
Լուսաբացից առաջ ( ծածկանուն` Նարե) 

Գիշեր է հիմա: Դրսում ինչ-որ տեղ մարում են քաղաքի վերջին լույսերը: Օդը, օրվա 
աշխույժ թոհուբոհից հետո, կարծես, մաքրվում է ծանր վերհուշերից, ու մի 
թափանցիկ խաղաղություն է իջնում խորհրդավոր խավարի մեջ, որն իր թևերն է 
ուզում տարածել փոքրիկ քաղաքի վրա: Հնամաշ տանիքների ծածկերի տակ քուն են 
մտնում հոգնած երազները: Գիշերն ինչ-որ թովիչ հեքիաթ է շշնջում մարդկանց 
ականջներին, ու փակելով իրենց հոգնած ու ընդարմացած կոպերը` մարդիկ ննջում 
են խաղաղ գիշերվա երազների գրկում: Քաղաքի մի խուլ անկյունում գտնվող 
հինավուրց տանը չեն փակվում ինչ-որ մեկի հոգնած աչքերը: Ամեն անգամ, երբ 
գիշերը հանգրվանում է փոքրիկ քաղաքի տանիքների ու բակերի վրա, ինչ-որ մեկի 
սրտում արթնանում են հուշեր` վաղուց անցած տարիների մասին: Անքնության այդ 
ժամերի մեջ նորից կենդանանում են անհայտ կորած երազները, երազներ, որ 
պատմում են կարոտի ու սիրո մասին: Այդ ո՞վ էր այդպես թախծում կեսգիշերային 
խավարի մեջ, և ո՞ւմ երազներն էր օրորում գիշերը… 

Գիտեմ` գիշերվա այդ ուշ ժամին բոլորը քուն էին մտել ու միայն Աղասի պապն էր, որ 
չէր կարողանում քնել… 

Աղասի պապն էր: Նստած էր իր հին ճոճաթոռի վրա ու հիշում էր իր ապրած 
օրերի ու անցյալում մնացած լույս հիշողությունների մասին, որոնց մեջ կարողացավ 
ճանաչել կյանքը: Ու թեև երկար տարիներ են անցել այդ օրերից, բայց մի՞թե 
տարիներն ի զորու են ջնջելու այն ապրած օրերի հիշողությունները, որոնք դաջվում 
են մարդու սրտի վրա և իրենց ակոսների խոր հետքերն են թողնում մարդու հոգու 
մեջ… 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր: Երկիրը գտնվում էր ծանր 
իրադրության մեջ: Ֆաշիստական զորքերը քամու նման խուժում էին խորհրդային 
երկրի սահմաններից ներս` մեկը մյուսի հետևից նվաճելով խորհրդային հողերը: 
Ֆաշիստական Գերմանիան ցանկանում էր իր բռնատիրությունը հաստատել ամբողջ 
աշխարհում, և օգտվելով ստեղծված բարենպաստ քաղաաքական իրավիճակից, 
որոշել էր կայծակնային հարձակումով նվաճել նաև ԽՍՀՄ երկիրը: Պատերազմի 
նախաշեմին ԽՍՀՄ-ը պատրաստ չէր հակահարված տալու թշնամուն և կասեցնելու 
նրա հետագա առաջխաղացումը երկրի ներսում: Պատերազմի նախօրյակին 
հազարավոր սպաների բանտարկությունն էլ մյուս կողմից էր պատճառ դառնում 
բանակի թուլացմանը: Խորհրդային զորքերը մեծ կորուստներ էին կրում` տալով 
հազարավոր զոհեր: Իրադարձությունների նման ընթացքի դեպքում ոչնչացման լուրջ 
վտանգ էր սպառնում խորհրդային պետությանը, այդ թվում նաև նրա կազմի մեջ 
մտնող Հայաստանին, ուստի հայրենիքին սպառնացող վտանգը պետք է համախմբեր 
և զենքի կոչեր ողջ հայ ժողովրդին: Այդ նպատակով շուտով կազմվում էին 
մարտական դիվիզիաներ, որոնց խնդիրն էր ամեն գնով ազատել հայրենիքի 
սահմանները բռնակալ ձեռքերից: Այդ իրադարձությունների բերմամբ էր, որ Աղասին 
պիտի թողներ իր տունը ու մեկներ ռազմաճակատ, ուր նրան էր սպասում զարհուրելի 
արհավիրքը` իր անջնջելի հետևանքներով: Նրան տանջում էր հուսահատ մի միտք. 
ո՞ւմ հույսին կարող էր թողնել միայնակ մորը և այն աղջկան, ում սիրում էր (ի՞նչպես 
կապրեին նրանք, եթե հանկարծ ինքը չվերադառնար): Սակայն հայրենի երկրի գլխին 
դամոկլյան սրի պես կախված վտանգը ստիպում էր նրան առանց վարանելու մեկնել 



ռազմաճակատ: Իսկ ի՞նչ էր սպասում նրան այնտեղ, այն հեռու ափերում, ի՞նչ 
ճակատագիր էր նախատեսել կյանքն այն պատանու համար, ում սրտում ապրում էին 
երջանիկ օրերի գարունները ու անսահման սերը կյանքի նկատմամբ… 

….Անցնում էին ամիսները, երբեմն մայրը Աղասուց եկած նամակների միջոցով 
լուրեր էր ստանում ֆրոնտից, իսկ ռադիոն շարունակում էր ժամանակ առ ժամանակ 
տեղեկացնել ռազմի դաշտում տիրող իրավիճակի մասին և կանխատեսումներ անել 
դեպքերի հետագա ընթացքի զարգացման շուրջ:  

1942 թվականն էր: Նոյեմբեր ամիսը: Ռադիոն թնդաց հաղթական լուրից, թերթերը 
ողողվեցին ավետաբեր լուրի մասին հոդվածներով: Խորհրդային բանակը հաղթանակ 
էր տարել Ստալինգրադի ճակատամարտում, հաղթանակ, որ բեկումնային փուլ 
մտցրեց պատերազմական գործողությունների հետագա ընթացքի մեջ: Ժողովուրդը 
ցնծում էր, ամենուրեք տիրում էր ուրախ տրամադրություն, բայց… ֆրոնտից ստացած 
սև թուղթն էր, որ մի խեղճ կնոջ անհաղորդ էր դարձնում այդ ընդհանուր 
ոգևորությանը: Հաղորդում էր, որ որդին անհայտ կորել է ռազմի դաշտում: Մոր 
սիրտը տանջվում էր այրող ցավից, երբ կարդում էր այդ տողերը: Արցունքները 
անզուսպ թափվում էին նրա հուսահատ աչքերից, իսկ ձայնը պապանձվել էր, 
կարծես, երբեք էլ ընդունակ չէր եղել բառ արտասանելու: Սակայն սիրող ու 
հավատարիմ սիրտը չէր կարող հենց այնպես անձնատուր լինել կյանքի դժբախտ 
արհավիրքներին, քանի որ կա մի տարօրինակ զգացում, երբ մարդն այնքան 
հստակորեն զգում է, այնքան վստահ է, որ այն, ինչ կատարվում է, ուղղակի 
պատրանք է, հավատի ստուգման մի նոր փորձություն: Չէր կարելի հենց այնպես 
հանձնվել, հարկավոր էր հավատալ, որ որդին չէր կարող մահանալ, թեկուզ հենց այն 
պատճառով, որ դավադիր գնդակը չէր կարող սպանել այն սիրտը, որի մեջ կենդանի 
էր մնացել ապրելու ու սիրելու անհագուրդ փափագը: Այդ հավատն է հաճախ, որ 
ստիպում է նույնիսկ ամբողջ տիեզերքին փոխել ամեն կանխորոշված վճիռ, 
իրականություն դարձնել այն, ինչն անհնար է թվում: 

Մոր անսահման հավա՞տն էր արդյոք, թե՞ այն լույս աղջկա անբիծ սերը, որն ուժ 
տվեց Աղասուն պայքարելու կյանքի և մահվան դաժան կռվի մեջ, բայց նրա 
հաղթանակը, հիրավի, փառավոր էր: Ոչ ոք չհասկացավ, թե ինչ գերմարդկային ուժով 
էր կռվի հողի վրա կենդանի մնացել արյունաքամ մարմինը, ոչ ոք չիմացավ, թե ում 
բարեգութ ձեռք էր օգնության հասել մահվան ու կյանքի պայքարի մեջ չհանձնվող 
խիզախ հերոսին, բայց մի բան ակներև էր, 3 տարի անց նա վերադարձել էր: 
Վերադարձել էր որպես կենդանի լեգենդ, որպես հավերժ փառքի սյուն, որպեսզի իր 
հոգնած ոտնահետքը դներ այն սուրբ հողի վրա, որից ծնունդ էր առել իր համառ ու 
չմեռնող սիրտը: Վերադարձել էր, որ լսեր այն ջրերի կարկաչը, որ շշնջում էին ապրած 
հին օրերի երգը: Վերջապես ուժ էր գտել վերադառնալու, որ արցունքներով 
համբուրեր այն լույս ձեռքերը, որ կարոտած սպասում էին գրկելու որդու հոգնած 
մարմինը: Նաև սրտում պահած այն մեծ սիրո պատճառով, որ խոստանում էր մի 
երջանիկ կյանք և դրանով իսկ ամբողջ հավիտենական երանությունը, որ կարող է 
զգալ մարդ, երբ ապրում է երկրի երեսին:  

 



Նրա կյանքը լեգենդ էր, իմ 
պատանի տարիների լավագույն 
լեգենդը, որը երբեք չջնջվեց իմ 
հիշողությունից: Ես հաճախ 
զարմանում էի, երբ մտածում էի, թե 
ինչքան ջանք է պետք մարդուն, որ 
կարողանա իր մեջ ուժ գտնել 
ապրելու այնտեղ, որտեղ 
սովորաբար պիտի մեռնի, և ինչքան 
սեր է հարկավոր նրան, որ 
կարողանա դիմանալ այնտեղ, 
որտեղ ոչ ոք չի էլ փորձում 
պայքարել: Ինձ հիացմունք էր 
պատճառում նրա յուրաքանչյուր 
խոսքը, ամեն արտասանված բառի 
մեջ այնպիսի ուժ էր ապրում, որն 
ընդունակ էր կյանքով լցնելու ամեն 
հոգնած սիրտ: Նրա պատմության 
մեջ ապրում էր չմեռնող պայքարի 
ոգին ու խրոխտ երգերի շունչը: 

 

Հաճախ, երբ այցելում էի Աղասի պապին, մենք երկար ժամերով նստում էինք իր 
այգու փոքրիկ նստարանին, որտեղ ընկնում էին հսկա բարդիների երկար 
ստվերները, ու այդ ժամերի մեջ սկիզբ էին առնում զրույցներ` համեմված նրա 
ապրած հրաշալի կյանքի վեհ պատմություններով: Հիշում եմ` մի անգամ, երբ 
հուսալքված էի, և մռայլ մտքերը նորից սև ամպերի նման ծածկել էին սիրտս, որոշեցի 
կրկին այցելել նրան: Ես երբեք չեմ մոռանա այդ օրը: Մենք նորից նստած էինք այգում, 
այն նույն բարդիների ստվերի տակ, որի տակ շատ անգամներ էինք նստել: Բայց այս 
անգամը բնավ նման չէր մյուսներին: Երբ պատմեցի նրան, թե ինչ մտքեր են ինձ 
անհանգստացնում, նա մի երկար ակնթարթ նայեց հուսալքված դեմքիս, հետո 
հայացքն ուղղեց դեպի մի անորոշ ուղղությամբ և ասաց. 

- Որդի՛ս, այդ ամենը շատ հասարակ բաներ են: Դրանց մասին իսկը չարժի էլ 
մտածել: Ես քեզ կարամ ասեմ ավելի լուրջ բաներ, որոնք իսկապես կարևոր են, 
քան այդ հասարակ ու փոքր խնդիրները: Դու երբևէ մտեծե՞լ ես, որ հենց էս 
պահին, երբ դու նստած ես էստեղ իմ կողքին, ու մենք հանգիստ զրույց կանենք, 
էնտեղ աշխարհքում հազարավոր մարդիկ կմահանան ու կկորցնեն էն կյանքը, 
որ դու դեռ չես կորցրել: Դու հիմի շատ առավելություն ունես նրանցից, և 
կարող ես վստահ լինել, որ նրանք բոլորն էլ կգերադասեին քո փոխարեն լինել 
ու ունենալ էն հոգսերը, որ դու ունես,  քանզի դա նրանց հնարավորություն 
կտար էլի ապրելու: Իսկ դու ապրում ես, ունես ամեն բան, առողջ ես, ուժեղ, 
ուրեմն մի՛ կորցրու քո հնարավորությունը: Դու հիմի նեղվում ես, որ 
աշխատանքդ կարող ես կորցնել, իսկ էնտեղ հազարավոր մարդիկ այդ նույն 
պահին կմտածեն, որ մի կտոր հաց ունենային, որ իրենց էրեխեքն էս գիշեր 
անոթի չքնեին, ու մի ծածկ ունենային գլխների վերևը, որ ստիպված չլինեին 



ապրել կեղտոտ փողոցներում: Իսկ դու դրանցից ինչքա~ն առավելն ունես: 
Գիտե՞ս քեզ ինչ կասեմ, մոռացի՛ր ամեն բան, ինչ քեզ առիթ կտա 
հուսահատվելու: Ես նկատել եմ, որ էս կյանքի ճամփեքին ինչ-որ մեկը 
անընդհատ փորձում է շեղել մեր ուշադրությունը, ու մենք կորցնում ենք այդ 
թանկ նվերը, որ կյանք է կոչվում. մենք բաց ենք թողնում ամենգլխավորը: Դու 
հասկանո՞ւմ ես ինձ: Նայի՛ր արևին, ինչ խաղաղ է իր ջերմությունը տալիս 
մարդկանց: Շուտով այդպես խաղաղ կիջնի սարի հետևը, ու դու կտեսնես, որ 
գիշերն առավել հրաշալի է: Նայի՛ր այս ծառներին ու ծաղկանց, որ տարծվել են 
քո շուրջը, մի՞թե չես տեսնում, թե ինչ գեղեցիկ են նրանք էսօր բացվել ու 
բուրում: Իսկ լսո՞ւմ ես էնտեղ աղմկող գետի ձայնը, լսո՞ւմ ես, որ ասում է, թե 
ինչքան հրաշալի բան է, երբ կարողանում ես էդպես խաղաղ հոսել: Ես էս 
ամենը կարողացա տեսնել էն ժամանակ, երբ կռվի դաշտում զգացի, որ ուր-որ 
է մահը պիտի բաժանե ինձ այդ ամենից: Բայց հիշեցի, որ դեռ անավարտ 
գործեր ունեմ…..շա~տ անավարտ…Դու ինձ ինչո՞ւ չես հարցնում, թե ինչպես 
եմ ողջ մնացել... Գիտես դա էդպես հե՞շտ էր, հա՞: Երբ որ ընկած էի էդ 
արյունահոտ մահճի մեջ, ես հասկացա, թե որքան առավել շատ եմ սիրում էս 
կյանքը ու ինչքան կարևոր բաներ կան կյանքի մեջ, որ դեռ չէի հասցրել 
ճանաչել: Ես կույր էի: Բայց մի լույս ինձ ստիպեց, որ պայքարեմ: Էտ իմ մոր 
աղերսող աչքերն էին, որ աղոթք էին մրմնջում իմ փրկության համար, էն 
աղջկա աղերսանքն էր, որն ինձ խնդրում էր կենդանի մնալ: Ես պարտավոր էի 
չմեռնել այդ արյունոտ դաշտի մեջ…. Ես երբեք չեմ մոռանա էն հրաշալի պահը, 
երբ 3 տարի անց բացեցի էս դարպասի երկաթյա դուռը: Ես կանգնած էի լուռ` 
աչքերիս մեջ սեղմած արցունքի խոշոր կաթիլներ, որ սիրտ չէի անում դուրս 
թափելու: Դռան շեմին կանգնած տեսա մորս, որ քիչ էր մնում գլխապտույտ 
երջանկությունից խելքը կորցներ: Ինձ տեսնելու պահին լոկ մի հառաչ դուրս 
թռավ նրա շրթունքներից, ու ես երջանկության արցունքներն աչքերիս վազեցի, 
որ փարվեմ նրա կրծքին: Ես գրկել էի նրա կորացած մարմինը, երբ ուշաթափ 
ընկավ ձեռքերիս մեջ: Հետո ամուր առա նրան բազուկներիս մեջ, որ բաց 
չթողնեմ. «Հանգստացի՛ր, մա՛յր..... ես այստեղ եմ: Դու լսո՞ւմ ես ինձ......ես 
վերադարձա…»: Նա նորից կամաց բացեց աչքերը, կարծես ուզում էր 
համոզվել, որ այդ ամենը նրան չի թվացել, իսկ հետո ամուր գրկեց ինձ ու 
արցունքոտ աչքերը վրաս հառելով` անդադար կրկնում էր. «Շնորհակալ եմ, 
Աստվա՛ծ, շնորհակալ եմ….»: Այդ պահին ես հասկացա, թե ինչու էր այդքան 
կարևոր իմ վերադարձը: Ես պիտի վերադառնայի, որպեսզի թույլ չտայի, որ 
այդ լույս աչքերի մեջ մեռներ հավատը: Այդ վայրկյանն էր, որ ես ջերմորեն 
սիրեցի կյանքը, որովհեև հասկացա մի պարզ բան; Ես պիտի ապրեի, որ սիրով 
լցնեի մեկ ուրիշի կյանք: Ես տեսա էն ուրախությունը, որ կարող է ապրել 
մարդկային հոգին, երբ իր մեջ հավատը կհաղթե բոլոր օրենքներին: Գի՞տես 
ինչ բան է իսկական երջանկությունը: Էտ էն վայրկյանն էր, երբ զգացի, որ օդը 
ազատորեն կհոսի երակներիս մեջ, իսկ ես դեռ հնարավորություն ունեմ ամեն 
վայրկյան սիրելու, սիրելու էն ամենը, ինչ շրջապատում է ինձ… Դու ինձ 
կհասկանա՞ս: 

- Հա…. հասկանում եմ ,- ակամա արտասանեցի ես:  
- Չէ՛, չէս հասկանա, բնավ չէս հասկանա: Գիտե՞ս ինչքան ուժ է պետք մարդուն, 

որ կարաղանա սիրել կյանքը անգամ էն ժամանակ, երբ վրա են հասնում 



դժվարությունների ժամեր: Է~, տղա՛ս, դու չես հասկանա` ինչ կնշանակե 
հանդիպել իսկական դժվարության ու էդքանից հետո նորից չհանձնվել… 

Նա հանկարծ լռեց, ու ես զգացի, թե ինչպես մի այրող ցավ, արթնանալով 
սպիացած հիշողությունների գրկից, նորից լցվեց նրա սրտի մեջ, ու աչքերում սկսեցին 
շողալ անհայտացած արցունքների երկու խոշոր կաթիլ: Ես կռահեցի,  թե ինչը նրան 
կարող էր այդպես հուզել: Այդ պատմությունը ես լսել էի նրա ծանոթներից, քանի որ 
Աղասին դրա մասին չէր սիրում հիշել: Պատմում էին, որ նրա կինը հղիության 
յոթերորդ ամսում, երբ նրանք սպասում էին իրենց երկրորդ զավակին, ծանր 
հիվանդացել էր: Հիվանդությունը ազդել էր նաև իրենց փոքրիկի վրա: 
Ծննդաբերության ժամանակ կինը մահացել էր, իսկ փոքրիկը հրաշքով էր ողջ մնացել: 
Սիրելի կնոջ կորուստը մեծ վշտով էր լցրել Աղասու սիրտը, բայց 3 տարեկան տղան 
ու նորածին մանուկը նրա մեջ քաջություն էին ներշնչել`այդ դժվարությունների դեմ 
պայքարելու համար: Սակայն ճակատագիրը այդքանով չէր սահմանափակել իր 
դաժան փորձությունների անձրևը տեղալ այս հալածված սրտի վրա: Երբ լրացել էր 
փոքրիկի 1 տարին, նա նույնպես մահացել էր` ի ծնե ունեցած հիվանդության 
հետևանքով, որի պատճառը, ասում են, հղիության ընթացքում մոր հիվանդությունն 
էր եղել: Այս ամենը հուսահատության գիրկ էր հասցրել Աղասուն: Նա խելագարվելու 
աստիճան կորցրել էր իրեն: Մենակ էր մնացել ծերացած մոր ու անդրանիկ զավակի 
հետ: Մորը խնամելու և զավակին մեծացնելու պարտավորությունն էր, որ նրան 
ստիպել էր շարունակել ապրել ու նորից չհանձնվել:  Աղասին հաճախ էր հիշում, թե 
ինչպես էր հրաշքով ողջ մնացել պատերազմի դաշտում: Հիմա հասկանում էր, որ 
առավել ևս իրավունք չուներ հանձնվելու. դա իր նոր կռիվն էր, իր իսկական 
պատերազմը:   

Ես լուռ էի ու մտածելով այս ամենի մասին` մտորում էի նաև իմ ապրած կյանքի 
շուրջ: Հասկանում էի, որ իմ առօրյա խնդիրներն ուղղակի մանրուք են այն ամբողջ 
ցավի դեմ, որ զգացել է այս մարդն իր ապրած օրերի մեջ: Այդքանից հետո նա նորից 
իր մեջ ուժ է գտել պայքարելու ու սիրելու կյանքը, իսկ ես այնպես եմ ինձ կորցրել, 
կարծես փուլ է եկել ամբողջ աշխարհը: Համարձակությունս չներեց ինչ-որ բան 
ասելու: Բայց նա նայեց ուղիղ աչքերիս մեջ ու հետո խաղաղ ավելացրեց. 

- Արա՛մ ջան, երբե՛ք չհանձնվես: Պայքարի՛ր մինչև վերջ, մինչև վերջին շունչդ 
կհատի: Ես այդքանից հետո չդադարեցի սիրել կյանքը, կյանքը չափազանց 
հետաքրքիր է, գիտե՞ս: Այն երկար մի ընթացքի կնմանվի, որի մեջ ամեն բան 
պատրանք է ու ցնորք: Բայց մի թանկագին ակնթարթ կա, որ դու չես իմանում: 
Ուշադի՛ր եղիր: Երբ որ կտեսնես առավոտվա բացվող կարմիր երկինքն ու թե 
արևը ինչպես կբարցարնա սարերի վրա, հոգուդ մեջ կլցվի մի անուշ զգացում, 
ու երբ կկարողանաս շնչել էտ սարերից իջնող մաքուր օդից, կզգաս, թե ինչ բան 
է կյանքը….  

Ես հասկացա, որ այսքան ժամանակ չեմ նկատել այդ ամենը, դրանք ինձ երբեք 
հասու չեն եղել: Փաստորեն, ես բաց եմ թողել ամենագլխավորը: Ես հանկարծ 
վախեցա, որ ամեն վայրկյան կարող էի կորցնել այն, ինչ այնքան թանկ է 
գնահատվում. ես կարող էի կորցնել սիրտս, երբ այն ընդունակ չլիներ սիրելու ու հոգ 
տանելու նրանց, ովքեր ունեին իմ ուշադրության կարիքը (ինչո՞ւ այսքան ժամանակ 
չէի զանգել քրոջս), կարող էի կորցնել աչքերս, երբ դրանք այլևս չտեսնեն այն 



հրաշալի բաները, որով շրջապատված է մեր կյանքը, վերջապես կարող էի կորցնել 
այդ կյանքը` ապրելով անփառունակ ու անբովանդակ, եթե նորից շարունակեի 
մտածել այնպես, ինչպես մտածում էի այս զրույցից առաջ: Այդ պահին իմ մեջ ինչ-որ 
բան փոխվեց: Հանկարծ վեր կացա տեղիցս, հետո ակնածանքով գրկեցի Աղասի 
պապին, ու հոգուս միջից մի ծանր բեռ փշրվեց: Զարմանում եմ` ինչպես էի 
կարողացել այսքան ժամանակ ապրել` կրելով իմ մեջ անիմաստ հոգսերի ու հիմար 
մտքերի այդ ամբողջ բեռը: Չէ՞ որ կյանքը մի օր վերջանալու էր, իսկ ես այդպես էլ չէի 
հասկանալու, որ պետք է ուղղակի ապրել, ուղղակի ուրախանալ այն ամենով, ինչ 
Աստված պարգևել է մեզ (չէ՞ որ այնքան շատ բաներ է Նա մեզ պարգևել)… 

Մութն արդեն ընկնում էր, ու ցուրտ էր. պետք էր ներս մտնել: Այս գիշեր, թերևս, 
այստեղ գիշերեի: Հիմա ամեն բան այլ էր. ես ուրիշ մեկն էի, ով արդեն բոլորովին այլ 
աչքերով էր նայում կյանքին: Ու թեև գիշերն արդեն տարածել էր իր սև մշուշը երկնքի 
վրա, բայց վաղը նոր օր էր բացվելու, օր, որի հետ սկսվելու էր բոլորովին ուրիշ կյան: 
Ես գիտեմ, որ այս օրը փոխեց իմ հետագա ողջ կյանքը… 

…. Արշալույսից առաջ քունն ավելի խորն է, 

                                                                    Բայց մոտիկ է նաև արթնացումը…. 

(Պ. Սևակ) 

 
 

* * * 
 

Տարիներ են անցել այն օրերից: Աղասի պապն այլևս չկա, բայց իմ դժվար օրերի 
մեջ ես հաճախ եմ հիշում նրա իմաստուն խորհուրդները: Այսօր ես հաջողակ 
գործարար եմ, ում կյանքը լի է բազմաթիվ վայրիվերումներով: Իմ կյանքում ամեն օր 
տեղի են ունենում բազմաթիվ հաղթանակներ ու նորանոր ձեռքբերումներ, սակայն 
քիչ չեն նաև պարտության և անկումների ժամերը: Բայց այդ ամենի մեջ ես գտել եմ 
ներդաշնակ երջանկության գաղտնիքը. ես ունեմ ընտանիք, որին անսահման սիրում 
եմ, ունեմ հրաշալի երեխաներ, որոնք լցնում են կյանքիս երջանիկ օրերը: Դա իմ 
կյանքի լավագույն հաղթանակն է ու ամենակարևոր նվաճումը: Ու ես հաճախ եմ 
հիշում Աղասի պապի իմաստուն խոսքերը, երբ ասում էր. «Ուշադի՛ր եղիր, որ 
չկորցնես իսկական կյանքը»:  

…Աղասի պապն ինձ համար երբեք չի դադարի ապրել, որովհետև իմ սրտում 
շարունակում է կենդանի մնալ նրա իմաստուն կյանքի հրաշալի պատմությունը…   

 

 

           


