվը)։ 
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ամս վա ըն թա ցում: Հանձ նա րար վում էր քն նու թյունն անել արա գաց ված կար
գով և գոր ծը հանձ նել «տ րոյ կային»: «Տ րոյ կա ներն» ի րա վունք ունեին, հան
ցա գոր ծու թյան ո րա կից ել նե լով, առա ջին կար գից` ե րկ րորդ, կամ` ե րկ րոր դից 
առա ջին տե ղա փո խել սահ ման վող պատ ժա տե սա կը: Հանձ նա րար վում էր 
խիստ գաղտ նի պա հել գնդա կա հա րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կը 
և վայ րը, ի նչ պես նաև յու րա քան չյուր հին գե րորդ օ րը «կենտ րո նին» տե ղե
կաց նել ըն թաց քի մա սին129: 

Բո լոր մյուս հան րա պե տու թյուն նե րի նման պաշ տո նա կան Երևա նը 
շտա պում է տե ղե կաց նել.

Երևանից Ն.Ի.Եժովին, 
Ի.Վ.Ստալինին, 09.07.1937

ԽՍՀՄ Ներքին Գործերի 
Ժողովրդական կոմիսարիատի 
Պետական անվտանգության 
գլխավոր վարչության 
հատուկ բաժնի 3-րդ 
բաժանմունքին, Հույժ 
գաղտնի, պատճենելն 
արգելվում է. 

Ստացվել է 9 հուլիսի 
1937 թ., ժ. 11.25 րոպ., 
վերծանվել է ժամը 14.00, 
Երեվանից

Մեքենագրված է 4 օրինա-
կից, թիվ 1 – ընկ.Եժովին, 
թիվ 2,3 – ընկ.Ստալինին,  
թիվ 4 – 3-րդ բաժանմունք։

Հայաստանի ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ տեղեկացնում է եռյակի կազմը. Մուղդուսի Խ. ՆԳԺԿ, 
Միկվելյան Ս. Հանրապետության դատախազի տեղակալ, Տեր-Նակալով Ս. Գերագույն դատարանի 
հատուկ կոլեգիայի նախագահ: Ծրագրվում է կուլակների թիվը առաջին կատեգորիայով 
300 մարդ, երկրորդով` 400, քրեականները առաջին կատեգորիայով 200 մարդ, երկրորդով` 
250: Առաջին կատեգորիայի ընտանիքներն անպայման աքսորվում են: 

Հայաստանի ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ Արմատունի (պետք է լինի Ամատունի-Հ.Խ.)
Թիվ 286

Որոշում. «ընկ. Ստալին` կողմ:  
Ա.Պ[ոսկրեբիշև], ընկ. Միկոյան` կողմ,  Կնիք. «IV Часть ОС ЦК ВКП(б). 
ընկ.Կալինին` կողմ» Вх. № 2261/ш»130:

129 Подготовка и реализация приказа НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», РГАСПИ. Ф.17, Оп.166, 
Д.575, Л.140-142. Բնագիր, մեքենագիր (http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/
almanah-doc/1006219) 
130 РГАСПИ. Ф.17, Оп.166, Д.575, Л.140. Բնագիր, մեքենագիր (http://www.alexanderyakovlev.
org/almanah/inside/almanah-doc/1005938):
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Այս պի սով, Հա յաս տանն այդ հրա մանն ի րա կա նաց նե լու հա մար նա

խա տե սում էր 500 մար դու գնդա կա հա րու թյուն, 650 մար դու աք սոր կամ հա

մա կենտ րո նաց ման ճամ բար: Հա մե մա տու թյան հա մար ասեմ, որ Վրաս տա

նը Կենտ րո նին ներ կա յաց նում է առա ջին կա տե գո րիայի` գնդա կա հա րու թյան 

են թա կա նե րի հա մար նա խա տես վող 1419, ե րկ րորդ կա տե գո րիայով` 1562 

մար դու թիվ131, Ա դր բե ջա նը հա մա պա տաս խա նա բար 5250 և 1500132, Դո նի 

Ռոս տո վը` 5721 և 5914133 մար դու և այն: Ի րա վունք ուներ ՆԳԺԿն Հա յաս

տա նին «նա ցիո նա լիզ մի» մեջ մե ղա դրե լու. զո հա բեր վող նե րի փոքր թվեր էր 

ներ կա յաց րել: 1937 թ. սեպ տեմ բե րին ԽՍՀՄ Քաղ բյու րոյի ան դամ, ԽՍՀՄ 

Գե րա գույն խորհրդի` Խորհրդային Հա յաս տա նի ան փո փոխ պատ գա մա վոր 

Ա. Մի կո յա նը, Ստա լի նի մաս նա վոր վստա հու թյու նը վայե լող Գ. Մա լեն կո

վի վե րահս կիչ ուղեկ ցու թյամբ, Մոսկ վայից գոր ծուղ վում է Հա յաս տան` պար

զե լու և «վերջ նա կա նա պես ար մա տա խիլ» անե լու «հայ կա կան ազ գայ նա կա

նու թյու նը»: Նրա գա լով «բա ցա հայտ վե ցին» նո րա նոր «ազ գայ նա կան ներ», 

այդ թվում` ըն դա մե նը մեկ տա րի առաջ նշա նակ ված, Ստա լի նին ու Բե րիային 

ջա նա սի րա բար հայ «ռազ մա տենչ ազ գայ նա կան ներ» մա տու ցած, մեկ տար

վա ըն թաց քում «հայ ազ գայ նա կա նու թյան» և «հայ ազ գայ նա կան նե րի» դեմ 

լայ նա ծա վալ ու ան խոնջ պայ քար մղած բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա ներ: 

Ազ գայ նա կա նու թյան դեմ պայ քա րող «ըն կեր նե րը» չհասց րին ներ կա յաց նել, 

թե Խորհրդային Հա յաս տա նում «ըն կեր Ստա լի նի ան վան հետ կապ ունե ցող 

որ քան նոր հա ջող ված գոր ծեր են ստեղծ վել, կու սակ ցու թյան առաջ նոր դին 

նվիր ված որ քան չա փա ծո և ար ձակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, որ քան հա կա բե

րիա կանհա կա հե ղա փո խա կան ազ գայ նա կան է ձեր բա կալ վել և գնդա կա հար

վել» և դեռ որ քան է ծրագր վում, վեր ջա պես ի նչ է արել նոր ղե կա վա րու թյու նը 

«նա ցիո նա լիստ» թուր քա հայե րի դեմ: Սեպ տեմ բե րի 23ին Հա յաս տա նի կու

սակ ցու թյան կենտ կո մի պլե նումն աշ խա տան քից ազա տեց Կենտ կո մի առա

ջին քար տու ղա րի պաշ տո նում մեկ տա րի առաջ Խան ջյա նին հա ջոր դած, հա

կաազ գայ նա կան պայ քա րը գլխա վո րած Ա. Ա մա տու նուն և ը նտ րեց հա տուկ 

այդ նպա տա կով Բե րիայի կող մից Թիֆ լի սից ուղարկ ված Գ. Հա րու թյու նո վին: 

Նոր ձեր բա կալ ված ներն ան մի ջա պես բազ մա թիվ «խոս տո վա նու թյուն

ներ» են անում, ին չի մա սին տե ղե կա նում ե նք Ա. Մի կո յա նի հետ Հա յաս

131 РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 166, Д. 575, Л. 107 <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/
almanah-doc/1005790> (12.06.2014)։ 
132 РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 166, Д. 575, Л. 119 <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/
almanah-doc/1005979> (12.06.2014)։
133 РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 166, Д. 575, Л. 109 <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/
almanah-doc/1005908> (12.06.2014)։
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տան ժա մա նած ԽՍՀՄ ՆԳԺ Կի ներ կա յա ցու ցիչ Մ.Լիտ վի նի134` իր պե տին` 

ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի ժող կոմ Ե ժո վին, հա յաս տա նյան «ազ գայ նա կան 

կազ մա կեր պու թյան» վե րա բե րյալ 24.09.37 թ. ամ փո փիչ հե ռա գրից: Այն ան

մի ջա պես «Խիստ գաղտ նի» մա կա գրու թյամբ ներ կա յաց վել է Ստա լի նին: 

Այս հե տաքր քիր փաս տաթղթից պարզ վում է, որ «հայ ժո ղովր դի նա ցիո

նա լիստ թշնա մի նե րի» նոր փուն ջը բա ցա հայտ վել է ըն դա մե նը մի մար դուց` 

Ա դր բե ջա նի Կենտ կո մի նախ կին ե րկ րորդ քար տու ղար Ա նես տատ Ա կո պո

վից ստաց ված ցուց մունք նե րի հի ման վրա և «Մի կո յա նի հետ հա մա ձայ

նեց ված» ցան կով: Բա ցի ան ձե րի և նրանց պաշ տոն նե րի թվար կու մից, այս 

փաս տաթղթում հան դի պող մե ղա դրա կան բա նաձևերն ե ն` «ներ քաշ վել է 

տրոց կիս տա կան խմբի մեջ», «Հա յաս տա նի հա կա խորհրդային նա ցիո նա

լիս տա կան կազ մա կեր պու թյան», «աջտ րոց կիս տա կան կազ մա կեր պու թյան» 

խմբի ան դամ է, «անգ լիա կան հե ա խույզ է»: Մեկ օ րում այս ծանր հան ցա

գոր ծու թյուն նե րը «բա ցա հայ տած» և բազ մա թիվ «հան ցա վոր նե րի հայտ նա

բե րած» խմբի պե տը (ան շուշտ Լու բյան կայի135 փոր ձարկ ված մե թո դով) տե

ղե կաց նում է նաև. «Բա ցա հայտ վել են ազա տու թյան մեջ գտն վող ակ տիվ 

դաշ նակ ցա կան տար րեր: Ձեր բա կա լու թյուն նե րը շա րու նակ վում են: Խնդ

րում եմ հե ռա գրով տե ղե կաց նել, թե որ տեղ են տե ղի ունե նա լու Հա յաս տա

նի ԿԿ ԿԿ ձեր բա կալ ված առա ջին քար տու ղար նե րի` Ա մա տու նու և Ա կո պո

վի հար ցաքն նու թյուն նե րը, Երևա նու՞մ, թե՞ ուղար կենք Մոսկ վա: Լիտ վին»136: 

«Հույժ գաղտ նի» այս փաս տաթղթում Ստա լի նի հե տաքրք րել են գլխա վո րա

պես զին վո րա կան նե րը: Նրանց ազ գան նուն ներն առել է շրջա նա կի մեջ և 

լու սանց քում գրել Ե ժո վին` «այս բո լոր հայզին վո րա կան նե րին պետք է ձեր

բա կա լել»137: Ար դեն ձեր բա կալ ված էին: 

134 Լիտվին Միխայիլ Իոսիֆի–(1892-1938),1936 թ. հոկտեմբերի 15-ից ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ կադրերի 
բաժնի վարիչ, 1937 թ. մայիսից ՆԳԺԿ պետական անվտանգության գլխավոր վարչության 
չորրորդ` քաղաքական բաժնի վարիչ, 1938 թ. հունվարից` Լենինգրադի մարզի ՆԳԺԿ վարչու-
թյան ղեկավար, նույն 1938 թ. նոյեմբերին ինքնասպանություն է գործել (Реабилитация: как 
это было. Документы, Т. 3, М., «Материк», 2004, էջ 649): 
135 Լուբյանկա –ԽՍՀՄ և ՌԽՖՍՀ Պետական անվտանգության հիմնական շենքը, որը 
Մոսկվայում Լուբյանկա անունով փողոցի վրա գտնվելու պատճառով հաճախ անվանվել է 
պարզապես «Լուբյանկա»: 
136 АП РФ, Ф. 3, Оп. 24, Д. 332, Л. 43, Բնագիր, մեքենագիր,– <http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/61197> (04.09.2014)։
137 «Հայ-զինվորականների» խնդիրը ԽՍՀՄ բռնություններում մասնավոր քննարկման հարց 
է: Նրանք իրենց կյանքով պետք է պատասխան տային Հայաստանի մինչխորհրդային շրջանի 
ինքնապաշտպանությանը մասնակցության «ազգայնականության» համար: Նրանցից ոմանք, 
ինչպես հայտնի գեներալ-մայոր Մ. Սիլիկովը մի շարք աքսորներից և ձերբակալություններից 
հետո, որոնցում ոչ մի կերպ չպիտի կարողանան ապացուցել նրան վերագրվող հան ցանք-
ները, մինչև հասունանա առանց որևէ ապացույցի «Եռյակներով» «դատելու», այսինքն` 
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Մի կո յա նի և Մա լեն կո վի սեպ տեմ բե րյան այս չա րա բաս տիկ այ ցի կա
պակ ցու թյամբ Ա. Մի կո յա նը հե տա գա յում պի տի գրի. «Ս տա լի նը Քաղ բյու
րոյի ո րոշ մամբ ի նձ հանձ նա րա րում է իր նա մա կով գնալ Հա յաս տան, որ
տեղ «խ րա մա տա վոր վել են վնա սա րար ներն ու տրոց կիստ նե րը»: …Ես 
պետք է ԿԿ Պլե նու մին կար դայի նա մա կը և տե ղում ստո րա գրեի հան րա պե
տու թյան ՆԳԺ Կի կող մից Մոսկ վայի հետ հա մա ձայ նեց ված ձեր բա կալ ման 
են թա կա մարդ կանց ցու ցա կը: Դա, ի բրև թե, հայ կո մու նիստ նե րի հա մար 
ավե լի հա մո զիչ կդարձ ներ ԿԿի կող մից վնա սա րար նե րի դեմ պայ քա րին 
տր վող կարևո րու թյու նը: Քաղ բյու րոյի հանձ նա րա րու թյու նից ես ոչ մի կերպ 
չէի կա րող հրա ժար վել: Երևա նում ամեն ի նչ գնում էր Ստա լի նի սցե նա րով: 
Ի նձ հետ ուղարկ վել էր Ստա լի նի վստա հե լի մար դը` Մա լեն կո վը: Ի նձ հա
մար միակ անակն կա լը դահ լի ճում Բե րիայի հայտ նու թյունն էր: Նա ներս 
մտավ, ե րբ ես ամ բիո նից ե լույթ էի ունե նում: Ես մտա ծե ցի, որ նա ե կել է 
Ստա լի նի հանձ նա րա րու թյամբ ի նձ ձեր բա կա լե լու: …Եվ ես հար կադր ված էի 
ստո րա գրել 300 մար դու ցու ցա կը: Ես, այ նուա մե նայ նիվ, հասց րի այն նայել 
և հայտ նա բե րե ցի կու սակ ցու թյան իմ պա տա նե կան տա րի նե րի ավագ ըն կեր 
Դա նուշ Շահ վեր դյա նի անու նը: Ես այն ջն ջե ցի: Սա կայն դա որևէ հետևանք 
չու նե ցավ, նրան ձեր բա կա լե ցին: Ա կն հայտ էր, որ Բե րիան տե ղա կան ՆԳԺ
Կին տե ղյակ էր պա հել, որ իմ ստո րա գրու թյու նը միայն ձևա կա նու թյուն է, իմ 
նկա տա ռում նե րը կա րե լի է հաշ վի չառ նել, չնա յած ես Քաղ բյու րոյի ան դամ 
եմ և ե կել եմ Ստա լի նի նա մա կով»138: Ա. Մի կո յա նի այս (և այլ) հի շո ղու թյուն
նե րից բխում է, որ ին քը հաս կա նում էր պե տու թյան կող մից կազ մա կերպ ված 
սո վո րա կան գռե հիկ քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյա նը` մար դա սպա նու թյուն
նե րին իր մաս նակ ցու թյու նը, բայց... «ոչ մի կերպ չէր կա րող հրա ժար վել… 
հար կադր ված էր ստո րա գրել»: Եվ, ի հար կե, հա մես տո րեն «մո ռա նում» է, որ 
«հար կադր ված ստո րա գրե լուց» հե տո իր հետ Հա յաս տան ժա մա նած Լիտ
վի նը նո րա նոր «հան ցա գործ ներ» է պե ղել Հա յաս տա նում և իր հետ հա մա
ձայ նեց րել է «մինչև նոյեմ բեր ամի սը հա կա խորհրդային նա ցիո նա լիս տա
կան» կազ մա կեր պու թյան բազ մա թիվ այլ ան դամ նե րի ձեր բա կա լու թյուն
ներ139: Ա վե լին, Մի կո յանն ի նքն է խնդրել ավե լաց նել Հա յաս տա նի հա մար 
նա խա տես վող գնդա կա հար վող նե րի սահ մա նա չա փը, ին չի մա սին վկա յում 

ուղղակի մեղադրանք ներկայացնելու («աջ տրոցկիստական-ազգայնամոլական» (ՀՀԱԱ, 
ԿԳՖ, Գ.904; 9062) և պատիժ սահմանելու շրջանը (գնդակահարություն): Կամ ՆԳԺԿ բանտում 
տանջամահ արված Սարդարապատի մյուս հերոս Հակոբ Աթոյանը («տրոցկիստական-
ազգայնամոլական խմբի մասնակից» (ՀՀԱԱ, ԿԳՖ, Գ.2536)) և շատ ուրիշներ: 
138 А. Микоян. Так было, Москва։ «Вагриус», 1999, գլուխ 46:
139 Տե՛ս Մ.Ի. Լիտվինի հեռագիրը Երևանից 24.09.37 <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/
issues-doc/61197>(16.09.2015):
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է Ռու սաս տա նի պե տա կան ար խի վում հայտ նա բեր ված, 1937 թ. սեպ տեմ
բե րի 22ով թվագր ված մի փաս տա թուղթ, ո րով ԽՍՀՄ ՆԳ ժո ղովրդա կան 
կո մի սար Ե ժո վը տե ղե կաց նում է Ստա լի նին այն մա սին, որ ըն կեր Մի կո յա
նը խնդրում է Հա յաս տա նը հա կա սո վե տա կան տար րե րից մաք րե լու նպա
տա կով «դաշ նակ ցա կան և այլ հա կա սո վե տա կան տար րե րից» գնդա կա
հար վող նե րի թիվն ավե լաց նել 700 մար դով: Նույն փաս տաթղթով Ե ժովն 
առա ջար կում է գնդա կա հար վող նե րի թիվն ավե լաց նել 1500 մար դով և նախ
կին թիվն էլ ունե նա լով` այն հասց նել 2000ի140: Խոս քը ԽՍՀՄ ՆԳԺ Կի թիվ 
00447 հրա մա նով Հա յաս տա նի հա մար նա խա տես վող սահ մա նա չա փի մա
սին էր: Եր կու օր հե տո` սեպ տեմ բե րի 24ին ՀամԿ(բ)Կն ո րո շում է «Հա յաս
տա նը հա կա խորհրդային տար րե րից մաք րե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի 
Կ(բ) Կին թույլ տալ առա ջին կար գի կա տե գո րիայով (գնդա կա հա րու թյուն) 
բռնա դատ ման են թարկ վող նե րի քա նակն ավե լաց նել 1500 մար դով»141: «Ըն
կեր Մի կո յա նը» բա ցա ռիկ չէր իր նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյամբ: Սա գործ նա
կան խա ղի կա նոն նե րի մաս էր, բո լոր խորհրդային հան րա պե տու թյուն նե րը 
և մի ջին օ ղակ նե րի վար չա տա րած քային կազ մա կեր պու թյուն նե րը մր ցակ
ցում էին «վերևում»` Մոսկ վա յում տե ղե րի հա մար նա խա տես ված պատժ վող
նե րի սահ ման ված թվա քա նակ ներն ավե լաց նե լու «միջ նոր դու թյուն նե րով»: 
Հրա տա րակ ված են 1937 թ. սեպ տեմ բերնոյեմ բեր ամիս նե րին «ըն կեր Ստա
լի նին» ուղղ ված այդ կար գի բազ մա թիվ խնդրանք ներ142: Փաս տաթղթա վոր
վում էր «տե ղե րի» պաշ տո նա տար ան ձանց մեղ սակ ցու թյու նը կենտ րո նա
կան պե տա կան հան ցա գոր ծու թյա նը: Քա նի որ սեպ տեմ բե րի 22ին Հա յաս
տա նի ԿԿ հիմ նա կան ղե կա վար կազ մը ձեր բա կալ վել էր, այդ տխուր առա
քե լու թյու նը ստիպ ված էր իր վրա վերց նել Մի կո յա նը143:

140 РГАСПИ, Ф. 17. Оп. 166. Д. 580. Л. 10, Բնօրինակը <http://www.alexanderyakovlev.org/
almanah/inside/almanah-doc/1006600> (17.06.2014): 
141 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 23:
142 База данных документов. Архив А. Н. Яковлева, <http://www.alexanderyakovlev.org/db-
docs/pages/2/topicId=37> (16.09.2015):
143 Документ 103, Н.И. Ежов — И.В. Сталину, 22.09.1937 // Альманах «Россия. XX 
век». Архив А. Н. Яковлева, <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-
doc/1006600> (04.05.2014):
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 Լու սան կար 6. РГАСПИ, Ф. 17. Оп. 166. Д. 580. Л. 10, Բնօ րի նա կը

 Նոր ձեր բա կա լու թյուն նե րը նոր թափ են հա ղոր դում «հայ կա կան նա
ցիո նա լիզ մի» դեմ խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի պայ քա րին: «Պ րավդա» 
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թեր թի Հա յաս տա նի թղթա կից Մ. Կոտ լյա րո վը սեպ տեմ բե րի 29ին, 
խորհրդային հան րու թյա նը «հի շեց նե լով» Խան ջյա նի հա կա հե ղա փո խա
կաննա ցիո նա լիս տա կան աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա նի Կենտ կո մում, տե
ղե կաց նում է, որ մո լի նա ցիո նա լիստ ներ են նաև Խան ջյա նին Հա յաս տա նում 
հա ջոր դած նոր կա ռա վա րիչ նե րը` «Խան ջյա նի մո լի ար բա նյակ, նրա հա կա
հե ղա փո խա կան նա ցիո նա լիս տա կան գոր ծի շա րու նա կող» Կենտ կո մի նոր 
քար տու ղար Ա մա տու նին, «ժո ղովր դի գնդա կա հար ված թշնա մի Կա մենևի 
նախ կին անձ նա կան քար տու ղար, մո լի նա ցիո նա լիստ», Ժող կոմ խոր հի 
նա խա գահ Գու լո յա նը, հո ղա գոր ծու թյան ժող կոմ, «հայ ժո ղովր դի ո խե րիմ 
թշնա մի, մո լի նա ցիո նա լիստ» Գու մե դի նը144: Չի հա պա ղում նոր թշնա մի
նե րին դա տա փե տե լու հան րու թյան հա վա նու թյուն նե րի ապա հով ման գոր
ծըն թա ցը` Ա զիզ բե կո վի, Մար տու նու շրջան նե րից, Ղա մար լուից աշ խա տա
վոր նե րը պա հան ջում են «ա նար գան քի սյու նին գա մել, բնա ջինջ անել, հող
մաց րիվ անել...» հայ ժո ղովր դի նա ցիո նա լիստ թշնա մի նե րին145: «Ան սա լով» 
«դա տավ ճիռ պա հան ջող» ժո ղովր դի ձայ նին, առաջ նորդ վե լով Մի կո յա նի` 
«Հա յաս տա նին հատ կաց ված լի միտ ներն ավե լաց նե լու» խնդրա գիրմիջ նոր
դա գրով, մեկ ամիս ան ց ԽՍՀՄ ՆԳԺ Կի Հա յաս տա նում գտն վող քն նիչ նե րը 
հոկ տեմ բե րին զե կու ցա գիր են ներ կա յաց նում 1183 մար դու ձեր բա կա լու թյան 
մա սին, ո րից 500 գնդա կա հար վել է նույն ամ սին146: Ձեր բա կա լու թյուն նե րը և 
գնդա կա հա րու թյուն նե րը շա րու նակ վում էին: Միայն 1937 թ. նոյեմ բե րի 1ից 
մինչև 1938 թ. մար տի 25 պա տիժ ներ են ստա ցել 6333 մարդ, 3639` գնդա
կա հա րու թյուն147: Ի սկ նոյեմ բե րի 29ին, Հա յաս տա նի խորհրդայ նաց ման տո
նա հան դե սի առի թով «Известия» թեր թը շոր հա վո րում է Հա յաս տա նին` Մի
կո յա նի նման բա րե կամ ունե նա լու հա մար. «Հա յաս տա նի դա վա ճան նե րը 
հայտ նա բեր վել են ըն կեր Մի կո յա նի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ… Հա
յաս տա նի ժո ղո վուր դը եր բեք չպի տի մո ռա նա ի րենց ցույց տր ված Մի կո յա նի 
մեծ օգ նու թյու նը»: 

1937 թ. սեպ տեմ բե րին «մե ղադր վո ղի աթո ռին» էր հայտն վել նաև 
ՀԽՍՀ ՆԳԺ Կի ղե կա վար, ՀԿ(բ)Կ ԿԿի և բյու րոյի ան դամ, մինչև 1937 թ. 
սեպ տեմ բեր քա ղա քա կան հե տապն դում նե րը Հա յաս տա նում ղե կա վա րող 
Խ. Մուղ դու սին: «Ազ գայ նա մո լու թյան» հե տաքն նու թյան մեջ մաս նա գի
տա ցած Մուղ դու սին «խոս տո վա նել» է, որ ին քը նույն պես ազ գայ նա մո լա
կան կազ մա կեր պու թյան ան դամ է, ուր նե րառ վել է դա վա ճան Ա. Խան ջյա

144 «Հայ ժողովրդի թշնամիների գործերը (հեռագրով «Պրավդա»ի Հայաստանի թղթակ-
ցից)», «Սովետական Հայաստան», 1937, 29 սեպտեմբերի // Armenia Total(itar)is <http://
armeniatotalitaris.am/wp-content/uploads/2013/12/1937-038.pd> (16.09.2015): 
145 Նույն տեղում: 
146 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնությունները Հայաստանում, էջ 51-52:
147 Նույն տեղում, էջ 195:



86 «ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

նի կող մից148: Որ պես «հայ կա կան ազ գայ նա մո լու թյան մեծ գի տակ»` նրա 
հար ցաքն նու թյան ար ձա նա գրու թյուն նե րից մեկն ամ բող ջո վին «ն վիր վել» 
է «հա յաս տա նյան ազ գայ նա մո լու թյան» ակունք նե րին: Ը ստ այդ ար ձա նա
գրու թյան` Մուղ դու սին գտ նում էր (կամ նրան հար կա դրել էին, որ այդ պես 
«գտ նի»), որ Խորհրդային Հա յաս տա նի ղե կա վար ման ըն դա մե նը տասնյո
թա մյա կեն սա գրու թյունն ամ բող ջո վին ազ գայ նա մո լա կան է ե ղել. «Ե թե 
հետևենք Հա յաս տա նում խորհրդային կար գե րի գո յու թյան ո ղջ պատ մու թյա
նը և վեր լու ծենք այս տեղ կու սակ ցա կան և խորհրդային ղե կա վար մար մին
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ապա դժ վար չի լի նի հաս տա տել, որ այդ ղե կա վար 
մար մին ներն են սիս տե մա տի կա բար ներ թա փան ցել և ակ տի վո րեն ան ցկաց
րել ի րենց գի ծը թունդ ազ գայ նա մոլ նե րը: Ազ գայ նա մո լու թյա նը Հա յաս տա նի 
խորհրդայ նաց ման ամե նասկզբում հա վա տար մո րեն ծա ռայել են հայ կա կան 
«ս պե ցի ֆիկ նե րը»149, ո րոնց պետք է հա մա րել ՀամԿ(բ)Կի` խորհրդային իշ
խա նու թյուն նե րի դեմ կազ մա կերպ ված պայ քա րի սկզբ նա վո րող ներ: Նրանք 
ի րենց բնույ թով նույն դաշ նակ ցա կան ներն էին: Այդ պայ քա րը բարդ ազ
գային զու գակ ցում նե րի պայ ման նե րում ունե ցավ մի շարք շրջան ներ: Սկ սած 
1921ից մինչև 1927 թ. Հա յաս տա նի կու սակ ցա կանխորհրդային ղե կա վա րու
թյու նը գտն վում էր «Ս պե ցի ֆիկ նե րի» (Մյաս նի կով, Լու կա շին, Ա շոտ Ի ոա նե
սյան, Կա րի նյան, Համ բար ձու մյան և ուրիշ ներ) ձեռ քում: Նրանց քա ղա քա
կան գի ծը գրե թե չէր տար բեր վում դաշ նակ նե րի գծից: 1927 թ.ին «ս պե ցի
ֆիկ նե րի» ղե կա վա րու թյան մեջ գլխա վոր դե րը խա ղում էին ԺԴ Կի նա խա
գահ ՏերԳաբ րի ե լյա նը և Կենտ կո մի քար տու ղար Հայկ Հով սե փյա նը: Հատ
կա պես այդ ժա մա նակ Հա յաս տա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լե ցին 
տրոց կիստ նե րը: Այս պի սով` 1930–1931 թթ.ին Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյան 
մեջ էին ազ գայ նա մոլ Խան ջյա նը, տրոց կիստ Վար դա նյա նը և աջ Տեր

148 Նույն տեղում, էջ 207: 
149 Սպեցիֆիկներ – Այսպես է անվանել Վ.Լենինը 1903 թ. հոկտեմբերին Բաքվում հիմ-
նադրված ՍԴԲՀԿ` «Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության» 
(չշփոթել Ժնևում 1903 թ. սեպտեմբերին հիմնադրված ՀՍԴՄ` «Հայ սոցիալ-դեմոկրատների 
միու թյան» հետ) անդամներին: ՍԴԲՀԿն ծրագրավորում էր ստեղծել համահայկական բան-
վո րական սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպությունների համադաշնություն, և գտնում 
էր, որ Կովկասի յուրաքանչյուր ազգի բանվոր դասակարգ պետք է ունենար առան ձին 
կազմակերպություն, որոնք մյուսներից կարող էին տարբերվել լեզվական, կազմա կերպ-
չական ինքնուրույնությամբ և յուրահատուկ այլ պահանջներով: 1905 թ. սեպտեմբերի 5-ին 
ՌՍԴԲԿ կենտկոմին ուղարկված նամակում Լենինը նրանց անվանել էր «սպեցի ֆիկներ» 
և որակել որպես «բունդական կրեատուրա (դրածո), որը հատկապես հորինված է կով-
կասյան բունդիզմը սնելու համար» (Վ.Հակոբյան: Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական 
հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից, «Լրաբեր» ՀՀ ԳԱԱ հասա-
րակական գիտությունների, 2009, № 2, էջ 46-58,– http://hpj.asj-oa.am/2688/1/2009-2-3(46).
pdf)(07.07.07): Այնուհետև «սպեցիֆիկներ» եզրը բոլշևիզմի դաշտում ձևավորված պատ-
մա գրության մեջ ամրագրվել է այդ կազմակերպության հայացքները կրողների նկատ մամբ, 
իսկ բոլշևիկյան միջավայրում օգտագործվել է նաև որպես որոշ հայ բոլշևիկների «նացիո-
նալիստական մեկուսացման» ձգտման բնութագիր և քաղաքական այլախոհություն: 
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Գաբ րի ե լյա նը: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը պետք է հա մա րել ՀամԿ(բ) Կի և 
խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի դեմ հե տա գա ակ տիվ պայ քա րի ծա վալ ման 
հա մար կա դրե րի կազ մա կերպ ման և տրոց կիստ նե րի, ազ գայ նա մոլ նե րի ու 
աջե րի միա վոր ման ժա մա նա կա մի ջոց... Այս ամե նը պատ մե ցի, որ պես զի 
հաս կա նա լի լի նի, որ Հա յաս տա նում գո յու թյուն ուներ միաս նա կան հա կա
խորհրդային կազ մա կեր պու թյուն, և, նրան մաս նակ ցե լով, տրոց կիստ նե րը և 
աջե րը ճնշող մե ծա մաս նու թյամբ ե ղել են ազ գայ նա մոլ ներ, ո րոնք կանգ նած 
էին Խորհրդային Միու թյու նից Հա յաս տա նի ան ջատ ման դիր քե րում»150: 

Այս պի սով 1937 թ.ին ԽՍՀՄ ՆԳԺԿն «հո գա ցել է», որ պես զի Հա
յաս տա նում հա մընդ հա նուր քա ղա քա կան նա ցիո նա լիզ մի առ կա յու թյու նը 
վա վե րաց վի խորհրդայ նաց ման սկզբից ևեթ, այդ թվում` ի դեմս ամե նան
վի րյալ բոլշևիկ ղե կա վա րու թյան: Նկա տի ունե նա լով, որ ձեր բա կալ ված 
Մուղ դու սու քն նիչ նե րը 1937 թ. սեպ տեմ բե րին կու սակ ցա կան մաքր ման 
նպա տա կով ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ պատ վի րա կու թյան հետ (Գ. Մա լեն կով, Ա. Մի
կո յան, Մ. Լիտ վին, հե տո` նրանց միա ցած Լ. Բե րիա) Հա յաս տան ե կած, 
Լիտ վի նի ղե կա վա րու թյամբ գոր ծող ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ քն նիչ ներ Լ. Այլտ մա նը, 
Կ. Գեյ մա նը և Յա խոն տովն էին151, դժ վար չէ կռա հել, որ Հա յաս տա նի տո
տալ ազ գայ նա մո լու թյան մա սին Մուղ դու սու այս ամ փո փում նե րը ներշնչ
վել են ԽՍՀՄ ՆԳԺ Կից: Եվ ոչ միայն Մուղ դու սու: 1937 թ. սեպ տեմ բե րին 
Մուղ դու սու հետ միա սին ձեր բա կալ ված ՀամԿ(բ)Կ առա ջին քար տու ղար Ա. 
Ա մա տու նու, քար տու ղար Ստ.Ա կո պո վի հար ցաքն նու թյուն նե րի ար խի վային 
գոր ծե րը կար դա ցած Ա.Մա նու կյա նը գրում է, որ նույն տեքս տը կրկն վում է 
նրանց ցուց մունք նե րում152: Այն քան կարևոր էր նրան ցից կորզ վե լիք ան հրա
ժեշտ բա ցատ րու թյու նը, և, միա ժա մա նակ, ոչ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ 
«դուրս չտա լը», միով բա նիվ` վե րահս կո ղու թյու նը, որ նրանց հար ցաքն
նու թյանն ան ձամբ ներ կա էին լի նում Բե րիան և Լիտ վի նը: ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ 
տե ղա կալ Մ. Պ. Ֆ րի նովս կին 11.03.1939 թ.ին բնու թա գրել է Ա լտ մանԳեյ
մանԼիտ վին ե ռյա կին. սրանք նույ նիսկ Լու բյան կայի փոր ձա ռու ծե ծող նե րի 
մեջ ի րենց մաս նա վոր հմ տու թյամբ հայտ նի էին որ պես «ծա կող քն նիչ ներ» 

150 ՀՀ Ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարության ազգային անվտան-
գության կարճված գործերի ֆոնդ (ՀՀ ՆԳ և ԱԱՆ ԱԱ ԿԳՖ), Գ. 10953, Հ. 1, Թ. 15 – 18,– հղվում 
է ըստ Ա. Մանուկյան: Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան 
բռնությունների տարիներին հոդվածի// «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2000, № 
1, էջ 31,– <http://lraber.asj-oa.am/1797/1/2000-1(27).pdf> (07.07.07): 
151 Ա.Մանուկյան: Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները, էջ 39: Լ. Այլտ-
մանը և Կ. Գեյմանն իրենց հերթին կբռնադատվեն երկու տարի անց` 1939 թ., և ԽՍՀՄ Գե-
րա գույն դատարանի կողմից կդատապարտվեն գնդակահարության որպես ՆԳԺԿ մար մին-
նե րում գործող հակախորհրդային, ահաբեկչական, դավադրական կազմակեր պու թյան ան-
դամներ, ուր, իբրև թե, ներքաշվել են Լիտվինի կողմից (Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնա-
ճնշում ները Հայաստանում, էջ 215)։
152 Ա.Մանուկյան: Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները, էջ 31-32:
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(следователи колольщики), ով քեր կա րո ղա նում էին «քնն վող նե րի անու նից 
գրա գետ տեքստ կազ մել» և ծե ծով հար կա դրել ստո րա գրել այդ տեքս տե րը: 
«Շատ հա ճախ ցուց մունք նե րը տա լիս էին ոչ թե քնն վող նե րը, այլ քն նիչ նե
րը»153: Կա րե լի է չկաս կա ծել, որ հա յաս տա նյան ազ գայ նա մո լու թյան վե րա
բե րյալ կի սա գրա գետ Մուղ դու սու «քա ղա քա կա նա պես ճիշտ» ձևա կեր պում
նե րը նրան պար զա պես հրամց վել է ստո րա գրու թյան: Այդ տեքս տը հե տա
գա յում պետք էր գա լու: 

Խորհրդային Հա յաս տա նի «նա ցիո նա լիզ մի պատ մա կա նու թյու նը» և 
«հայ ազ գայ նա մո լու թյան» բնու թա գի րը ՆԳԺ Կի (մեծ հաշ վով` ԽՍՀՄ քա
ղա քա կան ակ տի վի) հե տա գա տնօ րի նու թյա նը նվի րած տխ րահռ չակ Մուղ
դու սուն նույն պես չի շրջան ցել Ստա լի նի կող մից ստո րագր ված գնդա կա
հար վող նե րի սև ցու ցա կում հայտն վե լու ճա կա տա գի րը: Մուղ դու սին ավար
տել էր իր գոր ծը, նվի րել էր «հայ ազ գայ նա մո լու թյան ապա ցույց» ցան կա լի 
ամ փո փիչ փաս տա թուղ թը, ո րը ոչ միայն պի տի ար դա րաց ներ հայ ժո ղովր
դի նկատ մամբ պե տա կան տե ռո րը, այլև` հաս տա տեր Հա յաս տա նի հա սա
րա կայ նու թյան և մաս նա վո րա պես հա յաս տա նյան հու մա նի տար գի տու թյան 
նկատ մամբ «լ րա ցու ցիչ վե րահս կո ղու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը»: Հա յաս
տա նյան պատ մա գրու թյու նը, փի լի սո փա յու թյու նը, գրա կա նու թյու նը և գրա
կա նա գի տու թյու նը հե տա գա յում դեռ շատ կու սակ ցա կան գրա խո սու թյան 
կեն թարկ վեն, ո րով հետև ի նչ և ի նչ պես էլ գրեին հա յաս տա նյան հե տա զո
տող նե րը` «նա ցիո նա լիս տա կան» կմեկ նա բան վի («ար գել ված թե մա նե րից» 
բա ցի դեռ կգոր ծեն «ար գել ված հար ցա դրում ներ», «ար գել ված կեր պար
ներ», «ար գել ված դա րաշրջան ներ», «ար գել ված աղ բյուր ներ», «ար գել ված 
հե ղի նակ ներ», «ար գել ված բա ռեր»` միով բա նիվ` «ար գել ված մտա ծո ղու
թյուն»): Կա րե լի է չկաս կա ծել, որ ԽՍՀ Մի ը նդ հա նուր «ար գել ված ված նե
րից» զատ հան րա պե ու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի հա մար կար նաև առանձ
նա հա տուկ «ար գել ված նե րի» շարք: 

Հայաստանում ազգայնականության մեջ մեղադրանքի 
պատճառներն ու նպատակը 

Ըն դուն ված է հա մա րել, որ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի նպա տա կը 
բոլշևիկ նե րի բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը և կա ռա վար ման հա մա կար գում 
Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան մե նաշ նոր հը հաս տա տելն էր, ԽՍՀՄ քայ
քայ ված տնտե սու թյու նը նոր գա ղա փա րա խո սու թյան սկզբունք նե րով վե րա

153 АПРФ (Архив Президента РФ, бывший архив Политбюро ЦК КПСС), Ф. 3, Оп. 24, Д. 373, 
Л. 3-44, բնագիր, մեքենագիր <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/58650> (նշել 
ամսաթիվը):
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կա ռու ցե լը, ԽՍՀՄ ստ վե րային ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց
նե լը: Ի րա կա նում ձևով լի նե լով միա տե սակ, ազ գային հան րա պե տու թյուն
նե րում և կոնկ րետ ժո ղո վուրդ նե րի դեպ քում քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րը 
նաև այդ հան րա պե տու թյուն նե րի կամ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ միան
գա մայն ո րո շա կի խնդիր ներ էին լու ծում: Այս ի մաս տով քա ղա քա կան բռնու
թյուն նե րը հան րա պե տու թյու նիցհան րա պե տու թյուն, ժո ղովր դից ժո ղո վուրդ 
ունեին ի րենց թի րա խային առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և առն վազն մա սամբ 
շա րու նա կում էին ցա րիզ մի գա ղու թային քա ղա քա կա նու թյու նը: 

Վերևում աս վել է, որ Հա յաս տա նում 193738 թթ.ին գրե թե բո լոր 
քա ղա քա կան մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րում «հիմ նա կան» (հա
կա խորհրդային և դաշ նակ ցա կան) մե ղա դրանք նե րի կող քին ան պայ ման 
նշվում էր, որ մե ղադր վող նե րը զբաղ վել են ազ գայ նա մո լա կան («նա ցիո նա
լիս տա կան») գոր ծու նե ու թյամբ»։154 «Նա ցիո նա լիզ մի» մե ղա դրան քի հա մա
տա րա ծու թյու նը, որ այդ տա րի նե րին, ի նչ պես ստորև կտես նենք, առ կա էր 
նաև միան գա մայն պարզ մարդ կանց` բան վոր նե րի, գյու ղա ցի նե րի հան դեպ 
առա ջադր ված մե ղա դրա կան նե րում, կաս կած է առա ջաց նում այն կի րա ռե լու 
ո րո շա կի նպա տա կի շուրջ: 

ԽՍՀ Մը կազ մող հան րա պե տու թյուն նե րի շար քում Հա յաս տանն, ի հար
կե, նա ցիո նա լիզ մի մե ղա դրան քում բա ցա ռիկ չէր: ԽՍՀՄ բո լոր հան րա
պե տու թյուն նե րի բռնաճնշում նե րում, Ռու սաս տա նից և Ա դր բե ջա նից զատ, 
նա ցիո նա լիզ մի մե ղա դրանքն այս կամ այն չա փով առ կա էր: 1990 թ.ին 
ԽՍՀՄ ԿԿին կից Մարք սիզմԼե նի նիզ մի ի նստի տու տի կող մից կազմ
ված «Այս պես կոչ ված «նա ցիո նա լիս տա կան թեք ման» մա սին տե ղե կան քի 
հա մա ձայն «նա ցիո նա լիզ մի մե ղա դրան քին 1920ական նե րի վեր ջե րին – 
1930ական նե րին զոհ են դար ձել Ո ւկ րաի նայի, Բե լո ռու սիայի, Հա յաս տա նի, 
Վրաս տա նի, Ղա զախս տա նի, Ղրղզս տա նի, Տա ջիկս տա նի, Ո ւզ բեկս տա նի, 
Թուրք մենստա նի շատ ղե կա վար ներ»155: Ո մանց մե ղա դրում էին «ազ գային 
շրջան նե րում կու սակ ցա կան և պե տա կան ապա րա տը արա գո րեն տե ղայ
նաց նե լու (տե ղա կան կա դրե րով հա մալ րե լու – Հ.Խ)», ուրիշ նե րին` «երկ րի 
արևե լյան ռե գիոն նե րում ին դուստ րիա լի զաց ման տեմ պերն ան բա վա րար 
հա մա րե լու», եր րորդ նե րին` «ղե կա վար մար մին նե րին և առան ձին ղե կա
վար նե րի ան բա վա րար աշ խա տան քի հա մար քն նա դա տե լու», չոր րորդ նե
րին` «հան րա պե տու թյուն նե րի և մար զե րի ոչ բնիկ բնակ չու թյա նը տե ղա կան` 
ազ գային լե զուն սո վո րելն արա գաց նե լու օգ տին ե լույթ նե րի» հա մար, այ լոց` 
ե րկ րի «ֆե դե րա լիս տա կան» կա ռուց ված քի մա սին հա յացք նե րի հա մար: 

154 Ա.Մանուկյան: Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները, էջ 30:
155 «О так называемом «национал-уклонизме», Справка ИМЛ при ЦК КПСС // Реабили та-
ция: как это было. Середина 80-х годов - 1991, Том 3, М., Изд: «Материк», 2004, էջ 359-360:
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1922 թ. դեկ տեմ բե րի Խոր հուրդ նե րի առա ջին հա մա գու մա րից սկսած այն 
միշտ ե ղել է ազ գային հան րա պե տու թյուն նե րին հնա զան դեց նե լու գոր ծիք
նե րից մե կը: «Նա ցիո նա լիզ մին» վե րագր վող հա ճախ կրկն վող մե ղա դրանք 
էր ԽՍՀՄից ան ջատ վե լու «դա վա դիր ծրա գրե րի առ կա յու թյու նը» (Բե լո ռու
սիա յում, օ րի նակ, «հայտ նա բեր վեց» «Բե լո ռու սիայի ազա տագր ման միու
թյուն» կազ մա կեր պու թյուն, Ո ւկ րաի նա յում` Ո ւկ րաի նան ԽՍՀՄից «պո կե
լու» նպա տակ հե տապն դող բազ մա թիվ հա կա հե ղա փո խա կան կազ մա կեր
պու թյուն ներ): Մի ջի նա սիա կան հան րա պե տու թյուն նե րում «նա ցիո նա լիզ մի» 
հիմ նա կան մե ղա դրան քը «նա ցիո նա լիս տա կան թե քումն» էր, ստա լի նյան 
ձևա կերպ մամբ` «աշ խա տա վոր դա սա կար գի ին տեր նա ցիո նա լիս տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան հար մա րե ցու մը բուր ժուա զիայի նա ցիո նա լիս տա կան 
քա ղա քա կա նու թյա նը», այ սինքն` խորհրդային իշ խա նու թյու նը տա պա լե
լուն և կա պի տա լիզ մը վե րա կանգ նե լուն ուղղ ված «սե փա կան» «ազ գային» 
բուր ժուա զիայի փոր ձե րը156: Հա յաս տա նյան «նա ցիո նա լիզ մի մե ղա դրան քը» 
հի շյալ բնու թա գրե րից տար բեր վում է: ԽՍՀՄ Մարք սիզմԼե նի նիզ մի ի նստի
տու տը նույ նիսկ չի բնու թա գրել հա յաս տա նյան նա ցիո նա լիզ մի մե ղա դրան
քը, սահ մա նա փակ վե լով ը ստ է ու թյան ո չինչ չա սող մի տե ղե կան քով. «Նա
ցիո նա լիս տա կան թեք ման» մեջ 193637 թթ.ին Հա յաս տա նում մե ղադր վել 
են «ՀՍՍՀ ԿԿ քար տու ղար Ա ղա սի Խան ջյա նը, Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ 
Ս.Մ. ՏերԳաբ րի ե լյա նը, Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեի քար տու ղար 
Ռ.Պ. Դաշ տո յա նը, Ժող կոմ խոր հի նա խա գա հի տե ղա կալ ներ Լ.Գ. Ե սա յա
նը, Ա.Ա. Երզն կյա նը, Ար վես տի գոր ծե րով հան րա պե տա կան վար չու թյան 
նա խա գահ Դ.Ա. ՏերՍի մո նյա նը, Հայ պետհ րա տի տնօ րեն Դ.Ա. Շահ վեր
դյա նը, հայտ նի գրող ներ Ե. Չա րեն ցը, Ա. Բա կուն ցը, Վ. Թո թո վեն ցը»157: Տե
ղե կան քը լռում է, թե ին չու՞մ է ար տա հայտ վել Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյան 
և մտա վո րա կա նու թյան «նա ցիո նա լիս տա կան թե քու մը» կամ, առն վազն 
նրանց առա ջադր ված «նա ցիո նա լիստ» մե ղա դրան քի բնույ թը: ԽՍՀ Մի 
«ֆե դե րա լիս տա կան» կա ռուց ված քի քն նար կում նե րում Հա յաս տա նի Կոմ
կու սը, ի նչ պես վե րը տե սանք, նույ նիսկ չի մաս նակ ցել: Ուշա գրավ է նաև, որ 
ԽՍՀՄում ռեպ րե սիա նե րի «նա ցիո նա լիս տա կան ալի քը» գլխա վո րա պես 
193031 թթ.ն էին, և մե ղա դրանք ներն էլ հաս ցե ագր ված էին գլխա վո րա պես 
հան րա պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րին, մինչ դեռ Հա յաս տա նում այն բուռն 
և աղմ կոտ ըն թացք ունե ցավ 193637 թթ.ին և առա ջադր վել է ոչ միայն ղե
կա վար նե րին ու մտա վո րա կան նե րին, այլև հա մա րյա հա մա տա րած բո լոր 
ձեր բա կալ ված նե րին, այդ թվում` գյու ղա ցի նե րին, բան վոր նե րին, ծա ռայող
նե րին, կու սակ ցա կան նե րին և ան կու սակ ցա կան նե րին: 

156 «О так называемом «национал-уклонизме»..., էջ 359-360: 
157 Նույն տեղում, էջ 360:
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Քնն չա կան մար մին նե րի կող մից փնտր վող «սահ ման նե րի» խնդի րը 
և թուր քա հայե րի թի րա խա վո րու մը, ի նչ պես նաև հրա պա րա կա խո սու թյան 
մեջ «արևմ տա հա յա մե տու թյան» մե ղա դրան քը հու շում են, որ Հա յաս տա
նում ի րա կա նաց ված քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի բո վան դա կու թյան, մաս
նա վո րա պես «հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի» ձևա կերպ ման և այն ռեպ րե սիվ 
նպա տա կով օգ տա գոր ծե լու խնդրում ազ դե ցու թյուն են ունե ցել հայ ժո ղովր
դի քսա նե րորդ դա րի սկզբի մեծ ող բեր գու թյու նը` Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը 
և դրան հա ջոր դած ռուսթուր քա կան քա ղա քա կան հա մա ձայ նու թյուն նե րը: 
Քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի հա յաս տա նյան գլխա վոր առանձ նա հատ կու
թյու նը հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է թվում հպան ցիկ ան դրա դառ նալ 
Հա յաս տա նի խորհրդայ նաց մա նը նա խոր դած ո րոշ ի րա դար ձու թյուն նե րի: 

Հայաստանի խորհրդայնացման որոշ 
առանձնահատկություններ

1914 թ.ին սկսված Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մին պատ մա
կան Հա յաս տա նի տա րածք նե րին տի րա պե տող եր կու ե րկր նե րը` Թուր քիան 
և Ռու սաս տա նը մաս նակ ցում էին հա կա դիր ճա կատ նե րում: Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նը Թուր քիայի կազ մում էր (Թուր քա հա յաս տան), Արևե լյան Հա
յաս տա նը` Ռու սաս տա նի (Ռու սա հա յաս տան): Պա տե րազ մի հենց սկզբին` 
1915 թ.ին հայե րի նկատ մամբ Թուր քիա յում ի րա կա նաց ված Ցե ղա սպա նու
թյու նից փրկված հայ փախս տա կան նե րը կու տակ վել էին Թուր քիային սահ
մա նա կից տա րածք նե րում, այդ թվում` Ռու սաս տա նի տա րածք հան դի սա ցող 
Կով կա սում, ամե նից ավե լի` Արևե լյան Հա յաս տա նի տա րած քում: 

1917 թ. բոլշևի կյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Խորհրդային Ռու սաս
տա նը միա կող մա նի դուրս ե կավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից 
և 1918 թ. մար տի 3ին ԲրեստԼի տովս կում կնք ված հաշ տու թյան պայ մա
նա գրով Թուր քիային զի ջեց ոչ միայն պա տե րազ մի ըն թաց քում գրավ ված 
«Թուր քա հա յաս տա նը», այլև «Ռու սա հա յաս տա նի» զգա լի մա սը` Կար սի 
մար զը` 30.000 քառ. կմ. տա րածք, և թուր քե րի պա հան ջով պար տա վոր վեց 
ցրել հայե րից բաղ կա ցած ռազ մա կան միա վո րում նե րը, ի նչ պես նաև հա կա
թուր քա կան քա րոզ չու թյուն վա րող հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Այս 
պայ մա նա գրից հե տո թուր քա կան բա նակ նե րը մտան Կով կաս, և փաս տա ցի 
հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը շա րու
նակ վե ցին ներ կայիս Ա դր բե ջա նի և Հա յաս տա նի տա րածք նե րում: 

1918 թ. մայի սին Այսր կով կա սի ե րեք ժո ղո վուրդ ներ` հայե րը, վրա ցի
նե րը և կով կա սյան թուր քե րը (հե տա գայի ադր բե ջան ցի նե րը) հռ չա կե ցին 
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ի րենց ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք հա մա պա տաս
խա նա բար ղե կա վար վում էին այդ ժո ղո վուրդ նե րի հիմ նա կան ազ գային 
կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից` մենշևի կյան, մու սա վա թա կան և դաշ նակ ցա
կան: 191820 թթ. ըն թաց քում Հա յաս տա նում և Ա դր բե ջա նում հա մա րյա չեն 
դա դա րել ազ գա մի ջյան հայթուր քա կան կռիվ նե րը: Միա ժա մա նակ Հա յաս
տա նում ստիպ ված էին պա տե րազ մել նաև Կով կաս մտած թուր քա կան բա
նակ նե րի դեմ, ի սկ Ա դր բե ջա նում, ը նդ հա կա ռակն, օս մա նյան և կով կա սյան 
թուր քե րի բա նակ նե րը միա վոր վել էին թե Հա յաս տա նի դեմ, թե Ա դր բե ջա նի 
հայ բնակ չու թյան: 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյան 
պար տու թյու նից և 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30ին կնք ված Մուդ րո սի զի նա դա
դա րի պայ մա նա գրից հե տո պարտ ված ե րիտ թուր քե րի ժա ռան գորդ Մուս
տա ֆա Քե մա լի գլխա վո րու թյամբ ձևա վոր ված զու գա հեռ թուր քա կան, 
դեռևս ան լե գալ իշ խա նու թյու նը սկսեց բա նակ ցել բոլշևի կյան Ռու սաս տա նի 
հետ` հա մա տեղ պայ քա րե լու «Ան տան տի ե րկր նե րի դեմ», ո րոնք այդ պա
հին քն նար կում էին Թուր քիան ան դա մա հա տե լու ծրա գի րը: Դրա դի մաց 
Քե մա լը խոս տա նում էր միա նալ «բո լոր ճնշված նե րին օգ նե լու» բոլշևի կյան 
գա ղա փա րա խո սու թյա նը և բոլշևի կաց նել Թուր քիան, ի նչ պես նաև օգ նել 
Կով կա սի բոլշևի կաց մա նը: Ո րոշ ժա մա նակ սա դառ նում է Խորհրդային 
Ռու սաս տա նի արևե լյան քա ղա քա կա նու թյան բա ցա ռիկ կարևո րու թյան հե
ռան կա րը: «Ան տան տի ե րկր նե րի դեմ պայ քա րե լուց» զատ, Քե մա լը խոս
տա նում է խորհրդայ նաց նել Ա դր բե ջա նը, ի սկ Լե նի նը խոս տա նում է քե մա
լա կան Թուր քիային ազա տել «հայ կա կան հար ցից»: 

Մուս տա ֆա Քե մա լին «հայ կա կան հար ցից» ազա տե լու առա ջին ծրա
գրային դրույ թը ձևա կեր պե լը հանձ նա րար վեց հա յազ գի ե րի տա սարդ բոլշևիկ 
Ա. Մի կո յա նին: 1919 թ. դեկ տեմ բե րին Մի կո յա նը Լե նի նին ներ կա յաց րեց 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված թուր քա հայե րի ճա
կա տա գրի վե րա բե րյալ Խորհրդային Ռու սաս տա նի դիր քո րոշ ման հնա րա
վոր ծրա գի րը, ո րը ծայ րա հե ղո րեն հար մա րեց ված էր «հայ կա կան հար ցից» 
ազատ վե լու Մ. Քե մա լի պատ կե րա ցում նե րին: Ա. Մի կո յանն առա ջար կում էր 
հաշ վի առ նել այն փաս տը, որ կո տո րած նե րի հետևան քով Թուր քա հա յաս տա
նում բա ռի ուղ ղա կի ի մաս տով հայ չի մնա ցել, թուր քա հայ փախս տա կան նե
րից Ա նդր կով կա սում առ կա է մոտ 300.000 մարդ158, ի սկ բուն Թուր քա հա յաս

158 Հայոց ցեղասպանության հետազոտող Ռիչարդ Հովհաննիսյանը գտնում է, որ Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի ավարտին` 1918 թ.-ին Արևելյան Հայաստանում կային 
մոտ 400-500 հազար թուրքահայ փախստականներ,– Richard G. Hovannisian. The Republic 
of Armenia, vol. 1: The first year, 1918-1919, Berkeley – Los Angeles: University of California 
Press, 1971, էջ 48: Ա. Միկոյանը հայ փախստականների թիվը համարում է 300.000 մարդ 
ողջ Անդրկովկասում: Հազիվ թե նա միտումնավոր նվազեցնում է թվերը, ավելի հավանական 
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տա նում ապ րում են հա մա րյա միայն մահ մե դա կան ներ: «Միայն իմ պե րիա
լիստ նե րի կա մա կա տար հայ շո վի նիստ ներն են դեռևս կրում «Մեծ Հայ քը» 
վերս տեղ ծե լու պատ րան քային գա ղա փա րը, ո րի նպա տա կը Թուր քիան կո
ղոպ տելն ու իմ պե րիա լիստ նե րին զո հա բե րելն է, և ո րը նույ նիսկ վե րա կանգն
վե լու դեպ քում դժ բախ տու թյուն կբե րի Թուր քա հա յաս տա նի ներ կայիս մահ
մե դա կան բնակ չու թյա նը: Ե թե բոլշևիկ նե րի կու սակ ցու թյու նը նույ նիսկ պաշտ
պա նի հայ շո վի նիստ նե րի այս ագրե սիվ ծրա գրե րը, նա իր դեմ կտ րա մա դրի 
արևել քի մահ մե դա կան բազ մա մի լիոն հատ վա ծը: Բոլշևիկ ներն այժմ պետք 
է ըն դու նեն, որ հայ կա կան ազա տա գրա կան շար ժու մը վե րա փոխ վել է իմ պե
րիա լիս տա կանն վա ճո ղա կա նի, որ «Թուր քա հա յաս տա նի» և առ հա սա րակ 
«Միա ցյալ ան կախ Հա յաս տա նի» գա ղա փա րը վտան գա վոր, ռե ակ ցիոն և 
հան ցա գործ գա ղա փար է, ո րի դեմ բոլշևի կյան կու սակ ցու թյու նը պետք է պայ
քա րի, որ հայ կա կան հարցն առ հա սա րակ ար դեն վե րա ցել է, քա նի որ այդ 
տա րածք նե րում վե րա ցել է… հայ ժո ղո վուր դը, ի սկ հայ փախս տա կան նե րին 
ապա գա յում, ե րբ հայե րը կն վա ճեն թուր քե րի վստա հու թյու նը, կա րե լի է վե րա
դարձ նել ի րենց հայ րե նիք և լու ծել թուրք բոլշևիկ նե րի մեջ»159: Կո տո րած նե րից 
փրկված թուր քա հա յու թյան նկատ մամբ այս չա փա զանց ագրե սիվ ծրա գիրն 
ըն կավ Լե նինՔե մալ, մեծ հաշ վով` Ռու սաս տանԹուր քիա, հե տա գա յում` 
ԽՍՀՄԹուր քիա` Հա յաս տա նի և հայե րի նկատ մամբ հե տա գա քա ղա քա կա
նու թյան հիմ քում: 

1920 թ. գար նա նը Մուս տա ֆա Քե մա լի գլխա վո րու թյամբ Ան կա րա յում 
ստեղծ վեց Կ. Պոլ սի սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյա նը զու գա հեռ կա ռա վա
րու թյուն: Լե նի նի ու Մ. Քե մա լի` «զի ջում նե րի շուրջ» հա մա ձայ նու թյուն նե րից 
հե տո 1920 թ. ապ րի լի 26ին, Թուր քիայի Ազ գային մեծ ժո ղո վի բաց ման եր
րորդ օ րը, Քե մա լը նոր ձևա վոր ված կա ռա վա րու թյան անու նից նա մա կով դի
մում է խորհրդային կա ռա վա րու թյա նը` դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն
ներ սկսե լու և Թուր քիային զեն քով, ոս կով ու պա րե նով օգ նե լու խնդրան քով, 
ո րի դի մաց, ի թիվս այ լոց թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հանձն է առ նում 
«ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկսել իմ պե րիա լիս տա կան Հա յաս տա նի 

է թվում, որ այդ շրջանում փախստականների շարունակական և անկառավարելի հոսքերն 
անկարելի էին դարձնում հաշվարկները: Բոլոր դեպքերում ԽՍՀՄ-ում սովորաբար առաջ-
նորդվել են 300.000 թվով` այս թիվն օգտագործելով մերթ Հայաստանում, մերթ` Անդրկով-
կասում հավաքված փախստականների թիվ և չնայած 1919 թ.-ից հետո մեծ թվով փախստա-
կաններ մահացել են, ինչպես նաև 1920 թ.-ին մեծ թվով նոր փախստականների ներհոսք է 
եղել, հետագայում 300.000 թիվը տևական ժամանակ մնացել է շրջանառության մեջ: 
159 РГАСПИ, Ф. 5, Оп. 1, Д. 1202, Лл. 8-9 об, Բնօրինակ, հրատարակված է Ю.Барсегов. 
Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. Документы 
и комментарии. Հատոր 2, մաս 1, 2003, Изд. «Гардарики Москва», (այսուհետ` Ю. Барсегов), էջ 
37-38, <http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0648-0685.htm#670> (12.09.2014):
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դեմ»160 և պար տա վոր վում է «Ադր բե ջա նին ստի պել մտ նե լու սո վե տա կան պե
տու թյուն նե րի խմբի մեջ»161: 

Լե նի նին ուղղ ված Քե մա լի` ապ րի լի 26ի նա մա կից ճիշտ եր կու օր 
հե տո, ապ րի լի 28ին, Ա դր բե ջա նը հաշտ ու խա ղաղ հայ տա րա րում է իր 
«խորհրդային» դառ նա լու ի րո ղու թյու նը: Մինչ Սև րում նա խա պատ րաստ
վում էր Հա յաս տա նի հա մար շա հե կան պայ մա նա գի րը, մի կող մից` օս մա
նյան թուր քե րի, մյուս կող մից` ռուսա դր բե ջա նա կան բոլշևիկ նե րի բա նակ նե
րը գրոհ ներ են սկսում հայ կա կան Նա խիջևա նի և Զան գե զու րի դեմ: Զան
գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը ղե կա վա րող Գ. Նժդե հին հա ջող վում է 
մո բի լի զաց նել տե ղի հայ բնակ չու թյան բո լոր ներ քին ռե սուրս նե րը և ամիս
նե րով դի մա կայել թե ռուսթուր քա կան կա նո նա վոր բա նակ նե րի, թե տե
ղի մահ մե դա կան բնակ չու թյան գրոհ նե րը: Այ սու հետ հայե րի ջար դե րի մեջ 
նոր գա ղա փա րա կան մեկ նա բա նու թյուն է մտ նում. նրանք խան գա րում են 
«արևել քը բոլշևի կաց նե լու» և «բո լոր ճնշված նե րին պաշտ պա նե լու» ռուս
թուր քա կան ծրա գրի ի րա կա նաց մա նը: Խորհրդայ նա ցած Ա դր բե ջա նը Մոսկ
վայից պա հան ջում է արա գո րեն խորհրդայ նա ցած Ա դր բե ջա նին կցել հայ
կա կան Զան գե զու րը և Ղա րա բա ղը162: 

Օ գոս տո սի 24ին խորհրդային կա ռա վա րու թյու նը Քե մա լի դեռևս ոչ լե
գի տիմ կա ռա վա րու թյան հետ ստո րա գրում է «Բա րե կա մու թյան նախ նա կան 
հա մա ձայ նա գիր», ո րով «Ան տան տի ին տեր վեն ցիայի դեմ պայ քա րե լու հա
մար» Քե մա լին խոս տա նում է ահ ռե լի ռազ մա կան օգ նու թյուն: Մեկ շա բաթ 
հե տո` սեպ տեմ բե րի 17ը, Բաք վում տե ղի է ունե նում Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի 
առա ջին հա մա գու մա րը: Թուր քա կան կող մից հա մա գու մա րին մաս նակ ցում 
էին սուլ թա նա կան Թուր քիայի դեռևս օ րի նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
հայե րի ջար դե րի կազ մա կերպ ման հա մար մա հա պատ ժի դա տա պարտ ված և 
Խորհրդային Ռու սաս տա նի կող մից գր կա բաց ըն դուն ված Էն վեր, Բե հաէտ
դին Շա քիր և Խա լիլ փա շա նե րը: Հա մա գու մա րից տա սը օր հե տո, սեպ տեմ
բե րի 17ին, հա մա գու մա րի կող մից ձևա վոր ված Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի քա
րոզ չու թյան ու գոր ծո ղու թյուն նե րի խորհրդի նա խա գա հու թյու նը Բաք վում ո րո
շում է ըն դու նում, որ Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի հե ղա փո խա կա նու թյան, ա դր
բե ջա նում զար գա ցում ապ րող թր քա սի րու թյան ու գա ղու թա րա րու թյան 

160 РГАСПИ, Ф. 2, О. 2, Д. 280, Л. 280-281 об. (Ю. Барсегов, էջ 51-52):
161 АВПР (Архив внешней политики Российской Федерации), Ф. 04, Оп. 39, П. 262, Д. 52987, 
Л. 1, Պատճեն; Ф. 132, Оп. 4, П. 104, Д. 40, Л. 13 (Ю. Барсегов, էջ 50-51): 
162 РГАСПИ, Ф. 2, Оп. 1, Д. 14516, Лл. 1-2 об. (Ю.Барсегов, էջ 75); Ա. Միկոյանի և 
Գ. Օրջոնիկիձեի հեռագիրը 29.06.1920 // РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 17, л. 134; ՀՀ ՊԱ, Ֆ. 200, 
ց. 1, գ. 4, թթ. 2-3, Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-
1920 թթ.: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու(կազմողներ Ս.Միրզոյան, Ա.Ղազիյան), 
Երևան, ՀՀ Պատմության արխիվ, 2003, էջ 479-480:
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ծրա գրե րի, ի նչ պես նաև Թուր քիա յում սո ցիա լիզ մի գա ղա փա րա խո սու
թյան հո գե վար քի դեմ միակ փր կու թյու նը… թուր քա կան ազ գայ նա կան 
ուժե րի հար ձա կումն է Հա յաս տա նի վրա, ո րից հե տո ռու սա կան բա նա կը 
հայե րին պաշտ պա նե լու պատր վա կով կմտնի Հա յաս տան և այն կխորհրդայ
նաց նի: Այդ պի սով, կվե րա նա Թուր քիան Ռու սաս տա նից բա ժա նող սե պը, 
և թուր քա կան զոր քերն ան մի ջա պես դուրս կգան Կով կա սից163: «Արևել քի 
խորհրդայ նա ցու մը» հե տաձ գե լով` Մուս տա ֆա Քե մա լի բա նա կը խորհրդային 
ռազ մամ թերքն օգ տա գոր ծե լով, «Ան տան տի ին տեր վեն ցիայի դեմ պայ քա
րին» զու գա հեռ, 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23ին հար ձակ վում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան վրա։ Նոյեմ բե րին պա տե րազմն ավարտ վում է թուր քե րի 
հաղ թա նա կով, և քե մա լա կան զոր քե րը խո րա նում են Կով կա սում: 

«Խորհրդայ նա ցած» Ա դր բե ջա նի մահմեդական ները քե մա լա կան նե րի 
մուտքն ըն դու նում էին որ պես ազա տա րար նե րի: Ե թե մինչ այդ Հա յաս տա
նի խորհրդայ նա ցու մը ծրագր վում է ր` ի բրև թե բոլշևի կա ցող Թուր քիային 
և Ռու սաս տա նին բա ժա նող սե պը վե րաց նե լու հա մար, հի մա ար դեն Ռու
սաս տա նը կանգ նեց այլ` Թուր քիայի և Ա դր բե ջա նի միաց ման միան գա
մայն ի րա կան խնդրի առաջ: Չկա րո ղա նա լով ազ դել թուրք դաշ նա կից նե
րի կա մա յա կա նու թյուն նե րի վրա` Ստա լի նը Լե նի նին խոր հուրդ է տա լիս 
Հա յաս տանն արա գո րեն խորհրդայ նաց նել և բա ժա նա րար սեպ դարձ նել 
Թուր քիայի ու Ա դր բե ջա նի միջև` թույլ չտա լով նրանց ը նդ հա նուր սահ ման 
ունե նալ164: Հա րա վային Կով կա սում ար դեն փաս տա ցի տնօ րի նող Քե մա
լը Մոսկ վայի հետ սկսում է խո սել սպառ նա լի լեզ վով, ակ նար կե լով, որ ե թե 
Ան տան տի ե րկր նե րը Սև րի պայ մա նա գի րը վե րա նայեն Թուր քիայի օգ տին, 
ապա թուրք նա ցիո նա լիստ նե րը պատ րաստ են մի կողմ նե տել բոլշևիկ նե րի 
կող մից ի րենց պար տադր ված և թուր քա կան քա ղա քա կան ու ազ գային ծրա
գրե րը ճնշող ծանր պայ ման նե րը (խոս քը սո ցիա լիզ մը Թուր քիա ներ մու ծե լու 
մա սին է)165: Այլ կերպ ասած թուր քե րը բարձ րա ձայ նում են, որ սո ցիա լիզ մը 
Թուր քիա ներ մու ծե լուց շատ ավե լի ձեռն տու է պայ մա նա վոր վել «Ան տան տի 
իմ պե րիա լիս տա կան ե րկր նե րի» հետ: 

՚Մ.Քե մալն ար դեն Խորհրդային Ռու սաս տա նից կա խյալ չէր: Ա պաս
տամ բած և ռու սա կան զեն քով կռ վող Քե մա լի ռազ մա կան գոր ծերն արև մուտ
քում շատ հա ջող ըն թացք ունեին, և «Ան տան տի իմ պե րիա լիս տա կան ե րկր

163 «Заключение президиума совета пропаганды и действия народов Востока» о политике 
России на Востоке, представленное Президиуму Исполкома Коминтерна и ЦК РКП(б), 
АНИ РА, Ф. И3, Оп. 3, Д. 7, Л. 1-2 և հաջորդ էջ, պատճեն, հրատարակված է Ю.Барсегов, 
էջ 170-172; Е. К.Саркисян.  За кулисами (Как рождался Московский договор 1921 г.) // 
«Литературная Армения», 1991, № 1, էջ 71-82:
164 РГАСПИ, Ф.558, Оп. 1, Д. 1999, Л. 3 (Барсегов Ю. էջ 237): 
165 РГАСПИ, Ф. 2, Оп. 1, Д. 16321, Л. 1, 8, 20, 21 (Барсегов Ю. էջ 264-265): 
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նե րի» արևե լյան քա ղա քա կա նու թյան մեջ նույն պես շրջա դարձ էր կա տար
վել. ե րկր նե րը փոր ձում էին Քե մա լի հետ հա մա ձայ նու թյան գալ: Մեր ձա վոր 
Արևել քում ֆրան սիա կան զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տար գե նե րալ Ան րի 
Գու րոն (18671946) 1920 թ. սեպ տեմ բե րին լու ծա րել էր Կի լի կիա վե րա դար ձած 
հայե րին օգ նու թյան մեկ նող Հայ կա կան լե գե ո նը, և շու տով պի տի հայ տա րա
րեր` «Սև րի պայ մա նա գի րը փո խել այն պես, որ ըն դու նե լի լի նի թուր քե րի հա
մար», քա նի որ «թուր քե րը եր կար ժա մա նակ մեր բա րե կամ ներն էին, ի սկ այ
նու հետև մեր քաջ և հա վա տա րիմ թշնա մի նե րը» («Le Temps», 10.12.1920): 

Ի րենց «դա սա կար գային դաշ նա կից» Թուր քիային կորց նող ռուս 
բոլշևիկ նե րի հա մար միան գա մից ե րկ րոր դա կան է դառ նում Թուր քիայի 
սո ցիա լիս տա կա նաց ման խնդի րը, Խորհրդային Ռու սաս տա նի օր վա հրա
մա յա կա նը դառ նում է, Ա դր բե ջա նը չկորց նե լով, Թուր քիայի հետ ո ՛րևէ մա
կար դա կի դաշ նակ ցու թյու նը պահ պա նե լը: Թուր քիայի «տ րա մա դրու թյու նը 
բարձ րաց նե լու» և բա րե հա ճու թյու նը վե րա դարձ նե լու ամե նա կարճ ճա նա
պար հը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վե րաց նե լը, Թուր քիայի օգ տին 
ան դա մա հա տե լը և խո ցե լի, հնա զանդ ու ան կա րող դարձ նելն էր, ո րի դի
մաց թուր քե րը խոս տա նում են հետ քա շել ի րենց զոր քե րը: Նոյեմ բե րի 29ին 
ռուս նե րի ձևա վո րած հայ կա կան հե ղա փո խա կան կո մի տեն ռու սա կան բա
նա կի հետ միա սին մտ նում է Հա յաս տան և հայ տա րա րում, որ աշ խա տա
վո րա կան Թուր քիայի օգ նու թյամբ Հա յաս տա նը դառ նում է խորհրդային և 
պատ րաստ է թուր քե րի հետ հա մա տեղ պայ քա րե լու Ան տան տի իմ պե րիա
լիստ նե րի դեմ166: Հա յաս տա նը գրա ված թուր քա կան բա նա կի դեմ կռ վե լու 
ան կա րող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը դեկ տեմ բե
րի 2ին վայր է դնում իր լիա զո րու թյուն նե րը և Հա յաս տա նում Խորհրդային 
Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լեգ րա նի հետ ստո րա գրում հա մա ձայ նա գիր, 
ո րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյունն իշ խա նու թյու նը 
հանձ նում է Հա յաս տա նի բոլշևի կյան հե ղա փո խա կան կո մի տեին167: Թուր քե
րը, սա կայն, Հա յաս տա նից դուրս չեն գա լիս, շա րու նա կում են թա լա նել168, 
կո տո րել խա ղաղ բնակ չու թյա նը և տղա մարդ կանց քշել Թուր քիայի աշ խա
տան քային ճամ բար ներ169: 

166 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа власти в Армении 
(Сборник документов), Ереван, 1957, էջ 433-434; МИД СССР, Документы внешней политики 
СССР. М., Госполитиздат, Т. 3, 1959, էջ 348-349:
167 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных РСФСР с 
иностранными государствами, Вып.  3, М., 1992, թիվ 79, էջ 14-15 (Ю. Барсегов, էջ 289): 
168 РГАСПИ, Ф. 85, Оп. 14, Д. 49, Лл. 16-16 об. (Ю. Барсегов, էջ 316 ): 
169 Aremenia. Political and Ethnic Boundaries. 1878-1948. Anita L.P.Burdett (ed.). Archive 
Editions, 1998. էջ 824 (Ю. Барсегов, էջ 352-353). РГАСПИ, Ф. 85, Оп. 14, Д. 105, Л. 1-2 об. 
Հրատարակված է МИД СССР, Документы внешней политики СССР, Т. 3, էջ 484-487 (տե՛ս նաև 
Ю.Барсегов, էջ 354-356; Великая Октябрьская социалистическая революция, էջ 478, 492-493):
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Այս պայ ման նե րում սկսվում են թուր քե րի հետ նոր պայ մա նա գիր կն քե
լու` Մոսկ վայի կոն ֆե րան սի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը, ո րն 
ավարտ վեց Հա յաս տա նի ան դա մա հատ մամբ: 

Հա վա նա բար բոլշևիկ նե րը կա րիք ունեին Հա յաս տա նի զո հա բե րու
թյու նը «գա ղա փա րա պես հիմ նա վո րե լու» և, ը ստ երևույ թին, դրա նով էր 
պայ մա նա վոր ված տխ րահռ չակ Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի քա րոզ չու թյան և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի խորհրդի ան դամ Ա. Ս կաչ կոյի «Արևել քի և նա ցիո նա լիզ
մի հար ցեր»ին նվիր ված մար տի 4ի հոդ վա ծը, ո րում փաս տա ցի հս տա կեց
վեց «հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի» բոլշևի կյան ձևա կեր պու մը: Այս հոդ վա ծից 
պարզ վում է, որ սո ցիա լիզ մի գա ղա փար նե րի տա րած ման հա մար մեծ զո
հո ղու թյուն է ան հրա ժեշտ, և այդ զո հո ղու թյունն ըն կած է հայ ժո ղովր դի ու 
Հա յաս տա նի ուսե րին: Հա յաս տա նին ու հայ ժո ղովր դին վի ճակ ված այս մեծ 
առա քե լու թյու նը թե լա դրում է, որ հայե րը պետք է ը մբռնու մով մո տե նան իր 
նա ցիո նա լիզ մից հրա ժար վե լու Ան կա րայի կա ռա վա րու թյան դժ կա մու թյա նը: 
Դրա փո խա րեն խորհրդային ե րկր նե րը պե՛տք է հաղ թա հա րեն ի րենց նա
ցիո նա լիզ մը, ի րենց տա րածք ներն ու նույ նիսկ ի րենց հա մա խոհ նե րի առան
ձին խմբեր զո հա բե րեն հե ղա փո խու թյան զար գաց ման շա հե րին: Ը նդ ո րում 
«խորհրդային ե րկր նե րից» խոս քը բա ցա ռա պես Հա յաս տա նի և հայե րի մա
սին է: Խորհրդային Ա դր բե ջանն, օ րի նակ, հա յաբ նակ Ղա րա բա ղը, Նա
խիջևա նը և Զան գե զու րը պա հան ջե լիս «նա ցիո նա լիստ չէ», ի սկ Հա յաս տա
նը, «հա վա տա լով պրո լե տա րա կան հե ղա փո խու թյան ան խու սա փե լիու թյա նը, 
պետք է ան վա րան զի ջում նե րի գնա այլ, այդ թվում նա ցիո նա լիս տա կան տե
րու թյուն նե րին», քա նի որ Թուր քիան, իր խոս տում նե րին հա կա ռակ, առանց 
նախ նա կան տա րած քային զի ջում նե րի չի հա մա ձայն վում սո ցիա լիս տա կան 
դառ նալ, և այդ զի ջում նե րը Հա յաս տա նի հաշ վին են, քա նի որ ո ՛չ Ռու սաս
տա նը, ո ՛չ Ա դր բե ջա նը Թուր քիայի հետ վի ճե լի տա րածք ներ չու նեն: Հայե րը 
պե՛տք է գի տակ ցեն հա մաշ խար հային սո ցիա լիզ մի հան դեպ ի րենց առա քե
լու թյու նը, ո րը ոչ այլ ի նչ է, քան… թուրք հան ցա գործ նե րին հան ցա գործ չհա
մա րե լը և նրանց հան դեպ բա րյաց կա մու թյունն ու զի ջո ղամ տու թյու նը, հու սա
լով, որ առա ջի կա յում ստեղծ վե լու է «Վ րա ցա կան, Հայ կա կան և Ա նա տո լիա
կան թուր քա կան ֆե դե րա ցիա, ո րի շուր ջը կմիա վոր վեն արևել քի այլ ե րկր
նե րը»170: Այս պի սով, Հա յաս տա նին զգու շաց ված էր «նա ցիո նա լիստ չլի նել», 
«հա նուն հե ղա փո խու թյան զար գաց ման» իր շա հերն ու իր տա րածք նե րը զի

170 А. Е.Скачко. Армения и Турция на предстоящей конференции. «Жизнь националь-
ностей», 1921, մարտի 4 (Ю. Барсегов, էջ 412-415): Նույնիսկ ռուս բոլշևիկներն են հե տա-
գայում ամաչել այս հոդվածից: Հետագա տարիներին այն թաքցվել է այնքան խնամ քով, որ 
երբ 1982 թ.-ին ԿԳԲ-ն այդ հոդվածի տեքստը տեսել է խորհրդային այլախոհ Գ. Խա մի զուրիի 
մոտ, փորձել է պարզել, թե որտեղից կարող էր այն հայտնվել (Г.П.Хомизури. Социаль ные 
потрясения в судьбах народов (на примере Армении). М, Изд. «Интеллект», 1997, էջ 82-83):
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ջել Թուր քիային, ցե ղա սպա նու թյու նը, ըն թա ցիկ կո տո րած ներն ու հայ րե նի
քը մո ռա նալ, ը մբռնու մով մո տե նալ «թուր քա կան նա ցիո նա լիզ մին» և Թուր
քիային վե րա բեր վել ջերմ բա րյա ցա կա մու թյամբ: «Հա մաշ խար հային սո ցիա
լիզ մի» պա հան ջած ըն թա ցիկ զո հը պի տի Հա յաս տա նը լի ներ: 

Խորհրդային Հա յաս տա նում ամուր տե ղա վոր ված թուր քա կան զոր
քե րը ոչ մի օր չդա դա րեց րին խա ղաղ բնակ չու թյան կո տո րած ներն ու թա
լա նը: Կոն ֆե րան սի քն նար կում նե րին, սա կայն, ոչ ոք այդ մա սին չի խո սել: 
Մար տի 16ին քե մա լա կան Թուր քիայի և Խորհրդային Ռու սաս տա նի միջև 
ստո րագր վեց «Եղ բայ րու թյան և բա րե կա մու թյան պայ մա նա գիր»ը: Թուրք
ռու սա կան «Եղ բայ րու թյան և բա րե կա մու թյան» նոր պայ մա նա գիրն ար դեն 
Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի խորհրդայ նաց ման հար ցը չէր դնում: Ա վարտ վում 
է Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի մեջ Թուր քիայի մի ջո ցով բոլշևիզմն ար տա հա նե
լու նախ կին պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը, հաս տատ վում է թուր քա կան նա ցիո
նա լիզ մի ի րա վուն քը և պայ մա նա գրի հա ջորդ կե տե րով Հա յաս տանն ու հայ 
ժո ղո վուր դը զո հա բեր վում են այդ ի րա վուն քին: Կարսն ու Ար դա հա նը տր
վում են Թուր քիային, Նա խիջևա նը ի նք նա վար տա րած քի կար գա վի ճա կով 
հանձն վում է Ա դր բե ջա նին պայ մա նով, որ «Ադր բե ջա նը այդ պրո տեկ տո րա
տը չի զի ջե լու եր րորդ պե տու թյան»: 

ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի խնդրի առու մով խիստ կարևոր 
է Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 8րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված կե տե րից մե կը, որ 
հե տա գա յում պետք է դեր խա ղար Խորհրդային Հա յաս տա նի քա ղա քա կան 
ռեպ րե սիա նե րում: Այդ կե տում աս վում է, որ ե րկր նե րը պար տա վոր վում են 
թույլ չտալ ի րենց տա րած քում, կամ` դրա մի մա սում մյուս ե րկ րի նկատ մամբ 
պայ քա րե լու նպա տակ ունե ցող խմբե րի ձևա վո րում կամ առ կա յու թյուն (են
թա դրե լի է, որ տվյալ դեպ քում Թուր քիայի հա մար խոս քը գնում է դաշ նակ
ցա կան նե րի և առ հա սա րակ հայե րի մա սին, Ռու սաս տա նի հա մար` Թուր
քիա յում ապաս տան գտած մու սա վա թա կան նե րի): Թուր քիան և Ռու սաս
տանն այդ պար տա վո րու թյու նը ստան ձում են նաև Կով կա սի խորհրդային 
հան րա պե տու թյուն նե րի նկատ մամբ (են թա դրա բար Թուր քիան` Ա դր բե ջա
նի, Ռու սաս տա նը` Հա յաս տա նի): 12րդ հոդ վա ծով Թուր քիայի մաս հան դի
սա ցող այն տա րածք նե րից, ո րոնք մինչև 1918ը Ռու սաս տա նի տա րածք ներ 
էին, ցան կա ցած բնա կիչ կա րող էր ազա տո րեն լքել Թուր քիան և տե ղա փո
խել իր ունեց ված քը կամ դրա ար ժե քը (հաս կա նա լի է, որ խոս քը քրիս տո նյա 
բնակ չու թյան, գլխա վո րա պես` հայե րի մնա ցորդ նե րի մա սին էր): Բո լո րին 
պարզ էր, որ Թուր քիային ան ցնող Կար սի և Ար դա հա նի տա րածք նե րում 
դեռևս մնա ցած հա յու թյան վեր ջին բե կոր նե րը պետք է դուրս գնային: Միա
ժա մա նակ պայ մա նա գրում որևէ խոսք չկար հայ փախս տա կան նե րի` հայ րե
նիք վե րա դառ նա լու ի րա վուն քի մա սին, ո րով փաս տո րեն Ցե ղա սպա նու թյու
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նից փախս տա կան թուր քա հա յու թյու նը հայ րե նիք վե րա դառ նա լու ի րա վուն
քից զրկ վում է ր171: 

Սեպ տեմ բե րի վեր ջին Կար սում սկսվում են Ա նդր կով կա սի ե րեք հան
րա պե տու թյուն նե րի` Թուր քիայի հետ կնք վե լիք պայ մա նա գրի շուրջ քն նար
կում նե րը: Թուր քա հայ փախս տա կան նե րի հար ցով «Պայ մա նա վոր վող կող
մե րը պար տա վոր վում են պայ մա նա գրի ստո րա գրու մից ե րեք ամիս ան ց 
մաս նա վոր հա մա ձայ նու թյուն կազ մել 19181920 թթ. պա տե րազ մի փախս
տա կան նե րի մա սին»172: 191518 թթ.ի` նա խա քե մա լա կան ջար դե րի շրջա նի 
հայ փախս տա կան նե րի հարցն առ հա սա րակ չի քն նարկ վում: Ար դյուն քում 
Հա յաս տա նի ու հայե րի հար ցում թուր քե րի բա ցար ձա կա պես բո լոր պայ ման
ներն ըն դու նե լուց հե տո հոկ տեմ բե րի 13ին Կար սում կնք ված պայ մա նա գի
րը սահ ման նե րի հար ցում փաս տա ցի կրկ նում էր Մոսկ վայի պայ մա նա գի րը, 
ի սկ 14րդ հոդ վա ծով «19181920 թթ. պա տե րազ մի փախս տա կան նե րի մա
սին» հա մա ձայ նա գրի ստո րա գրու մը ձևա կերպ վում է անո րոշ «վեց ամս վա 
ըն թաց քում» ար տա հայ տու թյամբ173: Այս հոդ վա ծում քն նարկ վող հար ցե րի 
կա պակ ցու թյամբ Կար սում Ա դր բե ջա նի, Վրաս տա նի և Հա յաս տա նի հետ 
կնք ված պայ մա նա գրից ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ դրա 10րդ հոդ վա
ծին, ո րով կող մե րը պար տա վոր վում էին թույլ չտալ ի րենց տա րածք
նե րում այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ խմբե րի գո յու թյու նը, 
ո րոնք պայ մա նա վոր վող կող մե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տակ ունեն174: 
Սա, ի հար կե, Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 8րդ հոդ վա ծի կրկ նու թյունն էր: Ցա
վոք, վեր լու ծա բան նե րը Մոսկ վայի և Կար սի` հա մա պա տաս խա նա բար 8րդ 
և 10րդ հոդ ված նե րին քիչ են ան դրա դառ նում կամ առ հա սա րակ չեն ան
դրա դառ նում, մինչ դեռ դրանք, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, մեծ չա փով 
պայ մա նա վո րել են ԽՍՀՄ ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի հայ կա կան և հա
յաս տա նյան առանձ նա հատ կու թյու նը: 

1923 թ.ին Ան տան տի ե րկր նե րը քե մա լա կան Թուր քիայի հետ Լո զա
նի կոն ֆե րան սում պի տի քն նար կեին հայ փախս տա կա նու թյանն իր հայ
րե նի քում հա վաք վե լու նպա տա կով «Հայ կա կան օ ջախ» ստեղ ծե լու հար ցը: 
Բոլշևիկ նե րը, ո րոնք միա ցյալ պատ վի րա կու թյուն էին Խորհրդային Ռու սաս
տա նից, Ո ւկ րաի նայից և Վրաս տա նից (պատ վի րա կու թյան կազ մում հայ 

171 МИД СССР, Документы внешней политики СССР, Т. 3, էջ 597-602 (Ю. Барсегов, էջ 459-
460):
172 РГАСПИ, Ф. 298, Оп. 1, Д. 108, Л. 19-22 (Ю. Барсегов, էջ 547-548): Պատճենը 
Յու. Բարսեղովի գրքում` էջ 549:
173 МИД СССР. Документы внешней политики СССР. М., Госкомиздат, 1960, т. 4, էջ 420-426 
(տե՛ս նաև Ю.Барсегов, էջ 556-557):
174 Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (Քաղաքական պատմություն), Փաս-
տաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Երևան, «Գիտություն», 2000, էջ 393:
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բոլշևիկ ներ չկային), հա ջո ղու թյամբ թուր քե րին օգ նում են տա պա լե լու նաև 
այդ հար ցը: Գ. Չի չե րի նը 1923 թ. հուն վա րի 10ին Լո զա նից իր տե ղա կալ 
Մ. Լիտ վի նո վին ուրա խու թյամբ տե ղե կաց նում է, որ թուր քե րը շատ հաղ թա
կան են ըն թա նում, որ թուր քե րի բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են ռուսթուր քա կան դա շին քով և թուր քերն ըն դու նում են այդ փաս տը175, և 
որ «դաշ նա կից նե րը դա դա րել են հայե րի հա մար ազ գային օ ջախ պա հան ջել: 
Դաշ նա կից նե րը հա մա ձայ նել են, որ պես զի որ պես ազ գային փոք րա մաս նու
թյուն ներ ճա նաչ վեն միայն ոչ մահ մե դա կան նե րը… (այ սինքն` հայե րի հար
ցը մաս նա վոր չդր վի, և առ հա սա րակ «հայ» բա ռը չհի շա տակ վի – Հ.Խ.): 
Դաշ նա կից նե րը «փոք րա մաս նու թյուն նե րի հար ցում» Թուր քիայի հա մար 
հրա ժար վել են Ազ գե րի լի գայի հա տուկ վե րահս կո ղու թյու նից»176: Բա ցար ձա
կա պես ան հաս կա նա լի է, թե ցե ղա սպա նու թյան են թարկ ված հայե րից Թուր
քիա յում մնա ցած փոք րա թիվ խմբի ան վտան գու թյան նկատ մամբ մաս նա վոր 
պայ մա նի դուրսմ ղու մը Լո զա նի կոն ֆե րան սի ըն դու նե լիք ո րո շում նե րից ին
չու՞ էր այդ պես ուրա խաց րել «բո լոր ճնշված նե րի պաշտ պան» բոլշևիկ նե
րին177: 

Բոլշևիկ նե րի պնդ մամբ ի րենք մաս նակ ցում են նաև թուր քա հայ 
փախս տա կա նու թյան` ի րենց հայ րե նիք վե րա դար ձի խնդրի քն նարկ մա
նը` հայ տա րա րե լով, որ «Ռու սաս տանն ու Ո ւկ րաի նան մտա դիր են ի րենց 
տա րածք նե րում նկա տե լի քա նա կու թյամբ հայ փախս տա կան ներ բնա կեց
նել…»178: Բոլշևիկ նե րի կող մից ամեն ի նչ ար վում է, որ Լո զա նի կոն ֆե րան
սում թուր քա հայե րի հայ րե նիք վե րա դառ նա լու մա սին ո րո շում չըն դուն վի: 
1923 թ. նոյեմ բե րի 23ին Ստա լի նին գրած Չի չե րի նի նա մա կից պարզ վում 
է, որ խոս քը 250.000 հայե րի մա սին էր, ը նդ ո րում ար դեն ԽՍՀՄ դար ձած 
խորհրդային բյու ջեն ամենևին չէր պատ րաստ վում այդ խնդրի լու ծու մը կազ
մա կեր պե լու հա մար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ տրա մա դրել179: Ար դյուն քում 
փախս տա կան հայե րի խնդի րը մնում է նո րաս տեղծ Ազ գե րի լի գայի խղ ճին, 
ի սկ Թուր քիա յում մնա ցած հայե րին «խց կում են» Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մից Եվ րո պա յում խիստ պա հան ջարկ ված, դե մոկ րա տա կան ֆա
սադ ցու ցա դրող «փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք» կաս կա ծե լի բա նաձևի 

175 РГАСПИ, Ф. 5, Оп. 1, Д. 1988, Л. 39-43 (Ю. Барсегов, էջ 609):
176 РГАСПИ, Ф. 5, Оп. 1, Д. 1988, Лл. 39-43 (Ю. Барсегов, էջ 609-610):
177 Այս կապակցությամբ տե՛ս նաև Ա.Մյասնիկովի` 1922 թ. նոյեմբերի 15-ի նամակը Լենինին, 
Ստալինին և Չիչերինին, որով նա խնդրում է Լոզանի կոնֆերանսում պաշտպանել դեռևս 
Թուրքիայում մնացած և վտանգի տակ գտնվող փոքրաթիվ հայերի պաշտպանությանն 
ուղղված որոշումները (РГАСПИ, Ф. 5, Оп. 2, Д. 108, Л. 3-3 об., Ю. Барсегов, էջ 593): Նրա 
կուսակցական ընկերները ճիշտ հակառակ դիրքերում էին կանգնած: 
178 МИД СССР. Документы внешней политики СССР. М., Госкомиздат, Т.6, М., 1962, էջ 165-
166; 166-167; РГАСПИ, Ф. 5, Оп. 1, Д. 1988, Л. 109 (Ю. Барсегов, էջ 610, 611, 612):
179 АВПР, Ф. 04, Оп. 51, П. 325, Д. 54958, Л. 50 (Ю. Барсегов, էջ 620-621):
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մեջ: Ը նդ ո րում ի րա վա կան և գործ նա կան ի մաստ նե րով դեռևս չփոր ձարկ
ված «փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րը» Լո զա նում ձևա կերպ վում են 
ոչ թե եվ րո պա կան` ազ գային, այլ թուր քա կան` կրո նա կան սկզբուն քով` «ոչ 
մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թյուն ներ»180, ին չը Թուր քիայի հա մար հիա նա լի 
հնա րա վո րու թյուն էր իս լա մա ցած հայե րին զր կե լու այդ փոք րիկ ի րա վունք
նե րից և օ տա րե լու քրիս տո նյա մնա ցած հա յու թյու նից181: Լո զա նի կոն ֆե րան
սից հե տո թուր քա հայ փախս տա կան նե րի, գե րի տար ված և թուր քա կան 
բան տե րում ու աշ խա տան քային ճամ բար նե րում տա ռա պող հայե րի խնդիրն 
ար դեն խորհրդային ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան օ րա կար գից դուրս է 
գա լիս: 

Թուր քա հայե րի խնդի րը, սա կայն, դուրս չի գա լիս ԽՍՀՄ քա ղա քա կա
նու թյան ներ քին օ րա կար գից: Չէ՞ որ Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 8րդ և Կար
սի պայ մա նա գրի 10րդ հոդ վա ծով պար տա վոր վել էին թույլ չտալ ի րենց 
տա րած քում, կամ` դրա մի մա սում մյուս ե րկ րի նկատ մամբ պայ քա րե
լու նպա տակ ունե ցող խմբե րի ձևա վո րում կամ առ կա յու թյուն: Ո ՞վ/ով
քե՞ր կա րող էին լի նել այդ խում բը/խմբե րը, ե թե ոչ ջար դե րի են թարկ ված և 
հայ րե նի քը կորցրած «թուր քա հայե րը» (ան շուշտ նաև գլխա վո րա պես Ա դր
բե ջա նում ապ րող քր դե րը, ում հա մար ԽՍՀ Մը 1923 թ. հու լի սի 7ի ո րոշ մամբ 
Ա դր բե ջա նի կազ մում ստեղ ծել էր նախ Քրդս տա նի գա վառ` քր դե րի ե րբևէ 
ունե ցած առա ջին վար չա կան միա վո րը, ապա` «Կար միր Քրդս տան» ազ
գային օկ րու գը, ո րը վե րաց վեց 192730 թթ.ին Թուր քիա յում ծա վալ ված քր
դա կան ապս տամ բու թյուն նե րի շրջա նում, և հե տա գա յում քր դե րը դար ձան 
ԽՍՀՄ բռնաճնշում նե րի մաս նա վոր թի րախ նե րից մե կը: Սույն հար ցը, սա
կայն, այս տեքս տում չի քն նարկ վի): 

Այս պի սով, ռուսթուր քա կան ժա մա նա կա վոր «բոլշևի կյան եղ բայ րա
ցու մը» և Հա յաս տա նի խորհրդայ նա ցու մը հայ ժո ղովր դին ար ժե ցան յոթ 

180 Լոզանի պայմանագրի հոդված 37-45,– http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_
Lausanne(12.06.2015):
181 «Ոչ մահմեդական փոքրամասնություն» բանաձևը հետագայում ճակատագրական 
դեր պիտի խաղար, քանի որ փոքրամասնությունների բոլոր իրավունքներից զրկում էր 
իսլա մացած հայերին (նրանք «ոչ մահմեդական փոքրամասնություն» չէին), արագաց նում 
նրանց ուծացումը` թրքացումը կամ քրդացումը, մյուս կողմից «հայկական ինքնու թյունը» 
տեղա փոխում էր կրոնական ոլորտ` ընդհուպ մինչև լեզուն: Ոչ մահմեդական փոքրա մաս-
նություններն, օրինակ, այդ պայմանագրի 40-րդ հոդվածով իրավունք չունեին մայրենի լեզվով 
խոսելու: Արդյունքում իսլամացած կամ ալևիացած հայերը զրկվում էին իրենց մայրենի լեզ վով 
խոսելու, այդ լեզուն մայրենի համարելու իրավունքից, քանի որ այն ոչ մահմեդական փոք-
րա մասնության լեզու էր: Այս բանաձևը Առաջին համաշխարհային պատերազմին հաջորդած 
«փոքրամասնություն»-«մեծամասնություն» կոնֆլիկտի և փոքրա մաս նությունների եվրո պա-
կան «իրավականացման» հետևանքների ամփոփումը տես «На цио наль ные мень шинства» и 
«люди без государства», Հաննա Արենդտի գրքում. Арендт Ханна. Истоки тотали таризма, 
М., ЦентрКом, 1996, էջ 364-387:
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ամս վա պա տե րազմ թուր քա կան և ռուսա դր բե ջա նա կան բոլշևի կյան կա
նո նա վոր բա նակ նե րի դեմ, Արևե լյան Հա յաս տա նի տա րած քի կե սի հանձ
նու մը Թուր քիային, Նա խիջևա նի և Ղա րա բա ղի հանձ նու մը Ա դր բե ջա նին, 
Արևե լյան Հա յաս տա նի և առ հա սա րակ Կով կա սի խա ղաղ հայ բնակ չու թյան 
ջար դե րը, տղա մարդ կանց մի մա սի թուր քա կան աշ խա տան քային ճամ բար
ներ քշ վե լը, Հա յաս տա նի ունեց ված քի թա լա նը թուր քե րի կող մից, թուր քա
հայ փախս տա կան նե րի առաջ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու բո լոր հնա րա վո
րու թյուն նե րի ար գե լա փա կու մը, ԽՍՀ Մում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան փաս տի 
բա ցար ձակ լռու թյան դա տա պարտ վե լը և այս ամե նից հե տո ԽՍՀ Մի հայե
րի շա րու նա կա կան տագ նա պը` թուր քա կան և ԽՍՀՄ բոլշևի կյան իշ խա նու
թյուն նե րը ու՞մ կամ ի ՞ն չը կհա մա րեն Թուր քիայի նկատ մամբ պայ քա րե
լու նպա տակ ունե ցող ան հատ կամ խումբ: Լո զա նի կոն ֆե րան սից հե տո 
ԽՍՀ Մում, այդ թվում Խորհրդային Հա յաս տա նում փաս տա ցի ար գել վե ցին 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան թե մայի շուրջ քն նար կում նե րը, նույ նիսկ` հի շո ղու
թյուն նե րի բարձ րա ձայ նու մը, և հե տա գա յում այդ խնդիրն օգ տա գործ վեց 
ստա լի նյան քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րում` որ պես «հայ կա կան նա ցիո նա
լիզ մի» բնու թա գիր: 

Թուրքահայերը Հայաստանում 

Չանդ րա դառ նա լով Խորհրդային Հա յաս տա նում հաս տատ ված բոլշևի
կյան իշ խա նու թյան առա ջին տա րի նե րի հե ղա փո խա կան բռնու թյուն նե
րի` Կար միր տե ռո րի տա րո ղու նակ թե մային, փաս տենք միայն, որ թուրք 
«բոլշևիկ նե րի» հետ ռուս և հայ բոլշևիկ նե րի «եղ բայ րա ցու մը» ան վստա
հու թյուն էր առա ջաց նում նրանց նկատ մամբ: Հայ բոլշևիկ նե րը խո սում էին 
«հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի» դեմ պայ քա րե լու և Արևել քի մահ մե դա կան 
բնակ չու թյան հետ եղ բայ րա նա լու մա սին, ի սկ Հա յաս տա նի հայ բնակ չու
թյան` «արևել քի մահ մե դա կան բնակ չու թյան հետ» հա րա բե րու թյուն նե րի 
փոր ձում գե րակշ ռում էին բռնու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի հի շո ղու թյուն նե
րը: Հայ բոլշևիկ նե րը թուրք բոլշևիկ նե րին հայ տա րա րել էին հայ ժո ղովր դի 
բա րե կամ ներ, ով քեր խո րա պես մտա հոգ էին հայ և թուրք ժո ղո վուրդ նե րին 
կե ղե քող դաշ նակ ցա կան նե րի բռնու թյուն նե րով և թշնա մու թյուն ունեն բա ցա
ռա պես դաշ նակ ցա կան նե րի դեմ: Հի մա դաշ նակ ցա կան նե րը չկային, իշ խա
նու թյան տե րը հայ բոլշևիկ ներն էին, ի սկ թուրք բոլշևիկ նե րը բո լո րո վին չէին 
տար բե րա կում հայ բոլշևիկ նե րին հայ դաշ նակ ցա կան նե րից և շա րու նա կում 
էին թա լա նել ու կո տո րել խա ղաղ հայ բնակ չու թյա նը: 
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Փո փո խու թյունն այն էր, որ ե թե դաշ նակ ցա կան զո րա միա վո րում նե րը 
պաշտ պա նում էին կո տոր վող նե րին ու թա լան վող նե րին, ապա բոլշևիկ նե
րը պա սիվ բո ղո քի նո տա ներ էին հղում և ամեն կերպ ջա նում հե ռու մնալ 
բոլշևիկ թուրք աս կյար նե րի հետ ան մի ջա կան շփում նե րից: Դրան զու գա հեռ 
Հա յաս տա նի բոլշևիկ նե րը ճիշտ այն ժա մա նակ, ե րբ թուր քե րը բա ռի բուն 
ի մաս տով կո տո րում էին Շի րա կի և Լոռ վա բնակ չու թյու նը և հա րյու րա վոր 
ան թաղ դիակ նե րը կու տա կում ճա նա պարհ նե րի վրա182, շա րու նա կում էին 
բա ցար ձա կի հասց նել հայ ժո ղովր դի ի նք նա պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու
թյուն նե րի կազ մա լու ծու մը` ձեր բա կա լե լով դի մա դրող նե րին և զին վո րա կան 
սպա նե րին:

 Հա յաս տա նի հա րա վում` Զան գե զու րում, մինչ Հա յաս տա նի խորհրդայ
նա ցու մը թուր քե րի դեմ պայ քա րող Նժդե հը 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25ին հայ
տա րա րում է, որ չի ըն դու նում բոլշևի կյան իշ խա նու թյու նը, Տաթևում հա մա
զան գե զու րյան հա մա գու մար է հրա վի րում և հայ տա րա րում Զան գե զու րի` 
Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը Խորհրդային Հա յաս տա նից:

1921 թ. հուն վա րի 14ին Հա յաս տան է գա լիս Հա մա ռու սա կան Ար
տա կարգ Հանձ նա ժո ղո վի` Ա դր բե ջա նի և Հա յաս տա նի նա խա գահ Գևորգ 
Ա թար բե կո վը: Նրա առա ջին պա հան ջը Տրոց կու խոր հուր դը կա տա րելն էր 
(Տ րոց կին պն դել էր, որ բո լոր դաշ նակ ցա կան սպա ներն ուղարկ վեն Ռու սաս
տան, և նրանց փո խա րի նեն ռուս նե րը183)` Հա յաս տա նի բո լոր նախ կին սպա
նե րին աք սո րե լը (այդ թվում` նրանց, ով քեր ար դեն ծա ռա յու թյան էին ան ցել 
կար միր բա նա կում): ՀՀ Ազ գային ար խի վի փաս տաթղթե րը վկա յում են, որ 
նա խա ձեռ նու թյու նը Ռու սաս տա նի կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րինն էր և 
ի րա կա նաց վել է 11րդ կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րու թյան կող մից` 11րդ 
կար միր բա նա կի ռազ մա հե ղա փո խա կան խորհրդի ան դամ Ս. Օր ջո նի կի ձեի 
կար գա դրու թյամբ184: 1921 թ. հուն վա րի 24ին հրա մա յում են դեռևս կեն դա
նի մնա ցած բո լոր սպա նե րին հա վաք վել հայ կա կան նախ կին պառ լա մեն տի 
շեն քում` «վե րա գրանց ման հա մար», և հա վաք ված 1400 (այլ աղ բյուր նե րով` 
1500) նախ կին սպա նե րին աք սո րում են Ռու սաս տան` Ռյա զան քա ղաք, այդ 
ամենն ուղեկ ցե լով նվաս տաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րով185: Նրանց մեջ կային 
15 գե նե րալ և 25 գնդա պետ186, մեծ մա սը` թուր քե րից Հա յաս տա նի ի նք նա

182 Г. Мартиросян. Еще об одной белой странице черного предательства, «Литературная 
Армения», 1994, № 7-9, էջ 99:
183 Armenia. Political and Ethnic Boundaries. 1878-1948. Anita L.P.Burdett (ed.). Archive Editions, 
1998, էջ 654-656 (Ю. Барсегов, էջ 336-338):
184 Վ.Ղազախեցյան: Հայ սպաների աքսորը 1920-21թթ. // «Բանբեր Հայաստանի արխիվ-
ների», 2003, 2(102), էջ 33 <http://www.armarchives.am/UserFiles/File/02-03.pdf> (07.07.07):
185 КПСС в резолюциях и решениях, ч. 2, М., Госполитиздат, 1954, էջ 490: Վ.Ղազախեցյան: 
Հայ սպաների աքսորը 1920-21 թթ., էջ 35, 47, 49: 
186 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնությունները Հայաստանում, էջ 171: 
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պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի մաս նա կից ներ: Ար խի վային նյու թե րի ո րոշ տե
ղե կու թյուն ներ թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ աք սոր վել են նաև Վրաս
տա նի ու Ա դր բե ջա նի հա յազ գի սպա նե րը187: Դրան հա ջոր դում է բա ցա հայտ 
տե ռո րը` ձեր բա կա լու թյուն նե րը188: 

1921 թ. hուն վարփետր վար ամիս նե րին Շի րա կում դեռևս բոլշևիկ հա
մար վող թուր քե րը տղա մարդ կանց քշում էին Թուր քիա` հար կա դիր աշ խա
տանք նե րի, գյու ղե րում շա րու նակ վում էին կա նանց ու ե րե խա նե րի կո տո
րած նե րը189, ի սկ ռուս և հայ բոլշևի կյան կա ռա վա րու թյուն նե րը չէին կա րո ղա
նում խնդի րը կար գա վո րել ի րենց դաշ նա կից թուր քե րի հետ: 

Չե կիստ նե րից ու թուր քե րից ծայ րա հեղ դա ժա նու թյուն նե րի են թարկ
վող բնակ չու թյու նը, հետևե լով դաշ նակ ցա կան նե րի հոր դոր նե րին, ըմ բոս
տա նում է և գա վառ նե րից խումբխումբ շարժ վում դե պի Էջ միա ծին և Երևան: 
Դրանք գլխա վո րա պես Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից փախս տա կան ներն էին` 
թուր քա հայե րը: Նրանց մեջ դեռևս կային զին ված, մինչև վերջ Ա նդ րա նի
կի հետ մարտն չած մար դիկ, ով քեր մաս նակ ցել էին նաև Սար դա րա պա տի 
և այլ կռիվ նե րին, փորձ ունեին, ը ստ է ու թյան տրա մադր ված չէին նաև Հա
յաս տա նի նոր իշ խա նու թյուն նե րի դեմ և նույ նիսկ «1920 թ. դեկ տեմ բե րի 3ի 
մի վա վե րա գրից պարզ վում է, որ Ա րա գա ծի լան ջին տե ղա կայ ված 1500ի 
չափ սա սուն ցի, մշե ցի, խնուս ցի և արևմ տա հայ կա մա վոր այլ զին վոր ներ 
կո լեկ տիվ դի մում էին ուղ ղել ՀՍԽՀ բա նա կի հրա մա նա տա րու թյա նը` ցան
կու թյուն հայտ նե լով հա վա տա րիմ ծա ռայել խորհրդային ե րկ րին»190: Նրանց 
նպա տակն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Հա յաս տա նը դեռևս ա սպա
տա կող թուր քա կան զոր քե րի դեմ հա մա տեղ դի մա դրու թյունն էր: Փետր վա
րին ար դեն, հնա րա վոր է, բոլշևի կյան կա ռա վար ման եր կու սու կես ամս վա 
ըն թաց քում նրանք հա մոզ վել էին թուր քե րին դի մա դրե լու բոլշևի կյան կամ
քի բա ցա կա յու թյան մեջ, ի սկ հայ զին վո րա կան սպա նե րի աք սո րը վերջ նա
կա նա պես հու սա խաբ էր արել այդ դեռևս որ պես փախս տա կան դե գե րող 
մարդ կանց: Փետր վա րի 18ին ապս տամբ նե րին դի մա դրե լու կա րո ղու թյուն 

187 Նույն տեղում, էջ 35: 
188 Великая Октябрьская.., 1957, էջ 507-508:
189 1921 թ. ապրիլի 28-ին Ամերիկյան կոմիտեն Ջաջուռի լեռնանցքի մոտ հայտնաբերել էր 
հունվար-փետրվար ամիսներին սպանվածների 1 200-1 500 դիակ. «…տղամարդկանց դիակ 
բացարձակ չկա, արական սեռի զոհերից ամենատարիքովը 14 (!-Հ.Խ.) տարեկան էր… Մեզ 
տեղեկացրին, որ բուն լեռնանցքում շատ դիակներ կան, սակայն անբարենպաստ եղանա-
կային պատճառներով մենք չկարողացանք այնտեղ հասնել»,– Великая Октябрьская.., 1957, 
էջ 557-558: 
190 Ա.Հակոբյան: 1921 թ. փետրվարյան իրադարձություններում «կարմիրների» և 
ապստամբների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ // «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», 2011, թիվ 2, էջ 7 (աղբյուրը` Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 
16, թ. 3) <http://hpj.asj-oa.am/5675/1/2011-2(3).pdf> (11.09.2014)։
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չու նե ցող բոլշևիկ նե րը նա հան ջում ե ն` նա խա պես հապ ճե պո րեն կաց նա հա
րե լով Երևա նի բան տում պահ վող կա լա նա վոր նե րից առա վել հայտ նի քա
ղա քա կան, ռազ մա կան ու հան րային գոր ծիչ նե րին: 

Բոլշևիկ նե րը հետ են քաշ վում Ար տա շատ` շա րու նա կե լով ի րենց վե
րահս կո ղու թյան տակ գտն վող տա րած քում տե ռո րի են թար կել վա խե ցած 
բնակ չու թյա նը: Այդ տե ռո րը հա վա նա բար այն պի սի չա փեր էր ըն դու նել, 
որ բռնու թյուն նե րից առանձ նա պես չխոր շող Ս. Օր ջո նի կի ձեն մար տի 18ին 
ստիպ ված էր զգու շաց նել Գ. Ա թար բե կո վին. «Շատ ըն կեր ներ հա ղոր դում 
են, որ Ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջան նե րում տե ղի են ունե նում անի մաստ 
գնդա կա հա րու թյուն ներ, գնդա կա հա րում են գե րի նե րին և այլն: Խս տո րեն 
պն դում եմ շատ զգույշ լի նել և ոչ մի դեպ քում ձեռք չտալ գե րի նե րին, և առ
հա սա րակ ես անըն դու նե լի եմ հա մա րում տե ռո րի մե թոդն ու բնակ չու թյան 
հա մա տա րած ահա բե կու մը»191: 

Ապ րի լի սկզբին բոլշևիկ նե րը վե րա գրա վում են իշ խա նու թյու նը: Ա պս
տամբ նե րի զգա լի մա սը, նրանց հետ նաև բազ մա թիվ մտա վո րա կան ներ և/ 
կամ պար զա պես ունևոր մար դիկ, մոտ տա սը հա զար մարդ, նա հան ջում են 
դե պի հա րավ` ան կախ հայ տա րար ված Զան գե զուր (Լեռ նա հա յաս տան): 

Բոլշևիկ ներն, ի հար կե, հաս կա նում են, որ «չափն ան ցել են»: Օր ջո նի
կի ձեի խորհրդով ապ րի լի 24ին Հայ հեղ կոմն ըն դու նում է «Ընդ հա նուր ներ
ման մա սին» դեկ րետ, ո րով նե րում է շնորհ վում խռո վու թյան բո լոր մաս նա
կից նե րին։ Դեկ րե տում աս վում էր. «…ա զատ հա մա րել քա ղա քա կան և ամեն 
տե սա կի ու ձևի պա տաս խա նատ վու թյու նից առանց բա ցա ռու թյան բո լոր 
նրանց, ով քեր որևէ կերպ պայ քա րել են Հ.Ս.Խորհրդային հան րա պե տու թյան 
դեմ, ան կախ նրանց ան մի ջա կան գոր ծից, կո չու մից, դիր քից, պաշ տո նից: Բո
լոր այս քա ղա քա ցի նե րին վե րա հաս տա տել ի րենց ամ բողջ ի րա վունք նե րի 
մեջ»192: Հայ կո մու նիստ նե րը միջ նոր դե ցին Ս. Օր ջո նի կի ձեին` այդ հա մա
ներ ման դեկ րե տի շրջա նակ նե րում ազատ ար ձա կել նաև «Հա յաս տա նի և 
Վրաս տա նի սահ ման նե րից Ձեր կար գա դրու թյամբ ար տաքս ված հայ սպա
նե րին»193: Նրանք դեռ չգի տեին, որ նույն այդ սպա նե րին դեռ սպա սում է 
սար սա փե լին` 19371938ը, ե րբ մի սա դիստչե կիս տի ներ կա յաց րած պարզ 
թղթի կտո րի վրա ԽՍՀՄ հս կա յա ծա վալ ե րկ րի գե րա գույն հրա մա նա
տարա ռաջ նոր դը կգ րի «այս բո լոր հայզին վո րա կան նե րին պետք է ձեր բա
կալել»: 

191 РГАСПИ, Ф. 85, Оп. 14, Д. 74, Л. 1-2 (Ю. Барсегов, էջ 465):
192 «Կոմունիստ», 1921, 24 ապրիլի: 
193 Վ.Ղազախեցյան: Հայ սպաների աքսորը 1920-21թթ., էջ 35: 
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 Լու սան կար 7. 1921 թ. ապ րի լի 24ին Հայ հեղ կո մի ըն դու նած «Ընդ հա նուր ներ ման մա սին» 
դեկրե տը
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 Հաս կա նա լով, որ թուր քա հայե րի ան հու սա լի վի ճա կի վրա «աչք փա կե
լով» որևէ խնդիր չի լուծ վե լու, «Կո մու նիստ» թեր թում քն նա դատ վում է նրանց 
նկատ մամբ դրսևոր վող ան տար բե րու թյու նը` առա ջար կե լով «Կոտ րել այդ ան
տար բե րու թյու նը, պար զել տաճ կա հայ շարժ ման հա սա րա կա կան քա ղա քա կան 
բնույ թը, ըն դա ռա ջել ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի ռե ալ կա րիք նե րին…»194: 

1921 թ. ապ րի լին Ա լեք սանդ րա պո լից հե ռա ցան նաև ավեր սփ ռող թուր
քա կան զոր քե րը: Հա վա նա բար պետք է խնդի րը հաս ներ զին ված ապս տամ
բու թյան, որ պես զի ռու սաս տա նյան բոլշևիկ նե րը հաս կա նային, որ ի րենց 
դաշ նա կից և կու սա կից «թուրք բոլշևիկ նե րին» Հա յաս տա նում թող նելն ար
դեն դուրս է գա լիս բո լոր սահ ման նե րից: Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռում 
«բոլշևիկ քե մա լա կան նե րի» թո ղած «ժա ռան գու թյան» վե րա բե րյալ Հայ հեղ
կո մի հանձ նա ժո ղո վի ստու գու մը պար զել էր. «Ս պան ված ներ  60.000, սո վից 
մա հա ցած ներ  34.000, բռնա բար ված ներ  50.000, ո րից 20.000 աղ ջիկ ներ, 
գեր վել են 8000։ Տար վել են խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն` 80.000 գլուխ, մանր 
եղ ջե րա վոր` 25.000 գլուխ, ո ղջ գյու ղատնտե սա կան մթերք նե րը և տեխ նի կան։ 
Ը նդ հա նուր առ մամբ տար վել է 143.416.500 ռուբ լու ար ժո ղու թյան ապ րանք»195: 

Հու լի սի կե սե րին Զան գե զու րից հե ռա նում է նաև Նժդե հը` իր զի նա
կից նե րի մի խմբի և Զան գե զուր հա սած ապս տամբ նե րի հետ ան ցնե լով 
Պարսկաս տան: Նրանց մի մա սը ապս տամբ նե րի նկատ մամբ իշ խա նու թյուն
նե րի կող մից նե րում հայ տա րար վե լուց հե տո, գլխա վո րա պես 1924 թ., ետ վե
րա դար ձան Խորհրդային Հա յաս տան և Զան գե զու րում մնա ցած ի րենց զի նա
կից նե րի հետ հե տա գա յում ըն կան խորհրդային բռնու թյուն նե րի մսա ղա ցի մեջ: 

Ապս տամ բու թյու նը ճնշե լուց հե տո Հա յաս տա նի Ռազ մա կան հե ղա փո
խա կան կո մի տեն վե րա կա ռուց վեց ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհրդի 
(ԺԿԽ), մայի սի 21ին ԺԿ Խի նա խա գահ և ռազ մա կան ժո ղովր դա կան կո
մի սար նշա նակ վեց կրթ ված մտա վո րա կան Ա լեք սանդր Մյաս նի կյա նը։ Նրա 
իշ խա նու թյու նը սո վո րա բար բնու թագր վում է որ պես մեղմ և կա ռու ցո ղա կան 
շրջան: Մյաս նի կյա նը պի տի կա ռա վա րեր մի եր կիր, ո րը, իր ի սկ խոս քե րով. 
«...բաղ կա ցած էր փախս տա կան նե րից և ան մարդ կայ նա ցող ու դե գե նե րաց
վող թշ վառ ժո ղովր դից: [ Խորհրդային Հա յաս տանն] ստա ցել է հա րյուր հա զա
րա վոր որ բե րի ու կմաղ քի հասց ված ե րե խա նե րի բա նակ: Մեր եր կի րը որ բե
րի ու փախս տա կան նե րի տեղ է, տա ռա պան քի, հե ծե ծան քի, ող բի ու տա ռա
պան քի դժոխք»196: 

194 Աշ. Հովհաննիսյան: Հրեշավոր թյուրիմացություն // «Կոմունիստ», 1921, 19 ապրիլի:
195 Կ.Սարդարյան: Հայաստանում սովետական իշխանությունն ամրապնդելու միջոցա ռում-
ները // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1986, #3, էջ 25-26 <http://lraber.asj-oa.
am/4524/1/1986-3(21).pdf> (12.05.2015)։
196 А.Арутюнян. Александр Мясникян и становление второй республики // Нораванк, 
(30.03.2015), <http://www.noravank.am/rus/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=13279> (11.05.2015)։
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Ա. Մյաս նի կյանն, ի հար կե, չէր կա րող ազ դել ԽՍՀՄ ը նդ հա նուր քա ղա
քա կա նու թյան վրա: Նա չէր կա րող ազ դել հոկ տեմ բե րին կնք վե լիք Կար սի 
պայ մա նա գրի ըն թաց քի վրա, որ տեղ, օ րի նակ, նույ նիսկ խորհրդային շրջա
նում Հա յաս տա նից թա լան ված գույ քը վե րա դարձ նե լու խնդիրն իր կու սա կից 
բոլշևիկ նե րը լու ծե ցին թուր քե րի օգ տին197` առ կախ թող նե լով Թուր քիայի աշ
խա տան քային ճամ բար նե րում աշ խա տող հայ գե րի նե րի և հա րյուր հա զա
րա վոր թուր քա հայ փախս տա կան նե րի հար ցե րը: Չէր կա րող ազ դել Լո զա նի 
կոն ֆե րան սի քն նար կում նե րին, ո րի ըն թաց քում ռուս բոլշևիկ ներն ամեն ի նչ 
արե ցին, որ պես զի ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված ու աշ խար հում դե գե րող 
հայ փախս տա կան նե րի հույ սերն ի րենց հայ րե նիք` Թուր քիայի իշ խա նու թյան 
տակ գտն վող Ա րևմ տյան Հա յաս տան ու Կի լի կիա, լիո վին փա կու ղի մտ նեն: 
Մինչ դեռ Մյաս նի կյա նի ղե կա վա րու թյան տակ գտն վող Խորհրդային Հա
յաս տա նը լե ցուն էր փախս տա կան թուր քա հայե րով, ով քեր շա րու նա կում էին 
օ րեր հաշ վել «տուն վե րա դառ նա լու» հա մար: Մյաս նի կյա նը մի կող մից պետք 
է կտ րեր հայ րե նիք վե րա դառ նա լու նրանց հույ սե րը, մյուս կող մից` նրանց հա
վա տաց ներ, որ խորհրդային իշ խա նու թյու նը մար դա սեր է: 

Այ նուա մե նայ նիվ նույ նիսկ այդ դժ վար պայ ման նե րում Ա. Մյաս նի կյա
նին հա ջող վեց ո րոշ դրա կան գոր ծեր անել: Ա ռա ջին հեր թին` աղ քատ գյու
ղա ցիու թյա նը դեկ րե տով ազա տել հար կե րից: 1921 թ. հու լի սի 13ին հիմ նեց 
փախս տա կան նե րի գոր ծե րի վար չու թյուն, ի սկ 1921 թ. սեպ տեմ բե րին ո րո
շում ըն դու նեց ՀՕ Կի` Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեի ստեղծ ման մա սին, 
ո րը մինչև Մեծ տե ռո րի հա սու նա նա լը և դրան զոհ գնա լը հասց րեց զգա
լի գործ անել փախս տա կան նե րի հա մար: 1922 թ. ապ րի լին կազ մա կեր պեց 
արևմ տա հա յու թյան հա մա գու մար` հրա վի րե լով նաև Վրաս տա նում և Ա դր
բե ջա նում պատս պար ված փախս տա կան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Այդ 
հա մա գու մա րին իր ե լույ թը սկսեց վա ղուց սպաս ված «թուր քա հայ մեր եղ
բայր ներ»ով և խո սե լով ը նդ հա նուր հայ րե նի քը ոտ քի կանգ նեց նե լու խնդիր
նե րի մա սին` 198 հա վատ ու վստա հու թյուն ներշն չե լով այդ բազ միցս տա ռա
պած ու ամեն կող մից մերժ ված մարդ կանց, որ Խորհրդային Հա յաս տա նը 
նաև ի րենց հայ րե նի քը կդառ նա: Կա րո ղա ցավ 192125 թթ. ըն թաց քում ներ
գաղթ կազ մա կեր պել և Ի րա նի, Կ.Պոլ սի, Հու նաս տա նի, Սի րիայի տա րածք
նե րում դե գե րող հայ փախս տա կան նե րից շուրջ 19.600 մար դու հնա րա վո րու
թյուն տվեց տե ղա փոխ վե լու Հա յաս տան: 

Ա. Մյաս նի կյա նը Հա յաս տա նում նշա նակ վել էր նաև թուր քե րի դեմ 
«հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մը» զս պե լու առա ջա դրան քով: Այդ «զս պու մը» 
նա ի րա կա նաց նում է ր` փոր ձե լով կո ղոպտ ված ու կո տոր ված բնակ չու թյա

197 РГАСПИ, Ф. 298, Оп. 1, Д. 108, Л. 15-16; Л. 19-22; Л. 28; Л. 35 (Ю. Барсегов, էջ 549, 551, 552):
198 «Խորհրդային Հայաստան», 1922, 11 ապրիլի:
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նը հաշ տեց նել Հա յաս տա նը քե մա լա կան նե րին զո հա բե րե լու ո րո շում նե րի 
հետ, հա մո զում էր, որ խորհրդային արևե լյան քա ղա քա կա նու թյան հա մար 
քե մա լա կան գոր ծո նը Ան տան տի դեմ պայ քա րե լու մի ջոց է և «այ սօր ով պայ
քա րում է Ան տան տի դեմ, նա օգ նում է մեզ, մենք էլ օգ նում ե նք նրան, սա 
ռե ալ քա ղա քա կա նու թյունն է»: Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հա մար ըն դու նե
լի Մյաս նի կյա նին, սա կայն, 1922 թ. մար տի 12ից տե ղա փո խե ցին նոր ձևա
վոր վող Ա նդր ֆե դե րա ցիայի դաշ նակ ցային խորհրդի նա խա գա հի, ապա` 
քար տու ղա րի պաշ տո նին: Հետ հե ղա փո խա կան Ա նդր կով կա սի ե րկր նե րի 
ներ քին քա ղա քա կան դե րա կա տար ներն այդ տա րի նե րին զա նա զան ի նտ
րիգ նե րով լու ծում էին ի րենց ազ դե ցու թյան գո տի նե րի հար ցե րը: 1925 թ. 
մար տի 22ին Մյաս նի կյա նը զոհ վեց Թբի լի սիից թռ չող ի նք նա թի ռի հր կի զու
մից` նշա նա վոր հե ղա փո խա կան Ս. Մո գիլևս կու և Հա յաս տա նում բա վա կան 
տխուր հետք թո ղած Գ. Ա թար բե կյա նի հետ: Այս ի նք նա թի ռի չբա ցատր ված 
վթա րը բազ մա թիվ հար ցա կան ներ թո ղեց, այդ թվում` 1925 թ.ին Վրաս տա
նի Չե կայի նա խա գա հի տե ղա կա լի պաշ տո նը զբա ղեց նող Լ. Բե րիայի` վթա
րով շա հագրգռ վա ծու թյան շուրջ: 

Ողջ ԽՍՀ Մում նոր ի րա վի ճակ էր զար գա նում, իշ խա նու թյան վե րա բաշ
խում նե րի գոր ծըն թաց ներ, ո րոն ցում փախս տա կան նե րով լե ցուն և չլուծ ված 
բազ մա թիվ հար ցե րով Հա յաս տա նը պի տի փոր ձեր գտ նել իր տե ղը: 

Փախստական թուրքահայերը սպառնալի՞ք են  
Թուրքիայի համար

«Կյան քիս մեջ եր կու շատ ծանր օ րեր եմ տե սել։ Մե կը դրան ցից այն օ րն 
էր, ե րբ մենք պի տի գաղ թեինք մեր հայ րե նի քից ը նդ միշտ` տա ճիկ նե րին թող
նե լով մեր տունն ու տե ղը, մեր նա խա հայ րե րի գե րեզ ման նե րը և այն բո լո
րը, ի նչ քաղցր էր մեզ հա մար աշ խար հում։ Մի անակն կալ քա մի պա տու հա
նը բաց անե լով հան կարծ մա րեց մեր ճրա գը, և մենք այլևս ո չինչ չտե սանք... 
Ու սա կես դար է հա մա րյա, որ մենք աչ քը փակ դի տում ե նք մեր կորցրած 
դրախ տը մեր հո գու աչ քե րով։ Իմ կյան քի ե րկ րորդ դժ բախտ օ րն այն էր, 
ե րբ օ րը ցե րե կով եր կու չե կիստ ե կան տունս խու զար կե ցին, բա ժա նե ցին ի նձ 
իմ կնո ջից ու ե րեք սի րա սուն զա վակ նե րից, տա րան չե կա ու եր կա թե դու ռը 
ետևիցս փա կե ցին։ Ես զրկ ված էի ապ րե լու հա մար եր կու ամե նաանհ րա ժեշտ 
բա նից` Հայ րե նի քից ու Ա զա տու թյու նից։ Եվ ո րով հետև չգի տեմ, թե այդ եր կու 
բա նե րից ո րին առա ջին տե ղը պետք է տալ, ո րին ե րկ րոր դա կան, այդ պատ
ճա ռով էլ ատում եմ տա ճիկ նե րին ու բոլշևիկ նե րին հա վա սար ատե լու թյամբ»։ 

Լեռ Կամ սար, 1960



110 «ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

 Ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված և Հա յաս տա նում ապաս տա նած 
թուր քա հա յու թյու նը շատ դժ գոհ էր Կար սի պայ մա նա գրից, և դա խո րա
պես ան հանգս տաց նում էր բոլշևիկ նե րին, ով քեր պար տա վոր վել էին ո ղջ 
խորհրդային տա րած քում թույլ չտալ «Թուր քիայի նկատ մամբ պայ քա րե
լու նպա տակ ունե ցող խմբե րի ձևա վո րում կամ առ կա յու թյուն»: Թուր քե
րը Խորհրդային Հա յաս տա նում թուր քա հայե րի առ կա յու թյունն ի նք նին 
դի տար կում էին որ պես այդ պի սի նպա տակ ունե ցող խումբ: Ե թե ճիշտ է 
Ռ. Հով հան նի սյա նի հաշ վար կը, ապա 1918 թ.ին Խորհրդային Հա յաս տա
նում կային 400500 հա զար թուր քա հայ փախս տա կան ներ։ 1918 թ.ից հե տո 
նրանց թիվն ավե լա ցել էր 1920 թ. քե մա լա կան զոր քե րի կո տո րած նե րից փա
խած նե րով: Մինչև 1920 թ. թուր քա հայ փախս տա կան նե րի մեծ մա սը, նույ
նիսկ 19151916 թթ.ին Մու շից, Սա սու նից, Բիթ լի սից փա խած նե րի մեծ մա սը 
դեռևս ապ րե լու տեղ չու նեին: Տաս նյակ հա զա րա վոր փախս տա կան ներ` կա
նայք, ե րե խա ներ, ուղ ղա կի շրջում էին Ա նդ րա նի կի զո րա մա սե րի հետևից, 
և նույ նիսկ զին վոր նե րի օգ նու թյամբ սն վում էին: Մինչև այ սօր Հա յաս տա նի 
Թա լի նի, Շի րա կի շրջան նե րի գյու ղե րում հա րյու րա վոր մար դիկ պատ մում 
են, որ ի րենց պա պերն ու տա տե րը եր կուե րեք տա րի թա փա ռել են Ա նդ րա
նի կի զոր քե րի հետևից` տա րեց ներ, ման կա հա սակ ե րե խա ներ, հի վանդ ներ, 
եր բեմն նույ նիսկ խան գա րե լով ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին199: Ցե ղա
սպա նու թյան գե հե նից փրկված փախս տա կան նե րից շատշա տե րը մա հա
ցան սո վից ու հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն նե րից հատ կա պես Երևա նի 
փո ղոց նե րում, Էջ միած նում` վան քե րի պա տե րի տակ, Ա լեք սանդ րա պո լում… 
Նրան ցից շա տերն են մաս նակ ցել Բրես տի պայ մա նա գրից հե տո Հա յաս
տան ներ խու ժած թուր քա կան զոր քե րին կանգ նեց րած 1918 թ. մայի սի 22ի 
Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տին, ին չը հե տա գա յում նրանց պի տի ստի
պեր թաքն վել Թուր քիայի հետ եղ բայ րա ցած ԽՍՀՄ պատ ժիչ մար մին նե րի 
հա լա ծանք նե րից: Հա յաս տա նից Ա նդ րա նի կի մեկ նե լուց հե տո` 1920 թ.ին 
փախս տա կան նե րը փոր ձե ցին ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա վոր վել «որևէ 
տեղ»: Այդ հար ցում գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րից օգ նու թյուն չստա նա լով, 
փախս տա կան նե րի նախ կին ֆի դա յա կան200 առաջ նորդ նե րը` ի նք նա պաշտ
պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը նա խա ձեռ նու թյունն ի րենց ձեռ քը վերցրին: 

199 Պորուչիկ Ա.Կոլմակով: Պատմական հայկական վաշտը: Անդրանիկի վերջին զորամասի 
սիբիրյան վաշտը, Երևան. «Արմավ», 2014, էջ 59-62; Ս.Մարտիրոսյան, Սասունը Սեմալում, 
Երևան, «Լուսապսակ», 2014, էջ 111-118: 
200 Ֆիդայի – համարվում է արաբական բառ` «զոհաբերող» կամ «փրկիչ»: Հայերենում 
օգտագործվել և օգտագործվում է գլխավորապես արևմտահայ խաղաղ բնակչությանը 
թուրքական և քրդական բռնության կամայականություններից պաշտպանող կամավոր, 
վրիժառու, ինչպես նաև բռնապետության դեմ պարտիզանական մեթոդներով պայքարող 
մարդ իմաստներով: Հայ ֆիդայիների մասին առաջին հիշատակություններն սկսվում են 
1880ականներին: Նույն իմաստով օգտագործվում է նաև «հայդուկ» բառը: 
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Նրանք շա րու նա կում էին զին ված մնալ և փոր ձում էին հայ բնակ չու թյա նը 
պաշտ պա նել թուր քա կան բա նա կի կա մա յա կա նու թյուն նե րից: Ա հա հենց 
նրանք էլ ո րո շե ցին, որ ի րենք բնա կու թյուն կհաս տա տեն Թուր քիայի հետ 
գծ ված սահ մա նա մերձ տա րածք նե րում` առա ջի կա հնա րա վո րու թյան դեպ
քում հայ րե նիք վե րա դառ նա լու հույ սով: Այդ տա րածք նե րի զգա լի մա սը, 
սա կայն, լեռ նային էին և մեծ մա սամբ Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րում ապ րող 
մահ մե դա կան բնակ չու թյան ամա ռային քո չա վայ րերն էին: Փախս տա կան նե
րը նրանց վա խեց նե լով, եր բեմն էլ բռնու թյամբ գրա վե ցին այդ բնա կա վայ
րե րի մի մա սը և ե րե քից հինգ տա րի թա փա ռող հայ փախս տա կան նե րի մի 
մա սը տե ղա վոր վեց մահ մե դա կան նե րից դա տարկ ված բնա կա վայ րե րում, 
մյուս նե րը հար մար վե ցին հայե րով բնա կեց ված բնա կա վայ րե րում: Մահ
մե դա կան նե րի մի մասն ան ցավ այլևս Թուր քիայի տա րածք հան դի սա ցող 
Կարս և Իգ դիր, մի մասն է լ` Խորհրդային Հա յաս տա նի Ա րա րա տյան դաշ
տա վայ րի մահ մե դա կան հիմ նա կան բնա կա վայ րեր: Սա նույն պես ԽՍՀՄ 
ռեպ րե սիա նե րի շրջա նում պի տի ուղղ վեր նրանց դեմ` որ պես թուր քե րին հա
լա ծե լու մե ղա դրանք: 

Թ վում էր, որ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու հույ սով սահ մա նային գո տի նե
րում ժա մա նա կա վո րա պես հաս տատ ված արևմ տա հայ փախս տա կան նե րը 
Կար սի պայ մա նա գրով և Լո զա նի կոն ֆե րան սով պի տի վերջ նա կա նա պես 
հույս նե րը կտ րեին վե րա դար ձի գա ղա փա րից: Սա կայն փախս տա կան նե րի 
մեջ լու րեր էին տա րած վել, որ Մոսկ վայի և Կար սի պայ մա նա գրե րը ժա մա
նա կա վոր են, քսան տա րի ան ց դրանք վե րա նայ վե լու են, և ի րենք վե րա
դառ նա լու են հայ րե նիք201: Սա պատ ճառ նե րից մեկն էր, որ գաղ թա կա նու
թյու նը շա րու նա կում էր ապ րել սահ մա նա մերձ գո տի նե րում, ի րենց բնա կու
թյան վայ րե րը հա մա րում էր ժա մա նա կա վոր և առ հա սա րակ կողմ նո րոշ ված 
էր վե րա դար ձի գա ղա փա րին: 

Մինչ Խորհրդային Հա յաս տա նի թուր քա հայե րը հու սա լով սպա սում 
էին հայ րե նիք վե րա դառ նա լուն, հայ րե նի քում` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի զա
նա զան ան կյուն նե րում դե գե րող և դեռևս թաքն վող հայե րի հա մար նոր 
խնդիր ներ էին հա սու նա նում: Թուր քիա յում արա գո րեն նվա զեց նում էին Լո
զա նի պայ մա նա գրով ի րենց վրա դր ված պար տա վո րու թյուն նե րը: Օ րի նակ, 
Լո զա նի պայ մա նա գրի «Տն տե սա կան դրույթ ներ» վեր նա գրով 3րդ բաժ նի 
65րդ հոդ վա ծով Թուր քիան ըն դու նել էր, որ 1915 թ. տե ղա հա նու թյունն ու 
սպա նու թյուն նե րը բնո րոշ վեին որ պես «ա նօ րի նա կան կեր պով ձեռ նարկ
ված ռազ մա կան մի ջոց», և պար տա վոր վել էր այդ բռնա գաղ թի պատ ճա ռով 

201 Ռուս-թուրքական Մոսկվայի պայմանագրի սահմանափակ ժամկետի և դրան ուղեկցող 
գաղտնի փաստաթղթերի փաթեթի մասին տե՛ս` Л.Эйрамджян. Русско-турецкий договор 16 
марта 1921г. // <http://www.yerkramas.org/2014/05/04/russko-tureckij-dogovor-16-marta-1921-
goda-novye-versii-v-znachenii-regionalnoj-politiki/> (15.06.2014):
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մարդ կանց կրած վնաս նե րը փոխ հա տու ցել, լք ված, ի րա կա նում իր կող մից 
բռնա գրավ ված գույ քը ետ վե րա դարձ նել տե րե րին, ե թե նրանք ո ղջ են, կամ` 
նրանց ժա ռանգ նե րին: Սա, ան շուշտ, վե րա բե րում էր նաև հայե րին: Բայց 
1923 թ. սեպ տեմ բե րին Թուր քիա յում ըն դուն ված օ րեն քով ար գել վում է Կի լի
կիայից և «Արևե լյան նա հանգ նե րից» ար տա գաղ թած բո լոր հայե րի վե րա
դար ձը Թուր քիա, ի սկ 1926 թ. օ գոս տո սին թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
հայ տա րա րում է, որ ի րենք կպա հեն մինչև 1924 թ. օ գոս տո սի 6 բռնա գրավ
ված ո ղջ ունեց ված քը և կհանձ նեն տե րե րին, ե թե այդ գույ քի տե րե րը կամ 
նրանց ժա ռանգ ներն այդ գույ քի մոտ լի նեն: Ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված, 
զա նա զան ե րկր նե րում դե գե րող փախս տա կան հայե րին հայ րե նիք վե րա
դառ նալ ար գել վել էր, և այդ ի րա վուն քից օ գտ վել կա րող էին միայն Թուր
քիայի զա նա զան ան կյուն նե րում թաքն ված հայե րը, ե թե նրան ցից ո մանք 
որևէ հրաշ քով կա րո ղա նային հաս նել ի րենց գույ քին, բայց «Շատ դեպ քե
րում մու սուլ ման ամ բո խը վե րա դար ձող հայե րին կա խում էր ի րենց ի սկ պտ
ղա տու ծա ռե րից` տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի քա ջա լեր մամբ»202: Մեծ մա
սամբ, սա կայն, խնդի րը չէր հաս նում դրան, քա նի որ հայե րին պար զա պես 
ար գե լել էին ի րենց նախ կին բնա կու թյան վայ րե րը վե րա դառ նալ, և նույ նիսկ 
շա րու նակ վում էին բռնաք սոր ներն ու բռնա գաղ թե ցում նե րը203: Որևէ վայ րում 
այս կամ այն կերպ հաս տատ ված հայե րը տե ղա շարժ վե լու ի րա վունք չու
նեին և պար բե րա բար պետք է ներ կա յա նային զին վո րա կան մար մին նե րին` 
ի րենց ներ կա յու թյու նը հաս տա տե լու204: 

Ի րա կա նում Թուր քիան միան գա մայն ար հա մար հան քով էր վե րա բե
րում Լո զա նի պայ մա նա գրով ստան ձած պար տա վո րու թյուն նե րին, և որևէ 
մար մին կամ եր կիր չկար, որ վե րահս կեր կամ որևէ կերպ հետևեր դրանց 
կա տար մա նը: Ճիշտ է, պայ մա նա գրի կողմ հադ նի սա ցող մի շարք ե րկր
ներ` Բրի տա նիան, Ֆրան սիան, Ի տա լիան և Ճա պո նիան, պար տա վոր վել 
էին հետևել Թուր քիա յում փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վուն քի կի րառ ման 
ըն թաց քին, բայց «նոր մտա ծող» Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ բա րե կա մա ցած 
ե րկր նե րից յու րա քան չյու րը մատ նե րի արան քով էր նա յում Թուր քիայի «չա
րաճ ճիու թյուն նե րին»: Քե մա լա կան Թուր քիա յում մնա ցած հայե րի մի մա սը, 
հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով չվստա հե լով Քե մա լի «նոր մտա ծո ղու թյա նը», 

202 Walker Christopher: The Armenians.// Minority Rights Group Report No. 32 by David 
Narshall Lang, 2-nd rev. ed. London, January 1977, էջ 15: Տե՛ս նաև «Իսրայէլցիների, յոյների, 
վրացիների նկատմամբ ատելութիւն չկայ, մեծ ատելութիւըն հայերի նկատմամբ է», 
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս [Haigazian armenologikal Review] (այսուհետ` ՀՀՀ), թիվ 
34, Պէյրութ, «Haigazian University Press», 2014, էջ 526-527:
203 Հ.Խառատյան: Սասունցիները // ՀՀՀ, թիվ 33, Պէյրութ, Haigazian University Press, 2013, 
էջ 465, 466:
204 Հ.Խառատյան: «Մայրիկս փորձել է իսկական հաւատացեալ մահմեդական լինել, բայց 
միաժամանակ իրեն միշտ քրիստոնեայ է զգացել» // ՀՀՀ, թիվ 33, էջ 442։
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19231924 թթ. ըն թաց քում տե ղա փոխ վե ցին Խորհրդային Հա յաս տան: Չգի
տես ին չու այս տե ղա փո խու թյու նը մինչև այ սօր ան վան վում է «հայ րե նա
դար ձու թյուն», չնա յած այդ մար դիկ Խորհրդային Հա յաս տան տե ղա փոխ վել 
էին ի րենց հայ րե նի քից: Թուր քիայի տա րած քից Խորհրդային Հա յաս տան 
տե ղա փոխ վող նե րի նկատ մամբ «հայ րե նա դար ձու թյուն» բա ռը կի րա ռե լու 
պատ ճա ռը, հա վա նա բար, այն էր, որ խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րը չէին 
կա րող ի րենց տա րա կար ծու թյուն թույլ տալ և վտան գել այդ քան դժ վա րու
թյամբ նվաճ ված թուր քա կան բա րե հա ճու թյու նը և հայե րի հայ րե նի քը «հայե
րի հայ րե նիք» հա մա րել: Այս տե ղից էլ` «հայ րե նա դար ձու թյուն» եզ րը, ին չով 
վա վե աց վում է, որ «հայե րի հայ րե նի քը սահ մա նա փակ վում է Խորհրդային 
Հա յաս տա նի առ կա սահ ման նե րով»: Լո զա նի կոն ֆե րան սում հայ փախս
տա կան նե րի դեմ թուր քա կան շա հե րը ե ռան դուն պաշտ պա նած և «հայ 
փախս տա կան նե րին ըն դու նե լու» խոս տում տված ԽՍՀ Մը չէր կա րող ար
գե լել Թուր քիայից հայե րի փոքր խմբա քա նա կի ան ցու մը Հա յաս տան, բայց 
նաև չէր ուզում մի ջոց ներ ծախ սել նրանց տե ղա վո րե լու հա մար: 

Կա րե լի է չկաս կա ծել, որ Թուր քիայի հետ Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ 
տա րածք նե րում հաս տատ ված հայ փախս տա կան նե րը թուր քե րի կող մից ըն
կալ վում էին որ պես Թուր քիայի դեմ թշնա մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և/ կամ 
վրի ժա ռու թյան հնա րա վոր հե ռան կար ունե ցող խումբ: Բազ մա թիվ կո րուստ
ներ տված և ամեն ին չից զրկ ված փախս տա կան նե րը չդա դա րող պա տե
րազմ նե րի մեջ գտն վող Հա յաս տա նում առա ջին տա րի նե րին հա նա պա զօ րյա 
հա ցի խիստ մեծ կա րիք ունեին, ին չը, ը ստ նրանց ներ կայիս ժա ռանգ նե րի 
հի շո ղու թյուն նե րի, եր բեմն հայ թայ թում էին պարզ կո ղո պու տով` ան ցնե լով 
Թուր քիայի տա րած քում գտն վող ի րենց եր բեմ նի հայ րե նիք և կո ղոպ տե լով 
տե ղի քր դե րին, հա մա րե լով, որ ի րենք ըն դա մե նը հետ են վերց նում ի րեն
ցից կո ղոպ տա ծի մի մա սը: Ա ռն վազն նման հի շո ղու թյուն կա նրանց այ սօր վա 
թոռ նե րի մեջ: Սա բոլշևի կյան իշ խա նու թյան լուրջ գլխա ցա վանք նե րից մեկն 
էր, բայց մարդ կանց կե րակ րե լու այլ տար բե րակ չէր առա ջարկ վում: 

Լո զա նի կոն ֆե րան սում հայ փախս տա կան նե րի` հայ րե նիք վե րա դառ
նա լու խնդի րը հա ջո ղու թյամբ տա պա լած և Խորհրդային Ռու սաս տա նում 
տե ղա վո րե լու խոս տում տված խորհրդային իշ խա նու թյուն ներն այժմ բարձ
րա ձայն քն նար կում էին Խորհրդային Հա յաս տա նը թուր քա հայե րից ազա
տե լու խնդի րը: «Ար ձա գանք Փա րի զի» հն չա կյան օր գա նի 1924 թ. հոկ տեմ
բե րի 26ի հա մա րում տպագր ված հոդ վա ծում հա ղորդ վում է, որ 1924 թ.ին 
Երևա նում հրա տա րակ ված «Տն տե սա կան լրա բեր» ռու սա լե զու թեր թում 
լույս է տե սել Խորհրդային Հա յաս տա նի հայտ նի պե տա կան դեմ քե րից մե կի` 
Ար տա շես Կա րի նյա նի205 «Պետք է վերջ տալ հա յու թյան հա վաք մա նը Հա

205 Արտաշես Կարինյան – (1886-1982), հայ բոլշևիկ հեղափոխական, ապա` պետական քա-
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յաս տա նում և 300.000 արևմ տա հայ գաղ թա կա նու թյա նը ցրել Ռու սաս տա
նում» հոդ վա ծը, ո րում հե ղի նա կը գրում է. «Պետք է այժմ ևեթ հայ տա րա րել, 
որ Հա յաս տա նում կամ Հա յաս տա նին կից շրջան նե րում հող ստա նա լու բո
լոր հույ սերն անի րա կա նա նա լի են: Հա յաս տա նը հո ղային ֆոնդ չու նի: Մանր 
բուր ժուա կան ռո ման տիկ նե րի հյու սած բո լոր հա շիվ նե րը Տաճ կա հա յաս տա
նի հո ղե րի մա սին բո լո րո վին ան հող են: Այդ պի սի կա ցու թյան մեջ կա րող է 
լի նել միայն մի ե լք և մի ուղի, այն է` հո ղային կնճ ռի լու ծու մը Հա յաս տա նից 
դուրս և Խորհրդային Միու թյան սահ ման նե րում: Հա յաս տանն այժմ մե կու
սա ցած և ի նք նամ փոփ հո ղային միա վոր չէ: Նա հրա ժար վել է «Ազ գային 
պե տու թյան» գա ղա փա րից և կա մա վոր մտել Խորհրդային հա մայ նա վար 
միու թյան մեջ: Ա հա այս պատ ճա ռով է, որ նա կա րող է խնդրել խորհրդային 
մյուս հան րա պե տու թյուն նե րից, որ պես զի ի րենց ազատ հո ղային ֆոն դից 
տան ո րոշ տա րա ծու թյուն և դրա նով աջակ ցեն հո ղային կնճ ռի լուծ մա նը Հա
յաս տա նում: Այդ պի սի հո ղեր քիչ չեն Հյու սի սային Կով կա սում, Դո նի շրջա
նում և Կու բա նում: 300 հա զար հայե րի բնա կե ցու մը Խորհրդային Միու թյան 
հս կա յա կան տե րի տո րիայի վրա ավե լի հեշտ խնդիր է, քան թե սո ված ու 
քայ քայ ված Հա յաս տա նում: Այդ գաղ թա կա նու թյան բնա կե ցու մը կա զա
տի Հա յաս տա նը ծանր բե ռից, որ խեղ դում է նրան: Այդ ձևով իր հիմ քի մեջ 
կխեղդ վի ամեն մի ազ գայ նա կան փորձ և կս տեղծ վի ամուր պատ վան
դան Մեր ձա վոր Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի միու թյան հա մար... Պետք է վե’րջ 
տալ հա յու թյան հա վաք ման գա ղա փա րին Հա յաս տա նում, մի գա ղա փար, 
որ մինչև այժմ էլ ապ րում է ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի գի տակ ցու թյան 
մեջ… Հո ղային ֆոն դի բա ցա կա յու թյունն է պատ ճա ռը, որ զար գա նա ազ
գայ նա կան ռո ման տի կան և հա յու թյու նը ձգ տի տի րա նա լու իր «պա պե նա
կան հո ղե րին», ի նչ պես նաև վառ ու կեն դա նի պա հի «միա ցյալ և ան կախ 
Հա յաս տա նի գա ղա փա րը» ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի մեջ… Ո ւս տի, 
մի ան գամ ը նդ միշտ այս բո լոր կն ճիռ նե րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
նախ` ա) վերջ դնել հա յու թյան հա վաք ման գա ղա փա րին Հա յաս տա նի մեջ 
և ապա` բ) ե րկ րի մեջ ե ղած 300.000 արևմ տա հայ գաղ թա կա նու թյա նը ցրել 
լայ նա ծա վալ Ռու սաս տա նի մեջ»206:

 Կա րող է տա րօ րի նակ թվալ, որ քն նար կում նե րի առն վազն ե րեք հնա
րա վո րու թյուն նե րից (Մոսկ վայի, Կար սի և Լո զա նի կոն ֆե րանս նե րը) որևէ 

ղա  քական գործիչ, պատմաբան: Ծնվել և հեղափոխական գործունեությունն իրականացրել է 
Բաքվում: 1923-24 թթ.-ին` Հայաստանի Կենտգործկոմի նախագահի տեղակալ, 1924-28 թթ.-ին` 
նախագահ, 1937 թ.-ին` բռնադատված-աքսորված: 1940 թ.-ին աքսորից վերադառնալուց հե տո 
զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։ Նրա մասին տե՛ս Խ.Բարսեղյան: Արտաշես Կա րինյան 
(ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1986, թիվ 4<http://
hpj.asj-oa.am/4594/1/1986-4(11).pdf> (01.05.2015)։
206 Գ.Լազեան: Հայաստան եւ հայ դատը, էջ 308-310:
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մե կում եր բեք չի քն նարկ վել Խորհրդային Հա յաս տա նում առ կա մահ մե դա
կան բնակ չու թյու նը Թուր քիայի տա րած քում մնա ցած հայե րով կամ թուր քա
հայ փախս տա կան նե րով փո խա նա կե լու խնդի րը (հատ կա պես որ Լոզանի 
կոն ֆե րան սին ո րոշ վեց Թուր քիայի հույ նե րին փո խա նա կել Հու նաս տա նի 
մահ մե դա կան նե րի հետ), եր բեք չի խոս վել Հա յաս տա նի սա կա վա հո ղու թյան 
մա սին, նույ նիսկ այն դեպ քե րում, ե րբ թուր քե րը ոչ միայն վճ ռա կա նա պես 
առար կում էին հայ փախս տա կան նե րի` հայ րե նիք` Ա րևմ տյան Հա յաս տան 
վե րա դառ նա լու առա ջարկ նե րի դեմ, այլև պն դում էին Թուր քա յում մնա ցած 
վեր ջին հայե րին ԽՍՀՄ տե ղա փո խել: Պար զից էլ պարզ էր, որ թուր քե
րին խիստ ձեռն տու էր մահ մե դա կան բնակ չու թյան առ կա յու թյու նը Հա յաս
տա նում և խիստ ան ցան կա լի` Խորհրդային Հա յաս տա նի` Թուր քիայի հետ 
սահ մա նա կից գո տում փախս տա կան թուր քա հայե րի կու տա կու մը: 

Ի րա կա նում Հա յաս տա նի սա կա վա հո ղու թյունն այն շրջա նում բնակ
չու թյան հա մար սպառ նա լիք չէր: Ը ստ հա մա հա յաս տա նյան գյու ղատնտե
սա կան վի ճա կա գրա կան նյու թե րի` «Վի ճա կա գրա կան տե ղե կա տու»ի Հա
յաս տա նի բնակ չու թյու նը 19231924 թթ.ին կազ մել է ըն դա մե նը 841.043 
մարդ, 19241925 թթ.ին` 907.755 մարդ207, 1926 թ. ԽՍՀՄ մար դա հա մա րի 
նյու թե րով` 880.500 մարդ: 1926 թ. ԽՍՀՄ մար դա հա մա րի նյու թե րով ո ղջ 
Հա րա վային Կով կա սում հայե րի թիվն ըն դա մե նը 1.332.593 մարդ էր, ո րից 
402.008ը քա ղա քաբ նակ ներ էին208: Ա կն հայտ է, որ «Հա յաս տա նում հա յու
թյան հա վաք ման գա ղա փա րին վերջ տա լու» Ա.Կա րի նյա նի առա ջար կը 
«Հա յաս տա նում հո ղային ֆոն դի բա ցա կա յու թյամբ» չէր պայ մա նա վոր ված, 
այլ Հա յաս տա նի թուր քա հայե րի` Ա. Կա րի նյա նի ձևա կեր պած «ազ գայ նա
կան ռո ման տի կայի» և/ կամ «ազ գայ նա կան փոր ձե րի»` «պա պե նա կան հո
ղե րին» տի րա նա լու ձգտ ման տագ նա պով: Սա հենց այն էր, ի նչ ԽՍՀ Մը 
Թուր քիայի հետ պայ մա նա գրե րով խոս տա ցել էր թույլ չտալ: Ուշա գրավ է, 
որ Ա.Կա րի նյանն առա ջար կում է «Ռու սաս տա նում ցրել» ոչ թե Հա յաս տա
նի բնակ չու թյան մի մա սը, այլ հատ կա պես Հա յաս տա նում գտն վող «300.000 
արևմ տա հայ գաղ թա կա նու թյա նը»: Բոլշևի կյան տրա մա բա նու թյամբ թուր
քա հայ փախս տա կան նե րին «Հա յաս տա նից աք սո րե լով» կվե րա նար «ազ
գայ նա կան ռո ման տի կայի» վտան գը և «ա մուր պատ վան դան կս տեղծ վեր 
Մեր ձա վոր Արևել քի ժո ղո վուրդ նե րի միու թյան հա մար»: Ա.Կա րի նյա նը 
1921 թ. սեպ տեմ բե րից մինչև 1922 թ. վեր ջե րը ե ղել էր Հայ կա կան ՍՍՀ կա
ռա վա րու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցի չը Ստամ բու լում` հիմ նա

207 Հայաստանի Կենտվիճվարի հրատարակութիւնները // գրեց` Ս.Մասուրեան: «Հայրենիք» 
ամսագիր, Դ տարի, թիւ 2 (38), 1925, դեկտեմբեր: 
208 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Закавкаская СФСР,–http://demoscope.ru/
weekly/ssp/ussr_nac_26.php?reg=5 (07.05.2015)
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կա նում «հայ րե նա դար ձու թյան» կազ մա կերպ ման հար ցե րով։ Նա, ի հար
կե, լավ գի տեր թուր քա հայե րի` «ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի գի տակ
ցու թյան մեջ» Խորհրդային Հա յաս տա նում ապաս տա նե լու «ազ գայ նա կան 
ռո ման տի կայի» մա սին և իր հոդ վա ծով «փա կում էր թե ման». սա կա վա հող 
Խորհրդային Հա յաս տա նը ոչ միայն չի կա րող նոր թուր քա հայե րի ըն դու նել, 
այլ պի տի ծրա գրի ե ղա ծին ցրե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 19181920 թթ.ին 
աշ խա տած լի նե լով Մոսկ վա յում` ՌՍՖՍ Հի ազ գու թյուն նե րի ժո ղովր դա կան 
կո մի սա րիա տին կից հայ կա կան գոր ծե րի կո մի սա րիա տում, նա, ան շուշտ, 
լավ գի տեր թուր քա հայ փախս տա կան նե րի նկատ մամբ բոլշևի կյան Ռու
սաս տա նի մտա դրու թյուն նե րը: Ա. Կա րի նյա նի այս հոդ վա ծով նաև զգա լիո
րեն հաս կա նա լի է դառ նում «հայ կա կան ազ գայ նա կա նու թյան» նկատ մամբ 
բոլշևի կյան մտա հո գու թյու նը, ո րոն ցից առն վազն մե կը «պա պե նա կան հո
ղե րը» վե րա դարձ նե լու թուր քա հայե րի ձգտ ման հնա րա վո րու թյունն էր, ո րը 
կան խար գե լե լու ծրա գի րը դեռևս 1919 թ.ին Ա. Մի կո յանն էր ներ կա յաց րել 
Լե նի նին` Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վաղ փու լում: 

Թուր քիա յում վե րաց նում էին հայ կա կան ունեց ված քի, ազ գային ի նք

նու թյան մնա ցորդ նե րը, ԽՍՀ Մում` ահա բե կում դրանց տե րե րին և առն վազն 

«ար գե լա փա կում» նրանց հայ րե նա կան հի շո ղու թյուն նե րի հրա պա րա կային 

դրսևո րում նե րը: 1925 թ.ին Թուր քիայի վար չա պետ (հե տա գա յում` նա խա

գահ) Իս մեթ Ի նո նյուն, ով ղե կա վա րում էր Լո զա նի կոն ֆե րան սի թուր քա

կան պատ վի րա կու թյու նը և լավ գի տեր փոք րա մաս նու թյուն նե րի պաշտ պա

նու թյան վե րա բե րյալ իր ե րկ րի պար տա վո րու թյուն նե րը, հայ տա րա րեց, որ 

թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն ամեն գնով թր քաց նե լու են Թուր քիայի ո ղջ 

բնակ չու թյա նը. «Մենք բա ցա հայտ ազ գայ նա մոլ ներ ե նք: Մենք ցան կա ցած 

գնով պետք է թր քաց նենք նրանց, ով քեր ապ րում են մեր հայ րե նի քում»209: 

Թուր քիա յում մնա ցած հայե րին սա քիչ էր վե րա բե րում, նրանց հան դեպ 

պի տի շա րու նակ վեր ար տաքս ման կամ ֆի զի կա կան ո չն չաց ման ծրա գի րը: 

1927 թ.ին Թուր քիա յում` Սե բաս տիայի բան տում գտն վող Գևորգ Հա լա ջյա

նը տե սել է Թուր քիայի կա ռա վա րու թյու նից Սե բաս տիայի կու սա կալ Հիլ մին 

ուղղ ված մի շարք փաս տաթղթեր` «Ա նա տո լուի մեջ գտն վող փոք րա թիվ հա

յու թյու նը սահ մա նեն դուրս վտա րե լու կամ տեղ վույն վրա բնաջն ջե լու հա

մար», և նմու շի հա մար ար տա գրել է 1927 թ. հուն վա րի 3ով թվագր վող մի 

նա մակ. «Ան կա րա, 1927 թ. 3 հուն վա րի, 1927 թ., թիվ 216: Ձեր գրու թյու նը 

նկա տի է առն ված և մատ նանշված հար ցե րի շուրջ ան հրա ժեշտ կար գա դրու

209 С. Аванесов. Положение национальных меньшинств в Турции, Ереван, Изд. АН АРМ 
ССР, 1963, էջ 13:
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թյուն ներն ար ված են 1926 թ. դեկ տեմ բե րի 18ի 376 հա մա րի տե ղե կա գրով… 

կա ռա վա րու թյան տե սա կե տը հայե րի մա սին պարզ է և ո րո շա կի: Վար վե

ցեք Ձեզ հար մար գտն ված ձևով: Ա զատ եք նրանց հան դեպ Ձեր կար գա դրու

թյուն նե րում առանց մեզ հարց նե լու, ան շուշտ աղ մու կից խու սա փե լով»210: 

Թուր քիա յում մնա ցած և հա լա ծանք նե րից թաքն վող, թշ վառ գո յու թյուն 

պահ պա նող հայե րի մեջ դեռևս հույ սեր կային, որ ԽՍՀ Մը և Խորհրդային 

Հա յաս տա նը սպա սում է ի րենց: Սե բաս տիայի հա յու թյու նը Թուր քիայի 

բան տում գտն վող Գևորգ Հա լա ջյա նի ջան քե րով 1926 թ.ին Ա նդր կով կա

սի առևտ րա կան ներ կա յա ցու ցիչ Պ. Շահ վեր դյա նի մի ջո ցով հա մար ձակ

վում է «ա ղեր սա գրով» դի մել Խորհրդային Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը` 

խնդրե լով ըն դու նել ի րենց211: Այս նա մա կի պա տաս խա նի մա սին Գ. Հա լա

ջյա նը գրա ռում ունի իր բան տային օ րա գրում սեպ տեմ բե րի 2ին. «Իբր թե 

մեր դի մու մը նկա տի է առն վել Հա յաս տա նի Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու

թյան կող մից և հրա մայ ված է ան մի ջա պես տե ղե կաց նել գա վա ռա հա յու թյան 

պա հանջ նե րը: Ի բրև թե մեր տե ղե կա գի րը չի ներ կա յաց նում մեր կա ցու թյու

նը, և ի րենք նոր ման րա մաս նե րի կա րիք ունեն… Պա հանջ վում է գրել` ա) 

որ քան հա յու թյուն կա Ա նա տո լիայի մեջ, որ տեղ են բնակ վում; բ) քա նի ար

հես տա վոր, պտ ղա բույծ, անաս նա պահ, մեղ վա բույծ և ծխա խո տի մաս նա

գետ ներ կան և որ քա ղաք նե րում; գ) առան ձին ցու ցակ ներ կազ մել և առաջ

նա հեր թու թյու նը տալ մաս նա գետ նե րին և ի նք նա բավ նե րին; դ) ի նչ պի սիք են 

գա վա ռա հա յու թյան քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րը, և ի նչ կու սակ ցու թյուն

նե րի են պատ կա նում նրանք: Չորս հար ցում ներ, և մե կը մյու սից ար տա ռոց. 

կար ծես գա վա ռա հա յու թյու նը ապ րում է խա ղաղ ու բնա կան պայ ման նե րի 

մեջ, որ հնա րա վոր լի նի ճշ տել, թե որ քան հայ կա Ա նա տո լիայի խոր քե րը, 

կամ ի նչ դա սա կար գի են պատ կա նում ամեն մե կը, որ քա նը ար հես տա վոր

մաս նա գետ է և ամե նաող բեր գա կա նը` որ կու սակ ցու թյանն են նրանք պատ

կա նում»212: Պարզ էր, որ խորհրդա հայ իշ խա նու թյուն ներն ը նտ րել էին թե՛ 

բա ցա հայտ մեր ժու մից, թե՛ հար ցի լու ծու մից խու սա փե լու տար բե րա կը: 

Խորհրդային Հա յաս տա նում 1926 թ.ից հար կա դրե ցին, որ ե կե ղե ցին 

հրա ժար վի Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կը` ապ րի լի 24ը նշե լուց213: 

210 Թափառական (Գևորգ Հալաջյան): Դէպի կախաղան, Երևան, «Վան Արյան», 2014, էջ 103:
211 Նույն տեղում, էջ 80-81: 
212 Թափառական (Գևորգ Հալաջյան), Նշված աշխ., Էջ 96-97:
213 Հայոց ցեղասպանության զոհերի հանրային հիշատակման նախաձեռնությունը գալիս է 
1919 թ.-ից` Կ.Պոլսի մի խումբ մտավորականների կողմից: 1921 թ.-ին Գևորգ Ե կաթողիկոսի 
կարգադրությամբ եկեղեցական օրացույցներում ապրիլի 24-ը ավելանում է հիշատակի 
օրերի շարքում` որպես «Տօն Ազգային-յիշատակ բիւրաւոր նահատակաց մերոց յընթացս 
համաշխարհային պատերազմին»։ Հայաստանի խորհրդայնանալուց հետո պետական 
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1926 թ.ին Խորհրդային Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց նաև դա

դա րեց նել թուր քա հայե րի զանգ վա ծային ներ գաղ թը` որ պես պատ ճա ռա բա

նու թյուն օգ տա գոր ծե լով Շի րա կում տե ղի ունե ցած ե րկ րա շար ժը և ներ գաղ

թած նե րին տե ղա վո րե լու դժ վա րու թյուն նե րը: Այդ նույն թվա կա նից ակ տի

վա ցան Դաշ նակ ցու թյա նը վե րագր վող «հայ ազ գայ նա կա նու թյան» թե մայի 

քն նար կում նե րը214, հե տապն դում ներն ու խմբային ձեր բա կա լու թյուն նե րը: 

Ձեր բա կա լու թյուն նե րի մա սին Հա յաս տա նյան (և խորհրդային) լրատ վա մի

ջոց ներն, ի հար կե, լռում էին, բայց 1926 թ. ապ րի լին Փա րի զում հրա տա րակ

վող «Դ րո շակ»ը «Հա յաս տա նի ձեր բա կա լու թյուն նե րը» վեր նա գրով հոդ վա

ծով տե ղե կաց նում է հա րյու րա վոր ձեր բա կա լու թյուն նե րի մա սին` Շի րա կում 

43 մարդ, Ա լա գյազում` 12, Էջ միած նում` 15, Կո տայ քում` 5, Դի լի ջա նում` 10, 

Զան գե զու րում` 11, Երևա նում` 89, Երևա նի զին վո րա կան և հրա մա նա տա

րակ կազ մից` 40 մարդ ևն215: 

 Քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի քրե ա կա նաց ման 
օ րինակա նա ցու մը

1926 թ. սեպ տեմ բե րի 8ին Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո

մի տեն ո րո շում է ըն դու նում «Բո լոր տե սա կի հա կա հե ղա փո խու թյան, հրո սա

կու թյան, մաք սա նեն գու թյան և պաշ տո նի վե րա բե րյալ հան ցա գոր ծու թյուն նե

րի դեմ հա ջող պայ քա րե լու նպա տա կով ար տա դա տա կան պատ ժի ի րա վունք 

տալ Հա յաս տա նի Պե տա կան քա ղա քա կան վար չու թյա նը (ՀՊՔՎ, հետ նա

գույն ԿԳԲն)` մինչև պատ ժի առա վե լա գույն չա փը»:

իշխա  նություններն առհասարակ չէին անդրադառնում Ցեղասպանության թեմային և դրա 
հիշա տակմանը: 1926 թ.-ից ԽՍՀՄ, այդ թվում Հայաստանի տարածքում եկեղեցին այլևս չէր 
համարձակվում բարձրաձայնել հոգեհանգստի արարողությունները, Էջմիածնի հրատա-
րա կած օրացույցերում այն բացակայում էր, նույնիսկ «Էջմիածին» ամսագիրը զգուշանում 
էր անդրա դառնալ այդ օրը սահմանված հոգեհանգստյան արարողությանն` ընդհուպ մինչև 
1964 թ.։ 1964 թ.-ին Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը հրապարակում է կոնդակ, 
որով 1965-ը հայտարարում է «ազգային սուգի և աղոթքի տարի», և վերահաստատում է ամեն 
տարի ապրիլ 24-ին Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի համար պատարագ մատու-
ցելու և հոգեհանգստյան արարողություն կատարելու Գևորգ Ե կաթողիկոսի հրահանգը։ 
214 А.Каринян. Дашнакцутюн против фактов. Тифлис, 1926; Նույնի` Путь армянских нацио-
на листов. М., 1926; Նույնի` Новые позиции националистов. М., 1929; Նույնի` Партия Даш-
нак цутюн и ее соратники. Ереван, 1930. 
215 Հղվում է ըստ Գ.Լազեան: Հայաստան եւ հայ դատը, էջ 320:
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 Լու սան կար 8 Քաղ վածք` ՀՍԽՀ Կեն գործ կո մի 08.09.1926 թ. ո րո շու մից ՀՊՔՎին ար տա դա
տա կան ի րա վունք տա լու մա սին216

1926 թ.ին «Ար տա կարգ հանձ նա ժով»ից ՊՔՎ217 վե րան վան ված կա
ռույ ցի չե կիստ նե րը լիո վին օգ տա գոր ծե ցին ի րենց նոր լիա զո րու թյուն նե րը: 
Չե կիստ ներն ի րենք էին ո րո շում ում հա մա րել հա կա հե ղա փո խա կան, մաք
սա նենգ, հրո սակ և ի նչ պես պատ ժել նրանց: Այդ թվում` գնդա կա հա րել: 

216 ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կայք <http://www.sns.am/index.php/am/
history/museum/77-museum-1921-1988/> (նշել ամսաթիվը)։
217 ԽՍՀՄ 1924 թ. Սահմանադրության 9-րդ գլխի 61-րդ հոդվածով քաղաքական և տնտե սա-
կան հակահեղափոխության, լրտեսության և բանդիտիզմի դեմ պայքարելու գործում միութե-
նա կան հանրապետությունների հեղափոխական ջանքերը համախմբելու նպատակով ԽՍՀՄ 
ԺողԿոմ Խորհին կից ստեղծվել էր Միավորված պետական քաղաքական կառավարման վար-
չություն (ռուսերեն` Объединенное Государственное Политическое Управление, հապավումը` 
ОГПУ), որը մասնաճյուղեր ուներ հանրապետություններում` Պետա կան Քաղաքական Վար-
չու թյուն` ՊՔՎ <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm#9> (01.05.2015): Այս մարմինն էր, 
որ հետագայում հայտնի դարձավ որպես ԿԳԲ: 
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192630 թթ. ըն թաց քում դաշ նակ ցա կան ը նդ հա տա կյա կազ մա կեր պու թյանն 
ան դա մակ ցու թյան մե ղա դրան քով տե ղի ունե ցան մի շարք խմբա կային ձեր
բա կա լու թյուն ներ և դա տա վա րու թյուն ներ218, ի նչ պես նաև շրջա նա ռու թյան 
մեջ դր վեց «Դաշ նակ ցա կան ժա մա նակ նե րում ակ տիվ հա կա հե ղա փո խա
կան գոր ծու նե ու թյան հա մար» ձևա կերպ մամբ մե ղա դրան քը: 1927 թ.ին 
վեց տար վա աք սո րի է դա տա պարտ վել նաև մեր զրու ցա կից նե րից Հաս միկ 
Տեր Ա վա գյա նի հայ րը` Գն դե վազ գյու ղի ուսու ցիչ Ա նու շա վան Տեր Ա վա գյա
նը219, 1928 թ.ին` Ա շոտ Գրի գո րյա նի պա պը` Պատ վա կան Սա հա կյա նը (Տեր 
Գրի գո րյան), նախ կի նում Նժդե հի հետ Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու
թյա նը մաս նակ ցած լի նե լու մե ղա դրան քով: 15 տա րի առաջ Նժդե հի հետ 
Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան մաս նա կից նե րը չե կիստ նե րի կող մից 
հե տապնդ վում էին որ պես «հա կա խորհրդային տար րեր», և այդ մա սին ըն
տա նե կան հի շո ղու թյուն ներ ունեն Զան գե զու րի մեր զրու ցա կից նե րից շա տե
րը220: Լիո վին մո ռաց վել էր 1921 թ. ապ րի լի 24ի «հա մա նե րում»ը: 

Շատ ծանր էր հատ կա պես Թա լի նի և Շի րա կի թուր քա հայե րի վի ճա կը: 
Մինչև այ սօր Թա լի նի շրջա նում պատ մում են, որ 192728 թթ.ին թուր քա հայ 
փախս տա կան նե րի բնա կա վայ րե րից չե կիստ նե րը չէին հե ռա նում: 2014 թ. 
ամ ռա նը Սաս նա շեն գյու ղի մի խումբ մարդ կանց հետ եր կար զրու ցում էինք 
այս հար ցե րի շուրջ. «… բո լոր արևմ տա հայե րին, բո լոր տղա մարդ կանց, ով
քեր կռ վել էին թուր քե րի դեմ, դաշ նակ ցա կան էին հա մա րում: Ա ռա ջին հեր
թին` ֆի դայի նե րին: Բո լորդ էլ շատ լավ գի տեք, որ սո վե տա կան տա րի նե
րին օ րի նակ արևմ տա հայերն ի րա վունք չու նեին ասե լու` որ տե ղից են է կել, 
աք սո րում էին դրա ան վան տակ, ի բրև ի րենք ե ղել են դաշ նակ ցա կան ներ, 
և բո լոր դաշ նակ ցա կան նե րը կոչ վե ցին կարճ` «հա կա» (հա կա սո վե տա կան
Հ.Խ.): Սո վե տա կան Միու թյու նը դրանց վտան գա վոր էր հա մա րում: Մինչև 
30ական թվա կան ներն արևե լա հայե րին էդ քան չէին հա լա ծում, հիմ նա կա
նում` մե րոնց, արևմ տա հայե րին: Նույ նիսկ մեր տնե րում մեր եր գերն էին 
ար գել ված, եր գել չէր կա րե լի, ո րոշ մար դիկ գնում մատ նում էին, հետևանքն 
աք սորն էր»221:

Ա վե լորդ է ասել, որ Հա յաս տա նում «դաշ նակ ցա կան վտանգ»ը խիստ 
ուռ ճաց ված էր: ԽՍՀՄ չե կիստ նե րը դրա մա սին բա վա րար տե ղե կու թյուն ներ 

218 Ա.Մանուկյան: Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 15, 155ևն: 
219 Տե-ս Հասմիկ Տեր-Ավագյանի պատմությունը // Armenia Total(itar)is, <http://
armeniatotalitaris.am/?p=1790> (16.11.2014)։
220 Տե՛ս Կամո Հայրապետյան-Աթաջանյանի, Աշոտ Գրիգորյանի, Նինա Հովսեփյանի, 
Հրանտ Թանգյանի, Վոլոդյա Մարտիրոսյանի պատմությունները Armenia Total(itar)is <http://
armeniatotalitaris.am/?p=2147> կայքում:
221 Հ.Խառատյանի, Զ.Համբարձումյանի, Գ.Ստեփանյանի գրանցած նյութ, Վերին Սասնաշեն 
գյուղ, Թալինի շրջան, 2014, օգոստոս: 
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ունեին: Ի նչ պես գրում է այդ չե կիստ նե րից մե կը. «Դաշ նակ նե րի մա սին մենք 
գի տենք պարս կա կան աշ խա տան քից: Մենք հետևում ե նք Թավ րի զում գտն
վող դաշ նակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Իշ խա նյա նի փոս տին, ո րով միշտ տե ղյակ 
ե նք նրանց գոր ծու նե ու թյա նը Հա յաս տա նում և Թուր քիա յում… հայե րի վե րա
բե րյալ մեր մյուս աղ բյու րը Կոս տանդ նու պոլ սում է, ով մեզ տրա մա դրում է 
այն տե ղի հայոց պատ րիարք Նա րո յա նի222 նա մա կա գրու թյու նը: Վեր ջա պես, 
Հու նաս տա նում գտն վող հայ ե պիս կո պոս Մազ լու մյա նը223 մեր առա ջա դրան
քով քայ քայիչ աշ խա տանք ներ է տա նում դաշ նակ նե րի մի ջա վայ րում և մեզ 
լու սա բա նում է այն տե ղի հայե րի ի րա վի ճա կի և տրա մա դրու թյուն նե րի մա
սին… Այդ կու սակ ցու թյու նը ներ քին գժ տու թյուն նե րի և ան բա վա րար նյու թա
կան մի ջոց նե րի պատ ճա ռով որևէ լուրջ վտանգ չի ներ կա յաց նում…»224: Այս 
տո ղե րը գր վել են 1930 թ.ին, ե րբ Հա յաս տա նում պե տա կան հա կա դաշ նակ
ցա կան տե ռո րը ե րկ րորդ թափն էր հա վա քում: Միան գա մայն պարզ է, որ 
խնդի րը դաշ նակ ցու թյու նը չէր, խնդի րը գլխա վո րա պես փախս տա կան թուր
քա հայե րի սոս կա կան գո յու թյունն էր Խորհրդային Հա յաս տա նում, նրանց և 
առ հա սա րակ թուր քա հայե րի ապա գայի նկատ մամբ Հա յաս տա նը ղե կա վա
րող ո րոշ կո մու նիստ ղե կա վար նե րի հա յացք նե րը: Մաս նա վո րա պես «1928
1936 թ.ին Խան ջյա նը խո րա պես հա մոզ ված էր, որ միայն հա յու թյան գե րակ
շիռ հատ վա ծի կենտ րո նա ցու մը Խորհրդային Հա յաս տա նում կա րող է փր կել 
նրան նոր ան դար մա նե լի կո րուստ նե րից»225։ Խն դի րը նաև այն էր, որ Խան
ջյա նի ղե կա վա րու թյան շրջա նում զգա լիո րեն «ու շա դրու թյուն էր դարձ վում 
արևմ տա հայ մշա կույ թին, խրա խու սում էր մա նա վանդ Ա լա զանՆո րենցՏա

222 Նարոյան Մեսրոպ Մշեցին Կ.Պոլսի հայոց պատրարքության պատրիարք է եղել 1927-44թթ.:
223 Մազլումյան Տեր Կարապետ, 1915թ. իր հոտի հետ տարագրվել է Բրուսայի Պանտրմա 
քաղաքից: Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Կարապետ արքեպիսկոպոս Մազ-
լումյանն է 1943թ. քահանա ձեռնադրել, Տեր Վազգեն անունով կոչել և վարդապետական 
աստի ճան տվել Լևոն Պալճյանին՝ հայոց ապագա կաթողիկոս Վազգեն առաջինին:
224 Г.С. Агабеков. ГПУ: Записки чекиста. Берлин, Издательство «Стрела», 1930, էջ. 214-215 
(տես նաև Г. Агабеков. ЧК за работой, М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Мило сердие», 
1992, Глава XVI. Будничный день чекиста <http://www.lib.ru/MEMUARY/AGABEKOW/ch_za_
rabotoj.txt> (01.05.2015): Դատելով ԽՍՀՄից առաջին փախստական չե կիստ Գ. Աղաբեկովի 
1930 թ. հրատարակած գրքի նյութերով, ԽՍՀՄում, Իրանում և Թուրքիայի տարածքում դեռևս 
կենդանի մնացած դաշնակցականների մասին ԽՍՀՄ ՆԳԺԿն տեղեկանում էր հատկապես 
Իրանում և Թուրքիայում գործող ԽՍՀՄ դեսպանատներից և չեկիստներից: Վերջիններս, 
դարձյալ նույն աղբյուրով դատելով, «արտասահման ընկնելու» հույսով ԽՍՀՄ ՆԳԺԿի հետ 
համագործակցող պատահական, հիմնականում անբարոյական մարդիկ էին, ովքեր իրենց 
գործն անում էին առանց որևէ համոզմունքային, գաղափարական, բարոյական կամ ազգային 
պարտավորության: Նրանց մեջ քիչ չէին էթնիկական հայերը, ովքեր, իրենց ծագումն 
օգտագործելով, զանազան ձևերով շահում էին այդ երկրների հայերի վստահությունը, 
տեղեկություններ քաղում և նրանց իսկ տեղեկություններն օգտագործում հենց նրանց դեմ: 
ԽՍՀՄ-ը նաև Թուրքիային էր նյութեր մատակարարում Թուրքիայում մնացած հայերի իրական 
քաղաքական կամ մտացածին գործունեության մասին»։ Տե՛ս նույն տեղում, էջ 214-215։
225 Ռ.Աթայան: Ասպետական հոգիներ, էջ 16:
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րոն ցու ջան քերը` արևմ տա հայ պոե զիայի հա վաք ման ու հրա տա րակ ման ուղ
ղու թյամբ»226: Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը ամեն գնով մո ռաց նե լու հա մար այն
քան ջան քեր թա փած ԽՍՀՄ քա ղա քա կան ծրա գի րը կա րող էր ճա քեր տալ: 

1927 թ. օ գոս տո սի 7ին որ պես Դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ան
դամ ձեր բա կալ վել և 8 տա րի ժամ կե տով Տաշ քենդ աք սո րի է դա տա պարտ
վել ֆի դայի Չո լոն (Հա րու թյուն Աբ րա հա մի Կի րա կո սյան)227: 1934 թ.ին Չո
լոն ազատ է ար ձակ վել աք սո րից ու վե րա դար ձել Թա լին, Ոս կե թաս գյուղ: 
Ե րկ րորդ ան գամ Չո լոյին ձեր բա կա լել են 1937 թ. օ գոս տո սի 8ին և սեպ տեմ
բե րի 17ին գնդա կա հա րել Հրազ դա նի կիր ճում228: Չո լոյի ֆի դա յա կան ըն կեր 
Մո րուք Կա րոյին229 «ղա չաղ» էին հայ տա րա րել և շուրջ եր կու տա րի չե կիստ
նե րից թաքն վե լուց ու սա րե րում ապ րե լուց հե տո, 1930 թ.ին սահ մանն ան ցել 
և Թուր քիայի վրայով փա խել է Պարս կաս տան: Մո րուք Կա րոյի օ րի նա կով 
փախ չել էին ծրա գրում նաև ծա գու մով Մշո Փե թա րա գյու ղից, Թա լի նի Կաթ
նաղ բյուր գյու ղում հաս տատ ված Իս րայել Իս րայե լյա նը` ֆի դայի Փե թա րա 
Իս րոն և Տեր Քա ջի Ա դա մը: Փե թա րե ցի Իս րայե լը բազ մա թիվ մարդ կանց էր 
փր կել կո տո րած նե րից և սահ մանն ան ցկաց րել ու բե րել Արևե լյան Հա յաս
տան: Ա միս նե րով խուր ջինն ուսին պտտ վել էր Սա սու նի, Բիթ լի սի լեռ նային 
գյու ղե րում` «Մեկ հայ, մեկ ոս կի» ծրա գրով բա ռի բուն ի մաս տով գնել քր
դե րի գյու ղե րում պահ վող որ բա ցած հայ մա նուկ նե րին: Թա լի նում և Կաթ
նաղ բյուր գյու ղում ապ րող նրա թոռ նե րը` Սպար տակ Պետ րո սյա նը և Մա
րատ Իս րայե լյա նը պատ մում են. «Սկզ բում որ պես կու լակ աք սո րե ցին Ա ստ
րա խան: Ի նքն Ա ստ րա խա նից փա խել, ետ էր ե կել այս տեղ: [19]2930 թթ.ին 
Իս րոյին, Մո րուք Կա րոյին ու Տեր Քա ջի Ա դա մին անընդ հատ հե տապն դում 
էին որ պես ղա չաղ: Բայց սո վո րա կան գյու ղա ցի մար դիկ են ե ղել, որ ուրիշ
նե րին չօգ նեին` վնաս չէին տա, նրան ցից ի ՞նչ ղա չաղ: Մո րուք Կա րոն սահ

226 Նույն տեղում:
227 Հարություն Աբրահամի Կիրակոսյան – (1877-1937): Ծնվել է Սասունի Շենիկ գյուղում: 
Մաս նակցել է Արևմտյան, ապա նաև Արևելյան Հայաստանի ինքնապաշտպանական կռիվ-
ներին, եղել է Անդրանիկի զինվորներից: 1919 թ.-ին կամ 1920 թ.-ին հաստատվել է Թալինի 
շրջանի ներկայիս Ոսկեթաս գյուղում: 1921 թ.-ին մասնակցել է Փետրվարյան ապստամ բու-
թյանը, պար տու թյունից հետո անցել է Պարսկաստան, ապա` Հունաստան: Փետրվարյան 
ապստամ  բու թյանը մասնակցածներին Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների կողմից 
ներում շնորհ վելուց հետո 1924 թ.-ին վերադարձել է Հայաստան: Դատապարտվել և գնդա կա-
հարվել է 1937 թ.-ին: 
228 Պ.Գրիգորյան: Անպարտ Սասուն, մարտնչող Շենիկ, Երևան, «Լուսակն», 2012, էջ 254: 
229 Մորուք Կարո – Կարապետ Ավոյան (1875-1949): Ծնվել է Սասունի Գելիեգուզան գյուղում, 
եղել է Անդրանիկի զինվորներից և մասնակցել է նրա գլխավորած բոլոր կռիվներին: 
1921 թ.-ին մասնակցել է Փետրվարյան ապստամբությանը, պարտություից հետո անցել է 
Պարսկաստան, ապա` Հունաստան: Փետրվարյան ապստամբությանը մասնակցածներին 
Խորհրդային Հայաս տանի իշխանությունների կողմից ներում շնորհվելուց հետո` 1924 թ.-ին 
վերադարձել է Հայաստան և հաստատվել Թալինի Ահագչի, ներկայիս Զովասար գյուղում: 
Հետապնդումները վերսկսվելուց հետո փախել է Պարսկաստան: 
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մանն ան ցավ գնաց, էն եր կու սին սպա նե ցին ձո րում, [19]34 թ.ին: Բա ցար
ձա կա պես ին քը դաշ նակ չի է ղել, հե տո մե ղա դրե ցին որ պես «դաշ նակ ցա
կան»: Թույլ չեն տվել նույ նիսկ գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը թա ղել: Թաղ ված 
են հենց սպան ված վայ րում: Իր ե րե խա նե րը շատ դժ վար ապ րե ցին, մինչև 
ի րենց մա հը վա խից ձայն չէին հա նում: Հա նել են հինգ է րե խին տա նից գցել 
են դուրս, առել են ամանչա ման, կար պետ ա, ը՜, պղինձ ա, ամեն ի նչ… Պա
պիս Սար հատ որ դին մինչև իր մա հը այդ վա խը կար իր մեջ, կոլ խո զում կա
րող է աշ խա տեց նեին, ո չինչ չտային, վա խից ձայն չէր հա նում: Է՜, ամ բողջ 
Հա յաս տանն էր վա խե նում, այ սինքն ամ բողջ Սո վետն էր վա խե նում»230:

 Նույն պատ մու թյունն է Դաշ տա դեմ գյու ղում ապ րող Տա րոն Մու րա
դյա նի պա պի231 և Մաս տա րա գյու ղում հաս տատ ված Ա նդ րա նիկ ձիա պան 
Ար խա Զո րի կի (Զոհ րապ Գա սպա րի Մա մի կո նյան) դեպ քում, ում Մու շի 
հայ րե նա կան Ա ռատ գյու ղը թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն ամ բող ջո վին 
այ րել էին` կեն դա նի այ րե լով նաև նրա ծնող նե րին, կնոջն ու հն գա մյա որ
դուն: Դա տե լով ար խի վային նյու թե րից` նրանց բո լո րին գաղտ նի հետևում 
էին առն վազն 1924 թ.ից: Հա մե նայն դեպս ՊՔ Վի կող մից կազմ ված գոր
ծում նրան ցից շա տե րի նկատ մամբ գոր ծա կալ նե րի տե ղե կու թյուն նե րը 
սկսվում են այդ թվա կա նից: Օ րի նակ` «Ջան ֆի դա գյու ղում ապ րող մի ջակ 
գյու ղա ցի, ան գրա գետ, խմբա պետ Բա բե Սարգ սյա նի» մա սին գոր ծա կա լա
կան տե ղե կու թյուն ներ կան 15.10,1924 թ.ին, 24.10.1925 թ.ին, 15.08.1926 թ.
ին, 01.09.1926 թ.ին, 15.05.1935 թ.ին 01.10.1935 թ.ին 15.07.1936 թ.ին, 
23.06.1935 թ.ին: Դրանք ի րա կա նում ո չինչ չա սող «տե ղե կու թյուն ներ» են 
(հան դի պել է ան ծա նոթ մար դու հետ; ի րեն կաս կա ծե լի է պա հում; զրու ցել 
է դաշ նակ ցա կան նե րի հետ…): 1927 թ.ին Բա բեին ձեր բա կա լել են որ պես 
«դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ան դամ»ի, բայց հինգ ամիս բան տում 
պա հե լուց հե տո ազա տել են: Կր կին ձեր բա կա լել են 1929 թ.ին նույն մե ղա
դրան քով, աք սոր վել է, աք սո րից վե րա դար ձել է 1932 թ.ին: 1937 թ. հոկ տեմ
բե րին Բա բեին ձեր բա կա լել են եր րորդ ան գամ: Հար ցաքն նու թյա նը Բա բեի 
խոս տո վա նա կան «ցուց մունք նե րով» նա Ա նդ րա նի կի ջո կա տում մաս նակ ցել 
է ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րին (տեքս տում գր ված է` «մաս նակ ցել եմ 
թուր քե րի դեմ կռ վին»): Տեքս տը գր ված է Բա բեին ան հաս կա նա լի ռու սե րեն 
լեզ վով, Բա բեի ստո րա գրու թյունն առ կա է: Նույն նոյեմ բե րի ե րե քին կազմ
վել է մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյուն. «Խորհրդային իշ խա նու թյան կա
տա ղի թշնա մի է: Չի խոս տո վա նել: Մեր կաց վել է ագենտ նե րի նյու թե րով և 
վկա նե րի ցուց մունք նե րով»: Եր կու օր ան ց, նոյեմ բե րի 5ի Տրոյ կայի նիս տը 
ո րո շել է «Գն դա կա հա րել, ան ձամբ նրան պատ կա նող ունեց ված քը առգ րա

230 Հ.Խառատյանի զրույցը Թալինի Կաթնաղբյուր գյուղում, 2014, 11-ը օգոստոսի:
231 Գրանցել է Լ. Խառատյանը Թալինի Դաշտադեմ գյուղում 2011 թ.-ին:
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վել»: Եր կու օր ան ց հինգ ե րե խա նե րի հո րը, գյու ղա ցի, աշ խա տող մար դուն 
գնդա կա հա րել են: 

Բա բե ՏերԴա նի ե լյանՍարգ սյա նը, սա կայն, «հան ցանք ներ» ուներ, 
ո րոնք խորհրդային ար դա րա դա տու թյան տեքս տե րում չպի տի ար տա ցոլ
վեին, բայց ո րոնց հա մար նա ի րա կա նում դա տա պարտ վել է գնդա կա հա
րու թյան: Դրանք շա րու նա կում են մնալ նրա հա մա գյու ղա ցի նե րի հի շո ղու
թյուն նե րում. 1915 թ.ին Բա բեն օգ նել էր Վա նի ապս տամբ նե րին, սպա նել 
էր իր եղ բայր նե րին և հա մա գյու ղա ցի նե րին սպա նած քուրդ բե կին, օգ նել 
էր իր հա մա գյու ղա ցի նե րին Ցե ղա սպա նու թյու նից փա խուս տի ժա մա նակ, 
1918 թ.ին Սար դա րա պա տում կռ վել էր թուր քա կան կա նո նա վոր բա նա կի 
դեմ: ԽՍՀ Մի հա մար նա շատ, շատ վտան գա վոր ան ցյալ ուներ: Նրա ըն
տա նի քի ան դամ նե րը` որ դին, թոռ նե րը, 2015 թ.ին պատ մում էին. «Մեր ծա
գու մը Վա նի նա հան գի Բերկ րիի Քա բա բիկ գյու ղից է: Մեր պա պը ե ղել է 
Ա նդ րա նի կի բա նա կում հե ծե լա զո րային գնդի հա րյու րա պետ: Տատս պատ
մում էր, որ դեռ Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ Բա բեն միշտ 
գնում էր Բա քու` զենք բե րե լու: Սե լե րով գնում էին Բա քու, աղ էին բե րում, 
բայց աղի տա կը զենք էին դար սում: Տատս պատ մում է, որ մի ան գամ ին քը 
Բա քու գնա ցած է ե ղել, քուրդ բե կե րից մե կը Քա բա բիկ գյու ղի երևե լի մարդ
կանց, ե րի տա սարդ նե րին, կռ վող նե րին տա րել է` ի բրև թե պա տիվ տա լու, 
հե տո հա նել է գյու ղի վեր ջում սպա նել է232: Սպան վող նե րի մեջ ե ղել են Բա
բեի ե րի տա սարդ եղ բայր նե րը` Կա րոն, Հով հան նե սը: Բա բեն վե րա դառ նա
լուց հե տո այդ բե կին սպա նել է: Ին քը ե րեք ան գամ բռն վել է թուր քե րի կող
մից, ե րեք ան գամն էլ փա խել է: Շատ քաջ մարդ էր: Ե րբ որ գաղ թը սկսվել 
է, Քա բա բի կի և շրջա կա գյու ղե րի ժո ղովր դի մի մասն ան ցել է Սի րիա, մյուս 
մա սին Բա բեն օգ նել է հաս նե լու Արևե լյան Հա յաս տան: Տատս ասում էր, 
ե րբ որ եղ սի րը, գաղ թա կան նե րին տատս եղ սիր էր ասում, ե րբ որ եղ սի րը 
հա վաք վում էր, որ պի տի գար Հա յաս տան, Բա բեն էր բե րում ան ցկաց նում 
Հա յաս տան: Հենց որ Ա րաքս գե տը ան ցնում էին, ին քը նո րից գնում էր եղ
սիր փր կե լու: Տա տիս խոս քերն են: Ին քը մի քա նի զին վոր նե րով օգ նում էր, 
հս կում էր, որ քր դե րը ճա նա պար հին չս պա նեին, չթա լա նեին: Բո լո րին ան
վնաս բե րում հասց նում էին այս կողմ, ի րենք նո րից գնում էին մյուս նե րին 
բե րե լու: Տատս ասում էր` Բա բեն ուր գնում էր, թուխ սի ճու տե րի պես ժո ղո
վուր դը հետևից գնում էր: Ե կել են այս գյու ղում հիմն վել, որ պես զի պա տեհ 

232 1915 թ. ապրիլի 6-ին քրդերը հարձակվել էին Քաբաբիկի վրա և կոտորել գյուղի բնակ-
չությանը, կենդանի մնացածները հասել էին Վան քաղաք, որտեղից մայիսին վերադարձել էին 
ռուսական զորքերի կողմից վերագրավված իրենց գյուղ: Թուրքերի կողմից Վանը գրավելուց 
հետո Վանի ընդհանուր բնակչության հետ գաղթել են Արևելյան Հայաստան (Հայոց 
Ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ: Հատոր 1, 
Վանի նահանգ, Երևան, 2012, «Հայաստանի Ազգային արխիվ», էջ 226-227, 455-456): 
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պա հին նո րից ան ցնեն ի րենց եր կի րը: Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տին 
ին քը որ պես մա հա պարտ է մաս նակ ցել: Քո չոյի հետ: Հրա չյա Քո չա րի հոր 
հետ: Բա բեն ու Քո չոն շատ մտե րիմ ներ են ե ղել: Հե տո սո վե տա կան կար գե
րը հաս տատ վե ցին, ու Բա բեն ե ղավ հա լա ծա կան: Ի սկ [19]36 թ.ին այն պես 
էին հե տապն դում, որ մեր պա պը ղա չաղ դար ձավ, տա նը չէր մնում, միայն 
եր բեմն թա քուն տուն էր գա լիս: Մինչև ձեր բա կալ վե լը ին քը շոր չի հա նել, 
իր տա նը չի պառ կել քնել: Չգի տեմ` որ քա նով է ճիշտ, տատս ասում էր հենց 
Խան ջյա նին սպա նե ցին, ար դեն Բա բեին էլ սկսե ցին հե տապն դել: Ձեր բա
կալ վե լուց հե տո Չե կայից ասել էին աք սո րել են, և որ դին` Զո րի կը, աք սո րա
վայ րե րում անընդ հատ փնտ րում էր իր հո րը: Ի սկ տատս մինչև իր մեռ նե
լու օ րը կար ծում էր պի տի վե րա դառ նան հայ րե նիք: 1984 թ.ին մա հա ցավ, 
ասում էր «բա լա ջան, հենց հի մա որ Ա րաք սը ան ցնեմ, ես կգնամ իմ տան 
վրեն կկանգ նեմ»: Ա մեն օր, ամեն ի նչ առիթ էր, որ պատ մեր Է րգ րից. խն ձոր 
ուտեինք` պատ մում էր Է րգ րի խն ձո րի մա սին, ջուր խմեր` պատ մում էր Բերկ
րիի առատ ու հա մով ջրե րի մա սին…»233: 

Բո լոր «ֆի դա յա կան» ան ցյալ ունե ցող նե րը վտան գի տակ էին, բայց 
վա խե նում էին բո լոր թուր քա հայե րը, քա նի որ աք սո րե լու, նույ նիսկ գնդա
կա հա րե լու հա մար հատ կա պես հայ դու կյան ան ցյալ ունե նա լը պար տա դիր 
չէր: 1926 թ.ից հե տո փախս տա կան նե րին խս տիվ ար գել ված էր խո սել նախ` 
ցե ղա սպա նու թյան, ապա` Է րգ րի` հայ րե նի քի մա սին: Դաշ տա դեմ գյու ղից 
Ռո բերտ Ա վե տի սյա նը, ում պա պե րը փրկվել էին Մու շի կո տո րած նե րից, 
պատ մում է. «Մեծ մա սը վա խե նում էր պատ մեր: Վա խե նում էր կար գե րից: 
Էն ժա մա նակ բռնում, աք սո րում էին… կե սին դաշ նակ ցա կան են ասել, կե սը 
ե սիմ ին չի հա մար են աք սո րել… վա խե նում էին պատ մել ժո ղո վուր դը գաղ թի 
բա նի [ ջար դե րի] մա սին: Էդ թե մայով չէին խո սում, ո րով հետև մեջ նե րը նենց 
մար դիկ կային, որ գնում ասում [ մատ նում] էին»234: Սա սու նի փախս տա
կան նե րից Թա լի նի Ա հագ չի գյու ղում ապ րող նե րի մա սին սա սուն ցի Պո ղոս 
Գրի գո րյա նը գրում է. «… բոլշևի կյան բռնա պե տու թյան դա ժան տա րի նե րին, 
վա խի ու սար սա փի մեջ լե զու նե րը կապ դրած ապ րե ցին, քչա խոս դար ձան, 
գո մե րի մեջ քնե ցին, ի րենց տա ռա պանք նե րը, հոգսն ու ցա վը ավե լի շատ 
անա սուն նե րի ու լծ կան եզ նե րի հետ կի սե ցին, քան` ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
ու հարևան նե րի հետ»235: Իս կա կան ո րս էր սկսվել կորցրած «հայ րե նի քը հի
շող նե րի» և հայ րե նի քը կամ հայ րե նա կից նե րին պաշտ պա նած նե րի դեմ: 

Խորհրդային Հա յաս տա նում ի րենց կար ծի քով ժա մա նա կա վո րա պես 
հաս տատ ված թուր քա հայե րի հատ կա պես գյու ղաբ նակ հատ վածն առ հա սա

233 ՀՀ Ջանֆիդա գյուղում զրուցել է Հ.Խառատյանը, 2015, հունիս: 
234 Թալինի Դաշտադեմ գյուղում զրուցել է Լ.Խառատյանը, 2012, 22 ապրիլի:
235 Պ.Գրիգորյան: Անպարտ Սասուն, մարտնչող Շենիկ, էջ 44: 
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րակ չէր հաս կա նում սո ցիա լիզ մի, ունեց ված քի ազ գայ նաց ման գա ղա փար
նե րը, բայց, ի րա կա նում ունեց վածք չու նե նա լով, նրանք բոլշևիկ նե րի դեմ 
գա ղա փա րա կան պայ քար չու նեին: Բայց բոլշևիկ նե րին շատ էր ան հանգս
տաց նում հայ րե նիք վե րա դառ նա լու փախս տա կան նե րի ցան կու թյու նը: Բո
լո րո վին այլ նպա տակ ներ ունե ցող ստա լի նյան քա ղա քա կան բռնու թյուն նե
րը հար մար առիթ էին, եթե Հայաստանում նպատակ չէին` մի կող մից աք
սոր նե րով, գնդա կա հա րու թյուն նե րով և ազա տազր կում նե րով Հա յաս տա նը 
թուր քա հայե րից բեռ նա թա փե լու, մյուս կող մից` ահա բեկ ման մի ջո ցով Թուր
քիային թողն ված հայ րե նի քի հի շո ղու թյուն նե րը ե թե ոչ մո ռաց նե լու, ապա` 
լռեց նե լու: 

1930ական նե րին ԽՍՀ Մը բռնաճնշում նե րով ե րկ րում ստեղ ծում էր դա
սա կար գային միա տար րու թյուն: 30.01.1930 թ. Քաղ բյու րոն ո րո շում ըն դու
նեց «կու լա կու թյու նը որ պես դա սա կարգ» բռնու թյամբ վե րաց նե լու մա սին236: 
1930 թ. փետր վա րի 2ին Միա վոր ված պե տա կան քա ղա քա կան կա ռա վար
ման վար չու թյան (ОГПУ) № 44/21 հրա մա նով «Կու լա կու թյու նը որ պես դա
սա կարգ առա վել կազ մա կերպ ված վե րաց նե լու և գյու ղատնտե սու թյան սո
ցիա լիս տա կան վե րա կա ռուց ման Խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի մի ջո ցա
ռում նե րին կու լակ նե րի հա կա ռակ վե լու բո լոր փոր ձե րը վճ ռա կա նո րեն ճնշե լու 
նպա տա կով… կու լակ նե րին, հատ կա պես նրա հա րուստ և հա կա հե ղա փո խա
կան ակ տիվ մա սին պետք է կոր ծա նիչ հար ված հասց վի»237: Ը ստ այդ հրա
մա նի հատ կա պես թի րա խա վոր ված էին «ակ տիվ սպի տակգ վար դիա կան նե
րը, ապս տամբ նե րը, նախ կին բան դիտ նե րը, հա կա հե ղա փո խա կան ակ տի վու
թյուն ցու ցա բե րող նե րը, ե կե ղե ցա կան խոր հուրդ նե րի, կրո նա կան հա մայնք նե
րի և աղան դա վո րա կան խմբե րի ակ տիվ ան դամ նե րը, հա րուստ կու լակ նե րը, 
վաշ խա ռու նե րը, սպե կու լյանտ նե րը, նախ կին կալ վա ծա տե րե րը և խո շոր հո
ղա տե րե րը»238: Հի շյալ բո լոր մար դիկ ու խմբե րը են թա կա էին պատ ժիչ գոր
ծո ղու թյուն նե րի` ձեր բա կա լու թյուն նե րի, աք սոր նե րի, տե ղա հա նու թյան: Այս 
ո րո շու մը թափ հա վա քող քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րին փաս տա ցի և բա ցա
հայտ տա լիս էր զանգ վա ծային պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րավունք: 

Չե կիստ նե րի հա մար դժ վար չէր Հա յաս տա նում գտն վող թուր քա հայե
րի ակ տիվ մա սին այս ո րոշ մամբ «կոր ծա նիչ հար ված հասց նել»` վե րաց նել: 
Խորհրդային չա փա նիշ նե րով նրանց մեջ «կու լակ ներ» չկային, չկային նույ

236 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.01.1930 о мероприятиях по ликвидации 
ку лац ких хозяйств в районах сплошной коллективизации (ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ Քաղբյուրոյի 
30.01.1930 թ. որոշումը «Համատարած կոլեկտիվացման շրջաններում կուլակական տնտեսու-
թյուն  ների վերացման միջոցառումների մասին» (http://russia.bestpravo.ru/ussr/data04/tex16612.
htm)) (08.08.2014) 
237 Приказ Об’единенного Государственного Политического Управления № 44/21 2 февраля 
1930 г.,–http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/300202.htm (08.08.2014) 
238 Նույն տեղում: 
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նիսկ «մի ջակ ներ»: Կո տո րած նե րից հա զիվ փրկված և հայ րե նի քից փախս
տա կան այդ մար դիկ մեծ դժ վա րու թյամբ գո յատև ման խնդիր էին լու ծում: 
Նրանց նկատ մամբ գլխա վո րա պես կի րառ վե ցին «ապս տամբ ներ», «նախ
կին բան դիտ ներ» («ղա չաղ ներ») մե ղա դրանք նե րը, ո րով նրանք ո րակ վե
ցին «հա կա հե ղա փո խա կան ներ»: Ին չու՞մ էր նրանց «ղա չա ղու թյու նը»: Ը ստ 
ներ կայիս սերն դի հի շո ղու թյուն նե րի և պատ կե րա ցում նե րի` «Ղա չաղ նե րը 
ֆի դայի ներն են, է րգ րում ֆի դայի ներ են է ղել… Ֆի դային այն մար դիկ էին, 
ով քեր ի րենց ըն տա նիք նե րը թո ղել են, ամեն ին չից հրա ժար վել են, գնա ցել 
են հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու, ի րանց ան ձը, կյան քը նվի րել են հայ րե նի
քին, ժո ղովր դի պաշտ պա նու թյա նը: Այս տեղ, Խորհրդային Միու թյու նում 
էդ նույն մարդ կանց ասում էին ղա չաղ:… ցան կա ցած տղա մարդ, որ զեն քից 
կրա կել էր, ասենք Չաու շի239 կամ Ա նդ րա նի կի զին վոր է է ղել, էդ [ մար դը] 
բոլշևիկ նե րի թշնա մի էր հա մար վում: Եր բեմ նի ֆի դայի` էս հո ղի վրա դար
ձավ ղա չաղ, այս տեղ գա լուց հե տո ի րենց սկսե ցին ղա չաղ ասել… Բայց շա
տերն ուզում էին գնալ էր գիր, կար ծում էին` պի տի գնան էր գիր, ի րանց տուն, 
ի րանց հող ու ջրին: Ով քեր, ասենք, չէին ուզում էս տեղ ապ րել, ի րենց կռի վը 
թուր քի հետ չէր վեր ջա ցել, ուզում էին գնալ [ հայ րե նիք]: Կար ծում էր, թե դեռ 
պի տի թուր քի դեմ կռ վի, իր հայ րե նի քը, իր տու նը ետ վերց նի: Սո վե տա կան 
Միու թյու նը դրանց վտան գա վոր էր հա մա րում: Ի րենք Սո վե տա կան Միու
թյան հետ կռիվ չու նեին, բայց Սո վե տա կան Միու թյու նը ի րենց հետ [կ ռիվ] 
ուներ: Դրանց բո լո րին դաշ նակ էին ասում և հե տապն դում էին չե կիստ նե րը: 
Եվ ո րով հետև ֆի դայի նե րին դաշ նակ էին հա մա րում, թշնա մի էին հա մա րում, 
նրանք էլ թաքն վում էին: [19]20ա կան թվա կան նե րից ո րոշ մար դիկ սկսե ցին 
ապ րել սա րե րում, հենց նրանց էլ սկսե ցին ղա չաղ ան վա նել: Ղա չաղ սո վո
րա բար ասում են նրանց, ով քեր տա նը չեն ապ րում, զեն քը վերցրած փախ
նում են սա րեր, թաքն վում են իշ խա նու թյու նից: Նրանց առան ձին օ ջախ նե
րում ո չն չաց նում էին: Էդ պես դրանց խեղ դե ցին: Շա տե րին սպա նե ցին, ավե լի 
շա տին էլ տնե րից հա նե ցին ու աք սո րե ցին»240: Մար դիկ մինչև այ սօր վստահ 
ե ն` 1930ական նե րի Խորհրդային Հա յաս տա նի թուր քա հայ «ղա չաղ նե րը» 
հայ րե նիք վե րա դառ նալ ե րա զող ներն էին: ԽՍՀ Մի հա մար նրանք ամե նավ
տան գա վոր «ղա չաղ ներն» էին: «Ղա չաղ ներ» էին նաև Հայոց ցե ղա սպա նու

239 Գևորգ Չաուշ (1870 - 1907), հայդուկապետ, Արևմտյան Հայաստանում համիդյան ջար-
դե րից սկսած` ինքնապաշտպանական կռիվների կազմակերպիչ: Ծնվել է Արևմտյան Հայաս-
տա նում` Սասունի Փսանաց գավառի Մկթենք գյուղում, զոհվել է պարտիզանական կռիվ նե-
րում: Նրա հարազատներից ոմանք փրկվել են Ցեղասպանությունից և այլ սասուն ցինե րի հետ 
փա խել Արևելյան Հայաստան` հաստատվելով Թալինի Աշնակ գյուղում: Տե՛ս Պողոսյան Ա. 
Գեվորգ Չաուշ //«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1989, թիվ 7 <http://lraber.asj-oa.
am/3829/1/1989-7%2824%29.pdf> (05.27.1014)։
240 Հ.Խառատյանի, Զ.Համբարձումյանի, Գ.Ստեփանյանի գրանցած նյութ, Վերին Սասնաշեն 
գյուղ, Թալինի շրջան, ՀՀ, 2014, օգոստոս: 
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թյան շրջա նում ջար դե րի են թարկ վող և հայե րի հետ միա սին Արևե լյան Հա
յաս տան փա խած եզ դի նե րի առաջ նորդ նե րը, ո րոնց հա մար Խորհրդային 
Հա յաս տա նում աք սո րա վայր էր ը նտր ված Բա յա զե թը (այժմ` Գա վառ). «Բա
յա զէ տը դար ձած էր աք սո րա վայր քիւրդ ցե ղա պետ նե րու հա մար: Այս տեղ աք
սոր ված էին Ե ու սուֆ Բե կը, նշա նա ւոր ռազ միկ Ջա հան գիր աղան եւ ուրիշ ներ, 
ո րոնք մեծ ծա ռա յու թիւն ներ մա տու ցած էին հայե րուն. Հատ կա պէս Սար դա
րա պա տի նշա նա ւոր ճա կա տա մար տի ըն թաց քին»241:

Ու շա գրավ է, որ Խորհրդային Հա յաս տա նում կու տակ ված թուր քա հա
յու թյան դեմ շեշտ ված ճնշում նե րը զու գա հեռ վում էին 192530 թթ.ին Թուր
քիայի արևել քում` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ըն թա ցող քր դա
կան ապս տամ բու թյուն նե րի ճնշում նե րին և դրանց հա ջոր դած քր դե րի և 
այլ «կաս կա ծե լի տար րե րի» ցր ման գոր ծո ղու թյուն նե րին: Թուր քիա յում դա 
խիստ հար մար առիթ էր Ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված հա տու կենտ հայե
րի մաս նակ ցու թյունն այդ ապս տամ բու թյուն նե րին հայե րի «հեր թա կան դա
վա ճա նու թյամբ» բա ցատ րե լու և վեր ջին տա րի նե րին թաքս տոց նե րից դուրս 
ե կող հայե րի մնա ցորդ նե րին վտա րե լու կամ վե րաց նե լու: 1929 թ. ամ ռա նը և 
դրան հա ջոր դող ամիս նե րին մոտ 30 հազ. լիո վին ունե զուրկ հայեր Հա լեպ 
են աք սոր վել Խար բեր դի, Դիար բե քի րի և Մար դի նի նա հանգ նե րից: Հա լե
պի հայ կա կան կո մի տեին Բշե րի կի հայե րի աք սո րի մա սին 1929 թ. հոկ տեմ
բե րի 28ին տե ղե կաց նում են Գ.Սարգ սյա նը և Պ.Օ հա նյա նը242: Աք սո րյալ նե
րի ան ցա գրի վրա նշում էր ար վում` «Թուր քիա վե րա դառ նալն ար գել վում է»: 
Հա լե պում բրի տա նա կան հյու պա տոս Ա.ՄոնկՄեյ սո նի 1929 թ. նոյեմ բե րի 
14ի հա ղոր դա գրու թյու նը վկա յում է, որ այդ աք սորն ար դեն վեց ամս վա ըն
թացք ունի: Հյու պա տո սը հայտ նում էր, որ Խար բեր դի, Դիար բե քի րի և Մար
դի նի նա հանգ նե րից անընդ հատ վտար ված հայեր են գա լիս Հա լեպ, այն պի
սի տպա վո րու թյուն է, որ թուր քե րը ո րո շել են ամեն գնով ազատ վել գա վառ
նե րի ո ղջ քրիս տո նյա բնակ չու թյու նից: Հա լեպ հաս նող նե րը խիստ հյուծ ված, 
հի վանդ էին, և պատ մում էին, որ ե րկ րում մնա ցող հայե րին հե տապն դում 
են, բան տերն են նե տում, աք սոր վե լը հա ջո ղու թյուն է հա մար վում243: 30.000 

241 Ս.Պալաթոն: Վերջին թոնդրակեցիները: Ինքնապատում վէպ, «Տպարան Մշակ», Պէյրութ, 
1977, էջ 125-126: 
242 Զաւէն Մսըրլեան: Թուրքիոյ ներքին գաւառներու հայոց պարտադիր արտագաղթը (1929-
1930), «Հայոց Ցեղասպանութենէն առաջ եւ ետք», հոդվածների ժողովածու, Անթիլիաս, 2011, 
էջ 174 (տե՛ս նաև ՀՀՀ, Գ. Հատոր, Պէյրութ, 1972): 
243 Walker Ch. Armenia: The Survival of a Nation. London, 1980, էջ 348; Armenians in Turkey 
today, Dr. Tessa Hofmann A CRITICAL ASSESSMENT OF THE SITUATION OF THE ARMENIAN 
MINORITY IN THE TURKISH REPUBLIC (second edition), Uppsala, 2003, էջ 15,– http://www.
armenian.ch/gsa/Docs/faae02.pdf (07.08.2014)։ Մոնկ Մեյսընի տեղեկագիրը (Translations of 
Grown-copyringht records in the Public Eecord Office, London, apprears by permission of the 
Controller of H.M.Stationery Office. F.O. 371/13827) հայերեն հրատարակել է Զաւէն Մսըրլեանը 
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հայ գաղ թա կան նե րի (ի րա կա նում` աք սո րյալ նե րի) մա սին մի ջազ գային ար
ձա գան քի շուրջ ան գլիա կան կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
հայե րի բա նակ ցու թյուն նե րը դեմ էին առ նում «թուր քա կան կա ռա վա րու
թյան հա մար շատ տհաճ կլի նի» բա նաձևին, ի սկ մի ջամ տու թյու նը «վատ 
հետևանք կու նե նա խնդրո առար կա փոք րա մաս նու թյան հա մար»244: Աք սոր
նե րից, ձեր բա կա լու թյուն նե րից զատ 1929 թ. թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
հրա մա նա գրով «Հայե րը չեն կա րող ծա խել կամ կտա կել ի րենց ունեց ված
քը, ո րը նրանց մա հից հե տո ան ցնում է պե տու թյա նը… Ի րենց տնե րը, դաշ
տե րը և հունձ քե րը ան ցնում են թուրք գաղ թա կան նե րին»245: Գա վառ նե րում, 
ի հար կե, այլևս հայ կա կան դպ րոց ներ չկային, ի սկ Կոստանդ նու պոլ սում Լո
զա նի պայ մա նա գրով մնա ցած հայ կա կան դպ րոց ներն իշ խա նու թյան ո րո շու
մով հա մալր վում են ծա գու մով թուրք ուսու ցիչ նե րով, ո րոնց հայ ուսու ցիչ նե
րից շատ ավե լի բարձր աշ խա տա վար ձը պետք է վճար վեր հայե րի հա վա
քած դրա մով: Միա ժա մա նակ Կ.Պոլ սի թուրք «հա սա րա կա կան կար ծի քին» 
հղում անե լով պա հանջ վել էր, որ հայ կա կան դպ րոց նե րի հայ աշա կերտ նե րը 
դա սա մի ջոց նե րին միայն թուր քե րեն խո սեն: Հայ կա կան դպ րոց նե րում հայ 
ե րե խա նե րը հայե րեն կա րող էին խո սել միայն հայե րեն լեզ վի և կրո նի դա
սե րին` դա սը պա տաս խա նե լիս կամ ուսուց չին հարց տա լիս246: 

192030ական նե րի քր դա կան ապս տամ բու թյուն նե րի ըն թաց քում հայե
րի փաս տա ցի, հնա րա վոր և մտա ցա ծին վրի ժա ռու թյան գա ղա փա րը լայ նո
րեն օգ տա գործ վում էր քա ղա քա կան և քուրդթուր քա կան կոն սո լի դա ցիայի 
նպա տակ նե րով` «թ շա մին ար թուն է, մենք պետք է միաս նա կան լի նենք»: Սա 
շատ հար մար բա նաձև էր նաև հայ կա կան կո տո րած նե րին ակ տիվ մաս նակ
ցած և հայ կա կան գույ քը թա լա նած քր դե րին ու թուր քե րին միա վո րե լու «ընդ
հա նուր թշնա մու» դեմ: 1931 թ.ին քր դե րով բնա կեց ված «Տիգ րա նա կեր տի 
(Դիար բե քիր – Հ.Խ.) քա ղա քային խոր հուր դը ըն դու նել է ո րո շում ներ` հայե րի 
հետ առեւ տուր չա նել, հայ գոր ծա վոր ներ բա ցար ձա կա պես չգոր ծա ծել, բռնի 
կեր պով հայե րից փո ղեր գան ձել, նրանց գույքն առգ րա վել եւ այլն»247: Դա 
լավ առիթ էր նաև ո ղջ ե րկ րի տա րած քում դեռևս թաքն ված հայե րին փնտ
րե լու, բան տար կե լու, գնդա կա հա րե լու և/ կամ կրկին աք սո րե լու: 

Հայե րին (հա վա նա բար նաև քր դե րին) ճնշե լու գոր ծում ԽՍՀՄն այդ 
ժա մա նակ շա րու նա կում էր օգ նել Թուր քիայի կա ռա վա րու թյա նը: Մաս նա
վո րա պես Թեհ րա նում սո վե տա կան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Յա կով Դավ
թյա նը թուր քա կան և ի րա նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րին փաս տաթղթեր 

(նշվ.աշխ., էջ 176-179):
244 Զաւէն Մսըրլեան, նշվ.աշխ., էջ 182:
245 Զաւէն Մսըրլեան, նշվ.աշխ., էջ 178:
246 «Հայրենիք» ամսագիր, 1928, մարտ, էջ 171-173:
247 «Հայրենիք» ամսագիր, 1931, մայիս, էջ 170։
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էր հանձ նել քուրդ ապս տամբ նե րի զին մա նը և վար ժեց մա նը հայ դաշ նակ
նե րի մաս նակ ցու թյան մա սին, ստույգ մահ վան դա տա պար տե լով նրանց և 
թաքնվող հայե րի հե տապն դում նե րի նոր դուռ բա ցե լով248: 1928 թ.ին Մեր
ձա վոր Արևել քում ԽՍՀՄ ամե նա մեծ գոր ծա կա լա կան գրա սե նյա կը Թուր
քիա յում էր` Կոս տանդ նու պոլ սում, ո րն արա բա կան արևել քում` Սի րիա յում, 
Պա ղես տի նում, Ե գիպ տո սում աշ խա տող ԽՍՀՄ չե կիստ նե րի հիմ նա կան 
բա զան էր: Ը նդ ո րում «Թուր քիա յում բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի պատ ճա ռով հրա մայ ված էր թուր քե րի դեմ աշ խա տանք նե րը դա դա րեց
նել, ո րով թուր քե րը նաև մատ նե րի արան քով կնայեն այլ ե րկր նե րի դեմ մեր 
աշ խա տանք նե րին»249: Թուր քիան, ա՛յո, հան դուր ժում էր ԽՍՀՄ չե կիստ նե
րի գո յու թյու նը Թուր քիա յում և նաև օ գտ վում էր նրանց ծա ռա յու թյուն նե րից, 
առն վազն` իր հա կա հայ կա կան և հա կաքր դա կան ծրա գրե րում: 

1930 թ.ին, ե րբ ԽՍՀ Մը դա սա կար գային միա տար րու թյան հաս նե լու 
նպա տա կով հրա հան գեց զանգ վա ծային տե ռո րը բնակ չու թյան մի հատ վա
ծի նկատ մամբ, Թուր քիա յում նույն այդ ժա մա նակ, նույն պես հրա հան գով և 
զանգ վա ծային տե ռո րով, ջա նում էին հաս նել ազ գային միա տար րու թյան: 
1930 թ.ին ար դա րա դա տու թյան նա խա րար Մահ մութ Էս սա թը հայ տա րա
րեց. «Մար դիկ, ով քեր ծա գու մով մա քուր թուր քեր չեն, այս ե րկ րում ունեն 
միայն ստ րուկ, ճորտ լի նե լու ի րա վունք»250: Դա քայլ առ քայլ ի րա կա նաց վող 
ծրա գիր էր, ո րն ի րենց մաշ կի վրա զգա ցել են առն վազն քր դե րը, հույ նե րը, 
հրե ա նե րը, ալևի նե րը և, ի հար կե, հայե րի մնա ցորդ նե րը: Ը նդ ո րում ոչ ոք, 
այդ թվում ին քը` Մահ մութ Էս սա թը, չէր կա րող որևէ կերպ բա ցատ րել «ծա
գու մով մա քուր թուր քեր»ի առանձ նաց ման չա փա նի շը: Ի նչ պես ԽՍՀ Մում 
հայտ նի չէր, թե ով քե՞ր էին, ի վեր ջո, «կու լակ նե րը», ո րոնց «որ պես դա սա
կարգ վե րաց նե լու» ան վան տակ 1930 թ. փետր վա րի 2ի ո րոշ մամբ պի տի 
պատժ վեին «ակ տիվ սպի տակգ վար դիա կան նե րը, ապս տամբ նե րը, նախ կին 
բան դիտ նե րը, հա կա հե ղա փո խա կան ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րող նե րը, ե կե
ղե ցա կան խոր հուրդ նե րի, կրո նա կան հա մայնք նե րի և աղան դա վո րա կան 
խմբե րի ակ տիվ ան դամ նե րը…»: Սրա՞նք էին կու լակ նե րը: 

Ի րենց առջև դր ված ծրա գրային խնդիր նե րը հարևան և դաշ նա կից 
եր կու ե րկր ներն էլ ի րա կա նաց նում էին բռնու թյամբ: 1934 թ.ին Թուր քիայի 
Ազ գային մեծ ժո ղո վի ըն դու նած թիվ 2510 «Բ նա կեց ման օ րենք»ով Ներ քին 
գոր ծե րի մի նիստ րին ի րա վունք էր տր վում ե րկ րի` թուր քա կան մշա կույ թին 
(խոս քը նախ և առաջ թուր քե րեն լեզ վի մա սին էր,–հոդ ված 11) բա վա կա նա

248 Գ.Վարդանյան: Արարատյան հանրապետություն և Կարմիր Քրդստան, <http://
www.diplomat.am/publ/public/araratyan_hanrapetowt_39_yown_ev_karmir_qrdstan_mas_
errord/14-1-0-645> (10.06.2015): 
249 Г.С. Агабеков. ГПУ. Записки чекиста. Берлин, Изд. «Стрела», 1930, 214-215, 218-219: 
250 С. Аванесов. Положение национальных меньшинств в Турции, էջ 14:
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չափ չհար մար ված տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի բնա կու թյան վայ րե րի տե ղա փո
խու թյուն ներ ի րա կա նաց նել: Նույ նիսկ ձևի հա մար որևէ պայ ման չստեղ ծե
լով այդ քան ցան կա լի թուր քե րե նը սո վո րեց նե լու հա մար (դպ րոց ներ կային 
միայն քա ղաք նե րում և վար չա կան կենտ րոն նե րում) ը նտր վել էր իշ խա նու
թյան հա մար առա վել ցան կա լի հար կա դիր տե ղա փո խու թյան տար բե րա կը` 
արևե լյան մա սի բնակ չու թյու նը տե ղա փո խել թր քա խոս արևմ տյան շրջան
ներ: Ա ռա վել հայտ նի են արևե լյան` քր դաբ նակ նա հանգ նե րից արև մուտք` 
թր քաբ նակ նա հանգ ներ տե ղա փո խած հա զա րա վոր քր դե րի դեպ քե րը, 
սա կայն տե ղա փո խու թյուն նե րի էին են թարկ վում նաև Թուր քիայի փոք րա
թիվ, ցա քուց րիվ ապ րող հայե րը: Այդ մա սին տե ղե կաց նում է «Ա մե րի կայի 
Միա ցյալ նա հանգ նե րի դես պա նու թյուն, Ան կա րա, մար տի 2, 1934 թ. N 151, 
մար տի 24, 1934, թե մա` հայե րի տե ղա հա նու թյու նը: Հույժ գաղտ նի» փաս
տա թուղ թը, ո րով Ա ՄՆ պե տա կան դե պար տա մեն տին հայտն վում է Ա նա
տո լիայի ներ քին շրջան նե րից Ստամ բուլ վեց շա բաթ շա րու նակ վող հայե րի 
տե ղա հա նու թյան մա սին` որ պես «Ա նա տո լիան մա քուր թուր քա կան տա
րածք դարձ նե լու իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան մաս»251: Տե ղա հան
ված ներն, ի հար կե, չգի տեին (և չգի տեն) «Բ նա կեց ման օ րենք»ի մա սին, բայց 
մինչև այ սօր հի շում են տե ղա փո խու թյուն նե րի հար կա դրան քը: 

«Էթ նի կա կան դե պոր տա ցիայի» թուր քա կան օ րի նա կը վա րա կիչ էր 
ԽՍՀ Մի հա մար: 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 17ին ԽՍՀՄ ԺԿԽ (Ժո ղովր դա կան 
կո մի սար նե րի խոր հուրդ) №211420сс ո րոշ մամբ Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա
կան ԽՍՀ նե րից Ղա զա խա կան ԽՍՀ են աք սոր վում «քր դեր, հայեր և թուր
քեր»: Այս մա սին տե ղե կա նում ե նք ԽՍՀՄ Ներ քին գոր ծե րի ժող կո մի տե
ղա կալ Չեր նիշևին ԳՈՒԼԱԳի աշ խա տան քային բնա կեց ման բաժ նի ավագ 
տե սուչ Կա րե լի նի` 1939 թ. ապ րի լի 23ի զե կու ցա գրից, ո րում աս վում է. 
«1936 թ. դեկ տեմ բե րի 17ի ԽՍՀՄ ԺԿԽ №211420сс ո րոշ մամբ Ա դր բե ջա նա
կան և Հայ կա կան ԽՍՀ նե րից 1937 թ. վեր ջին Ղա զա խա կան ԽՍՀ տե ղա փոխ
ված «քր դե րը, հայե րը և թուր քե րը վե րա բաշխ վել են Ալ մա Ա թայի և Հա րավ 
ղա զա խա կան մար զե րում, քր դե րը` 553 ըն տա նիք, 3101 մարդ, հայե րը և թուր
քե րը` 568 ըն տա նիք, 2788 մարդ, ըն դա մե նը 1121 ըն տա նիք, 5889 մարդ…»252: 
Այս զե կու ցա գրում ուշա գրավ ման րա մաս ներ կան «տե ղա փո խու թյան են
թարկ ված նե րի» (ի րա կա նում` աք սոր ված նե րի) մա սին: Պարզ վում է, որ 
«թուր քե րը» թուր քեր չեն, այլ «թուր քա կան գն չու ներ» (тюркские цыгане(?)): 
Մեկ այլ փաս տաթղթում, ո րը 17.04.1937 թ.ին ՆԳԺԿ ժող կոմ Ն. Ե ժո
վը ուղար կել է ԽՍՀՄ ԺԿ Խի նա խա գահ Վ. Մո լո տո վին, Ե ժո վը խնդրում է 

251 Զաւէն Մսըրլեան: 1934թ.ի պարտադիր արտագաղթը, «Հայոց Ցեղասպանութենէն առաջ 
եւ ետք», էջ 187 (տե՛ս նաև «Ազգ» օրաթերթ, Երևան, թիվ 72, 2010, 22 ապրիլի): 
252 ГАРФ, Ф. Р-9479, Оп.1, Д.55, Л.24-28, բնօրինակ <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/
issues-doc/1021134)> (12.08.2014):
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1936 թ. դեկ տեմ բե րի 17ի ԽՍՀՄ ԺԿԽ №211420сс ո րոշ մամբ Ա դր բե ջա նի 
սահ մա նային գո տու 400 տնտե սու թյուն նե րի տե ղա փո խու մը Հա րա վային 
Ղա զախս տան կազ մա կեր պե լու հա մար ՆԳԺ Կին գու մար հատ կաց նել253: 
Չնա յած խոս քը նույն ո րոշ ման մա սին է, սա կայն այս նա մա կում ո ՛չ Հա յաս
տա նի մա սին խոսք կա, ո ՛չ էլ «տե ղա հան վող նե րի» ազ գային կազ մի մա սին: 
Ե թե Հա յաս տա նից ու Ա դր բե ջա նից տե ղա փո խու թյուն նե րը կազ մա կերպ վել 
են առան ձին, և Ա դր բե ջա նից ի վեր ջո պետք է տե ղա փոխ վեր 400 տնտե
սու թյուն, ուրեմն Հա յաս տա նից տե ղա փոխ վել է 721 տնտե սու թյուն, պետք է 
են թա դրել` հայեր և քր դեր: Այս հա նե լու կային աք սո րի մա սին տե ղե կու թյուն
ներն առ հա սա րակ վատ են «փաս տաթղթա վոր ված»: 

Եր կու դաշ նա կից ե րկր նե րում զու գա հե ռա բար փոր ձարկ վում և դի մա
դրու թյան չհան դի պե լով` թափ էին հա վա քում իշ խա նու թյուն նե րի օ րի նա կա
նաց ված բա ցա հայտ, զանգ վա ծային բռնու թյուն ներ ի րենց ե րկր նե րի քա
ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ, եր կու սում էլ հա սու նա նում էր պե տա կան բարձ
րա գույն տե ռո րը, ո րոնք դեռ զու գա հե ռա բար պի տի ի րա կա նաց վեին 1937
38 թթ.ին, ԽՍՀ Մում` Մեծ տե ռո րը, Թուր քիա յում` Դեր սի մի ալևի ու հայ 
բնակ չու թյան սպան դը և հա րա կից բռնու թյուն նե րը` բնակ չու թյան հեր թա
կան աք սոր ներն ու տե ղա հա նու թյամբ ցր ման գոր ծո ղու թյուն նե րը: Թերևս 
ավե լորդ չի հի շել, որ դա նաև գեր մա նա կան ֆա շիզ մում հա կահ րե ա կա նու
թյան ձևա վոր ման ժա մա նակն էր: Ահ ռե լի թվով մարդ կանց կյան քեր խժ ռած 
ե րեք ռե ժիմ ներն էլ մաս նա վոր վե րա բեր մունք ունեին ո րո շա կի ազ գային 
կամ խմբային ի նք նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ե րե քում էլ բա ցար ձա կի էր 
հասց ված պե տա կան իշ խա նու թյան կամ քը, ե րեքն էլ բարձ րա գույն խնդիր 
էին սահ մա նել` «նոր մար դու» կամ «նոր ազ գի» կեր տում:

 Դա տե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հեր թա կա նու թյու նից, 
այս վար քի ներշն չո ղը պետք է Մու սա ֆա Քե մա լը լի ներ, ո րին, իր հեր թին, 
հա վա նա բար ոգևո րել էր Հայոց ցե ղա սպա նու թյան դե րա կա տար նե րի ան
պատ ժե լիու թյու նը: Լո զա նի պայ մա նա գի րը և դրան մաս նա կից ե րկր նե րի 
ան վե րա պահ սի րա լի րու թյու նը Թուր քիայի հան դեպ վա վե րաց րել էին այդ 
ան պատ ժա լիու թյու նը, ի սկ ե րկ րի այ լազ գի նե րի նկատ մամբ Մուս տա ֆա Քե
մա լի կա ռա վա րու թյան պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը Թուր քիայի դաշ նա կից 
ե րկր նե րի ղե կա վար նե րի հա մար դար ձել էին ե րկ րի կա ռա վար ման ի դե
ալ: Քե մա լա կան Թուր քիան ոչ միայն և ոչ թե պար զա պես ազ գայ նա մո լա
կան եր կիր էր կա ռու ցում, այլ առար կայո րեն ի րա կա նաց նում էր նա ցիստ նե
րի դեռևս տե սա կան ե րա զան քը` նոր ո րա կի ազգ էր ձևա վո րում: Մուս տա
ֆա Քե մա լը կեր տում էր «թուրք ազ գին»` բռնու թյուն նե րով վե րաց նե լով այդ 

253 ГАРФ, Ф. Р-9479, Оп.1, Д.40, Л. 14, պատճեն, http://www.alexanderyakovlev.org/fond/
issues-doc/1021132(07.04.2014):
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ճա նա պա հին առ կա և հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը: Եվ րո պա կան «ժո ղովր
դա վար նե րը» Քե մա լի բռնու թյուն նե րին ե թե ոչ հա վա նու թյամբ, առն վազն 
բա րյաց կամ լռու թյամբ էին վե րա բեր վում: Լիո վին օ րի նա չափ է, որ, ի նչ պես 
հետևո ղա կա նո րեն ցույց է տա լիս Շտե ֆան Իհ րի գը, Մու սա ֆա Քե մա լի կա
ռա վա րու մը և նրա կեր պա րը խո րա պես ազ դել էր նա ցիզ մով ոգևոր ված 
Հիտ լե րի վրա254: Դեռևս 1933 թ. հու լի սին թուր քա կան Milliyet օ րա թեր թին 
տված հար ցազ րույ ցում Հիտ լերն ասում է. «Թուր քիայի ստեղծ մանն ուղղ ված 
այն ազա տա գրա կան պայ քա րը, որ վա րում էր Ա թա թուր քը, ի րեն [ Հիտ լե րին] 
տվեց վստա հու թյուն, որ նա ցիո նալսո ցիա լիս տա կան շար ժու մը նույն պես 
հա ջո ղու թյուն կու նե նա։ Այս տե սան կյու նից շար ժու մը Թուր քիա յում իր հա
մար ե ղել է պայ ծառ աստղ», ի սկ 1938 թ.ին իր ծննդյան օր վա առ թիվ թուրք 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ հան դիպ մա նը խոս տո վա նել է, որ ի նքն Ա թա
թուր քի աշա կերտն է: Հա վա նա բար «թուր քե րի հոր»` Ա թա թուր քի աշա կերտ 
պետք է հա մա րել նաև սո ցիա լիզ մի իշ խա նու թյան ղե կա վար «հայր Ստա լի
նին», առն վազն` փաս տա ցի միանձ նյա կա ռա վար ման բռնա տի րա կան մե
թոդ նե րով: Բո լոր ե րեքն է լ` «ա ռաջ նորդ» (ֆյու րեր), «մեծ», «հան ճա րեղ», 
«փր կիչ», «կեր տող», «ա ռա քյալ», «հայր», ում հա մար հա սա րա կու թյու նը 
փոր ձա րա րա կան մեծ լա բո րա տո րիա է ր…

նացիոնալիԶմի եվ «նացիոնալիստների» 
Հետապնդումների ԶանգվածայնուԹյունը 

«Հետք ե ՞րբ թո ղե ցին ո ր…»

192730 թթ. ձեր բա կալ ված ներն ու Ռու սաս տան կամ Մի ջին Ա սիա 
աք սոր ված նե րի զգա լի մա սը 30ական նե րի սկզբ նե րին վե րա դար ձել էին և 
1937 թ.ին նրանք «նա ցիո նա լիստ» պի տա կա վոր վող նե րից առա ջին նե րից 
էին: «Նա ցիո նա լիստ նե րի» պա կաս չկար ամ բողջ Հա յաս տա նում: «Թուր
քա հայե րը», հատ կա պես Շի րա կի և Թա լի նի` ներ կայիս Թուր քիայի հետ 
սահ մա նային գո տում ապ րող, Զան գե զու րի նախ կին ի նք նա պաշտ պան նե
րը, Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի մաս նա կից նե րը, նախ կին սպա նե
րից կեն դա նի մնա ցած նե րը, մտա վո րա կան նե րը, հատ կա պես մինչև հե ղա
փո խու թյուն ար տա սահ մա նյան որևէ ե րկ րում կր թու թյուն ստա ցած նե րը… 

254 Stefan Ihrig. Atatürk in the Nazi Imagination. The Belknap Press of Harvard University 
Press. Cambridge, Massachusetts / London, England, 2014, 311 p.(տե՛ս նաև Հ.Մարությանի 
գրախոսականը Շտեֆան Իհրիգի գրքի վերաբերյալ` Հ.Մարության: Նոր աշխատություն 
Աթաթուրքի դերի մասին. «Բանբեր հայագիտության, Երևան», 2015, թիվ 2, էջ 241-251):
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Այս բո լոր մար դիկ կամ կորցրած հայ րե նի քի, կամ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու 
հույ սե րի, կամ «թուր քա կան վտան գի» հի շո ղու թյան/ գի տակ ցու թյան կրող
ներ էին, ուրեմն` «նա ցիո նա լիստ ներ»: Բոլշևի կյան ըն կալ մամբ հայ կա կան 
նա ցիո նա լիզ մը կա րե լի է ձևա կեր պել նաև որ պես «թուր քա կան վտան գի գի
տակ ցու թյուն»: Նա ցիո նա լիզ մի այս ըն կա լու մը զգա լիո րեն հեշ տաց նում էր 
կոնկ րետ «մե ղա վո րի» թի րա խա վո րու մը: Նույ նիսկ կի սա գրա գետ քն նիչ նե
րը կա րող էին «նա ցիո նա լիստ նե րին» առանց դժ վա րու թյան ո րո շել. մաս
նակ ցել է թուր քե րի դեմ ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը, սի րում է իր Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նը, ուզում է վե րա դառ նալ: Տի պա կան մեկ օ րի նակ, որ գրա ռել է 
Ար տա վազդ Մաթևո սյա նը Գդի չի մա սին255. «Ես հի շում եմ Գդի չի դա տա վա
րու թյու նը, որ տե ղի էր ունե նում Մար կո սենց Սամ սո նի տան կտու րին: Չոր 
աթո ռակ նե րի վրա նստած էին հայ դա տա վոր նե րը: Գդիչն առանց դա տա
պաշտ պա նի էր: Ա սենք դա տա պաշտ պանն ի ՞նչ կա րող էր անել: Դա տա վո
րը ջա նում էր ապա ցու ցել Գդի չի մեղ քը, որ նա թուրք է սպա նել: Ի սկ Գդիչն 
իր հեր թին չէր ժխ տում փաս տը` ասե լով, որ թուր քե րը մեր գյու ղա ցի նե րին 
էին սպա նում, և թվար կում էր սպան ված նե րի անուն նե րը: «Ես դա արել եմ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: Նրանք հա սել էին մեր գյու ղե րը»,– 
ար դա րա նում էր Գդի չը: «Ո՛չ, ի րա վունք չու նեիր: Քո մտա ծածն ու արա ծը 
նա ցիո նա լիս տա կան ու շո վի նիս տա կան հա յացք ներ են»,– գո ռում էր դա
տա վո րը»256: Գդի չին առա ջադր ված մե ղա դրանք ներն էին. Դաշ նակ ցու թյան 
ան դամ է, նա ցիո նա լիստ, թուր քե րի է սպա նել, դեմ է կո լեկ տի վաց մա նը, 
վնա սա րար է, խու ճապ է առա ջաց րել բնակ չու թյան շրջա նում` հայ տա րա րե
լով, թե 1931 թ. ապ րի լի 27ից հե տո նոր, ավե րիչ ե րկ րա շարժ է լի նե լու257: 

Հատ կան շա կան է, որ Գդի չին դա տող դա տա վո րը չի առար կում թուր
քե րի գրո հի փաս տի դեմ, նա առար կում է ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վուն
քի դեմ («քո մտա ծածն ու արա ծը նա ցիո նա լիս տա կան ու շո վի նիս տա կան 
հա յացք ներ են»): Ի սկ ահա Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի 
բան վոր Ն. Գ րի գո րյա նին 1938 թ.ին 10 տար վա ազա տազրկ ման են դա տա
պար տել «1905 թ. մաս նակ ցել է ադր բե ջա նա կան գյու ղե րի ջախ ջախ մա նը» 
մե ղա դրան քով258: Ցա րիզ մի կող մից 190506 թթ.ին հրահր ված հայթուր քա
կան ջար դե րի` ժա մա նա կի մա մու լում լավ լու սա բան ված շրջա նը, ո րի վե րա

255 Գդիչը «…ծնվել է 1875 թ., Առաջին համաշխարհային պատերազմում ռուսական բանակի 
զինվոր էր, մասնակցել է Վան քաղաքի պաշպտանությանը: 1918-20 թթ.ին մասնակցել 
է Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությանը, որի ընթացքում սպանել է նաև հայերի դեմ 
քարոզչության գաղափարախոս մի մոլլայի: Գնդակահարվել է տրոյկայի 1937 թ. հոկտեմբերի 
20-ի որոշումով»։ Տե՛ս Գ.Սմբատյան: Երկաթե վարագույրից այս կողմ, էջ 189:
256 Գ.Սմբատյան: Երկաթե վարագույրից այս կողմ, էջ 188:
257 Նույն տեղում, էջ 190-191.
258 Ա.Մանուկյան:  Քաղաքական բռնությունները Հայաստանում, էջ 138: 
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բե րյալ հրա տա րակ ված ար ժե քա վոր վեր լու ծու թյունգ րա կա նու թյուն կար դեռ 
մինչև խորհրդայ նա ցու մը259, և ո րը ժա մա նա կին, չնա յած հա մառ պա հանջ
նե րին, որևէ ի րա վա կան քն նու թյան չէր են թարկ վել, 22 տա րի հե տո կո մու
նիստ նե րի կող մից օգ տա գործ վում է որ պես «հայ կա կան ազ գայ նա մո լու թյու
նը» փող հա րե լու մի ջոց: 1936 թ.ին ձեր բա կալ վեց Գյուտ կում գյու ղից Սար գիս 
Ա թա ջա նյա նը: Ա ռա ջին ան գամ նրան ձեր բա կա լել էին 1930 թ.ին «կու լակ 
լի նե լու, կոլ խո զի դեմ գոր ծե լու և նա ցիո նա լիզ մի հա մար», որ պես «ազ գա մի
ջյան կռիվ ներ հրահ րող» աք սոր վել է ե րեք տա րով: Սար գիս Ա թա ջա նյա նի 
հո րը ջրա ղա ցում միայ նակ աշ խա տե լիս քա ռա տե լով սպա նել էին հարևան 
Ղա զան չի գյու ղից թուր քե րի մի խումբ: Սպան ված ջրա ղաց պա նի որ դի Սար
գի սը ե րի տա սարդ տա րի քում միա ցել էր թուր քե րի դեմ կռ վող Նժդե հի ջո
կատ նե րից մե կի` Գե րա սիմ Ա թա ջա նյա նի ջո կա տին260: «Նա ցիո նա լիստ», 
«ազ գա մի ջյան կռիվ նե րը հրահ րող» մե ղա դրանք նե րի հա մար դրանք բա
վա րար ապա ցույց ներ էին: Նրա որ դին` Կա մո Հայ րա պե տյա նը (ազ գա նու նը 
փո խել է մայ րը` «ժո ղովր դի թշնա մի» Ա թա ջա նյան ազ գա նու նից կա պը խզե
լու նպա տա կով) 2012 թ.ին Կա պա նում իր հոր նախ` աք սո րի, ապա գնդա
կա հա րու թյան պատ մու թյու նը պատ մե լիս հուզ վում և փոր ձում էր ար ցունք
նե րը զս պել այն պես, կար ծես այն ե րեկ էր կա տար վել: Նրա հո րը աք սո րել 
էին 1928 թ.ին, չնա յած «ին քը քա ղա քա կա նու թյա նը չի խառն վել, միայն 
թուր քե րի դեմ է կռ վել»: Ա ռա ջին աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո, 1937 թ.
ին կրկին ձեր բա կալ վել է: Որ դին պատ մում է. «Հե տո շատ տար բեր լու րեր 
էինք լսում… Մի ան գամ էլ խոսք ե ղավ, որ հայրս Ար խան գելս կում է, մի թուրք 
էր տե ղե կու թյուն բե րել: Տար բեր տե ղե կու թյուն ներ, տար բեր խո սակ ցու թյուն
ներ: Հե տա գա յում ես, որ շատ դի մե ցի, ի րենք մեզ պա տաս խա նում էին, որ 
ձեր հայ րը մա հա ցել է 1942 թվա կա նին, բայց հե տա գա յում ար դա րաց ման 
հա մար վկա յա կա նը որ տվել են, էն ժա մա նակ ասել են, որ ի րոք ձեր հայ րը 
[19]37 թվի նոյեմ բե րի 14ին գնդա կա հար վել է: Ե րկ րորդ ան գամ տա րել են և 
գնդա կա հա րել են: Երևա նում»261: Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը 
մաս նակ ցու թյան պատ ճա ռով 1937 թ.ին գնդա կա հա րու թյան դա տա պարտ
ված կա պան ցի նե րի մա սին ուշա գրավ ման րա մաս ներ կան Գ. Սմբա տյա նի 
գր քի «Գո յա մար տի զին վոր նե րը վտա րան դիու թյան մեջ և նա հա տակ ներ» 

259 А. В. Амфитеатров.  Армянский вопрос. СПб., 1906; И. Алибегов.  Елисаветпольские 
кровавые дни пред судом общества. Тифлис, 1906, <http://www.genocide.ru/lib/alibegov/
elizavetpole.html> (17.05.2014); Г. Е. Старцев.  Кровавые дни на Кавказе. СПб., 1907; Ա-ԴՈ, 
Հայ-թուրքական ընդհարումը Կովկասում, Երեւան, 1907; М. С.Ордубади. Кровавые годы, 
1911<(http://www.karabakh-doc.azerall.info/ru/azerpeople/ap061-1.php> (16.07.2014) ևն: 
260 Գ. Սմբատյան: Երկաթե վարագույրից այս կողմ, էջ 148:
261 Կամո Հայրապետյան-Աթաջանյանի պատմությունը // Armenia Total(itar)is <http://
armeniatotalitaris.am/?p=2147> (նշել ամսաթիվը):
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գլխում262: ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի շրջա նում հի շյալ բո լոր մար
դիկ «նա ցիո նա լիստ», «հա կա խորհրդային» մե ղա դրան քով դա տա պարտ վել 
են մեկ հիմ նա կան «հան ցան քի» հա մար` ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ
ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Սա կայն Հա յաս տա նին բոլշևի կյան ի մաս տով «նա
ցիո նա լիստ չլի նել», այ սինքն` թուր քե րի հար ձակ ման դեպ քում չդի մա դրել և 
ը մբռնու մով մո տե նալ «թուր քա կան նա ցիո նա լիզ մին» Սկաչ կոյի հոդ վա ծով 
հանձ նա րար ված էր 1921 թ.ին, Մոսկ վայի պայ մա գիրն ստո րա գրե լուց առաջ, 
ի սկ 30ական նե րին մարդ կանց դա տա պար տում էին մի՛նչև 1921 թ. թուր քե րին 
դի մա դրե լու «նա ցիո նա լիզ մի» հա մար: 

Ըստ է ու թյան ՆԳԺ Կի գոր ծը թե՛ հեշտ էր, թե՛ դժ վար: Հեշտ էր, քա նի 
որ Հա յաս տա նում «թուր քա կան վտան գի հի շո ղու թյուն» չու նե ցող քիչ մարդ 
կար, ուս տի բռնու թյուն նե րի թի րախ մարդ կային ռե սուր սը բա վա րա րում 
էր: Դժ վարն այն էր, որ «թուր քա կան վտան գի հի շո ղու թյու նը» դրա նից չէր 
նվա զում: Հո չէի՞ն կա րող ե րկ րի ո ղջ բնակ չու թյան «բա նա վոր հի շո ղու թյու
նը» ո չն չաց նել, մաք րել: Փո խա րե նը, սա կայն, կա րող էին այդ հի շո ղու թյու նը 
հնա զան դեց նել և լռեց նել263: 

Բոլշևի կյան ըն կալ ման «նա ցիո նա լիստ ներ»ը Հա յաս տա նում շատ 
էին, բայց առա ջին հեր թին դրանք ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած թուր քա
հայերն էին: Նրանց «նա ցիո նա լիզ մը» կրկ նա կի էր, նախ` ի նք նա պաշտ պա
նու թյու նը, ե րկ րորդ` հայ րե նի քը կա րո տե լը, եր րորդ և ամե նա սար սա փե լին` 
հայ րե նիք վե րա դառ նա լու ցան կու թյու նը: Սա ուղ ղա կի «դի մա դրու թյուն էր» 
Մոսկ վայի ու Կար սի պայ մա նա գրե րի և Լո զա նի կոն ֆե րան սի հա մա ձայ նու
թյուն նե րին: Շի րա կի Հայ կա վան գյու ղից Սու քիաս Զա քա րյա նը պատ մում 
է. «… մեր գյու ղը լրիվ տաճ կա հայեր ե ն… ամե նա քի չը քսան քսան հինգ տուն 
աք սո րե ցին: Հե տո փո ղոց նե րով աք սո րե ցին, ամ բողջ ըն տա նի քով, հե տո էլ 
առան ձինա ռան ձին մարդ կանց բռնե ցին… Ուրեմն ի ՞նչ էին արել, կոմ սո մո
լի քար տու ղա րը մատ նու թյուն էր արել կոլ խո զի նա խա գա հի վրա, ի բրև թե 
այդ մար դը կազ մա կեր պել է, որ Տաճ կաս տա նի ժո ղո վուրդն ան ցնի սահ մա
նից այն կողմ: Չէ՞ որ սահ մանն ար դեն փա կել էին, ար դեն հե ղա փո խու թյու նը 
ե ղել է ր… Սուտ մատ նու թյուն էր արել, որ պես զի ին քը դառ նա նա խա գահ… 
Մե կին ձևա կեր պե ցին, ի բր վատ բան է խո սա ցել կոլ խո զի նկատ մամբ: Սուտ 
էր: Քսանք սան հինգ տուն բռնե ցին: Բր դոյենց թա խու մը (տոհ մը – Հ.Խ.) լրիվ 
բռնե ցին, Կռ բոյին բռնե ցին, Մու րա դին բռնե ցին, Համ բոյին բռնե ցին, Խևոյի 

262 Գ. Սմբատյան: Երկաթե վարագույրից այս կողմ, էջ 136-197: 
263 ԽՍՀՄ քաղաքական բռնություններում տարբեր մակարդակների և բովանդակության 
հիշողության թիրախավորման մասին տես Светлана Быкова. «Наказанная память»: 
свидетельства о прошлом в следственных материалах НКВД, «Неприкосновенный запас», 
2009, No2(64) (http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/by4.html)
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Թո պոյին, Կո լի կի ախ պո րը` Հաս րա թին: Գա սպա րին: Բուռ նա շենց թա խու
մին, Գյու նա շյան Գա րե գի նին, Պավ լի կին բռնե ցին… Քսանք սան հինգ տնից 
ավել կլի ներ, բռնե ցին տա րան: Վայվայվայ, նոր, որ կխո սենք, ար դեն կհի
շես… Հայ ես, հայ մարդ ես, մի բան խո սե ցիր` ռուս նե րը ե կան բռնե ցին տա
րան: Ոչ մե կը չի տեր` էդ մար դը ի նչ էր է րել …Ի՞նչ է է րել, էն տե ղից [Արևմ տյան 
Հա յաս տա նից] է կել է ստեղ, փա խե փա խին է կել է, է կան բռնե ցին տա րան: 
Ըս տեղ ի ՞նչ էր է րել էդ մար դը, սո վե տին ի ՞նչ էր է րել, սո վետ էլ չէր տե սել հլե 
կար գին, նոր էր է ղել սո վե տը…»264:

 Շի րա կի մար զի Ե րազ գա վորս գյու ղի բնա կիչ նե րը ցե ղա սպա նու թյու
նից փրկված թուր քա հայեր են: Ե րազ գա վոր սը Թուր քիայի սահ մա նին կպած 
գյուղ է. «Մեր գյու ղից էդ տա րի նե րին մո տա վո րա պես վաթ սուն ըն տա նիք 
տու ժել են …ե րեք հո րեղ բայր նե րիս` Ա րա մին, Գա րե գի նին ու Ա լեք սա նին ձեր
բա կա լել են 1937 թ.ին: …քա նի՜ հո գու մեր գյու ղից տա րել ու վեր ջաց րել են: 
Ո ւղ ղա կի սպա նել են, դիակ նե րը բար ձել են բեռ նա տար մե քե նան, տա րել 
են լց րել սահ մա նի վրա գտն վող փո սը: [ Թա ղած տե ղը] սահ մանն է, փակ է, 
հնար չկար տես նե լու: Հե տո բե տո նով փո սը լց րել էին, հար թեց րին, կորցրին 
գնաց: Հետք ե ՞րբ թո ղե ցին ո ր…»265:

 Թա լի նի շրջա նի Աշ նակ գյու ղում հաս տատ վել էին Սա սու նից փախս տա
կան նե րը: Սա նա սար Ա րո յա նը պատ մում է, որ «վերև նե րից» գյու ղե րի ղե կա
վար նե րին հար կա դրում էին «ժո ղովր դի թշնա մի նե րի» մա սին տե ղե կու թյուն
ներ տալ. «Մար տի րո սյան Զա քա րը կոլ խո զի նա խա գահն էր, ին քը ասել է` «մեր 
մոտ դա վա ճան ներ չկան»: Ի րեն տա րել են Թա լին, նե ղել են, թե` «դու չես 
ասում, ժո ղովր դի թշնա միին թաքց նող ես»: «Այ մարդ, ի ՞նչ թշնա մու թյուն, մարդ 
չկա, ես ի ՞նչ թշնա մի գտ նեմ դրանց մեջ: Դրանք ի ՞նչ են արել, թուրք ե ՞ն սպա նել: 
Մեր պա տի վը բռնա բա րո ղին ի ՞նչ սպա նող, դրանք ի ՞նչ թշնա մի են»: Թու մա
սյան Ա շո տին ու իր ըն կեր Մա նու կին բռնե ցին տա րան հար ցաքն նու թյան, ասում 
ե ն` «ով քե՞ր են ձեր գյու ղում ժո ղովր դի թշնա մի նե րը»: Ա սում է` «ինչ քա՞ն ասեմ»: 
«Ինչ քան շատ` էն քան լավ»: Ա սում է` «ով Ար փա չայը` Ա րաք սը ան ցել է այս կողմ, 
բո լո րը ժո ղովր դի թշնա մի են, բռնեք ու աք սո րեք»: Վերց նում այդ մար դուն 
Երևան, ուղ ղիչ տուն են տա նում: … հա, ես ը նդ հա նուր թշնա մու դեմ զենք եմ 
վերցրել, կռ վել եմ, թուր քը մեզ կո տո րել է, ես էլ զենք եմ վերցրել ի նք նա պաշտ
պա նու թյան, ես նա խա հար ձակ չեմ ե ղել, ին չու՞ են դրա հա մար ի նձ աք սո րում, 
մե ղա դրում, ես իմ ըն տա նիքն եմ պա հել, իմ պա տի վը, իմ է րե խայի կյանքն եմ 
փր կել, ին չու՞ են դրա հա մար ժո ղովր դի թշնա մի սար քել…»266:

264 Ս. Զաքարյանի պատմությունը Հայկավան գյուղում գրանցել է Գ. Շագոյանը 2012 թ.: 
265 Ս.Մխիթարյանի պատմությունը Երազգավորս գյուղում գրանցել է Գ.Շագոյանը 2012 թ., 
համառոտագրությունը տես,– http://armeniatotalitaris.am/?p=1705(16.09.2014):
266 Հ.Կնյազյանի գրանցած պատմություն, Աշնակ գյուղ, 2013:
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 Պատ մում է Հեն րիկ Մար տի րո սյա նը, Աշ նակ գյու ղից (1936 թ. ծնված). 
«էս մար դը Սա սու նից փա խել, ե կել է, հան ցա գործ չի, ի հար կե ե րա զում էր, որ 
պի տի գնար Էր գիր, նա ի նչ որ թշնա մանք չի ունե ցել կա ռա վա րու թյան հան
դեպ, չի ե ղել [այդ պես բան]: Հի մի մար դիկ կային, ո րոնք, հորս ասածն է, 
նրանց հա նել են որ պես ժո ղովր դի թշնա մի: Ը նդ հա կա ռա կը, նրանք ժո ղովր
դի հա մար էին[ ժո ղովր դի նվի րյալ]: Հայրս ասում էր, որ մե կին բռնել էին, որ 
ի բր իր մտա ծու մով նա պի տի գնա Սա սուն: Ա սում էր էդ մար դը հան ցա գործ 
չէր, ի րա հո գին էր դա, որ պտի գնա Սա սուն նո րից, նա հան ցա գործ չէր: 
[ Մե րոնց] ամ բողջ մտած մուն քը, ամ բողջ գի տակ ցու թյու նը ե ղել է, որ ճա նա
պարհ նե րը պտի բաց վի, գնանք Էր գիր, մեր Սա սուն, թե կռիվ կըլ նի ըն տեղ 
թուր քե րի հետ, թե ի ՞նչ… Այ սինքն` մեր ժո ղովր դի մեջ կային շատշատ մար
դիկ, հենց մեր հայե րի մեջ, ո րոնք թշնա մա բար էին մո տե նում [ հայ րե նի քի 
մա սին ե րա զող նե րին]…»267: 

«Հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մը» բռնաճնշում նե րի թի րախ ը նտ րե լու նպա
տակն ակն հայտ է` հան րային գի տակ ցու թյան տե ռո րի մի ջո ցով ան հու սա լի 
դարձ նել սահ ման նե րի վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյան խնդի րը, նվա զա
գույ նի հասց նել ԽՍՀ Մում ապ րող հայե րի կող մից Ցե ղա սպա նու թյան հի շո
ղու թյու նը, նվա զա գույ նի հասց նել կամ վե րաց նել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
մա սին հի շա տա կու թյու նը, ը նդ հուպ` հի շո ղու թյու նից դուրս մղե լու աս տի ճան: 
Դրա փո խա րեն ներդ նել այլ գա ղա փար, այն է ա) հայթուր քա կան ան ցյա
լի վատ հա րա բե րու թյուն նե րը բա ցա ռա պես դա սա կար գային էին, որևէ այլ 
կար ծիք ռա սիզմ է; բ) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին հի շո ղու թյուն նե րը նա
ցիո նա լիզմ են և դաշ նակ ցա կա նու թյուն, հետևա բար` հա կա սո վե տա կա նու
թյուն: 

Երևույթ նե րի ըն թաց քի այս տրա մա բա նու թյու նը հաս կա նա լի է դարձ
նում, թե ին չու Ա. Խան ջյա նի «նա ցիո նա լիզ մը» բա ցա հայ տե լու հա մար 
Լ. Բե րիան ը նտ րել էր նրա կա պը ռու սա մետ և խորհրդա մետ Ա. Չո պա նյա
նի հետ: Ա. Չո պա նյա նը բա ցար ձա կա պես անըն դու նե լի էր Թուր քիայի հա
մար, քա նի որ նա խո րա պես հա մոզ ված էր, որ հայե րի ֆի զի կա կան ո չն չա
ցու մը Օս մա նյան Թուր քիայի կա ռա վա րող նե րի ան շեղ ծրա գիրն է, ո րի գոր
ծա դրու թյու նը պար զա պես կախ ված է ժա մա նա կից, տա րա ծաշրջա նային և 
մի ջազ գային նպաս տա վոր պայ ման նե րից։ Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե
րի հա կա հայ կա կան ծրա գրային ռա սիզ մի մա սին Ա.Չո պա նյա նի այս հա
մո զումն ամ բող ջո վին հա կա սում էր հայթուր քա կան ան ցյա լի դա սա կար
գային հա կա սու թյուն նե րի տե սու թյան վրա հիմն ված Քե մալԼե նին դա շին քի 
խորհրդային քա րոզ չա կան հռե տո րա բա նու թյա նը և լայն ա սպա րեզ բա ցում 
հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի բոլշևի կյան մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մար:

267 Հ. Կնյազյանի գրանցած պատմություն, Աշնակ գյուղ, 2013:
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Վե րա դառ նա լով ԽՍՀՄԹուր քիա դաշ նա կից բռնա պե տու թյուն նե րի` 
բռնու թյուն նե րի զու գա հե ռա կա նու թյան հե տա զոտ ման ար ժա նի խնդրին, 
հա մա ռոտ ակ նար կով ան դրա դառ նանք միայն 193738 թթ. ԽՍՀՄ Մեծ 
տե ռո րին զու գա հեռ Թուր քիայի լո կալ տա րած քում` Դեր սի մում, ի րա կա
նաց ված փաս տա ցի ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, առա վել ևս, 
որ այս վեր լու ծու թյու նը ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի մաս նա վոր` 
հայ կա կան հատ վա ծի մա սին է, ի սկ Դեր սի մի ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու
թյուն ներն ունեին նաև «հայ կա կան մաս»: Եր կու սի ար մատ ներն էլ գա լիս են 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նից: 

Դեր սիմ ցի նե րի նկատ մամբ ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա
կա նում նա խա պատ րաստ վում էին դեռևս Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը զու
գա հեռ268 և մինչև 193738 թթ. ի րա կա նա ցումն այդ սպառ նա լի քը եր բեք չի 
նվա զել: Մնա ցած ամեն ին չից զատ ե րիտ թուր քե րից ծնված քե մա լա կան 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րին խո րա պես ան հանգս տաց նում էին Դեր սի
մի ալևի բնակ չու թյան ի րա վա հա վա սա րու թյան և աշ խար հի կու թյան ձգ տում
նե րը, ի նք նու թյան պահ պա նա նու թյան ջան քե րը և ցե ղաս պան վող հայե րին 
օգ նած լի նե լու փաս տը: Այս հան գա ման քը շաղ կապ վում էր Դեր սի մի ալևի 
բնակ չու թյան հայ կա կան ծագ ման տե ղե կու թյուն նե րին269: 1935 թ.ին Թուր
քիայի Մեծ ժո ղո վին ներ կա յաց ված «Թուն ջե լիի մա սին» օ րեն քով Դեր սիմ 
անու նը փո խա րին վեց Թուն ջե լիով և հայ տա րար վեց, որ դրա բնակ չու թյու
նը նա խա պես պատ կա նում էր «թուր քա կան ռա սային»270: Նույն օ րեն քով 
Թուն ջե լին դր վեց զին վո րա կան վե րահս կո ղու թյան տակ, ի սկ ռազ մա կան 
գա վա ռա պե տին ար տա կարգ լիա զո րու թյուն ներ տր վե ցին մարդ կանց և ըն
տա նիք նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րի ու տե ղա հա նու թյուն նե րի նկատ մամբ` 
այս լիա զո րու թյուն նե րը բա ցատ րե լով գա վա ռի հե տամ նա ցու թյամբ և ցե ղե

268 Hans-Lukas Kieser. Basel, Switzerland, Some Remarks on Alevi Responses to the 
Missionaries in Eastern Anatolia (19th-20th cc.), https://wwwc.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/conf/
mei01/kih01.html(02.11.2013):
269 Հ.Խառատեան: Հայ-ալեւիական սոցիալ-կրոնական սինթեզը Դերսիմի ալեւիների 
ավանդազրոյցներում, Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա-Երեւան, «Մխիթարեան հրատարակ չա-
տուն», 2014, էջ 135-233; Հ.Խառատյան: Դերսիմի ալևիների ինքնության ճգնաժամը և ալևիա-
ցած հայերի ինքնության ներկայիս փնտրտուքը Դերսիմում, «Հայ ժողովրդական մշակույթ- 
16», Երևան, 2014, էջ 161-173; Hranuş Kharatyan, ‘Dersim Kültür Havzası’nın Ermeni Nüfusu, 
Alevileşmiş Ermenileri ve Alevilerin Kimlik, Arayışında Ermenilik Faktörü, «Müslümanlaş(tırıl)
mış Ermeniler» (Konferans Tebliğleri Kasım 2013), İstanbul, 2015, էջ 350-366:
270 Martin van Bruinessen. Genocide in Kurdistan? The Suppression of the Dersim Rebellion in 
Turkey (1937-38) and the Chemical War Against the Iraqi Kurds (1988), in George J. Andreopoulos 
(ed.), Conceptual and historical dimensions of genocide, «University of Pennsylvania Press», 
1994, էջ 9 (http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.vanbruinessen/publications/Bruinessen_
Genocide_in_Kurdistan.pdf):
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րի սան ձար ձա կու թյամբ271: Ջար դե րը նա խա պատ րաս տող թուր քա կան պե
տու թյան քա րոզ չու թյու նը 1937 թ. առա ջին կե սին հանգս տաց նում էր «օ րեն
քով թր քաց ված» բնակ չու թյա նը` խոս տա նա լով լեռ նային, ան տա ռա պատ ու 
ջրա ռատ Դեր սի մը դարձ նել «թուր քա կան Շվեյ ցա րիա»272: Սա զու գա հեռ
վում էր 1922 թ. հու նի սի 12ին Թուր քիաՍի րիա սահ մա նագ ծին ստեղծ ված 
«Ա լա վի նե րի պե տու թյան» լու ծար ման և Սի րիային միաց ման` ֆրան սիա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5ի գոր ծո ղու թյուն նե րին: 1937 թ. 
ամ ռա նը թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը զորք մտց րին Դեր սիմ ու միան գա
մից սկսե ցին կո տո րած նե րը` ը նտ րե լով հայե րի խնդրի լուծ ման հա ջող ված 
փոր ձի կրկ նու թյու նը` պար զա պես ո չն չաց նել բնակ չու թյա նը273:  Ջար դերն 
ավար տե լուց հե տո Թուր քիայի ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Շյուք րու Կայը 
Թուր քա կան Մեծ ժո ղո վին Դեր սի մում կո տոր ված նե րին ներ կա յաց րեց որ
պես պատժ ված թուր քե րի` փաս տո րեն ամ րա գրե լով «Թուն ջե լիի մա սին» 
օ րեն քով Դեր սի մի բնակ չու թյան «թր քա ցու մը» և ջար դե րի վրայից հա նե լով 
«ցե ղա սպա նա կան» տեքս տը274: 

Կո տո րած նե րից հե տո Դեր սի մում կեն դա նի մնա ցած բնակ չու թյան մի 
մա սին տա սը տա րով աք սո րե ցին Թուր քիայի թր քա լե զու նե րով բնա կեց ված 
արևմ տյան խոր քե րը: «Էթ նի կա կան դե պոր տա ցիա նե րով» ԽՍՀ Մի հետ քչե
րը կա րող են մր ցակ ցել, բայց Թուր քիան հա զիվ թե զի ջում է նրան: 

193738 թթ. դեր սի մյան ջար դե րը նույն պես Թուր քիային հա ջող վեց 
տևա կան ժա մա նակ լռու թյան քո ղի տակ պա հել: Բա վա կան էր, որ Մ.Քե մա
լը վե րաց րել էր սուլ թա նու թյունն ու խա լի ֆա թը, ըն դու նել էր սահ մա նա դրու
թյուն ու կրո նը պաշ տո նա պես ան ջա տել էր պե տու թյու նից, արա բա կան այ
բու բենն ու իս լա մա կան օ րա ցույ ցը փո խա րի նել էր լա տի նա կան այ բու բե նով 
ու գրի գո րյան օ րա ցույ ցով, կա նանց գլխից ջա նում էր հա նել գլխա շո րե րը և 
նրանց տվել էր ը նտ րա կան ի րա վունք: Թուր քիան «դար ձել էր Եվ րո պա», և 
Լո զա նի պայ մա նա գրով բա վա րար ված Եվ րո պան շա րու նա կում էր սի րա լիր 
մնալ «մո դեռ նա ցող Թուր քիա»յի նկատ մամբ: Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի
շո ղու թյուն նե րը մի ջազ գային հան րու թյան հի շո ղու թյու նից տե ղա փոխ վել էին 
«մո ռաց վող պատ մու թյուն» պա րա գրաֆ, ի սկ հարևան ու դաշ նա կից Ռու
սաս տան/ԽՍՀ Մը ամեն ի նչ անում է ր` ցե ղաս պան ված հայե րի մնա ցորդ նե
րի գլխա ցա վան քից Թուր քիային ազա տե լու հա մար: Դեր սի մի կո տո րած նե
րի մա սին թուր քե րե նով գր ված առա ջին գիր քը հրա տա րակ վել է Հա լե պում 

271 Նույն տեղում, էջ 12-13:
272 Hans-Lukas Kieser. Some Remarks on Alevi Responses to the Missionaries in Eastern 
Anatolia (19th20th cc.): 
273 Martin van Bruinessen. Genocide in Kurdistan? էջ 6-7:
274 Նույն տեղում, էջ 8-9:
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1952 թ.ին 275, ե րբ Թուր քիան պատ րաստ վում էր ՆԱ ՏՕին ան դա մակ ցու
թյա նը, և մեծ հաշ վով մնա ցել է ան նկատ: Հե ղի նա կի` Նու րի Դեր սի միի 
դուստ րը և շատ հա րա զատ ներ զոհ էին գնա ցել ջար դե րին, ի սկ ին քը փա
խել էր կո տո րած նե րից ան մի ջա պես առաջ: Շատ հեշտ էր ապս տամբ Նու
րի Դեր սի մին ներ կա յաց նել որ պես Թուր քիայի լա վա գույն առա քի նու թյուն
նե րը սևաց նող մե կին: Դեր սի մում, սա կայն, յու րա քան չյու րը մինչև այ սօր 
պատ մում է այն, ի նչ Նու րի Դեր սի միին վե րագր վում է ի բրև Թուր քիայի դեմ 
աչա ռու հո րին վածք: Նույ նիսկ 1990 թ.ին, ե րբ թուր քե րե նով լույս տե սավ 
Դեր սի մի ջար դե րի մա սին Իս մաիլ Բե շիկ չիի գիր քը276, հե ղի նակն ան մի ջա
պես տա սը տա րով հայտն վեց բան տե րում: Թուր քիա յում իշ խա նու թյուն նե
րի հան ցա գոր ծու թյուն նե րին ան դրա դար ձը դա վա դրու թյուն էր հա մար վում 
պե տու թյան դեմ: Ի նչ պես ԽՍՀ Մում: Ար դյուն քում Դեր սի մի ջար դե րի մա
սին ի մա ցու թյու նը, ուրեմն նաև հի շո ղու թյու նը ը նդ հուպ մինչև վեր ջերս առ
հա սա րակ մնա ցել էին միայն դեր սիմ ցի նե րի գի տե լի քի և հի շո ղու թյան մեջ: 
Դեր սի մում հի շո ղու թյուն ներ փնտ րե լու կա րիք չկա, այն ամե նուր է, կեն դա նի 
մնա ցած յու րա քան չյուր դեր սիմ ցի ունի ջար դե րի հետ կապ ված իր ըն տա նե
կան պատ մու թյու նը, և այն աս տի ճա նա բար դառ նում է նոր քն նար կում նե րի 
թե մա: Ի նչ պես Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը, ի սկ ԽՍՀ Մում` գու մա րած ստա
լի նիզ մի քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րի հի շո ղու թյուն նե րը: 

«արդարացվել է կուսակցական կարգով» 

Հա յաս տա նում նա ցիո նա լիզ մի դեմ պայ քարն այս շա րա դրան քում 
սկսվեց Թբի լի սիում` Լ. Բե րիայի առանձ նա սե նյա կում, ՀՀ ԿԿ առա ջին քար
տու ղար Ա. Խան ջյա նի սպա նու թյան փաս տի ար ձա նագր մամբ: 1932 թ.ից 
մինչև 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5ը Լ. Բե րիան Ա նդր ֆե դե րա ցիայի ԿԿ առա
ջին քար տու ղարն էր (1936 թ. դեկ տեմ բե րի 5ին Ա նդր ֆե դե րա ցիան լու ծար
վեց), և ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րի կարևոր պաշ տոն նե րում նշա նա կել էր 
իր դրա ծո նե րին277: Ա նդր կով կա սում փաս տա ցի Լ. Բե րիան էր ղե կա վա րում 
նաև քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի ըն թաց քը: Հնա րա վոր է, որ «հայ կա կան 
քա ղա քա կան նա ցիո նա լիզ մը» 193638 թթ. քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի 
թի րախ դարձ նե լու գա ղա փա րի հե ղի նա կը Լ. Բե րիան էր, հատ կա պես ե թե 

275 Nuri Dersimi M. Kürdistan tarihinde Dersim [Դերսիմը Քրդստանի պատմության մեջ], 
Aleppo, 1952: 
276 Ismail Beşikçi. Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi [Թունջելիի մասին 1935 թ. օրենքը 
և Դերսիմի Ցեղասպանությունը], Istanbul: Belge yayinlari, 1990:
277 Политбюро и дело Берия, էջ 697-695 <http://istmat.info/node/22319> (նշել ամսաթիվը)։
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հա վա տանք նրա նախ կին մու սա վա թա կան ան ցյա լի և կա պե րի մա սին տե
ղե կու թյուն նե րին ու վեր լու ծու թյուն նե րին: Հնա րա վոր է նաև, որ նա պար զա
պես «մոս կո վյան պատ վե րի» կա տա րողն էր: Ի վեր ջո Լե նինՔե մալ ո րո շում
նե րի հա յազ գի սպա սա վոր նե րի պա կաս, սկսած 1919 թ.ից` Ա. Մի կո յա նից, 
նույն պես չի զգաց վել: Բռ նաճնշում նե րում «հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի» թի
րա խա վոր ման կոնկ րետ առի թը թերևս կա րե լի է հա մա րել 1930 թ. հոկ տեմ
բե րին Հա մա հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր միու թյան նա խա գահ 
ը նտր ված Գ. Գյուլ բեն կյա նի կող մից ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված և Հու
նաս տա նում կու տակ ված հայ փախս տա կան նե րի հա մար Սի րիա յում բնա կու
թյան տա րածք ներ կա ռու ցե լու նա խա ձեռ նու թյու նը: Խոսքն այն նույն փախս
տա կան նե րի մա սին է, ո րոնց Լո զա նի կոն ֆե րան սի օ րե րին Ռու սաս տա նում 
և Ո ւկ րաի նա յում վե րաբ նա կեց նե լու խոս տում էր տվել Խորհրդային Ռու սաս
տա նի ար տա քին գոր ծե րի ժող կոմ Չի չե րի նը և, ի հար կե, նրանց թո ղել էին 
ճա կա տա գրի քմա հա ճույ քին: Հա մա հայ կա կան Բա րե գոր ծա կան Ը նդ հա նուր 
միու թյու նը ո րո շում է Հու նաս տա նում կու տակ ված և թշ վառ գո յա վի ճա կում 
գտն վող հայ փախս տա կան նե րի հա մար Սի րիա յում Մո սուլԲաղ դա դից մինչև 
Տրի պո լիԽայ ֆա եր կաթգ ծի ուղ ղու թյամբ փոքր բնա կա վայ րե րի շարք կա
ռու ցել` նկա տի ունե նա լով նաև աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյան հե ռան կա րը: 
Թուր քիան ան մի ջա պես ըմ բոս տա նում է` Գյուլ բեն կյա նին մե ղա դրե լով Թուր
քիայի դեմ «վ րեժխնդրու թյան հայ կա կան օ ջախ ներ» ստեղ ծե լու մտա դրու
թյան մեջ: ԽՍՀ Մը «ըմբռնու մով» է մո տե նում իր դաշ նակ ցի ըմ բոս տու թյա նը 
և 1931 թ. հոկ տեմ բե րի 14ին Խան ջյա նը ե լույ թով Թուր քիայի սահ մա նի մոտ 
ստեղծ վե լիք «հայ կա կան օ ջախ նե րը» գնա հա տում է որ պես ԽՍՀ Մի բա րե
կամ Թուր քիայի դեմ իմ պե րիա լիս տա կան ին տեր վեն ցիայի գո տի: Իր ե լույ
թում Ա. Խան ջյանն ասել էր. «...Սի րիա յում ազ գային օ ջախ ստեղ ծե լու հա մար 
դաշ նակ նե րի արած գործ նա կան քայ լե րը, ո րոնք, ի դեպ, ար վում են ան գլոֆ
րան սիա կան իմ պե րիա լիս տա կան խմբակ նե րին մոտ կանգ նած Կյուլ պեն կյան
նե րի ան մի ջա կան հո վա նա վո րու թյամբ և հա կադր վում են ար տա սահ մա նի 
գաղ թա կան աշ խա տա վո րու թյան` Խ. Հա յաս տան ներ գաղ թե լու մեր ծրա գրին, 
նպա տակ ունեն հա վա տա րիմ ուժ տրա մա դրել ֆրան սիա կան իմ պե րիա լիզ մին 
Սի րիայի գա ղու թային շա հա գործ ման և ազ գայինա զա տա գրա կան շար ժում
նե րը ճնշե լու, ի նչ պես նաև Կյուլ պեն կյան նե րի նավ թա հան քե րին կամ նավ թա
մու ղին է ժան բան վո րա կան ուժ մա տա կա րա րե լու հա մար…»278: Վի րա վոր
ված Գ. Գյուլ բեն կյա նը հրա ժար վեց ՀԲԸ նա խա գա հի պաշ տո նից279: Ա վե լի 
ուշ` ար դեն ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո, Կ. Դալ լա քյա նը պի տի գրի. «Վս տահ 

278 «Խորհրդային Հայաստան», 1931, 15 օգոստոսի։
279 Էդ.Մելքոնյան: Գ.Գյուլբենկյան-Խորհրդային միություն, չկայացած գործընկերություն, 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1998, թիվ 3, էջ 93,–http://lraber.asj-oa.
am/2196/1/1998-3(91).pdf) (08.08.2014):



143«ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ» ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

եմ, որ Գ. Կյոլլ պեն կյանն ին քը մինչև վերջ էլ չգի տակ ցեց, թե ի նչ հա յա տյաց 
ծրա գիր է հա կադր վել իր գոր ծու նե ու թյա նը առար կա յա կա նո րեն, այ լա պես 
այդ քան դյու րավ չէր զի ջի իր դիր քե րը, ը նկրկե լով անար դար վի րա վո րան քի 
առջև… Գ. Կյոլլ պեն կյա նի հրա ժա րա կա նը հա մե մա տա բար ան նշան, միան
գա մայն ան սպա սե լի և պա տա հա կան ար դյունքն էր մի մեծ ու լայ նա ծա վալ 
քա ղա քա կա նու թյան, ո րի մշակ մա նը ձեռ նար կել էր Թուր քիան այդ ժա մա նա
կաշրջա նում, ո րի կետ նպա տա կին է ր` հա յու թյու նը հե ռու վա նել իր սահ մա՛ն
նե րից, և ո րի է ու թյա նը այդ պես էլ հա սու չե ղավ Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյու
նը…»280: Չի բա ցառ վում, որ Մոսկ վայից, Թիֆ լի սից և Բաք վից ուղարկ ված 
ե րի տա սարդ հայ բոլշևիկ նե րի մեջ 1931 թ.ին իս կա պես դեռևս «բոլշևի կյան 
ռո ման տիզ մով» խան դա վառ ներ կային: Այդ պի սին էր, ան կաս կած, Ն.Ս տե
փա նյա նը` սո ցիա լիզ մի գա ղա փար նե րի ի րա կան կրո ղը, ով եր բեք չսո վո րեց 
իշ խա նու թյան` առ հա սա րակ, բոլշևի կյան իշ խա նու թյան` մաս նա վո րա պես, 
խոս քի ու գոր ծի տար բե րու թյուն նե րը, և նույ նիսկ ՆԳԺ Կին ցուց մունք ներ 
տա լիս փոր ձում էր հա մո զել քն նիչ նե րին, որ Ստա լինն ու Բե րիան շեղ վել 
են ի րա կան կու սակ ցա կան ուղուց: Նա դրանք ըն կա լում էր գլխա վո րա պես 
որ պես մարդ կային գոր ծոն` «ս խալ» կամ «վատ մար դու» արարք, եր բեք 
չկաս կա ծե լով ԽՍՀ Մը ղե կա վա րող կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան ար դա
րու թյա նը: Ա.Խան ջյա նը, սա կայն, «բոլշևի կյան ռո ման տիզմ» չու ներ: 1926
29 թթ. ըն թաց քում Հա յաս տա նում թուր քա հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց
ված բա ցա հայտ տե ռո րի մա սին Խան ջյա նը ոչ միայն տե ղյակ էր, այլ գու ցե 
նաև` մաս նա կից: Այդ հա լա ծանք նե րի մա սին սկսված խո սակ ցու թյուն նե րին 
վերջ տա լու հա մար է, հա վա նա բար, կազ մա կերպ վել 1929 թ. ապ րի լի 7ին, 
Հա յաս տա նի խոր հուրդ նե րի 6րդ հա մա գու մա րին «սա սուն ցի բախ տա վոր 
գյու ղա ցու»` խորհրդային ե րկ րից շնոր հա կալ ե լույ թը, և Ա.Խան ջյա նի գնա
հա տա կանն այդ ե լույ թին: Խան ջյանն ասում է, որ սա սուն ցի այս գյու ղա ցու 
ե լույթն ամե նա մեծ ժխ տումն է Հա յաս տա նում սա սուն ցի նե րի հա լա ծանք նե
րի մա սին. «Խորհրդային Հա յաս տա նում սա սուն ցի նե րի նկատ մամբ չկա և չի 
կա րող լի նել որևէ ուրիշ քա ղա քա կա նու թյուն, քան մեր ը նդ հա նուր քա ղա քա
կա նու թյու նը գյու ղա ցիու թյան նկատ մամբ… ար տա սահ մա նում դաշ նակ ցա
կան նե րը ստեր են տա րա ծում սա սուն ցի նե րի հա լա ծանք նե րի մա սին` նպա
տակ ունե նա լով «ար տա սահ մա նի հայ աշ խա տա վոր նե րի ան գի տա կից մասն 
օգ տա գոր ծել ի շահ մի ջազ գային իմ պե րիա լիզ մի»281: Խան ջյանն, ան կաս կած, 
հիա նա լի ի րա զեկ էր ան մեղ մարդ կանց հե տապն դում նե րին և նրա ե լույ թը 
լիո վին հա մա հունչ էր «կու լա կա թա փու թյու նից բար գա վա ճող աշ խա տա վո
րու թյան» մա սին այդ ժա մա նակ վա ԽՍՀՄ այլ բարձ րաս տի ճան կո մու նիստ

280 Նույն տեղում, էջ 93:
281 «Խորհրդային Հայաաստան», 1929, 10 ապրիլի:
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նե րի քա ղա քա կան ե լույթ նե րին: Նա, ի հար կե, չէր կա րող ազ դել թափ առ նող 
բռնու թյուն նե րի ի ներ ցիային, և ե թե շա րու նա կե լու էր պաշ տո նա վա րել` պի
տի ի րեն պատ վիր ված եր գը եր գեր: Եվ, ի հար կե, «եր գում էր»: Խան ջյանն էր 
Հա յաս տա նում ղե կա վա րում կու լա կա թա փու թյան և կո լեկ տի վաց ման ան հա
ջող քա ղա քա կան ծրա գի րը և «Կենտ կո մի քար տու ղա րի հրա հան գով պետ
քաղ վար չու թյան գյուղ թափ ված ջո կատ նե րի կող մից շատ ան մեղ գյու ղա ցի
ներ սպան վե ցին կամ աք սոր վե ցին»: Հա յաս տա նում խորհրդային չա փա նիշ
նե րով կու լակ չկար, բայց կու լա կա թա փու թյան պլա նը կա տա րե լու հա մար 
«կու լա կա թափ վում» էին չքա վո րու թյու նից մի փոքր տար բեր վող գյու ղա ցի նե
րը: Մինչև Ստա լի նի «Հա ջո ղու թյուն նե րից գլխապ տույտ» հոդ վա ծը «Պա պեն 
առա վել պա պա կան էր Ա ղա սի Խան ջե ա նը` հա մա տա րած կո լեկ տի վաց ման 
օ րե րուն»,– գ րում է Ա լեք սանդ րա պո լի որ բա նո ցում մե ծա ցած և Հա յաս տա
նում սկսված հա լա ծան քե րից 1931 թ.ին փա խած Ցե ղա սպա նու թյան որ բե րից 
մե կը282: Պարս կաս տա նի հետ սահ ման հան դի սա ցող Ա րաքս գե տով շա տերն 
էին լո ղա լով փախ չում` են թարկ վե լով խեղդ վե լու կամ խորհրդային սահ մա
նա պահ նե րի կրա կա հեր թե րից սպան վե լու վտան գին283: 

Ե թե նույ նիսկ կա րե լի է կաս կա ծել, որ 1931 թ.ին «Հա յաս տա նի ղե կա
վա րու թյու նը» դեռևս հա սու չէր հայե րին իր սահ ման նե րից հե ռու վա նե լու 
Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը, ապա 1931 թ.ից հե տո Խան ջյա նը պետք 
է այն քան հա սու նա նար, որ հաս կա նար Թուր քիայի այդ քա ղա քա կա նու
թյա նը ԽՍՀ Մի օ ժան դա կու թյու նը: Ա ռն վազն 1934 թ.ից, ե րբ Բե րիայի կող
մից Խորհրդային Հա յաս տա նի ՆԳԺ Կի պետ նշա նակ վեց Խ.Մուղ դու սին, 
ՆԳԺԿն բա ցար ձակ դուրս ե կավ հայ կա կան իշ խա նու թյուն նե րի վե րահս
կո ղու թյու նից, և Հա յաս տա նում փաս տա ցի գլխա վո րում էր քա ղա քա կան 
բռնաճնշում նե րի «հա կա նա ցիո նա լիս տա կան» ալի քը: Խան ջյա նը չէր կա
րո ղա նա լու և չկա րո ղա ցավ մր ցակ ցել Ա նդ րերկրկո մի ղե կա վա րու թյու նը 
փաս տա ցի ի րա կա նաց նող Բե րիաԲա ղի րով զույ գի հետ: Վեր ջին ներս մու
սա ֆա թա կան Ա դր բե ջա նից սկսած հե ղա փո խա կան ի նտ րիգ նե րի փայ լուն 
դպ րոց էին ան ցել, սո վոր էին ի րենց ճա նա պար հից մշ տա պես վե րաց նել ան
ցան կա լի մարդ կանց, տաս նա մյա կից ավել աշ խա տել և փաս տա ցի ձևա վո
րել էին Ա նդր կով կա սի խորհրդային չե կիս տա կան խո հա նո ցը: Նրանք կու
սակ ցու թյունն ու վար չա կան ապա րա տը ծա ռայեց նում էին ի րենց ծրա գրե րի 
և ի րենց ե րկր նե րի կա րիք նե րի հա մար, ի սկ Խան ջյա նը ծա ռա յում էր կու
սակ ցու թյա նը: Այդ դպ րո ցին և խո հա նո ցին ան տե ղյակ Խան ջյանն, ի հար կե, 
նրանց մր ցա կի ցը չէր: Նրանց մր ցա կի ցը կա րող էր լի նել Խորհրդային Հա

282 Ս.Պալաթոն: Վերջին թոնդրակեցիներ: Ինքնապատում վեպ: Պէյրութ, «Տպարան Մշակ», 
1977, էջ 121-122:
283 Նույն տեղում, էջ 154:
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յաս տա նի ժող կոմ խոր հի նա խա գահ, նույն դպ րո ցը Բաք վում և Մոսկ վա յում 
ան ցած Սա հակ ՏերԳաբ րի ե լյա նը, ուս տի շրջա հա յաց Բե րիայի ջան քե րով 
1935 թ.ին կու սակ ցու թյան ո րո շու մով նա աշ խա տան քից ազատ վել և տե ղա
փո խել էր Մոսկ վա, ի սկ Հա յաս տա նի ժող կոմ խոր հի նա խա գահ էր նշա նակ
վել Բե րիայի դրա ծո Աբ րա համ Գու լո յա նը: 1935 թ.ին որ պես Հա յաս տա
նի ե րկ րորդ քար տու ղար և Խան ջյա նի տե ղա կալ Թիֆ լի սից ուղարկ վել էր 
Ա մա տու նին: Խան ջյա նը թա կար դում էր և օ ղա կը սեղմ վում էր: Նա հաս կա
նում էր, որ «Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն ներ» կոչ վա ծին մնա ցել է մեկ գոր
ծա ռույթ` կա տա րել Բե րիայի թե լա դրանք նե րը: Ի սկ դրանք գնա լով ավե լի 
ու ավե լի կոշտ էին դառ նում: Ի րեն հա վա տա րիմ մնա ցած պաշ տո նյա նե րին 
Խան ջյա նը հոր դո րում էր չհա կա ճա ռել Ա նդ րերկրկո մի, որ նույնն է` Բե րիայի 
ո րո շում նե րին: Խորհրդային Հա յաս տա նի լուս ժող կոմ Ն.Ս տե փա նյա նին 
պաշ տո նից հե ռաց նե լու հիմ քում ըն կած էր Բե րիայի ցան կու թյա նը հա կա ճա
ռե լու Ն.Ս տե փա նյա նի փոր ձը: Խան ջյա նին թողն վել էր Հա յաս տա նում դաշ
նակ ցա կան նե րի ուր վա կան նե րի դեմ պայ քա րե լու առա քե լու թյու նը: 1935 թ.
ին, 1920 թ. մայի սյան բոլշևի կյան ապս տամ բու թյան 15ա մյա կի հո բե լյա նին, 
Խան ջյա նի ծա վա լուն և թու նա վոր ե լույ թը հա մա րյա բա ցա ռա պես ուղղ ված 
էր «դաշ նակ ցա կան Հա յաս տա նի սև ան ցյա լին», սա կայն այն բնու թա գրում 
էր Խորհրդային Հա յաս տա նի և հենց ի ր` Ա.Խան ջյա նի ի րա կան վի ճա կը 
ԽՍՀ Մում. ««Ան կախ» և «ա զատ» Հա յաս տան… որ պի սի լկ տի ծաղր էին 
պա րու նա կում այս բա ռերն ի րենց մեջ… «Ան կախ» և «ա զատ» դաշ նակ ցա
կան պե տու թյունն ստիպ ված էր ծռմռ վե լու իմ պե րիա լիս տա կան ամեն մի 
գնդա պե տի առաջ…»,– ա սում էր Խան ջյա նը 1935 թ. իր ե լույ թում284 , ե րբ 
հենց ին քը ստիպ ված էր ծռմռ վել եր կու տի րոջ` ԽՍՀՄ ԿԿն զավ թած Ստա
լի նի և Ա նդ րերկրկո մի տի րա կալ Բե րիայի առաջ: «Իմ պե րիա լիզ մի ձեռ նա
ծու դաշ նակ ցա կան Հա յաս տա նին» փո խա րի նած Խորհրդային Հա յաս տա
նը դար ձել էր ԽՍՀՄ Կոմ կու սի, ի սկ Խան ջյա նը` Բե րիայի և Խորհրդային 
Հա յաս տա նում նրա նշա նա կած ղե կա վար կա դրե րի աճ պա րա րու թյուն նե րի 
ձեռ նա ծուն: Խան ջյանն, այո, շա րու նա կում էր «եր գել իր պաշ տո նին վե րա
պահ ված եր գը», բայց ան կաս կած տանջ վում էր և ար դեն հա սու նա ցել էր 
ե թե ոչ ըմ բոս տա նա լու, ապա առն վազն ո րոշ հար ցե րում չեն թարկ վե լու հա
մար: Եր կու տա րի նա դի մա դրում էր Ն.Ս տե փա նյա նին ձեր բա կա լե լու Բե
րիայի հրա հան գին: Չնա յած Խան ջյանն ի վեր ջո ստո րա գրեց այդ ձեր բա
կա լու թյան հրա մա նը, բայց նրա դի մա դրու թյու նը Բե րիայի հա մար վատ նա
խա դեպ էր և, ի հար կե, Խան ջյա նի հնա զան դու թյա նը սո վոր Բե րիային գրգ
ռում էր: Բայց կար ավե լի կարևո րը` 193638 թթ. լայ նա ծա վալ բռնու թյուն նե

284 «Մայիսյան ապստամբությունից դեպի նոյեմբերյան հաղթանակը»: Կուսակցական 
հրատարակչություն, Երևան, 1935: Տես «Ա.Խանջյան: Հոդվածներ և ճառեր», էջ 423:
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րի շար քը, ո րին հա սու նա ցած Խան ջյա նը կա րող էր հրա ժար վել մաս նակ
ցել: Ար դեն 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 17ի ԽՍՀՄ ԺԿԽ №211420сс հրա մա նով 
կա տար վե լու էր Հա յաս տա նից հայե րի առա ջին դե պոր տա ցիան: Կեն դա նի 
մնա լու դեպ քում կու սակ ցու թյա նը ծա ռայող Խան ջյա նը կա րող էր կու սակ ցու
թյան ծրա գրե րի մա սին ան ցան կա լի հար ցեր տալ: Դա կա րող է բա ցատ րել 
Խա ջյա նին սպա նե լու ո րո շու մը` չբարձ րա ձայ նե լու հա մար այն լայ նա ծա վալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով ԽՍՀ Մը պի տի փոր ձեր վերջ նա կա նա պես լու
ծել Հա յաս տա նի` Թուր քիային սահ մա նա կից տա րածք նե րում գտն վող թուր
քա հա յու թյան գո յու թյան և ահա բեկ ման` իր դաշ նակ ցին մշ տա պես մտա հո
գող խնդի րը285: Այ լա պես, մնա ցած ամեն ին չից զատ, ԽՍՀ Մի դեմ կա րող 
էր կեն դա նա նալ Թուր քիայի կող մից միշտ պատ րաստ պահ ված ադր բե ջա
նա կան ան ջա տո ղա կա նու թյան ուր վա կա նը: 

«Դաշ նակ ցա կան հա կա հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյանն» ան
դա մակ ցու թյան մե ղա դրան քով գոր ծեր հայե րի դեմ, ի հար կե, հա րուց վում 
էին նաև հայերի զգալի քանակություն ունեցող Ռու սաս տա նում, Ա դր բե ջա
նում և Վրաս տա նում286: Այդ նյու թե րը, սա կայն, դեռևս հե տա զոտ ված չեն: 
Ադրբեջանցի հետազոտող Էլդար Իսմաիլովի 2015 թ.ին հրատարակված 
գրքում տեղեկություն կա, որ 1936 թ. միջակայքից մինչև 1938 թ. միջակայք 
Ադրբեջանում ձերբակալվել են 13.356 ադրբեջանցիներ, 16.988 հայեր, 

285 Արևմտյան Հայաստանի սահմանամերձ տարածքներում հայրենիք վերադառնալու ցան-
կություն ունեցող թուրքահայերի գոյությունը նույնիսկ Հայոց ցեղասպանությունից հարյուր 
տարի անց շարունակում է մնալ Թուրքիայի իշխանությունների սևեռուն մտահոգու թյուն նե-
րից մեկը: Ներկայիս սիրիական կոնֆլիկտում, օրինակ, սիրիահայերը լիովին վստահ են, որ 
սիրիական ընդդիմության հետ Թուրքիայի իշխանությունների հարաբերություն ներն օգտա-
գործ վում են նաև հայերին Սիրիայից դուրս մղելու ծրագրերն իրակա նաց նե լու համար (А. 
Санджян. Армянские общины в условиях гражданской войны (срав не ние Лива на и Сирии), 
журнал «Диаспоры», No. 1-2, М., 1915, Էջ 78): Սիրիայի` Թուր քիային սահ մանակից Քեսապ 
հայ կական քաղաքի շուրջ սիրիական ընդդիմության ուժերի կուտա կում ներին զուգահեռ թուր-
քական հեռուստատեսությունն ակտիվացրել էր Քեսապում իբրև թե հավաքված հայ վրիժա-
ռուների, ԱՍԱԼԱյի առկայության բացահայտ սուտ թեման (Հ. Չոլա քեան: Քեսապի երեք 
օրերը (21-23, 2014), Երևան, «Էդիթ պրինտ», 2014, էջ 35): Քե սա պի և շրջակայքի Ղնեմիէ, 
Եաղուպիէ, Գնիէ գյուղերի հայերին 2014 թ.-ին ի վերջո իրենց բնա կա վայրից դուրս մղեցին 
Թուրքիայից ներթափանցած ռազմական կազմավորումները: Սա վերջին արարն էր «Մենք դեմ 
ենք, որ Սիրիայում մեր սահմանների մոտ հայեր բնակվեն» 1920-30ական ների Թուրքիայի` 
Ֆրանսիային ներկայացվող շարունակական բողոքների: Ֆրան սիան Ալեքսանդրեթի սանջակը` 
Հաթայը Թուրքիային վերադարձնելիս 1939 թ.-ին այն կիլի կահայության մնացորդներից 
դատարկել էր, իսկ հայերին տեղավորել էր լիբանանյան Ան ճարում: Թուրքական Հաթայն 
ազատավել էր հայերից, իսկ 2014 թ.-ին «Սուրիոյ հիւսիսային տա րածքի տեղաբնիկ հայերու 
վերջին պատառիկները մաքրեցին» (Հ.Չոլաքեան: Քեսապի երեք օրերը, էջ 117): 
286 Записка P.A. Руденко и И.А. Серова в ЦК КПСС с приложением проекта обвинительного 
заключения по делу Н.М.Рухадзе, 16 апреля 1954 г., РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 474. Л. 107–
139 (հրատարակված է «Дело Берия: Приговор обжалованию не подлежит», էջ 453-454):
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16.488 վրացիներ, 15.000 «իրանցիներ»287, իսկ «Ստալինյան ցուցակներով» 
Ադրբեջանում պատժվել է 870 մարդ, որից 340ը` ադրբեջանցիներ288: Թվում 
է` պետք է ենթադրել, որ «13.356 ադրբեջանցիները» Ադրբեջանի խորհրդա
յին հանրապետության թրքալեզուներն էին: Սակայն դրանք այն տարիներն 
էին, երբ դեռևս հասկանալի չէր «ադրբեջանցի» բառի էթ նիկական տարո
ղու թյունը: 1937 թ.ին Բաղիրովն արդեն հրահանգել էր «թա թերեն, քրդե
րեն, թալիշերեն լեզուներից անցնել ադրբեջաներենին», իսկ 1939 թ.ին, 
հե ղինակի հավաստմամբ, Ադբերջանի «բազմաթիվ էթնի կա կան փոք րա
մաս նությունները սկսեցին հաճույքով գրվել ադրբեջանցի»289: Կա րելի է 
վստահ լինել, որ «13.356 ադրբեջանցիները» բաղկացած էին թրքա լեզու
ներից, կովկասալեզու ավարներից, լեզգիներից, ուդիներից, ռու տուլ նե
րից, իրանալեզու թաթերից, թալիշներից, քրդերից և այլն: Բոլոր դեպ քե
րում Բաղիրովը Մեծ տեռորի «հնարավորություններն» օգտագործում էր 
Ադրբեջանի ազգային խնդիրը լուծելու:

Ներ կա պա հին մենք քա նա կա կան և ո րա կա կան տվյալ ներ չու նենք 
ԽՍՀՄ այլ հան րա պե տու թյուն նե րում բռնա դատ ված հայե րի թվե րի և նրանց 
առա ջադր ված կոնկ րետ մե ղա դրանք նե րի մա սին: Այս կամ այն չա փով տե
ղե կու թյուն կա միայն ԳՈՒ ԼԱԳ 290ում գտն ված հայե րի թվա քա նա կի մա սին: 
Ը ստ Ն. Զեմս կո վի հե տա զո տու թյուն նե րի` 1939 թ.ին ԽՍՀՄ ԳՈՒԼԱԳում 
կային 11.064 հայեր (1940 թ.ին այդ թի վը նվա զել է 209 մար դով` դառ նա
լով 10.755 մարդ, ի սկ 1941ին ավե լա ցել 547ո վ` կազ մե լով 11.302 մարդ)291: 
Նույն տա րի նե րին Հա յաս տա նի հարևան եր կու ե րկր նե րի, 19221936 թթ. 
ըն թաց քում Հա յաս տա նի հետ միա սին Ա նդր ֆե դե րա ցիայի մաս կազ մող 
Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի ազ գային հան րա պե տու թյուն նե րի եր կու հիմ նա
կան ժո ղո վուրդ նե րի` վրա ցի նե րի և ադր բե ջան ցի նե րի` ԳՈՒԼԱԳում գտն
վող նե րի թվե րի դի նա մի կան սկզբուն քո րեն հա մա մաս նե լի են հայե րի թվին: 
ԳՈՒԼԱԳում 1939 թ.ին գտն վում էին 11.723 վրա ցի (հա մա պա տաս խա նա
բար 1940 թ.ին` 12.099, 1941 թ.ին` 11.109 մարդ): ԳՈՒԼԱԳում 1939 թ.ին 

287 Э.Исмаилов. История «большого террора» в Азербайджане, Москва, «РОССЛЕН», 2015, 
с.170.
288 Նույն տեղում, էջ 171:
289 Նույն տեղում, էջ 156:
290 ԳՈՒԼԱԳ – Ազատազրկվածների բանտերի և ճամբարների գլխավոր վարչություն (ռու-
սերեն` – Главное управление лагерей и мест заключения առաջին երեք բառերից կազմված 
հա պավում` ГУЛАГ), ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ, ՆԳՆ, Արդարադատության նախարարության ստորա-
բա ժանում, որը 1930-1956 թթ.-ին ղեկավարում էր զանգվածային ազատազրկվածների 
կեցության և վերահսկողության գործը: ԳՈՒԼԱԳ բառն ավելի հաճախ, այս տեքստում 
նույնպես, օգ տա գործվում է ազատազրկման վայրերի իմաստով: 
291 Национальный состав лагерных заключенных ГУЛАГа в 1939-1941 гг. (по состоянию 
на 1 января каждого года), В.Земсков, ГУЛАГ (историко-социологический аспект), «Социо-
логические исследования» 1991 г., № 6. Աղյուսակ 5 (http://scepsis.net/library/id_937.html):
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գտն վող ադր բե ջան ցի նե րի մա սին տե ղե կու թյուն չկա, ի սկ 1940 թ. հա մար 
հայտ նի է 10.800 մար դու թի վը, 1941 թ.ին` 9.996: Դա տե լով 1939 թ. մար
դա հա մա րի նյու թե րով, թե Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր բնակ չու թյու նը, թե 
Հա յաս տա նի հայե րը քա նա կա պես զգա լիո րեն զի ջում էին Վրաս տա նի և 
Ա դր բե ջա նի ը նդ հա նուր բնակ չու թյանն ու վրա ցի նե րին և ադր բե ջան ցի նե
րին: Ը ստ այդ նյու թե րի Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը կազ մում էր 1.282.338 
մարդ, ո րից հայեր էին 1.061.997292, Վրաս տա նի ը նդ հա նուր բնակ չու թյու նը 
3.540.023 մարդ էր, ո րից վրա ցի էին 2.173.922ը293: Ա դր բե ջա նում 1939 թ.ին 
ապ րում էր 3.205.150 մարդ, ո րից ադր բե ջան ցի են գրանց վել 1.870.471ը294: 
Ա կն հայտ է, որ հայե րի թի վը կրկ նա կի զի ջում է վրա ցի նե րի, և 1.7 ան գամ` 
ադր բե ջան ցի նե րի թվե րին: Ե թե խնդի րը դի տար կենք ԽՍՀՄ ծա վալ նե րով, 
ապա ԽՍՀ Մում 1939 թ.ին ապ րում էին Հա յաս տա նի հայե րից կրկ նա կի 
շատ հայեր` 2.152.860 (Հա յաս տա նից զատ նաև հատ կա պես Ա դր բե ջա նում, 
Վրաս տա նում և Ռու սաս տա նում), 2.249.860 վրա ցի ներ և 2.275.778 ադր բե
ջան ցի ներ295(Ա դր բե ջա նից դուրս առա վել հոծ զանգ վա ծով` Վրաս տա նում, 
Դաղս տա նում և Հա յաս տա նում): Ա նդր կով կա սից զատ զգա լի թվով հայեր 
կային նաև Ռու սաս տա նում` 218.156296: Բո լոր դեպ քե րում հայե րի ը նդ հա
նուր թիվն ավե լի փոքր էր: Ար դյուն քում ե րեք ժո ղո վուրդ նե րից թվա քա նա
կով ամե նա փոք րը` հայե րը ԳՈՒԼԱԳում ավե լի շատ էին, ամե նա մե ծը` ադր
բե ջան ցի նե րը, 1940 և 1941 թ.ին «զի ջում էին» հայե րին ու վրա ցի նե րին297: 
Ա նդր կով կա սի ե րեք ժո ղո վուրդ նե րի` ԳՈՒԼԱԳում գտն վող նե րի թվա քա նա
կի փո փո խու թյան պատ կե րը 19421947 թթ.ին շատ ավե լի ան հա մա մասն 
էր: Բո լոր ե րեք ժո ղո վուրդ նե րի թվա քա նա կի դի նա մի կան նվազ ման մի տում 
ունի, բայց` շատ տար բեր հա մա մաս նու թյամբ: Հայե րի թի վը 1942 թ. 10.307 
մար դուց 1947 թ.ին հա սել էր 5.728ի: 1942 թ.ին ԳՈՒԼԱԳում կային 11.171 
վրա ցի, ի սկ 1947 թ.ին` 4.609: 1942 թ.ին ԳՈՒԼԱԳում գտն վող 8.170 ադր
բե ջան ցի նե րից 1947 թ.ին մնա ցել էին միայն 1.495ը: Այլ կերպ ասած հինգ 
տա րի նե րի ըն թաց քում հայե րի թի վը նվա զել էր 1,7, վրա ցի նե րի նը` 2.4, ադր

292 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по респуб-
ликам СССР,– http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=6 (25.04.2014): 
293 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по респуб-
ликам СССР,– http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=4(25.04.2014): 
294 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по респуб-
ликам СССР,– http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=5 (25.04.2014): 
295 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по респуб-
ликам СССР,– http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=0(25.04.2014): 
296 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по респуб-
ли кам СССР,– http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=1(25.04.2014): 
297 Национальный состав лагерных заключенных ГУЛАГ-а в 1939-1941 гг. (по состоянию на 
1 января каждого года),– В.Н.Земсков. ГУЛАГ (Историко-социологический аспект), Աղյուսակ 
5<http://www.hrono.ru/statii/2001/zemskov.php> (12.04.2014)։
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բե ջան ցի նե րի նը` 5.4 ան գամ: Այ սինքն` ԳՈՒԼԱԳում հայե րի բա ցար ձակ 
թի վը թե ավե լի մեծ էր, և թե զգա լիո րեն քիչ էր նվա զել: Եվ դեռ մեծ հար
ցա կան է` «ադր բե ջան ցի» էին արդյոք «ադր բե ջան ցի նե րը», թե՞ այդ թվերն 
ամ փո փում են նաև Ա դր բե ջա նից ԳՈՒ ԼԱԳ տար ված ի րա նա լե զու ու կով
կա սա լե զու էթ նիկ միա վոր նե րին, քա նի որ այդ տա րի նե րին «ադր բե ջան
ցի» տեր մի նը դեռևս չէր «էթ նի կա ցել» և կա րող էր նշա նա կել «Ադր բե ջա նի 
քա ղա քա ցի»298: Այս ցան կե րով դա տե լով ՆԳԺԿ տե սան կյու նից Ա նդր կով
կա սի ժո ղո վուրդ նե րից ԽՍՀ Մում առա վել ան վստա հե լին հայերն էին, առա
վել վստա հե լին` ադր բե ջան ցի նե րը: Ուշա գրավ է, որ 19421947 թ. ցան կում 
հայտն վում են նաև թուր քեր: 1942 թ.ին ԳՈՒԼԱԳում գտն վող 488 թուր քե
րից 1947 թ.ին մնա ցել էին 186ը299, այ սինքն` բա ցար ձակ թի վը նվա զել էր 2,6 
ան գամ: Վ. Զեմս կո վը գրում է, որ «Ճամ բա րային վի ճա կա գրու թյամբ ստաց
վում է, որ 1944 թ.ին ադր բե ջան ցի նե րի թի վը վրա ցի նե րից թվից փոքր էր 1,9 
ան գամ և հայե րի թվից` 2,3 ան գամ, ի սկ 1947 թ.ին` հա մա պա տաս խա նա բար 
3,1 և 3,8 ան գամ: Ի րա կա նում ադր բե ջան ցի նե րի թիվն ավե լի մեծ էր: Կաս կա
ծե լի է նաև թուր քե րի թվի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը: Ը ստ երևույ թին ադր
բե ջան ցի նե րի ու թուր քե րի մի մասն ի նչ որ պատ ճա ռով հաշ վառ վել են այլ 
ազ գու թյուն նե րի ան վամբ»: Որևէ աղ բյուր, ո րո շա կի վկա յու թյուն, նույ նիսկ 
տե սա կան դա տո ղու թյուն չհ ղող այս «ըստ երևույ թին»ը խիստ կաս կա ծե լի 
«ըստ երևույ թին» է: Ի նչ քա՞ն թուր քեր պի տի լի նեին ԳՈՒԼԱԳում, ե թե ո ղջ 
ԽՍՀ Մում, ը ստ 1939 թ. մար դա հա մա րի նյու թե րի, ըն դա մե նը 10.592 թուրք 
կար: Այլ խնդիր է, թե ին չու՞, իս կա պես, պա տե րազ մի ըն թաց քում ադր բե
ջան ցի նե րը և Թուր քիայի` հա կա խորհրդային դիր քո րո շում ունե ցող թուր քե
րը հայե րից ու վրա ցի նե րից «ա վե լի վստա հե լի էին», ի սկ հայե րը, ի նչ պես 
պարզ վում է, առա վել ան վստա հե լին էին: Սա` այն դեպ քում, ե րբ Թուր քիան 
ահ ռե լի զո րա միա վո րում ներ էր կենտ րո նաց րել Հա յաս տա նի սահ մա նի մոտ` 
Ա նդր կով կասն ի րեն միաց նե լու վա ղուց վա ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու հար
մար առիթ դի տե լով պա տե րազ մը, և ԽՍՀ Մը ստիպ ված էր ճա կա տում այն
քա՛ն ան հրա ժեշտ զոր քե րի քսան դի վի զիա ու ռազ մա կան տեխ նի կայի մեծ 
խմբա քա նակ սա ռեց նել թուր քա կան սահ մա նին` հնա րա վոր Կով կա սյան ճա
կա տը պա հե լու հա մար: Պա տե րազ մի ըն թաց քում Բոս ֆո րի և Դար դա նե լի 
նե ղուց նե րը, ո րոնք Մ.Քե մա լը նվա ճել էր ե րի տա սարդ բոլշևի կյան Ռու սաս
տա նի զեն քով ու փո ղով, ո րոնք Թուր քիայի տրա մա դրու թյան տակ պա հե լու 

298 Г.Харатян. Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в 
контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. М., «Центриздат», 2015:
299 Национальный состав лагерных заключенных ГУЛАГа в 1942-1947 гг. (по состоянию на 
1 января каждого года), В.Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект), «Социоло-
ги чес кие исследования» 1991 г., № 6, Աղյուսակ 11 (http://scepsis.net/library/id_937.html) 
(12.04.2014):
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հա մար Լո զա նի կոն ֆե րան սին այն քան ջան քեր էր գոր ծա դրել Ռու սաս տա
նը, ԽՍՀ Մի դեմ մղ վող պա տե րազ մի ըն թաց քում փաս տա ցի գեր մա նա կան 
ռազ մա նա վե րի տրա մա դրու թյան տակ էին: ԽՍՀ Մի դեմ պա տե րազ մի հենց 
սկզբին Թուր քիա յում մնա ցած ո ղջ չա փա հաս հայ տղա մարդ կանց «զո րա
հա վաք»ի ան վան տակ հա վա քել էին և ժա մա նա կա վո րա պես օգ տա գոր ծում 
էին շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րում, մինչև պա տե րազ մի ըն թաց քը ցույց 
կտար, թե ե րբ նրանց կո տո րեն, ի սկ ԽՍՀ Մում հայերն ան վստա հե՞ լի էին: 
Այդ նույն պա տե րազ մի ըն թաց քում հայե րի հան դեպ ի րա կա նաց ված էթ նի
կա կան դե պոր տա ցիա նե րը (Ղ րի մից, Կրաս նո դա րից, համ շե նա հայե րին` 
Վրաս տա նից) գա լիս են ավե լաց նե լու հայե րի հան դեպ ԽՍՀՄ կենտ րո նա
կան իշ խա նու թյան հա նե լու կային ան վստա հու թյու նը փաս տող երևույթ նե րը: 

Ու շա գրավ են նաև պա տե րազ մից հե տո` 1951 թ.ին, հի շյալ ժո ղո վուրդ
նե րից ԳՈՒԼԱԳում գտն վող նե րի` նույն հե ղի նա կի կող մից հաշ վարկ ված 
թվե րը: Բո լո րի քա նա կու թյուն ներն աճել ե ն` կազ մե լով հետևյալ պատ կե
րը300. 

ընդ հա նուր թի վը Ճամ բար նե րում գա ղութ նե րում

Հայեր 26764 12029 14735
Ադր բե ջան ցի ներ 23704 6703 17001
Վ րա ցի ներ 23583 6968 16615
Թուր քեր 362 300 62

Ակն հայտ է, որ հայե րի թի վը ոչ միայն ավե լի մեծ է ը նդ հա նուր թվա քա
նա կով նրանց գե րա զան ցող ադր բե ջան ցի նե րից և վրա ցի նե րից, այլև գա
ղութ նե րից առա վել խիստ ռե ժիմ ունե ցող ճամ բար նե րում հայե րի թիվն իր 
հարևան նե րին գե րա զան ցում է կրկ նա կի: 1951 թ.ին ճամ բար նե րում առա
վել մեծ թվա քա նակ ունեին ԽՍՀՄ այն ժո ղո վուրդ նե րը, ո րոնց բնա կու թյան 
տա րածք նե րը պա տե րազ մի ժա մա նակ ըն կել էին ֆա շիս տա կան օ կու պա
ցիայի տակ: Հա յաս տա նը դրանց մեջ չէր: 

Խան ջյա նի սպա նու թյու նից 17 տա րի ան ց` 1953 թ.ին Ստա լի նի մա
հից և Բե րիայի ձեր բա կա լու թյու նից հե տո, ե րբ ԽՍՀ Մում պաշ տո նա պես 
ի բրև թե քն նու թյուն էր գնում ԽՍՀՄ քա ղա քա կան ռեպ րե սիա նե րի շուրջ, 
և Բե րիային ու նրա հա մա խոհ նե րին քն նում էր ԽՍՀՄ գլխա վոր դա տա
խազ Ռ. Ռու դեն կոն, Բե րիայի շուրջ 23, և նրա հա մա խոհ նե րի շատ ավե լի 
հար ցաք նու թյուն նե րի ըն թաց քում ոչ մի հարց չի տր վել Խան ջյա նի մահ
վան հան գա մանք նե րի մա սին: Հա մե նայն դեպս այդ պի սիք չկան Բե րիայի 

300 Национальный состав заключенных ГУЛАГа (по состоянию на 1 января 1951 г.) 
В.Земсков, ГУЛАГ (историко-социологический аспект), «Социологические исследования» 
1991 г., №7, Աղյուսակ 2 (http://scepsis.net/library/id_937.html):
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հար ցաքն նու թյուն ներն ամ փո փող ար խի վային փաս տաթղթե րի 752 է ջա նոց 
ժո ղո վա ծուի մեջ301: Մինչ դեռ քն նու թյան ըն թաց քում 1953 թ. հու լի սի 17ով 
թվա գրված դի մում էր ստաց վել քա ղա քա ցի Բաղ դա սա րյան Եվ գե նյայից, 
ո րով նա Խան ջյա նի սպա նու թյան/ինք նա սպա նու թյան վե րա բե րյալ իր կաս
կած նե րը և կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լով, կար ծիք էր հայտ
նել Բե րիայի կող մից սպան ված լի նե լու վե րա բե րյալ302: Այդ դի մու մը ժո ղո
վա ծուում առ կա է, դի մու մի մուտ քագր ման օր վա նից հե տո տե ղի է ունե
ցել Բե րիայի 15 հար ցաքն նու թյուն, բայց դրան ցից որևէ մե կում Խան ջյա նի 
մահ վան մա սին հարց չի տր վել: Ոչ մի խոսք մի մար դու մահ վան հան գա
մանք նե րի մա սին, ում մահն օգ տա գործ վեց հա յաս տա նյան նա ցիո նա լիզ մի 
առաս պե լի ձևա վոր ման, «բա ցա հայտ ման» և Հա յաս տա նի հան դեպ հե տա
գա յում «հա կա նա ցիո նա լիս տա կան» քա ղա քա կա նու թյուն ձևա վո րե լու հա
մար: 19361937 թթ.ին Հա յաս տա նում հա զա րից ավե լի մարդ ձեր բա կալ վել 
և տար բեր հոդ ված նե րով պա տիժ ներ է ստա ցել միայն այն պատ ճա ռով, որ 
հա մար ձակ վել է կաս կա ծել Խան ջյա նի ի նք նա սպա նու թյան` Բե րիայի կող
մից պաշ տո նա պես հայ տա րար ված վար կա ծին303, ի սկ Բե րիայի հար ցաքն
նու թյուն նե րի ըն թաց քում քն նու թյու նը հե տաքրքր վել է Բե րիայի ան վան հետ 
կապ վող բազ մա թիվ սպա նու թյուն նե րի հար ցե րով, բայց` ոչ Խան ջյա նի: 
Հու լի սի 31ի հար ցաքն նու թյա նը Բե րիային տե ղե կաց րել են, որ նրա դեմ մե
ղա դրանք է առա ջադր վել նաև իր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը ծած կե լու նպա
տա կով իր կող մից կազ մա կեր պած տե ռո րիս տա կան սպա նու թյուն նե րի հա
մար, կրկին թվարկ վում են անուն ներ304, բայց Խան ջյա նի անունն այդ պես էլ 
չի հիշ վում: Հու լի սի 14ին մի ամ բողջ հար ցաքն նու թյուն նվիր վել է Բե րիայի 

301 Дело Берия: Приговор обжалованию не подлежит <http://istmat.info/node/27101); 
Политбюро и дело берия. Сборник документов (http://istmat.info/node/22125>։ 
302 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 466. Л. 53-60 (հրատարակված է «Дело Берия: Приговор 
обжалованию не подлежит», էջ 227-229):
303 ՀՀ ՊԱԿում բռնությունների ենթարկվածների կոնկրետ գործերն ուսումնասիրած Ա. Մա-
նուկյանը գրում է, որ ձերբակալված գիտնականների, գրականության, մշակույթի գոր ծիչ-
ներին ինչ մեղադրանք էլ հարուցված լիներ, միշտ դրանց ավելացվել է. «չի հավատացել 
Ա. Խանջյանի ինքնասպանություն կատարելու պաշտոնական հայտարարությանը և սադրիչ 
լուրեր է տարածել այն մասին, որ նրան Թբիլիսիում սպանել են» (Ա. Մանուկյան, Քաղա-
քա կան բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 63): Ես կարող եմ սրան ավելացնել, որ 2012-
14 թթ.-ին մեր հետազոտության ընթացքում 1936-37 թթ.-ին բռնադատված բազմաթիվ 
սովորական քա ղա քացիների և գյուղացիների ներկայիս ժառանգորդների ընտանեկան 
հիշողությունն իրենց հոր/պապի ձերբակալությունը, աքսորը, նույնիսկ գնդակահարությունը 
կապում են Ա. Խանջյանի ինքնասպանությանը թերահավատ վերաբերվելու հետ (տե՛ս <http://
armeniatotalitaris.am/>, Արմեն Ոսկանյանի (Երևան), Սարիբեկ Գրիգորյանի (Շիրակ), Փար-
սադան Հարությունյանի (Զանգեզուր), Ռուդիկ Քարամյանի (Զանգեզուր), Բաբե Տեր Դա-
նիելյան-Սարգսյանի և այլոց պատմությունները: 
304 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 466. Л.93-106 (Հրատարակված է «Политбюро и дело Берия», 
<http://istmat.info/node/22198>)։
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հեշ տա մո լու թյան խնդրին, քն նարկ վել, թե որ քան կա պեր է նա ունե ցել կա
նանց և «հա կա հե ղա փո խա կան» ո րակ ված կա նանց հետ, սի ֆի լի սով նրա 
հի վան դա նա լու հար ցին305, բայց Բե րիայի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի «հայ կա
կան ծա վա լը» խնամ քով շրջանց վել է: Ա կա մա հարց է առա ջա նում, ի ՞նչն էր 
այդ պես վա խեց նում խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րին, որ կա րող էր ավե լի 
խայ տա ռակ բան լի նել, քան բուն բռնաճնշում նե րը: Ի ՞նչ գի տեր Բե րիան, ո րի 
մա սին քն նու թյան ըն թաց քում չպի տի խոս վեր: Հար ցա դրու մը չի փոխ վում 
նաև այն դեպ քում, ե րբ ըն դու նենք, որ Բե րիային ֆի զի կա պես վե րաց րել են 
1953 թ. հու նի սի 26ին, ի րա կա նում ոչ մի հար ցաքն նու թյուն չի ե ղել, և հա
ցաքն նու թյան ար ձա նա գրու թյուն նե րի տեքս տե րը կազմ վել են ԽՍՀՄ ար
դա րա դա տու թյան առաս պե լի շրջա նակ նե րում: Բո լո րո վին վեր ջերս վա ղուց 
շրջա նառ վող այս պն դու մը հաս տա տել են նաև Ռու սաս տա նի փոր ձա գետ
նե րը306: Բո լոր դեպ քե րում կեղծ ված թե ի րա կան հար ցաքն նու թյուն նե րի ար
ձա նա գրու թյուն նե րի տեքս տե րում «Խան ջյա նի է պի զո դի» բա ցա կա յու թյու նը 
հաս տա տում է, որ ԽՍՀՄ Կոմ կու սի Քաղ բյու րոն ո րո շել է շրջան ցել այն: 

1953 թ.ից խորհրդային կեղ ծի քի մի նոր շրջան էր սկսվել, ե րբ դար ձյալ 
ամեն ի նչ բո լո րին հայտ նի էր, բայց բո լորն ան գի տու թյուն էին ձևաց նում և 
«զար մա նում ու զայ րա նում» էին Ստա լի նի ու Բե րիայի չա րա գոր ծու թյուն նե
րից: Սա էլ «բա ցա հայ տում ներ ձևաց նե լու ժա մա նակ ներն էր»` մի նոր «ժա
մա նակ ներն էին այդ պի սին» շրջան: 

Բե րիայի գնդա կա հա րու թյու նից եր կու տա րի ան ց` 1955 թ.ին ստեղծ
ված քա ղա քա ցիա կան հանձ նա ժո ղո վը տե ղե կու թյուն ներ է հա վա քել Խան
ջյա նի մահ վան հան գա մանք նե րի մա սին և 1956 թ. փետր վա րի 8ին ներ կա
յաց րել ԽՄԿԿ ԿԿ307: Այդ տե ղե կան քում ակն հայտ են սպա նու թյան վար կա ծի 
օգ տին վկայող նյու թե րը, սա կայն դա տա կան ո րո շում չկա: «1956 թ. հուն վա
րի 13ին Ռ.Ա. Ռու դեն կոն ԽՍՀՄ ԿԿ գրու թյուն է ուղար կում Ա.Գ. Խան ջյա
նի ար դա րաց ման վե րա բե րյալ: Դրա նում մաս նա վո րա պես տե ղե կաց վում 
է, որ ԽՍՀՄ Գե րա գույն դա տա րա նի ռազ մա կան կո լե գիան դա տա խա զա
կան ստու գում նե րի նյու թե րով վեր ջին շրջա նում ար դա րաց րել է Հա յաս տա նի 
կու սակ ցա կանխորհրդային 76 ղե կա վար աշ խա տող նե րի, այդ թվում հան
րա պե տու թյան Կ(բ)Կ ԿԿ նախ կին քար տու ղար Ա.Գ. Ի ոա նի սյա նին, ԿԳԿ 

305 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 464. Л.93-106 (հրատարակված է «Политбюро и дело Берия», 
http://istmat.info/node/22175):
306 А.Н.Дугин, В.Н.Шепелев. Документы РГАСПИ об устранении Л.П.Берии. «Отечест вен-
ные архивы», 2015, No3, 44-48.
307 Записка П.Т.Комарова в ЦК КПСС об обстоятельствах смерти А.Г.Ханджяна, АПРФ, 
Ф.3, Оп.24, Д.442, Лл.74-76,Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС 
и другие материалы. В 3-х томах, Т. 1. Март 1953-февраль 1956. Сост. Артизов А.Н., 
Сигачев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И,Н., М.:МФД (Международный фонд демикратии), 2000 
(տե՛ս notes 5, փաստաթուղթ № 14): 
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նախ կին նա խա գահ Ս.Ն. Մար տի կյա նին, ԿԳԿ նախ կին ան դամ Պ.Ե. Պետ
րո սյա նին, Ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Մ.Ն. Դա նի ե լյա նին, ԿԳԿ 
նա խա գա հի նախ կին տե ղա կալ և քար տու ղար Ռ.Պ. Դաշ տո յա նին և այ լոց: 
Գրու թյու նում վա վե րաց վել է նաև, որ «Խան ջյա նի նկատ մամբ հաշ վե հար
դա րը» սար քել են Լ. Բե րիան և նրա կա մա կա տար նե րը: 1956 թ. հուն վա րի 
17ին ԿԿ Նա խա գա հու թյու նը (ար ձա նա գրու թյուն №182, կետ 18) ո րո շեց «ըն
դու նել ԽՍՀՄ Գե րա գույն դա տա խազ ը նկ. Ռու դեն կոյի առա ջար կու թյու նը 
Ա.Գ. Խան ջյա նի ար դա րաց ման մա սին, գրու թյունն ուղար կել Հա յաս տա նի 
ԿԿ ԿԿ»308: Ի ՞նչ է նշա նա կում «Խան ջյա նի նկատ մամբ հաշ վե հար դա րը սար
քել է Լ. Բե րիան»: Ա րդյո՞ք «հաշ վե հար դա րը» նշա նա կում է սպա նու թյուն: 
Ա րդյո՞ք «Խան ջյա նի նկատ մամբ հաշ վե հար դա րը» նշա նա կում է Խան ջյա նի 
ան վան շուրջ առաս պե լա կա նաց ված հա յաս տա նյան «բուռն նա ցիո նա լիս
տա կան գոր ծու նե ու թյու նը» և հայ կա կան նա ցիո նա լիզ մի քա ղա քա կա նաց
ման բո վան դա կային առանձ նա հատ կու թյու նը: 2004 թ.ին Մոսկ վա յում հրա
տա րակ ված «Ռե ա բի լի տա ցիա. ի նչ պե՞ս է այն ե ղել: 1980ա կան թթ. Կե սեր 
– 1991» գր քում Խան ջյա նի մա սին կար դում ե նք. «Խան ջյան Ա.Գ. (19011936) 
– սպան վել է 1936 թ. հու լի սի 9ին: Ար դա րաց վել է 1956 թ. հուն վա րի 17ին 
կու սակ ցա կան կար գով ԽՍՀՄ ԿԿ Նա խա գա հու թյան կող մից»309: Ոչ մի 
խոսք` ե րբ է հաս տատ վել սպա նու թյան վար կա ծը, ում կող մից է հաս տատ վել, 
ով է սպա նել, ին չու … ար դա րաց վել է կու սակ ցա կան կար գով: Այս պես հեշ
տու թյամբ ԽՍՀՄ իշ խա նու թյուն նե րը փա կե ցին Խորհրդային Հա յաս տա նի 
պատ մու թյան այս խճճ ված է ջը, ի սկ ար դեն ան կա խա ցած Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում այդ է ջը բա ցե լու կամ քը դեռևս բա ցա կա յում է: 

308 РГАНИ(Российский государственный архив новейшей истории), Ф. 3. Оп. 8. Д. 368. Л. 
50–53, հրատարակված է «Реабилитация: как это было», Т.1, notes 5, փաստաթուղթ № 18:
309 Реабилитация: как это было. Середина 80-х годов-1991. Документы Политбюро ЦК 
КПСС…, Т. 3, МФД, М., 2004, էջ 670:
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գա յա նե Շա գո յան 

ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱ  

(ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ)

Ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի պայ ման նե րում մար դու առօ րյան 
կազ մա կեր պե լու տե ղա կան լու ծում ներն ու խորհրդային ճամ բա րի ներ քին 
զար գա ցում ներն առիթ դար ձան 1960ա կան նե րի վեր ջից խս տո րեն քն նա
դա տե լու, ապա նույ նիսկ հրա ժար վե լու «ամ բող ջա տի րու թյուն» եզ րից` որ
պես անար դյու նա վետ հղաց քից1։ Սա կայն գոր բա չո վյան վե րա կա ռուց ման 
հետ մեկ տեղ, ե րբ նո րից ար դիա կա նա ցան և շրջա նա ռու թյան մեջ դր վե ցին 
ստա լի նյան բռնաճնշում նե րին առնչ վող ման րա մաս ներ, բաց վե ցին շատ ար
խիվ ներ, և հա սա նե լի դար ձան նոր նյու թեր, այս հաս կա ցու թյան հան դեպ 
ուշա դրու թյու նը վե րա դար ձավ ոչ միայն նախ կին խորհրդային2, այլև արևմ
տյան (նախևա ռաջ գեր մա նա կան)3 պատ մա գրու թյուն4։

1 Տե՛ս Л. Гудков. «Тоталитаризм» как теоретическая рамка։ попытки ревизии спорного 
понятия // Мониторинг общественного мнения։ экономические и социальные перемены. 
2001. № 6 (56), էջ 13-30. Հմմտ. А.И. Борозняк. Жестокая память. Нацистский рейх в 
восприятии немцев второй половины ХХ и начала ХХI века. М.։ Политическая энцик ло-
педия, 2014: Խորհրդային Ռուսաստանի առնչությամբ այս ձևակերպման առաջին վերա-
նայող ներից առավել հայտնի է. Ш. Фицпатрик. Сталинские крестьяне. Социальная история 
Советской России в 30-е годы։ деревня. М.։ Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2001։ Նույնի` Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 
России в 30-е годы։ город. М.։ РОССПЭН, 2008:
2 Տե՛ս Тоталитаризм как исторический феномен. Отв. ред. А. Кара-Мурза, А.К. Воскре-
сенский. М.։ Философское общество СССР, 1989։
3 Տե՛ս Б.С. Орлов. Проблематика осмысления прошлого в совместных исследованиях 
ученых России и Германии. Центр научно-информ. исследов. глобал. и регион. пробл. Отд. 
Зап. Европы и Америки. М.։ 2011; В.В. Рулинский. «Спор историков» в Германии։ проблема 
ответственности за нацисткие преступления // Вестник славянских культур, N 1 (XXVII), март 
2013, էջ 46-56։
4 Տե՛ս A. Gleason. Totalitarianism։ The Inner History of the Cold War. New York։ Oxford 
University Press, 1995; Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, 
режимов и их преодоления. М.։ Памятники исторической мысли, 1996; Beyond Totalitarianism։ 
Stalinism and Nazism Compared. Eds.։ Geyer M., Fitzpatrick Sh., New York։ Cambridge University 
Press, 2009; P. Baehr. Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences. Stanford։ Stanford 
University Press, 2010; A.J. Gregor. Totalitarianism and Political Religion։ an Intellectual History. 
Stanford։ Stanford University Press, 2012, էջ 4-10 ևն։
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 Ցա վոք, մաս նա գետ նե րը շատ քիչ են ան դրա դար ձել այն հար ցին, թե 
որ քա նով էր ամ բող ջա տի րա կան հա մա կարգն ազ դել խորհրդային հա յաս
տան ցու վրա։ XX դար թևա կո խած ավան դա կան կեն սաձևով ապ րող հայ 
մար դու վրա «խորհրդային ար դիա կա նաց ման» ազ դե ցու թյու նը մա սամբ 
ուսում նա սի րել են ժա մա նա կա կից հայ ար վես տա բան նե րը5, սա կայն նրանք 
հիմ նա կա նում շրջան ցել են սո ցիա լա կան ի նստի տուտ նե րի և մար դու առօ
րյայի փո փո խու թյուն նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րը` կարևո րե լով մշա կու
թային դրսևո րում նե րը։ Խորհրդային շրջա նի ազ գա գրա կան աշ խա տանք նե
րում ո րոշ ան դրա դարձ ներ կան նոր կեն սա կեր պի հաս տատ ման ըն թաց քին 
թե՛ քա ղա քում6, թե՛ գյու ղում7: Դրան ցում, բնա կա նա բար, չէին կա րող քն
նարկ վել խորհրդային ամ բող ջա տի րա կան կա ռա վա րու մից բխող ար դյունք
նե րը, առա վել ևս` խորհրդային մո դեռ նաց ման կարևոր առանձ նա հատ կու
թյուն նե րից` բռնաճնշում նե րը8։ Չնա յած խորհրդային շրջա նում գրան ցած 
դաշ տային նյու թե րի մեծ մասն առօ րյա պրակ տի կա նե րի բա վա կա նին ճշգ
րիտ ար ձա նա գրումն էր, սա կայն դրանց հի ման վրա ար ված հրա պա րա
կում նե րում ներ կա յաց վում էր ոչ այն քան խորհրդային մար դու ի րա կան առօ
րյան, որ քան` ի նչ պի սին այն պի տի լի ներ` շեշ տա դրումն անե լով նոր կար գու
կա նո նի (խորհրդային մո դեռ նաց ման) հաղ թար շա վի վրա, ո րը գա լիս էր փո
խա րի նե լու ավան դա կան կեն սաձևին9։ Թեև նման աշ խա տանք նե րում, ան
կախ դրանց գա ղա փա րա կան պատ վե րից, ար տա ցոլ վում էին խորհրդային 
առօ րյայի ուշա գրավ ի րո ղու թյուն ներ։ 

Խորհրդային շրջա նի ճգ նա ժա մե րը նպաս տե ցին կայս րու թյան տար
բեր ժո ղո վուրդ նե րի առօ րյայի հա մա հար թեց մանն ու պար տա դրե ցին պե

5 Այս տեսանկյունից հարցն առավելագույնս լուսաբանվել է Հրաչ Բայադյանի հոդված-
ներում։ Տե՛ս հոդվածների շարքը «Հետք» էլեկտրոնային թերթում, 2914, նոյեմբերի 14-19 
<http://hetq.am/arm/>։
6 Население Еревана. Этносоциологическое исследование. Ер.։ Издательство АН 
АрмССР, 1986; А.Е. Тер-Саркисянц. Современная семья у армян, Ер.։ Наука, 1972; 
Л.А Абрамян., Р.В. Пикичян. Заметки по этнографии современного города (на примере Ере-
вана). I. Рабиз и изменчивость городской социальной иерархии // Этнические группы в горо-
дах европейской части СССР. М.։ МФГО, 1987, էջ 136-146; Л.А. Абрамян, Р.В. Пикичян. За-
метки по этнографии современного города. Автомобильная культура Еревана // Этнокон-
тактные зоны в Европейской части СССР (география, динамика, методы изучения). М.։ 
МФГО, 1989, էջ 148-159։
7 Տե՛ս Դ. Վարդումյան, Է. Կարապետյան, Հայաստանի կոլտնտեսականների ընտանիքը 
և ըն  տա նեկան կենցաղը, Եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1963, А.Е. Тер-Саркисянц, նշվ. 
աշխ. ևն։
8 Հմմտ. օրինակ. M.K. Matossian. The Impact of Soviet Policies in Armenia. Leiden։ E. J. 
Brill, 1962; R. Suny. Armenia in the Twentieth Century. Chico, California։ Scholars Press, 1983; 
նույնի Looking toward Ararat. Armenia in Modern History. Bloomington։ Indiana University, 1994; 
R. Panossian. The Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Commisars, New York։ 
Columbia University Press, 2006, էջ 262-383 ևն։
9 Տե՛ս Դ. Վարդումյան, Է. Կարապետյան, նշվ. աշխ., А.Е. Тер-Саркисянц, նշվ. աշխ.։
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տա կան ամ բող ջա տի րա կան նույն կա նոն նե րը, ո րոնք ստի պում էին այս 
պայ ման նե րում հայտն ված մար դուն, ան կախ իր նա խորդ փոր ձից, ձևա վո
րել բա ցար ձակ նոր հա բի տուս10` մա սամբ յու րաց նել հա մա միու թե նա կան 
նոր մե րը, մա սամբ էլ, դրանց հար մար վե լով, ձևա փո խել տե ղա կա նը։ 

Ճգ նա ժա մի խոր քային ազ դե ցու թյունն առօ րյայի վրա տե սա նե լի է յու
րա քան չյուր ազ գա գրա գե տի, ով, հետևե լով մշա կույ թի այս կամ այն դրսևո
րու ման զար գա ցում նե րին, կա րող է փաս տել, որ առա վել մեծ փո փո խու
թյուն ներ բա ժին են ը նկ նում խո շոր ճգ նա ժա մե րին հա ջոր դող մի քա նի 
տա րի «ա վան դա կան կեն սաձևի» դա դա րին հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ
վա ծին։ Այս ըն թաց քում է, որ ը նդ հատ վում են նախ կին պրակ տի կա նե րը, 
և ձևա վոր վում նո րե րը11։ Պա տա հա կան չէ, որ էթ նո պատ մա բա նա կան վե
րա կազ մու թյան մո տե ցու մը սե րունդ նե րին բա ժա նում է ը ստ ճգ նա ժա մե րի` 
հաշ վի առ նե լով, որ գիր չու նե ցող ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյունն ու հի շո
ղու թյունն առա վե լա գույնս են հա մընկ նում, ի սկ բա նա վոր հի շո ղու թյու նը հա
ճախ մտա պա հում է հենց ճգ նա ժա մե րը12։ Այն գոր ծի է դնում հի շո ղու թյան 
ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ` ձևա վո րե լով, օ րի նակ, «փայ լա տա կող հի շո ղու
թյուն» (flashbulb memory)13, ո րը, «լու սա վո րե լով» մտա պահ ված որևէ դր
վագ, «հիմ նա կան հի շո ղու թյան բանկ» է տե ղա փո խում այն ուղեկ ցող բազ
մա թիվ ը ստ է ու թյան ոչ կարևոր ման րուք ներ, բայց դրան ցում ար տա ցոլ վում 
են հի շո ղի տար բեր սո ցիա լա կան ցու ցիչ ներ, ո րոնք սո վո րա բար չեն մտա
պահ վում։ Օ րի նակ, մեր գրե թե բո լոր զրու ցա կից նե րը ման րա մասն նկա րա
գրում էին այն օ րը, ե րբ ի մա ցան Ստա լի նի մահ վան մա սին` պատ մու թյան 
մաս դարձ նե լով ի րենց առօ րյա զբաղ մունքն ու բազ մա թիվ հան գա մանք ներ, 
ո րոնք որ պես կա նոն չեն ար տա ցոլ վում կեն սա գրու թյան ը նդ հա նուր պա
տու մում։ Պատ մա կան/ պե տա կան մասշ տա բի ի րա դար ձու թյունն ամ բող ջա
տի րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում հա ճախ է դառ նում «սե փա կան կեն սա
գրու թյան» դր վագ14։ Սա այն սահ մանն է, ե րբ մար դու և պե տու թյան «կեն
սա գրու թյուն նե րը» ձևա վո րում են մի մյանց` միա հյուս վե լով և մտա պահ վե լով 
ի բրև մեկ ը նդ հա նուր նար րա տիվ, որ տեղ ե րկ րի և մար դու առօ րյա նե րը մի
մյանց ար տա ցո լումն ե ն։ 

Նոր խորհրդային կար գե րի ազ դե ցու թյամբ ձևա վոր ված առօ րյա բազ

10 Տե՛ս П. Бурдье. Практический смысл. СПб.։ Алетейя, 2001, էջ 43-54։
11 Հմմտ. Գ. Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր». հայոց հարսանիքի համայնապատկեր, Եր., 
«Գիտություն», 2011, էջ 14-15։
12 Էթնոպատմաբանական վերակազմության մեթոդի մասին տե՛ս E.S. Burch. The Method of 
Ethnographic Reconstruction // Alaska Journal of Anthropology, Vol. 8, no. 2 (2010), էջ 123-140։
13 R. Brown, J. Kulik. Flashbulb Memories // Cognition, 1977, N 5 (1), էջ 73–99, տե՛ս նաև` 
D.B. Pillemer. Momentous Events, Vivid Memories։ How Unforgettable Moments Help Us 
Understand the Meaning of Our Lives. Cambridge, Mass.։ Harvard University Press. 1998։
14 W. Gurian. Totalitarian Religions // The Review of Politics, Vol. 14, No. 1 (Jan., 1952), էջ 3-14։
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մա թիվ փո փո խու թյուն ներ, ի տար բե րու թյուն ռու սա կան նյու թի15, ո ՛չ Հա յաս
տա նում, ո ՛չ էլ մյուս նախ կին խորհրդային հան րա պե տու թյուն նե րում16 չեն 
ար ժա նա ցել հե տա զո տող նե րի ուշա դրու թյա նը։ Հա վա նա բար դա պայ մա
նա վոր ված է հետ խորհրդային ե րկր նե րում ապա գա ղու թաց մա նը զու գա
հեռ «ազ գային պե տու թյան» հար ցի կարևո րու թյամբ, ի նչն էլ առա վել ար
դիա կա նաց րել էր «էթ նիկ» մշա կույթ նե րի ուսում նա սի րու թյան խնդիր նե րը, 
ո րոնք հա ճախ հա կադր վում էին «խորհրդայի նին»` այն ներ կա յաց նե լով 
ի բրև զար գաց ման «ճիշտ ուղուց» շե ղում։ Պա տա հա կան չէ, որ ո րոշ նախ
կին խորհրդային պե տու թյուն նե րում «կո մու նիս տա կան» ան ցյա լի հան դեպ 
ուշա դրու թյունն ավե լա նում է Ռու սաս տա նի վեր ջին շրջա նի գա ղու թա տի րա
կան փոր ձե րին զու գա հեռ` ար դիա կա նաց նե լով ոչ վաղ ան ցյա լի հնա րա վոր 
վե րա դար ձի հար ցը։ 

Անդ րա դառ նա լով «ամ բող ջա տի րա կան առօ րյային»` այս հոդ վա ծում 
նկա տի կու նե նանք ոչ թե խորհրդային բռնաճնշում նե րի շրջա նի կեն ցա ղի 
նկա րա գրու թյու նը17, ին չը կպա հան ջեր ավե լի ծա վա լուն աշ խա տանք, որ քան 
մեր գրան ցած բա նա վոր պատ մու թյուն նե րում սո ցիա լա կան փո փո խու թյուն
ներն ար տա ցո լող առա վել աչ քի ը նկ նող դր վագ նե րը։ Տվյալ դեպ քում փոր ձել 
ե նք մո տե նալ բա նա վոր պատ մու թյան գեր մա նա կան դպ րո ցի մեկ նու թյա նը, 
ը ստ ո րի` «բա նա վոր պատ մու թյու նը» որևէ պատ մա կան ըն թաց քի սո վո րա
կան քա ղա քա ցու ըն կա լումն է կամ պե տա կան ի նստի տուտ նե րին փոխ հա րա
բեր վե լու նրա փոր ձի ներ կա յա ցու մը18։ Այս տեղ գլխա վո րա պես կքն նար կենք 

15 Տե՛ս Ш. Фицпатрик. Сталинские крестьяне։ Նույնի` Повседневный сталинизм; О. Гурова. 
Советское нижнее белье։ между идеологией и повседневностью. М.։ Новое литературное 
обозрение, 2008; Е.А. Осокина. За фасадом сталинского изобилия. Распределение и рынок 
в снабжении населения в годы индустриализации. М., 1999; J. Hellbeck. Revolution on My 
Mind։ Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA, 2006; Й. Хельбек. Повседневная идеология։ 
жизнь при сталинизме // Неприкосновенный запас, 2010, N4 (72) <http։//magazines.russ.
ru/nz/2010/4/he2-pr.html> (16.05.2014); Н.Б. Лебина. Повседневная жизнь советского горо-
да։ нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб.։ «Нева» - «Летний сад», 1999; S. Kotkin. 
Magnetic Mountain։ Stalinism as a Civilization, University of California Press, 1995; С. Чуйкина. 
Дворянская память։ «бывшие» в советском городе. Спб.։ Издательство Европейского 
универ  ситета, 2006; Т.М. Смирнова. «Бывшие люди» Советской России. Стратегии выжи-
ва ния и пути интеграции. 1917-1936 годы. М.։ Издательский дом «Мир истории», 2003; 
М. Мееро вич. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство управления 
людьми. 1917-1937. М.։ РОССПЭН, 2008 ևն։
16 Այս իմաստով բացառություն է` С. Абашин. Советский кишлак. Между колониализмом и 
модернизацией. М.: «Новое литературное обозрение», 2015։
17 Հմմտ. А. Марутян. Обыкновенная жизнь в необыкновенных условиях (травматический 
быт в сталинской ссылке и способы его преодоления) // А. Алексанян. Сибирский дневник 
1949-1954. Ер.: «Гитутюн», 2007, էջ 35-55։
18 Նման մոտեցման ձևակերպումը տե՛ս А. Людке. История повседневности в Германии։ 
новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.։ РОССПЭН, 2010, էջ 53-83; Л. Нит-
хаммер. Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории. М.: Новое издательство, 
2012, էջ 9-91։
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1930ա կան նե րի բռնաճնշում նե րի և 1949 թ. աք սո րի պայ ման նե րում ձևա վոր
ված այն պի սի պրակ տի կա ներ, ո րոնք թեև ար տաք նա պես կա րող էին նման
վել ար դիա կան սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րին, սա կայն դրանց հիմ
քում հա ճախ ըն կած էին ուղիղ հա կա ռակ երևույթ ներ։ Այս պի սով, կփոր ձենք 
ցույց տալ, որ խորհրդային այս պես կոչ ված ար դիա կա նա ցումն ի րա կա նաց
վում էր ոչ միայն ցա վոտ պատ ժիչ ե ղա նակ նե րով, այլև նույն պե տու թյան քա
ղա քա ցի նե րի մի ստ վար հատ վա ծի սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա
կա ռակ` կոնտր մո դեռ նաց ման ձևա փո խում նե րի հաշ վին։ 

ընտանեկան արԽիվ. կանանց եվ տղամարդկանց 
ԽորՀրդային «ՀուՇն» ու «ՀիՇողուԹյունը»

 Թեև ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի մեր ուսում նա սի րու թյունն ու նպա
տա կային գի տար շավ ներն ան ցկաց րել ե նք 2012 թ. սկսած, սա կայն, թե մայի 
հան դեպ ունե նա լով անձ նա կան և մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն, 
առա ջին դաշ տային նյու թե րը գրան ցել ե նք առն վազն 2006 թ.։ Հե տա զո տա
կան թի մի ո րոշ ան դամ նե րի ըն տա նիք նե րում ե ղել են բռնա դատ վա ծու թյան 
դեպ քեր, կամ ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի շրջա նում նրանց ըն տա նիք նե րը 
հայտն վել են ձեր բա կա լու թյան ան մի ջա կան սպառ նա լի քի տակ, ուս տի այս 
հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը ո րոշ չա փով նե րա ռել է նաև ի նք
նաազ գա գրու թյու նը19, ե րբ հե տա զո տո ղը սե փա կան փոր ձին ան դրա դառ
նում է որ պես ուսում նա սի րու թյան նյու թի։ 

Ծ րա գրի շրջա նա կում նա խա տես ված էր աշ խա տել հիմ նա կա նում 
Երևա նում և եր կու մար զե րում` Սյու նի քում և Շի րա կում, բայց դաշ տային 
նյու թեր գրան ցել ե նք Հա յաս տա նի գրե թե բո լոր մար զե րում, ի սկ ո րոշ պատ
մու թյուն ներ` Հա յաս տա նի սահ ման նե րից ան դին։ Ը նդ հան րա պես դժ վար 
է հե տա զո տու թյան աշ խար հա գրա կան տե ղայ նա ցում կա տա րել, նույ նիսկ 
քա ղաքգյուղ ի մաս տով, քա նի որ բռնաճնշում նե րի պայ ման նե րում կտ րուկ 
աճում է բնակ չու թյան շար ժու նու թյու նը։ Սա նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված 
էր նրա նով, որ տե ղա շար ժե րը, գրանց ված բնա կա վայ րից ան հե տա նա լը 
ձեր բա կա լու թյուն նե րից խու սա փե լու ամե նա տա րած ված ձևե րից էին։ Ո ւս տի 
մեր ո րոշ զրու ցա կից նե րի ճա կա տա գրեր ճամ փոր դու թյուն նե րի տա րեգ րու
թյուն են հի շեց նում20։ 

19 T.E. Adams, S.H. Jones, C. Ellis. Autoethnography, N.Y. Oxford University Press, 2015; 
С.В. Соколовский. Автоэтнография и антропологические исследования науки // Антро по логия 
академической жизни, հ. 2, М., 2010, էջ 24-42; S. Wall. An Autoethnography on Learning about 
Autoethnography // International Journal of Qualitative Methods, 2006, Vol 5, №2, էջ 146 - 160։
20 Գ. Շագոյան, Դաշտային ազգագրական նյութեր (այսուհետև` ԴԱՆ), զրույց Ս. Հարու թյու-
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Վերևում աս վել է, որ հե տա զո տու թյու նը կա տար վել է հիմ նա կա նում 
բա նա վոր պատ մու թյուն մե թո դա բա նու թյամբ, և եր կու տա րում գրան ցել 
ե նք 100ից ավե լի պատ մու թյուն ներ` նպա տակ չդ նե լով քա նա կա պես ներ
կա յա ցուց չա կան ը նտ րանք կազ մե լու։ Տվյալ դեպ քում ավե լի կարևո րում 
էի այն նար րա տիվ նե րը, ո րոնք թույլ կտային ար ձա նա գրել ստա լի նյան 
բռնաճնշում նե րի մա սին ըն տա նե կան հի շո ղու թյան քիչ թե շատ կա յուն շա
րա դրան քի առ կա յու թյու նը կամ դրա բա ցա կա յու թյու նը։ 

Վեր ջին խնդի րը ձևա կերպ վեց հե տա զո տու թյան ըն թաց քում առա
ջա ցած մեկ տեխ նի կա կան ան հրա ժեշ տու թյան պատ ճա ռով. ո րոշ հար ցազ
րույց ներ մոտ մեկ ամիս տար բե րու թյամբ գրանց վել են ե րկ րորդ ան գամ` 
վա վե րա գրա կան ֆիլ մում21 օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով։ Այդ զրույց նե րի մի 
մա սը և՛ առա ջին, և՛ ե րկ րորդ ան գամ գրան ցել է նույն հե տա զո տո ղը, զրույց
նե րի մյուս մա սը ե րկ րորդ ան գամ գրան ցել է նույն թի մի մեկ այլ հե տա
զո տող, այ սինքն` պատ մո ղի հա մար նոր մարդ։ Միև նույն մար դու գրան
ցած առա ջին և ե րկ րորդ ան գամ հն չած տեքս տերն ի րա րից ավե լի քիչ էին 
տար բեր վում, քան տար բեր հե տա զո տող նե րի` նույն մար դու հետ գրան ցած 
զրույց նե րը։ Սա մի կող մից գա լիս է փաս տե լու, որ հար ցազ րույց նե րի մի
ջո ցով ար ձա նագր ված պատ մու թյուն նե րի վրա զրու ցա վա րի ազ դե ցու թյու
նը շատ ավե լի մեծ է, քան կա րե լի է պատ կե րաց նել, և եր բեմն այն քան, որ 
նրանց կա րե լի է հա մա րել հն չած պա տաս խան նե րի հա մա հե ղի նակ, քա նի 
որ հար ցա դրում նե րով, ան հա տա կա նու թյամբ, կա րեկ ցան քի ար տա հայ տու
թյամբ և այլ սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րով նրանք ազ դում են պատ մու թյան ե թե 
ոչ փաս տա գրա կան տվյալ նե րի, ապա գո նե դր վագ նե րի ը նտ րու թյան, ներ
կա յաց ման լեզ վի, եր բեմն էլ մեկ նու թյան վրա։ Ուշա գրավ է, որ հար ցազ րույց 
վա րո ղի այդ ազ դե ցու թյան հան դեպ պատ մո ղի զգա յու նու թյու նը հա ճախ 
ուղիղ հա մե մա տա կան է պատ մո ղի կր թա կան մա կար դա կին։ Իմ տպա վո
րու թյամբ, որ քան ավե լի կրթ ված էր պատ մո ղը, այն քան ավե լի շատ էր հաշ
վի առ նում զրու ցա վա րի կա մա թե ակա մա ար ձա գանք նե րը։ Մյուս կող մից, 
ոչ միայն զրու ցա վարն է ը նտ րում պատ մո ղին, այլև պատ մողն է «ընտ րում» 
իր զրու ցակ ցին և ո րո շում, թե հատ կա պես որ զրու ցա վա րին կու զե նար 
«հաս ցե ա գրել» իր կյան քի պատ մու թյու նը։ 

Չ նա յած մեր բո լոր զրու ցա կից ներն էլ առա ջին ան գամ պատ մե լիս 
ավե լի դյու րազ գաց և ան կաշ կանդ էին, սա կայն նրան ցից մի մա սի ե րկ րորդ 
ան գամ ներ կա յաց րած շա րա դրան քը մեծ հաշ վով չէր տար բեր վում առա ջի

նովի հետ (այսուհետև` նշվելու է միայն բանասացի ազգանունը), Երևան, 2013, տե՛ս Ս. Հա-
րությունով, «Мы всю жизнь скрывали, что отца посадили» // Armenia Total(itar)is, 27.07.2014 
<http։//armeniatotalitaris.am/?p=4528>։
21 «Անհարազատները» // Armenia Total(itar)is, ռեժ. Ս. Հովսեփյան, Նիկա Շեկ (48։06), <http։//
armeniatotalitaris.am/?p=4389> (11.06.2014)։ 
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նից։ Ա վե լին, ո րոշ դր վագ ներ կրկն վում էին բա ռա ցիո րեն։ Մինչ դեռ բա նա
սաց նե րի մյուս մա սը մեկ ամիս ան ց դժ վա րա նում էր նո րից պատ մել առա
ջին ան գամ ներ կա յաց րած պատ մու թյու նը։ Ի նչ պես պարզ վեց, դրանք հիմ
նա կա նում այն բա նա սաց ներն էին, ով քեր ը նդ հան րա պես առա ջին ան գամ 
էին բարձ րա ձայ նում ի րենց կյան քի այս դր վագ նե րը, այն էլ մեր խնդրան քով։ 
Այ սինքն, նրանց պատ մու թյու նը ոչ թե կա յա ցած «ներ քին տեքստ» էր, այլ 
բարձ րա ձայն հի շե լու ըն թաց քում նոր պա տու մի ստեղ ծում, ո րը ձևա վոր վում 
էր մեր աչ քի առաջ և, թերևս, մեր մաս նակ ցու թյամբ։ Ի սկ այն բա նա սաց նե
րը, ով քեր գրե թե բառ առ բառ կա րո ղա ցան կրկ նել ի րենց առա ջին ան գամ 
հն չեց րած պատ մու թյուն նե րը, կար ծես ար դեն ունեին «կա յուն նար րա տիվ», 
ո րը, ի նչ պես օ րի նակ մեր զրու ցա կից Պա րույր Տո նո յա նի դեպ քում, նաև 
գրա վոր էր շա րադր ված մինչև մեր ծա նո թու թյու նը22։

 Դաշ տային նյու թե րի գրանց ման ե րկ րորդ կարևոր հան գա մանքն այն 
էր, որ բռնաճնշում նե րի մա սին տեքս տե րը կա նանց մոտ կար ծես ավե լի 
«ան կա յուն» էին։ Կա րող եմ են թա դրել, որ նրանք (գո նե մեր զրու ցա կից նե
րի մեծ մա սը) ավե լի քիչ են առիթ ունե ցել այս թե մա նե րի շուրջ խո սե լու կամ 
դրանց առնչ վող դր վագ ներ պատ մե լու։ Սա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
նաև նրանց վա խով և ավե լի մեծ զգու շա վո րու թյամբ23, ին չը, թերևս, ձևա
վոր վում է մշ տա պես վտան գի տակ ապ րե լու և հատ կա պես ե րե խա նե րի հա
մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու ու նրանց միակ խնա մա կա լը մնա լու 
պայ ման նե րում։ 

Անս պա սե լի էր, երբ մեր տղա մարդ զրու ցա կից նե րը պատ մու թյան 
ըն թաց քում շատ ավե լի հա ճախ էին հուզ վում և ան հա ջող փոր ձեր անում 
զսպե լու ի րենց ար ցունք նե րը, քան կա նայք, ով քեր թե՛ ի րենց, թե՛ մեր ձա
վոր նե րի կյան քի դա ժան դր վագ նե րը պատ մե լիս ավե լի կենտ րո նա նում էին 
գո յատևե լու հա մար պայ քա րի սյու ժե նե րի վրա, քան վե րապ րած զր կանք նե
րի և դրանց հետ կապ ված զգաց մունք նե րի։ Ստեղծ վում էր այն պի սի տպա
վո րու թյուն, որ հո գե բա նա կան տրավ ման տղա մարդ կանց մեջ ավե լի խոր 
նստ վածք էր թո ղել։ Կա նայք, ան կախ կրած զր կանք նե րից, հա ճախ ի րենց 
ըն կա լում էին որ պես ի րա վի ճա կի օբյեկտ, ստեղծ ված ծանր պայ ման նե րում 
ակա մայից հայտն ված մե կը, ում հիմ նա կան խնդի րը գո յատևելն էր, առա
ջա ցած դժ վա րու թյուն նե րը որևէ կերպ հաղ թա հա րե լը։ Մինչ դեռ տղա մարդ
կանց պատ մու թյուն նե րում բռնաճնշում նե րի զո հե րի դեմ ուղղ ված դա ժա նու
թյուն ներն ավե լի սուբյեկ տա վոր ված էին` միա ժա մա նակ ձևա կեր պե լով պա
տաս խա նատ վու թյան խնդի րը։ Տղա մար դիկ առա վե լա գույնս հուզ վում էին` 
վեր հի շե լով ի րենց մայ րե րի կրած զր կանք նե րը, կար ծես վե րած վե լով մա

22 Պ. Տոնոյան, Մի կյանք, Գյումրի, ա.հ. 2008։
23 Հմմտ. S.P. Pattie. Faith in History. Armenians Rebuilding Community. Washington and 
London։ Smithsonian Institution Press, 1997, էջ 15-20։



161ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ)

նուկ նե րի, ով քեր այդ տա րի նե րին, բա ցի ի րենց բա ժին ըն կած ցա վից, տա
ռա պում էին մորն ու ըն տա նի քի ավե լի կրտ սեր ան դամ նե րին պաշտ պա նե լու 
ան կա րո ղու թյու նից։ Դա ավե լի նկա տե լի էր հատ կա պես ավագ զա վակ նե րի 
պատ մու թյուն նե րում։ Ա կն հայ տո րեն տղա մարդ կանց սո ցիա լա կան դե րը են
թա դրում էր հա վե լյալ պա տաս խա նատ վու թյուն, ո րը կա նանց դեպ քում առն
վազն ավե լի թույլ էր ար տա հայտ ված։

 Կա նանց պատ մու թյուն նե րում, ի նչ պես ի րա վա ցիո րեն մի առի թով նկա
տեց բռնաճնշում ներն ուսում նա սի րող Գրի շա Սմ բա տյա նը, մեծ տեղ են 
զբա ղեց նում հատ կա պես եղ բայր նե րի ճա կա տա գրե րի հետ կապ ված նրանց 
ապ րում նե րը։ Նույ նիսկ ե րկ րորդ սերն դի` որ դի նե րի յու րաց րած տեքս տե
րում, ազդ ված լի նե լով մոր պատ մու թյուն նե րից, ամե նա հու զիչ դր վագ նե րը 
քե ռի նե րի վե րա բե րյալ սյու ժե ներն ե ն24։

 Կա նանց և տղա մարդ կանց տեքս տե րը հա ճախ տար բեր վում էին ի րենց 
սյու ժե տային ը նտ րու թյուն նե րով։ Դա քիչ թե շատ սպա սե լի էր, ե թե նկա տի 
առ նենք ավան դա կան կեն ցա ղում նրանց տար բեր դե րա բաշ խու մը։ Ա նս պա սե
լի էր այն, որ տղա մարդ կանց հա մե մատ կա նայք ավե լի հա ճախ էին գրա վոր 
դի մում տար բեր պե տա կան մար մին նե րի` ի մա նա լու կորս ված հա րա զատ նե րի 
ճա կա տա գրե րը25։ Նույ նիսկ ե թե նա մակն ի նք նու րույն կազ մե լու հա մար նրանք 
բա վա րար գրա գետ չէին, այ նուա մե նայ նիվ նրանց դրդ մամբ էին հա րա զատ
նե րը զբաղ վում ըն տա նի քի ան հայտ կո րած ան դա մի ճա կա տա գի րը պար զե լու 
հար ցե րով և նա մակն էլ այդ կա նանց անու նից ուղար կում26։ 

Դ րան հա կա ռակ զոհ ված նե րի կամ կո րած նե րի հի շա տա կը որևէ կերպ 
«հու շար ձա նաց նե լու»27 նա խա ձեռ նու թյու նը գլխա վո րա պես «տ ղա մարդ
կային» է` լի նի դա կե նո տաֆ (դիակ չպա րու նա կող գե րեզ ման)28, թե ի րա
կան հու շար ձան29 կա ռու ցե լը։ 

Ըն տա նե կան հի շո ղու թյան «հու շա կա նաց ման» մե խա նիզմ նե րը կա
նանց և տղա մարդ կանց մոտ ունեին ևս մեկ ուշա գրավ տար բե րու թյուն։ Ե թե 
կա նայք խնամ քով պա հում էին բո լոր փաս տաթղթերն ու ի րենց կո րու սյալ 

24 Խաժակ Հմայակյանի պատմությունում մոր բազմիցս կրկնվող խոսքերը, կարծես, 
մինչ օրս փորձում էին արդարացնել անօրեն ձերբակալված երիտասարդին. «Իմ եղբայրս` 
քո քեռին, դաշնակցական չի՛ եղել, ինքը էղել է դաշնակցական զորքի կապիտան»։ Տե՛ս 
Խ. Հմայակյան, «Տարան, տարան ու տարան» // Armenia Total(itar)is, <https։//www.youtube.
com/watch?v=sTyDDbXx4LM> (16.08.2015), (9։40-9։50)։ 
25 Գ. Շագոյան, Լ. Աբրահամյան, ԴԱՆ, Ախուրյան, 2012-13, Անժելա Շահբազյան, ԴԱՆ, 
Գյումրի, 2012, Ասյա Յասոյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիք, 2012, Նինա Հովսեփյան։ 
26 Տե՛ս այս ժողովածուի մեջ` Պ. Տոնոյան, Շամամ տատի գոյատևելու հնարքները, տե՛ս նաև 
Ս. Հարությունով, «Мы всю жизнь скрывали...»։
27 Խ. Հմայակյան, «Տարան, տարան ու տարան» (29։45-30։15)։
28 Գ. Շագոյան, Լ. Աբրահամյան, ԴԱՆ, Արագածոտն, 2014, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Հաղպատ, 2014։
29 Հ. Խառատյան, Զ. Համբարձումյան, Գ.Շագոյան, Գ. Ստեփանյան, ԴԱՆ (այսուհետև` ՀԱԻ 
ԴԱՆ), Գողթ, 2014։
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հա րա զատ նե րի առան ձին նկար ներ կամ ի րեր` նման վե լով «թան գա րա
նային ֆոն դա պա հի», մեր մի քա նի տղա մարդ զրու ցա կից նե րի կու տա կած 
ար խիվն ավե լի հի շեց նում էր թան գա րա նային ցու ցա դրու թյուն։ Դա ոչ միայն 
նյու թա կա նաց ված հու շի պահ պա նում էր, այլև այն ո րո շա կի հա մա տեքս տում 
տե ղա դրե լու, մեկ նա բա նե լու փորձ։ Հի շո ղու թյունն այդ պես ձևա վո րող տղա
մարդն էլ, կար ծես, վե րած վում էր թան գա րա նային ցու ցա դրու թյան գի դի 
(ուղե վա րի)։ Նրանց մոտ այդ ի րե րը հա ճախ զբա ղեց նում էին սե նյա կի որևէ 
տե սա նե լի հատ ված` բա ռի բուն ի մաս տով վե րած վե լով «ցու ցա դրու թյան»30։ 

Լու սան կար նե րը եր բեմն պահ վում էին ոչ թե սո վո րա կան ալ բոմ նե րում 
(հա ճախ ուղեկց վե լով եր կար տեքս տե րով), այլ կա րող էին փակց ված լի նել 
նախ շա զարդ ված գր քե րի31 կամ այլ փաս տաթղթե րի32 վրա` վե րաձևա կեր
պե լով հա մա տեքս տը։ Դրանք զգա լիո րեն հի շեց նում էին զին վո րա կան նե
րի ալ բոմ նե րը (հմմտ. «дембельский альбом»33)։ Այս ի մաս տով հատ կա պես 
ուշա գրավ է Ռուս սո Աբ րա հա մյա նի մոտ պահ վող իր հոր անձ նա գի րը, որ
տեղ հոր նկա րի փո խա րեն նա փակց րել էր աք սո րա վայ րում ար ված ի րենց 
հա մա տեղ լու սա նկա րը [նկ. 9]։ Մեծ ըն տա նի քից աք սո րել էին միայն հորն ու 

30 Գ. Շագոյան, Լ. Աբրահամյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2012-2013, Ռուսսո Աբրահամյան, ԴԱՆ, 
Գյումրի, 2013, Սերգեյ Խուրշուդյան: Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Դաշտադեմ, 2010, Խորեն Զաքարյան։
31 Գ. Շագոյան, Լ. Աբրահամյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2013, Սերգեյ Խուրշուդյան, Գ. Շագոյան, 
ԴԱՆ, Դաշտադեմ, 2010, Խորեն Զաքարյան։
32 Լ. Աբրահամյան, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2012-2013, Ռուսսո Աբրահամյան։ 
33 Հմմտ. Дембельский альбом – русский Art Brut между субкультурой и книгой художника։ 
сборник материалов и каталог выставки. сост. М. Карасик, С. Лазарев, М. Коростелева. 
СПб.։ М.К. & Хармсиздат, 2001; М.Ю. Валькова. «Дембельский» альбом // <http։//flot.com/
welfare/seacall/dmalbums.htm> (15.06.2014)։

Նկ. 9. Սուքիաս 
Աբրահամյանի 
անձնագիրը` 
փոխված նկարով։



163ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ)

ի րեն` տասն մե կա մյա Ռուս սոյին, քա նի որ նա միակ ան չա փա հասն էր և, 
ի տար բե րու թյուն իր մյուս 5 եղ բայր նե րի, գտն վում էր հոր խնամ քի տակ, 
ուս տի և եղ բայր նե րից միակն էր, ով հոր հետ աք սոր վեց։ Իր և հոր հա մա
տեղ նկա րը հոր անձ նա գրում պի տի փաս տեր խորհրդային բռնաճնշում նե
րի այն կարևոր հան գա ման քը, որ բռնա դատ ված նե րի ըն տա նի քի ան դամ
նե րը կար ծես «կորց նում» էին անձ նա կան կեն սա գրու թյունն ու դառ նում ըն
տա նի քի մեկ այլ ան դա մի ճա կա տա գրի պա տան դը։ Մի բան, որ ստա ցել էր 
օ րեն քի ուժ, ե թե հի շենք 1926 թ. Ռու սաս տա նի քրե ա կան օ րենսգր քում տեղ 
գտած 58րդ հոդ վա ծի ЧСИРին («член семьи изменника родины»` «հայ րե
նի քի դա վա ճա նի ըն տա նի քի ան դամ») վե րա բե րող են թա կե տը։

Լու սան կար նե րի հետ միա սին «ըն տա նե կան ար խիվ նե րում» պահ վում 
էին տար բեր թեր թե րից կտ րած և խորհրդային պատ մու թյա նը վե րա բե րող, 
կազ մող նե րի կար ծի քով առա վել կարևոր հոդ ված ներն ու հե ռուս տա հա ղոր
դում նե րից քա ղած առան ձին գրան ցում ներ34։ Ա նձ նա կան կեն սա գրու թյունն 
այն քան էր միա հյուս վել պե տու թյան պատ մու թյա նը և քա ղա քա կան ան ցու
դար ձին, որ դրանք ան հնա րին էր տա րան ջա տել։ Ամ բող ջա տի րա կան պե
տու թյու նը ոչ միայն կա ռա վա րում և ներ խու ժում էր քա ղա քա ցի նե րի անձ նա
կան կյանք, այլև «կազ մա կեր պում» նրանց հու շե րը։ 

Լու սան կար նե րի հետ որ պես կա նոն պահ վում էին բռնա դատ ված նե րի 
հու շա տետ րերն ու օ րա գրե րը, ո րոնք ծա ռա յում էին ոչ այն քան որ պես տե ղե
կատ վու թյան կրիչ, որ քան հուշ, մա հա ցած ազ գա կա նից մնա ցած մա սունք։ 
Հա ճախ ըն տա նի քի ան դամ նե րը խնամ քով պահ վող այդ գրա ռում նե րը նույ
նիսկ չէին էլ ըն թեր ցել։ Դրանք ավե լի շատ հի շեց նում էին «տան սուրբ» հա
մար վող կրո նա կան բո վան դա կու թյամբ գր քե րի կամ սուրբ հա մար վող մա
սունք նե րի հան դեպ ժո ղովր դա կան վե րա բեր մուն քը35։ «Տան սր բե րի» դեպ
քում այդ չըն թերց ված գր քե րի սկզբ նա կան գոր ծա ռույ թը` տե ղե կու թյուն 
հա ղոր դե լը, փոխ վել էր «բու ժե լու», «փր կե լու», «օգ նե լու» գոր ծա ռույ թով, 
ո րից կա րող էր օ գտ վել ցան կա ցած մե կը։ Ծնող նե րի, պա պե րի թո ղած գրա
վոր տեքս տե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը շատ նման էր այս սր բա զան ի րե
րի նկատ մամբ ե ղած առօ րյա պրակ տի կա նե րի, կա րե լի է ասել, որ սրանք 
վե րած վել էին «սր բա զան ըն տա նե կան հու շի»։ Հազ վա դեպ էին այն բա նա
սաց նե րը, ով քեր մտա հոգ ված էին այդ հու շե րի ոչ միայն հրա տա րակ մամբ, 
այլև, ի նչ պես նշե ցինք, գո նե ծա նոթ էին բո վան դա կու թյա նը։ Սր բա զան հուշ 
լի նե լու կող քին ե ղել է դեպք, ե րբ պա պի գրա վոր հու շե րը նույ նիսկ փոր ձում 
էին մեզ վա ճա ռել։ 

34 Հմմտ. Լ. Աբրահամյան, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2012-2013, Խաժակ Հմայակյան, 
ԴԱՆ, Ախուրյան, 2012-13, Անժելա Շահբազյան, ՀԱԻ ԴԱՆ, Շնող, 2014, Ջավախյան Հասմիկ։ 
35 Տան սրբերի մասին տե՛ս Հ. Մարության, «Տան սուրբ» երևույթը. ակունքների հարցը և 
մերօրյա դրսևորումները // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Եր. «Հայաստան», 2001 էջ 337-346։
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Ինչ պես ստա լի նյան տա րի նե րի շատ հա վա տա ցյալ ներ, ի րենց կյան
քը վտան գե լով, թաքց րել են «սուրբ գր քե րը», այն պես էլ տար բեր թաքս
տոց նե րում պահ վել էին բռնա դատ ված նե րի լու սա նկար ներն ու նրան ցից 
մնա ցած այլ ի րե ղեն հու շե րը։ Օ րի նակ, մեր զրու ցա կից նե րից մե կի մայ րը, 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ գեր մա նա կան ճամ
բա րում հայտն ված և ֆա շիստ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող ամուս նու պատ
ճա ռով հե տապն դում նե րի են թարկ վե լով, տան պա տից կողք կող քի կախ
ված իր և ամուս նու նկար նե րը «միա վո րել» է ր` ամուս նու նկա րը դնե լով իր 
նկա րի շրջա նա կի մեջ` թաքց նե լով սե փա կան պատ կե րի հետևում, ի սկ այս 
եր կու նկար նե րի արան քում պա հել ամուս նու նա մակ նե րը։ Չնա յած ՊԱԿ –ի 
բազ մա թիվ ծանր հար ցաքն նու թյուն նե րին և կտ տանք նե րին, նա չի ո չն չաց
րել ամուս նուց մնա ցած այդ հու շե րը, ավե լին` մինչև կյան քի վեր ջը «պաշտ
պա նել» իր դի ման կա րով` վտան գե լով սե փա կան կյանքն ու ազա տու թյու
նը36։ Այս և նման այլ պատ մու թյուն ներ բա ցատ րում են նաև ստա լի նյան 
բռնաճնշում նե րին առնչ վող մեզ հա սած «ըն տա նե կան ար խիվ նե րի» սա կա
վու թյու նը. այս ի րե ղեն հու շե րը մշ տա պես վտան գա վոր էին, և հա տուկ քա
ջու թյուն էր պետք` դրանք պա հե լու հա մար։ 

Դաշ տային աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում գրան ցել ե նք մի քա նի ուշա
գրավ նմուշ, ե րբ խմբային լու սա նկար նե րում ո մանց դեմ քե րը ջնջ ված են 
կամ մկ րա տով զգու շու թյամբ կտր ված։ Դրանք «ժո ղովր դի թշնա մի» ո րակ
ված ազ գա կան ներն ու բա րե կամ ներն էին։ Նկար նե րի տե րե րի ապա հո վու
թյան հա մար ան հրա ժեշտ էր ոչ միայն չշփ վել «թշնա մի» ճա նաչ ված նե րի 
հետ, այլև մեր ժել նախ կի նում նրանց հետ ե ղած մեր ձա վո րու թյունն ու դրա 
մա սին հուշն ու վկա յու թյու նը։ Ճա կա տա գրի հեգ նան քով այ սօր այդ լու սա
նկար նե րի բա ցա կայող դեմ քերն են դրանք դարձ նում ավե լի հի շար ժան և 
լա վա գույնս բնու թա գրում այդ ժա մա նակ նե րը [նկ. 10]։ «Ժո ղովր դի թշնա
մի» ճա նաչ ված նե րի պատ կեր նե րը ո չն չաց վում էին նույ նիսկ պե տա կան 
հրա հան գով։ Այս պես` 1938 թ. հուն վա րի 14ին հա տուկ ակ տով ո չն չաց վե ցին 
Մ. Սա րյա նի և մի շարք այլ նկա րիչ նե րի շուրջ հի սուն կտավ ներ, գծան կար
ներ ևն, քա նի որ դրանց վրա պատ կեր ված էին «ս խալ» մար դիկ կամ դրանք 
նկա րա զար դում էին «ս խալ» գր քեր37։ 

36 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Երևան, 2014։ 
37 Ա. Տեր-Գաբրիելյան, Տխուր հուշարձաններ // Առավոտ, 04.12.2013, <http://www.aravot.
am/2013/12/04/411656/> (17.08.2015):
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Նկ. 10. 1927 թ., Երևան, ընկերների լուսանկար` «ժողովրդի թշնամիների» ջնջված 
դեմքերով (Մայա Մանվելյանի ընտանեկան ալբոմից)։

Չ նա յած պե տու թյու նը մեր բա նա սաց նե րից շա տե րին ճա նա չել է որ պես 
բռնա դատ ված ներ, սա կայն նրանց մեծ մասն աք սոր վե լու ժա մա նակ ե ղել 
են շատ ե րի տա սարդ կամ ան չա փա հաս և աք սոր վել են ըն տա նի քի մեկ այլ 
ան դա մի` հիմ նա կա նում հայ րե րի պատ ճա ռով։ Ը ստ է ու թյան նրանք ներ կա
յաց նում են ոչ թե բռնա դատ ված նե րի առա ջին սե րուն դը, այլ կա րե լի է ասել 
«1,5ը» (ի րա դար ձու թյան ակա նա տեսն են և դրա նից բխող զր կանք նե րի կրո
ղը, բայց ոչ հիմ նա կան թի րա խը) կամ ե րկ րորդ ու եր րորդ սե րունդ նե րը, ում 
հի շո ղու թյուն ներն ի րենց ըն տա նիք նե րի գո յատև ման պայ քա րի և հա լա ծանք
նե րի մա սին է. սա ավե լի շուտ «ժո ղովր դի թշնա մու» ըն տա նի քի ան դա մի հի
շո ղու թյուն է։ Բո լոր դեպ քե րում այժմ հնա րա վո րու թյուն ունենք հա մե մա տե լու 
խորհրդային բռնաճնշում նե րի վե րա բե րյալ առն վազն ե րեք սերն դի պատ կե
րա ցում ներ։ Մեր գրան ցած նյու թը ցույց է տա լիս, որ յու րա քան չյուր սե րունդ 
շեշ տա դրում է տար բեր երևույթ ներ38։ Ի նձ հա մար առա վել կարևոր են ե րկ
րորդ սերն դի հի շո ղու թյուն նե րը, քա նի որ հենց այս սե րունդն է խորհրդային 
սո ցիա լա կա նաց ման ի րա կան պտու ղը, և այս մարդ կանց հի շո ղու թյուն նե րը 

38 Հմմտ. К. Бейкер, Ю.Б. Гиппенрейтер. Влияние сталинских репрессий конца 30-х годов 
на жизнь семей в трех поколениях // Вопросы психологии, 1995, N 2, էջ 66-84:
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խորհրդային առօ րյայի մա սին, ե րբ դեռ յու րաց վում էին նոր կա նոն նե րը, լա
վա գույնս են ներ կա յաց նում «խորհրդային մար դու» կա յա ցու մը։ Օ րի նակ, 
այս տեքս տե րից կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել, թե ի նչ պես էին ե րե խա
նե րը յու րաց նում լռե լու և եր կա կի կյան քով ապ րե լու կա նոն նե րը, փնտ րում 
ի նք նար տա հայտ վե լու նոր ձևե րը, ճա նա չում ու սահ մա նա զա տում «յու րային
նե րին»` ի նչ պես էր ձևա վոր վում փո խա բե րա կան լե զուն ևն։ Մյուս կող մից, 
պետք է հի շել, որ նույն խորհրդային դաս տիա րա կու թյու նը ստա ցած մարդն է 
1965 թ.39, 1988 թ.40 ը նդ վզել ու ազ գային պայ քա րի դուրս ե կել։ Ին չը հաս կա
նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է վե րա կանգ նել, թե ի նչ մա սով էին պե տա կան և 
ըն տա նե կան ար ժեք նե րը բախ վում, ի նչն էր յու րաց վում, ին չը` թաքց վում, սա
կայն շա րու նա կում պայ մա նա վո րել մար դու սո ցիա լա կա նա ցու մը։ 

Այս հե տա զո տու թյան դաշ տը մեր նախ կին դաշ տային փոր ձից տար
բեր վում էր մեր զրու ցա կից նե րի լս ված լի նե լու առանձ նա հա տուկ շա
հագրգռ վա ծու թյամբ։ Բա նա սաց ներն ի րենք էին ջա նում, որ պես զի ի րենց 
հի շո ղու թյուն նե րը որևէ տեղ պահ պան վեն և հն չեն։ Եր բեմն մեկ բա ցող հար
ցը բա վա րար է ր` լսե լու կյան քի մոտ եր կու ժամ չընդ հատ վող պատ մու թյուն։ 
Սա այն քիչ դեպ քե րից էր, ե րբ մեր զրու ցա կից նե րը լսե լով, որ կա տար վում է 
նման հե տա զո տու թյուն, ի րենք էին մեզ գտ նում։ Ար դեն դաշ տային աշ խա
տանք ներն ավարտ ված էին, ե րբ մեր հեր թագր ված զրու ցա կից նե րի ցու ցա
կը սկսեց մո տե նալ ար դեն ի սկ ձայ նա գրած նե րի քա նա կին։ Մենք ի նք ներս 
էլ հաս կա նում էինք, որ ան հրա ժեշտ է շտա պել, գո նե այն պատ ճա ռով, որ 
ստա լի նյան բռնու թյուն նե րի մա սին անձ նա կան հի շո ղու թյուն ունե ցող նե
րի թիվն օ րե ցօր պա կա սում է։ Նույ նիսկ մեր ար դեն ձայ նա գրած մի քա նի 
բա նա սաց, ցա վոք, վախ ճան վե ցին` չտես նե լով այս հա տո րում զե տեղ ված 
ի րենց պատ մու թյու նը։ Ո մանց հասց րինք ցույց տալ ըն դա մե նը մեր տե սա
գրած նյու թե րը, ո մանց նույ նիսկ դա էլ չհա ջող վեց անել։ Եր բեմն մեր ցու
ցա կում նշված զրու ցակ ցի մահ վան լուրն ավե լի շուտ էր հաս նում, քան մեր 
հան դիպ ման նշա նա կած օ րը...

39 Նկատի ունեմ 1965 թ. ապրիլին 24-ին Հայոց ցեղասպանության 50-ամյա տարելիցի 
հետ կապված բազմահազար ցույցը Երևանում, սրա վերջին վերլուծություններից, տե՛ս 
M. Lehmann. Apricot Socialism։ The National Past, the Soviet Project, and the Imagining of 
Community in Late Soviet Armenia // Slavic Review, 2015, N 74, 1, էջ 9-31։ 
40 Նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը Խորհրդային Հայաստանին 
միավորելու համար 1988 թ. սկսված համաժողովրդական շարժումը։
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պատմուԹյան եվ աԶգագրուԹյան միջեվ. 
լյուստրացիան եվ դաՇտային էԹիկական 
Խնդիրները

 Դաշ տային նյու թե րը գրան ցե լիս եր բեմն հայտն վում էինք մի ի րա
վի ճա կում, ե րբ ե րեկ վա զրու ցա կիցդ, ո րի մոտ գնա ցել էիր որ պես «զո հի» 
զա վա կի, պարզ վում է ր` մեր հա ջորդ օր վա զրու ցակ ցի հոր «դահ ճի» զա
վակն է։ Մեր պատ մու թյուն նե րը հա ճախ «ցան ցային բնույթ» էին ստա նում` 
դառ նա լով մե կը մյու սի շա րու նա կու թյու նը։ Նույ նիսկ տար բեր բնա կա վայ
րե րում տար բեր ճա նա պարհ նե րով գտն ված մարդ կանց պատ մու թյուն նե րը 
խաչ վում էին, և մենք, ակա մայից դառ նում էինք բազ մա թիվ ըն տա նե կան 
գաղտ նիք նե րի, մեր զրու ցա կից նե րից շա տե րի հա մար այդ պես էլ ան հայտ 
մնա ցած բա ցա հայ տում նե րի կրող։ Եր բեմն մեզ ուղեկ ցո ղը, ով սի րա լիր տա
րել էր ի րեն հայտ նի բռնա դատ վա ծի ըն տա նիք` որ պես հա րա զատ մար դու 
տուն, չէր էլ ի մա նում, որ հենց իր հայ րը կամ պապն է ե ղել այդ ըն տա նիքն 
ար տաք սո ղը կամ հե տապն դո ղը։ Այս և նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րը մեզ 
կանգ նեցրին մի շարք բարդ է թի կա կան խնդիր նե րի առջև։

 Բանն այն է, որ բա նա վոր պատ մու թյան մե թո դա բա նու թյունն ունի 
տար բեր պա հանջ ներ` կախ ված նրա նից, թե որ գի տա կար գի հա մա տեքս
տում ես այն ի րա կա նաց նում։ Ե թե պատ մա բան նե րի հա մար այն ծա ռա յում 
է նախևա ռաջ որ պես վա վե րա գրին հնա րա վո րինս մոտ հա վե լյալ աղ բյուր 
(ն շե լով մարդ կանց անուն նե րը, տե ղա նուն նե րը ևն)41, ապա մար դա բան
նե րի42 հա մար այս պատ մու թյուն նե րը հա ճախ ավե լի կարևոր ե ն` հաս կա
նա լու, թե ին չու է մարդ այս կամ այն երևույ թը հենց այդ պես հի շում, քան` 
որ քա նով է այն հա մալ րում ան ցյա լը։ Ի տար բե րու թյուն պատ մա բան նե րի, 
մշա կու թային մար դա բան նե րի (ազ գա գրա գետ նե րի)` մաս նա գի տա կան է թի
կան պա հան ջում է բա նա սա ցի անա նու նու թյուն, քա նի որ նրանց դաշ տային 
ամե նա կարևոր պատ վի րան նե րից է բա նա սա ցին չվ նա սե լը։ Մեր դեպ քում 
այս կա նո նը շա րու նա կում է գոր ծել` ան կախ նրա նից` մեր զրու ցա կի ցը ե ղել 
է նախ կին հա մա կար գի զո՞ հը, թե՞ հան ցա գոր ծը։ Ա նուն ներ հրա պա րա կե լու 
դեպ քում վտանգ վում են ոչ միայն նախ կին հե տապն դող նե րը կամ նրանց 
ժա ռանգ նե րը` ակա մայից ըն կալ վե լով «մեղ սա կից», այլև նախ կին զո հե րը, 

41 Տե՛ս, օրինակ, И.Б. Орлов. Устная история // Теория и методология истории։ учебник для 
вузов / Под ред. В.В. Алексеева, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева, Л.Е. Гринина. Волгоград։ 
Учитель, 2014, էջ 335-355։
42 Հմմտ. А. Портелли. Массовая казнь в Ардеатинских пещерах։ история, миф, ритуал, 
символ // Неприкосновенный запас, 2005, №2-3 (40-41) <http։//magazines.russ.ru/nz/2005/2/
po27-pr.html> (15.06.2014)։
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ով քեր կա րող են վրեժխնդրու թյան թի րախ դառ նալ։ Մեր տա րեց զրու ցա
կից նե րը եր բեմն չէին էլ պատ կե րաց նում ի րենց պատ մու թյուն նե րում ո րոշ 
անուն ներ «հ րա պա րա կե լու» հնա րա վոր հետևանք նե րը։ Օ րի նակ, մեր զրու
ցա կից նե րից մե կը նյու թը հրա պա րա կե լու թույլտ վու թյու նը տա լուց 15 րո պե 
ան ց զգու շաց րեց. «Հան կարծ ասածս չպատ մեք մեզ մատ նած [...այս ի նչ] 
մար դու զա վակ նե րին, դրանք հի մա ԿաԳեԲեում կարևոր պաշ տոն ներ են 
զբա ղեց նում և կա րող են ի նձ վե րաց նել, ե թե ի մա նան, որ նրանց ծնո ղի 
արա ծի մա սին պատ մել եմ»։ 

Այս պես կոչ ված «մատ նիչ նե րի» անուն նե րը չհ րա պա րա կե լու ո րո շու
մը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն մեր զրու ցա կից նե րին «մատ նիչ նե րի» ժա
ռանգ նե րից պաշտ պա նե լու ձգ տու մով։ Խն դի րը շատ ավե լի խորն է և կապ
ված է Հա յաս տա նում լյուստ րա ցիայի բա ցա կա յու թյան հետ։ Թեև հե տա զո
տա կան թի մի բո լոր ան դամ նե րը գի տակ ցում են լյուստ րա ցիայի ան հրա ժեշ
տու թյու նը որ պես հա սա րա կու թյան ի նք նա մաքր ման կարևոր գոր ծըն թաց, 
սա կայն յու րա քան չյուրն այն ի րա գոր ծե լու մո տե ցում ներն ու ճա նա պարհ
նե րը յու րո վի է տես նում։ Տվյալ հե տա զո տու թյան շրջա նա կում պայ մա նա
վոր վել ե նք «մատ նիչ նե րի» անուն նե րը չն շել` հաշ վի առ նե լով, որ քա նի դեռ 
հա մա պե տա կան լյուստ րա ցիա չի ան ցկաց վել, մեզ հան դի պած դեպ քե րի 
հե րոս նե րը մյուս նե րի հա մե մատ կհայտն վեն ան հա վա սար պայ ման նե րում։ 
Չանդ րա դառ նա լով լյուստ րա ցիայի հետ կապ ված բազ մա թիվ խնդիր նե րին` 
մի փոքր կանգ առ նեմ այս հար ցի այն քն նար կում նե րի վրա, որ գրան ցել ե նք 
այս հե տա զո տու թյան ըն թաց քում։ 

Հա յաս տա նյան շար քային քա ղա քա ցու տե սան կյու նից լյուստ րա ցիան 
նախևա ռաջ նշա նա կում է պատ ժիչ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող նե
րի անուն նե րի հրա պա րա կու մը։ Հա յաս տա նում դա տե սա կա նո րեն առա
վել նպա տա կա հար մար էր անել թերևս 1990ա կան նե րին, ին չի ար դյուն քում 
ո րոշ պաշ տո նյա ներ կզրկ վեին ի րենց պաշ տոն նե րից, և այ սօր կու նե նայինք 
զգա լիո րեն տար բեր վող քա ղա քա կան վեր նա խավ։ Սա կայն այն ժա մա նակ 
ար խիվ նե րը բաց վե ցին մա սամբ, պե տա կան ան վտան գու թյան մար մին նե
րը, ե թե նույ նիսկ տրա մա դրում էին զո հե րի ըն տա նիք նե րին ի րենց ծնող նե րի 
գոր ծե րը, «մատ նիչ նե րի» անուն նե րը որ պես կա նոն թաքց նում էին` խու սա
փե լով հնա րա վոր հաշ վե հար դար նե րից և բարդ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կում 
(պա տե րազմ, տնտե սա կան ճգ նա ժամ) հա վե լյալ սո ցիա լա կան լար վա ծու
թյուն ստեղ ծե լուց43։ Սա կայն սրան զու գա հեռ ամ բող ջա տի րա կան հա մա
կար գի հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան դա տա պար տում նույն պես տե ղի 
չու նե ցավ։ Ա վե լին, հետ խորհրդային դժ վա րու թյուն նե րի մեջ հայտն ված մեր 
զրու ցա կից նե րից նույ նիսկ նրանք, ով քեր այդ հա մա կար գի ան մի ջա կան զո

43 Հ. Խառատյան, ԴԱՆ, Երևան, 2013, Դավիթ Շահնազարյան։ 
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հերն էին կամ նրանց ժա ռանգ նե րը, Խորհրդային Միու թյան հան դեպ կա
րո տախտ ունեին։ Մարդ կանց զգա լի մասն ի րենց բա ժին ըն կած բռնու թյան 
պատ ճառ նե րը հակ ված են տես նե լու ի րենց հարևան նե րի և հա մա գյու ղա
ցի նե րի մեջ, այլ ոչ թե հա մա կար գի44։ Այս ի րա վի ճա կում, հրա պա րա կե լով 
ո րո շա կի սկզբուն քով ը նտր ված մարդ կանց անուն ներ և սահ մա նա փա կե լով 
ո րոշ սո ցիա լա կան խմբե րի ի րա վունք նե րը, հա զիվ թե կհաս նենք լյուստ
րա ցիայի ամե նա կարևոր նպա տա կին` նախ կին կա ռա վար ման ձևի դա տա
պարտ մանն ու դրա հնա րա վոր վե րա դար ձը կան խե լուն։ Ի նչ պես ցույց տվեց 
եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի լյուստ րա ցիայի փոր ձը, ո րոշ դեպ քե րում այս 
գոր ծըն թա ցը պա րու նա կում է չա րա շա հում նե րի մեծ հնա րա վո րու թյուն և 
միշտ չէ, որ նշա նա կում է ար դա րու թյան հաղ թա նակ, թեև հա սա րա կու թյունն 
ամ բող ջա տի րա կան ար ժեք նե րից ազա տե լու և սո ցիա լա կան առող ջաց ման 
հա մար կարևոր դեր է ունե ցել։ 

Մեր զրու ցա կից, 1990ա կան նե րի պե տա կան ան վտան գու թյան ղե կա
վար պաշ տո նյա նե րից մեկն այ սօր լյուստ րա ցիա ի րա կա նաց նե լու հիմ նա
կան սահ մա նա փա կու մը տես նում է ներ կա կա ռա վար ման և հատ կա պես 
խիստ ան կա տար դա տաի րա վա կան հա մա կար գի մեջ. «Յու րա քան չյուր ավ
տո րի տար ե րկ րում ար խիվ նե րը կբաց վեն այն պես, ի նչ պես դա հար մար է 
տվյալ պա հի իշ խա նու թյուն նե րին»45։ Ա վե լին, նույ նիսկ նախ նի նե րի մա սին 
տե ղե կու թյուն ներն այ սօր կա րող են օգ տա գործ վել` մարդ կանց վրա անօ րեն 
ճնշում ներ գոր ծա դրե լու և հե տապն դե լու հա մար։ 

Մյուս կող մից, խորհրդային դա տաի րա վա կան հա մա կար գում ան
վտան գու թյան մար մին նե րի կազ մած գոր ծե րը չեն կա րող հա մար վել մեղ քի 
ի րա կան ապա ցույց ներ։ Գոր ծե րի մի մա սը կտ տանք նե րի մի ջո ցով ձեռք բեր
ված ի նք նա խոս տո վա նու թյուն ներ են կամ վկա յու թյուն ներ։ Գրե թե յու րա քան
չյուր գոր ծի հա մար ան հրա ժեշտ է նոր քն նու թյուն` պար զե լու` ի նչ պայ ման նե
րում են մար դիկ հն չեց րել այ լոց և շատ հա ճախ ի րենց մեր ձա վոր նե րի անուն
նե րը` որ պես «երկ րի դա վա ճան նե րի», և ե րբ են «գործ տվել»` հե տապն դե լով 
ի րենց նեղ անձ նա կան շա հը (ը ստ մեր բա նա սաց նե րի` մե կի բնա կա րա նը 
ստա նա լու, մյու սի պաշ տո նին նա խան ձե լով, եր րոր դի կնո ջը տի րա նա լու, եր
բեմն էլ` մանր ու մեծ վրի ժա ռու թյու նից դրդ ված)։ Ի րա վա կան հա մա կար գը 
թե՛ նախ կի նում, թե՛ այ սօր հա սա րա կա կան վստա հու թյուն չու նի, և նրա կա
յաց րած դա տավ ճիռ նե րը չեն ըն դուն վում որ պես ի րա կան մեղ քի ապա ցույց։ 
Մեզ հա սա նե լի դա տա կան գոր ծերն էլ ավե լի հա ճախ գա լիս էին փաս տե լու 
այն ի րո ղու թյու նը, որ «դա հիճ նե րի» և «զո հե րի» միջև սահ մա նը շատ պայ

44 Տե՛ս այս հատորում Հ. Մարության, Ո՞վ էր մեղավոր. ստալինյան բռնությունների պլանա-
վորման և իրականացման մասին բռնադատվածների ու նրանց ժառանգների պատմաշարը։
45 Հ. Խառատյան, ԴԱՆ, Երևան, 2014, Դավիթ Շահնազարյան։
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մա նա կան է, ի սկ եր բեմն ուղ ղա կի բա ցա կա յում է։ Ստիպ ված ե նք հաշ վի առ
նել այն հան գա ման քը, որ, ի տար բե րու թյուն մարդ կանց կաս կած նե րի, ան
հա տա կան գոր ծե րում եր բեմն հիշ վում են ի րենց մեր ձա վոր նե րի անուն նե րը, 
և դրանց բա ցա հայ տու մը զո հե րի հա մար հո գե բա նո րեն շատ ավե լի ծանր 
հետևանք ներ կա րող է ունե նալ, քան ի րա կա նու թյան չի մա ցու թյու նը։ Եր բեմն 
մար դիկ գի տակ ցա բար հրա ժար վում էին «մատ նի չի» անունն ի մա նա լու հնա
րա վո րու թյու նից` ըն դու նե լով, որ այդ «մատ նող ներն» ի րենք էլ հա մա կար գի 
զոհ են, և այդ ի մաս տով նրանց անուն ներն է ա կան չեն46։ Կամ հրա ժար վում 
էին նրանց մա սին տե ղե կու թյուն ստա նա լուց` ի րենց անձ նա կան հանգս տու
թյան և վրեժխնդրու թյան առիթ չստեղ ծե լու պատ ճա ռով47։ Մեր զրու ցա կից
նե րից մե կը, ով հա վա տա ցած էր, որ լյուստ րա ցիան ան հրա ժեշտ է, հո րը 
խնայե լով` նրա նից թաքց րել էր, որ «մատ նո ղը» հա րա զատ եղ բայրն է ր` հաս
կա նա լով, որ դա ամե նա մեծ ցա վը կպատ ճա ռի ճամ բար նե րում ե րի տա սար
դու թյու նը կորցրած մար դուն48։ Այ սինքն, ե թե մար դիկ պատ րաս տա կամ են 
լյուստ րա ցիոն գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու, գործ նա կա նում, նույ նիսկ զո հե
րը, պատ րաստ չեն այն ի րենց հա րա զատ նե րի վրա տա րա ծե լուն։ 

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ որևէ լյուստ րա ցիոն գոր ծըն թա ցից 
դուրս կմ նան պատ ժիչ օր գան նե րում աշ խա տող առան ձին պաշ տո նյա ներ, 
ով քեր «զո հե րին» փր կե լու կամ աջակ ցե լու տա րաբ նույթ մի ջամ տու թյուն նե
րի փոր ձեր են արել, պարզ է, որ դրանք որ պես կա նոն ի րա կա նաց վել են 
գաղտ նի։ «Օր գան նե րի» աշ խա տող նե րի կեր պար նե րը եր բեմն այն քան են 
բար դա նում, որ ան հնա րին է նրանց տե ղա վո րել «դ րա կան» կամ «բա ցա
սա կան» կեր պար նե րի մեջ։ Նույն պատ մու թյան ըն թաց քում նրանց կար գա
վի ճա կը կա րող է «դա հի ճից» փոխ վել «փրկ չի»։ Ի նչ պես դա տե ղի ունե ցավ 
Ռուս սո Աբ րա հա մյա նի հոր ձեր բա կա լու թյան ժա մա նակ, ե րբ ՆԳԺԿի աշ
խա տա կից նե րին հյու րա սի րե լով այդ ըն տա նի քը կա րո ղա նում է խու սա փել 
1930ա կան նե րի բռնու թյուն նե րից և նո րից թի րա խա վոր վում է 1949 թ. հայե
րի զանգ վա ծային աք սո րի ժա մա նակ։ Այս ան գամ Սի բիր են ուղար կում ըն
տա նի քի հորն ու նրա հետ ապ րող կրտ սեր որ դուն, ի սկ մյուս` ար դեն չա փա
հաս և առան ձին ապ րող որ դի նե րը են թարկ վում են տար բեր` ավե լի մեղմ 
զր կանք նե րի։ Եվ այս ան գամ ևս 1930ա կան թթ. ՆԳԺԿի ի րենց փր կած 
նույն եր կու աշ խա տա կից ներ Աբ րա հա մյա նի որ դի նե րից մե կին ճա նա չե լով, 
փր կու թյան ձեռք են մեկ նում. փո խե լով նրա պաշ տո նը` դարձ նում են պա

46 Տե՛ս այս հատորում` Ռ. Հարությունյան, «Ինձ համար ինքը լավ մարդ էր»։
47 ՀԱԻ ԴԱՆ, Արագածոտնի մարզ, 2014։
48 Տե՛ս Սեմինար – քննարկում Կապանում. խորհրդային շրջանի քաղաքական բռնաճնշում-
ները Հայաստանում և դրանց հետևանքները // Armenia Total(itar)is, Կապան, 2013, <http։//
armeniatotalitaris.am/?p=4340>։
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կաս խո ցե լի և ազա տում հնա րա վոր ձեր բա կա լու թյու նից49։ Մեկ այլ պատ
մու թյան մեջ «էն կա վե դեիս տի բա րիու թյունն» ար տա հայտ վում է նրա նում, 
որ, ան կա րող լի նե լով գնդա կա հա րու թյու նից փր կել ան մեղ դա տա պար
տյա լին, նա կազ մա կեր պում է վեր ջի նիս հրա ժեշ տի հան դի պումն ըն տա նի
քի հետ50։ Այս կար գի դեպ քե րը որևէ ար խիվ ի վի ճա կի չէ բա ցա հայ տե լու։ 
Ի հար կե, նման «ս պի տակ» է ջե րը չեն փոխ հա տու ցում նույն մար դու ձեռ քով 
ի րա կա նաց ված մյուս հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ի նչն ան խու սա փե լի էր, ե թե 
նա պաշ տոն է զբա ղեց րել ՆԳԺԿում, սա կայն դրանք հաշ վի չառ նե լը նշա
նա կում է ար դա րու թյան դեմ մե ղան չել51։ 

Ան մի ջա կան բռնաճնշում նե րին են թարկ ված նե րի քա նակն օ րե ցօր 
կր ճատ վում է, և այ սօր ավե լի շատ գործ ունենք թե՛ «զո հե րի» և թե՛ «դա
հիճ նե րի» ժա ռանգ նե րի հետ։ Սա կայն նույ նիսկ մա հա ցած նե րի անուն նե րը 
բարձ րա ձայ նե լու դեպ քում բախ վե լու ե նք մի կարևոր հան գա ման քի` մեղ քի 
հա մար «ըն տա նե կան պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու» հա սա րա կա կան ըն
կալ ման հետ, ո րը, բա ցի ավան դա կան նորմ լի նե լուց52, թերևս ամ րապնդ
վել է նաև խորհրդային բռնաճնշում նե րի գոր ծա դրած տրա մա բա նու թյամբ, 
ե րբ «ժո ղովր դի թշնա մու» ըն տա նի քի ան դամ նե րը հա մար վում էին մեղ սա
կից։ Մեր զրու ցա կից նե րը մեծ մա սամբ բա վա կա նին սթափ էին գնա հա տում 
«դա վա ճան նե րի» ժա ռանգ նե րի հան դեպ վե րա բեր մունքն ու ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կը։ Վրեժխնդրու թյան բա ցա կա յու թյունն ու ի րենց դրա կան վե
րա բեր մուն քը եր բեմ նի «թշնա մու» ժա ռան գի հան դեպ շա տե րը հիմ նա վո
րում էին` մեջ բե րե լով նույն Ի. Ս տա լի նի խոս քե րը. «сын за отца не отвечает» 
[«որ դին հոր հա մար պա տաս խա նա տու չէ»]։ Ը նդ ո րում, ե թե զա վակ նե րը 
գի տակ ցում և ըն դու նում էին ծնող նե րի մեղ քը, նրանց ավե լի բարձր էին 
գնա հա տում և հիմ նա կա նում ծնո ղի գոր ծած մեղ քե րի հետ չէին կա պում։ 
Գրան ցել ե նք նաև հա կա ռակ դեպ քեր, ե րբ որ դի ներն ը նդ հա նուր սե ղա նի 
շուր ջը ի րենց «սխ րա գործ» հայ րե րի պատ վին բա ժակ են բարձ րաց րել և այդ 
պատ ճա ռով հայտն վել ան հար մար վի ճա կում` ան սպա սե լիո րեն բախ վե լով 
այդ կե նա ցին միա նա լու սե ղա նա կից նե րի հրա ժար մա նը53։ 

49 Ռ. Աբրահամյան, «Նույն ՆԿՎԴ-իստները եղել են և՛ չար, և՛ բարի»։ 
50 Հ. Խառատյան, ԴԱՆ, Երևան, 2012, Հասմիկ Տեր Ավագյան, տե՛ս նաև Հ. Տեր Ավագյան // 
Armenia Total(itar)is, <http։//armeniatotalitaris.am/?p=1790> (15.03.2014)։
51 Այս խնդրին, թերևս, լավագույնս անդրադարձել է բազմաթիվ մրցանակների և քննար-
կումների արժանացած Ֆլորիան Հենկել ֆոն Դոններսմարկի «Ուրիշների կյանքը» գ/ֆիլմը 
(2006)։ Ֆիլմի և այնտեղ բարձրացված խնդիրների վերլուծությունը տե՛ս Totalitarianism on 
screen: The Art and Politics of The Lives of Others. Eds.: C.E. Scott, F. Taylor IV, University Press 
of Kentucky, 2014:
52 Հմմտ. ավանդական սովորույթը` աղջիկ ուզելիս կամ տալիս խնամի ընտանիքի «ժառան-
գա կանությունը» հաշվի առնելը։ Տե՛ս, օրինակ, Գ. Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր», էջ 43-44։ 
53 ՀԱԻ ԴԱՆ, Լոռի, 2014։
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված խնդիր նե րը հաշ վի առ նե լով` հե տա զո տա
կան թի մը, ո րոշ ան հա տա կան վե րա պա հում նե րով, հիմ նա կա նում ե կավ այն 
կար ծի քին, որ շատ ավե լի կարևոր են բռնաճնշում նե րի երևույ թի և խնդրի 
բարձ րա ձայ նումն ու քն նար կու մը, քան առան ձին անուն նե րի հրա պա րա կու
մը54։ Կա րե լի է ասել, որ այս աշ խա տան քում նա խընտ րե ցինք հետևել բա նա
վոր պատ մու թյան ոչ թե պատ մա գի տա կան, այլ մար դա բա նա կան թևի դաշ
տային է թի կայի սկզբունք նե րին։ 

ԽորՀրդային արդիականացման Հասարակական 
աստառը

 Հա յաս տա նի խորհրդայ նա ցու մը են թա դրում էր նախևա ռաջ նոր սո
ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք խորհրդային ար դիա կա նաց ման 
և՛ նա խա պայ մանն էին, և՛ հետևան քը։ Ի նչ պես նկա տում է Է. Հոբս բաու մը. 
«Մարդ կու թյան 80%ի հա մար միջ նա դարն ան սպա սե լիո րեն ավարտ վեց 
1950ա կան նե րին»55։ Ա վան դա կան շատ հա րա բե րու թյուն ներ և նոր մեր Հա
յաս տա նում նույն պես ի րենց ավար տը գտան միայն XX դ.` մեծ հաշ վով ազդ
վե լով խորհրդային ար դիա կա նա ցու մից, ո րն այս գոր ծըն թա ցի ամ բող ջա
տի րա կան տա րա տե սակ նե րից էր (հմմտ. նաև ֆա շիս տա կան Գեր մա նիայի 
և Թուր քիայի ար դիա կա նաց ման օ րի նակ նե րը)56։ Դեռ XIX դա րի վեր ջում 
ի բրև միաս նա կան սո ցիալտնտե սա կան միա վոր ներ գյու ղա կան գեր դաս
տան նե րի57 քայ քա յու մը58 կտ րուկ արա գա ցավ և, խորհրդայ նաց ման հետ 
կապ ված, ըն դու նեց նոր տրա մա բա նու թյուն` միա ժա մա նակ ձևա փո խե լով 
գյու ղա կան հա մայն քի ո ղջ կա ռուց ված քը։ Չնա յած դրան, ձևա փոխ ված ազ

54 Բացառություն են կազմում առավել հայտնի քաղաքական գործիչների (գրող, նկարիչ ևն) 
անունները, ովքեր արդեն դարձել են հանրային քննարկման առարկա և հասարակության 
համար ունեն նաև խորհրդանշական իմաստ։
55 Э. Хобсбаум. Эпоха крайностей, Короткий двадцатый век 1914-1991. М.։ Издательство 
«Независимая газета», 2004, էջ 311։
56 Տե՛ս Х. Арендт. Истоки тоталитаризма. М.։ ЦентрКом, 1996, էջ 407-622։ 
57 Հայկական գերդաստանների մասին տե՛ս, օրինակ, В. Бдоян. Кровнородственный «азг» 
и родственные отношения у армян, СЭ, 1952, № 1; Э. Карапетян. Армянская семейная 
община, Ер.։ Издательство АН Армянской ССР, 1958։ Նույնի` Родственная группа «азг» у 
армян, Ер.։ Издательство АН Армянской ССР, 1966։ Ռ. Նահապետյան, Հայոց ազգակցական 
համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ). պատմաազգագրական ուսումնասիրություն, 
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012 ևն։
58 Ընդ որում այն քայքայվում էր ոչ օրինաչափ ճանապարհով` հաշվի առնելով արևմտա-
հայերի ցեղասպանության հետևանքով ընտանիքների զգալի մասի ֆիզիկական ոչնչացումն 
ու ճգնաժամային իրավիճակը և Առաջին համաշխարհային պատերազմի ազդեցությունն 
ընդհանրապես ու Կովկասի ազգամիջյան ընդհարումներն արևելահայերի դեպքում։
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գակ ցա կան կա պե րը շա րու նա կում էին գոր ծել մինչև ուշ խորհրդային տա րի
ներ, ի սկ հետ խորհրդային շրջա նում, շա հա գործ վե լով ը նտ րա կան գոր ծըն
թաց նե րում59 և մա սամբ էլ ստանձ նե լով ո րոշ տնտե սա կան գոր ծա ռույթ ներ60, 
դրանք ո րոշ չա փով վե րա կեն դա նա ցան կամ նո րից ստեղծ վե ցին։ 

Ա վան դա կան, մին չար դիա կան, առան ձին հա րա բե րու թյուն ներ 
խորհրդային պայ ման նե րում ստա ցել էին նոր գոր ծա ռույթ ներ։ Օ րի նակ, 
կոլտնտե սա կան նե րի ո րոշ բրի գադ նե րի հիմ քում հա ճախ ըն կած էին մեծ 
ըն տա նիք ներ` մեծ ազ գակ ցա կան խմբեր։ Պլա նի կա տա րումն ու գե րա կա
տա րումն, օ րի նակ, ըն կալ վում էր, բա ցի աշ խա տան քային պար տա վո րու թյու
նից, նաև որ պես ազ գա կից բրի գա դի րին աջակ ցու թյուն61։ Կո լեկ տի վաց ման 
տա րի նե րին «կո լեկ տիվ մտ նե լու» ո րո շու մը հա ճախ նույն պես ըն դու նում էին 
գեր դաս տա նային մա կար դա կում` ամ բողջ ազ գով. «...ե րբ սկսե ցին կոլ խոզ 
անել, հո րող բեր ներս, մեր ազ գա գան նե րը` Տո նո յան նե րը, բա ժան վե ցին, բո
լո րը տա՞ սը տուն է ղան, թե՞ ի նը տուն` կոլ խոզ սար քին։ Ա ռա ջին հա մարն էր 
Ա ղա սին, մենք 6րդ հա մարն էինք, թե՞ 7ը, ի սկ Ա վագ պա պը [որ այլ ազ գից 
էր] 52րդ հա մարն էր կոլ խո զի ցու ցա կում»62։ Սա խո սում է այն մա սին, որ 
գեր դաս տան նե րը դեռ շա րու նա կում էին մնալ ի նք նա բավ, ի նք նա կազ մա
կերպ վող միա վոր ներ, ո րոնք կա րող էին նոր իշ խա նու թյուն նե րի հա մար լի
նել ի նչ պես «կո լեկ տիվ կա ռա վար ման» հար մար գոր ծիք, այն պես էլ խո չըն
դոտ, ե թե հան կարծ գեր դաս տա նը ո րո շեր մեր ժել պե տա կան որևէ ո րո շում։ 
Պե տա կան պատ ժիչ մե քե նան շատ արագ թի րա խա վո րեց ավան դա կան 
հա մայն քը` դրա մեջ տես նե լով նաև կարևոր գա ղա փա րա կան մար տահ րա
վեր. պայ քար հին աշ խար հի դեմ։ Թեև մին չար դիա կան հա սա րա կու թյու նը 
և ար դիա կա նու թյան ծնունդ ամ բող ջա տի րա կա նը շատ տար բեր երևույթ ներ 
են, բայց նրանց միջև կա մի ը նդ հան րու թյուն. եր կու սում էլ ան ձը գնա հատ
վում է միայն որ պես խմբի ան դամ, և նրա ի րա վունք ներն ու ցան կու թյուն

59 Տե՛ս G. Shagoyan. From Ideologies to Technologies։ an Anthropological overview of Elections 
as an Indicator of Modernization and Counter-Modernization of Armenian Society // South 
Caucasus at a Crossroad. Thorny Realities and Great Expectations, S. Asatiani, N. Lejava (eds.), 
Heinrich Boll Stiftung South Caucasus, 2014, էջ 108-121; L. Abrahamian, G. Shagoyan. From 
Carnival Civil Society toward a Real Civil Society։ Democracy Trends in Post-Soviet Armenia // 
Anthropology & Archaeology of Eurasia, Winter 2011-12, Vol. 50, No. 3, էջ 11-50; Л. Абрамян. 
Глобализация по-деревенски։ армянский вариант // Сельские метаморфозы, Краснодар։ 
Издательский дом «Дедкофф», 2008, էջ 41-74; Մ. Գաբրիելյան, Հայկական ընտանիքն 
անցումային շրջանում (ազգաբանական ուսումնասիրություն), Եր. Ա.հ., 2005։
60 Հմմտ. Լ. Աբրահամյան, Ա՞զգ-պետություն, թե՞ ընտանիք-պետություն. հայ ինքնության 
ընտանեկան առանձնահատկությունները. ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները: 
Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Էմմա Կարապետյանի հիշատակին, 
Երևան, 2001, էջ 12-17, Գաբրիելյան Մ. Հայկական ընտանիքն անցումային շրջանում։
61 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Ձորագյուղ, Գեղարքունիքի մարզ, 2011։
62 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Պարույր Տոնոյան, Գյումրի, 2012։
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նե րը ստո րա դաս ված են «խմբի» շա հե րին։ Տար բեր են «խմբի» սահ ման նե
րը. ե թե մին չար դիա կա նում դա կա րող էր լի նել մեծ ըն տա նիքն ու հա մայն
քը, ամ բող ջա տի րա կա նում «ժո ղո վուրդն» էր, կամ, ը ստ Հան նա Ա րենդ տի, 
զանգ վա ծը63, որ տեղ այլևս ան տե սա նե լի են դա սա կար գերն ու սո ցիա լա կան 
խմբե րը, ի սկ քա ղա քա կա նաց ված հա յացք ներ ունե ցող մար դուն փո խա րի
նում էր ան տար բեր և առաջ նոր դի ո րոշ մանն ան խոս են թարկ վող մե ծա մաս
նու թյու նը64։ Այդ «զանգ վա ծային» միա տար րու թյա նը հաս նե լիս բո լոր «տար
բեր վող նե րը» կամ նույ նիսկ տե սա կա նո րեն դրա կա րո ղու թյունն ունե ցող
ներն այս կամ այն կերպ չե զո քաց վում էին։ Այս պես, գեր դաս տա նում կամ 
հա մայն քում դիրք, ազ դե ցու թյուն, հե ղի նա կու թյուն, որևէ ի նք նու րույ նու թյուն 
(տնտե սա կան, սո ցիա լա կան) ունե ցող ներն առա ջինն էին թի րա խա վոր վում 
և տար բեր, նույ նիսկ ան հե թեթ (օ րի նակ` «կո պիտ է վար վել կոլ խո զի եզ նե րի 
հետ»)65, մե ղա դրանք նե րով ձեր բա կալ վում։ Ը ստ է ու թյան նման հա մա կար
գե րի հա մար մե ղա դրան քը կարևոր չէր, կարևո րը մի ջին և ստո րին մա կար
դակ նե րում առաջ նոր դի կա րո ղու թյամբ օ ժտ ված մարդ կանց մե կու սա ցումն 
է ր։ Ե թե նույ նիսկ դա ար վում էր ոչ հա տուկ գի տակ ցու թյամբ, այլ տե ղում 
տար բեր պաշ տո նյա նե րի կողմ նո րո շու մով` թե լադր ված ստեղծ ված ի րա վի
ճա կից, շու տով այն վե րած վում էր հա մա տա րած պրակ տի կայի։ Մեր գրան
ցած նյու թե րից ստեղծ վում է այն պի սի տպա վո րու թյուն, որ գյու ղի հատ կա
պես հե ղի նա կա վոր, ակ տիվ մար դիկ էին դառ նում բռնաճնշում նե րի առա ջին 
թի րա խը, և այս մարդ կանց, ի նչ պես նաև նրանց ըն տա նիք նե րի մե կու սա
ցու մը` որ պես կողմ նա կի ար դյունք, է ա կա նո րեն նպաս տում էր ազ գակ ցա
կան կա պե րի թու լաց մա նը։ Կաս կա ծամ տու թյունն ու հա մա տա րած վախն էլ 
հան գեց նում էին մի ջանձ նային շփում նե րի նվազ մա նը։ «Ժո ղովր դի թշնա
մու» ըն տա նի քի ան դամ ներն այն քան էին մե կու սա ցած, որ հնա րա վո րու
թյուն չու նեին ի րա կա նաց նե լու փո խօգ նու թյուն պա հան ջող տար րա կան գյու
ղատնտե սա կան աշ խա տանք ներ66։ Սա առանձ նա պես հե տաքր քիր է, քա նի 
որ, որ պես մե կու սաց ման հետևանք, տվյալ ըն տա նի քը սկսում էր տնտե սա
կան ո րո շում ներ կա յաց նել ի նք նու րույն, սա կայն չա փա զանց փոքր հնա րա
վո րու թյուն նե րի պայ ման նե րում։ Եվ, հա կա ռակ այն տա րած ված պատ կե
րաց ման, որ խորհրդայ նա ցու մը են թա դրում էր նախևա ռաջ խո շոր տեխ նի
կա կան առա ջըն թաց, այս մե կու սաց ված ըն տա նիք ներն ստիպ ված դի մում 
էին գո յատև ման առա վել ար խաիկ ռազ մա վա րու թյուն նե րի (հմմտ. ձեռ քով 
ցա նե լու և հո ղը մշա կե լու տեխ նո լո գիա նե րը)67։ Տար բեր ըն տա նիք նե րի առօ

63 Х. Арендт. Истоки тоталитаризма, էջ 416-462։
64 Նույն տեղում, էջ 407-433։
65 Հ. Խառատյան, ԴԱՆ, Սյունիք, 2013:
66 Տե՛ս Պ. Տոնոյան, Շամամ տատի գոյատևելու հնարքները։
67 Պ. Տոնոյան, Շամամ տատի գոյատևման հնարքները։
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րյա կյան քի նկա րա գրու թյուն նե րը տե սա նե լի են դարձ նում ե րկ րի ծա վա լով 
միա տե սակ թվա ցող գոր ծըն թաց նե րի գործ նա կան բազ մա զա նու թյունն ու 
առօ րյա պրակ տի կա նե րի ը նտ րու թյան հնարավորությունները68։ 

Ի տար բե րու թյուն հա յաս տա նյան գյու ղե րում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի` 
աք սո րա վայ րե րում նույ նիսկ հե ռու ազ գա կան նե րը հա ճախ դառ նում էին մե
կը մյու սի հա մար կարևոր հե նա րան` ե րե խա նե րի ուսու մը շա րու նա կե լու, մի
մյանց ըն տա նի քում ապ րե լու, օ տար մի ջա վայ րում մի մյանց օգ նե լու ևն հար
ցե րում, չնա յած աչ քի է ը նկ նում նաև ամուս նա լու ծու թյուն նե րի ան սո վոր մեծ 
քա նա կը69։ 

Հայ րե նի քում մնա ցած ազ գա կան նե րը հա ճախ վա խե նում էին աք սոր
ված նե րին նույ նիսկ նա մակ գրե լուց («Է՜, նա մակ գրեինք` գու կային մե զի էլ 
կտա նեին... Ա խր չեք պատ կե րաց նում, թե ին չեր էր կա տար վում»)70։ Վա խի 
մթ նո լորտն այն պի սինն էր, որ շա տե րը, որ պես կան խար գե լիչ մի ջոց, դա
տա պարտ ված նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի հետ խզում էին բո լոր կա պերն 
ու շփու մը71։ 

Կային, սա կայն, ըն տա նիք ներ, ով քեր աք սո րյալ նե րին գրում էին գրե
թե ամեն օ ր։ Ար փե նիկ Ա լեք սա նյա նի սի բի րյան օ րա գրից ի մա նում ե նք, որ 
եր բեմն նրանք օ րա կան կա րող էին 16 նա մակ72, մի քա նի ծան րոց ստա նալ։ 
Բա ժան ված ըն տա նիք նե րի միջև այս կա պե րը սի բի րյան դա ժան պայ ման
նե րում գո յատևե լու կարևոր գրա վա կան նե րից էին։ Նույն օ րա գրից բա վա
կա նին պարզ պատ կեր ե նք ստա նում, որ միայ նակ աք սոր ված նե րի մեջ մա
հա ցու թյան դեպ քե րը շատ ավե լի հա ճախ էին, քան ըն տա նի քով բռնա դատ
ված նե րի։ Եր բեմն ո րոշ ըն տա նիք ներ կա մա վոր ի րենց վրա էին վերց նում 
աք սո րում հայտն ված միայ նակ նե րի խնա մա կա լու թյու նը։ Խմբային պար տա
վոր վա ծու թյան զգա ցո ղու թյու նը կար ծես ավե լի էր մե ծա նում, ե թե օգ նու թյան 
կա րիք ուներ հա մերկ րա ցին, առա վել ևս, որ 1949 թ. աք սո րի զո հե րի զգա լի 
մա սը Թուր քիա յում ի րա գործ ված ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված ներն էին, 
ով քեր նոր պայ ման նե րում գտ նում էին ի րենց դեռ Ա րևմ տյան Հա յաս տա
նի «հա մերկ րա ցուն» և հայ կա կան հա մայն քի ներ սում հա ճախ ստեղ ծում մի 
փոքր «են թա հա մայնք»։ Այս ի մաս տով առա վել ծանր էր հայ րե նա դարձ նե րի 
վի ճա կը, ով քեր 1949 թ. բռնաք սո րի մի ուրույն խումբ էին։ Ի տար բե րու թյուն 

68 Հմմտ. А. Людке. История повседневности в Германии, էջ 53-83:
69 Շնորհակալություն եմ հայտնում 1949 թ. բռնաքսորի` Հայաստանի արխիվային նյութերին 
քաջատեղյակ Սաթենիկ Ֆարամազյանին` նման օրինակների մասին իր տեղեկությունները 
մեզ հաղորդելու համար։
70 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2013։
71 Տե՛ս, օրինակ, Փ. Հարությունյան // Armenia Total(itar)is <http։//armeniatotalitaris.
am/?p=3942> (15.05.2014);
72 А. Алексанян. Сибирский дневник 1949-1954 гг., էջ 128։
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խորհրդային փոր ձա ռու քա ղա քա ցի նե րի` ե րկ րի ներ սում նրանք հիմ նա կա
նում ազ գա կան ներ չու նեին, ուս տի և ծան րո ցի, նա մա կի, որևէ աջակ ցու թյան 
ակն կա լի քը նույն պես շատ ավե լի նվազ է ր։ Այս ըն տա նիք նե րի հայ րե րը 
հայ րե նա դար ձու թյան սխալ ո րո շում կա յաց նե լու և ի րենց հա րա զատ նե րին 
նման դա ժան փոր ձու թյան են թար կե լու հա մար հա ճախ տա ռա պում էին մեղ
քի սուր զգա ցո ղու թյու նից` ը նդ հուպ մինչև ի նք նա սպա նու թյուն գոր ծե լը` նույ
նիսկ աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո73։ Մինչ դեռ մյուս բռնա դատ ված նե րի 
մի ջա վայ րում ըն տա նի քի առջև մե ղան չե լու դեպք ունենք գրան ցած թերևս 
միայն գե րի ը նկ նե լու հա մար աք սոր վա ծի մոտ74։

Խմբային փո խօգ նու թյունն աք սո րա վայ րի ծանր պայ ման նե րում գո
յատևե լու ամե նաար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն նե րից է ր75։ Բուն աք սո
րա վայ րե րը (ոչ բռնա դատ ված նե րի ճամ բար նե րը) կար ծես դուրս էին մնա ցել 
«խորհրդային ե րկ րի» ո րո շա կի տրա մա բա նու թյու նից` վե րած վե լով մի մեծ 
փակ հա մա կար գի, ո րի ներ քին կյան քը մեծ մա սամբ կախ ված էր աք սո րա
վայ րում հայտն ված նե րի ի նք նա կազ մա կեր պու մից և փո խըմբռնու մից։ Այն, 
որ այս եր կու «խորհրդային աշ խարհ ներն» ունեին խոս քի և մտ քի ազա տու
թյան տար բեր պայ ման ներ, լա վա գույնս երևում է Ար փե նիկ Ա լեք սա նյա նի 
սի բի րյան օ րա գրի մի դր վա գից, որ տե ղից հաս կա նում ե նք, որ աք սո րի առօ
րյայի նկա րա գրու թյու նը Թբի լի սիում ազա տու թյան մեջ մնա ցած այս ըն տա
նի քի միակ ան դա մի` օ րա գիր գրո ղի քրոջ հա մար հն չում է որ պես վտան գա
վոր այ լա խո հա կան տեքստ, մինչ դեռ դրանց բարձ րա ձայ նու մը բուն աք սո
րում ան ցնում է ուղ ղա կի ան նկատ76։ Ի հար կե, սա պայ մա նա վոր ված է նաև 
նրա նով, որ, ի տար բե րու թյուն աք սոր վա ծի, սե փա կան տանն ապ րողն ավե
լի շատ է վա խե նում ունե ցա ծը` տու նը, աշ խա տան քը, ծա նոթ մի ջա վայ րը, քիչ 
թե շատ բար վոք կյան քը, կորց նե լուց։ Այս եր կու ի րո ղու թյուն ներն առա ջաց
նում են եր կու գոր ծըն թաց ներ. կենտ րո նում դրանք գնում էին սո ցիա լա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջա տի րա կան ար դիա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ. 
հան րու թյունն «ա տո մա վոր վում»77 էր, մինչ դեռ աք սո րում կար ծես տե ղի էր 

73 Այս դիտարկման համար շնորհակալություն եմ հայտնում ամերիկահայ հետազոտող 
Հազել Անթառամյան Հոֆմանին` ամերիկահայ բռնադատվածների միջավայրում իր 
դաշտային աշխատանքից որոշ տեղեկություններ պատմելու համար։ 
74 Տե՛ս այս ժողովածուում Ս. Խուրշուդյան, Խոհարարի պահապան շերեփը, որը կոտրվեց 
Սիբիրում, նաև Սերգեյ Խուրշուդյան // Armenia Total(itar)is, <http://armeniatotalitaris.
am/?p=2264> (17.08.2015): 
75 Հմմտ. Г. Шагоян. Возвращаясь в «советское сейчас»։ дневник-летопись-мемуары 
Арпеник Алексанян, Сибирский дневник 1949-1954 гг. Ереван։ Издательство «Гитутюн» НАН 
РА, 2007, 408 էջ (Антропология памяти. Вып. I). ISBN։ 978-5-8080-0703-1 // Ab Imperio, 2012, 
N 2, էջ 569-581։
76 А. Алексанян. Сибирский дневник 1949-1954 гг., էջ 256։
77 Այստեղ «ատոմավորված» եզրն օգտագործված է Հ. Արենդտի առաջարկած իմաստով, 
տե՛ս Х. Арендт. Истоки тоталитаризма, էջ 317։
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ունե նում դրան հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը` գոր ծի էին դր վում հա մայն քային, 
խմբային փո խօգ նու թյան և ի նք նա կազ մա կերպ ման ոչ ֆոր մալ մե խա նիզմ
ներ, առանց ո րոնց ուղ ղա կի ան հնա րին էին բնակ լի մա յա կան և տնտե սա
կան ծանր պայ ման նե րում գո յատևելն ու նոր տա րածք ներ յու րաց նե լը։ Այդ 
մե խա նիզմ ներն ավե լի բնո րոշ էին ոչ թե ար դիա կա նաց ված, այլ ավան դա
կան հա սա րա կու թյա նը։ Այ սինքն, ար դյու նա բե րա կան մո դեռ նաց մա նը զու
գա հեռ (այդ թվում` սի բի րյան, մի ջի նա սիա կան ահ ռե լի տա րածք նե րի յու րա
ցումն ու դրանց շա հա գոր ծու մը բռնա դատ ված նե րի և այս տեղ աք սոր ված նե
րի հաշ վին) ըն թա նում էր հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կոնտռ մո
դեր նաց ման գոր ծըն թաց78։ 

գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի. կրոնական 
եվ էԹնիկ ՀամայնՔները բռնաՃնՇումների 
պայմաններում 

Էթ նի կու թյու նը, խորհրդային կայս րու թյան վար չա րա րու թյան հիմ քե
րից մե կը լի նե լով, եր բեմն դառ նում էր նաև բռնաճնշում նե րի սկզբունք։ «Էթ
նիկ փոք րա մաս նու թյան» կար գա վի ճա կը բռնաճնշում նե րի շրջա նում կա րող 
էր խո ցե լիու թյան տար բեր պայ ման ներ են թա դրել, օ րի նակ` թի րա խա վո րել 
կամ դարձ նել ավե լի ան տե սա նե լի։ Եր բեմն նման պայ ման նե րը կախ ված էին 
ե րկ րում կամ հան րա պե տու թյուն նե րում ըն թա ցող ո րո շա կի բռնաճնշում նե րի 
ալի քից։ Օ րի նակ, 1949 թ. աք սո րին, ո րն Ա նդր կով կա սից և Սև ծո վյան ավա
զա նից թեև տար բեր հոդ ված նե րով, բայց ը ստ է ու թյան հայե րին բռնա գաղ
թեց նե լու մի ծրա գիր էր, ուս տիև այ լազ գի նե րի քա նակն ան նշան էր. Հա յաս
տա նից 13 272 բռնա գաղթ ված նե րի ցու ցա կում կային ըն դա մե նը 17 ոչ հայ` 6 
ասո րի, 4 ադր բե ջան ցի, 4 հույն, 2 ռուս, 1 քուրդ79։ Սա կայն 1930ա կան նե րի 
դե պոր տա ցիա նե րի ըն թաց քում, ե րբ «անվստա հե լի տար րե րից» մաք րում էին 
ԽՍՀՄի թուր քա կան և ի րա նա կան սահ ման նե րը80, Հա յաս տա նից նախ կին 
թուր քահպա տակ հայե րի հետ մեկ տեղ աք սո րե ցին մի քա նի հա րյուր քր դեր81։ 

Բա ցի ո րո շա կի «էթ նիկ խմբե րից», ոչ պա կաս հետևո ղա կան թի րա
խա վոր վում էին կրո նա կան հա մայնք նե րը։ Միայն «կ րո նա վոր», առա վել 

78 Հմմտ. В.А. Красильщиков. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в 20 веке с 
точки зрения мировых модернизаций. М.։ РОССПЭН, 2010, էջ 43-62; А.С. Фомина. История 
модернизации в России. М., 2003, էջ 30-33։
79 Նույն տեղում, էջ 232։
80 Н.Л. Поболь, П.М. Полян. Сталинские депортации 1928-1953, М.։ 2005, էջ 75-80։
81 Հայաստանից դեպորտացված քրդերի ճշգրիտ թվերը մինչ օրս պարզված չեն։ Տե՛ս 
Н.Л. Поболь, П.М. Полян. Сталинские депортации 1928-1953, էջ 76, прим. 1։
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ևս հոգևո րա կան, լի նե լու պատ ճա ռով շա տերն ի նք նըս տին քյան ճա նաչ վե
ցին խորհրդային հա սա րա կար գին «ան հա րա զատ տարր»։ Հա յաս տա նում 
խորհրդային իշ խա նու թյան առա ջին կրո նա վոր զո հե րից դար ձան հայ առա
քե լա կան ե կե ղե ցու սպա սա վոր նե րի կող քին նաև այլ կրո նա կան հա մայնք
նե րի առաջ նորդ ներ (հմմտ. կա թո լիկ Ն. Ա կի նյա նին, ավե տա րան չա կան 
ե կե ղե ցու լե նի նա կա նյան հա մայն քի ղե կա վար` Ռ. Մե լիքԱ դա մյա նին)82։ 
Միև նույն ժա մա նակ այդ հա մայնք նե րը կար ծես ավե լի հա մախմբ ված էին, 
և տե ղի մատ նիչ նե րը պա կաս ե ռան դով էին գործ տա լիս հա մա գյու ղա ցի նե
րի վրա, կամ բուն հա մայն քում ձևա վոր վել էին դրանց «մատ նու թյուն նե րի» 
ավե լի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ։ Այս պես, օ րի նակ, Փա նի կի կա թո լիկ 
հա մայն քում, ը ստ գյու ղի բնա կիչ նե րի, կող քի գյու ղե րի հա մե մատ, ձեր բա
կալ ված նե րի քա նակն ավե լի փոքր էր ի նչ պես 1930ա կան նե րին, այն պես էլ 
1949 թ.83։ Այս տե ղից 1949 թ. աք սոր վել էին այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնց ան
դամ նե րը Հայ րե նա կան պա տե րազ մում գե րի էին ըն կել։ 1949 թ. այս գյու ղից 
աք սոր ված նե րի ան նշան քա նա կը թերևս պայ մա նա վոր ված էր նաև այն հան
գա ման քով, որ գյու ղի հիմ նա կան բնակ չու թյու նը կազ մում էին դեռ XIX դ. 
Ներ գաղ թած նե րը, ի սկ 1949 թ. խորհրդային աք սո րի թի րա խը հիմ նա կա նում 
Թուր քիա յում ծնված ներն էին («уроженец Турции») ու նրանց ըն տա նիք նե րը։ 

Կա թո լիկ հա մայն քի «մենք»/«ն րանք»ի ի նք նու թյան սահ մանն ան
ցնում էր նախևա ռաջ ը ստ կրո նա կան պատ կա նե լու թյան ու հա կադր վում մե
ծա մաս նու թյուն կազ մող հայ առա քե լա կան ե կե ղե ցու հետևորդ նե րին կամ 
ի րենց աթեիստ հռ չա կած նե րին, ով քեր կա թո լիկ հա մայն քի հա մար մնում 
էին ավան դա կան «հայֆ րանկ» հա կա դրու թյան դաշ տում։ Հետևա բար հա
մա գոր ծակ ցու թյունն իշ խա նու թյուն նե րի հետ ի վնաս հա մա գյու ղա ցի նե
րի միա ժա մա նակ ձեռք էր բե րում կրո նա կան ուրա ցու թյան ե րանգ։ Մյուս 
կող մից, այս հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը քա ղա քա կան կամ վար չա կան 
առաջ խա ղաց ման հա մար չու նեին երևա նյան քա ղա քա կան վեր նա խա վում 
ան հրա ժեշտ սո ցիա լա կան կա պի տա լը և, հա կա ռա կը, օ տար հա մար վե լու 
մի հա վե լյալ` կրո նա կան պատ ճառ կար։ Խորհրդային տա րի նե րին այս գյու
ղի հա մայն քային կյան քը բա վա կա նին տար բեր վում էր իր գա ղա փա րա խո
սա կան հա մար ձա կու թյամբ (օ րի նակ, դա սա վանդ ման ո րո շա կի ազ գայ նա
կա նու թյամբ, ըն տա նե կան և հա մայն քային կրո նա կան պրակ տի կա նե րով, 
խորհրդային տա րի նե րին հա մայն քի հաշ վին ե կե ղե ցի նե րի վե րա կա ռուց
մամբ ևն)84, ին չը, կար ծում ե նք, բա ցատ րու թյան հա մար հա վե լյալ ուսում
նա սի րու թյան կա րիք ունի։ Սա կայն ի նչ պես որևէ կրո նա կան պրակ տի կայի 

82 Նույն տեղում, էջ 13; հմմտ. Ա. Մանուկյան, Հայ առաքելական եկեղեցու բռնադատված 
հոգևորականները (1930-1938 թթ.), «Ամրոց», Եր., 1997։
83 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Փանիկ, 2012, Սամվել Գևորգյան։
84 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Փանիկ, 2012, Սամվել Գևորգյան։
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ի րա կա նա ցում, այն պես էլ, դա հաշ վի առ նե լով, այդ հա մայնք նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րին ղե կա վար պաշ տոն նե րի նշա նա կե լուց խու սա փե լը ունեին ոչ 
պաշ տո նա կան բնույթ։

 Բա ցի կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն կազ մող, նաև հայ առա քե լա կան 
ե կե ղե ցու հետևորդ ներն ու ուղ ղա կի քրիս տո նյա հա վա տա ցյալ նե րը տար
բեր ճա նա պարհ ներ էին գտ նում` ի րա կա նաց նե լու ոչ միայն ան հա տա կան 
կրո նա կան ծե սեր (հմմտ. գաղտ նի մկր տու թյուն ներ)85, այլև` հա մայն քային 
ծե սեր, ո րոնք ավե լի շատ ժո ղովր դա կան քրիս տո նե ու թյան բնույթ ունեին, 
օ րի նակ` մա տաղ և ուխ տագ նա ցու թյուն կամ «ըն տա նե կան սր բե րի» կա ռու
ցում, ո րին կա րող էին մաս նակ ցել մի քա նի ըն տա նիք, ի սկ եր բեմն` գրե թե 
ամ բողջ գյու ղը86։ Այս շրջա նում ե կե ղե ցու հիմ նա կան հե նա րանն էին դար
ձել այն հա վա տա ցյալ նե րը, ով քեր կա մա վոր ի րենց վրա էին վերցրել լք ված 
սր բա վայ րե րի խնամ քը, ժա մա նակ առ ժա մա նակ փոր ձում էին այդ տա
րածք նե րում ի րա կա նաց նել որևէ ծես։ Այդ մար դիկ հիմ նա կա նում հա մայն
քի տա րեց տղա մար դիկ էին, ո րոնց շու տով փո խա րի նե ցին կա նայք, ում իշ
խա նու թյուն ներն ավե լի քիչ էին նկա տում, ուս տի տղա մարդ կանց հա մե մատ 
նրանք, կրո նա կան ծե սեր ի րա կա նաց նե լով, ավե լի քիչ էին վտանգ վում87։ 
Այս պի սով, ժո ղովր դա կան քրիս տո նե ու թյան հիմ նա կան ծի սա րա րու թյու
նը` տղա մարդ կանց ար ճիճ/ մոմ թա փե լու, մաղ պտ տեց նե լու, վախ բռնե լու և 
այդ կար գի այլ ծի սակ րո նա կան պրակ տի կա ներ տե ղա փոխ վե ցին կա նանց 
տի րույթ88, կա նայք «հո վա նա վո րու թյան» տակ վերցրին նաև «տան սր բե
րին», ո րոնք հա ճախ «բ նակ վում» էին խո հա նո ցում` կա նանց տա րած քում։ 
Ուշա գրավ է, որ ո րոշ հա մայնք նե րում, ո րոնք հայտ նի են ի րենց ուխ տա վայ
րե րով (Կո տայ քի մար զի մի քա նի գյու ղեր, որ տեղ Մեծ Զա տի կին հա ջոր
դած 6 շա բաթ նե րին մինչև այ սօր հա ջոր դում են ուխ տագ նա ցու թյուն ներ), 
ոչ միայն ուխ տա վայ րի ամե նա մոտ գյու ղի բնակ չու թյունն էր մաս նակ ցում 
արա րո ղու թյուն նե րին, այլև այս տեղ էին հա վաք վում ամ բողջ տա րա ծաշրջա
նի ուխ տա վոր նե րը։ Սա այն ե զա կի դեպ քե րից է, ե րբ կու սակ ցա կան վեր նա
խավն ու պե տա կան կա ռույց նե րում պաշ տոն զբա ղեց նող նե րը (այդ թվում` 

85 Ուշագրավ է, որ նման մկրտությունները կարող էին վերաճել բացառապես կանացի 
միջոցառման` ընդհուպ կին-քավոր ունենալը (Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, 2013, Ջրվեժ): 
86 «Transformations of Sacred Spaces, Pilgrimages and Conceptions of Hybridity in the Post-
Soviet Caucasus» (finances by Funding Initiative of the Volkswagen Foundation) հետազոտական 
նախագծի ԴԱՆ-ից (հայկական թիմի ղեկավար` Լ. Աբրահամյան), 2012-2015։
87 Խորհրդային տարիներին նաև Ռուսաստանում կանանց կրոնական գործառույթի 
բարձրացումը Ս. Շտիրկովը բացատրում է հենց այդ հանգամանքով։ Տե՛ս Ս. Շտիրկովի 
բանավոր զեկուցումը` «Русское православие в поисках новых святых։ блаженные старицы и 
их жития», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մեթոդաբանական սեմինարների 
շարք, 21.10.2013։ 
88 Հմմտ. Ю. Антонян. Магическое целительство и гадание в Армении (по материалам ХХ 
века), кандидатская диссертация], Ер.։ Институт археологии и этнографии НАН РА, 2007. 
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հա ճախ ուսու ցիչ նե րը) կամ չէին մաս նակ ցում այս կրո նա կան ծե սե րին կամ 
դա անում էին թա քուն89։ Ունենք գրան ցած բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ կոմ կու
սի ան դա մը խնդրում է ազ գա կան նե րին իր փո խա րեն մոմ վա ռել90 կամ մա
տաղ անել91: Ի սկ ուշ խորհրդային` ծաղ կուն կո ռուպ ցիայի շրջա նում կու սակ
ցա կան պաշ տո նյան առանձ նաց նում էր «մա քուր» աշ խա տա վար ձը կա շառք 
ստա ցած «կեղ տոտ» (հա րամ) փո ղե րից` մոմ վա ռե լու կամ մա տաղ անե լու 
հա մար ծախ սե լով միայն «հա լալ» գու մա րից։ 

Ցե ղա սպա նու թյու նից հե տո Արևե լյան Հա յաս տա նում ապաս տան 
գտած զգա լի թվով «թուր քա հայեր» նոր վայ րե րում ջա նում էին միա սին տե
ղա վոր վել` հիմ նե լով հա մերկ րա ցի նե րից բաղ կա ցած նոր բնա կա վայ րեր 
(օ րի նակ` սա սուն ցի նե րի, մշե ցի նե րի ևն գյու ղեր)։ Նրանք հա ճախ ոչ միայն 
ե կե ղե ցի չու նեին, այլև կրո նա կան այ ցե լու թյուն նե րի ավան դա կան սր բա վայ
րեր, և նրանց նոր «կ րո նա կան լանդ շաֆ տը» ձևա վոր վում էր խորհրդային 
աթեիզ մի տա րի նե րին` ոչ պաշ տո նա կան սր բա զան տա րածք նե րի «բա ցա
հայտ մամբ»` տան սր բե րի, ի բրև բու ժիչ հատ կու թյուն նե րով օ ժտ ված ուխ տա
վայ րե րի, այդ թվում որ պես այդ պի սին ծա ռայող խորհրդային իշ խա նու թյուն
նե րի ձեռ քով նա հա տակ ված քա հա նա նե րի գե րեզ ման ներ ևն92։ 

Խորհրդային Հա յաս տա նում արևմ տա հայե րը հա մար վում էին ավե լի 
կրո նա պաշտ։ Հիմ նա կա նում նրանց մեջ էին տա րած ված գաղտ նի կնունք
ներն ու ամուս նու թյան պսակ նե րը։ Մինչ դեռ արևե լա հայե րի հատ կա պես 
հա մայն քային բնույ թի կրո նա կան պրակ տի կա ներն ավե լի թույլ էին ար տա
հայտ ված։ Այս պայ մա նա կան եր կու հատ ված նե րի տար բե րու թյան պատ
ճառ նե րը հար կա վոր է փնտ րել ոչ թե դրան ցում խորհրդային կա ռա վար ման 
տար բեր մո տե ցում նե րում, այլ հա մայն քի ձևա վոր ման միգ րա ցիոն պատ մու
թյան մեջ93։ Որ պես կա նոն XIX դ. Հա յաս տան ներ գաղ թած հա մայնք նե րը 
«զմռ սում» են ի րենց ավան դա կան կեն ցա ղը այդ թվում` առօ րյա կրո նա կան 
պրակ տի կա նե րը։ Մինչ դեռ չտե ղա հան ված բնակ չու թյու նը (լի նի այն արևմ
տա հայ, թե արևե լա հայ), են թարկ վե լով XIXXX դդ. ար դիա կա նաց մա նը 
բնո րոշ ապակ րո նա կա նաց մա նը, խորհրդային կար գե րի հաս տատ ման պա
հին ո րոշ չա փով ար դեն հրա ժար վել էին մի շարք կրո նա կան պրակ տի կա նե
րից, ո րոնք զմռս վել էին XIX դ. «միգ րանտ» հա մայնք նե րում։94 

89 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Կոտայք, 2014։
90 Նույնի, ԴԱՆ, Տաթև, 2001։
91 Նույնի, ԴԱՆ, Կոտայք, 2014։
92 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գեղարքունիք, Վարդենիկ, Գեղարքունիք, 2010։
93 Օրինակ, XIX դ. ներկայիս Հայաստանի տարածք տեղափոխված (արևելահայ) պարսկա-
հայերի կրոնական պրակտիկաներն ու կրոնի հանդեպ վերաբերմունքն ավելի նման էին 
մոտավորապես նույն շրջանում Հայաստանում վերաբնակեցված տաճկահայերի համա-
պատասխան պրակտիկաներին։
94 Հմմտ. Գ. Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր», էջ 20-22:
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Բա ցի իշ խա նու թյուն նե րի կի րա ռած մե խա նիզմ նե րից, բնա կա վայ րի մա
կար դա կով խորհրդային բռնաճնշում նե րի ծա վալ նե րը մա սամբ կախ ված էին 
հա մայնք նե րի ներ քին հա մե րաշ խու թյու նից և հա մախմբ վա ծու թյու նից։ Որ քան 
շատ էին ներ հա մայն քային լար վա ծու թյու նը, մի ջանձ նային և միջխմբային 
խնդիր նե րը, այդ քան մեծ էր պե տա կան պատ ժա մե քե նայի մի ջամ տու թյան 
հա վա նա կա նու թյու նը։ Ցե ղա սպա նու թյու նից հե տո փախս տա կան նե րով և 
մեծ մա սամբ XIX դ. հիմ նա վոր ված «տե ղա ցի նե րով»95 խա ռը բնակ չու թյամբ 
գյու ղե րում հա ճախ գոր ծում էր «օ տարյու րային» բա ժա նու մը, և դրա նից 
բխում էին նաև ո րո շա կի տագ նապ ներ: Ի նչ պես մինչ օ րս բա ցատ րում են Շի
րա կի գյու ղե րում96, եր կու խմբե րի` «գաղ թա կան տաճ կա հայե րի» և «տե ղա ցի 
եռ լա կան նե րի» միջև լար վա ծու թյու նը կա րող էր «մատ նու թյուն նե րի» հա վե
լյալ առիթ ստեղ ծել։ Մյուս կող մից, քա նի որ թուր քա հայե րը` որ պես այլ ե րկ
րում ծնված ներ («уроженец Турции»), քա ղա քա կան բռնաճնշում նե րի մաս
նա վոր թի րախ նե րից էին, միան գա մայն հնա րա վոր է, որ նրանց մի ջա վայ
րում ծնվում էին տե ղա ցի նե րի մատ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կաս կած ներ։ 
Թուր քա հայե րի մեջ քիչ չէին հենց ի րենց հետ գաղ թած փախս տա կան նե րի 
մատ նու թյուն նե րին կաս կա ծող նե րը97։ Սրա հա կա ռակ դեպ քերն էլ կային, ե րբ 
փախս տա կան նե րին իր տա նի քի տակ առ նե լով և նրանց աջակ ցե լով` տե ղա
ցի հա մե մա տա բար հա րուստ գյու ղա ցին հե տա գա յում այս «տն վո րի» մի ջամ
տու թյան շնոր հիվ է կա րո ղա նում խու սա փել ձեր բա կա լու թյու նից98, թեև նման 
դեպ քեր մեզ ավե լի հազ վա դեպ են հան դի պել։

 Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րի բռնաճնշում նե րի ալիք ներն ունեին 
ո րոշ տե ղա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ։ Ե թե արևմ տա հայ մի ջա վայ րում 
ավե լի հայտ նի էին դաշ նակ ցա կան նե րը, արևե լա հայոց ո րոշ գյու ղե րում սո
ցիա լիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյունն ու բոլշևիզմն էին ավե լի ծա նոթ, ուս տի 
վեր ջին հատ ված նե րը տու ժում էին հատ կա պես «կու սակ ցա կան մաք րում նե
րի» ժա մա նակ։ Լոռ վա մար զի Հաղ պատ գյու ղում այ սօր էլ շա րու նա կում են 
հպար տա նալ ի րենց առա ջին կուսբջ ջով և հին բոլշևիկ նե րի անուն ներ թվար
կե լով99։ Ուշա գրավ է, որ Լո ռիում ավե լի հեշ տու թյամբ հի շում էին մատ նիչ
նե րին` դժ վա րա նա լով մտա բե րել նրանց զո հե րի անուն նե րը100։ Ին չը թերևս 

95 Խոսքը 1820-ականներից Օսմանյան կայսրությունից հայերի պարբերական արտա-
գաղ թերի հետևանքով ձևավորված գյուղերի մասին է, որոնց բնակիչներին սովորաբար 
«եռլական» էին ասում։ Ցեղասպանությունից հետո նույն գյուղերում բնակեցված հայերին, 
ովքեր ըստ էության «եռլականների» տարածքներից էին` Մուշից, Սասունից, Բիթլիսից, 
Էրզրումից ևն, անվանում էին «գաղթականներ»։
96 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Հայկավան, 2012, հմմտ. նույնի` ԴԱՆ, Հայկավան, 2013, Գ. Շագոյան, 
Ա. Պողոսյան, ԴԱՆ, Այնթափ, Ալվարդ Սայադյան, 2013 ևն։ 
97 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Երազգավորս, Շիրակի մարզ, 2012։
98 Գ. Շագոյան, Ա. Պողոսյան, ԴԱՆ, Այնթափ, Ալվարդ Սայադյան, 2013։
99 ՀԱԻ ԴԱՆ, Հաղպատ, 2014։
100 ՀԱԻ ԴԱՆ, Շնող, 2014։
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կա րե լի է բա ցատ րել գյու ղում զո հե րի ժա ռանգ նե րի բա ցա կա յու թյամբ, ով քեր 
կամ աք սո րի պատ ճա ռով, կամ, խու սա փե լով նման հե ռան կա րից, լքել էին 
տվյալ բնա կա վայ րը և ջնջ վել հա մա գյու ղա ցի նե րի հի շո ղու թյու նից։ Ա ռա վել 
ևս, որ բռնա դատ ված նե րի հետ յու րա քան չյուր կապ հղի էր ծանր հետևանք
նե րով։ Մինչ դեռ հա մա գյու ղա ցի «գործ տվող նե րին» հար կա վոր էր ի մա նալ` 
առն վազն նրան ցից զգու շա նա լու հա մար։ Եվ ե թե բռնա դատ ված ներն ի րենք 
հայ րե նի գյու ղի հետ կապ պա հե լու հա մար քայ լեր չէին ձեռ նար կում, ապա 
որ պես կա նոն գյու ղից նման նա խա ձեռ նու թյուն դժ վար էր սպա սել։ Թեև 
ունենք գրան ցած ե զա կի դեպք, ե րբ հա նի րա վի դա տա պարտ վածն աք սո րից 
գյուղ է վե րա դառ նում հա մա գյու ղա ցի նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ101։ 

Սյու նի քում, ը ստ մեր գրան ցած պատ մու թյուն նե րի, գյու ղե րի ներ քին 
պա ռակ տում նե րի և մատ նու թյան հիմ նա կան «նյու թը» մաս նակ ցու թյունն էր 
հայ կա կան ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րին։ Սա դիտ վում էր որ պես այդ 
փաս տա ցի պա տե րազ մի հայ կա կան դի մա դրու թյան կազ մա կեր պիչ Գա րե
գին Նժդե հին կողմ նակ ցու թյան ապա ցույց։ 

Մարդ կանց ո րո շա կի «կա տե գո րիա նե րի» մեջ տե ղա վո րե լով` խորհրդա
յին հա մա կար գը կազ մում է «սև» ցու ցակ ներ, և ստեղծ ված տագ նապ նե րի 
պայ ման նե րում սո վո րա կան առօ րյա խնդիր նե րը, ո րոնք այլ պայ ման նե րում 
կա վարտ վեին թեթև վի ճա բա նու թյամբ, հա զա րա վոր մարդ կանց հա մար ունե
նում էին ճա կա տա գրա կան հետևանք ներ։ Այս պի սով, ամ բող ջա տի րա կան 
կա ռա վար ման պայ ման նե րում սո վո րա կան անձ նա կան/խմբային/ հա մայն
քային լար վա ծու թյու նը և ան հա մա ձայ նու թյուն ներն առա ջար կում են գոր ծիք
ներ, ո րոնք մե կը մյու սի դեմ պայ քա րե լու հա մար հուժ կու զեն քի են վե րած
վում` քայ քայե լով հա մայն քը, քան դե լով ներ քին հա մախմբ վա ծու թյու նը, մարդ
կանց միայ նակ թող նե լով դժ բախ տու թյան առջև։

 Հա մայն քային հա մախմբ վա ծու թյունն ամե նուր չէ, որ իր դիր քե րը միան
գա մից զի ջում է նոր կա նոն նե րին, կամ գո նե կային նման պատ կե րա ցում
ներ։ Օ րի նակ, հարևան գյու ղե րի բնա կիչ նե րը մատ նան շում էին Լեռ նա պա
տը, Սվա րան ցը, Վե րին Սաս նա շե նը, Փոքր Քե թին, Սա րա տա կը, որ տեղ 
ի բրև թե գյու ղա ցի նե րի հա մե րաշ խու թյան կամ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կամ քի ու հանդգ նու թյան շնոր հիվ ձեր բա կա լու թյուն ներ քիչ են ե ղել կամ գրե
թե չեն ե ղել։ Հա մա ձայն այդ պատ մու թյուն նե րի` գյու ղա ցի նե րը կա րո ղա ցել 
են պար տա դրել ի րենց ղե կա վա րու թյա նը հետ կանգ նել հա մայն քի այս կամ 
այն ներ կա յա ցուց չին հե տապն դե լու մտա դրու թյու նից։ Օ րի նակ, Հո ռո մում հի
շում են, թե ի նչ պես Սա րա տակ գյու ղում կոլ խոզ մտած նախ կին հոգևո րա
կա նին գյու ղա ցի նե րը թույլ չեն տա լիս ձեր բա կա լել102։ Կամ գյուղ խորհրդի, 
կոլտնտե սու թյան նա խա գահ նե րը տար բեր ճա նա պարհ նե րով կա րո ղա

101 Նման մի դեպք արձանագրել է ազգագրագետ Լիլիթ Պողոսյանը, Արմավիրի մարզ, 2014։
102 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Հոռոմ, 2014։
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նում են դի մա կայել և չկա տա րել վերևից ե կած հրա հան գը. մի դեպ քում ել
նե լով, ի նչ պես հա մոզ ված էին մեր զրու ցա կից նե րը, ըն տա նե կան շա հե րից 
(որ պես զի, ի թիվս այլ ցու ցա կա վոր ված նե րի, չաք սոր վի և այդ պաշ տո նյայի 
եղ բոր ըն տա նի քը)103, մյուս դեպ քում` ել նե լով հան րային շա հե րից («էդ մար
դիկ, ո րոնք, որ դուք պտի տա նիք, հմի դաշ տը աշ խա տան քի մեջ են»։ Ը սել 
ե ն` մենք մարդ չու նինք, մե՛նք [այ սինքն` գյու ղի ղե կա վար նե րը] գու կանք»)104։ 
Ունենք գրան ցած պատ մու թյուն, ե րբ գյու ղի վար չա կան ղե կա վարն իր հա մա
գյու ղա ցուն փր կում է ուղ ղա կի խղ ճա հա րու թյու նից դրդ ված105։ 

Այս կար գի դր վագ նե րը բա ցա ռու թյուն ներ են, ո րոնք հաս տա տե լու 
և հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է դրան ցից յու րա քան չյուրն առան ձին 
ուսում նա սի րել։ Այս պես թե այն պես հարևա նու թյամբ ապ րող նե րը դրանք 
ըն կա լում էին որ պես ար դա րու թյան և սո ցիա լա կան հա մա ձայ նու թյան կղ
զյակ ներ, միա ժա մա նակ դրանց գո յու թյունն ի նք նին ձևա վո րում էր այն հա
սա րա կա կան կար ծի քը, որ պե տա կան տե ռո րը տե ղա ցի պաշ տո նյա նե րի 
կա մա յա կա նու թյան ար դյունքն էր. ե թե մի գյու ղում մարդ կանց չեն բռնա դա
տել, ուրեմն դա հնա րա վոր էր նաև մյու սում, ի րե՛նց հա մայն քում, հետևա
բար խնդի րը ոչ թե «Ս տա լինն էր», այլ ի րե՛նց գյու ղի մատ նի չը, ի րե՛նց գյուղ
խորհրդի նա խա գա հը ևն, ո րով հետև այդ տրա մա բա նու թյամբ. «Ս տա լի նը 
որ տե ղի՞ց գի տեր, որ մեր գյու ղում ապ րում է «այ սինչ այ սին չյա նը», ուրեմն 
հենց մեր գյու ղա ցի ներն են, չէ՞, մատ նել»։ Վերևից ստաց ված ո րոշ մա նը չհ
նա զանդ վե լու կամ տե ղում ո րո շու մը փո խե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը կախ
ված էին բազ մա թիվ հան գա մանք նե րից։ Այլ հարց է, որ ո րոշ հա մայնք նե
րում այդ հան գա մանք նե րից օ գտ վե լու փորձ ար վում էր, ի սկ ո րոշ հա մայնք
նե րում` ոչ, եր բեմն էլ, ը նդ հա կա ռա կը, տե ղի «դա հիճ նե րի» ջա նա սի րու
թյամբ գե րա կա տար վում էր «դա տա պար տյալ նե րի» պլա նը։ 

Այս պի սով, իր տի րույ թից դուրս գոր ծող հա մայն քային կա ռուց ված
քին բախ վե լով, ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գը սկսում է այն քան դել` խո
րաց նե լով յու րա քան չյուր հա մայն քում ե ղած մանր ճեղք վածք նե րը։ Կա րե լի 
է են թա դրել, որ նման ճեղք վածք ներ քիչ ունե ցող հա մայնք նե րում, որ տեղ 
ավե լի զո րեղ էր հա մախմբ վա ծու թյան ու ի նք նա կազ մա կերպ ման նե րու ժը, 
բռնաճնշում նե րից տու ժած նե րի թի վը, հա վա նա բար, ավե լի քիչ է ր։ 

103 ՀԱԻ ԴԱՆ, Գողթ, 2014։
104 Ս. Խուրշուդյան, Խոհարարի պահապան շերեփը։
105 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Զովասար, 2010, Լենա Ավետիսյան (Մորուք Կարոյի դուստրը)։ 
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ա մե նա մոտ օ տա րը. դրա ցիա կան 
ՀարաբերուԹյուն նե րը բռնաՃնՇում նե րի 
պայ ման նե րում

«Բռ նաճնշում նե րի» հետևանք նե րից էր հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ևս մեկ կարևոր փո փո խու թյուն` դրա ցիու թյան մաս նա կի խե ղու
մը։ Ե թե ճգ նա ժա մային պայ ման նե րում դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու 
հա մար հարևան նե րը հա ճախ հա մախմբ վում ե ն106, ապա խորհրդային կար
գե րի հաս տատ ման տա րի նե րին, ե րբ բնակ չու թյու նը ծայ րա հեղ ունեզրկ
վում է, ի սկ մի անա նուն զր պարտ չի նա մա կով հնա րա վոր է դառ նում մարդ 
ձեր բա կա լել, հա ճախ հենց հարևանն էր դառ նում այն մատ նի չը, ով աչք 
էր դրել դրա ցու ունեց ված քին` տա նը107, այ գուն, անա սուն նե րին, կամ գո նե 
մար դիկ ավե լի հակ ված էին նրանց մեջ փնտ րել ի րենց «մատ նի չին»108։ Ան
շուշտ «դ րա ցիա կան վտան գը» միայն ունեց ված քի վրա աչք դնե լով չէր պայ
մա նա վոր ված։ Եր բեմն դեր էին խա ղում հին հա կա սու թյուն նե րը, եր բեմն 
հարևա նին` որ պես առա վել ի րա զե կի, պար զա պես հար կա դրում էին տե ղե
կու թյուն ներ հա ղոր դել, եր բեմն էլ մար դիկ սե փա կան կա շին փր կե լու հա մար 
շտա պում էին որևէ ծա նոթ «ու րի շի» հար վա ծի տակ դնել։ Կային, ան շուշտ, 
դեպ քեր, ե րբ «կար գե րին ծա ռա յամ տու թյու նը» օգ տա գործ վում էր սե փա կան 
սո ցիա լա կան դիր քը բարձ րաց նե լու նպա տա կով։ Ը նդ հա նուր կաս կա ծամ
տու թյան պայ ման նե րում ի րենց «տան ական ջը լի նե լու» մեջ հարևա նին նաև 
ամե նաա ռա ջինն էին կաս կա ծում։ 

Ար դյուն քում հա մայն քային մեկ այլ հա մախմբող հա մա կարգ` դրա ցիա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը, խորհրդային տա րի նե րին վե րած վե ցին հա վե
լյալ վտան գի և զգա լիո րեն թու լա ցան։ Սրա կող քին, ի հար կե, կային ե զա կի 
օ րի նակ ներ, ե րբ հարևան ներն ի րենց դրսևո րում էին ի բրև աջա կից` վտան
գե լով սե փա կան ան ձը.

«Մեր տան կող քե րը պա շար ված էր, ոչ ո քի չէին թող նում 
տուն մտ նեն, բայց մի կին է կավ` ներս մտավ, դա Ղա րո յան Ազ
նիվն էր, նա վախ չու ներ, խի զախ կին է ր։ Ներս ե կավ և ասեց. 
«Դուք խիղճ չու նե՞ք, էս ձմ ռա նը օ ձն իր բնից դուրս չի գա, դուք 
ո ՞նց այս ան մեղ ըն տա նի քին էս ձմ ռա նը տնից դուրս կհա նեք», 

106 Տե՛ս, օրինակ, Գ. Շագոյան, Բարի կա՞մք, թե՞ պարտականություն // Պատմություններ 
աղքատության մասին, Եր., «Լուսակն» հրատ., 2001, էջ 350-369։
107 Հմմտ. նման դրվագներ հատկապես բնորոշ են ռուսաստանյան կոմունալ բնակարանային 
պատմություններին: Н.Б. Лебина, Повседневная жизнь советского города, էջ 196-198:
108 Հմմտ. А. Алексанян. Сибирский дневник 1949-1954 гг., Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Լոռի, 2014, 
ԴԱՆ, Շիրակ, 2012։
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բայց չդի մա ցավ, ար տաս վեց։ Հե տո բե րեց մի քիղ խմոր շա ղեց, 
հարևան Ե վայի թո նի րը վա ռե ցին միա սին, բա ղարջ ներ թխե ցին և 
բա րի ճամ փա մաղ թե ցին»109։ 

Հարևա նա կան «բա ցա սա կան» գոր ծոնն «աշ խա տում էր» գլխա վո
րա պես 1930ա կան նե րի բռնաճնշում նե րի ըն թաց քում, ե րբ, մի կող մից, հա
մընդ հա նուր աղ քա տու թյուն էր, մյուս կող մից` «բո լո րը բո լո րին կաս կա ծում 
էին», և եր բեմն «գործ տա լը» գո յատև ման կամ փր կու թյան միակ մի ջոցն էր 
կամ այդ պի սին էր թվում։ 

Աք սո րում հայտն ված բախ տա կից հարևան նե րի հա մար, ով քեր մե կու
սա ցած էին գրե թե բո լոր ազ գա կան նե րից, դրա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի դերն ու կարևո րու թյունն ավե լի էին աճում։ Եր բեմն հարևան նե րին էին 
բա ժին ը նկ նում այն պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք ճգ նա ժա մային պայ
ման նե րում սո վո րա բար ի րենց վրա էին վերց նում ազ գա կան նե րը։ Օ րի նակ, 
մեր գրան ցած պատ մու թյուն նե րից մե կում հարևան ներն են դառ նում աք սո
րում «աշ խա տան քային բա նակ» տե ղա փոխ ված այ լազ գի հարևա նի ե րե խա
նե րի միակ խնա մա կալն ու հոգ տա նում մինչև ծնող նե րի վե րա դար ձը110։

 Հարևա նային փոքր հա մայնք նե րի քայ քա յու մը մա սամբ պայ մա նա վոր
ված էր նաև բնաչ կու թյան բարձր մո բի լու թյամբ: Ի նչ պես հի շում ե նք, բնա
կու թյան վայ րի փո փո խու թյունն հնա րա վոր ձեր բա կա լու թյու նից խու սա փե
լու առա ջին մի ջոցն էր: Օ րի նակ, ի նչ պես խոս տո վա նում է Ս. Հա րու թյու նո
վը, ե թե ի րենց ազ գա կան նե րը քա ջա տե ղյակ էին, որ իր հայ րը ձեր բա կալ
ված է, ապա այս ըն տա նի քի հա ճախ փոխ վող բնա կու թյան վայ րե րում ոչ մի 
հարևան դրա մա սին պատ կե րա ցում չու ներ111։

1949 թ. Ալ թայի և Կրասնոյարսկի ե րկ րա մա սեր աք սոր ված նե րի բնա
կե ցու մը, ե թե նա խօ րոք պատ րաս տած բա րաք նե րում չէին, ապա տե ղա ցի
նե րի, հա ճախ նախ կին աք սոր ված նե րի կամ նրանց ժա ռանգ նե րի «խ տաց
ման» հաշ վին է ր։ Տե ղա ցի նե րը պար տա վոր էին մի սե նյակ կամ ան կյուն 
առանձ նաց նել` ըն դու նե լու աք սո րա վայր տե ղա փոխ ված նոր բնա կիչ նե րին։ 
Հա ճախ այդ տան տե րե րը դառ նում էին ռու սե րե նի առա ջին ուսու ցիչ ներն ու 
տե ղա կան պայ ման նե րին ծա նո թաց նող նե րը112։

Դ րա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րը գյու ղում և քա ղա քում զգա լիո
րեն տար բեր էին։ Գյու ղե րում դրա ցի նե րը հա ճախ նաև ազ գա կան ներ էին։ 
Քա ղա քի «դ րա ցիու թյունն» ուշա գրավ է իր խայ տաբ ղե տու թյամբ, ե րբ ի րար 
կողք էին հայտն վում հնա րա վոր զո հերն ու դա հիճ նե րը, ի սկ հեր թա կան 

109 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Զովասար, 2014, Հասմիկ Ավետիսյանի հուշատետրից։
110 Տե՛ս, օրինակ, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2012, Ասյա Յասոյան։ 
111 Ս. Հարությունով, «Мы всю жизнь скрывали…»
112 Հ. Մարության, ԴԱՆ, Տաթև, 2012, Նոյեմի Արշակյան։
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կամ պա նիայի ար դյուն քում ո րոշ թա ղա մա սեր կա րող էին զգա լիո րեն դա
տարկ վել։ Գեր մա նիա յում, Մերձ բալ թյան ե րկր նե րում, Վրաս տա նում, Ռու
սաս տա նում ուսում նա սի րու թյուն նե րի հի ման վրա ստեղծ վե ցին կար միր տե
ռո րի զբո սաշրջային սո ցիա լա կան եր թու ղի ներ, ե րբ, ասենք, Թբի լի սիի մեկ 
փո ղո ցի օ րի նա կով ցույց է տր վում ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի սո ցիա լա
կան մի ո ղջ ներ կապ նակ113. դեմ դի մաց ապ րող հարևան ներ, ո րոն ցից մե
կի տան տա րած քը լայ նա ցել էր դի մա ցի հարևա նին ձեր բա կա լե լու հաշ վին։ 
Մի մյանց նայող պատշ գամբ ներ, որ տե ղից ժա մա նա կին ի րար են հետևել 
«զո հերն» ու «դա հիճ նե րը»114։ Այ սօր նման նա խա գի ծը Երևա նում ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ կձա խող վի, քա նի որ հին քա ղա քի ոչ մի հատ ված այն 
աս տի ճան չի պահ պան վել, որ հնա րա վոր լի նի վե րա կանգ նել նման գո նե 
մեկ բա կային պատ մու թյուն։ Մինչ դեռ մեր գրա ռած պատ մու թյուն նե րը նույն
պես ար ձա նա գրում են, թե ի նչ պես էին հարևա նու թյամբ ապ րում բան տից 
վե րա դար ձածն ու, ասենք, ՊԱԿի աշ խա տո ղը։ Այս տեղ «զո հերն» ու «դա
հիճ նե րը» նույն պես ակա մա դառ նում են հարևան ներ, և նրանց դրա ցիա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը եր բեմն ան հնա րին էին դարձ նում հա մա կար գի թե լա
դրած կա նոն նե րի ուղ ղա կի կա տա րու մը115։ 

Այս պի սով, չնա յած ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գը ո րոշ չա փով քան
դում էր դրա ցիա կան փո խօգ նու թյան ավան դա կան կա ռուց ված քը, բայց, 
հա կա ռակ սո ցիա լա կան ար դիա կա նաց ման տրա մա բա նու թյան, փո խա րե
նը ձևա վոր վում էին ը նդ հա նուր կեն ցաղ կի սե լու հարևա նու թյան նոր ձևեր։ 
Ի հար կե, դրա ցիա կան հա րա բե րու թյուն ներ կան և ար դիա կան հա սա րա
կու թյուն նե րում, բայց դրանց գոր ծա ռույթ ներն ու հիմ նա կա նում ի նստի
տու ցիո նա լաց ված ձևե րը զգա լիո րեն տար բեր վում են ավան դա կա նից։ 
Խորհրդային վար չա րա րու թյու նը նույն պես փոր ձեց ի նստի տու ցիո նա լաց նել 
դրա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հատ կա պես բազ մաբ նա կա րան շեն
քե րում` 1959 թ.ից մտց նե լով բնակ շա հա գործ ման գրա սե նյակ նե րի (ԲՇԳ) 
ցան ցը (ա վե լի հայտ նի` ռու սե րեն ЖЭК տար բե րա կով)116։ Սրանց գոր ծա
ռույթ նե րի մեջ, ի թիվս այ լոց, նե րառ վե ցին հարևան նե րի հա րա բե րու թյուն
նե րի կար գա վո րումն ու հա մա տեղ սո ցիա լա կան կյան քի կազ մա կեր պու մը։ 
Դրանք նաև ծա ռա յում էին ի բրև գա ղա փա րա խո սա կան վե րահսկ ման ստո
րին օ ղակ։ Այս հիմ նարկ նե րի աշ խա տո ղը խորհրդային եր գի ծա կան ֆիլ մե րի 

113 В маршруты «Топографии красного террора» войдут свыше 20 памятников столицы 
Грузии // Кавказский Узел, 2.06.2010, <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/171040/> (19.07.2015):
114 Red Terror Topography // Sovlab, <http://sovlab.ge/projects/finished/redterrortopography> 
(14.08.2014):
115 Տե՛ս այս հատորում Ռ. Հարությունյան, «Ինձ համար ինքը լավ մարդ էր»։
116 ЖЭК – Жилищно-эксплуатационная контора, ԲՇԳ – հայերեն բանավոր խոսքում այն 
սովորաբար չէր թարգմանվում։
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սիր ված կեր պար նե րից է ր117։ Հա յաս տա նում դրանք այդ քան էլ քն նարկ վող 
կեր պար ներ չէին, թերևս հենց այն պատ ճա ռով, որ այս տեղ հարևան նե րի 
միջև հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում էին ոչ թե ԲՇԳնե րի միջ նոր դու
թյամբ, այլ ավե լի հա ճախ` դրա ցիա կան մշա կույ թի ավան դա կան ձևե րով։ 
Ը նդ հան րա պես «ետ մնա ցող ար դիա կա նաց մա նը» բնո րոշ է ան հա վա սար 
զար գա ցում` կենտ րոնկղ զյակ նե րում, օ րի նակ` Մոսկ վա յում կամ Լե նինգ րա
դում, և ծայ րա մա սե րում118, օ րի նակ` հա յաս տա նյան բնա կա վայ րե րում։ 

Մյուս կող մից, քա նի որ խորհրդային ար դիա կա նա ցումն այն պի սին էր, 
որ ար դյու նա բե րա կան զար գա ցու մը (հատ կա պես աք սո րա վայ րե րում) հեն
վում էր փաս տա ցի ստր կա կան աշ խա տան քի վրա, ապա ակն հայտ է, որ 
այդ պայ ման նե րում ան հնար էր ձևա վո րել ար դիա կան սո ցիա լա կան հա րա
բե րու թյուն ներ։ Դրանց փո խա րեն, մարդ կանց հա մա տեղ գո յատևե լու ան
հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված, ստեղծ վում էին նա խաար դիա կան հա
մայն քային փո խօգ նու թյան ամե նաու ղիղ ձևե րը։ Այդ ի մաս տով դրա ցիա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի փո փո խու թյուն նե րը խո շոր քա ղաք նե րում119 և մնա ցած 
վայ րե րում հա ճախ ըն թա նում էին հա կա ռակ ուղ ղու թյուն նե րով։

«եւ եղբայր եղբօրը մաՀի կ’մատնէ»120. 
ընտանիՔը բռնաՃնՇումների պայմաններում

Բռ նա դատ ված նե րի վե րա բե րյալ զր պար տիչ տե ղե կու թյուն նե րի տակ 
հա ճախ ստո րա գրել են նույն ըն տա նի քի ան դամ նե րը։ Ի նձ հայտ նի դեպ
քե րում հա ճախ կաս կա ծում էին դա տա պարտ վա ծի եղ բայր նե րից մե կին։ 
Այ սինքն, ե րբ նկա րա գրում են խորհրդային հա սա րա կու թյու նը որ պես «եղ
բայ րը եղ բոր դեմ գնա ցող», դա ոչ միայն թևա վոր խոսք է` հղում Ա ստ վա
ծաշն չին121, այլև հա ճախ ի րա կան ի րա վի ճա կի ար ձա նա գրում։ Ստեղծ վում է 
այն պի սի տպա վո րու թյուն, որ եղ բայր նե րին մի տում նա վոր էին ստի պում մի

117 Հմմտ. Լ. Գայդայի «Ադամանդե ձեռքը» կամ Գ. Դանելիայի «Աֆոնյա» ֆիլմերը։
118 В.А. Ачкасов. Россия как разрушающееся традиционное общество // Журнал социологии 
и социальной антропологии. 2001. Том IV. № 1, էջ 171-184։
119 Թեև խոշոր քաղաքների կոմունալ բնակարաններում ձևավորված հարևանության նոր 
կանոնները նույնպես բավականին հեռու էին ինստիտուտային հարաբերություններից։ Դրա 
մասին տե՛ս И. Утехин. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004; А.И. Черных. Жилищный 
передел. Политика 20-х годов в сфере жилья // Социологические исследования, 1995, N 
10, էջ 71-78; К. Герасимова. Советская коммунальная квартира как социальный институт: 
историко-социологический анализ: на материалах Петрограда-Ленинграда, 1917-1991. 
Кандидатская диссертация, Санкт-Петербург, 2000 (рукопись); К. Герасимова. Советская 
коммунальная квартира // Социологический журнал. 1998, N 1-2, էջ 224-244 ևն:
120 Մատթեոս 10։21։
121 Նույն տեղում։
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մյանց դեմ վկա յու թյուն տալ։ Քիչ չեն նաև այն դեպ քե րը, ե րբ բո լոր եղ բայր
նե րը գնդա կա հար վում կամ աք սոր վում էին122։ Եղ բայր նե րին մե կը մյու սի դեմ 
վկա յու թյուն տա լու կամ միա սին ո չն չաց նե լու մի տու մի պատ ճառ նե րից մե կը 
թերևս դա տավ ճիռ նե րը կա յաց նող նե րի ու նրանց մեր ձա վոր նե րի դեմ վրե ժի 
հնա րա վոր զար գա ցում նե րը կան խելն էր: Ին չը, կար ծում եմ, ար վում էր ոչ թե 
հա տուկ հա մա կարգ ված հրա հան գով, այլ ի րենց ապա հո վա գրե լու տե ղա ցի 
պաշ տո նյա նե րի հաշ վար կով: Պա տա հա կան չէ, որ պատ մու թյուն նե րից մե
կում մեր զրու ցա կիցն ուղիղ նշում է, որ ե րբ աք սոր ված ներն ի րենց հա սու նա
ցած զա վակ նե րի հետ սկսե ցին վե րա դառ նալ հայ րե նի գյուղ, նախ կին պաշ
տո նյան, ում ստո րա գրու թյամբ նրանք աք սոր վել էին, իր զա վակ նե րի հետ 
շտապ տե ղա փոխ վում է մայ րա քա ղաք` փախ չե լով հնա րա վոր հաշ վե հար դա
րից123։ Նման զար գա ցում նե րից խու սա փե լու հա մար ո րոշ դա տա պար տյալ
ներ նույն պես ձգ տում էին այլևս հայ րե նի բնա կա վայր չվե րա դառ նալ։ 

Եղ բայր նե րին մի մյանց դեմ տրա մա դրե լու նպա տակ նե րից կա րող էր 
լի նել նաև ազ գակ ցա կան մեծ խմբա վո րում նե րը քան դե լու ձգ տու մը` զր կե լու 
մե կը մյու սին սա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Քիչ չէին այն դեպ քե րը, ե րբ 
նույն ըն տա նի քի ան դամ նե րը մի մյանց հան րայ նո րեն էին ուրա նում124։ Եղ
բայր նե րը կա րող էին ձեռք մեկ նել` որ դեգ րե լով ի րենց եղ բոր զա վակ նե րին, 
ե թե նրանք եր կու ծնող նե րին կորցրել էին125։ Եղ բոր, քրոջ որ բա ցած ըն տա
նի քին թա քուն օգ նու թյուն էին հասց նում սո վո րա բար գի շե րային ժա մե րին` 
մյուս նե րի հա մար ան նկատ126։ Ա վե լի հա ճախ օգ նու թյան ձեռք էին մեկ նում 
ազ գա կից կա նայք, ով քեր, ի նչ պես ար դեն առիթ ունե ցել եմ նշե լու, տղա
մարդ կանց հա մե մատ ավե լի քիչ էին հե տապնդ վում։ Սա կայն այս տեղ էլ 
կային նր բու թյուն ներ. ե թե կինն ուներ ամու սին և/ կամ արու զա վակ/ ներ, նա 
ավե լի մեծ դժ վա րու թյամբ էր օգ նու թյան ձեռք մեկ նում իր «ժո ղովր դի թշնա
մի» ազ գա կա նին, որ պես զի չվ տան գի իր ըն տա նի քը127։

 Մերժ ված և մե կու սա ցած ըն տա նիք նե րը հիմ նա կա նում ը մբռնու մով 
էին մո տե նում ի րենց ազ գա կան նե րի խու սա փո ղա կան վար քին և նրանց չվ
նա սե լու հա մար գի տակ ցա բար սահ մա նա փա կում էին ի րենց շփում նե րը։ 

122 Տե՛ս Հասմիկ Տեր Ավագյան // Armenia Total(itar)is, <http։//armeniatotalitaris.am/?p=1790> 
(17.08.2015)։
123 Գ. Շագոյան, Լ. Աբրահամյան, Երազգավորս, Շիրակի մարզ, 2012-2013։
124 Հ. Կնյազյան, ԴԱՆ, Ստեփանավան, 2014, Հ. Խառատյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիք, 2012։
125 Տե՛ս, օրինակ, Ասյա Յասոյան // Armenia Total(itar)is, <http։//armeniatotalitaris.am/?p=2512> 
(17.05.2014)։
126 ՀԱԻ ԴԱՆ, Շնող, 2014, Հասմիկ Ջավախյան։
127 Այս տարբերությունը պատկերավոր ներկայացված է, օրինակ, Ռևիկ Հարությունյանի 
պատ մության մեջ, տե՛ս Ռ. Հարությունյան, «Ինձ համար ինքը լավ մարդ էր»։ Տե՛ս նաև 
Հ. Խառատյան, ԴԱՆ, Կապան, 2012-13, Փարսադան Հարությունյան, Ծավ, Շիշկերտ, Հրանուշ 
և Լյուդվիգ Խաչատրյաններ ևն։
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Կան նաև հա կա ռակ դեպ քեր, օ րի նակ` կի նը վրեժ է լու ծում եղ բո րից` ի րե նից 
ե րես թե քե լու հա մար128։ 

Գեր դաս տա նային հա մախմբ վա ծու թյունն ու միաս նու թյու նը հատ կա
պես տու ժում էին, ե րբ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը թի րա խա վո րում էին 
տնտե սա պես և սո ցիա լա պես աչ քի ը նկ նող, ազ դե ցիկ, հե ղի նա կա վոր մարդ
կանց։ Եր բեմն նույ նիսկ եղ բայր նե րի միջև էին տար բե րու թյուն դնում. օ րի
նակ` 23 բռնա դատ ված եղ բայր նե րի կող քին նրանց մի եղ բո րը իշ խա նու
թյուն նե րը «չէին նկա տում», ին չը մեր զրու ցա կից նե րը բա ցատ րում էին նրա 
«խեղճ» լի նե լով, հա մայն քում առանձ նա պես հե ղի նա կու թյուն չու նե նա լով129։ 
Կար ծես, ի րոք, առաջ նային նպա տակն էր հա մայն քը զր կել հա մախմբող և 
կազ մա կեր պող, առաջ նոր դի հատ կու թյուն նե րով օ ժտ ված մարդ կան ցից, ին
չը պի տի հեշ տաց ներ հա սա րա կա կան կազ մա կերպ ման նոր սկզբունք նե րի 
հաս տա տու մը, ո րոնք հիմն ված էին ոչ թե ազ գակ ցա կան, այլ աշ խա տան
քային կամ կու սակ ցա կան կա պե րի (ոչ թե գա ղա փար նե րի) վրա։ Այ սինքն` 
կոշտ պատ ժիչ ճա նա պար հով ի րա գործ վում էր ավան դա կան սո ցիա լա կան 
կա ռուց ված քի հիմ նո վին վե րաձևա վո րու մը։ 

1949 թ. աք սո րը բա ցա հայ տեց ըն տա նի քի մա սին պե տու թյան այդ պա
հի հեղ հե ղուկ կոն ցեպ ցիան, քա նի որ աք սոր վե լիք ըն տա նի քը «կոմպ լեկ
տա վո րե լու» հա մար դե ֆակ տո ան հրա ժեշտ էր սահ մա նել, թե ում են հա
մա րում ըն տա նի քի ան դամ։ Հայե րի պա րա գա յում այս հար ցը հատ կա պես 
է կարևոր վում, քա նի որ ո րոշ դեպ քե րում, ի սկ 1949 թ.` հա մա տա րած, աք
սոր վում էին ոչ թե ան հա տա պես, այլ ըն տա նիք նե րով։ Ըն տա նիք նե րի կազ
մը հիմ նա կա նում հա մընկ նում էր նույն տա նի քի տակ ապ րող նե րի ցու ցա կի 
հետ, այ սինքն` պե տու թյան մո տե ցու մը, թե ի նչ պես հաշ վա ռել ըն տա նի քը, 
հիմ նա կա նում հա մընկ նում էր ավան դա կան պատ կե րա ցում նե րի հետ։ Ե թե 
մե կի աղ ջիկն ամուս նա ցած էր և ապ րում էր ամուս նու ըն տա նի քում, ապա 
նա չէր հա մար վում հայ րա կան ըն տա նի քի ան դամ և աք սո րի են թա կա չէր130։ 
Նույնն էր պա րա գան առան ձին ապ րող որ դու դեպ քում։ Սա կայն, ե թե որ
դին նույ նիսկ ամուս նա ցած էր, բայց ապ րում էր հոր հետ միա սին, ապա նա 
աք սոր վում էր, ի նչ պես նաև իր կի նը` ան կախ նրա նից, թե ե րբ է այդ կի նը 
որ պես հարս հայտն վել տվյալ ըն տա նի քում131։ Աք սոր վող որ դու պա րա գա
յում աք սո րի են թա կա էին նաև ծնող նե րը (բո լոր տար բե րակ նե րում էլ կային, 
ան շուշտ, բա ցա ռու թյուն ներ)։ Եր բեմն դեռևս չգ րանց ված, բայց ամուս նա նալ 

128 Տե՛ս այս գրքում ներառված Պարույր Տոնոյանի պատմության այն դրվագը, երբ Շամամ 
տա տը եղբոր որդու հարսանիքին չկանչելու համար հարս ու փեսայի վրա ոսկորներ է շաղ 
տալիս։
129 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Երազգավորս, Սաշա Մխիթարյան, նաև` ԴԱՆ, Գյումրի, 2014:
130 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գոշ, 2006, Զարիկ Գրիգորյան։
131 Նույն տեղում։
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պատ րաստ վող զույ գից մե կը, ով չկար աք սոր ված նե րի ցու ցա կում, կա րո ղա
նում էր հա մո զել վե րահս կող նե րին և կա մա վոր միա նալ աք սոր վող նե րին132։ 

Դեռևս չեմ հան դի պել դեպ քի, որ աք սո րի են թա կան լի ներ կի նը (բա
ցա ռու թյամբ ե րես նա կան նե րի մաս նա վոր դեպ քե րի` ЧСИР)։ Կա նանց աք
սո րը որ պես կա նոն հո րը, որ դուն, ամուս նուն աք սո րե լու հետևանքն էր` որ
պես ըն տա նի քի ան դա մի։ Լի նե լով միան վագ գոր ծո ղու թյուն, այն է` 1949 թ. 
հու նի սի 14ի գի շե րը սկսել և ավար տել աք սոր ված նե րին գնաց քով ճա նա
պարհ գցե լը, եր բեմն այդ գի շեր տնից բա ցա կա ըն տա նի քի ան դա մը «դուրս 
էր մնում» աք սոր վող նե րի խմբից։ Աշ խա տան քի կամ սո վո րե լու բե րու մով 
այլ բնա կա վայ րե րում գտն վող չա մուս նա ցած որ դի նե րին և դուստ րե րին ոչ 
միշտ, բայց հա ճախ հա ջող վել է խու սա փել աք սո րից133։ Աք սո րի գոր ծո ղու
թյունն ի րա կա նաց նե լու գի շե րը տնից բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով կա րող 
էր խու սա փել նաև այն մար դը, ում պատ ճա ռով իր ըն տա նի քը հայտն վել էր 
աք սոր վող նե րի ցու ցա կում։ Այդ պի սի դեպք ե նք գրան ցել, օ րի նակ, Փա նիկ 
գյու ղում, որ տե ղից պետք է աք սոր վեր Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե
րազ մի ժա մա նակ գե րի ըն կած մի մարդ` իր ըն տա նի քով։ Աք սորն ի րա կա
նաց նե լու գի շե րը նա Վրաս տա նում էր, և ըն տա նի քից տա րան տա նը գտն
վող 19ա մյա կնոջն ու 15 օ րա կան որ դուն։ Ե րբ ըն տա նի քի հայ րը վե րա դառ
նում է և տե ղե կա նում, որ կնոջն ու որ դուն իր պատ ճա ռով աք սո րել են, դի
մում է իշ խա նու թյուն նե րին, որ ի րեն էլ աք սո րեն։ Սա կայն նրան մեր ժում ե ն` 
բա ցատ րե լով, որ մեկ մար դու աք սո րա վայր ուղար կե լու հնա րա վո րու թյուն 
չու նեն։ Այս մարդն իր հաշ վին հաս նում է Ալ թայի ե րկ րա մաս, գտ նում ըն տա
նի քը, բայց նրան այլևս չեն նե րա ռում դա տա պարտ ված նե րի ցու ցակ։ Նա 
այն տեղ շա րու նա կում է ապ րել որ պես ազատ բնա կիչ, զբա ղեց նում բարձր 
պաշ տոն ներ, մինչ դեռ իր կինն ու որ դին մյուս աք սոր ված նե րի հետ պար տա
վոր էին պար բե րա բար վե րա հաս տա տել ի րենց ներ կա յու թյունն ը ստ գրանց
ման վայ րի134։ 

«Հայ րե նի քի դա վա ճան» ըն տա նի քի ղե կա վա րի պատ ճա ռով նրա 
ծնող նե րը, կա նայք և ե րե խա նե րը զր կանք ներ էին կրում նաև այն դեպ քե
րում, ե րբ իշ խա նու թյուն ներն ան զոր էին բռնել «վ տան գա վոր տղա մար
դուն»։ Այս պես, ֆի դայի Մո րուք Կա րոյին 1934 թ. հա ջող վում է բա րե հա ջող 
փախ չել Հա յաս տա նից, ապ րել և իր մահ կա նա ցուն կն քել Ի րա նում։ Հետ
խորհրդային տա րի նե րին նրա աճյու նը հան դի սա վոր բեր վեց Հա յաս տան` 

132 Ունենք գրանցած դեպք, երբ փեսային աքսորում են հենց հարսանիքի գիշերը, և նրա 
հարսնացուն պնդում է և կարողանում միանալ աքսորվողներին: Տե՛ս Ս. Խուրշուդյան, 
Խոհարարի պահապան շերեփը…
133 Տե՛ս, օրինակ, Ռ. Աբրահամյան, «Նույն ՆԿՎԴ-իստները եղել են և՛ չար, և՛ բարի»։
134 Սամվել Գևորգյան // Armenia total(itar)is, < http։//armeniatotalitaris.am/?p=3010> (14.05.2015)։
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Զո վա սար գյուղ, որ տեղ նա մոտ 14 տա րի ապ րել էր Սա սու նից փախ չե լուց 
հե տո։ Մինչ դեռ նրա կինն ու ե րեք դուստ րե րը որ պես «հա կայի» ըն տա
նիք 1941 թ. աք սոր վում են Սի բիր` ան ցնե լով ամե նա ծանր փոր ձու թյուն նե րի 
միջով135։ 

Աք սո րից ու ձեր բա կա լու թյու նից խու սա փե լու տա րած ված ռազ մա վա
րու թյուն նե րից էր բնա կու թյան վայ րից «ճիշտ ժա մա նա կին» բա ցա կայե լը136։ 
Սա իր հեր թին նպաս տում էր «հա վա քո վի» կամ տա րաբ նույթ կազմ ունե
ցող հա մայնք նե րի ձևա վոր մա նը մի կող մից, ան սպա սե լի մեկ նե լու պատ ճա
ռով ազ գա կան նե րի միջև կա պե րի բնա կա նոն թու լաց մանն ու ը նդ հատ մա նը` 
մյուս կող մից։

 Միա ժա մա նակ կիս ված շատ ըն տա նիք ներ ձգ տում էին մի մյանց օգ
նել137։ Ե ղել են փոր ձեր, սե փա կան կյան քը վտան գե լով, աք սո րից փախց նել 
հա րա զա տին138։ Ըն տա նիքն կա րող էր վե րած վել իս կա կան «ամ րո ցի», ի նչ
պես դա, օ րի նակ, տե ղի ունե ցավ Փա նիկ գյու ղում` Կա րա պե տյան նե րի ըն
տա նի քում, ով քեր կա րո ղա ցել էին ըն տա նի քի հո րը 18 տա րի հե ռու պա հել 
հա մա գյու ղա ցի նե րի և իշ խա նու թյուն նե րի տե սա դաշ տից` թաքց նե լով ամ բա
րում։ Եվ միայն ե րբ որ դի նե րից մեկն ամուս նա լուծ վում է, և ըն տա նի քը պա
ռակտ վում է, տու նը կորց նում է իր անա ռի կու թյու նը, ու «ինք նա բան տարկ
վա ծը» բա ժան ված հար սի մատ նու թյամբ հայտն վում է դա տա րա նի առաջ։ 
Բայց ժա մա նակ ներն ար դեն ուրիշ էին, և դա տա րա նը գտ նում է, որ նա իր 
«պա տիժն» ար դեն ստա ցել է տնային բան տար կու թյամբ139։ 

Այս պի սով, բա ցի խորհրդային ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման ու 
ուր բա նի զաց ման գոր ծըն թաց նե րից, ո րոնք նպաս տում էին մեծ ըն տա նիք
նե րի տրոհ մա նը, բռնաճնշում նե րը, ի րենց հեր թին, յու րո վի քայ քա յում էին 
մեծ ըն տա նի քը, ի սկ փոքր ըն տա նիք նե րին ստի պում պար փակ վել ի րենց 
մեջ։ Մեծ տե ռո րի տա րի նե րին ոչ միայն ըն տա նի քի ան դամ ներն էին ակա
մա դառ նում մե կը մյու սի «պա տանդն» ու «պա տաս խա նա տուն»` տու ժե լով 
որ պես «ժո ղովր դի թշնա մու ըն տա նի քի ան դամ», այլև ամ բողջ ըն տա նիքն 
էր հաշ վառ վում որ պես բռնաք սո րի միա վոր` պե տու թյան ճա նա չած ան
դամ նե րով։ Եվ ե թե մեծ գեր դաս տան նե րի տրո հու մը փոքր ըն տա նիք նե րի` 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար դիա կա նաց ման բնա կա նոն գոր
ծըն թացն էր, ին չը են թա դրում է նաև փոքր ըն տա նիք նե րի ին տեգ րումն այդ 
նոր հա րա բե րու թյուն նե րին, դրանց բաց լի նե լուն, ան ձի ան հա տա կա նա ցու

135 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Զովասար, 2010, Մորուք Կարոյի դուստր Ելենա Ավետիսյան։
136 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Շիրակ, 2012, Երևան, 2013։
137 Հմմտ. Г. Шагоян. Возвращаясь в «советское сейчас», էջ 569-581.
138 Ռ. Աբրահամյան, «Նույն ՆԿՎԴ-իստները եղել են և՛ չար, և՛ բարի»:
139 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Փանիկ, 2012, Հովսեփ Կարապետյան։
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մը ևն, ապա դրա խորհրդային տար բե րակն ըն թա նում էր ճիշտ հա կա ռակ 
ուղիով` քա րաց նե լով ըն տա նի քի սահ ման նե րը, դրանք դարձ նե լով անան ցա
նե լի, ըն տա նի քի ան դամ նե րի ճա կա տա գի րը լիո վին պայ մա նա վո րե լով մե
կի հան դեպ պե տու թյան վե րա բեր մուն քով։ Այդ ի մաս տով խորհրդային ըն
տա նի քի վե րաձևու մը նպաս տում էր ըն տա նիքի նստի տու տի ոչ այն քան ար
դիա կա նաց մա նը, որ քան` ար խաի կաց մա նը։

կինն ու տղամարդը` որպես 
բռնաՃնՇումների ԹիրաԽ

 Թեև կա նայք և տղա մար դիկ հայ տա րար ված էին նոր հա սա րա կու
թյան հա վա սար ան դամ ներ, կա նան ցից պե տու թյունն ավե լի քիչ էր վտանգ 
սպա սում, և բռնա դատ ված նե րի շար քե րում, չհաշ ված բա ցա ռիկ դեպ քե րը140, 
նրանք, ի նչ պես ար դեն նշել եմ, հայտն վում էին հիմ նա կա նում որ պես ածան
ցյալ մե ղա դրյալ։ Սրա նով է կա րե լի, թերևս, բա ցատ րել այն հան գա ման քը, 
որ կա նայք ավե լի ազատ էին աջակ ցում ի րենց բռնա դատ ված ազ գա կան
նե րին141։ Նույ նիսկ ե թե օգ նու թյու նը պի տի մի եղ բո րից հաս ներ մյուս եղ բոր 
ըն տա նի քին, փո խան ցող նե րը որ պես կա նոն կա նայք կամ ե րե խա ներն էին։ 
Ա մուս նա ցած կա նանց հայ րա կան ըն տա նիք նե րը, հատ կա պես ե թե այլ գյու
ղից էին, ավե լի ազատ էին աջակ ցում հարևան գյու ղում ապ րող դս տեր մե
կու սաց ված ըն տա նի քին։ Դա նպաս տում էր նաև նրան, որ շատ բռնա դատ
ված նե րի ըն տա նիք ներ տե ղա փոխ վում էին կնոջ ծննդա վայր, և մայ րա կան 
գծով բա րե կա մա կան կա պե րը նախ կին` ավան դա կան նա հա պե տա կան հա
մայն քի հա մե մատ ավե լի էին սեր տա նում։ Ուշա գրավ է, որ նա հա պե տա կա
նից դե պի մայ րագ ծային ազ գակ ցա կան կա պե րի ամ րա ցու մը` որ պես տնտե
սա կան ճգ նա ժա մի ար ձա գանք, նկա տե լի դար ձավ նաև 1990ա կան նե րին, 
ե րբ, օ րի նակ, ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող տղա մարդ կանց խմբե րը 
սկսե ցին ձևա վոր վել ոչ միայն հայ րա կան գծով, այլև աներփե սա, քե նա կալ
ներ կա պե րով։ Կնոջ ազ գա կան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան` սո ցիա լա
կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում ակ տի վա ցող երևույ թը, թերևս, նա հա պե
տա կան մեծ ըն տա նի քից դե պի փոքր ըն տա նիք ձևա փոխ վե լու գոր ծըն թա ցի 
մի ջան կյալ տար բե րակն է։ 

140 Թերևս առավել հայտնիներից է Զաբել Եսայանը (տե՛ս, օրինակ` Ս. Արզումանյան, Զապել 
Եսայան (կյանքը և գործը), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1965)։
141 Լ. Աբրահամյան, ԴԱՆ, Երևան, 2006, Գ. Շագոյան, Գյումրի 2012-2013, Գողթ, 2014 ևն։
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Մեր գրան ցած պատ մու թյուն նե րում չու նենք գո նե մեկ դեպք, ե րբ ձեր
բա կալ ված լի ներ միայն կի նը, և ամու սինն այդ պատ ճա ռով մնար ե րե խա
նե րի միակ խնա մա կա լը։ Սո վո րա բար լի նում էր հա կա ռա կը142։ Ա ռա ջի նը 
կնոջն էին ձեր բա կա լում միայն այն դեպ քում, ե թե ամու սի նը դի մել էր փա
խուս տի և իշ խա նու թյուն նե րի հա մար ան հա սա նե լի է ր143։ Իշ խա նու թյուն նե
րը սո վո րա բար արագ կորց նում էին կա նանց նկատ մամբ քա ղա քա կան հե
տաքրք րու թյու նը, ե թե վեր ջին ներս կապ ված չէին որևէ տղա մար դու հետ։ 
Սա կայն եր բեմն հենց կա նայք էին դառ նում ի րենց ամու սին նե րի ձեր բա կա
լու թյան առի թը։ Մեր գրան ցած պատ մու թյուն նե րում ժա մա նակ առ ժա մա
նակ հայտն վում էր սյու ժե, թե ի նչ պես են ձեր բա կա լել գե ղե ցիկ կնոջ ամուս
նուն, որ պես զի կա րո ղա նան ազատ սի րա հե տել կնո ջը` ան կախ նրա նից, թե 
որ քա նով էր այդ կի նը պա տաս խա նում սի րա հե տո ղի զգաց մունք նե րին։ Ե թե 
Շի րա կում մեր գրան ցած պատ մու թյուն նե րում կի նը հենց այս ի մաս տով էր 
դառ նում ամուս նու ձեր բա կա լու թյան ակա մա պատ ճա ռը144, ապա Սյու նի քում 
պատ մում էին, թե ի նչ պես, ան կախ ամուս նու ձեր բա կա լու թյան պատ ճա ռից, 
միայ նակ մնա ցած կա նանց տղա մար դիկ հե տապն դում էին` սե ռա կան կապ 
պար տա դրե լով։ Այս դեպ քում կա նանց առա վել նա խընտ րե լի ռազ մա վա
րու թյու նը նոր ամուս նու թյունն է ր` որևէ տղա մար դու պաշտ պա նու թյան տակ 
հայտն վե լու ակն կա լի քով145։ Թեև դա այդ քան էլ հեշտ լուծ վող հարց չէր, 
քա նի որ ձեր բա կալ վա ծի ըն տա նի քի ան դամ նե րը են թարկ վում էին հա սա
րա կա կան մե կու սաց ման, ու բռնա դատ ված ամուս նու պատ ճա ռով ի նք նին 
դժ վար էր, գրե թե ան հնա րին, ե րկ րորդ ամուս նու թյու նը։ Նման առա ջար կու
թյուն սո վո րա բար անում էին ե րե խա ներ ունե ցող այ րի տղա մար դիկ։ Մեր 
զրու ցա կից նե րից մե կի մայրն իր ե րե խա նե րին հանձ նել էր ման կա տուն և 
ամուս նա ցել ութ ե րե խա ունե ցող այ րի տղա մար դու հետ` այլ տղա մարդ կանց 
հե տապն դում նե րից խու սա փե լու հա մար, և նրա առա ջին ամուս նու ըն տա
նի քը հա վա նու թյուն էր տվել նրա այս քայ լին146։ Այդ պի սով, փրկվում էր կնոջ 
պա տի վը և ուրեմն` նաև առա ջին ամուս նու ըն տա նի քի պա տի վը։ 

«Ժո ղովր դի թշնա մու» մերժ ված և մե կու սա ցած ըն տա նի քում նույն պես 
դս տեր ամուս նու թյան խնդիրն էր բարդ։ Օ րի նակ, հայ րե նի քի դա վա ճան 
հայ տա րար ված ֆի դայի Մո րուք Կա րոյի147 պատ ճա ռով տա րի ներ շա րու նակ 

142 Հմմտ. օրինակ, Ռևիկ Հարությունյանի պատմության` մոր ձերբակալելու մասին դրվագը։ 
Ռ. Հարությունյան, «Ինձ համար ինքը լավ մարդ էր»։
143 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Զովասար, 2010, Հասմիկ Ավետիսյանի (Մորուք Կարոյի դուստր) 
ձեռագիր հուշերից։
144 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Ախուրյան, 2012։
145 Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիք, 2012, Վոլոդյա Մարտիրոսյան։
146 Կամո Աթաջանյան // Armenia Total(itar)is <http։//armeniatotalitaris.am/?p=2147> (29.06.2014)։
147 Մորուք Կարոյի մասին մանրամասն տե՛ս Ա. Հեբոյան, Մորուք Կարո. Հայ ընտանիքի 
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հա լած ված ըն տա նի քում դուստ րե րից մե կի չա մուս նա նա լը բա ցատ րում էին 
բա ցա ռա պես հոր նկատ մամբ ի րա կա նաց վող հե տապն դում նե րով148։ Ոչ ոք 
չէր ուզե նա կապ վել իշ խա նու թյուն նե րի կող մից թի րա խա վոր ված ըն տա նի
քի հետ։ Միայ նակ մնա ցած կա նայք հա ճախ պատ րաստ էին ցան կա ցած 
զո հա բե րու թյան, ան հա վա սար ամուս նու թյուն նե րի149։ Այս դեպ քե րում ամուս
նու թյու նը միայն կնոջ կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն չէր, այն աղջ կան ազա
տում էր հա սա րա կա կան մե կու սա ցու մից։ 

Ձեր բա կալ ված նե րի որ դի նե րին, հատ կա պես ե րբ նրանք մո տե նում էին 
չա փա հա սու թյան տա րի քին, մեծ վտանգ էր սպառ նում, նրանց ավե լի հա
ճախ, քան դուստ րե րին, կա րող էին ձեր բա կա լել կամ աք սո րել։ Վտանգ ված 
այս ըն տա նիք նե րում եր բեմն զենք էր դառ նում Ստա լի նի` «որ դին հոր հա
մար պա տաս խա նա տու չէ»150 ար տա հայ տու թյու նը, ո րը, սա կայն, միշտ չէ, որ 
պաշտ պա նում էր.

«[19]41 թ. նոյեմ բե րի 28ին մի խումբ մի լի ցիո ներ մտան մեր 
տու նը, մորս ասին` Մար թա, ձեր վե շե րը կա պեք, ձեզ աք սո րում 
ե նք։ Մայրս հարց տվեց` ի ՞նչ պատ ճա ռով։ «Որ պես հա կայի ըն տա
նիք»։ Մայրս պա տաս խա նեց` ես եմ մե ղա վոր, ի նձ մե նակ աք սո
րեք, ե րե խա նե րը ի ՞նչ մեղք ունեն։ Մաս տա րայի Գա սպա րը պա
տաս խա նեց, թե` Մար թա, դրանք կատ վի ձա գեր են, մե ծա նան 
չան չը քցեն մեր աչ քը կհա նեն` խր կենք, քա նի փոքր են... Ի սկ ես 
ասի` ըն կեր Լե նի նը ասել է. «Հայ րը որ դու տեղ պա տաս խա նա տու 
չի, որ դին` հոր տեղ։ Մենք խորհրդային դպ րոց ե նք գնա ցել և նրա 
ուղիով ե նք դաս տիա րակ վել»։ Ի սկ պե տը պա տաս խա նեց. «Դա 
ի րա կա նու թյուն չի ասել ը նկ. Լե նի նը` լո զունգ է բաց թողե»151։ 

Կա նանց և տղա մարդ կանց դա տավ ճիռ նե րի նույ նիսկ ամե նաընդ հա
նուր քա նա կա կան և բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ, հա
կա ռակ սե ռե րի հա վա սա րու թյան հռ չակ ված կար գա խո սի, կա նայք շա րու
նա կում էին ըն կալ վել որ պես տղա մար դու «կ ցորդ»։ Չնա յած տնտե սու թյան 
և ար դյու նա բե րու թյան մեջ սե ռե րի միջև տար բե րա կում նե րը հասց ված էին 
նվա զա գույ նի, և կա նայք ներգ րավ ված էին նույ նիսկ տղա մար դու ֆի զի կա
կան ուժ պա հան ջող աշ խա տանք նե րում, բայց սո ցիա լա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի տե սան կյու նից այս տեղ առանձ նա պես փո փո խու թյուն չէր նկատ

իրապատում, Երևան, «Վան Արյան», 1998։
148 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Զովասար, 2010։
149 Փարսադան Հարությունյան // Armenia Total(itar)is <http։//armeniatotalitaris.am/?p=3942>։
150 Պ. Տոնոյան, Շամամ տատի գոյատևման հնարքները:
151  Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Զովասար, 2010, Մորուք Կարոյի դստեր` Հասմիկ Ավետիսյանի 
գրավոր հուշերից։
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վում։ Ա վե լին, խորհրդային բռնաճնշում նե րի մե քե նան 1926 թ. շրջա նա ռու
թյան մեջ է դնում Ռու սաս տա նի ՔՕ 58րդ հոդ վա ծի նոր խմբա գրու մը, որ
տեղ հայտն վում է` «ЧСИР» («член семьи изменника родины»` հայ րե նի քի 
դա վա ճա նի ըն տա նի քի ան դամ) հաս կա ցու թյու նը։ Այն 1935 թ. ստա նում է 
ԽՍՀՄ օ րեն քի ձևա կեր պում և լայ նո րեն կի րառ վում է հատ կա պես կա նանց 
նկատ մամբ152։ Այ սինքն, օ րեն քով է սահ ման վում մի կա տե գո րիա (ЧСИР), ո րը 
թեև օ րեն քի տա ռի մա կար դա կում սե ռա կան բնո րո շում չու ներ, բայց գործ նա
կա նում մեծ մա սամբ թի րա խա վո րում էր հենց կա նանց` որ պես տղա մար դու 
«ա ծան ցյալ»։ 

երեԽաներն ամբողջատիրական 
գաղաՓարաԽոսուԹյան եվ ընտանեկան 
արժեՔների միջեվ

Բռ նաճնշում նե րի մա սին ե րե խա նե րի հու շե րով դա տե լով` չնա յած վա
խի ը նդ հա նուր մթ նո լոր տին, ըն տա նիք նե րում շատ ավե լին էր խոս վում, քան 
կա րե լի էր են թա դրել այդ շրջա նի մա սին մե ծա հա սակ նե րի հի շո ղու թյուն նե
րից։ Ե րե խա նե րի վար քի նկա րա գրու թյուն նե րից հաս կա նա լի է դառ նում, որ 
ըն տա նիք նե րում բարձ րա ձայն վել են տար բեր «փակ» թե մա ներ, կամ դրանք 
ստա ցել են այն պի սի վե րա բեր մունք, որ ե րե խա նե րի մեջ ձևա վոր վել է պաշ
տո նա կան գնա հա տա կա նից խիստ տար բեր ըն կա լում։ Բռ նաճնշված նե րի 
ե րկ րորդ սերն դի այս հի շո ղու թյուն նե րը լավ օ րի նակ են առա ջին սերն դին 
բնու թա գրե լու հա մար։ Այս հի շո ղու թյուն նե րը հա ճախ ըն տա նե կան կի սազ
րույց նե րի և ո րոշ թե մա նե րից խու սա փե լու վկա յու թյուն ներն են, որ տե ղից էլ 
հա ճախ ծնունդ են առ նում ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գին ման կա կան 
դի մա դրու թյան օ րի նակ նե րը։ Դրան ցից է դպ րո ցա կան Խա ժակ Հմա յա կյա
նի ո րո շու մը որ պես բո ղոք իր պա պի կի ձեր բա կա լու թյան դեմ չար տա սա
նել Ստա լի նին գո վեր գող Նաի րի Զա րյա նի բա նաս տեղ ծու թյու նը153։ Սա ոչ 
ուղ ղա կիո րեն խո սում է այն մա սին, որ ազ գա կան նե րի մի ջա վայ րում «ըն
տա նի քի ան դամ»/«ազ գի դա վա ճան» եր կընտ րան քը հա ճախ լուծ վում էր 
հօգուտ հա րա զա տի։ Այս ի րա վի ճա կը տպա վո րիչ պատ մում է Ռևիկ Հա րու
թյունյանը. 

152 Հմմտ. Լ. Գասպարյան (Սեղբոսյան), Շատ մեծ էր կրած դառնությունը // Lragir.am, 
13.06.2009 <http։//www.lragir.am/index/arm/0/society/view/27238 > (21.10.2014)։
153 Խ. Հմայակյան, «Տարան, տարան ու տարան»։
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«Ես եր բեք, նույ նիսկ էն տա րի նե րին, որ բո լո րը հա մոզ ված 
էին, որ [19]37 թվին անար դա րու թյուն չի ե ղել, դա ճիշտ ա ե ղել, և 
այլն, և այլն, ես էն ժա մա նակ էլ, ես իմ հորս սի րել եմ: Եր բեք իմ 
մերս չի ասել, որ քո հե րը ան մեղ ա, բայց ես ամ բողջ մորս կեց
ված քով զգում էի, որ իմ հերս ան մեղ ա»154։ 

Ե րե խա նե րը վաղ տա րի քից սո վո րում էին լռե լու կամ ի րենց ըն տա նի քի 
մա սին կեղծ ված պատ մու թյուն ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյա նը։ Շա տե
րը ստիպ ված էին ի րենց ծնող նե րի մա սին ստեղ ծել մի առաս պել և օ տար
նե րին, ի նչ պես նաև պաշ տո նա կան կեն սա գրու թյուն նե րում, ներ կա յաց նել 
միայն այդ վար կա ծը։ Օ րի նակ, Սո ղո մոն Հա րու թյու նո վը խոս տո վա նում է, որ 
ամ բողջ կյան քը ստիպ ված էր ստել գնդա կա հար ված հոր մահ վան ի րա կան 
պայ ման նե րի մա սին։ Ի րա կա նու թյան ազ գա կան ներն ու բա րե կամ նե րը քա
ջա տե ղյակ էին, սա կայն հա ճախ բնա կու թյան վայ րը փո խող այս ըն տա նիքն 
իր բազ մա թիվ հարևան նե րին ներ կա յաց նում էր ըն տա նե կան պատ մու թյան 
հո րին ված տար բե րա կը, որ ի բրև թե հայ րը սր տի կաթ վա ծից է մա հա ցել155։ 

Քն նար կե լով բռնաճնշում նե րին զոհ գնա ցած մարդ կանց քա նա կը, 
սո վո րա բար հաշ վի չեն առ նում ման կու թյու նը կորցրած նրանց զա վակ նե
րի խեղ ված ճա կա տա գրե րը։ Նրան ցից ո մանք դար ձան ըն տա նի քի ավա գը 
և պա տաս խա նա տուն, ուրիշ ներն ըն կան ման կա տուն` զրկ վե լով ոչ միայն 
ծնող նե րից, այլև բո լոր ազ գա կան նե րից, եր բեմն էլ նաև մայ րե նի լեզ վից156։ 
1927 թ. ԽՍՀՄի բան տե րի և ճամ բար նե րի 48 %ը կազ մում էին 1624 տա րե
կան նե րը157։ Ի սկ 1940 թ. դեկ տեմ բե րի 10ի ո րոշ մամբ 12ա մյա ե րե խա նե րին 
կա րող էին գնդա կա հա րել, օ րի նակ, եր կաթ գի ծը վնա սե լու մե ղա դրան քով158։ 
Ձեր բա կալ ված նե րի ե րե խա նե րին հա ճախ ման կա տուն էին հանձ նում, ին չը 
պար տա դիր չէր անել նախ կին բնա կու թյան վայ րում կամ նույ նիսկ հայ րե նի
քում, տվյալ դեպ քում` Հա յաս տա նում։ Ունենք պատ մու թյուն, ե րբ տար բեր 
ման կատ ներ ուղար կած մեկ ըն տա նի քի ե րե խա նե րից մե կին հա ջող վել է գտ
նել, մյու սին` ոչ, նրա ճա կա տա գի րը մինչ օ րս մնում է ան հայտ159։ Սր տա ցավ 

154 Ռ. Հարությունյան, «Ինձ համար ինքը լավ մարդ էր»; հմմտ. նաև «Ընտանեկան ալբոմ» 
ֆիլմը (ռեժ. Հովհաննես Իշխանյան, 2014):
155 Ս. Հարությունով, «Мы всю жизнь скрывали»։
156 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Ախուրյան, 2012-13, Անժելա Շահբազյան։
157 Տե՛ս А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ М.։ Инком, 1991, т. 6. էջ 277։ Հմմտ. կոլխոզի 
պահեստից մեղր գողանալու համար անչափաս երկու տղաների 5-7 տարով բանտարկելու 
դրվագը։ Տե՛ս Պ. Տոնոյան, Շամամ տատի գոյատևելու հնարքները։
158 Л. Овчинникова. Дети в сталинских лагерях // История, № 11/2003, <http։//his.1september.
ru/article.php?ID=200301101> (15.06.2014)։
159 Գ. Շագոյան, Լ. Աբրահամյան, ԴԱՆ, Ախուրյան, 2012, 2013, Անժելա Շահբազյան, 
Գյումրի, 2012; Պ. Տոնոյան, Շամամ տանի գոյատևելու հնարքները։



197ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ)

ազ գա կան նե րի կամ բա րե կամ նե րի ըն տա նիք նե րը հա ճախ վե րած վում էին 
յու րօ րի նակ ման կատ նե րի160, որ տե ղից տե ղա փո խում ներն ի րա կան ման կա
տուն և հա կա ռա կը դար ձել էին սո վո րա կան երևութ161։

Չ նա յած պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը հա տուկ աշ խա տում էր 
զա վակ նե րին վե րա ծել «ըն տա նե կան լր տես նե րի»162, մեր նյու թե րը վկա յում 
են, որ այս գա ղա փա րա խո սա կան կամ պա նիան գո նե Հա յաս տա նում հիմ
նա կա նում ձա խող ված է ր։ Ըն տա նե կան ավան դա կան կա պերն ու ծնող նե
րի և հատ կա պես հայ րե րի հան դեպ ան քն նե լի հար գանքն ու սե րը հա ջո
ղու թյամբ դի մա կա յում էին պե տու թյան ստեղ ծած «թշնա մու» կեր պա րին։ 
Բա ցա ռու թյուն էին կազ մում, թերևս, Հայ կա կան լե գե ո նում հայտն ված և 
բա ցեի բաց Խորհրդային Միու թյան թշնա մու կողմն ան ցած նե րի զա վակ
նե րի վե րա բեր մուն քը, ով քեր ոչ միայն հան րայ նո րեն, այլև ներ քուստ էին 
նրանց դա տա պար տում։ Թեև նույ նիսկ այս մարդ կանց պա րա գա յում ե րե
խա նե րի վերաբերմունքի մեջ լի նում էին տար բե րու թյուն ներ։ Օ րի նակ, մեր 
գրան ցած դեպ քե րից մե կում դուստրն իր հոր հան ցան քի հան դեպ ավե լի 
հան դուր ժող էր և շա րու նա կում էր նրան ար դա րաց նել, մինչ դեռ եղ բայրն 
ար գե լում էր նույ նիսկ հոր անու նը տալ163։ Լի նել «ազ գի դա վա ճա նի» զա
վակ նշա նա կում էր զրկ վել մի շարք հնա րա վո րու թյուն նե րից, այդ թվում` 
կա րի ե րա կա ռու ցել ո րո շա կի ո լորտ նե րում, օ րի նակ` քա ղա քա կան, ռազ
մա կան, ո րոնք, ի դեպ, հիմ նա կա նում են թա դրում էին տղա նե րի մաս նակ
ցու թյուն: Ի հար կե, ե րե խան կա րող էր դուրս գալ այս փա կու ղուց, ե թե առն
վազն հա մա ձայ ներ հրա պա րա կավ հրա ժար վել հո րից/ըն տա նի քից164։ Մեր 
գրան ցած պատ մու թյուն նե րում նման դեպ քեր չար ձա նագր վե ցին, ին չը, 
ի հար կե, չի նշա նա կում, որ դրանք չեն ե ղել: 

160 Տե՛ս Պ. Տոնոյան, Շամամ տատի գոյատևման հնարքները, Ասյա Յասոյան //Armenia 
Total(itar)is ևն:
161 Պ. Տոնոնյան, Շամամ տատի գոյատևման հնարքները, Ս. Խուրշուդյան, Խոհարարի պա-
հապան շերեփը ևն։
162 Օրինակ, հերոսացնելով Պավլիկ Մորոզովի կերպարը, որի ութ նախատիպերից մեկը 
նահա տակված բաքվեցի հայազգի Գրիշա Հակոբյանն էր։ Սրա մասին տե՛ս В. Игнатов. 
Доносчики в истории России и СССР, М.: «Вече», 2014։ Մորոզովի կերպարի ձևավորման և 
պատմության մասին տե՛ս Ю. Дружников, Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова. 
М.։ Московский рабочий, 1995; K. Kelly. Comrade Pavlik։ The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero, 
Granta Books, 2005: Հմմտ. նաև Անաստաս Միկոյանի գովերգումը պիոներ Կոլյա Շչեգլովի, 
ով մատնել էր հորը. «Жесть. 20 лет ВЧК ОГПУ НКВД. Речь Микояна на праздничном 
мероприятии - юбилее 20 лет деятельности ВЧК ОГПУ НКВД - торжественный вечер в 
Большом театре Союза ССР, Москва, Россия, 1930-е годы», <https://www.youtube.com/
watch?v=dqe30iGxbR8> (30.05.2014):
163 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Երևան, 2014։
164 Ռ. Աբրահամյան, «Նույն ՆԿՎԴ-իստները եղել են և՛ չար, և՛ բարի»։
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Այս պի սով, խորհրդային բռնաճնշում նե րը, մարդ կային մի լիո նա վոր 
կյան քեր և ճա կա տա գրեր խե ղե լով, ձևա վո րում էին հա սա րա կա կան նոր 
հա րա բե րու թյուն ներ` հռ չակ ված սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյա նը զու գա
հեռ հա ճախ գործի դնելով ճիշտ հա կա ռակ տրա մա բա նու թյամբ զար գա ցող 
գոր ծըն թաց ներ։ Ի նչ պես փոր ձե ցի ցույց տալ, խորհրդային ը նդ հա նուր ար
դիա կա նաց մա նը զու գա հեռ, ե րբ ստեղծ վե ցին սո ցիա լա կան մո բի լու թյունն 
ապա հո վող ո րո շա կի պայ ման ներ, լուծ վեց հա մընդ հա նուր կր թու թյան հար
ցը, քանդ վե ցին ավան դա կան գեն դե րային ու գեր դաս տա նային, հա մայն
քային հա րա բե րու թյուն նե րը ևն, խորհրդային կա ռա վար ման հա կա ռակ 
ե րե սը կազ մող բռնաճնշում ներն աշ խա տում էին հա սա րա կա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի ար խաի կաց ման ուղ ղու թյամբ։ Մի լիո նա վոր մար դիկ զրկ վե ցին 
սո ցիա լա կան սանդ ղա կով դրա կան տե ղա փո խու թյան հնա րա վո րու թյու նից` 
ար ժա նա նա լով փաս տա ցի ստ րու կի կար գա վի ճա կի, մի լիո նա վոր ե րե խա
նե րի հան րակր թա կան ծրա գի րը փո խա րին վեց աշ խա տան քային ճամ բար
նե րով։ Կնոջ և ե րե խա նե րի կախ վա ծու թյու նը տղա մար դու կար գա վի ճա կից 
ամ րագր ված էր օ րեն քով (ЧСИР)։ Ոչ ֆոր մալ` հա մայն քային հա րա բե րու
թյուն նե րը ստեղծ վում էին ի նստի տու ցիո նալ տար բե րակ նե րի բա ցա կա յու
թյան պատ ճա ռով և ըն դու նում շատ ավե լի ար խաիկ ձևեր։ Մեծ ըն տա նի քը 
թեև տրոհ վում և մո տե նում է ար դիա կան հա սա րա կու թյա նը բնո րոշ փոքր 
ըն տա նի քին, սա կայն խորհրդային ըն տա նի քի կարծ րա ցած սահ ման ներն ու 
ըն տա նի քի ներ սում հայտն ված ան ձի ի րա վունք նե րը, միև նույնն է, մնում են 
ստո րա դաս ված խմբին. ըն դա մե նը խումբն է փոք րա նում: Սա կայն վեր ջի նիս 
լիա զո րու թյուն ներն ան ձի նկատ մամբ մե ծա նում են, ան ձը դառ նում է տվյալ 
խմբի` ըն տա նի քի կցորդն ու ամ բող ջո վին կորց նում ի նք նու րույ նու թյու նը։ Այս 
կա ղա պար նե րը ձևա վո րում են նաև հա մա պա տաս խան պրակ տի կա ներ, 
ո րոն ցից շա տե րը ցայ սօր էլ շա րու նա կում են կեն ցա ղա վա րել։
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Հարություն մարության

Ո՞Վ ԷՐ ՄԵՂԱՎՈՐ. 

ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՈՒ ՆՐԱՆՑ 

ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՇԱՐԵՐԸ 

Խմկկ XX Համագումարը եվ «անՀատի 
պաՇտամունՔի» Փրկարար տեսուԹյունը

1956 թվականը խորհրդային պատմության մեջ մտավ իբրև ԽՄԿԿ XX 
հա մագումարի տարի։ Այդ համագումարը դարձավ շրջադարձային իրա  դար
ձություն խորհրդային հասարակության համար, մեծապես փոխեց շեշ տա
դրումները Խորհրդային Միության քաղաքական կյանքում։ Համա գու մա
րի ժամանակ լսվեց «Սովետական Միության կոմունիստական պարտիայի 
կենտ րո նական կոմիտեի հաշվետու զեկուցումը պարտիայի XX համա գու
մա րին. ՍՄԿՊ Կենտկոմի առաջին քարտուղար ընկեր Ն. Ս. Խրուշչևի զե
կու ցումը»,1 որտեղ, ի թիվս տարբեր հարցերի քննարկման, կար Բերիային 
նվիր ված դրվագ,2 և մեկ այլ դրվա գում խիստ հակիրճ անդրադարձ էր կա
տար ված անհատի պաշտամունքին` ա  ռանց անուններ տալու։ Խնդիրը 
«տե  սա կանորեն» պարզաբանվեց (կրկին ա ռանց անուններ հնչեցնելու) 
Մ.Ա. Սուս  լովի ճառում։3 Համագումարի իր ելույթում մեկերկու նա խա դա

1 Տե՛ս «Սովետական Հայաստան», 16 փետրվարի 1956 թ.։
2 «Պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեն մեծ ուշադրություն է նվիրել և նվիրում սոցիա լիս-
տա կան օրինականության ամրապնդմանը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ սոցիալիստական օրի-
նա կանության նվազագույն թուլացումը Սովետական պետության թշնամիները ճգնում են 
օգ տագործել իրենց ստոր, քայքայիչ աշխատանքի համար։ Այդպես էր գործում պարտիայի 
կող մից մերկացված Բերիայի բանդան, որը փորձում էր պետական անվտանգության օր գան-
ները դնել պարտիայի և Սովետական իշխանության վերահսկողությունից դուրս, դրանց վեր 
դասել պարտիայից ու կառավարությունից, այդ օրգաններում ստեղծել անօրի նա կանության 
ու կամայականության մթնոլորտ։ Այդ շայկան թշնամական նպատակներով ղե կավար ազնիվ 
աշխատողների և սովետական շարքային քաղաքացիների հասցեին հո րինում էր կեղծ 
մեղադրական նյութեր»։ «Սովետական Հայաստան», 16 փետրվարի 1956 թ.։
3 «Անհատի կուլտի թեորիան և պրակտիկան, որոնք խորթ են մարքսիզմ-լենինիզմի ոգուն 
և ո րոնք տարածում էին գտել մինչև XIX համագումարը, զգալի վնաս հասցրին ինչպես պար-
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սու թյամբ Բերիայի` Հայաստանին պատճառած վնաս նե րին անդրա դառ
նում է նաև Հայաստանի կոմկուսի ղեկավար Ս. Հ. Թով մասյանը։4 Եվ միայն 
Ն. Ս.Խրուշչևի` համագումարի փակ նիստի ժամանակ ներկայացրած զե
կուց ման (ա վելի քան 70 էջ ծավալով) մեջ էր, որ այդ ժամանակվա չա փա
նիշներով զգալիորեն խոսվեց Ստալինի ու Բերիայի գործունեության մասին` 
խնդիրը ներ կա յացնելով «անհատի պաշտամունքի» հարցադրման տեսան
կյունից։5 Վեր ջինս իր տեսականպաշտոնական ձևակերպումը գտավ հա
ջոր դիվ մեջ տեղ եկած մի շարք փաս տաթղթերում` «Սովետական Միու  թյան 
կոմու նիս տա կան պար տիայի XX համագումարի բանաձևը ՍՄԿՊ Կենտրո
նական կո մի տեի հաշ վետու զե կուց ման վերաբերյալ», որի III բաժնում կա 
դրվագ ան հա տի պաշ տամունքի առն չու թյամբ,6 ավե լի ման րա մասն` «Պրավ
դայում» մար տի 28ին լույս տե սած «Ինչու՞ անհա տի պաշ տա մունքը խորթ է 
մարք սիզմլե նի նիզ մի ոգուն»7 ու «ՍՄԿՊ կենտրո նա կան կոմիտեի որոշումը 
ան հա տի պաշ տա մունքը և նրա հետևանքները հաղթահարելու մասին»8 ծա
վա լուն հրա պա րա կում նե րում։

տի ական կազմակերպական, այնպես էլ իդեոլոգիական աշխատանքին։ Նրանք նվազեց-
նում էին ժողովրդական մասսաների դերը, և պարտիայի դերը, նվաստացնում էին կոլեկ տիվ 
ղեկավարությունը, քայքայում էին ներպարտիական դեմոկրատիան, ճնշում էին պար տի այի 
անդամների ակտիվությունը, նրանց նախաձեռնությունը և ինքնագործունեությունը, հան-
գեցնում էին աշխատանքում առանձին անձանց անվերահսկողության, անպա տաս խա նա-
տվության և նույնիսկ կամայականության, խանգարում էին քննադատության և ինք նա քն-
նադատության ծավալմանը և առաջ էին բերում հարցերի միակողմանի, իսկ երբեմն էլ` սխալ 
լուծում»։ «Սովետական Հա յաս տան», 19 փետրվարի 1956 թ.։
4 «Միջազգային իմպերիալիզմի գործակալ Բերիան և նրա բանդան փորձում էին բա րո յա-
լքել մեր ռեսպուբլիկայի պարտիական կազմակերպությունը։ Նրանք մեծ վնաս հասցրին Հա-
յաստանի Կոմունիստական պարտիայի ղեկավար կադրերին և հայ ժողովրդին»։ «Սո վե տա-
կան Հա յաս տան», 24 փետրվարի 1956 թ.։
5 Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С. XX съезду. http://www.coldwar.ru/
hrushev/doklad-pervogo-sekretarya%20hruscheva.php (դիտված է 21.09.2015)։ Բնու թա գրա կան 
է, որ այդ զեկուցումը կարդացվել է համագումարի հիմնական աշխատանքների ավարտից 
հետո, երբ կուսակցության ղեկավար մարմիններն համագումարի կողմից արդեն ընտրվել 
էին։ Զեկու ցումից հետո քննարկումներ չեն կայացել։ Խնդրի ման րա մասն դիտարկումը տե՛ս 
XX съезд КПСС. Доклад Хрущева о культе личности Сталина // История России http://histrf.ru/
ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina; Леонид 
Млечин, История секретного доклада // http://kommersant.ru/doc/2900598։ 
6 «Կոմունիստների և բոլոր աշխատավորների ակտիվությունը բարձրացնելու համար 
կարևոր նշանակություն ունեցավ պատմության մեջ անհատի դերի մարքսիստական-լենինյան 
ըմ բռնման լայն պարզաբանումը։ Համագումարը գտնում է, որ Կենտրոնական Կոմիտեն մի-
ան գամայն ճիշտ հանդես եկավ անհատի պաշտամունքի դեմ, որի տարածումը փոք րաց-
նում էր պարտիայի ու ժողովրդական մասսաների դերը, նսեմացնում էր պար տի ա յի մեջ կո-
լեկտիվ ղեկավարության դերը և հաճախ աշխատանքում հանգեցնում էր լուրջ վրի պում նե րի, 
և Կենտրոնական Կոմիտեն հանձնարարում է չթուլացնել պայքարը անհատի պաշ տա մունքի 
մնացուկների դեմ…»։ «Սովետական Հա յաս տան», 25 փետրվարի 1956 թ.։
7 Տե՛ս «Սովետական Հա յաս տան», 29 մարտի 1956 թ.։
8 Տե՛ս «Սովետական Հա յաս տան», 3 հուլիսի 1956 թ.։
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«Անհատի պաշտամունքի» տեսության մեջ տեղ բերելը, ի թիվս մի 
շարք խնդիրների, լուծում էր մեկ հիմնական հարց` պահ պանել կոմու նիս
տա կան կուսակցության ղեկավար դերը Խորհրդային Միու թյունում, այդ 
կերպ պահպանելով միակուսակցական համակարգը, այն է` միահեծան իշ
խա նությունը, լայն առումով` կոմունիստական ռեժիմը։9 Ին չու՞։ Այն պարզ 
պատ ճառով, որ Ստալինի ու նրա մերձավոր շրջապատի մեն իշ խա  նու թյու նը 
հետևանք էր միակուսակցական համակարգի։ Սակայն դրա մասին բարձրա
ձայնելը, մեղադրանքները համակարգի վրա բար դելը կհանգեցնեին այդ 
հա մակարգի վերացման ան հրա ժեշտության խոս տո վանության։ Ուս տի և 
պետք էր գտնել ավելի «ընդունելի» քա վու թյան նոխազ, որպիսի գոր ծառույթ 
էլ տրվեց «անհատի պաշտա մուն քի» նորաթուխ տեսությանը և դրա հաղթա
հար ման անհրաժեշտության մատ  նա նշմանը։10 Ավելի պարզ` մեղ քը բարդ
վեց մեկ անձի վրա11։ Ու այդ բառի բուն իմաստով «փրկարար» տե սությունը 

9 Բնութագրական է, որ ԽՄԿԿ ԿԿ-ի 1956 թ. հուլիսյան որոշումից հետո (տե՛ս նախորդ 
հղու մը), խորհրդային կենտրոնական և մասնավորապես հայաստանյան մամուլում (նկատի 
ունեմ Հայկոմկուսի օրգան «Սովետական Հայաստան» օրաթերթը) ընդամենը մի քանի 
օ րում (տե՛ս, օրինակ, հուլիսի 5, 7, 11-ի համարները) մեծ թափով սկսեցին տպա գրվել հոդ-
ված ներ ու թղթակ ցու թյուններ տեղերից կոմկուսի դերի ու տեղի մասին հետևյալ բնու թա-
գրա կան վերնագրերով. «Սո վետական Միության աշխատավորները ջերմորեն հա վա նու-
թյուն են տալիս և պաշտ պա նում ՍՄԿՊ Կենտկոմի որոշումը «Անհատի պաշտամունքը և 
նրա հետևանքները հաղ թա հարելու մասին», «Պարտիան ասում է ճշմարտությունը», «Է՛լ 
ավելի սերտորեն կհամախմբվենք լե նին յան Կենտ րոնական կոմի տեի շուրջը», «Պարտիայի 
ուժը նրա գաղափարների ճշմար տա ցիու  թյան մեջ է», «Ժողո վուր դը հավատում է իր պար-
տիային», «Մենք միշտ քեզ հետ ենք, պար տիա», «Պարտիայի հզո րու թյան և միասնության 
նոր վկայությունը», «Կոմունիստական պար  տիան սովետական ժո ղովրդի ոգեշնչողն ու 
ա ռաջնորդն է («Պրավդա», 6 հուլիսի)», «Ան  սա սան է պարտիայի միաս նությունը», «Պար տի-
այի և ժողո վրդի կապը ան խզելի է»։
10 «Ստալինի անհատի պաշտամունք» ձևակերպումն առաջին անգամ շրջանառության 
մեջ է դրել ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի նախագահ Գ. Մալենկովը ԽՄԿԿ ԿԿ-ի 1953 թ. 
հու լիսյան պլենումում։ Ընդհանրապես 1953-1956 թթ. իրադարձությունների վերլուծության 
հաջողված գործ է փաստաթղթերի հրապարակմամբ համեմված հետևյալ աշ խատությունը` 
Реабилитация: Как это было март 1953 – февраль 1956 гг. Ред. совет: А. Н. Яковлев 
(председатель), Е. Т. Гайдар, В. П. Козлов и др. Документы Президиума ЦК КПСС и другие 
материалы. Составители А. Артизов, Ю. Сигачев, В. Хлопов, И. Шевчук. М., 2000.
11 Կոմունիստական կուսակցության համար փրկօղակի դեր վերապահվող «անհատի պաշ-
տամունքին» հանրությունը միանշանակ չէր արձագանքել և, չբավարարվելով իրեն հրամցված 
մեղավոր «անհատներով»` փորձել էր վիճարկել «պարտիայի քաղա քա կա նու թյան ճշտու-
թյու նը», ինչին շատ արագ հակահարված էր տրվում կուսակցության թե՛ կենտրոնական, թե՛ 
տեղական մարմինների կողմից: «Խորը ուսումնասիրել ՍՄԿՊ XX համագումարի որո շումները» 
(«Սո վե տա կան Հայաստան», 7 ապրիլի 1956 թ.) հրապարակման մեջ սպառնալի խորհուրդ 
է տրվում «չափը ճանաչել» և դուրս չգալ թույլատրելիի շրջանակներից. «Վճռական պայքար 
մղելով ան հա տի պաշ տամունքի դեմ, որը լայն տարածում ստանալով Ի. Վ. Ստալինի կյանքի և 
գոր ծու  նե ու թյան վերջին շրջանում մեծ վնաս հասցրեց գործին, ռես պուբլիկայի պարտիական 
կազ մա կեր պությունները պետք է լայնորեն ծավալեն սկզբուն քա յին, համարձակ քննա դա-
տու թյունն ու ինքնաքննադատությունը, է՛լ ավելի բարձրացնեն մասսաների ակտի վու թյունն 
ու ստեղ ծագործական նախաձեռնությունը։ Միևնույն ժամանակ նրանք չպետք է ան ց նեն այն 
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մա տուցվեց խորհրդային քա ղա քա  ցիներին տասնամյակներ շա րունակ։ 
Ա ռաջ անցնելով նկատենք, որ դա է հիմ նա վոր պատճառ նե  րից մեկը, եթե 
ոչ ամենա հիմ նա կանը, որ մեր հետազո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված բանա սաց
ների ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը ստալինյան ժա մանա կա շր ջանի բռնություն
ների հիմ նա կան մե ղա վոր համարում էր ոչ թե համա կար գը, այլ իր անունը 
բռնա դատ վող ների ցուցակում մտցրած գյուղ խորհրդի կամ կոլտնտե սու
թյան նախա գա հին, մատ նագիր գրած հարև ա նին, ծա նոթ համա գյու ղա
ցուն կամ հա մա քա ղա քացուն, վերջապես բա վականին հազ վադեպ` Ստա լի
նին կամ Բե րի ային։ Այսինքն` անհատ նե րին։ Եզակի են այն դեպքերը, երբ 
միլիոնավոր մարդ կանց աքսորի, բան տարկության կամ գնդա կա հարության 
մեղավոր էին ըն կալվում ու ներ կա յացվում համա կարգը, ռե ժի մը։

Սակայն տեսնենք, թե ինչպես, ինչ ձևակերպումներով ու հիմնա վո րում
ներով են հարցը ներկայացնում բռնադատվածներն իրենք և նրանց մեր օր
յա ժա ռանգները։ Միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ անցած
գնացած ժամանակների մասին հի շո ղութ յուն նե  րը ստա տիկ երևույթ ներ չեն, 
այլ են թա կա են ձևա փո խում նե րի, ո րոնք կա  րող են լի նել ինչ պես ներ քին զար
գա ցում նե րի արդ յունք, այն պես և ար տա  քին ազ դե ցութ յուն նե րի հետևանք։12

բռնադատվողների «մեղՔերը»

Բռնադատվողների «մեղքերը» շատ են եղել։ Բռնադատվածների 
խնդիր ները քննարկող յուրաքանչյուր հետազոտության կամ հուշագրու թյան 
մեջ ման րա մասն անդրադարձ է արված բռնադատման «հիմք» հանդի սա ցող 
պատ մու թյուններին։ Ստորև սակայն ես փորձելու եմ համառոտակի անդրա

փաս տերի կողքից, երբ առանձին նեխված տարրերը անհատի պաշտամունքը դա տա պար տե-
լու պատրվակով ճգնում են կասկածի տակ դնել պարտիայի քաղա քա կա նու թյան ճշտու թյու նը, 
փորձում են քննադատությունը և ինքնաքննադատությունն օգտագործել ա մեն կար գի զրպարտիչ 
հերյուրանքների և հակապարտիական պնդումների համար [ընդ գծումն իմն է – Հ.Մ.]»։
12 Հիշողության մասնագետների մեջ զանազանվում են տարբեր մոտեցումներ։ Հե ղի նակ նե-
րի մի մա սի հա մոզ մամբ անց յա լը փո փո խա կան է, այն կերտ վում ու վե րա կերտ վում է ներ կա-
յի օգ տա գործ ման հա մար, ներ կա յի պա հանջ մունք նե րից ել նե լով։ Տե սա բան նե րի մյուս խում-
բը գտնում է, որ կո լեկ տիվ հի շո ղութ յուն նե րը վե րապ րում են հա սա րա կութ յան ներ սում տեղ 
գտած փո փո խութ յուն նե րը, և ա վե լին, անց յալն է, որ ձևա վո րում է ներ կա յի մա սին մեր պատ-
կե րա ցում նե րը և ըմբռ նում նե րը, այլ ոչ հա կա ռա կը։ Եր րորդ ուղ ղութ յու նը ներ կա յաց նող գիտ-
նա կան նե րի հա մե մա տա բար փոքր խում բը գտնում է, որ նույն ներ կան կա րող է կրել տար բեր 
հի շո ղութ յուն ներ, և տար բեր ներ կա ներ կա րող են կրել միևնույն հի շո ղութ յու նը ու, այդ պի սով, 
կո լեկ տիվ հի շո ղութ յու նը քա ղա քա կան մշա կույ թի մեջ ժա մա նա կի մի ջով ըն  թա ցող քննար-
կում նե րի դի նա միկ, շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է։ Մանրամասն տե՛ս Հարու թյուն Մարության, 
Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղասպա նու թյան հիշողությունը և 
Ղարաբաղյան շարժումը, Երևան, 2009, էջ 27-67։
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դառ նալ մի այն այն «մեղքերին», որոնք հիշատակվում են իմ ու գործ ըն կեր
ներիս հա վա քած պատմություններում, այսինքն` առկա են մեր օրերի մարդ
կանց պատ  կերացումներում։ Դրանց մեջ, թերևս, կարելի է առանձ նաց նել եր
կու հիմ  նական խմբեր, որոնք պայմանականորեն կարելի է բնութա գրել իբրև 
ա) գա ղա փարախոսական (իրական և կեղծ) և բ) անձնական հենք ունե ցող։

Գաղափարախոսական բնույթի «մեղքեր» էին համարվում նախկի
նում «Դաշնակցություն» կուսակցության անդամ կամ համակրող կամ որ
պես այդպիսին ներկայացվող լինելը։ Այդպիսին է, օրինակ, Հասմիկ Տեր
Ավագյանի հայրական պապիկի` «հայտնի ֆիդայի» քահանա Տեր Գրիգոր 
Տեր Ավագյանի դեպքը, որը Եղեգնաձորում համագործակցել է Անդրանիկ 
զորավարի հետ, չի լքել նրան դժվարին ժամանակներում։ Տեր Գրիգորի 
մահվան հանգամանքները ցայսօր անհայտ են, նա «անհետացել է» Հա
յաս տանի խորհրդայնացման հենց սկզբում, բայց «դաշնակ ազ գայ նա կան» 
լինելու մեղադրանքով բռնադատվել, ապա և գնդակահարվել են նրա չորս 
որդիները` Անուշավանը, Հմայակը, Հայրիկը, Խորենը։ Մի առանձին, կա
րելի է ասել «խավ» են կազմել բոլշևիկյանադր բե ջանական ագրեսիային 
դի մա կայողները։ Ինչպես նշում է Ակսել Բակունցի թանգարանի տնօրեն, 
պատ մաբան Վարդան Սարգսյանը. «[19]20ական թվականների կեսերից 
սկսվել է դա [բռնությունների ալիքը], հատկապես բոլոր նրանց նկատմամբ, 
ովքեր մասնակցել են Զանգեզուրի հերոսա մար տին: Փաստորեն չի շրջանց 
վել ոչ մեկը: Ոչ միայն մասնակիցները, այլև շրջապատը, նրանց հա րա
զատ ները, նրանց բարեկամները։ …Դե բնականա բար դրանք [Լեռնա հա
յաս տա նի հերոսամարտի ակտիվ մասնակիցները] մե ծավ մասամբ դաշ
նակցական կուսակցության անդամներ էին, … այնու հետև շարքային մաս
նակիցները, և ահա այդպես ալիքը ծավալվել է ընդ հուպ [19]30ական թվա
կան ների սկիզ բը։ …Ընդհուպ մինչև [19]3536 թվա կանները ավելի թափ 
ստացավ էս ամենը, բնականաբար մտավորա կանու թյան բոլոր շերտերն էլ 
ենթարկվեցին [բռնությունների]»: Նրանց թվին էր պատկանում նաև ծավեցի 
Դերանց Աշոտի պապը` Շիշկերտ գյուղից Պատ վական ՏերԳրիգորյանը, 
ով Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությունը ղե կա վարող Գարեգին Նժդեհի 
վաշ տա պե տերից էր և ի րենց գյուղում կազ մա կերպած հեծելազորի հրա
մանա տարը։ Նրան կալա նավորում, ապա և աքսորում են Սոլովեցկ 1927 թ., 
որտեղ էլ նա վախ ճան վում է։13 Նմա նատիպ բախտի է արժանացել նաև 
գորիսեցի բազ մա վաս տակ ման կավարժ Նինա Հովսեփյանի հայրը` հասա
րա կականքաղա քական գործիչ Նիկոլայ Հովսեփյանը (Օսիպովը), ով հա

13 Մանրամասն տե՛ս Գրիշա Սմբատյան, Երկաթե վարագույրից այս կողմ, Երևան, 2009, էջ 
163-165։ Պատ վական Տեր-Գրիգորյանի թոռան` Աշոտ Գրիգորյանի հիշողություններով նա 
գնդակահարվել է Գորիսի բանտում:
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մա գործակցել է Ան դ րանիկ զո րա վարի, ապա և սերտ շփումներ ունեցել 
Նժդեհի հետ։ 1919 թ. մար տին նա նշանակվել էր Գորիսի գավառապետ, 
1921 թ. Նժդեհի հետ ան ցել Պարսկաս տան, ապա, հավատալով կոմու նիստ
նե րի խոստումներին, վե րա դար ձել ծննդավայր։ Նրան կոչել են «Զան գե
զուրի Բիսմարկ»։ 1931 թ. օ գոս տոսի 30ին, ի թիվս մի քանի այլ համա քաղա
քա ցիների, նա գնդա կա հար վում է քաղաքի Շորինձոր վայրում։14

Հակախորհրդային քարոզչություն էր որակվում իշխանությունների 
հասցեին ասված փոքր քննադատական խոսքն անգամ, հատկապես երբ այն 
անզգուշորեն արտաբերվում էր օտար մարդկանց մոտ։ Այսպես, կա պան ցի 
Ռուդիկ Քարամյանը պատմում է, որ իր տատիկի եղբայրը` Բալա Պետրովիչ 
ՄելիքՔարամյանը, Խանջյանի սպանության օրերին «Մի գոր ծով գնում 
ա Թիֆլիս։ Խանջյանին որ սպանում են, կայարանում վերցնում ա ասում` 
«Խանջյանը հո հիմար չի, որ իրան սպանի»։ Մի հատ թուրք կայարանապետ 
ա լինում կողքին կանգնած` դա լսում ա։ Ինքը [Բալա Պետրովիչը] նստում ա 
վագոն, որ պիտի գար Բաքու, ճամփին ձեր բա կա լում են։ Ու գնում ա դատը։ 
Դատում են Բաքվում, տասը տարի են տա լիս»։15 Նմանատիպ դրվագ է մնա
ցել երևանցի Արմեն Ոսկանյանենց ըն տա նեկան հիշողություններում. «Պա
պի կիս ձերբակալել էին Խանջյանի մահ վան հետ կապված. այսինքն` նրա 
մահ վանից հետո նեղ շրջապատում ասված խոսքերի համար, որ «դժվար դա 
ինքնասպանություն լիներ, դա սպանություն էր, նրա գլուխը կերան, էս մար
դը ուզում էր ինչոր բան անել, երկիրը լավացներ»։

Թերևս «գաղա փարա խոսական» հենք ունի նաև արտասահմանի հա
մար լրտեսության մեղա դրանքը, ինչը բնականաբար նշանակում էր, որ 
«լրտեսը» խորհրդային կար գերի թշնամի է։ Արտասահմանի հետ «կապ» ու
նե ցողներին խորհրդային գործակալները, որպես կանոն, հետևում էին տա
րիներ շա րու նակ, ան ընդհատ «փաստեր» էին կուտակում և, հարմար պահը 
որսալով, «լրտեսին» մեկուսացնում էին հասարակությունից (հմմտ. Տիգրան 
Ջրբաշյանի դեպքը)։ Ռուբեն Ջրբաշյանն իր երկ րաբան հոր մասին պատ
մում է, որ «Մե ղա դրանքը այն էր, որ նա ար տա սահմանյան լրտես է։ Թե ին
չու՞մն է լրտեսությունը դրսևորվել` չկա որևէ ա պացույց կամ հիմնավո րում։ 
1930ական թվականներին հայրս եղել է նաև Աղասի Խանջյանի խորհրդա
տուն հանքաբանության հետ կապ ված հարցե րի գծով։ Խանջյանը նրան շատ 
գնահատում, հարգում ու լսում էր նրա խոր հուրդ ները։ Ու իհարկե դա էլ իր 
զգալի դերն ունե ցավ հորս ձեր բակալության գոր ծում»։

14 Մանրամասն տե՛ս Սերգեյ Հախվերդյան, Գորիսի ամփոփ պատմություն, Երևան, 2005, էջ 
268, 291, 294-95, 395, 396։ Նույնի` Պատմագիտական նոթեր. Սյունիք։ Հոդվածներ, Երևան, 
2007, էջ 49-50։ 
15 Հմմտ. Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 64-65։
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Հազարավոր խորհրդային քաղաքացիներ «մեղավոր» էին այն բանի 
համար, որ նրանք կամ նրանց ծնողները ժամանակին եղել էին օտարա
հպա տակ։ Այդ մասին ուղ ղա կիորեն նշված է երկրի ղեկավար Ի. Ստալինի 
ստո րագրած ԽՍՀՄ Մի նիս տրների խորհրդի 1949 թ. մայիսի 29ի որոշման 
մեջ, որտեղ թվարկվում են մարդկանց այն կատեգորիաները, ովքեր ենթա
կա են աքսորի։16 Դրանց թվում հիշատակվում են ոչ միայն «դաշնակները», 
այլ նաև խորհրդային քա ղա քացիություն ստացած նախկին թուրքահպա
տակները, որոնց ճնշող մե ծա մասնությունը, հասկանալի պատճառներով, 
Մեծ եղեռնից մազապուրծ արևմտահայ գաղթականներն էին։ Ու նրանց 
թվում իմ մայրը` Արփենիկ Ալեքսանյանն ու նրա ընտանիքի անդամները` 
ծնողները և քույրերը։

Եվ վեր ջապես ծանրագույն մեղք էր համարվում Հայրենական մեծ 
պա տերազմի ժամանակ գերմանական գերության մեջ հայտնվելը, անկախ 
նրա նից, թե դա ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել։ Այդ «մեղքերի» հա
մար նախկին գե րիները պատժվում էին ոչ միայն պատերազմից անմիջա
պես հետո, այլ նաև 1949 թ. աքսորի ժամանակ։ Ծավեցի Շողեր Զաքարյանը 
պատմում է. «Ինչի՞ հա մար աքսորեցի՞ն։ Դե ես հի՞նչ իմանամ։ Հերս գերի էր, 
գերությու նում էր Գեր մա նիայում, վեց տարի չի եկել, ոչ մի նամակ չկար։ Վեց 
տարուց հետո բա նակից էկավ, իմացանք, որ գերի էր. նամակ չէր գրում։ Իսկ 
իրա հորքուրի տղեն իրա հետ էր` Թամրազյան Շմավոն։ Մեր գյուղից էդ 
իրեքն էին էլի աք սորել` հերս էր, Շմավոնը ու Արշակը Բադալյան` մեծ մարդ 
էր, պատշար էր, էնդեղ էլ աքսորում մահացել ա։ Չեմ իմանում, թե որ թվին 
էր գերի ընկել [հայրս], բայց գերիությունը Գերմանիայումն էր անցել։ [19]46 
թվին ա էկել։ Դե, տանում էին` քննում։ Չեմ իմանում, մեզ չէր ասում [ինչի 
մասին էին հար ցաքննում]։ …Ինքը տիֆով հիվանդացած` գոսպիտալում 
պառկած էր։ Էդ ժամանակ են գերի վերցրել։ Դե ասում ա, չէի կարում քայլել, 
բան. զոռով բռնում էին ընկերներս` տանում։ Ասում ա` զոռով էի քայլում։ 
Բայց տենց էին գերի վերցրել` գոսպիտալից»։ Պեմզաշենցի Համլետ Գաս
պար յանը գտնում էր, որ իր հայրը բնավ արդարացի չէր համարում, որ եթե 
ինքը գերի է ընկել պատերազմում, ուրեմն պետք է աքսորվի. «Չէ, իհարկե 
չէ, ինչի պետք է ընդուներ, ինքը գերի էր ընկել, իր ամբողջ վաշտը գերի էր 
ընկել, ի՞նչ մեղք ուներ»։

Բռնադատվողներն ու նրանց ժառանգները նշում էին նաև այնպիսի 
«մեղքեր», որոնք միանշանակ անձնավորված վերաբերմունքի հետևանք 
են, այսինքն` պայմանավորված չէին որևէ օբյեկտիվ գործոններով։ Այսպես, 

16 Մանրամասն տե՛ս Արմենակ Մանուկյան, Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 
1920-1953 թթ., Երևան, 1999, էջ 229-230։
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օրինակ, Վոլոդյա Մարտիրոսյանի ընտանեկան պատմությամբ նրա մոր եղ
բոր` Անանիա Խաչատրյանի բանտարկությունը, ապա և գնդակահարու թյու
նը 1937 թ. սեպտեմբերին, հետևանք էր այն բանի, որ նրա քրոջ ամուսինը` 
կոմերիտական ակ տի վիստ, գյուղխորհրդի ապագա նախագահ Անտոնը 
չէր ներել Անանիայի պնդումը, որ իր Սիրան քույրը պետք է ամուսնանա 
միայն եկեղեցական պսակով։ Եվ դա 192829 թվերն էին։ Մի քանի օր անց 
Շիշկերտ գյուղի կոմսոմոլի ժողովը իր շար քե րից հեռացնում է Անտոնին։ Ու 
հարմար պահին Անտոնը վրեժխնդիր էր ե ղել իր կնոջ եղբորից, դառնալով 
նրա դեմ մի շարք մատնագրերի հեղինակ. «Անան[իայ]ի թղթերում էլ կա, 
որ գյուղսովետը բացասական ա գնահատում։ Փաստորեն մորաքրոջս ամու
սինը իրա աներձագին գրել ա բացասական [կարծիք]»։17

Ծավեցի բանասացի պատմելով. «… գյուղում նայում էին, որ հանկարծ 
աչքնե րին դուր չէր գալիս, տո եսիմ, լափ ում կինը լավ էր, էլի տանում էին, 
ըտենց էլ էին անում: …Ըստեղ մի տատիկ կար, հիմա չկա, իրան տեքոր կընգա 
մասին էր պատմում, Սիրանի. [տատիկի] ախպորը տարան [բռնա դա տեցին] 
էլի… Պատմում էր, որ ախպորը բռնեցին տարան, [քանի որ] աչք էին դրել կնոջ 
վրա, կանչեցին [Սիրանին] գյուղսովետ, իբրև գործ հանձնա րա րելու, դռները 
փակեցին, բայց էդ տատիկը ճարպիկ էր, գլխի էր ընկել ինչը ինչոց ա, հետևից 
գնացել էր։ Էդ իրա ախպոր կինն էր, հետո ախպոր կնո ջը ասել էր ամուսնացի, 
իմ ախպոր կինն ես, երեք երեխա ունես, բայց ամուսնացի»:

Տաթևի 1990ական թվականների գյուղապետ Էդիկ Խաչատրյանի 
կար ծի քով նույնպես էական է եղել պաշտոնյային պոտենցիալ բռնա դատ
վողի դուր գալչգալը. «Էն ժամանակ, ասեմ Ձեզ, ինչ ա էղել։ Սենց մի հատ 
բան կա, ինչոր մի հատ պաշտոնյա մարդ ա էղել` կամ քարտուղար, կամ, 
չգիտեմ, կոլխոզի նախագահմախագահ, երևի ում դուրը չի եկալ կամ ինչ ա 
իլալ` անունները գիրալ, եկալ են տարալ»։ Հայկավանից Սուքիաս Զաքար
յանը նույն միտքը ձևակերպում է քիչ այլ կերպ. «Մեկին ձևակերպեցին, յանի 
[իբր թե] մե բանմ է խոսացել, վատ բան է խոսացել կոլխոզի նկատմամբ, 
սուտ է, բայց ընդհանրապես գեղի մեջ մունդար մարդ կար …ուղղակի չկա
մեցողություն է էղել»։ Գոշեցի Էմմա Արզումանյանը պատմում է, որ իր սկես
րայրի եղբայրը` Ամիրխանյան Բեգլարը, կամային, չենթարկվող անձնա վո
րու թյուն էր, ու գյուղի «վերնախավը» որոշել է պատժել նրան։ Համա գյու ղա
ցիներից մեկն ասել է, թե գիտե՞ք ինչ է եղել` Բեգլարը հայհոյել է Ստալինին։ 
Դա 1937 թիվն էր. «ու Բեգլարին աքսորել են»։ Արալեխցի Ասյա Յասոյանի 
բնութագրմամբ այն տարիներին, «եթե դու մի կտոր հաց ունես, իսկ ես նա
խանձ [մարդ] եմ, ես կարող եմ չարախոսել [քո մասին] որքան կուզենամ»։ 

17 Անանիա Խաչատրյանի մասին տե՛ս նաև Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 165-169։ 
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Եվ արդյունքը կարող է լինել շատ ողբերգական։ Չարախոսությունը կարող 
էր պայմանավորված լինել լրացուցիչ շահ ստանալու ցանկությամբ։ Այս
պես, Ռուսաստանի Արմավիր քաղաքից Սողոմոն Հարությունովը պատմում 
է Սուխում քաղաքի Ստալինի անվան զբոսայգում աշխատող երկու լուսա
նկա րիչների մասին. «մեկը մյուսին մի բան [կարծիք ինչոր երևույթի մասին] 
ասաց, հաջորդ օրն այդ մարդն արդեն չկար։ Այն մյուսը մտածել էր, թե ավե
լի լավ է ես իրեն ծախեմ [մատնեմ], ես մենակ կմնամ [զբոսայգում], ավելի 
շատ [գումար] կվաս տա կեմ»։ Գորիսեցի մի կնոջ պատմելով իր բռնա դատ
ված հորեղբոր մեղքն այն է եղել, որ նա … ազնիվ պահեստապետ է եղել. «ոչ 
մեկը չի կարողացել ինչոր զարտուղի ճանապարհներով պահեստից ինչոր 
բան տանել, թռցնել։ Էդպես պատմում են, որ առաջարկել են իրեն, որ պա
հեստից ինչոր ապրանք դուրս գրեն։ Նա չի համաձայնվել, ու դրանից մի 
քա նի ամիս հետո իրեն զրպարտել են դրա մեջ, որ իբրև Ստալինի վար չա
կազ մի դեմ ինչոր հերյուրանքներ է ասել։ … գրել են, որ իբր ինքը զրպար
տել է և այլն, և այլն: Դրա համար էդ մարդուն տարել [բռնադատել] են, ու 
այլևս ոչ ոք չգիտի որտեղ են տարել, չի վերադարձել»։

Մեր պատմությունների մեջ քիչ չեն այն դեպքերը, երբ մարդկանց աք
սորում, բանտարկում կամ անգամ գնդակահարում էին պարզապես այն 
պատճառով, որ նրա հարազատն արդեն բռնադատված է։ Այդպես է եղել 
նաև Խաչիկ Գաբուզյանի պարագայում. «[19]37 թվին հորս տարան… Ո՞նց 
ե ղավ։ Խանջյանի սպանությունը է ղավ [19]36ին, չէ՞։ Հուլիսի 9ին։ Խան
ջյա նի սպանու թյան հետ «կապե ցին» հորեղբորս` Վահրամ Ալազանին, որ
պես Խան ջյանի մոտիկ ըն կեր,18 ո րով հետև Խանջյանն էլ էր վանեցի, Ալա
զանն էլ էր վանեցի. նա էր ի րեն ա ռաջ քաշել և այլն, և այլն։ Ու Ալազանին 
էկան տարան տնից։ Էլի [19]36ին։ [19]37ին էլ հերս քեֆը լավ մտնում ա 
ԿաԳեԲե, ասում ա ինչի՞ եք ախպորս տարել, ասում են, թե մտի էն դուռը, 
քեզ կասեն։ Էդ սեն յակը որ մտել էր, ասել էին ինքը [Վահ րամ Ալազանը] 
հայրենիքի դավաճան ա, ու հորս էլ, էկել տարել են տնից գի շե րը»։ 19

18 Աղասի Խանջյանը ծնվել է 1901 թ., Վահրամ Գաբուզյանը (Ալազան)` 1903 թ., այսինքն` 
նրանք գրեթե տարեկիցներ էին։
19 Եղիազար Գաբուզյանի նկատմամբ մեղադրանքն առաջ է քաշվել 1937 թ. ապրիլի 28-ին։ 
Նա մեղադրվել է «եղբոր` Ալազանի ձերբակալությունից և հակահեղափոխական Խանջյանի 
դավաճանական ինքնասպանությունից հետո» խորհրդային իշխանության և ՀամԿ(բ)Կ դեմ 
հա կահեղափոխական քարոզչություն իրականացնելու, Ալազանի ու Խանջյանի քաղա քա կան 
համախոհ լինելու, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության դեմ թշնամական ար տա  հայ-
տություններ օգտագործելու, իբր թե զենք ձեռք բերելու ցանկության մեջ։ Մանրամասն տե՛ս 
Դանչո-Եղիազար Գաբուզյանի վրա հարուցված քրեական գործը. Հա յաս տանի ազգային ար-
խիվ, ֆ. 1191, ց. 2, գ. 699։
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Նյութերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բռնադատման ուղղակի 
մե  ղա վոր դիտվում էին20 բռնադատվողներին ա) լավ ճա նաչող համա գյու
ղա ցիհա մա քաղաքացիները, մասնավորապես մատնագիր գրող հարևանը, 
կոլտնտեսության կամ գյուղխորհրդի նա խագահը, ինչպես նաև բ) չճա նա
չող, սակայն «պլան» կա տարելու աշխա տան քա յինկու սակցական պար
տավորություն «իջեցնող» ա վելի բարձր մարմին նե րը` ա նո րոշ կերպա վո րում 
ունեցող «վերևները» ու մասնավորապես գ) դրանց անձնավորված կեր 
պարներն ի դեմս Ստա լինի ու Բերիայի, դ) պե տու  թյունը, ամբող ջա տի րա 
կան համակարգը/ռեժիմը։ Արդ, խնդիրն այն է, թե նշված կատե գո րիա   նե րից 
ու՞մ էր տրվում գե րակայությունը, և ի՞նչ հիմ նա վորումներ էին ներ   կա   յաց վում։

«նաԽագաՀ», անուններ, ցուցակներ…

Զրուցակիցների մի որոշակի մասը առաջնահերթ մեղավոր են դի տում 
գյուղ խորհրդի և/կամ կոլտնտեսության ղեկավարներին, ում որ հանձ նա
րար  ված էր տեղեկացնել «ժողովրդի թշնամիների» մասին` համա պա տաս
խան ցու  ցակ ներ ներկայացնելով «վերևներին», այն է` վերադասին։

Այսպես, Շիշ կեր տից Շո ղեր Զաքարյանը, ում հայրը գերի էր եղել 
Հայրենական մեծ պա  տերազմի տա րիներին (ինչն էլ, թերևս, եղել է 1949 թ. 
բռնա դատվելու հիմ  նական պատ ճա ռը), պատմում է. «Հիմա որ մենք աքսո
րից էկանք, մեր գյուղ սովետի նա խա գան բարևում ա ինձ, ասում ա «Բալա 
բարև», էէէէ, «էն օր վա նից հետո որ աք սորած ես մեզ, ինչի՞ բարևեմ քեզ», 
ասում եմ։ …Ասում եմ, «բա քո հոր եղ բայրն էլ էր գերի ընկած, էս մյուսն էլ, էն 
էլ, խի՞ ի՛մ հորս ես աքսորել»։ Տաթևի գյուղապետարանի մեր զրու ցակիցն այն 
կարծիքին է, որ «Դե մեծերից եմ լսել։ Ուղ ղակի իմ պապս էր ասում, որ իրա
կա նում, դե էդ մարդկանց [աք սոր ված ներին] էն կողմից եկողները` Երևանից 
ե կող ները ի՞նչ էին իմա նում, ո՞ր մար դը ո՞վ ա, ի՞նչ ա, ի վերջո, ցուցակ ա ե ղել, 
չէ՞, եկել են, ա նուն ները կար դացել, մտել տները, լցրել մեքենաները` տա րել։ 
Դե որ պատա հա կան էր, թող գային մի թաղամասից, խոսքի, անուն չտա
յին, լցնեին մեքե նա նե րը` տա նեին։ …Դե եթե Երևանից մի ինֆորմացիա կա, 
անունազգա նուն նե րը կա րո՞ղ ա գյուղից չեն տվել»։ Տաթևի հարևան Սվա 
րանց գյուղից «ոչ մե կին չեն տարել [աքսորել]»։ Այդ փաստն ուժեղ կռվան 
է տա թև ցիների համար հա  մոզված պնդելու, որ աքսորվելու ենթակա մարդ

20 Հերթականությունը պայմանական է և ներկայացվում է տաքսոնոմետրիկ սկզբունքով` 
ան  հատ-կազմակերպություն-համակարգ։ Նման ձևակերպումներով առանձնացումը նույն պես 
ինչ-որ չափով պայմանական է, քանի որ բանասացների խոսքում շատ են ան ցում ները, քիչ 
չեն հակասական մտքերը։
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կանց ցուցակը «տեղի [տե  ղական, գյուղական] իշխանությունն ա արել 
[կազմել]» կամ «պատճառը [գյուղի] ղեկավա րու թյունն ա»։ Գյու ղի պատ
մու թյա  նը քաջատեղյակ Էրիկ Մկրտ չյանի համար նույնպես ամեն ինչ պարզ 
է. «Վերևից ասել են, թե ովքեր որ անհարազատ են, նրանց ցուցակը տվեք։ 
Ստեղ [Տաթևում] էլ ցուցակը տվել են։ Հարևան Սվարանց գյուղում կոլխոզի 
նա  խա գան Մղումյան Տիգ րանն էր, գնացել են էնդեղ էլ են ասել (էդ մենք հե
տո ենք իմացել), որ ընկ. Մղում յան, բա քեզ բան [ան հա րա զատ] չունե՞ս, որ 
աք   սո րում են, բան են ա նում։ Ասել ա, մեր գյու ղում ըտենց մարդ չկա։ Բոլորը 
«հա  րազատ» են»։ Բռնա դատված Նոյեմ Ար շակ յանն էլ է քաջածանոթ վերո
բեր  յալ փաստար կին. «Տվյալները [աքսորվողների] որ տվալ են` եղել ա 
գյուղ սովետը։ …Բա ին չի՞ Սվարանցից ոչ մեկին չաքսորեցին։ Ինչի՞ Մղում  յանը 
ա սել ա, թե մեզ մոտ դաշ նակ չկա։ Մեղավորն ո՞վ էր` գյուղսովետն էր»։

Բնութագրական է այստեղ «անհարազատ» եզրույթը։ Այն մեզ հաճախ 
հանդիպել է Սյունիքում դաշտային աշխատանքների ժամանակ և ա ռա 
վե լապես օգտագործվել է` բռնադատվածների ընտանիքի անդամներին 
բնու թա գրե լու համար։ Ահա թե ինչպես է բացատրում այն բռնադատվածի 
զավակ կապանցի Վոլոդյա Մար տիրոսյանը. «Անհարազատ» նշանակում 
ա` ինքը պետության դեմ, չգիտեմ, մերս էդ պես ա ասում, ասում ա` անհա
րա զատ էին ասում [մեզ]։ Չէին թողնում` ժողովներին գնա յինք, չէին թող
նում` մասնակցեինք ոչ մի բանի։ Թշնամու նման բան ա, էլի, ան հա րա
զատ, այս ինքն` խո՛րթ»։ Նման մի պար զա բա նում լսեցինք նաև Տաթևի գյու
ղա պետարանում։ Այնուամենայնիվ, իր ժամանակին այդ ձևա  կերպումն 
ունեցել է, թերևս, բավականին լայն տարածում։ Այն հան դի պում է հան րա
պե տական կենտրոնական մամուլում, օրինակ` Հոկտեմ բերյանի շրջանից և 
Երևա նից ուղարկ ված թղթակցություններում։ Առաջին դեպքում եզրույթը 
հայտնվում է հետևյալ համա տեքս տում. «Մեծ Շահ րիարի [ներկայումս` Ար
մա  վիրի մարզի Նալբանդյան գյուղ] դպրո ցական [կոմ երիտական] կազ մա
կեր պության ընտրության ժամանակ կոմյերիտական կոմիտեյի կազ մում 
ընտրել եյին 2 անհարազատ։ Նույն գյուղի կուս. կազմակերպության ան դամ
ների քա ղաքական կուրությունն այն աստիճանին ե հասնում, վոր այդ յերկու 
անհարա զատ նե րից մեկին` Խաչատրյանին, յերաշխավորում են կուսակ
ցության մեջ անցնելու համար»։ Երևան յան պարագայում թղթա կիցը գրում 
է. «Միության [տարրական և միջնակարգ դպրոց ների աշխա տող ների պրոֆ
միու թյան] կենտկոմը և նրա նախկին նախագահ Ս. Մա կինցը հովանավորել 
և պրոֆ. որգաններում տաքուկ տեղ են տվել մի շարք անհարազատ տար րե
րի»։21 Եզրույթը պարզաբանված է մեկ այլ հրապա րակման մեջ, որը վե րա

21 Տե՛ս համապատասխանաբար Գ. Բոստանջյան, «Անել անհրաժեշտ հետևու թյուններ» 
և Ս. Ղա զարյան, «Աշխատանքը չի վերակառուցված» («Խորհրդային Հայաստան», 17 և 21 
օգոս  տոսի 1937 թ.)։
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բերում է Կոտայքի շրջանի Առինջ գյուղում գաղափարական ոլոր տում տար
վող աշ խատանքների վիճակի քննա դատությանը։ Այստեղ գրված է. «Նույն 
գյուղից համակրող Լևոն Մնա ցա կանյանը շրջապատված ե խորհրդա
յին իշխա նու թյան վոչ հարազատ մարդկանցով, կռվել ե բոլ շևիկ ների դեմ 
քաղաքացիական կռիվների ժա մա նակ, բայց և այնպես ընդունվել և մնացել 
ե համակրողների շարքերում»։22

Արա լե խից Ղազախ ստան աք սոր ված Ասյա Յասո յա նի համոզմամբ. 
«Նրանք [նկա տի ունի կոլ տնտե սու թյան ղեկավա րու թյանը] ում ուզում էին` 
նրանց էլ ցու  ցակագրում էին»։ Երև ա նի մերձակա Այն թափ ավանի բնակ չու
հի, 1949 թ. բռնա դատված Ալվարդ Սա յադյանի հա մար նույնպես սխեման 
պարզ է. «Ցու ցակ են պա հան ջում յու րա քանչյուր գյու ղից: Գյուղի մարթը չի՞ 
տվողը: Գյու ղի մարթն ա: Ումը չի ու զում [ում հետ խնդիրներ ունի], նրան էլ 
տալիս ա [նրա անունն էլ մտցնում է ցու ցակում], բա։ …Մարդ կար, որ գերի 
էր, բայց չտա րան; Բա է՞տ ոնց էր: Հա, մեր գյու ղում հենց էդպիսի մարդ կա, 
բա՞: Իսկ խեղճ, անմեղ մար թին, որ ոչ մի բան չի արել ծեր հասակին, հանին 
տարան, ինչի՞»:

անորոՇ «վերեվներ»

Բնութագրական է «վերև», «վերևներ» հասկացության օգտագործումը։ 
Դա ընդհանրապես, ես կասեի, շատ «խորհրդային» բառ է։ Շատ բան 
կա րելի էր վերագրել կամ բարդել անդեմ «վերևներին»։ Եթե ինչոր կար
գադրության հեղինակ նշվում էր «վերևները», ապա դա, որպես կանոն, 
արդեն քննարկ ման ենթակա չէր, ենթակա էր միայն իրականացման։ «Վե
րևը» պաշտո նե ա կանբյուրոկրատական սանդղակում «ստորադասից» 
բարձր գտնվող «վե րադասի» կամ «ղեկավարության» կրճատված, ժո
ղովրդա կան անվա նումն է։ «Վերևն», իր հերթին, կարող էր լինել տարբեր 
մա  կար  դակների, սկսած շրջկոմի հրահանգչից մինչև Կրեմլի ղեկավարը 
(«ամե նավերևը»)։ Այսպես, տա թևցի բանասացները գտնում էին, որ «էդ 
տե ղա ցի ղե կա վարների ներկա յաց րած բանն [ցուցակն] են էնդեղ [վե րև
նե րում] հաստա տել, ու դրանց աք սո րել։ Է, վերևը ի՞նչ գիտեին, ես ի՞նչ եմ 
արել։ Տեղացի ղեկավարներն են ա սել, որ սրանք էսպիսին են…»։ Տաթևցի 
Էրիկ Մկրտչյանը նույնպես կիսում է այդ կարծիքը. «…նրանց [վերա դա սի]` 
բնակ չության մեջ` ներմուծած ա սեմ թե արտամուծած ասեմ` նրանց քա ղա
քա կա նությունից էր դա։ Վերա դասի քա ղաքականությանը իսկույն ար

22 Ա. Դ., «Աշխատանքը թույլ է հա մակրողների մեջ». – «Խորհրդային Հայաստան», 29 
հուլիսի 1937 թ.։
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ձա գան քում էին [տեղերում]»։ Պեմզաշենցի բռնա դատված Համ լետ Գաս 
պարյանը նույնպես գտնում է, որ «ստեղ վերևից էր գալիս հրա մանը։ Օրի
նակ տեսեք, մենք որ աքսորված էինք, վրացի չկար մեր հետ, վրացի ոչ մի 
տեղ չկար, ուրեմն Ստալինը իր ազգին պահեց, իսկ բոլոր ազգու թյուն ներից 
աք սորեց, և մոլդովացի կար, և ուկրաինացի կար, և բե լոռուս կար, ռուս, 
ղազախ, երեսուն ազգություն կար Ալթայում ապրող։ Մոս  կվայի, Մոսկվայի 
մա կար դակով, այսինքն` Մոսկվան հրամայել էր Հա յաս տանին, որ սպես 
պետք է անեք [աքսորեք]»: 1949 թ. բռնադատված հո ռոմ ցի Հարու թյուն 
Մովսիսյանը, հոր պատմածից տեղեկանալով, թե են թա դրա բար ով է իրենց 
ընտանիքը աքսորվողների ցուցակում ներառել, հա մոզ ված է, որ «հրամանը 
վիրևից է, էդ մարդն [իրենց անունը աքսորվողների ցուցակում ներառողը] 
էլ իրա հրամանն է կատարել. մեկը պտի աքսորեին, էս քան պլան, էսքան 
ժողովուրդ պտի վերցնե ըստից, գյուղից կամ ուրտից, հմի դու չես էղել, ես 
չեմ էղել, էն մարդն [հայրը] է էղել, ինչ տարբերություն, հերս չէղներ, ուրիշ 
մարդ պտի երթար հորս տեղը, ինչ տարբերություն: Դա, դա պլանավորված 
էր, պլան էր. էսքան ռայոնից էսքան մարդ էր պետք, էսքան բառաք է ազատ, 
էսքան տեղ է ազատ, էսքան մարդ պտի տե ղա վոր ցնեն, ըդիգ վերևից էր»:

որոՇակի «վերեվներ». ստալինի դերի 
ընկալումները

«Վերևների»23 մեջ մի առանձին, ես կասեի հակասական, ոչ միա
նշա նակ դիրք է զբաղեցնում Ստալինի կերպարը։ Բանասացների մի զգալի 
հատվա ծի մեջ կար այն պատկերացումը, թե Ստալինն անձամբ տեղյակ չէր 
ու ներ գրավված չէր կոնկրետ մարդ կանց նկատմամբ բռնություններ իրա
կա նաց նե լու գործի մեջ։ Այսպես, կա պանցի Ռուդիկ Քարամյանը գտնում է, 
որ «Ո՞վ էր մեղավոր [19]37 ու [19]49ի համար։ Էս ժողովուրդը էլի։ Ասե՛մ խի։ 
Ստա լինը շա՞տ էր իմանում կամ Բերիան շա՞տ էր իմանում, թե իմ պա պի կը 
տենց բան ա ասել [կաս կա ծի տակ էր դրել Խանջյանի ինքնասպան լինելու 
տեղեկատվության ճշմար տա ցիությունը]»։ Շիշկերտցի Շողեր Զա քար յանն 
այն կարծիքին է, որ «Ստա լինը շա՞տ գիտեր, թե ով ա ոչխարը փչացնում, ով 
չի փչացնում։24 Ճի՞շտ չեմ ա սում։ Ըտենց բռնիբռնի տանում էին։ Մեր գյու

23 Բնութագրական է, որ «վերևներ» հասկացության մեջ բացակայում են Խորհրդային Հա-
յաստանի կուսակցական և խորհրդային ղեկավարները, ինչը, թերևս, ցուցիչն է այն բանի, որ 
քաղաքացիները շատ լավ պատկերացնում էին խորհրդային աս տի ճա նա կար գու թյան իրա-
կան դեմքը։
24 Նկատի ունի Գրիշա Սմբատյանի «Երկաթե վարագույրից այս կողմ» աշ խա տության էջ 
401-ում նկարագրված դեպքը։
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ղից շատերին տենց տարան։ Մի պրիչին [պատճառ] քցում էին, Ստալինը 
շատ իմանա, Մասկվայում նստած, թե Շիշկերտ ի՞նչ ա կատար վում։ Սխա՞լ 
եմ ասում։ Ասում են, էլի, տվյալ ա, ասում են [ստո րադասը վե րա դասին]»։ 
«Մեղավորությունը ու՞մն էր» հարցին պա տաս խանը տաթևցի Նոյեմ Ար
շակյանը ստացել է հեռուստացույցից. «Ես տելե վիզորով [հեռուստա ցույ ցով] 
լսել եմ, որ Ստալինն էր։ Դա ի րան հրա մանն ա իլալ։ Չէ, հերս էն կար ծի քը 
չուներ, թե Ստալինն էր մե ղա վոր, ես իրանից տենց բան չեմ լսել։ Էն ժա
մանակ Ստալինին մենք պաշտում էինք»։ Հայ կավանից Սուքիաս Զա քար յանը 
1930ական թթ. բռնությունների մա սին կարծիք հայտնելիս նույն պես գտնում 
է, թե «Ստալինն ի՞նչ մեղք ուներ, Ստալինը գիտե՞ր, թե դու էս գյու ղում ինչ 
կաշխատիս, ինչ կենես… Էն վախտ, որ Ստալինը կբռներ, կըսեին Ստալինը 
կբռնե, բայց Ստալինը խո չէ՞ր գիտե ըստեղ, թե դու ով ես կամ ես ով եմ, 
Ստալինը ի՞նչ գիտեր, թե ինչ կե նեին, ըդտեղի ժողովուրդն էր էլի կեներ»։ 
Ասյա Յասոյանը, համա ձայ նե լով հոր կարծիքին, որը խորհրդային իշխա
նու թյունից նեղացած չէր, նույն պես նշում է. «չէ՞ որ Ստալինը չէր մեղավորը։ 
Պարզապես ցանկանում էր յու  րաց նել այդ հողերը [Ղազախստանը]»։ 1930
ական թվա կանների բռնու  թյուն ների ժամանակ հորը կորցրած, բայց և կոմու
նիս տա կան գաղափա րա խո սության ջատագով Սամվել Գրի գորյանն այն 
կար ծի քին է, որ «շատ դեպքերում Ստալինն էլ չի գի տե ցել [բռնությունների 
մա սին]»: Սո  ղոմոն Հա րու թյունովը, ում հայրը բռնա դատ վել է 1938 թ., նշում 
է. «մայրս միշտ ասում էր, որ այդ սրիկան [Ստալին] է մեղավորը։ Առանց 
նրա գիտու թյան ոչինչ չէր արվում»։ Հանրապետական մասշ տաբի կու սակ
ցա կան գոր ծիչ, 19371955 թվական ները հիմնականում Սիբիրում անց կաց
րած Աբել Օր դու  խանյանը խնդրին ավելի լայն էր նայում, բայց և այնպես, նա 
էլ, կարծես թե, չէր ըն դու նում Ստա լինի անձնական մե ղա վորությունը բռնու
թյունների մեջ։ Ինչպես պատ մում է նրա թոռնուհին. «Իր ներկա յու թյամբ, որ 
Ստա լի նից վատ բան էին ասում, ինքն ասում էր` «Лес рубят – щепки летят» 
[«Անտառը հատելիս տա շեղ ներ են թռչում»]։ Ու որ սկսում էինք վիճել, ա պա
ցու ցել, որ դու՛ էիր «щепка»ն, թե՞ Բակունցն էր «щепка»ն, ին քը չէր սի րում 
էդ խո  սակ ցու թյուն ները։ Շատ զուսպ էր։ …Մտքում քննա դա տում էր, բարձրա
ձայն` չէ։ Ին քը վախենում էր, որ մե՛նք լե զուներս բաց թող նենք, մե՛զ վնա
սենք։ Է՛դ վա խը մեջը կար։ Ստա լինիզմի նման վիճակներ ամեն պե տու թյան 
կյան քում էլ լի նում է։ Իսկ ի՞նչ է, Փարիզյան կոմունան ավելի լա՞վն էր։ Դե
դոն [պապիկը] էր միշտ այդ  պես ասում։ Նաև ցիտում էր. «Революция, как Са 
турн, пожирает своих де тей»25 [«Հե ղա փո խու թյու նը, Սա  տուրն աստծո նման, 
խժռում է իր զավակներին»]»։

25 Արտահայտությունը վերագրվում է Ֆրան   սիական մեծ հեղափոխության ականավոր գոր  -
ծիչ Ժորժ Ժակ Դան տո նին, որ նա արտաբերել է մահապատժից առաջ։
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1949 թ. բռնադատված Սերգեյ Խուրշուդյանը Ստալինի մեղա վո րու
թյան պատճառը փնտրում է նրա անձնական հատկությունների մեջ. «Ու
րեմն, գիտե՞ք ինչ կա, մեր էդ առաջնորդը, որ կոչվեր գը ընկեր Ստալին, 
ու րե մն, երկրի լավ էղնելը, երկրի հարցերը, [երբ] երկիրը կարգավորելը 
կախ ված է մե մարդուց, որի լծակները իրա մոտն են: Ու երբ որ հանկարծ 
էդ ղեկավարը չի ունենա խղճի խայթ, չի ունենա մա կարդակ, չի ունենա էն 
հատկությունները մարդկային, որն որ մարդը օժտ  ված է, որն որ մարդը 
պիտի ունենա` չունին, շատ վատ է դրա հետ յոլա գնա լը, ու դրա ներքո` 
դրա ձեռի տակ, ի՞նչ կըսեն, հովանավորության տակ ապ  րելը, շատ դժվար 
է, շատ անչափ»: Այս միտքը յուրովի շարունակում է գյում րեցի Խաժակ Հեր
թևցյանը, ում պապին բռնադատել էին 1937 թ. «Չէ, չէ, նո րից եմ կրկնում` 
ես կոմունիստների կուսակցությունը չեմ սիրել Ստալինի մար  դա կե րու
թյան պատճառով: Մաո Ցզեդունը, Ստալինը, Հիտլերը, սրանք նույ նա
տիպ մարդիկ են եղել, մարդակեր են եղել»: Բնավորության անձնա կան 
հատ  կանիշները քաղաքականության վրա արտածելու խնդիրն է բար ձրաց
նում հոռոմցի Հարություն Մովսիսյանը։ Նա Ստա լինի ու ստալինյան ժա 
մանա կաշրջանի մասին շատ գրքեր է կարդացել, ու նրա մեջ ձևավորվել է 
այն համոզմունքը, որ «նա [Ստալինը] շատ վա խե ցել է, նա իրանից ուժեղ 
մարդ կանցից, գիտնական` Կիրովին, մյուսմյուս, որ թվեմ շատ կան, նա վա
խեցել է, ինքը էդքան հզոր է էրևացել [արտաքնապես] չէ՞, բայց շատ վախ
կոտ մարդ է էղել, շատ վախկոտ...»։ Ստալինի ձեռնար կում ներում անձ նա
կան նկա տառումների մեկ այլ` էթնիկական դրդա պատ ճա ռի մասին կարծիք 
է հայտնում ալթայան աքսորում տարիներ անց կաց րած գո շեցի Զարիկ Գրի
գոր յանը. «Մեզ ասացին, որ այդ ամենը [հայերի զանգ  վա ծա յին աքսորը] 
Ստա  լինն է արել, քանի որ նա ուզում էր հեռացնել Վրաս  տա նից բոլոր հա յե
րին ու բնակեցնել Վրաստանը թուրքերով [ադրբե ջան  ցի նե րով]»։

Երբեմն Ստալինին չքննադատելու պատճառ էր համե մա տությունը 
մեր օր յա իրականության հետ։ Այսպես, պատմաբան Արմեն Ոս  կանյանի 
հորեղ բայրը, ում հորը բռնադատել էին 1937 թ., «[19]90ական թվե րի ծանր 
վիճակի առթիվ նա ասում էր, թե «երկրին Ստալին ա պետք»։ Ես էլ ասում 
էի, թե «ախր դու տեսել ես էդ «ստալինը», վրովդ անցել է, հիմա ո՞նց ես 
ասում, թե «ստալին» է պետք»։ Նա էլ ասում էր, թե «չէ, պետք ա «ստա
լինը», որ ուժեղ իշխանություն լինի, էս բարդակ վիճակը, խառը վի ճա կը 
կարգավորի, որովհետև ուրիշ ճանապարհ երկրի համար չկա։ Եթե բաց 
թող նեն [երկրի կառավարման սանձերը], ուրեմն կքանդվի ամեն ինչ»։ Ու իր 
հա մար էդ «ստալինի» կերպարը` որպես ուժի կերպար, կար միշտ։ Ու դա 
ինքն ընկալում էր որպես դրական մի բան։ Իսկ երբ հարցնում էի, թե «քո 
հայրն ի՞նչ էր արել, որ տարան ըտենց», ասում էր, թե «հա, դե սխալ էր եղել, 
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եքա [մեծ, ընդարձակ] երկիր ա, տենց սխալ էլ կլինի էլի»։ Այսինքն` ինքը չէր 
ու զում ընդունել, որ Ստալինը վատ է իր նկատմամբ եղել ու դրանից [երև ույ
թը] տարածի մյուսների վրա նույնպես»։

վաԽի գործոնը 

Վերը բերված հիմնավորումների ու բացատրությունների փորձերում 
կա յին մի քանի ձևակերպումներ, մասնավորապես «վախ» և «վերաբնա կե
ցում», որոնք կցանկանայինք ավելի մանրամասնել։

Բանասացները բավականին հաճախ շեշտում էին վախի գործոնի 
հսկայական, եթե ոչ որոշիչ դերակատարումը մարդկանց գործողություն նե
րում։ Այսպես, Ռուդիկ Քարամյանը նկատում է. «Էն ժամանակ [ստալինյան 
տա րիներին] վաբշչե [ընդհանրապես] վախենում էին, գնում էին ասում էին, 
ծախում [մատնում] էին։ Ծախում էին, բա ի՞նչ էին անում։ Դե էն ժամանակ 
հեր ու տղա էլ էին վախենում իրար հետ տենց բան խոսել։ Էն ա պատմում 
էին, էլի, մեզ` հեր ու տղա վախենում էին իրար հետ խո սել։ Ռեժիմն էնենց 
էր արել, որ հեր ու տղա վախենում էին իրար հետ խոսել։ Ռեժի՛մն ա արել։ 
Տենց էր»։ Խաչիկ Գաբուզյանը, ում հորը բռնադատել էին 1937 թ., նկա
տում է. «Էն ժամանակ Ստալինի մասին խոսալը տա նը վտա ն գա վոր էր։ 
Էն ժամանակ ասում էին, որ «ավելորդ բա ներ միք ասի, պա տերն էլ են 
լսում»։ …«Անհատի պաշտամունք» որ ասում են, ոչ թե բոլորը Ստա լի նին 
պաշտում էին, այլ վախենում էին։ Վախենում էին բոլորը։ Էն ժա մա նակ կա
րայի՞ր ասեիր, թե Ստալինի աչքի վերևը ունք կա։ Հանկարծ որ մի թարս 
խոսք ասեիր, կարող ա քեզ գային գիշերը տնից տանեին։ Ռեժիմ ա սա ծը` 
դա Ստա լինի ամբողջ դրվածքն էր։ Էն ժամանակ չէիր կարող ազատ խոսել։ 
Հետո, երբ Ստալինը մեռավ, սատկեց, ու տենց կամացկամաց դեպի լավն էր 
գնում։ … Վախի մթնոլորտը հիմա ինձ մոտ չկա։ Էն ժա մա նակները, անգամ 
Ստալինի մահվանից հետո` վախը կար»։ Նման մեկնաբանություն են առա 
ջար կում նաև իրենց հորը 1937 թ. կորցրած Ջրբաշյան եղբայրները. «Ան հա
տի պաշ տամունք» հասկացությունը մի երկու խոսքով գնա հա տել երևի հնա
րավոր չէ: Ժողովրդի մեջ ձևավորվել էր մի ահավոր համ ընդ հանուր վա խի 
մթնո լորտ: Նման պայմաններում շատերը, ոտ նա հարելով բա րոյակա նու
թյան բոլոր նորմերը, վարկաբեկելով և զրպարտելով ուրիշ ներին, ձգտում 
էին ինքնահաստատման հասարակու թյան մեջ: …Ամենա ահա վորն իհարկե 
վա խի զգացումն էր, որը մարդկանց դարձրել էր ստրուկ և բոլորովին ինք
նուրույ նությունից զուրկ էակ։ Այդ վախը վա րակել էր հասա րակության բո լոր 
շեր տերը»։ Հոր և հորեղբայրների աքսորը տե սած, մեկ այլ հորեղբոր գնդա
կա հարությանը տեղյակ երազգավորսեցի Սաշա Մխի թար յա նը նույն պես մեծ 
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նշանակություն է տալիս վախի գոր ծո նին. «ըտից [Ստալի նի մահ վա նից] հետև 
ո՞վ էր վախենում որ, ինչ ըսես խոսում էին: Ինքը կո րավ գնաց, ար դեն կամաց
կամաց… էն վախտ կռնայի՞ր մե բան’մ խոսայիր կամ ըսեիր` լավ է կամ վատ 
է, ֆլան է կամ ֆստան է [այս է, այն է], ըդման բան վա խե նում էինք խոսայինք, 
հեչ մեկի քովը բան չէինք խոսում: Կառա վա րության մա սին բան չէինք 
կռնա խոսայինք, գաղ[տ]նիք էր ըդիկ: Գաղ[տ] նիք էր, մեկմեկ էդ խաբար 
տվողների, ծախողների ականջն ըն կ նում էր, ըդոնց [խո սող ներին] տանում 
կորցնում էին»: 1936 թ. հոր ձեր բա  կա լու թյունը տեսած պեմ զա շենցի Պարույր 
Տոնոյանը նշում է. «Վախ էր, վախե նում էինք, էլի, բոլորս էլ, վա խը... Օրինակ, 
մինչև հմի` հլե ես էղել եմ 82 տա րե կան, մեջս վախ կա: Էդ վա խը չի անցե: 
Չնայած հմի կարգերն ուրիշ են, բայց ինչոր ներքին մե բանըմ կա ընձի: Ես 
քաջ մարդ եմ, բայց ինչոր մե բանըմ կա, էդ վախի զգա ցումը էնտեղից մնացել 
է»: Սողոմոն Հա րու  թյու նովը հետևյալ կերպ է նկա րագրում վախը. «Ախր այդ 
ժամանակ մարդ վա խենում էր, վախենում էր բե րանը բացել։ Նույնիսկ ռադիո 
լսելն էինք վա խե նում։ Պատուհանի վրա փեղ կեր կային, դրանք փակում էինք, 
նոր էինք լսում [ռադիոն]։ Վախենում էինք, որ մեկնումեկը, մի լրտես, պա տու
հանի տա կից կլսի [կմատնի], ու վա ղը կգան, կտանեն։ Այդ պատճառով էլ 
մարդիկ վա խենում էին մի խոսք ա սել»։ Իսկ Սերգեյ Խուրշուդյանը պատ մում 
է իր հետ ալթայան աքսորա վայ րում պատահած զա վեշ տի նման մի իրական 
դեպք։ Երբ ինքը, թերևս իր ըն կերուհու հայր Անուշավանի հետ դաշտում սայ
լով գնում էին, «Մեկել եսիգ [Անուշավանը] դառավ, էսպես արավ, ըսավ. 
«Սեր յո՜ժ»: …Կըսեր. «Մի բան’մ կուզեմ բամբասեմ»: Ես ասի. «Ձյաձա Անու շա
վան, ինչ, ում մասին կու զե՞ք...»։ Ըսավ. «Էդ հոգի քաքածի»: Մեկել որ չը սավ 
«հոգի քաքած», էդ որ չըսավ` ես էլ վախեցա: Ըսավ ...էսի բամբասի կը` ըտեղ 
դաշտ է, ըստեղ դաշտ է, էդ ո՞վ պիտի խաբար տա, ով պիտի խաբար տա՞ր։ 
Ես չեմ խաբար [տա] ...Ըսավ. «Կարող է ձի՜ն խաբար տա»: Հըբը՜` ձի՛ն: Վախը 
կար, վախը շատ կար, շատ կար, շատ կար... Էդ մարդը ին ձի էսպես արավ, 
ըսավ. «Կուզեմ բան’մ բամբա սեմ, բայց վախենամ կը»: Ա ռա ջին անգամ 
վախեցավ ասել, ում մասին է: Որ հետո ըսավ, թե ում մասին է... «Էդ հոգի 
քաքածի» ...Որ չըսավ, վա՜յ է՜էէ»։

Բնութագրական է, որ անուղղակիորեն վախի խնդրին ժամանակին 
պաշ  տոնապես անդրադարձել է նաև ԽՄԿԿ ղեկավարությունը։ Այստեղ 
«հիմ  նավորումները» բացարձակապես այլ բնույթ ունեին և փաստորեն ուղ
ղված էին կուսակցության ղեկավարության կողմից Ստալինի ամբող ջա տի
րա կան իշխանության դեմ չձեռնարկված քայլերի, իրենց մեջ իսկ առկա վա
խի (ինչի մասին խոսել էր Ն. Խրուշչևը XX համագումարին ներկայացրած 
իր փակ զեկուցման մեջ) հիմնավորմանը։ Այսպես, «ՍՄԿՊ կենտ րոնական 
կո մի տեի որոշումը ան հա տի պաշ տա մունքը և նրա հե տևանք ները հաղ
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թա հա րե լու մասին»26 հրապարակման մեջ բերվում է հետև յալ պատ ճա
ռա բա նու թյու նը. «Կենտրոնական Կոմիտեի լենինյան կորիզը Ստա լինի 
մահվանից հե տո իսկույն ևեթ բռնեց անհատի պաշտամունքի և դրա ծանր 
հետևանք նե րի դեմ վճռական պայքարի ուղին։ Կարող է հարց ա ռա ջանալ. 
իսկ ինչու՞ այդ մարդիկ բացեիբաց հանդես չեկան Ստալինի դեմ և նրան 
չհեռացրին ղե կա վարությունից։ Ստեղծված պայմաններում այդ բանն ա նել 
չէր կարելի։ Ի հար կե, փաստերը այն են վկայում, որ Ստալինը մեղա վոր է 
շատ ապօրի նու թյուն ներում, որոնք կատարվում էին նրա կյանքի հատ
կապես վերջին շրջա նում։ Սակայն ընդսմին չի կարելի մոռանալ, որ սո
վետական մարդիկ Ստա լի նին ճանաչում էին որպես մի մարդու, որը միշտ 
հանդես է գալիս թշնա մի նե րի մեքենայություններից ՍՍՌՄի պաշտ պա
նությամբ, պայքարում է սո ցի ա լիզմի գործի համար։ Նա այդ պայքարում եր
բեմն գործադրում էր ան վա յել մեթոդներ, խախտում պարտիական կյանքի 
լե նինյան սկզբունքներն ու նոր մաները։ Դրանումն էր Ստալինի ող բեր գու
թյու նը։ Բայց այդ ամենը, ընդս մին, դժվարացնում էր նաև պայքարը ընդդեմ 
այն ժամանակ կա տար վող ապօրինությունների, որովհետև սոցիալիզմի 
կա ռուցման, ՍՍՌՄի ամ րա պնդման հաջողությունները անհատի պաշ տա
մուն քի իրադրության մեջ վե րագրվում էին Ստալինին։ Այդ պայմաններում 
նրա դեմ ամեն մի ելույթ ժո ղովուրդը չէր հասկանա, և այստեղ բանը բնավ 
էլ անձ նական արիության պա կասը չէ։ Պարզ է, որ յուրաքանչյուր ոք, ով այդ 
իրա դրության մեջ հան դես գար Ստալինի դեմ, աջակցություն չէր ստանա 
ժո ղովրդի մեջ։ Ավելին, այդ օրինակ ելույթը այն պայմաններում կգնա հատ
վեր որպես ելույթ սո ցի ա լիզ մի կառուցման գործի դեմ, որպես կապի տա լիս
տա կան շրջապատման իրա դրության մեջ պարտիայի ու ամբողջ պե տու
թյան միասնության ծայրա հե ղորեն վտանգավոր քայքայում…»։

աՔսորն իբրեվ վերաբնակեցում. 
պատկերացումներ, արդարացման ՓորՁեր…

Բանասացների խոսքում երբեմն հնչում է նաև ստալինյան ժամանա
կա շրջանի աքսորի նույնացումը «վերաբնակեցում» երևույթի հետ։ Նման 
մեկնաբանության պաշտպանության համար բերվում են յուրովի «հիմ նա
վորումներ», սա կայն գնահատականը, որքան էլ զարմանալի է, բավա կա
նին մեղմ է։ Այս պես, տաթևցի մի բանասացի դատողությունները հիշեց
նում էին պարոն յա նա կան «մեղմացուցիչ դեպք հանցանացը»։ Խոսելով 

26 Տե՛ս «Սովետական Հա յաս տան», 3 հուլիսի 1956 թ.։
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1949 թ. աքսորի մասին` նա նշում է. «էնդեղ էդ մարդկանց ոչ թե առող ջու
թյանը կամ կյանքին վտանգ, այլ տա նըմ են էնդեղ մըթամ խամ ու խոպան 
հողեր ա [աշխատացնելու]։ …Տարել են էնդեղ պահել են, մարդ կանց քար
կոծել չեն, օրինակ, աշխատել են, բան են արել։ Ուղղակի որ ստեղից` գյու
ղից, հայրենիքից հանել են` միայն էդ ա [եղել խնդիրը]։ Բայց էնդեղ մարդ
կանց ո՛չ վնասել են, ո՛չ [այլ վատ բան են արել]։ …Էդ մարդկանց [1949 թ. 
աքսոր վածներին] առոքփառոք պա հել են, աշխատանք են ունեցել` աշխա
տել են…»։ Ասյա Յասոյանի հայրը, երբ աքսորի ճանապարհին, պայ ման նե
րից բողոքելով, սպառնում է զանգա հա րել Մոսկվա, նրան պատաս խա նում 
են, թե «նրանց տանում են… բռնա դա տում են, որպեսզի յուրաց նեն ղա
զա խական տափաստանները։ Դա հո Հա յաստանը չէ, որ 29.5 մլն քա ռա
կու սի մետր է, դա մի ամբողջ Ղա զախ ս տան է, ամենամեծ հանրա պե տու
թյու նը։27 [Հետագայում] Հայրս միշտ ասում էր, որ շատ բավարարված է, որ 
մեզ բռնադատել են։ Նա չէր նեղանում, քա նի որ շատ լավ էինք ապրում, 
համերաշխ էինք»։

Նշված դեպքերում (ինչպես նաև մեր օրերում երբեմն հանդիպող առ
օր յա խոսակցություններում) փաստորեն առկա է, կենցաղավարում է նաև 
այն կար ծիքը, որ միլիոնավոր մարդկանց աքսորը խորհրդային պե տա
կանաշինության գործընթացի մաս էր, և որ այդ կերպ խնդիր էր դրվում 
ան մարդաբնակ կամ նոսր բնակեցված տարածքները բնակեցնել, տնտե
սա պես զարգացնել։ Այսինքն` մի կողմ են դրվում համամարդկային ար ժեք
ները, և չի բացառվում, նույնիսկ ինչոր ձևով արդարացվում է մար դու կյան
քին բռնա նալով պետական մակարդակի խնդիրներ լուծելու իրա վունքը։ 
Բնու թա գրական է, որ միայն պատմագիտական կրթությամբ անձն (Արմեն 
Ոս կան յան) է տեսնում կամավոր ու պարտադրված աշխա տաեղա նակների 
միջև տարբերությունը. «Նույն կերպ` գերազանցապես բան  տարկ յալ ների 
ուժե րով, նրանց ոսկորների վրա կառուց վեց Բելոմոր կանալը։ Բայց, ասենք, 
Խրուշչևի ժամանակ, երբ խամ ու խոպան հողերի յուրացման խնդիրը 
առաջ քաշվեց, հիմքում դրվեցին կամա վորության պահը, աշխա տան քա յին 
էնտուզիազմը և այլն։ Երկու ճանա պարհն էլ կա րելի է օգտագործել, բայց 
միշտ ազատ աշխատանքն ավելի պրոդուկտիվ է, քան թե ստրուկի աշ
խատանքը»։

27 Հայկական ԽՍՀ տարածքը 29.8 հազ. քառ. կմ էր, Ղազախական ԽՍՀ տարածքը` 27.173 
հազ. քառ. կմ, այսինքն` Ղազախստանը մեծ էր Հայաստանից շուրջ 91 անգամ։
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վերաբերմունՔը տեղերում 
բռնադատվածների ՀարաԶատների նկատմամբ

1935 թ. դեկտեմբերի 1ին` առաջավոր կոմբայնավարների խորհրդակ
ցու թյան ժամանակ, ի պատասխան մասնակիցներից Ա. Գ. Տիլբայի ելույթի, 
երբ վեր ջինս ասել էր, թե «Չնայած ես կուլակի որդի եմ, սակայն ազնվորեն 
պայ քա րելու եմ բանվորների և գյուղացիների գործի համար», Ի. Ստալինն 
ար ձա  գանքել էր, թե «Որդին հոր համար պատասխանատու չէ»։28 Ասույթի 
կար գավիճակ ստացած այս արտահայտությունը հրապարակվեց «Պրավ
դա յում», դարձավ ուղենիշային, կարելի է ասել` թմբկահարվում էր որպես 
մարդ կային վերաբերմունքի դրսևորում, սակայն չդարձավ գործնական, 
ինչի մասին վկայում են թեկուզ մեր բանասացների պատմու թյուն ները։

Սկսեմ, սակայն, եզակի բացառություններից, որը, թերևս, ավելի «ժո

ղովրդական դիվանագիտության» պարզունակ կիրառության վկայու թյուն է, 
քան գործող նորմ: Այսպես, պեմզաշենցի Պա րույր Տոնոյանը պատմում է, որ 
երբ 1936 թ. աքսորեցին իր հորը, իրենք երե խաներով մնացին տա տի «խնա
մա կալության տակ։ Իրեք անգամ փորձել են մեզի աքսորել, բայց տատը 
կարողացավ մեզ պահի, շատ խելոք կին էր: Էն ժամանակ «Խորհրդա
յին Հայաստան» թերթ կար, կարմիր թղթի վրա կտպե ին: Ընտեղ Ստա լինը 
ինչոր բան էր ըսել, թե տղեն հոր տեղը պա տաս խանատու չէ, բռնելու ժա
մանակը որ սկսվավ, տատը էդ [թերթոնը] կտրե, պա հել էր: Հետո, որ գալիս 
էին, տատս էդ թղթերը ցույց կտար, թողեին կեր թա յին, էլ չէին աքսորե»:

«Ժողովրդի թշնամիների» հարազատների նկատմամբ վերաբեր մուն
քը, որպես կանոն, պայմանավորված էր երկրում տիրող ընդհանուր քա ղա
քա կան մթնոլորտով, որի բնորոշ գծերից էին, ինչպես վերը նշվեց, վախը, 
ա մե նուրեք «վխտացող» խորհրդային իշխանության թշնամիների, լրտես
ների մա սին ԶԼՄներով պարբերաբար մատուցվող քարոզչությունը,29 
կասկա ծա մտու թյունը և այլն։ Վերաբերմունքն ունենում էր տարբեր դրսևո
րումներ` խոս քային մակարդակից մինչև գործնական քայլեր` բնա կա րա նի/
բնակելի տան առգրավ ում, արտաքսում մայրաքաղաքից, դժվա րու թյուն
ների, ար գելք ների հարու ցում աշխատանքի տեղավորման գործում, կա րիե
րա անելու ճա նապարհին և այլն, և այլն։ Ինչպես ցույց են տալիս մեր պատ
մություն նե րը, այն ժամանակվա երեխաների հիշողության մեջ առավե լապես 

28 Տե՛ս «Правда», 4 декабря 1935 г. Տե՛ս նաև http://www.bibliotekar.ru/encSlov/17/216.htm 
(դիտված է 25.09.2015)։
29 Հարցի շուրջ տե՛ս Հարություն Մարության, Խորհրդահայ մամուլի գաղափարական 
ուղղվածությունը քաղաքական պարտադրանքի պայմաններում (1930-ական թթ.). – «Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների», 2015, թիվ 1, էջ 362-375։
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դրոշմ վում և տրավմատիկ երանգ են ստանում հայրենի տան հետ կապված 
իրա դար ձու թյունները, վերաբերմունքը դպրոցում, ընկերական միջավայ րում, 
հարևանների ու հարազատների կողմից։

Այսպես, Խաչիկ Գաբուզյանը, ում հորն արդեն բռնադատել էին, 
տունն էլ ձեռքներից վերցրել, պատմում է. «Հիշում եմ, Կոնդում մի հատ 
լա չառ թաղա յին լիազոր ունեինք` կնիկ էր, երբ որ մենք խաղ էինք անում 
փո ղո ցում, աղ մուկբան էր լինում, գոռում էր. «Թողեք փախեք ստեղից, 
դաշնակ ցականի շներ»։ [Սակայն] Դպրոցում ոչ մի բան չեն ասել»։ Տեխ
նիկումն ա վարտելուց հետո Խաչիկին ու եղբորը «սկզբից մեզ ուղարկեցին 
Կիրովի գոր ծա  րան` «Կաուչուկ», բայց էնդեղ, քանի որ փակ գործարան 
էր, մեզ չընդու նե ցին։ Քա նի որ «ժողովրդի թշնամիի» տղերք էինք»։ Սա
կայն «Միրզոյանը` «Հայ էլեկտրո» գործարանի գլխավոր ինժե նե րը, մեզ 
վերցրեց։ Ինչու՞ վերցրեց։ Էն ժամանակ որ ավարտում էին տեխ նի կում 
կամ ինստիտուտ, գործարան նե րի գլխավոր ինժեներները հավաքվում էին 
էդտեղ, նայում էին գնահա տա կաններին ու ընդունում իրանց մոտ։ Ա ղա
սի Արուտյունովիչ Միրզոյանը գնահատականների ցուցակը նայում ա, 
դե էն վախտ ես ու Հարութը [եղ բայ րը] լավ էինք շատ սովորում, համարյա 
գերա  զան ցիկ էինք, էլի, [լավագույն սովորողների] հինգ տոկոսի մեջ էինք 
մտնում, ու մեզ վերցնում են «Հայէլեկտրո»։

Իսկ Իռեն Օրդուխանյանի ու նրա քրոջ պարագայում, ում հայրն աք
սո րում էր, և բնակարանն արդեն ընտանիքից վերցված էր, խնդիրներ 
էին ծագել վար ձով բնակարանի բակում և դպրոցում։ Իռենը պատմում 
է. «Բակում ես շատ ազարտ նի [կրքոտ, տաքարյուն] խա ղացող էի, ու 
ես երբեք չէի տարվում։ Երբեմն էլ էրե խեքը կա տաղում էին ու դուրս էին 
տալիս. «Իսկ քու պապադ բանտում ա նստած»։ Ես մի ան գա մից սկսում 
էի լացել ու տուն էի գնում։ Էլ չեմ ասում դպրոցում։ Մեզ մոտ сволочная 
директриса [սրի կա տնօրենուհի] կար։ Պուշ կինի [ան վան] դպրո ցում էի 
սովորում։ Նա բռնադատվածի կին էր, բայց պաշտո նա պես նրա նից հրա
ժարվել էր։ Նա ան ըն դհատ մտածում էր, թե ոնց անի, որ ինձ էդ դպրո ցից 
հանի։ Ու ինչ որ լի ներ, ինքն ասում էր` Конечно, это могла сделать толь ко 
дочь контрреволюционера – Ордуханян Ира [«Իհարկե, դա կա րող է արած 
լի նել միայն հակա հե ղա փո խականի դուստրը` Իռա Օրդու խան  յանը»]։ Այդ
պես ա սում էր կամ դասա րա նում, կամ էլ ուսուցչանոցում` բոլոր ուսու ցիչ
ների ներ կայությամբ։ Այդ կի նը մեզ Սահմանադրություն էր դա սավանդում։ 
Իր պատ ճառով քույրս ոս կե մեդալ չստացավ. Կարինեն փայ լուն սովորում 
էր։ Ավար տական քննու թյան ժամանակ այդ տնօրենու հին հանձնաժողովի 
կազ  մում էր, և երբ քույրս, ինչպես հարկն է, պատաս խա նում էր, ասաց, 
թե Ну, дочь контрреволюцио не ра не может иметь “пятер ку” по “советской 
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конституции” [«Դե, հակա հե ղա փո խա կանի աղջիկը չի կա րող «հինգ» 
ստա նալ «սո վետական սահմա նա դրու թյուն» առարկայից»], ու «չորս» 
դրե ցին։ Դա նրա միակ «չորս» գնահատականն էր ատեստատում, ու նա 
արծաթե մեդալ ստա ցավ։ Երբ քույրս ցանկանում էր գնալ Մոսկվա` բուհ ըն
դունվելու, ա սացին, թե ախր դու հակահեղափոխականի աղ ջիկ ես, ընդուն
վի՛ր Երևա նում ցան կա ցած ինստիտուտ, որտեղ մատդ դնես, դու առանց 
մրցույթի անց նում ես, բայց գնալ սովորել Մոսկվայում դու չես կարող»։ 
Բա րո յական ճնշման մեկ այլ օրինակ էր, երբ «դա սարանում ժողովներ էին 
անց կաց նում, Իռային նստացնում էին առաջին կար գում ու սկսում էին խո 
սել հա կահեղափոխականների, ժողովրդի թշնա մի ների, նրանց արած վատ 
բա նե րի ու պատիժներ կրելու մասին, ու նա [Իռան] մյուսների հետ մի ա սին 
պետք է ծափահարեր։ Որ Իռան իր տեղն իմանար»։

Մեր հարցազրույցի ժամանակ, այսինքն` 1937 թվականից երեք քա ռորդ 
դար անց, Էդգար Ջրբաշյանի մեջ թարմ էր30 այն տրավման, որ նա, տակավին 
յոթ տարեկան առաջին դասարանցի, ստացել էր հոր ձեր բակա լությունից 
հետո Երևանի կենտ րոնում գտնվող իրենց բնակարանից հանելու օրը. «Երբ 
մեզ հանում էին տանից, մամային էին շատ խիստ նե ղա ցրել` վիրավորելու 
չափ։ Թե «զգույշ արեք, պոլերը չփչա նա», երբ մեր իրերը բան վորները 
հանում էին տանից»։31 Ջրբաշյան եղ բայր ները հիշում են. «Պուշկինի փողոցում 
բնակվելիս ա ռա ջին շրջանում մեր հանդեպ վերաբերմունքը անբարյացակամ 
էր, կոչում էին «ժո ղո վրդի թշնա մու զա վակներ», բայց ժամանակի ընթացքում 
վերաբերմունքը նոր մա լա ցավ։ Մա մային շատ էին հարգում, նա շատ 
կազմակերպված ու զուսպ կին էր»։ Ռուբեն Ջրբաշյանը հիշում է. «Դպրոցում 
գիտեին հորս բռնա դատ ված լի նե լու մասին, բայց ընկերների և դասատուների 
կողմից խտրություն չեմ զգա ցել, լավ էին վերաբերվում։ Մեր դասարանում 
սովորում էին պաշ  տոն յա և պատվարժան մարդկանց տղաներ, որոնց հետ 
ընկերություն էինք անում, նրանց տներ գնում: Երևի նրանց ծնողները գիտեին, 
բայց երբեք մեր ըն կերությանն արգելք չէին դնում, ինչի համար նրանցից միշտ 
շատ շնոր  հա կալ եմ եղել: Դպրոցական տարիների հետ կապված հիշում եմ 
մի դրվագ. ավարտում էի դպրոցը [19]52 թվին, երբ հայրս դեռ արդարացված 
չէր։ Մի օր դպրոցի տնօրենը կանչեց մամային ու ինձ, ասաց, թե Ռուբիկին մե 
դալ տալ չենք կարող, ի րա վունք չունեմ և ավելացրեց` ոչինչ, կգնա, կըն դուն վի, 
կսովորի…»։32

30 Էդգար Ջրբաշյանը վախճանվեց 2015 թ. օգոստոսի 14-ին։ 
31 Նույն կերպ երևանցի Ռևիկ Հարությունյանը հիշում է, որ 1937 թ., «Որ մեզ արդեն տնից 
հա  նում էին, մեր իրերը վերգրեցին (կոնֆիսկացիան էն ժամանակ կոչվում էր «վերգրել»), նույ-
նիսկ ֆիկուսները, օլեանդրները` մեծ ծաղիկներ ունեինք, դրանք էլ վերգրեցին»:
32 Ախուրյանցի Անժելա Շահբազյանը նույնպես նշում է, թե «եթե իմանայիք, թե ինչպես էին 
սո վորում բռնադատվածների երեխաները։ Մենք ցանկանում էինք ապացուցել, որ մեր հայ-
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Նմանօրինակ մի տրավմա է ապրել գյումրեցի Խաժակ Հերթևցյանը 
75 տա րի առաջ, սակայն այսօր էլ այն թարմ է նրա համար, քանի որ 
ուղեկցվել է մեկ այլ բացահայտումով. «Ավագ ջոկատավար կար, վեչնի 
[հավերժ] ա վագ ջոկա տավար, էդպես էլ մահացավ, խուլ Համո կըսեին, 
խուլ էր, իսկա կա նից: Էկավ, ուրեմն, ինձի, [19]38 թվին է արդեն, պապիս 
բանտարկել են, ըն ձի իջացրեց [պիոներական ճամբար տանող մեքենայից]` 
չտարան: Թե` ժո ղո վրդի թշնամի է, ժողովրդի թշնամու թոռին հետներս 
լագեր չենք տանի, նա արժանի չէ, և այլն, և այլն: Ես առաջին անգամ 
էդպեսի վիճակի մեջ եմ ընկել, լացով էկել եմ տուն: Մորս հետ սկսել եմ 
կռվելը, թե «ինչի՞ իմ պապս պիտի ժողովրդի թշնամի էղնիր, ինչի՞ ինձ լագեր 
չպիտի տանեին»: Նու, էրե խա, մորս հետ, «բան չկա, բալա ջան» և այլն, 
հայրս ներս եկավ, թե «ի՞նչ է պա տահել, ինչի՞ ես լաց էղե, ինչի՞ ես էսպես 
էղե»: Պատմեցի. «Էսպես, էս պես, ինձ իջեցրին, ավտոն քշեցին, գնացին, ես 
եկել եմ տուն»: Ձեռքիցս բռնեց, ըսավ. «Քելե, բալա ջան»: Էկանք, ուրեմն, 
ԿաԳեԲեի շենքի մոտ: Ուրեմն մի հարկանի շենք կա, էդ շենքից ընդունում 
էին պերեդաչա: Ուտելիք էին ընդունում, մի ծայրը աջ էր գնացել, մի ծայրն 
էլ հերթի ձախ էր գնացել, էլավ, ըսավ. «Տեսնու՞մ ես, սրանք բոլորն էլ 
ժողովրդի թշնամիների հարա զատներ են, ինչպես դու, սրանք բերել են հաց 
կուտան, պերեդաչա կուտան»: Որին, որ գնդակահարել են, չեն ընդունե: 
Մերոնք էլ հլա չեն բան էնե, նոր են տա րել պապին: Ցույց տվավ ըսավ. 
«Ժամանակ կգա, էս, ինչ որ կատարվել է, բոլորը շուռ կուգա ոտն ի վեր»: Ու 
էդպես էլ էղավ: Էդպես էլ էղավ»:

Հայկավանցի Սուքիաս Զաքարյանն ավելի ընդհանրական գնահա
տա կան է տալիս. «Բայց ընդհանրապես կուսակցության մեջ մտնելու հա
մար, դրանց [«ժողովրդի թշնամիների»] էրեխաներին չէին թողե, չէին 
ընդու նե որպես կուսակցական, հերը որպես բռնված էր: Ոնց որ ձայնի 
իրավունք չու նենային էլի, էդ ձևի էր: Հա, էլի, լավ գործի չէին տա, ըսենք 
թե էրեխեքը լավ էին, սորվել էին, վերջացրել էին, լավ գործի չէին տա, 
պարտիական, կոմ սոմոլ չէին ընդունե… Որպես հայրենիքի դավաճանի 
հաշվին էր, էլի…»։ Իշ խանությունների կողմից «ժողովրդի թշնամիների» 
հարազատների նկատ մամբ տարվող մեկուսացվածության քաղաքա կա
նության դրսևորում էր և այն, որ, ինչպես հիշում է Պարույր Տոնոյանը, «եղ
բայրը տղային ամուս նաց րել էր` տատին հարսանիք չէր կանչել»։ Վոլոդյա 
Մար տիրոսյանի պատ մու թյան մեջ էլ որդին չէր ցանկանում հորը տեսնել, 

րերը ձեր [համադասարանցիների չբռնադատված] հայրերից լավն են. աստված չանի, եթե մե-
զանից մեկը 4 [լավ գնահատական] ստանար, ամբողջ օրը լաց կլիներ։ Մենք նրանցից շատ 
էինք կարդում, մենք նրանցից շատ ավելին գիտեինք, մենք ամեն օր դասերը անգիր [շատ լավ] 
էինք սովորում»։
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քանի որ «Ինձ բանակից հա նել են, որ հայրս էսպես ա` դուք դաշնակ եք, 
դրա համար ինձ հանել են, ես չեմ ուզում ձեր էրեսը տեսնեմ»։

Պեմզաշենցի Սամվել Գրիգորյանը, ում պապն ու պապի եղբայրը 
բռնա դատվել էին 1930ականներին, նույնպես նկատում է. «Մինչև հիսունա
կան թվականները հալածում էին նրանց էրեխեքին, «դաշնակի էրեխա» էին 
անվանում, վիրավորական արտահայտություն էր դա»: Ընդհանրապես իր 
հա մագյուղացիների մեջ, «մեկը մյուսին, որ ուզում էր անարգել, ասում էր 
տռոց կիստի տղա, տո չգիտեմ [հակա]հեղափոխականի տղա, էդպիսի ար
տա հայտություններ էին անում. դա որպես պիտակ էր, խարան, որովհետև 
էդ պես էր նստած [մարդկանց մեջ]»։

Երևանցի Ռևիկ Հարությունյանն ու նրա քույրը հորն ու մորը բռնա
դա տելուց հետո ապրում էին իրենց մորաքրոջ տանը, որը նույնպես ան օրի
նա կան խլվում է, և նրանք. «Դուրսն էինք մնացել: Գալիս էինք կայա րան: 
Կայարանում գիշերները... արդեն ճանաչում էին էդ կայարանի աշ խա տող
ները մեզ: Ու գիտե՞ս ինչ: Ճիշտ ա, վախենում էին, բայց մարդկային մո տե
ցում կար էն ժամանակ: Հասկանալ կար, որ էս մարդը դժբախտության մեջ 
ա, գոնե ոչ թե օգնենք, այլ թող քնեն գոնե ըստեղ, ասենք թե: Մենք մի տա րի 
դրսերում ենք եղել: Բառիս ամենաուղիղ իմաստով: Քրոջս մեկմեկ տանում 
էինք… էդ մեծ մորաքրոջս տուն կամ մորաքրոջս տղայի տուն, որը տարիքով 
մեծ մարդ էր, բայց ես ու մորաքույրս դրսում էինք: Մի տարի: Մի տարուց 
ավել»: Նմանատիպ իրավիճակ է ստեղծվում գորիսեցի Նինա Հովսեփյանի 
պարագայում, երբ 1929 թ. «…իմ հոր մահից հետո մեր տունը տորգի են 
տվել, այսինքն` աճուրդի են հանել: Տունը չէ, տան ապրուստը` կահ կարասին, 
աճուրդի են հանել, իսկ տունն էլ մի մարդ, որ ջանջյալ Ման գի էին ասում 
Գորիսում… գալիս ա մորս ստիպում, որ էդ [բռնադատված ա մուս նու] տունը 
ծախի, վախեցնում, ասում է, որ չծախես, մեկա բռնա գրա վե լու են: Վերջը 
մամայիս տանում ա փաստաթղթերը ձևակերպել տալիս ու փո ղը չի տալիս: 
Ինքը մտնում էդ տունը, մենք մնում ենք դրսումը մամայիս հետ»:

Համակարգի «մեղավորուԹյունը»

Եզակի են այն բանասացները, որոնք իրենց պատմություններում 
ստա  լինյան բռնությունների հետևում տարբեր ձևակերպումներով, տեսնում 
են համակարգը։ Ընդ որում, ոչ միշտ են քննադատում այն, երբեմն փորձում 
են յուրովի արդարացնել բռնությունները (մի շարք կարծիքներ վերն ար դեն 
ներկայացվել են)։ Այսպես, կապանցի Վոլոդյա Մարտիրոսյանը պատ մում 
է. «Մերս էլ պետության նկատմամբ հավատ ուներ։ Հավատում էր։ Էդքան 
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չարչարվելուց հետո, բայց էլի հավատ ուներ պետության նկատմամբ։ 
Բայց մեկմեկ որ միտն էր գալիս` ատում էր. նա ի՞նչ պետություն էր` ախ
պորս տարավ [գնդակահարել են 1937 թ.], մարդիս տարավ [10 տարի եղել 
է աք սորավայրում], պատրոնիս [սկեսրայրին] տարավ [գնդակահարել են 
1937 թ.], բոլորին տարավ` վերջը, էսպես, տուժվեցինք։ Ունեցածներս [նկա
տի ունի դրամական խնայողությունները խնայբանկերում] լրիվ տարավ»։ 
Հոր բռնադատվելու համար Խաչիկ Գաբուզյանը մեղավորությունը տեսնում 
է Ստա լինի մեջ. «Նրա կարգերին։ Իրա ռեժիմն էր, էլի։ Ստալինը ասում էր, 
բռնում նստացնում էին։ Սովե տական կար գերին ես միշտ հավատացել եմ։ 
Ըստ դրա էլ սովետական կար գերում աշ խա տել եմ»։ Տաթևցի Էրիկ Մկրտ
չյանի բացատրությունը քիչ այլ կերպ է. «Իմ կարծիքով էն էր, որ իշ խա
նությունը միանգամից ընկել էր ամենա հե տամնաց խավի ձեռքը։ Ոնց կու
զեք` ասեք։ Յուրաքանչյուր մարդ ձգտում էր մի բան ասել` մեկին մի յառ լիկ 
[պիտակ] կպցնել, որպեսզի ինքն առաջ ընկնի։ Հիմնական պատճառն էդ 
ա էղել»։ Սիբիրի Տոմսկի մարզ աքսորված ու այնտեղ հինգ տարիներ անց
կաց րած Արփենիկ Ալեքսանյանն ու նրա բախտա կիցները գտնում էին, որ 
սխալ մունք է տեղի ունեցել, և որ պետք է ճշմար տու թյու նը գրավոր կամ բա
նա վոր դիմումբողոքի ձևով ներկայացնել պետու թյան համապատասխան 
մար մինների` պետական անվտանգության, ներ քին գործերի, արդարա դա
տու թյան և այլ բարձր կամ ցածրաստիճան ղեկավարներին, և նրանք, ու
սում նասիրելով հարցը, անպայման կկայացնեն ար դարացի որոշում։ Այդ
պես էր դաստիարակված խորհրդային քաղա քացին։ Եվ սկսվում է դիմում
բո ղոքներ գրելու անվերջանալի գործընթացը։ Սամվել Գրիգորյանը, որը 
կորցրել էր հորն ու հորեղբորը 1930ական թվականների բռնությունների 
ժա մանակ, այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ երկ րի 
քաղաքական հենասյունը հանդիսացող «կոմունիստական գաղափա րա խո
սությունը խեղաթյուրողներ կային, գա ղա փարախոսու թյու նը ինքնին շատ 
լավն էր, վերցված էր այդ գա ղա փա րա խո սությունը մեր Ա վե տարանից, լրիվ 
ավետարանական գաղա փա րա խո սու թյուն [էր], մար դա սի րական»: Ա պա 
շարունակում է. «Համակարգը էսպես ասեմ. գիտե՞ք ինչ, պատերազմի [Մեծ 
հայ րենական] ժամանակ, պատերազմի նախօրյակին, ինչոր տեղ էլ չի կա
րելի մարդկանց մեղադրել, որովհետև վախենում էին երկիրը կորցնելուց: …
Դե իհարկե չի կարելի, նման մի երևույթ էր ստեղծվել, բնականաբար եր կի
րը պահելու համար կարող էին նաև զոհերի գնալ, սա բնական երևույթ է»:

Այս հենքի վրա թերևս օրինաչափ է, որ կրկին միայն պատ մագի
տական, մաս  նա գի տական կրթության տեր անձը` Արմեն Ոսկանյանն է 
դա  տո  ղու թյուն ներ անում ստալինիզմի ձևավորման գործընթացի մա սին. 
«…Ու եթե դրվում է պոստուլատ, որ դասակարգային պայ քարը սրվում է 
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ժամանակի ընթացքում, և պետք է բացահայտել դա սա կար գային թշնա
միներ, դրանք չեն կարող չլինել, քանի որ առաջնորդը ասել է, որ նրանք 
կան։ Եթե չեն գտնում, ուրեմն լավ չեն որոնել։ Այդ դեպքում պետք է հնա
րել դասակարգային թշնամուն։ Ու բռնեցին հնարեցին այդ թշնա մուն։ Եվ 
այդ մարդկանց հսկայական մասը դրանց զոհ դարձավ։ Այս ինքն հետո էլ, 
երբ եղավ երկրորդ, երրորդ ալիքը, այդ չեկիստներին էլ վե րա ցրին, միգուցե 
դա նաև նրանց հնարանքի պատիժն էր։ Եվ այո, այդ գաղա փա րական պոս
տու լատը մեջտեղ բերվեց անհատի իշխանությունը ուժե ղաց նելու համար։ 
Որով հետև առաջնորդին պետք էր այդ դաշտը մաքրել ու, բնա կանաբար, 
այդ դրույթը բոլորը` վերևից մինչև ներքև, օգտագործեցին ի րենց տեղերում. 
ասենք, հանրապետության մասշտաբով մի կրուգ [շրջա նակ] ոչնչացավ, քա
ղա քի մասշտաբով` մի կրուգ, գյուղի մասշտաբով` մի կրուգ, հիմնարկի մասշ
տաբով` մի կրուգ, ու բոլորը դրանից օգտվեցին։ Ու դա դարձավ հսկա յա
կան մի թիվ, ու հիմա հաշվվում է, որ մինչև 2627 մի լիոն բանտարկյալ կար, 
այսինքն` բնակչության տաս տոկոսի չափով։ Շա՛տ մեծ թվեր են, հսկա յակա՛ն 
թվեր են։ Էս առումով, բնականաբար, ձնագնդու է ֆեկտը ունե ցավ։ Հետո, 
երբ որ փորձեցին դա կանգնեցնել, արդեն այդքան էլ հեշտ չե ղավ»։

Բնութագրական է, որ պատմություններից և ոչ մեկում չի հանդիպում 
մի դեպք, որ բռնադատված լինելու հանգամանքը բռնադատվածների զա
վակ ներին հետ պահեր կոմերիտմիության կամ կոմունիստական կուսակ
ցու թյան շարքերն ընդունվելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկելուց։ Դա, թերևս, 
նշանա կում է առնվազն երկու բան. որ ստալինյան բռնությունները չէին 
դիտ վում իբրև ամբողջատիրական ռեժիմի դրսևորում, համակարգի մեղա
վո րություն, համա կար գին բնու  թա գրական մի բան, և, երկրորդ, անդամու
թյու նը կոմկուսին դիտ վում էր իբրև աշ խատանքային/պաշտոնեական ա ռաջ
ընթացին նպաս տող միջոց, այլ ոչ կոմունիստական գա ղափա րա խո սու
թյանը հավատար մության դրսևո րում։

մատնուԹյուն եվ մատնիչներ. ովՔե՞ր 
եվ ինչու՞։ ներողամտուԹյունն իբրեվ 
պատասԽան 

«Մեղավորների» փնտրտուքում մարդիկ ոչ քիչ դեպքերում անդրա
դառ նում են «մատնություն» երևույթին ու դրա հեղինակներին։ Խնդիրը 
բազ մա շերտ է և ոչ միանշանակ։ Ու՞մ համարել մատնիչ և կամ գործակալ, 
ի՞նչն էր այդ մարդկանց դրդում նման քայլեր անելու` սոցիալիզմի գա
ղա փա՞րը, շա՞հը, նախա՞նձը, խորհրդա յին քարոզչությու՞նը, թե՞ այլ բան, 
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ինչպե՞ս են վերաբերվել «մատնիչներին» անց յալում և ինչպե՞ս նրանց ժա
ռանգներին` ներկայում, և ար խիվային նյու թե րի հնարավոր թափան ցիկու
թյան պարա գա յում, երբ տեղեկատվությունը են թադրության ոլորտից տե
ղա փոխվում է հարաբերական ճշմարտության հարթություն, ինչ  պե՞ս դա 
կանդրա դառնար մատնիչների/գործակալների ժառանգների վրա։ Այս ինքն` 
հար ցա դրում ները շարունակում են մնալ այժմեական, չնա յած ստա լին յան 
բռնու թյունների գագաթնակետերից (1937 և 1949 թթ.) անցել է ավելի քան 
վեցյոթ տասնամյակ։33

Մատնության խնդրին անդրադարձ է կատարված հարցազրույցների 
մի զգալի մասում։ Բռնադատվածները կամ նրանց ժառանգները, որպես 
կանոն, ենթադրում են կամ գի տեն, թե ով է եղել «մատնիչը» գյուղում և/կամ 
ով է մատնել իրենց մեր ձա վորներին։ Հա ճախ դրա մասին գիտի ողջ գյուղը, 
գերազանցապես միջին և ավագ սերնդի մար դիկ ու հատկապես բռնա
դատվածներն ու նրանց հա ջորդ սերնդի ներկայացուցիչները։ Իմա ցության/
պատկերացումների աղ բյուր   ները, սակայն, տարբեր են։ Այստեղ կուզենայինք 
շեշտել խիստ կարևոր մի հանգամանք։ Բանն այն է, որ մեզ հետ զրույցներում 
բա նա  սաց նե րը նշում են կոնկրետ մարդկանց անուն ներ։ Որպես կանոն, 
նրանք վստահ են, որ հե՛նց այդ մարդիկ են իրենց անունները ներառել «վերև
նե րին» ու ղարկ վող` բռնա դատ ման ենթակա մարդ կանց ցուցակներում կամ 
պար  զա պես մատնագիր գրել կամ «ծախել»։ Որոշ դեպքերում էլ նրանք 
վստահ չեն, որ իրոք հե՛նց իրենց մատնանշած մարդիկ են այդպես վարվել 
և պար  զա պես ենթադրում են, որ իրենց ունե ցած տեղեկատվությունը ճշմա
րիտ է։ Այս պես թե այնպես, հարցի շուրջ հա մայնքի անդամների (կրկնենք` 
հատկապես մի ջին և ավագ տա րի քի) քննարկումներում ազատորեն շրջա
նառ վում են իրենց նախկին և ներ կա հա մագյուղացիների, հարազատների 
ու բարեկամների, հարևան նե րի ու ծա  նոթների անուններ, որոնք, նրանց 
հա մոզ մամբ կամ ենթա դրու թյամբ, այս կամ այն կերպ մասնակից են եղել 
մարդ  կանց բռնադատելու գոր ծին։ Բայց քանի որ չեն եղել դատա վարու
թյուն  ներ, կամ պաշտոնապես չեն հրապարակվել բռնադատվածների ար խի 
վա յին գոր ծերում առկա տվյալ ները, մենք նպատակահարմար գտանք հրա 
ժար վել անունները ներ կա յացնելուց կամ էլ ծայրահեղ անհրա ժեշ տության 
պարագայում փոխել այդ անունները (դրանք ներկայացված են շղա գիր), մեկ
երկու անգամ էլ չենք գրել գյուղի անունը։

Այսպես, Վոլոդյա Մարտիրոսյանի հայրը` Սամսոնը, այն «երջանիկ
նե րից» էր, ով դեռևս հարցաքննության ժամանակ էր իմացել իր հասցեին 
մատ նագիր գրողների անունները. դրանք ցույց էր տվել քննիչը։ Վոլոդյան 
այս պես է վերաշարադրում հոր պատմածը. «[Հար ցա քննության] Հերթը հա

33 Հարցի հանգամանալի դիտարկումը տե՛ս օրինակ` Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ.։
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սավ ինձ, վերջը, գնացի, անունազգանուն ասեցի, վերջը, [հարցնում է քննի
չը] թե ո՞վ ա գյուղում թշնամիներդ, ասում ա` ասացի։ Սենց ժպտաց [քննի
չը], թե գրելկարդալ գիտե՞ս, ասի` հա, թե վերցրու կարդա [իր դեմ գրած 
ցուց մունքները]։ Վերցրի, նայեցի, թե իմ ասած նե րից ոչ մեկի անունը չկա։ 
Ում որ համարում եմ թշնամի` թշնամի չի։ Ում որ հա մարում եմ հարազատ` 
թշնա մի ա, ասում ա։ Կարդում եմ, գլուխս պտտ վում ա. ո՞նց թե, արա, էս ի՞նչ 
մարդիկ են, էս մարդիկը ոնց որ իրան մոտ մար դիկ են, բայց դե փաս տո
րեն գրողը նրանք են»։34 Վոլոդյա Մարտի րոս յա նը «ինչու՞ էին մատնագիր 
գրել» հարցը դիտարկում է ավելի լայն համա տեքս տում. «Հայրս [Սամսոնը] 
կարծում էր, որ իրեն ուղղված մեղա դրանք ները հոր [Ալեքսանի, որը բռնա
դատ վել էր ընդհատակյա դաշնակցական կազ մակերպության անդամ լինե
լու մեղադրանքով 1929 թ., ապա և գնդակա հարվել 1937 թ.] պատճառով էին, 
ու րիշ ոչ մի բանի։ Իրա դեմ գրել էին զուտ նրա համար, որ տանեն։ Ասենք` 
չու նեին հետը Ալեքսանի պատճառով։ Էն ժա մանակ էսպես էր` եթե պետու
թյու նը գտնում ա, որ դու թշնամի ես, ուրե մը գյուղացիները չէին ընդունում, 
ի րոք վերաբերվում էին որպես թշնամու. եղ բայրը եղբոր տուն չէր գնում, 
դու պատկերացնու՞մ ես` ինչ ա։ Չէ՛ր գնում։ Հա մարու՛մ էր թշնամի։ Եղբայրը 
եղբորը համարում էր թշնամի։ Եթե պե տու թյունը գտել ա, որ դու թշնամի ես, 
ուրեմը նա թշնամի ա։ Էդ սարեցի ժո ղո վուրդը` էդպես էր ուղեղները մտած։ 
Շատ քչերն էին, որ գնում էին, հարա զատին ձեռք մեկնում։ Վախենում էին 
մի մասը, մի մասը համարում էին ի րոք սա թշնամի ա, հարազատը հարա
զա տին ընկնում էր [չէր օժանդակում]։ Ոնց որ իմ հորեղբայրը դուրս չեկավ 
հորը [Ալեքսանին]` ճամփու դնի [երբ աք սորում էին]։ Էդպես էր։ Նկարները 
[«դաշնակցական» հոր] վառեց…»։ Ըստ Վո լոդյայի` կար մարդկանց մի 
խումբ, որոնք մատնագրերը ստորագրել են` ա ռանց տեղյակ լինելու դրանց 
բո վանդակությանը. «…անգրագետները, թե ես չեմ իմացել, թուղթ ա, ինձ 
ասել են ստորագրի` ես էլ ստորագրել եմ։ Չեն ի մացել, որ սա նյութ [մատ նա
գիր] ա, որ էս մարդուն պիտի ձերբակալեն»։ Վոլոդյայի հարազատներից մե
կը, ով մասնակից էր դարձել նրա հոր բռնա դատ ման հիմնավորմանը, Վո լոդ
յայի մեկնաբանմամբ, թերևս գործել է այլ սկզբունքից ելնելով. «…ինքը ջա հել 
էր, խելքը չի կտրել, կամ չէր կարող էդպես չա նել, որովհետև եթե նա խա գա
հը, բան, անում են, ինքը [կոմսոմոլի քար տու ղար] ո՞վ ա, որ չանի։ Կա յին նաև 
մարդիկ, որ հանուն իրենց մտա ծե լա կեր պի կարող էին դեմ գնալ, նա էլ երևի 
թե վախեցել ա, որ եթե ինքը դեմ գնա, կարող ա իրան էլ տանեն, չգի տեմ»։

Տաթև գյուղի միջին և ավագ սերնդի բնակիչները նույնպես անուն առ 
ա նուն գիտեն, թե ովքեր են եղել գյուղի և կոլտնտեսության ղեկավարները 
1949 թ., ով է եղել միլիցիոները («չեկիստ»), որոնք էլ «վերևներին» ներկա

34 Հմմտ. Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 443-444։
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յաց րել են բռնադատման ենթակա համագյուղացիների ցուցակը։ Նույն կերպ 
հար ցին տեղ յակ է տաթևցի Նոյեմ Արշակյանը. «Դա գիտեմ, որովհետև 
հերս միշտ ասում էր, որ Պողոսն ա մեր անունը ցուցակում գրել»։35 Երևան
ցի բանասաց Արմեն Ոս  կան յանը նույնպես տեղյակ է շուրջ ութ տասնամյակ 
ա ռաջ իր պապին մատ նած մարդու մասին. «Իրանք [պապիկի ընտանիքը] 
ապ րել են Բու թա նիա թաղամասում, համարյա կոմունալ տիպի պայման նե
րում և հարևան նե րով, երբ որ նստած զրուցել են ու էդ Խանջյանի սպանու
թյունից հետո է ե ղել անմիջապես, նրանք տեսել են, որ մյուս հարևանը, որը 
միշտ հայտնի է ե ղել որպես մատնիչ և «վատ մարդ»` լուսամուտի տակով ան
ցել է։ Ու էդ ե րեք հարևաններով իրար մեջ խոսել են, ասել են «էս Հակոբը 
լու սամուտի տա կով անցավ, հաստատ կեթա մեզ կծախի»։ Ու իրանք էլ իրար 
մեջ խոսել են, թե «դե ի՜նչ ենք խոսում, որ պիտի ծախի` ոչ մեկի համար էլ 
գաղտնիք չի [Խան ջյանի սպանության հանգամանքները]»։ Ու մյուս օրը 
էդ երեքին էլ կան չել են հարցաքննության, ու հետո էդ բոլոր ընտանիքների 
բնա  կա րան նե րը մնացել ա էս Հակոբ կոչվածին»։ Ռուբեն Ջրբաշյանն ընդ
հան րական գնա հատական է տալիս երևույթին` բնավորության անհա տա
կան գծերից ան ցում կատարելով դեպի գաղափարախոսական դրվածքներ. 
«Միա  ժա մա նակ մարդկանց մեջ գերիշխում էր նախանձի զգացումը: Զրպար 
տանք նե րի և մեղադրանքների միջոցով տեղերում վերացնում էին մարդ
կանց, զբա ղեց նում նրանց պաշտոնը և դիրքը` չունենալով համա պա տասխան 
գիտելիք և կարողություն: Համակարգը վերևներից տարբեր ուղի նե րով այդ 
գաղա փա  րախոսությունը ներարկում էր մարդկանց մտածո ղու թյուն. «դուք 
մեծ գործ եք կատարում ի նպաստ մեր հայրենիքի և դրա հա մար պետք է վե
րաց վեն բոլոր անարժան մարդիկ»։ Ահավոր էր, որ նման մտածելակերպը 
դար ձավ մարդկանց ներքին խառնվածքի համատարած ապրելաոճ, իսկ 
նման հա  մակարգը եղավ շատ կենսունակ: Եվ դա միայն Հա յաստանում չէր, 
այլ ողջ Խորհրդային Միությունում։ Անպայման չէր, որ գործը իրա կա նաց վեր 
մի  այն չեկիստների, ԿաԳեԲեի ուժերով` բոլորովին դա կարևոր չէր»։

Հայկավանցի Սուքիաս Զաքարյանի պատմածով գյուղում գիտեին այն 
«մունդար» մարդուն (ենթադրաբար նրանք հինգվեց հոգի էին), որը/ո րոնք 
զբաղված էին ուրիշների մասին կեղծիքներ տարածելով` այդ կերպ նպաս
տելով նրանց բռնադատմանը։ Ասյա Յասոյանը և Սամ վել Գրիգորյանը «չար 
լեզու» ունեցողների, «ԿաԳեՊեներին բաներ հայտ նողների» գործելա կեր
պի հիմնական շարժառիթը համարում են նախան ձը։ Վերջինիս կար ծի քով. 
«գիտեք ո՞րն է նախանձի հիմնական պատճառը. երբ մարդ չի կարո ղա նում 

35 Ըստ հետազոտողի. «Շրջանային կուսակցության և պետանվտանգության պատասխա-
նա տու աշխատողները ճշտել ու կազմել էին բռնադատվածների և պատերազմում ֆաշիս-
տական գերությունից հրաշքով փրկվածների ցուցակները»։ Տե՛ս Սեդրակ Պողոսյան, Տաթևի 
համառոտ պատմություն, Երևան, 2011, էջ 116։



228 Ո՞Վ ԷՐ ՄԵՂԱՎՈՐ. ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՈՒ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՇԱՐԵՐԸ

ապրել, տեսնում է դիմացինն էլ քիչ թե շատ ապրում է, կարող է նա խան
ձել, շատ հանգիստ»: Գոշեցի Էմմա Արզու մանյանը, ախուրյանցի Անժե
լա Շահբազյանը նույնպես տեղյակ են գյուղի մատնիչների անուններին։ 
Շիրակի գյուղերից մեկի մեր բանա սաց ները, ինչ պես և նրանց համագյու ղա
ցի նե րը, նույնպես գիտեն «ծախող մար դու» անունը, որն իր մատնությունը 
պատ ճա ռաբանել է. «ես ինչ էնեմ, ինձի կստիպեին, ես կստորագրեի… 
խաչ կդնեի, ան գրագետ եմ»: Նրա մա սին նաև պատմում էին, թե «էրթում 
ԿաԳեԲեն ծախում էր, էդ մարդ կանց կանչըմ էին ու տանում, տանըմ էին, էլ 
հետ գալ չկար։ Շատ է մատնե, ուրիշ մարդու էլ բանտարկել տվե, ով էրթըմ 
բան տարկվում ընտեղ, գալըմ էր, գալըմ ըստեղ պարծենում էր թե` «թալի 
զնդան»: Ու երբ նրան մոտիկ մարդիկ ասում էին, թե «դու ինչի՞ ես ըդման 
բաներ է նըմ, մի էնե», ըսըմ էր. «Հը՜, պալիտ բյուրոն ա, բան կենե, վերջացնե 
գը, պա լիտ բյուրոն է», ու էդ պարծենում էր, որ էս ինչ մարդուն տարա 
թալի զնդան, էս ինչ մարդուն բան…»։ Հինգ տարի ալթայան աքսորում 
մնացած Հայ րենյաց գյուղի բնա կիչ Ռուսսո Աբրահամյանն իր հորը մատ
նող անձնավո րու թյան ով լինելու մասին տեղեկացել է հետագայում, հենց 
պետան վտան գության մար մին նե րում ծանոթանալով արխիվային գործերին։ 
Իր հոր դեմ մատնու թյուն գրողի ով լինելու մասին գիտե նաև հոռոմցի 
Հարություն Մովսիսյանը։ Գյում  րեցի Վեներա Սահակյանը նույնպես 
ենթադրում է, որ կային մարդիկ, ո  րոնք հա մապատասխան օրգաններին 
տեղեկություններ էին փոխանցել իր` նախ կի նում գերմանացիներին գե
րի ընկած հոր մասին։ Տեղյակ է գյուղի «գործ տվողների» մասին նաև 
հայկավանցի Ռոբերտը։ Միա ժամանակ, որևէ կոնկրետ գյուղից (օրինակ` 
Շիրակի մարզի Լեռնա կերտ) աքսորվածների բացակայությունը բացատրվել 
է «մատնիչների» բա ցա կայությամբ։ Պեմ զա շեն ցի Պարույր Տոնոյանի 
կարծիքով «Էնտեղ... երևի իրար չեն մատնել, կամ` չի էղել, ես ի՞նչ գիտեմ: 
Ընտեղից ոչ ոքի չաք սո րին: [Պատճառը] Տո ներ սից է. գողն, որ տնից կեղնի, 
եզը երթիկից էլ կռնան հանել»:

Սակայն ռեժիմի պայմաններում այդ մարդկանց հակազդելու և ոչ մի 
հնա րա վորություն չկար. «էն ժամանակ կարայի՞ր մի բան ասեիր …խոսայիր` 
տանում էին», «ի՞նչ պտի ըսեին, ո՞վ կռնար, որ խո սար, ո՞վ ռիսկ կեներ, որ 
խոսար», «չէ, չէ, ոչ մի բան, որովհետև դա վտան գա վոր էր, Խորհրդային 
Միության ժամանակ էդ պիսի բան չէիր կարող անել, նախ և առաջ պետք 
է ապացուցեիր, որ նրանք մեղք ունեն, նրանց մատ նու թյամբ է եղել, որը 
հաստատ չգիտեիր, չէիր կա րող ապացուցել, որից հետո էլ ընդ հանրապես 
իմաստ էլ չուներ էլի», «հեչ բան չէին կռնա ըսեին, հլը խո սում էին, տանըմ 
էին, տանըմ, էլ հետ չէր գա լըմ, թոփ էնում տանըմ էին, էլ հետ չէին գալըմ», 
«Ո՞վ [19]37 թվին կհամարձակվեր բողոքել», «ռիսկ կենեի՞ն խո սային, ռիսկ 
չէին էնե, կերթար կծախեր, նո րից կտաներ բանտարկել կու տար»։
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Իսկ ինչպիսի՞ն էր վերաբերմունքը մատնագիր գրողների նկատմամբ 
Ստալինի մահվանից հետո։ Ամենատարածվածը, թերևս, ենթադրական 
կամ ճշտված «մատնիչին» այս կամ այն ձևով անձնապես ամոթանք տալն 
էր կամ էլ հասարակական պար սավանքի ենթարկելը։ Այսպես, Վո լոդյա 
Մար տի րոս յանն իր հոր մա սին մատնագիր գրող ազգականին. «մի ան
գամ, էսպես, խոս քի մեջ ա սա ցի, բան, հետո զգուշացավ ինքը ինձա նից։ 
Կոպիտ բան չա սա ցի, էնպես ասացի, որ գիտեմ, որ դու էդ գործի [մատ
նության] մեջ կաս, էլի։ Չշարունակեց [բարեկամությունը]»։ Վոլոդյայի 
համոզ մամբ. «Շատերը կան, որ չեն ներել [մատնիչներին]։ Դա դրսևորվել 
ա վերա բերմունքով։ Ա սե լո՛վ, մասսայի մեջ քննադատելո՛վ, էրեսով տալո՛վ` 
այո՛, դեպքեր եղել են։ Մի անգամ մի աքսորականի տղա [Հայրենական մեծ 
պա տերազմի զոհերի հի շատակին նվիրված] հուշարձանի մոտ բռնեց մատ
նիչին, որ սպանի` փա խավ դա։ Էլ հուշարձանի մոտ էդ մարդը չէր գալիս` 
նախկին գյուղսովետի նա խագահն էր»։

Ալթայան աքսորում մեծացած տաթևցի մեր բանասացներից մեկը բոր
բոքված պատմում էր. «…ես հարյուր անգամ ասել եմ դրանց [ի րենց ըն տա
նիքի և համագյուղացիների անունները բռնադատման են թակա ան ձանց 
ցուցակում մտցնողներին] երեսին։ Էդ մարդը մի անգամ եկել ա մտալ [աշ
խա տանքային] կաբինետս, ասել եմ տյու՛ս եկ իմ կաբինետաս. մինչև ես 
տյուս կըկյամ [աշխատանքից], նոր դու կմտնես ստեղ։ Որովհետև դու՛ ես մեր 
ընտանիքը քայ քայել։ Թող մի բերան մի բան ասեր. չի՛ կարացել։ Խի՞ էն մյու
սին ասալ չե՞մ։ …Ես մինչև կյանքիս վերջը գիտեմ, որ է՛դ մարդիկ են ա րալ։ 
Իմ հերս, որ Ալ տայ սկիյ կռայում մահացել ա, դիակը էնտեղ ա` ես գի տեմ, 
որ դրանք են արալ։ Կա  րո՞ղ ա մոռանամ. իմ տղաս չի՛ մոռանա դա։ …Ով որ 
աքսորվել ա, էդ նույն ընտանիքների վերա բերմունքը էդ մարդկանց նկատ 
մամբ վա՛տ ա»։ Բայց և այնպես կյանքը շարունակվում էր։ Իրենց ըն տա նիքի 
անունը բռնադատվողների ցուցակում մտցրած մարդու որդին տաթևցի մեր 
բանասացի դասընկերն էր, կինը` իր ուսուցչուհին։ Եվ երբ այդ մար դը «մա
հա ցավ, ընկերոջս [նույնպես բռնա դատ ված ներից] հետ գնա ցինք մտանք 
իրանց տունը` դիա կա տունը։ Գնացինք, վեր ջը, սովորու թյան հա մաձայն, 
դիակի մոտ կանգ նե ցինք, բան, ուսուցչուհին էլ էն դեղ նստած էր, ա  սում ա 
[դիմելով մահա ցած ամուսնուն]` «Էէէէ, փիսությունը ա  րել ես, բայց մարդիկ 
կյալիս են»։ Դե եղել ա, եղել ա…»։ Տաթևցի մեկ այլ միջին տարիքի բա
նասացի կարծիքով. «Անցածը` անցած ա, բայց տեսնու՞մ ես իմ համա գյու ղա
ցին ի՞նչ ա ասում. «ես շատ վիրավորված եմ, իմ երեխան էլ չի մո ռա նա դա»։ 
Դա լինելու ա։ Էդ վերքը, որ ասում են սպիանում ա` սուտ ա, վեր  քը միշտ 
էլ մնում ա որպես վերք։ Ինքը ինչ քան էլ ապրի` իրա ամբողջ կյան քում դա 
հիշելու ա։ Դա շարունակվելու ա նաև իրա սերունդում»։
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Շիրակի գյուղերից մեկի բանասացներից մեկի ներկայացմամբ իրենց 
գյու ղի «ծախող մարդու» տղաները տեղյակ էին հորը վերագրվող լուրջ կաս
կած ներին («բայց տղեքը ի՞նչ էնեին, տղեքը ուրիշ ձև էին մտածում, ին քը 
ուրիշ ձևի»), սակայն «ըդիգ հաստատած էլ չէ, ըդիգ մենք գիտենք էլի: Հա, 
գյուղը խոսվավ էլի, էդ մասին արդեն գյուղը խոսվավ, բայց դե ան մի ջա պես 
[փաստեր չկար]», չնայած այդ մարդը չի ժխտել, որ ստորագրել է մատ նա
գրերի տակ («ես ինչ էնեմ, ինձի կստիպեին, ես կստորագրեի… խաչ կդնեի, 
անգրագետ եմ»)։ Այդ մարդու համագյուղացին ա վե լի հստակ է արտահայտ
վում այդ նույն մարդկանց ժառանգների մասին. «իրանք շատ լավ գիտեն, 
ի րանք հարյուր տոկոսով գիտեն, որ իրանց հերերը ըդ պես բան են էրել, 
ի րանք շատ էլ լավ գիտեն», իսկ գյուղում նրանց «դա վա ճա նի զավակներ 
ենք անվանում։ …Հետներն էնքան կռվող է էղել, ըսել են դա վաճանի տղա»։

Բռնադատվածների ժառանգների կողմից ներողամտության յուր օրի
նակ դրսևորում է այն դեպքը, որը պատմում է հայկավանցի Սուքիաս Զա
քար յանը. «Ուրեմնս, էս Գյունաշյանենք, որ աքսորել էին, հետո էկան տղեքը 
լավ գործի էին, ցեմենտի պահեստապետ կաշխատեին քաղաքի շինա րա րու
թյան վրեն, էն մարդը, ով որ վատություն էր էրել, դրա տղեն գնացել էր ցե
մենտ վերու, տուն շինելու համար, էդ մարդը վերցրել ըսել էր` հերդ մեր տու
նը քանդեց, բայց ես ձեր տունը կշինեմ: Հիշեցրել էր էլի: …Չէ, չէ, չէ, ըդպես 
բան [կռիվ անել] չի էղել: Ըսենք, էրեխեքը ի՞նչ մեղք ունի, կամ, ըսենք, ինչ են 
տե սել, հետո էրեխեքը իմացան, էլ ինչ, արդեն ուշ էր, էլ ոչ կռնային ձեն հա
նեին, ոչ էլ պետությունը թույլ կտար»: Ներողամտության կողմ նակից է նաև 
պեմ զաշենցի Սամվել Գրիգորյանը։ Նրա կարծիքով. «Գիտե՞ք ինչ, նրանք 
[մատ նագիր գրողները] շառավիղներ ունեն մեր գյու ղում, հիմա իրանք ինչ 
մե ղավոր են, որ, ասենք, իրենց հայրը կամ հա րա զա տը էսպիսի վատ բան 
են ու նեցել, բնավորություն, չի կարելի էլի էդպես վրեժ խնդրորեն կամ քինա
խնդրորեն վերաբերվել, դրանով մենք իհարկե ո չինչ հետ չենք բերի»: Իսկ 
ներ կա պահի համար, թերևս որոշակիորեն հրա պա րակախոսական պաթո
սով, նա ասում է. «Հիմա [որ տեղեկանան մատ նիչ ների մասին] կարող 
են ի րար սպանել, ինչի մասին է խոսքը, հիմա ի՞նչ, օ րե՞նք է գործում հիմա, 
օ րենք ներ չկան հիմա»: 1937 թ. մատնագրի (իբր թե հայհոյել էր Ստալինին) 
հի ման վրա աքսորված, ապա և ընտանիքի` 1949 թ. աքսորը տեսած գոշեցի 
Բեգ լար Ամիրխանյանը (Էմմա Արզումանյանի պատմելով) «վրեժը» լուծել 
է յու րովի. նպատակ է դրել. ««բոլորին [մատնագիր գրողներին] կթաղեմ, 
նոր ես կմահանամ»։ Ու այդպես էլ արեց։ Արդեն համարյա հարյուր 
տարեկան էր, երբ մահացավ։ Իր բոլոր թշնամիները մինչ այդ արդեն 
մահացել էին»։ Տկն Էմման էլ վերջերս է իմացել, թե ով էր 1949 թ. «հոր 
աքսորի [հրամանը] ստո րագրողը», ում նկատմամբ, սակայն, «չար չենք 
տրամադրված»։ Ախուրյանցի Անժելա Շահբազյանը (ում հորը աքսորել են 
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1937, ապա և 1949 թթ.), գյուղում հայտնի «մատնիչների» (ում մա սին տեղե
կաց ված էր հորից) ընտանիքների ժառանգների հետ նորմալ («բա րեհամ
բույր») հարա բերու թյուններ ունեն, սակայն վերջիններս չեն ըն դու նում ի րենց 
վերագրվող մեղքը, համաձայն չեն, որ իրենք մեղավոր են։ Եղ բայրների հետ 
միասին ներողամիտ է տրամադրված նաև Ռուսսո Աբրա համ յանը. գոր
ծակալի («տա կանք մարդ էր») մասին «Հայրս էլ գիտեր, մենք էլ գի տեինք, 
բայց մենք չարամիտ չենք էղել եղբայրներով: Մենք հանդուրժել ենք, ասել 
ենք` անցածը անցած է: …Որ տղաներն էլ, որ հանդիպում են մեզ` բարև, 
ասծու բարև, շատ ջերմ չէ: Հա, դե արդեն անցել է, մենք էլ չարագործ մար
դիկ չենք: [Տղաներն իրենք] Գիտեին, լրիվ գիտեին [իրենց հոր արարք ների 
մասին]»: Թերևս որպես այդ ընտանիքի նկատմամբ հարգանքի բացա կա
յության դրսևորում է գնահատում Ռուսսոն այն փաստը, որ «Դրանց հերը 
որ մեռավ, 12 հոգի մարդ [միայն ընտանիքի անդամները] մասնակցեցին 
[հու ղարկավորությանը], էդ էլ ասեմ»: Հոռոմցի Հարություն Մովսիսյանն 
այս պես է նկարագրում «մատնիչի» վախճանը. «Ես գիտեի, ով է էրել, ինքն 
[բռնա դատված հայրը] էլ գիտեր, ըստեղ մի հատմ կար, իննսուն տարի ապ
րավ, կուրացավ, նոր մահացավ, հերս անցնում էր դռներով, ըսպես ուլիցով, 
փո ղոցով, ըսում էր, դա պիտի շատ ապրի, պտի քոռնա, նոր մեռնի, ու ըդ
պես էլ էղավ, քոռցավ, նոր մեռավ»: Թերևս «մատնիչի» նկատմամբ ներո
ղա մտու թյան ցուցիչ է 1937 թ. հորը կորցրած երևանցի Ռևիկ Հարությունյանի 
վար մունքը, որն այսպես է նկարագրում հանդիպումը պետանվտանգության 
մար մինների աշխատակցի հետ. վերջինս ասել է, թե «Ես չեմ կարող տալ, որ 
գործը ծերից ծեր նայեք, որովհետև ըստեղ... մատնիչները չկան [վախճանվել 
են], բայց նրանց ժառանգները... եղել են դեպքեր, մեզ ստիպել են, որ ցույց 
տանք, հետո անախորժություն ա եղել»: Ասի. «Ես չեմ ուզում իմանամ»: Հի
մա, ասենք թե, ժառանգը իմացել ա, որ հերը մատնել ա, էն ժամանակ մատ
նելը ո՞րն էր: Ամեն մեկը մատնում էին, որ իրանց գլուխը փրկեն: Ոչ թե, որ վա
տություն անեն, այլ իրանց փրկեն: Հետո էդ մատնիչներին էլ էին տա նում»:

Եղել են իրավիճակներ, երբ մատնագրերի հեղինակները մեղա են 
ե կել։ Այսպես, Արմեն Ոսկանյանի բռնադատված պապիկի «այն հարևանը, 
ո րը որ մատնել էր, եկել է տատիկիս գտել է։ Դա եղել է 1940ականներին, 
պա տե րազմից հետո։ Ու ասել է, որ ես եմ ասել, որ իրենք տենց խոսում էին, 
բայց ես չէի մտածում, որ տենց կլինի, ու թե խնդրում եմ ների՛ր ինձ։ Տատիկս 
ա սել է, թե ես քեզ չեմ ներում, թող Աստված ների քեզ։ Հետո պատմում էին, 
որ այդ մարդը հիվանդացել է, ծանր հիվանդություններ է տարել, երկար ժա
մա նակ պառկել է, ցավեր է ունեցել ու տենց մահացել է»։ Այդպես է եղել նաև 
հայ կավանցի մի բանասացի ընկերոջ պարագայում, ինչը բերել է դիմացի 
կող մի նե րողամտությանը գյուղում «գործ տվող» ընկալվող մարդու ժառան
գի նկատ մամբ. «…հմի ըդոնցից մեկի տղեն իմ դասընկերս է էղել, ինքն էլ 
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կըսեր, օր իմ հերս անպետք մարդ է էղել, ինքը իրա բերնով կըսեր: Կըսե` 
ան, արի իմ հեդս ընկերություն մի՛ արա, բայց ես ինչ մեղք ունեմ, դե ճիշտ է, 
հո ինքը չի ցան կացե, դրա հա մար ինքը նեղվում էլ էր»։

մեղավորուԹյան Խնդիրը եվ մերօրյա 
իրողուԹյունները

Լի նել որևէ մարդ կա յին հա սա րա կութ յան ան դամ` նշա նա կում է քո 
տե ղը ու նե նալ, տե ղա վո րել ինքդ քեզ նրա անց յա լում։ Այդ պատճառով էլ 
անցյալն ու ներկան սեր տորեն փոխկապակցված են։ Անցյալում տեղի ու նե
ցած ի րա  դարձությունների գնահատականի ու մասնավորապես հազա րա
վոր մարդ կանց կյանքի ու մահվան խնդիրները տնօրինելու մեջ մեղա վո րու
թյան հարցը բռնադատվողների ժառանգները հաճախ դիտարկում են այս
օրվա տես անկյունից։ Ընդհանրապես հա սա րա կութ յան նոր ան դամ նե րին 
իրենց անց յա լին ծա նո թաց նե լը այդ հա սա րա կութ յան մեջ նրանց ներ գրավ
ման ի մաս տով տվյալ հա սա րա կութ յան ջան քե րի կարևոր մասն է կազ մում։ 
Անց յա լի վեր հի շու մն ակ տիվ, կա ռու ցո ղա կան գոր ծըն թաց է, այլ ոչ թե տե ղե
կա տ վու թ յան սո վո րա կան վե րա կանգ նում։ Հի շել նշա նա կում է անց յա լի մի 
մա սը տե ղադ րել ներ կա յի հա յացք նե րի հա մա կար գի ու կա րիք նե րի սպա
սարկ ման մեջ։ Ահա այդ շարքում են տեղավորվում այն հարցադրումները, 
թե պե՞տք է արդյոք տե ղեկացնել, հան րու թյա նը մատչելի դարձնել ընդհան
րա պես ստալինյան բռնու  թյուն նե րի տարի նե րի բոլոր մեղավորներին` 
«բացե լով»36 այդ ժամա նա կա շրջանի ար խիվ նե րը կամ իրականացնելով 
«լյուս տրա ցիա»։ Իսկ ին չո՞վ է հիմնա վոր վում 6580 տարի առաջ տեղ գտած 
երևույթների քննար կու մը մեր օ րե րում. ի՞նչ կապեր, համե մա տու թյուններ են 
առկա մարդ կանց պատ կե րա ցում ներում անցածգնացած ժա մա նակների ու 
մերօրյա իրո ղու թյուն ների միջև։

36 Հայաստանի ազգային արխիվում ստալինյան բռնություններին վերաբերող գործերին 
սկզբունքորեն կարող է ծանոթանալ թեմայով զբաղվող ցանկացած հետազոտող։ Նրանք կա-
րող են արտագրել գործերում առկա տվյալները, աշխատել համակարգչով, սակայն ի րա վա սու 
չեն պատճենել ու պատճենած փաստաթուղթը հրապարակայնացնել, եթե դա պարունակում 
է «մարդու անձնական և ընտանեկան գաղտնիքի մասին տեղեկու թյուն ներ»։ Օրենքով 
նախատեսված այս պարզաբանումն իրականում թույլ է տալիս յուրաքանչյուր տեղեկություն 
ցանկության դեպքում դիտարկել որպես «գաղտնի»։ Գործերին կարող են ծանո թա նալ նաև 
բռնադատվածների ժառանգները։ Ի տարբերու թյուն հետազոտողների` վեր ջին ներս կարող 
են նաև պատճենել գործերի առանձին էջեր։ Հար ցը կարգավորվում է «Ար խի վա յին գործի 
մասին» ՀՀ օրենքով (տե՛ս մասնավորապես, հոդ ված 22-ի կետ 3-ը)։ Տե՛ս http://www.parliament.
am/legislation.php?sel=show&ID=2019 (դիտված է 25.09.2015)։



233Ո՞Վ ԷՐ ՄԵՂԱՎՈՐ. ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՈՒ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՇԱՐԵՐԸ

Այս հարցերի մեծ մասը տարբեր ձևակերպումներով ու մանրամասնու
թյուններով տեղ է գտել մեր հարցա զրույց ներում։ Ստալինյան բռնաճնշում
ների զոհերի ու նրանց ժառանգների պատկերացումների զգալի մա սը 
հանգում են նրան, որ բռնությունների տարբեր մակարդակ ների «դերա կա
տարների» անվանական բացահայտումը միայն կօգնի հասարակության 
ինքնամաքրմանը, նոր թշնամությունների առիթ չի դառնա և առհասարակ 
կօգնի ոչ վաղ անցյալի պատմության վերականգնմանը: Արխիվների «բա
ցելու» հարցը մաս է կազմում շատ ավելի բարդ գործընթացի` «լյուստրա
ցիայի»։ Այդ առումով բնութագրական է, որ «լյուստրացիայի» խնդրի որոշ 
դրվագների շուրջ համեմատաբար խորքային քննարկում ընթացել է միայն 
մեկ բանասացի` Արմեն Ոսկանյանի հետ։ Վերջինս ժամա նակին աշխատել 
է ազ գային ան վտան գության մարմիններում, ու հենց դրանով է պայմա նա
վորված այն հան գամանքը, որ նա հարցի նկատմամբ ունի մասնա գիտա կան 
մոտեցում, տեղ յակ է խնդրի թեր և դեմ կողմերին։ Ու քանի որ «լյուստրա
ցիայի» խնդրի շուրջ (լայն առումով) փաստորեն բացակա յում են «ժո
ղովրդական» պատկերացումները, այդ հար ցը այս հոդվածում չի քննարկվի։

Արխիվների բացմանը կողմ արտահայտվող մարդկանց կարծիքի յուրօ
րինակ, անպաճույճ և պարզ ձևա կեր  պում ներով ամբողջացում է Վո լոդյա 
Մարտիրոսյանի մեկնաբանությունը, որով նա խնդիրը հիմնա վորում է` այն 
տեղադրելով իմացության և տեղեկա տվու թյան հա սանելիության դաշտում. 
«Կարծում եմ` ճիշտ կլիներ արխիվները բացել։ Չէ՛, թշնամու թյուն չէր լինի 
[զոհի և դահճի ժառանգների միջև]։ Նախ, վերացել են էդ մար դիկ, չկա՛ն։ 
Հետո, կան մարդիկ, որ էն տարիներին միլիցա են եղել, բայց կարողացել են 
էնպես անել, որ մարդիկ փրկվեն, չնստեն, քիչ տուժեն։ Տենց մարդ եղել ա։ 
Բայց տենցն էլ եղել ա, որ էնպես ա արել, որ մարդիկ նստեն [բանտ], ավելի 
շատ տուժեն։ Այ, տենց մարդիկ եղել են։ Դե ես չգիտեմ, ես ի՞նչ իմանամ։ 
Բացելը [արխիվների] գիտես, հիմի գոնե գիտենք [198090ական թթ. ար դա
րացման դատավճիռների շնորհիվ], որ էն մեկը գնդակա հար վել ա, էս մեկը 
գնդակահարվել ա, ով ա արել, ինչի համար ա արել։ Պրոս տո [պարզապես] 
հետաքրքիր էլ ա, որ իմանանք։ Գյուղացիք բոլորը գիտեն [մատնիչներին]։ 
Գիտեն ով ա արել, ո՛վ ա պատճառը դառել, ինչի՛ հա մար։ Բացվի, ճիշտ կլի
նի, էլի։ Իմանան, էլի»։

Քիչ ավելի բազմազան են այն խնդրի հիմնավորումները, թե որքանով 
է այսօր պահանջարկված ստալինյան բռնությունների քննարկումը։ Նույն 
Վո լոդյա Մարտիրոսյանն այն համոզման է, որ թեման ավելի շատ հետա
քր քրում է. «Ումը որ ցավ ունի։ Ում որ ցավ ունի, նա անպայման ուզում ա 
կար դալ։ Այսինքն` ով որ հարազատ ա կորցրել։ Ով որ հարազատ, բա րե 
կամ, եղ բայր, հորեղբայր ա կորցրել, նա խիստ հետաքրքրված ա կար
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դալու։ Հետա քրքիր ա իմանան` ինչի՞ համար, ո՞նց, խի՞։ Բոլորի համար 
հետաքրքիր ա։ Ով որ չի կորցրել [նրանց համար հետաքրքիր է]` մասամբ։ 
Սա ես չեմ են թա դրում, ես արդեն էս գրքի [Գրիշա Սմբատյանի «Երկաթե 
վարագույրից այս կողմ»] տպվելուց հետո ես տեսնում եմ մարդկանց 
ցանկությունը, ում հա րա զատը [որ բռնադատվել է], անպայման ուզում 
է էդ գիրքը կարդա, տեսնի։ Թե կուզ չի կարողանում կարդա` ասում ա` 
պատմի՛։ Ուզում ա` մի տեղե կու թյուն իմանա»։ Մեր օրերում դիտարկվող 
հարցի չիմացությունը կապանցի Ռուդիկ Քա րամյանը բացատրում է թեմայի 
մասին անգրագիտության գործոնով։ Նա ասում է. «[19]3738 թիվը որ ցույց 
են տալիս [հեռուստացույցով], թող իրանցն էլ ցույց տան` իրա՛նք ինչ են 
անում։ Անցյալի մասին որ ցույց են տալիս` դա էլ ա պետք, խի՞ չի պետք։ 
Դե, որ անարդարություն եղել ա, էլի։ Էն ժամանակ էլ, էլի, անարդարություն 
էլի եղել ա։ Անմեղ մարդկանց շատերն են տարել, կո տո րել, որը` կենդանի 
ա մնացել։ Չէ, ջահել էրեխեքը շատ էլ չգիտեն դրա մա սին։ Ի՞մ էրեխեքը` 
խի՞ չգիտեն. իմ էրեխեքը խելոք, կրթված մարդիկ են, ա մեն ինչ էլ գիտեն։ 
Կարդացել էլ են, տանն էլ են լսել` ամեն ինչ էլ գիտեն։ Բայց դե էնքա՜ն 
մարդ կա, որ սկի [չի էլ հետաքրքրվում]։ Պատճա՞ռը։ Ան գրա գի տություն ա, 
գիտելիքը չկա»։

Տաթևցի Վաչիկ Մարտիրոսյանը գտնում է, որ Հայաստանում ստա
լինյան բռնությունների թողած վերքը առկա է և դրա հա մար էլ թեմայի 
շուրջ. «Հե ռուստացույցով էլ պիտի ասեն, ամեն ինչով էլ պի տի նկարեն»։ 
Նույն մոտե ցումն ունի մեկ այլ տաթևցի` Նոյեմ Արշակյանը. «[19]49 թվի 
[աքսորի] մա սին դե որ ըլի` խի՞ չի պետք։ Պետք ա որ մեր սերունդն էլ ի մա
նա, որ սենց ե ղել ա։ 49 թիվը պատմություն ա էլի` որ աքսորել են, թող 
իմա նան` որպես պատ մություն։ Թող էդ էլ կիրեն պատմության գրքերում` 
որ հիշվի»։ Արփե նիկ Ալեքսանյանի մեջ այնքան էր արմատացած 1949 թ. 
աքսորի գործոնը, որ իր երեխաներին հեքիաթների փոխարեն պատմում 
էր դրվագներ աք սորա կան կյանքից, ընդհանրապես մինչև կյանքի վեր
ջին օրերն անընդ հատ, առիթանառիթ «վերադառնում» էր տոմսկյան աք
սորի իրողու թյուն ներին։ Այսինքն` շատշատերի համար անցյալը շարու նա
կում է տառա պանք պատ ճա ռել, քանի որ այն անցյալ չէ։ Այն պարզ պատ
ճառով, որ ար դա րա դա տու թյունը լիարժեք, ամբողջական չի եղել, քա նի 
որ տասնյակ, հար յուր հազա րավոր անհատների ու ընտա նիքների ճա
կատագրերի խե ղող ները չեն դա տապարտվել որպես հան ցագործներ, և 
կեն դանի մնացած մե ղա վորները չեն ընդունել իրենց պատասխա նա տվու
թյունը։ Այդ իսկ պատ ճառով այդ «անց յալը» շարունակում է ցավոտ մնալ 
ինչպես պատ մա կան կտրվածքով, նույնպես և ներկայի կոլեկտիվ հիշո
ղության մեջ, այդ ան ցյալը դեռևս չի վե րադարձել անցյալի իր տեղը։
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Ոչ միայն հիշելու, այլ նաև վախի մթնոլորտի դեմ պայքարելու ան
հրա  ժեշտությունն է մատնացույց անում երևանցի Արմեն Ոսկանյանը. «1937 
և 1949 թթ. մասին խոսել պետք է, բացահայտումներին անդրադառ նա լը 
միանշա նակ պետք է ուղղված լինի վախի մթնոլորտի դեմ։ Բայց կարող է 
նաև հա կառակ էֆեկտը լինի` մարդիկ ավելի վախենան։ Այսինքն, մի բան էլ 
հուշենք, որ կարելի է էսպես էլ անել…»։

Հանդիպում են նաև հոռետեսական մոտեցումներ։ Այսպես, 78ամյա 
երևանցի Խաչիկ Գաբուզյանը նախ նկատում է, որ «…սերունդը փոխվել ա 
հի մա, ոչ ոք [19]37 թիվ էլ չի հի շում։ Ի՛մ սերունդն ա հիշում, ինձնից հետո 
հա մարյա բոլորը ջահել են, չեն էլ հիշում, չեն էլ իմանում։ … [19]37ի, [19]49
ի մասին երեխեքին պատմել եմ, երբ որ առիթ է եղել։ Ենթադրենք գի տեն 
կամ չգիտեն, դա ի՞նչ ա տալիս հիմա։ Հիմա լրիվ ուրիշ կարգեր են։ Ուզում 
ես խոսի, ուզում ես` մի խոսի, եթե կարիքը, առիթը չկա` ի՞նչ խոսես։ [19]37 
թիվը ոչ ոք չի հիշում։ Ովքեր որ մեր նման կան` ապրում են դեռ, նրանք կա
րող ա որոշ բաներ հիշենասեն, ոնց որ ես եմ ասում։ Իսկ մյուս նե րը ո՞վ ա 
[19]37 թիվ հիշում։ Ինձ համար հիմա նշանակություն չունի` [19]37 թիվ ա 
էղել, թե չի էղել. էկել, անցել, գնացել ա, մենք չարչարանքները տեսել ենք էդ 
ժա մանակ…»։ 80ամյա Սողոմոն Հարությունովը նմանատիպ հարցադրում 
է ա նում. «Իսկ ի՞նչ դա կտա։ Դա՛ ի՞նչ կտա։ Կարո՞ղ եք ասել։ Այսօր ասում 
են «խոսքի ազատություն»։ Խոսի՛ր ինչի մասին ուզում ես։ Բայց, ինչպես 
ասվում է, «տակից». եթե չափն անցնես` քեզ էլ կճնշեն։ Դե, էնպես, իհարկե, 
ո՛չ մաս սայաբար»։

193040ական թթ. բռնությունների կապը մերօրյա իրողությունների 
հետ նույնպես աչքի է ընկնում սուր հարցադրումներով։ Կապանցի Վոլոդյա 
Մար տիրոսյանն այն համոզման է, որ «Էս թեմայի շուրջը [ԶԼՄներով] ընդ
հանրապես չեն խոսում։ Պե՛տք ա խոսել։ Պե՛տք ա, որ դա՛ս լինի, դա՛ս լի
նի ներկա սերնդի համար։ Որ զուգահեռներ անցկացնեն, որ էսօր որ, օ րի
նակ, միտինգներին նկարում են, էս էլ սրա [բռնությունների] մի ձևն ա փաս
տորեն, դավաճանության մի ձևն էլ դա ա»։ Ավելի գլոբալ հարթության մեջ 
նույն դրվագին է ուշադրություն հրավիրում Ռուդիկ Քարամյանը. «[19]3738 
թվա կանին` դա իսկականից արդեն բռնություն էր։ Ոնց որ հիմա հայաթափ 
ա լինում Հայաստանը։ Նույնն էլ հիմա ա` էդ նույն պատմությունն ա, էլի։ 
[19]3738 թիվը` նույնն էլ հիմա ա։ Նույն պատմությունն ա։ Ինչո՞վ ա նույնը` 
ճիշտ ա, էն ժամանակ բռնում էին, տանում, հիմա մարդկանց ֆինանսա կա
նը… կարան աղքատացնեն։ …Հիմա ազատ խոսում ենք, ինչ ուզում` ասում 
ենք. էդ ազատություն ա։ Էն ժամանակ վախենում էին բան ասեն։ Կուսակ
ցությունները որ գալիս են միտինգ են անում` ով որ աշխատում ա` վա խե
նում ա [գնալ մասնակցել]… Վախը ո՞նց ա։ Պետը ասել ա` եթե հանկարծ 
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տես նեմ էնտեղ` աշխատանքից հեռացնելու եմ։ Դրա համար էլ ասում ա 
[պո տենցիալ բողոքավորը]` էն ա աշխատանք ունեմ, գնամ [հանրա հա վա
քի]` ի՞նչ անեմ։ Ճիշտ չի դա էլ։ Էդ ա` աշխատանքի բանով [գործոնով պայ
մա նավորված] վախենում են, թե չէ աշխատանք եթե չունի` խի պիտի վա խե
նա։ Ի՞նչ ա էղել` առաջվանը հո չի՞ գալիս։ Հա, եղել են դեպքեր, որ էդ պատ
ճա ռով մարդկանց գործից հանել են։ Տեխնիչեսկի [տեխնիկապես] նենց են 
հա նում, որ իսկի [չես էլ հասկանում բուն պատճառը]։ …Առաջ ասում [քննա
դատում] էին` բռնում, տանում, կորցնում էին։ Հիմա եթե ասում [քննա դա
տում] են` կամ ուշադրություն չեն դարձնում ասածին, կամ գործից են հա
նում, կամ պրեմիյա [հավելավճար] չեն տալիս։ Հա, էդ ա էլի, վսյո [վերջ]։ 
Կա րելի ա ասել, որ ճնշման ձևերն են փոխվել, բայց ճնշումն էլի մնում 
ա»։ Վերջին միտքը զարգացնում է Արմեն Ոսկանյանը. «Հիմա, օրինակ, 
ցույցերի ժամանակ մասնակիցներին անթաքույց տեսանկարահանում են։ 
Դա անում են ՆԳՆ կամ ԱԱԾ աշխատակիցները։ Եվ կամ հետո Ֆեյսբուքով 
ճշտումհա մադրում են դիմագծերը. չէ՞ որ Ֆեյսբուքը դրա համար հրաշալի 
գործիք է։ Կամ եթե բջջային հեռախոսի մեջ GPSը միացրած է լինում, ում 
որ պետք է` իմանում է, թե որտեղ և որ ժամին է եղել այդ հեռախոսի տերը։ 
Այսինքն, то тальная слежкаն [տոտալ լրտեսում], այսպես կամ այնպես` 
շարու նակ վում է։ Ես կարդացել եմ, որ ամերիկացիները օրական հինգ մլրդ 
բջջային հե ռախոսազրույց են գաղտնալսում։ …Եթե իշխանությունների դեմ 
ուղղված ցույ ցերին մասնակցելուց վախենում են պետական աշխատողները, 
նույն կերպ կվախենան նաև աշխատանքը կորցնել մասնավորի մոտ 
աշխատող նե րը։ Այսինքն, նրանք միանշանակ չեն լինի նաև ընդդիմության 
շարքերում։ … Ու դրա դեմը չես կարող առնել, այդ վախը բոլորիս մեջ 
նստած է։ Այս ինքն, մարդ կարծում է, թե ինքը կորցնելու ոչինչ չունի, քանի 
որ ընդամենը 4050.000 աշխատավարձ է ստանում, բայց այսօր այդ 
աշխատավարձն իրեն պետք է։ Իսկ եթե մասնավոր խանութ ունի, օրինակ, 
վաղն էլ եթե հար կա յի նը եկավ ստուգելու, ու եթե նախկինում 51030.000 
վերցնում էր ու թերու թյուն ների վրա աչք էր փակում, այս անգամ այդ 
գումարը չի վերցնելու ու մի բան հաստատ գտնելու է։ …Լծակները շատ են»։ 
Վախի մթնոլորտի դեմ 1937ի «գործիքներով» պայքարելու անհրաժեշ տու
թյունն է մատնացույց ա նում Ռուբեն Ջրբաշյանը. «Ես կարծում եմ, որ վախի 
մթնո լոր տը մինչ այժմ մեր հասա րա կու թյան միջից լրիվ չի վերացել։ Այո՛, 
[19]88ին կարծես ա զատ վեցինք դրանից, բայց այդպիսի զարթոն քը երևի 
եր կար չի տևում։ Ուղղակի մենք դրա արդյունքները չգնահատեցինք և չկա
րո ղացանք զարգացնել»։
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եԶրակացուԹյան ՓոԽարեն

Այսպիսով, վերը հանգամանալից անդրադարձ եղավ այն խնդրին, թե 
ստա լինյան շրջանի բռնությունների իրականացման գործում ում կամ ինչն 
են մեղավոր դիտում մեր ուսումնասիրություններում ընդգրկված բռնա
դատ վածները և նրանց ժառանգները։ Անցած տասնամյակներում, հա մե
նայն դեպս վերջին առնվազն երեսուն տարվա ընթաց քում մեջտեղ են ե կել 
հսկա յական թվով հրապարակումներ ստա լինիզմի` որ պես երևույթի մա
սին։ Գրվել ու երբեմն նաև հայերեն են թարգ մանվել բազ մաթիվ գրքեր, 
թեր թային հոդ ված ներ, նկարահանվել են վա վե րա գրա կան ու գեղար
վեստական ֆիլմեր, հեռ ար ձակ վել են հարյու րավոր կլոր սե ղան ներ ու 
հեռուս տատեսային քննար կում ներ, բայց և այնպես, մեր ուսում նա սիրու
թյուններում ներգրավ ված բռնա դատ վածներն ու նրանց ժա ռանգները, 
որպես կանոն, իրենց գնա հա տական նե րում հեն վում են սե փական կեն
սա փորձին, համակարգային բնույ թի գնա հա տա կաններ քիչ են տալիս, 
եղածներն էլ պայմանավորված են անձի բարձր կրթա կան մա կար դակով։ 
Պատ ճառ նե րը երևի թե բազմաթիվ են։ Ուղղակի թվար կեմ մի քա նիսը. ա) 
վերը նշված և տասնամյակներ շարու նակ քարոզվող «անհատի պաշ տա
մուն քի» տեսության պակասավոր, ոչ մինչև վերջ հետևողական լինելը, 
բ) կա նոնակարգված հիշողության մշա կույ թի բացակայությունը կամ թույլ 
մշակ վածությունը, գ) համեմա տու թյուն նե  րը մերօրյա իրողությունների հետ, 
որի բնութագրական գծերից են տնտե սա  կան վիճակի վատթա րա ցու մը, 
օրի նա կանության պահպանման ցածր մա կարդակը, սոցիալական ոլոր տում 
ան հավասարության աղաղակող դրսև   որումները և այլն, ինչի ար դյուն քում 
շարքային քաղաքացու կենսա պայ մաններն էապես տուժել են։

Վերոբերյալի հենքին միանգամայն օրինաչափ են թվում այն զարգա
ցում ները, որ տեղ գտան մեր իրականության մեջ Անաստաս Մի կոյա
նի ար ձա նի տեղադրման հարցի հետ կապված։ Բնութագրական է, որ 
հարցն ամ բող ջատի րա կան գաղափարախոսության ոլորտի մեջ դի տար կե
լու ու ա՛յդ կերպ մեր ժե լու փոխարեն (նման քայ լեր ձեռնարկում էին միայն 
պրո ֆեսիոնալները, այդ թվում և իմ գործըն կեր նե րը) խնդիրը քաղա քա
յին իշխանությունների, ապա և սոցիալական ցանցերի ու ԶԼՄների էջե
րում տեղափոխվեց Միկոյանի` ԽՍՀՄ և հայու թյան շահերին կողմ կամ 
դեմ արած ու չարած գործերը կշեռ  քի նժարի վրա դնելու ոլորտ։ Սա մի 
լրացուցիչ անգամ ցուցում է խոր հրդային գաղափարախոսության հե տևանք
ներից ձերբազատվելու գործում ա նե լիք նե րի մեծ դաշտի առ կայության 
փաստը։
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ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՑՈՒՄԸ

լևոն աբ րա հա մյան 
գա յա նե Շա գո յան

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋԵՎ. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
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Տ վյալ հոդ վա ծում դի տար կե լու ե նք ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի մա
սին ե ղած հա յաս տա նյան պատ մա գրու թյանն ու պաշ տո նա կան վե րա բեր
մուն քի և ան հա տա կան հի շո ղու թյուն նե րի1 փո խազ դե ցու թյուն ներն ու փո
խառն չու թյուն նե րը: 

Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին տար բեր ամ բիոն նե րից հա ճախ հն չում 
է այն միտ քը, որ խորհրդային ամ բող ջա տի րու թյու նը մե րօ րյա Հա յաս տա
նում կա րոտ է հիմ նա րար քն նու թյան: Մինչ դեռ Ռու սաս տա նում «պե րեստ
րոյ կայի» և հատ կա պես հետ խորհրդային առա ջին տա րի նե րին այն ար դեն 
հայտն վել էր հան րային ուշա դրու թյան կի զա կե տում: Դրան նպաս տում էին 
ոչ միայն «ներքևից» ե կող քայ լե րը` առան ձին ուսում նա սի րող նե րի հե տա
զո տա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, այլև «վերևից»` նոր քա ղա քա կան իշ
խա նու թյուն նե րի փոր ձե րը` հան րու թյա նը հա սա նե լի դարձ նել քա ղա քա
կան բռնու թյուն նե րի ըն թացքն ու հետևանք նե րը բա ցա հայ տող նո րա նոր 
փաս տաթղթեր և ըն դու նել դա տա պար տող օ րենք ներ (հմմտ. Ալ. Յա կովլևի 
հանձ նա ժո ղովն ու նրա անու նը կրող ֆոն դի աշ խա տանք նե րը2, 1991 թ. ըն
դուն ված ռե ա բի լի տա ցիոն օ րեն քը, բռնա գաղթ ված ժո ղո վուրդ նե րի ռե ա բի
լի տա ցիայի մա սին ո րո շում նե րը, հե տա զո տու թյուն նե րի խրա խու սու մը ևն): 
Ո րոշ մաս նա գետ ներ այն քան են կարևո րում հան րային քն նարկ վող տեքս
տե րը, որ կար ծում ե ն` խորհրդային կայս րու թյան փլուզ ման կարևոր պատ
ճառ նե րից էին ուշ խորհրդային շրջա նում իշ խա նա կան տրա մա սու թյան (դիս
կուր սի) և կեն ցա ղա վա րող պրակ տի կա նե րի միջև խզ ման ահագ նա ցող չա
փե րը, ո րի ար դյուն քում այդ տրա մա սու թյուն նե րը կորց նում էին ի րենց բո

1 Հմմտ. P.H. Hutton. History as an Art of Memory. Hanover [N.H.]: University Press of New 
England, 1993:
2 Ալ.Ն. Յակովլև (1923-2005)` Ռուսաստանի քաղաքական և հասարակական գործիչ, 
1988 թ. ղեկավարել է բռնաճնշումների նյութերն ուսումնասիրող կոմկուսի հանձնաժողովը, 
նյութերի զգալի մասը հասանելի են առցանց, տե՛ս Архив Александра Яковлева, <http://www.
alexanderyakovlev.org/> (24.05.2014): 
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վան դա կային հիմ քը3։ Այ սօր Ռու սաս տա նում սե փա կան պատ մու թյան հետ 
առե րես վե լու նախ կի նում կա տա րած փոր ձե րը հա ճախ մերժ վում են կամ են
թարկ վում վե րըն թերց ման` մեծ մա սամբ վե րա դառ նա լով խորհրդային կա
ղա պար նե րին: Այս ըն թաց քի մեջ ներ քաշ վե ցին ռու սաս տա նյան քա ղա քա
կան կողմ նո րո շում ունե ցող նախ կին ԽՍՀՄի մի շարք ե րկր ներ` են թարկ
վե լով այս հար ցե րի շուրջ միջ պե տա կան հա մա ձայ նա գրե րում ամ րագր ված 
սահ մա նա փա կում նե րին (հմմտ. Ա ՊՀ մի քա նի ե րկր նե րի, այդ թվում` Հա
յաս տա նի, ԽՍՀՄ պատ մու թյա նը վե րա բե րող ԿաԳեԲեի ար խիվ նե րում աշ
խա տե լու նոր կա նոն նե րի վե րա բե րյալ միջ պե տա կան ո րո շում նե րը)4։ 

ԽորՀրդային պատմուԹյունը եվ 
ցեղասպանուԹյան մետանարրատիվը

 Նո րան կախ Հա յաս տա նի պատ մա գրու թյու նը հիմ նա կա նում շա րու
նա կում է խորհրդային նար րա տիվ նե րի վե րար տա դրու թյու նը, ին չին նպաս
տում են ոչ միայն քա ղա քա կան կախ վա ծու թյու նը Ռու սաս տա նից, այլև մի
ջազ գային քն նար կում նե րից հա յաս տա նյան պատ մա գրու թյան ո րոշ մե կու
սաց վա ծու թյունն ու խորհրդային հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րին բնո րոշ 
ի ներ ցիան: Խորհրդային ան ցյա լի հան դեպ մաս նա գի տա կան և հան րային 
հե տաքրք րու թյու նը հա ճախ ստ վեր վում է Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն առա վել 
ար դիա կան հարց ճա նա չե լու հան գա ման քով, և մինչև թուր քա կան ժխ տո
ղա կա նու թյան հաղ թա հա րումն ու խնդրի քա ղա քա կան հան գու ցա լու ծու մը 
մյուս պատ մա գի տա կան հար ցե րը, կար ծես, դա տա պարտ ված են ստ վե րում 
մնա լու և ըն կալ վե լու որ պես ե րկ րոր դա կան: Ան կախ պատ ճառ նե րից, ցե
ղա սպա նու թյան թե ման հայ հա սա րա կա կան տրա մա սու թյու նում վե րած վել 
է մե տա նար րա տի վի և ոչ միայն ճնշում է այլ թե մա նե րը, այլև ծա ռա յում է 
որ պես տար բեր ող բեր գու թյուն ներ նկա րա գրե լու լե զու5։ Խմբային տրավ մա
տիկ հի շո ղու թյան դեպ քում նման երևույթ ներ հան դի պում են տար բեր ժո ղո

3 А. Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. 
М.: Новое литературное обозрение, 2014։ Հմմտ. նաև Ж. Кормина. Рец. на кн.: Алексей 
Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение // 
Антропологический форум, 26, 2015, էջ 209-221։
4 Տե՛ս Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. Степень секретности сведений, 
засекреченных в период существования СССР, будет пересмотрена // Исполнительный 
комитет СНГ. Официальный сайт <http://www.cis.minsk.by/page.php?id=16284> (17.05.2014); 
На всякий случай засекретить: совместная архивная политика СНГ // Уроки истории XX век 
<http://urokiistorii.ru/2572> (17.05.2014).
5 Հմմտ. G. Shagoyan. Memorializing the Earthquake // Changing Identities: Armenia, 
Azerbaijan, Georgia. Collection of Selected Works. Tbilisi: Heinrich Böll Stiftung, 2011, էջ 70-95:
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վուրդ նե րի մոտ6։ Նույ նիսկ Ղա րա բա ղյան շարժ ման ըն թաց քում բազ մա հա
զար ցույ ցե րում Ղա րա բա ղին ավե լի քիչ պաս տառ ներ էին նվիր ված, քան 
ցե ղա սպա նու թյանն ը նդ հան րա պես։ Այս պես, 1988 թ. շարժ ման ըն թաց քում 
մոտ 1000 պաս տառ նե րից ցե ղա սպա նու թյան թե ման կամ հենց բառն առ կա 
էր 370 պաս տառ նե րում, մինչ դեռ Ղա րա բա ղի նը` 99ում7։ 

Ցե ղա սպա նու թյան ճա նաչ ման խնդի րը հատ կա պես վեր ջին քսան 
տա րի նե րին սկսեց ըն կալ վել ի բրև հայ պատ մա բա նի մաս նա գի տա կան 
պարտ քը8։ Պետք է հաշ վի առ նել, որ մո տա վո րա պես 1990ա կան նե րից ը նդ
հան րա պես աճեց հե տաքրք րու թյու նը ցե ղա սպա նու թյուն նե րի հան դեպ, ին
չը, ը ստ պատ մա բան Ստե փան Աս տու րյա նի, պայ մա նա վոր ված էր 1991 թ. 
Խորհրդային Միու թյան փլուզ մամբ, Հա րավս լա վիայի կազ մա լուծ մամբ 
(199095) և այդ ըն թաց քը զու գակ ցող էթ նիկ զտում նե րով և, վեր ջա պես, 
Ռուան դա յում տե ղի ունե ցող ցե ղա սպա նու թյամբ (1994)9։ Այս առի թով շատ 
ան վա նի գիտ նա կան ներ, ի թիվս այլ ցե ղա սպա նու թյուն նե րի, ի րենց աշ խա
տանք նե րում ան դրա դար ձան նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը` «լե գի տի
մաց նե լով» այս հար ցի գի տա կան քն նար կումն ու նպաս տե լով դրա հան դեպ 
մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյան աճին10։ Այս պի սով, Հայոց ցե ղա սպա
նու թյան խնդի րը, ո րը խորհրդային պատ մա գրու թյան հա մար գրե թե փակ 
թե մա էր, ի սկ արևմ տյան հա մալ սա րան նե րում` ոչ այն քան հե ռան կա րային, 
այ սօր հայտն վեց շա տե րի ուսում նա սի րու թյան կի զա կե տում11։ Այ սօր և՛ Հա

6 Հմմտ. Э.-Б. Гучинова. Рисовать лагерь. Язык травмы в памяти японских военнопленных 
в СССР. 2015, էջ 17 (рукопись):
7 Հ. Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրություն։ Հատոր 1. Ցեղասպանության 
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը, Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, էջ 23:
8 Այս ընկալմանը վերջին մի քանի տարիներին մեծապես նպաստեց նաև հայ-
թուրքական այդպես էլ չվավերացված «պրոտոկոլների» այն կետը, համաձայն որի Հայոց 
ցեղասպանության հարցի շուրջ ստեղծվելու էր պատմաբանների խորհուրդ։ 
9 S.H. Astourian. Armenian Genocide Studies: Development as a Field, Historiographic 
Appraisal, and the Road Ahead // Զեկուցում` ներկայացված “Origins of the Armenian Genocide. 
The Crucial Years” միջազգային գիտաժողովին, UC Berkeley, 2015 (հղումը հեղինակի 
թույլտվությամբ)։ 
10 Տե՛ս օրինակ, Ս. Աստուրյանի վերոհիշյալ աշխատանքում նշված գրականության ցանկից. 
N. Naimark. Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge, MA.: 
Harvard University Press, 2002, էջ 17-56; M. Mann. The Dark Side of Democracy: Explaining 
Ethnic Cleansing. New York: Cambridge University Press, 2005, էջ 111-179; B.A. Valentino. Final 
Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th Century. Ithaca and London: Cornell University 
Press, 2004, էջ 152-191; J. Lie. Modern Peoplehood. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 
2004, passim; J. Sémelin. Purifier et détruire: usages politiques des massacres et génocides. 
Paris: Seuil, 2005, passim; T. Akçam. From Empire to Republic: Turkish Nationalism & the 
Armenian Genocide. London and New York: Zed Books, 2004; D. Bloxham. The Great Game 
of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians. Oxford: 
Oxford University Press, 2005, ևն.:
11 Տե՛ս օրինակ. A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman 
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յաս տա նի, և՛ առանձ նա պես Սփյուռ քի զգա լի նե րուժն ուղղ ված է հիմ նա կա
նում մեկ հարց լու ծե լուն` ստի պել թուր քե րին առե րես վել սե փա կան պատ
մու թյան հետ` ան տե սե լով ոչ վաղ ան ցյա լի սե փա կան պատ մու թյան բազ
մա թիվ դր վագ նե րին նույն պես առե րես վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Սրա վառ 
վկա յու թյուն նե րից է եր կու «տ րավ մա տիկ» ի րա դար ձու թյուն նե րի` Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան և 1949 թ. հայե րի բռնաք սո րի «կ լոր» տա րե լից նե րի հա
մե մա տու թյու նը։ Նկա տի ունենք ան նա խա դեպ շռն դա լից մի ջո ցա ռում նե րով 
ուղեկց վող Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հա րյու րա մյա կի և 1949 թ. հայե րին Սի
բիր աք սո րե լու հի սու նա մյա (1999 թ.) և վաթ սու նա մյա (2009 թ.) բա ցար ձա
կա պես ան նկատ ան ցած տա րե լից նե րը։ 

Հա մե մա տե լով ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հան դեպ այլ հան
րու թյուն նե րում ձևա վոր ված մո տե ցում նե րը` կու զե նայինք մի փոքր կանգ 
առ նել ֆա շիս տա կան և ստա լի նյան հա մա կար գե րի հան դեպ ժա մա նա կա
կից գեր մա նա կան և ռու սաս տա նյան հա սա րա կու թյուն նե րի մո տե ցում նե
րի տար բե րու թյան վրա12, մաս նա վո րա պես ան դրա դառ նալ Դան Դի նե րի 
«էթ նի կաց ված հի շո ղու թյան» տե սու թյա նը13։ Ը ստ վեր ջի նիս` հրե ա նե րի և 
գեր մա նա ցի նե րի հի շո ղու թյուն նե րը Հո լո քոս տի հար ցում մեծ մա սամբ պայ
մա նա վոր ված էին հրե ա նե րի` ի բրև «մ շա կույ թով և պատ մու թյամբ ի րեն ցից 
տար բեր վող խմբի», գեր մա նա կան ըն կալ մամբ: Այս դեպ քում գեր մա նա ցի
նե րը մտ նում են «էթ նիկ հի շո ղու թյան» դաշտ և ի րենց մեղ քը նույն պես էթ
նի կաց նում` դրան տա լով «հա տուկ գեր մա նա կան մեղ քի կար գա վի ճակ»14: 
Մինչ դեռ խորհրդային ռե ժի մը և՛ «զո հե րին», և՛ «դա հիճ նե րին» ձևա կեր
պում է ի բրև «նույն պատ մա կան հի շո ղու թյունն ունե ցող խմբի մա սեր», ուս
տի նրանց հի շո ղու թյան վե րար տա դրու թյան մե խա նիզմ ներն ու ծա վալ նե րը 
տար բեր են հրե ա կան ող բեր գու թյան մա սին հի շո ղու թյու նից: Դ. Դի ներն 
ը նդ հան րա պես մեր ժում է «հի շող խումբ» ձևա վո րե լու ոչ էթ նիկ խմբե րի կա
րո ղու թյու նը և խմբային տրավ մա տիկ այլ հի շո ղու թյուն նե րի հա մե մատ ցե

Empire. Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek, and Norman M. Naimark, eds., Oxford and New 
York: Oxford University Press, 2011; R. Kévorkian. The Armenian Genocide: A Complete History. 
London and New York: I.B. Tauris, 2011; R. Suny. “They Can Live in the Desert but Nowhere Else”: 
A History of the Armenian Genocide. Princeton University Press, 2015; F.M. Göçek. Denial of 
Violence: Ottoman Past, Turkish Present, and Collective Violence against the Armenians, 1789-
2009. Oxford University Press, 2015; T. de Waal. Great Catastrophe: Armenian and Turks in the 
Shadow of Genocide. Oxford University Press, 2015; ևն։ 
12 Տե՛ս A. Etkind. Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the 
Unburied, Stanford University Press, 2013; Memory and Theory in Eastern Europe. Eds. 
U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. Palgrave Macmillan, 2013:
13 D. Diner. Beyond the Conceivable. Studies on Germany, Nazism, and the Holocaust. Berkeley: 
University of California Press, 2000, էջ 191-192:
14 D. Diner. Beyond the Conceivable, էջ 188-200; հմմտ. A. Etkind Post-Soviet Hauntology: 
Cultural Memory of the Soviet Terror // Constellations Volume 16, Number 1, 2009, էջ 187-188:
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ղա սպա նու թյուն նե րի մա սին հի շո ղու թյան եր կա րա կե ցու թյու նը դրա նով է 
բա ցատ րում:15 Թեև Ալ. Էտ կին դը, բռնաճնշում նե րի մա սին հետ խորհրդային 
ռու սաս տա նյան հի շո ղու թյան բազ մա թիվ օ րի նակ ներ բե րե լով, հա մա ձայն չէ 
այս դրույ թի հետ, սա կայն այդ օ րի նակ ներն ան հա մե մա տե լի են նույն շրջա
նի մա սին «էթ նի կաց ված» հի շո ղու թյուն նե րի ծա վա լի և դրսևո րում նե րի հետ։ 
Հատ կա պես ե թե ան դրա դառ նանք Դ. Դի նե րի բե րած օ րի նակ նե րին, որ
տեղ լա վա գույնս երևում է, թե «կո լեկ տիվ հի շո ղու թյան» որ մասն են կազ
մում զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի «էթ նի կաց ված» սյու ժե նե րը: Օ րի նակ` 
գյու ղա ցիու թյու նը որ պես այդ պի սին չու նի հա վա քա կան հի շո ղու թյուն, և կու
լակ նե րի դեմ ձեռ նար կած մաս սա յա կան բռնաճնշում նե րը չեն դառ նում այս 
խմբի կո լեկ տիվ հի շո ղու թյուն, բայց դրանք վե րա շա րադր վում և դառ նում են 
«հա մաուկ րաի նա կան տրավ մա տիկ հի շո ղու թյան» մաս ու ո րակ վում որ պես 
ցե ղա սպա նու թյուն` սպա նու թյուն ներ, ո րոնք ի սկզբա նե պի տի ունե նային հա
կաուկ րաի նա կան բնույթ16։ Ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի դեպ քում ակն հայտ 
է, որ «պատժ ված ազ գե րը»17, գոր ծի դնե լով կոմ մե մո րա տիվ տար բեր պրակ
տի կա ներ, մեծ տե ռո րի տա րի նե րին զր կանք ներ կրած, սա կայն «որ պես 
ազգ» չթի րա խա վոր ված ժո ղո վուրդ նե րի հա մե մատ ավե լի են հակ ված հի շե
լու խորհրդային բռնու թյուն նե րը: «Պատժ ված ժո ղո վուրդ նե րի» հի շո ղու թյան 
մեջ խորհրդային բռնաճնշում նե րը որ պես կա նոն վե րա ճում են մե տա նար րա
տի վի: Լա վա գույն օ րի նակ նե րից է կալ միկ նե րի ան դրա դարձն այս խնդրին: 
Այս տեղ բազ մա թիվ գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րից զատ18, կազ մա
կերպ վել էր «հուշգ նացք»19, ո րով նախ կին աք սո րյալ նե րը Կալ մի կիայից մեկ

15 D. Diner. Beyond the Conceivable, էջ 188-200:
16 D. Diner. Beyond the Conceivable, էջ 193-194:
17 Տե՛ս Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, 
факты, комментарии. Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай, М.: Дружба народов. 1992, էջ 
84-95; Н.Ф. Бугай. Депортация народов в Советском Союзе. Нью-Йорк. 1996; Н.Ф. Бугай, 
А.М. Гонов. Кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы). М.: Инсан. 1998; П. Полян. Не 
по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ – 
Мемориал, 2001; Депортации народов СССР (1930-е -1950-е годы). Вып. 12. Часть 1. 
Документальные источники. М. ИЭА. 1992; В.Н. Земсков. Спецпоселенцы в СССР. 1930-
1960. М.: Наука. 2003; П. Полян. Любимые игрушки диктатора. Размышления о советской 
депортационной политике // Журнал Индекс/Досье на цензуру. 14/2001 <http://index.org.ru/
journal/14/polyan1401.html> (19.09.2014); М.А. Вылцан. Депортация народов в годы Великой 
Отечественной войны // Этнографическое обозрение. 1995. № 3, էջ 26-44; А. Авторханов. 
Убийство чечено-ингушского народа: народоубийство в СССР. М., 1991. <http://www.hro.
org/editions/karta/nr9/avt0.htm> (14.03.2013); Н. Нухажиев, Х. Умхаев. Депортация народов: 
Ностальгия по тоталитаризму, Грозный, 2009 ևն:
18 Կալմիկների դեպորտացիայի մասին ամբողջական գրականությունը տե՛ս Э.-Б. Гучинова. 
Помнить нельзя забыть. Антропология депортационной травмы калмыков, Штутгарт, 2005; 
Համացանցում ըստ նշվ. աշխ., Библиография по депортации калмыков // Семейные истории 
<http://www.famhist.ru/famhist/guch/00010adc.htm> (21.05.2014):
19 Նման «հուշ-տուրեր» առաջինը կազմակերպվել էին նախկին ֆաշիստական ճամբար-
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նել էին ի րենց աք սո րա վայ րեր` այս ան գամ որ պես զբո սաշրջիկ20։ Աք սո րից 
վե րա դար ձած հա յաս տա նյան մեր զրու ցա կից նե րը նա խան ձով էին խո սում 
կալ միկ նե րի այս հնա րա վո րու թյան մա սին: Նրան ցից Սեր գեյ Խուր շու դյա նը 
որ պես մա սունք պա հում էր թեր թային մի հոդ ված, որ տեղ նկա րագր ված էր 
այս ի րա դար ձու թյու նը: Ա վե լին, գյում րե ցի բռնա դատ ված նե րը նույ նիսկ դի
մել էին հայ րե նի իշ խա նու թյուն նե րին` ի րենց հա մար նման մի գնացք կազ
մա կեր պե լու, սա կայն պա տաս խան էին ստա ցել, որ պե տու թյու նը հա մա պա
տաս խան մի ջոց ներ չու նի21։ Պե տու թյու նը հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ չու նի 
նաև ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի ժա ռանգ նե րի հա մար, սա կայն բազ մա թիվ 
մար դիկ տար բեր մաս նա գի տա ցած գոր ծա կա լու թյուն նե րի միջ նոր դու թյամբ 
սե փա կան մի ջոց նե րով այ ցե լում են ի րենց պա պե րի լք ված հայ րե նի քը, ան
ցնում ԴերԶոր տա նող ճա նա պար հով կամ դրա մի հատ վա ծով: Սա վկա յում 
է, որ խորհրդային բռնաճնշում նե րի մա սին հան րային ըն կա լու մը, ի տար բե
րու թյուն ցե ղա սպա նու թյան մա սին հի շո ղու թյան, չի հան գեց նում այն սպա
սար կող կո մեր ցիոն կա ռույց նե րի ձևա վոր մա նը, ին չը խո սում է եր կու տրավ
մա տիկ հի շո ղու թյուն նե րը կարևո րե լու տար բե րու թյան մա սին: 

1990ա կան նե րի նո րան կախ Հա յաս տա նի կա յա ցու մը ո րոշ ի մաս տով 
ըն թա նում էր «նոր ցե ղա սպա նու թյուն կան խար գե լե լու» բնա բա նով. ադր բե
ջան ցի ներն ըն կալ վում էին որ պես թուր քեր, ի սկ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը 
Սում գայի թում, Բաք վում, Ղա րա բա ղում` որ պես ցե ղա սպա նու թյան շա րու նա
կու թյուն22։ Խորհրդային կայս րու թյու նից դուրս գա լու ամ բողջ օ րի նա կան ըն
թաց քը23 «էթ նի կաց վեց» ու ան ցավ ոչ թե որ պես բռնա տի րա կան պե տու թյու
նից ազա տագր վե լու պայ քար, այլ «էթ նիկ» պա տե րազ մով պար տա դրված 
ի րա վի ճակ: Այդ շրջա նում պատ մա կան սյու ժե նե րից հան րային քննար կում
նե րում առա վել հա ճախ հան դի պում էր Ղա րա բաղն Ա դր բե ջա նին անօ րի նա
բար հանձ նե լու հար ցը: Նույ նիսկ այդ պա րա գա յում ԽՍՀՄը` որ պես ամ բող
ջա տի րու թյուն, և նրա հա զա րա վոր զո հե րը չդար ձան հան րային քն նարկ ման 
առան ձին առար կա (ե թե չհաշ վենք թեր թային ո րոշ հրա պա րա կում ներն ու մի 
քա նի պաս տառ նե րը Ղա րա բա ղյան շարժ ման ցույ ցե րին)24: 

նե րում հրեա զբոսաշրջիկների համար, ինչը մեկ անգամ ևս գալիս է ապացուցելու, որ 
ցեղասպանության պարագայում տեղի է ունենում տրավմատիկ հիշողության «սրբազ-
նացում»` ընդհուպ մինչև «պատմական ուխտագնացություն»:
20 Մանրամասն տե՛ս Э.-Б. Гучинова. Помнить нельзя забыть. Антропология депорта-
ционной травмы калмыков, Штутгарт, 2005, էջ 252-258:
21 Այս հատորում` Ս. Խուրշուդյան, Խոհարարի պահապան շերեփը, որ կոտրվեց Սիբիրում։
22 Հ. Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ L. Abrahamian. Armenian Identity in 
a Changing World, Costa Mesa: «Mazda», 2006, էջ 247-270:
23 Խորհրդային Հայաստանի Հանրապետությունը միակն էր, որ ԽՍՀՄ-ի կազմից փորձեց 
դուրս գալ ԽՍՀՄ սահմանադրությամբ նախատեսված գործընթացով:
24 Հ. Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրություն, էջ 23:
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Այս պի սով, կա րե լի է ասել, որ Հա յաս տա նում խորհրդային 
բռնաճնշում նե րը, «ազ գային ող բեր գու թյան» ձևա կեր պում չստա նա լով, 
հայտն վե ցին հան րային հի շո ղու թյան լու սանց քում` խամ րե լով ցե ղա սպա
նու թյան մա սին հի շո ղու թյան և ցե ղա սպա նու թյան խնդրի կարևո րու թյան 
առջև: Վեր ջինս հայ կա կան պատ մա գի տա կան հան րային տրա մա սու թյու
նում ոչ միայն առա ջա տար է, այլև վե րած վել է խմբային տրավ մայի նկա րա
գրու թյան լեզ վի հենց այն պատ ճա ռով, որ ունի «ազ գային ող բեր գու թյան» 
կար գա վի ճակ25` ան կախ նրա նից, որ արևե լա հայոց հատ վա ծի «սե փա կան» 
հի շո ղու թյուն նե րում ավե լի մտա պահ վել են տե ղա կան կո տո րած ներն ու հայ
թուր քա կան տար բեր ը նդ հա րում ներ: 

Ս րա կող քին 1940ա կան նե րի աք սո րին միայն Հա յաս տա նից զոհ գնա
ցին տար բեր գնա հա տա կան նե րով 1300015000 հայեր (ոչ պաշ տո նա կան 
հաշ վարկ ներն այս թի վը հասց նում են մինչև 100 000ի)26: Թեև չկար «էթ
նիկ» թի րա խա վոր ման ֆոր մալ ձևա կեր պում (չ նա յած ուսում նա սի րող նե րի 
շրջա նում այն հայտ նի է ի բրև «հու նա կան կամ պա նիա»)27, Կով կա սյան տա
րա ծաշրջա նից այս աք սորն ի րա կա նում տա րած վել էր հատ կա պես հայե րի 
վրա, քա նի որ վե րա բե րում էր նախ կին «դաշ նակ ցա կան նե րին», «թուր քա» 
կամ «հու նահ պա տակ նե րին», ո րոն ցից առն վազն առա ջին եր կու սը հենց 
հայերն էին: Փաս տո րեն, հայե րը քշ վե ցին Ալ թայի և Կրաս նո յարս կի ե րկ րա
մա սեր, սի բի րյան տա փաս տան ներ և Մի ջին Ա սիա ոչ միայն որ պես «դաշ
նակ ներ», «նախ կին ռազ մա գե րի ներ», այլև որ պես «թուր քեր», և չի բա ցառ
վում` նաև «հույ ներ»28` ան տե սե լով, որ «թուրք» լի նե լու մե ղա դրան քի դեպ
քում նրանք նույ նաց վում են ի րենց եր բեմ նի դա հիճ նե րի հետ29։ 

25 Հմմտ. J.C. Alexander. Trauma. A Social Theory, Cambridge: Polity Press, 2012, էջ 6-30: 
26 1949 թ. աքսորի թվային տվյալների վերլուծությունը տե՛ս Ա. Մանուկյան, Քաղաքական 
բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-1953 թթ., Եր., «Առերեսում»-Անի, 1999, էջ 218-241։ 
Н.Н. Аблажей. Репатриация и депортация армян во второй половине 1940-х годов // Вестник 
Новосибирского гос. Университета. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 
1: История, էջ 116-121; А. Марутян. Обыкновенная жизнь в необыкновенных условиях 
(травматический быт в сталинской ссылке и способы его преодоления) // Арпеник А. 
Сибирский дневник 1949-1954 гг. (Антропология памяти. Вып. I). Ереван: Издательство 
«Гитутюн» НАН РА, 2007, էջ 37-38:
27 Այս աքսորի մյուս էթնիկ խումբն իսկապես հույներն էին, տե՛ս И.Г. Джуха, Греческая 
операция. История репрессий против греков в СССР. СПб.: «Алетейя», 2006:
28 Գոնե մեկ նման դեպք մեզ հայտնի է Վրաստանից, շնորհիվ մեր գործընկեր 
Դ. Ջիշկարիանիի։
29 Տե՛ս А. Алексанян. Сибирский дневник 1949-1954 гг., էջ 158-159; см. также 
Г. Шагоян. Возвращаясь в «советское сейчас»: дневник-летопись-мемуары Арпеник Алек-
санян. Сибирский дневник 1949-1954 гг. Ереван: Издательство «Гитутюн» НАН РА, 2007, 408 
էջ (Антропология памяти. Вып. I) // Ab Imperio, 2/2012, էջ 579:
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երկու բռնաՃնՇումների «չՀատվող» 
սյուժեներ

 Թեև հայ զո հե րի մի զգա լի մա սի հա մար խորհրդային հե տապն դում
ներն ը ստ է ու թյան թուր քա կան ցե ղա սպա նու թյան յու րո վի ար ձա գանքն 
էին, քա նի որ նույն մար դիկ էին դար ձել նոր հա մա կար գի զո հը հենց այն 
պատ ճա ռով, որ եր բեմ նի թուր քա կան պե տու թյան քա ղա քա ցի ներն էին, հայ 
պատ մա գրու թյան մեջ այս եր կու ող բեր գու թյուն նե րը կար ծես չհատ վող սյու
ժե ներ են: Մինչ դեռ Հռո մի Ֆրան ցիս կոս պա պը Վա տի կա նի Սուրբ Պետ րո
սի տա ճա րում 2015 թ. ապ րի լի 12ին Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100րդ տա
րե լի ցին նվիր ված պա տա րա գի ժա մա նակ Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ան
վա նեց «20րդ դա րի առա ջին ցե ղա սպա նու թյուն» և ան ցյալ դա րի ե րեք մեծ 
ող բեր գու թյուն նե րից մե կը: Մյուս եր կու ող բեր գու թյու նը, ը ստ նրա, ստա լի
նյան բռնաճնշում ներն էին ու Հո լո քոս տը։ Շնոր հիվ այս ճա ռի` Հայոց ցե ղա
սպա նու թյունն ու ստա լի նյան բռնաճնշում նե րը հայտն վե ցին մարդ կու թյան 
դեմ ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի նույն շար քում։ Ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար
գը քն նող Հան նա Ա րենդ տի դա սա կան դար ձած աշ խա տան քում նույն պես 
խորհրդային կայս րու թյու նը դի տարկ վում է ֆա շիս տա կան Գեր մա նիայի 
հետ մեկ տեղ որ պես ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի ամե նա ցայ տուն օ րի
նակ նե րից, ո րոնց բնու թա գրու թյան մեջ կարևոր տեղ է զբա ղեց նում առան
ձին խմբե րի թի րա խա վո րու մը30։ Ճիշտ այն պես, ի նչ պես դա տե ղի է ունե ցել 
քրիս տո նյա և հատ կա պես հայ բնակ չու թյան հան դեպ Թուր քիա յում: Հան նա 
Ա րենդտն ազ գային պե տու թյուն նե րի ամ բող ջա տի րու թյան աս տի ճա նը չա
փում է ը ստ «փոք րա մաս նու թյուն նե րին» մաս սա յա բար քա ղա քա ցիու թյու նից 
զր կե լու կի րառ վող պրակ տի կայի և որ պես «դե նա տու րա լի զա ցիայի» օ րի
նակ հա ճախ հի շա տա կում է ոչ միայն հրե ա նե րին, այլև հայե րի դեպ քը31։ Այս 
հա մա տեքս տում ի րար հա մա հունչ, թեև առա ջին հա յաց քից այդ քան տար
բեր, թուր քա կան և խորհրդային կա ռա վար ման հա մա կար գե րի զո հե րը մեր 
դաշ տային գրան ցում նե րում հա ճախ բա ռի բուն ի մաս տով միև նույն մար
դիկ են: Հի շենք, օ րի նակ, որ մինչև խորհրդային պե տու թյան զոհ դառ նա լը, 
Ա ղա սի Խան ջյա նը 1915 թ. Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցած, 
այ նու հետև Վա նը թո ղած բազ մա թիվ հայ փախս տա կան նե րից էր, ո րոն ցից 
շա տե րը (հատ կա պես իր մտա վո րա կան մի ջա վայ րը), մա զա պուրծ լի նե լով 
թուր քա կան ցե ղա սպա նու թյու նից, ի րենց մահ կա նա ցուն կն քե ցին հա յաս
տա նյան բան տե րում և խորհրդային հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում: 

30 Х. Арендт. Истоки тоталитаризма, М.: ЦентрКом, 1996, էջ 361-450:
31 Х. Арендт. Истоки тоталитаризма, էջ 374-389:
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Հա յաս տա նյան հյու սիս և արևմ տյան շրջան նե րի (Շի րա կում, Ա րա գա ծոտ
նում, Ար մա վի րում և Ա րա րա տում) բռնա դատ ված նե րի ըն տա նե կան պատ
մու թյուն ներն ուղ ղա կիո րեն են կա պում այս եր կու կայս րու թյուն նե րի պատ
մու թյուն նե րը` դրանք դարձ նե լով մե կը մյու սի շա րու նա կու թյու նը: Զար մա
նա լին այն է, որ, ցե ղա սպա նու թյան տար բեր դր վագ ներ ուսում նա սի րե լով, 
ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած աշ խար հաս փյուռ հա յու թյա նը հետևե լով, 
չու նենք ոչ մի ուսում նա սի րու թյուն, ո րի առանց քը լի նեին խորհրդային կայս
րու թյու նում հայտն ված ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած նե րը` որ պես առան
ձին խումբ32։ Նույ նիսկ Գյում րիում տե ղա կայ ված ամե րի կյան որ բատ նե րը, 
ո րոնք խորհրդային առա ջին տա րի նե րին դեռ շա րու նա կում էին գոր ծել որ
պես ամե րի կյան հիմ նարկ ներ (ի նք նին զար մա նա լի փաստ), հա մե մա տա
բար վեր ջերս են սկսել հե տաքրք րել առան ձին ուսում նա սի րող նե րի33։ Ման
կատ նե րում ապաս տան գտած որ բե րի քա նակն այդ շրջա նում մո տե նում էր 
Գյում րիի բնա կիչ նե րի ը նդ հա նուր քա նա կին34 և վստա հա բար խիստ ազ դել 
է Գյումր վա` բազ միցս նշվող ուրույն դի մա գիծ ունե ցող քա ղա քային կեն ցա ղի 
ձևա վոր ման վրա: Բայց այ դու հան դերձ այս որ բե րի ճա կա տա գի րը մինչ օ րս 
չի ար ժա նա ցել առան ձին ուսում նա սի րու թյան։ 

«ՀավաՔական» եվ «ՀավաՔված» 
ՀիՇողուԹյունները

 Պատ մա կան հի շո ղու թյան հան դեպ հան րային կոն սեն սու սը ձևա վոր
վում է ոչ միայն և ոչ այն քան պատ մա բան նե րի շնոր հիվ, որ քան ը նդ հա նուր 
«մ շա կու թային հի շո ղու թյան»35, որ տեղ պատ մա բան նե րի աշ խա տանք նե րը 

32 Բացառություն են կազմում միայն հայրենադարձներին նվիրված ուսումնասիրությունները 
(Ա.Կ. Կուդիկջեան, Հայրենադարձների բռնաճնշումները ստալինյան ժամանակաշրջանում, 
Եր., Հեղինակային հրատարակություն, 2010։ Ա. Ստեփանյան, XX դարի հայրենադար ձու-
թյունը հայոց ինքնության համակարգում, Եր., «Գիտություն», 2010), սակայն, անտեսված են 
մնում հազարավոր փախստականներ` թուրքահայեր, ովքեր տեղափոխվել են Հայաստան 
կամ Խորհրդային Միության այլ վայրեր և այնտեղ են ենթարկվել բռնաճնշումների։ Որոշ 
չափով խնդիրն այս տեսանկյունից քննարկվում է Հրանուշ Խառատյանի այս ժողովածու 
ներառված հոդվածում։
33 Այս հարցին նվիրված մի մենագրություն է պատրաստում ամերիկահայ պատմաբան 
Նորա Ներսիսյանցը: Ալեքսանդրապոլի գավառում ցեղասպանության տարիներին հաս-
տատված արևմտահայ գաղթականության դրությանը վերաբերող 217 փաստաթուղթ հրա-
տարակել է Կարինե Ալեքսանյանը, տե՛ս Արևմտահայ գաղթականությունը Ալեքսանդրա պոլի 
գավառում 1914-1922 թթ., խմբ.` Ամատունի Վիրաբյան, Եր., 2012: 
34 Հմմտ. Գյումրի. քաղաքը և մարդիկ: Գյումրի, 2009, 79-85: 
35 Այս դեպքում «մշակութային հիշողություն» եզրն օգտագործում ենք ոչ թե Յան Ասսմանի 
առաջարկած իմաստով (Я. Ассман. Культурная память. Письмо, память о прошлом и поли-
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հա մեստ ան կյուն են զբա ղեց նում և հան րայ նա նում են ավե լի շատ գե ղար
վես տա կան աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ: Օ րի նակ, հիմ նա կա նում Դ. Դե միր
ճյա նի վե պի շնոր հիվ են հայ կա կան պատ կե րա ցում նե րում ար մա տա ցել 
«դ րա կան Վար դա նի» և «բա ցա սա կան Վա սա կի» կեր պար նե րը: Մինչ դեռ 
խորհրդային բռնաճնշում նե րի մա սին հի շո ղու թյու նը մեծ մա սամբ մնում է 
«զո հե րի խմբի» շրջա նա կում: Գե ղար վես տա կան և հրա պա րա կա խո սա
կան գրա կա նու թյան մեջ այս խնդրին մեծ մա սամբ ան դրա դառ նում են կա՛մ 
հենց ի րենք զո հե րը, կա՛մ նրանց ժա ռանգ նե րը: ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու
թյուն նե րի նկատ մամբ մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը կար ծես նույն
պես նման մի տում ունի: Օ րի նակ, հա յաս տա նյան պատ մա բան նե րից դեռևս 
խորհրդային տա րի նե րին Սյու նի քի մար զում բռնաճնշում նե րի մա սին բա նա
վոր հի շո ղու թյուն ներ է հա վա քել Գրի շա Սմ բա տյա նը, ում հե տա զո տա կան 
հե տաքրք րու թյու նը թերևս մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր սե փա կան կեն սա
գրու թյամբ. նա նույն պես բռնա դատ վա ծի զա վակ է: Գ. Սմ բա տյա նի ը նտ
րած մե թո դը` բա նա վոր պատ մու թյու նը, նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված էր 
աղ բյու րա գի տա կան սահ մա նա փա կու թյամբ: Թեև հար ցազ րույց ներ գրան
ցե լու շրջա նում` 1980ա կան նե րի առա ջին կե սին, Գ. Սմ բա տյա նը հա զիվ թե 
տե ղյակ լի ներ բա նա վոր պատ մու թյան մե թո դա բա նու թյան շուրջ ծա վալ
վող մաս նա գի տա կան քն նար կում նե րին. դրանք այդ տա րի նե րին նույ նիսկ 
եվ րո պա կան շատ ե րկր նե րում հա մե մա տա բար նոր էին, ի սկ Հա յաս տա նի 
պատ մա բան նե րի մի ջա վայ րում ը նդ հան րա պես չէին կի րառ վում: Սա կայն 
որևէ պատ մա կան ի րա դար ձու թյան վե րապ րո ղի «անձ նա կան» հի շո ղու
թյու նը կարևո րե լու մո տե ցումն ար դեն ձևա վոր ված էր «ցե ղա սպա նա գի տու
թյան» ո լոր տում` առանց մե թո դա բա նու թյան շուրջ քն նար կում նե րի: Հայե րի 
չճա նաչ ված ցե ղա սպա նու թյունն առիթ էր դար ձել ան դրա դառ նա լու հու շա
գրու թյուն նե րին և բա նա վոր հի շո ղու թյուն նե րին` ը նդ լայ նե լով ցե ղա սպա նու
թյան փաս տա գրա կան բա զան36։ Այս մո տե ցու մը հատ կա պես տա րած ված 
էր Սփյուռ քում: Ար դյուն քում այն տեղ, ի տար բե րու թյուն խորհրդային Հա յաս
տա նի, ստեղծ վե ցին «բա նա վոր պատ մու թյան» տե սա և ձայ նային բա ցա

тическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской куль туры, 
2004), որտեղ պատմաբանների աշխատանքները դիտարկվում են որպես այդպիսի հիշո-
ղության մաս, այլ Ալ. Էտկինդի կիրառած իմաստով, որտեղ մշակութային հիշողությունն 
ընդգրկում է տարբեր մշակութային դաշտերում` գրականություն, կինո, երաժշտություն, 
գեղարվեստ ևն, եղած պատմական սյուժեներն ու մեկնաբանությունները (տե՛ս A. Etkind. Hard 
and Soft Cultural Memory: Political Mourning in Russia and Germany // Grey Room 16, Summer 
2004, Inc. and Massachusetts Institute of Technology, էջ 36–59):
36 ՀՀ-ում ցեղասպանության մասին հիշողությունները գրանցողներից ամենաառաջին 
հեղինակներից նշենք Վերժինե Սվազլյանին, ով գրանցում էր վերապրածների հուշագրու-
թյունները իբրև բանահյուսական նյութ, թերևս այն պատճառով, որ խորհրդային շրջանում 
ցեղասպանության մասին աշխատանքները չէին ողջունվում: 
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ռիկ ար խիվ ներ, ի նչ պես նաև հու շա գրու թյուն նե րի հա րուստ շտե մա րան ներ37։ 
Պա տա հա կան չէ, որ ստա լի նյան բռնաճնշում նե րին նվիր ված առա ջին հայ
կա կան վա վե րա գրա կան ֆիլ մը, ո րի հիմ քում ըն կած էին ստա լի նյան հա մա
կար գի զո հե րի բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը, Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան 
ը նդ հա նուր միու թյան (Հ ԲԸՄ/AGBU) ֆի նան սա վոր մամբ նկա րա հա նեց նույն
պես սփյուռ քա հայ ռե ժի սոր Զա րեհ Ճգ նա վո րյա նը: Ֆիլ մի նկա րա հան ման 
ըն թաց քում գրան ցած պատ մու թյուն նե րը դար ձան ստա լի նյան բռնաճնշում
նե րը վե րապ րող նե րի ե զա կի տե սա դա րան, քա նի որ 1997 թ., ե րբ ֆիլ մի հա
մար նյու թեր էին գրանց վում, դեռ ո ղջ էին ստա լի նյան աք սո րը վե րապ րած
նե րը, ով քեր ի վի ճա կի էին «կիս վե լու» ի րենց հի շո ղու թյուն նե րով: Մինչ դեռ 
հետ խորհրդային Հա յաս տա նում չկա ոչ մի կա ռույց, ո րը հե տաքրքր ված լի
ներ այս ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին հու շե րի գրանց մամբ38, պահ պան մամբ 
և, առա վել ևս, դրանց հան րայ նաց մամբ: Օ րի նակ, ի տար բե րու թյուն նախ
կին խորհրդային ո րոշ հան րա պե տու թյուն նե րի, այս տեղ չստեղծ վե ցին հա
տուկ թան գա րան ներ39 կամ զո հե րին անուն առ անուն թվար կող հու շա մա
տյան ներ («Книга памяти»): Պա տա հա կան չէ, որ հենց Սփյուռ քում, որ տեղ 
ցե ղա սպա նու թյան մա սին հի շո ղու թյու նը դար ձել է խմբի ի նք նու թյու նը ձևա
վո րող հիմ նա կան սյու ժե40, առա ջի նը ծնվեց ստա լի նյան բռնու թյուն նե րին 
ան դրա դառ նա լու և դրանց մա սին հի շո ղու թյուն նե րը գրան ցե լու միտ քը: Ցե
ղա սպա նու թյան խմբային հի շո ղու թյան ար դեն մշա կած մե խա նիզմ նե րը գոր
ծի դր վե ցին նոր «զո հե րի» դաշ տում, և դա ի վի ճա կի էր անե լու նախևա ռաջ 
սփյուռ քա հայը, ում վե րա բեր մուն քը խորհրդային կայս րու թյա նը մթագ նած 
չէր խորհրդային քա րոզ չա մե քե նայով, վա խով և պատ մա գի տա կան թե մա նե
րի ը նտ րու թյան գրաքն նու թյամբ: 

Նո րան կախ Հա յաս տա նում պատ մա բան նե րի առջև դր ված հան րային 
և քա ղա քա կան պատ վե րը ձևա կերպ վեց վերս տին «էթ նիկ» ձևա չա փի շրջա
նակ նե րում: Այն ամե նը, ի նչ ան մի ջա պես կապ ված չէր «ազ գայի նի» հետ, 
լա վա գույն դեպ քում «հեր թի» էր դր վում` ապա գա յում ան դրա դառ նա լու հա

37 Առավել հայտնիներից նշենք Միքայել Հակոբյանի ֆիլմադարանը, մանրամասները տե՛ս` 
<http://www.armenianfilm.org/>: Ֆիլմադարանի ընթացիկ կարգավիճակի և ճակատագրի շուրջ 
ծավալվող զարգացումների մասին տե՛ս Հ. Մարության, Ցեղասպանության հարյուրամյա հիշո-
ղությունը և «ամերիկահայ ազգության» ձևավորման գործընթացը // Հայկական ինքնության 
խնդիրները 21-րդ դարում. գիտաժողովի զեկուցումներ, Եր.; ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 42-53: 
38 Պատմաբաններից այս խնդրին մասնագիտորեն անդրադարձել են Ա. Մանուկյանը, 
Վ. Ղազախեցյանն ու Ա. Վիրաբյանը, սրա մասին մանրամասն տե՛ս նախաբանում: 
39 Բացառություն են կազմում որոշ թանգարանների թեմատիկ ցուցադրությունները, 
օրինակ` Գրիշա Սմբատյանինը Կապանի երկրագիտական թանգարանում, ինչպես նաև որոշ 
միջոցառումներ` կազմակերպված Չարենցի տուն-թանգարանում ևն:
40 Հմմտ. Ա. Պետրոսյան, Ցեղասպանություն և ազգածնություն // «Պատմա-բանասիրական 
հանդես», 2007, № 3, էջ 30-37։
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մար: Բռ նաճնշում ներն առա ջին ուսում նա սի րող նե րից վե րո հի շյալ Գրի շա 
Սմ բա տյա նը խոս տո վա նում է, որ 1980ա կան նե րին իր գրան ցած նյու թե րը 
նա ստիպ ված էր մի կողմ դնել և ներ քաշ վել Ղա րա բա ղյան շարժ ման մեջ` 
այս հա մա տեքս տում տես նե լով նաև ի ր` պատ մա բա նի ներդր ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը, և միայն 1994 թ. ղա րա բա ղյան զի նա դա դա րը կն քե լուց տա
րի ներ ան ց նա ժա մա նակ և ուժ գտավ ավար տին հասց նե լու իր ստ վա րա
ծա վալ աշ խա տու թյու նը41։ 

Ն մա նա պես մեր հե տա զո տա կան թի մի ան դամ Հա րու թյուն Մա րու թյա
նը, ում տա նը պահ վում էր բռնաճնշում նե րին վե րա բե րող մի ե զա կի փաս
տա թուղթ` իր աք սոր ված մոր սի բի րյան օ րա գի րը42, ո րը հրա տա րա կե լու գա
ղա փարն ըն տա նի քում վա ղուց էր հա սու նա ցել, այն հնա րա վոր գտավ ի րա
գոր ծել միայն ղա րա բա ղյան թե մային իր մաս նա գի տա կան տուր քը տա լուց 
հե տո43։ 

Բռ նա դատ ված նե րի հան դեպ հա յաս տա նյան հան րային ուշա դրու թյու
նը հիմ նա կա նում ըն թա ցավ նրանց սո ցիա լա կան խնդիր նե րը լու ծե լու ուղ
ղու թյամբ44։ Զո հե րի ժա ռանգ նե րի զգա լի մասն ան դրա դար ձան ի րենց ծնող
նե րի պատ մու թյա նը, որ պես զի կա րո ղա նան օ գտ վել ո րոշ ար տո նու թյուն
նե րից և սո ցիա լա կան նպաստ նե րից` գո յատևե լու նո րան կախ Հա յաս տա նի 
ծանր ճգ նա ժա մային պայ ման նե րում: 

Խորհրդային ժա ռան գու թյան ան տե սու մը մաս նա գետ նե րի և հան րու
թյան լայն շրջա նակ նե րի կող մից կար ծես բու մե րան գի նման վե րա դար ձավ 
հան րային քն նարկ ման օ րա կարգ, քա նի որ հետ խորհրդային հա յաս տա նյան 
ի րա կա նու թյան մեջ սկսե ցին հայտն վել տեքս տեր, կա ռա վար ման ձևեր ու 
տրա մա սու թյուն ներ, ո րոնք ավե լի ու ավե լի էին հի շեց նում խորհրդային քա
ղա քա կան մշա կույ թը: Այս երևույ թի առա ջին քն նար կում նե րը հայտն վե ցին 
2013 թ. Ս. Սարգ սյա նի նա խա գա հա կան նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի 
կա պակ ցու թյամբ45։ Այ սօր ար դեն խորհրդային ան ցյա լի «մո տա լուտ ապա
գան» դար ձել է հան րային քն նար կում նե րի գե րիշ խող թե մա նե րից, ո րոնք 

41 Գ. Սմբատյան, Երկաթե վարագույրից այս կողմ, Եր., «Զանգակ-97», 2009:
42 А. Алексанян. Сибирский дневник 1949-1954 гг., ред. Гучинова Э.-Б., Марутян А. Ер.: 
«Гитутюн», 2007.
43 Հ. Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը:
44 Այս մոտեցումը տե՛ս Г. Харатян. Реабилитационный ли закон РА «О репрессированных 
лицах», и кто такие репрессированные в Армении։ Հ. Խառատյան, Ինչպե՞ս հայերը դարձան 
«թուրքեր» // Lragir.am, 21 հոկտեմբերի 2014, <http://www.lragir.am/index/arm/0/society/
view/105588> (16.07.2015):
45 Հմմտ.  G. Shagoyan. From Ideologies to Technologies: an Anthropological overview of 
Elections as an Indicator of Modernizationand Counter-Modernization of Armenian Society // South 
Caucasus at a Crossroad. Thorny Realities and Great Expectations, Salome Asatiani, Nino Lejava 
(eds.), Heinrich Boll Stiftung South Caucasus, 2014, էջ 118-119: 
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տար բեր առիթ նե րով սկսում են գլխա վո րել մե դիայի առա վել քն նարկ վող 
հրա պա րա կում նե րը46։ 

Հի շո ղու թյան ուսում նա սի րող նե րից առա ջի նը Մո րիս Հալբ վաքսն է 
ուշա դրու թյուն դարձ րել այն հան գա ման քին, որ ան ցյա լի մա սին հի շո ղու թյու
նը խիստ ազդ ված է ներ կայով47։ Հի շո ղու թյունն ուսում նա սի րող հե տա զո
տող նե րի մեկ այլ խումբ48 պն դում է, որ ներ կան ոչ թե ազ դում է ան ցյա լի մա
սին հի շո ղու թյան վրա, այլ հենց ի նքն է այն ձևա վո րում` օգ տա գոր ծե լով այ
սօր վա լե զուն և նար րա տիվ նե րը49։ Այդ պի սով, ան ցյա լի մա սին զրույ ցը ավե
լի շուտ քն նար կում է ներ կայի մա սին: Օ րի նակ` 2014 թ. Երևա նում Ա. Մի կո
յա նի ար ձա նը դնե լու շուրջ վե ճե րը շա տե րը պայ մա նա վո րում էին հա յաս տա
նյան ըն թա ցիկ քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րով, մաս նա վո րա պես նույն ժա
մա նա կաշրջա նում Ռու սաս տա նի նա խա ձեռ նու թյամբ ստեղծ ված Տն տե սա
կան միու թյա նը, ապա Եվ րա զե սին, Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու թյան հար
ցով: Ար ձա նի շուրջ ըն թա ցող հա սա րա կա կան քն նար կում նե րը հան գեց րին 
նրան, որ վե րահ րա պա րակ վե ցին և վե րըն թերց վե ցին խորհրդայի նի մա սին 
հի շո ղու թյուն ներն ու մինչ այդ մա մու լում հազ վա դեպ ներ կա յաց ված տեքս
տե րը, ո րոնք ստեղծ վել էին ձն հալ քի կամ ան կա խու թյան շրջա նում, շրջա նա
ռու թյան մեջ դր վե ցին խորհրդային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին վկայող 
ար խի վային փաս տաթղթեր50, հրա պա րակ հան վե ցին առան ձին դր վագ նե րի 
խոր վեր լու ծու թյուն ներ51, տե ղի ունե ցան բռնաճնշում ներն ու ամ բող ջա տի

46 Տե՛ս Г. Шагоян.  Ставить ли памятник Анастасу Микояну? Oпыт «социальной люстрации» 
в Армении) // Материалы конференции «Правовые и социальные аспекты реабилитации 
жертв политических репрессий на постсоветском пространстве», Научно-информационный 
и просветительский центр «Мемориал», М.: 2014 (հրատարակության ընթացքում): 
47 Տե՛ս М. Хальбвакс. Социальные рамки памяти, М.: Новое издательство, 2007: Հի-
շողու թյան ուսումնասիրության տարբեր մոտեցումների մասին հայերեն տե՛ս Հ. Մարու-
թյան, Հիշողության դերն ազգային ինքնության կառուցվածքում. տեսական հարցադրումներ, 
Եր., «Նորավանք», 2006:
48 J. E. Young. The Texture of Memory. Holocaust, Memorials and Meaning. Collective 
Remembering. London: Sage, 1990; E.B. Bolles. Remembering and forgetting: an inquiry into the 
nature of memory. New York: Walker and Co., 1988; J. Fentress. Wickham Ch. Social Memory. 
Oxford: Blackwell, 1992:
49 Հմմտ. սրա հակառակ մոտեցումը, ըստ որի` անցյալը ոչ թե վերհիշվում է, այլ այսօր 
դրանով են ապրում։ – «Мы у прошлого не учимся, мы им живем», Беседа Ирины Косте-
риной с антропологом, историком культуры, профессором Принстонского университета 
(США) Сергеем Ушакиным // Гефтер < http://gefter.ru/archive/15988> (27.09.2015):
50 Տե՛ս Facebook-ում «Armenia Total(itar)is խմբի հատկապես 2014 թ. մայիս-հուլիս ամիսների 
գրառումները <https://www.facebook.com/groups/402824203170801/>:
51 Օրինակ. Հ. Խառատյանի հոդվածները. Անաստաս Միկոյանի կյանքի մութ էջերից, կամ 
քա մուն չտա՞լ հին դարմանը։ Փաստեր // Lragir.am, 03 մայիսի 2014, <http://www.lragir.am/
index/arm/0/society/view/98630> (4.05.2014); Մի քանի սարսափելի փաստեր // Lragir.am, 23 
հունիսի 2014, <http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/100875> (23.06.2014), Մոսկվայի 
պայմանագիրը: Ինչպես զոհաբերվեց Հայաստանը // Lragir.am, 16 հոկտեմբերի 2014, <http://
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րա կան կար գե րը քն նար կող ֆիլ մե րի ակում բային դի տում ներ52, ռա դիո և 
հե ռուս տա հա ղոր դում ներ ևն: Այ սինքն հան րահռ չակ վեց ոչ թե «հա վաք ված» 
(«collected») անձ նա կան հի շո ղու թյուն նե րի պարզ հան րա գու մա րը, այլ սկսեց 
ձևա վոր վել «խմբային», «հա վա քա կան» («collective») հի շո ղու թյուն, ո րն 
այն քան է յու րաց վում, որ կա րող է ազ դել նույ նիսկ անձ նա կան հի շո ղու թյան 
վրա53։ 

Դաշ տային աշ խա տան քի ըն թաց քում զանգ վա ծային տե ղե կատ վա
կան աղ բյուր նե րից մեջ բե րում ներ անում էին հիմ նա կա նում մեր ռու սա խոս 
զրու ցա կից նե րը, ով քեր այս խնդրի պա րա գա յում կրում էին ռու սաս տա նյան 
հան րային տրա մա սու թյան ազ դե ցու թյու նը: Մինչ դեռ ցե ղա սպա նու թյան 
մա սին հի շո ղու թյուն նե րի մեր գրա ռում նե րը, օ րի նակ` Թա լի նի շրջա նում, 
վկա յում էին ցե ղա սպա նու թյան մա սին ե ղած նույ նիսկ շատ նվազ գրա կա
նու թյան54 բա վա կա նին ըն թերց ված լի նե լը: Օ րի նակ, ե րբ 1980 թ. Ա նդ րա
նի կի ար ձա նը քան դա կող Համ լետ Դավ թյա նին բա ցատ րու թյուն ներ տա
լու հա մար կան չում են շրջ կոմ և պա հան ջում նշել, թե ով է ի րեն սո վո րեց
րել նման ար ձան անել, նա պա տաս խա նում է` Ջոն Կի րա կո սյա նը` նկա տի 
ունե նա լով որ ի նքն ազդ վել է վեր ջի նիս «Ե րիտ թուր քե րը պատ մու թյան դա
տաս տա նի առաջ» աշ խա տան քից55։ Ի սկ խորհրդային բռնաճնշում նե րի տա
րած ված պատ կեր ներ և տեքս տեր հա յաս տա նյան ի րա կա նու թյան մեջ գրե
թե չստեղծ վե ցին: Չու նե ցանք նույն ազ դե ցու թյամբ սոլ ժե նի ցին ներ և շա լա
մով ներ: Այս թե մային ան դրա դարձ կա տա րող գրող նե րի աշ խա տանք նե րը 
(օ րի նակ` Գ. Մա հա րին և Լեռ Կամ սա րը) չդար ձան հան րա մատ չե լի գրա կա

www.lragir.am/index/arm/0/society/view/105413> (17.10.2014), Հայ, ռուս և թուրք բոլշևիկների 
համատեղ գազանությունները // Lragir.am, 16 հոկտեմբերի 2014, <Հայաստանում,http://www.
lragir.am/index/arm/0/society/view/105450> (17.10.2014), Ռուս-թուրքական ռեպրեսիաները 
Հայաստանում // Lragir.am, 18 հոկտեմբերի 2014, <http://www.lragir.am/index/arm/0/society/
view/105484> (18.10.2014), Թուրքիայի պահանջով Մոսկվան վերացնում է հայկական հարցը//
Lragir.am, 18 հոկտեմբերի 2014, <http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/105495> 
(19.10.2014), 1949 թ. հայկական բռնաքսորը. Էթնիկ դեպորտացիա՞, թե՞… // Lragir.am, 20 հոկ-
տեմ բերի 2014, <http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/105544> (20.10.2014), Ինչպե՞ս 
հայե րը դարձան «թուրքեր» // Lragir.am, 21 հոկտեմբերի 2014, <http://www.lragir.am/index/
arm/0/society/view/105588> (21.10.2014) ևն:
52 ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում Հայաստանում Լեհաստանի 
դեսպանատունը կազմակերպել էր Ա. Վայդայի «Կատին» ֆիլմի դիտումը (10.06.2014), ՆՓԱԿ 
կենտրոնում «Հազարաշեն» ազգաբանական հետազոտությունների կենտրոնը ներկայացրեց 
«Անհարազատները» ֆիլմը (ռեժ.` Նիկա Շեկ, Սարիկ Հովսեփյան) (14.06.2014):
53 J.K. Olick. Collective Memory: The Two Cultures // Sociological Theory, 1999, 17 (3), էջ 333–348:
54 Այս շարքում հատկապես առանձնանում են Ֆ. Վերֆելի «Մուսալեռան քառասուն օրը», 
Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վեպերը, Պ. Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը, 
Հր. Քոչարի «Կարոտ» և Մ. Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակները: 
55 Ջ. Կիրակոսյան, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ: 1915-ից մինչև մեր 
օրերը: Գիրք առաջին, երկրորդ, Երևան, «Հայաստան», 1982-1983:



252 ԲԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՑՈՒՄԸ

նու թյուն և բռնա դատ ված նե րի մա սին սե ղա նի գիրք: Բա կունցն ու Չա րեն
ցը ըն կալ վում են որ պես խորհրդային բռնաճնշում նե րի զոհխորհրդա նիշ, 
բայց նրանց տեքս տե րը հայտ նի պատ ճառ նե րով չէին կա րող ապա կազ մել 
«խորհրդային մար դուն», հա կա ռա կը` նրանք հա ճախ մե ղադր վում էին կա
ռա վար ման հա մա կար գին ծա ռայե լու մեջ: Հայ «այ լա խո հա կան գրա կա նու
թյու նը» վերս տին մնում էր հիմ նա կա նում ազ գային պայ քա րի և ցե ղա սպա
նու թյան թե մա նե րի շրջա նա կում` ան նշան ան դրա դառ նա լով խորհրդային 
բռնաճնշում նե րին: Հրանտ Մաթևո սյա նի` էկ րա նա վոր ման շնոր հիվ առա վել 
հայտ նի դար ձած «Մենք ե նք` մեր սա րե րը» աշ խա տան քը, ո րի հիմ քում ըն
կած է խորհրդային բռնաճնշում նե րի մի պատ մու թյուն56, ներ կա յաց վում է որ
պես խորհրդային վար չա կան հա մա կար գի և ավան դա կան գյու ղա կան հա
մայն քի միջև տար բեր աշ խար հըն կա լում նե րի մի եր գի ծա խաղ` շրջան ցե լով 
բռնաճնշում նե րի թե ման: 

Մեր զրու ցա կից նե րի սե ղա նի գր քե րից էին ոչ թե Մա հա րու կամ Լեռ 
Կամ սա րի աշ խա տանք նե րը, այլ, օ րի նակ, մար շալ Բաղ րա մյա նի հի շո ղու
թյուն նե րը57` որ պես պա տե րազ մի սկզբում գե րի ըն կած նե րին ար դա րաց նող 
մի պաշ տո նա կան հիմք, քա նի որ այն տեղ նկա րագր վում էր, թե ի նչ պայ
ման նե րում էին նա հան ջում խորհրդային զոր քե րը, և նշվում էր գե րե վա րու
թյու նից խու սա փե լու ան հնա րի նու թյու նը58։ Գիրքմա սունք էին հա մար վում 
բռնաճնշում նե րի հետ որևէ բո վան դա կային կապ չու նե ցող այն պի սի գր քեր, 
որ բռնա դատ ված ներն ի րենց հետ տա րել էին սի բի րյան աք սոր և հետ բե
րել59։ Մի խոս քով, ստիպ ված ե նք փաս տել, որ գրե թե չու նենք բռնաճնշում
նե րի մա սին ձևա վոր ված «մ շա կու թայինհան րայինկո լեկ տիվ հի շո ղու
թյուն»: 

Անձ նա կան պատ մու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու մի կարևոր հան գա
մանք ևս. զո հե րի և նրանց ժա ռանգ նե րի նկա րա գրու թյուն նե րում բազ մա
թիվ են «խորհրդային կլի շե նե րը» նույ նիսկ բռնա դատ ված նե րին ձևա կեր պե
լու հար ցում: Օ րի նակ, հա ճախ կա րե լի էր լսել. «իմ պա պը ազ գի դա վա ճան 
չէր, նրան տա րան, ի սկ ազ գի իս կա կան դա վա ճան նե րը մնա ցին», «էդ գյու
ղից մարդ չտա րան, երևի էն տեղ չկային դա վա ճան ներ» ևն: Այ սինքն, մինչ 
օ րս չկա այն գի տակ ցու մը, որ խորհրդային քա ղա քա կան մե ղա դրա կան նե րը 

56 Ա. Սարգսյան, 1937 թ. և շամուտցիները // «Շամուտ» պատմազգրական նյութերի 
ժողովածու, 2015 (հրատարակության ընթացքում): 
57 И.Х. Баграмян. Мои воспоминания, Ер., «Айастан», 1957:
58 Տե՛ս այս հատորում` Ս. Խուրշուդյան, Խոհարարի պահապան շերեփը, որ կոտրվեց 
Սիբիրում։ 
59 Լ. Աբրահամյան, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2012, 2013, այս հատորում` Ռ. Աբրա-
համյան, «Նույն ՆԿՎԴ-իստները եղել են և՛ չար, և՛ բարի»։
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կապ չու նեին հան ցա գոր ծու թյան հետ, և պե տա կան մե քե նան յու րա քան չյու
րին կա րող էր թի րա խա վո րել: Նման ար տա հայ տու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ ան հա մա ձայ նու թյու նը հա ճախ վե րա բե րում է միայն ը նտր ված թի րա
խին, օ րի նակ` իր ազ գա կա նին, այլ ոչ թե խա ղի կա նոն նե րին` բռնաճնշում 
ի րա գոր ծող պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գին: 

Այդ շրջա նին վե րա բե րող ուսում նա սի րու թյուն նե րը չեն առա ջար կել 
կամ բա վա րար չա փով տա րա ծել այլ ձևա կեր պում ներ, որ պես զի հա սա
րակ քա ղա քա ցին կա րիք չու նե նա կա մա յա կան ձևա կեր պում ներ փնտ րե լու` 
փոր ձե լով հա մա տե ղել իր անձ նա կան ող բեր գու թյունն ու խո րա պես յու րաց
րած խորհրդային լե զուն: Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, հի շո ղու թյու նը ձևա կերպ
վում է լեզ վի մի ջո ցով, և այդ շրջա նը նկա րա գրե լու և բռնաճնշում նե րի մա
սին խո սե լու նոր լե զու` նոր սահ մա նում ներ և ձևա կեր պում ներ չստեղ ծե լը, 
փաս տո րեն, նշա նա կում է, որ ցայ սօր շա րու նա կում ե նք հի շել և մտա ծել որ
պես «խորհրդային մարդ»: Ուրեմն այդ ի րո ղու թյու նը մեզ հա մար ան ցյալ 
չի դար ձել, քա նի որ այդ «ան ցյա լի» և «ներ կայի» լե զու նե րը նույ նա կան են: 
Այդ նույ նա կա նու թյու նը հան գեց նում է ոչ միայն խորհրդային լեզ վա կան բա
նաձևե րի մե րօ րյա քա ղա քա կան կեն դա նու թյա նը, այլև խորհրդային հե րոս
նե րի վե րա կեն դա նաց մանն ու դրանց վերս տին փա ռա բա նե լու փոր ձե րին 
(հմմտ. վե րո հի շյալ Ա. Մի կո յա նին, Մ. Կա լաշ նի կո վին, մար շալ Հ. Բաղ րա
մյա նին ար ձան ներ կանգ նեց նե լու նա խա ձեռ նու թյուն նե րը):

«Հիմնական/կարծր» եվ «ծրագրային/ՓաՓուկ» 
ՀիՇողուԹյուններ

Ս տա լի նյան բռնաճնշում նե րը Հա յաս տա նում պաշ տո նա պես դա տա
պարտ վել են, և 1994 թ. ըն դուն վել է բռնա դատ ված նե րի ռե ա բի լի տա ցիայի 
մա սին օ րենք60։ Ե թե առաջ նորդ վենք պատ մա բան Ա. Էտ կին դի առա ջար
կած հի շո ղու թյան եր կու տե սակ նե րով` «հիմ նա կան» (hardware) և «ծ րա
գրային» (software)61, ո րոն ցից առա ջի նը կարծր տվյալ ներ պա րու նա կող 
հի շո ղու թյունն է, ե րկ րոր դը` դրանց հետ վար վե լու ձևերն ու մո տե ցում նե րը, 
ապա բռնաճնշում նե րի մա սին հի շո ղու թյու նը պի տի մաս կազ մեր «հիմ նա
կան» հի շո ղու թյան: Սրա օգ տին են խո սում, օ րի նակ, դեռ 1990ա կան նե րին 

60 Տե՛ս ՀՀ օրենք բռնադատվածների մասին, 1994 թ. <http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1778&lang=arm&enc=utf8> (24.06.2014):
61 A. Etkind. Hard and Soft in Cultural Memory: Political Mourning in Russia and Germany // Grey 
Room 16, Summer 2004, էջ 36–59; А. Эткинд. Время собирать камни: Постре волю ционная 
культура политической скорби в постсоветской России // Ab Imperio. 2004. № 2, էջ 33–76:
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Երևա նում բռնաճնշում նե րի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շա քա րը [նկ. 
11], այ նու հետև` կա ռուց ված հու շա հա մա լի րը (պատ րաստ էր 2007 թ. [նկ. 
12]): Ի դեպ, ճար տա րա պե տը 1938 թ. որ պես աջտ րոց կիստազ գայ նա կան 
բռնա դատ ված, հե տո գնդա կա հար ված և ան գե րեզ ման մնա ցած Պետ րոս 
Թո րո սյա նի62 որ դի հայտ նի ճար տա րա պետ Ջիմ Թո րո սյանն է, և այս փաս
տը վերս տին հաս տա տում է այն միտ քը, որ խորհրդային բռնաճնշում նե րի 
զո հե րի մա սին հի շո ղու թյան խնդի րը հիմ նա կա նում մնում է բռնա դատ ված
նե րի և նրանց ժա ռանգ նե րի տի րույ թում63։ 

Նկ. 11. Երևանում բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին նվիրված հուշաքար:  
Լուսանկարը` Գ. Շագոյանի։

62 Տե՛ս Ռ. Աթայան, Որտե՞ղ է թաղված իմ հայրը // «Առավոտ», հունիս 16, 2014, <http://www.
aravot.am/2014/06/16/471100/> (18.11.2014):
63 Այս դիտարկման համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հ. Խառատյանին:
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Նկ. 12. «Ի հիշատակ հայ բռնադատված զոհերի» հուշահամալը: 
Լուսանկարը` Գ. Շագոյանի։

Տա րին մեկ ան գամ` հու նի սի 14ին, 1949 թ. Հա յաս տա նից 13 272, Ա դր
բե ջա նից, Վրաս տա նից և Սև ծո վյան ավա զա նի այլ տա րածք նե րից առայժմ 
ան հայտ թվով հայե րի աք սո րե լու օ րը64, ո րը 2006 թվա կա նին «ՀՀ տո նե
րի և հի շա տա կի օ րե րի մա սին» օ րեն քում լրա ցում ներ կա տա րե լուց հե
տո սահ ման վել է որ պես Բռ նա դատ ված նե րի հի շա տա կի օր, «Ի հի շա տակ 
հայ բռնա դատ ված զո հե րի» հու շա հա մա լի րում 2009 թ.ից հան դի պում են 
խորհրդային շրջա նի բռնաճնշում նե րի զո հերն ու նրանց ժա ռանգ նե րը [նկ. 
13]: Իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այդ թվում` նա խա գահ Սերժ Սարգ
սյա նը, մաս նակ ցել են միայն 2008 թ. այս հու շար ձա նի հան դի սա վոր բաց
մա նը: Հի շեց նենք, որ այդ տա րի Հա յաս տա նի նույ նիսկ հե ռա վոր նպա
տակ նե րում չկար Եվ րա սիա կան միու թյանն ան դա մակ ցե լու ծրա գիր, ուս տի 
խորհրդային ան ցյա լին մեծ վե րա պա հում նե րով մո տե նա լը Ռու սաս տա նի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տից դուրս քա ղա քա կան ակ ցիա էր: 
Ը նդ ո րում, այդ շրջա նում Ռու սաս տա նում էլ առանձ նա պես չէին նկատ վում 

64 Ա.Ս. Մանուկյան, Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում, էջ 218-258։ Н.Н. Абла-
жей. Репатриация и депортация армян, էջ 116-121:
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խորհրդային պատ մու թյան դրա կան վե րըն թեր ցում նե րի ներ կայիս փոր
ձե րը: Բռ նա դատ ված նե րին նվիր ված հու շար ձա նը բա ցե լուն հա ջոր դած 
2009 թ.ից հե տո ո ՛չ նա խա գա հը, ո ՛չ կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը չեն մաս
նակ ցել հու նի սի 14ին այս տեղ տե ղի ունե ցող ամե նա մյա մի ջո ցա ռում նե րին: 
Ին չը, ի թիվս այլ պատ ճառ նե րի, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև այն 
հան գա ման քով, որ այդ օ րը հու շա հա մա լի րում հա վաք ված նե րը քն նար կում 
են բազ մա թիվ չլուծ ված սո ցիա լա կան խնդիր ներ: Հու նի սի 14ը, բա ցի ստա
լի նյան բռնաճնշում նե րի զո հե րի հի շա տա կի օր լի նե լուց, ի նք նա բե րա բար 
վե րա ճել է ռե ժի մային հա մա կար գի զո հե րի հան դեպ հետ խորհրդային սո
ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը քն նա դա տե լու մի հնա րա վո րու թյան: 2012, 
2013 թթ. հու նի սի 14ին հու շա հա մա լի րում հա վաք ված նե րը փոր ձե ցին նա
խա գա հա կան նստա վայր ներ կա յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը, ի սկ 2014 թ. 
բո ղո քի ցույց ան ցկաց րին կա ռա վա րու թյան շեն քի առջև65։ Այս մի ջո ցա ռում

65 Այդ բողոքի ակցիայի մասին կարճ տեսահաղորդագրություն տե՛ս Բռնադատվածների 
ոտնահարված իրավունքները, 2014 հունիսի 19-ին բռնադատվածների և նրանց ժառանգ-
ների բողոքի ցույցը ՀՀ կառավարության շենքի դիմաց (19.06.2014) <https://www.youtube.
com/watch?v=mU5mcdL0Bsw> (30.10.2014), Բռնադատվածների ոտնահարված իրավունք -

Նկ. 13. «Ի հիշատակ հայ բռնադատված զոհերի» հուշահամալիրում 2013 թ. հունիսի 14ին: 
Լուսանկարը` Գ. Շագոյանի։ 
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նե րը որևէ գործ նա կան ար դյունք չտ վե ցին66։ Սո ցիա լա կան խնդիր նե րից 
զատ հա վաք ված նե րի պա հանջ նե րի կե տե րից էր նաև նույն հու շա հա մա լի րի 
տա րած քում ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի զո հե րին նվիր ված թան գա րա նի 
հիմ նա դրու մը, ին չի շնոր հիվ հու շա հա մա լի րը կվե րած վեր ամե նօ րյա գոր ծող 
կա ռույ ցի, ի սկ խորհրդային բռնաճնշում նե րի ուսում նա սի րու թյունն ու դրանց 
ար դյունք նե րի հան րայ նա ցու մը կա րող էին ստեղ ծել հի շո ղու թյան մի նոր 
դաշտ: 

Հու շար ձա նը բաց վում է միայն հու նի սի 14ին, որ պես զի, ի նչ պես բա
ցատ րե ցին հու շար ձա նը խնա մող բռնա դատ ված նե րի հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, կան խեն անօթևան նե րի և կեն դա նի նե
րի մուտ քը հու շար ձա նի տա րածք: Ո ւս տի միայն այդ օ րը հնա րա վո րու թյուն 
կա ծա ղիկ կամ ծաղ կեպ սակ դնե լու հա մա լի րի կենտ րո նում տե ղադր ված 
հու շա քա րին կամ ի հի շա տակ զո հե րի հն չեց նե լու հա մա լի րի զան գը: 

Դաշ տային աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում պարզ վեց, որ մեր զրու ցա
կից նե րից շա տե րը չգի տեին ո ՛չ հու շար ձա նի, ո ՛չ էլ հի շա տակ ման օր վա մա
սին: Այս տեղ ծաղ կեպ սակ և ծա ղիկ սո վո րա բար դնում է բռնա դատ ված նե
րից և նրանց ժա ռանգ նե րից բաղ կա ցած «Հու շա մա տյան» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյու նը, նրանց սո վո րա բար միա նում են նաև խորհրդային և 
հետ խորհրդային շրջա նի քաղ բան տար կյալ ներ: 

Ս տա լի նյան բռնաճնշում նե րի զո հե րի ու նրանց ժա ռանգ նե րի` մար զե
րում ապ րող նե րից շա տե րը, ով քեր առող ջու թյան, ֆի նան սա կան սուղ պայ
ման նե րի կամ այլ պատ ճառ նե րով չեն կա րող հաս նել Երևան` հու նի սի 14ի 
մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե լու, նա խան ձով էին խո սում ի րենց երևա նաբ նակ 
բախ տա կից նե րի հնա րա վո րու թյան մա սին և ջա նում ձեռք բե րել այս հու
շար ձա նի գո նե լու սա նկա րը67։ Գյում րե ցի մեր զրու ցա կից նե րից մե կը` Սեր գեյ 
Խուր շու դյա նը, բազ միցս դի մել է Գյում րիի տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին` 
բռնաճնշում նե րի զո հե րի հի շա տակ ման հա մար որևէ վայր հատ կաց նել, տե
ղա դրել մի հու շա քար, որ տեղ ցան կա ցող նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նային 
տա րին գո նե մեկ ան գամ ծա ղիկ դնե լու, հար գե լու ստա լի նյան բռնաճնշում
նե րին զոհ գնա ցած հա զա րա վոր մարդ կանց հի շա տա կը: Նրա այս նա խա
ձեռ նու թյու նը մնա ցել է ան պա տաս խան, այն դեպ քում, ե րբ նույն տա րի նե

ները. Մեկ օր կառավարության շենքի դիմաց (19.06.2014) <https://www.youtube.com/
watch?v=K9iwS173uI0> (30.10.2014):
66 Բռնադատվածներին արտոնություններ տրամադրելու շուրջ անարդյունք քննար կումներ 
կառավարության ներկայացուցիչների հետ անցկացվել են նաև նախկի նում: Տե՛ս, օրինակ, 
Հ. Աբրահամյան. «Տեղյակ եմ բռնադատվածների համար նախա տես ված արտոնությունների 
շուրջ ստեղծված իրավիճակից» // ՀՀ Ազգային ժո ղովի պաշտոնական կայք, 15.06.2009, 
<http://www.parliament.am/chairman.php?page=meetings&NewsID=3402&year=2009&month=00> 
(16.04.2015):
67 Ս. Խուրշուդյան, Խոհարարի պահապան շերեփը:
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րին Գյում րիում տե ղադր վել են, 1988 թ. ե րկ րա շար ժից ավեր ված քա ղա քի 
մինչ օ րս ան մխի թար պայ ման նե րը հաշ վի առ նե լով, զար մա նա լի քա նա կու
թյամբ նոր հու շար ձան ներ68, վեր ջինն է լ` 2014 թ., Գյում րիում տե ղա կայ ված 
ռու սա կան ռազ մա բա զայի տա րած քում, ռուս զի նա գործ Մ. Կա լաշ նի կո վին: 
Այդ ամե նի կող քին մի ջոց ներ «չգտն վե ցին» ստեղ ծե լու Լե նի նա կա նի (Գյում
րիի խորհրդային շրջա նի ան վա նու մը) ԿաԳեԲեի հա զա րա վոր զո հե րի հի
շա տակ ման որևէ հան րային վայր: Քա ղա քային հու շա հա մա լի րային լանդ
շաֆ տում որ պես կա նոն տեղ է հատ կաց վում միայն իշ խա նու թյա նը ցան կա լի 
պատ մա կան դր վագ նե րը, դեմ քե րը կամ ար ժեք նե րը վա վե րաց նող «հու շար
ձա նաց մա նը», սո վո րա կան քա ղա քա ցու հի շո ղու թյան տա րած քը սահ մա նա
փակ վում է իր անձ նա կան տնօ րի նու թյան տակ ե ղա ծով` բնա կա րան, բակ, 
գե րեզ մա նոց, վիր տուալ տի րույթ: Հան րային տա րածք ներ խու ժե լու միակ 
ճա նա պար հը հու շա կո թողն անձ նա կան մի ջոց նե րով, ավե լի հա ճախ` իշ խա
նու թյուն նե րի թույլտ վու թյա նը չդի մե լով, տե ղա դրելն է 69։

ՀիՇե՛լ, չի՛ կարելի մոռանալ70. ՀուՇարՁանը 
որպես գերեԶմանաՔար, եվ գերեԶմանաՔարը` 
որպես վավերագիր

«Հու շա մա տյան» ՀԿի, ի նչ պես նաև մի խումբ բռնա դատ ված նե րի ըն
տա նիք նե րի հա մար հու նի սի 14ը ստա նում է ուխ տագ նա ցու թյան ի մաստ: 
Հու շա հա մա լիր այ ցե լե լուց զատ 1949 թ. աք սոր ված նե րի հա մե մա տա բար 
ե րի տա սարդ մարդ կանց մի խումբ իջ նում է Կաս կա դի տա րած քում տե ղադր
ված հու շա քա րի մոտ, ո րը դր վել էր մինչև հու շա հա մա լի րի կա ռու ցու մը և այս 
օր վա հի շա տակ ման նախ նա կան վայրն էր: Այդ ի մաս տով և՛ հու շա քա րը, և՛ 
հու շա հա մա լիրն այս մի ջո ցա ռում նե րի մաս նա կից նե րի հա մար ունեն նաև 
ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի նա հա տակ նե րի «եղ բայ րա կան գե րեզ մա նի» 
ի մաստ: Այս տեղ դր ված ծաղ կեպ սակ նե րի ու ծա ղիկ նե րի ձևա վո րու մը նույն

68 Հմմտ. Г. Шагоян. Мемориализация землетрясения в Гюмри // Антропологический 
форум, 2009, N 11, էջ 328-370:
69 Հմմտ. Ռ. Մարկոսյան, Հոգու պարտքը այդ զգացումն ունեցողինն է // Հետք, 16.09.2014, 
<http://hetq.am/arm/news/56461/hogu-partqy-ayd-zgacumn-unecoxinn-e.html> (25.10.2014); 
Նույնի` Ի հիշատակ կացնահարվածների // Հետք, 18.02.2014 <http://hetq.am/arm/news/32605/
i-hishatak-kacnaharvatsneri.html> (30.09.2014): 
70 Այս և հաջորդ բաժինների վերնագրերում որպես հիմք ընդունել ենք Է.-Բ. Գուչինովայի 
գրքերից մեկի «Հիշել չի կարելի մոռանալ» վերնագիրը (տե՛ս Э.-Б. Гучинова. Помнить нельзя 
забыть. Антропология депортационной травмы калмыков, Штутгарт, 2005), որտեղ հեղինակը 
չի դրել ստորակետեր` այսպես ձևակերպելով կալմիկ ժողովրդի բռնաճնշումների մասին 
հիշելու և մոռանալու երկընտրանքի բարդությունը։
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պես հի շեց նում է հու ղար կա վոր ման ծեսն ու հայե րիս կոմ մե մո րա տիվ պրակ
տի կա նե րում ամ րապնդ ված` ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տակ ման հա
մա ժո ղովր դա կան ուխ տագ նա ցու թյու նը դե պի Ծի ծեռ նա կա բերդ71։ 

Ինչ պես հան րային հու շար ձանն է եր բեմն իր վրա վերց նում ան գե րեզ
ման մնա ցած նե րի հա մար գե րեզ մա նի գոր ծա ռույ թը, այն պես էլ առան ձին 
գե րեզ ման ներ կա ռուց վում են որ պես ան հա տա կան ներդ րում հան րային հի
շո ղու թյան շտե մա րա նում: Օ րի նակ, մեր զրու ցա կից նե րից մե կը պատ մեց, թե 
ի նչ պես Իջևա նի շրջա նի Գե տա հո վիտ գյու ղից 1949 թ. Ալ թայի ե րկ րա մաս 
աք սոր ված իր մայ րը պատ վի րել է, որ զա վակ ներն «ի րեն չթող նեն ան տեր 
մե ռել, ի նչ պես ամուս նուն», ո րին գնդա կա հա րել են 1937 թ. և աճյու նի տե
ղը մնա ցել է ան հայտ, և որ իր աճյու նը տե ղա փո խեն Հա յաս տան: Աք սո րա
վայ րում մա հա ցած այս կնոջ որ դուն մոր պատ գա մը հա ջող վում է կա տա րել 
1957 թ.` Հա յաս տան վե րա դառ նա լուց 34 տա րի ան ց: Նա այդ նպա տա կով 
մեկ նում է նախ կին աք սո րա վայր և դին ճամպ րու կով տե ղա փո խում հայ րե
նի գյուղ, որ տեղ կազ մա կեր պում են մար դա շատ թա ղում, դնում մար մա րե 
տա պա նա քար և վրան նշում ոչ միայն մահ վան տա րե թի վը, այլև մահ վան 
և վե րա հու ղար կա վոր ման վայ րե րի անուն ներն ու տա րեթ վե րը` գե րեզ մա
նա քա րը վե րա ծե լով բռնա գաղ թի յու րօ րի նակ տա րեգ րու թյան: Աք սո րյա լի 
այս գե րեզ մա նա քա րի ան սո վոր գրու թյու նը հի շեց նում է ցե ղա սպա նու թյու
նից փրկված նե րի և ար դեն Արևե լյան Հա յաս տա նի տար բեր բնա կա վայ
րե րում ի րենց մահ կա նա ցուն կն քած այն մարդ կանց գե րեզ մա նա քա րե րի 
տա պա նա գի րը, որ տեղ ծննդյան տա րեթ վից բա ցի, նշվում էր նաև ծննդա
վայ րը72։ Այս պի սով, գե րեզ մա նա քա րը դառ նում է գաղ թա կա նի միգ րա ցիոն 
պատ մու թյան, ճա կա տա գրի և պա հան ջա տի րու թյան մի հի շա տա կա րան: 
Խորհրդային տե ռո րի զո հե րին նվիր ված մեզ հայտ նի առա ջին հա յաս տա
նյան հու շա քա րը դր վել է Երևա նի Սուն դու կյա նի ան վան թատ րո նի հա րա
կից այ գում (Կո մայ գում) 1992 թ. հե ռուս տա հա ղոր դա վար Աի դա Ներ սի
սյա նի ջան քե րով` ի հի շա տակ 1921 թ. փետր վա րի 18ին Երևա նի բան տում 
բոլշևիկ նե րի կող մից կաց նա հար ված նե րի: 2008 թ. վնաս ված այս հու շա քա
րը փո խա րին վեց խաչ քարհու շար ձա նով` տե ղադր ված նույն պես մաս նա վոր 

71 Հուղարկավորման և ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողության զուգահեռ-
ների մասին տե՛ս Հ. Մարության, Հուշարձանը որպես գերեզմանոց (Ցեղասպանության հուշա-
համալիրի օրինակով) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII. Նյութեր հանրապետական գի-
տական նստաշրջանի, խմբ.` Դ. Վարդումյան, Ս. Հարությունյան, Ս. Հոբոսյան, Երևան, 2006, 
էջ 172-180։
72 Տե՛ս Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Արագածոտն, 2010: Այս տիպի տապանագրերի մասին ման-
րամասն տե՛ս H. Kharatyan-Araqelyan, On Some Features of Armenian-Turkish Joint Memories 
of the Past // Prospects for Reconciliation: Theory and Practice. Proceedings of the International 
Workshop, Yerevan, 27 November, 2010, H. Kharatyan-Araqelyan, L. Neyzi (eds.), Yerevan, 
Istambul: DVV international, 2011, էջ 126-155:
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ան ձի` խորհրդային քաղ բան տար կյալ Ռազ միկ Մար կո սյա նի նա խա ձեռ նու
թյամբ73։ Սա կայն այս հու շար ձա նը [նկ. 14]74, ի նչ պես և նա խորդ հու շա քա
րը, չվե րած վե ցին խորհրդային բռնու թյուն նե րը դա տա պար տող կամ դրանք 
որևէ կերպ հի շա տա կող արա րո ղու թյուն նե րի վայ րի: 

Կան սա կավ դեպ քեր, ե րբ խորհրդային բռնաճնշում նե րի զո հե րին հու
շար ձան կանգ նեց նե լու նա խա ձեռ նո ղը հա մայն քի ղե կա վարն է: Նման մի 
դեպք ե նք գրան ցել Սյու նի քի մար զի Ա ռա ջա ձոր գյու ղում, որ տեղ ստա լի
նյան բռնաճնշում նե րի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված աղ բյուրհու շա քա րին 
նշված են գյու ղի` գե րեզ ման չու նե ցող բռնա դատ ված նե րը [նկ. 15]: Գյու ղում 
ե ղել են այլ բռնա դատ ված ներ նույն պես, սա կայն աք սո րա վայ րից վե րա դար
ձող նե րի և գյու ղում կամ որևէ այլ տեղ գե րեզ ման ունե ցող նե րի անուն ներն 
այս քա րի վրա նշված չեն: Մի փոքր կանգ առ նենք տվյալ օ րի նա կի վրա և 
ներ կա յաց նենք այս հու շար ձա նը տե ղա դրե լու պատ մու թյու նը75։ 

Ա ռա ջա ձո րում 2002 թ. գյու ղա պետ ը նտր ված Դա վիթ Մով սի սյա նը 
ո րո շում է որ պես հան րօ գուտ նա խա ձեռ նու թյուն` ջուր ան ցկաց նել գե րեզ մա
նա տուն, ո րի կա րի քը հատ կա պես զգաց վում էր հու ղար կա վո րու թյուն նե րի և 
գե րեզ ման նե րը սար քե լու ժա մա նակ: Ար ժի նշել, որ Հա յաս տա նում հա մայն
քային նշա նա կու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի զգա լի մա սը կազ մում են գե
րեզ մա նատ նե րի բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե րը: Այս նպա տա կի հա մար 
հա մե մա տա բար հեշտ է կազ մա կեր պել ար տա գաղ թած հա ջո ղակ հա մա գյու
ղա ցի նե րի ներդ րում նե րը, ի նչ պես նաև ապա հո վել գյու ղում բնակ վող նե րի 
ո րո շա կի մաս նակ ցու թյու նը: Գե րեզ մա նոց պարս պա պա տե լը, գե րեզ մա նա
տուն տա նող ճա նա պար հի վե րա նո րո գե լը կամ նույ նիսկ այս տեղ հո սանք 
ան ցկաց նելն ու լապ տեր տե ղա դրե լը հետ խորհրդային եր կա րա մյա մեր գի
տար շավ նե րի ըն թաց քում գրան ցած առա վել հա ճախ հան դի պող հա մայն
քային մի ջո ցա ռում նե րից ե ն76։ Հա մայն քի միաս նու թյունն առա վե լա գույնս 
դրսևոր վում է հատ կա պես հան գու ցյալ նե րի հետ կապ ված արա րո ղու թյուն
նե րում և նրանց շի րիմ նե րը բա րե կար գե լու աշ խա տանք նե րում: 

Այս նույն տրա մա բա նու թյամբ Ա ռա ջա ձո րի նո րըն տիր գյու ղա պետն 
իր մեր ձա վոր նե րի, ըն կեր նե րի անձ նա կան մի ջոց նե րով ջու րը գե րեզ մա նոց 
հասց նե լուց հե տո կանգ է առել մի նոր խնդրի առջև` ի նչ պի սի աղ բյուր դնել: 
Ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված աղ բյուրհու
շա քար կա ռու ցե լու գա ղա փա րը նրա մեջ ձևա վոր վել է Գրի շա Սմ բա տյա

73 Ռ. Մարկոսյան, Ի հիշատակ կացնահարվածների:
74 Լուսանկարում Աիդա Ներսիսյանն ու Ռազմիկ Մարկոսյանն են (լուսանկարի աղբյուրը` 
Ռ. Մարկոսյան, Ի հիշատակ կացնահարվածների // Հետք, 18.02.2014 <http://hetq.am/arm/
news/32605/i-hishatak-kacnaharvatsneri.html> (30.09.2014)
75 Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, 2012, Դավիթ Մովսիսյան:
76 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Ձորագյուղ, 2009։ ԴԱՆ, Շնող, 2014։ ԴԱՆ, Գոշ, 2006 ևն:
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նի` բռնա դատ ված նե րին նվիր ված վե րո հի շյալ «Եր կա թե վա րա գույ րից այս 
կողմ» գր քի77 ազ դե ցու թյամբ. գյու ղա պետն այդ ժա մա նակ դա էր կար դում, 
և այն տեղ ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ կային նաև իր հա մա գյու ղա ցի նե րի 
մա սին: Հու շա կո թողն ան վան վել է «Ան մեղ մե ղա վոր նե րի հի շա տա կին», 
ին չը գր ված է հու շաղ բյու րի ճա կա տին` հա վեր ժու թյան նշա նի կող քին: Այս 
գրու թյան տակ թվարկ ված են գյու ղի բռնա դատ ված բնա կիչ նե րի անունազ
գա նուն նե րը և նրանց ծննդյան ու մահ վան տա րեթ վե րը: Աղ բյուրհու շա քա
րի գրու թյունն ավարտ վում է Սմ բա տյա նի գր քի գլուխ նե րից մե կում հան դի
պող պատ գա մով` «Եվ դու մի՛ ասա, թե մե ղա վոր է ժա մա նա կը, և ան մեղ ես 
դու»78։ Հու շաղ բյու րը դնո ղի մեկ նա բա նու թյամբ նման հու շար ձա նի գլխա վոր 
նպա տա կը «պատ մու թյու նից դաս քա ղելն է»: «Դաս տիա րակ չա կան» գոր
ծա ռույ թի մա սին վկայող այս տո ղե րը, ը ստ մեր զրու ցակ ցի, վե րա բե րում էին 
նաև իր հա մա գյու ղա ցի նե րին, ով քեր կա մա թե ակա մա ժա մա նա կին վե րա

77 Գ. Սմբատյան, Երկաթե վարագույրից այս կողմ:
78 Նշվ. աշխ., էջ 400:

Նկ. 14. «1921 թ. փետրվարի 18ին 
Երևանի բանտում բոլշևիկների կողմից 
կացնահարվածների հիշատակին» 
նվիրված խաչքար։

Նկ. 15. Առաջաձորի գյուղապետ` Դավիթ Մովսիսյանը 
«Անմեղ մեղավորների հիշատակին» հուշաքարի մոտ։ 
Լուսանկարը` Հ. Մարությանի:
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ճել են ստա լի նյան հա մա կար գի պտու տակ նե րի, և յու րա քան չյուրն ունի մեղ
քի իր բա ժի նը: Թեև հու շաղ բյու րը տե ղադր վել է 2011 թ. աշ նա նը, սա կայն 
2012 թ. ամ ռա նը, ե րբ մենք նո րից այն տեղ էինք, ջու րը հու շաղ բյու րին միաց
նե լու հա մար դեռ ան հրա ժեշտ էր ան ցկաց նել մոտ 20 մետր ջրա տար խո ղո
վակ և աղ բյու րի շուր ջը բա րե կար գել: Հու շար ձա նի անա վարտ լի նե լը, սա
կայն, չի խան գա րում գյու ղա ցի նե րին հու ղար կա վո րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
գե րեզ մա նոց այ ցե լե լիս հու շա քա րին պար տա դիր ծա ղիկ ներ թող նել: Հու
շաղ բյու րի նա խա ձեռ նող ներն այս հու շա կո թո ղին ծա ղիկ են դնում հու նի սի 
14ի ն` այս պես նշե լով բռնա դատ ված նե րի օ րը: Սա կայն, ի նչ պես նշեց գյու
ղա պե տը, այն դեռ չի կա րե լի կա յա ցած ավան դույթ հա մա րել, դա կպարզ վի 
միայն հու շար ձա նը վերջ նա կա նա պես ավար տե լուց հե տո: 

Հու շաղ բյու րի ամե նա հա վա տա րիմ այ ցե լու նե րը հու շա քա րի վրա նշված 
զո հե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ ներն ու ժա ռանգ ներն են: Նրանց ո րոշ մա
սը հա տուկ այ ցե լու թյուն է կազ մա կեր պել ե րե խա նե րի հա մար: Այ սինքն, դեռ 
չա վարտ ված հու շար ձանն ար դեն գոր ծում է ի բրև ըն տա նե կան գե րեզ մա նա
քար: «Ու նենք պա տե րազ մի վե տե րան գյու ղում, է կավ, լա ցում էր, ասում է ր` 
վեր ջա պես էս քան տա րի հե տո իմ հոր անու նը գր վեց մի քա րի»,– պատ մում 
է հու շաղ բյու րի նա խա ձեռ նո ղը79։ Հու շաղ բյու րի վրա նշված նե րի ժա ռանգ
նե րից են Ոս կա նյան Մու շե ղի որ դի Հրան տը, ով Խորհրդային Հա յաս տա նի 
Գե րա գույն խորհրդի նա խա գա հու թյան վեր ջին քար տու ղարն էր, Բախ շյան 
Սարգ սի թո ռը` ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27ի ող բեր
գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի զոհ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր Յու րի 
Բախ շյա նը, ում ճա կա տա գի րը, կար ծես, մի նոր ի մաստ է հա ղոր դում այս 
հու շա քա րին` միա վո րե լով տար բեր քա ղա քա կան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի զոհ 
միև նույն ըն տա նի քի սե րունդ նե րին: 

Հու շա կո թո ղը փաս տո րեն սկսել է միա ժա մա նակ ծա ռայել որ պես պե
տա կան օ րա ցույ ցում պաշ տո նա պես ըն դուն ված բռնա դատ ված նե րի հի շա
տա կի օր վա` հու նի սի 14ի մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման վայր, ի նչն առիթ 
է ստեղ ծում այս հի շո ղու թյուն նե րը նե րըն տա նե կա նից տե ղա փո խել մշա կու
թային80 կամ հան րային հի շո ղու թյան դաշտ: 

Ու նենք դեպ քեր, ե րբ բռնա դատ ված նե րի որ դի նե րը կամ թոռ նե րը կա
ռու ցել են կե նո տաֆ` առանց դիա կի գե րեզ մա նոց, տե ղա դրե լով տա պա
նա քար և վրան գրե լով ի րենց հա րա զա տի անու նը81։ Այդ պի սի նե րից է նաև 
Հով հան նես Քա ջազ նու նու` Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան վար

79 Հ. Մարության, ԴԱՆ, զրույց Դավիթ Մովսիսյանի հետ,Առաջաձոր, 2012:
80 Մշակութային հիշողության մասին տե՛ս Y. Assman. Communicative and Cultural Memory // 
Cultural Memory Studies. An international Interdisciplinary Handbook, Berlin, New York, 2008, էջ 
109-118:
81 ՀԱԻ ԴԱՆ, Հաղպատ, 2014, Արագածոտն, 2014: 
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չա պե տի դեպ քը, ով 1937 թ. ձեր բա կալ վել և 1938 թ. գնդա կա հար վել է ը ստ 
երևույ թին ՆԳԺԿ բան տում: Քա ջազ նու նու չորս որ դի նե րից եր կու սը` Ա րա մը 
և Ա շո տը, զոհ վել էին 1919 թ. և 1921 թ. թուր քե րի դեմ կռիվ նե րում: Նրա կրտ
սեր դուստ րը` Մար գա րիտ Քա ջազ նու նին, 1992 թ. ազ գա գրա գետ Հ. Խա
ռա տյա նին պատ մել է, որ իր մայ րը` Քա ջազ նու նու այ րին` Սա թե նիկ Մի րի
մա նյա նը, 1952 թ. Երևա նի Թոխ մախգյոլ գե րեզ մա նա տա նը եր րորդ որ դու 
նույն պես ող բեր գա կան մա հից (զոհ վել է ավ տով թա րից) հե տո` փաս տո րեն 
այդ ըն տա նի քի առա ջին հու ղար կա վո րու թյու նից հե տո, որ դու տա պա նա
քա րի կող քին մեկ այլ տա պա նա քար է տե ղա դրել հան գու ցյալ ամուս նու հի
շա տա կին` վրան գր ված «Հով հան նես Քա ջազ նու նի» անու նը, չնա յած ի րա
կա նում ըն տա նիքն այդ պես էլ չի մա ցավ նրա դիա կի հանգր վա նի վայ րը: 
Այ նուա մե նայ նիվ, նման դեպ քերն ավե լի շուտ բա ցա ռու թյուն են, քան օ րի
նա չա փու թյուն: Խորհրդային տա րի նե րին բռնա դատ ված նե րին սո վո րա բար 
ոչ միայն չէին ջա նում հի շա տա կել կամ նրանց նվիր ված հու շա քա րեր տե ղա
դրել, այլև հակ ված էին թաքց նե լու այս մարդ կանց մահ վան պատ ճա ռը, ու 
մինչև 1990ա կան նե րը, եր բեմն` այ սօր, նույ նիսկ նրանց մահ վան տա րե թի վը 
հս տակ չգի տեն: 

Ա ռա ջա ձո րում հու շաղ բյու րի տե ղա դրումն առիթ դար ձավ, որ պես զի 
այս գյու ղում բնակ վող ո րոշ ըն տա նիք ներ, որ տեղ նույն պես ե ղել են բռնա
դատ ված ներ, ջանք թա փեն ի րենց հա րա զատ նե րի մա սին հի շո ղու թյունն 
ամ րա գրե լու: Հու շար ձա նի վրա տեղ էին գտել միայն այն անուն նե րը, ում իր 
գր քում հի շա տա կել էր Գրի շա Սմ բա տյա նը: Սա կայն հու շար ձա նը տե ղա դրե
լուց հե տո գյու ղա պե տին դի մել են ևս եր կու ըն տա նիք, ով քեր փաս տաթղթեր 
են ներ կա յաց րել, որ ի րենց ծնող նե րը նույն պես բռնա դատ վել են, և նրանց 
գե րեզ մա նի տեղն ան հայտ է: Սա գյու ղա պե տի հա մար առիթ դար ձավ ո րո
շե լու, որ գր ված 11 անուն նե րով հու շա քա րի տեքս տը չի կա րե լի հա մա րել 
վերջ նա կան, և դրանց կող քին կա վե լաց վեն ոչ միայն բա ցա հայտ ված այս 
եր կու անուն նե րը, այլև հե տա գա յում դրանց ցու ցա կը կա րող է ը նդ լայն վել, և 
քա րի վրա հայտն վեն նոր անուն ներ82։ 

Խորհրդային շրջա նի բռնաճնշում նե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շա
կո թող նե րը` որ պես հան րային տա րած քում տե ղադր վող «կարծր/ հիմ նա կան 
հի շո ղու թյան» նմուշ, պի տի պաշ տո նա պես ար տոն ված լի նեին: Ա ռա ջա ձո րի 
դեպ քում որևէ խնդիր չկար, քա նի որ նա խա ձեռ նո ղը հենց գյու ղա պետն է ր` 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի ղե կա վա րը, և նման թույլտ վու թյուն 
հենց ին քը պի տի ար տո ներ: Մեկ այլ դեպ քում բռնա դատ ված նե րի հի շա տա
կին նվիր ված հու շար ձա նը տե ղա դրո ղը ոչ միայն ստա ցել էր գյու ղա պե տա
րա նի թույլտ վու թյու նը, այլև գյու ղա պե տա րա նը դար ձել էր այս ծրա գրի մաս

82 Հ. Խառատյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, Առաջաձոր, 2012:
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նա կի ցը և հու շար ձա նի բա րե կարգ ման հա մար հա մայն քի բյու ջեից մի ջոց ներ 
էր հատ կաց րել: Բո լոր դեպ քե րում հետ խորհրդային մաս նա վոր նա խա ձեռ
նու թյամբ տե ղադր վող հան րային ար ձան նե րը տե ղա կան իշ խա նու թյուն ներն 
այս պես թե այն պես պի տի օ րի նա կա նաց նեին: Մեզ հան դի պած դեպ քե րում 
նման նա խա ձեռ նու թյուն ներն իս կա պես տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին
նե րի մա կար դա կում որևէ դժ վա րու թյան չեն հան դի պել83։

 Հետ խորհրդային շրջա նում մաս նա վոր նա խա ձեռ նու թյամբ ար ձան 
տեղա դրե լու գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան բար դու թյու նը տե ղան քի ը նտ րու
թյունն է, քա նի որ սե փա կա նաշ նոր հու մից հե տո ազատ հան րային տա րածք 
գտ նելն ի նք նին խնդիր է: Ե թե Ա ռա ջա ձո րում սկզբից ո րոշ վել էին տեղն ու 
հու շար ձա նի հան րօ գուտ նպա տա կը, և հե տո միայն` ար ձա նի ձևը, ապա 
Կո տայ քի մար զի Գողթ գյու ղում բռնա դատ ված նե րի հի շա տա կին դր վող 
ար ձանն ամ բող ջու թյամբ ար դեն պատ րաստ էր, ե րբ սկսել են փնտ րել այն 
կանգ նեց նե լու վայ րը: Ը նտ րու թյան հա մար կարևոր հան գա մանք է դառ նում 
դպ րո ցը, ո րը ոչ միայն շատ գյու ղե րի հան րային կենտ րո նի ցու ցիչ նե րից է, 
այլև, ը ստ հու շար ձա նը նա խա ձեռ նո ղի, դպ րո ցին մոտ վայր ը նտ րե լը պի տի 
շեշ տեր ար ձա նի դաս տիա րակ չա կան նշա նա կու թյու նը` պատ գա մը ե կող սե
րունդ ներին:

 Գողթ գյու ղի բռնա դատ ված նե րի հու շար ձա նը [նկ. 16] տե ղադրվել է 
հիմ նա կա նում զո հե րից մե կի` Պետ րոս ՏերՊետ րո սյա նի թո ռան նա խա
ձեռ նու թյամբ և մի ջոց նե րով, ո րին աշ խա տան քով և ո րոշ գու մա րով աջակ
ցել են նաև նույն գյու ղի այլ բռնա դատ ված նե րի ժա ռանգ ներ և գյու ղա պե
տա րա նը: Հու շա քա րի վրա պատ կեր ված է գիրք` միջ նա մա սում գյու ղում 
բռնաճնշում նե րին զոհ գնա ցած հա մա գյու ղա ցի նե րի անուն նե րը: Այն, ը ստ 
տե ղա դրո ղի, պի տի խորհրդան շեր ի րենց գյու ղի պատ մու թյան գիր քը, ո րի 
մի է ջը կազ մում է բռնա դատ ված նե րի պատ մու թյու նը: Նույն քա րին պատ
կեր ված ար ծի վը պի տի խորհրդան շեր զոհ ված նե րի մա հը` այն ներ կա յաց
նե լով որ պես «հայ րե նի քի հա մար» զո հա բե րու թյուն, հե րո սու թյուն, յու րո վի 
պայ քար (Գող թում գոր ծել է մի խումբ, ո րն իս կա պես մտադր ված էր դի մա
դրել խորհրդայ նաց մա նը, մաս նակ ցել է Փետր վա րյան ապս տամ բու թյա նը և, 
ի նչ պես պն դում էին մեր զրու ցա կից նե րը, այդ նպա տա կով զեն քի ո րոշ պա
շար էին կու տա կել գյու ղում): Հու շար ձա նի ստո րին մա սում հա վեր ժու թյան 
նշանն է, ո րը սկզբից ուզե ցել են պատ կե րել պա րուր ված օ ձով, այ նու հետև 
հրա ժար վել են այդ մտ քից: Հու շար ձա նի վեր նա մա սում գր ված է` «Ի հի շա

83 Եթե այդպիսին չհամարենք Աշտարակ քաղաքի դեպքը: Այստեղ հուշարձանի տեղադրման 
թույլտվության համար դիմել է քաղաքի ավագանու անդամ Կարեն Շահազիզյանը, ով իր 
գերդաստանում հաշվում է ստալինյան բռնությունների շուրջ 25 զոհ: Երկու տարի շարունակ 
նրա դիմումն ավագանու մի նիստից «քոչում էր» մյուսը (Հ. Խառատյան, Գ. Ստեփանյան, 
ԴԱՆ, Աշտարակ, 2014): Հուշարձան կառուցելու թույլտվություն նա ստացավ միայն 2015 թ.:
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տակ 193738 թթ. բռնա դատ ված 
գող թե ցի նե րի»: Գրու թյու նը տե
ղա դրե լու ժա մա նակ նա խա ձեռ
նող Ներ սես ՏերՊետ րո սյա նը 
գի տակ ցա բար խու սա փել է օգ
տա գոր ծել «ս տա լի նյան զո հեր» 
կամ «ս տա լի նյան բռնաճնշում» 
և այլ ձևա կեր պում ներ` չցան
կա նա լով, որ Ստա լի նի անու
նը որևէ կերպ նշվի հու շա քա րի 
վրա: Ստա լի նին չհի շա տա կե լը 
հու շար ձա նը դնող նե րի «յու րօ րի
նակ պա տիժն» էր բռնա կա լին` 
նրա անու նը մո ռա ցու թյան մատ
նե լու մի փորձ: Այս պի սով, ը ստ 
նա խա ձեռ նող նե րի, հու շա քա րի 
վրա հի շա տակ ման (ան կախ բո
վան դա կու թյու նից) ի րա վուն քը 
դեռ հար կա վոր է վաս տա կել, 
անար ժան նե րի անուն նե րը նույ նիսկ բա ցա սա կան ի մաս տով չպի տի հա վեր
ժաց վեն: Այս մեկ նա բա նու թյունն առա վել ուշա գրավ է դառ նում` հաշ վի առ
նե լով այն հան գա ման քը, որ ար ձան տե ղա դրո ղը` այդ զո հե րից մե կի թո ռը, 
նույն քա րի վրա նշել է ոչ միայն իր պա պի և նրա բախ տա կից նե րի անուն նե
րը, այլև իր պա պին մատ նո ղի (հե տա գա յում նույն պես բռնա դատ ված ան
վտան գու թյան ծա ռա յու թյան մի աշ խա տակ ցի) անու նը` գտ նե լով, որ նրանք 
եր կուսն էլ նույն հա մա կար գի զո հե րից են, ու քա նի որ «նույն դռնով են ան
ցել` ըն դու նե լու ի րենց մա հը, նրանք ի րենց կար գա վի ճա կում հա վա սար վել 
են»84։ Ա ռա վել ևս, որ իր պա պը, ձգ տե լով կան խել «մատ նի չի» հե տա գա 
մատ նու թյուն նե րը, իր հեր թին նրան «զր պար տել է»` պն դե լով, որ վեր ջինս 
ե ղել է ի րենց «դաշ նակ ցա կան խմբա կի պա րագ լուխ նե րից»: Այս հայ տա րա
րու թյա նը հետևել են այդ մար դու ձեր բա կա լու թյունն ու ամե նայն հա վա նա

84 ՀԱԻ ԴԱՆ, Գողթ, 2014:

Նկ. 16. «Ի հիշատակ 193738 թթ. 
բռնադատված գողթեցիների» 
հուշարձանը, քանդակագործ`  
Գագիկ Գրիգորյան:  
Լուսանկարը` Գ. Շագոյանի։
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կա նու թյամբ` գնդա կա հա րու թյու նը (ն րա ճա կա տա գի րը մնում է ան հայտ): 
Այս պի սով, հե տապն դողն ու հե տապնդ վո ղը մի պահ փոխ վում են տե ղե րով 
և դառ նում բախ տա կից ոչ միայն ի րենց մահ կա նա ցուն կն քե լիս, այլև մա հից 
հե տո հի շա տակ վե լու ի րա վուն քը հա վա սա րա պես կորց նե լով (եր կուսն էլ չու
նեն գե րեզ ման) և հե տո միա սին այդ ի րա վունքն ու հնա րա վո րու թյու նը վե
րագտ նե լով: Հա կա ռա կորդ նե րի անուն նե րը մեկ հու շա քա րի վրա նշե լու այս 
ո րո շումն առանձ նաց նում է այն կա յաց նող նե րին մեր շատ այլ զրու ցա կից նե
րից, ով քեր որ պես ի րենց նախ նի նե րի խոր տակ ված կյան քի մե ղա վոր ավե լի 
շուտ նշում էին նրանց մատ նող հա մա գյու ղա ցի նե րին, քան Ստա լի նին կամ 
ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գը: Այս դեպ քում պատ մա կան ի րա դրու թյան 
զար մա նա լի ը մբռնում է նկատ վում, ե րբ հա մա կար գի և այն ստեղ ծող նե րի 
մե ղա վո րու թյան աս տի ճանն այն քան է գի տակց ված, որ «ս տո րին օ ղա կի» 
զո հերն ու դա հիճ նե րը եր կուսն էլ ճա նաչ վել են որ պես զոհ: 

Ու շա գրավ է, որ ե թե Գող թում Ստա լի նի անու նը հու շար ձա նին վա վե
րաց նե լը ըն կալ վել է որ պես պա տիվ, և այդ անու նը չի նշվել, ապա Թա լի նի 
շրջա նի Աշ նակ գյու ղում, ը նդ հա կա ռա կը, այդ անու նը տեղ է գտել ան հատ 
մար դու տա պա նա քա րին` վեր ջի նիս որ դու ը նդ գծ ված ատե լու թյան թե լա
դրան քով: Հոր տա պա նա քա րին նա փո րա գրել է տվել «Ս տա լի նիզ մի զոհ» 
բա ռե րը85։ 

Գող թի այս հու շար ձա նը, ի նչ պես և Ա ռա ջա ձո րի նը, դր վել է նախևա
ռաջ որ պես ան գե րեզ ման մնա ցած զո հե րի հու շա քար: Սա կայն Գող թում 
հու շա քա րի վրա անուն նե րը գրե լիս ո րո շել են նշել ոչ միայն ան գե րեզ ման 
մնա ցած զո հե րին, այլև եր կու բռնա դատ վա ծի անուն ևս, ով քեր աք սո րից 
վե րա դար ձել են գյուղ, ի րենց մահ կա նա ցուն կն քել հայ րե նի քում և գյու ղում 
ունեն գե րեզ ման ներ: Այս պի սով, նվա զեց նե լով հու շար ձա նի կե նո տա ֆային 
ի մաս տը, նա խա ձեռ նող նե րը փոր ձել են հու շա քա րը հնա րա վո րինս մո տեց
նել հան րային ի մաստ պա րու նա կող մի հու շար ձա նի և այն չդի տել որ պես 
գե րեզ մա նին փո խա րի նող շի րիմ: Ջա նա ցել են նաև հնա րա վո րինս խու սա
փել խաչ քա րի հետ նմա նու թյու նից` գտ նե լով, որ այդ պես կա րող են նվա
զեց նել տա պա նա քա րի հետ ը նդ հան րու թյու նը` փո խա րե նը շեշ տե լով հու
շար ձա նի քա ղա քա ցիա կան ուղերձն ու հա սա րա կա կան գոր ծա ռույ թը: Նույն 
նպա տակն ը նդ գծ վել է նաև հու շար ձա նի բաց ման արա րո ղու թյան ձևա չափն 
ու մաս նա կից նե րին ը նտ րե լիս, ե րբ բաց մա նը տե րու նա կան օ րհ նու թյան փո
խա րեն, ին չը հետ խորհրդային Հա յաս տա նում հան րային տար բեր մի ջո ցա
ռում նե րի գրե թե պար տա դիր բա ղա դրիչ նե րից է դար ձել, բաց ման խոս քը 
տր վել է խորհրդային նախ կին քաղ բան տար կյա լի` Պա րույր Հայ րի կյա նին: 

85 Զ. Համբարձումյան, Գ. Ստեփանյան, ԴԱՆ, Արագածոտնի մարզ, 2014: 
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Եզ դիաբ նակ Շա մի րամ գյու
ղում վեր ջերս կանգ նեց ված հու շար
ձա նը86 պատ մու թյան և հի շո ղու թյան 
յու րօ րի նակ միա ձու լում է. զո հե րի 
հի շա տա կի ե ռա սյուն այս հու շար ձա
նի [նկ. 17] մի սյան ստո րին մա սում 
նշված են ցե ղա սպա նու թյան տա րի
նե րին այս հա մայն քից սպան ված նե
րի անուն նե րը, ե րկ րորդ սյան վրա` 
193238 թթ. ստա լի նյան բռնաճնշում
նե րի զո հե րի անուն նե րը, և եր րորդ 
սյու նը նվիր ված է Ե րկ րորդ հա մաշ
խար հային պա տե րազ մի զո հե րին. 
հա մա պա տաս խա նա բար նշված են 
այս գյու ղի զոհ ված նե րի անուն նե
րը։ Ուշա գրավ է, որ մեկ հու շար ձա
նում միա վոր ված են ան ցած դա րի 
առա վել արյու նա հեղ ե րեք պատ մա
կան ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնց, 
հա մա տե ղե լով մե կում, ո րո շա կի 
պատ մա կան հա մա չա փու թյուն է 
հա ղորդ ված, մի գու ցե հաշ վի առ նե
լով հենց մարդ կային զո հե րի ահ ռե
լի չա փե րը։ Մյուս կող մից, այս ե րեք 
սյու նե րը միա ժա մա նակ հիշ վում են 
որ պես ո րո շա կի մարդ կանց հու շար ձան։ Հու շար ձա նային նման պրակ տի կա 
բա վա կա նին տա րած ված էր խորհրդային շատ գյու ղե րում, ե րբ «Մեծ հայ րե
նա կան պա տե րազ մին» նվիր ված հու շա կո թո ղին նշվում էին տվյալ գյու ղի` 
պա տե րազ մից չվե րա դար ձած զին վոր նե րի անուն նե րը, և եր բեմն նույ նիսկ 
լու սա նկար ներն էին փակց վում։ Սա կայն այս հու շար ձանն աչ քի է ը նկ նում 
ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ միա վո րում է ե րեք պատ մա կան ի րա դար ձու
թյուն, այլև նրա նով, որ հու շար ձանն ուղեկ ցող գրու թյու նը հու շում է, թե այս 

86 Այս հուշարձանի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրեց Լուսինե Խառատյանը, ով նաև 
տրամադրել է հուշարձանի լուսանկարները։

Նկ. 17. Արագածոտնի մարզի Շամիրամ 
գյուղի զոհերին նվիրված հուշարձան։ 
Լուսանկարը` Լ. Խառատյանի։
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ե րեք ի րա դար ձու թյուն նե րից որ մեկն է ար տա ցո լում հա վա քա կան, խմբային 
հի շո ղու թյուն (հմմտ. collective), և որ մե կը` հա վա քած (հմմտ. collected)։ Ե րեք 
ի րա դար ձու թյուն ներն էլ սյու նե րի վրա կան տարեթվեր, սա կայն ե թե առա
ջի նը և եր րոր դը պա րու նա կում են պատ մա գրու թյամբ (collective) ամ րագր
ված թվա գրում (ցե ղա սպա նու թյուն` 1915 թ., Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմ` 
19411945 թթ.), ապա ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի ժա մա նա կաշրջա նը ո րոշ
ված է ը ստ տվյալ գյու ղի զոհ ված նե րի գնդա կա հա րու թյան կամ աք սո րի 
տա րեթ վով (193238), այ սինքն` այն, ի տար բե րու թյուն կող քի եր կու սյու նե րի, 
ոչ թե ը նդ հա նուր «հա վա քա կան» պատ մա գրու թյան, այլ միայն տվյալ գյու
ղի «պատ մա կան հի շո ղու թյան» թվա գրումն է, թերևս նաև այն պատ ճա ռով, 
որ խորհրդային բռնաճնշում ներն այն քան թռու ցիկ են քն նարկ ված թե՛ պատ
մա գրու թյան մեջ, թե՛ հան րային դաշ տում, որ պարզ քա ղա քա ցի նե րի հա մար 
չու նեն նույ նիսկ քիչ թե շատ ընդհանուր թվա գրում։ 

ՀիՇել չի՛ կարելի, մոռանա՛լ. ԽորՀրդային 
Շրջանի մերժված ՀուՇարՁաններ

Բռ նա դատ ված նե րի հի շա տա կին կա տար վող վե րո հի շյալ հա մայն քային 
մի ջո ցա ռում նե րը թույլ են տա լիս են թա դրել, որ խորհրդային բռնաճնշում
նե րի հար ցի շուրջ կար հա մայն քային ո րո շա կի կոն սեն սուս: Մինչ դեռ 
խորհրդային տա րի նե րին տե ղի էին ունե նում «ար ձան ներ» տե ղա դրե լու բա
ցա հայտ և գաղտ նի պա տե րազմ ներ: Խորհրդային հա սա րա կու թյու նը, չնա
յած հայ տա րար ված հաղ թա նա կած գա ղա փա րա խո սու թյա նը և դրա նից յու
րա քան չյուր շեղ ման պա րա գա յում խս տո րեն պատժ վե լու հե ռան կա րին, զերծ 
չէր մեծ ու փոքր ը նդ վզում նե րից: Հա յաս տա նում եր կար ը նդ մի ջու մից հե տո 
դրանք ան հա մար ձա կո րեն սկսվե ցին 1960ա կան թվա կան նե րին: Պա սիվ դի
մա դրու թյան ձևե րից էր «ար ձա նա մար տը», ո րի մաս նա կից նե րից էին, ը ստ 
մեր դաշ տային գրա ռում նե րի, ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի ժա ռանգ նե րի և 
բռնա դատ ված նե րի ըն տա նիք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ունենք գրան ցած 
մի քա նի դեպք, ե րբ ստա լի նյան բռնաճնշում նե րի տա րի նե րին հա մա կար
գի հան դեպ զայ րույ թի ու կորցրած ազ գա կան նե րի վրեժխնդրու թյան օբյեկտ 
դառ նում էին Լե նի նի ամե նա տա րած ված ար ձան նե րը` հատ կա պես հա մե
մա տա բար փոքր չա փե րի ար ձա նիկ ներն ու ան հա մար կի սանդ րի նե րը: Սա 
ուշա գրավ փաստ է, քա նի որ Խորհրդային Միու թյու նում քա ղա քա ցի նե րը 
հիմ նա կա նում ոչ միայն հակ ված չէին քն նա դա տե լու կամ նույ նիսկ քն նար կե
լու Լե նի նի կեր պա րը, այլև խո րա պես յու րաց րել էին նրա ան սխա լա կան լի
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նե լու թե զը87։ Մինչ դեռ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից գաղ թա կան աշ նակ ցի մի 
քար տաշ վար պետ, ում հորն ան վե րա դարձ տա րել էին 1930ա կան նե րին, 
1960ա կան նե րին մաս նա վոր աշ խա տան քային պատ վե րով հրա վիր վում է 
հարևան գյուղ, որ տեղ, ի նչ պես և հա յաս տա նյան շատ այլ բնա կա վայ րե րում, 
կանգ նեց ված է ե ղել Լե նի նի ար ձա նը: Օ գտ վե լով նրա նից, որ մո տա կայ քում 
մարդ չի ե ղել, այս վար պետն իր մուր ճով ջար դել է ար ձա նի գլու խը` մուր
ճի յու րա քան չյուր հար վածն ուղեկ ցե լով բռնա դատ ված նե րից մե կի անու նը 
բարձ րա ձայ նե լով` որ պես խորհրդան շա կան հար ված նրա կող մից88։

 Լե նի նի ար դեն կի սա կոտ րած կի սանդ րու դեմ է ուղ ղում իր պայ քա րը 
նաև Ե րազ գա վոր սի բռնա դատ ված նե րից մե կի որ դին, ով, աշ խա տե լով դպ
րո ցում, 194546 թթ. հնա մաշ շո րե րի մեջ փա թա թում է Լե նի նի կի սանդ րին և 
նե տում գյու ղա կան փոսզու գա րա նը: Մինչև օ րս գյու ղա ցի նե րը, այս «հաշ
վե հար դա րի» դեպ քը հի շե լով, հիա նում են այն ի րա գոր ծո ղի հա մար ձա կու
թյամբ, քա նի որ այդ պայ ման նե րում ապ րած մար դը չէր կա րող այն չգ նա
հա տել` հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր հետևանք նե րը, առա վել ևս, որ անո ղի 
հո րը գնդա կա հա րել էին, և ի նքն էլ բարձր պաշ տոն էր զբա ղեց նում89։ Մեկ 
այլ պատ մու թյու նում Լե նի նա կա նից ի նչոր առի թով 1980ա կան նե րին Մոսկ
վա գնա ցած նախ կին բռնա դատ վա ծի կինն ու ար դեն կոմ կու սի ան դամ` որ
դին, զբոս նում են խորհրդային մայ րա քա ղա քում, և որ դին, ի բրև ուշա գրավ 
տու րիս տա կան վայր, առա ջար կում է մո րը գնալ Լե նի նի դամ բա րան: Մայրն 
իր մեր ժու մը ձևա կեր պում է այս պես. «Ե թե տես նեմ այդ բաս տուր մին [ն կա
տի ունի Լե նի նին], չեմ դի մա նա և կթ քեմ դրա վրա, և մեզ նո րից Սի բիր կք
շեն, ավե լի լավ է դրա նից հե ռու մնանք»: Կա րող ե նք են թա դրել, որ, ի տար
բե րու թյուն այլ խորհրդային ժո ղո վուրդ նե րի, ում հա մար Լե նի նը գրե թե ցայ
սօր մնում է դրա կան կեր պար90, հայե րի մի ջա վայ րում, հատ կա պես մինչև 
Հա յաս տա նի խորհրդայ նա ցու մը ծնված սերն դի մեջ, նրա հան դեպ վե րա
բեր մուն քը շատ ավե լի եր կի մաստ էր նույ նիսկ խորհրդային տա րի նե րին: 
Չի բա ցառ վում, որ սա Թուր քիայի հետ Լե նի նի հա մա ձայ նու թյամբ կնք ված 
Մոսկ վայի և Կար սի պայ մա նա գրե րի` հայե րի հա մար բախ տո րոշ և ծանր 
հետևանք նե րի նկատ մամբ հան րայ նո րեն չար տա հայտ ված ժո ղովր դա կան 
ը նդ վզ ման ո րոշ ար ձա գանք նե րից է: 

87 Տե՛ս А. Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось, էջ 125-137, 155-254:
88 Հ. Խառատյան, Զ. Համբարձումյան, Գ. Ստեփանյան, ԴԱՆ, Արագածոտնի մարզ, 2014:
89 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Տավուշի մարզ, 2006: 
90 Հմմտ. կալմիկների դրական վերաբերմունքը, ովքեր պահպանեցին Լենինի արձանն 
Էլիստայի կենտրոնական հրապարակում նաև այն պատճառով, որ Լենինի նախնիներից 
մեկը եղել է կալմիկ: Այս մասին տե՛ս E.-B. Guchinova.  From the USSR to the Orient: National 
and Ethnic Symbols in the City Text of Elista // Soviet and Post-Soviet Identities, ed. Bassin M., 
Catriona K., Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012, էջ 194-211:
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Ս տա լի նի ար ձա նի հան դեպ վե րա բեր մուն քը, նույ նիսկ ան ձի պաշ տա
մուն քի մեր կա ցու մից հե տո, միան շա նակ չէր: Օ րի նակ, մի աք սո րյալ մտա
պա հել է, թե ի նչ պես ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րից հե տո սի բի րյան աք սո րա
վայ րե րից Ստա լի նի հան ված ար ձա նի գլխով աք սո րա կան նե րը փոր ձել են 
ֆուտ բոլ խա ղալ91։ Սյու նի քի գյու ղե րից մե կում` Շիշ կեր տում, ե րբ 196263 թթ. 
իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շում են հա նել Ստա լի նի ար ձա նը, ոչ մե կը չի հա մար
ձակ վում ի րա կա նաց նել այդ ո րո շու մը. 

«Դե տրակ տո րը բե րել են, տրո սե րը [ ճո պան] կա պել, ոչ մե
կը... նա խա գա հը, պարտ կո մի քար տու ղա րը լա ցում էին: Հերս 
ասավ` է կա տե սա` լա ցում են: Լա ցում են, ժո ղո վուրդն էլ լրիվ 
կանգ նած նա յում է: Ա սի` դրա տի րու հերն անի ծած, ես Նոր Եր
կիր ի ՞նչ եմ անում տա սը տա րի, տու՛ր ստեղ: Բարձ րա ցավ, ասում 
է, տրո սը կա պեց գցեց»92։ 

Մեկ այլ գյու ղում` Քա րա հուն ջում, Ստա լի նի ար գել ված ար ձանն ը նդ
հուպ մինչև 1970ա կան նե րը դարձ րել էին «դ նո վիհա նո վի». ամեն տա րի 
մայի սյան տո նե րին ըն դա ռաջ այն տե ղա դրում էին գյու ղի հրա պա րա կում, 
նշում Հայ րե նա կան պա տե րազ մի հաղ թա նա կի հեր թա կան տա րե լիցն ու այ
նու հետև նո րից հե ռաց նում, որ այլ շրջան նե րից կամ շրջ կենտ րո նից չի մա
նան: Ի վեր ջո գյուղ խորհրդի նա խա գահն ու կուս քար տու ղա րը մի գի շեր գյու
ղա ցի նե րից գաղտ նի կի սանդ րին տա նում են լեռ նե րը և այն տեղ ջար դում93։ 

Ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված սա սուն ցի նե րով բնա կեց ված Թա լի նի 
Աշ նակ գյու ղում 1960ա կան նե րին «ար ձա նա մար տը» ծա վալ վում էր այլ հե րո
սի շուրջ94. աշ նակ ցի քան դա կա գործ, խորհրդային բռնու թյուն նե րի զո հի թոռ 
Համ լետ Դավ թյա նը ո րո շել էր գյու ղում տե ղա դրել Ա նդ րա նի կի ար ձա նը95։ 

Ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում հայ կա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
ակ տիվ մաս նա կից և Թուր քիա յում ահա բեկ չի անուն «վաս տա կած» Ա նդ րա
նի կին խորհրդային գա ղա փա րա խո սու թյու նը փոր ձում էր ջն ջել հան րային 
հի շո ղու թյու նից կամ ներ կա յաց նում էր որ պես դա վա ճա նի: Միայն 1965 թ. 
հե տո Ա նդ րա նի կի շնոր հիվ փրկված ներն ի րենց «բար ձե րի տա կից» հա նե
ցին Ա նդ րա նի կի խու նա ցած լու սա նկար նե րը: Նրա ջան քե րով ցե ղա սպա

91 Հ. Խառատյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, 2012:
92 Հ. Մարության, ԴԱՆ, Գորիս, 2012, Վոլոդյա Մարտիրոսյան:
93 Հ. Խառատյան, ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, 2012:
94 Հ. Խառատյան, Զ. Համբարձումյան, Գ.Ստեփանյան, ԴԱՆ, Արագածոտնի մարզ, 2014:
95 Անդրանիկի առաջին արձանը սեփական միջոցներով դրել են նույնպես Ցեղասպա-
նությունից փրկված սասունցիներով բնակեցված Ուջան գյուղում 1967 թ.` դիմակայելով պե-
տ ա կան տարբեր ճնշումների: Մանրամասն տե՛ս Հ. Խառատյան, Ու՞մ ներես, ի՞նչը ներես // 
Խոսելով միմյանց հետ` անձնական հիշողություններ անցյալի մասին Հայաստանում և Թուր-
քիայում, Երևան, Ստամբուլ. Dvv international, 2010, էջ 22-27: 
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նու թյու նից փրկված նե րի շրջա նում նա այն պի սի հե ղի նա կու թյուն և սեր էր 
վայե լում, որ նրա լու սա նկա րը` որ պես սր բու թյուն և ան բա ժան մա սունք, թա
ղում էին ամ բողջ կյանքն այդ նկարն ի րենց մոտ խնամ քով պա հած և պատ
կա ռե լի տա րի քում մա հա ցած ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած նե րի հետ96։ 
Մեջ բե րենք մեր դաշ տային նյու թից Ա նդ րա նի կի հան դեպ ակ նա ծան քը նկա
րա գրող մի փոքր դր վագ. 

«Հա նեց Ա նդ րա նի կի, էն վախ տը բան էին անում, տպըմ էին, 
տա նում ծա խում էին, չէ՞, ժո ղո վուր դը, չեմ պիոն նե րի նկար նե րը... 
Ի նքն էլ Ա նդ րա նի կի օ րա ցույ ցը հա նեց, Ա նդ րա նի կի նկա րով: 
Ը սի` է տի տուր ին ձի, ի ՞նչ կեղ նի: Ա ռավ պա կեց (համ բու րեց), պա
կեց, կու լու լեց, տվավ ին ձի: Հա սանք յայ լեն, ի ջավ, ը սավ. «Տ ղա, 
տու՛ր էդ նկա րը,– ը սավ,– ես առանց էդ նկա րի կր նա՞մ քնիմ, չեմ 
կր նա քնիմ: Ես ըդ րան մեռ նիմ, է տի իմ պաշտ պանն է»97։ 

1970ա կան նե րին Ա նդ րա նի կի ար ձա նը կանգ նեց նե լը դեռևս այն պի սի 
հա մար ձակ ո րո շում էր, որ Աշ նա կում այն տե ղա դրող Համ լետ Դավ թյա նի 
ազ գա կից պաշ տո նյան խոր հուրդ էր տվել ասել, որ նա ոչ թե Ա նդ րա նի կի, 
այլ Վար դան Մա մի կո նյա նի ար ձանն է քան դա կում: Եղ բայր նե րի օգ նու
թյամբ Համ լետն ի րենց բակ է բե րում քա րի մեծ կտոր, և մինչ իր հայրն ու 
եղ բայ րը կա ռու ցում էին եղ բոր տու նը, նա նույն բա կում քան դա կում է Ա նդ
րա նի կի կի սանդ րին: Աշ նա կի ե րի տա սարդ նե րի օգ նու թյամբ Ա նդ րա նի կի 
ծննդյան օ րը 1980 թ. գի շերն ար ձա նը տե ղադր վում է գյու ղի մուտ քի մոտ` 
աչ քի ը նկ նող մի բլ րի վրա: 

Ար ձա նը հա նե լու իշ խա նու թյան առա ջին քայ լե րը բա վա կա նին մեղմ 
էին. փոր ձում էին հա մո զել այն տե ղա փո խել թան գա րան, հան րային տա
րած քից «թաքց նե լու» այլ լու ծում ներ գտ նել: Սկս վում են հա մո զե լու և ստի
պե լու եր կար բա նակ ցու թյուն նե րը: Գյու ղա ցի ե րի տա սարդ նե րից կազմ ված 
կա մա վոր խմբե րը հու շար ձա նի մոտ հեր թա պա հու թյուն էին սահ մա նել, որ
պես զի այն որևէ մե կը չվ նա սեր կամ տե ղա փո խեր: Կա նայք աջակ ցում էին` 
նրանց հա մար կե րա կուր պատ րաս տե լով: Ար ձա նի պաշտ պա նու թյան հա
մար ծա վալ վում է խորհրդային ի րա կա նու թյա նը խորթ քա ղա քա ցիա կան 
շար ժում: Քան դա կա գոր ծին փոր ձել են թաքց նել, որ պես զի հնա րա վո րու
թյուն չտան նրան ձեր բա կա լե լու կամ հա մո զե լու: Թեև ին քը` Համ լետ Դավ
թյա նը, կար ծում է, որ այդ տա րի նե րին ի րեն ձեր բա կա լե լու լուրջ վտանգ 
չկար, ի սկ իր թաքն վե լու ի րա կան նպա տա կը միայն հա մո զե լուց խու սա փելն 
էր: Նրա ի մա ցա ծով այն ժա մա նակ վա ՀՀ կոմ կու սի առա ջին քար տու ղար 

96 Լ. Աբրահամյան, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Շիրակի մարզ, Երազգավորս գյուղ, 2012:
97 Նույն տեղում:
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Կա րեն Դե միր ճյա նը հան գիստ էր ըն դու նել այս ար ձա նը տե ղա դրե լու լու րը: 
Բո ղոք ներն ավե լի շուտ գյու ղից էին տա րած վել, որ փո խա նակ Լե նի

նի վնաս ված ար ձա նը նո րո գե լու, դնում են Ա նդ րա նի կի նը: Քան դա կա գոր ծը 
փոր ձում է իր նա խա ձեռ նու թյու նը պաշտ պա նե լու կա րո ղու թյուն ունե ցող ազ
դե ցիկ հո վա նա վոր ներ գտ նել: Ան հա ջող փորձ է անում հան դի պե լու մար շալ 
Հ. Բաղ րա մյա նին: Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Վազ գեն Աի հետ հան դի
պու մը ոչ մի ար դյունք չի տա լիս. կա թո ղի կո սը խոս տո վա նում է, որ այս հար
ցի լու ծու մը «իր ուժե րից վեր է»: Սա լավ օ րի նակ է ցույց տա լու, թե ում էր ժո
ղո վուր դը տես նում որ պես իր շա հե րի ի րա կան պաշտ պան և հե ղի նա կու թյուն: 

Ար ձա նը մոտ 15 օր է մնում կանգ նած, ո րից հե տո քան դա կա գործն 
ի նքն է նա խա ձեռ նում այն հա նե լը` հիմ նա վո րե լով, որ փո խա րենն ավե լի մեծ 
մի ար ձան կտե ղա դրի: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ դա գյու ղում ստեղծ
ված լար վա ծու թյու նը հան գու ցա լու ծե լու հար կադր ված քայլ էր, հատ կա պես 
ե թե հաշ վի առ նենք, որ այս ար ձա նի պատ մու թյան պատ ճա ռով քան դա կա
գոր ծի քե ռուն հե ռաց նում են գյուղ խորհրդում զբա ղեց րած բարձր պաշ տո
նից: Այն, որ պե տու թյան «պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներն» ուղղ վել են ոչ թե 
ան մի ջա պես կա տա րո ղի դեմ, այլ նրա ազ գա կա նի, քան դա կա գոր ծը բա
ցատ րում է նրա նով, որ «ԿաԳեԲեն ի նձ չի նե ղել, [ո րով հետև] մի քիչ խե
լա ռի տեղ է դրել»: Այ սինքն` նրա վար քը հա մա կար գի տրա մա բա նու թյու նից 
դուրս էր, և պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներն ուղղ վում են նրա այն ազ գա կա նի 
դեմ, ով հա մա կար գի մաս է` հաս կա նա լով, որ սա նույն քան դա կա գոր ծի 
հա մար շատ ավե լի ազ դե ցիկ հար ված է, քան իր դեմ ուղղ ված գոր ծո ղու
թյուն նե րը: Կարևոր է ը նդ գծել, որ, փաս տո րեն, պե տա կան հա մա կարգն իր 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար բա վա կա նին ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում 
էր հա մայն քային և ազ գակ ցա կան կա պերն ու հա րա բե րու թյուն նե րը: Ը ստ 
Համ լետ Դավ թյա նի` իշ խա նու թյուն նե րը նրան հե տապն դե լու առանձ նա պես 
ցան կու թյուն չեն էլ ունե ցել, քա նի որ պե տա կան ան վտան գու թյան մար մին
նե րում նստած տե ղա ցի պաշ տո նյա նե րը ներ քուստ կողմ էին այս նա խա ձեռ
նու թյա նը: Ի նչ պես հի շում է քան դա կա գոր ծը, միակ հան դի պու մը դա տա
խա զու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ե ղել է նրա նից ար ձա նը գնե լու առա
ջար կի առի թով, ո րի մեր ժու մին հետևել է դա տա խա զի` «գ նա, ես քո ցավն էլ 
տա նեմ, գնա, ի նչ ուզում ես արա» խոս քե րը: 

Քան դա կա գործն իս կա պես պատ րաս տել է նոր քար, սկսել նոր հու
շար ձա նի աշ խա տանք նե րը, սա կայն այն ավար տին չի հասց րել. գործն ը նդ
հա տել է` որ պես ազա տա մար տիկ մեկ նե լով ար ցա խյան պա տե րազ մին մաս
նակ ցե լու: Ի նչ պես ին քը բնու թա գրեց. «բ րի չը փոխ վավ զեն քով»: 

Պատ վան դա նից ի ջեց րած ար ձանն ան հայտ ան ձինք վնա սել են: Հե
ղի նա կի են թա դրու թյամբ դա արել է «ԿաԳեԲեն», որ պես զի այ նուա մե նայ
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նիվ կան խի հե տա գա յում ար ձա նը տե ղա դրե լու նոր փոր ձե րը: Ի սկ ո րո շա
կի վնաս հասց նո ղի ճա կա տա գի րը նկա րագր վում են որ պես պա տիժ նե րի 
մի շա րան, ճիշտ այն պես, ի նչ պես սո վո րա բար նկա րագր վում է սր բա վայր 
ավե րող նե րի ձա խող ված և «վերևից պա տիժ ստա ցած» ճա կա տա գրե րը. 
«դ րա հա մար իր սաղ տուն հան գավ. ին քը Ռու սաս տան մե ռավ գնաց, կի
նը կու րա ցել է, է րե խեքն էլ ցվր ված դե սու դեն` ոչ կա րան գտ նեն ի րար, ոչ էլ 
բան»: Վնաս ված ար ձա նը հե ղի նա կի վե րա նո րո գու մից հե տո տե ղա փո խում 
են Թա լին և տե ղա դրում իր ըն կե րոջ տան կտու րի վրա` փաս տո րեն տու նը 
ար ձա նի հա մար ծա ռայեց նե լով որ պես պատ վան դան:

196080ա կան նե րին ցե ղա սպա նու թյան թե մային ան դրա դար ձը որ
պես կա նոն դի տարկ վում էր այ լա խո հու թյան հա մա տեքս տում: Ի նչ պես ճիշտ 
նկա տել է խորհրդային քաղ բան տար կյալ և հա յաս տա նյան այ լա խո հու թյան 
պատ մու թյունն ուսում նա սի րող Վար դան Հա րու թյու նյա նը, 1965 թ. բազ մա
հա զա րա նոց ցույ ցից հե տո և՛ իշ խա նու թյուն նե րը, և՛ այ լա խոհ նե րը վե րա
նայե ցին ի րենց գնա հա տա կան նե րը մարդ կանց փո ղոց դուրս հա նե լու հնա
րա վո րու թյան վե րա բե րյալ: Հաս կա ցան, որ նույ նիսկ ԽՍՀՄում կա րող են 
պոռթ կում ներ լի նել: Ո ւս տի անակն կալ չէ, որ այս շարժ մա նը հետևե ցին ազ
գային ար ժեք նե րի փնտր տու քի նկատ մամբ խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի 
խս տա ցում ներն ու հե տապն դում նե րը98։ Ե թե ազ գային եր գե րի, պա րի խմբե
րի, տար բեր մշա կու թային մի ջո ցա ռում նե րի հան դեպ իշ խա նու թյուն ներն 
ավե լի հան դուր ժող էին դար ձել, քա նի որ դրանք կա րե լի էր տե ղա վո րել 
«բո վան դա կու թյամբ` խորհրդային, ձևով` ազ գային» խորհրդային բա նաձևի 
մեջ, ապա հու շար ձա նի` հի շե լու ար ժա նի դեմ քե րի և դեպ քե րի ը նտ րու թյան 
պայ քարն ար դեն այլ ի մաստ էր ստա նում. այն դառ նում էր ազ գային ի նք նու
թյուն ձևա վո րե լու հայտ, և «հի շո ղու թյա նը» միտ ված այս նա խա ձեռ նու թյուն
նե րը խո սում էին ըն թա ցիկ ար դիա կան ազ գայ նա կան մի տում նե րի մա սին:

 Գյու ղա կան մա կար դա կում նկա րագր ված այս քա ղա քա ցիա կան շար
ժում նե րի ազ գային ձևա չա փի դրսևո րում կա րե լի է հա մա րել Ցե ղա սպա
նու թյան զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լի րի 
կա ռու ցու մը, ո րին կա մա վոր սկզբուն քով մաս նակ ցում էին և՛ գյու ղե րից ե կած 
տար բեր շին ջո կատ ներ, և՛ հան րա պե տա կան իշ խա նու թյուն ներն էին հնա րա
վո րինս քո ղար կում հու շար ձա նի բուն ի մաստն ու արա գաց նում շի նա րա րա
կան աշ խա տանք նե րը, որ պես զի հասց նեն այն ավար տել, քա նի դեռ Մոսկ
վա յում «չեն փոշ մա նել» հու շար ձա նը կա ռու ցե լու թույլտ վու թյան հա մար99։ 

98 Վ. Հարությունյան, Այլախոհությունը Խորհրդային Հայաստանում, Եր., «Վան Արյան», 
2014, էջ 22-24:
99 Լ. Աբրահամյան, Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Երևան, 2006, Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
հուշահամալիրի համահեղինակ-ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյան:
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Կո մե մո րա տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րը` ի նչ պես ար ձա նա շի նու թյու նը, այն
պես էլ դրա շուր ջը կա տար վող ծի սա կա տա րու թյուն նե րը դառ նում էին ազ
գային ի նք նու թյան վե րա հաս տատ ման և հա մախմբ ման առա վել ազ դե ցիկ 
քայ լե րից: Բա վա կան է հի շել Ծի ծեռ նա կա բեր դի ուխ տագ նա ցու թյան մարդ
կային ան վերջ հոս քը: Ար ձա նա շի նու թյունն ու դրա հետ կապ ված գոր ծո ղու
թյուն նե րը հա ճախ ըն կալ վում են որ պես հան րային հայ տի մի նոր մա կար
դակ ավե լի ան ցո ղիկ գոր ծո ղու թյուն նե րի` եր գե րի, պա րե րի, բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րի հա մե մատ: Պա տա հա կան չէ, որ Աշ նա կի վե րո հի շյալ քան
դա կա գոր ծը մինչև քան դակն անե լու ո րո շու մը նա խա ձեռ նում է ազ գային 
զար թոն քին ուղղ ված ազ գայինհայ րե նա սի րա կան գոր ծու նե ու թյուն. հիմ նում 
է «Սա սու նի ան տե սա նե լի մար տիկ» գաղտ նի խում բը, ո րի մի ջո ցով տա րա
ծում է ֆի դայի նե րին նվիր ված եր գեր, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, քա ղա քա կան 
բո վան դա կու թյամբ թռու ցիկ ներ` ձգ տե լով այս պես պահ պա նել և հան րայ
նաց նել ցե ղա սպա նու թյան մա սին հի շո ղու թյու նը: Նույն ուղ ղու թյամբ էին 
գոր ծում նաև այ լա խո հա կան տար բեր կազ մա կեր պու թյուն ներ և խմբակ ներ: 
Ա նդ րա նի կի ար ձա նի տե ղա դրումն աշ նակ ցի քան դա կա գոր ծը դի տել է որ
պես այս գոր ծու նե ու թյան տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյուն ու «մեկ քայլ 
առաջ»` խնդի րը հան րայ նո րեն վե րա հաս տա տե լու և բարձ րա ձայ նե լու ի րա
վուն քի ձեռք բե րում: Նույն ի րա վի ճակն էր նաև Թա լի նի Աշ նակ գյու ղում 
Գևորգ Չաու շի տունթան գա րա նի, Թա լի նի Ներ քին Սաս նա շեն, Ի րինդ, 
Շի րա կի Ոս կե հասկ և այլ գյու ղե րում տե ղադր ված Ա նդ րա նի կի հու շար ձան
նե րի դեպ քե րում: Ուշա գրավ է, որ այս բո լոր դեպ քե րում նա խա ձեռ նու թյուն
նե րը «թուր քա հայե րինն» էր, ով քեր, կար ծես, Խորհրդային Հա յաս տա նում 
«ազ գային ար ժեք նե րի ի րա վուն քի» վե րա հաս տատ ման ավե լի շատ ջան քեր 
էին գոր ծա դրում: 

արՁանը` որպես կուռՔ, եվ ԽորՀրդային 
«կուռՔերի» արՁանները

Ար ձան նե րի հան դեպ նման վե րա բեր մուն քի ակունք նե րը հար կա վոր 
է փնտ րել խորհրդային գա ղա փա րա խո սու թյան ամ րապնդ մանն ուղղ ված 
ամ բող ջա տի րա կան կա ռա վար ման մե խա նիզմ նե րի նույն զի նա նո ցում100։ 
Խորհրդան շան ներ հո րի նող և դրանց շուրջ զգա յա կան հա գե ցած ծե սեր 
սահ մա նող հա սա րա կար գե րում ար ձան նե րի հան դեպ որ պես կա նոն սեր

100 Հմմտ. Х. Арендт. Истоки тоталитаризма, էջ 451-478; Ф. Серс. Тоталитаризм и авангард, 
М.: Прогресс-Традиция, 2004:
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մա նում են սր բազ նա ցած վե րա բեր մունք101։ Ար ձա նի տե ղա դրու մը գե ղա գի
տա կանմ շա կու թային երևույ թից վե րա ճում է գա ղա փա րա խո սա կանքա ղա
քա կա նի, ի սկ ներ կա յաց վող հե րոս նե րի ը նտ րու թյու նը վկա յում է ար ժե հա
մա կար գի և «հա վատ քի» ը նտ րու թյան մա սին: Ար ձան նե րի մի ջո ցով գա ղա
փա րա խո սու թյան տա րա ծումն ու դրանք ծի սա տո նա կան հա մա լիր նե րա
ռելն ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գին բնո րոշ առօ րյա պրակ տի կա նե րից 
են, ին չի ուղ ղու թյամբ աշ խա տում է ո ղջ պե տա կան մե քե նան` փոր ձե լով 
խորհրդային ար ձան նե րի պաշ տա մուն քը հաս տա տող գոր ծո ղու թյուն ներն 
ը նդ գր կել նաև ըն տա նե կան ծի սա կարգ102։

«Պատ կե րա պաշ տու թյունն» ամ րապնդ վում էր ոչ միայն հան րային տո
նա ծի սա կան մի ջո ցա ռում նե րով, այլև պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն նե րով: Ա ռաջ
նորդ նե րի պատ կեր նե րին ուղղ ված կա մա թե ակա մա «վ նա սա կար» գոր ծո
ղու թյուն նե րը շա տե րի հա մար կա րող էին ունե նալ քա ղա քա կան հե տապն
դում նե րի, ազա տու թյան սահ մա նա փակ ման կամ նույ նիսկ կյան քի գին103։ Այս 
վախն աչ քի առաջ ունե նա լով` խորհրդային քա ղա քա ցին եր բեմն հայտն վում 
էր անե լա նե լի ի րա վի ճակ նե րում: Օ րի նակ, հետևում էին, որ պես զի զու գա րա
նի թղթի տեղ չօգ տա գործ վեն կոմ կու սի առաջ նորդ նե րի պատ կեր նե րով թեր
թե րը կամ գր քից պո կած նման է ջե րը: Զո վա սար գյու ղում մեզ պատ մե ցին 
մի դեպք, ե րբ ե րի տա սարդ կի նը, իր առա ջին աշ խա տա վար ձը ստա նա լով, 
ստիպ ված էր այն ամ բող ջու թյամբ ի նչոր տեղ թա ղել, քա նի որ խորհրդային 
ռուբ լու, թղթա դրա մի, վրա պատ կեր ված Լե նի նի եր կու աչ քերն իր ստա ցած 
փո ղի վրա ասե ղով ծա կած էին: Հա մա կար գի դեմ ուղղ ված մե կի այ սօ րի նակ 
բո ղո քի ակ ցիան կամ «վու դուա կան» կա խար դու թյա նը հա րիր չա րաճ ճիու
թյու նը մեր զրու ցակ ցի հա մար ունե ցավ մեկ աշ խա տա վար ձի գին: 

Խորհրդային հա սա րա կու թյան մեջ ար ձանն իս կա պես վե րա ճում է մի 
կուռ քի, ո րի թե՛ փա ռա բա նող, թե՛ դրա դեմ ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ
քում ըն կած է մի տրա մա բա նու թյուն. հան րային տա րած քում տե ղադր ված 
ար ձա նը խորհրդան շում է ոչ այն քան ո րո շա կի հե րոս կամ ի րա դար ձու թյուն, 
որ քան գա ղա փա րա խո սու թյան հաս տատ ման մի ջոց է: Ո ւս տի և «ար ձա նա

101 Հմմտ. Գյուղատնտեսության համամիութենական ցուցահանդեսի համար Ստալինի 
25-մետրա նոց երկաթբետոնե արձանի մեջ իր մանրակերտը տեղադրելու օրինակը (1939 թ.), 
որը խոսում է ծիսականացված և կրոնականացված վերաբերմունքի մասին նույնիսկ արձանը 
պատ րաստելու ընթացքում: В. Паперный. Культура два, М.: Новое литературное обозрение, 
էջ 203-204:
102 Տե՛ս Ch. Lane. The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – The Soviet Case, Cambridge: 
Cambridge university press, 1981; Գ. Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր». հայոց հարսանիքի 
համայնապատկեր, էջ 359-361:
103 Հմմտ. Ք. Արարատովի հետ տեղի ունեցած նման մի պատմություն. А. Гарегинян. Оте-
чество и честь Христофора Араратова // Новое время (2013-05-25) <http://www.nv.am/
lica/27869-2013-05-25-06-14-47> (05.08.2014):
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մար տը» պետք է ըն կա լել որ պես գա ղա փա րա կան հար ցե րի շուրջ իշ խա նու
թյան հետ բա նա վեճ սկսե լու փորձ, քա ղա քա ցիա կան ան հա մա ձայ նու թյունն 
ար տա հայ տե լու մի ջոց: 

Այս առու մով հատ կա պես ուշա գրավ են խորհրդային բնա կա վայ րե
րի գլխա վոր հրա պա րակ նե րում տե ղադր ված հե րոս նե րի ար ձան նե րի հետ 
կապ ված ը նդ վզ ման դեպ քե րը, ին չը, ը ստ է ու թյան, կա րե լի է հա մա րել տար
բեր հա սա րա կա կան հա մա կար գե րի տես լա կան նե րի միջև պայ քար: Պա
տա հա կան չէ, որ խորհրդային պե տու թյան փլուզ մա նը նա խոր դեց «ար ձա
նա մար տի» մի մեծ «հաղ թար շավ»104։ Եվ նույ նիսկ այ սօր ռուսմերձ բալ թյան 
բարդ հա րա բե րու թյուն նե րի կամ ռուսուկ րաի նա կան պա տե րազ մի մաս 
են կազ մում ան ցյա լից մնա ցած խորհրդային տար բեր, այդ թվում` Լե նի նի, 
հա ճախ նաև` «Ա զա տա գրող խորհրդային զին վո րի» ար ձան նե րի շուր ջը 
կա տար վող մի ջո ցա ռում նե րը կամ այդ ար ձան նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո
ղու թյուն նե րը: Ե րկբևեռ վե րա բեր մունք կա նաև բուն ռու սաս տա նյան հա
սա րա կու թյան ներ սում` կապ ված Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
տա րե լի ցի առի թով Ստա լի նին նոր ար ձան ներ կանգ նեց նե լու նա խա ձեռ նու
թյուն նե րին105։ 

Ան ցյա լի վե րա բե րյալ մարտն չող հայե ցա կար գե րի «ար ձա նա մար
տային» դրսևո րում նե րից կա րե լի է հա մա րել նաև Հյու սի սային Կով կա սը 
հպա տա կեց րած Եր մո լո վի ար ձա նի դեմ տե ղա ցի ժո ղո վուրդ նե րի պայ քա
րը, որ պար բե րա բար ար տա հայտ վել է նաև խորհրդային շրջա նում: Նույն 
շար քում է տե ղա վոր վում Ա նդ րա նի կի ար ձա նը Սո չի քա ղա քի մոտ գտն վող 
Լա զարևսկ գյու ղից հա նե լու Թուր քիայի պա հան ջը` սպառ նա լի քով, որ այ
լա պես Թուր քիան չի մաս նակ ցի Սո չիի օ լիմ պիա դային: Եվ ՌԴն կա տա րեց 
այդ պա հան ջը. ցե ղա սպա նու թյու նից փրկված թուր քա հայե րի բնա կա վայ րից 
հա նեց ռու սա կան բա նա կի գե նե րա լի ար ձա նը: 

Ուշ խորհրդային շրջա նում շատ հան րա պե տու թյուն նե րում ազ գայինա
զա տա գրա կան պայ քա րի գրե թե պար տա դիր խորհրդան շա նային գոր ծո
ղու թյուն նե րից էր դար ձել կենտ րո նա կան հրա պա րակ նե րում կանգ նեց ված 
Լե նի նի հու շար ձա նի հե ռա ցու մը: Նույ նը տե ղի ունե ցավ Հա յաս տա նում: 
Երևա նում Լե նի նի ան վան հրա պա րա կից Լե նի նի ար ձա նի հե ռա ցու մը վե
րած վեց յու րօ րի նակ ծե սի` քար կո ծե լուց մինչև ծի սա կան հրա ժեշ տի` մանր 

104 Հայաստանում դրա դրսևորումների մասին տե՛ս Л. Абрамян. Ереван: память и забвение 
в организации пространства постсоветского города // Антропологический форум, N 12, էջ 
248-271.
105 Հմմտ. В Липецке установили памятник Сталину // Gorod48.ru <http://gorod48.ru/
news/314858/> (7.05.2015); Памятник Сталину в Липецке расценили как оскорбление чувств 
верующих // Gorod48.ru <http://gorod48.ru/news/314858/> (6.05.2015); «Мемориал» призвал 
законодательно запретить прославление Сталина // Lenta.ru <http://lenta.ru/news/2015/05/05/
stalin/?f> (5.05.2015):
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դրամ նե տե լով106: Ե րկ րա շար ժից ավեր ված Գյում րիում Լե նի նի ար ձանն [նկ. 
18] ուղ ղա կի փա կե ցին մի փայ տա շեն ծած կով, ո րը հի շեց նում էր քա ղա քը 
պա տած տնակ նե րը107։ Սա առիթ դար ձավ, որ պես զի գյում րե ցի նե րը կա տա
կեն, որ Լե նինն ար տա հերթ տնակ է ստա ցել: Գյում րիում Լե նի նի այս ար ձա
նի շուրջ բազ մա թիվ անեկ դոտ ներ էին հյուս վում դեռ խորհրդային տա րի նե
րին: Այս պես, «Ա րա րատ» ֆուտ բո լային թի մի` 1973 թ. փայ լուն խա ղից հե տո 
գյում րե ցի ներն ի բրև թե առա ջար կել էին Լե նի նի փո խա րեն տե ղա դրել թի մի 
լա վա գույն խա ղա ցո ղի ար ձա նը, և ե րբ այս առա ջար կը մերժ վել էր, հա ջորդ 
առա վոտ Լե նի նի ար ձա նի մեջ քի կող մից գրել էին 11` այդ խա ղա ցո ղի հա
մա րը108։ Կա րե լի է ասել, որ Ս. Մեր կու րո վի քան դա կած այս ար ձա նը մտել 
էր քա ղա քի ֆոլկ լո րային զա վեշ տա լի պեր սո նաժ նե րի շար քը և իր հան դի սա
վոր նշա նա կու թյու նը մա սամբ կորցրել դեռ խորհրդային տա րի նե րին: 

Խորհրդային շրջա նում Լե նի նի անու նը կրող այս քա ղա քում այդ շրջա
նից մնա ցել է ևս մի ուշա գրավ հու շար ձան` մեծ սյուն, վրան նշված «1984» (ի 

106 Л. Абрамян. Борьба с памятниками и памятью в постсоветском пространстве (на 
примере Армении) // Acta Slavica Iaponica XX, 2003, էջ 25-49; L. Abrahamian. Armenian Identity 
in a Changing World, էջ 283-292:
107 Г. Шагоян. Очерки антропологии города, пережившего землетрясение // Laboratorium 
2010, N 1, էջ 165-166:
108 Л. Абрамян. Жизнь и смерть памятников в постсоветском Ереване: мифы, герои, 
антигерои (ձեռագիր` Հումբոլդի համալսարան, Բեռլին), 2006, էջ 37-38։

Նկ. 18. Լենինի արձանը Լենինականում, դեկտեմբեր 1988 թ.։ Լուսանկարւ` Յու. Պավլովի։
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հի շա տակ քա ղա քի վե րան վան ման 60ա մյա
կին)` որ պես Ի վա նո վոՎոզ նե սենսկ քա ղա քի 
տեքս տի լա գործ նե րի հետ բա րե կա մու թյան 
նշան [նկ. 19]: Սա կայն հետ խորհրդային ար
վես տա բան նե րի հա մար այն վե րաի մաս տա
վոր վել էր ի բրև Ջ. Օ րուելի «1984 թվա կան» 
ան մահ աշ խա տան քի հղում109, առա վել ևս, 
որ մինչև 20062007 թթ. այս սյան կող քին դեռ 
մնում էր Լե նի նի մեկ այլ հու շար ձան, ո րը մի 
օր անաղ մուկ ան հե տա ցավ, ի նչ պես են թա
դրում են գյում րե ցի նե րը` «ձու լա րա նում ձևա
փոխ վե լով մե կի գր պա նին հար մար փո ղի»:

 Խորհրդային ար ձան նե րի խմբագր
ման և վե րաի մաս տա վոր ման ձևե րից մե կը 
դրանց «վե րան վա նումն» է: «Ժո ղովր դա
կան վե րան վա նում» տե ղի ունե ցավ, օ րի
նակ, Սու րեն Սպան դա րյա նի110 ար ձա նի 
դեպ քում, ում ան վան հրա պա րակն ավե լի 
հեշտ ե ղավ վե րան վա նել Գա րե գին Նժդե հի 
անու նով, քան փո խել հրա պա րա կում տե
ղադր ված Ս. Ս պան դա րյա նի ար ձա նը: Հետ
խորհրդային սե րուն դը կամ քա ղա քի նոր 
բնա կիչ ներն այլևս Նժդե հի անու նը կրող 
հրա պա րա կում գտն վող Սպան դա րյա նի 

ար ձա նը հա ճախ ըն կա լում են ի բրև Նժդե հի և ժա մադր վում ոչ թե Նժդե հի 
հրա պա րա կում, այլ «Նժդե հի ար ձա նի մոտ»: 

Ար ձա նի «վե րան վա նու մը» կա րող էր ծա վալ վել ոչ միայն բա նա վոր 
մա կար դա կում, այլև ար ձա նի վրա տե ղադր վող տեքս տի ֆի զի կա կան փո
փո խու թյամբ, քա նի որ այն հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ամ րա գրե լու նոր` 
ժա մա նա կի ըն թաց քին հա մա պա տաս խան առա ջա ցած վե րըն թեր ցու մը: 
Օ րի նակ, Տաթև գյու ղում խորհրդային տա րի նե րին տե ղադր վեց մի հու շա կո
թող, ո րը նվիր ված էր 1921 թ. Տաթևում սպան ված բոլշևիկ նե րի հի շա տա կին 
և ուներ փակց ված մար մա րե հա մա պա տաս խան հու շա գրու թյուն111։ «1990ա

109 Գ. Շագոյան, ԴԱՆ, Գյումրի, 2006:
110 Սուրեն Սպանդարյան - (1882-1916) առաջին հայ բոլշևիկներից, հայտնի է նաև որպես 
լրագրող, գրաքննադատ։ 
111 Հ. Խառատյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, Տաթև գյուղ, 2012:

Նկ. 19. «1984»,Գյումրի: Լուսանկարը` Գ. Շագոյանի։
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կան թվա կան նե րի սկզբին հու շար ձա նի վրա ե ղած գրու թյու նը հան վել կամ 
ջարդ վել է և փո խա րին վել Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան զի
նան շա նի ու Գա րե գին Նժդե հի պատ կեր նե րով` հետևյալ գրու թյամբ. «Զան
գե զու րի փր կու թյան սուրբ գոր ծի հա մար 19181921 թթ. նա հա տակ ված հայ 
մար տիկ նե րի ան մահ հի շա տա կին»112 [նկ. 20]։ Տաթև ցի ներն այն միան շա
նակ չեն ըն դու նել, և մինչ օ րս էլ տար բեր գնա հա տա կան ներ են հն չում, թե 
որ քա նով էր ար դա րաց ված այս սր բա գրու մը, և ի նչ պի սի այլ լու ծում ներ կա
րե լի էր գտ նել խորհրդային շրջա նի հու շար ձան նե րի հա մար: Զո հե րի հի
շա տա կին նվիր ված հու շա տախ տա կի հե ռա ցումն ըն կալ վել էր նախ ի բրև 
անար գանք զոհ ված մարդ կանց և պատ մու թյան նկատ մամբ: Ա ռա վել ևս, 
որ այդ հու շար ձանն ըն դուն վում էր որ պես Տաթևի կիր ճում զոհ ված բոլշևիկ
նե րի գե րեզ ման, ի սկ ո մանք էլ կար ծում էին, որ այդ տեղ են թաղ վել զոհ

112 Հ. Մարության, Տաթև գյուղի գյուղապետարան // Armenia Total(itar)is, <http://armeniatotalitaris.
am/?p=1699> (10.11.2014):

Նկ. 20. «Զանգեզուրի փրկության սուրբ գործի համար 19181921 թթ. նահատակված հայ 
մարտիկների անմահ հիշատակին», Տաթև։ Լուսանկարը` Հ. Մարությանի։
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ված նե րի ոս կոր նե րը: Որ պես ավե լի ըն դու նե լի լու ծում տաթև ցի ներն այ սօր 
տես նում են նույն հու շա քա րի հա կա ռակ կող մից մեկ այլ գրու թյան ավե լա
ցու մը կամ այդ հու շա կո թո ղի կող քին Նժդե հին նվիր ված մեկ այլ հու շար ձան 
կանգ նեց նե լը113։

 Խորհրդային այս կո թո ղի առա ջին գրու թյան մեջ նշված ի րա դար ձու
թյուն ներն ի նք նին ար ժա նի են առան ձին ուսում նա սի րու թյան, որ տեղ ամե
նաար դյու նա վե տը թերևս կա րող էր լի նել հարցն «անձ նա կան» և «մ շա կու
թային» հի շո ղու թյուն նե րի հա մա տեքս տում դի տար կե լը: 1921 թ. ի րա դար
ձու թյուն նե րի շուրջ Տաթևի գյու ղա պե տա րա նում ծա վա լած մեր քն նար կու մը 
ցույց տվեց, որ այդ շրջա նի` Տաթևի ող բեր գա կան դեպ քե րի մա սին զրույ ցի 
մաս նա կից նե րից յու րա քան չյուրն ուներ իր տար բե րա կը: Այս ի րա դար ձու
թյուն նե րին առնչ վող նաև հրա պա րա կած նյու թե րի հա մա դրու մը, ո րը ջա նա
սի րա բար արեց Հա րու թյուն Մա րու թյա նը114, նույն պես չի հս տա կեց նում ի րա
վի ճա կը, փո խա րե նը թույլ է տա լիս են թա դրել, որ այդ աղ բյուր նե րի մի մա
սը հա սել է գյու ղա ցի նե րին` ուղիղ կամ միջ նոր դա վոր ված և, տե ղում յու րո վի 
մեկ նա բան վե լով, վե րած վել մի նոր տար բե րա կի, մի մասն էլ, թերևս, տե ղա
ցի նե րի պա պե րից փո խանց ված հի շո ղու թյուն նե րի առան ձին պա տա ռիկ նե
րի ար ձա գանքն է: Բո լոր դեպ քե րում մութ են մնում այս ի րա դար ձու թյուն նե
րի գրե թե բո լոր հան գա մանք նե րը` քա նի մարդ է սպան վել, ի նչ ճա նա պար
հով (գնդա կա հար վել են և հե տո նետ վել ձո՞ րը, թե՞ սպան վել են նետ(վ)ե լով), 
ով քեր էին զոհ ված նե րը (հայ կո մու նիստ նե՞ր, նրանց աջակ ցող գյու ղա ցի նե՞ր, 
կար միր բա նա կայի նի հա մազ գես տով թուր քե՞ր, թե՞ ռուս կար միր բա նա կային
ներ, ով քեր այ սօր վա տաթև ցու մեկ նու թյամբ ներ կա յաց վում են ի բրև մա լա
կան, քա նի որ Հա յաս տա նում ապ րող իր ի մա ցած ռուսն այլևս նույ նա նում 
է մա լա կա նի հետ), ով է տվել հրա մա նը և ի նչ մա սով, արդյոք ե ղե՞լ է հրա
մա նից դուրս կա տա րող նե րի նա խա ձեռ նու թյուն ևն: Այս ի րա դար ձու թյուն նե
րը հա յաս տա նյան քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի այն ե զա կի դր վագ նե րից 
է, որ էկ րա նա վոր վել է, սա կայն դեպ քե րի առաս պե լա կա նա ցու մը սրա նով 

113 Նույն տեղում, տե՛ս նաև Հ. Խառատյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Տաթև, 2012:
114 Հ. Մարության, Տաթևի գյուղապետարան // «Armenia Total(itar)is» խմբի դաշտային նյու-
թերի արխիվ, 2013: Նյութում նաև որպես հավելված ծաղկաքաղ է արվել 1921 թ. Տա թևի 
իրադարձություններին վերաբերող հրապարակված հետևյալ աշխատանքներից. Ա.Մ. Հա-
կոբյան, Քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում 1921 թվականին։ Սովետական իշխա-
նության ամրապնդումը։ 2. Փետրվարյան խռովության ջախջախումը // «Հայ ժողովրդի պատ-
մություն», հատոր VII, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, էջ 154, В. Овсепян. Гарегин Нжде и 
КГБ. Воспоминания разведчика. Ер., «Нораванк», 2007, էջ 22, 24, 82, 216, 218, 220-224, 
<http://www.noravank.am/upload/pdf/301_ru.pdf>, Վ. Ղազախեցյան, Զանգեզուրի ինքնա  պաշտ-
պանությունը // Հայոց պատմություն, հատոր IV, գիրք առաջին. Նորագույն ժամա  նակաշրջան 
(1918-1945 թթ.), Եր., 2010, էջ 339-353, Ս. Վրացյան, Հայաստանի Հանրա պետու թյունը // 
«Հայրենիք» ամսագիր, 1923, թիվ 3, էջ 45, Ա. Սիմոնյան, Զանգեզուրի գոյա մարտը (1920-
1921 թթ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2000, էջ 462-465։
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չի ավարտ վել, այ սօր դեռ բա ցա հայտ վում են նոր առաս պե լա կա նաց ված 
սյու ժե ներ (օր. մա լա կան նե րի հա մար տաթև ցի նե րի թխած շատ մեծ հա ցը, 
ո րի մեջ բան տար կյալ նե րին փախ չե լու հա մար պա րան են փո խան ցել և այլ 
դր վագ ներ): Այս առաս պե լա կա նա ցու մը հաս նում է նրան, որ մի նոր պատ
մու թյուն է հայտն վում` կապ ված խորհրդային հու շար ձա նի հետ, որ ի բրև թե 
դպ րո ցա կան նե րը հա վա քել են ձոր նետ ված նե րի ոս կոր նե րը և թա ղել հու
շար ձա նի տակ: 1921 թ. Տաթևում տե ղի ունե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րի այս 
հի շո ղու թյուն ներն ար ժա նի են բա նա վոր պատ մու թյան դա սա կան նե րից` 
Ա. Պոր տել լիի115 մո տեց մա նը, ո րը ցույց կտար, թե ին չու և ի նչ պես այս դր
վա գի մաս նա կից տար բեր խմբեր և նրանց ժա ռանգ նե րը միև նույն դեպ քերն 
այս քան տար բեր են հի շում, ի նչ աղ բյուր նե րից են նրանք սն վում, ի նչ պես են 
նրանց հի շո ղու թյան մեջ հատ վում խորհրդային, հետ խորհրդային պատ մա
գրու թյունն ու ի րենց ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րը: 

Ար ձան ներ հա նե լու գա ղա փա րա կան շեշ տա դրու մը ո րոշ ի մաս տով 
հենց կո մու նիս տա կան իշ խա նու թյուն ներն էին սնու ցել, ով քեր «անձի պաշ
տա մուն քի» դա տա պարտ ման տա րի նե րին մի ջո ցա ռում նե րի շարք էին սկսել 
ո ղջ ԽՍՀՄում սփռ ված ահ ռե լի քա նա կու թյամբ Ստա լի նի, պա կաս տա րած
ված` Բե րիայի ար ձան նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ: Ը նդ ո րում դա ար վում 
էր մեծ հան դի սա վո րու թյամբ` ար ձա նի հե ռաց ման արա րո ղու թյա նը մաս նա
կից կամ ակա նա տես հան րու թյան առաջ դա տա պար տող ճա ռե րով: Այ սինքն` 
նույ նիսկ «կուռ քե րից» հրա ժար վե լու լե զուն մնում էր «կ ռա պաշ տա կան», ին
չը ցու ցում էր, որ գործ ունենք ոչ թե գա ղա փա րա խո սա կան փո փո խու թյան, 
այլ ըն դա մե նը «կուռ քե րի» վե րա դա սա վո րու թյան հետ` մեր ժե լով Ստա լի նին, 
պահ պա նել Լե նի նի «ան բիծ կեր պա րը» և միշտ տեղ պա հել հեր թա կան հնա
րա վոր «հե րո սի» հա մար:

 Խորհրդային ար ձան նե րից երևի միայն Հայ րե նա կան պա տե րազ մին 
նվիր ված հու շա կո թող ներն են, որ, լի նե լով ամե նա տա րած վա ծը, շա րու նա
կում են գոր ծել ի րենց խորհրդային հա մա տեքս տում: Այս ար ձան նե րի կող
քին հա ճախ տե ղա դրում են Ար ցա խյան պա տե րազ մում զոհ ված ազա տա
մար տիկ նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող հու շա քա րեր կամ ավե լի հա մեստ 
մի նոր հու շար ձան: Այս պի սով, «թշնա մու դեմ պայ քա րում նա հա տակ ված հե
րոս նե րի» հու շար ձան ներն այս դեպ քում ոչ թե վե րաի մաս տա վոր վում են, այլ 
տե ղի է ունե նում ի մաս տի «կրկ նա պատ կում»:

 Հա կա ռու սա կան ար ձա նա մար տը, ո րը Երևա նում 1988 թ. տևեց ըն դա
մե նը 3 օր, նախևա ռաջ հու լի սի 4ին Զվարթ նո ցի արյու նա լի դեպ քե րի ար ձա

115 A. Portelli. The Massacre at the Fosse Ardeatine: history, myth, ritual, and symbol // 
K. Hodgkin, S. Radstone (Eds.). Contested Pasts. The Politics of Memory. London: Routledge & 
Kegan Paul, 2003, էջ 29-41: 
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գանքն է ր116, ե րբ թի րա խա վոր վե ցին մի եր կու ռուս գրող նե րի կի սանդ րի ներ, 
ո րոնք հե տա գա յում վե րա կանգն վե ցին117։ Ար ձա նա մար տի ամե նաա ռա ջին 
զո հը դար ձավ Ղու կաս Ղու կա սյա նի` Հա յաս տա նում կոմե րի տա կան և պիո
նե րա կան շարժ ման հիմ նա դրի, պայ թեց ված ար ձա նը118։ 

Ա լեք սանդր Մյաս նի կյա նի119 ար ձանն ան սպա սե լիո րեն ձեռք բե րեց կո
մե մո րա տիվ ամ բող ջո վին այլ` այս քա ղա քա կան գործ չի հետ որևէ կապ չու
նե ցող, գոր ծա ռույթ: 2008 թ. մարտի 1ին ար ձա նի շուր ջը հա վաք ված ը նդ դի
մա դիր զանգ վա ծի դեմ էին հան վել հայ րե նի զո րա միա վո րում ներ: Բա խում
նե րի ար դյուն քում այդ գի շեր զոհ վեց 10 մարդ: Չնա յած նրանք զոհ վե ցին 
այլ վայ րե րում, բայց քա նի որ բո ղո քի ցույ ցը ղե կա վա րե լու հա մար ար ձա
նի պատ վան դա նը միակ հար մար վայրն էր, ապա այն դար ձավ այդ օր վա 
խորհրդա նի շը, և 10 զո հե րի հի շա տա կին մար տի մե կին ավան դա կան դար
ձած եր թի վերջ նա կետն այս հու շար ձանն է, ո րի մոտ դնում են ծա ղիկ ներ, 
ծաղ կեպ սակ ներ, տե ղի է ունե նում մո մա վա ռու թյուն120: Այ սինքն` տվյալ դեպ
քում ար ձանն ամ բող ջո վին կորց նում է իր նախ կին բո վան դա կու թյունն ու 
ծա ռա յում որ պես հետ խորհրդային Հա յաս տա նի քա ղա քային լանդ շաֆ տում 
ո րո շա կի քա ղա քա կան բռնու թյան հի շա տակ ման պար բե րաց ման վայր: Այ
սօր «գ նալ Մյաս նի կյա նի ար ձա նի մոտ» նշա նա կում է գնալ` մե րօ րյա քա ղա
քա կան բռնու թյուն նե րի զո հե րի հի շա տա կը հար գե լու: Սա, սա կայն, չի նշա
նա կում խորհրդային ռե ժի մի կա պը ներ կայիս իշ խա նու թյուն նե րի ռե ժի մային 
վար քի դրսևո րում նե րի հետ: Ար ձա նի ո ղջ խորհրդային բո վան դա կու թյու նը 
ո գե կոչ ման այս ծե սում իս պառ բա ցա կա յում է:

1988 թ. Ղա րա բա ղյան շարժ ման ազ դե ցու թյամբ «հա կա կո մու նիս տա
կան» ար ձա նա մար տը շատ կարճ տևեց: Գյու ղե րում, որ տեղ, ի թիվս հա մա
միու թե նա կան առաջ նորդ նե րի պատ կեր նե րի, ըն դուն ված էր «պաշ տել» նաև 
հա մերկ րա ցի կո մու նիս տա կան գոր ծիչ նե րին, այդ շար ժումն այժմ ստա նում 
է հա կա ռակ ուղ ղու թյուն: Այս պես, օ րի նակ, Հաղ պա տում, որ տեղ ծնվել է, 

116 1988 թ. հուլիսի 4-ին ԽՍՀՄ-ի ՆԳՆ զորքերը գեներալ Ա. Մակաշովի գլխավորությամբ ուժ 
կիրառեցին Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատակիցների գործադուլը դադարեցնելու, ինչի 
արդյունքում զոհվել էր մեկ մարդ, և մոտ 100-ը տեղափոխվել էին հիվանդանոց: 
117 L. Abrahamian. Armenian Identity in a Changing World, էջ 281։
118 Л. Абрамян. Жизнь и смерть памятников в постсоветском Ереване: мифы, герои, 
антигерои (ձեռագիր, Հումբոլդի համալսարան, Բեռլին), 2006, էջ 17-18:
119 Ալեքսանդր Մյասնիկյան – (1886-1925) բոլշևիկ գործիչ, 1921 թ. նշանակվել է Հայաստանի 
Ժողկոմխորհի նախագահ, 1922 թ. Անդրֆեդերացիայի կազմակերպիչն ու ղեկավարն էր։ Զոհ-
վել է 1925 թ. ավիավթարից։
120 Ուշագրավ է, որ Ալ. Մյասնիկյանը, Հայաստանում բոլշևիկյան իշխանության շրջանը 
սկսելով, բարի համբավ է թողել հանրային հիշողության մեջ և, թերևս, բոլշևիկյան ինտրիգ-
նե րի առաջին զոհերից մեկն էր: Կան ենթադրություններ, որ 1925 թ. ինքնաթիռի վթարը, որի 
հե տևանքով նա զոհվեց, կազմակերպել էր Լ. Բերիան: 
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ը ստ տե ղա ցի նե րի, «ա ռա ջին հայ բոլշևի կը»` Ա սա տուր Կա խո յա նը121, և գյու
ղի կենտ րո նա կան մա սում` գյու ղա պե տա րա նի դի մաց, կանգ նեց ված է նրա 
հու շար ձա նը, ե թե 1990ա կան նե րի սկզբին այդ ար ձա նի վրա ձու էին նե
տում, ապա այժմ մտա ծում են, թե ի նչ պես վե րա նո րո գեն և թար մաց նեն122: 
Թեև Ա սա տուր Կա խո յա նը նաև 1937 թ. բռնու թյուն նե րի զո հե րից է, բայց նրա 
ար ձա նը տե ղադր ված է ոչ թե որ պես զո հի, այլ որ պես հաղ թա նա կած առա
ջին բոլշևի կի: Հա յաս տա նում «բոլշևի կի» կեր պա րի հան դեպ որևէ վե րա նա
յում ը ստ է ու թյան չկա տար վեց, ին չը նպաս տում է «բոլշևի կի» դրա կան կեր
պա րի շրջա նա ռու թյա նը: Սրա առա վել զա վեշ տա լի դրսևո րում նե րից էր ՀՀ 
նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նին հան րային հար թա կից նրա կու սակ ցա կան 
ըն կեր նե րից մե կի կող մից «վեր ջին բոլշևիկ» ան վա նե լը: Կու սա կիցն ան կեղ
ծո րեն փոր ձում էր այս պես մե ծա րել հետ խորհրդային պե տու թյան նա խա գա
հին123։ Ո րոշ «բոլշևիկ նե րի» շա րու նա կա կան մե ծար մա նը նպաս տում է այն, 
որ եր կար ժա մա նակ նրանք ե ղել են տվյալ տե ղան քի հա մար հպար տու թյան 
առար կա և «օ րի նա կե լի հե րոս»` ան կախ տվյալ բնա կա վայ րի, շրջա նի կամ 
հա սա րա կու թյան հա մար նրանց ի րա կան նպաս տից: 

չդրված ՀուՇարՁաններ...

 Խորհրդային կայս րու թյան փլու զու մից հե տո բազ մա թիվ նա խա ձեռ
նող ներ փոր ձում էին գտ նել զանգ վա ծային գնդա կա հա րու թյան վայ րեր: 
Շատ դեպ քե րում այդ ո րո նում ներն ավարտ վե ցին ան մեղ զո հե րի ոս կոր նե
րի վե րա հու ղար կա վոր մամբ և/ կամ հու շա քար դնե լով124։ Հարևան Վրաս
տա նում նույ նիսկ Գեր մա նիայից հա տուկ սար քա վո րում ներ են ձեռք բե րել` 
նման վայ րե րը հայտ նա բե րե լու հա մար: Հա յաս տա նում չնա յած շա տե րը 
գի տեն խորհրդային շրջա նի զանգ վա ծային գնդա կա հա րու թյուն նե րի կամ 
գաղտ նի թա ղում նե րի վայ րե րը, բայց դրանք չեն ար ժա նա ցել որևէ հու շա կո
թո ղի: Օ րի նակ` Շի րա կի մար զի սահ մա նային Հայ կա վան գյու ղում պատ մում 
են, թե ի նչ պես 1937  թ. ի րենց գյու ղի մի ջով մե քե նայով դիակ ներ են տե ղա
փո խել Թուր քիային սահ մա նա կից Վար դան լու լք ված գյուղ: Այդ տա րածքն 

121 Ասատուր Կախոյան – (1874-1937) հայ հեղափոխական գործիչ, 1898 թ. անդամակցել է 
կոմկուսին, Թիֆլիսյան առաջին մարքսիստական խմբի անդամ էր։ 1900 թ. սկզբներին Ա. Կա-
խո յանի, Հ. Փիլոսյանի, Գ. Կոզիկյանի նախաձեռնությամբ լույս է տեսել «Բանվոր» ձեռագիր 
թեր թը: 1937 թ. զոհ է գնացել ստալինյան բռնաճնշումներին:
122 ՀԱԻ ԴԱՆ, Լոռի, Հաղպատ, 2014:
123 Մանվել Գրիգորյանը Սերժ Սարգսյանին. «վերջին բոլշևիկ» // 15 փետրվարի, 2014, 
<https://www.youtube.com/watch?v=l9ofldEXTWM> (16.11.2014):
124 A. Etkind. Post-Soviet Hauntology, էջ 182-200:
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այժմ հս կում են ռուս սահ մա նա պահ նե րը, և այն տեղ հաս նե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է պետ մար մին նե րի գրա վոր թույլտ վու թյու նը: Ան կախ այդ վար չա
կան խնդրից, այս գյու ղում ոչ մե կի մտ քով չի էլ ան ցել այս տեղ թաղ ված նե րի 
(այդ թվում` ի րենց հինգ հա մա գյու ղա ցու) հի շա տա կին մի հու շա քար տե ղա
դրել: 

Ն ման մեկ այլ «չնշված» տա րածք Գո րի սին հա րա կից Շո րին ձորն է, 
որ տեղ գնդա կա հար վել են բազ մա թիվ դա տա պար տյալ ներ, ում դիակ նե րը 
ծած կում էին հո ղի բա րակ շեր տով և բե րում դա տա պար տյալ նե րի նոր խմբա
քա նակ125։ Չնա յած այս տեղ հու շա քար չկա, սա կայն տե ղա ցի նե րի մեջ ամ
րապնդ վել է այն պատ կե րա ցու մը, որ այս ձորն անիծ ված է:

 Նեղ շրջա նակ նե րում հայտ նի է նաև, որ Սար դա րա պա տի ճա կա տա
մար տի յոթ հան րա հայտ սպա ներ գնդա կա հար վել և թաղ վել են Նոր Նոր քի 
կիր ճում` ներ կայիս Երևա նի կեն դա նա բա նա կան այ գու տա րած քում: Այ նուա
մե նայ նիվ այդ վայ րե րը որևէ հան րային հի շա տակ ման կամ հու շար ձա նաց
ման չեն ար ժա նա ցել: 

Այս պի սով, ան ցյա լի հի շա տակ ման և «հու շար ձա նաց ման» վե րո հի շյալ 
օ րի նակ նե րը ցույց տվե ցին պաշ տո նա կան և անձ նա կան հի շո ղու թյուն նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյան այն բարդ կծի կը, ո րի մի ծայ րից գործ վում է պաշ տո
նա կան պատ մա գրու թյու նը, մյուս ծայ րը խճճ ված է անձ նա կան հի շո ղու թյուն
նե րի հյուս ված քում: Հա ճախ դրանք եր կա րում կամ կր ճատ վում են մե կը 
մյու սի հաշ վին: Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը 
կար ծես հակ ված էր մե ղան չե լու ստա լի նյան զո հե րի առաջ, վեր ջին նե րիս 
հու շար ձա նա ցու մը հա ճախ բախ վում էր մի ջին օ ղա կի ո րո շում կա յաց նող նե
րի գա ղա փա րա կան պահ պա նո ղա կա նու թյա նը։ Այս պես, Ա. ՏերԳաբ րի ե
լյա նը հի շում է, թե ի նչ պես մերժ վեց նման հու շար ձան դնե լու իր առա ջարկն 
այն տա րի նե րին, ե րբ ար դեն ետևում էր XX հա մա գու մարն ու հն չել էր ան ձի 
պաշ տա մուն քը մեր կաց նող խրուշ չո վյան հայտ նի ե լույ թը, ամե նու րեք հան
վում էին Ստա լի նի ար ձան նե րը։ Այս չըն դուն ված առա ջար կը, սա կայն, դր
դել էր Ռ. Իս րայե լյա նին մի ճե պան կար նա խա գիծ պատ րաս տել ապա գա
յում նման հու շար ձան կա ռու ցե լու հա մար։126 Ստա լի նյան զո հե րին նվիր ված 
հու շար ձան նե րի նա խագ ծեր, պարզ վում է, պատ րաս տել էին տար բեր ճար
տա րա պետ ներ և նկա րիչ ներ, կրկին հիմ նա կա նում` զո հե րի ժա ռանգ նե րից։ 
Սա կայն այդ նա խագ ծե րը կյան քի էին կոչ վում որ պես այլ ի րա դար ձու թյուն

125 Հ. Խառատյան, Հ. Մարության, ԴԱՆ, Սյունիքի մարզ, 2012:
126 Տե՛ս Ա. Տեր-Գաբրիելյան, Անցյալի անհայտ էջեր. Տխուր հուշարձաններ // Առավոտ, 
12.04.2013, <http://www.aravot.am/2013/12/04/411656/>, նույն տեղում տե՛ս նաև Ռ. Իսրա յելյա-
նի ստալինյան զոհերին նվիրված հուշահամալիրի ճեպանկարը:
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նե րին նվիր ված հու շար ձան ներ։ Օ րի նակ, Լե նինգ րա դում բնակ վող Լևոն 
Լա զարևի նման մի նա խա գիծ ի րա գործ վում է որ պես «Չի լիի ֆա շիս տա կան 
դիկ տա տու րայի զո հե րին» նվիր ված հու շար ձան։127 

Այս պի սով, պաշ տո նա կան պատ մա գրու թյու նը որ պես կա նոն պար
տա դրում է իր մեկ նու թյունն ու, սպա սար կե լով իշ խող խմբին, ճա նա պարհ 
հար թում նրանց հա մար ըն դու նե լի հե րոս նե րի «հու շար ձա նաց մա նը»: «Միկ
րոպատ մու թյու նը» ի րեն հա սա նե լի մի ջոց նե րով դի մա կա յում է այս հո սան
քին` ը նդ հուպ մինչև առան ձին մարդ կանց անձ նա կան ուժե րով հու շար ձան 
դնելն ու զու գա հեռ «ոչ պաշ տո նա կան» հու շա գրու թյուն և նույ նիսկ պատ մա
գրու թյուն ստեղ ծե լը: Խորհրդային կայս րու թյան կոր ծա նումն ու վե րա դառ
նա լու փոր ձե րը լա վա գույնս ար ձա նա գրում են պատ մու թյան վե րըն թերց ման 
ճկուն հնա րա վո րու թյուն ներն ու կարծր «ար ձա նային» լանդ շաֆ տում դրանց 
հար մա րեց ման հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը: Ո ւս տի պատ մու թյան հետ 
առե րես վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի և քն նար կե լի դաշ տի ծա վալ նե րը կար
ծես հա կա ռակ հա մե մա տա կան են ար ձան նե րի քա նա կին և հա ճախ չա փե
րին: Բա վա կան է հի շել խորհրդային և ֆա շիս տա կան ար ձան նե րի դեպ քում 
դրսևո րած ծա վա լա պաշ տու թյու նը: Սրա կող քին հի շենք, որ մեզ շրջա պա
տում են բազ մա թիվ «չդր ված հու շար ձան ներ»` «մեծ ար ձան ներ» դնող նե րի 
զո հե րի չնշված կյան քերն ու ող բեր գա կան մա հե րը, ո րոնք լա վա գույն դեպ
քում պատ մու թյան դա սագր քում վե րած վում են մի պարզ թվի:

127 Նույն տեղում։
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ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ  

ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ 

«ի՞նչ պետուԹյուն էր` աԽպորս տարավ, 
մարդիս տարավ, պատրոնիս տարավ,  
բոլորին տարավ…»

 ցար ցազ րույց Վո լո դյա Սամ սո նի  

Մար տի րո սյա նի (ծնվ. 1950 թ.) հճտ։  

Գյուղ Նճր քին Մազ րա/ Շիշ կճրտ/ Կա պան  

(Սյու նի քի մարզ), 8 հու նի սի 2012 թ.։ 

Զ րու ցա վար` ցա րու թյուն Մա րու թյան։

Ծն վել եմ 1950 թ. Ղա փա նի շրջա նի Շիշ կերտ գյու ղում (նկ. 21)։ Ծնվել 
եմ գյու ղա ցու ըն տա նի քում։ Յոթ ե րե խա ե նք ե ղել. ե րեք ե րե խան ծնվել են 
մինչև հորս աք սո րե լը, չորսն էլ աք սո րե լուց [աք սո րից վե րա դառ նա լուց] հե
տո են ծնվել։ Հերս 10 տա րի նստել ա։ Նոր Եր կի րում, Նա րիլս կում [ Նո
րիլսկ], Վլա դի վաս տո կում [Վ լա դի վոս տոկ], Վար կու տա յում [ Վոր կու տա]։ 
Ես հին գե րորդ ե րե խան եմ, իմ հորս գա լուց հե տո եմ ես ծնվել։ Հորս անու նը 
Սամ սոն Մար տի րո սյան էր (նկ. 22), մորս անու նը` Սա թե նիկ Մար տի րոսյան 
(նկ. 23)։ 1906 թ. ծնված հայրս է, 1912 թվի` մայրս։ Էր կուսն էլ [ Ներ քին] Մազ
րից են, մազ րե ցի ե ն։ 1939 թ. Մազ րան տե ղա փո խել են պե տա կա նո րեն։ Տե

ղա փո խել են Փա րա քար գյուղ 
[Երևա նի մոտ]։ Էն ժա մա նակ 
կոլ խոզ էր ար դեն, ութի նը տար
վա կոլ խոզ է ր` անա սուն նե րով, 
բա նով, պե տա կա նո րեն տե ղա
փո խել են այն տեղ։ Մի մա սը 
գնա ցել են, մի մասն է լ` դե ով
քեր… [19]37 թվին դե որ հորս 

Նկ. 21. Վոլոդյա Մարտիրոսյանը 
հարցազրույցի պահին։ Կապան, 
8 հունիսի 2012 թ.։ Լուսանկարը` 
Հարություն Մարությանի։
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Նկ. 22. Վոլոդյա Մարտիրոսյանի հայրը` Սամսոն Ալեքսանի Մարտիրոսյանը  
(նստած, սպիտակ գլխարկով) համագյուղացիների շրջապատում:

Նկ. 23. Վոլոդյա Մարտիրոսյանի մայրը` Սաթենիկ Մարտիրոսյանը հարազատների հետ:
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բռնել են, մերս ո ՞նց գնա` ե րեք ե րե խա, մե նակ կին, էլ ե կել ա մո տիկ գյուղ` 
Շիշ կերտ։ 

Հայրս հո վիվ էր, անաս նա պահ է ր։ Տար րա կան կր թու թյուն ուներ, գրա
ճա նաչ էր, հա, գրելկար դալ գի տեր։ Մորս հետ ամուս նա ցել էին 1929 թվա
կա նին Մազ րա յում։ Պապս` Ա լեք սան Կոս տան դյա նը` 1 Սամ սո նի հայ րը, ե ղել 
ա վաշ տա պետ։ Նժդե հի վաշ տա պետն է ր։ Պապս ծա ռայել էր ցա րա կան 
բա նա կում 14 տա րի։ Յոթ տա րի ծա ռայել ա, գա լիս` որ պտի եղ բայ րի հերթն 
ա` գնա, ի րա մայ րը ասում ա` Ա լեք սան, ին քը [կրտ սեր եղ բայ րը] փոքրմոքր 
ա, վեր ջը` չի կա րո ղա նա լու, դու՛ գնա ծա ռայի. էն ժա մա նակ էդ պե՛ս է ր` մե կը 
մյու սի տեղ դառ նում էր ծա ռայող։ Ու Ա լեք սա նը իր հո ժար կամ քով նո րից 
գնաց ծա ռայե լու։ Մաս նակ ցում ա պա տե րազ մին, էր կու Գե որ գիևյան խաչ ա 
ստա ցել (ա սել են իմ հո րեղ բայր նե րը), հե տո գա լիս ա գյուղ։ Հերս ասում է ր` 
թե ի րան [իր հայ րը` Ա լեք սա նը] մի կլոր կնիք ուներ, դրա հա մար էլ ահա գին 
ե կան դրա հետևից, գնա ցին… Ա նձ նա կան էր, թե ի նչ էր, նաղ դը կնիք կար, 
վրան գրած էր Կ.Ա.` Կոս տան դյան Ա լեք սան։ Հե տո էդ շար ժու մը որ սկսավ 
[19]182021 թվե րին, Նժդե հը որ [19]19 թվա կա նին Նա խիջևան ե կավ, դե 
Մազ րան էլ Կա լե րի հետևն ա. ե թե լսել եք, Կա լեր գյու ղը Մեղ րու հենց թի
կունքն ա, Մեղ րու շրջա նի ամե նա բարձ րու թյան վրա ա։ Էն տեղ Նժդե հը գա
լիսգ նում է ր։ Հերս ասում ա, թե 1617 տա րե կան տղա էի, [Նժդե հի] ձեռ քե
րին ջուր եմ լց րել, գա լիս էր, մի քա նի ան գամ մեր տուն ե կել ա։ Պապս էլ 
ուժեղ սնայ պեր էր. վեր ջը, ուժեղ, ճա նաչ ված մարդ էր գյու ղում, հար գանք 
ուներ։ 

Հա, Ա լեք սա նը մինչև բա նակ գնա լը ամուս նա ցած ա ե ղել, դրա հա մար 
էլ նրա ե րե խա նե րի մեջ [ տա րի քային] մեծ տար բե րու թյուն կա։ Հա, դե մայ րը 
ուղար կել է տղուն [երկ րորդ ան գամ բա նակ ծա ռայե լու կրտ սեր եղ բոր փո
խա րեն], կինն էլ հո ժար կամ քով թո ղել ա տա նը։ Դե, էն ժա մա նակ լի նում էր 
[այդ պի սի բա ներ]։ Ե թե կար դա ցել եք «Ֆա վո րի տը»,2 էն ժա մա նակ 25 տա
րով ծա ռա յու թյան էին տա լիս բա նակ։ [Գրքում] Ա մու սի նը որ ծա ռա յու թյու
նից ե կավ, կնո ջը չճա նա չեց, թե դու իմ կի նը չես, բան, վեր ջը ծնվեց Պոտյոմ
կի նը։ Ին քը [Ա լեք սա նը] 1873 թվի ծնված ա։ Մեծ ե րե խան [190]2 թվի ծնված 
ա։ Բայց, ասում են, ին քը շուտ ա ամուս նա ցել։ Ա մուս նա ցել ա, ե րե խա չի 
ունե ցել։ Ու հե տո որ գնա ցել ա բա նակ ե կել ա` է րե խե քը ուշ են ծնվել։ Ստաց
վում ա, որ ին քը 29 տա րե կան ա ե ղել, առա ջին ե րե խան ծնվել ա։ Բայց ին քը 
շատ ջա հել տա րի քումն ա ամուս նա ցել։ 

1 Նրա մասին տե՛ս նաև Գրիշա Սմբատյան, Երկաթե վարագույրից այս կողմ, Երևան, 
«Զանգակ-97», 2009, էջ 150-151։ 
2 Բանասացը նկատի ունի Վալենտին Պիկուլի «Ֆավորիտ» վեպը։ Գրքի հայերեն 
թարգմանությունը երկու հատորով լույս է տեսել Երևանում 1989 և 1990 թթ.։ 
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Տ վյալ նե րը չգի տեմ, թե ին քը որ մի ճա կա տում ա մաս նակ ցել առա
ջին կռ վին [ հա մաշ խար հային պա տե րազ մին], բայց գի տեմ, որ մաս նակ ցել 
ա։ Որ հետ ա գա լիս գյուղ, ար դեն լի նում են խա ռը ժա մա նակ նե րը։ Մազ
րի հենց կող քին Շահ բազ յուրդ թուր քի գյուղ ա ե ղել, էդ տեղ կռիվ ա ե ղել։ 
Հի մա էդ գյու ղե րը [ թե՛ հայ կա կան, թե՛ թուր քա կան] չկան։ Ա նուն ներն ա է լի, 
[ գյու ղերն ի րենք] չկան։ [ Ցույց է տա լիս քար տե զի վրա] Как раз [Այ հենց] 
Մազ րան Ճգ նա վո րի [ գյուղ] տա կինն ա, այ ստեղ ա ե ղել։ Էդ կռիվն էլ 
Ճգնա վո րի ու Մազ րայի մոտ ա ե ղել։ 11րդ կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը 
հա սել են էն դեղ։ Էդ ռու սա կան բա նա կը ի հար կե խառն ա ե ղել [ազ գային 
կազ մով]… Նժդե հը ամեն մի գյու ղում ուներ մի վաշ տա պետ. այ սինքն էդ 
գյու ղի փոքր զո րախմբի հրա մա նա տար։ Կա նո նա վոր բա նակ չու ներ Նժդե
հը։ Ին քը կռ վում էր էդ պես։ Ի նքն էլ ասում ա, թե չեմ սի րել կա նո նա վոր բա
նա կը։ Ի րա գր վածք նե րում տենց էլ կա։ Շիշ կեր տում Պատ վա կանն3 էր [ վաշ
տա պե տը], Շիշ կեր տում մարդ կու թյունն [ մարդ կանց թվա քա նա կը] ավե լի 
շատ էր, էն տեղ հե ծե լա զոր էլ կար դա ժե [ նույ նիսկ]։ Շիշ կեր տից գնա ցել են 
Եղ վար դին, Ա գա րա կին պաշտ պա նու թյան։ Մեր մե ծե րը պատ մում էին, է լի, 
որ գնա ցել են էն տեղ կռ վի, օգ նու թյան են ե կել։ Տենց, մեծ մաս նակ ցու թյուն 
են ունե ցել։ Դե, տրա հա մար էլ էն դեղ [ մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյան մեջ] 
որ գրած ա «սնն դամ թեր քով ապա հո վե լը բան դիտ նե րին»` ի ՞նչ բան դիտ
ներ, զին վոր ներ են ե ղել, վեր ջը` ուրիշ տե ղից ե կած ներ են ե ղել։ Ու հե տո որ 
Նժդե հը գնում ա, ին քը մնա ցել ա, Պարս կաս տան չի գնում։ Քե ռիս` Ա նա
նիան4 ա գնում Պարս կաս տան։ Հա, նա Դաշ նակ ցու թյան ան դամ է ր։ Ա լեք
սա նը մնում ա Մազ րա յում։ Հե տո, ի րենք, ի մի ջիայ լոց ասեմ, որ ահա գին 
ունեց ված քի տեր են ե ղել էն ժա մա նակ ի հար կե։ Ա նա սուն ներ են պա հել` 
ոչ խար, ջո րի ներ, կո վեր։ Ա լեք սա նի եր կու եղ բայր նե րը զբաղ վել են դրան
ցով, Ա լեք սա նը կա ռա վա րել ա ի րենց էդ տնտե սու թյու նը։ Ի րա մի եղ բայ րը 
անաս նա պա հու թյամբ ա զբաղ վել, էն մի եղ բայրն էլ դաշ տա վա րու թյամբ։ 
Հե տո ե րե խա նե րը ջա հել տղերք են ե ղել` օգ նել ե ն։ Չորս եղ բայր են ե ղել. էն 
մեկն էլ [ Խոս րո վը] գնա ցել ա Բա քու 1906 թվին` աշ խա տե լու էն խա ռը ժա
մա նակ նե րին ու չի ե կել, էն տեղ ա մա հա ցել։ 

Սո վե տը որ հաս տատ վում ա, մե րոնց ձեռ չեն տա լիս։ [19]28 թվա կա
նին բռնում են նշա նա վոր նե րին։ Ա լեք սա նի փոքր ե րե խան [19]28 թվի ծնված 
ա։ [19]28 թվին Ա լեք սա նի բո լոր ե րե խա նե րը ծնված են ե ղել։ Ա սեմ` քա նի 
ե րե խա ա ե ղել` Ար շա կը, Սար գի սը, Պետ րո սը, հերս, հա, 5 տղա, 4 աղ ջիկ` 

3 Խոսքը Պատվական Տեր-Գրիգորյանի մասին է։ Նրա մասին տե՛ս Գրիշա Սմբատյան, նշվ. 
աշխ., էջ 163-165։
4 Անանիա Խաչատրյանի մասին մանրամասն տե՛ս Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 143, 
164-170։
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10 ե րե խա, ո րից մի տղային [ Վա հան] 17 տա րե կա նում թուր քե րը խփել ե ն։ 
Էն տեղ մի տա րածք կա, փայտ են մշա կում։ Ջո րի նե րը բար ձել ա, որ տա
նի, դե ջա հել ե րե խա ա, մե նակ ա ե ղել, դրանք էլ [ թուր քե րը] կրա կել են, որ 
ջո րի նե րը փախց նեն։ Մո տիկ ա ե ղել. պապս, վեր ջը` ի րա ախ պեր նե րը վա
զե լով գա լիս են, դե վի րա վոր ա [17 տա րե կան տղան], մինչև հասց նում են 
գյուղ, մա հա նում ա։5 Հե տո իմ ախ պորս անունն են դնում Վա հան, ախ պերս 
մա հա ցել ա, հի մա ես իմ թո ռանս անունն եմ դրել Վա հան։ Վա հա նը` մեր 
պա պա կան էդ անու նը, պի տի գնա [ շա րու նակ վի]։ 

[19]28 թվին ար դեն բռնիբռնին ըն կավ։ Սկ սե ցին բռնել։ Կոլ խո զը դրա
նից հե տո սկսվեց։ Ին չի՞ հա մար են բռնել` այ էս ա է լի, էս տե ղե կանքն է։ 

[ Տե ղե կան քը տր վել է ՀՀ դա տա խա զու թյան կող մից 1996 թ. մայի
սի 5ին, թիվ 1340996։ Այս տեղ նշված է. «Քաղ[ա քա ցի]. Ա լեք սան Մար
տի րո սի Կոս տան դյա նը, ծնվ. 1873 թ. Կա պա նի շրջ. Ն. Մազ րա գյու ղում, 
ՀՍՍՀ ներ քին գոր ծե րի ժող կո մի ե ռյա կի 1937 թ. նոյեմ բե րի 16ի ո րոշ մամբ 
դա տա պարտ վել է մա հա պատ ժի այն բա նի հա մար, որ նա Հա յաս տա նի 
խորհրդայ նա ցու մից հե տո մտել է ը նդ հա տա կյա դաշ նակ ցա կան կազ մա
կեր պու թյան մեջ և տա րել է հա կա սո վե տա կան աշ խա տանք, կապ է պահ
պա նել բան դիտ նե րի հետ և մթերք նե րով մա տա կա րա րել է նրանց, ո րի հա
մար 1929 թ. ե ղել է դատ ված և աք սոր ված։ Վե րա դառ նա լուց հե տո նո րից 
է կապ վել հա կա սո վե տա կան տար րե րի հետ և տա րել է հա կա սո վե տա կան 
աշ խա տանք։ 1958 թ. հուն վա րի 16ին ՀՍՍՀ Գե րա գույն դա տա րա նի քրե ա
կան գոր ծե րի դա տա կան կո լե գիան հս կո ղա կան բո ղո քի հի ման վրա լսել է 
Կոս տան դյա նի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծը և այն կար ճել է Կոս տան դյա նի 
հան ցան քը ապա ցուց ված չլի նե լու պատ ճա ռով։

 Կոս տան դյա նը ար դա րաց ված է և նրա առա ջին հեր թի ժա ռանգ նե րը 
օ գտ վում են 14.06.94 թ. բռնա դատ ված նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քով նա խա տես
ված ար տո նու թյուն նե րից։

Քնն չա կան վար չու թյան դա տա խազ Գ. Ռ. Մա նու կյան»]6

 Դե կար ծեմ ե րեք տա րով բռնե ցին, բայց ին քը ուշ ա ե կել. Տաշ քեն դում 
էր ին քը։ Աք սո րում են Տաշ քենդ։ Նա մակ էր գրում, բան, հե տո նա մակ էր 
գրում Շվա նի ձոր։ Կապ կար։ Հերս գնում էրգա լիս [Շ վա նի ձոր]։ Գո վում էր, 
թե լավ եր կիր ա, բան։ Հերս ասում ա, որ գրե ցի, թե չգաս, որ գաս` բռնե
լու են, ավե լի լավ է ե րե խա նե րը հա վա քեմ, գանք։ Պապս ասում ա` չէ։ Գա
լիս ա, մի տա րի ա, թե ի նչ քան մնում ա, նո րից [19]37 թվին բռնում ե ն։ Էն 
ժա մա նակ 64 տա րե կան է ր։ Ն. Մազ րայից 1929 թ. ուրիշ մար դու երևի թե 

5 Տե՛ս նաև Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 151։
6 Տեղեկանքի բարձրաձայն ընթերցման ժամանակ հստակեցվեց, որ Ալեքսան Կոստան դյա-
նին ձերբակալել են 1929 թ., այլ ոչ 1928 թ.։
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չեն բռնել։ Պատ վա կա նին էլ են [19]2829 թվե րին բռնել. էդ նշա նա վոր նե րին 
[19]2829 թվե րին են բռնել։ Ա ռա ջին պե րիու դը [շրջա նը] դա է ր։ Պատ վա
կանն էլ Շիշ կեր տի վաշ տա պետն էր, նրան էլ [19]28 թվին[19]29 թվին տա
րել ե ն։ Հե տո դե որ ե կել են, հե տո ար դեն սկսվել ա [19]37 թվի աք սոր նե րը։ 
Հե տո նո րից ի րանց տա րել ե ն։ Ուրեմն, [19]36 թե [19]37 թվի սեպ տեմ բե րին 
կամ հոկ տեմ բե րին ի րան [ պա պին` Ա լեք սան Կոս տան դյա նին] են տա րել, 
չան ցած էր կու ամիս` ի րա մեծ ախ պորն են տա րել` Ի սա կին, չան ցած եր կու 
ամիս` ար դեն [19]38 թվի փետր վա րի 13ին, հորս են տա րել։ Էր կու ամիս – 
էր կու ամիս հե տո։ 

Թե ին չի են է րե խե քից հենց իմ հո րը տա րել։ Ա սեմ։ Ի րա [ հոր] մեծ եղ
բայ րը ամուս նա ցել էր – բա ժան վել։ Գնա ցել էր բա նակ, բա նա կից հետ էին 
տվել։ Բա նա կից հետ էին տվել, որ քո հայ րը էս պես ա` դաշ նակ ա։ Հետ 
են տա լիս` գա լիս ա (դա մայրս է պատ մել)։ Գա լիս ա [ գյուղ]` դե առաջ մեր 
տունն է ր` պա պա կան, հե տո ի րանց տու նը. տան առա ջով ան ցնում ա, պա
պա կան տու նը չի մտ նում։ Մայ րը [ պատ մո ղի տա տը] դուրս ա գա լիս, թե Ար
շա՛կ, էդ ու՞ր ես գնում, Ար շա՛կ, բա խի՞ չես գա լիս։ Չեմ գա լիս ձեր տու նը, չեմ 
ուզում ձեր ե րե սը տես նել [ պա տաս խա նում է Ար շա կը]։ Բա խի՞ [ հարց նում է 
մայ րը]։ Ի նձ բա նա կից հա նել են, որ հայրս էս պես ա` դուք դաշ նակ եք, դրա 
հա մար ի նձ հա նել են, ես չեմ ուզում ձեր է րե սը տես նեմ [ պա տաս խա նում է 
Ար շա կը]։ Հե տո որ բռնում են պա պիս [Ա լեք սա նին], դե էս պես ա, եղ բայ
րը դուրս չի գա լիս։ Մերս գնում ա, թե դե, Ար շա՛կ, արի՛, ապուն տա նում են, 
ասում ա, տա նում ե ն` տա նեն, չեմ գա լիս։ Եվ ի նչ քան նկարբան կար, քցում 
ա փե չը` վա ռում. վա խից։ Էդ մար դուց [Ար շա կից] զո ռով մի նկար ե նք ճա րել։ 
Ի սկ էն փոքր հո րեղ բայր ներս` նրանք փոքր են ե ղել, Ղա փա նում սո վո րե լուց 
են ե ղել, ար դեն 9րդ – 10րդ դա սա րան են ե ղել։ Դրա՛ հա մար են հորս տա
նում։ Հինգ աղ ջիկ էլ տա նը` միակ կե րակ րո ղը հերս ա, էն էլ տա նում ե ն։ 

Հա, ի մի ջիայ լոց է լի ասեմ. կո լեկ տի վա ցու մը սկսում ա (Ա լեք սա նին ար
դեն տա րել ե ն` էն առաջ վա տա նե լը), գա լիս են, որ տա նեն ոչ խա րը։ Սկզբից 
չեն տա նում, հե տո տա նում ե ն։ Տա նում են, էն ա ասում ա (էն փոքր հո րեղ
բայրս ա պատ մում), էդ փոքր տղան վեր ջին ոչ խա րի վի զը գր կում ա, որ 
չտա նեն, ասում ա, էն ակ տի վիստ նե րից սենց բան ա արել, թո՛ղ, ասում ա, 
թո ղե՛ց [ հո րեղ բայրս]` տա րավ։ Հե տո հերս ասում ա` Մար տի [ փոքր հորեղ
բոր անունն է], ե թե հա լալ ա էս ապ րան քը, նո րից կգա մեր դու ռը։ Վեց 
ամիս չան ցած` հետ տվին։ Տա րա՛ն, հե տո հետ տվին էդ ապ րան քը [ա նա
սուն նե րը]։ Չգի տեմ` ին չու, կա րող ա որ պես վատ մարդ, որ պես ան հա րա
զատ` հետ են տա լիս էդ ապ րան քը [այ սինքն` վատ մարդ կանց անա սուն նե
րը պետք չեն նոր կյանք սկսող կո լեկ տիվ տնտե սու թյա նը]։ Հե տո մի քա նի 
ամ սից նո րից տա նում ե ն։ 
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Ի հար կե, իմ հորս բռնե լուց հե տո նո րից սաղ տու նը ավե րում են, ի նչ 
ունեինչու նեին` ցո րենմո րեն մի քիչ, գա րի, անա սուն` սաղ վերց նում են, մե
րոնք մնում են տկ լոր։ Պա տե րազ մը որ սկսում ա, հո րեղ բայրս` Պետ րո սը 
[ զո րա կո չի ժա մա նակ], չի ասում [իր հոր` Ա լեք սա նի բռն ված լի նե լու մա սին], 
ասում ա` ես ո րբ ե մ։ Դրա հա մար գնում ա ռազ մա ճա կատ, եր կու Փառ քի 
աս տի ճան շքան շան ա ստա նում, լավ մաս նակ ցում պա տե րազ մին։ Էն մյուս 
հո րեղ բորս` Սար գի սին` ուսու ցիչ էր, նրան էլ, փոքր քե ռուս էլ (որ Ա նա նիայի 
եղ բայրն ա) չտա րան. նրանց` որ պես ան հա րա զա տի, տա րան Չե լյա բինսկ, 
տրակ տոր նի (որ սար քել էին տան կո վի) գոր ծա րան, մինչև պա տե րազ մի 
վեր ջը մնա ցին էն տեղ. հա մա րե լով, որ ան հա րա զատ, ան վստա հե լի մար դիկ 
են, առա ջին գիծ չտա րան, հենց թի կուն քում աշ խա տում էին գոր ծա րա նում։ 
[19]4647 թվին նոր ե կան։ 

«Ան հա րա զատ» նշա նա կում ա` ին քը պե տու թյան դեմ, չգի տեմ, մերս 
էդ պես ա ասում, ասում ա` ան հա րա զատ էին ասում [ մեզ]։ Չէին թող նում` 
ժո ղով նե րին գնայինք, չէին թող նում` մաս նակ ցեինք ոչ մի բա նի։ Թշ նա մու 
նման բան ա, է լի, ան հա րա զատ, այ սինքն` խո՛րթ։ Չգի տեմ, է լի. ան հա րա
զա՛տ, էդ պե՛ս էին ասում։ 

Հերս էլ գնաց, 10 տա րի նստեց։ Հերս ասում էր, թե բան տում ասում 
էինք, թե մեզ էլ տա րե՛ք, է լի, պա տե րազմ, գնանք Հայ րե նի քը պաշտ պա նենք։ 
Ա սում ա` չտա րան։ Նա րիլս կում մնաց։ Վեր ջի տա րի նե րը Նա րիլս կում է ր։ 
[19]43 թվից մինչև [19]47 թի վը` հինգ տա րի Նա րիլս կում է ր։ Ի սկ մինչև էդ 
Վա[ո]ր կու տա յում ա ե ղել, Վլա դի վա[ո]ս տո կում ա ե ղել, Նո վա յա Զեմ լյա
յում [ Նոր Եր կիր] ա ե ղել. հա, էդ քան տեղ ե ղել ա։ Ա սում ա` մինչև 45 գրա
դուս [աս տի ճան] մա րո զը [ ցուր տը] աշ խա տում էինք, 45ից բարձր չէինք աշ
խա տում։ Ա սում ա` Նոր Եր կի րում բո րան էր, շենք էինք կա ռու ցում, հաստ 
թոկ էինք կա պել` կա զար մա – ճա շա րան – զու գա րան` թո կին բռն ված էինք 
գնում։ Քա մին, ասում ա, տա նում էր, ե թե բաց ըն կար [ թո ղե ցիր], է է էէ՜, մի 
քա նի կի լո մետր [ հե ռա վո րու թյան վրա] ար դեն [ միայն] ամա ռը ոս կոր ներդ 
ճար վում է ր։ Ա սում ա, մինչև 72 աս տի ճան մա րոզ [ ցուրտ] էր լի նում Նո վա յա 
Զեմ լյա յում։ Էդ տե ղից նա մակ գրե լու ի րա վունք չու ներ։ Որ ե կավ Նա րիլսկ,7 
նոր սկսեց գրել, ար դեն ե կան նա մա կա գրա կան կա պե րը։ 

[ Խոս քը վե րա բե րում է 1950ա կան թվա կան նե րին, ե րբ հայրն ար դեն 
աք սո րից վե րա դար ձել էր] Մերս դե ռու սե րեն չգի տեր, ռու սե րեն ասենք էն
տե ղից նա մակ ա գա լիս։ Դե մերս մի քիչ ճար պիկ էր. դե կր թու թյուն չու ներ 
նենց… Ա սում ա, գա լիս էր նա մա կը, [ մայրս հարց նում էր] Սամ սո՛ն, ո ՞վ ա 
գրել` ըն կերս ա գրել։ Կար դում էր, տխր վում էր, ժպ տա դեմ էր լի նում։ [ Մայրս 
հարց նում էր] Ո ՞վ ա գրել [ հայրս պա տաս խա նում էր]` ըն կերս, ըն կերս։ Մի 

7 Վոլոդյա Մարտիրոսյանն արտասանում է «Չելյաբինըսկ», «Նարիլըսկ» ձևով։



293ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

ան գամ, ասում ա, փոշ տալյո նը [ փոս տա տա րը] բե րում ա նա մա կը, դե Սամ
սոնն էլ տա նը չի, [ մայրս նա մա կը] տա նում ա տա լիս քե ռուս։ Քե ռիս էլ լավ 
ռու սե րեն տի րա պե տում ա, յոթ տա րի Չե լյա բինս կում ե ղել ա։ Մայրս թե` 
Գրի գոր, կար դա, տես ո ՞վ ա։ Վեր ա ունում, կար դում, թե ա քուր, սա [ հայրս] 
կին ունի էն տեղ, ե րե խա ներ ունի, գրել ա էս պես, էս պես… Հե տո ի րի կու նը 
որ հերս գա լիս ա, [ մայրս նա մա կը] փա կում ա ու տա լիս [ հորս]։ Որ կար
դում ա, [ մայրս հարց նում է] թե Սամ սոն, ո ՞վ ա գրել, թե` ըն կերս, մայրս, թե 
ըն կերդ չի գրել, էս պես, էս պես կին էլ ունես, ե րե խա էլ ունես։ [ Հայրս] բա 
ո ՞վ ասաց քեզ, [ մայրս] թե ո՛վ որ ասաց։ Հա, դե հերս Նա րիլս կում բան տում 
չի ե ղել, ազատ աք սո րի նման ա ե ղել։ Էն տեղ աշ խա տել ա աբ մու րովշ չիկ, 
էն տեղ նի կե լի կոմ բի նատ կա։ Աբ մու րովշ չի կը, չգի տեմ` կա տել նի նե րի, կաթ
սա նե րի քյար փինջ [ա ղյուս] շա րող ա։ Հե տո վիզ ա առ նում հերս, թե կա՛, 
վեր ջը։ Մայրս պատ մում ա, որ ստե ղից պա սըլ կա [ ծան րոց] ա ուղար կում` 
գուլ պա, խն ձոր, չգի տեմ` դեսդեն ուղար կում ա։ Ա սում ա` էդ կինն էլ փոշ
տում [ փոս տա տա նը] էր աշ խա տում, մեզ հա մար փող էր ուղար կում։ Դե իմ 
անու նը Վա լո դյա ա, չգի տեմ, թե դա ի րա տղու անունն էր, որ իմ վրա էլ 
ա դրել։ Քրոջս` ին ձա նից մեծ, անունն էլ Օք սյա ա, բայց իս կա կան անու նը 
ծննդա կա նում Դոք սյա ա։ Գյուղ սո վե տի քար տու ղա րը [ով պաշ տո նա պես 
գրան ցում է անուն նե րը] հե տո պատ մում էր, թե անուն դնե լուց ասել ա, թե 
Սամ սոն քե ռի, էս պի սի անուն չկա, սա ռու սի անուն ա, [ նա էլ] թե քեզ ի նչ 
ասում ե ն` գրի, էդ պե՛ս գրի։ Թե՞ Դու սյա է ե ղել [ Նո րիլս կի ռուս կնոջ անու
նը], հե տո Դոք սյա է դրել… Դե հե տո, ի հար կե, քույրս անու նը փո խեց, 
Օքսյա դրեց։ Հի մի չգի տենք, նա կնո՞ջ [ Նո րիլս կի] անունն էր դրեց քրոջս, 
ի մն է լ` տղա՞յի անու նը` էդ պես էլ չկա րո ղա ցանք ի մա նալ, նա [ հայրս] էլ 
չպատ մեց։ Ես ուզում էի «Жди меня»ի ն8 գրելբան, նենց էլ չգ րե ցինք։ 

!

[19]37 թվին հորս տա րել են, [19]39 թվին Մազ րան քանդ վել ա։ Մայրս 
ե կել ա Շիշ կերտ, տուն չկա, տեղ չկա, էս թո րեն նե րում [ թո նիր նե րում] ... Թո
նի րը գի տե՞ք, չէ, մե ջը հաց են թխում, մի սուտ կա [ամ բողջ օր], էր կու սուտ կա 
կա րող ա տա քու թյու նը պա հել է լի, է րե խե քը հենց էդ տեղ ա պա հել։ Չա փար
ներ [ ցան կա պատ] ուներ թո րե նը, կի սա բաց տեղ էր,9 էն տեղ ա պա հել է րե
խե քը։ Գո մե րում, էս տեղ, էն դեղ։ Հաց չկար, գնում էր սրանն րան խնդրում, 

8 Մարդկանց փնտրտուքի ազգային ծառայություն, որն ունի նաև մեծ մասսայականություն 
վայելող հեռուստաթողարկումներ։ Մանրամասն տե՛ս http://poisk.vid.ru/
9 Կապանի տարածաշրջանի գյուղերում թոնիրները տան մեջ չէին, այլ դրսում, տանից որոշ 
հեռավորության վրա գտնվող առանձին փոքր կառույցներ էին, որոնցից կարող էին օգտվել մի 
քանի ընտանիքներ։ 
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խմոր հուն ցում, աշ խա տում, որ մի կտոր հաց լի նի, ի րեք է րե խա նե րը պա հի։ 
Տուն չի ե ղել, չեն ունե ցել, սրան րա տա նը, պադ վալ նե րում… Չորս ե րե խա 
ա ե ղել` ե րեք աղ ջիկ, մի տղա։ Մի աղ ջի կը մա հա ցել ա, 45 տա րե կա նում։ 
Եր կու աղ ջի կը [ու] մի տղան կա րո ղա ցել ա պա հել` մինչև հորս գա լը։ Էն 
փոքր աղ ջի կը հի մի կեն դա նի ա, սով խո զումն ա ապ րում, 70ն ան ց ա։ [19]38 
թվի ծնված ա. [19]38 թվին հորս տա րել են, ին քը մի ամիսէր կու ամիս հե տո 
ա ծնվել, հորս չի տե սել։ Էդ պես ա ե ղել։ Հե տո ար դեն ե կել ա [ հայրս] տե
սել, 10 տա րե կան աղ ջիկ ա, ե րե խե քը մե ծա ցած, բան…

 Մայրս էդ պես ապ րել ա, հե տո որ կոլ խո զում աշ խա տել ա, հին մա րագ 
ա ե ղել, գոմ ա ե ղել, տվել են ի րեն ի բր թե, որ ապ րի։ Ե կել ա, էդ տեղ մի քիչ 
կար գա վո րել են, ապ րել ե ն։ Հե տո հերս որ ե կավ, ան տա ռից գե րանբան 
բե րե ցին, տուն կա ռու ցե ցին։ Բա րե կա մու թյուն ե ղել ա, բայց դե հիմ նա կա
նում մազ րե ցի են ե ղել, թո ղելգ նա ցել են, գյու ղում մնա ցած ներն էլ չեն կա
րո ղա ցել տուն կա ռու ցելտալ։ Կա րող ա, ասենք, մի քիչ օգ նել ե ն։ Մի մա սը 
վա խե ցել են, մի մա սը չեն ունե ցել, մի մա սը չեն ուզե ցել։ Չէ, չեմ են թա դրում, 
ե ղել են, պատ մել ա, պատ մել ա [ մայ րը]։ Մերս գնում էր խմոր հուն ցում 
սրան րա հա մար։ Ա սում ա [ մայ րը], հաց չէի ուտում, որ հաց էին դնում, հաց 
չէի ուտում, ուզում էի որ, ի նչոր տա լու են, բե րեի է րե խա նե րին։ Հե տո ում 
որ անում էի [խ մոր էի հուն ցում], ասում էր, Սա թի՛կ, հացդ կե՛ր, մեկ ա, հացդ 
տա լու եմ, դրել եմ էդ հա ցը, որ դու ուտես, է րե խա նե րի փայն էլ տա լու եմ, 
որ տա նես։ [ Մայ րը] Ա սում ա, չէի կա րո ղա նում [ու տել], գի տեի, որ սո ված 
են խո խե քը, պա հում էի, որ տա նեմ։ Բայց դե որ ասում էր, մի քիչ կա րո ղա
նում էի հաց ուտեմ, որ տվածն էլ տա նեմ, ար դեն ար խային էի լի նում, որ 
է լի հաց է տա լու, տա նեմ է րե խե քիս։ Դպ րոց գնում էինք։ Բայց ախ պորս չոր
րորդ դա սա րա նից հետ էին տա լիս, որ գնա, դար ձիր չո բան` հո վիվ։ Ուզու՞մ 
ես ապ րես` գնա՛ կոլ խոզ, գնա՛ ոչ խա րը։ Ուզու՞մ ես հաց ուտես` գնա՛ էն տեղ։ 
Չոր րորդ դա սա րա նից հա նել են եղ բորս, ուղար կել են ոչ խար, հո վիվ։ Ին քը 
վեց ամիս` ձմե ռը, գնում էին Ա դր բե ջան, Հո րա դի զից ներքև, էն տեղ, որ տեղ 
Քու ռը խառն վում ա Ա րաք սին։ Վեց ամ սով գնում էին։ Եղ բայրս պատ մում 
ա, որ էն տեղ ո՛վ է ր` պա տե րազմ գնա ցած նե րի, բռն ված նե րի ե րե խա նե րը` 
1012 տա րե կան։ Սովա՜ծ, ծարա՜վ, ջրի մե՜ջ, խոնա՜վ։ Չէ՜, պա նիր, բան ուտե
լու հնար չկար։ Ստա լի նյան տա րի ներ էին, մե կը մյու սից վա խե նում էր, թե 
կգնան, կա սեն, թե էս պես բա ներ ա արել, կբռնեն տա նեն։ 

Հերս վե րա դար ձել ա [19]47ի ն։ Վե րա դար ձել ա, հե տո է լի գլու խը մի 
օյին ա ե կել [19]52 թվին, էդ էլ կարևոր բան ա, պատ մեմ։ Ուրե մը, մի տա
րածք կա, ձմե ռը եզ նե րը էն տեղ պա հում էին, 45 հո գով։ Դե ար դեն աշուն 
ա, հոկ տեմ բե րի վերջնոյեմ բեր, կար տոշ կի դաշտն ա, կոլ խո զը ցա նել ա, 
տա րել [ բեր քը հա վա քել է], վեր ջա ցել ա։ Բայց դե ի նչ քան էլ որ տա րել ա, 
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է լի լի նում ա, է լի։ Պա կաս տա րի ներ ա, դե մի քիչ հա վա քել են [մ նա ցորդ 
կար տո ֆի լը], որ տնից չտա նեն, էն տեղ յո լա գնան։ Մի չորսհինգ մե շո կի 
[ պարկ] չափ դզել են, հո րել, որ էն տեղ օգ տա գոր ծեն։ Ի նչոր մե կը ասում ա 
մի լի ցա Բա գրա տին, սա վեր ա կե նում, գնում։ Գնում, որ բե րի։ Հի մի էդ մի
լի ցեն չի գնում գյու ղը, պրյա մոյ [ միան գա մից] գնում ա էդ տա րած քը, հորս 
ու մի հո գու վերց նում, բե րում Ծավ, որ տա նի [ բան տար կու թյան]։ Էն տե ղից 
ի րա ըն կեր նե րից մե կը վա զում ա, նա խա գա հին` Ա նդ րա նիկն [Ա վե տի սյան] 
ա լի նում, վեր ջը, մի լի ցու քե ռու տղան։ Շատ լավ մարդ ա ե ղել։ Գնում են 
ասում, թե Սամ սո նին ու Վար շա մին տա րավ Բա գրա տը, տա րավ Ծավ, էն
տե ղից էլ որ վերց նի ու բե րի Ղա փան։ Հերս էլ մտա ծում ա, թե արա՛, նո
րի՞ց եմ գնա լու [ բանտ, աք սոր], էս ի ՞նչ վի ճակ ա։ Ա նդ րա նի կը ճշ տում ա, թե 
ի նչ քան կլի նի էդ տա րած քում կար տոշ կա, գրում ա, թե էդ կար տոշ կան կոլ
խոզն ա տվել։ Կոլ խոզն էդ պի սի ի րա վունք ներ ունի, է լի, ի րա բան վոր նե րին 
հա սա րա կա կան սնունդ տա լիս ա։ Գրում ա, վեր նա գի րը մուտք անում, որ 
ես եմ տվել, կոլ խոզն ա տվել, վե՛րջ։ Հերս էլ ասում ա, թե մեզ ար դեն քցել 
են մի պադ վալ, զա մո կը [ կող պե քը] փա կել են, բան տար կել ե ն։ Վեր ջը նա
խա գա հը գա լիս ա Ծավ, ի րա հոր քու րի տղային [ մի լի ցիո ներ Բա գրա տին] 
ի նչ ասես ասում ա, հե րովմե րով, ուշուն ցով [ հայ հո յանք], բան, թե դու քա նի՞ 
գլխա նի ե ս… Գա լիս ա էդ զա մո կը կոտ րում, հա նում, պո կում, մեզ վերց նում, 
հետ տա լիս [ա զա տում]։ Թե չէ, ասում ա [ հերս], չգա՛ր` մեզ նո րից Սի բիր էին 
տա նե լու, կո րած էինք։ 

Պապս չի գա լիս։ Ա լեք սա նին գնդա կա հա րում են մի շա բաթ վա ըն թաց
քում։ Գո րի սում, [19]37 թվին։ Չէ, մեզ չեն ասել։ Ի րա եղ բորն է լ` Ի սա կին էլ 
են գնդա կա հա րել. թուղ թը կա։ Նա էլ յոթ ե րե խա ուներ, բա է, ի՜նչ ապ րուստ 
են ունե ցել. կո վերն են տա րել… Նրանք էլ, վեր ջը, կա րո ղա ցել են մե ծաց նել 
ե րե խե քին. էդ կի նը [Ի սա կի] կա րո ղա ցավ, մե ծաց րեց [ե րե խա նե րին], կար
գին մար դիկ դա ռան։ Հե տո մեր ազ գի մեջ էդ խել քը, բա նը կա։ Ա լեք սա նը 
է սօր 45 բարձ րա գույ նա վարտ թոռ, ծոռ, կոռ ունի։ Տար բեր մաս նա գետ ներ` 
բժիշկ ներ, տնտե սա գետ ներ, ին ժի ներ ներ։ Տոհ մա ծա ռը գրել եմ, ի հար կե։ 
Ա րել եմ, վեր ջաց րել եմ, բայց հլա չեռ նա վիկն [սևա գիր] ա, տվել ե մ` Գրի շան 
[Սմ բա տյա նը], որ մաքր մա նը անի [ս խալ ներն ուղ ղի], ձևա վո րի մի քիչ։ 180
200 անուն կա։ Կի նար մա տի անուն ներն էլ եմ գրել, բայց որ ար դեն ամուս
նա ցել ա, էլ չեմ գրել։ Բա դե որ գրես` հե ռա նում ա, է՜, դա ար դեն պի տի շատ 
լի նի, է լի։ Կա րամ գրեմ, սա ղին [ բո լո րին] գի տեմ, պռոս տո [ պար զա պես] էդ 
դառ նում ա շատ, է լի։ Ես ազ գա սեր եմ հատ կա պես, հոր քուր, մոր քուր, հո
րեղ բորս ե րե խա նե րի, թոռ նե րի` բո լո րի հետ կա պը պա հում ե մ։ 

Սամ սո նը մա հա նում ա [19]81 թվին։ [19]60ա կան թվե րին` [19]62ին թե 
ե րբ, աշ խա տան քից գա լիս ա, տես նում ա, թե Ստա լի նի ար ձա նը, ամ բողջ 
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գյու ղը կանգ նած, տրակ տո րով, բա նով [ու զում ե ն` հա նեն]։ Նա խա գա հը, 
պարտ կո մի քար տու ղա րը լա ցում ե ն։ Լա ցում ե ն` բա ի նչ ա, թե ոչ ոք ռիսկ 
չի անում տրո սը [ ճո պա նը] գցի ար ձա նի վզո վը։ Հերս ասում ա, թե ես Նոր 
Եր կի րում ին չեր ասես, որ չեմ արել, տրո սը տվեք ստեղ։ Վերց նում ա, բարձ
րա նում ա, տրո սը կա պում ա, տրակ տո րը քա շում ա, քցում ա։ Հերս ասում 
ա, թե 10 տա րի ես գնա ցի հենց էն պես նստե ցի, ին չի՞ հա մար` չգի տեմ։ Ին
քը մեկ նա բա նում էր [ի րեն բան տար կե լու պատ ճա ռը]` հիմ նա կա նում դա վա
ճա նու թյան։ Որ դա վա ճա նել են ի րեն, հիմ նա կա նում հոր պատ ճառն ա ե ղել։ 
Հա, նախ ասում ա, ի րեն ո ՞նց են բռնել [1938 թ.]։ Ի րեն բռնել են [երբ որ ին
քը]` ոչ խա րումն էր, գյու ղից հե ռու։ Գա լիս ա մի հո գի` պարտ կո մի [ գյու ղի 
կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան] քար տու ղա րը. Սամ սո՛ն, թե քեզ վայեն
կո մա տից [ զին կո մի սա րիա տից] կան չու՛մ ե ն։ [ Հայ րը] Ա սում ա, ես գի տեի, 
վայեն կո մա տից ի նձ չեն կան չում, ի նձ բռնում ե ն։ [ Քար տու ղա րը] Թե չէ` 
ի ՞նչ ես ասում։ [ Հայրս] Ա րա՛, ի՛նձ բռնում են, ի նձ բան մի ասա։ Դե, ասում 
ա, գա լիս ե նք։ Փետր վա րի 12ն ա։ Հետս էլ 1415 տա րե կան ըն կերս, օգ նա
կանս ա։ Ին քը [ քար տու ղա րը]` հետևից, մենք` առա ջից։ Էդ ըն կերս ասում 
ա, թե Սամ սոն, մեկ ա որ գի տես, թե քեզ բռնե լու են, հրա ցա նը տուր, ես 
սրան խփեմ, ան ցնենք Ի րա նը։ Իս կա կա նից ուզում ա վերց նել, խփել, ես չեմ 
տա լիս։ Վեր ջը հաս նում ե նք գյուղ` ձեր բա կալ ված ե ս։ Հենց գրա սե նյա կում 
[են ասում]։ Չեն էլ թող նում, որ գնամ տուն։ Էն տե ղից վերց նում են, գա լիս 
Շիշ կերտ։ Գա լիս ե նք Շիշ կերտ, ասում ա, տես նեմ, թե էր կու հո գի Շիշ կեր
տից են բե րել` Մի լի տո սը, Ան դու նը [ թերևս` Ան տոն]։ Ան դու նին [19]28 թվին 
ար դեն մի ան գամ տա րել էին, ե կել է ր։ Տոմս կում, էն տեղ հա մալ սա րա նում 
պո վար [ խո հա րար] էր աշ խա տում։ Կի նը վա տա նում ա, հի վան դա նում ա, 
գա լիս ա [ հայ րե նի գյուղ], է լի [19]37 թվին բռնում են, կակ ռազ [ հենց] հորս 
հետ, մի գի շեր։ Հա, հերս ասում ա, որ չորսհինգ հո գի ե կել են [որ տա նեն], 
ասում ա, մի հո գի մոտ չի գա լիս, մի քիչ հե ռու ա։ Հարց նում եմ էդ մի լի
ցա նե րից, թե արա՛, բա նա՞ ով ա։ Դե, ասում ա, Ռու բենն ա, կե ման ցե ցի։ 
Ա սում ա, նա էլ իմ քե ռուս տղան ա։ Կո մու նիստ ա, ուղար կել ե ն։ Բայց մոտ 
չի գա լիս, հե ռու ա։ Վեր ջը հերս հայ հո յում ա` Ռուբե՜ն, քու տի րու մե րը, քո 
սեն ցը, արա՛, բա դու ո ՞նց ես գա լիս ի նձ բռնում։ Դե, ասում ա, խեղ ճը ի ՞նչ 
անի, պա տաս խանս չի տա լիս։ Էն ա խեղճն էլ, ասում ա, գնաց պա տե րազմ, 
էն տեղ մնաց` զոհ վեց։ Հե տո, ասում ա, բե րե ցին էս տե՛ղ` Ղա փան, ստեղ, 
ասում ա, հար ցաքն նում էին. ով որ ո տով գնում էր, սենց կռ նե րից բռնած, 
ծեծ ված` բե րում էին, քցում կա մե րը [ բան տա խուց]։ Հեր թը հա սավ ի նձ, վեր
ջը, գնա ցի, անունազ գա նուն ասե ցի, վեր ջը, թե ո ՞վ ա գյու ղում թշնա մի ներդ, 
ասում ա` ասա ցի։10 Սենց ժպ տաց [քն նի չը], թե գրելկար դալ գի տե՞ս, ասի` 

10 Այս դրվագի մասին տե՛ս նաև Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 443-444։ 
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հա, թե վերցրու կար դա [իր դեմ գրած ցուց մունք նե րը]։ Վերցրի, նայե ցի, թե 
իմ ասած նե րից ոչ մե կի անու նը չկա։ Ո ւմ որ հա մա րում եմ թշնա մի` թշնա
մի չի։ Ո ւմ որ հա մա րում եմ հա րա զատ` թշնա մի ա, ասում ա։ Կար դում եմ, 
գլուխս պտտ վում ա. ո ՞նց թե, արա, էս ի ՞նչ մար դիկ են, էս մար դի կը ո նց որ 
ի րան մոտ մար դիկ են, բայց դե փաս տո րեն գրո ղը նրանք ե ն։ Կակ ռազ էն, 
որ 190 ոչ խար ա կորցրել [ան կում է ե ղել], դատ ված ա [իբր 1930 թ., մի բան, 
որ չի ե ղել ի րա կա նում], վեր ջը։ Գյուղ սո վե տի նա խա գահն էլ բա ցա սա բար 
է գնա հա տել։ Բա, դե գյուղ սո վե տի նա խա գահն էլ մո րաք րոջս ամու սինն ա 
ե ղել, հորս բա ջա նա ղը։ Էդ էլ մի վախ կոտ մարդ ա ե ղել։ Մայրս ասում էր, որ 
քե ռուս էլ [Ա նա նիային] ա ին քը [ գյուղ սո վե տի նա խա գա հը] արել։ 

Հայրս [ Սամ սո նը] կար ծում էր, որ ի րեն ուղղ ված մե ղա դրանք նե րը հոր 
[Ա լեք սա նի] պատ ճա ռով էին, ուրիշ ոչ մի բա նի։ Ի րա դեմ գրել էին զուտ նրա 
հա մար, որ տա նեն։ Ա սենք` չու նեին հե տը Ա լեք սա նի պատ ճա ռով։ Էն ժա մա
նակ էս պես է ր` ե թե պե տու թյու նը գտ նում ա, որ դու թշնա մի ես, ուրե մը գյու
ղա ցի նե րը չէին ըն դու նում, ի րոք վե րա բեր վում էին որ պես թշնա մու. եղ բայ րը 
եղ բոր տուն չէր գնում, դու պատ կե րաց նու՞մ ե ս` ի նչ ա։ Չէ՛ր գնում։ Հա մա
րու՛մ էր թշնա մի։ Եղ բայ րը եղ բո րը հա մա րում էր թշնա մի։ Ե թե պե տու թյու նը 
գտել ա, որ դու թշնա մի ես, ուրե մը նա թշնա մի ա։ Էդ սա րե ցի ժո ղո վուր
դը` էդ պես էր ուղեղ նե րը մտած։ Շատ քչերն էին, որ գնում էին, հա րա զա
տին ձեռք մեկ նում։ Վա խե նում էին մի մա սը, մի մա սը հա մա րում էին ի րոք 
սա թշնա մի ա, հա րա զա տը հա րա զա տին ը նկ նում էր [ չէր օ ժան դա կում]։ Ո նց 
որ իմ հո րեղ բայ րը դուրս չե կավ` հո րը ճամ փու դնի։ Էդ պես է ր։ Նկար նե րը 
[«դաշ նակ ցա կան» հոր] վա ռեց…

 Հորս մի քա նի օր ստեղ [ Կա պա նում] պա հե ցին, տա րան Գո րի սի բան
տը։ Էն տեղ մի քա նի օր մնաց, հե տո խա բար ա անում մորս, թե ի նձ տե ղա
փո խում են Ռու սաս տան, ե թե կա րաս, մի քիչ շորմոր բեր։ Մերս վեր ա կե
նում Մազ րայից, մե նակ [ա ռանց այլ մե ծա հա սակ նե րի], հոր քուրս` Ա լեք սա նի 
9 տա րե կան փոքր աղ ջի կը, քույրս` 2 ամ սա կան, որ հո րը չէր տե սել, շու նը, 
է շը` բար ձած, գնում են Գե ղա նուշ [ գյու ղը]։ Հերս ասել էր, որ էն տեղ Թու
մաս անու նով մի մարդ կա, ում ախ պե րը նույն պես նստած ա, որ էդ վեշ չե րը 
[ի րե րը] տա լիս ես նրան, որ ին քը բե րի Գո րիս։ Դե ար դեն մայրս ա պատ
մում, թե գա լիս եմ էն տեղ, տես նում եմ մի մարդ, հարց նում եմ, թե պա պի, 
ստեղ մի մարդ կար, Թու մաս, որ պի տի գնար Գո րիս։ Էդ մար դը ասում ա, 
թե բա լա, Թու մա սը սպա սեց, սպա սեց, տե սավ չե կար` ին քը թո ղեց գնաց։ 
Ա սում ա` լա ցու՜մ եմ, բան, էս պես, բա ի ՞նչ անեմ։ Էն ա էն դեղ մի բա րի մարդ 
ա լի նում, շո ֆեր ա լի նում, ասում ա, ես գնում եմ Գո րիս, տուր տա նեմ։ Վեշ
չե րը վերց նում ա, տա նում, և ի րոք տա նում ա, հասց նում Գո րիս։ Հե տո հորս 
ար դեն է տա պով, 12 սուտ կա, ասում ա, պոյե զով [գ նաց քով] գնա ցինք։ Դե 
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պատ մում էր [ հայրս], շատ ահա վոր բա ներ էր պատ մում, ասում ա, դե գի շե
րը կա զար մում քնած ե նք, ասում ա։ Գա լիս էին, վերց նում, շար ժում կող քիդ 
ըն կե րո ջը. վեր կաց, սուս, շո րերդ հա գի, դուրս արի։ Չկա, էլ չէր գա լիս նա։ 
Գնում էինք, տես նում, ար դեն էն տրան շեն [խ րա մա տը], որ քան դել էինք, 
չկա, փակ վել ա, շո ֆեր ներն էլ մա շի նեն [ո րով տե ղա փո խել են դիակ նե րը] 
լվա նում են, արունմա րուն ա։ Դե, ասում ա, քուն կգա՞ աչ քե րիդ։ Սպա սում 
էիր, որ հե սա քո՛ հերթն ա։ Գա լու են, էս պես, շար ժեն, որ արի, վեր ջը, քեզ 
ե նք տա նե լու գնդա կա հա րենք։ Ին չի՞ հաշ վին դի մա ցավ։ Ին քը, նախ, կամ
քից ուժեղ էր, ֆի զի կա պես շատ առողջ էր, աշ խօր ներ էր աշ խա տել, կաթ
մա ծուն կե րել, ֆի զի կա պես շատ առողջ է ր։ Տենց դի մա ցավ։ Ա տամ նե րը 
թափ վեց, բան։ Դի մա ցավ, դի մա ցավ, բայց է կավ [ վե րա դար ձավ], ար դեն 
բրոնխ ներ [բ րոն խիտ] ուներ, հե տո, ասում ա, որ ազատ վե ցինք, ստու գում 
էին, հե տո բաց թող նում [19]47 թվին։ Հե տո, ասում ա, ես ու ըն կերս, հե ռու 
էինք կանգ նած [բժշ կից]։ Ա սում ա [բ ժիշ կը], թե դուք խի՞ մո տիկ չեք գա լիս, 
ասում ե նք` թե բա մենք առողջ ե նք։ Նա թե` ե կեք, տես նենք, առողջ եք, թե՞ 
չէ։ Դե, ասում ա, ե կանք, ստու գեց, ասաց` թե հի վանդ եք, կգնաք, կբուժ վեք 
[ ձեր հայ րե նի քում], հի վանդ ա ձեր թո քե րը։ Դե, ասում ա, էն ժա մա նակ որ 
է կանք, հա լա ջա հել էինք, չէր ազ դում, աշ խա տե ցինք, 60 տա րե կա նից հե տո 
ար դեն հի վանդ էինք։ Բայց աշ խա տում էր [ հայրս], ֆի զի կա պես լավ է ր։ 75 
տա րի ապ րեց։ Հե տո, ես ի րա աչ քե րից ար ցունք չէի տե սել։ Ցա մա քել էր ար
ցուն քը էդ մար դու աչ քե րից, էն քան նենց բա ներ էր տե սել երևի. ես չէի տե սել 
ար ցունք ներ։ Էդ պես ապ րեց, ահա գին էլ վեր ջում ապ րեց գոհ, որ գո նե հա
սավ իր վեր ջին, ե րե խա ներ ունե ցավ, թոռ ներ, ուրա խա նում էր, գնում էինք 
– գա լիս էինք, է րե խա նե րը, վեր ջը, ամուս նա ցան, ի րա գեր դաս տա նը մե ծա
ցավ… Մայրս ի նձ 40 տա րե կա նում է ունե ցել, 45 տա րե կա նում էլ մի եղ բայր 
ծնվեց, բայց մա հա ցել ա եր կու տա րե կա նում։ 

Երբ որ վե րա դար ձավ հերս, հե տո մենք ծնվե ցինք, ի մա ցանք, թե ով
քեր էին ի րա դեմ գրել, էդ մարդ կանց մի մա սը ար դեն չկային։ Այ սինքն, տե
ղա փոխ վել էին, տար բեր տե ղեր էին ապ րում։ Մի հո գի էլ կար, էն էլ մեզ 
բա րե կամ էր գա լիս, էն ժա մա նակ ջա հել էր, երևի կոմ սո մո լի քար տու ղար 
էր, մորս մո րաք րոջ տղան էր, մենք դա գի տեինք, ի րան մի ան գամ, էս պես, 
խոս քի մեջ ասա ցի, բան, հե տո զգու շա ցավ ին քը ին ձա նից։ Կո պիտ բան չա
սա ցի, էն պես ասա ցի, որ գի տեմ, որ դու էդ գոր ծի [ մատ նու թյան] մեջ կաս, 
է լի։ Չշա րու նա կեց [ բա րե կա մու թյու նը]։ Դե, էն ժա մա նակ, ի նձ թվում ա, ին
քը ջա հել էր, խել քը չի կտ րել, կամ չէր կա րող էդ պես չա նել, ո րով հետև ե թե 
նա խա գա հը, բան, անում են, ին քը ո ՞վ ա, որ չա նի։ Կային նաև մար դիկ, որ 
հա նուն ի րենց մտա ծե լա կեր պի կա րող էին դեմ գնալ, նա էլ երևի թե վա խե
ցել ա, որ ե թե ին քը դեմ գնա, կա րող ա ի րան էլ տա նեն, չգի տեմ։ Այո՛, մայրս 
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խո սում էր մո րաք րոջ տղու հետ` գի տե նա լով հան դերձ [ն րա դե րը ամուս նու 
աք սո րի գոր ծում]։ Դե, Քա ջա րա նումն էր ապ րում, հազ վա գյուտ էին հան դի
պում, տենց… 

Շա տե րը կան, որ չեն նե րել [ մատ նիչ նե րին]։ Դա դրսևոր վել ա վերա
բեր մուն քով։ Ա սե լո՛վ, մաս սայի մեջ քն նա դա տե լո՛վ, է րե սով տա լո՛վ` այո՛, դեպ
քեր ե ղել ե ն։ Մի ան գամ մի աք սո րա կա նի տղա [ Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված] հու շար ձա նի մոտ բռնեց մատ նի չին, 
որ սպա նի` փա խավ դա։ Էլ հու շար ձա նի մոտ էդ մար դը չէր գա լիս` նախ կին 
գյուղ սո վե տի նա խա գահն է ր։ Էն քան, որ բո լո րը [ Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մի մաս նա կից նե րը] մա հա ցան, ին քը ար դեն գա լիս է ր։ Ի նքն էլ պա տե
րազմ չէր գնա ցել, ի րան բռնել էին. պա տե րազ մի տա րին աբ լի գա ցիայի [ պե
տա կան փո խա ռու թյուն] գոր ծով նստաց րել էին, ազատ աք սոր էին ուղար կել։ 
Դե, էդ ձևի մարդ կանց դա վա ճան էինք ասում։ Ես էլ եմ խիստ էդ հար ցե րում, 
միշտ էլ քն նա դա տում եմ, ժո ղովր դի մեջ էլ ասում եմ, որ ով որ արել ա, մեկ
մեկ ասում եմ, որ էս մար դը էս պես ա արել, էս մար դը` էսպես։ 

Մի պատ մու թյուն էլ ա հայտ նի, որ մար դու վրա գրել են, 10 տա րի 
նստաց րել ե ն։ Մի թուղթ կա` [19]37 թվի գր ված, Գրի շայի մոտ ա դա կար
ծեմ,11 որ է սինչէ սին չյա նը կոլ խո զին պատ կա նող ոչ խա րի հո տը քա րի ժայ
ռո վը գլո րել ա, եր կու սի փո րը ճղել ա, եր կու սի ո տը կոտ րել ա։ [ Կոլտնտե
սու թյան] Նա խա գա հին` որ խնդրում եմ մի ջոց ներ ձեռ նար կել։ «Մի ջոց ներն» 
էլ էն ա դառ նում, որ [19]37 թվա կա նին էդ մար դուն` գնա Սի բիր։ Գնում ա, 
էն տեղ էլ մա հա նում։ Չեմ կա րող ասել, թե [ բո ղոք գրո ղը] ի նչ ա ունե ցել էդ 
մար դու դեմ` կա րող ա մի չն չին վեճ։ Էն տա րի նե րին ով մի քիչ խոս քը, էս
պես ասած` չափ ա ըն կել, թեք ա ըն կել, չի բռնել խոս քե րը ի րար` էդ պես են 
արել, առանց հաս կա նա լու, որ ճա կա տա գրա կան բան են անում դա։ Դե 
հաս կա նա լով, որ վա տու թյուն են անում, բայց դե էդ վա տու թյու նը շատ մեծ 
ա դառ նում, է լի, չգի տեմ։ Հե տո էդ մար դիկ [ բո ղոքդի մում գրող նե րը] ի րենց 
հա մա րել են, որ ի րենք մե ղա վոր չեն ե ղել։ Ի րենց մեղ քը վիզ չեն առել։ Մի 
վիզ էլ առել են ան գրա գետ նե րը, թե ես չեմ ի մա ցել, թուղթ ա, ի նձ ասել են 
ստո րա գրի` ես էլ ստո րա գրել ե մ։ Չեն ի մա ցել, որ սա նյութ ա, որ էս մար
դուն պի տի ձեր բա կա լեն։ 

Հերս ոչ էն [աք սո րա վայ րի] կնոջ անու նը ասեց, ոչ տղայի։ Մենք ի նչ
քան մե ծա ցանք, հերս ամա չում էր, ամաչ կոտ է ր։ Հե տա գա յում, ե րբ որ ես 
մե ծա ցա, մեր տնային ար խի վը նայե ցի, ոչ մի էդ պի սի փաս տա թուղթ չկար, 
ո չն չաց րել է ր։ Մայրս մա հա ցավ 2002 թվին, 90 տա րե կան։ Հայրս քչա խոս 
է ր։ Դե պատ մում էր, ի հար կե, ո րոշ բա ներ։ Դե, ճիշտն ասած, էն ժա մա նակ 
ջա հել եմ ե ղել, չի հե տաքրք րել երևի… Տա րիքս ար դեն ի նչ քան որ մե ծա ցավ, 

11 Մանրամասն տե՛ս. Գրիշա Սմբատյան, նշվ. աշխ., էջ 401-402։
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զգա ցի, որ պետք ա դա` պատ մու թյու նը, և տա ռա պան քի ուղի ա դա… 28 
տա րե կա նում [1978 թվին] ի նձ գյուղ սո վե տի նա խա գահ նշա նա կե ցին` Ծա վի, 
Շիշ կեր տի, Ներ քին Հան դի` միա սին։ Սով խոզ է ր։ Ջա հել տղա էի, աշ խա տե
ցի մինչև 96 թի վը։ Ես ավար տել եմ Քա ջա րա նի շի նա րա րա կան տեխ նի կու
մը` ցե րե կային բա ժի նը, հե տո ի նձ ուղար կել են Բա քու` Высший партийный 
школа – ВПШ. ավար տել եմ Սա րա տո վում։ Այ սինքն` հե ռա կա ավար տել 
եմ բարձ րա գույն կու սակ ցա կան դպ րոց։ Ե րեք տա րի պարտ կո մի քար տու
ղար եմ աշ խա տել, մնա ցա ծը` գյուղ սո վե տի նա խա գահ։ Ի սկ դրա նից առաջ 
էլ գյուղ սո վե տի քար տու ղար եմ աշ խա տել, կոմ սո մո լի քար տու ղար` գյու ղի, 
ի հար կե։ Էն ժա մա նակ, որ հարց ե ղավ ըն դուն վե լուչըն դուն վե լու [ԽՄԿԿ 
շար քե րը], ես էլ կոմ սո մո լի քար տու ղար էի, ակ տիվ էի, ի հար կե, ամե նաակ
տիվ կազ մա կեր պու թյու նը շրջա նում մերն էր, գյու ղատնտե սու թյան գծով` 
առա ջա վոր։ Մի քա նի հո գու ուղար կել եմ պուտյով կա նե րով [ուղեգ րե րով] 
Լե նինգ րադ` ձրի, ի նձ են ուղար կել որ պես առա ջա վոր տնտե սու թյան կոմ
սո մո լի քար տու ղար. դա ար դեն 242526 տա րե կան էի։ Լավ գոր ծեր ե նք 
արել. շա բա թօ րյակ ներ ե նք կազ մա կեր պել, տնտե սու թյա նը օգ նել, թատ րոն 
կազ մա կեր պել, ի նք նա գործ խմբեր, գյու ղում աշ խու ժու թյուն, էդ պես։ Վեր
ջը, շրջա նը [շրջա նի ղե կա վա րու թյու նը] գի տեր է լի, պլե նու մում` մեր գյու ղը 
միշտ առա ջա վոր նե րի շար քում… Ե րբ որ հարց ե ղավ, թե ար դեն կու սակ
ցու թյան շար քե րը պի տի ըն դուն վեմ, բան, հորս ասա ցի, ասաց` ըն դուն վի, 
դրանց հե՛րն անի ծած, մեզ տա րան, թե դաշ նակ եք, հորս գնդա կա հա րե ցին, 
հո րեղ բորս գնդա կա հա րե ցին, ի նձ էլ տա րան, 10 տա րի պա հե ցին. մտի, բա
լա ջան, մտի [ կու սակ ցու թյան շար քե րը]։ Հե տո որ ար դեն դրին գյուղ սո վե տի 
նա խա գահ, ուրա խա ցավ. շատ ծանր ի րա վի ճա կում էր, բայց ի սր տե ուրա
խա ցավ։ Գոհ եմ, որ ին քը կյան քից հե ռա ցավ, բայց ահա գին հանգս տա ցած 
ի րա հո գին, ո րով հետև տա ռա պան քի տա րի ներ շատ էր տե սել։ 

Էս ՀՀՇն որ ե կավ, ես էն ժա մա նակ պարտ կո մի քար տու ղար էի, 
[19]909192 թվե րին է ր։ Սով խո զի պարտ կո մի քար տու ղարն էի` ազատ ված. 
աշ խա տա վարձ էի ստա նում, բան, է լի ամե նա մեծ տնտե սու թյու նը մերն է ր։ 
67 կու սակ ցա կան կար. դե 50ից [ա վե լի ան դամ ունե ցող կուս կազ մա կեր
պու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում] ար դեն ազատ ված քար տու ղար էին 
տա լիս։ Դե էն ժա մա նակ Շչորս Դավ թյանն էր դե պու տա տու թյան թեկ նա
ծու, ի րեն ը նտ րե ցինք, ի նքն ան ցավ։ ՀՀՇի ակ տի վիստ նե րից մե կը ե կավ, 
թե բա դուք դա վա ճան եք, թշնա մի եք, Շչոր սը գողա վա զակ ա, դուք պտի 
ՀՀՇի մար դուն տայիք [ ձեր ձայ նը] և այլն, և այլն։ Մերս էլ վեր ջը ասում ա, 
թե «Ա րա՛, հե րիք ա, էն ժա մա նակ թե դաշ նա՛կ էիք` տա րան, հի մի թե կո մու
նի՛ստ եք, հի մի նրանց եք թշնա մի հա մա րում։ Մենք որ տե՞ղ գնանք կո րենք, 
ձե զա նից պրծ նենք, մենք ու՞ր գնանք»։ Վեր ջը, էս պես չի՛ լի նի։ Էդ ակ տի վիս
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տը գա լիս ա պարտ կո մի [իր] տու նը` գի տի, թե պա լատ ա։ Կար ծում ա, թե 
պարտ կո մը կե րել ա [ կա շա ռա կեր է], պա լատ սար քել։ Հի մա՛ր մարդ։ Է՛ս ա, 
էն չո բա նի տու նը ավե լի լավ ա, քան թե իմ տու նը։ 

!

 Մերս էլ պե տու թյան նկատ մամբ հա վատ ուներ։ Հա վա տում է ր։ Էդ քան 
չար չար վե լուց հե տո, բայց է լի հա վատ ուներ պե տու թյան նկատ մամբ։ Բայց 
մեկմեկ որ միտն էր գա լիս` ատում էր. նա ի ՞նչ պե տու թյուն է ր` ախ պորս տա
րավ, մար դիս տա րավ, պատ րո նիս [ս կես րայ րին] տա րավ, բո լո րին տա րավ` 
վեր ջը, էս պես, տուժ վե ցինք։ Ունե ցած ներս [ն կա տի ունի դրա մա կան խնայո
ղու թյուն նե րը խնայ բան կե րում] լրիվ տա րավ։ 

Ա նա նիան քե ռիս ա։ [190]2 թվի ծնված է ր։ Ա նա նիա Ներ սե սի Խա
չատր յան։12 Մայրս չորս եղ բայր ուներ, բայց մե նակ դրա անունն էր տա լիս։ 
Էն էր կու սը գնա ցին, զոհ վե ցին [ Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում], էն մե
կին էլ չտա րան [ բա նակ] որ պես բան` ան հա րա զատ, տա րան Չե լյա բինսկ։ 
Մայրս միշտ [ա սում էր]` Ա նա նի, Ա նա նիա, Ա նա նիա. ես էդ պի սի բան չէի 
տե սել։ Գժ վու՛մ էր նրա հա մար։ Ա մե նա մեծ եղ բայրն է ր։ Մայ րը յո թը տա
րի է րե խա չի ունե ցել, հե տո բե րել ա Ա նա նիային։ Նրան, ասում ա [ մայ րը], 
սր բի պես էինք հար գում, սի րում։ Ուրի՛շ էր նա, ոչ մի եղ բայր, քույր նման 
չէր նրան, առանձ նա հա տուկ է ր։ Նկա րը Գրի շայի [Սմ բա տյան] գր քում կա։ 
Շատ ճար պիկ տղա ա ե ղել, շատ։ Ի րա հե րը` Ներ սե սը, ջո րիով գնա ցել ա 
մինչև Դա մաս կոս, Բեյ րութ, Սի րիա, Ե րու սա ղեմ. առև տուր էր անում։ Էն մի 
ախ պեր նե րը տնտե սու թյամբ էին զբաղ վում, ի նքն էլ գնում էր տենց` նավթ էր 
բե րում, աղ էր բե րում` չգի տեմ, տենց գոր ծեր էր անում։ Մազ րե ցի է ր։ Ռու սե
րեն գի տեր, արա բե րեն, պարս կե րեն, թուր քե րեն, յոթ լե զու գի տեր։ Տղայի 
հա մար գիրք էր բե րում, նստեց նում էր, հա տուկ ռու սե րեն էր սո վո րեց նում։ 
Ճիշտ է, կր թու թյուն չու ներ, բայց դե տենց խո սակ ցա կա նով լե զու նե րի տի
րա պե տում է ր։ Ա նա նիան ահա գին գրա գետ էր, նաև լավ որ սորդ մարդ էր. 
ճիշտ է, է լի բարձ րա գույն կր թու թյուն չու ներ, բայց օ րենք նե րը լավ գի տեր։ 
[19]2829 թվին էլ ի րան են տա րել [ի րա կա նում` 1927]։ Ի րան էլ են առա ջին 
պե րիու դում [շրջա նում] տա րել։ Գնա ցել ա, մի քա նի տա րի [8 տա րի] նստել, 
հե տո ե կել։ Ի րան էլ մե ղա դրել են դաշ նակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան ակ
տիվ ան դամ լի նե լու մեջ, Ի րա նից ե կած հա կա սո վե տա կան բան դա նե րի 
հետ կապ պա հե լու մեջ, ան լե գալ գրա կա նու թյուն բե րե լու մեջ, սո վե տա
կան իշ խա նու թյան դեմ կռ վե լու մեջ։ Մերս էլ էր ասում, որ վեց ամիս ան
ցել ա [ սահ մա նը], գնա ցել ա, Ի րա նում կա ցել [մ նա ցել]։ Հետ ա ե կել [19]36 
թվի վեր ջին, [19]37 թվի օ գոս տո սին նո րից տա րել են [առ կա է 1937 թ. սեպ

12 Տե՛ս ծանոթագրություն 4։ 
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տեմ բե րի 9ով թվագր ված մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը]։ Ե րեք ե րե խա 
ուներ։ Հե տո կի նը ամուս նա ցավ։ Ա նա նիայի ե րե խա նե րը կան` խե լոք, գրա
գետ, Երևա նումն ե ն։ Մինչև մեռ նե լու օ րն էլ մայրս սի րում էր ի րան [Ա նա
նիայի կնո ջը], անու նը Սի րան է ր։ Ա սում էինք, այ կնիկ, բոլ ա, հե րիք ա, վեր
ջը ախ պորդ լքեց, բան, ասում էր [ մայ րը], էն ժա մա նակ ուրիշ էր, ասում ա, 
նա խա գահ, բրի գա դիր, ֆեր մայի վա րիչ ան տեր կա նանց քա շում էին, տա
նում էին, քցում գրա սե նյակ, որ, վեր ջը, է լի, էն պի սի պայ ման ներ էին ստեղ
ծում, որ հե տը կապ վեն սրան րա հետ [ սի րու հի դարձ նեն]։ Մերս էլ ասում 
էր, որ ճի՛շտ արեց, որ գնաց, ամուս նա ցավ մե կի հետ, որ չա ներ, ասե լու էին 
է սօր սրա հետ ա, է գուց նրա հետ ա, նա մու սը, թա սի բը ո րն ա, բան։ Տենց։ 
Ճիշտ ա, դե գնաց, ե րե խեքն էլ հե տը չխո սա ցին։ Ե րե խա նե րին Սի րա նը 
սկզբից տա րավ, բա հե տո, թե սկե սուրս չի հա մա ձայն վում, դուք գնա ցեք։ 
Քե ռուս տղան մինչև մոր մա հա նա լը հե տը չխո սեց։ Էն եր կու սը խո սե ցին` 
աղ ջի կը, տղան, ին քը չխո սեց։ Ա սաց, մեզ սկզբից, ասաց, էս բե րեք, էն բե
րեք [ա մուս նու ծնող նե րի տա նից], կար պե տը բե րեք, գյա բան [ գոր գը] բե րեք, 
չգի տեմ, որ ձեզ հետս տա նե լու եմ [ նո րաս տեղծ ըն տա նիք]։ Մենք էլ, ասում 
ա, լա կոտ էինք, չէինք հաս կա նում` տա րանք։ Հենց տա րանք, մի քա նի օր 
մնա ցինք, ասավ [ մայ րը` Սի րա նը], բա` կե սուրս չի հա մա ձայն վում, դուք 
գնա ցե՛ք։ Դե ասում ա, տատսպապս էլ, մենք ի րանց մոտ էինք, տատս էլ 
ծեր կին է ր` ասում էր, բա լա, բա էդ մեր կար պե տը ու՞ր ա, էս խա լին ու՞ր ա, 
մեր էս ին չը` ու՞ր ա, մեր էն ին չը` ու՞ր ա` չկա։ Բա ու՞ր ա` տա րել ե նք էն տեղ 
[ մոր նո րաս տեղծ ըն տա նի քը]։ Հե տո, ասում ա, հաս կա ցա, որ մեր մայ րը 
[ Սի րա նը] ի նչ սխալ ա գոր ծել։ Եվ չխո սեց մոր հետ, ասաց` դու մայր չես մեզ 
հա մար։ Բայց փոքր տղան, մեկ էլ աղ ջի կը խո սում էին, է լի… 

Ա նա նիային էլ են գնդա կա հա րել, [19]37ին, ստեղ` Գո րի սում։ Բայց 
մենք է լի չենք ի մա ցել։ Փաս տո րեն մենք չենք ի մա ցել` ու՛շ ե նք ի մա ցել, էս 
բա նից [1989 թ. դեկ տեմ բե րի 30ին տր ված ար դա րաց ման վճ ռից] (նկ. 24) 
հե տո ե նք ի մա ցել, որ գնդա կա հա րել ե ն։ Էս փո փո խու թյու նից [ թերևս` գոր
բա չո վյան գլաս նոս տից] հե տո ար խիվ նե րը բա ցե ցին, հե տո ի մա ցանք, որ 
ար դեն ստեղ են գնդա կա հա րել։ Մերս միայն էդ ժա մա նակ ի մա ցավ։ Ի նքն 
էլ ասաց, որ ի րա քրոջ ամու սինն ա արել` գյուղ սո վե տի նա խա գան [ նա խա
գա հը]։ Մերս պատ մում ա, որ գա լիս են ուզե լու Շիշ կեր տից Ա նա նիայի քրո
ջը, էդ ուզողն էլ կոմ սո մո լի քար տու ղար ա (հե տո որ դառ նում ա գյուղ սո վե
տի նա խա գահ)։ Էդ էլ էն ժա մա նակ ա, որ պե տու թյու նը ասել ա ժո ղովր դին, 
թե ե կե ղե ցու հետ կապ չու նե նաք [ա մուս նու թյան ե կե ղե ցա կան գրան ցում ներ 
չլի նեն]։ Է լո դի [ Շո ղեր Հա րու թյու նյան, 1935 թ. ծնվ., ումից Հ. Մա րու թյա նը 
հար ցազ րույց էր վերցրել Ծավ գյու ղում] հայրն ա պատ մում (գյուղ սո վե տի 
ապա գա նա խա գան Է լո դի ըն կերն ա), թե մենք էլ ազապ բա շի ե նք, դե Ա նա
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Նկ. 24. Հայկական ՍՍՀ գերագույն դատարանի քրեական գործերով դատական կոլեգիայի 
(նախագահ` Ա. Խուրշուդյան, անդամներ` Ա. Մնացականյան, Պ. Ալեքսանյան) որոշումը Անանիա 
Ներսեսի Խաչատրյանի [Վոլոդյա Մարտիրոսյանի քեռին] նկատմամբ Հայկական ՍՍՀ ներքին 

գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի Եռյակի (Тройка) 1937 թ. սեպտեմբերի 13ի որոշումը չեղյալ 
հայտարարելու և հանցանքը ապացուցված չլինելու պատճառով նրա նկատմամբ գործը կարճելու 
մասին։ 2 ապրիլի 1962 թ.։ Ռուսերեն, մեքենագիր, գաղտնի, պատճենահանված է օրիգինալից։
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նի մա սին էլ լսել ե նք, թե էս պես, դաշ նակ ա, գնա ցել ա Ի րան, ե կել ա, թե 
տես նում ե նք, որ [Ա նա նը] կա լում ձեռ քե րը կախ գնումգա լիս ա, վեր ջը, ո նց 
որ հար սա նիքն էլ ա ար հա մար հած, վեր ջը, մտ նում ա մի սե նյա կը, թե էդ 
տղային [ փե սա ցուին] կան չեք` գա։ Կան չում ա, թե տղա ջան, քրոջս տա նե լու 
եմ, մեր ե կե ղե ցո վը ամուս նաց նեմ, դու կոմ սո մոլ ես, ուզում ես քրոջս տե րու
թյուն արա, կամ տոմ սիդ տե րու թյուն արա, քո գործն ա։ Դե նա էլ, ասում ա, 
կա րա՞ խո սա Ա նա նի դեմ։ Տա նում են, ե կե ղե ցով ամուս նաց նում։ Հա, ե կե ղե
ցին գոր ծում էր, տեր տերն էլ դաշ նակ էր, նշա նա վոր մարդ էր, ի մի ջիայ լոց։ 
Էդ ամուս նու թյու նը ե ղել ա [19]2829 թվին։ Հենց ե կել են, բռնել են Ան դու նին 
[ փե սա ցուին` գյուղ սո վե տի ապա գա նա խա գա հին] կոմ սո մո լից հա նել, նկա
տո ղու թյուն արել, խայ տա ռա կել։ Իմ մերս ասում ա, թե մուռ ա պա հել, Ա նա
նին բռնել։ Ա սում ա, էդ է ե ղել պատ ճա ռը։ Ա նան[իայ]ի թղթե րում էլ կա, որ 
գյուղ սո վե տը բա ցա սա կան ա գնա հա տում։ Փաս տո րեն մո րաք րոջս ամու սի
նը ի րա աներ ձա գին գրել ա բա ցա սա կան [ կար ծիք]։ Բայց դա [ գյուղ սո վե տի 
նա խա գա հը] մի թույլ մարդ ա ե ղել։ Վեր ջը, Ա նա նիային էլ են գնդա կա հա
րում, ի հար կե։ Չգի տեմ, բայց խի։ Օ րի նակ, պապս, Ի սա կը տա րի քով մեծ 
էին, հերս ջա հել էր, տա րել են, աշ խա տաց րել, հե տո գնդա կա հա րել։ Փաս
տո րեն մե ծե րին էին գնդա կա հա րում։ Ա նա նին խի՞ են գնդա կա հա րել, ախր, 
Ա նա նին էլ տա նեին նստաց նեին… Ա նա նը օ րենք նե րը լավ գի տեր, ժո ղովր
դին պաշտ պա նում էր, ասում էր, նա խա գան ան գրա գետ ա, չի հաս կա նում, 
օ րեն քը սա ա, էս պես, էս պես։ Օ րենք ներ ա բա ցատ րել, գրա գետ ա ե ղել, 
բա ցատ րել, բան, նրանք էլ ասել են, որ Ա նա նը խան գա րում ա մեր գոր ծե
րին։ Ա նա նին պլե նու մում էլ են ան դրա դար ձել, է։ Էդ թղթե րը գյու ղումն ա։ 

Իմ աղ ջիկ ներն էլ են ավար տել պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը։ Մեծ աղ
ջիկս ման կա վար ժա կանն ա ըն դուն վել 93ին, չորս տա րի հե տո ավար տել։ 
Մե ծը հի մա էս տեղ [ Կա պա նում] ռու սա կան դպ րո ցում պատ մու թյան ուսուց
չու հի ա։ Փոքրն էլ, վեր ջը, է լի փիս, պա կաս տա րի ներ էին, է լի գնաց սո վո րե
լու նույն տե ղը։ Փոք րը հե տո թան գա րա նում [ Կա պա նի գա վա ռա գի տա կան] 
աշ խա տեց, էր կու տա րի։ Հե տո գնաց վե րա պատ րաստ ման, ACBA բան կում 
էր աշ խա տում, հե տո ամուս նա ցավ, հի մա Մոսկ վա յումն ա։ 

Կար ծում ե մ` ճիշտ կլի ներ ար խիվ նե րը բա ցել։ Չէ՛, թշնա մու թյուն չէր լի
նի։ Նախ, վե րա ցել են էդ մար դիկ, չկա՛ն։ Հե տո, կան մար դիկ, որ էն տա
րի նե րին մի լի ցա են ե ղել, բայց կա րո ղա ցել են էն պես անել, որ մար դիկ 
փրկվեն, չնստեն, քիչ տու ժեն։ Տենց մարդ ե ղել ա։ Բայց տենցն էլ ե ղել ա, 
որ էն պես ա արել, որ մար դիկ նստեն [ բանտ], ավե լի շատ տու ժեն։ Այ, տենց 
մար դիկ ե ղել ե ն։ Դե ես չգի տեմ, ես ի ՞նչ ի մա նամ։ Բա ցե լը [ար խիվ նե րի] գի
տես, հի մի գո նե գի տենք [198090ա կան թթ. ար դա րաց ման դա տավ ճիռ նե
րի շնոր հիվ], որ էն մե կը գնդա կա հար վել ա, էս մե կը գնդա կա հար վել ա, ով 
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ա արել, ին չի հա մար ա արել։ Պրոս տո [ պար զա պես] հե տաքր քիր էլ ա, որ 
ի մա նանք։ Գյու ղա ցիք բո լո րը գի տեն [ մատ նիչ նե րին]։ Գի տեն ով ա արել, ո՛վ 
ա պատ ճա ռը դա ռել, ին չի՛ հա մար։ Բաց վի, ճիշտ կլի նի, է լի։ Ի մա նան, է լի։ 
Ես հա մոզ ված եմ, գե նե տի կան էն պի սի բան է, որ ան ցնում է ժա ռանգ նե
րին։ Հի մի նրանց ժա ռանգ նե րից մի ո րոշ մա սը կա րող ա ի րենց հայ րե նա
սեր ցույց տան, տենց խո սեն, բայց դե ժա ռան գա կա նու թյու նը ուրիշ բան ա, 
50 պլյուս ա, էն մյուս մա սը` 50 մի նու սը, շրջա պա տի ար դյունքն ա։ Ես էդ պես 
եմ գտ նում։ Ես մեր գյու ղի մասշ տա բով` սաղ կյանքս գյու ղումն եմ աշ խա
տել, հիմ նա կա նու մը տենց ա` գե նե տի կան գնում ա [բ նա վո րու թյան ու վար
քի գծե րի ժա ռան գոր դու թյու նը շա րու նակ վում է]։ Վա տա մարդ կանց է րե խե
քի վատ մարդ լի նե լու հա վա նա կա նու թյու նը ավե լի մեծ ա։ Ես մտո վի հենց 
տես նում եմ գյու ղում. մարդ «ծա խե լը», մարդ կանց նկատ մամբ ագրե սիվ վե
րա բեր վե լը` ժա ռան գա կա նու թյու նը [ ժա ռան գա բար] շա րու նակ վում ա։ Ե թե 
հի մա էդ նույն [ հին ձևի] իշ խա նու թյու նը գա, էդ 50 պլյու սը աշ խա տե լու ա։ 
Նույն` ի րանց պա պե րի ուղ ղու թյամբ։ Հի մա էլ կան բա ներ, որ [19]37 թվի 
զար գա ցած տե սակն ա։ Քա ղա քակր թու թյու նը, վեր ջը, առաջ ա գնա ցել, էն 
ժա մա նակ ուրիշ էր, էն ժա մա նակ գրա գի տու թյու նը շատ քիչ էր, հի մա գրա
գի տու թյու նը բարձր ա, զար գա ցա ծու թյու նը բարձր ա… 

[ Թե հա սա րա կու թյան հա մար որ քան է պա հան ջարկ ված նման թե մա
տի կայի ի մա ցու թյու նը, քա րոզ չու թյու նը] Ումը որ ցավ ունի։ Ո ւմ որ ցավ ունի, 
նա ան պայ ման ուզում ա կար դալ։ Այ սինքն` ով որ հա րա զատ ա կորցրել։ 
Ով որ հա րա զատ, բա րե կամ, եղ բայր, հո րեղ բայր ա կորցրել, նա խիստ 
հե տաքրքր ված ա կար դա լու։ Հե տաքր քիր ա` ի մա նան ին չի՞ հա մար, ո ՞նց, 
խի՞։ Բո լո րի հա մար հե տաքր քիր ա։ Ով որ չի կորցրել [ն րանց հա մար հե
տաքրքիր է]` մա սամբ։ Սա ես չեմ են թա դրում, ես ար դեն, էս գր քի [Գ րի շա 
Սմ բա տյա նի «Եր կա թե վա րա գույ րից այս կողմ»] տպ վե լուց հե տո ես տես
նում եմ մարդ կանց ցան կու թյու նը, ում հա րա զա տը [որ բռնա դատ վել է], ան
պայ ման ուզում է էդ գիր քը կար դա, տես նի։ Թե կուզ չի կա րո ղա նում կար դա` 
ասում ա` պատ մի՛։ Ուզում ա` մի տե ղե կու թյուն ի մա նա։ 

Էս թե մայի շուրջ [ԶԼՄնե րով] ը նդ հան րա պես չեն խո սում։ Պե՛տք ա 
խո սել։ Պե՛տք ա, որ դա՛ս լի նի, դա՛ս լի նի ներ կա սերն դի հա մար։ Որ զու գա
հեռ ներ ան ցկաց նեն, որ է սօր որ, օ րի նակ, մի տինգ նե րին նկա րում են, էս էլ 
սրա [բռնու թյուն նե րի] մի ձևն ա փաս տո րեն, դա վա ճա նու թյան մի ձևն էլ դա 
ա։ Բայց չեն ասում, է։ Վեր ջը, ե թե իշ խա նու թյան հա մար ա էդ նկա րո ղը, ո ՞նց 
կա սի. հե ռուս տա ցույ ցը չի ասի, ի րանցն ա` չեն ասում։
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կյանՔն ու պայՔարը սիբիրյան աՔսորում

 ցար ցազ րույց 57 տա րի տևո ղու թյամբ  
Ար փճ նիկ Ա րայի Ա լճք սա նյա նի հճտ 

 Թիֆ լիս/Երևան,  
ա վարտ ված 2013 թ. դճկ տճմ բճ րի 17-ի ն։ 

Զ րու ցա վար` ցա րու թյուն Մա րու թյան։

 Մորս ըն տա նի քը, ի տար բե րու թյուն մեր պատ մու թյուն նե րով գրանց
ված հա յաս տա նյան դեպ քե րի, աք սոր վել է Վրաս տա նից` Թբի լի սիից, որ
տեղ նրա ծնող նե րը հանգր վա նել էին 1915 թ. ցե ղա սպա նու թյու նից հե տո: 
Նրա պատ մու թյու նը, մաս նա վոր լի նե լով, այ նուա մե նայ նիվ տի պա կան է` 
վկայե լով, որ 1949 թ. աք սոր նե րը ո ղջ Կով կա սից մաս նա վոր թի րախ ունեին 
հայե րին:

 Մայրս ծնվել է 1925 թ. նոյեմ բե րի 14ին Թիֆ լիս քա ղա քում` վա նե ցի 
գաղ թա կան նե րի ըն տա նի քում։ Մորս ապա գա հայ րը` Ա րայ Ա րա մի Ա լեք
սանյա նը (18921983), դեռևս 1912 թ. մեկ նել էր վաս տա կի Իր կուտսկ` մո
րաք րոջ մոտ։ Մայ րը` Աշ խեն Գևոր գի Թուր շյա նը (18981958), Վա նի հե րո
սա մար տին հա ջոր դող 1915 թ. հու լի սյան նա հան ջի ժա մա նակ ըն տա նի քով 
ներ գաղ թել էր Էջ միա ծին, ապա` Թիֆ լիս։ Այս տեղ էլ ե րի տա սարդ նե րը ծա
նո թա ցել էին, ըն տա նիք կազ մել։ Ա ռաջ նե կը` Ար մե նու հին (Ար միկ), ծնվել է 
Ռոս տո վում, մյուս դուստ րե րը` Ար փե նի կը (Ար փիկ), Իս կու հին (Ա սյա) և Սիլ
վան` Թիֆ լի սում։ Ա րայը Թիֆ լի սում մե տա ղա կան մահ ճա կալ նե րի ճա նաչ
ված ար հես տա վոր էր: Ըն տա նիքն այն ժա մա նակ նե րի հա մար հա մե մա տա
բար բա րե կե ցիկ կյանք ուներ և բնակ վում էր Կա մո և Գրինևիչ փո ղոց նե րի 
հա տույ թում գտն վող շեն քի ե րեք սե նյա կա նոց բնա կա րա նում: 

Ար փե նի կը 19341944 թթ. սո վո րում է թիվ 47րդ ռու սա կան դպ րո ցում 
(1943 թ.ի ց` թիվ 51րդ), ո րն ավար տե լուց հե տո` 1944 թ., ըն դուն վում է Երևա
նի պե տա կան բժշ կա կան ի նստի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տետ։ Ե րկ րորդ 
կուր սից Ար փե նիկն ուսու մը շա րու նա կում է Թբի լի սիի բժշ կա կան ի նստի
տու տում։ 1949 թ. հու նի սի 14ին, ե րբ նա հանձ նում էր ավար տա կան կուր սի 
պե տա կան քն նու թյուն նե րը, ո ղջ ըն տա նի քին` Ա րայ Ա լեք սա նյա նին, Աշ խեն 
Թուր շյա նին, Ար փե նիկ, Ա սյա և Սիլ վա դուստ րե րի հետ (ա վագ դուստրն 
ար դեն ամուս նա ցած էր, կրում էր ամուս նու ազ գա նու նը և ուներ մեկ ե րե
խա), առանց նա խազ գու շաց նե լու և ժա մա նակ տա լու, աք սո րում են Սի բիր: 
Ո չինչ չհաս կա ցող ըն տա նի քը միայն աք սո րյալ նե րի գնաց քում պի տի հայտ
նա բե րեր, որ ի րենք աք սոր վում են Վրաս տա նի հա զա րա վոր այլ հայե րի 
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հետ միա սին: Վա նե ցի Ա րայ Ա լեք սա նյա նի և Աշ խեն Թուր շյա նի ըն տա նի քը 
Սի բիր էր աք սոր վում որ պես «նախ կին թուր քահպա տակ ներ»: Գնաց քի բո
լոր աք սո րյալ նե րին տա նում են Սի բիր: Մորս ըն տա նի քը հայտնվում է Տոմս
կի մար զում, որ տեղ նրանց ցմահ բնա կու թյան վայր է սահ ման վում Պար
բի գի շրջա նի Վի սո կիյ Յար գյու ղը։ Ա ռաջ ան ցնե լով ասեմ, որ Ար փե նիկն 
աք սո րա վայ րում հինգ տա րի շա րու նակ` 19491954 թթ., օ րա գիր է պա հում 
(տասն մեկ տետ րակ), ո րում իր, իր ըն տա նի քի և այլ աք սո րյալ նե րի ո դի սա
կա նը ման րա մասն շա րադր ված է` սկսած գնաց քում հայտն վե լու պա հից: 
Ա վե լի քան կես դար ան ց` 2007 թ., նրա հա րա զատ նե րի նյու թա կան աջակ
ցու թյամբ օ րա գի րը լույս է տես նում «Сибирский дневник: 19491954 гг.» 
(«Սի բի րյան օ րա գիր. 19491954 թթ.») վեր տա ռու թյամբ` որ պես ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տու թյան և ազ գա գրու թյան ի նստի տու տի նո րաս տեղծ «Հի շո ղու թյան 
ազ գա գրու թյուն» մա տե նա շա րի թիվ 1 հրա պա րա կում (նկ. 25)։

 Հենց գնաց քում սկսվում են հե տա գա յում աք սո րա կան կյան քին ուղեկ
ցող ստո րա ցում ներն ու դա ժա նու թյուն նե րը: Փակ վա գոն նե րում մեկ ամիս 
տևած ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում մար դիկ «սկսում էին մո ռա նալ ամո թը»: 
Տոմս կի բան տի բա րա քում ան ցկաց րած մի քա նի օ րը ու հատ կա պես բաղ
նի քի դր վա գը մայրս ավե լի քան վեց տաս նա մյակ շա րու նակ հի շում էր ամե

Նկ. 25. Արփենիկ Ալեքսանյանն իր տանը իր հեղինակած «Сибирский дневник:  
19491954 гг.» գիրքը ձեռքին։ Երևան, 19 ապրիլի 2009 թ.։
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նայն ման րա մաս նու թյուն նե րով: Նույն կերպ եր բեք չմո ռաց վեց բար ժայով 
նա վար կու թյու նը Պար բիգ` տեղ չլի նե լու պատ ճա ռով ժա մե րով կանգ նած 
մնա լը, գետն ըն կած տղայի մա հը: Թիֆ լի սյան բա րե կե ցիկ, սի րող ըն տա
նի քի և բժշ կա կան ի նստի տու տի մտա վո րա կան մի ջա վայ րից միան գա մից 
անի մաստ ան մարդ կային դա ժա նու թյան, շա րու նա կա կան ստո րաց ման մի
ջա վայ րում հայտն ված Ար փե նի կի հա մար ան հաս կա նա լի, ան բա ցատ րե լի 
էր ի րա վի ճա կը: 

Ողջ օ րա գի րը ցու ցա դրում է անար դա րու թյան, ցա վի, ի րենց վի ճակ ված 
ճա կա տա գրի հետ չհաշտ վե լու դեմ ըմ բոս տա ցու մը, բայց նաև` մտա վո րա
կան ըն տա նի քի ջան քե րը նոր պայ ման նե րում նոր կյանք սկսե լու, շա րու նա
կե լու, այդ կյանքն ի մաս տա վո րե լու և մարդ կային ջեր մու թյուն ու հա մա կե ցու
թյուն ստեղ ծե լու փոր ձե րը: Ա մե նա մեծ ցավն ի րենց ըն տա նի քի նկատ մամբ 
գոր ծած ան հաս կա նա լի անար դա րու թյունն էր: Սրան գու մար վում էին մորս 
ո ղջ ըն տա նի քի հա մար անըն կա լե լի խորհրդային զին վո րի, ներ քին գոր ծե րի 
և ան վտան գու թյան ծա ռայող նե րի կոպ տու թյու նը, աք սո րյալ նե րի մարդ կային 
ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հա րու մը, ստո րա ցու մը, ծնող նե րի և քույ րե րի, 
հա րա զատ նե րի ու բա րե կամ նե րի կրած չար չա րանք նե րի, կյան քի հա մար 
խիստ վտան գա վոր հար կա դիր աշ խա տան քի տագ նապ նե րը: Քա ղա քային 
կյան քից միան գա մից սի բի րյան ցր տե րին ան տա ռա հատ ման հար կա դրան
քին են թարկ ված մար դիկ մշ տա կան վտան գի մեջ էին. «Ան տա ռա հա տու մը 
փայ տամ թեր ման ամե նա ծանր աշ խա տանքն է: Ա ռա վո տից մինչև ուշ ե րե կո 
ես հա մա րյա մինչև գոտ կա տեղ ձյան մեջ եմ, ձյան մեջ քայ լելն ան հնար է, 
ամեն րո պե ո տքդ ճյու ղի է առ նում, և ը նկ նում ես խոր ձյան մեջ: Ի սկ վտան
գը… Ա մեն ակն թարթ մահ ես սպա սում: Ծա ռը սխալ կընկ նի կամ էլ ջարդ
վի, կամ ժա մա նա կին չեն ասի` «զ գու՜յշ», ահա և վերջ» (նկ. 26)։ Օ րա գրում 
տրավ մա տիկ կեն սըն թա ցի դր վագ նե րը ներ կա յաց ված են ի րենց ո ղջ դա ժան 
ի րա կա նու թյամբ. կամ տրավ մա տիկ առօ րյայի հետևան քով տրա մա դրու թյան 
կտ րուկ փո փո խու թյուն ներն օր վա ըն թաց քում, կամ դժ վա րու թյուն նե րին ու 
հու զում նե րին ուղեկ ցող լա ցը, կամ ան գամ քնած ժա մա նակ` ե րա զում մղ վող 
պայ քա րը բյու րոկ րա տա կան քաշք շուկ նե րի դեմ, կամ ի նք նա սպա նու թյան` 
դեպ քից դեպք այ ցե լող միտ քը և կամ մյուս աք սո րյալ նե րի կյան քի դժ վա րու
թյուն նե րին հա ղոր դակց վելն ու օգ նե լու ան կա րո ղու թյու նը։ Մինչև կյան քի 
վեր ջին օ րե րը մայրս լաց էր լի նում, ե րբ պատ մում էր, թե ի նչ պես էին ան
վտան գու թյան մար մին նե րի աշ խա տա կից ներն ի րեն ստի պում աք սո րա կան
նե րի շրջա նում լր տե սել, նա գան էին թափ տա լիս քթի առաջ։ 

Ող ջա միտ տրա մա բա նու թյան սահ ման նե րում ոչ մի կերպ չէր տե ղա
վոր վում, որ այն փաս տը, որ ըն տա նի քի հայրն ու մայ րը բնակ վել են Թուր
քիայի տա րած քում գտն վող արևմ տա հայ կա կան Վան քա ղա քում ու, հետևա
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բար, ե ղել են այդ պե տու
թյան հպա տակ նե րը, ի րա
կա նում «մեղք» է, «հան
ցանք» է ու պետք է պատժ վի 
խորհրդային օ րենք նե րով։ 
Այդ «մեղ քը» ի րո ղու թյուն էր 
նաև ե ղեռ նից մա զա պուրծ 
հա րյուր հա զա րա վոր այլ 
արևմ տա հայ գաղ թա կան
նե րի հա մար։ Ուրեմն նրա՞նք 
էլ էին են թա կա աք սո րի։ Եվ 
ի րոք, աք սո րա վայր հաս նե
լու մեկ ամիս տևող ճա նա
պար հին Ար փե նի կը փոր
ձում է գո նե իր հա մար լու ծել 
այդ «խնդի րը». նա ման րա
մասն ներ կա յաց նում է ի րենց վա գո նի ու է շե լո նի` ազ գու թյամբ հայ աք սո րա
կան նե րին (ն րանց է շե լո նում ոչ մի վրա ցի չի ե ղել), նշում նրանց որ տե ղա ցի 
լի նե լը (մի ո րո շա կի մա սը ի րոք որ արևմ տա հայերվա նե ցի ներ էին ու նրանց 
ժա ռանգ նե րը)։ Ճա նա պար հին Հա յաս տա նից աք սո րա կան է շե լոն նե րի հան
դի պե լիս Ար փիկն ու նրա ուղե կից ներն ան պայ ման փոր ձում էին ճշ տել հա
յաս տան ցի նե րի «ծա գու մը» և պա տաս խան էին ստա նում` Երևան, Սևան, 
Հա մամ լու (ներ կա յումս` Սպի տակ), հան դի պում էին նաև հայ րե նա դարձ ներ։ 
Ար փե նի կի մեջ հարց է ծա գում, որ «Ե թե մեզ հա մա րում են նախ կին թուր
քահպա տակ ներ, ապա ին չու՞մ են մե ղա վոր Թուր քիայի տա րած քում եր բեք 
չե ղած, հայ կա կան հո ղի վրա ծնվածմե ծա ցած նե րը: Ան հաս կա նա լի է»: 

Բ նա կան է, որ Ար փե նիկն ու նրա բախ տա կից նե րը գտ նում էին, որ 
սխալ մունք է տե ղի ունե ցել, և որ պետք է ճշ մար տու թյու նը գրա վոր կամ բա
նա վոր դի մումբո ղո քի ձևով ներ կա յաց նել պե տու թյան հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րի` պե տա կան ան վտան գու թյան, ներ քին գոր ծե րի, ար դա րա
դա տու թյան և այլ բարձր կամ ցած րաս տի ճան ղե կա վար նե րին, և նրանք, 
ուսում նա սի րե լով հար ցը, ան պայ ման կկա յաց նեն ար դա րա ցի ո րո շում։ Այդ
պես էր դաս տիա րակ ված խորհրդային քա ղա քա ցին։ Եվ սկսվում է դի մում

Նկ. 26. Ասյա (Իսկուհի) և 
Արփենիկ Ալեքսանյան (ձախից 
աջ) քույրերը անտառում։ Տոմսկի 
մարզ, Պարբիգի շրջան, գյուղ 
Վիսոկիյ Յար։ Մայիս, 1951 թ.։
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բո ղոք ներ գրե լու ան վեր ջա նա լի գոր ծըն թա ցը։ Բնու թա գրա կան է, որ առա
ջին դի մու մը գր վում է հենց Ա լեք սա նյան նե րի ըն տա նիքն աք սոր ուղար կող 
կա պի տա նի խորհրդով ու ան գամ ան մի ջա կան թե լա դրան քով։ Դի մում ներն 
Ար փե նի կը գրում էր Թիֆ լի սի կա յա րա նում, աք սո րի ճա նա պար հին, բան
տում մնա լու մի քա նի օ րե րին, աք սո րա վայ րից, շրջ կենտ րո նից, մարզ կենտ
րո նից։ Դի մում ներ էին գրում ազ գա կան ներն ու բա րե կամ նե րը, ըն կեր ներն 
ու հարևան նե րը Թիֆ լի սից ու Երևա նից, նրան ցից ո մանք նույ նիսկ հա տուկ 
հան դիպ ման էին գնում զա նա զան մա կար դա կի ղե կա վար նե րի հետ ու բա
ցատ րում, որ սխալ մունք է տե ղի ունե ցել, որ Ա լեք սա նյան նե րի ըն տա նիքն 
ի րա կա նում ան մեղ է։ 

Ի րենց ըն տա նի քի, ան ձամբ իր, իր քույ րե րի, ի րեն դի մող բազ մա թիվ 
մարդ կանց հա մար բազ միցս դի մում ներ գրե լը մորս հա մար դառ նում է կեն
սաձևի մաս։ Որ պես կա նոն` դի մու մա տու նե րին պա տաս խա նում էին, թե դի
մումն ուղարկ ված է այ սինչ կամ այ նինչ հիմ նար կու թյուն, դրան հա ջոր դում 
էին հույ սով լե ցուն սպա սում նե րի շա բաթ ներ ու ամիս ներ, ապա գա լիս էր 
ի նչոր կերպ հիմ նա վոր ված կամ չհիմ նա վոր ված մեր ժո ղա կան պա տաս
խան, դրան հա ջոր դում էր պա տաս խա նում տեղ գտած հիմ նա վոր վա ծու
թյան ան հիմն լի նե լը բա ցատ րող մեկ այլ դի մում, ու կրկին սպա սում ներ, 
կրկին մեր ժում ներ։ Այդ պես չորսհինգ տա րի շա րու նակ։ Սա կայն դի մում
ներն ունեին նաև շատ կարևոր, դի մու մա տու նե րի հա մար գու ցե և ոչ ըն
կա լե լի, սա կայն դրա կան նշա նա կու թյուն. դա հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս 
տրավ մա տիկ, ճգ նա ժա մային առօ րյան լց նե լու պայ քա րի պատ րան քով ու 
այդ կերպ օգ նե լու նման առօ րյայի հաղ թա հար մա նը։ 

Աք սո րի դժ վա րին տա րի նե րի ըն թաց քում մայրս չի կորց նում անար դա
րու թյան պատ ճա ռած ցա վը նաև կեն սու րա խու թյամբ հաղ թա հա րե լու ունա
կու թյու նը։ Ծի ծաղն ու հու մո րի զգա ցու մը Ար փի կին ու նրա քույ րե րին ուղեկ
ցել են թե՛ ե րի տա սար դու թյան դժ վա րին տա րի նե րին, թե՛ հե տա գա յում։ Սի
բի րում գտն վե լու տա րի նե րին աք սո րա կան քույ րե րը ծի ծա ղում էին աշ խա
տան քի վայ րում, տա նը, հայ րե նա կից նե րի հետ շփ վե լիս, ան գամ հու մո րային 
բնույթ էին հա ղոր դում հարևան նե րի հետ վե ճե րին։ 

Ար փե նի կի օ րա գրի մեջ ամեն ան գամ տար բեր դրսևո րում նե րով 
երևում է Կով կա սի և կով կաս ցի նե րի թե ման. կով կաս ցի նե րը միշտ հե
տաքրքր վում էին մի մյանց ճա կա տա գրե րով, փոր ձում օգ նել, նե ցուկ կանգ
նել մի մյանց։ Ռուս նե րի պատ կե րա ցում նե րում ևս կով կաս ցի նե րը, ան կախ 
էթ նիկ պատ կա նե լու թյու նից, հա մերկ րա ցի ներ ե ն։ Հա մա կով կա սյան հա մե
րաշ խու թյան, հա մա կով կա սյան վե րէթ նիկ ի նք նա գի տակ ցու թյան ամե նա
վառ դրսևո րու մը, թերևս, ար տա հայտ վում է գրե թե յու րա քան չյուր հա վա
քույ թի ժա մա նակ կով կաս ցի նե րի մաս նակ ցու թյամբ սե ղա նի շուր ջը հն չող 
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«За Кавказ» («Հա նուն Կով կա սի») եր գի պար բե րա կան կա տար մամբ։ Հայե
րի էթ նիկ գոր ծո նի դերն առա ջին պլան է գա լիս միայն այն դեպ քում, ե րբ 
պա րե տա տա նը գրանց ման ժա մա նակ փաս տաթղթե րում նրանց ան վա նում 
են թուր քեր։ Ցե ղա սպա նու թյուն տե սած, դրա մա սին բազ միցս լսած մարդ
կանց հա մար շատ դժ վար էր հա մա կերպ վել նման վի րա վո րա կան ի րո ղու
թյան հետ։ Ի նչ պես Ար փե նիկն է գրում. «Գ րանց ման թեր թե րում տես նում 
ե նք` գր ված է աք սո րյալթր քու հի: Այ քեզ բան, ար դեն թուրք էլ դարձ րին: 
Մենք աղ մուկ բարձ րաց րինք, բայց մեկ է` պետք է ստո րա գրենք ու վերջ: 
Ֆե դյան [ պա րե տա տան աշ խա տա կի ցը] բա ցատ րեց, որ դա աք սո րյա լի տե
սակն է, ոչ թե ազ գու թյու նը: Մենք հիմ նա կան ցու ցակ նե րում գնում ե նք որ
պես հայեր, ի սկ դա աք սո րյա լի տե սակն է, ի նչ պես հա տուկ աք սո րյալ, կու
լակ, ռյա զան ցի ներ և այլն: Հայրս ասում է ր` ռուս գրեք, չի նա ցի, միայն թե 
ոչ թուրք: Բայց դրանք զուր բա ներ էին, մենք գի տեինք, որ Գուր գե նը [աք
սորյալ հայե րից մե կը] դի մա դրել է, բայց հար կա դրել են: Մայրս ի մա նա լով, 
որ իր փո խա րեն էլ ե նք ստո րա գրել, մեծ աղ մուկ բարձ րաց րեց, մեզ նա
խա տում ու վի րա վո րում էր, որ մենք այս քան արագ ուրա ցանք մեր ազ գու
թյու նը»: Հե տո, կար ծես ճա կա տա գրի հեգ նան քով, «բո լո րի անձ նա գրե րը 
վերցրին ու տե ղե կանք տվին այն մա սին, որ մենք թուրք ե նք»։ Բնու թա գրա
կան է, որ խորհրդային ար խի վային փաս տաթղթե րում առ այ սօր Ա լեք սա
նյան նե րի աք սո րա կան ըն տա նի քը նշված է որ պես «թուր քեր»։1

 Մի մյանց հետ գրե թե ամե նօ րյա շփու մը հայ աք սո րա կան նե րին է ա պես 
օգ նում էր կեն ցաղն ավե լի տա նե լի ու սո վո րա կան դարձ նե լու։ Դրան օգ
նում էր նաև վիր տուալ շփու մը, առանձ նա պես մեծ ուրա խու թյուն էին պատ
ճա ռում ռա դիոյով հայ կա կան եր գե րի հա ղոր դում նե րը, կամ էլ ե րբ կի նո դի
տում նե րին նա խոր դող վա վե րա գրա կան ֆիլ մը նվիր ված էր լի նում Հա յաս
տա նին։ 

Աք սո րի դառ նու թյուն նե րի հաղ թա հար ման գոր ծում ար տա քին ամե նա
մեծ բա րո յա կան և հո գե բա նա կան օ ժան դա կու թյու նը, թերևս, նա մակ ներն 
էին. նա մակ ներ ու հե ռա գրեր հա րա զատ նե րից, բա րե կամ նե րից, ըն կեր նե
րից, հարևան նե րից։ Նա մակ նե րը հա ճախ օր վա միակ մխի թա րու թյունն ու 
ուրա խու թյունն էին լի նում։ Դա տե լով օ րա գրից` Ար փե նիկն ու նրա հա րա
զատ նե րը նա մա կա գրա կան կա պի մեջ էին շուրջ 60 հաս ցե նե րով։

 Վիր տուալ կա պը բա վա կա նին հա ճախ նյու թա կան դրսևո րում էր ստա
նում նաև մթե րային ծան րոց նե րի ձևով։ Ին չե՜ր ասես, որ չէին գա լիս հա րա
զատ Թիֆ լի սից ու Երևա նից` ի րենց հետ բե րե լով հայ րե նի քի համն ու հո
տը. էլ չիր ու չա միչ, չուչ խել և սու ջուխ, ալա նի, չո րաց րած բալ, թութ, ծի րան, 

1 Տե՛ս Жертвы политического террора в СССР http://lists.memo.ru/index1.htm
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նաև խն ձոր, տանձ, խա ղող, փշատ, մաք րած ըն կույզ, լո բի, կա նա չե ղեն, 
կար միր բի բար, տո մատ, բա լի, ըն կույ զի և ծի րա նի մու րա բա, տնա կան օ ղի 
և կո նյակ, կոն ֆետ ներ, շո կո լա դի սա լիկ ներ ու ռա հաթլո հում, պան րի մե
րան։ Ծան րոց նե րի պա րու նա կու թյամբ աք սո րա կան նե րը հա ճախ կի սում էին 
միմյանց հետ։

 Սի բի րյան կյան քի դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու գոր ծում Ա լեք
սա նյան նե րին մե ծա պես օգ նում էին ըն տա նի քի ամ րու թյու նը, մե կը մյու սին 
օ ժան դա կե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը։ Քույ րե րից յու րա քան չյու րը ջա նում 
էր օգ տա կար լի նել մյու սին թե՛ աշ խա տանք ո րո նե լու, թե՛ սո վո րե լուն օ ժան
դա կե լու հար ցե րում (նկ. 27)։ Խիստ մեծ նշա նա կու թյուն ունեին նաև հա րա
զատ նե րի ու բա րե կամ նե րի չդա դա րող դրա մա կան փո խան ցում նե րը։

Նկ. 27. Ալեքսանյան քույրերն իրենց մոր` Աշխեն ԹուրշյանԱլեքսանյանի մահվան 
50ամյակին. ձախից աջ` Արմենուհի (Արմիկ), Արփենիկ, Ասյա (Իսկուհի), Սիլվա։  

Երևան, 27 հունվարի 2008 թ.։ Լուսանկարը` Հ. Մարությանի։
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 Մորս կամքն ու ո գին ան կոտ րում պա հե լու կարևո րա գույն գոր ծոն էր 
բժշ կի իր մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տե լու հաս տա տա կամ, նպա տա կաս լաց, 
հա մա ռու թյան հաս նող, ոչ մի խո չըն դո տի առաջ չնա հան ջող ձգ տու մը։ Եվ, 
վեր ջա պես, Ար փե նի կին աք սո րա կան կյան քի դառ նու թյուն նե րը հաղ թա հա
րե լու գոր ծում մե ծա պես օգ նեց հենց օ րա գիր պա հե լը։ 

Աք սո րը, ամեն ին չից զատ, նաև կյան քի դա ժան դպ րոց էր աք սոր
ված նե րի հա մար։ Մի մա սը չէր դի մա նում, կոտր վում էր, բայց շա տերն էլ 
ոչ միայն դի մա նում էին, այլ նաև կյան քի նոր, ան սո վոր դժ վա րու թյուններն 
ամե նօ րյա պայ քա րով հաղ թա հա րե լով` կոփ վում էին, ուժե ղա նում, հզո րա
նում։ Ար փե նի կը, թերևս, այդ բազ մա հա զար մարդ կան ցից մեկն է ր։ 

Աք սո րա վայ րում ար դեն Ստա լի նի մահ վա նից հե տո` 195354 թթ., 
մայրս կա րո ղա նում է ուսու մը շա րու նա կել Տոմս կի բժշ կա կան ի նստի տու
տում, սա կայն ավար տա կան քն նու թյուն նե րի նա խօ րեին գա լիս է եր կար 
սպաս ված ազատ ման լու րը, և Ա լեք սա նյան նե րի ըն տա նի քը վե րա դառ նում 
է Թբի լի սի։ 195455 թթ. մայրս շա րու նա կում է ուսու մը Երևա նի բժշ կա կան 
ի նստի տու տի ավար տա կան կուր սում։ 1955 թ. դեկ տեմ բե րին ամուս նա նում է 
ճար տա րա պետ Տի րան Հա րու թյու նի Մա րու թյա նի (19112007)2 հետ։ 1956 թ. 
ծնվում եմ ես, 1958 թ.` քույրս, Տաթևի կը։ 1956 թ. մայրս ըն դուն վում և մինչև 
1990 թ. աշ խա տում է Եր րորդ (հե տա գա յում` Հան րա պե տա կան) ման կա
կան հի վան դա նո ցի պո լիկ լի նի կա յում` որ պես ման կա բույժ։ 1995 թ. ապ րի լին 
նրան տր վում է «Բռ նա դատ վա ծի կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձ»ի թիվ 1 վկա
յա կա նը։

2 Նրա մասին մանրամասն տե՛ս www.tiranmarutyan.am
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«մարմինս դարՁել էր մսե մոԽրաման»

 ցար ցազ րույց Ի ռճն Ա բճ լի Օր դու խա նյա նի (ծնվ. 1938 թ.) 
և նրա դս տճր` Ա գա տա Է դուար դի Վա նուն ցի (ծնվ. 1963 թ.) հճտ։  

Երևան, 15 դճկ տճմ բճ րի 2014 թ.։ 
Զ րու ցա վար` ցա րու թյուն Մա րու թյան։

 Հայրս` Ա բել Իս կան դա րի Օր դու խա նյա նը, ձեր բա կալ վել է 1937 թ. հոկ
տեմ բե րին, մորս` Է վե լի նա Վար դա նի Կի րա կո սյա նին, չեն աք սո րել, քա նի 
որ այդ ժա մա նակ նա հղի էր ի նձ նով, պետք է ծննդա բե րեր։ Դրա հա մար 
իմ շնոր հիվ մա մաս մնաց, ես ծնվե ցի մար տին, պա պաս էդ ժա մա նակ ար
դեն էս տեղ բան տում էր նստած։ Ես ունեմ նաև քույր` Կա րի նե, ո րն ին ձա նից 
ե րեք տա րով մեծ է ։

 Պա պան ծնվել է 1902 թ. Սի սիա նի շրջա նի Շա ղատ գյու ղում։ Նա Ա լա
վեր դու շրջ կո մի առա ջին քար տու ղարն է ր։1 Եվ ե րբ ի րեն բռնել են, մե ղա դրել 
են այն բա նում, որ այն տեղ գոր ծա րան նե րը սկսել են քիչ ար տա դրանք թո
ղար կել, ամեն ի նչ ավե լի վատ է դար ձել, որ ի բր սա բո տաժ էր անում, ժո
ղովր դի թշնա մի է ր։2 Իմ հայ րը փաս տաթղթե րով ապա ցու ցում էր, որ ամեն 
ի նչ հա կա ռակն է, մինչև որ հաս կա ցավ, որ անօ գուտ է ի նչոր բան ապա ցու
ցե լը։ Ես սա պատ մում եմ իմ մա մայի պատ մե լով։

 Մա մայիս մա ման Բաք վից ե րեք աղ ջիկ նե րի հետ փա խել էր 1918 թ.։ 
Մա մաս 1914 թվի ծնված է ր։ Ի րենք փա խել են Գյում րի, քա նի որ տա տի
կի ազ գու տա կը գյում րե ցի ներ էին։ Մա մայիս պա պային թուր քե րը մոր թել 
են հենց Բաք վի հի վան դա նո ցում [1918 թ.]։ Նա ո րբ թո ղեց չորս ե րե խա նե
րի, ու նրան ցից մի աղ ջի կը մա հա ցավ դեռ 1918 թ.։ Մա մաս տա րի ներ ան ց 
աշ խա տում է Լե նի նա կա նի տեքս տիլ կոմ բի նա տում. հա մար ձակ, ե րի տա
սարդ, գե ղե ցիկ աղ ջիկ էր, 1819 տա րե կան։ Այս տեղ էլ ծա նո թա նում է պա
պային. ին քը կու սակ ցա կան աշ խա տող էր, գնա ցել էր գոր ծա րան` երևի թե 
բան վոր նե րի հետ զրու ցե լու։ Դե իմ մա ման ամուս նա ցավ, ու պա պան բե

1 Ըստ քրեական գործի (ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 2, գ. 268)` Ա. Օրդուխանյանը եղել է նաև 
Ամասիայի շրջկոմի քարտուղար, Երևանի քաղ կո մի երկրորդ քարտուղար, ձերբակալության 
պահին` ՀԿ(բ)Կ ԿԿ-ի հրահանգիչ։ 
2 Ա. Օրդուխանյանը մեղադրվել է 1935 թ.-ից Հայաստանի հակախորհրդային, աջ-տրոց-
կիս տական, նացիոնալիստական կազմակերպության անդամ լինելու, գյուղատնտեսության, 
արդյունաբերության և կուսակցական աշխատանքում վնասարար գործունեության, հակա-
հեղափոխական նացիոնալիստական պրոպագանդա և ագիտացիա վարելու մեջ։ Ըստ մե-
ղադրական եզրակացության` կազմակերպության նպատակն էր զենքի ուժով խորհրդային 
իշխանության տապալումը հանրապետությունում, Հայաստանի անջատումը ԽՍՀՄ-ից ու 
կապիտալիզմի վերականգնումը։ «Կազմակերպության» ղեկավարներն էին Ա. Խանջյանը, Ս. 
Տեր-Գաբրիելյանը, Ա. Ամատունին և Ա. Գուլոյանը։ Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 2, գ. 268, թ. 1, 2։
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րեց մա մայիս, նաև տա տի կիս ու նրա եր կու աղ ջիկ նե րին Երևան։ Բո լո րով 
բնակ վում էին Ա լա վեր դյա նի վրայի բնա կա րա նում։ Մի ջամ տում է Ա գա տան. 
«Ա սում էին, թե հե՛նց այդ բնա կա րա նի վրա աչք ունեին, որ դա նոս [ մատ նա
գիր] գրե ցին»։ Մեծ, լավ բնա կա րան է ր։ Է կան, բնա կա րա նից քշե ցին [ հո րը 
բան տար կե լուց հե տո], մա մային տա րան Ա լա վեր դյա նի վրայի տպա րա նի 
հա յա թը։ Այն տեղ, որ տեղ հի մա Մշա կույ թի նա խա րա րու թյունն է և այլն, այդ
տեղ նախ կի նում հյու ղակ ներ էին. մեզ գցե ցին այդ տեղ, մենք էլ այն տեղ մե
ծա ցանք։ 

Մինչև որ վե րա դար ձավ հայ րի կը։ Ար դա րաց ման դա տավճ ռում գր ված 
էր մո տա վո րա պես, որ ար դա րաց ված է հան ցան քի բա ցա կա յու թյան պատ
ճա ռով։ Դե դոն կի սա բե րան ասում էր, թե դե պարզ է, թե ով է գրել դա նո սը։ 
Ա սեմ, որ հայ րիկս ո չինչ չի ստո րա գրել, նա եր կա թյա մարդ է ր։3 Ու քա նի որ 
ո չինչ չէր ստո րա գրում, նրան չէին կա րող գնդա կա հա րու թյան դա տա պար
տել, ի նչոր տենց բան եմ հի շում։ Որ քան ես գի տեմ, դատ ե ղել է ։4 Պա պայիս 
Երևա նի Կա Գե Բեի բան տում պա հե ցին մինչև ապ րիլմայիս, հե տո աք սո
րե ցին Սի բիր։ Մա մաս պատ մում էր, որ ին քը հղի վի ճա կում պե րե դա չա ներ 
[ու տե լի քի փա թեթ ներ] էր տա նում բանտ, այն տեղ հս կա յա կան հեր թեր էին, 
ու մեկ էլ, ասում է, մի օր էդ հեր թի մեջ հե ծյալ մի լի ցիո ներ ներ են մո տե
նում, ու դրան ցից մե կը` ղե կա վա րը, գե նե րալ Խվո րոս տյան [ազ գա նու նով], 
մտրա կով սկսեց էդ պե րե դա չա բե րող նե րին խփել ու ասել. «Разогнать эту 
контрреволюционную мразь» [«Ց րել այս հա կա հե ղա փո խա կան ո չն չու թյու
նը»]։ Ու հե տաքր քիր է, որ ժա մա նակ ան ց այդ մար դուն էլ բան տար կե ցին։ 

Այ տենց պա պաս գնաց Սի բիր։ Նո րիլսկ։ Մի ջամ տում է Ա գա տան. 
«Նրան տվե ցին պո ժիզ նեն նի [ց կյանս] բան տար կու թյուն, բայց նստեց 18 
տա րի։5 Էդ բա բոն էր էդ պես ասում»։ Բայց աք սո րա վայ րի փո փո խու թյուն
ներ ե ղել ե ն։6 Սկզ բում լե սո պո վա լի [ան տա ռա հատ ման] գոր ծի վրա է ե ղել, 
հե տո են տա րել Նո րիլսկ»։ Ե րբ նստած էր, նրանց տա նում էին տայ գա, ը նդ 
ո րում պա պան ասում էր, որ ոչ մի հս կո ղու թյուն չկար։ Ո րով հետև փախ չե լու 
հնա րա վո րու թյուն չկար։ Ով էլ որ փախ չեր, կմեռ ներ ցր տից։ Այ սինքն` նրանց 
[աք սո րա կան նե րին] հս կե լու կա րիք էլ չկար։ Նրանք բո լո րը վե րա դառ նում 
էին ի րենց բա րաք նե րը։ Պա պաս պատ մում էր, որ ի րենց բա րաք նե րում սո

3 Քրեական գործում նշված է, որ Ա. Օրդուխանյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 
1191, ց. 2, գ. 268, թ. 2։
4 Իրականում եղել է ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի զինվորական կոլեգիայի արտագնա 
փակ նիստ 1938 թ. հուլիսի 20-ին։ Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 2, գ. 268, թ. 5։
5 Ըստ քրեական գործի` Ա. Օրդուխանյանին դատապարտել են 15 տարվա բան տար-
կության` ողջ անձնական գույքի բռնագրավմամբ։ Ժամկետը հաշվվել է 1937 թ. հոկտեմբերի 
14-ից։ Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 2, գ. 268, թ. 5։ 
6 Ըստ քրեական գործի` աքսորավայրերից երևի թե առաջինը եղել է Կրասնոյարսկի մարզի 
Ենիսեյան շրջանի Կարգինո գյուղը։ Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 2, գ. 268, թ. 13։
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ված էին պա հում։ Մի օր էլ Մոսկ վայից հանձ նա ժո ղով ե կավ, բո լո րին հա վա
քել են, ու սկսել են հարց նել, թե դե ի նչ, ձեր մոտ ամե՞ն ի նչ է կար գին, դուք 
ամե՞ն ին չով եք գոհ։ Պա պան ասել էր, թե գի տեք ի նչ, գու ցե ավե լի լավ է մեզ 
միան գա մից գնդա կա հա րել, քան թե այս պես դան դա ղո րեն սո վա մահ անել։

 Մի ջամ տում է Ա գա տան. «Պա պիկն ի նձ որ պատ մում էր, ի հար կե ո րոշ 
խմբա գրում նե րով էր պատ մում։ Աշ խա տում էր սի րուն պատ մու թյուն ներ 
պատ մել, օ րի նակ` ձիու պատ մու թյունն ի նձ շատ է պատ մել։ Բայց մեկմեկ 
էլ իր տե սած ի րոք դա ժան պատ մու թյուն ներն էր պատ մում և՛ հար ցաքն նու
թյուն նե րի, և՛ աք սո րի մա սին։ Տպա վոր վել է հատ կա պես իր մի ար տա հայ
տու թյու նը. «Մար մինս դար ձել էր մսե մոխ րա ման», այ սինքն` սի գա րետ նե
րը հանգց նում էին իր մարմ նի վրա։ Ու նրա մարմ նի ո րոշ մա սե րի վրա այդ 
այր վածք նե րի հետ քե րը մնա ցել էին։ Պատ մում էր, որ ասեղ ներ էին մտց նում 
ե ղունգ նե րի տակ»։ 

Էս վեր ջերս ես անընդ հատ հի շում եմ պա պայիս. մե ղա վոր եմ զգում իր 
առաջ։ Ո րով հետև մենք` ես ու քույրս, սկիզ բը [աք սո րից հոր վե րա դառ նա
լուց հե տո] է նքա՜ն վատ վե րա բեր վե ցինք իր հետ։ Ա հավո՜ր։ Որ ի նքն ասաց, 
թե ես բնա կա րա նը կս տա նամ, ու ես կգնամ, [ քա նի] որ աղ ջիկ ներս չեն 
ուզում ի նձ։ Մենք էլ գի տե՞ք ին չու էինք այդ պես` մեզ մոտ խանդ կար մեր մա
մայի պատ ճա ռով։ Ա մեն ի նչ հան գում էր դրան։ 

Երբ պա պան աք սո րում էր, մեր տանն ար գել ված էր այդ թե մայի շուրջ 
խո սե լը։ Ամ բողջ 18 տա րի ապ րում էինք տպա րա նի բա կում։ Մա մաս գլխա
վոր հաշ վա պահ էր աշ խա տում «Նեվ տես բի տում»։ Բա կում ես շատ ազարտ
նի [կր քոտ, տա քա րյուն] խա ղա ցող էի, ու ես եր բեք չէի տար վում։ Եր բեմն 
էլ է րե խե քը կա տա ղում էին ու դուրս էին տա լիս. «Իսկ քու պա պադ բան
տում ա նստած»։ Ես միան գա մից սկսում էի լա ցել ու տուն էի գնում։ Էլ չեմ 
ասում դպ րո ցում։ Մեզ մոտ сволочная директриса [ս րի կա տնօ րե նու հի] 
կար։ Պուշ կի նի [ան վան] դպ րո ցում էի սո վո րում։ Նա բռնա դատ վա ծի կին 
էր, բայց պաշ տո նա պես նրա նից հրա ժար վել է ր։ Նա անընդ հատ մտա ծում 
էր, թե ո նց անի, որ ի նձ էդ դպ րո ցից հա նի։ Ու ի նչ որ լի ներ, ի նքն ասում է ր` 
Конечно, это могла сделать только дочь контрреволюционера – Ордуханян 
Ира [«Ի հար կե, դա կա րող է արած լի նել միայն հա կա հե ղա փո խա կա
նի դուստ րը` Ի ռա Օր դու խա նյա նը»]։ Այդ պես ասում էր կամ դա սա րա նում, 
կամ էլ ուսուց չա նո ցում` բո լոր ուսու ցիչ նե րի ներ կա յու թյամբ։ Այդ կի նը մեզ 
Սահ մա նա դրու թյուն էր դա սա վան դում։ Իր պատ ճա ռով քույրս ոս կե մե դալ 
չստա ցավ. Կա րի նեն փայ լուն սո վո րում է ր։ Ա վար տա կան քն նու թյան ժա մա
նակ այդ տնօ րե նու հին հանձ նա ժո ղո վի կազ մում էր, և ե րբ քույրս, ի նչ պես 
հարկն է, պա տաս խա նում էր, ասաց, թե Ну, дочь контрреволюционера не 
может иметь “пятерку” по “советской конституции” [«Դե, հա կա հե ղա փո



317ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

խա կա նի աղ ջի կը չի կա րող «հինգ» [ գե րա զանց] ստա նալ «սո վե տա կան 
սահ մա նա դրու թյուն» առար կայից»], ու «չորս» [ լավ] դրե ցին։ Դա նրա միակ 
«չորս» գնա հա տա կանն էր ատես տա տում, ու նա ար ծա թե մե դալ ստա
ցավ։ Ե րբ քույրս ցան կա նում էր գնալ Մոսկ վա` բուհ ըն դուն վե լու, ասա ցին, 
թե ախր դու հա կա հե ղա փո խա կա նի աղ ջիկ ես, ըն դուն վի՛ր Երևա նում ցան
կա ցած ի նստի տուտ, որ տեղ մատդ դնես, դու առանց մր ցույ թի ան ցնում ես, 
բայց գնալ սո վո րել Մոսկ վա յում դու չես կա րող։ 

Ես ար դեն յո թե րորդ դա սա րա նում էի, մեզ մոտ ռու սաց լեզ վի դաս էր, 
ու ես պետք է քե րա կա նա կան մի օ րի նակ բե րեի նա խա դա սու թյան մի ջո
ցով։ Ու ես բռնե ցի գրա տախ տա կին գրե ցի. Маргарита Богдановна, директор 
нашей школы, оказалась несправедливой учительницей [«Մար գա րի տա Բոգ
դա նով նան` մեր դպ րո ցի տնօ րե նը, անար դար ուսուց չու հի է»]։ Դա սա րա
նը սա ռեց, ուսուց չու հին` Ար փիկ Նի կո լաև նան, քա րա ցավ։ Նա դրա մա սին 
տե ղյակ պա հեց տնօ րե նու հուն։ Ի նքն ասաց, թե ե թե ե՛ս չա սեի, ուրիշ նե րը 
տեղ կհասց նեին, ու տնօ րենն ի նձ կա սեր, թե դու ին չու՞ չես ասել, որ նման 
բան է ե ղել։ Դե, մի խոս քով, հե տապն դում ներ սկսվե ցին իմ նկատ մամբ, ի նձ 
15 օ րով հե ռաց րին դպ րո ցից, ո ղջ դա սա րա նը գա լիս էր մեր տուն, բոյ կոտ 
էին հայ տա րա րել, հե տո տնօ րենն ասաց, թե փո խեք ի րեն ուրիշ դա սա րան, 
քա նի որ այդ դա սա րա նը նրա ազ դե ցու թյան տակ է գտն վում, մի խոս քով` 
ուսում նա ռու թյանս տա սը տա րի ներն ան ցան իմ նկատ մամբ նման ատե լու
թյան պայ ման նե րում։ Մի ջամ տում է Ա գա տան. «Բա բոն պատ մում էր, որ 
դա սա րա նում ժո ղով ներ էին ան ցկաց նում, Ի ռային նստաց նում էին առա ջին 
կար գում ու սկսում էին խո սել հա կա հե ղա փո խա կան նե րի, ժո ղովր դի թշնա
մի նե րի, նրանց արած վատ բա նե րի ու պա տիժ ներ կրե լու մա սին, ու նա 
[Իռան] մյուս նե րի հետ միա սին պետք է ծա փա հա րեր։ Որ Ի ռան իր տեղն 
ի մա նար»։ 

Այո՛, Նո րիլս կի հետ նա մա կա գրու թյուն կար։ Մի ջամ տում է Ա գա տան. 
«Բա բոն շատ ման րա մասն գրում էր [ դե դոյին], թե աղ ջիկ նե րը ո նց են մե ծա
նում, ո նց են սո վո րում, ի նչ են անում։ Կա պը մշ տա պես կար»։ Մենք նրան 
ծան րոց ներ [մ թե րային] էինք ուղար կում։ Չնա յած հան դի պե լու հույս չու
նեինք։ Ի նձ մոտ կա պա պի նա մա կը Ստա լի նին։ Սի բի րից։ Պա պան շատ 
ման րա մասն բա ցատ րում էր այդ նա մա կում, որ իր նկատ մամբ մե ղա դրան
քը բա ցար ձա կա պես անի մաստ է։ Այ էդ նա մա կը ես պա հել եմ, չնա յած ի նչ
որ է ջեր բա ցա կա յում ե ն։ 

Մա մաս եր կու կրա կի արան քում է ր։ Էդ խեղճ պա պին մի հատ որ ձեռ
քը դներ մա մայիս ձեռ քի վրա, մենք սենց էինք լի նում [ ցույց է տա լիս գեր
լար ված դեմք]։ Կա րի նեն նույ նիսկ հո գե կան խան գար ման նման մի բան 
ստա ցավ։ Մա մաս ի րան տա րավ բժշ կի։ Բժիշկն ասաց, թե ես չգի տեմ ձեր 
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ըն տա նի քում ի նչ է կա տար վել, բայց էս աղջ կան շուտ տա րեք քա ղա քից։ Դե 
հե տո էդ հա կա մար տու թյու նը շա րու նակ վում էր, շա րու նակ վում էր, բայց քիչ
քիչ թեթևա նում է ր։ Հատ կա պես ե րբ տե սանք, թե ի նչ պես նա սի րեց մեր ե րե
խա նե րին` գժի պես. որ մեզ չէր մե ծաց րել, իր ո ղջ սե րը տվեց թոռ նե րին… 
Ես ու քույրս ի հար կե հաս կա նում էինք, որ մեր հայ րը մեղք չու նի, որ 18 տա
րի ան ց է կաց րել բան տում ու աք սո րում։ Հի մա, ե րբ ես փոր ձում եմ վեր լու
ծել, թե ին չու էինք այդ պես մեզ պա հում, ես հո հի մար չեմ, ին չու՞ էի այդ պես, 
մտա ծում եմ, թե գու ցե մենք ան գի տակ ցա բար մեր «վ րեժն» էինք հա նում մեր 
պա պայից մեր սար սա փե լի ման կու թյան հա մար։ Կա րող է մենք նույ նիսկ դա 
չէինք գի տակ ցում։ Վեր ջում մենք ար դեն շատ սի րե ցինք պա պային (շա րու
նա կում է լա ցա կու մած), բայց дорога к этой любви через ад лежало просто 
[«Ճա նա պար հը դե պի այդ սերն ան ցնում էր դժոխ քի մի ջով»]։ Ու ես հի մա 
դրա հա մար մե ղա վոր եմ զգում, որ մտ քովս էլ չան ցավ, մի հատ նե րո ղու
թյուն էլ խնդրեմ ի րե նից։ Նույ նիսկ մտ քովս չան ցավ։ Որ մի հատ ասեի, թե 
պապ ջան, կնե րես, է լի, հի մար եմ ե ղել, չեմ հաս կա ցել, ես հի մա եմ այդ ամե
նը հաս կա նում (լա ցա կու մած ձայ նով)։ Պա պան մա հա ցավ 1985 թվին։ 

Երբ որ ին քը նոր ե կավ, իր մոտ պատ մե լու մեծ ցան կու թյուն կար։ Մի
ջամ տում է Ա գա տան. «Էն ժա մա նակ չգի տեմ ով բա բոյին ասաց, որ ի րան 
պետք ա միան գա մից շե ղել էդ խո սակ ցու թյուն նե րից, որ ին քը նո րից չվե
րապ րի էդ դժ վա րու թյուն նե րը։ Բայց նա դրա [այդ մա սին պատ մե լու] կա րի
քը զգում է ր։ Ի րան Ֆրունզն [ կի նո ռե ժի սոր Ֆրուն զե Դով լա թյան, Ի ռեն Օր
դու խա նյա նի ե րկ րորդ ամու սի նը] էր լսում»։ 

Երբ պա պան հետ ե կավ, Քո չի նյա նը [այն ժա մա նակ` Հա յաս տա նի Մի
նիստր նե րի խորհրդի նա խա գահ] կան չեց իր մոտ, ասաց, թե «Ա բել, Երևա
նի որ շեն քի վրա որ մատդ դնես, այն տեղ դու բնա կա րան կս տա նաս»։ Ու 
պա պան ը նտ րեց այս շեն քը [ Մոս կո վյան 8], ո րն այն ժա մա նակ դեռ լրիվ 
կա ռուց ված չէր։ Հե տո աշ խա տեց Պետպ լա նում ու [ կյան քի] վեր ջին տա րի
նե րին Հա յաս տա նի գու նա վոր մե տաղ նե րի գլխա վոր մաս նա գետն է ր։ Ու 
ի րան շատ էին սի րում։ Քո չի նյանն էլ ասել էր, թե քո ար ձա նը կկանգ նաց
նենք գոր ծա րա նի բա կում։ Ին չու՞։ Ո րով հետև ռուս ներն ասել էին, թե դուք 
[պղն ձի] հում քը տվեք մեզ, մե՛նք կվե րամ շա կենք։ Ու այդ հար ցով պա պային 
ուղար կե ցին Մոսկ վա, ու նա այն տեղ ապա ցու ցեց, որ մե՛ր հում քը մե՛նք կա
րող ե նք վե րամ շա կել ու ձեզ ար դեն պատ րաս տի ար տա դրանք տալ։ Ու ե րբ 
նա այս ո րոշ մամբ վե րա դար ձավ, Քո չի նյանն ասաց, թե էդ գոր ծա րա նը 
հենց որ բա ցեն, Ա բել, պղն ձից ես քո բյուս տը [ կի սանդ րին] դնե լու եմ զա վո
դի [ գոր ծա րա նի] դե մը։

 Սո վե տա կան կար գե րի լավ կամ վատ լի նե լու մա սին պա պան եր բե՛ք 
չէր խո սում։ Եր բե՛ք։ Մի ջամ տում է Ա գա տան. «Իր ներ կա յու թյամբ, որ Ստա



319ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

լի նից վատ բան էին ասում, ի նքն ասում է ր` «Лес рубят – щепки летят» [«Ան
տա ռը որ հա տում են, տա շեղ ներ են թռ չում»]։ Ու որ սկսում էինք վի ճել, 
ապա ցու ցել, որ դու՛ էիր շչեպ կան [ տա շե ղը], թե՞ Բա կունցն էր շչեպ կան, ին
քը չէր սի րում էդ խո սակ ցու թյուն նե րը»։ Շատ զուսպ է ր։ Մի ջամ տում է Ա գա
տան. «Մտ քում քն նա դա տում էր, բարձ րա ձայն` չէ»։ Ին քը վա խե նում էր, որ 
մե՛նք լե զու ներս բաց թող նենք, մե՛զ վնա սենք։ Է՛դ վա խը մե ջը կար։ Ու հայտ
նի չէր, կա րող է վե րա դառ նային, չէ՞, այդ օ րե րը։ Քն նա դա տա կան բնույ թի 
խո սակ ցու թյուն նե րին ին քը չէր մաս նակ ցում։ Ա հա այս պի սի բա ներ։ 

Ա գա տան շա րու նա կում է. «Ս տա լի նիզ մի նման վի ճակ ներ ամեն 
պե տու թյան կյան քում էլ լի նում ե ն։ Ի սկ ի ՞նչ է, Փա րի զյան կո մու նան ավե
լի լա՞վն է ր։ Դե դոն էր միշտ այդ պես ասում։ Նաև ցի տում էր. «Революция, 
как Сатурн, пожирает своих детей» [«Հե ղա փո խու թյու նը, Սա տուրն աստ ծո 
նման, խժ ռում է իր զա վակ նե րին»]։7 Դե գու ցե ռուս նե րի մեջ մի քիչ այլ ձևի 
էր, բայց, կար ծում եմ, որ նման սար սա փե լի ժա մա նակ ներ բո լոր ե րկր նե
րում էլ լի նում ե ն։ Հի մա մո դայիկ են դար ձել Ստա լի նի մա սին օգ տա գործ
վող մի շարք ար տա հայ տու թյուն ներ` «խա րիզ մա տիկ անձ նա վո րու թյուն», որ 
նա, թերևս, ի նչոր կերպ, Հիտ լե րի նմա նո ղու թյամբ, գրա վում էր մարդ կանց, 
կա րո ղա նում էր ամ բո խին կա ռա վա րել. երևի թե սա տա նայից ստա ցած հու
նար ուներ։ Ին չու՞, օ րի նակ, Գեր մա նիա յում իշ խա նու թյան ե կավ Հիտ լե րը։ 
Ի նչոր օ րի նա չա փու թյուն կա։ Գա լիս է ի նչոր զլոյ գե նիյ [ դա ժան հան ճար], 
և հե տո բո լո րը, սկզբում մեծ հո ժա րու թյամբ, հե տո ար դեն վա խով են թարկ
վում ե ն։ Կա րող է պատ ճառ նե րը տար բեր են, բայց սխե ման նույնն է։ Ես 
այդ պես եմ պատ կե րաց նում, որ ի նչոր մի պահ ծնվում է դա ժան մի հան
ճար, ո րը բե րում է դժ բախ տու թյուն նե րի»։

 Շա րու նա կում է Ա գա տան. «Հի մա 1937ի նման ժա մա նակ նե րի գա լու 
հա մար առն վազն պա հանջ վում է անձ նա վո րու թյուն։ Ի սկ ու՞ր է նման անձ
նա վո րու թյու նը»։ Ես կար ծում եմ, որ նման ժա մա նակ նե րի վե րա դար ձը հնա
րա վոր չէ։ Հի մա մի ջազ գային ի րա վի ճակն այն պի սին է, որ ոչ ոք նման բան 
թույլ չի տա։ Ես չեմ զգում վա խի մթ նո լոր տի սեր ման ման փոր ձեր։ Շա րու
նա կում է Ա գա տան. «Ե թե ես մի տինգ նե րին մաս նակ ցեմ, ասենք թե լևո նա
կան եմ [Լևոն ՏերՊետ րո սյա նի հետևորդ], մի օր ես ը նկ նեմ կադրի մեջ, ու 
մի օր ին ձա նից ի նչոր չա փով դժ գո հեն գոր ծի տե ղը, կա րող են ասեն «ց տե
սու թյուն»։ Ին չու՞ եմ այդ պես մտա ծում։ Ո րով հետև մե կին հա նե ցին։ Ճիշտ է, 
ին քը ժուռ նա լիստ է ր։ Ին քը լևո նա կան էր, պար զա պես գնա ցել էր մի տին
գի, նկա րել էին, ըն կել էր կա դրի մեջ։ Դա ե թեր չգ նաց, բայց նրան հա նե ցին 
աշ խա տան քից։ Այ նուա մե նայ նիվ, մի բան կա։ Հե տո, մի քա նի ամիս առաջ 

7 Արտահայտությունը վերագրվում է Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ականավոր գոր-
ծիչ Ժորժ Ժակ Դանտոնին, որ նա արտաբերել է մահապատժից առաջ` 1794 թ. ապրիլի 5-ին։



320 ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

էր, լևո նա կան նե րի մի տինգն էր, «World Vision» կազ մա կեր պու թյան ան
դամ նե րից մե կը գնա ցել էր այդ մի տին գին ու նաև ե լույթ էր ունե ցել։ Դրա
նից հե տո նա մե քե նայով տուն էր գնա ցել, ան ծա նոթ մար դիկ իր հետևից 
մտել էին բակ, դա ժա նո րեն ծե ծել, նա ըն կել էր հի վան դա նոց։ Բայց քա նի 
որ «World Vision»ը ավե տա րա նա կան ե կե ղե ցու կող մից հո վա նա վոր վող 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն է, աղ մուկ ե ղավ, այդ մար դուն հրա վի րեց 
ամե րի կյան դես պա նը և ասաց, թե մենք պատ րաստ ե նք տրա մա դրել Ձեզ 
«գ րին քարտ», ե կեք մեր եր կիր բնա կու թյան, մի եվ րո պա կան կազ մա կեր
պու թյու նից էլ հրա վի րե ցին, թե ե թե ցան կա նում եք քա ղա քա կան ապաս տան 
խնդրել եվ րո պա կան որևէ ե րկ րում, մենք Ձեզ կա րող ե նք օ ժան դա կել, աղ
մու կը ե ղավ շատ, նույ նիսկ կա տակ հայտն վեց, թե. «Էդ ծե ծող նե րը ո ՞վ էին, 
տվյալ նե րը չու նե՞ս, Սու րեն, մեզ էլ ասես»։ Բո լո րին դա շատ դուր ե կավ»։ 
Ա գա տան շա րու նա կում է. «Ս տա լի նյան բռնու թյուն նե րի զո հե րի մա սին խո
սելն ան հրա ժեշտ է թե կուզ այդ սերն դի նկատ մամբ հար գան քից ել նե լով։ 
Ի սկ որ այդ «խո սե լը» ի նչոր բան կկան խար գե լի, կաս կա ծում եմ»։ Ի ռե նը 
եզ րա փա կում է. «Խո սելն ան հրա ժեշտ է, որ հաս կաց նեն, որ դեռևս ամեն 
ի նչ մո ռաց ված չէ։ Թող հույս չու նե նան, որ դա մո ռա ցել ե նք, որ կա րե լի է նո
րից սկսել։ Դրա մա սին պե՛տք է խո սել։ Մշ տա պես։ Որ դա չի՛ ներ վել, դա չի՛ 
մո ռաց վել։
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«ամենաաՀավորն իՀարկե վաԽի Զգացումն էր, 
որը մարդկանց դարՁրել էր ստրուկ»

 ցար ցազ րույց Էդ գար Տիգ րա նի Ջր բա շյա նի (1930-2015) և  
Ռու բճն Տիգ րա նի Ջր բա շյա նի (ծնվ. 1934 թ.) հճտ։  

Երևան, 10 հուն վա րի 2014 թ.։ 
Զ րու ցա վար` ցա րու թյուն Մա րու թյան։

 Էդ գար Ջր բա շյա նը տեխ նի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու է, Ջրա
յին պրոբ լեմ նե րի և հիդ րո տեխ նի կայի գի տա հե տա զո տա կան ի նստի տու տի 
տնօ րե նի գի տու թյան գծով տե ղա կա լը, Ռու բեն Ջր բա շյա նը ե րկ րա բա նա
կանհան քա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր է, ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կոս, 
ՀՀ ԳԱԱ ե րկ րա բա նա կան գի տու թյուն նե րի ի նստի տու տի նախ կին տնօրեն 
(ներ կա յում` տնօ րե նի խորհրդա կան և ռե գիո նալ ե րկ րա բա նու թյան ու 
հրաբխա գի տու թյան բաժ նի վա րիչ)։ Հիմ նա կան զրու ցա կի ցը Ռ. Ջր բա շյանն 
է, մեկմեկ լրա ցում ներ է անում Է. Ջր բա շյա նը։ 

Տիգ րան Ար շա կի Ջր բա շյա նը ծնվել է 1889 թ. նոյեմ բե րի 9ին Վա նում։1 
Տար րա կան կր թու թյու նը ստա ցել է Է րզ րու մի Ա րծ նյան (18961902), միջ նա
կար գը` Վա նի Ե րա մյան վար ժա րա նում (19021906) և Թիֆ լի սի Ներ սի սյան 
դպ րո ցում (19081912)։ Վեր ջինս ավար տե լուց հե տո նա 1913 թ. վե րա դառ
նում է Վան և նշա նակ վում Հայ կա զյան Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի ուսու
ցիչ։ Հենց այս տեղ էլ, ստա նա լով իր ման կա վար ժա կան մկր տու թյու նը, նա 
ո րո շում է իր հե տա գա ամ բողջ գոր ծու նե ու թյու նը նվի րա բե րել կր թու թյան և 
մշա կույ թի բնա գա վառ նե րին։ Վա նում Տ. Ջր բա շյա նի աշա կերտ նե րի թվում է 
ե ղել հե տա գա յում Հա յաս տա նի պե տա կանկու սակ ցա կան ակա նա վոր գոր
ծիչ Ա ղա սի Խան ջյա նը։ 

Վա նից 1915 թ. հու լի սյան նա հան ջի ժա մա նակ Տիգ րա նը ծնող նե րի, 
քրոջ ու եղ բոր հետ գաղ թել է Արևե լյան Հա յաս տան։ 191518 թթ. Տիգ րանն 
ուսուց չու թյուն է անում նախ Աշ տա րա կի որ բա նոցդպ րո ցում, այ նու հետև, ե րբ 
ըն տա նի քով տե ղա փոխ վում են Թիֆ լիս, տե ղի Հայ կա զյան բա րե գոր ծա կան 
ըն կե րու թյան և Ներ սի սյան դպ րո ցին առըն թեր որ բա նոցդպ րոց նե րում։ Նա 
դա սա վան դում էր մա թե մա տի կա, ֆի զի կա, քի միա, բնա գի տու թյուն առար
կա նե րը։ 191720 թթ. Տ. Ջր բա շյա նը սո վո րում է Թիֆ լի սի ան դր կով կա սյան 
հա մալ սա րա նում և միա ժա մա նակ աշ խա տում Պո լի տեխ նի կա կան ի նստի
տու տի հան քա բա նու թյան կա բի նե տում։ 1920 թ. նա` որ պես լավ ուսա նող, 

1 Պրոֆ. Տիգրան Ջրբաշյանի կենսագրական ու մասնագիտական գործունեության հիմ նա-
կան տվյալները քաղված են Լ. Ա. Ավագյանի «Տիգրան Ջրբաշյան» գրքույկից (Երևան, 2004)։
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Պո ղոս Նու բա րի կր թա թո շա կով մեկ նում 
է Փա րիզ և ըն դուն վում Սոր բո նի հա մալ
սա րան, այ նու հետև փո խադր վում Փա
րի զի հան քա բա նա կան ի նստի տուտ, ո րն 
ավար տում է 1925 թ. և ստա նում լեռ նային 
ին ժե ներհան քա բա նի կո չում։ Տիգ րանն 
ազա տո րեն տի րա պե տել է ֆրան սե րե
նին, ան գլե րե նին, ռու սե րե նին։ Հըն թացս 
Տ. Ջր բա շյա նը աշ խա տում է նաև Փա րի զի 
բնա պատ մա կան թան գա րա նում ակա նա
վոր ե րկ րա բան ներ ակա դե մի կոս Ա. Լակ
րուայի, պրո ֆե սոր ներ Է. Օ գի և Պ. Բոն
նեի ղե կա վա րու թյամբ, դառ նում է ի րոք 
փայ լուն մաս նա գետ։ Դիպ լո մային աշ
խա տան քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ 

ե թով պա ցի դի վա նա գե տից աշ խա տան քի հրա վեր է ստա նում, ո րը, սա կայն, 
մեր ժում է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ ի նքն իր հայ րե նի քին ու ժո ղովր դին պետք 
է վե րա դարձ նի այն բո լո րը, ի նչ ստա ցել է Փա րի զում ուսա նե լու տա րի նե րին 
(նկ. 28)։ 

1925 թ. վեր ջե րին Տ. Ջր բա շյա նը վե րա դառ նում է Երևան և ար դեն հա
ջորդ տար վա սկզբից աշ խա տան քի է ըն դուն վում Երևա նի պե տա կան հա
մալ սա րա նում` որ պես ը նդ հա նուր ե րկ րա բա նու թյուն, բյու րե ղա գի տու թյուն 
(նկ. 29) և հան քա բա նու թյուն առար կա նե րի դա սա խոս։ Կարճ ժա մա նա կա
մի ջո ցում նա կա րո ղա նում է ստեղ ծել բյու րե ղա գի տա կանհան քա բա նա կան 
և ը նդ հա նուր ե րկ րա բա նու թյան կա բի նետ ներ, բյու րե ղա գի տա կան ար հես
տա նոց, ձեռ նա մուխ է լի նում կա դրե րի պատ րաստ ման գոր ծին։ 1934 թ. նա 
նշա նակ վում է իր ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ ստեղծ ված աշ խար հա գրա կան
ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տե տի առա ջին դե կան և ը նդ հա նուր ե րկ րա բա նու
թյան ամ բիո նի վա րիչ։ 1935 թ. նրան շնորհ վում է պրո ֆե սո րի կո չում (նկ. 30)։ 
Նա կազ մում է ը նդ հա նուր ե րկ րա բա նու թյան դա սըն թա ցի ծրա գիր, ե րկ րա
բա նա կան տեր մին նե րի հայե րեն բա ռա րան, թարգ մա նում մաս նա գի տա
կան գր քեր, ո րոնք, սա կայն, մնա ցին անա վարտ ու չհա սան մեզ։ 193537 թթ. 
Տ. Ջր բա շյանն իր գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը շա րու նա կում է 
ԽՍՀՄ Գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի Հայ կա կան մաս նա ճյու ղի (Ա րմ ՖԱՆ) 
Ե րկ րա բա նա կան ի նստի տու տում (հե տա գա յում` ՀԽՍՀ ԳԱ Ե րկ րա բա նա
կան գի տու թյուն նե րի ի նստի տուտ) որ պես գի տա կան աշ խա տող և Կո տայ քի 

Նկ. 28. Տիգրան Ջրբաշյան. դիմապատկեր։
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Նկ. 29. Տիգրան Ջրբաշյանը (աջից 
երրորդը) բյուրեղագիտություն 
առարկայի դասախոսության 
ժամանակ։

Նկ. 30. ՀՍԽՀ Կենտգործկոմի 
պատվոգիրը, որը տրվել է 
գիտաշխատող Տիգրան Ջրբաշյանին 
«գիտության ասպարեզում մատուցած 
աչքի ընկնող ծառայությունների 
համար»։ 1935 թ. նոյեմբերի 28։
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ե րկ րա բա նա կան ար շա վախմբի պետ։ Տ. Ջր բա շյա նը ի նստի տու տի հիմ նա
դիր, նշա նա վոր ե րկ րա բան Հ. Կա րա պե տյա նի հետ միա սին ե ղել է հան րա
պե տու թյան ե րկ րա բա նա կան ծա ռա յու թյան հիմ նա դիր նե րից մե կը: Պրոֆ. 
Ջր բա շյանն առա ջին գիտ նա կանհե տա զո տողն էր, որ ուսում նա սի րեց Հա
յաս տա նի ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րը. նրա հաշ վետ վու թյուն նե
րում ըն դար ձակ տե ղե կու թյուն ներ կան հան րա պե տու թյան տա րած քում աղի, 
պեմ զայի, պեռ լի տի, մար մա րի, ծծմ բի, այր վող թեր թա քա րե րի, տրե պել
նե րի, բա րի տի, օբ սի դիա նի, գու նա գեղ քա րե րի, ավազ նե րի և հրաբխային 
խա րամ նե րի երևա կում նե րի և հան քա վայ րե րի մա սին։ Տ. Ջր բա շյա նի կան
խա տե սում նե րը Երևա նի մեր ձա կայ քում բարձ րո րակ աղի հս կա յա կան պա
շար նե րի վե րա բե րյալ հե տա գա յում հան քա վայ րի ար դյու նա բե րա կան շա հա
գործ ման հիմք հան դի սա ցան։ Նրա հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի հի ման վրա 
ստեղծ վել և գոր ծել են Ա րա գածպեռ լիտ, «Հայբ նա գույն քա րեր», «Դիա տո
միտ ներ», գա ջի և շի նա նյու թե րի մի շարք ձեռ նար կու թյուն ներ։ 

Տ. Ջր բա շյանն ամուս նա ցել էր 1927 թ. Էլ բիս Տիգ րա նի Կա րա սե ֆե րյա
նի (19091986) հետ, ում ըն տա նի քը նույն պես գաղ թել էր Վա նից։ Էլ բի սը 
վաղ հա սա կում կորցրել էր ծնող նե րին և քրո ջը ու Ար տաշ եղ բոր հետ բնակ
վում էր Թիֆ լի սում։ Եղ բայրն աշ խա տում էր, ի սկ Էլ բի սը սո վո րում էր դպ րո
ցում։ 

Ե րի տա սարդ ըն տա նի քը բնա կա րան է ստա նում ՀՕԿի շեն քում (ներ
կա յումս` Ա բո վյան 29, Ա բո վյանԻ սա հա կյան փո ղոց նե րի խաչ մե րու կում 
գտն վող Ար մէ ներ գոյի բա կում)։ Այդ տեղ էին բնակ վում նաև Դե րե նիկ Դե միր
ճյա նը, Վա հան Մի րա քյա նը, Նաի րի Զա րյա նը, Ռու բեն Զա րյա նը, Մի քայել 
Ման վե լյա նը։ Էդ գա րը հի շում է, որ «[19]36 թվի ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ որ 
ցն ցում ներ էին լի նում, մեզ նից մի հարկ վերև բնակ վող Մի քայել Ման վե լյա
նը և Նաի րի Զա րյա նը գա լիս, դու ռը ծե ծում ու ճշ տում էին, ե թե հայրս տանն 
է, ուրեմն վտանգ չկա»։ Ռու բենն ավե լաց նում է, որ հայ րը կա ռա վա րու թյան 
հանձ նա րա րու թյամբ օ րը եր կուե րեք դա սա խո սու թյուն էր կար դում Կուլ տու
րայի տան դահ լի ճում` երևան ցի նե րին ծա նո թաց նե լով ե րկ րա շար ժի ծագ ման 
պատ ճառ նե րի ու դրան ցից պաշտ պան վե լու առա ջին ան հրա ժեշտ քայ լե րի 
մա սին` այդ կերպ ի նչոր չա փով հանգս տաց նե լով ժո ղովր դին։

1937 թ. օ գոս տո սի 30ին, ավար տե լով դաշ տային աշ խա տանք նե րը, Տ. 
Ջր բա շյա նը Գառ նիից վե րա դառ նում է Երևան։ Ի նչ պես պատ մում է Էդ գա րը. 
«հայրս ամ բողջ կյան քում ե րա զել էր ի նձ դպ րոց տա նել, սա կայն դա չի րա
կա նա ցավ»։ Օ գոս տո սի 31ի գի շե րը նա ձեր բա կալ վում է։ Էդ գա րը հուզ ված 
շա րու նա կում է. «Ես ուշա ցած եմ գնա ցել դպ րոց ու պատժ վել եմ»։ Խու զար
կու թյան ժա մա նակ տա րել են մի քա նի գր քեր և ո ղջ նա մա կա գրու թյու նը, որ 
նա վա րում էր ար տա սահ մա նի իր գոր ծըն կեր նե րի, աշ խար հահռ չակ գիտ
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նա կան նե րի հետ։ Էդ գա րի բնու թագր մամբ. «Պա պայի տա նե լու հետ կապ
ված հի շում եմ մեր բնա կա րա նի վի ճա կը։ Կա շա [ շատ խառն] էր գի շեր վա 
խու զար կու թյու նից հե տո։ Տա րան նաև հորս լու սա նկար չա կան ապա րա տը, 
ո րը երևի էդ ավա զակ նե րից մե կի դուրն է ե կել։ Ոչ էլ գրել էին ակ տի մեջ2»։

 Ռու բե նի բնու թագր մամբ. «Հայրս քա ղա քա կա նու թյամբ եր բեք չի 
զբաղ վել, ոչ մի կու սակ ցու թյան ան դամ չի ե ղել, բայց ե ղել է ճա նաչ ված, 
հարգ ված անձ նա վո րու թյուն… Մե ղա դրան քը ե ղել է այն, որ սո վո րել է 
Ֆրան սիա յում և ուրեմն ար տա սահ մա նյան լր տես է»։3 Էդ գա րի փո խանց
մամբ. «Մա հա ցել է էս տեղ, Էն Կա Վէ Դէի պադ վալ նե րում,4 15 օր բան տար
կու թյու նից հե տո։5 Մեզ այդ պես ասա ցին Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա
րու թյու նում»։ Ռու բե նը շա րու նա կում է. «Դա տա պարտ ման մա սին ո րո շու մը 
չկա։ Մե ղա դրան քը այն էր, որ նա ար տա սահ մա նյան լր տես է։ Թե ին չու՞մն 

2 Իրականում գրել էին, սակայն ստացականի երկու օրինակներն էլ մնացել են Տ. Ջրբաշյա-
նի քրեական գործում (ՀՀ Ազգային արխիվ, ֆ. 1191, ց. 1, գ. 1076, թ. 7)։ Երրորդ օրինակ կամ 
չի եղել, կամ էլ կորել է ձերբակալությանը հաջորդող տեղափոխումների ժամանակ, սակայն 
փոքրիկ Էդգարի մեջ «անմեղ» հոր ֆիզիկական կորստի զգացմանը գումարվել է նաև 
«անմեղ» ֆոտոապարատի ոչնչով չարդարացված օտարումը։ 
3 Ջրբաշյան ընտանիքին 1955 թ. տրվել է միայն արդարացման փաստաթուղթը, գործի հետ 
կապված այլ հանգամանքներ չեն ներկայացվել։ Մինչդեռ Տ. Ջրբաշյանը եղել է հայաստանյան 
ներքին գործերի մարմինների ուշադրության ծիրում դեռևս 1926 թվականից, այսինքն` 
Փարիզից վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Այդ տարի նա իբր թե հանդիպել է «Արևելքի 
հարցերով անգլիական հետախուզության սպա» որակված Արշակ Սաֆրաստյանի հետ ու 
նրան փոխանցել «հրաքարային կուտակումների հանքավայրերի» մասին տեղեկատվություն, 
որը գնահատվել է իբրև «տնտեսական բնույթի լրտեսություն»։ 1927 թ. նա իբր օժանդակել է 
Երևան եկած ու Արարատ բարձրանալ պլանավորող «Մերձավոր Արևելքի գծով գերմանական 
գլխավոր շտաբի հետախույզ Օսկար Նիդեյմեյերին», իսկ 1932 թ. հանդիպել է կենսաբանի 
քողի ներքո հանդես եկող անգլիացի հետախույզ Դեվիդ Բեկստոնին։ Այս հիմքով էլ նրան 
մեղադրանք է առաջադրվել Հայկ. ԽՍՀ քրեական օրենսգրքի 58ա հոդվածով։ Մեղադրանքի 
փաստաթղթային տեղեկանքը կազմվել է 1937 թ. հուլիսի 7-ին, իսկ ձերբակալության 
թույլտվությունը` օգոստոսի 11-ին։ Տե՛ս ՀՀ Ազգային արխիվ, ֆ. 1191, ց. 1, գ. 1076, թ. 1, 2, 4, 
18-20, 24-25։ 
4 Տ. Ջրբաշյանի գործում առկա է հարցաքննությունն իրականացնող սպայի զեկուցագիրը, 
որ Ջրբաշյանն իրեն ներկայացված լրտեսության մեղադրանքից հետո իրեն վատ է զգացել, 
ուշաթափվել, ուշքի գալուց հետո` բողոքել սրտից և առավոտյան կողմ վախճանվել է։ Ոչ 
պրոֆեսիոնալ բժշկի կողմից իրականացված հերձումը նույնպես հաստատել է (առկա են ակտ 
և 1955 թ. հարցաքննության նյութերը), որ Ջրբաշյանն ունեցել է սրտային խնդիրներ։ Մինչդեռ 
պրոֆ. Ջրբաշյանը, հարազատների վկայությամբ, աշխատանքի բերումով շատ է քայլել և երբեք 
առողջական խնդիրներ չի ունեցել։ Տե՛ս ՀՀ Ազգային արխիվ, ֆ. 1191, ց. 1, գ. 1076, թ. 11-15։ 
5 Այդ մասին Ջրբաշյանները տեղեկացվել են միայն 1955 թ.։ 1954 թ. հուլիսի 14-ին Տ. 
Ջրբաշյա նի քույրը` տկն Մագդան, դիմում է գրում ԽՍՀՄ ներքին գործերի մինիստրին, որտեղ 
նշում է, որ իր մայրը (տկն Սալոմե) մինչ իր մահը այնպես էլ ոչինչ չիմացավ որդու ճակա տա գրի 
մասին և խնդրում է «վերանայել եղբորս գործը ու, եթե նա կենդանի է, արդարացնել նրան, եթե 
ոչ` արդարացնել նրա անունը»։ Տե՛ս ՀՀ Ազգային արխիվ, ֆ. 1191, ց. 1, գ. 1076, թ. 17։ Ռուբեն 
Ջրբաշյանը նույնպես իր մոր պատմածներից հիշում է, որ հոր ձերբակալությանը հա ջոր դած 
տարիներին մի քանի մարդ եկել է իրենց տուն և պատմել, թե իբր տեսել է Տիգրա նին կամ թե 
նրա հետ եղել է Սիբիրում և այլն։ Այսինքն` իրոք որ հույս է եղել, որ Տիգրանը կեն դանի է։
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է լր տե սու թյու նը դրսևոր վել` չկա որևէ ապա ցույց կամ հիմ նա վո րում։6 1930
ա կան թվա կան նե րին հայրս ե ղել է նաև Ա ղա սի Խան ջյա նի խորհրդա տուն 
հան քա բա նու թյան հետ կապ ված հար ցե րի գծով։ Խան ջյա նը նրան շատ 
գնա հա տում, հար գում ու լսում էր նրա խոր հուրդ նե րը։ Ու ի հար կե դա էլ իր 
զգա լի դերն ունե ցավ հորս ձեր բա կա լու թյան գոր ծում։ Ձեր բա կա լու թյու նից 
ան մի ջա պես հե տո մեզ բնա կա րա նից ար տաք սե ցին, հա նե ցին դուրս գցե
ցին»։ Էդ գարն ավե լաց նում է. «Այդ տա նը տի րա ցավ Մնե յան ազ գա նու նով 
մի ըն տա նիք։ Կենտ կո մի բաժ նի վա րիչ է ր։ Աչ քը դրել էին տան վրա… Մեր 
բնա կա րա նը ե րեք սե նյա կա նոց էր, կենտ րո նում… Շեն քի բնա կիչ ներն այն
քան խո սե ցին դրանց վրա, թե դուք ո ՞նց չա մա չե ցիք, ե կաք մտաք այս տեղ 
(լա ցա կու մած է պատ մում), որ իս կա պես այդ տու նը դրանց ոտ քե րի տակ 
վառ վում էր, թո ղե ցին, գնա ցին։ Ե րբ մեզ հա նում էին տա նից, մա մային էին 
շատ խիստ նե ղաց րել` վի րա վո րե լու չափ։ Թե «զ գույշ արեք, պո լե րը չփ չա
նա», ե րբ մեր ի րե րը բան վոր նե րը հա նում էին տա նից։ Ար դեն նոր տան տե
րերն էին տնօ րի նում բնա կա րա նը, նրանք ե կել էին ու հե տո մեզ հա նել, այ
սինքն` նրանց ներ կա յու թյամբ էին մեր ի րե րը հա նում տա նից»։

 Շա րու նա կում է Ռու բե նը. «Մենք ար դեն ե րե քով մինչև [19]57 թի վը, 
20 տա րի, բնակ վում էինք վար ձով, Պուշ կի նի փո ղո ցի վրա, ներ կայիս Ժուռ
նա լիստ նե րի տան տե ղում, ուր մի մեծ բա կում ապ րում էին 2030 ըն տա նիք
ներ։ Այդ տեղ մե ծա ցանք, ավար տե ցինք դպ րոց և ի նստի տուտ։ Եվ ե րբ [19]57 
թվին կա ռուց վեց Մոս կո վյան 8 հաս ցե ում շեն քը, որ պես բռնա դատ վա ծի ըն
տա նիք այդ տեղ ստա ցանք եր կու սե նյա կա նոց բնա կա րան։ Մեր բնա կա րա
նի ներքևի հար կում որ պես բռնա դատ ված ներ բնա կա րան էր ստա ցել ևս մի` 
Դա նի ե լյան նե րի ըն տա նի քը, ի սկ հարևան մուտ քում` նաև Օր դու խա նյան նե
րի ըն տա նի քը»։ 

Եղ բայր նե րը հի շում են. «Պուշ կի նի փո ղո ցում բնակ վե լիս առա ջին 
շրջա նում մեր հան դեպ վե րա բեր մուն քը ան բա րյա ցա կամ էր, կո չում էին «ժո
ղովր դի թշնա մու զա վակ ներ», բայց ժա մա նա կի ըն թաց քում վե րա բեր մուն
քը նոր մա լա ցավ։ Մա մային շատ էին հար գում, նա շատ կազ մա կերպ ված ու 
զուսպ կին է ր։ Նա ավար տել էր Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կեն սա
բա նու թյան ֆա կուլ տե տը և մինչև կյան քի վեր ջը աշ խա տում էր Բժշ կա կան 

6 Դա ցույց է տվել 1955 թ. մայիսից Տ. Ջրբաշյանի գործը վերաքննող Անդրկովկասյան 
ռազմական օկրուգի զինվորական դատախազի օգնական, իրավագիտության փոխգնդապետ 
Կռիլովի անցկացրած մանրազնին հետաքննությունը (ՀՀ Ազգային արխիվ, ֆ. 1191, ց. 1, գ. 
1076, թ. 18-62)։ Առկա փաստաթղթերի հետազոտմամբ և վկաների հարցաքննությամբ (այդ 
թվում և նախկին քննիչներից մեկի) նա մասնավորապես հիմնավորում է, որ Տ. Ջրբաշյանին 
առաջադրված մեղադրանքները շինծու էին, փաստերով չհիմնավորված, չստուգված ու 
չապացուցված (արդարացման դատավճռի հիմք կազմող որոշումը շարադրված է վեց էջում)։
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ի նստի տու տում որ պես դա սա խոս, դո ցենտ էր»։ Ուշա գրավ դր վագ է հի շում 
Էդ գա րը. «Բժշ կա կան ի նստի տու տում նա դո ցեն տի պաշ տո նին հա վակ նե
լու ի րա վունք չու ներ, ո րով հետև կեն սա գրու թյու նը մա քուր չէր [ ժա մա նա կի 
պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն]։ Հորս ար դա րա ցու մից հե տո մի ան գամ 
(այն ժա մա նակ Բժշ կա կան ի նստի տու տի ռեկ տո րը Է միլ Գաբ րի ե լյանն էր, 
նույն պես բռնա դատ վա ծի զա վակ) ես գնա ցի նրա մոտ, ասա ցի, թե Է միլ 
ջան, քո հայ րի կը վե րա դար ձավ, ի սկ մորս ին չի՞ եք նե ղաց նում… Հի շում եմ 
(պատ մում է լա ցա կու մած), ասաց, ախ պեր, արի թքիր ե րե սիս, ե թե մի քա նի 
օ րում այդ հար ցը չլու ծեմ։ Ու եր կու օր հե տո դո ցեն տի լրա ցու ցիչ տեղ տվեց, 
ու մայ րի կը մր ցույ թով զբա ղեց րեց այդ տե ղը»։ 

Էդ գա րը սո վո րել է Կրուպս կա յայի ան վան դպ րո ցում, ի սկ Ռու բե նը` 
Ձեր ժինս կու։ Ռու բե նը հի շում է. «Դպ րո ցում գի տեին հորս բռնա դատ ված 
լի նե լու մա սին, բայց ըն կեր նե րի և դա սա տու նե րի կող մից խտ րու թյուն չեմ 
զգա ցել, լավ էին վե րա բեր վում։ Մեր դա սա րա նում սո վո րում էին պաշ տո նյա 
և պատ վար ժան մարդ կանց տղա ներ, ո րոնց հետ ըն կե րու թյուն էինք անում, 
նրանց տներ գնում: Երևի նրանց ծնող նե րը գի տեին, բայց եր բեք մեր ըն
կե րու թյանն ար գելք չէին դնում, ին չի հա մար նրան ցից միշտ շատ շնոր հա
կալ եմ ե ղել: Դպ րո ցա կան տա րի նե րի հետ կապ ված հի շում եմ մի դր վագ. 
ավար տում էի դպ րո ցը [19]52 թվին, ե րբ հայրս դեռ ար դա րաց ված չէր։ Մի 
օր դպ րո ցի տնօ րե նը կան չեց մա մային ու ի նձ, ասաց, թե Ռու բի կին մե դալ 
տալ չենք կա րող, ի րա վունք չու նեմ և ավե լաց րեց` ո չինչ, կգնա, կըն դուն վի, 
կսո վո րի…»։ Մինչ դեռ Էդ գա րը ստա ցել էր ար ծա թե մե դալ: 

Շա րու նա կում է Ռու բե նը. «Ես ըն դուն վե ցի Երևա նի պե տա կան հա
մալսա րա նի ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ուզում էի շա րու նա կել հայ րի
կի գոր ծը։ Ուսա նո ղա կան տա րի նե րին նույն պես խնդիր ներ չեն ե ղել։ Այդ 
ժա մա նակ ֆա կուլ տե տում դա սա խո սում էին հորս նախ կին ուսա նող նե րը, 
նրանք շատ մեծ ջեր մու թյամբ ու հար գան քով էին հի շում հորս, և դա ստի
պում էր ի նձ լավ սո վո րել, ե ղել եմ նույ նիսկ «Լե նի նյան թո շա կա ռու»։

[19]49 թ. հու նիսն ի հար կե հի շում եմ նաև այն պատ ճա ռով, որ մեր 
ըն տա նի քը խու սա փեց աք սո րից։ Ին չու՞։ Ո րով հետև մեր բա կում ապ րում 
էր նախ կի նում բա նա կային հե տա խույզ, ո րն այդ տա րի նե րին աշ խա տում 
էր Կա Գե Բեում։ Ար շա կը։ Նա ե կավ և մայ րի կին ասաց, որ «գի շե րը տա
նը պետք չէ մնալ, կգնաք տնից ուրիշ տեղ»։ Եվ մենք այդ գի շեր գնա ցինք 
տնից։ Զար մա նա լի էր, բայց նման աշ խա տան քում գտն վող մարդն այդ պես 
օգ նեց մեզ։ Չգի տեմ, գի շե րը ե կել էին մեր տուն, թե ո չ։ Բայց հի շում եմ, որ 
ե րե կո յան փո ղո ցի եր կա րու թյամբ կանգ նած էր բեռ նա տար ավ տո նե րի մի 
շա րա սյուն։ Մեր դա սա րա նից էլ մի աշա կեր տի ըն տա նիք տա րան [19]49 
թվին։ Մենք դպ րոցն ար դեն ավար տել էինք, ե րբ նրանք վե րա դար ձան։ 
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Այո՛, [19]49 թվին թեր թե րում ո չինչ չգր վեց, ասես ո չինչ էլ չէր ե ղել։ Չեմ 
հի շում` դա սա րա նում մենք այդ հար ցե րը քն նար կում էինք, թե ոչ, բայց ավե
լի ուշ` ուսա նո ղա կան տա րի նե րին, մա նա վանդ Ստա լի նի մահ վա նից հե տո, 
այդ հար ցե րը քն նար կում էինք։ Սա կայն, ե րբ ըն կեր նե րով հա վաք վում էինք 
տա նը, ավելպա կաս խո սում քա ղա քա կան թե մա նե րով, մայրս միշտ ասում 
էր, թե ամեն ի նչ լս վում է, ամեն ի նչ կգ րանց վի, ի մա ցեք` մեղք եք, դուք 
պետք է ապ րեք, այն պես որ շատ զգույշ ե ղեք։ Հորս մա սին մա ման ի հար կե 
պատ մում էր, թե ի նչ ազ նիվ և բա րի մարդ է ե ղել, ի նչ նվի րու մով է աշ խա
տել, ի նչ պես էր վե րա բեր վում իր աշ խա տա կից նե րին և ուսա նող նե րին: 

Հորս ար դա րա ցու մը ե կավ [19]55 թվին։ Ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որ ար
դա րաց վեց։ Ռուս մի գնդա պետ էր զբաղ վում նրա գոր ծով։ Ար դա րաց ման 
թուղ թը, այո՛, ունենք։

Ս տա լի նի մա հը ըն կալ վեց ոչ միան շա նակ: Հա սա րա կու թյան մեջ տար
բեր մո տե ցում ներ կային։ Մի մա սը շատ մեծ ապ րում նե րի մեջ էր, ան հանգս
տա ցած էին, մտա ծում էին, ի ՞նչ կլի նի ապա գա յում, ո ՞նց պետք է ապ րենք, 
եր կի րը առանց առաջ նոր դի կկոր ծան վի և նման բա ներ, լաց էին լի նում։ 
Բայց մեր ըն տա նի քում ոչ մի լացկոծ չե ղավ, հի շում ե մ` մայրս միայն ասաց. 
«Պրծա՛նք»։ 

«Ան հա տի պաշ տա մունք» հաս կա ցու թյու նը մի եր կու խոս քով գնա հա
տել երևի հնա րա վոր չէ: Ժո ղովր դի մեջ ձևա վոր վել էր մի ահա վոր հա մընդ
հա նուր վա խի մթ նո լորտ: Նման պայ ման նե րում շա տե րը, ոտ նա հա րե լով 
բա րո յա կա նու թյան բո լոր նոր մե րը, վար կա բե կե լով և զր պար տե լով ուրիշ
նե րին, ձգ տում էին ի նք նա հաս տատ ման հա սա րա կու թյան մեջ: Միա ժա մա
նակ մարդ կանց մեջ գե րիշ խում էր նա խան ձի զգա ցու մը: Զր պար տանք նե րի 
և մե ղա դրանք նե րի մի ջո ցով տե ղե րում վե րաց նում էին մարդ կանց, զբա ղեց
նում նրանց պաշ տո նը և դիր քը` չու նե նա լով հա մա պա տաս խան գի տե լիք և 
կա րո ղու թյուն: Հա մա կար գը վերև նե րից տար բեր ուղի նե րով այդ գա ղա փա
րա խո սու թյու նը նե րար կում էր մարդ կանց մտա ծո ղու թյուն. «… դուք մեծ գործ 
եք կա տա րում ի նպաստ մեր հայ րե նի քի, և դրա հա մար պետք է վե րաց վեն 
բո լոր անար ժան մար դիկ»։ Ա հա վոր էր, որ նման մտա ծե լա կեր պը դար ձավ 
մարդ կանց ներ քին խառն ված քի հա մա տա րած ապ րե լաոճ, ի սկ նման հա
մա կար գը ե ղավ շատ կեն սու նակ: Եվ դա միայն Հա յաս տա նում չէր, այլ ո ղջ 
Խորհրդային Միու թյու նում։ Ան պայ ման չէր, որ գործն ի րա կա նաց վեր միայն 
չե կիստ նե րի, Կա Գե Բեի ուժե րով, բո լո րո վին դա կարևոր չէր։ 

Ա մե նաա հա վորն ի հար կե վա խի զգա ցումն էր, ո րը մարդ կանց դարձ
րել էր ստ րուկ և բո լո րո վին ի նք նու րույ նու թյու նից զուրկ է ակ։ Այդ վա խը վա
րա կել էր հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րը։ 
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Վեր ջին [19902000ա կան] տա րի նե րին կար ծես ար ժեք նե րը փոխ վե
ցին, գա ղա փա րա խո սու թյան կու սակ ցա կան (կո մու նիս տա կան) տար րը իր 
տե ղը զի ջեց ցա վոք միայն փո ղի գա ղա փա րա խո սու թյա նը: Ես տես նում եմ, 
որ Ստա լի նի կեր պա րը վեր ջին ժա մա նակ նե րում փոր ձում են կրկին վե րա
կանգ նել։ Ոչ շրջա հա յաց և նեղ մտա հո րի զո նի տեր մար դիկ, օ րի նակ, նրա 
կեր պա րի հետ կա պում են միայն զսպ վա ծու թյուն, խս տու թյուն, ի նչ պես նաև 
շռայ լու թյան և կո ռուպ ցիայի բա ցա կա յու թյուն: Նրանք չեն ուզում խո րա նալ 
ու հի շել ԳՈՒ ԼԱԳը` իր ան մարդ կային դա ժա նու թյուն նե րով և տաս նյակ մի
լիո նա վոր ան մեղ մարդ կանց ո չն չաց մամբ: Դա ո չն չով ար դա րաց նել և մո
ռա նալ ըն դու նե լի չէ:

[19]37 ու [19]49 թվե րի մա սին հի շե լու առի թով նկա տեմ, որ, այո՛, հայ
կա կան հե ռուս տա տե սու թյամբ միայն եր բեմն խոս վում է առան ձին դեմ քե րի, 
ան հատ նե րի մա սին: Իր ժո ղովր դի հան դեպ կա տար ված բռնու թյուն նե րի` 
որ պես երևույ թի մա սին, դի տար կում ներ, վեր լու ծու թյուն ներ և քն նա դա տու
թյուն բա ցա կա յում են: Հա մե նայն դեպս ես չեմ տե սել: 

Ճիշտն ասած չգի տեմ, թե ի նչ պես է հնա րա վոր ան ցյա լի փոր ձը օգ
տա գոր ծել` խու սա փե լու հա մար մեր օ րե րում նման երևույթ նե րի կրկն վե լու 
հնա րա վո րու թյու նից։ Այո՛, մեր ե րե խա նե րին պատ մել ե նք ի րենց պա պի կի 
մա սին, [19]37 թվի մա սին. ե րե խա ներն այդ բո լո րի մա սին գի տեն աղոտ, 
նրանք դա ան շուշտ դժ վար են պատ կե րաց նում: 

Չեմ էլ պատ կե րաց նում, թե մի թե կա րող են [19]37 կամ [19]49 թվե
րը կրկն վել։ Չնա յած կան խա գու շա կե լը շատ դժ վար է, աշ խարհն այն քան 
արագ է փոխ վում, որ հաս կա նալ չես կա րո ղա նում։ Ես կար ծում եմ, որ վա
խի մթ նո լոր տը մինչ այժմ մեր հա սա րա կու թյան մի ջից լրիվ չի վե րա ցել։ 

Այո՛, [19]88ին կար ծես ազատ վե ցինք դրա նից, բայց այդ պի սի զար
թոն քը երևի եր կար չի տևում։ Ո ւղ ղա կի մենք դրա ար դյունք նե րը չգ նա հա
տե ցինք և չկա րո ղա ցանք զար գաց նել։ Այդ թվե րի զար թոն քը մեր ժո ղովրդի 
առա ջըն թա ցի հա մար ստեղ ծել էր բո լոր նա խա դրյալ նե րը, բայց, ավա՜ղ, 
չստաց վեց: Մենք մեր [19]88 թվի և Ղա րա բա ղի պա տե րազ մի հաղ թա նակ
նե րից ոչ մի դաս չքա ղե ցինք: Դրա ապա ցույ ցը, ցա վոք սր տի, մեր ան կախ 
հան րա պե տու թյան վեր ջին 22 տա րի նե րում տե ղի ունե ցող զար գա ցում նե րի 
ըն թացքն է և ներ կայիս վի ճա կը:



330 ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

Ռևիկ Հա րու թյու նյան [նկ. 31] (1933 թ. ծնված), 1938 թ. 
սեպ տեմ բե րի 18ին գնդա կա հար ված Գուր գեն Հա րու թյու նյա նի 
(ծնված 1904 թ.) որ դին է: Հար ցազ րույցը Երևանում անցկացրել 
է Լևոն Աբրահամյանը: Նա խա տես ված ե րկ րորդ հար ցազ րույ ցը 
և նկա րա հա նու մը չկա յա ցան Ռևիկ Հա րու թյու նյա նի մահ վան 
պատ ճա ռով (2012 թ. ամ ռա նը): 

«ինՁ Համար ինՔը լավ մարդ էր»

 ՌԵ ՎԻԿ. [19]37 թվին հորս բան տար կե ցին, մի տաս օր էլ հե տո մորս 
բան տար կե ցին, առանց դա տի ու դա տաս տա նի: Բա կում կար մի քն նիչ 
Խվո րո սյան ազ գա նու նով, ո րը ե ղել էր Խվո րոս տյան, «խվորոստ» [ցախ] 
բա ռից, ին քը ըս տեղ դա ռել էր Խվո րո սյան, ավագ լեյ տե նանտ էր, ռուս էր, 
ավե լի շուտ ուկ րաի նա ցի: Մորս կան չում ա եր րորդ օ րը, թե ձեր ամու սի նը 
տրոց կիս տա կան ա, տրոց կիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից, դուք ի ՞նչ 
կա րող եք մեզ լրա ցու ցիչ ասել իր գաղտ նի գոր ծու նե ու թյան մա սին: Մայրս 
ասում ա. «Իմ ամու սի նը ազ նիվ կո մու նիստ ա»: Ա սում ա. «Դե լավ, գնա ցեք, 
հե տո է լի ձեզ կկան չենք ու սպա սում ե նք, որ էդ հար ցին մեզ սպա ռիչ պա
տաս խան կտաք: Մեզ չբա վա րա րեց ձեր պա տաս խա նը»: Ի նձ մայրս ա էդ 
հե տո պատ մել: Հե տո եր կուե րեք օ րից նո րից կան չում են, էդ հար ցը նո րից 
տա լիս են, մայրս շուռ ա գա լիս ու ասում: «Դուք եք տրոց կիս տը»: Հարց նում 

ա. «Անձ նա գի րը Ձեզ մո՞տ ա»: «Հա»: «Տվեք 
անձ նա գի րը»: Ու տա նում են: Ո ՛չ քն նու թյուն, 
ո ՛չ դատ: ՏԷՑը, որ կա Եր րորդ մա սի, էդ տէ ցի 
տե ղը ախոր ներ են ե ղել: Էդ ախոր նե րում բան
տարկ ված էին բո լոր բան տարկ ված կու սակ ցա
կան նե րի կա նայք: Ա ճա ռյա նի կի նը, Չա րեն ցի 
կի նը, Խան ջյա նի կի նը: Գա լիս է ըդ տեղ: Մենք 
էլ ապ րում էինք ներ կայիս Պուշ կի նի 44ում, 
հինգ սե նյա կա նոց բնա կա րա նում: Նույն հար
կում ապ րում էր Ար մեն Գու լա կյա նը, ո րի տղան 
իմ հա սա կի էր, մենք շատ մտե րիմ էինք: Ին քը 
ավար տեց հա մալ սա րա նի ե րկ րա բա նա կա նը, 
մա հա ցել ա: Որ մեզ ար դեն տնից հա նում էին, 

Նկ. 31. Ռևիկ Հարությունյան, ընտանիքում պահվող 
լուսանկար։
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մեր ի րե րը վեր գրե ցին, կոն ֆիս կա ցիան էն ժա մա նակ կոչ վում էր «վերգ
րել», նույ նիսկ ֆի կուս նե րը, օ լե անդր նե րը, մեծ ծա ղիկ ներ ունեինք, դրանք էլ 
վերգ րե ցին: Էն ժա մա նակ տրանս պոր տը քիչ էր, համ բալ ներ կային, դրանք 
ի րեր էին տե ղա փո խում, փա լան ներ ունեին, մեջք նե րին դնում էին ու տա
նում: Համ բալ նե րը, որ ի րե րի մե ծա մաս նու թյու նը տա րել էին, մի քա նի բան 
էր մնա ցել` ամա նե ղեն, բան, դր ված էր շի ֆոնյե րի մոտ: Շ. կար, սա ե կավ. 
«Դեռ չե՞ք ազա տել էս բնա կա րա նը», քա ցով խփեց, սաղ ջար դեց: Մի սար
սա փե լի մարդ էր դա: Շատ չխո սեմ դրա մա սին... 

Մո րա քույրս... Ա զիզ բե կո վի փո ղոց կար, ներ կա յումս Սա խա րո վի հրա
պա րա կին կից: Ըդ տեղ [ մո րա քույրս] ուներ եր կու սե նյակ, մե կը` 16 քա ռա կու
սի մետր, մե կը` 11, նեղ մի ջանց քով: Մեզ տվե ցին էդ նույն շեն քի նկու ղային 
հար կը, ո րը պա տու հան չու ներ, դռան կե սը պա տու հան էր, կե սը դուռ էր: Մո
րաք րոջս ասե ցի. «Մենք ըս տեղ չենք ապ րի»: Ա սեց. «Գ նա ցեք ձեր տուն, թե 
չէ էդ սե նյակն էլ կվերց նեն»: Եր րորդ հա մարն էր մեր տու նը: Ուրեմն ըն տեղ 
մի քա նի օր ապ րե ցինք, ե կավ մի լի ցիո ներ, ասեց. «Եր կու օր ե նք ձեզ տա լիս, 
դուք աք սոր վում եք Կի րո վա կան»: Կի րո վա կանն էլ գյու ղա քա ղաք էր: Գյուղ 
էր ավե լի ճիշտ: Քի միա կան կոմ բի նա տը ար դեն շա հա գործ ման էին հանձ
նում հա մա րյա, մի շենք կար չորս հար կա նի, բնա կե լի: Էդ շեն քի բա կում... 
առանց քա ղաք գա լու ի րա վուն քի... Էդ շեն քի բա կում մի հար կա նի շենք կար, 
մոր քուրս, ես, քույրս ըդ տեղ էինք ապ րում: Ա մի սը մեկ մի ան գամ մենք ի րա
վունք ունեինք գալ Երևան: Գնաց քը Կի րո վա կա նից դուրս էր գա լիս գի շեր
վա ժա մը տա սի կող մե րը, առա վո տյան Երևա նում էր լի նում: Մենք կա րող 
էինք ամի սը մեկ մորս ի նչոր ուտե լու բան տա նել` պե րե դա չա, այ սինքս, բայց 
առանց տե սակ ցու թյան ի րա վուն քի: Վեց ամիս մենք մնա ցինք Կի րո վա կան, 
մի օր էլ ե կան, ասե ցին. «Կա րող եք գնալ Երևան, ձեր տնե րը»: Ե կանք տե
սանք` էդ մեծ սե նյա կը` 16 քա ռա կու սի մետ րա նոց, տվել են չե կիս տին, ՊԱԿի 
աշ խա տո ղին` Վին, ի նքն էլ էր կի րո վա կան ցի ծա գու մով, բայց մե ծա ցել էր ու 
սո վո րել Թիֆ լի սում: Կի նը թիֆ լի սե ցի էր: Շատ լավ կին էր, ռու սա խոս ու ի նձ 
շատ ա օգ նել դպ րո ցում, էդ ռու սե րե նի հար ցում, է լի: Ի սկ ամու սինն էլ բոյով, 
շատ դու րե կան ար տա քի նով, ի դե ա լա կան մաք րա սեր, բայց դե ին քը չե կիստ 
էր, բան էր, ատր ճա նա կով ման էր գա լիս, բո լո րը գի տեին, որ նա ՊԱԿի աշ
խա տող ա, նա մար դու նկատ մամբ հա տուկ զգաց մունք ներ ուներ: Մեզ, որ 
աք սո րել էին Կի րո վա կան, բե րել էին էդ մի սե նյա կը տվել էին ի րան: Փոք րը 
մնա ցել էր: Մեր մնա ցած ի րե րը, բա նը, սաղ լց րել էին էդ փոք րի մեջ: Ո չինչ 
ես չեմ ուզում ի րա մա սին ասեմ: Ուրե մը, որ մեզ աք սո րում էին, հորս ըն կեր
նե րից մե կի քույ րը էդ ժա մա նակ ման կա վար ժա կան ի նստի տու տում ուսա նո
ղու հի էր ու շատ մտե րիմ էր մեզ հետ, անունն էլ Ա. էր: Մո րա քույրս գնում ա 
ու ասում ա. «Ա., մեզ աք սո րում են, բայց էդ աք սո րը կարճ կտևի, դու արի, 
հան րա կա ցա րա նում ես ապ րում, արի, էդ սե նյա կում ապ րի: Ի նչոր կար, 
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ի րե րը` ի րեն, դե մո րա քույրս հա րուստ էր ե ղել: Նրա ամուս նուն էլ էին բան
տար կել: Որ մենք աք սո րից ե կանք, ե կանք մեր տուն: Տե սանք, մեծ սե նյա կը 
էդ չե կիստն ա զբա ղաց նում, փոքրն է լ` Ան:

 ԼԵ ՎՈՆ. Ի սկ մինչև էդ մո րա քույրդ ձեզ հե՞տ էր ապ րում:
 ՌԵ ՎԻԿ. Չէ: Ին քը չէր աշ խա տում: Ա մուս նուն, որ տա րան, է լի չէր աշ

խա տում: Ա մուս նուն էլ բան տար կե ցին: Ին քը ե րե խա չու ներ, մո րա քույրս, 
մենք ի րան, ո նց որ հա րա զատ ե րե խա լի նեինք: Ա ռանձ նա հա տուկ սեր ուներ 
իմ նկատ մամբ, ավե լի շատ, քան քրոջս: Շատ էր ի նձ սի րում: Քույրս փոքրն 
էր: Ուրեմն էս կի նը ասեց. «Դուք ո ՞վ եք: Ես ձեզ տուն չեմ տա լիս»: Եվ չթո ղեց 
մտ նենք սե նյակ: Որ հի շում եմ, հի մա էլ եմ բան լի նում: Մո րաք րոջս նվիր վա
ծու թյու նը... կյան քը կտար հա նուն մեզ: Ուրե մը մո րա քույրս` մեծ մո րա քույրս, 
ապ րում էր Քա նա քե ռում: Քա նա քեռ ցի էր, բնիկ: Նա էլ, որ գնում էինք մեկ
մեկ ի րանց տու նը քնե լու, դժ գո հու թյուն էր ար տա հայ տում, ո րտև վա խե նում 
էր, տրոց կիստ նե րի զա վակ ներ էին մեզ ըն դու նում: Դա ար դեն պի տակ էր: 
Հե տո գա լիս էինք, դր սում էինք քնում: Մո րա քույրս գոր ծը տվեց դա տա րան, 
դա տա րա նը ըս կի մեր ե րե սին չէր էլ ուզում նայել: Ըս կի բա նի տեղ չէր դնում: 
Էս կինն է լ` հորս ըն կե րոջ աղ ջի կը, չէր թույլ տա լիս, որ մի տեղ, մի ան կյու
նում պատս պար վենք, մինչև ո րո շում լի նի: Ար դեն աշուն ա, հոկ տեմ բեր, մի 
հատ փոքր մահ ճա կալ ա ման կա կան, մո րա քույրս ի նձ ու քրոջս դնում էր էդ 
մահ ճա կա լի մեջ, հոր դա ռատ ան ձրև ա գա լիս: Մո րա քույրս այ սենց կլեյոն
կան պա հել էր մահ ճա կա լի վրա, որ մենք չթրջ վենք, ին քը ը սենց ո տից գլուխ 
ջրի մեջ էր, էդ պատ կե րը աչ քիս առաջ ա: Ոչ մի հարևան չէր թող նում, որ 
նույ նիսկ ի րանց մի ջանց քում պատս պար վենք: Վա խե նում էին, ես ի րանց 
չեմ մե ղա դրում, ո րտև տենց էր դրու թյու նը: Հե տո դա տա րան ներ, ըս տեղըն
տեղ... Մո րա քույրս ուր գնում էր, ես հե տը գնում էի, մե նակ չէի մնում: Քրոջս 
թող նում էր, ըն տեղ ադր բե ջա նա կան ըն տա նիք ներ շատ կային, ադր բե ջա նա
կան ակումբ ներ, բա ներ, քույրս մնում էր, ո րտև փոքր էր, ի սկ ես ի րա հետ էի 
գնում: Մի օր էլ Ա մի րյա նով գա լիս էինք, մեր հարևան նե րից մե կը տե սավ, 
ասեց. «Մար գո (Մար գո էր մո րաք րոջս անու նը, Մար գա րիտ), քույրդ` Վար
սի կը, ազատ վել, ե կել ա»: «Որ տե՞ղ ա»։ «Էդ Աի մո տը»: Ես մորս չէի մո տե
նում, ար դեն ի նձ հա մար ան սո վոր էր, ո րով հետև ես մորս եր կու տա րի չէի 
տե սել: Մայրս էդ Աին ասեց. «Ա.,– ասեց,– ես նենց եմ հի շում, էս պես նստած 
էինք,– բա էս կնոջ, էս ե րե խե քին շպր տել ես դուրս քո հա ճույ քի հա մար, էս 
տու նը քեզ պետք էլ չի, համ դու կս տա նաս»: Ան ասեց, թե եր կու օ րից կգաք: 
Եր կու օ րից ե կանք, Լևոն ջան, բա ցար ձակ դա տարկ: Բա ցար ձակ դա տարկ, 
դա տարկ: Ես հի շում եմ, սենց թեյ նիկ ունեինք, մե տա ղից, է լեկտ րա կան, էն 
ժա մա նակ, էդ թեյ նի կը շատ էի ես սի րում, էդ թեյ նիկն էլ էր տա րել: Դե հի մա 
ասեմ: Դրա նից հե տո ան ցավ եր կար տա րի ներ:
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 ԼԵ ՎՈՆ. Էն տա րի դու քա նի՞ տա րե կան էիր:
 ՌԵ ՎԻԿ. Հինգ տա րե կան: Ա վե լի ճիշտ [19]39 թիվն էր, ես վեց տա րե

կան էի, [19]33 թիվ եմ ես:
 ԼԵ ՎՈՆ. Մայրդ ուրեմն եր կու տա րի...
 ՌԵ ՎԻԿ. Եր կու տա րի նստեց: Հի մա ես ունեմ էդ թուղ թը: «Содер

жа лась в Ереванской тюрьме, с такогото по такоето время» [«Պահվել է 
Երևանյան բանտում այս ինչ ամսաթվից մինչև այս ամսա թիվը»]: Ան ցան 
եր  կար տա րի ներ, հորս ար դա րաց րե ցին [19]56 թվին` փետր վա րին, առա
ջին նե րից մե կը, մորս ան մի ջա պես նշա նա կե ցին ան հա տա կան թո շակ, հա
մա պե տա կան մասշ տաբ նե րով, տա րին մեկ ան գամ էլ ի րա վունք վե րա պահ
վեց` Հա յաս տա նի առող ջա րան նե րում ան վճար բուժ վի, ապ րի և այլն: Հորս, 
որ ար դա րաց րեց րին, մեզ ան մի ջա պես որ պես ռե ա բի լի տա ցիայի են թարկ
ված մար դիկ մտց րե ցին ցու ցա կի մեջ, որ մենք բնա կա րան ստա նանք: Ե րեք 
հո գի էինք` ես էի, քույրս և մայրս, քույրս էլ նոր ավար տել էր, ին ձա նից մի 
տա րի ուշ ավար տեց բժշ կա կան ի նստի տու տը, բժիշկ ա: Մեզ տվե ցին բա
ցա ռու թյան կար գով: Էն ժա մա նակ ե րեք հո գուն տա լիս էին մի սե նյա կա նոց 
բնա կա րան կար, ե րեք սե նյա կա նո ցում` մի սե նյակ, հարևա նով: Մեզ որ պես 
բա ցա ռու թյուն տվե ցին եր կու սե նյա կա նոց մե կու սաց ված բնա կա րան: Ը նդ 
ո րում բնակ մա կե րե սը 42 քա ռա կու սի մետր էր: Մե նակ սե նյակ նե րը, մեծ 
սե նյակ ներ էին: Ուրե մը ար դեն ըդ տեղ ե նք ապ րում, ես էլ աշ խա տում եմ 
Մար տու նում: Մար տու նուց աշ նան կող մե րը, ձմե ռը գա լիս եմ տուն, Երևան, 
ո րտև աշ խա տանք ներ չկան, տենց մի քա նի օր, մի ամիս ամե նա շա տը: Ես 
քա ղա քում էի, մի օր մտա տուն, տե սա` մի կին ա նստած մեր բնա կա րա
նում, մերս էլ հե տը շատ աշ խույժ խո սում ա: Ես գնա ցի խո հա նոց, ասե ցի, 
ե սիմ, թող խո սեն ի րանք: Մեկ էլ մայրս ե կավ, ասեց. «Գի տե՞ս ով ա»: Ա սի. 
«Չէ»: Ա սեց. «Ան ա»: Էդ քան տա րի ես չէի տե սել: Ի սկ էդ Ան ի բր թե ի նձ 
շատ էր սի րում փոքր ժա մա նակ: Ա սեց. «Ա րի գո նե բարևի, ան հար մար ա»: 
«Այ մարդ,– ասե ցի,– դու ի նք նա սի րու թյուն չու նե՞ս: Էդ կնի կը մեզ մի տա րի 
անձրև նե րի տակ, ձնե րի տակ փո ղոց նե րում էինք ապ րել, ո նցոր ան տուն 
մար դիկ էինք»: Ա սում ա. «Ին քը ի նձ տե սավ, լաց ե ղավ, զղ ջաց, որ տենց 
բան ա արել: Ի նքն էլ ամուս նա ցել ա, ամու սինն էլ զոհ վել ա պա տե րազ մում, 
ունի եր կու տղա: Ա րի գո նե մի հատ բարևի»...

 ԼԵ ՎՈՆ. Փաս տո րեն կտուր չու նեիք:
 ՌԵ ՎԻԿ. Չէ, չու նեինք: Դուրսն էինք մնա ցել: Գա լիս էինք կա յա րան: 

Կա յա րա նում գի շեր նե րը... ար դեն ճա նա չում էին էդ կա յա րա նի աշ խա տող
նե րը մեզ: Ու գի տե՞ս ի նչ: Ճիշտ ա, վա խե նում էին, բայց մարդ կային մո տե
ցում կար էն ժա մա նակ: Հաս կա նալ կար, որ էս մար դը դժ բախ տու թյան մեջ 
ա, գո նե ոչ թե օգ նենք, այլ թող քնեն գո նե ըս տեղ, ասենք թե: Մենք մի տա րի 
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դր սե րում ե նք ե ղել: Բա ռիս ամե նաու ղիղ ի մաս տով: Քրոջս մեկմեկ տա նում 
էինք... մեկմեկ էդ թուր քե րի տնե րում էր քնում, մեկմեկ տա նում էինք էդ մեծ 
մո րաք րոջս տուն կամ մո րաք րոջս տղայի տուն, ո րը տա րի քով մեծ մարդ էր, 
բայց ես ու մո րա քույրս դր սում էինք: Մի տա րի: Մի տա րուց ավել: Չնա յած 
դա մո րաք րոջս սե փա կան տունն էր: Հի մա պոն չիկմոն չիկ են թխում դրա 
պադ վա լում: Մորս ասի, էլ չբե րես դրան մեր տուն, բան: Մայրս մի քիչ բան 
էր, է լի: Ին քը շատ սկզբուն քային կին էր, բայց տենց հե տապն դել ի նչոր մե
կին, վրեժխնդիր լի ներ, էդ խնդի րը չկար: Հի մա էլ իմ մեջ ա ան ցել: Մի բան, 
որ լի նում ա, ասում են. «Հո դու անինք նա սեր չես, ին չի՞ նե րե ցիր»: Ե թե մե կը 
սր տանց զղ ջում ա իր արար քի հա մար, ու զգում ես, որ նա դժ վար թե ե րբևի
ցե էդ արար քը կրկ նի, էս մար դուն պետք է նե րես: Ու ես չեմ կա րո ղա նում բա
ցատ րել: Ի նչոր ներ քին բա նով, բիո տո կե րով... ներ քին զգաց մուն քը ասում ա 
ի նձ, որ էդ մար դը էդ արար քը էլ չի կրկ նի, հա մե նայն դեպս իմ նկատ մամբ չի 
կրկ նի: Հե տո ես ասում էի. «Լ սիր, ախր դու չես պատ կե րաց նում, ի նչ վի ճա
կում էինք ե ղել, որ հի մա էլ դու ուզում ես, որ նե րես, որ մեր տուն գնագա»: 
Ա սե ցի. «Մեր տու նը թող չգա, կամ ե թե գա լու ա, դու ի նձ նա խօ րոք ասա, ես 
տնից գնամ»: Ես էդ օ րե րը չէի մո ռա ցել, չէի կա րո ղա նում մո ռա նալ:

 Վեր ջը, ըդ տեղ ե նք ապ րում, էս Վը սկսեց ի նձ սի րել, բան անել: Ուրե
մը [19]42 թիվն ա, պա տե րազմ ա, օ գոս տոս ամիսն ա: Զգում ես, որ թուր քա
կան դի վի զիա ա կանգ նած, էդ մեր շրջա պա տի թուր քե րը, ադր բե ջան ցի նե րը 
մեզ անընդ հատ ասում էին. «Ձեր օ րե րը հաշ ված ա»: Ուրե մը սա... օ գոս տոս, 
շոգ, մենք էլ լավ չէինք ապ րում, պա տե րազմ ա: Ուրե մը էս Վը... բա կում 
ունեինք տուա լետ, էն հին տուա լետ նե րից, փայ տից սար քած, փո սը փո րած: 
Սա ի նձ փա ղաք շա կան Ռևիկ չէր ասում, ասում էր. «դու իմ քե ռին ես»: Ա սում 
է ր` Քե ռի: Մինչև հի մա էլ տղան, որ տես նում ա ի նձ, ասում ա` Քե ռի:

 ԼԵ ՎՈՆ. Սե փա կան տու՞ն էր:
 ՌԵ ՎԻԿ. Սե փա կան տուն էր:
 ԼԵ ՎՈՆ. Մի հար կա նի՞:
 ՌԵ ՎԻԿ. Եր կու հար կա նի: Վերևի հար կում էլ ուրիշ մար դիկ են ապ

րում: Ի սկ սա առա ջին հարկն էր, գետ նին հա վա սար: Գետ նին հա վա սար, 
ի սկ մի ջանց քը պոլ չկար: Կավ էր, բե տոն էր արած: Ի սկ մայրս էլ, մո րա
քույրս էլ շատ մաք րա սեր մար դիկ էին, տու նը փայ լում էր:

 ԼԵ ՎՈՆ. Հի մա դա որ տե՞ղ ա: 
ՌԵ ՎԻԿ. Հի մա չկա դա: Քան դել են: Գի տե՞ս, դա որ տեղ ա ը նկ նում: 

Սա խա րո վի հրա պա րա կի շեն քի դա լա նը... այ էդ դա լա նից մի քիչ գնում էիր 
ու հե տո ձախ:

 ԼԵ ՎՈՆ. Բարձ րա հարկ շենք է հի մա:
 ՌԵ ՎԻԿ. Հա, բարձ րա հարկ շենք ա: Մեկմեկ գնում եմ ըդ տեղ 

հարևան նե րի մոտ` ուղ ղա կի ման կու թյունս հի շե լու հա մար: Միշտ լավ ըն դու
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նում են, բան են անում, հի շում են ամեն ի նչ, ո րտև էդ ժա մա նակ Երևա նում... 
Երևա նի փո ղո ցի օ րենք նե րը շատ հե տաքր քիր օ րենք ներ էին: Սո վի տա րի նե
րին, ե թե դու ի նչոր մի տե ղից հաց էիր գտ նում, հայ թայ թում ու մե նակ էիր, 
դու ի րա վունք չու նեիր` մե նակ ուտեիր, ի նչոր ըն կե րոջ հետ պի տի կիս վեիր: 
Ու ե թե ի մա նային, որ դու դա վա ճա նել ես կամ ի նչոր բան ես գնա ցել հա
ղոր դել ըն կե րոջդ մա սին, դա սա զա կան չէր: Ե թե մե նակ ծե ծեին, դու շա հում 
էիր, շատ դեպ քե րում ասում էին. «Դու մեզ հետ գործ չու նես»: Դու դառ նում 
էիր մե կու սաց ված անձ նա վո րու թյուն: Դառ նում էիր ո նցոր... մե նակ, է լի: էս 
Վը մտավ տուա լետ, մեկ էլ մի վայր կյա նից հե տո գժի պես դուրս ե կավ, թե` 
Քե ռի ջան... տուա լե տին էլ «ո տանց ճա նա պարհ» էր ասում ին քը, ատր ճա
նակս ըն կավ ո տանց ճա նա պար հը: Մի չորս մետր խոր փոս էր: Կեղ տը մե ջը 
լց ված: Դա գի տե՞ս` ի նչ էին անում: Ե րբ որ փո սը լց վում էր, հող էին լց նում, 
կող քը ուրիշն էին փո րում: Էս հր շեջ գա րա ժը, որ կա Սա խա րո վի հրա պա
րա կում, ըդ տեղ համ բալ նե րի քու չան էր, ի րանց հա վաք վե լու տե ղը: Գա լիս 
էին, ե թե ի նչոր մե կը ուզում էր ծանր իր տե ղա փո խել, սրանց վար ձում տա
նում էին: Ա սեց. «Գ նա՛, համ բալ նե րին բեր»: Է կա, ես էլ վա զե լով է կա, ի սկ էդ 
ժա մա նակ` պա տե րազ մի ժա մա նակ, անձ նա կան զեն քի կո րուս տը տաս տա
րի էր, առանց դա տի ու քն նու թյան: Ո ւղ ղա կի տաս տա րի տա լիս էին: Է կա, 
ասե ցի` ե կե՛ք, սենցսենց գործ կա: Է կան, կող քը փոս փո րել տվեց, էդ կեղ
տը տե ղա փո խում են, դու պատ կե րաց րու ի նչ հոտ ամառ վա շո գին: Վեր ջը 
հա տա կից հա նե ցին: Ա սեց` ջուր բեր: Ջու րը ո նցոր ըս տե ղից դոմ պրիյո մով 
[ընդունելությունների տուն] [ մոտ հա րյուր մետր]: Ուրե մը ջու րը բե րե ցի: Ես էլ 
նվազ ե րե խա, պա տե րազ մի ժա մա նակ ի ՞նչ էինք ուտում: Ուրե մը դրանք ի նչ 
գին ասե ցին, հա նեց տվեց: Ա տր ճա նա կը յու ղեց, բան արեց: Էդ ջու րը տա քա
ցավ, ի նձ լվաց րեց, ին քը լո ղա ցավ, հե տո ասեց. «Ես քեզ նից շատ շնոր հա կալ 
եմ, էս ատր ճա նա կից մա քուր կկ րա կես»: Հի մա ես ատր ճա նա կից որ կրա կե
ցի, ձեռս սենց թափ տվեց: Բռ նեց ձեռս, յոթ հատն էլ կրա կե ցի, բան: Միշտ 
ին քը ամեն ե րե կո ամա ռը, որ ար ձա կուրդ էինք, դե մայրս գա լիս էր տա սը 
ան ց կես – տասն մե կին: Ա ռա վո տյան յո թին գնում էր: Մո րա քույրս էլ աշ խա
տում էր հան րային գրա դա րա նում: Ուրեմն ամեն ե րե կո պի տի հագն վեի ես, 
ի նքն էլ, ի րա ճա շա կով, կո շիկ նե րը փայ լուն: Ու մենք դուրս էինք գա լիս Ա բո
վյան փո ղոց` ման գա լու: Ին քը ար տա քի նով շատ գրա վիչ տղա մարդ էր, մա
զե րը, բան... Լավ եր գում էր: Մի հատ էլ փոքր դհոլ ուներ, էդ դհո լը խփում 
էր ու եր գում էր: Ի սկ կի նը որ գնում էր Թիֆ լիս ամառ նե րը, ես ի րա հետ էի 
ճա շում: Ի նքն էլ ապ րում էր ը ստ պա հան ջի: Ը ստ պա հան ջի: Հի մա սա ուրե մը 
սկսեց աշ խա տել պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նում որ պես հա տուկ բաժ նի պետ, 
պա տե րազ մի տա րի նե րին:

 ԼԵ ՎՈՆ. Էն, որ ռեպ րե սիայի են թարկ վա ծի տղա՞ ես... 
ՌԵ ՎԻԿ. Չէ, բո լո րո վին, բո լո րո վին: Բե րում էր ի նչ տե սա կի ասես պա
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հա ծո ներ, մի քիչ գող էր, ձե ռից թույլ էր: Բայց մեր նկատ մամբ` չէ: Կա ռու ցեց 
մի հատ պա հեստ բա կում, ի րա հա մար, վերևը մի փոքր պա տու հա նով, որ 
օդ խա ղա: Էն ժա մա նակ սառ նա րան չկար, ըս կի գա ղա փար էլ չու նեինք: Մո
կա ցյան Տո լիկ կար, եր կար տա րի ներ աշ խա տեց տե լես տու դիա յում: Հայ րը` 
Մո կա ցյա նը, ե ղել է Հա յաս տա նի կոմ կու սի առա ջին քար տու ղա րը, ո րին է լի 
[19]37 թվին բան տար կել էին: Ին քը ըդ տեղ ապ րում էր ի րա մո րաք րոջ տա
նը: Մեր վերևում էր ապ րում: Էդ տու նը մե կու կես հար կա նի էր, եր կուս էին 
ասում: Էս Տո լի կը սո վից ուռում էր: Էդ պա տու հա նով մտել էր ներս, որ բան 
ուտի, կե րել, էլ չէր կա րո ղա ցե դուրս գալ: Մտել էր, ը սենց աս տի ճան ներ, 
պատ կե րաց րա, ը սենց աս տի ճան նե րով մտել էր, ի ջել էր, էլ չէր կա րո ղա
նում դուրս գալ, բարձր էր: Ուրե մը սա... ես էլ Տո լի կի հետ մոտ էի, ի նձ նից 
մի եր կու տա րով փոքր էր, [19]35 թե [19]36 թիվ էր, չկա հի մա, մա հա ցել ա:  
Ուրե մը սա ի նձ ձայն տվեց, թե ես ըս տեղ եմ, մի կերպ օգ նի ի նձ, դուրս գամ: 
Վից վա խե նում էր: Ի սկ Վը Տո լի կին չէր սի րում: Այ մարդ, ես որ ձեռս գցե
ցի, սա քա շեց, ես էլ ըն կա էդ պա հես տի մեջ: Հի մա, ուրե մը, մու թը ըն կել 
ա, մո րա քույրս, քույրս, հարևան նե րը ըն կել են, ի նձ ու Տո լիկ են ման գա լիս, 
չկանք: Ար դեն ուզում են գնան մի լի ցիա, ար դեն ուզում են գնան հի վան դա
նոց ներ, էս կողմ, էն կողմ, էս Տո լի կը կա մաց ասեց. «Ես ըս տեղ եմ»: Մեկ էլ 
էս Վը ե կավ, դու ռը բա ցեց, էս Տո լի կին լավ ծե ծեց: Ես դուրս ե կա, ասի. «Վ. 
դյա դյա, ես էլ եմ ըս տեղ»: Ա սեց. «Քե ռի, ես քե զա նից չէի սպա սում»: Նենց 
ան հար մար զգա ցի, ասե ցի. «Վ. դյա դյա (ես ոչ մի բան էլ չէի կե րել, ըն տեղ 
վետ չի նա ներ, կալ բաս ներ, բա ներ),– ասի,– ես քեզ հե տո կա սեմ, ես մեղք 
չու նեմ»: Բայց ի նձ մա տով չկ պավ: Հե տո, որ գնա ցինք տուն, մո րաք րոջս 
ասե ցի. «Սենցսենց, ես գնա ցի Տո լի կին օգ նեմ, չկա րո ղա ցա դուրս գամ»: 
Մո րա քույրս Վի կնոջն էր ասել: 

Հա, ուրեմն էդ քան տա րի մենք ըն տեղ ապ րում ե նք: [19]48 [ի րա կա
նում` 1949 – Լ.Ա.] թիվն ա, ծնո ղա կան ժո ղով ա, 8ից փո խադր վում ե նք 9րդ: 
Մռա վյան դպ րո ցում, նոր էինք ե կել, էս Շի րակ հյու րա նո ցի հետևը, կե սը գոս
պի տալ էր, կե սը` մեր դպ րո ցը: Դուրս ե նք ե կել, ե կանք դե պի կրկես, ու մեկ 
էլ... կող քը «Ս պար տակ» ստա դիոնն ա, չէ՞: Այ մարդ, տե սանք էդ «Ս պար
տակ» ստա դիո նի դաշ տում այ սենց քիփ կպած մե քե նա ներ են կանգ նած: 
Բեռ նա տար, միայն բեռ նա տար մե քե նա ներ: Ա ռա վո տյան զարթ նե ցինք, մեկ 
էլ մեր հարևան նե րը գա լիս ասում են. «Յա, ձեզ չե՞ն տա րել»: Ի ՞նչ ա, ի ՞նչ պի
տի տա նեն: Բա, ասում ա, փո ղո ցի կե սը չկան, սա ղին գի շե րը հա վա քե ցին 
տա րան: Էդ Ալ թայի ե րկ րա մա սը: Հե տո վեր կա ցանք, էդ ի րա րան ցու մը և 
այլն: Խեղճ մայրս վերցրեց ե րեք կա պոց արեց` [ա ռա ջին] ան հրա ժեշ տու թյան 
[ի րե րը]: Գի շե րը նստում էր էդ շո րե րի վրա, չէր քնում: Որ է սա պի տի գան: 
Մի օր ասե ցի. «Վ. դյա դյա, մերս (մերս Վին չէր սի րում, հա մա րյա ի րար 
հետ չէին էլ խո սում) Վ. դյա դյա,– ասե ցի,– մերս գի շեր նե րը չի քնում, վա
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խե նում ա, որ մեզ էլ աք սո րեն»: Ա սեց. «Քե ռի ջան, գնա ասա, որ քո խաթր 
ի րան ձեռ չենք տա»: Ան կեղծ եմ ասում: Ու մեզ ձեռ չտ վե ցին: Ե կա, մորս 
ասե ցի. «Այ կնիկ, պառ կի քնի, Վ. դյա դյան ասեց, որ մեզ ձեռ չեն տա»: «Չեմ 
հա վա տում»: «Մա մա,– ասե ցի,– ին չի՞ չես հա վա տում: Ձեռ չեն տա»: Ու ի րոք 
ձեռ չտ վե ցին: Ի նձ հա մար ին քը լավ մարդ էր: Ես դա ան կեղծ եմ ասում:

 ԼԵ ՎՈՆ. Դու էն ան գամ ասում էիր, որ կային հարևան ներ, ո րոնք նրա 
ձեռ քով գնա ցին:

 ՌԵ ՎԻԿ. Ին քը սենց էր, ի րա մոտ էս սկզբունքն էր: Ա սենք թե, ե թե մե
կի նկատ մամբ ի նչոր գաղտ նի գործ ա հա րուց վում, ին քը մտեր մա նում էր էդ 
անձ նա վո րու թյան հետ, հրա վի րում էր ի րա տուն, սե ղան էր գցում, քեֆ էին 
անում, ին քը եր գում էր, դհո լը խփում էր, բան էր անում, մի ե րեք ան գամ, չորս 
ան գամ, չոր րորդ կամ հին գե րորդ ան գամ էդ մար դը սպի տակ ար ջե րի մոտ էր 
հայտն վում: Օ րի նակ, Ղո մաղ չյան կար, ո րը պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նի տնօ
րենն էր, ճա նաչ ված մարդ քա ղա քում, բոյով, բան, սա բե րեց ե րեք ան գամ, 
դրա նից հե տո տա սը տա րի նա նստեց: Տա սը տա րի, ես էդ շատ լավ գի տեմ, 
ո րտև աղ ջի կը աշ խա տում էր մեր ֆիզ կուլ տու րայի ամ բիո նում: Բայց իմ նկատ
մամբ` ոչ մի բան: Մեր նկատ մամբ` ոչ մի բան: Եվ մեր բա կի նկատ մամբ:

 ԼԵ ՎՈՆ. Դրանք բա կից չէի՞ն:
 ՌԵ ՎԻԿ. Չէ: Բա կից չէին, դր սի մար դիկ էին: Հե տո մի ան գամ... էդ 

խա զեի նա կան տներ էին կոչ վում Երևա նում: Սիմ վո լիկ վարձ էին տա լիս` 
ե րեք ռուբ լի, հինգ ռուբ լի ամ սա կան, դա խա զեի նա կան էր, դա մեր սե փա կա
նու թյու նը չէր, բայց մենք սե փա կա նի պես ապ րում էինք: Ուրե մը [19]46 թվի 
մայի սի 24ին, որ Երևա նում սե լավ ե ղավ ու ահա գին մարդ զոհ վեց, մա նա
վանդ նկու ղային հար կի ժո ղո վուր դը, ներ կայիս, ուրե մը, Թու մա նյան – Նալ
բան դյան ան կյու նում... ըդ տեղ մի ըն կեր ունեի: Ըդ տեղ էր ապ րում: Գնա ցել 
էի մա թե մա տի կա պա րա պե լու, որ քն նու թյուն հանձ նենք, չոր րորդ դա սա
րա նից մենք քն նու թյուն էինք հանձ նում, ամեն տա րի: Էդ ան ձրևը, բա նը, որ 
սկսվեց, տե սանք, է լի, որ սե լավ ա, սենց հե ղե ղը գնում ա, դիակ ներ, անա
տո մի կու մը քան դել էր, գա զա նա նո ցից գա զան ներ, բա ներ, մի խայ տա ռակ 
վի ճակ էր: Մե քե նա նե րը քշում ա, բան, էդ ըն կե րոջս մայ րը ասեց. «Ես քեզ ոչ 
մի տեղ չեմ թող նի»: Բայց հե ռա խոս էլ չկա, որ զանգ տաս, բան անես: Ուրե
մը Վը ե կավ ի նձ գտավ: Վը ե կավ ի նձ գտավ, այ սենց բան արեց, սենց 
բռնեց ի նձ, թևի տակ դրեց, ո տս էլ բե րեց էս կող մից, ո տս ըս տեղ ա, գլուխս 
ըս տեղ ա, ու ո ՞նց ե կանք, մտանք մեր բա կը: Ը նդ ո րում մեր տու նը լց վել էր, 
ի րանց տունն էլ: Պա տե րը բա ներ էր արել, վեր ջը: Ե կավ, ի նձ գտավ: Հե տո, 
որ մե ծա ցել էի, միշտ շատ ջերմ էի ի րա նկատ մամբ: Ա սում էի. «Վ. դյա դյա, 
ես չեմ մո ռա նում, դու ի նձ փր կե ցիր»: Ա սում էր. «Ես քեզ չփր կե ցի, ես մո
րաքրոջդ փր կե ցի, մորդ փր կե ցի: Խե լա գար վում էին: Ռևի կը հի մա խեղդ վել 
ա, էս ա արել, էն ա արել: Ես բե րե ցի, որ հանգս տա նան»:
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 ԼԵ ՎՈՆ. Ի սկ այն տեղ ապա հո՞վ էր:
 ՌԵ ՎԻԿ. Չէ: Էդ բա կում մի հատ սենց տուն էր է լի, ո րը մի հինգտաս 

աս տի ճան բարձ րա նում էր վերև: Սաղ բա կը լց վել էր ըդ տեղ: Ըդ տեղ ջու րը 
չէր հա սել: Ի սկ մե րը ցածր էր: Գետ նին կպած ու մի քիչ ցածր էր բա կի էդ 
հատ վա ծը:

 ԼԵ ՎՈՆ. Դու պատ մել ես Վի սի րային ար կած նե րի մա սին...
 ՌԵ ՎԻԿ. Էդ սի րային բա նե րը... ին քը... կա նայք ի րա հա մար խե լա

գար վում էին: Վի հա մար խե լա գար վում էին: Ուրե մը դուրս էինք գա լիս 
Ա բո վյան: Ա սում էր. «Քե ռի, որ մի կնոջ տես նենք, ձեռքդ էս վերևի մա սում 
սենց սեղ մեմ, ի մա ցի, էդ ի մն ա ե ղել»: Ուրե մը գա լիս ե նք, սա գա լիս ա. 
«Վայ, Վ. ջան, ո ՞նց ես, ի ՞նչ ես»: Ես մո տա վո րա պես մի եր կու մետր կանգ
նում էի: Ին քը ի նձ էդ էլ էր սո վո րաց րել, որ մե ծե րի խո սակ ցու թյու նը չի կա
րե լի լսել: Կանգ նում էի, ասում էի` ի նձ ի՞ նչ հե տաքր քիր: Մեկ էլ սա սենց աչ
քով անում էր, ի բր թե գրան ցի` էս մեկ: Տենց մի քա նի ան գամ: Շատ ը նենց 
բան մարդ էր: Հե տո, որ մենք ար դեն տե ղա փոխ վե ցինք, ին քը մի հատ էլ 
աղ ջիկ ունե ցավ, էդ աղջ կան ես հա մա րյա թե չեմ ճա նա չում: Ի սկ տղան 
գնդա պետ էր: Էս վեր ջի յոթութ տա րին չեմ տե սել: 

ԼԵ ՎՈՆ. Հա սա կա կի՞ց էր:
 ՌԵ ՎԻԿ. Չէ, ին քը [19]37 թվի ծնված է, ես [19]33: Մերս ի նձ ասում էր. 

«Դու ցի նիկ ես, ո րտև Վի դաս տիա րա կու թյունն ես ստա ցել»: Մինչև կյան
քի վեր ջը էդ էր ասում, բայց ես ցի նիկ չեմ: Մորս հա մար, երևի, ցի նիկ էի: 
Սա ասում էր... Ուրեմն էդ Երևա նի բա կե րը ո նց որ մի ըն տա նիք լի ներ: Գի
տեին, ում տու նը ով ա գա լիս, ի նչ պի տի ուտեին, ի նչ են ե փել է սօր, ե րբ են 
լվացք անում: Ա մեն ին չը տենց բան էին անում: Ա մառ նե րը բա կում նստում 
էին էդ կա նայք, ժա մե րով: Բե րում էին` ի բր թե գործ են անում, մե կը` ձե ռա
գործ, մե կը` ճաշ ա ե փում: Էդ տներն էլ, որ տեղ ապ րում էինք, ստավ նի ներ 
[կրկնափեղկ] ուներ, դր սից փակ վող: Դր սից փա կում էին, հե տո չան գա լով 
բան էին անում: Կնոջն էլ ամառ նե րը ուղար կում էր Թիֆ լիս: Ի նձ ասում էր. 
«Գ նա, դու նենց ես անում, որ էդ պա ռավ նե րը, կա նայք... ուշա դրու թյու նը 
գրա վում ես»: Մի օր ի նձ ասեց, ստավ նի նե րը փա կեմ, ին քը ի բր թե տա նը չի: 
Հաս կա նու՞մ ես: Ա սեց, որ Սա խա րո վի հրա պա րա կի ան կյու նը Նալ բան դյա
նի կող մից, դե պի էդ կող մը, կին ա գա լու, կե թաս, կա սես. «Ինձ Վ. դյա դյան 
ա ուղար կել»: Ա սի. «Շատ լավ»: Այ մարդ, էդ կնոջ հետ սենց փո ղո ցը գա լիս 
ե նք, հե տո պե րե ու լոկ [նրբանցք] էր, ըդ տեղ էր մեր հա տա կը: Ե րեք աս տի
ճան իջ նում էինք էդ պե րե ու լո կից ներքև: Կա նայք նստած են: Պատ մում են, 
ծի ծա ղում են, բան են անում: Նա յում եմ, սրանք վեր կե նա լու մտա դրու թյուն 
չու նեն: Ուրեմն էդ կնո ջը ըդ տեղ կանգ նաց րե ցի, դուրս ե կա, մի 2015 մետր 
հետ գնա ցի, վա զե ցի, որ հևամ, ասե ցի. «Տե սե՞լ եք»: «Ի՞ն չը»: Ա սե ցի. «Գեր
մա նա կան ի նք նա թիռ ներ են գա լիս»: [19]42 թիվն ա: Սրանք «վայ, վույ», լց
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վե ցին ի րանց տնե րը: Ա սի. «Մ տեք տնե րը, դռնե րը փա կեք: Բա չե՞ք լսել»: 
Կող քը ռա դիոտ րանս լա ցիոն կետ կար: Էս կն գան բե րե ցի մտց րե ցի Վի 
մոտ: Վը էդ ամեն ին չը լսում ա: Վը ասում ա. «Քե ռի ջան, դու մեծ մարդ 
կդառ նաս: Ո ՞նց ֆայ մե ցիր, էդ լա չիկ նե րին, տենց էլ ասում էր, էդ լա չիկ նե
րին ըդ տե ղից ցրիր»: Գնալն է լ` ար դեն մութ էր, ին քը ի րան ճա նա պարհ դրել 
ա, ար դեն պրոբ լեմ չէր: Բայց Վից ես ի ՞նչ շա հե ցի: Շատ մաք րա սեր մարդ 
էր, ար տա կարգ: Ու ին քը ի նձ հետևում էր: Ի նչ հագ նում էի էդ օ րը, ասում էր. 
«Չէ, էս ճմր թած ա, ար դու կը կմիաց նես, կար դու կես»: Տենց բան էր անում: 
Շալ վարս էր ար դու կում, ի նձ սո վո րաց նում էր, ո նց ար դու կեմ շալ վա րը: Ուրե
մը [19]43 թե [19]42 թիվն էր, դպ րոց գնա լուց էդ Ա զիզ բե կո վի հրա պա րա կից 
նեղ ճա նա պարհ կար, կոչ վում էր Վո դո պյա նո վի փո ղոց: Դուրս էր գա լիս դե
պի կի նո Մոսկ վա: Ի սկ մեր դպ րո ցը, էս ներ կա Շա հու մյան դպ րո ցը, առա ջին 
հար կը Չկա լո վի դպ րոցն էր, ի սկ ե րկ րորդեր րորդ հար կե րը Շա հու մյան դպ
րոցն էր: Դե մեր դպ րո ցը գոս պի տալ էին դարձ րել: Ուրե մը մի հատ ավ չար
կա ի նձ կծեց: 40 ասեղ սրս կե ցին ի նձ, պրո տիվ բե շենստ վա [կատաղության 
դեմ]: Ա մեն օր ես գնում էի: Ուրե մը, ես գա լիս էի Ա զիզ բե կո վի հրա պա րա
կից դե պի Կո մայ գի, Կո մայ գի չհա սած` ի նչոր ըդ տեղ սա նի տա րա կան կետ 
էր տենց բա նե րի հա մար: Էդ քույ րե րը, էդ բժիշկ նե րը զար մա նում էին, թե այ 
բա լիկ ջան, ո ՞նց ես ե կել էս ցե խին, էս ան ձրևին, որ կո շիկ նե րիդ վրա մի հատ 
ցեխ չկա, շալ վարդ միշտ ար դու կած: Ես, ասի, հի մա մեր հարևա նին կբե
րեմ, կտես նեք, ո նց: Ա սի. «Վ. դյա դյա, գնում եմ սրսկ վել»: Ա սեց. «Այ մարդ, 
չպր ծա՞ր»: Ա սի. «Ա րի հետս, ըն տեղ լավլավ սի րուն կնիկ ներ կան»: Ա սեց. 
«Գ նանք»: Ե կավ, մտավ: Ա սին. «Դու՞ք եք հայ րը»: Ա սեց. «Չէ, ե րա նի չէր 
ես սենց տղա ունե նայի: Տես նու՞մ եք, ի նչ տղա ա, ի նչ կազ մա կերպ ված ա»: 
Ա սին. «Այ մարդ, մի օր չկար, որ դրա շալ վա րը ար դու կած չլի ներ, կո շիկ նե րը 
կեղ տոտ լի նեին: Ցե խին, ան ձրևին գա լիս ա...» 

ԼԵ ՎՈՆ. Ի ՞նչ էր աշ խա տում հայրդ:
 ՌԵ ՎԻԿ. Հայ րիկս աշ խա տել ա Հոկ տեմ բե րյա նի, Էջ միած նի ու ներ

կայիս Ար տա շա տի շրջ կո մի ե րկ րորդ քար տու ղար, ի սկ հե տո աշ խա տել ա 
Իջևա նի առա ջին քար տու ղար, ի սկ վեր ջին պաշ տո նը է ղել ա Աշ տա րա կի 
շրջ կո մի առա ջին քար տու ղար: Ի սկ հո րեղ բայրս աշ խա տել ա Երևա նի քաղ
կո մի քար տու ղար, հե տո Զակկ րայ կո մում ա աշ խա տել, Բե րիայի օ րոք, և 
հե տո, որ Մի կո յա նը, Մա լեն կո վը է կան Հա յաս տան պլե նում ան ցկաց նե լու, 
Մի կո յա նի առա ջար կու թյամբ ի րան ը նտ րե ցին Կենտ կո մի եր րորդ քար տու
ղար, Հա յաս տա նի: Հա յաս տա նի կենտ կո մի եր րորդ քար տու ղար: Ուրե մը մի 
կի րա կի «ԶԻՍ» ստո ադի նով [հարյուր մեկով], դա կա ռա վա րա կան մե քե նա 
էր, գա լիս ա մեր տուն: Ապ րում էինք ներ կայիս Ղու կա սյան փո ղո ցի վրա: 
Էս պրոս պեկ տից, որ գա լիս ես դե պի Թու մա նյա նի տունթան գա րան, ձա
խի վրա: Ա մեն կի րա կի` առա վո տյան, գա լիս էր մեր տուն, հորս հետ խո սում 
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էին, բան էին անում, ո րից հե տո, ին քը մի հատ տղա, մի հատ աղ ջիկ ուներ, 
տղան ի նձ նից ե րեք տա րով մեծ էր, ի սկ աղ ջիկն էլ մի քա նի ամ սով: Մեզ 
տնից վերց նում էր, գա լիս էինք Կո մայ գի: Կո մայ գու առաջ աշ տա րակ էր, մի 
30 մետր բարձ րու թյամբ, ու պա րա շուտ: Էդ պա րա շու տով մի ե րեք ան գամ 
ի ջել էր, Կենտ կո մի եր րորդ քար տու ղա րը: Հե տո մե քե նան թող նում էր, ո տով 
կամ պրոս պեկ տով, կամ Ա բո վյա նով բարձ րա նում էինք մինչև մեր տուն, 
ճա նա պար հին խա նութ ներ մտ նե լով, նայե լով, բան անե լով, առանց ախ րա
նայի, առանց ոչ մի բա նի: Ուրե մը, դե էդ ար դեն ի նձ մայրս ա պատ մել, մի 
կի րա կի օր ե կավ... դե ի րանք ի ՞նչ էին խո սե լու հորս հետ, ես հո չէի լսում, 
ի նձ ի ՞նչ հե տաքր քիր, ուրեմն ասում ա, որ Բե րիան ի րան կան չել ա Թիֆ
լիս: Հայրս ասում ա. «Գ նաց քով գնա ու հաս նե լուն պես կհե ռա գրես: Ան մի
ջա պես հաս նե լուց հե տո հե ռա գիր կտաս»: Ո րտև խա ռը ժա մա նակ ներ էին: 
Սա ասում ա, թե ուզում եմ մե քե նայով գնամ, ճա նա պար հին մտ նեմ գյու ղեր, 
շրջան ներ: «Չէ,– ասում ա,– գնաց քով գնա»: Էդ գնալն ա, որ գնաց: Հորս 
հո րեղ բոր տղան ավար տել էր Թիֆ լի սի պո լի տեխ նիկ ի նստի տու տը: Ին քը 
ե րկ րա բան էր, հե տո դար ձավ ճա նաչ ված ե րկ րա բան, Հա րու թյու նյան Ար
տա վազդ կար: Հո րիցս փոքր էր, հերս չորս թիվ էր, դա 12 թիվ էր: Ի սկ էդ 
քար տու ղա րը Կենտ կո մի հո րիցս մեծ էր, եր կու տա րով: Ա սում ա. «Մի հատ 
գնա Թիֆ լիս, ըն տեղ դու շրջա պատ ունես, տես ըն տեղ ի նչ ա ե ղել»: Գնաց, 
ե կավ ասեց. «Հա մոյին բռնել են»: Նա Հմա յակ էր, Հա մո էին ասում: Հայրս 
էն ժա մա նակ Աշ տա րա կի առա ջին քար տու ղարն էր, ան մի ջա պես պլե նում 
հրա վի րեց` հրա ժա րա կան տա ու սպա սում էր, որ ի րան պի տի տա նեն:

 ԼԵ ՎՈՆ. Եղ բոր պատ ճա ռո՞վ:
 ՌԵ ՎԻԿ. Հա, ի հար կե, ար դեն էլ չէր կա րող, եղ բոր պատ ճա ռով, տրոց

կիստ: Ուրեմն մե ղա դրել էին եր կու հոդ վա ծով` մա հա փորձ Լավ րեն տի Բե
րիայի նկատ մամբ...

 ԼԵ ՎՈՆ. Եղ բո՞ րը:
 ՌԵ ՎԻԿ. Եր կու սին էլ... ու կա պի տա լիս տա կան կար գե րի վե րա կանգ

նու մը, 58րդ հոդ վա ծով, է լի, восстановление капиталистического строя в 
Армении: Հե տո [19]91 թե [19]92 թվա կան նե րից... Հա նի սյան ներ կային, է լի 
հին բոլշևիկ, ո րին է լի [19]37 թվին գնդա կա հա րել էին, դրա աղ ջի կը ե կավ 
մի օր, ասեց, թե գի տե՞ս ի նչ, ՊԱԿում, էդ մեր ի րե րը, որ վերցրել էին, էն ժա
մա նակ, որ վեր են գրել, այ սինքս` կոն ֆիս կա ցիա են արել, էս կուր սով, այ
սինքս` էս դրա մի կուր սով, փող են տա լիս: Ա սի. «Էդ փո ղը ի նձ պետ քը չի, 
էդ փո ղը ես չեմ ուզում, որ սո ված էլ մնամ, չեմ ուզում»: Սա վերց նում ա իմ 
անու նից դի մում ա գրում, էդ Լի լի կը: Հի մա էլ կա: Մի օր ես նստած եմ, հե
ռա խո սա զանգ, վերց նում եմ, թե սա պե տա կան ան վտան գու թյուն թե վար
չու թյուն, թե կո մի տե, փոխ վում էր հա: Ա սի. «Լ սում եմ»: Բա «Ձեր դի մու մի 
հա մա ձայն` վա ղը ե կեք էս ժա մին էս սե նյա կը»: Ես Տաի րային, կնոջս, վերցրի 
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հետս: Ո ւղ ղա կի, որ Տաի րան հետս էր, մի քիչ ավե լի վստահ զգամ, է լի, 
ի նձ: Էդ հիմ նար կի նկատ մամբ ոչ թե հա կակ րանք, վախ կա: Վեր ջը, գնա
ցինք, մի ե րի տա սարդ մարդ կար, շատ ին տե լի գենտ, բա րե համ բույր, բե րեց 
հորս գոր ծե րը, սենց, «совершенно секретно» [խիստ գաղտնի] վրան գրած 
ու թղթեր դրած տար բեր է ջե րի արան քում: «Ես չեմ կա րող տալ, որ գոր ծը 
ծե րից ծեր նայեք, ո րտև ըս տեղ... մատ նիչ նե րը չկան, բայց նրանց ժա ռանգ
նե րը... ե ղել են դեպ քեր, մեզ ստի պել են, որ ցույց տանք, հե տո անա խոր
ժու թյուն ա ե ղել»: Ա սի. «Ես չեմ ուզում ի մա նամ»: Հի մա, ասենք թե, ժա
ռան գը ի մա ցել ա, որ հե րը մատ նել ա, էն ժա մա նակ մատ նե լը ո ՞րն էր: Ա մեն 
մե կը մատ նում էին, որ ի րանց գլու խը փր կեն: Ոչ թե, որ վա տու թյուն անեն, 
այլ ի րանց փր կեն: Հե տո էդ մատ նիչ նե րին էլ էին տա նում: Հե տո սա սկսեց 
ի նձ հետ հար գան քով, ո րտև տե սավ, ես բան չեմ անում, նոր մալ խո սում 
ե նք ի րար հետ: Ա սեց. «Իմ ձեռ քի տա կով ան ցել ա [19]37 թվի հետ կապ
ված ավե լի քան 15.000 գործ, ձեր հոդ վա ծը ե զա կի գոր ծե րից է, ո րով հետև 
նա չի խոս տո վա նել, ի սկ դուք գի տեք, չէ՞, դա ին չի հետ ա կապ ված` ծեծ, 
ջարդ»: Ա սի. «Ես գի տեմ, բայց ե թե կա րե լի է, էդ մա սը ցու՛յց տվեք»: Հա
նեց, ցույց տվեց: Տրոյ կան էր: «Признаете вы себя виновным?» [Ձեզ մեղավոր 
ճանաչու՞մ եք]: Գրել էր. «Я не признаю себя виновным, я был и остаюсь 
честным коммунистом» [Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, ես եղել և մնում եմ 
ազնիվ կոմունիստ]: Ու ի րա ստո րա գրու թյու նը: Ես ի րա ստո րա գրու թյու նը 
գի տեի, ո րտև ֆաք սի մի լեն էր մնա ցել, ի րա պե չա տը: Հե տո էս տղեն ա ի նձ 
հետ կիս վում: Ա սում ա. «Տա րօ րի նակ ա, որ ի րան գնդա կա հա րել են»: Ա սե
ցի. «Իսկ չե՞ք ցույց տա էդ տե ղը, որ տեղ գնդա կա հա րել են»: Ո րտև, ասե ցի, 
ես ուզում եմ մտո վին էդ տե ղը նշեմ: Սեպ տեմ բե րի 18ին են գնդա կա հա րել: 
18ին ժա մը չոր սին, 16 часов. Ա սում ա. «Տե սեք, գրած ա. «Приговор приведен 
в исполнение 18 сентября [19]38 года в 16.00» [Դատավճիռը ի կատար ածվեց 
18 սեպտեմբերի 1938 թ. 16:00ին]: Ա սում ա. «Ախր գի շերն են գնդա կա հա
րել, մե կից հե տո, մե կից մինչև եր կու սը: Կա գե բեի պադ վալ նե րում հա տուկ 
խո ղո վակ կար, ո րով արյու նը որ լվա նան, գնա լց վի գե տը»: Ա սե ցի. «Էդ ես 
չգի տեմ, բայց որ [19]56 թվին հորս ար դա րաց րին... Նախ չէ, որ հորս մա զա
պուրծ մա հից փրկված ըն կեր նե րը ե կան 1718 տա րի նստե լուց հե տո, ե կան 
բո լո րը մեր տուն: Մենք ապ րում էինք Տպա գրիչ նե րի փո ղո ցում, տաս, նկու
ղային հար կում, էդ ժա մա նակ ար դեն մենք, որ մե ծա ցանք, 11 քա ռա կու սի 
մետ րում ապ րել հնա րա վոր չէր: Էդ գա զա պաս տա րան ա ե ղել պա տե րազ
մի ժա մա նակ: Հա մո Մալ խա սյան կար, ո րը հորս օգ նա կանն է ե ղել, «Հայ 
հե րոս ներ ու գե նե րալ ներ» ալ բոմ կա, դրա հե ղի նակն էր: Սա տվեց էդ, էդ 
բնակ տա րա ծու թյուն չէր հաշ վում, ու չորս հար կա նի շեն քի նկու ղում 13 աս տի
ճան գետ նի տակ էինք իջ նում, խո նավ, կա նա լի զա ցիան, ջու րը էդ շեն քով էր 
ան ցնում, բայց դա իմ ըն կեր նե րի, քրոջս ըն կե րու հի նե րի հա վա քա տեղն էր: 



342 ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

Կենտ րոն էր: Բո լո րը ըդ տեղ էին հա վաք վում: Ի րանք ե րեք, չորս սե նյա կա նոց 
բնա կա րան ներ ունեին, բայց ըդ տեղ էին հա վաք վում: Ո րտև մայրս լավ էր ըն
դու նում, շատ: Մայրս փորձ ված ման կա վարժ էր, ի րա գործն էլ սի րող: Ա սում 
էին. «Զար մա նում ե նք, որ էդ ժա մա նակ են գնդա կա հա րել»: Որ ե կան, Ար տո 
Ե ղիա զա րյան, հե տո դար ձավ ակա դե մի կոս, հե տո... մո ռա ցա ազ գա նու նը, 
Գուր գեն Բաղ դա սա րյա՞ն ... մի հինգ հո գի ե կան, ի նձ ասե ցին, ես էլ չոր րորդ 
կուր սի ուսա նող էի, [19]56 թվին, ասե ցին. «Ռևիկ ջան, ցե րե կով ե կան, պա
պայիդ ասե ցին` ի րերդ հա վա քի, դուրս արի: Մենք ի մա ցանք, ի րան ազա
տում են, ո րտև ին քը չէր խոս տո վա նել: Մենք բո լորս խոս տո վա նել էինք: 
Օ րի նակ, Վի տա լի Բար սե ղյան կար, ասում ա. «Ես ասե ցի, կի նը ռուս է ե ղել, 
Մոսկ վա յում ըն կեր ներ ունեմ, մինչև էդ ըն կեր ներն գտան, չգ տան, գնդա կա
հա րու թյան ալի քը ան ցավ: Ա սում ա, որ ե կան ասե ցին` Հա րու թյու նյան Գուր
գեն, մենք ի մա ցանք, ի րան ազա տում են: Խնդ րե ցինք ամեն մեկս` տա նը մի 
լուր հա ղոր դի»: Էդ տղեն սուրճ բե րել տվեց, «կո կակո լա», «պեպ սիկո լա» 
նոր էին մտ նում մեր կեն ցա ղը, դրա նից բե րեց, ասեց վեր ջում, որ մեզ ճա նա
պարհ էր գցում, ասեց. «Ե թե իմ հայրս տենց բան աներ, ես կհ պար տա նայի 
իմ հո րով»: Ես ասի. «Ես եր բեք, նույ նիսկ էն տա րի նե րին, որ բո լո րը հա մոզ
ված էին, որ [19]37 թվին անար դա րու թյուն չի ե ղել, դա ճիշտ ա ե ղել, և այլն, 
և այլն, ես էն ժա մա նակ էլ, ես իմ հորս սի րել եմ: Եր բեք,– ասի,– իմ մերս չի 
ասել, որ քո հե րը ան մեղ ա, բայց ես ամ բողջ մորս կեց ված քով զգում էի, որ 
իմ հերս ան մեղ ա»: Հերս Իջևա նի առա ջին քար տու ղար էր, ի նձ էլ շատ էր 
սի րում, ուր գնում էր, հե տը տա նում էր: Ուրեմն էդ Ար փա չայի կա նա լը վա
րա րել էր, Կրի վոյ մոստ կա, տենց գյուղ կա, չէ՞: Կրի վոյ մոստ են ասում, ցա րի 
ժա մա նակ վա մոս տը քշել էր: Գնա ցինք, մեկ էլ տես նեմ, հերս գա լի ֆե ով, կո
ժան կայով, մինչև ըս տե ղը ջրի մեջ բան վոր նե րի հետ էդ կա մուրջն ա վե րա
կանգ նում: Տենց աշ խա տող էր, գի շերցե րեկ: Խան ջյա նին եմ ես տե սել, շատ 
մարդ կանց: Գա րե գին Ե սա յա նին:

 ԼԵ ՎՈՆ. Ի սկ Վն ի ՞նչ ե ղավ:
 ՌԵ ՎԻԿ. Վը սրա նից մի քա նի տա րի առաջ մա հա ցավ: Կինն ի րա նից 

հե տո մա հա ցավ, ռակ էր, ի սկ ին քը, կար ծեմ, ին սուլտ էր: Մի օր ես Ա մի րյա
նից թեք վում եմ դե պի Պրոս պեկտ ձախ, դե պի Փակ շու կա: Մեկ էլ տե նամ, 
Վը ու կի նը կանգ նած մե քե նա են բռնում: Ես ան ցա, նոր տե սա, ո րտև ես 
ձախ էի գա լիս, ի սկ ի րանք մայ թի մոտ էին: Ուրե մը հետ դա ռա Մարք սի փո
ղո ցով, չկային: Էդ վեր ջին ան գամն էր, է լի: Հե տո ես ուշ ի մա ցա, ես թաղ մա
նը չեմ մաս նակ ցել: Հե տո, որ Կու բա էի գնա ցել, Կու բայից ե կա, մե քե նայով 
տե սավ, ո նց էր ուրա խա ցել, ո նց էր ի նձ փա թաթ վել: Այ սին քը նա հա մա րեց, 
որ ես ար դեն ոտ քի եմ կանգ նել: Ար դեն կա րող եմ էս կյան քում իմ գո յու
թյունս պահ պա նել: Ա սե ցի. «Դյա դյա Վ., էն ջա հել վախ տե րը ո ՞նց էր»: Ա սեց. 
«Այ Ռևիկ ջան, էդ էլ չա նեինք, ի ՞նչ պի տի տա նեինք հետ ներս»…
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Տո նո յան Պա րույ րի [նկ. 32] հետ զրույ ցը գրան ցել են Գա յա
նե Շա գո յանն ու Լևոն Աբ րա հա մյա նը 2012 թ. հու նի սի 12ին նրա 
տա նը, սրան նա խոր դել են մի քա նի այլ հան դի պում ներ։ Պա րույր 
Տո նո յա նը մա հա ցավ 2013 թ. հուն վա րի տա սին։ 

Շամամ տատի գոյատեվելու ՀնարՔները

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Տատս մա հա ցավ [19]63 թվին, ար դեն 94 թե՞ 
95 տա րե կան էր, տատս Պեմ զա շեն է ծնվել, բայց պապս... մենք ուրիշ տե
ղից ե նք։ Սկզ բից մեր նախ նի նե րը Ծոփ քից է կել են Ղարս, մնա ցել են, էն 
ժա մա նակ` [19]15 թվին` փա խե փա խին, տատս ըդ պես կը սեր` փա խե փա խի 
ժա մա նակ, խա նութ են ունե ցել Ղարս` կամր ջի էն կող մը, ե կե ղե ցուց 5 տուն 
ներքև: Գնա ցել է, որ էդ խա նու թի ապ րանք նե րից բե րե Պեմ զա շեն։ Էդ ժա
մա նակ սայ լով վե րա դառ նա լիս թուր քե րը գե տի մե ջը խփել են, էդ պես էլ 
պապս չի վե րա դար ձել [19]15 թվին` էդ կո տո րած նե րի ժա մա նակ: Էդ ժա մա
նակ տատս ունե ցել է հորս ու հոր քու րիս, հերս [190]6 թվի ծնված է, հո րա
քույրս` [19]10ը թվի: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր տա տի անունն ի ՞նչ էր: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Շա մամ: Պա պիս անունն է Ար շակ, Ար շար է 

իս կա կան պա պիս անու նը: Ի սկ ում հետ, որ տատս ամուս նա ցել էր, տատս 
ե րկ րորդ ան գամ [ա մուս նա ցավ], ը սուր անու նը Ա վագ էր, շատ լավ մարդ էր: 
Օ ղոր մի ի րան: Հե տաքր քիր մարդ էր [լ ռու թյուն 2 վայր կյան]:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Պատ մե՛ք մի 
քիչ նրա մա սին: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈ ՅԱՆ.  
Հա՞: Ա վագ պա պը, որ 
ամուս նա ցել էր տա տիս հետ, 
ազաբ տղա է է ղել: Տատս 
ունե ցել է հորս ու հոր քու րիս, 
առել է Շա մամ մա մին, Շա
մամ տա տին է առել: Դե էդ 
ժա մա նակ ի րա [Ա վա գի] հա
րա զատ նե րը չեն ուզե ցել, որ 
ի րանց ազապ տղեն ամուս

Նկ. 32. Տոնոյան Պարույր, 
լուսանկարը` Լևոն Աբրահամյանի, 
Գյումրի, 12.06.2012:
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նա նա օ րբևե րի, էն էլ էր կու է րե խա ունե ցող կնոջ հետ ու ի նչոր հա րա բե րու
թյուն ներ խզել են: Այ նու հան դերձ, Ա վագ պա պը քա ջու թյուն է ունե ցել, հրա
ժար վել է...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ամ բողջ ըն տա նի քի՞ց...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ամ բող ջը... քույ րե րը թո ղել գնա ցել են, մե կը 

Բա քու է գնա ցել, մե կը Թիֆ լիս է գնա ցել, մեկն է լ` Ման թաշ, առաջ վա անու
նը` Ա ռաք վա լի կը սեին, էն տեղ է է ղե, մե քուրն էլ ըն տեղ է է ղե: Ա մուս նա ցել 
գնա ցել են: Ի րանց էլ կու լա կա թափ են է րե, ըշ տե պա պը է կե ամուս նա ցել է, 
մնա ցել է Շա մամ տա տի հետ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ե րբ որ ամուս նա ցել է, ար դե՞ն կու լա կա թափ է ղած էին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, ար դեն կու լա կա թափ ե ղած է է ղել, թե չէ՞, 

ճիշտն ասած, չի տեմ: Հա, երևի, է ղած էին... Չէ, չի է ղած է ղել, ամուս նա ցել 
են կու լա կա թափ չի է ղած է ղել: Կու լա կա թա փու թյու նը, կար ծեմ, ե րես նա կան 
թվա կան նե րին է ղավ: Հա, էդ թվե րին է ղավ, բայց ի րանք շուտ են ամուս նա
ցել` [19]17, թե՞ [19]18 թվին: Դա [ կու լա կա թա փու թյու նը] Ա վագ պա պին չի 
կպել միայն, այլ ամ բողջ գյու ղին, իր ըն տա նի քին: Ի նքն ար դեն առն չու թյուն 
չու ներ, ըն տեղ պար զա պես ցրե ցին...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ ըն տա նի՞ քը...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա մա րյա թե ըդ պես ստաց վավ: Դե քույ րե

րը ամուս նա ցան, գնա ցին, էդ 2սե նյա կա նոց տու նը, որ Ա վագ պա պինն էր, 
տատս էդ տեղ էր, ի րանք մնա ցին էդ տեղ, մեզ էլ էն տեղ բե րին: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ա վագ պա պը եղ բայր չու նե՞ր: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, եղ բայր չու ներ, ի րեք հատ քույ րիկ: Ի րանց 

ազ գա գան նե րից կար, գյու ղում կային, որ նոր մալ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
էին մեր հետ: Հա, Ե ղիշ, կար ծեմ, Կի րա կո սյան, էդ պես մար դիկ կային, բայց 
ես ման րա մաս ներն, ճիշտն ը սած չի տեմ, էն ժա մա նակ [19]30ա կան թվա
կան նե րին, էն ժա մա նակ հնա րա վոր չէր ազ գա կան ու բա րե կամ ջո կեին, թե 
ով ով էր: Պար զա պես հե տո կա մացկա մաց տատս ի նչ որ պատ մել է, ես ի նչ 
որ կը սեմ, տա տիս պատ մածն է, թե ի նչ պես է, ի նչ պես չի է ղել, ի նչ քան, որ 
հի շում եմ, ի նչ քան, որ ին քը պատ մել է... Երևի գի տեր, որ... ըն ձի կպատ մեր, 
որ ի մա նայի գո նե, թե մենք վո՞վ ե նք: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Այս պի սով, տա տը տե ղա փոխ վեց Ա վագ պա պի տուն: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Տա տը Ա վագ պա պենց տունն էր, ըն տեղ, ի րա 

կինն էր, ի րար հետ ապ րում էին, էր կու սով: Հայրս ու մայրս ու մենք` ես ու 
եղ բայրս, առան ձին տուն ունեինք: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Նու՞յն գյու ղում: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, մենք Տո նո յան ներ էինք, ի րանք` Քե րո

բյան: Ուրեմն, ե րբ [19]34 թվին հայրս ու մայրս կբա ժան վին, ու այդ պես էլ 
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տատս ին ձի պատ ճա ռը չա սեց, հե տը գե րեզ ման տա րավ, մենք մնա ցինք 
ո րբ, փաս տո րեն, հայրս աշ խա տում էր, նայող չկար: Մե զի տատս տա րավ 
ի րա մոտ` ըն ձի ու եղ բորս: Ա մեն ան գամ` ե րե կո յան, հայրս մեր տնից գու
կար, աշ խա տան քից գու կար, երևի ճաշ է փող չկար, տատս, ըդ տեղ, ուր տեղ 
մենք կապ րեինք, ըդ տեղ կճա շեր, մե զի էլ կնայեր, թե ի նչխ ե նք, կեր թար 
քներ մեր տու նը: Հե տո, որ [19]36 թվին աք սո րե ցին [ հո րը], էդ տու նը մնաց 
էն պես, մենք մնա ցինք տա տի մո տը: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր հայ րը ի ՞նչ էր աշ խա տում: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Սկզ բից կուս կազ մա կեր պու թյան քար տու ղար է 

է ղե, հե տո հան քե րը տաս նա պետ է է ղե, մենք պեմ զայի հան քեր ունինք, ըդ
տեղ է աշ խա տել, տաս նա պետ է է ղե, ի նչոր էդ պես պաշ տոն է ունե ցել: Ե րբ 
որ կուսբջ ջի քար տու ղար է է ղե, հա նել են...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ին չի՞ են հա նել:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չի տեմ է դիկ, ճիշտն ը սած, տե ղե կու թյուն չու

նիմ, բայց գի տեմ, որ է ղել է, միայն գի տեմ, որ ե րբ որ սկսե ցին կոլ խոզ անել, 
մեր հո րող բեր ներս, մեր ազ գա գան նե րը` Տո նո յան նե րը, բա ժան վե ցին բո լո
րը. տա՞ սը տուն է ղան, թե՞ ի նը տուն` կոլ խոզ սար քին, առա ջին հա մարն էլ 
Ա ղա սի էր, մենք 6րդ հա մարն էինք, թե՞ 7ը, ի սկ Ա վագ պա պը 52րդ հա
մարն էր կոլ խո զի ցու ցա կում: Ին քը Քե րո բյան էր, ու էդ ազ գա նունն է ղավ 
պատ ճառ, որ մենք փրկվանք, մե զի` ըն ձի ու աղ բորս չաք սո րին: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք ձեր ազ գա նու նը հե տո փո խե ցիք Քե րո բյա՞ն: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, բո լո րո վին, Տո նո յան է իմ ազ գա նու

նը: Պատ մու թյու նը` ե րբ որ հորս աք սո րե ցին, մենք մնա ցինք, փաս տո րեն: 
...Ուրեմն, ե րբ որ հորս աք սո րում են, տա տը գնում է... Դա տա խա զը` Հով
հան նի սյան ազ գա նու նով, ի նչ քան գի տեմ, անու նը չեմ հի շե, Գա րե գին, հի
շե ցի, Հով հան նի սյան Գա րե գին, մեր տուն է կեգ նա ցել է, ծա նոթ է է ղե: 
Տատս գնում, ասում է` թե էդ ե րե խանց հար ցը ի ՞նչ պի տի էղ նի, Գա րե գին 
ջան: Գա րե գինն էլ դա տա խա զի քար տու ղա րու հուն կկան չե և ասում է` միամ 
դի մում գրի տա տի անու նով, որ է րե խե քը տան ի րա խնա մա կա լու թյան տակ։ 
Էդ տեղ, փաս տո րեն, իմ ազ գա նու նը Տո նո յան է, ին քը` Քե րո բյան, մե զի 
տվել են խնա մա կա լու թյան մինչև ես էղ նիմ 18 տա րե կան, ու մինչև [19]481 
թի վը, վեր ջին ան գամ, որ աք սո րել կար, հլե իմ տա րի քը չէր լրա ցել, թե չէ 
էդ ժա մա նակ էլ կաք սո րեին: Ի րեք ան գամ փոր ձել են մե զի աք սո րել, բայց 
էդ թղթե րով, էդ թուղ թը, որ մենք Քե րո բյան Շա մա մի խնա մա կա լու թյան 
տակ ե նք, մենք Տո նո յան ե նք, պար զա պես օ րենք նե րին չէր բան անում: Հե
տո տատս շատ խե լոք կին էր: Էն ժա մա նակ «Սով... «Խորհրդային Հա յաս

1 Նկատի ունի 1949 թ. հունիսի 14-ի Հայաստանից 13272 մարդու աքսորը դեպի Ալթայի 
երկրամաս։
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տան» թերթ կար, կար միր թղթի վրա կտ պեին: Ըն տեղ Ստա լի նը ի նչոր 
բան էր ը սել, թե տղեն հոր տե ղը պա տաս խա նա տու չէ, բռնե լու ժա մա նա կը, 
որ սկսվավ, էդ էլ կտ րե, պա հե, էդ թուղթն էլ կտ րե պա հել էր ը դոնց հետ: 
Հե տո, որ գա լիս էին, ես չէի պատ կե րաց նում, թե ի նչ բան է, տատս ի նչոր 
թղթեր ցույց կտար, թո ղեին, կեր թային, էլ չէին աք սո րե: Մեր սե նյակ ներն 
էլ, որ առե, գրա սե նյակ էին դարձ րել` գյուղ սո վե տի գրա սե նյակ, բո լոր աք
սո րա կան նե րը ը տից կաք սո րեին, 3 պա տո կով աք սո րե ցին, ի րենք է լ` ըդ տից 
կէ նեին: Մեր 2 սե նյա կը, որ Ա վագ պա պինն էր, փաս տո րեն մենք կմ նայինք 
էդ տեղ, մի ջանց քը թո ղե ցին մե զի, էր կու սե նյա կը դուռ բա ցե ցին, է րին գրա
սե նյակ, առան ձեռ նե րից, է լի, էդ պես... Ու էդ ժա մա նակ էր, է լի, որ գի տեինք` 
ում կաք սո րեին, սև ավ տո կար, գու կար, 3 զդա ռո վի մար դիկ կային, սև 
կո ժե րը հա գը, գու կային, գի տեինք, որ ար դեն մար դու պի տի տա նեին, թե 
ում, հայտ նի չէր, հետև կի մա նայինք: Ո րտև հա ջորդ օ րը... Չէին էլ թո ղե, որ 
գային հետևից, լային... «Կ տա նենք, առա վո տյան կգա»: Տա նեին ու կտա
նեին: Էլ ի ՞նչ առա վոտ, էլ ի ՞նչ բան: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ մար դիկ ձե՞ր գյու ղա ցի էին, թե՞... 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, մեր գյու ղա ցի էին, յո՞ թը, թե՞ ութը հո գու 

մեր գյու ղից աք սո րել են: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ես նկա տի ունեմ տա նող նե րին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Մե՞ր, չէ, չէ, չէ, մեր գյու ղա ցի չէին: Մե քե նայով 

գա լիս էին, ծած կած մե քե նա էր, գրու զա վի կի նման էր, բայց ետևը շոր կար, 
ծածկ ված էր, կա պեին կը, ներսն էլ մարդ կար, հա նեին կը ըն տեղ ներ սը` 
կա պեին, կեր թար: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի ՞նչ գույ նի մե քե նա ներ էին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Սև էր: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու անունն էլ այդ պե՞ս: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Երևի գազ էր, էն վախտ մե քե նա ներն ի ՞նչ էր, 

որ...
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Նկա տի ունեմ, որ ժո ղո վուր դը խո սում էր էդ մե քե նա նե րի 

մա սին, ասում է ր` սև մե քե նա՞: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, «սև ավ տո», «սև ավ տոն է կավ»` ուրեմն 

մարդ կտա նի, պար տա դիր: Ա նու նը դրել էին «սև ավ տո», ո րով հետև էդ 
ծած կույ թը սև էր: Երևի ի նքն էլ էր... գույ նը կա պու՞յտ էր, ի ՞նչ էր... Ժո ղո վուր
դը «սև ավ տո» էր դրե անու նը: Կը սեին` «սև ավ տոն է կավ, աշես, ու՞մ տու նը 
պի տի քան դեն»: Այ էդ պես էլ կար տա հայտ վեին: Թե ու՞մ, ո ՞ր տղա մար դուն 
պի տի տա նեին: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ, որ ասում ե ք` ե րեք «պա տոկ», էդ ե րեք «պա տոկ նե րը» 
ո ՞ր թվերն էին: 
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ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Մե զի աք սո րե լու ի րեք պա տոկ է ղավ: Մե կը` 
[19]42 [19]43 թվե րին, էդ, որ Գեր մա նիան շատ էր մո տե ցել, նույ նիսկ Թիֆ
լի սի վրա բան էր գցել` ռումբ, էդ ժա մա նակ: [19]45 [19]46 թվին, հե տո է լ` 
[19]48 թվին: Ի րեք բա նով ուզին աք սո րել: Ի րեք ան գամ մենք էդ փոր ձու թյու
նը ապ րել ե նք: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Վե րա դառ նանք ձեր հոր ձեր բա կա լու թյա նը: Հի շու՞մ եք 
դրա ման րա մաս նե րը: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հի շում եմ: Ես փոքր տղա էի` 6 տա րե կան, 
եղ բայրս էլ 4 տա րե կան էր: Ե րե կո յան էր, էդ էր կու հաղ թան դամ մարդ, որ 
ասում եմ, էդ պես տպա վոր ված մնա ցել է մոտս, է կան, ներս մտան, բարևե
ցին, տատս էլ աղանձ էր է րել, դեկ տեմ բե րին էր, կար ծեմ, թե ի նչ բան էր, 
չգի տեմ, թե՞ փետր վա րին էր: Չի տեմ, ամիս նե րը լավ չեմ հի շում: «Կա մոդ» 
կը սեինք մենք էդ քա նի դա րակ նե րով, շատ հե տաքր քիր քան դակ նե րով... 
մամս «կա մոդ» կը սեր: Հա, ը դուր վրա դրած էր բա նով աղան ձը: Է կան, 
նույ նիսկ աղանձ էլ կե րան, զրու ցե ցին ու դուրս է լան: «Եր վանդ ջան, էր
թանք»: Տատս վատ բան գու շա կեց: Ը սավ` մի ան հանգս տա նա, մայ րիկ, 
առա վո տյան հետ կգա, հլը՜ հետ գու կա: Ու ըդ պես տա րան:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք մնա ցիք տա տի հե՞տ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Մենք մնա ցինք տա տի մոտ, ի րեք օր հե տո, որ 

հա ջորդ օ րը, որ չե կավ, ե րկ րորդ օ րն էլ չե կավ, տա տը գնաց բան... կի րա կի՞ 
էր, ի ՞նչ, չի տեմ, ճիշտն ը սած: Էր կուի րեք օր հե տո տա տը գնաց Ար թիկ:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այն տե՞ղ էին տա նում գյու ղից:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Շրջ կենտ րո նը ըն տեղ էր մեր: Դե էդ տեղ, 

տա տը հե տո է կավ լա ցավ, հա վաք վան, մե զի բան չը սին, բայց գի տեմ, որ 
Ա վագ պա պը շատ ուշա դիր է ղավ տա տի նկատ մամբ: Գու լար, գու լար... 
վեր ջը, հետև հասկ ցանք, որ հորս էլ հետ չեն տա, կա լա նա վո րել են: Մի 
ժա մա նակ ան ցավ, երևի մե քսան քա նի օր ան ցավ, չեմ հի շե, ար դեն ձյուն 
չկար, երևի մի 2 ամիս ան ցավ: Տատս թե` կու զե՞ս էր թանք, հայ րի կիդ տես
նինք, ը սի` հա, ին չի՞ չեմ ուզե: Ե լանք էր կու սով գնա ցինք, ը դիք նկա րա գրել 
եմ գր քի մե ջը2, գնա ցինք: Ուրեմն, հե տաքր քիր բան ուներ [բանտը], շու շա
բան դը, դռնե րը ապա կի էին, էս էր կու կող մը պա տու հան ներ կային, որ մի
լի ցիա նե րը կպա տաս խա նե քա ղա քա ցի նե րին: Մենք նստել ե նք ըն տեղ, որ 
պի տի հորս տես նինք, մե քիչմ հե տո էդ դռնե րը դրե ցին, ապա կե դռնե րը 
դրե ցին, ի րեք մարդ ան ցավ, էր կու սը կող քե րը մի լի ցիա էին, մեջ տե ղինն էլ 
հայրս էր: Տա րան, մենք մտանք տե սակ ցու թյան սե նյակ: Գնա ցինք... ին
ձի, որ փա թաթ վեց, այ էս տե ղից [ գոտ կա տե ղից], կարճ լիկ տղա էի, փոք
րիկ, ը սավ` մինչև գամ, այ էս տիցս հետ կէղ նիս [ մինչև կուրծքն է ցույց տա

2 Պ. Տոնոյան, Մի կյանք, Գյումրի, ա.հ. 2008։
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լիս], պա չեց ին ձի, հե տո բար ձիկ կոն ֆետ կար էն ժա մա նակ, մե ջը մու րա
բա, ը տից տվեց, ան քե զի հա մար է, ուրախ ցա: Հետև եմ հաս կա ցե, որ է դիկ 
տատն է տվե, որ ին քը տա ին ձի, թե չէ բան տը կոն ֆետ ուր տի՞ց պի տի էղ նի: 
Հե տո ի րանք զրու ցե ցին, դուրս է կանք, դուրս է կանք, ի նչոր տաս րո պե էր, 
քսան րո պե է ր` չեմ հի շե: Ար թի կից ոտ քով մենք գու կանք գյուղ, է կանք: Ըն
տեղ փոք րիկ բլուրմ կա, էն տեղ ի նչոր բան... փշա լա րե րով դր ված էր, ու էն
տեղ ի նչոր պա հա կա կետ կար, ը տուր անու նը դրել էինք Մի լի ցու դար, ըն
տեղ միշտ մի լի ցա կար, հա վա նա կան է, ը դիկ գա ղու թի տե րի տո րիան էր, 
ը դոր հա մար ըդ պես կը սեին, հա վա նա կան է։ Ո րտև հե տո գա ղու թը վերևն 
էր, հե տոհե տո, ե րբ ես 10րդ դա սա րանն սո վո րե ցի, գա ղու թը վերևն էր, 
ես Ար թիկ սո վո րե ցի: Տատս նստավ ու սկսեց լալ, ես էլ ի րան ձայ նակ ցե ցի, 
սկսե ցինք մե լավմ լալ, լա ցանք, հե տո է լանք, ո տով է կանք տուն: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Որ տուն է կաք, գյու ղում ին քը ցույց տա լի՞ս էր իր վիշ տը: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ուրեմն բո լոր աք սո րա կան նե րի ժա մա նակ, 

շատ... ը տուր հա մար ասում են թե, շատ հե տաքր քիր կին էր, երևի որ, ե թե 
գրա գետ էղ ներ, երևի մեծ պաշ տոն ներ կու նե նար, չնա յած կո մու նիստ էր ին
քը: Հորս, որ աք սո րին, «որ դուք չէք հա վա տա, որ ին քը` տղես, տրոց կիստ 
չէ, առեք ձեր տոմ սը ձե զի»: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ե ՞տ տվեց, չվա խե ցա՞վ, որ ի րեն էլ կտա նեն: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, ի նքն ի ՞նչ կապ ունի, ին քը կո մու նիստ է [ ծի

ծա ղում է]: Հա, հե տո ամեն ան գամ, որ էդ սև ավ տոն գու կար, մենք նայեինք 
կը, հե տո կմտ նեինք գո մը ու գու լայինք էր կու սով, դու ռը կփա կեր, ու լավ գու
լայինք, բարձր ձայ նով, ի նչ խոր հանգս տա նայինք, հե տո էլ դուր սը գել նեինք, 
որ ժո ղո վուր դը գու կար, տատս կսկսեր ծի ծա ղել` հահա, հիհի կէ ներ: Զար
մա ցել էի: Հե տո, հե տո գլխի ըն կա, որ տատս էն պես է անում, որ էն մեր չու
զող նե րը չի մա նային, որ մենք շատ վատ կզ գայինք մե զի: Այ սինքն, կը սեր` 
բա լա ջան, ար տա հայ տու թյունմ ուներ, կը սեր` սր տի սևը ներսն է րա, կար մի
րը` դուր սը, այ սինքն` քու հո գու մեջ ի նչ որ կա, թող մնա, բայց մի՛ ցույց տա, 
որ սիրտդ սև է: Շատ հե տաքր քիր կին էր: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ այ էն, որ ին քը մյուս նե րին ցույց էր տա լիս, որ ներսն 
ուրախ է, դա միայն այն բա նի հա մար էր, որ չու զող նե րին չու րա խաց նի՞, թե՞ 
նաև վա խից, որ հան կարծ չմ տա ծեն, որ ին քը...

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, պար զա պես ին քը շատ լավ գի տեր, որ ին
քը ուրի շի կին է, Քե րո բյան Շա մամ է, էն մի աք սոր վո ղը Տո նո յան Եր վանդ 
է, նոր, որ ի նքն ամուս նա ցել է, ամու սի նը` Ա վագ է անու նը, ու էս մար դուն, 
փաս տո րեն, խորթ տղա գու կա, չէ՞, հայրս: Ին քը չէր վա խե նա, ան վախ էր, 
մի մի ջա դեպ հի շե ցի: Ուրեմն էդ հար ցով` աք սո րա կա նի հար ցով, ԿաԳեԲեից 
է կել էին հար ցաքն նու թյան` տա տիս ու ի րա քրո ջը: Քրոջ տղի անու նը Ստա
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լին էր, էն մի ախ պոր անունն էլ Զի նովև էր, ախ պոր տղի, էն մի ախ պոր 
տղի անու նը Կա լի նին էր: Բո լոր տղա նե րի անու նը էդ բո լոր ղե կա վար նե րի` 
Քաղ բյու րոյի ան դամ նե րի անուն ներն էր: Կան չեց քն նու թյան, թե արեք, ի նչ 
որ հորս հետ կապ ված հարց էր: Մե նակ մե բանմ կհի շեմ, որ ը սել է ր` դե 
հմի ը սեք: [ Տատս] ը սել էր, թե ես ճիշտ կխո սիմ, ես պա հե լու բան չու նիմ, իմ 
տղեն էդ պես տղա չի է ղե, կու զե՞ս ե րդ վինք, գու զե՞ս, ըն ձի, որ ոտ նե րիցս քեր
թես, կա շին բե րես, քթիցս կա խես, ես սուտ չեմ խո սի: Հա, ը սել էր [քն նի չը], 
ես եր դու մի կհա վա տամ, ե րդ վեք: Կա գե բեի [աշ խա տո ղի]... Սա րի բե կյան էր 
ազ գա նու նը, հի շե ցի: Տատս կը սե` մենք մեկմեկ տղա ունինք, մե տղեմ քուրս 
ունի, մե տղեմ էլ ես ունիմ: Ե րդ վինք էդ տղա նե րի վրա: Հա, կը սե [ Սա րի
բե կյա նը]` հա վա տամ կը: Էս տատս կը սե` քու տղի անու նը, քրոջ հետ է, քու 
տղի անու նը Ստա լին է, բեր անու նը վե րունք, դնենք մի կողմ, ով որ սուտ 
կը սե, ը նուր տղեն մեռ նի: Ա նի ծեն կը, պատ կե րաց նե՞ս կը, այդ ի րա դրու թյան 
մեջ վա խը ի նչ բան է: Կը սե` քու տղի անու նը Ստա լին է, բեր վե րունք, անու նը 
դնենք մե կողմ ու անի ծենք: Այ էդ մի ջա դե պը շատ լավ հի շում եմ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Որ հան կարծ ան վա նը բան չլի նի՞: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, բը հան կարծ անու նին... հան կարծ Ստա

լի նի նկա րով թեր թը տես նեին փո ղո ցը ըն կած կամ ձե ռեդ, որ քցել ե ս` պր
ծար, չկաս էլ: Վախ էր, վա խե նում էինք, է լի, բո լորս էլ, վա խը... Օ րի նակ, 
մինչև հմի` հլե ես է ղել եմ 82 տա րե կան, մեջս վախ կա: Էդ վա խը չի ան ցե: 
Չնա յած հմի կար գերն ուրիշ են, բան են, բայց ի նչոր ներ քին մե բանմ կա 
ըն ձի: Ես քաջ մարդ եմ, բայց ի նչոր մե բանմ կա, էդ վա խի զգա ցու մը էն տե
ղից մնա ցել է: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ ի ՞նչն է զգու շու թյա՞ն է բե րում, թե՞...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ես չի տեմ ի նչխ... ո ՞նց կա րող եմ մեկ նա բա

նել, բայց, ասենք, որ պի տի ուզե նամ մե կի հետ վի ճել, չէ՞, կմ տա ծեմ, թե` այ 
մարդ, ի ՞նչ կա րիք կա: Ես, երևի, մար դու հետ կյան քում վի ճած չկամ: Հայ
հոյել էլ չի տեմ, ի տար բե րու թյուն... Հա, հա չի տեմ [ ծի ծա ղում է]: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Դա էդ զգու շա վո րու թյու նի՞ց է գա լիս: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, երևի, հենց էդ տե ղից կու գա: Ըն տեղ 

հան կարծ սխալ ար տա հայ տու թյունմ է նեիր` կո րած էիր: Մեր տու նը մարդ 
չէր գա: Մեր տու նը մարդ չէր գա, ո րտև կը սեին` ուրեմն կապ ունի, կապ 
ունի, թե չէ, ին չի՞ կեր թանգու կան Շա մա մի տու նը: Վտան գա վոր էր, մեր 
տու նը չէին գա, մենք մե կու սաց ված էինք: Նույ նիսկ, նույ նիսկ եղ բոր... Եղ
բայ րը տղային ամուս նաց րել է ր` տա տին հար սա նիք չէր կան չե: Չէր կան
չել: Ուրեմն, գե ղին անա սուն, բան, որ կմոր թեին, տատս խաշ շատ կսի
րեր։ Ան պայ ման պտի Շա մա մը առ ներ խա շը: Ոչ խա րի խաշ էր դրե, ուրեմն, 
ոս կոր նե րը շատ մանր է, չէ՞, շատ լավ մաք րել էինք, լց րել վեդ րոն, պա հել 
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էր: Ուրեմն հար սին, որ բե րին, մեր դռնից պի տի ան ցնի, ճա նա պար հը մեր 
դռնից է: Որ հար սա նիք չէր կան չե, տատս էդ վեդ րոյով ոս կոր նե րը հար սի 
ու փե սի վրա շփեց: Թե դու ըն ձի... ո ՞նց թե, ես քո քույրն եմ, դու ըն ձի ի ՞նչ
խոր չես կան չե հարս նիք: Այ ըդ պես կնիկ էր: Շատ թա սի բով: Ուրիշ մարդ 
էր, աշ խա տա սեր, կա մե ցող, ուրի շի ցա վը հասկ ցող: Ըդ պես կնիկ էր: Է դի էդ 
մի ջա դե պը: 

Ու րիշ մի ջա դեպ էլ է է ղե: Ուրեմն փոքր եղ բոր կի նը շատ գե ղե ցիկ է 
է ղել, մա զե րը գիջ ներ ներքև` մինչև կրունկ նե րը, հյու սե րը մեծ, գե ղեց կու
հի էր: Կոլ խո զի նա խա գա հի հետ սի լիբի լի... սի րա հար ված էին ի րար վրա, 
է րե խին թո ղե գնա ցել էին նա խա գա հի հետ նոր տուն, ամուս նա ցել էր հե տը, 
էդ պե՞ս կա րե լի է ասել, թե՞ ուղ ղա կի` է րե խե քը թո ղե գնա ցել էր: Աղ բե րը... 
Տատս ի րեք եղ բայր ուներ, ին քը մեծն էր, ի րա նից փոքր ի րեք հատ եղ բայր, 
ամե նա փոքրն էլ քույ րիկն է ր` հինգն էին: Էդ ե րկ րորդ եղ բայ րը, ը ստ հեր թա
կա նու թյան, Մար գար էր անու նը, կտես նի տատս, որ ըն կել է նա խա գա հի 
թևը, կքայ լե փո ղո ցով: Կեր թա կբռնե` քե լե, կը սե: Դու թա սիբ չու նի՞ս, նա մուս 
չու նի՞ս, քե լե` քա շե կտա նի, այ քույր, կը սե, խե լը ռա՞ր: Ըդ քան, որ դու ես, դու 
չե՞ս հասկ նա` ու՞մ թևնս ըն կել կքե լես: Կտա նի տուն, կը սե` քե լե, բա հը վե
րու պտի էր թանք գե րեզ ման նե րը: Կը սե` այ քուր, էր թանք գե րեզ ման ներ [ի՞նչ 
անենք]: Կը սե` փո րե, մեր հո րը հան կի սե, քու բա ժին հոր էս պեսըն պե սը, 
դու թա սիբ չու նիս: Շատ թա սի բով կին էր, շատ: Ու, գի տե՞ս, հայ կա կան իս
կա կան տի պիկ ըն տա նի քի կին, ամեն ին չը տե ղը տե ղին, ամեն ին չը: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Մյուս եղ բայր նե րը ո ՞նցն էին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ուրեմն, մե ծի անու նը Խա չո էր, ի րա նից փոքր 

մյու սը Մար գար էր, փոք րը Դա վիթ էր, ո րը կնո ջը սպա նեց, որ թո ղել էր է րե
խին, գնա ցել էր, կուրծք ուտող ե րե խա էր, լա ցել էր, ի ՞նչ է նեմ, էն վախտ, 
երևի սոս կա չի է ղել, որ կաթ լց նեն բու տիլ կեն դնեն բե րա նը: Էն ժա մա նակ 
հա վա նա կան է` գդա լով են բան է րե: Քե ռի Դա վի թը, մրմ ռա կը սիր տը, 
կեր թա, ում տունն էր, որ կապ րին, էդ տու նը էր կու դուռ ունի` համ արևե
լյան, համ արևմ տյան, հա յաթն էլ սանդ ունի, որ ձա վար կծե ծեն: Ուրեմն, որ 
ե րե խեն գու լա, կեր թա կը սե` Մա յաց, Մա յաց է է ղել կնոջ անու նը, կը սե` է րե
խեն գու լա, քե լե կուրծք տուր, հե տո, գրո ղը տա նի, ի նչ կէ նես` է րա: Չի գա: 
Վար սա կը բարձ րաց նե լու ժա մա նակ թևը կբռնե ու յոթ տե ղով խփել էր, յո թը 
տա րի տվին, յո թը տա րին էլ նստավ է կավ: [19]41 թվի հու նի սի 17ին է կավ, 
[19]41 թվի հու նի սի 22ին պա տե րազ մը սկսվավ, ի րան նո րից աք սո րին Կի
րո վա կան: Էդ էլ էդ Դա վի թը, էդ կնո ջը սպա նեց:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ մյուս եղ բա՞յ րը: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Խա չո՞ն, մե՞ ծը: Է դի էն պես հան գիստ մարդ էր: 

Հա, ի մի ջի այ լոց, հի շե ցի: Ես, որ ուսա նող էի ու նաև ծխում էի էն ժա մա նակ: 
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Ե րբ որ պի տի գայի դա սի, ըս տեղ` ես Լեն նա կան եմ սո վո րել, Մի քայել Նալ
բան դյա նի ան վան ման կա վար ժա կան ի նստի տու տը, մինչև հմի էլ աշ խա
տում եմ, դե... գնաց քի ծախս է... փող էր պետք, է լի: Հետս 10 ռուբ լի, ութը, 
ի նը, նա յած ի նչ քան կլի ներ... Ձեռս կբռներ, կեր թայինք էդ Խա չոյի տու նը: 
Շատ բա րի մարդ էր: Ուրեմն [ Շա մամ տատն ասում էր]` Խա չո ջան: Ի ՞նչ, 
Շա մամ ջան: Էս է րե խեն պի տի էր թա, քա նիմ մա նեթ տուր, էր թա: Է սիգ քու 
բանկն է, դու փողդ քից, ե տև ին քը պարտ քի տակ չի մնա: Ուրե մը շա պի կի 
վրա գր պան կար, գր պա նից կհա ներ քսա կի պես բան էր, կբա ցեր, մե 10 
մա նեթ կու տար: Ուրեմն` էդ շա բաթ փրկված էի: 

Հե տո է ղավ, որ ես ավար տե ցի, գնա ցի: Շա րու նա կու թյունն ավար տեմ: 
Ին քը պորթ վեյն գի նի կխ մեր: Ես ամեն շա բաթ պար տա դիր կեր թայի` քե ռի 
Խա չոն պառ կած էր, մի պորթ վեյնմ կառ նեի, կեր թայի քե ռի Խա չոյի տու նը` 
[ն րան] տես նե լու: Հմը դու ռը կզար կեի, կը սեի` քե ռի, քնած էլ էղ նիր, կը սեր` 
Պա րույր ջան, է կա՞ր: Հա: Բե րեի կը պորթ վեյ նը, բա ժա կը լցեի կը, կտորմ ըն
ձի կլ ցեի` [մ նա ցա ծը] թո ղեի կը ի րան, է լի, կխ մեր: Տատս կը սեր` ուր տե՞ղ էիր, 
կը սեի` գնա ցել էի պարտքս տա լու, տատ, բան կիս փո ղը... Կծի ծա ղեր, կը սեր` 
լավ կէ նես, բա լա ջան, էն նեղ սրին, որ ին քը քե զի ըդ պես ուշա դիր էր... Շատ 
վատ էինք ապ րում: «Հի մի էլ դու կաշ խա տիս»։ Ի ՞նչ է պա տա հել, մե պորթ
վեյնմ` մե մա նեթ քսան յոթ կո պե՞կ էր, ի ՞նչ էր, էդ ի ՞նչ մե... թե՞ 97 կո պեկ` չի
տեմ: Էր կու գնի կար, երևի, լավ չեմ հի շում: Էդ էլ էդ քե ռի Խա չոն էր: Մար
գա րի հա մար ասի: Դա վի թը, հա, Դա վի թին որ աք սո րին, բռնե ցին, [19]30 
քա նի թվին էր, հա, չորս աղ ջիկ ուներ, մի հատմ տղա: Մե մեծ աղջ կան տա
րավ մի աղ բե րը պա հեց, մե աղջ կան բե րինք էս տեղ Լեն նա կան որ բա նո ցը 
տվինք, փոքր էր, տղեն բե րինք որ բա նոց ու ան հետ կո րավ, չկրցանք գտ նել, 
բայց աղջ կան վեր ջը գտանք: Լե նա էր անու նը, գտանք ար դեն: Քու րե րը 
գտան, էր կու քու րը տատս կպա հեր, մեր տունն էին պա տե րազ մի ժա մա նակ, 
և ե րբ որ Դա վի թին էլ աք սո րել էին, աք սո րից առաջ էլ Մար գա րը կպա հեր, 
ի նչ որ հե տո բան չէ րեց, բե րե ցին մեր տու նը, չի տեմ` ի նչ էր է ղել: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Է րե խե քին բե րե ցին ձեր տու՞ն: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, էդ էր կու աղ ջի կը մեր տունն էին: Պա տե

րազ մի ժա մա նակ մեր տունն էին էր կու աղ ջի կը` Ռոզ ու Շու ռա էր անուն
նե րը: Մեծ աղջ կա անու նը` Ալ գո էր, փոք րը` Լե նային, գտանք: Աղ ջիկ նե րը 
մեր տու նը կմ նային: Բա ցի դրա նից, տատս ի նչ խոր որ բա նո ցի վա րիչ էղ ներ: 
Մեր տունն էին նաև ի րա տեգ րոջ է րե խե քը, առաջ վա տեգ րոջ է րե խե քը, Ար
շակ պա պի փոքր եղ բոր` Գևո րի է րե խե քը: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի րենք ին չի՞ էին ո րբ մնա ցել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Էդ էլ ուրիշ պատ մու թյուն է: Պատ մե՞մ, հա՞, 

երևի: 
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ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, դե կպատ մեմ: Գևոր գը աշ խա տում էր 

բան` գո մա պահ էր կոլ խո զում: Ուներ չորս է րե խա` 2 տղա, 2 աղ ջիկ: Ուրեմն 
պա տե րազ մի, սո վի ժա մա նակ մա հա ցավ, նույ նիսկ թա ղող չկար: Գե ղը սո
վո րու թյուն է, չէ՞, պի տի լո ղաց նեն մե ռե լին` ես ու տատն ե նք լո ղաց րել: Կը
սեր` ձե ռը դրեց վրեն, ը սեց` է սի քու պապն է, մի՛ վա խե նա, ի ՞նչ կա, տես: Ես 
ջուր կլ ցեի, ին քը կլո ղաց ներ, ըն պես է լի: Հե տո էլ, առաջ պա տանք կը սեին, 
կա րե ցին, ըս տեղ դե մը [ ցույց է տա լիս աչ քե րի մա սը] բաց կթո ղեին` ղա շա
վանք կը սեին, ի ՞նչ կը սեին, բաց կթո ղեին, որ ար դեն կտա նեին, կդ նեին ժա
մի դա գա ղի մե ջը, որ տա նին դնեն ժամ, մինչև է դի բաց էր, որ պտի հա
նեին, տա նեին թա ղե լու, է դի կքա շեին, էդ կտո րը կքա շեին աչ քե րին, ըդ քան 
տե ղը [աչ քե րի մա սը], էս պես վրեն կփա թեին: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ քիթ ու բե րա նը փա՞կ էին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, փակ էր, [ ցույց է տա լիս աչ քերն ու ճա

կա տը] էս քան տեղն էր բաց, էդ էլ ըս պես կփա կեին [ ցույց է տա լիս` ի նչ պես 
աչ քե րի վրա կտո րը վար է բեր վում], կպրծ նեին: Կհի շեմ, ո րտև ես կանգ
նած էի, տա նող չկար, գնա ցել կոլ խո զից սել եմ լծե, գո մա պա հին խնդրել 
եմ, եզ նե րը լծել է, սե լը բե րել եմ, դրել ե նք դա գա ղը սե լի վրա, տա րել ե նք: 
Ի մի ջի այ լոց ը դիկ էն... մեր գյու ղը մե հատմ բան կար` դուր գյար: Հով հան
նես կը սեին: Հա, ի մի ջի այ լոց, ես գրա կան անուն նե րով չեմ ասել, էն տեղ 
ի նչ խոր կա, էդ պես կը սեմ, որ հե տաքր քիր էղ նի: Հա, [ գո մի] օ դա ուներ, որ 
մար դիկ հա վաք վում են էն տեղ` կնստեն, զրու ցեն, հե քիաթ կպատ մեն, կեր
գեին հա զար ու մի տե սակ բան: Հա վա քա ծու գյու ղի` հա սա կով մար դիկ, դե 
պզ տիկ է րե խեքս էլ կեր թայինք ըն տեղ: Տատս ը սեց ըն ձի, թե գնա ը սա Հով
հան նես եղ բո րը, բո լորն ի րար «եղ բայր» կը սեին, տա տիս անու նից գնա ցի 
ը սի` Հով հան նես եղ բայր, մամս կը սե, որ Գևո րը մե ռել է, մարդ չկա: Գնա ցի 
ը սի` ե լավ օ դի դու ռը փա կեց: Ը սավ` ես որ մեռ նեի սաղդ գու կայի՞ք մեր տու
նը հաց ուտե լու, քյա սիբ է` է դուր հա մար չե՞ք էր թա: Էդ մար դը կաս տիլ նե րով` 
[19]1415 թվին ռուսգեր մա նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ վի րա վոր վել էր, 
մի ո տը 90 աս տի ճա նով էր [ ծալ ված], կաս տի լով կքայ լեր, թա թը չկար, էդ
պես էդ ձմեռ վա թի փուն ին քը ըդ պես կաս տիլ նե րով ե կավ, տա րանք, Գևոր 
պա պին թա ղինք: Ըն տեղ հարևան նե րը մե էր կու հատ կնիկ, ով որ տա տիս 
կճա նա չեին, է կան, քիչմ լա ցան, թե՞ չլա ցան, չի տեմ, ի րանք գի տեն է դիկ: 
Կնգ տիկ էլ էդ թի փուն չգ նա ցին, Հով հան նեսն էր, ի րեք հատ էլ 3 տղա մարդ 
կար հետ նե րը, ըն դա մե նը 4 հո գի էին, ես է լի բա նին նստած էի, եզ նե րը կք
շեի, տա րանք թա ղե ցինք: Այ սինքն` սկզբից գնա ցի, ժա մից նա շը բե րե ցինք, 
դրինք նա շի մե ջը, էլ չտա րանք բան [ե կե ղե ցի], տա րանք ըն տեղ [ գե րեզ մա
նոց], դրինք փո սը, բա նը ծած կեց, Գեր մա րո վը, հի շե ցի, անու նը Գեր մա րով 
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էր, մե աչքն էլ կույր էր: Հա, ու հո ղը տվին վրեն, ես էլ սեյ լը տա րա, նա շը 
ի ջեց րի: Տա րա սեյ լը կալ, պր ծավ: Էդ պես ան ցավ Գևորգ պա պի թա ղու մը: 
Հայրս, որ միշտ նա մակ կգ րեր, միշտ կհի շեր Գևո րին: 

Ու ե րե խե քը մնա ցին: Մեծ տղին տա րան բա նակ, ի րե քին էլ բե րեց մեր 
տու նը, ու՞ր պտի էր թային: Բե րեց մեր տու նը: Տղեն` Բա րե ղա մը, ի նձ նից մեծ 
էր 2 տա րի, գո մը կաշ խա տեր, 2 քու րիկ ներն էլ փոքր մեր տունն էին: Գրի գո
րին տա րան բա նակ, Բա րե ղա մը կաշ խա տեր: Գրի գո րը բա նա կը ծա ռայեց, 
է կավ, է կավ, ամուս նա ցավ Լեն նա կան, էր կու քրոջ ու եղ բո րը բե րեց Լեն նա
կան: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Վե րա դառ նանք ե րե սու նա կան թվա կան նե րը: Դուք ձեր հոր 
բան տարկ վե լուց հե տո ե ՞րբ պի տի դպ րոց գնայիք: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ցա վա լի պատ մու թյուն ներ են: Ուրեմն [19]37 
թվին 7 տա րե կան էի, գյու ղը դպ րոց չկար, առան ձին տներ էին, մե տանմ 
հա յա թը հա վաք վե ցինք, ուսու ցիչ նե րը մեր գյու ղից էին բո լո րը` էս է րե խեն ըն
ձի հետ գա, ը սիկ` ըն ձի... Ի րեք առա ջին դա սա րան է ղավ` 25ա կան: Մեր 
գյու ղը մեծ գյուղ էր, էդ պես կհի շեմ, Ա,Բ,Գ կար, ե տև դա ռավ 2 դա սա րան` 
Ա ու Բ ե ռե սուն քա նի հո գի է ղանք` է րե խե քը չէին գա, ցուրտ էր, բան էր: Էդ
պես կհի շեմ: Ո րով հետև, ե րբ որ 45ը կանց ներ, 46 որ էղ ներ, ե րկ րորդ դա
սա րան կէ նեին: Համ էլ նստե լու տեղ չկար, ստիպ ված էին 3 դա սա րան է նե
լու: Էս սե նյա կը մեծ է, է սօր չափ սե նյակ [6 քա ռա կու սի մետր] քա նի՞ աշա
կերտ կր նա էղ նի: Հենց էդ պայ ման նե րից ել նե լով: Բո լո րին վերցրին, ես 
մնա ցի կանգ նած, ես տրոց կիս տի տղա էի, պի տա կը վրես էր: Ըն ձի ոչ ոք 
[չ վերցրեց իր դա սա րան]... Ձո րա կա պից Ա նու շա վան Կի րա կո սյան, ը դիկ 
մեր գյու ղը դա սա տու էր, ը սավ` էս փոք րիկն էլ թող ըն ձի հետ գա: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ին քը չէ՞ր ի մա նում, որ «տ րոց կիս տի տղա եք»: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, ին քը չի տեր ես վով եմ, ի նչ եմ, ում տղեն 

եմ, թե չէ էն էլ չէր տա նի: Էդ պես տա րան, ըդ պես` առա ջի դա սա րան: Ե րկ
րորդ դա սա րա նում ար դեն, թե եր րորդ դա սա րան դպ րոց սար քե ցին, ուսու
ցիչ նե րին պա տե րազմ տա րան, դա սա րան նե րը միաց րին, դա սա տու չկար: 
Սո վը գյու ղում սկսեց գլուխ բարձ րաց նել, ու ցա վա լի բանմ նո րից, որ հո գուս 
խոր քում հեչ չեմ մո ռա նա: Մեր գյու ղը հա ցի ֆուռ կար, դա էդ Պեմ զա հան
քե րի բան վոր նե րի հա մար էր, ի րեք հար կա նի շենք կար էն տեղ, բան վոր նե
րը կմ նային, հան քե րը կա ռա վա րող նե րը, ու, երևի, էդ ֆու ռը սար քել էին` 
դրանց` բան է նե լու հա մար: Ե րկ րորդ դա սա րան կէղ նեի, [19]41 թի վը կէղ
նիր, երևի, ե րկ րո՞րդ, թե՞ եր րորդ: Ուրեմն բո լո րին տնտես վա րը կբե րեր, 200 
գ. հաց կու տար, բա ցի ի նձ նից, բո լո րին կտային, ին ձի չէին տա: Ես գնա
ցի տուն, տա տիս ը սի, տատս հասկ ցավ` ին չը ին չոց է, որ վատ կզ գամ, որ 
սա ղին հաց կու տան... մի կարևոր բանմ չէ, բայց` ին ձի չեն տա, է րե խի հո
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գե բա նու թյու նը... Ը սավ` բան չկա, բա լա ջան: Ա ռա վոտ է լանք, լա վաշ դրեց, 
պա նիր դրեց մե ջը, ը սավ, որ կբե րեն, հաց կու տան ի րանց, դու էլ քո բր դու ճը 
հան կեր: Հա [ ծի ծա ղում է]: Գր քի մեջ գրել ե մ` «հաղ թա կան բր դուճս»: Բե
րին տվին, ես էլ հա նե ցի, ար դեն բո լո րը ըն ձի նայե ցին, որ ես պա նի րով, լա
վա շով բր դու ճը ունիմ ու, պատ կե րաց րու, է կա տուն ուրախու րախ: Է, ի ՞նչխ 
էր, ը սի` շատ լավ էր, տատ ջան: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Հաղ թե ցիք: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, դե... Չան տա կը սեինք, տոպ րա կի նման 

բան, տատս էր կա րել, թել կար, կգ ցեի վիզս` գր քերն էլ մե ջը, ե թե կար, 
ունեի գիրք:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ չան թայո՞վ էիք գնում դա սի:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, բր դու ճը դրեց ըդ տեղ, ը սավ` չու տես, ե րբ 

որ կբե րեն, կու տան, որ ի րանք հա ցը կու տեն, դու էլ քու բր դու ճը կեր: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ մի ան գա՞մ էր...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, ար դեն սո վո րու թյուն էր, հա, ար դեն սո վո

րու թյուն էր, ու միշտ հաց կդ ներ հետս: Չէի ուտի, ես էլ գի տեի, ի րանք կու
տեին` ես էլ իմ հա ցը կհա նեի, կու տեի: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Բայց ին քը նաև ստիպ ված էր շատ չա փա վոր, չէ՞, էդ հա ցե
րը տալ:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա րյուր տո կո սով: Ե րբ որ ըդ քան ո րբ կար 
մեր տու նը, մեր աշ խա տո ղը պապն էր, որ մա հա ցավ, աշ խա տող էլ չկար: 
[19]43 թվին էլ Ա վագ պա պը մա հա ցավ: Մենք փոքր կար տոշ կե քը որ քան
դեն կը, մանդր նե րը չեն հա վա քե, մենք գնում, էդ բո լո րը կհա վա քեինք, կբե
րեինք տուն, մե շոկ նե րով ունեինք: Խա շեր կը տատս, կկպ չեինք, մսի մա շի
նով կա ղայինք էդ կար տոշ կե քը, գա րե ալը րի հետ կխառ ներ, կէղ ներ փա
փուկ հաց, կթ խեր, ու կու տեինք: 

Բա րե ղա մը գո մե րը կաշ խա տեր, Գրի գո րը է կել էր, կոլ խո զի կա լը մա
լա տիլ կեն խո փան կու տար, ը նոր պայո կը չոր սը հաց էր, Բա րե ղի նը էր կու 
հաց ու կես էր, ի մը էր կուս էր, աղ ջիկ նե րի նը, սա ղիս էր կուս էր, էն մե կին է լ` 
մե կու կես էր, պզ տի աղ պորս ու պզ տի քու րո ջը: Ես ի րա իս կա կան թոռն եմ, 
է նի տեգ րոջ տղեն, է նուր շատ կու տար, ին ձի` քիչ: Կը սեր` բա լա ջան, ը նիկ 
կաշ խա տի, որ դու էլ էր թաս` ի րան օգ նես, քե զի էլ շատ կու տամ, ըդ պես տա
տիկ էր: Կը սեր, է նի սաղ օ րը վերև կու տա, կաշ խա տի Գրի գո րը, ը նիկ շատ 
պտի ուտե: Նոր մայով էր: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Գյու ղում կայի՞ն մար դիկ, որ օգ նում էին ձեզ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Պա հո՜, էդ էր պա կաս, մեր տու նը գային, հա

ջորդ օ րը կաք սո րեին, չէ: Մեր տու նը միայն... մե զի օգ նում էր ո րոշ հար ցե
րով էդ Հով հան նե սը, ո րին ասի, գե ղի դուր գյա րը: Մենք էր կու հո ղա մաս 
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ունեինք, ես, որ պես Տո նո յան, 0.25, տատս Քե րո բյան էր, Ա վա գը` 0.25 էլ 
ի րանք ունեին: Մենք էդ էր կու հո ղա մասն ունեինք: Էդ էր կու հո ղա մա սը 
կցա նեինք ու գա րի կցա նեինք, որ շատ էղ նի: Ու մենք դրա նով կապ րեինք: 
Ը նդ ո րում... ու ցա վա լին էն էր, որ մե զի ոչ արոր կտային, ոչ էլ կօգ նեին: 
Մենք ո տով կպա հեինք ու կցա նեինք: Ուրե մը, մի ան գամ [19]42 թիվն է, 
Ա վագ պա պը մա հա ցել է ար դեն, չկա, մե զի տունն աշ խա տող չկա, Ա վագ 
պա պը փոչ տալյոն էր էն ժա մա նակ, փոչ տը Ար թի կից կբե րեր, ո չինչ, վատ 
չէր, մեր տու նը հաց կար, պա պի մա հա նա լուց հե տո հա մա րյա թե բան չկար: 
Ուրեմն, գնա ցինք, որ արոր ե նք ուզում` չութ, մամս չութ կը սեր: «Ա պետ 
ջան,– բրի գա դի րին կը սեր,– չու թը տուր, էդ ե րե խանց ար տը վա րենք, մեր 
ար տը մնաց, ար տե րը սաղ ար դեն ցա նել են: Հա, մոր քուր ջան, 2 օր հետև 
արի, կու տամ: Է կանք տուն, ը սավ` խա փեն կը, մե զի ո ՛չ արոր կու տան, ո ՛չ էլ 
չութ, քե լե էր թանք, ցա նենք մենք: Տո, տատ, էդ քանն ի ՞նչխ փո րենք: [ Տատն 
ասեց]` արի պայ ման կա պենք, ե թե ես ճիշտ է ղա, ուրեմն սրա նից հե տո էլ 
չես հարց նե, դու տան տղա մարդն ես, գել նիս, ի նչ խոր կարգն է, էդ պես` վա
րելն էլ քո վրա է, ցա նելն էլ քո վրա է: Գնա ցինք ար տը, բե րեց 2 վեդ րո գա
րին լցեց, դրեց իմ շա լա կը, բա հե րը տվեց եղ բորս, մեկն է լ` ի նձ, փոցխն էլ 
ին քը վե րուց, գնա ցինք ար տը: Դրե ցինք, ես գի տեմ, թե մարդ պի տի գա` ցա
նե: Նս տանք, ը սի` ը բը ի ՞նչխ պտի ցա նենք, տա տիկ: Ը սավ` հա, հմի: Գոգ
նո ցը հա նեց, կա պեց վիզս, բռնել տվավ, ը սավ` չո քի: Չո քա, բռե րով գա րին 
լց րեց գոգ նո ցի մե ջը, բա հով գիծ քա շեց ու ը սավ` էդ փե շիդ, գո գիդ գա րին 
ըդ քան տե ղը ցա նե, ցփ նե: Տո, տա տիկ... Ցա նե՛: Ցա նե ցի, հե տո նո րից... 
մի խոս քով, ցան վոր դարձ րեց տա տը ին ձի, սկսե ցի ցա նել: Հե տո էլ փո րե
ցինք ու ամեն 2 օ րը մի ան գամ` Ա պետ ջան, չու թը [կ տա՞ս]... Հա, մոր քուր 
ջան, է գուց չէ մյուս օր: Ուրեմն, մինչև է կավ չութ տա լու օ րը` մայի սի 28ին, 
մեր գա րին ար դեն ըս քան էր [ ձեռ քով մոտ կես մետր բարձ րու թյուն է ցույց 
տա լիս]: Տատս կը սեր, թե ե րբ որ մար տին կցա նես, մարդ կէղ նիս, ապ րի
լին ցա նիր` կապ րիս, մայի սին` վայիս է, ոչ մի բան չի բու սի: Մենք ար դեն 
մեր գա րին ըս քան էր... Հլե չութն նոր կու տա: Է կանք ամ սի 28ին էլ, ը սավ` 
տիա, եզ նե րը գոմն են, բրա խած են, գնա ցեք տա րեք: [ Տատն] ը սավ` վա
րող տու գոյ նե: Տիա՛, տղեդ թող տա նի վա րե: Տո, Ա պետ ջան, էս ե րե խեն 
ի ՞նչ կր նա լծե, չութ բռնե: Ես ի ՞նչ է նեմ, գնա մե կիմ գտի տար ու վերջ: Թո ղեց 
ու քե լեց: Ա հա, էդ էլ մեր վա րե լուն: Է կավ քա ղե լու վախ տը: Չի տեմ ուր տից, 
երևի Հով հան նեսն էր տվել, մե 5 հա մա րի գերն դիմ էր ճա րել, թե՞ ութը, ութ 
հա մա րի: Գերն դիմ էր ճա րել, գերն դին առանք, փոցխ, ե ղան, բան` ե լանք 
տնով, Սուտ լիկ Ո րս կա նի պատ մու թյան նման, գնա ցինք ար տը, կսպա սենք 
ո ր` ո ՞վ պի տի գա քա ղե: Մեկ էլ ե լավ մամս, սրեց, առավ քա ղեց, է, մեծ կնիկ 
էր: Տո, մամ, վո՞վ պի տի գա: Տո, ը սավ` դու պի տի քա ղես: Ես ի ՞նչ կռ նամ: 
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Ը սավ` ե լի քա ղե: Ուրեմն, որ գերն դին կք ցեի, տո` «մեռ նիմ ջա նիդ»` ըն պես 
կգո վար, որ ես գի տեի, որ հաս տատ ըդ պես էր: Ու դա ռա նաև քաղ վոր: Ու 
հե տո... 12 տա րե կան էի էդ ժա մա նակ, 1213... Հե տո, ար դեն ըն տից հե տո 
իս կա կան քաղ վոր դա ռա, կոլ խո զին էլ քաղ կե նեի, սով խոզ դա ռավ, սով
խո զին էլ քաղ կե նեի: Իմ հա ճույ քի հա մար: Գել նեինք, սար կեր թայինք, 
լավ քաղ վոր էի ար դեն, նոր մալ: Ուրեմն ցանք վոր դարձ րեց, քաղ վոր դարձ
րեց, ստիպ ված էինք: Է կավ կա լի ժա մա նա կը: Է տի երևի պի տի մինչև վերջ 
աս վի: Ուրեմն ի ՞նչ է նենք: Է լի, ը սավ, քե լե ի րար հետ էր թանք կամ ուզենք: 
Ը սի` ես չեմ գա, ը սավ` չի տա, մեկ է: [Ա սի` ] ը բը ի ՞նչ է նենք: Ը սավ` գի շե
րը ի րար հետ էր թանք Հով հան նե սին, կամ կու տա մե զի: Ուրե մը գնա ցինք, 
էս պես լեն էր [ մոտ մեկ մետր] կա մը, այ սինքն` տախ տա կը, հետևը փո սեր 
կա, սև քա րե րը կզար գեին: Գնա ցինք, առանք է կանք էր կու սով, բե րինք 
դրինք մա րա գը, առա վոտ ե լանք: Մա մը հնա րա գետ էր, հարևա նը ավա նակ 
ուներ, օ րա կան 3 կգ գա րի տվեց, էդ ավա նա կին բե րեց: Բա նե րը կա պեց, 
կա մը դրեց, քարն էլ դրեց, չմու ռը տվավ ձեռս թե պտ տե: Բո բիկ, ի ՞նչ վի ճա
կի կէղ նին, ոտ ներս սաղ արունլ վիկ է ղավ, բայց է նեի պտի, է րե ցի: Ուրեմն 
կալն էլ կալ սե ցինք: Ըմ պես լավ կամ էր, էմ պես լավ էր է րեր, որ էդ օր վա մեջ 
է րինք պր ծանք, հա վա քե ցինք: Հմի մնաց մաք րե լը: Է կանք, ը սավ` մեր պա
պե րը, ես կհի շեմ, ը սավ, փոքր աղ ջիկ էի, մեր Ե ղո պա պը, ի րա հոր անու
նը Ե ղո էր, ըն ձի կպատ մե, քու Ե ղո պա պը, թիա կով, կը սե, ըմ պես է րան կէ
ներ որ, վե րուց ին քը մի 2 հատ քցեց, տվեց ըն ձի, ը սավ` փոր ձե: Տո, մամ... 
Փոր ձե, հի մի ի նչ է ղավ` է ղավ, չէ ղավ` խո կա լից գա րին չի փախ նի, է լի կա լի 
մե ջը կմ նա: Սկ սե ցինք է նել, է րան է նել էլ սո վո րա, ջո կե ցինք, ի հար կե լավ 
չէ րի, էն մնա ցա ծը ին քը մա ղով է րեց, ջո կեց, մի խոս քով, դարմ նի հետ հեչ 
մի հա տիկմ չթո ղե ցինք, բո լո րը հա նե ցինք: Ուրեմն, փաս տո րեն, ես 1213 
տա րե կան էի, ար դեն գյու ղատնտե սա կան աշ խա տանք նե րին գի տակ էի, 
ամեն ի նչ գի տեի, ամեն ի նչ: Հա, ստիպ ված էի, ստիպ ված էինք, ո րտև մեր 
տունն էլ մարդ չէր գա, մե զի ոչ կամ կու տային, սել էլ չէին տա, որ [ բեր
քը] ար տից բե րենք: Ա ռա ջին տա րին շալ կե լով ե նք բե րել, ե րկ րորդ տա րին 
նոր Ա րես տակմ կար, շատ լավ մարդ էր, օ ղոր մի ի րանց, առաջ լավ մար
դիկ շատ կային, առաջ ի նչ խոր թե, կա մացկա մաց, որ մենք մեծ ցանք, փոխ
վավ, էդ պա տե րազ մից հե տո, ժո ղո վուրդն ի նչ խոր մե քիչմ փոխ վավ, ուրիշ 
է ղավ, է լի, էն առաջ վա ժո ղո վուր դը չէղ ներ ի նչ խոր, մեր տու նը գնալգալն 
էլ կար ար դեն: «Հայ առի» հաշ վա պա հի տղեն, ես ին նե րորդ դա սա րան էի, 
մեր տուն գու կար, գու կար, խնդիր կլու ծեինք, ես մա թե մա տի կայից լավ էի, 
ի նքն էլ պատ մու թյու նը կկար դար, կոնս պեկտ կգ րեինք: Հա, ըն պես, որ էդ 
հար ցե րը էր կու սով շատ լավ կլու ծեինք: Ար դեն մեր տու նը մարդ գու կար, ըն
կեր ներ գու կային, ըն կեր ներ ունեի, էն փոքր ժա մա նակ վա ավա զա կա խումբ 
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էղ նեինք ո նց որ, կոլ խո զի կա լից ցո րեն, գա րի կգո ղա նայինք, կտա նեինք, որ 
առևտ րա կան նե րը միրգ կբե րեին, կառ նեինք, կկի սեինք, աչ կո կխա ղայինք: 
Ես տու նը չէի տա նե, տա նեի` տատս կը սեր ուր տի՞ց, գող ցել ես ուրեմն: Ես 
տուն չէի կռ նա տա նե: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Մյուս նե րը տա նու՞մ էին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ... ամե նա կարևո րը... Էդ էլ հի շե ցի: Աշ խա

տան քային հե րոս, հե րո սի տղեն, Վրեժ էր անու նը, հե րը աշ խա տան քային 
հե րոս էր, լավ վա րե լու հա մար մե դալ էին տվել: Վրե ժը տուն կտա ներ, մերն 
էլ վրեն կնե ղե նար, թե էս փո ղո ցից դեղ ձե րը, մենք շա տա լի կը սեինք, դեղ
ձե րը կկի սեինք, աչ կո կխա ղայինք, ես լա վե րը կու տեի, էն վա տե րը կթո
ղեի կեր թայի: Վրե ժը տուն կտա ներ, մե րը վրեն կնե ղե նար, թե էս ուր տի՞ց 
ես հա վա քել բե րել, կը սեր էդ պես է է ղել բա նի մե ջը, չա մա դա նի, էն ժա մա
նակ յա շիկ չէր, չա մա դա նով կբռնեին կտա նեին, կբե րեին: Է ղավ, որ Վրե
ժը հե տո սո վո րեց խու մար խա ղալ, ես վա խե նում էի, վա խե նում էի, թե որ 
ես հան կարծ բան է նեմ, տա տը ի մա նա, ըն ձի տուն չթո ղե, ես ու՞ր պտի էր
թամ: Ուրիշ տեղ չկար էր թա լի` ոչ հո րող բեր, ո ՛չ հոր քուր, ո ՛չ մի բա րե կամ, 
որ, ը սենք, էր թաս տու նը կամ... վա խե նայի կը, ու՞ր պտի էր թամ: Մի խոս
քով, էն պես պա տա հեց, որ Վրե ժը դա ռավ գող, գո ղու թյուն ը րեց, կոլ խո զի 
պա հես տից մեղր գող ցավ, բռնե ցին, բե րին գրա սե նյակ, մենք 6 հո գի էինք, 
ե թե Վրե ժը ը սեր, 6ն էլ իմ հետ էին, 6ին էլ կկա լա նա վո րեին: Տա տը ներս 
մտավ, գյուղ սո վե տի նա խա գա հի անու նը Ոս կան էր, Ոս կան, ը սավ, հան
կարծ թո ռիս անու նը է ղել է, ձեռ նես չես պրծ նի, խայ տա ռակ կէ նեմ, թոռս 
Պի ճոյի Հա մոյի տղի հետ, էդ «Հա յա ռի» հաշ վա պա հի, Պի ճոյի Հա մոյի տղի 
հետ, մեր տու նը իր կու նը բան կգ րեին, գու զես գրած նե րը բե րեմ տես: Ըդ
պես Վրեժն էլ ազն վու թյուն է րավ, վով է ղել էր հետն, ը նուր անու նը ը սավ` 
Գնու նը, էր կու սին տվին 7ա կան տա րի, թե 5ա կան տա րի, գնա ցին: Մենք 
էդ փոր ձու թյու նից, ես պր ծա, որ հան կարծ մը հատմ ը սեր` հա, Պա րույրն էլ է 
էդ օ րը է ղել մեր հե տը, ըն ձի էլ կտա նեին, մա հա նա էր պետք, ըն ձի տա նե լու 
հա մար մա հա նա էր պետք: 

9րդ դա սա րա նը ավար տե ցինք, մեր գյու ղը 10րդ չկար, գնա ցինք Ար
թիկ, իմ անու նը չգ րին... էդ տա րին: Ուրեմն, ե ռան կյու նա չա փու թյու նից բան 
հարցրեց, Մոն վե լի բա նաձևե րը, երևի թե անունն էի մո ռա ցել, մինչև հի մի 
կհի շեմ, երևի էն բա նե րը, ո րոնք ըն ձի ցավ են պատ ճա ռել, ը դոնք շատ լավ 
կհի շեմ: Դա սա տուի ազ գա նու նը Տո նա կա նյան էր, ես ի րա տետր նե րը մինչև 
հմի պա հել եմ, որ ին քը գրել է. «ա ռար կայի նկատ մանբ հե տաքրք րու թյու նը, 
հե տաքրք րա սի րու թյու նը հե տա գա խո րաց ման գրա վա կանն է», ու 5 էր դրե, 
ստո րա գրել էր, տետ րը է դիկ պա հել եմ, է րե խան ցը բո լո րին ցույց եմ տվել, 
իմ է րե խե քը բո լո րը մա թե մա տի կայից լավ են, մեր տու նը առաջ մը հատմ 
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գրա տախ տակ կար, է րե խեն ուրիշ բան չէր տե սել, գրա տախ տա կից բա ցի, 
ուրիշ բան չկար: Տունն էլ կպա րա պեի, ըն տեղ էլ: Էդ տա րի չգ րե ցին, գնա ցի 
տուն, [ տատն ասեց]` ի նչ խոր է կար, ասի` դե անունս չգ րին: [ Տատս] մե լաց 
ու կոցմ խո չդ րեց, ը սավ` քու հերն էլ, որ հմի հաշ վա պահ էղ ներ, քու անու նը 
բո լո րից առա ջի նը կգ րեին, ո րտև դպ րո ցը գի տեին, որ ամե նա լավ սո վո րո ղը 
ես եմ մա թե մա տի կայից, էն էլ մա թե մա տի կայի պատ ճա ռով չի գրե անունս, 
պատ կե րաց նեք կը, ի նձ նից ար տա գրո ղին, ով որ... մեր հարևա նի աղ ջի կը 
կար կար տա գրեր, ը նուր 5 կդ նեին, ըն ձի` 3: Իմ գրա ծը, կը սեին, որ դու ես 
ար տա գրել: Կամ իմ գնա հա տա կան նե րը ի րեք էր, ը նո րը հինգ էր: Դե պատ
կե րաց րու: Ըշ տը, է կա տա տիս ը սի, որ էր թամ աշ խա տիմ: Դի մում գրե ցի, 
գնա ցի հան քերն աշ խա տե լու: Գնա ցի, մե ամիսմ աշ խա տա, քար կտ րո ղի 
օգ նա կանն էի, մանր խի բար նե րը կհե ռեց նեի, դե հան քի տե ղը կա զա տեի, 
հա նած քա րե րը կհե ռաց նեի, որ աշ խա տան քի տեղ էղ ներ: Ա միսմ աշ խա
տե լուց հե տո է կա տուն, գյու ղից էր կու հատ աշ խար հա գրու թյան գիրք կար, 
էր կու հատ, թե՞ ի րեք հատ, մե կը մեր սե ղա նին էր դրած, գնա ցի բա ցի, խո 
չու րա խա ցա՜: [ Տատն] ը սավ` գու զե՞ս, ը սի` ո ՞վ ուներ: Ին չի՞ պի տի չու զե նայի: 
Ը սավ` է կուց դա սի պի տի էր թաս: [Ա սի` ] տատ, ես էդ է րե խոնց հետ չեմ էր
թա, յա նի ես շատ եմ մե ծը ցել: Չէ, ը սավ, դու դա սի կեր թաս: Պռո գուլ կար 
էն ժա մա նակ: Ը սավ, որ... բան է րիր` դա տի կու տան, մա հա նա էր պետք: 
Ուրեմն խրա տել էին տա տիս: Ա սել էին` գնա, 3 ան գամ դի մում գրել տուր, 
թող գրե` չեմ ազա տում, ը դիկ հե րիք է: Ուրեմն 2 ան գամ գնա ցել դի մում եմ 
գրել, ասել է ր` չեմ ազա տում, էն ժա մա նակ բան վոր չկար քար հանք նե րը, 
3րդ դի մումն էլ նույ նիսկ դրեց պա տին Դար բի նյա նը ու գրեց` չեմ ազա տում: 
Էդ 3 դի մումն առավ, տվեց դպ րո ցը, նո րից նստա 9րդ դա սա րան: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Բա ո ՞նց էր տա տին հա մո զել, որ նո րից դպ րոց ըն դու նե ցին:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հենց ըդ պես, հա մո զե ՞ել... Ի ՞նչխ էին տա տի՛ն 

հա մո զել: Ուրեմն, քիչ առաջ էլ ասի, չէ՞, որ, ասի, 25ը, որ կանց ներ աշա
կերտ նե րի, 2 դա սա րան կե նեին: Փաս տո րեն էր կու աշա կերտ պա կաս էին, 
մտա ծել են, էր թանք, մեկ էլ Շա մամ մա մին հա մո զենք, բե րենք, մեկն էլ չի
տեմ` ում էին բե րել, է ղավ էր կու դա սա րան, կիս վեց: Հա մո զել էին տա տին: 
Էդ գիրքն էլ, վայ տե, ի րանք էին տվել, թե՞, չի տեմ, տա տը կի լոմ յուղ էր տվե 
առե, չի տեմ է դիկ, գի տեմ, որ գր քերս նոր մալ էր, հին էին, բայց նոր մալ էր: 
Ըդ պես էդ տա րի էլ դպ րո ցում սո վո րե ցի, հա ջորդ տա րի գնա ցի 10րդ դա
սա րան։ Ա վար տե ցի, օ տար լե զու չէինք ան ցել, ռու սե րեն տա ռե րը չի տեի 
թա մամ, մեր գյու ղը չկար դա սա տու, 6րդ դա սա րա նում է կավ մեր դպ րո ցի 
դի րեկ տո րը, բա նա կից նոր էր է կել, մե դասմ ան ցավ, էն էլ ին քը սաղ ան
գիր կար դաց, մենք բո լորս ի նչ հարց կու տար, մենք ան գիր կպա տաս խա
նեինք, ի նքն էլ կը սեր պյատ, վսյե պր ծավ: Օ տար լե զու չու նեինք... Մի խոս
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քով, ավար տե ցի դպ րո ցը, է կա, ըն դուն վե ցի ման կա վար ժա կա նը: Չէ, գնա ցի 
սկզբից Երևան Ճար տա րա գի տա կա նը, ուզում էի շի նա րարին ժի ներ դառ
նալ, նկար չու թյու նից 3 ստա ցա, նկա րել ուր տե՞ղ գի տեմ, ո ՞վ է ին ձի սոր վըց
րել, որ... Չըն դու նե ցին, է կա, էս տեղ ըն դուն վա ու մինչև հի մի էլ ըդ տեղ եմ: 

Հի մի իմ ե րե խե քը ի նչ քան որ դաս տիա րա կու թյուն ունեն, պար տա ճա
նա չու թյուն, սուտ չխո սել, ը դիկ սաղ տա տիցս գու կա: Կը սեր` բա լա ջան, սուտ 
մի՛ խո սի, որ մե սու տը սուտ խո սե ցիր, հա ջորդ սու տը կէղ նի 2 սուտ, հե տո էդ 
2 սու տը թաքց նե լու հա մար 3ր դը կը սես, հե տո 4ր դը ու կդառ նաս ստա խոս: 
Ա վե լի լավ է, ի նչ, որ կէղ նի, էդ բա նը ը սա, կվե րաց վի, ավե լի լավ է, քան թե 
մնա, բար դա նա, հե տո կյան քը ցույց տվեց, որ, ի րոք, տատս ճիշտ է: 

7րդ դա սա րան էի, կո շիկ չկա, չա րոխ չկա` տրեխ, չա րոխ կը սեինք: Բո
բիկ ո տով ես կեր թայի, գր քերս կդ նեի օ դեն, կեր թայինք, ըն տեղ ճան կխա
ղայինք, մի ամ բողջ 34 ամիս չգ նա ցի: Մի ան գամ էլ դպ րո ցի դի րեկ տոր, ուս
մաս վա րը կղր կե [ մի աշա կեր տի], թե գնա Շա մամ տա տին ը սա` Պա րույ րին 
ի ՞նչ է է ղել, որ 23 ամիս է` դա սի չի գա: Օ նի՞կն էր, թե՞ չի տեմ մե կը գու կա, թե` 
մա՜մ, կը սե` ի ՞նչ, կը սե` ու՞ր ա Պա րույ րը, դա սի չի գա է ղավ 23 ամիս: Կը սե` 
քա տղա ի ՞նչ կը սես, ը հը նոր գր քե րը բե րեց դրեց ու գնաց, ը սավ` չի տեմ որ 
դա սա տուն չի է կել: Չէ, կը սե, է ղավ 23 ամիս էլ չի գա: Հա՞... Թն դի րը վա
ռը կէղ նի, դու ռը կփա կե, ըդ պես վա ռը կթո ղե, մե փետմ ձե ռը կընկ նի` Պա
րույր ու՞ր ես, գնաց, է կավ գտավ: Նս տել ե նք Ա նա հիտ կա, առևտ րա կա նի 
տու նը, դեղ ձը բե րել է, ցո րե նը գո ղա ցել, տա րել տվել ե նք, առել ե նք, բաժ
նել ե նք, աչ կո կխա ղանք: Մեկ էլ դու ռը [ բաց վեց], Պա րույր տղա՛, դուրս 
արի: Սաղ, ըն կեր ներս էլ տա տից կքաշ վեին, ո րտև, որ գու կային մեր տու
նը, էն ամե նա վեր ջին բա նը կհյու րա սի րեր, որ ըն ձի հետ ըն կե րու թյուն է նեին, 
մե նակ չզ գամ: Պատ կե րաց նես կը՞: Պա րույր տղա, դուրս արի: Հրա չը ամե
նաու ժեղն էր մեր մի ջի ու շատ չար էր, թն դի րը վառն է ր` էդ ում, որ տունն 
էինք, Ա նա հի տի: Ը սավ` կե ցի, ես հմի ըմ պես մուխ կա պեմ, որ Շա մամ մա
մը չկր նա նա գտ նի: Ի նչ քան որ... առ հա սա րակ թոն րի շուր թը ի նչ քան որ պի
տի վա ռեն էդ օ րը, ցա խը կլ ցեն, որ կա մացկա մաց քցեն, որ հե տո թոն դի րը 
կկարմ րի, որ հետև հաց թխեն: Բո լո րը մե կից լցել է, հո մի ծուխմ չի ե լե, դե 
փա խի, տատս կանգ նել է, ոտ քե րի արան քից դուրս թռա, դուրս թռա, ի նքն 
է լ` հետևից: Ամ բողջ գյու ղը պտ տել եմ: «Պա րույր տղա...»։ Վեր ջը, պտ տե
ցի, մի 2 շրջան գյու ղի մե ջը պտ տե ցի, է կանք, որ խա նու թի դռնից ան ցանք, 
ը դիկ ըն ձի շրջա դար ձային կետ է է ղել կյան քիս հա մար: Էն տեղ ժո ղո վուր դը 
հա վաք ված է, գա րուն է, խա նու թի դու ռը կհա վաք վին, ասում, ասում, անեկ
դոտ են պատ մում, ծի ծա ղում, ամեն ի նչ: Մենք, որ գնա ցինք, տատն էլ փե տը 
[ ձե ռին] հետևես գու կա, է դոնք ի ՞նչ է կպատ մեին` ծի ծա ղե ցին: Ը սավ` Պա րույր 
տղա, կե ցի՛, տե՛ս, մեր վրա կծի ծա ղեն: Կը սե` հլը տե՛ս, դու չլ սիր, ը սավ, կը
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սեն` հլը տե՛ս, մա մը փե տը առե, ըն կել է թո ռի ետևեն, Եր վան դի տղի ետևից, 
որ դպ րոց տա նի, որ յա նի մարդ դառ նա: Ըմ պես ազ դեց վրես, խե լոք սպա
սե ցի, է կավ հա սավ, փե տը քցեց, ը սավ` քե լե դպ րոց էր թանք, 7րդ դա սա
րան էի: 2 տա րի էլ 7րդ եմ մնա ցել` դա սի չեմ գնա ցել: Գնա ցինք, գնա ցինք, 
դպ րո ցը գե ղի վերևն էր, գե րեզ ման նե րի, հին գե րեզ մըն նե րի մոտ էր: Ը սավ` 
ես կնստիմ ստեղ, դու գնա: Ը սի` դու մի գա հետս, ը սավ` հա, ես կնստիմ, 
դու գնա: Գնա ցի, մտա դպ րո ցը, հլը զան գը չի տվե, ճիտ ու վիտ կէ նեմ, թե 
տա տը գնա՞ց, թե՞ էդ տեղ է: Տես նի կը, որ ես գլոխս դուրս կհա նեմ, տես նի կը: 
Ը դո րեն հետև էլ ը սավ` արի: Լա ցավ, իմ էլ սիր տը լց վավ: Ը սավ` դու չի տես 
ի ՞նչխ հեր ես ունե ցել, դու էն պես հայր ես [ու նե ցել], [որ] դու ի րա վունք չու
նիս: Էս սաղ գե ղը ին չի կծի ծա ղեց նես մեր վրա: Տո, տատ, ը սի... Ը բե` բան 
չկա, բա լա ջան, մե կտորմ էլ էդ տեղ լա ցանք, է լանք, բռնեց ձեռս` գնա ցինք: 
Տա րավ ուսուց չա նո ցը, ը սավ, բո լո րիցդ նե րե ղու թյուն կխնդրեմ, Մխիկ ջան, 
Մխի թար էր անու նը, ը նոր, որ պապս է տոնց քա վորն է է ղել, թե՞ ի րանք մեր` 
չի տեմ: Քա վոր, սա նե րու թյուն է է ղել հին պա պե րի միջև: «Ան, բե րել եմ Պա
րույ րին, մի սը` ձե զի, ոս կորն ու կա շին` ըն ձի»: Էդ պես ըն ձի նվի րեց դպ րո ցին 
ու էդ պես գնա ցի դպ րոց, ու ար դեն սկսի սո վո րել: 

Մի ժա մա նակ եր կար դա սա մի ջո ցին կհա նեին, կկանգ նեց նեին, ով որ 
վատ էր ստա ցել, պար սա վեին կը, ով որ գե րա զանց էր ստա ցել, կկանգ նեց
նեին շար քի դե մը, կգո վային: Ուրեմն, ես մե ան գամ եմ պար սա վանք ստա
ցել, ը տից ե տև միշտ գե րա զանց կէղ նեի: Ար թի կից մենք, 8րդ դա սա րան էի 
ար դեն, Ար թի կից է կավ Պա լո յան Ար տա վազ դը, մա թե մա տի կա տվեց, էն, 
ի նչ որ հնից ունեի, վե րա կանգն վավ, ես էդ մար դուց ահա գին բան սոր վա ու 
գե րա զան ցիկ դա ռա: Մա թե մա տի կան, հայոց նե րը, ֆի զի կան, քի միան, սաղ 
5 էր, ռու սաց լե զուն` 2, չկար, տա ռե րը թա մամ չի տեի, վեր ջը տա ռե րը Ար
թիկ սո վո րե ցի: Հե տո ար դեն գլխի ըն կա, որ ը նոնք ի րանց հա մար անեկ դոտ 
կպատ մեին, կծի ծա ղեին, ին ձի հետ կամ Եր վան դի հետ ի ՞նչ կապ ունի: Հա, 
ի ՞նչ եմ ուզում ասել, էդ տա տը ամեն մի բա նը կօգ տա գոր ծեր, հնա րա վոր 
բա նը, է դիկ մեծ փի լի սո փա էր վայ տե: Ի նչխ ի րա դրու թյու նը ըն պես կգնա
հա տեր ու կօգ տա գոր ծեր, որ չէիր կր նա հա կա ռակ բանն ը սե: Ես որ ամուս
նա ցա, ը սավ` քաղ քից աղ ջիկ չու զես, որ գա թվանք թա լե թևը, թո ղե էր թա, 
այ սինքն, որ գա, է րե խեմ ունե նա` էր թա, դու ստիպ ված հետևից պի տի էր
թաս: Բայց ըն պես ստաց վավ, որ ես քա ղա քից աղ ջիկ ուզե ցի ի րա ուզե լով, 
ի րա սր տով էր: 

Ու րեմն Ա վագ պա պի մա հա նա լուց հե տո պոչ տալյո նի բա նը [ գոր ծը] ես 
էի անում, տատս էր անում, ավե լի ճիշտ: Որ օ րն էլ, որ բան չկար, թեթև տղա 
էի, կեր թայի, վա զե լով կեր թայի նա մակ նե րը, թեր թե րը կառ նեի, գու կայի: 
Ի սկ բա նի ժա մա նակ, էն ժա մա նակ բո լոր պա տե րազ մի մաս նա կից նե րը` 
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ըն տա նիք նե րը, թո շակ կս տա նային, պա տե րազ մի հա մար: Ուրեմն կտ րո նը 
էր կու բան էր, մե կը փոքր էր, մե կը մեծ էր: Կլ րաց նեինք փոք րը կու տայինք 
ի րան, մե ծը կտա նեինք, կհանձ նեինք, որ ստո րա գրած է, ստա ցել է: Ուրեմն, 
միշտ էդ օ րե րը, ամ սու 25ին էր: Միշտ ի րար հետ կեր թայինք, հաշ վե լուց 
լավ էի քիչմ, ըն ձի հե տը կտա ներ: Կեր թայինք, համ էլ էր կու սով կեղ նեինք: 
Փո ղե րը կառ նեինք, գու կայինք: Էդ մեր փոքր լու սա մու տի մո տը ես կնստեի 
ստո րա գրել կու տայի, քար տե րը կլ րաց նեի, տատս փո ղե րը կհաշ վեր, կու
տար էդ փոքր թեր թի կի հետ, կեր թայինք: Էդ ան գամ գնա ցի փոշ տը, չի տեմ 
ի նչ էր է ղել: Է լի պա տե րազ մի էդ օ րն էր սկսվել` հու նի սի 22ի ՞ն, թե՞ 21ին, 
էդ օ րը տվին թո շակ նե րը: Կան չեց բա նը` թե տար: Ը սի` ես չեմ տա նի, ժա մի 
ի րեքն է: Ը սեց` ը բե պար տա դիր պտի տա նիք, է գուց բա ժա նած կտ րոն նե
րը ետ բե րեք, ըդ պես է հրա մայ ված: Հա տուկ բան կար, սում կա կար` փոչ
տալյոն նե րի հա մար: Դրեց քար տե րը, փո ղե րը, ժա մը 3 է, ըն տեղ է լի մարդ 
կար, որ բո ղո քեց, բայց ը սավ` չէ պի տի տա նիք, երևի էդ պա տե րազ մի օր վա 
հետ կապ ված բան էր, ը տոր հա մար 3 օր շուտ տվին: Ա ռա քցի վիզս, է կա, 
է կա, շուտշուտ մի լի ցու դա րը ան ցա, հա սա Վան քի մայ լեն, մեկ էլ ի նչ խոր 
գետ նի տկից եր կու տղա ե լան, է կան սում կին կպան, երևի էն տեղ նկա տել 
էին` փոքր տղա, հա, էդ ժա մա նակ մե հատմ ըն ձի նկա րա գրեմ, 48 կի լո, 1.50 
մետր բոյով կամ հա կա ռա կը` 1.48 բոյով, 50 կի լո, փոք րիկմոք րիկ տղա էի: 
Քա շե ցին, քաշք վանք` էլ չեմ հի շե: Աչ քերս բա ցի, որ տատս նստե կողքս, գու
լա: Ուրեմն հե տո տատս պատ մեց, որ հո վի վը ըն տե ղից կտես նի, ի նչխ սոնք 
գու կան, սում կեն կառ նին, ըն ձի զար կել են, ուշա թափ եմ է ղել, սում կեն կառ
նեն, կփախ նին: Հո վի վը մինչև գու կա, չի հասց նե: Ըշ տե էդ հո վի վը կբե րե, 
կու տա մեր տուն` տա տին: Զարթ նա, որ տա տը նստե գու լա, բան է ղա, հե տո 
հի շե ցի, որ սում կեն ու՞ր ա, ը սավ` սում կա չես բե րել, առել են ձեռ նեդ: Կովմ 
ունեինք, ստիպ ված ծա խեց, ահա գին է լի բան տնից, չի տեմ ի նչ էր, երևի, ին
քը բա ներ ուներ պա հած, էդ փո ղը վե րա կանգ նե ցինք, մեզ էլ փոչ տից հա նե
ցին, ազա տե ցին, էդ չա րա բաս տիկ օ րը, էդ չա րա բաս տիկ դեպ քով: Ըդ պես 
շատ վատ ազ դեց, ան դրա դար ձավ մեր վրա:

 ԼԵ ՎՈՆ. Ձեր հո րը ո ՞նց են տրոց կիստ հա նել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ես չի տեմ` ի նչխ է է ղել: Մար գա րյան Ա շոտ 

կար, տրոց կիս տա կան քար տու ղար... Էդ տռոյ կեն է դա տել, հե տո, որ գնա
ցինք, հորս տե սանք, է կանք, [ տա տը] ը սավ` հորդ կաք սո րեն, [ա սի]` ին չի՞, 
ը սավ` կաք սո րեն, էն վախտ... կը սեն` տռոց կիստ է է ղել: Բայց ես չի տեի` ի նչ 
բան էր տռոց կիս տը, ի նչ բան էր... Հե տոհե տո, ե րբ որ հե տո խելքս հա սավ, 
հմի գի տեմ` ի նչ բան է, որ խեղճ հերս հեչ բա նից խա բար չի է ղել: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Մար գա րյան Ա շո տը տրոց կիս տա կան խմբա կի քար տու
ղա՞րն էր: 
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ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, ի րան ուշ են տա րել, կար ծեմ, տա րիմ հե
տո, հո րիցս հե տո, որ ի րան տա րել են, ի րա մո տը ցու ցակ են գտել, հորս 
անունն ըն տեղ չի է ղել, պատ կե րաց նես կը՞: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ էն, որ Մար գա րյան Ա շո տը տրոց կիստ է է ղել, դա 
վստա հե լի՞ տե ղե կու թյուն է: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, հա րյուր տո կոս, նստավ, գնաց, քա նի 
տա րի նստավ, է կավ: Ի րան չվե րա կանգ նին, ին քը, ի նչ քան որ ո րո շել էին, 
էդ քան նստավ, է կավ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Կա րո ղա ցա՞վ ո ղջ մնալ ու վե րա դառ նալ գյուղ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Այո, ո ղջ մնալ ու վե րա դառ նալ: 1950ա կան 

թվա կան նե րին, ախր, ազա տու թյուն կա նեին, չէ՞: 
ԼԵ ՎՈՆ. Հա, բա Ձեր հո րը ին չու՞ էին էդ ցու ցա կի մեջ մտց րել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ին քը` որ պես քար տու ղար, ան դամ նե րի ցու

ցակն ունե ցել է: Հորս անու նը չի է ղել, ո րով հետև հերս տրոց կիստ չի է ղել: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Բա էդ դեպ քում ո ՞վ էր ձեր հո րը... 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Տրոյ կան էր դա տել: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Բայց տռոյ կեն ին չի՞ հի ման վրա էր ո րո շել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Էն ժա մա նակ «ին չի» կհարց նեի՞ն, հարց նեի՞ն 

կը` թե ին չու՞ հա մար է, Գա յա նե ջան: Տատս ըն ձի ը սավ, թե դի մումմ գրե` 
ղր կենք Գե րա գույն դա տա րան: Ղր կե ցինք, չոր սաստ ղա նի Ա ռա քե լյան, չի
տեմ ի նչ էր, է կավ, բա նից էր... դա տա խա զու թյու նից էր, է կավ, էդ մար դը 3 
օր մնաց Ար թիկ: Գու կար առա վոտ ի րեք մար դուց` էր կու սը չկան, մեկն էլ 
մե զի փե սա գու կա` ստո րա գրո ղը, բա նից պարզ վավ, որ կեղ ծել են, ի րեք 
ստո րա գրու թյունն էլ կեղծ են, մի հո գիմ է ստո րա գրե: Էդ պես է է ղե, հա վա
նա կան է, ո րտև էդ խեղճ մար դը մե զի հոր քուր գու կար, ը նոր ամու սինն էր: 
Ա ռա վոտ ստո րա գրել կու տային տաս հատ, ցե րե կը` տաս հատ, ի րի կու նը` 
տաս հատ: Էդ բո լո րը հա մե մա տին, հեչ մե կը չհա մըն կավ, ը տից ե տև գնա
ցին, ամիսմ հետև էր, է կավ էդ թուղ թը` հան ցա կազմ չլի նե լու պատ ճա ռով չի 
մե ղադր վում: Ը բե, էդ պես բա ներ է է ղել, Լևոն ջան: Տո էն ժա մա նակ սո խի 
գլուխն ու մար դու գլու խը` ո ՞վ էր տե րը: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք ասա ցիք, որ հե տո ի մա ցել եք էդ տրոյ կայի մի ջի ստո
րա գրող նե րին:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, ը դիկ գի տե՞ս ե րբ... Տա տին ը սի, թե` 
տատ, ար դեն, որ դի մում գրինք, ար դա րաց րին, բան... տատ, ը սի, հեչ գյու
ղը էդ պես մարդ չկա՞ր: Ը սավ` կար, բա լա ջան, բայց քու հե րը ը դոնց հետ 
գործ չու ներ: Ը սի` ո ՞վ են, ը սավ` Մար գա րի Ա շո տը: Ը սավ ը դիկ բջի ջի քար
տու ղարն էր ու ի րա ցու ցա կով 6 հո գի, յոթ, յո թին էլ աք սո րել են, բայց հերս 
էդ ցու ցա կի մե ջը չի է ղել, պռոս տը հորս տռոյ կեն է դա տել, որ պես ան հնա



363ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

զանդ էդ կար գե րին, ես չի տեմ` ըն տեղ ի նչ է գրած է ղել, ի նչ գրած չէ: Դա
դա խա զին էլ, որ է կել էր, խնդրե ցի, ը սավ, ը դիկ ըն պես դո կու մենտ է, որ 
չեն բան է նե: Բայց ես մի վատ բան եմ արել, որ կյան քում չեմ մո ռա նա: Ե րբ 
որ ար դեն էդ ամեն ին չը վեր ջա ցավ, ես մե հատմ պի տի էր թայի էդ տե ղե
րը հորս, մե հատմ... կա րո՞ղ է, ես ի ՞նչ գի տեմ, ո րտև Խա սան լճի դեպ քե
րից հե տո, ասին, որ էդ կա լա նա վոր նե րին սա ղին տա րել են... Ճա պո նիայի 
դեմ Խա սան լճի դեպ քեր է է ղե, ես լավ չեմ հի շում, պատ մու թյուն է է ղե ըդ
պես: Ա սին, որ բան տար կյալ նե րին էլ են տա րել: Հնա րա վոր է, որ հորս էլ են 
տա րել, բայց ե րբ որ ի րա մահ վան թղթերն է կան, ի րար հա կա սում էին, 34 
ամս վա տար բե րու թյամբ` էն մե կը գրած է ր` թո քախ տից է մե ռել, էն էլ չի տեմ` 
պատ ճառն ի ՞նչ էին գրե` մա հա ցել է է սինչ թվին: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Եր կու՞ ան գամ եք ստա ցել նրա մահ վան մա սին վկա յա կան: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, մե կը մեր հան րա պե տա կան ԶԱԳՍից, 

մե կը... տատս չհա վա տաց, ըն ձի գրել տվավ, ռու սե րեն թարգ մա նել տվավ 
ղր կեց Մոսկ վա: Մոսկ վայից է կավ, էդ թուղ թը, ափ սոս, չեմ պա հել, որ ո ՞ր 
թվին է մա հա ցել: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու դրանց միջև 4 ամս վա տար բե րու թյու՞ն կար: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, էն մահ վան չորս ամս վա տար բե րու թյուն 

կար, հե տո [19]40 թվին է Հա սան լճի դեպ քե րը, կար ծեմ, թե՞ [19]41, հերս պի
տի ազատ ված էղ ներ [19]41 թվին, հլը պա տե րազ մը չսկսված, ո րտև ի րան 
տա րել էին փետր վա րին, ի նչ քան հի շում եմ, ուրեմն ին քը պի տի ազատ ված 
էղ ներ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Քա նի՞ տա րի էին նրան տվել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հինգ: [19]36  [19]41թ վին, ըս տեղ գրած է, էն էլ 

չի կարդց վի: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ի րեն ու՞ր էին աք սո րել: Իր աք սո րա վայ րը հայտ նի՞ էր: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. ДВКПО Շտուր մա վոյ, Խա տի նախ, հաս ցե նե րը 

պա հել եմ, կան: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի նչ քա՞ն հա ճախ էիք նրա նից նա մակ ստա նում: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Երևի հա մա րյա ամի սը 23 հատ կս տա նար: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Նա մա կը բե րե լը հի շու՞մ եք: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, նա մա կը ուրիշ մարդ կբե րեր, փոչ տալյո

նը ուրիշ մարդ էր, էդ Ա վագ պա պի պատ վի հա մար, ո րտև Ա վագ պա պը 
բլուր կփ չեր, ամ բողջ գե ղը բան կէղ ներ, հե տո էլ ին քը նաև սև գիր կը սեն, 
էդ մա հա ցող նե րի հա մար գիր գու կար, ին քը չէր տա նի տար, նույ նիսկ, էդ 
Մար գա րի տղի սև գի րը է կել էր, պա հել էր, չէր տվե: Վազ գե նը է կավ, պատ
կե րաց նես կը, տա րավ ը սավ` առ, Շա մամ, էս էլ աղ բորդ տղի, որ է կել է, սև 
թուղ թը: [ Շա մա մը հարց նում է ամուս նուն]` բա ին չի՞ էիր պա հել: [Ա մու սի նը 
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բա ցատ րում է.] «ը բե ին չի՞ տայի, որ լայի՞ր»: Էդ պես շատ գրեր պա հեց: Էր կու 
սև գիր էր պա հել, ո րը ի րա հա մար շատ հա րա զատ մար դիկ էին, մե կը տա
տի աղ բոր տղեն էր, մեկն է լ` ի րա ըն կե րոջ, ո րի տու նը կեր թար միշտ, բլուր 
կփ չեր, էդ էլ է կավ, Վա չա գա նը: Էր կուսն էլ պա հել էր, էր կուսն էլ է կան: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր հոր նա մակ նե րից քա նի՞սն են մնա ցել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ես ունիմ ի րեք հա տը: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ այ էդ նա մակ կար դա լը հի շու՞մ եք, ո ՞նց էր: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, է սի կբե րեր, մար դու էլ դա վե րիա չէր է նե 

տատս, ես գրա գետ էի ար դեն:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի նքն ան գրա գե՞տ էր: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, մե նակ Շա մամ գրել գի տեր, Շն էլ ղի 

պես կգ րեր: Էն «Խորհրդային Հա յաս տա նի» մե ծա տա ռե րը կկար դար, լիկ
կա յան էր գնա ցել, ի սկ մնա ցա ծը` չէ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու Ձեր հոր նա մակ նե րը տա լիս էր, որ դու՞ք կար դայիք: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, դե, որ ին քը կբե րեր, փոչ տալյո նը կբե րեր, 

մի հատմ ը նուր կար դալ կու տար, մե հատմ էլ ի նձ: Կը սեր` հլը ա՛ռ, կար դա՛, 
տե՛ս` քե զի ի նչ է գրե, որ պես սի րո... ո րտև ըն տեղ կգ րեր Պա րուրս ի ՞նչխ է, 
բան... կը սեր` առ կար դա, հլե տե՛ս ի նչ է գրե քե զի: Հմի նոր եմ գլխի ըն կե, 
թե ըն չի՞ ան պայ ման ըն ձի կար դալ կու տար, ըշ տե կկար դար, կլ սեինք, հետև 
ըն ձի էլ կսեր` առ կար դա, դու էլ կար դա: Մե կը, ը սիկ [ ցույց է տա լիս նա մակ
նե րը] [19]38 թվինն է, 9 հու լի սի, էս մե կը [19]39 թվինն է, էս մեկն է լ` [19]38 
թվին: Էր կու սը [19]38ը թվինն է, մե կը` [19]39 թվի նը:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ հի շու՞մ եք, թե վեր ջին նա մակն ը նդ հան րա պես ե րբ եք 
ստա ցել: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, ես չի տեմ, երևի էս [19]39ը թվինն է վեր
ջինն է: Հա, ի նչ քան կհի շեմ, թե՞ չէ պա հած կէղ նիր: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Չէի՞ք վա խե նում, որ նա մակ նե րի մա սին գյու ղում ի մա
նային: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, կբե րեին կու տային ար դեն: Փոչ տալյո նը 
գու կար մեր տուն, կսեր` Շա մամ մամ, կը սեր` հա, Սար գիս ջան... Գու կար, 
կմտ ներ տու նը, կհա ներ, կկար դար, կեր թար: Հրա պա րա կո րեն չէր տա: 
Երևի էս հազ վա գյուտ բա ներն է, է լի, որ մնա ցել է: Հա, հե տո շատ բա ներ 
չէր պա հե [ տա տը], ը սիկ չի տեմ, հրաշ քով մնա ցել է: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Հենց ի ՞նքն էր ո չն չաց նում: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ճիշտն ասած չի տեմ, միայն մե բանմ գի տեմ, 

որ ե րբ որ Հիտ լե րը շատ էր առաջ է կե, մեր տու նը Լե նի նի հա տոր նե րը շատ 
կար, բո լո րը վա ռել տվավ: Վա ռե ցինք [այդ կրա կի վրա], կա ղամ բը խա շինք 
թթու դրե ցինք: 
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ԳԱՅԱ ՆԵ. Մտա ծեց, որ...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ես չի տեմ, թե ի նչ մտա ծեց, չեմ կր նա ը սել: 

Ը սենք, թն դի րը խա շենք կը լա խա նեն, թե ի նչ մտա ծեց, է դիկ չեմ կր նա ը սել, 
երևի վա խե ցավ, ո րտև ի նչ խոր թե ուզե նար, բայց մեր տու նը ըդ պես բան 
չգտ նեին: Լե նի նի, Ստա լի նի հա տոր նե րը սաղ ունեին, բո լո րը ո չն չաց րե ցին, 
հեչ մարդ չթո ղեց: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ այ այն, որ ասա ցիք, որ առա ջին ան գամ է կան ձեզ 
տա նեն, էդ պատ մու թյու նը կպատ մե՞ք: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա: Ուրեմն ե րե կո յան էր, է կան էդ մար դի կը 
ներս մտան, չի տեմ` ի նչ խո սե ցին, էդ թղթե րը առավ` գնա ցին, մեր դռնից 
ե լան, էն կող քից մտան գրա սե նյա կը: Օր առաջ գի տեր, որ գու կան: Ուրեմն 
վերևը փո խին դը կլու լել են ե ղով, բան են սար քել, որ մե զի տա նին` ճամ
փեն ուտենք: Տատս ը սել է ր` ես է րե խան ցը չեմ թո ղե էր թան, ես հետ նե րը 
կեր թամ, Ա վագ: Ա վագ պա պը` թե ես էլ գու կամ: Թե` դու ին չի՞ գու կաս, դու 
մնա, դու ին չի՞ գաս` մեր հետ տանջ վիս: Ը դոնց մե ջը էդ պես վե ճեր էր գնա
ցել: Ը սել է ր` ես է րե խան ցը, էս 12 տա րե կան, էս 10 տա րե կան է րե խան ցը ու՞ր 
թող նիմ, Ա վագ ջան, ես հետ նե րը կեր թամ, իմ տղի է րե խեքն են: Ըշ տե բե
րե փոխնդով բա ներ սար քել էին, ու փա թել էին, որ ճա նա պարհ էր թանք` 
ուտենք, սո ված չմ նանք: Էն էլ տա տը գնաց, ահա գին ուշա ցավ, հե տո թղթե
րը ձե ռը` ուրախու րախ ներս մտավ: Պա պը գլխով հարցրեց` հը՞: Տատս` 
վերջ: Էդ թղթե րը առավ գնաց, ե րկ րորդ ան գամ ես ար դեն գի տեի` ի նչ էր: 
Դա տա րա նի ո րո շումն էր տա րե, հե տո թեր թից կտ րած Ստա լի նի ե լույթն 
էր տա րե: Ը սել է ր` է րե խան ի ՞նչ գործ ունի, 11 տա րե կան է րե խեն ի ՞նչ կապ 
ունի հոր հետ, հո րը չի էլ տե սե: Հո րը տա րել եք, չի էլ ճան չե հո րը, որ բե
րեք կայնց նեք: Տատս լավ լե զու բե րան ուներ, գրա գետ չէր, բայց շատ դա
տո ղու թյուն ներ ուներ: Մի լավ էլ նե ղե ցել էր վրեն նե րը ու ճամ փել էր: Բայց 
ե րկ րորդ ան գամ է լի ե կան, է լի կան չին, է լի էդ թղթե րը առավ գնաց, է լի թե` 
այ մարդ, դուք վեր ջը չէ՞ք հասկ նա, էդ ձեր ցու ցա կից հա նեք, [19]48ը թվին էլ 
է կան: Ը սավ` ի նչ պին դե րես մար դիկ էք, հա նե, էս մար դը հլը 18 տա րե կան 
չի է ղել, ե րբ որ է ղավ, բա րովխե րով, 3 ամիս հետև արեք տա րեք, ար դեն 
ի նքն ի նք նու րույն մարդ է, արեք տա րեք: Ու ը տից ե տև էդ պես էլ ոչ է կան, ոչ 
էլ բան է րին, ոչ էլ... 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ անու նի եր դու մը, դա ո ՞ր ան գամ էր: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ը դիկ ե րկ րորդ ան գամն էր, որ բանն էր է կե, 

ԿաԳեԲեի բա նը է կել էր, ո րտև տա տը, որ տոմ սը դրել էր, ահա գին ի րա
րան ցում էր է ղել, է լի էին է կել, մենք խա բար չէինք է ղել, բայց էդ ան գա
մին ար դեն ահա գին խելքս հաս էր, գլխի ըն կա: Էդ ժա մա նակ է կավ, տու
նը պատ մեց, ը սավ` Ա վագ, ըս պես, ըս պես բան էր, ըս պես է րին ըս պես էլ 
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եր դում կե րանք: Ես էլ Սա րի բե կյա նին ը սի, թե հմե ես սուտ խո սամ, կա շիս 
քեր թե, բեր քթիցս կա խե: Պա տե րազ մի ժա մա նակ նաև է կան տա սեր կու 
տղա... [19]42 թիվն էր, իմ հա սա կի տղա նե րին, ո րոնք [19]25 թիվն էին, բա
նակ տա րան, [19]25 թի վեն վերև տղա նե րին կտա նեին Սու վո րո վյան դպ րոց, 
տատս ըն ձի փախց նել տվավ: Ը սավ` գնա ցել է հոր քու րին տես նե լու, Էրևան 
է, գու զեին տա նեին Սու վո րո վյան դպ րոց, չթո ղեց: Էդ էլ ըդ պես, ը սել էր, 
գնա ցել է հոր քու րի տուն: Է, ը դոնք էլ էդ պես է կել էին, ով որ տունն էր, կցու
ցա կա գրեին, կեր թային, չի տեմ` գյու ղից մարդ տա րա՞ն, թե՞ չէ Սու վո րո վյան 
դպ րոց։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Որ ասում եք, թե առա ջին ան գամ ին քը գի տեր, որ «մեզ 
տա նե լու են», դա բա՞ց ին ֆոր մա ցիա էր, թե՞ այլ աղ բյուր նե րից կա րո ղա ցել էր 
ի մա նալ:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, ին քը, գի տե՞ս ի նչ, ի նչոր զգա ցո ղու թյուն 
ուներ, էն ան գամ, որ հորս հենց առա ջին օ րը տա րան, ին քը գի տեր, որ էլ 
հետ չեն բե րե: Ին քը հաս կա նում էր էդ ի րա դրու թյու նը, էդ ի րա դրու թյուն նե
րին հաս կա նում էր, ի մի ջի այ լոց, առա ջի աք սո րա կանն է ղավ հերս: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Գյու ղի՞ց:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու ին քը է լի՞ գլխի ըն կավ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա: Չէ, թէ ը տից առաջ Ա շո տին էին բան է րե, 

թե՞ Աբ րա հա մյան...: Ճիշտն ը սած, չեմ հի շե, հո րիցս առաջ է ղել էր վայ թե մե 
հատմ, է դուր հա մար ին տուի ցիայով, երևի, տատս գլխի էր ըն կել, որ է կան, 
էդ ավ տոն է կավ, երևի, չեմ կա րող ը սել: Ոչ կռ նամ պն դել, ոչ էլ... ո րով
հետև...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Բայց ին քը, փաս տո րեն, հա մա կար գը շատ լավ պատ կե
րաց նում էր...

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա մա կար գը շաա՜տ լավ պատ կե րաց ներ 
կը: Ը դուր հա մար էլ գի տեր, թե ին չը ին չից է: Ու գի տեր, էդ պա տա հա կան 
թղթե րը չէր պա հե: 

Ու րեմն, էդ տատս, ի րոք, ի րա դրու թյու նը շատ ճիշտ գնա հա տող էր, էն 
ժա մա նակ հար կեր շատ կար` 75 հատ ձու պի տի տաս, չի տեմ էս քան յուղ 
պի տի տաս, ըս քան էս պի տի տաս, ըս պես հար կեր կար գյու ղը: Էս տատս 
բո լո րից շուտ կտա ներ կու տար, հավ չու նեինք, բայց 75 հատ հավ կիթ կեր
թար Ար թի կի բա զա րից կառ ներ, կբե րեր, գե ղից էլ չէր առ նի: Կը սեր` ըն չի՞ 
ի մա նան, որ հավ չու նինք, կբե րեր, տա ներ կու տար: Յու ղը` մե կովմ ունեինք, 
յու ղը կու տար: 

Հե տո է կավ [19]42 թի վը, ամեն մարդ, ամեն տուն պա սիլ կա պի տի ղր
կեր ճա կատ, ով որ չղր կեր, թշնա մի էր, վերջ: Ուրեմն` ի նչ պի տի դներ. նաս
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կի, ձեռ նոց, հալ վա, ուտե լու բան` չփ չա ցող ուտե լու բան, ամե նաչփ չա ցող 
բանն էլ հալ վեն էր: Տատս էդ բա նե րը կէ ներ: Պա սիլ կեն կսար քեր ու ամե նից 
առաջ ին քը կտա ներ: Կտա ներ, պա սիլ կեն կս տու գեին, թե ի նչ կա, նոր կփա
կեին, մե խե րը ըն տեղ ի րանք կմե խեին: Կտա ներ 2 զույգ նաս կի, ը սենք, 2 
զույգ ձեռ նոց, հալ վա` մե կի լոյիմ չափ, էդ պես բա ներ, պա պի րոս, մա խոր կա 
կար մեր խա նու թը` ձուկ էր վրեն նկա րած ու բռնո տի կար: 2 հատ մա խոր կա 
կառ ներ ու ի րան է լ` բռնո տի, ին քը բռնո տի քա շում էր: Կնայեին, որ նոր մալ 
պա սիլ կա էր, կփա կեին կղր կեին, տա կը կգ րեր` Քե րո բյան Շա մամ, բայց 
ի րան Տո նեն Շա մամ կը սեին, մինչև հի մի էլ, որ գյու ղը մտ նիս, ը սես` Տո նեն 
Շա մամ, գի տեն, հա, Տո նենց Շա մամ, Քե րո բյան Շա մամ չի տեն: 

Հե տո փո խա ռու թյուն էին գրում: Կան չել էր մե զի, թե դու պի տի ամե նից 
շա տը տաս, ո րտև «հա կա» ես, քու տղեդ «հա կա» է է ղե: Ան պետք մարդմ 
կար` պարտ քար տու ղա րը գյու ղի, է դոնք էին կազ մա կեր պո ղը: [ Շա մամ տա
տը] ը սել է ր` դու ի նչ քա՞ն կու տաս: [ Պարտ քար տու ղարն] ը սել է ր` 500 ռուբ լի, 
[ տա տը, թե] գրե` ես 800 կու տամ, 800 [ ռուբ լու] աբ լի կա ցի տվեց... Ա մե նից 
շա տը գե ղը մեր տու նը աբ լի կա ցի կար, ու աբ լի կա ցի կառ ներ կբե րեր: Կար
ծեմ խա ղաց նույ նիսկ մի էր կու հատ, ե թե չեմ սխալ վում: Ը սավ` դու ի նչ քա՞ն 
ես տվե` 500: [Ու րեմն] 800 [ ռուբ լի] գրե ըն ձի, ես 800 կու տամ: Ին քը կան
խար գե լիչ բա ներ կէ ներ, որ հան կարծ մե զի բան չէ նեն: Հա, հասկ նար գը 
ի րա դրու թյու նը, է լի, ին չը ին չոց է:

 ԼԵ ՎՈՆ. Ի սկ ուրիշ աք սոր ված նե րին է լի այդ պես վա՞տ էին վե րա բեր
վում, ո նց որ ձեզ:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ճիշտն ը սած չի տեմ, մեր տուն էն քան մարդ 
ե ՞րբ կեր թար, գու կար, որ խո րա թա է նեինք, ի մա նայինք: Երևի ը նոնց տներն 
էլ չէին էր թա, բայց տատս գի տեր: Էն մե կը, ում որ աք սո րել էին, ը դիկ սի րու
հի դա ռավ պարտ քար տու ղա րի: Էն քան, որ տատս է կել էր, կհե կե կար: «Է րե
խին թո ղիր ու՞ր գնա ցիր, չե՞ս ամը չե»: Գյու ղի բա ներն էր, է լի: Ի մի ջի այ լոց, 
գյու ղի վե րու դի րը տատս շատ լավ գի տեր, ի նչ խոր ան թել հե ռա խոս ունե
նար, կի մա նար: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ նշա նա կում է, որ ին քը այ նուա մե նայ նիվ կա պե՞ր ուներ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ո ւ՞մ մի ջո ցով էր ի մա նում: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ին քը առա վոտ որ կել ներ, կնա նի քը նա խիր 

կտա նեին, ի նքն էլ մեր կովն ու 23 հատ ոչ խար ունեինք` ը դիկ կառ ներ կտա
ներ, կեր թար: Ըն տեղ էլ, որ կնկ տիք հա վաք վան, բանմ կը սեն, վերջ, [ ծի ծա
ղում է] ու երևի բո լոր բա նե րը ըն տե ղից կի մա նար, է լի, նո րու թյուն նե րը: 

...Ու րեմն, ե րբ որ ես ավար տի գնա ցի, գյու ղի կազ մա կեր պու թյու նը ու 
դպ րո ցի պար տիա կան կազ մա կեր պու թյու նը նույնն են է ղել, նույնն էին: Էն
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տեղ, ե րբ որ ըն ձի դաս չէին տա, կոլ խո զի նա խա գահն ե լույթ կու նե նա, կը
սե` տրոց կիս տի տղեն ի ՞նչ պի տի դաս տիա րա կե կո մու նիս տի ե րե խե քին, ըն
տեղ Գո րո յա նը` ե րե կո յան դպ րո ցի դի րեկ տո րը, ը սավ` այ մարդ, է դիկ շատ 
լավ մաս նա գետ է, ես ի րան ե րե կո յան [դպ րո ցում] դաս կու տամ, ու ես գնա
ցի, ե րե կո յանն եմ դաս տվե: Հե տո կա մացկա մաց աճե ցի: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու որ պես զի Ձեզ դաս տան, Ձեր տա տը ո րո շեց, որ պի տի 
գրի ձեր հոր մա սին ի մա նա լու հա մա՞ր: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, ազատ վավ է կավ, որ ես դի մում գրե ցի, 
որ պար տիայի մեջ ըն դուն վե լու, դի մում գրե ցի ըն ձի ըն դու նե ցին պար տիայի 
մեջ, էն էլ... Ես էդ էլ եմ պա հե` էդ իմ պար տիա կան տոմսն է [ ցույց է տա լիս 
պար տիա կան տոմ սը]։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ տա տի կու սակ ցա կան ան դա մու թյան հարցն ի ՞նչ ե ղավ։ 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, գնա ցել էր, ուրեմն` իմ տոմ սը տվեք: Որ 

իմ տղեն ան մեղ էր, դուք տա րաք, իմ տոմ սը տվեք, վե րա կանգ նեք ու իմ թո
ռին ին չի՞ էս քան կճնշեք, ե րբ որ տղես մե ղա վոր չի է ղել, վե րա կանգ նեք ըն
ձի: Ը սել էին` տատ ջան, 7580 տա րե կան ես, ի ՞նչ պի տի է նես, տո թո ռիդ դի
մումմ գրել տու, տո թող գա, կըն դու նենք: Մի խոս քով, հա մո զել ղր կել էին: 
Ին քը սպե ցիալ նը գնաց, որ տային է լ` չէր ուզե, հա վա նա կան է, բայց գնաց` 
ապա ցու ցե լու, որ տե՛ս, ես որ ասում էի, ան մեղ տեղն են տա րել, ու տոմ սը 
դրե ցի, ի զուր չէր, ես չի տե՞մ, թե իմ է րե խեն ի նչխ էր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մի բան հարց նեմ, այս թղթի վրա, որ գր ված է Верховный 
суд Арм ССР, ու կող քը ադր բե ջա նե րեն է գր ված, սա պե տա կան պաշ տո
նա կան թուղթ է: Սա սո վո րա կա՞ն բան էր, ուզում եմ հաս կա նալ, որ Հա յաս
տա նում պե տա կան բլանկն այդ պի սի՞ն պի տի լի ներ` Հա յաս տան, հայ կա կան 
կնիք, քա ղաք Երևան և կող քը ադր բե ջա նե րեն գր ված [նկ. 33]:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Զար մա նա լի է, որ ադր բե ջա նե րեն է գր ված, 
պե տա կան պաշ տո նա կան թուղթ է է սիկ: 

ԼԵ ՎՈՆ. Ուրիշ գյու ղե րից էլ շա՞տ էին ձեր բա կա լել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Մեր գյու ղի ներքևը Լեռ նա կերտ կա, ըն տե ղից 

ոչ մի մար դու չեն տա րել: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ին չի՞ էր այդ պես: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Էն տեղ... երևի ի րար չեն մատ նել, կամ չի է ղել, 

ես ի ՞նչ գի տեմ: Ըն տե ղից ոչ ո քի չաք սո րին: Տո ներ սից է. գողն, որ տնից կէղ
նի, ե զը եր թի կից էլ կռ նան հա նել: Հորս` ի րեք հո գի... էն էր կու սի ազ գա
նունն էլ չեմ կր նա հի շե, թե ով են, ին չու՞ հա մար էք է րե, կամ է դի մե մարդմ է 
է րել, ո րը [ հորս] չի սի րել, ի րե քի տե ղը ազ գա նուն նե րը գրել ու ստո րա գրել է: 

ԼԵ ՎՈՆ. Բա ին չի՞ պետք է ձեր հո րը չսի րեին: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Թունդ կո մու նիստ է է ղել, ը տուր հա մար: 
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ԼԵ ՎՈՆ. Սկզ բից...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, սկզբի ժա մա նակ հար կե րը շատ բան է 

է րե: Ակ տիվ է է ղե, շատ ակ տիվ է է ղե, ակ տիվ է է ղե: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Այ սինքն, որ ասա ցիք` հար կե րի ժա մա նակ... Ին քը հարկ 

հա վա քո՞ղն է ե ղել: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, պարտ քար տու ղար է է ղել, պարտ քար

տու ղար է է ղել, տնե րը մտե ստի պել է, հա վա նա կան է: Ի նչ խոր մեր ժա մա
նակ պարտ քար տու ղա րը կս տի պեր, թե դու պի տի պա սիլ կա տաս, էս պի տի 
է նես, էն պի տի է նես։ Էն ժա մա նակ էլ ին քը ըդ պես է է րել: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Մաս նակ ցե՞լ է կո լեկ տի վաց մա նը:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ին քը էն ժա մա նակ քար տու ղար է է ղել, կար

Նկ. 33. Տեղեկանք Երվանդ Տոնոյանի գործը կարճելու մասին։
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ծեմ: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Այ սինքն` բռնի կո լեկ տի վաց մա նը ին քը պի տի մաս նակ ցա՞ծ 

լի ներ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ին քը կո լեկ տի վաց ման ակ տիվ մաս նա կից է 

է ղել, է դուր հա մար էլ չեն սի րել, մե կիմ երևի շատ է նե ղաց րել, գրել տվել 
է, [ մեր ազ գա կա նի] անունն էլ [որ պես գործ տվո ղի] գրել է, պարտ քար տու
ղար է, գի տե ցել են, որ մե զի էլ հա րա զատ է, ու ե թե հա րա զատ է, ուրեմն [իր 
ցուց մուն քը] ճիշտ կէղ նի 100 տո կո սով: Ա հա ամ բողջ թե լը` պատ մու թյու նը 
ի նչ պես կս տաց վի: [Պարտ քար տու ղա րի ազ գա կան] անու նը, որ գրած չէղ
նեին, հնա րա վոր է` չտա նեին, պարտ քար տու ղա րը հե ղի նա կու թյուն էր, չէ՞, էն 
ժա մա նակ: Մինչև վեր ջերս էլ հե ղի նա կու թյուն չէ՞ր: Բո ղոք, որ կեր թար, կը
սեին` կեր թանք, ռայ կո մը կբո ղո քենք: Ճի՞շտ է, ուրեմն էն ժա մա նակ ավե լի 
հե ղի նա կու թյուն է է ղել: Ը դոր հա մար էլ էդ պես է: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք որ գրե ցիք, հե տո ի նք նե՞րդ գնա ցիք ԿաԳեԲե` Ձեր 
ար դա րաց ման թղթե րին ծա նո թա նա լու:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ես չգ նա ցի, ես չի տեի, որ կա րե լի էր էր թալ: 
Բայց հետև ըն ձի բան տվե ցին, ար դա րաց ման էդ [վ կա յա կա նը] տվին` ի րա
վունք: Որ պես բռնա դատ ված` ե րթևե կու թյան ան վճար բան տվին: Ըն ձի 
կան չե ցին, թե` արի, գու զե՞ս, հո ղա մաս կու տանք, տուն սար քե: Ես ունիմ, ըն
ձի տունն ի ՞նչ պետք է: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Գյու ղի մեջ, հա՞:
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, ըս տեղ: Ես գյու ղը դա չա սար քե ցի, հե տո էլ 

պայ ման նե րը չնե րեց, ծա խի, է կա: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Գյու ղա ցի նե րը ձեր հոր նկատ մամբ ամեն մե կը ո նց որ իր 

հա շիվն ուներ: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, ու հենց դրա նից էր, որ նույ նիսկ իմ 

նկատ մամբ էլ բա րյաց կամ չէին, բայց ես հա մա րյա թե բո լո րին լա վու թյուն 
արել եմ, ի նչ քան հնա րա վո րու թյուն ունե ցել եմ: Ես մեր գյու ղը շատ կսի րեմ, 
ես հայ րե նա սեր եմ, իմ բա նը ուրիշ տե սակ է: Ի նչղ կռ նա, ը սենք, գյուղ շատ 
ե նք գնում, ու մե կը ճամ փես կտ րե, ը սե` Պա րույր, չա մըն չի՞ր, է րե խին գնա
հա տա կան չդ րիր: Ի ՞նչ ը սեմ: Ը դուր հա մար էլ ես շատ բան եմ, էմ պես... Հե
տո էլ կմ տա ծեմ, հմի` է րե խա է, 3ի է պա տաս խա նել, 4 կդ նեմ, ի ՞նչ է պա տա
հել, աշ խար հը չա վե րավ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Շա մամ տա՞տն էլ էր փոր ձում մյուս նե րի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րը լա վա ցել, թե՞ ին քը կող քի քաշ ված էր:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, կող քի քաշ ված չէր, չէ, կող քի քաշ ված 
չէր: Շա մամ տա տի քով կա նայք կհա վաք վեին, մեր տան դե մը պա տը հով 
էր, ստ վե րին կնստեին ու էն տեղ կսկսեին նո րու թյուն նե րը տա տին հա ղոր
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դել կամ խոր հուրդ հարց նել: Հե տո [19]50ա կան թվա կան նե րից հե տո ար
դեն մեր տու նը... առա ջին տե լե վի զո րը ես դրե ցի, մեր տու նը լի քը ժո ղո վուրդ 
գու կար ար դեն, էլ էն տու նը չէր, որ մարդ չգար, ամեն օր մեր տու նը մարդ 
կար: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Այ էդ վե րա բեր մուն քի փո փո խու թյու նը ո ՞ր թվե րից սկսվեց: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Է տի ե րբ, որ ես ար դեն դա սա տու էի, ե րբ որ 

ար դեն ահա գին էլ քա վոր է ղա գյու ղը: Տատս կը սեր, որ ով ներս կմտ նի, 
դար տակ չդարձ նես, բա րե կա մու թյուն է րա, դուն մե նակ մարդ ես: Շատ եմ 
քա վոր է ղե, գնա մի 8, 9, 10 հատ, երևի, հա րա բե րու թյուն նե րի ար դեն բո լո
րո վին նոր ո րակ է ղավ: Ե րբ որ [19]54 թվին էդ ազա տու թյուն ներն է ղավ, չէ՞, 
[19]54 թվին չէ՞ր, ար դեն բո լո րո վին ուրիշ էր: Ես էլ դպ րո ցը դա սա տու էի, լավ 
հե ղի նա կու թյուն ունե ցող դա սա տու էի, շրջա նում էի, ուս մաս վար էի դպ րո
ցը, ի րեք տեղ դա սա տու էի` Լեռ նա կերտ, Տու ֆա շեն, մեր գյու ղը: Ամ բողջ օ րը 
վազ քի մեջ էի, պար տիայի հանձ նա րա րու թյունն էր [ ծի ծա ղում է]: ԳԱՅԱ ՆԵ. 
Պար տիա՞ն է Ձեզ ուղար կել: 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, դա սա տու չկար էդ ժա մա նակ, կան չեց 
ռայ կո մի քար տու ղա րը, թե առա ջին պար տիա կան հանձ նա րա րու թյունն է, 
նոր թեկ նա ծու եմ: Էր թաս պի տի Տու ֆա շեն, դաս պա րա պիս: Ը սի, որ հանձ
նա րա րես գե, կեր թամ: Գնա ցի ըն տեղ, հե տո Լեռ նա կեր տի ուսուց չու հին, 
ուսուց չին, չի տեմ, ի նչոր բան էր պա տա հել, դա տե ցի՞ն, թե՞ ի նչ` ը բե` պի տի 
էր թաս: Էն տեղ էլ գնա ցի: Ա ռա վո տյան մե քե նայով գնում էի Լեռ նա կերտ, 2 
դաս կպա րա պեի, ոտ քով կիջ նեի մեր դպ րո ցը, ուս մաս վա րու թյունս կէ նեի, 
դասս կպա րա պեի, հե տո կիջ նեի ներքևը` Տու ֆա շե նը` դասս կպա րա պեի, 
ետ գու կայի, ե րե կո յանն էլ կպա րա պեի, նոր տուն գու կայի: Ար դեն ըդ քան 
զբաղ ված էի: Նոր, որ ըս տեղ էլ տե ղա փոխ վա, սկզբից դաս չու նեի, բայց 
հետև 70 քա նի ժամ դաս ունե ցա էդ տա րին: Հե տո, որ քա ղա քը ճա նա չին...

 ԼԵ ՎՈՆ. Մինչև հի մա ունե՞ք դաս: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, հմի շատ մարդ կճա նա չե, երևի, որ փո

ղոցն էլ որ Տո նո յան հարց նես, կը սեն, որ կճա նա չենք: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ Ձեր հոր հետ կապ ված այն պա հը, որ Ձեր հայ րը 

բռնա դատ ված է ե ղել, Ձեր կյան քի ըն թաց քում` [19]54 թվից հե տո, որևէ ի րա
վի ճա կում զգալ տվե՞լ է:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. 100 ան գամ, նույ նիսկ վեր ջերս վաս տա կա վո րի 
ներ կա յաց րին, էր կու տա րի առաջ, չտ վին: Ես են թա դրում եմ, որ էդ պատ
ճա ռով չտ վին: Թե չէ ին չի՞: 40 գր քի հե ղի նակ եմ, ուսու ցիչ նե րի հա մար գրել 
եմ, ուսա նող նե րի հա մար գրել եմ, ծրա գրե րը կփոխ վի, ծրա գրե րի հա մա
պա տաս խան` ուսում նա կան ձեռ նարկ ներ [կ կազ մեմ]: Ունիմ նաև մի նիստ
րու թյան կող մից թույ լատր ված ուսում նա կան ձեռ նարկ` 200 է ջա նոց, մա թե
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մա տի կայի դա սա վանդ ման մե թո դի կա: Բայց է կավ, որ է դիկ էդ քան վաս
տակ ունիմ, պի տի տան, չտ վին: Ի ՞նչ կմ տա ծես, հլե դու իմ տե ղը քե զի դիր: 
Էդ պի տա կը մնա ցել է վրես, է դիկ... Չնա յած, հմի կը սեն` ի նչ նշա նա կու թյուն 
ունի, բայց հո գուս խոր քում գի տեմ, որ պատ ճառն է դիկ է: Ե րբ որ կեն սա
գրու թյունս կար դան կը, էն քան, որ դե լավ է, ի ՞նչ պետք է, ահա: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ մինչև էդ, մինչև էս վեր ջին դեպ քը, սո վե տա կան տա
րի նե րին ուրիշ նման առիթ ե ղե՞լ է:

 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ար տա սահ ման չէին թո ղում գնայի, առիթ չի 
ե ղել... Մի առիթմ է ղել է, էն էլ, գե րա զան ցի կու թյուն եմ ստա ցել մի նիստ րու
թյան կող մից: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ար տա սահ ման ին չու՞ թող նում, դի մե՞լ եք: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Չէ, հե տո թո ղե ցին: Կա գե բեն կան չե ցին ըն ձի, 

որ ուղե գիր ունիմ, պի տի էր թամ, ու տվել են ըն ձի: Հա, պի տի էր թամ, կան
չին, թե զգույշ կէղ նիս, էն տեղ նայե, ի նչ կէղ նի: Որ բա ներ կէղ նի, դու գու կաս 
մե զի կը սես: Հա` ը սի [ ծի ծա ղում է]: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ա ռի՞թ ե ղավ ասե լու...
 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Ոչ գնա ցել եմ, ոչ էլ... Ի ՞նչ պի տի էղ նի: Գնա

ցինք, հա, տո, գի տե՞ս ի նչ: Մենք, մեր ժո ղո վուր դը, մե քիչմ, ի ՞նչխ ը սեմ, թա
գա վոր չու նե ցող ժո ղո վուր դը միշտ ըդ պես է` վախ կոտ կէղ նի, ան պայ ման 
մե բանմ պի տի բան էղ նի: Է հա, ի ՞նչ, է ղել է, հմի ե ս` կո մու նիստ եմ էդ քան 
տար վա, ահա գին լավ աշ խա տող եմ, ի ՞նչ է ղավ, որ ըն ձի է լի վա խե նաք կը, 
չեք թող նի: Բուլ ղա րիա եմ գնա ցել առա ջին ան գամ: 

Ու րեմն, Կա զան վե րա պատ րաստ ման ե նք գնա ցել: Գնա ցել ե նք վե րա
պատ րաստ ման հա մար հա մալ սա րա նը: Ըն պես է ղավ, որ Ռու սաս տան ռես
տո րան նե րը հեր թով էր, ուշ էր, կնստինք, մեր տղե քով ըն տեղ ե նք, 34 հո
գի էլ կային, աս պի րան տու րա էին սո վո րում, մե կը քն նու թյուն ներն էր հանձ
նել, էդ առի թով գնա ցինք, 6 տեղ զա կաս տվինք, 6 տե ղա նոց չկար, 10 տեղ 
զա կաս տվինք: Վեցս գնա ցինք, չորս էլ ազատ մնաց: Է կան 2 հատ կին, 2 
հատ էլ բոյով ան գլիա ցի, ըն ձի խնդրին, քա նի որ միջ նե րից հա սա կո վը ես 
էի, ին ձի դի մին, թե կա րե լի՞ է նստել, ը սի` նստեք: Ուտե լի քը, խմե լի քը ուշ 
կբե րեն, չէ՞, մենք էլ, հայ կա կան կո նյակ նե րը մեր դե մը, կխ մենք, նշենք կը, 
քննու թյուն է հանձ նել [ սե ղա նա կից նե րից մե կը], շ նոր հա վո րենք կը: Է սոնք, 
որ հա նային, ես էլ վերցրի բա ժա կը լցի, [ա սի]` ձեր Չեր չի լը, ռու սե րեն ը սե
ցի, մեր կո նյա կից շատ է սի րել, ը սի, հլե խմեք, տե սեք, ար ժե՞, ի րոք, խմել, թե՞ 
չէ: Լցե ցի, խմին ու` ու ուուուու՜: Մե կտորմ հե տո, մե 1015 րո պե չէր ան ցե, 
մեկ էլ տե սա քս վան ըն ձի, դա ռա` видишь, ը սի, ի ՞նչ ես է կե կպ նիս կը: Ըն
պես է րին, որ վեր ջը կռիվ սար քին ու մե զի մեջ քա շին: Ես հայե րեն բղա վի` 
տղե՛ք, փա խեք: Փա խանք: Մեր տղա նե րից մե կը կեր թա կնստի ԿաԳեԲեի 
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ավ տոն: Մի խոս քով, փա խանք գնա ցինք հան րա կա ցա րան` Կրաս նիյ Պա
զի ցիա, էդ պես թա ղա մաս կար, էն տեղ էր: Ա ռա վոտ, մեկ էլ, էդ Ռազ մի կը 
է կավ, թե, ըն կեր Տո նո յան: Ի ՞նչ է, Ռազ միկ ջան: Է ՜ն խո շոր մար դը կտես նի՞ս, 
որ ցի լին դիրն էլ գլո խը կայ նել է, սև ավ տոն էլ ըն տեղ, քե զի կնայե: Ը սի` հլը 
էդ սև ավ տո նե րից չպր ծա՞նք, գրո ղը տա նի: Ին չի՞: Ը սավ` է րեկ վա մի ջա դե
պից, որ փա խել ե նք, ի մա ցել են, թե ով ես: Ըն պես է րա, որ քե զի չտես նի: 
Ը սի` ին չի՞ հա մար: Ե լա, ցու ցա դրա կան գնա ցի աս տա նով կեն, նստա ե րկ
րորդ հա մա րը, ավ տոն էլ գու կա հետս, գնա ցի ի ջա հա մալ սա րա նը ու մտա 
հա մալ սա րան: Հա ջորդ օ րը էլ չկար էդ մար դը, է կել էր հա մալ սա րան, հե
տաքրքր վել, ի մա ցել է ր` ես ով եմ, ուր տից եմ: Ա վար տինք 4 ամի սը է կանք: 
Է կանք, Ա ռա քե լյան Օ նի կը պարտ քար տու ղարն էր: Ռեկ տո րը, պարտ
քար տու ղա րը, Կա րա պետ Ռու բե նո վի չը` ռեկ տո րը, մեկ էլ Զո րիկմ կար 
ԿաԳեԲեի, մեկ է լ` ես: Կան չեց, արի, ը սավ` հլե, Կա զան էդ ի ՞նչ հե րո սու թյուն 
ես է րել: Ի ՞նչ եմ է րե: Ա նգ լիա ցի նե րի հետ ան գլե րեն ի ՞նչ ես խո սել: Ը սի` տնա
շեն... Էս Օ նի կը դա ռավ Զո րի կին, թե գի տեմ որ էս Պա րույ րը սաղ օ րը քայ լե 
կը մի ջանց քը ուսա նող նե րի հետ ան գլե րեն կխո սի, տունդ քանդ վի, ը սավ, 
էդ մար դը ի ՞նչ ան գլե րեն, ռու սե րեն, ը սես, է լի մե բանմ էր կուս` հաս կը ցանք: 
Թե չէ, ին քը հա րա բե րու թյուն է ունե ցել ան գլիա կան 2 ին ժե նե րի հետ, ո րոնք 
ի նչոր գաղտ նի ի ՞նչ կսար քեն Կա զա նում, ի նք նա թի ռի ի նչոր բանմ: Էս մեր 
պարտ քար տու ղա րը ը սավ` տո, տունդ քանդ վի, էս ե րկ րին, որ հա րա զատ 
մարդ կա Պա րույրն է, մենք ի րեքս էլ հա րա զատ չենք: Կանգ նել է մեր դե
մը` այ մարդ, է լի գնա: Է կել ես, ի ՞նչ: Կայ նակ է, հյու րա սի րել է: Ը սին` ի ՞նչխ է 
է ղել: Պատ մե ցի, ի նչ խոր ձե զի պատ մե ցի, էդ պես է լ` ի րանց: Ը սավ` ել գնա, 
ե լի: Է դիկ ին չի՞ հա մար է կան, էն տեղ էլ մարդ չկա՞ր, որ ԿաԳեԲեից գային 
կան չեին, հարց նեին, մե նակ ըն ձի է կան կան չին: Է դիկ [ հոր դատ վա ծու թյու
նը], ի րոք, չէ՞ր ազ դե: Ազ դեր կը: Է դիկ էդ պի տակն է վրայիս, որ կա րո՞ղ է, 
ճիշտ է, կո մու նիստ է, բայց շպիոն է: Ո ՞վ գի տե, թե ան գլիա ցի նե րը ի ՞նչ են 
ը սել: Էդ էր պատ ճա ռը նաև, որ չէին թող նի էր թայի ար տա սահ ման: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Բա ցի Բուլ ղա րիայից, էլ ի ՞նչ ե րկր ներ գնա ցիք: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Բա ցի Բուլ ղա րիայից գնա ցել եմ նաև Ա զա տու

թյան կղ զի` Կու բա: Վեր ջերս էլ Թուր քիա եմ է ղե 2 ան գամ: Տատս նկա րա
գրել էր մեր տու նը Ղար սի, թե ի նչխ կա, ուր տեղ ոս կի են պա հել: Կը սեր` 
մե հատմ հլը, որ եր կի րը փոխ վի, բաց վի, էն վախտ խորհրդային կար գերն 
էր, եր կիրն, որ փոխ վի, մե հատմ հլե գնա էս տե ղը, էս տե ղը, էս տե ղը` ըդ
պես բա ցատ րել է: Է ղավ, որ մի 2 տա րի առաջ էր, երևի, գնա ցի Թուր քիա` 
տու րիս տա կա նով: Գնա ցինք, գնա ցի Ղարս, ը սի յա վաշ էր թամ հլը տա տիս 
ը սա ծով: Կա մուր ջը ան ցա, գնա ցի, հին ե կե ղե ցու մե պատն էր մնա ցել, փոքր 
լու սա մու տը, զգա ցի, որ ը դիկ հայ կա կան է, գնա ցի` տուն չկա, 5 հատ փոս, 
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հաշ վե ցի, ը սի` մեր տունն է էս փո սը, կտորմ հող վերցրի ը տից, բե րի: Բե րի, 
տա րա գե րեզ ման ներ, ը սի` ան, տատ ջան, պատ վերդ կա տա րել եմ, բայց 5 
հատ փոս կար, մեր տու նը փոս էր, տուն չկար: Էդ էլ տա տիս պատ վե րը կա
տա րե ցի: Բայց շատ զար մա նա լի էր, էն պես մե տե սակմ զգա ցում ունե ցա, 
չի տեմ ի ՞նչ զգա ցում, սիրտս մե տե սակմ էր է ղել, շատ վատ կզ գայի, ի նչ խոր 
ջնջ խեին հո գե պես քե զի, մոր թեին: Էս ե րկ րորդ ան գամ գնա ցի հանգս տա
նա լու: Գնա ցի ու մեր պա պե րի, վայ տե ըդ պես բա նաս տեղ ծու թյուն ունիմ 
գրած: «Մեր պա պե րի վա տա նը»: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Հի շու՞մ եք: 
ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՏՈ ՆՈՅԱՆ. Հա, նո րից հի շե ցի ու վատ զգա ցի: Տատս էմ

պես, էմ պես բա նով կու զեր, է լի, հո գե պես կտանջ վեր, որ էլ չը սած: Երևի 
ահա գին փող է պա հել, է դուր հա մար մրմ ռար կը: 
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Աբ րա հա մյան Ռուս սոյի [նկ. 34] (19382015 թթ.) հետ 2011
2014 թթ. ըն թաց քում մի քա նի ան գամ հան դի պել և/ կամ հե ռա խո
սով ե նք զրու ցել, զրույց նե րից մի քա նի սը հա ջող վեց ձայ նա գրել։ 
Ստորև բեր ված զրույ ցից հատ ված նե րը ձայ նա գրել ե նք 2012ի 
հու նի սի 11ին իր տա նը` Գյում րիում, զրու ցել են Գա յա նե Շա գո
յանն ու Լևոն Աբ րա հա մյա նը։ Ձայ նա գրու թյան տևո ղու թյունն էր 
շուրջ ե րեք ժամ։

 Պատ մու թյան առանց քը Աբ րա հա մյան նե րի ըն տա նիքն է, 
ո րին խորհրդային բռնաճնշ ման մե քե նան թի րա խա վո րել էր եր կու 
ան գամ` և՛ 1930ա կան նե րին, և՛ 1949ի ն։

«նույն նկվդ-իստները եղել են ե՛վ չար, ե՛վ բարի»

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Կպատ մե՞ք ձեր տոհ մի մա սին։
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Մեր տոհ մա ծա ռով [նկ. 35] սկիզ բը ե ղել է Լևո նը, Լևո նի որ

դին ե ղել է Մար կո սը, նա ծնվել է Կա րին քա ղա քում, թի վը չեմ հի շում, իր 
գե րեզ մա նը գյու ղում է` Հայ րե նաց գյու ղում: 1848 թվա կա նին մե րոնք գաղ
թել են Կա րին քա ղա քից Հայ րե նաց գյու ղը: Գյու ղը կոչ վել է Սուն գյուղ լի, 
հայե րեն` Ջրա ռատ: Մար կո սը ունե ցել է Աբ րամ որ դի, Աբ րա մը` Ա միր խան, 
Ա ռա քել… Իմ տոհմս` Մար կո սի տղան է է ղել Աբ րա մը, Աբ րա մի տղան է ղել 
է Ա վե տի սը: Ա վե տի սը ունե ցել է ե րեք զա վակ` Ղու կաս, Սու քիաս և Սար
գիս և մի դուստր` Նա խազ, հոր քուրս: Կա րի նում սկսել են նե ղել թուր քե րը 
և ի րանք ասել ե ն` գնանք Հա
յաս տան, Արևե լյան Հա յաս տան, 
1848 թվա կա նին: Հե տո, ուրեմն, 
օ ջա խի քա րը դրել են ֆուր գո նի 
վրա ու բե րել են, էդ օ ջա խի քա
րը իր գե րեզ մա նի վրա է` Մար կո
սի: Հայրս ե ղել է ամե նակրթ վա
ծը պա պիս տղա նե րից: Ղու կա սը 
[19]14 թվա կա նին կռ վել է Ավ գուս
տո վյան ան տառ նե րում, զոհ վել է 
գեր մա նառու սա կան պա տե րազ
մի ժա մա նակ, [19]14 թվա կա նին: 

Նկ. 34. Ռուսսո Աբրահամյան: 
Լուսանկարը` Լևոն Աբրահամյանի։
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Ունե ցել է ե րեք հատ Գե որ գիևյան խաչ, էդ խա չե րը բե րել են, հասց րել են... 
Ղու կա սը ե ղել է մեծ տղան պա պիս, ե րկ րոր դը ե ղել է Սու քիա սը, եր րոր դը` 
Սար գի սը, փոք րը ե ղել է Նա խա զը: Ղու կա սի տղան ե ղել է Մես րո փը, էդ 
ի րեք խա չը հանձ նել են ի րեն փոքր ժա մա նա կը: Թուր քե րը, որ է կել են [19]20 
թվա կա նին մեր գյու ղը, բռնա գրա վել են: Հա լա ծանք նե րի են են թար կել հայ
րի կիս, պա պիս [19]20 թվին է մա հա ցել: Սկզ բից Ա վե տիս պապս ե ղել է շի
նա րար, հո ղա գործ մարդ: Որ [19]20 թվին թուր քե րը գա լիս էին գյուղ, Հո ռոմ 
գյու ղի մոտ չադր է խփում թուր քի փա շան, ու հայրս գրա գետ մարդ, որ պես 
ե րի տա սար դու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, Ա վե տիս պա պիս հետ, Աբ գար ամին, 
իր հո րեղ բոր տղան` Աբ գար ամի են ասել, գնում են փա շայի մոտ, խնդրում, 
որ գյու ղի ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րին, հարս նե րին ձեռք չտա: Ա սել են, մենք 
ձեզ հաց էլ կտանք, անա սուն էլ կտանք: Փա շան ասում է` «այո», ե րեք աս
կյա րի է ուղար կում գյուղ: Սրանք գա լիս են, ըն տեղ մատ նիչ մար դիկ ե ղել 
են, որ գի տե ցել են, որ տեղ է հա ցը պա հած, ցո րե նը, հո րեր էին կոչ վել, էդ 
հո րե րից մինչև հի մա էլ գյու ղում կա: Որ տեղ որ ցո րեն ներն են պա հած ե ղել, 

Նկ. 35. Աբրահամյանների տոհմածառը:
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սա գնա ցել, էս մատ նի չը` Ք. Փ.ը, էս մար դը ազ դա րար է տա լիս, թե որ
տեղ է պա հած հա ցե րը: Ու աս կյար նե րը գնում են էն հույ սով, որ հա ջորդ օ րը 
գան տա նեն: Էդ ըն թաց քում պապս կազ մա կեր պում է հայ րի կիս հետ` բո լոր 
ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րին փախց նում են, դե պի խոր քե րը, դե պի Ա րա գած... 
Ա լա գյա զի կող մե րը: Թուր քե րը գա լիս են, տես նում են, որ չկան, անա սուն
նե րը չկան, հայ աղ ջիկ նե րը չկան, կա նայք չկան, հայ րի կիս կա պում են սյա
նը ու սկսում են ծե ծել: Տատս ունե ցել է փու շի ար ծա թյա և գո տի ար ծա թյա, 
տա լիս ա, ասում ա, սրանք վերցրեք, տղայիս կյան քը խնայեք: Էդ ե րեք [ Գե
որ գիևյան] խաչն էլ է տա լիս: Սո վե տա կան Միու թյան «հե րո սի» հա վա սար 
էր, հե տո որ դե մոկ րա տիա է ղավ, հա վա սա րեց րին, ոս կի խաչ էր: 

Ու էդ պես... հայրս է ղել է ուսու ցիչ գյու ղում: Ա ռա ջին տնօ րենն է է ղել 
դպ րո ցի: Ունե ցել է 70 հատ մե ղու, մի հատ ձի, յոթ հատ կով, տաս հատ ոչ
խար... Մայրս է ղել է տնային տնտե սու հի, ժա մա նա կին, ասեմ, արիս տոկ
րատ ըն տա նի քից է է ղել մայրս: Ի րա եղ բայր նե րը ե ղել են կրթ ված մար դիկ, 
դա սա տու, մե կը ե ղել է սպա, որ թվին, չեմ հի շում, բան տի մեջ խփել էին, 
էն անաս նա կեր Ա թար բե կյան չե ղա ծը, կա ցի նով կաց նա հա րել են քե ռուս: Էդ 
քե ռուս խփում են կաց նով: Մեր գյու ղից ծա ռայող ա է ղել ըն տեղ, զին վոր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Բան տու՞մ:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Բան տում: Դռ նա պա հին, ասում ա, էս դիա կը զգու շա ցեք, 

ան հայտ չկո րի, է լի, [ հուզ վում է] ...հո ղու նի վրա տե ղա դրե լիս, տա նում, տե
ղը հի շում է էս մար դը, Պա րույր է անու նը, Փա նո սյան Պա րույր: Գի շե րով յոթ 
օր վա բե րում են գյուղ, միայն գի շեր նե րը: Յոթ հո գով, յոթ տղա նե րը գնում 
են, բե րում են գյուղ, թաղ ված է, Կուր ղի նյան Ա ղա սի: Կի նը, Կուր ղի նյան 
Ա րու սյակ, գլխա վոր բժշ կու հին էր Ար թի կի ծննդա տա նը ե ղել, վաս տա կա
վոր բժշ կու հի տվե ցին... [19]20 թվին են խփել Ա ղա սի քե ռուս: Նա ունե ցել է 
եր կու դուստր` Ա զա տու հի, Շու շա նիկ, դրանք էլ մա հա ցել են [19]4344 թվա
կան նե րին: Շու շա նի կը շատ գե ղեց կու հի աղ ջիկ էր, շատ ակա նա վոր: 

Ու րե մը, մի քե ռուս, Նա հա պետ քե ռուս, [19]38 թվա կա նին Ա խու րյա
նում ե ղել է ման կա վարժ, գա լիս են, դուրս են կան չում դա սա րա նից ու տա
նում են ի րան` աք սոր: Ա խու րյան գյու ղում ե ղել է դա սա տու: Փոքր քե ռուս 
[19]38 թվա կա նին դուրս են կան չում դա սա րա նից, տա նում են էն կա վե դեի 
[ՆԳԺԿի] հա յաթ, որ էն տե ղից վա գոն նե րով տե ղա փո խում են դե պի Նիժ նի 
Տա գիլ: Կա քաղ բան տար կյալ նե րի 58 հոդ վա ծը` հա կա հե ղա փո խա կան [ գոր
ծու նե ու թյան հա մար]: Քե ռուս, որ բե րում են վա գո նով [ հուզ վում է], մայրս, 
մո տե նա լով, որ հե տը զրու ցի, եղ բոր վա գո նի դռան մոտ, [ տես նում է] մի 
հատ մարդ` կով է արա ծաց նում: Ա սում է. «Եղ բայր ջան, տուր ես լի նեմ հո
վիվ, կո վերդ արա ծաց նեմ` եղ բայրս վա գո նի մեջ է» [ հուզ վում է]։ [Եղ բայ րը] 
ասում է. «Չո բան քույ րիկ ջան, գնա, ե րե խա նե րիդ տեր է ղի, ես լավ եմ, լավ 
կլի նի»: Ու էդ պես` վեր ջի հրա ժեշ տը:
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 ԳԱՅԱ ՆԵ. Կա րո ղա նու՞մ է տես նել:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Դե, դռան, լու սա մու տի արան քից: Էդ քե ռիս ունե ցել է էս 

տղան, Կար լե նը, [19]28 թվի ծնված, ուներ Ռու զան անու նով աղ ջիկ ու 
Ջուլյե տա: Մե կը ման կա վարժ էր, մյու սը` բժշ կու հի, ան ցյալ տա րի մա հա
ցավ: Կար լե նը ավար տեց Մոսկ վայի գե ղար վես տա կան ակա դե միան: Շատ 
մեծ նկա րիչ էր... ու խմող էր, շատ խմող էր: «Ա րաքս» ռես տո րան կա, չէ՞, 
ըս տեղ: Դրա տե ղը գրա խա նութ էր առաջ: Սա գնում է էդ գրա խա նու թը, 
իր հո րեղ բայ րը ըն տեղ վա ճա ռող էր, Սա նա սա րը: Գնում է ըն տեղ, մեկ էլ 
ԿաԳեԲեի պե տը` պադ պալ կով նիկ Զա քա րյան, [19]70 քա նի թվա կան նե րին, 
գա լիս էր խա նու թը` գիրք գնե լու: Հարց նում է Կար լե նը. «Սա ո ՞վ է»: Կար լե
նը հարց նում է հո րեղ բո րը: Ա սում է. «Սա ԿաԳեԲեի պետն է, Լե նի նա կա
նի»: Սա, որ գնում է իր ԿաԳեԲեն, դի մացն է, մեր Ա լեք սանդ րովս կի փո ղո
ցում, հետևից բարձ րա նում է: Հեր թա պա հը ասում է` ու՞ր եք գնում, ասում 
է` ուզում եմ պե տի մոտ գնամ: Ա սում է` ին չու՞: Ա սում է` գործ ունեմ, քա ղա
քա ցի եմ: Կրթ ված մարդ էր, շատ բազ մա կող մա նի` ե րաժշ տու թյու նից, պատ
մու թյու նից, գե ղար վես տից [ լավ հաս կա նում էր]: Որ մե ծա խո սու թյուն չլի նի, 
Շանթ, Մար տի րոս Սա րյան հա վա սար չէին սրան: Սրա նկար նե րը մնա ցին 
ե րկ րա շար ժին [փ լա տակ նե րի տակ]: Շատ: Ա սում էր. «Դա իմ ժա ռանգ ներն 
են»: Ին քը ժա ռանգ չու նե ցավ: Բարձ րա նում է պե տի մոտ, ասում է` կա րե լի՞ 
է: Ա սում է` խնդրեմ: Չո քում համ բու րում է պո լը: [ Պետն] ասում է` էս մար դը 
հո գե կան հի վա՞նդ է: Ա սում է` ի ՞նչ բան է: Ա սում է` իմ հայ րի կիս այս տե ղից 
են տա րել: [ հուզ վում է]։ Մի մա սունք [ կա րող է] մնա ցել է: Նա յում է` Ձեր
ժինս կու նկա րը [ պե տի սե նյա կի պա տից կախ ված]: Ա սում է` էս ի ՞նչ նկար է: 
Նման չէ ի րան: Եր կու ժամ ըս տեղ նստեք, ես կգամ: Բե րում կո նյակ է հյու
րա սի րում, կո ֆե է հյու րա սի րում: Եր կու ժամ հե տո գա լիս է, ասում է, ի րա 
նկարն էլ հե տը, յու ղա ներկ նկա րած, ԿաԳեԲեի պետ Զա քա րյա նի... Ձեր
ժինս կու նկարն էլ ա նկա րել, օ րի գի նալ, ու պե տին` Զա քա րյա նինն էլ: Զա
քա րյա նին ասում ա` էս ձեզ նվեր, կա խեք, թող կեր պա րը փոխ վի, է լի, մի 
քիչ: Ա սում է` սա ձեզ` ին ձա նից հի շա տակ, սա էլ էդ կեր պա րը փոխ վի, սա 
ամե նաա ռա ջին չա րա գործն է ե ղել, կա մա կա տար: Հա, էդ պես: Էդ էդ պես:

 Հե տո, որ քե ռուս աք սո րել են, հայ րիկս ու եղ բայրս, ե կել էր, ին քը [եղ
բայրս] Ա վե տի սյան է, գա լիս են, Չա րեն ցի գր քե րը, Րաֆ ֆու գր քե րը, վա խե
նա լուց, թե որ հան կարծ հայտ նա բե րեն, չէ՞, բե րել գյուղ ու վա ռել են: Մեծ 
գր քեր է ունե ցել քե ռիս, մեծ գրա դա րան ուներ, վա խե նա լուց, որ հան կարծ 
գան բռնեն, բե րել վա ռել են գյու ղում:

 ԼԵ ՎՈՆ. Ի սկ, որ նկա րը նվի րում ա, էդ ո ՞ր թիվն էր:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. [19]73[19]74, ար դեն դե մոկ րա տիա, է լի, կո չե ցյա լը: Ին քը 

[19]78 թվին մա հա ցավ մո տա վո րա պես, չեմ հի շում, թե [19]79ին:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Լե նի նա կա նու՞մ:
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 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, գյու ղում է թաղ ված: Ուրե մը հա սանք... [19]37 թի վը: Ար
թի կի էն կա վե դեի պե տը` Ա. Վ. ու Կ. Լ., էդ Կ. Լ.ը վեր ջում ե ղավ հր շեջ ծա
ռա յու թյան պետ, Ա. Վ.ն էլ ե ղավ տպա րա նի դի րեկ տոր: Դի րեկ տոր էր կոչ
վում էն ժա մա նակ, կարճ մարդ էր: Ըս տեղ գա լիս է... չար էին, չէ՞, էն կա վե դեի 
մար դիկ, էն ժա մա նակ էն կա վե դե էին ասում, չար էին, բայց ին քը բա րի էր: 
Տվյալ է գնում գյու ղից, որ Սու քիաս Աբ րա հա մյա նը ուրիշ նե րին շա հա գոր
ծում է ի րեն տան վրա: Կու լակ են հա մա րել, չէ՞, սրանց, որ հա զար մարդ ա 
աշ խա տում, դա կու լակ չի հա մար վում [ հի մա]: Հե տաքրքր վող չկա: Բայց էն 
ազ նիվ մար դը, որ իր քր տին քով աշ խա տել է, ասել ե ն` կու լակ է: Գա լիս են 
էն կա վե դեից, Ա. Վ. ու Կ. Լ.ը: Ուրեմն գա լիս են սրանք ձի ե րով, տան մո տով 
ան ցնում են: Նա յում են ուշա դիր, որ հայրս մայ րի կիս հետ գո մաղ բը հա յա
թը լց նում են: Գնում են, մի շա բաթ հե տո նո րից են գա լիս: Նո րից են գնում, 
նո րից են գա լիս: Տես նում են, որ նույն մարդն է: Հայրս ասում է` սրանք... դե 
ճա նա չում է, ակ տիվ գյու ղի մարդ, ին քը է ղել է Շի րա կի Զեմստ վոյի դե պու
տատ [պատգամավոր]։ Ա սում է` Նա զան, Նա զան է է ղել մորս անու նը, է կան 
սրանք, երևի բռնեն: Մտ նում է մսուր քի մեջ, ասում է հո րեղ բորս` Սար գիս, 
դու գնա, իմ տեղս աղ բը կրի, գո մաղ բը: Սրանք, որ գա լիս են, մայրս ու հո
րեղ բայրս... Ա սում ե ն` դու եղ բայր ունես, Սու քիա սը չես, Սու քիա սին կան չի 
գա: Մայրս գնում կան չում է, [ հայրս] գա լիս է, վրեն խո տը, դար մա նը, ասում 
է` է կել եք ի նձ տա նե լու՞: Ե կեք ներս գնանք, ե րե խա նե րիս տես նեմ, մնաս բա
րով անեմ, նոր: Ես չեմ վի ճում: Գա լիս են, ասում է` նախ նստեք հլե: Տնա կան 
ձվա ծեղ, մա ծուն, հաց, մեղր, լա վաշ, օ ղի տնա կան, բե րում է, հյու րա սի րում է: 
Ե րե խեքն էլ գա լիս են, եղ բայր ներս, հա վաք վում են էս պես, բո լո րը` [ծնված] 
[19]22 թիվ, [19]25 թիվ, [19]28 թիվ, [19]31 թիվ, [19]33 թիվ: Սրանք հա ցը 
ուտում են, ասում են. «Սու քիաս, դու գյու ղից բա ցա կայի, տվյալ ներ են գա լիս 
քեզ վրա»: Հայրս էդ ժա մա նակ վա նից դուրս է գա լիս քա ղաք, տուն է գտ նում: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Փաս տո րեն ի րենք բաց են թող նում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Բա ցում են, տես նում են, որ ին քը ուրիշ նե րին չի շա հա գոր

ծում, ի նքն է անո ղը, բայց տվյալ ներ են գա լիս: Դեզն են վա ռել, մե ղու ներն 
են վա ռել, չար մար դիկ է ղել են էն ժա մա նակ:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հե տապն դե՞լ են ի րան:
 ԿԻ ՆԸ. Նա խան ձու թյու նից:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ու էդ պես ան ցնում, գնում է:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ էդ, որ ի րեն հե տապն դել է, դեզն է վա ռել, դրան ցից 

դուք տե ղե կու թյուն ունե՞ք, գի տե՞ք` ով էր անո ղը: Կամ Ձեր հայ րը գի տե՞ր:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հայրս էլ գի տեր, մենք էլ գի տեինք, բայց մենք չա րա միտ 

չենք է ղել եղ բայր նե րով: Մենք հան դուր ժել ե նք, ասել ե նք` ան ցա ծը ան ցած 
է: Հա, հե տո հայրս ըս տեղ է դա սա տու աշ խա տել, Գե տիկ գյու ղում, Շի րակ 
գյու ղում, Ա խու րյա նում: 
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ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի ՞նչ էր դա սա վան դում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ռու սաց լե զու: Ու աշ խա տել է 10րդ դպ րոցն է հի մա, առաջ 

Ա նաս տաս Մի կո յա նի ան վան դպ րոցն էր, հի մա էդ դպ րո ցը է լի կա, ֆրան
սիա կան է: [19]47 թվին տե ղա փո խե ցին Ի սա հա կյան գյուղ հայ րի կիս: …Մայրս 
[19]44 թվին է մա հա ցել, աղոտ եմ հի շում: Ես հայ րի կիս հետ գնա ցի Ի սա հա
կյան գյուղ: Եղ բայր ներս. մի եղ բայրս էդ ժա մա նակ սո վո րում էր Տի մի րյազևի 
ակա դե միա, Մոսկ վա յում, մեծ եղ բայրս դաշ նա կա հա րի տեխ նի կու մում պատ
մու թյան դա սա տու էր, էս եղ բայրս կուլ տու րայի բաժ նում էր Լեն նա կա նի, քա
ղա քային խորհրդում, էս եղ բայրս աշ խա տում էր տպա րա նում, էն ժա մա նակ, 
որ մեզ աք սո րել են, մյուս եղ բայրս` Высшее военное авиационное училище 
[Բարձրագույն ռազմաօդային ուսումնարան], Կա զա նում, նկար նե րը կա, ըն
տեղ էր սո վո րում: Մեզ որ աք սո րե ցին, տվյալ նե րը էն կա վե դեն ստու գում էր, 
տվյալ անձ նա վո րու թյան տղա նե րը ով քեր են, ի նչ են, ու բո լո րին գոր ծե րից 
հա նե ցին: Գա լիս են տպա րա նը, գրա շար է աշ խա տում [ մի եղ բայրս], կան չում 
են սրանք, էն կա վե դեի նույն աշ խա տո ղը` Ա. Վ.ն, ասում է, կեն սա գրու թյունդ 
պատ մի: Ին քը էն կա վե դեի պետն է ե ղել: Ա սում է. «Ես ծնվել եմ Հայ րե նաց 
գյու ղում, հայրս է ղել է ման կա վարժ, մայրս տնտե սու հի, ունե ցել ե նք էս քան 
բա ներ...»։ Ա սում է. «Ս պա սիր, գնա Կ. Լ.ին կան չի»։ Էդ Շե րա մի ան վան թե 
Ջի վա նի ան վան ման կա վար ժա կա նի դի մա ցը հր շեջ կա յան կա, դրա դեմն 
էր ապ րում Կ. Լ.ն: Ա սում ա. «Լ. դյա դյա, Ա. Վ.ն կան չում է, արի»: [Ա. Վ.] 
ասում է. «Ինչ որ ի նձ պատ մե ցիր, նույ նը կրկ նիր հի մա»: Պատ մում է: Էս 
Կ. Լ.ն ու Ա. Վ.ն ի րար ե րե սին են նա յում, ասում են. «Մենք մայ րի կիդ ձեռ
քից հաց ե նք կե րել: Քեզ հի մա, որ էս գոր ծից ազա տեն, դու գնա լու ես 13րդ 
փո ղո ցը»։ Բան տի փո ղո ցը։ Լե նի նա կա նի բան տը Սլա բոդ կա յում էր: Հրա մա
նը փո խում է, գրա շա րից դնում է մաք րող, որ պաշտ պա նի: Բա րիու թյու նը ըդ
տեղ է գա լիս, չէ՞, էն կա վե դիս տի:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Փաս տո րեն, ե րկ րորդ ան գամ են փր կում: Նույն մար դիկ:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ե րկ րորդ ան գամ է փր կում: Նույն մար դիկ: է ղել են և չար 

գի շա տիչ ներ, և բա րի մար դիկ: Ու մենք աք սոր տե ղերս, որ նա մա կա գրու
թյան մեջ էինք մտել, Կա զան եղ բորս նա մակ էին գրում, Մոսկ վա: Կան չում 
են ի րանց էլ, կու սակ ցա կան էին: Էն ժա մա նակ ին քը գե րա զան ցիկ ավար
տել էլ դաշ նա կա հա րա կան տեխ նի կու մը, հինգ տո կո սով ի րան ուղար կել էին 
սո վո րե լու:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Նրա անու նը ի ՞նչ էր: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Պրու դոն: Ա վե տիս, Պերճ, Պրու դոն, Ռազ միկ, մեկ էլ Ռուս

սո: Ուրեմն կան չում են, Նո րայր Սի սա կյա նը, աշ խար հի խո շո րա գույն բիո լոգ, 
ո րը չա փել է Գա գա րի նի պուլ սը, զար կե րա կը: Տի մի րյազևի ակա դե միա յում 
դա սա վան դել է: Ես որ պես հար գան քի նշան պա հել եմ ի րա նկա րը: Ուրեմն, 
որ ուզում են ակա դե միայից հե ռաց նեն եղ բորս, սա գնում է Մի կո յա նի մոտ. 
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«Ա նաս տաս Ի վա նո վիչ, միակ հայ տղա ունենք Հա յաս տա նից, աք սո րել են 
հայ րի կին, ի րան ուզում են հե ռաց նել»: Պա հել են, հային պա հել է սա:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մի կո յա նի մի ջո ցով, փաս տո րեն: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, այո:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մի կո յա՞նն էլ է մի ջամ տել:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, այո, նա էլ է էդ բա րիու թյունն արել: Սա շատ էր 

պատ մում եղ բայրս, շատ բա րի, հա յա սեր մարդ է է ղել, շատ հա յա սեր 
մարդ: Աշ խար հի խո շոր բիո լոգն է, հայե րեն` կեն սա բան: Ու հե տո աք
սոր տե ղը, որ ին քը է կավ, էս գիր քը` «Путешествие по Советской Армении» 
[«Ճանապարհորդություն Խորհրդային Հայաստանով»], սա բե րեց ըն տեղ 
հե տը, ըս տեղ գրած է. «В память от сына, Прудона Сукиасовича Абрамяна 
[«Ի հիշատակ որդուց՝ Պրուդոն Սուքիասի Աբրահամյանից»], ին քը Ա վե տի
սյան է, բայց Աբ րա մյան գրեց [գր քում], студента Академии им. Тимирязева, 
20.08.50 г., город Москва [Տիմիրյազևի անվան ակադեմիայի ուսանողից, 
20/08/50 թ., քաղաք Մոսկվա]: Էս էլ աք սոր է տե սել [ն կա տի ունի գիր քը]: Էս 
գիր քը ու Ջի վա նու գիր քը: 

Աք սո րից ե կավ ի նձ փախց նե եղ բայրս: Տոմս էր առել, ե կանք կա յա
րան...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հենց էդ Տի մի րյազևո յում սո վո րո՞ ղը:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո: Ե կանք Մոսկ վա... Վա լեևս կի, Կոր տա լեևս կի, ե կանք 

կա յա րա նը, էն կա վե դիստ նե րը վեց հո գով է կան. «Сейчас мы вас арестуем. 
Тебя арестуем, почему ты хочешь забрать своего брата?»։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ո ՞նց էին միան գա մից գլխի ըն կել:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի մաց էին տվել: Ի մաց էին տվել: Հետևում էին ո րտև, յու

րա քան չյուր քայ լա փոխ հետևում էին, որ քայ լը ուր գնաց, որ գյու ղը գնաց: 
Դե, ի մաց էին տվել, կան, բո լոր վայ րե րում կան... մեր հայոց պատ մու թյան 
մեջ Դա վիթ Բե կին մատ նեց Ֆրան գյու լը: Մխի թար Սպա րա պե տին ի րա սի
րու հին դա վա ճա նեց։ Հա, հոկ տեմ բե րի 27: Հայե րը միշտ էլ է ղել են, բո լոր 
տե ղե րում, հայեր է ղել են մատ նիչ ներ: Կողք կող քի մատ նել են մարդ կանց: 
Ցավ է գա լիս, է լի, ցավ է գա լիս, որ էդ պես բան կա: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Եղ բայր նե րից մե կին փոր ձել են Տի մի րյազևոյից հա նել, 
մյու սին...

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Տպա րա նում...
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Պաշ տո նը ի ջեց րել են, մյուս նե րի հետ ի ՞նչ է ե ղել:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Կա զա նից, Լյոտ նի ուչի լիշ չայից են հե ռաց րել։ Զին վո րա կան 

ուչի լիշ չայից: Ի րա տղան Ազ գային ժո ղո վի դե պու տատ է: Ա վե տի սյան Սու
քիա սը: Ի նքն էլ գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու էր, սե լեկ ցիոն կա յա նում էր աշ խա
տում գի տա կան գծով: Նախ տնօ րենն էր, հե տո հան գա մանք նե րը փոխ վե ցին:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Բա որ դուրս արե ցին «լյոտ նի ուչի լիշ չայից», ի ՞նչ էր անում: 
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ՌՈՒՍ ՍՈ. Է կավ ըս տեղ ին քը, մենք աք սո րում էինք, է կավ ըս տեղ, գյու
ղինստի տու տը ավար տեց, թեկ նա ծուա կա նը պաշտ պա նեց, [19]62 թվին գի
տա կան աս տի ճա նը, ո րին ներ կա էր Շի րա զը, «Ար մե նիա» ռես տո րա նում: 
«Հո րո վել» եր գեց, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ գրեց Շի րա զը: Մենք, որ գնա
ցինք, մի 30 հո գով էինք: Հիմ նար կից ավ տո բու սով աշ խա տող ներն էին, 
ասավ. «Վա՜յ, ալեք սանդ րա պոլ ցի նե րը ե կան»: «Ա լեք սանդ րա պոլ» բա ռեր 
էր օգ տա գոր ծում: Ծա նոթ էին, է լի, եղ բայր նե րիս: Մեզ հետ նստեց: Կե րանք, 
խմինք, քեֆ արինք: [19]62 թվա կանն էր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Վե րա դառ նանք Ձեր պա պային: Ես ուզում ե մ` մի քիչ խո
սենք էն ժա մա նակ վա մա սին, ե րբ ին քը ստիպ ված ե ղավ փախ չել Հայ րե նա
ցից, փաս տո րեն գյու ղից գաղտ նի, միան գա մից հա վաք վել ու տե ղա փոխ վել 
է Գյում րի՞:

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, ե կել էր այս տեղ, տուն է բռնել, ես էդ տանն եմ ծնվել, 
հի մա էն տեղ իմ Սու քիասն է, եղ բորս տղան է ապ րում: Ու էդ պես...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ըն դուն վեց աշ խա տե լու, էդ քան հե՞շտ էր, որ գյու ղից տե ղա
փոխ վում ես քա ղաք, միան գա մից հետ քը կոր չո՞ւմ է: Ի րեն չէի՞ն կա րող էդ քա
ղա քում գալ և բռնել:

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հե տապն դել են, է լի: Հա, էդ էլ ասեմ: Տա րի մա նով Մկր տիչ 
Օ գա նե սո վիչ, начальник Управления КГБ по Брянской области [Բրյանսկի 
շրջանի կառավարման ՊԱԿի պետ], [19]73 թվին, որ ըս տե ղից փա խավ, 
մի հատ Ար տյուշ կար, որ փա խավ, սահ մա նը ան ցավ, կնոջ ու ե րե խա նե
րի հետ, սա Հա յաս տա նի ԿաԳեԲեի պե տի տե ղա կալն էր: Հա յաս տա նի 
ԿաԳեԲեի պե տի տե ղա կալն էր գնդա պե տի կո չու մով: Սրան տե ղա փո
խե ցին Բրյանսկ: Ես, որ ամեն տա րի ըն տա նի քով գնում էի եղ բորս մոտ, 
Բրյանսկ, սա ԿաԳեԲեի պետն էր: Ուզում եմ ասել, հայ րի կիս վրա ով էր 
դա նոս տվել: Կան չեց հա վա քի ժա մա նակ, ասում է. «Պ րու դոն, որ տե ղի՞ց եղ
բայրդ էդ քան մա քուր առանց ակ ցեն տի ռու սե րեն գի տի»: Բա, աք սոր ված է 
է ղել: Սա` վայ, ո ՞նց թե: Ռե ա բի լի տու թյուն ներ տվե ցին, չէ՞, աք սո րյալ նե րին: 
Տներ տվե ցին որ պես բռնա դատ ված, օ ժան դակ, շի ֆեր էին տա լիս, շի նա
նյութ էին տա լիս... Մի խոս քով, ասավ. «Когда будешь уезжать, без меня не 
уезжай» [Մեկնելիս՝ առանց ինձ տեսնելու չմեկնես]: Մի հատ նա մակ տվեց 
ի նձ: Ձայ նա գրու՞մ ես, չէ՞: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Ո չինչ, ար դեն դե մոկ րա տիա է: Էդ նա մա կով, ասավ, գնաս, 

կներ կա յա նաս գե նե րալ Բա դա մյան ցին` ԿաԳեԲեի նա խա գա հին Հա յաս
տա նի: Է կա, էդ նա մա կը տա րա Երևան, տվե ցի, [19]74 թվա կա նին, հայրս 
հլե կեն դա նի էր: Մայիս ամիսն էր: Տա րա տվե ցի, դրեց կող քը, հյու րա սի րեց, 
կո նյակ հյու րա սի րեց, պատ մեց ո րոշ բա ներ: Դե ին քը ար դեն լրիվ գի տեր: 
Եղ բայրս Կրաս նի Զնա մե նի պարգևատր ված էր, Բրյանս կում շատ առա ջա
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տար աշ խա տող էր, է լի, որ պես թշնա մու զա վակ, որ պես տուժ ված քա ղաք, 
Բրյանս կը, ըն տեղ ուղար կե ցին աշ խա տե լու: Հարսս էլ, ին քը սի րա հար վել 
էր, նրան սի րա հար վել էր, հարսս իս կա կան ազն վա կան կնիկ էր, Մա կա րով 
կոնստ րուկ տոր, պիս տա լե տը [ հե ղի նակն էր], Մա կա րո վի քրոջ աղ ջիկն էր, 
Ֆյո դոր Վա սիլևի չի: Հա, գնա ցի, զանգ տվեց, նա մա կը, որ կար դաց, առաջ 
ե կավ, «откуда его знаешь» [որտեղի՞ց գիտես նրան], ասե ցի, ասավ` хорошо. 
Ար դեն գի տեր: Զանգ տվեց նա չալ նիկ ատ դե լա կա դրով, ե կավ, ասավ. 
«Дело Абрамяна Сукиаса принесите сюда, сосланного в [19]49м году» 
[«Բերեք Աբրահամյան Սուքիասի գործը, որ 1949 թ.ին աքսորվել է»]: Բե
րեց, կար դաց, էս պես փա կեց թղթով, չլի նե լու բան էր, որ ե ղավ, է լի, չեղ նե լու 
բան էր: Ա սավ. «Էս նա մա կը լավ ես արել, որ բե րել ես: Կար դա ցեք»:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի ՞ն չը փա կեց: Ա նու՞ նը փա կեց:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ա նու նը չփա կեց, ի նչ որ պետք չէր կար դա լու, ես չկար դա

ցի: Միայն տվեց, որ գրած է ր` осведомитель: Ի մաց տվող, է լի: Ա սավ. «Я 
надеюсь, что вы воспитанные люди и не будете мщенье нести» [«Հույսով եմ՝ 
դուք դաստիարակված մարդիկ եք և վրեժխնդիր չեք լինի»]: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու անունն էլ կա՞ր осведомительի:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ա նունազ գա նու նը կար:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու Դուք ի մա ցա՞ք:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի մա ցա: Որ տղա ներն էլ, որ հան դի պում են մեզ` բարև, աս ծու 

բարև, շատ ջերմ չէ: Հա, դե ար դեն ան ցել է, մենք էլ չա րա գործ մար դիկ չենք:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ տղա նե րը գի տեի՞ն, որ ի րենց հայ րը... 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Գի տեին, լրիվ գի տեին: Դրանց հե րը, որ մե ռավ, 12 հո գի 

մարդ մաս նակ ցե ցին, էդ էլ ասեմ:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ով քե՞ր էին մաս նակ ցող նե րը: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի րա տղե քը, ի րա ըն տա նի քը: Փե սան շատ լավ տղա էր, 

միշտ հայ հո յանք էր տա լիս, ասում է ր` դրա կեղ տոտ էս պես, էն պե սը:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ո ՞ր թվին մա հա ցավ ին քը:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ե րկ րա շար ժի թվին մա հա ցավ:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այ սինքն, հա մե մա տա բար վեր ջերս [1988 թ.]:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա: է ղել է գյուղ սո վե տի նա խա գահ էն ժա մա նակ նե րը, 

[19]37 թվա կան նե րին իր հա րա զատ եղ բո րը ուղար կել էր ֆրոնտ: Դա բո լո րի 
պար տա կա նու թյունն ա հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյու նը, բայց ի րա եղ բո րը, 
որ ուղար կի, մի քիչ դա ժա նու թյուն է, չէ՞: Ուրիշ նե րը կա րային մնան: Էդ պես 
տա կանք մարդ էր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Փաս տո րեն, Դուք ի մա ցաք:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի մա ցա: Ու [19]54 թվին մենք առա ջին նե րից մեկն էինք, որ 

ազատ վե ցինք աք սո րից: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Մենք կի սատ թո ղե ցինք էն մա սը, որ ե կաք, տե ղա վոր վե
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ցիք Լե նի նա կան: Ձեր հայ րը ի ՞նչ սկսեց աշ խա տել Լե նի նա կան: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. [19]37 թվի՞ն:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ման կա վարժ է աշ խա տել գյու ղում:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա, ի րեն ուղար կում էին ուրիշ գյու ղեր աշ խա տե լու՞: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, այո:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու էդ պե՞ս ին քը հայտն վեց Ի սա հա կյան գյու ղում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, Ի սա հա կյա նում հայտն վեց:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Լավ, մինչև վե րա դառ նա լը` մի քիչ ավե լի ման րա մասն 

կպատ մե՞ք, ո նց գնա ցիք: Քա նի՞ տա րե կան էիք էդ ժա մա նակ` 1949ին:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Տաս տա րե կան էի: Ուրեմն գի շե րով է կան ժա մը մե կին, 

հայրս նստած... հա, էդ օ րը, ի ՞նչ օր էր, հլա սպա սի, շա բաթ օր էր: Շա բաթ 
օր էր: Ձու էինք վերցրել, մա ծուն, գա լիս էինք եղ բայր նե րիս տես նե լու հայ րի
կիս հետ:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Պի տի գայիք Լե նի նա կա՞ն: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա: Սահ մա նի գծով էր ան ցնում եր կա թու ղին: Սահ մա նա

պահ նե րը կանգ նած` պոեզ դում էին, որ չթռ չեն վա գո նից: Ուրեմն, ե լանք դե
պի թուր քի կող մը` թն դա նոթ ներ, ձի եր կային, тяжеловесные [ծանրաքաշ], 
ձի ե րով էին էն ժա մա նակ տա նում թն դա նոթ նե րը: Ձի եր էին լո ղաց նում: 
Թն դա նոթ նե րը ուղղ ված էին դե պի Թուր քիայի կող մը: Ձայ նե րը գա լիս էր: 
Ա ռա վոտ նե րը, որ վեր էինք կե նում, դրանց մո լան, որ հա չում էր, ձայ նե րը 
գա լիս էին: Ուրե մը զին վոր նե րը բռնել էին, էդ Ար փա չայի ղա միշ նե րում վայ
րի բա դեր կային, դրանց ձա գե րին բռնել էին էս պես ձեռ նե րի մեջ, սրանց 
մայ րե րը գա լիս, սրանց գլխ նե րին խփում, գնում էին, էդ զին վոր նե րի: Մենք 
էլ էդ ըն թաց քում գնում էինք դե պի Շի րա կա վան գյուղն էր կանգ նում [գ նաց
քը]: Հայրս ասավ. «Бессовестные люди, зачем вы взяли? Зачем вы поймали 
этих утят, матери плачут, неужели совести нет у вас?» [«Անխիղճ մարդիկ, 
ինչի՞ եք բռնել բադի այդ ճուտերին, մայրերը լաց են լինում, միթե՞ խիղճ 
չունեք»]: Ու ծանր տպա վոր վավ էդ դեպ քը: Է կանք... չհա սած կա յա րա նը, 
գնացքն է կավ, առաջ ան ցավ, ուշա ցել էինք ար դեն: Սահ մա նա պահն ասաց. 
«Отец, опоздали, вернитесь назад» [«Հայրիկ, ուշացաք, վերադարձեք»]: 
Վիշ կայի վրա կանգ նած ա ռուս սահ մա նա պա հը, ասավ` опоздали: Հայրս 
ասավ. «Սա լավ նշան չէր»:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ճա նա պար հից հետ դար ձաք...
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, լավ բան չէր: Է կանք ու գի շե րը... Հա, նստանք, նո րից` 

տետր նե րը ստու գե լու, բա նով, ժա մը մե կին, լամպ չկար, ճրագ էր... դու ռը 
խփին ավ տո մատ նե րով ե րեք հո գի` գյուղ սո վե տի նա խա գան, կոլ խո զի նա
խա գան, էն կա վե դեի պե տը ու մի հատ էլ ռուս` Մոսկ վայի ներ կա յա ցու ցիչ: 
Ա սավ. «собирайтесь» [«հավաքվեք»]: Հայրս ասավ. «куда собираться?» 
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[«ու՞ր հավաքվենք»]: «Собирайся, я тебе говорю,– սկսին հայ րի կիս հրմշտե
լը,– с сыном» [«Հավաքվիր, ասում եմ քեզ, տղայիդ հետ»]: Հա վաք վանք 
ըդ պես, Ջի վա նու գիր քը հայ րիկս վերցրեց, հաց վերցրինք, ուրիշ բան 
չվերցրինք, ադե ալ վերցրինք եր կու հատ...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու ձեզ հետ էր նաև Ձեր խորթ մա՞յ րը, ե րե քո՞վ էիք: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, էն Դա շան: Սա էլ կա զա կա կան, дочь донского казака 

Ефима [Դոնի կազակ Եֆիմի աղջիկը]: Սա էլ դա վա ճան էր: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա՞:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, ըն տեղ, աք սոր տե ղը, գո ղու թյուն ներ արավ, աբ լի

գա ցիա ներ գո ղա ցավ, աբ լի գա ցիա ներ կային առաջ: Հե տո ասում է ր` ты 
дашнак [«դաշնակ ես»]:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր հո՞րն էր ասում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, որ պես դաշ նակնա ցիո նա լիստ, չէ՞, աք սո րե ցին, 

բայց ի ՞նչ դաշ նակ: Հայրս ը նտր վել է Շի րա կի գա վա ռային զեմստ վոյի դե
պու տատ: Որ ասե ցին` ты – дашнак [«դաշնակ ես»], էդ ռու սը ասավ` ты – 
дашнакнационалист [«դաշնակազգայնական ես»], էդ է ե ղել: Էդ պես էդ 
բա ռը հի շեց [ հոր կի նը], էդ դա տար կը: Ի նձ, որ աք սո րե ցին, Ա վե տիք Ի սա
հա կյա նի հո րեղ բոր թո ռը` Ա րա Ի սա հա կյա նը, եղ բորս հետ ֆրոնտ է ե ղել, 
սա գա լիս է ոտ քով, մեր տու նը գտ նում է Լե նի նա կան, ասում է, որ ձեր հայ
րի կին աք սո րում են:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր եղ բայր նե րի՞ն է տե ղե կու թյուն հասց նում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա: Աք սո րել են: Մե քե նայով տա րան: Տա րան Ար թիկ էդ 

վա գո նը: Հե տո, էն, որ ասի Ա րու սյակ Կուր ղի նյան, նրան են ասում: Ին
քը բժշ կու հի էր: Կար միր խա չի սում կեն գցած` մե ջը ծխա խոտ ու կան ֆետ, 
է կավ, բարձ րա ցավ... հուզ վում եմ, է լի: Բարձ րա ցավ վա գոն, ասավ. «Փե սա 
ջան, Ռուս սոյին լավ կնայես, շատ լավ կնայես»: Ու բե րին ըս տեղ, գի շե րով:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Լե նի նա կա՞ն: Ար թի կի՞ց Լե նի նա կան:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր հարևան նե րի՞ց էլ էին մարդ վերցրել: Ի սա հա կյա նից:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Կո ջո յան Մնաց, Կո ջո յան Մնա ցա կան: Էս Ա րա Ի սա հա

կյա նի քույրն էր, Հռիփ սիկն է ր` Մնա ցա կա նի կի նը, դրանց էլ աք սո րե ցին, 
դրանց մա մը, Հայ կո մա մը ջար դի փա խե րից է:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մա մին էլ աք սո րե ցի՞ն:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Մնա ցի մայ րի կին ու եղ բո րը, Ռա ֆի կին: Սա [ տա տը] 

վերցրել էր մի հատ մեծ կա րաս: Մե ջը թան էր լց րել, ին չու՞ էր լց րել, որ 
կա րագ պատ րաս տի, դա էր վերցրել, սխ տոր էր վերցրել, չոր թան: Ջար
դից փա խած մարդ էր, գի տեր ճա նա պար հին ի նչ է պետք: Ու ամ բողջ ճա
նա պար հը մենք, ի նչ քան, որ մանր ե րե խա կային վա գո նի մե ջը, դա մեզ 
էր տա լիս` ե րե խա նե րին, սխ տո րը, չո րա թա նը, ասում է ր` ե րե խա նե րին լավ 
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պա հեք: Դե հացն էլ վերցրինք, չո րա ցավ, կե րանք, բայց հա ցե րը: Հե տո ճա
նա պարհ նե րին անա պատ տե ղերն էին կանգ առ նում գնացք նե րը: Ջու ղայով 
տա րան, Նա խիջևա նով, հեռ վից Խոր Վի րա պը երևում էր: Դռան էդ փոքր 
տե ղով դա նա կով քան դել էինք, նա յում էին: Սենց, որ գնում էինք, ձախ` Խոր 
Վի րապ, էն ժա մա նակ վա նից տպա վոր վեց ի նձ մեջ Խոր Վի րա պը: Ե րեք 
ան գամ է ղել եմ: Տղայիս հետ, ըն տա նի քով: Խոր քա րեր էր էն ժա մա նակ, 
խոր քա րեր էր: Թուր քե րը` «սուր գյու լա, սուր գյու լա»` աք սոր թուր քե րեն, 
բղա վում, թող նում փախ նում էին, բայց ամ բողջ տա րած քով էն կա վե դիստ նե
րը կանգ նած էին ավ տո մատ նե րով:

 ԳԱՅԱ ՆԵ.Աք սո՞ր էին գո ռում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի մա նում էին, որ էդ վա գո նի ժո ղո վուր դը «սուր գյու լա» է:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ին չո՞ւ էին թուր քե րեն գո ռում էդ բա ռը: Տե ղի բնա կիչ նե

րը հիմ նա կա նում թու՞րք էին:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Տե ղի բնա կիչ նե րը, թուր քեր կային էդ տեղ: Էդ ժա մա նակ, 

գե րան դի նե րը թող նում էին ու փախ նում: Գո ռում էին` «սուր գյու լա, սուր գյու
լա», թող նում ու փախ նում էին: Սահ մա նի բե րա նը խոտ էին քա ղում էդ ժա
մա նակ: Լավ բնու թյուն էր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ Ձեր հայ րը իր հետ որևէ զենք, դա նակ, կա ցին կամ 
ի նչոր մի բան...

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ոչ, ոչ, ոչ, բո լո րո վին, չէին թու լատ րում, չէ, չէին թու լատ րում, 
ոչ մի բան: Ֆրոն տա վիկ մար դիկ, ասենք, ե րի տա սարդ նե րը, փոքր դա նակ, 
որ հա ջո ղաց րել էին` էդ էր, է լի: Կար, կտր տում էին ձեռ քե րը:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի նք նա սպա նու թյա՞ն փորձ էին անում։
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Վոլ գա գե տի... Վոլ գան ան ցնե լիս, Վոլ գոգ րա դով տա րան, 

Ստա լինգ րա դով: Ճա կա տա մար տի տե սա րա նը էս օր վա նման աչ քիս դեմն 
է: Գեր մա նա ցի զոր քը թափ ված, սո վե տա կան նե րին հա վա քել էին: Գեր մա
նա ցի զին վոր նե րը ար դեն կմախք ներն էին` չորս տա րի, թափ ված, տեխ նի
կան ջարդ ված, մե նակ գնաց քի գիծն էին բա ցել, որ գնաց քը գնումգա լիս 
էր: Նա վե րը խոր տակ ված գե տի մեջ, հլե չէին հասց րել մաք րել, տան կե րը 
ջարդ ված: Տա նում էին, ըդ տեղ կանգ նեց րին:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հենց էդ դաշ տի մե՞ջ, էդ զեն քի մե՞ջ: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Կա յա րա նի մո տեր քը, է լի: Մեծ կա մուրջ էր, սար քել էին: Ըդ

տեղ կանգ նեց րին, տե սա րան որ պես, է լի: Բե րե ցին, ձկից պատ րաս տած 
ապուր տվե ցին, դրա ուտո ղը դի զեն տե րիա ըն կավ, ձկի ապուր: Կա լա նա վո
րին ո ՞նց են պա հել: Ջու րը Վոլ գայից էին բե րում վեդ րո նե րով:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Պատ կե րաց նում եմ, էդ վի ճա կում շա տե րի մոտ պետք է...
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, շա տե րի մոտ: էդ տա տը մինչև աք սո րա վայ րը էդ սխ

տորն ու էդ չոր թա նը խառ նում էր ջրի հետ ու տա լիս էր մեզ սխ տո րով: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Որ էդ խնդի րը չու նե նայի՞ք:
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 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, ես հեչ չեմ մո ռա նա: է ղել եմ գյու ղում էդ տա տի գե րեզ
մա նին։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Վա գոն նե րը չու նեին, չէ՞, զու գա րան:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի ՞նչ զու գա րա նի մա սին է խոս քը: Ըն տա նիք նե րով, փոքր 

ե րե խա ներ, մե ծա հա սակ, հարսն ու աղ ջիկ, նո րապ սակ... Էս Մնա ցը, որ 
ասում եմ, սրանք նորնոր էին նշան վել, ե րի տա սարդ հար սը, ամու սի նը, եղ
բայ րը, տա տը` մեծ կին, ուրիշ տե ղե րից աղ ջիկ ներ, կա նայք, խա ռը, խա ռը 
վա գո նի մեջ:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Բա ո ՞նց էին էդ հար ցե րը լու ծում:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ո ՞նց: Պրոս տին ներ էին քա շում, էդ տա տը պրոս տին էր քա

շում, ասում է ր` ե րե խա ներ, դուք գնա ցեք էն կողմ, տղա մար դիկ էն կողմ... 
Ա նաս նա տար վա գոն ներ էին դրանք, չոր, փայ տից սար քած, ե րկ րորդ հար
կով, առա ջին, ե րկ րորդ հարկ: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Քա նի՞ օր դա գնաց:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. 18 օր: Էդ քար տե զը չեմ կա րում գտ նեմ, էդ քար տեզն էլ կա: 

Գնա ցել ե նք ու որ ճա նա պար հով ե նք հետ ե կել:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Սնուն դը միայն ի րե՞նք էին տա լիս, թե՞...
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի րենք էին տա լիս: Տատն էր, ամ բողջ վա գո նը, կող քի վա գո

նից էլ, սխ տոր, բան, բայց էդ սրի կա լա կոտ նե րը, էն կա վե դիստ նե րը, զեն քի 
կո թե րով խփում էին, չէին թող նում վա գո նից վա գոն գնալ: Ով էլ, որ չէր են
թարկ վում, շտ րաֆ նոյ ի զո լյա տոր կար:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Վա գոնի զո լյա՞ տոր կար:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, հա տուկ, ով հա կա ռակ վում էր, տա նում նստաց նում էին 

ըն տեղ:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ին չո՞վ էր տար բեր վում էդ վա գո նը:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Որ ըն տեղ տե ղա շոր չկա, բան չկա:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դռ նե րը փա՞կ էիք գնում, թե՞ բա ցում էիք: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, դռնե րը փակ, լու սա մուտ նե րին ճա ղեր էր քա շած, նո րից 

էին փա կում, բայց որ դուրս ե կանք Հա յաս տա նից, ճա ղե րը բա ցե ցին, որ շն
չա ռու թյուն լի նի, բայց է լի դռնե րը փակ: Տա կը սետ կա ներ էր վա գոն նե րի, 
որ պո լը չծա կեն փախ չեն, փայտ է, չէ՞, վերջ ի վեր ջո: Որ իջ նում էինք, ար
դեն հե ռա նում էինք վա գո նից, տա փաս տան էինք, չէ՞, 2030 մետր, վերև նե րը 
զին վոր ներ կային պու լեմյո տով նստած: Վա գո նի վեր ջա վո րու թյուն նե րը, հե
տո պլասչ շադ կա կար, յու րա քան չյուր վա գո նի վրա եր կու հո գի մար դիկ էին 
կանգ նած:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Փախ չե լու ոչ մի տար բե րա՞կ:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ոչ մի տար բե րակ:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Փորձ անող ե ղե՞լ էր:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Չէ, փորձ անող չի ե ղել, բայց ի րանց գցե ցին: Վոլ գա գե տի 
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վրա, որ ան ցնում էինք, ե րա ժիշտ տղա կար, Ա րտյոմ, լավ եր գիչ տղա էր, 
դա ի րան գցեց: Լու սա մու տի ճա ղը պո կեց ու ի րան գցեց:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Կամր ջից ներքև՞:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա, գցեց, Վոլ գա գե տի մե ջը:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հետն ի ՞նչ ե ղավ, չի մա ցա՞ք:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հեչ, ի նչ պի տի լի նի: Գնաց գնաց քը, ի ՞նչ պի տի լի նի:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Գու ցե մա հա ցավ, գու ցե ո ղջ մնաց:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ո ղջ չէր մնա: Եր կաթ ներ են ամ բողջ, որ գլու խը խփեց, կմա

հա նա: Մի հատ էլ կկ րա կեն, մի հատ էլ կկ րա կեն վա գո նից:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ճա նա պար հին բնա կան մա հեր ե ղա՞ն, որ մար դիկ ուղ

ղա կի տան ջանք նե րին չդի մա ցան:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, էդ էլ ե ղավ: Վա գո նից վար էին ի ջաց նում: Կան գառ նե

րի ժա մա նակ ի ջաց նում էին:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ու առանց թա ղե լու թող նու՞մ:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Տա լիս էին, գա լիս էին դի մա վո րում վա գո նը, ի րանք էլ տա

լիս էին: Էն քա՜ն ան հայտ մար դիկ մնա ցին շի րիմ նե րով, տեղն էլ չկա, մար
դիկ մա հա ցան:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ, որ ասում եք ի նք նա սպա նու թյան փորձ էին անում, դա 
վա գո նի մե՞ջ թե՞ ար դեն տե ղում:

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Վա գո նի մեջ: Վա գո նի մեջ էլ կար: Դրանց կա պո տում էին, 
տա նում էդ շտ րաֆ նոյ վա գո նի մե ջը: Կար, սա նի տար նի վա գոն էլ կար: Զոր
քի հա մար էլ [էր օգ տա գործ վում գնաց քը]:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ գի տե՞ք` քա նի վա գոն էր ձեր սաս տա վի [գ նաց քի] մեջ:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Եր կար էր, եր կար է ր` յու րա քան չյու րի մեջ 3 ըն տա նիք, 2 ըն

տա նիք: Նա յած բազ մու թյան: Մե քե նա նե րը, որ գա լիս էին, որ տեղ քիչ ըն
տա նիք կար, նո րից էին դա բավ կա [ավելացնում] անում: Որ տեղ շատ էր, շա
տին էին ի ջաց նում, շատ ահա վոր բան էր: Մեր վա գո նը քա նի՞ ըն տա նիք էր: 
Էդ գյու ղից էդ եր կու ըն տա նիքն էինք, մենք մնա ցել էինք: Հե տո Հո ռոմ գյու
ղից բե րե ցին, Գե ղամ անու նով: Դա ռազ մա գե րի էր ե ղել: Մար դուն մի պա
տիժ է հաս նում, չէ՞, հան ցան քի ժա մա նակ: Բայց դրան քա նի՜ պա տիժ: Գե րի 
է ե ղել` մեկ, աք սո րը` եր կուս: Աք սոր տեղն էլ ի րեն մատ նե ցին` ե րեք: Ըն տա
նիք, ե րեք հո գի, սա ղին տա րան, քսան հինգ տա րի դա տե ցին դրանց:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Տե ղում ի րար մատ նու՞մ էին:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Դրոյի զոր քում ա ե ղել: Ըն տեղ, տե ղում, աք սո րա վայ րում, 

նոր դրան մատ նե ցին, որ սա ըն տեղ է ե ղել: Մե կը նկար ուներ, Հո ռոմ գյու
ղից, Գե ղամ էր անու նը: Ի տա լիա յում գեր մա նա կան գնդա պե տը քա վորն 
է ե ղել, խա չը ձեռ քը բռնած: Էդ նկա րը ո ՜նց էր ին քը բե րել հե տը, հասց րել: 
Էդ նկա րը տան մե ջը տես նում են, է լի, բայց թե ո ՞նց են ի րան մատ նում, ո ՞վ 
գի տի: Բա ին չի՞, օ րի նակ, ասի, որ էն Ֆրան գյու լը մատ նեց: Դրա հա մար էլ 
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ասել են, լավ է անել բա րի, քանց թե գան ձը աշ խար հի: Մարդ պար զա միտ 
լի նի: Ժո ղովր դի մոտ ամա չե լու բան չու նե նա, վա տու թյուն չա նի մար դու:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ճա նա պար հին, ե րբ Հա յաս տա նից դուրս ե կաք, Վրաս տա
նից, Ա դր բե ջա նից, Ռու սաս տա նից է լի՞ միաց նում էին մարդ: 

ՌՈՒՍ ՍՈ. Վրաց հայե րը առան ձին է շե լո նով կգային: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեզ չէի՞ն միաց նում նրանց:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Չէ, ո րտև մի 2030 վա գոն ի րանց հաշ վարքն է, էդ էր է լի: 

13 000 ըն տա նիք: Հա յաս տա նից, Վրաս տա նից հայեր, Ա դր բե ջա նից հայեր, 
ըն տեղ էն կա վե դեի կազ մը ռուս ներ էին, ուկ րաի նա ցի ներ, վրա ցի ներ էին: 
Բայց աք սո րյալ նե րի մեջ վրա ցի ու ադր բե ջան ցի չկար: Չկար, չկար, աք
սոր ված չկար, չկային: Մար դա կեր Ստա լի նը... Ըն տեղ տե ղում կային վրա
ցի, էն կա վե դեի ծա ռայող: Ռուս ներ... նրանց մեջ էլ լավ մար դիկ կային: Ռուս 
տղա նե րի մեջ էլ լավ մար դիկ կային: Հայրս, որ մեղ վա պահ էր, օլ շան նիկ 
էր կոչ վում, գետ նա փոր, որ չսա ռի, է լի, բի դոն նե րի մեջ, որ լց նում էր մեղ րը, 
դա ո նց որ ձյուն, ձյուն էր դառ նում: Գա լիս էին. «Ну что, папаша, медком 
угостишь нас?» [Դե ի՞նչ, հայրիկ, մեղր կհյուրասիրե՞ս:] Հայրս էլ հյու րա սի
րում էր մեղ րով, պե տա կան մե ղու ներ էին: Ա ռա ջըն թաց գնաց գոր ծը հայ րի
կիս: Բազ մաց րեց:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի մի ջի այ լոց, ձեր հայ րը ռու սե րեն որ տե՞ղ էր սո վո րել, որ 
սկսեց դաս տալ: 

ՌՈՒՍ ՍՈ. [19]33 թվին Երևա նում: Ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րից է է ղել 
Երևա նի ման կա վար ժա կան ի նստի տու տի: 

Հա սանք... Բառ նաու լը ան ցանք, Օր դա լեսկ, 120 կի լո մետր է: Ե կավ էդ 
կո մեն դանտ պոեզ դա, ասում է. «Еще 120 км надо ехать вам» [«Դեռ 120 կմ 
պիտի գնաք»]: Բառ նաուլ կա յա րա նից շարժ վե ցինք, տա փաս տա նի մեջ 
կանգ նեց րին: Դա մի հինգ ժամ տևեց: Ա ռաջ պա րա վոզ ներ էին, դան դա
ղա շարժ: Գնա ցինք, ի ջանք, մեծ տա փաս տան էր: Ա ցեպ լե նի կանգ նավ, ավ
տո մատ նե րով, ի ջաց րին, ասին` նստեք, ոչ ոք ոտ քի վրա չկանգ նի: Բո լո րին 
նստեց րե ցին: Ու ձեռ քով դե պի հա կա ռակ կող մը, որ գնաց քին էլ չնայես: Որ 
չտես նես: Ի ջաց րե ցին: Գնաց քը շատ հե ռու գնաց կանգ նավ, մե քե նա նե րը 
է կան: Մե քե նա նե րը է կան, ար դեն հաշ վար կը արել էին, ո ՛ր սով խո զին քա նի 
մարդ պի տի տան: 50 ըն տա նիք մի տե ղը, 50 մի տե ղը, ու էդ պես բա ժա նե
ցին սով խոզ նե րին: Սվեկ լա սով խոզ, Սվի նա սով խոզ... էդ պես բան:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեզ ու՞ր տա րան:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ա լեյսկ: Ա լեյս կիյ սվեկ լա սով խոզ: Գնա ցինք... Տա րան Սվեկ

լա սով խոզ, առա ջի տա րին: Գնա ցինք շու կա: Հի մի Սե մի պա լա տինս կից բե
րում էին, Տաշ կեն տը ավե լի մոտ էր ըն տեղ, է լի` խա ղող, հա տը եր կու կո պեկ:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մի հա տի կը՞, ոչ թե գի լեն:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Շա րի կը, մի շա րի կը` եր կու կո պեկ: Ուրե մը գնա ցինք շու
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կա, դե մեր հայե րը հա տի կով, գրա մով բան չեն առ նում, չէ՞: Էդ ուզ բե կի հետ 
հայրս խո սեց, ասում է. «2 кг винограда, дай» [«2 կգ խաղող տուր»]: Սա 
զար մա ցավ: Ա սում է. «дай, дай» [«տուր, տուր»]: Խա ղո ղը առանք, սկսինք 
ուտել, մեկ էլ մի բե ղա վոր հա սա կով մարդ էր, գյում րե ցու գլխար կը սպի
տակ գլխին, եր կար պալ տոն [վերարկուն] հա գը, է կավ, ը սավ. «Տ ղա ջան, 
որ տե ղա ցի՞ ես»: Հայրս ասավ. «Լե նի նա կա նից»: «Չէ, ասա՛ Ա լեք սանդ րա
պոլ»։ Չէր սի րում Լե նի նին, է լի: Ստա լի նի հետ մի կա մե րա յում նստած է է ղել 
Կրաս նո յարս կում: Հին հե ղա փո խա կան էր, թե՞ ի նչ, աք սո րել էին: Շախ բա
զյան Վրուժ: Գյում րե ցի էր, բնիկ գյում րե ցի: «Ես գյում րե ցի բա ռը չեմ սի
րում, ոչ էլ Լեն նա կա նը, ասա՛ ալեք սանդ րա պոլ ցի: Գնանք մեր տուն»։ Տա
րավ ի րենց տուն: Ար դեն ցուրտ էր: Սեպ տեմ բեր ամի սը, ըն տեղ ար դեն ձյուն 
էր, Սի բի րում: Գնա ցինք ի րանց տուն, կնո ջը կան չեց, ծա նո թաց րավ, ը սավ` 
это мой сын: «Сослали его из Армении, из города Александрополя» [«Որդիս 
է: Հայաստանից են աքսորել, Ալեքսանդրապոլ քաղաքից»]: Հե տո հյու
րա սի րեց, հաց դրեց. խո զի սալ` ճամ փին, հաց, սա մո գոն: Բե րե ցին, ը սեց` 
նստեք: Բայց ցուրտ է ար դեն, ես էլ մի հատ հին տե լեգ րեյ կա ունեի, բա նով 
կա րած: Ա սավ. «Мой внук замерзает»: Ա սավ` «թոռս մր սում է»: Էս շո րը, 
էս շու բան [նկ. 36]: Բե րեց... այ, էս էլ... «Հա վերժ հի շա տակ ման կու թյանս»: 
Շու բան տվեց ի նձ ու հուզ վեց: Ա սավ. «Мой сын утонул». Река Алея [Алей] 
[Ալեյ գետն է] ըն տեղ протекает [հոսում], է լի: «Мой сын утонул, а шуба 
на память висит, одевай на здоровье, чтоб бог дал тебе здоровье, ты бы не 
замерзал. У тебя жизнь еще впереди. Будет в окне свет» [«Որդիս խեղդվել 
է, իսկ մուշտակը ի հիշատակ կախված է, բարով հագնես, թող աստված քեզ 
առող ջություն տա, որ չմրսես: Կյանքդ դեռ առջևում է: Մի լույս կբացվի»]։ 
Էդ պես էդ մար դը մեզ մեծ օգ նու թյուն ցույց տվեց: Դե ին քը հին բնա կիչ էր, 
ծա նո թաց րեց: Մենք էլ, որ էն կա վե դեից գա լիս էին, մեղր էին հյու րա սիր վում, 
բան, ար դեն ո նց որ դա վե րիա [վստա հու թյուն] էինք ձեռք բե րել, է լի, թու
լատ րում էին մեզ գալ, 30 կի լո մետր էր ճա նա պար հը: Պա րոմ [լաստանավ] 
կար` լոդ կա նե րից [նավակներից] պատ րաս տած, մի ամիս, կա մուրջ ներ 
չկար, տրոս նե րով [ճոպաններով], գա լիս էինք: Մեղր էինք հյու րա սի րում, 
բե րում դրանց: Էդ ժա մա նակ էդ մար դը ար դեն 78 տա րե կան էր: Ծա նոթ ներ 
ուներ: Մեզ թու լատ րե ցին գնալ, ծա նոթ նե րին գյու ղե րում կհանձ նեինք [ մեղ
րը], դրա հա մար շատ մար դու ճա նա չե ցինք:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեզ որ տե՞ղ տե ղա վո րե ցին։
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Բա րաք ներ: Գետ նա փոր, սա ման կա` կավն ու սա լո ման 

[ծղոտ] խառ նում են ի րար, ո նց որ հի մա ամե րի կա կան պլի տա նե րը [սա
լիկ ները] կա՞, էդ չա փի, սա ման: Դրան ցով շա րում էին, ու, պատ կե րաց րեք, 
տաք էր, տա քու թյու նը պա հում էր, դե, ռու սա կան պեչ քեր էր մե ջը: Վերևը 
սա լո մով ծած կած կրիշ [կտուր]: Հե տո մի տա րի էն քան ցուրտ ե ղավ, որ 
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օ ղին սառ չեց: 45 աս տի ճան: 
Այո, օ ղին խա նութ նե րում 
սառ չեց: Փոքր խո զեր էին, 
հոր թուկ նե րին, հա վե րին բե
րում էինք ներս, էդ վի ճա կում 
վա ռում էինք` անա սու նի հետ: 
Պատ կե րաց րեք, ամե նա դա
ժան բանն է դա:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մի բա րա քի 
մեք մի՞ ըն տա նիք էր ապ րում, 
թե՞ մի քա նի ըն տա նիք:

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Մի բա րա քի 
մեջ եր կու ըն տա նիք, ե րեք ըն
տա նիք: Մեր ապ րած տե ղը 
եր կու ըն տա նիք էր: Էդ Հո
ռոմ սիմն է ր` ի րա հար սի ու 
տղայի հետ, մենք էինք, ես ու 
հայ րիկս էդ ռու սի հե տը, հե
տո... տղին 25 տա րի տվե ցին, 
էդ տղային դա տե ցին, 25 տա րի տվե ցին, էդ մար դը մա հա ցավ ըն տեղ:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դա էն տղան էր, որ ի նքն է ՞լ էր Դրոյի զոր քում ծա ռայել:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա։ Մենք [19]54 թվից ազատ վե ցինք: Ը նդ հա նու րը` ե րբ որ 

Ստա լի նը սատ կավ, Բե րիային բռնե ցին, [19]56 թվին Խրուշ չո վը ը նդ հա նուր 
ամ նիս տիա արեց, բո լո րին` բան տե րից, աք սո րա վայ րից բո լո րին ազա տե ցին: 
Մենք [19]54 թվին ե նք ե կել: Հա, [19]51 թվից սկսել են բո ղո քել: Նո րայր Սի
սա կյա նը եղ բորս կան չում է, ասում է, դուք գրեք, թե ին չի՞ ան մեղ տե ղը ձեր 
հայ րի կին աք սո րել են: Էս էր կու ֆրան տա վիկ եղ բայրս ար դեն ըս տեղ են վե
րա դար ձել: Էս եղ բայրս Սի սա կյա նի օգ նու թյամբ Մոսկ վայից է գրել` Գե րա
գույն խոր հուրդ: Ըն տե ղից թուղթ է գա լիս` վե րա նայել գոր ծը: Ար փիար Ար
փիա րյա նը ասում է. «Ես ծա նոթ եմ էս գոր ծին: Էդ մար դուն ան ձամբ ճա նա
չում եմ», հորս հետ նույն դա սա րա նում է սո վո րել։ Ե րաշ խա վո րու թյուն է տվել: 
Հան րա պե տա կան դա տա խա զը մեզ... ու մինչև ստու գին... էս էն... եր կու սը 
սաթ կան [ն կա տի ունի` Ստա լի նին և Բե րիային], նոր ժո ղովր դի բախ տը ժպ
տաց, է լի: Ը նդ հա նուր [19]56 թվին: Ի սկ մենք [19]54 թվին է կանք Մոսկ վա: 
Օ րեն բուրգ քա ղա քով, Տոմս կով:

Նկ. 36. Ռուսսո Աբրահամյանը 
հոր հետ սիբիրյան աքսորում 
(ընտանեկան ալբոմից)։
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 ԳԱՅԱ ՆԵ. Տոմ սե րը դու՛ք առա՞ք:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ի րանք տա լիս էին: Ըն տե ղից տոմ սե րը առ նում էին, բե րում 

վա գոն, ճա նա պարհ էին դնում, պե տու թյան հաշ վին էր:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Էն տե ղում, որ դուք մնում էիք, դպ րոց կա՞ր:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Կար: Նույն պասյո լո կում [ավանում], 3 կի լո մետր հե ռու 

տա նից: Ձյու նը, որ գա լիս էր, եր կու մետր ձյուն, ծած կում էր էդ տնե րը բո
լո րը: Վա գրե լիչ կար, հին, բե լագ վար դեյեց` Չի նաս տա նում կռ ված: Եր կար 
մո րու քով մարդ էր դա: Եր կար փայտ ուներ: Մեր ծխ նե լույ զը, որ երևում 
էր, խփում էր ծխ նե լույ զին, բղա վում էր, խփում էր, թե էդ տու նը որ տե՞ղ է: 
Պադ կոպ էին անում, սա ղը, թու նել նե րով, ո նց որ խրա մատ նե րը` մի վեցյոթ 
մետր խրա մատ, էդ պես բարձ րա նում էին, մե կը մյու սի տնե րը գտ նում էին: 
Մենք ձյուն էինք հա լում, ձյուն էինք խմում, հնա րա վոր չէր դուրս գա լը: Սառ
չում էր ամեն ին չը: Ամ բող ջա պես տան մեջ տե ղա վոր վում էինք, սե նի, կոչ
վում էր սե նի, կա րի դոր, է լի, էդ պես, փետն էինք դար սում դրա մեջ, հայե
րը ըն տեղ աթար էին անում, ռուս նե րը զար մա նում էին, կի զյա՞կ: Մե զա նից 
սո վո րե ցին աթար վա ռե լը ռուս նե րը: Ըն տեղ առա ջին դա սա րան նստե ցի: 
Նե մեց ներ էին դա սա տու նե րը, նե մե ցե րեն շատ լավ եմ տի րա պե տել: Տար
բեր ազ գեր էին, ու բո լո րը հա մե րաշխ: Կալ միկ, թա թար, հայեր, ռուս ներ, 
ուկ րաի նա ցի ներ, պո լյակ ներ, կո րե ա ցի ներ: Ա մե րի կան, որ կռիվ էր անում 
[19]48 թվին Կո րե այի հետ, ամե րի կա ցի նե րը, դրանց գե րի նե րը, բո լո րը, Սի
բիր էին բե րել: Ա մե նադժ վար տե ղը Սի բիրն էր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ դուք գի տեի՞ք, թե ամեն մե կը ին չու՞ է այդ տեղ հայտն
վել, դատ վա ծու թյան հոդ վա ծը:

 ՌՈՒՍ ՍՈ. Ո ւկ րաի նա ցիք, ռուս նե րը պո լի ցայ ներ են ե ղել, մատ նիչ ներ:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Պա տե րազ մի՞ ժա մա նակ:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Այո, պար տի զան նե րին են մատ նել, ռու սա կան զոր քին են 

մատ նել, դե զեր տիր նե րը փա խել են բա նա կից, նրանց են աք սո րել: Չե չեն
նե րը նե մեց նե րին են ուզե ցել դի մա վո րել, չե չեն ներ կային, ին գուշ ներ, լեզ
գին ներ: Թա թար նե րը ուզե ցել էին Ղրի մում նե մեց նե րին դի մա վո րել, դրանց 
բո լո րին աք սո րել էին: Հայե րին հա մա զոր է լի, հայե րին էլ դա վա ճան հա նե
ցին: Որ հայե րը միշտ լավ մարտն չող, նվիր ված են է ղել, բայց Ստա լի նը ու 
Բե րիան մեր զո րա վար նե րի գլուխ ներն են կե րել, հայե րինն էլ: 

Նժդե հը ե ղել է է լի հայ րե նա սեր մարդ: Ե թե Ա նդ րա նի կը մնար, Ա նդ
րա նի կին էլ կվե րաց նեին: Նժդե հը մա հա ցել է [19]55 թվա կա նին Վլա դի
մի րով կա` քա ղա քա կան բան տում, Մոսկ վայից 130 կի լո մետր հե ռու: Նրան 
մատ նել են հայե րը Սո ֆիա քա ղա քում, Բուլ ղա րիա յում, [19]44 թվին: Նրան 
մատ նել էին հայե րը` թե սենց սպա րա պետ մարդ ունենք: Բե րել են հանձ նել 
Ստա լի նին: Նա առա ջար կել, ասել է. «Ես կողմ եմ Սո վե տա կան Միու թյա
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նը, հայ ազ գին»: Բայց որ պես թշնա մի, հայ կա կան գվար դիա կար: Էդ էր 
հայե րի... վայ հայ, վայ հայ: Լավ հայ կա, վայ հայ էլ կա, ին չի՞ չէ, ին չի՞ չէ: 
Մեր զո րա վար նե րը` պար ծան քը աշ խար հի: Բաղ րա մյան, Ի սա կով, Բա բա
ջա նյան, Խան ֆե րյանց` Խու դյա կով: Ո ՞նց էդ մար դուն, զր պար տե լով, [19]50 
թվա կա նին են գնդա կա հա րել: Խու դյա կո վին հայե րը չե՞ն սպա նել: Քն նի
չը, որ կան չում է քն նու թյան, աթո ռը ջար դել է գլխին Խու դյա կո վը: Տա րել ու 
գնդա կա հա րել են: Գիր քը կա: Չէր խոս վում, չէր խոս վում: Բայց դե, ե րե քի
նը [ Հայ կա կան լե գե ո նից] լավ հի շում եմ, հան դի պե ցի էդ ե րե քին, որ աք սո
րից ե կան: Թե ի նչ պատ ճա ռով ի րար ըն տեղ մատ նու թյուն արե ցին, ան հայտ 
մնաց: Մե կը ե կավ վոդ խո զում, Ս. անու նով, աշ խա տավ գլխա վոր հաշ վա
պահ: Գ. կար, Գ. աշ խա տավ պա հա կային, էդ կոմ բի նա տում, Պ. գյու ղի 
մարդ էր: Թե ո ՞նց էին ի րար մատ նել:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այն տեղ չէի՞ն ծե ծում, չէի՞ն ստի պում ի րար մատ նել:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Չէ: Թե ի րար մատ նել են ըն տեղ, հի մի թե Հա յաս տա նի՞ց էր 

էդ մատ նու թյու նը է կել... էդ էլ կա: Մատ նի չը մատ նիչ է մնում, է լի: Թե Հա յաս
տա նից էր ե կել, որ էդ մար դիկ էդ մար դիկ են: Ըս տեղ մենք աք սո րից, որ վե
րա դար ձանք, Ե. Վ. կար, Х գյու ղից, նա էլ մատ նեց: Նրա տղան դպ րո ցի դի
րեկ տոր էր: Հայրս, որ գո վա բա նում է Ա նդ րա նիկ զո րա վա րին, սա ասում է. 
«Այ մարդ, դու աք սոր էլ գնա ցիր, չվեր ջա ցա՞վ: Է կար, է լի էդ դաշ նա կին կգո
վա բա նե՞ս»: Դաշ նակ է ան վա նել Ա նդ րա նի կին: Հայրս փայ տը տա լիս գլու խը 
սրա ջար դում է: Բո շի սադ կա [ Գյում րիում], հի մա «Ֆ լա մին գո» է [սր ճա րան]: 
Մե ծե րը հա վաք վում էին, շաշ կի էին խա ղում, ես էլ կող քը նստած եմ: Հա վաք
վում էին` շաշ կի, նար դի, տա մա: Մի լի ցիա պետ Ա նդ րա նիկ կար, Ա հա րո նյան 
Ա նդ րա նիկ, ախ պար էր: Լավ մարդ էր, գի տե՞ս: Տես, է լի լավ մար դիկ, ճիշտ 
մար դիկ կային: Դրա գլու խը հայրս փայ տով որ ջար դեց, ե կան մի լի ցիա տա
րան, ես էլ է լա գնա ցի հայ րի կիս հետ: Բայց եղ բայր ներս ար դեն հե ղի նա կա
վոր էին քա ղա քի մեջ, դա սա տուն էր, վեր ջը: Ճիշտ է, մենք աք սոր ե ղանք, զր
կան քով ապ րե ցինք, բայց հան ցա գոր ծու թյուն է նող չե ղավ: Բո լո րը ի րանց մա
կար դա կով աշ խա տե ցին, ավար տե ցին բարձ րա գույն: Տա րան ըն տեղ, ը սավ` 
ի ՞նչ է պա տա հել: Սրա տղեն է է կել, հա վաք վել են, վա՜յվու՜յ: Ը սավ. «Այ մարդ, 
էս մար դը ի րան թու րը կրել է, ին չու՞ ես էս մար դուն ան պատ վում, չէ որ ար
դա րաց րել ե նք, ին չի՞ ես ասում` դաշ նակ»: «Անդ րա նի կին գո վա բա նում ա էս 
մար դը»: Զո րա վար Ա նդ րա նի կի քրոջ տղան` Վրե ժը, «Ու տի լի» դի րեկ տորն 
էր ըս տեղ, Լե նի նա կա նում: Հայրս ոչ մե նակ ռու սաց էր դա սա վան դում, պատ
մա բան էլ էր, կյանք տե սած մարդ էր: Ա նդ րա նի կին տե սել է ան ձամբ: Հո րեղ
բոր տղան է ղել է Ա նդ րա նի կի գրա ռուն, Լևո նը Ա ռա քե լյան: Լավ հու շան վեր 
կար` պորտ սի գար ար ծա թից, վրան գրած էր. «Անդ րա նիկ զո րա վա րից իմ 
գրա ռուին»: Էդ Լևոն Ա ռա քե լյանն էլ ժա ռանգ չու ներ: Ապ տե կա նե րի ուպ րավ
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Նկ. 37. Պրուդոն Սուքիասյանը` զինվորական համազգեստով,  
բռնադատված հորն ու եղբորը աքսորավայրում այցելելիս (ընտանեկան ալբոմից)։

Նկ. 38. Սուքիաս Աբրահամյանը` շրջապատված որդիներով:
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լե նիում [դեղատների վարչությունում] գլխա վոր հաշ վա պահ աշ խա տեց, գրա
գետ մարդ էր: Դրանք, որ ի մա ցան, որ ին քը Ա նդ րա նի կի հետ է է ղել, տուն 
տվե ցին: Խրուշ չո վի ժա մա նակ ներն էր, տուն տվե ցին: Վա խե նա լու էր Ա նդ րա
նի կի մա սին խո սե լը, բայց հայրս... բո լոր բա նե րը պա հում էր Ա նդ րա նիկ զո
րա վա րի մա սին, տե՛ս, ի նչ քան բա ներ ունի: Ես անընդ հատ դրան ցով եմ զբաղ
ված: Զո րա վար նե րը, ազ գի սիր ված զա վակ նե րը, հայ րե նա սեր նե րը` դրան ցով 
եմ զբաղ ված: Էն թա վա քյա լի մարդ կան ցով չեմ զբաղ վում: Տա րան հորս ոս
տի կա նու թյուն, եղ բայր ներս ի մա ցան ե կան, էս Ա վո եղ բայրս, ին քը բա վա կա
նին շրջա պատ ուներ, ման կա վարժ է, ռու սաց լեզ վի ման կա վարժ, եղ բայր ներս 
ե կան, չոր սը ըս տեղ էին, ե կան` էս ի ՞նչ բան է, ի ՞նչ կռիվ դա վի: Դրանց դպ րո ցի 
դի րեկ տոր տղան վա խե ցավ: Նրանք, որ տղե քին տե սան, վա խե ցան: Ա սե ցին` 
օօ, էս Աբ րա հա մյա նը... էս Ա վե տի սյան Ա վե տի քի հայրն է: Էդ պես հաշ տեց
րին, ասին` գնա, քու պա տի ժը դու ստա ցար, որ ան պատ վել ես էս մար դուն: 
Ը տենց հաշ տեց րին, ան ցավ գնաց: Ա սի` մար դիկ կային, որ ուզում էին նո րից 
ի րանց ստա լի նյան ո ճով մարդ կանց... ազ դե ցու թյուն թող նեին վրա նե րը, վա
խեց նեին:

 Հայրս է ղել է հայ րե նա սեր ճշ մար տա ցի մարդ: Դաշ նակ չի է ղել: Ան
կու սակ ցա կան անձ նա վո րու թյուն է ե ղել, ման կա վարժ մարդ... Ուրեմն պա
տե րազ մի ժա մա նակ... Սա դախ լո լսե՞լ եք: Հի մա էլ կա Սա դախ լոն: Հայրս 
թի կուն քային ծա ռա յու թյան մեջ է է ղել интендантская служба. Ըս տե ղից թու
թուն են տե ղա փո խել, շո րեր են տե ղա փո խել, որ ֆրոնտ ուղար կեն:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ի րեն ֆրոնտ չե՞ն ուղար կել: Ի ՞նչ պատ ճա ռով:
 ՌՈՒՍ ՍՈ. Մենծ է է ղել, բազ մա զա վակ հայ րե րին չեն տա րել: Ե թե, 

ասենք, կա մա վոր էլ է է ղել, որ գնա, մի կերպ թո ղել են:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Սա հայ րի կի անձ նա գի՞րն է: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Հա: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ո ՞վ է այս նկա րը կպց րել [տե՛ս նկ. 9]: 
ՌՈՒՍ ՍՈ. Ես: Պաս պոր տը հանձ նե լու ժա մա նակ, հայրս, որ [19]74 թվի 

հու լի սի 6ին մա հա ցավ, հանձ նե լու ժա մա նակ պաս պոր տի սե ղա նի պե տին 
ասի` էս որ պես հուշ մնա, նկա րը իս կա կան հա նե ցին, ես էս նկա րը կպց րե ցի: 
Էս տեղ գրան ցումն էլ կա: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա, գրան ցումն է ու Ձեր անունն էլ կա, ո րով հետև Դուք էիք 
միայն հե տը: 

ՌՈՒՍ ՍՈ. Է, ի նչ կր նար էղ ներ: Եղ բայր ներս կր նային լավ կարյե րա ներ 
է նեին, բայց էդ աք սո րը խան գա րեց: Էս եղ բորս, որ լյոտ չի կի ֆոր մայով էր, 
նկա րը ցույց տվե ցի [նկ. 37], ի րան ասել էին` «Откажись, отре՛чься от отца, 
будешь продолжать учиться» [«հրաժարվի՛ր հորիցդ և կկարողանաս ուսումդ 
շարունակել»]: Ա սել է ր` «нет» [ո՛չ]: Հայ րիցդ,– ը սել էին,– հրա ժար վի: Ը սել է ր` 
նետ: Ըդ պես ստո րու թյուն էլ էին արել էն ժա մա նակ նե րը [նկ. 38]: 
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Սեր գեյ Խուր շու դյա նի [նկ. 39] հետ զրույցն իր տա նը` Գյում
րիում` 1988 թ. ե րկ րա շար ժից հե տո տե ղադր ված տնա կում, 
2012 թ. հու նի սի 12ին գրան ցել են Գա յա նե Շա գո յանն ու Լևոն 
Աբ րա հա մյա նը։ 

ԽոՀարարի պաՀապան ՇերեՓը, որը կոտրվեց 
սիբիրում

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հայրս` Մե խակ Խուր շու դյա նը, ծնվել 
է 1905 թվա կա նին Մու շի Գա վա ռի Խաս գյու ղում, մայրս ծնվել է է լի Մու շի 
Բու լա նըխ շրջա նում 1913 թ.: Ուրեմն սկսվել է հայթուր քա կան պա տե րազ
մը, ե րիտ թուր քե րի և Ա թա թուր քի` Քյա մալ փա շեն, Մուս թա ֆա Քյա մալ փա

շեն է ղել է ղե կա վա րը: Ե րիտ թուր քե րը, 
ատամ նե րը սրած, սկսել են կո տո րել մեր 
ժո ղովր դին: Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից 
սկսին քո չել, փախ նել, բան է նել, վեր ջը` 
կյան քը թանկ է: Հե տո հայրս կը սե, ե րբ 
որ ներս կմտ նեին, կը սեին` Մուշ լի ատամ 
վա՞ռ, դա կն շա նա կեր` մշե ցի տղա մարդ 
կա՞ ձեր տու նը, է դիկ թուր քե րեն է: Ու, 
ե թե կտես նեին, որ կխա բեին` ո ղջ բա
նը կկտ րեին: Էն ժա մա նակ քր դե րի հետ 
էին, կապ րեին, և ո րոշ մար դիկ հայ րե
նա սեր են է ղել, չեն ուզե ցել էդ ե րե խե քը 
մորթ վին, պա հել են, բայց հե տո հրա
ման է է կել` ով, որ են թա դրենք կը, հայի 
ե րե խա, հայ կպա հե, ուրեմն` վեր ջա ցավ, 
ի րա հար ցը կլուծ վի: Ե րբ է կել են Խաս 
գյու ղը, սկսվել է կո տո րա ծը, վա ռե լը... 
իմ հորս ծնող նե րին... Ե րբ որ լցել են գո
մե րը, հե տո պա ժառ են տվել, էս քույ րը, 
մե ծը` Մա րիա մը, Մա րոն, որ պես զի ի րա 

Նկ. 39. Սերգեյ Խուրշուդյան: Լուսանկարը` 
Լևոն Աբրահամյանի:
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փոքր եղ բայ րը չվա ռի, գո մում ան ցքեր կան, որ ասենք գո մաղ բը, ջրի հետ 
[ դուրս գա]: Որ կանց նի էդ ան ցքը, ին քը [ հայ րը], որ փոքր տղա է է ղել, ասել 
է, մի կերպ էդ ան ցքից դուրս հա նենք էդ ե րե խուն, մենք մա հա նանք կը, վա
ռինք կը, ի նչ կեղ նինք, գո նե էդ է րե խեն ազատ վի: Հե տո էդ է րե խեն դուրս 
գու կա: Մի հատ քուրդ կին կանց նի, ե րբ կտես նի է րե խուն, ձե ռը կբռնե` տուն 
կտա նի ու կպա հե: Ա միս ներ կանց նին։ Հե տո նո րից հրա ման գել նի, որ մար
դը, ով կպա հե ազ գու թյամբ հայ, լի նի ե րե խա, ուրեմն ին քը ան մի ջա պես կեն
թարկ վի կը գնդա կա հա րու թյան: Էս քուրդ կի նը, վա խե նա լով ի րա ըն տա նի քի 
ո չն չա ցու մից, ին քը էդ ե րե խային մի գի շերմ, էն ժա մա նակ ի ՞նչ շոր պի տի էղ
նիր, փոստ կեղ նի գա ռի, կա պեն կը մեջ քին, ոտ քին, հե տո տա նի կը Մեղ
րա գետ կա, հո սի կը կակ ռազ էդ Մուշ գա վա ռով, էդ գյու ղով` Խաս գյու ղով: 
Կտա նի` էն կող մը կէղ նին ռու սա կան կա զակ նե րը, գրա նից կէղ նի` սահ ման: 
Էն կող մը կէղ նի ռու սա կան կա զակ նե րը, էս կող մի նը կէղ նի Թուր քիայի նը: 
Ռու սա կան կա զակ ներն ի րանց վրան նե րով էդ տեղ ի րանք կպաշտ պա նեն էդ 
սահ մա նը: Ի րանք հե ռա դի տա կով որ կնայեն, կտես նին` մե է րե խեմ նստած 
գու լա` էս տին, էն տին։ [Լ ռում է, փոր ձե լով ճնշել հուզ մուն քը] մե քաջ հե ծյալմ 
ջու րը կմտ նի, գե տը, ու կեր թա վերց նե կը էդ է րե խուն ու ի րանց ափը կտե ղա
փո խե: Հե տո կս տու գեն, տես նին կը, որ է րե խեն քրիս տո նյա է, սուն նը տած չէ, 
թուրք չէ, պա հեն կը մոտ նե րը... 

Պա տե րազ մի ժա մա նակ է կավ, որ կը սեին` սին պոլ կա` գնդի որ դին։ 
Ի ՞նչ է նենչէ նեն, զբաղ ված են, տա նին կը պո վա րի մո տը` խո հա րա րի: Խո
հա րարն էլ մե բա րե սիրտ մարդ կային մարդ կէղ նի, ազ գու թյամբ ռուս: Է րե
խեն ի ՞նչ պի տի է նե ըն տեղ, է սիկ բեր, կռուշ կեն [բաժակը] բե, շե րե փը բե, դա
նակ բե, գդալ բե, էդ պես ի րանց, հենց կուխ նու [խոհանոցի] մե ջը, էդ է րե խուն 
պա հեն կը, ահա գին կպա հեն, դե է րե խեն էդ ժա մա նակ կա ճի, մե ծը նա կը: 
Հե տո հրա ման գու կա, որ Ռու սաս տա նում ար դեն րևո լյու ցիա [հեղափո խու
թյուն] է, իմ պե րա տո րը զոր քը հետ կկան չե։ Ե րբ որ զոր քը ար դեն կքաշ վին 
գու կան, գու կան Լեն նա կա նի Կա զա չի պոս տը: Ի սկ Կա զա չի պոս տը մնան 
կը էն քան ժա մա նակ, մինչև որ հրա ման էղ նի, որ պի տի ար դեն սո վե տա կան 
կար գեր հաս տատ վի, րևո լյու ցիա է սկսվել, Նի կո լայ Ե րկ րորդ թա գա վո րի 
ժա մա նակ... Վոբշ չեմ, հե տո ե րբ որ ար դեն հրա ման կեղ նի, որ մեր Գյումր վա 
Կա զա չի պոս տից էդ զոր քը պի տի նո րից տե ղա փոխ վի Ռու սաս տան` պաշտ
պա նու թյան հա մար, էս մար դը` անու նը իմ անու նիցս կեղ նի, Սեր գեյ, ճիշտ է, 
Սերյո ժա է պաս պոր տով, Սեր գեյ է անու նը` պո վա րի [խոհա րա րի]: Էս պո վա
րը, ի նչխ ը սեմ` բա րե գուտ, բա րե սիրտ մարդ կեղ նի, էդ է րե խային որ պես զի 
բան չեղ նի, ին քը կտա նե կհանձ նե Պա լի գոն նե րի որ բա նո ցը: 

Նույն բախ տին կար ժա նա նա մայրս: Էդ ժա մա նակ, որ [ թուր քե րը] մտ
նին կը գյուղ, էդ Բու լա նըխ րայո նը կսկսվի ջար դը: Կը սե` ներս կմտ նեին 
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թուր քե րը, առա ջի նը կհարց նեին` կնիկ մարդ կա՞, տղա մարդ կա՞: Չէին հա
վա տա, գու կային` ան գամ էդ խո տի դե զե րի մեջ պայ կմտ նեին հայ է րե խե քը, 
ի րանք էդ խշ տիկ նե րով բան կէ նեին [կս տու գեին]: Ի րանք մեր ազ գը ան խնա 
կո տո րե ցին, չհարցրին մեծն ու փոք րը, չհարցրին` ծե րու նին ու է րե խան: Հե
տո մորս հո րեղ բոր տղան կեղ նի Ա նդ րա նի կի զին վոր նե րի մե ջը: Կը սե` մե
զի բե րեց հասց րեց մինչև ան վտանգ տեղ, է կել են մտել Ղա րա բաղ: Ղա
րա բա ղից, ի րա պատ մա ծով, է կել են մեր Մայր տա ճա րը, Էջ միա ծին: Սաղ, 
ի նչխ ը սեմ, փր կու թյու նը գտել են Սուրբ Էջ միած նա վան քի մո տը: Հա րյու
րա վոր, հա զա րա վոր մար դիկ է կել են էդ տեղ, էդ փրկված նե րի մի մա սը սո
վի է մատն վե, մի մա սը` հի վան դու թյան, մի մա սը` բան... Էդ պես զր գանք նե
րով ու տա ռա պանք նե րով, վեր ջը է կել ե ն։ Ըն տե ղից ամե րի կա կան բան [ մի
սիո ներ] է է ղել, ի ՞նչ էր անու նը` միս Մա գա: Ուրեմն էս տից մորս էլ կտա նին 
Սևերս կու որ բա նո ցը, հի մի էդ շեն քը կա, ես գնա ցել եմ էր կու տեղն էլ: Էդ 
շեն քը հի մի ի րանց վար ժա րանն է, օ ֆի ցեր նե րին կպատ րաս տեն: Էդ շեն
քը կակ ռազ մայրս խնդրեց մե զի հարևան կար մի եր կու, ե րեք կին, մայրս 
խնդրեց, թե` Սե րոժ, մի օ րմ մե զի տար էդ Սևերս կին, որ տեղ է ղել է մեր որ
բա նո ցը: Գնա ցի, վայեն նի տեղ է, ըն տեղ կա րաուլ [պահակազոր] կա կանգ
նած, պա հակ կա, պա հա կա կետ կա, խնդրի, ը սի, թե ես էս պես մե հար ցովմ 
եմ է կե: Ը սավ, թե` ես ձե զի չեմ կա րող օգ նել, բայց դուք պի տի գնաք շտա
բը, շտա բից թույ լատ րու թյուն վերց նեք, նոր գաք, որ մենք թող նինք: Ը սի` էն 
ե րե խա նե րը, որ թուր քի ջար դից փրկվել ու է կել են ստեղ ու փոքր են է ղել` 
ի րանց տե ղա փո խել են որ բա նոց: Մայրս ու ե րեք կին կար, որ էդ որ բա նոցն 
էին է ղել, գնա ցին, թույ լատ րու թյուն տվե ցին [ հուզ վում է, աչ քե րը ձեռ քով 
ծած կում է, լռում է, հա վաք վում ու մի փոքր ձայ նը դո ղաց նե լով` շա րու նա
կում]` ներս տա րան, ի րանք էդ պես նստա րան ներ ունեին, որ զին վոր նե
րը գա լիս գրում էին, չէ՞, կակ ռազ էդ տեղն է ր` ի րանց որ բա նո ցը: Ի րանք, 
նստան էն տե ղե րը, ո րոնք... [ հուզ վում է] նստել էին: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Այ սինքն` ներ սը նու՞յն ձևի էր մնա ցել: 
ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հի մի էլ կա: Եր կու հար կա նի շենք է, էն 

ժա մա նակ որ բա նոց էր, ի սկ էս տե ղանց որ բա նո ցը է ղել է հի միկ վա կակ ռազ 
մեր վայեն նի բա նը, որ կա, մեր զորքն, որ ըդ տեղ է, շա րու նա կու թյու նը էդ 
շեն քե րի մեջ է ղել է որ բա նոց ներ: Ե րբ որ Ռու սաս տա նի զոր քը հետ է քաշ վել, 
էդ տեղ է ղել են հայ կա կան որ բա նոց ներ, հա զա րա վոր մար դիկ, հա զա րա
վոր մար դիկ` տղա ներ, թե աղ ջիկ ներ, ո րոնք որ կեն դա նի են մնա ցել, բո լորն 
է ղել են... Պա լի գո նում է ղել են տղա նե րը, ի սկ Սևերս կիում է ղել է աղ ջիկ նե րի 
որ բա նո ցը:

 ԼԵ ՎՈՆ. Հի մա՞ էլ է զո րա մաս:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, զո րա մա սեր ե ն` հայ կա կան, էր կու 



399ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

հատ մեծ ռու սա կան զո րա մաս կա: Հե տո, ի րանք ար դեն հա սակ են առել, 
մե ծա ցել են, ով որ ի նչ մաս նա գի տու թյուն են ունե ցել, էդ մաս նա գի տու թյան 
ի րանք ար դեն խմբակ ներ են բա ցել [որ բա նո ցում]։ Ով որ, ասենք, առա ջա
վոր է է ղել էդ գոր ծում, լավ գործ վածք է գոր ծել, ժա նյակ, դրանց ջո կել են, 
ուղար կել են Ա մե րի կա: Ուզե ցել են մորս ուղար կել, ըն տեղ ջո կել ե ն` բոյը, 
ար տա քի նը, գի տե լի քը, մորս ամեն ին չը բռնել է, բա ցի բոյից:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ին քը քա նի՞ տա րե կան էր, որ հայտն վեց որ բա նո ցում:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Էդ ժա մա նակ ին քը է ղել է ար դեն տա սից 

ավել: 
ԳԱՅԱ ՆԵ. Ին քը 1913 թիվն է, ի րեն բե րել են 1923ի ՞ն:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, որ բա նո ցից հե տո, ըն տեղ ի րանց 

ծնող նե րը, ով որ կեն դա նի է մնա ցել, հետ են է կել Ղու կա սյան գյու ղը։ Ըն տե
ղից գա լող ժո ղո վուր դը էդ կող մե րը` Ա րևմ տյան Հա յաս տան են կո չել. պաղ 
ջուր է է ղել, լավ կա նաչ է է ղել, լավ բու սա կա նու թյուն է է ղել։ Կը սե` ձմե րուկ 
կեղ ներ, կնստեին, ոտ նե րը գետ նին չէր հաս նի, բնու թյու նը, ամեն ին չը լավ 
է է ղել։ Հե տո, որ է կել են էս տեղ, ուզե ցել են ի րանց ե րկ րի պես ջուր ունե նալ, 
կա նաչ ունե նալ, ի րանց մատ նա ցույց են արել, թե Ղու կա սյան համ ջու րը 
կա, համ կա նաչ կա, որ ձեր բնու թյա նը նման են, ու իմ մորս հե րը, տա տիկս 
գնա ցել են Ղու կա սյան ։

ԳԱՅԱ ՆԵ. Փաս տո րեն ի րենք ո ղջ են ե ղել, Ղու կա սյա նում են ե ղել, ի սկ 
ե րե խան ման կա տա՞ նը:

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, ի րանք հե տո գտել են, սկզբից է կել 
են, ման կա տու նը ման են է կել, հե տո մորս կտես նին ու կտա նեն Ղու կա սյան։ 
Հայրս ար դեն էդ ժա մա նակ խո հա րար կեղ նի, ի րան կհարց նեն` ի ՞նչ մաս նա
գի տու թյուն ունես, ին քը կը սե, որ ին քը պո վա րի մոտ է է ղել ու ամեն ի նչ գի
տի: Հե տո ի րան կտա նեն որ պես խո հա րար: Ին քը ծա ռայել է վաեն տոր գում, 
էն ժա մա նակ գար նի զոն է է ղել, ին քը զո րա կոչ վել է որ պես խո հա րար: Խո
հա րար աշ խա տել է մինչև պա տե րազ մի սկիզ բը: Հայրս նո րից մտել է բա
նակ, մեր հայ կա կան գնդե րը մանև րա ներ են արել, զին վար ժու թյուն նե րի [են 
մեկ նել], ու ին քը բա նա կի հետ գնա ցել է Կի րո վա կան, մայրս էդ ժա մա նակ 
ի րա քե ռու մոտն է է ղել, էդ ժա մա նակ հան դի պին կը ի րար։ Մայ րի կիս քե ռին 
է ղել է էդ կող մե րից, մշե ցի է է ղել: Տե սել են, ծա նո թա ցել են, ի րանք է ղել են 
իմ հորս ու մորս ամուս նու թյան միջ նոր դը: Ա մուս նա նա լուց հե տո հայրս ասել 
է թե, ե րբ որ մե զի արու զա վակ ծնվավ, մենք պի տի անու նը Սեր գեյ դնենք: 
Իմ հորս անու նը Մե խակ է է ղել, բայց ի րան ռուս նե րը Մի շա են ասել, էդ պես 
էլ Մի շա մնաց, ի սկ մորս անու նը` Ա նուշ։ Մերս լավ կին էր, կիրթ։ 

Հերս է ղել է մեր քա ղա քի ամե նա լավ խո հա րար նե րից մե կը, է ղել է լավ 
մաս նա գետ: Մեր քա ղա քի հյու րա նո ցը, որ կոչ վիր կը «Լե նի նա կան» հյու րա



400 ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

նոց, առա ջին հար կը է ղել է ին տու րիստ, ար տա սահ մա նի հյու րե րը էդ տեղ են 
ճա շել, ին քը էդ տեղ է է ղել մինչև պա տե րազ մը որ պես շեֆ խո հա րար: Հե տո 
ին քը է ղել է վար պետդաս տիա րակ, գնա ցել է զո րա մա սեր, նմուշ է ճա շե րի 
վերցրել, հե տո ի րան տա րել են ամե նա պա տաս խա նա տու տեղ, մեր օ դա չու
նե րի [ հա մար խո հա րար]։ Ա վիա պորտ է է ղել էս տեղ, ո րտև մենք քա ղա քա
ցիա կան սա մոլյետ չենք ունե ցել, պա տե րազ մի սկզբից է ղել է ար դեն ի ստ
րե բի տել [կործանիչ], ի րան տա րել են ավիո պորտ, ին քը է ղել է էն ան ձը, ո րը 
կե րակ րել է լյոտ չիկ նե րին [օդաչուներ], որ չթու նա վոր վին, վատ չեղ նին: 

Հու նի սի քսան մե կին ին քը զո րա կոչ վել է բա նակ, ի րան ուզե ցել են պա
հել, քա նի էդ ռու սա կան ավիա պոր տը էս տեղ է է ղել, [ քա նի] ի րանք թռել են, 
ասել են պո վը ռը ան հրա ժեշտ է, հենց առա ջին օ րից, մե հո գի մարդ պի տի 
լի նի, որ ճաշ ե փի: Էդ քա նը կհի շեմ. ին քը աշ խա տան քից հետ է կավ ու մորս 
ասեց, որ ի նձ թուղթ գրին տվին, որ ներ կա յա նամ զին կո մի սա րիատ: Զին կո
մի սա րիա տը էն ժա մա նակ էն քան լե ցուն էր, որ ասե լու չէ, ո րտև Հայ րե նա
կան պա տե րազ մի հենց առա ջին օ րն է, կզո րա կոչ վին, պի տի գնան, ուրեմն 
ե րկ րորդ զին կո մի սա րիա տը բաց վավ, հի մի մենք բո լորս էլ գի տենք մեր 
քա ղա քի այ գին, որ տեղ Մռա վյա նի թատ րոնն էր: Էդ քա ղա քի այ գին դար
ձավ զին կո մի սա րիատ, ըն տեղ սկսին ի րանց դո կու մենտ նե րը տալ, ըն տե
ղից ի րանց նստեց րին մե քե նա նե րը ու տե ղա փո խին Գու սա նա գյուղ: Ուրեմն 
Գու սա նա գյու ղում, նախ քան բա նակ գնա լը ըն տեղ պի տի ան ցնեին շո րեր 
[ս տա նա լու]: Էդ տեղ ի րանց գրաժ դանս կի [քաղաքացիական] հա գուս տը 
փո խե ցին։ Էդ տեղ վա գոն ներ է կանգ նած է ղել էր կու ուսա նոց վա գոն կա` 
անա սուն տե ղա փո խող, դրանց մե ջը նա ռեր էր զար կած ու տղոնց գլուխ նե
րը խու զած [ կերևար]... Մե զի ասին, որ գնա ցեք, ժա մը էր կու սիի րե քի կող
մը արեք վակ զալ [կայարան], ըն տից ար դեն գնաց քը կանց նի: Ժա մը էր կու
սին մայրս մե զի հա վա քեց, ի րեք տղա էինք, գնա ցինք եր կա թու ղի վակ զա
լը։ Գնաց քը է կավ, սաղ գլուխ նե րը խու զած` վաեն նի ֆոր մով [զինվորական 
համազգեստով], հի մի կանգ նել ե նք: Գնաց քը կանգ նավ, մե կը ըն տից մորս 
անու նը տվեց, գնա ցինք մո տիկ ու տե սանք, որ ի նքն էր ու ի րա պես մե 
քսանե րե սուն հո գի տղա: 

Էդ գնաց քով քա ռա սուն մե կը թվի հու նի սի քսա նէր կու սին ժա մը էր կու
սին գնաց քը շարժ վավ դե պի ֆրոնտ, պա տե րազմ: Սկզբ նա կան շրջա նում 
նա մակ չե կավ, հե տո է կավ։ Էն ժա մա նակ վա նա մակ նե րը դաշ տային էին, 
կոչ վին կը` դաշ տային նա մակ, պո լե վա յա պոչ տա: Դաշ տային նա մակ ստա
ցանք` շատ ուրա խա ցանք, որ կեն դա նի է: Գրել էր, որ պա տե րազմ է, ի նչ
պես քա ղա քա ցիա կան ժա մա նակ, էդ պես էլ հի մա նա պո վար է: Ին քը պա
խոդ նի կուխ նյա, շար ժա կան կուխ նյա [ու ներ]. ձի ե րը լծած հետևը, էդ կու
բը` ճա շի, կե փի ու էդ կռ վող նե րի հա մար տեր մոս նե րի մեջ ճա շը կլց նի ու 
կտե ղա փո խի տղա նե րին։ Ի րանք ճա շը կու տեն հանգս տի ժա մին ու հե տո 
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նո րից կմաս նակ ցեն պա տե րազ մին, ի րա աշ խա տան քը է ղել է ճաշ պատ
րաս տել, ի րա զեն քը է ղել է բա նա կայի նի հա մար խո շոր շե րե փը: Հե տո է լի 
դաշ տային նա մակ է կավ, որ ահեղ պա տե րազմ է... Էն ժա մա նակ Սո վե
տա կան Միու թյու նը պատ րաստ չէր դի մա կայե լու, պատ րաստ ված, մինչև 
ատամ նե րը զին ված ֆա շիս տա կան Գեր մա նիային: Մենք ունեինք տեխ նի
կա, բայց դա շատ փոքր էր, շատ ան ճար տեխ նի կա էր, ի րանց տեխ նի կան 
էն քան զար գա ցած էր, որ ասենք հի միկ վա ջի պը, մյուս մե քե նա նե րը էն
քան արա գու թյուն ունին, որ մեր էդ ժա մա նակ վա ի նք նա թիռ նե րը էդ արա
գու թյու նը ունեն, 250260 կմ արա գու թյուն է ղել է ՈՒԴ ՎԱ, էն էր կութևա նի 
սա մոլյետ նե րը [ինքնաթիռները], որ բոմ բե րը [ռումբերը] կրել քցել են, ի սկ 
գեր մա նա կան միս տեր Շմի տը, ի րան ցը, է ղել է վեց հա րյուր, յոթ: Հի մի ո ՞վ 
կհաղ թե: Մե րոնք կսկսեն նա հան ջել, կար դամ: «Таким образом, за первые 
18 дней войны СевероЗападный фронт потерял Литву, Латвию и часть 
территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника 
через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были еще недостаточно 
укреплены и слабо прикрыты войсками»1 [Այսպիսով, պատերազմի առա ջին 
18 օրերի ընթացքում Հյուսիսարևմտյան ռազմաճակատը կորցրեց Լիտ վան, 
Լատվիան և ՌՍՖՍՌի տարածքի մի մասը, ինչի արդյունքում առա ջացավ 
վտանգ, որ հակառակորդը կկարողանա Լուգայով դուրս գալ դեպի Լե
նինգրադ, որի մատույցները դեռ բավականաչափ ամրացված չէին և զոր
քով՝ թույլ պաշտպանված]: Մար շալ Ժու կո վի գիրքն է, տաս նութ օր վա մեջ 
գեր  մա նա ցին Լատ վիա, Լիտ վա, Էս տո նիան վերցրել է, Բե լա ռու սիան, Ռու
սաս տա նի տե րի տո րիայից, ու է կել հա սել է հա մայ րա հյու սի սային մայ րա
քա ղաք` Լե նինգ րադ, վստա հե լի աղ բյուր է, մար շա լի գիրքն է: Ու էդ քսան 
օր վա մեջ մար դը ոչ հե րո սա ցել է, ոչ է լ։ Ո րը զոհ վել է, ո րը գե րի է ըն կել: 
Ուրեմն ին քը պո վար է է ղել, ին քը տա րե տղո ցը կե րակ րել է` ի նքն էլ է գե
րի ըն կել էդ կռ վող տղա նե րի հետ: Ի րանց տա րել են հա մա կենտ րո նաց ված 
ճամ բար ներ, քա ղաք Բեր դիչև, Ո ւկ րաի նայի քա ղաք նե րից է: Ին քը մեր սո
վե տա կան զոր քին է կե րակ րել։ Ըն տեղ էլ կան չե ասել են թե ի ՞նչ մաս նա գի
տու թյուն ունիս, ը սել են, թե պո վար է, ասել ե ն` ուրե մը ճաշ պի տի ե փես ձեր 
գե րի նե րին, ու հայրս է ղել է էդ գե րի նե րի կե րակ րո ղը: Գե րի նե րը է ղել են 
տար բեր ազ գե րից, ին քը որ պես պո վար ճաշ է է փել, կե րակ րել է էն քան ժա
մա նակ, մինչև մար շալ Կոնևի զորքն է, կար ծեմ, ազա տել:

 Մի օր կտես նին, որ բա ռակ նե րի շեն քե րը խառն վավ, կռիշ նե րը 
[կտուրները] փլավ` աստ ղե րը տե սան, բայց ի րանց բան չի էղ նի, հե տո 
զոր քը գու կա, ազա տագր վին կը ու ի րանք կանց նին էդ զոր քի հրա մա նա
տա րու թյան տակ: Հե տո ի րանց կքն նեն` էս կոմ, էն կոմ, չեն թու լատ րե, որ 

1 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство агентства печати новостей, 
1969, с. 273.



402 ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

տու նը նա մակ գրեն, ահա գին վախտ թույլ չեն տվե, բայց հե տո Ստա լի նից 
գե րա գույն հրա ման է է կել, որ էն մար դիկ, ո րոնք որ է ղել են հա մա կենտ
րո նաց ված ճամ բար նե րում, պետք է մաս նակ ցեն Ճա պո նիայի կա պի տու լյա
ցիային, պա տե րազ մին: Մար դիկ կան, որ գնդա կա հար վան, ով որ չա րու
թյուն էր արել, են թա դրենք, լքել էր... [Իսկ] ին քը պո վար է է ղել, ին քը է փել 
է` մեր գե րի ներն են կե րել, է լի մեր տղեքն են... Իմ հոր քու րիս աղ ջի կը Կի
րո վա կան` ֆրան տա վիկ աղ ջիկ է Մար գոն, Նո րա տուն կյան Մար գա րի տա... 
[ Հորս] քու րը տար բեր ճա կա տա գրե րով հայտն վել են Կի րո վա կա նում, ի րա 
ամու սի նը է ղել է ամե րի կա կան թարգ մա նիչ, Մար գար Նո րա տուն կյա նը, 
գրա գետ կիրթ մարդ է, իմ հոր քուրս էլ սի րուն կին է է ղել, ու ամուս նա ցել են, 
ի րա ամու սի նը Կի րո վա կա նից է է ղել, էդ տեղ մնա ցել են, է րե խա ներ են ունե
ցել։ Ի րա մեծ աղ ջի կը` Մար գոն, մաս նակ ցել է պա տե րազ մին, հե րոս կին է, 
հի մի հա սա կով կին է, ին նը սու նին մո տիկ, կա2, ես մեկմեկ գու զեմ էր թամ 
ի րան տես նիմ: Ե րբ որ հայրս կեր թա Ճա պո նիա, ի նքն էլ կեր թա հետ նե րը, 
ըն տից է կել են, ին ձի շոր են բե րե հետ նե րը, զա շիտ նի գույ նի հաստ մա տե
րիա լից շո րեր կար։ Ին քը դպ րո ցի ուսուց չու հի էր, հե տո, կար ծեմ, դե րեկ տոր 
աշ խա տավ, ի րանք կրթ ված քույ րեր էին, բո լոր քույ րե րը դա սա տու էին է ղել` 
Մար գոն, Ալ մաս տը, Բա վա կա նը: Հե տո որ պա տե րազ մը սկսվել է, Մար գոն 
ի րանց ավագ քույրն է է ղել, ան մի ջա պես ֆրոնտ է գնա ցել ու մինչև հաղ թա
կան ավար տը [ մաս նակ ցել է պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին], ու 
հորս հետ ետ է կան պա տե րազ մից:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր հոր նա մակ նե րը ֆրոն տից պահ պան վե՞լ են:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Մինչև ե րկ րա շար ժը` հա, ես էն քան կափ

սո սամ, որ ի րա ֆրան տա վոյ չա մա դա նը [ռազմաճակատային ճամպրուկը], 
ի րա շո րե րը, նա մա կը, գդա լը, բո լոր էդ կոմպ լեկ տը ես վերցրե պա հել էի, 
որ մար դու ձեռ չանց նի, մենք մեր կրի շը... տունն ունեինք, ես էլ շի նա րար 
էի։ Կրի շը մաք րինք, լավ բարձր է ղավ, հլը հարևան նե րը կը սեին, թե լվաց քի 
պա րան ներ էղ նի, ե րբ ան ձրև գա, էդ պես մա քուր մնաց, մինչև ե րկ րա շար
ժը էդ չա մա դա նը կար, հե տո ե րկ րա շար ժին էլ ո ՞վ դրա մա սին կմ տա ծեր, էդ 
շենքն էլ բլին, բայց հի մի շատ կափ սո սամ։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Վե րա դառ նանք ձեր ման կու թյան տա րի նե րին, պա տե րազ
մի տա րի նե րին ձեր հայ րը ֆրոն տում էր, դուք ո ՞նց էիք «յո լա» գնում:

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Պա տե րազ մի տա րի նե րին ես էն քան ժա
մա նակ օր կեստ րը նվա գե ցի, մինչև Հայ րե նա կան պա տե րազ մը վեր ջա ցավ: 
Պա տե րազ մը վեր ջա ցավ, ես ար դեն նվա գող էի, մե զի շոր կու տային, Չկա

2 Մարգարիտա Նորատունկյանը մահացել է 2013-ին, նրա մասնակցությամբ վերջին 
նկարահանումներից տե՛ս Մարգարիտա Նորատունկյան. հավերժ փառք // Fortuna TV Lori, 
մայիսի 9, 2013 <https://www.youtube.com/watch?v=SuF3JG0X6qg> (14.09.2015)։
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լո վի ան վան ֆաբ րի կան մե զի հա մար կոս տյում ներ կկա րեր մայի սի մե կի, 
նոյեմ բե րի յո թի հա մար: Մայի սի ին նի պա րա դին մենք Դմիտ րիյ Շոս տա կո
վի չի Մար շը նվա գինք, հա հի շում եմ, ին քը գրել էր Մարշ Պո բե դի, ու Մարշ 
Ստա լինգ րա դա, գրել էր Լե նինգ րա դում բլո կա դայի ժա մա նակ: Տե նոր [ սաք
սա ֆոն] եմ նվա գել, հե տո ան ցել եմ բա րի տո նի։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այդ տա րի նե րին ո ՞ր դպ րո ցում էիք սո վո րում։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Լե նի նա կան քա ղա քի Պուշ կի նի ան վան 

դպ րո ցում` ռու սա կան ուկ լո նով [թեքումով]։
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր դա սա րա նում կայի՞ն ե րե խա ներ, ում ծնող նե րը բան

տում էին նստած, բռնա դատ ված էին դեռ ե րես նա կան նե րին:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Էդ թվե րին մենք սո վո րել ե նք Գիմ նա

զում, փոքր ե նք ե ղել, շատ մա սի ծնող ներ Հայ րե նա կան պա տե րազ մի մաս
նա կից էին, ի նչ խոր իմ հայրս, ի րանց ծնող ներն էլ էդ պես դժ վա րու թյամբ 
պա հե ցին ի րանց ե րե խա նե րին: Մենք ե րեք տղա էինք, մե ծը` ես, փոք րի կին 
կտա նեի ման կա պար տեզ, մյու սին` առա ջին դա սա րան, հե տո գու կայի տու
նը կիստ գեի [ մաք րում էի], պո լը կալ վեի, էդ կի նը [ մայ րը], հորս տե ղը գնաց 
աշ խա տավ: Ա սին` ե րեք ե րե խա ունի, առա ջին օր վա նից ֆրոնտ են տա րել, 
մայրս գնաց աշ խա տե լու, ոչ թե ի րա տե ղը, պաշ տո նի հա մար, այլ ի րան 
օգ նե լու, է լի։ Հե տը օգ նա կան աշ խա տավ մինչև քա ռա սուն հինգ թի վը: Ին
քը ար ժա նա ցավ «За доблестный труд» [«քաջարի աշխատանքի համար»] 
մե դա լի, ին քը եր կու հատ մե դալ ունիր, որ պես Հայ րե նա կան պա տե րազ
մի աջա կից, թի կուն քում աշ խա տո ղի` եր կու հատ ստա ցավ: Շոր կու տային 
մե զի, դպ րո ցա կան ար ձա կուրդ նե րին պիո նե րա կան լա գեր կու ղար կեին: 
Լա գեր կար Ստե փա նա վան, Գյառ գյառ [ Գար գառ], Կի րո վա կան, Ար թիկ, 
Երևա նի մոտ կար, կտա նեին, ե րեք ամիս կմ նայինք, բայց քա նի որ փոքր 
էին է րե խե քը, ես չէի կա րող գնալ, տու նը մարդ չէր լի նի, էդ է րե խան ցը ո ՞վ 
պի տի պա հեր, մայրս` աշ խա տան քի, ես էլ կմ նայի կխ նա մեի: Մայրս մե զի 
մա քուր պա հեց, պա տե րազ մի ժա մա նակ աշ խա տավ էն քան, մինչև հայրս 
է կավ, հե տո էլ չաշ խա տավ։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր հայ րը [19]45թ վի՞ն ե կավ:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, հե տո գնաց Ճա պո նիայի պա տե րազ

մին մաս նակ ցե լու, պա տե րազ մից հետ էին է կել, քն նու թյան պես բան են ան
ցել։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Գե րի ը նկ նե լու հետ կապ ված...
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, ըդ տե ղից սկսվավ` թե ո ՞վ է, որ տե՞ղ, 

ի ՞նչ է է ղել պա տե րազ մի ժա մա նակ` սկսվավ մաք րե լը, ստու գե լը։ Նոր էդ 
վախտ, որ Ճա պո նիայից է կել էր, հե տո նոր է կավ ըս տեղ ու ի րա մաս նա գի
տու թյամբ սկսեց աշ խա տել: Է կավ Սև բեր դը` գար նի զոն ու աշ խա տեց շեֆ
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պո վար, ը դիկ ար դեն [19]4849 թվա կան ներն է ր։ Հե տո սկսվավ էս կան չե լը, 
քն նե լը. որ տե՞ղ էք է ղել, ին չի՞ էք գե րի ըն կել։ Մե կը չի ըն կել, այլ հա րյու րա վոր 
մար դիկ, մի ամ բողջ ար միա [«զորք»]։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այ սինքն` քն նու թյու՞ն էր գնում մինչև աք սո րե լը։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ի րան կան չում էին [19]49ին, սկսվեց 

[19]45 թվից, ու շատ մարդ կանց: Մո րա վիայի հե րոս ունենք` Ա րտյոմ Պետ
րո սյան, ար ձա նը կանգ նած է, ի րան էլ են կան չել, ֆրան տա վիկ տղա, հե րոս 
տղա, կկան չեին, քն նեին...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Որ տե՞ղ էին կան չում:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. ՊԱԿը: Փո ղոց կա Սվերդ լո վի ու 16 փո

ղո ցի խաչ մե րու կում։
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ կան չում ու թող նու՞մ էին, թե՞ պա հում էին:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, կան չում, քն նում, հետ էին ուղար կում, 

թող նում էին։
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ էդ «քն նե լը»` ուղ ղա կի հար ցե՞ր էին, թե՞ նաև ծեծ:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, ճնշում չէ, նա յած ում, ին քը է ղել է պո

վար, հո դա վա ճան չէր, ին քը պո վար է, ըս տեղ մեր տղոնցն է կե րակ րել, ի սկ 
ըն տեղ` գե րի նե րին: Ի րա մաս նա գի տու թյու նը է ղել է խո հա րար, ին քը քա ղա
քա կա նու թյան հետ կապ չի ունե ցել մինչև վերջ, ին քը էդ պես մա քուր մարդ 
է է ղել: Հե տո կան չել են, թե էս մար դուն կճա նա չե՞ս։ Ա ռաջ էս պես նկար ներ 
կար, կը սեր` էս մար դուն կճա նա չե՞ս: Էդ մար դուն ես ի ՞նչխ պի տի ճա նա չեմ, 
էն վախտ ուրիշ է է ղել, ամեն մարդ ի րա գլու խը կպա հեր, պա տե րազմ էր, 
ամեն մարդ ի րա գլուխն է մո լո րել, ես էդ մար դուն ի ՞նչխ պի տի հի շեմ կամ 
ճա նա չեմ։ Է դիկ, գի տե՞ս ի նչ, պրոս տո մի ջոց էր, որ էս բա նը է ղավ, աք սո
րը: Ը դիկ ար դեն սկիզբն էր, [19]49 թվին սկսվավ կան չե լը: Կկան չեին, ժա
մե րով կքն նեին, ի ՞ն չը կքն նեք: Էդ մար դը ար դեն բա նակ է ղել է: Մար շա լը 
գրել է. «18 օր վա մեջ էդ քան մարդ հետ է է կել», էլ մարդ կմ նա՞, ոչ հե րոս են 
է ղել, ոչ էլ 18 օր վա մեջ ի րանք է կե, ըդ տեղ են հա սե, կե սը գե րի են ըն կել, 
կեսն էլ զոհ վել են, վեր ջա ցավ։ Ը նոնց սև թղթե րը է կավ, ը նոնք էլ, որ գե րի 
էին ըն կել, ը դոնց էլ նա մակ չէր գա։ Ը դոնց էլ կը սեին` ան հայտ կո րած են: 
Ըդ տեղ լրիվ մաքր վել են, որ էլ կա րիք չզ գաց վի էդ քն նու թյան։ Ըշ տը ին
քը, որ է կավ, ի րա վոյեն նի բի լե տը [զինվորական տամսը] մա քուր է ր։ Ճիշտ 
է, էդ սյու նյա կը ին քը ունիր, որ գե րի է է ղել, որ մաս նակ ցել է Ճա պո նիայի 
պա տե րազ մին, հե տո ի րան ար դեն թու լատ րին աշ խա տե լու գար նի զո նը, 
էդ Սև բեր դի, նո րից պո վա րու թյուն արեց մինչև [19]49 թի վը, [19]49ին ին քը 
գնաց, մեկ էլ հետ է կավ: Ուրեմն է կավ, ի րա աշ խա տան քային գր քույ կի մե
ջը գրած է` բա նի պատ ճա ռով, по сокращение штата вы освобождаетесь от 
своего должности [ազատվում եք աշխատանքից հաստիքների կրճատման 
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պատճառով], ուրեմն էդ штатի կր ճատ ման պատ ճա ռով կր ճատ վիս կը: Հե
տով է կավ, ը սավ` «բան չկա, ի ՞նչ ը նենք»։ Հլե մայրս կը սե, թե` «բան չկա, ես 
կեր թամ կաշ խա տիմ, հե տո աշ խա տանք գտ նիս կը, դու էլ կաշ խա տիս` էն քա՜ն 
տեղ կա որ, հմի քայ քայ ված քա ղաք է, շի նա րա րու թյուն է...» Բայց չի տեինք, 
թե ի նչ կա հետևը, ի նչ կսպաս վի: Էդ կակ ռազ մի շա բաթ տևեց: Էդ օր վա նից 
մի շա բաթմ տևեց...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Քա ղա քում ոչ մի լուր, բամ բա սանք էդ բա նի մա սին չկա՞ր:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, ոչ մի լուր, ոչ մի բան չկար: Սո վո

րա կան էդ կյան քով կյան քը կըն թա նար` խա ղաղ, լավ: Էն ժա մա նակ ամեն 
ի նչ կհագ նեինք: Է՜, ամե րի կա ցիք... կօգ նեին... Դա ժե մի ան գամ ան գլիա
ցիք ուղար կել էին բա տին կա [կոշիկներ]` էս պես մեջ տե ղը բան կար` ռե զին 
էր դրած... բայց տա կը փետ էր: Փե տը կհագ նեինք... Ի նչոր բաղ նի քի նա
լիկ ներ կը սեին` փե տից նա լիկ ներ, չէ՞, որ կեր թան բաղ նիք, դուրս գու կան, 
փե տից նա լիկ ներ կար, էդ պես նա լի կով կեր թայինք դպ րոց: Դպ րո ցը սաղ 
կգային... կկտկ տար  կը: Է դիկ էլ հա գանք... Հե տո շոր ուղար կին` էդ շո րերն 
էլ հա գանք... Վեր ջը, ամե րի կա ցին ան գլիա ցու հետ շատ բան ուղար կե ցին: 
Կեր ուղար կե ցին: Ուղար կե ցին փո շի` կա թի և ձվի: Ձվի փո շին խառ նեիր կը 
ջրով, սի րուն կլց նեիր ամա նի մե ջը, մե քիչ մե ջուր: Հե տո կկտ րեիր պի րո գի 
պես ... պի րոգ, տորթ ...պինդ կդառ նար: Է դիկ կվերց նեիր ձեռդ, կու տեիր: 
Հե տո գա զա րի ջեմ էր, հե տո ...չ գի տեմ... վեր ջը: Հե տո շոր ուղար կին` ըս
պես կի սատ շորտ էր, սպես շորտչ կեք` մինչև ծնկ նե րը։ ...Էդ շո րերն ուղար
կին...հա գանք... 

Ը դից հե տո, ես շա՞տ գի տեմ, [19]49 թ վի հու նի սի 14ը մո տե ցավ` այս 
ամս վա, այս օ րերն էր: Էս օ րերն էր ի նչոր... ս պես ասե կոս ներ կեր թար, 
ի նչոր քն նու թյուն ներ կեր թար, ի նչոր մարդ կանց կքն նեին, հե տո չգի տեմ` 
ի նչ կեղ ներ: Ի նչոր գաղտ նիք կպա հեին, ի նչոր էդ աշ խա տող նե րը ըդ տեղ 
ի րանք, որ լու րը հան կարծ չգ նա, ի րանք ան գամ տու նը չէին քնի: Որ պես զի, 
են թա դրենք, մար դը, մար դը կնո ջը կը սե. «Գի տե՞ս ի նչ, սպես բան է է ղել»։ 
Կնի կը կգար, հարևա նին կը սեր, հարևա նը մե կե լին կը սեր... Որ պես զի չտա
րած վի... Ստա լի նը բան տար կեց էդ սա ղին, ը սավ, որ հեչ մարդ պետ քա չի
մա նա էդ բա նի մա սին, որ չտա րած վի լու րե րը: Ըդ պես բա ներ կէ նեին: Ճիշտ 
է, չտա րած վավ լու րը, չտա րած վավ։ Մի օ րմ էլ ի րի կունն է կան: 

Գի շեր վա ժա մը մեկն էր, դու ռը ծե ծե ցին, հերս հե լավ բա ցեց, մեկ էլ... 
Դե մենք քնած ե նք, մեկ էլ ներս կմտ նին` ուրեմն 2 հո գի պար տակ տի վից 
էին, մի հատ աֆի ցեր [սպա] կար, մեկ էլ մի հատմ հրա ցա նով սալ դատ 
[զինվոր]: Ըշ տը է կան, ներս մտան, նոր զարթ նանք մենք, մե զի ձեն տվին, 
թե` «հե լե՛ք, հա գեք շո րեր ներդ»։ Ըն դից էն հայ մար դը` Շա հի նյան ազ գա նու
նով, ը սել էր, թե` «Է րե խան ցը հագց րեք»: Մերս էլ, թե` «Ին չի՞ հա մար հագց
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նենք»: Բա. «Է րե խան ցը հագց րեք, պետք է: Հե տո կը սենք»: Ըշ տը նստան 
ի րանք: Ես հե լա, իմ շո րերս հա գա, ըն դեղ փոքրն էլ հա գավ, է՜... վեր ջը... 16 
տա րե կան ար դեն տղա եմ, է նիկ էլ 1213 տա րե կան տղա է, էն մեկն էլ ավե լի 
փոքր է, 10 տա րե կան է... Հե լանք սաղս, շո րեր ներս հա գանք, սկսին քն նել: 
Ըշ տը ար ձա նա գրու թյուն կազ մե ցին, հորս թե բա. «ա րի, ստո րա գրի»: Հայրս 
թե. «բա ին չու՞ հմար ստո րա գրեմ»: Ի ՞նչ է, է լի, պատ ճա ռը: Հը բե. «Ձե զի 
էն վախտ բան չէին ը սել, ձե զի պի տի տե ղա փո խենք»: Որ չը սին «տեղ փո
խենք»... 

 Ո ւ՞ր տե ղա փո խեք: 
 Հե տո կի մա նաք:
 Ո ՞նց թե «հե տո կի մա նաք»:
Էս մերս, չէ՞ որ կնիկ մարդ է, ը սավ. «այ քե զի բան, ու՞ր տե ղա փո խեք»: 

Հե տո հը բե` «պատ րաստ վեք»: Հերս ը սավ` «ի՞նչ պատ րաստ վենք»: Հը բե. 
«Վերցրեք. յոր ղան, դո շակ, բան... չի թույ լատր վի: Վերցրեք ադիալ [վեր
մակ], վերցրեք դո շա կի ե րե սը, վերցրեք բար ձե րի ե րե սը, վերցրեք ադիալ, 
հե տո վերցրեք, են թա դրենք, ստա կան ներ [բաժակներ], ի նչոր էդ մե 4 հատ 
ստա կան էր, է դիկ վերցրեք, էլ ուրիշ բան չվերց նեք»: Հա գանք շո րեր ներս, 
էդ վախտ ժո ղո վուր դը շատ քյա սիբ էր` ա նիլ լաջ, ըդ պես կա րե լի էր ը սել, էն 
մար դիկ, ո րոնք որ պա տե րազմ չէին գնա ցել, ո րոնք որ կաշ խա տեին, հլը 
ի րանք` ո չինչ, կապ րեին, լավ կապ րեին։ Բայց էն, ով որ թո ղել տու նը, գնա
ցել էին... հե տո հետ ե կավ ջարդ ված, քանդ ված, է ի ՞նչ պտի... Եր կի րը քյա
սիբ, բայց էդ պես վերցրինք... Ուրեմն մերս գեր մա նա կան «Զին գեր» մե քե նա 
ուներ, շատ ճար պիկ էր... Ըն պես կսի րեր կա րել, ի ՞նչխ ը դիկ գցել էր մե շո
կի մե ջը` էդ «Զին գեր» մե քե նան: Ը սել էին, որ հեչ բան չվերց նեք` մե նակ էդ 
ուտե լու գդալ է, է սիգ է, ը նիգ է, այ էդ քան բան: Սաղ ըն դա մե նը ի րար հետ 
մե փա թա թած բանմ է ղավ... ա դիալ է փա թա թած... Էդ քան վեշ է ղավ մե զի: 
Մենք ի նչ շոր էլ հա գանք, ու դուրս է րե ցին տնից:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Մթերք չթո ղե ցի՞ն վերց նել:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա... Ը սավ` ուտե լիք մե օր վա վերցրեք, 

մե օր վա: Ուրեմն, վերցրին... Հե լանք դուրս... Ար դեն առա վոտ վա 8ն 
էր: Հե լանք դուրս, որ մի հատմ մեծ գրու զա վիկ մե քե նա է կանգ նած` բեռ
նա տար, էդ բեռ նա տա րի վրա մե ըն տա նիքմ կա: Է լի էդ փո ղո ցի վրա մեր 
հարևան նե րից` իմ ըն կեր նե րից, է լի: բեռ նա տա րի մեջ ի րանց տե սա, մի քիչմ 
ի նչոր մարդ սիրտ առ նի, ասի. «Այ մարդ, ուրեմն մենք չենք մե նակ, մե զի 
հետ է լի մարդ կա: Ըն կե րու թյուն կէ նենք, հարևա նու թյուն կե նենք»: Մենք ի ՞նչ 
գի տենք, թե ի նչ պա տե րազմ է սկսվել, ի նչ ահա վոր բան է սկսվել էդ ազ
գի նկատ մամբ: Գե նո ցիդ... գե նո ցիդ... է սիգ ուղ ղա կի, ես ի ՞նչ գի տեմ, հրե
շա վոր բան, ո րն որ, են թա դրենք, դա րե րը պի տի ան ցնին, բայց է սիգ պի տի 
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չմո ռաց վի: Ու հարց նենք կը. «ձե զի բան ը սի՞ն, թե ուր կտա նեն»: Ը սավ. «չէ, 
մե զի բան չեն ը սել»: Է՜, հե տո ավ տոն... տեղ նուցտեղ գնա ցինք 3րդ մարդ
կանց էլ վերցրինք: Ը սինք. «լավ է, ըն կեր է ղանք», չի տեմ... Ե լանք Սով խո զի 
խճու ղին` Թիֆ լի սյան խճու ղի, մեկ էլ տես նինք ավ տո շա րա սյու ներ. մեջ նե րը 
ըն տա նիք ներ, տո ես շա՞տ գի տեմ, էլ չգի տեմ, էլ ի նչ, էլ... էլ պատ մե լու չէ, թե 
ի նչ կա: Էդ շա րա սյու նը գնաց, տա րան մինչև Ջա ջուռ` Ջա ջու ռի կա յա րա նը: 
Ջա ջու ռի կա յա րա նը, դու մի ը սա կանգ նած է, պլա նա վոր ված կանգ նած է մե 
խո շոր սաս տավմ [գնացքմ]` 100 վա գո նից բաղ կա ցած: Ի նչոր հայրս գնաց 
ֆրոնտ` էդ անա սուն կրող վա գոն նե րով, էն պես էլ նույ նը... Էդ պես վա գոն 
էին պատ րաս տել մեջն` ամեն 5 ըն տա նի քի հա մար: Ուրեմն էդ վա գո նի դու
ռը կբա նաս. էդ պրա խո դին` մե ըն տա նիքմ, էս առա ջին հար կը` մե ըն տա
նիքմ, ե րկ րորդ հար կը` մե, [ե ղավ] 4 ըն տա նիք, 5րդ ըն տա նի քը` գե տի նը: 
Մե զի տա րան, ներս է րին էդ վա գո նը, վա գո նի դու ռը կող պե ցին, 2 փոքր 
լու սա մուտ կար, էդ լու սա մուտ նե րը մնաց: Է՜, է րե խա կա, փոքր ներ կան, տո 
չգի տեմ` ի նչ կա: 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեր վա գո նի մեջ քա նի՞ ըն տա նիք տե ղա վո րեց ի վեր ջո:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ա սեմ, որ էդ սաս տա վով հա մա րյա 1000

ից ավե լի մարդ տե ղա փոխ վավ: Էն տվյալ նե րով կը սեին, թե 5000 է, չէ՞, ի ՞նչ 
5000, 50 000 Ա նդր կով կա սի տա րած քից մարդ է գնա ցել, 50 000:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Հա՞յ, թե՞ ը նդ հան րա պես:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, հայ` Ա դր բե ջա նից, Վրաս տա նից, Հա

յաս տա նից: Օբ շի թի վը է ղել է 50000: Ո րով հետև ճա նա պար հին մե զի սաս
տավ ներ ռաստ է կավ Տոմս կում, Օ մս կում, Նո վո սի բիրս կում, գի տեին, որ 
հայե րեն կխո սեին, ըն դեղ հայե րեն բան կէ նեին, ձե ռով կէ նեին. «Հա՞յ եք, 
հա՞յ եք, հա՞յ եք»: Կը սեինք, որ. «հա, հայ ե նք»: Ու էդ սաս տա վը ժա մի 2ին 
ար դեն տե ղա վոր վան... Ուրեմն, հա, էդ էլ ասեմ։ Դր վագ ներ են, որ միտքս 
մնա լու հա մար [դ նում է ակ նոց ներն ու սկսում կար դալ]. «50000 մարդ Ա նդր
կով կա սյան տա րած քից: Մու կուչ և բուժ քույր Սե դա»։ Հա, Մու կուչ և բուժ
քույր Սե դա։ Ման կա կան բուժ քույր էր Սե դան, մի հո յա կապ կինմ: Ուրեմն, 
Մու կու չի և բուժ քույր Սե դայի հարս նի քը էն Ա խու րյա նի շրջա նի Քե թի գյու
ղում էր: Ուրեմն, ի րանց հար սա նիքն է է ղել, մեկ էլ տես նինք, էդ ավ տոյով 
բե րին ահա գին մարդ, հար սին էլ բե րին, փե սին էլ բե րին, էդ բա նը զար կած 
[ փե սայի կրծ քին ծա ղիկ]... Հարս նի քից վերցրել են... Մու կու չի հա մար, որ 
ին քը բա նակ է է ղել... Էդ հարս նի քը տեղ նոցտեղ ը նդ հա տել են, առել են, 
սաղ հարսն քա վո րին բե րին... Էդ ամու սին նե րին, է լի, ամու սին ներ. փե սեն 
ու հար սը: Քե թի գյու ղից բե րին: Հի մի Մու կու չը պի տի նստի վա գոն, ին քը` 
որ պես բռնա դատ ված, բայց քույր Սե դան` բուժ քույր Սե դան, ին քը ազատ է, 
հի մի չեն թող նի Սե դային: Ին քը գու լա. «պառ կիմ պի տի գնաց քի ռելս նե րին 
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վրա, չի տեմ, ին ձի խփեք ստեղ, չի տեմ ի նչ...» Ա մուս նա նան կը, ամուս նու
թյան հենց 1ին օ րը մարդ կանց բե րե ցին, կո խին վա գոն: Էն քան լա ցավ, էն
քան բան է ղավ, էն քան շո րե րը պատ ռեց, էն քան... Մեկ էլ զան գը տվին, թե 
ի նչ է ղավ, վեր ջը հաղ թեց ի նքն էլ հե լավ վա գոն: 

Ու րեմն գնա ցինք, գնաց քի մեջ ե նք։ Գնաց քը 16 օր գնաց, քա նի օր է՜... 
Ար դեն մենք Հա յաս տա նից դուրս է կանք: Մա խաչ կա լա, Բա քու, Բաք վից 
ե րբ որ ար դեն Ռու սաս տա նի սահ մա նը սկսվավ, հլե էդ վա գոն նե րի դռնե
րը փակ էր, մար դիկ խեղ դա մահ կեղ նեին, ըս պես ուղ ղա կի շո գից խեղդ վեին 
կը։ Ե րբ որ ար դեն ռու սա կան սահ մանն ան ցանք, խա բար արինք, գի տե՞ք` 
ի նչ կա, թե ի նչ է պա տա հել։ Մի հատ տղա է մա հա ցե, փոքր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Խեղդ վե՞լ է շո գից:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Փոքր տղեմ է մա հա ցել։ Հե տո [գ նաց քը] 

կանգ նավ, հեր թա կան աս տա նով կա [կանգառ] տվին, ի նչոր ար տա հերթ 
աս տա նով կա, գյու ղա կան բնա կա վայր էր, ի ՞նչ է նեն էդ տղեն, չէր կըր նա էդ
քան սաս տա վը կանգ նաց նե, բռնին ճամպ րուկ, չա մա դանդա գաղ, ճամպ
րու կի, մեծ ճամպ րու կի մեջ դրին էդ տղային ու տվին մե ռուս հա սա կով 
մար դու ու խնդրե ցին, իմ հերս էլ է ներ կա է ղել, որ կխնդրենք ձե զի, թե փող 
կու զեք... Ը սել ե ն` ի ՞նչ փող, ի ՞նչ բան: Ը սել էր, թե տա րեք, գե րեզ մա նո ցում 
թա ղեք` էդ չա մա դա նը, է լի:

ԳԱՅԱ ՆԵ. Քա նի՞ տա րե կան տղա էր:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Է փե ջա տղա` 56 տա րե կան: Դե չդի մա

ցավ էդ շո գին, շո գից խեղդ վավ, խեղ դա մահ է ղավ: Հե տո նո րից գնաց քը 
շա րու նա կեց ի րա ճա նա պար հը: Մեր էդ առաջ նոր դը, որ կոչ վեր կը ըն կեր 
Ստա լին, ուրեմն, ե րկ րի լավ էղ նե լը, ե րկ րի հար ցե րը, եր կի րը կար գա վո րե
լը, կախ ված է մե մար դուց, ո րի լծակ նե րը ի րա մոտն են: Ին քը նստած է էդ 
ղե կին: Ու ե րբ որ հան կարծ էդ ղե կա վա րը չի ունե նա խղ ճի խայթ, չի ունե
նա մա կար դակ, չի ունե նա էն հատ կու թյուն նե րը մարդ կային, ո րն որ մար դը 
օ ժտ ված է, ո րն որ մար դը պի տի ունե նա, [ բայց] չու նին, շատ վատ է դրա 
հետ յո լա գնա լը ու դրա ներ քո` դրա ձե ռի տակ, ի ՞նչ կը սեն, հո վա նա վո րու
թյան տակ ապ րե լը։ Շատ դժ վար է, շատ, ան չափ: Գի տե՞ք ի նչ կա, այ է սի 
[ ցույց է տա լիս իր ձեռ քի դաջ ված քը] դա ջել են` նա կոլ կա, է սիգ ես 65 տա րի 
է` մոտս է, թևիս վրա է, բայց էդ բա նը, ե րբ որ մար դը կտես նի, դաջ վի կը 
հո գու վրա, սր տի մե ջը: Այ է դիկ դժ վար է հա նել: Է սիգ կա րող եմ պա ժառ 
տամ, վա ռեմ, բանման է նել, կամ բանմ փաթ թես կամ շոր եր կար հագ նես` 
չի երևա, բայց ը դիկ չի էղ նի պա հել, չի ըղ նի, էդ չի ըղ նի:

 Ու շա րու նակ վավ ճա նա պար հը: Կտա նեին։ Որ պես զի չփախ նին 
մար դիկ (ու՞ր պի տի փախ նեին), կանգ նեց նեին կը` բաց տա րա ծու թյուն է, 
դաշտ է, ամեն ի նչ կերևա։ Կը սեին, թե` «գ նա ցեք, ա՛ն, բաց դաշտ է, գնա
ցեք տուա լետ [զուգարան]»: Բա ամոթ չէ՞, ամոթ չէ՞, դուք ըդ քան նսե մաց նեք 
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կը, հո ղին կհա վա սա րաց նեք էն հա սա րա կու թյա նը, էն ազ գին, ո րն որ ունի 
մա կար դակ, ո րն որ ունի դա րա վոր կուլ տու րա, ո րն որ ունի, ես ի ՞նչ գի տեմ, 
ամեն ի նչ` բո լոր բնա գա վառ նե րում: Որ բնա գա վա ռը կու զեք վերցրեք, հայը 
առաջ է է ղել` գի տու թյան, տեխ նի կայի, ռազ մա վա րու թյան էլ, տո ամեն ին
չում: Մենք ունինք մար շալ ներ, ծո վա կալ ներ, ո րոնք որ մեր կող քի ազ գե րը 
չու նին, մենք ունինք ե րա ժիշտ ներ, ունինք կոմ պո զի տոր ներ, ունինք գիտ նա
կան ներ, աստ ղա գետ ներ, ո րոնք որ չու նին հա վա սա րը: Մենք ունինք ամեն 
ին չը, ո րն որ օգ նել են ան գամ` Ա լի խա նյան եղ բայր նե րը, օգ նել են ան գամ էս 
Գա գա րի նին տի ե զերք բարձ րա նա լը: Վեր ջը, հա, գնա ցեք էդ պես... ըս պես 
փե շե րը քշ տել են, է՜, շուր ջը փա կել են, է լի, մարդ կան ցով տուա լետ կս տեղ
ծեին, որ... վեր ջը, օ գտ վեն տուա լե տից` հա ջոր դը, հա ջոր դը, հա ջոր դը... ըդ
պես:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ վա գո նում ոչ մի ժա մա նա կա վոր բան չմ տա ծե ցի՞ն, որ 
մինչև էդ ի րենց բա նե րը... Չէ՞ որ է րե խեք կային:

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, ոչ մի բան, ոչ մի բան չկար: Ը դիկ վե
րից էր կար գադր ված: Մենք ու՞ր պտի փախ նեինք, ըդ տե ղաց ժո ղո վուր դը, 
կամ ի ՞նչխ ես փախ նիմ, ե րբ որ իմ ծնող ներս, ախ պեր տինքս մեջն են վա գո նի, 
ու՞ր փախ նինք։ Ըշ տը նոր, է ՛դ ժա մա նակ նոր դռնե րը բա ցին, սքան [ ձեռ քե րով 
ցույց է տա լիս մոտ 30 սմ տա րա ծու թյուն] տեղ բա ցե ցին, որ ...մա քուր շունչ 
կքա շեինք, էդ ե րե խու բա նից հե տո` ճամպ րուկդա գա ղից... Ը տի` էդ պես։ 

Հե տո գնա ցինք հա սանք Ստա լինգ րադ: Ստա լինգ րադ հա սանք, 
[19]49ը թիվն էր, բայց ի րանց [ գեր մա նա կան] տեխ նի կան, ի րանց տրա
ֆեյը, էդ բա նի մնա ցորդ նե րը` բո լո րը հլե դաշ տե րում էին, հլե չէին հա վա
քել: Ըն տեղ տանկ կար, ըն կած սա մալյոտ կար, շրջած գնացք կար, տո էլ... 
ավ տո կար, ես շա՞տ գի տեմ` ամեն ի նչ էլ կար: Հլե չէին հա վա քել տրա ֆեի
նը: Սաղ դաշ տը լեփլե ցուն էդ տրա ֆեյը։ Էդ պես մար դիկ ար դեն կեր թային, 
պահ կմտ նեին, են թա դրենք, թե տուա լետ է հմիկ, գնա ցել են: Գի տես, որ 
չի երևա, դաշ տի մեջն ես, է՜, կամ ի նչոր տեղմ կմտ նիս: Բա ամոթ չէ՞: Դուք 
դրել եք դաշ տը, մարդ ու՞ր փախ նի: Կամ` լավ, բա ամոթ չէ՞: Ա մոթ էր: Գի
տե՞ք` ի նչ կա, որ նոր մար դու հո գու մեջ կտպ վի... Ուրեմն, մեկ էլ գնա ցինք 
մե տան կիմ մե ջը մտանք: Տանկ էր, ի րա հա մար կանգ նած էր: Էդ կա փա
րի չը` լյու կը բաց, ցե պը կտ րած տանկ էր: Է դի կկոչ վեր կը Պրի գո րոդ Ստա
լինգ րա դա: Ստա լինգ րա դից նախ քան ըդ տեղ գու կաս` ստան ցիի գո րոդ 
Կա լա չի, նոր կմտ նիս Ստա լինգ րադ: Ըշ տը, տե սանք` տան կը կանգ նած է, 
ըն կեր նե րով ը սինք. ամոթ է, ուր տե՞ղ էր թանք: Ա րի տան կի մե ջը մտ նինք: 
Մտանք տան կի մե ջը, չի տեմ, ո րը ի րան ցեն, թե ըն դեղ սխալ բա նե րին սեղ
մեց` տու՛կ, դու ռը փակ վավ: Լյու կը փակ վավ` մնա ցինք տան կի մեջ: Հի մա 
վերջց րել ե նք էդ ամեն ին չը, գու զենք դուրս գանք, փակ է: Թռանք դեն քը, չի 
բաց վի, է սիգ կքա շենք կը, չի բաց վի, է նիգ կքա շենք կը, չի բաց վի [ ծի ծա ղում 
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է]: Հմի ի ՞նչ էնենք` լա ցից բա ցի էլ ի ՞նչ պի տի է նենք: Սրա կրա կա ծի գիլ զե քը 
[պարկուճները] չկա՞, սնա րյա դը, որ կկ րա կեն, էդ դա տարկ գիլ զե քը վերցրել, 
զար գենք կը պա տե րին: Կը սենք ո ր` պա մա գի տե [օգնեցե՛ք]: Է, բայց ո ՞վ պա
մա գատ կէ նե: Էդ տեղ ո ՞վ կա, որ պա մա գատ է նե: Էդ ի րանց ստ վո լից կճ
վամ` պա մա գի՜ տե, պա մա գի՜ տե: Հեչ մարդ... Ի նչոր մենք կճ վանք, է դիկ էլ 
նո րից կլ սենք: Հմի բո լորս էլ ըդ տեղ էն մտ քին էինք, որ մենք պի տի վեր ջը 
մա հա նանք, մնանք պտի տան կի մե ջը: Էլ ե լք չկար: Գնաց քը 2 ժամ ու կես 
էր տվել կան գառ ու գու դոկ ներ կու տար: Ժամմ կանց ներ, գու դոկ ներ կու
տար, մե ժամմ կանց ներ, գու դոկ կու տար, հե տո կես ժա մը կանց ներ, գու դոկ 
կու տար: Կես ժա մից հե տո 5 րո պեն կանց ներ, ու սաս տա վը լրիվ կշարժ վեր: 
Էդ ժա մա նակ պի տի բո լո րը մե ջը լի նեին: Հմի տվել է 2 գու դո կը, մնա ցել է 
կես ժա մը, հլը մենք մեջն ե նք: Ուրեմն, մեկ էլ, կը սեն Ա ստ ծուց էր, կա փա
րի չը մեկ էլ բաց վավ: Արևը մեջն ըն կավ: Մեկ էլ տես նինք, հեչ չեմ մո ռա նա 
էդ հո յա կապ կնո ջը, տե սանք, որ սև կամ բի նի զոն հա գած, թևե րը քշ տած` մե 
սի րու նիկ աղ ջիկմ: Մեկ էլ դա ռավ, ը սավ` «Չեր տի, սա տա նեք, ըն չի՞ եք մտել 
ըդ տեղ»: Հե լանք հե տո դուրս, ին քը ը սավ` չեր տի, դուք վա զեք, գնա ցեք, ար
դեն գնաց քը բան կէ նե: Մեկ էլ ը սավ. «Պեր վիյ ռազ վաս մա մա ռա դի լա, 
ա վտա րոյ ռազ վի ռա դի լիս նե մեց կո վո վո տան կո վո վո լյու կա» [«Առաջին 
անգամ ձեզ մայրիկներդ են ծննդաբերել, իսկ երկրորդ անգամ դուք ծնվել 
եք գերմանական տանկի լյուկից»]: Լյու կից հե լանք դուրս, որ մնայինք, մեռ
նեինք կը: Ծն ված չե՞նք նո րից: Ե րկ րորդ ծնունդն է: Ուրեմն մեր մա ման մեկ 
էլ գեր մա նա կան տանկն է է ղել [ ծի ծա ղում է]: Էդ կի նը գնաց քից չէր: Ես ըդ
քան բան տե սա ավ տոյի մե ջը` գռու զա վի կի մե ջը ավ տա գե նի սվա ռոչ նի 
[զոդման] ապա րատ կար: Դու մի սա, ի րանք էդ տրա ֆեյը կտ րող ներն են: 
Տան կը կտ րեն կը սի րուն... ավ տո ներ... կռա նը, գրու զա վիկ մե քե նան, մեկ 
էլ էդ ի րանց էդ սվա ռոչ նի ագրի գա տը, սաղ ուրիշ ավ տոյով կտ րեն կը, մաս
մաս կբառ նան, կտա նին: Ստա լե լի տեյ նի զա վոդ նե րը` ձու լող զա վոդ նե րը: 
Հե տո սաղ նե ղե ցան մեր վրա, մեր ծնող նե րը նե ղե ցան` ին չի պի տի ըս պես 
լի ներ։ Մենք գի տե՞նք ին չին ո ՞րն է... Ին չի՞ առանց թույ լատ վու թյան եք գնա
ցել... Ի նչ ո րա, ճամ փեն շա րու նակ վավ: 

Ես մե բանմ էլ կու զեի առա ջը պատ մեմ... Ղու կա սյա նի ճա նա պար հին 
չհա սած, էդ դա րի գլու խը, Քե թի կա: Մե կը Մեծ Քե թին է, մեկն է լ` Փոքր Քե
թին: Ուրեմն, չե կիստ նե րը գու կան նա խա գա հի մո տը` Ա րիս տա կե սյա նի, նա
խա գա հին կը սեն. «Գի տե՞ք ի նչ, դուք 5 հո գի մարդ պտի տաք»: Նա խա գահն 
կը սե, թե ի նչ մարդ: «Հա,– կը սեն,– հինգ հո գի»: Կը սե. «Էդ մար դիկ, ո րոնք 
որ դուք պտի տա նիք, հմի դաշ տը աշ խա տան քի մեջ ե ն։ Մենք մարդ չու նինք, 
մենք գու կանք»: Ին քը, գործ կո մի նա խա գահն, պարտ քար տու ղա րը գել նին, 
գու կան ԿաԳեԲե: Գու կան, ը սել են, թե մենք մարդ չու նինք, մե զի տա րեք 
տե ղը: Փոքր գեղ է: Փոքր է, Փոքր Քե թի են դրել [ա նու նը]: Մեծ կա` Մեծ Քե



411ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

թի, կա Փոքր Քե թի, մե քիչմ դա րի գլու խը: Էդ նա խա գա հի տղան` Լու կաշ 
Ա րիս տա կե սյա նը, դի րեկ տորն էր Կուր ղի նյան Շու շա նի կի ան վան մաս նա գի
տա կան դպ րո ցի: Է ՜ս վեր ջերս էր, որ մա հա ցավ տղան ի րա, էդ լավ նա խա
գա հի տղան, Ա րիս տա կե սյա նի` իս կա կան տղա մար դի, որ ին քը ի րա գյու ղի, 
ի րա աշ խա տող նե րին չթո ղեց տա նեն: Փոքր գյուղ է, ը սել է, թե. «Էդ հինգ 
հո գուն, որ դուք կու զեք, բա ո՞ րը պի տի վար ու ցանքն ը նե: Էդ... ես ի ՞ն չըխ էդ 
մար դուն բռնեմ` դուք տա նիք, հբը գյու ղը մնա՞...» Ե լել էին ե րեքն էլ գնա ցել: 
Ը սել ե ն` մե զի տա րեք: Մենք ուրիշ... ես ուրիշ մարդ չու նեմ: Ես էն մար դիկն 
ունեմ, ո րոնք որ լավ մար դիկ են, աշ խա տող մար դիկ են, ես ո՞ րին ը սեմ, թե 
«է սիգ վատ է, տա րեք»: Ու ըդ պես էդ մար դիկ մնա ցել էին շնոր հիվ էդ հայ րե
նա սեր, լավ մար դու` Ա րիս տա կե սյա նի: Համ ի րանց չէին տա րել, համ էլ էդ 
մարդ կանց: Էդ ըն տա նիք նե րը փրկվան, ի րանք փրկվան:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ էդ պատ մու թյու նը Դուք ո ՞նց ի մա ցաք:
ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Էդ պատ մու թյու նը, ի րա տղեն Շու շա նիկ 

Կուր ղի նյա նի [ան վան] դպ րո ցի դի րեկ տորն էր, մենք Պա լի գոն նե րի վրա 
ունենք, է լի, շատ լավ մարդմ էր, հո յա կապ մարդմ։ Ի րա մա սին լսել էինք, 
բայց դա կու մեն տալ նի չէինք ի մա ցել, հե տո ին քը պատ մեց, թե սպես բա ներ 
է է ղել։ 

Հա, է լի բան ունիմ գրած։ Ե րբ որ մենք ըն տեղ ի ջանք, միեր կու ամիս 
ան ցավ, մեր տղա նե րին, բո լո րին, ո րոնք որ չա փա հաս էին, հա վա քին 
ուղար կին կուր սեր։ Կուր սեր կար` կոմ բայ նա վա րի, տրակ տո րիս տի, գյու
ղատնտե սա կան մե քե նա նե րի վե րա նո րո գող նե րի, տնից մոտ 200300 կմ հե
ռու տա րան սո վո րե լու։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեզ առա ջին տե ղը, որ ի ջեց րին, որ տե՞ղ է ր։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Գնաց քը, ե րբ որ կանգ նավ, է կան 

«գ նորդ նե րը». ամեն մարդ մեկ վա գո նի դու ռը կայ նավ։ Հարց նեին կը. 
«Сколько у вас мужчина, сколько женщина, сколько дети?» [Քանի՞ 
տղամարդ կա, քանի՞սն են կին, քանի՞սը՝ երեխա]: Ի րանց ի ՞նչն էր պետք, 
ի րանց պետք էր վզ րոս լի մուժ չի նա` աշ խա տող ձեռք։ Որ կը սեր` էս քան է րե
խա ունիմ։ Էդ քան է րե խեն ու՞մ էր պետք։ Ուրեմն գու կային ջո կեին կը։ Ո րը 
որ մե քիչմ բան մարդ էր, էն պես, աֆե րիստ մարդ էր, ին քը կջո կեր, որ աշ
խա տող ձեռ քը ի նչ քան շատ է ղավ, ի րա օ գուտն է։ Մեր վա գոնն էլ է կավ մեր 
հե տա գա դի րեկ տո րը, մե խե լոք մարդմ էր Ա լեք սանդր Գրի գո րի չը։ Է կավ 
ի մա ցավ` քա նի տղա ե նք, էս ի նչ ե նք, էն ի նչ ե նք, ու ավ տո նե րը ետ տվին, 
գրու զա վիկ նե րը բար ձան...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ այդ ձեր հա սած տե ղը քա ղա՞ք է ր։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, քա ղաք էր, Ալ թայս կի կրայի մայ րա

քա ղաք Բառ նաու լից հե տո ե րկ րորդ քա ղաք Ա լեյսկն է ր։ Բառ նաու լից հա
րյուր քա նի կի լո մետր հե ռու է ր։ Սաղ մա տա կա րա րու մը էդ քա ղա քի մի ջո ցով 
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էր. դաշ տե րը, հե ռա վոր սով խոզ նե րը, կոլ խոզ նե րը էդ քա ղա քից կեր թար։ 
Ո րտև 120150 կմ մե նակ հո ղային ճա նա պարհ էր, մե նակ ավ տո նե րը կմա
տա կա րա րեին, ըն տեղ գնացք չէր աշ խա տի, ձմեռն էլ տրակ տոր նե րը սան
կե կը կկա պեինք ու ապ րան քը կկ րեին` թե՛ ուտե լի քը, թե՛ զապ չաս տը, թե՛ մե
քե նա նե րը։ Մե զի դրին ավ տոն ու տա րան ըն տեղ, որ տեղ մենք ապ րել ե նք 
յո թը տա րի, էդ մե քե նա նե րը մե զի տա րան ի ջեց րին հենց նշված տե ղը։ Էդ 
նշված տե ղից սկսին բա ժա նել։ Ա մե նա հե ռուն` 20 կմ է ր։ Ին քը կենտ րոնն է ր։

 ԳԱՅԱ ՆԵ ՇԱ ԳՈՅԱՆ.Կենտ րո նի անունն ի ՞նչ է ր։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Կենտ րո նը կկոչ վեր Ցենտ րալ նա յա։ Ես 

ունիմ գծած քար տե զը ան վա նա կան` սկսած Ջա ջու ռից մինչև մեր գա լա
ցած տե ղը, սաղ նշել եմ [նկ. 40]։ Ե րբ որ ավար տե ցինք, ես էդ ըն թաց քում 
ստա ցա գո վա սա նա գիր` Ստա լի նի նկա րով, Լե նի նի նկա րով։ Ի սկ աշ խա
տան քային գոր ծու նե ու թյան` լավ աշ խա տան քի հա մար պարգևատր վել եմ 
պատ վոգ րով, գյու ղատնտե սու թյան մեջ լավ աշ խա տե լու հա մար։ Տրակ
տո րիստ եմ աշ խա տել։ Լավ սո վո րա, էդ տեղ գե րա զան ցիկ է ղա։ Ուչի լիշ չան 
[ուսումնարանը] սպես էր. ե րբ որ դու չես ուզե սո վո րել` ուրեմն հայ րե նի քի 
թշնա մի ե ս։ Հե տո սպես կարգ կար. կեր թայինք դա սի, ով որ վատ գնա հա
տա կան կս տա նար (ի րան եր բեմն կզի ջեին, եր բեմն եր կուս կդ նեին), ճա շա
րա նի վա րի չը գու կար ի րանց ստա ցած գնա հա տա կան նե րը գրան ցեր կը ի րա 
գր քույ կի մե ջը` կտա նիր ըն տեղ։ Հե տո կտես նիր, որ էդ քսան հո գուց բաղ
կա ցած կուր սի տաս հո գին էր կուս են ստա ցել, էդ տաս հո գուն ճաշ չէին տա 
որ պես պա տիժ։ Մենք որ կնստեինք ուտե լու, է դոնք էլ կնստեին, բայց ի րանց 
ճաշ բե րող չկար, ու մենք մեր ստա ցած բա ժի նը կկի սեինք կը։ Հե տո կա մաց
կա մաց ի րանք էլ սկսին նե րել։ Մե հո գիմ կար` գյու ղե րի տղա էր, ին քը ոչ 
միայն ռսե րեն չի տեր, ին քը հայե րեն էլ չի տեր թա մամ գրել ու կար դալ։ Դա
սա տուն կը սեր, թե ես ի նչ լեզ վով հարց նեմ ի րան։ Մենք` որ պես գե րա զան
ցիկ, առա ջը կնստեինք։ Ֆե ոկ տիս տով Ֆյոդր Ի վա նո վի չը ը սավ թե` ես հլե 
մե բանմ հարց նեմ, ը սավ Խուր շու դյան, քու ըն կերդ է, ի րար հետ կք նիք, բան 
կէ նեք, ին քը հայե րեն լավ գի տե՞։ Ը սի` հա, լավ է։ Ը սավ` ին քը խո սալ գի տե՞ 
հայե րեն։ Ը սի` հբե չի տե՞, ի րա լե զուն է։ Ը սավ` էս պես բանմ պի տի կազ մա
կեր պենք, ին քը պտի գա գրա տախ տա կի մոտ, ցու ցա փայ տը վերց նե, ըն տեղ 
մա սեր կան` սոտ կեք կան, մի լի մետ րեր կան, բարդ մե խա նիզմ ներ կան, ե րբ 
որ ես ը սեմ, ին քը պտի տա նե դնե էդ մե խա նիզ մի վրա [ ցու ցա փայ տը], բայց 
հայե րեն պա տաս խա նե ձե զի, դուք թարգ մա նեք մե զի, որ էդ տղեն եր կուս 
չստա նա։ Ին քը գել նիր պատ մեր կը, կը սեինք թե, այ տղա, ին քը գյու ղի տղա 
էր, դուք գյու ղը քա նի՞ կով եք ունե ցել։ Է, էր կու կով, էր կու հորթ չե՞ք ունե ցել` 
հա։ Հե տո էր կու խոզ...` հա... Գրել են, որ ձեր կո վը ծնել է, տաս հատ ձակ 
է բե րել... Մեկ էլ դա սա տուն կէ ներ թե. «Вот, вот, говорит!» Այ սինքն` կը սե, 
ուրեմն գի տե, գի տե։ Կը սեր. «Умеет говорить, молодец, молодец!»։ Կը սեր` 
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այ, լավ կխո սի, լավ կխո սի։ Էդ պես կօգ նեինք։ Մարդ կար, բան կեղ նիր, կը
սեր` էս ի նչ ֆիքս տղա ե ս։ Կը սեին. «кто хочет говорить, кто отвечает?» [ո՞վ 
է ուզում պատասխանել, ո՞վ է պատասխանում]: Մեկ էլ սաղ ձեռ քե րը ետ 
կտա նեին։ Մե հո գիմ, որ կտես ներ, որ սաղ ձեռ քե րը ետ տա րան, ին քը ձե
ռը կբարձ րաց ներ։ Դա սա տուն նայեր կը, կը սեր` մա լա դեց, մա լա դեց, բռներ 
ի րան հինգ կդ ներ, բայց ին քը հեչ բան չի պա տաս խա նել։ Մենք կը սեինք, թե` 
դու ի ՜նչ աֆե րիս տու թյուն է րիր, որ հինգ ստա ցար։

 Մենք կանց նեինք «Ս տա լինս կի կանստի տու ցիա» [Ստալինյան սահ
մա նադրություն]։ Ստա լի նյան կոնստի տու ցիան պար տա վոր էիր գիտե
նալ գե րա զանց։ Դա սա տուն գու կար հարց ներ գե, են թա դրենք կը սեր. 
«Хуршудян, встаньте, идите к доске» [Խուրշուդյան, մոտեցեք գրա տախ
տակին]։ Են թա դրենք, մո տե նայի կը ու կոնստի տու ցիայից պատ մեի կը։ 
Ի սկ մարդ կար, որ ռսե րեն էլ կար դալ չի տեր, ին քը կոնստի տու ցիան ի նչխ 

Նկ. 40. Սերգեյ Խուրշուդյանի կազմած` 1949 թ. հունիսի 14ին բռնաքսորի երթուղին։
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սոր վիր։ Մե հո գիմ կար էդ պես, բայց ին քը մոշ նի [հզոր] տղեմ էր, շատ լավ 
տղա էր, ին քը, ի ՞նչխ ը սեմ, բան վո րա կան տղա է ր։ Ըն տեղ շա բա թը մե ան
գամ կեր թայինք ցիս տեռ նե րով Օբ գե տի վրայից, բայց Օբ գե տը սա ռած էր, 
ի րանք ջար դեին կը Օ բը, ջու րը կհա նեին, կլց նեին ցիս տեռ նե րը, բե րեինք 
կը, լց նեինք կը բաղ նի քը, բաղ նի քը կվա ռեին, որ շա բա թը մե ան գամ ուսա
նող նե րը լո ղա նան։ Ես, քա նի որ շուտ էի տի րա պե տել, ես կնստեի էդ ռու լին 
[ղեկին]։ Ի սկ էն պես տղեք կային, որ գու կային բան վո րու թյուն կէ նեին` մե
կը մե կին ջուր փո խան ցեին կը, օ րի նակ, մե կը կանգ նած է Օ բի վրա, մե կը 
կու տա մե կե լին, մե կե լը կու դա էն մե կե լին, էն էլ կդարտ կե ցիս տեռ նի մե ջը։ 
Էդ պես կլց նեինք հին գը տոն նա ջուր։ Կառ նեինք ու նո րից կբե րեինք բաղ
նի քը` լո ղա նա լու։ Ուրեմն էդ տղեն լավ ձիգ տղա էր, հզոր տղա էր, բայց 
ին քը տրակ տոր քշել չի տեր, ոչ էլ գա ղա փար ունիր, թե տրակ տորն ին չով 
կեր թար առաջ։ Ուրեմն, մի օր կոնստի տու ցիայի ժամ էր, ու շատ ստ րո
գի [խիստ] կմո տե նային։ Ստա լինս կա յա կոնստի տու ցիա` պի տի գի տե նաս։ 
Հարց տվին, կոնստի տու ցիան հոդ ված ներ ունի, ը սին` էս ի նչ հոդ վա ծը բը
դի պատ մես։ Ին քը հեչ բան էլ չի տե, կոնստի տու ցիան ի ՞նչ գի տե ի նչ է, որ 
պատ մե։ Վեր ջը, սոր վըց րել էինք, տղեր քը։ Ը սել էին, որ հան կարծ հարց
նեն Ստա լի նյան կոնստի տու ցիայից... Ը սել էր, ախր ի ՞նչ ը սեմ։ Ը սել էին, որ 
ը սա. «Ը սիգ մեր պետն է»։ Ի րան կան չին, հարցրին, ը սին` մե բանմ ը սա` 
Ստա լի նը ո ՞վ է, մե նակ ըդ քանն ը սա ու նստի տեղդ։ Սպես ը սավ. «Сталин 
– директор Советского Союза» [Ստալինը Խորհրդային միության տնօրենն 
է]։ Որ չը սավ «директор Советского Союза», էս ռուս նե րը բան ունին, քիչմ 
քի ֆուր գան են, ը սավ. «директор бывает только ресторанов, директор чего
то» [տնօրեն լինում է ռեստորանի կամ նման մի բանի] ու վսյո [ ձեռ քով ծած
կեց բե րա նը], թե գու կան բռնեն կը։ Ի ՞նչխ թե, դի րեկ տո րը ո ՞րն է։ [ Ձեռ քե
րը դե պի վերև պար զե լով] «Великий вождь и учитель» [Մեծ առաջնորդն ու 
ուսուցիչը]։ Դի րեկ տոր... Է դիկ խոմ Թո թոլ Ա շի կը չէ՞` դի րեկ տոր ճա շա րա նի։ 
Էդ պես խնդայինք կը։

ԳԱՅԱ ՆԵ ՇԱ ԳՈՅԱՆ.Փաս տո րեն սո վո րե լու պատ ճա ռով դուք այլևս 
ձեր ըն տա նի քի հետ չէիք ապ րում։

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, ըն տա նի քը վեր ջա ցավ։ Ա շուն քը 
գնա ցինք, նոյեմ բե րին աշ խա տանք նե րը վեր ջա ցավ, դաշ տային աշ խա
տանք նե րը վեր ջա ցավ, տրակ տոր նե րը կանգ նեց րին, օգ նա կան ներ կաշ խա
տեինք։ Ար դեն ձյուն է կավ, մե զի տա րան տեյ ուչի լիշ չա։ Էդ օ րը առան ձին 
մնա ցինք, էք սի օ րը տա րան բաղ նիք, տա րան մե դօս մոտր [բուժքննության], 
տա րան ստու գին ամեն ին չը... Տգից վեր, ոտ նե րի ծայ րից մինչև գլխի մա զե
րը ստու գին։

 ԳԱՅԱ ՆԵ ՇԱ ԳՈՅԱՆ.Ու չի լիշ չա յում ի ՞նչ ազ գեր կային։
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 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Կային, բա ցի հայե րից, կալ միկ, գեր մա
նա ցի, վեն գե րա ցի, պո լյակ, գա գաուզ։ Ուրեմն ըն կեր ներ ունեինք` Շա լան
տաև, Բա լան տաև, Պուր բեև։ Կալ միկ նե րը, որ ի րանց ավտոնոմնին [ինքնա
վար մարզը]  Ստա լինգ րա դի մոտն է։ Ուրեմն մե բան էլ ասեմ։

 Կալ մի կիան ավ տո նոմ նի րես պուբ լի կա [ինքնավար հանրապետու թյուն] 
է, հա րուստ րես պուբ լի կա է ի րան ցը, ի րան ցից էլ շատ մարդ կար, ի րանք 
կազ մա կեր պել էին, ար դեն խա ղաղ պայ ման նե րում, մենք ստեղ ե նք ար դեն, 
վա ղուց կապ րեինք, [իսկ] ի րանք կազ մա կեր պին «Հուշգ նացք», «հի շա տա
կի գնացք»` «поезд памяти»։ Ի րեք ան գամ ուղար կին։ Կալ մի կիայից գնա ցել 
էր տեյ Բառ նաուլ։ Ըն տեղ բաժ նել էին, ով ուր տեղ է ղել էր, էդ տեղ էին գնա
ցել։ Մենք Մի նիստր նե րի սո վե տին նա մակ գրինք։ Մեր մո տը լավ աղ ջիկ ներ 
կան, աք սոր ված աղ ջիկ ներ, ո րոնք հմի, են թա դրենք, ապ տե կի [դեղատան] 
վա րիչ են, Սա յուզ պե չա տի աշ խա տող են, գա զե տի [թերթի], էդ պես բա նե
րի աղ ջիկ ներ կան, կազ մա կեր պե ցինք, մենք ըն կեր ունեինք, հա սա կով էր, 
գրա գետ գրող, էս բա նե րը կազ մա կեր պող, հմի մե ռավ։ Նա մակ գրինք Մի
նիստր նե րի խորհրդին, որ խնդրենք կը, որ հու շագ նաց, ո րը Կալ մի կիան 
կազ մա կեր պեց ար դեն ե րկ րորդ ան գամ էդ պես գնացք, որ հա զա րա վոր 
մարդ կանց տե ղա փո խեց Բառ նաուլ, մենք էլ կխնդրենք, մեզ էլ տրա մա դրեք 
էդ պես գնացքմ, մենք էլ գնանք։ Շատ կու զեինք գնալ, են թա դրենք, հայրս 
մա հա ցավ, ըն տեղ մնաց, ըն տե ղի ամեն մի բա նը... 

ԼԵ ՎՈՆ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ.Չե ղա՞վ գնաց քը։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, ըն տե ղից պա տաս խա նե ցին, թե րես

պուբ լի կան ֆի նան սա կան բան ունի [ պա կա սու թյուն]... Ը բե է ղա՞վ։ Ա մոթ չէ՞, 
ֆի նան սա կան ի ՞նչ ունի։ Որ ջե բերդ կդ նեք` ֆի նան սա կան բան չու նիք։ Մար
դիկ են... Հա զար մար դուց ավել մնա ցին ըն տե ղաց հո ղե րում թաղ ված։ 
Մեկն էլ իմ հայրս։ Մե տունմ, մե շատ լավ ըն տա նիքմ, էր կու հատ սո վո րող 
տղա ու մե աղ ջիկմ ունեին, լավ ըն տա նիք էր, ի րանց ծնող նե րը կիրթ մար
դիկ էին, զար գա ցած գի տու թյան ամեն ին չի մեջ, գի տե լիք ունեին։ Ուրեմն 
ռու սա կան փեչ կը [վառարանը] կվա ռեն տաք նա լու հա մար, հե տո, որ պես զի 
տա քու թյու նը մե ջը մնա, բռնեն, զադ վիժ կա [սողնակ] կա ներ սը, փա կեն կը։ 
Դու մի ը սա, էդ աթար նե րից հլե վա ռած չի էղ նի, ու ի րանք քնին կը։ Քնին 
կը, հե տո առա վոտ տես նին կը, որ ի րանց դու ռը չի բաց վի, հե տո հարևան
նե րը գու կան, դու ռը կջար դեն, բա նան, տես նին կը, որ ամեն մարդ ի րա տե
ղը պառ կած է, խեղդ վել ե ն։ Դա ռը հու շեր, դա ռը ճա կա տա գիր։ Մար դիկ 
է ղան, որ խեղ դան Օբ գե տի մե ջը, մար դիկ է ղան, որ շատ վնաս ներ քա շե
ցին... մեր ազ գը։ 

Ու րեմն հա ջոր դը, կարևո րի մա սին խո սենք, որ մենք եր կար տա րի
ներ... Ուրեմն էս մի ջո ցա ռու մը հա մա րյա ի րեք օր հե տո կսկսվի, չէ՞, [ խոս քը 
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հու նի սի 14ին բռնաճնշված նե րի հի շա տա կի օր վա մա սին է]։ Մայի սի ին նին 
իմ հայրս` որ պես Հայ րե նա կան պա տե րազ մի մաս նա կից, միշտ էդ մի ջո ցառ
մա նը մաս նակ ցել ե նք, գնա ցել ե նք «Մայր Հա յաս տան» 194145 թթ. զոհ ված
նե րի վրա ծա ղիկ ե նք դրել։ Ես իմ հորս հը մար, հո րող բորս տղու հը մար, որ 
ի նստի տու տից գնաց, ի րան չէին տա նե, ին քը թակ տղա էր, ը սել է ր` իմ ըն
կեր ներս ըն տեղ հմի կռ վին կը, ես ստեղ ի նստի տուտ կսոր վիմ, է լե ուսա նող 
գնա ցել է ր։ Իմ հորս հետ տա րան, ին քը գնաց, ի րան ուրիշ ուղ ղու թյամբ էին 
տա րել, հորս` ուրիշ։ Ես ի րանց հա մար «Մայր Հա յաս տա նը» ծա ղիկ կտա
նեմ, մաս նակ ցեմ կը տո նա կա տա րու թյա նը, մի ջո ցառ մա նը, միշտ մաս նակ
ցել ե մ։ Ե րբ որ օ րը գու կար [ հու նի սի 14ը], հա, ծա ղիկ ե նք առել, բայց [ու՞ր 
տա նեմ]։ Ես մի օ րմ ծա ղիկ առա ու գնա ցի ԳԱ ԼԱ [ Գյում րու ազատ լրատ
վա կան ալիք] հե ռուս տա տե սու թյու նը, գնա ցի մտա ըն տեղ, ը նձ նեն շատ 
են ին տեր վյու վերցրել էդ աղ ջիկ նե րը` Ար մե նու հի Վար դա նյա նը, Հեր մի նե 
Մկրտ չյա նը, էն պե՜ս աղ ջիկ ներ են, բայե վոյ [մարտնչող], պիս տա լետ նե րով 
[ատրճանակներով] [ ծի ծա ղում է], ը սին` Սերյոժ դյա դյա, հմի դու է կել ես, 
մենք որ տե՞ղ գնանք, որ էդ ծա ղիկ նե րը դնես։ Տեղ չկա։ Մինչև հի մա քար չու
նինք։ Մի հատ կո թող չու նինք, որ վրեն գր վի, էս հու շա քա րը նվիր ված է էն 
մարդ կանց, ո րոնք որ ստա լի նյան ռեպ րե սիային զոհ են ե ղել։ 

ԳԱՅԱ ՆԵ. Գի տե՞ք, չէ՞, որ Երևա նում նման հու շա կո թող կա։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Է՜, Երևա նում մենք ի ՞նչխ գնանք, էդ մե 

ծա ղիկն առ նինք, Երևա՞ն գնանք։ Երևան գնա լու հա մար հմի տաս հա զար 
ռուբ լի փող է պետք. հաց ուտես, տրանս պորտ նստիս, գաս ե տուա ռա ջը, 
կեղ նի տաս հա զար ռուբ լի փող։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Գյում րիից, Շի րա կից բռնա դատ ված ներն ի րար հետ կապ 
պահ պա նու՞մ են, կա՞ որևէ կազ մա կեր պու թյուն, որ տեղ նրանք ի րար հան դի
պում ե ն։

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ա ռաջ կար, կհա վաք վեինք կը, հե տո կա
մացկա մաց էդ էլ վե րա ցավ։ Էն ըն կեր նե րը, որ հետս է ղել են, ի րար հետ 
կա պը պահ պան վի կը, հան դի պինք կը, խո սինք կը, քն նա դա տու թյու նը կեր
թա` լա վը, վա տը, բայց ի նչ կմ նա տե ղի հա մար` չկա։ Ո ՛չ քա րը կա, ո ՛չ տե ղը 
կա, ո ՛չ էլ ար տո նու թյուն նե րը կան։ 

 Ար տո նու թյուն նե րի մա սին պատ մեմ։ Ար տո նու թյուն նե րը սկզբից 
կար։ Ուրեմն [19]56 թվին ար տո նու թյուն ներ ունեինք, ու էդ ար տո նու թյուն նե
րը տևեց մի եր կուե րեք տա րի։ Էդ ար տո նու թյուն նե րով, բա ցի տաք սի մե քե
նայից, ի րա վունք ունեինք ան վարձ գնա լու Երևան, ի րա վունք ունեինք տրո
լեյ բու սի, միջ քա ղա քային 50 կմ ավ տո բու սի։ Ի սկ Երևան ապ րող նե րը մետ
րոյից, տրամ վայից, ավ տո բու սից. սա ղից ի րա վունք ունեին օ գտ վե լու։ Հմի 
մենք ո ՛չ մետ րո ունինք, ո ՛չ տրո լեյ բուս ունինք, ո ՛չ տրամ վայ... Էդ ար տո նու
թյուն նե րը [ տա րած վում էին]` է ներ գիան, գա զը, խմե լու ջու րը, զի բի լը, մնա
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ցա ծը. էդ բո լո րը 50% է ր։ Էդ ար տո նու թյուն ներն ունեինք 1956 թ վից, հե տո 
էդ բո լոր ար տո նու թյուն նե րից մե զի զր կե ցին։ Ջու րը` հի սուն տո կո սով, լույ սը` 
հի սուն տո կո սով, գա զը` հի սուն տո կո սով. էդ բո լոր ար տո նու թյուն նե րը դրին 
մե կողմ, հմի մենք վարձ կմու ծենք, ե րբ որ ունեինք ար տո նու թյուն։ Մենք գր
քույկ ներ ունինք, որ տեղ գր ված է, որ բռնա դատ վա ծը ի րա վունք ունի օ գտ վե
լու էս բա նե րից` ստից, ստից, ստից, որ ո րոշ բա նե րից ի րա վունք ունի օ գտ վե
լու։ Բայց ոչ մի բա նից չենք օ գտ վի։ Մենք ստոր գետ նյա տրանս պոր տից չենք 
օ գտ վի, մետ րոյից չենք օ գտ վի, տրո լեյ բու սից չենք օ գտ վի, տրամ վայից չենք 
օ գտ վի, ուրեմն մե զի էդ վար ձը տվեք, մենք կու տանք մե քե նա նե րին, ավ տո
բուս նե րին։ Ո ՛չ էլ բժշ կու թյան մեջ ար տո նու թյուն ունիս, ե րբ որ կը սեն, գնա, 
դե ղը դու՛ առ։ Ե թե դե ղը ես պտի առ նիմ, էլ քու բու ժումդ ուր տե՞ղ է ։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. 1994 թվին, որ փոխ հա տու ցում էին տա լիս, չստա ցա՞ք։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Մի ան գամ ստա ցանք։ 12000 դրամ փող 

տվին, է՜, 12000 դրա մը հմի մարդ կա ման չե ջե բը դնե, գնա բա զար կամ խա
նութ։ Ձենձ նին, տա սը տեղ գրին, պաս պորտ վեր ցին, ծննդա կան, ի յա...

 ԼԵ ՎՈՆ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ. Հետ գա լը ո ՞նց ե ղավ։ 
ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ուրեմն հետ պտի գանք, տնտե սու թյուն 

ունեինք, հա րյուր հատ հավ ունեինք, քսան հատ բա դիկ ունեինք, հե տո ճու
տիկ ներ ունեինք, խոզ ունեինք, կով ունեինք, մե հատմ էլ ցու լիկ ունեինք։ 
Ե րբ որ ար դեն պի տի հետ գայինք, հայրս ար դեն մա հա ցավ, տոմ սի ար ժե քը 
650 ռուբ լի է ր։ Տոմ սի ար ժե քը` մե զի նստե լը ու մինչև Լե նի նա կան հասց նե
լը 650 ռուբ լի է ր։ Ե րբ որ մեր տնտե սու թյու նը ծա խե ցինք, սաղ ծա խե ցինք, 
է ղավ 700 ռուբ լի։ Հմի 650 ռուբ լին տվել ե նք տոմ սի` Մոսկ վա պե րե սադ կով, 
ու մնա ցել է 500 ռուբ լի սաղ մեր ըն տա նի քի խար ջը, ծախ սը։ Գնաց քը ութ 
օր վա Սի բի րից բե րեց մինչև Լե նի նա կան, ի սկ մենք էդ գնաց քով 17 օր գնա
ցինք։ Սիգ ար դեն կոմ ֆոր տա բել նի [հարմարավետ] գնացք էր, բայց կոմ
ֆոր տա բել նի գնաց քը խոմ ձրի չեն կե րակ րե։ Մենք օ գտ վել ե նք բու ֆետ նե
րից, ռես տո րա նից, էդ պես էդ հինգ հա րյուրն էլ վեր ջա ցավ։

 ԼԵ ՎՈՆ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ. Պետք է ձե՞ր հաշ վին գայիք։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Մեր հաշ վին, մեր հաշ վին։ Դուք մե զի 

տա րաք ստի պո ղա կան, ըն տից էլ ը սիք` ի նչխ գու զեք, գնա ցեք։ Ի ՞նչխ գնանք, 
մեր էն վեր ջի ամեն ին չը ծա խե ցինք, ըն դա մենն է ղավ 700 ռուբ լի։ Էդ 700 
ռուբ լիով մենք ի ՞նչ պտի է նենք, ե րբ որ 650 ռուբ լին մենք տվել ե նք ճա նա
պար հի գնաց քի վարձ։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ձեզ հետ ոչ մի բան չկա րո ղա ցա՞ք բե րել այն տե ղից։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Գի տե՞ք` ի նչ ե նք բե րել... Ե րբ որ խո զը 

մոր թին, մե լավ տղեմ էր, է կավ մոր թեց, հե տո որ ծա խեց, էդ սա լը հա նեց, 
ը սեց` տա րեք հետ ներդ, կա րող է պետք գա։ Իս կա պես պետք է կավ։ Ե րբ որ 
է կանք [19]56 թվին, ստեղ էլ բար վոք վի ճակ չէր, ստեղ էլ նոր մալ չէր, լավ 
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է, էդ բա նը օգ տա գոր ծինք։ Վեց ամիս ապ րանք հյու րա նո ցում։ Տուն չկար։ 
Հմի հարևան է, ըն կեր է, են թա դրենք, կը սե` արի, մեր տու նը քնեք, է լի։ Բայց 
մենք ու՞մ տու նը քնեինք։ Գնա ցինք հյու րա նոց։ Հյու րա նո ցը տե ղա վոր վանք, 
հե տո տնե րը բաժ նե լու ժա մա նա կը մենք եր կու եղ բայ րով գնա ցինք։ Ե րբ որ 
տներ հանձ նե ցինք շա հա գործ ման, ըն տեղ տո կոս կա, ը սե ցին, էդ տո կո սից 
նոր ձե զի տուն կու տանք։ Լավ չըն դու նին։ Քաղ սո վե տի գործ կո մի նա խա
գա հի մո տը գնա ցինք, համ դա ժան մարդ էր, համ էլ դա ժան անուն ունիր, 
ափ սոս է, որ տանք։ Գնա ցինք, մեկ էլ մե զի ը սավ` է, ըն չի՞ եք է կել ո ր։ Ը սավ` 
է, մնայիք ըն տեղ։ Այ քե զի բան։ Ը սինք, ա՛յ մարդ, ին չի՞ մնայինք։ Ձե զի տա
նեին, իմ հերս էլ քու տե ղը նստած էղ ներ ու տղուդ ը սեր` ին չի՞ եք է կել [ լավ 
կլի նե՞ր]։ Այ տգետ։ Եր բեմն ղե կա վա րը ի րա գլո խը ուսե րին չի բռնե, կամ 
ի րա գի տակ ցու թյա նը չի բռնե ի րա մա կար դա կին, ի րա էդ դիր քին։ Կը սե` 
ին չի՞ եք է կել, ըշ տե մնայիք էդ տեղ, ապ րեիք։ Աղ բերս ջա հել տղա էր, քիչմ 
բան է ղավ։ Դե չա փից կհա նեն, է լի։ Լավ, որ ուրիշ բա ներ չե ղավ։ Բա կա
րե լի՞ էր էդ պի սի բա ներ ը սել, դու պաշ տո նյա մարդ ես, ըն չի կը սես` ին չի՞ եք 
է կել, ըն տեղ մնայիք, ըշ տե լավ է ր։ Ես ը սի, թե գի տե՞ք ի նչ կա, մենք է կել ե նք 
կա րո տից, կա րո տից ե նք է կել, [ հուզ վում է] է կանք, պա տը պա կինք, ուր տեղ 
որ ծնվել էինք, է կանք, ջու րը խմինք։ Ը բե չգայի՞նք։ Է կանք, վա՞տ ե նք է րել, որ 
է կել ե նք, ես շի նա րար եմ է ղել` հի սուն տար վա։ Տաս նյակ բնա կա րան նե րի 
հե ղի նակ եմ է ղել, կեն ցա ղային օբյեկտ նե րի հե ղի նակ եմ է ղել, հիմ նա դիր եմ 
է ղել։ Մեր Սո վե տա կան Հա յաս տա նի ամե նա մեծ պարգևը ստա ցել եմ, ան ̀ 
диплом мастера «Золотые руки» [«Ոսկե ձեռքեր» վարպետի դիպլոմ]։ Ես 
քա րը բե րողն եմ է ղել, շի նա րա րու թյան շո ֆերն եմ է ղել։ Ես քա րը բե րել եմ, 
տա շել են, հե տո Ա րա մայի սը ը սավ, թե` Սերյոժ, արի մե քարմ էլ դու դիր, որ 
կոչ վիս շի նա րար... 

ԳԱՅԱ ՆԵ ՇԱ ԳՈՅԱՆ.Մենք ձեր սի բի րյան կյան քից կար ծես դեռ հար
ցեր ունենք չպար զած։ Փոր ձե՞նք վե րա դառ նալ այդ տա րի նե րին։ Ձեր հայ րը 
ի ՞նչ սկսեց աշ խա տել, ե րբ նոր ե կաք։

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Գնա լուց հե տո ի րանք մաս նա գի տու
թյուն նե րը հարցրին, մաս նա գետ կա` դյուր գյար էր, ի րանց պետք էր դյուր
գյա րը։ Մաս նա գետ կար` պատ շա րող էր, ի րանց պետք էր քիր պի չով շա
րե լը։ Ին քը գնա ցել, ը սել էր, թե ես պո վար ե մ։ Ը սել էին, թե մենք ըս քան 
ժա մա նակ հլե տղա մարդ պո վար չենք ունե ցել։ Ը սել էր, թե մեր պո վար նե
րը սաղ կնիկ մարդ ե ն։ Ին քը լավ թա փով տղա մարդ էր, ֆի զի կա պես ուժեղ։ 
Ի րան ը սել էին, թե դու գնա, շի նա րա րու թյու նը աշ խա տի։ Ու ի րան ուղար կին 
լե սա զա գա տով կա [անտառահատման]։ Էն խո շոր գե րան ներն, որ կբառ նան 
ավ տո նե րը կդ նեն։ Ուրեմն գնաց ըն տեղ աշ խա տե լու։ Ի րա կյան քը միշտ ճա
շի հետ է է ղել կապն ված, խո հա րար է է ղել... Ին քը է լի կեն դա նի կմ նար, ե թե 
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ըն տեղ ջուր էղ ներ, բայց ին քը որ գնա ցել է, ըն տեղ ճա հիճ ներ են է ղել, ճահ
ճի ջուր են խմել, հե տո բա ներ [ մի ջատ ներ] են խա ծել, վեր ջը, շատ դժ վար 
է է ղել։ Հե տո մե օ րմ ին քը է կավ ը սավ, թե ի նչ խոր վատ կզ գամ ըն ձի։ Ը սի` 
ուրեմն պա պի րո սը մի՛ ծխե է լ։ Ը սավ` ախր չի էղ նի առանց պա պի րոս, պա
պի րոսն ի նչ խոր մար դու ըն կերն էղ նի։ Ը սավ` չեմ կռ նա, ի նչ գու զեք, է սեք` 
հաց մի՛ կեր, կե նեմ, բայց պա պի րոս, որ կը սեք` մի՛ ծխե, ը դիկ չեմ կա րող, 
ուժե րիցս վեր է։ Հե տո է լի գնաց, ան ցավ մե ժա մա նակմ, է կավ, ը սավ, թե 
շատ թույլ ե մ։ Ըն տեղ բժիշկ կար, սաղ տա րած քը մե հատմ քույր կար, լավ 
մաս նա գետ էր. ծնուն դը կըն դու ներ, թե րապև տու թյու նը կէ ներ։ Մի խոս քով, 
լավ մաս նա գետ է ր։ Մե նակ ի նքն է ր` էդ Կա տյան է ր։ Ի նքն ըն ձի ը սավ թե` 
Սեր գեյ, ես մե նակ քե զի կա սեմ, գի տեմ, որ դու ի րա ավագ որ դին ես, պա
պայիդ վի ճա կը լավ չէ, պա պայիդ պի տի ապե րա ցիա [վիրահատություն] էղ
նի, դու պի տի գնաս մինչև Բառ նաուլ։ Էն ժա մա նակ ար դեն թու լատ րեին կը, 
է լի, Բառ նաուլ։ Նս տանք, գնա ցինք Բառ նաուլ, հի վան դա նո ցը տե ղա դրի, 
կե ցավ ըն տեղ, անա լիզ նե րը վերցրին, բան է րին։ Ա նա լիզ նե րը որ վերցրին, 
ը սին` մենք ապե րա ցի բդի է նենք։ Կս պա սե՞ս, որ մենք ար դյուն քը հայտ նենք։ 
Ը սի` հա, ի ՞նչ բդի է նեմ, որ չս պա սեմ։ Մի էր կուի րեք օր կե ցա Բառ նաուլ, 
ի րանք ապե րա ցիա է րին ու ը սին, ո ր` опухоль [ուռուցք], չա րո րակ։ Էն վախտ 
մտ քով չէր ան ցնի, թե ո րը ո րոնցն է։ Էլ չը սին, թե է սիգ էս պես է, էն պես է, 
պրոս տո ը սին։ Էդ, որ կը սեմ չա րո րակ, էդ, որ հե տո մենք բե րե ցինք, ի մա
ցանք։ Հե տո, որ տա րանք էդ Կա տյային նայեց, ը սեց` Սեր գեյ, վտան գա վոր 
հի վան դու թյուն է։ Ին քը մի 15 օր մնաց, կա րե րը քան դե ցին։ Ես գի շե րը ուրիշ 
տեղ կմ նայի։ Ըն ձի զանգ տվին, թե դուրս գրեն կը առա վոտ, արի, պա
պայիդ ա՛ռ, գնա։ Ա ռա, բե րի տուն։ Էդ ժա մա նակ մե զի ազա տել էին, ով որ, 
են թա դրենք կը, բարձ րա գույն գու զեր սո վո րե լու, կեր թար սո վո րե լու...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ ար դեն ո ՞ր թիվն է ր։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Էդ ար դեն` [19]56 թի վը։ Ա մեն ին չը թույ

լատ րել էին։ Վեր ջը, հորս վերցրի, է կանք։ Ին քը էլ չապ րավ։ Ին քը ար դեն 
շո կի մեջ էր, մեկ էլ տես նինք` բե րին ռայո նից թե Բառ նաու լից ազա տա
կա նի թղթե րը։ [ Հուզ վում է] Փե չա տած պե տա կան թղթե րը բե րին, որ «с 
этого числа вы свободны, вы – гражданин СССР, имеете получить паспорт, 
имеете право получить...» [այս ամսաթվից դուք ազատ եք, դուք՝ ԽՍՀՄ 
քաղաքացի եք, իրավունք ունեք ստանալու անձնագիր, իրավունք ունեք 
ստանալու...] չի տեմ ի նչ, սաղ գրած է ր։ [ Հուզ վում է] ի նքն ը սավ` տես նիմ։ 
Տվի ի րան, առավ նայեց, նայեց, ըս պես բռնեց, ը սավ` արեք, ը սավ` [ հուզ
վում է] ըն ձի կնե րեք, իմ ե րե սիցս, իմ հաշ վովս դուք յո թը տա րի տանջ վաք։ 
Վեր ջա ցավ։ Ըս պես սեղ մեց, է դիկ էլ [ս տաց ված փաս տա թուղ թը] ձե ռը 
գնաց։ [ Հուզ վում է]։
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 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այն տե՞ղ է գե րեզ մա նը։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, ըն տեղ տե ղում թա ղե ցինք։ Է կան, 

գե տի նը ձուն էր, սա ռած էր, օգ նե ցին, է լի։ Դե մենք ըն տեղ ապ րե լու ժա մա
նակ մարդ կու թյուն էինք թո ղել։ Ե րբ որ մե զի ճա նա պարհ դրին ռուս նե րը, 
մեր հարևան նե րը լա ցով [ հուզ վում է] ճա նա պարհ դրին։ Մե կը ձու էր բե րել 
խա շած, մյու սը սալ էր բե րել, ը սիգ էին բե րել, ը նիգ էին բե րել, հետ ներս ճա
նա պարհ էին դրել։ Հե տո եղ բայրս, ին քը նկա րիչ է, Ալյո նուշ կա [ն կար] կար, 
նվեր տվինք մեր հարևան նե րին, ի րա նկա րածն է ր։ Ը սավ` տվե՛ք նկար նե
րը, հի շա տակ կպա հենք։ Մինչև հե րուն [ վեր ջերս] էդ մարդ կանց հետ կապ 
ունեինք, ան ցել էր էդ քան տա րի։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք ար դեն մեծ էիք. 16 տա րե կան գնա ցիք, 23 հետ ե կաք։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա, էդ տա րիքն է ր։
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Էդ տա րի քում այն տեղ կա րող էիք ամուս նա նալ։
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Գի տե՞ք ի նչ կա... Շատ պակ լոն նիկ ներ 

[երկրպագուներ] կային, բայց մարդ, որ շոր չու նե նա, լավ հա գուստ չու նե
նա, տուն չու նե նա, ի նչխ ամուս նու թյուն կեղ նի։ Շատ կար, շատ։ Ես ռսե րեն 
լավ տի րա պե տել էի։ Ես հայ կա կան առած նե րը, ան գամ Պո լոզ Մու կու չից, 
չի տեմ որ տե ղից, թարգ մա նեի կը ռու սե րեն, պատ մեի կը։ Ե րբ որ մենք կեր
թայինք ակումբ, ըն տեղ մե օ րմ կի նո էր, մե օ րմ պար` տան գո, ֆոքստ րոտ, 
վալս. պա րեինք կը աղ ջիկ նե րի հետ։ Մի օր էլ կի նո է ր։ Մտեր մու թյու նը` մաք
րու թյամբ, մաք րու թյու նով, ըն կե րու թյուն կէ նեինք, աղ ջիկ էին, ըն կե րու թյուն 
կէ նեինք։ Մե զի ը սին` էս տե րի տո րիայից դուրս չել նիք։ Մենք շա բա թա կան, 
տասն հինգ օ րը մեկ ստո րա գրեինք կը, որ մենք կեն դա նի ե նք, ըս տեղ ե նք։ 
Կա մեն դան տը [պարետը] գու կար տասն հինգ օ րը մեկ մեզ նե ստո րա գրու
թյուն կվերց ներ, որ մենք ըս տեղ ե նք։ Սու նյակ ներ կային, կս տո րա գրեինք, 
15 օ րը կլ րա նար, նո րից գու կար։ Հայ տա րա րին, ը սին, կա մեն դան տը, թե 
էս պես հրա ման կա` ե թե հան կարծ էդ տա րած քից դուք դուրս ե լաք, ուրեմն 
առանց դա տիդա տաս տա նի ցմահ բան դար կու թյուն կու տանք, 25 տա րի։ Ու 
մե զի անո րոշ էր, թե մե զի ի նչ քան [ ժա մա նա կով են] բան արել [աք սո րել], 
ը սել էին, թե ան ժամ կետ է։ Որ կեր թայինք ըն տեղ, աղ ջիկ նե րը կխա ղային 
ըն տեղ, կա մար կկազ մեինք, աղ ջի կը, որ գու կար, որ տղին, որ կզար գեր, 
էդ տղեն պար տա վոր էր վա զեր ետևեն, ու նո րից ի րար հետ ետ գու կային։ 
Վա րյա էր անու նը, էդ աղ ջիկն է կավ, ըն ձի զար կեց ու փա խավ։ Ժիր աղ ջիկ։ 
Լավ կվա զեր։ Ես էլ վա զի ետևից, ահա գին վա զինք, ին քը վա զե կը, ես կվա
զեմ։ Ըն պես է ղավ, որ ար դեն մեր տե րի տո րիան կվեր ջա նար` թույ լատ րու
թյու նը, ըդ տեղ ցիս տեռ ներ կային, նեֆ տե բա զայի ցիս տեռ ներն էին [ո րոնք 
նաև թույ լատր ված տա րած քի սահ մա նան շան էին ծա ռա յում], մեկ էլ տե սա, 
որ ցիս տեռ ներն են, ը սի, վայ, ստե՞ղ եմ ու կայ նա։ Ի նքն էլ կայ նավ, ը սավ. 
«Сергей, зачем не бежишь?» [Սերգեյ, ինչի՞ չես վազում]: Ը սի` нелизя: Ը սավ` 
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почему? Ը սի` Маслов не разрешает [Մասլովը թույլ չի տալիս] [ ծի ծա ղում է]։ 
Է կավ ը սավ. «Я наплевала на вашего Маслова» [Թքած ունեմ ձեր Մասլովի 
վրա]: Լա ցավ [ հուզ վում է]։ Ո ՞վ է տե սել, վա զեմ կը աղջ կան բռնե լու, կը սեմ` 
нет, нельзя, Маслов не разрешает [չէ, չի կարելի, Մասլովը թույլ չի տալիս]: 
Սպես դր վագ ներ են, ո րը կյան քում չի մո ռաց վի, չի մո ռաց վի կյան քում։ Շատ 
բա ներ կային։ Ես օ րա գիր ունեի, որ կորցրել եմ, էդ օ րա գրի մեջ ըն քան բա
ներ կար, ըն քան բա ներ, որ էլ պատ մե լու չէ. որ օ րը ուր տեղ եմ է ղել, ում հետ 
եմ է ղել, ի նչ է է ղել, ի նչ է պա տա հել, է սիգ է է ղե, ը նիգ է է ղե։ Օ րա գի րը կար։ 
Ըն դից ըն ձի խնդրեին կը, ըն կեր ներս... Ըն կեր ներս մեր դի րեկ տո րի աղ
ջիկն էր, մեր է րե խան ցը դաս է տվել, բայց քա նի որ, ի նչխ ը սեմ, տար բեր վեի 
կը ուրիշ նե րից` գի տե լի քով, խո սա լով, պի տի գի տե նաս` ի նչ խո սիս։ Ի րանք 
կիրթ մարդ, դա սա տու մարդ, ի ՞նչ պի տի խո սիս, ի րանց բռնե քո խո սա ծածդ։ 
Ըն ձի կհ րա վի րեին ի րանց հետ զրույ ցի։ Շատ մո տիկ էինք, հար գեին կը։ 
Վեր ջում մենք ըս քան տեղմ կապ րեինք [ մոտ ե րե քը չորս մետ րի]` ըս քա նը 
հինգ հո գով կապ րեինք։ Փայ տից խա չու բառ զար կած կրա վատ ներ է ր։ Կրա
վատ նե րի վրա դո շակ նե րի մե ջը ռուս աղ ջիկ նե րը բե րե ցին խո տը, լց րին, 
հին գը դո շա կի մե ջը, բար ձե րի մեջ է լ` սա լո մը [ծղոտը]։ Յո թը տա րի քնանք 
խո տի, սա լո մի վրա։ Պատ կերց նեք կը, հո տը գու կար անուշ։ Հե տո մենք բան 
է ղանք [ սո վո րե ցինք], փո խեինք կը։ Խո տը լավ կչոր նար, ե րբ որ կփո խեիր, 
բուր մուն քը կար էդ խո տի։ Շատ առողջ էր: Ե րբ որ բան է ղավ [ վե րա դառ
նում էին], խո տը թա փինք, էդ բա նե րը կու լու լինք, փա թինք, ձեռմ բան է ղավ։ 
Ի ՞նչ բան ունեինք։ Հեչ բանմ էլ չու նեինք... Էդ ի նչոր կար, նվեր տվինք ... 

Էն պես է է ղել որ, ուրեմն, մե զի մի խե լա ցի մարդ` գլխա վոր մե խա նիկ, 
է կավ, սևոտ մարդմ էր: Է կավ, ի նքն էլ ուզե ցավ աչ քի ը նկ նող տղոնց հետ 
ծա նո թա նա, էդ ռուս տղե քը ցույց են տվել [ինձ վրա]. «Սեր գեյն է»:

 Մե օ րմ ին քը կան չեց ըն ձի, անունս տվեց, ը սավ. «Ա րի ծա նո թա նանք»: 
Մե զի գլխա վոր ին ժե ներ է է ղել, սաղ` մե խա նիզ մը, բան, սաղ ի րենն է է ղել... 
ես էլ տրակ տո րիստ եմ: Է՜, գլխա վոր ին ժե նե րը` ուր տեղ, էդ տրակ տո րիս
տը` ուր տեղ... Ուրեմն, խո սա ցինք, ը սավ. «Ի՞նչ ազգ եք»: Ը սի. «Հայ ե նք»: 
Հը բը. «Ին չի՞ հա մար են ձե զի բե րել»: «Ես չգի տեմ,– ը սի,– բան են կպց րել, 
դե բե րել են»: Ը սի` «Приклеили» [կպցրել են], ը սավ. «Это понятно» [Դա 
հասկանալի է]: Ըն դից էլ դա ռավ, ըս պես է րավ, ը սավ` բան չկա, ը սավ, մենք 
կաշ խա տինք, քեզ հետ ավե լի կմո տե նանք: Ը սավ. «Դու իմ առա ջի ծա նոթս 
ես»:

Ձ մե ռը մենք բան կկտ րեինք, իմ հերս, որ գե րա նը կկտ րեր, մենք 
տրակ տոր նե րով գե րան կբառ նայինք, կբե րեինք... Էդ գե րա նը ոչ թե 5, 10, 
20 կու բա մետր գե րան կբե րեինք, այլ 3 հատ ի րար հետև շա րած ըդ պես բա
նե րով բե րեինք կը: Ուրեմն մի օ րմ ըն ձի է կան, ը սին, թե ուկ րաի նա ցի շո ֆե
ռը, ազ գա նու նը` Կա նո նեն կո, թե բե ռով է կել է, ուզե ցել է` քյա սար էլ նի, որ



422 ՊԱՏՄՈՒՄ ԵՆ ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ

պես զի էն ձյու նե րով չընկ նի, կռուգ [շրջան] տա, ին քը ուզե ցել է էդ դա րը 
հաղ թա հա րել, հել նել... Ուրեմն է կել էր, հետևը պրի ցե պը [կցասայլ] կանգ
նած, գե րան նե րը, ավ տոն չէր քա շել, մա րել է ր։ Ին քը էդ պես էլ թո ղել է ր։ Ըն
ձի ուղար կին, թե տրակ տոր ուղար կեք` էդ բե ռը տա նե լու հա մար։ Գնա ցի, 
տրակ տո րիստ եմ, է՜, իմ պար տա կա նու թյունս է, գլխա վոր մե խա նիկն է, ին
ժե ներն է ուղար կել։ Տրակ տո րը բան ունի, ուղիղ տե ղը ին քը չի բան է նի, 
բայց էս պես, որ դի քի վրա կկանգ նի, ին քը պե դա լի վրա կրյու չոկ [կեռիկ] 
ունի, էդ տոր մո զի [արգելակի] պե դա լը կսղ մես, էդ կրյու չո կը կգ ցես կը, ին քը 
էլ տե ղից չի շարժ վի, կու զե որ տեղ որ կանգ նած էղ նի։ Ես կանգ նա, մե քե նան 
կաշ խա տի։ Ար դեն տրոս նե րը բան ե նք արել, որ քշեմ, պի տի քա շեմ, ուրեմն 
կա պե ցինք, ես պի տի ար դեն գամ, դու մի ասի, մե քե նան, մա տո ռը որ աշ
խա տի կը, էդ ի րա զաշյոլ կեն [սողնակը], կրյու չո կը վեր կհել նի։ Հլը չեմ մո
տե ցել, մեկ է ՛լ տրակ տո րը շխկշխ կա լեն, գու սե նից նե րով, ցե պե րով հետ 
է կավ։ Հետ է կավ` փա խանք։ Ճվա ցի, թե` փա խի... է կավ ու խփեց ավ տոյին։ 
Տրակ տո րը ըն տուց է կել, զար կել է ավ տոյին, ավ տոն է ղավ մե բուռմ, ջար
դավ, գե րան նե րը թռավ... Ուրեմն էդ շո ֆե ռը ի ջավ, ըն ձի ի նչ ը սավ, ը սավ. 
«Սեր գեյ, ըն ձի կնստց նեն։ Հը մի դու գնա, ը դիկ օբ շե ժի ծիան կք ներ, հլե ըն
տա նի քին չէր բե րել, ը սավ` դու գնա, իմ պա հա րա նիցս մե նակ իմ պաս
պորտս բեր, ես ըս տե ղից փախ նիմ։ Ը սավ` ըն ձի կնստըց նեն։ Ին չի՞ նստըց
նեն։ Պաս պորտս մոտս է` կեր թամ, կկո րեմ ու կկո րեմ... Է կա, հետ է կա նո
րից, էդ տրակ տո րով նո րից հետ է կա... Ուրեմն էդ ին ժե նե րին հարցրե ցի, թե` 
Սեմյոն Մի խայ լո վիչ... Ը սավ. «Սեր գեյ, բա մե քե նան ու՞ր է»։ Ը սի. «Սեմյոն 
Մի խայ լո վիչ, էս պես դեպք պա տա հեց»։ Ը սավ. «Ի՞նչ դեպք»։ Ը սի, որ տրակ
տորն է կավ զար կեց, մենք փա խանք։ Մեզ էլ կտ րո րեր, ի րան էլ կխ փեր, ի նձ 
էլ: Ը սի. «Ի՞նչ է նենք»։ Ը սավ` ը դիք վատ է է ղել, մե քե նա եք ջար դել: Ը սավ. 
«Ը դիք հի մա հաշ վի չեն առ նի, քո սխալն է է ղել, էդ պես պի տի չէղ ներ»։ 
Ը սավ. «Դու սխալ ես, քե զի կմե ղա դրեն, ի սկ շո ֆե ռին կնստաց նեն»։ Էդ ա, 
ի ՞նչ անենք։ Ը սավ. «Գի տես, ի նչ արա, գնա, մնա ցեք` մու թը տա, ե րբ որ ար
դեն ի րի կուն է, մթ նե կը, էդ մե քե նան, գե րան նե րը սաղ կա պի ի րար հետ, 
քա շի, բեր... (ըն տեղ տամ բուր ունեինք հա տուկ, մեծ մե քե նա նե րը, որ գու
կային, ըդ տեղ կկանգ նեին)... Ը սավ` ես բալ նի քը կու տամ քե զի, բե րեք կը, 
ավ տոն կո խեք կը ը տեղ ու վեր ջա ցավ։ Ը սավ` էլ մար դու բան մի՛ ը սա։ 
Ուրեմն, բե րինք, ջար դած ավ տոն կանգ նաց րինք։ Ը սավ` շո ֆեռն ուրա՞, շո ֆե
ռին ը սել էր, թե գու կաս, մտ նիս կը, դու ռը կփա կես, էն կող քի ավ տոն կքան
դես, հա վա քես կը ստեղ, կող քի ավ տոն կքան դեսկ հա վա քես, քու ավ տոտ 
հա նես կը աշ խա տան քի... Ըշ տը էդ տղեն գի շեր ու ցե րեկ մնաց, հա վա քեց... 
Էդ Կոնդ րա ծեն կոն մնաց, հա վա քեց։ Ուրեմն, ի ՞նչ ե նք լա վու թյուն է րել էդ 
գլխա վոր ին ժե նե րին... Մայրս ֆլյա գայի մեջ պի վա կբռներ, ուներ է լի էդ 
մաս նա գի տու թյու նը... ըն պես պի վա կբռներ, որ էդ պի վեն որ կխ մեիր, ի նչ
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խոր շամ պայ նը խմեիր` մե ջը ի րա փու չիկ նե րով... Ու էն քան խրեն [ծովա
բողկ] կար, ռու սա կան դռո ժը [խմորիչը], խմե լը [գայլուկ], բան, սաղ կխառ
ներ ի րար, հե տո վերց ներ կը, շա քա րը կխառ ներ, գցեր կը ու փա կեր կը։ 
Կլտկլտկլտ` կե փեր։ Ի նքն ի րան կե փեր, կե փեր, կե փեր... Հե տո, ե րբ որ մեկ 
էլ ձայ նը կկտ րեր, նոր բե րա նը բան կա նեինք... Ըշ տե... Ին քը, որ ին ձի էդ
քան լա վու թյուն է րավ, գլխա վոր ին ժե նե րը, ը սի. «Սեմյոն Մի խայ լո վիչ, գի
տես ի ՞նչ, Отец тебя приглашает к нам ужинать» [Հայրս հրավիրում է քեզ 
մեր տուն ընթրիքի]։ Ը սավ. «Не мешает, приду» [Չի խանգարի, կգամ]։ Ի նչ
ո րա է, հե լավ է կավ։ Հե լավ է կավ, հմի բա ժակ չու նենք։ Ուրեմն, մեր բա ժակ
նե րը, էն կա թը, սգուշյո նի [խտացրած] կա թե րը, որ կան, ը դիք կե րել, էդ 
աման նե րը վերցրել ե նք, ը դիք է բա ժակ նե րը։ Հե տո շես ծիգ ռան նի [վեցա
նիստ] բա ներ կան [ա պա կե բա ժակ], ը դիք ամեն մարդ չու ներ։ Ունեինք` քիչ 
էր, մե նակ ին ժե նե րին հա սավ, էր կու հատ, մեկ է լ` իմ հորս։ Էր կու սին 
տվինք, ես, մնա ցա ծը էդ կա թի բա ժակ նե րը կպա հեինք կը... Մեկ էլ դա ռավ, 
էս պես է րավ, ը սավ. «Էս ի ՞նչ ի րար հետ կխո սիք»։ Հերս ը սավ, թե` знаешь, 
Семен Михайлович, они стесняются [գիտե՞ս, Սեմյոն Միխայլովիչ, նրանք 
ամաչում են]: Ը սավ. «Почему?» [ինչի՞ համար]: Ը սավ. «Потому что у нас это 
не хватало, стаканы шестигранные, они эти, как его [որովհետև ապակե 
բաժակները քիչ են, դրա համար դա են], բան կե քը սգուշյոն նու բե րել են, հի
մա ամա չեն կը»։ Մեկ էլ ը սավ. «Стоп!» [Մի վայրկյան]: Ը սավ. «Մի բանմ 
ձե զի ը սեմ, ու շա րու նա կենք»։ Ը սավ. «Лишь бы что было кушать, а во что – 
это не имеет значения» [Միայն թե ուտելու բան լինի, իսկ ինչի մեջ՝ դա 
էական չէ]։ Էդ ձև։ Ը սավ. «Գու զե՞ք էդ բա ժա կը, ը դիք ավե լի մեծ է, ը սավ, ես 
դրա նով խմեմ»։ Խմե ցինք, բան է րինք... Ին քը շատ լավ անձ նա վո րու թյուն 
էր, շատ լավ։ Ուրեմն, ախր ի ՞ն չը պատ մես։ Մեզ է սել էին, թե դուք ի րա վունք 
չու նեք, 12 կի լո մետր [ հե ռա վո րու թյան վրա] ջրա ղացն է, ալյու րը վեր ջա ցել 
ա, ի րա վունք չու նենք ջրա ղաց էր թա լու։ Է, ու՞մ տաս։ Մեկմեկ կտա նեինք, 
բայց էն պես կէղ ներ, որ ժա մա նակ չէր էղ նի, տրանս պորտ չէր էղ նի, բան 
չեր... Ին քը մե հատմ ավ տո ուներ սլու ժեբ նի [ծառայողական], բայց ին քը կք
շեր։ Մե օ րմ է կա, հորս ը սի` գի տե՞ս, Սեմյոն Մի խայ լո վի չը, ին քը ավ տո ունի։ 
Ը սեց. «Այ տղա, ի ՞նչ գործ ունես։ Տա նես, հան կարծ ավա րյա տաս... ի ՞նչ 
է նենք»։ Չէ... Ուրեմն գնա ցի, ը սի` Սեմյոն Մի խայ լո վիչ, ես ձեզ նից կու զեմ 
ավ տո... «Ին չի՞ հա մար»։ Ը սի. «Գու զեմ, որ ցո րեն տա նիմ աղա լու` 12 կի լո, 
ո րը որ չի թույ լատր վում մե զի...» Ը սավ. «Пожалуйста» [խնդրեմ]: Ը սավ. 
«Ուր տե՞ղ է»։ Ը սի. «12 կի լո մետր»։ Ը սավ. «Знаешь что! Аккуратно отвезешь 
на мельницу, на обратном пути машину оставишь около нашего дома, и 
ключи [Գիտես ինչ, զգույշ կգնաս ալրաղաց, հետադարձ ճանապարհին 
մեքե նան կթողնես մեր տան մոտ, ինչպես նաև բանալիները], որ ես առա
վոտ էր թամ դաշ տերն, է լի»։ Ուրեմն է կա, ավ տոն 5 մե շոկ ցո րե նը գցինք մե
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քե նայի կու զը, գնա ցի, լավ տեղ հա սա։ Հլը ճա նա պար հը կերևար, ըշ տը 
շատ հա ջող տեղ հա սա։ Տեղ հա սա [ու տե սա], որ էն քան է ֆուր գո նով, ֆուր
գո նով` ե զի ֆուր գո նով, ձիու ֆուր գո նով կլի ենտ ներ [հաճախորդներ] են 
է կել, մե շոկ ներ են դրել, է մե ջա ղա ցը... Գնա ցի ջա ղաց պա նին ը սի, թե... 
Ը սավ. «Գ նա՛, վեր ջը հարցրու՛, կայ նի՛ վեր ջը»։ Ը սի. «Վեր ջը որ հարց նեմ, 
է սօր չի էղ նի, գի շե րը չի էղ նի, էդ էք սի օ րը ցե րե կըի րի կու նը կէղ նի»: Ա՜յ քե
զի բան... Ես ի ՞նչ է նեմ։ Ը սի նո րից հետ տա նեմ ը դիկ, ին չի՞... Չէ, ը սի: Ուրեմն 
գնա ցի, քիչմ ման է կա, ի նձ ը սին, թե դու զգույշ բան կա նես, որ ըն տեղ հան
կարծ մարդ չտես նի, խա բար տա, թե ը սիկ էս պես է, մեկ էլ տե սար, է կան, 
ըն տե ղից բռնին, տա րան: Նո րից գնա ցի բա նի մոտ: Ուտե լիք էին դրել 
հետս` խմիչք էին դրել, խմիչք ո ՞րն է, մե դա վու խա [մեղրասպիրտ], է լի... 
Ը դիգ էին դրել, լիտ րա նոց, ը սիգ էին դրել, ուտե լիք: Ը դիգ դրել էին ոչ թե 
ի նձ հա մար, խմե լու հա մար, որ են թա դրենք, կա րող է պա տա հի ուշ գամ, 
ը դիգ մեկ, ե րկ րորդն է լ` հյու րա սի րե լու հա մար։ Ուրեմն հե լա գնա ցի նո րից 
ջա ղաց պա նի մոտ: Ջա ղաց պա նի մո տը ը սի. «Ես չեմ կա րող մնալ: Ազ գու
թյամբ հայ եմ, մե զի չի թույ լատր վի ըս տեղ, ես դրա հա մար չոր նի խո դով 
[ետնամուտքով] եմ է կել: Շատ կխնդրեմ, մենք է րե խեք ունենք, սաղ մեր ըն
տա նի քը սո ված է մնա ցել, ալյուր չու նինք, որ հաց թխենք: Շատ կխնդրեմ, 
մե քիչմ առաջ քցես, ես քեզ նվեր եմ բե րել...» Ը սավ. «Какой подарок?» [ի՞նչ 
նվեր]։ Բե րի, էդ ուտե լի քը տվի, հե տո էդ բա նը [ մե դա վու խան]: Ը սավ. «Это 
дело другое, эта подарка хороший, давай!» [Այդ դա ուրիշ բան, դա լավ նվեր 
է, տուր]: Ը դիգ վեր կա լավ, խմե լու բանն էլ... Ը դիգ վերցրեց, է՜, ի րանք ուտե
լիք միշտ էլ ունեին, եր բեմն անու տե լիք էլ կխ մեին: Վերցրեց, ի նձ էս պես 
է րավ, ը սավ. «Знаешь что? Ты машину задом, подгони сам, машину задом, с 
черного хода, чтобы никто не видел машину, разгружай и сам машину гоняй 
отсюда туда, немножко подальше поставь машину» [Գիտե՞ս ինչ, մեքենան, 
ետ տալով, մոտեցրու ետնամուտքին, որ մարդ չտեսնի, դատարկիր մեքե
նան և հետո այստեղից հեռու կանգնեցրու]։ Ըշ տե ի նչո րա է, էդ հինգ մե շո
կը գցինք ըն տեղ, մե քե նան տա րա, հի մա մարդ եմ, մթ նել է, ին քը լավ օգ նա
կան ուներ, է դոր էլ էր խմե լու բան տվել... Է կա տե սա` աղան կը ար դեն: 
Ա ղա ցին, պր ծան, մե շոկ նե րը պատ րաստ բե րին էդ դռան մո տը, նոր ի նձ 
ը սավ, թե մա շի նան բեր, գցեմ, գնա: Ըշ տը բե րի էդ մե քե նան, էդ 5 մե շո կը 
վռազ [միանգամից] գցին, ու ես մե քե նան առա, գնա ցի: Էդ պես դր վակ ներ 
կան, է լի, որ մար դը կյան քում չի մո ռա նա: Ի ՞նչխ մո ռա նանք։ Էն պես բա ներ է 
է ղել, որ են թա դրենք, թե մար դը տա րի ներ կանց նի է սօր վա օ րը, են թա դրենք 
եր բեմն անուն կմո ռա նամ, էն մի օ րմ կնոջս` Հաս մի կի անու նը մո ռա ցել էի: 
Ես էս տեղ պառ կած էի, հի մա կու զեմ անու նը տամ` մո ռա ցել եմ: Լավ է, որ էն 
հարևան կնի կը ը սավ` Հաս միկ, չե՞ս գա զի բիլ թա փե լու։
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 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ Ձեր կոմ սո մոլ ըն դուն վե լը հի շու՞մ եք: Դա ո ՞նց ե ղավ:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ես [19]49ը թվին եմ է ղել կոմ սո մոլ, հուն

վա րին։ Գնա լու տա րին: [19]49ը թվին կոմ սո մո լի տոմ սը ստա ցել ե մ։
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Կոմ սո մոլ ըն դու նելուց Ձեզ ոչ մի հարց չտ վե ցի՞ն Ձեր հոր 

մա սին: Կոմ սո մոլ ըն դուն վե լիս խնդիր չե ղա՞վ, որ Դուք...
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, հարցրին, թե հայրդ բան` էս կողմ 

էն կողմ: Ը սի` հայրս ֆրան տա վիկ է է ղել։ Էլ ի րանք չհե տաքրքր վան: Ը սի` 
ֆրան տա վիկ է է ղել, Հայ րե նա կան պա տե րազ մի մաս նա կից: Հե տո ի րանք 
ը սին, թե ը դիկ է ղավ: Սաղ ըն տա նի քի ան դամ նե րը` մայրս որ տեղ է, հայրս 
որ տեղ կաշ խա տի, եր կու եղ բայր ունեմ, որ տեղ են... Էդ պես` հի մա փոքր 
են ի րանք, դպ րո ցա կան են: Ըշ տը ին ձի կոմ սո մո լը տվեց, իմ տոմսս տվեց 
Վրամ Մուղ նե ցյան` ըն տեղ կա ի րա բա նը... [19]49ը թվին է ղել եմ, ի սկ էդ 
կոմ սո մո լը, ե րբ որ մե հատմ Լե նի նի ավե լա ցավ մե դալմ` կոմ սո մո լի տոմ
սը փոխ վավ: Կոմ սո մո լի տոմ սը փոխ վավ, մեր քաղ կո մի քար տու ղա րը էն 
վախտ Դո նա րա Հա րու թյու նյանն էր, ին քը տվեց, ի րա ստո րա գրու թյունն է:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ Ձեր հայ րը կո մու նիստ ե ղե՞լ է:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ:
 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք էլ չե՞ք փոր ձել ըն դուն վել կու սակ ցու թյան շար քե րը:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ՜: Էն ժա մա նակ էդ մեր ազա տա րար

նե րը` էդ դաշ նակ ցու թյունն ա է ղել: Մեր էս Ա նդ րա նիկ զո րա վա րը: Ա նդ րա
նիկ զո րա վա րը Մու շից մինչև էդ բա նե րը բե րել է, ին քը հասց րել է Էջ միա ծին: 
Է՜, հա մակ րեինք կը, է լի... էն կու սակ ցու թյու նը։ Որ կու սակ ցու թյու նը, որ ժո
ղովրդի մա տից փուշ կհա նե` էդ կու սակ ցու թյա նը հա մակ րեինք կը...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դա` հի մա: Էն տա րի նե րին էլ էի՞ք դաշ նակ ցա կան նե րին հա
մակ րում:

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, էն վախտ, մտ քիցս ե ՞րբ կանց նիր որ, 
կամ ես ի ՞նչ գի տեի, թե դաշ նակ ցա կա նը ո րն էր:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ստա լի նի մա հը հի շու՞մ եք:
 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Հա... Մենք, Ստա լի նին ե րբ որ մա հա

ցավ, մեր կա մեն դան տը` Մաս լո վը, սև լենտ [ժապավեն] էր կա պել, սև լենտ` 
կար միր բա նե րով։ Սև լեն տը կա պած` ին քը գլխար կը հա նել էր, հան դի
սա վոր նիստն էր: Մոսկ վան հա ղոր դեր կը, մենք բո լորս կայ նած կլ սեինք: 
Բո լորս պար տա դիր պի տի ներ կա լի նեինք: Մեկ էլ մեր ըն կեր նե րից մե կը, 
քե ֆը լավ, ներս մտավ։ Նի կո լայ Պրաս կու րին, վոբ շեմ խմող տղա էր, է լի: 
Է կավ, ներս մտավ, բան է րին, թե դուրս արեք, ան մի ջա պես դուրս արեք: 
Մեկ էլ ասին, թե դուրս գնա, ը սավ` ին չի՞։ Ը սին, թե սգո մի տինգ է, ը սավ` 
ի ՞նչ է նենք։ Ռու սե րեն կը սե, է լի: Բռ նին, տեղ նու տե ղը դուրս է րին, հե լավ որ 
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դուրս, էս պես է րավ... ը սին, որ Ստա լի նը մա հա ցել է, ը սավ. «На его годах 
собаки давно сдохли!» [իր տարիքին շները վաղուց սատկած կլինեին]:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Նրան դրա հա մար բան չա րե ցի՞ն:
ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ի րան բռնին, տա րան: Չէ՜, ի րան շուտմ 

հե ռաց րին, որ չբռնեն, տա նեն։ Բայց հե տո բաց կթող նեին, ի նչ խոր մե զի 
բաց թո ղին:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ բռնա դատ ված նե րը Ստա լի նի մահ վան կա պակ ցու
թյամբ տխ րե ցի՞ն, թե՞ մտա ծե ցին, որ էս է` կա զատ վեն։

ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Բռ նա դատ ված նե րը էն քան բան է ղան, որ 
ը սին, որ մի հրեշմ ե րկ րագնդի վրից վե րա ցավ։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Այն ժա մա նակ իս կա պե՞ս այդ պես էին մտա ծում։
ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Էն վախտ չէ: Էն վախտ մի կուլ տու րա կան 

մարդմ ունեինք, շատ գրա գետ` Ա նու շա վա նը, Սե դայի պա պան, Վար դա
նի... գրա գետ վե րին աս տի ճա նի, ես շատ գի տեմ ի ՜նչ տա ղան դա վոր մարդ: 
Ուրեմն, ֆուռմ են տվել` մեծ զիմ, ին քը հաց կտա ներ կենտ րո նա կան ֆու ռը, 
հա ցը կբառ նար, տա ներ կը... Ես տուն էի է կել` հաց, բան վերց նե լու, բայց 
20 կի լո մետր պի տի գնայի, ին քը 20 կի լո մետր պի տի հաց տա ներ: Ուրեմն 
նստել եմ ֆու ռու մը, էս պես ոտ քերս կա խել, հա ցի յա շիկն [արկղն] էլ էր կու 
տեղ կար, ես էս պես հա կա ռա կը ոտ քերս կա խած, ի նքն էլ էն պես է նստել` 
ոժ ժը [սանձերը] ձե ռը, ու քշենք կը: Ըն տեղ էլ հացն է յա շի կով: Մեկ էլ է սիգ 
դա ռավ, էս պես ը սավ. «Սերյո՜ժ»։ Չէ, Սերյո ժիկ կը սեր ըն ձի` Սյե րո ժա կը սեր։ 
«Մի բանմ գու զեմ բամ բա սեմ»։ Ես ը սի. «Ձյա ձյա Ա նու շա վան, ի ՞նչ... ու՞մ 
մա սին կու զեք...» Ը սավ. «Էդ հո գի քա կա ծի»։ Մեկ էլ, որ չը սավ, «հո գի քա
կած», էդ որ չը սավ` ես էլ վա խե ցա: Ը սավ... ը սի` բամ բա սի՛, ըդ տեղ դաշտ 
է, ըս տեղ դաշտ է, էդ ո ՞վ պի տի խա բար տա, ո ՞վ պի տի խա բար տար։ Ես 
չեմ տա խա բար... Ը սավ. «Կա րող է ձի՜ն խա բար տա»։ Ը սավ. «Կա րող է ձին 
խա բար տա»։ Հը բը՜, ձի՛ն:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի սկ ը նդ հան րա պես մե կը մյու սին հետևու՞մ էր, կա րո՞ղ էր 
«խա բար» տալ: Էդ վա խը կա՞ր, թե՞ ազատ էիք... քիչ թե շատ։

ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ՜... Վա խե նայինք կը, է լի: Ու ի ՞նչ պի տի 
խո սեին Ստա լի նի մա սին։ Մեկ ուրի շի մա սին չէինք խո սի, Ստա լի նի մա
սին` բռնեին... հնար չկար: Մենք հեչ բան չէինք խո սի։ Ի րանք դրան կը սեին` 
«Великий Вождь и Учитель»... Է՜, մենք մեր մտ քի մեջն, է լի, բայց չէ բա ռա
ցի։ Մտ քիդ մե ջը բանմ կը սեիր, բայց ի ՞նչ ը սեիր, հբե որ հան կարծ ստոլ բը 
[սյունը] խա բար տար կամ, ես շատ գի տեմ, մե կը խա բար տար, թե էս պես 
բա ներ կը սեն... Վա խը կար, վա խը շատ կար, շատ կար, շատ կար... Էդ 
մար դը ըն ձի էս պես ը սավ. «Կու զեմ բանմ բամ բա սեմ, բայց վա խե նամ կը»։ 
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Ա ռա ջին ան գամ վա խե ցավ ը սել` ում մա սին է: Որ հե տո ը սավ, թե ում մա սին 
է... «Էդ հո գի քա կա ծի»...Որ չը սավ, վա՜յ, էէէ ՜։

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ըն տա նի քում ի րար հետ հայե րե՞ն էիք խո սում, թե՞ ռու սե րե
նի էիք ար դեն ան ցել։

 ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ըն տեղ, են թա դրենք թե էդ մեր է րե խե
քը` իմ եղ բայր ներս, եր կուսն էլ ռու սա կան ավար տին: Էս նկա րի չը Մոսկ
վա, Սու րի կո վի ան վան խու դո ժեստ վեն նի [գեղարվեստական] ի նստի տու
տը գե րա զանց ավար տեց... Ըն տեղ, որ ի րանք ի րար մեջ ըն կեր նե րով, էդ 
դպ րո ցա կան նե րը` սաղ ռու սե րեն կխո սային: Հայե րեն էլ կխո սեին, ե րբ 
որ տե ղը գար, բայց մենք հայե րեն կխո սեինք, էդ բա նը` ռու սե րեն: Բայց 
որ ի րանք քա նի ըն կեր ներ էին, մտե րիմ ներ, էդ պես մո տիկ էին` ախ պոր 
պես էին, էդ պես տղեք կային... Ի րանք ռու սե րեն կխո սեին, ի րանք, որ
պես զի է լի լրիվ հաս կա նան, պարզ կխո սեին, մա քուր կխո սեին: Իմ էդ 
փոքր [եղ բայ րը], էս նկա րի չը, ի նստի տու տը գե րա զանց ավար տեց: Նա
մակ էին ուղար կել ի նստի տու տից, գրել էին, թե` уважаемый родитель, мы 
объявляем свою благодарность за хорошее воспитание вашего сына, ректор 
института [հարգելի ծնող, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր որդու լավ 
դաստիարակության համար, ինստիտուտի ռեկտոր] ու է սինչ մար դը, ректор 
института... Ես էր կու ան գամ փող կս տա նայի` մե կը նպաստ... ավանս, էն 
մյու սը` ռո ճիկ: Ես իմ 60 ռուբ լիս Մոսկ վա կու ղար կեի: Ձեռքս, որ փող կընկ
ներ, է լի կու ղար կեի: Ե րբ որ տվյալ մար դը գե րա զանց է, ան գամ գու զես` էս 
շո րը ծա խես, որ օգ նես ի րան, գի տես, որ սպա սե լիք ներ ունիս...

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Դուք դեռ Սի բի րու՞մ էիք, Ալ թայի ե րկ րա մա սու՞մ էիք, ե րբ 
որ ձեր եղ բայ րը գնաց Մոսկ վա ըն դուն վեց, թե՞ ար դեն բո լորդ հետ էիք ե կել։

ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Չէ, հետ էինք է կել, [19]57 թվին գնաց։ 
Շատ լավ գնաց, 4 տա րի Մոսկ վա մնաց, ավար տեց... Մյուս աղ բերս էլ կար
տոգ րաֆ [քարտեզագիր] էր, վայեն նի գար նի զո նին քար տեզ ներ կգ ծեր: Ար
դեն ի նստի տու տը ավար տած տղա էր է լի ին քը, քար տեզ ներ կգ ծեր... Ի նստի
տու տա վարտ տղա` Ժո րա Խուր շու դյան... Ես սպորտս մեն էլ եմ է ղել, սպոր
տով եմ պա րա պել:

 ԳԱՅԱ ՆԵ. Ի ՞նչ սպոր տաձևով։
ՍԵՐ ԳԵՅ ԽՈՒՐ ՇՈՒԴՅԱՆ. Ծանր աթ լե տի կա: Ծանր աթ լե տի

կա պա րա պեի կը, որ տա րան: Մու զի կանտ [երաժիշտ] էի, ծանր աթ լե տի
կա կպա րա պեի, լավ ար դյունք ներ ունեի, գո վային կը ըն ձի, կգո վային: Էն 
վախտ ռազ րյադ նե րով էր, ես ար դեն սպոր տի վար պե տի թեկ նա ծու էի: Ըդ
տե ղից Ռաս տով [Ռոստով] պի տի գնայինք, ես է դիկ պի տի հանձ նեի... Հե
տո չե ղավ ը դիկ ար դեն` հանձ նելն է ղավ վա գո նի մե ջը...
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Ադրբեջանցի  75, 7678, 113, 
134, 146150, 178, 213, 243, 
334, 389

Ազգայնական, ազգայնամոլ, 
ազգայնամոլություն, 
ազգայնամոլական  11, 
43, 58, 62, 64, 66, 69, 
7382, 85, 8689, 114118 
(տե՛ս նաև Նացիոնալիզմ, 
նացիոնալիստ)

Ազգի դավաճան 196
Աթեիստ, աթեիզմ  178, 180
Ալևի, ալևիներ  130, 132, 

138, 139
Ակտիվիստ  291, 206, 300
Ամբողջատիրություն, 

ամբողջատիրական 
(համակարգ)  8, 11, 14, 
27, 28, 39, 49, 66, 154, 
155, 208, 215, 224, 237, 
238, 243

Ամերիկացի  236, 405
Ամնիստիա  391
Այլախոհ, այլախոհություն  11, 

37, 86, 97, 272, 273
Անարդարություն  41, 308, 

310
Անգլիացի  73, 74, 325, 372, 

373, 405
Անդրֆեդերացիա  34, 45, 46, 

47, 48, 57, 61, 69, 73, 76, 
109, 141, 147, 282 
—Անդրերկկոմ, 
Անդրերկրկոմ  44, 72, 75, 
76, 77, 145

Անհատի/անձի պաշտամունք  
199202, 214216, 237, 281, 
284, 328 

Անհարազատ  11, 178, 
209, 292, 301 (տե՛ս նաև 
Թշնամի, Ժողովրդի 
թշնամի)

Անտառահատում  308, 315
Ապօրինություն  216

բառացանկ

Առօրյա  154, 155, 156, 157, 
176

Ասորի  178
Ավար  147
Արդարացում  14, 68, 70, 135, 

141, 216, 328 (տե՛ս նաև 
ռեաբիլիտացիա)

Արդիականացում, 
մոդեռնացում  155, 158, 
172, 174, 177,181, 186, 187, 
192, 198

Արտակարգ հանձնաժողով, 
ԱՀ  27, 29, 33, 103, 119 
(տե՛ս նաև Չեկա, ՊՔՎ,  
ՆԳԺԿ, 

ԿաԳեԲե)
Արտաքսում  218
Արևելահայ  (տե՛ս Հայ, հայեր) 
Արևմտահայ  (տե՛ս Հայ, 

հայեր) 
Աքսոր, աքսորական, 

աքսորված, աքսորյալ  18, 
36, 3941, 113, 120, 122, 
126, 127, 129, 135, 149, 151, 
158, 163, 175, 176, 177, 182, 
185, 186, 188191, 207, 202, 
205209, 211, 213, 216, 217, 
227, 229, 230, 234, 243, 
244, 248, 252, 259, 266, 
268, 270, 286, 291293, 
295, 299, 306313, 315, 316, 
318, 331, 346, 348, 366, 
382, 380, 381, 384, 386, 
388, 393, 404  
—Բռնաքսոր 112, 176, 192, 
413 (տե՛ս նաև Դեպոր
տացիա, Բռնագաղթ)  

Աքսորավայր  175,  176, 186,  
215,  223,  259,  270,  309,  
315,  363,  388

Բանդա, բանդիտ, 
բանդիտիզմ  11, 28, 29, 
119,  126,  200,  301

Բանտ, բանտարկյալ,  
բանտարկություն 11, 19, 
82, 116, 147, 196, 202, 203, 
206, 207, 217,  219, 224, 
228, 233, 257, 259, 261, 
266, 272, 292, 295, 296, 
304, 307, 315, 318

Բարաք  315
Բելոռուս  211
Բոլշևիկ, բոլշևիկներ, 

բոլշևիկյան  3537, 40, 43, 
49, 60, 63, 65, 66, 68, 70, 
73, 75, 82, 9294, 9799, 
101106, 109, 110, 125, 133, 
136, 138, 181, 203, 279, 
283, 340

Բերիա, Լավրենտի  34, 35, 
47, 48, 49, 56, 58, 6062, 
65, 66, 68, 72, 7578, 82, 
87, 109, 199, 

141, 145, 151, 152, 199 
Բռնագաղթ, բռնագաղթված  

16, 177, 178, 238,  
259 (տե՛ս նաև 
Աքսոր (Բռնաքսոր), 
Դեպորտացիա)

Բռնություն  25, 42,  69, 70, 
102, 129, 131, 132, 136, 170, 
199, 212, 233, 235, 237, 247 
247, 305, 320, 329 
—Բռնադատում, 
բռնադատված 11, 14, 15, 
57, 38, 39, 68, 83, 87, 114, 
147, 151, 158, 163, 164, 176, 
182, 189, 199, 202, 203, 
205209, 211213, 217220, 
222227, 229, 230, 232, 
234, 237, 246, 247, 251, 
252, 253, 255, 256, 258, 
262, 263, 264, 268, 269, 
286, 290, 294, 316, 326, 
327, 382, 416  
—Քաղաքական բռնու
թյուն, բռնաճնշում, 
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բռնաճնշված  21, 25, 27, 
28, 34, 37, 38, 4043,  63, 
70, 78, 89, 91, 98, 118, 136, 
145, 154, 155, 158, 159, 160, 
161, 164, 171, 177, 182, 184, 
195, 196, 198,207, 238, 
242, 244, 245, 247, 248, 
250, 251, 252, 253, 255, 
256, 263, 264, 268

Գագաուզ   414
Գաղթական  70, 114, 124, 

128, 131, 181, 188, 205, 246, 
248, 306, 309 (տե՛ս նաև 

Փախստական, Թուրքահայ, 
Արևմտահայ, Տաճկահայ)  

Գերի, գերություն  205, 210, 
228

Գերմանացի (նեմեց)  228, 
386, 392, 414

Գյուղսովետ, գյուղխորհուրդ,  
գյուղսովետի նախագահ  
38, 82, 182, 183, 202, 206, 
208,  

209, 229, 261, 270, 272, 297, 
299, 300, 302, 304, 346, 
357, 383, 385

Գնդակահարություն, 
գնդակահարել  15, 33, 35, 
36, 40, 41, 68, 69, 72, 74, 
76, 77, 78, 80, 

82, 87, 122, 123, 126, 134, 151, 
171, 202204, 206, 207, 221, 
223, 225, 226, 232, 233, 
266, 268, 280, 397 

Գործակալ  39, 74, 73, 123, 
204, 225, 231

ԳՈՒԼԱԳ  17, 147150, 329

Դահիճ  167, 170, 171, 183, 186, 
232, 241, 233, 244, 266

Դաշնակցություն  28, 30, 36
38, 92, 118, 121, 122, 134, 
202, 203, 289 
—Դաշնակ, դաշնակ
ցական  11, 20, 30, 28, 29, 
3638, 40, 45, 66, 71, 73, 
75, 81, 89, 102, 120, 121, 

122, 127, 161, 182, 202, 203, 
205, 219, 222, 226, 290, 
291, 297, 300, 301, 304, 
385, 393, 395, 425

Դասակարգ, 
դասակարգային  59, 66, 
86, 90, 96, 117, 126, 130, 
223, 224

Դավաճան, դավաճանություն  
66, 85, 128, 137, 171, 207, 
221, 230, 270, 296, 299, 
300, 404

Դատ, դատարան, դատել, 
դատա պար տել, 
դատապար տել(ված)  17, 
20, 27, 38, 41, 45, 49, 51, 
69, 72, 78, 79, 81, 171, 182, 
183, 204, 284

Դեպորտացիա  131, 177, 178 
(տե՛ս նաև Բռնագաղթ, 
Աքսոր (Բռնաքսոր))

Դիմադրություն  195, 268

Եզդի  73, 127
Եկեղեցի  178, 179, 180
Եղեռն  205, 309 (տե՛ս նաև 

Ցեղասպանություն)
Եռյակ  81, 290, 303 (տե՛ս 

նաև Տրոյկա)
Երեխա (էրեխա)  160, 166, 

193, 195, 198, 262, 273, 
332, 345, 350, 351, 353, 
355, 357, 358,  359, 365, 
368, 370, 379, 386, 387, 
397, 398, 399, 403, 405, 
407, 409, 420, 423, 426

Երիտթուրք  251, 396

Զոհ, զոհեր  14, 16, 24, 27, 28, 
41, 42, 58, 59, 70, 76, 80, 
89, 104, 107, 117, 118, 140, 
169, 170, 171, 181, 182, 186, 
196, 223, 224, 229, 233, 
241, 243, 244, 245, 246, 
256, 266

Զրպարտանք, զրպարտիչ  
207, 214, 227, 328

Ընտանիք  161, 163, 173, 174, 
175, 176, 178, 179, 185, 188, 
189, 190, 191, 192, 192, 194, 
195, 196, 198, 262, 263, 
268, 338, 344, 350, 388, 
397, 407, 414, 415, 417, 
422, 424, 426

Թաթ  147
Թաթար   392
Թալիշ  147
Թշնամի  37, 49, 57, 58, 

6066, 81, 85, 96, 102, 
113, 123, 127, 129, 138, 
171, 199, 207, 209, 224, 
226, 296, 297, 300 (տե՛ս 
նաև Ժողովրդի թշնամի, 
Անհարազատ, Թուր
քահպատակ)

Թուրք (տաճիկ)  40, 61, 62, 
66, 69, 75, 93, 9598, 102
104, 107, 109, 110, 111, 113, 
115, 123125, 127, 129137, 
149, 150, 204, 213, 243, 
244, 280, 290, 311, 314, 
334, 343, 375, 376, 377, 
384, 386, 397 

Թուրքահայ (տե՛ս Հայ, 
հայեր) 

Թուրքահպատակ  205, 307, 
309 (տե՛ս նաև Թշնամի, 
Անհա րա զատ, Թուրքա
հպա տակ, Ժողովրդի 
թշնամի)

Ժողովրդի թշնամի  11, 37, 49, 
56, 66, 72, 85, 135, 137, 
164, 166, 171, 174, 192, 194, 
208, 218221 (տե՛ս նաև 
Թշնամի, Անհարազատ, 
Թուրքահպատակ)

Իմպերիալիստ, իմպերիա
լիզմ  37, 59, 93, 95, 96, 
142, 168, 200

Ինգուշ   392
Ինքնասպանություն  34, 36, 
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49, 51, 81, 151, 204, 207, 
211, 308

Լեգիոն (հայկական), 
լեգիոներական  393

Լեզգի  147, 392
Լեհ (պոլյակ)  392, 414
Լուբյանկա  87
Լյուստրացիա  5, 12, 20, 167, 

169, 170, 232, 233
Լրտես, լրտեսություն  11, 75, 

78, 119, 204, 215, 218, 236, 
308, 325 

Խանջյան, Աղասի  51, 56, 
57, 58, 60, 64, 65,  75, 85, 
90, 142, 143, 144, 145, 151, 
152, 153

Խորհրդային, սովետական 
(կար գեր, պետություն, 
իշխա նություն, 
վարչակարգ, քաղաքացի, 
հասա րակություն, 
կառա վարում, ապագա, 
մշակույթ, առօրյա…) 11, 
14, 15, 2932, 37, 40, 41, 
45, 53, 61, 64, 66, 65, 70, 
73, 78, 83, 84, 89, 9295, 
98, 100, 104, 107109, 118, 
123, 126, 138, 142, 144, 
148, 151, 152, 154158, 163, 
165, 166, 169, 170, 171173, 
176180, 182, 184, 186, 187, 
190195, 198, 199, 202, 
204, 205, 207, 210, 211, 
212, 217, 223, 318

ԽՄԿԿ (ՍՄԿՊ)  152, 199, 
201, 215, 239, 270, 300

ԿաԳեԲե  168, 119, 207, 221, 
227, 228, 239, 258, 272, 
273, 315, 327, 328, 348, 
349, 365, 370, 372, 373, 
378, 382, 383, 410 (տե՛ս 
նաև Չեկա, Արտակարգ 
հանձնաժողով, ՆԳԺԿ, 
ՊՔՎ)

Կազակ  397
Կալանավոր  363
Կալմիկ  242, 243, 258, 269, 

392, 414
Կամայականություն  199, 200
Կենտկոմ, Կենտրոնական 

Կոմիտե  51, 70, 80, 86, 
199, 200, 201, 209, 339, 340

Կին  6, 39, 40, 51, 160, 161, 
179, 190, 192195, 275, 
330, 331, 350, 397, 398, 
402, 407

Կոլեկտիվացում  143, 144, 
173, 291

Կոլխոզ, կոլտնտեսություն  
39, 135, 173, 174, 183, 196, 
202, 205, 206, 208, 210, 
286, 290, 

294, 295, 299, 345, 350, 352, 
356, 357, 367, 385

Կոմկուս, կոմունիս
տական կուսակցու
թյուն, կուսակցական 
կազմակերպություն  21, 
14, 30, 34, 40, 44, 51, 58, 
59, 60, 76, 152, 180, 200, 
201, 203, 209, 211, 213, 
224,  238, 268,  271,  275,  
283, 296, 300,  336 
—Կոմկուս Հայաս տա նի  
20, 21, 30, 33, 51, 90, 200, 
201, 271, 336  
—Կուսակցական  5, 30, 
45, 48, 76, 100, 141, 145,  
211, 220, 221 

Կոմունիստ,  կոմունիս
տական  36, 67, 78, 200, 
201, 204, 212, 213, 223, 
224, 280, 296, 329, 330, 
348, 368, 372, 373

Կոմսոմոլ  136, 206, 221, 224, 
226, 298, 300, 302, 304

Կոնֆիսկացիա («վերգրել»)   
220, 331, 340

Կորեացի  392
Կուլակ, կուլակաթա փու թյուն  

11, 38, 40, 78, 79, 126, 130, 

135, 143, 144, 217, 218, 242, 
344, 379

Հայ, հայեր  34, 61, 66, 67, 
68, 80, 81, 88, 92, 93, 
97, 99104, 108, 117, 121, 
128131, 138, 178, 189, 244, 
245, 311, 389, 392, 397, 
407, 408, 414, 423 
—Արևելահայ  120, 180, 
181   
—Արևմտահայ  66, 67, 
70, 71, 77, 91, 104, 107, 
108, 110, 111, 114, 115, 120, 
121, 180, 181, 182, 309 (տե՛ս 
նաև Թուրքահայ, Տաճ
կա հայ, Փախստական, 
Գաղթական) 
—Թուրքահայ  5, 68, 70, 
73, 75, 9193, 100102, 
104, 107110, 115, 120, 
121, 125, 126, 128, 136, 
137, 146, 180, 181, 246 
(տե՛ս նաև Արևմտահայ, 
Տաճկահայ, Փախստա
կան, Գաղթական) 
—Տաճկահայ  104, 107, 
136, 180, 181 (տե՛ս նաև 
Թուրքահայ, Արևմտա
հայ, Փախստա կան, 
Գաղթական)

Հայդուկ  110, 125, 126, 127 
(տե՛ս նաև Ֆիդայի)  

Հայրենադարձ  113, 176, 309
Հակախորհրդային, 

հակասովետական  11, 
4045, 63, 64, 66, 69, 78, 
81 83, 120, 135, 290,  301, 
314

Հակահեղափոխական  11, 
29, 43, 60, 59, 64, 67, 68, 
71, 72, 74, 77, 8183, 85, 
119, 126, 135,  207, 219, 
220, 222, 314, 316, 317

Հատուկ խորհրդակցություն 
(Особое совещание)  41

Հեղկոմ, Հեղափոխական 
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կոմիտե, Հայհեկոմ  35, 
105108

Հիշողություն  27, 70, 136, 
138, 156, 159, 247, 248, 
250, 252, 253, 273, 281 
—կոլեկտիվ  242 
—հանրային  244, 259 
—պատմական  247 
—հայրենիքի  45, 61, 70, 
116, 126, 138

Հոգևորական  178, 183
Հույն  115, 130, 178, 244
Հունգարացի (վենգերացի)  

414
Հուշարձան  281, 284, 285, 

299
Հրեա  130, 245

Ձայնազուրկ, ձայնազրկում  
41, 42

Ձերբակալություն, 
ձերբակալված  22, 27, 33, 
35, 36, 40, 43, 47, 51, 60, 
63, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 
8083, 87, 90, 105, 120, 
122, 124, 125, 129, 133, 135, 
146, 151, 161, 170, 174, 176, 
193, 194, 197, 204, 207, 
215, 220, 226, 237, 263, 
290, 296, 314, 324, 325 

Ղազախ  211
Ղաչաղ  11, 28, 29, 122124, 

126, 127 

Ճամբար  147, 170, 176, 221, 
242

Մալական  280, 281
Մահապատիժ  290
Մահմեդական, մուսուլման  

93, 101, 102, 111, 112, 114, 
115

Մանկատուն (տե՛ս  Որբ, 
որբեր, որբանոց)

Մատնող, մատնիչ  6, 11, 20, 
38, 39, 170, 178, 181, 182, 

183, 184, 207, 224229, 
231233, 341, 299, 305, 377, 
381, 392 

Մատնություն, մատնագիր  
21,  38,  39, 136, 181, 182, 
206, 208,  224226,  228
231,  233,  315

Միկոյան, Անաստաս  82, 83, 
85, 88, 92, 141

Մոլդավացի   211
Մուղդուսի, Խաչիկ  57, 63, 

70, 71, 76, 77, 79, 8588, 
144

Նախանձ  227, 228, 328
Նացիոնալիզմ, 

նացիոնալիստ  11, 45, 
46, 49, 5771, 72, 73, 75, 
7782, 8491, 97, 98, 108, 
133136, 138, 141, 314 (տե՛ս 
նաև Ազգայնական)

ՆԳՆ (Ներքին գործերի 
նախարարություն)  27, 
147, 325

ՆԳԺԿ (Ներքին գործերի 
ժողովրդական 
կոմիսարիատ), ՆԿՎԴ 
(էնԿաՎեԴե)  27, 28, 35, 
43, 44, 48, 57, 63, 71, 76, 
7882,  8588, 91, 121, 131, 
144, 147, 148, 170, 171, 262, 
263, 309, 325, 377, 379, 
380, 385, 389, 390 

Որբ, որբեր, որբանոց, 
մանկատուն  42, 69, 70, 
107, 196, 246

Չարախոսել, 
չարախոսություն  206, 207

Չեկա 109, 125, 215, 226 
(տե՛ս նաև Արտակարգ 
հանձնաժողով, ՊՔՎ, 
ՆԳԺԿ, ԿաԳեԲե)

Չեկիստ  29, 36, 38, 39, 
48, 73, 75, 78, 104, 

105, 109, 119, 120, 121, 
125, 126, 127, 144, 130, 
392, 224, 226, 331, 332 
(տե՛ս նաև Արտակարգ 
հանձնաժողով, ՊՔՎ, 
ՆԳԺԿ, ԿաԳեԲե)  

Չեչեն  392 
Չինացի  311

ՊԱԿ (Պետական անվտան
գության կոմիտե)  24, 
27, 151, 164, 186, 309, 331, 
340, 404 

ՊՔՎ, Պետական քաղա
քական վարչություն  27, 
118, 119, 123 (տե՛ս նաև  
ՆԳԺԿ, ՊՔՎ, ԿաԳեԲե)

Ռեաբիլիտացիա 14, 153,  
238, 253, 333, 382  (տե՛ս 
նաև Արդարացում)

Ռեժիմ  78, 201, 202, 208, 214, 
223, 224, 228

Ռեպրեսիա  41, 42, 45, 59, 
60, 78, 90, 91, 98, 111, 150, 
251, 335, 416

Ռուս  34, 51, 60, 91, 94, 96
98, 100104, 106, 111, 119, 
124, 134, 136, 177, 178, 211, 
280, 310, 311, 319, 352, 
376, 389, 391, 392, 397, 
419421

Ռուտուլ  147  

Սարսափ, սարսափելի   22, 
40, 66, 69, 71, 74, 105, 125, 
136, 250

Սոցիալիզմ  43, 44, 60, 62, 
65, 95, 125, 133, 143, 182, 
216, 224 

Սպանություն, սպանել  36, 
46, 49, 61, 69, 76, 77, 104, 
122, 124, 132, 134, 135, 137, 
143, 144, 150, 151, 153, 204, 
207, 227, 229, 230, 232, 
233, 267, 278, 280

Ստալին, Իոսիֆ  6, 21, 35, 
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44, 49, 51, 56, 58, 68, 72, 
75 77, 7982, 88, 95, 100, 
183, 199, 201, 205207, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 218, 
223, 224, 227, 230, 275

Ստալինյան, ստալինիզմ  16, 
18, 22, 51, 72, 74, 87, 146, 
154, 169, 199, 202, 203, 
212214, 216, 223, 224, 232, 
323, 237, 246, 264, 283, 
284, 319

Ստալինյան ցուցակ  51, 68, 
72, 73, 146

Սպեցիֆիկ, սպեցիֆիզմ  86
Ստրուկ  214, 217, 321, 328

Վախ  68, 125, 174, 179, 184, 
212215, 218, 222, 223, 226, 
235, 236, 275, 279, 297, 
319, 321, 328, 341, 348, 
349, 372

Վարկաբեկել  214, 328
Վրացի   34, 47, 57, 7678, 

112, 113, 146150, 211, 309, 
389 

Տաճկահայ (տե՛ս Հայ, հայեր)
Տայգա  315
Տեռոր, տեռորիզմ, 

տեռորիստ  11, 14, 16, 36, 
65, 69, 77, 104, 106, 130, 
132,  138, 183, 186, 242

 —Կարմիր տեռոր 37, 185 
Տղամարդ  160, 161, 179, 191, 

192195, 398
Տրոյկա  27, 28, 31, 41, 51, 73, 

78, 123, 134, 341, 361, 362 
(տե՛ս նաև Եռյակ)  

Տրոցկիզմ, տրոցկիստ, 
տրոցկիստական  11, 12, 
27, 4345, 51, 55, 59, 62, 
6466, 6770, 72, 75, 81, 
82, 86, 87, 90, 91, 117, 222, 
314, 332, 353, 361, 362, 368

Ցեղասպանություն  5, 6, 12, 
14, 27, 23, 35, 66, 69, 70, 
77, 82, 91, 92, 99, 102, 110, 
117, 124, 127, 128, 132, 136
139, 146, 166, 180, 181, 239, 
240, 241, 243, 245, 246, 
247, 252, 259, 268, 270,  
271, 273, 274, 276, 306, 
406 (տե՛ս նաև Եղեռն)

Ուդի  147
Ուզբեկ  390
Ուկրաինացի  32, 211, 389, 

392, 421

Փախստական  29, 67, 75, 
92, 93, 97, 99, 100102, 
104, 107, 108, 110, 111115, 
117, 120122, 125, 127
129, 131, 138, 201, 245 
(տե՛ս նաև Գաղթական, 
Արևմտահայ, 
Թուրքահայ, Տաճկահայ)

Քաղբյուրո  28, 72, 78, 80, 
82, 126, 152

Քուրդ, քրդեր  73, 101, 110, 
123, 124, 127, 129, 130, 131, 
132, 147, 177, 178, 397

Օտարահպատակ  205
Օրագիր  307, 308, 313

Ֆաշիզմ, ֆաշիստ, 
ֆաշիստական  39, 66, 
132, 172, 227, 242, 401

Ֆիդայի  110, 120, 122, 125, 
127, 201, 203 (տե՛ս նաև 
Հայդուկ)



433ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Ագարակ (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի 
տարածա շրջանում)  289

Ադրբեջան  20, 30, 32, 34, 36, 
48, 49, 61, 71, 78, 89, 91, 
92, 94, 95, 9799, 101, 102, 
104, 132, 144, 146148, 243, 
255, 389, 407

Ազիզբեկով (ներկայումս՝ 
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 
Վայքի տարածաշրջան)  
85

Ալագյազ  73, 118, 377
Ալավերդի  314
Ալեյսկ  390, 411
Ալեքսանդրեթ  146
Ալեքսանդրապոլ  106, 107, 

110, 246, 390 (տե՛ս նաև 
Լենինական, Գյումրի)

Ալթայ, Ալթայի երկրամաս  
186, 211, 213, 215, 228, 227, 
229, 244, 259, 336, 345, 
411, 426 

Ալմա Աթա  131
Ախալքալակ  60, 69, 70, 71
Ախուրյան, Ախուրյանի շրջան  

161, 163, 193, 196, 220, 228, 
230, 377, 380, 407

Ահագչի (գյուղ ՀՀ Արա գա
ծոտնի մարզի Թալինի 
տարածա շրջա նում)  122, 
125 (տե՛ս նաև Զովասար)

Ամասիա  314
Ամերիկա (ԱՄՆ)  131, 392, 

399
Այնթափ (ավան Երևանի 

մերձակայքում)  210
Անատոլիա  97, 116, 117, 131
Անգլիա, անգլիական  74, 81
Անդրկովկաս (Այսրկովկաս)  

32, 34, 44, 48, 49, 61, 62, 
68, 75, 78, 91, 92, 99, 109, 
148, 149, 177,  326, 407

Անի  60, 69

Անկարա, Անգորա  93, 96, 
116, 131

Անճար (հայկական գյուղ 
Լիբանանում)  146     

Աշնակ (գյուղ ՀՀ 
Արագածոտնի 
մարզի Թալինի 
տարածաշրջանում)  127, 
137, 138, 266, 270, 271, 274

Աշտարակ  264, 321, 340
Առինջ (գյուղ ՀՀ Կոտայքի 

մարզի Աբովյանի 
տարածա շրջանում)  210

Արագած  67, 104, 377
Արագածոտն  161, 170, 246, 

259, 262,  266, 267, 269, 
270 

Արալե(ը)խ (ներկայումս 
Գրիբոյեդով. գյուղ 
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
Էջմիածնի տարա
ծաշրջանում)  210

Արարատ  60, 67, 69, 246, 
325  

Արաքս, գետ  125,144
Արխանգելսկ  135
Առաջաձոր (գյուղ ՀՀ 

Սյունիքի մարզի Կա պա նի 
տարածա շրջա նում)  24, 
260, 261, 262, 263, 264, 
266

Առատ (գյուղ Մուշի շրջանում)  
123

Առաքվալի (Մեծ Արախվալի) 
(ներկա յումս Մեծ 
Մանթաշ, գյուղ ՀՀ 
Շիրակի մարզի Արթիկի 
տարածաշրջանում)  344

Աստրախան  122
Արդահան  98
Արթիկ  348, 357, 360, 362, 

366, 377, 379, 385, 403
Արմավիր  246 (տե՛ս նաև 

Հոկտեմբերյան)

Արմավիր (քաղաք Ռուսաս
տանում, Կրասնոդարի 
երկրա մասում)  207

Արտաշատ 105, 339 (տե՛ս 
նաև Ղամարլու) 

Բաթում  47
Բաքու  30, 35, 36, 76, 86, 94, 

94, 114, 123, 143, 144, 147, 
197, 204, 243, 289, 300, 
314, 343, 407  

Բաղդադ  142
Բայազետ (Գավառ)  127
Բառնաուլ  389, 411, 414, 415, 

418, 419
Բելոռուսիա  30, 34, 36, 89, 

90, 401  
Բեյրութ  301
Բերդիրև  401
Բերկրի  125
Բիթլիս  67, 110, 181, 122
Բշերիկ  128
Բոսֆոր  149
Բրեստ  91, 110
Բրիտանիա  112
Բրյանսկ  382, 383
Բուլանըխ  396, 398
Բուլղարիա  372, 373, 392

Գելիեգուզան (գյուղ Սասունի 
շրջանում, Թուրքիա)  122

Գեղանուշ (գյուղ ՀՀ 
Սյունիքի մարզի Կապանի 
տարածաշրջանում)  297 
(տե՛ս նաև Գյուտկում)

Գետահովիտ (գյուղ ՀՀ 
Տավուշի մարզի Իջևանի 
տարածաշրջանում)  259

Գետիկ (գյուղ ՀՀ Գեղար
քունիքի մարզի Ճամբա
րակի տարա ծաշրջանում) 
— սա Գայանեի նյութն 
է։ Այս գյուղը նախկինում 
եղել է Ալեքսանդրապոլի 

տեղանուններ
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գավառում։ Ենթադրում 
եմ, որ Գեղարքունիքինն 
է։ Ուրիշ հին Գետիկ 
չգտա։ Գայանե, բան 
ունե՞ս ասելու 380 

Գերմանիա, գերմանական   
35, 66, 74, 154, 172, 186, 
205, 283, 319, 325, 338, 
346, 325, 338, 346, 352, 
376, 386, 389, 401, 401, 
406, 409, 410 

Գնդեվազ  (գյուղ ՀՀ Վայոց 
ձորի մարզի Վայքի 
տարածաշրջանում)  120

Գնիէ (հայկական գյուղ 
Սիրիայում)  146 

Գողթ (գյուղ ՀՀ Կոտայքի 
մարզի Աբովյանի 
տարածաշրջանում)  264, 
266

Գոշ  206, 213, 228, 230
Գորիս  204, 207, 222, 284, 

295, 297, 302
Գյումրի 160163, 173, 213, 

221, 228, 246, 257, 
258, 277, 278, 314, 343, 
347, 393, 397 (տե՛ս 
նաև Լենինական, 
Ալեքսանդրապոլ)

Գյուտկում  42, 135 (տե՛ս նաև 
Գեղանուշ)

Գուսանագյուղ  (գյուղ ՀՀ 
Շիրակի մարզի Անիի 
տարածաշրջանում)  400

Դաշտադեմ (գյուղ Բիթլիսի 
շրջանում, Թուրքիա)  67

Դաշտադեմ (գյուղ ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի 
Թալինի տարա
ծաշրջանում)  123, 125

Դաղստան  148
Դարդանել  149
Դերսիմ  132, 138141
ԴերԶոր  243
Դիարբեքիր  128,129
Դիլիջան  118
Դոն  114

Եաղուպիէ (հայկական գյուղ 
Սիրիայում) 146

Եգիպտոս  130
Ելիզավետպոլ   36, 94
Եղեգնաձոր  203
Եղվարդ (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 

մարզի Կապանի տարա
ծաշրջանում)  289

Եվրոպա  132, 140
Երևան  15, 51, 81, 104, 105, 

118, 186, 208210, 220, 231, 
235, 250, 257, 259, 263, 
276, 281, 284, 302, 306, 
309311, 313315, 321, 322, 
324, 325, 331, 333, 335, 
337, 338, 339, 359, 366, 
383, 389, 403

Երազգավորս (գյուղ 
ՀՀ Շիրակի մարզի 
Ախուրյանի տարա
ծաշրջա նում)  137, 188, 214

Երուսաղեմ  301

Զանգեզուր  18, 29, 40, 42, 
94, 97, 103, 105107, 118, 
120, 133135, 151, 203

Զովասար (գյուղ ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի 
Թալինի տարա ծաշրջա
նում)  122, 183, 185, 191, 
192, 193, 194, 275 (տե՛ս 
նաև Ահագչի)

Էջմիածին  36, 104, 118, 339, 
398, 424

Էստոնիա  401
Էրզրում  77, 181, 321

Թալին  110, 120, 122, 123, 125, 
127, 133, 137, 251, 266, 270, 
273, 274

Թավրիզ  121
Թելավի  36
Թեհրան  129
Թիֆլիս, Թբիլիսի  30, 33, 35, 

36, 46, 47, 51, 57, 60, 77, 
80, 100, 109, 141, 144, 147, 
176, 186, 204, 306, 308, 

310, 311, 313, 321, 324, 331, 
335, 338, 340, 343, 347 

Թունջելի 139
Թուրքիա 5, 12, 23, 60, 61, 

68, 70, 74, 75, 91104, 
108113, 115117, 121123, 
128133, 137140, 141, 142, 
144, 146, 172, 178, 245, 
270, 276, 283, 308, 309, 
373, 384, 397 (տե՛ս նաև 
Տաճկաստան)  

Թուրքահայաստան 92, 93 
(տե՛ս նաև Արևմտյան 
Հայաստան, Տաճկահա
յաստան)  

Թուրքմենստան  89

Իգդիր  111
Իջևան  259, 342
Իսահակյան (գյուղ ՀՀ 

Շիրակի մարզի Անիի 
տարածաշրջանում)  380, 
385

ԻվանովոՎոզնեսենսկ  278
Իտալիա  112, 389
Իրան  108, 121, 191, 296, 

301, 304 (տե՛ս նաև 
Պարսկաստան)

Իրինդ (գյուղ ՀՀ 
Արագածոտնի 
մարզի Թալինի 
տարածաշրջանում)  274

Իրկուտսկ  306

Լազարևսկ  276
Լատվիա  401
Լեհաստան  73
Լենինական  56, 269, 277, 

351, 353, 378, 379, 384, 
385, 390, 393, 397, 403, 
417 (տե՛ս նաև 

Գյումրի, Ալեքսանդրապոլ)
Լենինգրադ  19, 73, 81, 187, 

284, 401, 402
Լեռնակերտ (գյուղ ՀՀ 

Շիրակի մարզի Արթիկի 
տարա ծաշրջանում)  371
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Լեռնահայաստան  103, 105 
(տե՛ս նաև Զանգեզուր)

Լեռնապատ  (գյուղ Գուգար
քի շրջանում, ՀՀ)  182

Լիբանան  146 
Լիտվա  401
Լոզան  99102, 111114, 116, 

120, 132, 136, 142
Լոռի  103, 181, 182

Խայֆա  142
Խաս (գյուղ Մուշի շրջանում, 

Թուրքիա)  396, 397
Խասան, լիճ  363
Խատինախ  363
Խարբերդ  66, 68, 128
Խոտորջուր  77
Խոր Վիրապ  386
ԽՍՀՄ  12, 13, 14, 17, 20, 21, 

25, 3034, 63, 65, 70, 81, 
85, 89, 90, 101, 102, 105, 
108, 109, 111, 115, 116, 121, 
127, 129, 130, 132, 135, 138, 
141, 142, 144, 145, 148, 149, 
150, 153, 169, 195, 199, 216, 
227, 228, 239, 240, 243, 
247, 281, 314, 325, 328, 401

Ծավ  (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի 
տարածաշրջանում)  205, 
206, 295, 300, 302

Ծոփք  343

Կազան  372, 373, 380, 382
Կաթնաղբյուր (գյուղ ՀՀ 

Արագածոտնի մարզի 
Թալինի տարա
ծաշրջանում) 122,123

Կալեր (ներկայումս լքված 
գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Մեղրու տարա
ծաշրջանում)  288

Կալմիկիա  243, 414, 415
Կարին  375
Կարս, Ղարս  35, 60, 68, 69, 

72, 91, 98, 99, 110, 111, 114, 
136, 343, 373

Կապան, Ղափան, Ղափանի 
շրջան  25, 135, 170, 188, 
209, 211, 222, 234, 235, 
248, 286, 290, 291, 293, 
295, 296, 297, 304

Կարգինո (գյուղ 
Ռուսաստանի 
Կրասնոյարսկի 
երկրամասում)  315

Կիլիկիա  108
Կիրովական (ներկայումս՝ 

Վանաձոր) 331, 350, 399, 
402, 403

Կո(ա)լիմա  18
Կոնդ (թաղամաս Երևանում)  

219
Կոստանդնուպոլիս, Կ.Պոլիս  

69, 74, 93, 108, 117, 121, 
129, 130

Կովկաս  30, 91, 92, 94, 96, 
98, 102, 114, 149, 244, 276, 
306, 310, 311

Կոտայք  118, 180, 209, 264, 
322

Կորեա  392
Կրասնոդար  149
Կրասնոյարսկ  186, 244, 315, 

390
Կուբա  342, 373
Կուբան  114

Հաթայ  146
Համամլու (ներկայումս՝ 

Սպիտակ)  309 
Հայաստան  passim  

—Արևելյան (նաև 
Ռուսահայաստան)  68, 
69, 70, 73, 91, 92, 102, 122, 
124, 127, 180, 259, 321, 375  
—Արևմտյան  22, 45, 
58, 66, 67, 69, 70, 73, 
77, 9193, 104, 108, 121, 
122, 128, 134, 136, 138, 
146, 396 (տե՛ս նաև 
Տաճկահայաստան, 
Թուրքահայաստան)  
—Խորհրդային  11, 1416, 
25, 27, 35, 36, 43, 46, 57, 

58, 61, 73, 75, 76, 86, 88,  
98, 102, 103, 107118, 121, 
125, 128, 144, 145, 150, 153, 
180, 211, 247, 274, 290, 303

Հայկավան (գյուղ ՀՀ 
Շիրակի մարզի Ախուրյա
նի տարա ծաշրջանում)  
136, 206, 212, 221, 227, 
228, 230, 231, 283

Հայրենաց (գյուղ ՀՀ 
Շիրակի մարզի Արթիկի 
տարածաշրջանում)  228, 
375, 380, 382

Հալեպ  128
Հաղպատ  (գյուղ ՀՀ Լոռու 

մարզի Թումանյանի տա
րածաշրջանում)  182, 282

Հարավսլավիա  240
Հոկտեմբերյան (քաղաք և 

շրջան)  209, 339 (տե՛ս 
նաև Արմավիր)

Հոռոմ (գյուղ ՀՀ Շիրակի 
մարզի Արթիկի 
տարածաշրջանում)  183, 
211, 228, 231, 376, 388, 389

Հորադիզ (գյուղ ԼՂՀ 
Հադրութի շրջանում)  294

Հրազդան  122
Հունաստան  108, 115, 121, 

122, 141

Ձորակապ (գյուղ ՀՀ Շիրակի 
մարզի Անիի տարա
ծաշրջանում)  353

Ղազախական ԽՍՀ, 
Ղազախստան  89, 131, 
210, 212, 217

Ղազանչի (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի տարա
ծաշրջանում)  135

Ղամարլու  85 (տե՛ս նաև 
Արտաշատ)

Ղարաբաղ  12, 60, 69, 70, 
71, 94, 97, 102, 240, 243, 
329, 398

Ղնեմիէ (հայկական գյուղ 
Սիրիայում)  146
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Ղրիմ  32, 149, 150, 392
Ղրղզստան  89
Ղուկասյան  399, 410

Ճապոնիա  112, 363, 402, 
403, 404

Ճգնավոր (ներկայումս 
լքված գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի տարա
ծաշրջանում)  289 

Մախաչկալա  407
Մանթաշ, Մեծ (գյուղ ՀՀ 

Շիրակի մարզի Արթիկի 
տարա ծաշրջանում)  344

Մաստարա (գյուղ ՀՀ Արա
գա ծոտնի մարզի Թալինի 
տա րա ծաշրջանում)  
123,194 

Մարդին  128
Մարտունի  85, 333
Մեծ Շահրիար (ներկայումս՝ 

Նալբանդյան, գյուղ ՀՀ 
Արմավիրի մարզի Արմա
վիրի տարա ծաշրջանում)  
209

Մեղրագետ  397
Մեղրի  288
Մերձավոր Արևելք  73, 96, 

114, 115, 130,
Մերձբալթյան երկրներ 186
Միլան  33
Միջին Ասիա  133, 244
Մկթենք (գյուղ Սասունի 

շրջանում, Թուրքիա)  127
Մոսկվա  14, 19, 33, 35, 36, 

57, 70, 71, 73, 81, 83, 99, 
101, 111, 114, 136, 144, 147, 
153, 187, 211, 211, 212, 217, 
220, 268, 269, 273, 304, 
316318, 342, 363, 380, 381, 
391, 392, 417, 425, 426

Մոսուլ  142
Մորավիա  404
Մուդրոս  92
Մուշ  110, 123, 125, 181, 396, 

397, 424

Նախիջևան  60, 69, 71, 
97,102, 288, 386

Ներքին Մազրա, Մազրա 
(ներկայումս լքված 
գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի տարա
ծաշրջանում)  286, 288
290, 293, 294, 297, 301  

Նիժնի Տագիլ  377
Նովոսիբիրսկ  407
Նոր Նախիջևան (Դոնի 

Ռոստով) 35, 36
Նո(ա)րիլսկ  292, 293, 315
Նոր Երկիր, Նովայա Զեմլյա  

292, 296

Շահբազ յուրդ (ներկայումս 
լքված գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի տա րա
ծաշրջանում)  289 

Շաղատ (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Սիսիանի տարա
ծաշրջանում)  314

Շամիրամ (գյուղ ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի տարա
ծաշրջանում)  267

Շենիկ (գյուղ Սասունի 
շրջանում, Թուրքիա)  122

Շիկահող (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի տարա
ծաշրջանում)  42

Շիշկերտ  (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Կապանի 
տարածաշրջանում)  188, 
203, 206, 208, 211, 212, 
270, 286, 288, 289, 291, 
293, 296, 300, 302

Շիրակ (գյուղ ՀՀ Շիրակի 
մարզի Ախուրյանի տա
րածաշրջանում)  380

Շիրակ (մարզ, շրջան) 103, 
104, 110, 118, 120, 133, 136, 
137, 193, 230, 246, 274, 
283, 379, 385 

Շորին ձոր (տեղավայր 
Գորիս քաղաքում, ՀՀ)  
204, 284

Շվանիձոր (գյուղ ՀՀ 
Սյունիքի մարզի Մեղրու 
տարա  ծաշրջանում)  290

Շտուրմավոյ  363
Շուշի  35, 36
Շվեյցարիա  139  

Ոսկեթաս (գյուղ ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի 
Թալինի տարա
ծաշրջանում)  122

Ոսկեհասկ (գյուղ ՀՀ Շիրակի 
մարզի Ախուրյանի 
տարա ծաշրջանում)  274

Չելյաբինսկ  292, 301
Չիլի  285
Չինաստան  392

Պաղեստին  130, 144
Պարբիգի շրջան 

(Ռուսաստան, Տոմսկի 
մարզ)  307309

Պարսկաստան  36, 122, 122, 
144, 204, 289 (տե՛ս նաև 
Իրան)

Պեմզաշեն  (գյուղ ՀՀ 
Շիրակի մարզի Արթիկի 
տարա ծաշրջանում)  205, 
211, 215, 218, 222, 228, 343

Ջանֆիդա (գյուղ ՀՀ 
Արմավիրի մարզի 
Արմավիրի տարա
ծաշրջանում)  69, 123

Ջաջուռ  (գյուղ, նաև 
լեռնանցք ՀՀ Շիրակի 
մարզի Ախուրյանի տա
րածաշրջանում)  104, 
406, 412

Ռյազան  103, 104
Ռուանդա  240
Ռուսաստան, 

ռուսաստանյան  13, 17, 
29, 30, 3235, 41, 83, 60, 
72, 89, 91, 92, 93, 94100, 
104, 115, 116, 142, 146, 148, 
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149, 152, 154, 163, 179, 186, 
195, 207, 238, 239, 241, 
250, 251, 273, 297, 372, 
389, 397, 398, 401, 407

Ռուսաստանի Դաշնություն, 
ՌԴ  13

Սադախլո  395
Սալմաստ  36
Սանկտ Պետերբուրգ  36
Սասնաշեն  120  

—Վերին Սասնաշեն 
(գյուղ ՀՀ Արա գա ծոտնի 
մարզի Թալինի տարա
ծաշրջանում)  127, 182 
—Ներքին Սասնաշեն 
(գյուղ ՀՀ Արագա ծոտ նի 
մարզի Թալինի տա րա
ծաշրջանում) 274

Սասուն, սասունցի  19, 24, 61, 
69, 110, 112, 122, 125, 127, 
136138, 143, 270, 274

Սարատակ  (գյուղ ՀՀ 
Շիրակի մարզի Արթիկի 
տարա ծաշրջանում)  182

Սարատով  35, 300
Սարդարապատ  82, 104, 110, 

124, 128, 133, 284
Սեբաստիա  116, 117 
Սեմիպալատինսկ  390
Սիբիր  16, 73, 110, 176, 212, 

223, 241, 295, 243, 299, 
306308, 315, 317, 325, 
390392, 426

Սիսիանի շրջան  314
Սիրիա  108, 123, 130, 139142, 

146, 301
Սյունիք 182, 193, 209, 247, 270
Սոլովեցկ  203
Սոչի  276
Սոֆիա  392
Սվարանց (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 

մարզի Գո րիսի տարա ծա
շրջա նում)  208, 209, 282

Սվեկլասովխոզ  389, 390
Ստալինգրադ  386, 402, 

409, 414
Ստամբուլ  115, 130

Ստեփանավան  403
Սուխում  207
Սումգայիթ  243
Սուրմալու  60, 69
Սևան (քաղաք)  309
Սևծովյան ավազան  255
Սևր  94, 96

Վան, վանեցի  35, 69, 70, 73, 
123, 124, 134, 245, 306309, 
321, 324

Վատիկան  245
Վարդանլու (լքված գյուղ 

ՀՀ Շիրակի մարզի 
Ախուրյանի տարա
ծաշրջանում)  283

Վիսոկիյ  յար (գյուղ 
Ռուսաստանի Տոմսկի 
մարզում)  307, 309

Վոլգա, գետ  386, 388
Վոլգոգրադ  386
Վո(ա)րկուտա  292
Վրաստան  3032, 3436, 46, 

47, 57, 7578, 80, 89, 99, 
100, 104, 105, 108, 109, 
146149, 186, 190, 213, 244, 
255, 283, 306, 389, 407

Տաթև  (գյուղ ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Գորիսի տարա
ծաշրջանում)  104, 208
210, 212, 216, 223, 226, 
229, 234, 278, 279, 280

Տաճկահայաստան 114 
(տե՛ս նաև Արևմտյան 
Հայաստան, 
Թուրքահայաստան),

Տաճկաստան 136 (տե՛ս նաև 
Թուրքիա)  

Տայշետ  19
Տաշքենդ, Տաշկենդ  122, 

290, 390
Տաջիկստան  73, 89
Տիգրանակերտ (Դիարբեքիր)  

129
Տոմսկ, Տոմսկի մարզ  223, 

234, 296, 307, 308, 313, 
392, 407

Տրիպոլի  142
Տուֆաշեն (գյուղ ՀՀ Շիրակի 

մարզի Արթիկի տարա
ծաշրջանում)  371

Ուզբեկստան  89
Ուկրաինա  3032, 34, 89, 90, 

100, 142, 401
Ուջան  (գյուղ ՀՀ 

Արագածոտնի 
մարզի Աշտարակի 
տարածաշրջանում)  19

Փանիկ  (գյուղ ՀՀ Շիրակի 
մարզի Արթիկի տարա
ծաշրջանում)  191, 178

Փարաքար (գյուղ Երևանի 
մերձա կայքում)  286

Փարիզ  33, 47, 73, 113, 118, 
212, 322, 325 

Փեթարա (գյուղ Մուշի 
շրջանում, Թուրքիա)  122

Քաբաբիկ (գյուղ Վանի նա
հան գում, Թուրքիա)  123, 
124

Քաջարան  299, 300
Քարահունջ  270
Քեթի  407, 410  

—Փոքր Քեթի  182, 410
Քեսապ (հայկական գյուղա

քաղաք Սիրիայում)  146
Քրդստան  101, 129
Քուռ, գետ  294

Օբ, գետ  413, 415
Օմսկ  407
Օսմանյան կայսրություն,  

Օսմանյան Թուրքիա  70, 
92, 124, 138, 181 (տե՛ս նաև 
Տաճկաստան)

Օրդալեսկ  389
Օրենբուրգ  392

Ֆրանսիա, ֆրանսիական  
47, 74, 96, 112, 140, 142, 
146, 172, 212, 319, 325, 380
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ԱՄՆ – Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 

Անդրերկկոմ, Անդրերկրկոմ – 
Անդրկովկասի երկրամասային  
կոմիտե

Անդրֆեդերացիա – Անդկովկասյան 
Ֆեդերացիա, Անդրկովկասի 
երեք՝ Հայաստանի, Վրաստանի 
և Ադրբեջանի խորհրդային 
հանրապետու թյունների միավորում` 
«Անդրկովկասյան Խորհրդային 
Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական 
Հանրապետություն» անվամբ: 
Գործել է 19221936 թթ. ընթացքում: 
1936 թ. ԽՍՀՄ Սահմանադրությամբ 
Հայաստանը, Վրաստանն ու 
Ադրբեջանը դարձել են ԽՍՀՄ 
առանձին հանրապետություններ:

ԳՈՒԼԱԳ  ռուսերեն ГУЛаг – Главное 
управление лагерей и мест заключения 
(Ճամբարների և ազատազրկման 
վայրերի գլխավոր վարչություն), նաև 
Главное управление исправительно
трудовых лагерей (Ուղղիչ աշխատան
քա յին ճամբարների գլխավոր վարչու
թյուն) անվան ռուսերեն հապավումը: 
Այս վարչությունը 19361956 թթ. 
ԽՍՀՄ ՆԳԺԿ, ԽՍՀՄ ՆԳՆ, ԽՍՀՄ 
Արդարա դատության նախարա
րության կողմից իրականացվող 
զանգվածային ձերբակալությունները 
և ազա տազրկումները կարգավորող 
ստորաբաժանում էր: ԳՈՒԼԱԳ բառն 
այժմ բոլոր լեզուներով ինքնուրույն բառ 
է, նշանակում է ԽՍՀՄ քաղաքական 
բռնությունների զոհերի կալանավայր, 
ճամբար։ 

ԷնԿաՎեԴե, Էնկավեդե  ռուսերեն НКВД 
 Народный комиссариат внутренних 
дел (Ներքին գործերի ժողովրդական 
կոմիսարիատ) անվան ռուսերեն 
հապավումն է, որը գործածական էր 

Հապավումներ

ողջ ԽՍՀՄ տարածքում, հայերեն 
համարժեքն է ՆԳԺԿ։

ԺԿԽ  Ժողովրդական կոմիսարների 
խորհուրդ

Ժողկոմ – Ժողովրդական կոմիսար 

Ժողկոմխորհ – Ժողովրդական 
կոմիսարների խորհուրդ

ԽՄԿԿ – Խորհրդային Միության 
Կոմունիստական Կուսակցություն 

ԽՄԿԿ ԿԿ  Խորհրդային Միության 
Կոմունիստական Կուսակցության 
կենտրոնական կոմիտե

ԽՍՀ – Խորհրդային Սոցիալիստական 
Հանրապետություն

ԽՍՀՄ – Խորհրդային Սոցիալիստական 
Հանրապետությունների Միություն

ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀամԿ(բ)Կ – Համամիութենական 
Կոմունիստական (բոլշևիկյան) 
կուսակցություն 

ՀԽՍՀ – Հայաստանի Խորհրդային 
Սոցիալիստական Հանրապետություն

ԿԿ  Կենտրոնական կոմիտե 
(Կոմունիստական կուսակցության), 
նաև՝ Կենտկոմ 

ԿԿ ԿԿ  Կոմունիստական կուսակցության 
կենտրոնական կոմիտե

ԿԳԲ, նույնն է՝ ԿաԳեԲե  ռուսերեն КГБ  
Комитет государственной безопасности 
(Պետական անվտանգության կոմիտե) 
անվան հապավումն է, հայերեն 
համարժեքն է՝ ԿԳԿ – Կենտրոնական 
գործադիր կոմիտե

ՊԱԿ  Պետական անվտանգության 
կոմիտե)
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ԿԳԲ, տես ԿաԳեԲե

Կենտկոմ – Կենտրոնական կոմիտե 
(Կոմունիստական կուսակցության), 
նաև՝ ԿԿ

Կենտգործկոմ – Կենտրոնական գործադիր 
կոմիտե

Կոմկուս  Կոմունիստական 
կուսակցություն

ՆԳԺԿ  Ներքին գործերի ժողովրդական 
կոմիսարիատ

ՆԳՆ – Ներքին գործերի նախարարություն

ՊԱԿ  Պետական անվտանգության 
կոմիտե

ՊՔՎ – Պետական քաղաքական 
վարչություն

ՌԴ – Ռուսաստանի Դաշնություն

ՌԽՍՖՀ – Ռուսաստանի Խորհրդային 
Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ 
Հանրապետություն

 ՍՄԿԿ – Սովետական Միության 
Կոմունիստական Կուսակցություն

ՍՍՀՄ – Սովետական Սոցիալիստական 
Հանրապետությունների Միություն

Քաղբյուրո – Քաղաքական Բյուրո՝ 
ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի և ԽՄԿԿ 
Կենտկոմի ղեկավար մարմինը



ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

պատմություն, հիշողություն, առօրյա

Հրանուշ Խառատյան
Գայանե Շագոյան
Հարություն Մարության
Լևոն Աբրահամյան 

հիշողության ազգագրություն, 5


