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ºÃ» »ñÏñ³·Ý¹Ç Ù³Ï»ñ»õáõÛÃÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³ñÃ ÉÇÝ»ñ, ûíÏÇ³ÝáëÝ 
³ÛÝ ÏÍ³ÍÏ»ñ Ùáï 2700 Ù Ñ³ëïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ çñÇ ß»ñïáí:

Ð³ñáÉ¹ ¸àô´²Îê,
ûíÏÇ³Ýáë³·»ï ¥²ØÜ)

ºÃ» »ñÏñ³·Ý¹Ç Ù³Ï»ñ»õáõÛÃÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³ñÃ ÉÇÝ»ñ, »õ Ï³Ý-
·áõÝ ÙÝ³ñ ÙÇ³ÛÝ ö³Ùµ³ÏÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ Ø³Ûñ³ë³ñÁ, ³å³ »ñÏñ³-
·áõÝ¹ çñ³ßË³ñÑÇÝ ÛáÃ Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÇó ÏÝ³Û»ñ ¾¹í³ñ¹ 
ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ ËáÛ³óñ³Í Øáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÁª Ùßï³ñÃáõÝ, ³ßË³ñÑÇ áõ 
Ýñ³ µ³ËïÇ Ñ³Ù³ñ ³ÕáÃáÕ ¿áõÃÛ³Ùµ:

ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

Ø³ÛñáõÃÛ³Ý ³ñÓ³ÝÁª §¸Ûáõó³½Ý³·ñùáõÙ¦

Ð³×»ÉÇ Éáõñ ëï³óí»ó ºñ¨³ÝÇó. §¸Ûáõó³½Ý³·Çñù¦ ¹Ûáõó³½áõÝ-
Ý»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇó Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýª ö³Ùµ³ÏÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ É»-
é³Ý ·³·³ÃÇÝª ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 2707 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý 
íñ³ Ï³Ý·Ý»óí³Í Ø³ÛñáõÃÛ³Ý ³ñÓ³ÝÁ (ù³Ý¹³Ï³·áñÍª ê³ñ·Çë 
Ô³ñÇµÛ³Ý) ×³Ý³ãí»É ¿ Ýí³×áõÙ ¨ ·ñ³Ýóí»É ÐÐ §¸Ûáõó³½-
Ý³·ñùáõÙ¦£

ê³ ÑÇ³Ý³ÉÇ ³éÇÃ ¿ª Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ Ø³Ûñ³ë³-
ñÇÝ, Ø³ÛñáõÃÛ³Ý ³ñÓ³ÝÇÝ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ËáÑ»ñÝ áõ Ùïá-
ñáõÙÝ»ñÁ ÏÇë»É ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñ»ï£

ºñÏñ³·Ý¹Ç µ³½Ù³ÝáõÝ áõ µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ÃíáõÙ 
Ñ³éÝáõÙ ¿ ¨ë Ù»Ïª Øáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÁª ³ÝÝ³Ë³¹»åÁ, »½³ÏÇÝ, í»ÑÝ 
áõ ÙÇ³ÏÁ, ³ÝÏñÏÝ»ÉÇÝª ÇÝãå»ë ÛáÃ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, 
µ³Ûó ¨ ³é³í»É ÝíÇñ³Ï³Ý áõ Ñ³ñ³½³ï:

´áÉáñ ÙáÉáñ íßï»ñÝ áõÝ»ñ Ù³Ûñëª ÙáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ,
²ë»ë ËÕ×Ç Ëï³óí³ÍùÝ ¿ñ Ù³Ûñëª µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ,
Ò»½ »Ù »ñ·áõÙ, Ù³Ûñ»ñ, Ùáñë ëñµáõÃÛáõÝÁ »ñ·»Éáí,
Ø³Ûñë ï»ëÇÉÝ ¿ñ ÛáÃÝ³ó»Õ ³ñÍÇí áõ Éáñ Ù³Ûñ»ñÇ:

Øß»óáõ Ãáé, §Ð³Û÷áëïÇ¦ ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ïÝûñ»Ý, 
§Øßá ½³ñÙ¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÑÏ Ý³Ë³·³Ñ ¾¹í³ñ¹ ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ 
Ù³ÛñÁª ÃÇí 18 ¹åñáóÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ 
úý»ÉÛ³ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ ¿É §µáÉáñ ÙáÉáñ íßï»ñÝ áõÝ»ñ Ù³Ûñ»ñÇ¦ 
áõ ³ë»ë Ýñ³Ýó §ËÕ×Ç Ëï³óí³ÍùÝ¦ ¿ñ, ëñµáõÃÛ³Ý ëñµáóÁ£ ºñ¨Ç 

Ñ»Ýó ëñ³Ýáí åÇïÇ å³ÛÙ³Ý³íáñ»É Ù³Ûñ³å³ßï áñ¹áõ Ë»É³Ñ»Õ 
áñáßáõÙÁª Ø³ÛñáõÃÛ³Ý ³ñÓ³Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»É ù³Õ³ùÇ Ù»ñÓ³Ï³, 
µ³ñÓñ³¹Çñ ë³ñ»ñÇó Ù»ÏÇ ·³·³ÃÇÝ£ ÀÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ý· ³é³í 
ö³Ùµ³ÏÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ Ô³ñ³¹³Û (ê¨ ù³ñ) É»é³Ý íñ³£ ́ ³Ûó ÇÝãá±õ 
ûï³ñ³ÑáõÝã, Ãáõñù³Ï³Ý Ô³ñ³¹³Û£ ºí ¾¹. ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ ³é³ç³ñ-
Ïáí ë³ñÁ í»ñ³Ýí³Ýí»ó Ø³Ûñ³ë³ñ£ ê³ ¾¹. ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
ÙÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ¹³ë ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ£ Î³ñÇù Ï³± ³ñ¹Ûáù 
ÑÇß³ï³Ï»Éáõ, Ã» ÇÝãåÇëÇ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ »Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»É ¾¹í³ñ¹ 
ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó µ³ÕÓ³ÉÇ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³-
Ï³ÛÝ ³Ù»Ý ÙÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ áãÇÝã ¿ ³ÛÝ Ñ½áñ Ï³ÙùÇ áõ ëÉ³óù-
ÙïùÇ ³éç¨, áñ ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ Ýñ³Ý: ²Û¹ Ï³ÙùÝ áõ ÙÇïùÁ ÍÝáõÝ¹ 
»Ý Ùáñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í áñ¹Ç³Ï³Ý Ù»Í ëÇñá ¨ ³ÝÑ³ï³Ï 
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ: àõ Ø³Ûñ³ë³ñáõÙ Ñå³ñï Ï³Ý·Ý³Í ¿ 2,3 
Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµª Ùáñ µ»ïáÝ³Ïáõé ³ñÓ³ÝÁ, µáÉá°ñ Ù³Ûñ»ñÇÝ 
ÝíÇñí³Í ³ñÓ³ÝÁ£ Ðå³ñï áõ ·»Õ»óÇÏ, áñÝ ³ñÍí»ÝÇ Ñ³Û³óùáí 
Çñ »ñÏÝ³Ù»ñÓ µ³ñÓáõÝùÇó Ùßï³å»ë ÑëÏáõÙ ¿ É»é³Ý ëïáñáïáõÙ 
÷éí³Í ì³Ý³ÓáñÇÝ, ³ßË³ñÑÇÝ, áõ Çñ ûñÑÝ³ÝùÝ ¿ ë÷éáõÙ, áñ Ë³-
Õ³Õ áõ ³Ý¹áññ ÉÇÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñáõÙ, áñ µáÉáñÇ Ñá·ÇÝ»ñÁ 
ç»ñÙ³Ý³Ý ëÇñáõó£ Ø³Ûñ³Ï³°Ý ëÇñáõó£ àõ ÙÇÝã ³Û¹ Çñ µ³ñÓáõÝùáõÙ 
ÙÇ³ÛÝ³Ï ËáÏ³óáÕ ë³ñÁ ¹³ñÓ³í áõËï³ï»ÕÇ, áõËï³í³Ûñ, áõñ 
³Ù»Ý ï³ñÇª ë»åï»Ùµ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ 
¿ áõËï³·Ý³óáõÃÛáõÝ£ ¶³ÉÇë »Ý Í³ÝáÃ áõ ³ÝÍ³ÝáÃ, í³Ý³ÓáñóÇ 
¨ áã í³Ý³ÓáñóÇª ÑÛáõñ»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó 
Ñ³í³ùíáõÙ »Ýª Ù»Í³ñ»Éáõ ÙáñÁ£ 

Èáéí³ ³ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý Éáõë³µ³óÇ, ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃ-
Ý»ñÁ Éáõë³íáñáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ É»éÝ³·³·³ÃÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ Ð³Ûáó 
Ùáñ Éáõë³åë³Ï ×³Ï³ïÁ:

²Ûëï»Õ Ñ³Ûáó ³ñß³ÉáõÛëÝ»ñÁ Í³·áõÙ »Ý Ùáñ ³ÕáÃùáí...
ºí »Ã» ¾¹í³ñ¹ ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÝ ³Ûë Ù»Í³·áñÍáõÃÛ³Ùµ Çñ »ñ³Ëï³-

·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ë»ñÝ ¿ Ñ³í»ñÅ³óñ»É Çñ ¨ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³å³ Ù»Ýù, ÛáõñáíÇ, Ñå³ñï³ÝáõÙ áõ å³ÝÍ³ÉÇ 
Ññ×í³Ýù »Ýù ³åñáõÙª ³Û¹ ÏáÃáÕÇ Ù»ç ï»ëÝ»Éáí Ý³¨ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñÇë ë»ñÝ áõ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇÝ:

²Ù»Ý áõËï³·Ý³óáõÃÛ³Ý, Ùáñ ³ñÓ³ÝÇ Ùáï, Ø³Ûñ³ë³ñÇ µ³ñ-
ÓáõÝùáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ÙÇ Ýáñ Ë³ãù³ñ£ ¸ñ³Ýó ÃÇíÝ ³Ûëûñ áõÃÝ 
¿ª Ë³ãù³ñ³·áñÍ í³ñå»ïÝ»ñ ê»ñ·»Û ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ ¨ ´á·¹³Ý 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ÇÝùÝ³ïÇå ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó£ Î·³ Å³Ù³Ý³Ï, 
¨ ³Ûëï»Õ ÏÓ¨³íáñíÇ Ë³ãù³ñ³¹³ßï£ ´³Ûó áã Ù»é»Éáó, ³ÛÉ 
³åñáÕ³ó£ ø³Ý½Ç Ë³ãù³ñ»ñÁ Ý³¨ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý, Ñ³ñ³ï¨áõÃÛ³Ý 
ËáñÑáõñ¹ áõÝ»Ý£

ºí ³Ûëå»ëª Ø³Ûñ³ë³ñÇ µ³ñÓáõÝùáõÙª ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 2707 
Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ í»ñ ËáÛ³ó³Í §Ø³ÛñáõÃÛ³Ý¦ ³ñÓ³ÝÁ 
×³Ý³ãí»É ¿ Ýí³×áõÙ ¨ ·ñ³Ýóí»É ÐÐ §¸Ûáõó³½Ý³·ñùáõÙ¦£ 
ê³ »½³ÏÇ ÏáÃáÕ ¿, áñÝ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ ÝÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ, 
å³ïíÇ£ ´³Ûó ë³ ÙÇ³ÛÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ýí³×áõÙ ã¿, ³ÛÉ Ý³¨ 
µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï£ à±í ·Çï»ª 
·áõó» Ý³¨ ë³± ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»ó»É ¹Ûáõó³½áõÝÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³Ýª 
ÝÙ³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáí£ à°ã Ã» ÙÇ·áõó», Ñ³ëï³°ï£ ÞÝáñÑ³íá°ñ, 
µáÉáñ Ù³Ûñ³å³ßï ½³í³ÏÝ»ñ£ 

È»õáÝ Ê²â²îðÚ²Ü

Ð³Ûáó ³ñß³ÉáõÛëÝ»ñÁÐ³Ûáó ³ñß³ÉáõÛëÝ»ñÁ
ÃáÕ Í³·»Ý Ùáñ ³ÕáÃùáíÃáÕ Í³·»Ý Ùáñ ³ÕáÃùáí 
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ê»ñÁ ·Ý³ó ³Ûë »ñÏñÇó, 
²ï»ÉáõÃÛáõÝÝ áõëÝ ³é³Í, 
öáõã Ñ»Õ»ÕÝ ¿ µ³é»ñÇ 
î³åÇó ·Åí³Í ÇçÝáõÙ ó³Í: 

– ²ÝÓÝ³Ï³Ý »õ ³Ý³ÝÓÝ³Ï³Ý ó³íÇ, áÕµ»ñ-
·áõÃÛ³Ý ¹ñáßÙáí Ó»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ü»ÛëµáõùáõÙ ß³ï»ñÇÝ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ µ»ñ»óÇÝ: 
2003-ÇÝ ·ñí³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷³-
½³Ýó ³ÛÅÙ»³Ï³Ý ¿ÇÝ áõ ×ß·ñÇï ³ñï³óáÉáõÙ 
¿ÇÝ ³Ûëûñí³ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Û Ù³ñ¹áõÝ 
Ñ³Ù³Ï³Í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñÓ³·³ÝùÁ 
µáõéÝ ¿ñ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝª ³ÝÙÇç³Ï³Ýª Ó»½ ï³Ý-
çáÕ ó³íÁ Ù»½ ¿É ¿ å³ï»É: 

– Գիտեք, կարգին չարու թյու ն էլ չկա, 
չարու թյան մի  չափ կա, որ ստեղծագործու -
թյան մղիչ ու ժ է, մրցակցու թյան, առաջ 
ընթանալու , հաղթելու , սեփական գաղա-
փարները, ինքնու թյու նը հաստատելու  
հնարավորու թյու ն է: Չկա դա, փոխարենն 
ահավոր կենդանական չարու թյու ն կա, որը 
մարդկային չի, ոչնչացնող է, տգեղ: Ու սերն 
էլ մի  բան չի, դալու կ, թու յլ, դատարկ բառե-
րով քողարկված մի  բան է: Երկու  շատ հզոր` 
մարդու ն հարիր զգացմու նքներ այսօր լավը 
չեն: 

– ÐÇÝ áõ Üáñ ï³ñí³ ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇÝª ü»Ûë-
µáõùáõÙ Ýáñ ÏÛ³Ýù ëï³ó³Í í»ñáÑÇßÛ³É »õ µ³-
½áõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïáÕ³ï³Ï»ñáõÙ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù »õ ½·áõÙ, 
Ã» ÇÝã ÙïáñáõÙÝ»ñÇ, Ëáñ ËáÑ»ñÇ Ù»ç ¿ ²Éí³ñ¹ 
ä»ïñáëÛ³ÝÁ: 

– Քանի որ հրապարակային-հասարա-
կական ակտիվ կյանքով չեմ ապրու մ, 
տնից դու րս չեմ գալիս, ակնդետ հետեւու մ 
եմ՝ ինչ է կատարվու մ, քանզի անտարբեր 
չեմ կարող նայել: Ինձ բացակա չդնեք՝ ճիչ 
կար ներսու մս, թե՝ ես անզոր փակված չեմ 
վշտիս մե ջ: Այո, անզորու թյու նից որոշեցի 
2003 թվականին հրատարակված իմ գրքից 
բանաստեղծու թյու ններ տեղադրել Ֆեյս-
բու քու մ: Հանկարծ հասկացա, որ այն, ինչ 
ու զու մ եմ ասել, գրքու մ կա, արդեն ասել եմ: 
Չգիտեմ, որքանով են տաղանդավոր այդ 
բանաստեղծու թյու նները, բայց գիտեմ, որ 
շատ անկեղծ են: Հաճելիորեն զարմացա, 
որ վայրկենական արձագանք եղավ հան-
րու թյան կողմի ց: Մեկնաբանու թյու ններ, 
նամակներ էլ կային՝ ինձ փաստորեն դեռ 
փնտրու մ են ասպարեզու մ: Որքան էլ պար-
փակված լինես ինքդ քո մե ջ, դա մի շտ հա-
ճելի է: Ընդ որու մ, հետաքրքիր բան կա՝ մի  
կողմի ց ասպարեզու մ սերու նդ է, որը մի  քայլ 
այն կողմ կանգնած իրենից ավագներին չի 
ճանաչու մ, մյու ս կողմի ց՝ օրինակ, Ֆեյսբու -
քու մ բանաստեղծու թյու ններիս հանդեպ 
բազմաթիվ երիտասարդների արձագանքն 
ինձ հու յս ներշնչեց, հասկացա` ինչ-որ պոր-
տալար դեռ կապու մ է նախորդ սերնդին 
եկողների հետ: 

– ²Ñ³í³ëÇÏ, 2003-ÇÝ ·ñí³Í »õë Ù»ÏÁ, áñÝ 
³Ûëûñ Ý³»õ` Ç Ñ»×áõÏë «¹»åÇ Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõ-
ÃÛáõÝ» Ï³ñ·³ËáëÁ Ýáëï³É·ÇÏ Ññ×í³Ýùáí ÁÝ-
¹áõÝáÕÝ»ñÇ ÉÇÝÇ ³ë»ëª ²½³ïáõÃÛáõÝ, µ»é »ë 
¹³ñÓ»É áõë»ñÇë ì³Ý¹³ÏÝ»ñÁ Ù»½ »Ý Ï³ÝãáõÙ 
Ãáí»Éáí® 

- Պիտի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ 

àõ ·³Ùí³Í »Ýù ³Ûë ÑáÕÇÝ...àõ ·³Ùí³Í »Ýù ³Ûë ÑáÕÇÝ... 

Ð³ñó³½ñáõÛó ²Éí³ñ¹ ä»ïñáëÛ³ÝÇ Ñ»ïÐ³ñó³½ñáõÛó ²Éí³ñ¹ ä»ïñáëÛ³ÝÇ Ñ»ï
կեղծ ասած՝ զարմացած եմ, որ մե զանու մ 
մի  ստվար հատված ու ղղակի քանի հար-
յու րամյակ արդեն չի ցանկանու մ վերլու ծել, 
թե ինչն է մե զ ձգու մ դեպի Ռու սաստան, որն 
է մե ր շահը` ստրու կի պես զոմբիացված 
դեպի Ռու սաստան գնա՞լը, թե՞ ազգային 
շահի հաշվարկը: Գու ցե ինչ-որ փոքր 
խու մբ նստել-հաշվարկել է, ընդ որու մ, 
առանց ժողովրդին նախապատրաստելու : 
Այս կարգի հսկա անակնկալ պետք չէ տա-
րերային վիճակու մ գտնվող ժողովրդին, 
հասարակու թյանը մատու ցել: Ընդ որու մ, 
երբ ասու մ եմ տարերային, գերլարված 
ժողովու րդ, հասարակու թյու ն, ու զու մ 
եմ նաեւ ավելացնել, որ սա մի այն մե զ չէ, 
որ հատու կ է: Այս արմագեդոնի, կատա-
կլիզմի  սպասող ժողովու րդները ողջ աշ-
խարհու մ են: Այո, ընկճախտի մթնոլորտ 
է իջել մարդկու թյան վրա. Մարս թռչելը 
այդ հեղձու կից չէ՞: Ասու մ են չէ՝ երբ 
քնու մ է գիտակցու թյու նը, արթնանու մ 
են հրեշները. երբ հասարակու թյան գի-
տակցու թյու նը չի մասնակցու մ այս 
գործընթացին, հաշվարկներին, թե ինչն 
է երկրի համար կարեւոր եւ ձեռնտու , 
նման անակնկալներն անպայման բա-
ցասական արձագանք են ու նենու մ, քանզի 
ավելացնու մ են անորոշու թյան չափա-
բաժինը: Դեպի Մաքսային մի ու թյու ն 
գնացողների 80 տոկոսը պարզապես հին 
սովորու թյամբ Ռու սաստանի մե ջ փըր-
կիչ է տեսնու մ, ոչ թե՝ գործընկեր, ոչ թե՝ 
արժանապատվորեն ասու մ է, դու  հսկա 
Ռու սաստանն ես, բայց ես էլ հնամե նի, 
խիստ տարբեր, քաղաքակիրթ ժողովու րդ 
եմ՝ պատմու թյու ն ու նեցող ազգ, որը թեպետ 
փոքրիկ, բայց արժեքավոր ադամանդ է: 
Մենք չենք կարողանու մ մե ր ադամանդը 
ներկայացնել, ասել, որ այստեղ բաներ կան, 
որ ու րիշ ոչ ոք այս տարածաշրջանու մ չի 
տիրապետու մ. հայկական գործոնը մե նք 
չենք կարողանու մ հավու ր պատշաճի մա-
տու ցել: Վրացիներն իրենց ջրիկ գինին 
ու  ջրիկ մանդարինն ավելի թանկ են վա-
ճառու մ, քան մե նք մե ր ադամանդը: Այն ադա-
մանդը, որ կոչվու մ է հայկական գործոն: 
Այն ադամանդը, որով մե նք կարողացել 
ենք Ատլանտի նման Արեւելք-Արեւմու տք 
խաչմե րու կու մ երկնակամարը պահել մե զ 
վրա՝ քրիստոնեական քաղաքակրթու թյան 
պատվար լինելով:

– ØáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ ³Ûëûñ ³í»ÉÇ 
ù³Ý »ñµ»õ¿ Ñ³Ù³ËÙµíáõÙ ¿, ³ë»ë ëñµ³½³Ý 
å³ï»ñ³½ÙÇ ß»ÙÇÝ »Ýù, ÇëÏ Ç±Ýã ¿ ³ÝáõÙ ùñÇë-
ïáÝ»³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ:

– Ցավալի բան պիտի ասեմ՝ հսկայածավալ 
քրիստոնեական աշխարհը երբեք մե ր մե ջ-
քին կանգնած չի եղել, համե րաշխու թյու ն եր-
բեք չի եղել: 

– Ø»Ýù ÑÇÙ³ ËáëáõÙ »Ýù ¹ñëÇ ³ßË³ñ-
ÑÇÝ Ù»ñ áõÝ»ó³ÍÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ãÏ³ñáÕ³-
Ý³Éáõó, µ³Ûó ³ñ¹Ûá±ù Ù»ñ Ý»ñëáõÙ 
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ýù ·Ý³Ñ³ï»É É³íÁ, ï³-
Õ³Ý¹³íáñÝ áõ ³ñÅ»ù³íáñÁ: Æ½áõñ ãÇ, áñ 
Ù»½³ÝáõÙ Ñ³×³Ë »Ý ÑÇßáõÙ áõ ÏñÏÝáõÙ 

է նշանակու մ ազատու թյու նը, անկախու -
թյու նը, հայրենիքը: Խնջու յքի սեղան չի: Այդ 
բանաստեղծու թյու նը դու ք հիշատակեցիք՝ 
«ազատու թյու ն, բեռ ես դարձել», բայց դա 
սարսափելի բան է, որ մարդն իր ազատու -
թյու նը բեռ դարձնի, տեր ու զի, Մաքսային 
մի ու թյան գնացող մի  զանգվածը տեր ցան-
կացողներն են, ոչ թե՝ հաշվարկել են, թե 
դա է մե զ անհրաժեշտ: Այս զանգվածն է ինձ 
վախեցնու մ, ոչ թե այսօրվա քաղաքական 
վճիռը: Այնքան պայմանագրեր են կնքվել: 
Բայց դա դեռ վերջը չէ, ստրկամտու թյու նն է 
վերջի սկիզբը: Այս խնդիրը մե ր ազգի գլխին 
Մաքսային մի ու թյու ն գնալու  որոշու մով չի, 
որ սկսվել է: Սա մի  քանի հարյու րամյակ 
սապատ դարձած հոգեվիճակ է, որն ինձ 
շատ վիրավորու մ է: Ինքս կողմն ակից եմ 
Մաքսային մի ու թյան կազմու մ Ռու սաստա-
նի Դաշնու թյան հետ լինելու ն, նու յնքան 
հարգանքով եմ վերաբերվու մ (թեպետ, չեմ 
հասկանու մ) Եվրամի ու թյան նկատմամբ 
բաղձալի ցանկու թյու ններ ու նեցող մարդ-
կանց, սակայն այս բոլորի մե ջ խելացի, 
հաշվարկված, վերլու ծված մի տք հասարա-
կու թյան մե ջ չտեսա. ինչո՞ւ, ո՞րն է մե զ պետք՝ 
հարցը եւ պատասխանը չկա: Եվրոպային 
մի անալու  մե ջ քաղքենիական գրգիռ կա, 
որն ինձ զարմացնու մ է: Թե ինչու  են հայերն 
անընդհատ ու զու մ ձերբազատվել իրենց 
արեւելյան արմատներից, չեմ հասկանու մ: 
Արեւն արեւելքից դու րս է գալիս, Արեւելքու մ 
մայր է մտնու մ: Արեւելքը խորու թյամբ չպեղ-
ված, չու սու մն ասիրված, չգնահատված 
աշխարհ է, ընդամե նը՝ տու րիստական 
չափանիշներով են գնահատու մ, այնինչ 
մարդկու թյան ստեղծած ամե նակարեւոր 
ինստիտու տներն Արեւելքու մ են ձեւավոր-
վել: Ահռելի մշակու թային ժառանգու թյու ն, 
քաղաքակրթային հսկայական հետքեր թո-
ղած Արեւելքից ինչու  ենք ու զու մ ձերբա-
զատվել. այս կերպ դադարու մ ենք մաքու ր 
արեւելցի լինելու ց, եվրոպացի էլ չենք դառ-
նու մ: Եվրոպան ինքն է թակարդն ընկել իր 
ագահ ստամոքսի պատճառով, որովհետեւ 
ամե ն ինչ կու լ է տվել ու  չի մարսել: 

– ÆëÏ áñù³Ýáí »Ý ÙÛáõëª Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ 
Ó·ïáÕÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í, Ç 
í»ñçá, ³Ûëûñ Ù»ñ ÇëÏ å³ïÙáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí 
ïËáõñ ¿ç»ñÇ Ù»ç èáõë³ëï³ÝÇ Ù³ïÁ Ë³éÝ 
¿: ò³íáù, ³Ûë ³Ý³ÏÝÏ³É áñáßáõÙÁ ÙÇ ï»ë³Ï 
ÅáÕáíñ¹Ç ÃÇÏáõÝùáõÙ Ï³Û³óí»ó... ÀÝ¹Ñ³Ýñ³-
å»ë, ³Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ù»ñáÝù áñù³Ýá±í »Ý 
Ñ³ßí³ñÏ»É Ù»ñ ÇëÏ »ñÏñÇ ß³Ñ»ñÝ áõ ³é³çÝ³-
Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

– Ըստ իս, բոլորովին հաշվարկված չէ. ան- 5
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«·Ý³ Ù»éÇ, ³ñÇ ëÇñ»Ù» ³ë³óí³ÍùÁ: 
– Դառը ասացվածք է: Դե որ կարողանայինք 

գնահատել այն, ինչ ի պահ է տրվել մե զ, 
կկարողանայինք առեւտու ր էլ անել: Շատ 
հեշտ ենք տրվել: Ամե նացցու ն փաստը՝ 
մե նք սովետական կայսրու թյան մի ակ եր-
կիրն էինք, որ կարողացանք իսկապես, մե ր 
արյան գնով ապացու ցել, թե մե ր փրկու -
թյու նը մե ր ոգու  մե ջ է, այլ ոչ` կարմի ր 
բանակի, կարողացանք գործոն դառնալ, 
կարողացանք հաղթանակած մտնել երրորդ 
հազարամյակ, կարողացանք, բայց մե ր 
առաջին նախագահի ձեւակերպմամբ՝ մե ր 
հաղթանակը ներկայացվեց ընդամե նը որ-
պես հաղթած ճակատամարտ: 

– Æ ¹»å, Ù»ñ ûñ»ñáõÙ, µáÉáñÇë ³ãùÇ ³é³ç 
¿ Ã³ñÙ ûñÇÝ³ÏÁª ÃßÝ³Ùáõ ¹Çí»ñëÇáÝ ·áñ-
ÍáÕáõÃÛáõÝÝ ³ÝÓÝ³½áÑ³µ³ñ Ï³ÝË³Í 
ï³ëÝÇÝÝ³ÙÛ³ å³ï³ÝÇÝ, Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ 
Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ ï»ñ ÉÇÝ»Éáõ Çë-
Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï óáõÛó ïí»óÇÝ: ºé³µÉáõñáõÙ 
³ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ 
Ñ³Ý·ñí³Ý³Í Ïñïë»ñ ë»ñÅ³Ýï ²ñÙ»Ý 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ³ÝÓÝ³½áÑáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Ý»ñ-
ùÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ å³ñµ»ñ³µ³ñ »õ Ùßï³å»ë 
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷áËÑñ³Ó·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç 
³ÝÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ áõ ëÝ³ÝÏáõÃÛáõÝÝ Ç óáõÛó 
¹ñ»ó: Ø»Ýù Ñ³×³Ë »Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ³ÛÝ 
÷³ëïÇÝ, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³éáõÛóÝ»ñáí, 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ Áëï ³ñÅ³ÝíáõÛÝ ã»Ý ·Ý³-
Ñ³ïáõÙ Ù»ñ Çñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ: ºí ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÙ »Ýù µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É Ñ³ñóÁ` á±í ¿ Ù»ñ 
ûñ»ñÇ Ñ»ñáëÁ... 

- Դառնորեն պիտի ասեմ, որ մե նք եւս 
Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքի հանգու յն 
գիտակցեցինք, չկարողանալով արժեւորել 
մե ր լու յսի պես հերոսների, մե ր հազարավոր 
զինվորների մահը: Ժողովու րդը պիտի 
կարողանար արժեւորել, ըմբռնել իր հաղ-
թանակի գինը: Մենք մե ծ հերոսների մա-
սին ենք խոսու մ, որոնք շատ չեն լինու մ: 
Հաղթանակը կերտողները խոնարհ հերոս-
ներն են, որոնցից մե կն էլ Արմե ն Հովհան-
նիսյանն է: Այդ խոնարհ հերոսներով է 
երկիրը, հայրենիքը պահվու մ՝ սկսած այն 
գյու ղացու ց, որն իր հող-հայրենիքի մի  
հատվածն է մշակու մ, արվեստագետից 
ու  գիտնականից, որը չի թողնու մ-փախ-
չու մ երկրից: Ասել եմ եւ կրկնու մ եմ` 
մն ացողներն են լավագու յնը: Համարու մ 
եմ, որ ազգը ցեղախու մբ դարձնելու , փսո-
րելու  ամե նակարճ ճանապարհը ազգին 
քծնելն է, ինչը շատ վտանգավոր է: Ամե -
նակարեւորը ճշմարտու թյու նն ասելն է: 
Այսօր մե ր հասարակու թյու նը լավը չի: Մեր 
հասարակու թյու նը շատ մակերեսային է 
գնահատու մ, արժանապատվու թյան չա-
փանիշներն իջել են, ամե ն մի  ստահակ 
կարող է կանգնել, իրեն առաջնորդի տեղ 
դրած շարժու մ ձեւավորել-գլխավորել: Մեր 
պատմու թյան մե ջ ինչն է շատ՝ հերոսները, 
անու նները տալիս են, բայց չեն հասկանու մ, 
ինչ է նշանակու մ Արամ Մանու կյան, Գեւորգ 
Չաու շ, Մեծն Նժդեհ: Նրանք իսկապես Աստծո 
տված առաջնորդներ էին, մի նչդեռ այսօր 
հենց այնպես ասու մ ենք՝ նժդեհականներ 
եւ այլն, եւ այլն...ես վատ բաներ եմ ասու մ, 
բայց հու սահատ չեմ, առողջ է մի տքս: 
Կարծու մ եմ՝ պիտի մե ր լսողու թյու նը 
թարմացնենք, հիշենք՝ ովքեր են մե զ բան 
ասողները, ովքեր են մե զ առաջնորդու մ 
Եվրոպա կամ Ռու սաստան, այս հարցերը 
շատ կարեւոր են: Ժողովու րդը պիտի 
մասնակցի, պատահական չի ստեղծվել 
աստվածաշնչյան պատմու թյու ններից մե կը, 

հիշո՞ւմ եք՝ ինչպես էր Մովսեսը 40 տարի 
պտտեցնու մ իր ազգակիցներին անապա-
տով, որ ցեղը դառնա ազգ` ազատվի 
պատեհապաշտներից, թու լակամն երից, 
ստահակներից, որկրամոլներից: Եվ մի նչեւ 
չազատվեց դրանցից, չհասցրեց ավետյաց 
երկրի սահմանին: Խորիմաստ հեքիաթ 
է: Ով դիմացավ, դիմացավ` մտավ իր եր-
կիր, պահեց իր ազգային ինքնու թյու նը, ով 
չդիմացավ` ավազների մե ջ կորսվեց: Ցեղա-
խմբին ազգ դարձրեց: Այսօր մե նք հայտնվել 
ենք նու յն վիճակի մե ջ: 

– Æ±Ýã ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý Ïï³ù ÐÐ Ý³ËÏÇÝ 
Ý³Ë³·³Ñ è. øáã³ñÛ³Ý-í³ñã³å»ï î. 
ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áËÑñ³Ó·áõÃÛ³ÝÁ, áñÁ í»ñçÇÝ 
ßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³ÇÝïñÇ·³ÛÇÝ µ³Ý³í»×Á Ï³-
ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É: Æ ¹»å, ³ÛÝ Ù»ÏÝ³µ³ÝáÕ 
ï³ñµ»ñ ïñ³Ù³ã³÷Ç ·áñÍÇãÝ»ñÝ ³Ûë Ñ³-
Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ³×³Ë »Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ, ÁÝ¹ 
áñáõÙª Ý³»õ áõé×³óÝáõÙ äáõïÇÝÇ ·áñÍáÝÁ: 

- Անդրադառնալով այդ հարցին, նաեւ՝ 
վերեւու մ ասածս հաստատելու  համար 
ու զու մ եմ տիպական մի  օրինակ բերել. 
էներգետիկայի նախարարը պատասխա-
նու մ է Ռոբերտ Քոչարյանին. մի  տեսակ 
հաթաթա տալով նրան, որ ինքնին 
ծիծաղելի է, ըստ էու թյան, ասու մ է հե-
տեւյալը՝ եթե կարծու մ է, Պու տինն իրեն 
կպաշտպանի, սխալ է հաշվարկել, որով-
հետեւ Պու տինն արդեն շատ լավ է մե զ 
հետ: Նախ՝ ինչ է նշանակու մ «մե զ հետը», 
ինքը ով է: Ստրու կի նախադասու թյու ն է, 
ես չէի ու զենա, որ իմ կառավարու թյան 
մե ջ այդպիսի անդամ լիներ, որը համար-
ձակվեր նման նախադասու թյու ն ասել իմ 
պետու թյան թեկու զ նախկին ղեկավարին, 
իմ պետու թյանը, իմ ժողովրդին: Ցավոք, 
մե ր ժողովրդի մե ջ մի  տեսակ կա, որ 
շարու նակ հաշվու մ է երեքնու կի թեր-
թիկներով՝ մե զ սիրու մ են, չեն սիրու մ: 
Չեն ասու մ՝ իսկ ես սիրո՞ւմ եմ, թե՞ ոչ: 
Այնքան վիրավորված էի: Այս մարդը բազ-
մաթիվ սխալներ է գործել ԱԺ վերջին 
նիստերու մ՝ սկսած գազային անհեթեթ 
ձեւակերպու մն երից: Դրանք բոլորն իրեն 
ներու մ եմ: Այս մե կը չեմ ներու մ, որովհետեւ 
իր համար Լենինի դամբարանն ու  Պու -
տինն են վերին ճշմարտու թյու ններն ու  
Աստծո փոխանորդները: Բա այդպիսին 
պիտի լինի՞ կառավարու թյան անդամը, 
այն էլ՝ մե զ համար կենսական ոլորտի ղե-
կավար... Այսօր ամե նահեշտ բանն է ասել՝ 
պատճառը նախագահի թու լու թյու նն է: 
Ես էլ ասեմ, ես որ հավատու մ եմ Սերժ 
Սարգսյանին, համաձայն չեմ, որ նա 
կառավարու թյան մե ջ պիտի հանդու րժի 
նման մարդկանց: Գիտեք, դրսից շատ 
ընկերներ ու նեմ, երբ հարցնու մ են` այս 
կամ այն պաշտոնյան ինչպիսինն է, ար-
դեն չեմ համարձակվու մ ասել` սրան 
հավանու մ եմ կամ՝ հակառակը, ասու մ 
եմ` ամե ն օր լողանու մ է: Դա սարսափելի 
այլախոսու թյու ն է: Որպեսզի կարողանամ 
շատ վատ բան չասել, բայց ու զու մ եմ լավ 
բան ասել ու  վախենու մ եմ, թեպետ վախ-
կոտներից չեմ, ու ղղակի չգիտեմ` վաղը ինչ 
կլինի, ասու մ եմ` ամե ն օր ինքը լողանու մ 
է, արդեն քաղաքակրթվել է: Բայց դա դեռ չի 
նշանակու մ, որ գոհ ու  երջանիկ ենք: 

– ì»ñ³¹³éÝ³Ýù èáµ»ñï øáã³ñÛ³Ý- îÇ·ñ³Ý 
ê³ñ·ëÛ³Ý µ³Ý³í»×ÇÝ: 

– Անցած 25 տարիների ամե նաակտիվ 
պետական-քաղաքական գործիչներից 
մե կն է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ զարմանալի 
է՝ հենց այդ մարդը որեւէ բան է ու զու մ 
ասել, փոխանակ հետը նորմալ, հանգիստ 

բանավիճեն, ասեն, պարոն Քոչարյան, 
այս կամ այն հարցու մ քեզ հետ համաձայն 
չենք եւ այլն, այնպես, ինչպես մն ացած բո-
լորի հետ, նրան մի  տեսակ որպես աղետ 
գցու մ են ասպարեզ, մի  մասը ձեռքերը 
շփելով, ու րախու թյամբ, մյու ս մասն էլ՝ 
սարսափահար: Ի վերջո, մոռանալով շատ 
կարեւոր մի  հանգամանք, որ Ռոբերտ Քո-
չարյանն ու  Սերժ Սարգսյանը հրով ու  
սրով անցած ճանապարհ ու նեն եւ պետք 
չի նրանց փոխարեն հարաբերու թյու նների 
ճշտման մասին ախտորոշու մն եր անել: 
Մարդ է, որն ու նի իր կարծիքը: Ինչպես ես 
եմ ասու մ՝ ամաչու մ եմ, որ Արմե ն Մով-
սիսյանը մե ր կառավարու թյան անդամ է, 
ինքն էլ ասու մ է՝ ամաչու մ եմ, որ Տիգրան 
Սարգսյանն է մե ր վարչապետը: Ընդամե նը 
կարելի է նրա հետ բանավիճել: Ու բացի 
այդ, Սերժ Սարգսյանը ու ժեղ մարդ է, եւ 
տեղից ելնողի պաշտպանու թյան կարիքը 
չու նի: Երկու սով նախորդ քսան տարիների 
համատեղ աշխատանքի ընթացքու մ (պա-
տերազմ, շրջափակու մ եւ այլն), վստահ եմ, 
բազմի ցս բանավիճել են իրար հետ, բայց, ի 
վերջո, եկել են համաձայնու թյան: Այլապես 
մե ր ազգային ամե նամե ծ ձեռքբերու մը` ար-
ցախյան հաղթանակը չէինք ու նենա: Մտնել 
ոչ տեղին դրված ստորակետի պես այդ 
պատմու թյու նների մե ջ, ճիշտ չի, ավելորդ 
լարու մ է մթնոլորտը, բանավեճը լու րջ 
առճակատու մ դարձնու մ, որի ոչ կարիքը 
ու նենք, ոչ էլ դրա ժամանակն է: Չեմ կարծու մ, 
թե Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր է որեւէ 
պաշտոն զբաղեցնել, սակայն համոզված եմ, 
որ նա մի շտ էլ մն ալու  է քաղաքականու թյան 
մե ջ` իր սեփական ու րու յն ասելիքով, անկախ 
նրանից, թե դա ու մ է հաճելի կամ տհաճ: Նա 
հեռացավ որպես քաղաքական ասպետ: Ես 
ու զու մ եմ, որ այդ կերպարից ինքը դու րս 
չգա: Նու յնն էլ Սերժը Սարգսյանը: Իրենք 
ամե ն ինչի` արյան, վառոդի, ընկերու թյան 
գինը լավ գիտեն: 

– ¸áõù Ñ³í³ïáõÙ »ù ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ, 
ÙÇÝã¹»é Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ, ³Ûë Ï³Ù 
³ÛÝ ³Ý¹³ÙÇÝ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ »ù Ñ³ÛïÝáõÙ: 
´³Ûó ã¿± áñ Ýñ³Ýù µáÉáñÁ Ý³Ë³·³ÑÇ ÃÇÙ³-
ÏÇóÝ»ñÁ, Ýñ³ ÁÝïñ³Í Ï³¹ñ»ñÝ »Ý: 

– Հավատու մ եմ նախագահին, որովհետեւ 
վստահ եմ, որ ինքն ու ժեղ է, պետու թյան 
ղեկավարին հավատալը դա է, եւ ես չեմ մտա-
ծու մ՝ նախկին նախագահը հենց խոսու մ է, 
աղետ է, Սերժ Սարգսյանին ոչնչացնելու  
նպատակ: Ի դեպ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը 
կարծիք է հայտնու մ, բանավիճու մ, ապա 
Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը հստակ ելավ 
կանգնեց, քանի հարյու ր հազար մարդ էր 
կանգնած նրա կողքին եւ հետեւու մ: Սա ինչ 
բան է, ինչ մոտեցու մ է: 

– È³í³·áõÛÝ ïÕ»ñùÁ Ñ»é³ÝáõÙ »Ý® ÙÇ³ÛÝ 
ï³ñ»ëÏ½µÇÝ í³é, ³½Ýí³Ï³Ý Ùï³íáñ³-
Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ý¹³éÝ³ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñ áõÝ»ó³Ýùª 
È»õáÝ Ê»ãáÛ³Ý, ²ñÙ»Ý Ø³½Ù³ÝÛ³Ý, ²ñ³Ù 
Ô³ñ³µ»ÏÛ³Ý... ³Ûë ³éáõÙáí ³ÝóÛ³É ï³ñÇÝ 
¿É Í³Ýñ ÏáñáõëïÝ»ñáí »Õ³í, ÙÇÝã¹»é Ýñ³Ýù 
µáÉáñÝ ¿Éª ÐáíÑ³ÝÝ»ë ¶ñÇ·áñÛ³Ý, ìñ»Å Æëñ³-
Û»ÉÛ³Ý, Ðñ³ã ´»ÛÉ»ñÛ³Ý, ì³ã» º÷ñ»ÙÛ³Ý, ì³-
Ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ³ÛÝù³Ý ³ë»ÉÇù áõ Íñ³·ñ»ñ 
áõÝ»ÇÝ... ÆÝãá±õ »Ý Ù³Ñ³ÝáõÙ, ÇÝãá±õ ¿ Ñ»é³ÝáõÙ 
³½ÝÇí ï»ë³ÏÁ: 

– Հրապարակային եւ ոչ հրապարակային 
շատ կորու ստներ ու նեցանք, ինձ համար 
թանկագին Լեւոն Խեչոյանին հասցրեցի 
հեռախոսով ասել՝ մաքառի, Լեւոն ջան, 
բայց... սիրտս մղկտու մ է, Արմե նի մասին էլ 
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չեմ ասու մ, թաղման թափորն անցնու մ էր ու  
ես մտածու մ էի՝ ու ր էիք, երբ նրան բզկտու մ 
էին, ու ր էիք, մարդ չկար, որ պաշտպաներ, 
հիմա հանկարծ արժեւորեցին, որ նա նորա-
րար էր, բարձր ինտելեկտի տեր մարդ եւ 
օդը տատանու մ էր, ստիպու մ էր մտածել, 
բանավիճել: Արամ Ղարաբեկյանին, թան-
կագին ընկերոջս, վերջին անգամ նոյեմ-
բերին տեսա, այցելեց ինձ՝ հու շիկ ազնվա-
կան իր ներկայու թյամբ, որը մի շտ թանկ 
է ինձ համար եւ ու րախ եմ, որ մշակու յթի 
նախարարու թյու նը շատ լրջորեն զբաղված 
է հու ղարկավորու թյան հարցերով: Այս 
ահավոր տխու ր իրողու թյու նների պատ-
կերու մ ինձ ցնցել է մի  փաստ. առաջին 
բանը, որը վախեցած հրապարակ նետ-
վեց, այն էր, որ կառավարու թյու նը բու ժ-
ման ծախսերի համար 8 մի լիոն դրամ է 
հատկացրել Լեւոն Խեչոյանին եւ 4 մի լիոն 
դրամ՝ Արմե ն Մազմանյանին: Բարեսի-
րու թյու նը խոնարհու թյու ն է, չի կարելի 
այսպես հրապարակավ եւ աննրբանկատ 
տարփողել դրա մասին: Այնքան ամաչե-
ցի ես, այնքան գավառական քայլ էր սա: 
Այսօր մե ր էլիտան մշակու յթի եւ գի-
տու թյան ներկայացու ցիչները չեն, այլ իշ-
խանավորները... Այդ դեպքու մ ու զու մ եմ 
հարցնել, բա որ Լեւոն Խեչոյանը շատ ծանր 
էր ապրու մ, ինչո՞ւ չէիք մտածու մ. այդ 8 
մի լիոնի կեսը հատկացնեիք, ասեիք՝ գնա մի  
տարի նստի, տաղանդավոր վեպերիցդ մե կը 
գրի: Այսօրվա օրը եթե հանապազօր հաց 
վաստակելու  խնդիրների մտահոգու թյամբ 
չապրեր՝ կարող է Լեւոն Խեչոյանը կենդանի 
լիներ: Մենք դեռ ինչքան պիտի ճանապարհ 
անցնենք, որ հասկանանք՝ բարեսիրու թյու նը 
բարձրաձայն չպիտի անես: Թե չէ` տանու մ 
մի  զիզի-բիզի խաղալիք են տալիս երեխային 
ու  հայտարարու մ ի լու ր աշխարհի: Սա 
շատ լավ եմ ըմբռնել, քանի որ 17 տարի 
բարեսիրական կազմակերպու թյու ն եմ ղե-
կավարել: Բարեսիրու թյու նը խոնարհու -
թյու ն է` անվերջ գրել ու  ասել եմ, հասկացել 
եմ նաեւ, որ «բարի գործի» մասին բարձրա-
ձայնելիս, իրենց հոգու  փրկու թյան մա-
սին են մտածու մ, ոչ թե փրկվողի: Այս 
համատեքստու մ հիշու մ եմ Սովետական 
Հայաստանի փոխվարչապետ Ալեքսան Կի-
րակոսյանին, ով մշակու յթի գործիչների մի  
ողջ փաղանգ էր պահու մ: Ամե ն ինչ փորձու մ 
էր անել այդ մարդկանց համար` սկսած 

բնակարանից ու  ավտոմե քենայից, նրանց 
տաղանդին հարիր կենցաղային հարցեր 
էր լու ծու մ: Տալիս էին, բայց չէին գոռու մ: 
Հիմա դու ք պետու թյան պահու ստային 
ֆոնդից գու մար եք հատկացնու մ եւ աշխար-
հով մե կ հայտարարու մ եք... Այնքան իշ-
խանու թյու ններ կգան ու  կգնան, Լեւոն 
Խեչոյանի գիրն է մն ալու  հիշատակող: Ես 
ապահովագրու մ եմ նաեւ ինձ, որ վաղը 
հանկարծ բարձր չասեն` Ալվարդ Պետրոս-
յանին փորձեցինք բու ժման համար փող 
տալ: Չեմ ու զու մ: 

– Ü³Ë³·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÇ ßÝáñÑÙ³Ý ·áñÍÁÝ-
Ã³óÇ ËáõÃ áõ ËáéáãÝ»ñÇÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ »õë 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ýù: ²Ûë ï³ñÇ å³ñ½íáõÙ 
¿ª «²ñí»ëï» ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ Ùñó³Ý³ÏÇ 
ßÝáñÑÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËÙµÇ 8 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó 5-Á 
¹³ïÇ »Ý ïí»É È»õáÝ ØáõÃ³ýÛ³ÝÇÝ, ù³ÝÇ áñ 
í»ñçÇÝë Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, Ã» ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ã³Ûý³Û³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùµ 
¿ ³é³çÝáñ¹íáõÙ: ¸³ïÇ »Ý ïí»É »õ Ýñ³ÝÇó 
å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 3 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù: Î³ñÍ»Ù, áñáß»É 
¿Çùª Ó»ñ í»ñçÇÝª «²åñ»Éáõ 0 Å³Ù» ·ÇñùÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ»É, Ñ»ïá ÇÝãá±õ ÷áßÙ³Ý»óÇù... 

– Մարդն իր կարծիքն է հայտնել, ես էլ իմ 
կարծիքն եմ հայտնու մ, որ այո, անաչառ 
չի այդ հանձնախմբերի աշխատանքը, եւ 
ես երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես Արմե ն 
Մարտիրոսյանի, մե ր սքանչելի արձակա-
գիր-բանաստեղծի փայլու ն վեպը` «Մազե 
կամու րջը» չարժանացավ մրցանակի: Ի 
սկզբանե որոշված էր, որ ու րիշին էին տալու , 
թեպետ Արմե ն Մարտիրոսյանը բացարձակ 
հաղթած էր: Պարզվեց, մի այն ես ու  Ազատ 
Եղիազարյանն էինք «հարիֆ»-ը: Նախ` 
ինչ է նշանակու մ գաղտնի քվեարկու թյու ն: 
Եթե ես մե կին արժանի եմ համարու մ, 
ինչո՞ւ պիտի թաքու ն քվեարկեմ: Ի դեպ, 
տարիներ առաջ ու զու մ էի գիրքս ներկա-
յացնել մրցանակի, բայց մտածու մ էի` 
կասեն ԱԺ պատգամավոր է, իսկ ես չեմ 
ու զու մ գրականու թյանը կեղտ դիպչի: 
Չներկայացրեցի, հիմա էլ, փառք Աստծո, 
պատգամավոր չեմ, կարելի էր ներկայացնել, 
բայց երբ հասկացա` ովքեր են որոշելու ` 
իմ գիրքը իշխան ձու կ է, թե՞ «սելյոդկա», 
փոշմանեցի: Ես վատ չեմ վերաբերվու մ 
Էդվարդ Միլիտոնյանին, Աստված իր 
հետ, բայց մտածու մ էի` ԳՄ նախագահը, 
բանաստեղծը, այնքան զգայու ն պիտի լի-
ներ, որ իր գիրքը պետական մրցանակի չներ-
կայացներ, ոչ թե պատճառաբանու թյու ն բե-

րեր, թե ինքը Լեւոն Անանյանի ժամանակ է 
ներկայացրել: Այն ժամանակ էլ նախագահ 
չէր, բայց քարտու ղար էր: 

– ì»ñç»ñë ²Õ³ëÇ ²Ûí³½Û³ÝÇ Ñ³ñó³½ñáõÛó-
Ý»ñÁ Ï³ñ¹³Éáõó Ñ»ïá ÙÇ ï»ë³Ï ÙïáíÇ í»×Ç 
¿Çù µéÝí³Í Ýñ³ Ñ»ï: Ð³ñÃí»±ó, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ñ³Ûï³ñ³ñÇ »Ï³±ù: 

- Իհարկե, չէր կարող չհարթվել, պարզա-
պես իրար հաջորդող հարցազրու յցներ 
էին՝ մե ր գեների, հայ տեսակին հատու կ 
հիվանդու թյան մասին, մի  դեպքու մ՝ դժգո-
հու մ էր մե ր տեսակից, մյու սու մ՝ հիացած 
էր: Մի խոսքով՝ մե ր հակասական հայ 
տեսակին, նաեւ ինձ, շատ բնորոշ... Ի դեպ, 
պարբերաբար կարդու մ եմ` Աղասի Այվազ-
յանի հետ զրու յցներդ. գրքիդ շնորհանդեսին 
գրել էի, ու զու մ եմ նաեւ ասել` հրաշալի 
գիրք է, շատ ու սու ցանող, բայց պիտի կար-
դան: Ինքս արդեն մի  քանի անգամ եմ 
հասցրել կարդալ... մի  տեսակ, փաստորեն 
մի ասին ստեղծագործել եք... Աղասին 
շատ հետաքրքիր էր, երեխայի պես` մի ա-
մի տ, մե ջը եւ ազարտ, եւ հիացմու նք, եւ 
ամբողջ կենսափորձով, տաղանդով, առ 
Թամանյան իր անհավատալի սիրով եւ 
լավատեսու թյամբ, այնու ամե նայնիվ մա-
նու կ կար նստած: Ես դեռ չեմ տեսել մե -
կին, որը մանրամասն բացատրելով իր 
սերն առ Թամանյան խոսի, ներկայացնի 
նրան: Այսքան ճարտարապետներ կան, 
ինչից խոսեն, Թամանյանին են հղու մն եր 
կատարու մ, բայց նա այնքան մանրամասն 
է պատճառաբանու մ իր սերը, հիացմու քը, 
անանձնական հավատարմու թյու նը երկ-
րին, չմանրանալով, փոքրիկ ակնարկով, որ 
թոշակ է ստանու մ ինքը, շքեղ չի ապրու մ, 
բայց մի  օր «օֆ» չի արել, չի բողոքել: Ինքը 
այս երկրից պահանջատեր չի, ինքը պարտք 
է մի շտ երկրին: Այս տեսակը, ափսոս, այսօր 
քիչ է:

– ¶áõó» Ýñ³ÝÇó ¿, áñ »ñÏñáõÙ ã³ñáõÃÛá±õÝÝ ¿ 
ß³ï: Æ ¹»å, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ü»Ûëµáõ-
ùáõÙ ¿É ï»Õ³¹ñ»É ¿Çù, Ýß³Ý³Ï»ïÇÝ »ù Ë÷áõÙ. 

â³ñáõÃÛáõÝÁª ·³ÛÉÇÏáÝ, 
Þ³Õ³÷áõÙ ¿ ëÇñïÁ Ù»ñ, 
àõ ·³Ùí³Í »Ýù ³Ûë ÑáÕÇÝ, 
²ñÝ³ù³Ù, Ã»ª ³ñÝ³Ï»ñ:

²Ý³ÑÇï ºê²Ú²Ü,
«²é³íáï» ûñ³Ã»ñÃ 
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Կարծու մ եմ մե ր ժողովրդի համար շատ հետա-
քրքիր և ու սանելի կլինեն անդրադարձները մե ր 
իսկ պատմու թյանը, որովհետև, ցավոք, մե նք 
այն շատ հաճախ մոռանու մ ենք, հատկապես՝ 
մե ր պատմու թյան վճռորոշ, ճակատագրական 
դրվագները: Հետևաբար չենք քաղու մ դասեր 
ապագայու մ նու յն սխալները չկրկնելու  համար: 
Իսկ պատմու թյու նը, ինչպես հայտնի է, զարմա-
նալիորեն կրկնվու մ է:
Ահա մի  դրվագ XIX դարի վերջի հայ ժողովրդի 

ազգային ազատագրական զարթոնքի պատմա-
կան շրջանից: Նկատենք, որ դեռ տեղի չէին ու նե-
ցել զանգվածային ջարդերը և, հավանաբար, ներ-
կայացված իրավիճակն ու  համանման դեպքերն 
են նաև նպաստել կոտորածների իրագործմանը:
Հայ պատմագիտական նյու թերից: Դրվագ թիվ  1:
Հեղափոխական ներքին ու ժերը կարող էին հզոր 

լինել, հզոր նյու թական մի ջոցների առկայու թյան 

ու տելիքի և բնակարանի ջերմու թյու նն ապահո-
վելու  համար, հետագայու մ ստիպված կրկնակի 
ու  եռակի է ծախսու մ բժիշկների ու  բու ժման 
համար: Հայ հարու ստներն ու , ընդհանրապես 
ու նևորները, հաճախ զլանու մ էին փոքրիկ նվի-
րատվու թյու ններ կատարել ազատարար գործի 
համար, իսկ արդյու նքու մ՝ թու րքը խլու մ էր նրան-
ցից վերջին կոպեկն ու  նաև կյանքը. «Վերջին 
տարիների կոտորածների մի ջոցին Քիւրտերն ու  
Թիւրքերը Հայերէն կողոպտելու  համար բաւական 
գու մարներ գտան, որոնց քանակը մի  քանի մի -
լիոնների կը հասնի և որոնց 1/10-ը չէր հաճեր Հայ 
ազգը ինքնաբերաբար զոհել իր ազատու թեան 
գործին համար»:

1897 թ.
Ð³Û Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñ, 

·Çï³Ïó»°ù ë³ ¢ ·áñÍÇ° ³Ýó»ù:

դեպքու մ մի այն: Բայց հայ հարու ստները զլանու մ 
էին փող նվիրաբերել սրբազան գործի հաջողու -
թյու նն ապահովելու  համար, մոռանալով, որ 
«սխալ խնայողու թիւն կատարելով կը վն ասեն 
ինքզինք, քանզի սխալ խնայու ած կարծու ած դրամը 
կորսու ած դրամ կը դառնայ»: Դա նման էր այն 
իրավիճակին, երբ մարդը, խնայելով դրամ ծախսել 

ÂáõÛÉ ãï³°Ýù Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³ÝÂáõÛÉ ãï³°Ýù Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý
ó³í³ÉÇ ¹ñí³·Ý»ñÇ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁó³í³ÉÇ ¹ñí³·Ý»ñÇ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ
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Համշենահայ անվանի բանաստեղծ Սիրա-
վան Սևու նին ընթերցողի արդարադատու -
թյանն է հանձնել իր «Ձենով Թորոսը» լիրո-
էպիկական նոր պոեմը, որտեղ՝ հանձինս 
Թորոսի լու սաբանու մ է օտար երկնքի տակ 
հայոց հորովել երգող գյու ղացու  հարա-
փոփոխ կյանքի ելևԷջները, նրա հոգսերն 
ու  մտորու մն երը, նկրտու մն երն ու  աշխա-
տանքային բու ռն առօրեականը:
Պոեմի  սյու ժեն հետևյալն է. 
Աբխազիայի լեռնային Լաթա գյու ղու մ 

ապրու մ է Թորոս անու նով մի  հաղթանդամ 
մարդ, ու մ ձայնը այնքան հզոր է ու  բարձր, որ 
մի  գյու ղից մյու սն է հասնու մ: Համագյու ղա-
ցիները նրան անվանու մ են Ձենով Թորոս:      
Բանաստեղծը Թորոսի գերմարդկային 

հատկանիշը բնու թագրու մ է էպոսին հա-
տու կ հիպերբոլիկ պատկերներով.

Երբ խոսու մ է Թորոսը մե ր,
Խլանու մ է որոտն ամպի,
Զարմանու մ են մանու կ ու  ծեր,
Լու յսն է հանգչու մ իրենց լամպի: 

Թորոսը խորապես կապված է հարազատ 
գյու ղին ու  նրա մարդկանց, սակայն կյանքի 
դառնու թյու նները ստիպու մ են նրան 
փախչել հարազատ վայրերից և հասնել 
ռու սական երկիր: Այստեղ նոր տու ն ու  
տեղ է հիմն ու մ և շարու նակու մ իր երկրա-
գործու թյու նը՝ ծխախոտ է մշակու մ ու  թեյ 
հավաքու մ: Եվ կարճ ժամանակամի ջոցու մ 
նրա աշխատանքային սխրանքների արձա-
գանքը տարածվու մ է՝ 

Փառքը հասավ մի նչև Մոսկով,
Ամբողջ երկրին դարձավ ճանաչ:

  
ապա                  

Պետու թյու նը ռանչպար մարդու ն
«Զապորոժեց» նվեր տվեց:

Բայց աշխատասիրու թյու նը Թորոսի մի ակ 
մե նաշնորհը չէ, նա բացառիկ ընթերցասեր 
անձնավորու թյու ն է նաև:
Բանաստեղծի մտահղացած պատմական 

բնու յթի էքսկու րսներից պարզվու մ է, որ նա 
հայ պատմագրու թյան երկրպագու  է. հա-
ճախ երևակայու թյամբ տեղափոխվու մ է 
պատմական անցյալ ու  զրու յցի նստու մ հայ 

  ¼ðàôÚò ÒºÜàì ÂàðàêÆ Ðºî¼ðàôÚò ÒºÜàì ÂàðàêÆ Ðºî
նշանավոր գործիչների ու  հերոսների հետ:
Թորոսի մտային ու ղևորու թյու նը պատկեր-

ված է այս կերպ.

Հին դարերի քարու փոսով,
Զնդաններով մամռակալած,    
Գնա՜ց-գնաց սար ու  ձորով,
Պատմահորը տեսավ հանկարծ...

Կամ՝

Ապա մե կ էլ գնաց Սասու ն 
Եվ հանդիպեց թլոր Դավթին...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Դավիթն ասաց. - Թորոս, հանգիստ,
Իմ հայախոս երկրու մ երբեք 
Չեմ ներելու  ստահակին...

Պոեմը, որը իր տեսակի մե ջ եզակի է, գրված 
է մի  շնչով, անմի ջական և հագեցված է 
այնպիսի ու սանելի դրու յթներով, ինչպիսիք 
են հայրենասիրու թյու նն ու  աշխատասիրու -
թյու նը, հավատարմու թյու նը և այլն: Հատկա-
պես արտակարգ հու զիչ է հայ-ռու սական 
բարեկամու թյան դրվագը, երբ դրացի Իվանը 
գալիս է Թորոսի հետ ծանոթանալու .

Ապա եկավ Իվանն ու րախ,
Մի շիշ օղի ջեբից հանեց,
- Լինենք ծանոթ, ապրենք խաղաղ, -
Ու բաժակի օղին խմե ց:
Մտերմացան հետն Իվանի,
Հետաքրքիր մարդ էր բարի,
Եվ մի ասին՝ թևը-թևի
Աշխատեցին տասնյակ տարի:

   
Պոեմի  բոլոր նշանակալի գլու խները նկա-

րազարդված են, լրացնու մ են բովանդա-
կու թյու նը և արժանանու մ ընթերցողի 
ու շադրու թյանը, անջնջելի տպավորու թյու ն 
թողնու մ նրա վրա:
Պոեմու մ զգացմու նքային տեսարանների 

կողքին տեղ է գտել մի  զավեշտային դրվագ, 
որը հազիվ թե նմանն ու նենա... Թորոսը 
նստած նվեր ստացած ավտոմե քենայի հետ-
նամասին՝ ոտքերը գետնի վրա, սղոցու մ է 
մե քենան երկարու թյամբ, որ երկու  կես անի, 
որպեսզի ստացվի երկու  մոտոցիկլ...
Կարդու մ ենք՝ 

Խզարն առավ, ասաց կտրեմ,
Մոտոցիկլ դարձնեմ երկու ,
«Զապորոժեց» ես ո՞նց նստեմ
Խոշոր ջանով իմ ահարկու : 

  
Վերը մե նք խոսեցինք պոեմի  արժանիքների 

մասին, մի նչդեռ հեղինակի համար ավելի 
օգտակար է իմանալ, թե ինչ թերու թյու ններ 
են թաքնված պոեմի  էջերու մ:
Մեր համե ստ կարծիքով պոեմի  հիմն ա-

կան թերու թյու նը բանաստեղծի քաղաքա-
կան բնու յթի մի ջամտու թյու ններն են, 
որոնք պարզապես թու լացնու մ են երկի 
օրգանական կապը: Ընդ որու մ՝ բոլորն էլ 
հասցեագրված են պետու թյան նախկին ղե-
կավարներին: 
Ինչևէ, «Ձենով Թորոսը» պոեմը ընթերվու մ 

է մի  շնչով: Ցանկանու մ եմ բանաստեղծ 
Սիրավան Սևու նու ն ստեղծագործական նո-
րանոր հաջողու թյու ններ:

                     
²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ´²Ð²ðÚ²Ü,

ÊêÐØ ·ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù  

êÇñ³í³Ý êºìàôÜÆêÇñ³í³Ý êºìàôÜÆ

Æ°Ø  Ð²Ú²êî²ÜÆ°Ø  Ð²Ú²êî²Ü

Մի՛ սխալվիր, Հայաստան,
Ռու սաստանն է բարեկամ,
Քեզ թիկու նք է անսասան
Թշնամու դ դեմ մշտական:    

Թող Եվրոպան իր համար
Գանձերի մե ջ ռւռճանա,
Բարիքները անհամար
Թեկու զ հեռվից քեզ ջանա:

Կյանքի փորձը քանի՜ դար
Դարձել է քեզ կու ռ վկա,
Կապու յտ երկինք, զառ կամար
Ռու սաստանը քեզ կտա:

Եվրոպական բիրտ բարքեր
Մի՛ թող խու ժեն քո սու րբ տու ն,               
Ամու սնու թյու ն մի ասեռ
Խորթ է հավերժ քո հոգու ն:

Ստեպների լիառատ
Բու յրով լցվի քո հոգին,
Ռու սաստանն է հարազատ
Պատնեշի պես քո մե ջքին:

Ռու սաստանը քո կողքին,
Երբ կանգնած է մի շտ հզոր,
Կծածանես քո ձեռքին
Ալ դրոշը մե ր բոսոր:  

                         15 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, 2013 Ã.
                                           È³½³ñ¢ëÏ

Ü³ñ»Ï ê²Ð²ÎÚ²ÜÜ³ñ»Ï ê²Ð²ÎÚ²Ü

Ðáñë ÏáÕÙÁ 1915 Ã. ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·³í³éÇ, 
Þ³ï³Ë ·³í³é³ÏÇó »Ý ·³ÕÃ»É: ØÇßï 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÏáñëïÇ ½·³óáõÙ »Ù áõÝ»ó»É, 
µ³Ûó Ý³¢ íëï³Ñ »Ù ¢ ÏÉÇÝ»Ù, áñ Ïáñóñ³ÍÁª 
í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ »Ýù: 

êÇñáí, Ò»ñ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ »Ù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ:

Ð³ÛÇó ËÉ»É »Ý »ñÏÇñÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ...Ð³ÛÇó ËÉ»É »Ý »ñÏÇñÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ...

Հայից խլել են
Երկիրն հայրենի,
Հանճարը ազգի,
Պատգամը մե ծի,
Տաճարները սու րբ,
Որին նայելով,
Սերնդե սերու նդ,
Ուժ է փոխանցվել`
Փորձը մե ծերի:
Փորձել են մորթել,
Զրկել անցյալից,
Մի ողջ ժողովու րդ,
Սակայն ապարդյու ն,
Հայը իր սրտու մ,
Փափագն է կրու մ,
Հու յսով անկոտրու մ,
Որ վերջի՜ վերջո,
Հայրենի հողին,
Տեր է կանգնելու :
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Արժեքասպան օրերու մ շատ բան աննկատ է մն ու մ մե ր աչքից։ 
Այնինչ, ազգային գիտու թյան և մշակու յթի նվիրյալները, մի  կողմ թո-
ղած սոցիալական դժվարու թյու նները, հնագու յն մե ր ծաղկողների 
ջանասիրու թյամբ շարու նակու մ են կերտել մե ր ներկա և վաղվա 
օրը։ Այդ եզակիներից է բանասիրական գիտու թյու նների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, 85-ամյակը բոլորած պատկառելի գիտնական այր Üºð-
êºê ØÎðîâÚ²ÜÀ£

– ä³ñáÝ ØÏñïãÛ³Ý, µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï ¿ Ò»ñ ·Çï³Ï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÁ, ³Ûëûñ Ï³ñÍ»ë Ã» µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ 
åÇïÇ áõÝ»Ý³ÛÇù, µ³Ûó ³ÝÑ³Ý·Çëï »ù£

- Հայերենի հնդեվրոպական լեզու  լինելու  հանգամանքը չարա-
շահվու մ է համե մատական լեզվաբանու թյան ներկայացու ցիչների 
կողմի ց, ինչպե՞ս չանհանգստանամ։ Հայերեն յու րաքանչյու ր բառ 
բխեցնու մ են անպատճառ հնդեվրոպական արմատներից։ Այս մո-
տեցու մը ժամանակին մե րժել են Նիկողայոս Ադոնցը, Նիկողայոս 
Մառը, Գրիգոր Ղափանցյանի նման խորագետ մասնագետները, 
նաև Ձեր խոնարհ ծառան։ Իմ բազու մ հոդվածներն այժմ ամփոփված 
են շու րջ երկու  հազար էջ կազմող գրքու մ, որը դեռ պիտի հրատա-
րակվի։ Այն վերնագրված է բավականին խոսու ն՝ «Հայերենի ոչ հնդ-
եվրոպական բառապաշարը»։

– ²ÛëÇÝùÝ, Ï³ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý ¢ á±ã ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý µ³é³-
å³ß³ñ£ 

- Այո, ինչպես բոլոր լեզու ները, հայերենն էլ ու նի հարևան բազմա-
թիվ լեզու ներից վերցված բառեր՝ խեթերենից, հայասերենից, աքքա-
դերենից, խու ռերենից, ու րարտերենից, հու նարենից, թու րքերենից, 
արաբերենից, այսինքն, սեմական լեզու ներից։

– àñá±Ýù »Ý ë»Ù³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÁ£ 
– Ասորերենը, արաբերենը, աքքադերենը, բաբելերենը և ասու -

րերենը։ Ժամանակի ընթացքու մ մե նք բառեր ենք վերցրել ֆրանսե-
րենից, անգլերենից և այլն։ Ժամանակային իմաստով դա մի  վիթխա-
րի շրջան է՝ երեք հազար տարու ց ավելի։ 

– ê³ µÝ³Ï³±Ý ÁÝÃ³óù ¿£ 
– Այո, ոչ մի  լեզու  առանց փոխառու թյան չի կարող գոյատևել։ 

Ժամանակին Ռու սաստան մու տք գործեցին հսկայական քանակու -
թյամբ տեխնիկական բառեր Հոլանդիայից՝ Պետրոս Մեծի ժամա-
նակ։ 

– Ò»ñ Ññ³ï³ñ³Ïí»ÉÇù ³ßË³ïáõÃÛ³Ý µáõÝ ËÝ¹ÇñÁ Ý»ñÏ³-
Û³óñ»ù£

– Բու ն նպատակն է՝ ճշտել փոխառու թյու նների իսկական աղ-

բյու րները։ Բայց ահա վերջերս լու յս ընծայվեց հիմարու թյու նների 
մի  հավաքածու . բացի այն, որ ամե ն բան հեղինակը բխեցնու մ է 
հնդեվրոպական լեզվախմբից, նաև արաբերեն, պարսկերեն և 
թու րքերեն բառերը հայերեն է համարու մ։ Հեղինակը Վազգեն Համ-
բարձու մյանն է, գիրքը վերնագրված է «Հայերենի բառաքննական 
և ստու գաբանական ու սու մն ասիրու թյու ններ»։ Ի դեպ, նա ԳԱԱ 
թղթակից անդամ է։ Եվ ահա ստու գաբանու մ է և ու սու մն ասիրու մ, 
հայերեն է համարու մ հետևյալը. «Հալս հալ չի», սակայն չէ՞ որ «հալը» 
արաբերեն բառ է։ Հայերեն է համարու մ նաև էշխ-ը, որը թու րքերեն 
«սեր» է նշանակու մ, «բու ղան», ըստ նրա, դարձյալ հայերեն է։

– àñù³Ý ï»ÕÛ³Ï »Ù, µáõÕ³Ý Ãáõñù»ñ»Ý ¿ ¢ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ óáõÉ£
– Տեղյակու թյու նդ ճշմարիտ է, բու ղան ցու լն է, ըստ հեղինակի` 

բու ղը հայերեն է և դարձել է բու ղա։ Ինչևէ, հեղինակին, ով գիրքն ինձ 
էր ներկայացրել գրախոսու թյան, ու ղղակի ասացի, որ գիրքն իզու ր 
է գրել։

– Ðñ³ï³ñ³ÏÇãÝ á±í ¿£
– ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու թյու ն» հրատարակչու թյու նը։
– ä³ñáÝ ØÏñïãÛ³Ý, ÷áË³éÝí³Í ß³ï µ³é»ñÇ ëïáõ·³µ³-

ÝáõÃÛ³Ý ßáõñç Ñ³×³Ë »Ý íÇ×³µ³ÝáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ï³-
ñ³Ï³ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³é ¿« ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áõï»ëïÇª  
ùÛ³µ³µÇ Í³·áõÙÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ£

-Արաբերեն բառ է, «քաբաբա» նշանակու մ է այրված, եփված կրա-
կի վրա։ «Լահմաջոն» ևս արաբերեն է, «լամ»-ը նշանակու մ է խմոր, 
«մաջո»-ն էլ՝ մի ս, այսինքն՝ մսախմոր։

– ²ÛëÇÝùÝ, ì³½·»Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ³ÙµáÕç ·ÇñùÁ ÝáõÛÝ 
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³±Ùµ ¿ ·ñí³Í£

– Ցավոք, այո։
– ´³Ûó ÝÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³-

µ³ñ ·ÇïËáñÑñ¹áí »Ý ³ÝóÝáõÙ, ÇÝãå»±ë ¿ ³ÛÝ ëåñ¹»É£
– Ոչ էլ կարդու մ են, խորամու խ լինու մ։ Ո՞վ պետք է այդքան ժա-

մանակ վատնի, վատնելու  դեպքու մ էլ մի ՞թե կհասկանան։ Հայ 
լեզվաբանը պիտի տիրապետի լեզու ների, գու մարած ընդհանու ր 
լեզվաբանու թյան օրենքները, հարևան երկրների որ հնչյու նը ինչ է 
դառնու մ և այլն։

– Î³ñÍáõÙ »Ùª ÏÑ³Ù³Ó³ÛÝ»ù ÇÝÓ Ñ»ï, áñ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ 
³ÝÑ³ïÇ ËÝ¹ÇñÁ ã¿, ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÐÐ 
¶²² É»½íÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ËÝ¹ÇñÁ£ ê³Ï³ÛÝ Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óùáí 
Ã»ñ¢ë Í³ÝáÃ³Ý³Ýù Ò»ñ ³Ýó³Í áõÕáõÝ, ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ 
Í³ÝáÃ³Ý³Ýù Ñ³Û É»½í³µ³ÝáõÃÛ³Ý ßáõñç ïÇñáÕ ÙÃÝáÉáñïÇÝ£

– Երբ սովորու մ էի մանկավարժական ինստիտու տու մ, մե զ 
բարբառագիտու թյու ն էր դասավանդու մ նշանավոր Արարատ Ղա-
րիբյանը։ Մի օր ապսպրեց հաջորդ օրը մե ր պապերի և տատերի 
խոսքով գրված նյու թեր ներկայացնենք, հեքիաթներ, անեկդոտներ՝ 
իրենց բարբառով։ Մայրս, Վերոնիկա Բերբերյանը, Կեսարիայի 
մոտ գտնվող գյու ղից էր, անվանի ընտանիքից։ Նա քաջ գիտեր 
և՛ հայերեն գրաբարը, և՛ թու րքերենը, և՛ ազգագրական բազու մ 
սովորու թյու ններ ու  զրու յցներ էր հիշու մ, առհասարակ փայլու ն 
հիշողու թյան տեր էր։ Ու քանի որ մորս պապը եղել է քաղաքի 
Մեջլիսի անդամ, նրանց տանն են հյու րընկալվել բազմաթիվ թու րք 
և օտարազգի հյու րեր, սեղանը սպասարկու մ էր մայրս, տակավին 
ինը-տասը տարեկան մի  աղջնակ, և նա բառացիորեն կլանու մ էր 
ականջի լսածը։ Հաջորդ օրը բազու մ նյու թեր դրվեցին Ղարիբյանի 
սեղանին՝ Վանի, Արցախի և այլ բարբառներով։ Մեկ օր անց նա 
լսարան մտավ և բացականչեց. «Այ տղա, դու  գիտե՞ս, որ գյու տ 
ես արել։ Աճառյանն իր բարբառագիտու թյան գրքու մ ասու մ է, որ 
Եփրատից այն կողմ հայերեն չի հնչել, բոլորը թրքախոս են դարձել, 
դու  հայերեն տեքստ ես բերել»։ Հետո ասաց, որ իրեն տանեմ մորս և 
Կեսարիայից ներգաղթածների մոտ։ Ես «Մոսկվիչ» մե քենա ու նեի, 
հարգարժան դասախոսիս ու ղեկցեցի Արմավիրի գյու ղերը, Նոր 
Արեշ թաղամաս և այլու ր։ Եվ, խնդրեմ, Արարատ Ղարիբյանը իմ 
հոդվածը տեղադրու մ է բարբառագիտու թյան մասին իր աշխա-
տու թյու նու մ հետևյալ ձևով. «Ասաց Վերոնիկա Բերբերյանը, գրի 
առավ չորրորդ կու րսի ու սանող Ներսես Մկրտչյանը»։ Դա էր իմ 
առաջին հայտը հայ բարբառագիտու թյան մե ջ։

– ØÛáõë Ñ³Ûï»ñÝ ¿É, Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áã å³Ï³ë áõß³·ñ³í »Ý£
– Մի օր քաղաքու մ լու ր սփռվեց, թե ու րարտական մի  սայլ են թան-

գարանու մ ցու ցադրու մ, Լճաշենի սայլն էր։ Դիտեցինք ու  երբ դու րս 

««Þ³ï»ñÁ ¹áõéë »Ý ç³ñ¹áõÙ, áñ ¹³éÝ³Ý Þ³ï»ñÁ ¹áõéë »Ý ç³ñ¹áõÙ, áñ ¹³éÝ³Ý 
ÇÙ ³ëåÇñ³ÝïÁ, ë³ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ÇÙ ³ëåÇñ³ÝïÁ, ë³ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿»»
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եկանք, հրապարակի շատրվանների մոտ Արարատ Ղարիբյանին 
հանդիպեցինք, ով զրու ցու մ էր մի  քանի պատկառազդու  ակադե-
մի կոսների հետ։ Բարևեցի և հեռացա, մե կ էլ ձայն է տալիս, թե մո-
տեցիր։ Պարզվեց՝ վաղու ց է ինձ փնտրու մ։ Ասաց, որ ցանկանու մ է 
ինձ իր ասպիրանտը դարձնել, քանի որ լավ գիտեի արևմտահայ, 
մասնավորապես, Բու թանիայի բարբառները։ Ամոթխած հրաժար-
վեցի, ու սու ցչու թյամբ էի զբաղվու մ Նոր Արեշի դպրոցներից մե կու մ 
և շատ էի իմ աշխատանքից գոհ։ Մեկ էլ բղավեց՝ այս տղան հիմար 
է, շատերը դու ռս են ջարդու մ, որ դառնան իմ ասպիրանտը, սա 
հրաժարվու մ է։ Մի խոսքով, Լճաշենի սայլը բախտորոշ էր ինձ 
համար։ Առաջին հանձնարարված թեման համընդգրկու ն էր. 
«Արևմտյան Անթալիայի չու սու մն ասիրված բարբառը»։ Հետո թեկ-
նածու ական և դոկտորական թեզերի պաշտպանու թյու ն և բազու մ 
ու սու մն ասիրու թյու ններ, իրադարձու թյու ններ, դեպքեր և դեմքեր՝ 
գիտու թյան իմ ոչ այնքան հարթ ճանապարհին։

– Þñç³Ûó Ï³ï³ñ»Ýù£
– Լենինգրադից երկու  երիտասարդ վերադարձան, մե կն իմ աշխա-

տասենյակու մ անցավ գործի, խեթագետ Վալերի Խաչատրյանը։ Երբ 
նա սեպագրերը փռու մ էր սեղանին, ու ղղակի խելքս գնու մ էր, ո՜նց 
եմ այս հրաշքներից անմասն մն ացել։ Սկսեցի խորանալ սեպա-
գրագիտու թյան մե ջ, օրեր և ամի սներ շարու նակ։ 

– Ò»ñ Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÁ å³Ñå³Ýá±õÙ »Ý Ï³åÁ ·Çï³ßË³ñÑÇ 
Ñ»ï£

– Հարցիդ մի  պատմու թյամբ պատասխանեմ։ Ուրարտերենի գծով 
կոնֆերանս էր Հայաստանու մ։ Ժամանել էին շատ նշանավոր աք-
քադագետներ և սեպագրագետներ ողջ աշխարհից։ Առաջարկեցի 
բանկետը կազմակերպել Գառնիու մ, ցու յց տալու  հյու րերին տա-
ճարին կից բաղնիքի մակագրու թյու նը՝ «Աշխատեցինք ոչինչ չստա-
նալով»։ Ակադեմի այից ու ղևորվեցինք Գառնի։ Աղջիկս՝ Հասմի կը, 
մե զ հետ էր, թևի տակ աքքադերենի այբբենարանը։ Ասեմ, որ շատ 
գիտնականներ իրենց կանանց հետ էին ժամանել։ Եվ ահա իտա-
լացի ու րարտագետի կինը, Հասմի կիս տեսնելով, բացականչեց. 
«Բելա բամբինո, բելա բամբինո, եկ այստեղ»։ Զարմացավ, գիրքը 
տեսնելով դստերս մոտ, և առաջարկեց կարդալ։ Հասմի կս կար-
դաց և բավականին վարժ։ Ամու սինը՝ Սալվինին, զրու ցու մ էր հան-
րաճանաչ գիտնական Դյակոնովի հետ։ Ձայն տվեց, ամու սինը 
մոտեցավ, լսեց աղջկաս ընթերցանու թյու նը և բացականչեց. «Օ՜, 
մադոննա մի ա»։ Հետո ասաց, որ երբ հասնեն Իտալիա և պատմե ն, 
թե տասը տարեկան երեխան աքքադերեն է կարդու մ, չեն հավատա։ 

Հետո Սալվինին իր հարցազրու յցներից մե կու մ ասել էր՝ զարմանալի 
երկիր է Հայաստանը, երեխաներն էլ են սեպագիր կարդու մ։ Այս 
պատմու թյու նն աշխարհով մե կ տարածվեց, անգամ Չու կոտկայից 
էին երեխաները նամակ գրու մ և խնդրու մ, որ Հասմի կը սեպագրերով 
իրենց անու նը գրի և ու ղարկի։

– Þ³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ¿, µ³Ûó É»½í³Ï³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³-
¹³éÝ³Ýù£

– Սիրով։ Տպագրեցի մի  հոդված խեթահայկական ընդհան-
րու թյու նների շու րջ։ Մինչ այդ հայտնի չէր, որ «բրու տը» խեթերեն 
է և նշանակու մ է կավ։ Նման շատ բառեր կան։ Իտալական 
«Օրիենտալիա» («Արևելագիտու թյու ն») ամսագիրը տպագրու մ է 
սեպագրի մասին որևէ երկրու մ հրապարակված նյու թեր։ Ինձ էլ 
անդրադարձան։ Եվ այսպես դարձա խեթագետ։ Հետո անցա աքքա-
դերենին, որը շու մե րենի շարու նակու թյու նն է։ Ցավոք, մե ր որոշ 
գիտնականներ երբեմն  խորամու խ չեն լինու մ կնճռոտ հարցերու մ։ 
Այսպես, նշանավոր գիտնական Ջահու կյանը մի  աշխատու թյու ն 
ու նի՝ «Հայերենի օրինաչափու թյու ններից շեղվող բառեր». ես 
հիմն ավորեցի, որ ոչ թե շեղված բառեր են, այլ աքքադերեն են՝ 
չորս հարյու ր բառ։ Ժամանակին հռչակավոր հայագետ Հյու բշ-
մանն է վրիպել. արաբերեն բառերը Հայաստան են եկել 640-ին, 
արաբների առաջին ներխու ժման հետ։ Ես հիմն ավորեցի, որ դեռ 
դասական գրաբարու մ, ավելին, «Աստվածաշնչու մ» մի նչ այդ 
կային բազմաթիվ արաբերեն բառեր, որոնք անցել էին հայերենին։ 
Հոդված գրեցի. «Հյու բշմանի սխալները», տպագրվեց ԳԱԱ «Պատ-
մաբանասիրական հանդեսու մ»։ Այնու հետև հոդված գրեցի Հրաչյա 
Աճառյանի «Արմատական բառարանու մ» եղած սխալների մասին։ 
«Պատմաբանասիրական հանդեսի» խմբագիրը, ինձ տեսնելով, բա-
ցականչեց. «Արա՛, հերիք է գիգանտների հետ քյալլա տաս»։ Հետո 
նյու թն ու ղարկել էր Լենինգրադ և այլ գիտական կենտրոններ, 
հավանու թյու ն էին տվել և մի  օր, ակադեմի այու մ հանդիպելով, 
ասաց. «Ա՛յ գիգանտների հետ քյալլա տվող, հոդվածդ տպելու  եմ»։ 
Եվ տպագրեց։

– Ø»Í³ñ·á å³ñáÝ ØÏñïãÛ³Ý, Ñáõë³Ùª ¿ÉÇ ÏÑ³Ý¹Çå»Ýù, ù³Ý½Ç 
¸áõù ¹»é ß³ï ³ë»ÉÇù áõÝ»ù£ ²ÛÅÙ ëå³ë»Ýù Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñÇ 
³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ÏÏ³Ù»Ý³Ý Ò»ñ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ Ññ³-
å³ñ³Ï»É£

– Շնորհակալու թյու ն Ձեզ և «Իրատես de facto»-ին։

¼ñáõÛóÁª ìñ»Å ²è²øºÈÚ²ÜÆ

î»Õ³µÝÇ±Ï ¿, ³ñ¹Ûáù, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿ÃÝáëÁî»Õ³µÝÇ±Ï ¿, ³ñ¹Ûáù, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿ÃÝáëÁ
Հասկանալի է, որ 14,5 հազարամյակ առաջ 

գետը Հրազդան անվանած լեզու ն հայերենն 
է, իսկ այդ լեզու ն կրողը` հայ ժողովու ր-
դը: Հետպատերազմյան երկրաբանական 
ճշգրիտ տվյալների հիման վրա կառու ցված 
այս փաստարկը հայերիս ծագու մն աբանու -
թյու նը տանու մ է անհիշելի ժամանակներ. 
բառ կա, որ աշխարհ արժե:
Կարճառոտ այս հոդվածու մ չի վիճարկ-

վու մ, առավել ևս քննու թյան չի առնվու մ հայ-
կական էթնոսի տեղաբնիկ լինելու  հարցը: 
Հոդվածու մ փաստարկվու մ է, որ հայկական 
էթնոսը դեռևս անհիշելի ժամանակներու մ 
տեղաբնիկ էր Հայկական լեռնաշխարհի 
հյու սիս-արևելքու մ, ապա և ողջ Հայկական 
լեռնաշխարհու մ: Արդեն իսկ վարկածային 
սու յն դրվագների բացահայտման բանալին է 
Սևանա լճի երկրաբանական փոփոխու թյան 
պարզաբանու մը, ինչպես նաև Հրազդան գե-
տանու նը:
Ինչպես հայտնի է, Սևանա լիճն առաջացել 

է հրաբխային արտավիժու մն երի և լավային 
պատվարի գոյացման հետևանքով: Նրան 
շրջափակող Արեգու նի, Սևանի, Վարդենի-
սի, Գեղամա և Փամբակի լեռնաշղթաներն 
աստիճանաբար բարձրացել են և ստացել 
ժամանակակից պատկերը: Երկրաբաններն 
այս հնագու յն լիճն ու  նրանից սկիզբ առնող 
Հրազդան գետը պայմանականորեն ան-
վանու մ են նաև Պալեոսևան և Պալեո-

հրազդան, քանզի, ըստ էու թյան, հենց նրանց 
տարածքու մ են առաջացել «նոր լիճ» ու  «նոր 
գետ»:
Մինչև Արարատյան դաշտավայր հասնելը 

Հրազդանը հոսել և հոսու մ է տեկտոնական 
ճեղքվածքով, տեղ-տեղ 100 և ավելի մե տր 
խորու թյան հասնող կիրճով:
Ինչպես նշվեց, Սևանա լիճը պարփակված 

է հինգ հոծ լեռնաշղթաներով, որոնց պարա-
գծու մ և ողջ ջրավազանու մ երկրաբանական 
չորրորդական շրջանից ի վեր ամե նացածր 
գոգավորու թյու նը բաժին է ընկնու մ Փամ-
բակի և Գեղամա լեռնաշղթաների մի -
ջանկյալ հատվածին: Վերջինս ծածկվել է 
հրաբխային նորագու յն ժայթքու մն երի ու  
լավային գոյացու մն երի զանգվածային շեր-
տով` մոտավորապես 14,5 հազարամյակ 

առաջ: Գոգավորու թյան բարձրացման 
պատճառով, բնականաբար, բարձրացել է 
լճի մակարդակը, և նու յն հատվածից սկիզբ 
առնող գետը վերստին հոսել է հին «պա-
լեոհու նով», քանի որ գոգավորու թյու նը 
բարձրացու մի ց հետո էլ մն ացել է լճի ավա-
զանի ամե նացածր հատվածը:
Հենց այս ժամանակ սկսվու մ է այն իրո-

ղու թյու նը, որից պետք է կառչի հայագիտու -
թյու նը:
Ինչպես հայտնի է, գետն ու նեցել է մի  քանի 

անվանու մն եր, որոնցից առաջինն ու  վերա-
կանգնված վերջինը Հրազդանն է:
Կարևոր ու  խիստ հետաքրքրական է սու յն 

ջրանվան ստու գաբանու թյու նը, որի երեք 
բաղադրիչները պատմաերկրաբանական 
պատկերը ներկայացնու մ են ամբողջու -
թյամբ: Ստորև ներկայացվող այդ բաղա-
դրիչները մի անգամայն մե կնելի են ու  հաս-
կանալի հայերենով և հնդեվրոպական 
լեզու ներով:
Եվ այսպես` Հրազդան...
Հու ր – ըստ Աճառյանի, բնիկ հայերեն բառ 

է, որ ծագել է հնդեվրոպական նախալեզ-
վի Պու րո-կրակ ձևից: Ցեղակից բառերն 
են հու նարեն` Պիռ, լատիներեն` Ուռ, հին 
պարսկերեն` Հու ռ, գերմաներեն` Ֆեու եր, 
հին ֆրանսերեն` Ֆեու ր, քրդերեն` Ուր-

10
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Իմ համակողմանի փորձն ինձ համոզել է, որ չկա ու րիշ Աստված 
ճշմարտու թյու նից բացի: Ճշմարտու թյան համընդհանու ր և 
համագո ոգին հայցելու  համար, հարկ է կարողանալ սիրել 
թշվառագու յն մի  արարածի` ինքն իրեն: Մարդը չի կարող իրեն 
թու յլ տալ օտարվել կյանքի մի  որևիցե ոլորտից: Ահա թե ինչու ` 
իմ հավատարմու թյու նը ճշմարտու թյանը հանգեցրեց ինձ քա-
ղաքականու թյան մարզին, և առանց նվազագու յն տատանման 
ու  դրա հետ մե կտեղ համակ խոնարհու թյամբ կարող եմ ասել, 
որ նա, ով կհաստատի, թե կրոնն ընդհանու ր ոչինչ չու նի քաղա-
քականու թյան հետ, չգիտե, թե ինչ ասել է կրոն:

Mahatma-Gandhi1. Փոխեք ինքներդ ձեզ: «Շրջակա աշխարհը 
փոխելու  համար դու ք պետք է փոխեք ձեզ»: Եթե դու ք կարող 
եք փոխել ինքներդ ձեզ, ապա դու ք կփոխեք ձեզ շրջապատող 
աշխարհը: Եթե դու ք փոխեք ձեր մտքերը, ապա կփոխվեն ձեր 
զգացմու նքներն ու  արարքները: Եվ դրա շնորհիվ աշխարհը 
կփոխվի ձեր շու րջը: Բայց ոչ մի այն այն պատճառով, որ դու ք 
կդիտեք աշխարհը նոր զգացմու նքներով, այլ որովհետև փո-
փոխու թյու նները թու յլ կտան անել այն, ինչ դու ք չէիք անի (հնա-
րավոր է նաև մտածել եք այդ մասին) առաջ` կառչելով հին մտա-
ծելակերպից:

2. Վերահսկեք ինքներդ ձեզ: «Առանց իմ համաձայնու թյան ոչ ոք 
չի կարող ինձ վն ասել»: Այն, ինչ դու ք զգու մ եք և ինչպես եք ար-
ձագանքու մ, կախված է ձեզնից: Դու ք կարող եք ինքներդ ընտրել 

ինչ մտածել, ինչպես արձագանքել և ինչ զգալ համարյա ամե ն 
պարագայու մ: Ձեզ անհրաժեշտ չի դու րս գալ հու նից, տաքանալ, 
կամ բացասական վերաբերվել:

3. Ներեք ու րիշներին և գնացեք առաջ: «Թու յլերը ի վիճակի չեն 
ներելու . ներելու  կարողու թյամբ օժտված են մի այն ու ժեղները: 
Առաջնորդվելով աչքը աչքին կանոնով` աշխարհի բոլոր մարդիկ 
կարող են կու րանալ»: Չի կարելի օգնել մե կին` պայքարելով 
չարի դեմ իր մե թոդներով:

4. Ձեռքերը ծալելով դու ք ոչնչի չեք հասնի: «Սեփական փորձի 
մե կ գրամը ավելի թանկ է, քան ու րիշի մե կ տոննան»:

5. Հասկացեք, մե զնից ամե ն մե կը մարդ է. «Ես ինձ համարու մ 
եմ հասարակ մարդ, ով ու րիշների նման է և ինչպես բոլոր մահ-
կանացու ները ու նի սխալվելու  իրավու նք: Եվ մի աժամանակ խոս-
տովանու մ եմ, որ իմ մե ջ կա բավականին շատ մարդկու թյու ն` 
ընդու նելու  իմ սխալները և հասկանալու  դրանց պատճառները: 
Իմաստու ն չէ համարել մե կին մյու սից խելացի: Միշտ պետք է հի-
շել, որ նու յնիսկ ամե նաու ժեղ մարդը կարող է դառնալ թու յլ, և 
ամե նախելացին էլ սխալվել»:

6. Եղեք համառ: «Սկզբու մ նրանք անտեսու մ են քեզ, հետո 
ծիծաղու մ են քո վրա, հետո կռվու մ են քեզ հետ, և այդ ամե նից 
հետո դու  հաղթու մ ես»: Եղեք համառ, ժամանակի ընթացքու մ 
անախորժու թյու նները կքչանան, իսկ հետո ընդհանրապես 
կանհետանան:

7. Հիշե՛ք, հու մորը օգնու մ է դարձնել կյանքը ավելի թեթև, նու յ-
նիսկ ամե նածանր պահին: «Եթե ես չու նենայի հու մորի զգացու մ, 
ես ինքնասպան կլինեի շատ տարիներ առաջ»:

8. Փնտրեք մարդկանց մե ջ բարին և օգնեք նրանց: «Ես աշխա-
տու մ եմ տեսնել մարդկանց մե ջ մի այն լավը: Ես ինքս շատ ան-
գամն եր սայթաքել եմ կյանքու մ և հարկ չեմ համարու մ դատել 
ու րիշի արարքները: Ես ընդու նու մ եմ, որ նախկինու մ մարդկանց 
քո հետևից տանելու  կարողու թյու նը կախված էր ու ժից, բայց 
այսօր այն կախված է մարդկանց հետ համաձայնու թյան գալու ց»:

9. Եղեք ներդաշնակ: «Երջանկու թյու նը այն է, ինչ որ դու ք խո-
սու մ եք, մտածու մ եք և անու մ եք իրար հետ ներդաշնակ: Միշտ 
ձգտեք հասնել ամբողջական ներդաշնակու թյան (մտքերը, 
խոսքերը, արարքները): Ձգտեք մտածել անկեղծորեն, և այդ ժա-
մանակ ամե ն ինչ լավ կլինի»:

10. Շարու նակեք աճել և զարգանալ: «Անընդհատ զարգանալը` 
դա կյանքի և մարդու  օրենքն է»:

կրակ նշանակու թյամբ, և բոլորն էլ, հայե-
րենի հետ համե մատած, առավել ու շ շրջանի 
կազմու թյու ններ են:
Ազ (Ազն) – ազգ, սերու նդ, ցեղ, ծագու մ 

նշանակու թյամբ, օրինակ՝ թագավորազն, 
արքայազն, իշխանազն, դյու ցազն, երկազն, 
Հայկազն և հայկազն` հնդեվրոպական 
Զան-ծնել արմատից, որի ցեղակից բա-
ռերն են իրան. Զանա, հու ն. Գենոս, լատ. 
Գենս, Գենու ինոս – ծնու նդ, ծագու մ նշա-
նակու թյամբ, դրանից էլ վրաց. փոխառու -
թյամբ Ազնավու րի` Թամարա թագու հու  
արքու նիքու մ ազնվական ծագու մով հայ 
ազատանի կամ ազնվական նշանակու -
թյամբ:
Դան – ըստ գերմանացի նշանավոր լեզվա-

բան Մաքս Ֆասմե րի, հնդեվրոպական նա-
խալեզվու մ, վեդո կամ դոն-գետ, ջու ր, որից 
էլ Դոն գետանու նը, նու յնի հու նարենը` Տա-
նայիս Հերոդոտոսի և Ստրաբոնի երկերու մ, 
զենդ Ավեստայի դանու -գետ, որից` Դանու բ, 
Դու նայ գետանու նները հնդեվրոպական 
լեզու ներու մ, օսերենու մ` դոն, դան (վերջի-
նը` հյու սիսային բարբառով) – գետ, սանս-
կրիտ. Ուդա-գետ և այլն:
Ստացվու մ է, որ Հրազդան` Հու ր-ազ(ն)-

դան հիդրոնիմը նշանակու մ է հրից, իմա` 

Ø³Ñ³ÃÙ³ ¶³Ý¹Ç. 10 ³Ý·ÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ

հրաբխից ծագած ջու ր կամ գետ: Անվանու -
մը մի անգամայն համապատասխանու մ է 
երկրաֆիզիկական անցյալ իրադարձու -
թյու ններին: Նման անվանու մը կարող էր 
տալ մի այն այն ժողովու րդը, որն ականա-
տես էր եղել 14,5 հազարամյակ առաջ տեղի 
ու նեցած հրաբխի ժայթքու մի ն, իսկ այնու -
հետև` այդ նու յն փակու ղու ց գետի նոր ելքին:
Անշու շտ, երևու յթն ու նեցել է նաև աղետա-

բեր հետևանքներ, ինչի պատճառով այն 
դաջվել է տեղաբնիկ ժողովրդի հիշողու թյան 
մե ջ, ջրանվան մի ջոցով փոխանցվելով սերն-
դեսերու նդ:
Հասկանալի է, որ 14,5 հազարամյակ առաջ 

գետը Հրազդան անվանած լեզու ն հայերենն 
է, իսկ այդ լեզու ն կրողը` հայ ժողովու րդը:
Հայ ժողովրդի տեղաբնիկու թյան մասին 

վաղու ց ի վեր որևէ կասկած գոյու թյու ն չու -
նի, քանզի ապացու ցված իրողու թյու ն է, 
սակայն հետպատերազմյան երկրաբանա-
կան ճշգրիտ տվյալների հիման վրա 
կառու ցված սու յն փաստարկը հայերիս ծա-
գու մն աբանու թյու նը տանու մ է անհիշելի 
ժամանակներ:
Բառ կա, որ աշխարհ արժե:
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Օլիմպիադա 80-ին մե նք առաջին կու րսի 
ու սանողներ էինք: Ռոմանտիկ դարաշրջան 
էր: Չնայած կյանքը հեղեղված էր Բրեժնևի 
մասին բարեհոգի անեկդոտներով, սակայն 
իրերը դեռևս կոչվու մ էին իրենց անու ն-
ներով, պրոֆեսորին ասու մ էին՝ պրոֆե-
սոր, կռազի վարորդին՝ կռազի վարորդ, 
գրպանահատին՝ համբալ: Մոսկովյան օլիմ-
պիադան վերջին մե ծ տոնախմբու թյու նն էր 
Սովետ Միու թյան կյանքու մ: Երկու  տարի 
անց Բրեժնևը վախճանվեց, և Կրեմլի պա-
տի տակ թաղեցին մի  ողջ դարաշրջան՝ սո-
ցիալական ապահովվածու թյան և բարոյական 
պարզամտու թյան մն ացորդների դարաշրջա-
նը: Եկած նոր դարը շրջեց ամե ն բան, պրո-
ֆեսորները դարձան համբալներ, իսկ գրպա-
նահատները՝ պետական կարևորու թյան 
գործիչներ: 
Մտածու մ ես՝ այս մի  Օլիմպիադան էլ հան-

կարծ չդառնա՞ նոր փոփոխու թյու նների պերճ 
մու նետիկ՝ ազդարարելու  անգլու խ ձիավոր-
ների և փչովի իգիթների դարաշրջանի ավար-
տը:

ì³ñ¹·»ë ¸²ìÂÚ²Ü
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Մի փոքր անդրադարձ ազգիս ոչ թե իրական Մտավոր մի ջու կի, այլ 
անկախու թյան տարիներից մե զ հասած «մտավորԱԿԱՆ-ու թյան» 
վերաբերյալ...
Ցանկացած քաղաքակիրթ, հնագու յն պատմու թյու ն ու նեցող երկր-

ներու մ, մտավորականու թյու նը կազմու մ է Ազգի գեներատորը, և 
սա այն դեպքու մ, երբ վտանգված է մշակու յթը, մտածելակերպը, 
զարգացման նպատակները... սակայն այն, ինչ մե նք ու նենք այսօր` 
բու րժու ական «ինտելեգենցիայի», նմու շ է հիշեցնու մ...
Դեռ անկախու թյու նից հետո, շատ «մտավոր անհատներ» իշխանու -

թյան չիների տակ մտան, ընդհու պ կու սակցականացվեցին, այնքան, 
որ ձոնեցին նոր «երգեր» այդ կու սակցու թյու նների մասին, մի  մա-
սը ներխու ժեց չեզոք լրատվամի ջոցներ, շոու -բիզնես` ասել է թե 
«իրացվեցին»... Իսկ առավել ազնիվն երը Տեր լինելով իրենց երկրին, 
հաղթանակեցին գոյապայքարի պատերազմու մ` նահատակվելով, 
կամ էլ ու ղղակի գորշու թյանը կու լ չգնալու  համար ու ղղակի ընդհա-
տակվեցին...
Այն, ինչը մն աց ու  բու րժու ացվեց, ու ղղակի դադարեց վերնախավ 

լինելու ց, դարձավ Ստերջ, Անպտու ղ, Անկենդան` ասել է թե Չեզոք 
զանգված, որը թերևս առավել քան անընդու նելի է...
Իրական մտավորականու թյան շարքերը նոսրացան այն աստի-

ճան, որ կենդանի մն ացած Անհատներից շատերի ՄԱՀՆ անգամ 
դարձավ մի օրինակ ընդու նվող գու յժ... առանց իրական կորստի 
չափը ընկալելու  ու  գիտակցելու ... 
Արդյու նքու մ, այդ նոսրանալու ն զու գընթաց, սկսվեց արատավոր 

մշակու յթի ու  մե րօրյա թերարժեք մտավոր շերտերի վերարտադրու -

ºñµ Øï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ êîºðæ ØÆæàôÎ ¿ ºñµ Øï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ êîºðæ ØÆæàôÎ ¿ 
¹³éÝáõÙ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ¢ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç¹³éÝáõÙ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ¢ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç

մը... ըստ էու թյան, այն մի  զանգված էր հիշեցնու մ, որի մի տու մը 
հիմն ականու մ բնազդներին, ոգու  նսեմացման, առավել էժան հո-
գեվիճակին, առավել ևս հեդոնիզմի ն հասցնելու  խնդիրն էր...
Այսօր մե ր երկրու մ իրական մտավորականու թյու ն երևու յթի առա-

վել քան անհրաժեշտու թյու նը կա` իսկ դա նու յնն է թե կորել է ազգի 
մի տքը, պատիվն  ու  խիղճը: 
Այն ԻՐԱԿԱՆՈՒ Մ ՀԱՄԱՍԵՌ ՉԵԶՈՔ ՄԻՋՈՒ Կ է դարձել զանգ-

վածների և իշխանու թյան մե ջ:
Ամփոփելով նշեմ, որ ազգի գոյատևման, տեսակի ու  մտածելակերպի 

գեներացիայի արդյու նքու մ իրոք մե ծ է ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
երևու յթի ԿԱՅԱՑԱԾ լինելը... դրա բացակայու թյու նը, դիֆիցիտը, 
չեզոքու թյու նն ու ղղակի վտանգու մ է հանրու թյան առողջ կենսա-
գործու նեու թյու նը, քանի որ, արդյու նքու մ հայտնվու մ են Տեսակին 
ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, որոնք ոչ մի այն կարճա-
ժամկետ պատրանքի հաճու յք են ապահովու մ, այլ նաև ու ղղակի 
վտանգու մ են ԱԶԳԻ իմու նային համակարգը...

Ðºî¶ðàôÂÚàôÜ. Հայ ազգը վաղու ց է ապացու ցել, որ գիտի 
գոյատևել ու  նաև ԱՊՐԵԼ արժանավայել... սակայն, եկեք ամե ն մե կս, 
ով պատասխանատվու թյու ն է զգու մ երկրի ու  մե ր տեսակային 
ազնիվ կոդի առջև` թու յլ չտանք այլևս Գոյատևելու  ու  այլևս մե զ 
խեղելու  ու  կեղծ պատրանքներով հաճու յք վերարտադրելու , որն 
առավել քան ու ղին է ինքնասպանման...
Ապրել է պետք, նու յնքան արժանի, ինչքան որ ԿԱՆՔ...

ÈÛáõ¹ÙÇÉ³ ØÆÈ²

¸Áµ³ É³íÁ, µ³Ûó... í³ÕÁ
àõáõ˜Ë, áÝó ¿ µ³Ëïë µ»ñáõÙ, áñ 1974 Ã.-

Çó ³é³ç »Ù ÍÝí»É: Â» ã¿ª ¿ë óáõñï-µáñ³ÝÇÝ 
Ñ³ëÝ»Éáõ ¿Ç ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáí, áñ ·áé³ÛÇª §à°ã 
Ïáõï³Ï³ÛÇÝÇ˜Ý...¦:

´³Ûó ³Ëñª ÇÝãá±õ áã: ÜáñáõÃÛáõÝ ¿±, »ñ»Ë³ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë Ó»éùÝ»ñë ÁÝÏ³Í Ïáå»ÏÁ 
µ³ÝÏ³ÛÇ Ù»ç ¿ÇÝù ·óáõÙ, ³ÙÇëÝ»ñáí Ïáõ-
ï³ÏáõÙ ¿ÇÝù, áñ Ñ»Í³ÝÇí ³éÝ»Ýù, µ³Ûó 
ÙÇ ûñ ¿É å³å³Ý áõ Ù³Ù³Ý Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, 
Ã»ª ÷áÕ ¿ å»ïù... ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ½áõÙ ¿ 
Ù»ñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñáõß»ñÝ ³ÝÙáé³ó å³Ñ»É, 
¹ñ³ÝÇó É³í µ³±Ý: àõÕÕ³ÏÇ å³ñ³å »Ýù 
ÙÝ³ó»É, ëÏë»É »Ýù ÙÇïÇÝ· ³Ý»É. §150 
¹ñ³ÙÇÝª áã¦, §¶³½Ç å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝª áã¦, 
§Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³ÝÁª áã¦, §ö³Ï ßáõÏ³ÛÇÝª 
áã¦, §¼í³ñÃÝáó¦ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇÝª áã¦, 
§ØÇ³ë»é³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁª áã¦, §¶»Ý¹»ñÇÝª 
áã¦... ÆÝãù³Ý Ïáõ½»ë ·áé³, 100 ³Ý·³Ù ·á-
é³, 1000 ³Ý·³Ù ·áé³, ÙÇÉÇáÝ ³Ý·³Ù ·á-
é³: øá ÙÇÉÇáÝ³Ýáó §áã¦-»ñÇÝ Çñ»Ýù ÙÇ Ã³ù 
§³Ûá¦ »Ý ³ëáõÙ áõ åÁ˜ñÍ: àñáíÑ»ï¨ ¹áõ 
ùá §³Ûá-áã¦-Á ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
Çñ»Ýó »ë ïí»É: â»ë ¿É ïí»É, µÇñÇÏáí Í³-
Ë»É »ë: ÆëÏ ·Ýí³Í ³åñ³ÝùÁ Ñ»ï ãÇ í»ñ³-
¹³ñÓíáõÙ:

¾Ý ûñÁ ÙÇ ÙÇïÇÝ·³íáñ ³ëáõÙ ¿ª Ù»½ ¿ßÇ 
ï»Õ »Ý ¹ñ»É: ²ëáõÙ »Ùª ³°Û ³Ëå»ñ, ëË³É 
µ³Ý ÙÇ Ëáë³, µ³ ÇÝãá±õ »Ý 2014-Á ÓÇáõ 
ï³ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É: ²ëáõÙ ¿ª ¹ÇïÙ³Ùµ »Ý 
³ÝáõÙ, áñ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó å»ïå³ïí»ñáí 
Ù»½ Ý³É»Ý... ´áÕáù³íáñ ¿, ëË³É µ³Ý»ñ ¿ 
ËáëáõÙ: ÆëÏ ÇÙ Ï³ñÍÇùáí ª Ù»½ áã ÙÇ Ï»Ý-
¹³Ýáõ ï»Õ ¿É ã»Ý ¹ÝáõÙ: ´ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»é 
³Û¹åÇëÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ãÇ ëï»ÕÍ»É, áñ Ù»½ Ñ»ï 
Ñ³Ù»Ù³ïíÇª ³ñ³·ÇÉÇó É³í ãíáõÙ »Ýù, ëáí 
áõ Í³ñ³íÇÝ áõÕïÇó É³í »Ýù ¹ÇÙ³ÝáõÙ, 
³ñçÇ å»ë Ùáõßï³Ïáí ÷³Ã³Ãí³Í ùÝáõÙ 
»Ýù, Ëá½Ç å»ë ÙÇ³ÛÝ ÙñÃÙñÃáõÙ »Ýù, ÏáíÇó 

ÎáÏáñ¹ÇÉáëÁ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.
– ²°Û ÁÝÏ»ñ, ÉáÕ³ÉÁ Ñ»˜ã, ¹áõ ëáÕ³É ëáíáñÇ...
¾¹ ÇÝãÇ± ã»ù ÍÇÍ³ÕáõÙ... ¸» É³í, ÙÇ áõñÇßÁ 

å³ïÙ»Ù: ØÇ ûñ ÙÇ ¿ß Ù»Ï áõñÇß ¿ßÇ ³ëáõÙ ¿.
– ÈëÇñ, ¿Ý Ù»ñ ¶³½³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ¹»åáõ-

ï³ïÁ ùá Ñáñ»Õµáñ ïÕ»Ý ãÇ±:
– Ð³:
– ´³ ÇÝãáõ ³ ³éÛáõÍÇ å»ë ù³ÛÉáõÙ:
– ºë Ç±Ýã ÇÙ³Ý³Ù, Ý³ ¿É ¿¹ Ó¨áí ³ ÇßáõÃÛáõÝ 

³ÝáõÙ:

¾ÉÇ ãÍÇÍ³Õ»óÇù: ´³ á±Ýó ³Ý»Ù, áñ Ó»½ ÙÇ 
ùÇã ½í³ñ×³óÝ»Ù: ¶ï³, ÷áñÓí³Í Ù»Ãá¹ 
¿. 2014-ÇÝ, ³Ù»Ý ûñ, µ³ó ãÃáÕÝ»ù, Ñ³˜, 
³Ù»Ý ²ëïÍá ûñ, Ù»ñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
ÏñÏÝ»ù.

– ¾ëûñ í³ï ¿, í³ÕÁ É³í ¿ ÉÇÝ»Éáõ...

ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

É³í ÏÃíáõÙ »Ýù ¨ ïÇñáç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³í»ÉÇ 
Ù»Í Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýù, ù³Ý ßáõÝÁ:

àã áù ÃáÕ ãÑ³Ù³ñÓ³ÏíÇ Ù»½ ¿ßÇ Ñ»ï Ñ³-
Ù»Ù³ï»É: ¾ßÁ µ³ÝáÕ ³Ý³ëáõÝ ¿, ÇëÏ Ù»Ýù 
·áñÍ³½áõñÏ »Ýù:

²½·³ÛÇÝ ÄáÕáí áõÝ»Ýù, ³ßË³ñÑÁ ãáõ-
ÝÇ: ÆëÏÁª ë»ñÇ³É: Î»ëÇó ³í»ÉÇÝ Ù»ÏÁ 
Ù»ÏÇ ËÝ³ÙÇÝ ¿, µ³Ûó ï»ë, Ã» ³ÙµÇáÝÇó 
áÝó »Ý Çñ³ñ Ñ³ÛÑáÛáõÙ: ´³ á±Ýó. ÃáÕÝ»Ý 
áõñÇßÝ»ñÁ Ñ³ÛÑáÛ»±Ý, Ýñ³Ýù ¿¹ å³ïíÇ 
ï»ñÝ »±Ý... ÆëÏ Ù»±Ýù, Üáñ ï³ñÇ ¿ ·³ÉÇë, 
÷áË³Ý³Ï Ùï³Í»Ýù, Ã» áõÙ ïáõÝ ·Ý³Ýùª 
ÙÇ Ïáõßï ÷áñáí Ñ³ó áõï»Ýù, ÅáÕáíñ¹ÇÝ 
³å³ÏáÕÙÝáñáßáõÙ »Ýùª á°ã, á°ã, á°ã... ̧ »é É³í ¿ª 
¿¹ Ð1-Á Ï³, ÙÇ³óÝáõÙ »ë, áõ ÏÛ³ÝùÁ »ñç³ÝÇ¯Ï, 
ÉÇ¯, µá¯É... Ø»Ï-Ù»Ï ¿É ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý 
Ã»Ù³Ûáí »Ý Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ ï³ÉÇë, áõ å³ñ½-
íáõÙ ¿, áñ ëáí³Í ÙÝ³Éáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ µáÉáñ ÑÇ-
í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ µáõÅ»É:

²Ù³ÝáñÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇÙÛ³Ýó ³éáÕçáõÃÛáõÝ 
»Ý Ù³ÕÃáõÙ, Ï³ñá±Õ »ù ³ë»Éª ÇÝãáõ: àñ-
å»ë½Ç µÅÇßÏÝ»ñÁ ·áñÍ³½áõñÏ ÙÝ³Ý: Üñ³Ýó 
Ñ³ëÝáõÙ ¿: ÐÝáõó Ç í»ñ Ñ³ÛïÝÇ ¿ª ³ï³Ù-
Ý³µáõÛÅÁ, ùÇÃ-ÏáÏáñ¹Ç Ù³ëÝ³·»ïÁ »ñµ ³Û-
ó»ÉáõÇÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝª µ³ó, ÑÇí³Ý¹Á µ»ñ³ÝÝ 
¿ñ µ³óáõÙ,  Ã»ñ³å¨ïÝ ³ëáõÙ ¿ñª Ñ³ÝíÇ, 
ßÝã³éáõÃÛáõÝ¹ åÇïÇ Éë»ñ: ÐÇÙ³ ¿É »Ý ÝáõÛÝÝ 
³ëáõÙ, ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áñ »ñµ 
³ëáõÙ »Ýª µ³ó, ¹ñ³Ù³å³Ý³Ï¹ åÇïÇ 
µ³ó»ë, ÇëÏ »ñµ ³ëáõÙ »Ý Ñ³Ýí»É, ¿Ýå»ë »Ý 
ïÏÉáñ³óÝáõÙ, áñ Ùáñ»Ù»ñÏ  »ë ÙÝáõÙ... 

È³í, É³í: Üáñ ï³ñÇ ¿ ·³ÉÇë, »Ï»ù É³í 
µ³Ý»ñÇó Ëáë»Ýù: úñÇÝ³Ïª Ïáõ½»±ù Ó»½ ÙÇ 
³Ý»Ï¹áï å³ïÙ»Ù, áõñ³Ë³Ý³ù... àõñ»ÙÝ 
ÙÇ ûñ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ëá½Á ·ÝáõÙ ¿ ³ýñÇÏ³Ï³Ý 
ÏáÏáñ¹ÇÉáëÇ ïáõÝ, Ã»ª ÇÝÓ ÉáÕ³É ëáíáñ»óñáõ, 
áñ »ë ¿É ³ñÅ³Ý³Ý³Ù Ù»ñ ÇßË³Ý³íáñÝ»ñÇ 
ë»Õ³ÝÇ ½³ñ¹Á ÉÇÝ»Éáõ å³ïíÇÝ:
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«Մեր սեղանից Ձեր սեղանին

Կետադրական նշանները Նոր տարվա ճոխ սեղանին.
– Եկեք նախ սեղանապետ ընտրենք, – բազմու թյան մի ջից առաջար-

կեց բազմակետը:
– Առաջարկու մ եմ բու թին, – բացականչեց բացականչականը:
– Բացականչականին, – շեշտեց շեշտը:
– Շեշտին, – բու թ-բու թ ասաց բու թը:
– Ապաթարցին, – ոտքը կախ գցեց կախման կետը:
– Ապաթարցը հարմար չէ, նա սփյու ռքահայ է, հին արևմտահայ 

ու ղղագրու թյան ներկայացու ցիչ, նա թող իր սփյու ռքու մ թամադա 
լինի, – ստորաբար առարկեց ստորակետը:

– Տղեք, ոնց եք վեր կենամ ու  բոլորիդ մե կ-մե կ գիրկս առնեմ, փչաց-
նեմ, դնեմ մի  կողմ: Առանց ինձ ի՞նչ սեղանապետ, ի՞նչ պաշտոնյա, 
– ներքինիի պես ծվաց չակերտը, ու  բոլորը իրենց հարճ զգացին մի  
պահ:

– Լավ, չակերտն էլ թող պարի գծով լինի, այսինքն՝ մշակու յթի պա-
տասխանատու ն լինի, – գործը դրստեց կախման կետը, – ու մ ու զի 
կգրկի, ու մ ու զի՝ կթողի:

– Տղերք, մի  բան ասեմ, բայց չնեղանաք, ես բու թ եմ, դրա համար էլ 
մի շտ վերևու մ եմ գտնվու մ՝ ինչ հասարակարգ էլ լինի: Այնպես որ ես 
համաձայն եմ:

– Ճիշտ է, ես բու թ չեմ, փոխարենը՝ ղժղժան եմ, բացականչելու  հա-
մար մի  հատ եմ, ու  ես էլ եմ մի շտ վերևու մ, այնպես որ ինձ ընտրեք:

– Մի րոպե, մի  րոպե: Կարող է ես վերևու մ չեմ, ես եմ շեշտու մ ու  

ºë µáõÃ »Ù, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ÙÇßï í»ñ¢áõÙ »Ù ·ïÝíáõÙª ºë µáõÃ »Ù, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ÙÇßï í»ñ¢áõÙ »Ù ·ïÝíáõÙª 
ÇÝã Ñ³ë³ñ³Ï³ñ· ¿É ÉÇÝÇ. ë»Õ³Ý³å»ï »Ý ÁÝïñáõÙÇÝã Ñ³ë³ñ³Ï³ñ· ¿É ÉÇÝÇ. ë»Õ³Ý³å»ï »Ý ÁÝïñáõÙ

ընդգծու մ իմ բու թ ու  ղժղժան ընկերների արածն ու  չարածը: Առանց 
շեշտի ի՞նչ սեղանապետ:

– Ճիշտ է, – մի ջակու թյու նների մի ջից համաձայնեց մի ջակետը, 
– եկեք բու թին սեղանապետ ընտրենք, իսկ շեշտին ու  բացական-
չականին՝ տեղակալներ:

– Ճի՜շտ է, – համաձայնեց փակագիծը ու  բացեց իրեն, – ինչ էլ ու զու մ 
է լինի, մե կ է՝ վերևու մ լինելու  համար պիտի լինես շեշտված բու թ ու  
ղժղժան: Իսկ սրանք մի շտ էլ վերևու մ են ու  վերևու մ:

– Բայց սրանք առանց մե զ ի՞նչ պիտի անեն. եթե ստորու թյու ն 
է պետք անել, ինձ են դիմու մ՝ ստորակետիս: Ընդու նելու թյան 
քննու թյու նից կտրելու ց մի նչև մարդու ն կախաղան հանելը իմ մի ջո-
ցով է արվու մ:

– Սրանք հենց բան չեն ու նենու մ ասելու , ինձ են մե ջտեղ բերու մ, 
որպես բազմու թյան ձայն, – ինքն իրեն խոսու մ էր բազմակետը:

– Սրանք վերևու մ չէին լինի, եթե ես չլինեի, ես կու սակցական նշան 
եմ՝ ինչի վրա դնես բաժանու մ եմ, կիսու մ եմ, տրոհու մ եմ, մաս-
նատու մ եմ. կեսը էս կողմն  եմ գցու մ, կեսը տանու մ եմ մյու ս կողմ, մի  
խոսքով, ու մ ու զու մ եմ, տողադարձ եմ անու մ:

– Բա ես ի՞նչ ասեմ. ինչ հիմարու թյու ն ու զու մ՝ անու մ են, ինչ հիմա-
րու թյու ն ասես՝ գրու մ են, վերջու մ ինձ են կանչու մ, թե՝ դու ռը փակի, 
վերջակետ դիր, նորից ենք սկսելու , – եզրափակեց վերջակետը»:

ì³ã³·³Ý ê²ð¶êÚ²Ü, ·ñáÕ, «9-ñ¹ Ññ³ß³ÉÇù»
 ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ áõ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ

Հարցականի հայեցի ականջները` ականորսի հատկու թյու ն 
ձեռք բերած, արձագանքու մ են մի այն հասկանալիին: Թեպետ 
Լոս Անջելեսը լեզվախառնարան է, իսպաներենը իր տակն է 
առել Բրոդվեյը: Եվ ոչ մի այն փողոցն է խոսու մ, այլև սփռվու մ է 
մե քսիկական երգը և ահագին երկնաքերեր, ոչինչ անել չեն կա-
րող իրենց անգլոսաքսոն հզորու թյամբ: Թվու մ է, ահա, ու ր որ է, 
իսպաներենը պիտի ձայն տա վերին հարկերից, իսպաներենի 
արանքու մ, գոնե Բրոդվեյու մ, անգլերենն է ալիք տալիս... Չինա-
րենն է տեղատվու թյան ու  մակընթացու թյան մե ջ... Ու այս լեզվա-
խառնարանու մ երբեմն -երբեմն  հայերենի փսփսու քն է Հարցականի 
լսողու թյանը հասնու մ. մի  տեղ` փոքր-ինչ բարձր, մի  տեղ` 
որբավարի...
Արևմտահայերենն ու  պարսկահայի երկարաձգվող ձայնավորը, 

բաքվեցու  ռու սերենը, և, վերջապես, երևանցու  խոսքը... Հայաստան-
ցու  խոտոր, պարտադրված անգլերենի կողքին հայերենը նրա 
տնավարի զրու յցն է, հոգու  հանգիստը: Բայց խոսողների քայլքը 
երկչոտ չէ... Երևանի «խառոշ» տղերքն են, որ Հայաստանի պա-
տառն են բերել Բրոդվեյ: Ամե ն ինչից երևու մ է, որ նրանցից և ոչ 
մե կը հոմլեզ չի դառնալու , մու րացկանու թյու ն չի անելու : Կարելի 
է կանխատեսել, որ նրանցից ոմանք մե ծ բիզնեսով կզբաղվեն, 
կմտնեն քաղաքականու թյան ոլորտը, որտեղ աշխարհի բախտն է 
ու ղղու թյու ն ստանու մ, որի մե ջ է իրենց հայրենիքը, ավելի հասա-
րակ` ծննդավայրը և չեն մոռանա նրա մասին:
Նոր հայաստանցիների ճամփան ավելի կարճ է, քան առաջին 

գաղթականների, որոնք փախչու մ էին օսմանյան սրից, և երկար ժա-
մանակ էր պետք, որ դու րս գային իրենց արյու նոտ շապիկի մի ջից, 
կազմե ին համայնք և հավաքվեին եկեղեցու  շու րջը: Նորերը 88-ի 
շու նչն են կրու մ: Սկիզբն ու րիշ է, ժամանակը` ու րիշ: Ճամփան` մի  
այլ բանի համար: Նրանք գալիս էին նվաճված քաղաքակրթու թյան 
կենտրոնը, և նրանց փախստական անվանելը մե ղք է: Նրանք ինչ-որ 
բանով նման էին Ամե րիկայի առաջին պիոներներին, որոնք ոսկու  
և ազատու թյան համար էին գալիս, իսկ մե րոնք, ավաղ, թերևս` 
բարեկեցու թյան: Երևու յթը բնական է, հասկանալի: Ճապոնացին 
է այստեղ գալիս, և' գերմանացին, և' ֆրանսիացին: Եվ ազգային 

ամբիոնից դատափետելը կենսահաստատ բանականու թյու նից 
դու րս է: Իհարկե, եթե չլիներ մի  հանգամանք: Այդ հանգամանքի 
մասին երկմտանքը ես` Հարցականս, կառաջաբանեմ մի , ինձ հա-
մար բանաձևանման մտքով: Հրեան քանդվու մ է արտաքնապես` 
ներսու մ պահպանելով իր անիմանալի ազգային խորհու րդը, հայը` 
պահպանելով իր արտաքինը, քանդվու մ է ներսից: Իսկ ներսու մ 
գտնվու մ է իր նախագոյը, որը իր պապերն են և իր երեխաները, 
թոռներն ու  ծոռները, մե ծ հաշվով` իսկական ինքը: Եվ մի այն ՄԵԾ 
ՄԱՐՄՆՈՎ կարելի է մտնել նեղ դռան անվերջանալիու թյու ն: Լոս 
Անջելոսը, այս աղմկոտ փողոցները, այս առարկայական լիու թյու նը 
ևս կվերջանան, երկնքի չափերով` շատ շու տ, և պետք կլինի այստե-
ղից ևս մե կնել լու յսի տիրու յթ...
Բրոդվեյի ոսկերչական խանու թների փայլի տակ մե ծ մասամբ 

հայեր են: Հու սով ենք, որ մամոնան կու լ չի տա նրանց: Քանզի գե-
րեզմանը, մի ևնու յն է, փայլ չու նի, և Աստծո մոտ ասեղի անցքով անց-
նելու  հարկ չի լինի:
Հայու թյու նը տակավին պահպանած հայերը և, հատկապես, նոր 

հայաստանցիները դեռ երկար ժամանակ պիտի կարոտախտից 
տառապեն, բնական է... Նրանց մի  բան է մն ու մ` դեպի Հայաստան 
ճանապարհը (ես չեմ հանդգնու մ ասել անիրական բառը` վերա-
դարձ) հեշտ լինի և Հայաստան ասելու  և կարոտելու  փոխարեն 
հայու թյու ն ասեն և կարոտեն իրար: Ահա այստեղ է, որ ես ինձ 
մխ իթարու մ եմ ապագայի հարցով և ինքս ինձ, մի  քիչ խեղճացած, մի  
քիչ ու տոպիայով տարված, նեղ վիճակից դու րս պրծնելու  ճիգերով 
երկբայու մ եմ` «Ծովից ծով Հայաստա՞ն, թե՞ օվկիանոսից օվկիանոս 
Հայու թյու ՞ն»: Եվ ձեզ եմ ներկայացնու մ այս լավատեսական երկ-
մտանքը, քանզի ու րիշ ելք չու նեմ, ես` ոչ քաղաքական գործիչս, 
Հարցականս, որ իմ նախնիներից շատերի նման, հայկական 
տառապանքի ծու ղակն եմ ընկել և մի ջոցներ եմ փնտրու մ դու րս 
պրծնելու  համար: Եվ որ այսօր հետապնդու մ եմ պարանոյա դար-
ձած ցանկու թյու նս, քանզի դա է մի այն մն ու մ իմ ու տոպիայի համար. 
հայը չպետք է քանդվի իր ներսու մ:

²Õ³ëÇ ²Úì²¼Ú²Ü

ÌàìÆò Ìàì Ð²Ú²êî²±Ü,ÌàìÆò Ìàì Ð²Ú²êî²±Ü,
Âº± úìÎÆ²ÜàêÆò úìÎÆ²Üàê Ð²ÚàôÂÚàô±ÜÂº± úìÎÆ²ÜàêÆò úìÎÆ²Üàê Ð²ÚàôÂÚàô±Ü
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Հայաստանու մ բիզնեսը, տու նը կորցրած Հրաչյան, որն այժմ 
բնակվու մ է Ֆրանսիայու մ, կվերադառնա հայրենիք, եթե մարդիկ 
օրենքով պաշտպանված լինեն: «Մեր էս քյարթու  մտածելակերպով 
պետու թյու ն չենք դառնա: Այ, օրինակ՝ այսօր ծխախոտիս մն ացորդը 
երբ գցեցի եւ աղբամանը չընկավ, կռացա եւ վերցրի, այնտեղ կանգնած 
մարդիկ քմծիծաղ տվեցին, եւ ես դրանից կոմպլեքսավորվեցի, ինչը որ 
Եվրոպայու մ չկա: Այնտեղ երբեք քեզ վրա չեն ծիծաղու մ, որովհետեւ 
նրանք սիրու մ են իրենց պետու թյու նը: Հայաստանից հեռանալու ցս 
12 տարիների ընթացքու մ ավելի վատ փոփոխու թյու ններ են եղել՝ 
ինչպե՞ս վերադառնամ: Հայաստանու մ եթե լինի հավասարու թյու ն, 
որ ես ինձ հավասար զգամ ու  տեսնեմ օրենքի գերակայու թյու նը՝ 
կվերադառնամ, անշու շտ կվերադառնամ», - «Առավոտի» հետ 
զրու յցու մ ասու մ է Հրաչյան: Նա Հայաստանից հեռացել է 32 տա-
րեկանու մ, այժմ Հրաչյան 44 տարեկան է: 12 տարի ապրու մ է 
Եվրոպայու մ: Մեկնել է Գերմանիա, ապա տեղափոխվել Ֆրանսիա: 
Արտագաղթելու  որոշու մ կայացրել է, երբ սեփական փորձով համոզ-
վել է՝ հայն իր հայրենիքու մ պաշտպանված չէ: «Երբեք մտքովս չէր 
անցնու մ հեռանալ հայրենիքից, ու նեի փոքրիկ բիզնես, որով եւ 
ապահովու մ էի ընտանիքիս քիչ թե շատ բարվոք կյանքը: Երբ պահը 
եկավ բիզնեսս մե ծացնելու ՝ թիկու նքից հարվածողները շատացան: 
Դե, մե նք հայերով համառ ու  չկամե ցող բնավորու թյու ն ու նենք, որի 
պատճառով չենք նկատու մ մե ր կողքին ապրող այն մարդկանց, 
որոնք տարիներ հետո դառնալու  են բոլորիս պարծանքը: Մինչեւ 
այդ մարդը կյանքից կամ երկրից չի հեռանու մ, չենք ափսոսու մ ու  
չենք արժեւորու մ նրան: Թող տպավորու թյու ն չստեղծվի, թե ինձ 
եմ գովու մ. շատերս ենք տեսնու մ, թե, բացի աշխատող ու ժից, ինչ 
քանակու թյամբ արվեստագետներ են հիասթափված գնու մ Հայաս-
տանից: Շատերի պես՝ ինձ էլ թու յլ չտվեցին գոյու թյան իմաստը գտնել 
իմ երկրու մ: Ես ոչ թե հիասթափված էի, այլ զայրացած. գործս իմ 
գլխին դարձավ փորձանք, ու  անգամ տու նս կորցրեցի, բայց նու յնիսկ 
այդ դեպքու մ էլ չկարողացա օրենքով պաշտպանել ինձ: Ամե ն ինչ 
նորից սկսելու  հու յսով գնացի երկրից», - պատմու մ է Հրաչյան: Ոչ 
օրինական ճանապարհով Հայաստանից մե կնած հայ մի գրանտի 
համար արտերկրու մ էլ հեշտ չի եղել. մե ՜ծ դժվարու թյու նների մի ջով 
է անցել, մի նչեւ որ ոտքի է կանգնել, սակայն, ինչպես Հրաչյան է 

պատմու մ, ոչ մի  անգամ չի նվաստացվել, մի շտ օրենքով պաշտ-
պանված է եղել՝ անկախ կարգավիճակից: Հրաչյայի պատմե լով՝ 
Գերմանիայու մ ապրել է ճամբարու մ՝ առանց կեցու թյան վկայա-
կանի: «Չիմանալով այդ երկրի լեզու ն, անգամ վարք ու  բարքերը՝ 
անու մ էի ամե նատարբեր աշխատանքներ, մի այն թե հետ չգայի: 
Աշխատու մ էի ու  չէի ամաչու մ իմ աշխատանքից, քանի որ այդ երկ-
րու մ մարդիկ հարգանքով են վերաբերվու մ աշխատող մարդու ն, եւ 
կապ չու նի, թե ինչ ես աշխատու մ: Ինձ հետ հավասար աշխատել եւ 
երբեք չեն նվաստացրել այն գործատու ները, որոնց մոտ աշխատել 
եմ: Ի դեպ, այդ մարդիկ ավելի հարու ստ են, քան այստեղի թվացյալ 
հարու ստները», - ասու մ է Հրաչյան: Գերմանիայից Ֆրանսիա տեղա-
փոխվելու ց հետո Հրաչյան տեղափոխու մ է նաեւ ընտանիքին եւ մի նչ 
օրս բնակվու մ այնտեղ: Ճիշտ է, կարոտը խեղդու մ է, բայց Հրաչյան 
չի ու զու մ հայրենիք վերադառնալ, մի  տեսակ սովորել է ապրել 
օրենքի երկրու մ: Տարբեր գործեր անելու ց հետո Հրաչյան ներկայու մս 
Ֆրանսիայու մ ավտոմե քենաների առքու վաճառքի փոքրիկ բիզնես 
ու նի, ազատ ժամանակ էլ սալիկապատման աշխատանքներ է 
կատարու մ: 2007 թվականից Ֆրանսիայու մ ստացել է կեցու թյան 
վկայական եւ ներկայու մս աշխատանքներ է տանու մ այդ երկրի քա-
ղաքացիու թյու ն ստանալու  ու ղղու թյամբ: «Եվրոպացին գնահատու մ 
է աշխատող, կարգապահ մարդու ն», - ասու մ է Հրաչյան. «Շու տով 
կդառնամ այդ երկրի քաղաքացի եւ, ինչպես իմ շատ հայրենակիցներ, 
կապրեմ հայրենիքիցս հեռու : Ես ու նեմ հայրենիք, բայց չու նեմ 
պետու թյու ն: Ես էլ մի ացել եմ այն բազմաթիվ մարդկանց, որոնք 
կարեւոր չէ՝ ու ր եւ ինչի համար են գնու մ. փաստն այն է, որ գնու մ են՝ 
իրենց հետ տանելով հայ մտածողին, կառու ցողին, արվեստագետին, 
ի վերջո՝ այն երիտասարդին, ով պետք է շարու նակի ապրել ու  
շենացնել երկիրը»: Ապրելով Եվրոպայու մ եւ մի անգամայն ընդու -
նելի համարելով քաղաքակիրթ բարքերը՝ Հրաչյան գտնու մ է, որ 
Հայաստանը պետք է գնա դեպի Մաքսային մի ու թյու ն, քանի որ նրա 
համոզմամբ՝ Ղարաբաղյան խնդրով Հայաստանը Եվրոպային պետք 
չէ, եւ որ ավելի լավ է՝ մի  մի ու թյան լիարժեք անդամ լինել, «քան տա-
րիներով հերթ կանգնել եւ այդպես էլ չընդգրկվել եվրաընտանիք»:

 ²Ýáõß Ø²ÂºìàêÚ²Ü, «²é³íáï» ûñ³Ã»ñÃ 

«ºë áõÝ»Ù Ñ³Ûñ»ÝÇù, µ³Ûó ãáõÝ»Ù å»ïáõÃÛáõÝ»

Հիշու մ եմ մորս` գյու ղու մ: Տան պատի 
տակ նստած, մի այնակ, աչքը` ճամփին: Մի 
բու ռ կին էր, մի  քիչ հիվանդ, հորս մահից 
հետո` մարմրող մոմի  լու յս: Մենակ էր իր 
հու շերի, վաղու ց մահացած մե րձավորների 
ու  մտերիմն երի ծնած դատարկու թյան, մե ր 
անփու թու թյան ու  իր անսահման սիրո հետ: 
«Էկա՞ր, տղա ջան», – իր աշխարհից դու րս էր 
գալիս ու  մե ղավոր ժպտու մ ինձ, թեև ես էի 
մե ղավորը, ես էի անվերջ հեռացողը և օրերս 
առանց իրեն ապրելու  ինձ դատապարտողը:
Հիմա անսահման տխու ր եմ, երբ հիշու մ 

եմ, թե ինչպես հերթական անգամ դավա-
ճանու մ էի իրեն, հեռանու մ իրենից, գնու մ 
երիտասարդական մի  աշխարհ, որտեղ 
ինքը չկար: Գնու մ էի ու  իրեն մոռանու մ 
կամ ինձ համոզու մ, թե մոռացել եմ: Հի-
շու մ եմ նրա հայացքը, որ սիրով ասու մ էր` 
ե՞րբ ես մե կ էլ գալու : Խեղճ ու  կրակ մե րս, 
համով-հոտով մե րս, սիրո ծով մե րս: Չէի 
խրատվու մ, տարին տարվա վրա չէի խե-
լոքանու մ, խու յս էի տալիս ինքս ինձնից 
ու  առավելապես իրենից, չգիտեի, որ քիչ է 
մն ացել նրա երկրային կյանքին, քիչ է մն ացել 
ամե նաանկեղծ մարդու ն:
Սիրտս լցվու մ է, բառերը դատարկ, սնա-

պարծ բաներ են թվու մ: Ինչքա՜ն հու յս կար 
ամե ն հանդիպման ժամանակ նրա խաժ աչ-
քերու մ, որ ես անընդհատ կտրու մ էի, մի նչև 
կտրվեց նրա կյանքի թելը:
Ների՛ր, մե րո ջան: Դու  ինձ լավ գիտեիր, 

ես քեզ չգիտեի, դու  ինձ նվիրված էիր, ես` 

բնավ, դու  ինձ սիրու մ էիր, ես քեզ սիրու մ եմ 
հիմա, անսահման: Դու  ինձ կարոտու մ էիր, 
մշու շոտ հայացքով ինձ քաշու մ էիր, տու ն 
բերու մ, հետս զրու ցու մ, գու րգու րու մ, իսկ 
ես հեռու  էի: Հիմա ես կարոտու մ եմ քեզ քո 
կարոտով, քեզ հայացքով քաշու մ-բերու մ եմ 
ինձ մոտ, հետդ զրու ցու մ, տխրու մ ու  փլվու մ 
իմ ներսու մ:
Այսօր տեսնու մ եմ Հայրենիքից հեռացող 

իմ ընկերներին, բարեկամն երին, երեխանե-
րին ու  թոռներին: Հեռանու մ են, այսօր մե ր 
Հայրենիքը դարձել է հեռացող ժողովրդի 
հայրենիք: Այսօր ես իմ մայրն եմ` խեղ-
ճացած, այսօր ես իմ հայրենիքն եմ, որից 

հեռանու մ են, ու  ես հարցնու մ եմ` ե՞րբ եք նո-
րից գալու , ու  մե ղավոր ժպտու մ եմ ինձնից 
հեռացողներին, ներու մ եմ նրանց ու  չեմ նե-
րու մ ինձ, որ հեռանու մ են:
Ես կարոտու մ եմ, մե ռնու մ եմ հու շերի աշ-

խարհու մ, դատարկվող հայրենիքի երկինքը 
ավազի նման սորու մ է ներքև:
Ների՛ր ինձ, մա՛յր իմ:

ì³ã³·³Ý ². ê²ð¶êÚ²Ü

Ðºè²òàÔ ÄàÔàìð¸Æ Ð²ÚðºÜÆøÀÐºè²òàÔ ÄàÔàìð¸Æ Ð²ÚðºÜÆøÀ
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ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Üê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

ì²ìºð²ä²îàôØì²ìºð²ä²îàôØ

– Սա ի՞նչ կյանք ա... էլ հնար չկա, ես էլ 
եմ գնալու ...

– Վազգեն, էն շանը հետդ տար, մե ղք ա 
անասու նը...
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ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

Ü²Ø²Î âÌÜì²ÌÜºðÆÜ

Դու ք, որ կծնվեք և կգաք աշխարհ՝
որպես մու նետիկ նորօրյա օրվա,
դու ք, որ կըմբռնեք, թե ո՞վ եք եղել,
և ի՞նչ է կյանքը ձեզ համար հիմա, 
երբ ձեր արյան մե ջ, ձեր երակներու մ
կտանջի ցավը նախնյաց՝ դարավոր,
և կգիտակցեք, թե ի~նչ երկիր ենք 
ձեզ համար թողել պա~նծ ու ... ահավոր,
և երբ կանիծեք ձեր բախտը դժնի
պապակ շու րթերով՝ ցամքած ակու նքի
չոր քարին նստած, -
չերկնչեք հանկարծ և չկարկամե ք՝
մե զ էլ անիծել,
ձեր նախնիներին, 
որ Հայրենիքի սերը դարձրած
ծածանվող դրոշ,
խոնարհեցին այն, ոտնատակ գցին
ճահճից դու րս ելած մի  բու ռ ամբոխի:

Եթե չանիծեք -
մե ր հոգիները չեն գնա դժոխք,
և Տիեզերքու մ չի վերականգնվի 
արդարու թյու նը:

Մեր կու յր, մի ամի տ, խեղճ ինքնու թյու նը,
մե ր հավատավոր և անմե ղսու նակ
  անճարու թյու նը,
թախանձը լալկան, մու րողու թյու նը,
մե ր ծոցից ելած իժերին ծոցու մ
ջերմ փայփայելու  վախկոտու թյու նը, 
սին պարծանք դարձրած
  համբերու թյու նը, 
և պատրանք դարձրած ծով- բարու թյու նը,
ինքնախաբկանքի արմատը ջրած
իմաստնու թյու նը...
Անիծե՛ք՝ առանց մի  երկմտանքի:

Եթե չանիծեք-
մե ր հոգիները չեն գնա դժոխք,
և Տիեզերքու մ չի վերականգնվի 
արդարու թյու նը:

«Æ ëÏ½µ³Ý» ¿ñ...» ·áñÍª ºí³ ¶¢áñ·Û³ÝÇ

Êàêîàì²ÜàôÂÚàôÜ

Գոհանա~մ Աստծու ց:
Ինձ շատ է տվել,
և այդ շատի մե ջ
շատու շատն, անշու շտ,
դու  ես մի շտ եղել,
ինձ համար՝ շա~տ-շատ,
ինձ մի շտ պակասող,
իմ մշտաշատ սեր:

Իմ շատու շատից քիչու մի չ տարել,
իրենցով արել,
պարզել են ի տես,
թե՝ տեսե~ք, մե նք էլ շատու շատ ու նենք:

Իմ շատու շատի վրա զարմացել,
շատ հաճախ նու յնիսկ չեմ գնահատել
հու յժ արժանապես,
և ըստ արժանվյու ն,
սոսկ զարմացել եմ,
մի  քիչ կասկածել,
որ իմն  է, իմը՝ տրված ի վերու ստ
խենթ ու  խելառիս
ու  թռի-վռի թրև եկողիս,
որ իր արևին՝ 
արդարացու մի  
բան է հնարել, 
թե՝ ամե նու րեք,
և այն ու  ամե ն, և՝ ամե նայնի~վ,
շա~տ է կարոտու մ իր շատու շատին…

Մինչդեռ չես կարող 
արևը վերցնել ու  պահել

նավթի լամպի ապակու մ, 
աստղերը համրել խիստ այժմե ական
հաշվիչով անգամ, 
երբ ճիշտը, որպես հրաբորբ արև՝
բարկ անապատու մ,
տեր-տիրակալն է դառնու մ
քո ապրած օրերին կարկամ…

Ա~խ, իմ շատու շատ, 
քո առջև գու ցե
մե ղա չեմ գալիս,
սակայն չեմ կարող Մեծ Ճշտի դիմաց
չծնկել խոնարհ՝ ապաշխարելով,
փառաբանելով.
- Գոհանա~մ Աստծու ց:
Ինձ շատ է տվել,
և այդ շատի մե ջ
շատու շատն, անշու շտ,
դու  ես մի շտ եղել,
ինձ համար՝ շա~տ-շատ,
ինձ մի շտ պակասող,
իմ մշտաշատ սեր:

***
– Ասեք ինձ, կապտաչ, անու շիկ ջրեր,
իմ մահից հետո
խոխոջալու ՞ եք դու ք այդքան բարձր:
– Է~լ ավելի զիլ, ավելի քաղցր...

– Ասեք ինձ, ազատ ու  արձակ հովեր,
դու ք, ինձնից հետո,
թափառելու ՞ եք այդպես երգելով:
– Ավելի մե ղմի ~կ, անու ~շ երգերով...

– Ծաղիկներ, պես-պես գու յն ու  բու յրերով,
դու ք, ինձնից հետո,
կծաղկե՞ք դարձյալ՝ այսքա~ն հմայիչ:
– Է~լ ավելի վառ, ավելի թովիչ...
– Արև կենսատու , ամե նայն սկիզբ,
ինձանից հետո,
մի ՞թե չես մարի խավար անդու նդու մ:
– Անմար եմ, հավերժ՝ լու սեղեն երթու մ...

– Անու շիկ ջրեր,
ծաղիկներ քնքու յշ,
հովեր՝ անդադրու ն և թափառական,
և դու ՝ արևդ, հա~ր-հավերժական,
արդյոք, չգիտե՞ք,
իմ մահից հետո ու ՞ր եմ գնալու :
– Մեզ մոտ ես գալու , մե զ հետ ես գալու ...

16.01.2014 թ.

Èºè Î²Øê²ðÈºè Î²Øê²ð  

Ìð²¶ðì²Ì ²ì²¼²ÎàôÂÚàôÜÌð²¶ðì²Ì ²ì²¼²ÎàôÂÚàôÜ

Այսօր խոսակիցս սաստիկ կզարմանար, 
որ ասանկ աղքատ երկրի մը մե ջ, ու ր անգոր-
ծու թյու ն մի այն կա, ավազակու թյու ն չի պա-
տահեր։

– Հանգի՛ստ եղիր, – ըսի, – այդ դերը պետու -
թյու նն է վերցու ցեր իր վրան ու  կտանե ավելի 
ծրագրված, քան ավազակը։

* * ** * *

Մեր դատավորները փոքր գողեր կարող են 
բռնել. մե ծերից վախենու մ են։ Հիշու մ եմ, երբ 
հեռավոր աքսորու մ ինձ նշանակեցին ցո-

րենի պահեստին պահակ, աչքովս տեսնու մ 
էի, որ ամբարը դատարկու մ էին ոչ թե սովո-
րական մկներ, այլ սոսկալի առնետներ, 
որոնց բռնելու  համար ոչ մի  կատու  սիրտ չէր 
անու մ մոտենալ։ Ճամբարի վարչու թյու նը 
շներ կանչեց, նրանք էլ հեռու  էին փախչու մ 
այդ հու ժկու  կրծողներից։
Այն «առնետները», որոնց սիրտ չեն անու մ 

մոտենալ մե ր դատավորները, մե ր մի նիստր-
ներն են ու  չեկայի անդամն երը, որոնք օրը 
ցերեկով դատարկու մ են պետական ամբար-
ներն առանց դատավորին մի  գրոշ տալու ։

²é³Ýó Ù³½³ã³÷ ËÕ×³Ñ³ñí»Éáõ...²é³Ýó Ù³½³ã³÷ ËÕ×³Ñ³ñí»Éáõ...

Ստալինի ողջ ժամանակը, ամբողջ քսան-
երեսու ն տարի, գիշեր ու  ցերեկ ես մտածու մ 
էի այն մասին, թե եթե Ստալինին բռնեն ու  

իմ ձեռքը հանձնեն` ես նրան ի՞նչ պատժով 
պատժեմ։
Այդքան մե ծ ոճրագործի համար աշխարհի 

ոչ մի  օրենսգրքու մ պատիժ չի նախատես-
ված։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հիվանդի ջեր-
մաչափ շինողները չնախատեսելով, որ հի-
վանդը կարող է քառասու ներեք աստիճան 
տաքու թյու ն ու նենալ` ջերմաչափը քառա-
սու ներկու  աստիճանից են կառու ցել մի նչեւ 
այսօր։
Հա։ Ուրեմն  ես ամբողջ երեսու ն տարի 

Ստալինին պատիժ որոնեցի ու  չգտա, իսկ 
այսօր, որ գտել եմ այդ պատիժը, ցավոք 
սրտի Ստալինն արդեն մե ռել է։ Գիտե՞ք ինչ 
պատիժ է գտածս։ Ասեմ։ Եթե այս րոպեիս 
Ստալինին կենդանի իմ ձեռքը տային, ես 
առանց մազաչա՜փ խղճահարվելու ... կա-
մու սնացնեի նրան կնոջս հետ։
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իր կեռ կտու ցով պահել է մի  ժապավեն, 
որի վրա լատիներեն 13 տառերով գրված 
է` E PLURIBUS UNUN (բազմու թյու նից 
դեպի մի ակը): Բազմու թյու նը, կարծու մ ենք, 
ինքնին հասկանալի է, որ աշխարհի ազ-
գերը, ժողովու րդներն են, իսկ մի ա՞կը... Այդ 
ժապավենից մոտ կես սանտիմե տր վերև 
պատկերված վեցաթև աստղը հու շու մ է, 
թե որպես էթնոս ովքեր և որպես գերագու յն 
ու ժ ով է այդ մի ակը: Արծիվը նայու մ է դեպի 
ձախ, որի խորհրդանշական իմաստի մասին 
արդեն նշեցինք: Իսկ ի՞նչ է պատկերված 
ձախ կողմու մ... հայտնի բու րգն է` գագաթի 
եռանկյան մե ջ շողարձակող աչքով, որից 
արծիվը, շողարձակմանը դիմահայաց 
նայելով, թերևս հայցու մ ու  ստանու մ է 
իմաստու թյու ն:
ԱՄՆ-ի 1 դոլարանոցի ետևի ձախ կողմու մ 

ու ղղահայաց 13 շարք քարերից բաղկացած 
բու րգի պատկերն է`ծայրանկյու նային հան-
ված քարով և փոխարինված եռանկյան մե ջ 
պատկերված ամե նատես աչքով` մասոնա-
կան հայտնի խորհրդանիշով: Արտավազդ 
Ավագյանի վերոհիշյալ նամակու մ ու շա-
դրու թյու ն է հրավիրվու մ այն հանգամանքի 
վրա, որ հին մասոնու թյու նը եռանկյու նին 
սովորաբար օգտագործու մ է այդ աչքի հետ 
մի ասին: Մասոնական խորհրդանիշների 
մե ջ, ըստ նրա, որևէ այլ խորհրդանիշ իր 
իմաստով դրանից ավելի մե ծ նշանակու թյու ն 
չու նի: Այն կոչվու մ է «Տիեզերքի Մեծ Ճար-
տարապետ»: Ամբողջական խորհրդանիշը 
բու րգն է, որի վերևու մ շողարձակող եռան-
կյան մե ջ ամե նատես աչքն է, ըստ Ա. 
Ավագյանի, «Սատանայի աչքը»: Հեղինակը 
տեղեկացնու մ է նաև, որ իմաստու թյան 
տերերը (մասոնները) ու ղղորդու մ են 
մարդու ն մի  ճանապարհով, որը տանու մ 
է համաշխարհային մի ասնական կարգի: 
Կարելի է հասկանալ, որ խոսքը Համաշ-
խարհային կառավարու թյան ստեղծման 
և նրա հաստատելիք կամ նախատեսված 
մի ասնական կարգի մասին է:
Արտավազդ Ավագյանն իր վերոնշյալ 

նամակու մ գրել է նաև իլյու մի նանտների 
կազմակերպու թյան մասին` հիմն ադրված 
1776 թ. մայիսի 1-ին, ճիզվիտ Ադամ 
Վայսհաու պտի կողմի ց: «Իլյու մի նանտ» 
անու նը վերցված է Լյու ցիֆերից: Իլյու -
մի նանտները, ըստ հեղինակի, նվիրված 
են եղել «Նոր Համաշխարհային Կարգին» 
կամ «Համաշխարհային Մեկ Կառավա-
րու թյանը», որն այսօր ստու յգ նպատակն է 
նրանց հետնորդների, գործը շարու նակող-
ների: Նամակագրի հավաստմամբ, ամե ն 
մի  1 դոլարանոց թղթադրամի  վրա կա 
թվագրու թյու ն` 1776 (այսինքն` իլյու մի -
նանտների կազմակերպու թյան ստեղծման 
տարեթիվը): Ա. Ավագյանի տեղեկացմամբ, 
այդ տարեթիվն  է արտահայտու մ բու րգի 
հիմքի կամ առաջին շարքի քարերին ար-
տահայտվածը` MDCCLXXVI: Իսկ ո՞վ է եղել 
Ադամ Վայսհաու պտը...
Ըստ «Հակաքրիստոսի էլեկտրոնային 

խայթը» գրքու մ զետեղված դոկտոր Կոլ 
Սանդերսենի ելու յթի (ք. Ապոկան, Վա-
շինգտոնի նահանգ, 1993 թ. ամառ), «1750 
թ. հրեա Բաու երը զբաղվու մ էր ոսկու  
արդյու նահանմամբ, ապրու մ էր Ֆրանկ-
ֆու րտու մ: Նրա ձեռնարկու թյան ցու ցա-
նակը կարմի ր վահան էր: Նրա որդին 

Շատերը, ցավոք, չգիտեն, որ մասոնների 
Աստվածը... Լյու ցիֆերն է, Սատանան: 
Համապատասխան գրականու թյան մե ջ, 
օրինակ, Երեմե յ Պարնովի «Լյու ցիֆերի 
գահը» գրքու մ (Մոսկվա, Քաղհրատ, 1991) 
կան տեղեկու թյու ններ այս մասին: Ասու մ 
են, թե ցածր աստիճանի մասոնները, 
ինչպես նաև մասոնական տիպի կամ 
մասոնական նպատակներին հասնելու  հա-
մար ստեղծված կազմակերպու թյու նների 
անդամն երը չգիտեն այդ սարսափելի ճշմար-
տու թյան մասին: Մասոնների իրական 
Աստծո ով լինելու  և այս առնչու թյամբ 
մասոնական կազմակերպու թյու ններ ան-
դամագրվողների մե ծամասնու թյան բա-
ցարձակ անտեղյակու թյան մասին գրել 
է նաև Արտավազդ Ավագյանը կամ այդ 
անու ն-ազգանվամբ հանդես եկած անձնա-
վորու թյու նը դոկտոր Քետի Բերնեսին ու ղ-
ղած իր 04.12.2003 թ. նամակու մ:
Կարելի է նաև ասել, որ մարդկու թյու նը, 

չնչին բացառու թյամբ, տեղյակ չէ, որ 
Ամե րիկայի Միացյալ Նահանգներն 
իրականու մ հիմն ադրվել է մասոնների 
կողմի ց, այդ պետու թյան հիմքերու մ նրանք 
են կանգնած: Շատերին է հայտնի Սա-
տանայի և փողի աստծո (Մամոնայի) ընդ-
հանրու թյու նը: Թերևս պատահական չէ, 
որ մասոնները փողի վրա արտահայտել են 
իրենց առավել կարևոր խորհրդանիշները 
(սիմվոլիկան). Գու ցե դրանու մ նաև մի ստիկ 
ու  սատանայական իմա՞ստ են դրել` մո-
գական հատկու թյու ն ենթադրելով կամ 
ակնկալելով, քանի որ մարդիկ հաճախ են 
շփվու մ փողի հետ` ու նենալով այն իրենց 
ձեռքու մ կամ գրպանու մ, ծոցագրպանու մ 
և այլու ր, մի  խոսքով, փողից գրեթե ան-
բաժան լինելով: Եվ նախկինու մ, և այսօր աշ-
խարհու մ առավել տարածված ու  հայտնի 
վճարամի ջոցն ամե րիկյան դոլարն է: Թերևս 
սա նախապես ծրագրելով է նաև, որ մա-
սոններն իրենց խորհրդանիշները դրել են 
դոլարի վրա: Ընդ որու մ, կարծես սկզբու նք 
լինի դրա համար ոչ թե մե տաղադրամի , այլ 
թղթադրամի  ընտրու թյու նը: Ավելին. քանի որ 
մասոնները` որպես «ազատ որմն ադիրներ» 
և «այս աշխարհի ճարտարապետներ», շատ 
են կարևորու մ հիմն աքարի գաղափարը, 
իրենց խորհրդանիշներն արտահայտելու  
համար ընտրել են դրամական համակարգի 
(այդ յու րօրինակ բու րգի) հիմքու մ, սկզբու մ 
գտնվողը` ամե նափոքր դրամական 
մի ավորը: Չէ՞ որ մն ացած, ավելի բարձր 
արժողու թյան թղթադրամն երը դրան 
հաջորդու մ են, և այն, ինչ որ հիմքու մ է 
դրված, իր խորհրդաբանու թյամբ որոշիչ է 
դառնու մ ամբողջ համակարգի` դրամական 
բու րգի համար: ԱՄՆ-ի դոլարների պարա-
գայու մ դա 1 դոլարանոցն է: Ավելի բարձր 
արժողու թյան դոլարների վրա էլ մի գու ցե 
կան մասոնական ինչ-որ խորհրդանիշներ, 
սակայն վստահաբար կարող ենք ասել, 
որ դրանք կենտրոնացված են հենց 1 
դոլարանոցի վրա: Մեզանու մ ոմանք, ան-
տեղյակ դոլարի գաղտնիքին ու  մի նչև 
իսկ չնկատելով 1 դոլարանոցի վրա եղած 
խորհրդանիշները, կարծես 6-րդ զգայա-
րանով իմանալով ճշմարտու թյու նը, ասու մ 
են, որ դոլարը Սատանայի գործիքն է կամ 
զենքը:
Ովքեր քիչ թե շատ ծանոթ են մասոնու -

թյանը, գիտեն, որ «կրոնա»-քաղաքական 
այդ յու րօրինակ մաֆիայու մ գերիշխող է 

խորհրդապաշտու թյու նը: ԱՄՆ-ը մասոննե-
րի կողմի ց սկզբնապես և իմաստավորված 
կերպով հիմն վել է իբրև 13 նահանգների 
մի ու թյու ն: Ուշադրու թյու ն բևեռենք այս 
թվին, այն ու նի մե ծ խորհու րդ, որին կանդրա-
դառնանք քիչ հետո: ԱՄՆ-ի առաջին 
դրոշի վրա 13 աստղիկ է եղել և 13 շերտ` 
երկու  գու յնի և մի մյանց հաջորդող: Այդ 13 
շերտն առկա է նաև ԱՄՆ-ի այսօրվա դրոշի 
վրա: ԱՄՆ-ի Կոնգրեսը 1817 թ. որոշու մ է 
ընդու նել վերադառնալ 13 շերտին` անկախ 
նրանից, թե հետագայու մ քանի նահանգ 
կու նենա ԱՄՆ-ը: Դրոշի և դոլարի բու ն 
տերերի կողմի ց այնքան մե ծ է 13-ի գոր-
ծածու մը, յու րօրինակ պաշտամու նքը և 
դրան տված կարևորու թյու նը, որ այդ թիվը` 
ծածկագրված ձևով, արտահայտված է նաև 
դոլարի չափերով: Ահավասիկ. ԱՄՆ-ի 
և 1 դոլարանոցի, և այլ արժողու թյան 
թղթադրամն երի լայնքը 6,7 սմ է (6+7=13), իսկ 
երկարու թյու նը` 15,7 սմ (1+5+7=13): Արտա-
դրելիս հնարավոր է գործարանային չնչին 
շեղու մ նշված չափերից: Մեկ դոլարանոցի 
ետևի աջ կողմու մ պատկերված է ԱՄՆ-ի 
պետական գերբավոր կնիքը կամ գերբը, 
որի վերևի մասու մ արտահայտված է 
հնգաթև 13 աստղիկ: Թերևս դա կարող էր 
սովորական թվալ` իբրև ԱՄՆ-ի գոյու թյան 
սկզբու մ 13 նահանգներից բաղկացած 
լինելու  խորհրդանիշ, եթե չլինեին այլ 
փաստեր, որոնց համատեքստու մ պետք է 
դիտարկել այդ իրողու թյու նը: Օրինակ, այդ 
13 աստղիկը բաղկացած են «Դավթի աստղ» 
կոչվածի` իրար մե ջ մտած երկու  եռանկյան 
ձևով: Ի դեպ, վերոնշյալ աստղը ոչ մի այն 
հրեաների ազգային և Իսրայելի պետական 
խորհրդանիշն է (ինչպես հայերիս պարա-
գայու մ` Մասիսը), այլև ամե րիկյան նա-
հանգներից մե կի խորհրդանիշը կամ զինա-
նշանը: Մի՞ թե հարց չի ծնվու մ` ԱՄՆ-ու մ և 
Իսրայելու մ ոմանք ի՞նչու  են այդքան սիրու մ 
իրար հանդիպակաց, իրար մե ջ մտած 
եռանկյու նիների ձևով այդ վեցաթև աստղը:
Զինանշանու մ պատկերված արծիվն  իր 

մագիլներից մե կով պահել է 13 հատ նետ: 
Դրանք ու ղղված են նրանց դեմ, ու մ հա-
կառակվու մ են, իսկ ավելի որոշակի` Աստծո 
դեմ, քանի որ «Սատանայի դյու ժինը»` 13-ը 
ներկայացնող այդ նետերն ու ղղված են և 
դեպի վեր, և դեպի աջ: Ընդամե նը հիշենք, 
որ Քրիստոսը համբարձվելու ց հետո բազ-
մե ց Հոր աջ կողմը: Ընդու նված է, որ աջը 
հաջողու թյան, առաջընթացի, բարու  և 
Աստծո խորհրդանիշ է, մի նչդեռ ձախը` 
ճիշտ հակառակը: Իր մյու ս մագիլով նու յն 
արծիվը պահել է մի  ճյու ղ, որը դարձյալ 
13 բողբոջ և 13 տերև ու նի: Արծիվն  ինքը 
վահանավորված է ԱՄՆ-ի դրոշով` 
բաղկացած 13 շերտից: Գիշատիչ թռչու նն 16
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դարձավ բանկիր, փոխեց ազգանու նը` 
Բաու երից Ռոտշիլդ, որը նշանակու մ է 
կարմի ր վահան: Այդ բանկիր Ռոտշիլդն 
ու ներ 5 տղա, որոնց մե կ առ մե կ ու ղարկել 
էր տարբեր քաղաքներ` Լոնդոն, Փարիզ, 
Նեապոլ, Վիեննա, Ֆրանկֆու րտ, որպեսզի 
նրանք փողի մի ջոցով հսկման տակ պահեն 
այդ երկրները: 1775 թ. Ռոտշիլդը 12 այլ 
տղամարդկանց հետ կազմակերպել է «13-ի 
խորհու րդ»: Նրանք Ադամ Վայսհաու պտին 
ընտրել են խորհրդի ղեկավար: Ադամ 
Վայսհաու պտը (նշանակու մ է «սպիտակ 
գլու խ») պատկանու մ էր ճիզվիտների օրդե-
նին (սատանայապաշտական կազմակեր-
պու թյու ններից մե կը): Այդ խորհու րդը ներ-
կայու մս հսկու մ է ոչ մի այն ԱՄՆ-ի, այլև 
ամբողջ եվրոպական համակարգը»...
Մեկ դոլարանոցի վրա պատկերված բու ր-

գի տակ, ժապավենու մ գրվածը` NOVUS 
ORDO SECLORUM («Նոր համաշխարհային 
կարգ», կամ` «Ժամանակների նոր կարգ»), 
արտահայտու մ է Համաշխարհային կառա-
վարու թյան ստեղծմանը ձգտողների կարգա-
խոսը: Արդեն հասկանալի է, որ խոսքը բազ-
մու թյու նից ընտրյալ մե կի, ավելի ճիշտ` 
նրա որոշ ներկայացու ցիչների կարգախոսի 

տահու մ: Նու յն դոլարով (կաշառքներով, 
դրամաշնորհներով, վարկերով և այլն), 
նու յն վաշխառու թյամբ (տոկոսով, շահով 
փող տալով, որը կործանարար թմրադեղ 
տալու  է նման) նրանք, ըստ էու թյան, 
ստրկացնու մ ու  նվաճու մ են աշխարհը, 
թելադրու մ, որոշ դեպքերու մ էլ փորձու մ թե-
լադրել իրենց կամքը` հետամու տ լինելով 
նոր աշխարհակարգի և համաշխարհային 
տիրապետու թյան, իսկ այնու հետև` որոշա-
կի քայլերի: Համաշխարհային կառավա-
րու թյու ն ստեղծելը և աշխարհին տիրելը 
նրանց համար ոչ թե վերջնական նպատակ 
է, այլ մի ջոց` Սատանայի ղեկավարու թյամբ 
ու  նրա զորախմբի կազմու մ Աստծո դեմ 
ելնելու , նրա փրկչական ծրագիրը խափա-
նելու  համար: Եվ եթե «Աստված» բառը 
դոլարի վրա է, և դոլարը, իր վրա եղած 
այդ «Աստված»-ով հանդերձ շատերի հա-
մար պաշտամու նքի առարկա է, մի ՞թե 
հասկանալի չէ, որ այդ աստվածը փողի 
աստվածն է` Մամոնան, Սատանայի «մաս-
նագիտացած» դրսևորու մը, որը զորեղ է 
շատերի եսամոլու թյամբ, գայթակղվելու  
թու լու թյամբ:

²ñÃáõñ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü

և նպատակի մասին է: Ինչ վերաբերու մ է 
ընտրյալ լինելու ն, դա անառարկելի է, այո՛, 
ընտրյալ են, մի այն թե ամբողջ խնդիրն այն 
է` ու մ կողմի ց են ընտրված. Աստծո՞, թե Սա-
տանայի...
Դարձյալ 1 դոլարանոցի ետևի (վերին) 

մասու մ գրված է` IN GOD WE TRUST, 
որը հայերեն թարգմանվու մ է «Աստծոն 
մե նք վստահու մ ենք»: Ձեր մտքով երբևէ 
չի՞ անցել, թե «Աստված» բառն ի՞նչ գործ 
ու նի մի  այնպիսի իրողու թյան հետ և իրի 
վրա, ինչպիսին դոլարն է: Այդքան քրիս-
տոնյա հավատացյա՞լ էին ամե րիկյան 
մայրցամաքի բնիկների ցեղասպանու թյան 
հեղինակների ոչ հեռավոր հետնորդները, 
նրանց «շարու նակողները»... Նրա՛նք, ու մ 
ժառանգներն, իրենց հերթին, երևի դարձյալ 
հավատալով ու  վստահելով նու յն կամ իրենց 
Աստծոն, մասոն Հարրի Թրու մե նի մի ջոցով 
չերկնչեցին Հերոսիմայի և Նագասակիի 
ատոմային ռմբակոծու թյու ններից: Եվ եթե 
այդքան հավատացյալ էին, ապա իրականու մ 
ո՞ւմ էին հավատու մ ու  վստահու մ, ո՞վ էր 
իրենց Աստվածը` արարիչ Աստվա՞ծը, 
թե կործանման տանողը` «Սատանա- 
աստվածը»: Այդ հավատացյալների «մի -
սիան» շարու նակողներն այսօր էլ նու յն 
Աստծոն, նու յն ու ժին են հավատու մ ու  վըս-

Երբ դու  կաս, մարմի նս անկշիռ, թեթև է,
Պարու ՜մ  եմ այդժամ ցավի ծովերին,
Ղազարոսամահն արդեն անտև է
Սիրու ս  հրովարտակը եղել է ապրի՛ր:

***

Գարու ն, թե մի  օր գաս
ու  ինձ չգտնես,
և պատու հանիս զեփյու ռը մե ղմի կ
վարսս որոնի ՝սիրելու  համար,
ասա՝ գնացի այն հեռու ները,
ու ր մայրամու տի բոցեղ գու յները
լու ռ ծրարել են
լինելու թյանս
լու սե խորհու րդը,
իսկ սե՛րս՝ հազա՜ր շու րթ է համբու րու մ՝
հասու  լինելու 
մի  ճշմարտու թյան...

***

Ողջու յն անգինս: Աշու ն է հիմա,
Սիբիրի աշու նը՝ գրկու մ ձների,
Կյանքի գեղաբեմ թատրոնու մ եղա,
Եվ տեր խաղացի, և, ապա՝ գերի:
Զու ր ես հայացքդ հարցերով թերթու մ,
Նախնյաց շիրմի  պես ես էլ եմ անբառ,
Այս ամբողջից լոկ քո գիրկն եմ հիշու մ,
Համբու յրդ՝ շու րթիս՝ դաջված ոսկետառ:
Ողջ առեղծվածից գլու խ չեմ հանու մ,
Ո՞վ է կարգել ինձ՝ պահապան ինչի՞...
Այս ամբողջից լոկ քո գիրկն եմ հիշու մ,
Կավեղ շու րթերդ՝ իմ ադամորդի...

***

Ետ դառնամ, հոսեմ ակու նքներս ի վար,
Հասնեմ խոհերիս ներծնու նդ,
Բառը կարկատեմ խոյանքիս վրա,
Գտնեմ  մոլորու մի ս մարմի նը քաղցրաբու յր:

Կու յր աղոթողի արցու նքի նման
Մաքրեմ խռովքս հավատափեշին,
Աղբյու րի նման իմ մթից պոկվեմ
Ու ցայտեմ լու յսի ափերով  կրկին:
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***

Երբ դու  կաս, երբ դու  կաս ծառերը վկայու մ,
Եվ օդը գու ժու մ է ապրելու ս մասին,
Բառը կապտացոլք իր ադամանդու մ
Վճիթ է պահու մ կանչը իմ սրտի: 

Աշու ն ու  ձմե ռ մի  եղանակված
Ձու լվու մ են գարնան զմրու խտյա բովու մ,
Վեր են խոյանու մ ցնորքից մահվան՝
Կենաց հրացոլք ծնու նդը տոնու մ:

Օրը շքեղ է բացվու մ, բարձրագոչ,
Կյանքը հրաշք է, կերտվածք անթերի,
Խմու մ եմ մե ղքի բաժակները ողջ,
Մեղապարտ սիրու ս թող Տերը խաչի:

Ուսու ցչի վարքի մի այն լավ օրինակն 
առավել օգու տ է աշակերտին, քան բազու մ 
դասերն առանց լավ օրինակի:
Եթե մանու կները լավ իմանային, թե 

ինչ է մարմն ի սնու նդը և ինչ՝ հոգու նը, 
ու սու ցիչներին կկոչեին լավ հայր, իսկ 
ծնողներին՝ մի այն հայր, որովհետև 
ծնողները կերակրելով սնու ցու մ են 
մարմի նները, մի նչդեռ ու սու ցիչներն 
իմաստու թյամբ ու  առաքինու թյամբ՝ 
հոգիները:

Լավն  է այն ու սու ցիչը, ու մ չի 
գերազանցու մ աշակերտը:

 È»áÝ³ñ¹á ¸³ ìÇÝãÇ
Ամե նամե ծ գովեստն ու սու ցչի համար 

այն է, երբ գովու մ են իր աշակերտին:
Þ³éÉáï ´ñáÝï»

 
Եթե ու սու ցիչը սիրու մ է իր աշխա-

տանքը, նա լավ ու սու ցիչ կլինի: Եթե 
ու սու ցիչը սիրու մ է աշակերտին, ապա 
նա ավելի լավ ու սու ցիչ կլինի, քան նա, ով 
կարդացել է բոլոր գրքերը, բայց չի սիրու մ 
իր աշակերտին:Եթե ու սու ցիչը սիրու մ է 
և իր աշխատանքը, և իր աշակերտին, նա 
կլինի կատարյալ ու սու ցիչ: 

È¢ îáÉëïáÛ
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***
На пустыре, где выше плеч крапива
И путами вьюнка стреноженный бурьян,
Глотаю жадно грёз хмельное пиво
И беспричинно плачу, будто в стельку пьян.
Тоска моя почти всегда слезлива,
Наверное, таков души моей изъян,
Но он же лекарь: пусть неторопливо, –
Затягивает шрамы злых житейских ран.

***
Доброта не в моде ныне.
Совестятся, что ль, её?
Реже думает о сыне
Мать, заморское бельё
Продающая на рынке.
Да и он не пишет ей.
Дед глядит с фотокартинки
Огорчённо на детей.
Очерствели наши души.
Если завтра на заре
И любовь очаг потушит,
Зябко станет на земле.

***
Грядущим жить? – Обман! Обман!
Я был певцом мечты.
Но вот разбился талисман
Той призрачной четы.

Свободен я от грёз и снов,
Но выиграл ли я?
Что в настоящем? – Звон оков
И в рубище земля.

***
Волнующий осколок лета:
Луга послушные ветрам,
Заря до самого рассвета –
Сестра космическим кострам.

Шептанье трав, вуаль тумана
По-над рекою, неба синь.
Я словно в сказке без обмана,
Пленённый кротостью осин.

Нагая тишь меня балует,
И лишь далече за селом
В тайге кукушечка кукует,
Поёт извечный свой псалом.

***
Ամայու թյու նու մ, ու ր եղինջներն են փարթամ,
Եվ ագու ցվել են պատատու կ ու  մոլախոտ,
Ես կոնծում եմ անուրջների ոգելիցն արբեցման,
Եվ անառիթ լալիս եմ՝ հանց թու նդ գինեմոլ:
Թախիծս գրեթե մի շտ է լինու մ լալկան,
Հոգու ս թերու թյու նն այդպիսին է երևի,
Բայց նա բժիշկ է, թող կամաց-կամաց
Չար կենաց վերքերն իմ ամոքի:

***
Բարու թյու նը չէ հիմա մոդայու մ:
Ին՞չ է, խղճու ՞մ են նրան,
Որդու  համար հազվադեպ է մտահոգվու մ
Մայրը, ներքնազգեստ արտերկրյա
Վաճառող շու կայու մ:
Ոչ էլ գրու մ է նրան որդին:
Պապն հիասթափ է նայու մ
Լու սանկարից զավակներին:
Մեր հոգիներն են քարացել:
Եթե վաղը արշալու յսին
Սերն էլ իր կրակը մարի,
Ցու րտը կտիրի աշխարհին:

***
Գալիքով ապրե՞լ – խաբկանք է, խաբկանք,
Ես երգիչն էի երազների:
Ահա համայիլն է փշրվել
Այն տեսլային զու յգի:

Ես ազատվել եմ անու րջ-երազներից,
Բայց շահել՞ եմ արդյոք,
Ներկայու մ ի՞նչն է: Զնգոց շղթաների,
Եվ վիրամաշ հող:

***
Հու զիչ օրեր են ամռան,
Հնազանդ են մարգերը սյու քերին,
Այգը մի նչև լու սաբաց
Քու յր է տիեզերական խարու յկներին:

Խոտերի շրշյու ն, կապու յտ երկնի, 
Շղարշ մե գերի՝ գետը պարու րած:
Ես հեքիաթու մ եմ, առանց խաբկանքի,
Բարդիների հեզու թյամբ գերված:

Կու սական լռու թյու նն է ինձ փայփայու մ
Միայն հեռու ՝ գյու ղից անդին,
Կկու ն է կանչու մ տայգայու մ,
Երգելով իր սաղմոսը հին:

***
В позолоту мерцающих звёзд,
В молоко полнолунной ночи,
До созвездий – космических гнёзд –
Я хочу улететь. Замолчи!

Не держи меня. Знаю, что любишь.
Верю в искренность ласки твоей.
Но ведь ты окрылённого любишь,
Я – крылатых небесных кровей.

Отпусти! Белоснежные крылья
Снова просятся в дальний полёт.
Не грусти, о тебе не забыл я,
О тебе моё сердце поёт.

Я поведаю братьям пернатым,
Что тобою так ярко горю.
Никогда не бывал я богатым,
Но я крылья тебе подарю!

***
Ոսկեզօծու մ փայլող աստղերի,
Կաթնագու յնի մե ջ գիշերվա լիալու սնի,
Մինչ համաստեղություններ՝ տիեզերաբների,
Ես թռչել եմ ու զու մ: Լռի՛ր:

Ինձ մի ՛ բռնիր: Գիտեմ, սիրու մ ես,
Հավատու մ եմ անկեղծ քո փայփայանքին:
Բայց ախր թևավորին ես դու  սիրու մ,
Նրանց երկնազարմի ց  եմ ես սերու մ:

Բա՛ց թող: Ձյու նճերմակ թևերը
Նորեն հեռավոր թռիչք են հայցու մ:
Մի տխրիր, ես քեզ չեմ մոռացել,
Իմ  սիրտը քո մասին է երգու մ:
Փետրավորներիս քո մասին կպատմե մ,
Որ քեզանով եմ պայծառ այրվու մ:
Ես երբեք հարու ստ չեմ եղել,
Բայց քեզ թևեր եմ նվիրու մ:

â»ñÏ³ßÇÝ ä³í»É èáõ¹áÉýÇâ»ñÏ³ßÇÝ ä³í»É èáõ¹áÉýÇ

Ծնվել է 1973 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, Տյու մե նի տարածաշրջանի 
Յամալա-Նենեցական ինքնավար մարզի Մու ժի գյու ղու մ: Բարձրագու յն կըր-
թու թյու նը ստացել է Տյու մե նի պետական համալսարանի բանասիրական ֆա-
կու լտետու մ: Առաջին անգամ տպագրվել է տասնվեց տարեկան հասակու մ: 

2000 թվականից Ռու սաստանի լրագրողների մի ու թյան անդամ է: 2003 թվա-
կանից՝ Ռու սաստանի գրողների մի ու թյան անդամ: Համառու սաստանյան «Վա-
հան և խոսք» մրցու յթի մրցանակակիր է (2003): Ռու սական համացանցային 
գրական «Սիրո մասին» մրցու յթի դափներկիր՝ «Պոեզիա» անվանակարգու մ 
(2005): Տարածաշրջանային «Տարվա գիրք» VI մրցու յթի մրցանակակիր 
է՝ «Հոգու » գրքի և «Որսորդական արահետներով» աու դիոգրքի համար 
(2012): Ուրալյան դաշնային շրջանի գրական մրցականի դափնեկիր է՝ բա-
նաստեղծու թյու նների «Հոգու » ժողովածու ի համար (2012): Դ. Ն. Մամի նա-
Սիբիրյակի անվան համառու սաստանյան գրական մրցանակի դափնեկիր է 
(2013): «Երիտասարդ Պետերբու րգ» գրական մրցանակի դափնեկիր է: (2013): 
Յու գրայի նահանգապետի մրցանակի դափնեկիր՝ գրական շրջանու մ «Արձակ» 
անվանակարգու մ (2013):
Հեղինակ է արձակ և չափածո տասնյոթ գրքերի: Նրա ստեղծագործու թյան 

առանձին հատվածներ տեղ են գտել 9-11 դասարանների ու սու մն ական քրե-
ստոմատիաներու մ, «Յու գրայի ժամանակակից գրականու թյու ն» գրքու մ, 
Ռու սաստանի գրողների մի ու թյան տյու մե նյան գրական կազմակերպու թյան 
«Տյու մե նյան շարով...»  անթոլոգիայու մ, քառահատոր «Յամալյան գրականու թյան 
անթոլոգիայու մ» և «Ռու սաստանի բանաստեղծներ» հանրագիտարանու մ: 

1999 թվականի գարնանից ապրու մ և աշխատու մ է Խանտի-Մանսիսկու մ:
Պավել Չերկաշինին հայերեն է թարգմանել Նաիրա Սիմոնյանը:
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Հայտնի գործարար Սամվել Կարապետ-
յանը հարցազրու յց է տվել ռու սական РБК 
ամսագրին, որը թարգմանաբար ներկայաց-
նու մ ենք ստորև

«Տաշիր» խմբի սեփականատեր ê³Ùí»É 
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁª ճգնաժամի  ժամանակ 
բիզնեսի նկատմամբ վերահսկողու թյու նը 
պահպանելու , Մոսկվայի քաղաքապետ 
Սերգեյ Սոբյանինի հետ ու նեցած հարա-
բերու թյու նների և Mirax Group-ի հիմն ադիր 
Սերգեյ Պոլոնսկու  հետ չհաջողված գործ-
ընկերու թյան մասին 

Սամվել Կարապետյանը քչերից է շինա-
րարու թյան և անշարժ գու յքի կառավարման 
բիզնեսու մ, ու մ հաջողվեց ճգնաժամի  
տարիներին չվաճառել բիզնեսի իր մաս-
նաբաժինը կամ դրանք գրավադնել բան-
կերու մ: Ավելին, համընդհանու ր անկման 
շրջանու մ գործարարին հաջողվեց կըրկ-
նապատկել իր բիզնեսի ծավալները և 
զբաղվել նոր ծրագրերով` տարածքների 
վարձակալու թյան հանձնու մ, հասարակա-
կան սնու նդ և էներգետիկա: 2006 թ. համե -
մատ` 2012 թ. «Տաշիրի» շրջանառու թյան 
ծավալներն աճել են չորս անգամ՝ 22 մի -
լիարդ ռու բլու ց հասնելով 90,2 մի լիարդի: 
Եվ այդ ամբողջ ընթացքու մ Կարապետ-
յանը, հետևելով «Փողը սիրու մ է լռու թյու ն» 
սկզբու նքին, չէր պատմու մ, թե ինչպես է կա-
ռու ցու մ իր կայսրու թյու նը: Սա նրա առաջին 
հարցազրու յցն է 10 տարվա ընթացքու մ, 
որու մ նա բացահայտել է հաջողու թյան բա-
նաձևը և պատմե լ ապագայի ծրագրերի մա-
սին:

«ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÙÁ ã¿»

– ÆÝëïÇïáõïÝ ³í³ñï»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë 
Ñ»ïá ¸áõù ¹³ñÓ³ù ¿Ù³É³å³ï ëå³ëùÇ 
·áñÍ³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý: ÆÝãå»±ë Ò»½ Ñ³çáÕí»ó 
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÇó ÙÇ³Ý·³ÙÇó 
Ñ³ÛïÝí»É Õ»Ï³í³ñ å³ßïáÝáõÙ: 

– Անկեղծ ասած, մի անգամի ց չեմ հայտնվել: 
Ինստիտու տից հետո ես սկզբու մ աշխատել 
եմ գործարանի գլխավոր տեխնոլոգ, հետո 
մի այն` տնօրեն: 

– ¶ÉË³íáñ ï»ËÝáÉá·Á ÝáõÛÝå»ë Õ»Ï³í³ñ 
å³ßïáÝ ¿, ¢ ëáíáñ³µ³ñ »ñ»Ïí³ ßñç³Ý³-
í³ñïÇÝ ã»Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ: 

– Այո, այդպիսի բան տեղի է ու նենու մ շատ 
հազվադեպ: Բայց իմ դեպքի համար կա բա-
ցատրու թյու ն: Ամե ն ինչ տեղի է ու նեցել Հա-
յաստանու մ, իմ հարազատ Կալինինոյու մ, 
որտեղ բոլորը գիտեն իրար: Հայրս դպրոցի 
տնօրեն էր, մայրս` անգլերենի ու սու ցչու հի: 
Մեր ընտանիքը լավ համբավ ու ներ, այն-
պես որ, իմ ազնվու թյու նը և գործարանը 
կառավարելու  հմտու թյու նները կասկածի 
տակ չդրվեցին: Բացի այդ, 20 տարեկանու մ, 
երբ ավարտեցի ինստիտու տը, բավական 
ակտիվ և նպատակասլաց երիտասարդ 
էի, պատրաստ շատ աշխատել և ամե ն 
ինչ սովորել: Ինձ թվու մ է, որ գործարանի 

տնօրենը` հրավիրելով ինձ աշխատանքի, 
լավ գիտեր, որ ճիշտ ընտրու թյու ն է կատա-
րու մ: 

– ºñ»ù ï³ñÇ ³Ýó ¸áõù ëï»ÕÍ»óÇù «¼»ÝÇÃ» 
Ïááå»ñ³ïÇíÁ` ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ³ßË³ï»É ·áñ-
Í³ñ³ÝáõÙ: Ø³Ýñ³Ù³ëÝ å³ïÙ»ù ³Û¹ Å³Ù³-
Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ù³ëÇÝ:

– Ինստիտու տն ավարտելու ց երեք տարի 
անց` 1989 թ., ես ստեղծեցի իմ առաջին գործը` 
«Զենիթ» բազմապրոֆիլ կոոպերատիվը, որը 
զբաղված էր ռետինե և մե տաղական իրերի, 
ինչպես նաև հագու ստի արտադրու թյամբ: 
Ավելի ու շ գնեցի էմալապատ սպասքի գոր-
ծարանը, որի ղեկավարն էի, և այն վերա-
փոխեցի կոոպերատիվի: Հասկանու մ էի, որ 
այդպիսով ստեղծու մ եմ ավելի ժամանա-
կակից հարթակ, որը կարող է զարգանալ 
փոփոխվող տնտեսու թյան պայմաններու մ: 
Դրան զու գահեռ` ցանկանու մ էի գործել 
ինքնու րու յն: Միշտ առաջնորդվու մ եմ այն 
սկզբու նքով, որ ավելի լավ է ձեռք բերել հար-
գանք` զբաղեցնելով առաջնորդի դիրք, քան 
հետևել այլոց հրահանգներին:

– Æ±Ýã ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ »ù Ñ³Ý¹Çå»É ³Û¹ Å³-
Ù³Ý³Ï: 

– Կարող է զարմանալի թվալ, բայց այն ժա-
մանակ ես չէի տեսնու մ դժվարու թյու ններ 
կամ խոչընդոտներ, որոնք հնարավոր չէր 
հաղթահարել: Ես սկսել եմ իմ գործը` հավա-
քելով ընկերներիս, մե նք քննարկել ենք գա-
ղափարը, գործողու թյու նների ծրագիրը և 
սկսել ենք աշխատել. ամե ն ինչ պարզ էր և 
առանց որևէ դժվարու թյու նների: 

– Ò»ñ Ñ³ñ³½³ï »Õµ³ÛñÁ` Î³ñ»Ý Î³ñ³-
å»ïÛ³ÝÁ, ÙÇÝã¢ 2011 Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³-
·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ ¿ñ, ÇëÏ ³ÛÅÙ 
å³ï·³Ù³íáñ ¿: ÆÝãá±õ Ýñ³ ûñÇÝ³Ïáí` ¸áõù ¿É 
ã½µ³Õí»óÇù ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: 

– Դա ինձ հետաքրքիր չէ, դա իմը չէ: 

– ÆëÏ ÇÝãá±õ áñáß»óÇù ï»Õ³÷áËí»É èáõë³ë-
ï³Ý: 

– Ես ու նեի ծրագիր. եկա-հաստատվեցի-
հաղթեցի (ծիծաղու մ է.- խմբ.): Ռու սաստանու մ 
իմ առաջին հանգրվանը Լիպեցկն էր: 

««Ø»½ Ùáï ³Ù»Ý ÇÝã Ï³éáõóí³Í ¿Ø»½ Ùáï ³Ù»Ý ÇÝã Ï³éáõóí³Í ¿
Ó»éùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáíÓ»éùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí»» 
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Այդ քաղաքն ընտրեցի, քանի որ շրջանը 
և մարդիկ ինձ շատ լավ ծանոթ էին. մե ր 
կոոպերատիվն  այդ ժամանակ ակտիվ հա-
մագործակցու մ էր Նովոլիպեցկի մե տալու ր-
գիական գործարանի հետ: Մենք նրանցից 
մե տաղ էինք գնու մ, իսկ նրանց վաճառու մ 
էինք հատու կ հանդերձանք: Լիպեցկից 
տեղափոխվեցի Մոսկվա, իսկ ավելի ու շ 
հաստատվեցի Կալու գայու մ, որտեղ բավա-
կան թվով ընկերներ ու նեի: Բացի այդ, այն-
տեղ էին ապրու մ իմ զարմի կները: 

– Î³Éáõ·³ÛáõÙ Ò»ñ µÇ½Ý»ë åáñïý»ÉÁ µ³í³-
Ï³Ý ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óí³Í ¿ñ. ¹»Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, 
Ï³ÃÇ ·áñÍ³ñ³Ý, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý ëÝáõÝ¹: Æ±Ýã ëÏ½µáõÝùáí ¿Çù ÁÝïñáõÙ 
³ÏïÇíÝ»ñÁ ¢ Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñáí ¿Çù ·ÝáõÙ: 

– Առաջին գու մարը ես վաստակել եմ դեռ 
Հայաստանու մ: Դա ինձ հնարավորու թյու ն 
տվեց ապրել բարեկեցիկ կյանքով, դրա-
նով ես գնեցի Ռու սաստանի իմ առաջին 
ակտիվն երը: Հետո բիզնեսը սկսեց 
զարգանալ նոր նախագծերից եկող 
եկամու տներով, որոնցով ես զբաղվեցի 
Լիպեցկու մ և Կալու գայու մ: Հենց այդ ժա-
մանակ ձևակերպեցի «Տաշիրի» աշխա-
տանքի հիմն ական սխեման, որը գոր-
ծու մ է առ այսօր. մե նք մի շտ փնտրու մ 
ենք ակտիվն եր, բայց պատրաստ ենք 
ներդնել մի այն ամե նահետաքրքիր և 
ամե նաեկամտաբեր ակտիվն երու մ: Այդ 
որոնու մն երի արդյու նքու մ այն ժամանակ 
մե նք հավաքեցինք շու կայի լավագու յն առա-
ջարկները: 

– ²Ù»Ý ÇÝã ÙÇÝã¢ ³ÛÅÙ ÙÝ³ó»±É ¿: 
– Այո: Ձեր կողմի ց թվարկվածներից այսօր 

մե զ չի պատկանու մ մի այն Կալու գայի դեղա-
գործարանը: Բայց երբ մե նք այն գնեցինք, 
արդեն չէր աշխատու մ, և այդ պատճառով 
մե զ բացառապես հետաքրքրու մ էր այն 
տարածքը, որտեղ այն գտնվու մ էր: Գործա-
րանի դիրքն առավելապես նպաստավոր էր 
մե ր առաջին առևտրի կենտրոնի շինարա-
րու թյան համար: 

– ¸áõù ³ßË³ïáõÙ »ù ³ÙµáÕç »ñÏñáõÙª Ð»é³-
íáñ ÐÛáõëÇëÇó` ÙÇÝã¢ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
ßñç³ÝÝ»ñÁ: à±ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¿ ³é³í»É ¹Åí³ñ: 

– Դժվար է աշխատել աղքատ շրջաննե-
րու մ: Հենց հիմա մե նք փորձու մ ենք բիզնես 
ստեղծել դրանցից մե կու մ: Ինձ թվու մ է` այդ 
տարածքների տնտեսական անհաջողու -
թյու ններն անմի ջականորեն կապված են 
նրանց կառավարման թիմե րի անարդյու -
նավետու թյան հետ, որոնք, փոխանակ խոր-
տակվողին փրկելու , հավելյալ խոչընդոտներ 
են ստեղծու մ բիզնեսի համար: Զարմանալի 
է, բայց այդ մարդիկ չեն հասկանու մ, որ 
գործարարների առջև վառված կանաչ լու յսը 
կարող է արագացու ցչի դեր կատարել տա-
րածաշրջանի աճի համար: Ես համոզված 
եմ, որ մե ր ընկերու թյու նն իրենց ավելի շատ 
է պետք, քան իրենք` մե զ:

Ð»Ýí»Éáí Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ¢ ê÷ÛáõéùÇ íñ³ 

– ÆÝãå»±ë ×·Ý³Å³ÙÝ ³½¹»ó «î³ßÇñÇ» íñ³: 
– Դրական: Մենք կոփված ենք. մե նք անցել 

ենք երկու  ճգնաժամի  մի ջով՝ 1998 թ. և 2008 
թ.: Երկու  դեպքու մ էլ կարողացանք օգտվել 
ստեղծված հնարավորու թյու ններից: 

– Ð»ï×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ «î³ßÇ-
ñÁ» ¹³ñÓ³í ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñ-
Ù³Ý ßáõÏ³ÛÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó: àÙ³Ýù 
³ëáõÙ »Ý, áñ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇ-
ùÁ ë÷ÛáõéùÇ íñ³ Ñ»Ýí»ÉÝ ¿ ¢ Ò»ñ ³Ý-
ÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ ·áñÍ-
ÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, ÙÛáõëÝ»ñÁª «¶³½åñáÙÇ» 
Ñ»ï Ùï»ñÙáõÃÛáõÝÁ ¢ ë¢ ûñí³ Ñ³Ù³ñ Ï³-
ï³ñí³Í ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëáí, 
á±ñÝ ¿ ·³ÕïÝÇùÁ: 

– Ինչ-որ իմաստով ճիշտ են բոլոր պնդու մ-
ները: Բայց գերագնահատել «Գազպրոմի » 
դերը «Տաշիրի» ճակատագրու մ` ճիշտ չէ: 
Զգալի ազդեցու թյու ն ու նեցել է ամե ն ինչը. 
և մե նեջերների ամե նօրյա աշխատանքը, 
և սփյու ռքի վրա հենվելը, և ճիշտ բիզնես-
ռազմավարու թյու նը, և մե ր կողմի ց ընտր-
ված զարգացման առաջանցիկ տեմպը, և 
ցանկացած խնդրի լու ծման հարցու մ ման-
րակրկիտ մոտեցու մը. նախագծի ընտրու -
թյու նից` մի նչև ներդրու մն երի բաշխու մ: 

– ºñµ ¸áõù ï»Õ³÷áËí»óÇù Î³Éáõ·³, 
ùã»ñÇó Ù»ÏÝ ¿Çù, áõÙ Ñ³çáÕí»ó É³í Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»É «¶³½åñáÙÇ» 
Ñ»ï... 

- Այո, մե նք նախկինու մ էլ ենք շփու մն եր 
ու նեցել «Գազպրոմի » հետ և այժմ էլ ու նենք: 
Բայց դա ամե նևին չի նշանակու մ, որ «Գազ-
պրոմը» մե ր եկամու տների կառու ցվածքու մ 
զբաղեցնու մ է գերիշխող դիրք, կամ «Տաշիրի» 
ամբողջ բիզնեսը ենթարկվու մ է գազային 
մոնոպոլիստի շահերին: Ինչ-որ պահի 
«Գազպրոմի » հետ աշխատանքներից եկող 
գու մարը կազմու մ էր մե ր եկամտի զգալի 
մասը, բայց այժմ այդ մասն ավելի ու  ավելի 
փոքր է: Ներկայու մս գազային մոնոպոլիստի 
հետ պայմանագրերը չեն գերազանցու մ մե ր 
շրջանառու թյան 3 տոկոսը: 

– ÆÝãåÇëÇ± ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¸áõù 
¹ÇÙ³íáñ»óÇù ×·Ý³Å³ÙÁ: 

– Ճգնաժամի ն մե նք մոտեցանք լավ համ-
բավով, և փոխառու  մի ջոցների քանակը կրի-
տիկական չէր: Դա թու յլ տվեց «Տաշիրին» 
հանգիստ զգալ: Առավել ևս, որ բանկերի 
հետաքրքրու թյու նը մե ր նկատմամբ շատ 
բարձր էր: Երբ ու րիշ ընկերու թյու ններ վար-
կեր էին վերցնու մ 19-20 տոկոսով, մե նք Ռեյֆ-
ֆայզենբանկից վարկ ստացանք 6 տոկոսով: 

– Ò»ñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹áõÙ ß³±ï ·áõ-
Ù³ñ Ï³: 

– Ասեմ այսպես. դրանք լիովին բավարար 
են ագրեսիվ զարգացման համար: 

– ÆÝãá±õ ÙÇÝã¢ ×·Ý³×³ÙÁ ̧ áõù ã¿Çù í»ñó-
ñ»É ³ÛÝù³Ý í³ñÏ»ñ, áñù³Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÁ:

– Դա իմ բնավորու թյու նն է՝ պարտք չլինել: 
Եվ դա իմ սկզբու նքային դիրքորոշու մն  է: 
Մենք կարող էինք բոլոր մի ջոցներն ու ղղել 
ընդլայնմանը, բայց մե նք չենք շտապու մ՝ 
հանգիստ և աստիճանաբար շարժվու մ ենք 
առաջ: 

– ÆëÏ ÇÝãá±õ »ù ÙïÝáõÙ µáÉáñ ·áñÍ»ñÇ 
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ¶áõó» ¹³ 
×Çßï ã¿, áñ, ûñÇÝ³Ï, ¸áõù Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »ù 
³é¢ïñ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ-
¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

– Ոչ մի այն ներգրավված եմ ինտերիերի 
նախագծմանը, ես ինքս եմ հորինու մ դրանք: 
Որևէ մե կին մոտ չեմ թողնու մ այդ գործըն-

թացին: Դրանից բավարարվածու թյու ն եմ 
ստանու մ: Աշխատու մ եմ առավելագու յնս 
ներթափանցել ընթացիկ հարցերի մե ջ յու -
րաքանչյու ր հարթու թյու նու մ և բիզնեսի 
յու րաքանչյու ր ճյու ղու մ: Ինձ համար կա-
րևոր է վերահսկել ընկերու թյան ամբողջ 
գործու նեու թյու նը և հասկանալ, թե ինչպես 
է աշխատու մ համակարգը: 

– ¸áõù 200-Çó ³í»ÉÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ù: 
ºÃ» Ý»ñÃ³÷³Ýó»ù µáÉáñÇ... 

– Մեզ մոտ ամե ն ինչ կառու ցված է ձեռքի 
կառավարման սկզբու նքով: Եվ եթե ես չմաս-
նակցեմ բոլոր գործընթացներին, ապա 
«Տաշիր» խմբի մե ջ կմտներ ոչ թե 200 ընկե-
րու թյու ն, այլ անհամե մատ ավելի քիչ: 

– ÖÇ±ßï ¿, áñ Ý³Ëù³Ý ÇÝã-áñ ·áñÍ³ñùÇ í»-
ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ` ¸áõù ËáñÑñ-
¹³ÏóáõÙ »ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÛáõéùÇ ï»ÕÇ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: 

– Այո, դա իսկապես այդպես է: Սկզբու նք-
ներից մե կը, որի վրա կառու ցված է բիզնեսի 
վարման իմ մոտեցու մը՝ հենվել մի այն նրանց 
վրա, ու մ ես կարող եմ լիովին վստահել: 

– ²½·³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÁ Ò»ñ µÝá-
ñáß ·ÇÍÝ ¿: Þ³ï ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ ¹³ ã»Ý ëÇñáõÙ: 

– Իսկ ես սիրու մ եմ (ծիծաղու մ է.- խմբ.): Չեմ 
կարծու մ, որ բիզնեսի վարման ընտանեկան 
սկզբու նքներն անպայման դատապարտված 
են ձախողման: 20 տարվա ընթացքու մ իմ 
բազմաթիվ ազգականներից ոչ ոք ինձ չի 
հիասթափեցրել: Եվ չի եղել ոչ մի  դեպք, երբ 
ինձ հիասթափեցրած լինեն հայերը: 

«ØáëÏí³ÛáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÁ ÷áËí»É ¿» 

– ²ëáõÙ »Ý, áñ 2008 Ã. Ñ»ïá «î³ßÇñÁ» Ñ»Õ»Õ-
í³Í ¿ñ ·ÝÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñáí Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó, 
áíù»ñ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý »½ñÇÝ: Þ³±ï 
³ÏïÇíÝ»ñ »Ý ³í»É³ó»É: 

– Ճիշտ է, հեղեղված էր: Առաջարկներ 
ստացվու մ են նաև այժմ: Մենք դրանք ու շա-
դիր ու սու մն ասիրու մ ենք և բավական արագ 
որոշու մ ենք կայացնու մ գնման մասին: Չեմ 
ու զու մ գովազդել որոշ խոշոր գործարքներ, 
որովհետև դրանք դեռ չեն ավարտվել, բայց 
կասեմ, որ առաջին եռամսյակու մ բոլորը 
կտեսնեն «Տաշիրը»: 

– ÆÝãá±õ ×·Ý³Å³ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ññ³Å³ñí»óÇù 
³ßË³ï»É ê»ñ·»Û äáÉáÝëÏáõ Ñ»ï, µ³Ûó ·Ý»óÇù 
ß³ï ûµÛ»ÏïÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ê»ñ·»Û ¶ÉÛ³¹»É-
ÏÇÝÇ` ØáëÏí³ÛÇ Ñ³ñ³í-³ñ¢ÙáõïùáõÙ ·ïÝíáÕ 
«¶³½ûÛÉ-ëÇÃÇ» µÝ³Ï»ÉÇ Ñ³Ù³ÉÇñÁ: 

– Բանն այն է, որ «Տաշիրը» և Mirax Group-ն 
ու թ կետից բաղկացած համաձայնագիր էին 
ստորագրել: Պոլոնսկու  ընկերու թյու նը չկա-
տարեց դրանցից ոչ մե կը: Բնական է, որ 
այդ իրավիճակու մ համագործակցու թյան 
մասին խոսք լինել չէր կարող: Իսկ Սերգեյ 
Գլյադելկինի նախագծերն առավել հետա-
քրքիր էին և ավելի լավ էին ձևակերպված 
իրավական տեսակետից: 

– ºñµ ¸áõù Ïñ×³ïáõÙ ¿Çù Í³Ëë»ñÁ ¢ ½µ³Õ-
íáõÙ ¿Çù ûåïÇÙ³É³óÙ³Ùµ, ³é³çÇÝÝ»ñÇó 
¿Çù, áñ ëÏë»óÇù Ýáñ Ý³Ë³·Í»ñ. Comedy 
Cafe é»ëïáñ³ÝÝ»ñÇ ó³ÝóÁ, «FreshMarket» 
ÙÃ»ñ³ÛÇÝ Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ó³ÝóÁ, ï³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ «Наш дом» ó³Ý-
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óÁ, «Cinema Star» ÏÇÝáÃ³ïñáÝÝ»ñÇ ó³ÝóÁ, 
¢ ³ÛÉÝ: à±õÙ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¹ñ³Ýù, áñ-
ï»ÕÇ±ó ¿Çù í»ñóÝáõÙ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ: 

– Այո, ճգնաժամի  ժամանակ մե նք որոշե-
ցինք չդանդաղեցնել «Տաշիրի» զար-
գացման տեմպերը: Ինչ վերաբերու մ է 
գաղափարներին, ապա բոլոր նոր գաղա-
փարները գեներացնու մ է մե ր թիմը: Մենք 
մանրակրկիտ կշռու մ ենք բոլոր ռիսկերը և 
մշակու մ ենք զարգացման ռազմավարու -
թյու նը: Եվ եթե թու յլ ենք տալիս սխալներ, 
դրանք շատ աննշան են, և, ընդհանու ր առ-
մամբ, ոչնչի վրա չեն ազդու մ, որովհետև 
մե նք այդտեղ ու ղղու մ ենք ոչ այնքան մե ծ 
գու մարներ: 

– ºñµ ØáëÏí³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÷áËí»ó, 
Ï³éáõó³å³ïáÕÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ Ùáï ËÝ¹ÇñÝ»ñ 
³é³ç³ó³Ý, áñáíÑ»ï¢ Ýñ³Ýó Ý³Ë³·Í»ñÁ 
«ùÝáõÙ» ¿ÇÝ ÐáÕ³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíáõÙ: «î³ßÇñÇ» áã ÙÇ ûµÛ»ÏïÇ Ñ»ï 
ÝÙ³Ý µ³Ý ãÏ³ï³ñí»ó: ¸³ Ï³åí³±Í ¿ Ýñ³ 
Ñ»ï, áñ ¸áõù ê»ñ·»Û êáµÛ³ÝÇÝÇ Ñ»ï Í³ÝáÃ 
¿Çù ¹»é¢ë ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó, »ñµ Ý³ ·ÉË³-
íáñáõÙ ¿ñ îÛáõÙ»ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Á: 

– Անկեղծ ասած, Սերգեյ Սոբյանինի հետ 
ես նախկինու մ ծանոթ չեմ եղել: Ամե ն ինչ 
պարզ է. «Տաշիր» խու մբն ընդու նեց նոր թիմի  
խաղի կանոնները, որը կայանու մ է շու կայի 
բոլոր մասնակիցների համար հավասար 
պայմանների ապահովման մե ջ, առանց 
բացառու թյու նների: Անձամբ ես դրանու մ 
խնդիրներ չեմ տեսնու մ: Ավելի ճիշտ` հա-
կառակը, որովհետև իշխանու թյու նների հետ 
հարաբերու թյու նների մե խանիզմը դարձել է 
ավելի արդյու նավետ և թափանցիկ: 

– Î³ñ»ÉÇ± ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÙÛáõëÝ»ñÁ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÙ ¿ÇÝ åÝ¹»É µ³ó³éÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ íñ³: 

– Գիտեք, նոր թիմը շատ ու շադիր 
է իրական ներդրողների վրա, և ինձ 
թվու մ է, որ գործնականու մ վերացրել 
է շու կայի բոլոր սպեկու լյացիաները: 
Նախկինու մ կային ընկերու թյու ններ, 
որոնք համաձայնեցնու մ էին նախագծեր, 
ստանու մ էին թու յլտվու թյու ններ, և հե-
տո փնտրու մ էին գնորդներ իրենց օբ-
յեկտների համար: Արդյու նքու մ` շատ 
օբյեկտներ մն ացին անավարտ: Երեք 
տարի առաջ իրավիճակը փոխվեց, և նոր 
իրականու թյան մե ջ աշխատու մ են մի այն 
նրանք, ովքեր իսկապես կարող են: 

– 2003 Ã. ¸áõù ³ëáõÙ ¿Çù, áñ «î³ßÇñÇ» 
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` ßÇÝ³ñ³ñáõ-
ÃÛáõÝÁ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ý ¢ ·³½³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³-
éáõóí³ÍùÝ»ñÁ: ÆÝãå»±ë 10 ï³ñí³ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ ÷áËí»óÇÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

– Այսօր գլխավոր ու ղղու թյու նը կառու -
ցապատու մն  է, շինարարու թյու նը և ֆի-
նանսական հատվածը: Մենք առաջավոր 
դիրքեր ենք մղու մ էներգետիկ և ճարտարա-
գիտական ընկերու թյու ններին, զարգաց-
նու մ ենք ռիելթորական ու ղղու թյու նը: 

– à±ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ³é³í»É ß³ï »Ï³-
Ùáõï ³å³ÑáíáõÙ: 

– Եկամու տների շու րջ 50 տոկոսը գալիս է 
կառու ցապատու մի ց, մն ացած 50 տոկոսը շի-
նարարու թյու նն է, էներգետիկան, ֆինանս-
ները և ռիելթորական գործու նեու թյու նը: 

– Î³±Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ëáõµëÇ¹³-
íáñíáõÙ »Ý áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 

– Սկզբնական փու լու մ` համարյա բոլորը: 
Բնական է, որ երբ մե նք ստեղծու մ ենք նոր 
բիզնես, ներդնու մ ենք գու մարներ ու րիշ 
նախագծերից: Հետո դրանք ինքնածախսա-
ծածկվու մ են, իսկ հետո, ընկերու թյու նը 
պետք է ինքնու րու յն լինի: Անշարժ գու յքի 
ոլորտի մե ր բոլոր ծրագրերը պետք է ներ-
դրված գու մարը հետ բերեն երեք տարու մ: 

– ºñ»ù ï³ñÇÝ ß³ï ËÇëï å³Ñ³Ýç ¿: Ð³í³-
Ý³µ³ñ ÉÇÝá±õÙ »Ý ³ÝÑ³çáÕ Íñ³·ñ»ñ: 

– Անկեղծ ասած՝ ոչ: Չնայած յու րաքանչյու ր 
նախագիծ զարգանու մ է իր տեմպերով, մե նք 
մի նչև այժմ իրականացնու մ ենք դրանցից 
յու րաքանչյու րը: Դրա հետ մե կտեղ, երբ 
մե նք դու րս ենք գալիս որևէ ընկերու թյու նից, 
նշանակու մ է` մե զ առաջարկել են լավագու յն 
պայմանները: Օրինակ` մե նք ու նեինք դե-
ղատների ցանց, որը մե նք վաճառեցինք այդ 
պատճառով: 

– ¸áõù áõÝ»ù ³ÛÝåÇëÇ Ý³Ë³·ÇÍ, áñÁ í»ñ³-
å³ÑáõÙáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýí³Ý»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ. 
¸áõù ³×»óÝáõÙ »ù í³ñ¹»ñ: ̧ ³ Ñá·á±õ Ñ³Ù³ñ ¾: 

– Ոչ այնքան: Դա լավ բիզնես է, ինչպես 
ամբողջ աշխարհու մ: Մենք ու նենք Ռու -
սաստանու մ ամե նամե ծ տնտեսու թյու նը, 
որի տարածքը 60 հեկտար է, Պենզայի 
մարզու մ, և մե նք մտադիր ենք այն ընդլայ-
նել: Մոտ ժամանակներս կհասնենք տա-
րեկան 200 մի լիոն հոլանդական վարդ 
արտադրողականու թյան: Ապագայու մ պլա-
նավորու մ ենք աճեցնել կակաչներ և ծա-
ղիկների այլ տեսակներ: 

– ÆëÏ ã»±ù å³ïñ³ëïíáõÙ ½µ³Õí»É óáñ»Ý 
³×»óÝ»Éáí Ï³Ù ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ùµ:

– Մենք տարբեր շրջաններու մ մտնու մ ենք 
նման նախագծերի մե ջ, եթե այդ մասին մե զ 
խնդրու մ են տեղական իշխանու թյու նները: 
Մասնավորապես, Կալու գայի մարզու մ 
զարգացնու մ ենք երկու  կոլտնտեսու թյու ն: 
Մեզ համար դա ոչ պրոֆիլային բիզնես է, 
բայց դա լավ եկամու տ է ապահովու մ: 

– êáíáñ³µ³ñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹-
ñáõÙ »Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ µÇ½Ý»ëáõÙ. ËÝ¹ñáõÙ 
»Ý Ï³éáõó»É Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñ, ÑÇí³Ý¹³-
ÝáóÝ»ñ... 

– Պետք է օգնել իրագործելու  այդպիսի 
ծրագրերը, և մե նք դա իրականացնու մ ենք 
և՛ Ռու սաստանու մ, և՛ Հայաստանու մ: Դա 
դիտարկու մ ենք ոչ թե` որպես պարտակա-
նու թյու ն, այլ մե ր պատասխանատվու թյու -
նը հասարակու թյան առաջ: 

«êáãÇÇó »Ýù Ñ»é³ÝáõÙ íÝ³ëÝ»ñáí»

– ØÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³é³ç ³ëáõÙ ¿Çù, áñ ØáëÏ-
í³ÛÇ ¢ èáõë³ëï³ÝÇ ³é¢ïñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ 
ßáõÏ³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ³·»ó³Í ã¿:

– Այժմ ես վստահորեն կասեմ նու յնը: Մոս-
կովյան շու կան հագեցած է կիսով չափ: Եվ 
առաջիկա 10 տարին պահանջարկը կգերա-
զանցի առաջարկը: 

– Þ³ï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Ï³-
ï³ñáõÙ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõÙ: 
¸áõù ÝÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹»é ãáõÝ»ù: â»±ù 
åÉ³Ý³íáñáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É ³Ûë 
µÝ³·³í³éáõÙ: 

– Ընդհանու ր առմամբ` մե նք չենք շտապու մ 

ներդրու մն եր կատարել բարձր տեխնոլո-
գիաների շու կայու մ: Դրա հետ մե կտեղ` 
մե նք ու նենք հեռահաղորդակցու թյան ըն-
կերու թյու ն, և եթե նրա գործու նեու թյան 
շրջանակներու մ հաջողվու մ է օգտագործել 
բարձր տեխնոլոգիաներ, մե նք դա անու մ 
ենք: Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ ու ղղու թյու ն, 
որտեղ մե նք ներկայացված չլինենք: 

– îñ³ÝëåáñïáõÙ: ¸áÙá¹»¹áíá û¹³Ý³í³-
Ï³Û³ÝÁ, ûñÇÝ³Ï` í³×³éíáõÙ ¿: 

– Վաճառվու մ է, բայց այնտեղ գնորդների 
հերթ է: Կարծու մ եմ` Դոմոդեդովոյու մ 
առանց մե զ էլ գլու խ կհանեն: Եվ խնդիրն 
այն չէ, որ այնտեղ կոշտ մրցակցու թյու ն է՝ 
դրանից մե նք չենք վախենու մ, մե նք մշտա-
պես բարձր ենք պահու մ մե ր ապրանքա-
նշանը: Դա հնարավոր է այն դեպքու մ, երբ 
յու րաքանչյու րը զբաղվու մ է իր գործով: 

– Î³ Ý³¢ Ý³Ýáï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïÁ: 
ÆÝã-áñ ³éÇÃáí ³ë»É ¿Çù, áñ Ñ³Ù³ÏñáõÙ »ù 
²Ý³ïáÉÇ âáõµ³ÛëÇÝ... 

– Ես բիզնես եմ կառու ցու մ մի այն այնտեղ, 
որտեղ հասկանու մ եմ առանձնահատկու -
թյու նները և բիզնես գործընթացները: 

– ÆëÏ ß³ï»ñÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ, áñ-
ï»Õ áãÇÝã ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ: 

– Իհարկե: Բայց ի՞նչ է տալիս նման մո-
տեցու մը: Սկսելով ձեզ հետ խոսակցու -
թյու նը, մե նք ձեզ հետ նշեցինք, որ շատերը 
ճգնաժամի  ժամանակ տու ժեցին, իսկ «Տա-
շիրը» բարելավեց իր ցու ցանիշները: Հավա-
նաբար ձախողու մն երի պատճառն այն էր, 
որ նրանք մի նչև վերջ չէին հասկանու մ ոլոր-
տի առանձնահատկու թյու նները, որի մե ջ 
մտել էին: 

– ÞÇÝ³ñ³ñÝ»ñÁ µáÕáùáõÙ »Ý, áñ Ù»½ Ùáï ã»Ý 
µ³í³ñ³ñáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»-
ñÁ, Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ: 

– Ես համաձայն եմ նրանց հետ: Տեխնոլո-
գիաների անբավարարու թյու նը մե ծապես 
արգելակու մ է ճյու ղի զարգացու մը և 
արդյու նքու մ` բերու մ է ռեսու րսների ոչ 
արդյու նավետ օգտագործման: Օրինակ` 
Սոչիի օլիմպիական օբյեկտները, որտեղ 
մասնագետներից պահանջվու մ էր ամե նա-
բարձր որակավորու մ, ոչ մի  շինարարական 
ընկերու թյու ն չկարողացավ վաստակել: Սո-
չիի մե ր նախագծերը մի ակն էին, որոնք մե նք 
իրականացնու մ ենք վն ասով: 

– ÆëÏ êáãÇáõÙ ¸áõù Ç±Ýã »ù Ï³éáõóáõÙ: àñï»-
ÕÇ±ó íÝ³ëÝ»ñÁ: 

– Մենք մտանք Սոչիի նավահանգստի և 
Առևտրացու ցադրական կենտրոնի կառու ց-
ման՝ արդեն պատրաստի նախագծի մե ջ: 
Ցավոք, հետագա աշխատանքը ցու յց 
տվեց, որ նախագծերը կազմված էին այն 
աստիճան անգրագետ, որ իրականացնել 
դրանք, առանց նախահաշվից դու րս գալու , 
չափազանց ծանր է: 

– Ò»½ ³é³ç³ñÏ»±É »Ý Ò»ñ Ý³Ë³·Í»ñáí 
¹áõñë ·³É ³ñï³ë³ÑÙ³Ý: 

– Այո, նման առաջարկներ մե նք անընդ-
հատ ստանու մ ենք: Լու ծու մն երի հարցու մ 
չենք շտապու մ. սկզբու մ պետք է պատ-
րաստվել նոր շու կաների յու րացմանը և 
հաշվարկել ռիսկերը: Չնայած մե նք արդեն 
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Այսօր բացեցի աչքերս ու  վերջապես հաս-
կացա` ազատ ծնվեցի, ստրու կ մե ռնելու  
եմ: Ինքնագիտակցու թյանս պարզեցու մի ց 
ցնցված լրիվ արթնացա ու  խեղդվողի 
բնազդով փորձեցի կառչելու  որևէ բան 
գտնել: Հայացքս ընկավ պատու հանին` 
մու թ էր, լու յս չկար: Դեռ գիշեր էր: Ինչ 
անեմ գիշերով, ինչու  գիշերով: Գու ցե լու յ-
սով իրերի հերթականու թյու նն այլ կերպ 
դասավորվեր` ստրու կ ծնվեցի, ազատ մե ռ-
նելու  եմ: Իսկ, ասենք, եթե ցերեկով այդ նու յն 
հերթականու թյու նը հայտնաբերեի, հաս-
կանայի, ինչ պիտի անեի: Ազատ-ստրու կ, 
ստրու կ-ազատ: Երկու  բառերի մի ջինքը 
գծիկ է, չէ, գծիկ չի, մե խ է, որն ինձ գամե լ է 
անորոշու թյանը, զրկել...
Ինչից է զրկել` անծրագիր ապրելու ց: Ի սեր 

Աստծո, խոսքը կենսաբանական կեցու թյան 
մասին չէ` շնչել, ու տել, ծնել, մե ռնել: Ապրելն 
ու  մե ռնելը դատարկ բառեր չեն, իրականու -
թյու ն են: Չգիտեմ, որն է դաժան: Շու տով 
կմտածեմ դրա մասին:
Բնապահպանու թյան նախարար էլ 

ու նենք, սակայն ձմե ռը չի ավարտվու մ: 
Կենսու նակու թյան գերածախս տված իմ 
դիմադրողականու թյու նը շփոթված մն ացել 
է անհու սու թյան ու  հու յսի խճճված բա-
վիղներու մ: Արհեստական գրգիռները, որ 
ներարկվու մ են մամլո քրմե րի մի ջոցով, մի  
կերպ օգնու մ են դիմանալ:
Մշակու յթ, մարդու  իրավու նքի պաշտպան, 

Ջու ղայի խաչքարերի կոտորած, ազատա-
գրված տարածք, արնահոսող Սևան, գազի 
հետ երկինք ճախրող ժողովու րդ ինձ բե-
րու մ, հասցնու մ են «Լինել, թե չլինել» երկ-
ընտրանքին, որը համ ես էի մոռացել, համ 
էլ երևի թե շեքսպիրամոլ ազգս: Լավ է, թե 
վատ այս մոռացկոտու թյու նը: Ոնց որ թե լավ 
է`իր քաղաքական գործիչների բոլու կին, իր 
մտավորականու թյան երիցս առհամարված 
ընտրանու ն հղու մ է անու մ ազգս, թող նրանք 
մտածեն, ինքը դատարկ բաների ժամանակ 
չու նի, ինքը ապրու մ է:
Ապրու մ է` լավ, թե վատ: Հարյու ր հարցված-

ներից մի  փոքր հատվածի կարծիքով` լավ, 
Արցախի պրոբլեմը չի ազդու մ իրենց կյանքի 
գործընթացի վրա: Մեծամասնու թյան 
կարծիքով վատ է ապրու մ, և մե ղավորը 
Արցախն է (հեռու ստաընկերու թյու ններից 
մե կի հարցախու յզի արդյու նք): Բա ոնց, 

Արցախը մե ղավոր է, ասենք, այսքան ծառ 
կտրվեց, հսկայական անտառաշերտեր վե-
րացան երկրու մ, հողը սողանք է տալիս, հո-
ղի սողանքի նման ժողովու րդը հեռանու մ 
է, ձյան ծանրու թյու նից տանիքները փլու զ-
վու մ են (իզու ր չեն ասու մ «տու նդ գլխիդ 
փու լ գա»), փողոցներն անանցանելի են 
աղբի առատու թյու նից, կոռու պցիան ու  
կաշառակերու թյու նը կենսակերպ է, թըռչ-
նագրիպը շու տով կգա, հավատն ու  ար-
ժանապատվու թյու նը զրոյական է, ռաբիսը 
խեղդու մ է... 
Իսկ մյու ս կողմու մ Մու համե դի հետևորդ-

ները ոտքի են կանգնել ու  չեն նստու մ: 
Տարիներ առաջ մի  ողորմե լի վարչապետ, 
ոմն  դանիացի, ներողու թյու ն խնդրեց այդ 
հետևորդներից: Փառք ու  պատիվ նրանց ու  
նրանց Մարգարեին: 
Իսկ մե ր կողմե րու մ, մե ր երազների 

Եվրոպայու մ, եթե շարու նակենք այսպես, 
հստակ չմի անանք որպես պաշտպան, 
սահմանապահ (մի շտ էլ պահպանել ենք), 
Էյֆելյանը կդառնա աշխարհի ամե նա-
նշանավոր մի նարեթը: Անհավատ ու  
անաստված Եվրոպա: Նրա համար Օմ-
բու դսմե նը փոխարինել է Քրիստոսին, 
բացարձակ արժեք է: Ախ այդ մարդու  
իրավու նքը` մե րօրյա քաղաքակրթական 
գալակտիկայի մի ջու կը` պստլիկ սև խոռոչ, 
գերծանր նյու թ, որ «ես» է կոչվու մ ու  կլանու մ 
է իր պարու յրի մե ջ ընկած ամե ն ինչ` 
ազգային արժանապատվու թյու ն, ժողովրդի 
իրավու նք, պատմական ճշմարտու թյու ն, 
արդարու թյու ն, հաղթանակ: Վերջապես, 
որպես հստակ, որոշակի սեռի պատկանող 
անձ: Անձից դու րս է պրծնու մ «ես»-ը: Անդեմ, 
տձև մի  զանգված, որի հետ խաղու մ են Տի-
բեթի մե ծերը: 
Մյու ս կողմու մ Մաքսային Միու թյու նն է` 

Արմագեդոնի, չբացահայտված թռչող օբյեկ-
տի նման մի  բան, որ կա, բայց մե նք չենք 
տեսել, կամ էլ տեսել ենք հնգաթև աստղի 
ճաճանչներով:
Իսկ հանգիստ ապրու մ էինք: Ամե նակա-

րևորը` հանգիստ: Արցախը քչփորեց այս 
ողջ կեղտը ու  արևերես հանեց: Անծպտու ն 
վայելու մ էինք կյանքը մե ր խռու շչով-
կաներու մ, մե ր հերթագրու մն երով` բնակա-
րանից մի նչև սառնարան ու  ավտոմե քենա, 
մե ր կոլխոզ-սովխոզով, մե ր ԿԳԲ-ով ու  

զառամյալ առաջնորդներով, մե ր մե ն-
մի ակ կենտրոնով` դամբարանից մի նչև 
Կրեմլ ընկած, դեպի տաճար տանող ճա-
նապարհով, համաշխարհայնացման մե ր 
արևելյան մի աբևեռ...-ով, մե ր բամբա-
սանք-անեկդոտներով, որ այսօր «ասե-
կոսե» են կոչվու մ, շշու կով ասվող ճըշ-
մարտու թյու ններով և երկարատև, բու ռն 
ծափահարու թյու ններով: Այն ժամանակ լե-
զու ն ոսկոր ու ներ, կարելի էր նրան ջարդել, 
ու ստի ատամն երիս տակ էինք պահու մ, որ 
չջարդեն: 
Հիմա անոսկոր լեզու  է, ատամ էլ չու նենք: 

Խոսու մ ենք ու  խոսու մ, մե ծամասնու թյու նն 
ասու մ է, Արցախն է մե ղավոր: Հարցախու յզի 
արդյու նք է, փաստ, որն ամփոփելով, 
գոհու նակու թյամբ հայտարարու մ են. «Ղա-
րաբաղյան հիմն ահարցի պատճառով է, որ 
Հայաստանը տնտեսական առաջընթաց չու -
նի, վատ ենք ապրու մ»: Բա: 
Ինչ-որ հիշողու թյու ն մե ջներդ չարթնացավ: 

Ձայնիս ելևէջների, հարցադրման ոճի առու -
մով, որևէ բան, թեկու զ աղոտ չնշմարվեց, 
ասենք, չհիշեցիք. «Լավ չես ապրելու , Սերգո 
ջան»: Հիշեցիք: Բա որ Առաջինը ասու մ էր: 
Ինչու  չլսեցիք, չլսեցիք նրան: Հիշեք: Մո-
ռացկոտ եք: Մոռացաք ցեմե նտի գողերին, 
ասֆալտի ֆիդայիններին, Աղետի գոտու  
թալանչիներին, մոռացաք գթու թյան ալան-
թալանը, մոռացաք, թե ինչպես ձեր ոսկեհատ 
ցորյանի մի  մասը շաղ տվեցիք հանու ն 
Արցախի: Փառք Աստծո, մե ր աչքի լու յսը` 
Արցախը, անկախ մե ր բամբասանքից, մե ր 
անզոր չարու թյու նից, ծլու մ ու  ծաղկու մ է: 
Մեր ժողովրդի մի  հատվածը, որի ծննդա-
վայրն է ընդամե նը, իսկ Հայրենիքը` Հա-
յաստանը, և Աստված կպատժի բոլոր 
նրանց, ովքեր այլ ձևակերպու մ են տալիս 
այս պարզ ճշմարտու թյանը` մե ր փոքր 
ածու ն բաժանելով հայաստանցիների և 
ղարաբաղցիների, հայաստանցիների և 
ախպարների, հայաստանցիների և փա-
խստականների, նրանց, ով կոտորակու մ է 
Հայոց Աշխարհը:

Մեր կարգախոսը մե կն է` դեպի Երկիր, 
դեպի Ազատ, Անկախ և Միացյալ Հայաս-
տան: 

²Éí³ñ¹ äºîðàêÚ²Ü²Éí³ñ¹ äºîðàêÚ²Ü

¸»åÇ ºñÏÇñ, ¹»åÇ ²½³ï, ²ÝÏ³Ë¸»åÇ ºñÏÇñ, ¹»åÇ ²½³ï, ²ÝÏ³Ë
¢ ØÇ³óÛ³É Ð³Û³ëï³Ý¢ ØÇ³óÛ³É Ð³Û³ëï³Ý

շատ ներդրու մն եր ենք արել Հայաստանու մ: 
Կարծու մ եմ, որ Եվրոպա դու րս կգանք նրա-
նով, ինչն ամե նալավն  ենք անու մ՝ առևտրի 
կենտրոններով: Որպես տարբերակ` քըն-
նարկու մ ենք հյու րանոցային ոլորտը: 

– Æ±Ýã ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ÏÏñÇ Ò»ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛáõÝÁ ÑÇÝ· ï³ñÇ ³Ýó: 

– Միայն դեպի լավը: Կեռապատկենք շըր-
ջանառու թյու նը: Ոչինչ առայժմ վաճառել 
չենք պատրաստվու մ, ծրագրու մ ենք գնել: 

– ´³óÇ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõó, µÇ½Ý»ëáõÙ Ò»½ 
Ñ³Ù³ñ Ï³±Ý ³ÛÉ ËÃ³ÝÝ»ñ: 

– Դեռ երիտասարդ տարիներին, երբ ես 
հրապու րված էի ֆու տբոլով, հասկացա, որ 
հաջողու թյու նը երբեմն  կարևոր հասկացու -
թյու ն է, բայց մի շտ` հարաբերական: Գոլ 
խփու մ է մի այն այն խաղացողը, ով լավ գի-
տի իր հակառակորդին, խաղին մոտենու մ է 
տեխնիկապես և նվիրվու մ է նրան ամբողջ 
հոգով: Հիմա ես ավելի հազվադեպ եմ դաշտ 
դու րս գալիս, բայց յու րացված կանոններն 
օգտագործու մ եմ բիզնեսու մ: 

è»·ÇÝ³ ê²¸ÆÎàì²,
Ø³ñÇ³ êÆØàÜàì²
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Մեծն Շիրազը հրավիրված է լինու մ հար-
սանիքի: Հանկարծ աղմու կ է բարձրանու մ, 
թե հարեւան շինու թյու նն այրվու մ է: 
Մարդիկ դու րս են նետվու մ սրահից եւ 
հավաքվու մ բակու մ: Մի կու սակցական 
մոտենու մ է Վարպետին ու  ասու մ.

– Գիտե՛ս, որ մե նք՝ ընկեր կոմու նիստնե-
րով, վերջու մ դու րս եկանք, իսկ դու ք, 
փաստորեն, այդքան մտահոգվեցիք ձեր 
կյանքի համար:

– Իհարկե, – պաատասխանեց Շիրազը, – 
կոմու նիստները շատ են աշխարհու մ, իսկ 
Շիրազը մի ա՛կն է:
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Ըստ գիտնականների հաշվարկների` բո-
լոր ժամանակների ամե նահարու ստ մար-
դը 14-րդ դարու մ մե ծ հզորու թյան հասած 
Մալիի կայսր Մանսա Մյու զան է:
Իսկ մե ր ժամանակների ամե նահարու ստը, 

համաձայն «Ֆորբս»-ի, մե քսիկացի մագնատ 
Կարլոս Սլիմն  է (ծագու մով հայ` համաձայն 
ֆրանսիական աղբյու րների):
Բայց շու րջ 96 մի լիարդ դոլար կազմող նրա 

հարստու թյու նը համե մատելի չէ աֆրիկացի 
կայսեր կու տակած հարստու թյան հետ: 
Մանսա Մյու զան, ըստ Celebrity Net Worth-ի 
հաշվարկների, ու նեցել է 400 մի լիարդ դոլար 
արժողու թյան սեփականու թյու ն:

²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ³ñáõëï ²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ³ñáõëï 

Ù³ñ¹Á Í³·áõÙáí Ñ³Û ¿Ù³ñ¹Á Í³·áõÙáí Ñ³Û ¿

Î³ñÉáë êÉÇÙ

Ø³Ýë³ ØÛáõ½³Ý

²ÕµÛáõñÁ` entrevue.fr

êåÇï³Ï ç³ñ¹` 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ëûñ»ÇÝêåÇï³Ï ç³ñ¹` 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ
Հայաստանի անկախու թյան ողջ ըն-

թացքու մ արտագաղթը դադարել է մի այն 
2004-2006 թվականներին: Սրանք այն 
տարիներն են, երբ Հայաստանու մ ար-
ձանագրվու մ էր երկնիշ տնտեսական 
աճ: (Լու սանկարը՝ Ֆոտոլու րի)
Ազգային վիճակագրական ծառայու -

թյան հրապարակած տվյալներով՝ 
2013-ին Հայաստանից հեռացել և չի 
վերադարձել ավելի քան 31000 քաղա-
քացի: Սա նշանակու մ է, որ ամե ն 
Աստծո օր «Ապահով Հայաստանից» 
(Սերժ Սարգսյանի նախընտրական է ներգաղթ:

2004-ին Հայաստան է վերադարձել 2000, 2005-
ին՝ 13000, 2006-ին՝ 22000 մարդ: Ընդհանու ր առ-
մամբ՝ այդ երեք տարիներին տու ն է վերադարձել 
շու րջ 37000 մարդ:
Քոչարյանի նախագահու թյան մյու ս յոթ տարի-

ներին Հայաստանից արձանագրվել է արտա-
գաղթ, ճիշտ է՝ շատ ավելի փոքր ծավալներով: 
1998-ին արտագաղթը կազմե լ է 24000, 1999-ին` 
7000, 2000-ին` ավելի քան 57000, 2001-ին` ավելի 
քան 60000, 2002-ին` գրեթե 3000, 2003-ին` 10000: 
2004-2006 թթ. շու րջ 37000 ներգաղթից հետո 
2007-ին` Քոչարյանի նախագահու թյան վերջին 
տարու մ, Հայաստանից արտագաղթը կազմե լ է 
ընդամե նը 3000 մարդ:
Ընդհանու ր առմամբ, Քոչարյանի նախագահու -

թյան տասը տարիներին Հայաստանից ար-
տագաղթը կազմե լ է գրեթե 130000: Սերժ Սար-
գսյանի նախագահու թյան վեց տարիներին, ըստ 
պաշտոնական տվյալների, Հայաստանից ար-
տագաղթել է շու րջ 213000 քաղաքացի:
Ո՞րքան է կազմե լ արտագաղթը առաջին նա-

խագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահու -
թյան տարիներին` 1992-1997 թթ.: Տեր-Պետրոս-
յանը ընտրվել է 1991-ի հոկտեմբերին, իսկ 
պաշտոնը ստանձնել` նոյեմբերի կեսերին, հե-
տևաբար` 1991-ի և դրան նախորդող տարվա 
տվյալները կներկայացնենք առանձին:

1992-1997 թթ. Հայաստանից արտագաղթը կազ-
մե լ է 586000, ինչը չափազանց մե ծ թիվ է: Սակայն 
պետք է նկատի ու նենալ, որ արտագաղթի նման 
ծավալները պայմանավորված էին ոչ մի այն այն 
հանգամանքով, որ Հայաստանը պատերազմի , 
մթի ու  ցրտի տարիներն էր ապրու մ, այլ նաև 
նրանով, որ արտագաղթածների մի  ստվար 
հատված Հայաստանի քաղաքացիներ չէին: 
Նրանք Խորհրդային Ադրբեջանից մազապու րծ 
փրկված հայեր էին, որոնք ժամանակավոր 
ապաստան գտան Հայաստանու մ, սակայն 
հետագա մի  քանի տարիներին հեռացան հան-
րապետու թյու նից` հիմն ականու մ Ռու սաստան:

1990-ին Հայաստան ժամանածների և Հայաս-
տանից հեռացածների հարաբերակցու թյու նը 
կազմե լ է 376000: Այսինքն` այդ տարվա ընթաց-
քու մ Հայաստանի բնակչու թյու նն ավելացել է 
376000-ով: Մեկ տարվա ընթացքու մ, անգամ 
ամե նաբարձր ծնելիու թյան պայմաններու մ, 
չէր կարող բնական աճը կազմե լ 376000: Այս 
թվի մե ջ ավելի քան 300000-ը Ադրբեջանից 
արտաքսված հայու թյու նն է: 1991-ին Հայաս-
տանից արտագաղթել է շու րջ 300000 մարդ: 
Այսպիսով, Ադրբեջանից ստիպողաբար Հա-
յաստան տեղափոխված հայու թյու նը գրեթե ամ-
բողջու թյամբ լքեց Հայաստանը:
Հայաստանու մ արտագաղթի ամե նամե ծ ծա-

վալը գրանցվեց 1992-1994 թթ., որոնք ճշգրտորեն 
համընկնու մ են արյու նալի պատերազմի , ցրտի 
ու  մթի տարիներին: 1992-ին Հայաստանից 

«²Ûë á±õñ »Ýù ·ÝáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÁ ï³é³åáõÙ ¿. ³Ù»Ý ûñ, ûñ-ûñÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹³ï³ñÏíáõÙ ¿: Þ³ï ãÇ ³ÝóÝÇ, »ñµ Ð³-
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կարգախոսն էր մե կ տարի առաջ կայացած 
նախագահական ընտրու թյու ններու մ) արտա-
գաղթու մ է 90 հայ կամ ավելի քան 20 ընտանիք:
Երկրի իրական վիճակը բնու թագրող ամե նից 

օբյեկտիվ ցու ցիչներից գլխավորը մի գրացիան 
է` քաղաքացիների տեղաշարժը: Սերժ Սար-
գսյանի նախագահու թյան վեց տարիներին, 
ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանից 
արտագաղթել է 213000 քաղաքացի կամ Հայաս-
տանի Հանրապետու թյան բնակչու թյան շու րջ 8 
տոկոսը:
Սերժ Սարգսյանը և նրա ղեկավարած 

Հանրապետական կու սակցու թյու նը 2008-ի 
նախագահական ընտրու թյու ններու մ ընտրել 
էին «Առա՛ջ, Հայաստան», 2012-ի խորհրդարա-
նական ընտրու թյու ններու մ` «Քե՛զ համար, 
Հայաստան», իսկ 2013-ի նախագահական 
ընտրու թյու ններու մ` «Ապահով Հայաստան» 
կարգախոսը:
Ահա պատկերը, թե որքան մարդ է արտագաղ-

թել Սարգսյանի նախագահու թյան տարիներին.
2008 թ.՝ 23000, 2009 թ.` 25000, 2010 թ.` 47000, 

2011 թ.` 44000, 2012 թ. ՝ 43000, 2013 թ.՝ 31000։
2013-ին արտագաղթի չափերը փոքր-ինչ նվա-

զել են, սակայն 31 հազարը ևս մե ծ թիվ է: Դա Հա-
յաստանի բնակչու թյան ավելի քան 1 տոկոսն է:
Եթե Հայաստանը չու նենար թշնամաբար տրա-

մադրված հարևաններ, գու ցե արտագաղթի թե-
ման այդքան օրհասական չլիներ: Առաջիկա 
տարիներին Հայաստանը լու րջ խնդիր է 
ու նենալու  բանակի համալրման հարցու մ: 
Քսանհինգ տարի առաջ` Խորհրդային Միու -
թյան փլու զման նախօրեին, Հայաստանի 
բնակչու թյան թիվը շու րջ 3,5 մի լիոն էր, իսկ 
Ադրբեջանի բնակչու թյու նը` շու րջ 7 մի լիոն: Այս-
օր Հայաստանի բնակչու թյու նը մոտենու մ է 2,5 
մի լիոնին, իսկ Ադրբեջանինը շու տով կհասնի 10 
մի լիոնի:
Հայաստանից շարու նակվող արտագաղթի 

հետ մե կտեղ տեղի է ու նենու մ հանրապետու թյան 
ծերացու մ: Արտագաղթու մ է հիմն ականու մ երի-
տասարդ կամ մի ջին հասակի աշխատու նակ 
բնակչու թյու նը: Որպեսզի հասկանալի լինի, թե 
ինչպես է ծերանու մ Հայաստանը, բերենք ևս 
մի  քանի վիճակագրական տվյալներ: Այսպես, 
եթե 1989-ին` Խորհրդային Միու թյան փլու զման 
նախօրեին, Հայաստանու մ ծնվել է շու րջ 80000 
երեխա, ապա 2013-ին` շու րջ 42000: Ահագնացող 
չափերով նվազու մ է նաև ամու սնու թյու նների 
թիվը: 2013-ին գրանցվել է ընդամե նը 18000 
ամու սնու թյու ն:
Վերջերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 

Հայաստանի տնտեսական աճը որակել էր 
«շինարարական փու չիկ»` առաջ բերելով երկ-
րորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրա-
պարակային զայրու յթը: Անկախ Քոչարյանի 
հանդեպ վերաբերմու նքից՝ փաստ է, որ նրա նա-
խագահու թյան տասը տարիներից երեքու մ ոչ 
մի այն դադարել է արտագաղթը, այլև գրանցվել 
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Կիրակի, հու նվարի 26-ին, Վանաձորի Սբ. 
Աստվածածին եկեղեցու մ, նախագահու -
թյամբ Գու գարց թեմի  առաջնորդ Տ. Սեպու հ 
արք. Չու լջյանի, Տ. Ստեփանոս քհն. Մար-
գարյանի ձեռամբ և ներկայու թյամբ Սբ. 
Էջմի ածնի ավագ մի աբան Տ. Ոսկան արք. 
Գալփակյանի, մատու ցվեց Սբ. Պատարագ, 
ի հիշատակ Հայաստանի ազատագրու թյան 
հայ գաղտնի բանակի (ՀԱՀԳԲ – ԱՍԱԼԱ) 
զոհված ազատամարտիկների:
Այնու հետ Տեր Ոսկան արք. Գալփակյանի 

նախագահու թյամբ կատարվեց հոգեհան-
գստյան արարողու թյու ն, և ապա եկեղե-
ցու  նահատակաց պու րակու մ տեղի 
ու նեցավ ԱՍԱԼԱ-ի նահատակների հի-
շատակին կանգնեցված հու շակոթողի 
բացու մը, ու ր օրվա առիթով իրենց խոսքն 
ասացին Սրբազան Հայրերը, հնչեցին 
Երկրապահ կամավորական մի ու թյան 
(ԵԿՄ) անդամն երի կողմի ց երախտիքի 
խոսքեր, ԱՍԱԼԱ-ի «ՎԱՆ» գործողու թյան 
հրամանատար Վազգեն Սիսլյանի խոսքը և 
Հայկական Ժողովրդային Շարժման Երևա-
նի ներկայացու ցչու թյան պատգամը:
Սեբու հ Սրբազանն իր խոսքու մ նշեց, որ 

«Հայ գաղտնի բանակի նահատակները մե ր 
ազգի իրական հերոսներ են, և պետք է, որ 
ոչ մի այն այս եկեղեցու  տարածքու մ, այլ մե ր 
երկրի յու րաքանչու ր քաղաքու մ և գյու ղու մ, 
ի հիշատակ այդ տղաների հու շակոթողներ 
կանգնեցվի, որպեսզի մե ր նոր սերու նդը 
տեսնելով և ճանաչելով այդ ամե նը ոգևորվի, 
հպարտանա և իր երկրու մ գլու խը բարձր 
պահի: Ես այս տղաներին համարու մ եմ 
իսկական նահատակներ, որոնք հերո-
սաբար մարտնչեցին և իրենց կյանքը զոհա-
բերեցին այս սու րբ ճանապարհին»:
Տ. Ոսկան արք. Գալփակյանը ասաց. «Այս 

րոպեն մե զ համար հպարտանքի րոպե 
է, որովհետև Հայաստանի տարածքին 
երկրորդ հու շարձանն է, հետ Եռաբլու րի 
հու շարձանի, որ կանգնու մ է այն նահա-
տակների հիշատակին, որոնք կոչվու մ են 
Հայաստանի ազատագրու թյան հայ գաղտնի 
բանակի զինվորներ»:
Սրբազան Հայրը շեշտելով, որ «գերագու յն 

հպարտու թյու նը որևէ մարդ կարող է ու նե-
նալ, եթե իր անձը զոհու մ է Հայրենիքի 
համար», – հավելեց. «Այս հու շարձանը 
հպարտու թյան շարժառիթ է Վանաձորի հայ 
ժողովու րդի համար»:
Գալփակյան սրբազանն ապա իր 

երախտագիտու թյու նը հայտնելով այն 
վանաձորցիներին, որոնք հղացան և կա-
ռու ցեցին հու շարձանը ու  նաև Գու գարաց 
թեմի  առաջնորդ Սեպու հ սրբազանին, որ 
օրհնեց հու շարձանը եկեղեցու  բակի մե ջ, 
ասաց. «Սա ոչ թե մի այն քար է, սա ճակատն 
է մե ր ամբողջ նահատակներու ն, որոնք 
նահատակվեցան հայ ժողովրդի Դատի 
համար» և խոսելով ԱՍԱԼԱ-ի մասին հա-
վելեց. «ԱՍԱԼԱ-ն ոչ մի այն բանակ է, այլ 
նաև գաղափարախոսու թյու ն: Գաղափա-
րախոսու թյու ն, որով յու րաքանչյու ր հայ 
մարդ պետք է դաստիարակի իր զավակը: 
Դաստիարակի, որ մե նք իրավու նք ու նենք, 
որ մե ր իրավու նքը, մե ր Դատը արդար է և 
պիտի չխնայենք այդ իրավու նքին հասնելու  
համար թեկու զ մե ր կյանքը, այլապես մե նք 
ամբողջ տանու լ տված կլինենք մե ր պատ-
մու թյու նը: Մեր պատմու թյու նն է Վանը, մե ր 
պատմու թյու նն է Սիսը, մե ր պատմու թյու նն 
է Էրզրու մը: Չենք կարող մոռանալ և պիտի 
չմոռանանք»:
Սրբազան Հայրն իր խոսքի ավարտին 

հորդորեց բոլորին. «Երբ գաք այստեղ, համ-
բու րեցե՛ք այս հու շարձանը, հավատալով, 
որ համբու րու մ եք ճակատը ամե ն մե կ 
ԱՍԱԼԱ-ի նահատակի»: Նա եզրակացրեց. 

«Մեր ներկա հայրենիքը մե ր իրական հայ-
րենիքի մի  փոքր մասն է: Հայ ժողովու րդը 
պիտի շարու նակի ապրել դարեր, եթե պետք 
է, այն հավատքով, որ ինքը կհասնի այն ար-
դարու թյան, որ պետք է աշխարհը և Թու ր-
քիան հատու ցի մե ր ժողովու րդին»:
ԱՍԱԼԱ-ի «ՎԱՆ» գործողու թյան հրամա-

նատար Վազգեն Սիսիլյանն իր խոսքու մ 
ասաց. «Շատ կարևոր երևու յթ է, որ մե ր 
նահատակ ընկերները, ինչպես Երևանու մ՝ 
Եռաբլու ր, նաև այստեղ ու նեցան իրենց հու -
շակոթողը»:
Նա նշեց. «1975 թվականը հայերու  համար 

եղավ պահանջատիրու թյան հիմքը, սկիզբ 
դնելու  տարի  և այնու հետ Ապրիլի 24-ը ՍԳՈ 
ՕՐԻՑ վերածվեց ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒ ԹՅԱՆ 
ՕՐՎԱ», – և եզրակացրեց, որ Մենք այս հա-
վատքի, հպարտու թյան և պայքարի ջահը 
փոխանցու մ ենք նոր սերնդին: 
Հայկական ժողովրդային շարժման 

Երևանի ներկայացու ցչու թյան պատգամն  
փոխանցեց Ալֆրեդ Նավասարդյանը, ու ր 
ի մասնավորի ասվու մ էր «Այսօր Վանա-
ձորու մ մե զ հետ է աշխարհի տարբեր 
ծայրամասերու մ գտնվող հայ երբեմն ի այն 
երիտասարդ սերու նդը, որն իր երիտա-
սարդական հանգիստը, ընտանեկան ջերմ 
անկյու նը, ու սու մը, շատ անգամ առողջու -
թյու նը, ապագան և կյանքը զոհեց, որպես-
զի վերակենդանացվի և ապրի ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ»:
Նա հավելեց. «Վանաձորու մ տեղադրված 

այս ժայռաբեկորը հայու թյան հերոսական 
կամքի վկայու թյու նն է, խտացված պատ-
մու թյու նը: Ժայռաբեկորը հայացք ու նի ոչ 
մի այն դեպի մոտիկ անցյալի հերոսական 
էջերը, այլ դեպի ԱՊԱԳԱ, դեպի պատմու -
թյան էջեր շրջող ԱԴԱՄԱՆԴՅԱ ՈԳՈՒ  վե-
րակենդանացու մը»:
Պատգամն  եզրակացնու մ էր. «1975-ից 

սկիզբ առած գործը դեռ չի ավարտվել: Այդ 
սերնդի անցած ճանապարհը մե ր սերնդի 
այսօրը և գալիք սերնդի ապագան է դառ-
նալու »:
Ա. Նավասարդյանը վերջու մ ՀԺՇ-ի 

անու նից շնորհակալու թյու ն հայտնվեց 
հու շակոթողի կառու ցման գաղափարը 
հղացողին և այն իրականացողներին:
Հու շակոթողի բացմանը ներկա էին ՀՀ 

Պաշտպանու թյան Նախարարու թյան 
զորամասերից զինվորներ, Վանաձորի 
Երկրապահ կամավորական ջոկատի ներ-
կայացու ցիչներ և պատանի երկրապահներ, 
ԱՍԱԼԱ-ի նախկին մարտիկներ և համա-
կիրներ, մտավորականներ և հոծ թվով վա-
նաձորցիներ:
Հու շակոթողը հղացվել, կառու ցվել և տե-

ղադրվել է՝ Պողոս Հակոբյանի, Ռազմի կ Մա-
դարյանի և քանդակագործ Արա Հովհան-
նիսյանի անխոնջ աշխատանքներով:

«Ð³Û³ëï³Ý» Éñ³ïáõ ó³Ýó, ì³Ý³Óáñ,
28 ÑáõÝí³ñÇ, 2014 Ã.

Üáñ³·áõÛÝ ³½·³ÛÇÝ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ ÝíÇñí³ÍÜáñ³·áõÛÝ ³½·³ÛÇÝ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ ÝíÇñí³Í  
Ðáõß³ÏáÃáÕÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ µ³óáõÙÁ ì³Ý³ÓáñáõÙÐáõß³ÏáÃáÕÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ µ³óáõÙÁ ì³Ý³ÓáñáõÙ
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հեռացել է ավելի քան 228000, 1993-ին` 141000, 
1994-ին` գրեթե 128000 քաղաքացի: Պատերազմի  
ավարտից հետո արտագաղթի ծավալները 
կտրու կ նվազեցին: 1995-ին Հայաս-տանից 
արտագաղթել է ավելի քան 37000, 1996-ին՝ ավելի 
քան 20000, 1997-ին` ավելի քան 31000 մարդ:
Հայաստանի և Սփյու ռքի օրակարգի թիվ մե կ 

խնդիրը պետք է լինի արտագաղթի թեման: Ան-
գամ 2015-ին՝ Հայոց ցեղասպանու թյան 100-րդ 

տարելիցի տարու մ, համայն հայու թյան թիվ մե կ 
թեման պետք է լինի արտագաղթը և դրա առաջն 
առնելու  որոնու մն երը: Եթե 2015-ին Հայաստանը 
կարողանա դադարեցնել արտագաղթը, դա կլինի 
մե կու կես մի լիոն նահատակների հարգանքի 
տու րքը:
Ես այդպես եմ մտածու մ: Իսկ ի՞նչ եք մտածու մ 

դու ք: 
Թաթու լ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

î. àëÏ³Ý ³ñù. ¶³É÷³ÏÛ³Ý. «ºñµ ·³ù ³Ûëï»Õ, Ñ³Ùµáõñ»ó»°ù ³Ûë Ñáõß³ñÓ³ÝÁ, Ñ³í³ï³Éáí, áñ 
Ñ³ÙµáõñáõÙ »ù ×³Ï³ïÁ ³Ù»Ý Ù»Ï ²ê²È²-Ç Ý³Ñ³ï³ÏÇ»:

î. ê»åáõÑ ³ñù. âáõÉçÛ³Ý. «²ê²È²-Ç Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ Ù»ñ ³½·Ç Çñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÝ»ñ »Ý, ¢ å»ïù ¿ áñ Ù»ñ 
»ñÏñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ùáõÙ ¢ ·ÛáõÕáõÙ, Ç ÑÇß³ï³Ï ³Û¹ ïÕ³Ý»ñÇ Ñáõß³ÏáÃáÕÝ»ñ Ï³Ý·Ý»óíÇ, áñå»ë½Ç 
Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á Çñ »ñÏñáõÙ ·ÉáõËÁ µ³ñÓñ å³ÑÇ, »ë ³Ûë ïÕ³Ý»ñÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù áñå»ë ÇëÏ³Ï³Ý 
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ»:
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Когда 6 октября 2011-го в частной клинике 
Майами перестало биться сердце 82-лет-
него Саркиса Соганаляна, очень многие со-
трудники внешней разведки США и Пента-
гона с облегчением вздохнули. Он слишком 
много знал, и судьба слишком многих лю-
дей зависела от него. Но словоохотливым 
Соганалян никогда не был. Он предпочитал 
делать дело, а не говорить. А дело у него 
было более чем серьезное. Он торговал 
оружием. Саркис Соганалян считался од-
ним из крупнейших в мире воротил оружей-
ного бизнеса.

«Торговец смертью». Это прозвище за-
крепилось за ним на всю жизнь. История 
жизни этого неординарного человека легла 
в основу голливудского фильма. Он стал 
прототипом главного героя снятого в 2005-
м году знаменитого блокбастера «Оружей-
ный барон», роль которого сыграл Николас 
Кейдж. Список клиентов Соганаляна пора-
жает. Тут и иракский диктатор Саддам Ху-
сейн, и ливанский правитель Муаммар Кад-
дафи, и курдский лидер Джалал Талабани, 
и никарагуанский генерал Анастасио Сомо-
са, и президент Перу Альберто Фухимори... 
Он торговал с Соединенными Штатами и 
Советским Союзом, с Францией и Болга-
рией, Аргентиной и Колумбией, Эквадором 
и Гватемалой, Ливаном и Сирией, Египтом 
и Мавританией... Вооружал пакистанских 
пуштунов, защищал христиан Палестины, 
содействовал кубинской контрреволюции. 
С его мнением считались глава Пентаго-
на Каспар Уайнбергер и король Иордании 
Абдалла Второй, его ненавидели премьер-
министр Великобритании Маргарет Тэтчер 
и духовный лидер Ирана аятолла Хомейни, 
его побаивались революционер Че Гевара 
и турецкий президент Кенан Эврен, за его 
голову обещали немалые деньги глава 
Палестины Ясир Арафат и вожак «Серых 
волков» Алпарсан Туркеш. О нем говорили 
добрые слова Джордж Буш-старший, мать 
Тереза и Католикос Вазген. Он был одним 
из богатейших людей планеты, имел не-
сколько собственных самолетов, но умер в 
нищете. 
Родился Саркис Соганалян 6 февраля 

1929 года в городе Искандерун, тогда еще 
входившем в состав Сирии. Когда Запад 
закрыл глаза на аннексию этих земель 
Турцией, семья переехала в Алеппо, а за-
тем в Бейрут. Отец Соганаляна Акоп был 
потомственным торговцем луком, за что 
его и прозвали «соханал», что в перево-
де означает «покупатель лука». Оттуда и 
фамилия. Но Саркис предпочел торговать 
совсем другим продуктом. Его страсть к 
оружию проявилась еще в девятом классе, 
когда он нанялся грузчиком и таскал ящики 
на французской военной базе. «В 1944 году 
я прогуливал школу и работал во француз-
ской танковой дивизии. Так что я вырос во-
круг оружия. Будучи армянином, я был при-
выкшим бороться за выживание. Ведь мы 
пережили турецкий геноцид. Все, что я тог-
да хотел, – это было оружие», – рассказал 
Соганалян в едва ли не единственном сво-
ем интервью, которое он дал в марте 2001 

Òîðãóþùèé ñìåðòüþ àðìÿíèíÒîðãóþùèé ñìåðòüþ àðìÿíèí

года американскому изданию «Fronteline». 
Начальный капитал очень многих круп-

ных бизнесменов имел преступное проис-
хождение. У Соганаляна было то же самое. 
Прежде чем заняться смертоносным биз-
несом на легальном уровне, он не гнушал-
ся контрабандой. На втором году успеш-
ного промысла в Палестине его засекла 
английская контрразведка. Срок отбывал 
в тюрьме Хайфы. Он умудрился подкупить 
нужных людей и вышел на свободу уже че-
рез полгода. И опять столкнулся с пробле-
мами. В 1950 году арабские шейхи, приняв 
партию поставленного им товара, отказа-
лись заплатить обещанные 150 тысяч дол-
ларов. Долги пришлось покрывать само-
стоятельно. Через год еще один инцидент: 
на границе с Иорданией завязался бой с 
таможенниками. Саркис отстреливался пу-
леметами Дегтярева из собственного груза 
в 70 ящиков. Чудом остался жив. Словом, 
первый свой миллион Соганалян зарабо-
тал не только потом, но и кровью. 
Когда в 1975 году в Ливане вспыхнула 

гражданская война, он уже на собственные 
средства закупал громадные партии ору-
жия и переправлял их по себестоимости 
бейрутским соотечественникам, организо-
вавшим отряды самообороны для защиты 
армянских кварталов. Его услугами заин-
тересовались также вооруженные силы 
маронитов и других христианских общин. 
Им он продавал оружие уже с выгодой для 
себя. Бизнес вышел из подполья лишь по-
сле того, как ему взялись покровительство-
вать американские спецслужбы. Агенты 
ЦРУ давно следили за молодым амбициоз-
ным армянином и сочли, что он может быть 
полезным Соединенным Штатам. Согана-
ляну предложили американское граждан-
ство и обширные возможности. Связи вли-
ятельного оружейного дилера в Пентагоне 
использовали для создания политического 
плацдарма в арабских странах, а также для 
сбыта излишков морально устаревшей во-
енной техники. Дешево продавать старое 

оружие странам Ближнего Востока было 
куда выгоднее, чем его утилизировать. 
Но самое странное то, что, работая на 

американцев, Соганаляну удавалось со-
хранять деловые отношения и с русскими. 
Он продавал советское оружие в Сирию и 
Египет, чего не скрывал от американцев. 
В интервью обозревателю «Fronteline» Уи-
льяму Киршнеру Соганалян об этом вспо-
минал: «Русские не хотели сами пачкать 
руки. У нас была наработанная схема, ко-
торая позволяла мне получать советское 
оружие в Болгарии. Не было типа оружия, 
которое я не смог бы получить. Русские 
знали, что я работаю в тесном контакте с 
правительством США, но их это не оттал-
кивало. Они хотели сохранить отношения, 
так как нуждались в иностранной валюте, в 
наличных деньгах. Это был для них хоро-
ший шанс». Что же касается американцев, 
то контакты Саркиса Соганаляна с Мо-
сквой их не смущали. «Американцы знали, 
что я делал каждый час, каждую минуту. 
Когда я пил стакан воды, они знали, какая 
это была вода. Я не пытался скрывать от 
американцев ничего», – рассказывал «тор-
говец смертью». Соганалян давал понять, 
что все, что он делал, происходило в дей-
ствительности не только с ведома, но и с 
одобрения Вашингтона: «Если я лоялен по 
отношению к кому-то, то я и он – одна ко-
манда. Конечно, я консультируюсь с прави-
тельством США до подписания контракта с 
новым клиентом».
Соганаляну ничто бы не грозило, если 

б американская политика не была столь 

переменчивой. Он успешно вооружал Сад-
дама, пока интересы Вашингтона требо-
вали усиления Ирака в его борьбе против 
Ирана. Армянский торговец был частым 
гостем багдадского диктатора, которому 
мог угодить поставкой самого экзотическо-
го американского оружия. Сумма контрак-
тов, заключенных им в Ираке, исчислялась 
миллиардами долларов. Поставки были 
легальными. За каждый заработанный дол-
лар Саркис Соганалян уплачивал подоход-
ный налог. Но планы Хусейна по захвату 
Кувейта сыграли для его поставщика роко-
вую роль. После того как Саддам повернул 
оружие против американцев и их партне-
ров, Соганаляна обвинили в превышение 
полномочий. Ему припомнили то, что кроме 
американского оружия он поставлял Ираку 

Афиша фильма «Оружейный барон».

Саддам пробует гранатамет из партии, купленной у Соганаляна.
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также французские гаубицы и советские 
дальнобойные орудия. Во время суда он 
заявил: «Оружие мною было поставлено 
для борьбы с режимом Хомейни, а вовсе 
не для того, чтобы убивали наших парней. 
И делалось это с ведома американских 
властей. Моя совесть чиста». В тюрьме Со-
ганалян просидел недолго. Вскоре дело за-
крыли за недостаточностью улик. 
Это была сделка. За свою свободу торго-

вец расплатился имевшейся у него секрет-
ной информацией. Он помог американским 
спецслужбам разоблачить сеть ливанских 
фальшивомонетчиков, выпускающих вы-
сококачественные поддельные 100-дол-
ларовые купюры. Компромисс достигался 
всякий раз, когда Соганалян оказывался 
за решеткой. Сделка по схеме «разведдан-
ные в обмен на свободу» действовала без-
упречно. Не дала она сбой и в 1981-м, когда 
правоохранители обвинили его в махинаци-
ях при продаже пулеметов в Мавританию. 
Вместо девяти лет строгого режима он был 
приговорен к условному наказанию с испы-
тательным сроком. Судья признался, что в 
таком исходе дела был заинтересован Гос-
департамент США. А когда французские 
ракеты, поставленные Соганаляном Арген-
тине, потопили гордость британского флота 
– миноносец «Sheffi eld», ЦРУ встало на за-
щиту своего агента горой. Лондону не уда-
лось доказать вину «оружейного барона». 
Но отношения Соганаляна с ЦРУ вконец 

испортились, когда по нелепой случайно-
сти 50 тысяч автоматов АК-47, поставлен-
ных им спецслужбам Перу, оказались пере-
хвачены колумбийскими партизанами. В 
случившемся обвинили поставщика. «При-
чина провала операции заключалась в том, 
что правительство Альборто Фухимори 
оказалось коррумпированным. Оно вело 
бизнес в своих собственных интересах», 
– утверждал Саркис Соганалян. Но слу-
шать его никто не желал. На этот раз ЦРУ 
за него не заступилось и решило порвать с 
ним рабочие отношения. Соганалян вновь 
оказался в тюрьме. Значительная часть 
его имущества была конфискована. «Когда 
правительство США нуждалось во мне, оно 
знало, что в любой момент может на меня 
рассчитывать. Еще вчера я был им другом, 
а сегодня вдруг стал врагом. Сейчас в США 
новая администрация с новыми людьми. 
Старые партнеры стареют, выходят на пен-
сию. Но я все еще считаю правительство 
США своим другом», – откровенничал Со-

ганалян в беседе с Уильямом Киршнером. 
Окончание холодной войны порвало мно-

гие деловые контакты Соганаляна. День-
ги уже не текли к нему рекой, как прежде. 
Было время, когда принадлежащая «ору-
жейному барону» компания «Pan Aviation 
Inc.» выплачивала государственной казне 
десятки миллионов долларов в виде нало-
гов, а его трехэтажный дом на берегу моря 
был одним из лучших в Майами. Но ничто 
не вечно. Парк принадлежащих ему само-
летов пришлось распродать. Его имя вы-
шло из списка долларовых миллиардеров. 
Проблемы в бизнесе усугублялись подо-
рвавшимся здоровьем. Сердце не успева-
ло питать кровью тучное 140-килограммо-
вое тело. Ставшему инвалидом ветерану 
оружейного бизнеса позволили выйти на 
свободу, чтобы содержаться под домаш-
ним арестом. Но дома к тому времени уже 
не было. Семья миллиардера жила в съем-
ной квартире. Умер он, будучи практически 
банкротом. 
Никто из двоих детей, троих внуков и че-

тырех правнуков Соганаляна оружейное 
дело не продолжил. Они нашли себя в бо-
лее мирных профессиях, но работу своего 
предка преступной не считают. Сын Сога-
наляна Гаро говорит об отце следующее: 
«О нем рассказывают много плохого. Но он 
служил Америке. Его целью было помочь 
Соединенным Штатам. У него был глубин-
ный патриотизм, который часто упускают из 
виду...». Несмотря на всю сомнительность 
бизнеса Соганаляна, очевидно, что он дей-
ствительно не был беспринципным, жад-
ным торговцем, не брезговавшим ничем. И 
это подтверждает тот факт, что он отказал 
своим партнерам из ЦРУ, когда те предло-

жили ему участвовать в печально знамени-
той авантюрной сделке «Иран – контрас». 
Он ответил, что не станет вооружать тех, 
против кого работал прежде. По-видимому, 
нам известна лишь малая часть того, что в 
действительности сделал Саркис Согана-
лян. Но и того, что нам известно, достаточ-
но, чтобы удивляться масштабности этой 
личности. Известный лос-анджелесский 
адвокат армянин Марк Гирагос, защищав-
ший Соганаляна в суде по перуанскому 
делу, как-то сказал: «Пока я не встретился 
с ним, я не верил и в половину процента 
всего того, что о нем рассказывали. Но все 
это оказалось правдой».
Не хотелось бы представлять Саркиса 

Соганаляна героем. В конце концов, ведь 
он торговал смертью. Поставляемое им 
оружие убивало людей, приносило не-
счастье. Но заметим – он никогда не имел 
дела с террористами, хотя они были готовы 
заплатить за оружие гораздо больше. Он 
избегал контактов с преступным миром. 
Он навсегда порвал с контрабандистами. 
«Меня называют «торговцем смертью». Но 
я – обычный человек. Я знаю, что не делаю 
ничего плохого. Было время, когда Альфре-
да Нобеля тоже называли торговцем смер-
тью за то, что он создал динамит. Но спустя 
годы его именем назвали самую престиж-
ную научную премию. Так что клеймо, кото-
рое ко мне привязалось, меня нисколько не 
беспокоит», – говорил Соганалян. 
Эта статья была бы неполной, если бы 

мы не остановились на деятельности Со-
ганаляна, направленной на оказание помо-
щи Армении и армянской общине. То, что 
он был патриотом не только Америки, но и 
Армении, – бесспорный факт. После спи-
такского землетрясения Саркис Соганалян 
собственными грузовыми самолетами пе-
ревозил в Армению купленные на личные 
деньги продукты и медикаменты. В 1990 
году он взял на себя расходы по приобре-
тению земельного участка в Ньюпорт Бич 
для постройки армянской церкви. Он внес 
немалый вклад в важные национальные 
проекты, о которых не принято говорить 
вслух. В своем единственном интервью Со-
ганалян счел необходимым сказать следу-
ющее: «Я помог некоторым странам сохра-
нить свою независимость. Не хочу говорить 
подробно. Я помог моей стране – Армении, 
когда она нуждались во мне. Это все, что я 
могу сказать.

Артем ЕРКАНЯН.

Саркис Соганалян.
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В Турции есть темы, которые находятся 
под строгим табу. Одна из них – роль армян 
в истории этой страны. Стамбульский 
армянин Саркис Адам в своей публикации 
приоткрыл завесу запретов.
Акоп Вардовян (Гюллу Акоп) в 1860-

х создал османский театр, долгие годы 
руководил им и занимался подготовкой 
кадров для турецкого театра. Тигран 
Чухаджян (1837-1898 гг.), композитор, 
дирижер, основоположник армянского 

национального оперного искусства, осно-
воположник Османской оперы. Акоп Мар-
тосян (1895-1979 гг.), создатель турецкого 
алфавита. Первый секретарь и главный 
специалист Турецкого лингвистического 
общества. За вклад в развитие турецкого 
языка в 1934 г. был удостоен Ататюрком 
почетного псевдонима «Дилачар» и стал 
известен как Акоп Дилачар. Перч Керес-
теджян (1870-1949 гг.), автор первого 
турецкого этимологического словаря, сын 

лингвиста Петроса Керестеджяна. Был 
управляющим Османского банка, возглав-
лял Общество Красного полумесяца. 
Предотвратил покушение англичан на 
Ататюрка, за что тот дал ему почетное 
имя «Тюркер». В 1935-1943 гг. трижды 
избирался депутатом. Эдгар Манас (1875-
1964), известный композитор, автор ор-
кестровки национального гимна Турции. 
Акоп Черчян, каллиграф, является автором 
официальной подписи Ататюрка.
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Â Ðîññèè æèòü ïîä ðóññêîé ôàìèëèåé Â Ðîññèè æèòü ïîä ðóññêîé ôàìèëèåé 
çíà÷èòåëüíî óäîáíååçíà÷èòåëüíî óäîáíåå

Во все времена людям были присущи достоинство, независи-
мость, стремление к свободе и счастью, любовь, отвага, благо-
родство, верность, вдохновение, откровенность, доверчивость, 
щедрость, сострадание и доброта, равно как и ненависть, страх, 
себялюбие, подлость, мстительность, предательство, тупость, 
скрытность, равнодушие, злоба, подозрительность, зависть, рев-
ность, скупость и многое другое. Эти черты человеческой натуры 
подарены нам природой, и они почти не изменились за долгие 
тысячелетия. Но каждое время, каждая эпоха придает им новые 
оттенки, открывает новые глубины, находит новые социальные 
формы и возможности их проявления.
В какой пропорции эти черты смешаны в каждом из нас? Как 

мы их контролируем, насколько развит наш интеллект и чувство 
свободолюбия, достоинства и сострадания? Вот что движет на-
ми. Может ли человек умышленно причинить другому вред, не 
испытав в глубине души жгучего сострадания? Может ли равно-
душно пройти мимо, когда унижают слабого, немощного, девушку, 
ребенка, труса? Что он думает о себе, какими аргументами успо-
каивает взбунтовавшую совесть?..

брость, подлость, зависть были, есть и будут. Внешне они могут 
принимать разное обличье, подкорректированное временем, 
местом и социально-культурным окружением, но по сути всегда 
останутся неизменными.
Мир, межгосударственные и межличностные отношения се-

годня меняются быстрее, чем когда-либо. И очевидно, что люди 
оказываются неравноправны с момента их рождения и с места 
рождения, по национальности и гражданству.
Какие факторы определяют судьбу человека? Главными факто-

рами, на мой взгляд, являются время, место и страна рождения, 
религиозно-культурная приверженность, национальность и, нако-
нец, гражданство.
Разумеется, пол, социальный статус родителей, состояние здо-

ровья и внешность тоже играют немаловажную роль в человече-
ской судьбе. Но все это, так или иначе, можно изменить: сменить 
страну проживания и социальный статус, улучшить или ухудшить 
здоровье, изменить внешность и даже пол. Единственный полно-
стью объективный фактор, не подлежащий изменению, – это на-
значенное судьбой время рождения человека.
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Я говорю сейчас о людях со здоровой психикой, нормальным ин-
теллектом и развитой душой. Есть и другие – примитивные эгоцен-
тричные существа, вся жизнь которых подчинена инстинкту выжи-
вания. Они не склонны к интеллектуальному анализу как своих 
действий, так и происходящего вокруг, и никогда не задумываются 
о существовании каких-то высоких чувств. Такому человеку впол-
не достаточно, если он сыт, согрет, имеет возможность удовлет-
ворять основной инстинкт, пользоваться минимальными благами 
цивилизации (свет, вода, телевизор) и при этом много не работать. 
Разумеется, это крайность. В жизни мы встречаем сотни и тысячи 
промежуточных вариантов человеческой натуры: от самого при-
митивного до сложнейшего, высокоинтеллектуального.
Все эти люди могут жить в одно и то же время, в одном городе, в 

соседних домах и квартирах и говорить на одном языке. Но какая 
огромная разница в социальном и личностном плане! Общество, 
законы, мораль, идеология призваны нивелировать эти разли-
чия и по возможности выработать некий усредненный тип инди-
видуума – главную опору любой власти. В стабильном социуме 
общественные и правовые механизмы работают на удовлетвори-
тельном уровне, и разницу между крайними проявлениями чело-
веческой личности можно особо не замечать. Но если тормозной 
механизм общества – правоохранительная система – слаб и пло-
хо отрегулирован, крайности человеческой натуры, особенно не-
гативного плана, получают больший простор для проявления. Так 
было в докризисном Советском Союзе, так происходит и в сегод-
няшней России. Человеку приходится прикладывать значительно 
больше сил, воли и многих других качеств для защиты своего до-
стоинства и жизненных интересов, ведь государство и власть ему 
не партнеры и вряд ли помогут – скорее, останутся инертными и 
равнодушными. Что уж говорить о стрессовых ситуациях, которы-
ми была полна жизнь советского человека (хватает их и сегодня 
для среднего российского гражданина), да еще когда он молод, 
импульсивен и, не задумываясь, готов перешагнуть границы до-
зволенного, тем более если дело касается такого удивительного 
чувства, как любовь. Кто объяснит, каким образом вчерашний чу-
жак, незнакомец вдруг становится главным человеком в вашей 
жизни – настолько важным, что ради него вы готовы совершать 
поступки и действия, еще недавно казавшиеся вам абсурдными 
и невозможными?
Становление каждого человека идет своим специфическим пу-

тем, в зависимости от времени, в которое выпало жить, особен-
ностей социальной среды и личностных качеств, причем то, как 
сложится для него ситуация – благополучно или нет, – зачастую 
невозможно предсказать. Меняются времена, социально-поли-
тические и экономические уклады, но отношения между людьми 
в главном остаются такими же, какими сложились за тысячеле-
тия человеческой истории. Любовь, верность, преданность, хра-

Благополучие народов распределено неравномерно не только 
по времени, но и по географическому признаку. В одних странах, 
таких, как Швейцария, США или Скандинавские страны, ката-
клизмы и возмущения носят редкий или локальный характер, в 
других – являются почти постоянным фактором жизни, с редки-
ми спокойными и относительно благополучными годами. Есть 
страны, где человеческая жизнь имеет высокую или высочайшую 
цену, особенно в сравнении со странами «несчастной» группы, 
где личность абсолютно не защищена ни от государственного, 
ни от криминального произвола, где население сокращается или, 
наоборот, растет настолько бурно, что экономика страны не в со-
стоянии выносить такую нагрузку. Средняя продолжительность 
жизни в таких странах на треть или более уступает аналогичным 
показателям благополучных стран и т. п. Таким образом, не только 
время, но и место, страна рождения предопределяют судьбу че-
ловека, ее наполненность благополучием, счастьем и радостью.                          
Национальность и гражданство играют важнейшую роль на 

протяжении всей жизни человека. Они являются той базой, на 
которой строятся все остальные гражданские, социальные и по-
литические права. Прежде всего, стоит выяснить, какой смысл 
вкладывается в понятия «национальность» и «гражданство».
В большинстве современных государств под гражданством по-

нимается одновременно и национальность человека, однако она 
может не совпадать с составляющей этническое большинство ти-
тульной нацией, отличаясь от нее даже по расовому или религи-
озному признакам. К примеру, гражданином России или Франции, 
помимо представителей титульной нации, составляющих боль-
шинство, может быть натурализованное лицо, причем не обяза-
тельно в первом поколении, – кореец, китаец, араб, африканец 
и т. д.
Политическая теория дает различные определения понятия 

национальности. Их можно разделить на две основные группы. 
Первая – когда человек является носителем культуры и языка 
конкретной национальности. Вторая – когда он разделяет судьбу 
этой национальности или, более широко, народа. Таким образом, 
вопрос своей национальной идентификации индивидуум решает 
лично, вне зависимости от места своего нахождения, и идентифи-
кация национальности является результатом цивилизационных 
запросов и ментальности конкретного человека.
Сегодня мононациональные государства – исключительная ред-

кость. Их существование связано с воздействием ряда факторов: 
историческое образование государства на мононациональной 
базе, слабая экономика, высокая безработица, низкий уровень 
жизни, тяжелые климатические условия, удаленность от мировых 
центров, неразвитость коммуникационной системы, отсутствие 
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демократии, слабость политических и гражданских институтов и 
связанный с этим высокий уровень преступности, незащищен-
ность личности и собственности, ксенофобия, религиозная не-
терпимость и многое другое. Все эти признаки свидетельствуют 
о том, что перед нами неуспешное, неперспективное, непривле-
кательное для своих граждан государство. Иностранцы лишь в 
редчайших случаях могут искать в таких странах свое будущее, 
а собственные граждане массово оттуда убегают, эмигрируют, 
любыми путями стараются переменить место жительства, найти 
убежище, а впоследствии и гражданство в более благополучных 
странах.

Большинство стран с развитой экономической, демократией и 
действенным правовым механизмом, обеспечивающие высо-
чайший уровень жизни своих граждан, – такие как США, Велико-
британия, Франция, Германия и ряд других, – являются крайне 
притягательными для эмигрантов из самых разных стран. Это об-
условливает их полиэтничность при постепенно уменьшающейся 
доле титульной нации. Другие страны, например Россия, Италия, 
Испания, Великобритания, исторически сложились как многона-
циональные государства с доминирующим этносом. В России это 
русские, в Испании – кастильцы, в Великобритании – англичане. 
С середины XX века, после окончания Второй мировой войны, 
большинство европейских государств (а еще раньше – США) при-
обрели характер наднациональных. В современном мире стало 
уже аксиомой то, что приоритет принадлежит гражданству как 
правовому статусу личности, в отличие от этнико-национальной 
принадлежности. Отсюда вытекает, что гражданин той или иной 
страны находится под полной юрисдикцией именно этого государ-
ства вне зависимости от своего места нахождения.
Человек, который является гражданином не своей этнической 

родины, а другого государства, не имеет по отношению к этни-
ческой родине правовых обязательств. Более того, если в опре-
деленных ситуациях столкнутся интересы этнической родины и 
страны, гражданином которой является индивидуум, он обязан 
исполнить свой долг перед гражданской родиной, в противном 
случае он будет отвечать перед законом в зависимости от тя-
жести своих противоправных действий. В многонациональных 
государствах индивидуум, самостоятельно решающий вопросы 
своей этнической идентификации, религиозных и политических 
предпочтений, одновременно несет полную юридическую ответ-
ственность перед государством, гражданином которого он явля-
ется. Основной закон страны предоставляет ему абсолютно те же 
права и в том же объеме, что и всем остальным гражданам.
Об этом свидетельствуют многочисленные примеры того, как 

человек, отличаясь по этническим и даже расовым признакам от 
титульной нации, становится политическим лидером своей граж-
данской родины – Барак Хусейн Обама, Николя Саркози и мно-
гие другие. В то же время в развивающихся демократиях, таких 
как Россия, неприязнь значительной части населения к лицам, не 
принадлежащим к титульной нации, делает невозможным полное 
равноправие граждан во всех аспектах социально-политической 
жизни. Трудно представить, что в сегодняшней России грузин, ев-
рей, узбек или армянин может быть на основе волеизъявления 
граждан избран на руководящую политическую должность, не 
говоря уже о том, чтобы стать первым лицом страны. Не станем 
сейчас проводить исторические параллели с Советским Союзом, 
поскольку в то время на первый план выдвигался не националь-
ный, а политический, классовый фактор.
Оставляет ли национальность свой отпечаток на характере и по-

ведении индивида? Несомненно. Национальность – это не только 
место рождения, географическая широта, рельеф местности, но 
и особый генетический код, специфическая субкультура, более 
или менее очевидно отличающаяся от других. Все эти факторы 
влияют на характер, образ мышления, эмоциональность и даже 
внешность человека.
Следует отметить, что фактор религиозной принадлежности го-

раздо глубже затрагивает сущностный характер человека - даже 
неверующего, – чем его национальность. Пока невозможно пред-
ставить, чтобы завтра пост президента той же Франции или США 
занял не христианин, даже если он объявит о своей нерелиги-
озности и светскости (этот факт вообще оттолкнет от него изби-

рателей). Среди 44 президентов США не было ни одного еврея 
(несмотря на их политическую активность и значительную долю в 
населении страны – 6 млн.) или человека иной религиозной при-
надлежности, и лишь один не принадлежал к протестантскому на-
правлению христианства – это был Джон Фицджеральд Кеннеди. 
Уверен, что если бы Барак Обама не объявил себя верующим 
христианином, то, каким бы политическим талантом он ни обла-
дал, больше 3 % голосов избирателей – как раз таково число му-
сульман, проживающих в США, – он бы не получил.
Проблема ассимиляции приобретает крайнюю остроту, если 

этническая и гражданская родина представляют различные вет-
ви цивилизации – скажем, христианства, ислама, иудаизма или 
буддизма. Радикальные изменения, затрагивающие сущность че-
ловека, весь его внутренний мир и поведение, происходят, когда 
меняется выстроенная на базе определенной религии культура. 
Я говорю не о смене, например, католицизма на протестантизм 
или православие. Здесь есть свои нюансы, но для человека не-
религиозного, каким являюсь и я, они почти неразличимы. Один 
Бог – Христос, одна Библия, одна – европейская – культура, от-
сутствие табуированных областей жизни. В XX, а тем более в XXI 
веке такие вещи, как прелюбодеяние, измена супругу, неуважение 
к Священному Писанию, богохульство или даже полный отказ от 
религии, перестали быть преступлениями, переместившись в об-
ласть чисто этических проступков. Самое большее «наказание», 
которое может сегодня грозить, скажем, за супружескую измену, – 
шумные разборки в семье, осуждение родственников, в крайнем 
случае раздел имущества и проблема воспитания детей. Но если 
человек – мусульманин, особенно родившийся в стране ради-
кального ислама, то за все вышеуказанные «шалости» он может 
быть жесточайше наказан, вплоть до повешения или забивания 
насмерть камнями.
Англичанин, француз или русский могут принять ислам, однако 

не следует забывать, что этот поступок означает не просто смену 
культурных ценностей. Он затрагивает саму мировоззренческую 
и поведенческую сущность индивидуума. Человек перестает 
быть тем, кем был раньше, – это уже новая личность с новым 
жизненным кодексом. Если же ислам принимает женщина, то ее 
место в обществе и весь комплекс отношений с последним меня-
ется еще более радикально, чем у мужчин.
Замечу, что среди русских, грузин, армян, украинцев и проч. 

немало католиков или протестантов, но это не принуждает их 
оставаться в рамках своих национальных культур. Существует 
много семей, где муж, например, католик, а жена православная, 
и это не мешает каждому из них выбирать веру самостоятельно. 
К сожалению, подобный вариант невозможен, если речь идет о 
создании семьи с человеком мусульманского вероисповедания. 
Здесь есть только одно решение: христианин должен отказаться 
от своей веры.
Христиане в христианской среде растворяются быстро, осо-

бенно если страна пребывания по культурно-экономическим па-
раметрам выше, чем страна, откуда прибыл человек. Одно-два 
поколения – и он уже мыслит на языке страны нахождения, живет 
ее интересами и культурными запросами. Сужу по примеру такой 
устойчивой к ассимиляции нации, как армяне.
Столетия нахождения армян в мусульманской среде, прекрас-

ное знание местного языка и обычаев и нередко высокое соци-
альное положение не могли склонить их к принятию ислама В то 
же время в России, тем более в США, мало кто из армян остается 
представителем своей этнической нации уже в третьем поколе-
нии. Зачастую об этнических корнях напоминают только фамилия 
и воспоминания о дедушке и бабушке, говоривших на русском с 
акцентом, а во многих случаях под нерусской фамилией указыва-
ется русская национальность. Вынужден отметить, что в России 
жить под русской фамилией значительно удобнее – к сожалению, 
это очевидный факт, не нуждающийся в комментариях.
Ситуация с ассимиляцией евреев несколько сложнее. Если че-

ловек не светский, а религиозный, то в этом случае он уже иудей, 
следовательно, по религиозному признаку находится в чужой сре-
де. Первым шагом в сторону ассимиляции с доминирующей на-
цией будет уход от своей религии. Лишь потом возможно слияние 
с местной средой, восприятие культурных и других ценностей, 
местных обычаев и образа жизни.

26

28



¶àðÌ²ð²ð  1-3 (177-179) 2014 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ñï
28

Значительное число евреев в России приняли православие, в 
Америке – протестантизм, в Европе – католицизм, другие оста-
лись вне религии. Если еврей перестает быть иудеем, то в тече-
ние одного-двух поколений он или его потомки будут полностью 
ассимилированы с титульной нацией, хотя не исключено и ощу-
щение у них некой этнической двойственности.
Таким образом, можно констатировать, что главным тормозом 

глобализационных процессов народов и наций, поглощения или 
ассимиляции большими социумами малых является именно ре-
лигиозно-цивилизационное, а не этническое различие.

* * *

Не хотел бы показаться фаталистом и утверждать, что все в 
нашей жизни заранее предопределено и остается лишь смирен-
но и пассивно следовать объективно сложившимся обстоятель-
ствам. В значительной степени наша судьба не связана внешни-
ми факторами, наоборот, она зависит именно от нас, от нашей 
целеустремленности, трудолюбия, умения правильно оценить 
происходящие вокруг события, людей и возможное их поведение. 
Безусловно, есть факторы судьбы, не поддающиеся объяснению, 
складывающиеся объективно, без участия и воли конкретного 
индивидуума. Не в наших силах выбрать время и место своего 
рождения, религиозно-культурную среду, национальность, язык и 
интеллект. Но тем, что Бог и природа дали нам, мы можем распо-
ряжаться по своему усмотрению. Разумеется, наша судьба могла 
изначально сложиться гораздо лучше или, наоборот, значительно 
хуже, однако возможность совершенствования, повторю, зависит 
лично от нас.
Из всех объективных факторов, определяющих нашу жизнь, а в 

итоге и судьбу, три я без колебаний считаю огромным своим везе-
нием. Во-первых, это мои родители, во-вторых, то, что я родился 
в культурно-цивилизационной среде, базирующейся на христиан-
стве, и в-третьих, то, что я родился мужчиной (да простят меня 
феминистки и гуманистки, зеленые и красные).
Именно христианская культура и цивилизация открыли для че-

ловечества самые большие возможности во всех сторонах со-
циальной, политической, экономической жизни. Именно в этой 
парадигме родилось понятие свободы как величайшей ценности, 
традиция уважать свое и чужое достоинство и превыше всего 
ценить как свою, так и чужую жизнь. Именно эта цивилизация 
дала миру Великую французскую революцию, Декларацию прав 

и свобод человека и гражданина, Всеобщую декларацию прав 
человека, равно как и великую гуманистическую литературу, сим-
фоническую музыку, оперу и балет, феноменальную архитекту-
ру и живопись и т. д. Эта цивилизация вывела человека на Луну, 
направила атомную энергию на службу мирному труду, создала 
современные телекоммуникационные системы и передовую ме-
дицину, сумевшую открыть генетический код человека. И, что осо-
бенно важно, – установила высокие стандарты жизни человека и 
провозгласила своей ценностью защиту его прав и свобод.
Ни в коем случае не хочу оскорбить своим мнением религиоз-

ные и культурные чувства многих, без сомнения, достойных лю-
дей, принадлежащих к другим культурно-цивилизационным ареа-
лам. Уверен, что они могут и должны наравне со мной гордиться 
и своей собственной, и христианско-европейской культурой, по-
скольку вместе они составляют общечеловеческое достояние.

* * *

Мои многолетние наблюдения за поведением людей разных на-
циональностей, происходящих из разных стран и регионов, при-
вели меня к твердому убеждению, что, несмотря на общую схо-
жесть людей и рас, они по многим параметрам отличаются друг 
от друга. Кто возьмется утверждать, что русский, украинец, грузин, 
белорус или грек (все представители православной ветви христи-
анства) ничем не отличаются друг от друга и живут по одинако-
вым правилам? Конечно, у каждого народа есть свои отличитель-
ные черты, собственные доминанты в характере и менталитете, 
особенности поведения. Однако различия, существующие между 
христианскими народами, неизмеримо меньше тех, которые су-
ществуют между ними и народами ислама. Сможет ли совре-
менный мир благодаря своим жестким экономическим законам, 
общей валютно-финансовой и телекоммуникационной системам 
сблизить эти полюса, вынуждая их к сотрудничеству и существо-
ванию без глобальных конфликтов? По-видимому, альтернативы 
не существует. Остается лишь надеяться, что это сближение не 
затянется надолго и в обозримом будущем демографическая 
агрессия и связанная с ней безудержная миграция перестанут 
угрожать нормальной жизнедеятельности христианского ми¬ра. 
Впрочем, в мире идет необратимый процесс смешения культур, 
рас и народов. И, как показывают многолетние наблюдения, про-
цесс этот ни в коей мере не обедняет генетический и культурный 
фонд человечества, наоборот, обогащает его, придавая новые от-
тенки и многогранность.

Роберт ЕНГИБАРЯН.
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Õàø: âñåì ëåêàðñòâàì ëåêàðñòâî...Õàø: âñåì ëåêàðñòâàì ëåêàðñòâî...
Как всегда, весьма некстати грянувшие 

морозы в сочетании со стрессом и пред-
празничной магазинной суетой резко 
повышают риск простуды и гриппа. Проти-
востоять болезненной «слякоти» можно 
лишь резким укреплением иммунной 
системы. То бишь пищей, богатой на 
противовирусные продукты. А иными 
словами, «грозными» природными имму-
ноусилителями.
Естественно, на первую строчку в рейтин-

ге популярнейших в Армении народных 
антивоспалительных и противовирусных 
средств можно смело поместить хаш. 
Особенно с учетом того, что сезон «по-
хмельной похлебки», предпочитающей 
для приготовления в обязательном по-
рядке месяцы с буквой «р», давно уже 
пробил. Свидетельством же растущей 
популярности «парнокопытного блюда» 
служит с каждым годом растущее число 
«объектов», где ранним утром подают сей 
лекарственный препарат. Кстати, об удиви-
тельных лечебных свойствах нацпродук-

та упоминалось еще в средневековом 
армянском медицинском учебнике 1184 
года и звался хаш не иначе, как «Утеше-
ние при лихорадках». Ну а тех, кого авто-
ритетом Григора Магистроса (XI в.) и Мхи-
тара Гераци (XII в.) не удивишь, можно 
ознакомить с результатами исследовате-
лей из медуниверситета Южной Каролины. 
При пристальном изучении обязательного 
атрибута хаша – чеснока, они обнаружили, 
что соединения серы в чесноке эффектив-
ны против глиобластомы – фатальной опу-
холи мозга. Помимо этого, оказывается, что 
эта остро и «дурно» пахнущая культура на 
пятьдесят и более процентов снижает риск 
развития рака поджелудочной железы, 
предстательной железы, толстой кишки и 
желудка. 
Более того, чеснок также является мощ-

ным союзником в борьбе с сердечносо-
судистыми заболеваниями. Некоторые ис-
следования показали, что чеснок снижает 
содержание в крови триглицеридов и хо-
лестерина ЛПНП – «плохие» формы – на 

целых 20%. 
Традиционно послевкусие хашной цере-

монии «разбавляется» чашечкой кофе или 
же чая. Как выясняется, эти напитки также 
являются иммуноусилителями. К примеру, 
согласно данным исследования шведских 
и финских ученых, кофе – враг развития 
диабета. Умеренное количество кофе в 
среднем возрасте – 3-5 чашек ежедневно – 
может уменьшить риск развития слабоумия 
в пожилом возрасте на все 65%. 
А вот зеленый чай содержит катехины – 

мощные истребители болезней, которые 
борются с раком и снижают уровень хо-
лестерина. Тайваньское исследование 
показало, что употребление зеленого чая 
ежедневно снижает риск развития рака лег-
ких на более чем шестьдесят процентов. 
Другие исследования связывают зеленый 
чай с более низким риском многочисленных 
других видов рака, включая рак груди, 
желудка, кожи, полости рта, пищевода, 
простаты, матки, поджелудочной железы и 
толстой кишки, а также лейкемии.
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Несколько лет назад мне внезапно по-
звонил старый школьный друг: «Прихо-
ди, поболтаем, соскучился, чертяка». 
Как не соскучиться: десять лет не виде-
лись! Являюсь. Стоит солидный, за 45 
лет, импозантный мужчина, заслужен-
ный профессор с именем, задумчиво 
изучает пейзаж за окном, в руках дер-
жит старую, облезлую игрушку: то ли 
медвежонка, то ли поросенка. «Гриша, 
– говорю, – с какой помойки ты это чу-
дище достал?» «Веришь ли, – отвечает, 
– я этого зверя по трем континентам во-
зил. Мама купила в «Детском мире». Ви-
дишь, мамы нет, память осталась. Куда 
мы без памяти, дружок?» 

Êàê íà÷èíàþòñÿ ëåãåíäû

Армянская пословица гласит: «Вместо 
того чтобы раскрывать рот, открой глаза». 
Слушайте, я журналист, мне рот по штату 
открывать полагается. Но я открыл глаза 
пошире, я заглянул ему в глаза.
История – большая, яркая: нашей стра-

ны, нашего детства.
Передо мной сидел очень немолодой че-

ловек, столько повидавший, что иному на 
две жизни хватит, столько сделавший, что 
иному в три жизни не уложиться. «Говори, 
пожалуйста, только без банальностей, про-
шу, – «шепнули» его глаза, – разве у нас 
есть время на пустяки?» В самом деле, нет 
такого времени.
Гарник Смбатович 58 лет отработал, про-

должает трудиться, 54 года отдал «Детско-
му миру» – да-да, други, тому самому. И 
какие годы, елки-палки! Сказать о нем «че-
ловек-легенда» – ничего не сказать. Огане-
сян (выпускник Плехановки), молодой то-
варовед, пришел устраиваться в «Детский 
мир» еще до его открытия. То есть он пона-
чалу работал в магазине детских товаров, 
располагавшемся напротив всем извест-
ного здания ЦДМ – вспомните Лубянскую 
площадь, там, где ныне находится магазин 
«Хрусталь».
Оганесян прошел по всем ступенькам 

служебной лестницы, 26 лет был коммер-
ческим директором «Детского мира».
Вы представляете себе, что значило для 

Москвы, всей страны это торговое пред-
приятие? Скажем, в настоящее время 
крупнейшим в мире магазином игрушек яв-
ляется лондонский Hamleys. Но «Детский 
мир» считался самым большим в мире ги-
пермаркетом детских товаров. Что ж гово-
рить про СССР, где в принципе долгое вре-
мя не существовало специализированной 
индустрии детских товаров. Как раз сей 
торговый монстр и оказал чуть ли не ре-
шающее влияние на формирование этой 
индустрии в Союзе, ведь полки огромного 
магазина следовало заполнить товаром. А 
руководил этим самым наполнением мно-
гие годы именно Гарник Оганесян.
Если вы коренной москвич, то наверня-

ка помните бесконечные очереди на лест-
ницах ЦДМ. Сюда ехала вся страна – за 

Или вот еще суперакция, иначе не назо-
вешь. Вы, простите, господа, брюки носи-
те? Что за вопрос – не голым же по «при-
шпекту» щеголять! Правильно, голым 
можно пятки отморозить. Брюки застеги-
ваете, конечно, молнией? А как еще? А-а, 
батенька, а в 60-х ребятишки мучались 
только с пуговицами, молнии следовало 
еще сделать.

– Проблему с молниями мы обсуждали с 
министрами текстильной, химической, лег-
кой промышленности, не удивляйтесь, – 
предупредил мэтр. – В СССР тогда начали 
выпускать металлические молнии только 
больших размеров, для детей же следо-
вало их купить за границей. Значит, нужно 
выделить валюту, согласовать операцию с 
Госпланом. Чтобы пришивать эти молнии, 
тоже за рубежом надо было приобрести 
соответствующие машины. Молния – не 
пуговица, технология пошива иная.
А детские коляски? Один завод металли-

ческих изделий их выпускал – скрипучие, 
неуклюжие, с вечно отваливающимися ко-
лесами. В 1965 году в «Детский мир» стали 
поступать наконец разные модификации 
колясок из ГДР, даже вельветовые, плете-
ные.
В 60–70-х появилась изящная детская 

обувь из Чехословакии. Между прочим, 
Оганесян входил в экспертный совет Ми-
нистерства торговли СССР, а этот совет от-
бирал товары, которые страна закупала у 
социалистических государств.

– То есть вы были тем игольным уш-
ком, через которое в СССР поступали 
качественные детские импортные 
товары?

– Ну да, ведь львиную долю этих товаров 
в «Детском мире» и продавали. А школь-
ная форма для мальчишек? Вы помните, 
как мешковато на детских плечиках сидел 
толстый, из рыхлой ткани мышиного цвета 
пиджак? Обратились в Дом моделей, кото-
рый разработал два-три варианта. Новые 
разработки, однако, без участия «Детского 
мира» не принимались. То есть все виды 
детской одежды, появлявшейся в СССР, в 
том числе получали одобрение Оганесяна 
или его коллег.

– Гарник Смбатович, а как развива-
лась тогда игрушечная индустрия?

– Вот я удивляюсь, слушайте, почему все 
обязательно интересуются игрушками? Да 
они всегда были.

– Ну вы же понимаете, игрушки – это 
история детства, все-таки для боль-
шинства самого счастливого времени 
в жизни.

– Понятно, конечно! Лягушку-попрыгунью 
помните? Машинки заводные, физкультур-
ника, крутящегося на турнике? А большую 
педальную машину, которую производил 
АЗЛК, стоившую 25 рублей и всегда поль-
зовавшуюся ажиотажным спросом? Но 
знаете, столько труда пришлось вложить, 
чтобы в «Детском мире» сформировать ка-
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одеждой, обувью, чулками и колготками, 
игрушками. Вы только подумайте: в огром-
ной Москве 60 процентов покупателей 
«Детского мира» были приезжие. Они охо-
тились за школьной формой, чешскими 
туфельками, польскими комбинезонами, 
гэдээровскими конструкторами. Для детей 
этот мир представлялся храмом, овещест-
вленной сказкой.

– Вы знаете, в 1957 году на открытие уни-
вермага приехали Никита Хрущев и Ана-
стас Микоян, – скупо улыбаясь, вниматель-
но наблюдая за моей реакцией, вспоминал 
Оганесян. А надо вам сказать, что по окон-
чании института Гарнику, уже человеку же-
натому, юному отцу, которому на первой 
службе платили тогдашних 550 рублей жа-
лованья, предложили поехать поработать 
в Венгрию замначальником военторга, об-
служивающего группу советских войск. Не 
предложение – мечта.
А. Микоян был тогда не только членом 

Политбюро ЦК, но и министром торговли 
СССР. Так вот, Анастас Иванович в 56-м 
как раз посетил центральную группу со-
ветских войск в Секешфехерваре, где слу-
жил молодой Гарник. Побывал Микоян и 
в магазине, в двух словах Оганесян отве-
тил на несколько его вопросов. Памятная 
встреча. А потом, через каких-то четыре 
месяца, политик приезжает на открытие 
«Детского мира». Он заметил парня и явно 
силился вспомнить, где и когда его видел. 
Любопытное совпадение, правда? А полу-
чилась история. Потом он еще несколько 
раз приходил в ЦДМ, интересовался, как 
идут дела.

Îí áûë Ãåðìåñ, îí áûë Ìåðêóðèé

Армянская пословица гласит: «Беги от 
той воды, которая не шумит и не журчит». 
Ох, как шумел и «журчал» Оганесян – уж 
больно сложным делом занимался. Прихо-
дилось «окучивать» множество известных 
предприятий – таких как, скажем, «Смена», 
«Старт», «Пионер» в Москве или «Скоро-
ход» в Ленинграде, заключать (впервые в 
стране) прямые долгосрочные договоры 
на поставку товаров. А все детские товары, 
коих не было в Союзе и в помине, в первую 
очередь привозили именно сюда, первые 
контракты на поставку подписывал именно 
Гарник Смбатович. Колготки впервые. Об-
увь с формованной стелькой, не развивав-
шей плоскостопия, впервые.
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чественный и разнообразный ассортимент 
одежды и обуви. С игрушками приходилось 
проще, их в большом количестве произво-
дили и наши заводы.

Íåëüçÿ çàáûâàòü

Пословица гласит: «Кто идет по прямой 
дороге – не устанет». Оганесян всю жизнь 
собирал документы, связанные с историей 
«Детского мира».
Фотографии, игрушки, памятные докумен-

ты. Вот задание на проектирование уни-
версального магазина «Детский мир» в 
Лубянском пассаже, скрепленное подпи-
сью А. Микояна. А вот на фото открытия 
ЦДМ председатель исполкома Моссовета 
Н. Бобровников перерезает ленточку. Пер-
вый директор магазина А. Циренщикова 
на трибуне, рядом – министр культуры Е. 
Фурцева.
Гарник Смбатович водит меня по музею, 

к сожалению, доступному пока только для 
служащих нынешних магазинов. Я очень 
взрослый дядька, а руки так и тянутся к по-
трепанному Буратино – у меня такой был, 
к неваляшке – и такая была. Куклы, боль-
шой плюшевый мишка, пирамидки. По-
четные знамена стоят, грамоты в витринах 
за достижения в советской торговле. Куда 
нам деваться без всех этих вещей, теперь 
уже называемых экспонатами. Это наша 
история, понимаете? Мы жили этой жиз-
нью, разве правильно стереть память?

– Знаете, и я всегда волнуюсь, беря в ру-
ки и этого Буратино, чуть ли не из первой 
партии, продававшейся в «Детском мире», 
и такого же старичка плюшевого мишку, – 
признается Анастасия Подакина, директор 
по маркетингу компании «Система-Галс», 
реконструирующей ЦДМ. – Благодаря Гар-
нику Смбатовичу собрана бесценная кол-
лекция документов, фотографий, наград, 

цента, на одежду – 5, на хозтовары – 12 
процентов, на игрушки – 17. За счет этих 
индивидуальных наценок для «Детского 
мира» предприятие и жило. План спраши-
вали жестко, а отвечали за его выполнение 
Оганесян и его аппарат. За 26,5 года его 
деятельности на посту коммерческого ди-
ректора при миллионных оборотах в одном 
из месяцев на 50 тысяч рублей план недо-
тянули. О, воспитательную работу провели 
серьезную.

– Вы знаете, – на прощание вспомнил 
Гарник Оганесян, – раньше у нас не было 
хороших сосок. Как? Да вот так, соски в 
наше время, и в ваше тоже больше похо-
дили на неформованные пипетки. Поляки 
сделали приличные соски, причем разные 
– для 3-месячного возраста, 5-месячного. 
Мне удалось закупить 500 тысяч новых со-
сок уже в начале 90-х.
Вам интересна история своего детства – 

начиная «от соски», а? А история страны? 
Ее быта, повседневной жизни? Во всяком 
в случае в Интернете, по адресу ЖЖ: http://
community.livejournal.com/za_detskiy_mir/, 
на сайте музея «Детского мира» подсмо-
треть кое-что вы сможете.

Владимир РАТМАНСКИЙ.

НАША СПРАВКА: Оганесян Гарник 
Смбатович, Советник генерального дирек-
тора. Родился 20 августа 1928 года. В 1953 
году окончил Московский институт народ-
ного хозяйства им. Плеханова. С 1957 г. по 
н/в работает в универмаге «Детский мир» в 
должностях: товароведа, старшего товаро-
веда, зав.отделом культтоваров и мебели, 
зав.отделом обуви, мехов и головных убо-
ров.
С 1971 по 1997 гг.  коммерческий дирек-

тор. 
В настоящее время является председате-

лем Совета ветеранов. 
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Ìèëëèàðäåð áåç ìèëëèàðäàÌèëëèàðäåð áåç ìèëëèàðäà
Он основатель Duty Free. Ему 81 год, 

он нажил состояние в 7,5 миллиардов 
долларов. При этом не имеет машины, 
летает эконом-классом, живет в съемной 
квартире. Чак Фини носит электронные 
часы за 15 баксов и мятую рубашку. На 
исторической родине, в Ирландии, его за-
просто примут за американского туриста. 
Ресторанам он предпочитает закусочные, 
портным – магазины ширпотреба, он поль-
зуется метро или такси.
Можно было бы назвать его скупердяем, 

трясущимся над каждой копейкой, если 
бы не тот факт, что за последние 30 лет 
он отдал на благотворительность более 
6 миллиардов долларов. Эти день-
ги были потрачены на образование, 
здравоохранение, науку, содержание 
домов престарелых в США, Вьетнаме, 
Австралии, Южной Африке, в Ирландии, 
на Бермудских островах. Он не намерен 
останавливаться и планирует до 2016 года 

известно, что вплоть до 2012 года он дал 
не больше 5 интервью.
Чак Фини – удивительный человек. Начав 

свой бизнес с самых низов, он смог за не-
сколько лет сколотить компанию из 200 
сотрудников в 27 странах. Его доходы 
увеличивались с огромной скоростью, хотя 
большая их часть тут же уходила его благо-
творительному фонду The Atlantic Philan-
thropies.

«Я убедился, что куда больше удовольст-
вия получаешь, когда отдаешь деньги и 
видишь, как благодаря им что-то появля-
ется, например госпиталь. Это же логично 
– вкладывать деньги в добрые дела, а не 
класть на счет в банке и позволять накап-
ливаться и накапливаться», – рассказы-
вает Фини.
Билл Гейтс назвал Чака идеальным об-

разцом для подражания, отметив, что он 
является лучшим примером того, как сле-
дует творить добро при жизни.

отдать на благие дела все оставшиеся 
деньги.
Причем, этого экстравагантного богача 

не интересуют не только деньги, но и 
слава: раздавая свои миллиарды, он 
старался остаться в тени, и первые 15 
лет проделывал это довольно успешно, 
т. к. никто не догадывался о его благотво-
рительной деятельности. Потом последо-
вало «разоблачение», хотя и после этого 
Фини вел себя очень скромно. Например, 

игрушек и других символов времени. И до 
сегодняшнего дня эта экспозиция была до-
ступна только сотрудникам магазинов.
Поэтому мы решили открыть виртуаль-

ный музей «Детского мира» в Интернете, 
в Живом Журнале» и Facebook. Теперь 
все желающие, где бы они ни находились, 
могут увидеть уникальные документы, не 
выходя из дома, принять участие в экскур-
сиях, добавить свои экспонаты в музейную 
коллекцию.
Мы садимся за стол в музее, оглядыва-

юсь, верчу в руках Буратино:
– А скажите, ведь во времена всеоб-

щего дефицита, верно, обращались к 
вам сильные мира сего за недоступ-
ным товаром?

– Ну вот, – тихо, без эмоций возмущается 
Оганесян, – не было ни одного журнали-
ста, который бы не задал мне этот вопрос. 
Конечно, обращались. Причем вели себя 
очень по-разному. Одни кривились, крити-
ковали – мол, что вы мне предлагаете. Дру-
гие приходили как обычные покупатели, 
благодарили. Из ЦК партии к нам не загля-
дывали: детские товары для самых-самых 
мы отдавали в двухсотую секцию ГУМа. А 
из ЦК ВЛКСМ забегали, из аппарата горко-
ма партии.
Одни раз сам Гришин – первый секретарь 

МГК КПСС пришел и купил у нас для внука 
пару сапог. Приехал домой, начал внук ме-
рить, а в одном сапоге оказалась торчащая 
металлическая скобка. Скандал разразил-
ся жуткий. Вызвали директора ЦДМ, ди-
ректора фабрики – пропесочили по полной 
программе.
К ценам магазин не имел никакого отно-

шения. Всякое отклонение от прейскурант-
ной цены каралось законом. Товар магазин 
получал с установленной оптовой и про-
дажной ценой и торговой наценкой.
Вот, допустим, детская меховая шубка 

стоила 100 рублей. Наценка на нее состав-
ляла 4 процента. И на обувь тоже 4 про-
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Из истории крупных таможенных со-
юзов известно, что они со временем ста-
новились прочными политическими 
союзами. Так, в 1871 году на базе Гер-
манского таможенного союза (Deutscher 
Zollverein), объединявшего в одно эконо-
мическое целое многие немецкие го-
сударства под гегемонией Пруссии, 
возникла Германская империя. Запад 
сегодня обеспокоен перспективой 
образования Таможенного союза 
под эгидой России, опасаясь, что это 
приведет к воссозданию Советского 
Союза. Однако часто опасения и стра-
хи бывают взаимными. Тут скорее 
Россия опасается новой вражды За-
пада против Востока, а именно новой 
холодной войны. Как известно, первая 
холодная война была развязана 
именно американскими ястребами. В 
СССР империя и тоталитаризм даже не 
ночевали. Но, чтобы опорочить и по-
шатнуть великую социалистическую 
республику, Бжезинский и компания 
объявили недавнего верного союзни-
ка по антигитлеровской коалиции 
«примером тоталитаризма N2». Это 
был пошлый миф, но он стал быстро 
распространяться по двум причи-
нам: Бжезинский не был крупным 
теоретиком, но он был блестящим 
агитатором; после смерти Сталина 
«авторитетнейшая партийная верхуш-
ка» (Ленин) переживала раскол и пере-
стала пользоваться авторитетом.
СЕГОДНЯ НА ЗАПАДЕ ПОЛУЧИЛ РАС-

ПРОСТРАНЕНИЕ МИФ ОБ «АВТОРИТАР-
НОЙ РОССИИ ПУТИНА».  Смертоносный 
ярлык окончательно навешен, новая хо-
лодная война Запада против Востока 
уже идет. Как и первая, она включает в 
себя формирование военно-политических 
блоков, гонку вооружений и арсенал бое-
вых слов. Он, пожалуй, острее угрозы 
применения силы убеждает и увлекает 
большинство людей («Тоталитаризм» – боевое 
слово американских ястребов», «ГА», 11 сентября 2012 г.).
Совершенно очевидно, что поражение 

в новой холодной войне неизбежно по-
влечет за собой распад Российской Фе-
дерации или даже конец российской 
государственности вообще. Отсюда 
простой и ясный вывод: российское руко-
водство вправе принять любые меры к 
сохранению своей государственности, 
будь то объединение бывших советских 
республик в Таможенный союз или даже 
второе создание Советского Союза. Но 
в то же время оно должно уяснить себе, 
что холодная война является прежде 
всего ареной острой идейной борьбы, в 
которой побеждает тот, кто более сведущ 
в важнейших направлениях знания. Во 
время первой холодной войны марксизм-
ленинизм переживал глубокий кризис. 
Партийная верхушка полностью утратила 
чувство действительности. На практике 
был создан жизнеспособный единый 
средний класс (аналог бесклассового об-
щества), а в теории его существование 

по старинке упорно отрицалось. Проме-
жуточный средний класс был только 
помехой в классовой борьбе пролета-
риата против буржуазии. Что касается 
основополагающего принципа демокра-
тического централизма, то догматический 
способ мышления в знании не позволил 
партийным идеологам перенести центр 
тяжести с централизма на демократию. 
Это поощрило вероломство американских 
ястребов, наклеивших на государство де-
мократического централизма ярлык тота-
литаризма.
От борьбы идей следует отличать войну 

слов, известную под наименованием «ин-
формационная война». Первая состав-
ляет базис второй. Если я оказался силь-
нее в знании, то могу позволить себе 
поглумиться над слабым знатоком и на-
весить на него оскорбительные ярлыки. 
Но глумление и навешивание ярлыков 
здесь не являются самоцелью. Если же 
они превращаются в самоцель, то ин-
формационная война забегает вперед 
и подменяет собой борьбу идей. Тогда 
едва ли можно будет рассчитывать на 
окончательный успех в холодной войне. В 
настоящее время Путин с помощью пере-
бежчика Эдварда Сноудена ведет против 
США информационную войну, которая, к 
сожалению, не опирается на передовую 
теорию, на борьбу идей. Передовая теория 
не только объясняет мир, но и изменяет 
его.
ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ СССР АМЕРИКАНС-

КИЕ ЛИДЕРЫ ОДЕРЖИМЫ ИДЕЕЙ 
мирового господства, замаскированной 
под идею глобализации. Российские же ли-
берал-коммунисты до недавнего времени 
были одержимы идеей вхождения России 
в западную цивилизацию. Они принесли 
в жертву этой идее даже Советский Союз. 
В 90-е годы Россия сразу перескочила в 
стадию либерализма, минуя стадию де-
мократии. Лишь бы угодить Западу. И что 
же? Американские ястребы развязали 
новую холодную войну. Их цель – убрать 
Россию с дороги, ведущей к мировому 
господству. Поэтому сегодня у россиян 
нет другой национальной идеи, кроме 
идеи сбережения России. Испытанные 
инструменты холодной войны хорошо 
известны: переписывание истории и 
арсенал боевых слов. Позаимствован-
ные у Муссолини, эти слова по сей 
день продолжают сбивать с толку не-
сведущих людей. Чтобы изъять их из 
политического лексикона, нужна кропот-
ливая пропагандистская работа полити-
ческих лидеров, политологов и истори-
ков. Подрастающее поколение должно 
знать, что Великая Отечественная война, 
длившаяся 4 года, четырежды пере-
черкнула 1937 год, который так любят 
оплакивать те, кто навешивал ярлык тота-
литаризма на Советский Союз, а  сегодня 
навешивает ярлык авторитаризма на Рос-
сию.
Итак, исход холодной войны решает 

война слов, опирающаяся на передовую 

теорию. Сегодня она должна опреде-
лить тип государств, на которые рас-
пался Советский Союз. Известно, что 
государство, отменившее частную соб-
ственность на средства производства, на-
зывается социалистическим. А как назы-
вается государство, устанавливающее 
частную собственность, которой не было 
при предшествовавшем строе? Оно назы-
вается тимократическим, другого назва-
ния не существует. Тимократия осно-
вывается на честолюбии (tim – честь), 
элементами которого являются жажда 
власти и страсть к обогащению, алчность. 
Но, несмотря на свои крупные недостатки, 
тимократия переходит в демократию. 
Почему? По выражению Аристотеля, 
«тимократия тоже желает быть властью 
большого числа людей, и при ней все 
относящиеся к одному разряду равны» 
(EN VIII 1160b 15-20). Сегодня «разряд» 
принято называть «группой». Равенство 
относящихся к группам бюрократии и 
олигархии создает круговую поруку и 
крайне затрудняет борьбу с коррупцией. 
Тимократию губит именно безнаказанная 
коррупция. Равенство же людей среднего 
достатка (группы служащих, интеллиген-
ции, менеджеров, часть буржуа и рабо-
чих) сплачивает их в набирающий силу 
единый средний класс. Поэтому вполне 
последовательной является распростра-
ненная в наши дни на Западе теория, 
провозглашающая наступление «револю-
ции среднего класса», ведущей к обра-
зованию бесклассового гражданского об-
щества и демократического государства.
Но американских и европейских ястребов 

занимает не перспектива превращения 
России в демократическое государство, а 
перспектива распада Российской Феде-
рации по примеру СССР или даже исчез-
новения российского государства вообще. 
В этом вопросе полемика с Западом долж-
на опираться на известное положение 
Монтескье о том, что «державы, строящие 
свое благоденствие на погибели соседа, 
обыкновенно первые от того терпят».
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ОРГАНИЗАТО-

РОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА БЫЛА 
РОССИЯ, а не триумвират Россия – Бела-
русь – Казахстан. Союз не будет прочным, 
если придется, по выражению Фридриха 
Великого, «надеть одну шапку на столько 
голов». Еще не будучи созданным в сос-
таве всех или большинства бывших со-
ветских республик, он уже дает трещины. 
Вопреки инициативе Путина, Лукашенко и 
Назарбаев на манер комиссаров Евросо-
юза указывают Армении на проблему Кара-
баха, видя в ней препятствие к вступлению 
в Таможенный союз. Мало того, вместо 
Азербайджана в союз приглашают Турцию. 
Возможно, в составе Таможенного союза 
армянам и азербайджанцам легче будет 
разобраться с проблемой Карабаха.
Почти 20 лет назад Гейдар Алиев подпи-

сал соглашение о прекращении огня и 
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бессрочном перемирии со Степанакер-
том, сделав тем самым первый шаг к при-
мирению и признанию де-юре Карабаха 
полноправной самостоятельной стороной 
конфликта. Это предопределило расклад 
ролей в переговорном процессе на буду-
щее. Азербайджан ведет переговоры не-
посредственно с Карабахом, а Армения 
привлекается к переговорам на правах 
заинтересованной стороны, не более того. 
К большому сожалению, Армения не может 
сделать второй (после Гейдара Алиева) 
шаг и признать независимость Карабаха, 
так как это будет расценено как скрытая 
форма аннексии, нарушающей террито-
риальную целостность Азербайджана. 
Если же Армения пойдет на такой шаг, то 
народ Карабаха потеряет священное пра-
во на самоопределение.
Крайне важно, чтобы российские лидеры 

не старались угодить Западу, как Горбачев 
и Ельцин, подобострастно поддакивавшие 
Рейгану: да, наша страна – тоталитарная 
империя зла. В противном случае они 
подпишут смертный приговор российской 
государственности. Сегодня, как никогда, 
России нужен либеральный и популярный 
лидер. Таким, судя по всему, станет Путин, 
если раздавит коррупцию.
Как и Россия, блокадная Армения также 

должна принять меры к сохранению сво-
ей государственности. Как видим, обе эти 
страны являются естественными союзни-
ками. Понимание того, что стратегические 
интересы Армении и России совпадают, 
пустило глубокие корни в мировом общест-
венном мнении. Самюэль Хантингтон так 
оценивает их: «Армения исторически отож-
дествляла свои интересы с Россией, а Рос-
сия гордилась своей ролью защитницы 
Армении от ее мусульманских соседей. 
Эти отношения в постсоветские годы 
лишь усилились. Армяне зависят от эконо-
мической и военной помощи России и 
поддерживают Россию в вопросах ее вза-
имоотношений с бывшими советскими 
республиками. Стратегические интересы 
этих двух стран совпадают» («Столкновение 
цивилизаций». М. «Издательство АСТ», 2003, с. 253).
Итак, Армения вступает в Таможенный 

союз под эгидой России. Но будет ли она 
играть в нем самостоятельную роль? 
Все зависит от того, добьется ли она 
серьезных успехов в государственном 
строительстве. После падения Первой 
Республики в 1920 году именно отсутствие 
способностей к государственному строи-
тельству ставилось в упрек армянам теми, 
кто задумал, подготовил, направлял и осу-
ществил Геноцид 1915 года, а после Первой 
мировой войны теоретически оправдывал 
его, чтобы избежать наказания.  В 1921 году 
известный антрополог Феликс фон Лушан 
пустил в оборот скандальную фразу, в 
которой он выразил не мнение серьезного 
ученого, а свое нерасположение к армя-
нам: «Никогда не было народа, столь 
глупого в политическом отношении и 
неспособного ни управлять собой, ни дать 
управлять собой другим, как армяне». Но 
крупица правды есть в словах злого немца. 
Нынешняя Третья Республика также не 

очень преуспела в политической области. 
Повсеместно, особенно в государственных 
структурах, выставляется напоказ неуваже-
ние друг к другу. Правительство является 
заложником клановой системы, оппозиция 
способна только на личные выпады 
против руководителей государства. Мас-
совая миграция населения угрожает на-
циональной безопасности страны, что 
есть верный признак дурно устроенного 
государства. Поэтому, если в Армении в 
ближайшие три-четыре года тимократия не 
перейдет в демократию, то она потеряет 
лицо и по собственной вине превратится в 
бедного родственника России.
В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ТАМО-

ЖЕННОГО СОЮЗА ВСТАЕТ ВАЖНЫЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС О НАЦИО-
НАЛЬНОСТЯХ. В России, к сожалению, 
забыт громадный уникальный опыт ин-
тернационализма советской эпохи. Он 
имел общечеловеческое значение, так как 
воспроизводил передовой американский 
опыт сплочения малых и угнетенных 
наций вокруг англосаксонского ядра. Ин-
тернационализм со стороны так назы-
ваемой великой нации (хотя, по выраже-
нию Ленина, «великой только своими 
насилиями, великой только так, как велик 
держиморда») состоял не только в соблю-
дении формального равенства наций, 
но и в уступчивости и мягкости к нацио-
нальным меньшинствам. Именно такой 
интернационализм одержал победу над 
беспощадным немецким национализмом в 
Великой Отечественной войне.
Но сегодня в России вместо мягкости 

и уступчивости говорят об ужесточении 
отношения к «понаехавшим» из бывших 
советских республик трудовым мигрантам. 
Незаметно для себя русские люди оскор-
бляют их словом «гастарбайтеры», что оз-
начает «знайте свое место, вы тут только 
гости». В отношении них фактически 
ведется националистическая, вернее, ве-
ликорусско-националистическая кампа-
ния. Печально то, что в Москве свободно 
издаются на русском языке произведения 
так называемых расовых теоретиков 
(фон Лушан, 2010, Ганс Гюнтер, 2010). Крупный со-
циолог Леопольд фон Визе называл их 
«одаренными дилетантами», считавшими 
биологию основанием политики. Фон Лу-
шан сыграл самую худую роль в идейной 
подготовке Геноцида 1915 года, Гюнтер – в 
идейной подготовке Холокоста.
Таможенный союз станет особенно проч-

ным, если удастся достигнуть участия в 
его начинаниях поголовно всего населения 
бывших советских республик. Но увлечь за 
собой простой народ (common people) или 
весь народ (all the people) способно только 
популярное правительство (popular govern-
ment). В СНГ такое правительство появится 
тогда, когда правящие сегодня либерал-
коммунисты станут, по выражению Аристо-
теля, указывать в своих клятвенных обе-
щаниях: «Я не буду обижать простой 
народ». Александр Македонский был 
воспитан великим философом именно в 
духе подобных передовых идей. Дав такое 
обещание, либеральный лидер становится 
популярным. Однако сегодня наши по-
литики из-за невежества и клановой 

ограниченности ошибочно принимают по-
пулярность за популизм, в смысле дема-
гогической апелляции к «народу». Они 
не берут на себя никаких обязательств и 
полностью посвящают себя коррупции. 
Поэтому своевременно было бы объявить 
их просто глупцами и отстранить от руко-
водства («Нужен крутой поворот. Будет ли у нас либе-
ральное и популярное правительство?», «ГА», 19.09.2013 г.).
БЖЕЗИНСКИЙ И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЫ 

НА ЗАПАДЕ И В СНГ ПО СЕЙ ДЕНЬ со-
крушаются по поводу сталинских репрес-
сий, но молчат, что в 90-е годы погибло 
людей не меньше, чем в 1937 году. 
Именно Запад навязал побежденному 
Востоку террористическое правительство, 
непопулярные болезненные реформы и  
геноцид советского народа. Чтобы побе-
дить в новой холодной войне, нужно на го-
сударственном уровне разоблачить сказки 
о злом сталинизме, тоталитарной империи 
зла и авторитарной России Путина.
Таможенный союз должен строиться на 

демократических принципах. Сегодня все 
знают, что Россия по собственной воле 
никогда не отпустит в Европу Армению и 
Украину. И это надо понять. Она связана 
с ними тысячью нитей. Но тогда встает 
важный вопрос о принципиальной искрен-
ности российского руководства, желающе-
го возродить братскую дружбу своей ве-
ликой страны с Арменией и Украиной. 
Если нет принципиальной искренности, то 
нет ни братства, ни демократии. Вместо 
навязанных нам Западом лицемерных 
«партнерских отношений», позволяющих 
сильному грабить слабого, российское 
руководство должно показать пример 
братских отношений, основанных на уступ-
чивости и мягкости со стороны сильного. 
Только на базе демократического уст-
ройства Таможенного союза может воз-
никнуть мощный Евразийский союз, 
сильный не только в политическом и 
военном отношении, но и в отношении на-
выков ведения информационной войны, 
опирающейся на борьбу идей и передовую 
теорию. Только на пути демократического 
развития Восток сможет выстоять в новой 
холодной войне, развязанной против него 
Западом.

Вилл ПОГОСЯН,
«Голос Армении».
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Гарегин Нждэ говорил: «Наша беда 
не в том, что в мире существуют турки, 
а в том, что существуют туркоподоб-
ные армяне». Которые уж очень гром-
ко кричат о своей любви к Армении, 
привлекая доверчивых патриотов, не 
понимающих, что о любви к Родине-
матери не говорят, ибо это само собой 
разумеется – разве можно не любить 
свою мать? Делом надо доказывать – 
«по плодам судите»... А если кто толь-
ко кричит, имеет причины для этого: 
за счет армян живет и боится, что эту 
его джудовскую тактику поймут. Часто 
ссылается на Гамар-Катипу, хотя де-
лает все не по принципу: 

Â» ¹áõ Ñ³Û »ëª Ñ³ÛáõÃÛáõÝ¹ åÇïÇ 
Ñ³ñ·»ë ³Ýå³ï×³é, Ð³Û³ëï³ÝÁ 
åÇïÇ ÉÇÝÇ Ñáõëá ³ëïÕ ù»½ Ñ³Ù³ñ...

è³÷³Û»É ä³ïÏ³ÝÛ³Ý
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Известное американское издание «The 
Las Vegas Review-Journal» опубликовало 
воспоминания Гери Дерацу (Gary Derat-
zou) о его матери, пережившей страшные 
события эпохи Геноцида армян в Османс-
кой империи 1915 года.
Согласно информации, судьба матери 

Г. Дерацу «заставила» его спонсировать 
строительство памятника армянской 
женщине, пережившей Геноцид, в этом 
крупном американском городе. Дерацу в 
этом вопросе помощь оказали и проживаю-
щие в Лас-Вегасе армяне.
Памятник носит название «The Surviving 

Mother» («Выжившая мать») и установлен 
перед зданием армянской церкви Сурб 
Карапет в Лас-Вегасе. Торжественное 
открытие монумента архиепископом Му-
шегом Мартиросяном состоялось в мае 
этого года.

«Моя мама рассказывала, насколько 
зверской была резня. Женщины проявили 
силу и выносливость в этот ужасный 
период. Они сумели выжить благодаря 
своему мужеству. Турецкое правительство 
приказало уничтожить армянских мужчин, 

в том числе и детей. Моему отцу удалось 
сбежать в Сирию. Спустя два года мать 
тоже сумела обосноваться в Сирии, и я 
родился там», – рассказал Гери Дерацу.
Гери Деразу надеется, что благодаря па-

мятнику новое поколение будет помнить 
свою историю.
Известно, что факт Геноцида армян в Ос-

манской империи 1915 г. (Armenian Geno-
cide) признан многими государствами. 
Первым это в 1965 году сделал Уругвай, 
примеру которого последовали Россия 
(1995 г.), Франция (2001 г.), Италия (2000 
г.), Германия (2005 г.), Голландия (2004 г.), 

Review-Journal ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ Review-Journal ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ 
îòêðûòèÿ â Ëàñ-Âåãàñå ïàìÿòíèêà ìàòåðè, îòêðûòèÿ â Ëàñ-Âåãàñå ïàìÿòíèêà ìàòåðè, 

ïåðåæèâøåé Ãåíîöèä àðìÿíïåðåæèâøåé Ãåíîöèä àðìÿí
Бельгия (1998 г.), Польша (2005 г.), Литва 
(2005 г.), Словакия (2004 г.), Швеция (2010 г.), 
Швейцария (2003 г.), Греция (1996 г.), Кипр 
(1982 г.), Ливан (1997 г.), Канада (1996г.), 
Венесуэла (2005 г.), Аргентина (1993 г.), 
Чили (2007 г.), Ватикан (2000 г.). Геноцид 
армян признали также Европейский пар-
ламент и Всемирный совет церквей. Офи-
циально признали и осудили Геноцид 
армян, а также объявили 24 апреля Днем 
памяти жертв Геноцида армянского народа 
42 из 50 штатов США. Парламентами не-
скольких европейских стран приняты за-
коны, предусматривающие уголовную 
ответственность за отрицание Геноцида 
армян. Однако Турция по-прежнему отри-
цает массовое убийство армянского на-
селения Османской империи во время 
Первой мировой войны (в канун Первой 
мировой войны в Османской империи жи-
ло два миллиона армян, около 1,5 млн. 
армян было уничтожено за период с 1915 
до 1923 года, оставшиеся полмиллиона 
армян были рассеяны по всему миру).

Panorama.am

Áàãäàñàðÿí ïîäàðèë äåéñòâóþùåé â çäàíèè Áàãäàñàðÿí ïîäàðèë äåéñòâóþùåé â çäàíèè 
ÍÑ ðóññêîé áèáëèîòåêå ñâîè àâòîðñêèå êíèãèÍÑ ðóññêîé áèáëèîòåêå ñâîè àâòîðñêèå êíèãè
Недавно библиотеку русской книги и 

парламентский клуб друзей России и 
Армении в здании Национального совета 
РА посетил доктор филологических наук, 
член Союза журналистов РА, член Союза 
писателей Армении, переводчик Аппарата 
Национального Собрания РА Роберт Баг-
дасарян. 
Багдасарян говорил об открытии библио-

теки русской книги с большим восторгом. 
«Приветствую этот факт, я очень хорошо 
знаю о событиях, которые происходят в 
НС, поэтому рад, что в нашем здании был 
открыт такой центр, это большой прогресс 
в армяно-российских отношениях», – в 
беседе с нашим журналистом сказал гос-
подин Багдасарян. 
Для господина Багдасаряна в здании 

НС действует еще один любимый уголок, 
поэтому для себя дорогую библиотеку он 
посетил не с пустыми руками. «Поскольку 
я занимаюсь армяно-российскими культур-
ными отношениями еще со студенческих 
лет, я не мог прийти сюда с пустыми руками 
и принес в подарок несколько моих книг», – 
сказал доктор филологических наук. 
Являясь членом Союза журналистов РА 

с 80-ых гг, Р. Багдасарян не только автор 
нескольких статей, но и имеет опубли-
кованные русскоязычные книги о вековой 
армяно-российской дружбе, культурных 

в сердце», который является сборником 
статей об армяно-российских культурных 
отношениях.
Наш журналист поинтересовался, какие 

впечатления сложились у Р. Багдасаряна 
после посещения библиотеки.
В ответ он отметил, что ожидания пол-

ностью оправдались, он даже не сомне-
вался в этом. Багдасарян признался, что 
до открытия этой библиотеки он посещал 
другие Дома русской книги, действующие в 
Армении.

 Напомним, что 3 декабря в здании 
НС были открыты библиотека русской 
книги и армяно-русской парламентский 
клуб друзей. Библиотека включает 6000 
наименований книг – художественная, 
политологическая литература, русская 
классика и т.д, которые будут периодически 
обновляться.
На мероприятии открытия присутствова-

ли начальник управления президента РФ 
по межрегиональным и культурным связям 
с зарубежными странами Владимир Чер-
нов, бывший посол РФ в РА Вячеслав 
Коваленко, председатель Союза молодежи 
стран СНГ Андраник Никогосян, а также 
армянские и российские высокопостав-
ленные лица, представители парламента.

Neonews.am

отношениях, впечатлениях и мнениях рус-
ских писателей об Армении.
Сегодня он подарил библиотеке русской 

книги свои авторские книги, которые, по 
его словам, пытается прибавить к списку 
уже имеющихся в библиотеке книг. В чис-
ле подаренных книг его труд «Из сердца 



¶àðÌ²ð²ð  1-3 (177-179) 2014 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ñï
34

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ВЫХОДА   -   ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Çàì. ãë. ðåäàêòîðà -
Ðîçà ÃÓËßÍ

¶ÉË. ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³Éª
èá½³ ÔàôÈÚ²Ü

Журнал зарегистрирован
в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций
Регистрационный номер

ПИ № 77-5015

Отпечатано
 ОАО «Калужская типография стандартов»     г. Калуга, ул. Московская 256. 

Формат А3, объём 4,0 п.л.
Тираж 1 500 экз. Зак. № 340.

ИЗДАТЕЛЬ
Издательский Дом

«ØÀÃÀÍÝ»
Лицензия серия ИД № 02313

Территория распространения:
Российская Федерация, страны СНГ, 

зарубежные страны.

Авторские материалы 
не рецензируются и не возвращаются. 
Переписку с читателями редакция 
не ведет. Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции.

Материалы со знаком ¶ публикуются
на правах рекламы. 
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

 В номере использованы материалы
«ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ», «ÀÇÃ», «ÀÐÀÂÎÒ»,  

«ÃÀ», «ÅÒÅÐ», «hÀÉÊÀÊÀÍ ÆÀÌÀÍÀÊ», 
«ÈÐÀÂÓÍÊ», «ÂÎÇÍÈ», «ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß».

Адрес издательства и редакции:
248001, г. Калуга,
ул. Суворова, 160.

Тел.: (4842) 56-59-29, 59-17-73.
E-Mail: gortsarar@list.ru

факс (4842) 565-929,
www.gortsarar.ru

E-Mail: gortsarar@list.ru

«Горцарар»  
Издается с июля 1999г.
«Горцарар»  
Издается с июля 1999г.

Àâòîð ïðîåêòà è ó÷ðåäèòåëü –

Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ
Àâòîð ïðîåêòà è ó÷ðåäèòåëü – 

Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ

Цена свободная. 

Կինոմատոգրաֆիստների մի ու թյան նախա-
գահ, ռեժիսոր Ռու բեն Գևորգյանցն այն եզակի 
մարդկանցից է, ով բարձրաձայնու մ է իր մասոն 
լինելը ու  անգամ` հպարտանու մ դրանով (չնա-
յած՝ դրանու մ ի՞նչ հպարտանալու  բան կա): Այս 
մասին նա անկաշկանդ խոսեց նաև մե զ հետ 
զրու յցի ընթացքու մ:

– ä³ñáÝ ¶¢áñ·Û³Ýó, ¹áõù ³ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³-
Ù³ñïÇ Ù³ëÝ³ÏÇó í³í»ñ³·ñáÕ »ù: ÆÝãå»±ë 
Ï³ñáÕ ¿ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Ù³ñ¹Á ÉÇÝ»É Ý³¢ Ù³-
ëáÝ:

– Դու ք ու րեմն  չգիտեք` մասոնական շարժու մն  
ինչ է: Չեմ ասու մ Բեթհովենը, Մոցարտը, Լեո-
նարդո դա Վինչին, ովքեր մասոն էին, Գարի-
բալդին, որ խիստ ազգայնական ու  պայքարող 
մարդ էր մասոնական ամե նաբարձր կարգա-
վիճակն ու ներ աշխարհու մ: Մասոնը պիտի նաև 
ազգայնական լինի:

– Ðñ»³Ý»ñÇ ëï»ÕÍ³Í Ï³éáõÛóÝ ¿, Ç í»ñçá:
– Մասոնները հրեաների հետ ոչ մի  կապ չու -

նեին, մի նչև 1914 թ. հրեաների մու տքը լոժա 
արգելված էր նու յնիսկ: Հիմա կան` հրեաներ էլ, 
արաբներ էլ, հարյու րավոր ազգեր կան մասոնու -
թյան շարքերու մ:

– Þ³ï µ³Ý Ò»ñ Ù³ëÇÝ ÑáõÛÅ ·³ÕïÝÇ ¿ 
å³ÑíáõÙ: È³í, á±ñÝ ¿ Ò»ñ ·³Õ³÷³ñ³Ëá-
ëáõÃÛáõÝÁ, á±ñÝ ¿ Ò»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ:

– Երկու  կարևոր բան ու նի մասոնու թյու նն 
իր մե ջ` դու  պիտի լինես հավատացյալ և 
անես այնպիսի գործեր, որ օգու տ բերես 
քո սեփական երկրին: Անպայման չի լինել 
ազգայնական: Մեր կառու յցներու մ կան 
նաև կու սակցականներ: Այս կառու յցը նախ 
հարմոնիա է, այստեղ ծայրահեղու թյու ններ 
չպիտի լինեն: Ես ազգայնական եմ, բայց ես 
ծայրահեղական չեմ: Մասոնականու թյու նը եղ-
բայրու թյու ն է, եղբայրու թյու նից կարևոր բան 
կա՞: Մասոնականու թյան մասին վատ կարծիքը 
ձևավորվել է ռու սական անվտանգու թյան մար-
մի նների կողմի ց:

– ÆëÏ ÇÝãå»±ë Ï³ñáÕ »Ý ûï³ñ, »ñµ»ÙÝ 
ÃßÝ³ÙÇ ³½·»ñÁ »Õµ³Ûñ ÉÇÝ»É: úñÇÝ³Ï, ·Ç-
ï»Ýù, áñ Ãáõñù³Ï³Ý Ù³ëáÝ³Ï³Ý Ñ½áñ ÉáÅ³ 
¿É Ï³: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³Û¹ »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝÁ ³ñ-
Ñ»ëï³ÍÇ±Ý ã¿:

– Ասեմ, որ կարող են օտարները լինել եղ-
բայրներ: Այո, Թու րքիայու մ կա մասոնա-
կան լոժա, և մե նք նրանց ստիպու մ ենք, որ 
ընդու նեն Ցեղասպանու թյու նը: Ի դեպ, մասոն 
թու րքերը դա ընդու նու մ են: Կգա ժամանակ, 
որ նրանք կստիպեն իրենց երկրին ընդու նել 
Ցեղասպանու թյան իրողու թյու նը, էս հարյու ր-
ամյակին չգիտեմ, բայց մյու սին` հաստատ (ծի-
ծաղու մ է):

– ºÝÃ³¹ñáõÙ »Ù, áñ ·Éáµ³ÉÇ½³óÇ³Ý Ù³ëá-
Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÍÝáõÝ¹ ¿, áñáíÑ»ï¢ Ò»½ Ùáï 
µáÉáñ ³½·»ñÁ »Õµ³ÛñÝ»ñ »Ý:

– Ոչ մի  կապ չու նի, գլոբալիզացիային դեմ է 
մասոնականու թյու նը, դեմ է, որովհետև դրա 
արդյու նքու մ ջնջվու մ են ազգային հատկու -
թյու նները:

– Ø»ñ »ñÏñÇÝ Ç±Ýã ¿ ï³ÉÇë Ù³ëáÝ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ:

– Շատ բան, եթե հայերը ավելի շու տ դառնային 
մասոն, ասենք` 70 տարի առաջ, կարող էր 
շատ բաներ չլիներ: Չնայած` ասեմ, որ Թա-
լեաթը, Աթաթու քը ևս մասոններ են եղել, բայց 
մասոնու թյու նն էլ ու նի իր աղանդը, նրանք 
Օրիենտ լոժայի անդամն եր են, որոնց մե նք չենք 
ընդու նու մ: Հայաստանու մ շատ բաներ ենք արել, 
ի՞նչ ասեմ: Մի ժամանակ, օրինակ, հսկայական 
ավտոբու սներ բերեցինք Ֆրանսիայից: Կան 
դպրոցներ, որ մե նք ենք հովանավորու մ, շատ 
ու սանողներ կան, որոնց վարձավճարը մե նք ենք 

տալիս: Շատերին թվու մ է` սա կու սակցու թյու ն է, 
կամ որ մասոն դարձան, արագ վիզա կստանան 
դեպի Ամե րիկա: Սա նախ և առաջ հոգևոր արժեք 
է, ախր դա շատ դժվար է բացատրել:

– ÆÝãáõ± ¢ ÇÝãå»±ë Ù³ñ¹Á åÇïÇ áõ½Ç ¹³éÝ³É 
Ù³ëáÝ:

– Եթե մարդն ու զու մ է անդամագրվել մե ր 
կառու յցին, մե նք 2 տարի ստու գու մ ենք իր 
եկամու տները, իր ու  այլ մարդկանց հարաբե-
րու թյու նները, 2 տարի նա քննու թյու ն է անցնու մ: 
Շատ և շատ հարու ստ հայեր ու զու մ էին հայտ-
նվել մե ր շարքերու մ, բայց ոչ ոք չանցավ, որով-
հետև մասոնու թյան մե ջ պիտի լինեն մաքու ր 
մարդիկ: Իսկ մե նք տեսել ենք, որ իրենց կա-
պիտալի հիմքու մ արյու ն է դրված, բոլորի մոտ չէ, 
իհարկե: Եղել է անգամ, որ անցել են, բայց հետո 
նրանց հանել ենք, մաքրել ենք մե ր շարքերը:

– È³í, »Ã» Ù³ëáÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ù³Ý 
É³í Ï³éáõÛó ¿, ÇÝãáõ± »Ý ß³ï»ñÁ í³Ë»ÝáõÙ 
Ï³Ù ³ïáõÙ: ÆÝãáõ± »Ý Ù³ëáÝ»ñÁ Ã³ùóÝáõÙ, 
áñ Çñ»Ýù ÉáÅ³ÛÇ ³Ý¹³Ù »Ý:

– Շատերը վախենու մ են, որովհետև չգիտեն, 
չեն հասկանու մ: Իմ կինն էլ էր վախենու մ, մի նչև 
հիմա էլ վախենու մ է, մասոնու թյու նից պետք 
է վախենալ (ծիծաղու մ է), դե մե նք շատ հզոր 
կառու յց ենք, շատ: Ես գաղտնի չեմ պահու մ, որով-
հետև ես ոչ մի  բանից չեմ վախենու մ: Մնացածն 
էլ չեն վախենու մ: Ուղղակի, ես հասարակական 
մարդ եմ, բայց կան պաշտոնյա կամ գործարար 
մարդիկ: Պիտի նստեն ու  անվտանգու թյան 
մարմի ններին բացատրեն` թե ո՞նց, ինչպե՞ս: Իսկ 
ատելու թյու նը ձևավորվեց 20-րդ դարու մ, բռնա-
կալների կողմի ց: Բռնակալները վախենու մ 
են մասոնու թյու նից: Անգրագետ ժողովրդի 
մե ջ կա վախ ու  ատելու թյու ն, Ամե րիկայու մ 
բոլորը տաճարներ ու նեն: Հայաստանու մ էլ է 
լինելու  տաճար: Ուղղակի հիմա փող չու նենք, 
իսկ ընդհանու ր կառու յցից փող չենք վերցնի: 
Երկրների նախագահներ են ղեկավարու մ այս 
կառու յցը, աշխարհի ղեկավարների 70 %-ը մա-
սոն են: Ֆրանսիայի նախագահներից շատերն են 
մասոն եղել:

– Ø»ñ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿É ¿ Ù³ëá±Ý:
– Չ՜է՜է՜է՜: (Խմբ. կողմի ց. Տեսնես ինչի էսպես 

ասաց. մե ր նախագահը չի արժանի՞, թե՞ մասո-
նու թյու նն է վատը)

– î³ñµ»ñ³Ýß³ÝÝ»ñ áõÝ»±ù:
– Դոլարի վրա կա մասոնական նշանը` բու ր-

գը` աչքով: Հնգաթև աստղն էլ է մասոնական 
սիմվոլ, այն աստղը, որ տասնամյակներ շա-
րու նակ Կրեմլի գագաթին էր: Գիտեք ինչու , 
Տրոցկին օրիենտ մասոն է եղել: Ի դեպ, բոլոր 
հեղափոխու թյու նների սկիզբը դրել են հենց մա-
սոները:

– º±ñµ ¢ ÇÝãå»±ë áñáß»óÇù Ù³ëáÝ ¹³éÝ³É:
– Շատ վաղու ց, դեռ 30 տարի առաջ, ես փնտրու մ 

էի մասոններին, ու սու մն ասիրու մ էի, որովհետև 
այնքան հակամասոնական գրականու թյու ն 
կար Սովետական Միու թյու նու մ: Պայքար էր 
գնու մ մասոնականու թյան դեմ: Բռնակալ երկ-
րու մ մասոնականու թյու ն չէր կարող լինել: 
Չնայած, ես դեմ եմ դեմոկրատիային, կատաղի 
կերպով դեմ եմ: Ես դիկտատու րայի կողմն ակից 
եմ` օրենքի դիկտատու րայի:
Ես նաև տաճարական եմ, ովքեր խաչակիրների 

հետ կապ ու նեն: Հիմա մու սու լմանների դեմ մե կը 
պիտի՞ պայքարի, թե չէ: Զինված շարժու մ է սա: 
Աշխարհը 2 մե ծ վտանգ ու նի, որ կտանի նրան 
կործանման, մե կը համասեռամոլու թյու նն է, 
մյու սը` ծայրահեղ իսլամի զմը: Պիտի պայքարել 
սրանց դեմ:
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