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Հրատարակչություն «Պրոգրես» 
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4 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Նկարները՝ Ռաֆիկ  Ասլան յանի  

 

ՀԵՆՐԻԿ ՕՀԱՆՅԱՆ   

Արցախականչ։ Բանաստեղծություններ. 

Ժողովածուն արցախյան գոյամարտում 

իր հող հայրենին արժևորած, զգայուն 

մտքով սրտի զարկերը հեռվում լսելու և 

բանաստեղծելու շնորհի երաշխիք է։ 

«Պրոգրես» 

Մոսկվա - 2010թ. 
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                                       ԻՄ ԱՐՑԱԽ 

 

Դու բարձունքն ես անարատ 

Հայաշխարհի սրբօջախ, 

Զբոսավայրն ես երազիս 

Իմ բարձրաբե՛րձ, իմ Արցախ։ 

 

Նստավայրն ես ամպերի, 

Ոսկե կանաչով թաթախ, 

Հորիզոնդ գունավառ, 

Շողակնափայլ իմ Արցախ։ 

 

Խոյանում ես դեպի վեր, 

Կայծերի դեմ դու անվախ, 

Արևն է քեզ ժպտադեմ 

Իմ սիրավառ, իմ Արցախ։ 
 

                                                                 1988թ. 
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                                   ԻՄ ՂԱՐԱԲԱՂ 

Իմ երազի թագուհին ես, 

Դու Եդեմն ես իմ մուրազի, 

Իմ ծուխ, իմ սուրբ, իմ հաց ու աղ 

Գեղատեսիլ իմ Ղարաբաղ։ 

 

Դու ծաղկունք ես կանաչապատ, 

Արշալույսի արևաշաղ, 

Երգերդ տաղ ջրերդ պաղ, 

Արևաշատ իմ Ղարաբաղ։ 

 

Մութ ամպերն են մեկ-մեկ պատում, 

Հիշեցնում են փորձանք մի «խաղ» 

Սակայն դու կաս ու կլինես 

Չքնաղատես իմ Ղարաբաղ։ 

 

 

                                                                           1988թ. 
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                                  ԱՐՑԱԽ ԱՇԽԱՐՀ 

Արցախ աշխարհ իմ, հայի սյուն որպես, 

Ճկուն խաղի մեջ այս հոգեխեղման 

Արև՜ն է գինը քո արյան հեղման, 

Արցախ աշխարհ իմ, հայի սյուն որպես։ 

Դեռ ինչքա՜ն պիտի ճիգը գոյիդ մեջ 

Խփվի պատեպատ, ո՜վ իմ աննման, 

Արցախ իմ աշխարհ, հայի միջնաբերդ, 

Դու սև ամպերը վանող իմ սահման։ 

Փայվում են անուշ շուքով խոհերս 

Վառ երազներով քո հեքիաթային, 

Առույգ ձիրքերը քո գարնանային 

Փայում են անուշ շուքով խոհերս։ 

Թառել է երգս անհաս կիրճերիդ, 

Կատար-սարերիդ երկնակամարին, 

Փայվում են անուշ շուքով խոհերս, 

Վառ երազներով քո հեքիաթային։ 

Արցախ աշխարհ իմ, հայի տուն որպես, 

Անհնարին է չզգալ քո ցավը, 

Ես ողջունում եմ գալիք քո լավը, 

Արցախ աշխարհ իմ, հայի տուն որպես։ 

                                                                               1996թ. 
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                             ԲՆԱՇԽԱՐՀԻԿ ԱՐԱՀԵՏՈՎ  

 

Այստեղ ապրող մարդու սիրտը, 

Զուլալ է իր առվակի պես, 

Նրա հոգին ջինջ փխրուն է, 

Իր երկնքի ու հողի պես, 

Նա կանգուն է իր սարի պես, 

Կանգուն ամուր իր կաղնու պես, 

Նա արդար է իր կուսական, 

Անմահական բնության պես։ 

 

Այստեղ ապրող մարդու միտքը, 

Արար է իր ցանքերի պես, 

Իր հաց ու աղը հալալ է, 

Իր հորովել երգերի պես, 

Նա ցնցում է այս աշխարհի 

Ծուռ հիմքերը փոթորկի պես, 

Նա պայքար է հերոսական 

Տուն կառուցող իր դարի պես։ 

 

                                                   1996թ. 
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 ՈՒԽՏԱՎԱՅՐ 

 

Եկեք տանեմ ձեզ ուխտավայր, 

Մի հինավուրց դրախտավայր. 

Դուք կտեսնեք հող հայրենիս, 

Իմ սարերը՝ Մռով ու Քիրս, 

Անտառի մեջ՝ լուսե մի լիճ, 

Դուք կտեսնեք անձավ ու կիրճ, 

Ու ավերակ Տիգրանակերտ՝ 

Անտիկ աշխարհ մի  քարակերտ,  

Այնտեղ գետեր՝ Թրղի, Թարթառ, 

Քիչ կողմ՝ Խաչեն, նաև Կարկառ, 

Եվ Վարանդա, Իշխանագետ, 

Ու Խոնաշեն, Ճղպորագետ, 

Նաև բերդեր՝ Ցոր, Գայլատուն, 

Ու Գյուլիստան, Դարպասատուն, 

Բերդեր՝ Շոշվա ու Հակառակ, 

Եվ Շիկաքար ու Կաչաղակ, 

Ու Ջրաբերդ, Ասկերան բերդ, 

Բերդ Դիզափայտ ու Խցաբերդ, 

Նաև Գոռոզ ու Ամուտեղ, 

Հազարփրկիչ, Աղջկա տեղ, 

Եվ Գայլաթաղ, նաև Քթիշ, 

Խոխանաբերդ և բերդ Կտիշ: 

Դուք կտեսնեք վար ու ցանքեր, 

Ու երկնքին հասնող վանքեր. 

Է՛լ Ինը մաս, է՛լ Իցկարի, 

Է՛լ հինավուրց Գանձասարի, 
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Նաև Քոլի, հրե՜ն Ճոխտ վանք, 

Աստվածածին ու Դադիվանք, 

                     Ե՛վ Թուխկասար ու Ջրվշտիկ, 

Ե՛վ Շուկավանք, Հին դրախտիկ, 

                    Այնտեղ հեռվու՜մ՝  Ծիծեռնավանք, 

Մի կողմ՝ Հոռեկ ու Խաթրավանք, 

Սուրբ Գրիգորի ու Վանեսի, 

Եվ Սարախաչ, Գրիգորիսի, 

Ստեփանոսի և Կուսանաց, 

Հավապտուկ, Երիցմանկանց, 

                     Ու Օցկավանք, ու Կարմիր խաչ, 

Ու Չվավանք, Նռնեղա խաչ, 

                     Եվ Թարգմանչաց, Օխտը եղցի, 

Հրե՜ն Շոշկա, Բռի եղցի, 

                     Ե՛վ Պռվացար, ու Ծաղկավանք, 

Ե՛վ Կանաչ ժամ, Շահկախի վանք, 

Անապատի, Բաղիրխանի, 

Մեծարանից ու Կախանի, 

Խրավոնդի, նաև Փրկիչ, 

Բերդավոնի, նաև Գթիչ, 

Եղիշեի ու Դյութական, 

Ու Կոտրած վանք հին պատմական, 

Սպիտակ խաչվանք, Կատարավանք, 

Ե՛վ Դիրաբուց, Եղցուն ձոր վանք, 

Եղիշակուս, ու Թովմասի, 

Ե՛վ Մավասի, Ամարասի, 
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                      Խաչին տակի, ու Ծերի վանք, 

Բերդաոնձի, Արուսավանք, 

                    Ու Թարգմանչաց, նաև Պտղի, 

Ե՛վ Կանաչ ժամ, Մար խաթունի, 

                     Իջևան տուն՝ փոքրիկ խաչվանք, 

Օխտը դռնե, Գևորգավանք, 

                    Ասեմ՝ հրե՜ն Ագոլեցոց,  

Էն էլ վանքն է Ղազանչեցոց: 

Էլ որն ասեմ, որը թողնեմ, 

Եկեք ինձ հետ, եկեք՝ տանե՜մ: 

Կանցնեք սարե՜ր, կանցնեք ձորե՜ր, 

Դուք կտեսնեք կանգուն դարեր, 

Ձեզ կժպտա հի՜ն տեսարան, 

Հին աշխարհի տուն-թանգարան, 

Ու հյուրասեր հայ գյուղացի, 

Դուք կնստեք աղ ու հացի... 

Դուք կտեսնեք մեր հին թաղը՝ 

Իմ տուն Արցախ-Ղարաբաղը: 

 

                                           1996թ. 
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ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ 
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                                     ԱՐՑԱԽԱԿԱՆ 

 

Արցախա կանաչ անտառուտ երկրում 

Խրոխտ արցախցու որդին է ապրում. 

Այստեղ հեքիաթ կա, ու հեքիաթի մեջ՝ 

Մի չքնաղագեղ անխախտ բնություն, 

Կապուտակ երկնի պատկերից կախված՝ 

Մի դրախտավայր համաստեղություն։ 

Այստեղ լեռներ կան, ու լեռների տակ 

Խոր-խոր ձորերում առվակն է նեղվում, 

Արևի այրող տապից հրդեհված՝ 

Ծաղկած հովիտն է բուրմունքով վառվում։ 

Այստեղ երգեր կան, երգերի մտքում 

Խորհուրդ կա խորին՝ արմատը հողում, 

Այդ խորհրդի հետ իր բախտը կռող 

Հողագործ մարդու քրտինքն է մերվում։ 

Այստեղ դարեր կան, դարերի խորքում 

Անթիվ-անհամար խուցեր կան մթին. 

Այդ խուցերի մեջ հայերեն տառեր, 

Հայերեն պատկեր, ավանդ կա լռին։ 

Այստեղ անցյալի հուշարձաններ են, 

Քարանձավներ են ոււ կանգուն վանքեր, 

Այդ վանքերի մեջ, վանքերի խորքում, 

Օրհներգն է հնչում դարերի հոգում։ 

Այստեղ պայքար կա, պայքարի դաշտում 

Չարի ու բարու մարտեր են մղվում. 

Արցախա կանաչ անտառուտ երկրում 

Խրոխտ արցախցու հոգին է զնգում։    1991թ. 
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                                ՕՐԸ ԹԱԽԾՈՏ ԷՐ 

                             

Հոծ բազմություն էր կրկին հավաքված, 

Մարտակերտի նեղ- 

Կենտրոնում փռված. 

Խռովքով լցված՝ 

Դուրս էին կանչում բռունցքները վեր։ 

Հորդ անձրևի տակ կարծես թե ահա 

Զարթնած ոգեղեն հրով լողանում, 

Մաքրվում էին ու ժանգաթափվում 

Դարերից եկող այն աղբ ու թույնից, 

Որ դեռ մարդկային մարմինն է լափում 

                                              բորենու նման։ 

Բայց անապակ էր աղբյուրը արյան, 

Որ տանում էր ետ՝ 

Դեպի դարավոր ցավի խորքերը՝ 

Վիշտ ու տառապանք տեսած այս ազգի. 

Այն հինգ իշխանի հինգ մարտադաշտը, 

Որը տանում էր 

Դեպի Գանձասար՝ 

Պետրոս արքային հղած նամակի, 

Իսրայել Օրու մաքառումների 

                                                այն ելակետը, 

Որոնց պայքարը ձայն եղավ, բարբառ 

                                                  մեջն անապատի։ 
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 Ու փողոցներում մարդկային հոսքի 

Անձրևախառն ձայնն էր դղրդում՝ 

«Ար-ցախ, Ար-ցախ, մի-ա-ցում»։ 

Եվ կրկին ահա նոր իրարանցում, 

Ազգային ոգու մի գագաթնակետ, 

Որ տանում էր հոծ ամբոխներին ետ 

Դեպի Ավարայր ու Սարդարապատ, 

Դեպի հավատքը մեր սուրբ հայրերի, 

Դեպի խորքերը ինքնաճանաչման, 

Ու նորից բերում, նորից հասցնում 

Մարդկային այն ծով բեմահարթակին, 

Ուր կանգնել էին ժառանգ-տերերը՝ 

Իրենց պատմական Մեծն Խամսայի 

Հինգ արքաների քանդված բերդերին՝ 

Թե տեր կլինեն 

Մի նոր եղեռնից փախած ու փրկված 

Անվերջ « յան »-երի  հզոր բանակին 

Եվ կանչում էին. 

Եվ կանչում էին խռպոտ ձայներով՝ 

Թրջված ու հոգնած, 

Եվ արձանացած հավատում էին 

Ու գոչում անվերջ՝ 

«Պայքար մինչև վերջ»։ 

Եվ գոչյունների տարափն էր տեղում, 

Արյունն էր կարծես մեր մեջ մոլեգնում 

Դարերից եկող հողմը անօրեն, 

Ու մեր հիմքերը խարխլում կրկին. 

Զուլալվում էր մեր արյունը  անգին, 
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Հորդ անձրևի տակ անճարակ ճիչն էլ 

Բերում էր իր հետ վճռաբեկ հարցում՝ 

Թե ինչու, ինչպես և ինչի համար 

Այսքան բազմություն։ 

Եվ հոսում էին Մարտակերտում «շեն» 

Մարդկային գետեր՝ բռունցքներով վեր, 

Եվ միտքը եղավ առաջնորդն այն ծեր՝ 

Ձեռքին եռագույն, 

Որ տանում էր հոծ ամբոխներին ետ 

Ու կրկին բերում գիրկը գալիքի– 

Դեպ ազատություն, 

Դեպ հավերժություն... 

Օրը թխպոտ էր, 

Օրը թախծոտ էր: 

                                                   1989թ. 
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                            ԳԱՐՈՒՆ է ԳԱԼԻՍ 

 

... Ու ձնհալը ձյուն է մանում, 

Երկունքի ձայն ամենուր. 

Գարնան մուտք է, գարնան միտք է, 

                                        գարնան լուր։ 

Քամին սիրո երգ է ցանում, 

Ծաղկի բերք ու ծաղկի բույր, 

Սիրո երգ է, սիրո բերք է, 

                                             սիրո հուր։ 

Ու նոր ծնված մանկան ձայնով 

Մեր գալուստն ենք ավետում, 

Գարնան շունչ է, գարնան ճիչ է 

                                           անհայտում։ 

Ազատությունը վարարուն 

«Մի-ա-ցում» է դեռ կանչում, 

Գարնան խոսք է, հորդուն հոսք է 

                                            Արցախում։ 

Գոչում ենք մենք, գոչում անվերջ՝ 

Պայքա՜ր, պայքա՜ր մինչև վերջ, 

Գարնան կանչ է, գարնան բռունցք, 

                                      գարնան տենչ։ 
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 Անկախության ոգով հարբած՝ 

Ընթանում ենք մենք առաջ, 

Գարնան վերք է, գարնան հևք է 

                                              ու հառաչ։ 

 

                                               1988թ. 
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                                    ԷՔՍՏՐԵՄԻՍՏ 

 

Նա ուզում էր ջնջել գիրս, 

Մեսրոպատառ հայ լեզուս, 

Նա փորձում էր միտքն իմ կտրել 

Ու հանել դեմ իմ հոգուն, 

Նա պատրաստ էր հանել իմ դեմ 

Խաժամուժը մոլեգին, 

Որ ես թողնեմ ու հեռանամ 

Իմ այս հողից թանկագին։ 

Աչքիս լույսն էր փորձում ճանկել, 

Որ սարերն իմ չտեսնեմ, 

Նա փորձում էր վանքն իմ քանդել, 

Որ այլևս չաղոթեմ, 

Նա ուզում էր լեզուս կողպել, 

Որ միտքն անհուշ վախճանվեր. 

Եվ սեղմում էր բռում ինձ խիստ, 

Որ իմ հոգուն տեր լիներ։ 

Բայց ճգնեցի վերջին շնչով՝ 

Ժամանակից պարգևած, 

Դեն վանեցի բռունցքն այդ չար՝ 

Մի նոր ոգով տոգորված, 

Եվ զայրացավ ու գազազեց 

Չարն այդ դաժան ու անսիրտ, 

Համարելով ինձ ավելորդ՝ 

Կոչեց նա ինձ էքստրեմիստ։  1989թ. 
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                                            *** 
 

Կրկին ժամ է մեծ փորձության 

Մեր դրոշն է հրակեզ, 

Կրկին պահ է միասնության 

Մեր սարերն են կանչում մեզ։ 

 

*** 
 

Եվ ժամանակը, 

Ուրվագծում է «մանուկ մոր գրկին», 

Եվ ժամանակը, 

Իր հերոսներն է պահանջում կրկին: 

*** 

 

Քո սփոփանքը կապույտ երկինքն է, 

Համբերությունն է քո դավանանքը, 

Դեպ հավերժություն ձգվող մայրուղում, 

Ազատությունն է քո երազանքը: 
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                                  ԱԶԱՏ ՈՒ ԱՆԿԱԽ 

 

Ծովից ծով հասնող հիշողությունը 

Ոգեղենվել է 

Հրապարակում մեր ազատության. 

Ու հաղորդվում է կանչը բալասան 

Բյուր հազարավոր սրտերին հիվանդ, 

Որ տառապում են 

«Ինտերնացիոնալ» անունը կրող 

Վախից  կաշկանդող, 

Որը բուժվում է հոգեփրկությամբ 

սուրբ ազատության։ 

Այս հավատամքն էր, 

Որ մեր դարավոր մութ ճանապարհին 

Երկնեց Ավարայր 

Ու ծնեց անսաստ մի Սարդարապատ 

Եվ սուրբ կտակը մեզ՝ հետնորդներիս՝ 

Մեր նախնիներից 

Պարսպի դուռ էր, 

Որ դարձավ պատնեշ, 

Փրկիչը հզոր՝ 

Բռնակալների անթիվ անհամար 

հարձակումներից. 

Այս հավատամքն էր՝ 

Ազատ ու անկախ։ 
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 Այս կոչն է այսօր սերմնանում օդում, 

Մարմինը դառնում ցնոր բազմության, 

Պապակ սրտերին հասցնում է  հույս, 

Խավարը հերքում լույսի շաղախով 

Ու տանում դեպի հավերժությունը՝ 

Ազատ ու անկախ։ 

 

                                                 1989թ. 
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ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

Եղելությունը ուրվականի պես 

Այս ու այն կողմ է թափառում թաքուն՝ 

Ծածկելու համար 

Սեփական ձեռքով գործած ոճիրը։ 

Որպեսզի ոչ ոք 

Չհամարձակվի հարցումով շեշտել 

Սպանդն այն դաժան, 

Որը կատարվեց       

Սումգայիթյան նենգ խառնաշփոթում։ 

Ու անգամ ճապուկ մտքերն աշխարհի 

Չեն տեղավորի իրենց խորքերում 

Այնքան զարհուրանք, 

Այնքան տառապանք, 

Որը կրեցին 

Բաքվի, Գանձակի... 

0՜, ի՜ նչ գրեմ, ո'չ, 

Ես չեմ ներառում 

Փոքրոգության ողորկ ու մթին 

Դիմակավորված ներկայացմանը 

հանցագործների, 

Որ պատկերվում են հանդերձանքով սին՝ 

Ծածկելով իրենց արդարությունից, 

Վարագուրելով դեմքը չարագործ 

Ումի՞ց, էլ ումի՜ց...                              1988թ. 
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                    ԾԻԱԾԱՆ 

 

Երեկ ցնոր խավար էր սև, 

Ցնոր խավար ամենուր, 

Կրկին դավ էր, կրկին փորձանք, 

Չորս կողմը ահ ու սարսուռ։ 

Երկինքը մերթ մութ ամպերի 

Կախարդանքն էր ետ տանում, 

Մերթ կախվում էր ամպը փերթ-փերթ, 

Տագնապ-մշուշ էր ցանում։ 

Մռով սարի դեմքն էր մռայլ, 

Հրաբուխ էր ծնելու, 

Թարթառ գետի հոսքը անձայն 

Փոթորիկ էր բերելու։ 

Ու իշխողը իր հեռահար 

Հրամանով նենգավոր 

Մի քար նետեց՝ իր խոսքը տեր, 

Պատմությանը դարավոր։ 

Համբերության բաժակն է լի, 

Կաթիլն է վերջ դնելու, 

Շանթ է բեկում անձրևն էլի– 

Երեք գույն է ծնելու։ 

 

 

                                        1991թ. 
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                               ԱՐԵՎՆ է ՇՈՂՈՒՄ 

 

Անցավ, մնաց ետ ևս մի ձմեռ, 

Խաղաղ երկինք է, ծաղիկ ու թիթեռ, 

Կրկին արտերը կանչում հերկվորին, 

Կրկին չարիքն է կառչել մեր օրին։ 

Թուրք ու մուսավաթ՝ խուժան հորդաներ, 

Լեռան գագաթին՝ քաջ ֆիդայիներ, 

Շրջափակման մեջ՝ նորաբաց մի վանք, 

Մի նոր քահանա, թե կդիմանանք, 

Մահաբեր տանկեր, ուղեփակ մի լեռ, 

Կողքին՝ ծեր մայրիկ՝ ափերը դեպ վեր, 

Վերևն էլ ամպեր... անձրևն էլ շաղում, 

Ամպերի ճեղքից արևն է շողում։ 

                                                         1991թ. 
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                              ԵՐԳԵՆՔ ԳԱՐՈՒՆԸ 

 

Դուրսը արև է, ու արևը՝ կյանք, 

Դե ի՜նչ, գարուն է, եկեք հավատանք, 

Հավատանք՝ այնքա՜ն ծաղիկ կլինի, 

Հավատանք՝ այնքա՜ն ժպիտ կլինի, 

Բայց կայծակ-կրակ բերեց գարունը, 

Խելագար արկից թափեց արյունը, 

Կտրվեց ծաղկուն մի թռվռուն կյանք, 

Դե ի՜նչ, գարուն է, եկեք հավատանք, 

Հավատանք՝ խելառ քամի կլինի, 

Ծաղկաթափ, նաև կարկուտ կլինի. 

Սրբվեց հատակին թափված արյունը, 

Դե խնդրե՜մ, եկեք երգենք գարունը, 

Ու ամոքվում է հոգեկան վերքը, 

Դեպի վրձինն է շարժվում իմ ձեռքը։ 

                                                      1991թ. 
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                                  ՈԳԵԿՈՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ծխում է Արցախը։ 

Ու կրկին անգամ հոսում է գետը 

                                  հայոց արյունի։ 

Արցախ աշխարհիս մայրաքաղաքը 

Հագել է սև- սև  կուտակված ամպեր. 

Պայթում են սրտին իմ արցախամոր 

Խելագար արկեր։ 

Ճգնում է Արցախը։ 

Բայց դեռ ավերվող փլատակներից 

Վիրավոր, հյուծված, ուժահատ լինող, 

Խոցված, արնաքամ զինվորի նման 

Շարժվում է առաջ։ 

Առաջ է շարժվում՝ 

Աշխարհի առջև սիրտը բացելու, 

Ասելու արդեն որերորդ անգամ, 

Որ տերն է իր վեհ 

Մռովա սարի ու Քիրսա լեռան, 

Մեծ Գանձասարի ու Ամարասի, 

Որ տերն է ոստան Տիգրանակերտի 

Անտիկ օրերից ավերակների... 

Ու հրթիռակոծ վիրավոր հոգին 

Ելնում է նորեն՝ 

Ասելու, որ վիշտ-տառապանք տեսած 

Հրեղեն ոգին 
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 Պատրաստ է հավերժ տոկալու դավին, 

Պատրաստ՝ ծխացող փյունիկից դաժան 

Նորից կանգնելու, 

Եղեռնապատում այս սուգ ու լացի 

Ցավոտ երկունքից նոր կյանք կերտելու, 

Մի նոր ինքնությամբ, 

Նոր շինարարի նոր ուժ ու թափով, 

Ու նոր բարձրությամբ, 

Նոր գաղափարով ու նոր պայքարով՝ 

Կերտելու մեր հին մատյանի վրա 

Մի նոր պատմություն՝ 

մի նոր պայքարով։ 

Ու դուրս են եկել ՝ լցված հին ու նոր 

Վրեժաբորբոք զարթնած հուշերով, 

Այնքա՜ն սառնասիրտ, 

Այնքան անտարբեր օվկիանից այն մեծ 

Իրենց խռովքով, 

Աչքերից ելնող վրեժի բոցով, 

Նորոգված հարցով՝ 

Գտնելու ուղին նախնական ուխտի։ 

Ու հիշեցնելու այն վաղնջական 

Չհիշատակվող ոճիրն այն դժնի, 

Որ կրկնվում է այստեղ, այս շենքի 

Փլատակների աղբակույտի տակ՝ 

Հենց նոր մնացած, 

Անմեղ զոհերի 

Վաղամեռիկ այս նահատակությամբ։ 

Ու դուրս են եկել հոգիներն այն նուրբ՝ 
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Հոգնած ժանգահամ արյունահոսքից, 

Ըմբոստությունից, 

Ու գամված հույսից, 

Տերությունների խառնակ ու շռայլ 

                                         անտերությունից, 

Ու խոսքից արդեն, ճամարտակ խոսքից, 

Համր կեղծիքից 

Ու հերետիկոս անհավատամքից, 

Հոգնած գթառատ անգթությունից, 

Հոգնած երաշտից մեր սպասումի, 

Որը խանձում է 

Ահեղ պայքարում 

Դեռ բոցկլտացող «արտերի ոսկին» 

Եվ փորձում ցնցել 

Անցյալ-գալիքի ներդաշնակության 

Հիմքերը անխախտ, 

Որոնց վրա էլ պիտի ամրակուռ 

Իր բերդը կերտի 

Տառապանքներից սերված եկվորը։ 

Ու դուրս են եկել ոգեկոչունքի։ 

Փլված, ավերված գյուղ քաղաքների, 

Խորքերից այն մութ՝ 

Ասելու արդեն որերորդ անգամ, 

Որ աշխատավոր արցախցի հայի 

Թափած արյունը չի մակարդվելու, 

Որ հողագործի արդար քրտինքով 
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 Վաստակած հացը ջուր չի դառնալու, 

Որ տան ճակատին հայերեն տառով 

Թիվն է գրվելու.. 

Ու տանջված հային որքան էլ նեղեն, 

Իր բազմաչարչար կուռ պատմությունը 

Չի ուրանալու։         

 

                                                         1992թ. 
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                            ՄԵՆՔ  ԵՎ ՄԵՐ ՍԱՐԵՐԸ 

Մենք ենք  ու  մեր սեգ սարերը, 

Տեր տիրակալ հող ու ջրին, 

Պատմությանը մեր դարավոր, 

Պապենական հին վանքերին։ 

Չտվեցին մեզ հասնելիք, 

Մեր բաժինը հայ կոչվելու, 

Հաղթանակեց արյան գնով, 

Մեր պայմանը Հայք կոչվելու։ 

Է՛հ արթնացրին մեր մեջ քնած 

Մեր հայկազուն նախապապին, 

Օ՜, անկասկած նա կստանա, 

Ազատությունը իր բաժին։ 

                                             1991թ. 
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                                  ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ 

 

Հոգով, սրտով հավատում եմ, 

Կգա ժամը ազատության, 

Մեր ինքնության ճանապարհին 

Թանկ է գինը անկախության։ 

Հավատում եմ մեր վանքերին, 

Որ կանգուն են բերդերի պես, 

Մեր բերդերին, ամրոցներին 

Որ կանգուն են սարերի պես։ 

 

Հոգով սրտով հավատում եմ 

Վառ ու պայծառ ապագային, 

Հավատում եմ վերադարձին 

Արժեքներին մեր ազգային։ 

 

                                            1992թ. 
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                                      ԵՎՍ ՄԻ ՔԻՉ 

 

Եվս մի քիչ, մենք կունենանք 

Ազգային մեծ հզոր բանակ, 

Եվս մի քիչ մենք կստանանք 

Անկախության մի բաց նամակ։ 

 

Եվս մի քիչ, եվս մի քիչ, 

Համբերանքի անհուն ծովում, 

Հեռվից լույսն է մի կանաչ հույս, 

Մեր ընթացքին ընդառաջում։ 

 

Եվս մի քիչ,  կհայտնվենք, 

Մեր մայրական անուշ գրկում, 

Մի անուշ ձայն մի տաքություն 

Իմ մարմինն է ջերմ համակում: 

  

                                              1992թ. 
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                                    ԳՈՏԵՊՆԴՈՒՄ 

 

Կրկին բոթն է, ա՜խ, ցավաբեր 

Հանգիստ մտնում մեր դռնով, 

Հե՜յ-հե՜յ, շտապեք, կոտորում են, 

Գոտեպնդվեք դեհ սրտով։ 

Ու տարածվեց գյուղերից գյուղ՝ 

Թուրքն է անխիղճ թրատում, 

Ավերելով նա ամեն ինչ՝ 

Դեպ շրջկենտրոն է շտապում։ 

Ու դուրս ելան դեմ հանդիման 

Կտրիճները հայկազուն, 

Լաց ու կոծը ծեր ու մանկանց 

Մարդու սիրտ էր մասնատում: 

 

Մոտեցավ պապն իր թոռանը, 

Ասաց. «որդի՛ս, դե լսի՛ր, 

Թե ասում են, ա՛յս կողմից է... 

Մյու՛ս կողմից թուրքին սպասիր»։ 

Թուրքը սիրում է միշտ խաբել, 

Անզեն հային է խփում, 

Ա՛յս կողմից է հարձակվելու, 

Ես նրա միտքն եմ կարդում։ 

Ու ջահելը, նա հասկացավ՝ 

Մեծ փորձ ունի իր ապան, 
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Իր սուր բեղը հայոց բերդին, 

Թող որ լինի պահապան։ 

Դե ըշտապի՛ր զինվել, որդի՛ս, 

Կապի՛ր քո Թուր կեծակին, 

Ու սլացի՛ր դեպ կռվի դաշտ, 

Թա՛փ տուր ձեռքիդ մտրակին։ 

Եղի՛ր անշուշտ դու համարձակ, 

Փրկի՛ր մեր տուն ու ջաղաց, 

Սակայն մեկը ճչաց կողքից՝ 

«Վա՜յ մեր օրին»,  նա ասաց. 

-Կարմիրավան գյուղում անհետ, 

Ոչխարի հոտն են քշում, 

Ասեց, հրե՜ն Կիչան գյուղում 

Ճանապարհն են մեր փակում. 

Շահումյանից լուր ենք ստացել՝ 

Թուրքն է մտել, թրատում... 

Պապը թոռանը հուշում է, 

Դաս է տալիս, խրատում. 

-Թուրքը ունի անթիվ լեզու, 

Ունի «թևեր կարապի», 

Այս լուրերը տարածում են, 

Որ մեզ մատնեն խուճապի։ 
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 Դե շուտ, որդի՛ս, կապի՛ր գոտիդ, 

Շտապիր դեպի Գինդրին ձոր, 

Տե՛ս թշնամու գյուղի դաշտում 

Թուրքահավաք է մի նոր։ 

Ու շտապեց դեպ կռվի դաշտ, 

Թոռը պապի զենքերով, 

Հետ նահանջեց թուրքը անհաշտ, 

Հետին խարդախ մտքերով։ 

Նա հասկացավ՝ իր դեմ պատրաստ 

Նոր Դավիթն է արցախցի՝ 

Հեծած «Քուռկիկ Ջալալին» հոր, 

Ո՞վ կրնա հետը մրցի։ 

Նա հասկացավ՝ որ ամրոց է 

Իր դեմ կանգուն դարերից, 

Որ ամրոցում այդ անառիկ 

Պապն է թոռանն ուղեկից։ 

                                         1988թ. 
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                                       ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ 

 

Լուսինը՝ շիկնած օրիորդի տեսքով, 

Աչքով է անում թախիծը դեմքին, 

Իմ երազներին  նետում է շողեր, 

Կյանքով է լցվում նրբին իմ հոգին։ 

 

Գիշերային մութ խավարն ահազդու 

Երկնի գաղտնիքով հոգի է պատում, 

Լուսնի շողերը կռվողիս մի հարց, 

Իմ երազներին հույսեր են նետում։ 

 

Լուսին ու խավար ձեռք ձեռքի տված 

Մտորում են դեռ ճախրել անքնին, 

Իմ երազները շաղախել ցրված 

Կորած աստղային համակարգերին։ 

                

                                                     1991թ. 
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                                       ԿԳԱՆ ՕՐԵՐ 

 

Կանցնեն օրեր, կգան օրեր, 

Կգա գարուն վարդաբեր, 

Հասկերի հետ ես խաղ կանեմ, 

Կդառնամ մեր երկրին տեր։ 

 

Աշխատանքով ես կտարվեմ 

Անուշ երգով տաղ կանեմ, 

Հազար լարով հազար սրտեր, 

Սիրո ճամփին բաց կանեմ։ 

  

Արտում ծաղկած իմ նշխարհով 

Երգ ու բարով քեֆ կանեմ, 

Իմ յարի հետ կենաց գինով, 

Անուշ սիրո սեր կանեմ։ 
 

                                                                  1995թ. 
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                                      ԱՐԻ, ԵՂԲԱՅՐ 

 

Արի ՜, եղբայր, և աջդ տուր, 

Սուրբ է ուխտը իմ ու քո, 

Արի՜, փրկիր օջախ ու ծուխ, 

Հին բարձունք է, ճամփան՝ նոր։ 

 

Արի՜, եղբայր ու պահպանիր 

Մի բռունցքված փրկություն, 

Արի՜, եղբայր, ձեռքդ պարզիր, 

Կռիվ ունենք, արի տուն։ 

Արի՜, եղբայր, սրբամարտ է, 

Ավարայր է քաջության, 

Ղարաբաղյան կանչ է, արի, 

Առնենք մահ կամ հարություն։ 

Արի ՜, եղբայր, և աջդ տուր, 

Սուրբ է ուխտը իմ ու քո, 

Արի՜, փրկիր օջախ ու ծուխ, 

Հին բարձունք է, ճամփան՝ նոր։ 

 

                                                                    1991թ. 
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                                    ՖԻԴԱՅԱԿԱՆ 

Հասեք, տղերք, քաջ հայորդուն, 

Հե՜յ, արծիվներ, մեր ձորի, 

Հասեք, տղերք, Արցախա տուն, 

Ի զե՜ն, առա՜ջ, պայքարի։ 

Հասեք, տղերք, Վերին Շենի 

Վերջին լույսն է առկայծում, 

Հասեք, թե չէ Արցախ բերդի 

Մեծ դարպասներն են բացում։ 

Գյուլիստանի բերդն է կանչում 

Յուր հռչակով գահակալ, 

Հասե՜ք, տղերք, հողին կանգուն, 

Աստված քաջին պահապան։ 

Հասե՜ք, տղերք, քաջ հայորդուն, 

Հե՜յ, արծիվներ մեր ձորի, 

Հասե՜ք, տղերք, Արցախա տուն, 

Ի զե՜ն, առա՜ջ, պայքարի։ 

                                            

                                                                  1991թ. 
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                                     ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ 

 
Երգ.  

                             Խոսք և երաժշտ. հեղինակի 

 

Դու դարպասն ես Արցախ բերդի, 

Մելիքություն Ջրաբերդի, 

Քո թիկունքին Մռով սարն է 

Պապենական Գանձասարն է, 

Իմ Մարտակերտ, Մարտակերտ 

Դու մի նոր Տիգրանակերտ 

Որդիներդ կռվեցին 

Քեզ համար կյանք տվեցին, 

Որ դու ապրես հավիտյան, 

Մարտակերտ, Մարտակերտ։ 

 

Դու Արցախի հացի տաշտն ես, 

Արարատյան հայոց դաշտն ես, 

Սեգ սարերդ հով ու զով են, 

Քո հանքերը ոսկե ծով են 

Իմ Մարտակերտ, Մարտակերտ 

Դու մի նոր Տիգրանակերտ, 

Լեռներդ քեզ ապաստան, 

Թիկունքիդ մայր-Հայաստան... 

Որ դու ծաղկես հավիտյան 

Մարտակերտ, Մարտակերտ։ 
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                                       ՁԱ3Ն  ՀԱՅԵՑԻ 

 

Մռով սարից մինչ Քիրսա լեռ 

Ղարաբաղը ծվարել, 

Դեմքը հառել դեպի երկինք 

 Ու կանչում է՝ սուրբ իմ Տեր։ 

 

Տե՜ր իմ, լսիր քո զավակին, 

Արցախն է՝ Տեր է կանչում, 

Եկ ,  փորձության ինձ մի ձգիր, 

Փրկիր կանչն իմ երկնքում։ 

Փրկի՜ր, Տեր իմ, փայլն իմ աստղի, 

Վերջին ճիգն է առկայծում, 

Հրեշտակներդ թող գան այցի, 

Հանգրվանեն Արցախում։ 

Հավատս մեծ, հույսս սատար, 

Երբ նայում եմ իմ լեռան, 

Թարթառն այսօր վիշտ ունի շատ, 

Սիրտը տխուր, արյունած։ 

Տե'ր իմ, լսիր ձայնը որդուդ, 

Ուժ տուր զարկին չարախեղդ, 

Աչքս՝ երկինք, կանչս՝ խորունկ 

Դարձյալ ճամփա եմ ընկել։          1991թ. 
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                              ՁՈՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

Թե որ արդար է մարդու ծնունդը, 

Արդարությունը թող մեզ տեր լինի, 

Եվ ինձ թվում է, թե ազգիս վերքը 

Երբևէ պիտի հենց ինքը բուժի։ 

Իր ձեռքն է բժիշկ, հուսամ հանողը 

Արնաքամ փուշը դժնի բռնության, 

Փարատող հոգին, սև մղձավանջից 

Ուղի բացողը ազգափրկության։ 

Հանիր փուշը այն, ո՜վ դու զորավոր. 

Տանջանք են ծնում հուշերն անցյալի, 

Փայիր վերքերս արևի շողով, 

Բարձրյալ քո խղճով, աջով հուսալի։ 

 

                                                     1988թ. 
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ՀՈՒՍՈ  

Ե Ր Կ Ն Ա Գ Ո Ւ Յ Ն  

 Շ Ա Վ Ի Ղ  
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                                    ՓՇՈՏ ԿԱԾԱՆ 

 

Փոթորկված հոգում հոսքը մոլեգնած 

Խռովքներ գրկած՝ տանում է անդարձ, 

Տանում է հույսը մարմնավորելու, 

Տանում է մանկան մորը կցելու։ 

Կածանն է փշոտ, դաժան է ճամփան, 

Բայց եռանդն է գոհ ձեռնարկած գործից, 

Եվ միացումի ուղին է կիսված, 

Քանզի օջախի ծուխն է ուղեկից։ 

Ձգտումը դառած դրոշ հաղթության՝ 

Ծածանվում է նեղ կածաններին լույս, 

Տանում է մանկան դուռը փրկության, 

Տանում է կյանքը դեպ վառ արշալույս։ 

                                                         1996թ. 
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                                 ԽՈՑՎԱԾ   ՀԱՎԱՏ 

 

Ծածկված խոսքն էր վերքը Արցախի, 

Որ այսօր բացվեց. 

Բացվեց իմ ներսում արյունահոսքով։ 

Եվ բաբելոնը եղավ «բալասան» 

Ու փորձեց ծածկել՝ շոյելով վերքս 

Մարդաբանության խեղկատակ ճիգով։ 

Եվ հիպնոսացված մարմինս անշարժ 

Կարծես թե կրկին պիտի տառապեր, 

Երբ որ ուշքի գար։ 

Իմ հայամարմին ցուրտ համակարգում 

Արյունն իր սառած հունն էր նեղացնում 

Ու ճնշման անկախ լսողականում 

Կարծես ջերմություն անվերջ աղերսում։ 

Եվ անոթային մութ հորիզոնում 

Հույս ու հավատի հուրն էր ճաճանչում, 

Ձգում էր կարծես ու կենդանացնում, 

Արյան շիթերին գրկում, ջերմացնում։ 

Արդեն ջերմացող նոր համակարգում 

Արյունն իր եռուն հունն էր ճարճատում՝ 

Գոյատևելու հույսին ապավեն, 

Կյանքի երաշխիք անվերջ որոնում։ 

Եվ վերապրումի ջանքն իմ ցանկալի 

Թռչում էր, կառչում, որպեսզի ճանկեր 

Գեթ մի նորություն իշխողի աչքից, 

Որը չարաղետ ծածուկ ժպտում էր, 

Ժպտում դավաճան։ 
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Եվ ինքնավստահ կամային ուժով, 

Որ չեն թափանցի խորքերն իր գաղտնի, 

Դեռ հալածում էր։ 

Բառերից հյուսված ճառագայթների 

Մի ողջ շարասյուն ռմբակոծում էր, 

Որը և իրեն կրկին մատնում էր։ 

Եվ անմեղության պատմուճան հագած՝ 

Պերճախոս վկան շոյանքի ժեստով 

Տնտղում էր վերքս, 

Ու ես խոսեցի. 

«Դե հերիք տանջես, 

Մի՜ խոցիր միտքս»։ 

                                                     1988թ. 
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                            ԱՐԴԱՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոգեշունչ է ա՛յն  հավատը, 

Որ լոկ բարին է քարոզում, 

Որ մարդ ծնվի միայն մարդուց 

Եվ ոչ վայրագ մարդասպանից։ 

 Լուսածիր  է այն սուրբ ուղին, 

Ուր ցորենարտն է փայլփլում, 

Մագաղաթն է տառեր ծնում, 

Հրաշք կերտող մարդու ձեռքում 

Քարն է կարծես կենդանանում, 

Աշխատավոր մարդու կանչից 

Խիղճ ու հավատ արձագանքում։ 

Հաղթական է  այն անցյալը 

Որը թեպետ բազում դարեր 

Գոյատևման լուծ է քաշել՝ 

Խոյանալով խավարի դեմ՝ 

Կենաց –մահու տարի մաշել, 

Թեպետ դարեր 

Մարդակործան տարերքներից, 

Գիժ կրքերից կյանք չի քաշել, 

Բայց չի պարտվել, 

Բարու ուժի մեծ հավատից չի հեռացել, 

Չի վնասել իմաստության 

Ու բնության ոչ մի պարգև, 

Ուրիշի տուն, ուրիշի հող չի ավերել, 

Բռնագրավել 
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Ու չի փորձել  

Ուրիշի միտք ու պատմություն 

Աղավաղել։ 

                                              1988թ. 
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                                       ԳՆՈՒՄ ԵՆՔ 

 

... Եվ պատմության ճանապարհին 

Մեր լույս ուղին կորցրած՝ 

Գնում էինք՝ 

Խարխափելով խավարի մեջ. 

Գնում էինք՝ որոնելով 

Ազատությունը անթեղ։ 

Երբ պատմության դատաստանում 

Ուժերն էին անվերջ բախվում,     
Այնժամ տեսանք եղեռնը Մեծ։ 

Ու մոխրացած այդ փյունիկից 

Երբ հարություն առանք կրկին, 

Երբ մենք գտանք մեր կորցրած 

փայլուն ուղին, 

 Չեկանք խելքի: 

 

Ու գնում ենք, գնում ենք մենք 

Հին մեղքերի նոր-նոր բեռով, 

Անկախության այդ հին ու նոր, 

Այդ քարքարոտ ճանապարհով։ 

                                              1991թ. 
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             ՄԵՐ ԵՐԿԻՐԸ 

 

Մեր երկիրը սարեր, քարեր, 

Կիսաքանդ է ու ավեր, 

Փախստական մեծ ճամբար է, 

Ախ է, վախ է ու ցավեր։ 

Մեր երկիրը հայի գաղթն է, 

Նրա բախտն է տարաբախտ, 

Մեր երկիրը  մեր սուրբ ուխտն է, 

Գիրն է, լեզուն մեր անխախտ: 

Մեր երկիրը մենք ենք որ կանք, 

Մեր կորովն ենք ու մի կամք, 

Օրհնանք հայցող մեր աղոթքն ենք, 

Մեր սաղմոսն ու հավատամք։ 

  

Մեր երկիրը՝ սարեր, քարեր, 

Կիսաքանդ է ու ավեր, 

Շինություն է, շենություն է, 

Պատմություն է ու դարեր։ 

                                     1992թ. 
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                                              ՈՐՈՆԻՐ 

 

Թե կյանքով լեցուն 

հրճվանք փնտրող ես, 

Թե քաղցր երազ դու երազող ես, 

Փորձիր դու գտնել կիսաթեք նիրհած 

Մեր վաղնջական խիտ-խիտ ծառերի 

Արևից նեղվող քամհար շվաքում։ 

Թե արդար գործի դու ջատագով ես, 

Թե հալալ հացը սրտանց կիսող ես, 

Որոնիր գործդ՝ եռանդով լցված, 

Քրտինքով ծծված մեր շեն դաշտերում։ 

Թե պատմագետ ես դու՝ լուրջ որոնող, 

Որոնիր անցյալ, ինչքան որ ուզես, 

Փաստեր ու փաստեր 

մեր քարայրներում։ 

Թե գուշակող ես, տես՝ դեռ չսկսված 

Այն երրորդ կոչված աշխարհամարտի 

Աշխարհ ավերող լուրջ պատճառները 

Անշուշտ որոնիր էլի ու էլի՝ 

Մեզնից խլելու փորձեր ձեռնարկվող 

Միշտ մեր աչքի լույս մեր անտառներում։ 

                                                              1996թ. 
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                                      ԱԲՍՈՒՐԴ 

 

Ես միշտ կողմ եմ խաղաղ ձևով 

հարցի լուծման, 

Կողմ եմ կրել տառապանքներ 

ո՜չ մարդուց, 

Դեմ եմ մարդու բռնի ձեռքով 

խողխողման, 

Երբ օրենքն է ոտնահարվում վայրենուց։ 

 

Սա օրենքն է մարդու մտքի ու խղճի, 

Որ դարերից անտեսվում է մինչ այսօր, 

Չեմ հասկանում դե՞րն են վերցրել 

կարողի, 

Թե կարող ենք, թե որ տեր ենք 

մենք հզոր։ 

Չէ՜ , օրենքը դա չէ, անմի՜տ, որ կառչես, 

Դու չես կարող դառնալ հզոր ամենից, 

Քեզ քո բաժին մի կտոր հացն է հասել, 

Թե չէ Հզորն է զարմանում վերևից։ 

                                                   1996թ. 
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                               ԴԵ ՀԱՆԳՍՏԱՑԵՔ 

 

Կանչում են՝ էյ, հե՜յ, դե հանգստացեք, 

Դեհ մեր թանկ պատվով 

դուք մի խաղացեք, 

Փորձեր մի արեք գերեվարելու, 

Փորձեր մի արեք մեզ անտեսելու։ 

Այդ մենք ենք դեմքը ու զենքը հայի, 

Սարեր–ձորերն ենք, խիտ անտառներն ենք, 

Նրա օդն ու ջուր, հողը բարեբեր, 

Դեռ էլ չեմ ասում՝ հուշարձաններն ենք, 

Իր ապրած կյանքն ենք, 

իր կոփված բարքն ենք, 

Իր նախնիների կտակած վարքն ենք, 

Մենք նրա շողն ենք, 

նրա «հաստ» կողն ենք, 

Իր քար ու ծառի ապավեն դողն ենք, 

Մենք իր հավատի սրտաբուխ ակն ենք, 

Իր կանաչ խոտին վառած կրակն ենք, 

Իր ջրաղացն ենք, իր սրտի բացն ենք, 

Շիկացած շեղջին տաքացրած հացն ենք, 

Իր խոտի բույրն ենք, սարերի հովն ենք 

Զուլալ ջրերի կչկչուն հոսքն ենք, 

Իր հողագործի անկոտրում աջն ենք, 

Ազնիվ ու արդար ճակատի թացն ենք, 

Իր նիստ ու կացն ենք, 

Իր խինդ ու լացն ենք, 
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Թախծով համեմված իր աղ ու հացն ենք, 

Մենք նրա արդար համն ենք պայքարի, 

Իր ազատության սուրբ սերմնացանի, 

Մենք նրա հույսի դրոշն ենք ծածան, 

Մենք նրա լուսե ճամփան ենք՝ կածան, 

Ասված բառերն ենք մոլորվածներիդ, 

Հայտնում ենք վերից բռնակալներիդ 

Դե հանգստացե՜ք, 

Մենք կանք, կլինենք։ 

                                                        1996թ. 
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                                 ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՄ 

 

Թե ունեցար դու քո Դադին՝ 

Մատաղ դարձած իր Արցախին, 

Խոր հավատքդ հաստատեցիր։ 

Թե ունեցար դու Վաչագան՝ 

Տոկուն արքա Բարեպաշտին, 

Ամրոցներդ կառուցեցիր։ 

Թե դիմացար դու պարսիկին, 

Արաբ, մոնղոլ ու սելջուկին, 

Կուռ պատերդ նորոգեցիր։ 

Թե որ դարձար կռվախնձոր՝ 

Շրջապատված կրակի մեջ, 

Ինքնուրույն կյանքդ կերտեցիր։ 

Ընդդիմացար արնածարավ 

Ազեր կոչված քոչվոր ցեղին, 

Մշակույթդ ստեղծեցիր։ 

Թե ասացիր՝ ընտրյալ եմ ես, 

«Դե ինչ, հապա փորձեք տիրել»,– 

Արդար քո խոսքը ասացիր։ 

                                      1996թ. 
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                                 Չէ՛, ՉԵՄ ԼԻՆԻ 

 

Չէ՜, չեմ տանի դերը ճորտի՝ հպատակ, 

Կասեմ լիքն է արդեն հոգիս խռովքով 

Կընկնեմ ճամփան՝ իմ մեջ թաքուն                                    

                                                       պահպանած 

Կըմբոստանամ անհնազանդ բռունցքով։ 

Ու կտանեմ՝ ցույց տամ քարերը մատյան, 

Մելիքների նիստը ցույց տամ դարավոր 

Ու կհուշեմ խավարներին բռնության ՝ 

Թե իրենց դեմ լույսեր կելնեն զորավոր։ 

Էլ փորձադաշտ քարտեզի մեջ չեմ դառնա, 

Կռվախնձո'ր չէ, չեմ դառնա ես նորից, 

Հեռվում աստղ է դեռ նորաստեղծ                         

                                                         փայլփլում, 

Կանաչ լույսեր նետում իմ վառ 

                                                           հույսերին։ 

                                                         1996թ. 
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                                                    ՔՈՉԱՐԻ 

 

Հե՜յ, քոչարի, քոչարի, 

Եկեք բռնենք շուրջպարի, 

Հեյ-հե՜յ, դուդուկ... թմբու՜կ, զարկ, 

Ճկուն ոտքի համազարկ, 

Թիկունք-թիկունք, ձեռք ձեռքի, 

Տանենք ցավը մեր վերքի, 

Վերև Աստված, ներքև՝ մենք, 

Դեհ շուրջպարի շուտ բռնենք, 

Հեյ, հե՜յ, պար է, շուրջպարի, 

Ձգվենք հարցով մեր արի, 

Մեզնից դողան թող գողեր, 

Վերադարձնեն մեր հողեր, 

Էլ չենք հանի հոգոց, ախ, 

Վկան հրե՜ն քաջ Արցախ, 

Կգտնենք ձև հնարքի, 

Կբռնենք ձեռք Ջավախքի, 

Նախիջևան, Ղարս ու Վան, 

Մուշ, Բայազետ, Արդահան... 

Վերև Մասիս, ներքև՝ մենք, 

Դեհ շուրջպարի շուտ բռնենք, 

Հեյ, հե՜յ , բռնեք  շուրջպարի,– 

Արձագանքն է մեր սարի։    

                                              1996թ. 
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                 ԴԵՊԻ ԾՈՎ 

 

Չէ, չի համրանա խոսքն իմ, 

Փոխարինողն եմ գրչի, 

Պիտի երգեմ երկիրն իմ հին, 

Ընկնեմ ուղին հայեցի։ 

Պիտի տանեմ հուշն անցյալի, 

Դրոշ տանեմ հանց ընծա, 

Բիբլիական իմ սարերին 

Եռագույնը պիտ ցնծա։ 

Պիտի ուխտս տանեմ «էրգիր», 

Ցույց տամ պապի նիստ ու տեղ, 

Պիտի դառնամ դաշինքը մեծ, 

Քաշեմ հարցերը մեջտեղ։ 

Պայքարն է ծով եռում խորքում, 

Հարցի լուծում է հայցում, 

Պայքարն է գիժ ալեկոծվում, 

Արդար վճիռ պահանջում։ 

Խրոխտ տառերը Մաշտոցի 

Գրչամարտի են կանչում, 

Թե որ կտան «թղթաշերեփ», 

«Ավարայր» է սպասվում։ 
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 Սերունդն ենք մենք Մեծ Տիգրանի, 

Գործեր ունենք Արցախում, 

Նախիջևան հողն է ծարավ, 

Թաս պիտ լցնենք մենք Ղարսում։ 

Ազատությունը Վարդանի 

Պսակ ունի փառավոր, 

Այն աշխարհից մեզ է նայում 

Անդրանիկը զորավոր։ 

Կանչում է մեզ քաջն անվեհեր, 

Ճամփա ունենք դեպ Սասուն, 

Տարածքը մեր նախնիների 

Ծովից ծով է մեզ կանչում։ 

                                    1995թ. 
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Թ Ա Խ Ծ Ի  

Ն Ա Վ Ա Հ Ա Ն Գ Ի Ս Տ  
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                             ԹԱԽԾԻ ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏ 

 

Սրտառուչ ժպիտն այս անել հոգսից 

Ինձ կանչում է ետ. 

Կանչում է թեթև մտերմիկ ձևով 

Դեպի եզերքը խախտված բնության, 

Կանչում է մեղմիկ, շշուկված ձայնով 

Դեպ զով ափերը ծով համբերության։ 

Կանչում է հոգնած որոնումներիս 

Թավշոտ դաշտերին անզուսպ 

փարվելու, 

Կանչում է մեղմիկ հրդեհված սրտիս 

Ծով ալիքների գիրկը նետվելու։ 

Ու հանդարտ, հանդարտ, հանդարտ 

                                                      լողալու 

Դեպ նավահանգիստ երազանքներիս, 

Ու մեկ էլ հոգնած դեպ ետ նայելու, 

Տեսնելու ափին 

Ինձ ճանապարհող մտերիմ թախծի 

Արցունքը լռին... 

                                                     1992թ. 
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                                 Ո՞Վ է ՈՒՄ ՏԱՆՈՒՄ 

 

Ուխտը հայրենյաց 

Երկյուղից փախած մի թալիսմա՞ն է, 

Թե՞ լույս է փոքրիկ՝ լուծված հավատով, 

Որ ինձ տանում է դեպ իմ հայրենին. 

Ու դեգերում է, 

Պոռթկում երբեմն, 

Ինձանով ինձնից ինչ-որ բան պոկում՝ 

Կապելով անսյուն պնդարմատ հողին, 

Ու կցկտուր է անում խոհերս, 

Պատգամը եկող դարերի խորքից, 

Ինձ՝ հայեցողիս, 

Տալիս մտքերիս իր պատկերը վառ՝ 

Հող ու հայրենիս։ 

                                                    1991թ. 
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                  ՏՐՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այսօր ամպոտ է կյանքը իմ հոգում, 

Մշուշն է պատել իմ վառ հույսերին, 

Սփոփ մրմունջն է նիրհում իմ սրտում, 

Թախիծն է նստել իմ երազներին։ 

Կիսով չափ խաղաղ, կիսով չափ տխուր, 

Ու օրն է կիսված՝ կես լույս, կես խավար, 

Թմբիրն է միտքս սավանել ծածուկ, 

Ինձ հալածում է պահը դժնաբար։ 

 

Այսօր երկփեղկվել սիրտս դառնացած, 

Տրտունջն է նստել իմ հեքիաթներին, 

Կիսով չափ արգո, կիսով չափ լքված՝ 

Կսկիծ եմ ցողում անհոգ մայթերին։ 

 

Այսօր քայլում եմ շվարած, թմրած, 

Դժնադեմ է ինձ ողջը անմեկին, 

Այսօր աշխարհն է իմ աչքին մթնած, 

Այսօր թառանչ եմ շաչում ամենքին։ 

                                          24. 04. 1996թ. 
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                                               *** 

 

Աստղերն իմ աչքով 

Տեսնում են իրենց շողը արծաթե 

Ու ժպտալով ինձ՝ պարում խավարում, 

Պարում են անվերջ, 

Մտիկ են տալիս խռով իմ հոգուն, 

Որ տագնապում է եկող լուրերից 

Հայրենի հողի։ 

Լույս փռեք, աստղե՜ր, 

Ոլորաններին 

Տքնող Արցախի։ 

                                         1992թ. 
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ԿԱՐՈՏԻ ԵՐԳ 
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                                           ԿԱՐՈՏ 

 

Քեզնով ապրած վառ պահերը 

Շաղախում են ինձ հմայքիդ, 

Ձգում ինչպես մի զսպանակ, 

Միավորը դարձնում ուժիդ: 

Դեռ այրում է սիրտս տապով 

Կարոտ բառի իմաստը թեժ, 

Ու սիրատենչ, գգվող սրտով, 

Կարոտում եմ, կարոտում քեզ։ 

Ես հեռացա ու փնտրում եմ 

Անցյալ դարձած իմ օրերը, 

Որ ես կրկին քեզ գտնելով՝ 

Ի մի բերեմ հուշ ու կարոտ՝ 

Լրացնելու կյանքում չապրած 

Իմ պահերը։ 

                                          1996թ. 
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                                  ԱՉՔԱԼՈՒՍԱՆՔ 

 

Դեմս Արցախա ձորերն են կանաչ, 

Խոր թավուտները մեր անտառների, 

Դեմս Թարթառի հովիտն է ծաղկած, 

Սաղարթով պատված լեռներ վիթխարի։ 

Ոտքերիս տակ էլ խոնավ մառախուղ, 

Որ նստել է չոր մամռոտ քարափին, 

Օդի բուրմունքն էլ, գարնան զով հովն էլ 

Բերում են օրոր իմ այս հուշերին։ 

Դեմս Արցախա ձորերն են կանաչ, 

Որ բռնվել են ինձ հետ զրույցի, 

Թիկունքիս Մռով մեծ սարն է կանգնած, 

Որ կանչում է մեզ աչքալուսանքի։ 

                                                   1991թ. 
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                                 ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ 

 

Իմ հայրենիքում անուշ հովեկ եմ, 

Կայտառ մանուկ եմ 

հովտում ծաղկավետ, 

Խոսկան թմբուկ եմ և հանելուկ եմ 

Ալվան դաշտերում վառ, բուրումնավետ։ 

Իմ հայրենիքում սիրտս թրթիռ է, 

Կանչս հրթիռ է ամպերից անդին, 

Միտքս խորունկ է ու նորատունկ է 

Գոհար պարտեզում անհոգ ու անգին։ 

Իմ հայրենիքում արևն անմար է, 

Օրը արդար է իմ արքունիքում, 

Ձեռքս արար է, գործս վարար է 

Օրեցօր ծաղկող իմ հայրենիքում։ 

                                                1996թ. 
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                                       ԵՍ ԿԳԱՄ 

 

Իմ հայրենիքում, հայրական այգում, 

Թթենին է, ա՜խ, անտեր չորանում, 

Նուռը ճաքճքում, մնում է մոլոր, 

Թուզն է դառնում բեռ ծառին օրեցօր։ 

Վազին ակնազարդ խաղողը փտում, 

Ծիրանն է ծառին իրեն տեր փնտրում. 

Չէ, չե՜ք որբացել, իմ դեղձ ու խնձոր, 

Շուտով կգամ ձեզ... կյանքե՜ր հեռավոր. 

Դուք իմ մանկության 

անխոնջ դայակներ, 

Իմ արքունիքի չքնա՜ղ զավակներ, 

Թեկուզ արկերի տակ ձեզ թողեցի, 

Բայց անցած օրս ձեզնով ապրեցի։ 

Ու թեկուզ տեսա նույն տանձ ու խնձոր, 

Բայց դուք միակն եք, 

տանջա՜նքը իմ մոր. 

Եղել եմ ես ձեզ սրտառուչ պահնորդ, 

Գիտե՜մ՝ դարձել եք հիմա անողոք, 

Բայց կգամ ձեզ մոտ որպես մեղավոր, 

Որ ձեզ խնամեմ, ձեր ցավը տանեմ, 

Կյանքեր հեռավոր։ 

                    1995թ. 
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                                  ԹՈՂԵՔ ՀԱՆԳԻՍՏ 

 

Իմ պատանեկան 

Քաղցրանուշ օրեր, 

Սիրահար օրեր, 

Սիրատանջ օրեր, 

Թողեք ինձ հանգիստ, 

Անքուն գիշերներ, 

Անտուն գիշերներ, 

Անհաս գիշերներ, 

Անարժան սիրուց, 

Լքված գիշերներ։ 

 

                                                                 1997թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

                                  ԵՐՋԱՆԻԿ ՕՐԵՐ 

 

Իմ անուշ հովեր, 

Իմ մտքի ձորեր, 

Եկեք մենք փնտրենք, 

Մանկական օրեր։ 

 

Մեր պապի փակած 

Մեկ աչքը բացենք, 

Նրա ուսերին 

Հարցերը բարձենք։ 

Խաղանք ու խաղից 

Մենք չկշտանանք, 

Անձրևի շաղից 

Հրճվենք զարմանանք։ 
 

Ու չճանաչենք 

Քերոլայն Քոքսին, 

Տեղյակ չլինենք 

Աշխարհի հոգսին։ 

Առաջին սիրուց, 

Գլուխ կորցնենք 

Թե որտե՞ղ փնտրենք, 

Ու՞մից  հարցնենք։ 
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Իմ անուշ հովեր, 

Իմ մտքի ձորեր, 

Եկեք մենք փնտրենք 

Երջանիկ օրեր։ 
 

                             1995թ. 
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                                      Ա՜Խ ԵՐԱՆԻ 

 

Հիշում եմ ինձ մոլորված 

Հայրենական ծմակում, 

Փնտրում էի մի կածան, 

Երբ ծղրիդն էր ծլկթում։ 

 

Քայլում էի թափեթափ, 

Իմ դեմ բացվեց մի ձորակ, 

Կածանի տեղ ես գտա 

Պաղ-պաղպաջուն մի առվակ։ 

 

Ա՜խ, երանի թե մի օր 

Չոքեմ կրծքին ես նորից, 

Առնեմ համբույր սրբասուրբ 

Իր սառնորակ շուրթերից։ 

                                   1996թ. 
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                             ԱՅՍՔԱՆ ՄՈՏ ԱՆՑՅԱԼ 

 

Մեր լեռների լանջերում, 

Ալ կակաչի դաշտերում 

Ամռան տոթին վազվզում, 

Լողալ էինք մենք ուզում. 

Կապուտակ լի՞ճ, հրե՜ն հա 

Ալաշանն է գրկել նա։ 

Ամառանոց ու ճամբար, 

Մեղուներն են վխտում հար. 

Կապում էինք դաղձի խուրձ, 

Թեյի համար համեղ ուրց, 

Թե կպչում էր մոշենին, 

Չէինք դիպչում իր սրտին, 

Հանում  էինք իր փուշը, 

Անուշ անում իր նուշը։ 

Է՜, ուրիշ է այս հուշը։ 

Մեր լեռների լանջերում, 

Կանաչ փարթամ դաշտերում 

Մնաց պատառ մի անցյալ, 

Այսքա՜ն մոտիկ թվացյալ։ 

                                   1996թ. 
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ՍԱՐԻ ԱՂՋԻԿ 
 

Սարի՛ աղջիկ, սիրու՛ն աղջիկ, 

Կարմիր թշերով աղջիկ, 

Ինձ գերեցիր, ինձ այրեցիր, 

Սիրուն ծամիկով աղջիկ։ 

Նվիրեցի քեզ ծաղկեփունջ, 

Ու ամեն ինչ մոռացա, 

Սարի աղջիկ, սիրուն աղջիկ 

Քեզ համբուրել ցանկացա։ 

Ես քո հրով, դու իմ սիրով 

Իրար սրտով տարվեցինք, 

Սարի աղջիկ, ծամով աղջիկ, 

Այս ի՜նչ, այս ի՜նչ արեցինք։ 
 

 

                                    1991թ. 
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                 *** 

Հազար էրնեկ քեզ տեսնողին, 

Քեզ իր սրտում տեղ տվողին, 

Կուժը մեջքիդ, սարի աղջիկ, 

Ծամով աղջիկ, համով աղջիկ 

Ղարաբաղի սիրուն աղջիկ։ 

 

Թագուհին ես դու նազանքի, 

Սիրուց էրված երազանքի, 

Դու ծաղկեփունջ, գարուն աղջիկ 

Նազով աղջիկ, չինար աղջիկ 

Ղարաբաղի սիրուն աղջիկ։ 

 

Դու գոհար ես, հոգու լար ես, 

Հազար երգի սիրո յար ես, 

Արևի հետ զարթնող աչիկ, 

Դու հուր աղջիկ, դու նուռ աղջիկ, 

Ղարաբաղի սիրուն աղջիկ։ 
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                *** 

Աչքով  ունքով արև ես, 

Ծաղկաժպիտ բարև ես, 

Ղարաբաղի լու՛յս աղջիկ, 

Քո շողերով փայլում ես։ 

                             Գալիս, անցնում, նայում ես, 

                            Սիրտս տեղից շարժում ես, 

Ղարաբաղի հու՛ր աղջիկ, 

Ինձ քո հրով այրում ես։ 

Գույն ես տալիս, առնում ես, 

Անխոս, անբառ ժպտում ես, 

Ղարաբաղի հե՛զ աղջիկ, 

Հոգիս խաղով լցնում ես։ 

Իմ մտքերը խառնում ես, 

Իմ հոգու հետ խաղում ես, 

Ղարաբաղի նու՛րբ աղջիկ, 

Սիրտս հալում, մաշում ես։ 

 

                                                                      1991թ. 
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                                      ՍԱՐԻ ՆՎԱԳ 

 

Շվի, շվի, շվշվան 

Ծիտ ու ծիծեռ ծլվլան, 

Ոչխարի հոտ՝ լանջն ի վեր, 

Վերև՝ հովիվ ու ամպեր, 

Վարդ ու կակաչ ծաղկավետ, 

Ներքև՝ հոսող զուլալ գետ, 

Հովտում՝ կապած մի վրան, 

Սիրո զույգի տեսարան, 

Խորովածի ցնցող հոտ, 

Շող ու շաղի առավոտ։ 

Քիչ կողմ՝ թավուտ մի անտառ, 

Խրխնջացող ձի կայտառ, 

Հեռվից՝ հովվի շան հաչոց, 

Կորած գառան մկկոց: 

Խարույկի շուրջ՝ նոր հավաք, 

Մոթալ պանիր ու կարագ, 

Վայրի աղմուկ աղաղակ, 

Հրեն՝ փախչող նապաստակ, 

Կուժը մեջքին՝ մի աղջիկ, 

Նրան սիրող աչք՝ մտիկ, 

Մեկ էլ թռչող մի ուրուր, 

Խնամախոս մի թարմ լուր, 

Ձայն են տալիս սարից սար, 

Սարի դոշն էլ ծաղկարար, 

Ոչխարի հոտ՝ լանջն ի վեր 

Վերև՝ արծիվ ալեհեր։             1995թ 
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                                             *** 

Թե՛ Մռով սար դու բարձրանաս, 

Մասիս սարը դու կտեսնես, 

Թե՛ Մասիսը դու բարձրանաս, 

Երեք հատ ծով դու կտեսնես։ 

 

                                           *** 

 
Հասել է բերքը խաղողի, 

Այգիներում Ղարաբաղի, 

Մի երկու կանչ  աքաղաղի, 

Պատրաստ ենք խաղողաքաղի։ 

                     

                                             *** 
 

Կոխ տանք ողկույզ խաղողի, 

Քաշենք թթի թունդ օղի, 

Ասենք ախպեր հալալ է, 

Սրտով ուտող խմողին։ 
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                         *** 
 

Ա՜խ, ի՜նչ լավ է թթենու տակ, 

Թափած թութն է անուշ-անուշ, 

Հասած ողկույզը խաղողի, 

Քաղած թուզն է անու՜շ-անու՜շ։ 

 

                  *** 
 

Նուոը կախվել ճյուղից, 

Նուոը ճաքվել է ճյուղին, 

Ճյուղը կախվել բերքից 

Ճյուղը ճաքվել է նորից։ 

 

               *** 

 
Շրջափակեց չոր ու շառը, 

Թե կսովես տես օմոնա, 

Մեզ սպասում է մեր անտառը, 

Մեր ծմակը լիքը հոնա։ 

  

 

 

 

 



88 

 

 

 

                 *** 

Փաթաթվել է նռան ծառին 

Ոսկե վազը շիկահեր, 

Նուռ ու խաղող իրար գրկած 

Տալիս են սեր, առնում՝ սեր։ 

                 

                                               *** 
 

Երազաշող մի լույս սոխակ 

Թեթև իջավ իմ լարին, 

Ծլվլոցով հիացրեց, 

Դայլայլը իր քնարին։ 

 

                     *** 

Գնացի մոշի, 

Ամպը ինձ թրջեց, 

Ոտքերիս տակից 

Մոշի հավ թռչեց։ 
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                                       ԿԱՐՈՏ ԵՄ 

 

Հուշե՜ր, հուշե՜ր իմ երազներ 

Վառ լուսավոր գիշերներ, 

Կապույտ երկինք ոսկե շողեր, 

Իմ արևին կարոտ եմ։ 

Ուշքս հեռուն, այնտեղ լեռներ, 

Ու սառնորակ աղբյուրներ 

Մեղմիկ հովեր, քնքուշ տաղեր 

Իմ սարերին կարոտ եմ։ 

Հույսեր, հույզեր ու երազներ, 

Ու անկատար մուրազներ, 

Ճամփաներում այս քարքարոտ, 

Հայրենիքիս կարոտ եմ։ 

 

 

                                                                   1997թ. 
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ՊԱՊԵՆԱԿԱՆ 
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                                         ԷՅ - ՀԵ՜3 
 

Տատիս թխած թոնրի հացը, 

Թթի ծառի ծլլող լացը 

Ինձ կանչում են, կանչում՝ արի՜, 

Արի, բացիր այգու դուռը, 

Քաղիր հասած թուզ ու նուռը, 

Բուռդ գինու տակառի տակ՝ 

Խմիր հյութը, դարձիր կատակ, 

Հուշ ու կարոտ՝ ընկած ձորակ, 

Տանեն՝ քաղիր դու ծնեփակ, 

Տանեն ժայռը Ջրաբերդի, 

Շնչես հուշը անցյալ բարքի, 

Նայես ձորը Գանձասարից, 

Խմես սառը թթու ջրից, 

Մտնես ջուրը Խաչեն գետի, 

Խանձվես ոսկով դու արևի, 

Թաց Ջրակնի հովտում պառկես, 

Խորովածի հոտ ներս քաշես, 

Կորչես անհետ խիտ ծմակում, 

Գտնես ծանոթ կածան խորքում, 

Կաչաղակի բերդ բարձրանաս, 

Գոռաս էյ-հե՜յ, հանգստանաս, 

Մամռոտ պատից Դադիվանքի 

Սարքես մի փունջ մանուշակի, 

Նստես ամպին, իջնես ներքև, 



93 

 Գրկես ձորը Խաթրավանքի, 

Ընկնես խուցեր Երիցմանկանց, 

Ընկնես մի հին աշխարհ նախնյաց, 

Փարվես հովտին Ինը մասի, 

Ասես՝ հովի՜վ, դե տաղ ասի, 

Շնչես բույրը անմահական, 

Ընկնես ձորեր դեռ կուսական, 

Իջնես կամուրջ՝ Գետին Գոմեր, 

Նստես ձիուն, անցնես լեռներ, 

Հասնես Մռով մրոտ սարին, 

Կանգնես սարի սեգ կատարին, 

Գոռաս էյ– հե՜յ, հանգստանաս, 

Մեջդ կարոտ էլ չունենաս։ 

                                            1996թ. 
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                                      ՊԱՊԵՆԱԿԱՆ 

Է՜հ, ինչ ասեմ, կյանքն ուրիշ էր, 

Թեկուզ դժվար, բայց անուշ էր, 

Ազին բոլբոլ կաթը մերեր, 

Խնոցին մեզ հալալ աներ։ 

Է՜խ, մեր ազին մի աշխարհք էր, 

Թոռ ու ծոռան մեծ թիկունք էր, 

Ծանր-ծանր որ կխոսար, 

Թե քեֆ չունես, քեֆդ կգար: 

 

Մեր ազին մի վառ պատկեր էր, 

Ձեռքը բաց էր, գործը շեն էր, 

Կանաչ-կարմիր «խլեղ» հագներ, 

Սպիտակ խասով դեմքը ծածկեր: 

 

Ճակատկալին փողով նախշած, 

Արծաթ գոտին մեջքին կապած, 

Որ դարդոտված ճամփեն գնար, 

Զանգակի պես կզրնգար։ 

 

Մեր ազին մի նստած ծով էր, 

Հոգին խորն էր, սիրտը լեն էր, 

Տաշտն առաջը միշտ հունց աներ, 
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 Թոնրին հակված հացը թխեր։ 

 

Կյանք շենացնող իր գործն աներ, 

Ճախարակին թելեր մաներ, 

Էդ թելերը հավաք աներ, 

Իր իլիկին պատ-պատ աներ։ 

 

Էն ոստայնն էլ դիք-դիք դներ, 

Գիշեր-ցերեկ կարպետ գործեր: 

Ազու սիրտը միշտ հառաչ էր, 

 Խոնչա-խմոր միշտ առաջն էր։ 

 

Ասեր՝ ա՜ տղա, ու՞ր ես գնում, 

Արի ըստեղ, դես կաց, տեսնեմ, 

Ձեռքը դեպի ջեբը տաներ, 

Տանձ ու խնձոր միջից հաներ: 

 

Ասեր՝ ախր ի՜նչ անբանն ես, 

Ձեր բաղն անտեր ի՞նչ կդառնա, 

Դե, ես էլ ի՞նչ, փոքր խոխա, 

Բա իմ խաղը ո՜վ կխաղա։ 

 

Ասեր՝ գոնե ալյուր մաղի, 

Գնա արտը ու հասկ քաղի, 

Ասեր՝ ա՛ տղա, երկանքը բե՛ր, 

Բերած ցորենը վերցրու, աղի։ 
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Ա՜խ, մեր ազին, կունչուլ ճաշը, 

Էն ժանգյալով թխած հացը, 

Մերած սառը պինդ մածունը 

Համեմում են քաղցրահուշը։ 

 

Աստված ողորմի իր հոգուն, 

Ողորմի և ապան հոգուն. 

Ապան մածնով փրթուշ աներ, 

Ուտեինք կուշտ, մեզ հանդ տաներ։ 

 

Քարի վրա դինջ-դինջ նստեր, 

Կաշի կտրեր, տրեխ կարեր, 

Քթի տակին մենակ խոսեր, 

Էն հին օրերը միշտ հիշեր։ 

 

Բաներ պատմեր Անդրանիկից, 

Թունդ բողոքեր բոլշևիկից, 

Ասեր՝ սովետը, որ եկավ, 

 Ինչ լավ մարդ կար, քշեց, տարավ։ 

 

Մեզ միշտ պատմեր սարի կյանքից, 

Սարի օդից, սառը ջրից, 

Ասեր՝ ոչխար, կով կթեինք, 

Կարմիր թշով հետ դառնայինք։ 

 

Ասեր՝ խոփը հ՜ա հրեինք, 
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 Մեր ցորեն-արտը վարեինք, 

Արտում դիրքեր մենք բռնեինք, 

Թուրքի գյուլլեն հետ վանեինք։ 

 

Է՜, մեր ապան խաղաղ մարդ էր, 

Ինքն իր հոգին միշտ պրպտեր, 

Իր ոչխարներն առաջն աներ, 

Էս աշխարհքից գանգատ աներ։ 

Դե, ի՜նչ ասեմ, էն ուրիշ էր, 

Կյանքը դժվար, բայց անուշ էր։ 

Աստված պահի ղարաբաղցուն, 

Ձեռք մեկնի իր բռնած գործին, 

Էսքան քաշած տանջանքներն էլ 

Հասցնի իր նպատակին։ 

 

Օրհնի մաքուր, արդար խղճով 

Հալալ կրծքից սնված որդուն, 

Ողորմի իր հայրենիքին 

Նահատակված մարդու հոգուն։ 

 

Մեր քոլերը, մեր դաշտերը 

Քաղցր բերքով անվերջ լցնի, 

Ազին, ապան էն պատկերն էլ 

Մեր սրտերում հավերժացնի։ 

                                              1996թ. 
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ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԽՃԱՊԱՏԿԵՐ 

Է,՜ ախպե՛ր ջան, հինչ էլ ասես, 

Մեր օթն ու ճուրը օրիշա, 

Մեր ծմըկնեն, մեր հանդերը, 

Մեր կնանչին վետն օրիշա: 

Էս ըշխարքում էլ տեղ չկա, 

Վեր ման եկած իլած չինիմ, 

Չէ,՛ ախպե՛ր ջան, հինչ էլ ասես, 

Մեր ամեն հինչը օրիշա։ 

 

                     *** 

Մեր սարեն օթը մի հատա, 

Թրղիի ճուրը մի հատա, 

Արար աշխար էլ վեր ման կաս, 

Ա՜խ, մեր ազին, նա մի հատա։ 

 

                     *** 

Ազին թխած հացն օրիշար, 

Նրա կյործած նախշն օրիշար, 

Միշտ կխոսար պարանը փակ, 

Սուս կթակար պուրթ կամ պեմբակ։ 

Ազին ախճիկնար պտրուսանց, 

Նիկալայեն էն հին վխտանց, 

Վեր տղամարթ տոնը նիմտար, 
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 Պառկած տեղան միշտ յերթռչար։ 

Հինչ լավ պան կար ջուբում պահած, 

Հատ-հատ հաներ թոռներեն տար, 

Էն հրսնքումն էլ վեր պար կար, 

Սաղ շաբաշի պլանը տար։ 

 

                        *** 

Բեղերը սոր, տրեխը կեռ, 

Մեր ապան դինջ, հանդի քինար, 

Նախշուն հաբգան մեշկեն քցած՝ 

Նրա սաբիրը միշտ խերար։ 

 

                     *** 

Ես հիշումում՝ կուճուր վխտանց, 

Էն մեր թաղեն մեծ-մեծ մարդկանց, 

Վանես ապան են տարիքում, 

Թոռնեն տակեն վեխճար պահար, 

Նիկալայը ընցած կռվան 

Հիշքան ասես պաներ պատմար, 

Ագուջանը  երգեր ասար, 

Տիրիղորմավ միշտ խաղ անար, 

Տանի ապան էրգան ապրար, 

Էն խեղճ կնգանը չրչարար, 

Թա վեր թաքուն արտը մտնինք, 

Ցակին անխեղճ մեզ շան թակ տար։ 
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                       *** 
Կոմունիստը մեզ չթողար՝ 

Մեր պապերեն վանքը մտնինք, 

Ազգավ ծուպավ ստիպված քինինք, 

Թազա խաչեն մատաղ ընինք։ 

    

                     *** 
 

Ղարաբաղցու հոգին մաքուր, 

Նրա ծերքը արարիչա, 

Էն հասարակ լավ խաբարն էլ 

Իր տեղավը մաղարիչա։ 

                   

                     *** 
 

Շատ ղոչաղա մարտակերտցին, 

Հանդվերն էնքան շուտ յերկենար, 

Հալա մթեն նիմըտներ կում, 

Էշին յրա թարս կնստար։ 

 

                     *** 
 

Թեկուզ մեր պահանջը խակար, 

Հղցերքը արթեն փակար, 
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 Էս մեր առաջ քաշած հարցն էլ 

Ազգային մեծ տուրութակար։ 

                   

                     *** 

 

Դե խոսումընքլի ընցածան, 

Մեր տսածան, մեր լսածան, 

Մին էլ տսնինք՝ մեր դեմ պացվից 

Մի փրկության մի լեն կեծան։ 

                     *** 

 

Չէ, փորցեսվեչ մեր պապական, 

Ասած խոսքը մըննատ քցիս, 

Թորքեն նհետ հնգրոթուն ըրա, 

Մհակը ծերքատ վերչքցիս։ 

 

                       *** 
 

Շատ կռոյա Ղարաբաղցին, 

Անհույս նրան տու տեսնալչըս, 

Հինչ տարիքում էլ նա ինի, 

Անգործ նրան տու տեսնալչըս։ 
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                                            *** 

Ես մեր սարեն կարոտնում, 

Սարեն օթեն կարոտնում, 

Մեր խիտ կանանչ ծմակեն, 

Ցորցոտ ճիրի կարոտնում։ 

 

                     *** 
 

Մեր ըմըռվա սարեն ծունը, 

Էն քուլերան քաղած հունը, 

                       ա՜ խ, էն ծունը, 

                         ա՜խ, էն հունը։ 

 

Մեր յլլերեն հսած մոշը, 

Մեկնած ծերքտ ծակած փոշը, 

                             ա՜խ, էն մոշը, 

                            ծակած փոշը։ 

 

Մեր խաղողեն մուշկեթ սորթը, 

Մեր խբարեն սոտն  ու  ղորթը, 

                            ա՜խ, էն սորթը, 

                           սոտն ու ղորթը։ 
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 Մեր էն ծլլող թութնեն ծառը, 

Ծառեն տակեն քցած զառը, 

                              ա՜խ, էն ծառը, 

                              նարդու զառը։ 

 

Վա՜խ, մեր բաղեն ճաքած նոռնը, 

Մեր սրերան քաղած խոռնը, 

                               ա՜խ, էն նոռնը, 

                              ա՜խ, էն խոռնը։ 

 

                   *** 
 

Կյանքը մեր մոտ դրախտա, 

Բնությունը անխախտա, 

Մերած կաթնը չանախա, 

Ծրքատեղը չարդախա։ 

Քեփ, հրսանեք շոխ շախա, 

Կենացները շատ ճոխա, 

Կինին, արաղը ծովա, 

Օտել-խմելը բոլա։ 

 

                     *** 

Ախր, վրդեղ պիտի քինաս, 

Վեր քեզ ասեն՝ ջանետ մատաղ, 

Վեր քեզ ասեն՝ քուռանամ ես, 

Ցավտ տանեմ, դարդիտ մատաղ։ 
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                                            *** 
 

Շնորհակալընք Աստծուց, 

Վեր դրախտը մեզա տվալ, 

Վեր էս լեզուն, էս հին գիրը, 

Էս հավատը մեզա տվալ: 

Մեր արտը՝ ծով, բերքը՝ առատ, 

Շինարարընք ու ստեղծարար, 

Շնորհակալընք Աստծուց, 

Վեր շնորքը մեզա տվալ։ 
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ՔԵԶ ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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                             ՀԱՎԵՐԺԻ ԴՂՅԱԿՈՒՄ 

 

Այնտեղ, որտեղ բարձրանիստ 

Ժայռախութերն են անանց, 

Անդունդները ահավոր, 

Ուր գետերն են թափընթաց, 

Լեռնաշխարհը խստաշունչ, 

Ձորերը խոր, մթնամութ, 

Այնտեղ ապրում է հնուց 

Մի հինավուրց ժողովուրդ։ 

 

Իր բերդերը երկնահաս, 

Մենաստանները անթիվ, 

Իր ամրոցը զառիթափ, 

Քարաժայռին ոնց արծիվ. 

Իր աթոռը թագակիր, 

Դղյակները անտառուտ, 

Այնտեղ ապրում է հնուստ, 

Մի արքունի ժողովուրդ։ 

 

Նա ստեղծեց իր տառը, 

Ու համարվեց հանճարեղ, 

Նա մշակեց իր քարը 

Կերտեց աշխարհ մի զորեղ, 

Իր ամեն նախշը հրաշք, 
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 Ամեն քանդակ, երևույթ, 

Այնտեղ ապրում է, գործում 

Մի հրաշագործ ժողովուրդ։ 

 

Արին բերդի բլուրը 

Էրեբունի նա կոչեց, 

Ու քաղաքն այդ վարդագույն 

Երևանի վերածվեց. 

Մայրագորով քաղաքում, 

Կյանքը կրեց նոր բնույթ 

Այնտեղ կապրի մի սերունդ, 

Մի բարձրակարգ ժողովուրդ։ 
 

                                        1996թ. 
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                                   ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

 

Արև-լույսի, արև-հույսի 

Ոսկե շողն է Հայաստանը: 

Իմ  լանջերում ծփծփում է 

Երազանուշ Հայաստանը: 

 

Իմ  դրախտում անրջում  է 

Քնարաշունչ  բուրաստանը, 

Այգիներում քաղցրանում է 

Ոսկե-ծիրան Հայաստանը: 

 

Արև-կրքի, արև-մտքի 

Ոսկե շաղն է Հայաստանը, 

Արծաթ լույսի, երազ հույսի 

Շողակնափայլ  Հայաստանը: 

 

                                         1996թ. 
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                             ԲԻԲԼԻԱԿԱՆ ԻՄ ԵՐԿԻՐ 

 

Քեզ հարվածեց մի մայր ցամաք՝ 

Իր սառույցի հզոր կույտով, 

Քեզ հարվածեց մի մեծ հրեշ՝ 

Երկինք հասնող սուր ժանիքով։ 

Դարեր ի վեր ոհմակակուլ 

Ու ոտնակոխ հարվածներից, 

Հողմահարող ու ավերող՝ 

Տարերային աղետներից, 

Անթիվ, անթիվ կյանքի գնով 

Դու պաշտպանվող կուռ ամրոց ես, 

Դու եղեռնի անջուր, անափ 

Ու ցամաքած արյան ծով ես, 

Բայց կանգուն ես որպես փյունիկ, 

Մեր անցյալի ու գալիքի 

Դու արնաքամ իմ պատմության 

Կուռ վահանն ես։ 

                                       

                                              1991թ. 
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                                 ՀԱՎԵՐԺԻ ՈՒՂԻ 

 

                                 ՕՐ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

Ծիծեռնակաբերդ Ապրիլ 24: 

Սև սուգ է հագել օրը բարբարոս, 

Սարսուռով պատել հոգի ու մարմին՝ 

Հուշերի առջև կանգնած գլխիկոր։ 

Փշաքաղում է սգերգը ագդու, 

Լսու՞մ եք ձայնը հիշատակողի. 

Եվ արձագանքվեց հոգիներում սուրբ՝ 

«Կոչե՜մ ապրողաց՝ տիրոջը հողի»։ 

 

Եվ բազմության մեջ ահա կենդանի 

Ողբաձայն, ընդհատ տրվող անուններ, 

Թվեր ու տեղանք, որ քանի տարի 

Փրկվածի միտքն են տեղահան անում։ 

Հառաչանքը խուլ ավերվող վանքի 

Եվ բոցավառվող գրքերի ճիչը 

Խոցում են նրանց՝ նահատակների 

Բազմիցս խոցված անամոք վիշտը։ 

Ելե՜ք վկաներ աշխարհի մեղքի, 

Ելեք՝ հանելու թմբիրից անհոգ 
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 Ոգեկոչումի օրը ամենքին 

Կապում է մի նոր սրբազան ուխտով։ 

                                                      1989թ. 
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                               ՀԱՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հալածված ցեղիս դառը անցյալում 

Սողուններ անցան՝ գալարքով թունոտ, 

Դարեր անխնա դավեր գործելով, 

Անարգել վարքով արյուն քամելով։ 

 

Քամեցին արյուն, արյուն մի ազգի... 

Ազգ, որ տերն էր հանճարների 

Ու հոյակերտ տաճարների, 

Ազգ, որ միտքն էր  փնտրում երկնի, 

Այն գունազարդ լույս աչքերի, 

Որը ուներ  գիր մայրենի, 

Պաշտպան սուրը իր հայրենի. 

Եվ ընդվզեց հոգին վայրի, 

Ներքնաշխարհով մերկ, ամայի, 

Բազմաքանակ ուժով չարի, 

Նետվեց դեպի դուռն իմ հայի, 

Ապականեց ձեռագիրն իմ 

Մոխրակույտով սուրբ գրքերի, 

Տրորելով անցավ դարը, 

Ստվերն եղավ լիրբ խավարի. 

Ու շիվ տվեց հայ հանճարը, 

Որ նոր մտքից լույս արարի։ 
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 Տառապած ազգիս անցյալում դաժան 

Ոտնահետքեր կան պիղծ ու բարբարոս, 

Բայց ժամանակը սրբում է նրանց, 

Հավերժի ուղին ավանդն է հայոց։ 

 

                                               1989թ. 
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                              ՔԵԶ, ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

 

Դու փոքրացել ես, երկիր քարերի, 

Ցավդ է ստիպել իմաստնանալու, 

Սեպված հավատքի խաչմերուկներին՝ 

Շերտված քարերից սուրբ հաց քամելու։ 

Դու փոքրացել ես, երկիր ցավերի, 

Դարձել փորձադաշտ գոյատևումի, 

Ձախողումներիդ մեջ դեռ չպարտված՝ 

Դարձել ես խորհուրդ ըմբոստացումի։ 

Դու փոքրացել ես, երկիր ընդվզման, 

Չարիքի, պղծման ու սպանդի հանդեպ, 

Դու սիրված ես ողջ աշխարհում համայն 

Ծով համբերության հորձանքով քո մեծ։ 

Դու փոքրացել ես, դարձել մի պատառ, 

Չունես անհատնում ընդերկրյա գանձեր, 

Դու չունես մի շարք ազգերի նման 

Տարածքներ տիրող կիրքը անսահման։ 

Բայց տաղանդների բնօրրանն ես դու, 

Հավատդ ես պնդում ուղեղով սրտիդ, 

Ու որոնումդ աշխարհը անցած՝ 

Հայտնաբերում է ձևը եզերքիդ։     1996թ. 
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                  ԵՐԵԿ ՈՒ ԱՅՍՕՐ 

 

Ամբողջացել է էջդ պատմական, 

Թերթվում գիժ քամուց, անցնում հաջորդին, 

Թանաքն է թրջում անբիծ տողերդ, 

Թողնում եկվորին թեժ փաստեր կրկին։ 

 

Այսօր պատռվել թաղանթը վերքիդ, 

Ազատություն է ծորում անընդմեջ, 

Այսօր քո ներսն է հեղեղվել կրկին, 

Պայքար է երկնում երակներիդ մեջ։ 

 

Այսօր քո սիրտն է վկայում հույսդ, 

Որ էլ չես քաշի լուծը դարերի. 

Այսօր աշխարհդ է հեղեղվել կանչով, 

Ոտքի է ելել ազգդ նորովի։ 

Տոկունությունդ դարձել է այսօր 

Սուրբ ազատության մի նոր չափանիշ, 

Անկախությունդ խիստ կողմնորոշող, 

Շուտ ռազմակոչված եռագույնը քո՝ 

Մեծ խորհրդանիշ։ 

                                                    1993թ. 
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                              ՎԱՂՎԱ ՀԱՎԱՏՈՎ 

 

Երկիր էիր արքայաշուք, 

Ծովերից ծով, ափնակոծ, 

Լողում էին քո նավերը 

Օվկիաններում ալեկոծ։ 

Բայց չարիքը աչքակապուկ 

Աշխարհաշարժ ժանիքով 

Եկավ, ցնցեց քո հիմքերը 

Մարդորսության հնարքով։ 

Ու բերքառատ այգիներդ 

Ընկան ձեռքը թալանչի, 

Գմբեթները քո ավերակ 

Դարձան բներ թառանչի։ 

Տեսար երաշտ: Ու ճաքճքված 

Քո արտերն են անոթի, 

Գողգոթայի մուժն է պատել 

Ճամփաներիդ կարոտի. 

Ուր քայլում են որդիներդ 

Երազանքով, հաղթական, 

Մի նոր կյանք են կերտում այսօր 

Մոխիրներից պատմական։ 

Որ մոլորված, կարոտահար 

Խորթ ափերից տարագիր 

Վերադառնա կռունկն իր տուն, 

Ազատաբաղձ իմ երկիր։       1996թ. 
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                                ԱՎԱՐԱՅՐԻ ՈԳՈՎ 

 

Իմ հայրենին՝ քաջալերանք, 

Հնություն է ու համբերանք, 

Իր ապրածը՝ խոլ պատմություն, 

Տեր օղորմյա-ն՝ սուրբ օրհնություն, 

Ամեն մի բերդ՝ արծիվ-քարայր, 

Ամեն մի վայր՝ մի Ավարայր. 

Իր լեռները՝ պատսպարան, 

Ամեն մի խուց՝ ապաստարան, 

Ամեն ջինջ միտք՝ ստեղծող հանճար, 

Լուսաճառագ կանգուն տաճար, 

Անթիվ վրձին, մեկ արեգակ, 

Ամեն զույգից մեկ տաղերգակ, 

Մտորում են ու տվայտում՝ 

Հայացքով վեր ու հավատում... 

Աղոթանքով լու՜յս, ավետի՜ք, 

Կերտում մի նոր մայր հայրենիք։ 

                                              1996թ. 
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                           ՏՈՀՄԱԿԱՆ ԽՈՍՔՈՎ 

 

Հայկազյան խոսքով թագավորական, 

Ելած տաք ծոցից հայրենաբարբառ, 

Իմ խոփը խրված խորքում դարերի՝ 

Քշեցի եզն իմ, եկա, որ բերեմ 

Խոնչայի վրա մեր դյուցազնական 

Իմ կաթնապուրը, իմ կահկարասին. 

Եվ որպես անտիկ աշուղ տաղերգու՝ 

Մեր սեգ սարերից իջա, որ բերեմ 

Հայրենյաց խոսքը, իմ թուր կեծակին՝ 

Ընդդեմ ջահերի կրակապաշտական, 

Ընդդեմ մարդատյաց կողոպուտների, 

Կրոնադրժության, ինքնամերժության, 

Ու զտված խոսքից հայրապետական, 

Որպես պահապան պատարագների, 

Հանունը լուսո որպես վառված մոմ, 

Նորոգման կոչով ավերակների. 

Որ տամ նշմարը հայ-հարայներին, 

Որ մխիթարանք ապրածից երբեք 

Չես խլի վարքը մարդասիրական, 

Չես պղծի հոգին, 

Իր օջախը ծուխ, 

Ուր ամեն մի խուց՝ կենդանի ամրոց, 

Ուր ամեն մի տառ՝ ցնցող շարական, 



119 

 Եվ իր անունը 

Ու իր հին գինին։ 

                                                                      1996թ. 
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                           ԻՄ ՉՔՆԱՂ ՀԱՅՐԵՆԻՔ 

 

Երբ պատկերում վաղվա օրդ, 

Մի ջերմ զգացմունք ալյակվում, 

Քո արևը կապույտի մեջ 

Իր շիվերն է տարածում։ 

Անցնող դարից այս լափազան 

Դու հառնեցիր կրակից, 

Երբ պատկերում վաղվա օրդ, 

Ժպիտն է քեզ ուղեկից։ 

Այնտեղ գարուն, այնտեղ կանաչ, 

Քո դաշտերն են ծաղկավառ, 

Արձակ հերկեր, նոր-նոր ցանքեր, 

Այնտեղ արտեր հրավառ։ 

Ու լեռները քո բարձրահոն 

Իրար սատար՝ ուս ուսի, 

Պատկերում եմ վաղվա օրդ՝ 

Երագանքը հերոսի։ 
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                                      Թե ՈՐ ԼԻՆԻ 

 

Հայրենական մի տնակ, 

Դուրսը ձմեռ-ձյուն լինի, 

Խաշը դրած կրակին, 

Դե նարդին էլ «զառ» լինի։ 

Կարտոֆիլը խորոված, 

Սոխ ու պանիր ու գինի, 

Թթու պղպեղ ու կաղամբ, 

Թթի օղին թունդ լինի։ 

Տատ ու պապիկ էլ լինի, 

Ու մի քանի թոռ լինի, 

Թոնրի հացը կիսաչոր 

Մոխրի վրա տաք լինի, 

Ու մի քիչ էլ ծուխ լինի. 

Սեղանակիցը խոսա, 

Իրեն լսող չլինի, 

Կամաց մեղեդի լինի, 

Կոմիտասի տաղ լինի, 

Դրսից կովի խոր բառաչ, 

Գառան մկկոց լինի, 

Պատից կախված մի նկար՝ 

Երկար բեղ ու թուր լինի, 

Հին արծաթե մրոտ ջահ, 

Պինդ կողպած մի թախտ լինի, 

Ու մի քիչ էլ բախտ լինի։            

 

                                           1996թ. 
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                                  ՄԻՇՏ ՄԵԶ ՀԵՏ 

 

Տե՜ր, որ տերն ես ամեն դարի, 

Եղիր մեզ հետ ամեն տարի. 

Մեր սրտերը հույսով լարի, 

Մեր հույսերը մենք չենք մարի. 

Փորձանքները վանիր չարի, 

Օրհնիր ուղին մեր քնարի 

Տուր բազուկին ուժն իր արի, 

Թող քարտաշը պատն իր շարի. 

Թող հովերը փչեն սարի, 

Հողագործը՝ երգի, պարի, 

Մեր բաժինը՝ ցորեն, գարի. 

Որ աշխարհը մեր դալարի 

Վաղվա դարի... դեպ մեզ արի, 

Արված քայլիդ հազար բարի։ 

                                         1996թ. 
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                                      ՄԱՂԹԱՆՔ 

 

Իմ հա՛յ ժողովուրդ, 

Ես ցանկանում եմ, 

Որ հոգով, սրտով 

Սիրառատ լինես։ 

Որ քո խորանի 

Երջանկավայրում, 

Լուսնաշողի պես 

Անարատ լինես: 

Որ խաղաղ լինես, 

Ինչպես օվկիանը 

Եվ դաշտերի պես 

Ընդարձակ լինես. 

Ես ցանկանում եմ 

Որ քո բարձունքում, 

Վեհանիստ ինչպես 

Արարատ լինես։ 
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                                   ԿԵՆԱՑ ԽՈՍՔ 

 

Սեղանի շուրջ հայաշխարհիկ, 

Կենաց երգը սրտով հալալ, 

Խաղաղություն է ցանկանում, 

Այս աշխարհին աշխարհակալ։ 

 

Ու մաղթանքն է բարեհույսը 

Աղոթանքով հայրենական, 

Որ աշխարհը մնա հավերժ 

Եվ երկիրը մեր պատմական։ 

 

Խաղաղություն են ցանկանում, 

Օրհնյալ խոսքի շուրջ հավաքված, 

Սեղանի շուրջ մեկ հայրենիք, 

Մեկ ժողովուրդ ու մեկ Աստված։ 
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