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22 декабря исполнился год со дня смерти малоярославецкого 
художника Ìýëñà Ëåâîíîâè÷à Àâàêÿíà, не дожившего до своего 
75-летия – 25 декабря 2013 г. – трёх дней.
Я не вправе относить себя к его друзьям, но наше общение, начав-

шееся в 1997 году по моему журналистскому интересу, поддерживалось 
моей любовью к искусству.

Мэлс Авакян родился 25 декабря 1938 года в городе Степанакерте Нагор-
но-Карабахской автономной области, входившей в то время в состав Азер-
байджанской ССР. В 1957 г. поступил в Бакинское художественное училище. 
В 1958-м или 1959 г. (точнее пока не могу сказать) Мэлс Авакян был приз-

ван на срочную службу в Советскую армию. В армии он, по его словам, 
«задержался».
До поступления в вуз успел поработать с января по август 1963 года ху-
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дожником-маляром 4-го разряда на 
Степанакертской автобазе.
С сентября 1963-го до 1 июля 

1968 г. учился в Московском текс-
тильном институте на факультете 
прикладного искусства. В годы 
учёбы с ноября 1965-го по 
апрель 1966 года параллельно 
работал маляром 4-го разряда 
в спецуправлении № 84 треста 
«Мосотделстрой № 2».
Был распределён в Свердловское 

кожгалантерейное объединение 
«Звезда», где работал старшим ин-
женером-модельером с сентября 
1968-го по август 1971 г. В сентябре 
1971 г. перешёл преподавателем жи-
вописи и рисунка в Свердловское 
художественное училище. В ян-
варе 1972 г. стал ассистентом 
кафедры рисунка, живописи и 
скульптуры Уральского филиала 
Московского архитектурного инс-
титута (УФ МАРХИ). В сентябре 
1972 г. филиал МАРХИ был пре-
образован в Свердловский архи-
тектурный институт, а кафедра 
стала называться кафедрой худо-
жественной обработки материалов 
и скульптуры. В октябре 1973 г. Мэлс 
выдержал конкурс на должность 
старшего преподавателя, на кото-
рой пребывал до августа 1974 г. 
В этом августе Мэлс и переезжает 

с семьёй в Малоярославец. Но-
вый учебный год он начинает 
преподавателем рисунка, живо-
писи и композиции детской худо-
жественной школы г. Обнинска, 
в августе 1975 г. переходит в Ма-
лоярославецкую детскую худо-
жественную школу, где преподаёт 
рисунок, живопись и скульптуру по 
май 1978 г. В июне 1978 г. зачислен 
по конкурсу преподавателем, в 

октябре 1980-го – старшим преподавателем кафедры рисунка МАРХИ, 
проработал там до июля 1985 г. С этого же месяца и до марта 1992 г., 
до ликвидации предприятия, был главным художником художественно-
оформительской мастерской при Малоярославецком районном Доме 
культуры. С этого времени и до конца 1998 г. – возраст ещё не пенсион-
ный – записей в трудовой книжке нет. 1999 – 2002 гг. – множество мелких 4
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художественно-педагогических должностей. С ноября 
2005 г. снова преподавал в Малоярославецкой детской 
художественной школе.
Мэлс Левонович Авакян постоянно участвовал в ху-

дожественных выставках разных уровней вплоть до 
российского. С 2006 г., с момента создания, входил в 
творческое объединение малоярославецких художников 
«Вернисаж». Произведения Мэлса Авакяна находятся в 
российских и зарубежных частных коллекциях, а также 
в Музее истории города Обнинска, в Малоярославецкой 
картинной галерее им. Е. А. Чернявской и в городском 
центре искусств в Боровске.

Сергей ИКРЯННИКОВ,
главный редактор журнала «Калужское слово».

В этот день ровно 100 лет назад – в 1914 
году – в районе Саракамыша разведчики 
1-й Кавказской казачьей дивизии захвати-
ли в плен командира полка турецкой 
армии, который на допросе показал, что 
в район Саракамыша прибыл начальник 
турецкого Генштаба генерал Энвер-паша.  
Это был пролог к началу знаменитой Сара-
камышской наступательной операции 
русской армии на Кавказском фронте, в ту 
первую военную кампанию Первой миро-
вой войны. Напомним, как говорится, ис-
ходную диспозицию. 
В начале ноября Османская империя 

одной из последних, но вступила в войну  
на стороне Германии и Австро-Венгрии. 
Однако показательно, что объявлена 
война была только России, Сербии и 
Черногории. Наши западные союзники по 
Антанте остались до поры в стороне. Тогда 
же турецкий флот совершил набег или 
налет на российские черноморские порты 
– Одессу, Севастополь, Новороссийск. В 
свою очередь русская Кавказская армия 
перешла границу на северо-востоке и 
двумя колоннами (одна – из Карса на Эрзе-
рум, другая – из Эривани на Алашкерт) 
начала продвигаться вглубь турецкой тер-
ритории. Всего за четыре дня в общем-то 
немногочисленные части – в пересчете на 
батальоны около 60-ти – преодолев горные 
перевалы, овладели Баязетом, Диадином, 
Алашкертом. Кроме того, казачья конница 
заняла опорные пограничные посты в 
районе турецко-персидской границы, на-
дежно прикрыв фланги. 
Итак, к середине декабря Кавказская ар-

мия, повторяем, ограниченными силами 
– потому что два корпуса из Закавказья 
были брошены на Западный фронт про-
тив немцев – заняла территорию от по-
бережья Черного моря до озера Ван про-
тяженностью свыше 350 километров. 
Конечно, следовало ожидать ответа со 
стороны противника, и он последовал. 
Три корпуса турецкой пехоты начали в 
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этот день свой обходной маневр, пы-
таясь зайти в тыл и расчленить две упо-
мянутые ранее русские группировки. 
Поначалу туркам сопутствовал успех, они 
потеснили Ольтинский отряд генерала 
Истомина, но, скорее всего, этим дело 
бы и ограничилось, если бы не странное 
поведение командующего Кавказской 
армией генерала Мышлаевского. Он на-
ходился в самом Саракамыше, который 
успешно оборонялся, но внезапно отдал 
приказ к отступлению, а сам поспеш-
но выехал в Тифлис. В этой ситуации 
командир 2-го туркестанского корпуса 
генерал Юденич – да, да, тот самый, ко-
торый станет известным в Гражданскую 
– взял командование армией на себя, 
продержался на оборонительных рубе-
жах вокруг Саракамыша до подхода ре-
зервов, а затем, уже в первые дни января 
1915 года, отбил у турок Баязет, а спустя 
еще два дня окружил и взял в плен весь 
9-й турецкий пехотный корпус. Таким об-

разом, цель наступления русской армии 
в Закавказье была достигнута, захвачен 
и укреплен надежный плацдарм в районе 
исторической области Великая Армения, 
с которого в дальнейшем будет проведено 
успешное наступление на Эрзерум. 
Существенным фактором этого успеха 

было содействие местного армянского 
населения русским войскам. Жители в 
массовом порядке помогали как провод-
ники, разведчики, обеспечивали тыл; 
добровольцами, или охотниками, как их 
тогда называли, вступали в русскую ар-
мию. Не случайно многие историки темы 
считают, что массовый геноцид 1915 года 
– истребление турками этнических армян, 
проживавших на востоке Османской импе-
рии, был в том числе и актом мести за 
военные поражения турок в этом регионе в 
первую зиму Первой мировой войны.

Андрей СВЕТЕНКО.

Известно, что факт Геноцида армян в Османской империи 1915 г.
(Armenian Genocide) 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.), 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.), Боливия (2014 г.). Геноцид армян признали 
также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Офи-
циально признали и осудили Геноцид армян, а также объявили 24 
апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа 43 из 50 
штатов США. Парламентами нескольких европейских стран приня-
ты законы, предусматривающие уголовную ответственность за от-
рицание Геноцида армян. Однако Турция по-прежнему отрицает 
массовое убийство армянского населения в Османской империи 
во время Первой мировой войны (в канун Первой мировой войны 
в Османской империи жило 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).
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  Армения 

Армения – незатухающая агония, 
Армения – незаживающая рана
Всевышнего – незаквашивающаяся кровь... 
Ею объелась вся чернь Востока...

Армения – скрип виселиц вместо колыбельной...
Армения – хрип горящих детей,
Вой матерей...
И песня обезумевшего гения
Над надруганной страной...

Армения – война, геноцид, землетрясение...
И сотворение рая в аду!

 Армения – Ноев ковчег – символ Возрождения
 И напоминание о неподвластности потопу
 Армянской горы!

   * * *
Мои корни,
Мои корни уходят
В Карин-Эрзрум – в столицу старинную 
Страны моей угнанной... 

Мои корни уходят 
К затопленным в крови бухтам киликийским
И к скелетам крепостей 
На сожжённых горах...

Здесь витает мятежный дух
Предков моих великих –
Бойцов, поэтов, художников, священников
И... дьяволов морских.

   * * *
  Вкус огня 
1.
Жил у нас в Батуми брат-блондин
С небесно-синими глазами.

Он водку пил и вином запивал,
Войну вспоминал, а нас, брюнетов,
Уценёнными армянами называл...

Он умер на узбекской стройке.

2.

– Открой глаза, солдат!
Посмотри на вершины синих гор!
Это твоя Отчизна сияет в снегах!

Самолёт из Ташкента в Тбилиси
Крылом одним чуть-чуть, тихонько
Коснулся Родины твоей...

Ты почувствовал ли это в цинковом гробу?!

Библейские горы сопровождали твой полёт
К Богу! Тоска гнездилась в глазах гор –
Тоска туманная, генетическая, заполярная...
Такая, как в глазах твоих,
Когда ты пил и смотрел сквозь нас...

Куда ты смотрел, брат?! Быть может,
На звезду Полярную? Или на Бога,
Которого так и никто не увидел...

3.

Одни нашу гору Арарат прибрали к рукам,
Другие Ноя с неё тащат к себе...

История наша нагло разворовывается
И закрашивается в цвет чужого ночного фона:
– Брат, возвращайся!

4.

...Я шёл за твоим гробом, и мне казалось, 
Что я шёл за ним с рождения 
И буду идти, пока живу...

Мне казалось,
Что я иду за гробом Родины моей
И мне стыдно за свою беспомощность...

5.

Звёзды арктические искрятся над Россией!
Мы зажжём Солнце древних ариев!
– Слышишь, брат?! Возвращайся!
Наш Бог войны выходит из запоя!

Мы зажжём костры на празднике Огня!
Мы будем танцевать коло-танец
И прыгать через костры!

И появятся кони под нами!
Мы будем танцевать коло-танец
И прыгать через костры на конях!

И появятся факелы в наших руках!
И мы снова пронесёмся по миру!

Мы дадим кровопийцам отведать
И запомнить
Вкус огня!
             
  * * *  

Казаки и дети
...нам удалось смягчить повторную атаку русских и их союзников-

армян, которая была ужасна. 
Особенно нам задали жару казаки, каждый из которых вёз на крупе 

своего коня по ребёнку...
 Рафаэлло НОГАЛЕС,
 военачальник младотурецкой армии, венесуэльский волонтёр 

(Ногалес Р. Четыре года под полумесяцем. – М.: «Русский Вестник», 2006, с. 78) 

На конях – дети – остатки геноцида армян.
Казаки их подобрали по пути к битве.
Дети, чудом уцелевшие под трупами матерей
И обломками домов, умирали от голода и ран...

На родной земле умерщвлялся безвинный народ.
А Европа, корнями уходящая к горе Арарат,

Âèêòîð ÂÀÃÀÍßÍ 
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О чём же так пронзительно сверлит душу нашу
Битлз?! Не о том ли, что не всё в мире куплет 
И складная рифма? И не рок даже, 
А нечто трансцендентное?!

Не всё в душе англичанина поддаётся расшифровке!
Не всё сводится к расчёту и забвению...

– У англичан особый путь. И он всегда не прямой, –
Говорил Черчилль, истинный англичанин!

– Быть может, путь ваш круговой? 
И по кругу вы вернётесь к глубинным корням –
К очагу, в Англ-тун?

* * *

Орёл из прошлого

На каменистом холму, 
По дороге Ереван – Раздан,
Стоит огромный, красивый белый орёл.
Он прилетел из незапамятных времён.
Под орлом в каком-то священном оцепенении
Недолго и неподвижно стояли 
Немецкие туристы.

* * *

Германии

В глазах твоих сыновей
Синеву древнеармянскую улавливаю.
И глазами, что перекрасились в цвет судьбы своей,
Сквозь тысячелетия вижу Страну Богов – цветущие острова
На месте арктических льдов...

Вижу космодром на горе Меру,
Пращуров наших в скафандрах, 
Улетающих к родимой звезде...

– Счастливо долететь и вернуться назад! 
Привезите что-нибудь, хотя бы молекулу любви
С планеты нашей первой!

Германия сама по себе. Армения – другая комета.
Мы почти забыли, как армянское племя баваров 
Регинсбург от Цезаря защищало и... породило германцев
Баварского розлива. Всё прошло, пролетело... 

...Страна Богов, звезда Сириус... Всё это было и есть
В нашей полузабытой старой биографии...
Всё это было и есть в архивах памяти Космоса:
Обо всём узнаем потом, когда вернёмся...

 В поисках родства мы Космос бороздим,
 А Земля милая, милее всех... 

* * *  

Баски

Баски – удивительно стойкий народ с великими традициями!
Народ с феноменальной, немеркнущей исторической памятью!
Прошли тысячелетия, а баски помнят землю пращуров:
Они пришли на Пиренеи с подножья горы Арарат,
Из провинции Басен Армении Великой!

Баски в память об Армении назвали на Пиренеях
Сокровенные топонимы прародины своей – Арарат, Аракс...
Имена и слова армянские, тысячи слов...

7

Равнодушно смотрела: какая ей выгода
От смерти деда?

Лишь казаки бешеным намётом мчались в бой,
К городу Ван – осаждённой Колыбели 
Индоевропейских племён...

Не по приказу, а по зову совести и крови
Рвались казаки к армянской столице,
                                                   а на их пути... полуживые дети.
Казаки, тысячами видевшие смерть, вздрогнули...
К чему их смертный бой, если самое дорогое, дети, 
                                                  агонизируют под ногами?

Казак – великий воин, но прежде всего он – Человек!
С ходу подобрали казаки детей, по ребёнку – каждый.
И с детьми на конях вступили в бой!
Поступок, достойный богов.

– Знайте и запомните этот подвиг, армяне!
– Знайте и запомните поступок предков, казаки!
Нет другого такого подвига в истории человечества!

...Пал Ван. Восторжествовало зло.
Казаки перебрались на Дон и Кубань.
Выжил кое-кто из детишек и продолжил древний род…

...Стоит в Ереване памятник казакам,
Тем, кто пал на берегу озера Ван,
Спасая будущее армян...
– Слава казакам!

* * *
 К англичанам

По политическим мотивам
Вы отказались помочь армянам,
Когда их резали, сжигали и топили
В их же доме и в... колыбели вашей.

Между морями Каспийским и Средиземным,
Чёрным и Красным истекал кровью древний народ –
Предок ваш первый...

Вы ничего не видели, ничего не слышали,
Кроме запаха нефти и звона монет...

Вы, конечно, никому ничем не обязаны.
И корабли ваши не полезут на Арарат.
И по щекам вашим слёзы не потекут:
Вы хладнокровная нация, не умеющая плакать.

Но память... память о забытых предках в вас жива! 
Вы – великая нация! Вам без памяти никак нельзя!
Оглянемся на миг:
 
...Англы – уроженцы Англ-туна –
Древнеармянской провинции
На севере Месопотамии.

Этнарх англов – Торк Ангел – 
Древнеармянский былинный герой...

– Заглядывайте, британцы, хотя бы в хронику 
Англосаксонскую! Там написано, откуда вы родом.
Читайте Байрона! Посмотрите на свою неуклюжую чопорность 
и юмор – наследие прародины армянской!

– Всё вами забыто?! Кроме шкурных забот и выгод...
Эту стену меркантильности и невозмутимости
Вдруг пронзила ливерпульская песня, острая, 
Как игла, горячая, как горящий человек!

5
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Даже арменоидную антропологию сумели сохранить!

Но загадка в другом: баски по одному признаку
Расходятся с армянами: они не индоевропейцы.
Это даже не загадка, а парадокс!

Очевидно, классификация языков некорректна:
Корневой индоевропейский армянский язык 
Не помещается... в индоевропейских рамках.  

Здесь действует то же мифическое приближение
К точности, что и в математике при измерениях:
Удалённая часть отрезка, как и измеряемая, 
Содержит бесконечно много точек! 
– Для точности удаляем... бесконечности. 

Из корня, удалённого от древа языка,
Вырос, как альтернатива изощрённому древу, 
Как чистое первозданное инакомыслие, 
Как чудесное самовоспроизведение,
Баскский язык!

Баскский парадокс остался нерешённым. 
Языкознание ужилось с ложью.
Баскам это не претит: у них своя правда.

     * * *
Армянский язык

 Армянский язык – неизвестная красавица языков.
    Валерий БРЮСОВ.

Армянский язык –
Поэзия волн Айвазовского
И... философия красок Сарьяна...

Язык наш – красочное солнце Сарьяна,
Нарисованное на восходе на гребнях далёких волн...
Язык наш – девятый вал – поднимается на дыбы 
В негодовании священном – затопить живость!
Но море Айвазовского успокаивается к рассвету
От блаженной Любви художника к человеку!
И слова волнами снова бегут к солнцу!
Язык наш – море свято-синее с солнцем на губах!
– Какая гармония движения и красок! 
Какая изящная красота!

Армянский язык – 
Танец с саблями Хачатуряна
И ритуальный танец перед боем –
Коч ари – зов ариев:

– Вперёд, войско из 36 древнейших букв! –
Благозвучных, отшлифованных ювелирами
В мастерских Бога Ар!

– Вперёд, треглав армянский –
И ныне здравствующих три письменных языка – 
Древний, западный, восточный!

– Вперёд, сотни диалектов и миллионы слов!
Нам чужое не нужно:
– Мы имеем богатейший словарь!

Мы создаём слова на ходу 
И дарим другим языкам:
– Берите! Не жалко! 

У нас их много! Сколько угодно...
Знаем, что забудете наши подарки...
– Ну, забывайте, Бог с вами! 
Все равно дарить радостно...

6 – Мы имеем самодостаточный,
Высоко совершенный язык
С выходом в высшие слои Вселенной!
– Это нам лучшая награда 
И благодарность от Бога! 

Армянский язык –
Божественные молитвы Нарекаци
И любовные жемчужины Кучака...

Армянский язык –
Космического размаха стих распятого Сиаманто
И трагическое звучание дудука...

Армянский язык – свирель Комитаса –
Панихида небесных отцов по земным детям...

Наш язык очеловечен и обожествлен:
В нём нет ни изъянов логических, 
Ни вульгарных мест...
Он создан художниками и логиками
В нашем предыдущем... космическом доме.  

– Мы скребем и стираем... 
Окаменевшую тысячелетиями радиацию,
Следы Потопа и Геноцида с букв армянских,
Забывая порой эти странные знаки, великие и свои.
Но не сомневаемся никогда,
Что где-то всегда будут шуметь дети
С армянскими словами на устах!
– Наш язык не закончится никогда!

И тот последний человек, 
Кто покинет планету нашу,
Скажет ей:
– Մնա′ս բարով, Երկիր մոլորակ: 
– Прощай, планета Земля!

Армянский язык –
Язык верховного Бога Ар
И язык арестанта-горы...

– Бог Ар ещё заговорит с горы Арарат!

             * * *
Армянская поэзия

Средневековая армянская лирика –
торжество армянского духа во всемирной истории
             Валерий БРЮСОВ.

Армянская поэзия – 
Молитвенная и строптивая, трагическая и торжественная –
Переполнена рыданиями и мечтами сожжённых ангелов 
И воинственными голосами языческих богов... 
От армянской поэзии пахнет Всемирным потопом,
От неё капают слёзы и кровь безвинно убиенных...

Средневековая лирика – 
Армянская, итальянская, персидская – золотое звено, 
Соединяющее счастливое прошлое и счастливое будущее 
Многострадальных, созидающих народов и людей. 

Трагическая полоса между прошлым и будущим – 
Корректировка судеб и предупреждение о том, 
Что на земле мы чужие и не земные блага наша цель. 
Земной ад – напоминание о космической прародине 
Где-то...

Армянская поэзия – отрезанный язык Армянского нагорья.

8
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Двум богам я зря молюсь: они не существуют.
А один бог, мечта, хоть и существует...
Дух мой живёт верой в эту триаду!
Дух мой! Мне тебя жаль...
Но всё же иногда мне снится обман:
Как будто Древняя Армения воскресла-расцвела,
Как будто любимая вернулась ко мне,
Как будто мечта сбылась моя...
В этих снах я счастлив втройне!
И пусть попробует хоть кто-нибудь
Помериться со мной счастьем!

Âèêòîð ÂÀÃÀÍßÍ.

             * * *
Я люблю тебя, моя маленькая великая страна!
Люблю твоих незаметных, неважных, убогих людей
С юмором, сверкающим, как слезинка на реснице!
Я этих особо люблю, готовых помочь тебе 
И заплакать с тобой.

             * * *
Я молюсь трём богам – 
Родине, любимой и мечте.

7

9

ÀÉÍÑÊÀß ÇÀÃÀÄÊÀÀÉÍÑÊÀß ÇÀÃÀÄÊÀ
Вступительное слово

Аборигены Дальнего Востока и Японии – айны – не монголои-
ды, а европейцы. Исследователи уже много лет разбираются в 
этом загадочном явлении... Обозримая история региона и логика 
вещей говорят о том, что Айнский феномен – порождение 
древнейшей, я бы сказал, допотопной истории человечества. 
Копать надо глубже. Когда дело доходит до основ цивилизации, 
все эти греко-латинские и прочие кажущиеся древности ис-
чезают. И мы оказываемся вынужденными обратиться к «мо-
лодым» этносам, к славянам, например: а вдруг? Но мы тут 
собрались армяне, древнее не придумаешь, настолько древние, 
что уже заржавели. Но наша ржавчина – золотые прииски! 
Ближе к делу. 

В айнском языке «айн» означает «человек», «простолюдин». 
Я уже допустил вольность: «айн» у айнов не просто «айн», а 

сложная конструкция типа аббревиатуры. Тем не менее для сбли-
жения с Европой постулируем «айн» как «айн». Поэтому речь 
идёт об относительно правдоподобных высказываниях. 
Слово «айн» встречается в индоевропейских языках. Например, 

«айн» в немецком языке – «один», в армянском – «тот»... 
Об айнах у меня система небеспочвенных гипотез. Излагаю:

1)  До Всемирного потопа айны жили в Антарктиде, которая тог-
да была благоприятным для житья местом и была покрыта не 
льдами, а лесами;

2) Айны дали Антарктиде армянское название: Антарк (Անտառք) 
– Леса. «Греческое одеяние» армянского топонима Антарк появи-
лось позже, после потопа, когда наступили холода...

3) В связи со Всемирным потопом айны двинулись на Север – в 
нынешнюю Австралию, затем на Дальний Восток, в частности, в 
нынешнюю Японию и Америку;

4) Айны Антарктиды антропологически были арменоидами. В 
Австралийском регионе к их изначальной антропологии доба-
вились черты австралоидной расы, а на Дальнем Востоке – 
монголоидные черты. В результате имеем то, что имеем: айны 
– европейцы с незначительными австралоидными и монголоид-
ными отклонениями;

5)  Арменоидное (армянское) начало за более чем 12 тысяч лет 
жизни вдали от Европы почти исчезло. Современные айны почти 
ничего общего не имеют с армянами. Интересно и то немногое 
общее, что сохранилось.

6) Современные айны нечто неповторимое и, увы, идущее в 
Красную книгу... Надо как-то остановить естественный преступный 
процесс молекулизации малых этносов! Бог создал обитель, где 
индюки и соловьи обуславливают жизнь друг друга.

Арк(тика) и Антарк(тида)

Я неоднократно говорил и утверждаю, что названия полюсов 
Земли армянские. Бросьте «официальные» версии в мусорную 
корзину: истину надо обосновать, а не назначать! Известно, 
что Арктика до Всемирного потопа (12-13 тысяч лет назад) 
была благоприятным краем и называлась Страной Богов. 
«Арк» (Արք) на древнеармянском языке как раз означает: 
«Страна Богов». Я обосновал. Других истолкований с таким 

логически и лингвистически безупречным обоснованием нет. 
Нема. Здесь «хвостик» тоже имеет армянское происхождение: 
«тик(а)» (դիք) означает «подъём». «Арктика» в целом – «Подъ-
ём в Страну Богов». О топониме «Антарк(тида)» мы говорили 
выше. Вариант «Антарктика» означает «Подъем в леса». Яс-
но, что подо льдами полюсов находятся несметные запасы 
энергоносителей.

Айны – первое сословие самураев и камикадзе в Японии. Эти 
знаковые слова – самурай и камикадзе – армянские.

1.  Самурай
Самур – սամու ր – соболь (арм.):
В слове «самурай» разночтение вызывает окончание «ай». Три 

варианта: 
1) samurajn – samur ajn – սամու ր այն – айн в соболиной шкуре;
2) samurhaj – samur haj – սամու ր հայ – господин в соболиной 

шкуре;
3) samurajr – samur ajr – սամու ր այր – витязь в соболиной шкуре.

Я бы выбрал вариант 3), т.к. у нас есть прецедент – поэма Рус-
тавели «Витязь в тигровой шкуре». Очевидно, в древние времена 
для мужчин было почётно ходить в дорогой шкуре какого-нибудь 
животного. Нынче этот почёт перешел к женщинам. Вариант 3) 
не исключает варианты 1) и 2): одно другому не противоречит. 
В варианте 2) дано значение «господин» слова հայ (haj) – само-
названия армян. Вариант 2) можно прочитать как «Армянин в со-
болиной шкуре».

Гай
Слово Гай (Հայ), как указатель Божественного происхождения, 

приписывал к своему имени диктатор Юлий Цезарь. Знал ли 
жестокий поработитель Европы и Армении, что означает эта его 
бирка? Ему нанёс смертельный удар Брут – человек с армянским 
именем. «Брут» (բրու տ) – «гончар». Знал ли убийца диктатора, 
что означает его имя? А в I веке в Тевтобургском лесу отборные 
римские легионы разбил вдребезги полководец Армин, положив 
начало крушению Римской империи и созданию Германского 
государства. Знал ли этот великий вояка, что означает его имя? 
«Армения» означает. Видите, как сыны Армении вдали от Ро-
дины бьют друг друга? И как метко бьют! Врагов Армении они ни-
когда так яростно не уничтожали... Ничего, и в армянском доме 
наступит согласие и определится цель: куда идти, что и для кого 
построить, кого любить, а кому меж глаз плюнуть змеиным ядом. 

Вартерес Самургашев
У донских армян есть удивительная фамилия Самургашев. 
Самур – соболь. Каши, гаши – кожа, шкура. Самургаш – соболи-

ная кожа, или соболиная шкура. 
Меня приятно удивило, что олимпийский чемпион по греко-

римской борьбе Вартерес Самургашев знает, что означает его 
фамилия! Вартерес – потомок анийских армян, которые ушли 
из Армении в XIV веке. Прошло 700 лет, а память о витязях 
в соболиной шкуре сохранилась! Сам носитель этой фамилии 
Вартерес Самургашев – Витязь в соболиной шкуре!
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2. Камикадзе

Японцы говорят: Ками – бог какой-то, а «кадзе» – «ветер».
Японцы (или айны?) перепутали армянские слова: «ками» как 

раз означает «ветер», а «кадзе» означает «несёт». 
Камикадзе – քամի  կածե – несётся, как ветер (др.-арм.). Или 

«несёт ветер», «сеет ветер»:
Примечание 1. В языке айнов слово kam′u означает «бог». Сле-

довательно, перепутали айны, а японцы взяли слово kam′u в зна-
чении «бог» у них.

Самвел Гарибян
Об армянском происхождении слова «камикадзе» я читал у мас-

тера памяти Самвела Гарибяна в одном из его высказывании в 
Сети. Почему Гарибяна я назвал мастером памяти? Потому 
что у него фантастическая память. Сам помнит и других 
учит помнить.  

3. Гидронимы Амур и Лена

Не от айнов ли остались гидронимы Амур и Лена, по-армянски 
означающие «крепкая» и «широкая» соответственно?
Примечание 2. Гидроним «Амур» имеет значения и в местных 

языках. Но армянское чтение – «крепкая» (лёд на Амуре креп-
кий) – характеризует реку (зимой), поэтому имеет право быть 
оглашенным.
Примечание 3. Гидроним «Лена» ни на каком языке ничего 

разумного не означает, кроме армянского. Отметим, что старинное 
армянское слово «лен» (լեն) употребляется в диалектах, а лите-
ратурным считается схожее слово «лайн» (լայն). Вариант «лан» 
есть у инков (в языке аймара).
Примечание 4. Другие истолкования топонимов, гидронимов, 

этнонимов, личных имён и т.д. имеют право существовать и даже 
быть правильными: правда не единственная. 

4. Япония

До того как пришли японцы в будущую свою страну, там жили 
айны, имеющие более высокую культуру. В частности, абориге-
нами Курил являются не японцы, а айны. Поэтому историческое и 
моральное право на Курилы имеют не японцы, а айны.  
Загадочно название Японии. Подумаете, что я и на Японию глаз 

положил? Отвечаю: меня интересует слово «япония». Корень 
«япон» можем представить в виде «йапон», где наглядно про-
сматривается приморское армянское слово «ап» – «берег».
В айнском языке, однако, не «япон», а «япан» (յափան или ճա-

փան), что означает близкое берегу явление – «поток», «течение».
Увы, не знаю ни айнского языка, ни японского, тем паче труд-

но «нырнуть» в древнеайнский и древнеяпонский языки. Их 

сравнительный анализ вкупе с австралийскими языками плюс 
древнейшая история и культура этих народов многое прояснили 
бы... А пока пожелаем айнам счастья и благополучия! 

Этимологическая проблема остаётся нерешённой

В Интернете открываю электронный AJNU-NUĆA INAKU-
ĆOMEN. «Айно-русский словарь. Сахалинский диалект» по Бро-
ниславу Пилсудскому (составитель: В. Д. Косарёв, 1988 – 2003 гг.). 
Ищу... армянские слова. Если скажете «хрен найдёшь!», то будете 
правы. Даже если в допотопные времена какое-то армянское 
племя рубило леса в Антарк(тиде) и каким-то образом стало од-
ним из этнических корней айнов, то что′ могло остаться в языке 
современных айнов от их исчезнувшего диалекта? Тем не менее 
по диагонали я рассмотрел сотню айнских слов... Ниже приведу 
несколько слов, которые подозреваются в родстве с армянским 
языком, кроме тех, которые я привёл выше:

1) Слово ajn («человек») – сокращённая форма айнского вы-
ражения ′ajnu¤j’aj~ut’ara, где видно слово ara, означающее «муж-
чина» в армянском языке. Не знаю, что означает это выражение, 
но знаю, что хотя бы слово ara я написал правильно. Надеюсь, 
знатоки разберутся;

2) Слова ar, ara, ari в армянском языке означают «мужчина, 
мужественный, отважный», а в языке айнов означают «настоящий, 
подлинный, истинный»...

3) Слова are, ari, aro на языке айнов означают «один». Схожее 
слово arajin (առաջին) в армянском языке означает «первый».

4) Слово àć’aure означает «ворон». «Ворон» по-армянски: acrav. 
Сходство очевидно.

5) Слово asuru означает «весть». В армянском языке есть схо-
жее слово surhandak – «вестник», «гонец», «курьер».

6) Созвучные слова ć’ar и char практически синонимы. На языке 
айнов ć’ar означает «рот», «разговор», «речь», а на армянском 
языке char означает «речь».

7) Созвучные слова ′aśkaj и ach означают «правый».

Это только робкое начало реставрации айнской допотопной 
древности...

Заключительное слово
Нам скажут: «Вы всех приписываете себе: англичане из армянс-

кой провинции Анл-тун, баварцы (германцы) из Германика 
(Киликийская Армения), баски из армянской провинции Басен, 
галлы из армянской провинции Галат(ия), кельты из армянской 
провинции Келтн (Гелтун, Гохтан), русы из армянской провинции 
Рштун (Рстун)... А теперь взялись за... айнов». 
Нашим оппонентам я бы ответил так:
– Приписываются, поэтому приписываем. Мы никого за уши не 

тащим под нашу крышу, как это делают наши оппоненты.

Виктор ВАГАНЯН.

5 декабря иерей Сепух Амирян, внимая 
просьбам армянской общины Калуги, 
посетил город. Во время трехдневного 
визита отец Сепух встретился с ар-
мянской общиной города и провел 
духовные беседы, во время которых при-
сутствующие смогли получить ответы на 
интересующие их вопросы, касающиеся 
вероисповедания СААПЦ (Святая Армянская 
Апостольская Православная Церковь). 

7 декабря отец Сепух также принял 
участие в вечере, посвященном памяти 
жертв землетрясения в Армении 1988 
года, который был организован армян-
ской молодежью города. На мероприя-
тии присутствовали народный артист 
Армении Ашот Казарян, очевидец тра-
гических событий Марина Суварян и 
участник работ по ликвидации последст-

Èåðåé Ñåïóõ Àìèðÿí ïîñåòèë àðìÿíñêóþ îáùèíó ÊàëóãèÈåðåé Ñåïóõ Àìèðÿí ïîñåòèë àðìÿíñêóþ îáùèíó Êàëóãè
вий землетрясения Анатолий Фещенко. 
Гости вечера рассказали историю траге-
дии и вспомнили имена тех, кто в тот 
тяжелый период помогал армянскому 
народу. Присутствующие минутой мол-
чания почтили память жертв землетря-
сения. Вместе с отцом Сепухом участ-
ники мероприятия помолились за упокой 
душ погибших во время страшной катас-
трофы.  

По словам старосты МРО ЦЕРКОВЬ 
«СВЯТОГО САРКИСА» г. Калуги  
Рубена Галстяна, подобные визиты 
духовенства помогают армянам 
сохранить свою национальную иден-
тичность, услышать спасительное 
Слово Господне и понять важность 
СААПЦ в жизни каждого армянина.
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íå îáîðîò, à ðåíòàáåëüíîñòü»íå îáîðîò, à ðåíòàáåëüíîñòü»

– Вам интересны проекты конкурентов, которые могут ока-
заться в сложном положении?

– Мы, естественно, очень внимательно изучаем рынок. Сей-
час нельзя допускать никаких осечек, надо забивать голы. Если 
говорить о наших проектах, то на текущий момент мы не рассмат-
риваем сегмент гостиниц и офисов как ключевой. В целом же 
наши интересы не изменились: коммерческая недвижимость с 
хорошим расположением. Мы намерены продолжать развитие в 
области жилья класса бизнес и бизнес-плюс.

– Почему не стали заниматься жильем эконом-класса, ведь та-
кие квартиры продаются лучше?

– Жилье эконом-класса продается без маржи, а в сегменте биз-
нес и бизнес-плюс маржа довольно высокая. К тому же жилье 
эконом-класса в первую очередь страдает от кризиса. У нас дру-
гой подход: пусть объемы будут меньше, зато будет прибыль. 
Для нас главный показатель эффективности бизнеса не оборот, 
а рентабельность. Наша маржа – это святое.

– Почему вы вообще заинтересовались жильем?
– Мы никогда от него и не отказывались. На текущий момент 

у нас порядка 500 000 кв. м жилой недвижимости, мы будем и 
дальше увеличивать долю в этом сегменте. Во-первых, у нас есть 
инвестиционные средства, которые в таком объеме реализовать 
в коммерческой недвижимости просто невозможно. Во-вторых, 
нам нужен быстрый оборот наличности, а его может обеспечить 
только жилье.

– Вас не пугает экономический спад? Будете корректировать 
планы по жилищной застройке или по-прежнему планируете 
инвестировать $1,5 млрд в стройку в Сколково?

– Нет, не пугает. Никакие проекты мы замораживать не будем, 
даже, наоборот, собираемся увеличить темпы. В кризис можно 
строить дешевле, и мы хотим воспользоваться ситуацией и 
запустить побольше проектов. По Сколково планы немного 
изменились. Планировали построить примерно 700 000 м2, но по-
лучили ГПЗУ только на 400 000 кв. м (и еще под землей 200 000-
300 000 м2), поэтому инвестиции будут меньше в два раза – где-то 
$700-800 млн.
Кроме того, у нас запускается интересный проект по строитель-

ству элитного жилья на участке 1,7 га на Краснопресненской набе-
режной в Москве, который принадлежит Мосэнерго. Планируем 

инвестировать $250 млн. Всего будет построено 45 000 м2 и еще 
15 000 м2 отреставрировано (на участке находится объект культурного 
наследия – электростанция фабрики «Трехгорная мануфактура», кото-
рая будет сохранена. – Forbes). Мне кажется, за два года удастся все 
построить.

– Какие еще проекты хотите начать в кризис?
– Сегодня нужны короткие проекты. При больших сроках начи-

наются проблемы, кредиты опять же, которые обслуживаешь пять 
или десять, и в итоге всю маржу получают банки. Мы не беремся 
за проект, если строить нужно дольше трех лет, хотя даже таких 
долгих строек у нас не было до сих пор.

– Какие проекты в других отраслях вам интересны?
– Мы получили «зеленый коридор» на поставку товаров из Ки-

тая. Это очень большой проект, над которым мы трудились три 
года. Наши партнеры – китайские госкорпорации. Сейчас идет 
первый эксперимент. С марта будем наращивать объемы.

– Что будете возить?
– Все что можно. У нас же есть розничный формат «Наш дом». 

На этой базе будем развивать китайский проект по всей России. 
Плюс будем для других импортеров ввозить, обеспечим логис-
тику и электронную растаможку, которая дает оперативность и 
полностью исключает серые схемы. Это актуально для страны, 
потому что сегодня политика государства направлена на исключе-
ние серых схем в бизнесе, и мы в этом плане очень вовремя в 
точку попали.

– Как вы принимаете инвестиционные решения, с кем сове-
туетесь?

– Абсолютно по всем проектам решения принимаю сам, едино-
лично. Это даже не обсуждается ни с кем! Могу послушать мнения, 
когда мне проект представляют, но решение принимаю только я.

– Ошибки были?
– До сих пор все было безошибочно (улыбается). Не знаю уж, 

как дальше будет. Я очень быстро ориентируюсь. Посмотрел и 
сразу понял: наше или не наше, надо или не надо, на долгие 
переговоры время не трачу. Поэтому и партнеров у нас нет. То-
чечно в отдельных проектах могут быть, но в рамках группы 
никогда не было и не планируем. Тратить долгие месяцы на 
согласования с партнером я не склонен, это тормозит процесс. 
При моем подходе все бизнес-процессы внутри группы проходят 
максимально оперативно и, что главное, эффективно: принял 
решение, и начинаем развивать проект. Такой подход помог выс-
тоять в 2008 году, даже выйти из кризиса с плюсом. Уверен, и сей-
час сработает.

– Вы на 100% погружены в дела компании?
– Я погружен абсолютно во все направления. У нас полностью 

ручное управление.

– Насколько устойчива компания, если она зависит, по сути, от 
одного человека?

– Об этом можно судить хотя бы по тому, что «Ташир» прев-
ратился в огромную многопрофильную группу и продолжает раз-
виваться и осваивать новые рынки. Единоличное управление в 
какие-то периоды очень важно, особенно в кризисные. Когда все 
идет хорошо, можно даже позволить топ-менеджерам принимать 
решения.

Ìèëëèàðäåð Ñàìâåë Êàðàïåòÿí: «Íàøà Ìèëëèàðäåð Ñàìâåë Êàðàïåòÿí: «Íàøà 
ìàðæà – ýòî ñâÿòîå»ìàðæà – ýòî ñâÿòîå»

Президент группы компаний «Ташир» и один из лидеров рейтинга королей
российской недвижимости – о кризисе, новых проектах и наследниках



¶àðÌ²ð²ð  1-3 (189-191)2015 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ñï
11

10

12

«Åñëè íå âîðóåøü,«Åñëè íå âîðóåøü,

òî íèêòî òåáÿ â òþðüìó íå ïîñàäèò»òî íèêòî òåáÿ â òþðüìó íå ïîñàäèò»

– Государство – один из главных заказчиков строительства. 
Какова доля госзаказа в вашей выручке?

– Примерно 30%, если считать «Газпром». Естественно, мы пла-
нируем ее наращивать. За эти годы мы создали себе хорошую 
репутацию.

– Известны случаи, когда подрядчики строительства государ-
ственных объектов оказывались в тюрьме. Не опасно работать 
с государством?

– Давайте посмотрим, кто оказывается в тюрьме. Люди берут у го-
сударства авансы, тратят, скорее всего, на какие-то собственные 
нужды, а потом не могут выполнить госзаказ. У нас такого быть 
просто не может: мы всегда выполняем все свои обязательства 
не только перед государством, но даже перед самым маленьким 
бизнесменом. Нельзя воровать у государства. Если не воруешь, 
то никто тебя в тюрьму не посадит.

– Как бизнесу строить отношения с властью на федеральном и 
муниципальном уровнях?

– Знаете, сильно стараться выстраивать эти отношения тоже не 
нужно. Ты должен заниматься своим делом и тогда будешь вост-
ребован. Если у твоей компании репутация надежного партнера, 
то они сами к тебе обратятся. Судите сами, если у чиновников 
есть возможность выбрать между надежными и ненадежными 
людьми, понятно, кого они выберут. Нужно держать слово и вы-
полнять обещания. Еще важно не загружать людей лишними 
просьбами. Вот и все.

– То есть тут неважны знакомства, чтобы кто-то кого-то с 
кем-то познакомил, за ручку привел, представил... Личные связи, 
симпатии, антипатии не играют роли?

– Бессмысленно отрицать, что личные симпатии играют опреде-
ленную роль. Понятно, что если ты не понравишься человеку, 
то он не будет иметь с тобой дела. Иногда достаточно три слова 
неправильных сказать, и вопрос закрыт.

– А неправильные слова – это какие?
– Те, что произносишь, воображая свою излишнюю значимость.

– Нужно скромным быть?
– Да, и не только скромным, но и надежным человеком.

– Вы работали с московскими властями при Юрии Лужкове, а 
сейчас работаете с мэрией Сергея Собянина. В чем принципиаль-
ные различия в системе взаимоотношений с инвесторами?

– Да, я работал с мэрией тогда и сейчас. Важно то, что именно 
сейчас появились правила игры. Городские власти очень четко 
определяют, на что способны инвесторы, и в рамках этого с тобой 
выстраивают отношения. Нынешняя мэрия определила пул ин-
весторов, которые способны вкладывать деньги и развивать эко-
номику города.

– Но и при Лужкове был определенный пул инвесторов. В чем 
разница, в критериях?

– Тогда не было пула инвесторов, а были «проводники» этих ин-
весторов. Раньше было неважно, кто ты такой, если ты получил 
доступ к «трубе», то никого не волновало, что ты можешь, а что 
– нет.

– А у вас были какие-то «проводники» в бизнесе?
– Нет, лоббистов у меня никогда не было и не будет. Мы всегда 

точечно решали вопросы. Если нужно решить вопрос, его самос-
тоятельно решаю. С любым человеком. Если говорить про Моск-
ву, то сейчас «проводники» вообще отсутствуют, их на поле нет. 
Мэрия работает по четким правилам.

– Можете сформулировать эти правила?
– Правил много, но в первую очередь это надежность, платеже-

способность, крайне важны сроки реализации проектов. Если тебе 
установлен срок за 2–3 года инвестировать и построить объект и 

ты это выполняешь качественно и в срок, значит, ты надежный 
партнер для города. А дальше и город будет тебе помогать.

– Как устроен механизм градоземельной комиссии? Можно 
влиять на ее решения?

– Нет, абсолютно. Это то, что я называю «правильно выстраивать 
систему». Если заявка на проект оформлена правильно, то она 
будет рассмотрена. При положительном ответе все разрешения 
получаются автоматически.

– Чтобы удачно представить проект, нужно понять, чего хо-
чет мэрия. Как вы это улавливаете?

– Анализирую. Мы постоянно оцениваем, что может быть перс-
пективно для города в каждый конкретный период времени, и ста-
раемся перестраиваться в этом направлении.

– Вы узнаете пожелания мэрии не в личных беседах с чиновниками?
– Естественно, элемент личного общения присутствует и у меня, 

и у всех других девелоперов, но переоценивать его тоже нельзя. 
У мэра есть инвесткомитет, где постоянно обсуждаются интерес-
ные инициативы. И мы присутствуем в этом диалоге, но это ни в 
коем случае не означает, что можно делать все что хочешь. Есть 
жесткие правила игры.

«Ìîè äåòè ïîõîæè íà ìåíÿ âî âñåì»«Ìîè äåòè ïîõîæè íà ìåíÿ âî âñåì»

– Вы не скрываете, что «Ташир» – армянская компания. Нас-
колько сплоченная армянская диаспора в России, вы помогаете 
друг другу?

– Мы помогаем друг другу и поддерживаем, когда нужно, но 
главное – никогда не мешаем. Я горжусь, что я армянин, горжусь 
своей семьей, своими детьми и бизнесом, который создал. Мы 
маленькая, но очень гордая и мудрая нация. Никогда ни на кого не 
наступали, а наоборот, всегда старались и стараемся выживать, 
сохраняя при этом свою самобытность и уникальность. Времена, 
конечно, изменились, речь не идет о прямом физическом сох-
ранении, но ситуации бывают разные. Наша сплоченность поз-
воляет делать многое как в бизнесе, так и в жизни. Все строится 
на доверии, поэтому нас никто никогда не обманывал и мы тоже. 
Никаких судов не было никогда. Бизнесмены, которые за все эти 
годы выжили, они понимают, насколько в бизнесе важно слово. 
Другие просто не выжили.

– Ваша компания полностью на ручном управлении. Это напря-
женный график. Не планируете передать управление менеджерам 
и отдохнуть?

– Честно говоря, пока нет. Хотя я думаю, что любой человек 
когда-то к этому приходит, и морально я к этому готов. Мне пока 
интересно заниматься бизнесом. Недвижимость – самое дина-
мичное направление, ведь приходится постоянно создавать что-
то новое, реальное, ощутимое, что может служить долгое время 
людям. Я получаю большое удовольствие от этого процесса.

– Есть люди, которым вы могли бы передать дела?
– Есть, и они уже начинают управлять бизнесом. У меня двое 

сыновей, 16 и 22 лет, и дочь, которой 24 года. Младший сын учится 
в институте, а старший отвечает за управление коммерческой 
недвижимостью в компании. Дочка постепенно входит в семей-
ный бизнес. Для меня было само собой разумеющимся, что мои 
дети войдут в бизнес. Это они знали, а главное, этого хотели.  По-
другому и быть не могло, никто из них даже абстрактно не пред-
ставлял свое будущее в другом месте. Они изначально понимали, 
чем будут заниматься.

– Вы их воспитывали в строгости?
– Думаю, что я их правильно воспитывал, с детства была соз-

дана соответствующая среда. Не баловал. Кроме того, есть фак-
тор генов. Мои дети похожи на меня во всем. Я никогда не любил 
ночную жизнь, а работа, наоборот, меня вдохновляла. Я смотрю 
на них сейчас – они такие же.

– А как вас воспитывали, из какой вы семьи?
– Отец всю жизнь отдал воспитанию детей. Он был педагогом и 



¶àðÌ²ð²ð  1-3 (189-191) 2015 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ñï
12

11

на должности директора школы более 50 лет преподавал матема-
тику, мама преподавала английский язык. Интеллигентная и очень 
трудолюбивая семья, я многое у них перенял. Родители создали 
для меня особую среду, с юных лет разъяснили, что главное в 
жизни – это быть порядочным человеком и держать слово.

– Вы сейчас единственный владелец группы или ваши дети уже 
получают доли в бизнесе?

– Я единственный владелец группы с моими детьми. У нас се-
мейный бизнес.

– Но юридически это как оформлено? Есть записи в реестре?
– Они же только-только вышли на арену, поэтому очень скоро 

будут эти записи.

– У детей уже что-то получается?
– Я бы сказал, что у них уже очень многое успешно получается. 

Первый проект сына – торговый центр в Мытищах (около 200 000 
м2, инвестиции $200 млн.). Это исключительно его полноценный 
проект от момента проектирования и покупки земли до оператив-
ного руководства. Вот и посмотрим, как он все реализует. Дочь 
управляет медиабизнесом и направлением в области индустрии 
развлечений. Под ее руководством сеть кинотеатров «Синема 
Стар» за последние годы вышла в лидеры кинопроката России. 
А кинотеатры, в свою очередь, обеспечивают большую посе-
щаемость наших торгово-развлекательных центров.

– В какой момент вы себя почувствовали богатым человеком?

– Такого момента не было. У меня нет яхт или раритетных картин. 
Конечно, мне нравится роскошь, но я никогда не зацикливался на 
ней и не делаю из нее культа. Все просто: нравится самолет – ку-
пил. Но не ради того, чтобы сказать, что он у меня есть. Главное 
в другом, и это наполняет меня больше – я занимаюсь своим де-
лом. Для меня гораздо важнее не провалиться нигде, не стоять на 
месте и понемногу, но упорно двигаться вперед.

– У вас были ошибки в бизнесе? Есть решения, которые вы, уже 
имея опыт, изменили бы?

– Откровенных ошибок не было. Если говорить, что бы я скор-
ректировал, то не связывался бы с гостиничным бизнесом. Рента-
бельность в этом сегменте либо очень маленькая, либо ее нет. 
Нам принадлежит сеть отелей «Москва-Сити». Это современные 
высококлассные гостиницы, однако они не приносят такую 
прибыль, ради которой стоило бы инвестировать серьезные 
средства. Я ожидал других результатов, когда мы начинали рабо-
тать в этом направлении. Убыточных гостиниц у нас нет, но рен-
табельность в целом невысока.

– Не собираетесь избавиться от этих активов?
– Продавать не будем, для меня гостиничные проекты – это 

проекты для души. Во многих регионах России наши гостиницы 
подчас являются чуть ли не единственными по уровню сервиса и 
звездности, с их открытием стал активнее развиваться туризм – 
как внутренний, так и международный. Для нас это важно.

Ирина ГРУЗИНОВА.
Фото Александра КАРНЮХИНА.

49-летний Джек Ма, самый богатый49-летний Джек Ма, самый богатый
человек в Китае, даёт полезные советычеловек в Китае, даёт полезные советы
Если на совещании 90% присутствующих голосуют «за» то или 

иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста: 
если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее 
всего, над этим работает много других компаний и нам не будет 
принадлежать лидерство в этом.

Джек Ма: «Ошибки, о которых я жалею»

В 2001-м я допустил ошибку. Я объяснил своим сотрудникам, с 
которыми основал компанию, что карьерный предел в компании 
для них – уровень менеджеров. Для того чтобы нанять топ-
менеджеров уровня вице-президента и выше, я думал, что мне 
нужно найти профессионалов со стороны. 
Спустя годы никто из этих нанятых профессионалов в компании 

больше не работает, зато те, в ком я сомневался, прекрасно вы-
полняют роль вице-президентов и даже выше. 
У меня есть принцип, которым я руководствуюсь: твое отношение 

к работе и решения, которые ты принимаешь, важнее, чем твои 
способности.
Ты не можешь заставить всех думать одинаково, но ты можешь 

заставить всех верить в одну общую цель. 
Даже не пытайтесь заставить своих сотрудников думать одина-

ково, это невозможно. Треть людей, которые на вас работают, не 
верят вам. Не позволяйте им работать «на личность». Вместо это-
го сплотите их вокруг одной общей цели. 
Гораздо легче объединить людей вокруг общей идеи, чем вокруг 

одного лидера, каким бы невероятным он ни был. 

Чем лидер компании отличается от сотрудника?

Глава компании никогда не должен сравнивать свои технические 
навыки с умениями сотрудников. Технические навыки сотрудников 
всегда должны быть лучше, чем ваши. Иначе – вы наняли не тех 
людей. 

Тогда чем лидер отличается? 

• У главы компании должно быть видение развития компании на 
много лет вперед.

• Лидер должен обладать твердостью характера и упорством, для 
того чтобы выдержать то, что не под силу обычным сотрудникам.
• Он должен обладать недюжинными способностями выносить 

удары судьбы и переживать неизбежные провалы.
• Следовательно, хорошего лидера отличает наличие видения, 

упорства и характера. 

Не занимайтесь политикой

Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если 
вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот. Когда 

16



¶àðÌ²ð²ð  1-3 (189-191)2015 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ñï
13

14

– Знаете ли вы, из какой части 
Армении были Ваши предки? Как Вы 
оказались в России? 

– По армянской линии мои предки из Ка-
рабаха, если точнее, – из Шуши. После рез-
ни дедушка в тринадцатилетнем возрасте 
попал сначала в Баку, а через некоторое 
время в Москву.

– Что помогло армянину достигнуть 
таких высот и достижений в непрос-
той среде?

– Если честно, мне не очень нравится Ва-
ша форма постановки вопроса. Армянину 
в непростой среде помогает то же, что и 
еврею, и американцу или русскому: голо-
ва, руки и много чего еще, при этом со-
вершенно не связанного с национальной 
принадлежностью. 

– Как Вы считаете, у Вас есть все 
то, о чем Вы мечтали? 

– Как только у меня будет все, о чем я 
мечтаю, уверен, что именно в этот момент 
у меня родится новая мечта. К счастью, 
жизнь устроена так, что мечты трансфор-
мируются по мере трансформации лич-
ности человека, посему уверен, что мне не 
грозит потеря интереса к жизни.

– Ваш успех можно связать с талан-
том, с усердием или это везение? 

– Любой успех, так же как и любая 
неудача, – это совокупность факторов. 
Глубоко убежден, что везение не первый, 
но и далеко не последний из этого ряда. 
Помните, те кто садился на «Титаник», 
имею в виду пассажиров, были здоровы, 
богаты, успешны, тогда... им везения явно 
не хватило.

– Ваша формула успеха?
– Постоянный процесс самосовершенст-

вования. 

– Ваше главное оружие во время пере-
говоров. 

– Уверенность в том, что я прав, что ре-
зультат выгоден и интересен для обеих 
сторон, в противном случае их нет смысла 
начинать.

– Что есть лидерство в Вашем по-
нимании? Считаете ли Вы себя ли-
дером?

– Лидер – тот, кто берет в первую очередь 
на себя ответственность за то, что делает, 
безусловно, при условии, что он знает, что 
делает. Да, я – лидер.

– Как вы заработали свой «первый 
рубль»? 

– Это было пять рублей с мелочью, когда 
мне было пятнадцать лет, на станции Курс-
кая-Товарная, мы с друзьями раз в неделю 
подрабатывали, разгружая вагоны.

– Вы многого достигли. Чем Вы сей-
час живете, что Вами движет? Какая у 
Вас цель сейчас? 

– Целей и задач много. Основную часть 

арсенале ресурсы. Армянская диаспора 
– мощнейший ресурс, который сегодня 
практически не используется. Перевод 
денег родственникам в данном конкрет-
ном контексте ресурсом не считаю, в 
данном контексте, повторюсь. 
Что касается России, то очень важно, 

чтобы не забывали, что Армения пос-
ледние восемь веков – геополитический 
форпост Христианства на Востоке. И об 
этом должна помнить не только Россия. 

– Нужна ли Европа Армении? 
– Странный вопрос. Скажу нужна – оче-

видно, не нужна – глупо!

– Россия-2050 – что это за страна? 
Армения-2050?

– Я не готов ответить не только на этот 
вопрос, но даже если 25 лет скинете.
Знаете, шесть лет назад у меня был 

очень интересный разговор с Генри Кис-
синджером. Тогда, в 2008 году, он мне 
сказал, что следующим президентом 
России будет выпускник западного уни-
верситета. Я сказал, что очень в этом 
сомневаюсь. Тогда он говорит: а если бы 
я Вам в 1986 году сказал, что Советского 
Союза как державы через пять лет не 
будет, Вы бы мне поверили? Я честно от-
ветил, что нет.
Правда, не знаю, что будет через 35 

лет, но верю, что все обязательно бу-
дет хорошо, ведь история так жестоко 
обошлась с нашими странами и наро-
дами, что они наконец заслужат исто-
рическую справедливость, то есть 
право на мирный труд, свободное са-
мовыражение, наконец, на простое че-
ловеческое счастье, без революций и 
войн, без религиозной, социальной и по-
литической ненависти.

– Что должна первоочередно сде-
лать в следующие 5 лет Армения? 

– Если бы я знал, то работал бы не в 
Лос-Анджелесе, а в Ереване.

– Многие утверждают, что для то-
го чтобы поднять и реализовать 
технологический потенциал Арме-
нии, нужно создать как минимум три 
фонда с капитализацией в несколько 
десятков миллионов. Что Вы думае-
те по этому поводу? Готовы ли 
Вы поддержать такую инициативу, 
верите ли Вы в потенциал Армении?

– Безусловно, верю в потенциал Арме-
нии, но также верю, что дело не столько 
в количестве денег, сколько в сознании 
людей.

– По двум-трем направлениям 
Армения – одна из лидирующих стран 
по привлечению инвестиций и раз-
витию отраслей (скажем, дизайн-
чипов, создание сложных продуктов 
для управления сложными системами 

Èíòåðâüþ Ñåðãåÿ ÑÈíòåðâüþ Ñåðãåÿ ÑÀÐÊÈÑÎÂÀÀÐÊÈÑÎÂÀ  
àðìÿíñêîìó èçäàíèþ FORBESàðìÿíñêîìó èçäàíèþ FORBES

времени посвящаю Армении и Карабаху, 
решению как политических, так и экономи-
ческих вопросов. Оставшееся – творчеству, 
учусь на Высших курсах сценаристов и 
режиссеров, пишу сценарии, немного 
снимаю, готовлю себя к большому кино. 
Повторюсь: идей и планов у меня очень 
много.

– Насколько Вы сейчас вовлечены 
в свой бизнес? Все ли Вы контроли-
руете? 

– Самому все контролировать в большом 
бизнесе невозможно! Я взаимодействую с 
командой профессионалов самого высо-
кого уровня, которым я доверяю, которые, 
в свою очередь, контролируют наш бизнес.

– Армения – Вашa страна? О чем Вы 
думаете, когда садитесь в самолет в 
Ереван? 

– О том, что хорошо, что у меня есть свой 
самолет! А если серьезно, – о том что если 
бы каждый успешный армянин по всему 
свету хотя бы один процент времени (имен-
но своего времени) и средств посвятил 
Армении, мы смогли бы гордиться этой 
страной. А сейчас, к сожалению, проис-
ходит следующее: слышишь, вот если бы в 
Армении... Вот если бы то, вот если бы это. 
Но всегда легче оправдать бездействие, к 
сожалению, чем что-то, хоть что-то сделать 
для своей страны и своей нации. А значит, 
в конечном итоге для себя и будущего сво-
их детей. 

– Что даст Армении вступление в 
ЕАС/Таможенный союз? Что отни-
мет? 

– Я очень плохо знаком с условиями 
вступления Армении в ТС, но даже не зная 
условий, сегодня не вижу иной альтерна-
тивы.

– Как должна строить свои отноше-
ния Россия с Арменией и как должна 
строить свои отношения с Россией 
Армения? 

– Несомненно, Армения в силу своего 
геополитического местоположения и эко-
номической ситуации гораздо больше 
зависит от России, чем хотелось бы, но 
опять, не будем забывать, что политика 
– это искусство возможного. 
Наша задача сегодня – максимально 

использовать все имеющиеся в нашем 
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(VMware инвестирует сейчас в 
Армению свыше 100 млн. долларов 
и имеет единственную компанию 
по развитию на территории быв-
шего СССР). Сейчас России как 
никогда нужен технологический про-
рыв. Армению называют одним из 
центров для создания задела для 
развития технологического рынка 
в этом регионе. Что Вы об этом ду-
маете? 

– Вижу за этим огромное будущее. 
Знаете, что говорят французы? У нас 
нет нефти, но у нас много идей! И живут 
неплохо. Нам, армянам, очень повезло, 
мы наконец-то дожили до того времени, 
когда идеи стали значительно дороже 
нефти! И не только на бирже.

– Занимаетесь ли Вы благотвори-
тельностью? Что для Вас благот-
ворительность? 

– Помните армянскую пословицу? Сде-
лал доброе дело – брось его в реку.

– Прокомментируйте, пожалуйста, 
вывод ученых, которые утверж-
дают, что любой доллар на благот-
ворительность в итоге покупает 
танк. 

– Не знаю, каких ученых Вы имеете в виду, 
но видел своими глазами больницы, шко-
лы, жилые дома, дороги, построенные 
на деньги благотворительных фондов. Я 
верю в благотворительность так же, как 
верю в то, что на земле есть добрые и 
порядочные люди, искренне в это верю. 

– Как Вы относитесь к тому, что 
Армения – одна из мировых лидеров 
по получению иностранной помощи 
(на душу населения)? 

– Никак не отношусь! 

– Опишите Ваш день. 
– Не буду!

– Есть у Вас заветные слова, кото-
рые помогли Вам изменить Вашу 
жизнь? 

– Конечно! Какие, не скажу. Они же 
заветные! Ну а если серьезно, то два, 
сказанных самому себе, только себе: 
Верю! Смогу!

– Что есть для Вас семья? Доволь-
ны ли Вы собой – отцом Ваших де-
тей?

– Что для меня семья? Сложно ответить. 
А что для вас любовь, жизнь? Наверное, 
для меня семья – это моя жизнь и лю-
бовь. Собой, конечно, недоволен! Очень 
мало, значительно меньше, чем следо-
вало бы, уделяю времени детям.

– Согласны ли Вы с мнением, что 
без поддержки женщины мужчина не 
так силен?

– Согласен!

– Что бы Вы изменили в окружающих 
людях, в мире? 

– 90% всего!

– Что больше всего Вас волнует в 
жизни? 

– Скорее не что, а кто! Безусловно, я 

сам. И это не эгоизм. Эгоист не тот, кто 
делает то, что хочет. А тот, кто хочет, что-
бы другие делали то, что он хочет!

– Какой вопрос Вы чаще всего задае-
те себе самому? 

– Зачем? Кстати, редко остаюсь удов-
летворенным ответом.

– Часто ли Вы злитесь? 
– Нет, я очень уравновешенный чело-

век. Как говорил Лев Толстой: «То, что 
начато в гневе, кончается в стыде». 
Лучше не скажешь.

– Что такое счастье? Счастливы 
ли Вы?

– Я не знаю, что такое счастье, но я точ-
но знаю, что я – счастливый человек!

31. Ваша любимая страна, город.
– Не хочу отвечать на этот вопрос, пото-

му что не хочу никого обижать. 
Ладно, скажу, только не обижайтесь. 

Мне нравится город Катманду! Страна – 
Непал.

– Что Вы сейчас читаете? 
– Я сейчас пишу.

33. Ваши пожелания нашим читате-
лям.

– Удачи и мира! А еще любви и здо-
ровья! А еще благополучия и творчес-
ких успехов! А еще спокойствия в мире и 
в душе, внутренней гармонии... А еще... 
Еще всего того, что вы сами себе поже-
лаете!

Óðîê 1
Муж заходит в душ, в то время как его жена только закончила 

мыться. Раздается дверной звонок. Жена наскоро заворачива-
ется в полотенце и бежит открывать. На пороге – сосед Боб. 
Только увидев её, Боб говорит: «Я дам вам 800 долларов, если 
вы снимете полотенце». Подумав пару секунд, женщина делает 
это и стоит перед Бобом голая. Боб дает ей 800 долларов и 
уходит. Жена надевает полотенце обратно и возвращается в ван-
ную. «Кто это был?» – спрашивает муж. «Боб», – отвечает жена. 
«Прекрасно, – говорит муж, – он ничего не говорил про 800 дол-
ларов, которые мне должен?»

Мораль истории: делитесь с акционерами информа-
цией о выданных кредитах, иначе вы можете оказаться 
в неприятной ситуации.

Óðîê 2
Священник предлагает монахине подвезти ее. Сев в машину, 

она закидывает ногу на ногу так, что бедро обнажается. Священ-
нику с трудом удается избежать аварии. Выровняв машину, он 
украдкой кладет руку ей на ногу. Монахиня говорит: «Отец, вы 
помните псалом 129?» Священник убирает руку. Но, поменяв 
передачу, он опять кладет руку ей на ногу. Монахиня повторяет: 
«Отец, вы помните псалом 129?» Священник извиняется: «Прос-
тите, сестра, но плоть слаба». Добравшись до монастыря, мона-
хиня тяжело вздыхает и выходит. Приехав в церковь, священник 
находит псалом 129. В нем говорится: «Иди дальше и ищи, выше 
ты найдешь счастье». 

Мораль истории: если вы плохо знаете свою работу, 
многие возможности для развития пройдут прямо у вас 
перед носом.

Óðîê 3
Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать 

и находят античную лампу. Они потирают ее, и из нее появляется 
Джинн. Он говорит: «Я исполню по одному желанию каждого из 
вас». «Я первая, я первая! – говорит секретарша. – Я хочу сейчас 
быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем». Пшш! Она 
исчезает. «Теперь я, теперь я, – говорит торговый представитель. 
– Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с массажем, беско-
нечным запасом пина колады и любовью всей моей жизни». Пшш! 
Он исчезает. «Теперь твоя очередь», – говорит Джинн менеджеру. 
«Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда».

Мораль истории: всегда давайте вашему боссу выска-
заться первым.

Óðîê 4
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький 

кролик увидел орла и спросил: «А можно мне тоже сидеть, как 
вы, и ничего не делать?» «Конечно, почему нет», – ответил тот. 
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, 
схватила кролика и съела его. 

Мораль истории: чтобы сидеть и ничего не делать, вы 
должны сидеть очень, очень высоко.

Óðîê 5
Индейка говорила с быком. «Я мечтаю забраться на вершину 

дерева, – вздыхала она, – но у меня так мало сил». «Почему 
бы тебе не поклевать мой помет? – отвечал бык. – В нем много 
питательных веществ». Индейка склевала кучку помета, и это 

13
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ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ. Сергей Галицкий – генеральный директор ОАО «Магнит»
Состояние – $ 10,3 млрд. (2014) 
Место в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России»
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
  64     38       38       49      35      28       24     25      17       13

.• В 1991 году работал в одном из первых коммерческих банков Краснодара, в 1994 
году основал мелкооптовую торговую фирму «Трансазия».
• ÊÀÏÈÒÀË Основной акционер розничной сети «Магнит» (42,1%)
• ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ За 2013 год количество совершенных в сети покупок выросло на 21% 

и составило 2,5 млрд.
• ÖÈÔÐÀ В 2013 году компания открыла 1209 новых магазинов (всего 8093). 
• ÑÎÁÛÒÈÅ В 2013 году «Магнит» стал абсолютным лидером российского про-

дуктового ритейла по продажам, опередив главного конкурента — X5 Retail Group. 
• ÏÐÀÂÀß ÐÓÊÀ Владимир Гордейчук — генеральный директор ЗАО «Тандер» 

(№128, $800 млн.). Штурман дальнего плавания, пришел в фирму Галицкого в 1996 году.
• ÈÃÐÓØÊÀ Бизнес-джет Embraer.
• ÑÏÎÐÒ Ему принадлежит ФК «Краснодар», середняк российской Премьер-лиги. 

Потратил на создание детской футбольной академии в Краснодаре $60 млн. 

Миллиардер Сергей Галицкий, основатель и генеральный ди-
ректор крупнейшей российской продуктовой сети «Магнит», вла-
делец футбольного клуба «Краснодар», рассказал о том, каких 
принципов он придерживается в работе и в жизни. 

1. Когда я был ребенком, я чувствовал, что абсолютно не выделя-
юсь на фоне других детей. В школе я не был ни самым умным, ни 
самым талантливым. Шахматы, которыми я занимался полтора 
года, научили меня логически мыслить. Это фундаментальные 
принципы для бизнеса: логично и быстро мыслить. 
Вы не поверите: после армии, в Лазаревском, я год работал 

грузчиком. На парфюмерном складе, с «Шипром» и другими оде-
колонами. Там все текло, запах стоял специфический, но я был 
абсолютно счастлив, потому что то, чем я занимался, я делал 
лучше других. Я не шучу.

2. Когда у тебя есть деньги, ты не должен делать что попало. Ты 
должен делать что-то красивое. Иначе эти деньги лучше пропить. 
Сдуру можно потратить все деньги на игроков. Но на футбольном 
поле играют не деньги, а живые люди. Я стараюсь аккуратно 
подходить к этому вопросу. Мы никогда не будем покупать игро-
ков за 40-60 миллионов по одной простой причине: у меня в ком-
пании работает 250 тысяч человек, это будет неправильно по 
отношению к ним. Да, это мои собственные деньги, и я могу их 
тратить так, как захочу. Да, футбол – дорогой спорт. Тем не менее 
я не хочу бегать с красной тряпкой и размахивать ею.

3. Всех богатых людей в России принято называть олигархами. 
Все знают, что это другое понятие, – это связь с властью. Я к ним 
не отношусь, так как с властью никогда не был связан. Да, иногда 
встречаюсь с губернатором Ткачевым, обсуждаю с ним вопросы, 
рассказываю, что мы еще собираемся в Краснодаре делать, но 
это бывает нечасто. Премьера видел несколько раз в жизни и па-
ру раз – президента. По моему убеждению, употребление слова 
«олигарх» в России с таким негативным оттенком связано с тем, 
что в 90-е некоторые люди получили большие куски собственности 
довольно странным путем. Из-за этого такое отношение.
В мире нигде богатых людей не любят, это совершенно нормаль-

ное явление. И я не думаю, что у человека есть цель, чтобы его 
любили все вокруг. На мой взгляд, задача – быть счастливым. Ро-
диться и прожить счастливую жизнь.

4. Мы все должны понять одну вещь: без частной инициативы, 
без частного предпринимательства мир не будет развиваться. Го-
сударство само за нас ничего не придумает. Практически все в 
нашем мире придумано вполне конкретными людьми – начиная 
от кирпичей и заканчивая ядерными ракетами. Если государство 
не будет поощрять инициативу, если оно станет всех уравнивать, 
то результат будет плачевным. Потому что нельзя идти против че-
ловеческой природы. Люди всегда будут пытаться выделиться и 
добиться успеха.

5. Я никогда не рассматривал серьезно вопрос о том, чтобы 
уехать жить за границу. Конечно, я бываю за рубежом – там более 
комфортные условия отдыха для богатых людей. Иногда мне 
просто хочется отдохнуть от повышенного внимания там, где меня 
никто не знает, где можно ходить по улицам без охраны. Но я буду 
цепляться за любую возможность, бороться до последнего, чтобы 
всегда жить в России. Однако, не хотелось бы это вспоминать, 
но белогвардейцы тоже думали, что проживут тут всю жизнь, а в 
финале были лишь лошади, Новороссийск, корабль. Хотя, я ду-
маю, в современном мире вряд ли такое возможно.
Когда меня спрашивают, почему я не уезжаю за рубеж, я отвечаю 

просто: я счастлив на земле, где родился. Я понимаю язык этих 
людей, знаю их, я вырос вместе с ними. Это достаточно странное 
желание – заработать максимальное количество денег и уехать 
за границу. Там не те люди, с которыми ты рос, ты не понимаешь 
менталитета, не знаешь их языка, и они совершенно другие. Не 
лучше, не хуже – просто другие. Все эти желания уехать идут от 
нашей незрелости.

6. Совсем безумных денежных трат у меня, наверное, еще не 

Ïðàâèëà èãðû ìèëëèàðäåðà Ïðàâèëà èãðû ìèëëèàðäåðà 
Ñåðãåÿ ÃàëèöêîãîÑåðãåÿ Ãàëèöêîãî

действительно дало ей достаточно сил, чтобы забраться на ниж-
нюю ветку дерева. На следующий день, съев еще, она достигла 
второй ветки. Наконец, на четвертый день индейка гордо сидела 
на вершине дерева. Там ее заметил фермер и сбил выстрелом 
из ружья. 

Мораль истории: манипуляции с дерьмом могут 
помочь вам забраться на вершину, но не удержат вас там.

Óðîê 6
Маленькая птичка летела на юг, чтобы перезимовать. Было так 

холодно, что она замерзла и упала на землю в большом поле. Пока 
она там лежала, корова прошла мимо и покакала на нее. Лежа в 
коровьей лепешке, птичка вдруг поняла, как ей тепло. Коровье 
дерьмо вернуло ее к жизни! Птичке вдруг стало так хорошо, что 
она запела, чтобы выразить свою радость. Пробегавшая мимо 
кошка услышала пение и решила разобраться, в чем тут дело. 
Следуя к источнику звука, кошка нашла птичку, раскопала ее и 
съела.

Мораль истории:
• Не каждый, кто нагадил на вас, ваш враг.
• Не каждый, кто достает вас из дерьма, ваш друг.
• Когда вам хорошо и тепло, лучше держать рот закрытым. 16
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было. Вы же понимаете, что для меня покупка машины или доро-
гих часов безумным финансовым вложением не является. Пока я 
ее не сделал, к сожалению, думаю, она меня еще ждет впереди.

7. Я не видел ни одного идеального общества. Ощущение сво-
боды в голову человека должно приходить эволюционным путем. 
Поэтому я к России отношусь так, как нужно относиться к ребенку, 
который прожил совсем немного лет на этом свете. Я не могу 
требовать от ребенка, которому исполнилось двенадцать лет, 
мудрости сорокалетнего.

8. Мне никто не мешает заниматься футбольной академией, 
строить стадион, заниматься бизнесом. По большому счету, 
неважно, кто будет управлять государством, не очень важно для 
меня. Мне важно построить правильные законы внутри компании, 
которой я руковожу. Справедливые. И это мое маленькое го-
сударство.

9. Меня часто спрашивают, пойду ли я в политику. Нет, нет и нет. 
Я точно знаю: если я стану политиком, буду очень несчастным че-
ловеком. И я вижу, что люди думают о том, что я им лапшу на уши 
вешаю. Прискорбно, но в России принято считать, что социальная 
лестница выглядит так: рабочий, менеджер, владелец фирмы, 
политик. Почему-то считается, что только по такой «пищевой це-
почке» нужно забираться наверх.

Если власть в России на данной ступени эволюционного витка 
не будет жесткой, разрешит сидеть перед Кремлем, бастовать – я 
знаю, что будет с этой властью через неделю.

10. Люди иногда ошибочно думают, что живут в исключительное 
время. Наш век – это всего лишь очередное столетие в череде 
веков.

11. Я раньше расстраивался по поводу некоторых решений на-
ших государственных органов, но потом понял, что это просто 
бессмысленно. Все равно будет так, как будет. Нужно уметь 
выкручиваться из любой ситуации.

12. Когда итальянцы клали цветную плитку в бассейне, мы 
занимались бортничеством, лазали по дуплам и собирали мед. 
И преодолеть эту разницу за один день невозможно. Не нужно 
требовать от общества больше, чем оно может на этом эволю-
ционном витке.

13. Часто говорят о том, что все лучшее – детям, но по факту 
худшее в России — это детские сады и школы. Я как-то пошел 
в школу, где училась моя дочь, чтобы проголосовать на избира-
тельном участке. Боже мой! Как она там училась?

14. Я знаю о существовании магазинов вроде «Магнита» или 
«Немагнита». Тратить энергию на борьбу с подобными клонами 
не нужно — пусть они выживают.

15. Я не святой. Я обычный человек, который делает кучу оши-
бок. И я не хочу, чтобы обо мне думали лучше, чем я есть.

деньги встречаются с политикой, это равнозначно тому, что спич-
ка встречает динамит — жди взрыва. 

4 вопроса к современным молодым людям

• Что такое настоящий провал? Настоящий провал – это прекра-
щение борьбы.
• Что такое гибкость? Вы поймете, что такое гибкость, когда пере-

живете неудачи, тяжелые жизненные ситуации и разочарования.
• В чем ваши обязанности? Ваши обязанности в том, чтобы быть 

более прилежными, больше работать и иметь больше амбиций, 
чем другие.
• Только глупцы используют рот для того, чтобы говорить. Умный 

говорит головой, мудрый – сердцем. 
Мы здесь для того, чтобы жить в полную силу.
Я всегда говорю себе, что мы рождены не для работы, а для 

того, чтобы наслаждаться жизнью. Для того, чтобы делать жизнь 
других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в 
работе. 
Если вы тратите все время на работу, рано или поздно вы пожа-

леете об этом. 

Про конкурентов и конкуренцию

• Только глупцы относятся к конкурентам с агрессией.
• Если вы относитесь ко всем вокруг как к врагам, то они и будут 

вашими врагами.
• Когда вы конкурируете друг с другом, избегайте ненависти, она 

вас погубит.
• Конкуренция – это как игра в шахматы. Если вы проиграли, 

всегда можно сыграть еще один раунд. Драться необязательно.
• У настоящего предпринимателя нет врагов. Как только вы это 

поймете, вас никто не остановит. 

Про нытьё и жалобы

Если вы иногда позволяете себе поныть, в этом нет ничего 
страшного. 
Если вы впадаете в депрессию регулярно и часто жалуетесь 

на жизнь, то это становится похоже на алкоголизм – чем больше 
вы пьете, тем сложнее остановиться. На вашем пути к успеху вы 
заметите, что успешные люди не жалуются и не ноют. 
Миру наплевать на то, что вы скажете, важно то, что вы сделаете. 

Про советы предпринимателям

• Настоящие возможности лежат там, где их никто не видит.
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Джек Ма даёт полезные советыДжек Ма даёт полезные советы12 • Старайтесь, чтобы ваши сотрудники приходили на работу с ра-
достью.
• Номер один – это клиенты. Номер два – сотрудники. И только 

потом, под номером три, – акционеры.
• Начинайте адаптироваться к новым условиям до того, как их 

заметили другие.
• Забудьте про деньги и про то, как вы будете их зарабатывать.
• Вместо того чтобы внедрять какие-то мелкие фишки и трюки, 

сфокусируйтесь на стабильности и долгосрочных планах.
• Ваше отношение определяет то, как далеко вы пойдете. 

Про предпринимательство

• Часто бывает так, что хорошую возможность сложно объяснить 
понятно. То, что можно просто и легко объяснить, как правило, не 
является хорошей возможностью.
• В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет 

ваши умения. Вам необязательно нужен кто-то успешный.
• Ищите правильных людей, а не лучших людей.
• Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людь-

ми.
• «Бесплатно» – очень дорогое слово.
• Сегодня будет непросто, завтра будет еще хуже, но послезавтра 

все будет прекрасно. 

Чего нельзя делать

• Самые плохие качества для предпринимателя: быть снобом, 
не уметь адекватно оценивать обстановку, взять высокий темп и 
не иметь возможности его поддерживать, не обладать умением 
смотреть вперед.
• Если вы не знаете все про ваших конкурентов, или вы недооце-

ниваете их, или вы не видите в них угрозу, то вы обязательно 
проиграете.
• Если ваш конкурент меньше вас или слишком слаб, вы все 

равно должны относиться к нему как к равному. Аналогично, если 
ваш конкурент гораздо больше вас, не бойтесь его. 

Про свой бизнес

• Когда вы начинаете свой бизнес, это означает, что вы отказы-
ваетесь от стабильного дохода, больничных и годовых бонусов.
• С другой стороны, это означает, что ваши доходы не ограничены 

ничем, что вы будете более эффективно использовать свое время 
и вам не придется просить разрешения у других людей.
• Если ваши решения будут отличаться от решений ваших 

сверстников, то и ваша жизнь будет отличаться в ту или иную 
сторону. 
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Ñòàòüÿ áðèòàíñêîé Financial Times îá èçâåñòíîì àðìÿíñêîì Ñòàòüÿ áðèòàíñêîé Financial Times îá èçâåñòíîì àðìÿíñêîì 
ïðåäïðèíèìàòåëå è ìåöåíàòå Ðóáåíå Âàðäàíÿíå.ïðåäïðèíèìàòåëå è ìåöåíàòå Ðóáåíå Âàðäàíÿíå.

Для человека, которого когда-то называли рекламной вывеской 
российского капитализма, Рубен Варданян удивительно спокоен 
относительно кризиса, бушующего вокруг. Сидя в своем кабинете 
в одном из главных деловых комплексов Москвы, которым он, по-
мимо прочего, также владеет, в окружении трофеев и символов 
своего успеха, в ответ на вопрос о крахе рубля и рецессии Вар-
данян отвечает как всякий русский: бывало и хуже.

«Все в этом мире относительно», – говорит он и начинает пе-
речислять весь список российских экономических кризисов за 
последние четверть века после распада Советского Союза. – 
«Оглядываясь назад на последние 25 лет, могу сказать вам, вызо-
вы есть всегда».

46-летний Рубен Варданян знает это лучше других. Будучи 
главным исполнительным директором компании «Тройка Диа-
лог» – одной из ведущих инвестиционных компаний России за 
последние два десятилетия – он имел возможность без посред-
ников наблюдать за каждым из экономических кризисов в стране.
В какой-то степени Рубен Варданян может позволить себе быть 

спокойным. Компания «Тройка» была продана государственному 
Сбербанку, крупнейшему кредитору России, еще в 2011 году, пос-
ле чего он отошел от повседневного ведения дел в компании, хотя 
по-прежнему остается советником генерального директора Сбер-
банка.
Некоторые из его бывших коллег и конкурентов могут позави-

довать точному выбору момента: аналитики ожидали резкого сни-
жения доходов инвестиционных банков в России в 2014 году, так 
как выпуск акций и облигаций замедлился из-за западных санкций 
и снижения котировок. Многие западные банки переводили своих 
сотрудников из Москвы.
Тем не менее Рубен Варданян отвергает мысль о том, что Рос-

сия стала пустошью для инвестиционных банкиров.
По его словам, страна сейчас находится на очередном изгибе, 

точно так же, как в 1991 году, когда распад Советского Союза выз-
вал огромный политический и экономический переворот в России.
Рубен Варданян вспоминает 1991 год, когда он был очень моло-

дым человеком: «Находясь в Москве, я сказал [себе]: у меня есть 
два варианта. При одном из них Советский Союз останется, мы 
повернемся назад, и я эмигрирую. При втором варианте Россия 
начнет строить капитализм, и это огромная возможность. Сейчас, 
спустя 24 года, я сижу тут с вами, и мы говорим о том же самом».
Так же как в 1991 году, Рубен Варданян желает, чтобы Россия 

выбрала рыночный путь: «Да, будут взлеты и падения, будут 
ситуации, при которых люди будут расстроены, как это не раз 
бывало в прошлом, но в конце концов этого уже не остановить, 
рыночная экономики в России продолжит свое существование».
В данный момент это может показаться чрезмерным оптимиз-

мом. Возвращение Владимира Путина в 2012 году на третий прези-
дентский срок совпало с резким ростом влияния государства на 
российский бизнес.
Эта тенденция только усугубилась после начала экономического 

кризиса, ареста Владимира Евтушенкова, одного из самых бога-

тых людей страны, нефтяную компанию которого отобрали и 
национализировали в конце прошлого года. Несмотря на то, что 
Евтушенков был недавно выпущен на свободу, по деловым кру-
гам Москвы после этого пробежал ощутимый холодок.
Многие россияне из поколения Рубена Варданяна, которые 

взросли в 1990-х на волне большого рывка России на Запад, пе-
реезжают в Европу или Северную Америку. «Некоторые из моих 
друзей хотят покинуть страну, другие хотят отправить своих детей 
за границу», – признается он.
Переходя на русский язык – в первый и единственный раз за все 

интервью – Варданян называет себя оптимистом, который пос-
тоянно ворчит, – ворчащим оптимистом.
Нет никакого удовлетворения в том, чтобы утверждать, что стра-

на не имеет будущего, а затем оказаться правым, считает он, так 
как в подобном случае это коснется всего мира. Идея о том, что 
можно эмигрировать в Италию или Испанию и «пить хорошее 
вино», проживая жизнь без всякого стресса, – это только «боль-
шая иллюзия».
И тем не менее выбранный им путь свидетельствует о том, что 

времена бума российского капитализма конца 1990-х и начала 
2000-х годов вряд ли вернутся.
Потратив более 10 лет на создание компании «Тройка», Рубен 

Варданян затем продал ее и, оставшись с состоянием в $850 
миллионов, в настоящее время посвятил значительные силы 
благотворительности.
Он был пионером российской инвестиционной банковской дея-

тельности в 1990-е годы, а сейчас он стал пионером в сфере бла-
готворительности в России.

«Сегодня в России появилось первое поколение людей, которые 
имеют богатство, которым нужно оставить что-то для следующего 
поколения. Это случилось впервые за последние 100 лет. В 1917 
году эти люди исчезли и у большинства нечего было оставлять 
потомкам», – отмечает Рубен Варданян, добавляя при этом, что, 
согласно официальной статистике, 230 000 россиян зарабатывают 
более $1 миллиона в год. «Это не ультраолигархи, но если у вас 
есть миллион долларов, это уже большие деньги. Хотите ли вы 
потратить эти деньги сейчас или, возможно, направить часть на 
благотворительность? Это сложный вопрос».
Как это случилось ранее с инвестиционным банковским делом, 

сейчас Рубен Варданян ушел в мир благотворительности с го-
ловой. Он просвещает состоятельных россиян, которые зада-
ются вопросом, что делать со своими миллионами, создает 
бизнесы для предоставления благотворительных услуг, а также 
привлечения филантропов. «Филантропия, как правило, означает, 
что вы даете деньги и забываете о них. Я же довольно активно 
участвую в принятии управленческих решений. Все как при капи-
тализме... Сохраняется давление, тяжелое инвестиционное бан-
ковское дело, но от достижения результатов выигрывает благо-
творительная организация», – отмечает он.
Следуя примеру Билла Гейтса, Уоррена Баффета и присоеди-

нившегося к ним Владимира Потанина, которые обязались 
передать на благотворительность по крайней мере половину 
своего наследства, Рубен Варданян считает, что в такой стране, 
как Россия, недостаточно передавать на благотворительность 
только наследство: «В нашем случае, я полагаю, некоторые лю-
ди должны тратить это богатство уже сейчас, чтобы добиться 
изменений, так как в наших странах эти изменения необходимы 
гораздо раньше, чем в более развитых странах».
Четверо детей Рубена Варданяна унаследуют только его иму-

щество. Остальную часть своего состояния он с супругой намерен 
потратить на благотворительные проекты.
Многие из его проектов сосредоточены на Армении, стране, где 

прошло его детство, стране его родителей. При этом Рубен Вар-
данян подчеркивает, что у него нет армянского гражданства и он 
не имеет никаких политических амбиций.

Ðóáåí ÂÐóáåí ÂÀÐÄÀÍßÍÀÐÄÀÍßÍ: «Ñïîêîéíàÿ æèçíü : «Ñïîêîéíàÿ æèçíü 
â Èòàëèè – áîëüøàÿ èëëþçèÿ»â Èòàëèè – áîëüøàÿ èëëþçèÿ»
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Варданян потратил около $80 миллионов на постройку самой 
протяженной в мире канатной дороги к монастырю Татев, пост-
роенному в IX веке на юге Армении, а также на восстановление са-
мого монастыря. Он также построил международную школу сети 
United World Colleges в Дилижане, на севере Армении, которая, 
как он надеется, поможет открыть мир для молодых армян.
Варданян планирует провести специальный проект в связи со 

100-летием Геноцида армян 1915 года, отдав должное людям и 

организациям, которые помогли спасти армянские жизни.
Рубен Варданян рассказал историю о том, как его дед в детстве 

был спасен от Геноцида американскими миссионерами, которые 
организовали приют для сирот.

«Я стал успешным, и сегодня я могу беседовать с вами о моем 
богатстве именно потому, что 100 лет назад четыре миссионера 
отправились в безумное место, где шла война, и спасли 150 
детей, – напоминает Варданян. – Теперь, когда я стал богатым 
человеком, я хочу отблагодарить за это».

NovostiNK.ru

17
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Конфуций (настоящее имя – Кун Цю) был обычным 
человеком, но его учение нередко называют рели-
гией. Хотя вопросы богословия и теологии как та-
ковые для конфуцианства неважны вообще. Все 
учение строится на морали, этике и жизненных 
принципах взаимодействия человека с человеком.
Он был одним из первых, кто предложил идею 
построить высоконравственное и гармоничное об-
щество. А золотое правило его этики звучало так: 
«Не делай другому того, чего не желаешь себе». 
Его учение нашло такой широкий отклик у людей, 
что его приняли в качестве идеологической нормы 
на уровне государства, и оно оставалось популяр-
ным почти 20 веков.
Его уроки просты для понимания каждому чело-
веку – наверное, поэтому они вдохновляют нас-
только эффективно:

1. Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь 
самый благородный, путь подражания – это путь самый лег-
кий и путь опыта – это путь самый горький.

2. Если ты ненавидишь – значит, тебя победили.
3. В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в 

речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но 
осмотрителен в речах.

4. Перед тем как мстить, вырой две могилы.
5. Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обна-

ружив свое невежество.
6. Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это 

когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты.
7. На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво её услож-

няем.
8. Несдержанность в мелочах погубит великое дело.
9. Лишь когда приходят холода, становится ясно, что сосны 

и кипарисы последними теряют свой убор.
10. Люди в древности не любили много говорить. Они счи-

тали позором для себя не поспеть за собственными словами.
11. Советы мы принимаем каплями, зато раздаём ведрами.
12. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. 

Также и человек не может стать успешным без достаточного 
количества трудных попыток.

13. Благородный человек предъявляет требования к себе, 
низкий человек предъявляет требования к другим.

14. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не 
завтра.

15. Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, 
слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай 
слова, не упускай возможность.

16. Выберите себе работу по душе, и вам не придется рабо-
тать ни одного дня в своей жизни.

17. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, – огор-
чаюсь, если я не понимаю людей.

18. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы уви-
дите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок.

19. В древности люди учились для того, чтобы совер-
шенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить 
других.

20. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь 
маленькую свечку.

21. Пришло несчастье – человек породил его, пришло 
счастье – человек его вырастил.

22. Красота есть во всем, но не всем дано это видеть.
23. Благородный в душе безмятежен. Низкий человек 

всегда озабочен.
24. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.
25. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал 

и вставал.

,
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Խորենի մայրը և իմ տատը Վրաստանի Ախալցիխե քաղաքից 
են, ու  մե նք երկու սով էլ հպարտ ենք, որ ախլցխացի է նաև Շառլ 
Ազնավու րի հայրը։ Ուստի հռչակավոր հայորդու  նկատմամբ մե ր 
սիրտը տոգորվու մ է, թեկու զ և հեռավոր, բայց հարազատու թյան 
զգացմու նքներով։ Նրանք ազատ խոսու մ էին վրացերեն։ Այլ կերպ 
չէր էլ կարող լինել, քանի որ հայերի և վրացիների մի ջև բնավո-
րու թյան հոգեհարազատ լարեր կան։ Բայց տեղը եկավ և ասեմ, որ 
հպարտանալու  առիթ ավելի շատ ես ու նեմ, քանի որ 1990 թվին 
Երևանու մ տեսա Շառլին և անմի ջապես վրա տվեցի, թե ես եկել եմ 
ձեր հոր հայրենիքից, համաձայնեց պատասխանել լրագրողիս հար-
ցերին... 
Դառնալով մե ր հերոսին, ասեմ, որ Խորեն Եսայանը մարդամոտ 

բնավորու թյու ն ու նի, ինչ մարդու  էլ հանդիպելիս լինի, իր պարզու -
թյամբ ջերմ զրու յցի է բռնվու մ հետը և ստեղծու մ տրամադրող, բարե-
կամական մթնոլորտ։ Իր ակտիվ կենսադիրքի շնորհիվ, ինչ գործի էլ 
եղել է, արագ կողմորոշվել է, ըմբռնել իրադրու թյու նը, նախաձեռնել 
և հասել հաջողու թյան։ Ես թերթու մ եմ խնամքով ու  ճաշակով կազ-
մած նրա ծավալու ն «դավթարը», ու ր ամփոփված է իր բու ռն կյանքի 
ու  գործու նեու թյան տարեգրու թյու նը, և համոզվու մ դրանու մ։   
Խորեն Եսայանի կենսագրու թյան հորձանքը սկիզբ առավ այն 

բանից հետո, երբ մի ջնակարգ դպրոցը դեռևս չավարտած, սիրա-
հարվեց, կլանվեց Թագու շի հմայքներով և մի  գեղեցիկ օր էլ փախ-
ցրեց։ Դպրոցն ավարտեց հեռակա կարգով։ Հու յզերով լեցու ն ժա-
մանակը սահու մ էր, իսկ ու սման ծարավը հանգիստ չէր տալիս 
նրան։ Հայաստանու մ Արմո Հարենցի հեռակա մանկավարժական 
ինստիտու տը ընդու նվել չհաջողվեց, պարզապես վիճաբանեց 
քննու թյու ն ընդու նող դասախոսի հետ։ Բայց Խորենի նման աչքա-
բաց և նյու թապես ապահովված պատանին չէր կարող բարձրագու յն 
կրթու թյու ն չստանալ, մի  բան, որ հաշվապահական կու րսեր ավար-
տած երիտասարդ կինը բարոյապես աջակցու մ էր իրեն։ Խորենը 
գիտակցու մ էր, որ բարձրագու յն կրթու թյու նը հացի և ջրի պես ան-
հրաժեշտ է ժամանակակից երիտասարդի համար։ Եվ ընդու նվեց 
Մոսկվայի պետական պատմա-արխիվային ինստիտու տի հեռա-
կա բաժինը։ Ի դեպ, այդ շենքը մի նչև այսօր պատմական է նաև նրա-
նով, որ Իվան Ֆեոդորովը Պյոտր Մստիլովեցի հետ 1563 թ. այստեղ 
է տպագրել աշխարհու մ առաջին «Առաքյալը» ռու սերեն գիրքը։ Դա 
հպարտու թյամբ է լցնու մ Խորենի էու թյու նը։ Բայց գործու ն երի-

տասարդին ո՞վ կթողներ գյու ղից գնալ քաղաք և արխիվն երու մ 
ձանձրանալ։ Գյու ղու մ աշխատած տարիներին Խորենը մշտապես 
ընտրվել է գյու ղխորհրդի պատգամավոր, առաջ քաշել գյու ղացի-
ներին հու զող անհետաձգելի հարցեր, նպաստել դրանց իրագործ-
մանը։   
Ես թերթու մ եմ Խորենի վերոհիշյալ «դավթարը» և տեսնու մ նրա 

հարու ստ կյանքի հետաքրքրու թյու նների ոլորտները՝ պարզ ու  
մարդկային, ընկալելի և սրտառու չ, անբռնազբոս վարմու նքով լե-
ցու ն։ Իր աշխատանքային անբասիր գործու նեու թյանը զու գահեռ նա 
ակտիվորեն թղթակցել է ինչպես «Սովետական Վրաստան», այնպես  
էլ Աբխազիայի մարզային և շրջանային թերթերին, տպագրել հարյու -
րավոր զանազան բնու յթի թղթակցու թյու ններ, որոնք այսօր կազմու մ 
են, ինչպես իր, այնպես էլ իր շրջապատու մ ապրած մարդկանց 
կյանքի սխրանքներով լեցու ն հայրենասիրական գործերի դրվագ-
ների տարեգրու թյու նները։ Դրանք լու սանկարների հետ մի ասին 
խնամքով ամփոփել է մի  ծավալու ն ալբոմու մ։ Ժամանակ է անցել, 
սոցիալիստական իրականու թյան պայմաններու մ ապրած մարդ-
կանց այժմ պարտադրել են նոր կարգեր, որոնց դեռ պետք է ընտե-
լանալ, մե րվել, կյանքի սրտամոտ կերոններ գտնել մշտապես հար-
մարվելու  համար։ Իսկ այն հու շերով և հիշողու թյու ններով լեցու ն 
անցյալը մն ացել է տաք արյան վազքի մե ջ և երբեք չի մոռացվու մ։ 
Այդ «անցյալը» Խորեն Եսայանի հոգու  հարստու թյու նն է, նրա բու ռն 
կյանքի անմոռանալի անցու դարձը, որով կարող է հպարտանալ 
յու րաքանչյու ր բանական մարդ։ Եվ հայորդին, իրոք որ, հպարտա-
նու մ է։   
Սկզբու մ Խորենը աշխատեց որպես ակու մբի վարիչ, աշխու ժացրեց 

գյու ղական մշակու թային օջախի նշանակու թյու նը։ Բագաժյաշտա 
գյու ղի երիտասարդու թյան համար այն դարձավ ոչ թե սոսկ հա-
վաքատեղի, այլ պատանիների և աղջիկների համար իրենց ընդու -
նակու թյու նները հանդես բերելու  ձգող օջախ։ Սկսեցին գործել 
գեղարվեստական խմբակներ, կազմակերպվել շախմատի մրցու յթ-
ներ, իսկ հայտնի նկարիչ Մինասի և համշենցի կոմի կ արտիստ 
Մայիս Կարագոզյանի հետ Երևանի գեղարվեստա-թատերական 
ինստիտու տի հանրակացարանի մի  սենյակու մ ու սանողական տա-
րիներն անցկացրած Միհրան Սարգսյանը դպրոցի ու սու ցիչների 
մասնակցու թյամբ թատերական մի  քանի բեմադրու թյու ններ 
իրականցրեց։ Գյու ղի հողագործները երեկոները հեռու ստացու յցի 
տեսաշրջանակների առջև ձանձրանալու  փոխարեն սիրով գալիս 
էին ակու մբ՝ ներկայացու մն եր դիտելու , գեղարվեստական հաճու յք 
ստանալով, բավարարու մ իրենց հոգևոր պահանջները։ 
Բազմաճյու ղ կոլտնտեսու թյանը հարկավոր էին մի ջին օղակի աշ-

խատանքները կազմակերպողներ։ Եվ Խորեն Եսայանը նշանակ-
վեց բրիգադավար։ Թեյագործ մե խանիզատորները մե կ հեկտարից 
հավաքու մ էին ավելի քան 19 տոննա կանաչ թեյատերևի բերք, որը 
Աբխազիայու մ և Վրաստանու մ համարվու մ էր ռեկորդային։ Աչքի 
էին ընկնու մ ծխախոտաբու յծները, այգեգործները հավաքու մ էին 
մանդարինի, կիտրոնի, նարինջի և թու րինջի առատ բերք։ Գյու ղա-
տնտեսական աշխատանքները հմտորեն կազմակերպելու  համար 
կոմու նիստ Խորեն Եսայանը ընտրվեց կու սակցական կոմի տեի քար-
տու ղար։ Կու սկոմի տեն իր ծավալու ն գործու նեու թյամբ նպաստեց 
գյու ղատնտեսական մթերքների արտադրու թյան գաղափարական 
ապահովմանը։ Խորենի կու սկոմի տեի քարտու ղար եղած տարինե-
րին էր, որ տարբեր ժամանակներ գյու ղ այցելեցին հայ ժողովրդի 
պանծալի զավակներ Հովհաննես Բաղրամյանը և Համազասպ 
Բաբաջանյանը, ծովակալ Նիկոլայ Օմե լկոն, երգահաններ Արայիկ 
Բաբաջանյանը, Ալեքսանդր Հարու թյու նյանը, Գեղու նի Չտյանը, 
«Սովետական Վրաստան» թերթի խմբագրու թյան աշխատողները, 
Ղարաբաղի երգի-պարի համու յթի մասնակիցները, հանրաճանաչ 
այլ անձինք և խմբեր։ Հիշարժան էր համշենցի ճանաչված երգիչ 
Գեորգի Մինասյանի համե րգը։ Խորենը անակնկալ երկու  հանդի-
պու մ է ու նեցել նաև ժողովրդական երգիչ Ռու բեն Մաթևոսյա-
նի հետ։ Դրանք լրացրել են գյու ղական մի ջավայրու մ ապրող 
Խորեն Եսայանի հոգևոր էու թյու նը, հարստացրել հոգին։ Մի օր էլ 
Գու լրիփշի շրջանի ղեկավարու թյու նը նկատեց ձեռներեց կոմու -
նիստի կազմակերպչական ընդու նակու թյու նները և առաջ քաշեց 
շրջանային խորհրդի կոմու նալ բաժնի վարիչի պաշտոնու մ։ Դա 
այն ժամանակ էր, երբ Վրաստանի կառավարու թյու նը որոշու մ 
էր ընդու նել գեղեցիկ տեսքի բերել բարձր շենքերի ճակատային 
մասերը, մաքրել խիճ ու  ցախերից գերեզմանոցները, բարեկարգել 
ջեռու ցման և ջրամատակարարման համակարգը, կարիքավորնե-
րին ապահովել հարմարավետ բնակարաններով։ Խորեն Եսայանը 
իրեն հատու կ եռանդով գործի լծվեց, բայց հազիվ մի  տարի էր անցել, 
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Êáñ»Ý ºë³Û³ÝÇÝ
Ոտիդ տակ որքան էլ փորեն,
Դու  մի շտ առու յգ մն աս, Խորեն,
Ճամփիդ առատ լինի ցորեն,
Հեռու  փախչի ամե ն բորեն։ 
                 
Դու  մարդ էիր սովետի,
Միշտ արժանի գովեստի,
Այժմ եկան նոր կարգեր,
Հետը բերին վա՜յ բարքեր։

Վրդովվեցիր դու  շատ խիստ,
Դարձար համե ստ մի  տաքսիստ։

Խոտոր եղավ փառքիդ ճամփան,
Առաջ անցան մարդիկ անբան,
Չկա ոմանց երբեք ներու մ,
Դու  սավառնիր քո եթերու մ։

                    23 դեկտեմբերի, 2014 թ.
    

ö²èøÆ  ØàÈàôòøàì
Հանճարների ճաճանչները
Շող են տվել դարերին,
Նրանց փառքի ճամփաները
Ձգվել կապու յտ երկնքին։

Եվ աստղավառ փայլ են տվել
Ուղիներին մարդկու թյան,
Պրպտու մով ի հայտ բերել
Հրաշքները մե ր տիտան։

Դու  էլ անվերջ ջանք թափեցիր
Բարձու նքների տիրանալ,
Գիշերները գիրք սերտեցիր,
Տենչու մ էիր մարդ դառնալ։

Համառորեն ու սու մ առար,
Որ չմն աս ստվերու մ,
Եվ լու սավոր դու  մարդ դարձար
Բագափոստա ձեր գյու ղու մ։

Եվ թրծվեցիր կյանքի բովու մ
Խորախորհու րդ գիտու թյամբ,
Լսողները քեզ են գովու մ,   

Որ չես արել հու սախաբ։

Մարդկու թյու նը դար ու  դարեր
Չի մոռանա քեզ երբեք,
Կմաշվեն շատ լեռ ու  քարեր,
Դու  կմն աս հար անբեկ։

Ջու րն ես խմե լ Տրու սկավեցի,
Ամրացել ես կաղնու  պես,
Հմայքներին հու ր կանացի
Դիմացել ես պարզերես։

Յոթ գլխանի դևերն անգամ
Ուզեցել են քեզ գրկել,
Բայց դու  թափով քո առնական
Կարողացար գլխատել։

Գլու խները մե կ-մե կ նետել
Կատու ներին, շներին,
Արմատներով ծառեր փետել,
Ծաղիկ դնել ճյու ղերին։

Դյու ցազնական քո ու ժի դեմ
Չի դիմանա ոչ մի  լեռ,
Դու ռն է բացել քանի՜ եդեմ,
Որ գիրկն առնի քեզ անմե ռ։

Հանճարների փառքի ճամփով
Դու  էլ կերթաս դեպի վեր,
Ձգտու մն երդ հզոր թափով
Քեզ տալիս են լայն թևեր։

Բաղ ու  բախչան մանդարինի
Քեզ նպաստեց վերելքի,
Ի շնորհիվ գու մարների
Հարթվեց ու ղին քո փառքի։

Դու  «Մոսկվիչով» դպրոց եկար՝
Հագած շքեղ մի  կոստյու մ,
Բայց ոչ մե կի հագին չկար,
Բոլորն էին նախանձու մ։

Ասին՝ առանց կոստյու մ արի
Դու  ամե նքին հավասար,
Քո կոստյու մը սիրտը կայրի
Չու նեցողի աչքը չար։

– Նախանձու մ ես, – դու  ասացիր, –

Քո դպրոցի ու սու ցչին –
Դու  էլ ինձ պես կհագնեիր,
Ունենայիր փող կարգին։

Ամե ն անգամ կերու խու մի 
Թամադան ես դու  լինու մ,
Եվ սեղանը մարդկանց քեֆի
Բլբու լ լեզվով քաղցրացնու մ։

Պոետների գրածներից
Քառյակներ ես մե ջ բերու մ,
Եվ մտքերով շռնդալից
Լսողներին մի շտ գերու մ։

Եվ ծափեր են հնչու մ զվարթ
Հարսանեկան հանդեսու մ,
Հարսն է նայու մ փեսին անթարթ,
Քեզ է, սակայն, նա տեսնու մ...

Դու  էլ երբեք քեզ չես կորցնու մ,
Թիրախու մն  ես մի շտ կանանց,
Նրանք թաքու ն քեզ երազու մ
Այրվու ՜մ, եփվու ՜մ են անանց։

Ամե ն անգամ կին տեսնելիս
Կաքավու մ է ձիդ վայրի,
Արյու նդ բարկ եռք է տալիս,
Քիչ է մն ու մ քեզ այրի։

Բայց դու  հանկարծ թափ ես առնու մ,
Դառնու մ հեծյալ մի  ասպետ,
Հորիզոններ մով սավառնու մ,
Ո՞վ կմրցի էլ քեզ հետ։

Բախտի բան է կյանքը, բալամ,
Մինն ապրու մ է թևելով,
Մինն էլ օրն է մաշու մ հարամ,
Էշն է քշու մ հևալով։

Սու րբ ընտանիք դու  ու նեիր,
Եվ Թագու շն էր հարազատ,
Ափսո՛ս, նրան դու  շու տ կորցրիր,
Սիրտդ լցվեց վիշտ ու  դարդ։

Դու  ու զեցիր արու  զավակ,
Երեք աղջնակ ծնվեցին,

երբ սկսվեց վրաց-աբխազական պատերազմը։ Քանի որ Գու լրիփշի 
շրջանու մ հիմն ական բնակիչները մե գրելներ էին, Խորենը չէր 
կարող բացեիբաց արտահայտել իր համակրանքը աբխազների 
նկատմամբ...
Այժմ Խորեն Եսայանը բնակվու մ է Տու ապսե քաղաքու մ՝ ապրած 

տարիների հու շերով լեցու ն։ Ես այստեղ էլ կարող էի ավարտել հոդ-
վածս, սակայն հերոսի կերպարը լրիվ պատկերացնելու  համար 
հարկ եմ համարու մ ընթերցողին ներկայացնել նաև նրա հոգևոր 
առօրյան բնու թագրող մի  քանի հիշարժան դրվագներ։        
Խորենի ավագ եղբայրները՝ լեյտենանտ Անդրանիկը և շարքային 

Ալբերտը հերոսաբար կռվել են հայրենական պատերազմու մ, եր-
կու սն էլ զոհվել են անհավասար մարտերու մ՝ Կու բանի Կրիմսկի 
շրջանու մ և Բելոռու սիայի Վիտեբսկի մարզի Շապորա գյու ղու մ։ 
Սգի ճիրաններու մ տառապող հայրը՝ Ավագը, ասել է կրտսեր որ-
դու ն.

– Ես գերեզմանու մ էլ հանգիստ չեմ մն ա, եթե չիմանամ, թե որտեղ 
են հանգչու մ զավակներիս մարմի նները։
Եվ Խորենը համառորեն սկսու մ է գրու թյու ններ ու ղարկել զանա-

զան արխիվն եր, իմանու մ եղբայրների մասին, գնու մ եղբայրական 
գերեզմաններից երկու  բու ռ արյու նոտ հող բերու մ որպես սրբու թյու ն, 
որպես ջահել կյանքը զոհաբերած եղբայրներից հիշատակ։ Այս մա-
սին թերթերու մ տպագրած Խորենի հոդվածները անհնար է կարդալ 
առանց հու զվելու ։ 

Խորենն ու նի մի  քանի հիշարժան կրծքանշաններ, որոնցից մե կը 
ստացել է կոմե րիտմի ու թյու նու մ ակտիվ աշխատանքի համար։ Այն 
ստորագրել է ՍՍՌՄ կոմե րիտմի ու թյան Կենտկոմի  առաջին քար-
տու ղար Եվգենի Տյաժելնիկովը։  
Խորենը հպարտու թյամբ է խոսու մ փեսայի՝ Սմբատ Վարդիկյանի 

մասին։ Լեռնային Ծեբելդա գյու ղու մ հասակ առած պատանին 
դպրոցն ավարտելու ց հետո ու սանեց Օմսկի ավտոճանապարհային 
ինստիտու տու մ։ Կոմե րիտական Սմբատը իր հասակակիցների 
հետ մե կնեց Բայկալ-Ամու րյան մայրու ղու  շինարարու թյու ն։ Քա-
նի՜-քանի՜ անգամ ինժեներ Սմբատ Վարդիկյանը անցել է դարի 
մայրու ղիով, գործնական ցու ցու մն եր տվել շինարարներին, հետո 
նշանակվել գարաժի վարիչ, ստացել պատվոգրեր ու  դրամական 
պարգևներ, արժանացել ԲԱՄ–ի կոմե րիտմի ու թյան կոմի տեի դրոշի 
առջև լու սանկարվելու  պատվին, ընդու նվել կոմու նիստական 
կու սակցու թյան շարքերը։ Անմոռանալի է Սմբատի կյանքու մ 
ԲԱՄ–ու մ տեղի ու նեցած կոմե րիտական հարսանիքը սիրած 
աղջկա՝ բժշկու հի Սաթենիկ Եսայանի հետ։ Թերթերու մ բազմաթիվ 
թղթակցու թյու ններ են տպագրվել ԲԱՄ–ի անձնվեր շինարար 
Սմբատ Վարդիկյանի մասին, իսկ աները՝ Խորեն Եսայանը, դրանք 
տեղավորել է իր տարեգրու թյան մե ջ։  
Խորենի հարստու թյու նը նաև նրա երեք աղջիկներն են իրենց ըն-

տանիքներով, հինգ թոռները և չորս ծոռները։
                                                             

êÇñ³í³Ý êºìàôÜÆ 
                                                                           Èñ³·ñáÕ
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Հեռսոտեցիր հանց ավազակ,
Երբ որ տնից չվեցին։

Թոռ ու  ծոռի տեր ես հիմա,
Փափկացել է սիրտդ բիրտ,
Նրանք խելոք և գործու նյա,
Ժառանգներ են քեզ պես կիրթ։

Թոռ ու  ծոռդ կարիք չու նեն,
Միշտ հպարտ են պապիկով,
Բայց ես գիտեմ, նրանք կու զեն,
Որ չխաբես կապիկով։

Փառքի գերի հավերժ եղար,
Միշտ ձգտեցիր գանձ ու  գահ,
Առաջ անցան քանի՜տխմար,
Դու  չդարձար նախագահ։

Բրիգադի ղեկը տվին,
Գործի անցար թև առած,
Արարեցիր ամբողջ տարին
Տեղամասու մ քեզ տրված։

Քանի՜հոգու  տանը թմրած
Դու  բու ժեցիր քո վարքով,
Ապա նրանք խելքի եկած՝
Կյանք վարե՚ցին նոր բարքով։  

Կոմու նիզմի  մատու յցներու մ
Աշխատեցին թափ առած,  
Եվ ստացան լու րջ հատու ցու մ՝
Բերք ու  բարիք ամբարած։

Քո ձգտու մը վեհ է, բարի,
Լի է փառքի մոլու ցքով,
Քանի սաղ ես, մի ՛ դադարի
Ելնել աստղոտ բարձու նքով։ 

Դեռ էվերեստ կբարձրանաս
Ձնագնդի խաղալու ,
Աստղերի մե ջ երկնահաս՝
Մարսու հիներ գերելու ։

Սևու նին էլ, նոքար դառած,
Փառքիդ երգն է երգելու ,
Վառ կերպարդ արեգնացած
Սերու նդներին տանելու ։

Իմաստու ններ բազմաբեղու ն,
Հին դարերից առ այսօր,
Մի կողմ թողած հանգիստ ու  քու ն,
Փառքն են գովու մ քո հզոր։

Ճառագու մ ես հորիզոնու մ՝
Ստվեր նետած արևին,
Նրանք անվերջ քեզ են տենչու մ,
Կարոտ են քո բարևին։

Քո արձանը պիտի դրվի
Կովկաս լեռան կատարին,
Որ քո ջանը մոտիկ լինի
Ամբողջ տարին արևին։

Որ ճառագես արև դառած
Բոլոր մարդկանց սրտերին,
Իսկ քո սիրտը կրակ արած,
Միշտ ջերմացնես ցրտերին։ 

Արծիվն երը թևատարած
Կգան ու սիդ կնստեն,
Ոչխարները իրենց որսած
Աչքիդ առաջ կխժռեն։

Դու  քարակերտ բոյ–բու սաթով
Շու ք ես տալու  լեռներին,
Եվ վաստակած փառք ու  պատվով

Զարդարելու  դարերին։

Ինչդ է պակաս Ալիևից,
Որ ցցվել է ամե նու ր,
Բրոնզացած նայու մ վերից,
Ղարաբաղն է տենչու մ զու ր։

Քո ու ղին է հարթ ու  պայծառ,
Ոգորու մով ակնբախ,
Տիեզերքի դու ռն անպատճառ
Բացելու  ես դու  անվախ։

Արժանի ես դու  կրկնակի՝
Քո վաստակով համարձակ
Շարքու մ լինել գիտու նների 
Եվ ստանալ մրցանակ։

Քո ընթացքի ամե ն պահին
Քամի  լինի համընթաց,
Երբ բարձրանաս երկնի գահին,
Կանայք կգան գրկաբաց։

Սեր ու  սիրով օրդ կանցնի
Երկնի անհու ն կապու յտու մ,
Կվրնջա թամբած քո ձին,
Որ սավառնես աստղերու մ։

Թեև տարիդ առաջ գնաց,
Նպատակներ ու նես վառ,
Աչքդ, հաճախ, սիրու ն կանանց,
Կու զես գրկել անպատճառ։

Զի լավ գիտես բու րմու նք տվող
Կյանքի ավիշ հու ր կանանց,
Եվ գերվու մ ես դու  անսքող
Հրապու յրով մի շտ նրանց։

Եվ գոչու մ ես դու  բարձրաձայն՝
Միշտ առու յգ ես և ջահել,
Ընկերներդ ծերու կ դարձան,
Դու  պատրաստ ես դեռ սիրել։

Մի՛ շտապիր երբեք կյանքու մ
Անցնել գետեր ու  ծովեր,
Շտապողն է հաճախ տնքու մ
Գործերի մե ջ ու ժից վեր։ 

Փառքը ինքը քո հետևից
Զրնգալով դեռ կգա,

Դափնիների իր ճյու ղերից
Մի ճոխ պսակ քեզ կտա։ 

Կբարձրանաս մտքով Պառնաս,
Ոչինչ չկա քեզ անհաս, –
Թե բանաստեղծ ցցու ն դառնաս,
Գիրք կարդալով զորանաս։

Թև ու  թիկու նք լինել մե կին
Հոգու դ պարտքն է մշտական,
Անկեղծ կօգնի խեղճ տկարին
Քեզ պես մարդը պատվական։

Ո՛րը ասեմ, ո՛րը՝ թողնեմ,
Խղճի տիպար, իմ Խորեն,
Ամե ն անգամ սրտանց կու զեմ
Թշնամի քդ թող կորեն։

Տորիչելյան դատարկու թյու ն
Ուղեղներու մ կա ոմանց,
Զգոն եղիր, մն ա արթու ն,
Որ չհանդիպես դու  նրանց։

Արժանիքդ գետնով չտաս,
Զի դու  վեհ ես, իմաստու ն,
Քո բարձու նքը, լավ իմանաս,
Չի հանդու րժու մ խտրու թյու ն։

Դեռ լեգենդներ պիտի հյու սեն
Բերնեբերան քո մասին,
Սերու նդներին անվերջ ասեն,
Որ արև ես ու  լու սին։ 

Ներող եղիր, հերոս արի,
Գովքդ չարի ըստ հարգի,
Մոլորվեցի քո կերպարի
Շողերի մե ջ երևի...

Հոմե րոսը աշխարհ թող գա,
Թող գա նաև Ֆիրդու սին,
Աքիլլեսին քացին իր տա, 
Բոնապարտին՝ փառքը սին։        

Քե՛զ կմն ա փառքի դափնին,
Նրանց տրված շատ իզու ր,
Գովքդ կանի քո Սևու նին,
Երկնքի մե ջ մի շտ լազու ր։

                   Հու նվար, 2015 թ.
êÇñ³í³Ý  êºìàôÜÆ
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Որոշու մ կա, որ սրտից է բխու մ,
Որոշու մ էլ կա` փսխել ես ու զու մ,
Նոր տարու մ նման որոշու մ արին,
Իրար խառնեցին չարն ու  բարին։
Այդ որոշու մը հենց որ ընդու նվեց,
Մեր մարդկանց սիրտը, հոգին պղտորվեց։

Ուզու մ են փողը գանձել գրպանի,
Ոչ թե ըստ տանը ապրող շնչերի,
Այլ անպետք ընկած բազու մ մե տրերի,
Որ տանտիրոջը նու յնիսկ պետք էլ չի։
Քառմե տրերի համար գու մար են գանձու մ,
Մի՞թե մե տրերը թափոն են ծնու մ,
Ով հնարել է նման որոշու մ,
Իր որոշու մի ց մի ՞թե չի խմրշու մ,
Որքան էլ նրա ականջը կանչի,
Որոշու մը այս խելքի մոտիկ չի։

Պետք է ու շ դարձնել մարդկանց գանգատին,
Նենգ որոշու մը սեղմե լ իր ճակտին։
Որոշու մ է այս, անշու շտ, արտառոց,
Պետք է տիրոջ հետ նետել աղբանոց։
                                          6 փետրվարի 2015 թ.

                    êÇñ³í³Ý  êºìàôÜÆ 
                             È³½³ñ¢ëÏ 
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Նախաքրիստոնեական շրջանու մ գոյու -
թյու ն ու նեցած հայերեն գրի եւ գրականու -
թյան մասին վկայու թյու ններ են պահպան-
վել անտիկ օտար հեղինակների  
երկերու մ: Հռչակավոր հու յն փիլիսոփա եւ 
պատմագիր Մետրոդորոս Սկեփսիացին,  
ապրելով Պոնտոսու մ եւ Հայաստանու մ 
մի նչեւ մ.թ.ա. 70 թ., գրել է Տիգրան II-ի 
պատմու թյու նը եւ «Կենդանիների բանա-
կանու թյու նը» փիլիսոփայական  երկը: Այս  
վերջինը,  ըստ Փիլոն Եբրայեցու  (Ալեք-
սանդրացու ) հաղորդման, որն  ապրել է 
մ.թ.ա. I դ. վերջին քառորդից մի նչեւ մ.թ. 
I դ. կեսը, թարգմանված է  եղել հայերեն: 
Փիլոն Եբրայեցու  նման քաջատեղյակ եւ 
բծախնդիր օտար հեղինակի այս համոզիչ 
հաղորդու մը մե ր թվարկու թյան դարա-
գլխին գոյու թյու ն ու նեցած հայալեզու  
գրականու թյան մասին, որ վկայակոչվու մ 
է առաջին անգամ, չի կարող չսասանել 
նու յնիսկ ամե նակարծր հակաթեզերը:
Հենց մի այն Փիլոնի սու յն վկայու թյու նը 

բավական է ժխտելու  այն տարածված 
կարծիքը, որ եթե նախամաշտոցյան շրջա-
նու մ գոյու թյու ն է ու նեցել գրավոր հայ 
գրականու թյու ն, ապա մի այն հու նարեն, 
ասորերեն կամ պարսկերեն լեզու նե-
րով, իսկ հայոց լեզվով եղել է մի այն 
բանավոր գրականու թյու ն, այսինքն՝ բա-
նահյու սու թյու ն: Եվ անմի ջապես հարց 
է ծագու մ՝ ի՞նչ գրով են գրված եղել երեք 
հայալեզու  գրքերը, եթե ոչ հայերեն այբու -
բենով, որի մասին վկայու մ է III դարի 
ժամանակագիր եւ եկեղեցական մե կնիչ 
Հիպպողիտոսը: Հու նարեն բնագրով իր 
«Ժամանակագրու թյան» մե ջ՝ գրված Ալեք-
սանդր Սեւերոս կայսեր 13-րդ տարու մ՝ 
մ.թ. 234 – 235 թթ., Հաբեթի ցեղի 47 ազգերի 
շարքու մ որպես գրագետ (գիր ու նեցող), 
Հիպպողիտոսը հիշատակու մ է հետեւյալ 
յոթին՝ իբերներ, լատիններ, որոնց գիրը եւ 
հոռոմն երն են գործածու մ, իսպանացիք, 
հու յներ, մարեր, հայեր:
Խորենացու  վկայու թյամբ, Բարդածան 

ասորի պատմագիրը, որ Եդեսիայից էր, 
մտավ Անի կամ Հանի ամրոցը, կարդաց 
Ողյու մպ քրմի  մե հենական պատմու թյու նը, 
որի մե ջ թագավորների գործերի հետ 
մի ասին հիշատակված էր Տիգրան վեր-
ջին հայոց թագավորի ձեռքով նրա եղ-
բայր Մաժան քրմապետի գերեզմանին 
կառու ցված բագինը Բագրեւանդի Բագա-
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ու նենա գրի ու  դպրու թյան Տիր աստված, 
այդ Տիր աստծու ն նվիրված դպրու թյան 
մե հյան, բայց սեփական գիր եւ դպրու թյու ն 
չու նենա: Օտար դպրու թյան, օտարագիր 
եւ օտարալեզու  մատենագրու թյան համար 
հայրենի աստվածու թյու ն չի ստեղծվու մ:

 XIII դարի հայ պատմի չ Վարդան Արեւել-
ցին (Պատմու թիւն տիեզերական, Մոսկվա 
1861, էջ 70) վկայու մ է Լեւոն արքայի օրոք 
Կիլիկիայու մ հայտնաբերված դրամի  մա-
սին, որի վրա հայերեն լեզվով դրոշմված են 
եղել հեթանոս հայ թագավորների անու ն-
ներ, որով եւ պատմի չը հաստատու մ է 
Մեսրոպ Մաշտոցից առաջ հայերեն գրե-
րի գոյու թյու նը. «Եւ զի լեալ է հայերէն 
գիր ի հնոյն – վկայեցաւ ի ժամանակաս 
Լեւոնի արքայի. զի գտաւ դրամ ի Կիլի-
կիա հայերէն գրով դրոշմե ալ զանու ն 
կռապաշտ թագաւորացն Հայկազանց»: 
Նման հարցադրու մն երն արդեն իսկ իր 
մե ջ կրու մ է նախամաշտոցյան գրի գաղա-
փարը, որն ու նի կողմն ակիցներ, բայցեւ 
ավելի մե ծ թվով հակառակորդներ, որոնք 
կարծու մ են, թե նախամաշտոցյան գիրը 
կարող է նսեմացնել Մաշտոցի հան-
ճարը: Կատարյալ թյու րիմացու թյու ն: 
Ահավասիկ մե ր հին հեղինակներից շա-
տերը եւ առաջին հերթին 5-րդ դարի 
ներկայացու ցիչները՝ սկսած Սահակ 
Պարթեւից եւ Մեսրոպ Մաշտոցից, նրանց 
աշակերտներ Կորյու նը, Դավիթ Անհաղթ 
փիլիսոփան եւ Մովսես Խորենացին, ապա 
եւ Ղազար Փարպեցին եւ այլք, ընդու նու մ 
են հեթանոսու թյան շրջանու մ հայոց դըպ-
րու թյան գոյու թյու նը. հայոց գրերի գյու տի 
1600-ամյակին նվիրված մի ջազգային 
գիտաժողովու մ իմ զեկու ցման մե ջ ես 
ցու յց տվեցի, որ ինքը՝ Մաշտոցը, երկար 
ժամանակ Եդեսիայու մ եւ Ասորիքու մ՝ 
դպրու թյան հեթանոս ճարտարների մոտ 
որոնել է հայոց հին գրի ամբողջական 
այբու բենը: Վերը իմ հիշատակած Փիլոն 
Եբրայեցին՝ իր ժամանակի ճանաչված 
մտածողներից մե կը, որին Էնգելսը քրիս-
տոնեու թյան հայր է անվանու մ, իր եզակի 
վկայու թյամբ գալիս է հաստատելու  հայա-
լեզու  գրականու թյան իրողու թյու նը դեռեւս 
մե ր թվարկու թյան սկզբին՝ Մեսրոպ Մաշ-
տոցից 4 դար առաջ:

 ²Éµ»ñï ØàôÞºÔÚ²Ü 
´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ

վանու մ: Ի՞նչ լեզվով էր գրված այդ մատ-
յանը – եթե Բարդածանը, ինչպես վկայու մ 
է Խորենացին, այդ պատմու թյու նը փոխա-
դրել է ասորերենի եւ ապա հու նարենի, 
նշանակու մ է՝ մե հենական պատմու թյան 
բնագիրը պետք է եղած լիներ հայերեն եւ 
գրված հայերեն գրերով:
Ուսու մն ասիրողներից ոմանք, ինչպես 

Ա. Աբրահամյանը, ենթադրու մ են, թե 
մատյանը գրված է եղել արամե ական 
գրով, բայց այս կարծիքը հիմն ավոր չէ: 
Ասորիներն իրենք իսկ արամե ական գիր են 
գործածու մ հատկապես Եդեսիայի շրջա-
նու մ: Նու յնը վերաբերու մ է Տիր աստծո 
մե հյանին: Գերմանացի խոշոր հայագետ 
Յ. Մարկվարտը իր «Հայոց այբու բենի ծա-
գու մը եւ Մաշտոցի կենսագրու թյու նը» 
ու սու մն ասիրու թյան մե ջ ժխտու մ է հայ 
մատենագրու թյան գոյու թյու նը մի նչեւ 
V դարը հետեւյալ փաստարկով. «Այս 
երկրի լեզվով չէր գրվել դեռ ոչ մի  տող, 
որովհետեւ այն ժամանակվա հայտնի 
այբու բեններից եւ ոչ մե կը ի վիճակի չէր 
արտահայտելու  հայերեն բազմաթիվ 
ու  դժվարին հնչյու նները»: Գերմանացի 
հայագետի այս ու շագրավ մի տքը մե զ բե-
րու մ է հակադարձ տրամաբանու թյան՝ 
եթե նախամաշտոցյան շրջանու մ եղել է 
հայ մատենագրու թյու ն, ապա դա կարող 
էր լինել մի այն հայերեն այբու բենով, եւ ոչ 
թե արամե ատառ կամ հու նատառ: Եվ առ-
հասարակ, մի  շատ բնական հարց է ծագու մ. 
հնարավո՞ր է արդյոք, որ ժողովու րդն 

Ð»é³íáñ ³ÛÙ³ñÝ»ñÁ ËáëáõÙ »Ý Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇáí
Պարզվու մ է, որ Կենտրոնական Ամե րիկա-

յու մ` Տիտիկակա լճի ավազանու մ, ապրու մ է 
մի  ժողովու րդ` այմարա, որը լեզվական կապ 
ու նի հայերի հետ: Նա գործածու մ է բազմաթիվ 
բառեր, որ հայերենի փոխառու թյու ններ են: Այս 
բացահայտման հեղինակը բանասիրական գի-
տու թյու նների թեկնածու  Մերի Սարգսյանն է: 
Նա ռու սական բանասիրու թյան մասնագետ է, 
թարգմանու թյու ններ է արել ռադիոֆիզիկայի, 
ճարտարապետու թյան ոլորտներու մ, հայե-
րեն է թարգմանել ակադեմի կոս Պարիս Հե-
րու նու  «Հայերը եւ հնագու յն Հայաստանը» 
գիրքը: 2011 թ. նրա թարգմանու թյամբ տպա-
գրվեց Անաստասիա Ցվետաեւայի «Մոգա-
կան զանգահարու թյան վարպետը. ասք հան-
ճարի մասին» գիրքը` հայազգի երաժիշտ 
Կոնստանտին Սարաջեւի մասին, որը մե կ օկ-

տավայու մ լսու մ էր 1701 հնչյու ն այն դեպքու մ, 
երբ սովորական մարդն ի վիճակի է լսել ընդա-
մե նը 23-ը: Մերի Սարգսյանի հետ զրու յցը այ-
մարա ժողովրդին առնչվող ու շագրավ բացա-
հայտու մն երի մասին է:

– Միշտ մտածու մ էի, թե ի՞նչ է նշանակու մ 

«Սասու ն» բառը, ինչու ՞ Աճառյանի կամ մե կ այլ 
բառարանու մ դրա ստու գաբանու թյու նը չկա, 
– իր զրու յցն այսպես սկսեց իմ զրու ցակիցը: – 
Մենք ու նենք Սասու ն երկրի անու ն, սարերի 
անու ն եւ «անսասան» բառը, ու րիշ ոչինչ: 
Որոշ գրքերից իմացա այմարա հին ժողովրդի 
մասին, որը, ըստ ու սու մն ասիրողների, աշ-
խարհի ամե նահին լեզու ներից մե կն ու նի, իր 
մշակու յթով ծաղկել է 15 հազար տարի առաջ, 
եւ ու նեցել լեգենդ: Լեգենդ, որը կրկնվու մ է 
մի  քանի ժողովու րդների մոտ: Պատմու մ են, 
որ ծովով իրենց մոտ եկան սպիտակամորթ, 
գանգրահեր, շիկահեր, կապտաչյա մարդիկ, 
որոնք համարվել են իրենց աստվածները, 
որովհետեւ գալով այստեղ` իրենց սովորեցրել 
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են ձու լագործու թյան գաղտնիքները, նաեւ 
ճարտարապետական գաղտնիքներ, սովորեց-
րել են մի ակնու թյու նը: Այդ ժամանակներու մ 
ձու լագործու թյու նն առաջին հերթին Հայաս-
տանու մ է եղել: Շու մե րերեն գրու թյու ններու մ 
նաեւ հիշատակվու մ է անու ն` Իոաննեշ: 
Դժվար չէ կռահել, որ դա Հովհաննեսն է: Կարելի 
է ենթադրել, եթե` չպնդել, որ եկվորները 
հայեր են եղել: Նու յն լեգենդու մ կա իրենց 
«Վիրակոչա» անու նը, եւ եթե շատ համար-
ձակ լինենք, ապա կարող ենք ստու գաբանել 
որպես «ի վերու ստ կոչված»: Գոյու թյու ն ու նի 
Կալասասայա հրապարակ, որտեղ կանգ-
նեցված է Վիրակոչայի բարձր արձանը` շու րջը 
քարեր: «Կալասասայա» բառը այմարերենից 
թարգմանվու մ է «կանգու ն քարեր»: «Կալ»` 
հայերեն քարն է: «Քար» հայերեն արմատը 
մտել է աշխարհի բոլոր ժողովու րդների լե-
զու ների մե ջ: Ես հիշեցնեմ, որ «Սասու նցի Դա-
վիթ» էպոսու մ Սանասարի եւ Բաղդասարի 
կառու ցած քաղաքն անվանակոչած ծերու կը 
բացականչեց` «սա հո սասու նն է», այսինքն` 
պինդ, ամրակու ռ: «Կալասասայա» եւ «Սասու ն» 
նու յն նշանակու թյու նն ու նեն` անսասան, 
պինդ: Ես որոշեցի ու սու մն ասիրել այդ լեզու ն, 
հասկանալ, թե մե ր Սասու նն ու  Կալասասա-
յան ինչպես համընկան: Գտանք 600 բառանոց 
այմարա-անգլերեն բառարան: Վեց ամի ս 
ինքս ինձ թեւ տալով ու  համոզելով, ինքս ինձ 
չհավատալով ու սու մն ասիրեցի: Իմ առաջ 
բացվեց մի  զարմանահրաշ աշխարհ: 57 բառ` 
մոտ 10 տոկոսը, հայարմատ էին: Գիտու թյան 
դոկտորներն ասացին, որ նու յնիսկ երեք բառի 
նու յնարմատ լինելը առիթ է մտահոգվելու  այն 
մասին, որ կա լեզվական փոխառու թյու ն:

– ¾±É áñ µ³é»ñáõÙ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÝ»ñ Ï³Ý:
– Օրինակ` «փիսի» նշանակու մ է կատու , 

«փու րակա»` փոր, «արմջանա»` մոռանալ, 
«կիտա»` ձկնկիթ, «ջու րա»` ջու ր: 2004 թ. հոդ-
ված պատրաստեցի եւ տարա ԳԱԱ «Լրաբե-
րին»: Մեծ ոգեւորու թյամբ ընդու նեցին, եւ 
դրեցին հերթի: Երկու  տարի մն աց հերթու մ, 
հետո էլ գլխավոր խմբագիրը կանչեց, թե` 
չենք տպելու , հոդվածը խիստ հայամե տական 
է: Ասի` թու րքամե տակա՞ն պիտի լիներ, որ 
տպագրեիք: Հոդվածը տպագրվեց այլ հանդես-
ներու մ:

– ÆëÏ ³Û¹ «»ÝÃ³¹ñÛ³É» Ñ³Û»ñÁ ÓáõÉí»É »Ý 
ï»Õ³óÇÝ»ñÇ±Ý, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ 
Ï»Ýë³µ³Ýáñ»Ý ÝÙ³Ý ã»±Ý Ñ³Û»ñÇÝ:

– 2009 թ. Նիկարագու այից էլեկտրոնային 
փոստով նամակ եկավ: Այդ երկրի կենսա-
բանական գիտու թյու ների դոկտոր, ազգու -
թյամբ ֆինն Սեպոտիու սանենը գրու մ էր, 
որ հիացած է իմ հոդվածով, մի  տասնհինգ 
մի ջազգային կոնֆերանսներու մ զեկու ցել է 
այն: Հոդվածը հաստատել էր նրանց կենսա-
բանական տեսու թյու նն այն մասին, որ 
որոշ հին ժողովու րդներ կարող են ու նենալ 
ընդհանու ր գեներ: Այմարների մե ջ նրանք 
հայկական գեներ են գտել: Ես չեմ կարող դա 
ոչ պնդել, ոչ հաստատել, քանի-որ կենսաբան 
չեմ, կպնդեմ մի այն լեզվական նմանու թյու նը: 
Եվ այդ գիտնականը խնդրեց շարու նակել 
հոդվածը: Ուղարկեց նոր` արդեն 3 հազար 
բառանոց բառարան, այմարա-իսպաներեն, եւ 
բնականաբար նոր բառեր ավելացան իմ հոդ-
վածու մ:

– ÐÇÙ³ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ±Ù 
»ù:

– Արդեն հաստատվել են լեզվական նմանու -
թյու նները: Ես ու րախ եմ, որ դա հայամե տական 
աշխատանք է, ու  երեւի այդ պատճառով էլ շա-
տերի դու րը չի գալիս:

– ä³ñÇë Ð»ñáõÝáõ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ³ßË³-
ïáõÃÛáõÝÁ, áñ Ã³ñ·Ù³Ý»É »ù, »ñ»õÇ ÝáõÛÝå»ë 
ß³ï»ñÇ ¹áõñÁ ã¿ñ ·³ÉÇë:

– Նա աշխատու թյու նը գրել է անգլերենով, 
որպեսզի աշխարհը կարդա, որ նախաքրիս-
տոնեական Հայաստանն ու նեցել է շատ բարձր 
մշակու յթ, գիր, եւ որ սխալ է, թե Մաշտոցի 
ականջին Աստված փսփսաց, ու  նա էլ տա-
ռերը շարեց, ու  մե նք ու նեցանք գանձեր` շա-
րականներ, որ աղոթքներ են, ու  հանկարծ «ծլեց» 
Խորենացին, որն առաջին ժամանակագիրն է 
աշխարհու մ... Այդպես հնարավոր չէ:

– ÆÝãáõ± ¿ Ï»ÕÍíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñóÁ:
– Այն էլ` մե ր եկեղեցու  կողմի ց: Որ հավատաց-

յալները հանկարծ չկասկածեն, որ Քրիստոսը... 
Ոչ ոք ոչինչ չի կասկածի: Քրիստոսն էլ դեմ 
կլիներ ամե ն տեսակ կեղծիքի: Ինչպե՞ս մե նք 
կարող էինք մի անգամի ց «իմանալ զբանս 
հանճարոյ» եւ հանճարներ տալ աշխարհին: 
Մարդկու թյան պատմու թյու նն ընթանու մ է 
դանդաղ, էվոլյու ցիոն ճանապարհով: Նու յնն 
էլ` լեզվի զարգացու մը: Հայոց լեզու ն ու նի 11 հա-
զար բու ն արմատ, որից 4 հազարը լրիվ, իսկ 5,5 
հազարը մոտիկ իդենտիկ են սանսկրիտի` հին 
հնդկերեն մե ռած լեզվի հետ: Այսինքն նու յնն 
են: Հայ հին գրաբարը եւ սանսկրիտը ու նեն 
մի արմատ չորս հազար բառ: Հնդկաստանու մ 
ասու մ են, որ սանսկրիտը հայերեն գրաբարի 
փոքր քու յրն է: Հնդկական «Ռամայանա» էպո-
սը ստեղծված է եղել ոչ թե Հնդկաստանու մ, այլ 
իրենց բու ն հայրենիքու մ, եւ այդ էպոսու մ կա 
կարոտ, ցավով ու  սիրով հիշու մ են իրենց հին 
երկիրը, որն ու ներ «կապու յտ, ձյու նապատ, 
բարձրաբերձ սարեր»: Ուղղակի կրկնու մ եմ 
շատ ու սու մն ասիրողների, որոնք պնդու մ են, 
թե քանի-որ Հայաստանը հանդիսանու մ է 
քաղաքակրթու թյան օրրանը, հնդիկներն այս-
տեղից են գնացել արեւելք: 
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Հայաստանն այս տարի նորովի կներկայա-
նա «Եվրատեսիլ-2015» երգի մրցու յթու մ: 
Հավատարիմ մն ալով մրցու յթի այս տար-
վա նշանաբանին, ոգեշնչվելով Հայոց 
ցեղասպանու թյան 100-ամյա տարելիցի 
խորհրդանիշ անմոռու կի գաղափարով, 
ինչպես նաև առաջնորդվելով բազմաթիվ 
սփյու ռքահայերի ցանկու թյամբ, ովքեր մի շտ 
եղել են եվրատեսիլյան մե ր պատվիրակների 
կողքին, Հանրային հեռու ստաընկերու թյան 
ստեղծագործական խու մբը որոշել է մրցու յ-
թին ներկայացնել նոր ձևաչափ:
Որոշվել է այս տարի համախմբել 1915 թ-ին 

աշխարհի 5 մայրցամաքներու մ (Եվրոպա, 
Ասիա, Ամե րիկա, Աֆրիկա, Ավստրալիա) 
սփռված հայ ժողովրդի նոր սերնդին:

Խմբու մ ծագու մով հայ 5 երգիչներ են, ովքեր 
զու գակցվու մ են անմոռու կի 5 թերթիկների 
հետ, իսկ Հայաստանից կմի անա ևս մե կ 
մասնակից, ով կհամախմբի թերթիկները: 
Հատու կ մրցու յթի համար ձևավորվելիք 
խու մբը կկրի «Genealogy» անվանու մը՝ 6 ար-
տիստ, 6 ճակատագիր, 1 պատմու թյու ն:
Երգի վերնագիրն է՝ «Don’t deny» («Մի՛ 

ժխտիր»):
Եվրոպան ներկայացնող Եսայի Ալթու ն-

յանը ֆրանսիացի երգիչ-երգահան է: Երգել է 
«Pop Idol» խմբու մ, ապա որպես մե նակատար 
իր իսկ գրած երգերով մասնակցել է բազ-
մապիսի հեռու ստաշոու ների, համագոր-
ծակցել մաեստրո Միշել Լեգրանի հետ: Այժմ 
Եսային գործու նեու թյու ն է ծավալու մ նաև 
ԱՄՆ-ու մ: Ինչ վերաբերու մ է Հայոց թեմային, 
ապա երգիչը, կարելի է ասել, մե ծացել է 
Եղեռնի մասին պատմու թյու նների ներքո: 
Նրա պապը` ջարդերից մազապու րծ եղած 
Նշանը, անգամ գիրք է գրել` նկարագրելով 
1915-ին իր տեսած արհավիրքը: Ուստի 
պատահական չէ, որ վերջերս` ցեղասպա-
նու թյան 100-րդ տարելիցի առիթով Եսային 
նկարահանեց «Je n’oublie pas» («Չեմ մոռա-
նա») երգի տեսահոլովակը:
ԱՄՆ-ի ներկայացու ցիչ Թամար Կապրել-

յանը ծնվել է Արիզոնա նահանգի Սքոթսդեյլ 
քաղաքու մ հայ-հրեա-բրիտանական ընտա-

նիքու մ: Ներկայու մս բնակվու մ և ստեղծա-
գործու մ է Նյու  Յորքու մ: Նա իր կարիերան 
սկսել է 2008-ին` հաղթելով հայտնի «One 
Republic» խմբի կազմակերպած մրցու յթու մ: 
2010-ին թողարկել է իր հեղինակային երգե-
րի ալբոմը` ստեղծագործելով փոփ ռոք 
ոճու մ: Եղեռնի մասին լսել է Արևմտյան 
Հայաստանի Խարբերդ քաղաքու մ ծնված 
մորական պապիկից, ու մ ազգանու նն էլ 
այժմ կրու մ է: 
Աֆրիկան ներկայացնող Վահե Թիլբյանը 

ապրու մ և ստեղծագործու մ է Եթովպիայի 
մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայու մ: Նրա 
երաժշտու թյու նը դժվար է մե կ բառով բնո-
րոշել. ստեղծագործու մ է մի  շարք ոճերու մ` 
ռոք, r&b, տեխնո և տարբեր ազգերի երա-
ժշտու թյու ն... Առաջադրվել է մի  քանի հեղի-
նակավոր երաժշտական մրցանակների, 
2012-ին թողարկել է «Mixology» ալբոմը, որը 
նրան մե ծ հաջողու թյու ն բերեց մի ջազգային 
երգասպարեզու մ:
Ասիայի ներկայացու ցիչ Սթեֆանի Թո-

փալյանը (հայրը ամե րիկահայ է, մայրը` 
ճապոնու հի) ծնվել է Լոս Անջելեսու մ, սա-
կայն երգչու հու  կարիերան սկսել է Ճապո-
նիայու մ` 13 տարեկանու մ: Համագործակ-
ցելով հայտնի ճապոնացի պրոդյու սեր Ջո 
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Այս տխու ր տարելիցը յու րատիպ ազդակ 
կարող է դառնալ (ու  պետք է դառնա)՝ աշ-
խարհին ևս մե կ անգամ զգոնու թյան կոչելու : 
Դարավոր մե ր ցավը պատմու թյան դատին 
հանձնելով՝ շարու նակելու  ենք ամե ն ամ 
խնկարկել անմե ղ զոհերի հիշատակը, որի 
առջև պարտք  ու նենք՝ արդար հատու ցման 
պահանջատիրու թյու ն:
Արյու նռու շտ մե ր հարևանը անվրեպ գոր-

ծեց՝ տեղահանալով ու  ցեղասպանելով Եր-
կիր մոլորակու մ իր գոյու թյու նը դարերով 
հաստատած,  իր արարու մով հռչակված մի  
ժողովրդի: Սակայն սխալվեց իր հաշվարկ-
ներու մ: Նախճիրից մազապու րծ հայերը 
«Անտու նի» երգեցին, մորմոքացին՝ «Քելե 
լաո», բայց նաև՝ «Ով մոռանա» երդվեցին: 
Այդ երդու մն  էլ ժառանգականու թյան մո-
գու թյամբ սերնդեսերու նդ փոխանցվեց: 
Այն օրերի կու յր ու  խու լ աշխարհի աչք ու  
ականջն էլ բացվեց: Մանավանդ՝ անպատիժ 
մն ացած կամ լռելյայն համաձայնու թյան 
արժանացած ցեղասպանու թյու նը կրկնվեց 
հրեական Հոլոքոստի տեսքով: Ու էլի կրկըն-
վելու  է՝ անպատժելիու թյան դեպքու մ, զի 
չարիքը մե ծանալու  և կրկնելու  «գեշ» հատ-
կու թյու ն ու նի:
Հայոց եղեռնագործու թյան հաջորդ 100 

տարիները կարող է ու  պետք է դառնա հա-
տու ցման հարյու րամյակ: Դրա «հիմն ար-
կեքն» այսօր է կատարվու մ՝ արդեն պետա-
կանու թյու ն կերտող ժողովրդի հայրենիքու մ: 
Եվ դրանու մ իր ակտիվ մասնակցու թյու նն է 
ու նենալու  ՀՀ սփյու ռքի նախարարու թյու նը:

– ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ð³Û ¹³ïÁ, Ù»ñ å³-
Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ Ñ»ÝùÝ »Ý, áñÇ ßáõñç 
ÙÇ³Ï³Ù »Ý µáÉáñ Ñ³Û»ñÁª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¢ Ç 
ë÷Ûáõéë ³ßË³ñÑÇ: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï Ýñ³Ýó Ï³-
åáÕ ûÕ³Ï ¿ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ ë»ñïáñ»Ý ³Õ»ñëíáõÙ 
¿ Ð³Ûáó ºÕ»éÝÇ Ã»Ù³Ý»ñÇÝ: Æ±Ýã ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñ 
Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Áª å³ïÙ³Ï³Ý 
¹³ñÓáÕ 2015-Çó.

– Ցեղասպանու թյան 100-րդ տարելիցը 
նախևառաջ քաղաքական մե ծ նշանակու -
թյու ն ու նի: Հայ ժողովու րդը, ինչպես նաև մի -
ջազգային առաջադեմ հանրու թյու նը պա-
հանջու մ են, որ աշխարհի պետու թյու նները, 
այդ թվու մ` Թու րքիան, ճանաչեն հայոց 
ցեղասպանու թյու նը: Ճանաչելով ցեղա-
սպանու թյու նը՝ նշանակու մ է, որ այդ եր-
կիրը հարգու մ է մարդու  իրավու նքները, 
հարգու մ է ՄԱԿ-ի կողմի ց ընդու նված կոն-
վենցիաները և մի ջազգային պայմանա-
գրերը, և իր քաղաքական որոշու մը 
ընդու նելով, դատապարտելով Ցեղասպա-
նու թյու ն կոչվող  ոճիրը՝ նպատակ ու նի, 
որպեսզի այլևս երբեք և որևէ երկրու մ 
չկրկնվի նման հրեշագործու թյու ն: Սա է 
ճանաչման հիմն ական նպատակը, որին 
մե նք նախանձախնդիր և հետևողական ենք, 
քանի որ որպես ազգ, ժողովու րդ ապրել ենք 
ցեղասպանու թյան բոլոր սարսափները, 
կրել ենք այդ անչափելի հանցագործու թյան 
հետևանքները: Հետևաբար ու րիշ ո՞վ, եթե 
ոչ Ցեղասպանու թյու նից վերապրած ժողո-
վու րդը պետք է պայքարի՝ նմանատիպ հան-
ցագործու թյու նն աշխարհի որևէ անկյու նու մ 
այլևս չկրկնվելու  համար: Պատահական 
չէ, որ թե՛ քաղաքական աշխարհը, թե՛ 

իրավաբաններն ու  պատմաբանները, թե 
հետազոտողներն ու  հոգեբանները շեշտու մ  
են, որ եթե ժամանակին ճանաչվեր և դատա-
պարտվեր Հայոց ցեղասպանու թյու նը, 
ապա հրեական Հոլոքոստ լինել չէ՛ր կա-
րող:  Սա, կարծու մ եմ՝ գլխավոր ու ղերձն 
է մարդկու թյանը: Այս ու ղերձը տեղ է 
գտել նաև վերջերս Ցեղասպանու թյան 
100-րդ տարելիցի մի ջոցառու մն երը հա-
մակարգող պետական հանձնաժողովի 
կողմի ց ընդու նված և Ցեղասպանու թյան 
զոհերի հու շահամալիրու մ Հայաստանի 
Հանրապետու թյան Նախագահի կողմի ց  
հրապարակված Ցեղասպանու թյան 100-
րդ տարելիցի համահայկական հռչակա-
գրու մ, որն արտահայտու մ է ոչ թե սոսկ 
Հայաստանի Հանրապետու թյան կամ Լեռ-
նային Ղարաբաղի Հանրապետու թյան 
ղեկավարու թյան, այլ համայն հայու թյան 
առանցքային կառու յցների և կազմակերպու -
թյու նների ներկայացու ցիչների մի ահամու ռ 
տեսակետները: Մենք բոլորին ապացու ցե-
ցինք, որ չկա անհամաձայնու թյու ն Հայաս-
տանի և Սփյու ռքի մի ջև, չկա հակասու թյու ն 
համազգային խնդիրներու մ, որ ընդու ն-
ված փաստատու ղթը համազգային, 
համահայկական փաստաթու ղթ է: Այն 
դառնալու  է ու ղենիշ և՛ երկու  հայկական 
պետու թյու նների, և՛ հայկական բոլոր կազ-
մակերպու թյու նների, և՛  համայն հայու թյան  
համար:
Կարևոր ակնկալիք է նաև հայ ժողովրդի 

համար Թու րքիայու մ քաղաքացիական 
հասարակու թյան ձևավորու մը: Այսօր Թու ր-
քիայու մ տեղի են ու նենու մ գործընթացներ, 
որոնք խոսու մ են այդ պետու թյան մե ջ 
եղած կարծրատիպերի վերացման մասին: 
Մենք ականատեսն ենք այն ամե նի, որ 
Թու րքիայու մ որոշակի շրջանակների 
կողմի ց խոսվու մ է Ցեղասպանու թյան 
մասին: Կարևոր առաջընթաց է այն, որ 
«Կանաչների» կու սակցու թյու նը ընդու նեց 
Հայոց ցեղասպանու թյան փաստը, որ 
Օջալանը հայտնի նամակով խոսեց նաև 
Ցեղասպանու թյան մասին: Մենք պետք 
է հավու ր պատշաճի գնահատենք այն 
քու րդ պատգամավորին, ով քաղաքական 
խիզախու թյու ն ու նեցավ Թու րքիո Մեծ ժո-
ղովու մ ներկայացնել Ցեղասպանու թյան ճա-
նաչման մասին նախագիծը: Եթե դիտար-
կելու  լինենք, թե այս ամե նի հետևու մ 
ինչպիսի գործընթացներ են թաքնված, 
ապա ակնհայտ է, որ Թու րքիայու մ արդեն 
կա մտավորականների, քաղաքական 
գործիչների մի  շերտ, ովքեր առերեսվել  և 
ընդու նու մ են իրենց իսկական, ոչ թե հո-
րինված պատմու թյու նը, ովքեր շարու -

նակու մ են պայքարել Թու րքիայու մ ար-
դարու թյան հաստատման համար: Չեմ 
կարող չհիշատակել այն հանգամանքը, որ 
Թու րքիայու մ ստեղծվել է մի  իրավիճակ, 
երբ ազգային փոքրամասնու թյու նները, 
որոնք դարից ավելի լռելյայն համաձայնել 
են, թե իրենք բոլորը թու րք են, այսօր 
բացահայտորեն հայտարարու մ են 
իրենց ազգային արմատների, իրենց ոչ 
թու րք լինելու  մասին, և ինքնու թյան վե-
րականգնման ճանապարհին ավելի շատ 
իսլամացած հայեր բացահայտու մ են 
իրենց հայկական արմատները: Այս իրո-
ղու թյանը կարելի է տալ գնահատական. 
Թու րքիայու մ ինքնու թյան ճգնաժամ է: 
Իսլամացած հայերի հիմն ախնդիրները և՛ 
քաղաքական, և՛ բարոյահոգեբանական 
ու սու մն ասիրու թյու նների նյու թ են: ՀՀ 
սփյու ռքի նախարարու թյու նը գիտնական-
ների հետ զբաղվու մ է այս խնդիրներով, իրա-
կանացնու մ է որոշակի ծրագրեր, ընդառաջ 
գնու մ այն հայերին, ովքեր ցանկու թյու ն ու նեն 
վերադառնալ իրենց ինքնու թյանը, իրենց 
արմատներին, ու զու մ են սովորել մայրենի 
լեզու ն: Արդեն իսկ ազդակներ կան, որ 
պատմական Տիգրանակերտու մ հայկական 
դպրոցներ են հիմն վելու : Սա ամե նակարևոր 
իրողու թյու ններից են: Հարյու րավոր, եթե 
ոչ հազարավոր մարդիկ ցանկու թյու ն են 
հայտնել հայերեն սովորել: Մեր կողմի ց 
իրականացվել են կրթական, մշակու թային, 
համայնքային, երիտասարդական և 
այլ բնու յթի ձեռնարկներ, որոնք իրենց 
մե ջ հայրենասիրական հզոր լիցք են 
պարու նակու մ: Հայաստանու մ այսօր 
վերապատրաստվու մ են երկու  երիտա-
սարդ` Արևմտյան Հայաստանու մ հայերեն 
ու սու ցանելու  համար:

– Üß³Ý³íáñ ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ, å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñ 
¢ë µ³ñÇ Ï³Ùù »Ý ¹ñë¢áñáõÙª µ³ñáÛ³å»ë 
³ç³Ïó»Éáí, Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ï³Éáí Íñ³·ñ»ñÇÝ:

– Չեմ կարող շնորհակալ չլինել բոլոր այն 
հայտնի դեմքերին` քաղաքական-կրթա-
կան-մշակու թային գործիչներին, ովքեր 
այսօր մի ավորվու մ են Ցեղասպանու թյան 
դեմ շարժման մե ջ: Չեմ կարող չասել շնոր-
հակալու թյու ն այն մարդկանց, ովքեր «Ո՛չ 
ցեղասպանու թյանը» ֆորու մի ն պետք է  
մասնակցեն: Ինչպե՞ս  երախտապարտ 
չլինել Ֆրանսիայի նախագահին, ով 
առանց վարանելու  հայտարարեց Ապրի-
լի 24-ին Հայաստանու մ իր ստու յգ ներ-
կայու թյան մասին և, նու յնիսկ գտնելու  է 
հնարավորու թյու ն` Փարիզու մ մասնակցե-
լու  համայնքային մի ջոցառու մն երին: Կամ՝ 
Ուրու գվայի նախագահը, ու մ պաշտոնա-
վարման ժամկետը թեև լրանու մ է, բայց 
պատրաստ է իր բարձր հեղինակու թյու նը և 
բոլոր հնարավորու թյու նները ներդնել՝ Ցե-
ղասպանու թյան 100-րդ տարելիցը հավու ր 
պատշաճի իր երկրու մ հիշատակելու  հա-
մար:

– ²ÛÝ, ÇÝãÝ ³ñ¹³ñ³óÇáñ»Ý ¸áõù ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
»ù (Ù³ñ¹ÇÏ Çñ³íáõÝù »Ý ëï³ó»É Çñ»Ýó ³½·áõ-
ÃÛáõÝÁ ãÃ³ùóÝ»É, ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ëáë»É Ñ³Û»ñÇ 
Ïáïáñ³ÍÇ Ù³ëÇÝ ¢ ³ÛÉÝ)ª Ññ³ß³ÉÇ ¿: ´³Ûó 
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³ñ¹Ûá±ù ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ¢ë Ç Ýå³ëï ÂáõñùÇ³ÛÇ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ã¿. áñå»ë½Ç ÙÇ ³ÙµáÕç ³½· 
ï»Õ³Ñ³Ý³Í áõ Û³Ã³Õ³ÝÇ Ù³ïÝ³Í á×ñ³-
·áñÍÁ ×»ñÙ³Ï ûÓÇùáí Ý»ñÏ³Û³Ý³  ³ßË³ñÑÇÝª 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáí Ñ»ñù»É Çñ Ñ³Ýó³ÝùÁ:

– Ցավով եմ նշու մ, որ մի  տարի առաջ 
Թու րքիայի բարձր ղեկավարու թյու նը փոր-
ձու մ էր «ցավակցել» իր ժողովրդին ապ-
րիլի 24-ի առթիվ, իսկ այս տարի այդ օրը 
փորձու մ է տոնի վերածել, հրավիրել տար-
բեր երկրների ղեկավարների: Կարծու մ եմ՝ 
Հայաստանի Նախագահի պատասխան 
նամակը Թու րքիայի նախագահին լու րջ 
ու ղերձ էր պարու նակու մ նաև այլ եր-
կըրների ղեկավարների համար: Ընդու -
նել Թու րքիայի նախագահի հրավերը 
նշանակու մ է տնտեսական, երկկողմանի 
շահերը վեր դասել համամարդկային ար-
ժեքներից, մարդկային իրավու նքներից:  
Այս հրավերները ընդու նելը կամ մե րժելը 
կբացահայտեն աշխարհի իրական դեմքը: 
Ցավոք, Թու րքիան 100 տարի անց էլ չի 
փոխել իր քաղաքականու թյու նը:  Իմ վերը 
նշածը վերաբերու մ է ոչ թե թու րք հա-
սարակու թյանը, այլ`  իշխանու թյանը: Ինչ-
քան հասու նանա թու րքական հասարակու -
թյու նը և կարողանա ընդվզել իր պետու թյան 
վարած քաղաքականու թյան դեմ, այնքան 
ավելի վստահ կարող ենք ասել, որ մե ր 
ջանքերն իզու ր չեն անցել: Եվ հետո, երբ 
ասու մ ենք, որ խնդիրը վերաբերու մ է Օս-
մանյան կայսրու թյան և երիտթու րքերի իշ-
խանու թյանը, ապա այսօրվա թու րքական 
իշխանու թյու նը  կանգ պետք է առնի և չշա-
րու նակի նրանց տմարդի գործերը, քանզի 
կեղծելով, ժխտելով դառնու մ են հանցակից 
այդ մե ծ ողբերգու թյանը:  Ուզու մ ենք ասել՝ մի  
դարձիր հանցակից, քանի որ իրավահաջորդ 
լինելով և ձեր  վրա վերցնելով անցյալի բեռը, 
դու ք նմանվու մ եք նրանց:

– ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ÂáõñùÇ³Ý ¢ë å³Ï³ë ç³-
Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ãÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»É Çñ 
Ý³Ë×ñ³·áñÍáõÃÛ³Ý ï³ñ»ÉÇóÇÝ: ²ñ»É ¢ ³ÝáõÙ 
¿ ³Ù»Ý ÇÝãª Ù»ñ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛ³Ý, å³ïÙ³-
Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ «Ó³ÛÝÁ» ËÉ³óÝ»Éáõ:

– Կարծու մ եմ՝ Հայկական հարցը մե ծ վն աս 
է պատճառու մ Թու րքիային, որովհետև 
տարեկան նա մի լիարդավոր դոլարներ 
է ծախսու մ՝ պատմու թյու նը կեղծելու , 
ապատեղեկատվու թյու ն տարածելու , 
լոբբիստական կառու յցներ վարձելու , 
զանգվածային լրատվամի ջոցներու մ իր 
օգտին հոդվածներ տպագրելու  համար: 
Այդ ինչպե՞ս է պատահու մ, որ նրանք հայ-
կական գերեզմանոցը կամ հայու թյան հա-
մայնքային կալվածքներ են վերադարձ-
նու մ և կեղծ բարեպաշտ ձևանու մ: Եթե 
չէին հափշտակել, ապա ի՞նչն են հետ 
տալիս: Եթե ցեղասպանու թյու ն չէր եղել, 
ապա այդ դեպքու մ դրանք ինչո՞ւ են իրենց 
սեփականու թյու նը դարձել: Իրեն քաղաքա-
կան մե ծ գործիչ համարող Էրդողանը պետք 
է հաշվի առնի, որ սա 1915 թվականը չէ, երբ 
կարելի էր  գլխատել մտավորականներին, 
ազգի ոչնչացման ծրագիր մշակել: Այսօր 
մե ր ժողովու րդը 21-րդ դար է հասել կիրթ, 
գրագետ, զարգացած, 10 մի լիոն դարձած, 
աշխարհի 100 և ավելի երկրներու մ հիմն ա-
վորված և պահանջատեր. նա չի լռելու :
Եվ որպեսզի Թու րքիան չշարու նակի 

սևացնել իր անու նը, հեղինակու թյու նը, 
իր հետագան՝ ճիշտ կանի՝ կանգ առնի, 
օրինակ վերցնի Գերմանիայից, ճանաչի 
Ցեղասպանու թյու նը և վերջ դնի թշնամու -
թյանը, դադարեցնի պատմու թյան կեղծա-

րարու թյու նը: Պետք է Թու րքիան իր մե ջ 
ու ժ գտնի և ձերբազատվի այն ամե նից, ինչ 
արվել է մե կ դար առաջ:

– Ø»ñ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 
³ñ¹Ûá±ù Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ËÝ¹Çñ-
Ý»ñ: ²ñ¹Ûá±ù Å³Ù³Ý³ÏÁ ã¿, áñ ÝáõÛÝ Ñ»ï¢áÕ³-
Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ñÑÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 
ï»Õ³íáñ»Ýù ²ñ¢ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ³ñï³-
Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ:

– 2011 թ. Սփյու ռքի նախարարու թյու նը հայ 
իրավաբանների համահայկական համաժո-
ղով հրավիրեց և ստեղծեց մի ջազգային աս-
պարեզու մ շատ հայտնի մասնագետների 
խու մբ՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
նախագահ Գագիկ Հարու թյու նյանի գլխա-
վորու թյամբ: Նպատակը իրավական 
թղթածրար ստեղծելն է: Մենք այն կարծի-
քին ենք, որ այսօր հրապարակի վրա կա 
3 կարևորագու յն խնդիր: Առաջինը՝ ժա-
ռանգների իրավու նքների վերականգնու մ. 
մարդկային, անհատական իրավու նքներ: 
Ապա՝ համայնքային իրավու նքների վերա-
կանգնու մ. խոսքը մե ր բոլոր համայնքների 
մասին է՝ իրենց կալվածքներով, ու նեց-
վածքով, եկեղեցիներով և այլն, հրապարակի 
վրա է այս ու ղղու թյամբ Ամե նայն Հայոց 
կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի և Մեծի Տանն 
Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ի հայտնի հայ-
տարարու թյու նը:  Եվ հարցերի 3-րդ խու մբը 
համազգային խնդիրն է: Համազգային խըն-
դիրները իրավական հարթու թյան վրա 
ու սու մն ասիրելով ի՞նչ արդյու նքի կհանգենք: 
Դրա համար մասնագետներ են աշխատու մ: 
Ես այն կարծիքին եմ, որ պետք չէ ավելորդ 
հայտարարու թյու ններ անել, որովհետև յու -
րաքանչյու րն այլ կերպ է պատկերացնու մ 
այդ պահանջատիրու թյու նը: Այդ իսկ 
պատճառով պետք է խնդիրը թողնել մի -
ջազգային իրավու նքի մասնագետներին: 
Ուրախ եմ, որ այս ու ղղու թյամբ իրավական 
փաստաթղթերը և անառարկելի հիմքերը 
ավելանու մ են: Ապրիլի 22-23-ին մե նք «Ո՛չ 
ցեղասպանու թյանը» ֆորու մի  շրջանակ-
ներու մ գու մարելու  ենք իրավաբանների 
մի ջազգային հաջորդ համաժողովը: 
Այդ համաժողովու մ շարու նակելու  ենք 
քննարկել ու նեցվածքի, գու յքի և մն ացած 
հիմն ախնդիրները: Եվ երբ իրավական թըղ-
թածրարը վերջնական տեսքով պատրաստ 
կլինի, քաղաքական լու րջ քննարկու մն եր 
կձեռնարկվեն:

– ²Ýßáõßïª ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÝáõÛÝå»ë 
ãÇ Ï³ñáÕ ³Ýï»ëí»É:

– Մինչև մե նք Թու րքիայի քաղաքական 
օրակարգ չհասցնենք Ցեղասպանու թյան 
ճանաչման խնդիրը, փոխհատու ցման մա-
սին խոսելն անժամանակ է: Որոշ դեպ-
քերու մ մե նք պետք է հետևենք զարգա-
ցու մն երին և հետևողականորեն ազդենք 
այդ զարգացու մն երի վրա՝ արագացնելով 
դրանք, առաջ տանելով ճշմարտու թյու նը: 
Համոզված եմ, որ հաջողելու  ենք, որով-
հետև մե ր պահանջն արդար է՝ հենված 
մի ջազգային իրավու նքի վրա: Բազմաթիվ 
երկրներ արդեն ճանաչել են Հայոց Ցեղա-
սպանու թյու նը՝ այդ կերպ իրենց համա-
խոհու թյու նն արտահայտելով: Դրա արդ-
յու նքու մ Թու րքիան հասկանու մ է, որ ինքը 
մե նակ ՚խաղալ̔ չի կարող: Եվ եթե մն ացյալ 
հզոր տերու թյու նները ճանաչեն, դա իրա-
կան ճնշու մ կլինի, և Թու րքիան այլևս անե-
լիք չի ու նենա:

– Æ±Ýã »ù Ï³ñÍáõÙ, ûñ³íáõñ å³é³ÏïíáÕ Ù»ñ 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ³½¹³Ï Ï¹³éÝ³± á·»-
ÏáãÙ³Ý ³Ûë ï³ñÇÝ:

– Ես այն կարծիքին եմ, որ յու րաքանչյու ր  
հայ, մասնավորապես այս պատասխանա-
տու  հանգրվանու մ, պետք է վեր կանգի 
բոլոր տեսակի հակամարտու թյու ններից, 
պառակտու մն երից, խժդժու թյու ններից, 
խմբային ու  անձնական ամբիցիաներից և 
գիտակցի, որ կա համահայկական ցավ, հա-
մազգային դատ, որին պետք է հետամու տ 
լինենք ազգովի: Մինչ ապրիլ ցանկացած 
իրական թե շինծու  ձեռնարկ, որը մե ր քա-
ղաքական կացու թյան, սահմանների ան-
հանգստու թյանն է բերու մ` անընդու նելի է:  
Թու րքիայի նվիրական ցանկու թյու նն է՝ սեպ 
խրել մե ր մի ասնու թյան թիկու նքին, անդու նդ 
առաջացնել Հայաստանի և Սփյու ռքի մի ջև՝ 
«Բաժանիր, որ տիրես» սկզբու նքով:  Հպար-
տու թյամբ, ու րախու թյամբ հայտնու մ եմ, որ 
դա Թու րքիային չի հաջողվի: Մենք պետք 
է որ պատմու թյու նից դասեր քաղենք, ժա-
մանակն է մի ավորվելու , Հայաստանը 
հզորացնելու , Արցախն՝ անվտանգ, մե ր 
սահմաններն՝ անառիկ դարձնելու : Պիտի 
կոտրենք որոշ կարծրատիպեր: Հայրենիքը 
չեն սիրու մ այն պատճառով, որ այն շեն է 
(ինչպես ՝ մորը չեն սիրու մ, որ նա հարու ստ 
է). հայրենիքը սիրու մ ես, որովհետև այն 
քոնն է, բիբլիական է, հավերժ է...

Ø²Ð²òºÈ ¾  ´²êÎºî´àÈÆ Ø²Ð²òºÈ ¾  ´²êÎºî´àÈÆ 
Ð²Ú²¼¶Æ Ð²ÚîÜÆ Ø²ð¼Æâ Ð²Ú²¼¶Æ Ð²ÚîÜÆ Ø²ð¼Æâ 

æºðÆ Â²ðÊ²ÜÚ²ÜÀæºðÆ Â²ðÊ²ÜÚ²ÜÀ

«ºë ëÇñáõÙ »Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ù»Ý 
ÇÝã£ ä³ßïáõÙ »Ù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ï»-
ñ³ÏáõñÝ»ñÁ£ ºë Ù»Í³ó»É »Ù Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ËáÑ³Ýáóáí£ Ü³ËÏÇÝáõÙ ³Ù»Ý 
ûñ Ï³ñáÕ ¿Ç Ë³ÕáÕÇ ï»ñ¢áí ïáÉ-
Ù³ áõï»É£ ÆëÏ ·³éÇ ÙëÇó Ëáñáí³-
ÍÁ áõÕÕ³ÏÇ Ññ³ßù ¿£ ´³Ûó ÑÇÙ³ 
µÅÇßÏÝ»ñÝ ÇÝÓ ³ñ·»ÉáõÙ »Ý ×³ñåáï 
áõï»ÉÇùÝ»ñ áõï»É»:

æ»ñÇ Â²ðÊ²ÜÚ²Ü

84 տարեկան հասակու մ մահացել է 
բասկետբոլի հայտնի մարզիչ Ջերի Թար-
խանյանը: Այս մասին Թվիթերի իր մի կրո-
բլոգու մ հայտնել է Թարխանյանի որդին` 
Դենի Թարխանյանը:
Մարզչական կարիերան սկսել է Կալի-

ֆորնիայի բասկետբոլային դպրոցու մ 
1956 թվականին։ 1959-1961 թվականներին 
Կալիֆորնիայի Լանքաստեր քաղաքու մ 
մարզել է Antelope Valley Joint Union 
High School թիմը, այնու հետև 1961-1966 
թվականներին Ռիվերսայդի, իսկ 1966-
1968 թվականներին՝ Փասադենայի քո-
լեջների թիմե րը։ Հաջողու թյու նները Թար-
խանյանին հայտնի դարձրին, և նա կնքեց 
իր առաջին պայմանագիրը բասկետբոլի 
առաջին լիգայի Shark թիմի  հետ։

26
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Ð³Ûáó ×³Ï³ï³·ÇñÁª ï³ñ³µÝáõÛÃ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí, Ù»ñ ³½·³-
ÏÇóÝ»ñÇÝ ï³ñ³Í»É ¿ Ç ë÷Ûáõéë áÕç ³ßË³ñÑÇ: ê÷ÛáõéùáõÙ Ñ³Û ÙÝ³ÉÁ ã³-
÷³½³Ýó ¹Åí³ñÇÝ ·áñÍ ¿, ¢ Çñ³í³Ùµ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ñ»ñáë³Ï³Ý ×Ç·»ñ »Ý å³-
Ñ³ÝçíáõÙ:

Ø»ñ ³½·³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ È³É³ ØÇÝ³ëÛ³Ý-ØÇëÏ³ñÛ³ÝÁ: ÌÝí»É ¿ Èáéí³ 
²ñ×Çë ·ÛáõÕáõÙª áõëáõóãÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ¶ÛáõÕÇ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá 
áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ºñ¢³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ²ÙáõëÝ³ó»É 
¢ ï»Õ³÷áËí»É ¿ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý êÇñÇ³ÛÇ Ð³É»å ù³Õ³ù: ²åñ»Éáí 
Ñ»é³íáñ êÇñÇ³ÛáõÙ, Ýñ³ Ñ³ÕÃ³ÃáõÕÃÁ »Õ»É ¿ Ñ³Û µ³é áõ µ³ÝÇ ³ñ³ñ-
ãáõÃÛáõÝÁ ¢ Ñ³Ûáó ·ÇñÝ ¿ ÙÝ³ó»É ³å³í»ÝÁª ûï³ñ ßñç³å³ïáõÙ  å³Ñ-
å³Ý»Éáõ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ: Ü³ ÙÇ ù³ÝÇ ·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿: Üñ³ 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ïå³·ñí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Ý¹»ëÝ»ñáõÙ: Ü³ ³Ï³Ý³ï»ëÝ ¿ áõ 
å³ïÙÇãÁ ³ÛÝ ³Ñ³íáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ù»ñ ûñ»-
ñáõÙ êÇñÇ³ÛáõÙ:

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»Í ËÝ¹Çñ ¿ êÇñÇ³ÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ³Û¹ µ»-
ÏáñÝ»ñÇÝ ÷ñÏ»ÉÁ, Ýñ³Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï Ï³å»ÉÝ áõ Ý»ñ·ñ³í»ÉÁ  Ñ³Ûñ»Ý³-
ëÇñáõÃÛ³Ý ÝíÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÙ:                                                                                                          

²Ûë ï»ë³Ï»ïÇó È³É³ ØÇëÏ³ñÛ³ÝÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¢ áõëáõóáÕ³-
Ï³Ý »Ý ¢ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ýª áõÝ»Ý³Éáí Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ êÇñÇ³-Ð³Û³ë-
ï³Ý-ê÷Ûáõéù ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ: ÆÝùÝ ÇëÏ Ï³ÝËáñáß»Éáí Çñ ï»ÕÁ 
ëÇñÇ³Ñ³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ, Ý³ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ å³Ñå³Ý»É Çñ Ð³ÛÇ 
ï»ë³ÏÇ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ, ã¹³í³×³Ý»Éáí Çñ ò»ÕÇ Ñá·áõÝ:

Î³ñ»Ý ØÔ¸êÚ²Ü

¸áõÝª ³é³çÇÝ Ù³ñ¹áõÝ Ë³ÝÓ³ñáõñ »Õ³Í ëï»ÕÍ³ñ³°ñ ÑáÕ, 
¸áõÝª Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÉáÛëÇ ÑÝ³·á°ÛÝ ³ÏáõÝù, 
Ð³½³ñ³Ù»³Û ×³Ý³å³ñÑÇ¹ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÇÙ³ëïÝ³ó³Í 

³½Ýáõ³½³°ñÙ îÇÏÇÝ: 

îáÏ³°, Ã¿»õ ·Çß³Ï»ñ ³·é³õÝ»ñ ÏÁ ÃéãÇÝ ÑÝ³·áÛÝ ÷³éù»ñ 
³ÝÃ»Õ³Í ³Ý³å³ïÝ»ñáõ¹ áõ Ýáñ ËáëïáõÙáí Í³ÕÏáÕ µ³ñ»µ»ñ 
¹³ßï»ñáõ¹ íñ³Û¿Ý,

Â¿»õ ³õ³ñ³éáõ Û»Éáõ½³ÏÝ»ñÁ, Ññ»ßï³ÏÝ»ñáõ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñ Ñ³-
·áõ³Íª Çñ»Ýó Í³ñ³õÁ ùáõ ³ñÇõÝáí¹ ÏÁ Û³·»óÝ»Ý, 

Â¿»õ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý áõ µ³ñÇùÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßª Ù³Ûñ³ó³Í ÓÇ-
Ã³ëï³ÝÝ»ñ¿¹ áëÏÇ ÓÇÃ³ÇõÕÇ ï»Õ áñ¹ÇÝ»ñáõ¹ ³ñÇõÝÁ ÏÁ ÑáëÇ,

Â¿»õ §»Õµ³ÛñÝ»ñ¹¦ Î³Û¿ÝÇ ÷³éùÁ ·»ñ³¹³ë»óÇÝ áõ Úáõ¹³ÛÇ 
»ñ»ëáõÝ ³ñÍ³ÃÁ, ù³Ý½Ç Ûáõ¹³Û³ÍÇÝ ¿ÇÝ,

Â¿»õ µáõ»ñÁ ÏÁ í³Û»Ý áõ Ï
,
³ÝÑ³Ùµ»ñ»Ý Ùûï³Éáõï í³Ë×³Ý¹ 

·áõÅ»É ËáõÉ áõ ÏáÛñ ³ßË³ñÑÇÝ, 
Â¿»õ áñ¹ÇÝ»ñáõ¹ ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç »ñÏå³é³ÏáõÃ»³Ý ·³ÛÃ³ÏÕÇã 

ÑáõÝï»ñ ÏÁ ó³ÝáõÇÝ,
Â¿»õ ï³Ï³õÇÝ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý¹ Ï³ÃÁ ãÍÍ³Íª ³ÝáÝóÙ¿ áÙ³Ýù 

å³ïÇñ ËáëïáõÙÝ»ñáí Ïáõñó³Íª í³Ûñ³· Ñáí»ñ¿ ÏÁ ùßáõÇÝ áõ 
Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñï¹ Ï

,
³ñÇõÝ»Ý: 

îáÏ³°, êáõñÇ°³, Ëáñ³·¿ï îÇÏÇ°Ý,
¸áõÝ ·Çï»ë, áñ ³Ûë ã³ñ³Ý»Ý· ÙññÇÏÝ»ñÝ ³É åÇïÇ ³ÝóÝÇÝ 

Íáí³Íáõ÷ ¹³ßï»ñáõ¹ íñ³Û¿Ý áõ åÇïÇ »ñÃ³Ý Íáí¿Ý ³Ý¹ÇÝ 
Ë»Õ¹áõ»Éáõ Çñ»Ýó ÇëÏ ã³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç, 

¸áõÝ ·Çï»ë, áñ Ë³õ³ñÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ, Ê³ãÁ Çñ»Ýó å³ïáõ³ñ 
ßÇÝ³Í áõ öñÏÇãÇÝ ·»ñ»½Ù³ÝÁ ß³Ñ³ñÏ»Éáíª Û³×³Ë ÷áñÓ³Í 

»Ý ë»õáí Í³ÍÏ»É ³ñ»õ³ßáÕ ¹³ßï»ñ¹, µ³Ûó Çñ»Ýù ëáõ½³Í »Ý 
Çñ»Ýó Ë³õ³ñÇÝ Ù¿ç: 

¸áõÝ ·Çï»ë, Ã» »Õ¿·Ý»ñÁ, Ã¿»õ ÏÁ Ïáñ³Ý³Ý ÙññÇÏÝ»ñáõÝ 
³éç»õ, ë³Ï³ÛÝ ÑáõëÏ ³å³ ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝ ·»ÕáõÕ¿ßª ³é³õ»É 
³Ùñ³ó³Í áõ ïáÏáõÝ: 

¸áõÝ ·Çï»ë, Ã» ÃáõËå»ñÁ áñù³Ý ³É áñ Ï³ñÏï³Ñ³ñ»Ý, åÇïÇ 
»ÉÉ¿° ²ñ»õÁ áõ Ýáñ ÍÇÉ»ñ åÇïÇ Ûáñ¹ÇÝ ùáõ ¹³ßï»ñáõ¹ Ù¿ç: 

îáÏ³°, êáõñÇ°³, Ø³¯Ûñ µ³ñáõÃ»³Ý, 
ÞïÏ¿° áñ¹»ÏáñáÛë Ùûñ Ïáñ³óáÕ Ù¿çù¹, ù³Ý½Ç »ë »õë Ï»ó³Í »Ù 

»ïÇ¹ª Çµñ»õ áñ¹Ç³Ï³Ý Ý»óáõÏ Ñ³ëï³ïáõÝ, 
¸á°õÝ, áñ µ³ñÇùÝ»ñáõ¹ ¹éÝ»ñÁ µ³óÇñ, »ñµ ù»½Ç »Ï³Û Çµñ»õ 

ï³÷³ëï³ÝÝ»ñáõ ·áñß ·³ÛÉ»ñ¿Ý µÇõñ³Ëáó, Ñ³É³Í³Ï³Ý áõ 
µÝ³õ»ñ Ñ³õù, 

¸á°õÝ, áñ »Õ³ñ Ñ³ëï³ïáõÝ ÑáÕÁ áïùÇë ï³Ï, ïáõÇñ ÇÝÍÇ 
³Ýë³Ï³ñÏ ç»ñÙáõÃÇõÝÁ Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñïÇ¹ áõ ³ÙñáõÃÇõÝÁ 
»Õµ³Ûñ³Ï³Ý µ³½áõÏÇ¹,

¸á°õÝ, áñ ùáõ ³ñ¹³ñ Û³ñÏÇ¹ ï³Ï É³ÛÝ³ëñïûñ¿Ý Ñáí³ÝÇ »Õ³ñ 
íï³Ý·áõ³Í ÇÝùÝáõÃÇõÝë å³Ñå³Ý»ÉáõÝ áõ ¹³ñÓ³ñ ëÇñ»ÉÇª 
Û³÷ßï³Ïáõ³Í ëñµ³½³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÇë ÑáÕÇÝ Ñ³Ý·áÛÝ, ÐÇõ³Ý¹ 
áõ Å³Ýï ³ÛÝ Í»ñ ·³ÛÉÁ, áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùë Û³÷ßï³Ï»Éáí ³Ùñ³ó³õ, 
ÑÇÙ³ ³É Å³ÝÇùÝ»ñÁ µ³óª ½ù»½ ÛûßáïáÕÝ»ñáõ íáÑÙ³ÏÇÝ ÙÇ³-
ó³Íª ³ñÇõÝ¹ ÏÁ Ñ»Õ¿, ë³Ï³ÛÝª

îáÏ³°, ëñµ¿° ³ñóáõÝù¹ áõ ³Ùñ³åÝ¹áõ¿°, ·»Õ³ÝÇ êáõñÇ°³,
ø³Ý½Ç åÇïÇ ³Ý¿³Ý³Û ÇÝã áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¿ áõ åÇïÇ ï»õ¿ª ÇÝã 

áñ Û³õ»ñÅÇÝ ¿: äÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÉáõñÃ »ñÏÇÝùÇ¹ ï³Ï Ë³Õ³Õ 
óáÉ³É óáñ»ÝÇ ³ñï»ñ¹ áõ Û³õ»ñÅ³Ï³Ý µ³ñáõÃ»³Ùµ åÇïÇ Ëá-
Ï³Ý ÛÕÇ ÓÇÃ³ëï³ÝÝ»ñ¹...

È³É³ ØÇÝ³ë»³Ý-ØÇëÏ³ñÛ³Ý

îàÎ²°, êàôðÆ²...
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Մեկ տարվա ընթացքու մ Թարխանյանը նոր թիմ կառու ցեց, 
որը մտավ առաջատարների առաջին եռյակ։ 1977 թվականին 
Լոս Անջելես Լեյքերս ակու մբի ղեկավարու թյու նը Ջերրիին 
պայմանագիր առաջարկեց, սակայն մարզիչը հրաժարվեց և շա-
րու նակեց մարզել նախկին թիմը:

1992 թվականին Թարխանյանն մու տք գործեց NBA՝ պայմա-
նագիր կնքելով Սան Անտոնիո Սփըրս թիմի  հետ, որը 1995 և 
1996 թվականներին դարձավ NBA չեմպիոն։ 2002 թվականին 72 
տարեկան հասակու մ Ջերին հեռացել է մե ծ սպորտից։
Իր 34-ամյա մարզչական կարիերայի ընթացքու մ Ջերին հաղ-

թել է 729 խաղու մ, որից 706-ը՝ դիվիզիոնի մակարդակի։ 2013 
թվականին իր տեղն է զբաղեցրել ամե րիկյան բասկետբոլի 
«Փառքի սրահ»-ու մ։

... Ð²Ú²¼¶Æ Ð²ÚîÜÆ Ø²ð¼Æâ æºðÆ Â²ðÊ²ÜÚ²ÜÀ... Ð²Ú²¼¶Æ Ð²ÚîÜÆ Ø²ð¼Æâ æºðÆ Â²ðÊ²ÜÚ²ÜÀ
úñ»ñë ³ÝåïáõÕ, ïËáõñ, Ó³ÝÓñ³ÉÇ,

àõ ·ÝáõÙ »Ù »ë áõÝ³ÛÝ ïñïáõÝçáí

ÆÙ ëÇñ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÙ É³í ÑáõÛë»ñÇ

¶»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñÇ ÙÇçáí£

Â³Õ»É »Ù Ýñ³Ýó£ îËáõñ ¿ ×³Ù÷³Ý£

ºí ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ßË³ñÑáõÙ ûï³ñ,

úï³ñ áõ Ù»Ý³Ï ³ÝóíáñÇ ÝÙ³Ý,

àñ ãáõÝÇ ÁÝÏ»ñ, áã ï»Õ áõ ¹³¹³ñ£

úï³ñ »Ý ßáõñç¹ áõ ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ

àÙ³Ýù ùá íÇßïÁ, áÙ³Ýù ùá É»½áõÝ,

²Ýï³ñµ»ñ ·³ÉÇù »ñç³ÝÇÏ ûñÇÝ,

â·Çï»Ý Ýñ³ Ï³ñáïÁ ³ÝùáõÝ...

âÝãÇ¯Ý Ù³ñ¹áõÏÝ»ñ, Éñµáñ»Ý Ñ³Ý·Çëï

²ÝëÇñï, ÷áùñá·Ç, ·ÍáõÍ áõ ÏáåÇï.

Ø»éÝáõÙ »Ý, Ù³ñáõÙ Ýñ³Ýó Ñ³Û³óùÇó

º°í Ñá·áõ Ó·ïáõÙ, ¢° ëñïÇ ÅåÇï£

¾É á±õÙ ³é³çÇÝ ëÇñï¹ µ³ó ³Ý»ë,

à±õÙ Ñ³Ù³ñ »ñ·»ë ëñï³ÉÇ »ñ·»ñ,

à±ñ ãùÇÝ ëÇñ»ë, ÏÛ³Ýù¹ ÝíÇñ»ë,

¿É ÇÝãå»±ë ³åñ»ë ³Ýë»ñ, ³ÝÁÝÏ»ñ...

ºí ûñ»ñë ³Ûëå»ë ïËáõñ, Ó³ÝÓñ³ÉÇ,

àõ ·ÝáõÙ »Ù »ë áõÝ³ÛÝ ïñïáõÝçáí

ÆÙ ëÇñ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÙ É³í ÑáõÛë»ñÇ

¶»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñÇ ÙÇçáí£

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü

îðîàôÜæîðîàôÜæ
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Ðñ³ßùÇ Ë³µÏ³Ýù

Քեզ ի՞նչ պատմե մ սահմաններից իմ հոգու ,
Երազներիս հայացքներից երկնաքեր,
Տառապանքի քարտեզներու մ իմ ու  քո
Ինքս անգամ տեղս կարգին չգիտեմ,
Քեզ ի՞նչ պատմե մ սահմաններից իմ հոգու ...
Որտե՞ղ եմ ես, ի՞նչ դատարկում, ի՞նչ հոծում...
Ինչ նոր օր եմ մաքրագրու մ, ինչ` ջնջու մ,
Երբ վրձնու մ եմ եկնաառաք թախիծներ,
Երբ պոեզիաս արևներից եմ փնջու մ,
Ու Սերը հենց գու ցե սա էլ համարենք...
Հին տարին էր երազի մե ջ արթմն ի...
Ամանօրյա հրաշքների բարձի տակ
Այս տարին էլ դատարկ մի  տու փ կդնի,
Ձյու ն կնստի լու սնի վրա շարու նակ,
Ու կարոտու մ նորից օրը կմթնի...
Ու պոեզիան գու ցե սա էլ համարենք,
Երբ գիշերը թանաքագու յն է դառնու մ,
Ու բառեր են կաթու մ լու սնի աչքերից,
Տառապանքով ճերմակ թղթին համրանու մ...
Ու Սերն էլ հենց տառապանքը անվանենք...
Երբ խենթու թյան դաշտից պոկված մի  քամի 
Հպվու մ է մե զ անքնու թյան մատներով,
Եվ տխրու թյան անմխ իթար մի  ժամի 
Սերը ծածու կ պոեզիային մատնելով`
Թողնու մ ենք, որ իր աշխարհները տանի...
Հրաշքը հենց գու ցե սա էլ համարենք...

               ÒØºè²ÚÆÜ ¾Èº¶Æ²

Արթնացա: Մաքու ՜ր էր օրը,
 ու  չկար ոչ տանջանք, ոչ թու յն,
Դյու թական հեքիաթ էր փռել
 ցած իջնող սպիտակ մի  ձյու ն,
Նոր սարքած շարոցի* 
 նման ծառերից շիրա էր կաթու մ,
Ամե ն ինչ ճերմակ էր այսօր, 
 ու  սակայն... ո՞ւր էիր դու ...
Եվ իջավ գիշերը հու շիկ, 
 սպիտա՜կ, շու շե՜, խշշա՜ն,
Լու յսերը չեմ անջատու մ, 
 դեռ գու ցե կգաս դու  տու ն,
Կբերես ձյու ներից խլած սպիտակ,
 իսկական շու շան,
Որ ապրի գիշերս սիրո
 ձյու նապա՜ր գլխապտու յտ...

Ð²ÚðºÜÆø` Î²ðàîÆ ì²ð¸...

Հայրենիք, հար թերթվող գիրք,
Սևանաչք կապու յտի թարթ,
Ճերմակ սար, ծովխոհու ն մի տք
Նոյաէջ վեհ ակնթարթ:
Հեռու  եմ... Լու րթ ջրերիդ
Ակներն են իմ բիբերու մ,
Քո պանդու խտ որդու ն ներիր,
Գիրկ պահիր կարոտներու մ...
Կապու տաչ, ճերմակահոն,
Հայրենիք` հարավի վարդ,
Քարեղեն իմ երգեհոն,
Փիրու զակ իմ կրծքազարդ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ

Ես էլ ո՞նց գնամ էս լեռներից,
Կանաչ կարոտիս ինչպե՞ս գգվեմ,
Ի՞նչ բառեր պոկեմ էս ջրերից,
Էս տաք գու յներով ի՞նչ երգ գրեմ...
Հայրենը նորից թև է առել
Աղավն ի դարձած թառել սրտիս,
Ես կարոտաբաղձ հավք եմ դառել,
Երնեկի երգը առած կտցիս...

Ասացի, – Սե՛ր,
Ասիր, – չկա՛մ,
Ի՞նչն է մն ու մ`
Ես մն ամ,
Ասացի, – Մա՛հ,
Ասիր, – կգամ,
Հենց որ օրը
Իմանամ,
Ասացի, – Ցա՛վ, 
Ասիր, – ես կամ
Սիրո, Մահվան 
Արանքու մ...
Ասացի, – Ե՛րգ...
Ասիր, – ես եմ
Էդ ցավերը
Ամոքու մ... 

ÈÇÉÇ³ Ø²ÞÆÜÚ²Ü

Ø»ñ ûñ»ñáõÙ ß³ï »Ý ·ñù»ñÁ, ß³ï »Ý ¢ ·ñáÕÝ»ñÁ: ´³Ûó  
¹Åµ³Ëï³µ³ñ Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ ½áõñÏ »Ý ¢  ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý  
³ñÅ»ùÇó, ¢ ÙïùÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÇó, ¢ ...  

²Ûë ³éáõÙáí ÈÇÉÇ³ Ø³ßÇÝÛ³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý 
»ñ¢áõÛÃ ¿ Ù»ñ ³ñ¹Ç åá»½Ç³ÛáõÙ: Ø»ñ ûñ»ñáõÙ, Ù»ñ ÏáÕùÇÝ ³åñáÕ 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇª áí Çñ åá»½Ç³Ûáí Ùï»É  ¿ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  
Ù»ç, ëÇñí»É áõ ¹³ñÓ»É ¿ Ù»ñ Ñá·¢áñ ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÝÇÏÁ:

Èáéí³ ãùÝ³Õ µÝ³ßË³ñÑÇ (ÞÝáÕ ·ÛáõÕ) ÍÝáõÝ¹ ¿ ÈÇÉÇ³  Ø³ßÇÝ-
Û³ÝÁ: ºí ÈáéÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ Ýñ³ Ý»ñßÝã³ÝùÇ ³ÕµÛáõñÁ: ÈÇÉÇ³ 
Ø³ßÇÝÛ³ÝÇ åá»½Ç³Ý áõÝÇ Èáéí³ Óáñ»ñÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ, Èáéí³  
ë³ñ»ñÇ í»ÑáõÃÛáõÝÁ, Èáéí³ »ñÏÝùÇ Ù³ùñáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ åá»-
½Ç³Ý ËáÑÇ áõ ½·³óÙáõÝùÇ, ½·³óáÕáõÃÛ³Ý ¢ ÑáõÛ½Ç, Ñá·áõ ¢  

ÙïùÇ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿:
...ºí ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýª  µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝÇ, Ã» Ç±Ýã ó³í 

¿ ÏñÍáõÙ Çñ ëÇñïÁ ³Ù»Ý ÙÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ »ñÏÝ»ÉÇë, Ç±Ýã 
í³Ëáí ¿ Ý³ ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÇ 
¹³ïÇÝ...

ÈÇÉÇ³ Ø³ßÇÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³íáõÙ »Ý ÁÝÃ»ñ-
óáÕÇÝ Çñ»Ýó åá»ï³Ï³Ý Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ùµ, Ó¢³íáñí³Í ³ßË³ñ-
Ñ³Û³óùáí, ³åñáõÙÝ»ñÇ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛ³Ùµ: Üñ³ åá»½Ç³Ý µ³ó 
Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝ ¿, ÙÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý, ãÙ³ñí³Í Ï³ñáï ³é Ð³Ûñ»-
ÝÇùÝ áõ Ñ³Ûñ»ÝÇÝ, ³é ë»ñÝ áõ Ù³Ûñ»ÝÇÝ...

Î³ñ»Ý ØÔ¸êÚ²Ü

¶ÆÞºð²ÚÆÜ è²äêà¸Æ²

Չքնեցի այդ գիշեր: Վարագու յրի ետևու մ
Լու սնալու յսի ծաղրանքը
 իմ աչքին էր հետևու մ:
Գրու մ էի: Ու հատ-հատ 
 տենդոտ-քնատ բառերու մ
Մշու շվու մ էր հու շ առ հու շ 
 ցնորքների իմ հեռու ն:
Դրսու մ ձմե ռն էր ծաղկել, 
 ցու րտն իմ ներսու մ էր մանու մ,
Փաթիլներին ես այնպես
 նմա՜ն էի մանրանու մ...
Խաբու մ էի ինքս ինձ, 
 թե լու սնի պաղ աչքերու մ
Այս ձյու նամաղը նորից 
 գարու ններ է նկարու մ...
Մինչ նու յն ցավի խազգրով
 հերթական երգն էր գրվու մ,
Չեղած տաքից խու նացած`
 կորչու մ հոգնած թղթերու մ:
Իմ քրքրված երազի 
 ճերմակ շորն էր Անճարու մ,
Ոչ մի  փրկող կարկատան` 
 բառի դատարկ տաճարու մ...
Ու ողջ գիշեր ես այսպես` 
 փու նջ ասեղով ինձ կարու մ,
Քեզ թելահան Սեր էի 
 նամակներու մ ծրարու մ...

Ես գիտեմ, թե ովքեր են տերերը,
Ում ձեռքից են ու տու մ էս շները,
Ես գիտեմ...

Ու թեև մի շտ էլ կու շտ են տերերը,
Բայց սովից կատաղած են շները,
Եվ հիմա...

Հենց էնպես չեն հաչու մ էս շները,
Ուշացրել են մի  քիչ նրանց կերը.
Ուշացրել...

Կերակրեք, չէ որ դու ք եք տերերը,
Որ հանկարծ մե զ չու տեն էս շները,
Կերակրեք...

Վայելեք ձեր համե ղ պատառները,
Մնացորդը ու տեն թող շները,
Որ լռեն...

Թե չէ վախն այցելու մ է գիշերը,
Երբ սովից կատաղած են շները,
Զգու շացեք...

Փակեցեք շատ ամու ր ձեր դռները,
Փողոցու մ թող մն ան պոետները,
Եվ մարդիկ,
Ում համար մի ևնու յնն են տերերը,
Եվ հատու կ կատաղացրած շները,
Միևնու յն...

èáõµ»Ý Ð²Êìºð¸Ú²Ü

 «ÞÜºðÀ»
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Ճարտարապետու թյան և մշակու յթի պատ-
մաբան, արվեստաբան Արգամ Այվազյանը 
ծնվել է 1947 թ-ին Նախիջևանի Արինջ (այժմ՝ 
Շահբու զի շրջանի Արինջ) գյու ղու մ: Ամբողջ 
կյանքը զբաղվու մ է Նախիջևանի տարածքի 
պատմու թյու նով, մշակու յթով. նա իր կյան-
քի 50 տարին նվիրել է այդ երկրամասի բազ-
մաթիվ հու շարձանների և սրբավայրերի 
ու սու մն ասիրու թյանը: Ավելի քան 200 
աշխատու թյան հեղինակ է (որոնցից 40-ը 
հրատարակված է առանձին գրքերով), իսկ 
7-8-ը շու տով լու յս կտեսնեն: Արգամ Այվազ-
յանը նաև Նախիջևանի մասին ֆիլմի , 
կոնֆերանսների, քննարկու մն երի, ցու ցա-
հանդեսների հեղինակ է: Նախիջևանի հու -
շարձանների պահպանման, ճանաչման, 
ու սու մն ասիրման իր արդյու նավետ աշ-
խատանքի համար Արգամ Այվազյանը 
պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային գրադարանի 
«Հակոբ Մեղապարտ», ՀՀ վարչապետի 
մե դալներով: ՀՀ Նախագահի 2010 թ. մրցա-
նակաբաշխու թյան հու մանիտար գիտու -
թյու նների դափնեկիրն է:
Այս տարի հայագետ-նախիջևանագետ, ՀՀ 

մշակու յթի վաստակավոր գործիչ Արգամ 
Այվազյանը ևս երկու  գիրք է հրապա-
րակել, որոնք թեև փոքրածավալ են, բայց 
հեղինակի գնահատմամբ՝ կարևոր: Աշ-
խատանքներից մե կը՝ «Քյոթահիահայ 
հախճապակեգործու թյան մի  կարևոր հա-
վաքածո»-ն նվիրված է Կոմի տասին:
Այս աշխատու թյան մե ջ քննարկվու մ է 

Քյոթահիայի հախճապակեգործու թյան ար-
վեստը, նրա դրվագները և Հու նաստանու մ՝ 
Գալֆայանների մասնավոր հավաքածու ու մ 
գտնվող նյու թերը: Աշխատու թյան մե ջ հրա-
պարակված են նաև 120 գու նավոր լու սա-
նկարներ:
Երկրորդ աշխատանքը՝ «Աժդանական 

կամ Վիշապասար» լեռանը նվիրված 
գրական էսսե է: Նախիջևանու մ գտնվող 
Վիշապասարի վրա 1989 թվականին հայտ-
նաբերվել է Անդրկովկասու մ առայժմ ամե -
նահին ու րարտական սեպագիրը, որը թվա-
գրվու մ է Ք. ա. 820-ական թվականներով: 
Էսսեն համալրված է լեռան և շրջակա բնա-
կավայրերի հայկական հու շարձանների 
100-ից ավելի լու սանկարներով: Այս առի-
թով կայացած հարցազրու յցը գրքերի հե-
ղինակ Արգամ Այվազյանի հետ սիրով ներ-
կայացնու մ ենք մե ր ընթերցողին:

ու  առաջնակարգային արվեստ անշու շտ կա, 
սակայն, իմ կարծիքով, դրանք դեռևս կամ 
անտեսված են կամ էլ այնքան բանի տեղ չեն 
դրվու մ: 
Ցավոք, այսօրվա Հայաստանի Հանրապե-

տու թյու նու մ առկա է մի  քանի Հայաստան 
հասկացու թյու ն: Դա օլիգարխական դասի 
Հայաստանն է, որտեղ մի  քանի տարու մ 
կարելի է ոչ մի այն ագահաբար հարստա-
նալ, այլ գերհարստանալ: Երկրորդ Հայաս-
տանն աղքատ դասի Հայաստանն է, որի 
ներկայացու ցիչները մի  կերպ` կիսասո-
ված կամ սոված մթնեցնու մ-լու սացնու մ 
են իրենց օրն ու  գիշերը: Երրորդ Հայաս-
տանն իրական հայրենասերների ու  նվիր-
յալների Հայաստանն է, որի ներկայացու -
ցիչներն անընդհատ պայքարու մ են երկրու մ 
արդարու թյու ն հաստատելու , արժանապա-
տիվ պետու թյան ամրապնդման համար: 
Չորրորդ Հայաստանն արտագաղթողների ու  
զբոսաշրջիկներ դարձած հայաստանաբնիկ-
ների Հայաստանն է: Եվ այս շարքը, ցավոք, 
կարելի է շարու նակել:

– Æ±ÝãÝ ¿ Ò»½ ³é³í»É ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ 
Ù»ñ »ñÏñáõÙ:

 – Շատ բան:  Սակայն ամե նանագլխավոր 
մտահոգու թյու նս այն է, որ մե ր երկրու մ իր 
արժեքն ու  գինը կորցրել է խոսքը, օրենքների 
չգործելու  հանգամանքները: Առավել ևս 
անհանգստացնող է հավատի կորու ստը: 
Այնպես որ նշածներս ցանկացած մարդու  
և պետու թյան համար հիմն ասյու ներ են, 
որոնք,  ցավոք, մե ր օրերու մ խարխլվել են:

– ¸áõù ¿É, ß³ï ßÝáñÑ³ß³ï Ùï³íáñ³-
Ï³ÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ³Ýó³ù ÙáõÃ áõ óáõñï 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÙÇçáí. Ç±Ýã Ï³ñÍÇùÇ »ù ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ Ý»ñÏ³ÛÇë ·ñ³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

– Մեր ժողովու րդն, անշու շտ 1988-95թթ. 
շատ բանի դիմացավ և շատ ու  շատ 
դժվարու թյու ններ հաղթահարեց: Կարծու մ 
եմ, որ այդ տարիներին ժողովու րդը շատ 
լավ գիտակցու մ էր մե զ բաժին ընկած 
ճակատագրական փորձու թյու նները` երկ-
րաշարժի, սոցիալիստական կացու թաձևի 
փոփոխման ու  Արցախին պարտադրված 
պատերազմի  դժվարու թյու նները: Այդ տա-
րիներին ժողովու րդը բարձր գիտակցու -
թյամբ տոկաց և արժանապատվորեն դիմա-
ցավ ու  դիմադրեց:
Իմ կարծիքով ինչպես այդ դժվարին 

տարիներին, այնպես էլ մե ր օրերու մ հայ 
գրականու թյու նը դեռևս չի տվել մե ծածա-
վալ` այն ժամանակների շու նչն ու  ոգին 
պատկերող ու  վերհանող ստեղծագործու -
թյու ններ: Այդ ու ղղու թյամբ վերջին տարինե-
րին հրատարակված որոշ գրական ստեղծա-
գործու թյու ններ, իմ կարծիքով, դեռևս չեն 
լրացնու մ այդ բացը:

  
– ²ñ¹Ûá±ù ·ñù»ñÁ Ýáñ ¿ç Ïµ³ó»Ý Ù»ñ Ýá-

ñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»çª Í³é³Û»Éáí 
áñå»ë Ó»éÝ³ñÏ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ ¢ Ñ³-
ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

– Ըստ կարգի, այո՛: Գրքերը՝ լինեն գրական 

– î³ñÇÝ»ñÇ Ñ»éíÇó ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ò»ñ 
³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÁ, ÇÝãå»±ë ÏÝ»ñÏ³-
Û³óÝ»ù ³ÛëûñÁ. áñï»ÕÇó áõñ »ù Ñ³ë»É:

– Այդ ճանապարհը սկսվու մ է դեռևս իմ 
դպրոցական տարիներից` 1961 թվակա-
նից, երբ 6-7-րդ դասարանից թղթակցու մ 
էի Բաքվի հայերեն «Կոմու նիստ» թերթին,  
Ադրբեջանի ռադիոյի հայկական ռադիո-
հաղորդու մն երին: Հետաքրքրու թյու ններս 
դպրոցական տարիներու մ ակհայտորեն 
դեպի ժու ռնալիստիկան էր: 1964 թ. դպրոցն 
ավարտելու ց հետո, ինձանից անկախ, 1965 
թվականից սկսեցի զբաղվել նախիջևանյան 
հարցերով: Տարիների ընթացքու մ այդ 
շրջանակն ընդլայնվեց և ընդգրկեց ողջ 
նախիջևանյան հայագիտական գրեթե 
բոլոր բնագավառները` պատմու թյու ն, ար-
վեստ, մշակու յթ, ճարտարապետու թյու ն, 
ազգագրու թյու ն, լեզվաբանու թյու ն, քանդակ 
և այլն: Անցած տասնամյակներու մ, ան-
շու շտ, Ադրբեջանի և Նախիջևանի իշխա-
նու թյու նների կողմի ց ենթարկվել եմ նաև 
մի  շարք պատժամի ջոցների ու  արգելքների: 
Սակայն, հավանաբար, Աստծո օգնու թյամբ, 
այդ ամե նը ի դերևս է եղել ու  հաղթահարվել:
Մի հանգամանք էլ նշեմ, որ անցած ճանա-

պարհին ինձ` բազմաթիվ խոչընդոտների 
հաղթահարմամբ, հաջողվել է փաստագրել 
նախիջևանյան հայկական մե զ հասած գրե-
թե ողջ նյու թական ժառանգու թյու նը: Այդ 
ու ղղու թյամբ հաջողվել է նաև հրատարակել 
200-ից ավելի աշխատու թյու ններ, որոնցից 
40-ը՝ առանձին գրքերով: Կատարվածը, 
առանց վարանելու , հսկայական աշխա-
տանք է, որը հայագիտու թյու նն առհասա-
րակ հարստացրել է բազահազար նո-
րահայտ նյու թերով: Եթե այս հարցի 
պատասխանն այսպիսի համառու թյամբ 
ավարտեմ, ապա պետք է նշեմ, որ, ըստ 
հայ և օտար գիտական, պետական, 
քաղաքական բազմաթիվ գործիչների 
բազմի ցս նշած գնահատականների` իմ 
հրատարակու թյու նների շնորհիվ հայա-
գիտու թյան մե ջ սկզբնավորվել է նախի-
ջևանագիտու թյու ն և այդ առու մով Նա-
խիջևանը, որի համար էլ այն այսօր՝  որոշ 
բացառու թյու ններով, գիտու թյան մե ջ լավ 
հետազոտված տարածք է: 

– ÆÝãÇ± íñ³ ¿ µ¢»é³óí³Í Ù»ñ Ñ³ë³ñ³-
ÏáõÃÛáõÝÁ, Ç±Ýã áñ³Ï ¿ Ó¢³íáñáõÙ ³ñ-
í»ëïÁ:

 – Պետք է ընդգծեմ որ, ցավոք, վերջին 
տասնամյակներու մ մե ր հասարակու թյան 
ու շադրու թյու նը մե ծամասամբ բևեռված է 
նյու թապաշտու թյանը: Մնացածը` որպես 
ածանցյալ, ի ցավ սրտի, ծառայու մ է հենց 
այդ նյու թապաշտու թյանը: Ազգայինը, պե-
տականու թյան ամրապնդման ազնվաբա-
րոյու թյու նն աստիճանաբար նահանջ են 
ապրու մ: Ինչ վերաբերվու մ է արվեստի 
ձևավորմանը և նրա առաջնակարգային 
դերին, ապա այն ևս ձևավորվու մ է երկ-
րորդական և օտար հոսանքների ազդե-
ցու թյամբ: Մենք դեռևս հեռու  ենք մե ր ազգա-
յին արվեստն ու  մշակու յթը հնարավորինս 
անաղարտու թյամբ ձևավորելու  ժամանա-
կակից իրականու թյան մե ջ: Տաղանդավոր 
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ստեղծագործու թյու ններ, թե գիտա-պատ-
մական աշխատու թյու ններ, պետք է որ ժա-
մանակի ընթացքու մ դառնան ու սու մն ա-
գիտական ձեռնարկներ: Սակայն մե ր 
իրականու թյան մե ջ այդ պրոցեսները շատ 
դանդաղ են զարգանու մ և գրականու թյան 
ու  գիտու թյան նվաճու մն երը կամ տեղ 
չեն գտնու մ կամ էլ շատ ու շացու մն երով 
են արժանանու մ պետական ու  ազգային 
գնահատականների: Այսօր, ցավոք, մե ր 
պետական ոչ ճիշտ քաղաքականու թյան 
պատճառով հայ մարդը պարզապես 
կտրված է գիր ու  գրականու թյու նից, մա-
մու լից: Անտեղյակ է նոր լու յս տեսած 
գրքերից: Բավական է ընդգծել, որ այսօր 
Հայաստանու մ գրքերը լու յս են տեսնու մ 300–
500 տպաքանակներով, մամու լը` 1000–5000 
օրինակներով: Ընդ որու մ` դրանք էլ գրեթե 
հիմն ականու մ տարածվու մ են Երևանու մ: 
Բավական է փաստել այն հանգամանքը, որ 
վերջին 20 տարու մ Երևանու մ փակվեցին 
շու րջ  60 գրախանու թներ: Այժմյան երևան-
յան  գործող 10-12 գրախանու թներն էլ 
իրենց տարածքներով ու ղղակի գրքերի պա-
հեստների տպավորու թյու ն են թողնու մ: 
Գյու ղական վայրերու մ  էլ փակվել են բազ-
մաթիվ գրադարաններ: Մնացածներն էլ 
ավելի քան 20 տարի է ինչ չեն համալրվու մ 
նոր լու յս տեսած գրականու թյամբ: Սա, մե ղմ 
ասած, պետական հանցագործու թյու ն է 
ապագայի և ապագա սերու նդների հանդեպ:

        
– ÆÝãåÇëÇ±Ý »ù ï»ëÝáõÙ Ù»ñ »ñÏñÇ 

³å³·³Ý:
– Ցավոք, այն այնքան էլ վարդագու յն չեմ 

տեսնու մ: Այնպես որ, եթե իշխանու թյու ն-
ները չիրագործեն ազգային և արմատական 
ծրագրեր, ապա առաջիկա տարիներին 
արտագաղթը ևս կշարու նակվի ու  երկրի 
բնակչու թյան թիվը կնվազի մի նչև 1,5 մի լիո-
նի: Եվ  երկիրը կիսազարգացած վիճակով 
հիմն ականու մ կվերածվի սպասարկող, 
ծառայու թյու ններ մատու ցող երկրի: Հայ 
մարդը, առավել ևս տաղանդավոր և հան-
ճարեղ մարդը իր ու նակու թյու նները մե ծա-
մասամբ, ի ցավ սրտի, կշարու նակի ներդնել 
այլ երկրներու մ: 

– ÆÝãå»±ë »Ý ÍÝíáõÙ Ò»ñ   ·ñù»ñÁ. ËÝ¹-
ñáõÙ »Ù Ý³¢ Ý»ñÏ³Û³óñ»ù øÛáÃ³ÑÇ³ÛÇ 
Ñ³Ë×³å³Ïáõ ¢ Ü³ËÇç¢³ÝÇ ìÇß³å³-
ë³ñÇ ·ñù»ñÁ:

– Նկատենք, որ յու րաքանչյու ր ստեղծա-
գործող, գիտնական յու րովի է ստեղծագոր-
ծու մ: Իմ աշխատու թյու նները` լինի դա 
հոդված թե գիրք, ծնվու մ են մե կեն, որին 
նախորդու մ է իմ մե ջ եփվելու -թրծվելու  
պրոցեսը: Եվ դրանց «ծնու նդը» սովորաբար 
տևել է մե կ շաբաթից մի նչև 3 կամ 4 ամի ս: 
Այդպես են ստեղծվել իմ գրեթե բոլոր աշխա-
տու թյու նները: Այդպես ստեղծվեցին նաև 
2014 թ. տպագրված իմ «Աժդահական կամ 
Վիշապասար» էսսեն ու  «Քյոթահիայի 
հախճապակեգործու թյան մի  կարևոր հա-
վաքածո» գրքերը: Այդ աշխատանքներից 
առաջինու մ ներկայացված է Նախիջևանի 
տարածքի գրեթե կենտրոնական մասու մ 
հիասքանչորեն վեր խոյացող գեղեցկատես 
Նախիջևանյան Մասիսը` Վիշապասարը, 
որի կողին 1989 թ. հայտնաբերվեց Ք. ա. 
820-ական թվականներով թվագրվող 
ու րարտական կարևոր սեպագիր: էսսե-

ու մ ներկայացված են նաև այդ լեռան 
հետ կապված ավանդու թյու նները և 
պատմական անցու դարձերը, հիշյալ սե-
պագիրը, որն, իմի ջիայլոց, Անդրկովկա-
սու մ հայտնաբերված սեպագրերի թվու մ 
ամե նահնագու յնն է: Երկրորդ աշխատան-
քու մ, որը նվիրված է մե ծն Կոմի տասին, 
ով արմատներով սերու մ է Նախիջևանի  
նշանավոր Ցղնա ավանից, քննարկված են 
առհասարակ Քյոթահիայի հայոց հախ-
ճապակեգործու թյան արվեստը, նրա 
ու սու մն ասիրու թյան պատմու թյու նը, ինչ-
պես և Հու նաստանու մ գտնվող Գալֆա-
յանների հավաքածու ի մաս կազմող Քյո-
թահիայի հախճապակյա շու րջ 100-ի 
հասնող հավաքածոի իրերը: Երկու  աշխա-
տանքներու մ էլ գու նավոր տպագրու թյամբ 
հրատարակվել են 100-120 լու սանկարներ:

ջանքեր են պետք այդ ու ղղու թյամբ թե՛ 
2015 թ. և թե՛ դրանից հետո հետևողական 
աշխատանքներ  կատարելու  համար:

– Æ±Ýã Ñáñ¹áñáí Ï¹ÇÙ»Çù Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ:

– Ապագան մի շտ էլ երիտասարդու թյանն 
է: Այնպես որ ապագայի համար պայքարող-
ների ու  մտահոգվողների շարքերու մ մի շտ 
էլ պետք է երիտասարդները լինեն:

    Կցանկանայի, որ մե ր երիտասարդու թյու -
նը չենթարկվեր ժամանակի քաղաքական 
զանազան հոսանքներին, կեղծ հայրենասի-
րու թյան կոչերին ու  խաբու սիկ շարժու մն ե-
րին, ինչին այսօր, ցավոք, հաճախ 
ականատես ենք լինու մ: Այս երկրի թե´ 
տերը և թե´ նրա ապագայի կերտողը հենց 
երիտասարդու թյու նն է: Այնպես որ այս 
իրավու նքներից ու  պարտականու թյու ննե-
րից երիտասարդու թյու նը երբեք չպետք է 
հրաժարվի կամ էլ կրավորական դիրքորո-
շու մ ու նենա:
Ցանկու թյու նս և մտահոգու թյու նս նաև 

այն է, որ նոր` 2015 թ. և հետագա տարինե-
րին մե նք ազգովին գիտակցենք այն պարզ 
ճշմարտու թյու նը, որ մե ր երկրի ու  ժողո-
վրդի, պետականու թյան զարգացման ճա-
կատագիրը նախևառաջ մե ր ձեռքերու մ է և 
ամե ն ինչ պետք է անել այն արժանավայել 
ամրապնդելու  համար: Հաջողու թյու նների  
բարեմաղթանքներս բոլորին...

¶³ñÇÏ ²ìºîÆêÚ²Ü

– ÎÁÝ¹É³ÛÝí»±Ý ³ñ¹Ûáù Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
Ó»ñ ÷³ëï³-í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ:

– Դա, բնականաբար, կախված է ժամա-
նակից, հնարավորու թյու ններից, ֆինանսնե-
րի առկայու թյու նից: Ցանկու թյու նս,  իհարկե 
շատ մե ծ է: Թե ինչն ինչպիսի ընթացք 
կու նենա, այժմ դժվարանու մ եմ ասել: 
Անցյալ տասնամյակներու մ, օրինակ, իմ 
հոդվածները վերածվեցին այնպիսի գրքերի, 
ինչպիսին են Ագու լիսին, Ջու ղային նվիրված 
Նախիջևանի վիմագրական ժառանգու թյան 
6 հատորյակի 1-ին և 2-րդ հատորները, քան-
դակագործու թյան, որմն անկարչու թյան, ազ-
գագրու թյան, հու շարձաններին և այլ բնա-
գավառներին նվիրված հատորյակները: 
Այնպես որ ապավինենք Աստծու ն և հաջո-
ղու թյանը:

   
– 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ Éñ³ÝáõÙ 

¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-³ÙÛ³ ï³-
ñ»ÉÇóÁ: ²Ûë ³éÇÃáí Ó»ñ ËáëùÁ Ñ³Û Åá-
Õáíñ¹ÇÝ:

– Չեմ կարծու մ եմ, որ 2015 թ. ինչ որ կարևոր 
հեղաշրջու մ է լինելու  Հայոց Մեծ Եղեռնի 
ճանաչման գործու մ: Ակնկալիքներս այդ 
ու ղղու թյամբ շատ քիչ են: Չեմ բացառու մ, 
որ այդ տարու մ ևս որոշ պետու թյու ններ 
կճանաչեն ցեղասպանու թյու նը, սակայն 
Թու րքիան կմն ա անդրդվելի: Այնպես որ 
մե զ թե´ պետականորեն և թե´ համազգային 
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««Èøì²ÌÈøì²Ì
¶àôÚøÆ¶àôÚøÆ»»

Úàôð²òàôØÚàôð²òàôØ
Հայտնի է, որ օսմանյան կառավարու -

թյու նը հայերի ցեղասպանու թյու նն իրա-
կանացնելու  համար կազմակերպել էր 
հատու կ նշանակու թյան ջոկատներ, 
որոնք հայտնի էին «Թեշքիլաթը մահ-
սու սե» («Հատու կ կազմակերպու թյու ն») 
անու նով: Դրանք զբաղված էին ոչ 
մի այն հայերի տեղահանու թյան ու  
խաղաղ բնակչու թյան բնաջնջման 
գործով, այլեւ նրանց շարժական ու  
անշարժ գու յքի բռնագրավմամբ։ Առա-
ջին աշխարհամարտու մ Օսմանյան 
կայսրու թյան պարտու թյու նից հետո 
Թու րքիայու մ ստեղծվեցին 33 հանձ-
նաժողովն եր, որոնք լծվեցին «լքված 
գու յքի» հաշվառման, գրանցման ու  
իրացման գործին։ Այդ աշխատանքներն 
իրականացնու մ էին «Թեշքիլաթը մահ-
սու սե»-ի անդամն երից բաղկացած 
հանձնաժողովն երը։ 1922-ին Թու րքիա-
յու մ ընդու նվեց «Լքված գու յքի մասին» 
առաջին օրենքը։ Մինչեւ 1988 թ. թու ր-
քական կառավարու թյու նը հետեւողա-
կանորեն իրականացրեց հայերի, հու յ-
ների ու  ասորիների անշարժ գու յքի 
յու րացման քաղաքականու թյու ն։
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ÐÐ²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü Æð²Î²Ü ²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü Æð²Î²Ü 
Î²¼Ø²ÎºðäÆâÜºðÀÎ²¼Ø²ÎºðäÆâÜºðÀ. Ø. Ø²êàÜÜºðÆ, êÆàÜÆêîÜºðÆ ²êàÜÜºðÆ, êÆàÜÆêîÜºðÆ 

ººìì ºðÆîÂàôðøºðÆ ¶²ÔîÜÆ Î²äºðÀ ºðÆîÂàôðøºðÆ ¶²ÔîÜÆ Î²äºðÀ
2008-ի ապրիլի 24-ին Երևանու մ էին «Գրանդ Օրիենթ» («Մեծ 

Արևելք») մասոնական օթյակի Ֆրանսիայի կենտրոնակայանի 
բարձրաստիճան ներկայացու ցիչներ, ինչպես նաև իրավաբանա-
կան հարցերով պատասխանատու , նախկինու մ «Մեծ Ար-
ևելք» ու խտի խորհրդական Գի Հակոբյանը: Նրանց հետ 
հարցազրու յցից զարմանքով տեղեկացանք, որ մասոնները սիո-
նիզմի  հետ որևէ կապ չու նեն, և որ «Մեծ Արևելք» օթյակի ան-
դամն երը քաղաքականու թյամբ չեն զբաղվու մ: Մի՞թե... Հայոց 
ցեղասպանու թյու նն իրագործած բազմաթիվ երիտթու րքեր հենց 
նու յն «Մեծ Արևելքի» անդամ էին:
Արևմտյան հայտնի հետազոտող, «Անգլիայի պատմու թյու ն» 

և բազմաթիվ այլ ու սու մն ասիրու թյու նների հեղինակ Ջասպեր 
Ռիդլին իր «Ազատ որմն ադիրները (ֆրիմասոնները). աշխարհի 
ամե նահզոր գաղտնի կազմակերպու թյան պատմու թյու ն» (Նյու  
Յորք, 2001) մե ծածավալ աշխատու թյան մե ջ (էջ 216-218) հայտ-
նու մ է Թալեաթի` Թու րքիայի «Մեծ Արևելք» օթյակի (երկրի 
գլխավոր օթյակի) Մեծ Վարպետը, այսինքն՝ ղեկավարը լինելու  
մասին, ինչը նշանակու մ է, որ նա 33-րդ աստիճանի մասոն է 
եղել: Թալեաթը նշված օթյակի Մեծ վարպետ է դարձել 1909 թ.: 
«Երիտթու րքերից շատերը մասոններ էին, բայց ոչ նրանց առա-
ջադեմ հայացքները Թու րքիայի արդիականացման մասին, ոչ էլ 
մասոնական սկզբու նքները չկանխեցին Հայաստանու մ ցեղա-
սպանու թյան ծրագրին նրանց աջակցու թյու նը», – իր հիշյալ աշ-
խատու թյան մե ջ գրել է Ջասպեր Ռիդլին:
Անդրադառնալով Թալեաթ բեյին, որը հետագայու մ ստացել 

է Մեհմե դ Թալեաթ փաշա անու նը` նշենք, որ նա երկրի երիտ-
թու րք գլխավոր ղեկավարներից է եղել, ու նեցել է հրեական ու  
գնչու ական ծագու մ: Հեռագրակապի` ամի սը 3 լիրա աշխատա-
վարձով այս ծառայողը հետագայու մ դարձել է Օսմանյան կայ-
սրու թյան ներքին գործերի նախարար, 1917 – 1918 թթ.` Մեծ վեզիր 
(վարչապետ): Հայոց մե ծ եղեռնի հիմն ական ծրագրողներից և 
իրականացնողներից այս մե կը հայտնի է նաև որպես Սալոնիկի 
«Վերթիաս» օթյակի անդամ («Դեոնմե ե հրեաները, նրանց ծա-
գու մը և դերը հայկական ցեղասպանու թյան մե ջ», «Զարթոնք» 
օրաթերթ, 16.04.1986 թ., թիվ 155):
Ի դեպ, պատմու թյու նից հայտնի է, որ երիտթու րքերի, 

այսինքն`«Իթթիհադ վե Թերաքքը» («Միու թյու ն և առաջադիմու -
թյու ն») կու սակցու թյան (հայտնի է նաև որպես կոմի տե) անդամն ե-
րի գործածած «Ազատու թյու ն, հավասարու թյու ն և եղբայրու թյու ն» 
բառերը նաև ֆրանսիական մասոնու թյան նշանախոսքերն են, 
որոնք Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխու թյան հաղթանակից հետո 
վերածվել են Ֆրանսիայի Հանրապետու թյան պաշտոնական 
նշանախոսքի: Դրանք այսօր էլ զարդարու մ են Ֆրանսիայի խոր-
հրդանիշները:
Սփյու ռքահայ հայտնի հրապարակախոս, փաստաբան և հա-

սարակական գործիչ Գասպար Տերտերյանն իր «Սիոնիզմի  և 
պանթու րքիզմի  առնչու թիւնները և անոնց սպառնալիքները 
Հայաստանի լինելու թեան» աշխատու թյան (Բեյրու թ, 1990 թ.) 
մե ջ Հայոց ցեղասպանու թյան ոճրագործների` երիտթու րքերի 
շարժման («Միու թյու ն և առաջադիմու թյու ն» կու սակցու թյան) 
պարագլու խներ Էնվեր և Թալեաթ փաշաների, Ջավիդ բեյի և Ջե-
մալ փաշայի առնչու թյամբ նշել է, որ նրանցից առաջին երեքը 
հրեա-սիոնիստներ էին:
Մասնագետներին, մասամբ նաև լայն հանրու թյանը հայտնի է 

Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար սըր Չ. Հար-
դինգին:
Ստամբու լու մ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան սըր Դ. Լոու թըրի 

ու ղարկած 29.05.1910 թ. նամակ-զեկու ցագիրը (Մեծ Բրիտանիայի 
Ֆորեյն օֆիսի դիվան, Լոու թըրի թղթեր, թիվ F.0.800/193 A 
փաստաթու ղթն առաջին անգամ լու յս է տեսել Լոնդոնու մ հրա-
տարակվող «Միջինարևելյան ու սու մն ասիրու թյու ններ» (Jour-
nal of Middle Eastem Studies) ամսագրի 1971 թ. թիվ 1-ու մ` իբրև 
հավելված նու յն համարու մ հրապարակված Է. Կեդու րիեի 
«Երիտթու րքերը, մասոնները և հրեաները» հոդվածը): Դրանու մ 

նշված է, որ սալոնիկյան (երիտթու րքական) շարժման աղբյու րը 
հրեաներն են: Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարին ու ղար-
կած իր նամակ-զեկու ցագրու մ սըր Դ. Լոու թըրը Թալեաթին և 
Ջավիդ բեյին ներկայացրել է որպես «Իթթիհադ վե Թերաքքը» 
կոմի տեի գաղտնի ու ժերի պաշտոնական ներկայացու ցիչներ և 
«Ֆրանկմասոնու թյան գագաթնակետերը Թու րքիայու մ»:
Պատմու թյու նից հայտնի է, որ Ջավիդ բեյը երիտթու րքերի պա-

րագլու խներից էր, գործու ն մասնակցու թյու ն է ու նեցել Հայոց 
մե ծ եղեռնի ծրագրմանը և իրականացմանը, իսկ հետագայու մ 
հատկապես ֆինանսապես աջակցել Մու ստաֆա Քեմալի շարժ-
մանը: «Այն բանից հետո, երբ Թալեաթ բեյը ներքին գործերի 
նախարար դարձավ մոտ մե կ տարի առաջ, պատասխանատու  
պաշտոնների սկսեցին նշանակվել մի այն մասոններ կամ կոմի -
տեի հետ կապված մարդիկ, իսկ, ամե նից հաճախ, այս երկու  
որակները իրենց մե ջ համատեղող դեմքեր, – գրել է Ստամբու լու մ 
Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը, – այսպիսով մասոնական կոմի տեի 
ցանցը տարածվեց ողջ կայսրու թյու նով»:
Վերը նշված և այլ փաստերի հիման վրա սըր Դ. Լոու թըրը եզրա-

կացրել է, որ «Թու րքիայի քողածածկված կառավարու թյու նը «Մեծ 
Արևելքն» է` Մեծ Վարպետ Թալեաթ բեյի գլխավորու թյամբ»: Իր 
նամակ-զեկու ցագրու մ դեսպանն ու շագրավ տեղեկու թյու ններ է 
հաղորդել նաև Սաիդ Հալիմի  մասին` նշելով, որ նա ֆինանսա-
պես աջակցել է «Միու թյու ն և առաջադիմու թյու ն» կոմի տեին և ան-
ձամբ մասնակցել նրա աշխատանքներին: Ս. Հալիմը 1913-1916 
թթ.. եղել է Օսմանյան կայսրու թյան Մեծ վեզիրը (վարչապետը), 
Մեծ եղեռնը ծրագրողներից էր: Սըր Դ. Լոու թըրը նշու մ է նաև, 
որ «երիտթու րքերը կապ հաստատեցին մի այն օսմանցի և ար-
տասահմանցի հրեաների հետ: Նրանց օտարու մը մյու ս ժողո-
վու րդներից ակնհայտ դարձավ», իսկ քիչ հետո հավելու մ է. 
«Երևու մ է, որ հրեան, իր տնտեսական բարձր գիտակցու թյամբ, 
թու րքին ծու ղակը գցեց»:
Նու յն փաստաթղթու մ դեսպանը հայտնու մ է նաև իրեն հա-

սած այն տեղեկու թյու նը, թե Սալոնիկի կոմի տեի ազդեցիկ 
գործիչներից մե կը` դոկտոր Նազըմը, հրեական ծագու մ ու նի: 
Համե նայնդեպս, անժխտելի փաստ է, որ դոկտոր Նազըմը Մեծ 
եղեռնի հիմն ական ծրագրողներից և իրագործողներից մե կն է 
եղել, ղեկավարել է այդ ահավոր ոճրագործու թյու նն իրագործելու  
կոչված «Թեշքիլաթը մախսու սե» («Հատու կ կազմավորու մն եր») 
կառու յցը:
Նկատի ու նենալով երիտթու րքերին` բրիտանացի դիվանագե-

տը գրել է. «Մայրաքաղաքն ու  խորհրդարանը նրանք իրենց 
ձեռքու մ պահու մ են ռազմական օրենքով: Հայերին հանգստաց-
րին Ադանայի կոտորածով, հու յներին ստիպեցին լռել ահաբեկ-
չու թյան մի ջոցով, բու լղարական քաղաքական կյանքին վերջ 
դրեցին` նրանց ծառայու թյու ններն ու  ընկերու թյու նները փակե-
լով: Այդ բոլորն արվեց «անսանձ» քրիստոնյաների դեմ: Հիմա 
թու րքական բանակը հանգստացնու մ է ըմբոստ ալբանացի 
մահմե դականներին, և, ըստ երևու յթին, նու յնը սպասու մ է նաև 
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քրդերին ու  արաբներին: Քանի որ թու րք 
տարրը չի փայլու մ իմացական և գործարար 
որակներով, բնազդը նրանց ստիպու մ 
է ցու յց տալ իրենց գերակայու թյու նը 
ռազմական ու ժով: Սակայն այս ամե նը 
կախված է եվրոպացի, հիմն ականու մ 
հրեա ֆինանսավորողներից, որոնք նրանց 
հատկացնու մ են բանակը պահելու  համար 
անհրաժեշտ գու մարները, ինչը դեմ է 
տնտեսական զարգացման փաստացի 
իրադրու թյանը»:

«Սիոնիստների հետ երիտթու րքերի 
հակահայկական համագործակցու թյան 
մասին գրու մ է Թեհրանի համալսարանի 
պատմու թյան պրոֆեսոր Իսմայիլ 
Ռահինը, – իր «Երիտթու րքերը 
պատմու թյան դատաստանի առաջ» 
երկհատորյակի առաջին գրքու մ, (Եր., 
1982) անդրադառնալով երիտթու րքերի և 
սիոնիստների կապերին (էջ 228-249), տե-
ղեկացրել է հայ ականավոր պատմաբան և 
քաղաքագետ Ջոն Կիրակոսյանը: – Հայերի 
կոտորածի մե ղավորներ ճանաչելով 
երիտթու րքերին և գերմանացիներին, 
թու րքական նացիոնալիզմն  ու  պանթու ր-
քիզմը` պարսիկ պատմաբանն ընթերցողի 
ու շադրու թյու նն է հրավիրու մ օսմանյան 
կայսրու թյան ազդեցիկ հրեա դեմքերի բա-
ցասական դերի վրա: Նա հիշատակու մ 
է մի  ֆրանսիացու  «Le Dernier bal» («Վեր-
ջին բալը») գրքի 1-36 և 46-86 էջերը, 
որտեղ փաստեր և ապացու յցներ են 
արձանագրված մի ջազգային սիոնիզմի  
հակահայկական գործողու թյու նների մա-
սին: Մասնավորապես հիշատակվու մ է 
1914-ի հու նիսի 23-ին Ստամբու լի Նու բի 
Օսման ակու մբու մ կայացած Իթթիհադ 
կու սակցու թյան ակտիվիստների և սիո-
նիստների համատեղ գաղտնի ժողովը: 
Նրան մասնակցել էր մոտ 700 մարդ, այդ 
թվու մ` Թալեաթը, Բաղրին, Սեդը, Ֆեք-
րին, Խիավին և ու րիշներ: Հրեաներից աչքի 
ընկնող դեր էին խաղացել Սամու ել էֆեն-
դին, Աբրահամ էֆենդին և ու րիշներ»:
Գաղտնի ժողովու մ, որին մասնակցել են 

նաև մի  շարք պանիսլամի ստներ, հայերին 
մե ղադրել են ռու սասիրու թյան մե ջ, որոշել 
բոյկոտ հայտարարել ինչպես հայերին, 
այնպես էլ հու յներին: Ի դեպ, ժողովու մ 
գլխավոր ճառախոսը Թալեաթն է եղել: 
Եղեռնից վերապրածների ժառանգներս 
գիտենք, թե Սատանայի զավակների այդ 
բոյկոտն ինչպես իրականացվեց և ինչ 
նշանակեց:

«Մի քանի տարի առաջ սալոնիկցի 
հրեա մասոն Էմմանու ել Կարասոն, որը 
հիմա Օսմանյան մե ջլիսու մ քաղաքի 
պատգամավորն է, Սալոնիկու մ հիմն եց 
իտալական ֆրանկմասոնու թյան հետ 
կապված «Մակեդոնիա Ռիզորտա» 
օթյակը, – նշված է դեսպանի հիշյալ զե-
կու ցագրու մ: – Միանգամայն ակնհայտ 
էր, որ այս մարդը աշխատանք էր տա-
նու մ երիտթու րքերի ռազմական ու  քա-
ղաքական գործիչներին մասոնու թյանը 
հաղորդակից դարձնելու  համար, որ-
պեսզի Թու րքիայի նոր ղեկավարու թյան 
շրջանու մ տարածվի Արևելքի հրեական 
գաղտնի գործու նեու թյան ազդեցու թյու նը»:
Այնքան մե ծ է եղել հրեա մասոնների 

դերն ու  ազդեցու թյու նը երիտթու րքական 
«Իթթիհադ վե թերաքքը» կազմակերպու -

անվտանգու թյան կազմակերպու թյու նը՝ 
սալոնիկցի մի  հրեայի ղեկավարու թյամբ, 
որը մի աժամանակ հսկու մ էր թե՛ 
ոստիկանու թյու նը և թե՛ ժանդարմե -
րիային»: Առանձնապես կարևոր է Մեծ 
Բրիտանիայի դեսպանի հաղորդած 
այն տեղեկու թյու նը նաև, որ բանակու մ 
«Իթթիհադ վե թերաքքը» կոմի տեի ազդե-
ցու թյու նը տարածելու  համար սպաներին 
ընդու նու մ էին մասոնու թյան մե ջ` նրանց 
«Ռենզե» օթյակի անդամ դարձնելով:

«Կոմի տեի` պատգամավորների և ծերա-
կու տականների մե ծամասնու թյու նը մասոն 
է դարձել և ընդու նվել «Սահմանադրու -
թյու ն» («Լա Կոնստիտու սիոն» կամ «Կա-
նու նի Էսասի») օթյակի մե ջ, – իր հիշյալ զե-
կու ցագրու մ գրել է դեսպանը: – Նրանցից 
առաջիններից էին ներքին գործերի նա-
խարար Թալեաթ բեյը և ֆինանսների 
նախարար Ջավիդ բեյը: Ընդդիմու թյան 
պատգամավորներից մի  քանիսը, հատկա-
պես արաբները, տեսնելով, որ մի  կողմ 
են մն ու մ քաղաքական գաղտնիքներից 
և վարչական ղեկից, նու յնպես սկսեցին 
մի անալ օթյակներին կամ նորերը 
ստեղծել, ինչպես, օրինակ, «Օսմանյան 
եղբայրու թյու ն» («Ուխու վվետի օսմանիե») 
և «Ազատու թյան բարեկամն եր» («Մու -
հիբանի հյու րրիեթ»): Վերոհիշյալ օթյակ-
ներին որպես լրացու մ` 1909 – 1910 թթ.. 
ստեղծվեցին հետևյալ օթյակները. «Ար-
ևելքի հավատարմու թյու ն», «Անկեղծ 
բարեկամն եր», «Միու թյու ն և առաջադի-
մու թյու ն», «Բիզանցիո Ռիզորտո», «Լա 
Վերիտե» (ֆրանսերեն` ճշմարտու թյու ն.– 
Ա. Հ.), «Լա Պատրի» (ֆրանսերեն՝ 
հայրենիք.– Ա. Հ.), «Լա Ռընեսանս» 
(ֆրանսերեն՝ վերածնու նդ. – Ա. Հ.) և 
Եգիպտոսի ընդհատակյա քաղաքական 
հետաքննիչների համար բավական 
հայտնի «Լու սաբացը», որը «Մակեդոնիա 
Ռիզորտայի» մի  բաժին է: Այս ամբողջ 
մասոնական ցանցը, սալոնիկյանի և 
մակեդոնականի նման, հրեաների ձեռ-
քու մ է, որոնք կա՛մ անմի ջականորեն են 
ղեկավարու մ բոլոր օթյակները, կա՛մ ու ղ-
ղորդու մ են դրանց գործու նեու թյու նը»:
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թյան ծննդի ու  գործու նեու թյան մե ջ, որ 
Կ. Պոլսի բրիտանական դեսպանու թյան 
գլխավոր թարգման Հ. Ֆիտցմորիսը նրան 
անվանել է «Միու թյու ն և առաջադիմու -
թյու ն» հրեական կոմի տե» (Ֆորեյն օֆիսի 
դիվան, Լոու թըրի թղթեր, փաստաթու ղթ 
թիվ F.0.800/193 B): Սըր Դ. Լոու թըրն իր 
հիշյալ նամակ-զեկու ցագրու մ հավաս-
տու մ է, որ «Միու թյու ն և առաջադի-
մու թյու ն» կազմակերպու թյան ղեկա-
վարներից շատերը ֆրանկմասոն են: 
Նշել է նաև, որ Էմմանու ել Կարասոն մե ծ 
դեր է ու նեցել, մասնավորապես` հասել է 
նրան, որ իր ձեռքն է անցկացրել այդ կազ-
մակերպու թյան Բալկանյան կոմի տեն: 
«Տեղացի և արտասահմանցի հրեաներն 
սկսեցին նոր վարչակարգին արդյու նավետ 
օգնու թյու ն ցու յց տալ, – նկատի ու նենալով 
երիտթու րքերի հեղափոխու թյու նից և 
սու լթան Աբդու լ Համի դ Բ-ի տապալու մի ց 
հետո ձևավորված վարչակարգը` գրել 
է Ստամբու լու մ Մեծ Բրիտանիայի դես-
պանը: – Դա շարու նակվեց այնքան ժա-
մանակ, քանի դեռ, ինչպես մի  թու րք 
բացատրեց, ժողովու րդը չսկսեց խոսել, 
թե ամե ն մի  հրեայի կարելի է գաղտնի 
կոմի տեի լրտես համարել, և թե ամբողջ 
շարժու մը ոչ այնքան թու րքական, որ-
քան հրեական հեղափոխու թյու ն էր: 
Իտալիայի կառավարու թյու նը որպես 
գլխավոր հյու պատոս Սալոնիկ ու ղարկեց 
հրեա մասոն Պրիմո Լևիին, որը մի նչ 
այդ արտաքին ներկայացու ցչու թյան 
փորձ չու ներ: Ամե րիկայի դեսպան նշա-
նակվեց Օսկար Շտրաու սը, որը Ջեյկըբ 
Շիֆֆի հետ ամե րիկացի հրեաների վրա 
մե ծ ներգործու թյու ն ու նեցավ հրեաների 
Միջագետք արտագաղթի հարցու մ: 
Դա սիոնականու թյան զարգացած 
հոսանքներից էր, որը հանդես էր 
գալիս «ու րիշ հայրենիքի» ծրագրի դեմ»:  
1909 թ. վերջերին, դեսպանի տեղե-
կացմամբ, «Սալոնիկի պատգամա-
վոր, հաջողակ և խելոք դեոնմե  հրեա 
ու  մասոն Ջավիդ բեյը ֆինանսների 
նախարար նշանակվեց»: Դեոնմե  են 
կոչվու մ արտաքու ստ, ձևականորեն 
կրոնափոխ եղած (իսլամացած) այն 
բոլոր հրեաները, որոնք պատկանու մ 
են հրեա «մարգարե»  Սեպթայի կրոնա-
կան ու ղղու թյանը (սեպթայիզմ): 
Երիտթու րքերի հեղափոխու թյու նից հե-
տո երկրու մ 2 տարի ժամկետով ռազ-
մական դրու թյու ն է հայտարարվել: Սըր 
Դ. Լոու թըրի հավաստմամբ, «Ռազ-
մական դատարանի շատ սպաներ 
ֆրանկմասոն էին»: Ցանկացած թերթի 
տպագրու թյու նն արգելելու  և խմբագրին 
կամ սեփականատիրոջը ռազմական 
դատարան կանչելու  իրավասու թյու ն 
ու նեցող մամու լի գրասենյակի ղեկավարի 
պաշտոնու մ, դարձյալ ըստ նու յն նամակ-
զեկու ցագրի, «առաջ քաշվեց ևս մե կ 
դեոնմե  հրեա մասոն Սալոնիկից»: Հիշ-
յալ փաստաթղթու մ սըր Դ. Լոու թըրը տե-
ղեկացրել է նաև. «Կիսապաշտոնական 
օսմանյան հեռագրային ծառայու թյու նը, 
որն արտահայտու մ էր Կոմի տեի կարծի-
քը օսմանների ներքին և արտաքին 
գործերի վերաբերյալ, գործողու թյան 
մե ջ դրվեց բաղդադցի մի  հրեայի ղեկա-
վարու թյամբ: Միևնու յն ժամանակ, 
ոստիկանու թյան հին նախարարու թյան 
փոխարեն ստեղծվեց Հասարակական 

Հու նարենը մե ղմ է, հռոմե ական լե-
զու ն` հզոր, հոնարենը` ահաբեկող, ասո-
րերենը` աղերսական, պարսկերենը` 
պերճ, ալաներենը` գեղեցկազարդ, 
գոթերենը` հեգնական, եգիպտերենը` 
տափակախոս ու  խավարաձայն, հնդկե-
րենը` ճռվողական, հայերենը` քաղցր, 
որը մի աժամանակ կարող է մյու ս բոլոր 
լեզու ների հատկու թյու ններն ամփոփել 
իր մե ջ:
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Հայոց լեզու , դու  մե ր անկողոպտելու  
գանձը եղար, մե ր անընկճելի հայրենիքը: 
Մեր ժողովու րդը կորցրեց գահ և թագ, 
զորք և իշխանու թյու ն, ավեր եղան և ավար 
մե ր բերդերն ու  քաղաքները, ավար եղան 
մե ր ինչքն ու  գու յքը, բայց դու  մն ացիր 
մի այն կանգու ն, մն ացիր հաղթական: 
Ցնցոտի հագավ մե ր ժողովու րդը, բայց 
դու  ծիրանով ծածկեցիր նրա հոգին, 
թշնամի ն ջաղջախեց նրա սրու նքը, դու  
թևեր տվիր նրան` ժողովրդին:
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Одной из причин Геноцида армян в Османской империи 
стала сюрреалистическая ревность турок. Статья Huffi ng-
ton Post.

 
Влиятельное американское издание The Huffi ngton Post обрати-

лось к теме 100-й годовщины Геноцида армян в Османской 
империи 1915 г. В статье с красноречивым заголовком «100 лет 
одиночества. Геноцид армян и этнические чистки. 2015» представ-
лены подробности преступления, имевшего место век назад, 
события, предшествовавшие этому факту, и последовавшее раз-
витие. 

«Минул почти век с трагического дня 24 апреля 1915 г., когда 
поздней ночью были арестованы представители армянской 
интеллигенции Османской империи и приговорены к смерти в 
концентрационных лагерях Алаша и Чанкара. Этому событию 
предшествовали продолжавшиеся порядка 20 лет этнические 
чистки и погромы армянского населения, включая убийство 
300 тысяч армян по приказу султана Абдула Гамида в 1896 г. и 
погромы 30 тысяч армян в Адане 1909 г. », – пишет издание.
Автор статьи отмечает, что за последующее десятилетие на 

территории всего Армянского нагорья и других территориях 
Османской империи этническим чисткам подверглись 1,5 млн. 
армян, а также 1,5 млн. ассирийцев и греков. Подчеркивается, что 
это было «практически все христианское население империи».

«Христиан задерживали и запирали в церквях, заживо сжигали, 
бросали в пещеры, которые заливались ртутью, и просто сжи-
гали в обычных газовых кабинках. Турки при содействии и по 
подстрекательству своего союзника в лице немецкого кайзера 
захватили имущество христиан, их банковские счета, насиловали 
и брали в рабство женщин и детей, тысячи были под угрозой 
смерти обращены в ислам. Большинство армянского населения 
было депортировано в концентрационные лагеря в Сирии, немно-
гим удалось выжить при прохождении тысяч километров пути в 
пустыне», – говорится в статье.
Издание отмечает, что «в условиях продолжающейся уже век 

официальной политики отрицания Турции армяне остались в 
одиночестве и преисполнены горечью». Однако, пишет автор, 
исповедующие христианство армяне по всему миру сумели 
создать свои общины и процветали сперва в составе Советского 
Союза, а теперь и в независимой Армении.

«Одной из причин Геноцида армян стало смешанное на 
этнической и финансовой почве сюрреалистическое чувство 
ревности к этому народу. Например, армянская элита управляла 
производством хлеба и казенными средствами, направляемыми 
на разные отрасли промышленности империи. Кроме того, 
армяне были самой образованной прослойкой населения 
империи. Турки, потерявшие практически всю западную часть 
империи в войнах против независимости сербов и греков, 
воспользовались возможностью, которую им предоставила Пер-
вая мировая война, когда у Запада были иные проблемы, и 
предприняли широкомасштабный джихад против «неверных» и 
немусульманских меньшинств», – написало издание The Huffi ng-
ton Post. 

В 1915 году Османская Турция начала массовые уничтожения 
армян, которые продолжались несколько лет. Геноцид армян 
был организован турецкими правителями при поддержке 
императорской Германии и при попустительстве западных стран. 
Исповедуя идеи регрессивного пантюркизма и панисламизма, 

турецкие власти стремились не только сохранить Османскую 
империю и насильно уничтожить или ассимилировать подданное 
население, но и создать всетуранскую империю, в которую бы 
вошли все мусульмане. 
В 1894-1896 годах в Турции было организовано уничтожение 

более чем 300 тысяч армян. В 1909 году в Адане и его окрестностях 
было убито 30 тысяч армян.

24 апреля 1915 года была арестована первая группа армянской 
интеллигенции. Далее последовали многочисленные аресты. 
За короткий период число арестованных достигло около 800 
человек, в числе которых были писатели, ученые, искусствоведы, 
педагоги, актеры, врачи, священники, общественные деятели, а 
также армянские депутаты турецкого меджлиса (парламента). 
Всех их погнали в Анатолию и зверски убили. 
В результате Геноцида 1915 года было уничтожено около 

полутора миллионов армян, со своих земель было депортировано 
все армянское население Западной Армении. 

24 апреля стал днем памяти невинных жертв и каждый год 
отмечается и в Армении, и в диаспоре. 
В 1965 году на холме Цицернакаберд началось строительство 

мемориала памяти невинных жертв. Комплекс был закончен в 
1967 году и стал священным местом армян.

44-метровая стела символизирует возрождение армянского на-
рода. 12 плит, символизирующих собой 12 потерянных провинций, 
входящих в настоящее время в состав Турции, образуют конус, в 
центре которого на глубине полутора метров горит вечный огонь. 
Рядом со стелой находится стометровая стена с названиями го-
родов и деревень, в которых происходила резня.
В 1995 году в другом конце парка был открыт Музей геноцида 

(архитекторы Калашян и Мкртчян), посвященный этим ужасным 
событиям. В музее представлены некоторые снимки, сделанные 
германскими фотографами (в том числе Армином Вегнером), а 
также их публикации. Недалеко от музея находится аллея, где 
иностранные государственные деятели сажают деревья в память 
о жертвах геноцида.
Каждый год 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, 

сотни тысяч людей поднимаются на холм к мемориальному 
комплексу и возлагают цветы (обычно гвоздики и тюльпаны) к 
вечному огню. Благодаря усилиям армянских диаспор по всему 
миру построено множество памятников жертвам Геноцида.

24 àïðåëÿ – Äåíü ïàìÿòè 24 àïðåëÿ – Äåíü ïàìÿòè 
æåðòâ Ãåíîöèäà â Àðìåíèèæåðòâ Ãåíîöèäà â Àðìåíèè
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Àìåðèêàíñêîå èçäàíèå
The New Yorker îïóáëèêîâàëî ñòàòüþ î 

Ãåíîöèäå àðìÿí
è ïîëèòèêå îòðèöàíèÿ Òóðöèè 

Авторитетное американское издание The New Yorker в пос-
леднем номере опубликовало обширный материал на тему 
Геноцида армян в Османской империи 1915 г. и официальной 
политике Турции по данному вопросу.
В статье Раффи Хачадуряна под красноречивым заголовком 

«Век молчания: спасшаяся от Геноцида семья и пройденный ею 
долгий путь» на примере истории жизни деда автора, который 
родился в Диарбекире (Западная Армения, ныне территория 
Турции), рассказывается о Геноциде армян в Османской 
империи, насильственной исламизации армянского населения, 
тюркизации фамилий.

«Диарбекир стал израненным многонациональным городом, 
в котором численность христианского населения существенно 
снизилась», – отметил автор статьи.
Он подчеркивает, что уже целый век Турция отрицает факт 

Геноцида армян и даже наказывает тех, кто смеет озвучивать 
эту тему. Однако, по словам автора статьи, в настоящее время 
многие диарбекирские курды начали осознавать свою вину за 
участие в Геноциде и озвучивать эту тему.
Хачадурян говорит также о проблеме восстановления 

армянской церкви Сурб Киракос в Диарбекире и позиции 
городских властей.

«Хотя с момента осуществления Геноцида прошло столетие, 
многие подробности остаются неизвестными. Повсеместно 
применяемая государственная политика отрицания 
препятствует доступу к официальным архивам – как очевидным, 
так и скрытым образом», – говорится в статье.

Источник: Panorama

НАРОДУ АРМЕНИИ 
Никто не ожидал беды,
Ничто не предвещало бури,
Кто-то над землёй меч поднял,  
Древний народ огню предал.

Снова наступила весна,
Нет кузнеца, нет пахаря,
О мой Господь,что за пора?
Нет молодоженов у алтаря.
                     
Земля пропитана кровью,
Душам убиенных покоя нет,
Неужто предали забвению
Через много горьких лет?  
                       
Скучают наши поля,
Ласка пахаря нужна.
Ты их сеял, расчищал,
Из камня хлеб выжинал.

В огне правду искал
Справедливости ради.
Подвиги совершал,
К тебе тянулись люди.

Мир покоряли все мечом
От Китайской стены,     
Ты это делал дудуком,
Эхо достигало Гизы.

Ты, народ, труд любящий,
Носишь крест свой тяжёлый.
И раны твои не заживут, 
Пока палача не настиг Божий суд!
   Самвел МАНАСЯН, 
   Джавахк, с. Дилиска.

«ºíñ³ï»ëÇÉ». «Genealogy»-Ç Ññ³ß³ÉÇ í»óÝÛ³ÏÁ

Ռինոյի հետ` ձայնագրել է բազմաթիվ երգեր, «Japan records awards 
2007» մրցանակաբաշխու թյու նու մ ճանաչվել է «Տարվա հայտնու -
թյու ն»: Նու յն տարու մ թողարկել է երկու  ձայնասկավառակ: Նրա 
երգերը բազմի ցս հնչել են անիմացիոն և գեղարվեստական ֆիլմե -
րու մ: Այժմ ապրու մ է Տոկիոյու մ: Հայոց ցեղասպանու թյան մասին 
շատ պատմու թյու ններ է լսել տատիկից` Գոհար Միքայելյան-Թո-
փալյանից, ու մ նախնիները գաղթել են Լիբանան, ապա` ԱՄՆ:
Ավստրալիան կներկայացնի Աթենա Մանու կյանը, հու նահայ 

արմատներով այս երգչու հին վերջերս հաստատվել է Սիդնեյու մ, 
որտեղ թողարկել է իր վերջին տեսահոլովակը: 2008-ին մասնակցել 
է «Մանկական եվրատեսիլի» Հու նաստանի նախընտրական 
փու լին, թեև հաղթող չի ճանաչվել: Այսօր 19-ամյա այս երգչու հու  
տեսահոլովակների «YouTube»-յան դիտու մն երի քանակը մի լիոնի 
է հասնու մ: Իր արմատների մասին էլ վերջին հարցազրու յցներից 
մե կու մ ասել է. «Ցավոք, դեռ չեմ եղել Հայաստանու մ, սակայն 
հորս շնորհիվ ճանաչել ու  սիրել եմ հայրենիքս: Նաև հայեցի դաս-
տիարակու թյու ն եմ ստացել»: Իսկ վերջու մ առաջիկա անելիքների 
մասին խոսելիս շեշտել է.«Մտադիր եմ ընդու նել Հայաստանից 
ստացած հրավերը»...
Դե, իսկ հայաստանյան մասնակցին, որը, ըստ Հանրայինի 

խորհրդանշական սցենարի, պետք է համախմբի անմոռու կի թեր-
թիկների հետ զու գակցվող վերոնշյալ հինգ երգիչներին, կարծու մ 
ենք, ներկայացնելու  կարիք չկա: Ինգա Արշակյանին բոլորս ենք ճա-
նաչու մ և սիրու մ` նրա հզոր ձայնի և կատարողական տաղանդի 
համար...

23 «ºíñ³ï»ëÇÉ-2015» »ñ·Ç ÙñóáõÛÃáõÙ

Առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցել է «Եվրատեսիլին» 2006-ին With-
out Your Love երգով՝ Անդրեի կատարմամբ: Երգը դու րս եկավ եզրափակիչ, 
գրավելով 8-րդ տեղը, և դրանով իսկ ազդարարեց ՀՀ-ի հաջող մե կնարկը: 
2012-ին մե ր երկիրը չմասնակցեց Բաքվու մ կայացած մրցու յթին:
Հայաստանը 2013-ին մրցու յթու մ ներկայացրեց Dorians խու մբը, որը զբա-

ղեցրեց 18-րդ տեղը: «Lonely Planet» երգի հեղինակն էր Թոնի Այոմի ն Black 
Sabbath-ից:

2014-ի մասնակից Արամ MP3-ին զբաղեցրեց 4-րդ տեղը 174 մի ավորով: 
«Եվրատեսիլ» երգի մրցու յթը անց է կացվու մ ամե ն տարի, 1956 

թվականից սկսած:
Մրցու յթին մասնակցու մ են Եվրոպական հեռարձակողների 

մի ու թյան մե կական ներկայացու ցիչ այն երկրներից, որոնք մաս-
նակցու թյան հայտ են ներկայացնու մ: Փառատոնն անցնու մ է 
ու ղիղ եթերով: Յու րաքանչյու ր երկրից կարող է մասնակցել մե կ 
ներկայացու ցիչ, երգը չպետք է գերազանցի 3 րոպեն: Ելու յթից հետո 
հաղթող երգը որոշվու մ է հեռու ստադիտողի ու  ժյու րիի քվեար-
կու թյան մի ջոցով:

«Եվրատեսիլ-2015» երգի մի ջազգային մրցու յթը կանցկացվի 
Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայու մ մայիսի 19-23-ը: Մրցու յթին 
մասնակցու մ է 40 երկիր:
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  ***
Դու  հին ես՝ այո, բայց ոչ հնացած,
Դու  քարի երկիր ու  ոչ քարացած,  
Մեր խելառ կամքն է լեռներիդ տեսքով  այդպես քարացել,  
Ալեհեր լեռդ՝ այդ մե ր վշտից է մի ջու կից ճեղքվել:  
Ջրերդ կարկաչ՝ մե ր արցու նքներն են հատ-հատ գու մարված, 
Երկինքդ կապու յտ՝ այդ մե ր հավատի անհու նն է անտակ, 
Դաշտերդ կանաչ՝ մե ր երազների հորիզոններն են,   
Ձորերդ խորու նկ՝ բարու թյամբ լցված հոգու դ ճեղքերն են, 
Քո ծաղիկները՝ քո հերոսների քարավաններն են,   
Երկաթ գրերդ՝ մե ր օջախների անխախտ սյու ներն են... 
Դու  հին ես՝ այո, բայց ոչ հնացած,  
Դու  քարի երկիր, բայց ոչ քարացած,   
Մեր արևատես, մե ր արևահամ,  
Մեր հանճարածին երկիր Նաիրյան:  

  ***
Պետք չեն խոսքերն այսօր, անիմաստ են ու  զու ր,
Քանզի սերս արդեն հոգեվարք է ապրու մ,
Ապրած իմ օրերից՝ ես հոգնած ու  տխու ր,
Ես քո խոստու մն երից էլ չեմ գերվու մ:
Այսօրվանից սերս ես փոխու մ եմ կյանքի,
Դու  ինձ ներիր, ներիր հազար անգամ,
Ու՞մ է երազը պետք առանց անրջանքի,
Իմ անկյու նն եմ ու զու մ վերադառնալ:
Ներիր, եթե ցավ եմ քեզ պատճառել,
Սերը մի շտ լինու մ է «ինչու »ներով,
Ես մի  վերջին անգամ ու զու մ եմ «Սեր» ասել,
Քեզ՝ մի  վերջին անգամ, վերջին ներշնչու մով:
Պետք չեն խոսքերն այսօր, արցու նքներդ սրբիր,
Եվ թող լռու թյու նը լինի մի ակ վկան,
Ես քեզ համար՝ թերի ճակատագիր,
Մի կարճ երազ, խեղդված քո ապագան:

  ***
Ի՞նչ բախտ է սա,
Խարխափելով անվերջ քայլել այս մու թի մե ջ,
Չափչփելով ճանապարհը շարու նակվող անվերջու թյան:
Ի՞նչ ապագա,
Երբ ծախու մ ենք մե ր ու նեցած սրբու թյու նը,
Այն էլ ձրի՝ և թվու մ ենք մե նք մե զ բարձր ու  անթերի:
Բայց հավատա՛,
Վհատվելու  հնար՝ չկա: Այս օրերն էլ վերջ կու նենան...
...Գիտե՞ս մե զ պես քանի մարդ է եկել-անցել
Առեղծվածի այս մու թ ճամփան:

  ***
Քո մազերին իր արծաթն է դրել ծերու թյու նը,
Ծովացել են ու  ալիքվել հոգու դ կարոտները,
Ափսոսանքի ծանրու թյու նն է իջել սրտիդ վրա,
Քո աչքերի զու յգ կաթիլը՝ սառը ցողն է նրա:

Չեմ հասկացել ես քեզ հաճախ, երեխա եմ եղել,
Զարմանու մ եմ, տարակու սու մ՝ ո՞նց ես ինձ դիմացել,
Ես հաճախ խենթ, չարաճճի, դու  մի շտ ներողամի տ,
Հազար անգամ ներողու թյու ն, ներիր մե ղավորիս:

Հիմա նստած՝ մե ղանչու մի ս երգն եմ տխու ր մանու մ,
Փաթիլվու մ են իմ հու շերը, երազներս ձգվու մ,
Հասկանու մ եմ թերևս ես մի այն հիմա, հանկարծ,
Որ իմ Եսը մե ծացել է Քո մե ծ սրտին հենված:

Դպրոցի ազգու թյու նը կախված չէ աշակերտների և վարժապետների լոկ հայու թյու -
նից. լեզու ն է, որ մի այն կարող է այդ վերնագիրը դնել դպրոցի ճակատին... Թող ու րեմն  
հայ մանու կը նախ և առաջ որպես հայի զավակ ու սանի յու ր սեփական լեզու ն և ապա 
օտարինը: Ազգի հոգին և ազգի սիրտը կարող են յու րյանց հատկու թյու նը և որակու թյու նը 
մաքու ր պահել մի այն կերպարանագործվելով ազգային լեզվի ազդեցու թյան տակ. այս 
ճշմարտու թյու նը ու րացողը ու րացող է ազգու թյան:

Հայ լեզու ն է այն սարսափելի ու ժը, որի ընդդեմ տկար են նաև մի լիոնավոր բարբարոս-
ների սվինները: Լեզու ն է ազգու թյանց դրոշակը, լեզու ն է նոցա որպիսու թյան և վիճակի 
հայտարարը:
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