
 

Մարտական փամփուշտ  (ծածկանունը՝ Msryan) 

Ա՜խ, նորից այս մեծ ու սև արկղը: Ի՞նչ է, նորից տեղափոխո՞ւմ են: Գիտեք` շատ 
ձանձրալի է. մեզ դրել են չոր և մութ մի արկղի մեջ և անընդհատ տեղափոխում են 
տարբեր ուղղություններով: Լավ է` գոնե ժամանակ առ ժամանակ արկղը բացում են, 
և հասցնում եմ թեկուզ կարճ ժամանակ, բայց բարևել արևին: Կարծում եմ, որ նրանք 
բացում են արկղը մեզ ստուգելու և հաշվելու համար, իսկ այն ավարտելուց հետո 
անմիջապես փակում են այն: Կարծես թե պետք է փախչենք կամ սլանանք երկինք: 
Չնայած գիտեք` շատ կցանկանայի օդում թռչել կարողանալ, սավառնել ազատ և 
հանգիստ: Չնայած պապիկս ասել է, որ մի օր իմ ժամանակն էլ է գալու, և որ մի օր ես 
էլ իր նման կկարողանամ թռչել արագ, գեղեցիկ և անարգել: Մի գաղտնիք բացեմ ձեզ, 
պապիկս մասնակցել է Ղարաբաղյան շարժմանը և հաղթանակ պարգևել մեր ազգին: 
Ասեմ ավելին` իմ նախապապը, ով հարգված է բոլորի կողմից և մեծ ճանաչում ունի, 
հենց նա է Սողոմոն Թեհլերյանի հետ վերջ տվել այն արնախումի կյանքին, ով որ 
կանգնած է եղել մեր պատմության ամենատխուր էջերից մեկի` 1915թ-ի դեպքերի 
հետևում: Այո՛, այո՛, հենց նա է սպանել Թալեաթ փաշային Բեռլինի հենց 
կենտրոնում: Այնպես որ մենք հպարտանալու տեղ ունենք: Բայց գիտեք, միշտ չէ, որ 
ամեն ինչ բարեհաջող ավարտ է ունենում, որովհետև մենք շատ հաճախ հայտնվում 
ենք այնպիսի մարդկանց ձեռքերում, որոնք մեզ օգտագործում են իրենց նենգ 
մտադրությունները իրականացնելու և հասարակությանը վնասելու համար: Ճիշտ է` 
այդ դեպքից արդեն շուրջ ինը տարի է անցել, բայց ես չեմ կարողանում մոռանալ այն: 
Հայ խաղաղապահները մեկնում են Հունգարիա ՆԱՏՕ-ի վերապատրաստման 
դասընթացներին, որին ներկա են լինում այլ ազգերի ներկայացուցիչներ ևս,այդ թվում 
նաև ադրբեջանցի խաղաղապահներ: Հայրիկս նույնպես մեկնում է հայ խաղաղապահ 
Գ ո ւ ր գ ե ն Մար գ ար յ ան ի հետ: Եվ մի չարաբաստիկ գիշեր ադրբեջանցի 
խաղաղապահ Ռամիլ Սաֆարովի «նուրբ ու ռոմանտիկ» ադրբեջանական սրտում 
առաջանում է ցանկություն խոցել անպաշտպան, միայնակ հայ զինվորին: Նա 
ներթափանցում է Գ ո ւ ր գ ե ն ի սենյակ, վերցնում այն ատրճանակը, որը դրված է 
լինում Գուրգենի  կողքին և հենց որի մեջ էլ մնացել էր միայն հայրիկս: Մինչ նա ձգում 
է ձգանը, հայրիկս հասկանում է ամեն ինչ և իր կյանքի գնով շեղում հարվածի 
ուղղությունը: Բայց, ցավոք սրտի, հորս անզնազոհ քայլը չի տալիս ցանկալի 
արդյունքը, և մինչ Գ ո ւ ր գ ե ն ը հասցնի արթնանալ, ադրբեջանցին վերցնում է և մի 
քանի անգամ կացնահարում Գ ո ւ ր գ ե ն ին: Հունգարիայի ղեկավարությունը 
դատապարտեց այդ քայլը և ցմահ ազատազրկման վճիռ կայացրեց: Այնինչ նույն 
Հունգարիան խոշոր գումարների դիմաց 2012թ. Սաֆարովին հանձնում է Ադրբեջանի 
կառավարությանը, որն էլ հերոսացնում է նրան՝ կարծես թե իր այդ քայլով փորձելով 
մեզ հրահրել նոր կռվի: Ես չեմ փորձի ատելություն սերմանել նրանց նկատմամբ, 
ինչպես նրանք են անում` մեր հանդեպ թշնամաբար տրամադրելով անգամ անմեղ 
նորածիններին: Չէ՛, որովհետև այդ ձևով իրենք իրենց ձեռքով իրենց դեմ են հանում 
բոլորին: Իսկ ինչ վերաբերում է հակամարտությանը, կասեմ`մենք հայերս չենք 
սիրում պատերազմել, հատկապես որ պատմության ընթացքում պակասել ենք և 
հասել մեր այսօրվա քանակին: Եվ մեզ համար ամեն մի հայ թանկ է, բայց մեզ համար 
նաև պակաս թանկ չեն մեր հողերը, մեր տարածքները և մեր տները, որոնց համար չի 
վարանի իր կյանքը տալ և ոչ մի հայ: Եվ մենք նույնպես, մենք չենք դրդում սուր 



գործողությունների, բայց եթե նրանք այդպես շարունակեն, հաստատ այս անգամ մեր 
փամփուշտներով լի արկղը կբացվի հենց նրանց տարածքում, և առաջինը հենց մենք 
կխոցենք նրանց, ովքեր գովերգում են և խրախուսում մարդասպանությունը, 
քարկոծում ճշմարտությանը և խեղաթյուրում պատմությունը: Մենք միշտ պատրաստ 
ենք բռնվել մարտի և թեկուզ կյանքի գնով, բայց պաշտպանել մեր հողերը, որոնք 
ներկված են մեր պապերի արյունով: 

 
 
 
 
 


