ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստան)
Պատմական գիտ ությունների դոկտ որ, պրոֆես որ

ՀԱՅՐԵՆԻ ՍՈՒՐՄԱԼՈՒՆ
ԱՎԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ
Հայ նշանավոր պետական և քաղաքական գործիչ Ավետիս
Ահարոնյանը լինելով հայկական գողտրիկ անկ յուններից մեկի՝
Սուրմալու աշխարհի ծնունդ, բազում ուշագրավ ակնարկներ
ունի հայրենի ծննդավայրի մասին: Այս ակնարկները նա հետա
գայում հավաքեց և հանդես եկավ «Իմ գիրքը» ընդհանուր խո
րագիրը կրող հուշագրությամբ, որի առաջին գիրքը նվիրված է
Սուրմալուին: Ավետիս Ահարոնյանի այս հուշագրությանն ան
դրադառնալու շարժառիթը նրա գրքի գրական–գեղարվեստա
կան արժեքի ընդգծումը չէ միայն. նրանում հեղ ինակը բացառիկ
խորաթափանցությամբ նկարագրել է հայ գյուղը և հայ մշակին
բաժին հասած ծանր ճակատագիրը, որ մաքառելով ապրել և
արարել է իր հայրենի եզրերում: Այս տեսակետից, հուշագրու
թյունում ներկայացված պատկերներն ու կատարված դիտար
կումներն, անշուշտ, պատմագիտական արժեք ունեն:
Ավետիս Ահարոնյանի հուշագրության մեջ հայրենի Սուր
մալուին նվիրված ակնարկը սկսենք մայր գետ Արաքսի մասին
նրա կատարած գրառումներից. վերջինիս մասին թեպետ շատ
պատումներ են գրվել, սակայն առավել իրական բնութագրու
թյունը, մեր կարծիքով, տվել է Ավետիս Ահարոնյանը. «Արարա
տյան դաշտի կրծքից է անցնում Արաքսը, ակոսելով մերթ ուղ
ղաձիգ նետի պես, մերթ գալարուն՝ վիշապի պես: Վարարուն,
թե խաղաղ, նա միշտ վեհափառ է ու կենդանի: Լեռներն իրենց
հող ի գույնով և երկինքն ու ամպերն իրենց գունագեղ խաղե
րով, ամ են օր, ամ են ժամ Արաքսի ջրերին նորանոր երանգ են
տալ իս: Արաքսը հարափոփոխ է, հեղհեղուկ, ասես մշտապես
դժգ ոհ իր հունից ու ափերից, իր ալիքների ծփանքից ու գույ
նից: Նա մերթ պղտոր է, մերթ վճիտ՝ ինչպես հակինթ, մերթ
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կատաղ ի է ու հորձան ուտ, մերթ խաղաղ ու ան ուշ, մերթ փրփ
րում, փոթորկում ու ափերը թողած՝ խենթի պես նետվում դեպ ի
դաշտ ու բնակություն, մերթ խեղճան ում է ու կծկվում դեպ ի իր
չորացած ափերի ավազը և իր ձկների մեջքը ցույց տալով ար
ևին ու աստղերին»1:
Սուրմալուեցիների համար հատկապես աղետալ ի էին
Արաքս գետի վարարումները. այդ դաժան տեսարանների ամ ե
նից դիպուկ նկարագրությունը մենք կրկին գտանք Ավետիս
Ահարոնյանի գրքում. «Պայքարի՛ր, եթե կարող ես, փշրելու հա
մար Արաքսի համառությունը. և սկսվում է հինավուրց մարտը:
— Տունը մեկ մարդ էգ ուց վաղ առավոտից, Արազ հաա՜...
Գյուղ ի գզիրն է կանչում. հավար է, ջրի հավարը. Արազը նո
րեն քանդել է ամբարտակները, որ մի շաբաթ առաջ էին բարձ
րացրել. առուները վերստին չոր են:
— Ջանըմ էս Արազը, տունդ քանդվ ի, Արա՜զ...
Էլ ի խենթացել է, բաշը ցցել հինավուրց աժդահան. կռիվ է
ուզում, տունը մի մարդ բոլոր գյուղերից և ամ ենեն զորավոր,
հուժկու տղամարդիկ. հանաք չէ Արազ ի դեմ ելնել:
Հաջորդ առավոտ մթնշաղ ին գյուղամ եջը եռում է: Մարդ ու
անասուն իրար են խառնված: Լծկան սայլերը ծառերի կանաչ,
հաստ ճյուղերով բեռնավորված՝ ճռնչալեն շարժվում են փոշոտ
ճանապարհներով: Ճամփան երկար է. ամ են գյուղ ից նորանոր
խմբեր, նորանոր սայլեր են միանում առաջիններին: ...գորշ
բազմությունը, սրունքներն ու բազուկները մերկ, բահերը արևի
շողքերի տակ կայծկլտուն, հասնում են Արազ ին:
Տեսարանը շշմ եցուցիչ է: Ոչ թումբ կա, ոչ ամբարտակ, Արաք
սը ցրիվ է տվել իր ալ իքների դեմ բարձրացած պատվարներն ու
մռմռալով ու խայտալով ծփծփում է ափերի մեջ:
Բազմությունը՝ ինչպես ծովափը հասնող թռչունների երամ,
նախ եռ ու զեռում է գետի սասանեցուցիչ տեսքի առաջ. ի՞նչ
անել, ի՞նչպես փակել վիշապի ընթացքը, որ ջուրը դեպի մայր
առուն թեքվ ի, ո՞վ պիտի առաջինը նետվ ի մռմռացող ալ իքների
մեջ. Արաքսը կատակ չի սիրում և հեշտությամբ չի զիջի:
— Հայ, ձեր ջանին մեռնեմ,— կանչում են ծերերը ջահելնե
րին,— ձեռ ու ոտ արեք...
1
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Ավ. Ահարոնյան, Իմ գիրքը, հ.1, Մանկություն, Փարիզ, 1927, էջ 158–159:

Արաքսի առաջին գրոհը սոսկալ ի է. գետը հրեշի պես փրփ
րում է, լեռնացած ալիքներով զարկվում է թումբին, որ կոխկր
տում են հարյուրավոր ոտքեր... Ալ իքների գրոհը սաստկացավ:
Թումբը դողում է: Արաքսի թափը խորտակիչ է, ալ իքները բարձ
րացան պատվարի վրա – ոտքերի տակից խուրձերը թավալ–
թավալ ընկնելու վրա են.
— Հետ փախեք, հետ փախեք, թումբը գնաց...
Եվ իրար բռնած, իրարից կախված բազմությունը թողնում
է ամբարտակը և նետվում է դեպի ափը՝ իր գլուխն ազատելու
համար:
Նոր խրձեր են կապում, ավելի ամուր ու ավելի ծանր ու
վերստին գլորում են ալիքների առաջ: Թափվում է քարն ու հո
ղը, ոտներով կոխկրտում են, ճյուղերի արանքը ցեխով լցնում,
հետո էլ ի խուրձ, էլ ի քար ու հող...
Արաքսի կատաղությունը սանձված է... Եվ այսպես դա
րե՜ր...»1:
Հայտնի է, որ Սուրմալուի գավառը համարվել է Հայաստա
նի ցրտաշունչ վայրերից մեկը. ձմռան ամիսներին միջին ջերմաս
տիճանն այստեղ եղել է –12–ից մինչև –16 աստիճան: Ցրտաշունչ
ձմեռները հատկապես իրենց զգացնել են տվել լեռնային վայրե
րում. քիչ չեն դեպքերը, երբ ուժեղ բուքը քշել–տարել է ոչխարների
ամբողջ հոտեր` հովիվների հետ միասին: Առանձին վայրերում էլ
ձյունն այնքան առատ է տեղացել, որ ընդհատվել է ամեն տեսա
կի հաղորդակցություն հարևան բնակավայրերի հետ: Այս հան
գամանքը ևս չի վրիպել Ավետիս Ահարոնյանի տեսադաշտից.
«Խստաշունչ ձմեռները գալիս էին լրացնելու մեր արհավիրքի
սաստկությունը: Աշնան օրերից անօրինակ բուք ու բորանը կոխեց
մեր երկիրը: Օր ու գիշեր ձյուն էր թափվում. լեռ ու դաշտ ծածկ
վեցին ճերմակ սավանով: Դեպի սահմանը, դեպի Վան, Բայա
զետ գնացող ուղտերի քարավանները դադարեցին. անգամ հուժ
կու նառը, երկսապատանի առաջնորդը անկարող էր այն տարին
ձյունի թանձր զանգվածը պատռել մեր մթին ու դժվար ձորերում:
Հետո վրա էին հասնում պարզկա, աստղազարդ գիշերները,
պարզ, խարազանող հողմ երով, որոնցից շրթունք էր ճաքճքում:
Առուները իսպառ չորացան, Արաքսը ծածկվեց սառույցի հաստ
ու կարծր պատյանով, ու նրա վրայով սայլեր էին անցնում:
1
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Զարհուրել ի ձմեռ էր...»1:
Այն, որ գարունը մի առանձնահատուկ հմայք է հաղորդել
Սուրմալուի բնապատկերին, հաստատում են իրենց մանկությունն
ու երիտասարդությունը այստեղ անցկացրած հայտնի շատ գոր
ծիչներ: Ավետիս Ահարոնյանը նրանց թվում ևս բացառություն
չէր. «Դրախտ էր մեր այգին: ...Բարձր, անանցանելի պարիսպ
ների ներսը մի կատարյալ հեքիաթային պարտեզ. արհեստավոր
հայրս մի ժամանակ ժրաջան հողագործ էր և հմուտ, ճաշակով ու
գեղասեր պարտիզպան: Գարունը պճնված ու բուրավետ հարսի
պես էր իջնում մեր այգին. դռնից ներս մտնելիս՝ առջևդ փռվում
էր նախ վարդերի բուրաստանը և շուրջը հոտավետ սուսամբար
կրկչան վտակի ափին: Մայիսյան լուսաբացին, երբ վարդե
րը բացվում էին փարթամ ու փթթուն և սուսամբարները փռում
տերևներն ու փարում վարդենիներին, արբեցուցիչ բուրմունքը
բռնում էր այգին. ներս մտնողը ասես արևելքի առասպելական
մի ճոխ պարտեզ էր իջնում: ...Հիշում եմ, անմիջապես վարդերից
հետո, բարձրանում են երկու հաստաբուն ու բազմաճյուղ թթե
նիները, որոնց պտուղը հասնում էր դեռ մայիսից: Թթենիներից
հետո՝ երկու ստվերաշատ ու լայնատերև ընկուզենիներ կային, որ
մայրս ստիպեց հորս կտրել, քանի որ ճակատագրական ծառեր
էին – ժողովրդական իմաստությունը գիտե, որ ընկուզենի տնկո
ղը՝ նրա պտուղ ից չի ուտի... Նշենիների կողքին, կարճահասակ
աղջիկների պես ձգվում էին դեղձենիները, ծաղկում են առա
ջինների հետ, քույրերի պես, և գարնան առաջին մեղուներին
հայթայթում մեղրի հյութ: Հետո կեռասենիներն ու ալուչաներն
են շարվում ճերմակ ծաղ իկներով և ձեռք–ձեռքի տված՝ գնում
են մինչև այգու խորքը, ուր նրանց սպասում են սալորենիները
իրենց դալուկ ծաղ իկներով: Սրանց դեմ հանդիման խնձորենի
ներն են ու տանձենիները կարմիր ու ճերմակ ծաղ իկներով և բո
լորը միասին կազմում են մեր այգու զմայլելի բուլվարը...
Ծառերի այս ազնվական հասարակության մեջ ծիրանենի
ներն են, որ բռնում է այգ ու կենտրոնը... Այգ ու կեսից ավելին
բռնում է խաղողը. բարձր թմբերի լանջերին որթերի գալարուն
ու հանգ ուցավոր ոստերը փռված են կանոնավոր շարքերով: Եվ
մեր բարդինե՜րը...»2:
1
2
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Սուրմալուեցիների ամ ենից սիրած գործընթացն, իհարկե,
այգեկութն էր: Այդ օրերին էր, որ գյուղացիները, ինչպես ասում
էին՝ մեծ ու փոքրով ամբարում էին իրենց ող ջ տարվա քրտնա
ջան աշխատանքի արդ յունքը: Ուստի, հասկանալ ի էր, որ այն
վեր էր ածվում յուրատեսակ տոնի. շարունակենք մեջբերել
Ավետիս Ահարոնյանին. «Այգեկո՜ւթը... զմայլել ի պոեմ հայոց
աշխարհի. այգին ծածկվում էր երփներանգ շղարշով. ամ են մի
տերև մի քանի գույն ունի, համատարած ոսկու փայլի մեջ՝ ծա
ռերը երկունքից հոգնած մայրերի խաղաղությունն ունին... Քույ
րերս ավելում են հնձանը, հայրս հատակի ճեղքերն է լցնում
կրով: Վաղ առավոտից մեր ող ջ ընտանիքը՝ չորս քույր, չորս եղ
բայր ծնողներիս հետ արդեն խաղող ի ածուների մեջ ենք»1:
Մեծանուն սուրմալուեցին այնքան դյութական է նկարագ
րում այգեկութի դրվագները, որ անհնարին է դարձնում այստեղ
վերջակետ դնելը, ուստի շարունակենք մեջբերել նրա հուշե
րից. «Այգեկու՜թ... բոլոր աշխատանքներից միակ օրհնվածը, ուր
բազուկների ու մատների հետ սիրտն է գործում և հոգնությու
նը ցավ չէ, այլ գույների, բուրմունքի, գեղ ի անսահման վայելք.
ամ են մի ողկույզ կտրել իս ուզում ես խելահեղորեն ճչալ ու ցատ
կել ցնծությունից և սիրտդ ողկույզ ի պես ուռած երկնային հոգ ով
հնձան է փնտրում...
Հետո հնձանը, ուր զամբյուղներով ու կողովներով թափում
ենք խաղողը, եղբայրներս մերկ ոտներով ճխլում են ողկույզ
ները՝ կարմ իր կամ ոսկեգ ույն հեղուկը ծորում է, կարասները
լցնում: Հարսանիք ու ու մկրտություն ունենք. թաղում ի մասին
ո՞վ է մտածում. գինին կյանքի համար է:
Կախանի խաղողը չենք ճխլ ի. իծապտուկը, հարսնամատը,
գոմշի մաման իրենց դիմացկուն կեղևներով՝ ձմռան համար են.
կանեփի ճյուղերի վրա շարած՝ մեր մառանում կմնան ող ջ ձմե
ռը, մինչև կարմ իր զատիկ՝ չորացած ծիրանի, ալուչայի, սալորի
ու թթի հետ: Դրախտ էր մեր այգին...»2:
Եվ, իհարկե, հայկական տների, այդ թվում նաև սուրմալուե
ցիների տան առաջին անհրաժեշտության իրը ճրագն էր: Կրկին
դիմ ենք Ավ. Ահարոնյանին. այս տողերը նրա մանկության տա
րիների հուշերից են. «Հասնում է գիշերը. հանգչում է կյանքը և
1
2
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զարթնում է տան հոգին անձև ու ձևերին ձգտող: Առաստաղ ի
սևն ու խավարը եղբայրացած՝ ու օձերի պես իրար պլլված՝ իջ
նում են խոնջած տան վրա. ճրագակալն է գալիս հեռավոր ան
կյունից, ինչպես թաքնված մի ոտանի աստված, որ սպասում էր
իր ժամ ին: Սև ու այլանդակ կոճղ ի վրա բարձրանում է ճրագա
կալ ի երկթաթանի միակ բազուկը չարքերի ու խավարի դեմ ու
բաց է անում իր մի հատիկ աչքը – վառ ճրագը»1:
Ասենք նաև, որ ամռան ամ իսներին սուրմալուեցիները, ինչ
պես նաև Արարատյան դաշտի շատ գյուղերի բնակիչներ, մե
ծամասամբ քնել են կտուրների վրա: Կտուրներն այնքան տա
փարակ են եղել և միմյանց կպած, որ մեկ կտուրից առանց ցած
իջնելու կարել ի էր շրջանցել և անցնել ող ջ թաղը:
Ինչպես Հայաստանի շատ շրջանների, այնպես էլ Սուրմա
լուի կանանց մոտ ամ ենօրյա սովորություն է եղել հաց թխելը:
Հացը թխում էին թոնիրներում, որը կար գրեթե յուրաքանչ յուր
հայի օջախում: Հիշում է Ավետիս Ահարոնյանը. «Մեր տան տե
րը թոնիրն է, մի հինավուրց ու հարուստ պոեմ, որ մեր հեթա
նոս պապերն են վառել ու երգել: Կրակի տաճար, որի քրմուհին
մայրս էր, նա գիտեր բոցերի ու կյանքի լեզուն: Մոխիրների տակ
կայծը կա թաղված ու ամ են լուսաբացին հուրն է բորբոքվում,
ծուխը բարձրանում է պալան–պալան ու տունը լցնում... Քույրս
ցան է ածում կրակի վրա, մի վայրկ յան բոցն է սսկվում, ծուխը
բռնում է ամ են ինչ ու ապա հուրը բռնկվում է նոր թափով... Հե
տո, երբ լավ վառքով թոնիրը կիզ իչ կողեր ունի, սկսվում է հա
ցի թուխը: Հացի տախտակի վրա խմորի գունդերն են բազմում,
նրանց փափուկ մարմնով անցնում է գրդնակը, հարթում, փռում
է լավաշը, որ մայրս նախ իր մերկ բազուկներն է ձգում փոխ առ
փոխ և շտապով փռում է մարզըղայի վրա, ապա աջ ձեռքով
բարձրացնում է, կռանում ու թափով թոնրի բարկ կող ին զար
կում: Իրար հետևից լավաշ ճերմակ հացը՝ կարմ իր պղպջակնե
րով, եփվում, դուրս է գալիս թոնրից և թարմ հացի անուշ բուր
մունքը լցնում է ող ջ տունը: Վերջանում է հացի թուխը և թոնիրը
մնում է որպես տան ջերմության ու կյանքի աղբյուր»2:
Սուրմալուի բնապատկերների ներկայացում ից անցնենք
պատմագիտական բնույթի դիտարկումներին: Հայտնի է, որ
1
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Սուրմալուի գավառը համարվել է ռուսական բանակի առաջին
կարևոր հենակետը և այստեղ ից է սկիզբ առել ռուս–թուրքական
պատերազմների ռազմական գործողությունների մի ճակատը:
Ռուսական բանակի Երևան–Բայազետ ուղղության զորքը, որ
առավելապես հայտնի է որպես Երևանյան ջոկատ, ռազմական
գործողությունները սկսել է հենց Սուրմալուի սահմաններից: Եվ,
իհարկե, ռուս–թուրքական պատերազմները խիստ բացասա
կան ազդեցություն են ունեցել Սուրմալուի հայկական գոյւղերի
վրա. որպես կանոն, այդ տարիներին գավառում ակտիվանում
էին թուրք–քրդական տարրերը: Օգտվելով ստեղծված իրավ ի
ճակից, այդ ավազակախմբերը թալան էին կազմակերպում գա
վառի հայկական գյուղերում. Ավ. Ահարոնյանի հուշերից բեր
վող այս քաղվածքն, անշուշտ, զերծ չէ պատմագիտական ար
ժեքից. «Մեր լեռներում հարամ իները շատացան, մեր հարևան
թուրքերը ավել ի ինքնամփոփ դարձան և ավել ի զուսպ իրենց
զրույցների, իրենց շարժ ու ձևերի մեջ,— գրում է Ավ. Ահարոնյա
նը:– Կռիվ էր, արյունի փոթորիկ, որ զարկում էր մեր աշխարհին:
Լեռնական քրդերի հարձակումները, մեր նախիրի ու հոտերի
վրա, Մասիսի ստորոտներում օրավուր բազմացան ու ավել ի
հանդ ուգն դարձան: Կռիվ էր, ռուս–տաճկական պատերազմը...
Մեր տներում տեղավորվեցին կոզակներ ու զինվորներ: Պատե
րազմը հեղհեղվում էր ինչպես ափերից դուրս եկած վարարուն
գետ, որ իր ընթացքի մեջ ոչինչ չէր խնայում. ո՛չ բնություն, ո՛չ աշ
խատանք և ոչ կյանք...»1:
Մեծ սուրմալուեցու հուշերից պարզ է դառնում նաև, որ ռուս–
թուրքական պատերազմ ի տարիներին շատ արևմտահայեր
ապաստան էին գտնում Սուրմալուի հայկական գյուղերում: Իսկ
եթե այդ ամ ենին ավելացնենք ռուս զինվորների տեղավորումն
ու սնունդ ով պարտադիր ապահովումը, ապա պարզ կդառնա
հայ գյուղացիների վրա ընկած բեռի ծանրությունը. «Եվ ջարդ
ված, արյունլվա թուրքահայությունը, որ թողած հարկ ու բնակու
թյուն, արտ ու անդաստան սահմանից թափում էր վար, դեպի
Սուրմալու. ցավ ի ու սարսուռի ջրվեժ»,— գրում է Ահարոնյանը2:
Թվում է, թե պատերազմ ից հետո պիտի ավարտվեին նաև
հայ գյուղացիների տանջանքներն ու զրկանքները: Բնավ. պա
1
2

Նույն տեղում, էջ 267–268:
Նույն տեղում, էջ 275:
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տերազմ ին հետևում է նոր արհավ իրք – առաջին անհրաժեշ
տության ապրանքների համատարած թանկություն: Ավ. Ահա
րոնյանն իր գրքում այնքան տպավորիչ է նկարագրել այս իրա
վիճակը, որ մեզ մնում է միայն մեջբերել այդ հատվածը. «Պա
տերազմը վերջացավ: Փախից ետ եկանք: Ինչպես բոլոր արյու
նահեղ բախումներից ու ավերումներից հետո՝ հասավ քստմնե
լի երկվորյակը – սովն ու որովայնատենդը:
Հացը թանկացավ, մարդկային կյանքը էժանացավ: Ցորե
նը սև աղվեսի մորթի էր դարձել. գարին անասուններից մար
դուն անցավ. բախտավոր էին շատերը, որոնք գարու և կորեկի
հացով կարողանում էին իրենց ընտանիքը սով ի ճիրաններից
փրկել: Անասունների կոտորածը անասել ի չափերի հասավ. գո
մերը դատարկվում էին. կեր չկար: Ձևափոխված պատերազմն
էր, որ շարունակում էր ավերմունքը խաղաղության մեջ: Պա
տերազմների գործած բազմապիսի չարիքը դուրս է մարդկային
չափից ու կշռից»1:
Ուստի, այն, որ սուրմալուեցին դառն քրտինքով է վաս
տակել իր մի կտոր հացն ու ապր ուստը, ամ ենքին է հայտնի:
Սակայն, որ դժվար ությամբ ու չարչարանքով ձեռք բերված
ապր ուստը մի օր ում կար ող էր ի չիք դառնալ, Սուրմալուի հա
մար ևս նոր ություն չէր: Կարկուտն ու հորդառատ անձրևնե
րը, Արաքս գետի գրեթե մշտական դարձած վարար ումները,
ամառվա շոգն ու տապը, ճահիճներից եկող անտանել ի գար
շահ ոտն ու հիվանդ ությունները անպակաս էին սուրմալուեցու
առօրյայից: Սակայն նույնիսկ այս, կարել ի է ասել՝ կիսադժ ո
խային պայմաններ ում, սուրմալուեցին արարել է, ապրել, բազ
մացել, ուրախացել և մի լավ գին ովցել է իր ստեղծ ած բարիքից:
Սակայն ի՜նչ գնով... «Արաքսը և իր ափերին պինդ նստած ժո
ղովուր դը,— գրում է Ավ. Ա հար ոնյանը,— հավասարապես հա
մառ ու տոկուն, օրն ի բուն դեմ հանդիման են, ճակատ առ ճա
կատ. մեկն իր ջուրն է պինդ պահ ում, իսկ մյուսը մահ ու գնով
այդ ջուրը պիտի շորթի՝ քաղցից չմեռնելու համար: Զիջում չկա.
հաղթություն–պարտ ություն փոխ առ փոխ են: Վա՜յ նրան, ով
առաջինը թուլանա ու տեղ ի տա, և ամ են մեկը իր հաղ թանակ ի
ժամն ունի...»2:
1
2

202

Նույն տեղում, էջ 296:
Նույն տեղում, էջ 158:

Ավետիս Ահարոնյանի մասին ուշագրավ այսպիսի տեղե
կության հանդիպեցինք «Մշակ» թերթում: 1892 թվականի թերթի
համարներից մեկում նշվում էր, որ Իգդիրի երկդասյա դպրոցի
ուսուցիչների փոփոխությունը հաճախակի բնույթ է կրել: Թեր
թի դիտարկումով, այդ խնդրում իրենց «սև գործն» են կատարել
տեղ ի անկարող և ամ են տեսակի առաջադիմությանը դեմ ու
ժերը. «Վեց տարի շարունակ անդադար ու բարեխիղճ աշխա
տելուց հետո թողեց և Իգդիրից հեռացավ ավագ ուսուցիչ Ավե
տիս Ահարոնյանը: Այս վեց տարվա ընթացքում ինչ հալածանք,
ինչ բարոյական տանջանք ասես, որ նա չկրեց իր բարեխիղճ
աշխատասիրության փոխարեն»,— գրում է «Մշակ» թերթը1: Ի
դեպ, իր հարազատ կրթօջախի՝ Իգդիր–Մավայի դպրոցի մա
սին (բացվել է 1906թ. բնակչության թիվը՝ 1672, դպրոցահասակ
երեխաներինը՝ 251)2 իր հուշերում Ավետիս Ահարոնյանը գրում
է. «Մեր եկեղեցու բակում էր դպրոցը... Ընդարձակ սրահ, լայն,
լուսավոր պատուհաններով ու հարմար նստարաններով: Հետո՝
աշակերտները գրելու համար ունեին իրենց քարետախտակ
ները: Մեր դասատուն գրագետ, եռանդ ուն մի երիտասարդ՝
իրապես վարժապետ գեթ այն ժամանակի համար: Ծեծը կար
դարձյալ, բայց՝ քանոնով ու ապտակով. նույնպես խիստ մարդ
էր, բայց սովորեցնում էր կարդալ, թարգմանել ավետարանը –
թարգմանե՛լ, սա ինքնին մեծ նորություն էր. արդեն հասկանում
էի գեթ բառերի իմաստը, թեև առանց նրանց ընդհանուր թաքն
ված խորհուրդը թափանցելու, հետո գրում էինք ավել ի հաս
կանալ ի կտորներ ու աշխարհաբառ, վերջապես սովորում էինք
թվաբանություն»3:
Այս պատմությունը ևս մենք գտանք Ավետիս Ահարոնյանի
հուշերում, թեպետ սկիզբը քիչ այլ բան է ասում. «Ցրտաշունչ ձմեռ
ների ժամանակ գազանները մեռնում էին մեր գյուղերի շրջակայ
քում սովից ու ցրտից: Գայլերը մահու գնով արշավում էին դեպի
մարդկային բնակությունները որսի և գյուղացիք մահակներով
նրանց ջարդ ում մեր կալերում... Մուրացիկները բազմացել էին:
Մանուկներ էինք և մեր փույթը չէր: Գարի հաց էինք կրծում
ու դուրս նետվում սառնամանիքին: Ընկերներիս հետ մի օր մի
«Մշակ», 1892, N 119:
Հայաստանի ազգային արխիվ, ՀԱԱ, ֆ. 19, ց. 1, գ. 267, թ. 3:
3
Ավ. Ահարոնյան, Իմ գիրքը…, էջ 79–80:
1
2
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սատկած գայլ գտանք կալերում: Ճարճատուն ցրտի տակ նրա
մորթին հանեցինք ահագին դժվարությամբ: Քաչալ Թաթոսը
հավատացնում էր, թե բոլոր լավ թմբուկները գայլ ի մորթով են
պատված: Օրերով Մարտոյենց գոմում թաքնվեցինք անասուն
ների մսուրի մեջ և մորթին խնամքով մաքրեցինք բրդից, փեռ
քերով հասլեցինք, ապա մի հին մաղ ճարեցինք, վրան պատե
ցինք ու թմբուկը պատրաստ էր: Թմբկահարությամբ փողոց
դուրս եկանք. ագռավները փախան, քաչալ Թաթոսն ասում էր,
որ եթե այս թմբուկով գիշերը դաշտ դուրս գանք ու թմբկահա
րենք, գայլերն էլ կփախչեն և թե ինքը մենակ էլ կարող է այս
թմբուկով գազանների դեմ ելնել գիշերով. փչում էր նզով յալը:
Աղմկում էին ամբողջ թաղում: Մեզ սաստում էին մեծերը.
փախչում էինք փողոցից փողոց...»1:
Եվ վերջում, պատմագիտական մի փոքր դիտարկում Սուր
մալուի մասին, որին անմասն չի եղել Ավետիս Ահարոնյանը:
Ինչպես հայտնի է, Սուրմալուի հարցը մի քանի անգամ քննվել է
1921թ. կայացած նախ` Մոսկվայի ռուս–թուրքական, ապա Կար
սի թուրք–անդրկովկասյան կոնֆերանսներում, որտեղ Քեմա
լական Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված
պայմանագրի արդ յունքում Սուրմալուն դարձավ թուրքական
տարածք: Եվ որքան էլ հայ գործիչները բողոքեցին այս հա
կահայկական գործարքի դեմ, այնուհանդերձ թուրքերին հա
ջողվեց վճիռը թողնել անփոփոխ. Լոնդ ոնի 1921թ. և Լոզանի
1922–1923թթ. կոնֆերանսներում թեպետ հայկական պատվ իրա
կությունները բազում անգամ թակեցին Անգլ իայի և Ֆրանսիայի
վարչապետների ու օտարերկրյա մեծ ու փոքր պաշտոնյաների
դռները, հարցն այդպես էլ արժանացավ Սևրի դաշնագրի ճա
կատագրին... «Այսօր, փետրվարի 20–ին,— հիշում է Ավետիս
Ահարոնյանը (1923 թ. – Հ.Հ.) ճաշից հետո ժամը 5–ին Նորատուն
կյանի հետ միասին տեսնվեցանք Պուանկարեի հետ (Ֆրանսի
այի վարչապետ — Հ.Հ.): Նորատունկ յանը, առաջինը խոսք առ
նելով, ծանրացավ Թուրքաց Հայաստանի վրա... Կովկասում և
այլուր 500 հազարի չափ հայ փախստական սպասում են իրենց
հայրենիքը վերադառնալուն: Հայությունը կկարողանա Ազգերի
լիգային առաջարկել 5000 հայ կամավորականներ և 25 միլ իոն
դոլլար, եթե հոգատար մի պետություն հանձն առնի Հայաստա
1
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Նույն տեղում, էջ 298–299:

նը իր խնամքի տակ առնել ու կարգավորել: Անհնարին է Թուր
քիայում ապահովել հայության վիճակը, որովհետև թուրքերը
հազար հնար ունեն խախտելու այդ կարգի համաձայնություն
ները. նրանք ջարդարարներ են, անվստահել ի և անուղղել ի:
Պուանկարեն, որ լսում էր ակնհայտ տհաճությամբ, վերջին
խոսքերից առաջ զայրույթով ձեռքը սեղանի վրա ցնցեց ու բա
ցականչեց.
— Թողեք խնդրեմ անցյալը: Մենք հնար չունենք թուրքե
րին պատերազմ անելու: Ես չեմ կարող ժամանակս կորցնել:
Խոսենք իրականությունից...»1: Այդ ուհանդերձ, ինչպես հաստա
տում են Ավ Ահարոնյանի հուշերը, Սուրմալուի մասին միակ հո
գացողը եղել է նորվեգացի մեծ հումանիստ Ֆրիտյոֆ Նանսենը,
որին էլ լսող չկար մեծ դիվաններում. «Դուք գիտեք,— դիմ ելով
Նանսենին ասել է Ահարոնյանը,— որ հակառակ 10–15 հազար
գաղթականների, որ անցան Հայաստան վերջին տարիներին,
հարյուր հազարի չափ մարդ է հեռացել Հայաստանից: Պարզ
է, որ ապրել չի լինում: Սրան դարման է պետք: Եվ դարմանը
Թուրքաց Հայաստանն է: Նայեցեք այս քարտեզը. այս բոլոր
տարածությունները ամայի են թուրքաց ձեռքին և նրանք երբեք
չպիտի կարողանան բնակեցնել:
— Ամայի է և այս,— ասաց Նանսենը և ձեռքը տարավ Կար
սի և Սուրմալուի կողմ երը... Ես գիտեմ, որ այդ հողերը պարապ
են: Ես գնացի մինչև Արաքսի ափերը և նայում էի Սուրմալուին,
ամբողջը դատարկ է... Միայն Մասիսի փեշերին քյուրդերի հան
դիպեցի...»2:
Այսպիսին էր իր հայրենի Սուրմալուն Ավետիս Ահարոնյանի
հուշերում, որը հայոց շատ ու շատ հինավուրց բնակավայրերի
նման կուրուսյալ հայրենիքի դառը ճակատագրին արժանացավ:

1
2

Ավ. Ահարոնյան, Սարդարապատից մինչև Լոզան, Երևան, 2001, էջ 219:
Նույն տեղում, էջ 239:
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Բանալի բառեր – Ավետիս Ահարոնյան, Սուրմալու, հուշեր,
հայրենի գյուղ, նկարագրություն, գյուղական առօրյա:
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.
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