
      Ազատության արյունոտ սերմերը (ծածկանուն՝ Արևորդի) 

Փոքրիկ  գյուղի խորդուբորդ  փողոցներով  անցնում էր Սիմոն պապը: Զննող 
հայացքով նայեց շուրջը, ու կնճռոտած դեմքին սահեց թախծոտ ժպիտ. գարուն էր, 
երկինքը թրջվել ու կախվել էր մարդկանց գլխին, անձրևաջրից ցեխ դարձած հողը 
անհագ ծծում էր գարնանային թարմ օդը, գարնան բերկրանքից արբած` բնությունը 
կանաչ էր հագել: Կանաչ… կանաչի մի երանգ կա, որ միայն գարնանն է բնորոշ: 

_ Գարո՜ւն է,- բացականչեց Սիմոն պապը այնպես, ասես բացահայտում արած լիներ, 
ապա ծնկաչոք ձեռքերը խրեց թաց հողի մեջ ու գլուխը երկինք պարզած` սկսեց  
ագահորեն հոտոտել այն` ասես ավելի լավ զգալու համար գարնան բույրը: Իրապես 
հողապաշտ էր այս ծերունին: Նրան սթափեցրին հեռվից լսվող կրակոցները, որոնք, 
մեկը մյուսի ետևից պայթելով, սարսափ առաջացրին: Սիմոն պապը անմիջապես 
ոտքի կանգնեց, նայեց հեռուն. ամբողջ մարմնով տեսողություն դարձած այս մարդը 
կարծես ինչ-որ մեկին էր փնտրում հորիզոնում նշմարվող սարերի ետևում: Մի փոքր 
անց աչքերը արցունքով լցվեցին… 

_ Հե~յ, տղե՛րք, էս անիծված անձրևը մեզ չի թողնի, որ սրանց հախից մի լավ գանք: 

_ Թարս օր է, հո զոռով չի,-ավելացրեց մյուսը: 

Արդեն մթնում էր, արևի վերջին շողերը, խառնվելով ամպերի ճերմակին, հորիզոնում 
հրաբխի պատկեր էին ստեղծում: Օհանը, որ բազմաթիվ մարտերում փորձված էր 
արդեն, զգուշավոր հայացքով զննելով շուրջը, հանդիսավոր ձայնով հայտարարեց. 

_ Էտ վախկոտ շները այսօր էլ չէն կրակի: Վաղը լուրջ մարտ է լինելու, սրանք էսպես 
հանձնվողը չեն. լռությունը վտանգավոր է` ալեհեր ճակատը տրորելով վերջացրեց 
Օհանը: 

_ Է~յ, Սուրե՛ն, տղերքի հետ ցախ բերեք` կրակ անենք. էս գիշեր ցուրտ է լինելու: 

Քիչ անց մի մասը խարույկի շուրջը շարված էին, մյուսները աչքերը չորս արած 
հսկում էին. ինչպես  կասեր Օհանը` մարդ ես  մեկ էլ տեսար… 

Որքան կրակը թեժանում էր, խոսակցությունները ավելի էին ծավալվում: 
Խորհուրդներ ու հրահանգներ տալուց հետո հավաքվածներին ոգևորելու համար 
Օհանը սկսեց պատմություններ պատմել իր գլխով անցած փորձություններից` մի 
յուրահատուկ հպարտությամբ նշելով իր քաջագործությունների մասին: 



Խոսակցության ամենաթեժ պահին լսվեց Մարտիրոսի թավ և հուզմունքից դողացող 
ձայնը. նա երգում էր: Բոլորը լռեցին, յուրաքանչյուրը կարծես ամփոփվեց իր մեջ: 
Սուրենն ամենաերիտասարդն էր: Մոտ քսանհինգ տարեկան սև մազերով, խոշոր, 
գեղեցիկ խաղողի ողկույզներ հիշեցնող աչքերով, բարձրահասակ ու ամրակազմ: 
Մարտիրոսի` հոգու խորքից հնչող ձայնը հուզել էր անփորձ ու երիտասարդ 
Սուրենին: Երգի դյութիչ հնչյունների ուժով նրա միտքը հասավ էն լեռների հետևում 
գտնվող իրենց գյուղը. ահա՜  այնտեղ է ձորի շուրթին հենված իրենց տունը, այնքան 
հարազատ և ծանոթ ծաղկունքի լեռնային բույրը, ժայռից կախված առվակի զվարթ 
խոխոջը, փայտե դռան քաղցր ճռռոցը: 
Ուր որ է արցունքները  կգլորվեին վարդագույն  այտերի վրայով, երբ լսվեց Օհանի 
ձայնը. 

_ Ա՜յ, տղա՛ Սուրեն, մի բան էլ դու երգիր: 

Սուրենը միանգամից սթափվեց և զսպելով արցունքները՝ ժպտաց: Մի քանի երգեր ևս 
երգեցին, յուրաքանչյուրը իր սրտի խոսքն ասաց, ապա որոշեցին լարված մարտից 
հետո մի փոքր հանգստանալ: 

Արևը դեռ չծագած լսվեցին առաջին կրակոցները: Բոլորը իրար անցան, գարնանային 
թարմ օդը լցվեց վառոդի հոտով, թնդանոթները ահարկու դղրդյուններով խլացրին 
ամեն ինչ. պատերազմ էր: 
Պատերազմ, պատերազմ, պատերազմ… վազում էր պատերազմը գլխապատառ, 
առանց շուրջը նայելու՝ ջնջելով գեղեցիկը, բարին, իր հետ տանելով հազարավոր 

կյանքեր ու վերջում եղեռնագործ դահիճի նման նայում է ետ… ի՞նչ մնաց արդյոք: 

Դեռ երեկ խարույկի շուրջ նստածներից շատերը չկային: Արկերով բեռնված սայլի 
մոտ ընկած էր արյունաքամ մի դիակ… Սուրենն էր: Թուլացել էր, զգում էր, որ ուժերը 
դավաճանում են իրեն, կրծքից հորդացող առատ արյունը ոռոգում էր հողը: Մի պահ 
կարծես նրա մեջ իրար բախվեցին ատելությունն ու վրեժխնդրությունը և մահվան 
կործանիչ օղակից փրկվել ցանկացողի նման փորձեց ոտքի կանգնել՝ ձեռքը մեկնելով 
դեպի զենքը, հետո իր ճակատագիրը գիտակցող մահապարտի նման հանգստացավ, 
խաղաղվեց: Մոլեգին կերպով հայացքը երկնքից կառչած՝  կարծես ցանկանում էր իր 
մշուշվող աչքերում արտացոլել հորիզոնի երազային կապույտը, արևի վերջին ոսկին: 
Աչքերը դանդաղ փակվեցին, երեսին սառեց գոհ ժպիտ… 
Էն սարերի ետևում գտնվող գյուղում ամեն ինչ նույնն էր. ձորի պռունկից կախված 
տունը, փայտե դռան արդեն աղմուկ հիշեցնող դառն ճռռոցը,Սիմոն պապի հավատով 
լի աչքերը, որոնք դեռ սպասում էին մինուճարի վերադարձին: 


