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ՀԱՅ ԿԱԶ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ (Հա յաս տան)
 Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՍՈՒՐ ՄԱ ԼՈՒՆ  
Ա ՎԵ ՏԻՍ Ա ՀԱ ՐՈՆՅԱ ՆԻ ՀՈՒ ՇԵ ՐՈՒՄ

 Հայ նշա նա վոր պե տա կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ Ա վե տիս 
Ա հա րո նյա նը լի նե լով հայ կա կան գողտ րիկ ան կյուն նե րից մե կի՝ 
Սուր մա լու աշ խար հի ծնունդ, բա զում ու շագ րավ ակ նարկ ներ 
ունի հայ րե նի ծնն դա վայ րի մա սին: Այս ակ նարկ նե րը նա հե տա
գա յում հա վա քեց և հան դես ե կավ «Իմ գիր քը» ը նդ հա նուր խո
րա գի րը կրող հու շագ րու թյամբ, ո րի ա ռա ջին գիր քը նվիր ված է 
Սուր մա լո ւին: Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի այս հու շագ րու թյանն ան
դրա դառ նա լու շար ժա ռի թը նրա գր քի գրա կան– գե ղար վես տա
կան ար ժե քի ը նդ գծու մը չէ մի այն. նրա նում հե ղի նա կը բա ցա ռիկ 
խո րա թա փան ցու թյամբ նկա րագ րել է հայ գյու ղը և հայ մշա կին 
բա ժին հա սած ծանր ճա կա տա գի րը, որ մա քա ռե լով ապ րել և 
ա րա րել է իր հայ րե նի եզ րե րում: Այս տե սա կե տից, հու շագ րու
թյու նում ներ կա յաց ված պատ կեր ներն ու կա տար ված դի տար
կում ներն, ան շուշտ, պատ մա գի տա կան ար ժեք ու նեն: 

Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի հու շագ րու թյան մեջ հայ րե նի Սուր
մա լո ւին նվիր ված ակ նար կը սկ սենք մայր գետ Ա րաք սի մա սին 
նրա կա տա րած գրա ռում նե րից. վեր ջի նիս մա սին թե պետ շատ 
պա տում ներ են գր վել, սա կայն ա ռա վել ի րա կան բնու թագ րու
թյու նը, մեր կար ծի քով, տվել է Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը. «Ա րա րա
տյան դաշ տի կրծ քից է ան ցնում Ա րաք սը, ա կո սե լով մերթ ո ւղ
ղա ձիգ նե տի պես, մերթ գա լա րուն՝ վի շա պի պես: Վա րա րուն, 
թե խա ղաղ, նա միշտ վե հա փառ է ու կեն դա նի: Լեռ ներն ի րենց 
հո ղի գույ նով և եր կինքն ու ամ պերն ի րենց գու նա գեղ խա ղե
րով, ա մեն օր, ա մեն ժամ Ա րաք սի ջրե րին նո րա նոր ե րանգ են 
տա լիս: Ա րաք սը հա րա փո փոխ է, հեղ հե ղուկ, ա սես մշ տա պես 
դժ գոհ իր հու նից ու ա փե րից, իր ա լիք նե րի ծփան քից ու գույ
նից: Նա մերթ պղ տոր է, մերթ վճիտ՝ ի նչ պես հա կինթ, մերթ 
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կա տա ղի է ու հոր ձա նուտ, մերթ խա ղաղ ու ա նուշ, մերթ փրփ
րում, փո թոր կում ու ա փե րը թո ղած՝ խեն թի պես նետ վում դե պի 
դաշտ ու բնա կու թյուն, մերթ խեղ ճա նում է ու կծկ վում դե պի իր 
չո րա ցած ա փե րի ա վա զը և իր ձկ նե րի մեջ քը ցույց տա լով ար
ևին ու ա ստ ղե րին»1: 

Սուր մա լո ւե ցի նե րի հա մար հատ կա պես ա ղե տա լի է ին 
Ա րաքս գե տի վա րա րում նե րը. այդ դա ժան տե սա րան նե րի ա մե
նից դի պուկ նկա րագ րու թյու նը մենք կր կին գտանք Ա վե տիս 
Ա հա րո նյա նի գր քում. « Պայ քա րի՛ր, ե թե կա րող ես, փշ րե լու հա
մար Ա րաք սի հա մա ռու թյու նը. և սկս վում է հի նա վուրց մար տը:

— Տու նը մեկ մարդ է գուց վաղ ա ռա վո տից, Ա րազ հաա՜... 
Գյու ղի գզիրն է կան չում. հա վար է, ջրի հա վա րը. Ա րա զը նո

րեն քան դել է ամ բար տակ նե րը, որ մի շա բաթ ա ռաջ է ին բարձ
րաց րել. ա ռու նե րը վերս տին չոր են: 

— Ջա նըմ էս Ա րա զը, տունդ քանդ վի, Ա րա՜զ...
Է լի խեն թա ցել է, բա շը ցցել հի նա վուրց աժ դա հան. կռիվ է 

ու զում, տու նը մի մարդ բո լոր գյու ղե րից և ա մե նեն զո րա վոր, 
հուժ կու տղա մար դիկ. հա նաք չէ Ա րա զի դեմ ել նել:

 Հա ջորդ ա ռա վոտ մթն շա ղին գյու ղա մե ջը ե ռում է: Մարդ ու 
ա նա սուն ի րար են խառն ված: Լծ կան սայ լե րը ծա ռե րի կա նաչ, 
հաստ ճյու ղե րով բեռ նա վոր ված՝ ճռն չա լեն շարժ վում են փո շոտ 
ճա նա պարհ նե րով: Ճամ փան եր կար է. ա մեն գյու ղից նո րա նոր 
խմ բեր, նո րա նոր սայ լեր են մի ա նում ա ռա ջին նե րին: ...գորշ 
բազ մու թյու նը, սրունք ներն ու բա զուկ նե րը մերկ, բա հե րը ար ևի 
շող քե րի տակ կայծկլ տուն, հաս նում են Ա րա զին:

 Տե սա րա նը շշ մե ցու ցիչ է: Ոչ թումբ կա, ոչ ամ բար տակ, Ա րաք
սը ցրիվ է տվել իր ա լիք նե րի դեմ բարձ րա ցած պատ վար ներն ու 
մռմ ռա լով ու խայ տա լով ծփծ փում է ա փե րի մեջ:

 Բազ մու թյու նը՝ ի նչ պես ծո վա փը հաս նող թռ չուն նե րի ե րամ, 
նախ եռ ու զե ռում է գե տի սա սա նե ցու ցիչ տես քի ա ռաջ. ի ՞նչ 
ա նել, ի ՞նչ պես փա կել վի շա պի ըն թաց քը, որ ջու րը դե պի մայր 
ա ռուն թեք վի, ո ՞վ պի տի ա ռա ջի նը նետ վի մռմ ռա ցող ա լիք նե րի 
մեջ. Ա րաք սը կա տակ չի սի րում և հեշ տու թյամբ չի զի ջի:

— Հայ, ձեր ջա նին մեռ նեմ,— կան չում են ծե րե րը ջա հել նե
րին,— ձեռ ու ոտ ա րեք...

1 Ավ. Ա հա րո նյան, Իմ գիր քը, հ.1, Ման կու թյուն, Փա րիզ, 1927, էջ 158–159:
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Ա րաք սի ա ռա ջին գրո հը սոս կա լի է. գե տը հրե շի պես փրփ
րում է, լեռ նա ցած ա լիք նե րով զարկ վում է թում բին, որ կոխկր
տում են հա րյու րա վոր ոտ քեր... Ա լիք նե րի գրո հը սաստ կա ցավ: 
Թում բը դո ղում է: Ա րաք սի թա փը խոր տա կիչ է, ա լիք նե րը բարձ
րա ցան պատ վա րի վրա – ոտ քե րի տա կից խուր ձե րը թա վալ– 
թա վալ ը նկ նե լու վրա են. 

— Հետ փա խեք, հետ փա խեք, թում բը գնաց...
Եվ ի րար բռ նած, ի րա րից կախ ված բազ մու թյու նը թող նում 

է ամ բար տա կը և նետ վում է դե պի ա փը՝ իր գլուխն ա զա տե լու 
հա մար:

 Նոր խր ձեր են կա պում, ա վե լի ա մուր ու ա վե լի ծանր ու 
վերս տին գլո րում են ա լիք նե րի ա ռաջ: Թափ վում է քարն ու հո
ղը, ոտ նե րով կոխկր տում են, ճյու ղե րի ա րան քը ցե խով լց նում, 
հե տո է լի խուրձ, է լի քար ու հող...

Ա րաք սի կա տա ղու թյու նը սանձ ված է... Եվ այս պես դա
րե՜ր...»1: 

Հայտ նի է, որ Սուր մա լո ւի գա վա ռը հա մար վել է Հա յաս տա
նի ցր տա շունչ վայ րե րից մե կը. ձմ ռան ա միս նե րին մի ջին ջեր մաս
տի ճանն այս տեղ ե ղել է –12 –ից մինչև –16 աս տի ճան: Ցր տա շունչ 
ձմեռ նե րը հատ կա պես ի րենց զգաց նել են տվել լեռ նային վայ րե
րում. քիչ չեն դեպ քե րը, ե րբ ու ժեղ բու քը քշել– տա րել է ոչ խար նե րի 
ամ բողջ հո տեր̀ հո վիվ նե րի հետ մի ա սին: Ա ռան ձին վայ րե րում էլ 
ձյունն այն քան ա ռատ է տե ղա ցել, որ ը նդ հատ վել է ա մեն տե սա
կի հա ղոր դակ ցու թյուն հար ևան բնա կա վայ րե րի հետ: Այս հան
գա ման քը ևս չի վրի պել Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի տե սա դաշ տից. 
«Խստա շունչ ձմեռ նե րը գա լիս է ին լրաց նե լու մեր ար հա վիր քի 
սաստ կու թյու նը: Աշ նան օ րե րից ա նօ րի նակ բուք ու բո րա նը կո խեց 
մեր եր կի րը: Օր ու գի շեր ձյուն էր թափ վում. լեռ ու դաշտ ծածկ
վե ցին ճեր մակ սա վա նով: Դե պի սահ մա նը, դե պի Վան, Բա յա
զետ գնա ցող ո ւղ տե րի քա րա վան նե րը դա դա րե ցին. ան գամ հուժ
կու նա ռը, ե րկ սա պա տա նի ա ռաջ նոր դը ան կա րող էր այն տա րին 
ձյու նի թանձր զանգ վա ծը պատ ռել մեր մթին ու դժ վար ձո րե րում:

 Հե տո վրա է ին հաս նում պարզ կա, ա ստ ղա զարդ գի շեր նե րը, 
պարզ, խա րա զա նող հող մե րով, ո րոն ցից շր թունք էր ճաքճ քում: 
Ա ռու նե րը իս պառ չո րա ցան, Ա րաք սը ծածկ վեց սա ռույ ցի հաստ 
ու կարծր պա տյա նով, ու նրա վրայով սայ լեր է ին ան ցնում: 

1 Նույն տե ղում, էջ 160–165:
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Զար հու րե լի ձմեռ էր...»1: 
Այն, որ գա րու նը մի ա ռանձ նա հա տուկ հմայք է հա ղոր դել 

Սուր մա լո ւի բնա պատ կե րին, հաս տա տում են ի րենց ման կու թյունն 
ու ե րի տա սար դու թյու նը այս տեղ ան ցկաց րած հայտ նի շատ գոր
ծիչ ներ: Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը նրանց թվում ևս բա ցա ռու թյուն 
չէր. «Դ րախտ էր մեր այ գին: ...Բարձր, ա նան ցա նե լի պա րիսպ
նե րի ներ սը մի կա տա րյալ հե քի ա թային պար տեզ. ար հես տա վոր 
հայրս մի ժա մա նակ ժրա ջան հո ղա գործ էր և հմուտ, ճա շա կով ու 
գե ղա սեր պար տիզ պան: Գա րու նը պճն ված ու բու րա վետ հար սի 
պես էր իջ նում մեր այ գին. դռ նից ներս մտ նե լիս՝ ա ռջևդ փռ վում 
էր նախ վար դե րի բու րաս տա նը և շուր ջը հո տա վետ սու սամ բար 
կրկ չան վտա կի ա փին: Մայի սյան լու սա բա ցին, ե րբ վար դե
րը բաց վում է ին փար թամ ու փթ թուն և սու սամ բար նե րը փռում 
տերև ներն ու փա րում վար դե նի նե րին, ար բե ցու ցիչ բուր մուն քը 
բռ նում էր այ գին. ներս մտ նո ղը ա սես ար ևել քի ա ռաս պե լա կան 
մի ճոխ պար տեզ էր իջ նում: ...Հի շում եմ, ան մի ջա պես վար դե րից 
հե տո, բարձ րա նում են եր կու հաս տա բուն ու բազ մա ճյուղ թթե
նի նե րը, ո րոնց պտու ղը հաս նում էր դեռ մայի սից: Թթե նի նե րից 
հե տո՝ եր կու ստ վե րա շատ ու լայ նա տերև ըն կու զե նի ներ կային, որ 
մայրս ստի պեց հորս կտ րել, քա նի որ ճա կա տագ րա կան ծա ռեր 
է ին – ժո ղովր դա կան ի մաս տու թյու նը գի տե, որ ըն կու զե նի տն կո
ղը՝ նրա պտու ղից չի ու տի... Նշե նի նե րի կող քին, կար ճա հա սակ 
աղ ջիկ նե րի պես ձգ վում է ին դեղ ձե նի նե րը, ծաղ կում են ա ռա
ջին նե րի հետ, քույ րե րի պես, և գար նան ա ռա ջին մե ղու նե րին 
հայ թայ թում մեղ րի հյութ: Հե տո կե ռա սե նի ներն ու ա լու չա ներն 
են շար վում ճեր մակ ծա ղիկ նե րով և ձեռք– ձեռ քի տված՝ գնում 
են մինչև այ գու խոր քը, ո ւր նրանց սպա սում են սա լո րե նի նե րը 
ի րենց դա լուկ ծա ղիկ նե րով: Սրանց դեմ հան դի ման խն ձո րե նի
ներն են ու տան ձե նի նե րը կար միր ու ճեր մակ ծա ղիկ նե րով և բո
լո րը մի ա սին կազ մում են մեր այ գու զմայ լե լի բուլ վա րը... 

Ծա ռե րի այս ա զն վա կան հա սա րա կու թյան մեջ ծի րա նե նի
ներն են, որ բռ նում է այ գու կենտ րո նը... Այ գու կե սից ա վե լին 
բռ նում է խա ղո ղը. բարձր թմ բե րի լան ջե րին որ թե րի գա լա րուն 
ու հան գու ցա վոր ոս տե րը փռ ված են կա նո նա վոր շար քե րով: Եվ 
մեր բար դի նե՜ րը...»2: 

1 Նույն տե ղում, էջ 297:
2 Նույն տե ղում, էջ 146–149:
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Սուր մա լո ւե ցի նե րի ա մե նից սի րած գոր ծըն թացն, ի հար կե, 
այ գե կութն էր: Այդ օ րե րին էր, որ գյու ղա ցի նե րը, ի նչ պես ա սում 
է ին՝ մեծ ու փոք րով ամ բա րում է ին ի րենց ո ղջ տար վա քրտ նա
ջան աշ խա տան քի ար դյուն քը: Ո ւս տի, հաս կա նա լի էր, որ այն 
վեր էր ած վում յու րա տե սակ տո նի. շա րու նա կենք մեջ բե րել 
Ա վե տիս Ա հա րո նյա նին. «Այ գե կո՜ւ թը... զմայ լե լի պոեմ հայոց 
աշ խար հի. այ գին ծածկ վում էր ե րփ նե րանգ շղար շով. ա մեն մի 
տերև մի քա նի գույն ու նի, հա մա տա րած ոս կու փայ լի մեջ՝ ծա
ռե րը եր կուն քից հոգ նած մայ րե րի խա ղա ղու թյունն ու նին... Քույ
րերս ա վե լում են հն ձա նը, հայրս հա տա կի ճեղ քերն է լց նում 
կրով: Վաղ ա ռա վո տից մեր ո ղջ ըն տա նի քը՝ չորս քույր, չորս եղ
բայր ծնող նե րիս հետ ար դեն խա ղո ղի ա ծու նե րի մեջ ե նք»1: 

Մե ծա նուն սուր մա լո ւե ցին այն քան դյու թա կան է նկա րագ
րում այ գե կու թի դր վագ նե րը, որ ան հնա րին է դարձ նում այս տեղ 
վեր ջա կետ դնե լը, ո ւս տի շա րու նա կենք մեջ բե րել նրա հու շե
րից. «Այ գե կու՜թ... բո լոր աշ խա տանք նե րից մի ակ օ րհն վա ծը, ո ւր 
բա զուկ նե րի ու մատ նե րի հետ սիրտն է գոր ծում և հոգ նու թյու
նը ցավ չէ, այլ գույ նե րի, բուր մուն քի, գե ղի ան սահ ման վայելք. 
ա մեն մի ող կույզ կտ րե լիս ու զում ես խե լա հե ղո րեն ճչալ ու ցատ
կել ցն ծու թյու նից և սիրտդ ող կույ զի պես ու ռած ե րկ նային հո գով 
հն ձան է փնտ րում... 

Հե տո հն ձա նը, ո ւր զամ բյուղ նե րով ու կո ղով նե րով թա փում 
ե նք խա ղո ղը, եղ բայր ներս մերկ ոտ նե րով ճխ լում են ող կույզ
նե րը՝ կար միր կամ ոս կե գույն հե ղու կը ծո րում է, կա րաս նե րը 
լցնում: Հար սա նիք ու ու մկր տու թյուն ու նենք. թա ղու մի մա սին 
ո ՞վ է մտա ծում. գի նին կյան քի հա մար է: 

Կա խա նի խա ղո ղը չենք ճխ լի. ի ծապ տու կը, հարս նա մա տը, 
գոմ շի մա ման ի րենց դի մաց կուն կեղև նե րով՝ ձմ ռան հա մար են. 
կա նե փի ճյու ղե րի վրա շա րած՝ մեր մա ռա նում կմ նան ո ղջ ձմե
ռը, մինչև կար միր զա տիկ՝ չո րա ցած ծի րա նի, ա լու չայի, սա լո րի 
ու թթի հետ: Դրախտ էր մեր այ գին...»2: 

Եվ, ի հար կե, հայ կա կան տնե րի, այդ թվում նաև սուր մա լո ւե
ցի նե րի տան ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ի րը ճրագն էր: Կրկին 
դի մենք Ավ. Ա հա րո նյա նին. այս տո ղե րը նրա ման կու թյան տա
րի նե րի հու շե րից են. « Հաս նում է գի շե րը. հանգ չում է կյան քը և 

1 Նույն տե ղում, էջ 151:
2 Նույն տե ղում, էջ 151–152:
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զարթ նում է տան հո գին ան ձև ու ձևե րին ձգ տող: Ա ռաս տա ղի 
սևն ու խա վա րը եղ բայ րա ցած՝ ու օ ձե րի պես ի րար պլլ ված՝ իջ
նում են խոն ջած տան վրա. ճրա գա կալն է գա լիս հե ռա վոր ան
կյու նից, ի նչ պես թաքն ված մի ո տա նի ա ստ ված, որ սպա սում էր 
իր ժա մին: Սև ու այ լան դակ կոճ ղի վրա բարձ րա նում է ճրա գա
կա լի ե րկ թա թա նի մի ակ բա զու կը չար քե րի ու խա վա րի դեմ ու 
բաց է ա նում իր մի հա տիկ աչ քը – վառ ճրա գը»1: 

Ա սենք նաև, որ ամ ռան ա միս նե րին սուր մա լո ւե ցի նե րը, ի նչ
պես նաև Ա րա րա տյան դաշ տի շատ գյու ղե րի բնա կիչ ներ, մե
ծա մա սամբ քնել են կտուր նե րի վրա: Կտուր ներն այն քան տա
փա րակ են ե ղել և մի մյանց կպած, որ մեկ կտու րից ա ռանց ցած 
իջ նե լու կա րե լի էր շր ջան ցել և ան ցնել ո ղջ թա ղը: 

Ինչ պես Հա յաս տա նի շատ շր ջան նե րի, այն պես էլ Սուր մա
լո ւի կա նանց մոտ ա մե նօ րյա սո վո րու թյուն է ե ղել հաց թխե լը: 
Հա ցը թխում է ին թո նիր նե րում, ո րը կար գրե թե յու րա քան չյուր 
հայի օ ջա խում: Հի շում է Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը. « Մեր տան տե
րը թո նիրն է, մի հի նա վուրց ու հա րուստ պոեմ, որ մեր հե թա
նոս պա պերն են վա ռել ու եր գել: Կրա կի տա ճար, ո րի քր մու հին 
մայրս էր, նա գի տեր բո ցե րի ու կյան քի լե զուն: Մո խիր նե րի տակ 
կայ ծը կա թաղ ված ու ա մեն լու սա բա ցին հուրն է բոր բոք վում, 
ծու խը բարձ րա նում է պա լան– պա լան ու տու նը լց նում... Քույրս 
ցան է ա ծում կրա կի վրա, մի վայր կյան բոցն է սսկ վում, ծու խը 
բռ նում է ա մեն ի նչ ու ա պա հու րը բռնկ վում է նոր թա փով... Հե
տո, ե րբ լավ վառ քով թո նի րը կի զիչ կո ղեր ու նի, սկս վում է հա
ցի թու խը: Հա ցի տախ տա կի վրա խմո րի գուն դերն են բազ մում, 
նրանց փա փուկ մարմ նով ան ցնում է գրդ նա կը, հար թում, փռում 
է լա վա շը, որ մայրս նախ իր մերկ բա զուկ ներն է ձգում փոխ առ 
փոխ և շտա պով փռում է մար զը ղայի վրա, ա պա աջ ձեռ քով 
բարձ րաց նում է, կռա նում ու թա փով թոն րի բարկ կո ղին զար
կում: Ի րար հետ ևից լա վաշ ճեր մակ հա ցը՝ կար միր պղպ ջակ նե
րով, եփ վում, դուրս է գա լիս թոն րից և թարմ հա ցի ա նուշ բուր
մուն քը լց նում է ո ղջ տու նը: Վեր ջա նում է հա ցի թու խը և թո նի րը 
մնում է որ պես տան ջեր մու թյան ու կյան քի աղ բյուր»2: 

Սուր մա լո ւի բնա պատ կեր նե րի ներ կա յա ցու մից ան ցնենք 
պատ մա գի տա կան բնույ թի դի տար կում նե րին: Հայտ նի է, որ 

1 Նույն տե ղում, էջ 25:
2  Նույն տե ղում, էջ 22–23:
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Սուր մա լո ւի գա վա ռը հա մար վել է ռու սա կան բա նա կի ա ռա ջին 
կար ևոր հե նա կե տը և այս տե ղից է սկիզբ ա ռել ռուս– թուր քա կան 
պա տե րազմ նե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ճա կա տը: 
Ռու սա կան բա նա կի Եր ևան– Բա յա զետ ո ւղ ղու թյան զոր քը, որ 
ա ռա վե լա պես հայտ նի է որ պես Եր ևա նյան ջո կատ, ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը սկ սել է հենց Սուր մա լո ւի սահ ման նե րից: Եվ, 
ի հար կե, ռուս– թուր քա կան պա տե րազմ նե րը խիստ բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել Սուր մա լո ւի հայ կա կան գոյւ ղե րի 
վրա. որ պես կա նոն, այդ տա րի նե րին գա վա ռում ակ տի վա նում 
է ին թուրք–քր դա կան տար րե րը: Օ գտ վե լով ստեղծ ված ի րա վի
ճա կից, այդ ա վա զա կախմ բե րը թա լան է ին կազ մա կեր պում գա
վա ռի հայ կա կան գյու ղե րում. Ավ. Ա հա րո նյա նի հու շե րից բեր
վող այս քաղ վածքն, ան շուշտ, զերծ չէ պատ մա գի տա կան ար
ժե քից. « Մեր լեռ նե րում հա րա մի նե րը շա տա ցան, մեր հար ևան 
թուր քե րը ա վե լի ի նք նամ փոփ դար ձան և ա վե լի զուսպ ի րենց 
զրույց նե րի, ի րենց շարժ ու ձևե րի մեջ,— գրում է Ավ. Ա հա րո նյա
նը:– Կռիվ էր, ա րյու նի փո թո րիկ, որ զար կում էր մեր աշ խար հին: 
Լեռ նա կան քր դե րի հար ձա կում նե րը, մեր նա խի րի ու հո տե րի 
վրա, Մա սի սի ստո րոտ նե րում օ րա վուր բազ մա ցան ու ա վե լի 
հան դուգն դար ձան: Կռիվ էր, ռուս– տաճ կա կան պա տե րազ մը... 
Մեր տնե րում տե ղա վոր վե ցին կո զակ ներ ու զին վոր ներ: Պա տե
րազ մը հեղ հեղ վում էր ի նչ պես ա փե րից դուրս ե կած վա րա րուն 
գետ, որ իր ըն թաց քի մեջ ո չինչ չէր խնա յում. ո ՛չ բնու թյուն, ո ՛չ աշ
խա տանք և ոչ կյանք...»1: 

Մեծ սուր մա լո ւե ցու հու շե րից պարզ է դառ նում նաև, որ ռուս– 
թուր քա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին շատ ա րևմ տա հայեր 
ա պաս տան է ին գտ նում Սուր մա լո ւի հայ կա կան գյու ղե րում: Ի սկ 
ե թե այդ ա մե նին ա վե լաց նենք ռուս զին վոր նե րի տե ղա վո րումն 
ու սնուն դով պար տա դիր ա պա հո վու մը, ա պա պարզ կդառ նա 
հայ գյու ղա ցի նե րի վրա ըն կած բե ռի ծան րու թյու նը. «Եվ ջարդ
ված, ա րյունլ վա թուր քա հա յու թյու նը, որ թո ղած հարկ ու բնա կու
թյուն, ա րտ ու ան դաս տան սահ մա նից թա փում էր վար, դե պի 
Սուր մա լու. ցա վի ու սար սու ռի ջր վեժ»,— գրում է Ա հա րո նյա նը2: 

Թ վում է, թե պա տե րազ մից հե տո պի տի ա վարտ վե ին նաև 
հայ գյու ղա ցի նե րի տան ջանք ներն ու զր կանք նե րը: Բնավ. պա

1 Նույն տե ղում, էջ 267–268:
2 Նույն տե ղում, էջ 275:
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տե րազ մին հետ ևում է նոր ար հա վիրք – ա ռա ջին ան հրա ժեշ
տու թյան ապ րանք նե րի հա մա տա րած թան կու թյուն: Ավ. Ա հա
րո նյանն իր գր քում այն քան տպա վո րիչ է նկա րագ րել այս ի րա
վի ճա կը, որ մեզ մնում է մի այն մեջ բե րել այդ հատ վա ծը. « Պա
տե րազ մը վեր ջա ցավ: Փա խից ետ ե կանք: Ի նչ պես բո լոր ա րյու
նա հեղ բա խում նե րից ու ա վե րում նե րից հե տո՝ հա սավ քստմ նե
լի ե րկ վո րյա կը – սովն ու ո րո վայ նա տեն դը:

 Հա ցը թան կա ցավ, մարդ կային կյան քը է ժա նա ցավ: Ցո րե
նը սև աղ վե սի մոր թի էր դար ձել. գա րին ա նա սուն նե րից մար
դուն ան ցավ. բախ տա վոր է ին շա տե րը, ո րոնք գա րու և կո րե կի 
հա ցով կա րո ղա նում է ին ի րենց ըն տա նի քը սո վի ճի րան նե րից 
փր կել: Ա նա սուն նե րի կո տո րա ծը ա նա սե լի չա փե րի հա սավ. գո
մե րը դա տարկ վում է ին. կեր չկար: Ձևա փոխ ված պա տե րազմն 
էր, որ շա րու նա կում էր ա վեր մուն քը խա ղա ղու թյան մեջ: Պա
տե րազմ նե րի գոր ծած բազ մա պի սի չա րի քը դուրս է մարդ կային 
չա փից ու կշ ռից»1: 

Ուս տի, այն, որ սուր մա լո ւե ցին դառն քր տին քով է վաս
տա կել իր մի կտոր հացն ու ապ րուս տը, ա մեն քին է հայտ նի: 
Սա կայն, որ դժ վա րու թյամբ ու չար չա րան քով ձեռք բեր ված 
ապ րուս տը մի օ րում կա րող էր ի չիք դառ նալ, Սուր մա լո ւի հա
մար ևս նո րու թյուն չէր: Կար կուտն ու հոր դա ռատ ան ձրև նե
րը, Ա րաքս գե տի գրե թե մշ տա կան դար ձած վա րա րում նե րը, 
ա մառ վա շոգն ու տա պը, ճա հիճ նե րից ե կող ան տա նե լի գար
շա հոտն ու հի վան դու թյուն նե րը ան պա կաս է ին սուր մա լո ւե ցու 
ա ռօ րյայից: Սա կայն նույ նիսկ այս, կա րե լի է ա սել՝ կի սադ ժո
խային պայ ման նե րում, սուր մա լո ւե ցին ա րա րել է, ապ րել, բազ
մա ցել, ու րա խա ցել և մի լավ գի նով ցել է իր ստեղ ծած բա րի քից: 
Սա կայն ի ՜նչ գնով... «Ա րաք սը և իր ա փե րին պինդ նս տած ժո
ղո վուր դը,— գրում է Ավ. Ա հա րո նյա նը,— հա վա սա րա պես հա
մառ ու տո կուն, օ րն ի բուն դեմ հան դի ման են, ճա կատ առ ճա
կատ. մեկն իր ջուրն է պինդ պա հում, ի սկ մյու սը մա հու գնով 
այդ ջու րը պի տի շոր թի՝ քաղ ցից չմեռ նե լու հա մար: Զի ջում չկա. 
հաղ թու թյուն– պար տու թյուն փոխ առ փոխ են: Վա՜յ նրան, ով 
ա ռա ջի նը թու լա նա ու տե ղի տա, և ա մեն մե կը իր հաղ թա նա կի 
ժամն ու նի...»2: 

1 Նույն տե ղում, էջ 296:
2 Նույն տե ղում, էջ 158:
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Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի մա սին ու շագ րավ այս պի սի տե ղե
կու թյան հան դի պե ցինք «Մ շակ» թեր թում: 1892 թվա կա նի թեր թի 
հա մար նե րից մե կում նշ վում էր, որ Իգ դի րի ե րկ դա սյա դպ րո ցի 
ու սու ցիչ նե րի փո փո խու թյու նը հա ճա խա կի բնույթ է կրել: Թեր
թի դի տար կու մով, այդ խնդ րում ի րենց «սև գործն» են կա տա րել 
տե ղի ան կա րող և ա մեն տե սա կի ա ռա ջա դի մու թյա նը դեմ ու
ժե րը. « Վեց տա րի շա րու նակ ան դա դար ու բա րե խիղճ աշ խա
տե լուց հե տո թո ղեց և Իգ դի րից հե ռա ցավ ա վագ ու սու ցիչ Ա վե
տիս Ա հա րո նյա նը: Այս վեց տար վա ըն թաց քում ի նչ հա լա ծանք, 
ի նչ բա րո յա կան տան ջանք ա սես, որ նա չկ րեց իր բա րե խիղճ 
աշ խա տա սի րու թյան փո խա րեն»,— գրում է «Մ շակ» թեր թը1: Ի 
դեպ, իր հա րա զատ կր թօ ջա խի՝ Իգ դիր– Մա վայի դպ րո ցի մա
սին (բաց վել է 1906թ. բնակ չու թյան թի վը՝ 1672, դպ րո ցա հա սակ 
ե րե խա նե րի նը՝ 251)2 իր հու շե րում Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը գրում 
է. « Մեր ե կե ղե ցու բա կում էր դպ րո ցը... Ըն դար ձակ սրահ, լայն, 
լու սա վոր պա տու հան նե րով ու հար մար նս տա րան նե րով: Հե տո՝ 
ա շա կերտ նե րը գրե լու հա մար ու նե ին ի րենց քա րե տախ տակ
նե րը: Մեր դա սա տուն գրա գետ, ե ռան դուն մի ե րի տա սարդ՝ 
ի րա պես վար ժա պետ գեթ այն ժա մա նա կի հա մար: Ծե ծը կար 
դար ձյալ, բայց՝ քա նո նով ու ապ տա կով. նույն պես խիստ մարդ 
էր, բայց սո վո րեց նում էր կար դալ, թարգ մա նել ա վե տա րա նը – 
թարգ մա նե՛լ, սա ի նք նին մեծ նո րու թյուն էր. ար դեն հաս կա նում 
է ի գեթ բա ռե րի ի մաս տը, թեև ա ռանց նրանց ը նդ հա նուր թաքն
ված խոր հուր դը թա փան ցե լու, հե տո գրում է ինք ա վե լի հաս
կա նա լի կտոր ներ ու աշ խար հա բառ, վեր ջա պես սո վո րում է ինք 
թվա բա նու թյուն»3: 

Այս պատ մու թյու նը ևս մենք գտանք Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի 
հու շե րում, թե պետ սկիզ բը քիչ այլ բան է ա սում. «Ցր տա շունչ ձմեռ
նե րի ժա մա նակ գա զան նե րը մեռ նում է ին մեր գյու ղե րի շր ջա կայ
քում սո վից ու ցր տից: Գայ լե րը մա հու գնով ար շա վում է ին դե պի 
մարդ կային բնա կու թյուն նե րը որ սի և գյու ղա ցիք մա հակ նե րով 
նրանց ջար դում մեր կա լե րում... Մու րա ցիկ նե րը բազ մա ցել է ին:

 Մա նուկ ներ է ինք և մեր փույ թը չէր: Գա րի հաց է ինք կր ծում 
ու դուրս նետ վում սառ նա մա նի քին: Ըն կեր նե րիս հետ մի օր մի 

1 «Մ շակ», 1892, N 119:
2 Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ, ՀԱԱ, ֆ. 19, ց. 1, գ. 267, թ. 3:
3 Ավ. Ա հա րո նյան, Իմ գիր քը…, էջ 79–80:
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սատ կած գայլ գտանք կա լե րում: Ճար ճա տուն ցր տի տակ նրա 
մոր թին հա նե ցինք ա հա գին դժ վա րու թյամբ: Քա չալ Թա թո սը 
հա վա տաց նում էր, թե բո լոր լավ թմ բուկ նե րը գայ լի մոր թով են 
պատ ված: Օ րե րով Մար տոյենց գո մում թաքն վե ցինք ա նա սուն
նե րի մսու րի մեջ և մոր թին խնամ քով մաք րե ցինք բր դից, փեռ
քե րով հաս լե ցինք, ա պա մի հին մաղ ճա րե ցինք, վրան պա տե
ցինք ու թմ բու կը պատ րաստ էր: Թմբ կա հա րու թյամբ փո ղոց 
դուրս ե կանք. ագ ռավ նե րը փա խան, քա չալ Թա թոսն ա սում էր, 
որ ե թե այս թմ բու կով գի շե րը դաշտ դուրս գանք ու թմբ կա հա
րենք, գայ լերն էլ կփախ չեն և թե ին քը մե նակ էլ կա րող է այս 
թմ բու կով գա զան նե րի դեմ ել նել գի շե րով. փչում էր նզո վյա լը: 

Աղմ կում է ին ամ բողջ թա ղում: Մեզ սաս տում է ին մե ծե րը. 
փախ չում է ինք փո ղո ցից փո ղոց...»1: 

Եվ վեր ջում, պատ մա գի տա կան մի փոքր դի տար կում Սուր
մա լո ւի մա սին, ո րին ան մասն չի ե ղել Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը: 
Ի նչ պես հայտ նի է, Սուր մա լո ւի հար ցը մի քա նի ան գամ քնն վել է 
1921թ. կա յա ցած նախ` Մոսկ վայի ռուս– թուր քա կան, ա պա Կար
սի թուրք –անդր կով կա սյան կոն ֆե րանս նե րում, որ տեղ Քե մա
լա կան Թուր քի այի և Խորհր դային Ռու սաս տա նի միջև կնք ված 
պայ մա նագ րի ար դյուն քում Սուր մա լուն դար ձավ թուր քա կան 
տա րածք: Եվ որ քան էլ հայ գոր ծիչ նե րը բո ղո քե ցին այս հա
կա հայ կա կան գոր ծար քի դեմ, այ նու հան դերձ թուր քե րին հա
ջող վեց վճի ռը թող նել ան փո փոխ. Լոն դո նի 1921թ. և Լո զա նի 
1922–1923թթ. կոն ֆե րանս նե րում թե պետ հայ կա կան պատ վի րա
կու թյուն նե րը բա զում ան գամ թա կե ցին Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի 
վար չա պետ նե րի ու օ տա րերկ րյա մեծ ու փոքր պաշ տո նյա նե րի 
դռ նե րը, հարցն այդ պես էլ ար ժա նա ցավ Սև րի դաշ նագ րի ճա
կա տագ րին... «Այ սօր, փետր վա րի 20 –ին,— հի շում է Ա վե տիս 
Ա հա րո նյա նը (1923 թ. – Հ.Հ.) ճա շից հե տո ժա մը 5 –ին Նո րա տուն
կյա նի հետ մի ա սին տեսն վե ցանք Պո ւան կա րե ի հետ (Ֆ րան սի
այի վար չա պետ — Հ.Հ.): Նո րա տուն կյա նը, ա ռա ջի նը խոսք առ
նե լով, ծան րա ցավ Թուր քաց Հա յաս տա նի վրա... Կով կա սում և 
այ լուր 500 հա զա րի չափ հայ փախս տա կան սպա սում են ի րենց 
հայ րե նի քը վե րա դառ նա լուն: Հա յու թյու նը կկա րո ղա նա Ազ գե րի 
լի գային ա ռա ջար կել 5000 հայ կա մա վո րա կան ներ և 25 մի լի ոն 
դոլ լար, ե թե հո գա տար մի պե տու թյուն հանձն առ նի Հա յաս տա

1 Նույն տե ղում, էջ 298–299:
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նը իր խնամ քի տակ առ նել ու կար գա վո րել: Ա նհ նա րին է Թուր
քի ա յում ա պա հո վել հա յու թյան վի ճա կը, ո րով հետև թուր քե րը 
հա զար հնար ու նեն խախ տե լու այդ կար գի հա մա ձայ նու թյուն
նե րը. նրանք ջար դա րար ներ են, ան վս տա հե լի և ա նուղ ղե լի:

Պո ւան կա րեն, որ լսում էր ա կն հայտ տհա ճու թյամբ, վեր ջին 
խոս քե րից ա ռաջ զայ րույ թով ձեռ քը սե ղա նի վրա ցն ցեց ու բա
ցա կան չեց.

— Թո ղեք խնդ րեմ ան ցյա լը: Մենք հնար չու նենք թուր քե
րին պա տե րազմ ա նե լու: Ես չեմ կա րող ժա մա նակս կորց նել: 
Խո սենք ի րա կա նու թյու նից...»1: Այ դու հան դերձ, ի նչ պես հաս տա
տում են Ավ Ա հա րո նյա նի հու շե րը, Սուր մա լո ւի մա սին մի ակ հո
գա ցո ղը ե ղել է նոր վե գա ցի մեծ հու մա նիստ Ֆրիտյոֆ Նան սե նը, 
ո րին էլ լսող չկար մեծ դի վան նե րում. « Դուք գի տեք,— դի մե լով 
Նան սե նին ա սել է Ա հա րո նյա նը,— որ հա կա ռակ 10–15 հա զար 
գաղ թա կան նե րի, որ ան ցան Հա յաս տան վեր ջին տա րի նե րին, 
հա րյուր հա զա րի չափ մարդ է հե ռա ցել Հա յաս տա նից: Պարզ 
է, որ ապ րել չի լի նում: Սրան դար ման է պետք: Եվ դար մա նը 
Թուր քաց Հա յաս տանն է: Նայե ցեք այս քար տե զը. այս բո լոր 
տա րա ծու թյուն նե րը ա մայի են թուր քաց ձեռ քին և նրանք եր բեք 
չպի տի կա րո ղա նան բնա կեց նել:

— Ա մայի է և այս,— ա սաց Նան սե նը և ձեռ քը տա րավ Կար
սի և Սուր մա լո ւի կող մե րը... Ես գի տեմ, որ այդ հո ղե րը պա րապ 
են: Ես գնա ցի մինչև Ա րաք սի ա փե րը և նա յում է ի Սուր մա լո ւին, 
ամ բող ջը դա տարկ է... Մի այն Մա սի սի փե շե րին քյուր դե րի հան
դի պե ցի...»2: 

Այս պի սին էր իր հայ րե նի Սուր մա լուն Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի 
հու շե րում, ո րը հայոց շատ ու շատ հի նա վուրց բնա կա վայ րե րի 
նման կու րու սյալ հայ րե նի քի դա ռը ճա կա տագ րին ար ժա նա ցավ:

1 Ավ. Ա հա րո նյան, Սար դա րա պա տից մինչև Լո զան, Եր ևան, 2001, էջ 219:
2 Նույն տե ղում, էջ 239:
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 Բա նա լի բա ռեր – Ա վե տիս Ա հա րո նյան, Սուր մա լու, հու շեր, 
հայ րե նի գյուղ, նկա րագ րու թյուն, գյու ղա կան ա ռօ րյա:

HAYKAZ HOVHANNISYAN. Native Surmalu in Avetis 
Aharonian Memoirs.

Famous Armenian writer and political figure Avetis Aharonian 
was born in Surmalu region and expressed his warm feelings for 
his native land in his memoirs. Later, he collected these essays 
and published in a book entitled “My Book.” The first book is exclu
sively dedicated to his homeland –Surmalu. 

Avetis Aharonian with elaborate insight described his native 
land and the hard work of rural peasants who, overcoming great 
difficulties, lived and worked in his homeland. From this point of 
view, memories and observations of the great Armenian writer 
Avetis Aharonian, undoubtedly, have historiographical value.

Keywords: Surmalu, Avetis Aharonian, memoirs, native vil
lage, describe, daily life of the village.


