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ԽՍՀՄ-ն  ներգ րավ վել է Երկ րորդ աշ խար հա մար տի մեջ 1941 թ.-ին, երբ նա ցիս տա-
կան  Գեր մա նիան հար ձակ վեց ԽՍՀՄ-ի արևմտ յան սահ ման նե րի վրա։ Ա րա կան 
բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին մո բի լի զա ցիա յի արդ յուն քում ի րենց բնա կա վայ րե-
րում մնա ցին միայն կա նայք, ե րե խա ներն ու տա րեց նե րը։ Ն րանք աշ խա տում էին 
ճա կա տի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար։ Այս ներգ րավ վա ծութ յան արդ յուն քում կա-
նանց սո ցիա լա կան դերն աս տի ճա նա բար փոխ վեց։  Սույն հե տա զո տութ յան մեջ, 
կի րա ռե լով բա նա վոր պատ մութ յուն նե րի մե թո դա բա նութ յու նը,  Հա յաս տա նի Ոս-
կե վազ գյու ղի օ րի նա կով կփոր ձեմ ցույց տալ, թե ինչ պես են այդ դե րե րը փոխ-
վել։  Բա նա սաց նե րը պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի ե րե խա ներ են և  պատ մում են 
ի րենց ըն տա նիք նե րի պատ մութ յուն ներն ու ներ կա յաց նում այն դժվա րութ յուն նե-
րը, ո րոնց ա ռե րես վել են։ 

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆՆՊԱՏԱԿԸ

Երկ րորդ աշ խար հա մար տը, մաս նա վո րա պես  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-
մը, հան գեց րեց ժո ղովր դագ րա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և  այլ փո փո-
խութ յուն նե րի  Հա յաս տա նում ապ րող մարդ կանց կյան քում։  Հա սա րա կութ յան 
ա րա կան սե ռի շատ ան դամ ներ ստիպ ված էին մաս նակ ցել պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րին՝ թող նե լով ի րենց ըն տա նիք նե րը։  Հե տա զո տութ յու նը կենտ-
րո նա նում է այն ըն տա նիք նե րի վրա, ո րոնց հայ րե րը մո բի լի զաց վել էին, ին չի հե-
տ ևան քով հիմ նա կան տնտե սա կան և  սո ցիա լա կան բեռն ըն կել էր բա ցա ռա պես 
ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի ու սե րին։  Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան շեշ տադ-
րումն այն է, թե ինչ ազ դե ցութ յուն է պա տե րազմն ու նե ցել ըն տա նիք նե րի սո ցիա-
լա կան դե րե րի վրա։

 Հե տա զո տութ յան նպա տակն է անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադ րում նե րին․

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի հետ ևան քով ինչ պե՞ս են փոխ վել ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի սո ցիա լա կան դե րե րը.

 - ինչ պե՞ս են փո փոխ վել ըն տա նի քի ան դամ նե րի ինք նութ յուն նե րը պա տե-
րազ մի ըն թաց քում և  ի րենց ծնող նե րի վե րա դար ձից հե տո,

 - ինչ պե՞ս են փո փոխ վել ըն տա նի քի ան դամ նե րի (նրանք այդ ժա մա նակ ե րե-
խա ներ էին) կյան քե րը Երկ րորդ աշ խար հա մար տի արդ յուն քում։

 Հարկ է նշել, որ հոր բա ցա կա յութ յու նը բնավ չէր նշա նա կում, որ ըն տա նի քում ղե-
կա վար դե րը տրվում է մայ րե րին, քա նի որ  Հա յաս տա նում գյու ղա կան վայ րե րում 
ե րե խա ներ ու նե ցող զույ գերն ապ րում էին ա մուս նու ծնող նե րի հետ։ Եվ այս փոր-
ձա ռութ յու նը գո յութ յուն է ու նե ցել, երբ 1939-ին քա ղա քա յին բնակ չութ յու նը կազ-
մում էր ըն դա մե նը 29 տո կոս. այն դար ձավ 50 տո կոս միայն 1959-ին (Народное 
хозяйство СССР в 1960 году (Статистический ежегодник) (1960)): 
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ՍԵՌՈՎՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԵՐԵՐ

Ա վան դա բար բա նակ նե րը գե րա զան ցա պես բաղ կա ցած էին տղա մարդ կան-
ցից, և  պա տե րազ մի ըն թաց քում նրանց լիա կա տար մո բի լի զա ցիան հան գեց րեց 
ա րա կան աշ խա տու ժի պա կա սի։ Արդ յուն քում կա նայք ստիպ ված էին զբաղ վել 
այն պի սի գոր ծե րով, ո րոնք սո ցիա լա կան ա ռու մով հա մար վում էին տղա մար դու 
աշ խա տանք։  Սո ցիա լա կան դե րի տե սութ յան հա մա ձայն՝ սե ռե րի վե րա բեր յալ 
մարդ կանց ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րը հիմն ված են ա ռօր յա յում տղա մարդ-
կանց և  կա նանց ի րա կա նաց րած դե րե րի դի տար կում նե րի վրա, և  հետ ևա բար 
սա կա րող է լի նել հա սա րա կութ յան մեջ սե ռով պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քի 
բա ժան ման և  գեն դե րա յին հիե րար խիա յի պատ ճա ռը (Eckes and Trautner, 2000): 
 Հա սա րա կութ յուն նե րում տղա մարդ կանց և  կա նանց զբա ղեց րած տար բեր դե-
րե րը հնա րա վոր է դի տար կել դեռևս նրանց վաղ ման կութ յու նից, և  սա կան խա-
տե սում է այդ դե րե րի վե րար տադ րու մը։ Ո րոշ հա մա տեքս տե րում աշ խա տան քի 
բա ժա նու մը կազ մա կերպ վում է սե ռով պայ մա նա վոր ված սո ցիա լա կան դե րե րի 
շուրջ, երբ կա նայք ա սո ցաց վում են վե րար տադր ման «հիմ նա կան» դե րե րի հետ 
(հղիութ յուն, կրծքով կե րակ րում և  այլն) (Wood & Eagly, 1999 Eckes and Traut-
ner-ում, 2000)։ Այս պի սով, կա նանց աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն նե րը 
հիմ նա կա նում սահ մա նա փակ վում են այն ա ռա ջադ րանք նե րով, ո րոնք կա րող են 
ի րա կա նաց վել ե րե խա յի խնամ քին զու գա հեռ։  Հե տաքրք րա կան է, որ տղա մարդ-
կանց ներգ րա վու մը ծանր արդ յու նա բե րութ յան և  պա տե րազ մա կան ո լորտ նե-
րում հան գեց նում է հա վա սա րակշ ռութ յան փո փո խութ յան․ որ քան շատ զին վոր-
ներ են պա հանջ վում ճա կա տում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու 
հա մար, այն քան քիչ են լի նում արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում աշ խա տող տղա-
մար դիկ։ Այս ի րա վի ճա կում կա նանց ներգ րա վումն այս «նոր» պաշ տոն նե րում 
ազ դում է հա սա րա կութ յան մեջ կա նանց սո ցիա լա կան դե րի փո փո խութ յան վրա։

 Մի դը նշում է, որ սուբ յեկ տը («ես»-ը) փոր ձում է ռեֆ լեք սիա յի են թար կել իր տե-
ղը հա սա րա կութ յու նում, որ տեղ փո խազ դե ցութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում (Mead, 
2005)։ Այդ փո խազ դե ցութ յան ժա մա նակ ի մաստ ներն ու նշան նե րը կա րող են փո-
փոխ վել, հա մա պա տաս խա նա բար նաև՝ «ես»-ի դե րե րը հա սա րա կութ յան մեջ։ 
Արդ յուն քում դե րե րը կա րող են փոխ վել՝ կախ ված տար բեր գոր ծոն նե րից։ Ինչ վե-
րա բե րում է սե ռա յին դե րե րին, դա կան խա տես ված սցե նար է, քա նի որ այդ դե րե-
րը սո ցիա լա կան ա ռու մով կոնստ րուկտ ներ են։ Ըն տա նի քը ևս ն ման կոնստ րուկտ-
նե րից մեկն է, և  այս միկ րոաշ խար հում ի րե րի դրութ յու նը կա րող է բա ցա հայտ վել 
ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի ըն կա լում նե րի մի ջո ցով, մեր դեպ քում՝ ե րե խա նե րի։ 
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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի մա սին հի շո ղութ յան փո խան ցու մը տե ղի է ու նե-
նում ըն տա նե կան, տե ղա կան և  պե տա կան մա կար դակ նե րում:

Ար ձա նագր ված պատ մութ յուն նե րից ակն հայտ է, որ պա տե րազ մի մա սին տե ղե-
կութ յուն նե րը փո խան ցել են պատ մող նե րի ծնող նե րը, քա նի որ նրանք ե ղել են 
կա տար վա ծի վկա նե րը/մաս նա կից նե րը: Ուս տի ըն տա նի քում տա րեց նե րի պատ-
մած պատ մութ յուն նե րը հա մար վում են տե ղե կատ վութ յան ա ռաջ նա յին աղբ յուր: 
Եվ քա նի որ այս պատ մութ յուն նե րը նե րա ռում են այն պի սի տրավ մա տիկ փոր ձա-
ռութ յուն ներ, ինչ պի սիք են պա տե րազ մը և բռ նաճն շում նե րը, հետ հի շո ղութ յու նը 
(Hirsch, 2019) տեղ ու նի նրանց պատ մութ յուն նե րում:  Հետհիշողություն եզ րույ-
թի մի ջո ցով  Հիր շը բա ցատ րում է պատ մութ յան հան դեպ «հա ջորդ սե րունդ նե-
րի» ու նե ցած վե րա բեր մուն քը, հի շո ղութ յու նը և  ռեֆ լեք սիան։ Ս րանք կա րող են 
այն քան խոր քա յին և  դե տա լա յին լի նել, որ նշված սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
ըն կա լում են այդ պատ մութ յու նը որ պես սե փա կան հի շո ղութ յուն (Hirsch, 2019): 
 Տե ղա հա նութ յան և բռ նաճն շում նե րի մա սին զրու ցա կից նե րի պատ մութ յուն-
նե րից եր ևում է, թե ինչ պես են նրանք փո խան ցում սար սա փե լի տրավ մա նե րը, 
ո րոնց մի ջով ան ցել են ի րենց ըն տա նիք նե րը/ըն տա նի քի ան դամ նե րը:  Մեր դեպ-
քում պա տե րազ մի և  աք սո րա վայ րի փոր ձա ռութ յուն նե րը ո րոշ դեպ քե րում պար-
տա դիր տեղ էին զբա ղեց նում զրու ցա կից նե րի պատ մութ յուն նե րում: Ե թե պա տե-
րազ մը պատ կեր ված է որ պես հե րո սա կան պա տում նե րի մի շարք, ո րոնց նրանց 
ծնող նե րը մաս նա կից են ե ղել, ա պա բռնաճն շում նե րի և  պա տե րազ մի պատ ճա-
ռով ա ռա ջա ցած տրավ մա նե րը տեղ են գտել ոչ միայն ծնող նե րի, այլև հենց զրու-
ցա կից նե րի հի շո ղութ յուն նե րում:

 Մինչ ան հա տա կան   հի շո ղութ յուն նե րը ստեղծ վում և  փո խանց վում են ըն տա նիք-
նե րում,   հի շո ղութ յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը ստեղ ծում է ո րո շա կի 
պա տում ներ և  հի շա տա կի հա տուկ օ րեր ու պրակ տի կա ներ: Այդ պես տե ղա կան/
պե տա կան մա կար դա կով մա յի սի 9-ին տա րած հաղ թա նա կի հի շա տա կը կազ մա-
կերպ վել է որ պես պե տա կան   հի շո ղութ յան քա ղա քա կա նութ յան մի մաս:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Կար ևոր է պատ մա կան բա ցը լրաց նել՝ ի րա դար ձութ յուն նե րի ա կա նա տես նե րի 
բա նա վոր պատ մութ յուն նե րը փաս տագ րե լով այն կե տից, ո րը դուրս է մնա ցել 
 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի պատ մագ րութ յան շրջա նակ նե րից։  Սույն հե տա զո-
տութ յու նը փոր ձում է դուրս բե րել  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի ըն տա նիք նե րում 
տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնց պատ ճա ռը  Հայ րե նա կան մեծ պա տե-
րազմն էր։

Այս հե տա զո տութ յան հա մար օգ տա գոր ծել եմ այն մարդ կանց բա նա վոր պա-
տում նե րը, ո րոնք Երկ րորդ աշ խար հա մար տի և դ րան հա ջոր դած ժա մա նա-
կաշր ջա նի ըն թաց քում են թարկ վել են այդ փո փո խութ յուն նե րին։  Քա նի որ ինձ 
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հե տաքրք րում են պա տե րազ մի ըն թաց քում մա նուկ ե ղած մարդ կանց անձ նա-
կան փոր ձա ռութ յուն նե րի պա տում նե րը, մտադ րութ յուն ու նեի բա ցա հայ տել, թե 
կոնկ րետ ինչ պես է պա տե րազմն ազ դել մարդ կանց կյան քի վրա (սո ցիա լա կան 
դե րե րի), և  ինչ փո փո խութ յուն նե րի է են թարկ վել ըն տա նիքն այս ի րա դար ձութ-
յան արդ յուն քում։

 Քա նի որ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում ըն տա նիք նե րի սո ցիա լա կան դե րե րի հա-
վա նա կան փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գրա կա նութ յունն աղ քա տիկ է, 
տվյալ հե տա զո տութ յու նը փոր ձում է բա ցա հայ տել, թե կոնկ րետ ինչն է փոխ վել 
ըն տա նե կան կյան քում, ինչ պես են ըն տա նի քում և  ըն տա նի քից դուրս փո փոխ վել 
սո ցիա լա կան դե րե րը։ Այդ նպա տա կով հաշ վի է առն վել մեկ գյու ղի դեպք։  Քա նի 
որ պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի և ն րանց ժա մա նա կա կից նե րի թի վը, տա րի քով 
պայ մա նա վոր ված, նվա զել է1, հե տա զո տութ յու նը կենտ րո նա նում է պա տե րազ-
մի մաս նա կից նե րի ե րե խա նե րի վրա։ Ըստ էութ յան, նրանք տե ղե կատ վութ յան 
ա մե նաակ նա ռու աղբ յուրն են վե րը բեր ված հե տա զո տա կան հար ցե րի պա տաս-
խան նե րը գտնե լու ա ռու մով։ Այդ ե րե խա նե րը ծնվել են 1930-1942 թվա կան նե րին, 
այ սինքն՝ իմ հե տա զո տութ յան պա հին 78-90 տա րե կան էին։ Ե րե խա նե րը (այն 
ժա մա նակ վա) կա րող են օգ նել նկա րագ րե լու և  վե րա կանգ նե լու ըն տա նե կան 
պատ կեր նե րը տար բեր հա յե ցա կող մե րով, ո րոնք լույս են սփռում սո ցիա լա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ված քի վրա։ Ե րե խա նե րի հի շո ղութ յուն նե րը գրի 
առ նե լու նպա տա կով կի րառ վել է բա նա վոր պատ մութ յան մե թո դա բա նութ յու նը։ 
 Հարկ է նշել, որ ան հա տա կան և  կո լեկ տիվ-պատ մա կան հի շո ղութ յուն նե րի միջև 
կապ կա, և  սո վո րա բար ան հա տա կան հի շո ղութ յու նը լրաց նում է իր բա ցե րը կո-
լեկ տիվ հի շո ղութ յան տրա մադ րած տե ղե կատ վութ յան մի ջո ցով (Halbwaks, 2005)։ 
 Կո լեկ տիվ հի շո ղութ յու նը հի շո ղութ յուն նե րի, գի տե լի քի և  տե ղե կատ վութ յան 
հա մադ րութ յուն է, որն ա սո ցաց վում է ո րո շա կի սո ցիա լա կան խմբի հետ կամ 
«տվյալ խմբի ընդ հա նուր ի րա դար ձութ յուն նե րի հի շո ղութ յունն է» (Roediger&A-
bel, 2015)։  Սո ցիա լա կան խմբի հի շո ղութ յան ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը հիմ նա կա-
նում ի րա կա նաց վում է պե տութ յան կող մից։  Դա սագր քե րի և  այլ ձեռ նարկ նե րի 
մի ջո ցով հի շո ղութ յան ինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծում պե տութ յան դե րը պաշ-
տո նա կան է, և  Խորհր դա յին  Միութ յան «մեկ կու սակ ցութ յուն-մեկ պե տութ յուն» 
մո դե լը, իսկ մեր դեպ քում՝ կո լեկ տիվ հի շո ղութ յու նը, կա ռուց ված է  Խորհր դա յին 
 Միութ յան, նե րառ յալ  Հայ կա կան ԽՍՀ զա նա զան պե տա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի կող մից։  Սա սահ մա նա փա կում ներ է ա ռաջ բե րում հե տա զո տութ յան հա մար, 
քա նի որ դժվար է ան հա տա կան հի շո ղութ յու նը տա րան ջա տել կո լեկ տիվ կամ 
պատ մա կան հի շո ղութ յու նից։ 

 Հա յաս տա նում  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին նվիր ված ա վե լի քան 420 հու-
շար ձան ներ կան ( Հա յաս տա նի  Կա ռա վա րութ յան ո րո շում նե րը պատ մամ շա-
կու թա յին հու շար ձան նե րի ցան կի վե րա բեր յալ2)։ Այս հու շար ձան նե րի վրա կա-
րե լի է տես նել պա տե րազ մի ժա մա նակ խորհր դա յին բա նա կի կազ մում կռված 
և  զոհ ված հա մագ յու ղա ցի նե րի ա նուն ներ:  Սա կայն կան հու շար ձան ներ, ո րոնց 
վրա պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի ա նուն ներ նշված չեն։ Գ րե թե ա մեն մի երկ-
րորդ բնա կա վայ րում հնա րա վոր է նման հու շար ձան գտնել, և  ես ո րո շե ցի ընտ-

1 Ըստ մոբիլիզացիայի պահանջների՝ պատերազմ մեկնող անձն առնվազն 18 տարեկան էր։ Եթե մարդը 18 
տարեկան է եղել 1941-ին, ներկայումս կլիներ 98։ Ակնհայտ է, որ դժվար է այս տարիքի շատ մարդկանց գտնել։

2 Ցուցակներն ընդունվել են յուրաքանչյուր մարզի համար առանձին։ Որոշման փաստաթղթի համարները՝ 
1929-N, 754-N, 2322-N, 456-N, 1270-N, 1793-N, 80-N, 49-N, 1616-N, 65, 628։
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րել Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ոս կե վազ գյու ղը։ Ընտ րե ցի հենց այս գյու ղը, ո րով հետև 
այն մարզ կենտ րոն Աշ տա րա կի մեր ձա կայ քի ա մե նա մեծ գյու ղե րից մեկն է3, որ-
տեղ ե ղել են  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի բազ մա թիվ մաս նա կից ներ, ին չը հեշ-
տաց նում է նրանց «ե րե խա նե րին» գտնե լու գոր ծը։  Նաև հնա րա վոր ե ղավ կապ 
հաս տա տել գյու ղա պե տի հետ, ին չը հեշ տաց րեց պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի 
ե րե խա նե րին գտնե լու ու նրանց հետ կապ հաս տա տե լու գոր ծըն թա ցը։

Նկար1.ՈսկեվազումԵրկրորդաշխարհամարտիզոհերիննվիրվածհուշարձան։

Ընդ հա նուր առ մամբ ի րա կա նաց րել եմ հինգ հար ցազ րույց՝ եր կու սը՝ կա նանց 
հետ, ե րե քը՝ տղա մարդ կանց։  Հարց ված նե րից եր կու սի ծնո ղը և  պա պիկն աք սոր-
վել էին Ս տա լի նի բռնաճն շում նե րի քա ղա քա կա նութ յան օ րոք, պա տե րազ մի ըն-
թաց քում և դ րա նից հե տո։ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

 Հե տա զո տութ յու նը փոր ձում է Ոս կե վազ գյու ղի հինգ բնա կիչ նե րի օ րի նա կի հի ման 
վրա պար զել ըն տա նի քում սո ցիա լա կան դե րե րի փո փո խութ յուն նե րը, հետ ևա-
բար այն չի կա րող ընդ հան րաց նել և  ներ կա յաց նել ողջ  Հա յաս տա նի հա վա քա կան 
պատ կե րը:  Հե տա զո տութ յունն ար վել է կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի ժա մա-
նա կաշր ջա նում, հետ ևա բար ա ռա ջին դաշ տա յին այ ցից և  հար ցազ րույց նե րի 
սղագ րու մից հե տո հա ջորդ այ ցը կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ յուն չկար՝ հաշ-
վի առ նե լով այն փաս տը, որ բո լոր պատ մող նե րը հա մար վում են կո րո նա վի րու սի 
ռիս կա յին խմբի ան դամ: Ա վե լին,  Ղա րա բա ղում 44-օր յա պա տե րազ մը դժվա րին 
ի րա վի ճակ ստեղ ծեց երկ րում, ո րը մեկ այլ խո չըն դոտ էր այ ցե լութ յան հա մար: 
 Բո լոր այն հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ո րոնք չեն տրվել ա ռա ջին այ ցի ըն թաց-
քում, հնա րա վոր կլի ներ ստա նալ լրա ցու ցիչ այ ցե լութ յուն նե րի ժա մա նակ․ դրանք, 
սա կայն, տե ղի չու նե ցան՝ պայ մա նա վոր ված նշված օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով: 
 Հետ ևա բար ա ռա ջին այ ցի հար ցազ րույց նե րը դար ձել են վեր լու ծութ յան միակ 
նյու թը: Այս պի սով, նույ նիսկ ե թե հե տա զո տութ յու նը փոր ձում է պա տաս խա նել 
իր առջև դրված հար ցե րին, ո րոշ դեպ քե րում դեռ կան բա ցեր, ո րոնք ու սում նա սի-
րութ յան կա րիք ու նեն հե տա գա հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով:

3 Համայնքի վեբ կայքի համաձայն՝ Ոսկեվազի բնակչությունը կազմում է շուրջ 4400 մարդ (http://voskevazhamaynq.
am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291 [accessed: 15.11.2020])։

http://voskevazhamaynq.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
http://voskevazhamaynq.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՍԿԻԶԲԸ

 Պա տե րազ մը սկսվեց 1941 թ.-ի հու նի սի 22-ի վաղ ա ռա վոտ յան:  Դա ա նակն կալ էր 
հա սա րակ մարդ կանց հա մար: Դ րա անս պա սե լիութ յան չա փը պատ կե րաց նե լու 
նպա տա կով մեջ բե րենք զրու ցա կից նե րից մե կի խոս քը. 

«Մենք էդ նույն ժամանակպապաս որոշել էր մեզտաներ Բաշ-Ապարան,
ծանոթունենքԱպարան,հովէէնտեղ,ամառանոց:Պատկերացրեք,էդվեշ-
ներսչբացեցինք,նույնությամբբարձեցինք,հետէկանք:Մենքհետէկանք,
պապայինտարան»4։

Ա րա կան բնակ չութ յու նը պի տի մաս նակ ցեր նա ցիս տա կան  Գեր մա նիա յի դեմ 
պայ քա րին:  Զանգ վա ծա յին զո րա հա վա քը հայ տա րար վեց նույն օ րը: Զ րու ցա կից-
նե րից մե կը խո սում է իր ըն տա նի քի մա սին, ո րը տե ղա փոխ վել էր  Բա սար գե չար 
(ներ կա յում՝  Վար դե նիս), քա նի որ նրա հայ րը նշա նակ վել էր աշ խա տան քի: Ն րանք 
նոր-նոր էին հաս տատ վում այն տեղ, երբ պա տե րազ մը սկսվեց.

«Հայրս, հորս նշանակել են Բասարգեչար, էն վախտ Բասարգեչարդպրո-
ցում՝որպեստեսուչ: Լավհիշումեմ,քանիտարեկանէի: Պատերազմնըն-
տեղսկսեց,ընդեղիցհորստարանբանակ:Երկութեերեքթե չորստարի
ընդեղապրելենք:Հա:Հիշումեմընդեղիվայենկոմատն,ուզինկոմիսարիա-
տումտարան,ահավորվիճակէր,ժողովուրդըլաց-կոծ,բան»5:

 Պա տե րազ մի մաս նա կից նե րից ո մանք այդ պես էլ չվե րա դար ձան: Ո րոշ զրու ցա-
կից ներ պա տե րազ մում կորց րել են ի րենց հայ րե րին․

«Մենքհինգը շունչ ենք, չորսաղջիկ, միտղա: 41թվինհորսկանչինպա-
տերազմի,գնացուգնաց...Պատերազմըարդենհայտնեցին,գյուղիմեջըմի
հատբարձրախոսկար,պատերազմըհաղորդեցին:Լսեցինքմենք»6:

Ո րոշ դեպ քե րում պա տե րազ մի մաս նա կից նե րը վի րա վոր վե լու արդ յուն քում կա-
րո ղա ցել են ողջ մնալ:  Պա տե րազ մի ո րոշ մաս նա կից ներ լուրջ վի րա վո րում ստա-
նա լու դեպ քում ու ղարկ վում էին թի կունք՝ բուժ ման․

«Ըտենցապրել,մեծացելենք,հերսէլպատերազմագնացել40թվականին,
հասելամինչևԿերչ,միտարիէր,երկուամիսածառայելպատերազմում:
Կերչիկռվիժամանակ,Կերչիգրավմանժամանակինքըվիրավորվելաոտ-
քից,ձախոտքից:Մինչևկյանքիվերջնէլէդպուլըոտիմեջդրած,ասումէր՝
ցավացնումա,ցավացնումա,ցավացնումա»7:

Զ րու ցակ ցիս (Հ րա չի) հայ րը վի րա վոր վել էր ինչ պես պա տե րազ մում, այն պես էլ 
դրա նից հե տո, երբ ար դեն աշ խա տում էր գյու ղում:  Բայց նույ նիսկ նման վի ճա-
կում նա կնո ջը թույլ չէր տա լիս աշ խա տել` պայ մա նա վոր ված ըն տա նի քում տա-
րած ված ա վան դա կան ըն կա լում նե րով, ո րոնք են թադ րում էին, որ տղա մար դը 
պետք է ապ րուս տի գու մար վաս տա կի, կի նը՝ ե րե խա նե րին դաս տիա րա կի և  այլն:

4 Արմեն Գրիգորյան, Դաշտային ազգագրական նյութեր (ԴԱՆ), Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 
տարեկան:

5 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

6 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

7 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:
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 Պատ մութ յուն նե րում ակն հայտ է մայ րի կի կող մից պա պի կի դե րը, քա նի որ պա-
պիկ նե րը սո վո րա բար փոր ձում էին ա ջակ ցել ի րենց դուստ րե րին և  թոռ նե րին: 
Ինչ պես եր ևում է Հ րա չի և  Վա ղար շա կի դեպ քե րից, նրանց պա պե րը ի րենց 
դուստ րե րին և  թոռ նե րին պա տե րազ մի տա րի նե րին տե ղա փո խե ցին ի րենց տուն, 
որ կա րո ղա նան օգ նել նրանց:

 Մինչ ա մուս նու ռազ մա ճա կատ մեկ նե լը կինն ու ե րե խա նե րը ապ րում էին ա մուս նու 
ծնող նե րի հետ: Ե րեք զրու ցա կից նե րի պատ մութ յուն նե րից եր ևում է, որ զո րա կոչ-
վե լուց հե տո էլ նրանք շա րու նա կել են ապ րել հոր ծնող նե րի կամ հո րեղ բոր տա նը:

 Պա տե րազ մի պատ ճա ռով փոխ վեց նաև տնա յին տնտե սութ յու նը:  Կա նայք և  
ե րե խա նե րը ստիպ ված էին տար բեր գոր ծեր ա նել, ո րոնք տղա մարդ կանց բա ցա-
կա յութ յան պայ ման նե րում թա փուր էին և լ րաց ման կա րիք ու նեին:  Հարկ է նշել, 
որ Ոս կե վա զը գյու ղատն տե սա կան ա վան էր, ուս տի այս տեղ կա նայք աշ խա տում 
էին ոչ թե արդ յու նա բե րա կան, այլ հիմ նա կա նում գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում:

ՀԻՄՆԱԿԱՆՎԱՍՏԱԿՈՂԸ

Ըն տա նի քի չա փա հաս տղա մար դիկ մո բի լի զաց վել էին պա տե րազ մին մաս նակ-
ցե լու հա մար: Արդ յու նա բե րա կան հիմ նարկ նե րին8 անհ րա ժեշտ էր աշ խա տուժ, 
չնա յած ե րե սու նա կան նե րի ըն թաց քում կա նայք ար դեն աս տի ճա նա բար ներ- 
գ րավ վում էին արդ յու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պատե-
րազմն ա րա գաց րեց այս գոր ծըն թա ցը, ստեղ ծեց մի ի րա վի ճակ, երբ ա վան դա-
բար գու մար վաս տա կող նե րը՝ տղա մար դիկ, այլևս չկա յին, և ն րանց ըն տա նի քի 
մյուս ան դամ նե րի վրա էր դրվում այդ բե ռը: Ոս կե վա զում կին բնակ չութ յու նը հիմ-
նա կա նում զբաղ վում էր տնա յին գոր ծե րով և  ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յամբ: 
Ինչ պես նշվեց վեր ևում, ա մուս նա ցած զույ գերն ա վան դա բար ապ րում էին ա մուս-
նու ծնող նե րի հետ, և  պա տե րազ մի սկսե լուց և տ ղա յի մեկ նու մից հե տո ա մուս նու 
ծնող ներն էին ի րա կա նաց նում ըն տա նի քը պա հե լու գոր ծա ռույ թը․

«Ըտենցմերս,հերսմորհետապրելաիրանեղբորտուն՝ Նազարիտունը:
Քուրսընդեղմիտարեկանթեերկուտարեկանաիլե,հերսորգնացելաբա-
նակ...Իմմայրըկոլխոզումչիաշխատելերբեք,դեհայրսչիթողելաշխատի:
Նախ՝հորոխպերսչիթողել,Նազարը,որաշխատի,հետոհայրսէլբանակից
որէկելա,ասելա՝կինըպտիչաշխատի,եսկաշխատեմ,ընտանիքկպահեմ:
Մայրսմինչևհամարյա,մի[19]60թիվը,[19]65թվիցնորսկսելամերսկոլ-
խոզումաշխատել:Այէդժամանակներըդեասելա՝գնամաշխատանքի,ինչ
աիլե,մնամտանըինչպտիանեմ,այէրեխեքսմեծացելեն,գնամ»9:

Այս պատ մութ յու նից եր ևում է կնոջ նկատ մամբ գոր ծող աշ խա տե լու ար գել քը: 
 Պա տա հա կան չէ, որ Հ րա չի մայ րը սկսեց աշ խա տել միայն 60-ա կան նե րին և  այն 
հիմ նա վոր մամբ, որ ե րե խա ներն ար դեն մե ծա ցել էին, և  ա նի մաստ է տա նը նստե լը: 

8 Ոսկեվազի ամենախոշոր արդյունաբերական հիմնարկը Ոսկեվազի գինու գործարանն էր, որը հիմնադրվել 
է 1932 թ.-ին:

9 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:
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Ե րե խա նե րին դաս տիա րա կե լու և  չա փա հաս տա րի քին հասց նե լու կնոջ հիմ նա-
կան ֆունկ ցիան այլևս ակ տո ւալ չէր, և կ նոջն ար դեն թույ լատր վում էր աշ խա տել: 
 Քա նի որ Ոս կե վա զը գյու ղատն տե սա կան հա մայնք էր, կնոջ ներգ րա վումն աշ խա-
տա շու կա յից դուրս լի նե լու դեպ քում էլ մեծ խնդիր չէր հա տուկ մաս նա գի տա ցում 
չպա հան ջե լու պատ ճա ռով: 

 Բայց ե թե սկես րայ րը կեն դա նի չէր կամ հի վանդ էր, և  հա րա զատ չկար (օ րի նակ՝ 
ա մուս նու եղ բայ րը կամ կնոջ եղ բայ րը), կինն ու դե ռա հաս ե րե խա նե րը դառ նում 
էին հիմ նա կան հաց վաս տա կող նե րը: Զ րու ցա կից նե րի մե ծա մաս նութ յունն ինձ 
պատ մեց ի րենց մայ րե րի՝ պա տե րազ մի ըն թաց քում որ պես հիմ նա կան վաս տա-
կող նե րի մա սին:  Բա ցի այդ, ինչ պես ա սում են զրու ցա կից նե րը, ըն տա նիք նե րի 
մեծ մա սը թեև ապ րել է հայ րի կի ծնող նե րի տա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանք կեն-
դա նի չեն ե ղել:

 Կա նայք ի րենց վրա վերց րին ինչ պես դաս տիա րա կութ յան կազ մա կերպ ման, այն-
պես էլ գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում աշ խա տե լու ֆունկ ցիան․

«...դեդժվարություններշատքաշեցին,էդմերայգուխաղողըմամաստա-
նումէրէդխաղողչունեցողԼեննականիկողմերը,ծախումէր,փոխումցորե-
նով,միտոպրակբերումէր,վերջըմենքսովչտեսանք»10։

Ա հա ևս ն մա նա տիպ մի պատ մութ յուն.

«Հա, մամաս շատտանջվավ, ախպորս հետտանից էշ ունեինք հեր, էշը
պատրաստելէր,տարսելէրգյուղերը,փոխեցերէրցորոնով,գարիով,նույ-
նիսկհացով,բերեսցերէր,յոլաենքէրէրթանք,մինչևյավաշ-յավաշ...»11։

Ոս կե վա զը հայտ նի էր իր խա ղո ղով, ե լա կով և  այլ մրգե րով, ո րոնց մշա կու մը գյու-
ղի հիմ նա կան տնտե սաձևն էր:  Տա րօ րի նակ չէ, որ զրու ցա կից նե րիս մեծ մա սը 
պատ մում էր ի րենց եղ բայր նե րի և  քույ րե րի մա սին, ո րոնք օգ նում էին մայ րե րին 
այդ բան ջա րե ղե նը հյու սիս ( Շի րա կի մարզ) տե ղա փո խե լու և  ցո րե նի, ինչ պես 
նաև այլ սննդի հետ փո խա նա կե լու հա մար:

Ե րե խա նե րը նույն պես ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էին գյու ղատն տե սա կան գոր-
ծու նեութ յան մեջ: Ն րանք օգ նում էին բեր քա հա վա քի, ապ րանք նե րի տե ղա փոխ-
ման և  ի րենց կրտսեր եղ բայր-քույ րե րին մե ծաց նե լու գոր ծում․

«Մերսէթումէրգործի,քուրսէրպահում,մեծքուրս:Միհատփշատուներ,
դնումէրմառլյայիմեջը,կոխումէրբերանս՝ար,դե,Ռուբիկ,ար,կեր»12։

 Չորս զրու ցա կից նե րի պատ մութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ պա տե րազ մը փո-
խեց ըն տա նե կան տնտե սութ յու նը, և  կա նայք դար ձան հիմ նա կան վաս տա կո ղը: 
 Բա ցի այդ, նրանց մայ րե րը շա րու նա կում էին աշ խա տել նույ նիսկ ի րենց հայ րե րի 
վե րա դար ձից հե տո:

 Հա րա զատ նե րը փոր ձում էին ա ջակ ցել միմ յանց, բայց պա րե նի և  այլ ապ րանք-
նե րի պա կա սը և  ա ռաջ նագ ծին ա ջակ ցե լու շա րու նա կա կան անհ րա ժեշ տութ յու-
նը շատ վատ պայ ման ներ ստեղ ծե ցին հա սա րակ մարդ կանց հա մար:  Նաև կա յին 
ծեր մար դիկ, ո րոնք ա ջա կից չու նեին, և  հա մայն քը փոր ձում էր օգ նել նրանց: Ե րե-
խա նե րը մեծ դեր ու նեին գյու ղա կան հա մայնք նե րում ծե րե րին օգ նե լու հար ցում․

10 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

11 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

12 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Ռուբիկ Սարդարյան, 78 տարեկան:
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«Եսդպրոցումէի,մենքգնումէինքտենցտները,օգնումէինքպառավներին,
ջուրէինքբերում,լցնումամանները,որդրանքնեղությունչքաշեն»13։

 Սա զրու ցա կից նե րից մե կի պատ մած միակ դեպքն էր, երբ մենք կա րող ենք ի մա-
նալ փո խօգ նութ յան ինս տի տու տի և դ րա նում ե րե խա նե րի ներգ րավ ման մա սին:

 Խո սե լով մոր՝ որ պես հիմ նա կան հարց լու ծո ղի մա սին, պատ մո ղը նկա րագ րում է 
նրան հետև յալ կերպ.

«Մամաստղամարդկնիկէրէղել,որէդերեխաներինկարողացելէպահել:
Սովիչիմատնել»14։

 Հե տաքրք րա կան է  Լո րե տա յի նկա րագ րած տղամարդկնիկ եզ րը, ո րը ցույց է տա-
լիս, որ մայ րը, ի րեն վե րա պահ ված դե րից զատ, նաև տղա մար դու գործն էր կա-
տա րել, իսկ դա ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ հաց վաս տա կելն էր: Ըն տա նի-
քի ա վան դա կան մո դե լը, երբ մայ րը պա տաս խա նա տու էր դաս տիա րա կութ յան 
և տ նա յին աշ խա տանք նե րի հա մար, ո րո շա կիո րեն փո փո խութ յան են թարկ վեց 
 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում և դ րա նից հե տո կրթութ յան կազ մա կեր պու մը դժվար 
էր, բայց սո վո րա բար մայ րե րը` որ պես դաս տիա րա կութ յան մեջ ներգ րավ ված 
միակ ծնող, ի րենց ե րե խա նե րին մղում էին սո վո րե լու: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ դեպ-
քե րում ե րե խա նե րը ստիպ ված էին լքել դպրոց նե րը՝ պա տե րազ մի դժվա րութ յուն-
նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար ի րենց ըն տա նիք նե րին օգ նե լու նպա տա կով․

«Հա,մամասէր,մինչևվերջէլասեց՝դուքձերդասերինեղեք,դուքձերու-
սումինելեք,ձերդասերինէղեք:Բայցեսավարտամ,ամուսնացամ:Թեպետ
մինչև...տանջվեցեմ:Հա,շատ,40տարիսովխոզեմաշխատել, Լենինիօր-
դեն15եմստացեր,հա,Մոսկվաեմգնացե,կոլխոզնիկներիհետերրորդհամա-
գումարի16պատգամավորեմըլեր,հա,շատ,ամբողջռայոնըիմանալինձ»17։

Օլ յա յի խոս քից եր ևում է, որ նա ա մուս նա ցավ ան մի ջա պես դպրոցն ա վար տե-
լուց հե տո: Ա մուս նու մա սին խո սե լիս նա ա սաց, որ «ուտող-խմողմարդէր»: Օլ յան 
պատ մեց իր կյան քի ըն թաց քում միշտ աշ խա տե լու մա սին. 

«Էղելա,տարինինքսհինգտոննամենակխոտեմքաղումգերանդիով,բա»18։

13 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

14 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

15 Լենինի շքանշանը ԽՍՀՄ բարձրագույն պետական պարգևն էր, որը տրվում էր կոմունիզմի կառուցման, 
երկրի զարգացման գործում տարբեր ոլորտներում բացառիկ ծառայության համար:

16 Կոլխոզնիկների համամիութենական երրորդ համագումարը տեղի է ունեցել 1969 թ.-ի նոյեմբերի 25-ից 27-ը 
Մոսկվայում՝ ամբողջ ԽՍՀՄ-ից շուրջ 4500 պատվիրակների մասնակցությամբ: Մասնակիցները հիմնականում 
ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից, մարզերից և գավառներից էին: Նման համագումարների ժամանակ 
սովորաբար ընդունվում էին համագումարի կանոնակարգի նոր ուղեցույցներ և փոփոխություններ:

17 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

18 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:



13 ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԸ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ» ԱՉՔԵՐՈՎ. 
ԿՆՈՋ ԴԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Կին զրու ցա կից նե րի պատ մութ յուն նե րում կար ևոր էր մոր դե րը այն ա ռու մով, որ 
նա խրա խու սում էր ու սում ստա նա լը և  այլ ու ղի ու նե նա լը:  Կա նանց՝ մոր և տ նա-
յին տնտե սու հու ա վան դա կան դե րի վի ճարկ ման փորձ էր դիտ վում ե րե խա նե րին 
դե պի «պա կաս տա ռա պանք նե րի» կյանք ուղ ղոր դե լը, ո րի լու ծու մը տես նում էին 
կրթութ յան մեջ՝ հե տա գա յում լավ վար ձատր վող աշ խա տանք ու նե նա լու նպա-
տա կով․

«Հայրիկսորէկավ,եսառաջինուսանողնեմ,որ:Դպրոցըքայքայվումէր,
բոլորըհացիհամարէին,դուրսէինգալիսդպրոցից:Հասունությանատես-
տատ են ասում, առաջին ստացողը ես եմ էղել: Հասունության ատես-
տատ:...․Մերսմիքիչառաջադեմ,ասեց՝էդէրեխանբերելհունձէինքանում,
վաղըմյուսօրդրանուսում,բանապետք: Պապայիսսրտովչէր,բայցինչ
անի:Տղաներըմեծչէին,էլի:Ախպերներսչորսնէլինձանիցհետո,երեքքույր
ենք,երեքսէլմեծերնենք,հետոչորսեղբայրը...Մամայիսհորեղբայրնէլքա-
ղաքում նենցանվանի գրող էր, էլի, դրամատուրգ: Տարավիրահորեղբոր
տուն,միերկուգրավորտվեցինձ,տեսավգրագետեմ...»19։

Ակն հայտ է, որ մոր «ա ռա ջա դեմ» լի նե լը նպաս տեց  Լո րե տա յի կրթութ յուն ստա-
նա լուն, մոր՝ հո րը ընդ դի մա նա լու գոր ծում և  վեր ջի նիս տե ղի տա լուն: Այս պի սով, 
 Լո րե տան կա րո ղա ցավ ստա նալ բարձ րա գույն կրթութ յուն, նույ նիսկ սո վո րեց 
աս պի րան տու րա յում և  դար ձավ ու սու ցիչ: Ն րա բո լոր քույ րե րը նույն պես կրթութ-
յուն էին ստա ցել և  աշ խա տել տար բեր ո լորտ նե րում՝ քի միա յից մինչև վի ճա կագ-
րութ յուն․

«Մերսհիմնականում[դրդեցմեզսովորել]:Մայրս:Լավչենքապրել,բայցդե
ապրելենք,ոչինչ»20։

Եր բեմն կար ևոր էր նաև հայ րի կի դե րը ու սու մը խթա նե լու գոր ծում:  Վա ղար շա կի 
հայ րը, որ պա տե րազ մից ա ռաջ աշ խա տում էր որ պես դպրո ցի տե սուչ, դրդեց 
նույ նիսկ իր կնո ջը դա սըն թաց նե րի գնալ.

«Հլամիքանիամիսէլպապանտարելէրնկարչականտեխնիկում,ընդունել
էրտվել, չէր սովորել: Նու դիպլոմավոր չէ, կրթվածէր, հա,թերթէր կար-
դում»21։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է նշել, որ  Վա ղար շա կի դեպ քում բե ռը հիմ նա կա նում 
նրա մայ րի կի ու սե րին էր, քա նի որ նրա հայ րը ձեր բա կալ վել էր և  բան տարկ վել 
1947 թ.-ին․

«Որէկավ,նշանակեցինԱշտարակումսելորակիտեսչությանպետ,այսինքն
սելեկցիայում,որսերմերըսելեկցիաենանում:Էնտեղաշխատեցմիառժա-
մանակ:Ախրէդպետության,էդանմեղմարդուն,էդհիմնարկընորոգելէր
կանխիկդրամով: Կանխիկփողով:Բռնեցինդատեցին: Հինգըտարի22,որ-
պեսիրավունքչունեսդուկանխիկդրամովպետականհիմնարկըվերանո-
րոգես,այսինքնպիտիփոխանցումովանես:Իբրէդփողըկերելա,էլի»23։

19 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

20 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

21 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

22 Հայրը դատապարտվել էր հինգ տարի ազատազրկման, սակայն դրան ավելացվեց ևս երեք տարի, երբ նա 
փորձեց բողոքարկել դատարանի որոշումը: Վաղարշակի հայրը արդարացվեց և ազատ արձակվեց Ստալինի 
մահվանից հետո (1953):

23 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:
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 Վա ղար շա կի հայ րը բան տարկ վել էր  Կա պա նի բան տում՝ հինգ տա րով․

«Հետոորնա,էնգյոռբագյոռըմեռավ,Ստալինը,ազատեցին՝եկավ:Եկավ
գրեց-գրեց,գրագետմարդէր,լրիվմեղքըհանեցինվրից:Մեղքըլրիվհանե-
ցին,որսխալմամբէինդատել»24։

Չ նա յած նույն  Վա ղար շա կը  Սո վե տա կան  Միութ յան նկատ մամբ իր վե րա բեր մուն-
քի մա սին ա սաց, որ նոր մալ վե րա բեր մունք ու նի, բայց և  վե րոնշ յալ մեջ բե րում նե-
րը ցույց են տա լիս նրա բա ցա սա կան տրա մադր վա ծութ յու նը: «Եր կի րը» դա տել 
էր իր հայ րի կին նրա հա մար, որ վեր ջինս նո րո գել էր հիմ նար կը, իսկ Ս տա լի նի 
մա սին խո սե լիսգյոռբագյոռ ար տա հայ տութ յու նը գոր ծա ծե լը նույն պես բա ցա սա-
կան վե րա բեր մուն քի ցու ցիչ է: 

 Վա ղար շա կի բո լոր եղ բայր ներն ու քույ րե րը բարձ րա գույն կրթութ յուն են ստա-
ցել: Ընդ հան րա պես դա արդ յու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վե լու 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ժա մա նակ էր, և կր թութ յու նը ե րե խա նե րի հա մար ա վե լի 
լավ ու ղի ու նե նա լու մի ջոց էր դիտ վում:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ոչ բո լոր ըն տա նիք նե րում էր վի ճա կը նույ նը.

«Շատդժվարէրդպրոցը:Դպրոցըգիտե՞ս՝մինչև57թվականըփողէինք
մուծումդպրոցին25:Քույրս58թվականինդուրսէկավ,հերսփողչուներ,10
ռուբլիորմուծեր,որդպրոցգնար,10-րդդասարաննավարտեր»26։

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ քույ րը դպրո ցից դուրս էր մնա ցել 1956 թ.-ին:  Բայց 
այս պատ մութ յու նից եր ևում է, որ դպրոցն ա վար տե լու հա մար ըն տա նի քը պի-
տի վճա րեր վեր ջին դա սա րա նի հա մար, ին չը (հաշ վի առ նենք նույն Հ րա չի մայ-
րի կի օ րի նա կը, ո րը զրկված էր աշ խա տե լու ի րա վուն քից) ցույց է տա լիս աղջ կա՝ 
կրթութ յուն ստա նա լու ոչ այն քան կար ևոր լի նե լը տվյալ ըն տա նի քում:  Դա են թադ-
րա բար ազ դել էր դպրո ցից աղջ կան հա նե լու ո րոշ ման վրա: 

24 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

25 1940 թ.-ին կրթությունը բարձր դասարաններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
դարձավ վճարովի ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի որոշմամբ: Մայրաքաղաքների և Լենինգրադի դպրոցների 
ուսումը դարձավ տարեկան 200 ռուբլի, այլ վայրերի համար՝ 150 ռուբլի (տե՛ս http://istmat.info/node/18266 
[վերջին դիտում՝ 25.12.2020]): Պետությունը կրթությունը դարձրեց անվճար 1956 թ.-ին (տե՛ս https://www.
alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1025417 [վերջին դիտում՝ 25.12.2020]):

26 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:

http://istmat.info/node/18266
https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1025417
https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1025417
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻԱՎԱՐՏՆՈՒԿՅԱՆՔԸ

 Պա տե րազմն ա վարտ վեց 1945 թ.-ի մա յի սի 9-ին:  Նա ցիս տա կան  Գեր մա նիա յի 
պար տութ յու նը նշվում էր ողջ ԽՍՀՄ-ում: Ոս կե վա զը նույն պես բա ցա ռութ յուն չէր․

«Միհատմեծբարձրախոսկար,հեռախոսչկար,բանչկար,արդենմեկըմեկին
տարածեսցեր,որպատերազմըվերջացավ,ուրախացրերէինք,թեինչօրէր»27։

 Հե տաքր քիր է, որ պա տե րազ մի ա վար տի մա սին պատ մե լիս նկա տե լի է դառ նում, 
որ զրու ցա կից նե րիս հի շո ղութ յուն նե րը ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ ձևա վոր-
վել են հա վա քա կան հի շո ղութ յան մի ջո ցով, ո րը պաշ տո նա կան դիս կուր սի արդ-
յունք է։  Վեր ջի նը ձևա վոր վում է հիմ նա կա նում տա րա տե սակ մե դիա գոր ծիք նե րի 
մի ջո ցով՝ ֆիլ մե րի, ռա դիո յի, հե ռուս տա տե սութ յան և  այլ նի, ո րոն ցում պա տե րազ-
մի ա վար տը ազ դա րար վում էր բարձ րա խո սով  Խորհր դա յին  Միութ յան բո լոր մա-
սե րում:  Տա րօ րի նակ չէ, որ մեկ այլ զրու ցա կից՝  Լո րե տան, պա տե րազ մի ա վար տի 
մա սին խո սում է հետև յալ կերպ.

«Լևիտան: Բարձրախոսովդրաձայննէրլսվում: Լեվիտաննասեց,որպա-
տերազմըավարտվելէ,ինչուրախությունժողովրդիմեջ»28։

Այդ ժա մա նակ Ոս կե վա զի գյու ղա պե տը մի կին էր՝ Ա ղավ նի29 ա նու նով:  Քա նի որ 
հա մայնք նե րի ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հիմ նա կա նում մեկ նել էին պա-
տե րազ մե լու, այն քան էլ ան սո վոր չէր, որ հա մայն քի կին ան դամ ներն էին ստանձ-
նում այդ վար չա կան աշ խա տան քի կա տա րու մը: Չ նա յած չկա ճշգրիտ տե ղե-
կատ վութ յուն այն գյու ղե րի մա սին, որ տեղ կա նայք էին ղե կա վա րում տե ղա կան 
վար չա կան իշ խա նութ յու նը, բայց կան մի շարք պատ մութ յուն ներ կա նանց ղե կա-
վար լի նե լու վե րա բեր յալ: Ա ղավ նիի մա սին չկա րո ղա ցա տե ղե կութ յուն գտնել, սա-
կայն  Վա ղար շա կի պատ մութ յու նից մենք նրան տես նում ենք ոչ այն քան դրա կան 
լույ սի ներ քո․

«Էնմիանգրագետնախագահկարստեղ,դեպուտատէրԳերագույնսովետի30
ևայլն: Վառումէրբոլորին,ածումէր...Երևիժամանակնէրէսպահանջում,
ժամանակնէլէդպեսէր...Հա,միկիլո,կեսկիլոցորենիհամարդատումէին»31։

 Պա տե րազ մի ա վար տը նշե լու նպա տա կով Ա ղավ նին կազ մա կեր պել էր մեծ 
խնջույք գյու ղի կենտ րո նում․

«Մեեծուլերէրմորթում:Էսգյուղումգինուգործարանկա,դրադիմացմեծ
տարածքկաազատ:Ծառերիտակհիշումեմ,էրեխաէինք,կողքիցէթում
էինք,խաշլամա-մաշլամաէին,երգումէին.«Սեղաններըառատ,հնչումէր

27 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

28 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:

29 Աղավնին (այլ զրուցակցի խոսքում՝ Աղունիկ) այն ժամանակ Ոսկեվազի գյուղապետն էր:

30 Գերագույն խորհուրդը ԽՍՀՄ բարձրագույն ներկայացուցչական և միակ օրենսդիր մարմինն էր 1936 թ.-ից 
ի վեր:

31 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:
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երգըուրախևզվարթ,լցրե՛ք,ընկերներ,բաժակներըլի»32:Այէդերգնէին
երգում:Ուհայոցգինինմեզանուշլինի»33։

 Պա տե րազմն ա վարտ վեց, և  պա տե րազ մի կեն դա նի մնա ցած մաս նա կից նե րը վե-
րա դար ձան: Ն րանք ի րենց հետ բե րե ցին այն ա մե նը, ինչ ար ժե քա վոր էին հա մա րել․

«Բանակիցգալնէլեմհիշումլավ:Բանակիցգալուցասին:Մերսասեց՝էսօր
պիտի լողանաք: Ասինք՝ ինչի: Ասեց՝ ձեր հերը բանակից գալիսա: Վերջը
խաբարեկավ,որհայրսարդենԱշտարակիցոտքովգալիսա,դեուրիշբան
չկարայդժամանակ:Միհատսենցվեշավոյմեշոկկարուսին,գնացինքըն-
դառաջդեպիհորս,մերէնկամուրջի,Օշականի,Ոսկեվազի,մեր,էնտեղ,որ
հանդիպեցինք,միքիչներքև,տեսանքմիհատմարդ,բեղովըսենց(ցույցէ
տալիս,ծիծաղումէ),վայեննիշորերով,եսեմ,քուրսա:Քուրսվախեցավ,որ
տեսավշորերը,էսզինվորականհագուստովուբեղերովուընենցփախնում
էր,բայցհերսճանաչեց,ասեց՝եսձերպապանեմ:...Էկանքտուն, էդվե-
շավոնբացեց,ամբողջըսեմուշկաէրմեջը:Մերսասեց՝այքոտունըշինվի,
բոլորըեսիմինչքանկտորեղենբերին,ինչերբերին,էսբերին,էսքուբանից
սեմուշկաէր,մեկէլմիչորսհատգիրք»34։

Այս պատ մութ յու նից եր ևում է, որ պա տե րազ մից վե րա դար ձող ներն ա վար էին 
բե րում պարտ ված երկ րից:  Մեծ մա սը պետ քա կան ապ րանք ներ էին բե րել՝ ի 
տար բե րութ յուն  Վա ղար շա կի հոր, ո րը կա րո ղա ցել էր մի քա նի գիրք բե րել:

 Նույ նիսկ ե թե մարդ կանց մի մա սը մաս նակ ցել էր պա տե րազ մին, նրան ցից ո մանք 
կամ նրանց հա րա զատ նե րը ձեր բա կալ վե ցին և  ու ղարկ վե ցին աք սո րա վայ րեր: 
Ե թե պա տե րազ մի մաս նակ ցին ու ղար կում էին աք սո րա վայր, նրա ըն տա նի քի 
ան դամ նե րին նույն պես ու ղար կում էին  Սի բիր:  Պա տե րազ մից հե տո հիմ նա կան 
աք սո րը տե ղի ու նե ցավ 1949 թ․ -ին․

«Հերսմասնակցելա,Անդրանիկիզինվորաէղել,հա,պատերազմին,բա-
նին,ամենինչըկռվելա:44թվականինդեինչքանդաշնակ-բան35կա, չէ՞,
որպեսդաշնակիրանէլբռնինտարան,տասըտարինստեցԿրասնոյարսկի
կռայում: Էկան,տունը վերգրին իրանիցհետո,ամեն ինչտարան,թողին
մենակտեղաշորը:Ամենինչը:49թվականինմեզաքսորին,Ալտայսկիյկռայ,
Յամենսկիռայոն,սելոԿոմսոմոլսկոյե»36։

 Մեկ այլ զրու ցա կից պատ մեց իր պա պի կի մա սին, ո րին ձեր բա կա լել էին 1944 թ.-ին․

«Մայրսհաճախակիէրգնումտեսակցությանհորս,է,պապիս:Մենքէլփոքր
երեխաներէինք,եսուեղբայրս:Ուրեմնգնումէինք,տանումէր,որգնում

32 Երգի բառերի վրա հիմնվելով՝ կարող ենք ասել, որ զրուցակիցը պատմում է «Երգ խնջույքի» երգի մասին 
(տե՛ս https://bit.ly/38v0K9P [վերջին դիտում՝ 25.12.2020]):

33 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

34 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:

35 1941 թ.-ի հունիսի 14-ին կազմակերպվել է ստալինյան ռեժիմի բռնաճնշումների երկրորդ մեծ ալիքը, 
երբ մոտ 12000 մարդ աքսորվել է Սիբիր և ԽՍՀՄ հեռավոր այլ շրջաններ: Բռնադատվածները հիմնականում 
«քաղաքական անվստահելի տարրերն էին» կամ նրանց հարազատները: Ավելին, 1949 թ․-ի բռնաճնշումների 
մասին կարելի է տեսնել այստեղ՝ http://www.armeniatotalitaris.am/?p=3376&lang=en [վերջին դիտում՝ 
25.12.2020]:

36 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Ռուբիկ Սարդարյան, 78 տարեկան:

https://bit.ly/38v0K9P
http://www.armeniatotalitaris.am/?p=3376&lang=en
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էինքտեսակցության,մեզէլէրտանումհետը:ԱշխատումէինՊաբեդամոս-
տի37վրա,նեմեցներիհետ,գերմանացիներինէլէինաշխատացնումէնտեղ,
պլեննիներին, էդ մոստը սարքել են նեմեցները և մեր կալանավորները:...
Տեսակցության սենյակը որ մտանք, պապս էդ կողմն էր, մենք էս կողմը,
միջնորդպատկար...Մերսասեց՝լավ,այհեր,էդսաղհեչ,ասեց,ինչու՞վիզ
առար:Ասեց՝Քնարիկջան,հլատես(մորսանունըՔնարիկա),սենցպռոշ-
ներըցույցտվեց,մատներըպարզեց,միհատեղունգչկարվրեն,պռոշներն

էլ կարած-քանդած: Ասում ա՝
քցում էին շաբաթներով ռեզի-
նե մեշոկների մեջ, ասում էին՝
պետքէ վիզառնեք, գրեք-ստո-
րագրեք,ինքնէլասեց՝ստորագ-
րեցի:Էսպես»38:

 Վա ղար շա կի պա պի կին ու ղար կե ցին 
 Վոր կու տա, որ տե ղից նա այլևս չվե րա-
դար ձավ:  Ներ կա յումս էլ  Վա ղար շա կը 
տեղ յակ չէ, թե որ տեղ է գտնվում իր 
պա պի գե րեզ մա նը: Ն րա տա տի կը 
նույն պես աք սոր վեց 1949 թ.-ին: Զ րու-
ցա կից նե րիս պատ մութ յուն նե րից 
եր ևում է, որ ձեր բա կա լութ յունն ու 
աք սո րը խո րը հետք են թո ղել նրանց 
կյան քի վրա:

Նկար2.ՎաղարշակՎաղարշակյան

Ինչ պես տես նում ենք այս եր կու զրու ցակ ցի պատ մութ յուն նե րից, նրան ցից մեկն 
իր ըն տա նի քի հետ աք սոր վել է  Սի բիր, իսկ մյու սի տա տիկն ու քե ռին նույն պես 
ձեր բա կալ վել և  աք սոր վել են: Եր կու դեպ քում էլ ըն տա նի քի ան դամ նե րը ձեր բա-
կալ վել էին 1949 թ.-ին, իսկ նրանց ա մու սի նը/պա պի կը ձեր բա կալ վել էր ա վե լի 
վաղ՝ հիմ նա կա նում 1944 թ.-ին: Եր կու պատ մող ներն էլ ի րենց պատ մութ յուն նե-
րում չեն քննա դա տում խորհր դա յին ռե ժի մը:  Սար դար յա նը նույ նիսկ ան ցավ ռազ-
մա կան կա րիե րա յի ու ղիով, բայց որ պես ռազ մա կան պարտ կոմ:

 Մեկ այլ զրու ցա կից՝ Հ րա չը, հի շեց, թե ինչ պես են իր հա մագ յու ղա ցի նե րը ( Մա նու կի 
հայ րը և  ըն տա նի քը) աք սոր վել 1949 թ.-ի հու նի սի 14-ին, երբ Հ րա չը և  իր մայ րը 
գնա ցել էին ջուր վերց նե լու գի շեր վա ժա մը 2-ին․

«Մանուկիհերըչգիտեմ,էդվախտասումէինկուլակ,էնվախտասումէին
կուլակեն,եսիմդավաճանեն,դաշնակցականեն,եսիմ,դրահետենկռվել,
նրահետեն,եսիմմիբան-պատճառբռնումէին,ինչիմանաս,տղաջան:…
Տենցէլինչ,որպետքէր,դրանքհավաքեցին,վեշերը…Մլիցեքըիրանցոտով
գնացին,տարանդրինմեքենան,գնացին:ԲերելենհասցրելենՕշականիէս

37 Երևանի Հաղթանակ կամուրջը կառուցվել է 1941-1945 թթ.-ին: Այն շահագործման է հանձնվել 1945 թ.-ի 
նոյեմբերին՝ նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակի առթիվ:

38 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Վաղարշակ Վաղարշակյան, 83 տարեկան:
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բանը,գետիմոտը,ասումաէնտեղկանգնածէրկալոնան,որավտոնգալիս,
կանգնումէր,մինչևմնացսաղինհավաքեն,նորիցքշեն:Միանգամիցքշել
ենվակզալ,ընդեղիցէլտավառնիպոյեզովհայդա,Սիբիր…»39։

Հ րաչ  Թո րոս յա նի ըն տա նի քը ապ րեց աք սոր ված  Մա նու կենց տա նը, որ տե ղից 
տե ղա փոխ վե ցին 1953 թվա կա նին, երբ կա րո ղա ցան կա ռու ցել ի րենց սե փա կան 
տու նը:

ՍՈՎ

Չ նա յած պա տե րազմն ա վարտ վեց 1945 թվա կա նին, մեկ այլ ա ղետ տե ղի ու նե-
ցավ, ո րը տևեց եր կու տա րի:  Բո լոր զրու ցա կից նե րը պատ մե ցին պա տե րազ մից 
հե տո տե ղի ու նե ցած սո վի մա սին: Սնն դի պա կասն ա մե նու րեք էր․

«Սով էր, նույնիսկպատահեր էր, որ ինգել են,տներեն հաց են հավաքել:
ԷնվախտըմերնախագահըԴիլոյենցԱղունիկնէր:Կնիկէր:Նույնիսկիրա
տուննէլէիգնացելհացուզելու: Բաչկար, չկար,էլինչանենք,ստիպված
պիտիուզվորությունանես,ստիպված...»40:

«Էնժամանակընդհանրապեսսովէր,գյուղումշատքիչմարդիկկային,որ
լավուտում,ապրումէին»41:

 Մար դիկ փոր ձում էին հաղ թա հա րել այդ դժվա րութ յուն նե րը: Ո րոշ մար դիկ 
ստիպ ված էին ու տել այն, ինչ հնա րա վոր էր գտնել դաշ տե րում.

«Մարդիկ,մարդկար,մտնումէրդաշտը,կանաչէրուտումամբողջօրը,կա-
նաչովապրումէին,խոտուտելովապրումէին»42:

«Միօրկաչկայովհացէինտանում,նորմայովբաժանում:Երևիմիժամա-
նակ գյուղում էլ նորմայով ընտանիքները հաց ստացան: Էդ կաչկայից մի
բուխանկաընկավցած,մերդռանառաջ:Ձեռչտվեցին:Հենցհեռացավկաչ-
կան,Գրետանգնացվերցրեց»43:

Ո րոշ զրու ցա կից նե րի կար ծի քով՝ մոր դե րը սննդի բաշխ ման և  սո վի ժա մա նակ 
մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու գոր ծում զգա լի էր:  Քա նի որ այդ ժա մա նակ 
ըն տա նիք նե րը բազ մա մարդ էին, սննդի սա կա վութ յան ժա մա նակ շատ կար ևոր 
էր այն բա ժա նել այն պես, որ բո լո րը կա րո ղա նա յին ու տել.

«Բայցէնժամանակշատվատէր,պտիքեզպահեիր,զսպեիր:Ես,օրինակ,
հիշումեմ,մերսասումէր՝էրեխեք,միքիչհացըքիչկերեք,որվաղվաննէլ
մնա:Ասումէին՝ոնցուտենքքիչ,ասումէր՝դեէսքանըքեզ,էսքանըքեզ,էս-

39 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:

40 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:

41 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:

42 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:

43 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:
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քանըքեզ,բավարա՞րա,դեգնացինքդաշտը»44:

«Փողըհետէր,հետէրքցումմերսկամաց-կամաց,կոպեկ-կոպեկ,որինչ-
որ ուրիշից մենքփող չմուրանք, բայց էնապրելը չի էղել, որ մենքապրել
ենք...»45:

Հ րա չի պատ մութ յու նից զգաց վում է, որ նա մու րաց կա նութ յու նը բա ցա սա կան 
եր ևույթ էր հա մա րում:  Նույն կերպ  Լո րե տա յի պատ մութ յան մեջ [պա տե րազ մի 
ժա մա նակ] մու րա լը ևս  վատ բան էր.

«Կայինանգյալմարդիկ,որչենկարողանումբանանեն,մերդիմացիթաղա-
մասիհարևանըմեկէլմիօր,դամնաց,մինչևհիմաէլկա,սենցդուռըսեղ-
մումէ.Անահիտտոտա,Անահիտտոտա,ախպերսսովածէ,միկտորկամ
հացտուր,կամթանտուր»46։

1946-1947 թվա կան նե րի սո վի մա սին պատ մե ցին բո լոր զրու ցա կից նե րը: Այ նո ւ-
ա մե նայ նիվ, սո վը ինչ պես սո վե տա կան, այն պես էլ խորհր դա յին հա յաս տան յան 
պատ մագ րութ յան մեջ լռութ յան մատն ված թե մա նե րից է: Այդ տա րի նե րի սո վի 
պատ ճառ նե րը բա ցա հայ տե լու և  ու սում նա սի րե լու ա ռա ջին քայ լերն ար վե ցին 
 Խորհր դա յին  Միութ յան փլու զու մից հե տո: 1946-1947 թթ․ -ի սո վի արդ յուն քում 
շուրջ 100 մի լիոն մարդ սո վի էր մատն ված, և ն րան ցից մոտ 2 մի լիո նը մա հա ցավ 
սո վի և  վեր ջի նիս արդ յուն քում ա ռա ջա ցած տար բեր հի վան դութ յուն նե րի պատ-
ճա ռով (Зима, 1996):

44 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:

45 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Հրաչ Թորոսյան, 78 տարեկան:

46 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Լորետա Բարսեղյան, 93 տարեկան:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը բազ մա թիվ մար տահ րա վեր ներ ստեղ ծեց այն 
ըն տա նիք նե րի հա մար, ո րոնց ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մո բի լի զաց վել 
էին պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու նպա տա կով:  Մեր զրու ցա կից նե րի պատ մութ-
յուն նե րից եր ևում է, որ պա տե րազմն ազ դել է հա մայն քում սո ցիա լա կան դե րե րի 
փո փո խութ յան վրա: Այժմ կա նայք ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էին գյու ղատն տե-
սա կան աշ խա տանք նե րին, ինչ պես նաև այլ հա մայնք ներ ի րենց գյու ղատն տե-
սա կան ապ րանք նե րը վա ճառ քի տա նե լուն: Ո րոշ դեպ քե րում կա նանց ար գել վում 
էր աշ խա տել (ինչ պես Հ րաչ  Թո րոս յա նի մոր դեպ քում), քա նի որ ա վան դա բար 
ըն տա նիքն ապ րուս տի մի ջո ցով ա պա հո վե լը տղա մարդ կանց գործն էր հա մար-
վում:  Հաշ վի առ նե լով ա մուս նու բա ցա կա յութ յու նը՝ նման ար գելք կա րող էին դնել 
ա մուս նու ծնող նե րը կամ ա մուս նու եղ բայ րը (ո րի տանն էին ապ րում կինն ու ե րե-
խա նե րը):

 Մայ րե րը կար ևոր դեր են ու նե ցել ե րե խա նե րի կրթութ յու նը խթա նե լու գոր ծում: 
Ո րոշ դեպ քե րում նրանք են դրդել ի րենց դստրե րին սո վո րե լու, ինչ պես  Լո րե տա 
 Բաբ լո յա նի և ն րա քույ րե րի պատ մութ յունն է հու շում:  Լո րե տա յին հա ջող վեց նույ-
նիսկ ա վար տել աս պի րան տու րան: 

 Հար ցազ րույց նե րը ցույց են տա լիս, որ պա տե րազ մի ա վար տը բե րեց մի նոր ի րա-
վի ճա կի, երբ կա նայք սո ցիա լա կան նոր դիր քե րում են հայտն վում, սկսում են 
աշ խա տել։  Նախ կի նում կա նայք մե ծա մա սամբ սահ մա նա փակ ված էին տնա յին 
տնտե սու հու և  մոր կար գա վի ճակ նե րով: Ար դեն դժվար էր դրա նից հե տո վե րա-
դառ նալ նա խա պա տե րազմ յան վի ճա կին․ դա ու ներ մի քա նի պատ ճառ:  Նախ և  
ա ռաջ՝ և՛ ե րե խա նե րին դաս տիա րա կո ղի, և՛ աշ խա տո ղի դեր ստանձ նած կա-
նայք շա րու նա կում էին այդ նույն կերպ գոր ծել, նույ նիսկ ե թե ա մու սին նե րը վե րա-
դառ նում էին պա տե րազ մից: Երկ րորդ՝ քա նի որ շատ ըն տա նիք ներ կա յին, ո րոնց 
տղա մար դիկ այդ պես էլ չվե րա դար ձան զոհ վե լու կամ ան հայտ կո րած լի նե լու 
պատ ճա ռով, վեր ջին նե րիս կա նայք ստիպ ված էին լի նել ըն տա նի քի հիմ նա կան 
վաս տա կո ղը մինչև ե րե խա նե րի հա սու նա նա լը:

1949 թ.-ի տե ղա հա նութ յան թե ման կար ևոր տեղ ու ներ զրու ցա կից նե րի 
պատ մութ յուն նե րում, քա նի որ դրա նից տու ժել էին 5 մաս նա կից նե րից 2-ը: 
 Սար դար յա նը, օ րի նակ, ապ րեց  Սի բի րում մինչև 12 տա րե կա նը, և  ըն տա նի քի վե-
րա դար ձից հե տո նա հա ճա խում էր Եր ևա նի ռու սա կան դպրո ցը, քա նի որ մինչ 
այդ կրթութ յուն էր ստա ցել ռու սե րե նով:  Մի քա նի տա րի Հ րաչ  Թո րոս յա նի ըն տա-
նիքն ապ րում էր մի ըն տա նի քի տա նը, որն աք սոր վել էր 1949 թվա կա նին:

Զ րու ցա կից նե րը ստիպ ված էին անց նել պա տե րազ մի և  հետ պա տե րազմ յան 
ի րա վի ճա կի բար դութ յուն նե րով:  Պա տե րազ մին հա ջոր դեց սո վը, մարդ կա յին ռե-
սուր սի նվա զե լը, որն ազ դեց հետ պա տե րազմ յան դան դաղ վե րա կանգն ման վրա: 
Ինչ պես Օլ յան իր պատ մութ յան մեջ նշել է, «Տանջվածմարդշատաապրում:Ես
արդեն86տարեկանեմ:Մազիսխամխուսկենտանջվելեմ,ամբողջորասես,կի-
մանա,բայցդեմինչևհիմաէլտանջվեսվերեմ»47:

47 Արմեն Գրիգորյան, ԴԱՆ, Ոսկեվազ, 2020, Օլյա Ներսիսյան, 85 տարեկան:
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