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19 գրքերի հեղինակն արտահայտվեց շատ հա- 
մեստ. «Երբևէ գրածս գրքերից առաջինն է, որի  
համար շնորհանդես է կազմակերպվել, զուտ 
որովհետև գրքերիցս յուրաքանչյուրի լույս տես- 

նելն ինձ համար երեխայի ծնունդի պես տոն է, նույնիսկ 
առանց շնորհանդեսների»:

«Հաշվապահական հաշվառում» գիրքը հիմնականում ուղ- 
ղված է ուսանողներին: Մասնագիտական այս ոլորտում ան- 
ընդհատ տեղի ունեցող փոփոխությունները պահանջում են 
կրթական հաստատությունները ապահովել նոր գրքերով:

Վեց բաժնից կազմված գիրքն այնքան մատչելի կերպով է  
գրված, որ նույնիսկ սկսնակը կարող է ինքնուրույն ծանոթա- 
նալ առարկային ու հետագայում խորանալ մասնագիտության  
մեջ: Բայց այն չափազանց օգտակար կարող է լինել նաև գոր- 
ծող հաշվապահների համար:

«Գիրք գրելու հարցում ամենակարևոր ու ամենաբարդ պա- 
հը պարզ գրելն է, որպեսզի ընթերցողը խնդիր չունենա նյութն  
ընկալելու հարցում: Եղել են օրեր, երբ գրել եմ 15 էջ, ու պա- 
տահել է՝ 2 օր կանգ եմ առել ու մտածել մեկ նախադասության  
շուրջ՝ այն հնարավորինս մատչելի շարադրելու համար: Ինձ 
համար գլխավոր գնահատականն ուսանողի արձագանքն է 
և ընկերներիս ու գործընկերներիս գնահատականը, որոնք, 
ի դեպ, դեռ սևագրերս «փորձաքննության» են ենթարկել՝ աշ- 
խատանքներս ուսումնասիրելով անկողմնակալ աչքերով»: 

Թաթուլ Մովսիսյանը սկսել է գրել 2000 թ., ու այս ընթաց- 
քում եղել են պահեր, երբ գերծանրաբեռնվածության ու լարվա- 
ծության  հետևանքով թևաթափ է եղել և որոշել այլևս չշարու- 
նակել գրելը (քանզի մեծ պատասխանատվություն է համա- 
րում նոր սերնդի համար գրելը): Սակայն, ինչպես պարզվեց,  
սա հեղինակի համար ուղղակի աշխատանք չէ, ուղղակի կո- 
չում չէ. սա նրա համար կենսակերպ է. «Երբ երկար դադա- 

րից հետո սևագրերս կրկին հայտնվեցին աշխատասեղանիս,  
դուստրս ասաց. «Բայց խոստացել էիր, որ այլևս չես գրելու»՝  
ցույց տալով, որ ամենևին զարմացած չէ խոստումս չկատա- 
րելու փաստից: Ընտանիքիս համար գաղտնիք չէ, որ ես ապ- 
րում եմ դրանով, ու թևաթափ լինելու պահերին հենց հարա- 
զատներիս ոգեշնչումն է ինձ վերադարձնում կյանք»:

Գրքի շնորհանդեսին ներկա էր նաև Թաթուլ Մովսիսյանի 
դասախոս պարոն Մանուկյանը, ով հիշում է հեղինակին իբրև  
դեռ երիտասարդ, հետաքրքրասեր ու պահանջկոտ ուսանող։  
Ինչպես ինքն է նշում, ամեն անգամ մանրակրկիտ պատրաստ- 
վում էր դասախոսությանը՝ Մովսիսյան Թաթուլի հարցերին 
ստույգ պատասխաններ տալու համար:

Իսկ ինքը՝ հեղինակը, խոստովանում է, որ, չնայած իր գըր- 
քերը ճշգրիտ գիտությանն են վերաբերում, ու բոլորն իրեն ճա- 
նաչում են նախ որպես ինքնավստահ ու նպատակասլաց անձ- 
նավորություն, իրականում ինքը նվիրվող, շուտ բռնկվող ու 
երազկոտ մարդ է:

Հաշվապահական գրականությունը հա- 
մալրվեց ևս մեկ գրքով: Վերջերս Թաթուլ  

Մովսիսյանը ներկայացրեց իր «Հաշվա- 
պահական հաշվառում» աշխատությու- 

նը, որը շատ սպասված էր հեղինակի գործ- 
ընկերների կողմից, քանի որ գիտակըր- 

թական հաստատություններում արդիա- 
կան հաշվապահության վերաբերյալ նյու- 
թերի ու գրականության խիստ կարիք կա:
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