
                            ՀԱՅԵՐԻ «ԳԱՂՏՆԻ ԶԵՆՔԸ»  (Ծածկանունը` dali9911) 

 

  Հավաքակայանը, որտեղ միշտ հավաքվում էին ջոկատի տղաները, եռուզեռի մեջ էր: 
Փոքրիկ, անշուք սենյակում՝ պատուհանի տակ դրված սեղանի շուրջ, հավաքվել էր 
ջոկատի հրամանատարական կազմը, և նախօրոք կազմված ցուցակներից 
ընտրություն էր կատարվում հերթական հերթափոխը մեկնարկողների միջև:  
Բակում, որտեղ հավաքված էին տղաները, մի խառնաշփոթ իրարանցում սկսվեց: 
Ներսում նստածները, կարծելով՝ տղաները վիճաբանում են կամ միմյանց հետ 
կռվում, արագ դուրս եկան, և ի՞նչ. բակի մեջտեղում, տղաներով շրջապատված 
վիճաբանում էին հարևան գյուղի ջոկատի հրամանատարը և նույն գյուղից եկած, դեռ 
15-ը չբոլորած մի պատանի, որը թեև փոքրամարմին էր և դեմքին հազիվ էր երևում 
աղվամազը, բայց կրակոտ աչքեր ուներ և արծվադեմ հայացք, որոնք չէին 
խոստանում, թե նա պետք է զիջի ջոկատի  45-ամյա հրամանատարին: Թերևս, երկար 
կվիճեին, եթե չմիջամտեր հրամանատարի սաստող, հայհոյախառն ձայնը. 
-Հը՛, Արա՛մ, ի՞նչ է ձեր գյուղում չե՞ս կարող մանկապարտեզ բացել, որ երեխաներին 
բերել հասցրել ես այստեղ, մի հատ էլ թատրոն սարքել: 
-Հրամանատա՛ր, դու ինձ գիտես, առաջին օրվանից միասին ենք եղել, և ո՛չ մի անգամ, 
ո՛չ մի  հարցով քեզ չեմ դիմել կամ անհանգստացրել, ուստի խնդրում եմ, կա՛մ էս 
լակոտին հետներս կտանենք, կա՛մ միլիցայությունում կփակենք մինչև մեր 
վերադարձը,-հուսահատ դիմեց Արամը: 
-Արա՛մ, դու այս 3 տարի, ոչ մի անգամ, նույնիսկ ամենաթեժ մարտերի ժամանակ  
չերերացիր, նույնիսկ ռմբակոծություններին էլ գլուխդ չէիր խոնարհում, ի՞նչ եղավ 
քեզ, էս մի մատ երեխուց պիտի վախենաս: Բակում պայթեց ծիծիաղը: Արամի համար 
այնքան ծանր չէին հրամանատարի խոսքերը, որքան տղաների քա՛հ-քա՛հ 
հռհռոցները: 
-Հրամանատա՛ր, եթե էս մի մատ երեխեն, հորը ստիպեց կթու կովերը ծախել և իր 
համար զենք և զինամթերք առնել, ուրեմն ընդունակ է այրելու իմ տունը կամ ինչ-որ 
ձևով վնաս հասցնելու իմ ընտանիքի անդամներին, այսինքն… մնացածը դու որոշիր,-
կարծես մի ծանր բեռից ազատվելով՝ խորը շունչ քաշեց Արամը: 
Բակում տիրեց լռություն. բոլորի հայացքները սևեռված էին հրամանատարի վրա, 
իսկ հրամանատարի մտախոհ, սևեռուն հայացքի մեջ արտացոլվող կայծկլտացող, 
խոնավ աչքերը` պատանու վրա: Մի պահ չէր կարողանում կողմնորոշվել` 
զայրանա՞լ, թե՞  գրկել այս փոքրիկ խենթին ու  սեղմել վիրավոր կրծքին…. 
Մոտեցող մեքենաների ազդանշանային ձայները մի պահ հանդարտեցրին նրա 
ալեկոծված հոգին, նա լուռ շրջվեց դեպի մեքենաների կողմը, նախ կոկորդը մաքրեց, 
հետո փակելով աչքերը` սկսեց երգել. 
 
                                     Մայրիկ տու՛ր զիմ հրացան, 
                                     Քույրիկ բե՛ր զիմ բադրոնդաշ… 

Բոլոր հավաքվածները կարծես դրան էին սպասում, և թնդաց երգը. դա ջոկատի երգն 
էր, ջոկատի տղաների երդումը, մարտից առաջ այդ երգն էին երգել, զոհված 
ընկերներին այդ երգով էին վերջին հրաժեշտը տվել… 
Երբ երգն ավարտվեց, հրամանատարը, մի քայլ առաջ գալով, դիմեց բոլորին. 
-Իմացե՛ք, տղե՛րք, մեր գործն արդար է, ինչպես այս պատանին, մենք կհաղթենք,- և 



դառնալով դեպի պատանին` դիմեց նրան.       
-Ճուտո՛,   ես քեզ կարգում եմ շտաբի հերթապահ: Մնացած տղաները, ովքեր մնալու 
են այստեղ, նրանց հետ միասին պետք է հերթապահություն տանես և մասնակցես 
բանակցություններին,- ապա կարճ դադարից հետո շարունակեց,- նախ պետք է լավ 
կրակել իմանաս: 
-Եթե մեկը ինձանից լավ կրակի այստեղ, ես կհրաժարվեմ իմ ավտոմատից և կգնամ 
գյուղ մեր հորթերը կպահեմ,-կիսաերկչոտ, կիսահանդարտ ձևով դիմեց «Ճուտոն»: 
Ժպիտը սառեց հրամանատարի արևահարված դեմքին: Նախ շրջվեց դեպի Արամը, 
ապա դեպի ձորակին նայող ցանկապատը և կարգադրեց, որ դատարկ պահածոյի 
տուփերը շարեն ցանկապատի վրա, այնուհետև ինքնավստահ դիմեց Ճուտոյին. 
-Դե՛, հլա տեսնեմ` ինչպե՞ս ես կրակում, կանգնի՛ր այստեղ և, եթե գոնե մեկ հատ 
բանկա քցես, ուրեմն իմացիր, որ մեր  ջոկատի Ճուտոն ես լինելու: Ճուտոն նախ նայեց 
հրամանատարին, հետո երկչոտ դիմեց Արամին. 
-Արա՛մ հոպար, չմտածե՛ս, քեզ չիմ խայտառակի, տու՛ր իմ ավտոմատ: 
Արամն անձայն ուսից իջեցրեց Ճուտոյի ավտոմատը, լիցքավորեց և տվեց նրան: 
Ճուտոն, առանց հապաղելու, գնաց կանգնեց այն տեղը, որտեղ նշել էր 
հրամանատարը: Մի պահ նայելով հրամանատարին, զենքն ուղղելով դեպի թիրախ 
հանդիսացող դատարկ բանկաները` սկսեց կրակել. մեկ րոպե էլ չանցած, առանց 
վրիպելու, մեկը մյուսի հետևից գլորվեցին բոլոր բանկաները: Ապշած էին բոլորը, 
ապշած էր հրամանատարը: Արամը, հուզմունքը հազիվ պահած, մոտեցավ Ճուտոյին, 
գրկեց նրան, համբուրեց ճակատը և հպարտ դիմեց հրամանատարին. 
-Տեսնու՞մ ես հրամանտար, թե Վերին Գյուղի մանկապարտեզում ի՞նչ են 
սովորեցնում երեխաներին: 
-Քեզանից առավել ես եմ հպարտանում նրանով, Արա՛մ, բայց որոշումը մնում է 
որոշում. նա կմնա այստեղ, իսկ մնացածները, ովքեր գնալու են, թող մեքենաները 
բարձրանան, կես ժամից շարժվում ենք: Կարդա՛ գնացողների ցուցակը: 
Բակում մի եռուզեռ սկսվեց, բոլորն իրար անցան: Ովքեր իրենց ազգանուններն էին 
լսում, գրկախառնվում էին մնացողների հետ, մեքենայի թափքն էին բարձրանում, 
բոլորի տրամադրությունը երբեք այսքան բարձր չէր եղել, բոլորի խոսակցության 
նյութը Ճուտոն էր: Թեկուզ խոսակցության թեման Ճուտոն էր, բայց ոչ-ոք չնկատեց, թե 
ինչպես անհետացավ նա: Երբ մեքենաներն արդեն պատրաստ էին մեկնելու, 
հրամանատարը, իր մոտ կանչելով մեքենաների ավագներին, դիմեց նրանց` ասելով, 
որ մինչև երեկո պետք է Գորիսում լինեն. առաջին կայանատեղը լինելու է այնտեղ: 
Հրամանատարական ՈՒԱԶ-ում թեման նույնպես Ճուտոն էր:  
Երեկոյան` պայմանավորված ժամին, շարասյունը Գորիսում էր: Հրամանատարի 
կարգադրությամբ տրվեց կես ժամ դադար` ընթրելու և մեքենաներին սպասարկելու 
համար: Տղաները սկսեցին ընթրիքի պատրաստություն տեսնել, ով ինչ տանից բերել 
էր, սկսեց շարել գետնին փռած սփռոցին, իսկ վարորդները, մինչև սեղանը 
պատրաստ կլիներ, մեքենաներին  էին սպասարկում: Կամազ մեքենայի վարորդը, որ 
մի քիչ էլ կակազում էր, շանթահարվածի  նման սկսեց գոռալ. 
-Կա~-կա~-մանդի~ր:  
Բոլորն ինքնաբերաբար վազեցին դեպի նա, և ի՞նչ. մեքենայի թափքի տակ երկու 
գոտիով կապված` նիրհում էր Ճուտոն, և ո՞վ չզարմանար` 250 կմ այս վիճակով: 
Այդպիսի հանդունգն քայլ ոչ-ոք չէր սպասում: 
Արամը, վախեցած թափքի տակ մտնելով, թեթև ցնցեց Ճուտոյին: Հանկարծակի 



գալով` Ճուտոն մեղավոր հայացքը գցեց նախ  Արամին և մեքենայի կողմերը 
հավաքված անծանոթ ոտքերին, ապա լացակումած ձայնով դիմեց Արամին: 
-Արա՛մ հոպար, մեկ է, եթե ձեզ հետ չգայի, ուրիշների հետ կգնայի, ավելի լավ չէ՞, որ 
ձեր կողքին լինեմ,-մի  պահ լռելով, անմեղ հայացքը հառելով Արամի աչքերի մեջ` 
շարունակեց,-ձեր ուշադրության կենտրոնում եմ, ինչ ասեք, որ չեմ անի. տղաների 
ամանները կլվացնեմ, ավել կանեմ, ցախ կջարդեմ, տղերքի ներքնաշորերը կլվացնեմ, 
ինչ ասես կանեմ, մենակ հետ չուղարկես, խնդրում եմ: 
-Դու՛րս արեք մեքենայի տակից,-լսվեց հրամանատարի ձայնը,-դու մեզ բոլորին 
համոզեցիր, Ճուտո՛…. Այդպես Ճուտոն դարձավ ջոկատի սիրելին: 
 1994 թ. մայիսի 10-ին, Մարտակերտի շրջանի Լենինական գյուղի դաշտերում, 
համառ պայքար էր ընթանում: Թշնամու հարձակումն իրոք վճռական էր և հանդուգն: 
Սկզբում աշխատեց հրետանին` ռմբակոծելով դեպի հենակետեր շտապող մեր 
զինվորներին, ապա օդ բարձրացավ ավիացիան` օդից ռմբակոծելով մեր դիրքերը և 
ռեզերվային բազաները, բացի դրանից, հենակետի ուղղությամբ մոտենում էին 
թշնամու 3 տանկ և 2 մարտական մեքենա` հետևից քարշ տալով հետևակը, իսկ 
հետևակի հետևից գալիս էին կանոնավոր շարքով ադրբեջանցի ՕՄՕՆ-ականները. 
տեսարանը իրոք սարսափեցնում էր հենակետի տղաներին: Հրամանատարը չկար: 
Ճուտոն, իրավիճակը հասկանալով, տղաներին հույս էր տալիս: Վազելով խրամուղու 
ամբողջ  երկայնքով` նա հրամանատարությունը կարծես իր վրա էր վերցրել և 
կարգադրություններ էր անում` անընդհատ գոռալով, որ մի տեղ չկանգնեն և կրակեն, 
անընդհատ փոխեն իրենց տղերը, որ թշնամին կարծի, թե իրենք շատվոր են, ավելի 
շատ գնդացիրներից կրակեն և նռնականետերն ուղղեն տանկերի և մարտական 
մեքենաների վրա, եթե գոնե մեկ կամ երկու տեխնիկա խփեն, թշնամին կվախենա և 
ետ կքաշվի:  Այդ ասելուց հետո, Ճուտոն  սողաց ամենաառաջին խրամատը, 
լիցքավորելով նռնակները` մի պահ հաշվարկեց  իր և տանկի միջև եղած 
հեռավորությունը, նշան բռնեց և կրակեց:  Սկզբում Ճուտոյին թվաց, թե վրիպեց, 
նռնակները արագ լիցքավորեց և նորից  նշան բռնեց, այդժամ նոր նկատեց, որ 
տանկից ծուխ է բարձրանում, բայց համառորեն դեռ առաջ էր շարժվում: Որոտաց 
երկրորդ կրակոցը, տանկը միանգամից բոցավառվեց. Ճուտոյի ուրախությանը չափ 
սահման չկար, ոտքի կանգնելով ամբողջ հասակով` նայեց այրվող տանկին և թունդ 
հայհոյեց. 
-Դե գնա՛,  վառվի՛ր. ես քո՛ մերը…. 
Այրվող տանկը մեծ հույս ներշնչեց տղաներին: Կրակում էին Ճուտոյի հրահանգի 
համաձայն: Տղաներից մեկը խփեց երկրորդ տեխնիկան: Դա սթափեցրեց թշնամուն, 
մնացած տեխնիկան աջից և ձախից շրջանցեց մեր հենակետը և առավ  խաչաձև 
կրակի տակ: Տղաներից երկուսը զոհվել էին: Ճուտոն աղիողորմ խնդրում  էր, որ 
տղաների դիակները խրամուղիով տեղափոխեն հետ, միևնույն է, իրենք երկար չէին 
կարող դիմադրել. 
 -Տղե՛րք ջան, խնդրու՛մ եմ, տղաներին շալակեք, առջևից գնացեք, ես ձեզ կպահեմ, 
միևնույն է, եթե մնանք, բոլորս էշի նահատակ կդառնանք, ժամանակը քիչ է,- վազելով 
դեպի գնդացիրը` մի պահ հետ դառավ և արդեն հրամանայական տոնով գոռաց,-ի՞նչ 
եք սպասում, հիմա խրամատները կլցվեն:  
Եվ իրոք, թշնամին` 100-150 մ-ի վրա, արդեն զգալով, որ դիրքերը դատարկ են, 
գոտեպնդվելով և մի վարագ վայնասուն գցելով, վազում էր առաջ: Ճուտոն, նախ 
առաջին գնդացիրի ժապավենը փոխեց, հետո վազեց դեպի մյուս գնդացիրը, 
լիցքավորեց այն, խաչակնքվեց ու սկսեց քթի տակ երգել ջոկատի երգը, հանկարծակի 



կրակահերթը թշնամուն գամեց գետնին, Ճուտոն երգը թողնելով, նորից սկսեց 
բարձրաձայն հայհոյել: Շուտով գնդացրի փամփուշտները վերջացան: Ճուտոն առանց 
տատանվելու վազեց դեպի երկրորդ գնդացիրը: Հանկարծ ձախ թիակոսկրի մոտ խորը 
ծակոց զգաց. մի պահ երերաց, բայց շարունակեց վազել դեպի 2-րդ գնդացիրը: Այդ 
պահին միայն մտածում էր հասնել լիցքավորված գնդացիրին, դատարկել նրա 
պարունակությունը, և ինչ լինելու է` թող լինի: Եվ ահա գնդացիրի մոտ է, հարմար 
պառկելով` զգաց, որ ձախ ձեռքը չի ենթարկվում իրեն, աջ ուսին մի կերպ սեղմելով 
գնդացիրի խզակոթը` սկսեց կրակել արդեն 40-50 մետրի վրա գտնվող թշնամու վրա: 
Թշնամին գամվեց գետնին: 
Գնդացիրը լռեց, մի պահ Ճուտոյին թվաց, թե աչքերը մթագնում են, գիտակցությունը 
կորցնում է: Հավաքելով իր վերջին ճիգերը` իրեն գցեց տեաձև (T) խրամատը, առողջ 
ձեռքով սկսեց արագորեն հանել նռնակները և ատամներով քաշելով օղակնեը` նետեց 
աջ ու ձախ: Նռնակների պարունակությունն ավարտվեց: Ճուտոն արդեն զգում էր, որ 
ուր-որ է աչքերը փակվելու են, նույնիսկ մի պահ աչքերը փակեց, և կարծես 
դադարեցին դժոխային այդ կրակոցներն ու վայնասունները: Նրա մթագնող ուղեղում 
միայն մի միտք էր առկայծում. «կենդանի գերի չհանձնվել»: Այդ սարսափելի մտքից  
նա դանդաղ բացեց աչքերը, մի կերպ  ուսից իջեցրեց իր հոր գնած, անբաժան 
ավտոմատը, խզակոթը դեմ տվեց խրամախորշի դիմացի պատին, փողը սեղմեց 
կրծքին և առանց երերալու սեղմեց ձգանը…. Ճուտոյի տաք արյունը խառնվեց մայր 
հողին և հողը զգաց պատանի հայորդու վերջին շունչը….  

 Չնայած թշնամին վաղուց էր գրավել հենակետը, բայց դեռ երկար ժամանակ 
վախենում էր մոտենալ կամ էլ ուզում էր գերի վերցնել հանդուգն հայորդուն: 
Վերջապես, ավելի համարձակները, սողալով մոտեցան Ճուտոյի խրամուղուն և 
տեսնելով, որ կրակող չկա, ավելի ամրապնդվեցին, հետո արդեն շրջապատեցին 
Ճուտոյի անզգայացած մարմինը: Նրանցից ավելի հանդուգնը, կողքից հանելով երկար 
դանակը, մոտեցավ Ճուտոյին, բռնեց նրա օձիքից և շուռ տվեց մեջքի վրա: Տեսնելով 
Ճուտոյի սառած, մանկական, անմեղ ու պարզ հայացքը` կաթվածահարվածի նման 
ետ քաշվեց: Բոլորն ապշած էին, կարծես ամոթն էր գամել նրանց գետնին, ոչ-ոք չէր 
համարձակվում մոտենալ Ճուտոյի անշնչացած մարմնին, վերջապես նրանցից մեկը 
առաջ եկավ. հայացքը չկտրելով Ճուտոյի սառած հայացքից` կռացավ, փակեց 
Ճուտոյի կոպերը, կամաց բարձրացավ և ինքնաբերաբար հանեց գլխարկը, 
մնացածները հետևեցին նրան, ապա դառնալով իր զինակիցներին` սաստող ձայնով 
ասաց. «Եթե որևէ մեկը համաձակվի խոշտանգել այս փոքրիկ հերոսի դիակը, տեղում 
կգնդակահարեմ, գնացե՛ք և ողջ Ադրբեջանում տարածեք, թե հայերի «գաղտնի զենքը» 
որն է…»: Հետո ուսապարկից հանեց զինվորական թիկնոցը, փռեց խրամաթմբին, 
կռացավ, գրկեց Ճուտոյի մարմինը, դրեց թիկնոցի վրա` քրիստոնյային վայել հայացքը 
դեպի արևելք, հետո Ճուտոյի զենքը դրեց նրա կրծքին, ձեռքերը խաչաձև մոտեցրեց 
կրծքին և ծածկեց թիկնոցի մնացած մասով:  
 Գիշերը թշնամին հետ քաշվեց դեպի իր ելակետ: Վաղ առավոտյան մերոնք 
համալրված ուժերով արդեն հենակետում էին: Բոլորի հայացքները սևեռված էին 
խրամաթմբի վրա` ասպետավայել պառկած Ճուտոյի հանդարտ և անմեղ դեմքին: 
Տխուր էին բոլորը, կարծես մեղավոր զգալով իրենց, ոչ-ոք չէր համաձակվում խոսել, 
լուռ էր և Արամը…. Լռությունը խզեց հրամանատարի հուզված ձայնը, նախ 
մոտեցավ, ծնկի գալով համբուրեց Ճուտոյի սառած ճակատը, և դիմելով նրան ասաց. 



- Ճուտո՛, իմ քաջ ֆիդայի, քո հերոսական մահը ծանրացած է մեր հոգում, դու առաջին 
նահատակված հերոսն  ես այս կռվում, որ նույնիսկ վայրագ մեր թշնամին գնահատեց  
քո խիզախությունը, քո սխրագործությունը  պարտավորեցնում է մեզ, որ ավելի 
միասնական լինենք և մեր գործը ավարտին հասցնենք` չթողնելով այն քո 
հասակակիցներին: Ճուտո՛, իմ խե՛նթ պատանի, դու, որ քո սիրով պետք է մի 
աղջնակի գերեիր, տրվեցիր մայր հողին, փա՛ռք քեզ, ի՛մ փոքրիկ հերոս…. 
 Մի փոքր դադարից հետո, հազիվ զսպելով հուզմունքը և ուր-որ է ժայթքող 
արցունքները, հրամանատարը երգեց.  
 
                                            Մայրիկ տու՛ր զիմ հրացան, 
                                            Քույրիկ բե՛ր զիմ բադրոնդաշ… 
 
 Ճուտոյին հուղարկավորեցին գյուղացի զոհված ազատամարտիկների կողքին` 
հերոսին վայել հանդիսականությամբ:  
 Հուղարկավորության օրը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, կնքվեց զինադադար: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


