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ÈáõÛë ºñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃ 

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
å³ïÙáõÃÛ³Ý 

Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝ 
1907  ÑáõÝí³ñ 1 ÌÝí»ó ýñ³Ýë³Ñ³Û 
ÝÏ³ñÇã¶³ñ½áõÝ: 
 Ù³ÛÇë 13 ºñ¨³ÝáõÙ ·áñÍ³ñÏí»ó 
³é³çÇÝ ÑÇ¹ñá¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÁ: 
 Ù³ÛÇë 26 êáÉáõËÇ ÏéíáõÙ ½áÑí»ó 
Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÇã ¶¨áñ· â³áõßÁ: 
 ÑáõÝÇë 3 êïáÉÇåÇÝÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
Ñ»Õ³ßñçáõÙÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ: 
 ÑáÏï»Ùµ»ñ 29 ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ Ù³Ñ³ó³í 
Ï³ÃáÕÇÏáë ØÏñïÇã ÊñÇÙÛ³ÝÁ: (ÌÝí. 1820Ã.-ÇÝ): 
 ÝáÛ»Ùµ»ñ 23 Ø³Ñ³ó³í Ñ³Û 

·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³Ý ä. äéáßÛ³ÝÁ: (ÌÝí. 1837Ã.-
ÇÝ): 
 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 27 ö³ñÇ½áõÙ Ññ³íÇñí»ó 
ÂáõñùÇ³ÛÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
ËÙµ»ñÇ ÅáÕáí, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ §²ñÙ»ÝÇ³¦, 
§è³½ÙÇÏ¦ ¨  §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ Ã»ñÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñÁ: 
1908  ÷»ïñí³ñ 12 Î³ÑÇñ»áõÙ í³Ë×³Ýí»ó 
·ñáÕ ¨ Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë ²ñ÷Ç³ñ ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ: 
(ÌÝí. 1851Ã.-ÇÝ): 
 ÷»ïñí³ñ 17 Î³½Ù³Ï»ñåí»ó Â»Ññ³ÝÇ 
Ñ³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á: 1911 Ã. å³ßïáÝ³å»ë 
×³Ý³ãí»ó å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ Ïáãí»ó §Â»Ññ³ÝÇ 
Ñ³Ûáó Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ¦: 
 ÷»ïñí³ñ 20 ²í³ñïí»ó àôÉáõË³ÝÉáõ-
æáõÉý³ »ñÏ³ÃáõÕáõ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: 
 ÑáõÝÇë 8 ì³Ë×³Ýí»ó µ³Ý³ëï»ÕÍ 
¶¨áñ· ¸á¹áËÛ³ÝÁ: (ÌÝí. 1830Ã.-ÇÝ, ÔñÇÙÇ ¶á·»ÝÉá 
·ÛáõÕáõÙ): 
 ÑáõÝÇë 24 ºñÇïÃáõñù»ñÇ 
Ñ»Õ³ßñçáõÙÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ: 

 ÑáõÝÇë 24 ÌÝí»ó ²ñï»Ù 
²ÉÇË³ÝÛ³ÝÁ, ·ÇïÝ³Ï³Ý-ýÇ½ÇÏáë: (ì³Ë×. 1978 Ã.-
ÇÝ): 
 ÑáõÉÇë 23 ºñÇïÃáõñù»ñÇ Ñ»Õ³-
ßÁñçáõÙÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ: 
 û·áëïáë 30 ÂÇýÉÇëáõÙ í³Ë×³Ýí»ó 
Øáõñ³ó³ÝÁ (¶ñÇ·áñ î»ñ-ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý): (ÌÝí. 
1854Ã.-ÇÝ): 
 û·áëïáë 31 ÌÝí»ó Ñ³Û³½·Ç 
³Ù»ñÇÏÛ³Ý ·ñáÕ ìÇÉÛ³Ù ê³ñáÛ³ÝÁ Î³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇ 
üé»½Ýá ù³Õ³ùáõÙ: Üñ³ ëÏ½µÝ³Ï³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ñ³½³ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÁÝï³ÝÇùÇ ¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »Ý: ²Û¹åÇëÇ ÷áùñ 
å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý 
§ÆÙ ³ÝáõÝÁ ²ñ³Ù ¿¦ (1940) ¨ §Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÛáõÝ¦ (1943): ê³ñáÛ³ÝÇ ß³ï åÇ»ëÝ»ñ, 
ùÝ³ñ³Ï³Ý Ï³Ù ³ñÓ³Ï, Ý»ñ³éÛ³É §ÆÙ ëÇñïÁ 
É»éÝ»ñáõÙ ¿¦, áñÁ µáõéÝ Í³÷³Ñ³ñí»ó 1939Ã.-ÇÝ ¨ 
§øá ÏÛ³ÝùÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ¦, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ 1940Ã.-ÇÝ 
ëï³ó³í §äáõÉïÇ½»ñ¦ Ùñó³Ý³Ï: ê³ñáÛ³ÝÁ Ù»ñÅáõÙ 
¿ñ å³ñ·¨Ý»ñÁ ³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Çñ 
Ï³ñÍÇùáí ³í»ÉÇ ·áí³µ³Ý³Ï³Ý ã¿ÇÝ ù³Ý  
ÙÛáõëÝ»ñÁ: (ì³Ë×. 1981Ã.-ÇÝ): 
 ë»åï»Ùµ»ñ 20 ÌÝí»ó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó 
Î³ÃáÕÇÏáë ì³½·»Ý ²é³çÇÝÁ: (ì³Ë×. 1994Ã.-ÇÝ): 
 ÝáÛ»Ùµ»ñ 18 ÌÝí»ó ìÇÏïáñ 
Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÁ (1908-1996), ³ëïÕ³ýÇ½Çïáë, 
ÊêÐØ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÇëÏ³Ï³Ý 
³Ý¹³Ù, ÐÊêÐ ·ÇïáõÃÛáõÛÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 
Ý³Ë³·³Ñ: (ì³Ë×. 1996Ã.-ÇÝ): 
1909  ÑáõÝí³ñ 13 ÌÝí»ó µ³½Ù³í³ëï³Ï 
ÝÏ³ñÇã ØÑ»ñ ²µ»ÕÛ³ÝÁ: 
 Ù³ñï 31 êÏëí»ó ²¹³Ý³ÛÇ 
(ÎÇÉÇÏÇ³, ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý) Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÁ: 
ºñ»ù ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùáï³íáñ³å»ë 30000 
Ù³ñ¹ ëå³Ýí»ó: 
 ³åñÇÉ 14 ¶³ÑÁÝÏ»ó ³ñí»ó ëáõÉÃ³Ý 
²µ¹áõÉ Ð³ÙÇ¹Á. ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³í 
»ñÇïÃáõñù»ñÇ Ó»éùÁ: 
 1910 ÑáõÝí³ñ 19 ÌÝí»ó Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ ·ñáÕ 
Ðñ³ãÛ³ øáã³ñÁ: (ì³Ë×. 1965Ã.-ÇÝ): 
 û·áëïáë 18 ÌÝí»ó Ñ³Û ÝÏ³ñÇã 
Ð³ñáõÃÛáõÝ Î³É»ÝóÁ: (ì³Ë×. 1967Ã.-ÇÝ): 
1910  ¹»Ïï»Ùµ»ñ 11 ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ í³Ë×³Ýí»ó 
Ø³ïÃ»áë Æ½ÙÇñÛ³ÝÁ: (ÌÝí. 1845 Ã.-ÇÝ): 
1911  Ù³ñï 8 ÌÝí»ó ³é³ç³¹»Ù 
ÏáÙåá½Çïáñª ²É³Ý ÐáíÑ³ÝÝ»ëÁ: 
 Ù³ÛÇë 14 ´³ùíÇ ´³ÛÇÉáíÇ µ³ÝïáõÙ 
Ù³Ñ³ó³í ³Ï³Ý³íáñ µáÉß¨ÇÏ, åñáý»ëÇáÝ³É 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ´á·¹³Ý ÎÝáõÝÛ³ÝóÁ: (ÌÝí. 1878Ã.-
ÇÝ): 
 ÑáõÝÇë 20 ÂÇýÉÇëáõÙ í³Ë×³Ýí»ó 
Ýß³Ý³íáñ Ù³ÝÏ³í³ñÅ, ·ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë 
Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÁ: (ÌÝí. 1840 Ã.-ÇÝ): 
 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 13 ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë 
ÁÝïñí»ó ¶¨áñ· V-Á (êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ): (ì³Ë×. 1930Ã.-
ÇÝ): 

(Þ³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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Èáõñ»ñ 
 
Æñ³Ý 

Æñ³Ý³Ï³Ý »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý 
·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ëïáñ³·ñí»ó 

÷áËÁÙµéÝÙ³Ý Ñáõß³·Çñ  

   ºðºì²Ü, ²ðØºÜäðºê: Ð³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý »õ 
·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2005-2008ÃÃ-ÇÝ ³í»ÉÇ 
½³ñ·³óÝ»Éáõ »õ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûëûñ Æñ³ÝÇ 
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ØáñÃ»½³ Ð³çÇÝ Çñ 
·áñÍÁÝÏ»ñ ê»ñ·á ºñÇóÛ³ÝÇ Ñ»ï ëïáñ³·ñ»ó 
÷áËÁÙµéÝÙ³Ý Ñáõß³·Çñ: 
   Ðáõß³·ñáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å³ñëÏ»ñ»ÝÇ 
»õ Çñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ý³»õ Æñ³ÝáõÙ Ñ³Ûáó É»½íÇ »õ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ¹³ë³·ñù»ñáõÙ »õ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáõÙ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
÷áË×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý, Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ, 
áõëáõóÇãÝ»ñÇ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõ ¹³ë³Ë³ëÝ»ñÇ 
÷áË³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÁ: öáË³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÙÇ Ù³ëÁ ÏÏ³½Ù³Ï»ñåíÇ ³Ûë ³Ùé³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ê. 
ºñÇóÛ³ÝÁ Ýß»ó, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ ¿ 
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ 
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ù³Ý »õ ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ ÷áñÓÇ 
÷áË³Ý³ÏáõÙÁ: Üßí»ó, áñ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ï¹³ñÓíÇ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ, 
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇÝ, ·³·³ÃÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ: 
   ØáñÃ»½³ Ð³çÇÝ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·Ý³Ñ³ï»Éáí 
Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í Çñ ³ÛóÁ, Ýß»ó, áñ 
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ñÓñ³óí³Í µáÉáñ 
Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç Ó»éù ¿ µ»ñí»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ: Ü³ 
Ï³ñ»õáñ»ó »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý »õ ·Çï³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ 
Ñ³ëï³ïáõÙÁ, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ý³»õ Ñ³Ù³ï»Õ 
Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: ¶Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ 
Çñ³Ý³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí »ñÏáõ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÝ ¿É Ï³ñ»õáñ»óÇÝ 
Ù³ï³Õ »õ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹»ñÇ ÙÇç»õ Ï³å»ñÇ 
ë»ñï³óáõÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ç³Ýù»ñ å»ïù ¿ ·áñÍ³¹ñí»Ý 
»ñÏáõëï»ù: Ü³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý ³ÝóÏ³óÝ»É 
·»Õ³ÝÏ³ñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ, Ã³ï»ñ³Ï³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ, ÏÇÝá÷³é³ïáÝÝ»ñ: ÎÏ³½Ù³Ï»ñåí»Ý 
³Ù³é³ÛÇÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñ, ûÉÇÙåÇ³¹³Ý»ñ, 
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý »õ Ù³ñ½³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÝ»ñ, áñÇÝ 
ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ áõ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý »õ 
Çñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇó ëï»ÕÍí»É »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
ËÙµ»ñ, áñáÝù Æñ³ÝáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇù ³é³çÇÏ³ 

Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ ÏùÝÝ³ñÏ»Ý ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ áñáß Ñ³ñó»ñ: 
Ø. Ð³çÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³ñ»ó ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: Ü³ ¹ñ³Ï³Ý 
·Ý³Ñ³ï»ó ³ÛÝ, áñ ³Ûëï»Õ å³ïÙ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñ¹ñíáõÙ »Ý Ù»Í 
ÙÇçáóÝ»ñ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å³ñëÇÏ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇª µÅßÏÇ »õ ×³ñï³ñ³å»ïÇ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³Éáõ 
Ñ³ñóÇÝª Ý³ Ýß»ó, áñ Æñ³ÝáõÙ Ýßí³Í 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³éÏ³ ¿ Ù»Í 
å³Ñ³Ýç³ñÏ: Æñ³ÝáõÙ áõë³ÝáÕ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
ÃÇíÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ ùÇã ¿: Ø. Ð³çÇÝ ÑáõÛë 
Ñ³ÛïÝ»ó, áñ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ýñ³Ýó ÃÇíÁ Ï³í»É³Ý³: 
Æñ³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·Ý³Ñ³ï»ó 
Ý³»õ ²Å Ý³Ë³·³Ñ ²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ, í³ñã³å»ï 
²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³ñ·³ñÛ³ÝÇ »õ Ñ³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý 
ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ 
²ñï³ß»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ: 

Ð³Û³ëï³Ý 
§Ð²Ú²êî²ÜÀ àôÜÆ Ø²Úð²Î²Ü Ø²Ð²òàôÂÚ²Ü 

ØÆæÆÜ òàôò²ÜÆÞÜºð¦ 

§Âí»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ¦ »ñÏñáñ¹ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
ë»ÙÇÝ³ñáõÙ, áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ 7 »ñÏñÝ»ñ` 
²Éµ³ÝÇ³Ý, Ø³Ï»¹áÝÇ³Ý, èáõÙÇÝÇ³Ý, ÂáõñùÇ³Ý, 
ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÁ, èáõë³ëï³ÝÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÁ, 
³Ù÷á÷í»ó »ñ»Ï: 

Ø³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ Ï³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ 
»õ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý 
óáõó³ÝÇß ¿: ºí ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ï³ñÇ ÑÕÇáõÃÛ³Ý »õ ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ï»ë 
ÙÉÝ ÏÇÝ ¿ Ù³Ñ³ÝáõÙ, ³ÛÝù³Ý Ñ³×³Ë »Ý ÏñÏÝíáõÙ, áñ 
³ÛÉ»õë ½³ñÙ³Ýù ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ: Ø³Ñ³óáÕ Ï³Ý³ÝóÇó 
µ³óÇ ß³ï»ñÁ ï³é³åáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÇ Í³Ýñ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó: 

²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (²ÐÎ) Ùß³Ï³Í §Âí»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ¦ 
Ó»éÝ³ñÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù Ùáï»óáõÙÝ»ñ` 
ëÏë³Í Ù³Ñ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÇó ÙÇÝã»õ ¹ñ³Ýó 
³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ: ²ÐÎ §²å³Ñáí Ù³ÛñáõÃÛáõÝ¦ 
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ²Éµ»ñï³ 
´³ãÇÝ Ýß»ó, áñ ë»ÙÇÝ³ñÁ ÝíÇñí»É ¿ ²ÐÎ í»ñç»ñë 
Ý»ñ¹ñ³Í ÙÇ Ýáñ, Ï³ñ»õáñ Ùáï»óÙ³Ý, áñÝ ³éÝãíáõÙ ¿ 
ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛ³Ý »õ Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ: Ìñ³·ñÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÇ Ëáëù»ñáí, ë»ÙÇÝ³ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ»Ýù 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Ó»éÝ³ñÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, áñáÝó ßÝáñÑÇí 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý, 
ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ, ÇëÏ ÏáÝý»ñ³ÝëÇó Ñ»ïá 
Ù³ëÝ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÏÙß³ÏÇ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ Íñ³·ÇñÁ, áñÁ í»ñ ÏÑ³ÝÇ 
Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ: îÏÝ 
´³ãÇÝ Ýß»ó Ý³»õ, áñ ë»ÙÇÝ³ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í 
»ñÏñÝ»ñáõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ ³í»ÉÇ Ù»Í 
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¿ »õ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³å³Ñáí Ù³ÛñáõÃÛáõÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ »ñÏñÝ»ñ: ÆëÏ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñáõÙ 
Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý. 
§²í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ·Çå»ñï»Ý½Ç³ÛÇó` 
³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í Ù³Ñí³Ý ¹»åù»ñÇ¦: 

ê»ÙÇÝ³ñÇ í»ñçáõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý 
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ãÝßí»óÇÝ, ù³ÝÇ áñ, Áëï ïÏÝ 
´³ãÇÇ, Ï³ñ»õáñÁ áã Ã» óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÝ ¿, 
³ÛÉ ³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÝ áõ Ï³ÝË»ÉÁ: 
ê»ÙÇÝ³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ñÏí»É »Ý ÝßÛ³É ¹»åù»ñÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ: 

ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý µÅßÏ³Ï³Ý 
û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ 
Ù³ëÝ³·»ï ¶³Û³Ý» ²í³·Û³ÝÇ Ëáëù»ñáí, Ð³Û³ëï³ÝÁ 
Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ Ãí»ñ áõÝÇ. §ÆÑ³ñÏ», 
³í»ÉÇ ó³Íñ ¿ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó, µ³Ûó 
³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó¦: 
Üñ³ Ëáëù»ñáí, Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
å³ï×³éÁ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³ó³Í í³ï 
ËÝ³ÙùÝ ¿ »õ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ µáõÅÑÇÙÝ³ñÏÇÝ áõß 
¹ÇÙ»ÉÁ: 

îÏÝ ²í³·Û³ÝÁ Ýß»ó, áñ ÙÇÝã ³ÛÅÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ñ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³áõ¹ÇïÁ, »ñµ 
µáõÅÑÇÙÝ³ñÏÁ í»ñÉáõÍáõÙ ¿ñ Ùáñ Ù³Ñí³Ý å³ï×³éÁ, 
¹ñ³Ýù ïñ³Ù³¹ñáõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, áñÝ ¿É ÷áñÓáõÙ ¿ñ Ñ³ëÏ³Ý³É 
µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ å³ï×³éÁ: 

ê»ÙÇÝ³ñÇó Ñ»ïá, Ù³ëÝ³·»ïÇ Ëáëù»ñáí, ÁÝïñí»É 
»Ý Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý »õ ³Ýíï³Ý· 
Ù³ÛñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý 3 Ùáï»óáõÙÝ»ñ: ²é³çÇÝÁ 
ÏáÝýÇ¹»ÝóÇ³É Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ¿, »ñµ í»ñÉáõÍíáõÙ ¿ 
Ù³Ñí³Ý å³ï×³éÁ` ³é³Ýó Ýß»Éáõ µáõÅÑÇÙÝ³ñÏÇ 
³ÝáõÝÁ` å³Ñå³Ý»Éáí áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý 
ûµÛ»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: ºñÏñáñ¹ Ùáï»óáõÙÁ ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý 
¹»åù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ¿, »ñµ ÏÇÝÁ ÷ñÏí»É ¿, µ³Ûó Ù»Í 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ã»° ÏÇÝÁ, Ã»° 
µáõÅÑÇÙÝ³ñÏÁ: ÆëÏ »ññáñ¹ Ù»Ãá¹Á í»ñµ³É 
³áõïáåëÇ³Ý ¿, »ñµ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ 
ïÝ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »õ ¹ñ³ å³ï×³éÝ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ å³Ï³ë Ï³ñ»õáñ ã¿: ²Ûë Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 
ÏÇñ³éáõÙÁ Ïû·ÝÇ Ïñ×³ï»É Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý 
¹»åù»ñÁ, áñáÝó ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý ëï»ÕÍí»É ¿ 
Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ËáõÙµ: 

§²ðØºÜÆ² TV¦-Ü ºì §²ð 
è²¸ÆàØÆæØ²Úðò²Ø²ø²ÚÆÜÀ¦ ò²ÜÎ²ÜàôØ 

ºÜ ÀÜ¸È²ÚÜºÈ Ðºè²ðÒ²ÎØ²Ü î²ð²ÌøÀ 

Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý »õ é³¹ÇáÛÇ ³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »ñ»Ï ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÝÇëïáõÙ Éëí»ó 
§²ñÙ»ÝÇ³ TV¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ: 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñáõÙ 17 Ï³åáõÕÇÝ»ñáí 
Ñ»éáõëï³Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ 
ëï³Ý³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ §²ñÙ»ÝÇ³¦ 
Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ï³åáõÕÇÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÙñóáõÛÃÇ ÙÇ³Ï Ù³ëÝ³ÏÇóÝ 
¿ §²ñÙ»ÝÇ³ TV¦: §²ð é³¹ÇáÙÇçÙ³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ¦ êäÀ-
Ý ÝáõÛÝå»ë ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÷³Ã»Ã ¿ 
Ý»ñÏ³Û³óñ»É Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý »õ é³¹ÇáÛÇ ³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 9 µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ 
ÝáõÛÝ³ù³Ý³Ï é³¹ÇáÑ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºñÏáõ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ïí»Éáõ »Ý ÑáõÉÇëÇ 18-ÇÝ: 

ÆëÏ »ñ»Ï Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý »õ é³¹ÇáÛÇ ³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ í»ñ³Ó»õ³Ï»ñå»É ¿ §¾Û ²ö¦ 
Ñ»é³ñÓ³ÏáÕ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
ÉÇó»Ý½Ç³Ý: ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó»õ³Ï»ñåÙ³Ý 
ËÝ¹ñ³Ýùáí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇÙ»É ¿ñ Ðè²Ðª Ýëï³í³ÛñÇ 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: 
ºñ»õ³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ»éáõëï³Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ 
Ï³µ»É³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ï³Éáõ Ñ³ñóÁ »õë 
ùÝÝ³ñÏí»É ¿ Ðè²Ð ÝÇëïáõÙ: ºí ³ÛëáõÑ»ï»õ ÙÇ³ÛÝ 
Ø³É³ÃÇ³-ê»µ³ëïÇ³ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ 
Ñ»éáõëï³Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Ï³µ»É³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏáÕ 
§î»É»ïáå¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³µ»É³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ 
ÏÇñ³Ï³Ý³óÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ: 
§î»É»ïáåÇ¦ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙÁ ÏÁÝ¹·ñÏÇ ºñ»õ³ÝÇ 7 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ: ²Û¹ Çñ³íáõÝùÝ ³å³ÑáíáÕ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ 
¹ÇÙ³ó Ðè²Ð áñáßÙ³Ùµ §î»É»ïáå¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 
å»ï³Ï³Ý µÛáõç» ¿ í×³ñ»Éáõ 500 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 

 
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
 

Վահան Գևորգյան 
1950- 
 
Ծնվել Է Երևանում, ուսուցիչների ընտանիքում: Իր 
առաջին ուսուցիչներն եղել են ծնողները, մայրը՝ 
գրականության, իսկ հայրը՝ կենսաբանության 
ուսուցիչ: Ծնողների աշխատանքի  բնույթի 
պատճառով, նա ապրել Է գրեթե Հայաստանի բոլոր 
շրջաններում: Դպրոցն ավարտել Է 
Վաղարշապատում որից հետո ուսումը շարունակել 
Է Երևանի Պետտական Համալսարանի Ֆիզիկայի 
Ֆակուլտետում: 
Սովետական բանակում ծառայելուց հետո, 
աշխատել Է Արագածի Տիեզերական Մասնիկների 
Հետազտությոնների Կայանում (ԱՏՄՀԿ) և այլ 
գիտահետազոտական հաստատություններում: 
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Նրա գրական գործերից տպագրված են՝ «Այբ Բեն 
Գիմ» 1999 թ. նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցին, 
«Մեղեդի» 2000 թ. Նվիրված զոհված Մուշեղ 
Գագանյանին, «Կանայք» պատմվածքների 
ժողովածու 2003 թ., «Մեր հոգսերի ձմեռը 1993թ» 
2004 թ.,«Սոնետներ» 2005 թ.: 
Վահանը հաճախ հանդես և գալիս տեղական 
մամուլի Էջերում, հիմնականում գրելով 
գրականության մասին և տարիներ շարունակ 
հեռուստատեսությամբ ներկայացրել Է մեր գրական 
մշակներին: 
2005 թվականին Իրանահայ Միության Արվեստի և 
Գեղարվեստական Բաժանմունքի 
նախաձեռնությամ, մեծ շուքով կատարվեց նրա 
«Սոնետների»-ն նվիրված գրական-երաժշտական 
երեկոն: 
Երեկոյի առանցքային կազմակերպիչն ու ղեկավար 
բժիշկ Հրաչ Վարդանյանը, որը հանրությանը 
ներկայացրեց «Սոնետներ»-ը արտասանելով 
սոնետների մեծ մասը: 
Վահանը  այժմ ապրում և ստեղծագործում Է, 
հայրենիքից հեռու Լոս Անջելեսում: 

*** 
ինչն է Վահանի բանաստեղծության մեջ ինձ հետաքրքրել 
և ինչու եմ  որպես ստեղխագործողի նրան հավանում: 
Հարուստ հուզաշխարհով բանաստեղծներ մենք շատ 
ունենք, բայց հարուստ հուզաշխարհը դեռ 
բանաստեղծութեան նպատակը չէ: 
Բանաստեղծութիւնը ինքը լինելով կարճ ու հատու խոսք, 
շահում  է և ավելի հարազատ դառնում ընթերցողին, երբ 
հույզին շաղախվում է տրամաբանութիւնը:  
Հույզով լեցուն ու տրամաբանությամբ հարուստ տողերը 
երբ արտահայտում  են ստեղծագործողի ինքնաբուխ 
նպատակային սերը առ հայրենիք ու նրա ակունքը, 
դառնում են ինձ համար հոգեհարազատ: Այդ ոգով 
ստեղծագործողները նախորոք են կանխորոշում իրենց 
տեղը մեր հարուստ գրականության մեջ: Ահա նրանց 
շարքումն է Վահան Գևորգյանը որ իր գրած մի 
բանաստեղծությամբ՝  «Մեղոռն» դրսևորում է իր ամբողջ 
ներաշխարհն ու նպատակները՝ 
 
Մեղրահացին փարված 
Լաց է լինում մեղուն 
Իր հոգնության համար, 
Իր տխրության համար, 
- Ծաղիկներից խաբված, 
Ու իր բախտից դժգոհ, 
Նա չեր կարող պատմել 
Մեղուներին օտար ... 
- Մինչդեռ մարդիկ դարեր 
Այն մասին են խոսում. 
-Թե երգում է մեղուն, 

Մեղր գտած մեղուն ... 
Ծաղիկներից խաբված, 
Ու իր բախտից դժգոհ, 
մեղրահացին փարված 
Արտասվում էր մեղուն... 
 
Տողերից, պարզ երևում է որ հեղինակը լավ գիտի իր 
տեղը գրականութեան մեջ և մեղվի ջանասիրությամբ 
կառուցում է իր Գրական աշխարհը:  
Ինչպես մեզ բոլորիս հայտնի է, համեստությունը մեղվի 
արժանիքներից մեկն է և այդ նւյն արժանիքը՝ 
համեստությունը, մենք տեսնում ենք Վահան 
բանաստեղծի մոտ: Վահանը երբեք իրեն թույլ չի տալիս  
և հավակնությունն էլ չի ունեցել համեմատվելու մեր 
մեծերի հետ, դեռ ավելին տարիներ շարունակ ինքն է 
հանդիսացել այդ մեծերին հասարակությանը 
ներկայացնելու գործում:  
Այս գիշեր ձեզ պիտի ներկայացնեմ Վահանի գրած 
«Սոնետներ»-ը, բայց նախ և առաջ մի կարճ 
բացատրություն այդ առթիվ: 
Սոնետը բանաստեղծության կարևոր ձևերից մեկն Է, որը 
բաղկացած Է 14 տողից, առաջին երկուսը քառատող Է և 
վերջի երկուսը եռատող կամ ըստ Լատիների  երկու 
կատրե-ից և 2 տերցետ-ից: Սոնետի հանգավորման 
ձևերը բազմազան են, նրանք սկիզբ են առել 
վերածնության դարաշրջանում Իտալիայում: 
Իտալական գրականության մեջ նշանավոր են Դանտեի և 
Պետրարքաի սոնետները: Իտալացիներից հետո, 
Շեքսպիրը գրեց իր 154 սոնետները հիմնաված սիրո 
թեմայի վրա, որոնք հրատարակվել են իր մահից հետո: 
Շեքսպիրի գրած սոնետները համատարածվեց ամբողտջ 
Եվրոպայում և գրական դահլիճների Խոսակցության մեծ 
թեմա Էր: 
Շեքսպիրի սոնետները արագ թարգմանվեցին Եվրոպայի 
բոլոր քաղաքակիրթ լեզուներով, բերելով մեզ ճանաչում 
Շեքսպիրին որպես սիրո երգչի: 
Արևմտահայերն Էլ թարգմանեցին այդ սոնետները և 
ավելի շուտ սկսեցին սոնետներ գրել քան արևելահայերը: 
Մեր օրերին երբ Պարույր Սևակը գրում Էր իր 
մենագրությունը Սայաթ Նովայի մասին, նա 
համարձակորեն սիրո երգիչ՝ Սայաթ Նովային 
համեմատեց Շեքսպիրի հետ: Նախ ինքը մնաց ափ ի 
բերան զարմացած որ Սայաթ Նովան չիմանալով 
անգլերեն և չճանաչելով Շեքսպիրին, հարյուր տարի անց 
Շեքսպիրից հասել Էր նույն գեղագիտական արդյունքին և 
զարմանալին այն Էր որ Սայաթ Նովայի մոտ ավելի 
կատարյալ Էր սիրո մեկնաբանությունը: 
Արևմտահայ գրողները սոնետ բառն Էլ հայերենի 
թարգմանեցին որպես «Հնչակ» և այդ բառն առ այսօր 
օգտագործվում Է  արևմտահայերի կողմից: 
Արևմտահայերից սոնետներ գրեցին՝ Մեծարենցը, 
թեքեյանը և ուրիշներ, իսկ արևելահայերից՝ Տերյանն ու 
Չարենցը: 
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Չարենցից հետո նորերից սոնետներ են գրել՝ Հենրի 
Էդոյանը, Վահանի սերնդակից Արմեն Շեկոյանը և 
Վահան Գևորգյանը: 
Այս վերջի երեք հեղինակները գրեցին սոնետների շարք 
որը կոչվում Է «սոնետների փունջ», որովհետև շարքի 15-
րդ սոնետը ընդգրկում Է նախորդ 14 սոնետների առաջին 
տողերը և այդ իսկ պատճառով 15 սոնետների 
կանոնակարգի շարքը կոչվում Է «Փունջ» : 
Շեքսպիրի 154 սոնետներից, երեսունը թարգմանել Է 
Գևորգ Էմինը որն ի միջի այլոց ամենալավ 
թարգմանություններից Է համարվում: 
Վահան Գևորգյանի գրած սոնետներից երևում Է որ նա 
լավ տեղյակ լինելով Պետրարքային, Դանթեին, Տերյանին, 
Չարենցին և մյուսներին, նորից սիրո թեման Է 
արծարծում, բայց ի տարբերություն մյուս հեղինակներին 
Վահանի արծարծաց սիրո թեման ավելի տարողունակ Է 
դարձել իր ընդգրկման տարածքով: 
Վահանի մեկնաբանած սերը, մանկան սերն Է մոր 
հանդեպ, պատանու սերը՝ սիրածի, Իմաստացած մարդու 
սերը իր կնոջ, զավակների և հայրենիքի հանդեպ, և այդ 
բոլոր սերերի կիզակետն Է՝ հայրենիքի սերը: 
Հանձինս հեղինակի սերը իմաստավորվում Է 
հայրենիքով: 
Հեղինակը պնդում Է որ եթե կա հայրենիքի սերը, ապա 
մյուս բոլոր սերերը արժևորվում են հենց այդ սիրո շուրջ: 
Ահա այս Է Էական տարբերությունը Վահանի 
սոնետների և մյուս բոլոր սոնետների որոնք սիրո մասին 
են գրվել: 
Թերևս Վահան Տերյանի երկու սոնետներից մեկը մորն Է 
նվիրված, իսկ մյուսը «Թշվառ, անտեր և որբ հայրենիքին»: 
Չարենցի վեց սոնետներն Էլ Խանջյանի մասին Է: 
Վերջում կուզեի Է ավելացնել որ հեղինակը հետաքրքիր 
լուծում Է գտել Արագածի և Արարատի կերպարներում և 
շատ ուրախալի Է որ նա լինելով գիտությանը ծանոթ 
մարդ, ինքնատիպ մեկնաբանել Է խաչի և թրի 
այլափոխումները, որի պատճառով Էլ մենք այս օրերին 
ենք հասել: 
Վահանի լավատեսությունն այնտեղում Է որ նա 
հավատում Է որ մենք վերջապես պիտի հաղթենք «Խաչ-
ա-թուր» խաղում թրով միայն, ինչպես հին թևավոր 
խոսքն Է ասում՝ «ԿԱՄ ՎԱՀԱՆՈՎ ԿԱՄ ՎԱՀԱՆԻՆ». 

*** 
Կարոտում եմ քեզ հայրենի եզերք, 
Քո հող ու ջրին, արևին հրկեզ, 
Օտար երկրում աչքս միշտ արթուն, 
Հոգիս ծո՜վ արյուն, օրը'ս չի՜ մթնում։ 
 
Անթև հավքեր են խոսքերս թվում, 
Հույս ու երազանք մարում է մթում։ 
Օրերն են չվում տերևների պես 
Հոսո՜ւմ, գնո՜ւմ է, ժամանակն անտես։ 
 
Աշնան օրերը դավերով լեցուն, 
Երազախաբի կսկիծով անանց 

Սիրտ են սողոսկում, երակով թույնե׃ 
 
Մտքերս մոլոր՝ զուրկ են թևերից, 
Շուրթերիս փարված խոսքերի նման 
Չունեմ հանգրվան ու խաղաղ օրրան։ 

*** 
Չունեմ հանգրվան ու խաղաղ օրրան 
Արդեն հազար դար ես թափառական, 
Գիծն հորիզոնի միշտ հեռվում մնաց, 
Աչքս մաշեցի չհասա նրան ... 
 
Ամենուր եղա, երկրներ տեսա, 
Դռները օտար իմ դեմ բացվեցին, 
Տանտիրոջ կողքին հավասարի պես 
Շենացըրեցի երկիրն հյուրնկալ׃ 
 
Եվ ամեն անգամ, և ամենուրեք 
Կասկած ու կսկիծ սիրտս սողոսկեց 
Պագշոտ կնոջ պես օրըս պղտորեց։ 
 
Ու շրջապատված բոլոր կողմերից 
Մի կերպ դուրս պրծա որոգայթներից 
Բախտից հալածված գազանի  նման։  
 

*** 
Բախտից հալածված գազանի  նման 
Ճակատագիրը ինձ բաժին թողեց՝ 
Հույսին միամիտ, հուսալով՝ հույսից 
Դարեր շարունակ ապրեցի այսպես։ 
 
Ես ի՜նչ իմանամ, որ պապիս֊պապի 
Ճամբան եմ հիմա վեր ու վար անում, 
Երբ հորիզոնն է անվերջ հեռանում, 
Մասիսն է միայն մերը մնայուն։ 
 
Խոսքերն ամենուր կուչ եկան անքեն 
Մտքիս խորշերում քեզ եմ փնտրում, 
Նման եմ հավքի՝ թևաթափ մոլոր։ 
 
Մայթերին դաջված աստղերն այստեղ 
Դարձի ճամբեքին ական են ու արկ, 
Գիծն հորիզոնի մթան մեջ կորավ։ 

*** 
Գիծն հորիզոնի մթան մեջ կորավ 
Ականապատված ճամբան է լեցուն 
Վառ աստըղերի սին անուններով 
Նրանք լուսավոր՝ պաղ են ու օտար։ 
 
Մըրրկավ զարկված տղերքը ընկան։ 
Գնում են հաճախ Ճամբով գերության 
Հարս ու աղջիկներն հայրենի մեր տան, 
Խաբվում են  Դատարկ աղբ ու հուլունքով։ 
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Քամիները հին նոր երգ են բերում, 
Շրջանակի մեջ աշխարհն է օրվա՝ 
Աճուրդի հանվում որպես հին մասունք։ 
 
Եռաբլուրից մինչև Ավարայր, 
Հայոց աշխարհի փառքերն են ընկած, 
Արարատ լեռն է տերը տարածքի։ 
 
Արարատ լեռն է, տե՜րը տարածքի. 
Իմ հայրենիքը հողմերից մաշված 
Հարևաններից անվերջ հալածված 
Ժայռածաղիկ է, արև' հրկիզված։ 
 
Գալիս են գնում քարավանի պես՝ 
Սերունդներն անվերջ, ծե՜ս է երկունքի. 
Լեռը՝ քրմերի քրմապետնը հավերժ, 
Փոխում է գենը՝ օձ ու զեղունի։ 
 
Հորիզոնի դեմ Լեռան նայվածքից 
Հայության հզոր ավազանի մեջ, 
Վերածնվելով հառնում են հողից։ 
 
Թեև հայերեն չեն խոսում հաճախ, 
Բայց հայանում են հողից աղդված՝ 
Նահատակների հայացքից գերված։ 

*** 
Նահատակների հայացքից գերված 
Շողոմ ու թունոտ մոգում են հիմա 
Նոր օտարները՝ հին երկիր մտած 
Ու Արարատը խորհում է անձայն։ 
 
Մեր լինելության աստվածն հավետ, 
Բախտի փոխարեն մեզ հույս նվիրեց։ 
Հույսի տաճար է լեռը Նաիրյան... 
Եվ դարն է անցնում վայրկյանի նման։ 
 
Շատերս հիմա նավազներ հեռվում, 
Կայմերը պարզած խախուտ լաստերով 
Տնից հեռանում, տանը կարոտում։ 
 
Քշված հողմերից բաց տարածքներում. 
Լոկ Արարատի պատկերն է մեր մեջ։  
Գիծն հորիզոնի հեռու է անդարձ։ 

*** 
Գիծն հորիզոնի հեռու է անդարձ։ 
Մեր հողի համար մենք դարեր համառ 
Թափեցինք արյուն, արցունք-քրտինքով 
Հողին պահ տված ցորենն ենք արդար։ 
 
Ցորենն ենք արդար հույսերով լեցուն, 
Թոնըրից ելած հացն հանապազոր։ 
Նման ենք վազին պոկված մայր հողից՝ 

Արմատ երկնող ակունքն է հզոր։ 
 
Հրաժարվում ենք օտար արմատից, 
Ինքնության հզոր բնազդով կրկին 
Արմատակալում, ճյուղ ենք արձակում։ 
 
Թե ուրիշներին թաղում են հողում, 
Մենք հողին կպած՝ որթատո՜ւնկը հին 
Վազն ենք խաղողի՝ արևով լեցուն։ 

*** 
Վազն ենք խաղողի՝ արևով լեցուն, 
Մտքով սլացիկ՝ երկինք ենք ձգվում, 
Երբ հողից հառնում, սահմանագիծը՝ 
Գիծ հորիզոնի մեզ տուն է կանչում։ 
 
Գինու գովքն ասում, հիշում ենք նրանց՝ 
Նահատակներին ճամբեքին զոհված, 
Հաց ու գինով ենք սեղան զարդարում, 
Արյուն-քրտինքով ՝ ողջերին օրհնում: 
 
Մեր բաժին բախտը հույսով է լեցուն 
Մասիսի նման մեզ էլ են կիսում, 
Թղթե՜րի վրա, օտարն՝ ի՜ր մտքում 
 
Հազար տարին էլ վայրկյան է թվում, 
Մեր ապրած պահը չնչին ակնթարո 
Վկան հավերժող՝ լեռը Արարատ: 

*** 
Վկան հավերժող լեռը Արարատ, 
Չունեմ հանգրվան ու խաղաղ օրրան 
Դեռ թափառում եմ գիշեր ու ցերեկ, 
Բախտից հալածված գազանի նման։ 
 
Օրըս չի մթնում, հոգիս ծով արթուն, 
Այս էլ քանի՜ դար, ղարիբ եմ պանդուխտ... 
ճակատագի՜րը, ինձ նորից նետեց 
Ականապատված երկիրն այս օտար։ 
 
Կասկած ու կսկիծ սիրտս սողոսկեց, 
Մթում մարում է հույս ու երազանք 
Ժամանակն անտես գնո՜ւմ է, սողում։ 
 
Հին քամիներին նոր շունչ են բերում, 
Խոսքերը նորոգ՝ փոխված իմաստով 
Աշխարհն են կրկին տանում աճուրդի։ 

*** 
Աշխարհն են կրկին տանում աճուրդի: 
Հին քամիներին նոր շունչ են բերում, 
Մարդացման ճամփին՝ մարդ արարածին՝ 
Հուսալքումի քարով են զարկոմ: 
 
Մահվան, սարսափի շրջապտույտում, 
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Հրեշտակները փոխված սատանի՝ 
Նոր աստվածներ են անվերջ հորինում, 
Խաղին խառնվում, լույս ու խավարի: 
 
Եվ ամենուրեք արցունքի շիթեր, 
Եվ ամեն անգամ քանդված երկիր, 
Երգի փոխարեն դառնաղի արցունք: 
 
Ցավից խելագար աշխարհն է դառնում 
Խենթերն ամենուր՝ այրեր իմաստուն, 
Ջրհորից բախտի քարերն են հանում: 

*** 
Ջրհորից բախտի քարերն են հանում, 
Ւնչպես հեքիաթում այս հին աշխարհի 
Կրտսեր խելոքին մի օր հանեցին՝ 
Դիմազրկելով չար եղբայրներին: 
 
Շատերն են հիմա ներքուստ պարծենում, 
Իմաստուն այրի թիկնոցն ուսերին 
Մանկան պես անմիտ նորից խառնվում 
Լույս ու խավարի նույն մենամարտին: 
 
Հայաստան աշխարհ հավիտենական, 
Չորս գետերը քո գոտիդ արծաթյա՝ 
Ճարմանդի զարդն էլ Անին է ո՛ւ կա: 
 
Արարչագործման հովիտն է փռված 
Արագած լեռան չորս գլուխներին, 
Արարատ լեռան հայացքի դիմաց: 

*** 
Արարատ լեռան հայացքի դիմաց 
Հին հազարամյա քաղաքն է մանուկ, 
Որն հարյուրամյա ակնթարթ ապրեց 
Շենշող ու հպարտ աշխարհին նայեց: 
 
Ւմ խանդոտ սերը, իմ երազների 
Լուսաշող տունը, ի՜մ Երևանը, 
Հին՝ արևելքի, նոր՝ արևմուտքի 
Ճամփեքին ներկա քարեղեն վարդը: 
 
Մատենադարանը տաճարն է մտքի 
Բեռը դարերի մագաղաթ է զառ՝ 
Վկան մեր ապրած բոլոր պահերի: 
 
Փորձ ու գիտելիք մեզ փոխանցելով 
Ականջալուր էին ձայնին երկնի 
Մեր նախնիները մտքով իմաստուն: 

*** 
Մեր նախնիները մտքով իմաստուն 
Ուխտավոր անդուլ՝ լույս ու արևի, 
Ծով ալիքների տենդը սրտի մեջ 
Ալիքված գալիս ու ետ են դառնում: 

 
Գիծն հորիզոնի պարզ է երևում 
Երբ ծով ու երկինք իրար են փարվում 
Մենք ծովից հեռու լեռներին թառած 
Արծիվ ու բազե կապույտից գերված: 
 
Միջատ ու մլակ, զեղուն ու սողուն 
Կապույտի վրա բնավ չեն նստում 
Թևազուրկ են, թո՜ւյլ ու՛ թույն մահացու: 
 
Լեռների գրկում մեր Արարատյան 
Դաշտն է բերքատու, մայր ու արարիչ. 
Ականջալուր ենք մենք Արարատին: 

*** 
Ականջալուր ենք մենք Արարատին: 
Երկինք ու երկիր իրար են փարվում 
Լեռան գրկի մեջ տապանն է հանգչում 
Արարչագործման վկան է հավերժ: 
 
Իչքան էլ կիտվի խավարը խրթին, 
Դաշտը ներխուժեն սողուն ու զեղուն, 
Մեր կամքով համառ, հավատքով՝ անմար 
Սահմանագիծն ենք բարի ու չարի: 
 
Ու զավակները վեհ Արարատի 
Գիտեն՝ արարել, երկնել գիտեն, 
Շանթից էլ զորեղ, կործանել գիետեն: 
 
Գիծն հորիզոնի չի մնա հեռվում 
Հավասարության նժարն իմաստուն 
Մեր երազների ակունքն է մաքրում: 

*** 
Կարոտում եմ քեզ հայրենի եզերք, 
Չունեմ հանգրվան ու խաղաղ օրրան 
Բախտից հալածված գազանի նման՝ 
Գիծն հորիզոնի մթան մեջ կորավ: 
 
Արարատ լեռն է տերը տարածքի 
Նահատակների հայացքից գերված 
Գիծն հորիզոնի հեռու է անդարձ 
Վազն ենք խաղողի հավատով լեցուն: 
 
Վկան՝ հավերժող լեռը Արարատ, 
Աշխարհն են տանում կրկին աճուրդի, 
Բախտի քարերն ենք ջրհորից հանում: 
 
Ականջալուր ենք մենք Արարատին: 
Մեր նախնիները մտքով իմաստուն 
Մեր երազների ակունքն են մաքրում: 

*** 
Օրս լեցուն է աշնան գույներով, 
Երկինքն է շիկնում մրգի պես հասուն 
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Ծով կապույտի մեջ արևն է լողում, 
Դավադիր քամին աչքով է անում: 
 
Դավադիր քամին ծառի շվաքում 
Օդի մեջ պահված ջահելի նման՝ 
Աչքը երկնքի կապույտին պարզած 
Արեգակին է նույն խանդով նայում: 
 
Աշուն է հասուն ու հողը շիկնած 
Հոգնած ուժասպառ, հասցնում է դեռ 
Մեկ առ մեկ հաշվել զառ տերևներին: 
 
Ճյուզերից թափվող տերևների պես 
Երազի նման վաղանցուկ, խելառ, 
Անցա՜ն-գնացին, հույզերս բոլոր: 

*** 
Անցան-գնացին հույզերս բոլոր: 
Սիրտս թափուր է, մտքով թափառում 
Դեռ վհատության ափին չհասած 
Ծովի պես ծփում, ճոճվում եմ տեղում: 
 
Հիշատակներս ցոլքեր են լուսե 
Առաջվանը չեն կանայք էլ գերող, 
Անկիրք, անկրակ, ապրում ենք, տնքում, 
Պաղ աստըղի պես մտքում առկայծում: 
 
Խանդի քարերն են հոգուս մեջ սուզվել 
Հետքն է մնացել, վկա՜Ն հույզերի՝ 
Կնճիռ ու ծալքը, նոր զարդ են դեմքի: 
 
Անցածը վաղուց ՝ երազ է անդարձ, 
Գինուց էլ թունդ է, ծփում է սրտում: 
Կյանքն էլ վազող ալիք է թվում: 

*** 
Կյանքն էլ վազող ալիք է թվում 
Անցած-գնացած օրերի շարքից 
Ես իմ մանկության արևն եմ տենչում՝ 
Մորս պես անվերջ նա է իմ մտքում: 
 
Երկիրն իմ հպարտ, արևով լեցուն, 
Ուր տանիքներին՝ հարթ ու տափարակ 
Արևից թաքուն, մրգերը հասուն 
Գողանում էին լույս ու ջերմություն 
 
Ձմռան երկարող գիշերվա գրկում 
Տատ ու պապի պես տան առատություն 
Արևով լեցուն չորացած մրգեր: 
 
Տարիներն անցան, մենք բարին՝ չարից, 
Ձեր տաք ափերով զատեցինք անցավ: 
Աշխարհը տեսանք մտքի թևերով: 

 

*** 
Աշխարհը տեսանք մտքի թևերով: 
Ճնճղուկներին մանուկ տարիքում 
Տան փշրանքներով միշտ կերակրում 
Ծաղրում էինք անմիտ-միամի՜տ: 
 
Ծիծաղում էինք, որ տանն են մնում, 
Երկիրն հայրենի չեն լքում բնավ, 
Քաղցից մարում են, տոկում են հպարտ, 
Մայր հողում թաղվում ցրտից նահատակ: 
 
Հիմա հիշում եմ ու սիրտս տրտում 
Այս աշնան շեմին ո՜նց է արտասվում 
Ճնճղուկի չափ չեղանք իմաստուն: 
 
Անհեթե՜թ վերջից մենք շատ վախեցանք, 
-Թե՞ աշխարհն արար շրջելու թաքուն 
Կիրքը հարատև մեր սիրտն էր լափում: 

*** 
Կիրքը հարատև մեր սիրտն էր լափում, 
Եվ ամենուրեք ողջախոհության 
Սափորն ենք ջարդում գիշեր ու ցերեկ, 
Ողորկ քարերով գայթակղության: 
 
Մեր շուրջն ամենուր աշխարհն է փոխվում 
Երեկվա փառքը օտարի տված՝ 
Չափ ու չափանիշ, գլխիվայր շրջվում, 
Պարսավագիր է մեզ համար դառնում: 
 
Խեղճ ու միամիտ՝ օտարին լսում, 
Տանը, թե դրսում, չենք ամբողջանում 
Կոտորակված ենք ու բազմաբևեռ: 
 
Հյուսիս ու հարավ՝ լայնք ու երկայնքով, 
Վերից ու վարից՝ ելք ու մուտք խառնում 
Բազե-արծիվ ենք օտար երկնքում: 

*** 
Բազե-արծիվ ենք օտար երկնքում, 
Մեր գետերի պես գնում ենք կորչում 
Օտար ծովերի պղտոր ջրերում: 
Թե՛ ղեկապետ ենք, նավերն են օտար: 
 
Թե տնատեր ենք, ունե՛նք դղյակներ, 
Մեր ունեցածը՝ մերը չէ ավաղ, 
Երկրից հեռու՝ օտար հողերում 
Գայթելու անթիվ քարեր կան ողորկ: 
 
Ջանք ու եռանդ ենք ամենուր վատնում 
Մեր խռով հոգին անդորրի կարոտ 
Սիրտ չի սփոփում, և զո՜ւր ենք տենչում: 
 
Խաղաղ հանգրվան ու տուն երազում, 
Դարձի ճամփեքին ահերով իր մութ 
Թշնամին մեր հին՝ բնավ չի՜ փոխվում: 


