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Պե տա կա նու թյան ամ րապն դու մը և հայ 
ժո ղովր դի ազ գային նկա րագ րի կա յա ցումն 
ու պահ պա նու մն ա պա հո վե լու ա մե նից ազ
դու միջո ցը մտած ված, ծրագր ված և ման կա
վար ժա կան ու մեթո դա բա նա կան սկզ բունք
նե րով պատ րաստ ված ազ գային լի ա կա տար 
դաս տի ա րա կու թյունն   է, որը պի տի կի րարկ
վի դպ րո ցա կան ա ռա ջին ի սկ դա սա րա նից: 

Որ պես մի ժո ղո վուրդ, ո րի դեմ կա տար ված ան մարդ կային ա նար դա
րու թյու նը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը, ան հա տույց և ան պա տիժ է մնա ցել, 
որ պես մի ժո ղո վուրդ, ո րի ա ռօ րյա կյան քի, ազ գային ի նք նու թյան և հա վա
քա կան հո գե բա նու թյան վրա առ կա է ազ դե ցու թյու նը այդ ի րո ղու թյան, և 
վեր ջա պես, որ պես մի եր կիր, ո րի հար ևան ե րկր նե րի հետ ու նե ցած հա րա
բե րու թյուն նե րի և նույ նիսկ պե տա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
նրա ժո ղովր դի ա ղե տա լի ան ցյա լի ստ վերն է ճն շում, մենք պար տա վոր ե նք 
կր թա կան  հա մա կար գի մի ջո ցով  ան դրա դառ նալ ազ գային շա հե րին, ար
ժեք նե րին ա վե լի, քան ցան կա ցած այլ եր կիր: 

Ել նե լով այս ի րո ղու թյու նից՝ նպատակահար մար է նկա տում հայոց լեզ
վի, գրա կա նու թյան, պատ մու թյան և այլ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա
նե րի շրջա նակ նե րում գրա գետ և մե թո դա պես հիմ նա վոր ված ձևով, հաշ վի 
առ նե լով տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ա ռան ձին ան դրա դառ
նալ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցե րին և ի րա կա նաց նել նպա տա կա դիր 
ուսու ցում այդ ո լոր տում: 

Սույն մե թո դա կան նյու թը տա րի նե րի փոր ձի և ու սում նա սի րու թյուն
ների ար դյունք է: Հե ղի նա կը հաշ վի է առել մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
մի տում նե րը ցե ղաս պա նու թյուն նե րի մա սին ու սուց ման գոր ծում, տա րի
քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ու սում նա կան նյու թե րի ի մաս տա վո
րում ներն ազ գային հա մա տեքս տում: Այն կազմ ված է այն պես, որ չի կա րող 
հա կա ռակ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ա շա կեր տի գի տակ ցու թյան վրա և 
վտան գել նրա հո գու ան դոր րը:

 Հա վա տում եմ, որ այս տեղ ներ կա յաց ված ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկն 
իր ա ռա ջադ րած հա տուկ նյու թե րով և մե թո դա բա նու թյամբ լա վա գույնս 
կկա տա րի մեր կող մից ա կն կալ վող  դե րը և կծա ռայի իր նպա տակ նե րին:

 ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
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Խոսքուսուցիչներին

Յու րա քան չյուր ապ րիլ ամիս, երբ Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կը ոգե կո չող 
հան դի սու թյուն նե րը լց նում են մթ նո լոր տը, երբ զգա ցում ներն ավե լի են սր վում ու Մեծ 
ե  ղեռ նի վե րա զարթ նած հու շե րի ճնշու մը ավե լի զգա լի է դառ նում, երբ ծա ղիկ ներ 
առած, մեր փոք րիկ նե րի ձեռ քից բռնած դե պի Մեծ ե  ղեռ նի հու շա կո թող ենք քայ լում, 
նույն հար ցը գա լիս է նե ղե լու մեզ: Հայ մա նու կին և պա տա նուն ինչ պե՞ս ասել մեր աղե
տա լի ան ցյա լի մա սին՝ տա նը կամ դա սա րա նում։ Ի նչ պե՞ս ար ծար ծել հայ ժո ղովրդի 
դեմ կա տար ված սոս կա լի անար դա րու թյու նը, որ իր ազ դե ցու թյունն է թո ղել և շա րու
նա կում է թող նել մեր հա վա քա կան կյան քի վրա: Թե ման ար ծար ծե՞նք, թե ոչ, հայ մա
նուկ նե րը որ ևէ կեր պով առնչ վում են նյու թին, հա ղորդ վում են մեր պատ մու թյան այս 
սև էջին և նրա պար փա կած տխուր ու արյու նա լի տե սա րան նե րին: Նրանց մեջ փոքր 
տա րի քից առա ջա նում է հե տաքրք րու թյուն ի՞նչ պա տա հեց, ինչ պե՞ս պա տա հեց և ին
չո՞ւ պա տա հեց: Ծնող և ուսու ցիչ պետք է պա տաս խա նեն այս հար ցում նե րին: Բայց 
ինչ պե՞ս: Ո րոշ ծնող ներ կամ ուսու ցիչ ներ երե խա նե րի հո գե կա նը չվ նա սե լու հա մար 
ոչինչ չեն ասում: Ան պա տաս խան թողն ված այս խորհր դա վոր հար ցը կա րող է անո
րոշ մտա հո գու թյան, նույ նիսկ ը նդ վզու մի պատ ճառ դառ նալ: Ուրիշ ներն էլ երե խայի 
տա րի քին ան հար մար բա ցատ րու թյուն նե րով ան ցան կա լի տպա վո րու թյուն են թող
նում նրա վրա, իսկ դա կա րող է չա փա զանց ված հա կազ դե ցու թյան պատ ճառ դառ
նալ, կամ հա րատև սար սափ, շրջա պա տի նկատ մամբ կաս կած և ան վս տա հու թյուն, 
նույ նիսկ թե մայի շուրջ ան զգա ան տար բե րու թյուն առա ջաց նել: 

Ո՞րն է հա վա սա րակշռ ված և երե խայի տա րի քին հար մար ծրագրված փո խան
ցու մը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան՝ որ պես ան կյու նա դար ձը մեր պատ մու թյան, որ պես 
պատ ճա ռը, հետ ևան քը մեր այ սօր վա ազ գային լի նե լի ու թյան: Ո ՞րն է հա վա սա րակշռ
ված ու հար մա րա գույն մե թո դա բա նու թյու նը, որով հնա րա վոր կլի նի պահ պա նել փո
խանց ման իմաստն ու նպա տա կը՝ առանց ան հա րիր մո տե ցում նե րով հա կա ռակ ազ
դե ցու թյուն ներ թող նե լու, առանց վտան գե լու երե խայի մեջ ձևա վոր վող առողջ հո գին 
և ստվե րի տակ առ նե լու հե տապնդ ված իմաստն ու նպա տա կը: Ա հա այս մտա հո գու
թյուն ներն են, որոնք խթան հան դի սա ցան և ծնունդ տվե ցին այս ձեռ նար կին։

 Մաս նա գետ նե րի քն նար կում նե րը և ը նդ հան րա պես  ցե ղաս պա նու թյան ուսուց
ման այլ օրի նակ նե րի շուրջ կա տար ված խոր ուսում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ ցե ղաս պա նու թյան մա սին կա րե լի է խո սել բո լոր տա րի քի երե խա նե րի հետ, եթե 
մո տե ցու մը ճիշտ լի նի, եթե նյու թը տա րի քին հա մա պա տաս խան լինի: Օ գտվե լով 
նմա նօ րի նակ ան ցյալ ունե ցող ժո ղո վուրդ նե րի իրենց աղե տա լի ան ցյա լը սե րունդ նե
րին փո խան ցե լու փոր ձից՝ եկանք այն եզ րա կա ցու թյան, որ հատ կա պես ցածր դա
սա րան նե րում « ցե ղաս պա նու թյուն» բարդ հաս կա ցու թյան ըն կա լու մը դյու րաց նե լու 
հա մար, նախ պետք է մա տու ցել որոշ ավե լի պարզ հաս կա ցու թյուն ներ, ինչ պես օրի
նակ՝ « Հա մա գոր ծակ ցու թյուն և հա րատև աշ խա տանք», « Բա րե կա մու թյուն և փո
խա դարձ հար գանք», «Ար դա րու թյուն», «Ա զա տու թյուն», «Ի րա վունք ներ և պա տաս
խա նատ վու թյուն ներ» և այլն: Այդ թե մա ներն ը նդ գրկ ված են այս ձեռ նար կում և յու
րա քան չյու րի հա մար առա ջարկ ված է բո վան դա կային նյութ (պատմ վածք, հե քիաթ, 
զրույց, կամ բա նաս տեղ ծու թյուն) և դրան կից՝ այդ նյու թը դա սա վան դե լու մե թոդ ներ 
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ու մի ջոց ներ։ Թե մա նե րը կա րե լի է դա սա վան դել տար վա ըն թաց քում, ը ստ ուսուց չի 
կամ դաս ղե կի հայե ցո ղու թյան։ Ա պա՝ ապ րիլ ամ սին ան ցնել դար ձյալ աշա կեր տի 
տա րի քին հար մար ուղ ղա կի ցե ղաս պա նու թյանն առնչ վող նյու թին։

Ն ման դաս տիա րա կու թյուն ան հրա ժեշտ է մեզ հայե րիս թե՛ Սփյուռ քում և թե՛ 
Հա յաս տա նում, իհար կե, նպա տա կադրված և ճիշտ մե թո դա բա նու թյամբ։ Ի սկ նպա
տակն այն չէ, որ զո հի հո գե բա նու թյուն ներշն չենք երե խային, որ ստո րա դա սու թյան 
բար դույթ առա ջաց նենք՝ իբրև փոքր ու խեղճ ազ գի, որին տա րան ու կո տո րե ցին։ 
Նպա տակն այն չէ, որ սգանք, լա ցենք ու լա ցաց նենք։ Նպա տա կը ար դար պա հան
ջա տի րու թյուն ներշն չելն է։

 Մեր ժո ղովրդի դեմ հս կա յա կան անար դա րու թյուն է կա տար վել, և այդ անար
դա րու թյու նը՝ հա մաշ խար հային իմաս տով ան մարդ կային ոճի րը, աշ խար հին ճա նա
չել տա լու և մեր ար դար դա տը խլե լու հա մար պետք է պայ քա րենք ազ գո վի, փոք րից 
մեծ։ Պետք է այն պի սի սե րունդ դաս տիա րա կենք, որ այդ դա տի լու ծու մը դառ նա 
ազ գային գե րա գույն նպա տակ, և դա պի տի սկսենք հենց ցածր դա սա րան նե րի 
նստա րան նե րից։ 

Իսկ այդ նպատակին հասնելու նախադրյալները պետք է լինեն`
•   Զգու շա նալ երե խա յի մեջ թերարժեքու թյան բար դույթ առա ջաց նե լուց. խու

սա փել այն գա ղա փա րից, թե` «մենք փոքր ու խեղճ ազգ ենք, մեզ վրա տի րե
ցին, ու երբ մենք փոր ձե ցինք մեր իրա վունք նե րը պաշտ պա նել, քշե ցին մեզ ու 
ոչ խա րի պես կո տո րե ցին»:

•   Ցե ղաս պա նու թյու նը կա տար վել է թուր քե րի ձեռ քով, բայց ճիշտ չէ երե խա յին 
մի ամ բողջ ժո ղովր դի դեմ ատե լու թյուն ներշն չելը:

•   Որ քան էլ, որ խո սե լու լի նենք մեր ան մեղ զո հե րի մա սին, պի տի կա րո ղա նանք 
խու սա փել զո հի հո գե բա նու թյու նից և այդ անա ռողջ հո գե բա նու թյու նը երե
խա յի մեջ սեր մա նե լուց: Մենք այ սօր հաղ թող ազգ ենք և պա հան ջա տեր:

•   Եվ վեր ջա պես, մա տու ցու մը պի տի կա տար վի սառն, տրա մա բա նո րեն և 
առանց սուգ ու լա ցի:

Այս ուսում նաօ ժան դակ ձեռ նար կը պատ րաստված է 2010 –ից ՀՀ կր թու թյան և 
գի տու թյան նա խա րա րու թյան կայ քէ ջում, dasagirq.am հաս ցե ում «Հայրե նա գի
տական գրականություն»  բաժնի տակ  տե ղադրված, իմ պատ րաս տած « Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյուն, դա սա վանդ ման ծրա գիր դպ րո ցա կան բո լոր դա սա րան նե րի 
հա մար» էլեկտ րո նային ձեռ նար կի հի ման վրա և խտաց նում է այդ ձեռ նար կում 
ուսու ցիչ նե րին ուղղ ված առա ջադ րանք նե րը։ Ներ կա ձեռ նար կի նպա տակն է օգ տա
կար լի նել ուսու ցիչ նե րին և օգ նել նրանց որո շե լու, թե « Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն» 
թե մայի մա սին խո սե լիս, աշա կերտ նե րին ի՞նչ ասել, որ քա՞ն և ինչ պե՞ս ասել։ 

Ռ. Փ.
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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

 Ձեռ նար կում ը նդ գրկ վել են հետ ևյալ թե մա նե րը և դասանյութերը, որոն ցից 
յու րա քան չյու րի հա մար տր ված է դա սած րա գիր (դա սի պլան):

Մ Ա Ս – 1

 ԲԱ ԺԻՆ 1.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է Ա ՌԱ ՋԻՆ ԵՎ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

Թեմա 1.  Հա մա գոր ծակ ցու թյուն և հա րատև աշ խա տանք
 «Ուս ուսի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք» 

Թեմա 2. Ար դա րու թյուն 
 «Ոս կու կա րա սը»

Թեմա 3. Բա րե կա մու թյուն (ըն կե րա սի րու թյուն) և փո խա դարձ հար գանք
 «Եր կու այծ» 
 «Եր կու ըն կեր ներ» 

Թեմա 4. Ե ղեռն 
 « Կա կաչ նե րը»

 ԲԱ ԺԻՆ 2.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ԵՐ ՐՈՐ ԴԻՑ ՀԻՆ ԳԵ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱՄԱՐ 

Թեմա 5. Ա զա տու թյուն
 « Կյան քից թանկ բա նը»

Թեմա 6. Գ թասր տու թյուն և հա մա գոր ծակ ցու թյուն
 «Եղ ջե րուն ու ծա ռը» 

Թեմա 7. Ազն վու թյուն, ար դա րամ տու թյուն
 «Ազ նիվ տղան» 

Թեմա 8. Կո րուստ և քա ջու թյուն` պատ ճա ռած ցա վը դի մագ րա վե լու
 «Հ րանտ պա պիկն ապ րում է հա վի տյան» 

Թեմա 9. Ե ղեռն (եր րորդ դա սա րա նի հա մար)
 « Գար նա նային մի օր»
 « Շու շա նը» 

Թեմա 10. Ե ղեռն (չոր րորդ դա սա րա նի հա մար)
 «Ան պար տե լի ոգին»

Թեմա 11. Ե ղեռն (հին գե րորդ դա սա րա նի հա մար) 
 « Տան տա նը» 
 «Պզ տիկ հե րո սը»
 « Հե ռա վոր, բայց սր տա կից բա րե կա մը»
 « Դե րե նի կը»
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Մ Ա Ս – 2

 ԲԱ ԺԻՆ 1.  ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ՎԵ ՑԵ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱՐ
12. Հայ ժո ղո վուր դը ազա տագրման հույ սով պայ քա րի է դի մում
13. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նից
14. Ըն թեր ցում – Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի « Հազ րեն»

 ԲԱ ԺԻՆ 2.  ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ՅՈ ԹԵ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱՐ
15. Ի նչ պե՞ս գոր ծադրվեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը
16. Ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ եր
17. Ըն թեր ցում – Մու շեղ Իշ խա նի « Սար սա փի գի շեր» 

 ԲԱ ԺԻՆ 3.  ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ՈՒ ԹԵ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱՐ
18. Ան պա տիժ մնա ցած ոճ րա գործ նե րի դա տաս տա նը
19. Թուր քերն ուրա նում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը
20. Ըն թեր ցում – Լևոն Բա շա լյա նի « Ցե ղին ձայ նը» և Սար մե նի « Հայ րե նի 

տուն»

 ԲԱ ԺԻՆ 4.  ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ԻՆ ՆԵ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱՐ
21. Մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյուն 
22. Հա յաս պա նու թյան հար ցը Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան մեջ
23.  Ըն թեր ցում – Շա հան Շահ նու րի « Հայոց զան գակ նե րը» և Ա րամ 

Անտո նյա նի « Բան չկա»
24.  Օ րի նակ ներ 20 –րդ դա րի ցե ղաս պա նու թյուն նե րից և մարդ կային 

իրա վունք նե րի մե ծա ծա վալ խախ տումն ե րից

Յու րա քան չյուր պատմ վածք աշա կեր տի հա մար մի հնա րա վո րու թյուն է յու
րաց նե լու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մեկ երե սը` իր պար փա կած թե մա նե րով: 

Այս պի սով, աս տի ճա նա բար աշա կերտ նե րը որո շա կի գա ղա փար կու նե նան 
հայ ժո ղովրդի պատ մու թյան այս տխուր ու ան նկա րագ րե լի էջի մա սին, որն էլ 
կան վա նեն « Ցե ղաս պա նու թյուն» բա ռի լայն իմաս տը լի ո վին ը մբռնե լով: 

Այս ձեռ նար կը պատ րաստված է առա ջի նից ին նե րորդ դա սա րան նե րում սո
վո րող աշա կերտ նե րի տա րի քային լեզ վաի մա ցու թյան և մտա վոր կա րո ղու թյան 
մա կար դա կը նկա տի ունե նա լով: Ա վագ դպ րո ցի աշա կերտ նե րի հա մար խոր հուրդ 
է տր վում պա րա պել « Հայ կա կան հար ցի պատ մու թյուն» դա սագրքով և օգ տա գոր
ծել դա սագրքին կից ուսուց չի ուղե ցույց և աշ խա տան քային տետր ձեռ նարկ նե րը: 



ՄԱՍ 1

ԲԱԺԻՆ1.  ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է Ա ՌԱ ՋԻՆ ԵՎ Ե ՐԿՐՈՐԴ 
ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

1

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԵՎՀԱՐԱՏԵՎԱՇԽԱՏԱՆՔ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ  —  «Ուս ուսի որ տանք,  
սա րեր շուռ կտանք» (ժո ղովրդա կան զրույց)

 Դա սա նյու թը պատ րաստված է «Ուս ուսի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք» 
ժողովրդա կան զրույ ցի հի ման վրա: 

Ուսուց չի ուշադ րու թյու նը հրա վի րում ենք այն հան գա ման քի վրա, որ զրույ ցի 
վեր ջին խրա տա կան եզ րա կա ցու թյու նը «Թշ նա միդ, թե կուզ մրջյուն լի նի, մի՛ ար
հա մար հիր», նպա տա կադրված թե մայի շրջագ ծում չի շեշտ ված: Այս տեղ շեշ տը 
պետք է դնել առանց հու սա հատ վե լու, հա մա գոր ծակ ցա բար հա րատև աշ խա
տան քի վրա: Դա սած րա գիրն ար դեն խո սում է այդ մա սին: Ուսու ցի չը պետք է 
շեշ տի, թե ինչ պես հայերն իրենց հայ րե նի քից և ծննդա վայ րից դուրս կա րո ղա ցան 
հա րատ ևել, իրար օգ նե լով, դպ րոց ներ, եկե ղե ցի ներ և մի ու թյուն ներ կազ մե լով` 
իրար շուրջ հա վաք վե ցին ու հայ մնա ցին: Մենք էլ պետք է շա րու նա կենք մեր նա
խորդ նե րի գոր ծը, պետք է հայ մնանք և փաս տենք թուր քե րին, որ թեև մե զա նից 
թվով շատ էին, բայց մեզ չկա րո ղա ցան ոչն չաց նել: Մենք կանք և թուր քե րի գրա
ված մեր հայ րե նի քը հետ պետք է պա հան ջենք: Հայերն այ սօր ապ րում են Հա յաս
տա նում և աշ խար հի շատ երկր նե րում և եթե իրար միա նան, խելք խել քի տան, 
հա մա գոր ծակ ցեն, կա րող են շատ բա նե րում հա ջո ղել, աշ խար հում առա ջա նալ, 
հզոր ազգ դառ նալ ու մեծ թշնա մուն հաղ թե լու հնա րը գտնել։
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ՈՒՍ ՈՒ ՍԻ ՈՐ ՏԱՆՔ, ՍԱ ՐԵՐ ՇՈՒՌ ԿՏԱՆՔ

 Սո ղո մոն թա գա վո րը մի փիղ ուներ: Էն քան հս կա էր, որ ամեն ինչ ոտ նա տակ 
էր տա լիս: Բայց քա նի որ թա գա վո րի սի րած փիղն էր, ան պա տիժ էր մնում: Մեծ 
վնաս էր հասց նում էս հս կան, մա նա վանդ մրջյուն նե րին: Պառ կում ու մի քա նի 
մրջ նա պա լատ միան գա մից էր ավե րում, ոտը դնում ու մի պա լատ մրջյուն էր 
ջնջում, կն ճի թով քա շում ու մի պա լատ էր եր կինք փչում: Ճա րա հա տյալ՝ մրջյուն
նե րը գնա ցին Սո ղո մոն թա գա վո րի մոտ:

— Ի մաս տուն թա գա վորն ապ րած կե նա,— ասա ցին,—  քո փի ղը մեր տներն 
ավե րում, մեր ցե ղը ջն ջում է, ար գե լի՛ր:

— Ի ՞նչ,— գո ռաց,— մրջյուն նե րը ո՞վ են, որ նրանց հա մար իմ փղի առջև 
արգելք դնեմ: 

Երկ րորդ, եր րորդ ան գամ գնա ցին գան գա տի, թա գա վո րը դար ձյալ չլ սեց: 
Եվ տեր թա գա վո րից հույս նե րը կտ րած՝ մրջյուն նե րը որո շե ցին մեծ ժո ղո վի հա
վաք վել: Ե կան աշ խար հի բո լոր մրջյուն նե րը՝ մեծ ու փոքր, առողջ ու տկար, թույլ 
ու ուժեղ, ան գետ ու գի տուն: Ե կան խելք խել քի տվին ու փղին հաղ թե լու հնա րը 
գտան: Մրջ նա վա րի լուռ՝ գոր ծի կպան ու փղին վայել գե րեզ ման փո րե ցին: 

Ծանր փն չոց ու խուլ ոտ նա ձայ ներ եկան՝ մրջյուն նե րը սսկվե ցին:
 Դո՜փ, դո՜փ, դո՜փ – փի ղը գա լիս էր ավե րե լու: Ու մին էլ թը՜մփ... հս կան փոսն 

ըն կավ, ոտ քե րը տն կեց, մնաց ու մնաց: Օ րեր ան ցան, փի ղը չկար: Թա գա վո րը 
ծա ռա նե րին ուղար կեց փնտ րե լու: Էս տեղ փիղ, էն տեղ փիղ՝ փի ղը չկար: Մր ջյուն
նե րի մո տից ծանր ժան տա հոտ էր գա լիս, գնա ցին տե սան փի ղը սատ կել է: 
Ծառա նե րը Սո ղո մոն Իմաս տու նին հայտ նե ցին.

— Մեր թա գա վո րը թող շատ ապ րի, մրջյուն նե րը թա կարդ են սար քել, փիղն 
ըն կել է մե ջը, սատ կել: Սո ղո մոն իմաս տու նը ող բաց իր փղի մա հը, ափ սո սաց, 
բայց և մտա ծեց իրե նից հե տո եկող նե րի հա մար.

— Թշ նա միդ, թե կուզ մրջյուն լի նի, մի՛ ար հա մար հիր:



ՄԱՍ 1 11

 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Ուս ուսի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել « հա րատև աշ խա
տանք» և « հա մա գոր ծակ ցու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնք կար ևոր են, օրի
նակ՝ որ ևէ նպա տա կի հաս նե լու հա մար: 

Նյու թեր և մի ջոց ներ: «Ուս ուսի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք» ժո ղովրդա
կան զրույ ցը:

 Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար (խ թա նում): «Ուս ուսի որ տանք, սա
րեր շուռ կտանք» ժո ղովրդա կան զրույ ցը դա սա րա նի առջև կար դալ կամ ցու ցադ
րել հա մա կարգ չով: Այս զրույ ցի նկա րա զարդ ված և գու նա վոր տար բե րա կը կա րե
լի է ներ բեռ նել « Նա խա բան» –ում հիշ ված կայ քէ ջից։

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը բա ցատ րում է « հա րատև 
աշ խա տանք» և « հա մա գոր ծակ ցու թյուն» բա ռե րի իմաս տը և զա նա զան օրի նակ
ներ բե րում։ Ստորև բեր ված օրի նակ նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել. 
 Մի շատ դժվար ու նոր մար զանք փոր ձել ու հա ջո ղել:
   Հի վան դու թյան պատ ճա ռով աշա կեր տը բա ցա կա յում է դպ րո ցից և դա սե

րից հետ է մնում, բայց հա րատև (ա նընդ հատ, եր կա րատև) աշ խա տան
քով ամեն երե կո մի քիչ ավե լի եր կար աշ խա տե լով կա րո ղա նում է հաս նել 
դա սա րա նին:

   Մե կը դրամ է խնա յում, ամեն ին չից կտ րում և զո հո ղու թյուն ներ է կա տա
րում, որ պես զի դրամ հա վա քի և իր շատ ցան կա ցած իրը գնի: 

  Ա շա կեր տը եր կար ժա մեր վար ժու թյուն է անում, խա ղից ու հա ճույ քից 
զրկվում, որ պես զի կա րո ղա նա դպ րո ցի նվա գախմբի մեջ ջու թակ նվա գել: 

  Ա շա կեր տը եր կար ժա մեր ու անընդ հատ աշ խա տում է որ ևէ առար կայից 
ստա ցած իր ցածր թվան շա նը բա րե լա վե լու հա մար: 

  Ա շա կեր տը հա մա գոր ծակ ցում է մեկ այլ աշա կեր տի հետ և միա սին պատ
րաստվում են մաս նակ ցե լու դպ րո ցի գի տա կան ցու ցա հան դե սին:

   Մեկն օգ նում է տան աշ խա տանք նե րին, որ պես զի տան մեջ ամեն ինչ սա
հուն ըն թա նա: 
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  Ա շա կերտ նե րը դա սա րա նում որոշ ված մի տո նա կա տա րու թյան հա մար 
միաս նա կան աշ խա տանք են կա տա րում և նպա տակ իրա գոր ծում: 

  Ե րե խա նե րը միա սին հա մա գոր ծակ ցում են՝ մաք րե լու իրենց հար ևան 
զբո սայ գին կամ մո տիկ բա կը, կամ հար ևան գե տի կամ ծո վի ափը: 

Վեր ջում շեշ տել այն իրո ղու թյու նը, որ հայերն իրենց հայ րե նի քից կամ ծննդա
վայ րից դուրս ինչ պես կա րո ղա ցան հա րատ ևել, բո լոր դժվա րու թյուն նե րը հաղ թա
հա րել և նոր կյանք ստեղ ծել: (Այս տեղ կա րե լի է հի շել 1915 թ. ջար դե րից ու տե ղա
հա նու թյու նից ազատ ված և օտար երկր նե րում հա ջո ղած հայե րի): 

Ուսուց չի այս օրի նակ նե րը լսե լուց հե տո աշա կերտ նե րը իրենք են օրի նակ ներ 
բե րում, ուր իրենք՝

ա.  հա րատև (եր կա րատև, անընդ հատ) աշ խա տել են տա նը կամ դպ րո ցում, 
բացատ րում են, թե ինչ զգա ցում են ունե ցել, երբ եր կար ու դժվա րին աշ
խա տան քից հե տո վեր ջա պես հա սել են իրենց նպա տա կին,

բ.  հա մա գոր ծակ ցել են ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի հետ մի գործ գլուխ բե րե
լու համար,

գ.  հա մա գոր ծակ ցել են դպ րո ցում այլ աշա կերտ նե րի հետ և մի դժվա րին 
պար տա կա նու թյուն հա ջո ղու թյամբ կա տա րել: 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը բե մադ րում են «Ուս ուսի որ 
տանք, սա րեր շուռ կտանք» պատ մու թյու նը, ցույց տա լու հա մար, թե ինչ պես 
մրջյուն ներն, իրար հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, կա րո ղա ցան փղին հաղ թել:

 Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը հար ցազ րույց են վա րում իրենց ըն
տա նի քի մի չա փա հաս ան դա մի հետ, որ պատ մում է իր ման կու թյու նից մի դեպք, 
ուր ինքն ար տա կարգ կամք է ցու ցա բե րել կամ մե կի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով` մի 
հա ջո ղու թյան է հա սել: Ա պա, այս պատ մա ծի վրա հիմն ված, աշա կերտ նե րը մի 
կարճ պատ մու թյուն են գրում կամ նկա րում (ա շա կերտ նե րը կա րող են այս հար
ցազ րույցն ան ցկաց նել՝ նյութ ունե նա լով օտար երկր նե րում գաղ թա կան դար ձած 
հայե րի կյան քը, թե ինչ պես ջար դից հե տո վե րապ րող հայ գաղ թա կան նե րը կա
րո ղա ցան, իրար օգ նե լով, հա րատ ևել, նոր կյանք ստեղ ծել ու հա ջո ղել): 

«Հա րատև աշ խա տանք»–« հա մա գոր ծակ ցու թյուն» կո լաժ պատ րաս տել. 
աշա կերտ նե րը հին թեր թե րից կտ րա տում են բա ռեր, նա խա դա սու թյուն ներ ու 
նկար ներ, որոնք այդ եր կու հաս կա ցու թյուն ներն են խորհր դան շում և դա սա րա
նում, դրանք միաց նե լով, կո լաժ են պատ րաս տում:

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում : Զա նա զան աշ խա տանք նե րին աշա կերտ նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը չա փե լով` ուսու ցի չը արժ ևո րում է, թե որ քա նով են նրանք 
ը մբռնել տվյալ հաս կա ցու թյուն նե րը:
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 ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՍԵ ՂԱՆ (լ րա ցու ցիչ նյութ) 
 Մեկ այլ օրի նակ հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը  

երե խա նե րին հաս կաց նե լու հա մար

 Օգ նենք իրար, որ գոր ծը շուտ վեր ջաց նենք

 Ուսու ցի չը նախ բա ցատ րում է հա մա գոր ծակ ցու թյուն բա ռի իմաս տը և օրի
նակ բե րում, թե ինչ պես մրջյուն նե րը «Ուս ուսի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք» 
պատ մու թյան մեջ հա մա գոր ծակ ցե ցին, իրար օգ նե ցին։ Հե տո, ուսու ցի չը հարց է 
տա լիս երե խա նե րին և հար ցու մը գրում է գրա տախ տա կին.

 Ե թե հա մա գոր ծակ ցենք, կա րո՞ղ ենք ավե լի արագ սո վո րել կամ 
հանձնարար ված որ ևէ աշ խա տանք ավե լի շուտ ավար տել.

Ուսու ցի չը գրա տախ տա կը եր կու մա սի է բա ժա նում՝ Այո կամ Ո չ։ Ե րե խա նե
րը եր կու բա ժա նում նե րի տակ գրում են իրենց անու նը՝ ար տահայ տե լով իրենց 
կար ծի քը.

 Հի մա սկսում ենք աշ խա տան քը։ Պետք է սար քենք սր տիկ նե րով զար դար
ված կտ րոն ներ։ Ե րե խա նե րի մի խումբ մե նակ է աշ խա տե լու. իսկ 9 հո գի մտ նե լու 
են հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ։ Մե նակ աշ խա տող նե րը ամ բողջ գոր ծը կա տա րում 
են մե նակ, իսկ հա մա գոր ծակ ցու թյան խմբի ամեն մի երե խա կա տա րում է իրեն 
տր վա ծը միայն և հանձ նում հա ջոր դին՝ գոր ծը շա րու նա կե լու։ Այս պես`

1. թիվ 1 աշա կեր տը թղ թից 13x8 սան տի մետր քա ռան կյու նի ներ է կտ րում.
2. թիվ 2 աշա կեր տը եր կու փոքր սր տիկ է կտ րում.
3. թիվ 3 աշա կեր տը եր կու փոքր սր տիկ է կտ րում.
4. թիվ 4 աշա կեր տը մեկ մեծ սր տիկ է կտ րում.
5–6. թիվ 5 և 6 աշա կերտ նե րը սր տիկ նե րը սոսն ձում են քա ռան կյու նու վրա.
7. թիվ 7 աշա կեր տը ստաց ված կտ րո նի վրա գրում է « Սի րո կտ րոն».
8. թիվ 8 աշա կեր տը մեծ սր տի կի վրա սո սինձ է քսում.
9. թիվ 9 աշա կեր տը սոսն ձած սր տի կի վրա փայլ է շաղ տա լիս: 
Աշ խա տան քին տր վում է 10 րո պե։ Ուսու ցի չը հա վա քում է կտ րոն նե րը և հաշ

վում, թե նույն ըն թաց քում քա նի կտ րոն են սար քել առան ձին աշ խա տող նե րը և 
քա նի կտ րոն է սար քել խում բը: 

Իհար կե, ուսու ցի չը աշա կերտ նե րին պետք է տրա մադ րի սպի տակ և կար միր 
թղ թեր (սո վո րա կան թղ թից հաստ, խա վա քար տից բա րակ), մեծ և փոքր սր տիկ
նե րի նմուշ (մո դել), մկ րատ, սո սինձ, սև մա տիտ, շաղ տա լիք փայլ։
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2

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ  —  «Ոս կու կա րա սը»

ՈՍ ԿՈՒ ԿԱ ՐԱ ՍԸ
 Հով հան նես Թու մա նյան

 Ես մեր ծե րե րից եմ լսել, մեր ծե րե րը իրենց պա պե րից, նրանց պա պերն էլ 
իրենց մե ծե րից, թե մի ժա մա նակ մի աղ քատ հո ղա գործ է լի նում, ունե նում է մի 
օրա վար հող ու մի լուծ եզ: Ձմե ռը էս աղ քատ հո ղա գոր ծի եզ նե րը սատ կում են: 
Գա րու նը, վար ու ցան քի ժա մա նա կը որ գա լիս է, եզ չի ունե նում թե վա րի, հո ղը 
վար ձով տա լիս է իր հար ևա նին: Էս հար ևա նը վա րե լու ժա մա նակ խո փը մի տեղ 
դեմ է ը նկ նում, դուրս է գա լի մի կա րաս, մե ջը լի քը ոս կի: Եզ նե րը լծած թող նում է, 
վա զում է գյու ղը՝ հո ղա տի րոջ մոտ:

— Հե՜յ, աչքդ լուս,— ասում է,— քու հո ղու մը մի կա րաս ոս կի դուրս եկավ, արի 
տար:

— Չէ՜, ախ պե՜ր, էդ իմը չի,— պա տաս խա նում է հո ղա տե րը,— hո ղի վար ձը 
դու տվել ես, դու վա րում ես, էն հո ղում ինչ էլ դուրս գա, քունն է. ոս կի է դուրս եկել, 
թող ոս կի լի նի, էլի քունն է: 

Սկսում են վի ճել. սա ասում է քունն է, նա՝ թե՝ չէ՛, քո՛ւ  նը: Վե ճը տա քա նում է, 
իրար ծե ծում են: Գնում են թա գա վո րի մոտ գան գատ: Թա գա վո րը մի կա րաս ոս
կու անու նը լսում է թե չէ, աչ քե րը չորս է բաց անում: 

Ա սում է.
— Ոչ քունն է, ոչ դրա նը, իմ հո ղում կա րա սով ոս կի է դուրս եկել՝ իմն է: 
Իր մարդ կան ցով գնում է, որ հա նի բե րի: Գնում է կա րա սի բե րա նը բաց անել 

է տա լի, տես նում է ի՞նչ ոս կի, կա րա սը լի քը օձ...
 Զար հու րած ու կա տա ղած ետ է գա լի: Հրա մա յում է պատ ժեն ան գետ ռանչ

պար նե րին, որ հա մար ձակ վել են իրեն խա բել:
— Չէ՜, թա գա վորն ապ րած կե նա,— գո ռում են խեղ ճե րը,— մեզ ին չո՞ւ ես 

սպա նում. լավ չես տե սել, օձ չկա էն տեղ, ոս կի է, ոս կի...
 Թա գա վո րը նոր մար դիկ է ուղար կում, որ գնան ստու գեն: Մար դի կը գնում են, 

ետ գա լի, թե՝ ճշմա րիտ, ոս կի է:
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—  Վա՜հ, զար մա նում է թա գա վո րը: Ա սում է.— Եր ևի լավ չտե սա, կամ տե
սածս էն կա րա սը չէր:

Վեր է կե նում մին էլ գնում:
 Կա րա սը բաց է անում, դար ձյալ մե ջը լի քը օձ: 
Էս ի՞նչ հրաշք է, ի՞նչ միտք ունի, չեն հաս կա նում:
 Թա գա վո րը հրա մա յում է, հա վա քում է երկ րի իմաս տուն նե րին:
— Բա ցատ րե ցե՛ք,— ասում է,— ո՛վ իմաս տուն ներ, ի՞նչ հրաշք է սա: Էս հո ղա

գործ նե րը իրենց հո ղում կա րա սով ոս կի են գտել: Ես եմ գնում, կա րա սը լի քը օձ է 
դառ նում, սրանք են գնում՝ ոս կի է: Էս ի՞նչ կն շա նա կի:

— Դրա բա ցատ րու թյու նը էս է, թա գա վո՛ր, եթե չես բար կա նա,— ասում են 
իմաս տուն նե րը:

—  Կա րա սով ոս կին աղ քատ հո ղա գործ նե րին պարգև է ղր կած իրենց ազն
վու թյան ու ար դար աշ խա տան քի հա մար: Ե րբ նրանք են գնում, իրենց ար դար 
վար ձին են գնում ու միշտ էլ ոս կի գտնում, իսկ երբ դու ես գնում, գնում ես ուրի շի 
բախ տը հափշ տա կես, նրա հա մար էլ ոս կու տեղ օձ ես գտնում:

 Թա գա վո րը ցնց վում է, խոսք չի գտնում պա տաս խա նե լու:
— Լա՜վ,— ասում է,— դե հի մի էն որո շե ցեք, թե էդ եր կու սից որի՞ն է պատ կա

նում գտած ոս կին:
— Ի հար կե, հո ղա տի րո ջը,— ձայն է տա լիս վա րող գյու ղա ցին:
— Չէ՛, վա րո ղինն է,— մեջ է մտ նում հո ղա տե րը: 
Ու նո րից սկսում են կռվել:
— Լա՜վ, լա՜վ, կա ցե՜ք,— կանգ նեց նում են իմաս տուն նե րը,— ի՞նչ ունեք դուք՝ 

տղա կամ աղ ջիկ:
 Դուրս է գա լիս, որ մե կը մի տղա ունի, մյու սը՝ մի աղ ջիկ: 
Ի մաս տուն նե րը վճ ռում են, որ սրանք գնան իրենց աղ ջիկն ու տղեն իրար հետ 

պսա կեն, էն գտած ոս կին էլ տան նրանց: Էս տեղ հա մա ձայ նում են բա րի մար դի կը. 
ուրա խա նում են ու կռի վը վեր ջա նում է, սկսում է հար սա նի քը: Օ խտն օր, օխ տը գի
շեր հար սա նիք են անում, կա րա սով ոս կին էլ, որ պարգև էր ղր կած իրենց ազն վու
թյան ու ար դար աշ խա տան քի հա մար, տա լիս են իրենց զա վակ նե րին:

 Բա րին էս տեղ, չարն էն ագահ թա գա վո րի մոտ:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Ոս կու կա րա սը»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ:  Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել ար դա րու թյան գա
ղա փա րը՝ հե քիա թը կար դա լով, վե րա պատ մե լով և պատ մու թյան հա ջոր դա կա
նու թյու նը պա հե լով:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ:  Հով հան նես Թու մա նյա նի «Ոս կու կա րա սը» հե քիա թը 
և գործ նա կան աշ խա տան քի թղ թեր, գու նա վոր մա տիտ ներ, սո սինձ:

 Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար:  Ուսու ցի չը կար դում է գիր քը (ան հաս
կա նա լի բա ռե րը բա ցատ րե լով) կամ աշա կերտ ներն են կար դում հեր թա կա նու
թյամբ: Կա րե լի է նաև հա մա կարգ չով ցու ցադ րել հե քիա թը: 

Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը հարց է տա լիս, թե ի՞նչ հաս
կա ցան «ար դա րու թյուն» գա ղա փա րից, և աշա կերտ ներն իրենց կար ծիք ներն են 
հայտ նում: Ե րբ ուսու ցիչն ար դեն վս տահ է, թե աշա կերտ նե րը գի տեն ինչ է նշա
նա կում «ար դա րու թյուն», առա ջար կում է, որ աշա կերտ նե րը օրի նակ ներ պատ
մեն իրենց փոր ձից, ե րբ մե կը ար դար չի եղել իրենց հան դեպ: Կամ՝ եթե իրենք մի 
բան գտնեն, ինչ պե՞ս կվե րա բեր վեն: 

Ուսու ցի չը օրի նակ է տա լիս. եթե մի երկ րում կա ռա վա րու թյու նը որո շի որոշ 
մարդ կանց իրենց տնե րից դուրս հա նել և հե ռու ճամ փա ներ ուղար կել, դա անար
դա՞ր է: Այս տեղ ուսու ցի չը կա րող է օրի նակ բե րել հայե րի տե ղա հա նու թյան մա սին: 

Ան հա տա կան աշ խա տանք:  Պատ մու թյան հա ջոր դա կա նու թյու նը սեր տե լու 
հա մար, աշա կերտ նե րը կներ կեն նկար նե րով ներ կա յաց ված և բա ժան– բա ժան 
եղած և փոք րաց րած թեր թե րը, ապա հեր թա կա նու թյ ամբ կփակց նեն քա ռա կու սի 
տու փե րով թղ թի վրա, դրա նով ցույց տա լով, թե կա րո ղա ցել են հետ ևել պատմ
ված քի ժա մա նա կագ րու թյա նը:

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում:  Ուսու ցի չը ստու գում է, թե յու րա քան չյուր աշա
կերտ որ քա նով է հաս կա ցել պատ մու թյու նը և նրա ար տա հայ տած գա ղա փար նե
րը՝ դա տե լով թե՛ գործ նա կան առա ջադ րան քի կա տար ման և թե՛ դա սա վանդ ման 
հեր թա կա նու թյան բաժ նի առա ջադ րանք նե րի ըն թաց քում աշա կեր տի մաս նակ
ցու թյու նից ու տված պա տաս խան նե րից:
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3

ԲԱՐԵԿԱՄՈԻԹՅՈԻՆ(ընկերասիրություն) 
ԵՎՓՈԽԱԴԱՐՁՀԱՐԳԱՆՔ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ  —  «Եր կու այծ» և «Եր կու ըն կեր ներ»  
զրույց նե րը

ԵՐ ԿՈՒ ԱՅԾ
Ղա զա րոս Ա ղա յան

 Գե տա կի վրա որ պես կա մուրջ մի նեղ գե րան էր դրված: Մեկ ան գամ եր կու 
կա մա կոր այծ իրար հան դի պե ցին այդ նեղ կա մուր ջի վրա: Եր կու սը մեկ ան գա
մից չէ ին կա րող ան ցնել այդ նեղ կա մուր ջի վրայով. պետք է նրան ցից մե կը հետ 
կանգ ներ և մյու սին ճա նա պարհ տար:

— Դու ետ գնա, որ ես ան ցնեմ,— ասաց մե կը:
— Ին չո՞ւ դու ետ չես քաշ վում և ինձ ես առա ջար կում,—  պա տաս խա նեց մյու սը:
— Քեզ ասում եմ ետ քաշ վիր, առաջ ես եմ բարձ րա ցել կա մուր ջի վրա:
— Նե րո ղու թյուն, բա րե կա՛մս, գի տե՞ս ում հետ ես խո սում և դեռ բար կա նում էլ ես: 
Այ ծե րը ճա կատ ճա կա տի զար կե ցին, իրար գլուխ պատ ռե ցին և վեր ջը եր

կուսն էլ կամրջից սայ թա քե ցին, ջու րը գլոր վե ցին:

ԵՐ ԿՈՒ ԸՆ ԿԵՐ ՆԵՐ
 Ղա զա րոս Ա ղա յան

 Եր կու ըն կեր ներ իրիկ նա պա հին, հրա ցան առած՝ որ սի գնա ցին, որ մի բան 
որ սան, շու տով ետ դառ նան: Հան կարծ ան տա ռից մի արջ դուրս պր ծավ ու կա
տա ղու թյամբ նրանց վրա վա զեց: Մե կը շտա պով ծա ռը բարձ րա ցավ, մյուսն ան
ճա րա ցած, գետ նի վրա պառ կեց, շունչն իրեն քա շեց ու ան շարժ մնաց, որ ար ջը 
կար ծի՝ թե նա մե ռած է: Ար ջը մռ ռա լով մո տե ցավ նրան, ական ջը կա մաց դրավ 
բեր նի վրան: Ա կանջ դրեց, հոտ քա շեց: Վեր ջա պես նրան մե ռած կար ծե լով՝ հե
ռա ցավ, գնաց՝ դուն չը լի զե լով: Փա խած ըն կե րը ծա ռից իջավ ցած, ըն կե րոջը 
հարց րեց, թե արջն ի՞նչ ասաց.

— Ա րջն ինձ պատ վի րեց, որ մե կէլ ան գամ քեզ պես մար դու հետ որ սի չգ նամ, 
որ մի վտանգ, բան պա տա հե լիս՝ մե նակ չթող նես ու ինքդ փախ չես հե ռա նաս:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Եր կու այծ» և «Եր կու ըն կեր ներ» զրույցները

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ:  Ա ռա ջարկ ված եր կու կարճ զրույց նե րի մի ջո ցով աշա կերտ նե րը 
պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել ըն կե րա սի րու թյան և փո խա դարձ հար գան քի գա
ղա փար նե րը։ «Իմ ըն կե րը» հա վե լյալ աշ խա տան քը գործ նա կա նո րեն կօգ նի 
նրանց յու րաց նե լու թե ման։

 Նյու թեր և մի ջոց ներ:  Ղա զա րոս Ա ղա յա նի «Եր կու այծ» և «Եր կու ըն կեր ներ» 
զրույց նե րը, թուղթ, գու նա վոր մա տիտ ներ և «Իմ ըն կե րը» առա ջադ րան քի կրկ նօ
րի նակ նե րը տր ված են: 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար:  Ուսու ցի չը դա սա րա նի առջև կար
դում է Ղա զա րոս Ա ղա յա նի «Եր կու այծ» և «Եր կու ըն կեր ներ» զրույց նե րը կամ 
հա մա կարգ չով ցու ցադ րում։

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ա շա կերտ նե րը իրենց կար ծիքն են 
հայտ նում, թե որո՞նք են լավ ըն կե րոջ հատ կու թյուն նե րը: 

Օգ նել աշա կերտ նե րին հաս կա նա լու, թե հա մա դա սա րան ցի երե խա նե րը, ըն
տա նի քի ան դամ նե րը, հար ևան երե խա նե րը և նույ նիսկ կեն դա նի նե րը կա րող են 
նրանց ըն կեր նե րը հա մար վել. երե խա նե րի ար տա հայ տու թյուն նե րը այս նյու թի 
շուրջ գրել գրա տախ տա կին: 

Ա շա կերտ նե րը բա ցատ րում են, թե ինչ են հաս կա նում « հար գանք» բառն 
ասե լով. օրի նակ են բե րում, թե երբ են հատ կա պես մե կին հար գել. աշա կերտ նե րը 
կա րող են դե րա կա տա րել մի քա նի նման դեպ քեր: 

Քն նար կել, թե ինչ պես եր կու զրույց նե րի « հե րոս նե րը» պետք է փո խեն իրենց 
բնա վո րու թյունն ու վար վե լա կեր պը, ըն կեր ներ լի նեն և հար գեն իրար: 

Այս բո լո րից հե տո, «Իմ ըն կե րը» թեր թի կը և մի քա նի միաց ված թեր թիկ նե րից 
կազ մած գիր քը առիթ կտա աշա կերտ նե րին գրա վոր ար տա հայտ վե լու իրենց ըն
կեր նե րի մա սին։ Յու րա քան չյուր ըն կե րոջ մա սին աշա կեր տը կլ րաց նի մեկ թեր
թիկ։ Գիր քը կկազ մի գու նա վոր թղ թով և կվեր նագ րի «Իմ ըն կեր նե րը»։ Ա շա կերտ
նե րը կփո խա նա կեն գրքե րը և կծա նո թա նան մյուս նե րի աշ խա տան քի հետ: 

Հար մար լի նե լու դեպ քում, ուսու ցի չը կա րող է ուսու ցա նած գա ղա փար նե րը 
կա պել 1915 թ. ըն թաց քում եղած հայ և թուրք հա րա բե րու թյուն նե րի հետ և բա
ցատ րել, որ թուր քե րն ը նդ հան րա պես չէ ին հար գում իրենց հայ հպա տակ նե րին. 
ուրեմն և նրանց սպա նե լը կամ երկ րից քշե լը դյու րին մի ջոց էր թուրք կա ռա վա րու
թյան հա մար՝ իր ստոր նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հին։ 
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Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րին տալ 22x5 սան տի մետր գու նա
վոր թղ թեր՝ իրենց մեկ սի րե լի ըն կե րոջ մա սին մի նա խա դա սու թյուն գրե լու հա
մար։ Ա շա կերտ նե րը դա սա րա նում կկար դան իրենց նա խա դա սու թյուն նե րը։ Կա
րե լի է այդ գու նա վոր թղ թե րը կլո րաց նել, տո նա ծա ռի շղթա նե րի պես, իրար 
միաց նել և կա խել դա սա րա նում։

 Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րու թյուն տալ իրար օգ
նե լով մի աշ խա տանք լրաց նե լու: Կա րե լի է ներք ևի ան գլե րեն եր գը սո վո րեց նել 
(ե ղա նա կը վերց նել “Row, Row, Row Your Boat” եր գից – փնտ րել հա մա ցան ցում)։ 

 Սի րենք մեր ըն կեր նե րին
 Որ քան էլ տար բեր,
 Խա ղանք, խն դանք, օգ նենք իրար
 Լի նենք լավ ըն կեր:

 
Ա շա կերտ նե րը ակոր դե ո նի նման գիրք են պատ րաս տում և այն ան վա նում 

են «Ես կա րող եմ տար բեր լի նել»։ 30x45 սան տի մետ րով չորս գու նա վոր թղ թեր 
կիսա ծա լել և ակոր դե ո նի նման կպց նել իրար։ Յու րա քան չյուր ծալ քի վրա երե
խա նե րը գրում են նա խա դա սու թյուն ներ, օրի նակ՝ « Դա վի թը սի րում է մի ջատ նե
րին, իսկ ես՝ ոչ, բայց մենք դար ձյալ ըն կեր ներ ենք», « Մա րիա մը սի րում է սպաս 
(կամ մի այլ ուտե լիք), իսկ ես՝ ոչ, բայց մենք դար ձյալ ըն կեր ներ ենք» և նկա րում 
ու ներ կում։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում:  Ուսու ցի չը ստու գում է, թե յու րա քան չյուր աշա
կերտ որ քա նով է հաս կա ցել առա ջադրված գա ղա փար նե րը՝ ըն կե րա սի րու թյուն և 
փո խա դարձ հար գանք՝ դա տե լով քննար կում նե րին նրանց մաս նակ ցու թյու նից և 
«Իմ ըն կե րը» գրքի աշ խա տան քի ար դյուն քից։ 
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 ԻՄ ԸՆ ԿԵ ՐԸ  (հար ցա թեր թիկ)

 _____________________________________________________ – ը իմ ըն կերն է:
 
Իմ ըն կե րը սի րում է _____________________________________________ ուտել:
 
Իմ ըն կե րը սի րում է ___________________________________________ խա ղալ:
 
Երբ միա սին ենք, սի րում ենք __________________________________________

____________________________________________________________________
 
Ես սի րում եմ ըն կե րոջս օգ նել. ես օգ նում եմ _______________________________
 
Իմ ըն կե րը ___________________________________ տա րե կան է:
 
Իմ ըն կե րը ____________________ քույր և ___________________ եղ բայր ունի:

ԵՍ ՍԻ ՐՈՒՄ ԵՄ ԸՆ ԿԵ ՐՈՋՍ 
Ա հա՛ ըն կերս (կ ցել նկար, եթե հնա րա վոր է):
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Ըն կե րու թյան և փո խա դարձ հար գան քի թե մա ներն ան ցնե լուց հե տո, 
ուրեմն, ինչ պես նշվեց նա խա պես, ուսու ցի չը բա ցատ րում է՝...շատ եր կար տա
րի ներ առաջ մեր հայ րե նիք Հա յաս տա նը ազատ էր: Թուր քերն իրենց բա նակ նե
րով եկան ու տի րե ցին մեր երկ րին:

 Թուր քե րն ը նդ հան րա պես չէ ին հար գում հայե րին, բա րե կա մու թյուն չկար 
նրանց միջև:

 Թուր քե րը խլում էին հայե րի ունեց ված քը, թուրք և քուրդ ավա զա կախմբե րը 
հար ձակ վում էին հայ կա կան գյու ղե րի վրա ու սպա նու թյուն ներ կա տա րում, երե
խա նե րին խլում ու տա նում: Հայե րին իրա վունք չէր տր վում պաշտ պան վե լու: Այս 
վի ճա կը տևեց շատ եր կար տա րի ներ, ու երբ հայե րը սկսե ցին դի մադ րել այս 
հար ձա կում նե րին, այս ան գամ թուր քե րը հայե րին պատ ժե լու ելան: 1915 թ. կա
ռա վա րու թյու նը հրա ման տվեց, որ բո լոր հայե րը իրենց տունն ու ունեց ված քը 
թող նեն և հե ռա նան: Ոս տի կան նե րը նրանց դե պի հե ռու անա պատ նե րը տա
րան` առանց հա ցի ու ջրի. շա տե րին էլ հենց իրենց գյու ղե րում սպա նե ցին: Թուր
քե րը գրա վե ցին հայե րի տնե րը և ունեց ված քը, հայե րի հայ րե նիքն էլ իրեն ցը 
հայ տա րա րե ցին: Հայե րը այ սօր մի փոք րիկ հայ րե նիք ունեն, մեծ Հա յաս տա նի 
մի մա սը: Մենք ուրախ ենք մեր հայ րե նի քով, բայց գի տենք, որ պետք է ազա
տենք նաև մեր հայ րե նի քի այն մա սը, որ թուր քերն են գրա վել և հայե րին հա նել 
են այդ տե ղե րից: Ա րա րա տը այդ հո ղե րի վրա է գտնվում: Մենք Հա յաս տա նում 
ամեն օր Ա րա րա տին ենք նա յում, բայց այն ներ կա յումս մե րը չէ: 

Մենք պետք է մի օր նրան հայ րե նիք վե րա դարձ նենք:
 Հե տո ուսու ցի չը կար դում է Մու շեղ Իշ խա նի « Նա մակ Կա ղանդ պա պային» 

բա նաս տեղ ծու թյու նից վերց ված մեկ հատ վա ծը, որ բեր ված է այս տեղ և այդ պի
սով ավար տում է դա սը:
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 ՆԱ ՄԱԿ ԿԱ ՂԱՆԴ ՊԱ ՊԱՅԻՆ
 Մու շեղ Իշ խան

 Կա ղանդ պա պա, 
իմ այս նա մակս առա ջին
 քե՛զ կը գրեմ ես ահա 
եւ կա րօ տով կը յանձ նեմ քու սուրբ աջին: 
Ո՛ւր ալ ըլ լաս
 պի տի ան շուշտ զայն կար դաս 
ու ան համ բեր պի տի բռնես դուն կր կին
 մեր տան ծա նօթ հին ուղին:
. . . 
 Կա ղանդ պա պա, 
որ քան կր նաս շուտ եկուր.
ալ չեմ վախ նար, ես կը սի րեմ քեզ հի մա.
 դուն մի՛ նայիր բա ռե րուս կցկ տուր,
 դէմ քիս գոյ նին եւ քայ լե րուս դո ղա հար:
 Հայրս կ’ը սէ Մա սիսն է լոկ մեծ ըն ծան, 
որ դուն կր նաս օր մը բե րել հայ տղոց, 
ո րուն մէջ կայ ամէն բան —  
աստղ ու լու սին ոս կե զօծ
կ րակ ու բոց,
հս կայ շու ներ պա հա պան,
շղթա յա կապ հին քա ջեր եւ հրե ղէն նժոյգ ներ...
. . .
 Կա ղանդ պա պիկ, ես այդ Մա սի սը կու զեմ,
 դի՛ր անիւ ներ ոտ քին տակ 
ու հա մար ձակ քշէ՛ մեր տու նը շի տակ,
 բե՛ր ինձ նո ւէրն այդ վսեմ: 
Օ՜, մի՛ վախ նար, չեմ կոտ րեր,
 զայն կը պա հեմ սր տիս դէմ:
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4

ՄԵԾԵՂԵՌՆ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Կակաչները»

 ԿԱ ԿԱՉ ՆԵ ՐԸ
 Ռու բեն Հով սե փյան

 Ցո րե նի հաս կե րը չո րու թյու նից խշ շում էին և այդ խշ շո ցը վա խեց նում էր ար
տի մեջ ցր ված կա կաչ նե րին: Նրանք գի տե ին, որ շու տով կգան մար դիկ, կհն ձեն 
ար տը, իսկ երբ հն ձում են ար տը՝ մեռ նում են կա կաչ նե րը:

— Մենք չենք ուզում հնձ վել,— բո ղո քում էին կա կաչ նե րը, — ո րով հետև մենք 
ցո րեն չենք, այլ՝ կա կաչ: Մենք ի՞նչ մեղք ունենք, որ մեր սեր մը ըն կել է ոչ թե քար
քա րոտ ժայ ռե րի վրա, այլ՝ այս տեղ, ար տում:

— Քա մի էլ չկա,— հա ռա չում էին կա կաչ նե րը,— որ մեր սեր մը տա նի գցի 
ար տից հե ռու:

 Գո նե մե զա նից հե տո եկող կա կաչ նե րը ապա հով ապ րեն: 
Մր ջյո՛ւ ն, ա՛յ մրջյուն, չե՞ս հասց նի մեր սեր մը քար քա րոտ ժայ ռե րը:
Մր ջյու նը զբաղ ված էր. հա սուն հաս կե րից ցո րե նի հա տիկ ներ էին կա թում` 

պետք էր հա վա քել, մրջ նա նոց տա նել:
— Մե ղո՛ւ , ա՛յ մե ղու, չե՞ս հասց նի մեր սեր մը քար քա րոտ ժայ ռե րը: 
Օ՜ֆ, մե ղուն չի սի րում կա կաչ նե րի հո տը:
 Կա կաչ նե րի հո տից մե ղուն ար բում է, շշ մում է, քնում: Հի մա քնե լու ժա մա

նա՞կ է: Դեռ այն քան նեկ տար է մնա ցել ծաղ կապ սակ նե րում: 
Ի՞նչ անե ին խեղճ կա կաչ նե րը:
— Ծղ րի՜դ, ա՜յ ծղ րիդ, չե՞ս հասց նի մեր սեր մը քար քա րոտ ժայ ռե րը: Գո նե մեր 

հետ նորդ նե րը ապա հով ապ րեն: Գո նե մե զա նից հե տո եկող նե րը չհնձ վեն:
Ծղ րի դը ոչ գործ ուներ և ոչ էլ ար բում էր կա կաչ նե րի հո տից: 
Ա ռա վո տից իրի կուն նա ջու թակ էր նվա գում ար տում:
 Մի ծա ծուկ տեղ պպ զած նա փա կում էր աչ քերն ու նվա գում էր այն բո լոր մե

ղե դի նե րը, որ լսել էր ջու թա կա հար հո րից, խո տե րից, ծտե րից, ծա ղիկ նե րից:
— Կտա նեմ,— հա մա ձայն վեց ծղ րի դը: 
Ուրա խա ցան կա կաչ նե րը, բա ցե ցին իրենց թեր թիկ նե րը և հա տիկ– հա տիկ 

սեր մե րը պար զե ցին ծղ րի դին:
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 Մինչև երե կո ծղ րի դը հա վա քեց ար տում ցր ված կա կաչ նե րի բո լոր սեր մերն ու 
թաքց րեց կոտ րած ըն կույ զի կճեպ նե րի մեջ: Ու երբ սսկվե ցին հաս կե րը, երբ 
կտրվեց կա կաչ նե րի լա ցը, ծղ րի դը սեր մե րով լց ված ըն կույ զի կճեպ նե րը շա լակն 
առած` ճա նա պարհ ըն կավ դե պի քար քա րոտ ժայ ռե րը: Ե րբ թռ չում էր ջրա ղա ցի 
վրայով, նա հի շեց իր հին բա րե կա մին, ծեր ջրա ղաց պա նին, որի հա մար մի ժա
մա նակ ամեն գի շեր ջու թակ էր նվա գում: Նա ջրա ղաց մտավ և տե սավ, որ ջրա
ղաց պա նը քնել է պա րա պու թյու նից: 

Ջ րա ղա ցում ցո րեն չկար:
Ծղ րի դը լա րեց ջու թա կը, նս տեց լու սա մու տի ալ րոտ գո գին ու սկսեց նվա գել 

այն բո լոր մե ղե դի նե րը, որ լսել էր ջու թա կա հար հո րից, խո տե րից, ծտե րից, ծա
ղիկ նե րից:

 Նա նվա գում էր, և քնած ջրա ղաց պա նը երա զում տես նում էր հա սուն հաս
կեր, վառվ ռուն կար միր կա կաչ ներ և կա կաչ նե րի լացն էր լսում և ցո րե նի հա տիկ
նե րի կա թոցն էր լսում և մրջյուն նե րի ոտ նա ձայ ներն էր լսում և մե ղու նե րի բզ զո ցը: 
Ա ռա վո տյան ծեր ջրա ղաց պա նը գյուղ գնաց ու ասաց մարդ կանց.

— Ար տը հա սել է: Հն ձե լու ժա մա նակ է:
 Հե տո հնձ վոր նե րի հետ արտ գնաց, որ տես նի այն բո լորն, ինչ նրա հա մար 

նվա գել էր ծղ րի դը: Նա տե սավ, որ ծան րա ցել, հա զիվ են օրոր վում հաս կե րը, նա 
տե սավ ցո րե նի հա տիկ ներ փախց նող մրջյուն ներ և նրանց ոտ նա ձայ նը լսեց, նա 
տե սավ ծաղ կեպ սակ նե րից նեկ տար քա մող մե ղու նե րի կն ճիթ նե րը և մե ղու նե րի 
բզ զո ցը լսեց, նա տե սավ վառվ ռուն կար միր կա կաչ նե րին ու զար մա ցավ, որ 
նրանք ոչ լա լիս են և ոչ էլ բո ղո քում:

 Կա կաչ նե րը հպար տու թյամբ էին պա հում իրենց գլ խիկ նե րը գե րան դի նե րի 
առաջ: Շատ զար մա ցավ ծեր ջրա ղաց պա նը, որ կա կաչ նե րը մեռ նում են հպար
տու թյամբ, առանց դո ղի: Ի սկ այդ պա հին ծղ րի դը կա կաչ նե րի սեր մը տա նում էր 
դե պի քար քա րոտ ժայ ռե րը:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Կա կաչ նե րը» 
 
Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ:  Այս դա սի ար դյուն քում աշա կերտ նե րը կծա նո թա նան մի խմբի 
անար դար կեր պով բնաջն ջե լու գա ղա փա րին, ինչ պես նաև կսո վո րեն չհու սա
հատ վե լու, ճիգ թա փե լու և հա րատ ևե լու մա սին:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ:  Ռու բեն Հով սե փյա նի « Կակաչները» կարճ պատմ ված
քը, կար միր և կա նաչ թղ թեր կա կաչ ներ նկա րե լու և կտ րե լու հա մար: 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար:  Ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին ցույց է 
տա լիս մի ծաղ կա ման մե ջը լե ցուն կա կաչ ներ և հարց նում է աշա կերտ նե րին, թե 
ի՞նչ են կոչ վում այդ ծա ղիկ նե րը: Հե տո ցույց է տա լիս մի ծղ րի դի նկար և պատ մում 
այդ մի ջա տի մա սին: 

Ա պա ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին ծա նո թաց նում է « Կա կաչ նե րը» պատմ ված քի 
մեջ դա սա րա նին ան ծա նոթ բա ռե րը: Հե տո երե խա նե րի հա մար կար դում է « Կա
կաչ նե րը» պատ մու թյու նը կամ ցու ցադ րում հա մա կարգ չի մի ջո ցով:

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն:  Պատ մու թյու նը կար դա լուց հե տո ուսու
ցի չը հետ ևյալ հար ցում ներն է ուղ ղում աշա կերտ նե րին. 

–   Ջ րա ղաց պա նը և հնձ վոր ներն ին չո՞ւ էին ուզում հն ձել ցո րե նի ար տը. (ո րով
հետև ցո րե նը հա սել էր): 

–   Արդյոք ար դա՞ր էր, որ կա կաչ ներն էլ ցո րե նի հետ հնձ վե ին. (ո ՛չ, որով հետև 
իրենց մեղ քով չէր, որ իրենց սեր մե րը ըն կել էին ար տի մեջ, փո խա նակ՝ 
դուր սը, ազատ դաշ տե րի ու ժայ ռե րի վրա): 

–   Կա կաչ նե րը ին չո՞ւ չէ ին լա լիս և հպարտ էին. (ո րով հետև գի տե ին, որ իրենց 
մա հից հե տո էլ, նոր կա կաչ ներ պետք է աճեն ուրիշ տե ղե րում և կա կաչ նե
րի կյան քը պետք է այդ պես շա րու նակ վի) :

Այս տեղ ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ցատ րում է, թե շատ տա րի ներ առաջ 
թուր քե րը հայե րին այս կա կաչ նե րի պես կո տո րե ցին կամ իրենց տնե րից և երկ
րից տե ղա հան արին: Ա պա հարց է տա լիս աշա կերտ նե րին. ի՞նչ նմա նու թյուն ներ 
կան հայե րի և այս կա կաչ նե րի միջև. (հայերն էլ այդ կա կաչ նե րի պես կա րո ղա
ցան իրենց սեր մե րը ցրել ուրիշ երկր նե րում և հա րատ ևել, պահ պա նել իրենց գո
յու թյու նը մինչև այ սօր: Թուր քե րը չկա րո ղա ցան հայե րին բնաջն ջել):

–   Ուսու ցի չը բա ցատ րում է, թե հայերն ապ րում էին իրենց հայ րե նի քում, երբ 
թուր քե րը գրա վե ցին այն և նե ղե ցին հայե րին և հե տո էլ փոր ձե ցին կո տո
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րել նրանց և իրենց հայ րե նի քից դուրս հա նել: Հայե րը ճիգ թա փե ցին, որ 
դի մա նան: Տե ղա հան եղած, անա պատ նե րում, իհար կե շա տե րը չկա րո ղա
ցան ցր տին, տա քին, քաղ ցին, ծա րա վին ու վատ հի վան դու թյուն նե րին դի
մա նալ, բայց շա տերն էլ կա րո ղա ցան դի մա նալ, ճիգ թա փե ցին, չհու սա
հատ վե ցին, իրար օգ նե լով, մի տե սակ ապ րե ցին մինչև որ թուր քե րի ձեռ
քից ազատ վե լու հա մար դուրս եկան այդ երկ րից, որ իրենց հայ րե նիքն էր, 
և թուր քե րը տի րա ցել էին այդ հայ րե նի քին:

 Հայե րը ուրիշ երկր նե րում շա րու նա կե ցին ապ րել՝ հպարտ որ պես հայ: Ա պա 
ուսու ցի չը հարց է տա լիս. 

–   Կա կաչ նե րի և հայե րի միջև ի՞նչ նմա նու թյուն կա. իրենց մեղ քո՞վ էր, որ այդ
տեղ էին. (ո ՛չ, ճիշտ այն պես, ինչ պե՞ս կա կաչ նե րի մեղ քով չէր, որ իրենց 
սեր մե րը ար տում էր ըն կել, այդ պես էլ հայե րի մեղ քով չէր, որ թուր քե րը 
եկել ու տի րա ցել էին այն երկ րին, ուր հայերն էին ապ րում, և որը Հա յաս
տան էր կոչ վում):

–   Հայերն ի՞նչ արե ցին, որ ազատ վեն և ին չո՞ւ կա կաչ նե րի պես հպարտ էին. 
(հայե րը չհու սա հատ վե ցին, օգ նե ցին իրար, դի մա ցան դժվա րու թյուն նե
րին, որ պես զի ազատ վեն և շա րու նա կեն ապ րել: Հայե րը հպարտ էին, 
որով հետև իրենք էլ կա կաչ նե րի պես գի տե ին, որ հայե րի կյան քը շա րու
նակ վե լու է ուրիշ երկր նե րում): 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Գրա վոր և ձեռ քի աշ խա տանք – աշա կերտ ներն 
իրենց ըն տա նի քի թվի հա մա ձայն նկա րում և կտ րա տում են կա կաչ ներ և տե ղա
վո րում են թղ թի վրա նկար ված ծաղ կա մա նի մեջ: Կամ ծաղ կա մա նի վրա գծ ված 
տո ղե րի վրա աշա կերտ նե րը գրում են, թե ի՞նչ մի ջոց նե րով են իրենց հայ պա հել: 
Ե թե հնա րա վոր լի նի, աշա կերտ նե րը կա րող են կա կաչ նե րի վրա փակց նել իրենց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի նկար նե րը: 

Հա վե լյալ աշ խա տանք:  « Կա կաչ նե րը» պատ մու թյու նը ներ կա յաց նել բե մադ
րու թյամբ. հա րատ ևու թյան «quilt» (ա նգլ.` իրար կց ված կտոր նե րով գործ վածք, 
գորգ, ան կող նու ծած կոց և այլն) պատ րաս տել։ Յու րա քան չյուր աշա կերտ ներ կում 
է մի կտոր quilt –ից: Ա պա ուսու ցի չը թե լե րով կա պում է այդ թղ թի կտոր նե րը և quilt 
–ը պատ րաս տում: Ուսու ցի չը բա ցատ րում է, որ այս quilt –ը ցույց է տա լիս, թե ինչ
պես հայե րը ձեռք ձեռ քի տված միաս նա բար աշ խա տե ցին և իրենց հա յու թյու նը 
պա հե ցին 1915 թ. մինչ այ սօր: Կա րե լի է աշա կերտ նե րին սո վո րեց նել Հով հան նես 
Շի րա զի` այս թե մայով գրված մեկ բա նաս տեղ ծու թյու նը, որ բեր ված է այս տեղ: 

Ուսու ցիչն օրի նակ ներ է բե րում իրար օգ նե լու մա սին և խո սում՝ ծղ րի դի մա
սին, թե ինչ պես նա օգ նեց կա կաչ նե րին՝ հաս նել իրենց նպա տա կին:

 Հայոց պատ մու թյան դա սե րի ըն թաց քում աշա կերտ նե րը ծա նո թա նում են 
այն բո լոր երկր նե րի հետ, ուր հայերն ապաս տան գտան 1915 թ. հե տո և հա
մայնք ներ կազ մե ցին: 
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Գ նա հա տում/Արժ ևո րում:  Ուսու ցիչն աշա կերտ նե րի գի տե լի քը արժ ևո րում է 
որո շե լով, թե աշա կեր տը որ քա՞ն է ը մբռնել տր վա ծը, որ քա նո՞վ է մաս նակ ցել դա
սա րա նային քն նար կում նե րին և ձեռ քի աշ խա տանք նե րը ի՞նչ որա կով է կա տա րել: 

………….

 Մենք խա ղաղ էինք մեր լեռ նե րի պես,
 Դուք հող մե րի պես խու ժե ցի՛ք վայ րագ:

 Մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռ նե րի պես,
 Դուք հող մե րի պես ոռ նա ցի՛ք վայ րագ:

 Բայց մենք հա վերժ ենք մեր լեռ նե րի պես,
 Դուք հող մե րի պես կկոր չեք վայ րագ:
     Հով հան նես Շի րազ

 
Օ րի նակ թեր թի կի կտոր նե րից, որ աշա կերտ նե րը նկա րում ու ներ կում են, 

ուսու ցի չը միաց նում է իրար և ապա պա տին է կպց նում:
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ԲԱԺԻՆ2.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ԵՐ ՐՈՐ ԴԻՑ 
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

5

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Կյան քից թանկ բա նը»

 Դա սա նյու թը պատ րաստված է Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի « Կյան քից թանկ բա
նը» բա նաս տեղ ծու թյան հի ման վրա: 

Բա նաս տեղ ծու թյան մեջ ան հաս կա նա լի բա ռեր կա րող են լի նել հետ ևյալ նե
րը, որ ուսու ցի չը կբա ցատ րի նախ քան դա սը սկսե լը. վի րա վոր, պա րիկ, խն դա
գին, ծո րալ, թան կա գին, սր տա բեկ, բո սոր, սրս կել, ստրուկ: 

Այս բա նաս տեղ ծու թյան դա սած րագ րում շեշտ ված է թե մայի առն չու թյու նը 
մեր ազա տագ րա կան պայ քա րին: Ուրեմն, թե ման ան ցնե լուց հե տո, ուսու ցի չը բա
ցատ րում է, թե ազա տու թյան ձգ տու մը գո յու թյուն ունի ոչ միայն յու րա քան չյուր 
մարդ էա կի մեջ, այլ հա վա քա կա նո րեն: Յու րա քան չյուր ժո ղո վուրդ ցան կա նում է 
ազատ լի նել, իր կա ռա վա րու թյու նը ունե նալ, իր երկ րի նա խա գահն ունե նալ, ինչ
պես այ սօր Հա յաս տա նի մեջ ունենք մեր հայ նա խա գա հը: Ուսու ցի չը բա ցատ րում 
է, որ մեր ժո ղովրդի նա խա հայ րը՝ Հայկ Նա հա պե տը, ազա տու թյան և ան կա խու
թյան հա մար կռվեց Բա բե լո նի թա գա վոր Բե լի հետ: Ե րբ Բե լը մեծ զոր քով Հայ կի 
վրա ար շա վեց, Հայ կը իր քա ջե րին հա վա քեց ու ասաց. « Մենք թվով քիչ ենք, բայց 
բա րի և ար դար ենք: Քա ջա բար կռվենք մեր եր կի րը պաշտ պա նե լու հա մար: 
Վստահ եղեք, որ մենք պետք է հաղ թենք»: Ուսու ցիչն ապա շա րու նա կում է պատ
մել, թե ինչ պես շատ եր կար տա րի ներ առաջ մեր հայ րե նիք Հա յաս տա նը ան կախ 
էր: Թուր քե րն իրենց բա նակ նե րով եկան ու տի րե ցին մեր երկ րին և մեր ժո
ղովրդին: Հայե րը կորց րե ցին իրենց ազա տու թյու նը ու միշտ թուր քե րի անար դար 
ճնշում ների տակ ապ րե ցին:

 Թուր քե րը խլում էին հայե րի ունեց ված քը, թուրք և քուրդ խմբե րը հար ձակ
վում էին հայ կա կան գյու ղե րի վրա ու սպա նու թյուն ներ էին կա տա րում, երե խա նե
րին խլում ու տա նում էին: Հայե րին իրա վունք չէր տր ված պաշտ պան վե լու: Այս 
վի ճա կը տևեց շատ եր կար տա րի ներ: Բայց աս տի ճա նա բար հայերն էլ քա ջու
թյուն գտան թուր քե րի դեմ ել նե լու, ինք նա պաշտ պան վե լու: Կազմ վե ցին ֆի դայի
նե րի խմբեր: Զին ված քաջ երի տա սարդ ները գյու ղից գյուղ էին գնում և թուր քե րի 
հար ձա կում նե րից պաշտ պա նում էին ամ բողջ գյու ղը: Ֆի դայի նե րը հայ ժո ղովրդի 
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ազա տու թյան հա մար էին կռվում: Թուրք կա ռա վա րու թյու նը չու զեց հայե րին 
ազա տու թյուն տալ, պարզ մարդ կային իրա վունք ներ՝ ապ րե լու իրա վունք, իր հո ղի 
վրա ազատ աշ խա տե լու իրա վունք, կյան քի և ունեց ված քի ապա հո վու թյուն:

 Հա կա ռա կը՝ որո շեց պատ ժել հայե րին, որ ազա տու թյուն էին ուզում, որ իրենց 
իրա վունք ներն էին պաշտ պա նում: 1915 թ. հրա ման տվեց, որ բո լոր հայերն իրենց 
տունն ու ունեց ված քը թող նեն և հե ռա նան: 

Ոս տի կան նե րը նրանց դե պի հե ռու անա պատ նե րը քշե ցին` առանց հա ցի ու 
ջրի, շա տե րին էլ իրենց գյու ղե րում սպա նե ցին: Թուր քե րը գրա վե ցին հայե րի 
տներն ու ունեց ված քը, հայե րի հայ րե նիքն էլ իրեն ցը հայ տա րա րե ցին: 

Հայերն այ սօր մի փոք րիկ հայ րե նիք ունեն, մեծ Հա յաս տա նի մեկ մա սը, որ 
ազատ վեց թուր քե րից: Մենք ուրախ ենք մեր հայ րե նի քով, բայց գի տենք, որ 
պետք է ազա տենք նաև մեր հայ րե նի քի այն մա սը, որ թուր քերն են գրա վել և 
հայե րին հա նել են այդ տե ղե րից:
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ԿՅԱՆ ՔԻՑ ԹԱՆԿ ԲԱ ՆԸ 
Ա վե տիք Ի սա հա կյան

 Վայ րի աղավ նին՝ կուրծ քը վի րա վոր, 
Ըն կել էր մե նակ աղբյու րի եզ րին,
 Ծո րում էր շիթ– շիթ արյու նը բո սոր,
 Մեռ նում էր՝ աչ քը ջրի երա զին:

Քն քուշ պա րի կը տե սավ դալ կա հար
 Մեռ նող աղավ նուն ու խո սեց այս պես.
— Տո՛ւր ինձ այն, ինչ որ թանկ է քեզ հա մար, 
Է՛ն թան կա գի նը, կյանք տամ իս կույն քեզ:

 Մեռ նող աղավ նին խոր հում էր ինք նին.
— Է՛ն թան կա գի նը կյանքն է, ան պատ ճառ.
Ախ, ծաղ րում է ինձ աղ բյու րի ոգին:
— Է՛հ, լա՛վ, թող լի նի, տո՛ւր և նո րից ա՛ռ:

 Պա րի կը ցո ղեր սրս կեց վեր քին, 
Ա ղավ նին բա ցեց աչ քե րը ոս կի 
Ու թևին տա լով ծա փեց խն դա գին.
— Ե ՞րբ կու զես կյանքս, նա զե լի՛ ոգի:

— Թևերդ կու զեմ, կյանքդ քեզ լի նի:
— Թևե՞րս... ինչ պե՞ս, օ՜հ, եր բե՛ք, եր բե՛ք.
Ա ռանց թռիչ քի կյան քը գին չու նի.
 Կյա՛նքս առ,— թռ չունն ասաց սր տա բեկ:

— Թռի՜ր, սի րե լի՛ս, ազատ ու վայ րի.
Թ ռի՛ր ու ասա՛ ստրուկ աշ խար հին,
 Թե ինչն է թան կը կյան քից ավե լի,—  
Ա սաց ջրե րի լու սե ղեն ոգին:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Կյան քից թանկ բա նը»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ:  Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել և յու րաց նել «ա զա
տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը և կա րո ղա նան շա րադ րու թյուն գրել՝ նկա րագ րե լով 
մի դեպք, երբ իրենք կամ իրենց ծա նոթ մեկ ուրի շը պաշտ պա նել է իր իրա վունք
ներն ու ազա տու թյու նը:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ:  Թուղթ, բա ռա րան և օրի նակ ներ բա նաս տեղ ծու թյու
նից: 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար:  Ա շա կերտ նե րը մի քա նի ան գամ 
կար դում են Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի « Կյան քից թանկ բա նը», կամ ուսու ցիչն այն 
ցու ցադ րում է հա մա կարգ չով:

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն:  Ուսու ցի չը գրա տախ տա կին գրում և 
բա ցատ րում է ան ծա նոթ բա ռե րի իմաս տը և այն, թե հե ղի նակն ինչ է ուզում ասել։ 
Ա շա կերտ ներն իրենց բա ռե րով բա ցատ րում են, թե ազա տու թյուն ասե լով ինչ են 
հաս կա նում։ Ա շա կերտ նե րը բա ռը գտնում են բա ռա րա նում և ուսու ցի չը այդ բա
ցատ րու թյու նը գրում է գրա տախ տա կին։ Բեր վում են ազա տու թյան օրի նակ ներ 
մեր կյան քից։ Խոս վում է բա նաս տեղ ծու թյան մեջ ար տա հայտ ված ազա տու թյան 
մա սին և թե ինչ է ազա տու թյան ար ժե քը աղավ նու հա մար։ Պատ րաստվում է մի 
ցանկ այն բա նե րի, որ մեր հա մայն քում կամ երկ րում մար դիկ ազատ են անե լու։ 
Պատ րաստվում է մի երկ րորդ ցանկ՝ այն բա նե րի, որ մար դիկ ազատ չեն անե լու 
այլ տե ղե րում։ 

Ան հա տա կան աշ խա տանք:  Ա շա կերտ նե րը շա րադ րու թյուն են գրում և նկա
րագ րում մի իրա կան դեպք, երբ իրենք կամ իրենց ծա նոթ մեկ ուրի շը պաշտ պա
նել է իր իրա վունք ներն ու ազա տու թյու նը: Շա րադ րու թյու նը ամ բող ջաց նե լու հա
մար աշա կեր տը պետք է պա տաս խա նի հետ ևյալ հար ցե րին.

 
ա. Ո ՞րն էր բուն հար ցը:
բ. Ի ՞նչ դիրք բռնե ցիր դու կամ այդ ան ձը, որին ճա նա չում ես:
գ. Քո կար ծիքն ինչ պե՞ս ար տա հայ տե ցիր այդ հար ցի մաս նա կից նե րին:
դ. Այդ մար դիկ ի՞նչ էին մտա ծում այդ մա սին:
ե. Դու կամ այդ ուրիշ ան ձը ի՞նչ քայ լեր ձեռ նար կե ցիք:
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զ. Ի ՞նչն էր ար դյուն քը:
է. Մեկ այլ ան գամ դրա նից բա ցի ի՞նչ կա նե իր:
ը. Դու կամ այդ ուրիշ ան ձը ի՞նչ էր զգում:
թ. Այս փոր ձա ռու թյու նից ի՞նչ սո վո րե ցիր:

 Հա վե լյալ աշ խա տանք:  Ա շա կերտ ներն «ա զա տու թյան պատ կե րա շար» 
(Cartoon strip, կամ մուլ տիկ) են պատ րաս տում, այ սինքն՝ բա րակ ու եր կար ժա
պա վե նի պես կտրված թուղ թը մա սե րի են բա ժա նում և յու րա քան չյուր մա սում 
նկա րում են մի պատ մու թյուն, որի մեջ տա րե կից մի աղ ջիկ կամ տղա ցույց է տա
լիս, թե որ քան կար ևոր է ազա տու թյու նը իր կյան քում: 

Ա շա կերտ նե րը զե կույց են պատ րաս տում՝ նկա րագ րե լով մի ան ձ, որը պայ
քա րել է իր ժո ղովրդի ազա տու թյան հա մար։ Կա րող եք օրի նակ բե րել քաջ հայ 
մար տիկ նե րի կամ ֆի դայի նե րի, որոնք հին ու նոր պատ մու թյան ըն թաց քում 
պաշտ պա նել են հայոց եր կիրն ու ժո ղովրդին։ 

Ա շա կերտ նե րը հար ցազ րույց են ան ցկաց նում ըն տա նի քի մեկ ան դա մի հետ, 
որ պատ մում է այդ նյու թի մա սին՝ իբրև ըն տա նի քում սերն դից սե րունդ ան ցնող 
հի շո ղու թյուն։ Ուսու ցի չը կա րող է տրա մադ րել տր վե լիք հար ցում նե րը կամ աշա
կերտ նե րը դա սա րա նում, իրար օգ նե լով, կցան կագ րեն դրանք։ 

Ա շա կերտ նե րը դե րա կա տա րու թյամբ բե մադ րում են քն նարկ ված պատ մու
թյուն նե րից մի քա նի սը։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում:  Ուսու ցիչն արժ ևո րում է ազա տու թյան գա ղա փա
րի յու րա ցու մը աշա կեր տի կող մից` շա րադ րու թյան և զա նա զան աշ խա տանք նե
րին նրա մաս նակ ցու թյու նը չա փե լու մի ջո ցով:

 
Օ րի նակ՝ « պատ կե րա շար» (Cartoon strip, կամ մուլ տիկ)–ի հա մար
 Քա ռա կու սի նե րը կա րող են լի նել 5x5 սան տի մետր

Ա ղյու սակ նե րի մեջ նկար չու թյուն անե լուց հե տո կա րե լի է գծե րի վրայով ծալծ
լել և հար մո նի նման գիրք սար քել:
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6

ԳԹԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆԵՎՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Եղջերուն ու ծառը»

 Դա սա նյու թը պատ րաստված է Նու նե Գրի գո րյա նի «Եղ ջե րուն ու ծա ռը» 
պատ մու թյուն–զ րույ ցի հի ման վրա: Այս պատ մու թյուն–զ րույ ցի հա մար գրված դա
սած րագ րում շեշտ ված է գթասր տու թյու նը և բա րե կա մու թյու նը, որ հայե րը ցու ցա
բե րե ցին իրար հան դեպ տե ղա հա նու թյան ճամ փա նե րին: Ուսու ցի չը պետք է բա
ցատ րի, թե որ քան շատ են այն դեպ քե րը, երբ տա րա գիր հայե րը, իրենք թույլ ու 
հի վանդ, սո ված ու ծա րավ, օգ նել են իրեն ցից ավե լի վատ վի ճա կի մեջ գտնվող
նե րին, որբ մնա ցած երե խա ներ են վերց րել ու պաշտ պա նել են՝ որ քան որ իրենց 
ուժն էր նե րում, օգ նել են նրանց, ով քեր այլևս ուժ չու նե ին քայ լե լու: 

Եվ հե տո, թե ինչ պես ջար դից ազատ ված նե րը օգ նել են իրար՝ դի մադ րե լու 
հա մար սո վին, աղ քա տու թյա նը, հի վան դու թյա նը, որոնք ավե լի հզոր տար րեր 
էին, քան այդ մի խումբ անօգ նա կան հայե րը:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան թե մայի մեջ, ինչ պես դա սած րագ րում շեշտ ված է, 
ուսու ցի չը պետք է բա ցատ րի, թե հայերն ինչ պես ջար դի ժա մա նակ, որոշ վայ րե
րում, իրար օգ նե լով, խմբեր կազ մե ցին և փոր ձե ցին թուր քե րի դեմ իրենց գյու ղը 
կամ քա ղա քը պաշտ պա նել: 
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ԵՂ ՋԵ ՐՈՒՆ ՈՒ ԾԱ ՌԸ
 Նու նե Գրի գո րյան

 Հին ժա մա նակ նե րում եղ ջե րուն եղ ջյուր ներ չու ներ և նրա միակ օգ նա կա նը՝ 
ոտ քերն էին: Թշ նա մի նե րից ազատ վում էր միայն փա խուս տով: Եղ ջե րո ւի կյան քը 
ծանր էր: Մի ան գամ, երբ եղ ջե րուն իր հա մար ան տա ռում արա ծում էր, լսեց մի 
զրույց: Զրու ցում էին չար Վհու կը և Քա մին: Վհու կը Քա մուն ասաց.

— Քա մի, Քա մի՛, իմ չա՛ր Քա մի, դու իմ բա րե կամն ես, չէ՞:
— Այո՛, իհար կե,— ասաց Քա մին:
— Դե, ուրեմն, օգ նիր ինձ:
— Ին չո՞վ:
— Այն բա ցա տի մեծ ծա ռը ինձ խան գա րում է. այն պես ուժեղ փչիր, որ գե տին 

տա պալ վի:
— Է՜, նա քեզ ի՞նչ է արել:
— Շատ բան: Ե րբ ես իմ ցա խա վե լը հե ծած թռ չում եմ իր վրայով, բռնում է իմ 

փե շե րից, ցա խա վե լից, խան գա րում է, չի թող նում, որ գնամ իմ գոր ծին: Ես էլ զայ
րա նում եմ ու էլ չեմ կա րո ղա նում իմ չար գոր ծերն անել: Էլ ի՞նչ Վհուկ, որ չար գոր
ծեր չա նեմ: Այ, եթե դու այդ ծա ռը գե տին տա պա լես, ինձ շատ օգ նած կլի նես:

— Լա՛վ,— ասաց Քա մին,— այս գի շեր ես այն պես կփ չեմ, որ մի րո պե ում 
կտա պա լեմ ծա ռը:

— Ի սկ ին չո՞ւ այս գի շեր:
— Հի մա շատ զբաղ ված եմ, իսկ գի շե րը կա զատ վեմ, որից հե տո պետք է 

թռչեմ գնամ ուրիշ երկր ներ:
— Ի նչ լավ է, ուրեմն վաղ առա վո տյան այդ ծա ռը այլևս չի լի նի և ինձ չի խան

գա րի,— ուրա խա ցավ չար Վհու կը: 
Եղ ջե րուն շատ տխ րեց ու վա զեց գնաց բա ցա տի մեծ ծա ռի մոտ:
— Ծա՜ռ, ծա՜ռ,— ասաց եղ ջե րուն,— այս գի շեր քեզ վտանգ է սպառ նում:
— Ի ՞նչ վտանգ,— զար մա ցավ ծա ռը:
— Ես լսե ցի չար Վհու կի ու Քա մու զրույ ցը: Չար Վհու կը ասում էր, որ երբ ին

քը ցա խա վե լը հե ծած գնում է իր չար գոր ծե րը կա տա րե լու, դու իրեն խան գա րում 
ես: Բռ նում ես իր փե շից, ցա խա վե լից ու չես թող նում, որ գնա:

— Ճիշտ է,— հա ռա չեց ծա ռը, ես չեմ ուզում, որ Վհու կը վատ– վատ բա ներ 
անի:

— Այդ պատ ճա ռով էլ Քա մուն խնդ րեց այն պես ուժեղ փչել, որ դու գե տին 
տա պալ վես:

— Է՜հ, ի՞նչ կա րող եմ անել: Ի նչ պե՞ս կա րող եմ պաշտ պան վել այդ Քա մուց:
— Բայց Քա մին ասաց, որ միայն այս գի շեր է ազատ: Հե տո պետք է թռ չի–

գ նա հե ռա վոր երկր ներ, որով հետև շատ գործ ունի:
— Է՜հ,— նո րից հա ռա չեց ծա ռը,— թե կուզ մի գի շեր, բայց ի՞նչ կա րող եմ անել, 

ինչ պե՞ս կա րող եմ պաշտ պան վել:
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— Մի՛ մտա ծիր,— քիչ հա պա ղե լով՝ ասաց եղ ջե րուն,— ես քեզ կօգ նեմ:
— Ի նչ պե՞ս կօգ նես,— զար մա ցավ ծա ռը,— դու փոքր ես և թույլ, ինչ պե՞ս կա

րող ես դի մադ րել Քա մուն:
— Գու ցե կա րո ղա նամ քեզ պա հել, չթող նեմ, որ գե տին տա պալ վես:
— Շնոր հա կալ եմ քո բա րու թյան հա մար,— հուզ վեց ծա ռը,— բայց չեմ կար

ծում, որ դրա նից բան դուրս կգա:
— Դե, գի շե րը կեր ևա,— ասաց եղ ջե րուն,— փոր ձեմ, գու ցե կա րո ղա նամ 

օգնել: Ի սկ հի մա գնամ մի քիչ հանգս տա նամ:
Եղ ջե րուն գնաց բա ցատ, կուշտ խոտ կե րավ, հե տո գնաց ան տա ռի գե տա կի 

մոտ, կուշտ ջուր խմեց, ուժե ղա ցավ ու երե կո յան նո րից եկավ ծա ռի մոտ:
 Ծա ռը տխուր էր: Նա կար ծում էր եղ ջե րուն այլևս չի գա: Ե րբ եղ ջե րո ւին տե

սավ, շատ ուրա խա ցավ ու ինքն էլ ուժե ղա ցավ:
 Գի շե րը Քա մին սկսեց փչել: Եղ ջե րուն կանգ նեց ծա ռի տակ, Քա մու հա կա

ռակ կող մը, ոտ քե րը ամուր հե նեց գետ նին, մեջ քը դեմ տվեց ծա ռին և ամ բողջ 
ուժե րը լա րեց:

 Քա մին մինչև լու սա բաց ուժեղ փչեց: Նրան հա ջող վեց կոտ րա տել հս կա ծա ռի 
ճյու ղե րը, բայց չկա րո ղա ցավ գե տին տա պա լել, զայ րա ցած հե ռա ցավ: 

Եղ ջե րուն ուժաս պառ պառ կեց ծա ռի տակ ու քնեց: Ծա ռը նույն պես լուռ 
հանգս տա նում էր: 

Եղ ջե րուն հանգս տա ցավ, ու երբ ար ևը ծա գեց, վեր կա ցավ, ծառն էլ արթ նա
ցավ:

— Շնոր հա կալ եմ,— հուզ ված ասաց ծա ռը:— Դու ինձ փր կե ցիր մեծ ար հա
վիր քից:

— Դե ինչ անենք,— ասաց եղ ջե րուն,— ով էլ իմ տե ղը լի ներ, կօգ ներ: 
— Ո՛չ, դու ինձ հա մար շատ մեծ բան արե ցիր, փր կե ցիր իմ կյան քը, և ի նշան 

շնոր հա կա լու թյան, ես ուզում եմ քեզ նվի րել իմ ճյու ղե րից եր կու սը, որոնք թա գի 
նման կամ րա նան քո գլ խին: Ու քա նի որ իմ ճյու ղե րը կոտ րատ ված են, ապա ամեն 
տա րի դրանց վրա մի– մի ճյու ղիկ կա վե լա նա:

— Շնոր հա կալ եմ,— ասաց եղ ջե րուն,— բայց այդ ճյու ղերն իմ ին չի՞ն են 
պետք:

— Դրանք կդառ նան քո զեն քե րը,— ասաց ծա ռը,—  դու դրան ցով կկա րո ղա
նաս պաշտ պան վել քո թշնա մի նե րից:

— Շնոր հա կալ եմ,— ուրա խա ցավ եղ ջե րուն:
 Ծա ռը իր ամե նա հաստ ու գե ղե ցիկ ճյու ղե րից եր կու սը ամ րաց րեց եղ ջե րո ւի 

գլ խին, ու եղ ջե րուն ուրախ –ու րախ հե ռա ցավ:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Եղ ջե րուն ու ծա ռը» 

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել և յու րաց նել «գթա
սր տու թյուն» և «բա րե կա մու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը և դրանց կար ևո րու թյու նը 
որ ևէ նպա տա կի իրա գործ ման հա մար:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ:  «Եղ ջե րուն ու ծա ռը» պատ մու թյու նը:

 Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար:  Ուսու ցի չը կկար դա «Եղ ջե րուն ու ծա
ռը» պատ մու թյու նը կամ կներ կա յաց նի հա մա կարգ չով:

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն:  Ուսու ցի չը քն նար կում է «գթասր տու
թյուն» և «բա րե կա մու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի իմաս տը և օրի նակ ներ է գրում 
գրա տախ տա կին։ 

–   Ա շա կերտ նե րը բե մադ րում են մի արար, որը ցույց է տա լիս, թե մար դիկ 
ինչ պես են օգ նում մի հի վանդ կեն դա նու: 

–   Ա շա կերտ ներն առող ջու թյան մաղ թանք ներ են գրում մի հի վանդ դա սըն
կերոջ:

–   Ա շա կերտ նե րը նա մակ ներ են գրում, օրի նակ՝ մի ծե րա նո ցի և իրենք իրենց 
ծա նո թաց նում: 

–   Ուսու ցի չը քա ջա լե րում է աշա կերտ նե րին նվեր ներ հա վա քել և նվի րել մի 
բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան, մի ման կա տան, կամ ան տուն աղ քատ
ներին: 

–   Ա շա կերտ նե րը խմբային ծրա գիր են մշա կում մեկ ամս վա հա մար, օրի նակ՝ 
աշ խա տանք նե րը խմբի մեջ բա ժա նել, բույ սեր աճեց նել, աղ քատ նե րի հա
մար ուտե լիք հա վա քել: 

Երբ աշա կերտ ներն ար դեն լի ո վին յու րաց րին «գթասր տու թյուն» և «բա րե
կա մու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի իմաս տը, ուսու ցի չը բա ցատ րում է, թե ինչ պես 
տե ղա հա նու թյան ճամ փա նե րի վրա հայերն օգ նե ցին իրար։ Ի րենց մոտ վերց
րին այն երե խա նե րին, որոնք կորց րել էին իրենց ըն տա նիք նե րին։ Ի րենց մի 
կտոր հա ցը սո ված տա րա գիր նե րի հետ կի սե ցին։ Հար ևա նի հի վանդ փոք րի կին 
իրենք գրկե ցին ու տա րան, երբ այդ հար ևանն ինքն այն քան հի վանդ էր, որ երե
խային գրկած քայ լե լու ուժ չու ներ։ Տա րա գիր նե րի ցու ցա բե րած գթասր տու թյունն 
ու հա մա գոր ծակ ցու թյունն օգ նեց շա տե րին վե րապ րե լու աք սո րը: Ո րոշ վայ րե
րում հայե րը հա մա գոր ծակ ցե ցին և զենք վերց րած դի մադ րե ցին տե ղա հա նու
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թյա նը, որն անար դար էր։ Թույ լե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ինչ պես ծա ռի և եղ
ջե րո ւի կամ հայե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը թուրք բա նա կի դեմ, մի ջոց էր չա րի 
դեմ կռվե լու (վ հու կը և թուր քե րը): Ո րոշ թուր քեր գթասր տու թյուն ցու ցա բե րե ցին 
և տե ղա հան վող հայ հար ևա նի երե խային իրենց տունն առան. եղան դեպ քեր 
ևս, երբ թուր քե րը կամ քր դե րը մի ամ բողջ ըն տա նի քի իրենց տան մեջ թաքց րին 
և այդ պես ազա տե ցին նրանց։ 

Ան հա տա կան աշ խա տանք:  Ա շա կերտ նե րը շա րադ րու թյուն են գրում ծա ռի և 
եղ ջե րո ւի հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին, որ մի նպա տակ էր հե տապն դում. 

–   Ա շա կերտ նե րը գթասր տու թյան մա սին մի կարճ արար են գրում, որը ցույց 
է տա լիս հաս կա նալ ուրիշ նե րի կա րիք ներն ու զգա ցում նե րը, ուրիշ նե րի 
մա սին հոգ տա նել. 

–   Ա շա կերտ նե րը գրում են իրենց կար ծի քը, թե ինչ պես ճիշտ վար վել հաշ
ման դամ նե րի հետ։ 

Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը վե րա պատ մում են պատ մու թյու նը, 
ամ փո փում և նկա րա զարդում: 

Գ նա հատ վում է այն աշա կեր տը, ով ամս վա ըն թաց քում բո լո րից ավե լի 
գթասր տու թյուն և հա մա գոր ծակ ցու թյուն է ցու ցա բե րել: 

Կա րե լի է աշա կերտ նե րի անուն նե րը կամ նկար նե րը մի պաս տա ռի վրա 
փակց նել և յու րա քան չյու րի ան վան կամ նկա րի տակ մի ծրար միաց նել։ Ե րբ մի 
աշա կերտ տես նում է մի ուրիշ աշա կեր տի՝ գթասր տու թյուն և հա մա գոր ծակ ցու
թյուն ցու ցա բե րե լիս, մի երկ տող է գրում և դնում այդ աշա կեր տի ծրա րի մեջ (օ րի
նակ` Ա րա մը ինձ օգ նեց թվա բա նու թյան խն դի րը լու ծե լու)։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում:  Ուսու ցիչն արժ ևո րում է գթասր տու թյուն և հա
մա գոր ծակ ցու թյուն գա ղա փա րի յու րա ցումն աշա կեր տի կող մից՝ զա նա զան 
աշ խա տանք նե րին նրա մաս նակ ցու թյու նը և նրա գրա վոր ներ կա յա ցում նե րը 
չա փե լով:
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7

ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆԱՐԴԱՐԱՄՏՈԻԹՅՈՒՆ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Ազ նիվ տղան»

 Դա սա նյու թը պատ րաստված է Հա րու թյուն Հով նա թա նի «Ազ նիվ տղան» չա
փա ծո պատմ ված քի վրա: Նախ քան դա սը սկսե լը ուսու ցի չը պետք է բա ցատ րի 
պատ մված քի ան հաս կա նա լի բա ռե րը, որոնք, օրի նակ՝ կա րող են լի նել հետ ևյալ
նե րը` թա փուր, խա վար, օծ վել, բերկ րու թյուն, սրըն թաց, ար դա րա միտ, տապ, 
հողմ և այլն: 

Այս թե ման առեր ևույթ միայն բա րո յա գի տա կան է եր ևում, սա կայն կա հնա
րա վո րու թյուն այն օգ տա գոր ծե լու և աշա կերտ նե րի միտ քը Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան նյու թի շուրջ կենտ րո նաց նե լու: 

Այս պես՝ դա սած րագ րի առա ջադ րանք նե րից մե կը աշա կերտ նե րին մղում է 
մտա ծե լու, որ եթե տղան ազ նիվ չլի ներ, պատ մու թյունն ինչ պե՞ս կա վարտ վեր: 
Ուսու ցիչն իր նա խորդ բա ցատ րու թյուն նե րի հի ման վրա կա րող է ավե լաց նել, 
որ եթե Թուր քիայի ղե կա վար նե րը ազ նիվ լի նե ին և հայե րին որոշ չա փով ազա
տու թյուն տային, նրանց վրա հար ձակ վող թուրք և քուրդ ցե ղախմբե րին ար գե
լե ին, նրան ցից ծանր հար կեր չգան ձե ին, ի՞նչ կլի ներ ար դյուն քը: Ե րե խա նե րը 
կա րող են մտա ծել, որ ջար դը տե ղի չէր ունե նա, հայե րը կշա րու նա կե ին ապ րել 
ու ստեղ ծա գոր ծել Թուր քիա յում, իսկ Թուր քիան էլ շնոր հիվ հայե րի` ավե լի 
կզար գա նար և այլն:
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ԱԶ ՆԻՎ ՏՂԱՆ
 Հա րու թյուն Հով նա թան

 Գար նան շունչ էր հո վը բե րում,
Ժպ տում էին թուփ ու ծառ,
 Սիր տը բա ցել՝ հողն էր բու րում, 
Եր կին քը՝ պարզ ու պայ ծառ:
 Հավ քը սա րին եր գով կիջ ներ, 
Ամ պը ցո ղով էր գա լիս,
 Գար նան բաց վող ծաղ կուն քի մեջ 
Ար քայի սիրտն էր լա լիս:

Չն չին էին նրան թվում
 Թե՛ հաղ թա նակ, թե՛ գան ձեր:
« Գահս թա փուր պի տի մնա, 
Ան հի շա տակ ու ան տեր: 
Եր կու եր նեկ մի տեղ չկա, 
Ի՞նչն է արդյոք կար ևոր...»
 Գա հի առաջ ար քա յա կան
 Միտք էր անում ար քան խոր:
 
Ու դուրս ելավ նա մռայլ ված, 
Աչ քե րի մեջ՝ մշուշ –ամպ,
 Բայց երբ ան ցավ ծաղ կա նո ցով,
 Սիր տը լց վեց բերկ րու թյամբ.
«Ես կգտնեմ թա գա ժա ռանգ 
Ու կհաղ թեմ սև մա հին: 
Ով ազ նիվ է ճշմար տա խոս՝
 Նա է ար ժան իմ գա հին»:
 
Անձրև իջավ ամ ռան տա պին,
 Խա վա րի մեջ լույս ծա գեց.
Ար քան շքեղ գա հին դար ձավ 
Եվ հրա ման ար ձա կեց.
— Մա նուկ նե րին իմ տե րու թյան
 Պա լատ կան չեք այս պա հին,
 Հայտ նեք նրանց, որ ձեր ար քան
 Տեր է փնտ րում իր գա հին...
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 Փող փչե ցին ու կան չե ցին 
Երկ րի բո լոր կող մե րից.
 Լու րը լույ սից արագ գնաց 
Եվ սրըն թաց՝ հող մե րից:
 
Ե կան շքեղ քա ղաք նե րից,
 Մութ ու լույ սով հա՜ եկան, 
Ե կան ան շուք գյու ղակ նե րից,
 Հա վատ– հույ սով հա՜ եկան...

 Տա րե՛ք, ցա նե՛ք այս սեր մե րը:
 Հենց որ բաց վեն, բույ րով լց վեն՝
 Փող կփ չեն, ձեզ կկան չեն: 
Ով ծա ղիկ ներ բե րի շքեղ,
 Թա գա ժա ռանգ կօծ վի այս տեղ, 
Ով գե ղե ցիկ փուն ջը կրի,
 Նա է ար քան իմ երկ րի: 
Օ րեր եկան, օրեր ան ցան,
 Բարձր սարն էլ կա նա չեց, 
Եվ ծաղ կա բույր մի առա վոտ, 
Ար քա յա կան փո ղը հն չեց: 
Ե կան շքեղ քա ղաք նե րից,
 Շաղ ու շո ղով զար դա րուն, 
Ե կան ան շուք գյու ղակ նե րից,
 Բե րին ծա ղիկ ու գա րուն:

Մ տավ պա լատն ար քա յա կան
 Մա նուկ նե րի բա նակն հոծ,
 Նա զիր– վե զիր իրենց կար գին՝
Բռ նած ձեռ քե րը որ դոց:
 
Ա սին՝ Ար քա՛, այս փն ջե րից 
Ո՞րն ես, արդյոք դու ը նտ րում:

 Նայե՜ ց, նայե՜ ց ար քան տխուր,
Ժ պիտ չե կավ երե սին.
Չ կա մե կը, ոչ մի ազ նիվ, 
Որ մաս նակ ցի հան դե սին: 
Ա սաց՝ « Փուն ջը ին չի՞ս է պետք, 
Ազ նիվ հո գի եմ փնտ րում»: 
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Ա սաց, նայեց բարձր գա հից 
Եվ ի՜ նչ տե սավ նա հան կարծ.
 Հեռ վում կանգ նած մի մա նու կի,
 Դեմ քին ժպի տը հան գած:
Շ քեղ գա հից իջավ ար քան 
Ու մո տե ցավ տղային, 
Իսկ փոք րի կը խո նար հա բար
Գ լուխ տվեց ար քային:

— Ո ՞վ ես ման կիկ, սի րո՛ւն տղա, 
Այդ ին չո՞ւ ես դու լա լիս,
 Ծաղ կա մա նով հո՞ղ ես բե րել,
 Դու ինձ ծա ղիկ չե՞ս տա լիս:

 Խո սեց տղան սր տի դո ղով.
— Թող ինձ նե րի ար քան մեծ.
 Ցա նե ցի ես սերմն այս հո ղում, 
Ոչ մի ծա ղիկ չծ լեց...

 Նայեց ար քան բաց երկն քին, 
Ա սաց. «Աստված, փառքդ մեծ, 
Այս մա նուկն է ար դա րա միտ, 
իր ար քային չխա բեց:
 Զուր մի՛ տխ րիր, փոք րի՛կ տղա,
 Քեզ են վայել գահ ու թագ, 
Իմ տվա ծը խա շած սերմ էր,
 Դո՛ւ ես ազ նի վը միակ:

Բա՛րձր պա հիր գլու խը քո,
 Քեզ նով հաղ թել եմ մա հին: 
Ար դա րա մի՛տ, ազ նի՛վ տղա, 
Ա հա՛, բազ մի՛ր իմ գա հին: 
Օրհ նան քով եմ թագս տա լիս,
 Թե՛ հոգ նած եմ ու թե՛ ծեր,
 Տի րոջ կամ քով, իմ ժո ղո վուրդ, 
Այս մա նուկն է ար քան ձեր»:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Ազ նիվ տղան»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: «Ազ նիվ տղան» պատ մու թյան մի ջո ցով աշա կերտ նե րը քն նար
կում են «Ազն վու թյուն» հաս կա ցու թյու նը և ազ նիվ գործ նկա րագ րող նա խա դա
սու թյուն ներ են գրում:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ: «Ազ նիվ տղան» պատ մու թյու նը, flip book –ի (թերթ վող 
տետր, որ ներք ևում կբա ցատր վի) օրի նակ ներ, գու նա վոր մա տիտ ներ, թուղթ, 
խա վա քարտ, գիրք կա րե լու կամ կազ մե լու ասեղ։ 

Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը ներ կա յաց նում է, որ այ սօր 
պետք է սո վո րեն ազն վու թյան և նրա կար ևո րու թյան մա սին։ Ուսու ցի չը հարցնում է 
աշա կերտ նե րին, թե ինչ գի տեն ազն վու թյան մա սին և մի կարճ քն նար կում է սկսում:

Ուսու ցի չը կար դում է «Ազ նիվ տղան» և բա ցատ րում նրա տար րե րը (օ րի նակ՝ 
կեր պար նե րը, մի ջա վայ րը, հան գույ ցը, լու ծու մը)։ Բա ցատ րում է նաև պատ մու
թյան ան ծա նոթ բա ռե րը։ Ա պա աշա կերտ նե րը օրի նակ ներ են բե րում իրենց կյան
քում հան դի պած ազ նիվ մարդ կան ցից և ազ նիվ գոր ծե րից։ 

Ուսու ցի չը բա ցատ րում է և ներ կա յաց նում «Ան հա տա կան աշ խա տանքի» օրի
նա կը, որը լի նե լու է ազ նիվ մար դիկ և ազ նիվ գոր ծեր նկա րագ րող նա խա դա սու
թյուն ներ. նյու թե րը կա րող են լի նել նաև մտա ցա ծին՝ աշա կեր տի մեջ եր ևա կա յու
թյու նը զար գաց նե լու հա մար։ 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Flip book –ի տված օրի նա կին հետ ևե լով՝ աշա
կերտ նե րը «ազ նիվ մար դիկ» և «ազ նիվ գոր ծեր» նկա րագ րող նա խա դա սու թյուն
ներ են գրում։ Նա խա դա սու թյուն նե րից գո նե մե կը պետք է լի նի պատ մու թյան 
տղայի մա սին (օ րի նակ՝ չա փա զանց ազ նիվ տղան ծա ղիկ նե րի մա սին իրա կա նու
թյու նը ասաց թա գա վո րին, կամ երեկ առա վոտ դպ րո ցում Ա րա անու նով մի երի
տա սարդ մար զիկ գո ղա ցած գն դա կը վե րա դարձ րեց տի րո ջը)։ Նա խա դա սու
թյուն նե րը պետք է ունե նան ման րա մաս նու թյուն ներ ու հա րուստ բա ռա պա շար: 

Երբ աշա կերտ նե րը մի քա նի այս պի սի էջեր պատ րաս տեն և նկար ներ փակց
նեն, ուսու ցի չը կկազ մի գիր քը, և աշա կերտ նե րը կտես նեն իրենց կազ մած նա խա
դա սու թյուն նե րի հա մա տե ղու մը։

 Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ցույց տա լու հա մար, որ հաս կա ցել են ազն վու թյան 
իմաս տը, աշա կերտ նե րը «Ազն վու թյուն» բա ռով ակ րոս տիք բա նաս տեղ ծու թյուն 
են գրում՝ տո ղե րը Ա, Զ, Ն, Վ, ՈՒ, Թ, Յ, ՈՒ, Ն տա ռե րով սկսե լով: 
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Ա շա կերտ նե րը կա րող են գրքի ժա մա նա կագ րու թյու նը կազ մել: Ա շա կերտ
նե րը կա րող են գրքի վեր ջա վո րու թյու նը փո խել և փոխ ված վեր ջա վո րու թյու նը 
նկա րել կամ գրել (օ րի նակ՝ պատ մու թյու նը ինչ պե՞ս կփոխ վեր, եթե տղան ազ նիվ 
չլի ներ): 

Ա շա կերտ նե րը կա րող են պատ մու թյու նը ան փո փոխ կամ որ ևէ այլ վեր ջա
վո րու թյու նով բե մադ րել, կամ ներ կա յաց նել մի տե սա րան, ուր ազ նիվ մի գործ է 
կա տար վում։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցի չը ի նկա տի է ունե նում, թե աշա կեր տը 
դա սա րա նային քն նար կում նե րից և աշ խա տանք նե րից որ քանն է յու րաց րել և ի՞նչ 
որա կի նա խա դա սու թյուն ներ է գրել flip book –ում: 

Դժ վար չէ flip book պատ րաս տե լը։ Պար զա պես ուսու ցի չը բազ մաց նում և 
աշա կերտ նե րին է բա ժա նում գծագրված թեր թի կը, որ երեք մաս նա բա ժա նում ներ 
ունի։ Ա շա կերտ նե րը գծ ված տո ղե րի վրա (թղ թի աջ կող մում) գրում են մեկ– մեկ 
նա խա դա սու թյուն՝ ամե նա վե րին մա սում՝ ան ձի անու նը և ան ձի նկա րագ րու թյու
նը, մեջ տե ղի մա սում՝ նկա րագ րում են ազ նիվ գոր ծը, ներք ևի մա սում՝ որ տե՞ղ և 
ե՞րբ է կա տար վել դեպ քը։ Թղ թի ձախ կող մում աշա կերտ նե րը մի կեն դա նի են 
նկա րում։ Ուսու ցի չը հա վա քում է թեր թիկ նե րը, միաց նում և գիրք է կազ մում, որից 
հե տո եր կու սև, լայն գծե րի վրայով մկ րա տե լով թեր թե րը երեք մա սի է բա ժա նում 
(թեր թե րը մինչև վերջ չեն կտրվում որ պես զի գիր քը կազմ ված մնա)։ Գիր քը թեր
թում են աշա կերտ ներն այն պես, որ երեք կտրվածք նե րը միա սին չթերթ վեն և 
ստաց վում է տար բեր մարդ կանց մա սին տար բեր նկա րագ րու թյուն ներ՝ պա տա
հա կան իրար միաց ված։ Այ սինքն՝ աշա կերտ նե րի գրած նա խա դա սու թյուն նե րը 
խառն վում են իրար և ստեղ ծում նոր մար դիկ, որոնք ազ նիվ գոր ծեր են արել: 
Խառն վում են նաև կեն դա նի նե րի գլու խը, իրա նը և ոտ քե րը։ Այս պես, հե տաքր քիր 
խաղ է ստաց վում, և նյու թը ավե լի է տպա վոր վում աշա կերտ նե րի մեջ։

 



44 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

8
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Հ րանտ պա պիկն ապ րում է  
հա վի տյան» 

Հ ՐԱՆՏ ՊԱ ՊԻ ԿՆ ԱՊ ՐՈՒՄ Է ՀԱ ՎԻՏՅԱՆ
 Սու զան նա Փիթ զըր 

Անգ լե րե նից թարգմ. Ռ. Փ.

Դ ռան գլ խի զան գակ նե րը զնգզն գա ցին, երբ Գրի գո րը պա պի կի գոր գի խա
նու թի դու ռը բա ցեց ու ներս մտավ: Բր դի, ներ կի և դարչ նի հո տե րը ող ջու նե ցին 
նրան: Հրանտ պա պի կը նայեց վեր ու ժպտաց: «Ը հը, իմ փոք րիկ Գրի գո րը 
եկավ»,— ասաց: Գր պա նից հա նեց դարչ նի հա մով քաղց րա վե նիք, մե կը տվեց 
Գրի գո րին, մյու սը` բե րա նը դրեց: Գրի գո րը առավ քաղց րա վե նիքն ու գլու խը շար
ժե լով՝ ասաց. «Հ րա՛նտ պա պիկ, ես այլևս փոք րիկ չեմ»: 

«Այո՛, այո՛, տես նում եմ,— ծի ծա ղեց պա պի կը:— Ա րի՛, նս տի՛ր իմ կող քին: 
Աշխա տիր քո գոր գի վրա մինչև ես այս մե կի կար կա տե լը վեր ջաց նեմ»:

Հ րանտ պա պի կը նս տեց մի մեծ սե ղա նի ետև և շա րու նա կեց կար կա տել մի 
հին հայ կա կան գորգ: Գոր գի մեջ գործ ված մի հայե րեն ար ձա նագ րու թյուն կար: 

«Այս բա ռերն ի՞նչ են ասում»,— հարց րեց Գրի գո րը` մատ նե րով հայե րեն տա
ռե րը շո շա փե լով:

« Հայե րը կապ րեն հա վի տյան»,— պա տաս խա նեց պա պի կը՝ գոր գի մաշ ված 
տե ղե րը գու նա վոր թե լե րով ճիշտ հնի օրի նա կով մեծ ուշադ րու թյամբ կար կա տե լով:

«Գ րի գո՛ր, արի՛, շո շա փիր այս գոր գը»: Հրանտ պա պի կի աչ քե րը փայ լե ցին: 
« Կա րո՞ղ ես հի նը նոր կար կա տա ծից զա նա զա նել: Թե՛ աչ քերդ գոր ծա ծիր և 

թե՛ ձեռքերդ»: 
Գ րի գո րը մատ նե րով շո շա փեց գոր գը, նախ արագ, հե տո ավե լի դան դաղ: 

Ի րոք որ չէր կա րո ղա նում զգալ տար բե րու թյու նը: 
«Իս կա պես, ճիշտ նույ նու թյամբ ես կար կա տել»,— ծի ծա ղեց Գրի գո րը: Նա 

հպարտ էր, որ այս պի սի տա ղան դա վոր պա պիկ ունի:
Գ րի գո րը կե սօ րից հե տո նե րը պա պի կի խա նու թում էր ան ցկաց նում: Նա յում 

էր, թե պա պիկն ինչ պես է գոր գե րը կար կա տում և վա ճա ռում: Նրանք հա ճախ 
պա պի կի երկ րի` Հա յաս տա նի մա սին էին խո սում:

« Մեր գյու ղը շատ հա րա զատ էր: Բո լորն էլ շատ տար բեր մար դիկ էին, 
բայց խա ղաղ ապ րում էին իրար հետ: Մեր ըն տա նի քը շատ հնուց գոր գա գործ
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ներ էին: Բայց ժա մա նակ նե րը փոխ վե ցին: Թուր քե րը չէ ին ուզում հայե րին, ու 
մեզ դուրս շպր տե ցին»:

« Դուք բո լորդ Ա մե րի կա եկա՞ք»,— հարց րեց Գրի գո րը:
«Ո՛չ,— պա տաս խա նեց պա պի կը տխուր:—  Շատ ըն տա նիք ներ սպան վե ցին»:
« Բայց դու փրկ վե ցիր»,— պա պի կի թևին հպե լով ասաց Գրի գո րը:
«Այո»,— ասաց Հրանտ պա պի կը՝ գլու խը ծան րո րեն իջեց նե լով:
«Ես փրկ վե ցի, Ա մե րի կա եկա և հան դի պե ցի մի գե ղե ցիկ կնոջ` Մե րի ին»:
« Տա տի կը»,— ասաց Գրի գո րը:
«Այո՛, քո տա տի կը: Ես սկսե ցի գոր գա վա ճա ռի խա նութ նե րում աշ խա տել, 

որով հետև դա գի տեմ անել, գորգ կար կա տել և վա ճա ռել…»:
« Հե տո, դու քո խա նութն ունե ցար»: Գրի գո րը այդ պատ մու թյու նը գի տեր:
«Այո՛, ես դրամ խնայե ցի և այս խա նու թը գնե ցի: Այս տեղ ես գորգ եմ կար կա

տում, գորգ եմ ծա խում և երբ ժա մա նակ եմ գտնում իմ պա պե րի գոր գե րից եմ 
գոր ծում»,— ասաց պա պի կը:

«Հ րա՛նտ պա պիկ, դու քո գոր ծած գոր գե րում ին չո՞ւ միշտ հայ կա կան նախ շեր ես 
դնում և ար ձա նագ րու թյուն ներդ էլ հայ կա կան տա ռե րով ես գոր ծում,— հարց րեց Գրի
գո րը:—  Չե՞ս ուզում ուրիշ նախ շեր գոր ծա ծել և ան գլե րե նով գրել քո պատ գամ նե րը»:

Հ րանտ պա պի կը գլու խը շար ժեց. «Ո՛չ, իմ գոր ծած գոր գե րում իմ ըն տա նիքն ու 
իմ ժո ղո վուրդն են ապ րում: Ե րբ ես հայ կա կան գոր գեր եմ գոր ծում, ես տես նում եմ 
իմ ըն տա նի քին ինձ հետ աշ խա տե լիս: Ես զգում եմ իմ մոր թխած հա մե մուն քով 
կար կան դակ նե րի հո տը, ես տես նում եմ իմ քույ րե րին, որ ներս ու դուրս են վազվ
զում, վա զել–բռնել են խա ղում: Այս գոր գե րից գոր ծե լով, ես իմ ըն տա նի քին կեն դա
նի եմ պա հում իմ սր տում և հայե րեն ար ձա նագ րու թյուն նե րով ես Հա յաս տանն եմ 
պա հում իմ մեջ»:

Գ րի գո րը շատ էր սի րում դի տել իր պա պի կին աշ խա տե լիս, պատ կե րաց նել 
նրան Հա յաս տա նում, իր ըն տա նի քով շրջա պատ ված: 

Գ րի գորն ին քը մի փոք րիկ հաս տոց ուներ պա պի կի հաս տո ցի կող քին: Այս 
հաս տո ցի վրա էր, որ միա սին Գրի գո րի առա ջին գոր գը գոր ծե ցին: Գոր գի մեջ 
նրանք ան պայ ման օգ տա գոր ծե ցին եր կու բան` հայ կա կան կար միր ներկ և հայե
րեն ար ձա նագ րու թյուն: Գրի գո րի գոր գի վրա ար ձա նագրված էր. «Գ րի գոր և 
Հրանտ Կե տի կյան: Գոր գա գործ ներ»:

Գ րի գորն իր այս գոր գը դրել էր իր մահ ճա կա լի կող քին, որ պես զի նայի նրան 
ամեն գի շեր քնե լուց առաջ և ամեն առա վոտ արթ նա նա լիս:

 Հի մա Գրի գո րը իր երկ րորդ գոր գի վրա էր աշ խա տում: 
Այս մե կը նա մե նակ էր գոր ծում:
 Նա իր գոր գի նախշն ը նտ րել էր պա պի կի հայ կա կան գոր գե րի ալ բո մից, ուշադ

րու թյամբ ըն դօ րի նա կել էր այն իր գոր ծե լիք գոր գի մե ծու թյամբ թղ թի վրա. ապա` 
բր դե թե լե րի մի ջից ը նտ րել էր նախ շին հա մա պա տաս խան թե լե րը իրենց գույ նով ու 
որա կով: Գրի գո րը մի եր կար կա նաչ բր դե թել վերց րեց ու գոր ծեց գոր գի մեջ: 

« Լավ ուրեմն, ար ձա նագ րու թյունդ ի՞նչ է լի նե լու»,— Հրանտ պա պի կը հարց
րեց Գրի գո րին: 

« Դեռ չգի տեմ: Գու ցե իմ տա րե դար ձի կամ գոր գը վեր ջաց նե լուս թվա կա նը: 
Հի մա դեռ ոչ մի պատ գամ մտ քիս չի գա լիս»: 
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« Հայե րեն ար ձա նագ րու թյուն նե րը մի լավ բան ունեն,— ասաց պա պի կը:— 
Դրանք հա տուկ օրենք չու նեն. կա րող են լի նել ուրախ, տխուր, կարճ, եր կար, 
թվա կան ներ, տա ռեր կամ բա նաս տեղ ծու թյուն»: 

Գ րի գո րը գլ խի շար ժու մով հաս տա տեց: Գրի գո րը մի քա նի թել էլ գոր ծեց, 
նայեց պա պի կին ու ասաց.

«Հ րա՛նտ պա պիկ, ես ուզում եմ քեզ նման գոր գա գործ դառ նալ»:
 Պա պի կը շոյեց Գրի գո րի գլուխն ու ասաց. « Դու ար դեն գոր գա գործ ես. մենք 

գոր գա գործ ներ ենք միա սին»:
Գ րի գորն այն քան ուժեղ ժպտաց, որ այ տե րը ցա վե ցին:
 Մի օր, երբ Գրի գո րը դպ րո ցից խա նութ եկավ, մայ րը խա նու թում էր: «Ու՞ր է 

Հրանտ պա պի կը»,— հարց րեց Գրի գո րը:
 Մայ րը պինդ գրկեց Գրի գո րին: 
«Ի՞նչ է պա տա հել»,— Գրի գո րը իրեն դուրս քա շեց մոր գրկից:
«Գ րի գոր»,— ասաց մայ րը մեղմ ձայ նով:— Հ րանտ պա պի կը հի վան դա

նոցում է»:
«Ին չո՞ւ,— ան համ բեր հարց րեց Գրի գո րը:— Ի՞նչ է պա տա հել»: Գրի գո րի մայ

րը սկսեց լաց լի նել. « Պա պի կը շատ, շատ հի վանդ է»:
Գ րի գո րը չգի տեր ինչ անել: Այն քան բան կար նրա ուղե ղում:
 Նա ուզում էր, որ ամեն ինչ առաջ վա պես լի նի:
 Նա չէր ուզում, որ Հրանտ պա պի կին մի վատ բան պա տա հի: 
Ուզում էր, որ նա խա նու թում լի նի, դարչ նի քաղց րա վե նի քի հո տով, երկ րի, 

գոր գա գործ ների մա սին պատ մու թյուն նե րով` Գրի գո րի կող քին նս տած:
 Մայ րը սր բեց աչ քե րը:
Գ րի գո րը լուռ էր: Հե տո հարց րեց. 
« Կա րո՞ղ եմ Հրանտ պա պի կին տես նել»: Մայ րը խոր շունչ քա շեց: 
«Այո՛, նա քեզ էր հարց նում»: 
Հի վան դա նո ցի սպի տակ մի ջանցք նե րից ան ցնե լը ան հանգս տաց րել էր 

Գրիգո րին: Տա րօ րի նակ հոտ կար` ինչ պես լի նում է բժշ կի կամ ատամ նա բույ ժի 
սե նյա կում: Չկային ըն տա նի հո տե րը բր դի, ներ կե րի և դարչ նի: 

Մի ջանցք նե րը պաղ էին: Մար դիկ ժպտում էին Գրի գո րին, բայց Գրի գո րի 
աչքե րը գամ ված էին գետ նին:

Գ րի գո րը զգու շո րեն մտավ պա պի կի սե նյա կը: Նրա մահ ճա կա լի գլ խին մի 
պլաս տիկ պարկ էր կախ ված, որի մի ջի ան գույն հե ղու կը մի խո ղո վա կով միա նում 
էր պա պի կի թևին: Տա տի կը նս տած էր պա պի կի ան կող նու մոտ` պա պի կի ձեռքն 
իր ձեռ քում: Նրա աչ քերն էլ Գրի գո րի մայ րի կի աչ քե րի պես կար միր էին:

Հ րանտ պա պի կը նկա տեց Գրի գո րին և թևի շար ժու մով մոտ կան չեց Գրի գո
րին: Գրի գո րը տա տան վեց:

 Մայ րը կռա ցավ դե պի նա ու ասաց. «Ո չինչ, կա րե լի է, մո տե ցի՛ր պա պի կիդ»: 
Գրի գո րը դան դա ղո րեն մո տե ցավ մահ ճա կա լին. «Հ րա՛նտ պա պիկ,— շշն ջաց,— 
դու կլա վա նա՞ս»: 

Պա պի կը պինդ գրկեց Գրի գո րին: «Գ րի գոր,— պա պի կի ձայ նը մեղմ էր:— Ես 
միշտ քեզ հետ կլի նեմ»: Գրի գո րը գրկեց պա պի կին. « Շատ լավ է: Մենք միա սին 
գոր գա գործ ներ կլի նենք»: 
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«Այո»,— շշն ջաց պա պի կը և Գրի գո րին պինդ սեղ մեց իր կրծ քին: Հա ջորդ 
առա վո տյան Գրի գո րը արթ նա ցավ հե ռա խո սի զան գից: Նա լսեց մոր լա ցը:

« Մա՞մ, ի՞նչ է պա տա հել»,— սե նյա կից դուրս գա լով՝ հարց րեց:
«Գ րի գո՛ր, ես….ես վատ լուր ունեմ»: Մայ րը մո տե ցավ. 
« Պա պի կը….»,— կանգ առավ ու նրա աչ քերն ար ցուն քով լց վե ցին: 
«Ի՞նչ է պա տա հել»,— Գրի գո րը շուն չը բռնեց: Չէր ուզում պա տաս խա նը լսել:
« Պա պի կը երեկ գի շեր մա հա ցավ»: Գրի գո րին թվաց, թե մե կը բռունց քով 

հար վա ծեց իր կրծ քին: 
«Ո՛չ,— ասաց:—  Նա կգա»: 
Մայ րը գլու խը շար ժեց. « Սի րե լի՛ս, նա չի գա: Նա մա հա ցավ»: Նա փոր ձեց 

գրկել Գրի գո րին:
«Ո՛չ,— Գրի գո րը հրեց նրան:—  Նա չի կա րող մեռ նել: Չի կա րող: Նա ասաց 

միշտ ինձ հետ կլի նի»:
 Մայ րը լաց եղավ. «Գ րի գո՛ր, նա չէր ուզում քեզ թող նել: Նա ուրիշ կերպ չէր 

կա րող»: Գրի գո րը խղ ճաց մո րը, բայց նրա բար կու թյու նը շատ հզոր էր: Պա պի կը 
լքել էր նրան: Նա խա բել էր: Նա ասել էր, որ միշտ իր հետ կլի նի և հի մա չկար: 
Գրի գո րը վա զեց իր սե նյա կը և դու ռը շրխ կո ցով փա կեց: Նա իր ան կող նու բո լոր 
բար ձե րը շպր տեց: Բո լոր խա ղա լիք նե րը պա հա րա նից դուրս թա փեց: Բո լոր գրքե
րը գե տին շպր տեց: Կռա ցավ, որ իր մի ար ջու կը վերց նի, որ շպր տի ու հան կարծ 
տե սավ այն փոք րիկ գոր գը, որ ինքն ու պա պիկն էին գոր ծել: Գրի գո րը շպր տեց 
ար ջու կը, հե տո վերց րեց գոր գը, որ շպր տի, բայց չա րեց, ցած գցեց միայն: Շո գում 
էր ու քրտ նել էր: Պա տու հա նը բա ցեց: Դուր սը բա կում տե սավ ծա ղիկ նե րը, որ ին
քը պա պի կի հետ էր ցա նել: Գրի գո րը վա րա գույր նե րը քա շեց և նս տեց մու թի մեջ: 
Հու ղար կա վո րու թյան ըն թաց քում Գրի գորն իր մոր և մեծ մոր մեջ տեղն էր նս տել: 
Նրանք լաց էին լի նում: 

Հա մա րյա բո լորն էին լաց լի նում, բա ցի Գրի գո րը:
 Մայ րը գրկեց նրա ուսերն ու ասաց. « Լավ կլի նի, որ դու էլ լաց լի նես, բա լի՛կս, 

այդ պես քեզ ավե լի լավ կզ գաս»:
Գ րի գո րը իրեն հետ քա շեց « Լացս չի գա լիս»: Եվ չլա ցեց: 
Նա զայ րա ցած էր: Պա պի կը լքել էր նրան: Գրի գո րի խա ղա լիք նե րը, գրքերն 

ու հա գուստնե րը մի շա բա թից ավե լի սե նյա կում թափթփ ված մնա ցին: 
Մայ րը մի քա նի ան գամ հա վա քել էր դրանք, բայց Գրի գո րը նո րից շպր տում 

էր: Մայ րը նույ նիսկ զայ րա ցել և ճչա ցել էր նրա վրա, բայց Գրի գո րի հո գը չէր: 
«Գ րի գո՛ր,— մի գի շեր ասաց մայ րը:—  Պա րոն Քա շյա նը պա պի կի խա նու թը 

պի տի գնի: Նա եր կար տա րի ներ աշ խա տել է այն տեղ: Կար ծում եմ, որ դա ճիշտ 
կլի նի: Նա ասաց, որ քո հաս տո ցը կթող նի խա նու թում: Դու երբ որ ուզես կա րող 
ես գնալ և քո գոր գի վրա աշ խա տել»: Գրի գո րը եր կար նայեց մո րը հաս կա նա լու 
հա մար, թե ինչ է կա տար վում, հե տո ջղային ճչաց.

«Ես չեմ ուզում որ ևէ մե կը պա պի կի խա նու թը վերց նի»: Գրի գո րը վա զեց իր 
սե նյակն ու դու ռը շրխ կո ցով փա կեց ետ ևից:

Գ րի գո րը գետ նից վերց րեց խա ղա լիք ներն ու շպր տեց: Գետ նից վերց րեց 
գրքերն ու շպր տեց, վերց րեց գոր գը, որ պա պի կի հետ էր գոր ծել. «Ես էլ եր բեք չեմ 
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ուզում գորգ գոր ծել»: Եվ գոր գը շպր տեց: Գոր գը կպավ պա տին ու մի նկար ընկավ 
գե տին. «Ես չեմ ուզում գոր գա գործ լի նել»:

Գ րի գո րի աչ քե րը այր վում էին և այ տե րը թաց էին:
Գ րի գո րը նետ վեց գետ նին ըն կած գոր գի վրա: Պառ կեց վրան ու ծայ րե րը հա

վա քե լով փա թաթ վեց գոր գի մեջ, աչ քե րը փա կեց և լաց եղավ:
 Հա ջորդ օրը Գրի գո րը սկսեց հա վա քել թափ ված խա ղա լիք նե րը, գրքերն ու հա

գուստնե րը: Շատ զգու շու թյամբ վերց րեց գոր գը և դրեց տե ղը` իր ան կող նու կող քին: 
Մի շա բաթ հե տո, դպ րո ցից վե րա դառ նա լիս, Գրի գո րը գոր գի խա նու թից ան ցավ: 
Ներս չմ տավ: Հի շեց, թե ինչ պես պա տու հա նից տես նում էր պա պի կին հա ճա խոր դի 
հետ խո սե լիս և գորգ գոր ծե լիս: Քա նի րո պե կանգ նած մնաց դռա նը, ապա` աճա
պա րեց տուն: Մի օր էլ Գրի գո րը խա նու թի ուղ ղու թյամբ քայ լեց: Սիրտն արագ խփում 
էր: Խո րը շունչ քա շեց և հրեց զնգզն գան դու ռը: Պա րոն Քա շյա նը նայեց վեր ու 
ժպտաց: « Հե՜յ Գրի գոր»: Գրի գո րը հի շեց, թե պա պիկն ինչ պես էր ժպտում իրեն` երբ 
ին քը դռ նից ներս էր մտ նում:

« Բարև»,— ասաց Գրի գո րը և մո տե ցավ իր հաս տո ցին:
 Նա շո շա փեց գոր գի թե լե րը, հե տո նայեց պա պի կի դա տարկ աթո ռին: Հի

շեց, թե որ քան հպարտ էր զգում իրեն երբ աշ խա տում էր պա պի կի կող քին, գոր
գա գործ ներ միա սին: 

« Պա րո՛ն Քա շյան,— ասաց Գրի գո րը:— Ե թե կա րե լի է ես կու զե նայի գոր գիս 
աշ խա տան քը շա րու նա կել»:

«Ի հար կե, ես շատ կսի րեմ, որ դու այս տեղ լի նես»: Պա րոն Քա շյա նը պա պի կի 
աթո ռը քա շեց Գրի գո րի գոր գի հաս տո ցի մոտ և ասաց. «Ես կար ծում եմ, որ դու 
պի տի այս աթո ռը գոր ծա ծես: Դա պատ կա նում էր մի հիա նա լի գոր գա գոր ծի, որը 
բազ միցս ասել է ինձ, թե դու էլ այդ պի սին ես դառ նում»:

Գ րի գո րը ժպտաց. նրա երե սը տաք էր: «Ես ուզում եմ պա պի կիս պես գոր գա
գործ դառ նալ»:

«Այս գոր գին նայե լով՝ կա րող եմ ասել, որ դու այդ ճամ փին ես»,— ասաց պա
րոն Քա շյա նը` մատ նե րով գոր գի վեր ջա ցած մա սը շո շա փե լով:

« Դու ժա ռան գել ես քո պա պի կի տա ղան դը»: Գրի գո րը նս տեց աթո ռին և 
սկսեց սկու տե ղի վրա շար ված թե լե րին նայել: Մի կար միր թել վերց րեց և հի շեց 
պա պի կի խոս քը. « Դա րեր շա րու նակ հայ կա կան գոր գե րը հայտ նի էին իրենց կա
յուն կար միր գույ նով»: Գրի գո րը թե լը գոր ծեց գոր գի մեջ, ապա վերց րեց մի կտոր 
դարչ նի քաղց րա վե նիք, որ պա պիկն էր թո ղել սկու տե ղի վրա: 

Դարչ նի համն ու հո տը նրան պա պի կին հի շեց րեց:
Հ րանտ պա պի կը չէր խա բել: Բուր դը շո շա փե լով, կար միր թե լը գոր գի մեջ 

գոր ծե լով ու դարչ նի հո տով Գրի գո րը տե սավ պա պի կին գոր գի վրա աշ խա տե լիս: 
Լսեց պա պի կի ձայ նը: Հի շեց պա պի կի պատ մու թյուն նե րը իր ժո ղովրդի մա սին և 
զգաց, որ նրանք բո լորն էլ այս տեղ են ու մաս նա կից այս գոր գե րը գոր ծե լուն: 
« Պա րո՛ն Քա շյան, կա րո՞ղ եք ինձ օգ նել, միա սին հայե րեն ար ձա նագ րու թյունս 
դնե լու»,— հարց րեց Գրիգո րը: 

«Ի հար կե,— ասաց պա րոն Քա շյա նը:— Ի՞նչ ես ուզում գրել»:
«Հ րանտ պա պիկն ապ րում է հա վի տյան»,— ժպտաց Գրի գո րը:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Հ րանտ պա պիկն ապ րում է հա վի տյան»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը կար դում են պատ մու թյու նը և մտո րում են «Վշտի 
փու լե րի» մա սին: Այս պատ մու թյան նկա րա զարդ ված տար բե րա կը, որ ավե լի 
գրա վիչ կա րող է լի նել աշա կերտ նե րի հա մար, կա րե լի է ներ բեռ նել էլեկտ րո նային 
ձեռ նար կից։ Ա պա աշա կերտ նե րը փոր ձում են զա տո րո շել Գրի գո րի հա կա դար
ձու թյուն նե րը իր կրած կորս տին և ցանկ են կազ մում այն դրա կան եր ևույթ նե րից, 
որոնց կա րե լի է ապա վի նել կորս տից հե տո։ 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: Ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին մղում է 
հի շե լու մի աղե տա լի դեպք, որ լսել կամ կար դա ցել են լու րե րում և կամ պա տա հել 
է իրենց հետ, և նրանք ինչ հա կազ դե ցու թյուն են ցույց տվել այդ դեպ քին: Հարց է 
տա լիս, թե արդյո՞ք բո լո րը նույն պես կվար վե ին, թե՞ տար բեր է աղե տի ազ դե ցու
թյու նը տար բեր մարդ կանց վրա և մա նա վանդ՝ երե խա նե րի վրա։

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Միա սին կար դալ պատմ ված քը, ապա 
ան ցնել «Վշ տի հինգ փու լե րի» վրայով և այդ փու լե րի հի ման վրա դա տել պա պի կի 
մա հից հե տո Գրի գո րի ցույց տված հա կազ դե ցու թյուն նե րը։ Պա պի բնա վո րու
թյան և վե րա բեր մուն քի դրա կան կող մե րից մի ցանկ կազ մել ու շեշ տել նրան հի
շե լու և չմո ռա նա լու կար ևո րու թյու նը։ Այս տեղ նաև խո սել պա պի կի պատ մա կան 
ան ցյա լի մա սին, որ նույ նա նում է հայ ժո ղովրդի աղե տա լի ան ցյա լի հետ։ Ա շա
կերտ նե րը, խմբե րի բա ժան վե լով, բե մադ րում են պատմ ված քը և եզ րա կաց նում, 
թե պա պի կի մա հը ինչ պի սի ազ դե ցու թյուն կթող նի Գրի գո րի վրա և ինչ դա սեր 
կքա ղի նա այդ դեպ քից։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Քն նար կում նե րի և բե մադ րու թյան ըն թաց քում 
ուսու ցի չը արժ ևո րում է, թե աշա կեր տը որ քա նով է յու րաց րել նյու թը։ Ե թե կա րիք 
լի նի ուսու ցի չը կա րող է հա վե լյալ նյու թե րով պար զա բա նել կո րուս տը տար բեր 
տե սան կյուն նե րից։ 
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Վշ տի հինգ փու լե րը 

1. Ուրա ցում և մե կու սա ցում
Սկզ բում մենք կար ծես փոր ձում ենք ուրա նալ, որ կո րուստ ենք ունե ցել, և 

մենք մեզ մե կու սաց նում ենք մարդ կանց հետ շփ վե լուց:

2.  Բար կու թյուն 
Ա պա հնա րա վոր է, որ վիշ տը կրող ան ձնա վո րու թյու նը մի հզոր բար կու թյան 

զգա ցո ղու թյուն ունե նա այն ան ձի դեմ, որ այդ վիշտն է պատ ճա ռել կամ ը նդ դեմ 
աշ խար հի։ Նա կա րող է բար կու թյուն զգալ ինքն իր դեմ, որ թույլ է տվել, որ այդ 
դեպ քը պա տա հի, նրա նով հան դերձ, որ իրա կա նու թյան մեջ ոչինչ չէր կա րող դեպ
քը կա սեց նել։

3. Սա կար կու թյուն 
Հի մա, վշ տա կիր ան ձը սա կար կու թյուն է սկսում Ա ստծու հետ՝ իր մի զո հա բե

րու թյունն է առա ջար կում՝ «Ե թե ես այդ զո հա բե րու թյու նը կա տա րեմ, դու կո րուս
տը կվե րաց նե՞ս»։

4. Ը նկճ վա ծու թյուն 
Ան ձը մի տե սակ ըն դար մա նում է նրա նով հան դերձ, որ խոր քում դեռ առ կա 

են բար կու թյունն ու տխ րու թյու նը։

5. Ըն դու նում 
Սա այն փուլն է, երբ բար կու թյու նը, տխ րու թյու նը և սու գը մեղ մա ցել է։ Ան ձը 

պար զա պես ըն դու նում է կո րուս տը։
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9

ՄԵԾԵՂԵՌՆ
(եր րորդ դա սա րա նի հա մար)

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Գար նա նային մի օր»

 
Այս դա սա նյու թը Մեծ ե ղեռ նի հետ ևանքն է նկա րագ րում. նրա մի ջո ցով աշա

կեր տը ծա նո թա նում է նաև կորս տի գա ղա փա րին և թե ինչ պե՞ս կա րե լի է քա ջու
թյամբ հաղ թա հա րել կորս տի պատ ճա ռած ցա վը: Պատ մու թյան մեջ կա րող են 
ան հաս կա նա լի բա ռեր լի նել հետ ևյալ նե րը, որ ուսու ցի չը կբա ցատ րի նախ քան 
դա սը սկսե լը. ավան, կա ռու ցել, թա փուր, ներ գաղթ, հայ րե նա կից, հեծկլ տալ…
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 ԳԱՐ ՆԱ ՆԱՅԻՆ ՄԻ ՕՐ 
Մկր տիչ Ար մեն

 Գար նա նային մի օր՝ տա րի ներ առաջ, ես շրջում էի Եր ևա նին մո տիկ մի ավա
նում, ուր հայ րե նիք վե րա դար ձած, ներ գաղ թած հայերն էին ապ րում: Գե ղե ցիկ էր 
ավա նը: Այդ ար հես տա վոր մար դիկ կա ռու ցել էին տներ, պար տեզ ներ, փո ղոց ներ: 
Կա ռու ցել էին մեծ սի րով, գի տե նա լով, որ դա օտար հո ղում չէ, դա իրենց պա պե
րի հայ րե նիքն է, որ տեղ նրանք ապ րե լու էին միշտ: 

Ուրախ էին և եր գում էին նրանք: Եր գում էին և՛ արա բե րեն, և՛ պարս կե րեն, 
և՛ հու նա րեն և այլ լե զու նե րով, որոնք լսել էին նախ քան հայ րե նիք վե րա դար ձը՝ 
երբ դեռ օտար երկր նե րում էին ապ րում: Փոք րիկ պար տեզ նե րից մե կի մոտ կանգ 
առ նե լով՝ ական ջիս հա սավ դռան մոտ նս տած կա նանց զրույ ցը:

— Դու որ տե ղա ցի՞ ես, Սր բու հի՛ քույ րիկ,— հարց րեց մի մի ջա հա սակ կին:
— Սե լա նի կից եմ, աղ ջի՛կս, իսկ դո՞ւ:
— Ես Բաղ դա դից եմ, բայց էրիկս Մար սե լից եկավ ինձ առավ:
— Մար սե լից ին չո՞ւ եկավ Բաղ դադ,— հե տաքրքր վեց մի աղ ջիկ:
— Ուզում էր ան պայ ման հայ րե նակ ցու հու հետ ամուս նա նալ:
— Դո՞ւ որ տե ղա ցի ես, մայ րի՛կ...Մի պա ռավ կին՝ կլոր այ տե րով ու բա րի, 

ասաց.
— Ես Վառ նա կապ րե ի, բայց սա սուն ցի եմ:
 Բաղ դադ ցի կինն ասաց.
— Այ սինքն՝ ես էլ Բաղ դա դում չեմ ծն վել, ես Կա րին քա ղա քից եմ... Է րիկս, որ 

Մար սեյ լից եկավ՝ Տիգ րա նա կեր տի շրջա կայ քից էր փա խել այն տեղ...
Նորից հարց րեց սե լա նիկ ցի կնո ջը.
— Դո՞ւ որ տե ղա ցի ես, Սր բու հի՛ քույ րիկ:
— Նմա նա պես սա սուն ցի...
— Սա սուն ցի՞,—  հե տաքրքր վեց պա ռա վը,— իսկ ո՞ր գյու ղից:
 Կի նը գյու ղի անու նը տվեց: Պա ռա վը լար վեց. այդ իրենց գյուղն էր:
— Կր պե ենց կհի շե՞ս,— հարց րեց նա,— ես մայրն եմ Կր պե ենց Սմ բա տի, որ 

Ստամ բու լի մեջ սպա նե ցին...
Սր բու հին լա րեց հի շո ղու թյու նը: 
Ո՛չ, չէր հի շում:
— Մեր գյուղն ախր մեծ էր,— ասաց:
— Մեծ էր այո՛,—  հա մա ձայ նեց պա ռավն ու նո րից հարց րեց.
— Դուք տասն հինգ թվի՞ն փա խաք:
— Այո՛: Մեծ կո տո րա ծին: Սի հուն գե տի վրայի սպա նու թյուն նե րի ժա մա նակ 

ես իմ ծնող նե րիս ու ազ գա կան նե րիս կորց րի:
— Սի հու նի ջար դին ես էլ կայի: 
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Ա սել է, մենք մի թա փո րի մեջ ենք եղել: 
Իսկ ձեր ազ գա նու նը ինչ պե՞ս է,— հարց րեց պա ռա վը:
— Ես իմ ազ գա նունս չգի տեմ: Է րի կիս ազ գա նու նով՝ Մես րո պյան ենք:
 Պա ռա վը մտ քով ըն կավ կո տո րած նե րի սար սա փե լի հի շո ղու թյուն նե րի մեջ:
— Ես էլ իմ զա վակ ներս այն տեղ կորց րի, — ա սաց նա քիչ հե տո: Բո լո րին աչ

քիս առաջ մոր թե ցին կամ հե ռու քշե ցին... Գա գիկ... Ա շոտ... Սա ռա... Ա նդ րա
նիկ... Սր բու հի:

— Իմ անունս,— հա ռա չեց Սր բու հին:
— Այո՛: Մեր գյու ղը Սր բու հի շատ կար: Բայց իմ Սր բու հիս ամեն քից աղ

վորն էր: Ո ղջ գյու ղը նրան անուշ Սր բու հի էր ասում:
— Ա նուշ Սր բու հին ես եմ, կտա վի պես սպի տա կեց Սր բու հին:
 Կա նայք շփոթ ված դես ու դեն շարժ վե ցին, կար ծես ռումբ ըն կավ նրանց մեջ

տե ղը:
 Պա ռա վը փոր ձեց ոտ քի կանգ նել, բայց ուժաս պառ էր եղել:
— Մորդ անու նը ի՞նչ էր,— հարց րեց նա սար սա փած աչ քե րով Սր բու հուն 

նայե լով:
— Մաք րու հի...
— Աղ ջի՜կս...
 Պա ռավն ուշա թափ վեց: Կա նայք սկսե ցին գո ռա լով լաց լի նել: Սր բու հին 

հեծկլտում էր:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Գար նա նային մի օր»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել և յու րաց նել կորս
տի իմաս տը, ինչ վե րա բե րում է մարդ կանց (ժո ղո վուրդ նե րին) կամ վայ րե րին 
(հայ րե նի հո ղին):

 Նյու թեր և մի ջոց ներ: Խա ղա լիք լսա փող եր կամ բա ներ, որ դրանց նման են, 
գծագ րու թյան մեծ թուղթ, ակ րոս տիք բա նաս տեղ ծու թյան օրի նակ, սո վո րա կան 
թուղթ, Tree Map (քար տեզ, գծա գիր, այս տեղ՝ կորս տի ծառ): 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: «Cooperative learning» (ու սուց ման 
հա մա գոր ծակ ցային եղա նա կի, խմբային աշ խա տան քի) մի ջո ցով աշ ակերտ նե րը 
պատ մում են իրենց ունե ցած մի մո տիկ ան ձի կամ առար կայի կորս տի մա սին և 
թե դա ինչ պե՞ս պա տա հեց։ 

Այս պես, դա սա րա նը բա ժան վում է 4–6 հո գա նոց խմբե րի, որոնք նս տում են 
իրար շուրջ: 

Յու րա քան չյուր խումբ մեկ լսա փող ունի։
 Կա րող է խո սել այն աշա կեր տը միայն, որ լսա փող ունի իր ձեռ քում։ Ա շա կեր

տը պատ մում է իր կորս տի մա սին և լսա փո ղը փո խան ցում հա ջոր դին, մինչև 
վերջ։ Ուսուց չի թույլտ վու թյամբ, սա կա րող է կրկն վել մի քա նի ան գամ։ Ե թե մի 
աշա կերտ լսա փող ունի իր ձեռ քում, բայց ոչինչ չու նի պատ մե լիք, ասում է « փաս» 
և լսա փո ղը փո խան ցում է հա ջոր դին։ Խմ բե րը գրի են առ նում և ամ բողջ դա սա
րա նի հետ բա ժա նում պատմ ված նե րը։ 

Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը հայ տա րա րում է « Սա մի յու
րա հա տուկ պատ մու թյուն է, որ մեզ կօգ նի հաս կա նա լու կորս տի եր կու կար ևոր 
տե սակ նե րը։ Պատ մու թյու նը կար դա լուց հե տո ես ձեզ կհարց նեմ այդ կո րուստնե
րի մա սին և թե ինչ պե՞ս են պատ մու թյան հե րոս նե րը կա րո ղա ցել հա մա կերպ վել 
այդ մեծ կո րուստնե րի հետ։ Պատ մու թյան վեր նա գիրն է « Գար նա նային մի օր», 
որ գրել է Մկր տիչ Ար մե նը։ 

Ուսու ցի չը որոշ տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս հե ղի նա կի մա սին։ Կար ևոր է բա
ցատ րել նաև, թե ի՞նչ է ներ գաղ թը և եթե նա խա պես առիթ չի եղել, ուսու ցի չը հի մա 
կբա ցատ րի, թե ե՞րբ, ին չո՞ւ և ինչ պե՞ս տե ղի ունե ցավ ներ գաղ թը։ Կար դաց վում է 
պատ մու թյու նը...

Ըն թեր ցու մը ը նդ հատ վում է, երբ հաս կա ցու թյուն նե րի լու սա բա նու թյան կա
րիք է զգաց վում։ Ըն թեր ցու մը ավար տե լուց հե տո տր վում է հաս կա ցո ղու թյան 
հար ցեր, որոնց պա տաս խա նը «այո» կամ «ոչ» չլի նի. 
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օ րի նակ՝ 
– մար դիկ ին չո՞ւ էին ուրախ պա րում ու եր գում. 
– ինչ պե՞ս է, որ այս հայե րը այս քան տար բեր տե ղե րից էին գա լիս. 
– ձեր կար ծի քով Սր բու հին ին չո՞ւ իր ազ գա նու նը չգի տեր. 
– ձեր կար ծի քով, պատ մու թյու նը ին չո՞ւ է այս պես վեր ջա նում. 
– ին չո՞ւ հե ղի նա կը չի ասում, թե հե տո ինչ է լի նում. 
– դուք չէ ի՞ք ուզի իմա նալ, թե հե տո ինչ է լի նում. 
– կար ծում եք հե տո ի՞նչ պա տա հեց. 
– այս պատ մու թյան ո՞ր մասն է խո սում կորս տի մա սին. 
– բա ցատ րե՛ք, թե ո՞վ է կո րուստ ունե ցել: 
Ուսու ցիչն այն պես պետք է առաջ նոր դի քն նար կու մը, որ աշա կերտ նե րը ը մբռնեն, 

թե Սր բու հին և իր մայ րը չէ ին միայն, որ կո րուստ էին ունե ցել, այլ բո լորն այդ հա մայն
քում կորց րել էին ըն տա նիք, տուն, տեղ, հող և ամեն ինչ և պետք է հա մա կերպ վե ին 
դրա հետ:

Ա շա կերտ նե րի օգ նու թյամբ « կորս տի ծառ» է գծ վում մեծ թղ թի կամ գրա
տախ տա կի վրա։ Ծա ռի կա տա րին գրվում է աշա կերտ նե րի առա ջար կած մի 
կորս տի անուն, որ կա րող է լի նել սի րած կեն դա նու կո րուստ, հա րա զա տի մահ, 
երկ րա շար ժի կամ մի այլ պատ ճաով փլ ված տուն, ևայլն. ապա՝ ճյու ղե րի վրա՝ այդ 
կորս տի հետ ևանք ներն է գրվում։ Կորս տի ծա ռը ամ բող ջաց նե լու ըն թաց քում ը նդ
գծ վում է, որ որոշ մար դիկ իրենց քա ջու թյամբ կա րո ղա ցել են շրջել այդ հետևանք
նե րը և ինչ պես են հա կազ դել այդ հետ ևանք նե րին։ Հարց է տր վում, թե այս մար
դիկ ինչ պե՞ս են քա ջու թյուն ցույց տվել. (ի րենց կյան քը շա րու նա կե լով և, օրի նակ, 
եթե տան կորս տի մա սին է, այլ վայ րե րում իրենց տու նը վե րա շի նե լով): 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ա շա կերտ ներն իրենց « կորս տի ծառն» են գծում՝ 
տե ղադ րե լով իրենց կո րուս տը և դրա ազ դե ցու թյուն նե րը՝ ավե լաց նե լով, թե ինչ
պես են քա ջու թյուն գտել այն դի մագ րա վե լու: Ուսուց չի հետ ստու գե լուց հե տո 
պատ րաստված « կորս տի ծա ռը» աշա կեր տի հա մար կծա ռայի իբրև ուղե ցույց՝ 
գրե լու հա մար «Իմ կո րուս տը և ինչ պես հա կազ դե ցի դրան» վեր նագ րով իր պատ
մու թյու նը. աշա կերտ նե րը խմբե րի բա ժան վե լով, յու րա քան չյու րը « հե ղի նա կի 
աթո ռին» նս տած, իրենց գրա ծը կար դում են մյուս նե րի հա մար։ 

Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ ներն ակ րոս տի քով բա նաս տեղ ծու թյուն են 
գրում:— Ուսու ցիչն օրի նակ է տա լիս, թե ինչ պես։ Ա շա կերտ նե րը միա սին մտա
ծում կամ բա ռա րա նի մի ջո ցով գտնում են հար մար բա ռեր « Քա ջու թյուն» բա ռի 
յու րա քան չյուր տա ռի հա մար։ 

Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը ցու ցադրվում են դա սա րա նում։
 Նա խա պես պատ րաստված կո րուստնե րի ցան կից օգտվե լով՝ յու րա քան չյուր 

եր կու աշա կերտ միա սին ցան կից մի աշա կեր տի անուն են որո շում և նա մակ են 
գրում նրան, առա ջարկ ներ կա տա րում՝ թե նա ինչ պես կա րող է կորս տի հետ 
հաշտ վել։ Քա ջա լե րում են նրան քաջ լի նել՝ օրի նակ բե րե լով պատ մու թյան հե րոս
նե րի կյան քից։ 
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Ուսու ցի չը դա սա րա նի հա մար կար դում է նույն թե մայի շուրջ մի այլ պատ մու
թյուն, օրի նակ` « Գի քո րը» և դա սա րա նում կա տար վում է եր կու պատ մու թյուն նե րի 
հա մե մա տու թյունն ու հա կադ րու թյու նը։ 

Ուսու ցի չը աշա կերտ նե րի հետ քն նար կում է, թե ինչ պե՞ս  Հայոց ցե ղաս պա նու
թյու նը կորս տա բեր եղավ հայե րի հա մար որ պես մի ժո ղո վուրդ (նույ նիսկ նրանց 
հա մար, որ այն տեղ չէ ին և ուղ ղա կի ո րեն չկ րե ցին կո րուս տը) և ինչ պես քա ջու
թյուն ցու ցա բե րե ցին և կա րո ղա ցան վե րապ րել ու բար գա վա ճել։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցիչն արժ ևո րում է աշա կեր տի մաս նակ ցու
թյու նը զա նա զան աշ խա տանք նե րին, նրա գրա վոր ար տա հայ տու թյու նը, նրա 
կազ մած « կորս տի ծա ռը», որ պատ ճառ– հետ ևանք է ցույց տա լիս։

 Օ րի նակ ուսուց չի հա մար (1)

Ք  Քույ րեր, եղ բայր ներ, 
Ա  Ա նա պատն ան ցած,
Ջ  Ջար դին դի մա ցած, 
ՈՒ  ՈՒղի ներ գտան,
Թ  Թ ևեր առան՝
ՅՈՒ Յու րա հա տուկ հայե րին,
Ն   Ներ գաղ թե ցին հայ րե նիք,

Օ րի նակ ուսուց չի հա մար (2)

Ք   Քա րոտ ճամ փա, 
Ա   Ար ևը վառ,
Ջ   Ջուր չկա: 
ՈՒ  ՈՒ՞ր ենք գնում,
Թ   Թա փա ռա կան,
ՅՈՒ  Յու րա քան չյուր քայ լա փո խին
Ն   Ն վա զում է կա րա վանն:

Գ ծագ րի (Tree Map) օրի նակ 
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Շուշանը»

 
Այս տեղ օգ տա գործ ված « Շու շա նը» պատ մու թյու նը, որ շեշ տում է անար դա

րու թյան գա ղա փա րը, ուղ ղա կի Մեծ ե ղեռ նին է առնչ վում և երե խա նե րին պատ
րաս տում է Մեծ ե ղեռ նի բարդ իմաս տը հաս կա նա լու: Այս պատմ ված քի ը նդ մի
ջից աշա կեր տը սո վո րում է, թե ի՞նչ է անար դա րու թյու նը: Ուսու ցի չը հարց է տա
լիս, թե եթե մի երկ րի կա ռա վա րու թյուն հան կարծ որո շի մի խումբ մարդ կանց 
իրենց տնե րից դուրս հա նել և հե ռու ճամ փա ներ ուղար կել ու տի րա նալ նրանց 
տանն ու ունեց ված քին, արդյոք ար դա՞ր է: Թուրք կա ռա վա րու թյու նը որ քա՞ն 
անար դար վե րա բեր վեց հայե րի հետ՝ նրանց իրենց տնե րից դուրս քշե լով:
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 ՇՈԻ ՇԱ ՆԸ

 Տա րի ներ առաջ, երբ փոք րիկ աղ ջիկ մըն էի, պուպ րիկ մը ունէ ի, անու նը՝ Շու
շան: Այն քան կը սի րէ ինք իրար, որ ամէն բան միա սին կ'ը նէ ինք: 

Նոյն ան կող նին մէջ կը պառ կէ ինք և նոյն պնա կէն կը ճա շէ ինք: Նոյն ըն կեր
նե րը ունէ ինք, ինչ պէս քե ռի իս տո ւած աղաւ նին և շունս Կայ ծը, չա րա գործ և ան
համ բեր Կայ ծը: Օր մը Կայ ծը Շու շա նին թևը խա ծաւ և քա շեց, որ պէս զի հե տը 
խա ղայ: Խե՜ղճ Շու շան: Շու տով վա զե ցի հայ րի կիս քով, որ բժիշկ էր և գրա սե նե
ակ մը ունէր մեր տու նին մէջ: Միա սին Շու շա նին վէր քը կա պե ցինք: Ե րբ ութ տա
րե կան էի, ամէն ինչ փո խո ւե ցաւ: Պա տե րազ մը սկսաւ: Մեր դրա ցի թուր քե րը մեր 
հետ սկսան գէշ վա րո ւիլ: Դպ րո ցը, երբ ձեռքս բարձ րաց նէ ի, թուրք ուսուց չու հին 
ին ծի կար ևո րու թիւն չէր տար: Թուրք դա սըն կեր ներս « հայ ան հա ւատ» կը կո չէ ին 
զիս: Օր մը թուրք ոս տի կան նե րը հայրս առին ու տա րին, որ պէս զի վի րա ւոր թուրք 
զի նո ւոր ներ բու ժէ: Այլևս չտե սանք զինք: Առ տու մը, դեռ ար ևը բո լո րո վին չծա
գած, մայրս ան թն ցուց զիս: Վախ կար անոր ձայ նին մէջ: «Ա րագ, պէտք է եր
թանք:  Հետդ բան մը մի՛ առ ներ»,— փսփ սաց: 

Ես շատ լաւ չէ ի հասկնար՝ ինչ կը պա տա հէր: Մեր բո լոր ունե ցած նե րը տու նը 
ձգե ցինք, ամէն բան, նոյ նիսկ Շու շա նը: Ճամ փան, կառ քին մէջ, լա ցի: Ի ՞նչ պի տի 
ըլ լար Շու շա նը, առանց ին ծի: Կը մտա ծէ ի՝ ի՞նչ պի տի ը սեն դա սըն կեր ներս, քա նի 
այդ պէս կը բա ցա կայէ ի դպ րո ցէն: Ար փին, ամե նէն մտե րիմ ըն կե րու հիս, ար դե օք 
դեռ հո՞ն էր, թէ՞ ինքն ալ ստի պո ւած ձգած գա ցած էր: Ե րբ դրա ցի Տէր տէ րե ան նե րուն 
աղ ջի կը մեր տու նը գար հետս խա ղա լու, պի տի գիտ նա՞ր, որ ստի պո ւած մեկ նած էի: 

Նախ Լի բա նան փա խանք: Ա միս ներ ապ րե ցանք վրան նե րու տակ: Հոն նոր 
դա սըն կեր ներ ունե ցայ, ին ծի պէս գաղ թա կան հայ պզ տիկ ներ: Շատ գէշ էր մեր 
վի ճա կը. կտոր մը հաց նոյ նիսկ չու նէ ինք ուտե լու: Եր բեմն հայ կի ներ ձա ւար կու 
տային, որ կը թր ջէ ինք և կ'ու տէ ինք, առանց եփե լու: 

Յա ջորդ տա րին Ֆրան սա գա ցինք, ան կէ ետք Ա մե րի կա: Ա մե րի կա շատ 
հայեր չկային, հայ կա կան դպ րոց ալ չկար: Սկիզ բը շատ դժո ւար էր կե ան քը, 
ան գլե րէն չէ ի գի տեր: Դպ րո ցը չէ ի սի րեր, որով հետև միշտ ան գլե րէն պէտք է 
խոսէինք: 

Տա րի ներ ան ցան, ա՛լ չվե րա դար ձանք: Կ'ապ րէ ի ծննդա վայ րէս շատ հե ռու, 
ով կիա նո սին միւս կող մը: 

Երբ իմ աղ ջիկս ութ տա րե կան եղաւ, տա րե դար ձին հա մար պուպ րիկ մը 
ուզեց:

Պտ տե ցայ խա նու թէ խա նութ, բայց ո՛չ մէկ պուպ րիկ կը հաւ նէ ի: Յե տոյ, օր մը 
հին ապ րանք ներ ծա խող խա նու թի մը առջ ևէն ան ցած ատենս, աչ քիս զար կաւ 
պուպ րիկ մը, ապա կի ին ետ ևը նս տած: Ներս մտայ: Ան մի ջա պէս գրկե ցի պուպ
րիկը. ի՜նչ զար մանք... որ քա՜ն կը նմա նէր իմ պուպ րի կիս...

Ան մի ջա պէս գնե ցի ու տա րի տուն: 
Աղ ջիկս պուպ րի կին անու նը դրաւ Շու շան:
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Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը կար դում են « Շու շա նը» և իրենց կար ծիք ներն են 
հայտ նում, թե այդ ըն տա նի քը ին չու պետք է փախ չեր։ Ա շա կերտ նե րը նշում են 
օտար մի ջա վայ րում մե ծա նա լու բո լոր դժվա րու թյուն նե րը և ան ցյա լի ազ դե ցու
թյու նը ներ կայիս իրա կա նու թյա նը բախ վող: 

Ա շա կերտ նե րը` իբրև այդ պատ մու թյան աղ ջի կը, նա մակ են գրում իրենց մի 
եր ևա կա յա կան ըն կե րո ջը և նկա րագ րում են այն դժվա րու թյուն նե րը, որ դի մա
կայել են հայ րե նի քից գաղ թե լուց հե տո։

 Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: Ուսու ցի չը հարց է տա լիս աշա կերտ
նե րին, թե ինչ դժվա րու թյուն նե րի առջև կա րող են կանգ նել նրանք, եթե տե ղա
փոխ վեն մի նոր թաղ և նոր դպ րոց։ Հե տո քն նար կու մը կանց նի այն դժվա րու
թյուն նե րին, որ իրենց երկ րից, տնից ու տե ղից ար մա տա խիլ եղած մար դիկ կա
րող են ունե նալ օտար վայ րե րում մինչև մի տեղ բնա կու թյուն հաս տա տե լը։

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Բո լո րը միա սին դա սա րա նում կար
դում են « Շու շա նը»: 

Ա շա կերտ նե րը քն նար կում են պատ մու թյան հետ առն չու թյուն ունե ցող հաս
կա ցու թյուն նե րը (հան կար ծա կի մի թշնա մա կան մի ջա վայ րում ապ րել, ար մա տա
խիլ լի նել, որ պես գաղ թա կան ապ րել, «տ նից» « տուն» տե ղա փոխ վել, վեր ջա պես 
մի տեղ հաս տատ վել և կա րո տել հի նը, նախ կի նը, փոր ձել կապ ստեղ ծել ան ցյա լի 
ու ներ կայի միջև և ինքն իրեն տես նել իբրև ար դյունքն այդ եր կու սի)։ 

Ա շա կերտ նե րն օգ տա գոր ծում են Flow Map –ը ժա մա նա կագ րա կան կար գով 
ցան կագ րե լու հա մար պատ մու թյան կար ևոր դեպ քե րը։ 

Յու րա քան չյուր աղյու սա կում մեկ նա խա դա սու թյուն են գրում, նկա րում և 
ներ կում։ Վեր ջա պես աշա կերտ նե րը, իբրև պատ մու թյան աղ ջի կը, իրենց ճա կա
տագ րի մա սին նա մակ են գրում իրենց մեկ ըն կե րոջ կամ ըն կե րու հուն, որ հայ րե
նի քում է մնա ցել և նկա րագ րում են որ պես մա նուկ—  պա տա նի իրենց դեմ կա
տար ված անար դա րու թյուն նե րը, ցան կու թյուն են հայտ նում կառ չած մնալ ան ցյա
լին, որ քան էլ որ հե ռու են հի մա, ար տա հայ տում են կա րոտ, բայց նաև հա յացք 
դե պի ապա գա։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Flow Map –ը ստու գե լով՝ ուսու ցի չը արժ ևո րում է, թե 
աշա կեր տը որ քա նով է ը մբռնել աղջ կան պա տա հած դեպ քե րի ժա մա նա կագ րու
թյու նը։ Նաև նա մակ նե րը կար դա լով` ուսու ցի չը կա րո ղա նում է տես նել, թե աշա
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կեր տը որ քա նով է յու րաց րել աղջ կա ճա կա տա գի րը և արդյոք կա րո ղա ցել է ինքն 
իրեն այդ աղջ կա տե ղը դնել կամ եր կու սե րունդ ան ց դեռ զգալ ան ցյա լում պա
տա հած այդ դեպ քե րի ազ դե ցու թյու նը մարդ կանց կյան քի վրա։

 

Օ րի նակ Flow Map –ից
 Քա ռան կյու նի նե րի մեջ մի քա նի բա ռով գրվում է դեպ քե րի  

հա ջոր դա կա նու թյու նը
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ՄԵԾԵՂԵՌՆ
(չոր րորդ դա սա րա նի հա մար)

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Ան պար տե լի ոգին»

 
Այս դա սա նյու թի մի ջո ցով աշա կերտ նե րը ծա նո թա նում են ինք նա գի տակ ցու

թյան գա ղա փա րին և թե ինչ պես կա րե լի է ան սո վոր պայ ման նե րում հար ցեր լու
ծել ու դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րել: Այս պատ մու թյան մեջ կա րող են ան հաս
կա նա լի լի նել հետ ևյալ բա ռե րը, որոնք ուսու ցի չը կբա ցատ րի նախ քան դա սը 
սկսե լը. ան պար տե լի, թա փա ռաշրջիկ, ապաս տան, կծկ վել, հա րու թյուն, ցն ցո տի, 
եր դիկ:
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ԱՆ ՊԱՐ ՏԵ ԼԻ Ո ԳԻՆ 
Ա վե տիք Ի սա հա կյան

 
Եփ րատ գե տից շատ հե ռու անա պա տում կային իրար մոտ մի քա նի խղ ճուկ 

վրան ներ: Այդ վրան նե րի տակ ապաս տան էին գտել թուր քա կան կո տո րած նե րից 
փա խուստ տված մի քա նի տաս նյակ հայեր` ծե րեր, կա նայք, մա նուկ ներ: 

Ի րենց ոսկրա ցած մեր կու թյու նը ծածկ ված էր ցն ցո տի նե րով: Ժպի տի նշույլ 
ան գամ չկար իրենց դեմ քին: Ի րենց նայ վածք նե րում սար սափն էր սա ռել: 

Ցե րեկ նե րը, թա փա ռաշրջիկ բե դվին նե րը (ա րաբ ցեղ, որ մնա յուն բնա կա
վայր չու ներ) գա լիս էին, շրջում վրան նե րի շուրջը՝ հափշ տա կե լու հա մար թուր քե
րի աչ քից բախ տով հե ռու մնա ցած գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րին: 

Ծե րերն ու պա ռավ նե րը՝ հի վանդ ու դժ գույն, կուչ էին գա լիս վրան նե րի մի 
ան կյու նում՝ գոց աչ քե րով իրենց հայ րե նի եր դիկ նե րի խա ղաղ ծուխն ու պար տեզ
նե րի ծաղ կած ծա ռե րը երա զե լով: Օ րե ցօր մաշ վում, փլ վում էր իրենց չար չար ված 
հո գին: 

Ա ռա վոտ էր: Ժա մա նա կից առաջ ծե րա ցած կա նայք չո րա ցած մատ նե րով 
կար էին անում կամ ուրիշ աշ խա տանք ներ էին անում՝ մո տե րը գտնվող արաբ նե
րից ձեռք բեր ված, որ կա րո ղա նային գո նե մի չոր հաց հասց նել իրենց հա րա
զատ նե րին: 

Վ րան նե րի առջև, պս տիկ աղ ջիկ ներ ու տղա ներ, ման կու թյան երա զով տար
ված, մո ռա նա լով իրենց խեղ ճու թյու նը, խա ղի փոր ձեր էին անում՝ նույ նիսկ ուրախ 
ճի չեր ար ձա կե լով:

— Տղա՛ք, դա սի՛ եկեք,— հն չեց վրան նե րից մայ րե րի ձայ նը: 
Ե րե խա նե րը վա զե ցին դե պի վրան նե րը: 
Եր կու եղ բայր ներ` ձեռք ձեռ քի բռնած, մտան վրան նե րից մե կը: Մե ծը տաս

ներ կու տա րե կան կլի ներ, փոք րը՝ յոթ –ութ: Եր կուսն էլ վա զե ցին դե պի իրենց 
մայ րը: 

Աք սո րի ճամ փին նա կորց րել էր իր ամուս նուն ու եր կու զա վակ նե րին: Ա մուս
նուն ու պա տա նի որ դուն, ուրիշ շա տե րի հետ, տա րել էին թուրք ոս տի կան նե րը, 
իսկ աղջ կան հափշ տա կել էին քր դե րը:

Կրծ քին սեղ մած համ բու րե լով երե խա նե րին՝ մայրն ասաց կրտ սե րին.
— Ա ղվո՜ր զա վակս, հի մա ես կգրեմ՝ դուն կկար դաս. տես նեմ, գի րե րը լավ 

կճանչ նա՞ս: Վերջն ալ ասոր նման պի տի գրես: Ե թե լավ կար դաս, քե զի ար մավ 
կուտամ: Ու մայ րը ցու ցա մա տով գրեց ավա զի վրա. «Աստված պա հե հայ րիկս, 
քույ րիկս, աղ պա րիկս»: Ե րե խան հե գե լով՝ կար դաց գրվա ծը:

— Ապ րի՜ս, աչ քի՜ս լույ սը,— մայ րը, նո րից համ բու րե լով փոք րի կին, մի քա նի 
չո րա ցած ար մավ տվեց նրան:

— Հի մակ ալ դուն նս տե՛, գրե՛։ 
Ե րե խան, ար մա վը ուտե լով, սկսեց գծեր քա շել ավա զի վրա:
 Մայ րը հի մա, դի մե լով մեծ որ դուն, ասաց.
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— Իմ սի րու նիկ Վազ գենս, տես նեմ ի՛նչ գրեր ես:
 Մա նու կը մի քա նի բա ռեր էր գրել ավա զի վրա:
 Մայ րը կար դաց՝ աչ քե րը ար ցուն քո տած.
 Թուրքն ու քուր դը տա րին հայ րիկս, քույ րիկս, աղպա րիկս: Կ'ը սեն թե սպան

նած են: Ես չեմ հա վա տար: Ե րբ տուն դառ նանք, զա նոնք ողջ –ա ռողջ պի տի 
գտնենք:

— Հար կա՛վ, սի րե լի՛ս, հար կա՛վ... Ար ցուն քը զսպե լով՝ համ բու րեց երե խային, 
բայց չկա րո ղա ցավ դա սը շա րու նա կել: Եր կու սին էլ ար մա վի հետ մի կտոր սև հաց 
տվեց ու ասաց.

— Հի մա գա ցեք, դուր սը խաղ ցեք: Ի րի կու նը, Վազ գե նի՛կս, քե զի Ավե տա
րա նեն դաս պի տի տամ: Ա նանկ լավ պի տի սոր վիս, որ երբ տուն եր թանք, 
հայ րիկդ պի տի տես նե, թե ժա մա նակդ պա րապ չես ան ցու ցած հոս, շա՜տ 
պիտի ուրա խա նա: 

Ե րե խա նե րը զվարթ դուրս թռան: Մայ րը նրանց հետ ևից լաց եղավ, ապա, 
ար ցունք նե րը սր բե լով, ասաց.

— Այո՛, երբ մեր ազա տված հայ րե նի քը վե րա դառ նանք, ամենքն ալ հոն հա
րու թյուն առած պի տի գտնենք, ան շո՛ւշտ:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Ան պար տե լի ոգին»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել 1915 թ. տե ղա հա
նու թյուն նե րի (աք սո րի) նե ղու թյուն ներն ու զրկանք նե րը և թե ինչ է նշա նա կում 
ան սո վոր կա ցու թյուն նե րում դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րել:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ: Գրա տախ տակ, թուղթ, գրքեր որոն ցում անա պա տի 
նկար ներ լի նեն, թեր թիկ ներ quilt –ը սար քե լու հա մար։ 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: Ուսու ցի չը գրա տախ տա կին գրում է՝ 
«Դժվա րու թյուն». քեզ տր ված է տնային աշ խա տանք, որի հա մար տո ղա շա րի կա
րիք ունես։ Քո նը չես գտնում, բայց պետք է աշ խա տանքդ վեր ջաց նես։ Ի նչ պե՞ս 
պետք է ամ բող ջաց նես գործդ։ Մտա ծի՛ր, թե ին չով կա րող ես փո խա րի նել տո ղա
շա րը։ Ա շա կերտ նե րը եր կու –եր կու միա սին մտա ծում են դժվա րու թյու նը հաղ թա
հա րե լու տրա մա բա նա կան մի ջոց ներ գտնե լու մա սին։ 

Ուսու ցի չը մի քիչ ժա մա նակ է տա լիս, ապա ստու գում է պա տաս խան նե րը և 
դի տել է տա լիս, որ երբ մարդ դժվա րու թյան առջև է կանգ նում, ստեղ ծա գործ է 
դառ նում և փոր ձում է մի ջոց ներ գտնել՝ նպա տա կն իրա գոր ծե լու հա մար։ Ուսու ցի
չը հայ տա րա րում է. «Այ սօր մի պատմ վածք պետք է կար դանք, որը մեզ ցույց 
պետք է տա, թե ինչ պես կա րող է մար դը հաղ թա հա րել դժվա րու թյուն նե րը և 
գիտակ ցի ինքն իր ար ժեքն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Սա մի վկա յու թյուն է։ Կա
րո՞ղ է մեկն ասել, թե ինչ է վկա յու թյու նը»։ 

Ա շա կերտ նե րի օգ նու թյամբ ուսու ցի չը եզ րա կաց նում է, որ վկա յու թյու նը մե կի 
ապ րած կյան քի կամ փոր ձա ռու թյան իրա կան պատ մու թյունն է և մտա ցա ծին չէ։

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Պատ մու թյու նը կար դաց վում է դա սա
րա նում և ուսու ցի չը բա ցատ րում է ան հաս կա նա լի բա ռե րը.

 Դա սա րա նը բո լո րի մաս նակ ցու թյամբ քն նար կում է կար դա ցա ծը՝ հետ ևյալ 
հար ցե րի շուրջ. 

– այս մար դիկ որ տե՞ղ են գտնվում. 
– ին չո՞ւ են վրան նե րի տակ ապ րում. 
– ի՞նչ է պա տա հել նրանց. 
–  ինչ պե՞ս է, որ մե ծե րը այդ քան տխուր են, իսկ երե խա նե րը խա ղում են և 

ուրախ են եր ևում. 
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– մայ րերն ին չո՞ւ են երե խա նե րին ներս կան չում. 
– երե խա ներն ինչ պե՞ս են պա րա պում. 
– ին չո՞ւ դպ րո ցում չեն.
– գրե լու և կար դա լու հա մար ի՞նչ են գոր ծա ծում. 
–  ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ է մայ րը երե խա նե րին ստի պում սո վո րել, երբ չգի տի, 

թե ինչ է պա տա հե լու. 
– երե խա ներն արդյո՞ք կհի շեն իրենց ով լի նե լը երբ մե ծա նան։ Ի նչ պե՞ս: 
Քն նար կումն առաջ նոր դեք այն պես, որ դա սա րա նը հետ ևյալ եր կու կար ևոր 

եզ րա կա ցու թյուն նե րի հան գի.
 1) մարդ պետք է բարձր ինք նա գի տակ ցու թյուն ունե նա և հար գանք՝ դե պի իր 

դա վա նա ծը, որ պես զի կա րո ղա նա նման ան սո վոր և դժն դակ պայ ման նե րում իր 
առօ րյա սո վո րա կան կյան քը պա հել:

2) Ե րբ դուք իրա պես մի բա նի եք ձգ տում, ոչ մի խո չըն դո տի առջև չպետք է 
ը նկր կեք, ինչ պես մայրն այս տեղ, որ Ա վե տա րանն ու ավազն էր գոր ծա ծում անա
պա տում երե խա նե րին սո վո րեց նե լու հա մար:

 Կեր պար նե րի ուսում նա սի րում: Հար ցազ րույց – երեք կա մա վոր աշա կերտ
ներ նս տում են առջ ևում՝ դե պի դա սա րա նը նայող աթոռ նե րի վրա։ Յու րա քան չյու
րը ստանձ նում է մի դեր՝ մոր, մեծ տղայի և փոքր տղայի։ Մենք պատ կե րաց նում 
ենք, որ նրանք փրկ վել են անա պա տից և հի մա հար ցազ րույց է ան ցկաց վում 
նրանց հետ՝ իրենց փոր ձու թյան մա սին։ Մնա ցած աշա կերտ նե րը թղ թա կից ներ 
են, որ այդ երե քին հար ցեր են տա լիս՝ անա պա տի իրենց ան ցյալ կյան քի մա սին։ 
Ուսու ցի չը կա րող է տալ առա ջին հար ցը և դա սա րա նին ուղ ղու թյուն տալ՝ որ պեսզի 
շե ղում ներ չկա տար վեն։ 

 Հար ցե րի օրի նակ ներ՝ մո րը ուղ ղե լու հա մար.
Ա նա պա տում ի՞նչ ուտե լիք կար: 
Բա ցատ րիր մեզ քո զգա ցում նե րը: 
Ին չո՞ւ էիր շա րու նա կում երե խա նե րիդ գրել–կար դալ սո վո րեց նել: 
Ուրիշ ի՞նչ դժվա րու թյուն ներ ունե իր: 
Ինչ պե՞ս լու ծե ցիր դրանք: 
Ո՞վ ձեզ ազա տեց:

 Հար ցե րի օրի նակ ներ՝ տղա նե րին ուղ ղե լու հա մար. 
Ա նա պա տում ինչ պե՞ս էիք ձեր ժա մա նակն ան ցկաց նում: 
Ըն կեր ներ ունե ի՞ք: 
Ի՞նչ խա ղեր էիք խա ղում առանց խա ղա լի քի: 
Խա ղեր հնա րո՞ւմ էիք, ի՞նչ խա ղեր: 
Հի շո՞ւմ եք ձեր տու նը: 
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Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը եր կու–եր կու միա նում են իրար և 
մտա ծում, թե հայ գաղ թա կան ներն ինչ պես են ապ րել անա պա տի պայ ման նե րում, 
ապա փոր ձում են գտնել առօ րյա կյան քի եր կու այլ ան հրա ժեշ տու թյուն ներ, որոնք 
չկային անա պա տում և գաղ թա կան նե րը պետք է դրանց հա մար մի ձև գտնե ին։ 
Կա րող է պա տա հել, որ աշա կերտ ներն այս խնդ րում սահ մա նից դուրս գան. ուսու
ցի չը պետք է ուղ ղու թյուն տա և աշա կերտ նե րի գտած ներն էլ գրի գրա տախ տա
կին։ Ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին առիթ է տա լիս ար տա հայտ վե լու, թե՛ այս պատ
մու թյան լույ սի տակ և թե՛ ինչ պես հայ գաղ թա կան ներն իրենց դժվա րու թյուն նե րը 
լու ծե լու ձևեր էին գտնում, իրենք ինչ պե՞ս կլու ծեն իրենց հար ցե րը։ Ուսու ցի չը մի 
օրի նակ է պատ մում՝ աշա կերտ նե րին կողմ նո րո շե լու հա մար։ Կար ևոր — պետք է 
շեշ տել այն իրո ղու թյու նը, թե ամեն ոք իր դժվա րու թյուն նե րը լու ծում է հիմն ված իր 
ինք նա գի տակ ցու թյան, պա հանջ նե րի վրա և թե, որն է այն մի ջո ցը, որ կա րող է 
դժվա րու թյու նը հաղթահարել:

 Հա վե լյալ աշ խա տանք: Դա սա րա նային քն նար կում. 
– Ի՞նչ է ինք նա գի տակ ցու թյու նը: 
– Ին չո՞ւ է կար ևոր: 
– Հայերն ինչ պե՞ս են իրենց ինք նու թյու նը գի տակ ցում: 
– Ո րո՞նք են հայ ազ գային խորհր դա նիշ նե րը: 
Թեր թի կի վրա, շրջա նա կի մեջ աշա կերտ նե րը նկա րում են մի խորհր դա նիշ, 

որ իրենց հայ ինք նու թյունն է ներ կա յաց նում (օ րի նակ՝ դրոշ, հայոց գրեր, Մա սիս, 
Սա սունցի Դա վիթ, Սա յաթ–Նո վա, Կո մի տաս, Վար դան զո րա վար, Խաչ քար, 
ծաղ կած, այ սինքն՝ նկա րա զարդ ված մա տյան և այլն)։ Ներք ևում, տո ղե րի վրա 
բա ցատ րում են, թե ինչն է այդ խորհր դա նի շի կար ևո րու թյու նը, և դա ինչ պե՞ս է 
օգ նում մեր ինք նա գի տակ ցու թյա նը: Ուսու ցի չը թե լե րով կամ ժա պա վե նով միաց
նում է թեր թիկ նե րը և ինք նու թյան quilt –ը կազ մում: Էջ 24–25 –ում բա ցատր ված է, 
թե ինչ պես պետք է պատ րաս տել quilt –ը: 

Ա շա կերտ նե րը շա րադ րու թյուն են գրում՝ բա ցատ րե լու, թե ինչ լու ծում կա րե լի 
է տալ տան մեջ կամ դպ րո ցում առա ջա ցած մի դժվա րու թյան։ Ուսու ցի չը հի շեց
նում է աշա կերտ նե րին, որ եթե մտ քի մեջ ունե նան, թե իրենք ինչ են և ինչ են 
ուզում դառ նալ, ապա հար ցե րին լու ծում տա լը նրանց հա մար ավե լի կդյու րա նա։
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ՄԵԾԵՂԵՌՆ
(հին գե րորդ դա սա րա նի հա մար)

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Տանտան»–ը 

 Հա կոբ Օ շա կա նի այս պատմ ված քը այս տեղ բեր ված է կր ճատ ված և պար
զեց ված տար բե րա կով: Պատմ վածքն աշա կեր տին գա ղա փար է տա լիս Մեծ ե ղեռ
նի մա սին, ո րի մի ջո ցով աշա կեր տը ծա նո թա նում է նաև այն իրո ղու թյա նը, թե 
ինչ պես է հնա րա վոր հզոր կամ քով և հա րատև ճի գով հաղ թա հա րել դժվա րու
թյուն նե րը և աղե տը վե րապ րել: 

Այս պատմ ված քում կա րող են ան հաս կա նա լի բա ռեր լի նել հետ ևյալ նե րը, որ 
ուսու ցի չը կբա ցատ րի նախ քան դա սը սկսե լը. խորհր դա վոր, ակոս, ճա ղատ, 
վայելք, կա րա վան, ժամ կոչ, բրիչ, կո կո զել, գուր գու րոտ, հո սանք, բուր վառ, պէ պէք:
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« ՏԱՆ ՏԱՆ»–Ը 
Յա կոբ Օ շա կան

Տ ղեկ մը նս տած է չոր ցած աւա զա նի մը կող քին, չոր ցած խո տե րով ծած կո
ւած պար տէ զի մը մէջ... 

Հա զիւ հինգ տա րե կան է: Տա րօ րի նակ քաղց րու թիւն մը ունի, աչ քե րը անու
շու թիւն թա փող աղ բիւր մը կը յի շեց նեն, բայց մա զե րու շնորհ քը կը պակ սի, գլու
խը ածի լո ւած է: 

Ձեռ քին մէջ կոտ րո ւած պուպ րիկ մը ունի: Ա րե ւին տակ նս տած կ'աշ խա տի 
զայն կար գի բե րել դեր ձա նով եւ խո տե րով: Աչ քը տու նին վրայ է: Վա խով կը դի
տէ խորհր դա ւոր տու նը: 

Տ ղե կը հի ւանդ պուպ րի կը կը պառ կեց նէ աւա զա նին ճիշդ եզեր քը, գլ խուն 
տակ դնե լով փայ տի կտոր մը ու վրան կը փռէ խո շոր կա նաչ տե րեւ նե րով վեր
մակ մը, մտ քէն խօ սե լով: 

Աչ քե րը միշտ տու նին՝ իբր թէ չգիտ նա լով, մատ նե րով կա մաց– կա մաց կը 
հրէ պուպ րի կը եւ կը ձգէ աւա զա նին խո րը: Հի մա պէտք է աւա զա նին խո րէն 
ազա տէ պուպ րի կը: Ա սի կա իր մե ծա գոյն վայելքն է՝ իր պզ տիկ հա սա կը պտտց
նե լը աւա զա նին մէջ... Կը նե տո ւի վար: Պէ պէ քը կռնա կին վրայէն կը դարձ նէ ու, 
դպ չե լով յա տա կին, կ'երկն նայ աւա զա նին մէջ տե ղը: 

Ու պզ տի կը մտ քով իր գիւղն է հի մա: 
Ան իրենց պար տէ զին մէջ, իրենց աւա զա նին վրայ, թա թե րը տո ւած դի զո ւող 

ջու րին՝ կը նայի հա ճոյ քով: Լայն ու բա րի արեւ մը կայ: Կա պոյտ ջու րին մէջ, 
տղուն անու շիկ դէմ քը կը ծաղ կի երա զային նկա րի մը պէս:

Պզ տի կը իրենց պար տէզն է հի մա: Հայ րը բրի չով առո ւին հո սան քը կը դարձ
նէ ակօ սէ –ա կօս, իսկ մայ րը իրենց ծի րա նի ի օր րա նէն կը կա խէ պզ տիկ եղ բայ րը՝ 
Թու մա սը: 

Ան իր գիւղն է, իր տու նը, ուր կէ կը հե ռա նան բո լո րը...
Պզ տի կը լեռն է շա տե րու հետ: Ան չի գտներ մայ րը եւ կու լայ... Գիւ ղէն դուրս 

չե լած ար դէն տա րած էին հայ րը՝ ձեռ քե րը կա պած: 
Ա նի կա մտ քով կը քա լէ կա րա ւա նին հետ, բո բիկ, գլ խուն ճեր մակ լա թով մը: 

Հետն են իր բո լոր քոյ րերն ու եղ բայր նե րը: 
Ա նոր ան ցած գիւ ղե րէն, քա ղաք նե րէն, ճամ փա նե րէն ու ձո րե րէն օրէ –օր կը 

պակ սին քոյ րերն ու եղ բայր նե րը մէ կիկ– մէ կիկ: 
Ան կը քա լէ դեռ եւ բեր նին թու քը կը ցամ քի: 
Ան չի գի տեր ամէ նը: Բայց կը յի շէ, թէ ճամ փուն վեր ջա ցած տե ղը մնա ցին 

բո լո րը... ա ՛լ չքա լե լու հա մար: 
Ան կէ ետ քը՝ մե ռել նե րուն վա խը, իր լա ցը, մա ման չգտնե լու հա մար: 
Թուրք ծեր մարդ մը մե ռել նե րու մէ ջէն տղե կը գտնե լով, զին քը Պո լիս կը 

բերէ: Այդ տու նին մէջ հա ւա քո ւած տղա քը աւա զա նին մէջ, աչ քե րէ հե ռու, մտ քով 
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կը դառ նան իրենց ան ցե ա լին եւ կ'ապ րին իրենց մե ռել նե րը ու կը խա ղան այն 
ըն կեր նե րուն հետ, որոնք չոր ցող ծա ղիկ նե րու պէս թա փե ցան եր կար ճա նա
պար հին վրայ: 

Ա նոնք սար սա փով կը նային ծա ռե րուն մէ ջէն երեւ ցող պա լա տին՝ խորհր դա
ւոր տու նին: Ու վա խով կը սպա սեն, որ հէ քե աթ նե րու ամե նէն դա ժան պա ռա ւը, 
խռիւ մա զե րով, գայ ու քա րա նայ աւա զա նին եզեր քը եւ տփէ բո լո րին: 

Ու հն գա մե այ տղե կը, աչ քե րը խո շոր բա ցած, իր ուժե րը հա ւա քե լով ճիգ մը 
ը նե լով, կը քա լէ պար տէ զին լայն քին ու եր կայն քին ու ան պատ մե լի ատե լու թե
ամբ, իր գիր կէն մէկ դի կը նե տէ պուպ րի կը, յու սա հատ ար ցուն քով կը հե տե ւի իր 
սի րե լի նե րուն ստո ւե րին, մա նա ւանդ պճ լիկ Թու մա սին, որ քա լե լու ան կա րող 
չոր ցաւ ճամ փու տա քե րէն եւ ձգո ւե ցաւ ծա ռի մը շու քին, թիզ մը հո ղին տակ: 

Կա րօ տի աչ քե րով կը չա փէ պար տէ զը բո լո րող պա րիս պին եր կա թէ հս կայ 
դու ռը, որ քիչ ան գամ կը բա ցո ւի: Ան ամէն օր կ'եր թայ եր կա թէ դու ռին մօտ, 
գիր կի պուպ րի կը կը դնէ քա րէ պա տին, ու անոր կող քին եր կա րած՝ կը խօ սի 
անոր հետ.

— Ի ՞նչ կայ եր կա թէն ան դին: 
Ու ան կու լայ իր սր տէն ու կը կո կո զի դրան ոտ քին: 
Օր մըն ալ հս կայ դու ռին մէկ թե ւը կի սո վին բաց էր... 
Պզ տի կը կր նայ գլու խը դուրս հա նել ան կէ... Նեղ ան ցք մըն է, որուն ծայ րը 

չե րե ւար: Մէ կէն դուրս կ'ել լէ ու վա խէն վա զե լու կը սկսի: 
Մութ փո ղոց մըն է, քան դո ւած քա րե րով: Բո լոր տնե րը բան տե րու կը նմա

նին փակ դռ նե րով ու պա տու հան նե րով: 
Տ ղե կը կը վա զէ: Ա ծի լո ւած գլու խով, բո բիկ սրունք նե րով եւ իր հա գած կա

նաչ ճիւ պէ ով, մար մին մըն է, որ կ'անց նի փո ղո ցէն: 
Մէ կէն ի մէկ պո ղո տայ մը կ'ել լէ: 
Մար դոց շա տու թիւ նը կը վա նէ իր մէջ պա լա տին սար սա փը: Շատ, շատ բան 

կը տես նէ: 
Մէ կէն կը սարս ռայ:
 Մար դիկ մեծ թա փո րով մը բռնած են պո ղո տային բա ցո ւած քը: Ա նոնց առ ջե

ւէն խո շոր մե ռե լա կառք մը ու անոր առ ջե ւէն մար դիկ, խա չով ու բուր վա ռով: 
Եր կու թե ւե րը բա նա լով կը պո ռայ, չկա րե նա լով զսպել իր զար ման քը.
— Տէր պա պա՜ 

* * *
Իր պզ տիկ ճի չը կը խեղ դո ւի քա հա նա նե րուն եղա նա կին մէջ: Կը կրկ նէ՝ աւե

լի ուժով հա նե լով բա ռե րը կո կոր դէն... զին քը չեն լսեր ու ան կը վախ նայ: 
Եր կու ար ցունք կ'իյ նայ տղուն աչ քե րէն: 
Ա ռանց զա տո ւե լու պա տէն, կ'եր թայ ամ բո խի ետե ւէն: Կը դառ նայ ուրիշ փո

ղոց մը: Այս ան գամ եր կու եզեր քի տու նե րու ոմանց դռ ներն ու պա տու հան նե րը 
բաց են եւ բաց դէմ քե րով կի ներ ու աղ ջիկ ներ կ'ե րե ւան: 
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Տ ղե կը կար ծես թէ հասկցաւ քա նի մը հն չում ներ, որ իր տա րի քի տղա քը, 
պա տու հա նէ պա տու հան իրա րու կը նե տէ ին: 

Բայց ուրա խու թե նէն ոտ քե րը կտ րո ւե ցան, երբ հե ռա ւոր, բայց ուժ գին զան
գիւն մը լսեց: Տան տա՜ նը, իրենց տան տանն էր: 

Ու վայր կե նա պէս մտ քով գնաց գիւղ: Ի րենց տու նը, որ եկե ղե ցի ին ճիշդ 
կող քին էր: Ի րենց ետե ւի պա տու հա նէն կ'ե րեւ նար գիւ ղին զան գա կը, որ իրի
կուն– առ տու իր ձայ նը կը թա փէր իրենց վրայ: Ան խեն թի պէս կը սի րէր իրենց 
զան գա կը: 

Որ քան ատեն է չէր լսած զան գակ մը եւ քա ջա լե րո ւած, հա յա ցած, առաջ ան
ցաւ, պա տե րուն եզեր քը ձգե լով, ան ցաւ թա փո րէն ալ ու տե սաւ մեծ դուռ մը, 
որուն վրայ սեւ մեծ խաչ մը կար: Մտաւ ներս ու բնազ դա բար գտաւ ճամ փան, որ 
զան գա կա տուն կը տա նէր: 

Ծեր ու ճա ղատ գլու խով ժամ կո չը սար սու ռով եւ ատե լու թե ամբ նկա տեց 
տղան ու անոր թուր քի կա նաչ ճիւ պէն:

— Սէն քի՞մ սէն, (դուն ո՞վ ես) հար ցուց: 
Տ ղե կը լուռ նայե ցաւ իրեն: Տղուն ներ կա յու թիւ նը ժամ կո չը մէ կէն փո խադ րեց 

իր եր կի րը, որու մա սին ահա ւոր պատ մու թիւն ներ կը շրջէ ին:
— Հայ տէ՜ չտես, քիլի սէ քա փա նա ճախ (ե կե ղե ցին պի տի գո ցո ւի),— ը սաւ:
Տ ղան լուռ էր: 
Տ ղե կը դուրս հա նե լու հա մար, վախ նա լով ձեռ քե րը դրաւ անոր կռնա կին: 

Տղե կը մէ կէն սկսաւ խո շոր– խո շոր լալ: Սա կայն տե ղէն չշար ժե ցաւ:
— Ծօ դուն սա տա նա՞յ ես, ի՞նչ ես,— ը սաւ:
— Ես հայ եմ:
 Ժամ կո չը քա րա ցաւ: Լաւ մը ծռե ցաւ ու չհա ւա տա լով հար ցուց.
— Դու խա՞յ ես:
— Հայ եմ:
 Ժամ կո չը գրկեց տղան: Քիչ մը լր տե սեց բա կը, ուր կէ քա շո ւած էր բազ մու

թիւ նը ու վա զեց քա հա նա նե րու սե նե ա կը:
 Մարդ չկար հոն: Տղե կը դրաւ մութ ան կիւն մը եւ դուրս նայե ցաւ մէ կը փնտռե

լու ձե ւով: Սեւ հա գուստնե րով՝ երի տա սարդ կին մը սե նե ա կին առ ջե ւէն ան ցաւ.
— Քու րի՜կ, քու րի՜կ, կան չեց ժամ կո չը:
 Կի նը ներս նայե ցաւ: Ժամ կո չը խորհր դա ւոր նշա նով մը ներս կան չեց կի նը 

ու անոնք խօ սե ցան՝ ցած: 
Ե րի տա սարդ կի նը մո տե ցաւ պզ տի կին եւ գուր գու րոտ ձայ նով հար ցուց.
— Դուն հա՞յ ես, տղա՛ս:
— Հայ եմ:
— Ո ՞վ բե րաւ քե զի հոս:
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— Տան տա նը:
— Ո ՞վ է Տան տա նը, տղաս, հո՞ս է Տան տա նը:
Տ ղան գլու խը վար շար ժեց ու զան գա կա տու նը ցոյց տո ւաւ.
— Հո՛ն է, — ը սաւ:
 Կի նը նայե ցաւ եւ զան գա կը տե սաւ:
— Զան գա՞ կը:
— Տան տա նը:
 Կի նը մէ կէն հասկցաւ եւ անոր գլու խը իր կուրծ քին վրայ առաւ եւ հա՛յ մօր մը 

պէս դրաւ շրթունք նե րը անոր երես նե րուն: 
Եւ տղե կը գնաց սե ւազ գեստ կն կան հետ եւ անոր հետ ալ կոր սո ւե ցաւ քա

ղաք նե րէն ամե նէն ահա ւո րին մէջ, որ այն օրե րուն Պո լիս կը կո չո ւէր:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Տան տան»–ը 

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել 1915 թ. տե ղա հա
նու թյուն նե րի (աք սո րի) նե ղու թյուն ներն ու զրկանք նե րը և « Տան տա ն»–ի փոք րիկ 
տղե կի օրի նա կով պի տի տես նեն հա րատև ճի գով վե րապ րե լու կամ քը: Ուսու ցի չը 
բա ցատ րում է. «Մենք այ սօր պետք է կար դանք մի փոք րիկ տղայի մա սին, որ 
շատ տխուր վի ճա կի մեջ է և պետք է շատ մեծ ու հա րատև ճիգ ի գործ դնի, որ 
կա րո ղա նա վե րապ րել։ Լավ լսեք պատ մու թյու նը և ուշա դիր եղեք տղայի տա րած 
բո լոր դժվա րու թյուն նե րին և թե ինչ պա տա հեց նրան: Կար դա լուց հե տո մենք 
կքն նար կենք պատ մու թյու նը»։ 

Նյու թեր և մի ջոց ներ: Գրա տախ տակ, թուղթ, գրքեր՝ ուր նկա րագրված է 
անա պա տի մա սին, աշ խա տան քի թեր թիկ զան գա կաձև կտ րե լու հա մար։ 

Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: Ուսու ցի չը մի զանգ է բե րում դա սա
րան և դնում մի տեղ, որ բո լո րը տես նեն։ Ա շա կերտ նե րին ասում է, որ մեր պատ
մու թյան անու նը « Տան տան» է և հարց նում է, թե ո՞վ գի տե, թե այդ բա ռը ի՞նչ է 
նշա նա կում։ Պա տաս խան նե րը գրում է գրա տախ տա կին՝ ինչ էլ որ լի նեն դրանք։ 

Ա շա կերտ նե րին ասում է, թե երբ պատ մու թյու նը կար դան, բա ռի իմաս տը 
կհաս կա նան և կի մա նան, թե ո՞վ է ճիշտ պա տաս խա նել: Ուսու ցի չը զար կում է 
զան գը և հարց նում, թե դրա ձայ նը ի՞նչ է հի շեց նում։ Ին քը մի օրի նակ տա լուց հե
տո թող նում է, որ աշա կերտ նե րը խո սեն։

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը հանձ նա րա րում է աշա կերտ
նե րին մտա ծել « հա րատև ճիգ»–ի և « վե րապ րե լու կամք»–ի մա սին, երբ կար դաց
վում է պատ մու թյու նը:

Ուսու ցի չը ներ կա յաց նում է հե ղի նա կին և տա լիս է պետք եղած բա ցատ րու
թյուննե րը. 

Ուսու ցի չը սկսում է կար դալ, բայց կանգ է առ նում ամեն տեղ, երբ պատ մու
թյան մեջ փոխ վում է ժա մա նա կը կամ մի ջա վայ րը և բա ցատ րում է այդ փո փո խու
թյուն նե րը՝ դյու րաց նե լու հա մար աշա կերտ նե րի ը մբռնու մը: 

Բա ցատ րում է, որ մի ծեր թուրք մե ռած նե րի մի ջից գտնում է տղային և Պո
լիս տա նե լով նրան հանձ նում է մի որ բա նո ցի, որ թր քա կան կա ռա վա րու թյունն 
էր կազ մա կեր պել, որ պես զի հայ որ բե րին հա վա քեն այն տեղ, կրո նա փոխ անեն 
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և որ պես թուրք մե ծաց նեն նրանց։ Ա պա սկսում է քն նար կու մը հետ ևյալ հար
ցերի շուրջ. 

– ի՞նչ է տան տա նը, 
– ին չո՞ւ է երե խան տան տան ասում դրան, 
– ին չո՞ւ է երե խան զան գա կի ձայ նի հետ ևից գնում, 
– այդ զան գը ի՞նչ է նրան հի շեց նում, 
– ին չո՞ւ է երե խան մե նակ, 
– ե կե ղե ցում ի՞նչ է կա տար վում, 
– ձեր կար ծի քով` փոք րիկ տղային վեր ջում ի՞նչ կպա տա հի,
–  « Հա րատև ճիգ» և « վե րապ րե լու կամք» հաս կա ցու թյուն նե րից ո՞րն է առնչ

վում այս պատ մու թյա նը: Ի նչ պե՞ս և ին չո՞ւ:
Ա ռիթ տվեք, որ բո լո րը մաս նակ ցեն քն նար կում նե րին և եզ րա կաց րեք, որ 

փոք րիկ տղան հա րատև ճիգ գոր ծադ րեց և կա րո ղա ցավ վե րապ րել: 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ա ռիթ տվեք աշա կերտ նե րին մտա ծե լու վե րապ
րու մի մա սին և այս պատ մու թյան հա մար մի վեր ջա բան գրե լու։ Շա րադ րու թյու նը 
պետք է սկս վի այն տե ղից, երբ երե խան գնում է կնոջ հետ։ Ա շա կերտ նե րը պետք 
է շա րադ րու թյան մեջ ան պայ ման հի շեն, թե երե խան ինչ պե՞ս վե րապ րեց այդ 
վտան գա վոր իրա վի ճա կը. 

Ա շա կերտ նե րը սր բագրված շա րադ րու թյու նը կգ րեն զան գա կաձև թղ թի վրա։ 

Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը մի նա մակ են գրում այն կնո ջը, որը 
երե խային իր հետ տա րավ և պատ մում են նրան, թե երե խան որ քան է չար չար
վել, բայց կա րո ղա ցել է գո յատ ևել։ Հարց են տա լիս կնո ջը, թե ապա գայի ի՞նչ 
ծրագ րեր ունի և թե իրենք կա րող են օգ նել։ Ուսու ցի չը առիթ է տա լիս աշա կերտ
նե րին մտա ծե լու, թե ի՞նչ հա տուկ մի ձայն, երգ, երաժշ տու թյուն, բա նաս տեղ ծու
թյուն կա րող են հի շել իրենց շատ փոք րիկ ժա մա նակ վա նից՝ ինչ պես տղան հի
շում էր եկե ղե ցու զան գա կի ձայ նը։ Ի րենք ի՞նչ են զգում երբ այդ հա տուկ ձայ նը, 
եր գը, երաժշ տու թյու նը կամ բա նաս տեղ ծու թյունն են լսում։ Հի շո ղու թյունն ուրա՞խ 
է, թե՞ տխուր։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցի չը արժ ևո րում է, թե աշա կեր տը ինչ պես է 
աշ խա տել խմբե րում, ինչ քա նով է մաս նակ ցել քն նար կում նե րին: 

Գ րա վոր և բա նա վոր ար տա հայ տու թյուն նե րի վրա դա տե լով՝ որ քա նո՞վ է հաս
կա ցել նյու թի մեջ տեղ գտած հաս կա ցու թյուն նե րը։
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Պզ տիկ հե րո սը» 
(լ րա ցու ցիչ)

 
Այս թե մայի հա մար առա ջարկ վում է ևս մի հա վե լյալ նյութ՝ Ա րամ Հայ կա զի 

«Պզ տիկ հե րո սը», որ մեկ հատ ված է Շա պին–Գա րա հի սա րի հե րո սա մար տի 
նկա րագ րու թյու նից առն ված: Այս նյու թի մեջ իհարկե շեշտ ված են կորս տի ու քա
ջու թյան, ինչ պես նաև ազա տու թյան ձգ տու մի թե մա նե րը: Նյու թը ներ կա յաց ված է 
պար զեց ված տար բե րա կով:
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ՊԶ ՏԻԿ ՀԵ ՐՈ ՍԸ 
Ա րամ Հայ կազ

 
Այս դժո ւա րին պա հին էր, որ անակն կալ կեր պով Բեր դի դրան առ ջեւ մի 

ձեռ նա ռումբ պայ թե ցաւ: Մե տա ղի ու քա րի կտոր ներ ան ձրե ւե ցին չորս կողմ ու 
փո շին, վա ռօ դի ծխին խառ նո ւած, մէկ րո պէ մը վա րա գու րած պա հեց հրա պա
րա կը: Թուր քե րը, դու ռը քան դե լու աշ խա տան քը դադ րե ցու ցած, ինք նա պաշտ
պա նու թե ան ան ցան: Այն ատեն, դրան վրայ դիրք գրա ւող նե րը իրենց ամ բողջ 
ուշադ րու թիւ նը կենտ րո նա ցու ցին դուր սէն եկող նե րուն վրայ ու չձ գե ցին անոնց 
մօ տե նալ: Մինչ այդ, ներ սի թուր քե րը կը կռո ւէ ին կա տա ղօ րէն. գի տէ ին, որ եթե 
չկր նային Բեր դին մուտ քը բա նալ իրենց դուր սի ըն կեր նե րուն դի մաց, ամէն բան 
վեր ջա ցած էր: Վեր ջա ցած էր իրենց կե անքն ալ: Ա նոնց թիւն այն քան մեծ էր, որ 
մե րոնք չէ ին հա մար ձա կեր դիր քե րէն դուրս գալ ու յար ձակ ման ան ցնիլ: Կը ջա
նային, սա կայն, զա նոնք զբա ղած պա հել մին չեւ որ... մին չեւ որ... մին չեւ որ ի՞նչ. 
մին չեւ ե՞րբ... մին չեւ որ հրաշ քը պա տա հէր. մին չեւ որ հա յուն Աս տո ւա ծը ան գամ 
մը եւս օգ նու թե ան հաս նէր... Ե թէ թուր քե րը պա րիսպ նե րէն դուրս կամ վա րը ըլ
լային, թե րեւս կի ներ ու տղաք յա ջո ղէ ին քա րե րով զա նոնք ջախ ջա խել, բայց 
ներ կայիս այդ բա նը ան հնար էր: Թուր քե րը գի տէ ին, թէ իրենց վրայ նե տո ւած 
ձեռ նա ռում բը հաց թուխ կի նե րուն յատ կա ցո ւած քա րայր նե րէն եկած էր ու կը 
կրա կէ ին անոնց վրայ ալ: Կի նե րը գոր ծը ձգած, կը հե տե ւէ ին կռո ւի ըն թաց քին: 
Ա նոնց քով միայն մէկ այր մարդ կար, Կար մի րե ան Գա րե գի նը, որ իր տաս նո ցը 
քա շած՝ վե րէն կը կռո ւէր: Ե թէ միայն անոր քով քա նի մը ձեռ նա ռումբ ըլ լար, գոր
ծը մե ծա պէս կը դիւ րա նար, բայց որո՞ւ միտ քէն կանց նէր հաց թուխ կի նե րու 
օճախ նե րուն քով ռումբ ամ բա րել... Կի ներն ան գամ ը մբռնած էին այդ ու « պոմ
պա՜  մը, պոմ պա՜  մը հաս ցու ցէք» կը պո ռային: Այդ պա հուն, ոչ թէ մարդ, թռ չուն 
իսկ չէր կր նար թեւ բա նալ տե ղէ տեղ, ալ ո՜ւր մնաց ծանր առար կան գրկած՝ քա
րե րուն վրայէն բլուրն ի վեր վա զե լով՝ քա րայր նե րուն հաս նի լը: Բայց « պոմ պա»–ի 
անոնց կո չը լսո ւած էր եւ հատ մը բե րո ւած էր մին չեւ պա տին ծայ րը: Ո ՞վ պի տի 
ըլ լար ստոյգ մա հը յանձն առ նո ղը՝ զայն տեղ հասց նե լու հա մար... Մէկ գն դա կով 
վի րա ւո րուի լը կամ սպա նո ւի լը գէշ բան էր, սար սա փազ դու. ռում բը ձեռ քը գն
դակ նե րու կար կուտ մը դի մագ րա ւե լը հա րիւր կտոր նե րու վե րա ծո ւի լը, խեն թի 
կամ հե րո սի գործ էր:

 Կի ներ ու տղաք, աչ քե րը լայն բա ցած՝ հի մա կը նայէ ին այդ մա հա բեր գոր
ծի քին ու չէ ին խօ սեր, չէ ին շար ժեր. մէկ մը կը նայէ ին ռում բին, մէկ մը ճամ փին... 
Չէ՜, ան կա րե լի էր... Գն դակ նե րը սու լե լով կը զար նո ւէ ին քա րե րուն:

— Ես կը տա նի՛մ,— ը սաւ յան կարծ պզ տիկ ձայն մը: Հմայե ակ Թէ վէ քե լե անն 
էր, հա զիւ տաս նը չորս տա րու տղայ մը: Զար ման քով, հիա ցու մով իրեն նայե ցան 
բո լո րը: 
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Ա մէն մար դու միտ քէն, հա ւա նա բար, նոյն բա նը ան ցաւ, բայց ո՜չ մէ կը խօ սե
ցաւ, ո՜չ մէ կը բան մը ը սաւ: 

Այն ատեն, Հմայե ակ հա նեց բաճ կո նը, ծռե ցաւ ու ճեր մակ լա թի մէջ փա թա
թո ւած ռում բը պլ լեց իր բաճ կո նին մէջ ու դրաւ թե ւին տակ, ոտ քի եմե նի նե րը 
հա նեց– նե տեց, խա չակն քեց ու թե թեւ մը առաջ ծռած՝ սլա ցաւ դէ պի քա րայր նե
րը: Շուն չեր նին բռնած, շն չե լը մոռ ցած, բո լո րը կը հե տե ւէ ին անոր շար ժում
ներուն:

— Աս տո ւա ծա ծի՜ն,— պա ղա տե ցաւ կին մը,— Աս տո ւա ծա ծի՜ն, պա հէ՜ ատ 
տղան:

Հ մայե ակ կը սու րար գն դակ նե րու տա րա փին տակ, ռում բը թե ւին տակ սեղ
մած, ազատ թե ւը լո ղա ցո ղի մը պէս ետ –ա ռաջ շար ժե լով կը սու րար:

— Աչ քեր նին քէ օռ նայ, տղան կե րա՜ն,— անի ծեց կին մը եւ ուշա թա փո ւե ցաւ:
— Չէ՛, չէ՛, քա րին ետեւ մտաւ հանգ չե լու,— ուրախ բա ցա կան չեց ուրիշ մը,— 

տե սայ ոտ քե րը ներս քա շեց...
 Րո պէ մը ետք, երբ պա հիկ մը կրա կը մեղ մա ցած էր, ան դուրս եկաւ քա րին 

ետե ւէն ու նո րից սու րաց դէ պի քա րայ րը: Գն դակ նե րու ան ձրեւ մը կը տե ղար իր 
շուրջ, բայց ան մէկ աջ, մէկ ձախ հա կե լով՝ կը վա զէր, կը սա հէր, կ'իջ նար, կ'ել լէր 
ու քա րայ րի ապա հո վու թե ան մէկ քայլ մնա ցած՝ թե ւին տա կի թան կա գին ծրա րը 
եր կու ձեռ քով առաջ եր կա րած՝ քիթն ու բեր նին կ'իջ նար վար ու կը մնար ան
շարժ: Կնոջ մը թե ւը թան կա գին ծրա րը կ'առ նէր ներս: Թուր քե րու կրա կը բզիկ–
բ զիկ կ'ը նէր պզ տիկ հե րո սին ան շն չա ցած մար մի նը...

 Վայր կե ան մը ետք, քա րայր նե րու վե րէն վար նե տո ւե ցաւ Հմայե ա կի տա րած 
ռում բը: Դժո խային որո տով մը ահեղ պայ թե ցաւ մա հա բեր գոր ծի քը: Քա րե րը 
դո ղա ցին ու ար ձա գան գը քա րե րուն զար նո ւե լով, քա նի մը ան գամ կրկ նո ւե ցաւ: 
Երբ ծուխն ու փո շին ցրո ւե ցան, դրան առ ջեւ թուրք չէր մնա ցեր: Ճիշդ այդ պա
հուն, հրա շա լի ու ան սպա սե լի բան մը կը պա տա հի: Մե րոնք ժա մա նա կը հա սած 
հա մա րե լով՝ դուրս կու գան դիր քե րէն ու կ'անց նին յար ձա կո ղա կա նի: Առ ջե ւէն 
կը վա զէ Ե րե միա Բա լու ցե ա նը:

— Ե կէ՜ք, տղա՜ք, մեռ նիլ է նէ մէ՛կ ան գամ պի՝ մեռ նինք,—  կը պո ռայ աջ ու 
ձախ կրա կե լով ու կը վա զէ առաջ: Ա նոր կը հե տե ւին բո լո րը՝ զէնք ունե ցողն ալ, 
չու նե ցողն ալ, մեծն ալ, պզ տիկն ալ: Գի նով ցած են: Մա հը ա՜լ սար սափ չու նի 
իրենց հա մար: Ան հա շիւ կը վա զեն առաջ: Մահ իմա ցե ալ ան մա հու թիւն է, 
Զար կե՛ք, զար կած ձեռ քեր նուդ ղուր պա՛ն, աղա ղակ ներ, կան չեր, հա ռա չանք
ներ, օրհ նու թե ան ու անէծ քի խօս քեր, հե ծե ծանք...

 Բեր դը մաք րո ւե ցաւ: Յաղ թա նա կին լու րը տա րա ծո ւե ցաւ ամ բողջ բեր դին 
մէջ: Ա մէն կող մէ եր գի ձայն կը լսո ւէր. 
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Ուխ տել ենք կռո ւել 
Այդ սի րով մեռ նել.
 Հա մո զո ւած ենք, որ
 Միայն զէն քով կայ
 Հա յուն փր կու թիւն:

 Մեր ուրա խու թե ան աղ մու կը թշնա մի ին հա սաւ, մութն իջ նե լուն պէս քա շո ւե
ցաւ ետ, իր վէր քե րը կա պե լու եւ թե րեւս վա ղո ւան կռի ւին հա մար վե րա կազ
մուելու: 

Ան բա ցատ րե լի զգա ցու մով մը լե ցո ւած էր մեր հո գին այդ օրը:
 Մա հո ւան մօտ էինք եղած եւ զայն խա բած: Տաս նը չորս տա րու տղու մը 

հերո սու թե նէն ահա բեկ՝ պար տո ւեր էր մա հը... 
Ա՛լ աս կէ ետք որ քան ապ րէ ինք, շա՛հ էր:
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Հե ռա վոր, բայց սր տա կից  
բա րե կա մը»

« Հե ռա վոր, բայց սր տա կից բա րե կա մը» պատմ ված քը առիթ է Հայոց ցե ղաս
պա նու թյան մա սին գի տե լիք ներ փո խան ցե լու և հար մար՝ այդ հաս կա ցո ղու թյան 
մաս կազ մող որոշ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար: Այս տեղ կար ևոր է նաև 
գթասր տու թյան գա ղա փա րը և ը նդ հան րա պես ինչ պես որոշ հայ որ բեր ապաս
տան գտան արաբ ըն տա նիք նե րում:
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« ՀԵՌԱՎՈՐ, ԲԱՅՑ ՍՐՏԱԿԻՑ ԲԱՐԵԿԱՄԸ» 
Ա շոտ Տեր–Գ րի գո րյան

 
Զան գը հն չեց: Հով հան նե սը շարժ վեց բազ կա թո ռի մեջ, որ վեր կե նա՝ դու ռը 

բա ցե լու, սա կայն նրա աշ խույժ ու ժիր թոռ նի կը կան խեց նրան:
— Պա պի՛կ, դու հան գիստ նս տիր, ես դու ռը կբա ցեմ:
 Քիչ հե տո նա աղ մու կով ետ եկավ՝ մի հաստ ծրար ձեռ քին:
— Պա պի՛կ, նա մակ ունես. եր ևի հո րեղ բայրն է գրել. նկար ներ էլ կան 

մեջը,— ասաց նա՝ ձեռ քի մեջ շու ռու մուռ տա լով ծրա րը:
 Պա պի թույլտ վու թյամբ Հո վի կը բա ցեց ծրա րը և զար մա ցած քա րա ցավ տե

ղում, նա մա կը գրված էր ան ծա նոթ լեզ վով, իսկ ծրա րից հան ված նկար նե րից 
նա յում էին միան գա մայն ան ծա նոթ, թուխ ու ար ևա վառ դեմ քեր:

— Սա մեր նա մա կը չէ, պա պի՛կ, ես զուր բա ցե ցի,— ասաց Հո վի կը և շփոթ
ված՝ նա մակն ու նկար նե րը մեկ նեց պա պին: Հով հան նե սը լուռ նայեց նկար ներն 
ու մի պայ ծառ ժպիտ լու սա վո րեց կն ճիռ նե րով ակոս ված նրա դեմ քը:

— Օ՜, սա արաբ Ահ մադն է, Հո վի՛կ ջան, իմ ամե նա լավ ու ազ նիվ բա րե կա
մը: Ու կար ծես դի մե լով նկա րից նայող մար դուն՝ շա րու նա կեց.

— Իմ սի րե լի՜, իմ ազ նի՜վ, իմ լա՜վ բա րե կամ, հե ռա վո րու թյունն ու ժա մա նա կը 
քեզ մո ռա նալ չտ վե ցին մեր բա րե կա մու թյու նը: Դու նո րից գտար ինձ, ինչ պես 
այն ահեղ օրե րին, երբ գտար ու պատս պա րե ցիր…

— Ո չինչ չեմ հաս կա նում, պա պի՛կ, ո՞վ է Ահ մա դը և ինչ պե՞ս է գտել քեզ…
— Սի րե լի՜ Հո վիկ, Ահ մա դը մի ազ նիվ ու աշ խա տա սեր արաբ է, սքան չե լի 

այ գե գործ: Նա մա կը կար դա լուց հե տո ես քեզ կպատ մեմ մեր բա րե կա մու թյան 
պատ մու թյու նը:

 Հով հան նե սը սր տի դո ղով ու հա րա զա տը գտա ծի ան սահ ման հու զու մով 
ձեռքն առավ նա մա կը և սկսեց կար դալ: Հան կարծ ծե րու նին փղձ կաց, ար ցուն քի 
կա թիլ նե րը դուրս հոր դե ցին նրա ծե րու նա կան աչ քե րից: Հո վի կը զար մա ցած ու 
հուզ ված նա յում էր պա պին ու ոչինչ չէր հաս կա նում:

— Ի ՞նչ պա տա հեց, պա պի՛կ, ին չո՞ւ ես լաց լի նում, ի՞նչ է գրված նա մա կում…
— Օ՜, սի րե լի՜ Հո վիկ, մա հա ցել է իմ ան գին բա րե կամ Ահ մա դը, որը հոր պես 

խնա մել է ինձ…
 Պարզ վեց, որ մեռ նե լուց առաջ Ահ մա դը որ դի նե րին խնդ րել ու պար տա վո

րեց րել էր Սի րիա յում բնակ վող հայե րից իմա նալ իրենց բա րե կամ Հով հան նե սի 
հաս ցեն, նա մակ գրել նրան և շա րու նա կել ու պահ պա նել այն լավ ու ազ նիվ բա
րե կա մու թյու նը, որ նա սկսել էր Հով հան նե սի հետ տաս նա մյակ ներ առաջ: Եվ 
ահա նրա որ դի նե րը կա տա րել են հոր ցան կու թյու նը: Այս դեպ քից մի քա նի օր 
հե տո պապ ու թոռ նս տած էին պատշ գամ բում՝ առա վո տյան պայ ծառ ար ևի շո
ղե րով ողող ված խա ղո ղի որ թա տուն կե րի հո վա նու տակ: Ու պա պը թոռ նի կին 
պատ մում էր ան ցած–գնա ցած մի պատ մու թյուն, որ կեն դա նի է հայ րե նա դարձ 
ամեն մի ըն տա նի քում:



80 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

 Դա 1915 թվա կա նի Մեծ ե ղեռ նի պատ մու թյունն էր, որը եր բեք չի մո ռաց վի, 
քա նի կա հայը:

— Որ դի՛ս, մեր աշ խար հում, որ պես հին հար ևան ներ, ապ րում էին երկ րի 
հին տե րե րը՝ հայե րը, և նոր տե րե րը՝ եկ վոր թուր քե րը, որոնք բար բա րոս էին 
ու ան գութ: Նրանց ղե կա վար նե րը՝ Էն վե րը, Թա լե ա թը, արյու նար բու ու մար
դա տյաց մար դիկ էին: Մի օր հրա ման ար ձա կե ցին՝ Թուր քիա յում ապ րող բո լոր 
հայե րին ոչն չաց նել: Հա զա րա վոր թուրք զին վոր ներ զենք վերց րե ցին իրենց 
դա րա վոր հար ևան նե րի՝ ան զեն ու ան պաշտ պան հայե րի դեմ: Հայ րե նի քա
ղաք նե րից ու գյու ղե րից տե ղա հան արե ցին մի լի ո նա վոր մարդ կանց ու քշե ցին 
դե պի Դեր– Զո րի անա պա տը: Դեր– Զո րի դժոխ քից ես ու Մես րո պը հրաշ քով 
ազատ վե ցինք: Թե ինչ պես եղավ, մենք մարդ կանց քա րա վա նից ետ մնա ցինք: 
Մի ավա զաբլ րի ետ ևը կծկ ված՝ նա յում էինք հե ռա ցող թա փո րին և ուրա խա
նում էինք, որ կա րող ենք հանգս տա նալ: Ի հար կէ չէ ինք մտա ծում, որ քա րա վա
նի ետ ևից քարշ եկող շնա գայ լերն ու մյուս գա զան նե րը մեզ կա րող էին հո շո
տել, որ քաղ ցից ու ծա րա վից ան խու սա փե լի ո րեն պետք է մեռ նե ինք: Թե ինչ
քան ժա մա նակ ան ցավ, չգի տեմ, մենք քնել էինք՝ հոգ նա ծու թյու նից, քաղ ցից ու 
ծա րա վից թու լա ցած: 

Աղ մու կից արթ նա նա լով՝ տե սանք, թե ինչ պես ան ծա նոթ մար դիկ կո ղոպ
տում էին ճա նա պար հին ըն կած կամ սպան ված հայե րին: Նրանք տե սան մեզ և 
իրենց հետ տա րան: Ե րե կո յան հա սանք մի փոք րիկ քա ղա քի: 

Անց նում էինք ծայ րա մա սի այ գի նե րի մո տով: Մի այ գե պան կանգ նեց րեց, 
ինչ –որ բան խո սեց նրանց հետ և ապա փող տա լով՝ մեզ գնեց նրան ցից: 

Քիչ հե տո մենք նրա տնա կում էինք: Ա մե նից առաջ նա մեզ ջուր տվեց, ապա 
առաջ ներս զամ բյու ղով միրգ դրեց: Նրա կի նը՝ Զուլ ֆիան, իր որ դի նե րի պես 
սիրեց մեզ, լո ղաց րեց, գուր գու րեց, մեղ մաց րեց մեր վիշ տը և ըն դու նեց իր 
ընտանի քի մեջ: Ան ցան օրեր, թուրք մար դաս պան նե րը հե ռա ցան արաբ նե րի 
երկ րից: Պարզ վեց, որ արաբ նե րը շա տե րին էին ապաս տան տվել: Գտն վե ցին 
նաև հե ռա վոր բա րե կամ ներ ու ծա նոթ ներ: Նրանք Ահ մա դի մո տից վերց րե ցին 
Մես րո պին, որը 7–8 տա րե կան էր և հանձ նե ցին որ բա նոց: Ի սկ ինձ, որ ար դեն 
11–12 տա րե կան էի, խոր հուրդ տվե ցին մնալ նրա մոտ: Տա րի ներ առաջ, երբ 
մենք պատ րաստվում էինք Հա յաս տան գա լու, Ահ մա դը իր զա վակ նե րով մեզ 
ընկե րա ցավ մինչև նա վա հան գիստ, սր տանց ուրա խա նա լով, որ մենք հայ րե նիք 
ենք վե րա դառ նում: Ճիշտ է , մենք հե ռու էինք իրա րից, բայց սր տով մոտ էինք ու 
հա րա զատ: 

Ա հա թե ին չու նրա մահ վան լուրն այդ քան մեծ վիշտ պատ ճա ռեց ինձ: Ես 
երեկ նա մակ գրե ցի նրա որ դի նե րին, որ հի մա էլ դուք շա րու նա կեք այդ մեծ բա
րե կա մու թյու նը: Թող հա վերժ հաս տատ մնա նեղ օրե րին ստեղծ ված այդ ազ նիվ 
բա րե կա մու թյու նը:
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Հե ռա վոր, բայց սր տա կից բա րե կա մը»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել և նկա տի առ նել 
ուրիշ նե րի հան դեպ ցու ցա բե րած իրենց վե րա բեր մուն քի ազ դե ցու թյու նը։ Պետք է 
ան դրա դառ նան, որ ամեն ոք ըն դու նակ է ան ձն վեր գոր ծի, որը կա րող է դրա կան 
փո փո խու թյուն բե րել:

 Նյու թեր և մի ջոց ներվ Գրա տախ տակ, թուղթ, աշ խա տան քի ծրա գիր, 
զեկույ ցի թեր թիկ և թեր թեր կո լա ժի հա մար։

 Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: Ուսու ցի չը գրա տախ տա կին գրում է 
«անձ նա սեր» և «անձ նու րաց» բա ռե րը: Հարց է տա լիս աշա կերտ նե րին, թե ինչ է 
նշա նա կում ան ձնա սեր լի նել և ժա մա նակ է տա լիս նրանց՝ պատ մե լու իրենց փոր
ձա ռու թյու նը ան ձնա սեր մե կի հետ՝ առանց անուն տա լու: Ուսու ցի չը հե տո հարց է 
տա լիս աշա կերտ նե րին, թե ինչ է նշա նա կում ան ձնու րաց լի նել և ժա մա նակ է 
տա լիս նրանց պատ մե լու իրենց փոր ձա ռու թյու նը՝ ան ձնու րաց մե կի հետ։ Քն նար
կու մը սկսե լու հա մար ուսու ցի չը հարց է տա լիս. «Արդյոք կա րո՞ղ եք հի շել մի դեպք, 
երբ մե կը ձեզ մի բա րու թյուն արած լի նի՝ առանց ձե զա նից որ ևէ ակն կա լիք ունե
նա լու»: Ուսու ցիչն ին քը մի օրի նակ է բե րում: 

Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը ներ կա յաց նում է « Հե ռա վոր, 
բայց սր տա կից բա րե կա մը» պատ մու թյու նը և հայ տա րա րում, թե դա մի մար դու 
մա սին է, որ մի շատ ան ձնու րաց գործ է կա տա րել: 

Ուսու ցի չը կար դում է, բայց կանգ է առ նում և բա ցատ րում ան հաս կա նա լի բա
ռե րը: Ա պա սկսում է քն նար կու մը հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ. 

Ո՞վ էր մար դա սեր կամ ան ձնու րա ցը այս պատ մու թյան մեջ: 
Մար դիկ ի՞նչ ձևե րով կա րող են իրար հան դեպ մար դա սեր լի նել: Ահ մա դը ի՞նչ 

արեց, որ ան ձնու րաց էր: Ին չո՞ւ արեց Ձեր կար ծի քով: Ահ մա դի հա մար դժվար չէ՞ր 
պա տաս խա նատ վու թյուն վերց նել և փր կել Հով հան նե սին և նրա եղ բո րը: 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին խմբե րի է բա ժա
նում: Յու րա քան չյուր խումբ նախ ը նտ րում է մեկ աշ խա տանք/ծ րա գիր, որ օգ տա
կար պետք է լի նի մի խումբ մարդ կանց կամ հա մայն քին։ Կա րե լի է ծաղ կի սեր մեր 
ցա նել և հե տո բո լո րը տե ղա փո խել հան րային մի վայր։ Կա րե լի է բա րի ցան կու
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թյուն նե րի բա ցիկ ներ գրել կամ զար դա րանք ներ սար քել և դրանք մի ծե րա նո ցի 
(կամ ման կա տան նման մի հաս տա տու թյան) բնա կիչ նե րին ուղար կել։ Կա րե լի է 
շնոր հա կա լագ րեր կամ գնա հա տագ րեր պատ րաս տել և ուղար կել տե ղի հր շեջ 
կա յա նին կամ ոս տի կա նա տա նը՝ իրենց կա տա րած լավ գոր ծի հա մար։ Յու րա
քան չյուր խումբ պետք է մի գա ղա փար ը նտ րի և ուսուց չին ներ կա յաց նի խմբի 
ծրագ րի ուր վա գիծ։ Պայ մանն այն է, որ խմբե րը պետք է զո հեն իրենց ազատ ժա
մե րը և աշ խա տեն ծրա գի րը գլուխ բե րե լու հա մար։

 Զե կույց աշ խա տան քի մա սին
Խմ բի ան դամ նե րի անուն նե րը:
 Բա ցատ րու թյուն խմբի ը նտ րած աշ խա տան քի մա սին: 
Ո՞վ օգտվեց ձեր խմբի աշ խա տան քից:
Արդյոք կա րո ղա ցա՞ք ձեր ակն կա լած ար դյուն քին հաս նել:
 Բա ցատ րե՛ք ինչ պես:

 Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը հար ցազ րույց են վերց նում ըն տա նի
քի մի ան դա մից, և նա պատ մում է մի դեպք, երբ մե կը մի ան ձնու րաց գործ է 
արել: Ա շա կերտ նե րը հին թեր թե րի մի ջից կտ րա տում են բա ռեր, նա խա դա սու
թյուն ներ և նկար ներ, որոնք իրենց կար ծի քով ան ձնու րա ցու թյուն են խորհր դան
շում։ Ա պա դրանք դա սա րան են բե րում և մի մեծ ստվա րաթղ թի վրա կո լա ժի 
ձևով իրար միաց նում։

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցիչն արժ ևո րում է, թե աշա կեր տը որ քա նո՞վ 
է յու րաց րել «անձ նու րա ցու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, ինչ պե՞ս է աշ խա տել խմբե
րում, ինչ քա նո՞վ է մաս նակ ցել քն նար կում նե րին, ի՞նչ որակ ունի իր կա տա րած 
աշ խա տան քը թե՛ ան հա տա կան և թե՛ խմբի մեջ։
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Դե րե նի կը»

« Դե րե նի կը» բա նաս տեղ ծու թյու նը ևս առիթ է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա
սին գի տե լիք ներ փո խան ցե լու և հար մար՝ այդ հաս կա ցո ղու թյան մաս կազ մող 
որոշ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար: Բա նաս տեղ ծու թյան գլ խա վոր թե ման 
վրեժխնդ րու թյունն է, բայց դա սած րագ րում շեշ տը դրված է մար դու իրա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան վրա և առիթ է տա լիս աշա կեր տին իր իրա վունք նե րի կամ 
իր ժո ղովրդի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար պայ քա րի մի ջոց ներ խոր
հե լու, առիթ է մա նա վանդ ուսուց չի հա մար՝ հայ ժո ղովրդի զի նյալ և խա ղաղ/ քա
ղա քա կան պայ քա րի ձևե րը հա մե մա տու թյան դնե լու և աշա կեր տի միտ քը այդ 
ուղ ղու թյ ամբ ևս զար գաց նե լու։
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 ԴԵ ՐԵ ՆԻ ԿԸ
 Դա նի էլ Վա րու ժան

 Դու ռը կը բա ցո ւի.— Դե րե նիկն ահով 
Իբ րեւ թէ այ ծե ամ մ'ըլ լար նե տա հար,
 Մօ րը թե ւե րուն մէջ կ'իյ նայ լա լով:
— Ի ՞նչ ունիս, տը՜ ղաս… ը սէ՜ շուտ… մի՜ լար.
Օ՞ ձը քեզ խա ծաւ, թէ աքա ցեց ձի՜ն.
— Գլուխս պատ ռեց դը րա ցի Ա լին…
 
Եւ ան ցոյց կու տայ սեւ գան գուր նե րուն
 Ներ քեւ վէրք մը ուր կէ սր բե լով արիւնն,
 Հայ գլ խիկն այդ, թո՛ւրք ոխով կը թր ջէ:
 Քաջ մօրն հոգ ւույն մէջ վի հեր կը բա ցո ւին
 Լե ցո ւած ամօ թով.— գը գո ւիլ կր թի՞չ է
 Սըր տի վրայ՝ յաղ թո ւած ճա կատն երկ չո տին:

 Պահ մը իր գու թին խուլ՝ կը մղէ ի բաց
 Կուրծ քէն, գը լուխն այդ փոք րիկ վա տին.
Եւ կը գո ռայ.— Դո՜ւրս… մին չեւ որ յաղ թած՝ 
Ա րիւն ներդ անոր արե ամբ չմաք րին՝ 
Այ սօր տուն չես գար: Մատ նիչ խնամք նե րուս,
 Մի թէ վար սա կի հա ցո՞վ սը նար… դո՛ւրս:

Տ ղան, ամօ թէն շիկ նած կ'ա ռար կէ.
— Բայց, մայ րի՛կ, Ա լին թուր քի զա ւակ է.
Աչ քին մէջ հեռ կայ եւ մէջ քը փա լա:
— Ի սկ դուն ալ Հա՛յ ես, եւ մէջ քըդ ըլ լա՛յ
 Թող մըկ րատս, իլս, ինչ որ կ'ու զես… դո՛ւրս:

 Դե րե նիկն այս պէս գե տին նայե լով
 Կը մեկ նի ան ձայն… Հոն ծա ռի մը քով
 Զին քը կը տես նեմ լոյ սով լուս նա կի.
 Մեծ քար մը ձեռ քին, ջլա ձիգ, դալ կա հար.
(Մինչ արիւնն այ տէն վար կը կայ լա կի)
Թշ նա մոյն շե մին կը սպա սէ, եր կա՛ր…
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Դե րե նի կը»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Դա նի ել Վա րու ժա նի « Դե րե նի կը» կար դա լով` աշա կերտ ներն 
առիթ պետք է ունե նան ուսում նա սի րե լու և գտնե լու ան ձնա կան իրա վունք նե րը 
պաշտ պա նե լու տար բեր եղա նակ ներ:

 Նյու թեր և մի ջոց ներ: Գրա տախ տակ, թուղթ։

 Հե տաքրք րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: Ուսու ցիչն առիթ է տա լիս աշա կերտ նե
րին քն նար կե լու «ան ձնա կան իրա վունք ներ» հաս կա ցու թյու նը հա մայն քի մեջ:

Ա շա կերտ նե րը կար ծիք են հայտ նում, թե որո՞նք են մար դու հիմ նա կան կամ 
տար րա կան իրա վունք նե րը հա մայն քում: 

Ա շա կերտ նե րը պատ ճա ռա բա նում են, թե ին չո՞ւ է կար ևոր, որ այս իրա վունք
նե րը պաշտ պան ված լի նեն: 

Ուսու ցի չը գրա տախ տա կին գրում է այդ իրա վունք նե րը։ 
Այս իրա վունք նե րը կա րող են լի նել՝ 
 – Խոս քի ազա տու թյան իրա վունք
 – Կրո նի ազա տու թյան իրա վունք
 – Հա վա սա րու թյան իրա վունք
 – Ար դա րու թյան իրա վունք
 – Ձայ նի/ք վե ի իրա վունք

 Դա սա վանդ ման հեր թա կա նու թյուն: Ուսու ցի չը մեկ ան գամ կար դում է 
« Դերե նի կը». հե տո երկ րորդ ան գամ է կար դում, բայց կանգ է առ նում յու րա քան
չյուր տնից հե տո և աշա կերտ նե րի հետ քն նար կում է այդ տան իմաս տը և միա ժա
մա նակ բա ցատ րում ան հաս կա նա լի բա ռե րը: 

Ա պա աշա կերտ ներն առան ձին թղ թե րի վրա ամ փո փում են բա նաս տեղ ծու
թյու նը և գրում, թե դա ի՞նչ է ուզում ասել:

 Մի քա նի աշա կերտ ներ իրենց գրա ծը կար դում են դա սա րա նի առջև: Ա շա
կերտ նե րը քն նար կում են գտնե լու այլ մի ջոց ներ, որոն ցով Դե րե նի կը կա րող է իր 
իրա վունք նե րը պաշտ պա նել (բա ցի իր մոր զգա ցա կան կեր պով մատ նան շած 
վրե ժի եղա նա կից). սա առիթ կտա ուսուց չին՝ աշա կերտ նե րին բա ցատ րե լու « Հայ
կա կան դա տի մա սին» (զի նյալ և խա ղաղ պայ քար): 

Ուսու ցի չը աշա կերտ նե րի առա ջար կած մի ջոց նե րը գրում է գրա տախ տա կին։ 
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Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ուսու ցի չը խմբե րի է բա ժա նում աշա կերտ նե
րին։ Յու րա քան չյուր խումբ հանձ նա րա րում է աշա կերտ նե րի մատ նան շած մեկ 
եղա նա կը, որով Դե րե նի կը կա րող էր իրեն պաշտ պա նել։ 

Խում բը մի կարճ սցե նար է գրում և բե մադ րում է Դե րե նի կի դեմ կա տար վա ծը 
և թե Դե րե նիկն ինչ պես պաշտ պա նեց իր իրա վունք նե րը։

 Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը գրա վոր տա լիս են մար դու իրա
վունք նե րի բնու թագ րու մը և այս իրա վունք նե րի հա մար օրի նակ ներ են բե րում։ 
Գրում են նաև, թե եթե իրենց իրա վունք նե րը ոտ նա տակ լի նի, իրենք ինչ պե՞ս 
կվար վեն։

 Զե կույց աշ խա տան քի մա սին 
Ա նուն:
 Բա ցատ րի՛ր, թե ի՞նչ են մար դու իրա վունք նե րը: 
Այս իրա վունք նե րից օրի նակ ներ հի շի՛ր:
  Դու ի՞նչ կզ գայիր և ինչ պե՞ս կհա կազ դե իր, եթե մե կը քո իրա վունք
նե րը բռնա դա տեր:

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցի չը արժ ևո րում է, թե աշա կեր տը որ քա նով 
է յու րաց րել « Մար դու իրա վունք ներ» հաս կա ցու թյու նը՝ դա տե լով քն նար կում նե
րին նրա մաս նակ ցու թյու նից, սցե նար նե րի մեջ դե րա կա տա րու թյու նից և գրա
վոր աշ խա տան քից։

 



ՄԱՍ 2

 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Խոսք՝ ուսու ցիչ նե րին 

Այս ձեռ նար կի առա ջին մա սում փոր ձե ցինք փո խան ցել այն գի տե լիք նե րը, 
որոն ցով աշա կերտ նե րը կա րո ղա նային ը մբռնել մեր ժո ղովրդի դեմ կա տար ված 
և պատ մա կան ան կյու նա դարձ հան դի սա ցող աղե տը` Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը` 
միշտ մնա լով տա րի քային լեզ վաի մա ցու թյան և հաս կա ցո ղու թյան մա կար դա կի 
սահ ման նե րում: 

Փոր ձե ցինք օգ նել ծնող նե րին և ուսու ցիչ նե րին պա տաս խա նե լու փոքր տա րի
քից մեր երե խա նե րի մտ քում ծա գած հար ցում նե րին` ի՞նչ պա տա հեց, ին չո՞ւ պա
տա հեց, ինչ պե՞ս պա տա հեց, քա նի որ հս տակ է, թե այս պես կամ այն պես նրանք 
առնչ վում են մեր պատ մու թյան այս սև էջին և նրա պար փա կած տխուր և արյու
նա լի տե սա րան նե րին: 

Հա վակ նում ենք են թադ րել, որ գտել ենք հա վա սա րակշռ ված և երե խայի տա
րի քի ու հո գե բա նու թյան հար մար փո խան ցու մը` առանց վախ ու տագ նապ պատ
ճա ռե լու, առանց վտան գե լու երե խայի մեջ ձևա վոր վող առողջ հո գին:

 Ձեռ նար կի այս երկ րորդ մա սում մեր աշա կերտ նե րը պատ րաստ են դար ձյալ 
իրենց տա րի քի և մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի հա մա ձայն աս տի ճա նա կան խո րու
թյամբ ըն կա լե լու նյու թը, որ իր մա տուց ման հա տուկ մե թո դա բա նու թյամբ` 

ա) Զո հի հո գե բա նու թյուն և փոքր ու խեղճ ազ գի զգա ցո ղու թյուն չի ներշն չում: 
բ)  Հե ռու է ստո րա դա սու թյան բար դույ թից ու աղեր սա կան խնդ րար կո ւի հո

գեվի ճա կից:
գ) Մի ամ բողջ ժո ղովրդի դեմ ատե լու թյուն չի սեր մա նում: 
դ)  Այլ՝ հե տապնդ ված նպա տա կը հայ նոր սերն դի դաս տիա րա կու թյունն է 

հենց դպ րո ցա կան նս տա րան նե րից` փո խան ցու մը այն գի տակ ցու թյան, որ 
ինչ պես ՄԱՍ 1 –ում հիշ վեց, « Մեր ժո ղո վր դի դեմ հս կա յա կան անար դա
րու թյուն է կա տար վել, և այդ անար դա րու թյու նը՝ հա մաշ խար հային 
իմաս տով ան մարդ կային ոճի րը, աշ խար հին ճա նա չել տա լու և մեր ար
դար դա տը խլե լու հա մար պետք է պայ քա րենք ազ գո վի, փոք րից մեծ…» 

Ռ. Փ.
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ԲԱԺԻՆ1.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ՎԵ ՑԵ ՐՈՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 
ՀԱ ՄԱՐ

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԳԻՐ 

Այս դա սա րա նում աշա կերտն ար դեն պատ րաստ է Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան պատ մու թյան մա սին իրա զեկ վե լու: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նյու թը լա վա գույնս 
ըմ բռնե լու հա մար, այս տեղ բեր ված է բուն գի տե լի քի նա խա բա նը հան դի սա
ցող, « Հայ ժո ղո վուր դը ազա տագրման հույ սով պայ քա րի է դի մում» վեր նագ
րով մի դա սա նյութ, որ հա մա ռոտ կեր պով բա ցատ րում է, թե ինչ պայ ման նե
րում գոր ծադրվեց ցե ղաս պա նու թյուն ոճի րը, և որ հայե րի ջարդն ու կո տո րա ծը 
1915 թ. չսկս վեց։ 1915 թ. ջար դերն ու տե ղա հա նու թյու նը գա գաթ նա կետն էին 
դեռևս 1894 – 96 թթ. սկս ված ջար դե րի։ Դրանք թուրք իշ խա նու թյուն նե րի 
նպա տա կադ րած և գոր ծադ րած վերջ նա կան լու ծումն էին Հայ կա կան հար ցի։ 
Դա սած րա գի րը կազմ ված է այս նյու թե րի հի ման վրա: 

Այս դա սա նյու թում հա մա ռոտ խոս վում է ֆի դա յա կան շարժ ման մա սին: 
Նաև նե րառ ված է Ա նդ րա նի կին նվիր ված մի երգ, որ 1904 թ. Սա սու նի ապս
տամ բու թյունն է հի շա տա կում։ Քա ջա լե րե լի է, որ դա սա րա նը սո վո րի այս եր գը 
և գա ղա փար կազ մի 1904 թ. Սա սու նի հե րո սա մար տի մա սին։ Ուսու ցի չը կա
րող է հանձ նա րա րել աշա կերտ նե րին` « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րա
նում կար դալ « Սա սու նի ապս տամ բու թյուն 1904 թ.» հոդ վա ծը (էջ 402–403) և 
դեպ քը նկա րագ րող կարճ շա րադ րու թյուն գրել։ 

Որ պես հա վե լ յալ ըն թեր ցա նու թյուն, նկա տի է առն ված Ա վե տիս Ա հա րոն
յա նի « Հազ րեն», որ մի դրվագ է հայ ժո ղովրդի ազա տագ րա կան պայ քա րից և 
հենց Ա նդ րա նի կին է առնչ վում։ Ը ստ ուսուց չի հայե ցո ղու թյան նյու թը կա րող է 
ըն թերց վել իբրև ան հա տա կան աշ խա տանք կամ դա սա րա նում, այս պես կոչ
ված, «Popcorn» (այս բա ռը հայե րե նի մեջ ադիբու դի ենք ասում) մե թո դով: 
Տես նենք, թե ին չու է մե թո դը այս անու նով կոչ վում։ Այս պես՝ ուսու ցի չը սկսում 
է կար դալ նյու թը, մի քա նի տող կար դա լուց հե տո մի աշա կեր տի անուն է կան
չում, և աշա կեր տը շա րու նա կում է կար դալ, ապա աշա կեր տը մի այլ աշա կեր
տի անուն է տա լիս, և այդ աշա կեր տը պետք է շա րու նա կի, այս պես` մինչև 
ըն թերց ման ավար տը: Այս մե թո դը օգ նում է դա սա րա նին՝ ար թուն և աշ խույժ 
մնալ: Կա րե լի է նաև դա սա րա նը խմբե րի բա ժա նել և յու րա քան չյու րին հանձնա
րա րել պատ մու թյու նից մի մա սը կար դալ և զե կու ցել դա սա րա նին։ Այս պի սով՝ 
մյուս խմբե րին առիթ կտրվի հար ցում նե րով լրաց նե լու պատ մու թյան ը նդ հա
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նուր ը մբռնու մը։ Նա խընտ րե լի է, որ ուսու ցի չը որոշ բա ցատ րու թյուն ներ տա 
Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի (1866–1948 թթ.) և հատ կա պես նրա «Ա զա տու թյան 
ճա նա պար հին» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծո ւի մա սին, քա ջա լե րի՝ գիր քը 
գտնել և ըն թեր ցել։ Այդ պատմ վածք նե րը լա վա գույն ար տա հայ տու թյունն են 
1890 –ա կան թվա կան նե րի Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ հայե րի դեմ իրա
գործ վող հա լա ծանք նե րի և բռնա րարք նե րի։ Դրանք նաև ցույց են տա լիս 
հայե րի, մա նա վանդ՝ հայ գյու ղա ցու մտա ծե լա կեր պը և տար բեր վող կար ծիք
նե րը հայ ազա տագ րա կան պայ քա րի մա սին։

Մաս 2–ում առաջադրված դասանյութերում օգտագործված քարտեզները 
վերցված են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կայքէջի dasagirq.am  
հասցեում «Հայրենագիտական գրականություն» բաժնում տեղադրված «Հայոց 
ցեղասպանություն» Մաս Բ էլեկտրոնային ձեռնարկից:
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12

ՀԱՅԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆՀՈՒՅՍՈՎՊԱՅՔԱՐԻԷ
ԴԻՄՈՒՄ

  

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Հայ ժո ղո վուր դը ազա տագրման 
հույ սով պայ քա րի է դի մում»

 
Երբ մի ժո ղո վուրդ անար դա րու թյան է են թարկ վում, երբ նրա իրա վունք նե րը 

ոտ նա կոխ են լի նում, երբ խլում են նրա հայ րե նի քը և նրան մարդ կային իրա
վունք նե րից զրկում, ստրուկ, հպա տակ են դարձ նում, այդ ժո ղո վուր դը վեր ջա պես 
մի օր ուժ է գտնում և իր իրա վունք նե րին տի րա նա լու հա մար պայ քա րի է դի մում։ 

Ինչ պես սո վո րել ենք, XI դա րում Հա յաս տա նում Բագ րա տու նի նե րի իշ խա նու
թյան ան կու մից հե տո և XIV դա րում Կի լի կյան թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մից հե
տո հայե րը կորց րին իրենց ան կա խու թյու նը և սել ջուկ նե րի, մոն ղոլ նե րի և վեր ջա
պես օս ման ցի թուր քե րի տի րա պե տու թյան են թա կա դար ձան։ 

Օս մա նյան սուլ թան նե րը ճնշե ցին հայե րին, նրանց հետ վար վե ցին իբրև 
ստրուկ, որ ինքն իրեն պաշտ պա նե լու իրա վունք չու ներ։ Հայ գյու ղա ցին ամե նից 
վատ վի ճա կին էր են թարկ ված։ Թուրքն ու քուր դը նրա ունեց ված քը, զա վա կին, 
գե ղե ցիկ աղջ կան խլում էր, տա նում, և ին քը զենք վերց նե լու ու պաշտ պան վե լու 
իրա վունք չու ներ։

Այս իրա վի ճա կը տևեց մինչև XIX դար։ Այդ ժա մա նակ Եվ րո պա յում առա ջա
տար մտա վո րա կան նե րը մար դու լավ ապ րե լու, ազատ ապ րե լու գա ղա փար ներ 
էին քա րո զում։ Գր քեր էին հրա տա րա կում, ժո ղո վուրդ նե րին ազա տու թյան պայ
քա րի էին մղում։ Այդ գա ղա փար ներն ազ դե ցին նաև հայ մտա վո րա կան նե րի վրա։ 
Խա չա տուր Ա բո վյա նը, Րաֆ ֆին, Մի քայել Նալ բան դյա նը, Ռա փայել Պատ կա նյա
նը, Ստե փա նոս Նա զա րյան ցը և ուրիշ ներ հայ րե նա սի րա կան վե պեր ու բա նաս
տեղ ծու թյուն ներ գրե ցին, ազա տու թյուն գո վե ցին, հայ գյու ղա ցուն ինքն իրեն 
պաշտ պա նե լու մղե ցին։

 Կազմ վե ցին կու սակ ցու թյուն ներ, որոնք պայ քա րում էին հայ ժո ղովրդի ար դար 
իրա վունք նե րի հա մար. մի կող մից՝ սուլ թա նին դի մում ներ էին հղում և եվ րո պա կան 
պե տու թյուն նե րի օգ նու թյունն ու մի ջամ տու թյու նը խնդ րում, մյուս կող մից՝ կռվող 
խմբեր էին կազ մում և գյու ղից գյուղ պտ տե լով՝ հայ գյու ղա ցուն թուր քի ու քուր դի 
ոտնձ գու թյուն նե րի դեմ էին պաշտ պա նում։ Այդ խմբե րում զենք առած կռվում էին 
երի տա սարդ հայ րե նա սեր ներ, որոնց ֆի դայի կամ հայ դուկ էին կոչում, այ սինքն՝ 
մե կը, որ իր կյան քը կա րող է զո հել իր ժո ղովրդին պաշտ պա նե լու համար։
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 Շատ մեծ է թիվն այն երի տա սարդ նե րի, որոնք տուն ու ըն տա նիք թո ղած, ֆի
դայի դար ձան, հրա ցան վերց րին, լեռ նե րը բարձ րա ցան, խմբեր կազ մե ցին և հայ 
գյու ղա ցու իրա վունք նե րի հա մար թուր քե րի և քուր դե րի դեմ կռվե ցին։ 

Ֆի դային գի տեր, որ իրեն մահ է սպա սում, բայց քաջ էր, կռվում էր հա րյու րի ու 
հա զա րի դեմ։ Շատ են անուն նե րը ֆի դայի նե րի, որոնք վտան գա վոր կռիվ նե րի 
մաս նակ ցե ցին ու հաղ թե ցին: Ժո ղո վուր դը նրանց հա մար եր գեր հո րի նեց։ Այդ ֆի
դայի նե րից էր Ա նդ րա նի կը, որին շատ եր գեր են նվիր ված, մեկն էլ 1904 թ. Սա սու նի 
պաշտ պա նու թյան մեջ իր քա ջա գոր ծու թյան և առաջ նոր դո ղի դե րի հա մար։ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ (ՕԶԱՆԵԱՆ) 
Երգն այս պես է. (եր գը տես հա մա ցան ցում)

 Դար ձյալ փայ լեց Սաս նա գլ խին,
Ա զա տու թյան դրո շակ,
 Կեց ցե՜ հայ րե նիք գո չե լով
 Բար ձաց րե ցին աղա ղակ։

 Թըն դաց, որո տաց ձայ նե րից
Ողջ աշ խար հը հայ կա կան,
 Խումբ– խումբ կը գան հայ զա վակ ներ
 Հայ րե նի քի օգ նու թյան։

 Գուր գեն, Վա հան, Հրայր–Դ ժոխք,
 Քաջ Ա նդ րա նիկ զո րա վար,
 Տալ վո րի կի լեռ նե րու մը
Շր ջում էին ան դա դար։

Սար սա փե ցին քուրդ ցե ղե րը, 
Մինչ պա լա տը Սուլ թա նի,
Հրա մայեց շուտ կոր ծա նել
Դիր քե րը հայ դուկ նե րի։

Ա հա ան գութ մեր թշնա մին, 
Սար սա փե լի տե սա րան.
« Ժա մա նակն է, վրեժ լու ծել»
Գո չեց ձայ նը հայ կա կան։

Կ րակ տե ղաց հայ քա ջե րի
Բ նա կա վայր դիր քե րից,
Կո տոր վե ցին թշնա մի ներ,
Ահ ռե լի գն դակ նե րից։

ՀԱԼԱԾԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԿՈՏՈՐԱԾ

 Սուլ թան Հա միդն ան տե սեց հայե րի և եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի կող մից 
կա տար ված դի մում նե րը. հայ ժողովրդի կյան քը դյու րաց նե լու և ապա հով դարձ
նե լու փո խա րեն, որո շեց ավե լի ճնշել ու պատ ժել նրանց։ 

Ջար դե րը սկս վե ցին 1894 թ. Սա սու նից և տա րած վե ցին ամ բողջ կայս րու թյան 
մեջ։ Ծանր ջար դեր տե ղի ունե ցան Սա սու նի, Տրա պի զո նի, Սվա զի, Ե րզն կայի, 
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Բայ բուր թի, Խար բեր դի, Դիար բե քի րի, Ո ւր ֆայի, Զեյ թու նի, Այն թա բի, Մա րա շի, 
Բիթ լի սի, Է րզ րու մի շրջան նե րում։ 

Աս վում է, թե 1894–96 թվա կան նե րի ջար դե րին շուրջ 300,000 հայեր կո տոր
վե ցին։ Բռ նի իս լա մա ցան 100,000։ Ե րկ րից դուրս գաղ թե ցին մեծ թվով ըն տա
նիք ներ։ Ա վեր վե ցին շուրջ 2500 գյու ղեր։ 

Սուլ թան Հա մի դը, որին եվ րո պա ցի ներն այդ ջար դե րի պատ ճա ռով Կար միր 
սուլ թան կամ Ա րյու նոտ սուլ թան կո չե ցին, կա րո ղա ցավ հայե րի թի վը կայ սրու
թյան մեջ զգա լի չա փով նվա զեց նել։ 

Մի քա նի վայ րե րում` ինչ պես Զեյ թու նում և Վա նում հայե րը ինք նա պաշտ պա
նու թյան դի մե ցին և փրկ վե ցին։ Ջար դե րից հե տո էլ հայե րը մի քա նի վրեժխնդ րա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ կազ մա կեր պե ցին։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա լա ծանք նե րը շա րու նակ վե ցին։ 
Կա ռա վա րու թյու նը ձեր բա կա լում և կա խա ղան էր հա նում հայ մտա վո րա կան

նե րին ու գոր ծիչ նե րին, որոնք սուլ թա նի դեմ էին խո սում կամ հայ ժո ղովրդի ազա
տու թյան հա մար էին պայ քա րում։ Ի սկ հայ գյու ղա ցին նույն չափ թա լա նի և անար
դա րու թյան էր են թարկ վում։ 

1908 Թ. ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄԸ

 Սուլ թա նից դժգոհ էին նաև թուր քե րը։ «Ե րի տա սարդ թուր քեր» (Ե րիտ թուրք, 
կամ՝ Իթ թի հադ վէ Թե րեք քը) կոչ ված խմբակ ցու թյու նը 1908 թ. կա րո ղա ցավ 
թուրք բա նա կին ևս սուլ թա նի դեմ հա նել և պար տադ րել նրան, որ կայս րու թյան 
մեջ սահ մա նադ րա կան օրենք ներ հաս տա տի։ Ե րի տա սարդ թուր քե րը խոս տա
նում էին հա վա սա րու թյուն և ար դա րու թյուն բո լո րին:

 Սա կայն կարճ ժա մա նա կում փաստվեց, որ նրանք հայե րին չեն պաշտ պա նե
լու։ Ա դա նայի և շրջա կա գյու ղե րի ու քա ղաք նե րի ջար դը 1909 թ. ապ րի լին փաս
տում էր դա։ 

Հե տա գա իրա դար ձու թյուն ներն էլ ավե լի բա ցա հայ տե ցին հայե րի դեմ 
ունե ցած նրանց տրա մադ րու թյու նը, որ պետք է ավե լի սր վեր ու ցե ղաս պա նու
թյան հաս ներ` 1915 թ.։ Նրանք ցան կա նում էին, որ Թուր քիան թուր քե րի նը 
լինի միայն, նաև նպա տակ ունե ին ըն դար ձակ վել և Կենտ րո նա կան Ա սիայի 
թուրք ցե ղե րին հաս նել. իսկ Հա յաս տանն ու հա յու թյու նը խո չըն դոտ ներ էին, 
որ պետք է վե րաց վե ին: 
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — Հայոց ցե ղաս պա նու թյան  
պատ մու թյու նից

 Սուլ թան Հա մի դը գա հըն կեց էր եղել։ 
Սկս վել էր Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Օս մա նյան պե տու թյու նը Գեր մա

նիայի կող քին պա տե րազ մի մեջ էր մտել։ 
Ք րիս տո նյա ռու սի դեմ կռվե լու և միև նույն ժա մա նակ հայե րին բնաջն ջե լու 

հա մար պե տու թյու նը կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րի ամ բող ջա կան գոր ծակ ցու
թյան պետք ուներ։ Ի սկ հե տա դեմ ու կրո նա մոլ թուրք և քուրդ զանգ ված նե րին 
դրդե լու ամե նա լավ մի ջո ցը նրանց կրո նա կան զգաց մունք նե րը և թա լա նի (կո ղո
պուտ) ախոր ժա կը գրգ ռելն էր։ 

Ուս տի և 1914 թվա կա նի նոյեմ բե րի 21 –ին քրիս տո նյա թշնա մի նե րի դեմ 
«Սրբա զան պա տե րազմ» (Ջի հադ) հայ տա րար վեց։ 

Հայե րին բնաջն ջե լու որո շու մը տր ված էր։ Ե րկ րի իշ խա նու թյան գլուխ ան ցած 
ե րիտ թուրք կու սակ ցու թյան ղե կա վար նե րը` Էն վեր, Ջե մալ և Թա լե աթ, որո շել էին 
վերջ դնել հայե րի գո յու թյա նը Օս մա նյ ան կայս րու թյան մեջ և հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մը լավ առիթ էր այդ որո շու մը իրա գոր ծե լու հա մար։ 

Հայե րի ջար դը գաղտ նի պա հե լու հա մար հրա ման նե րն ուղարկ վում էին կա՛մ 
բա նա վոր, կա՛մ ծած կա գիր հե ռագ րե րով և թե լադրվում էր կար դա լուց հե տո 
ոչնչաց նել։ 

Այս պես, 1915 թ. մար տից մինչև հոկ տեմ բեր զա նա զան վայ րե րում գաղտ նի 
հրա ման ներ էին ստաց վում` հայե րին ջար դե լու կամ տե ղա հա նե լու վե րա բե րյալ։ 
Բայց թուրք կա ռա վա րու թյու նը պա տե րազ մից հե տո ոչն չաց րեց գրե թե բո լոր 
փաս տաթղ թե րը, աշ խար հի առջև փա կեց իր ար խիվ նե րը, ուր դեռ հնա րա վոր 
պետք է լի ներ այդ ահա վոր ոճ րին վե րա բե րող գրու թյուն ներ գտնել։ 

Ե ղեռ նից տաս նա մյակ ներ հե տո` 1990 թվա կա նին, թուրք կա ռա վա րու թյու նը 
ար դա րա նա լու նպա տա կով հայ տա րա րեց, թե բա ցել է պե տա կան ար խիվ նե րը։ 
Որ քա նո՞վ կա րե լի է վս տա հել այդ ար խիվ նե րին։ Ա րդյո՞ք այդ ար խիվ նե րում 
«ճշմար տու թյու նը» դեռ մնա ցե՞լ է։ 

Դար ձյալ հայե րի ջար դը գաղտ նի պա հե լու հա մար հա զիվ պա տե րազ մը 
սկսած օտա րազ գի նե րի ճամ փոր դու թյու նը կայս րու թյան մեջ ար գել վեց, իսկ երկ
րից դուրս ուղարկ վող գրու թյուն ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը` նույ նիսկ դես պա նատ
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նե րից ուղարկ ված նե րը խիստ գրաքն նու թյան էին են թարկ վում։ Նպա տակն այն 
էր, որ եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը, իրենք էլ պա տե րազ մով տար ված, չտես նե
ին կա տար վա ծը և չկա րո ղա նային բո ղո քել կամ մի ջամ տել։ 

Եր ևա կայե՛ք, որ եթե այ սօր, աշ խար հի որ ևէ հե ռա վոր վայ րում որ ևէ դեպք, 
պա տե րազմ, երկ րա շարժ կամ հե ղեղ պա տա հի, մա մու լի, ռա դի ոյի և հե ռուս տա
տե սու թյան բազ մա թիվ թղ թա կից ներ այդ վայր կշ տա պեն՝ այդ մա սին ամ բողջ 
աշ խար հին տե ղյակ պա հե լու և լուր հա ղոր դե լու հա մար։ 1915 թ., հա ղոր դակ ցու
թյան միակ մի ջոց նե րը թեր թե րը և հե ռա գիրն էին, որոնք խիստ հս կո ղու թյան 
տակ էին գտնվում։ Այս պես, հա զա րա վոր հայեր կո տոր վում էին, իրենց տնե րից 
դուրս հան վում ու դե պի անա պատ ներն էին քշվում, բայց աշ խար հը կա տար վա
ծի ահագ նու թյան մա սին հա զիվ էր լուր ստա նում։ Ի սկ գաղտ նի կեր պով երկ րից 
հա ղորդ ված լու րե րը չէ ին կա րող ամ բողջ իրա կա նու թյու նը ցույց տալ: Բայց եկեք 
մի պահ մտա ծենք, որ եթե նույ նիսկ աշ խարհն իմա նար, որ հայե րը բնաջնջ վում 
են, հնա րա վոր կլի նե՞ր, կամ փորձ կկա տար վե՞ր կա սեց նե լու ոճի րը։ 

1915 թ. սեպ տեմ բե րին, երբ ար դեն տե ղա հա նու թյու նը իրա գործ վել էր և տե
ղա հան ված նե րից շա տե րը աք սո րի ճամ փին կո տոր վել էին ու նրան ցից միայն քիչ 
թվով վե րապ րող ներ Հա լեպ էին հա սել, գոր ծի վերջ նա կան հա ջո ղու թյու նը ապա
հո վե լու հա մար ներ քին գոր ծոց նա խա րար՝ Թա լե աթ փա շան հե ռա գիր է ուղար
կում Հա լե պի կու սա կա լին։ Հե ռա գի րը տե ղե կաց նում էր, որ կա ռա վա րու թյու նը 
ջն ջել է կայս րու թյան մեջ հայե րի ապ րե լու և աշ խա տե լու իրա վուն քը: Նաև հրա
հան գում էր ոչն չաց նել տե ղա հա նու թյան կենտ րոն՝ Հա լեպ հա սած մնա ցոր դա ցին 
և, ամ բողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը իր վրա վերց նե լով, հրա հան գում էր երե
խա նե րին նույ նիսկ չխ նայել։ Թա լե ա թը դժգո հու թյուն էր հայտ նում, որ հա կա ռակ 
ուղարկ ված հրա մա նագ րին` Հա լեպ հա սած գաղ թա կան նե րին ան մի ջա պես 
բնաջնջ ման կա յան նե րը չէ ին ուղար կել։ 
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 ԴԱՍԱԾՐԱԳԻՐ՝ « Հայ ժո ղո վուր դը ազա տագրման հույ սով  
Պայ քա րի է դի մում»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կեր տի մտա վոր պատ րաս տու թյան հա մա ձայն և տա րի քային 
պատ շա ճու թյամբ սո վո րեց նել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և նրա նա խա դե պե րի 
մա սին, այ սինքն՝ 1894–96 թթ. դեպ քե րից մինչև 1915 թվա կա նը: Ա շա կերտ նե րը 
պետք է կա րո ղա նան գա ղա փար կազ մել, թե ի՞նչ է նշա նա կում ֆի դա յա կան շար
ժում, պետք է կա րո ղա նան ճա նա չել մի քա նի ֆի դայի նե րի։ 

Նյու թեր 
1. Դա սա նյու թը բազ մաց նել և բա ժա նել աշա կերտ նե րին: 
2. Ա նդ րա նի կի եր գի հն չե ցում կամ կա տա րում դա սա րա նում: 
3. Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի « Հազ րեն»: 
4. Քար տեզ, որ ցույց է տա լիս Օս մա նյ ան կայս րու թյան մեջ այն քա ղաք նե րը՝ 

ուր 1894–96 թթ. ծանր ջար դեր տե ղի ունե ցան։ Քար տե զը կա րե լի է ներ բեռ նել  
http://www.dasagirq.am « Հայոց Ցե ղաս պա նու թյուն», Մաս 2, էջ 26 –ից:

5. Քար տեզ, որ ցույց է տա լիս Օս մա նյան կայս րու թյ ան մեջ այն վայ րե րը՝ ուր 
1894–96 թթ. ջար դե րի ըն թաց քում կամ հե տո վրի ժա ռա կան, ֆի դա յա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ կա տար վե ցին։

 6. Քար տեզ, որ Մեծ ե ղեռնն է ցույց տա լիս։ Քար տե զը կա րե լի է ներ բեռ նել  
http://www.dasagirq.am « Հայոց Ցե ղաս պա նու թյուն», Մաս 2, էջ 32 –ից:

 Քա ջա լե րանք, մղում: Ուսու ցի չը հարց նում է աշա կերտ նե րին, թե ի՞նչ գի տեն 
Մեծ ե ղեռ նի մա սին, լսե՞լ են ապ րիլ 24 –ի ոգե կո չում նե րի մա սին, երբ ևէ այ ցե լե՞լ են 
Եղեռ նի որ ևէ հու շա կո թող։ Ուսու ցի չը հարց է տա լիս, թե ին չո՞ւ է կար ևոր, որ աշա
կերտ ներն իմա նան ան ցյա լում հայե րի դեմ կա տար ված ոճ րի մա սին և թե ի՞նչ 
հետ ևանք է ունե ցել և դեռ ունի այդ ան ցյա լը հայ ժո ղովր դի կյան քում։ 

Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն 
ա.  Ա շա կերտ նե րը կար դում են տր ված նյու թը (նա խընտ րա բար դա սա րա նում` 

popcorn մե թո դով. այ սինքն՝ ուսու ցի չը կար դում է մի եր կու տող. ապա՝ 
կան չում է մի աշա կեր տի անուն. աշա կեր տը շա րու նա կում է ըն թեր ցու մը. 
հե տո աշա կեր տը կան չում է մի այլ աշա կեր տի անուն շա րու նա կե լու և այս
պես մինչև վերջ)։ 
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բ.  Ուսու ցի չը բա ցատ րու թյուն է տա լիս՝ եթե չլու սա բան ված կե տեր կան, քար
տե զի վրա ցույց է տա լիս այն քա ղաք նե րը, ուր 1894–96 թթ. ծանր ջար դեր 
տե ղի ունե ցան և բա ցատ րում, որ քար տե զում միայն քա ղաք ներ են նշված, 
դրանց շրջա պա տի գյու ղե րը ջար դի են թարկ վե ցին և ավեր վե ցին: Նկա տել 
է տա լիս, թե որ քան տա րած ված էր ջար դը բո լոր այն վայ րե րում ուր հայ 
բնակ չու թյուն կար։ Ա պա՝ դար ձյալ http://www.dasagirq.am–ի էջ 27 –ից ներ
բեռ նած քար տե զով ցույց է տա լիս այն վայ րե րը ուր հայը վրի ժա ռու կամ 
ինք նա պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մեց։ Ուսու ցի չը ցույց է տա
լիս նաև Մեծ եղեռ նի քար տե զը և բա ցատ րում, որ զա նա զան վայ րե րի 
շուրջ տար բեր չա փի շրջա նակ ներ են գծ ված։ Այդ շրջա նակ նե րի չա փե րը 
հա մա պա տաս խա նում են զոհ ված նե րի կամ տե ղա հան ված նե րի թվին։

գ.  Ուսու ցի չը հի շեց նում է նա խորդ տա րի նե րում սո վո րած թե մա նե րի մա սին՝ 
ար դա րու թյուն, հա րատև աշ խա տանք, բա րե կա մու թյուն և փո խա դարձ 
հար գանք, ազա տու թյուն, գթասր տու թյուն, ազն վու թյուն, քա ջու թյուն՝ կո
րուս տը դի մագ րա վե լու, հա րատև ճիգ, վե րապ րե լու կամք։ Դրանք գրվում 
են գրա տախ տա կին։ Ուսու ցի չը կա րող է դի մել http://www.dasagirq.am 
կայքէ ջին և բեռ նել առա ջի նից մինչև հին գե րորդ դա սա րան նե րի հա մար 
մա տուց ված նյու թե րը։ Այս թեմաների դասավանդման համար առա
ջարկված նյութերը բերված են սույն ձեռնարկի առաջին մասում:

դ.  Դա սա րա նը 3–4 հո գա նոց խմբե րի է բա ժան վում և յու րա քան չյուր խումբ 
փոր ձում է դա սա նյու թի մեջ գտնել գրա տախ տա կին գրված թե ման և գրել 
դա սա նյու թի տված բա ցատ րու թյունն այդ մա սին։ 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Ուսու ցիչն աշա կերտ նե րին խմբե րի է բա ժա նում 
և յու րա քան չյու րին հանձ նա րա րում է մեկ ֆի դա յու անուն։ Խում բը պետք է գտնի 
այդ ֆի դա յու մա սին տե ղե կու թյուն ներ, նկար ներ և եր գեր ու պետք է զե կույց 
պատ րաս տի դա սա րա նում կար դա լու հա մար։ 

Դար ձյալ խմբե րի բա ժան ված, յու րա քան չյուր խումբ ը նտ րում է մեկ վայր և 
ին քը դառ նում է թղ թա կից նե րի խումբ, որ պետք է այդ վայ րը այ ցե լի և հայե րի 
ջար դի ու տե ղա հա նու թյան մա սին թղ թակ ցու թյուն պատ րաս տի։ Հան րա գի տա
րա նից կամ հա մա ցան ցից կա րե լի է քա ղել տե ղե կու թյուն ներ ու նկար ներ` 1915 թ. 
այդ վայ րում կա տար ված դեպ քե րի մա սին և զե կույց պատ րաս տել դա սա րա նում 
կար դա լու հա մար։ 

Հա վե լյալ աշ խա տանք: Ուսու ցի չը բա ցատ րու թյուն է տա լիս Ա վե տիս Ա հա րո
նյա նի «Ա զա տու թյան ճա նա պար հին» աշ խա տու թյան մա սին: 
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Ա շա կերտ ներն ը նտ րում են` կամ ինք նու րույն կար դալ « Հազ րեն» և ամ փո
փում կա տա րել, կամ` խմբե րի բա ժան ված յու րա քան չյու րը հանձն է առ նում կար
դալ պատ մու թյու նից մեկ բա ժին և զե կույց ներ կա յաց նել դա սա րա նին: Մյուս 
խմբե րին առիթ է տր վում հար ցում ներ անե լու: Այս պի սով՝ պատ մու թյունն ամ բող
ջու թյամբ յու րաց վում է դա սա րա նի կող մից: 

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցի չը շրջում է խմբից խումբ, լսում է աշա
կերտ ների քն նար կում նե րը, թե ինչ պես են դա սա նյու թի մի ջից թե մա ներ գտնում 
և տրա մա բա նում. կամ ե ղեռ նի մա սին մեկ վայ րի զե կույ ցը պատ րաս տում: Գնա
հատ վում է աշա կերտ նե րի մաս նակ ցու թյու նը դա սա րա նային քն նար կում նե րին, 
ինչ պես նաև նրանց պատ րաս տած զե կույց նե րը:
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ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ–«ՀԱԶՐԵՆ»

  

 ՀԱԶ ՐԵՆ 
Ա վե տիս Ա հա րո նյան (1866–1948)

 Լեռ նե րի աղ ջիկ էր նա, կա նա ցի ոչինչ չու ներ իր ար տա քի նի մեջ, միայն 
զգեստն էր մատ նում նրա սե ռը: 

Ձ մե ռը ցր տից, ամա ռը՝ ար ևից այր ված դեմ քը սաս տիկ ար տա հայ տիչ էր, 
բայց ան համ բույր ու խիստ: Սուր քի թը, իրար խառն ված սև հոն քե րը, ան հան
գիստ ու կլոր աչ քե րը, ուժեղ ու դուրս ցց ված ծնո տը նույն պես շատ հե ռու էին կա
նա ցի ու թյու նից և վկա յում էին նրա ան դրդ վե լի հո գին, Սա սու նի ժեռ քա րե րի նման 
հո գին: 

Հազ րեն թեև եր կու ան գամ ամուս նա ցել էր, բայց ան զա վակ էր, մայր չե ղավ, 
այլ մնաց սոսկ « Հազ րե բա ջի»: Բայց մինչև վերջ Գո մեր գյու ղում ոչ ոք չի մա ցավ, 
որ խս տա տե սիլ կնոջ հո գին զուտ կա նա ցի քնք շու թյուն ներ ունի, որ նրա սր տում 
լուռ լա լիս էր մայ րու թյու նը: 

— Գյու ղի զմ մե էն ճժեր իմս են,— ասում էր նա հա ճախ: 
Բայց դե պի փոք րիկ ճժե րը ան տար բեր էր, սի րում էր միայն ըն տիր ու քաջ 

հե րոս նե րին: Մի Սե րոբ, մի Մու րադ և վեր ջին օրե րում երա զում էր Ա նդ րա նի կին, 
որին տա կա վին չէր տե սել: Նա բո լոր մայ րե րից ավե լի հռ չակ ուներ ոչ միայն Գո
մեր գյու ղում, այլև ամ բողջ Սա սու նում, որով հետև Սա սու նի ռազ միկ ալե ծուփ 
կյան քին միշտ մաս նակ ցում էր տղա մար դու պես: Այդ կյան քը նրա հա մար երեք 
պարզ օրենք ներ ուներ, այդ պես, նա գի տեր, Սա սու նը միշտ պետք է կռվի, երբ 
թուրք ու քուրդ հրո սակ նե րը ոտք կո խեն նրա սահ ման նե րը, որով հետև Ծի րա նա
կա տա րը, Ըն կուզ նակն ու Ֆռֆռ քա րը հա րամ նե րի տեղ չեն, երկ րորդ՝ կռվե լիս 
պետք է շտապ լե ռը քաշ վել և եր րորդ՝ միշտ պետք է ետ ևից գյու ղե րը կրակ տալ, 
որ թշնա մին ապաս տան ու պա շար չգտնի: 

 Եվ Հազ րեն կռիվ նե րի ժա մա նակ միշտ ինքն էր կրակ տա լիս Գո մեր գյու ղը՝ 
սկսե լով իր սե փա կան խր ճի թից: Այս էր պատ ճա ռը՝ որ նա փո խա նակ ասե լու, թե 
Սա սու նի վրա չորս ան գամ ար շա վանք է եղել, հպար տու թյամբ բա ցա կան չում էր. 

— Է սա ձեռ նե րուս չորս խետ վա ռեր եմ Գո մե րը: 
— Հը, Հազ րե, էդ չո րա ցած ձեռ նե րով մեկ էլ ե՞րբ պի տի վա ռես գե ղը,— հարց

նում էին հա ճախ կա նայք կա տա կով: 
Հազ րեն լուրջ կեր պա րանք էր ստա նում ու ձե ռը մեկ նում դե պի սա րե րը: 
— Ա՜յ, էն սա րե րի Աս լա նը երբ ցած գա և նշան անի, կվա ռեմ: 



ՄԱՍ 2 99

« Սա րե րի Աս լա նը» Ա նդ րա նիկն էր, որ քա նի տա րի նե րից ի վեր Սաս նո սա րե
րում, Սաս նո ծռե րի հետ հս կում էր ժայ ռե րի վրա թա ռած ժո ղովրդին: 

— Ա նդ րա նի կին տե սե՞լ ես: 
Պա տաս խա նի փո խա րեն Հազ րեն թա փով հետ էր ձգում գլու խը, լե զուն բեր

նի մեջ չփչ փաց նում ասե լու հա մար, որ չի տե սել: 
— Ե րբ պետք լի նի Գո մե րը վա ռել, նա կեր ևա և երբ կեր ևա կտես նեմ իմ 

տղային, ջա նին մա տաղ,— ավե լաց նում էր նա: 
— Սևը տա նի քեզ, Հազ րե՛ բա ջի, էդ էր պա կաս: 
— Ս ևը դուշ մա նին տա նի, ես ափ սոս չե՞մ, մեկ Սա սուն, մեկ Ա նդ րա նիկ, մեկ 

էլ... Հազ րե: Վեր ջին խոս քի վրա կա նայք հռհ ռում էին, և Հազ րեն հե ռա նում էր 
հաս տատ քայ լե րով: 

Եվ մի օր Սա րե րի Աս լա նը ցած իջավ իր ծռե րով... 
Սա սու նը վտան գի մեջ էր, Գո մե րը պետք էր թող նել, գյու ղը դա տարկ վում էր 

և քաշ վում լեռն ի վեր: 
Անտր տունջ ու համր, այդ եր կա թե ժո ղո վուր դը թող նում էր իր տունն ու տե ղը, 

վերց նում էր իր ունե ցա ծից ինչ կա րող էր, և ձմ ռան վեր ջին կա տա ղի հող մե րի շնչի 
տակ, ձյու նե րի մի ջից ոլոր– մո լոր քա րա վան նե րով շարժ վում էր դե պի լեռ նա կա
տար նե րը, դե պի ապա հով վայ րե րը: 

Խմ բա պե տի հետ միա սին, գյու ղից ի վեր, դիրք բռնած զին ված տղա մար դիկ՝ 
պաղ ու մռայլ ճա կատ նե րով, նա յում էին թե ինչ պես իրենց ծեր հայ րե րը, կա նայք 
ու երե խա նե րը հաս տատ քայ լե րով գնում էին առաջ նե րից: 

Ա մեն մեկն իր գոր ծը գի տեր. միայն մի ան գամ խմբի կենտ րո նում կանգ նած 
տղա մար դը գլու խը բարձ րաց րեց հրա ցա նի վրայից և ասաց. 

— Ան ցե՛ք շուտ: 
Անդ րա նիկն էր... 
Ոչ մի տր տունջ ծե րե րի շրթունք նե րից, որոնք գու ցե վեր ջին ան գամ էին թող

նում հի նա վուրց օջա խը, ոչ մի կա թիլ ար ցունք կա նանց աչ քե րից, ան գամ փոք
րիկ նե րը ոչ մի ճիչ չէ ին ար ձա կում: 

— Դե պի վեր, դե պի... ար ծիվ նե՛ րը: 
Մի ան գամ միայն, հետ նայե ցին, երբ ծխի պտույտ նե րը բարձ րա ցան գյու ղի 

վրա, բո լոր խր ճիթ նե րը վառ վում էին, դար ձյալ ոչ մի տր տունջ… միայն մի մեղմ 
շշուկ ան ցավ շար քե րի մեջ: 

— Հազ րե՜ն է,— շշն ջա ցին ու լռե ցին: 
Հեռ վում գյու ղը շա րու նա կում էր վառ վել, բո ցե րը լա փում էին այն քան աշ խա

տան քը: Մերթ ը նդ մերթ քա մին ցրում էր ծու խը և այն ժա մա նակ եր ևում էր մի 
կա նա ցի կեր պա րանք, բո ցա վառ ված մի լա թով վա զում էր մի տնից մյու սը, մի 
փո ղո ցից մյու սը և ուր որ նա հայտն վում էր, հր դե հը բարձ րա նում էր: Տասն ան
գամ նա հայտն վեց՝ միշտ վա զե լով, միշտ կրակ տա լով այս ու այն տու նը: 

Գյու ղից վեր՝ ավե րակ Գո մե րի պա տե րի հետ ևում, շար ված զին ված խում բը 
նույն պես լուռ էր: Հրա ցան նե րը պինդ սեղ մած ձեռ քե րի մեջ՝ այդ մռայլ խում բը 
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սպա սում էր գլ խա վո րի հրա մա նին, որ մերթ սուր աչ քե րով և մերթ դի տա կով 
պրպ տում էր հե ռուն: 

— Պա ռա վին կխ փեն,— մռմ ռաց նա կա մա ցուկ: Խում բը նա յում էր և լուռ էր: 
Ար դարև, գյու ղից ավե լի ցած, հար թա վայ րի վրայից դե պի վեր էր խա ղում մի 

սև, ան հան գիստ զանգ ված: Դա թուր քա կան բա նակն էր և քր դե րի բազ մա թիվ 
հրո սակ ներ, որ առա ջա նում էր դե պի Գո մեր, դե պի Սա սուն: 

— Ձե՛ն տուր, տղա՛,— հրա մայեց գլ խա վո րը կող քին կանգ նած ըն կե րո ջը,— 
թող փախ չի, բա վա կան է: 

Եվ մի հայ դուկ ահագ նադ ղորդ կան չեց. 
— Հազ րե՜, Հազ րե՜...,— և ձո րե րը թն դա ցին է... է... է... 
— Հե՜յ հօ՜,— եղավ պա տաս խա նը և գյու ղի ծխե րի ու բո ցե րի մի ջից դուրս 

թռավ նա ու սկսեց վա զել լեռն ի վեր, դե պի խում բը: 
Նա ար դեն մոտ էր, երբ կանգ առավ, եր ևի շունչ առ նե լու հա մար, ապա փո

խա նակ շա րու նա կե լու վե րել քը, հան կարծ գլ խին տվեց եր կու ձեռ քով և կր կին 
վա զեց դե պի վար, դե պի հր դեհ վող գյու ղը: 

— Հազ րէ՜...,— կան չեց նույն ձայ նը: 
— Ի րի ցու տուն մնաց,— եղավ պա տաս խա նը: Քիչ հե տո նա կր կին կո րավ 

բո ցե րի ու ծխի մեջ և ապա գյու ղի եզ րին մե նակ ցց ված սպի տակ տու նը բռնկ վեց: 
Տեր տե րի տունն էր այն: 

Խմ բա պե տը գլուխն օրո րեց և նրա խիստ դեմ քի վրա մի ժպիտ խա ղաց: 
— Պա ռա վին ան պայ ման կխ փեն,— մռմ ռաց նա դժկա մու թյամբ և վերս տին 

դի տակն աչ քե րին դրեց: 
Թշ նա մին մոտ էր, նրա ծայ րը հա սավ գյու ղը և կանգ առավ: «Կ րակ»,— որո

տաց գլ խա վո րի խրոխտ ձայ նը: Հայ դուկ նե րի հրա ցան նե րը միա ժա մա նակ 
չխկչխկա ցին, թշնա մու ճա կատն իրար ան ցավ և ը նկր կեց դե պի հետ: 

— Կրա՛կ, անընդ հատ,— վերս տին լս վեց հրա մա նը, էլ դա դար չկար, կա տա ղի 
կռիվ էր: 

— Հե՜յ, հօ՜, զար կե ցեք ձեզ մա տաղ: Սուրբ աղ պա րի կը ձեզ քո մակ, ջա՜ն, ջա՜ն: 
Հազ րեն էր... կռվող նե րի թի կուն քում: 
Ե՞րբ եկավ, ինչ պե՞ս ազատ վեց, ոչ ոք չգի տեր և մտա ծե լու ժա մա նակ էլ չկար: 
— Կրա՜կ,— որո տում էր խմբա պե տը, և լեռ նե րը զրն գում էին ոլոր– մո լոր ար

ձա գանք նե րով: 
— Ջա՜ն, ջա՜ն Ա նդ րա նիկ,— կրկ նում էր պա ռա վը զար կե րի հետ, վազվ զում էր 

դիր քե րի վրա, նա յում էր ճա նա չե լու հա մար, թե ո՞րն է Սա րե րի Աս լա նը,— իր 
տղան: Բայց գտնել չէր կա րո ղա նում և կռվող կտ րիճ նե րից էլ հարց նե լու սիրտ չէր 
անում: Նա լսում էր խմբի մի ջից բարձ րա ցող այն հպարտ ձայ նը, որ «կ րա՜կ» էր 
հրա մա յում, բայց չէր կա րո ղա նում իմա նալ, ո՞րն էր խմբա պե տը, բո լո րը հայ դուկ
ներ էին, բո լո րը կռվում էին հա վա սար կա տա ղու թյամբ: 



ՄԱՍ 2 101

— Վա՜յ, քո ռա նա Հազ րեն,— բա ցա կան չեց նա հան կարծ,— դո շը բաց է, դո
շիդ մա տաղ,— և նա մի ահա գին մեծ քար գրկեց, ու տն քա լով տա րավ տե ղա վո
րե լու կռվող նե րից մե կի առա ջը, ուր պա տը ցածր էր: 

Կ ռա ցավ, բայց հան կարծ քա րը բաց թո ղեց, հետ– հետ գնաց ըն կավ թի կուն
քին իր եր կար հա սա կով, ձեռ քե րը տա րա ծեց ու մնաց ան շարժ: 

Գն դա կը թափ էր ան ցել կրծ քից: 
Ն րա աչ քե րը շաղ վե ցին և վտիտ մար մի նը ձգ վեց ու ավե լի եր կա րա ցավ: 
Նա, որի կուրծքն էր ուզում պատս պա րել Հազ րէն, կռա ցավ, քնք շու թյամբ 

բռնեց պա ռա վի գլու խը և իր ծն կա նը դրեց: 
— Հազ րե... 
— Ջու՜ր,— նրան ջուր տվին: Պա ռա վը աչ քե րը կի սա բաց, ձեռ նե րը տա րա

ծեց և մե կին փնտ րում էր: 
— Ի ՞նչ կու զես, Հազ րե: 
— Սա րե րի... Աս լա նին... Ա նդր... լաո... 
Նա չէր իմա նում, որ իր գլու խը գրկո ղը հենց Սա րե րի Աս լանն է, և ինքն 

առանց ճա նա չե լու, նրա կրծ քի առաջ էր քար դնում, նրան էր զոհ գնա ցել: 
— Ես եմ,— հա զիվ մրմն ջաց հուզ ված տղա մար դը, հե րո սի աչ քե րը թա ցա

ցան, նա ավե լի կռա ցավ պա ռա վի վրա և որ դու պես համ բու րեց նրա սուրբ 
ճակատը: 

Հազ րե ի բա զուկ նե րը հե տին թա փով փար վե ցին նրա պա րա նո ցով, ու նա 
հա զիվ մրմն ջաց. 

— Ես էլ... մա տա՜ղ... Ա նդ րան... Սա րե րի Աս լա նին, լաո... 
Եվ եր ջա նիկ ժպի տը սա ռեց նրա գու նատ շրթունք նե րին: 
Հազ րեն մե ռավ. գյու ղը դեռ վառ վում էր, թշնա մին այդ օրը հետ մղ վեց ահա

գին կո րուստնե րով, իսկ համր քա րա վա նը ձյու նե րի և սա ռույց նե րի մի ջից շա րու
նա կում էր քաշ վել դե պի վե՜ր, դե պի վե՜ր... ար ծիվ նե րը: 
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ԲԱԺԻՆ2.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ՅՈ ԹԵ ՐՈՐԴ 
ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱ ՄԱՐ

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԳԻՐ 

Այս դա սա նյու թի հա մար « Հայ դատ» դա սագրքից վերց ված են «Ինչ պե՞ս գոր
ծադրվեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը» և «Ինք նա պաշտ պա նու թյան կռիվ ներ» են
թագ լուխ նե րը: 

Այս դա սա նյու թում նե րառ ված է նաև «Ա ռաջ Մա սիս սա րը մերն էր, խո սեք 
Հա յաս տա նի լեռ ներ» եր գը (տե՛ս հա մա ցան ցում)։ Քա ջա լե րե լի է, որ դա սա րա նը 
սո վո րի այս եր գը և կար ծիք նե րի փո խա նա կում ու վեր լու ծու թյուն անի եր գի շուրջ։ 

Որ պես հա վե լյալ ըն թեր ցա նու թյուն, ը նտր ված է Մու շեղ Իշ խա նի « Սար սա փի 
գի շեր» հատ վա ծը՝ հե ղի նա կի «Մ նաս բա րով ման կու թյուն» հու շագ րու թյու նից, և 
առա ջարկ ված է հա մա պա տաս խան դա սած րա գիր։ 

 Նա խորդ դա սա նյու թի ամ փո փում 
Կրկ նել հի շե լու հա մար

1915 թ. Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող շրջան — Դա րեր ի վեր ստր կա ցած և 
անար դա րու թյան են թարկ ված հայ ժո ղովրդի ը նտ րա նին, մտա վո րա կա նու թյունն 
ու մի շարք ան ձն վեր երի տա սարդ ներ պայ քա րի մեջ էին մտել Օս մա նյան կայս
րու թյան մեջ ապ րող հայի կյան քը բա րե լա վե լու, նրա տար րա կան իրա վունք նե րը 
հետ ստա նա լու և թուրք ու քուրդ աղա նե րի և բե կե րի հրո սա կախմբե րի հար ձա
կում նե րից նրանց պաշտ պա նե լու հա մար։ XIX դա րի վեր ջե րում ար դեն կազմ ված 
կու սակ ցու թյուն նե րը, մի կող մից՝ սուլ թա նին դի մում ներ էին հղում և եվ րո պա կան 
պե տու թյուն նե րի օգ նու թյունն ու մի ջամ տու թյու նը խնդ րում, մյուս կող մից՝ կռվող 
խմբեր էին կազ մում և գյու ղից գյուղ շրջե լով՝ հայ գյու ղա ցուն պաշտ պա նում։ Այդ 
խմբե րում կռվող նե րը, որոնք պատ րաստ էին հայ ժո ղովրդի հա մար իրենց կյան
քը զո հե լու, ֆի դայի կամ հայ դուկ կոչ վե ցին։ 

Սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը ան տե սեց հայե րի և եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի 
կա տա րած դի մում նե րը և հայե րին պատ ժե լու ելավ։ Նա ջարդ ու կո տո րա ծով 
ցան կա նում էր հայե րին ստրուկ ու հնա զանդ պա հել և, նրան ցից առատ տուր քեր 
գան ձե լով, իր պա լա տա կան հս կա ծախ սե րը հո գալ։ 
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1894–96 թվա կան նե րին, ամ բողջ կայս րու թյան մեջ տա րած ված ջար դե րի ըն
թաց քում, շուրջ 300.000 հայեր կո տոր վե ցին։ Բռ նի իս լա մա ցան 100.000։ Ե րկ րից 
դուրս գաղ թե ցին մեծ թվով ըն տա նիք ներ։ Ա վեր վե ցին շուրջ 2500 գյու ղեր։ 

Սուլ թան Հա մի դը, որին եվ րո պա ցի ներն այդ ջար դե րի պատ ճա ռով Կար միր 
սուլ թան կամ Ա րյու նոտ սուլ թան կո չե ցին, կա րո ղա ցավ հայե րի թի վը կայս րու
թյան մեջ զգա լի չա փով նվա զեց նել։ 

Մի քա նի վայ րե րում` ինչ պես Զեյ թուն և Վան, հայե րը ինք նա պաշտ պա նու
թյան դի մե ցին և փրկ վե ցին։ Ջար դե րից հե տո էլ հայե րը մի քա նի վրեժխնդ րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ կազ մա կեր պե ցին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա լա ծանք նե րը շա րու
նակ վում էին։ 

Ե րի տա սարդ թուր քե րի կամ «Իթ թի հաթ վե թե րեք քը» կու սակ ցու թյան հե
ղաշրջու մը 1908 թ. և հա վա սա րու թյան ու ար դա րու թյան նրանց տված խոս տում
նե րը մեծ հույս ներշն չե ցին հայ ժո ղովրդին։ Սա կայն, Ա դա նայի և շրջա կա գյու ղե
րի ու քա ղաք նե րի ջար դը 1909 թ. ապ րի լին, եկավ փաս տե լու, որ նրանք էլ հայե
րին չէ ին պաշտ պա նե լու։ Հե տա գա իրա դար ձու թյուն ներն էլ եկան ավե լի բա ցա
հայ տե լու նրանց տրա մադ րու թյու նը հայե րի դեմ, որ պետք է խո րա նար և մինչև 
1915 թ. հաս ներ ցե ղաս պա նու թյան։ Ե րիտ թուր քե րը երա զում էին ստեղ ծել « Մեծ 
Թու րան» պե տու թյու նը, իսկ Հա յաս տանն ու հա յու թյու նը խո չըն դոտ ներ էին, որ 
պետք է վե րաց վե ին: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն — 1914 թ. նոյեմ բե րի 21 –ին, երբ Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տը սկս վել էր ար դեն, Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ քրիս տո նյա թշնա մի նե
րի դեմ «Սր բա զան պա տե րազմ» (Ջի հադ) հայ տա րար վեց։ Պե տու թյու նը իս լամ 
զանգ ված նե րին նա խա պատ րաս տում էր հայե րի բնաջնջ ման իր ծրա գիրն իրա
գոր ծե լու հա մար։ 

Հայե րի բնաջնջ ման որո շու մը տր ված էր։ Ե րկ րի իշ խա նու թյան գլուխ ան ցած 
«Իթ թի հաթ վե թե րեք քը» կու սակ ցու թյան ղե կա վար նե րը` Էն վե րը, Ջե մա լը և Թա
լե ա թը որո շել էին վերջ դնել հայե րի ներ կա յու թյա նը Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ, 
իսկ պա տե րազ մը լավ առիթ էր այդ որո շու մը իրա գոր ծել տա լու հա մար։ 

Հայե րի ջար դը գաղտ նի պահ վեց։ 1915 թ. մար տից մինչև հոկ տեմ բեր հե
ռագ րով ուղարկ ված ջար դի և տե ղա հա նու թյան հրա ման նե րը ոչն չաց վե ցին։ Պա
տե րազ մից հե տո էլ պե տու թյու նը փա կեց իր ար խիվ նե րը և ոչն չաց րեց գրե թե բո
լոր փաս տաթղ թե րը։ Ար խիվ նե րը բաց վե ցին 1990 –ա կան թվա կան նե րին։ Բայց 
արդյոք այդ ար խիվ նե րում մնա ցե՞լ է «ճշմար տու թյու նը»։ 

Պա տե րազ մը հա զիվ սկս ված, կայս րու թյան մեջ ճամ փոր դելն ար գել վեց 
օտար նե րին, իսկ երկ րից դուրս եկող գրու թյուն նե րը և տե ղե կու թյուն նե րը, նույ
նիսկ դես պա նատ նե րից ուղարկ ված, խիստ գրաքն նու թյան էին են թարկ վում։ 
Գաղտ նի ճա նա պար հով երկ րից դուրս եկած լու րե րը չէ ին կա րող ցույց տալ իրա
կա նու թյու նը: Պա տե րազ մով տար ված եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը չպետք է 



104 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

կա րո ղա նային բո ղո քել կամ մի ջամ տել։ 1915 թ., հա ղոր դակ ցու թյան միակ 
միջոց նե րը թեր թերն ու հե ռա գիրն էին, որոնք խիստ հս կո ղու թյան տակ էին 
գտնվում։ 

Այս պես, հա զա րա վոր հայեր տե ղա հան էին լի նում, դե պի անա պատ էին 
քշվում և կո տոր վում, բայց աշ խար հը կա տար վա ծի ահագ նու թյան մա սին հա զիվ 
թե լուր ուներ։ Բայց նույ նիսկ եթե աշ խարհն իմա նար, հնա րա վոր կլի նե՞ր կամ 
փորձ կկա տար վե՞ր ոճի րը կա սեց նե լու։ 

Պահ ված է 1915 թ. սեպ տեմ բե րին Թա լե աթ փա շայի ուղար կած հե ռա գի րը 
Հա լե պի կու սա կա լին, որ տե ղե կաց նում էր, թե կա ռա վա րու թյու նը ջն ջել է հայե րի 
ապ րե լու և աշ խա տե լու իրա վուն քը կայս րու թյան մեջ: Հա լեպ հա սած գաղ թա կան
նե րը, որ տե ղա հան ված նե րի մի փոքր տո կոսն էին կազ մում, պետք է ան մի ջա պես 
բնաջնջ ման կա յան նե րը ուղարկ վե ին։ Թա լե ա թը հրա հան գում էր ոչն չաց նել բո լո
րին և մա նուկ նե րին ան գամ չխ նայել։
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ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Ինչ պե՞ս գոր ծադրվեց  
Հայոց ցեղասպա նու թյու նը»: 

 Հայե րի բնաջն ջումն աս տի ճա նա բար` զա նա զան փու լե րով գոր ծադրվեց։ 
Թուր քա կան կա ռա վա րու թյան նպա տա կը հայ ժո ղովրդի դի մադ րա կան ուժը թու
լաց նել և ղե կա վա րու թյա նը ոչն չաց նելն էր: Դրա նից հե տո ան պաշտ պան մնա ցած 
զանգ ված նե րին բնաջն ջե լը դյու րին կլի ներ։ 

Ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի իրա գործ ման առա ջին փու լը հայ զին վոր նե րի 
զի նա թա փումն էր։ Պա տե րազ մի մեջ մտ նե լուց հե տո Օս մա նյան պե տու թյու նը 
զո րա կոչ հայ տա րա րեց և բա նա կի մեջ ը նդ գրկեց հայ երի տա սար դու թյա նը ևս։ 

1915 թ. փետր վա րին, սա կայն, հրա ման տր վեց զի նա թափ ման են թար կել հայ 
զին վոր նե րին։ Այս պես, հայ զին վոր նե րին հե ռաց նում էին բա նա կից, զի նա թա
փում, ապա տե ղում գն դա կա հա րում էին, կամ աշ խա տան քային վաշ տե րի (ա մա
լէ թա պու րի) մեջ դնում նրանց։ 

Ա պա, ամեն տե սակ տա ժա նա կիր աշ խա տանք նե րի են թար կե լուց հե տո, 
ոչնչաց նում էին նրանց՝ սո վա մահ անե լով կամ գն դա կա հա րե լով։ 

Երկ րորդ փու լը կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան զի նա թա փումն էր, որն իրա
գործ վեց ամե նայն վայ րա գու թյամբ։ Հայե րը պա ր տա վոր էին հանձ նել բո լոր տե
սա կի զեն քե րը՝ որ սի հրա ցան ներ, ատր ճա նակ ներ և նույ նիսկ դա նակ ներ։ Այս 
պատր վա կով, թուր քե րը հայե րի տներն էին մտ նում և բռնա րարք ներ գոր ծում 
բնակ չու թյան դեմ: Շա տե րը, զի նա թափ ման իմաս տը ը մբռնե լով, զեն քե րը չհանձ
նե ցին: Նրանք, մո տա լուտ վտան գը զգա լով, պա հում էին զեն քե րը՝ իրենց կյան քը, 
ըն տա նի քը, տունն ու ունեց ված քը պաշտ պա նե լու հա մար։ Չհանձ նե լու պա րա գա
յում, սա կայն, ան տա նե լի չար չա րանք էր սպա սվում զո հին։ 

Հեն րի Մոր գեն թաուն, որ 1913–1916 թվա կան նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան 
մեջ ամե րի կյան դես պա նի պաշ տոնն էր վա րում, վկա յում է, թե «ա մե նից խա վար 
դա րե րը նույ նիսկ» չեն կա րո ղա ցել նման « զար հու րե լի տե սա րան ներ» ներ կա յաց
նել: «Նույ նիսկ կա նանց և հոգ ևո րա կան նե րին,— ասել է նա,— չար չա րան քի էին 
են թար կում, եկե ղե ցի ներ ու դպ րոց ներ էին ավե րում՝ պահ ված զեն քեր հայտ նա
բե րե լու հա մար։ Շա տերն իրենց հար ևան թուր քե րից զեն քեր էին գնում կա ռա վա
րու թյա նը հանձ նե լու և չար չա րան քից ազատ վե լու հա մար։ Բայց եր բեմն այդ էլ չէր 
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օգ նում։ Մարդ կանց տու նը տակն ու վրա էին անում, ասե լով, թե « դու ուրեմն տու
նը պա հած զենք ունես»»։ 

Եվ դեռ ավե լին՝ թուր քե րը հա վաք ված զեն քե րն օգ տա գոր ծե ցին ցույց տա լու, 
թե հայե րը զին վել էին և ապս տամ բու թյան էին պատ րաստվում: 

Ամ բողջ երկ րում, մաս նա վո րա պես Պոլ սի և Իզ մի րի հայ մտա վո րա կան նե
րի, աշ խար հա կան ու կրո նա կան ղե կա վար նե րի և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
ձեր բա կա լու մը ծրագ րի եր րորդ փուլն էր։ 1915 թ. ապ րի լի 23–24 –ի ըն թաց քում, 
շուրջ 600 հայեր ձեր բա կալ վե ցին և, երկ րի կենտ րո նա կան մա սե րը քշվե լով, չար
չա րանք նե րով սպան վե ցին։ Այդ պատ ճա ռով է, որ հայ ժո ղո վուր դը ապ րիլ 24 –ը 
Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կու թյան օր է նշա նա կել։ 

Այդ օրե րին, բազ մա թիվ գրող ներ ու բա նաս տեղծ ներ զոհ վե ցին։ Նրան ցից 
շա տե րը, ինչ պես Սիա ման թոն և Վա րու ժա նը, երի տա սարդ էին: Ե թե նրանք ապ
րե ին և շա րու նա կե ին ստեղ ծա գոր ծել, որ քա՜ն գե ղե ցիկ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ 
պետք է թող նե ին մեզ։ Այ սօր հա ճույ քով ենք եր գում Կո մի տա սի եր գե րը։ Ա սում 
են, թե նա հայտ նա բե րել էր հայոց հին երաժշ տու թյու նը կար դա լու գաղտ նի քը և 
նոր եր գեր էր ձայ նագ րել։ Մտա ծե՛նք, եթե ապ րի լի 24 –ին, երբ թուրք ոս տի կան նե
րը նրան ձեր բա կա լե լու հա մար Պոլ սի նրա սե նյ ակն էին մտել, նրա թղ թե րը 
ոչնչաց րած չլի նե ին, այ սօր որ քան ավե լի շատ եր գեր կու նե նայինք: 

Ա ռանց ղե կա վար մնա ցած հա յու թյան (մեծ մա սամբ կա նայք, ծե րեր և մա
նուկ ներ) բնաջն ջու մը վեր ջին փուլն էր ար դեն, որ գոր ծադրվեց 1915 թ. ապ րի լից 
հոկ տեմ բեր ամիս նե րին։ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր շրջան նե րի թուրք կա ռա
վա րիչ նե րին հրա ման էր տր վել մաք րա գոր ծել իրենց շրջան նե րում բնակ վող 
հայե րին։ Շա տե րն ան մի ջա պես, իսկ ուրիշ նե րը դժկա մու թյամբ ըն դա ռա ջում էին 
ու գոր ծադ րում հրա մա նը։ Ի սկ հրա մա նը չկա տա րո ղին հե ռաց նում էին և փո խա
րե նը ավե լի խիստ ու դա ժան կա ռա վա րիչ էին նշա նա կում։ 

Ընդ հան րա պես բո լոր շրջան նե րում էլ նույն ձևն էր կի րառ վում։ Նախ շրջա
նում մնա ցած տղա մարդ կանց կան չում էին իբրև թե խորհր դակ ցու թյան կամ 
կար ևոր լուր հա ղոր դե լու հա մար։ Նրանց բանտ էին նե տում ան մի ջա պես և հե տո 
իրար շղթա յած դուրս էին ուղար կում գն դա կա հա րու թյան կամ աք սո րի։ 

Այ նու հետև, հեր թը գա լիս էր մնա ցյալ նե րին, որոնց հրա հանգ վում էր վերց նել 
ինչ որ կա րող են և ճամ փա ը նկ նել։ Կա ռա վա րու թյու նը նրանց բա ցատ րում էր, թե 
տե ղա հա նու թյու նը հայե րին պա տե րազ մա կան գո տի նե րից հե ռաց նե լու մի մի ջո
ցա ռում է և խոս տա նում էր նրանց տներն ու ունեց ված քը ապա հով պա հել, մինչև 
որ վե րա դառ նան։ Նրանք, որոնք մի քիչ դրամ ունե ին, կառք էին վար ձում, մի քիչ 
պա շար էին վերց նում ու ճամ փա էին ը նկ նում։ Ուրիշ նե րը ճամ փոր դու թյու նը ոտ
քով էին սկսում և վերց նում էին միայն այն, ինչ կա րող էին կրել։ Այ դու հան դերձ, 
մի քա նի օր ան ց, բո լորն էլ նույն վի ճակում էին: Քա րա վա նի վրա հար ձակ վող 
թուրք և քուրդ ավա զակ նե րը խլում էին ունե ցող նե րի կառ քը, ուտե լի քը, դրամն ու 
ամեն ինչ։ 
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Ա պա, առանց բարդ մի ջոց նե րի դի մե լու, առանց ջրի, ուտե լի քի ու ապաս տա
րա նի շա բաթ ներ ու ամիս ներ տե ղից տեղ պտ տեց նե լով, կա ռա վա րու թյու նը 
ոչնչաց նում էր տե ղա հան ված հայե րին։ 

Դեռևս 1914 թ. օգոս տո սից սկսած` Պոլ սում կյան քի կոչ ված հա տուկ կազ մա
կեր պու թյու նը (Թեշ քի լա թը մահ սու սե), ոճ րա գործ նե րին բան տե րից ար ձա կում էր 
և երկ րի ներ սե րը ուղար կում՝ հայե րին սպա նե լու և շատ հա ճախ գյու ղե րը ամ բող
ջու թյամբ բնաջն ջե լու հա մար: « Չե թե» կոչ վող այս ոճ րա գործ նե րը խմբե րով գաղ
թա կան նե րի վրա էին հար ձակ վում, կո ղոպ տում էին նրանց, կա նանց ու աղ ջիկ
նե րին փախց նում էին, տա նում։ Ի սկ թուրք ոս տի կան նե րը (զափ թի ե) առանց մի
ջամ տե լու, այս գոր ծո ղու թյուն նե րի լուռ ակա նա տեսն էին մնում։ 

Վեր ջին կա յան — Միայն փոք րա թիվ հայեր ճամ փի դժվա րու թյուն նե րին՝ 
քաղ ցին, ծա րա վին, հոգ նա ծու թյա նը, անա պա տի ամ ռան տա քին ու ձմ ռան ցրտին 
և հա մա ճա րակ հի վան դու թյուն նե րին տո կա լով, անա պա տի կա յան ներն էին հաս
նում, բայց կա ռա վա րու թյու նը եկող խմբե րին տեղ բա ցե լու հա մար, նրանց անա
պա տի մեջ էր ցրում՝ կո րե լու, կամ խումբ առ խումբ կո տո րում էր նրանց՝ ողջ –ողջ 
այ րե լով, գն դա կա հա րե լով ու սո վա մահ անե լով։ Վեր ջին կա յան նե րից մե կը Դեր –
Էզ– Զօրն էր, որ այ սօր Սի րիա յում է գտնվում։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը կան խամ տած ված ծրա գիր էր։ Ի սկ պա տե
րազ մը աշ խար հի ուշադ րու թյու նից շե ղում էր այդ ծրագ րի իրա գոր ծու մը։ 
Հայե րի տե ղա հա նու թյունն ու կո տո րա ծը պա տե րազ մի հետ ևանք չէ ին, ինչ պես 
պն դում են թուր քե րը։ Տե ղա հա նու թյու նը միայն ար ևե լյան, ռուս– թուր քա կան սահ
մա նին մոտ պա տե րազ մա կան գո տի նե րից չէր կա տար վում, ինչ պես պատ ճա ռա
բա նում էր թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը, այլ ամ բողջ երկ րի տա րած քում` Պոլ
սից մինչև Զեյ թուն ու Հա լեպ։ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Մի շարք վայ րե րում հայե րը  
կա րո ղա ցան ինք նա պաշտ պա նու թյան դի մել»

 
Այ սօր, երբ 1915 թ. ահա վոր ջար դե րի և տե ղա հա նու թյան պատ մու թյունն ենք 

սեր տում, մի հարց մեզ մտա ծել է տա լիս, ին չո՞ւ հայե րը հնա զանդ վե ցին թուր քե
րին և կո տոր վե ցին։ Ին չո՞ւ չպաշտ պան վե ցին։ Գո նե կա րող էին զենք վերց նել և 
կռվե լով մեռ նել։ Չէ՞ որ այդ պես մեռ նե լը ավե լի պատ վա վոր կլի ներ։ Տե ղին են այս 
մտա ծում նե րը։ Բայց փոր ձենք հաս կա նալ իրա վի ճա կը և ապա դա տենք մեր 
ուզած ձևով։ 

Հի շենք, որ 1914 թ. աշ նա նից սկսած, զո րա հա վա քի, պա տե րազ մա կան 
պատ րաս տու թյուն նե րի, ը նդ հա նուր զի նա թա փու մի և ձեր բա կա լու թյուն նե րի փու
լե րով, կա ռա վա րու թյու նը կա րո ղա ցել էր հա յու թյա նը քայ քայել, զրկել ղե կա վա
րու թյու նից և երի տա սարդ ու մար տու նակ տար րե րից։ Ի սկ տե ղա հա նու թյան 
հանգրվա նում, եթե հայե րը ը նդ դի մա նային հրա մա նին, կպատժ վե ին՝ հենց տե
ղում կո տոր վե լով։ 

Դի մադ րու թյան ոգին թու լա ցել էր նաև ողջ մնա ցած ղե կա վար նե րի մոտ։ Մի 
շարք հե ղա փո խա կան ղե կա վար ներ վա խե նում էին այդ վտան գա վոր օրե րին հե
ղա փո խա կան քայ լե րի դի մել և ժո ղովրդի ճա կա տագ րի հետ խա ղալ։ Պահ պա նո
ղա կան ղե կա վար նե րը և որոշ կղե րա կան ներ հա վա տում էին, թե պետք է հնա
զանդ վել՝ կա ռա վա րու թյա նը չգրգ ռե լու հա մար։ Նրանք ան ցյա լի կո տո րած ներն էլ 
հե ղա փո խա կան նե րի գոր ծու նե ու թյանն էին վե րագ րում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, որոշ վայ րե րում հայե րը կա րո ղա ցան դի մադ րել։ 
Ծա նո թա նանք մի քա նի օրի նակ նե րի։ 

 ԶԵՅ ԹՈՒՆ ՑԻ ՆԵ ՐԸ ԴԻ ՄԱԴ ՐՈՒՄ Ե Ն
 
Իթ թի հա թա կան նե րի կա ռա վա րու թյու նը առա ջին հեր թին ջար դի ու տե ղա

հա նու թյան իր քա ղա քա կա նու թյու նը փոր ձեց գոր ծադ րել Զեյ թու նում։ Զեյ թու նի 
քա ջա րի ժո ղո վուր դը մինչ այդ կա րո ղա ցել էր զին ված դի մադ րու թյամբ կի սան
կախ վի ճակ պա հել։ 1914 թ. օգոս տո սին ար դեն, զո րա հա վա քի պատր վա կով, հայ 
հոգ ևո րա կան նե րը հա մո զել էին զեյ թուն ցի նե րին հպա տակ վել կա ռա վա րու թյան 
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հրա հանգ նե րին։ Նույ նը տե ղի էր ունե ցել նաև 1914 թ. դեկ տեմ բե րին, երբ հրա
ման էր տր վել զեն քե րը հանձ նել։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, բռնու թյուն նե րը ավե լի էին սաստկա նում։ Ոս տի կան նե րը 
հայ աղ ջիկ նե րին ան պատ վում էին, տնե րը թա լա նում։ 25 հայ երի տա սարդ ներ 
Զեյ թու նի հայ բնակ չու թյա նը ոս տի կան նե րի ոտնձ գու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար, զենք վերց րած հար ձակ ման ան ցան։ Ա րյու նա լի բա խում ներ տե ղի ունե
ցան։ Կա ռա վա րու թյու նը Հա լե պից 5000 –ա նոց զորք ուղար կե լով, պա շա րեց Զեյ
թու նը, պա հան ջեց հանձ նել այդ 25 երի տա սարդ նե րին և հե ռա նալ շրջա նից։ 

Տե ղա հա նու թյու նը սկսեց 1915 –ի ապ րիլ 8 –ին։ Զեյ թու նի ամ բողջ հա յու թյու նը, 
եր կու քա րա վան նե րով դե պի անա պատ նե րը քշվեց և բնաջնջ վեց, իսկ Բալ կան
նե րից փա խած թուր քերն ար դեն սպա սում էին հայե րի թո ղած տնե րը գրա վե լուն 
և տե ղա վոր վե լուն։ 

 ՎԱ ՆՈՒՄ Ի ՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ Է 
 ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՎՈՒՄ

1915 թ. առա ջին ամիս նե րին խս տա ցած հա լա ծանք նե րի հետ ևան քով Վաս
պու րա կա նի հա յու թյու նը խումբ առ խումբ գա լիս էր Վան քա ղա ք՝ ապաս տան 
գտնե լու։ Շր ջա նի Դաշ նակ ցու թյան ղե կա վար նե րը՝ Ա րամ Մա նու կյան, Իշ խան և 
Վռա մյան (ո րը օս մա նյան խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ էր ը նտր վել Վա նից) 
կա պի մեջ էին կա ռա վա րու թյան հետ։ Վաս պու րա կա նի նա հան գա պետ Թահ սին 
փա շան բա րյա ցա կամ վե րա բե րում ուներ հայե րի նկատ մամբ։ Ուրեմն, հույս կար, 
որ Վա նի հա յու թյու նը պետք է կա րո ղա նար պա տե րազ մա կան օրե րը հա մե մա
տա բար խա ղաղ կեր պով ան ցկաց նել։ 

1915 թ. մար տին, սա կայն, Թահ սին փա շան հետ կանչ վեց և Վաս պու րա կա նի 
նոր նա հան գա պետ նշա նակ վեց Ջև դե թը, որ Էն վե րի աներ ձագն էր։ 

Ջև դե թը Վաս պու րա կա նի բնակ չու թյու նից պա հան ջում էր ան մի ջա պես կա
ռա վա րու թյա նը հանձ նել դրամ, հա գուստ, ուտե լիք և 4000 զին վոր՝ թուր քա կան 
բա նա կի հա մար։ Հրա մա նը չկա տա րե լու պա րա գա յում, սպառ նում էր Վա նի հա
յու թյա նը կո տո րել։ Ապ րի լի սկզ բին, Ջև դե թը սպա նել տվեց Իշ խա նին և ձեր բա
կա լեց Վռա մյա նին։ Ի սկ Ա րամ Մա նու կյա նը կա րո ղա ցավ ազատ վել ձեր բա կա լու
թյու նից և ստանձ նեց ժո ղովր դի ինք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վա րու թյու նը։ 

Կազմ վեց զին վո րա կան մար մին Կայ ծակ Ա ռա քե լի, Բուլ ղա րա ցի Գրի գո րի և 
Ար մե նակ Ե կա րյա նի (այս մե կը ար մե նա կան, ռամ կա վար) մաս նակ ցու թե ամբ։ 

Ապ րի լի 20 –ին թուր քե րը գե րի են վերց նում Վան մուտք գոր ծել փոր ձող մի 
խումբ կա նանց և կրակ են բա ցում նրանց օգ նու թյան եկող հայե րի վրա: Հրաձգու
թյու նը սկս վում է հայ կա կան թա ղե րում, և հայե րը ինք նա պաշտ պա նու թյան են 
դի մում։ 
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Կ ռի վը տևում է ամ բողջ մի ամիս։ Ա րամ Մա նու կյա նը դառ նում է ինք նա
պաշտ պա նու թյան ոգին ու ղե կա վա րը։ Մայի սի 19 –ին Վան է մտ նում հայ կա կան 
կա մա վո րա կան առա ջին խում բը, հե տո երկ րոր դը։ Հա ջորդ առա վոտ, վեր ջա պես 
Վան է ժա մա նում ռու սա կան զո րա բա ժի նը։ Թուր քե րը փա խուս տի են դի մում՝ ճա
նա պար հին կո տո րե լով շրջա կա գյու ղե րի հայ բնա կիչ նե րին։ Վա նը ազա
տագրվում է։ Ռուս հրա մա նա տա րի հա վա նու թյամբ, նա հան գա պետ է նշա նակ
վում Ա րամ Մա նու կյա նը։ 

Վա նի ազա տու թյու նը 70 օր է տևում միայն։ Ռու սա կան բա նա կը ան սպա սե
լի ո րեն նա հան ջի հրա ման է ստա նում։ Ի սկ Վա նի շրջան նե րից 200,000 հայեր 
կո տո րա ծից խու սա փե լու հա մար, ռուս զոր քի հետ ևից գաղ թի սոս կա լի ճամ փան 
են բռնում: 

Հա յաս տա նում` Աշ տա րա կի մոտ, կա ռուց ված է Վա նի հե րո սա մար տին նվիր
ված հու շար ձան, որ արծ վի մեկ թևն է ներ կա յաց նում։ Ա սում են, թե արծ վի մյուս 
թևը պի տի կա ռուց վի այն ժա մա նակ, երբ Վա նը ազա տագրվի։ 

 ՏԱ ՐՈ ՆԻ ԱՇ ԽԱՐՀ

 Հին անու նով Տա րո նի աշ խարհ կոչ վող շրջա նը իր մեջ էր նե րա ռում Մու շը, 
Սա սու նը և Բա ղե շը։ Այս շրջա նի և մա նա վանդ Մշո դաշ տի մեջ էր կենտ րո նա ցած 
հայ հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան մեկ կար ևոր բա ժի նը։ 

Ի հար կե, Սա սու նի պա րա գա յում կա ռա վա րու թյու նը է՜լ ավե լի զգույշ էր, որով
հետև սա սուն ցի նե րը, որոնք ար դեն իսկ ինք նա պաշտ պա նու թյան էին պատ
րաստվում, կա րող էին ը նդ հա նուր ապս տամ բու թյան դի մել։ 

Տա րո նի մյուս շրջան նե րում, 1915 թ. փետր վա րից ի վեր սկսել էր տե ղա հա նու
թյու նը։ Այս պայ ման նե րում հայ ղե կա վա րու թյու նը որո շեց Տա րո նի և Սա սու նի մեջ 
ինք նա պաշտ պա նու թյան դի մել։ Ը նդ հա րում նե րը տևե ցին 1915 թ. մար տից մինչև 
օգոս տոս: Ի սկ շրջա նի քր դերն ու կա ռա վա րու թյան կող մից ուղարկ ված չե թե նե րը 
ան դա դար հար ձա կում նե րով թա լա նում ու կո տո րում էին շրջա նի հա յու թյա նը։ Հայ 
հե ղա փո խա կան գոր ծիչ Ռու բե նը (Տեր– Մի նա սյան) և մյուս ղե կա վար նե րը, դի մադ
րու թյուն ներ կազ մա կեր պե լով, փոր ձում էին ժա մա նակ շա հել` հու սա լով, որ ռու սա
կան զոր քե րը օգ նու թյան կհաս նեն։ Բայց ռուս զոր քե րը Մու շի ուղ ղու թյամբ առա ջա
նալ սկսե ցին այն ժա մա նակ միայն, երբ կո տո րած նե րն ար դեն ավարտ վել էին։ 
Շր ջա նը թա լա նով ու կո տո րած նե րով թու լաց նե լուց հե տո թուր քե րը Մշո դաշ տը և 
Մուշ քա ղա քը դա տար կե ցին հայե րից ու դե պի Սա սուն ուղղ վե ցին։ 

Կո տո րած նե րից ազատ ված հայե րը և Մու շի դի մադ րա կան վեր ջին կռիվ նե
րում ողջ մնա ցած մար տիկ նե րը Սա սուն հա սան և կռվող նե րի ու ժո ղովրդի հետ 
Ան դո կի բեր դը քաշ վե ցին, սա կայն դի մադ րու թյու նը եր կար չտ ևեց։ Այլևս ո՛չ ուտե
լիք էր մնա ցել և ո՛չ էլ՝ զի նամ թերք։ Օ գոս տո սի 5 –ին թուր քա կան բա նա կը գրա վեց 
Ան դո կը և կո տո րեց այն տեղ ապաս տա նած նե րին։ 
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 Շա պին–Գա րա հի սա րի հա յու թյու նը, ըն դա ռա ջե լով կա ռա վա րու թյան զո րա
կո չին, 400 զին վոր էր տվել։ Բայց այդ զին վոր նե րը, բա նա կում բր տու թյուն նե րի 
են թարկ վե լով, հաս կա ցել էին կա ռա վա րու թյան նպա տա կը և փա խել հա սել էին 
Շա պին–Գա րա հի սար: Ի սկ այդ շրջա նում ար դեն զանգ վա ծային ձեր բա կա լու
թյուն ներ էին կա տար վում։ 1915 թ. մայի սին, կա ռա վա րու թյու նը ձեր բա կա լեց քա
ղա քի եր ևե լի նե րին և ժո ղովրդի աչ քե րի առջև կաց նա հա րե լով կամ հրա ցա նա
զար կով մոր թեց նրանց։ 

1915 թ. հու նի սի 2 –ին հայ ղե կա վար նե րը որո շե ցին ժո ղովրդի հետ Գա րա հի
սար բեր դը բարձ րա նալ և պաշտ պան վել՝ հու սա լով, որ ռու սա կան զոր քը պետք է 
հաս ներ և զոր քի մեջ պի տի լի ներ Շա պին–Գա րա հի սա րի զա վակ Ա նդ րա նի կը։ 
Բեր դում ապաս տա նել էին ավե լի քան 5000 հայեր, որոն ցից միայն 150 –ը կռվող
ներ էին։ Հս կա աշ խա տանք էր պա հանջ վում ո՛չ միայն նրանց պաշտ պա նե լու, այլ 
նաև պա րե նի, ջրի և այլ կա րիք նե րը հո գա լու հա մար։ Այ դու հան դերձ, բարձր էր 
բո լո րի տրա մադ րությո նը։ Ղու կաս Տե ով լե թյա նը (Ղու կաս Աղ բար) ղե կա վա րում 
էր պաշտ պա նու թյան գոր ծը՝ օգ նա կան ունե նա լով Վա հան Հյու սի սյա նին։ 

Ան դա դար հար ձա կում նե րից և բեր դի մեջ ապ րե լու դժվա րու թյուն նե րից թու
լա ցած մար տիկ նե րը կա րո ղա ցան քա ջու թյամբ հետ մղել նաև թուր քե րի 5–6–հա
զա րա նոց զոր քի վեր ջին մեծ հար ձա կու մը հու նի սի 20 –ին։ 

Սա կայն, այն ինչ չկա րո ղա ցավ անել թուր քը, արեց սո վը բեր դի մեջ։ Կա ցու
թյու նը ան տա նե լի էր։ Եր ևա կայե՛ք, ինչ պե՞ս պետք է կա րո ղա նային դի մա նալ 5000 
մարդ, 26 օր՝ ամ բող ջո վին խզ ված դրսի աշ խար հից և թուր քա կան բա նա կի կող
մից շրջա պատ ված։ Ո րոշ վեց ան ձնա տուր լի նել, իսկ կռվող նե րը բեր դից պի տի 
իջ նե ին և կռվե լով նա հա տակ վե ին։ 

Հու նի սի 28 –ին բեր դի վրա բարձ րա ցավ ան ձնատ վու թյան դրո շա կը։ Ի սկ 
թուր քը հաղ թա կան բերդ մտավ՝ մնա ցյալ տա րեց նե րին, հի վանդ նե րին, ան կա
րող նե րին, կա նանց ու երե խա նե րին կո տո րե լու։ 

Շա պին–Գարա հի սա րի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյան մա սին գրել է ա րևմ
տա հայ գրող Ա րամ Հայ կա զը, որ ինքն էլ, 15 տա րե կան պա տա նի, մաս նակ ցել է 
այդ կռիվ նե րին։ Նա ասում է. « Մեր պատ մու թյան մեջ պար տու թե անց փառ քեր 
շատ կան։ Հատ մըն ալ Գա րա հի սա րը»։ 

Արամ Հայկազի նկարագրած պաշտպանությունից մի հատված «Պզտիկ 
հերոսը» վերնագրով առաջարկված է հինգերորդ դասարանի համար (էջ 75–77):
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 ՄՈՒ ՍԱ ԼԵՌ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԴԻ ՄԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
Ա ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ Է ՏԱՆՈՒՄ

 Մու սա լե ռան լան ջին գտնվող Սո ւե տիայի շրջա նի 6 հա յաբ նակ գյու ղե րում 
ար դեն զա նա զան կող մե րից աք սո րի ու կո տո րած նե րի ահա վոր լու րեր էին հաս
նում։ Զեյ թու նի տա րագ րու թյու նը և կա տա րված վայ րա գու թյուն նե րը ցույց էին 
տա լիս, թե թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ի՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում։ Տե ղի 
հե ղա փո խա կան նե րը և Վե րա պատ վե լի Տիգ րան Ա նդ րե ա սյա նը փոր ձում էին հա
մո զել ժո ղովրդին՝ Մու սա  լեռ բարձ րա նալ և պաշտ պան վել։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Սո ւե տիայի բնա կիչ նե րի մի մա սը, հա վա տա լով թուր քե րի 
խոս տում նե րին, թե տե ղա հա նու թյու նը ժա մա նա կա վոր է, աք սո րի ճամ փան 
բռնեց։ Մնա ցյա լը, շուրջ 4200 հո գի, 1915 թ. հու լի սի 31 –ին, Մու սա լեռ բարձ րա
ցավ և 53 օր քա ջա բար կռվեց՝ ան դա դար հետ մղե լով թուր քե րի հար ձա կում նե րը։ 

Մով սես Տեր– Գա լուս տյա նը ղե կա վա րում էր Մու սա լե ռան ինք նա պաշտ պա
նու թյու նը։ 

Կազ մա կերպ ված էր պա տա նե կան խումբ, որ, հրա հանգ նե րը դիր քից դիրք 
փո խան ցե լով, վտան գա վոր պար տա կա նու թյուն էր կա տա րում։ 12–16 տա րե կան 
այդ քաջ պա տա նի նե րը լեռ ներն էին մագլ ցում՝ լու րեր տեղ հասց նե լու հա մար։ Այդ 
օրե րին ո՛չ ձայ նաս փյուռ կար և ո՛չ էլ հե ռա խոս։ Պա տա նի ներն այդ դերն էին կա
տա րում՝ թուրք բա նա կի գն դակ նե րի տակ իրենց կյան քը վտան գե լով։ 

Եվ վեր ջա պես, հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը իր ար դյուն քին հա սավ։ Մի
ջերկ րա կան ծո վով ան ցնող ֆրան սիա կան մի ռազ մա նավ լե ռան վրա ապաս տա
նած հայե րին առավ և դե պի Ե գիպ տոս, դե պի ազա տու թյան փո խադ րեց։ 

Ավստրիա ցի հրե ա գրող Ֆրանց Վեր ֆե լը, ներշնչ ված հայե րի այս հե րո սա
կան պայ քա րից, գրի է առել « Մու սա լե ռան քա ռա սուն օրը» հայտ նի վե պը, որ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան գրա կա նու թյան հա ջող ված կտոր նե րից մեկն է։ 

ՈՒՐ ՖԱՅԻ ՔԱ ՋԵ ՐԸ ԹՈՒՐՔ ԲԱ ՆԱ ԿԻ ԴԵՄ ԵՆ ԾԱ ՌԱ ՆՈՒՄ

1915 թվա կա նի ապ րի լից ի վեր Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ ծայր առած 
զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն նե րի, սպա նու թյուն նե րի և տե ղա հա նու թյուն նե րի 
մա սին լու րեր էին հաս նում Ո ւր ֆայի հա յու թյա նը։ Զեյ թու նից հաս նող առա ջին 
գաղ թա կան նե րը ահա վոր բա ներ էին պատ մում։ 

Հու նի սի 8 –ին ձեր բա կա լու թյուն նե րը սկս վե ցին Ո ւր ֆա յում։ Հայ բան տար
կյալ նե րին մի քա նի օր Ո ւր ֆա յում պա հե լուց հե տո, նրանց դե պի Ռագ գա կամ 
Տիգ րա նա կերտ (Դիար բե քիր) ճամ փե ցին, բայց, տեղ չհա սած, բո լո րին էլ կո տո
րե ցին։ Օ գոս տո սի սկզբ նե րին թուրք զին վոր նե րը և չե թե նե րը հար ձակ վե ցին 
1500 հայ զի նա թափ ված զին վոր նե րի վրա և կո տո րե ցին նրանց։ 
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Ինք նա պաշտ պա նու թյան դի մե լուց և պատ վով մեռ նե լուց բա ցի, ուրիշ ելք 
չէր մնացել։ 

Ուր ֆայի հե րո սա մար տը սկս վեց սեպ տեմ բե րի 29 –ին, քա ղա քի զույգ եկե ղե
ցի նե րի զան գե րի ղո ղան ջով։ Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյա նը ղե կա վա րում էր ինք նա
պաշտ պա նու թյու նը։ 

Հայ կտ րիճ նե րը առա ջին հեր թին գրա վել էին քա ղա քի պա հա կա տու նը, և 
մեծ թվով զեն քե րի տի րա նա լով, դիրք էին բռնել հայ կա կան թա ղե րում։ Մեծ քա
ջու թյան ու զո հա բե րու թյան գնով հնա րա վոր էր դար ձել քա ղա քի վրա հար ձա կում 
գոր ծող թուրք բա նա կի թն դա նոթ նե րից պաշտ պան վել։ Ո ւր ֆայի ինք նա պաշտ
պա նա կան կռիվ նե րին մաս նակ ցում էին նաև կա նայք՝ Մա րիամ Չի լին գի րյա նի 
ղե կա վա րու թե ամբ։ 

Կ ռի վը տևեց մինչև հոկ տեմ բե րի 20 –ը։ Ի սկ մինչ այդ թուր քա կան բա նա կին 
ան դա դար նոր ուժեր էին ավե լա նում, իսկ հայե րի դի մադ րա կան ուժը հետզ հե տե 
նվա զում էր։ Հոկ տեմ բե րի 20 –ից 23 –ը մեկ առ մեկ ը նկ նում են հայ կա կան դիր քե րը։ 

Ուր ֆայի ինք նա պաշտ պա նու թյան նկա րագ րու թյու նը տվել է նաև դա նիա ցի 
մի սի ո նե րու հի Քա րեն Եփ փեն, որի կա տա րած բա րե գոր ծու թյուն նե րի հի շա տա
կին Հա լե պում « Քա րէն Եփ փէ»–ի ան վան ճե մա րան է հիմն վել։ 

ԻՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՌԻՎ ՆԵ ՐԻ Ա ՐԴՅՈՒՆ ՔԸ ԴԱՏԵՆՔ 

Մ տա ծենք Զեյ թու նի, Վա նի, Տա րոն աշ խար հի, Շա պին–Գա րա հի սա րի, Մու
սա լե ռան և Ո ւր ֆայի ինք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի մա սին։ Ա րդյոք նկա
րագրված պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նե՞ր ավե լին անել: Ե թե դրսից օգ նու թյուն 
հաս ներ, եթե հնա րա վոր լի ներ զենք ու պա րեն հասց նել կռվող նե րին, եթե կո տո
րած նե րի լու րե րը տա րած վե ին ամ բողջ աշ խար հով և ճնշում գոր ծադրվեր թուր
քա կան կա ռա վա րու թյան վրա՝ պա շա րումն ու ջար դը դա դա րեց նե լու։ Այս բո լո րը 
արդյոք կկա րո ղա նայի՞ն փո խել կա ցու թյու նը։ Կար նաև մի այլ պա րա գա։ Ե թե 
հայե րը բո լորո վին զեն քի չդի մե ին, կա ցու թյու նը կփոխ վե՞ր արդյոք։ 

Որ քան ավե լի խո րա նանք, այն քան ավե լի պարզ է դառ նում ցե ղաս պա նու
թյան ան խու սա փե լի լի նե լը։ Ի սկ ինք նա պաշտ պա նու թյան կռիվ նե րը մեր պատ
մու թյան մեջ կմ նան իբրև հայ ժո ղովր դի ամե նից խո սուն պոռթ կում նե րը 
անար դա րու թյան դեմ։ 

Եվ այս պես, արևմ տա հա յու թյու նը, թուր քին թող նե լով իր տու նը, ունեց ված քը 
հարս տու թյու նը, հայ րե նի հո ղը և նրա վրա կա ռու ցած դա րե րի իր մշա կու թային 
ժա ռան գու թյու նը, տե ղա հան վեց, սպան դի են թարկ վեց և նրա մնա ցոր դա ցը աշ
խար հի չորս կող մը ցր վե լով՝ Սփյուռք դար ձավ։ Ապ րեց հայ րե նի կա րո տը իր հո
գու, իր գրա կա նու թյան, իր ար հես տի, իր եր գե րի մեջ։ «Ա ռաջ Մա սիս սա րը մերն 
էր» մեկն է այդ եր գե րից։ Ա ռա ջարկ վում է նաև « Պի տի գնանք վաղ թե ուշ» եր գը:
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ԱՌԱՋ ՄԱՍԻՍ ՍԱՐԸ ՄԵՐՆ ԷՐ

Հա յաս տա նից մեզ հա նում են,
 Խո սե՛ք Հա յաս տա նի լեռ ներ,
 Մայ րը որ դուց բա ժա նում են,
 Խո սե՛ք Հա յաս տա նի լեռ ներ։ 
Ա սե՛ք լեռ ներ, խո սե՛ք լեռ ներ 
Ա ռաջ Մա սիս սա րը մերն էր։ 
Ես հի շում եմ այն օրե րը,
 Պապս լծում էր արո րը, 
Ու վա րում էր դաշտն ու ձո րը,
Խոսե՛ք Հայաստանի լեռներ։

Ա սե՛ք լեռ ներ, խո սե՛ք լեռ ներ
Ա ռաջ Մա սիս սա րը մերն էր։
Ո ՞ւր է Մու շը, ո՞ւր է Վա նը,
Ո՞ ւր է հայոց Արդա հա նը,
Ո՞ւր է հայոց դաշտն ու ձո րը
Խո սե՛ք Հա յաս տա նի լեռ ներ։
Ա սե՛ք լեռ ներ, խո սե՛ք լեռ ներ
Ա ռաջ Մա սիս սա րը մերն էր։

 

ՊԻՏԻ ԳՆԱՆՔ ՎԱՂ ԹԵ ՈՒՇ
 

Ա՜խ էն երկ րի հո ղին մա տաղ, պի տի՛ գնանք վաղ թե ուշ,
 Սի րով լի նի, սրով լի նի, պի տի՛ գնանք վաղ թե ուշ,  
Ա րա րա տի գլ խին դրոշ պի տի՛ դնենք վաղ թե ուշ, 
 Հեր թով լի նի, եր թով լի նի, պի տի՛ գնանք վաղ թե ուշ: 

 Կորց րե ցինք մեր հո ղե րը, երբ մեր ազ գը թու լա ցավ, 
 Բահ ու գրիչ շատ սի րե լուց զենք բռնե լը մո ռա ցավ, 
 Հույ սը միայն Ա ստծո վրա՝ սրի դե րը ուրա ցավ, 
 Խա չով լի նի, գրչով լի նի՝ պի տի՛ գնանք վաղ թե ուշ: 
 
Դ րա հա մար պայ քար է պետք, ուրիշ ճամ փա չե՛մ տես նում, 
Ս րով խլ ված հո ղը սի րով տի րո ջը չեն նվի րում,  
Ուժն է հար գի, լա՛վ իմա ցեք, թույլ ազ գե րին չեն սի րում, 
 Սի րով լի նի, սրով լի նի, պի տի՛ գնանք վաղ թե ուշ: 
 
 Հայ կա զունն եմ՝ չեմ վա խե նում մարդ կու թյան նենգ դա վե րից, 
 Հա լա ծան քից, բռնու թյու նից, Ա ստծո տված ցա վե րից, 
 Թե կուզ անանց պա րիսպ նե րով մեզ բա ժա նեն մեր երկ րից, 
Հ րով լի նի, սրով լի նի, պի տի՛ գնանք վաղ թե ուշ: 
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Ինչ պե՞ս գոր ծադրվեց հայոց  
ցե ղաս պա նությու նը» և «Ինք նա պաշտ պա նու թյան կռիվ ներ»։
 

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Դա սա վանդ ման ավար տին, աշա կեր տը պետք է կա րո ղա նա 
ը մբռնել, թե ի՞նչ դեպ քեր նա խոր դե ցին 1915 թ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը, ին չո՞ւ 
օգ տա գործ վեց պա տե րազմն իբրև առիթ, ի՞նչ փու լե րով կա տար վեց ցե ղաս պա
նու թյու նը և ին չո՞ւ այդ փու լե րով։ Պետք է որոշ գա ղա փար ունե նա ինք նա պաշտ
պա նու թյան կռիվ նե րի մա սին և թե դրանք ի՞նչ ար դյունք ունե ցան: Ա շա կեր տը 
պետք է կա րո ղա նա հայ հա մայնք նե րի բնաջնջ մա նը վե րա բե րող դեպ քե րի և օս
մա նյան կա ռա վա րու թյան ըն ձե ռած մի ջոց նե րի ու մե թոդ նե րի ժա մա նա կագ րա
կան կար գը ճշտել, այ սինքն՝ հաս կա նալ պատ մու թյան ժա մա նա կագ րա կան 
բնույ թը։ 

Նյու թեր/ մի ջոց ներ 
1. Առաջարկված դասանյութ:
2. Վար ժու թյան թեր թիկ: 
3. Մու շեղ Իշ խա նի « Սար սա փի գի շեր» հատ վա ծը: 

Քա ջա լե րանք, մղում: Նախ քան դա սը սկսե լը ուսու ցի չը հարց նում է, թե աշա
կերտ ներն ի՞նչ գի տեն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին, որ տե՞ղ են լսել կամ կար
դա ցել, ըն տա նի քի մեջ վե րապ րող ունե ցե՞լ են, ան ցյալ տար վա սո վո րած նե րից ի՞նչ 
են հի շում: 

Ե թե ուսու ցի չը հնա րա վո րու թյուն ունի սա հի կա հան դես (power point 
presentation) կա տա րե լու, դա սա րա նում կցու ցադ րի Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին խո սող զա նա զան կայ քէ ջե րից առն ված մի քա նի նյու թեր: 

Ա պա ուսու ցի չը հարց է տա լիս, թե ին չո՞ւ հայե րը չկա րո ղա ցան պաշտ պան վել 
և միաժամանակ շարունակում։ «Ուրեմն, տես նենք, թե ինչ պե՞ս եղավ և ին չո՞ւ շատ 
քիչ վայ րե րում հայե րը կա րո ղա ցան դի մադ րել»։ 

Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն 
ա. Ուսու ցիչն առաջ նոր դում է առաջարկված դա սա նյու թի ըն թեր ցու մը դա սա

րա նում: Popcorn մե թո դով բարձ րա ձայն ըն թեր ցու մը կա րող է օգ տա կար լի նել: 
Այս մե թո դը բա ցատր ված է նա խա պես. բայց նո րից կրկ նենք: Ուսու ցի չը սկսում է 
կար դալ նյու թը. մի քա նի տող կար դա լուց հե տո, մի աշա կեր տի անուն է կան չում, 
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և աշա կեր տը շա րու նա կում է կար դալ. ապա աշա կեր տը մի այլ աշա կեր տի անուն 
է տա լիս և այդ աշա կեր տը պետք է շա րու նա կի. այս պես` մինչև ըն թերց ման 
ավար տը: Այս մե թո դը օգ նում է դա սա րա նին՝ ար թուն և աշ խույժ մնալ:

բ. Դա սա րա նը սկսում է քն նար կել կար դա ցած նյու թը և ուսու ցի չը քննար
կումը առաջ նոր դում է այն պի սի ուղ ղու թյամբ, որ ավար տին աշա կերտ նե րը վե րը 
նշված հար ցե րի պա տաս խա նը ունե նան։ 

Ան հա տա կան աշ խա տանք: Մու շեղ Իշ խա նի « Սար սա փի գի շեր» հատ վա ծի 
դա սա վան դու մից հե տո աշա կերտ նե րը պար տա կա նու թյուն են ստանձ նում գրել 
իրենց տպա վո րու թյու նը կամ հատ վա ծի ամ փո փու մը: 

Հա վե լյալ աշ խա տանք 
ա. Ա շա կերտ նե րը կա րող են իրենք իրենց Առաջին աշ խար հա մար տի ըն թաց

քում պատ կե րաց նել և նա մակ ներ գրել տար բեր երկր նե րի իշ խա նու թյուն նե րին, 
բա ցատ րել իրա վի ճա կը և նրան ցից օգ նու թյուն հայ ցել: 

բ. Ա շա կերտ նե րը նա մակ են գրում քա ղա քային գրա դա րան նե րին և առա
ջար կում են հայ ժողվրդի և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին գրքեր գնել գրա դա
րա նի հա մար: Կամ` դրամ հա վա քե լով մեկ գիրք են գնում և դա սա րա նի կող մից 
նվի րում են տվյալ գրա դա րա նին: 

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: « Վար ժու թյուն»–ը, ըն թեր ցա նու թյան և քն նարկ
ման մաս  նակ ցու թյու նը, նա մակ նե րը: 
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 Վար ժու թյուն 
Դեպ քե րը պատ մու թյան մեջ տե ղի են ունե նում մե կը մյու սի հետ ևից: Այս վար

ժու թյան մեջ թիվ 2, 4, 5, 7, 9 և 10 պար բե րու թյուն նե րը լրաց րե՛ք այն պես, որ դեպ
քե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը պահ ված լի նի 1–11: 

1. Սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը ան տե սեց հայե րի և եվ րո պա կան պե տու թյուն նե
րի կող մից կա տար ված դի մում նե րը և հայե րին պատ ժե լու ելավ։ 

2.  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Ե րի տա սարդ թուր քե րի կամ «Իթ թի հաթ վե թե րաք քը» կու սակ ցու թյան հե
ղաշրջու մը 1908 թ. և հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան խոս տում նե րը մեծ հույս 
ներշն չե ցին հայ ժո ղովրդին։ 

4.   __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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5.  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. 1915 թ. փետր վա րին հրա ման տր վեց հայ զին վոր նե րին զի նա թափ ման 
են թար կել։ 

7.  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյու նը զի նա թափ վեց: Հայե րը պետք 
է իրենց զեն քե րը հանձ նե ին: Բո լո րը պետք է են թարկ վե ին հրա մա նին, եթե ոչ, 
զո հին չար չա րանք և մահ էր սպա սվում: 

9.   __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10.  _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

11. Տե ղա հան ված հայ գաղ թա կան նե րի վեր ջին կա յան նե րից մե կը Դեր –Էզ– 
Զորն էր, որ այ սօր Սի րիայի անա պա տում է գտնվում։ 
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17

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ–«ՍԱՐՍԱՓԻԳԻՇԵՐ»

  

 ՍԱՐ ՍԱ ՓԻ ԳԻ ՇԵՐ
 Մու շեղ Իշ խան (1914–1990)

 Հատ ված «Մ նաս բա րով, ման կու թյուն» հուշագրությունից

 Սուգ է մեր տան մէջ: Ար ցունք կայ ամե նուն աչ քին խո րը, բա ռե րը կար տա սա
նո ւին հատ– հատ եւ կի սա ձայն, ինչ պէս եկե ղե ցին: Ա մե նէն խոր սու գը պա տած է 
սա կայն իմ հո գիս: Հայ րի կին հետ ես կորսն ցու ցի նաեւ իմ էշս, իմ ըն կերս, մտե
րիմս, ուրա խու թիւնս: 

— Է շը անօ թի էր, դեռ ուտե լիք չէ ի տո ւած,— կը հե կե կամ բարձ րա ձայն: 
— Նայէ՛,— կ'ը սէ մայրս,— խելքդ գլուխդ հա ւա քէ՛, դուն այ լեւս չօ ջուխ չես, 

դուն մեր տու նին այր մարդն ես… 
Իս կա պէս ես եմ միակ այր մար դը: Եղ բայրս հա շո ւի չառ նո ւիր, մատ մը տղայ 

է տա կա ւին եւ տա կը կ'աղ տո տէ: Մնա ցե ալ նե րը կին են. մեծ– մայ րի կը, հա ճի մա
ման, մայ րի կը, քոյ րի կը: Մե զի միա ցած է ջար դե րէն հրաշ քով ազա տած հօ րաք
րոջս աղ ջի կը եւ դար ձած նոր քոյ րիկ: 

Գի շե րը նոր ամ րու թիւն ներ կը դի զենք փո ղո ցի դրան ետեւ եւ ճրա գը կը մա
րենք կա նու խէն: Հայ կա կան թա ղը գե րեզ մա նա տուն է կար ծես. ամա յու թիւն, 
լռու թիւն… 

Եւ ահա սր տաճմ լիկ ճի չեր կը լսո ւին գի շե րո ւան խո րէն: Մէ կը օգ նու թե ան կը 
կան չէ խե լա գա րի պէս: Կնոջ ձայն է, կաս կած չի վերց ներ: Մար մինս փուշ– փուշ 
կ'ըլ լայ ան կող նիս մէջ: 

— Յի սուս–Ք րիս տոս, ջար դը սկսաւ,— կը բա ցա կան չէ մայ րի կը: 
— Փա խինք,— կ'ը սեմ մե քե նա բար: Տան էրիկ մար դը այժմ ես եմ, բայց վա

խէս փորս կը սկսի ցա ւիլ: Մութ է. ոչ մէ կուն դէմ քը կը տես նեմ: Ճի չը քա նի մը 
ան գամ կը կրկ նո ւի, յե տոյ ամէն ինչ կ'ընկղ մի խոր լռու թե ան մէջ: Չենք քնա նար 
մին չեւ առա ւօտ եւ վայր կե ա նէ վայր կե ան կը սպա սենք, որ խոր տա կեն նաեւ մեր 
դու ռը: 

Երբ լոյ սը կը բա ցո ւի, եւ փո ղո ցը իր սո վո րա կան երե ւոյ թը կը ստա նայ, մայ րի
կը սիրտ կ'ը նէ դուրս ել լե լու: Ե օ թը բե րան ենք, հա ցի պէտք ունինք: Վեր ջա պէս 
վե րա դար ձին հա ճի մա մային ական ջին կը փսփ սայ. 

— Ե րէկ գի շեր պո ռա ցո ղը Գա լուս տենց հարսն է եղեր: Թուրք զի նո ւոր մը 
տու ներ նին մտեր եւ փոր ձեր է պա տո ւին դպիլ: Յոյ նե րը ուշա նան նէ դեռ շատ բա
ներ պի տի գան գլուխ նուս: 
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« Փոր ձեր են պա տո ւին դպիլ» բա ռե րը կը լսեմ, բայց չեմ հասկնար անոնց 
բուն իմաս տը: Ի նչ պէ՞ս կը դպին մէ կուն պա տո ւին: Մտ քիս մէջ վեր ու վար կը 
դնեմ մայ րի կին խօս քը, կը մո տեց նեմ ջար դին, դա նա կին, ծե ծին եւ չեմ կր նար 
լու ծել: Ի վեր ջոյ կը դի մեմ իրեն: 

— Գա լուս տենց հար սին ի՞նչ ը րեր են: 
— Բան չկայ, ատ ալ մի հասկնար,— կը ջղայ նա նայ մայ րի կը: 
— Ի ՞նչ ը սել է « պա տո ւին դպեր է»,— կը յա մա ռիմ ես: 
— Տէր Աս տո ւած, աս ինչ հե տաքր քիր տղայ է,— կ'ը սէ մայ րի կը եւ իբր թէ կը 

բա ցատ րէ,— այ սինքն՝ գէ շու թիւն ուզեր են ը նել: 
Խն դի րը լրիւ չի պար զո ւիր ան շուշտ մա նու կի հաս կա ցո ղու թե անս մէջ, սա

կայն « գէ շու թիւ նը» շատ բան կը փր կէ: Այս կամ այն ձե ւով թուր քին ը րա ծը միշտ 
գէ շու թիւն է: Ա մե նէն մեծ գէ շու թիւ նը ջարդն է: 

Անձ կա լից սպա սու մի քա նի՞ օր կը տե ւէ. քա նի՞ շա բաթ գի շեր նե րը մե զի հա
մար կը դառ նան ահա ւոր մղ ձա ւանջ՝ չեմ կր նար ը սել: Կը յի շեմ սա կայն, որ իրի
կուն մը քոյ րիկս սկսավ բարձ րա ձայն լալ եւ հաց ուզել: Բո լորս ալ անօ թի էինք, 
բայց կը լռէ ինք թու քեր նիս կլ լե լով: Մայ րի կը քօ ղա ծածկ դուրս կ'ել լէր եր բեմն եւ 
մե զի կտոր մը հաց կը բե րէր՝ չեմ գի տեր ինչ պէս եւ ուր տե ղէն: Այդ օրը չէր հա մար
ձա կած փո ղոց ել լել: Ը նդ հատ –ընդ հատ զէն քի ձայ ներ կը լսո ւէ ին: 

Ք րոջս լա ցը կը սաստկա նար եւ կը վա րա կէր նաեւ զիս ու եղ բայրս: Այդ պա
հուն է, որ յան կարծ մայ րի կը դար ձաւ մե զի եւ ը սաւ. 

— Այս գի շեր գի տէ՞ք, Կա ղանդ է: Ե թէ ձայ ներ նիդ կտ րէք ու բա րի կե նաք՝ Կա
ղանդ Պա պան մեզ ալ կը յի շէ եւ այ ցե լու թե ան կու գայ, Կա ղանդ կը տօ նենք: 

Սե նե ա կին մէջ իս կոյն լռու թիւն տի րեց: Ոչ ես, ոչ ալ քոյ րիկս լրիւ կ'ըմբռնէ ինք 
Կա ղան դին նշա նա կու թիւ նը, բայց մայ րի կին յայ տա րա րու թիւ նը կա խար դա կան 
տպա ւո րու թիւն գոր ծեց մեր վրայ: Կա ղան դը աղո ւոր, բա րի, հրա շա լի բան մը ը լա
լու էր: Լսած էինք Կա ղանդ Պա պայի բե րած նո ւէր նե րուն եւ տե սակ– տե սակ ուտե
լիք նե րուն մա սին: Ին ծի թո ւե ցաւ, թէ մեր սե նե ա կը մէկ ան գա մէն պի տի լու սա ւո
րէր եւ մեր առ ջեւ պի տի բա ցո ւէր փա ռա ւոր սե ղան մը: 

Նս տե ցանք գե տի նը ծա լա պա տիկ, քով  քո վի եւ սպա սե ցինք շուն չեր նիս 
բռնած: 

Մայ րի կը ան կիւ նէ մը մոմ մը հա նեց, վա ռեց, ամ րա ցուց շի շի մը բե րա նը եւ 
դրաւ դողդ ղա ցող մեր ծուն կե րուն մի ջեւ: Յե տոյ բե րաւ ափ մը լէպ լէ պի, յաղ թա
կան շար ժու մով մը թա փեց մեր առ ջեւ ու աւել ցուց. 

— Տե սէք, Կա ղան դը ձե զի ինչ հա մով բան կը բե րէ, կե րէք եւ աղօ թե ցէք:
 Լէպ լէ պի նե րու բա ժա նու մը ես կա տա րե ցի քրոջս, եղ բօրս եւ իմ մի ջեւ՝ հա

տիկ– հա տիկ համ րե լով: Ոչ մէկ հատ աւե լի, ոչ մէկ հատ պա կաս: Բայց համ րո ւած 
բան մը ի՞նչ կը դի մա նայ: Ձեռ քեր նիս տե սաւ, բե րան նիս չտե սաւ. մէկ վայր կե ա նի 
մէջ կե րանք լմն ցու ցինք: Սպա սե ցինք քիչ մը, յու սա լով, որ ետե ւէն ուրիշ աղո ւոր 
բա ներ ալ կու գան. ի զո՛ւր: Մո մի տկար լոյ սին տակ մայ րի կին դէմ քը շատ տխուր 
երե ւոյթ մը առած էր: 
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Պահ մը լուռ ու մունջ դի տե ցինք մո մին երե րա ցող եւ ցուրտ բո ցը, ապա լսուե
ցաւ քրոջս լալ կան ձայ նը, որ կ'ը սէր. 

— Սուտ է, կը խա բէք, ասի կա Կա ղանդ չէ. մէկ մո մով Կա ղանդ չի գար: 
— Ա սի կա սուտ Կա ղանդ է,— ձայ նակ ցե ցայ ես, մէկ –եր կու լէպ լէ պի ով Կա

ղանդ չի գար: 
Մայ րի կը ձայն չհա նեց. կար ծեմ աչ քե րը կը սր բէր, ար ցունք նե րը մեզ մէ պա

հե լու հա մար: Հա ճի մա ման է, որ քա ջու թիւ նը ունե ցաւ պա տաս խա նե լու. 
— Ի ՞նչ ը նենք, Կա ղանդ Պա պան մեր տան ճամ բան մոռ ցեր է… 
Այդ վայր կե ա նին ուժ գին հար ված նե րով սկսան մեր դու ռը ծե ծել: Քոյրս ոտ քի 

ցատ կեց բա ցա կան չե լով. « Կա ղանդ Պա պան է»: Մայ րի կը խեն թի պէս առաջ նե
տո ւե ցավ եւ մո մը մա րեց: Իր շար ժու մէն հասկցանք, թէ սար սա փե լի վտանգ մը 
կար մեր դրան առ ջեւ: «Յի սուս–Ք րիս տոս»,— շշն ջեց մեծ մայ րի կը: Այդ քան. ան կէ 
ետք չհասկցայ, թէ ինչ եղաւ: Ո ւ՞ր է մայ րի կը, ի՞նչ կ'ը նէր հա ճի մա ման: Մու թը այն
քան զօ րա ւոր էր, որ մէ կուն աչ քին մէջ մատդ կո խէ իր՝ չէր տես ներ: Վա խէս կը 
դո ղայի եւ ակ ռա ներս իրար կը զար նո ւէ ին: Դուր սէն թր քե րէն հայ հո յան քի բարձ
րա ձայն խօս քեր կը հաս նէ ին ական ջիս: 

Մեր դու ռը դիւ րին– դիւ րին չէր բա ցո ւեր: Դրան ետե ւը դրած էինք խո շոր կեկ 
սն տու կը եւ հաստ գե րան մը: Քա նի մը ան գամ լսե ցի իրա րու զար նո ւող եր կաթ նե
րու ձայ ներ եւ դու ռին զար նո ւող ուժ գին հա րո ւած ներ: Շունչս բռնած՝ մտ քէս կ'ա
ղօ թէ ի, որ Աս տո ւած պաշտ պա նէ մեր դու ռը: Իս կա պէս ալ այդ գի շեր ան ան խոր
տա կե լի մնաց: 

Ի վեր ջոյ թուր քե րը հե ռա ցան…
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Սար սա փի գի շեր»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան կար դալ Մու շեղ Իշ խա նի 
« Սար սա փի գի շեր»–ը և խմբե րի բա ժան ված քն նար կել, թե ինչ պես կա րող է այս 
հատ վա ծը օրի նակ ծա ռայել պատ կե րաց նե լու հա մար ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց
քը` ըն տա նիք միա վո րի կոր ծա նու մով սկսած: Ա շա կերտ նե րը հատ վա ծը կվեր լու
ծեն որ պես մե կը նման դեպ քե րից, որոնք հայ ժո ղովր դին այդ պի սի անօգ նա կան 
վի ճա կի մատ նե ցին և իրենց ազ դե ցու թյու նը թո ղե ցին նաև հա ջորդ սե րունդ նե րի 
վրա: Ա շա կերտ նե րը իրենց խմբե րում մտո րե լով կպատ կե րաց նեն, թե ինչ կա րող 
էր պա տա հած լի նել այդ դեպ քից մի օր առաջ և ինչ է պա տա հե լու հե տո այդ ըն
տա նի քին և հատ կա պես փոք րիկ տղային և կբե մադ րեն սցե նա րը: 

Քա ջա լե րանք, մղում: Ուսու ցի չը հարց է տա լիս, թե եթե աշա կերտ նե րի բնա
կա նոն կյան քում հան կարծ մի վատ բան պա տա հեր, և նրանք իրենց հա րա զա
տին կամ հա րա զատ նե րին կորց նե ին, և իրենք նոր պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի 
բե ռան տակ գտնվե ին, ուր արագ կողմ նո րոշ վել և որո շում ներ կա յաց նել էր պետք, 
երբ այդ որո շում նե րից էր կախ ված նույ նիսկ իրենց կյան քը, նրանք ի՞նչ կզ գային 
և ի՞նչ կա նե ին: Հե տո ուսու ցի չը թե լադ րում է աշա կերտ նե րին իրենց զգալ պատ
մու թյան փոք րիկ տղայի տե ղում և այս բո լո րը պատ կե րաց նել որ պես մի փոք րիկ 
տղա, որ ապ րում է ցե ղաս պա նու թյան օրե րին: 

Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն և ան հա տա կան աշ խա տանք: Աշա
կերտ նե րը խմբե րի են բա ժան վում, կար դում են պատ մու թյու նը խմբե րում և քն
նար կում են դեպ քը` թե՛ ան ձնա կան և թե՛ հա վա քա կան տար բե րա կով: Կար ծիք
ներ են հայտ նում, թե ի՞նչ կա րող էր պա տա հած լի նել այդ գի շե րից մեկ օր առաջ 
և հե տո` մյուս օրե րին: Խում բը հա մա ձայն վում է մեկ սցե նա րի վրա և փոր ձեր է 
անում դա բե մադ րե լու հա մար: 

Խմ բերն իրենց սցե նար նե րը ներ կա յաց նում են դա սա րա նի առջև: 
Այլ խմբե րի աշա կերտ նե րը հար ցում ներ են տա լիս` սցե նա րի մա սին ավե լի 

լու սա բա նե լու հա մար: 
Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ուսու ցի չը շրջում է խմբից խումբ, լսում է աշա կերտ նե

րի քն նար կում նե րը և տր ված լու ծում նե րը: Սցե նար ներն ու աշա կերտ նե րի դե րա կա
տա րու թյուն ներն էլ արժ ևոր վում են այն հիմ քի վրա, թե որ քան իրա պաշտ է պատ կե
րաց վա ծը և որ քան հա մընկ նե լի ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քին ու ժա մա նա կին: 
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ԲԱԺԻՆ3.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ՈՒ ԹԵ ՐՈՐԴ 
ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱ ՄԱՐ

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԳԻՐ

 Ցան կա լի է, որ ուսու ցի չը նա խորդ տար վա դա սա նյու թը բազ մաց նի և ցրի 
աշա կերտ նե րին։ Նա խա պես սո վո րած նե րը կար ևոր են յու րաց նե լու հա մար այս 
տար վա հա մար առա ջարկ ված նյու թե րը՝ «Ան պա տիժ մնա ցած ոճ րա գործ նե րի 
դա տաս տա նը» և « Թուր քերն ուրա նում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», որոնք 
մա տուց ված են այս տեղ և որոնք նույն պես պետք է բազ մաց նել և բաժանել աշա
կերտ նե րին։ 

Որ պես հա վե լ յալ ըն թեր ցա նու թյուն՝ նկա տի է առն ված Լևոն Բա շա լե ա նի 
« Ցեղին ձայ նը» պատմ ված քը և առա ջադրված է հա մա պա տաս խան դա սա
ծրագիր։ 

Ա ռա ջարկ ված է նաև Սար մե նի « Հայ րե նի տուն» բա նաս տեղ ծու թյու նը, որ 
վերապ րու մի և ապա գայի հույ սի գա ղա փար ներ է ար տա հայ տում։ 
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Ան պա տիժ մնա ցած  
ոճ րա գործ նե րի դա տաս տա նը»

 ԱՆ ՊԱ ՏԻԺ ՄՆԱ ՑԱԾ ՈՃ ՐԱ ԳՈՐԾ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՏԱՍ ՏԱ ՆԸ
 
Աս վում է, թե թուրք ջար դա րար նե րին մա հա պատ ժի են թար կե լու որո շու մը 

տր վեց 1919 թ. աշ նա նը՝ Եր ևա նում կա յա ցած ՀՅ դաշ նակ ցու թյան 9–րդ ը նդ հա
նուր ժո ղո վում։ Ո րո շու մը ծայր աս տի ճա նի գաղտ նի լի նե լով (ժո ղո վի ար ձա նագ
րու թյուն նե րում ոչինչ չի պահ ված)՝ միայն ակ նարկ վում է « Հա տուկ գոր ծի» մա սին, 
որ « Նե մե սի սի գոր ծո ղու թյունն» էր։ Ո րոշ ված էր որո նել ջար դա րար նե րի թաքս
տո ցը, ի՞նչ կեղ ծա նուն նե րով և ի՞նչ ծպ տու մի տակ էլ լի նե ին նրանք։ 

Ն շա նակ ված էր « Հա տուկ հանձ նա խումբ»՝ Ար մեն Գա րոյի ղե կա վա րու թյամբ։ 
Ինչ պես Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան վեր ջին վար չա պետ Սի մոն 

Վրա ցյանն է գրում. « Հայե րը տե սան և հաս կա ցան քա ղա քա կիրթ կոչ ված մեծ 
ազ գե րի խոս քի ար ժե քը և դրա նից հա նե ցին տրա մա բա նա կան եզ րա կա ցու թյուն. 
Մուրճ կամ զն դան պետք է լի նիս, ճշմար տու թյուն չկա ուրիշ…»: 

Երբ հայե րի բնաջնջ ման պա տաս խա նա տու նե րը պատ ժի չէ ին են թարկ վում, 
հայի վրի ժա ռու ձեռ քը ին քը պետք է պատ ժեր ոճ րա գործ նե րին։ 

Եվ այդ պես, 1921 թ. մարտի 16–ին Բեռ լի նում, Սո ղո մոն Թեհ լե րյա նի գն դա
կով գե տին փռ վեց Մեծ ե ղեռ նի գլ խա վոր պա տաս խա նա տու` Թա լե աթ Փա շան։ 

1921 թ. հու լիսի 19 –ին Պոլ սում, Մի սակ Թոռ լա քյա նի ձեռ քով սպան վեց Բաք
վի հայե րի ջար դա րար՝ Ջի վան շի րը։ 

1921 թ. դեկ տեմ բերի 6 –ին Հռո մում, Ար շա վիր Շի րա կյա նի գն դա կով իր պա
տի ժը ստա ցավ պա տե րազ մի օրե րին Թուր քիայի վար չա պետ Սայիդ Հա լիմ 
փաշան։ 

1922 թ. ապ րիլի 17 –ին Բեռ լի նում, Ար շա վիր Շի րա կյա նը և Ա րամ Եր կա նյա նը 
միա սին գոր ծադ րե ցին Մեծ ե ղեռ նի եր կու այլ պա տաս խա նա տու նե րի` Բե հաետ
տին Շա քի րի և Ջե մալ Ազ մի ի մա հա պա տի ժը։ 

1922 թ. հու լիսի 25 –ին Թիֆ լի սում, Չե կայի շեն քի առջև, Ստե փան Ծաղիկյանը, 
Պետ րոս Տեր– Պո ղո սյա նը և Ար տա շես Գևոր գյա նը գե տին փռե ցին Մեծ ե ղեռ նի 
պա տաս խա նա տու նե րից՝ Ջե մալ փա շային։ 



126 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

1922 թ. օգոս տո սին Դու շան բեի մոտ գտնվող մի գյու ղում սպան վեց Էն վեր 
փա շան։ Ը ստ վեր ջերս բա ցա հայտ ված փաս տե րի՝ սպա նո ղը կար միրբա նա
կային, հե տա խու զա կան ջո կա տի հրա մա նա տար, հա յազ գի Հա կոբ Մել քու
մովն է եղել։ 

Էն վեր փա շան թաղ ված էր Տա ջի կս տա նի մի գյու ղում։ 1996 թ. նրա աճյունը 
բեր վեց Պո լիս և թաղ վեց մեծ շու քով։ 

Թա լե ա թը ավե լի բախ տա վոր էր։ Նրա աճյու նը 1943 թ. Բեռ լի նից Թուր քիա 
վե րա դարձ վեց։ Թուրք մա մու լը, ար ձա գան քե լով Թուր քիայի այդ մեծ հե րո սի վե
րա դար ձին, գրեց՝ «Ն րա իդե ալ նե րը իրա կա նա ցած են այժմ»։ Եվ իրոք, 1943 թ. 
հա յու թյու նը Թուր քիա յում ջնջ ված էր ար դեն։ Հս տակ է նաև մի այլ իրո ղու թյուն, որ 
հայ ժո ղովրդի ջար դա րար նե րը այ սօր վա Թուր քիայի ազ գային հե րոս ներն են հա
մար վում: 

Թա լե ա թի և Ջի վան շի րի ահա բե կիչ նե րը ձեր բա կալ վե ցին, բայց ան պարտ 
ար ձակ վե ցին։ Նրանց արար քը կո տո րա ծի են թարկ ված ազ գի ար դար վրի ժա ռու
թյուն հա մար վեց։ Ի սկ Խորհր դային Ռու սաս տա նում Ջե մալ փա շայի սպա նու թյան 
առի թով ձեր բա կալ վե ցին հա րյու րա վոր երի տա սարդ ներ, որոն ցից շա տե րն 
առանց դա տա վա րու թյան Սի բիր աք սոր վե ցին։ 

Երբ այ սօր կար դում ենք այդ ան ձնու րաց հայոր դի նե րի հու շե րը, հաս կա նում 
ենք նրանց մղում տվող հոգեվի ճա կը։ Նրանք ան սահ ման սեր ու նվի րում ունե ին 
հայ րե նի քի հան դեպ և ցա սում ու վրե ժի խոր զգա ցում նրանց նկատ մամբ, ովքեր 
փոր ձե ցին բնաջն ջել հա յու թյա նը:
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 Մենք ար դեն սո վո րե ցինք Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը նա խոր դող կո տո րած
նե րի և 1915 թ. ծայր առած տե ղա հա նու թյուն նե րի ու սպան դի մա սին։ Լսել ենք 
պատ մու թյուն ներ մեր տա տիկ նե րից ու պա պիկ նե րից, կար դա ցել ենք ակա նա
տես նե րի պատ մա ծը։ Բազ մա թիվ հայ և օտար ցե ղաս պա նա գետ ներ, ուսում նա
սի րե լով գո յու թյուն ունե ցող փաս տաթղ թե րը, եզ րա կաց րել են, թե` Ա ռա ջին հա
մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց քում հայե րի դեմ կա տար վա ծը կա րե լի է ան
վա րան ցե ղաս պա նու թյուն կո չել։ Այ դու հան դերձ, Թուր քիան ուրա նում է, որ 
հայե րի դեմ ցե ղաս պա նու թյուն է գոր ծել։ 

Թուր քա կան ուրա ցու մը Մեծ ե ղեռ նի օրե րից սկս վեց։ Նախ գաղտ նի պահ վեց 
իրա կա նու թյու նը և ապա կա տար վա ծը ներ կա յաց վեց ան նշան կար ևո րու թյամբ և 
հե տո էլ ար դա րա ցու մով։ 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի մեջ պարտ ված ու քայ քայ ված 
Թուր քիան մեծ քայ լե րով դե պի կա յուն իրա վի ճակ էր առա ջա նում։ Ի սկ այս նոր 
իրա վի ճա կի մեջ եվ րո պա կան երկր նե րը և Ա ՄՆ–ը փոր ձում էին Թուր քիայի հետ 
առևտ րա կան կա պե րը վե րա հաս տա տել ու նրա տն տե սա կան և հան քային հսկա 
հնա րա վո րու թյուն նե րն օգ տա գոր ծել։ Մյուս կող մից՝ Խորհր դային Ռու սաս տա նը 
օգ նու թյան ձեռք էր պար զել Թուր քիային և սի րա շա հում էր նրան՝ դաշ նա կից նե
րի դեմ բա րե կամ ունե նա լու նպա տա կով։ 

Աշ խար հի մեծ պե տու թյուն նե րի հա մար այլևս որ ևէ հե տաքրք րու թյուն ու կա
րևո րու թյուն չու նե ին Հա յաս տա նը, հայ ժո ղո վուրդն ու Հայ դա տը։ Ի սկ Մուս տա
ֆա Քե մա լի ստեղ ծած նոր Թուր քիան ցան կա նում էր մո ռա նալ ան ցյա լը և կա րիքն 
էլ չէր զգում խո սե լու այդ մա սին։ 

Օ րի նակ՝ 1922–1923 թթ., երբ Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վում մեծ պե տու թյուն նե
րը հայ գաղ թա կան նե րի հար ցը բարձ րաց րին, Թուր քիայի ներ կա յա ցու ցիչ Իս մէթ 
Ի նո նյուն սպառ նաց, թե եթե հայե րի մա սին որ ևէ հարց քն նարկ վի, ին քը ժո ղո վը 
պի տի թող նի: Մեկ այլ օրի նակ` 1934 թ., երբ հայ մե ծա նուն բե մադ րիչ Ռու բեն Մա
մու լյա նը Հո լի վու դի Մեթ րո Գոլ դո ւին Մեյըր ըն կե րու թյան մեջ փոր ձեց ֆիլ մի վե
րա ծել Ֆրանց Վեր ֆե լի « Մու սա լե ռան քա ռա սուն օրը» վե պը, Թուր քիայի կա ռա
վա րու թյու նը կտ րուկ սպառ նա լիք նե րով Միա ցյալ Նա հանգ նե րի ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րու թյա նը ստի պեց, որ մի ջամ տի և ար գե լի ֆիլ մի պատ րաս տու
թյու նը։ Սպառ նա լու և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին խո սե լն ար գե լե լու ավան
դույ թը շա րու նակ վում է: Թուր քիայի իշ խա նու թյուն նե րը սպառ նում են կա պե րը 
խզել (կամ մի այլ սպառ նա լիք), եթե որ ևէ պե տու թյուն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցն ար ծար ծի և ուզի այն ճա նա չել: 



128 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

Երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո աս տի ճա նա բար կազ մա
կերպ ված ու քա ղա քա կան հա սու նու թյան հա սած հայե րի մի կար ևոր հատ վա ծը 
Հայ դա տի հե տապնդ ման ճամ փան բռնեց։ Պայ քա րը ավե լի մեծ թափ ստա ցավ 
Մեծ ե ղեռ նի 50–ամյա կից հե տո, երբ հայե րը Սփյուռ քի տար բեր գաղ թօ ջախ նե
րում, Մեծ ե ղեռ նի 50 –ա մյա կը նշող ցույ ցեր կազ մա կեր պե ցին և Թուր քիայից պա
հան ջե ցին ըն դու նել հան ցան քը, ճա նա չել ցե ղաս պա նու թյան փաս տը։ Միև նույն 
ժա մա նակ, Եր ևա նում ևս չվա խե նա լով քա ղա քա կան ճնշում նե րից և հա լա ծանք
նե րից, հա զա րա վոր հայեր փո ղոց դուրս եկան և « մեր հո ղե րը» գո չե լով՝ Ա րևմ տա
հա յաս տա նի հո ղե րը հետ պա հան ջե ցին Թուր քիայից։ 

Պա հան ջա տի րու թյան արարք ներ էին նաև 1973 թ. սկսած մի շարք ահա բեկ
չա կան արարք ներ՝ թուրք դի վա նա գետ նե րի դեմ։ Նպա տա կը՝ աշ խար հի ուշադ
րու թյու նը Հայ կա կան հար ցի վրա հրա վի րելն էր։ 

Հայը պա հան ջա տեր էր դար ձել: Պետք էր ար գե լել։ Եվ շեշտ վեց ուրաց ման ու 
հա կա հայ քա րոզ չու թյան Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյու նը։ Կարճ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում մեծ չա փով գրա կա նու թյուն ստեղծ վեց՝ « Հայ կա կան հար ցը» թուր քա
կան տե սան կյու նից բա ցատ րե լու հա մար։ Թուրք պատ մա բան նե րը գրքույկ ներ 
հրա տա րա կե ցին՝ խեղճ, ծի ծա ղե լի տրա մա բա նու թյամբ։ 

Ա վե լի ուշ, սի րա շա հե լով կամ բարձր վար ձատ րու թյամբ թուր քե րը գոր ծի լծե
ցին եվ րո պա ցի և ամե րի կա ցի պատ մա բան ներ և հրա պա րա կե ցին առեր ևույթ 
գի տա կան և հա մո զիչ, սա կայն խե ղա թյուր ված ուսում նա սի րու թյուն ներ։ 

Այ սօր, հա մա ցան ցը լե ցուն է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը հեր քող գրա կա նու
թյամբ և կայ քէջե րով։ Բա վա կան է Google –ի մեջ փնտ րել օրի նակ՝ Falsified 
Genocide, կամ` The Armenian genocide: The Turkish side of the story, www.
tallarmeniantale.com կայ քէ ջը մտ նել, Justin Mc Carthy –ի կամ Heath Lowry –ի գրու
թյուն նե րը ստու գել։ Դրանք բո լորն էլ հա մո զիչ կեր պով խո սում են այն մա սին, թե 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն աս վա ծը հայե րի եր ևա կա յու թյան ար դյունքն է և հայ 
ազ գայ նա մոլ նե րի հա կա թուրք քա րոզ չու թյու նը։ 

Մի քա նի կեղծ պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ թուր քա կան ուրաց ման գրա կա նու
թյան հիմքն են կազ մում։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը սեր տած յու
րա քան չյուր հայ պա տա նի պետք է կա րո ղա նա հեր քել այդ պատ ճա ռա բա նու
թյուն նե րը։ 

Հի շենք մի քա նի սը. 
  Դա րեր շա րու նակ հայերն ու թուր քե րը իրար կողք ապ րել են խա ղաղ։ 

19–րդ դա րի կե սե րին, հայե րը սկսե ցին ահա բեկ չու թյուն ներ կա տա րել, 
ապս տամ բու թյուն ներ կազ մա կեր պել և սար սա փի մատ նել թուրք իշ խա
նու թյուն նե րին ու բնակ չու թյա նը։ Ե րկ րի ապա հո վու թյու նը վտանգ ված էր. 
կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր էր պատ ժել հայե րին։ 
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  Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց քում, հայե րը ռուս նե րի 
հետ միա ցած ուզում էին Թուր քիա յում հե ղաշրջում կա տա րել։ Ա պս տամ
բու թյու նը սկս վեց Վա նից։ Թուրք կա ռա վա րու թյու նը պար տադրվեց մաք
րել պա տե րազ մա կան գո տի նե րը և դա վա ճան հայե րին ար ևել քի շրջան
նե րից դե պի հա րավ տե ղա փո խել։ 

  Հայե րի տե ղա փո խու թյան ըն թաց քում, մի քա նի ան հա ճո դեպ քեր պա
տա հե ցին։ Ո րոշ թվով հայեր էլ չկա րո ղա ցան ճամ փի դժվա րու թյուն նե րին 
դի մա նալ և մե ռան։ Պա տե րազ մի օրե րին ավե լի մեծ թվով թուր քեր զոհ
վե ցին և շա տե րը՝ հայե րի ձեռ քով։ 

  Կա տար վա ծը չի կա րե լի ցե ղաս պա նու թյուն կո չել, այլ՝ պա տե րազ մի հե
տևանք, ուր տու ժե ցին եր կուս տեք։ 

2005 թ. և դար ձյալ 2006 թ. ավե լի ը նդ լայն ված և նոր փաս տաթղ թեր ավե
լաց ված, թուրք պատ մա գետ Մու րաթ Բար դակ չին հրա տա րա կեց մինչ այդ 
գաղտ նի մնա ցած Թա լե աթ փա շայի «Սև գիրք» – ը, ան ձնա կան նշում նե րի 
տետր, ուր ման րա մաս նո րեն հի շա տակ ված է յու րա քան չյուր վայր և այն տե ղից 
տե ղա հան ված հայե րի թի վը։ Այդ թվե րի ը նդ հա նուր գու մարն է 924.158։ Եվ սա 
այն պայ ման նե րում, երբ թուրք և թր քա մետ պատ մա բան նե րը պն դում են, թե 
պա տե րազ մի տա րի նե րին հնա րա վոր է, որ 300.000–600.000 հայ մե ռած լի նի, 
և որ տե ղա հա նու թյու նը կազ մա կերպ ված ծրա գիր չի եղել: 
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ԴԱՍԱԾՐԱԳԻՐ՝ «Ան պա տիժ մնա ցած ոճ րա գործ նե րի  
դա տաս տա նը» և « Թուր քերն ուրա նում են  

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը»
 
Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտն ար դեն քա ղած պետք է լի նի Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին հիմ նա կան գի տե լիք ներ։ Այս դա սա նյու թի նպա տակն է ծա նո թաց նել 
հայոց ար դա րա հա տույց գոր ծո ղու թյուն նե րին, այ սինքն՝ պատ մա կան արարք ներ 
ը նդ դեմ ոճ րա գործ նե րի, որոնց դեմ Պոլ սի դա տա րա նը մա հա պա տիժ էր ար ձա
կել, բայց որոնք ծպտ ված կամ ազատ ապ րում էին դրսում։ Ա շա կեր տը պետք է 
սո վո րի նաև, թե ինչ պես են թուր քե րը ուրա նում ճշմար տու թյու նը և կա րո ղա նա 
դի մա կայել հեր քում նե րին։ 

Նյու թեր.
1. Առաջարկված դասանյութ: 
2. Մեջ բե րում ներ: 
3. Հա մա ցանց: 
4. Լևոն Բա շա լյա նի « Ցե ղին ձայ նը»:
5. Սար մե նի « Հայ րե նի տուն» բա նաս տեղ ծու թյու նը:

 Քա ջա լե րանք, մղում: Նախ քան դա սը սկսե լը, ուսու ցի չը գրա տախ տա կին 
գրում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը կազ մա կեր պած և գոր ծադ րած թուրք ղե կա
վար նե րի՝ Թա լե աթ, Էն վեր …ա նուն նե րը. ապա հարց նում է դա սա րա նին, թե ի՞նչ 
գի տեն նրանց մա սին և ի՞նչ կա տար վեց այդ ան հատ նե րի հետ, երբ պա տե րազ մը 
վեր ջա նա լուն պես բո լորն էլ փա խուստ էին տվել Թուր քիայից։ Ուսու ցի չը քա ջա լե
րում է աշա կերտ նե րին կար դալ դա սա նյու թը՝ պա տաս խան նե րը իմա նա լու հա մար։ 

Ուսու ցի չը դա սա րա նում կար դում է ներ փակ ված « Մեջ բե րում ներ» Հայոց ցե
ղաս պա նու թյու նը հաս տա տող և մեր ժող կար ծիք նե րը և շեշ տում Հայոց ցե ղաս
պա նու թյան ուրաց ման հս կա քա րոզ չու թյան մա սին։ Դա սա նյու թը, շատ հա մա
ռոտ, հիմ նա կան կե տե րի մեջ տա լիս է դրանց պա տաս խա նը։ 

Ուսու ցի չը բազ մաց նում և դա սա րա նին է ցրում դա սա նյու թը կամ հա մա կարգ
չով ներ կա յաց նում։ 

Ա պա սկսում է դա սա վան դու մը: 
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Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն
ա.  Ուսու ցիչն առաջ նոր դում է առաջարկված դա սա նյու թի ըն թեր ցու մը դա սա

րա նում: Popcorn մե թո դով բարձ րա ձայն ըն թեր ցու մը կա րող է օգ տա կար 
լի նել. նա խորդ տար վա դա սած րագ րում բա ցատր ված է մե թո դը։ 

բ.  Դա սա րա նը սկսում է քն նար կել կար դա ցած նյու թը, և ուսու ցի չը քն նար
կումն առաջ նոր դում է այն պի սի ուղ ղու թյամբ, որ ավար տին աշա կերտ նե
րը վե րը նշված հար ցե րի պա տաս խանն ունե նան։ 

Ան հա տա կան աշ խա տանք
ա.  Ա շա կերտ նե րը Վի քի պե դիայից կամ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րա

նի կայ քէ ջից կամ հենց ան հա տի անու նով Google –ի մեջ, ցե ղաս պա նու
թյան պա տաս խա նա տու նե րից մե կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ են քա ղում, 
թե նա ինչ մաս նակ ցու թյուն ունե ցավ Հայոց ե ղեռ նի կազ մա կերպ ման և 
գոր ծադրման մեջ և ինչ ճա կա տա գիր և զե կույց են պատ րաս տում։

բ.  Դար ձյալ հա մա ցան ցից, աշա կերտ նե րը գտնում են թուր քա կան ուրաց ման 
մի կետ և դրա ը նդ լայն ված դի մա կա յու մը և զե կույց են պատ րաս տում։ 

Հա վե լյալ աշ խա տանք 
ա. Ա շա կերտ նե րը կար դում են Սար մե նի Հայ րե նի տուն բա նաս տեղ ծու թյու

նը և վեր լու ծա կան զե կույց են պատ րաս տում: Վեր լու ծու մը պետք է պա տաս խա նի 
հետ ևյալ հար ցե րին. 

 –  ի՞նչ տան կա րո տի մա սին է խո սում բա նաս տեղ ծը, 
 –  ո՞ւր է այդ տու նը և ին չո՞ւ է թախ ծոտ,
 –  ի՞նչ դեպ քի հետ ևան քով են մար դիկ տունն ու ար տե րը լքել ու հե ռա ցել, 
 –  ի՞նչ տո նախմբու թյան մա սին է խոս վում: 

 բ.  Ան ցյալ տար վա նման` աշա կերտ նե րը նա մակ են գրում քա ղա քային գրա
դա րան նե րին և առա ջար կում են հայ ժո ղովրդի և Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան մա սին գրքեր գնել գրա դա րա նի հա մար: Կամ` դրամ հա վա քե լով 
մեկ գիրք են գնում և դա սա րա նի կող մից նվի րում են տվյալ գրա դա րա նին 
կամ նույ նիսկ իրենց դպ րո ցի գրա դա րա նին: 

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ըն թեր ցա նու թյան և քն նարկ ման մաս նակ ցու թյու
նը, հա մա ցան ցում կա տա րած ուսում նա սի րու թյուն նե րը և պատ րաստված զեկույց
նե րը, նամակ նե րը գրա դա րան նե րին:
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 Վա նի ապս տամ բու թյու նից հե տո էր, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը որո
շեց երկ րի գո յու թյու նը պաշտ պա նել: 

(Էն վեր Զիա Քա րալ, թուրք պատ մա բան) 

 Բազ մա թիվ գեր մա նա ցի սպա ներ… վկա յում են, որ մինչև 1915 թ. ապ րիլ 
ամի սը, հայ կա կան շրջան նե րը բա վա կան խա ղաղ էին… Փաս տո րեն, գո յու թյուն 
ունե ցող բո լոր ապա ցույց նե րը բե րում են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ար ևե լյան նա
հանգ նե րի հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նու թյու նը ար դեն որոշ ված էր… և Վա նի և 
այլ վայ րե րի խռո վու թյուն նե րը գոր ծած վե ցին իբրև հար մար պատր վակ` ի գործ 
դնե լու հա մար զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյան ծրա գի րը: 

(Ո ւլ րիխ Թրամփ նըր, գեր մա նա ցի վկա պատ մա բան) 

 Բո լոր ար ժա նա հա վատ պատ մա բան նե րը նկա րագ րում են, թե հայերն ինչ
պես են … ծրագ րել Ար ևե լյան Ա նա տո լիայի ամ բողջ թուրք բնակ չու թյան բնա
ջնջու մը (ցե ղաս պա նու թյու նը), ինչ պես հա զա րա վոր ան մեղ և ան պաշտ պան քա
ղա քա ցի ներ են սպա նել…. Նրանք նկա րագ րում են նաև ինք նա պաշտ պա նու թյան 
մի ջո ցա ռում ներ, որ իրա վա կան կա ռա վա րու թյու նը պար տադրվել է ձեռք առ նել` 
պաշտ պա նե լու հա մար օս մա նյան պե տա կա նու թյունն ու նրա քա ղա քա ցի նե րին: 

(Ահ մեդ Վե ֆա, թուրք պատ մա բան) 

Դժ գո հու թյան ամեն մի ար տա հայ տու թյուն և բո ղո քի ամեն մի փորձ տե ղա
կան իշ խա նու թյան կող մից նկատ վում է որ պես ապս տամ բու թյուն: Իմ զե կույ ցում 
նկա րագ րածս քա ղա քա կա նու թյու նը դեռ շա րու նակ վում է` հայե րին զրկել ազա
տու թյու նից և ապա հո վու թյու նից: 

(Ք լի ֆորդ Լոյդ, Ա նգ լիայի հյու պա տո սը Է րզ րու մում) 

 Կաս կա ծից դուրս է, որ գաղ թի ըն թաց քում հայե րը որոշ կո րուստներ ունե ցան: 
Դրա պատ ճա ռը որոշ չա փով հայե րի զի նյալ դի մադ րու թյունն էր, որոշ չա փով էլ` 
հի վան դու թյուն նե րը, ավա զա կու թյուն նե րը, հար մար ճա նա պարհ նե րի և փո խադ
րու թյան մի ջոց նե րի չգո յու թյու նը… Ուրեմն հայե րի այն պն դու մը, թե բռնա գաղ թի 
ըն թաց քում մեկ մի լի ոն հայ է կո տոր վել ոչ այլ ինչ է, քան եր ևա կա յու թյուն: 

(Էն վեր Զիա Քա րալ, թուրք պատ մա բան) 

Արևմ տյան նա հանգ նե րից հայե րի տե ղա հա նու թյան ըն թաց քի բնույթն ու 
տա րո ղու թյու նը ո՛չ մի կաս կած չի թող նում, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
իրա կա նու թյան մեջ փոր ձում էր կայս րու թյու նում հայ կա կան ցե ղը բնաջն ջել: 

(Ֆոն Վան գեն հայմ, Գեր մա նիայի դես պան Թուր քիա յում) 
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 Պա տե րազ մի սկսե լուց ան մի ջա պես հե տո, հայ կա կան հրո սա կախմբերը 
հարձա կում ներ էին կա տա րում ամ բողջ ար ևե լյան Ա նա տո լո ւի տա րած քում… 
Հրո սա կախմբե րը ռազ մա կան մեծ վտանգ էին, ո՛չ թե ան նշան գրգ ռու թյուն: 

(Ջաս թին Մաք Քար թի, ամե րի կա ցի պատ մա բան) 

Հս տակ է, որ օս մա նյան իշ խա նու թյու նը մտա հոգ ված էր այն բա նից, որ հայե րը 
վտանգ են ներ կա յաց նում` եթե ռազ մա վա րա կան շրջան նե րում մնան և միտք ուներ 
հայե րին այդ շրջան նե րից հե ռու պա հել: Նույն քան հս տակ է, որ իշ խա նու թյու նը 
միտք ուներ հայ բնակ չու թյա նը նոս րաց նել, որ պես զի հայ վտան գա վոր զանգ վա ծը 
հե ղա փո խու թյուն կազ մա կեր պե լու հա մար պետք եղած թի վը չու նե նար: 

(Ջաս թին Մաք Քար թի, ամե րի կա ցի պատ մա բան) 

Ա նի մաստ է թուրք կա ռա վա րու թյան այն հայ տա րա րու թյու նը, թե հայե րին 
նոր բնա կա վայ րեր են ուղար կում. կա րա վան նե րի հետ վար վե լու կեր պը պար զո
րեն ցույց է տա լիս, որ իս կա կան նպա տա կը բնաջն ջում էր: 

(Հեն րի Մոր գեն թաու, Ա մե րի կայի դես պան Թուր քիա յում) 

 Ցա վա լի է թե կուզ եթե մեկ մարդ մեռ նի, բայց դժբախ տա բար պատ մու թյու նը 
լի է նման դեպ քե րի օրի նակ նե րով… և հս տակ է, որ հայ կա կան ապս տամ բու
թյուն նե րի պատ ճա ռած թուրք և հայ ան մեղ զո հե րի հա մար պա տաս խա նա տու են 
հայ հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք հայե րին թուրք իրա վա կան 
իշ խա նու թյան դեմ ապս տամ բու թյան մղե ցին: 

(Ահ մեդ Վե ֆա, թուրք պատ մա բան) 
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 ՑԵ ՂԻՆ ՁԱՅ ՆԸ
Լ ևոն Բա շա լյան

(1863–1943)

 
Օր մը, մօ տա կայ գիւ ղա ցի նե րը տղայ մը բե րին ին ծի, զոր ճամ բուն եզեր քը 

բռներ էին, միս մի նակ քա րի մը վրայ հանգ չած ատե նը։ Հա կա ռակ բո լոր բաղ
ձան քիս, ստի պո ւած էի մեր ժել այդ կար գի բո լոր դի մում նե րը, որով հե տեւ տեղ 
չու նէ ի, բայց երբ տղան մօ տէն զն նե ցի, ան մի ջա պէս վար դրի զինք։ Կո րիւ նի պէս 
բան մըն էր. գռուղ, առատ մա զեր ունէր, եր կու կող մէն ուռու ցիկ ճա կա տով, կրա
կի աչ քե րով։ Ո ւր կի՞ց էր, ո՞ւր կ'եր թար։ Չկր ցաւ որոշ բան մը ը սել։ Կը յի շէր միայն 
թէ հօ տաղ մըն էր ինք։ Օր մը Քիւր տե րը լե րան վրայ իր նա խի րը քշեր տա րեր էին՝ 
իրեն մէկ քա նի հա րո ւած ներ տա լէ ետք։ Գիւ ղը դառ նա լուն ար դէն մո խիր դար ձած 
գտեր էր զայն, ու ա՛լ կեն դա նի էակ մը չկար հոն, ամէնքն ալ սպան նո ւած կամ փա
խած։ Ի նքն ալ ճամ բայ ելեր էր, իրեն նե րը գտնե լու յոյ սով, ու ան կից ի վեր կը թա
փա ռէր։ Ձմեռ մը եկեր էր, գա րուն մը ան ցեր էր, ու ան, այս պէս, կ'եր թար լեռ նէ 
լեռ, գիւ ղե րէ ու քա ղաք նե րէ ան ցնե լով, առանց կանգ առ նե լու։ Ի նչ պէս ապ րեր էր, 
չէր գի տեր. ապ րե՜ր էր։ Ո ւր կի՞ց կու գար ձեռ քո վը լայն շար ժում մը կ'ը նէր, դէ պի 
հիւ սիս, Տեր սի մի լեռ նաշղթան։ 

Ալ ամ բողջ հո գա ծու թիւնս իրեն նո ւի րե ցի։ Խեռ, ան հան դարտ, ապս տամբ 
տղայ մըն էր։ Ո ւթ –ի նը տա րե կան ըլ լա լու էր, բայց ան հա ւա տա լի ոյժ մը ունէր, 
վայ րի կա տո ւի դիւ րա շար ժու թիւն մը։ Ե րեք ան գամ վար ժու հի ին ձեռ քէն փա խաւ, 
անոր երե սը ճանկ ռե լով ու շրջազ գես տը բզկ տե լով։ Ե րեք ան գա մուն ալ գիւ ղա ցիք 
գտան զինք հե ռու նե րը ու նո րէն ին ծի բե րին։ 

Քիչ, քիչ, սա կայն, կա կուղ ցաւ, մար դո տե ցաւ։ Կեր պա րա նա փո խու թիւ նը 
սկսաւ այն օրէն, երբ սկսանք կար դալ սոր վեց նել իրեն։ Հա րա ւային Ա մե րի կայի 
մէջ, երբ վայ րի ձիե րու որ սոր դը պա րա նը կը նե տէ ու անա սու նը իրեն կը քա շէ, 
ձին կը վրն ջէ, կ'ա քա ցէ, կը ծա ռա նայ, փախ չիլ, եր թա լու կա տա ղու թե ամբ մը։ 
Այն ատեն որ սոր դը անոր ռուն գե րը կը բա նայ, բե րա նը կը մօ տեց նէ եւ իր շուն չը 
կու տայ հոն, բո լոր ուժո վը։ Ա ՛լ անա սու նը իրն է եւ տի րո ջը կը հե տե ւի հեզ ու 
հա ւա տա րիմ, առանց սան ձի. անոր շուն չը ունի իր մէջ։ 

Ինչ որ մեր բո լոր քաղցր խօս քե րը, անոյշ վար մուն քը չյա ջո ղե ցան ձեռք բե րել, 
իրեն առ ջին դրո ւած այդ պզ տիկ գիր քը կր ցաւ ներ գոր ծել: Սա գոյին հո գի ին մէջ 
մեր շունչն էր, որ իր մէջ ան ցած էր, ու ալ մե զի կը կա պէր զայն։ Հի մա ժա մե րով 
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իր գիր քին վրայ գլու խը հա կած կ'աշ խա տէր քա կե լու գի րե րուն իմաս տը, սոր վե
լով մո լե գին ցան կու թյամբ մը։ Հա կա ռակ մեր բո լոր յոր դոր նե րուն կը յա մա ռէր, կը 
մնար իր գիր քին վրայ, առանց մաս նակ ցե լու միւս տղոց խա ղե րուն։ 

Բան մը չէր գի տեր, վայ րի տուն կի մը պէս մեծ ցած՝ ազատ բնու թե ան մէջ տեղ։ 
Մէկ քա նի շա բաթ ետ քը, սկսանք իրեն խօ սիլ տի ե զեր քի վրայ, Յի սու սի վրայ։ Ան, 
աչ քե րը մե զի յա ռած, մտիկ կ'ը նէր, հասկնա լու տեն չով մը՝ որ իր դէմ քը կը մթագ
նէր։ Ի րեն կ'ը սէ ի թէ գե րա գոյն էակ մըն էր, որ բնու թե ան բո լոր բա րիք նե րը ստեղ
ծեր էր մե զի հա մար, թէ անոր երախ տա պարտ մնա լու էինք, որով հե տեւ միշտ կը 
հս կէր մեր վրայ։ Ա ղօ թե լու էինք, անոր ուղ ղե լու էինք մեր մաղ թանք նե րը, որով հե
տեւ պի տի տար մե զի ինչ որ իր մէ խնդ րէ ինք։ 

Իր կրկ նա պատ կո ւած ուշադ րու թե նէն կը հասկնայի, թէ ամ բողջ ցն ցում մըն 
էր, որ կը կա տա րո ւէր իր էու թե ա նը մէջ։ 

— Ը սէ՜, Սա գօ, դուն ալ բան մը ուզէ Աս տուծ մէ։ Ի ՞նչ կ'ու զես, որ տայ քե զի։ 
Գ լու խը ծռեց ու պա տաս խան չտո ւաւ։ Ի ՞նչ կ'անց նէր իր մտ քին ծալ քե րուն մէջ։ 

Ե ղունգ նե րո վը ծուն կին վրայ բա ցո ւած գիր քը կը թղ թա տէր, առանց ին ծի նայե լու։ 
Վայր կե ան նե րը ան ցան։ Կը ձգէ ի զին քը իր ներ քին աշ խա տու թե ան հետ։ Յե տոյ, 
մէ կէն, նո րէն գլու խը վեր առաւ, իր վա ռող աչ քե րը ին ծի յա ռեց ու ը սաւ. 

— Կ'ու զեմ, որ խելք տայ ին ծի։ 
Օ՛, գիրկս առի զինք ու սեղ մե ցի թե ւե րուս մէջ, ան կուշտ համ բու րե լով իր աչ

քե րը, որոնք հի մա թաց էին։ Ցե ղին ձայնն էր, որ կը խօ սէր իր բեր նով։ Ան գի տակ
ցա բար, բնա կա նօ րէն, կը խնդ րէր այն զէն քը, որ պի տի ապ րեց նէր զինք ներ կայ 
քա ղա քակր թու թե ան մէջ. միակ ուժը, որ իրեն ան հրա ժեշտ էր։ Ա րիւ նին մէջ ունէր 
այդ պէտ քը դէ պի իմա ցա կա նու թիւ նը, դէ պի յաղ թա նա կը։ Ա տով էր, որ իր Ցե ղը 
տե ւեր էր ու պի տի տե ւէր։ 

— Չէ՜, այդ ձգ տու մով, դէ պի այդ հո րի զոն նե րը լա րո ւած կամ քով մը, վախ 
չկայ, որ Հա յու թյու նը կոր սո ւի, Պա րո՛ն, յա րեց բժիշ կը՝ ոտ քի ել լե լով։ Ա մի սէ մը 
նորէ՛ն Հա յաս տան պի տի դառ նամ։ 
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Ցե ղին ձայ նը»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ — Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան կար դալ և քն նար կել Լևոն 
Բա շա լյա նի « Ցե ղին ձայ նը»: Խմ բե րի բա ժան վե լով, պետք է կա րո ղա նան պատ
րաս տել մի ցանկ, որ պա րու նա կում է իրենց կար ծի քով այն, ինչ որ կար ևոր է 
հա յու թյան հա մար` իր ձայ նը լսե լի դարձ նե լու այժմ և ապա գա յում: Ան հա տա բար, 
յու րա քան չյու րը պետք է կա րո ղա նա պատ րաստված ցան կից ը նտ րել իր կար ծի
քով ամե նա կար ևոր կե տը և շա րադ րու թյուն գրե լով և օրի նակ ներ բե րե լով, բա
ցատ րել, թե ին չո՞ւ է դա կար ևոր: 

Քա ջա լե րանք, մղում — Ուսու ցի չը հարց է տա լիս. « Ձեր կար ծի քով, կար դալ 
գի տե նա լը ին չո՞ւ է կար ևոր»: Քն նարկ ման ուղ ղու թյու նը պետք է տա նի նրան, թե 
արդյոք բա վա կա՞ն է միայն կար դալ գի տե նալ, թե կար դա լը կա րող է ուրիշ բա նե
րի առաջ նոր դել: Ուսու ցիչն ան ձնա կան պա տաս խան նե րից ավե լի պետք է ուղ
ղոր դի դե պի հար ցեր, որոնք ը նդ հան րա պես հայ ժո ղովր դի շա հե րին կառնչ վեն և 
հատ կա պես պետք է շեշտ վի ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րե լու և ան հա տա կան 
հա ջո ղու թյուն նե րով ազ գի հա րատ ևու մը ապա հո վե լու խն դի րը: 

Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն — 
ա. Ա շա կերտ նե րը դա սա րա նում կար դում են նյու թը։ 
բ.  Ուսու ցի չը հարց է տա լիս, թե ինչ պե՞ս կար դալ սո վո րե լը օգ նեց տղային վե

րագտնե լու իր խելքն ու բա նա կա նու թյու նը: Քն նար կու մը պետք է դառ նա 
գրա ճա նա չու թյան ար դյունք նե րի շուրջ` կր թու թյուն, լու սա վո րու թյուն, մտքի 
և տրա մա բա նու թյան արթ նու թյուն: 

գ.  Կա րե լի է վի ճա բա նու թյան նյութ դարձ նել հե ղի նա կի միտ քը, թե հայ ժո
ղովրդի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի պահ պան մա նը պի տի սա տա րեն 
գրքերն ու գրա կա նու թյու նը: 

դ.  Ուսու ցի չը աշա կերտ նե րին խմբե րի է բա ժա նում: Խմ բե րը պատ րաս տում 
են ցանկ այն բա նե րի, որ իրենց կար ծի քով կար ևոր է հա յու թյան հա մար` 
իր ձայ նը լսե լի դարձ նե լով այժմ և ապա գա յում: Խմ բե րը ներ կա յաց նում են 
իրենց ցան կե րը, և քն նար կու մը սկս վում է: 
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Ան հա տա կան աշ խա տանք — Յու րա քան չյուր աշա կերտ ը նտ րում է մեկ 
կետ, իր կար ծի քով ամե նա կար ևո րը, պատ րաստված ցան կից և շա րադ րու թյուն է 
գրում, օրի նակ ներ բե րե լով և բա ցատ րե լով, թե ին չո՞ւ է դա կար ևոր: 

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում — Ուսու ցի չը գնա հա տում է շա րադ րու թյուն նե րը և 
արժ ևո րում աշա կեր տի հաս կա ցո ղու թյու նը, նաև՝ նրա մաս նակ ցու թյու նը դա սա
րա նային քն նար կում նե րին:

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՏՈՒՆ
 Սար մեն (1901–1984)

Ես քեզ եր բեք չեմ մո ռա ցել,
Հո գե հա տոր հայ րե նի տուն.
 Մերթ եկել եմ՝ դուռդ բա ցել,
Կ րակ վա ռել ձմ ռան ցր տում.
 Մերթ դու ես քո հե ռու նե րից
Թա խի ծիդ մեջ ինձ ժպտա ցել,
Իմ թան կա գին, իմ սր տա կից,
Ես քեզ եր բեք չեմ մո ռա ցել:

 Վա նա ծո վին բարև արա,
Ն րան ես շատ եմ կա րո տել…
Բար դու գլ խին էն բու նը կա՞,
Ծեր արա գիլն ապ րո՞ւմ է դեռ։

 Հա վա տա րիմ մեր շու նը կա՞,
Խա ղո՞ւմ է դեռ մեր չար կա տուն։
Ա՜խ, նրա՜նց էլ բարև արա,
Իմ պաշ տե լի հայ րե նի տուն։

Ով ապ րում է քո հար կի տակ, 
Ի րեն հավետ տե՞ր է կար ծում։
Իմ զոհ ված հոր շի րի մը թանկ
Ո ՞վ է այդ պես անարգ պղ ծում…
Մեր ար տե րը ո՞վ է ցա նում, 
Ո ՞վ է քա ղում վար դե րը մեր… 
Ի նչ պես կրակն ատ րու շա նում, 
Հույսս պա հել եմ միշտ ան մեռ… 

Քո փր կու թյան օրն էլ կգա,
Իմ հո շոտ ված հայ րե նի տուն։ 
Մեր դրո շի ցոլ քը վկա՝ 
Տոն կլի նի ու ցն ծու թյուն։ 

Լույ սերն ան շեջ կբոցկլ տան, 
Կանց նեն շար քե րը փա ռա պանծ, 
Կհն չի եր գը ցն ծու թյան 
Այ գա բա ցից մինչ այ գա բաց։ 
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ԲԱԺԻՆ4.   ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ Է ԻՆ ՆԵ ՐՈՐԴ 
ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱ ՄԱՐ

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԳԻՐ
 
Այս տա րվա հա մար նա խա տես ված նյու թե րը, «Մ շա կու թային ցե ղաս պա նու

թյուն» և « Հա յաս պա նու թյան հար ցը Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 
մեջ» ավե լի լավ ը մբռնե լու հա մար, դար ձյալ ցան կա լի է, որ ուսու ցի չը նա խորդ 
տար վա դա սա նյու թին ան դրա դառ նա և աշա կերտ նե րին կար դալ տա այն։ Ի սկ 
այս տար վա հա մար առա ջարկ ված նյու թե րը, որոնք մա տուց ված են այս տեղ, 
պետք է բազ մաց նել և բաժանել աշա կերտ նե րին։ 

Որ պես հա վե լյալ ըն թեր ցա նու թյուն՝ նկա տի է առն ված Շա հան Շահ նու րի 
« Հայոց զան գակ նե րը»՝ « Թեր թիս կի րակ նօ րյա թի վը» գրքից։ Ա ռա ջադրված է 
նաև Ա րամ Ան տո նյա նի « Բան չկայ...» պատ կե րը նրա «Այն սև օրե րուն» հա վա քա
ծո ւից։ 

Ին նե րորդ դա սա րա նի դա սա նյու թն ավարտ վում է քսա նե րորդ դա րում իրա
գործ ված ցե ղա սպա նու թյուն նե րի և մար դու իրա վունք նե րի կո պիտ խախ տում
ների մո տա վոր ցան կով։ 
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — «Մ շա կու թային ցե ղաս պա նություն»

 
Ե րիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թյու նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը հա յու թյու նից 

դա տար կեց։ Մնում էր, որ հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում այդ հո ղե րի վրա կա ռու
ցած նրա մշա կու թային կո թող ներն էլ ոչն չաց ներ, որ պես զի իր տի րած երկ րի վրա 
հա յու թյու նից ո՛չ մի հետք չմ նար։ 

Ա ռա ջին հեր թին փոխ վե ցին հայ կա կան տե ղա նուն նե րը։ Քար տեզ նե րի 
վրայից ջնջ վեց « Հայ կա կան վի լայեթ ներ» ան վա նու մը, որ իրա կա նում Ա րևմ տա
հա յաս տանն էր կամ Թուր քիայի ար ևել քի այն 6 նա հանգ նե րը, ուր կենտ րո նա
ցած էր հա յու թյու նը։ Աս տի ճա նա բար փոխ վե ցին նաև հայ կա կան գյու ղե րի և քա
ղաք նե րի անուն նե րը։ Ե թե ձեր տա տի կը կամ պա պի կը ծն ված լի նի Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի մի գյու ղում կամ քա ղա քում, հա զիվ թե այ սօր վա Թուր քիայի քար
տե զի վրա կա րե լի լի նի այն գտնել։ 

Ա վե լի վատ ճա կա տագ րի են թարկ վե ցին հայ կա կան մշա կու թային կո թող նե
րը։ 1915 – 1916 թթ. Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում, ար դեն այ րում կամ պայ թեց նում էին 
եկե ղե ցի ներ, հայ կա կան դպ րոց ներ ու այլ շի նու թյուն ներ։ 

Շր ջա պա տի գյու ղա ցի նե րը հայ կա կան եկե ղե ցու քա րե րը և այլ շի նա նյու թե րը 
կո ղոպ տում ու դրան ցով իրենց տներն էին շի նում։ 

Օ տար ճար տա րա պետ նե րի և հնա գետ նե րի խմբեր, դրանց մեջ նաև ինք նու
թյու նը ծած կած հայեր, այ ցե լում են այս շի նու թյուն նե րը՝ չա փագ րում են և նկա րա
հա նում։ Նրանց զե կույց նե րը ցույց են տա լիս, թե ներ կա վի ճակն ան հա մե մա տե լի 
է նախ քան 1915 թ. նույն շի նու թյուն նե րի լու սան կար նե րի հետ։ Այս խմբե րը վկա
յում են, որ ոչն չա ցու մը կա տար վում է մի տում նա վոր կեր պով։ Չա վե րե լու պա րա
գա յում հայ եկե ղե ցի նե րը մզ կի թի, թան գա րա նի, նույ նիսկ ախո ռի են վե րա ծում 
կամ գոր ծա ծում են զի ն վոր նե րի նշա նա ռու թյան վար ժու թյուն նե րի հա մար որ պես 
թի րախ։ Ճա նա պարհ ներ կամ ամ բար տակ ներ կա ռու ցե լու պատր վա կով ավե րում 
են հայ կա կան շի նու թյուն նե րը, ինչ պես ավե րե ցին Ա նի ի Սուրբ Փր կի չը։ Կի լի կի ո 
հայ կա կան եկե ղե ցի նե րի և բեր դե րի քան դակ նե րը ջնջ ված են, և դրանք իբրև 
բյու զան դա կան շի նու թյուն ներ են ներ կա յաց վում։ Կա ռա վա րու թյու նը Պոլ սո հայ
կա կան շի նու թյուն նե րը վե րա նո րո գե լու իրա վունք չի տա լիս, որ պես զի դրանք էլ 
աս տի ճա նա բար փլու զու մի են թարկ վեն։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տը հա վա քա ծու է կազ մել, 
ուր ցույց է տր վում շի նու թյուն նե րի այ սօր վա իրա վի ճա կը ի հա մե մա տու թյուն 
1915 թ. առաջ եղա ծի։ 
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ՀԱՅԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՐՑԸՄԻԱՎՈՐՎԱԾԱԶԳԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՄԵՋ

  

  ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ — « Հա յաս պա նու թյան հար ցը  
Միա վո րված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյ ան մեջ»

1945 թ. մայի սի 7 –ին, երբ 50 ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Սան Ֆրանցիս կո 
հա վաք ված Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) հիմ նադրման աշ
խա տանք ներն էին տա նում, Հայ դա տի հանձ նա խում բը մի խնդ րագ րով դի մեց 
այդ բարձր ատյա նին։ Խնդ րա գի րը նկա րագ րում էր Թուր քիա յում հայե րի դեմ 
կա տար ված սպան դի ու տե ղա հան ման ար դյուն քում իրենց հայ րե նի քից ար
տաքս ված ու գաղ թա կան դար ձած հայ ժո ղովրդի վի ճա կը և խնդ րում էր լու ծում 
գտնել։ Խնդ րա գի րը հի շեց նում էր Վուդ րո Վիլ սո նի գծած Հա յաս տա նի քար տե զի 
մա սին, ուր Հա յաս տա նի հա մար նա խա տես ված տա րած քի մեծ մա սը այժմ Թուր
քիայի տի րա պե տու թյան տակ էր գտնվում։ Խնդ րում էր այդ տա րա ծաշրջա նից, 
այ սինքն՝ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից, ար ևե լյան մա սը, որ այդ օրե րին Թուր քիա
յում հա զիվ էր բնա կեց ված, Սո վե տա կան Հա յաս տա նին կցել, որ պես զի աշ խար
հաց րիվ հա յու թյու նը կա րո ղա նա հա վաք վել ու ազատ ապ րել։ 

ՄԱԿ –ի այդ օրե րի նիս տե րին Հայ կա կան հար ցը նյութ չդար ձավ. սա կայն, 
մի ջազ գային մա մու լը ար ձա գան քեց և նպաս տա վոր ար տա հայ տու թյուն ներ արեց 
Հայ կա կան հար ցի մա սին: Նույ նիսկ ար ծարծ վեց Կար սի ու Ար դա հա նի՝ Սո վե տա
կան Հա յաս տա նին կցե լու հար ցը։ 

Դ րա նից հե տո` 1971 թվա կա նին, ՄԱԿ –ի մեջ մի ան գամ ևս հիշ վեց հայե րի 
ջար դե րի և տե ղա հա նու թյուն նե րի մա սին։ Այդ ժա մա նակ Ռա ֆայել Լեմ կի նի ջան
քե րով ար դեն հաս տատ ված էր « ցե ղաս պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը և թե ինչ 
պայ ման ներ լրաց նե լու պա րա գա յում է, որ դեպ քը ցե ղաս պա նու թյուն է կոչ վում։ 
1971 թ. ՄԱԿ –ի են թա հանձ նախմբե րից մե կում ուսում նա սիր վում էր ցե ղաս պա նու
թյան կան խար գել ման և ոճ րա գործ նե րին պատ ժե լու մի ջոց նե րը։ 1973 թ. են թա
հանձ նա խում բը այդ նյու թի շուրջ կա տա րած իր ուսում նա սի րու թյուն նե րի ար
դյուն քը ներ կա յաց րեց ՄԱԿ –ի Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վին։ 

Տե ղե կագ րի հոդ ված 30 –ը 1915 թ. Ե ղեռ նը հի շա տա կում էր՝ 20–րդ դա րի ցե
ղաս պա նա կան արարք նե րի իբրև օրի նակ։ Տե ղե կա գի րը վա վե րաց վեց, բայց 
Թուր քիայի իշ խա նու թյունն իր ամ բողջ ուժե րը լա րած, քա ղա քա կան կա պե րն օգ
տա գոր ծե լով` հա կա քա րոզ չու թյան դուրս եկավ։ 1978 թ. տե ղե կագ րում ջնջ վեց 
հոդ ված 30–ը։ 
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Ս փյուռ քի քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, մա նա վանդ` Հայ դա տի 
հանձ նախմբի տա րած աշ խա տան քի մի շարք երկր նե րի ճնշու մին և տե ղե կագ րի 
զե կու ցա բեր Բեն ջա մին Ո ւի թի քը րի խոր ուսում նա սի րու թյուն նե րին իբրև ար դյունք, 
հոդ ված 30 –ը վե րա նայ վեց և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը նոր տե ղե կագ րի մեջ հոդ
ված 24 –ի մեջ դար ձյալ հիշ վեց որ պես օրի նակ։ Ի հե ճուկս թուրք քա րոզ չու թյան և 
տա րած հա կա հայ աշ խա տանք նե րին, տե ղե կա գի րը վա վե րաց վեց 1986 թ.։ 

1988 թ. հե տո Հայ դա տի հանձ նա խում բը ՄԱԿ –ի զա նա զան հանձ նա ժո ղով
նե րում հե տապն դել է նաև Ղա րա բա ղի հիմ նա հար ցը։ Եվ այս պես` մինչև Հա յաս
տա նի ան կա խա ցու մը՝ երբ Հա յաս տա նի պե տու թյու նը այլևս հնա րա վո րու թյուն 
ուներ հետ ևե լու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն դուն ման և ճա նաչ ման գոր ծին թէ՛ 
ՄԱԿ –ում և թե՛ զա նա զան պե տու թյուն նե րի մոտ։ 

 Ներք ևում բեր ված է այն երկր նե րի ցան կը, որոնք պաշ տո նա պես ճա նա 
չել են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. 

1. Ար գեն տի նա 
2. Հա յաս տան
3. Բել գիա
4. Բե լա ռուս
5. Կա նա դա
6. Չի լի
7. Կիպ րոս
8. Ֆրան սիա
9. Գեր մա նիա

10. Հու նաս տան
11. Ի տա լիա
12. Լիտվա

13. Լի բա նան
14. Հո լան դիա 
15. Լե հաս տան 
16. Ռու սաս տան 
17. Սլո վա կիա 
18. Շվե դիա 
19. Շվե յցա րիա 
20. Ուրուգ վայ 
21.  Վա տի կան 
22. Վե նե սո ւե լա 
23. Ա վստրիա

 Նաև՝ երկր նե րում նա հանգ ներ կամ շրջան ներ, որոնք առան ձին ճա նա չել են 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. 

1. Իս պա նիայի Բաս կե րի շրջա նը և Կատա լո նիան 
2. Ո ւկ րաի նայի Ղրիմը 
3. Ա վստրա լիայի Նոր Հա րա վային Ո ւելսը 
4. Կա նա դայի Քվե բե կը 
5. Հա րա վային Ա վստրա լիան 
6. Շոտլանդիան 
7. Ո ւել սը 
8. Հյու սի սային Իռ լան դիան 
9. Ա ՄՆ–ի 50 նա հանգ նե րից 43 –ը 
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 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ «Մ շա կու թային ցե ղաս պա նու թյուն», 
« Հայասպա նու թյան հար ցը Միա վոր ված ազ գե րի  

կազ մա կեր պու թյան մեջ»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտներն ար դեն քա ղած պետք է լի նեն Հայոց ցե ղաս պա
նու թյան մա սին հիմ նա կան գի տե լիք ներ։ Այս դա սա նյու թը յու րաց նե լով՝ նրանք 
պետք է կա րո ղա նան ը մբռնել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը միայն մարդ կային 
կո րուստ չէր։ Թուր քե րը բա ցի այն, որ Ա րևմ տա հա յաս տա նը մաք րե ցին հայե րից, 
ջն ջե ցին նաև նրանց թո ղած մշա կու թային կո թող նե րը, այ սինքն՝ ֆի զի կա կան 
հետ քե րը։ Այս դա սա նյու թով, աշա կեր տները նաև պետք է որոշ չա փով ծա նո թա
նան ՄԱԿ –ի մեջ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան նյու թը ար ծար ծե լու Հայ դա տի հանձ
նախմբի աշ խա տանք նե րի հետ։ 

Նյու թեր/ մի ջոց ներ 
1. Առաջարկված դասանյութ: 
2. Հա մա ցանց:
3. Վար ժու թյան թեր թիկ ներ: 

Քա ջա լե րանք, մղում: Նախ քան դա սը սկսե լը, ուսու ցի չը հարց է տա լիս, թե 
ին չո՞ւ են թուր քե րը հայ կա կան եկե ղե ցի ներն ավե րում և կամ այժմ էլ նույ նը ազե
րի ներն են անում հայ կա կան կո թող ներն ու խաչ քարե րը ավե րե լով։ Ի ՞նչ ազ դե ցու
թյուն ունեն դրանք մարդ կային հի շո ղու թյան վրա և ի՞նչ քա ղա քա կան նշա նա կու
թյուն ունեն։ Քն նար կու մը 10 րո պե ից ավե լի չպետք է տևի։ 

Ա պա՝ երկ րորդ քն նար կու մը` ևս 10 րո պե, ին չո՞ւ այս քան աշ խա տանք կամ ի՞նչ 
է պետք Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը աշ խար հում ճա նա չել տա լու հա մար։ 

Ուսու ցի չը բազ մաց նում և դա սա րա նին է բաժանում դա սա նյու թը կամ հա մա
կարգ չով ներ կա յաց նում։ Ա պա՝ սկսում է դա սա վան դու մը: 

Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն: 
ա.  Ուսու ցիչն առաջ նոր դում է առաջարկված դասանյութի ըն թեր ցու մը դա սա

րա նում: Որ ևէ մե թո դի կի րա ռու մը թողն վում է ուսուց չի հայե ցո ղու թյա նը։ 
բ.  Դա սա րա նը սկսում է քն նար կել կար դա ցած նյու թը և ուսու ցի չը քն նար կու

մը առաջ նոր դում է այն պի սի ուղ ղու թյամբ, որ ավար տին աշա կերտ նե րը 
վե րը նշված հար ցե րի պա տաս խանն ունե նան։ 
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Ան հա տա կան աշ խա տանք: 
ա.  Ա շա կերտ նե րը Վի քի պե դիայից կամ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա

րան–ինստիտուտի կայ քէ ջից կամ ը նդ հան րա պես հա մա ցան ցից գտնում 
են, թե բա ցի երկր նե րից հա մաշ խար հային ո՞ր մեծ կազ մա կեր պու թյուն
ներն են ճա նա չել Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը և զե կույց են պատ րաս տում։ 

բ.  Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րա ն–ինստիտուտի կայ քէ ջը բազ մա թիվ 
օրի նակ ներ ունի հայ կա կան մշա կու թային կո թող նե րի ավե րու մը փաս
տագ րող։ Ա շա կերտ նե րը կա րող են բեր ված օրի նակ նե րը վերց նել և տե
ղադ րել իրենց նկա րած Թուր քիայի մո տա վոր քար տե զի վրա։ Այս պի սով՝ 
կս տաց վի որոշ պատ կեր թուր քա կան ավե րում նե րից։ 

գ. Ա շա կերտ նե րը լրաց նում են վար ժու թյան թեր թի կը։ 

Հա վե լյալ աշ խա տանք: 
ա.  Ա շա կերտ նե րը լրաց նում են « Հայ կա կան կո թող նե րը Թուր քիա յում» հար

ցա թեր թի կը։ 
բ.  Ա շա կերտ նե րը, դպ րո ցի գրա դա րա նում ուսում նա սի րու թյուն կա տա րե լով, 

ցան կագ րում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և Հայ կա կան հար ցին վե րա բե
րող գրքե րը և յու րա քան չյու րի մա սին մի քա նի տող ծա նո թու թյուն են գրում։ 

գ.  Ա շա կերտ նե րը պար տա կա նու թյուն են ստանձ նում կար դալ Ա րամ Ան տո
նյա նի «Այն սև օրե րուն» հա վա քա ծո ւից: « Բան չկայ...» ն, որ բեր ված է հա
պա վում նե րով: Դա սա րա նում կազ մա կերպ վում է զրույց– վեր լու ծու թյուն 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան գրա կա նու թյան այս նմու շի և պար փա կած թե
մա նե րի շուրջ: 

դ.  Ներ փակ ված է մի մո տա վոր ցանկ 20–րդ դա րում իրա գործ ված ցե ղաս պա
նու թյուն նե րից և մար դու իրա վունք նե րի ծայ րա հեղ խախ տում նե րից: Ա շա
կերտ նե րը խմբե րի բա ժան ված վերց նում են յու րա քան չյու րը մեկ օրի նակ և 
հա մա ցան ցում ուսում նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լով` կարճ զե կույց են 
պատ րաս տում: 

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Ըն թեր ցա նու թյան և քն նարկ ման մաս նակ ցու թյու
նը, հա մա ցան ցում կա տա րած ուսում նա սի րու թյուն նե րը և պատ րաստված 
զեկույցնե րը, վար ժու թյան թեր թիկ նե րի լրա ցու մը: 
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 Վար ժու թյուն 

Ընդ հան րա ցում նե րը հիմ նա վո րել փաս տե րով:
 Ներք ևի նա խա դա սու թյուն նե րը ը նդ հան րա ցում ներ են, որոն ցից յու րա քան

չյու րը պետք է կա րո ղա նաք հիմ նա վո րել եր կու փաս տե րով: 

1. Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հայե րի բնաջնջ ման իր ծրա գի րը շատ գաղտ
նա բար էր գոր ծադ րում: 

ա) 

 բ) 

2. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րող նյու թե րը քիչ են Թուր քիայի պաշ տո
նա կան ար խիվ նե րում: 

ա) 

 բ) 

3. Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հայ ժո ղովր դի բնաջն ջու մը իրա գոր ծեց 
տար բեր փու լե րով: 

ա) 

 բ) 

4. Ցե ղաս պա նու թյան հետ ևան քով հայ մշա կույ թը մեծ վնաս ներ կրեց: 

ա) 

 բ) 



ՄԱՍ 2 145

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

 Հայ կա կան կո թող նե րը Թուր քիա յում 

ՄԱԿ –ի « Փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խմ բակ
ցու թյուն»–ը Հա յաս տա նին հատ կաց րած մի տե ղե կագ րի մեջ, 1976 թ., խո սե լով 
Թուր քիա յում հայ կա կան մշա կու թային կո թող նե րի դի տա վո րյալ փչաց ման մա
սին, եզ րա կաց նում է՝ 

« Մենք պետք է ցան կա նայինք տես նել ավե լի մեծ հո գա ծու թյուն ար ևե լյան 
Թուր քիայի հայ կա կան կո թող նե րի հան դեպ. թե պետ պետք է զգու շաց նենք, որ 
արևմ տյան պե տու թյուն նե րը կամ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕՆ Թուր քիայի վրա այս խնդ րի վե
րա բե րյալ որ ևէ ճնշում չբա նեց նեն. նման ճնշու մը կա րող է միայն արա գաց նել դեռ 
կան գուն մնա ցած կո թող նե րի ավե րու մը»։ 

1.  Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ « Փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյան խմ բակ ցու թյուն»–ը այս քան մեղ մո րեն և առանց պա հան ջի է ար
ծար ծում հայ կա կան կո թող նե րի պահ պան ման հար ցը։ 

2.  Ձեր կար ծի քով ին չո՞ւ Թուր քիայի վրա որ ևէ ճնշում կա րող է արա գաց նել 
հայ կա կան կո թող նե րի ավե րու մը։ 

3.  Ի ՞նչ է ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕՆ (UNESCO) և արդյոք կա րո՞ղ է հայ կա կան կո թող նե րի 
պահ պան ման հար ցը հե տապն դել. եթե կա րող է, ին չո՞ւ չի անում։ 
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23

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ–«ՀԱՅՈՑԶԱՆԳԱԿՆԵՐԸ»

  

 ՀԱՅՈՑ ԶԱՆ ԳԱԿ ՆԵ ՐԸ
 Շա հան Շահ նուր (1903–1974)

— Ո ՞րն է այն ուժը,— հար ցուց Մուս թա ֆա Քե մալ տոքթ. Զիպ պէր մա նին,— 
որ հայոց հայ րե նա սի րու թիւ նը կ'ամ րապն դէ, հա կա ռակ իրենց կրած ազ գա կոր
ծան ջար դե րուն։ Ա հեղ ուժ մըն է ան, անօ րի նակ եւ ար տա սո վոր բան մը, որուն 
պէտք է ծա նօ թա նանք, կա րե նալ գոր ծե լու հա մար ը ստ այնմ։ 

— Հա ւա տա ցէ՛ք, որ ծա նօթ պի տի չըլ լայի բնաւ հայոց ար տա սո վոր հայ րե նա
սի րու թե ան պատ ճա ռին, եթէ դի պո ւա ծը օգ նած չըլ լար ին ծի,— պա տաս խա նեց 
տոքթ. Զիպ պէր ման։ 

— Ճշ մա րիտ գի տու նը միշտ հա մեստ կ'ըլ լայ,— ը սաւ Քե մալ։ 
— Ժո ղո վուր դի մը հայ րե նա սի րա կան զգա ցում նե րը ջն ջե լու հա մար,— սկսաւ 

տոքթ. Զիպ պէր ման,— ան հրա ժեշտ է ջն ջել ժո ղու վուրդն իսկ։ Այդ նպա տա կով է, 
որ մենք ձե զի թե լադ րե ցինք խմբա կան տե ղա հա նու թիւ նը աւելց նել՝ տե ղա կան 
ջար դե րու ձեր հին մե թո տին վրայ, մե թոտ՝ որ ան բա ւա կան էր։ Ար դիւն քը ծա նօթ 
է ձե զի։ Բայց ժո ղո վուրդ մը՝ միայն ներ կայ չէ, այլ նաեւ ան ցե ալ, միայն միս ու ոս
կոր չէ, այլ նաեւ ան շունչ իր։ Այդ պատ ճա ռով է, որ դուք քան դե ցիք նաեւ ան ցե ա
լը, որ կ'ապ րէր ան շունչ իրե րու մէջ եւ բնաջն ջե ցիք ձե ռա գիրն ու տպա գի րը, պայ
թե ցու ցիք Ա նի ի աւե րակ նե րը եւ խաչ քա րով պա տե ցիք փո ղոց նե րը։ Բայց, ափ
սո՜ս, դուք մոռ ցաք ան հե տաց նել ու բնաջն ջել առա ւե լա պէս հիմ նա կան բան մը, 
բան մը՝ որ հայ ժո ղո վուր դին զգա ցում նե րը իր մէջ կը խտաց նէր առա ւե լա գոյն 
չա փով… 

Գի տուն մար դը աւել ցուց. 
— Մոռ ցաք հայոց զան գակ նե րը։ 
Ու մինչ Քե մալ բո ղո քի շար ժում մը կ'ը նէր, գի տու նը յա րեց.
— Բա րե բախ տա բար մենք կայինք։ Գեր ման զի նա րան նե րը, որ ան հրա ժեշտ 

պա հանջ քը ունէ ին մե տա ղի, պա տե րազ մի այդ տա րի նե րուն. դի մե ցին ձե զի՝ եւ 
ղր կե ցիք գեր ման զի նա րա նը։ Կը յի շէք թե րեւս, որ այն ժա մա նակ գն դա պե տի աս
տի ճան ունէ ի ես եւ կը հս կէ ի փո խադ րու թե անց։ 

Զան գակ նե րուն թի ւը շատ մեծ էր։ Կային, որ պա պե րու պէս յաղ թա մար մին 
էին եւ կային, որ թոռ նիկ նե րու պէս նուրբ՝ իրենց ար դա րի ձայ նով։ Կային, որ 
իրենց վրայ ունէ ին ար ձա նագ րու թիւն ներ եւ զար դեր, կային, որ մերկ էին։ Կը յի
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շեմ նաեւ իրենց խլո ւած լե զու նե րը։ Այո՜, փր ցու ցիք իրենց լե զու նե րը, զի րենք լռեց
նե լով վերջ նա պէս։ Պի լէ մէ տի կէն մին չեւ Էս կի շէ հիր ուղեկ ցե ցայ իրենց վա կոն նե
րուն. շո գե կառ քը գի ծէ դուրս ելաւ եր կու ան գամ։ Կար ծէք կը մեր ժէ ին մեկ նիլ զան
գակ նե րը հայոց աշ խար հէն. անոնք, որոնք եկած էին Վաս պու րա կա նէն եւ Մշոյ 
դաշ տէն, Ակ նայ գա ւա ռէն եւ Տաւ րո սէն, անոնք որ եկած էին լեռ նային գիւ ղե րէն 
կամ բեր րի այ գես տան նե րէն։ 

Զան գակ նե րը կը մեր ժէ ին եր թալ, քաջ գիտ նա լով, որ իրենց մեկ նու մով պի տի 
լռէր վեր ջին ձայ նը հա յուն։ Բայց գա ցին ու ձու լո ւե ցան…

— Ձեզ մտիկ կ'ը նեմ,— ը սաւ պար զա պէս Մուս թա ֆա Քե մա լը։ 
— Դժ բախ տա բար մենք միշտ կը մոռ նանք,— աւել ցուց գի տու նը,— որ մարդ 

էա կին արարք նե րէն ո՛չ մէ կը կա տա րե ալ է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով դուք չկր ցաք 
բնաջն ջել ամէն ինչ հոս մնաց զան գակ մը` վեր ջի նը։ Հայոց այդ վեր ջին զան գակն 
է, որ կը հն չէ ան վերջ եւ ձայն կու տայ իրեն նե րուն, անոնց՝ որոնք ցրո ւած են աշ
խար հէ աշ խարհ, ծո վէ ծով։ Կ'ը սեն, թէ աւե րակ եկե ղե ցի ի մը մէջ մնա ցած զան
գակ մըն է ան, շատ հին եւ տես քով ան շահ, բայց ան կը ղօ ղան ջէ ան դա դար։ Իր 
ճիշդ մօ տը գտնո ւող թուր քը բան չի լսեր, մինչ երկ րա գուն տիս ամե նէն հե ռա ւոր 
ան կիւնն իսկ ին կած հայե րէն ոմանք՝ իրենց զան գա կը կը լսեն յս տա կու թե ամբ։ 
Սփիւռ քի մէջ կան նաեւ հայեր, որ ան գի տակ են։ Ա նոնք իրենց ձեռ քը կը դնեն 
իրենց կուրծ քին եւ կ'ը սեն. Սիրտս խօ սե ցաւ… Ա նոնք չեն գի տեր, որ հե ռա ւոր 
հո ղին խո րե րէն եկող ձայնն է, որ լե զու ելած է։ 

— Կ'ըն դու նիմ, ը սաւ Քե մալ իր կա նաչ աչ քե րը թար թե լով, կ'ըն դու նիմ, որ 
առաս պե լը գե ղե ցիկ է եւ իմաս տա լից, միայն թէ ես իրա պաշտ եմ, կը հիմ նո ւիմ 
իրա կա նին վրայ եւ ոչ թէ երե ւա կա յա կա նին…

— Ո չի՜նչ այն քան իրա կան է, ը նդ մի ջեց տոքթ. Զիպ պէր մա նը, որ քան մեր երե
ւա կա յու թիւ նը եւ միայն մեր երե ւա կա յու թիւնն է, որ իրա կան է։ 

— Ի րա կա՞ն… Ուրեմն ցոյց տո ւէք մե զի այդ զան գա կը, ցոյց տո ւէք մե զի անոր 
տե ղը…

— Ա մե նայն սի րով,— ը սաւ գեր մա նա ցին։ 
Բայց մեր զան գա կը միշտ կը հն չէ, ան ամէն ժամ եւ ան վերջ կը ղօ ղան ջէ, 

որով հե տեւ թուր քե րը չկր ցան գտնել զայն։ 



148 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

 ԴԱ ՍԱԾ ՐԱ ԳԻՐ՝ « Հայոց զան գակ նե րը»

Ուսու ցիչ/ ներ _______________________________________________________

Դպ րոց _____________________________________________________________

 Դա սա րան ______________________ Տ ևո ղու թյուն _______________________

Ն պա տակ: Ա շա կերտ նե րը պետք է կար դան և վեր ծա նեն խոհր դա պաշ տու
թյան դե րը Շա հան Շահ նու րի « Հայոց զան գակ նե րը» գրու թյան մեջ, ուշադ րու
թյամբ ըն կա լեն զան գի նշա նա կու թյու նը, նրա իմաս տը և դե րա կա տա րու թյու նը և 
թե ին չո՞ւ է զան գը գոր ծած վել որ պես հայ ժո ղովր դի հա րատև ման խորհր դա նիշ: 
Խմ բե րի բա ժան ված, աշա կերտ նե րը կհաս նեն տվյալ նյու թի լիար ժեք հաս կա ցո
ղու թյան և բարձր մա կար դա կի մտա ծո ղու թյան, հար ցում ներ կձ ևա կեր պեն: 

Քա ջա լե րանք, մղում: Ուսու ցի չը դա սա րա նին է ուղ ղում նույն հար ցը ինչ որ 
տր ված է գրու թյան սկզ բում. այն է` «Ո՞րն է այն ուժը, որ հայոց հայ րե նա սի րու
թյունն է ամ րապն դում` հա կա ռակ իրենց կրած ազ գա կոր ծան ջար դե րի»։ 

Դա սա վանդ ման հա ջոր դա կա նու թյուն: Դա սա րա նում որ ևէ ազ դե ցիկ մե թո
դով կար դաց վում է նյու թը: 

Ուսու ցի չը հար ցեր է տա լիս` վս տահ լի նե լու հա մար, որ աշա կերտ նե րը հաս
կա ցել են կար դա ցա ծը: 

Սկսում է քն նար կու մը խորհր դա պաշ տու թյան և զան գի շուրջ: 
Ուսու ցի չը մեկ առ մեկ թվում է ներք ևում բեր ված նե րը, և աշա կերտ նե րը պա

տաս խա նում են, թե յու րա քան չյուրն ինչ իմաստ է ներ կա յաց նում տվյալ պատ մու
թյան հետ կապ ված. 

Մուս թա ֆա Քե մալ. 
Զիպ պէր ման.
Հայե րին բնաջն ջե լու հա մար թուր քե րի գոր ծա ծած մի ջոց նե րը. 
Զան գակ ներ. 
Գեր մա նա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը. 
Գ նացք ներ. 
Ս փյուռ քա հայ. 
Հայ կա կան հո գին կամ հայ րե նա սի րու թյու նը և այն խեղ դե լու փոր ձեր: 
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Ան հա տա կան աշ խա տանք: Խմ բե րի մեջ բա ժան ված, աշա կերտ նե րը հար
ցում ներ են պատ րաս տում: Հար ցում նե րը պետք է լի նեն պարզ, որին կա րե լի է 
պա տաս խա նել մեկ եր կու բա ռով, կամ՝ ավե լի բա ցատ րա կան, որի պա տաս խա նը 
ավե լի առար կա յա կան է և նյու թի իմա ցու թյուն ու նյու թի վե րա բե րյալ կողմ նո րո
շում է պա հան ջում: Յու րա քան չյուր խումբ իր պատ րաս տած հար ցում նե րը ուղ
ղում է դա սա րա նին: Դա սա րա նից պա տաս խա նում է նա, ում թիվն է կանչ վում. 
այ սինքն` տր ված հար ցի պա տաս խա նը գտնում է խում բը միա սին, վս տահ լի նե
լով, որ խմբի ան դամ նե րը բո լորն էլ յու րաց րել են պա տաս խա նը, որով հետև խում
բը խոս նակ չու նի. պա տաս խա նում է նա, ում թիվն է կանչ վել: 

Գ նա հա տում/Արժ ևո րում: Արժ ևո րու մը կա տար վում է՝ հիմն ված աշա կերտ
նե րի պատ րաս տած հար ցե րի և տված պա տաս խան նե րի վրա, որոն ցով պարզ է 
դառ նում, թե նրանք որ քան են հաս կա ցել և յու րաց րել նյու թը: 
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ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ–«ԲԱՆՉԿԱՅ…»

  

Ա ՐԱՄ ԱՆ ՏՈ ՆԵ Ա ՆԻ (1875–1951)

«Այն սեւ օրե րուն» հա տո րից

Ա

Եր րորդ առ տուն էր, որ կ'արթն նայինք Գար լը քի այդ բարձ ուն քը, այ ծե մա զէ 
հիւ սո ւած խո շոր սեւ քուր ձի մը տակ, որ եր կու ան տաշ կոճ ղե րու ծայ րը հաս տա
տո ւած՝ իբր վրան կը ցցո ւէր մեր վրայ։ Ա ւե լի քան յի սուն հո գի էինք այդ վրա նին 
տակ, կին՝ էրիկ մարդ, պզ տիկ ներ, խառն ի խուռն, սեղ մո ւած կուրծք կուրծ քի, 
ոջիլ նե րու եւ հա զար տե սակ ճճի նե րու ճշմա րիտ ով կիա նո սի մը մէջ։ 

Ե օթ ամի սէ ի վեր դէ պի Մէս քէ նէ քշո ւող բո լոր գաղ թա կան նե րը այդ լերկ ու 
քա րոտ սա րին կա տա րը բա նա կած էին եւ ամէն մէկ կա րա ւան՝ ճամ բա նե րուն եր
կայն քէն հա ւա քո ւած ոջիլ նե րը բե րեր այդ տեղ ձգեր էր անա պատ իջ նե լէ առաջ։ 
Գե տի նը՝ քա րա ցած հո ղին մէջ մխո ւած քուր ջի կտոր ներ, այ լեւս գու նա թափ մե
տաք սի ծո ւէն ներ, աղ տոտ ու ան ճա նաչ երանգ նե րու մօ զաիք մը, որ իբր տախ տա
կա մած ծած կեր էր ամ բողջ տա րա ծու թիւ նը։ Եւ հե րո ւան հա գուստնե րու այդ աւե
րակ նե րուն վրայ այն սոս կա լի մա կա բոյծ նե րը կը վխ տային, կ'ոս տոս տէ ին՝ ինչ
պէս եռա ցող հե ղու կի մը փր փու րը կազ մող պղպ ջակ նե րը։ 

Մար դիկ վար ժո ւեր էին այ լեւս անոնց եւ եր բեմն կը քա շէ ին կը հա նէ ին այդ 
քուր ջե րէն մէ կը ու խն դա լով ցոյց կու տային իրենց քո վին նե րուն։ Ո ջիլ նե րը անոնց 
վրայ կ'ե ռային, կը խժային կար ծես՝ խո րիսխ նե րուն եր կայն քը խռ նո ւած մե ղու նե րու 
բա նա կի մը պէս։ 

Հա լէ պը մեր դէմն էր, հա զիւ կէս ժամ հե ռու, բայց ար գի լո ւած քա ղաքն էր 
մե զի հա մար որ մաս նա ւոր հս կո ղու թե ան տակ կը գտնո ւէ ինք եւ չէ ինք կր նար 
Գար լը քէն հե ռա նալ։ Մօ տը, գրե թէ տաս վայր կե ան ան դին, պիս տա կի գա ճաճ 
ծա ռե րու եզե րո ւած պո ղո տայի մը ծայ րը, ահա գին ջրամ բար մը կար, բայց մին
չեւ հոն եր թա լու եւ լո ւա ցո ւե լու հա մար ստի պո ւած էինք են թար կո ւիլ հա զար տե
սակ ձե ւա կեր պու թիւն նե րու, ու նո րէն չէ ինք կր նար դէ պի ջրամ բա րը ուղ ղո ւիլ, 
առանց ժան տար մայի մը ըն կե րակ ցու թե ան։ Եւ այդ պէս առ տու կա նուխ՝ տա կա
ւին քնատ ժան տարմ նե րը շատ տրա մա դիր չէ ին ըլ լար ա նա սուն նե րը ջու րի 
տա նե լու, ինչ պէս կ'ը սէ ին ծի ծա ղե լով։ 

Բայց ար դէն ուրիշ գործ ունէ ինք։ Մար մին նիս մաք րե լէ առաջ պէտք էր մեր 
հա գուստնե րը ստկել։ Ո րով հե տեւ գի շե րո ւան ըն թաց քին բիւ րա ւոր ոջիլ ներ բոյն 
դրած պէտք է ըլ լային անոնց մէջ։ 
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……………..
Պզ տիկ տղա քը միայն լա ւա գոյն ջար դը կու տային անոնց, երբ պա տահ մամբ լրա

գիր մը կամ ուրիշ որե ւէ թուղ թի կտոր մը կ'անց նէր ձեռ քեր նին։ Իս կոյն կը բռնկց նէ ին 
զայն ու կը նե տէ ին այդ ան հա մար բազ մու թիւն նե րուն վրայ։ Եւ այն պաշ տե լի ան գի
տակ ցու թե ան տա րի քին մէջ ուր կը գտնո ւէ ին այդ դժբախտ տղա քը, հե րո ւան բո լոր 
զբօ սանք նե րուն խն ծի ղէն որ բա ցած իրենց պզ տիկ սիր տը ան սահ ման ցն ծու թե ամբ մը 
կը լե ցո ւէր երբ բո ցե րուն ազ դե ցու թե ան տակ այն բիւ րա վոր ոջիլ նե րը յա ջոր դա բար 
խար կո ւե լու կը ճար ճա տէ ին ու կը ցատ կէ ին հր թիռ նե րէ խու սող կայ ծե րու պէս։ 

Ճշ մա րիտ հրա խա ղու թիւն մը, որ կը շէնց նէր իրենց զրկո ւած հո գին եւ խել– 
խօլ ոս տոս տում նե րու, պա րե րու, բայց մա նա ւանդ ուրա խու թե ան կան չե րու խառ
նա րա նի մը կը վե րա ծէր կե ան քին բո լոր երա նու թիւն նե րէն խլո ւած այդ մա նուկ նե
րուն սո վո րա բար տխուր ու ող բա գին խում բե րը։ 

Բ
Հ րա ցա նի հա րո ւած մը յան կարծ մեզ սթա փե ցուց մտալլ կիչ երա զան քէն՝ 

որուն տա կաւ մատ նո ւէր էինք այդ անա խորժ ու սպա նիչ զբաղ ման մէջ, որ տա
ժանք մըն էր ինք նին։ 

Քա նի ատեն կար որ զէն քի ձայ նե րը մեզ չէ ին զար մաց ներ եւ ճամ բուն ըն
թաց քին այ լեւս բո լո րո վին վար ժո ւեր էինք մեր գլ խուն մօ տէն ան ցնող, եր բեմն 
նոյ նիսկ մեր մա զե րը խան ձող գն դակ նե րու չա րա գոյժ սու լիւ նին։ Չվախ ցանք այդ 
հրա զէ նի ձայ նէն։ Բայց կայ քին մէջ առաջ եկած իրա րան ցու մը եւ հե տաքրք րու
թյու նը մեզ ստի պե ցին, որ ետեւ նիս դառ նանք։ 

Ան մի ջա պէս՝ երեք– չորս հա րո ւած ներ ալ, յե տոյ հա մա խումբ հրա ցա նաձ գու
թիւն մը միան գա մայն տա սը ժան տար մա նե րու կող մէ, որոնք Գար լը քի աջ կո ղին 
եզեր քը դիրք բռներ էին ու նշան կ'առ նէ ին բա նի մը որուն ինչ ըլ լա լը չէ ինք տես ներ։ 

Բար ձուն քը՝ այդ տեղ՝ բո լո րո վին սեպ էր, ուր կը քօ ղար կէր գա ռի վայ րը որ 
Մէս քէ նէ իջ նող կա ռու ղի ին կը յան գէր։ Կ'ե րե ւայ՝ հրա ցա նաձ գու թե ան առար կան 
այդ զա ռի թա փին վրայ կը գտնո ւէր որ չէ ինք կր նար տես նել։ 

Ոտ քի ելանք եւ փու թա ցինք յա ռա ջա նալ։ Բայց ժամ տար մա մը, հայ հո յու թիւն
նե րու տա րափ մը բեր նին, հրա մայեց, որ առաջ չանց նինք։ 

Յե տոյ նո րէն հա մա խումբ հրա ցա նաձ գու թիւն մը ը րին, բայց կ'ե րե ւայ թէ ան 
ալ ապար դիւն մնաց, որով հե տեւ դժգոհ էին ու կը հայ հոյէ ին։ Այ լեւս դադ րե ցու ցին 
զէն քի ար ձա կու մը։ Ի րենց մէ եր կու քը՝ մին չեւ մօ տա կայ պա հա կա տե ղին վա զեր եւ 
մէյ մէկ ձի ու վրայ ցատ կե լու արա գօ րէն կը սու րային սա րին կողն ի վար։ 

Կին մը կը պոռչ տար վրա նի մը մօտ, շրջա պա տո ւած ուրիշ հինգ– վեց կի նե րէ 
որոնք արիւն–քր տինք կը մտ նէ ին զայն զսպե լու հա մար։ 

— Զար կի՛ն, մեռ ցու ցի՛ն,— կը պո ռար հե ւա լէն։ 
— Չէ՜, հոգ մի՜ ը ներ, բան չկայ,— կ'ը սէ ին միւս նե րը՝ աշ խա տե լով զայն ապա

հովց նե լու։ Բայց յայտ նի էր, որ իրենք ալ վս տահ չէ ին ը սա ծին, որով հե տեւ, ամէն 
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ան գամ, որ կը յա ջո ղէ ին զայն քիչ մը հան դար տեց նել ու շունչ առ նել, իս կոյն 
անէծք մը կը թրթ ռար իրենց շրթուն քին ծայ րը: 

— Կոտր տի՛ն… օր արեւ չտես նե՛ն… 
Ա պա հո վա բար այն հրա ցա նաձ գու թիւն կա տա րող ժան տար մա նե րու հա մար 

էին այդ անէծք նե րը։ 
Բայց կնոջ հան դար տու թիւ նը եր կար չէր տե ւեր։ Հա զիւ կը յա ջո ղէ ին զայն 

զսպել, ու նո րէն կը սկսէր մա քա ռիլ, աշ խա տե լով խոր տա կե լու թե ւե րու այն շղթան, 
որ զին քը կը կաշ կան դէր։ Ե թէ ազատ ըլ լար, տա րա կոյս չկայ, որ պի տի խո յա նար 
դէ պի ժան տարմ նե րու խում բը, որոնք այ լեւս դադ րե ցու ցած էին հրա ցա նաձ գու
թիւ նը եւ հե տաքրք րու թե ամբ սարն ի վար կը նայէ ին։ 

Նայո ւած քը եր բէք չէր բաժ նո ւեր անոնց մէ եւ ահա ւոր ատե լու թե ան մը հուր քը 
կը ժայթ քէր աչո ւը նե րէն։ 

Մյուս նե րը չէ ին թո ղուր զին քը, նոյն իսկ կը խոշ տան գէ ին ալ, այդ պէս զսպե լու 
աշ խա տած ատեն նին, որով հե տեւ գի տէ ին, որ եթէ թո ղուն՝ ժան տար մա նե րուն 
վրայ պի տի վա զէր, պի տի նա խա տէր զա նոնք, պի տի զար նէր անոնց։ 

Եւ զինքն ալ պի տի սպան նէ ին։ 
Տ ռա մը որուն հան դի սա տես կ'ըլ լայինք, պարզ էր, մեկ նու թե ան պէտք չու նէր։ 

Բայց նո րէն հար ցու ցինք, թէ ի՞նչ կայ՝ 
— Բան չկայ,— ը սաւ մէ կը։ 
Հա լէպ մտ նե լը խս տիւ ար գի լո ւած էր Գար լը քի այդ դժոխ քին մէջ գտնո ւող նե

րուն։ Այն ճո ւա ցող կնոջ զա ւա կը, տա կա ւին հա զիւ տաս նը չորս տա րե կան մանչ 
մը, փա խեր էր քիչ մը առաջ։ Քա ղա քը ազ գա կան մ'ու նէ ին ապա հո վա բար զայն 
տես նե լու կ'եր թար։ Ժան տար մա մը տե սեր ու ձայն տո ւեր էր իր ըն կեր նե րուն, 
որոնք հրա ցան պար պեր էին տղուն վրայ։ 

— Ո ՞վ գի տէ, թե րեւս ալ սպան նե ցին եւ մար դը, որ այս տե ղե կու թիւ նը տո ւաւ 
մե զի,— պէտք տե սաւ աւելց նե լու: 

— Բան չկայ… բան չկայ… 
Տ ղայ մը կը սպան նէ ին… մայ րը… մէկ հա տիկն էր… իր սր տին զար հու րե լի 

ցա ւը կը պո ռար… կը հատ նէր ան ձկու թե նէն, որ այ լեւս յու սա հա տու թիւն մըն էր… 
կե անք մը կը մա րէր… ոչինչ կ'ար դա րաց նէր ոճի րը, բայց կը գոր ծո ւէր ամե նաա
նո ղորմ կեր պով եւ ապա շաւ չպի տի ունե նար… ժան տար մա նե րը զայն կը գոր ծէ ին 
զբօ սանք մը ը նե լու պէս… կը խն դայի՛ն սպան նած ատեն նին… կր նային բո լորն ալ 
սպան նել, միշտ իբր զբօ սանք, խն դա լո՛վ …

— Բան չկայ… բան չկայ,— ը սավ մար դը ան գամ մըն ալ։ 
Եւ իրօք, ի՞նչ էին այս պզ տիկ տռամ նե րը բաղ դատ մամբ այն զար հու րան քին 

որ մէ ան ցեր էին մար դի կը։ 

Գ
 Սա կայն ան դին՝ կ'ե րե ւայ տե սա րա նը բո լո րո վին հե տաքրք րա կան կը դառ

նար, որ գաղ թա կան նե րու խում բե րը այ լեւս կա րե ւո րու թիւն չէ ին ըն ծայեր ժան
տար մա նե րու ար գել քին. հետզ հե տէ կը մօ տե նային բար ձուն քին կո ղե րուն, եւ 
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իրա րու վրայ խռ նո ւած՝ իրենց աչո ւը նե րուն միան գա մայն ան հան գիստ ու սար սա
փա հար նայո ւած քը կ'եր կա րէ ին սարն ի վար։ 

Մօ տե ցանք եւ սկսանք նայիլ մեր կար գին։ 
Բուն տռա մը ճիշդ այդ պա հուն էր, որ տե ղի կ'ու նե նար։ 
Տ ղան չէր զար նո ւած։ Այն բո լոր գն դակ նե րը ի զուր ար ձա կո ւեր էին այդ խոր

տու բորդ զա ռի թափն ի վար՝ ուր հո ղի իւ րա քան չիւր ցցունք պատ նէ շի մը պաշտ
պա նու թիւ նը կ'ըն ծայէր։ Բայց այն եր կու ձիա ւոր ժան տարմ նե րը սու րա ցեր կտ րեր 
էին ճամ բան ուր կէ պզ տի կը կր նար իր վայ րէջ քը շա րու նա կել՝ կա ռու ղի ին հաս նե
լու հա մար։ Եւ հի մա, կը հրա մայէ ին անոր, որ իջ նէ ու ան ձնա տուր ըլ լայ։ 

Բայց տղան չէր շար ժեր գտնո ւած տե ղէն։ Հրա ցա նաձ գու թե ան առ թած սար
սա փը զին քը կե ցած տե ղին գա մեր էր։ Իր ան շարժ, կար ծես գե տի նը մխո ւած 
սրունք նե րուն վրայ՝ իրանն ու գլու խը անընդ հատ կը դառ նային մէյ մը այս, մէյ մը 
այն կողմ, տեն դա գին արա գու թե ամբ մը։ Ա չո ւը նե րը՝ գլ խուն իւ րա քան չիւր շար
ժու մին հետ՝ ան հան գիստ ակ նարկ նե րով շուրջ բո լո րը կը զն նէ ին, կար ծես փա
խուս տի ճամ բայ մը փնտ ռե լու։ Եր բեմն՝ յան կար ծա կան դող մը կը ցն ցէր ամ բողջ 
մար մի նը, թե րեւս այն պա հե րուն, երբ աչո ւը նե րուն նայո ւած քը իր շու տիկ հե տա
զօ տու թե ան ըն թաց քին փա խուս տի ճամ բայ մը չտես նե լու՝ յու սա հատ կ'ամ փո փո
ւէր ինք իր վրայ եւ կա փա րիչ նե րը կը գո ցո ւէ ին դան դա ղօ րէն, ինչ պէս նոր կանգ 
առած թռ չուն մը կը գո ցէ իր լայ նա բաց թե ւե րը։ 

Խե՜ղճ պզ տիկ։ Կը փա կէր աչո ւը նե րը՝ չտես նե լու հա մար այն ժան տար մա նե րը 
որոնք եկեր իր ազա տու թե ան ճամ բան կտ րեր էին։ Բայց աչո ւը նե րը փա կե լէն 
վերջ կ'ե րե ւայ երա զան քի պահ մը կը սկսէր իրեն հա մար, եւ այդ տե սակ մը ներք
նա հայե ցու թիւ նը ան շուշտ աւե լի սոս կա լի բան մըն էր, իրեն ցոյց կու տար սար սա
փե լի ան ցքե րը այն ամ բողջ մար տի րո սու թե ան որուն պի տի են թար կո ւէր՝ ան գամ 
մը անոնց ձեռ քը ան ցնե լէն վերջ, որ իս կոյն կը բա նար աչո ւը նե րը, խո շոր–խո շոր 
կը բա նար, վայր կե ան մը առաջ լոյ սին վե րա դառ նա լու, այդ այ լեւս մօ տա լուտ հե
ռան կա րէն խու սա փե լու աճա պա րան քով մը։ 

Ու կը հե ւար, կը հե ւար իր ար շա ւա սոյր վայ րէջ քին յոգ նու թե նէ՞ն ար դե օք, թէ 
վա խէն: 

Ժան տար մա նե րը կը շա րու նա կէ ին հրա մայել, որ վար իջ նէ, կ'ա պա հովց նէ ին, 
թէ բան մը չպի տի ը նեն, բայց պզ տի կը չէր վս տա հեր։ Ո ՜վ գի տէ ին չեր տե սած էր 
իր բոյ նէն խլո ւե լէն ի վեր, այն սպան դի ան վեր ջա նա լի ճամ բա նե րուն վրայ, որոնց 
մէջ՝ չար չա րան քի ամե նէն սոս կա լի բա ժի նը պզ տիկ նե րուն վի ճա կեր էր։

 Վե րէն՝ մար դիկ կը քա ջա լե րէ ին զին քը. 
— Գնա՛,— կը պո ռային,— իջի՛ր, չեն զար ներ։ 
Ի րօք կը վս տա հէ ի՞ն ժան տար մա նե րու խօս քին, թէ իրենց սե փա կան մոր թին 

ապա հո վու թիւ նը կը փնտ ռէ ին այդ պէս «յան ցան քի» մէջ բռնո ւած մէ կը ուղ ղու թե
ան բե րե լու աշ խա տե լով։ Ա ւե լի՝ ժան տար մա նե րուն աչ քը մտ նե լու փորձ մըն էր 
իրենց ը րա ծը։ Եւ թե րեւս այդ խոր հուր դը տո ւած ատե նին բո լորն ալ վս տահ էին, 
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թէ պզ տի կին պա տի ժը սար սա փե լի պի տի ըլ լար։ Այն քա՜ն այդ մոր թի ապա հո վու
թե ան մտա հո գու թիւ նը վատ դար ձու ցեր էր մար դի կը։ 

Տ ղան սա կայն կը յա մա ռէր չիջ նե լու։ Խեղ ճը կը զգար ան շուշտ, թէ ի՜նչ կը 
սպա սէ իրեն եւ կը փոր ձէր կա րե լի եղա ծին չափ եր կա րաձ գել ան ստու գու թե ան, 
վտան գի, բայց նաեւ ազա տու թե ան այդ րո պէ նե րը։ 

Այն ատեն՝ ժան տար մա նե րէն մէ կը ձին քշեց առաջ, դէ պի սա րը։ Բայց բար
ձրուն քը ցից էր։ Ա նա սու նը, հա զիւ քա նի մը քայլ կր ցաւ յա ռա ջա նալ ու կե ցաւ ետե
ւի ոտ քե րուն վրայ՝ որոնց սմ բակ նե րը գե տի նը մխո ւեր էին հո ղի ու քա րե րու կր կին 
հո սանք մը իջ նեց նե լով սարն ի վար։ Ձի ուն այդ աշ տա նա կու մը այն քա՜ն անակն
կալ կեր պով տե ղի ունե ցեր էր, որ ժան տար ման քիչ մնաց վար իյ նար։ Հա զիւ թէ 
անա սու նին բա շե րուն կառ չե լով յա ջո ղե ցաւ պա հել հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը։ 

Ձին խո նար հե ցուց իրա նը։ Բայց ալ չկր ցաւ կե նալ այդ ցից դիր քին վրայ եւ 
նո րէն հո ղի ու քա րե րու ահա գին յոր ձանք մը գո յաց նե լով նա հան ջեց։ 

Պզ տի կը աչ քէ կորսն ցու ցեր էինք այդ տե սա րա նը դի տած ատեն նիս։ Ե րբ որ 
իրեն դար ձանք՝ տե սանք, որ կծ կո ւեր նս տեր է գետ նին մէկ ցցուն քին ետին, ինք 
իր վրայ ծալ լո ւած, աջ թե ւը գօ տի ի մը պէս աչո ւը նե րուն շուր ջը բո լո րած, մօ տե ցող 
պա տու հա սին այն սար սա փե լի պատ կե րը չտես նե լու հա մար։ 

Ձի ուն նա հան ջին հետ՝ գլու խը վեր ցուց, մէյ մը վար նայե ցաւ, յե տոյ մեր կող մը 
դառ նա լով` եր կար ակ նարկ մը ուղ ղեց սա րին կո ղե րուն շուրջ բո լո րը խռ նո ւած 
բազ մու թան։ Ի ՜նչ խօ սուն բան մը կար այդ ակ նար կին մէջ աչ քե րը կը նայէ ի՞ն իրօք, 
թէ կը պո ռային, կը պա ղա տէ ի՜ն: 

Տա րա բա՜խտ տղայ։ Օգ նու թիւն կը հայ ցէր։ 
Օգ նու թի՜ւն… բայց բո լորս ալ կ'ու զէ ինք… այն քա՜ն սր տայոյզ բան մըն էր այն 

ահա ւոր վտան գին առ ջեւ ճխ լած այդ պտը տիկ յու սա հատ դրու թիւ նը։ 
Եւ սա կայն չեմ յի շեր աւե լի սպա ռիչ չար չա րանք մը քան այդ պէս վտան գի 

մատ նո ւած մէ կու մը օգ նու թե ան հաս նե լու ան դի մադ րե լի ըղ ձան քով լե ցո ւած ըլ լալ 
եւ բան մը, բան մը չկա րե նալ ը նե լը… 

Ի՜նչ ատե լու թիւն կար նոյն պա հուն մեր մէջ՝ այդ ժան տար մա նե րուն հա մար, 
երբ այդ խեղճ պզ տի կը իր վա խուն ահա ւոր խո րու թե նէն այն ան բար բառ պա ղա
տան քը կը հասց նէր մե զի՝ աչո ւը նե րուն այն խե լայեղ ու խե լայե ղիչ նայո ւած քով։ 

Ան զօ՜ր ատե լու թյուն, գե րա գոյ նը տան ջանք նե րուն… 
Պի տի տե ւէ՞ր տա կա ւին այս սոս կու մի տե սա րա նը։ Տղուն հետ՝ հի մա մենք ալ 

կը հե ւայինք ան համ բեր։ Լմն նա՜ր։ Ո րով հե տեւ այ լեւս ան տա նե լի դար ձած էր այս 
տա ժան քը։ 

Դ
 Բայց ար դէն՝ բար ձուն քին ստո րո տը նոր ան ցքեր կը դառ նային։ Եր րորդ ժան

տար մա մըն ալ, առանց ձի ու, եկեր միա ցեր էր միւս նե րուն, չո ւա նի հիւսք մը ան
ցու ցած թե ւին եւ անոնց հետ կը խորհր դակ ցէր։ Կ'ե րե ւայ որո շում մը տո ւին, որով
հե տեւ նո րե կը, միւս նե րէն բաժ նո ւե լով, սկսաւ սարն ի վեր դէ պի պզ տի կը յա ռա
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ջա նալ։ Վե րել քը դիւ րին չէր։ Ժան տար ման տա ժան քով կը բարձ րա նար, գրե թէ 
իւ րա քան չիւր քայ լի սա հե լով։ Շատ հեղ կ'ընկր կէր քան կը յա ռա ջա նար։ Եւ սա
կայն միշտ աւե լի կը մօ տե նար այն հո ղի ցցուն քին, որուն ետին պզ տի կը կծ կո ւեր 
կե ցեր էր։ 

Տ ռա մը պի տի վեր ջա նա՞ր, թէ նոր պի տի սկսէր։ Ա նս տու գու թե ան մէջ էինք։ 
Ժան տար ման կը մօ տե նար, եւ խեղճ տղան որ կը տես նէր զայն, այ լեւս աչո

ւը նե րը չէր ան ջա տեր ան կէ։ Ակ ռա նե րը կը կափ կա փէ ին չա րա շուք աղ մու կով մը 
զոր աւե լի կը զգայինք քան կը լսէ ինք եւ այն քա՜ն տեն դով կը դո ղար, որ իր վա
խուն այդ քստմ նե լի սրս փու քը վա րա կիչ բան մը դար ձեր էր։ Մենք ալ վե րը կը 
դո ղայինք։ 

Այ լեւս եր կար չտե ւեց։ Ժան տար ման հա սեր էր պզ տի կին։ Եւ խեղճ տղան նո
րէն աջ թե ւը իբր գօ տի պլ լեր էր աչո ւը նե րուն վրայ կը սեղ մէր զայն դէմ քին շուր ջը, 
կը սեղ մէր կր քով, մո լեգ նու թե ամբ չտես նե լու, չտես նե լու, չտես նե լու հա մար: Ու կը 
պո ռար՝… ի՞նչ… որո՞ւ… ինք ալ ան շուշտ չէր գի տեր… 

Երբ ժան տար ման իր մօտ հա սաւ, տղան ոտ քի ելաւ ը նկր կե լու հա մար, բայց 
շատ տեղ չու նէր եր թա լիք։ Հա զիւ քա նի մը քայլ առաւ եւ կռնա կը կպաւ այն հո ղի 
ցցուն քին, որուն ստո րո տը կե ցեր էր։ Թե ւե րը վար առած էր այ լեւս իրա նին եր կու 
կող մե րէն՝ կա խո ւած էին կոտ րած ճիւ ղե րու պէս եւ ջղաձ գա կան դող մը անընդ
հատ կը շար ժէր զա նոնք։ 

Ժան տար ման գրե թէ եր կու քայլ ան դին կե ցած, հե տը բե րած չո ւա նին հիւս քը 
կը քա կէր։ Պի տի կա պէ՞ր տղան։ Բայց ի՞նչ պէտք կա պե լու։ Այդ պզ տիկ, շատ 
պզտիկ մար մի նը ար դէն վա խէն կա պո ւէր էր։ Ժան տար մային մէկ մատն իսկ այ
լեւս կը բա ւէր զայն ուզած տե ղը առաջ նոր դե լու։ Ուրեմն ին չո՞ւ այդ չո ւա նը։ Չէ ինք 
հասկնար։ 

Ու մինչ դեռ ժան տար ման կը շա րու նա կէր չո ւա նով զբա ղիլ, տղուն իրա նը տա
կաւ կը հա կէր սրունք նե րուն վրայ։ Քիչ մըն ալ եւ կար ծես իր կա խո ւած թե ւե րը 
գետ նին պի տի քսո ւէ ին, ու մար մի նը բուր գի մը ձե ւը պի տի առ նէր։ Չէր խօ սեր, 
բայց շրթունք նե րը միշտ կը կափ կա փէ ին անի մա նա լի մրմուն ջով մը, զոր դար ձե
ալ կը զգայինք քան կը լսէ ինք։ Կ'ա ղօ թէ՞ր, թէ՞ կը պա ղա տէր։ 

Ի՜նչ կը դո ղար նո րէն։ Բայց չէ՞ որ մէնք ալ միա սին կը դո ղայինք։ Այդ վտան գը 
մե զի չէր սպառ նար, բայց վա խը մեր մէջ ալ կը ծա ւա լէր, կը տա րա ծո ւէր մեր էու
թե ան նոյ նիսկ ամե նա խոր ալ քե րը ինչ պէս կա ղա պա րի մը բե րանն ի վար թա փո
ւած ատ րա շէկ հե ղուկ մը, որ կը տա րա ծո ւի մին չեւ անոր ամե նէն մա նո ւա ծա պատ 
ան ցքե րուն մէջ եւ զայն կը լեց նէ ամ բող ջո վին։ 

Կը վախ նայինք մա նա ւանդ անոր հա մար, որ տա կա ւին բան մըն ալ չէ ինք 
հասկնար տղուն մօ տը գտնո ւող այդ ժան տար մային անոր միւս եր կու ըն կեր նե
րուն մտադ րու թե նէն։ Եւ ան ստու գու թիւնն ալ վախ մըն է ար դէն։ 

Բայց այ լեւս եր կար չպի տի տե ւէր ատի կա։ Սո՛ւր, ցն ցող կանչ մը լսե ցինք։ 
— Մայ րի՜կ… մայ րի՜կ… 
Ա ռա ջին աղա ղակն էր, որ տղան կ'ար ձա կէր։ 



156 ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ

Ժան տար ման զին քը պառ կե ցու ցեր էր, ծուն կը փակ ցու ցեր էր կուրծ քին, եւ… 
Բայց սոս կա լի բան էր ատի կա… 
Տ ղան կը տապլտ կէր իր պզ տիկ տկար իրա նին վրայ ահա գին բա նի մը պէս 

ծան րա ցող այն ծուն կին տակ, կը գա լա րո ւէր՝ ոտո ւը նե րէն բռնո ւած թռ չու նի մը 
սար սա փա հար թեւ թա փով ու կը պո ռար, կը պո ռար. 

— Մայ րի՜կ… մայ րի՜կ… 
Թե րեւս տա կա ւին շատ բա ներ ունէր ը սե լիք, բայց չէր կր նար ուրիշ ո՛ե ւէ բառ 

ար տա բե րել։ 
— Մի՛ ը ներ, մեղք է, չէր գի տեր, պո ռա ցին մէկ քա նի հո գի ժան տար մային։ 
Ո րով հե տեւ անոր կռնա կը կը քօ ղար կէր տղուն իրանն ու դէմ քը եւ ամէնքս ալ 

անանկ կը կար ծէ ինք, թէ այդ պէս ծռած՝ զայն կը խեղ դէ։ 
Եւ այդ չո ւա նը՝ ապա հո վա բար տղուն դիա կը վար քա շե լու հա մար բե րած 

պէտք է ըլ լար իրեն հետ։ 
— Մի՛ ը ներ… մի՛ ը ներ… մեղք է,— պո ռա ցին նո րէն նոյն մար դի կը։ 
Սա կայն կ'ե րե ւայ այ լեւս լմն ցած էր ամէն բան, որով հե տեւ տղուն ձայ նը չէր 

լսո ւեր, ու ժան տար ման ոտ քի կ'ել լէր։ 
Մար դիկ դար ձու ցին իրենց աչո ւը նե րը, վախ նա լով, որ շան թա հա րիչ պատ

կեր մը պի տի տես նեն։ Բայց հե տաքրք րու թիւնն այն քա՜ն անո ղորմ բան մըն է, որ 
չդի տե լու այդ յա մա ռու թիւ նը գրե թէ վայր կե ա նա բար խոր տա կո ւե ցաւ իրենց մօտ։ 
Գլուխ նե րը փու թով այն կողմ դար ձան եւ աչ քե րը սկսան նայիլ։ Եւ առա ջին ակ
նար կին իսկ՝ ան պա տում զար ման քի ար տա յայ տու թիւն մը լե ցուց զա նոնք։ 

Պզ տի կը ողջ էր, միշտ պառ կած գետ նին վրայ ու գլու խը կէս մը բարձ րա ցու
ցած՝ կը նայէր իր աջ ոտ քին։ Մար դոց աչ քե րը իր ակ նար կին հե տե ւե ցան։ Այն 
ատեն միայն հասկցան, թէ ինչ ը րած էր ժան տար ման՝ տղուն վրայ խո նար հած 
ատե նը։ Չո ւա նը՝ մէկ ծայ րէն բռնած՝ օղակ կը պլ լէր իր ձախ թե ւին շուր ջը։ 

Ի՞նչ պի տի ը նէր։ Ոչ ոք բան մը կը հասկնար տա կա ւին։ Բայց ժան տար ման 
գոր ծը լրա ցու ցեր էր։ Ե րբ ամ բողջ չո ւա նը պլ լեց, թե ւին վրայէն հա նեց կազ մած 
շարք–շարք օղա կը եւ քա նի մը ան գամ կողն ի վեր ճօ ճե լէ ետք նե տեց ձիա ւոր 
ժան տար մա նե րէն ամե նէն մօ տա ւո րին, որ ար դէն ատոր կը սպա սէր կար ծես։ Չո
ւա նին օղակ նե րը՝ ան ջր պե տին մէջ քա կո ւե լով, քա կո ւե լով ձե ւա ցու ցին եր կար գիծ 
մը, որ պահ մը այդ պէս առ կախ թրթ ռա լէ ետք ին կան գե տին։ Ծայ րը հա սեր էր 
մին չեւ սպա սող ժան տար մային, որ իս կոյն վեր ցուց զայն եւ իր հե ծած ձի ուն վզին 
շուր ջը պլ լե լով սկսավ կա պել՝ հան գոյց նե րը կա րե լի եղա ծին չափ ամուր դարձ նե
լով յայտ նի ճի գով մը։ 

Ե
Եւ յան կարծ, սար սափ աղա ղակ մը թռաւ բար ձուն քին վրայ խռ նո ւած բազ մու

թե նէն։ Բո լո րը մէկ պո ռա ցեր էին, անանկ որ՝ կար ծես մէկ հա տիկ բե րան մը ար
տա բե րեր էր այդ ահա ւոր աղա ղա կը։ Ու տա կա ւին բան մը չէր եղած վա րը։ Բայց 
ամէն մարդ հասկցեր էր, թէ ի՞նչ պի տի ըլ լայ։ 
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Հե ծե ալ ժան տար ման՝ չո ւա նին ծայ րը ձի ուն վզին կա պե լէ վերջ՝ ցցո ւեր էր 
անա սու նին վրայ ու կը խթա նէր զայն՝ խա րա զա նը շա չեց նե լով անոր քա մա կին 
եր կայն քը։ Ա նա սու նը՝ այդ անակն կալ խթա նու մէն ու խա րա զա նի հա րո ւած նե րէն 
խե լայեղ՝ պահ մը վա րա նե ցաւ, ապա սկսաւ ար շա ւել քա ռատ րոփ։ Ա ռա ջին մէկ 
քա նի քայ լե րուն՝ չո ւա նը, որ պտու տա կի մը գա լա րում նե րով ին կած էր բար ձունքն 
ի վար, սկսաւ շտ կո ւիլ, ուղ ղա ձիգ գիծ մը դար ձաւ, եւ այդ գի ծը եղե րա կան արա
գու թե ամբ կ'եր կա րէր միշտ վեր, միշտ աւե լի վեր, մին չեւ այն խեղճ պզ տի կը, որ 
անոր միւս ծայ րին կա պո ւած էր ոտ քէն։ Մե զի անա՜նկ կու գար, թէ վա ռօ դի տա
կա ռի մը յան գող բռն կած պատ րոյգ մըն էր որուն եր կայն քէն կայ ծե րը դէ պի տա
կա ռը կը սու րային ցնո րե ցու ցիչ արա գու թե ամբ մը։ Պա հիկ մըն ալ, եւ ձի ուն ար
շա ւա սոյր վազ քին հետ՝ չո ւա նին մնա ցած մէկ քա նի վէտ վէ տում ներն ալ պի տի 
շտ կո ւէ ին եւ ան կէ ետք… այդ սու րա ցող ձին… անոր վզին կա պո ւած չո ւա նը… 
չո ւա նին միւս ծայ րին կա պո ւած տղան… սարն ի վար… 

Բայց ար դէն կ'ըլ լար այդ սոս կա լի բա նը։ Հե ւաս պառ ծռեր էինք իրա րու վրայ, 
կը նայէ ինք սար սա փէն խո շոր ցած մեր խեղճ աչո ւը նե րով։ Չո ւա նը՝ ձի ուն վի զէն 
մին չեւ այն տա րա բախտ պզ տի կին ոտ քը՝ քա նա կով քա շո ւած ուղիղ գիծ մըն էր 
դար ձեր։ Կը նայէ ինք ձի ուն… ոս տում մըն ալ, եւ ար դէն… 

Տե սանք այդ ոս տու մը։ Խթան նե րու նոր եւ աւե լի ուժեղ մղու մի մը վրայ, միան
գա մայն եր կու կո ղե րէն խո ցա տո ւած անա սու նը ը րաւ այդ վճ ռա կան ոս տու մը, 
յետոյ ուրիշ մըն ալ, ուրիշ մըն ալ…

Փ լուզ ման աղ մուկ մը, հո ղի՝ քա րե րու ան կման ձայ նը, որ կ'եր կա րաձ գո ւէր 
ող բա գին զան գիւն նե րով, մեզ ստի պեց որ տղուն դառ նանք։ Փո շի ի ամպ մը, որ 
հետզ հե տէ կը ծա ւա լէր ու կ'ան գայ տա նար եւ անոր գու լա նե րուն ճիշդ կեդ րո նը 
պզ տի կին մար մի նը, որ յան կարծ խլո ւէր էր գետ նէն ու կը սա ւառ նէր ան ջր պե տին 
մէջ, զա ռի թափն ի վար, կորսն ցու ցած իր բնա կան ձե ւե րը, խառ նափն թոր եւ այ
լեւս ան ճա նաչ բա նի մը պէս։ Այն բարձ րու թե նէն ուր կէ կը խլո ւէր, ին կաւ հո ղի 
ուրիշ ցցուն քի մը վրայ, եղե րա կան աղ մու կով մը, յե տոյ նո րէն բարձ րա ցաւ, նո րէն 
ին կաւ ու զար նո ւե ցաւ ուրիշ հո ղի ցցուն քի մը, մի եւ նոյն սար սա փե լի աղ մու կով, որ 
այե լեւս չէր դադ րեր կար ծես, որով հե տեւ իր ար ձա գանգ նե րը մեր մէջն էին, մեր 
հո գի ին ամե նա խոր ոլորտ նե րուն մէջ, ու կը թն դային, կը թն դային… կը թն դան 
տա կա ւին հի մա ալ՝ երբ տա րի ներ ան ցած են ատ կէ ի վեր… միշտ պի տի թն դան, 
պի տի թն դան… 

Այն զա հան դա կան արա գու թե ան մէջ ուր տե ղի կ'ու նե նար այս ահա ւոր ան ցքը, 
մե զի անանկ եկաւ, որ տղուն մար մի նը եր րորդ ան գամ մըն ալ կը բարձ րա նայ ան
ջր պե տին մէջ։ Ա սի կա տպա ւո րու թիւն մըն էր զոր ունե ցանք, բայց կ'ե րե ւայ սխա լեր 
էինք, որով հե տեւ տղուն մար մի նը հոն պէտք է ըլ լար ուր ին կեր էր իր երկ րորդ ոս
տու մէն ետք, հո ղի ցցուն քին առ ջեւ որուն զար նո ւէր էր ին կած ատե նը։ Գո նէ իր 
գլու խը որոշ կը տես նէ ինք մա նա ւանդ ող բա գին նայո ւածքն իր աչո ւը նե րուն որոնք 
մե զի կը նայէ ին ան պա տում ար տա յայ տու թե ամբ մը,–– միան գա մայն ցա ւի, չար չա
րան քի, աղա չան քի, բայց մա նա ւանդ յան դի մա նու թե ան ար տա յայ տու թե ամբ մը… 
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Եւ սա կայն… հա կա ռակ անոր, որ այդ գլու խը եւ անոր վրայ այդ աչ քե րը կը 
տես նէ ինք այն քա՜ն իրա կան կեր պով մը, դար ձե ալ այն տպա ւո րու թիւ նը ունե
ցանք, որ տղուն մար մի նը իրօք նոր ոս տում մը ը րած է, նո րէն կը սա ւառ նի 
անջրպե տին մէջ։ Եւ այս ան գամ՝ այս տպա ւո րու թիւ նը նոյն քան իրա կան էր, 
որքան տղուն գլու խը տես նել նիս։ Կար ծես կրկ նե րե ւոյ թի մը առ ջեւն էինք եւ կար
ծես մէ կի տեղ եր կու մար մին կա պո ւած էին այն չո ւա նին, զոր ձին կը քա շէր իր 
ար շա ւին հետ։ Ո րով հե տեւ որոշ կը տես նէ ինք տղուն գլու խը՝ աչո ւը նե րուն այն 
սար սա փե լի նայո ւած քով, այն հո ղի ցցու քին քով եւ որոշ կը տես նէ ինք նաեւ անոր 
մար մի նը, որ ան կէ մօ տա ւո րա պէս տա սը մէթր հե ռուն՝ կը սա ւառ նէր ան ջր պե տին 
մէջ, այն խառ նի ճա ղանճ ու ող բա լի երե ւոյ թով։ 

Ապ շա հար՝ մէյ մը այն ան շարժ գլ խուն, մէյ մըն ալ այն մյուս սա ւառ նող մարմ
նին կը նայէ ինք փոխն ի փոխ։ Ա նն կա րագ րե լի շփո թու թե ան պահ մը եղաւ ասի
կա։ Բայց եր կար չտե ւեց։ Եւ յան կարծ, սոս կու մի խուլ աւաչ մը բարձ րա ցաւ այդ
տեղ խռ նո ւած եւ այն զար հու րե լի բա նը–– այն զար հու րե լի բա նե րը,— տես նող 
բազ մու թե ան մէ ջէն։ 

Ա մէնքս ալ հասկցեր էինք այդ կրկ նե րե ւույ թին պատ ճա ռը։ Ի րա րու վրայ 
խռնո ւած, գրե թէ կուշտ կուշ տի, բար ձուն քին այդ եզեր քին վրայ ար ձա նա ցեր կե
ցեր էինք, միան գա մայն յուզ ման, վա խու, ը նդ վզու մի, ատե լու թե ան եւ կա տա ղու
թե ան փո թո րիկ նե րու եր կուն քով մը յ ղա ցո ւած խմբանդ րի ի մը պէս, ու կը նայէ ինք 
ան կուշտ հե տաքրք րու թե ամբ մը, որ մեր աչո ւը նե րէն կը յոր դէր։ Թե րեւս յա վի տե
նա կա նու թիւն մը պի տի կր նայինք նայիլ այդ պէս։ 

Բայց յան կարծ, այդ խմբանդ րին սկսաւ քայ քայո ւիլ։ Խո շոր հո սանք մը ծայր 
տո ւած էր վե րի կող մէն եւ մար դիկ իրար կը հրմշտ կէ ին, իրա րու վրայ կ'իյ նային 
ոչ խար նե րու պէս։ Շփոթ ու թա ւա լուն աղ մուկ մը որուն մէջ կ'ո րո շէ ինք խա րա զա
նի շա չիւն ներ եւ հրա ցա նի բու նե րու ը նդ հար ման խուլ ձայ նը, մին չեւ մե զի կը հաս
նէր որոտ ման մը պէս։ Հայ հո յու թիւն նե րու, սպառ նա լիք նե րու, բայց մա նա ւանդ 
ցա ւի ու սար սա փի աղա ղակ նե րու կէտ կի տո ւած գո ռում գո չում մըն էր որ խու ճա
պի մատ նեց մար դի կը։ 

— Ցրո ւե ցէ՜ք, ե՜տ, ե՜տ,— կը պո ռային բար ձուն քին վրայ մնա ցած ժան տար
մա նե րը։ 

Ու կը զար նէ ին, կը զար նէ ին, միան գա մայն խա րա զա նով, հրա ցա նի բու նե
րով եւ իրենց ահա գին մոյ կե րով։ 

Եւ մար դիկ կ'ընկր կէ ին իրար ոտ նո տե լով, վայր կե ան մը առաջ ինք զինք նին 
ապա հո վե լու հա մար այդ հա րո ւած նե րէն։ Բայց այն քան ան զուսպ բան մըն էր հե
տաքրք րու թիւ նը իրենց քով, որ այդ խու ճա պին մէջն ան գամ աչ քեր նին միշտ յա
ռած կը մնար այն սոս կա լի բա նե րուն,— այն ան շարժ գլ խուն եւ այն սա ւառ նող 
մարմ նին,— որոնք առեղ ծո ւա ծային կրկ նե րե ւոյ թի մը պէս երեւ ցեր էին իրենց 
պահ մը առաջ եւ զորս հի մա կ'ըմբռնէ ին այ լեւս։ 

Երկ րորդ ան կու մին՝ տղուն գլու խը ան ջա տո ւեր էր իրա նէն ու մնա ցեր էր այն 
հո ղի ցցուն քին մօտ որուն զար նո ւէր էր ահա ւոր ուժգ նու թե ամբ, մինչ դեռ գլ խա տո
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ւած մար մի նը, ձի ուն ար շա ւին հետ մի ջոց մը նո րէն ան ջր պե տին մէջ բարձ րա նա
լէ ու սա ւառ նե լէ ետք, հի մա դար ձե ալ կ'իջ նէր վար։ Այ լեւս որոշ կը տես նէ ինք զայն, 
կը տես նէ ինք մա նա ւանդ վի զը, ուր կէ գլու խը կար ծես պր կե լով, պր կե լով ան ջա
տեր էին եւ որուն ահ ռե լի պատ ռո ւած քին բե րա նը սե ւո րակ թանձր արիւն մը կը 
խա ղար տա կա ւին, սմ քե լու վրայ եղող ջր վէ ժի մը տկար ու ջղաձ գա կան կայ լա
կում նե րով։ 

Պահ մը վերջ, նո րէն ին կաւ վար, զար նո ւե ցաւ ուրիշ հո ղի ցցուն քի մը։ Լսե
ցինք նոյն եղե րա կան աղ մու կը, որ սոս կու մի նոր սար սուռ ներ տուաւ մեր մարմ
նին, բայց ա՜լ նայե լու ատեն չու նէ ինք։ Ամ բո խին մղու մը ան դի մադ րե լի բան մըն էր 
դար ձեր։ Հա զիւ վեր ջին ակ նարկ մը կր ցանք նե տել այն դժբախտ պզ տի կին 
գլխուն, որ միշտ ան շարժ կը նայէր ին կած տե ղէն, կը նայէր այն խո շոր աչո ւը նե
րուն մէջ պա ղած նայո ւած քով։ 

Եւ անոնց մէջ միշտ նոյն ան պա տում ար տա յայ տու թիւ նը կը շո ղար նո րէն, 
միան գա մայն ցա ւի, չար չա րան քի, աղա չան քի, բայց մա նա ւանդ յան դի մա նու թե
ան, յան դի մա նու թե ան, յան դի մա նու թե ան ար տա յայ տու թիւ նը։ 

— Ե ՜տ, ե՜տ, ցրո ւե ցէ՜ք,— կը պո ռային ժան տար մա նե րը։ 
Ու կ'ընկր կէ ինք բո լորս ալ, թե րեւս ո՛չ այն քան իրենց հայ հո յու թիւն նե րուն ու 

հա րո ւած նե րուն եր կիւ ղէն, որ քան այն պզ տիկ նա հա տա կին աչո ւը նե րուն մէջ 
փայ լա տա կող յան դի մա նու թե ան զար հու րե լի ար տա յայ տու թե նէն խթա նո ւած։ 

Գ րե թէ շն չաս պառ հա սանք վրան նե րուն քով։ 

.............

Մայ րը՝ միշտ այն վրա նին մօտն էր, ուր զին քը կե ցու ցեր էին պահ մը առաջ, 
շրջա պա տո ւած կի նե րով նոյն խում բէն՝ որոնց ուրիշ ներ ալ միա ցեր էին։

 Ցա ւա հար կի նը տա կա ւին չէր գի տեր, թէ ի՜նչ բախտ վի ճա կո ւած է տղուն։ 
Բայց իր մօր սիր տը կը նա խազ գար ար դէն այն սոս կա լի տռա մը, որուն պի տի 
յան գէր զա ւա կին փա խուս տի փոր ձը։ 

Այ լեւս չէր կր նար խօ սիլ։ Յու զու մը եւ այն եր կա րա տեւ մա քա ռու մը, որով ի 
զուր փոր ձեր էր ճո ղոպ րիլ զին քը զսպե լու աշ խա տող կի նե րուն կաշ կան դու մէն, 
սպա ռեր էին զին քը։ Կո րո վը՝ մի ջոց մը այն քան զօ րեղ իր մէջ, շու տով հան գեր էր, 
ինչ պէս տա շեղ նե րու կրակ մը։ Իր գու նատ շրթունք նե րը կը դո ղային ու կզա կը 
անընդ հատ կ'ե րե րար պա րա պին մէջ, զա հան դա կան կափ կա փու մով մը։ 

Ան շուշտ բան մը ը սել կ'ու զէր։ Ու կ'ե րե ւայ զին քը շրջա պա տող կի նե րը կը 
հասկնային, թէ ի՜նչ կ'ը սեն այդ դո ղա հար շրթունք նե րը, որ կը շա րու նա կէ ին ապա
հովց նել խեղճ կի նը. 

— Չէ՜, հոգ մի՜ ը ներ, բան չկայ… 
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ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ20–ՐԴԴԱՐԻՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

  

Օ րի նակ ներ 20–րդ դա րի ցե ղաս պա նու թյուն նե րից 
և

 մարդ կային իրա վունք նե րի մե ծա ծա վալ խախ տում նե րից

1904 թ. — Հե րե րո ցե ղը Հա րա վային Աֆ րի կա յում 
1915–22 թթ. — Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն 
1919 թ. — Հրե ա նե րի ջար դե րը Ո ւկ րաի նա յում 
1932–33 թթ. — Ո ւկ րաի նա ցի նե րի ար հես տա կան սո վը Խորհր դային Մի ու

թյան մեջ 
1936–39 թթ. — Խորհր դային Մի ու թյան հա կաս տա լի նյան տար րի մաք րա

գոր ծումը իբրև ժո ղովրդի թշնա մի ներ 
1941–45 թթ. — Հրե ա կան Ող ջա կի զում 
1950–59 թթ. — Բուդ դիստնե րը Տի բե թում 
1965–72 թթ. — Հու թու ցե ղը Բու րուն դի ում 
1966 թ. — Ի բո նե րը Նի գե րիա յում 
1972–79 թթ. — Ա չէ հն դիկ նե րը Փա րա գո ւե յում 
1975–79 թթ. — Կամ բո ջա յում Կար միր քմեր նե րի կազ մա կեր պած ցե ղաս

պա նությու նը 
1980 –ա կան թվա կան նե րից — Բա հայի նե րը Ի րա նում 
1980–90 –ա կան թվա կա ննե րին — Հայե րը` Ա դրբե ջա նում 
1980 –ա կան թվա կա ննե րից — Սո մա լիում, քր դե րը Ի րա քում և Թուր քիա

յում
1980–90 –ա կան թվա կա ննե րին — Ար ևե լե ան Թի մոր 
19 94 թ. — Թութ սի նե րը` Ռո ւան դա յում
1998–1999 թթ. — Կո սո վո 
2003 թվա կա նից — Դար ֆու րում և այս պես 21–րդ դա րում …
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 Հա տուկ թույլտ վու թյամբ օգ տա գործ ված հրա տա րա կու թյուն ներ, 
որոնց հա մար հայտ նում ենք մեր շնոր հա կա լու թյուն ը.

  Հյու սի սային Ա մե րի կայի Ա րևմ տյան թե մի ազ գային ա ռաջ նոր դա րա նի հրա տա
րա կած հայոց լեզ վի և Հայ դա տի դա սագրքե րից` նյու թեր:

   Հյու սի սային Ա մե րի կայի Ա րևմ տյան թե մի ազ գային վար ժա րան նե րի խնա մա
կալ մարմ նի հրա տա րա կած « Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան դա սա ւան դում հայ կա
կան վար ժա րան նե րուն մէջ» (2006 թ.), որը հիմք է ծա ռայել բա րե լավ ված և 
ը նդ լայն ված էլեկտ րո նային տար բե րա կի հա մար: 

 « Փյու նիկ» (Ման մար) հրատ. «7 Խրա տա կան հե քիաթ» (1993):

 «Ար ևիկ» հրատ. «Ոս կու կա րաս» (1995), նկա րա զար դում` Աի դա Բո յա ջյա նի:

  «Ամ րոց» հրատ. «Ազ նիվ տղան», հեղ.` Հա րու թյուն Հով նա թան, նկա րիչ` Սու րեն 
Ներ սի սյան:

 «Յե ղա փո խա կան ալ պոմ», հա տոր Ա. և Բ.:

  Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի կայ քէջ:

 Centering Corporation (Omaha, NE) Grandfather Hurant Lives Forever by

Susanna Pitzer (2001), by special permission from the author, Centering Corporation, 
www.centering.org, 1–866–218–0101. Original copyright of English Edition 2001, Centering 
Corporation. 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ 

 պատմ վածք նե րի, հե քիաթ նե րի, զրույց նե րի,  
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի, 

փաս տա կան նյու թե րի մի ջո ցով
 

Ուսում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ
 հա սա րա կա գի տա կան բնա գա վա ռի ա ռար կա նե րի 

ուսու ցիչ նե րի,  դաս ղեկ նե րի և կազ մա կեր պիչ նե րի հա մար

Հրա տա րակ չու թյան տնօ րեն՝

Հրատարակչության գեղ. խմբագիր՝

Շապիկի և միջուկի ձևավորումը՝

Սրբագրիչ՝

ԷՄԻՆ  ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԱՐԱ  ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԳՈ ՀԱՐ  ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱ ՆԻ

ՍԵՐԺ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ

Տպագ րու թյու նը՝ օֆ սեթ 
Չափ սը՝ 70 × 100 1/16: Թուղ թը՝ օֆ սեթ

Ծա վա լը՝ 10,25 տպ. մա մուլ 
Տպաքանակը՝ 1400

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23 25 28
Էլ. փոստ՝ info@zangak.am, էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am

Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ www.facebook.com/zangak


