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ì³Ý³ÓáñáõÙ Ï³Ý·Ý»óí»É ¿ ½áñ³í³ñ 
²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³é³çÇÝ µñáÝ½³ÓáõÛÉ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ 
Համաժողովրդական նվիրատվու թյու ններով, «Ինտերկապ» բա-

րեգործական կենտրոն ՀԿ-ի նախաձեռնու թյամբ և Վանաձորի 
քաղաքապետարանի աջակցու թյամբ Վանաձորու մ կանգնեցվել 
է զորավար Անդրանիկի առաջին բրոնզաձու յլ հու շարձանը:

«Արմե նպրես»-ի հաղորդմամբ` Լիբանանի «ՍՓՅՈՒ ՌՔ» հրա-
տարակու թյան ազդագրի թղթակիցը մի ջոցառման մասին զրու ցել 
է նվիրատու ների և նախաձեռնող խմբի անդամն երի հետ:

Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¶áõ·³ñ³ó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ê»-
åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÁ նշել է, որ հայ հավատացյալ 
ժողովրդի համար զորավարի կերպարը ընկալվու մ է որպես քա-
ջու թյան, իմաստու թյան և հայրենապաշտու թյան խորհրդանիշ: 
«Նա զորավար է ողջ էու թյամբ, որը մշտապես փայլատակու մ է 
հայոց ազատագրական պայքարի պատմու թյան էջերու մ: Սե-
րու նդներ են կրթվել ու  ոգեշնչվել նրա հաղթանակներով: Նրա 
ազգային նկարագիրը համախմբել ու  նորանոր պայքարների, 
հաղթանակների է առաջնորդել քաջարի հայորդիներին», – ասել 
է առաջնորդը:
Նրա խոսքով` հայկական յու րաքանչյու ր օջախու մ տիրոջ` 

երկնավոր փրկչի՝ Քրիստոսի պատկերից զատ մշտապես  պահ-
պանվել է զորավարի պատկերը, իբրև հայրենյաց փրկչի, իբրև 
քաջ զորավարի, իբրև հայդու կապետի, քանզի այն զորու թյու ն է 
հաղորդու մ, քանզի այն օգնել է և օգնելու  է մե զ, որպեսզի չշեղ-
վենք մե ր ինքնու թյու նից, որի հոգևոր հիմքերը դրել են սու րբ 
Վարդանանք, սու րբ Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը: 
«Անդրանիկ զորավարը հատկապես երիտասարդ սերնդին 
պատգամու մ է, որ տեր կանգնեն պետականու թյանը, քանզի այն 
մե ր ինքնու թյան առհավատչյան է, իսկ հայ զինվորը ու  զինական 
ու ժը մե ր գոյու թյան գրավականը: Անդրանիկի գործը մե ր բոլորիս 
գործն է, այն արդար է ու  հաղթական: Մենք պիտի զորացնենք 
մե ր ներկա  պետականու թյու նն ու  վերադարձնենք մե ր կորու սյալ 
հայրենիքը: Անդրանիկը ցմահ անհաշտ մն աց հայի հողու մ 
օտարի տիրապետու թյան հետ, ցմահ պայքարեց հայրենի հողի 
ազատագրման համար, տասնյակ հազարավոր գաղթականներ 
ու  որբեր փրկեց, որպեսզի հարատևի հայկազյան ազգը», – ասել 
է արքեպիսկոպոսն ու  հավելել, որ երախտագիտու թյու նն է 
հայտնել քանդակագործին, ճարտարապետին, շինարարներին, 
վարպետներին և նախաձեռնողներին:

º. â³ñ»ÝóÇ ³Ýí³Ý ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³-
ÝÇ ïÝûñ»Ý Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÝ էլ ընդգծել է, որ Անդրանիկի 
դյու ցազնական կերպարը համահայկական է ու  համազգային, 
բայց հայոց ամե ն տարածաշրջանն ու նի ի՛ր Անդրանիկը: 
«Այդպիսի մի  տարածաշրջան էլ գեղատեսիլ Լոռին է, որի լեռ-
ներու մ ու  հովիտներու մ զորավարը թողեց իր չարչարված 
հոգու  մի  նշանակալի մասը: Լոռեցին հպարտ է իր բաժին Անդ-
րանիկով,  հպարտ է այն սիրով  ու  ջերմու թյամբ, որ տածու մ 
էր զորավարը այս բնաշխարհի և նրա քաջարի ժողովրդի 
հանդեպ: Լոռեցին հպարտ է այն իրողու թյամբ, որ զորավարի 
մե ծարանքին ու  ակնածանքին արժանացած սակավ անձանցից 
ամե նաառաջնայինը մե ծանու ն Հովհաննես Թու մանյանն էր: 
Մեր ժողովրդի այս երկու  երևելիների հոգևոր եղբայրու թյու նն 
ու  հարազատու թյու նը համազոր օրինակ չու ներ անցյալու մ, չու -
նեցավ նաև հետագայու մ», – ասել է Վարդանյանը:
Նա նշել է, որ մե ծանու ն լոռեցիների անդրանիկամե ծարու թյու նը 

անխաթար կերպով փոխանցվել է հետնորդներին, այդ թվու մ՝ 
«ԻՆՏԵՐԿԱՊ» բարեգործական մի ու թյանն ու  նրա շու րջ համա-
խմբված մարդկանց, որոնց ջանքերի շնորհիվ էլ Վանաձորն 
ու նեցավ Զորավարի արձանը:
Խոսելով հու շարձանի կառու ցման պատմական նշանակու թյան 

մասին` Վանաձորի պետական համալսարանի պատմու թյան 
ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտու թյու նների դոկտոր, պրոֆե-
սոր Ֆելիքս Մովսիսյանը նշել է, որ Վանաձորու մ ասպետական 
զորավարի արձանը տեղադրելու  գաղափարը գալիս է 1990 
թվականից, երբ քաղաքի գլխավոր փողոցներից մե կը կոչվեց զո-
րավար Անդրանիկի անու նով և որոշվեց տեղադրել նրա արձանը։

«Անցան տարիներ, բայց այդ մտահղացու մը կյանքի կոչվեց մի  
շարք պատճառներով։ Այն, ինչ անցած մոտ երեսու ն տարվա 
ընթացքու մ չարեցին, հաջողվեց իրականացնել «ԻՆՏԵՐԿԱՊ» 
հասարակական կազմակերպու թյան նախաձեռնու թյամբ։ Կենտ-
րոնի հիմն ադիր Նորայր Զու լոյանը Վանաձորու մ հայտնի է իր բա-
րեգործական բազմաթիվ գործերով։ Երկար տարիներ անձամբ 
մոտիկից ճանաչելով նրան, տեղյակ եմ նրա գործու նեու թյանը, 

որն արժանի է մի այն դրվատանքի և ամե նայն հարգանքի։ 1990-
ական թվականների սոցիալական ծանր պայմաններու մ, իր 
անձնական կապերի շնորհիվ, նա եվրոպական երկրներից բազ-
մաբնու յթ օգնու թյու ններ բերեց և հատկացրեց սոցիալապես 
անապահով հազարավոր մարդկանց, կրթական օջախներին ու  
բու ժհիմն արկներին` աղետի գոտու մ ու  Արցախու մ և ամե նու ր 
նրան այսօր էլ հիշու մ են երախտագիտու թյամբ։ Իսկ որպես ար-
ձանի կառու ցման նախաձեռնող խմբի անդամ տեղյակ եմ, թե 
ինչպիսի դժվարու թյու ններ հաղթահարեց, որքան ջանք, եռանդ 
ու  նվիրու մ դրսևորեց այս հիրավի հայրենանվեր գործը գլու խ բե-
րելու  համար», – պատմե լ է նա:

Ð²²Ð ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³í³· ¹³ë³Ëáë, å³ïÙ³-
µ³Ý èáõµ»Ý ä³ñë³ÙÛ³ÝÁ հիշել է, որ տարբեր առիթներով, 
ու սանողու թյան, թե այլ հանրու յթների հետ շփվելով մշտապես 
շեշտել ու  շեշտելու  է այն հիմն արար դրու յթը, որ մե զ հարկավոր 
է հենվել մե ր պատմու թյան վեհու թյու ն և հզորու թյու ն հաղորդող 
ազդակների վրա, նման մոտեցու մը անհրաժեշտ է առկա մար-
տահրավերներին դիմակայելու  և հետագա ազգային ընթացքը 
սնելու  համար: «Այդ իսկ առու մով այնպիսի վեհատեսիլ ու  
հաղթական անհատ, ինչպիսին Զորավար Անդրանիկն է, մե ր 
համար եղել է ու  կմն ա դրական ազդակ, կմն ա անմար փարոս: 
Ու երբ գլու խներս բարձին դնելու ց առաջ ամե ն անգամ նրա պես 
հաշվետու  լինենք ինքներս մե զ, թե ինչ ենք արել այդ օրը երկրի ու  
ժողովրդի համար, ըստ այդմ էլ, անկասկած, հաղթական  կլինի 
մե ր երթը: Պատասխանեմ դասական մոտեցմամբ. անցյալի 
ու սու մն ասիրու թյու նը մե զ հարկավոր է ներկան հասկանալու  և 
ապագայու մ կողմն որոշվելու  համար: Ներկա բարդ աշխարհա-
քաղաքական իրողու թյու նների պայմաններու մ (Արցախյան 
հիմն ահարց, Սիրիական պատերազմ), երբ մե ր պատմու թյան 
ընթացքն է դառնու մ ոչ բարեկամ ու ժերի և երկրների կողմի ց 
հարձակման առարկա, Անդրանիկի կերպարը, կյանքն ու  գործը 
պիտի օգնեն մե ր երկրին, առանձնապես երիտասարդու թյանը 
համախմբվելու  և կազմակերպված հակահարված տալու  մե ր 
ինքնու թյան դեմ ոտնձգու թյու ն կատարողներին, մե ր պատմու -
թյու նը խեղաթյու րողներին: Զորավարի գործը պիտի շարու -
նակվի նաև գաղափարական ճակատամարտերու մ», – շեշտել է 
պատմաբանը:

ø³Ý¹³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¶»Õ³Ù ´»·ç³ÝÛ³ÝÝ էլ խոստովանել է, 
որ երբ իրեն առաջարկել են ձու լել արձանը, մե ծ ոգևորու թյու ն է 
ապրել:

«Անչափ շնորհակալ եմ Նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամն երից 
վստահու թյան համար: Նրանք շատ օգնեցին պատմական գրա-
կանու թյամբ, որը օգնեց ինձ խորապես ճանաչելու  զորավարի 
կերպարը: Գաղափարը իրականացնելու  համար շու րջ մե կ տարի 
չարչարվեցի, որ գոյու թյու ն ու նեցող դասական արձաններից 
տարբերվի, ընկալվի որպես մե ծ հայի հաղթանակող կերպարն 
ու  գաղափարը: Անդրանիկը հայոց սրբազան հողի ու   ժայռերի 
ծնու նդ է և ասու մ է: Թու րը պատյանից կիսով չափ հանած վի-
ճակը արդեն պատգամ է` ներկա ու  գալիք սերու նդներին, որ 
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զորավարի գործը կիսատ չթողեն և ազատագրեն մե ր հայրե-
նական տարածքները: Շատ ու րախ եմ, որ արձանը լավ ընդու ն-
վեց հանրու թյան մե ծամասնու թյան կողմի ց, դա ինձ պարտավո-
րեցնու մ և ոգևորու մ է ստեղծելու  նոր գործեր», – անկեղծորեն 
նշել է նա:

«Èàèàô Ø²ð¼» Ù³ñ½³ÛÇÝ Éñ³·ñÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ, µ³-
Ý³ëï»ÕÍ Ø³Ýí»É ØÇÏáÛ³ÝÝ էլ շեշտել է, որ ձեռնարկու մն  ան-
նախադեպ էր և սպասելի, քանի որ համաժողովրդական սերը 
հայ ժողովրդի լեգենդար զավակի հանդեպ խոր արմատներ ու նի 
և ժամանակներն անզոր են,  այն հնարավոր չէ ջնջել կամ թաղել 
մոռացու թյան փոշու  տակ:

«Համոզված եմ, որ արձանի կառու ցմամբ մե ր քաղաքը լավ նվեր 
ստացավ, հու շարձանը և շրջական փոքրիկ պու րակը, որպես 
համաքաղաքային հանգստյան գոտու  մի  հատված, ազգային 
և համաքաղաքային տոներին իր դերը կու նենա՝ մի ջոցառու մ-
ներն ավելի բովանդակալից դարձնելու  տեսակետից: Մեր 
համաքաղաքացիները, հատկապես նոր կյանք մտնող սե-
րու նդը, աշակերտներն ու  ապագա զինվորներն ստացան 
ռազմահայրենասիրական, առհասարակ ազգային ոգով դաս-
տիարակվելու ն ու ղղված լու սավոր մի  վայր ու  կերպար: Զորա-
վարի կյանքն ու  գործը մշտապես ու ղեկցել են հայու թյանը վերջին 
հարյու րամյակու մ և ու ղեկցելու  են այսու հետ մի նչև մե ր ազգա-
յին նպատակների լիակատար իրականացու մ: Մենք ու  եկող 
սերու նդները պարտավոր ենք, զինվորագրվելով անդրանիկյան 
ու խտին, շարու նակել այն գործը, որն է՝ Արևմտյան Հայաստանի 
ազատագրու թյանը: Դրա համար է արձանի` Զորավարի սու րը 
պատյանից կիսով դու րս ելած: Հետևենք մե ծն հայդու կապետի, 
ռազմի կի ու  զորավարի պատգամն երին և մշտապես հաշիվ տանք 
մե զ մե ր ամե նօրյա գործերու մ», – եզրափակել է բանաստեղծը:

ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 1 ¹åñáóÇ ½ÇÝÕ»Ï, ÷áË·Ý¹³å»ï, ³ñ-
ó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ í»ï»ñ³Ý ¢ «ÆÜîºðÎ²ä» ÐÎ-Ç 
÷áËÝ³Ë³·³Ñ ²ñÏ³¹Ç Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ շատ գնահատելի է 
համարել, որ կառու ցու մն  իրականացավ համաժողովրդական 
նվիրատվու թյու ններով, որին մասնակցեցին, աշխարհի բոլոր 
ծայրերու մ ապրող հայեր, անգամ օտարերկրացիներ, ինչպես 
Բու լղարիայի Պաշտպանու թյան նախարարու թյու նը` ՀՀ-ու մ 
Բու լղարիայի դեսպանու թյան մի ջնորդու թյամբ, ԱՄՆ-ու մ Նիկա-
րագու այի հոգևոր առաջնորդ Արիել Օբրեգոնը և գերմանաբնակ 
եզդի բարեկամ Սու րեն Խանոյանը: «Հու զվեցի հատկապես Վա-
նաձորի թիվ 2 դպրոցի 8-ամյա Գայանե Ղարաբեկյանի վերա-
բերմու նքից, ով արտասահմանու մ, վաճառելով իր ստեղծած 
հու շարձանի ջրանկարի ողջ հասու յթը` 200 ԱՄՆ դոլար, հատ-
կացրել էր արձանի կառու ցմանը: Այս մասին ես հաճախ եմ 
պատմու մ ռազմագիտու թյու ն առարկայի պարապմու նքներին 
մասնակցող աշակերտներիս: Նրանց մե ջ քիչ չեն պատանի 
երկրապահ դառնալ ցանկացողները, ծրագրու մ ենք օծման արա-
րողու թյու նները կազմակերպել զորավարի հու շարձանի մոտ», – 
նշել է նա:

«ì²Ü ²ðÚ²Ü» Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý, ·ñáÕ, Ññ³å³-
ñ³Ï³Ëáë, ìÇÉÛ³Ù äáÕáëÛ³ÝÁ Անդրանիկ զորավարին իր ժո-
ղովրդի պես է համարել ու  նշել, որ նա հազարամյակների եղե-
լու թյու ն է: «Մեկ մարդու  մե ջ խտացված է ամբողջ մի  ըմբոստ 
ազգի կենսագրու թյու ն: Այս հենց այսպես թեև լու յս աշխարհ 
է եկել 1865 թ-ին, սակայն ինչպես Սասնա ծու ռ Դավիթն է իր 
ժողովրդի հավաքական կերպարի խտացու մը, այնպես էլ Անդ-
րանիկը, մի  էական, շատ էական զու գադիպու թյամբ, որ եթե 1000 
տարի առաջ ծնված լիներ, պետք է նրա նախատիպը լիներ: Այս 
իմաստով մե ծ հայը մե ր նոր սերնդին անհրաժեշտ է, որ այլևս ոչ 
մի  ոսոխ չկարողանա մե ր տեսակին սպառնալ ու  հայրենազրկել», 
– ասել է նա ու  համոզմու նք հայտնել, որ Անդրանիկի բրոնզաձու յլ 
արձանը իր տարածքով, անշու շտ, կդառնա վանաձորցիների 
սիրված ու  պաշտելի վայրերից մե կը: 

¶ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, ³Ý¹ñ³ÝÇÏ³·»ï èáõµ»Ý êÇÙáÝ-
Û³ÝÁ, խոսելով զորավարի սխրանքների մասին, նշել է, որ 
Սարդարապատի և Բաշ-Ապարանի հերոսամարտերից շու րջ 
մե կ ամի ս առաջ՝ 1918-ի ապրիլին, Սիբիրից եկած արևմտա-
հայ 210 ռազմագերիների երթային վաշտի հիմքի վրա ձևավոր-
ված իր՝ հայկական առանձին հարվածող զորամասով, Անդրա-
նիկն առաջինն է Աշոցքի սարահարթու մ բազմօրյա ծանր 
կռիվն երի մե ջ մտել թու րքերի նախահարձակ զորքերի հետ՝ 
անթերի կատարելով հայկական կորպու սի հրամանատար 
Թովմա Նազարբեկյանի մարտական հրահանգը: «Միայն Ալեք-
սանդրապոլի (այժմ՝ Գյու մրի) անկու մի ց հետո (15 մայիսի), 
շրջապատու մի ց խու սափելու  համար Անդրանիկն իր զորքով և 
օրեցօր բազմապատկվող գաղթականներով նահանջու մ է Լո-
ռու  սարահարթ: Հակառակորդը, թարմ ու ժերով համալրված, 

շարու նակու մ է կատաղի հարձակու մը: Հայկական առանձին 
հարվածող զորամասը, թու րքերի գերակշռող ու ժերին երկու  օր 
Ջալալօղլիու մ (այժմ Ստեփանավան) ճակատամարտ տալու ց 
հետո, նորից կանգնու մ է շրջապատման փաստի առաջ և մայիսի 
23-ին գաղթականների հետ անցնու մ Դսեղ: Այստեղ ազգային 
հերոսը հանդիպու մ է իր սրտակից եղբորը՝ Ամե նայն Հայոց 
Բանաստեղծ Հովհաննես Թու մանյանին: Զորավարը կորպու սի 
հրամանատարից առաջադրանք է ստանու մ՝ ամե ն գնով պա-
հել Դեբեդի ձորով անցնող երկաթգիծը, որով դեպի Թիֆլիս և 
Բաքու  էր ձգտու մ հակառակորդը», – պատմե լ է նա ու  հավելել, 
որ Դսեղու մ դիրքավորված Անդրանիկն իր զորքով նաև ան-
գործու թյան է մատնու մ Ձորագետի հովիտ մտած թու րքական 
զորախմբին, որ չի կարողանու մ մասնակցել Ղարաքիլիսայի 
ճակատամարտին, ավելին, մե ծահամբավ հայ զորավարի ահից 
զսպված են մն ու մ Լոռու  և Բորչալու ի (այժմ՝ Մարնեու լի) վատա-
համբավ թու րքերը, որոնց հետախու յզները վխտու մ էին մոտակա 
անտառներու մ:

«Ղարաքիլիսայի անկու մի ց հետո, երբ շրջապատման նոր 
վտանգ էր առաջացել, Անդրանիկը Գու գարաց լեռներով զորքի և 
գաղթականների հետ անցնու մ է Դիլիջան: Այստեղ նա ստանու մ 
է Բաթու մի  պայմանագրի օրինակը, որով վավերացված էր Հա-
յաստանի Հանրապետու թյան ճանաչման փաստը: Սակայն 
այդ փաստաթու ղթը թողնու մ է նաև ծանր տպավորու թյու ն: 
Հայաստանը 10 000 քառ. կիլոմե տր տարածու թյան վրա 
սահմանափակվու մ էր Երևանի շու րջ, հօգու տ թու րքերի և 
ադրբեջանցիների պոկվու մ էին Շիրակը, Լոռին, Կարսը, Իգդի-
րը, Նախիջեւանը, Սյու նիքն ու  Ղարաբաղը: Սպայակու յտի 
խորհրդակցու թյու նու մ որոշվու մ է չենթարկվել պայմանագրի 
պահանջներին: Կարելի է ասել, որ մի այն Աստծո կամոք 
Անդրանիկյանները 1918-ի ամռանը հայտնվու մ են Բաթու մի  
պայմանագրով Հայաստանի սահմաններից դու րս մն ացած հա-
յոց պատմական Սյու նիքու մ: Դա ճիշտ այն ժամանակ էր, երբ 
իրենց դրու թյան տեր կարծող թու րքերը, զորքեր կու տակելով 
Նախիջեւանու մ, ձգտու մ էին Շահբու զ-Սիսիան-Գորիս-Շու շի 
ճանապարհով մարտական կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ», 
– նշել  է գրողը:
Նրա խոսքով` թշնամու  մտադրու թյան իրականացման դեպքու մ 

նախճիրի կենթարկվեր Սյու նիքի հայու թյու նը՝ արժանանալով 
մե ր եղեռնազրկված նահանգների ճակատագրին: «Պետական 
օգնու թյու նից զրկված Անդրանիկն աներևակայելի ջանքերով 
կազմակերպեց երկրամասի ինքնապաշտպանու թյու նը, լեռ-
նացավ և անհաղթահարելի արգելք դարձավ թու րքերի ճանա-
պարհին: Այսպես` փրկվեցին շու րջ 80 000 սյու նիքցիները, 35 000 
գաղթականները, և Սյու նիքը պաշտպանվեց ու  պահպանվեց՝ 
որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս: Հայոց հերոսապետն 
իր քաջարի զինվորների զենքերով ու  կամքով վերախմբագրեց 
Բաթու մի  պայմանագիրը` հօգու տ հայրենիքի: Փաստորեն հայ-
կական նորաստեղծ պետու թյան համար Զորավար Անդրանիկը 
սկսեց հողահավաքը, պահպանեց` սեպի պես թու րքականու թյան 
սիրտը խրված երկրամասը, որով այսօր նորանկախ Հայաստանը 
սահման ու նի իր հին հարևանի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տու թյան հետ», – եզրափակել է Սիմոնյանը:

ì³Ý³ÓáñÇ ÷áËù³Õ³ù³å»ï, å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ ²ñÙ³Ý ´»éÝ»óÛ³ÝÝ էլ հպարտու թյամբ նշել է, 
որ զորավար Անդրանիկի արձանի կառու ցու մը Վանաձորի 
պատմու թյան կարևոր էջերից է: «Կարծու մ եմ` ապագա սերու նդ-
ները դա ևս կգնահատեն: Մենք ըստ ամե նայնի աջակցեցինք 
«ԻՆՏԵՐԿԱՊ» ՀԿ-ին և լոռեցի երիտասարդ քանդակագործին, 
համոզված, որ մշակու թային, հայրենասիրական դաստիարա-
կու թյան խորացման, մե ր քաղաքի գեղագիտական տեսքը 
պարզեցնելու  առու մն երով հիմն արար քայլ ենք արել: Ազգա-
յին-հայրենասիրական պայքարի ոգին թեժ պահելը անանց, 
մշտական ու շադրու թյու ն պահանջող և ամրապնդման անհրա-
ժեշտու թյու ն ու նեցող հիմն ախնդիր է: Ուշացված է, բայց ոչ 
ու շ, պատմու թյան դասագրքերու մ ու րու յն տեղ հատկացվի 
Մեծն Զորավարի հերոսապատմանը: Իսկ ավելի լավ ձև ու  բո-
վանդակու թյու ն, քան մե ր համայնքու մ մե ծ հայի հու շարձանի 
կանգնեցու մն  ու  նրա անդու լ հայաշահ գործի հանրահռչակու մ, 
կարծու մ եմ, դժվար է տեսնել: Զորավար Անդրանիկի գործը 
շարու նակելը բոլորիս սրբազան պարտքն է ու  դա ևս, որպես 
պատմաբան և մանկավարժ, արդեն ու ղղու մ եմ ներկայի ու  գա-
լիքի բոլոր սերու նդներին: Սովորենք Անդրանիկից և գնանք դե-
պի նա», – եզրափակել է նա:

ì³Ý³ÓáñÇ ïÇÏÝÇÏ³ÛÇÝ Ã³ïñáÝÇ ïÝûñ»Ý, é»ÅÇëáñ ê»ñ-
·»Û Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ մի անշանակ ասել է, որ մե ծ ցանկու թյամբ 
և ու րախու թյամբ է մասնակցել արձանի կառու ցման բոլոր 
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փու լերի ձեռնարկու մն երու մ. և՛ հիմն արկեքին, և՛ պատվան-
դանի կառու ցմանը, և՛ արձանի ձու լման հետ առնչվող գործո-
ղու թյու ններին: «Աջակից և սատար եմ եղել երիտասարդ շնոր-
հալի քանդակագործ Գեղամ Բեգջանյանին, օգնել արձանի 
հիմն ակմախքի կառու ցմանը: Համարու մ եմ, որ կյանքիս լավա-
գու յն պահերից են այսօր արդեն հու շ դարձած այդ օրերը:  Ինչպես 
կարող էի նման հայրենասիրական ձեռնարկման մե ջ չլինել, 
արվեստագետն այնտեղ պետք լինի, ու ր ժողովրդի սիրտն ու  
իղձերն են: Զորավարն իր կերպարով ինձ մշտապես ու ղղորդել 
և ու ղղորդելու  է ինձ իմ այդ կողմն որոշման մե ջ: Շատ տպավորիչ 
էր, երբ բացման օրը մասնակից դարձավ Երևանի «Զորավար 
Անդրանիկ» թանգարանի համահիմն ադիր տիկին Ժորժետա 
Առաքելյան-Բեգլարյանը, ով իր հետ բերել էր զորավարի մար-
տական թու րը, որը ժամանակավոր ի պահ տրվեց Արցախյան 
ազատամարտի երախտավոր և «ԼՈՌՎԱ ԱՍՊԵՏ» տիտղոսա-

¶¶àðÌÜ ¾ ²ÜØ²ÐàðÌÜ ¾ ²ÜØ²Ð
Ø»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÉáõÛëÝ áõ ëïí»ñÁ

Ամե ն քաղաք քաղաք է իր քաղաքացիներով։ 
Բայց քաղաքի ամե ն բնակիչ չէ, ու մ լիասիրտ քա-
ղաքացի կանվանես։ Մեկը, տեսնու մ ես, պաշ-
տու մ է իր ոստանը, մի  շյու ղ է ավելացնու մ, իր 
լու ման ներդնու մ ընդհանու ր ներդաշնակու թյան 
ապահովման գործու մ։ Ցավոք, կան նաև այնպի-
սիք, որոնց համար մե կ է՝ կրակ լինի, թե հեղեղ, 
մի այն իրենք ապահով բարձու նքու մ լինեն, 
մի այն ու րիշի շյու ղին հասնեն, ու րիշի լու ման 
ճարպկորեն թռցնեն։ Բանաստեղծը դիպու կ է 
բնու թագրել. «Մարդ կա՝ աշխարհն է շալակած 
տանու մ, մարդ կա՝ ելել է շալակն աշխարհի»։ 
Բոլորը գիտեն մյու ս հանճարի հանճարեղ ասու յ-
թը՝ «Գործն է անմահ...»։ Այո՛, ամե ն ինչ հիշվու մ 
է։ Մարդու  մասին դատու մ են գործերով։ Ստորև 
բերվող օրինակներով ընթերցողին ենք թողնու մ 
մարդու  լավ ու  վատի մասին իր եզրակացու թյու նն 
անել։

ì³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁª µ³ñÇ ·áñÍÁ

Դիմաց թաղամասու մ բարձրադիր ժայռի 
վրա 35 տարի առաջ կառու ցված «Կիրովական» 
հյու րանոցի մոտից Վարդանանց պողոտա ոտ-
քով կարելի է հասնել ընդամե նը 4-5 րոպեու մ՝ 
շնորհիվ բազրիքապատ, լու սավորվող, բազ-
մաթիվ աստիճաններ ու նեցող անցու ղու ։ 
Անցու ղին, իրոք, գեղեցիկ է, անցնու մ է նաև ար-
հեստական լճակի վրայով, ներդաշն է տեղան-
քին, ոլորապտու յտ տեսքով վաղու ց զարդն է 
դարձել զառիթափի, քաղաքի։ Այն ժամանակվա 
քաղաքային իշխանու թյու նների ողջախոհու թյան 
շնորհիվ անցու ղին նախագծվեց և նվիրվեց մե զ՝ 
հյու րանոցի կառու ցու մի ց ամի սներ անց։ Հետո 
երբեք չի նորոգվել։ Եվ մե նք կորցնու մ էինք։ Ժա-
մանակն իր հետքը բավականին «լավ» էր թողել. 
բոլորիս աչքի առջև շատ աստիճաններ իրարից 
հեռացել, փլու զվել ու  փլու զվու մ էին, բազրիքները 
ժանգոտել, ընկնու մ էին, ասֆալտե ծածկու յթի 
հետքը շատ տեղերու մ չէր երևու մ։ Դժվարացել, 
վտանգավոր էր դարձել անցու մը։ Այսօր ու րիշ 
է։ Անցու ղին մե զ է ներկայանու մ նորոգ ու  ջահել, 
վտանգն անցած է, անցու ղին՝ փրկված։ Որովհետև 
գտնվեց մե կը, ով մի այն խոսքերով չի սիրու մ իր 
ոստանը...

²Õµ³ÏáõÛï»ñ, ³Õµ³ÏáõÛï»ñ...

Իր ոստանը սիրող մարդը չի ապականի այն։ Քայ-
լու մ ես անցու ղու ց, լճակից ոչ հեռու , Վանաձոր 

գետակի ձախ ափին նկատու մ ես աղբակու յտ։ 
Համատարած աղբակու յտով է շրջապատված 
նաև «Լոռի» մարզադաշտը։ Էլի շատ տեղեր 
կան։ Ոչ մի  աղբակու յտ ինքն իրեն չի գոյանու մ, 
դրանք հեղինակներ ու նեն։ Նրանք հեռու ներու մ 
չեն։ Առաջինը հարևանն է ավտոսպասարկման 
ինչ-որ կետի, երկրորդը՝ պահածոների հայտնի 
արտադրամասի։ Աշխատու մ են մարդիկ, ձեռքի 
հետ էլ աղբու աղտեղու թյամբ «զարդարու մ» 
իրենց շրջակայքը։ Շաբաթօրյակների եռու ն 
օրերին կազմակերպիչները հայտարարու մ 
են, իբր թե՝ թիրախավորել են աղբակու յտերը, 
մաքրելու -մաքրազարդելու  են բոլորը։ Տեսնու մ 
ենք, ամպագոռգոռ հայտարարու թյու նները 
մաքրու թյու ն չեն։ Այլապես շաբաթօրյակների 
կազմակերպիչները չէին թիրախավորվի այս 
էջու մ։
Ի վերջո, ե՞րբ պետք է գործի համապատասխան 

օրենքը, և չնախատեսված վայրերու մ աղբ թա-
փողները ե՞րբ պիտի պատժվեն։

ºñµ Ñáõ½³í³éíáõÙ »õ Ñáõ½³í³éáõÙ ¿ »ñ³½áÕÁ

Լճակի մյու ս ափին մոտիկ՝ Զորավար Անդրա-
նիկի սկզբնամաս. բարեկարգված տարածքը, հայ 
և բու լղար ժողովու րդների հերոս Անդրանիկի՝ 
լեռների թիկու նքից վեր հառնող բրոնզաձու յլ հո-
յակերտ արձանը մի  ու րու յն հմայք ու  գեղեցկու -
թյու ն են հաղորդու մ քաղաքին։ Մեկ-երկու  ամի ս 
առաջ այն դեռ չկար։ Ծառերի հովանու  ներքո 
ժայռաբեկոր քարի վրա փորագրված «Այստեղ 
կտեղադրվի զորավար Անդրանիկի արձանը» 
մակագրու թյու ն-խոստու մը 28 տարի համբե-
րատար սպասու մ էր իր նախանձախնդիր 
նախաձեռնողին։ Վերջապես բոլորիս մե ջից 
առանձնացավ մե կը՝ երազողը, համարձակը, 
հայրենասերը։ Նախ ինքը հու զավառվեց, ապա 
իր ամու ր կամքով, պատրաստակամու թյան, 
կազմակերպչական անու րանալի շնորհներով 
կարողացավ հու զավառել նախաձեռնող խմբի 
անդամն երին, հարյու րավոր հայրենակիցների, 
նաև աշխարհի տարբեր երկրների մարդկանց, 
ովքեր իրենց հանգանակու թյու ններով հնարա-
վոր դարձրին մե կ մարդու  մտքու մ ծագած 
ցանկու թյու նը վերածել համաժողովրդական 
համահավաք իղձերի հաղթական կատարու մի ։ 
Հրատարակված «Հու շամատյանը» պատմու մ է 
բոլոր մասնակիցների մասին։ Իսկ մե նք հայտնենք 
Երազողի անու նը՝ «Ինտերկապ» բարեգործականի 
հիմն ադիր նախագահ Նորայր Զու լոյան։

կիր գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանին: Ես գյու մրեցի 
եմ, Հայաստանի մշակու թային մայրաքաղաքից: Ապրելով և 
ստեղծագործելով Վանաձորու մ, մի շտ մտածել եմ, որ այստեղ 
ևս հասարակու թյու նը պիտի տեսնի ու  զգա Զորավարի ներկա-
յու թյու նը, այստեղ ևս, ինչպես Գյու մրիու մ, Ուջանու մ նրա փա-
ռահեղ  կերպարը ու ղեկցող պիտի լինի յու րաքանչյու ր հայորդու , 
ու ստրերին և դու ստրերին, ինչպես Փարիզու մ` Պեր Լաշեզու մ է 
սփյու ռքահայի համար: Պեր Լաշեզու մ ես դա տեսել և զգացել եմ, 
իսկ ինչո՞ւ Վանաձորու մ չպիտի լիներ:
Այդ առու մով, իհարկե, կարծու մ եմ, որ շնորհակալ և ազգաշահ 

գործ արեցինք մե ր Նախաձեռնող խմբով: Ինչպես մե ր սրբազան 
լեռը` Արարատն է խորհրդանշու մ հայու թյան համախմբու մ, 
այնպես էլ Զորավարը. դա է սու յն ձեռնարկման  խորհու րդը: Դա 
կայացել է: Ասեմ ավելին` ազնվացնող և ոգեկոչող մի ջավայր է 
ստեղծվել Վանաձորու մ: Արդեն այստեղ նորապսակ զու յգեր են 
գալիս հավերժացնելու  իրենց համատեղ կյանքի առաջին օրը, 
իսկ դա շատ բան է նշանակու մ», – շեշտել է Տիկնիկային թատ-
րոնի տնօրենը:

´³ ³ëáõÙ »ùª ²ëïí³Í ãÏ³

Զորավար Անդրանիկի արձանից հեռու  չէ 
Գու գարաց թեմի  առաջնորդարանը։ Քաղաքի 
այցեքարտերից մե կը համարվող այդ գողտրիկ 
կառու յցու մ վերջերս ահասարսու ռ հանցագոր-
ծու թյու ն կատարվեց։ Հեշտ լու մա ձեռք բերելու  
մղու մով՝ անհայտ հանցագործները գիշերապա-
հակին կապկպելու ց հետո մու տք են գործել 
առաջնորդի աշխատասենյակ և փորձել բացել 
չհրկիզվող պահարանը։ Կեցցե՛ մե տաղե արկղը. 
ոչ մի  կերպ չի բացվու մ, դիմանու մ է «բոլգարկայի» 
կտտոցներին։ Գողերն էլ առավոտյան կողմ 
քոռու փոշման ճողոպրու մ են անհայտու թյու ն։ 
Իրավապահներն այդ տեղը դեռ չեն ասել։ Ի՞նչ 
պիտի տանեին սրիկաները։ Մենք չգիտենք։ 
Գու ցե այն գու մարների՞ց, որոնցով Գու գարաց 
թեմու մ շատ տարիներ գործող հատու կ 
հանձնաժողովը ձեռք է բերել և անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներին նվիրել բնակա-
րաններ։ Ոչինչ չու նենք ավելացնելու , բացի այն, 
որ առաջնորդարանի շնորհիվ բնակարանի տեր է 
դարձել 31 ընտանիք։

²ñÅ³ÝÇ ¿ Ñ³ñ·³ÝùÇ

Քաղաքի կենտրոնական հատվածու մ՝ Ազատա-
մարտիկների պու րակու մ, մի  վաճառակետ կա՝ 
«Կժեր» հետաքրքիր անվամբ, ու ր գնորդներին 
հու շանվերներ, գեղարվեստական իրեր են առա-
ջարկու մ։ Մեզ գրավու մ է ոչ մի այն խանու թի 
արտաքին գեղեցկու թյու նը։ Պակաս գեղեցիկ ու  
խնամված չեն նաև խանու թի աջ և ահյակ մասերը։ 
Դրանցու մ ծառ ու  ծաղկի մե ջ հնագու յն, մե զ մե ր ոչ 
վաղ անցյալը հիշեցնող, գործածու թյու նից դու րս 
եկած իրերի, գործիքների, սարքավորու մն երի 
հավաքածու ներ են ցու ցադրվու մ բացօթյա։ Գոր-
ծարարն, անշու շտ, գեղագետ է (Սամվել Առա-
քելյանը նկարիչ է)։ Նա իր քաղաքի նվիրյալն է...

Ð»ñÃ³Ï³Ý »õ ³Ù»Ý³óóáõÝ ³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÁ

Վերջապես հասանք քաղաքի կենտրոն՝ Հայքի 
հրապարակ։ Այստեղ մի  քանի գեղեցիկ կա-
ռու յցների հետ փառավորապես շողշողու մ է 
քաղաքապետարանի շենքը, ու ր ժամանակավո-
րապես ընտրված և քաղաքը ժամանակի մի  հատ-
ված կառավարելու  թու յլտվու թյու ն ստացած 
մարդկանց քթի տակ այս օրերին ֆանտաստիկ 
եռանդով ու  արագու թյամբ, գրեթե քսվելով քա-
ղաքապետարանի շենքի արևելյան պատին, վեր 
է հառնու մ հերթական «արհամարհանք» շինու -
թյու նը։ Մեր կարծիքով, այն արհամարհանք է 
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î»ñÛ³ÝÇÝ »õ â³ñ»ÝóÇÝ î»ñÛ³ÝÇÝ »õ â³ñ»ÝóÇÝ ««ë³½áÕë³½áÕ»» ï³é»ñ ëï»ÕÍáÕ ¾¹ÇÏ Ô ï³é»ñ ëï»ÕÍáÕ ¾¹ÇÏ Ô²´àô¼Ú²ÜÀ²´àô¼Ú²ÜÀ

Նրա ձեռագիրը հայկական թղթադրամ-
ների վրա է, փողոցներու մ՝ պաստառներին 
ու  խանու թների ճակատներին, նրա տա-
ռատեսակներով են բոլոր պետական 
պաշտոնական փաստաթղթերը, խոշոր 
հրատարակչու թյու նների գրքերը։
Էդիկ Ղաբու զյանը մոտ 300 տառատեսակ է 

ստեղծել։ Գործից չհասկացողները կզարմա-
նան՝ նու յն տառի 300 տեսակ ինչի՞ է պետք։

«Տառատեսակն այսօր օգտագործվու մ է 
ոչ մի այն գրավոր խոսք փոխանցելու  հա-
մար, այն նաեւ դիզայնի կարեւորագու յն բա-
ղադրիչ է։ Եթե ճիշտ տառատեսակ չընտ-
րեցիք, լավ դիզայնի մասին խոսք լինել չի 
կարող։ Ցանկացած մե գապոլիս, ինչպես 
Մոսկվան, Բեռլինը, ու նի իր տառատեսակը, 
նու յնիսկ՝ Նյու  Յորքի օդանավակայանը։ 
Բրենդային ընկերու թյու ններն ու նեն իրենց 
տառատեսակները, եւ մի այն դրանք են օգ-
տագործու մ իրենց գովազդներու մ, տեխ-
նիկական անձնագրերու մ։ Իսկ մե նք շատ 
հեռու  ենք այս ամե նից, զրո»։ 

¾¹ÇÏ Ô³µáõ½Û³ÝÁ

Էդիկ Ղաբու զյանը մաթեմատիկոս է։ Թվե-
րը տառերով փոխարինեց 1987-ին, երբ որ-
պես Ավտոմատացման եւ կառավարման 
համակարգերի բաժնի վարիչ մե կնեց Կա-
զան ու  առաջին անգամ տեսավ անհատա-
կան համակարգիչ։ Հրաշք սարքը ծաղիկ էր 
տպու մ. եթե կարող է ծաղիկ տպել, ինչո՞ւ 
հայկական տառեր չտպի։

«Դրանից հետո հիվանդացա տառ ստեղծե-
լու  հիվանդու թյամբ ու  հիմա ու րիշ ոչնչով 
չեմ կարողանու մ զբաղվել»։
Ասու մ է՝ այն ժամանակ պրոֆեսիոնալ 

տառաստեղծները համակարգչին չէին 
տիրապետու մ եւ նոր տեխնոլոգիաներով 
տառեր սարքել չէին կարող։ Ինքն ու  մի  
խու մբ նվիրյալներ անցան գործի ու  առա-
ջին տարիներին մե ծ թվով «խոտան» արտա-

դրեցին։ Հայկական տառեր էին ստեղծու մ՝ 
լատինականի համաչափու թյամբ, մի նչեւ 
հասկացան՝ վատն են, դժվարընթեռնելի։

«Չի կարելի կիրիլյանի ու  լատինականի 
համար մշակված համաչափու թյու նները 
կու րորեն տեղափոխել հայկական։ Նրանց 
տառերը մե կը մյու սին նման չեն, իսկ հայե-
րենու մ վերջու յթների ու  տառամարմն ի հա-
րաբերու թյու նը շատ կարեւոր է»։
Այսօր էլ քիչ չեն տառատեսակներով 

զբաղվող ոչ պրոֆեսիոնալները։ Էդիկ Ղա-
բու զյանն ասու մ է՝ հայկական թերթեր կան` 
տառերի կեսը հայերեն չեն։ Լատինական 
f-ը ք-ի փոխարեն են օգտագործու մ, r-ը՝ ր-ի, 
s-ը` տ-ի։ Նու յն տառի տարբեր տեսակներ 
են օգտագործվու մ տարբեր հրատարակչու -
թյու նների այբբենարաններու մ անգամ։

«Ես չեմ կարող ասել՝ եթե դասագրքի տա-
ռերը ձեզ դու ր չեն գալիս, մի ՛ կարդացեք, 
եթե իմ տառերով տպագրված «Անու շ» պոե-
մը ձեզ դու ր չի գալիս, մի ՛ կարդացեք։ Ես 
պարտավոր եմ մտածել ընթերցողի, նրան 
չընկճելու , աչքերը չհոգնեցնելու  մասին»։
Տառատեսակը ստեղծելու ց առաջ պետք է 

իմանաս՝ ինչի համար է այն օգտագործվելու ։ 
Էդիկ Ղաբու զյանն իր 30 տարվա փորձառու -
թյամբ գիտի՝ տառատեսակի ընտրու թյու նը 
չափազանց կարեւոր է։ Այլ է գովազդի հա-
մար օգտագործվող տառատեսակը, այլ՝ 
դասագրքի, մանկական կամ պատմական 
գրքերի համար նախատեսվածները։

«Չեք կարող Տերյան ու  Չարենց նու յն 
տառատեսակով տպել։ Տերյանի ոգին 
փոխանցելու  համար նու րբ տառեր են 
պետք, շքեղ ու րվագծերով, մաքու ր, բարակ, 
Չարենցի դեպքու մ՝ եռանդու ն տառեր։
Անորակ, դժվարընթեռնելի տառատեսակ-

ներն ազդու մ են մարդու  հոգեբանու թյան 
վրա, ապատիա են առաջացնու մ, աչքի ու  
գլխի ցավ։ Պատահու մ է՝ մի  շատ հետաքրքիր 
գիրք, որ երկար փնտրել եք, բացու մ եք, որ 
կարդաք, չեք կարողանու մ։ Չեք զգու մ՝ ինչից 
է, իրականու մ՝ տառատեսակը չի տրամա-
դրու մ կարդալ։ Ենթագիտակցաբար ազ-
դու մ է, բայց շատերը չեն զգու մ։ Միայն 
պրոֆեսիոնալ տառաստեղծներն ու  դիզայ-
ներները գիտեն պատճառը»։
Ղաբու զյանն ասու մ է, որ արտերկրու մ տա-

ռաստեղծների աշխատանքը կարեւորվու մ 
է, պետական լու րջ քաղաքականու թյու ն է 
տարվու մ։ Չինաստանու մ, օրինակ, Երեւա-
նի բնակչու թյան չափ տառաստեղծ կա։ Հա-
յաստանու մ այս աշխատանքով զբաղվող 
պրոֆեսիոնալներին մի  ձեռքի մատների 
վրա կհաշվես։ 

«Մեր տառատեսակների շտեմարանը 
շատ սու ղ է։ Մաշտոցից սկսած՝ առավելա-
գու յնը 1000 տառատեսակ ու նենք։ Մինչդեռ 
լատինական մի  քանի հարյու ր հազար տա-
ռատեսակ կա»։Ï Ô³µáõ½Û³ÝÁ
Դեռ մի  քանի տարի առաջ հայկական 

տառատեսակների ստեղծմամբ զբաղվու մ 
էր Ազգային գրապալատը։ 2 տարի առաջ 
գրապալատը մի ացավ Ազգային գրադարա-
նին։ Հայկական տառատեսակների պահ-
պանման ու  մշակման բաժինը, որը ղեկա-
վարու մ էր Էդիկ Ղաբու զյանը, փակվեց։ 
Հիմա պետական որեւէ ՊՈԱԿ տառա-
ստեղծմամբ չի զբաղվու մ։

Տառատեսակ ստեղծելը հեշտ աշխատանք 
չէ։ Մասնագիտացած ընկերու թյու ններու մ 
մի  տառատեսակի նախագծմանը մի  քանի 
մարդ է մասնակցու մ։ Մեկը տառի տեսքն է 
նկարու մ, մյու սը՝ մի ջտառային հարաբերու -
թյու ններն է կարգավորու մ, երրորդը՝ կե-
տաշտկմամբ զբաղվու մ... Այդ ամբողջ աշ-
խատանքը Ղաբու զյանն ինքն է անու մ։

Նոր տառատեսակ ստեղծելու  պատվերներ 
ստանու մ է արտերկրից, համագործակցու մ 
է հեղինակավոր մասնագիտացած ընկե-
րու թյու նների հետ։ Հայաստանի պետական 
պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառու -
թյան պարտադիր կիրառման համար 2010 
թվականին պետու թյու նը Էդիկ Ղաբու զյա-
նից գնեց GHEA Grapalat եւ GHEA Mariam 
տառատեսակները։ Այլ պատվերներ Հայաս-
տանից չի ստացել. նոր տառատեսակ ստեղ-
ծելը թանկ է։ Լավագու յն դեպքու մ գնու մ են 
արդեն գոյու թյու ն ու նեցող 300 տեսակից, 
բայց հաճախ դրանք ու ղղակի ձեռքից 
ձեռք են անցնու մ։ Վերահսկելը դժվար 
է, տառաստեղծի աշխատանքն օրենքով 
պաշտպանված չէ։

«Տառատեսակների հեղինակային իրա-
վու նքի հարցը բազմի ցս բարձրացվել 
ու  այդպես էլ մն ացել է։ Տարիներ առաջ 
Մտավոր սեփականու թյան գործակալու -
թյու նու մ խոսեցի այդ մասին, պետի տեղա-
կալն ասաց՝ Մաշտոցը տառերը ստեղծել 
է, դու ք ի՞նչ եք անու մ, որ լիցենզիա եք 
ու զու մ։ Մի ոչ պետական ընկերու թյու ն էլ 
ասու մ է՝ տառերը սկավառակով բերեք, 
անու ններ գրեք, հետո մի  թու ղթ է տալիս՝ 
լիցենզավորեցինք։ Էդպես ցանկացած մե կը 
կարող է իմ տառերը տանել, լիցենզավորել 
իր անու նով»։
Անկախ պահանջից, շարու նակու մ է 

նոր տառատեսակներ ստեղծել։ «Առանց 
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«Տիգրան», «Էրեբու նի», «Կաթիլ», «Լոռի»... 
Օգտագործել է  ընտանիքի անդամն երի, 
աշխարհագրական տասնյակ անու ններ, 
ու  հիմա նոր անու ն գտնելը տառատեսակ 
ստեղծելու  չափ բարդ է դարձել։ «Տառը 
ստեղծելու  պահին մտքիդ սիրու ն անու ն-
ներ են գալիս, նայու մ ես՝ տառիդ հարմար, 
համահու նչ չեն»։

30 տարվա աշխատանքի մասին խոսե-
լիս՝ բազմաթիվ հետաքրքիր կողմե ր ու  
մի այն մի  թերու թյու ն է նշու մ։

«Գիրք կարդալ չեմ կարողանու մ։ Մի 
տող կարդու մ եմ, մի  տառ եմ տեսնու մ ու  
սկսու մ մտածել դրա մասին։ Հետո հիշու մ 
եմ, որ պիտի գիրք կարդամ, մի  քանի տող 
ընթերցու մ եմ, ու  էլի նու յնը։ Մինչեւ հաս-
կացա՝ ինձնից գիրք կարդացող դու րս չի 
գա»։

ÈáõëÇÝ» Ô²ðÆ´Ú²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁª ¾ÙÇÝ ²ðÆêî²ÎºêÚ²ÜÆ
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Քչերը գիտեն, որ Երևանի կայարանու մ 
տեղադրված քանդակը Քոչարի «Սասու նցի 
Դավիթ» քանդակի 2-րդ տարբերակն է, որը 
վարպետը վերջացրեց 1959 թվականին։ 
Իրականու մ քանդակն ու նեցել է 1-ին տար-
բերակ, որը, սակայն, ու նեցավ ողբերգական 
վախճան։ Քանդակից մն ացել են մի այն մի  
քանի լու սանկարներ, որոնք ևս մե կ անգամ 
փաստու մ են, որ խորհրդային տարիներին 
ոչնչացվու մ էր բարձր արվեստը։ 

1939 թվականին նշվու մ էր մե ր էպոսի՝ 
«Սասնա ծռերի» 1000-ամյակը։ Այդ նու յն 
թվականին Մանու կ Աբեղյանի, Գևորգ 
Աբովի ու  Արամ Ղանալանյանի ջանքերով 
ստեղծվեց էպոսի համահավաք բնագիրը։ 
Եվ տրամաբանորեն պիտի ստեղծվեր նաև 
էպոսի գլխավոր հերոսի՝ Սասու նցի Դավթի 
քանդակը։ Այդ ժամանակ էր, որ Քոչարը, 
հանճարեղ քանդակից զատ, դրեց նաև իր 
ապագա ձերբակալու թյան հիմքերը։

««Սասու նցի Դավիթ» արձանի ստեղծման 
գաղափարն առաջացավ 1939 թվականին, 
երբ նշվու մ էր մե ր ազգային էպոսի հազար-
ամյակը: Մինչև տոնակատարու թյու նների 
մե կնարկը քիչ ժամանակ էր մն ու մ: Հոբելյա-
նական հանձնաժողովը որոշեց, որ ազգա-
յին հերոսի արձանը պետք է տեղադրվի 
Երևանի երկաթու ղային կայարանի առջև, 
որպեսզի Սասու նցի Դավիթը «դիմավորի» 
մայրաքաղաք ժամանող հյու րերին: Դիմե -
ցին հայտնի քանդակագործներին՝ Արա 
Սարգսյանին, Սու րեն Ստեփանյանին, 
Այծեմն իկ Ուրարտու ին, սակայն բոլորը 
հրաժարվեցին, քանի որ ժամկետը շատ 
սեղմ էր: Հանձնաժողովի անդամն երից 
մե կն առաջարկեց դիմե լ Քոչարին, ով այդ 
տարի վերադարձել էր Փարիզից: Քոչարը 
համաձայնեց կերտել արձանը՝ խնդրելով 
իրեն տրամադրել մե կ ասիստենտ և գիպս: 
Նա աշխատու մ էր անմի ջապես կայարանի 

չորսից մի նչև հինգը գալիս, հետևու մ էր աշ-
խատանքին։ Հովսեփ Օրբելու  հետ գնացել 
էինք Գրիգոր Արտեմի չին այցելու թյան, նա 
խոստովանեց, որ էսքիզը տեսնելով՝ հրա-
մայել է անմի ջապես սկսել գործը, բայց հետո 
կասկածել է՝ կկարողանա՞մ ժամանակին 
վերջացնել... Մի հինգ օր հետո, երբ տեսել 
է՝ ձին արդեն ձևավորվու մ է, ինքն էլ է 
ոգևորվել» («Մաեստրո Քոչարը» Երևան, 
«Անտարես»)։
Կայարանու մ տեղադրվեց Դավթի քան-

դակը, տոնակատարու թյու նն անցավ բա-
րեհաջող, բոլոր հյու րերը գոհ մն ացին, 
սակայն Քոչարի համար իրական 
«տոնակատարու թյու նը» սկսվեց այդ 
ամե նից հետո։ Իրականու մ խորհրդային 
ժամանակաշրջանու մ հայտնի մարդկանց 
դեմ մե ղադրանքների համար բավական էր 
մի այն լավ երևակայու թյու ն, և արդեն իսկ 
քրեական նոր հոդվածը պատրաստ կլիներ։ 
Նու յն կերպ վարվեցին նաև Քոչարի հետ, ով 
Սարյանի նման, Հայաստան գալով, զոհեց 
իրեն, որպեսզի զարգանա Երևան քաղաքը։
Արդյու նքու մ՝ 1941 թվականի հու նիսի 23-

ին Երվանդ Քոչարը բանտարկվեց։ Քոչարին 
բանտարկեցին, քանի որ քանդակու մ 
«մե րկացրած սրով հեծյալը նայու մ է դեպի 
«բարեկամ» Թու րքիա... Եվ այս դեպքու մ այլ 
բան չէր մն ու մ, քան ու ղղակի ջարդու փշու ր 
անել Քոչարի հրաշալի քանդակը, որի հա-
մար վարպետը ջանք ու  եռանդ չխնայեց, 
որպեսզի անքու ն գիշերներ անցկացնելով 
ավարտի այն։ Արդյու նքու մ՝ նոր-նոր 
զարգացող Երևան քաղաքից պակասեց 
ևս մե կ արվեստի գործ, արդյու նքու մ՝ 
դրախտային Եվրոպայից հայրենիք եկած 
Քոչարը հայտնվեց ճաղերի ետևու մ, քանի 
որ համարձակվել էր Դավթի թու րն ու ղղել 
դեպի բարեկամ Թու րքիայի կողմը։ Եվ տե-
սականորեն Թու րքիան ոմանց համար բա-
րեկամ էր, իսկ ոմանք էլ իրենց ստիպու մ 
էին, որ մայրաքաղաքից մի  քանի կիլոմե տր 
այն կողմ բարեկամ երկիր էր, ովքեր մի  քանի 
տասնամյակ առաջ մե զ ոչ թե կոտորել, այլ 
ու ղղակի խաղաղ կերպով տեղահանել են 
ու  խորհու րդ տվել, որ գանք մե ր հայրենիքի 
արևելյան հատվածը ու  այստեղ բնակվենք։ 
Այդ կարգավիճակու մ Քոչարին այլ բան չէր 
մն ու մ, քան լու ռ տանել սեփական տառա-
պանքն ու  սպասել, թե երբ պիտի մահանա 
«թիֆլիսցի կինտոն», որի մահից հետո մի այն 
կգա մի  փոքր շու նչ քաշելու  ժամանակը։ 

հրապարակու մ: Ընդամե նը 18 օր անց ար-
ձանը պատրաստ էր» (հատված Լալա Մար-
տիրոսյան-Քոչարի հոդվածից)։
Քանդակի ստեղծման նախապատմու թյան 

ու  աշխատանքային դժվարու թյու նների մա-
սին մի  հրաշալի հու շ ու նի հենց ինքը՝ Եր-
վանդ Քոչարը, ով մանրամասն պատմու մ է 
այդ օրերի իր զգացողու թյու նների ու  քան-
դակի ստեղծման աշխատանքների մասին.

«1937 թ. խառն ու  դժնդակ տարիներից հե-
տո կյանքը նորմալ հու նի մե ջ էր մտնու մ։ 
1939 թ. Հայաստանը պատրաստվու մ էր 
«Սասու նցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակին։ 
Սպասու մ էին հյու րերի։ Բայց... էպոսի 
գլխավոր հերոսի արձանը չկար։ Ես ար-
դեն ձեռնարկել էի պլաստիլինից մի  փոք-
րիկ արձան։ Այդ ժամանակ ապրու մ էի 
Տերյան փողոցի թիվ 65 համարու մ։ Հրաչ-
յա Գրիգորյանը տեսել էր այդ գործը և 
հավանել։ Նա Գրիգոր Հարու թյու նյանին 
առաջարկու մ է իմ էսքիզը։ Գիշերվա ժամը 
12-ին մոտ Հրաչյա Գրիգորյանը եկավ, թե՝ 
գնանք կենտկոմ։ Գրիգոր Հարու թյու նյանը 
մի ջինից բարձր երիտասարդ մարդ էր, 
լու րջ և խոհու ն։ Նա ու շիու շով զննեց իմ էս-
քիզը և հետո ասաց, որ շտապ է հարկա-
վոր իրականացնել արձանը, քանի որ հո-
բելյանին շատ քիչ ժամանակ է մն ացել։ 
Հարցրեց՝ կարո՞ղ եմ արդյոք հասցնել... Ես 
ինքնավստահ պատասխանեցի՝ այո, եթե 
մի այն իմ պահանջներն առանց ու շացման 
կատարվեն։ Գրիգոր Արտեմի չը կարգադրեց 
մյու ս օրվանից սկսել գործը։ Նա ամե ն օր 

ÈáõëÇÝ» Ô³ñÇµÛ³ÝÁ ½ñáõóáõÙ ¿ ¾¹ÇÏ Ô³µáõ½Û³ÝÇ Ñ»ï

... ï³é»ñ ëï»ÕÍáÕ ¾¹ÇÏ Ô... ï³é»ñ ëï»ÕÍáÕ ¾¹ÇÏ Ô²´àô¼Ú²ÜÀ²´àô¼Ú²ÜÀ

øã»ñÁ ·Çï»Ý, áñ ...

տառ սարքելու  չեմ կարող։ Ասու մ եմ, չէ՞, 
հիվանդացել եմ»։ «Արմե նիա», «Տաթեւ», 
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100 տարի առաջ՝ 1917 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ´ñ»ëï-
ÈÇïáíëÏáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»óÇÝ Խորհրդային Ռու սաստանի, Գերմա-
նիայի, Ավստրո-Հու նգարիայի, Բու լղարիայի եւ Թու րքիայի մաս-
նակցու թյամբ հաշտու թյան բանակցու թյու նները, որոնք ծանր 
հետեւանք ու նեցան Արեւմտյան Հայաստանի համար։ Ռու սա-
կան պատվիրակու թյան կազմու մ էր նաեւ մե ծանու ն հայ բանաս-
տեղծ Վահան Տերյանը։ Ինչպե՞ս էր նա այնտեղ հայտնվել, ո՞րն էր 
նրա նպատակը եւ ինչո՞ւ էր բանաստեղծը դարձել բոլշեւիկ հե-
ղափոխական։ Փորձենք մի ասին թերթել Տերյանի կենսագրու թյան 
քիչ հայտնի էջերը...

 
à±í ¿ Ï³Ý·Ý»É å³ßïå³Ý »ñÏñÇÝ ÇÙ ³í»ñ,
à±í ¿ Ã³ñ·Ù³Ý Ù»ñ ¹³ñ³íáñ ï³Ýç³ÝùÇÝ...
 
Մահվանից առաջ գրած այս տողերու մ ամփոփված մի տքը կյանքի 

վերջին շրջանու մ հատկապես շատ էր տանջու մ Վահան Տերյանին: 
20-րդ դարի առաջին տասնամյակի վերջին տարիները դժվարին եւ 
բախտորոշ շրջան էին հայ ժողովրդի համար:
Պատմական այս թոհու բոհի կենտրոնու մ՝ բազմաթիվ հայտնի 

անու նների կողքին իր հաստատու ն տեղն ու նի հայ գրականու թյան 
խոշոր դեմքերից մե կը՝ Վահան Տերյանը, որի քաղաքական ու  հա-
սարակական գործու նեու թյան մասին խորհրդային տարիներին 
կարծես շատ է խոսվել, սակայն իրականու մ գրեթե ոչինչ չի ասվել: 
Ավելի ճիշտ՝ ասվել է այն, ինչ կարելի էր եւ ձեռնտու  էր այն ժա-
մանակ:
Վահան Տերյանը գործու ն մասնակցու թյու ն է ու նեցել Թու րքահա-

յաստանի մասին դեկրետի՝ հայերի համար շահեկան տարբերակի 
ստեղծմանը եւ փորձել է բարձրացնել Հայկական հարցը Բրեստ-
Լիտովսկի բանակցու թյու նների ժամանակ: Սակայն խորհրդային 
շրջանու մ նա մե ծարվու մ էր մի այն որպես բոլշեւիկ բանաստեղծ, 
եւ այդ տարիներին չէր խոսվու մ Կոմու նիստական կու սակցու թյան 
հետ նրա լու րջ բախու մն երի, բոլշեւիկյան ղեկավարու թյան հետ 
տարաձայնու թյու նների, դառը հիասթափու թյու նների եւ մահվան 
չբացահայտված հանգամանքների մասին: Իսկ առաջին հերթին չէր 
խոսվու մ նրա խորը ազգային գործիչ լինելու  մասին:

àã ³ÛÝù³Ý µáÉß»õÇÏ,
áñù³Ý Ñ³Ï³ó³ñ³Ï³Ý

Ոչ ոք հստակ չգիտի, թե կոնկրետ երբ է Տերյանը դարձել բոլշեւիկ, 
եւ ոչ էլ խորու թյամբ բացահայտված է, թե ինչու  է այդ շրջանու մ հայ 
մտավորականու թյան մի  հատվածը հարել բոլշեւիզմի ն: Որքան 
էլ տարօրինակ է, Տերյանի դեպքու մ լավագու յն բացատրու թյու նը 
տվել է ՀՅԴ այն ժամանակվա առաջին դեմքերից մե կը՝ Ռու բեն 
Դարբինյանը. «Որքան որ առիթ ու նեցայ դիտելու  Վահանը այդ 
շրջանին մէջ, ան անկեղծ էր իր քաղաքական համոզու մն երու ն մէջ, 
բայց բոլշեւիկ դարձած էր ոչ այնքան այն պատճառով, որ անխախտ 
ու  անվերապահ հաւատ ու նէր դէպի բոլշեւիկեան գաղափարները, 
որքան այն պատճառով որ անսահման ատելու թիւն ու նէր դէպի 

հին ցարական կարգերն ու  իշխանու թիւնը: Հայրենասէր, ազգասէր 
հայ մըն էր ան: Կը հաւատար անկեղծօրէն, որ բոլշեւիկներու ն 
ընկերանալով՝ պիտի կարողանար նպաստել Հայ դատի լու ծման»:

ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ
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èáõµ»Ý ¸³ñµÇÝÛ³ÝÇ µÝáñáßáõÙÁ ¹ÇåáõÏ ¿. î»ñÛ³ÝÁ ÇëÏ³å»ë 
Ñ³í³ïáõÙ ¿ñ, áñ ³å³·³ÛáõÙ Çñ ÁÝïñ³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý 
ßÝáñÑÇí Ñ³Û»ñÇ íÇ×³ÏÁ Ã»Ã»õ³Ý³Éáõ ¿, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ßáõïáí 
î»ñÛ³ÝÁ åÇïÇ Ñ³ëÏ³Ý³ñ, áñ« Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ, ³½·³ë¿ñ Ñ³Û ÙÁ» 
ï»Õ ãáõÝÇ áã µáÉß»õÇÏÛ³Ý ß³ñù»ñáõÙ, áã ÐÎÎ-áõÙ:
Հենց սկզբից նա նախընտրեց այնպիսի պաշտոն, որը ստանձնելիս 

կկարողանար զբաղվել ազգային հարցերով, թեեւ մյու ս առաջարկ-
վող պաշտոնն ավելի շահեկան էր:

«Ինձ առաջարկու մ են պաշտոն Ազգային գործերի մի նիստրու թյան 
մե ջ եւ Արտաքին գործերի մի նիստրու թյան մե ջ: Դեռ չեմ որոշել: 
Երեւի Ազգային գործերի մի նիստրու թյան մե ջ կվերցնեմ պաշտոն 
հայկական մասու մ աշխատելու  նպատակով:»
Ցավոք, այս նամակը, ինչպես շատ այլ նամակներ, մե զ հասել է 

ոչ ամբողջու թյամբ: Տերյանի այրու  վկայու թյամբ, դեռեւս շատ տա-
րիներ առաջ այդ նամակներն իրենից վերցրել էր բանաստեղծի 
երբեմն ի մտերիմ ընկեր, հայտնի հասարակական գործիչ Պողոս Մա-
կինցյանը: Հետագայու մ այդ նամակներն իրենց հայեցողու թյամբ 
խմբագրած տարբերակներով տպագրեցին նու յն Մակինցյանը, 
տերյանագետ Վաչե Պարտիզու նին եւ այլ գրականագետներ:
Իսկ հեռավոր 1917-ին լիահու յս Տերյանը ոգեւորված աշխատանքի 

է անցնու մ: Այն փաստը, որ նա պաշտոնն ավելի շու տ էր ստացել, 
քան դարձել էր կու սակցական, եւս խոսու մ է այն մասին, որ նա 
բոլշեւիկ էր դարձել հանգամանքների բերու մով: Հավանաբար, 
բոլշեւիկյան ղեկավարու թյու նը բարձր էր գնահատել Տերյանի 
ներկայու թյու նն իրենց շարքերու մ, քանի որ կու սակցու թյանը 
օրեր առաջ անդամագրված բանաստեղծն անմի ջապես դառնու մ 
է կառավարու թյան անդամ եւ փաստացի սկսու մ է ղեկավարել 
Հայկական կոմի սարիատը, իսկ Պետրոգրադու մ նրա աշխատա-
սենյակը հեղափոխու թյան առաջնորդ Վլադիմի ր Լենինի սենյակի 
կողքին էր: Տերյանի առաջխաղացման գործու մ որոշիչ էր նաեւ 
Ստեփան Շահու մյանի դերը: Բանաստեղծն ու  գործիչը մե ծ հար-
գանք ու նեին մի մյանց նկատմամբ:

 Âáõñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¹»Ïñ»ïÁ,
êï³ÉÇÝÇ Ñ»ï ³é³çÇÝ µ³ËáõÙÝ
áõ ÁÝÏ»ñ «È»ÝÇÝÁ»

 
Սկզբու մ Տերյան-Լենին հարաբերու թյու նները հարթ էին: Ավե-

լին՝ Տերյանի որոշ քաղաքական հարցադրու մն երին Լենինն ար-
տաքու ստ ընդառաջու մ էր: Տերյանը Դաշնակցու թյան շատ գոր-

ì³Ñ³Ý îì³Ñ³Ý îºðÚ²ÜºðÚ²Ü. Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ù»çª . Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ù»çª 
ûï³ñ, ûï³ñÝ»ñÇ Ù»çª Ûáõñ³ÛÇÝûï³ñ, ûï³ñÝ»ñÇ Ù»çª Ûáõñ³ÛÇÝ
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ծիչների պես դեմ էր, որպեսզի ռու սական զորքերը դու րս բերվեն 
Թու րքահայաստանից, քանի որ այդպես ժողովու րդը մն ու մ էր 
անպաշտպան: Այդ ամե նը նրանց պատկերացմամբ պետք է տեղի 
ու նենար Թու րքահայաստանի անկախացու մի ց հետո: Այս հարցով 
Տերյանը դիմու մ է Լենինին եւ ստանու մ գոհացու ցիչ պատասխան. 
«Նա շատ լավ վերաբերվեց, եւ պարզվեց, որ երբ ինքն ասու մ է՝ զոր-
քերը հանել Հայաստանից, սրանով ու զու մ է ասել, թե երբ հայերը 
պահանջեն այդ, որպեսզի նրանց վրա ճնշու մ չլինի Ռու սիայի կող-
մի ց, եւ նրանք ստիպված չլինեն ռու սական օրիենտացիա ընդու նել: 
Իսկ հայերի ապահովու թյան համար, եթե նրանք այդ կամե նան, նա 
բնավ դեմ չէ, որ մն ան հարկավոր եղած զորամասերը»:

ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ
Èáõë³ÝÏ³ñÁ` ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñËÇíÇó

ê³ È»ÝÇÝÇ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ëáñ³Ù³ÝÏ å³ï³ëË³ÝÝ 
¿ñ î»ñÛ³ÝÇÝ, ÇëÏ ³Ñ³ êï³ÉÇÝÝ ³é³Ýó í³ñ³Ý»Éáõ î»ñÛ³ÝÇ 
»ñ»ëÇÝ ³ë³ó. «Ø»Ýù ÇëÏáõÛÝ »õ»Ã ÏÏ³ñ·³¹ñ»Ýù, áñ ½áñù»ñÁ 
Ñ»é³Ý³Ý...»: ê³Ï³ÛÝ »ñµ î»ñÛ³ÝÁ êï³ÉÇÝÇÝ ï³ÉÇë ¿ È»ÝÇÝÇ 
·ñáõÃÛáõÝÁ, »õ Ý³ Ï³ñ¹áõÙ ¿ ³ÛÝ, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, 
êï³ÉÇÝÁ ³ñ¹»Ý ³ÛÉ Ï»ñå ¿ ËáëáõÙ:
Այս հարկադրված զիջու մը Տերյանին, բնականաբար, Ստալինին 

դու ր չի գալիս: Սակայն դա քիչ էր հու զու մ Տերյանին, որովհետեւ 
ինքն էլ բացասական կարծիք ու ներ Ստալինի մասին: Շատ լավ 
հիշու մ էր, թե ինչ արհամարհական վերաբերմու նք ու ներ Իոսիֆի 
հանդեպ իր կողմի ց շատ հարգված Շահու մյանը: Վերջինս իր այդ 
վերաբերմու նքը բնավ չէր թաքցնու մ եւ բացահայտ ասու մ էր, որ 
1905 թվականին իր ձերբակալու թյան մատնիչը Ստալինն էր, քանի 
որ մի այն նա գիտեր իր թաքնվելու  վայրը: Մինչեւ վերջ Ստալինը, 
կամ «Կոբան», ինչպես անվանու մ էին նրան մի նչեւ հեղափու թյու նը, 
Շահու մյանի համար մն աց ցարական «օխրանկայի լրտես»։
Ստալինը եւ Լենինը շատ լավ հասկանու մ էին, որ Տերյանին առաջին 

հերթին հու զու մ են իր ազգի շահերը, սակայն իրենք էլ իրենց խաղն 
էին խաղու մ՝ առերեւու յթ շատ հարցերու մ համաձայնելով Տերյանի 
հետ: Դրանցից կարեւորագու յնը, իհարկե, Թու րքահայաստանի 
մասին դեկրետն էր, որի կյանքի կոչման գործու մ նշանակալի դեր 
է ու նեցել Տերյանը: Նու յն Ռու բեն Դարբինյանն այս մասին գրու մ 
է. «Ան էր, որ օգնած Լենինին ձեւակերպելու  եւ հրատարակելու  
վերջինի ծանօթ «դեկրետ»-ը Տաճկահայաստանի մասին: Ան էր 
դարձեալ, որ Պրեսթ-Լիթովսքի հաշտու թեան կոնֆերանսին ատեն 
Հայկական հարցի մասին յու շագիր էր ներկայացու ցած Սովետա-
կան պատու իրակու թեան»:

 Այդ դեկրետի առաջնային կետը պետք է հետեւյալը լինեեր. 
«Թու րքահայաստանի հայերի ազատ ինքնորոշման իրավու նք՝ 
ընդհու պ մի նչեւ լիակատար անկախու թյու ն»: Այս կետն շատ էր 
ու րախացրել Տերյանին եւ հայ հասարակական-քաղաքական գոր-
ծիչներին: Նրանցից շատերը ջանք ու  ճիգ չէին խնայու մ, որպեսզի 
այն իրականու թյու ն դառնա:

1917 թ-ի դեկտեմբերի 29-ին դեկրետն ընդու նվեց, սակայն ճիշտ 
հակառակ՝ հայերի համար անբարենպաստ դրու յթներով: Իսկ 
Տերյանը թերեւս առաջին անգամ սկսեց գիտակցել, որ հայա-

պաշտպան քաղաքականու թյու ն բոլշեւիկներից սպասել պետք 
չէ: Պատահական չէ, որ հետագա նամակներու մ Լենինին հիշա-
տակելիս Տերյանն արդեն գրու մ է Ղենին՝ ծաղրելով առաջնորդի 
լեզվական արատը: Այնու ամե նայնիվ, այդ շրջանու մ բոլշեւիկյան 
ղեկավարու թյու նից բանաստեղծը դեռեւս վերջնականապես հու յսը 
չէր կտրել: Դա տեղի պետք է ու նենար Բրեստ-Լիտովսկի պայ-
մանագրի բանակցու թյու նների ժամանակ:

 
ÐÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝ ´ñ»ëï-ÈÇïáíëÏÇó
»õ µ³ËáõÙ îñáóÏáõ Ñ»ï

Բանակցու թյու նների հետ Տերյանը, ով ներառված էր ռու սական 
պատվիրակու թյան երկրորդ կազմու մ, մե ծ հու յսեր էր կապու մ: 
Նա հու յս ու ներ, որ վերջապես հնարավոր կլինի Հայկական հարցի 
լու ծման գործու մ որեւէ դրական տեղաշարժ գրանցել: Մինչեւ 
Բրեստ-Լիտովսկ մե կնելը նա հանդիպել էր դաշնակցական գոր-
ծիչներ Ռոստոմի  (Ստեփան Զորյան) եւ Լիպարիտ Նազարյանցի, 
ինչպես նաեւ գեներալ Լեւոն Տիգրանյանի, պրոֆեսոր Նիկողայոս 
Ադոնցի եւ Մովսես Աճեմյանի հետ, նրանց հետ մի ասին կազմե լ 
Հայկական հարցին վերաբերող «ընդարձակ տեղեկագիր»: Այդ տե-
ղեկագիրը Տերյանը պետք է ներկայացներ բանակցու թյու նների ըն-
թացքու մ: Իսկ արդեն Բրեստ-Լիտովսկից խնդրել էր իրեն ու ղարկել 
մանրամասն տվյալներ Հայաստանու մ եւ սփյու ռքու մ բնակվող հա-
յերի մասին: Ոչ այդ տվյալները, ոչ էլ տեղեկագիրը ներկայացնելու  
հնարավորու թյու ն նա այդպես էլ չու նեցավ, ավելին՝ հաշտու թյան 
այդ պայմանագրով հայերը կորցրին Արեւմտյան Հայաստանը: Իսկ 
պայմանագիրը ստորագրողներից մե կը Լեւ Կարախանն էր (Լեւոն 
Կարախանյան):
Բրեստու մ Տերյանը տեղեկանու մ է նաեւ, որ ռու սական զորքերը 

մասսայաբար լքու մ են Արեւմտյան Հայաստանը՝ վերադառնալով 
Ռու սաստան, քանի որ ռու սական կառավարու թյու նը հողեր էր 
բաժանու մ զինվորներին: Փաստորեն Լենինը Տերյանին տված իր 
խոստու մը չէր պահել:
Ակնհայտ է, որ իրերի այսպիսի դասավորու թյու նը չէր կարող չհու -

զել եւ չզայրացնել բանաստեղծին: Ըստ Տերյանների ընտանեկան 
հու շի՝ այս առիթով բախու մ է տեղի ու նենու մ Տերյանի եւ Տրոցկու  
մի ջեւ: Տրոցկին մե ղադրու մ է Տերյանին նացիոնալիզմի  համար եւ 
անվանու մ նրան «армяшка»: Բանակցու թյու նների հետագա ընթաց-
քից Տերյանը դու րս է մն ու մ: Եվ հերթական անգամ ինչպես հայ 
ժողովու րդը, այնպես էլ այդ ժողովրդի զավակ Տերյանը մն ու մ են 
ձեռնու նայն:
Ի դեպ, Տերյանին հեգնականորեն «армяшка» անվանողն այն նու յն 

Տրոցկին էր, որ ընդամե նը 5 տարի առաջ իր «Андраник и его отряд» 
հոդվածու մ անթաքու յց կերպով հիացմու նք էր հայտնել Նժդեհի 
եւ Անդրանիկի մասին՝ վերջինիս մասին գրելով. «Հայերը նրան 
ենթարկվու մ են, թու րքերը նրանից վախենու մ են, սու լթանական 
զորախմբերը հետեւու մ են նրան կրնկակոխ... Զորախմբի հոգին 
Անդրանիկն է... Նա հիասքանչ է...»:
Ինչ վերաբերու մ է Տերյանին, Բրեստ-Լիտովսկու մ նա վերջնակա-

նապես հիասթափվեց բոլշեւիկյան կառավարու թյու նից: Դժվար չէ 
պատկերացնել, թե ինչպես էր փոթորկվու մ բանաստեղծի սիրտը՝ 
տեսնելով իր ժողովրդին կրկին խաբված: Նրա տրամադրու -թյու նն 
ու  ապագայի հանդեպ տեսլականը դառնու մ են մռայլ ու  հոռե-
տեսական: Եղբորն ու ղղված նամակու մ նա գրու մ է. «Այս անիծեալ 
հեղափոխու թյու նն ամե ն ինչ կործանեց եւ դեռ շարու նակու մ է 
կործանել: Չգիտեմ այս ամե նի վերջն ի՞նչ է լինելու »:
Այդ շրջանի հիասթափու թյու նն ու  ապրու մն երը նա արտահայտել 

է իր վերջին բանաստեղծու թյու ններից մե կու մ.
 
Օ, կգան օրեր ավելի տրտու մ
Ու դժնի, դժնի, առավել դժնի.
Կըդառնա հանկարծ բոլորն ապարդյու ն,
Օ, կգան օրեր ավելի տրտու մ։
Կըլռե տրտու նջն անամոք սրտու մ
Եվ փոշու  նման ձանձրու յթը կիջնի...
Օ, կգան օրեր ավելի տրտու մ
Եվ դժնի, դժնի առավել դժնի...

 úï³ñ` Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ù»ç,
ûï³ñÝ»ñÇ Ù»çª Ûáõñ³ÛÇÝ

 
Տերյանը չսխալվեց՝ «ավելի տրտու մ օրերը» չու շացան: Հետագայու մ 

դեպքերը տեղի ու նեցան ժանրի դասական կանոններով: Տերյանը 
սկսեց հալածվել, որակվել որպես ազգայնական, եւ թոքախտի վերջին 
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շրջանու մ գտնվող բանաստեղծին ռազմաճակատ ու ղարկելու  
որոշու մ ընդու նվեց: Հալածման հարցու մ առաջամարտիկ էին 
հատկապես հայ կոմու նիստները: Այդ ամե նը հանգեցրեց նրան, որ 
Տերյանը Հայաստանի կոմու նիստական կու սակցու թյու նից դու րս 
գալու  դիմու մ գրեց՝ մանրամասն շարադրելով իր կարծիքը դրա 
ղեկավարու թյան ոչ լեգիտիմ լինելու , նրանց կողմի ց թու յլ տված 
բազմաթիվ սխալների ու  իր հանդեպ լարված խարդավանքների 
մասին: Այս դիմու մի  մասին խորհրդային տարիներին երբեք չի 
հիշատակվել, եւ մի այն մի  քանի տարի առաջ Տերյանի ծոռը՝ Գեւորգ 
Էմի ն-Տերյանը դրա ֆոտոպատճենը պատահաբար գտել է Գրա-
կանու թյան և արվեստի թանգարանի չարխիվացված ֆոնդերից 
մե կու մ:

ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ
Èáõë³ÝÏ³ñÁ` ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñËÇíÇó

²½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõó µ³óÇ, µáÉß»õÇÏÛ³Ý 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ÝÛ³ñ¹³Ý³óñ»É ¿ñ Ý³»õ ³ÛÝ, áñ î»ñÛ³ÝÁ 
ëÇñáí áÕçáõÝ»É ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÁ, Ï»ë ÙÇÉÇáÝ 
éáõµÉÇ µ³Å³Ý»É ²ëïñ³Ë³ÝÇ ·³ÕÃ³Ï³Ý Ñ³Û»ñÇÝ »õ Ùï³íá-
ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÇó »õ µ³ÝïÇó ÷ñÏ»É ¿ñ ÙÇ 
ß³ñù Ñ³ÛïÝÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ:
Վերջինի հետ կապված Դավիթ Անանու նը գրել է. «Վահանը կար-

մրու մ էր իր կու սակցական ընկերների արարքների համար: Նա 
երաշխավոր կանգնեց իմ ու  մի  երկու  ու րիշ ձերբակալվածների 
համար եւ մե զ ազատեց Էսենտու կիի բանտից: Մյու սների համար 
համառորեն պայքարեց եւ նրանց ազատու թյու նը պահանջեց: Եթե 
Հանքային ջրերու մ հալածանքի ենթարկված մտավորականներս 
անփորձ մն ացինք, ապա այդ պարտական ենք բացառապես Վ. Տեր-
յանին»:
Վահան Տերյանը բանտից եւ գնդակահարու թյու նից փրկել է նաեւ 

դաշնակցական գործիչների, մասնավորապես, բժիշկ Զավրիեւին, 
որին փրկելու  եւ նրան գնդակահարելու  մտադրու թյան մասին լու րը 
բերած Դարբինյանին մատնել չցանկանալու  համար քիչ էր մն ու մ 
ինքը՝ Տերյանը ձերբակալվեր: Դարբինյանն այդ օրերի մասին գրել է, 
որ Տերյանի պատճառաբանու թյանը, թե տարրական ազնվու թյու նը 
պահանջու մ է, որպեսզի ինքը չմատնի իրեն վստահող բարեկամի ն, 
ԿԳԿ քարտու ղար, ազգու թյամբ հայ Ավանեսովը բացականչել է, 
որ ազնվու թյու նը բու րժու ական կատեգորիա է, եւ հանու ն կու սակ-
ցու թյան նա պարտավոր է մատնել անգամ հորն ու  մորը, անգամ 
եթե նրանց մահ սպառնա: Ավելորդ է նշել, թե ինչքան տարբեր հար-
թու թյու նների վրա էին գտնվու մ այդպես մտածող գործիչներն ու  
Տերյանը:
Ի դեպ, որոշ ժամանակ անց Զավրիեւն էլ իր հերթին փորձել է օգ-

նել Տերյանին՝ առաջարկելով անցնել Շվեյցարիա: Տերյանը մե րժել 
է: Դաշնակցական գործիչների հետ դրական հարաբերու թյու նները 
նու յնպես անջրպետ էին մտցնու մ բոլշեւիկյան ղեկավարու թյան եւ 
բանաստեղծի մի ջեւ:
Տարիներ անց խորհրդային քարոզչու թյու նը Տերյանին պիտի որա-

կեր մոլի հակադաշնակցական: Դա էր պահանջու մ ժամանակը: 
Տերյանն իսկապես շատ ու  շատ հարցերու մ համաձայն չէր Դաշ-
նակցու թյան որոշու մն երի, գաղափարների հետ եւ բացեիբաց քննա-
դատու մ էր դրանք, բայց նաեւ իրեն հատու կ օբյեկտիվու թյամբ չէր 
կարող չնկատել դրականը: Այդպես՝ դեռեւս 1906 թ-ին Սոնա Օտար-
յանին ու ղղված նամակու մ նա գրել է. «Մերոնք այժմ բավականին 

զինված են: Մանավանդ «Դաշնակցու թյիւնը» մե ծ դեր է խաղու մ եւ 
իմ խորին համոզմու նքով, եթէ չըլիներ նա, շատ տեղերու մ հիմա ոչ 
մի  հայ չէր մն այ: Թիֆլիզի ընդհարու մն երի ժամանակ այնտեղ էի եւ 
աչքովս տեսայ Դաշնակց. կատարած դերը: Կռու ի մէջ Դաշնակց. 
իրաւ հավասարը չու նի, բայց պրօպագանդը շատ թու յլ է...»:
Իրականու մ սիրո, թախծի եւ պայքարի բանաստեղծի համար 

մի եւնու յնն էին կու սակալու թյու նները, մի ջկու սակցական հարաբե-
րու թյու ններն ու  գաղափարական կռիվն երը: Նրա համար կարեւոր 
էր հայկականու թյան շահը եւ ազնիվ աշխատանքը:
Առաջին կնոջը՝ Սու սաննային ու ղղված նամակու մ Բրեստ-

Լիտովսկից հետո նա գրել է. «Ես իմ պարտքն եմ համարու մ, որքան 
էլ ծանր լինի, դիմանալ դրան, տոկալ եւ տվյալ պահին չլքել պոստս: 
Հու յս ու նեմ, որ որոշ ժամանակ անց հնարավորու թյու ն կու նենամ 
հանգիստ խղճով գալ քեզ մոտ: Որքան էլ ծանր եւ դժվարին լինի, դու  
ինձ կհասկանաս, Լյու լինկա, եւ չես ու զենա իմ խղճի վրա բարդել 
մի  բան, որը հետո կդառնա իմ եւ քո ամբողջ կյանքի անեծքը, ու ստի 
եւ ինձ հնարավորու թյու ն կտաս ազնիվ վարվելու , պարտքս կատա-
րելու  եւ մն ալու  մաքու ր, անբիծ խղճով»:
Բանաստեղծի մահանալու ց հետո տարիներ շարու նակ փորձ էր 

արվու մ ցու յց տալու , որ Տերյանը բոլշեւիզմի  վառ ջատագովն երից է 
եղել: Նրա հեղինակու թյու նն օգտագործելը ձեռնտու  էր Կոմկու սին: 
Սակայն առնվազն տարօրինակ էր, թե ինչու  այդ անվանի բոլ-
շեւիկը խորհրդային շրջանու մ այդպես էլ արձան չու նեցավ: 
Ավելին, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարու թյու նը մե րժեց 
Երեւան տեղափոխել բանաստեղծի աճյու նը, ինչի արդյու նքու մ 
նրա գերեզմանը կորավ Օրենբու րգու մ, եւ մի այն տարիներ անց 
նրա դստեր՝ Նվարդ Տերյանի ջանքերով այնտեղից հող բերվեց եւ 
Կոմի տասի անվան պանթեոնու մ ստեղծվեց բանաստեղծի խորհր-
դանշական գերեզմանը:

 
¸³ÑÇ×Ý»ñÇ ÙÃÇÝ ËÙµáõÙ ÏÁÉÇÝ»ë ¹áõ ÙÇ³ÛÝ³Ï,
ºí ³Ù»Ý Ëáëù ÏÁÉÇÝÇ ÃáõÛÝ, ³Ù»Ý ÅåÇïª ÙÇ ¹³Ý³Ï...
 
Մինչեւ օրս բացահայտված չէ նաեւ, թե այդ ինչ հու յժ կարեւոր, 

գաղտնի առաքելու թյամբ էր հիվանդու թյու նից բզկտված Տերյանը 
1919-ին մե կնու մ դեպի արեւելք, որի ճանապարհին էլ ի վերջո 
մահացավ: Վերջին շրջանի ու սու մն ասիրու թյու նները հակված են 
ապացու ցելու , որ Տերյանը չու ներ ոչ մի  հանձնարարու թյու ն, պար-
զապես դա փախու ստ էր Մոսկվայից՝ բու ժվելու  նպատակով:
Տերյանը գնու մ էր ապրելու ... Նրան այդ հարցու մ «օգնեց» կու -

սակցական հին ընկեր Կարախանը՝ խորհու րդ տալով մե րժել 
դաշնակցական Զավրիեւի «կասկածելի» առաջարկը եւ ընտրել 
ամե նաերկար, ամե նաբարդ, բայց, իր կարծիքով, ամե նաանվտանգ 
ճանապարհը: Բայց արդյոք օգնու թյու ՞ն էր դա, թե՞ մտածված ու ղ-
ղորդու մ դեպի մահ: Մի՞ թե Արտաքին գործերի կոմի սարիատի 
առաջին դեմքը չգիտեր, որ արեւելքը շրջանցող այդ ճանապարհն 
իրականու մ գոյու թյու ն չու նի, եւ որ երթեւեկի բոլոր ու ղիները կաթ-
վածահար են: Դժվար չէր նաեւ կռահել, որ ճանապարհային եւ 
կլիմայական խիստ ցու րտ ու  խոնավ պայմաններու մ թոքախտից 
հյու ծված 35-ամյա բանաստեղծի օրգանիզմը չի դիմանալու ...

 êáëëÇ Ê²ÜÆÎÚ²Ü
 
Ðá¹í³ÍÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

Ñ³ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ¶»õáñ· ¾ÙÇÝ-î»ñÛ³ÝÇÝ:
Ðá¹í³ÍÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë û·ï³·áñÍí»É »Ý Ñ»ï»õÛ³É ³ÕµÛáõñÝ»ñÁª

¶»õáñ· ¾ÙÇÝ-î»ñÛ³Ý, «ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý. ²ÝïÇå »õ ³ÝÑ³Ûï ¿ç»ñ (Ý³Ù³ÏÝ»ñ, 
Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ·ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ)», ºñ»õ³Ý, 2014:

¶»õáñ· ¾ÙÇÝ-î»ñÛ³Ý, «ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ³ÝÑ³Ûï Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ. Ñ³Û 
áñµ»ñÇ Ñáõß»ñÁ», ºñ»õ³Ý, 2016:

è³ý³Û»É ÆßË³ÝÛ³Ý, «î»ñÛ³ÝÝ ÇÝãå»ë áñ Ï³», ºñ»õ³Ý, 1990:
²ñïÛáõß Ê³ÝçÛ³Ý, «Øáé³óí³Í »õ ³ÝÑ³Ûï ¿ç»ñ ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇó», 

ºñ»õ³Ý, 2004:
Peter Kenez, «Civil war in South Russia, 1919-1920: the defeat of the wihtes», 

Berkrely California, 1977.

Ðá¹í³ÍáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÝ áõ Ï»ï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇÝÝ ¿: 

¶ñ³µ³ñÁ ... áëÏÇ ¿, ¹³ É»½áõ ã¿, ³ÛÉ »ñÏÝ³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõ-
ÃÛáõÝ, å»ñ×áõÃÛáõÝ, áõÅ, ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ýáñ »Ù 
ëÏëáõÙ ½·³É: ºí ÇÝãåÇëÇ Ó³Ëáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿É Ñ³Ý¹Çå»Ù, 
¢ áñù³Ý ¿É ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñ ÉÇÝÇ, »ë å³ïñ³ëï »Ù ³Ù»Ý 
ÇÝãÇ, ÙÇ³ÛÝ Ã» Çñ³·áñÍ»Ù »ñ³½³Ýùë` Ï³ï³ñ»É³å»ë 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ù ³Û¹ ³ñù³Û³Ï³Ý É»½áõÝ:

ì³Ñ³Ý îºðÚ²Ü
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ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÆð²ÎàêÚ²Ü 

êÆðà êð´àò

ÆÙ ëÇñá µáõÛÝÁ ãù³Ý¹»°ë Ñá·Çë,
²ÛÝï»Õ Ñ³íù»ñë »Ý ÇÙ ëÇñáí ÃñÍí³Í,
ºí ³Ý·³Ù »Ã» ãÉÇÝ»ë ÏáÕùÇ°ë,
êÇñáõ¹ çñáí ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ ûÍí³Í:

²½³ï ³ñÓ³ÏÇ°ñ ëÇñáõë Ñ³íù»ñÇÝ,
ÂáÕ ×³Ëñ»¯Ý ³½³ï »ñÏÝùáõÙ Ï³åáõÛï,
Üáñ ó³í ã¹Ý»°ë Ýñ³Ýó í»ñù»ñÇÝ,
ÂáÕ áñ Ã³÷³é»°Ý »ñÏÝùáõÙ ³Ý÷áõÛÃ:

 ÂáÕ ë»ñë ï³Ý»°Ý ³ßË³ñÑÇó Ñ»éáõ,
Ø³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Û³óùÇó í³í³ßá°ï, ùÍÝá°Õ,
ÂáÕ ¹³éÝ³ ëÇñá ³ëïÕë ³ÏÝ³éáõ,
êÇñáÕ ëñï»ñÇÝ Ï³ÛÍ»ñáí ëÝáÕ: 
14.03.2013 Ã.
 

Üìºð

ÌÇ³Í³ÝÇ í³é ßáÕ»ñÇó 
öÝç»ñ Ï³å»Ù »ë å»ë-å»ë,
²é³íáïí³ Í³ÕÏ³óáÕáí
Üí»ñ µ»ñ»Ù ³Û¹å»ë ù»½:

Üí»ñÇ Ñ»ï ëÇñïë ¹Ý»Ù
Üáõñµ ùÝùß³Ýùáí ùá Ó»éùÇÝ,
¼·áõß »ÕÇñ ÃáõÝ¹ ãë»ÕÙ»ë,
Ü³½áõÏ ÑåÇñ ùá ÏñÍùÇÝ:

Þ³ï ½·áÝ ¿ ³ãùÁ ëñïÇë,
öáõß ãËñ»ë Ýñ³ Ù»ç,
Â» Ï³ñáÕ »ë Ï³ÛÍ ïáõñ Ñá·áõë,
àñ í³é ÙÝ³ ÉáõÛëÝ ³Ýß»ç:
29.12.2012 Ã.

Üìºð Ø²ðîÆ àôÂÆÜ

Ðá·áõë ¹³ï³ñÏÁ ù»½Ýáí »Ù ÉóÝáõÙ,
ø»½Ýáí ¿ ûñë ÙÃÝáõÙ áõ µ³óíáõÙ,
ØïùÇë Ù»ç ¹á°õ »ë ¿áõÃÛ³Ùµ ùá Ñ»½,
¾É ÇÝãå»±ë ³ë»Ù, áñ ëÇñáõÙ »Ù ù»½:

²Ûëûñ ùá ïáÝÝ ¿, ¨ áõÃÝ ¿ Ù³ñïÇ,
¸á°õ ÃñÃé³óáÕ ½³ñÏÝ »ë ÇÙ ëñïÇ,
ø»½ ÇÝãå»±ë, ç³°Ýë, ßÝáñÑë µ»ñ»Ù,
àñå»ë Ã³ÝÏ Ýí»ñ, ÃáÕ ù»½ Ñ³Ùµáõñ»Ù:

â¿°, Ñ³ÙµáõÛñÝ Ç¯Ýã, ù»½ ·ñÏ»°Ù Ïñùáí,
Ø»çùÇ¹ ÍÇ³Í³Ý Ï³å»Ù »ñÏ³ÛÝùáí,
Ð³Ý»Ù í»ñ Ø³ëÇë, ù»½ Ã³·³¹ñ»°Ù,
êáõñµ É»é³Ý ·ÉËÇÝ ùá Ó»éùÁ ËÝ¹ñ»Ù:

¶áñ·»°ñ Ï÷é»Ù ùá áïù»ñÇ ï³Ï,
²ëïÕ»ñ í³ñ µ»ñ»Ù »ñÏÝùÇó Ï³åáõï³Ï,
â¿± áñ ³ãù»ñ¹ ÷³ÛÉÝ »Ý ³ëïÕ»ñÇ,
êÇñá Ïñ³Ïáí µáóí³Í, ³ÝÃ»ñÇ:

ºí ÃáÕ ù»½ Ýí»ñ ³Ûë ïáÝÇ ³éÃÇí,
Î³Ï³ãÝ»°ñ µ»ñ»Ù, ³É í³ñ¹»°ñ ³ÝÃÇ¯í,
ì³é Ñáíï³ßáõß³Ý, ·³ñÝ³Ý ÓÝÍ³ÕÇ°Ï,
êÇñáí ÝíÇñ»Ù ³ÝÃ³é³Ù Í³ÕÇ°Ï:

¸áõ Ï³Ý³Ýó ïáÝÇÝ ÷³ÛÉ»ë áõ óÝÍ³ë,
ê³ ¿ ÉáÏ ëñïÇë Ýí»ñÝ áõ ÁÝÍ³ë,
²Ûë ïáÕ»ñáí ù»½ ÇÙ ë»ñÁ µ»ñ»°Ù,
²ÛñáÕ Ï³ñáïá°í ßáõñÃ»ñ¹ Ñ³Ùµáõñ»Ù: 
26.02.2013 Ã.

 
ì²ð¸²Ü² ê²ðÆ àôðì²Î²ÜÀ

ÆÙ ì³Ñ³Ý ·ÛáõÕÇÝ ³Ûë ë³ñÝ ¿ Ý³ÛáõÙ,
ÆÙ ³ãù»ñáí ¿ Ýñ³Ý ÷³Û÷³ÛáõÙ:

ì³ñ¹³Ý³ ë³ñÇë ÙÇ ù³ñÇ íñ³
Üëï³Í ÉëáõÙ »Ù ËáñÑáõñ¹Á Ýñ³:
ä³ïÙáõÙ »Ù ë»ñë Ùïù»ñáí ï³ñí³Í
àõ Ï³ñ¹áõÙ Ýñ³Ý »ñ·»ñë ·ñí³Í:

ÈëáõÙ ¿ Ý³ ÇÝÓ Çñ ëñïáí ù³ñ»,
ê³Ï³ÛÝ ãÇ ³ëáõÙ ËáëùÝ Çñ Ù³ñ·³ñ»:
ä³ïÙáõÙ »Ù Ýñ³Ý Ï³ñáïë ³ÝÑáõÝ,
²åñ³Í ûñ»ñÇë ·Çß»ñÝ»ñÝ ³ÝùáõÝ:

ÆëÏ »ñµ ùÝ»óÇ ù³ñ»ñÇ íñ³,
ÈáÏ µáõÛñÝ ½·³óÇ Ù³Ùéáï³Í Ýñ³:
ú¯, ³Ûë Ç±Ýã Ññ³ßù, ÙÇ ³ÕçÇÏ Ñ³ÝÏ³ñÍ,
Ø³Ùé» Ñ³·áõëïáí Ï³Ý·Ý»ó ÇÙ ¹ÇÙ³ó:

Þ³¯ï ·»Õ»óÇÏ ¿ñ, Ûáõñ ¹»Ùùáí ù³ñ»°,
ÆëÏ ÏñÍù»ñÝ ³ë»ë ½áõÛ· ÝéÝ³ù³ñ»ñ:
Ò»éù»ñÁ å³ñ½³Í ÇÝÓ ·ÇñÏÝ ¿ñ Ï³ÝãáõÙ,
ºë ¿É Ñ»Ýó Ï³ñÍ»ë ³Û¹ ¿Ç ï»ÝãáõÙ:

Ò»éù-Ó»éùÇ ïí³Í ë³ñÇó Çç³Ýù í³ñ,
àõ í³½áõÙ ¿ÇÝù, ÃéãáõÙ ù³ñÇó ù³ñ: 
Ø»ñ ×³Ù÷ÇÝ í³ñ¹»ñ Í³ÕÇÏÝ»ñ µ³½áõÙ,
Âáõ÷ áõ Ù³ó³éÝ»ñ ×³Ù÷³ »Ý µ³óáõÙ:

ø³ñ» Ã³·áõÑáõó ³ãùë ã»Ù ÏïñáõÙ,
Üñ³ Ñ³Û³óùÝ »Ù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÷ÝïñáõÙ:
Ì³ÕÇÏ áõ Í³ÕÏáõÝù Ù»½ ×³Ù÷³ ï³ÉÇë,
ì³ñ¹»ñ »Ù ÷ÝçáõÙ áõ Ýñ³Ý ï³ÉÇë:

ÆëÏ »ñµ Ïñùáï Ñ³Ùµáõñ»óÇ »ë Ýñ³Ý,
Ðñ³ßùÇ ÝÙ³Ý ³ÝÑ»ï³ó³í ³Ýí³ñ³Ý:
ÈáÏ Ñ³ÙµáõÛñë ÙÝ³ó ¹³çí³Í ù³ñÇÝ É»é,
ºí ¹³ñ»ñáí ³ÛÝ ÏÙÝ³ ¹³çí³Í ¹»é:
27.02.2013 Ã.

²ÜÜ² ÂàèÜàôÐàôê

ÆÙ ãùÝ³Õ ²ÝÝ³, ÃáéÝáõÑÇë Ù³ÝÏÇÏ,
ºñÏÇùÇó Çç³Í Ï³ñÍ»ë í³é ³ëïÕÇÏ,
²ãù»ñáõÙ Ï³ÛÍ»ñ, óáÉ³ÝùÝ»ñ ÉáõÛëÇ,
Üáñ³Ñ³Ûï å³ï×»Ý »ñÏÝ³ËáÑ ÉáõëÝÇ:

Ð³Û³óùáí ËáëáõÝ, ¹»Ùùáí Çñ å³ÛÍ³é,
²ÛÝ á°ã Ã» Ãáõ÷ ¿, ³ÛÉ Í³ÕÏ³µáõÛñ ³Ýï³é,
²Ûï»ñÝ ¿É í³ñ¹Ç ³É Ã»ñÃÇÏÝ»ñ »Ý,
Â³ñÙ Ï³Ï³ãÝ»ñÁ Ýñ³ Ùáï ÑÇÝ »Ý:

ø³ÛÉ»ñÁ ÃáÃáí, ÝñµÇÝ, Ï³ù³íÇÏ,
Ðñ³ßù ÃáéÝáõÑÇë, Ó³·áõÏ ÙÁ ÷áùñÇÏ,
¾É Ç±Ýã Ã³ùóÝ»Ù, ëñïÇë ½³ñÏÝ ¿ Ý³,
âùÝ³Õ ÃáéÝáõÑÇë, ³ÝáõÝÁ ²ÝÝ³:

´³ñáí Ù»Í³ó³ñ ÇÙ ëÇñáõÝ ÃáéÝÇÏ,
¸áõ, Ñáíï³ßáõß³Ý, Å³Ûé³Í»ñå Í³ÕÇÏ, 
øá Ñ³Ù áõ Ñáïáí ÍÇÉ ï³ë, Ù»Í³Ý³ë,
Ð³ÛÇÝ ³ñÅ³ÝÇ ¹ëïñÇÏÁ ¹³éÝ³ë:

ÎÛ³ÝùáõÙ ³åñ»ë ¹áõ Ã³· áõ å³ñÍ³Ýùáí,
Ð³Û ³½·Ç ¹áõëïñÇ Ñ³Ýó Ï»ñå³ñ³Ýùáí,
ÀÝÏ³ÍÇÝ ·Ã³ë, Ñ³Ýó ·ÃáõÃÛ³Ý ùáõÛñ,
²ëïÕ»ñÇóÝ ³éÝ»ë å³ï³ëË³Ý Ñ³ÙµáõÛñ:

øá å³åÇÏÝ ³ÛëåÇëÇ µ³Ëï ù»½ ó³ÝÏ³ó³í,
àñ ãáõÝ»Ý³ë ÏÛ³ÝùáõÙ á°ã íÇßï áõ á°ã ó³í,
ÂáéÝáõÑÇë í×Ç¹, ù³Õóñ áõ ³ÝÝÙ³Ý,
§²Ý³ÑÇï¦ ³ëïí³ÍáõÑáõÝ Ý³ ß³ï ¿ ÝÙ³Ý: 
27.07.2018 Ã. 

êï»ÕÍ³êï»ÕÍ³··áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁáñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ
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ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÆð²ÎàêÚ²ÜÀ ÍÝí»É ¿ 
1950 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ ÖÙµ³ñ³ÏÇ (Ý³Ë. 
Î³ñÙÇñÇ) ßñç³ÝÇ ì³Ñ³Ý (Ý³Ë. úñçáÝÇ-
ÏÇÓ») ·ÛáõÕáõÙ, ÏáÉËá½ÝÇÏÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: 
Ð³ÛñÁª Â»Ùáõñ ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁ, å³ï»ñ³½-
ÙÇ 2-ñ¹ Ï³ñ·Ç Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ¿ñ (1944 
Ãí³Ï³ÝÇó): Æ ÍÝ» µ³Ý³ëï»ÕÍ ¿ñ, áõÝ»ñ 
·ñí³ÍùÝ»ñª ïå³·ñí³Í ³ÛÝ Å³Ù³Ý³-
Ï³ßñç³ÝÇ §´³Ýíáñ¦ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ã»ñÃáõÙ:

ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁ ³í³ñï»É ¿ 
·ÛáõÕÇ 8-³ÙÛ³ ¹åñáóÁ ¨ ï»Õ³÷áËí»É 
ù³Õ³ù â³ñ»Ýó³í³Ýª áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³-
Ï»Éáõ: 1968 Ã. ³í³ñï»Éáí ï»ÕÇ Ø»ëñáå 

Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ, ÁÝ-
¹áõÝí»É ¨ ³í³ñï»É ¿ äáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝë-
ïÇïáõïÇ §ÒáõÉ³·áñÍáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ 
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ¦ µ³ÅÇÝÁ: 
1973 Ã. ³Ýó»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ â³ñ»Ýó³-
í³ÝÇ §ÒáõÉ³·áñÍ¦ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ áñå»ë 
ÇÝÅ»Ý»ñ ÏáÝëïñáõÏïáñ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ºñ¨³ÝÇ Â³ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇ-
ïáõïÇ §è»ÅÇëáñ³Ï³Ý¦ µ³ÅÇÝÁ: ºñÏáõ ï³ñÇ 
(»ñ»ÏáÛ³Ý) ëáíáñ»Éáõó Ñ»ïá ÃáÕ»É ¿ ³ÛÝª 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³ï»-
Õ»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: ´³Ûó ¹³ ã¿ñ Ë³Ý·³-
ñáõÙ, áñ Ý³ ³ßË³ï»ñ Ý³¨ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ 
§²ñï³í³½¹¦ ÅáÕÃ³ïñáÝáõÙ ¨ §ÜÇÇËÇï¦ 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï-·áñÍ³ñ³-
ÝáõÙ áñå»ë µ»Ù³¹ñáÕ é»ÅÇëáñ: 

¶ñ»É ëÏë»É ¿ 1980 Ãí³Ï³ÝÇó, ãÑ³ßí³Í 
å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ Ý³Ë³ëÇñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1995 Ã. ï»Õ³÷áËí»É ¿ è¸ ìáñá-
Ý»Å ù³Õ³ù: Î³ï³ñ»É ¿ ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ÇÝÅ»-
Ý»ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ³ßË³ï»É ¿ ·ÉË³íáñ ï»ËÝáÉá·Ç ¨ 
·ÉË³íáñ ÇÝÅ»Ý»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñáõÙ:

²é³çÇÝ ·ÇñùÁ, §Î³ñáïÇ ×³Ý÷áí¦ ÉáõÛë ¿ 
ï»ë»É ìáñáÝ»Å ù³Õ³ùáõÙ 2002 Ãí³Ï³ÝÇÝ, 
ÇëÏ ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É â³ñ»Ýó³-
í³ÝÇ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý ¹åñáóáõÙ 
(ïÝ. ¶³Û³Ý» ö³ÝáëÛ³Ý): ºñÏñáñ¹ ·ÇñùÁ, 
§ÈáõÛë ̈  ÑáõÛë¦ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ÝáõÛÝå»ë ìáñáÝ»Å 
ù³Õ³ùáõÙ, µ³Ûó ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ Ï³ï³ñí»É 
¿ ºñ¨³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý ï³ÝÁ 2014 
Ãí³Ï³ÝÇÝ, áñÇÝ Ý»ñÏ³ »Ý »Õ»É ·ñáÕÝ»ñ ¨ 
²ñó³ËÇó »Ï³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³Ñ ²µ·³ñ ²÷ÇÝÛ³ÝÁ, Ññ³å³ñ³Ï³-
Ëáë ¨ ·ñ³ùÝÝ³¹³ï Ø³¹É»Ý³ ²í¹³ÉÛ³ÝÁ 
(Ø³éÉ»Ý³ ì³ÝÇ): 2018 Ã. ³ßË³ï»É ¿ ìáñá-
Ý»ÅÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³ÑÇ û·Ý³-
Ï³Ý ÙÇÝã¨ 2019 Ã. ³åñÇÉ ³ÙÇëÁ:
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11 ÂáÕ áñ ÷³ÛÉÇ Ùá·³Ï³Ý:

ö³ñí»Ù ÏñÍùÇ¹ í»ñùë µáõÅíÇ,
¼³ñÏ¹ Éë»Ù ÏñÍùÇë ï³Ï,
²ãù»ñÇ¹ Ù»ç ÃáÕ áñ ëáõ½íÇ
àÕç ³ßË³ñÑÁ µáí³Ý¹³Ï: 

ÆÜâ Îàô¼ºÆ

Ø»Ï Ïáõ½»Ç Ù»çÉÇë ÙïÝ»É
ê³Û³Ã-ÜáíÇ ë³½Á ³é³Í,
êÇñáõÝÝ»ñÇ ·áíùÁ »ñ·»É
Üñ³Ýó ÙïùÇ Ù³ëÁ ¹³é³Í:

Ø»Ï Ïáõ½»Ç Ïñùáï ·ñÏ»É
Ü³½áõÏ Ù»çùÁ ÇÙ Û³ñÇ,
ÆÝÓ ½áÑ»Éáí Ýñ³Ý ÷ñÏ»É,
ö³Ï»É ×³Ù÷³Ý ¨ ã³ñÇ:

Ø»Ï Ïáõ½»Ç áõëÇë ÃÇÏÝáó,
ì³Ý³Ï³ÝÇ ï»ëùáí ë³é³Í,
Ð³Õå³ï ÙïÝ»É ¹éÝ»ñÁ ·áó,
ê³Û³Ã-ÜáíÇ ï»ëùáí Ñ³é³Í:

Ø»Ï Ïáõ½»Ç ÇÝãå»ë ÞÇñ³½,
¶áíùÁ ³Ý»É Ø»Í Ø³ëÇëÇ,
àñ Ë³éÝí»Ý ¼³Ý·áõ, ²ñ³½,
Ð³Û³Ñ³í³ù Ï³Ýãáí ÑáõÛëÇ:

Ø»Ï Ïáõ½»Ç áñ ê¨³ÏÇ
ä³ï³ñ³·í³Í »é³Ó³ÛÝáí,
Î³Ýã»Ù ³Û¹ Ù»Í ëÇñ»ñ·³ÏÇÝ
²ÝÉé»ÉÇ Çñ ½³Ý·»ñáí: 

Æ¯Ýã ¿É áõ½»Ù, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝÓ Ñ»ï
ì»ñçáõÙ »ë ¿É »ë ÏÙÝ³Ù,
Â» ¹³ñÓ»É »Ù ³ñ¹»Ý åá»ï,
Î³Ù µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ç±Ýã ÇÙ³Ý³Ù:
2010 Ã. ù. â³ñ»Ýó³í³Ý

ºê ÌÜÎÆ Î¶²Ø 

ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
ÜÏ³ñÇ ³é³ç Ë³ãí³Í ÐÇëáõëÇ,
ö³Ï ×³Ý³å³ñÑÇÝ ·»ñí³Í Ø³ëÇëÇ,
àñ Ó³ÛÝë ÇÝùÁª ²ëïí³Í ¿É ÉëÇ,
¸»å ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ï³ÝáÕ
Ö³Ù÷»ùÁ µ³óÇ:
ÎÍÝÏ»Ù Ñ³Ýáõñ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³é³ç
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³°Ý 
 ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
àñ ¹³ñ»ñ ½³ïí³Í ÇÙ ³½·Á Ï³åÇ
ØÇ³óÙ³°Ý Ï³Ù³ñ:

ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
ÞÇñÇÙÝ»ñÇ Ùáï ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ,
Â» »¯ï ï³Ý ËÉí³Í ÑáÕ»ñë ·»ñÇ.
ÆÝãå»¯ë Ã» ËÉí³Í, ·áÕ³óí³°Í Ï³ë»Ù,
ìÏ³ Ëáßï³Ý·í³Í Ø³ëÇ°ëÁë íë»Ù,
²í»ñ ²ÝÇÇë ó³¯íÝ ÇÝãå»ë ÏÇë»Ù:
²ÕáÃùáí Ï»ÉÝ»Ù ë³ñ»°ñÁ ÙáíÇ,
àñ µ³óíÇ ì³Ý³ »ñÏÇ°ÝùÁ ÍáíÇ:

ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
Ø³Ûñ³Ï³Ý Ó»éù»ñ å³·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
Ð³Ûñ³Ï³Ý å³ï·³Ù ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ÐÇëá°õë Ï¹³éÝ³Ù Ë³ãí»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
Ê³ë ù³°ñ Ï¹³éÝ³Ù
 Ë³ãù³ñÇ Ñ³Ù³ñ,
Ð³ÉíáÕ ÓÛáõÝª ÙÇ³ÛÝ áéá·Ù³°Ý Ñ³Ù³ñ,
Ð³éÝáÕ ëÛáõÝª 
 ÙÇ³ÛÝ Ï³éáõóÙ³°Ý Ñ³Ù³ñ
ºí ëÇñá Ï³Ùá°õñç Ï¹³éÝ³Ù ³ÛÝÅ³Ù,
Â» ëÇñáÕ ëñï»ñÝ Çñ³°ñ »Ý Ñ³ñÙ³ñ,
ºí Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë ã»°Ý ù³ßÇ Ñ³é³ã.
ºñµ áñ Ù³ùáõñ ¿ ë»ñÁ, ³Ý³Õ³°ñï
Î³ë»Ù. §ì»ñç³å»ë
 ùá í³ËïÁ ·ï³ñ¦:

ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,

ºÃ» óÝÍáõÃÛ³°Ý çñ³ÝóùÝ»ñ µ³óí»Ý,
Â» ì³ÝÇó ê³ëáõÝ, Ð³×ÝÇó ºñ¨³Ý
Ö³Ù÷³Ý»ñ ·óí»Ý, Ëáå³ÝÝ»ñÝ Ñ»ñÏí»Ýª
´³Å³Ýí³Í ëÇñáÕ ëñï»ñÁ ·ñÏí»Ý:

ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
ºñµ áñ ¸»ñ ¼áñÁ ³Û·»ëï³Ý ¹³éÝ³
Ð³Û ÑáÕ³·áñÍÇ í³ñ áõ Ñ»ñÏáõÙáí,
ÌáíÇó Íáí ·áã»¯Ýù í³ÝÏ³ñÏáõÙÝ»ñáí,
ÆëÏ Ãá°õñù Û³Ã³Õ³ÝÇÝª Çñ»Ý ³ÝÏáõÙáí:

ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù, Ï÷³ñí»Ù ÑáÕÇÝ,
ÎÁ·ñÏ³Ë³éÝí»Ù ÇÙ É»é áõ Å³ÛéÇÝ,
Ø»Ýù Çñ³ñ ³Ûëå»ë ³Ùáõñ Ïå³Ñ»°Ýù,
êÇñáí Ù»Ï Ù»Ïáõ ÏÛ³Ýù»ñ Ï÷ñÏ»Ýù: 

Ø²ÚðÆÎÆê
(áÕµ ÏáñáõëïÇ)

ÆÝãù³Ý Ñ»éáõ, ³ÛÝù³Ý Ùáï,
Øáñë ï»ëùÇÝ »Ù Ï³ñáï:

¸á°õ ·»ï³Ï »ë,
àñ Íáí»ñÁ Íáí³Ý³Ý,
¸á°õ ³ÕµÛáõñ »ë,
àñ ëñï»ñÁ Ñáí³Ý³Ý,
¸á°õ ùÝ³ñ »ë,
Ñ³í»ñÅ »ñ·áÕ ëÝ³ñÇë,
¸á°õ Ù³Ûñ³µ³ñ
²ñÇ ßáõÝã ïáõñ ùÝ³ñÇë:
¸á°õ ½»÷Ûáõé »ë,
àñ ½áí³Ý³Ýù ùá ÑáíÇó,
¸á°õ Ù³Ûñ Íáí »ë,
àõ Ù»Ýù Ñ»ñÃáí ëÏÇ½µ ³é³Ýù ùá ÍáíÇó:
¸á°õ µ³ñÇ »ë,
àñ ¹³É³ñ»Ýù ùá Ëáëùáí,
àã ÙÇ ã³ñ áõÅ Í³ÍáõÏ ã³ÝóÝÇ Ù»ñ ÏáÕùáí:
¸á°õ ³ñÍÇí »ë,
àñ ùá µáõÛÝÁ ß»íÇÏ-ß»íÇÏ Ñ³í³ù»É,
àõ Ã¨»ñ¹ Ù»ñ íñ³ »ë ßí³ù»É:
¸á°õ ÙÇ Í³é »ë,
øá ×ÛáõÕ»ñáí Ñ³½³ñ µÛáõñ,
¸á°õ ÙÇ ë³ñ »ë,
Ø»Ýù ùá É³ÝçÇÝ í³ñ¹ ³ÕµÛáõñ,
²ëïí³Í³ÛÇÝ ¹áõ Ï»Ý³ñ³ñ Ï³ÃÝ³ÕµÛáõñ:
¸á°õ ÙÇ ÑÛáõñ »ë,
ê³Ï³ÛÝ, Ñá·Ç¹ Ùßï³ñÃáõÝ,
¸á°õ Ñ³ÙµáõÛñ »ë,
ä³ãÇÏÝ»ñáí ³Ý³ñ³ï,
ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ¹ª
ÀÝ¹áõÝáõÙ »Ù Ñ³Ýó Ëñ³ï:
¸á°õ Ù³ïáõé »ë,
ø»½ Ùáï Ï·³Ù ³ÕáÃùÇ,
àõ ÏÍÝÏ»Ù,
ÆÝãå»ë áñ¹ÇÝª §Ø³Ûñ¦ ëñµÇÝ:

¸á°õ ÇÙ Ù³°ÛñÝ »ë, ëÇñ³é³ï,
øá Ù³Ûñ³Ï³Ý Ýáõñµ ëñïáí,
ºë ùá áñ¹ÇÝ
ØÇßï ùá ·ñÏÇÝ Ï³ñáïáí:
¸á°õ Ù»Í í³Ýù »ë,
¶ÉËÇ¹ ¹ñí³Í ëáõñµ Ë³ãáí,
ÂáÕ Ñ³Ùµáõñ»Ýù
Üáõñµ Ó»éù»ñ¹ Ù»ñ å³ãáí: 
¸á°õ ÙÇ ÙáÙ »ë,
àñ Ñ³Éí»Éá¯í »ë ÉáõÛë ï³ÉÇë,
Ø³Ûñ ÇÙ ³Ý·ÇÝ,
àñ¹Ç¹ ùá ·ÇñÏÝ ¿ ·³ÉÇë: 
06.09.1998 Ã.

ºðÎÆð Ð²ÚÎ²Î²Ü (ÑÇÙÝ)

¸áõ Ñ³Ûá°ó »ñÏÇñ ì³°Ý áõ ê³áõÝÇ,
ºí ½ÇÙ ÎÇÉÇÉÇ³Ý, áñ ùá Ù³ëÝ áõÝÇ,
´³½áõÙ ³½·»ñÇ ß³ñùáõÇÙ å³ïí³Ï³Ý
Î³°ë áõ ÏÉÇÝ»°ë »ñÏÇ°ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:

Ø»Ýù »Ýù ùñÇëïáÝ»³ »ñÏÇñÝ ³é³çÇÝ,
Ø»ëñáåÛ³Ý ï³é áõ ·ñáí Ù»ñ ³Ý·ÇÝ,
²ñ³ñ³ï ë³ñÁ ÷³éùáí å³ïí³Ï³Ý
Æñ ßáõñçÝ ¿ ³é»É ÑáÕ»ñÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý: 
²ñó³ËÇó ÙÇÝã¨ ³÷»ñÁ ì³Ý³,

æ³í³ËùÇó Î³ñÇÝ, ¼»ÛÃáõÝ, ²¹³Ý³,
Øßá ¹³ßï»ñÝ »Ý áõ î³ñáÝÝ ³éÝ³Ï³°Ý
ºÕ»É »Ý áõ Ï³Ý »ñÏÇ°ñÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:

ìï³ÏÝ ¿É ë÷ÛáõéùÝ ¿ Ñ³Ûáó Ù»Í ·»ïÇ,
Ø»Ýù µÝÇÏÝ»ñë Ñ³Û ØÇç³·»ïùÇ,
¸áõ Ï³åñ»ë ¹³ñ»ñ Ñ³í»ñÅ, å³ïí³Ï³Ý,
ÆÙ Ñ³Ûá°ó ³ßË³ñÑ, »ñÏÇ°ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:

ÂáÕ Ñ³Ûáó µ³ËïÇ ³ñ¨Á ßáÕ³,
Ø»ñ ÑáÕÇ íñ³ ÁÝ¹ÙÇßï, ï¨³Ï³Ý,
ºí »é³·áõÛÝ ¹ñáßÝ Ñ³í»ñÅ ÷áÕ÷áÕ³
Æñ í³é ·áõÛÝ»ñáí, á·áí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý: 
15.03.2003 Ã., ù. ºñ¨³Ý

ÎàØÆî²êÆÜ

Ø»Í ÎáÙÇï³ëÇ ÝÏ³ñÇ ³é³ç,
ÊáñÑáõÙ »Ù ïËáõñ
 áõ ù³ßáõÙ Ñ³é³ã:
ºí ÝÏ³ñÇ Ùáï Ø»Í ÎáÙÇï³ëÇ
Ü³ÛáõÙ »Ù ÙáÉáñ Ã» ÇÝÓ Ç±Ýã Ï³ëÇ:
ê³Ï³ÛÝ ÝÏ³ñÁ áãÇÝã ãÇ ³ëáõÙ,
Ê»É³·³ñ í³½ùáí ³é³ç ¿ í³½áõÙ:

ì³½áõÙ ¿ óÝáñÑ, Ùïù»ñÁ ÙáÉáñ
Ø³Ñ áõ ë³ñë³÷ ¿ Çñ ßáõñçÁ µáÉáñ:
¸ÅáËù ¿ñ ×³Ù÷³Ý, ÇÝùÁ Ë»É³·³ñ,
âÏ³ñ áã Ù»ÏÁ, áñ Ýñ³Ý Ùáï ·³ñ:
âÏ³ñ áã Ù»ÏÁ, ï»ëÇÉù ¿ñ Ï³ñÍ»ë,
ì³½áõÙ ¿ñ óñí³Í Ë»É³·³ñÇ å»ë:
àõÙÇ±ó Ï³Ù ÇÝãá±õ, áã áù ã·Çï»ñ,
ÈáÏ ²ëïí³Í ¿ñ, áñ í»ñÇó Ï¹Çï»ñ: 
Î¹Çï»ñ, ë³Ï³ÛÝ ÍåïáõÝ ã¿ñ Ñ³ÝÇ,
Ð³Ûáó Ù»Í íÇßïÁ Çñ Ñ»ï Ïï³ÝÇ:

ì³½áõÙ ¿ñ, í³½áõÙ ë¨³Ñ»ñ, óñí³Í,
ä³ïÙáõÃÛ³Ý µ³ËïÇ
 ³ÝÇíÇÝ ïñí³Í:
Ê»É³·³ñ í³½ùáí ÃéãáõÙ ¿ñ ³é³ç,
²Ý»Íù ¿ñ ß³ãáõÙ áõ áÕµáõÙ ß³é³ã:
¶³ÛÉ³¹»Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó
 áËÇó ë³ñë³÷³Í,
²ÝÃ³Õ ¹Ç»ñÇ Ñáï»ñÇó Ñ³ñµ³Í,
ì³½áõÙ ¿ñ, í³½áõÙ...
¸ÅáËù ¿ñ Ï³ñÍ»ë Çñ ßáõñçÁ µ³½áõÙ:

ØÇ ï»Õ Ñ»ÍÏÉïáÕ
 Ù³ÝáõÏÝ»ñ, Ù³Ûñ»ñ,
àÕç »ñÏÇñÝ ³ë»ë ¹ÅáËùÇ í³Ûñ ¿ñ:
æ³ñ¹í³Í, ÷ßñí³Í åÕÝÓ» ½³Ý·»ñ,
²Ýï»ñ áõ ³ÝÃ³Õ
 µÛáõñ Ñ³½³ñ ·³Ý·»ñ:
ØÇ ï»Õª ³Ýí»ñçáõÛÃ, ³Ý·ÉáõË Çñ³Ý,
ØÇ ï»Õª Ù³½³÷áõÝç
 Ï³Ë ÁÝÏ³Í ¹é³Ý;
ØÇ ³ÛÉ ï»Õª ÏÙ³Ëù ãáñáõÏ Çñ³ÝÇ,
Êñí³Í ÙÇ Ý»ï Ù»ç µ»ñ³ÝÇ:
ØÇ ï»Õª ëïÇÝù ¿ñ ù³é³ÏÇ Ñ³ïí³Í,
ÆëÏ áñáí³ÛÝÝ ¿É óÇñ áõ ó³Ý ³ñí³Í:
ØÇ ³ÛÉ ï»Õª Ó»éù»ñ Ù³ÝÏ³Ýó ÃáÃáí,
Ð³ïí³Í áïù»ñ Ýáñ³ÃáÃáí: 

àõ Ý³ í³½áõÙ ¿ñ ³ãù»ñáõÙ ³ñÛáõÝ,
– à±õñ »ù, Ñ³Ûáó í³·ñ áõ ÏáñÛáõÝ:
ØÇ° ÃáÕ»ù, Ñ³Ûáó ³½·Á áñ Ù³ñÇ,
ÎáÙÇï³ëÝ ¿É Ë»É³·³ñíÇ:
´³Ûó ¿É ÇÝãå»ë Ý³ ã·Åí»ñ,
ºñµ ¹»é Ù³ÑÝ ÇÝùÝ ¿ñª
 ÷³ß³Ý ¾Ýí»ñ:
²Ù»Ýáõñ»ù Ù³Ñ ¿ñ ë÷éáõÙ,
¸ÅáËù ¹³ñÓ³Í Ù³ñ¹ Ñ³É³ÍáõÙ:
Ä³Ýï Ñ³Û³óùÝ»ñáí 
 Çñ³ñ Ñ»ï ËáëáõÙ,
Ð³½³ñ ¹Ç³ÏÝ»ñ ÙÇ ÷áëáõÙ ÉóÝáõÙ:
Î»Ý¹³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó
 ³Ý³ñ·áõÙ, Ã³ÕáõÙ,
ºí ÑáÕ³ÃÙµÇÝ Ý³ñ¹Ç ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:

¾É á±Ýó ã·Åí»ñ, ãË»É³·³ñí»ñ,

ÐàìÆ ÞàôÜâÀ  

Ðáí»ñÝ »É³Ý Ñáí ³ñ»óÇÝ
¶³ñÝ³Ý µ³óíáÕ í³ñ¹»ñÇÝ,
Ð³ÙµáõÛñÝ»ñë Ñ»ïù ÃáÕ»óÇÝ,
Ì³ÕÏ³Ýó µ³óíáÕ ßáõñÃ»ñÇÝ:

Ì³ÕÇÏ Í³ÕÏáõÝù ëÇñáõÝ å»ë-å»ë
´áõñÙáõÝù ï³ÉÇë áõ µ³óíáõÙ,
Üñ³Ýù Ï³ñÍ»ë ëÇñ³ÍÇë å»ë
ÆÙ ·ñÏáõÙ »Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ: 

àõ ë»ÕÙáõÙ »Ù ëÇñáÕ ëñïÇë
Ì³ÕÏ»÷áõÝçÁ ³Û¹ ÃáíÇã,
Ð³ÙµáõñáõÙ »Ù Ýáñ ÏÛ³Ýù ï³ÉÇë
²É ßáõñÃ»ñÇÝ ·ñ³íÇã:

²¯Ë, î»ñ ²ëïí³Í, Ç±Ýã ëÇñáõÝ ¿
²Ûë ·»Õ³ÝÇÝ ÇÙ ·ñÏáõÙ,
Î³ñÍ»ë ëñïÇñ í³é ·³ñáõÝÝ ¿ 
Âáíã³ÝùÝ»ñáí ³ÝÝÏáõÝ: 

²¯Ë, ëÇñ»ÉÇë, Ç±Ýã É³íÇÏÝ »ë,
Ø»éÝ»°Ù ùá ³É ßáõñÃ»ñÇÝ,
¸á°õ, ÇÙ Ñá·áõ ½³ñ¹ ïÇñáõÑÇÝ
ÆëÏ »ëª Ñ³í»ñÅ ùá ·»ñÇÝ:
03.05.2012 Ã.  

¶²ðàôÜ êºðê

ºñ³½Ý»ñÇë ïÇñáõÑÇÝ
ÆÝÓ ³ÛóÇ ¿ñ ÙÇßï ·³ÉÇë,
¸ñ³ÝÇó ¿ »ñ¨Ç
àñ ëÇñïë ¿É ãÇ° É³ÉÇë:

î³ñÇÝ»ñÁ Ù³ß»óÇÝ
êÇñáõë ÑáõÛëÇ Ù³ï³ÝÇÝ,
Ö»ñÙ³Ï»É ¿ ëÇñáõë ÓÇÝ,
ºí ÓÇ³íáñ å³ï³ÝÇÝ: 

ê³Ï³ÛÝ ëÇñïë Ï³ñáï³Í
Æñ Û³ñÇÝ ¿ ÉáÏ ëÇñáõÙ,
²Ý·³Ù Ã»Ïáõ½ ×»ñÙ³Ï³Í
ê»ñë Ù³ÝáõÏ ¿ ÙÝáõÙ: 

ê»ñë Ù³ÝáõÏ, Í»ñáõÝÇ,
²ñÍíÇ Ã¨»ñ Ý³ áõÝÇ,
Â¨»Ù »ñÏÇÝùÁ ÙáíÇ,
¶ñÏ»°Ù Û³ñÇë ÙïáíÇ:

ê»ñë Å³Ûé ¿, ë»ñë É»é,
Ø³ëÇëÝ»ñÇ å»ë ³ÝÙ»é,
¶³·³ÃÝ ³Ý·³Ù Ã» ÓÙ»é,
ì³é ·³ñáõÝ ¿ ¹³ßïÁ ¹»é: 
07.10.2012 Ã.

¿øêäðàØî 

êÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ÇÝÓ Ùáï ³ñÇ,
¶ÇñÏë ³éÝ»Ù áõ ÷³ñí»Ù,
ÆÙ íßï»ñÁ Íáí³Í³í³É
øá ·ñÏÇ Ù»ç Ñ³ñ Ù³ñ»Ù:

ÈÇÝ»ë ¹áõ ·»ï, »ë ù»½ª íï³Ï,
²ñµ»Ù ëÇñá ùá µáõÛñÇó,
ÆçÝ»Ù Ñá·áõ¹ Ëáñù»ñÝ ³Ýï³Ï,
Ð³·»Ý³Ù ùá Ñ³ÙµáõÛñÇó:

¶ï³Ýù Çñ³ñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë,
ø»½ ÏáñóÝ»É ã»Ù áõ½áõÙ,
²ÝóÝ»Ýù ëÇñá Íáí»ñÝ ³Ýí³Ë,
ì³é ÑáõÛë»ñáí Ù»ñ µ³½áõÙ:

ºí íñ³Ûáí ³ÉÇùÝ»ñÇ,
´³½áõÏÝ»ñáí ³éÝ³Ï³Ý,
¶ÇñÏë ³éÝ»Ù áõ ÷³ËóÝ»Ù
ÆÙ »ñ³½³Í ³ÕçÏ³Ý:

ÌáíÁ ÉÇÝÇ ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ,
Ø»ñ »ñ¹áõÙÇ ÉáÏ íÏ³Ý,
ÆëÏ Ý³Ûí³Íù¹ Ù»½ áõÕ»ÍÇñ, 13
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ì³°Û ï³Ù Ó»ñ ·ÉËÇÝ, ¹áõù ³°½· »ù ÏáãíáõÙ,
ºñµ Ù³Ñ áõ ³ñÛ³Ý Ñ»ï »ù Ñ³ÙµáõñíáõÙ:
²Ý»°Íù ß³Ýë³ï³Ï, ß»ÛÃ³Ý Â³É»³ÃÇ°Ý,
´Ûáõñ Ñ³½³ñ ³Ý»°Íù Ãáõñù Û³Ã³Õ³ÝÇÝ:
ØÇÉÇáÝ áõ Ï»ëÇ íÇßïÁ Çñ ëñïáõÙ,
úñÝÇµáõÝ Ïù³Í ³ÕáÃù ¿ñ Ï³ñ¹áõÙ
Ø»ÍÝ ÎáÙÇï³ë,
àñ ³½·ÇÝ Ñ³Ûáó ²ëïí³Í ¹á°õ ·Ã³ë:
¶áÝ» áñ ·Ã³ë ùá ëï»ÕÍ³ÍÝ»ñÇÝ,
â¿± áñ ²ñ³ñÇã ëï»ÕÍáÕ áõ ÍÝáÕ ¿ ÏÇÝÁ:
²ëïí³Í, µÝáõÃÛáõÝ, ¨ ÏÇÝÝ ¿ ÏÛ³Ýù ïíáÕ,
Üñ³Ýó Ñ»ï ã³÷í»É áã áù ãÇ° Ï³ñáÕ:
ÆëÏ ó³íÝ áõ íÇßïÁ, ëÇñïÁ Ù³Ûñ³Ï³Ý,
âÇ ³Ùáù»Éáõ áã ÙÇ ß³ñ³Ï³Ý:
ÆÝãå»ë »ñÏÇÝùÁ, ³ÝÍ³Ûñ áõ ³Ýï»ë,
ê»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó, ¹áõ á°Ýó Ïµ³Ýï»ë:
ÆÝãå»°ë Ïµ³Ýï»ë, á¯í ¹áõ ëñï³Ù»é
Ð³Ûáó Ã³·³ÏÇñ Ø³ëÇëë ³É»Ñ»ñ,
Ð³ñÛáõñ ï³ñÇ ¿, µ³Ûó ·»ñí³Í ¿ ¹»é,
ÆÝãå»ë áñ ·»ñí³Í Ñá·ÇÝ»ñÝ ³ÝÙ»é:
Ðá·ÇÝ»ñÝ ³ÝÙ»é, ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ,
²Û¹å»ë ¿É ÙÝ³óÇÝ Ñ³íÇïÛ³Ý ·»ñÇ
Ø»ñ ÑáÕ»ñÝ Ð³ÛùÇ,
àÕç ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ:

ÎáÙÇï³ëÝ ³Ý½áñ Ë»É³·³ñ ×Ç·áí

Âëàäèìèð ÊÈÐÀÊÎÑßÍÂëàäèìèð ÊÈÐÀÊÎÑßÍ

Ïðèõîäè

Приходи, милая, останься, не уходи, 
Мы кофе попьём и будем молчать. 
Теперь, когда кажется – счастье позади, 
Может, попробуем все снова начать?

Приходи, моя кареглазая лань, 
Девушка с кувшином моей мечты. 
Жизнь моя без тебя – унылая дань, 
Горькой тоски моей причина ты.
 
Пусть ветром уносит все, что было раньше,
Приходи, попробуем все снова начать.
Посидим у огня, помолчим о своём –
С тобой интересно даже молчать!

Помолчим и тихо прошлое забудем, 
Пусть судьба насладится ею всласть, 
И мы с тобой снова разбудим 
Нашу пропавшую былую страсть!
2005 г.

Перевод Ольги Герман.

Ãðóñòíûé ðîìàíñ

Осенний ветер стучится в окошко 
И поёт свой старинный романс, 
А слова те с грустинкой немножко 
И написаны будто о нас.

За окном мелкий дождь мелодично 
Барабанит нам скучный мотив, 
В такт берёза качает ритмично
Свои ветки, о дубе забыв.

Ð³Ûñ»ÝÇÝ »ñµ áñ ¹³ñÓ»É ¿ñ ³í»ñ:
àí Ãáõñù ³ñÝ³ËáõÙ, íñ»Å ùá ó»ÕÇÝ,
²Ý»Íù »Ù ·ñáõÙ ùá µÇñï ×³Ï³ïÇÝ:
²ÝÇÍáõÙ »Ù ù»½, É»½áõ¹ Ñ³Ùñ³Ý³,
Â³ÉÇ³ÃÝ»ñ ÍÝáÕ ³ñ·³Ý¹Ý ³ÙÉ³Ý³:
¾Ýí»ñÇ å»ë µÇñï áõ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ,
úëÙ³ÝÛ³Ý ÑáÕáõÙ Ñ³½³ñÝ»ñ Ï³ÛÇÝ:
àñ¹»¯ñÝ ¿É, ë³Ï³ÛÝ, µÛáõñ »Ý Ù³Ûñ ÑáÕáõÙ,
´³Ûó ÑáÕ³·áñÍÇ µ³ÑÇó »Ý ¹áÕáõÙ:
ÂáõñùÁ ¹áÕ³Éáõ ÇëÏ ãáõÝ»ñ å³ï×³é,
²Ýáñ»Ý ÃáõñùÇÝ Ïû·Ý»ñ ºíñáå³Ý:
ÂáÏÝ Çñ Ó»éùáõÙ ¿ñ, ÇÝã Ïáõ½»ñ Ï³Ý»ñ,
²Ý·³Ù ÙÇ áÕç ³½· ï»Õ³Ñ³Ý Ï³Ý»ñ:
ºí ÃáÏÇó ÷³Ë³Í ËáõÅ³ÝÝ ³Û¹ ³Ýï»ñ
Ð³Ûáó ³ßË³ñÑáõÙ í³Ýù»ñ Ïù³Ý¹»ñ:
î»ëÝ»Éáí ³Ûëù³Ý ³ñÛáõÝ áõ ³í»ñ
ì³ñ¹³å»ïÝ ÇÝãå»±ë ãË»É³·³ñí»ñ:

Î³ñÙÇñ ¿ñ º÷ñ³ïÝ Çñ ·áõÛÝáí ¹³ñÓ»É,
ÎáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ ¿É ù³ñ³í³Ý µ³ñÓ»É,
§´³ñÓñ ¸áõé¦ ¿ÇÝ µéÝáõÃÛ³Ùµ ï³ÝáõÙ,
ÆëÏ Ñ³Ù³éáÕÇ µÇµ»ñÁ Ñ³ÝáõÙ,
¶³½³½³Í áËáí,
´éÝ³µ³ñáõÙ ¿ÇÝ ÏáõÛëÇÝ ³ÙµáËáí:

Мне тебя не забыть, дорогая, 
Не забыть этот грустный романс, 
И прошу тебя, помни, родная, 
Те слова, что пел ветер для нас. 
2005 г.

Перевод Ольги Герман.

Ìîÿ Àðìåíèÿ, òåáÿ ÿ ïðîñëàâëÿþ

Моя Армения, тебя я прославляю,
Сасун и Ван, Киликию мою!
На ратный подвиг ты армян благословляла,
Чтоб грудью защитили честь твою!

И первая страна ты христианская, 
Где письменность Маштоца родилась, 
Земля моя, любимая, армянская, 
Где кровь людей за правду пролилась.

Как мне милы Карин, Зейтун, Тарон, 
Долина Муш, мила мне Адана! 
Диаспоры армянского народа 
Разбросаны по дальним сторонам.

Подёрнут сизой дымкой Арарат, 
Вокруг него армянские просторы, 
Они мне дороги, как мать, отец и брат, 
Спаси нас Бог от войн, беды, раздоров!

Трёхцветный стяг колышет ветер с гор, 
Пусть вечно реют флаги над страною, 
Пусть превратится в рай наш Цахкадзор, 
Мой край живёт счастливою судьбою! 
2005 г.

Перевод Ольги Герман.

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 2
(Шутливая пародия)

Вдруг доживу до 90 лет, 
Старушку встречу и скажу: «Привет!» 
Спрошу: «Ты помнишь, как любил тебя?» 
В склерозе старая, не вспомнила меня...

Я ей талдычу про любовь свою, 
Что в сей же миг я на коня вскочу, 
Бабульку милую с собою захвачу, 
И страсть горячую на ранчо подарю.

Перецелую всюду и везде,
И конь от зависти заржет в узде...
Да только бабушка не вспомнила меня,
Эх, размечтался вовсе я зазря.

Перевод Артура Киракосяна.

Î ÁÛÑÒÐÎÒÅ×ÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÈ...

Жизнь, как быстротечная река, 
Пролетают годы-берега, 
Жаль, что не дано прожить века, 
Дотянуть бы мне до «старика».

У кого-то жизнь огромная, как море, 
У иных вдруг обрывается в начале, 
Оставляя близких в жгучем горе, 
В безграничной, искренней печали.

И идут на смену поколенья, 
Кто-то оставляет яркий след. 
Жизнь иных – сплошное сожаленье, 
Недоразуменье, слёзы или бред.
05.2012 г.

Перевод Артура Киракосяна.

ì³½áõÙ ¿ñ, í³½áõÙ ¹Ç»ñÇ ÙÇçáí:
ì³½áõÙ ¿ñ ¹ÅáËù ¹³ñÓ³Í Ï³Ùñçáí,
Ð³ñ³¯Û ¿ñ ï³ÉÇë ÃáõñùÁ ùñùÇçáí...
à¯í ¹áõ »ñÏÝ³ÛÇÝ áÕáñÙ³Í î»¯ñ,
ÆÝãá±õ »Ýù Çëå³é ÙÝ³ó»É ³Ýï»ñ:
ÆÝãá±õ Ñ³ÛÁ Çñ ÑáÕáõÙ ³Ýï»ñ,
¸» å³ï³ëË³ÝÇ°ñ, á¯í áÕáñÙ³Í î»ñ:
²ëïí³¯Í Ç°Ù, Ñ³ÛÁ Çñ ÑáÕÁ ãÇ í³ñáõÙ, ó³ÝáõÙ,
§ØáÏ³ó ØÇñ½³¦Ý ¿É Ñá·Ç ¿ñ Ñ³ÝáõÙ:
ºñ·»Éë á±ñÝ ¿, áÕµáõÙ ¿ñ, É³ÉÇë,
àÕµ³Éáí ·ÉËÇÝ ÑáÕ ¿ñ ß³Õ ï³ÉÇë:

Ø³Ñ³ë³ñëáõé ¿ÇÝ ¹³ßï»ñÝ ÁÝ¹³ñÓ³Ï,
ºí Ë»É³ÏáñáõÛë, Ù³½»ñÁ ³ñÓ³Ï,
Ð³Û³óùÁ Ñ³é³Í í»Ñ ²ñ³ñ³ïÇÝ,
Ö·ÝáõÙ ¿ñ Ñ³ëÝ»É Ñ³Ûáó Ù»Í ¹³ïÇÝ:
¾É Ñ³ñÏ³íáñ ã¿ñ á°ã ÙÇ ³å³óáõÛó,
ÎáÙÇï³ëÝ ÇÝùÝ ¿ñ ¹³ïÇÝ áñå»ë óáõÛó,
Î»Ý¹³ÝÇ íÏ³, ³ãù»ñÇ ³é³ç ù³ñ³ó³Í ¹³ñÇ,
ø³ñ³ó³Í ³ãùÇÝ ³Ûë ù³ñ ³ßË³ñÑÇ:
– à¯í Ãáõñù³ÍÇÝÝ»¯ñ,
ÆÝãå»ë ù³ñ »Õ³ù, ù³ñ ¿É ÏÙÝ³ù,
Â» Ñ³Ûáó ¹³ïÇó Ó»éÝå³°Ñ ÙÝ³ù:
ø³ñëÇñï »ë ³ßË³ñÑ, ù³ñáí Ï¹³ïí»ë,
Î³Ù ¿É Ñ³°Û íßïÇó ¹áõ ÏÏáñÍ³Ýí»°ë:
1999 Ã.
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բոլորիս՝ քաղաքապետարանի չինովն իկների, ճարտարապետու թյու ն, 
գեղագիտու թյու ն, ճաշակ, ներդաշնակու թյու ն, անվտանգու թյու ն և նման 
կարգի այլ հասկացու թյու նների, վերջապես՝ վանաձորցիների նկատմամբ։ 
Ինչպես ջահելները կասեն՝ սա, իրոք, վերջն է։ Այդ «դու սրպրծու կին» մար-
դիկ անմի ջապես «կոնյու շնի» անվանեցին։ Չենք կարծու մ, թե այն որպես 
ձիանոց է ծառայելու ։ Գյու ղատնտեսու թյան զարգացման այդ արգասաբեր 
ճյու ղը՝ ձիաբու ծու թյու նը, Լոռու  մայր քաղաքու մ զարգացնելու  նպատակով 
քաղաքապետարանի տրամադրու թյան տակ ու րիշ հարմար տարածքներ 

կան գլխավոր հրապարակից դարձյալ ոչ հեռու ։ Կասկած չու նենք, որ հարկ 
եղած դեպքու մ կտրամադրվեն։ Առաջներու մ ասու մ էին՝ տրամադրվու մ 
են կոռու պցիոն սխեմաներով։ Հետաքրքիր է՝ հիմա ի՞նչ սկզբու նքներով են 
տարածքներ բաշխվու մ։ Հիմա, երևի, «սիրու ն աչքերի համար»։ Իսկ որպես 
ի՞նչ է ծառայելու  այդ շենքը, ո՞վ է կառու ցողը, ո՞վ, ովքե՞ր են թու յլատրել 
կառու ցել, ինչու ՞ դատախազու թյու նը չի զբաղվու մ ակնառու  անօրինա-
կանու թյան բացահայտմամբ՝ թե ո՞վ, ի՞նչ հնարամտու թյամբ և հեռահար 
նպատակներով, ինչ չնչին գու մարով է ժամանակին բոլորիս պատկանող 
հանրային այդ կենսատարածքը ապօրինաբար իրենով արել, այսինքն՝ սե-
փականաշնորհել։

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü

¶àðÌÜ ¾ ²ÜØ²Ð5
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Հովհաննես Այվազովսկու ն համարու մ են 
ռու ս ծովանկարիչ և դա քննարկման թեմա 
չէ։ Անշու շտ, նա ռու սական արվեստի, գե-
ղանկարչական դպրոցի ու  մի ջավայրի 
ծնու նդ է։ Նա, իրավամբ պատկանու մ է 
ռու սական մշակու յթին, սակայն նկարչի 
ստեղծագործական դեմքն ու  դիմագիծն, 
անկասկած, յու րօրինակ ու  հետաքրքիր է 
դարձնու մ նրա ազգու թյու նը։ Հայկական ար-
մատներն ու  հայի նրա տեսակն ամե նու ր է։

Այվազովսկին իր հու շերու մ գրու մ է. «Երբ 
ես ու թ տարեկան էի, հայրս պատմե ց, որ 
կա երկիր, որտեղ ծով չկա։ Ես սարսափելի 
վախեցա ու  լաց եղա։ Ինչպե՞ս կարող է այդ-
պիսի մղձավանջ, ապրել առանց ծովի...Իսկ 
նավե՞րը...նավերն առանց ծով ոչ մի  կերպ 
չեն կարող լինել։ Իսկ մարդը՞։ Մարդն առա-
վել ևս...»։
Մանկու թյան տարիներին սարսափելի 

թվացող առանց ծովի երկիրն, արդյո՞ք 
բացահայտեց Հ. Այվազովսկին։ Ոչ ոք չգի-
տի... Որոշ աղբյու րներ պատմու մ են, որ 
նա Անդրկովկաս ճամփորդելիս եղել է նաև 
Հայաստանու մ, սակայն որևէ հիշատա-
կու թյու ն կամ հետք այդ այցից չի հասել 

մե զ։ Միակ հետքերը նրա Հայաստանին ու  
հայերին նվիրված իր նկարներն են: Մեծ ծո-
վանկարիչը բազմի ցս անդրադարձել է իր 
անծով հայրենիքին: Նա պատկերել է Սևանա 
լիճը, Արարատը, Արարատյան դաշտը, հայ-
կական կենցաղն ու  հայ մարդու ն։ Հայոց 
պատմու թյան բազմաթիվ դրվագներն ու  
աստվածաշնչյան թեմաները նու յնպես գրա-
վել են Այվազովսկու  ու շադրու թյու նը։

Ð. ²Ûí³½áíëÏÇ «ê¢³Ý³ ÉÇ×Á», 1889

Դավանելով Հայ Առաքելական եկեղեցու ն, 
նա ողջ կյանքու մ հավատարիմ է մն ացել 
իր եկեղեցու ն ու  հավատքին։ Դրա վկայու -
թյու ններից մե կն էլ Թեոդոսիայի Սբ. Սար-
գիս հայկական եկեղեցին է, որտեղ ոչ մի այն 
գրանցել են Հովհաննես Այվազովսկու  ծնու ն-
դը, այլ նաև այստեղ է մկրտվել, պսակադրվել 
ու  թաղվել մե ծ ծովանկարիչը։

Ð. ²Ûí³½áíëÏÇ «ÜáÛÝ ÇçÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï É»éÇó», 1870

Այվազովսկու  հայկական ակու նքների ու  
հայկական տեսակի մասին է խոսու մ նաև 
նրա ծայրահեղ հյու րասեր ու  հյու րընկալ 

բնավորու թյու նը։ Նրա ղրիմյան տան հյու -
րերն են եղել կայսրու հու ց սկսած, մի նչև 
գեներալներ ու  պետական գործիչներ, 
աշխարհահռչակ արվեստագետներ ու  
մտավորականներ։ Սակայն, նա առանձ-
նակի գորովանքով է հյու րընկալել իր 
հայրենակիցներին։ Այստեղ օրերով ու  
ամի սներով ապրել են նկարիչներ Գևորգ 
Բաշինջաղյանը, Վարդգես Սու րենյանցը, 
Վարդան Մախոխյանը, Արսեն Շաբան-
յանը, Էմանու ել Մահտեսյանը, կոմպոզի-
տոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, դերա-
սան Պետրոս Ադամյանը և էլի շատ 
հայորդիներ։ Նրանց բոլորին Այվազովսկին 
օգնել ու  աջակցել է յու րովի։ Մեկին ֆինան-
սապես, մյու սին հոգեպես, երրորդին խոր-
հու րդներով... բոլոր նրանք, ովքեր որևէ 
խնդրանքով դիմե լ են Այվազովսկու ն, երբևէ 
անպատասխան չեն մն ացել։

²Ûí³½áíëÏÇ. Ð³ÛÁ²Ûí³½áíëÏÇ. Ð³ÛÁ

Ø»Í Íáí³ÝÏ³ñÇãÁ µ³½ÙÇóë ¿ ÝÏ³ñ»É Çñ ³ÝÍáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ

ÆÝùÝ³¹ÇÙ³ÝÏ³ñ, 1889

Մեծ ծովանկարչի մահից հետո, երբ Պե-
տերբու րգի Ռու սական երաժշտական 
ընկերու թյու նու մ կատարել է Ալեքսանդր 
Սպենդիարյանի «Ղրիմյան էսքիզներ» 
սյու իտը, հեղինակը կատարու մի ց առաջ 
հայտարարել է, որ իր ստեղծագործու թյու նը 
նվիրու մ է Հովհաննես Այվազովսկու ն։ Հա-
մե րգից հետո կոմպոզիտորը իր արարքը 
բացատրել է այսպես.

«Ղրիմյան էսքիզների» ծնու նդը ես ավե-
լի շատ պարտական եմ իմ մորը, որը 
վաղ տարիքից սեր արթնացրեց իմ մե ջ 
երաժշտու թյան հանդեպ... Բայց Այվա-
զովսկին էլ իմ մե ջ դաստիարակեց հային, 
սեր դեպի հայրենին... Եթե մի այն իմանաք, 
թե ինչպես էր Իվան Կոստանտինովիչն 
ու րախանու մ հայկական հանճարի ամե ն 
մի  դրսևորմամբ։ Նա առաջինը Ռու սաս-
տանու մ ողջու նեց Պետրոս Ադամյանին 
և ամե ն ջանք գործադրեց, որպեսզի ռու ս 
հասարակու թյու նը ճանաչի այդ մե ծ դե-
րասանին։ Հապա խոսեցրեք մե ր մե ծ նկա-
րիչներին` Բաշինջաղյանին, Սու րենյանցին, 
Մահտեսյանին։ Նրանք ասու մ են, որ 
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ցնցել են մե ծ նկարչին այնքան, որ նու յնիսկ 
կտրու կ վատթարացել է նրա առողջու թյու նը։ 
Ղրիմի ց նա փորձել է գու մարով աջակցել 
հայ գաղթականներին, օգնու մ նրանցից շա-
տերին հաստատվել Ղրիմու մ։ Նյու թական 
օգնու թյու նից բացի, Այվազովսկու ն խնդրել 
են նաև վրձնով պայքարել արյու նարբու  
մարդասպանների դեմ։ Նրան այս հարցով 
Էջմի ածնից դիմե լ է Կաթողիկոս Խրիմյան 
Հայրիկը, ու մ ի պատասխան Այվազովսկին 
գրել է.
Ձերդ սրբազնու թյու ն, ինձ համար մե ծ պա-

տիվ է կատարել Ձեր խորապես հու զու մն ա-
լից առաջարկը. արյու նոտ գու յներով նկարել 
հայկական ջարդերը, կարմի ր ներկված դաշ-
տերն ու  լեռները և հայրենի ավերակների 
վրա ողբացող Խրիմյան Հայրիկին։ Եթե 
աստված կամե նա էլի կյանք պարգևել ինձ, 
ապա կգա օրը, երբ կկատարեմ իմ սիրտն 
այնքան հու զող Ձեր առաջարկը։ Այո, Ձերդ 
սրբազնու թյու ն, խոր վշտով է համակված իմ 
հոգին դժբախտ հայ ժողովրդի այս չլսված ու  
չտեսնված ջարդերի համար...։

²Ûí³½áíëÏáõ Ý³Ù³ÏÁ ÊñÇÙÛ³ÝÇÝ, 1886

Այնու հետև Հ. Այվազովսկին իր նկարների 
վաճառքից ստացված մի ջոցներով Արև-
մըտյան Հայաստանու մ հիմն ել է 12 ման-

Այվազովսկու  նվիրական իղձն է եղել հա-
մախմբել բոլոր հայ նկարիչներին։ Իսկ 
երբ մե նք Իվան Կոնստանինովիչի հետ 
նստած նվագու մ էինք, նա շարու նակ իմ 
ու շադրու թյու նը բևեռու մ էր հայկական մո-
տիվն երի վրա։ Դրա համար էլ իմ սյու իտը 
նվիրեցի նրա հիշատակին։

««ºñ¹áõÙ ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó ³é³çºñ¹áõÙ ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó ³é³ç»», 1892, 1892

Այվազովսկին հայ ժողովրդի զավակն 
էր և երբեք չէր թաքցնու մ իր ազգային 
պատկանելիու թյու նը։ Նա անսահաման 
ու րախանու մ էր հայերի հաջողու թյու նից ու  
նու յնքան տանջվու մ նրանց կրած տառա-
պանքներից։ Նա որպես իսկական հայ խո-
րապես մտահոգված էր իր ժողովրդի ճա-
կատագրով։

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÁ 
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, 1895

Ըստ ականատեսների, 1895 թ. Թու րքիա-
յու մ հայերի կոտորածների մասին լու րերը 

կատու ն: Անարդարու թյան դեմ պայքա-
րելու  անզորու թյու նից դրդված և որպես 
թու րքական իշխանու թյան դեմ ցասման 
ու  բողոքի նշան, նա իր շան վզից կախել 
է սու լթան Աբդու լ Համի դից ստացած օս-
մանիե ադամանդազօծ շքանշանները, նրա 
հետ քայլել Թեոդոսիայի փողոցներով, ապա 
շան վզից հանելով դրանք նետել է ծովը։ 
Իսկ թու րքական հյու պատոսին պատվի-
րել է իր «արյու նոտ» տիրոջը փոխանցել. 
«Եթե ցանկանա, թող նա էլ ծովը նետի 
իմ նկարները: Ես չեմ ափսոսա նման կո-
րու ստը»:

Սրան հաջորդել է նրա «Հայերի ջարդը 
Տրապիզոնու մ», «Թու րքերը հայերին լցնու մ 
են շոգենավը», «Թու րքերը հայերին նետու մ 
են Մարմարա ծովը» նկարների ծնու նդը, 
որոնք նա ու ղարկել է Պետերբու րգ` «Եղբայ-
րական օգնու թյու ն Թու րքիայու մ տու ժած 
հայերին» ժողովածու ու մ հրատարակելու  
համար: Թու րքերի իրականացրած ոճրա-
գործու թյու նները պատկերող Այվազովսկու  
կտավն երը ցու ցադրվել են Ռու սաստանու մ, 
Անգլիայու մ, Ֆրանսիայու մ, եվրոպական 
բազմաթիվ քաղաքներու մ, ամե նու ր առա-
ջացնելով թու րքական գազանու թյու նների 
նկատմամբ բողոքի ու  զայրու յթի, հայերի 
նկատմամբ սփոփանքի ու  ցավակցու թյան 
ալիք:

Ü³Çñ³ ºÔÆ²¼²ðÚ²Ü
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¼ì²ðÂÜàò ²Üì²Ü Ì²¶àôØÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÀ¼ì²ðÂÜàò ²Üì²Ü Ì²¶àôØÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÀ
¼ì²ðÂÜàò  ´²èÆ

Èº¼ì²Î²Ü ÎàÔØÆ  Ø²êÆÜ

Ð³í³Ý³µ³ñ ß³ï»ñÇÝ ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÙ, 
Ã» ÇÝã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ «¼í³ñÃÝáó»£

¼í³ñÃÝáó µ³éÁ Ñ³Û»ñ»ÝÁ Å³é³Ý·»É ¿ 
·ñ³µ³ñÛ³Ý «½áõ³ñÃáõÝ» Ó¢Çó, áñÁ áõÝÇ 
«Ññ»ßï³Ï» (ï»°ë Ð³ÛÏ³½Û³Ý É»½íÇ µ³é³ñ³Ý), 
«³ñÃáõÝ ÑëÏáÕ» (ï»°ë ¶ñ³µ³ñÇ µ³é³ñ³Ý, 
èáõµ»Ý Ô³½³ñÛ³Ý) Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ£ ÆëÏ 
–áó-Á, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, ï»Õ óáõÛó ïíáÕ 
í»ñç³Í³Ýó ¿£ ²ÛëÇÝùÝª ¼í³ñÃÝáó Ýß³-
Ý³ÏáõÙ ¿ ½í³ñÃáõÝÝ»ñÇª »ñÏÝ³ÛÇÝ ½áñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ë»É ¿, Ã» Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ Ñ³-
í³ù³ï»ÕÇ£

î³×³ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿ Ïáã»É å³ïÙÇã ê»-
µ»áëÁ. «²ÛÝï»Õ Ï³éáõó»ó ÙÇ »Ï»Õ»óÇª 
»ñÏÝ³íáñ «¼í³ñÃÝáó» ³Ýí³Ùµ, áñÁ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ »ñÏÝ³ÛÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ 
(½í³ñÃáõÝÝ»ñÇ, Ï³Ù Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ) 
µ³½ÙáõÃÛáõÝ, áñáÝù »ñ¢³ó»É »Ý êáõñµ 

¶ñÇ·áñÇÝ ï»ëÇÉùÇ Å³Ù³Ý³Ï£

Âº ÆÜâäºê ºðºì²ÜÆ

ú¸²Ü²ì²Î²Ú²ÜÀ Îàâìºò ¼ì²ðÂÜàò

²Ûëï»Õ áõ½áõÙ »Ù Ý³¢ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ 
å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ã» áÝó Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³-
ÝÁ «Ñ³çáÕ³óñ»ó», áñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ 
³Ýí³ÝíÇ ¼í³ñÃÝáó£

Î³éáõóáõÙÇó Ç í»ñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ 
ÏáãíáõÙ ¿ñ ²ñ¢ÙïÛ³Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý£ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõ-
Õ³ñ Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ Ñ³Ù³ñ û¹³-
Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ³Ýí³Ý Ñ³ñóÁ Çñ³Ï³Ý 
ËáãÁÝ¹áï ¿ñ: ²Û¹ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ³íÇ³óÇ³ÛÇ ·ÉË³íáñ í³ñãáõÃÛ³Ý 
å»ï ̧ ÙÇïñÇ ²¹µ³ßÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÇó ï»Õ»-
Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ ³ßË³ñÑáõÙ ã·ñí³Í ûñ»Ý-
ùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ³ÝáõÝÁ 

17
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Â» ÇÝãå»ë ³Ûñ»óÇÝ Â» ÇÝãå»ë ³Ûñ»óÇÝ ««Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë»å³·ñ»ñÇ í»ñÍ³ÝáõÙÁÐ³ÛÏ³Ï³Ý ë»å³·ñ»ñÇ í»ñÍ³ÝáõÙÁ»»  
·ñùÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ µ³ÏáõÙ·ñùÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ µ³ÏáõÙ

17

êáõñ»Ý ²Ûí³½Û³Ý` ³ñï³ëáíáñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ ¢ ³ÝËáÝç ·áñÍÇãÁ

Աստվածատու ր շնորհքներով այս մարդը կարծես թե ու զու մ էր 
վեր հանել տիեզերքի բոլոր գաղտնիքները: Նա աշխարհ էր եկել բա-
զու մ մե ծարժեք հայտնագործու թյու ններ անելու ...
Նա այն հազվագյու տ գիտնականներից էր, ու մ գործու նեու թյան և 

հետաքրքրու թյու նների ոլորտը մի անգամի ց անհնար է թվել և առա-
վել ևս՝ ներկայացնել, քանզի բազմաբնու յթ են և այնքան խորը, որ 
հասնու մ են հարազատ ժողովրդի ակու նքներին և ձգվու մ դեպի 
մարդկու թյան պատմու թյան խորքերը:
Սու րեն Միքայելի Այվազյանը ծնվել է 1933 թ-ին Թիֆլիսու մ՝ մտա-

վորականի ընտանիքու մ:
– Հորս հարազատ գյու ղը մի նչև վերջին ժամանակներս Շահնա-

զար անու նն էր կրու մ: Այժմ այդ գյու ղը կոչվու մ է Մեծավան: Գյու ղի 
ամե նալավ բանը նրա մարդիկ են, – գրու մ է գիտնականն իր հու -
շերու մ և ավելացնու մ, որ իրենց նախնիները մշեցի են:
Սու րեն Այվազյանի հայրը՝ Միքայել Այվազյանը 1915 թ-ին տնից 

փախել և մի ացել է զորավար Անդրանիկի ջոկատին: Տեսնելով 14-ամ-
յա պատանու ն՝ դաշու յնը գոտու ց կախված՝ Հովհ. Թու մանյանը 
նրան անվանել է «ծու ռ լոռեցի»:
Գիտնականի մայրը՝ Վարդիթեր Հեքեքյանը, Հեքեքյան հայտնի 

տոհմի ց է և եղել է Ռոմանոս Մելիքյանի աշակերտու հին: Միքայել 
Այվազյանը Թիֆլիսու մ աշխատել է որպես «Մարտակոչ» թերթի 
քարտու ղար, այնու հետև՝ որպես Ստեփան Շահու մյանի՝ ներկա-
յու մ՝ Պետրոս Ադամյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ադմի -
նիստրատոր: Հենց այդ թատրոնի երախտավոր Արտեմ Լու սինյանի 
խորհրդով՝ 1952 թ-ին ոսկե մե դալով ավարտելով դպրոցը՝ Սու րեն 
Այվազյանը, որոշեց երկրաբան դառնալ՝ ընդու նվելով Մոսկվայի Լո-
մոնոսովի անվան համալսարանի երկրաբանական ֆակու լտետը: 
Շու տով երկրաբան Այվազյանի տաղանդը փայլատակեց մի  շարք 
ասպարեզներու մ: Ապշեցու ցիչ է, սակայն նա դարձավ նաև երկրա-
ֆիզիկոս, երկրաքիմի կոս, աստղաֆիզիկոս, պատմաբան, հնէաբան, 
քարտեզագետ, լեզվաբան,գրող, բանահավաք, ազգագրագետ, գի-
տու թյան և տեխնիկայի մասնագետ:
Սու րեն Այվազյանի եղբայրը՝ Հրաչյա Այվազյանն ավարտել էր 

Թբիլիսիի պետական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական 
ֆակու լտետը: 1957 թ-ին ԽՍՀՄ Գիտու թյու նների Ակադեմի այի հա-
տու կ որոշմամբ Այվազյան եղբայրներն ընդգրկվեցին ԳԱ կիրա-
ռական ֆիզիկայի էլբրու սյան արշավախմբի կազմու մ: Այստեղ 
նրանք հայտնագործեցին նոր երկարու թյան ինֆրակարմի ր ալիք-
ներ՝ խոշոր գյու տ անելով հրթիռ որսացող սարքավորու մն երի 
բնագավառու մ, որի համար արժանացան Պետական գաղտնի 
մրցանակի, իսկ Հրաչյա Այվազյանն այնու հետև դարձավ Նյու -
Յորքի Գիտու թյու նների Ակադեմի այի իսկական անդամ: Այդ ու ղ-
ղու թյամբ, հետագայու մ՝ 2006 թ-ին Ռու սաստանի Դաշնու թյան 
բժշկատեխնիկական գիտու թյու նների Ակադեմի այի կողմի ց Սու րեն 
Այվազյանը պարգևատրվեց ոսկե մե դալով:

– Ազատ արվեստագետի դերը գիտու թյան մե ջ ինձ շատ էր ձգու մ, 
– խոստովանու մ էր արդեն երկրաբանական և ֆիզիկամաթեմատի-

կական գիտու թյու նների դոկտոր, աշխարհի չորս ակադեմի աների 
իսկական անդամ Սու րեն Այվազյանը: 1959 թ-ին տեղափոխվելով 
Երևան՝ գիտնականն աշխատեց ԳԱ-ի նախագահու թյու նու մ՝ որպես 
կրտսեր գիտաշխատող: Այնու հետև ձեռնամու խ եղավ հայկական 
սեպագրերի վերծանման գործին, որոնք կարդաց մի նչ այդ չհայտ-
նաբերված նախագրաբարյան լեզվով: 1963-ին հրատարակեց իր 
առաջին խոշոր մե նագրու թյու նը՝ «Հայկական սեպագրերի վերծա-
նու մը», որի գրեթե բոլոր օրինակները հավաքվեցին և այրվեցին 
Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետու թյան Գիտու թյու նների 
Ակադեմի այի բակու մ, որպեսզի մե ր հարևանները չնեղանային՝ 
իմանալով հայկական վաղնջական պետականու թյան ու  մշակու յ-
թի մասին: Հայկական սեպագրերի վերծանու մը ցու յց տվեց, որ 
հայերենից զատ, հայերենից տարբերվող ու րարտական լեզու  գոյու -
թյու ն չի ու նեցել, որ հայկական սեպագրերի լեզու ն հենց սեպագիր 
շրջանի հնագու յն Հայաստանի լեզու ն է, որ բոլոր վերծանված բա-
ռերը, անու ններն ու  աշխարհագրական անվանու մն երն ու նեն հայ-
կական արմատներ: Սակայն, ու րարտագետ Բորիս Պիոտրովսկու ն 
ապացու յցներ էին պետք.

– Եթե կա Մովսես Խորենացու  Հայաստանը՝ ապացու ցի՛ր:
Սու րեն Այվազյանը չհապաղեց: Հայկական սեպագրերի վերծա-

նու մի ց երեք տարի անց նա կատարեց դարի հնէաբանական խոշո-
րագու յն հայտնագործու թյու ններից մե կը, ինչն այսօր գրեթե ոչ մի  
տեղ իր անվամբ չի հիշատակվու մ: Տաղանդաշատ գիտնականը 
հայտնաբերեց մի  հնավայր, որը հոսող գետի անվամբ կոչեց Մեծա-
մոր՝ ապացու ցելով որ այն Ք.ա 3-րդ-ից 1-ին հազարամյակների 
հայկական երկրի պատմու թյու նն է, որ հանքամե տաղագործական 
խոշոր այդ համալիրը հանքահարստացման և ձու լման չափերով 
հավասարը չու ներ ողջ Հին Արևելքու մ: Մեծամորն անմի ջապես իր 
վրա բևեռեց համաշխարհային գիտական հաասարակու թյան ու շա-
դրու թյու նը: Սեպագրերի վերծանու մը և Մեծամորի դարակազմի կ 
հնագիտական հայտնագործու թյու նները հայագիտու թյան ասպա-
րեզու մ հեղաշրջու մ կատարեցին՝ խորացնելով մե ր պատկերացու մ-
ները Հայասա հնագու յն պետական կազմավորման մասին: 
1963-1970 թթ-երին Այվազյանը Մեծամորի մասին տասնյակ հոդ-
վածներ և մի  մե նագրու թյու ն տպագրեց: Այս ամե նի համար նա 
արժանանացավ պետական մրցանակի և պարգևատրվեց ՀԽՍՀ 
Գերագու յն Խորհրդի պատվոգրով:
Չափազանց ու շագրավ են գիտնականի այն աշխատու թյու նները, 

որոնք վերաբերու մ են հիերոգլիֆների վերծանմանը և աշխարհի 
այբու բենների համե մատական ու սու մն ասիրու թյու ններին: 1960 
թ-ին ակադեմի կոս Վասիլի Ստրու վեի հանձնարարականով 
Այվազյանը հրատարակեց իր «Հիքսոսներ» աշխատու թյու նը՝ 
համարձակ մի  խոսք հայագիտու թյան մե ջ: Այստեղ ասվու մ է, 
որ Ք.ա. 1710 թ-ին Եգիպտոսը նվաճած հիքսոսները, որոնք հյու -
սիսից էին գնացել, երկաթ էին ձու լու մ և ամու ր զենք ու  զրահ 
կռու մ՝ հայերի նախահայրերն էին՝ Հայք-Հայասա երկրից: Դրա կա-
րևորագու յն ապացու յցներից մե կը Մեծամորու մ հայտնաբերված 
գաղափարագրերն էին, որոնք հիքսոսյան, ինչպես նաև Մատենա-
դարանու մ պահվող հին ձեռագրերի գաղափարագրերի հետ համե -
մատելիս ակնհայտ է դառնու մ, որ դրանց մի ջև գոյու թյու ն ու նի ծա-
գու մն աբանական կապ:
Հենվելով պատմական արժեքավոր հայտնագործու թյու նների 

վրա՝ Այվազյանն ու րիշ համարձակ տեսու թյու ններ էլ է առաջ 
քաշու մ, որոնցից մե կն էլ՝ արիացիների (հնդեվրոպացիների) նա-
խահայրենիքի հայկական լեռնաշխարհ լինելն է:
Բեղմն ավոր գիտնականն իր աշխատանքի արդյու նքու մ ստեղծել է 

շու րջ 300 գիտական աշխատու թյու ն և 36 մե նագրու թյու ն, որոնց մե ջ 
կարևորվու մ են նաև բնական գիտու թյու նների ոլորտու մ կատարած 
նրա հեղաշրջիչ հայտնագործու թյու նները: Մեկ տարու մ՝ 1966-67 թթ-
ին նա նոր ու ղղու թյու ն բացեց երկրաքիմի այի ասպարեզու մ՝ հիմ-
նելով գիտու թյան նոր բնագավառ՝ մի ջու կային երկրաքիմի ական-
արժեքային իզոտոպների նմանու թյան շարքերը: 1968 թ-ին 
Մոսկվայու մ պաշտպանելով իր գիտական ատենախոսու թյու նը՝ 
Սու րեն Այվազյանը ստացավ երկրաբանահանքաբանական գի-
տու թյու նների թեկնածու ի կոչու մ: 1972-73 թթ-ին ստեղծեց ֆիզիկա-
կան մաթեմատիկայի նոր ու ղղու թյու ն՝ ձգողական դաշտերի 
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մաթեմատիկա: 1973-ին՝ դարձյալ Մոսկվայու մ՝ իր «Երկրագնդի կազ-
մավորու մը» մե նագրու թյան համար ստացավ ֆիզիկամաթեմատի-
կական դոկտորի կոչու մ: 1974 թ-ին գիտնականը հայտնագործեց 
նյու թերի կոնցենտրացման պրոցեսները տիեզերական օբյեկտնե-
րու մ՝ ցու յց տալով գալակտիկայի էվոլյու ցիոն զարգացման ըն-
թացքը: 1976 թ-ին դարձավ Էներգետիկ ինվերսիաների հասա-
րակական մի ջազգային Ակադեմի այի անդամ, այնու հետև՝ ևս երեք 
Ակադեմի աների՝ Հայկական տեխնոլոգիական Ակադեմի այի, ՌԴ 
բժշկատեխնիկական Ակադեմի այի և Կանադայի Ինֆորմատիզա-
ցիայի մի ջազգային Ակադեմի այի: Վերջինի մասին պետք է ասել, որ 
համաշխարհային հզոր գիտական կառու յց է, որտեղ ընդգրկված է 
աշխարհի քաղաքական և գիտական ընտրանին:

1966-1988 թթ-ին Ս. Այվազյանն աշխատել է գու նավոր մե տա-
լու րգիայի գիտահետազոտական ինստիտու տու մ՝ որպես գիտա-
տեխնիկական ինֆորմացիոն բաժնի վարիչ՝ հրատարակելով 
ինստիտու տի գիտական աշխատու թյու նների ժողովածու ները: 
Վիթխարի ներդրու մ կատարելով աստղաֆիզիկայի բնագավառու մ՝ 
Այվազյանն իրեն լիովին հաստատեց այդ ասպարեզու մ՝ 1995-ին 
ստեղծելով «Հնգաչափ կոնտինիու ու մի  կոորդինատների բացարձա-
կու թյան տեսու թյու նը», որտեղ Էյնշտեյնի հարաբերականու թյան 
տեսու թյու նը հանդես է գալիս որպես մասնակի դեպք:

1980 թ-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Ջոն 
Կիրակոսյանը Սու րեն Այվազյանին հանձնարարեց ստեղծել 
Հայաստանի պատմական քարտեզների հավաքածու , քանի որ 
ԽՍՀՄ ղեկավարներն ասել էին, որ Հայաստանի անցյալի մասին 
ոչ մի  պատկերացու մ չու նեն: Օրական 18-20 ժամ ոգեշնչված աշ-
խատելով՝ օգտագործելով Խորենացու  պատմու թյու նը, խեթական, 
ասու ր-բաբելական, հին պարսկական, հին արաբական, հին հնդ-
կական հիերոգլիֆային և սեպագիր տվյալները, երեք ամի ս անց Ջոն 
Կիրակոսյանի սեղանին դրվեց 50 քարտեզից բաղկացած ատլասը, 
որն ընդգրկու մ է Հայաստանի հնագու յն և հին ժամանակները՝ մ.թ.ա. 
2107-ից մի նչև մ.թ. 428 թթ-րը, որտեղ երևու մ է, որ Ք.ա. 1824 թ-ից Հա-
յաստանը գոյու թյու ն է ու նեցել որպես պատմաաշխարհագրական 
և քաղաքական մի ավորու մ՝ իր երեք մասերի կազմու թյան մե ջ՝ Մեծ 
Հայքի, Փոքր Հայքի և Հայկական Կիլիկիայի:
Լինելով անմն ացորդ հայրենասեր՝ տաղանդաշատ գիտնականը 

նաև հասարակական և քաղաքական ակնառու  գործիչ էր: Նա 
իր պատմական և հնագիտական ու սու մն ասիրու թյու ններու մ 
փորձու մ է վեր հանել պատմական ճշմարտու թյու նը, ազգային 
արժեքները ետ պահել օտար ոտնձգու թյու ններից: Նա քարոզչու -
թյան և հակաքարոզչու թյան մե ծ գիտակ էր և կարողանու մ էր 
հակահարվածնել տալ հարևան ժողովու րդների կեղծարարու թյու ն-
ներին: Այդ առու մով կարևորվու մ են Այվազյանի գրած բաց նամակ-
ները, որոնցու մ հեղինակը տարբեր պահանջներ էր ներկայացնու մ՝ 
ի շահ հայ ժողովրդի:

1978 թ-ից՝ Ջոն Կիրակոսյանի առաջարկով, տասը տարի շա-
րու նակ նա ղեկավարել է «Ղարաբաղ» գաղտնի կոմի տեն, որը 
մե ծ գործ էր կատարու մ ազգային արժեքների պահպանման և 
պատմական արդարու թյան վերականգնման ու ղղու թյամբ: Այ-
սօր քչերին է հայտնի, որ 1988 թ-ի փետրվարի 20-ին Երևանի 
Թատերական հրապարակու մ կայացած մի տինգը գլխավորել է 
Ս. Այվազյանը: ԽՍՀՄ քաղբյու րոն Ղարաբաղյան շարժու մը բնո-
րոշեց որպես կոռու մպացված տարրերի շարժու մ և 1989 թ-ին 
մե ծ գիտնականը ձերբակալվելով պետանվտանգու թյան կոմի -

տեի աշխատակիցների կողմի ց՝ մե կ ու  կես տարի անցկացրեց 
Մոսկվայի պետանվտանգւթյան մե կու սարանու մ: Իսկ 1992 թ-ին 
ՀԽՍՀ գերագու յն դատարանը Այվազյանին դատապարտեց ինը 
տարի ազատազրկման: Բանտու մ գիտնականը սրտի կաթված 
ստացավ: Այնտեղից նրան հաջողվեց դու րս գալ ավելի քան մե կ տա-
րի անց՝ նորանկախ Հայաստանի պաշտպանու թյան նախարար 
Վազգեն Մանու կյանի մի ջամտու թյամբ մի այն: Ինչպես վկայու մ են 
ժամանակակիցները՝ գիտնականը եղել է ղարաբաղյան շարժման 
ոգին, շարժմանն աջակցել՝ ինչպես կարող էր:
Սու րեն Այվազյանն օժտված էր նաև գրելու  շնորհքով: Մոսկվայի 

պետանվտանգու թյան մե կու սարանու մ նա գրեց իր «Այր հայրենյաց» 
ստվարածավալ պատմավեպը, որտեղ նկարագրված է ինչպես 
հայոց, այնպես էլ՝ ողջ մարդկու թյան 2000 տարիների պատմու թյու նը՝ 
Ք.ա. 2017-ից մի նչև քրիստոնեու թյան հաստատու մը Հայաստանու մ: 
Պատկերավոր լեզվի տեր գրող է Սու րեն Այվազյանը, գրել է նաև 
«Զրադաշտի տիեզերքը» պատմավեպը, բանաստեղծու թյու ններ և 
այլ ստեղծագործու թյու ններ: Նա նաև հիանալի երգու մ էր և երգերի 
տեքստեր ու  երաժշտու թյու ն գրու մ:
Սու րեն Այվազյանի ողջ ստեղծագործու թյան մասին մի անգամի ց 

անհնար է խոսել: Մեծ արժեք ու նի նրա «Հնագու յն Հայաստանի 
պատմու թյու նից» գիրքը, որտեղ վավերական փաստերի ու սու մն ա-
սիրու թյու նների հիման վրա հեղինակը ներկայացնու մ է հայկական 
լեռնաշխարհի հնագգու յն մշակու յթի առանձին բնագավառները: 
Գիտնականի վերջին գիրքը՝ «Հայաստանը և տիեզերքի իմ ընկալու մ-
ները» լու յս տեսավ 2008 թ-ին: Այն ներառու մ է մի նչ այդ տպագրված 
և անտիպ իր բոլոր աշխատու թյու նները:

1993 թ-ից Ս. Այվազյանը հրատարակու մ էր «Մեծամոր» թերթը, 
որտեղ զետեղու մ էր իր հայրենաշու նչ հոդվածները, բաց նամակ-
ները, գիտու թյան տարբեր ճյու ղերին վերաբերող իր ու սու մն ասի-
րու թյու ններն ու  գեղարվեստական ստեղծագործու թյու նները: «Մե-
ծամորի» 2009 թ-ի սեպտեմբերի համարը վերջինը եղավ և լու յս 
տեսավ սև-սպիտակ տպագրու թյամբ, քանի որ մե ծ գիտնականն 
անսպասելի հեռացավ կյանքից: Կենդանի լեգենդի մահը խոր վիշտ 
պատճառեց, հարազատներին ու  մտերիմն երին և բոլոր նրանց, 
ովքեր ճանաչու մ ու  գնահատու մ էին տաղանդաշատ գիտնականին, 
սկզբու նքային, շիտակ, հայրենանվեր ու  կենսու րախ մարդու ն:
Սու րեն Այվազյանը կոչված էր իրենց դարն ապրած կաղապար-

ները ջարդելու  և զարգացման նոր ու ղիներ նշելու : Լինելով չորս 
ակադեմի աների անդամ և երկու  պետական մրցանակների դափ-
նեկիր՝ սակայն, նրա թողած ծանրակշիռ ժառանգու թյու նն այսօր 
ու սու մն ասիրված ու  ճանաչված չէ, և գիտական վաստակը գնա-
հատված չէ՝ ինչպես գիտական ու  քաղաքական շրջանակներու մ, 
այնպես էլ ժողովրդի կողմի ց: Նրա մի  շարք տեսու թյու ններ արձա-
գանք են գտել հիմն ականու մ օտար գիտնականների կողմի ց:
Արցախը գնահատեց տարիներ շարու նակ իր անկախու թյան հա-

մար մաքառող մարտիկի վաստակը: 2010 թ-ին ԼՂՀ նախագահ 
Բակո Սահակյանը Սու րեն Այվազյանին հետմահու  շնորհեց 
«Երախտագիտու թյու ն մե դալ»` Արցախի ազատագրու թյանը մա-
տու ցած իր մե ծ ծառայու թյան համար:
Սու րեն Այվազյանի մտերիմն երն ու  համախոհները տարբեր մի -

ջոցառու մն եր են կազմակերպու մ՝ հանրու թյանը ճանաչել տալու  
արտասովոր գիտնականի և հայոց քաղաքակրթու թյան անաղար-
տու թյան համար պայքարող անխոնջ գործչի վաստակը: Նրանք 
հավատացած են, որ ապագայի գիտնականի ժամը կգա, քանզի մե ծ 
մտքերն ու  տեսու թյու նները մի անգամի ց անհնար է արժևորել:

Ø³ñÇÝ» ì²ÜÚ²Ü

¹ÝáõÙ »Ý ¹ñ³ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝáõÝáí, ¢ ³Û¹ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ 
Ù»ñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ å»ïù ¿ Ïñ»ñ ö³ñ³ù³ñ, ²ñ·³í³Ý¹ 
Ï³Ù ²ñµ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ê³Ï³ÛÝ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ Ñ³Ïí³Í ¿ñ 
³Ýí³Ý³÷áË»Éáõ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ ¼í³ñÃÝáó, ù³ÝÇ áñ ÙÛáõë 3 
³ÝáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ã¿ÇÝ£ Î³ñ¹³Éáí ¼áñÇ ́ ³É³Û³ÝÇ Ñáõß»ñÁª 
ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ã» ØáëÏí³Ý ÇÝãå»ë ¿ñ ÷áñÓáõÙ ËáãÁÝ¹áï»É áõ 
ãÃáÕÝ»É, áñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ áõÝ»Ý³ «¼í³ñÃÝáó» ³Ýí³ÝáõÙÁ£

«ÊØÎÎ ÎÎ-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÁ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ 
¿ñ ³ñï³Ñ³Ûï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ «¼í³ñÃÝáó» 
³Ýí³Ý»Éáõ áñáßÙ³ÝÁ, áñÇó, Áëï ØÇË³ÛÇÉ êáõëÉáíÇ, «ï»ñï»ñ³-
Ï³ÝáõÃÛ³Ý» Ñáï ¿ñ ÷ãáõÙ£ Æ ¹»å, Ñ³ñóÁ Ñ³ë»É ¿ñ ÙÇÝã¢ êáõëÉá-
íÇÝ, áñÝ ¿É ½³Ý·³Ñ³ñ»É ¿ñ Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇÝ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýëå³-
ë»ÉÇ ã¿ñ ØáëÏí³ÛÇ ÝÙ³Ý ³ñÓ³·³ÝùÁ ¢ Ý³ êáõëÉáíÇÝ å³ï³ë-

Ë³Ý»É ¿ñ. «ø³ñá½ã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ù»Ýù å³ï»ñ³½Ù 
»Ýù Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ÏáëÙáåáÉÇïÇ½ÙÇ ¹»Ù£ ºí ÇÑ³ñÏ», ãÇ Ï³ñ»ÉÇ 
³ÛëáõÑ»ï ¿É Ñ³Ý¹áõñÅ»É, áñ ºñ¢³ÝÛ³Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ ÏáãíÇ 
³ÛÝåÇëÇ ÏáëÙáåáÉÇï³Ï³Ý ³Ýí³Ùµ, ÇÝãåÇëÇÝ «²ñ¢ÙïÛ³ÝÝ» 
¿£ ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É áñáß»óÇÝù ³ÛÝ ÷áË³ñÇÝ»É «¼í³ñÃÝáó» 
áõñ³Ë ³ÝáõÝáí»£

– ÆëÏ Ç±Ýã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ³Û¹ µ³éÁ, – áã ³é³Ýó Ý»Ý·³ÙïáõÃÛ³Ý 
Ñ³ñóÝáõÙ ¿ êáõëÉáíÁ£

– Üß³Ý³ÏáõÙ ¿ «áõñ³Ë», «½í³ñÃ», «³éáõÛ·»:
ÆëÏ Î³ñ»Ý ̧ »ÙÇñ×Û³ÝÝ, ÇÑ³ñÏ», ·Çï»ñ ¼í³ñÃÝáó µ³éÇ Çñ³-

Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ (ï»°ë «Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³Ý», ¼áñÇ ´³É³Û³ÝÇ Ñáõß»ñÁ, 
2000 Ã., «Ð³Û³·Çï³Ï»)£

¸» ³Ûëù³ÝÇó Ñ»ïá á±Ýó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ãëÇñ³Ñ³ñí»É ¼í³ñÃÝáó ³Ý-
í³ÝÁ£

Ê³Å³Ï ¸ð²ØöÚ²Ü
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Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի 
պատմու թյան էջերու մ հայդու կային շար-պատմու թյան էջերու մ հայդու կային շար-
ժու մը կարևորագու յն տեղ է զբաղեցնու մ։ժու մը կարևորագու յն տեղ է զբաղեցնու մ։
Այդ շարժման ականավոր ներկայացու ցիչ-Այդ շարժման ականավոր ներկայացու ցիչ-

ներից էին Աղբյու ր Սերոբը (Սերոբ Վարդան-ներից էին Աղբյու ր Սերոբը (Սերոբ Վարդան-
յան), Հրայրը, Անդրանիկը, Գևորգ Չաու շը և յան), Հրայրը, Անդրանիկը, Գևորգ Չաու շը և 
այլք։ Աղբյու ր Սերոբը, սակայն, մի այնակ չէր այլք։ Աղբյու ր Սերոբը, սակայն, մի այնակ չէր 
կռվու մ թշնամու  դեմ, այլ կնոջ՝ հերոսու հի կռվու մ թշնամու  դեմ, այլ կնոջ՝ հերոսու հի 
Սոսեի հետ։ Սոսեի հետ։ 

1899 թվականին, երբ Սերոբը հայ դավաճան 1899 թվականին, երբ Սերոբը հայ դավաճան 
Ավեի կողմի ց թու նավորվել և մատնու թյամբ Ավեի կողմի ց թու նավորվել և մատնու թյամբ 
շրջապատվել է քու րդ ցեղապետ Բշարե շրջապատվել է քու րդ ցեղապետ Բշարե 
Խալիլի զինվորների կողմի ց, կնոջ՝ Սոսեի Խալիլի զինվորների կողմի ց, կնոջ՝ Սոսեի 
աջակցու թյամբ 8 ժամ անընդմե ջ կռվել է:աջակցու թյամբ 8 ժամ անընդմե ջ կռվել է:
Այն բանից հետո, երբ թշնամու  գնդակը Այն բանից հետո, երբ թշնամու  գնդակը 

վերջ է դրել Սերոբի կյանքին, Սոսեն վերցրել վերջ է դրել Սերոբի կյանքին, Սոսեն վերցրել 
է նրա զենքը և շարու նակել է կռվել մի նչև է նրա զենքը և շարու նակել է կռվել մի նչև 
վերջ նու յնիսկ այն բանից հետո, երբ իր աչքի վերջ նու յնիսկ այն բանից հետո, երբ իր աչքի 
առաջ թշնամու  գնդակից ընկել է անդրանիկ առաջ թշնամու  գնդակից ընկել է անդրանիկ 
զավակը՝ 18-ամյա Հակոբը, նաև Սերոբի եղ-զավակը՝ 18-ամյա Հակոբը, նաև Սերոբի եղ-
բայրները՝ Զաքարն ու  Մխոն:բայրները՝ Զաքարն ու  Մխոն:
Սոսեն, արցու նքները կու լ տալով, շարու -Սոսեն, արցու նքները կու լ տալով, շարու -

նակել է կռիվ տալ թշնամու  հետ, մի նչև ծանր նակել է կռիվ տալ թշնամու  հետ, մի նչև ծանր 
վիրավորվել է:վիրավորվել է:
Երբ Ալի փաշայի զինվորները փորձել են Երբ Ալի փաշայի զինվորները փորձել են 

êáë» Ø³ÛñÇÏ. ÏÇÝ áí 8 Å³Ù ³ÝÁÝ¹Ù»ç ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿
óáõÛó ïí»É ÃßÝ³ÙáõÝª ¹ñë¢áñ»Éáí Ù»Í ËÇ½³ËáõÃÛáõÝ

վիրավոր Սոսեին կյանքից զրկել, թու րք վիրավոր Սոսեին կյանքից զրկել, թու րք 
հրամանատարը, զարմացած հայ կնոջ հե-հրամանատարը, զարմացած հայ կնոջ հե-
րոսու թյու նից, արգելել է՝ ասելով.րոսու թյու նից, արգելել է՝ ասելով.

«Այդ կինը իսկական դյու ցազու ն է»: Նա «Այդ կինը իսկական դյու ցազու ն է»: Նա 
նու յնիսկ կառավարու թյան ծախսերով բու -նու յնիսկ կառավարու թյան ծախսերով բու -
ժել է տվել նրա վերքերն ու  նետել Բաղեշի ժել է տվել նրա վերքերն ու  նետել Բաղեշի 
բանտը:բանտը:
Բանտից ազատվելու ց հետո Սոսեն այցելել Բանտից ազատվելու ց հետո Սոսեն այցելել 

է ամու սնու  գերեզմանին, չի հեռացել երկրից, է ամու սնու  գերեզմանին, չի հեռացել երկրից, 
մն ացել ու  ապրել է Վանու մ: Նա հաճախ է մն ացել ու  ապրել է Վանու մ: Նա հաճախ է 
կրկնել հետևյալ խոսքերը.կրկնել հետևյալ խոսքերը.

«Ինչպե՞ս այստեղ թողնեմ իմ Սերոբի «Ինչպե՞ս այստեղ թողնեմ իմ Սերոբի 
որբ գերեզմանը... Այն ինչպե՞ս թողնեմ մե ր որբ գերեզմանը... Այն ինչպե՞ս թողնեմ մե ր 
թշնամու  ձեռքու մ»:թշնամու  ձեռքու մ»:

êáë» Ø³ÛñÇÏÁ ¢ ¸ñ³ëï³Ù³ï Î³Ý³Û³ÝÁª ¸ñáÝ£ êáë» Ø³ÛñÇÏÁ ¢ ¸ñ³ëï³Ù³ï Î³Ý³Û³ÝÁª ¸ñáÝ£ 
Î³ÑÇñ», 1947 Ã.£Î³ÑÇñ», 1947 Ã.£

Ü²ÊÆæºô²ÜÀ, Î²ðê-²ð¸²Ð²ÜÀ ºô ²ð²ð²îÀ
äºîø ¾ ìºð²¸²ðÒìºÜ Ð²Ú²êî²ÜÆÜ 

Lragir.am-ը գրու մ է.

1921 թ. մարտի 16-ին Մոսկվայու մ կնքվեց ռու ս-թու րքական 
պայմանագիր գաղտնի արձանագրու թյու ններով՝ հայկական պե-
տականու թյան ոչնչացման եւ հայկական տարածքները բաժանելու  
մասին: Ռու ս-թու րքական ու ժերը 1921-1923 թթ. համատեղ շարու -
նակեցին ցեղասպանու թյու նը Արեւելյան Հայաստանու մ, սպանվեց 
300 հազար հայ, 500 հազար հայեր տեղահանվեցին հիմն ականու մ 
Ռու սաստան: Այդ պայմանագրերով Թու րքիային անցան Կարսը, 
Արդահանը եւ Սու րմալու ն՝ Արարատ լեռով, որի դիմաց Վրաստանը 
ստացավ Բաթու մը, Նախիջեւանը անցավ Ադրբեջանին:

1921 թ. ռու ս-թու րքական Մոսկվայի ու  Կարսի պայմանագրերը 
չկան ՄԱԿ-ի մի ջազգային պայմանագրերի ռեեստրու մ:
Հայաստանի քաղաքական լիգան հանդես է եկել հայտարարու -

թյամբ, որու մ խոսվու մ է նաեւ ստորագրահավաքի ու  բողոքի 
ակցիաների մասին՝ պայմանագրի կասեցման պահանջով: Հայ-

տարարու թյու ն են տարածել նաեւ 4 կու սակցու թյու ններ: Իսկ 
ընդհանու ր առմամբ, Ռու սաստանու մ ու  Հայաստանու մ այս թեմայի 
վրա յու րատեսակ տաբու  է դրված, չհաշված հատու կենտ ԶԼՄ-ների 
ու  հանրային-քաղաքական խմբերի ու  փորձագետների, այս մասին 
ոչ ոք չի խոսու մ: Թեեւ, Արցախի խնդիրը եւ Հայաստանի ներկայիս 
տնտեսական, անվտանգային, լոգիստիկ խոցելի իրավիճակը հենց 
այդ պայմանագրերի ու ղիղ հետեւանքն է:
Փաստաթղթային բազմաթիվ վկայու թյու ններ կան, որ Ռու սաս-

տանը ստիպված չէր նման նվիրատվու թյու ններ կատարել թու ր-
քերին, ինչպես պնդու մ են ռու սաստանցի եւ հայաստանցի որոշ 
պատմաբաններ ու  փորձագետներ: Ռու սներն այսօր լիու լի քաղու մ 
են իրենց այդ հանցավոր գործարքի պտու ղները Սիրիայու մ եւ 
մի ջազգային այլ իրավիճակներու մ, թու րքերից ստանալով արդեն 
Ռու սաստանը ներսից պայթեցնելու  սպառնալիքը: Դա լիովին 
իրական է հայկական սու բյեկտու թյու նը ոչ մի այն շրջանու մ, այլեւ 
Ռու սաստանու մ վերացնելու  մոսկովյան քաղաքականու թյան ար-
դյու նքու մ:
Ռու սական պետականու թյան ապագան կախված է Հայաստանից, 

եւ ի տարբերու թյու ն հայաստանյան լայն շրջանակների, դա սկսել 
են հասկանալ նաեւ Ռու սաստանու մ: Սիրիայի հարցու մ մարտի 
5-ի Պու տին-Էրդողան հանդիպու մի ց առաջ հայտնի փորձագետ 
Ստանիսլավ Տարասովը գրու մ էր, որ Պու տինը Լենինը չէ, իսկ Էրդո-
ղանը՝ Աթաթյու րքը: Թերեւս նկատի ու ներ, որ Մոսկվան Սիրիայու մ 
չի գնա նու յն գործարքին, ինչ 100 տարի առաջ՝ Հայաստանու մ: 
Միեւնու յն ժամանակ, նա նշու մ է, որ Թու րքիան ու  Ադրբեջանը, 
չնայած ռու սական աջակցու թյանը, քաղաքական ու  այլ հարցերու մ 
թիկու նքից հարվածու մ են Ռու սաստանին: Տարասովը նշու մ է նաեւ, 
որ Ռու սաստանը լու րջ հաղթաթղթեր ու նի Թու րքիայի ու  Ադրբե-
ջանի դեմ, եւ ժամանակն է բացել դրանք:
Մոսկվայի ու  Կարսի պայմանագրերը հենց այդ հաղթաթղթերն են, 

եւ Մոսկվան կարող է ու ղղել իր անցյալի սխալները, որոնք կարող 
են Ռու սաստանի փլու զման պատճառ դառնալ:

Lragir.am
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Ó ÂÑÅÕÓ ÂÑÅÕ
È ÊÀÆÄÎÃÎÈ ÊÀÆÄÎÃÎ
За всю историю своего существования Мос-
ковский вертолетный завод им. М. Л. Миля дал 
Отечеству целую плеяду замечательных конс-
трукторов и летчиков. Среди них имя Гургена Ру-
беновича КАРАПЕТЯНА занимает особое место. 
По праву его можно назвать «крестным отцом» 
милевских вертолетов. Как заботливый родитель, 
который терпеливо поддерживает своего ребенка, 
делающего первые шаги, он ставил на крыло новые 
детища ОКБ им. М. Л. Мипя. Предлагаем вашему 
вниманию интервью с Героем Советского Союза, 
заслуженным летчиком-испытателем старшим 
лейтенантом запаса Г. Р. Карапетяном.

– Гурген Рубенович, у вас очень 
интересная судьба. Говоря о вашей 
жизни, будет оправдано употребление 
качеств в превосходной степени: чем-
пион СССР по вертолетному спорту, 
первым в России выполнил петлю 
Нестерова на боевом вертолете Ми-
28, установил 10 авиационных рекор-
дов, вам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза... И это далеко не все. 
На первый взгляд, может показаться, 
что вы – избранник судьбы. В то же 
время заслуженные награды и звания 
подтверждают, какой силой воли, 
мужеством и трудолюбием вы об-
ладаете. Расскажите, пожалуйста, в 
чем секрет успехов в вашей жизни, 
какое влияние на нее оказали люди, 
окружавшие вас.

– Мне никогда не приходилось давать 
оценку своей жизни, до тех пор пока 
однажды, во время разговора с заслу-
женным летчиком-испытателем Викто-
ром Георгиевичем Пугачевым, не получил 
от него шутливый упрек в излишней 
скромности. Я задумался, перечитал 
свой наградной лист и обнаружил до-
вольно интересные факты, связанные с 
моей биографией.
Во время испытаний по исследованию 

изгибно-крутильного флаттера на верто-
лете Ми-1 оказалось, что я единственный 
в мире летчик, 21 раз в полете выпол-
нивший режим выхода во флаттер. 
[Флаттер несущего винта вертолета – одно из 
опаснейших явлений аэроупругости, приводящее к 
разрушению. – Прим. автора.]

При испытаниях несущего винта верто-
лета Ми-28 на летающей лаборатории 
Ми-24 впервые было получено ранее не 
встречавшееся явление хордового флат-
тера. Мне также удалось преодолеть 
эффект флаттера и благополучно 
выполнить посадку. В мире было за-
фиксировано три случая хордового 
флаттера: на винтокрыле «Спеуеппе» 
американской компании Цэскпееа1, 
на вертолете Ми-34 и на летающей ла-
боратории Ми-24 с несущим винтом 
вертолета Ми-28. Первые два случая за-
вершились трагически.
В 1974 году было выполнено приводне-

ние на море на вертолете Ми-14 в режи-
ме авторотации. В нашей стране никто 
до и после меня такой посадки больше 
не выполнял.
Мне довелось стать первым летчиком-

испытателем, который вывел из неуправ-
ляемого вращения [вертолетного штопора] 
вертолет Ми-24. Этот опыт впоследствии 
стал предметом подробного изучения.
В 1980 году при испытании тяжелого 

вертолета Ми-26 мы совершили посадку 
на авторотации с выключенными двига-
телями с полетной массой 50 тонн. Это 
был первый случай в мировой вертолет-
ной практике.
Говоря о десяти мировых рекордах, на 

мой взгляд, особого внимания заслужи-
вают два поистине уникальных рекорда. 
Благодаря одному из них – абсолютному 
рекорду скорости на Ми-24, в 1986 году 
мое имя попало в Книгу рекордов Гин-
несса. Второй случай запомнился осо-
быми экстремальными условиями. На 

вертолете Ми-ЮР мы с Германом Алфе-
ровым установили абсолютный рекорд 
грузоподъемности – подняли 20 тонн. От 
сильной перегрузки вертолет подвергся 
такой деформации, что двери фюзеляжа 
заклинило и выбираться из вертолета 
нам пришлось через иллюминаторы.
Во время испытаний вертолета Ми-2 

в условиях естественного обледенения 
впервые на лопастях несущего винта 
был получен «барьерный лед», при обра-
зовании которого вертолет не может 
продолжать горизонтальный полет, сни-
жается с вертикальной скоростью 7-8 м/с 
даже при взлетном режиме двигателей.
Жизнь складывалась так, что условия 

проводимых нами испытаний и их резуль-
таты в большинстве случаев оказывались 
рекордными и попадали впоследствии в 
разряд мировых достижений. Таким же 
образом на вертолете Ми-26 мы летали 
на динамический потолок и обошли 
американцев почти на тысячу метров: с 
грузом в 10 т поднялись на 6,5 км, амери-
канцы дотянули лишь до 5,5 км.

Профессия летчика-испытателя при-
влекала меня с самого детства – маль-
чишками изучали устройство и управле-
ние немецких самолетов, сбитых 
нашими летчиками во время войны. Тяга 
к самолетам привела в аэроклуб. Очень 
хотел стать военным летчиком, для чего 
достаточно было закончить Школу лет-
чиков-испытателей. Мой дядя Гурген 
Бейбутович Карапетян заменил мне 

20
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погибшего на войне отца. Он работал 
главным конструктором на Уралмашза-
воде и настоял на том, чтобы я получил 
высшее образование. По окончании Мос-
ковского авиационного института им. 
Серго Орджоникидзе [МАИ] в 1961 году я 
попал по распределению в ОКБ им. М. Л. 
Миля. Начинал в должности инженера-
конструктора, затем приступил к летно-
испытательной работе.
Поначалу Рафаэль Иванович Капрэ-

лян, старший летчик-испытатель, преду-
предил меня: «Ты здесь никому не 
конкурент. Нет опыта». Позже он же с 
М. Л. Милем ходатайствовал перед Ми-
нистерством авиапромышленности о 
том, чтобы мне разрешили летать еще до 
получения квалификации летчика-испы-
тателя. Наш коллектив был признан 
лучшим среди летно-испытательных 
комплексов – из девяти летчиков четверо 
имели высшее образование.
Опыт полетов на Ми-2 преподал хоро-

шую летную шкопу. Вертолет широко ис-
пользовался в сельском хозяйстве. Это 
были в основном полеты на предельно 
низких высотах. Мы ухитрялись всеми 
возможными способами повышать эф-
фективность применения Ми-2. Сами 
придумывали новые испытания. Наши 
усилия не пропали даром – урожайность 
в Подмосковье в тот сезон увеличилась 
почти на треть.

В 1969 году появился вертолет Ми-24. 
Одним из основных элементов боевого 
применения этой машины были полеты 
на предельно низких высотах – 5-15 м. Тут 
пригодился опыт пилотирования Ми-2.
Параллельно проводились испытания 

Ми-14 с новыми, более мощными двига-
телями ТВ-3-117. Однажды в ходе ис-
пытаний возникло явление земного 
резонанса, приведшее к разрушению 
рессоры свободной турбины. Мне уда-
лось отключить двигатель и в аварийном 
режиме совершить посадку.
Вижу в этом Творца мастерство, и на-

прасно все так огорчаются, что хороших 
людей – большинство, но плохие нам ча-
ще встречаются.

Во время других испытаний вертолета 
Ми-14, на воде, в Генпрокуратуру и Минис-
терство авиационной промышленности 
поступило анонимное письмо, в котором 
меня обвинили в преступной халатности, 
якобы едва не приведшей к срыву важ-
ных государственных испытаний. Меня 
допросили в прокуратуре, провели необ-
ходимые следственные мероприятия, 
после чего отсутствие моей вины было 
доказано.
Как выяснилось позже, среди моих 

коллег оказался летчик с задетым са-
молюбием. Так вот этот человек на про-
тяжении почти 30 пет усердно писал на 
меня анонимные жалобы во все воз-
можные инстанции. По этой причине мне 
пришлось трижды побывать в Лефор-
тове. Особенно запомнился случай, 
когда после посещения парижского 

авиасалона «Ле Бурже» меня обвинили 
в шпионаже.
Анонимщика все же разоблачили в 1991 

году, когда меня представили к награде с 
присвоением звания Героя Советского 
Союза, что послужило поводом для его 
очередного «обращения», уже не ано-
нимного. Проведенная специалистами 
КГБ графологическая экспертиза ус-
тановила, что подписи оказались фаль-
шивыми.
Когда документы для награждения были 

уже практически готовы, на очередном 
заседании Верховного Совета обна-
ружилось, что я нарушаю инструкции 
и «слишком часто» получаю награды. 
Согласно установленным нормам этот 
«перерыв» должен составлять не менее 
четырех лет. Опять же волею случая в 
состав Президиума Верховного Совета 
входил народный артист Афанасий Ива-
нович Кочетков. Он потребовал перего-
лосования, в результате которого мою 
кандидатуру поддержали все участники 
Президиума.
Наряду с петно-испытательской дея-

тельностью по долгу службы прихо-
дилось решать и другие не менее зна-
чимые вопросы. Всем известный конкурс 
между вертолетами Ка-50 и Ми-28 то-
му наглядный пример. Мы прекрасно 
понимали, что принятая одноместная 
концепция Ка-50 – бесперспективный 
вариант ударного вертолета, пилот 
которого одновременно должен был 
управлять боевой машиной и уничтожать 
цели. Коллектив конструкторов ОКБ им. 
М. Л. Миля настаивал на том, чтобы М. Н. 
Тищенко еще раз попытался выступить 
в защиту двухместного Ми-28. Единст-
венно возможным и эффективным спо-

собом борьбы оставалось обращение в 
Центральный Комитет КПСС. Подключив 
все известные мне знакомства и связи, 
воспользовавшись нелегально «крем-
левской» телефонной линией, мне уда-
лось добиться аудиенции, что по тем 
временам было далеко непросто.
Будучи летчиком-испытателем вертоле-

тов, я отлично понимал преимущества 
двухместной компоновки. Как одному из 
идеологов этой концепции, отстаивать ее 
в ЦК в итоге пришлось мне. На эту, можно 
сказать, судьбоносную для вертолета 
Ми-28 встречу мы отправились вместе с 
М. В. Вайнбергом.
Встреча длилась более полутора ча-

сов, о результате нашего похода мы 
узнали спустя две недели. Снова по 
«кремлевской» линии я перезвонил в 
ЦК, и мне сообщили неожиданную, но 
очень долгожданную новость. Работу 
по программе Ми-28 решено было 
продолжить. После того как М. Н. Ти-
щенко узнал об этом, он высказался: 
«Никогда не думал, что ваш поход в 
ЦК увенчается таким оглушительным 
успехом». Его фраза прозвучала для 
меня как настоящий профессиональный 
комплимент.
К моменту, когда я завершил летно-

испытательскую работу, для нашего 
предприятия наступили тяжелые време-
на, связанные с банкротством. Меня при-
гласили в администрацию Президента 
РФ, где совместно с Советом Бе-
зопасности РФ были разработаны 
мероприятия по выводу Московского 
вертолетного завода им. М. Л. Миля из 
процедуры банкротства. В результате 
16 декабря 2000 года Президент страны 
В. Путин подписал поручение «Прошу 
принять меры по сохранению и развитию 
Московского вертолетного завода им. 
М. Л. Миля и интеграции основных 
предприятий вертолетостроения». За 
проделанную работу Советом Безопас-
ности при Президенте я был награжден 
медалью «За заслуги в обеспечении на-
циональной безопасности».
Когда-то М. Л. Миль рассказывал, как 

происходило его назначение на долж-
ность руководителя ОКБ. В марте 1944 
года его и еще троих конструкторов 
из других предприятий пригласили на 
прием к Сталину. Глава государства по-
ставил перед ними задачу не только 
заниматься конструированием, но и 
создать индустрию по нефтебуровому 
оборудованию. Сталин обратился к 
Михаилу Леонтьевичу: «Вы – молодой 
человек и можете отказаться от этого 
назначения. А если беретесь за дело –
делайте лучше всех».
На протяжении своей деятельности 

М. Л. Миль сумел стать лучшим в своем 
деле и подготовил достойную смену конс-
трукторов. И в моей жизни эти слова были 
главным напутствием. Высказывание Иоси-
фа Виссарионовича стало жизненным 
девизом всего клана Карапетянов: «Начал 
делать дело – делай лучше всех! А не 
можешь – откажись!»

 Единственный в мире летчик, 21 раз 
получивший в полете на вертолете изгибно-
крутильный (классический) флаттер. 

 Единственный  летчик, вышедший из 
хордового флаттера.

 Единственный в СССР и в России летчик, 
выполнивший посадки на авторотации 
со всеми выключенными двигателями на 
вертолете-амфибии Ми-14 на море и сушу.

 Первым в мире в 1980 г. на тяжелом 
вертолете Ми-26 выполнил посадки со 
всеми выключенными двигателями на 
авторотации, с полетной массой 50 тонн. 

 Первым в России на боевом вертолете 
Ми-28 выполнил петли Нестерова, бочки, 
перевороты и другие фигуры высшего 
пилотажа. 

 Первым в СССР успешно произвел пуски 
управляемых ракет ночью на вертолете Ми-
28А.

 Принимал участие в испытаниях 
вертолетов в условиях естественного 
обледенения. Единственный летчик, 
получивший при обледенении «барьерный 
лед».

 Принимал участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года.

 В период с 1962 по 1982 год установил 10 
мировых авиационных рекордов скорости и 
грузоподъёмности на вертолётах Ми-6, Ми-
24, Ми-10К и Ми-26.
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26 января 2020 года в Московской армянской воскресной школе 
«Верацнунд» при Посольстве РА в РФ традиционно состоялось 
исключительно важное мероприятие по случаю 28-й годовщины 
формирования Армянской армии – профессионального праздника 
военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, еже-
годно отмечаемого на официальном уровне 28 января.
Подчеркнём, что по приглашению директора школы, кандидата 

педагогических наук Ш. А. Пайлеванян, в этот насыщенный 
воскресный день «Верацнунд» посетил Герой Советского Со-
юза, заслуженный лётчик-испытатель Гурген Рубенович 
Карапетян, внёсший выдающийся вклад в испытания новой 
авиационной техники и удостоенный большого количества вы-
соких правительственных наград и званий. Также в открытом 
мероприятии приняли участие совместно со своими семьями 
военнослужащие Министерства обороны Республики Армения, 
проходящие обучение в высших учебных заведениях России, 
– подполковник Ваграм Размикович Григорян и майор Сергей 

В разное время в моей жизни встреча-
лись разные люди. Кто-то добрым сове-
том и участием, кто-то приказом или даже 
обычной человеческой завистью так или 
иначе формировали среду, в которой 
я находился, влияли на мои поступки 
и устремления. Я благодарен им за те 
испытания, которые пришлось пройти. 
Благодаря им моя жизнь сложилась та-
кой многообразной и насыщенной.

– Вам довелось испытывать 
вертолеты «Ми» в самых экстре-

мальных условиях, в том числе в 
Афганистане и Чернобыле. Какую 
оценку вы можете дать милевским 
вертолетам?

– Даже без учета опыта применения 
вертолетов в Афганистане и ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы 
вертолеты, разработанные Московским 
вертолетным заводом им. М. Л. Миля, 
заслуживают самой высокой оценки. 
Это уникальные машины: самый боль-
шегрузный вертолет Ми-26; Ми-28 – 
вертолет, которому нет равных по бое-
вой живучести; самый воюющий Ми-24 
и самый эффективный при ведении 

локальных войн. М. Л. Миль создал та-
кие базовые конструкции вертолетов, 
которые на протяжении 68 лет демон-
стрируют непревзойденные летно-техни-
ческие характеристики в своем классе.

– Что бы вы хотели пожелать мо-
лодой смене конструкторов?

– Чтобы они работали так же добросо-
вестно и творчески, как это делали их 
предшественники. Чтобы и в своей жиз-
ни они руководствовались девизом: «На-
чал дело – делай лучше всех!»

Интервью подготовлено Е. Бербенцевой.

Араратович Овсепян. Ещё среди участников был основатель и 
главный редактор международного русско-армянского журнала 
«Горцарар», член Союза журналистов России Ваграм Влади-
мирович Бекчян.
Особо ценным оказалось то, что после ознакомления уважа-

емых гостей с историей и образовательной деятельностью 
«Верацнунда», равно как и исполнения присутствующими стоя 
Гимна Армении, собравшимся представилась уникальная воз-
можность напрямую пообщаться с Героем Советского Союза 
Г. Р. Карапетяном (награждённым, в частности, дважды орде-
ном Ленина, орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы народов 
и многими другими наградами), имя которого занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса как лётчика, установившего мировые ре-
корды скорости и высоты полёта. При этом легендарный сооте-
чественник обратился к участникам с интересной речью (к слову, 
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Äóäóê ïîêîðèë âîæäÿ: êàê Ñòàëèí ïîäàðèë 
Äæèâàíó ÃÀÑÏÀÐßÍÓ ñâîè ÷àñû «Ïîáåäà»

Дудук изменил его жизнь, и он стал знаменитостью, лицом ар-
мянского народа во всем мире, при этом ни на секунду не потеряв 
своего главного качества – человеческого.
На его концерты собираются многотысячные залы по всему ми-

ру, ему аплодируют миллионы, он всегда востребован и любим. 
Но для дяди Дживана, именно так он просит обращаться к нему, 
все это – признательность, за которую он благодарен и ради кото-
рой он творит.
Дживан Арамаисович Гаспарян родился 12 октября 1928 го-

да в маленькой армянской деревушке под названием Солак, 
неподалеку от города Раздан. Когда Дживан был еще совсем 
мальчишкой, его мать скончалась, а отец ушел на фронт (годы 
Великой Отечественной войны). Так он попал в детдом.
Первое знакомство с инструментом, который предопределит 

всю его дальнейшую жизнь, произошло в 6 лет.
Азы старинного армянского инструмента маленький Дживан пос-

тигал в одиночку. Мальчик просто прислушивался к игре старых 

мастеров и пытался что-то повторить. Первыми его слушателями 
были детдомовские товарищи.
Талант и целеустремленность не могли не дать своих пло-

дов. Вскоре Дживана начали замечать известные мастера. В 
1948 году Гаспарян в составе самодеятельного ансамбля выс-
тупил в Москве на смотре мастеров искусств республик СССР. 
В зале Большого театра сидел сам Сталин.

«Сталин расположился в ложе и курил сигарету с мундшту-
ком. А ложа там в трех метрах над сценой, – вспоминает 
музыкант. – Потом он подозвал меня к себе. Поздравил с 
выступлением и даже подарил свои часы «Победа». Правда, 
мы потом с ребятами их продали и купили пиво и пирожки».
К концу 1980-х годов Дживан Гаспарян успел покорить все глав-

ные сцены и стать одним из самых востребованных музыкантов в 
СССР. Именно тогда его заметили западные ценители искусства. 
В 1988 году Гаспаряна пригласили на несколько концертов в 
Лондон .
Причем вместо запланированных двух тогда он дал целых 

пять. После этого его пригласили в США. Именно там он записал 
саундтреки к 24 фильмам, в том числе к культовому фильму 
«Гладиатор». Саундтрек, в котором Дживан выступил не только 
исполнителем, но и соавтором композитора Ханса Циммера, 
получил «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму в 2001 
году. «Я всегда хотел писать музыку для Дживана Гаспаряна, – 
признался Ханс Циммер. – Я думаю, что он один из самых пора-
зительных музыкантов в мире. Он создает единственное в своем 
роде уникальное звучание, которое сразу же западает в память».
Дживан Гаспарян стал тем человеком, благодаря которому в 

мире широко узнали об армянском дудуке, внеся моду на соче-
тание дудука с различными музыкальными жанрами .
Как признается сам маэстро, дудук – неотъемлемая часть его 

жизни. Инструмент всегда при нем, он носит его в правом карма-
не внутренней стороны пиджака и играет. Играет для всех, кто 
пожелает, нужно только попросить.

из презентации на большом экране слушатели узнали, что г-н 
Карапетян в 1986 году принимал непосредственное участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). С поз-
дравительным словом выступили подполковник В. Р. Григорян и  
майор С. А. Овсепян.
Добавим, что в рамках празднования 28-й годовщины формиро-

вания Армянской армии воспитанники разных классов воскресной 
школы с воодушевлением представили художественно-позна-
вательную программу, в процессе которой презентовали соответ-
ствующие доклады, литературно-музыкальные и танцевальные 
номера, посвящённые Дню Армянской армии.
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P.S. Инициаторами этой встречи были Калужское региональное отделение «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и журнал «ГОРЦАРАР».
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1 февраля 2020 года в московской Га-
лерее современного искусства THANK 
состоялось торжественное открытие 
персональной выставки отца и сына Гри-
горянов «Диалог с отцом». Выставки 
художников Юрия Суреновича и Юрия 
Юрьевича всегда становятся ярким собы-
тием в культурной жизни Москвы. Не стала 
исключением и эта. 

 На этой выставке впервые максимально 
широко представлено уникальное собра-
ние картин Григоряна-старшего и яркие 
краски художника нынешнего поколения – 
Григоряна-младшего. Экспозиция состоит 
из 160 полотен: 80 работ отца и 80 – сына. 
Столь представительная экспозиция поз-
воляет зрителю в полной мере оценить 
творчество обоих живописцев. При откры-
тии было сказано много тёплых слов в 
адрес обоих Юриев. А затем выступили и 
они сами, встреченные громкими аплодис-
ментами.
На мероприятие собралось большое ко-

личество гостей. Среди них были предста-
вители разных профессий и националь-
ностей, что называется, от мала до велика. 
Было много коллег-художников, а также 
представителей общественности Москвы. 
В зале можно было встретить немало 
известных армянских, в том числе и кара-
бахских, деятелей. Все увлечённо рассмат-
ривали выставленные произведения ис-
кусства.

во времена юности Юрия Суреновича. 
Он мастерски передаёт образы карабахс-
ких селений, силуэты родных гор, одно-
сельчан в национальных одеждах. В его 
картинах звучат воспоминания и нос-
тальгия по местам детства. Основные 
черты его творческого почерка – яркая ко-
лористическая насыщенность, гармонично 
выстроенная композиция, оригинальная 
техника, с помощью которой он погружает 
зрителя в свой внутренний мир.
Другими любимыми темами художника 

являются изображение женской красоты, 
красоты окружающего мира и натюрморты. 

карабахца, где бы он ни жил. Так и про-
изошло с Юрием Григоряном, который с 
1964 года живёт и работает в Москве. 
Он получил основательную школу живо-

писи в Московском художественном учи-
лище памяти 1905 года, которое окончил 
в 1969 году. А затем получил прекрасное 
образование в Московском художествен-
ном институте имени Василия Сурикова, 
который успешно окончил в 1976 году. Там 
в мастерской знаменитого графика про-
фессора Николая Пономарёва начинаю-
щий художник нашёл свой стиль, вырабо-
тал собственную живописную манеру и 
вскоре стал широко известен как в России, 
так и за рубежом. 

 Уже в институте он начал свою творческую 
деятельность, приняв в 1972 году участие 
в Молодёжной выставке московских худож-
ников. А после окончания института в 1977 
году в редакции журнала «Юность» состо-
ялась первая персональная выставка 
Юрия Григоряна, на которую он представил 
более 70 своих полотен. Его искусство 
взволновало такого прославленного мэтра, 
как композитор Арам Хачатурян. В книге 
отзывов великий композитор напутствовал 
талантливого юношу такими словами одоб-
рения: «Выставка прекрасная, работы 
талантливые, очень многокрасочно, всё 
горит, очень эмоционально, национально и 
вдохновенно».
В 1978 году он был принят в члены 

Êàðàáàõñêèé «Äèàëîã ñ îòöîì»Êàðàáàõñêèé «Äèàëîã ñ îòöîì»

Выставка «Диалог с отцом» стала разви-
тием совместного творческого тандема 
художников, через весь путь которых 
проходят глубокая любовь и уважение к 
своим национальным истокам, духовному 
наследию предков и гордость к причаст-
ности к древней истории и богатому куль-
турному достоянию Армении и Нагорного 
Карабаха (Арцаха). Арцах является для 
них как бы живительным первоисточником. 
Творчество обоих Юриев разнится 

по содержанию и сюжетам, но в то же 
время работы обоих художников объе-
диняет то, как чётко они ощущают и пе-
редают мудрость предшествующих по-
колений. Творчество живописцев – это 
великолепная иллюстрация, диалог и 
интерпретация любви к земле предков – 
Нагорному Карабаху.
То, что изображено на картинах Григоря-

на-отца, переносит посетителей выставки 

Экспрессия его живописи притягивает 
к себе многочисленных почитателей. 
Он искусно ведёт диалог со зрителями. 
Специалисты отмечают поразительную 
внутреннюю силу безмолвных персонажей 
Григоряна-старшего, «несуетную муд-
рость» его картин, восходящую к библей-
ским истокам. Юрий Суренович широко из-
вестен как в России, так и за рубежом. Его 
произведения пользуются большим спро-
сом у коллекционеров, высоко оценены 
именитыми критиками и искусствоведами. 
Юрий Суренович Григорян родился в 1946 

году в селе Цоватех Мартунинского района 
Нагорного Карабаха (Арцаха) в семье Су-
рена Акоповича и Аруси Агаджановны. Ро-
диться в таких чудесных по красоте мес-
тах в окружении изумительной природы, 
потрясающих армянских памятников и 
замечательных людей – это счастье, ко-
торое навсегда остаётся в сердце каждого 

Союза художников СССР. В 1976 году 
Григорян был награждён дипломом за 
серию плакатов «По Армении». В 1987 
году награждён дипломом и медалью за 
картину «Армянская женщина» на выстав-
ке «Современная советская живопись в 
Японии». 
Перечислить все выставки, в которых 

принимал участие Юрий Суренович, 
сложно, ибо на счету художника более 
двухсот выставок, в их числе более 50 пер-
сональных и десятки благотворительных 
аукционов. Одна из первых крупных была 
его персональная выставка в Ереване в 
1980 году. 
Более 60 произведений Юрия Суреновича 

находятся в собраниях крупнейших госу-
дарственных художественных музеев и 
галерей России и стран СНГ, в том числе 

24
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в Третьяковской галерее, Музее искусств 
народов Востока, Музее современного ис-
кусства в Москве, Национальной галерее 
Армении и других. Во многих известных га-
лереях мира (например, во французской 
«Гелери актюэль» крупнейшего собирателя 
шедевров современного искусства Гарика 
Басмаджяна) также можно увидеть карти-
ны Григоряна. 
Многие его работы приобретены и хра-

нятся в лучших российских и зарубежных 
частных коллекциях: Германии, Канады, 
Австралии, Великобритании, Франции, 
США, Италии, Черногории, Китая, Южной 
Кореи, Японии, Таиланда. Работы мастера 
находятся в частных коллекциях даже 
таких известных людей, как, например, 
президент СССР Михаил Горбачёв и вице-
президент США Альберт Гор. 
В 2006 году Юрий Суренович удостоен 

звания «Заслуженный художник России». 
В 2010 году был избран членом-коррес-
пондентом Российской академии худо-
жеств. За участие в выставке «Диалог с 
сыном» в 2016 году в Галерее искусств Зу-
раба Церетели старший Григорян в 2017 
году был удостоен золотой, а младший – 
серебряной медали Академии художеств. 
Творчеству Григоряна-старшего посвяще-

ны две монографии и многочисленные ис-
следования и статьи ведущих искусство-
ведов, писателей и журналистов. Многие 
выдающиеся люди, как, например, Юрий 
Домбровский и Андрей Дементьев, остави-
ли свои восторженные отзывы о его произ-
ведениях.
Теперь поговорим о творчестве Юрия 

Юрьевича Григоряна. Для любителей сов-
ременного искусства его живопись легко 
узнаваема. Юрий Григорян-младший – 
мастер композиции и световых решений. 
Его живопись отличается внутренней реф-
лексией. Чувства передаются через образы 
предметов, острота эмоций отображается 
с помощью световых контрастов, глубокие 
образы предстают в сериях картин. Таковы 
характерные черты творчества Юрия-
младшего. 
Поначалу живописные работы Юрия 

были похожи на произведения отца – его 
главного учителя. Однако со временем по-
ложение изменилось и сейчас заметно, что 
его творчество отличается от отцовского 
тематикой работ. «Думаю, это интересно – 
два Юрия Григоряна, но разные», – говорит 
он. 
Председатель Московского союза худож-

ников Виктор Глухов отметил важность 
того, что сын Юрия Суреновича, являясь 
не менее замечательным художником, не 
повторяет в творческом плане отца. «Он 
индивидуален, и это бывает не во всех 
семьях, где родители и дети – художники. 
А у них это получилось», – подчеркнул Глу-
хов. 
Юрий Юрьевич Григорян родился в 1977 

году в Москве. Получил начальное образо-
вание в Московском художественном ли-
цее при Академии художеств. Затем в 2001 
году с отличием окончил институт имени 
Василия Сурикова, удостоившись за свою 
дипломную работу медали Академии 
художеств. С 2001 года он член Союза ху-
дожников России. 
С 1994 года художник является участни-

ком многих молодёжных выставок и по 

сей день активно экспонирует свои про-
изведения на различных творческих 
площадках. Картины Юрия Григоряна-
младшего находятся в коллекциях Музея 
современного искусства в Москве, Госу-
дарственного музея искусств народов 
Востока, а также в частных собраниях в 
России, Италии, Хорватии, Англии, Австра-
лии, США, Канады, Германии, Южной 
Кореи, Китая. Он неизменно участвует в 
благотворительных аукционах. 
Назову лишь некоторые из его многочис-

ленных выставок, те, что проходили в рам-
ках армянских мероприятий. 

2001 год – выставка «1700 лет хрис-
тианству в Армении» в Москве. 

2008 год – выставка в рамках армянского 
фестиваля «Карот» в Музее имени Глинки 
в Москве. 

2010 год – выставка «АрмяноРосс» в 
Театре имени Васильева в Москве. 

2015 год – выставка в Армянской Апос-
тольской церкви в Москве. 

2019 год – выставка «PROсвет» в музее 
«Тапан» в Москве.
Послушайте, с каким восторгом говорит о 

своей Родине Юрий Суренович Григорян. 
«Карабах – мой родной край. В нём исток 
моего вдохновения, моих чувств, надежд 
и переживаний. Неисчерпаема глубина 
его древней культуры, духовных традиций 
и заветов. Чтобы передать творческую 
мощь этой земли, необходима предельная 
искренность и художественная концен-
трация. Так у меня рождаются замыслы 
большинства картин». 
А вот что говорил о своём ученике Нико-

лай Пономарёв – народный художник 
СССР, председатель правления Союза 
художников СССР, а затем президент Рос-
сийской академии художеств. «Большей 
частью своих размышлений, своих поэ-
тических впечатлений Юрий обязан 
родному краю. Он рождён на древней и 
легендарной земле Нагорного Карабаха. 
Юрий в молодости, несомненно, испытал 
на себе обаяние шедевров прошлого и 
романтическое воздействие духовного 
наследия средневековой армянской ми-
ниатюры». 
На своих картинах Юрий-старший изобра-

жает и знаменитых, и неизвестных людей, 
и великосветских красавиц, и простых 
женщин. И независимо от этого все его 
работы прекрасны. По его признанию, осо-
бое удовольствие он испытывает, когда ри-

сует армянских женщин в национальной 
одежде. В 80-х годах он написал картины 
«Юный гроссмейстер» и «Раздумье», на 
которых изображён чемпион мира по шах-
матам Гарри Каспаров, также имеющий 
карабахские корни.
Картины Юрия Григоряна иногда сравни-

вают с работами Мартироса Сарьяна и 
Минаса Аветисяна. Специалисты пыта-
ются найти общее в их произведениях. 
Безусловно, определённое сходство мож-
но найти, но при этом Юрий Григорян 
является самобытным и неповторимым 
мастером. Однако уже одно то, что его 
творчество сравнивают с творчеством 
Сарьяна и Аветисяна и ставят в один ряд 
с великими армянскими художниками, го-
ворит о многом! Как Мартирос и Минас 
сумели в полной мере передать красоту 
Армении, так и Юрий через свои картины 
смог очаровать зрителей волшебной красо-
той родного Арцаха (Нагорного Карабаха)! 
В его творчестве переплетены легенды и 

были. Оно базируется на древнем армянс-
ком духовном  национальном фундаменте. 
Отзвуки Карабаха, ностальгия по нему 
ощущаются во многих его картинах. В его 
творчестве сконцентрирована многовеко-
вая мощь и мудрость Армении, её старин-
ные обычаи и традиции. Он является пев-
цом Карабаха. Мир образов Карабаха у 
художника пленителен и волнующ.
Юрий Григорян не мог остаться в стороне 

от национального подъёма, всколыхнув-
шего его родной Нагорный Карабах в конце 
80-х годов. Он также горько переживал ар-
мянские погромы, вражескую агрессию 
и кровопролитную Карабахскую войну. 
Радовался её победному окончанию и ос-
вобождению родной земли от захватчи-
ков. Всё это он передал в своих картинах. 
Связь с родной землёй в его сердце и твор-
честве присутствует неизменно. 
Изображение родного края – основная 

тема в творчестве Юрия Григоряна. Этому 
посвящены картины: «Цоватех», «Херхан», 
«Воспоминания о моей деревне», «Мои 
односельчане», «На родной земле», «Ста-
рый Карабах», «Карабахский мотив», 
«Дом Амирбара» и многие другие. Он 
любовно изображает карабахские дере-
вушки, старые дома, изумительную при-
роду, радушных и трудолюбивых людей. 
Особняком стоит картина «Мать», напи-
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санная в 2006 году, которую иначе как 
шедевром назвать нельзя. А отцу он по-
святил картину «Три поколения».
Несмотря на то что Юрий Суренович 

уже долгие годы живёт и работает в Моск-
ве, душой он пребывает в Арцахе, и его 
прекрасные работы – наглядное тому 
свидетельство. Художник продолжает изо-
бражать Арцах и Армению во всех их ярких 
красках и эмоциях.
Работы отца и сына Григорянов с успе-

хом экспонируются по всему миру. Но 
особенно радушно их принимают сооте-
чественники. В 2017 году в Арцахе, в го-
роде Шуши, в течение месяца проходила 
совместная выставка Юрия Григоряна и 
его сына Юрия Григоряна-младшего. Бла-
годарные карабахцы проявили к выставке 
повышенный интерес и восприняли её с 
особым теплом. На её открытии председа-
тель Национального собрания НКР Ашот 
Гулян подчеркнул: «Арцах силён также 
людьми, которые, находясь вне Родины, 
живут Родиной». А сам художник отметил: 
«Каждый мой визит в Арцах вызывает 
неописуемые чувства, и я очень рад, что 
мой сын также приезжает сюда с большой 
любовью».
Юрий Григорян-старший ранее уже де-

монстрировал свои картины в Арцахе. Но 
это была первая совместная выставка 
отца и сына Григорянов в Арцахе. Юрий 
Григорян-младший отмечает, что очень 
любит экспонировать свои работы вместе 
с произведениями отца.
В одном из своих интервью Юрий-

младший рассказал следующее: «Я ро-
дился и вырос в Москве, но, несмотря 
на это, довольно часто бываю на Родине 
отца, в Карабахе. Мне там всегда очень 
нравилось. Сначала я относился к этому 
месту с почтением и симпатией, а позже 
и с большим восторгом. В последний год 
обучения в Московском художественном 
институте имени Василия Сурикова, когда 
пришло время задуматься о дипломе, я в 
очередной раз съездил с отцом на Родину. 
Тогда и принял решение посвятить свою 
дипломную работу Карабаху.
Мне очень хотелось показать своими 

работами, что Карабах – это не место 
войны, ведь у многих данная местность 
ассоциируется с чем-то страшным и опас-
ным. Карабах для меня – это мудрые 
люди, это любовь к детям, уважение к 
старшим. Кстати, за свою дипломную ра-
боту, включающую в себя 13 полотен о 
Карабахе, я был награждён золотой ме-

далью Академии художеств».
Юрий хранит отцовскую верность армянс-

кой тематике. Его занимает тема истоков 
земли его предков, на которую он часто 
возвращается в поисках вдохновения. 
«Каждый мой визит в Арцах вызывает 
неописуемые чувства, и я очень рад, что 
мой сын также приезжает сюда с большой 
любовью», – говорит Юрий Суренович. 
Вот что говорит о художниках известный 

карабахский писатель и журналист Ашот 
Бегларян: «Отец и сын Григоряны – пре-
красные люди и творцы.  Они органично 
дополняют друг друга как в творческом, 
так и в человеческом плане. С ними просто 
приятно общаться, у них много чему можно 
научиться.
Наслышанные друг о друге, мы три года 

назад наконец познакомились вживую и 
успели за два дня пообщаться, поездить 
по Арцаху. Я заметил, что по дороге отец и 
сын то и дело пристально вглядываются в 
пейзаж за окном машины, явно ища что-то 
(кого-то) взглядом.
Наконец, в Каринтаке,  деревне, легендар-

ную самооборону которой в январе 1992 
года сравнивают с героической защитой 
Мусалера 1915 года, мы встретили симпа-
тичного ослика – любимое животное 
Юрия Григоряна-старшего. Мои приятели 
оживились, от них повеяло искренней ра-
достью, и сам я невольно заразился этим 
чувством.

Для Юрия-старшего это библейское 
животное, судя по всему, является сим-
волом, напоминающим о родном Цова-
техе, где у его дяди Самсона был такой 
же милый ослик. Любуясь осликом, ху-
дожник-отец наверняка вспоминает своё 
далёкое детство и ещё больше прикипает 
душой к родимому краю. А для Юрия-
младшего ослик, пожалуй, символизирует 
возвращение к истокам, к корням, пи-
тающим его творческим эликсиром и 
укрепляющим жизненные силы и веру в 
будущее. 
Вот почему, приезжая, а вернее, возвра-

щаясь каждый раз в Арцах, отец и сын 
Григоряны, талантливые художники и на-
стоящие арцахцы, обязательно стараются 
встретить это трудолюбивое, выносливое, 
терпеливое и покорное, но  одновременно 
упрямое и своенравное животное, твёрдо 
стоящее на родной земле...»
Ашот Бегларян горд тем, что получил в по-

дарок от Юриев работы обоих мастеров, 
столь сильно преданных своей Родине – 
Арцаху (Нагорному Карабаху). Это неиз-
менно присутствует, зримо и незримо, в не-
прерывном диалоге отца с сыном.
Загадка живописи Григорянов кроется 

в красоте, доброте и любви, которые ис-
ходят от их картин. Звучит великолепная 
игра цвета и музыки красок. Будучи мос-
ковскими художниками, они остаются 
армянскими, карабахскими. Они прекрас-
ные художники, замечательные люди, под-
линные интеллигенты, истинные патриоты, 
настоящие карабахцы!

 Юрий Григорян как никто другой своими 
яркими красками наглядно демонстрирует 
москвичам красоты Нагорного Карабаха. 
Наслаждаясь картинами Григорянов, не-
вольно влюбляешься в Карабах. На этой 
выставке отца и сына Григорянов незримо 
присутствует и святой дух – дух нашего 
святого Арцаха!
Приглашаю всех любителей живописи и 

высокого искусства, всех любителей пре-
красного прийти на совместную выставку 
заслуженного художника России, члена-
корреспондента Российской академии 
художеств Юрия Григоряна и его сына 
Юрия Григоряна-младшего, члена Союза 
художников России, и собственными гла-
зами увидеть этот удивительный мир.
Персональную выставку «Диалог с от-

цом» представляла Галерея современного 
искусства THANK. Она проходила в прос-
транстве «ART Коробка» ТРЦ «Ривьера» с 
1 по 29 февраля 2020 года.

Александр ЕРКАНЯН.
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Базирующаяся в Колорадо неправительст-
венная организация Multicultural Mosaic Foun-
dation (Фонд мультикультурной мозаики/MMF), 
созданная представителя-ми турецкой общины 
в США, признала Геноцид армян 1915 года.
Организация выпустила пресс-релиз, в кото-

ром отмечается, что три года назад она создала 
комитет по изучению событий 1915 года, связан-
ных с армянским населением Османской импе-
рии.
В течение трех лет члены комитета посещали 

лекции и площадки для дискуссий с участием 
ученых по османской и армянской истории, 
геноцидов. Они встречались с потомками 

Ïîñëå òðåõëåòíåãî èçó÷åíèÿ âîïðîñà òóðåöêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèçíàëà Ãåíîöèä àðìÿí

армян, выживших в годы геноцида, изучали ака-
демические труды, смотрели документальные 
фильмы.

В результате в комитете было принято реше-
ние проголосовать по вопросу признания Гено-
цида армян, и большинство его членов это сде-
лали.
Решение комитета было представлено Совету 

MMF, который последовал примеру комитета и 7 
марта признал Геноцид армян.

MMF был создан в 2003 году, и позиционирует 
себя как организацию, призванную содейст-
вовать воспитанию моральных и культурных 
ценностей в обществе путем поощрения тер-
пимости и диалога. Фонд также связывают с 
именем турецкого проповедника Фетуллаха 
Гюлена.

..



¶àðÌ²ð²ð  1-5 (249-253) 2020 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ÛÇë
26

«ß – ñòîðîæ Åðåâàíà, è åñëè ÿ îñòàâëþ
ñâîé ïîäúåçä, êòî áóäåò åãî îõðàíÿòü?»

Недавно Ереван – и не только – отмечал 75-летие
легенды армянского джаза Левона МАЛХАСЯНА

Если Левону Малхасяну задать банальный 
вопрос о том, что такое джаз, то в ответ он 
прочтет интереснейшую и нестандартную 
лекцию о том, почему джаз – это сама жизнь. 
Попутно расскажет о Ереване, ведь джаз и Ере-
ван – это две главные любови маэстро. Из тех, 
что случаются раз и навсегда.

В любви к Еревану Левон Малхасян призна-
ется постоянно и бесконечно. Когда-то в одном 
из бесчисленных интервью он сказал фразу, 
ставшую крылатой: «Нас, настоящих ереванцев, 
остался один подъезд». Было это годы назад, 
но до сих пор таксисты, увидев его на улице, 
останавливаются и, открывая дверь машины, 
говорят: «Садись, маэстро, мы живем в одном 
подъезде».
Год 2020-й начался для Малхасяна и ереван-

цев знаменательно: отмечали 75-летний юби-
лей джазмена. Теперь, говорит, предстоит 
дальняя дорога: поездка в Москву, а осенью в 
Америку, там тоже намечаются торжества, как 
бы ни отнекивался сам юбиляр. И видимая нео-
хота, с которой он принимает необходимость 
путешествий в тридесятые царства, это вовсе 
не кокетство. И ты понимаешь это, когда Малхас 
говорит: «Не могу я больше десяти дней отсутст-
вовать в Ереване».

...Он только что сыграл одну из двух обязатель-
ных к исполнению вещей Бабаджаняна и вер-
нулся за столик в собственном джаз-клубе. «Всю 
жизнь я прожил здесь, и никогда даже мысли не 
было уехать из Еревана навсегда. Наверное, 
полсотни стран объездил, и предложения были 
потрясающие, но я – сторож Еревана, и если я 
оставлю свой подъезд, кто будет охранять мой 
город? Я живу в Ереване, и иначе не может 
быть, играю эту музыку, и тоже иначе быть не 
может, и всегда об этом мечтал, мечтаю и буду 
мечтать», – говорит Левон и обводит взглядом 
стены клуба.

«Это место – тоже сбывшаяся мечта», – гово-
рит он. И ты понимаешь, что это правда, потому 
что вот это вот место – оно ни в коем случае 
не «заведение общепита». Сие становится за 
три секунды ясно даже человеку, впервые по-

рый возглавил композитор и дирижер 
Артемий Айвазян. А его дело уже 
развили и продолжили Константин 
Орбелян, оркестры Мартина Варда-
заряна, Степана Шакаряна...
Что-то привезли с собой армянские 

репатрианты, размышляет Малхасян, 
но основная почва для расцвета джаза 
была сама по себе.

«Однажды меня спросили: почему 
Ереван джазовый, а не Москва, напри-
мер? Я ответил, что у нас – горы, у нас 
издревле использовались барабаны: 
для связи, для коммуникации. Если 
враг приближается – в барабаны би-
ли одним образом, если на свадьбу 
созывали окрестные села – иначе. А 
барабан – это же основной джазовый 
инструмент.
И потом, говорю, вы играете джаз хо-

рошо, отлично играете, но по нотам, 
головой. А мы – сердцем играем», – 
объясняет маэстро заметную «армянс-
кость» джаза, в рамках советской 
территории во всяком случае.
В 1985 году Малхасян организовал 

первый джаз-фестиваль в Ереване, 
наприглашал музыкантов из двух де-
сятков городов СССР – многие из них 
стали известными джазменами. Потом 
был возрожденный «Поплавок», уже в 
первые годы независимости, где он 
сначала играл один, а вскоре затащил 
и Ваага Айрапетяна, и Чико, и других.
Первый же международный фести-

валь с помощью властей он органи-
зовал в 1998-м, форум был, прямо 
скажем, представительный. Приехали 
NewYorkVoices, джазмены из России, 
Грузии, Франции и самого Нью-Орлеа-
на. И это тоже – сбывшаяся мечта.

«Вот только с Питерсоном так и не 
увиделся», – опять вздыхает Малхас. 
А так ведь – каких только гостей не 
было и в «Поплавке», и потом уже в 
клубе на Пушкина. И Ельцин, и Путин, 
и высшие представители всех местных 
властей заходят – нечасто, правда, но 
случается.

«Общаться? – переспрашивает 
Малхасян, – Общался со всеми, и с 
Путиным, и с нашими. Только не люб-
лю это афишировать».
Оно и верно – зачем? Джазмен и по-

литик в джаз-клубе все равно станут 
говорить о музыке (не о политике же им 
разговаривать после джазового кон-
церта), а о музыке Левон Малхасян го-
ворит со всеми и всегда.
А побеседовав, он садится за инс-

трумент, и тогда с тобой, слушатель, 
начинают разговаривать двое – Мал-
хас и джаз.

Рубен ГЮЛЬМИСАРЯН.

павшему в Ереван и ничего о клубе 
«Малхас» доселе не знавшему. Энер-
гетика тут совершенно уникальная, 
силы чудовищной, а, впрочем, такой 
и должна быть энергетика места, где 
всегда звучит потрясающая музыка.
Днем здесь могут свободно играть на-

чинающие джазмены – инструменты 
к их услугам, а вечером к аудитории 
(именно к ней, не к посетителям) выхо-
дит Левон Малхасян, один или вместе 
со звездами мирового джаза, если 
они, конечно, находятся в этот момент 
в Ереване. Кто здесь (и в «Поплавке», 
где играл Малхас до того, как отстроил 
свой клуб) только не выступал: Чик 
Кориа, Ал Джеро, Джордж Бэнсон... 
Продолжайте сами, вряд ли назовете 
кого из монстров, кто не бывал здесь.
Вот разве что тот, смотрящий с черно-

белой фотографии – Оскар Питерсон, 
облокотившийся на рояль. «Этот чело-
век стал моей музыкальной школой, 
музыкальным же училищем и консер-
ваторией. Вот только встретиться с 
ним так и не удалось», – сетует Левон. 
Вот эта мечта не сбылась, что ж ты мо-
жешь поделать...
Легендарных встреч было много, вот 

одна из них, еще в далеком 1975 году. 
«Мы тогда играли в зале ресторана гос-
тиницы «Ани», обычно играли только 
час перед тем, как ресторан начинал 
заполняться. Люди сюда приходили 
отдыхать, им не джаз нужен был, а та-
кая общеобразовательная музыка, и 
мы уступали место ей.
Как раз тогда в Ереване на гастролях 

был легендарный Би Би Кинг со всем 
своим составом, у них в тот день не 
было концерта, и жили они в этой гости-
нице, пришли после экскурсии в ресто-
ран. Они немного нас послушали, и 
несколько человек вышли из зала, 
быстро вернувшись с инструментами. 
Получился потрясающий джэм-сейшн 
часа на четыре – кто бы мог подумать, 
что такое возможно...
С бандой Би Би Кинга была перевод-

чица Таня из Госконцерта. Смотрю – 
они показывают на меня и что-то ей 
говорят. Не утерпел, спросил у Тани, 
что там обо мне говорилось. Она и 
отвечает, мол, спрашивали, кто этот 
белый, который так играет нашу му-
зыку», – рассказывает Малхас.
А ведь джаз в Советском Союзе 

фактически появился именно в 
Ереване еще в 1936 году, когда в 
этом жанре стал играть оркестр под 
управлением Цолака Вардазаряна. А 
в 1938 году (который многие считают 
«расцветом репрессий») по прямому 
указанию правительства республики 
был учрежден Государственный 
джазоркестр (да-да, именно так он и 
назывался в «страшные» годы), кото-
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Прежде чем рассказать о происшедшем 
недавно событии, сделаем небольшой 
экскурс в сферу философии и психологии. 
Давно известно, что, появившись на 
свет, человек рано или поздно задастся 
вопросом о смысле своей жизни, о своем 
предназначении и долге перед своими 
соплеменниками. И тот, кто находит 
свое предназначение, выходит сам и ве-
дет за собой свое окружение на более 
высокий цивилизационный уровень. В 
обществе начинают превалировать бо-
лее высокие морально-нравственные ка-
тегории. Это в свою очередь помогает 
селектировать новые психологические 
типажи личности, для которых смысл су-
ществования не только забота о себе и 
животе своем, но и о своем народе, нации, 
родине. Причем в виде не абстрактной 
теории, а реализованных во вполне ма-
териальные инфраструктурные объ-
екты, крайне необходимых людям. В 
истории большинства народов мира 
подобные психотипажи личностей – 
большая редкость. Людей, сумевших 
добиться впечатляющих успехов в 
сфере финансов, а потом серьезно 
занявшихся благотворительностью, 
сделавших меценатство смыслом свое-
го существования, очень немного. К 
счастью, в истории армянского народа 
было немало личностей, сделавших бла-
готворительность частью своей жизни.
Событие, о котором идет речь, – премьера 

фильма «Национальный благотворитель», 
произошло в посольстве Республики Арме-
ния в Москве, расположенном в бывшем до-
ме семьи Лазаревых, у которых традиции 
благотворительности имели глубокие 
корни. Благодаря им в Москве появилось 
армянское кладбище и армянская церковь. 
Для оказания поддержки развивающемуся 
армянскому купечеству и созданию климата 
наибольшего благоприятствования Лаза-
рев не пожалел подарить Екатерине Вто-
рой через графа Орлова крупный уни-
кальный бриллиант, носящий сегодня имя 
«Орлов» и считающийся сегодня нацио-
нальным достоянием России. Точная ко-
пия бриллианта «Орлов» была недавно из-
готовлена на Монетном дворе и подарена 
посольству Армении в России.
В ряду армянских благотворителей, не 

жалевших своих денег на оплату в полу-
чении образования армянских детей, 
на строительство, науку и искусство, 
можно найти немало имен армянских 
благотворителей – Манташев, Шустов, 
Гюльбенкян... Список можно продол-
жить. Судя по всему, заложенные ими 
традиции нашли свой отклик и в но-
вейшей истории. Начало событий в 
Карабахе способствовало появлению 
еще одного благотворителя, связавшего 
свою дальнейшую судьбу с Арцахом. 
Выходец из Карабаха, выпускник МГУ, 
затем журналист, издатель, предприни-
матель – Левон Гургенович Айрапетян. 
Фильм «Национальный благотворитель» 
(продюсер Т. Манасян, режиссер В. 

Варданян, сценарист О. Массары-
гин) рассказывает о его участии в 
становлении и укреплении Арцаха. 
Показываются построенные на его 
средства школы, детсады, больницы. 
Тигран Манасян, продюсер фильма, от-
метил, что еще в начале работы над 
фильмом выразили желание и помогли 
практически все друзья и близкие к Ле-
вону люди. В фильме рассказывает о 
своем друге Гагике Закаряне, главе бан-
ка «Юнистрим», который участвовал 

Григорян отметил огромный вклад в ее ор-
ганизации Левона Айрапетяна.

 Деловые и личностные качества Ле-
вона охарактеризовал Рубен Вартанян, 
также сегодня занимающийся благотво-
рительностью и вкладыванием средств 
в человеческий капитал в сфере образо-
вания в Армении.

 Одна из проблем, которая стоит перед 
Арцахом, – заселение освобожденных 
территорий.   Несмотря на традиционно 
высокую рождаемость, темпы роста на-
селения все еще недостаточны. Левон 
Айрапетян предложил новое оригинальное 
решение по стимулированию повышения 
рождаемости – организовал и обеспечил 
проведение одновременно 700 свадеб. 
Все расходы по проведению праздника он 
взял на себя. Его усилия не прошли даром. 
После проведения массовых свадеб 
количество населения Арцаха за год с не-
большим увеличилось на 2000 человек! 
Причем все молодые семьи получают 
помощь и пособие как со стороны госу-
дарства, так и фонда, учрежденного и фи-
нансируемого Левоном Айрапетяном.
Левон Айрапетян всячески помогал вос-

становлению храмов и церквей не только 
в Арцахе, но и принимал активное участие 
в строительстве нового армянского собора 
и культурного центра в Москве. Был готов, 
если участники финансирования откажутся 
от своих обязательств, взять все расходы 
на себя.
Левон Айрапетян заложил и начал стро-

ить в Степанакерте здание для будущего 
военного училища наподобие суворовско-
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в фильме еще и как продюсер. Сергей 
Саркисов, владелец компании «РЕСО 
Гарантия», предприниматель Арсен Мар-
тиросян, Армаис Камалов, врач, академик 
РАН, Георгий Хачиян и многие другие. 
Айрапетян любил театр. Много друзей 
у него было в Театре «Ленком», Театре 
Сатиры. Его близкими друзьями были 
великий режиссер Марк Захаров, Алек-
сандр Ширвиндт. Во вступительном слове 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Армения в России Вартан То-
ганян отметил огромный вклад Левона 
Айрапетяна практически во все сферы 
жизни Арцаха.  Именно благодаря его 
широким связям как в России, так и за 
рубежом удавалось решать острые дип-
ломатические вопросы.
Один из основателей регулярной Армянс-

кой армии генерал-лейтенант Норат Тер-

го. Арцах еще долго будет находится под 
угрозой агрессии Азербайджана и между-
народного терроризма. «Потому обучение 
военному делу с раннего возраста просто 
необходимо», – считал Айрапетян.
В скором времени фильм увидят как в 

Арцахе, так и в Армении. И тем не менее 
кроме гордости и радости за деятельность 
такой масштабной личности, как Левон 
Айрапетян, возникает недоумение по 
поводу того, все ли было сделано, что-
бы освободить его из заключения. По 
утверждению его соратника и партнера, 
редактора газеты «Собеседник» Юрия Пи-
липенко, несмотря на мощное давление на 
Левона, возможность его спасения была. 
Руководство Армении явно не проявило 
должной настойчивости и заинтересован-

28
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Вазген ОГАНЕСОВ – армянский ас, не 
позволивший Гитлеру убежать из Бер-
лина

Армяне внесли большой вклад в победу 
Советского Союза над фашистской Герма-
нией. Нет такой армянской семьи, которой 
бы не коснулась война. На фронтах Вели-
кой Отечественной сражались против фа-
шистских захватчиков более шестисот 
тысяч сынов и дочерей армянского народа: 
300 тысяч были из Армении, 200 тысяч – 
из других республик СССР, 100 тысяч 
– из диаспоры. Число армянских Героев 
Советского Союза – 106. Дважды Героями 
Советского Союза стали легендарный 
летчик, герой балтийского неба Нельсон 
Степанян и Маршал Советского Союза 
Ованес Баграмян.
Один из лучших сыновей армянского 

народа, сражавшихся против фашистов, 
Оганесов Вазген Михайлович родился 20 
февраля 1920 года в селе Ором Артикского 
района Республики Армения. Начинал 
Вазген Михайлович свой прославленный 
путь в бакинском аэроклубе, где осваивал 
технику пилотирования планеров. С 1940 
года в Красной армии, в 1941-м окончил 
Тбилисскую военную авиационную школу 
пилотов. С декабря 1941 года младший 
лейтенант Оганесов на фронтах Великой 
Отечественной войны, служил в 347-м 
авиаполку. Большинство боевых вылетов 
совершил на Як-9, но воевал также на 
И-153, Як-1 и Як-3. Командование считало 
его лучшим разведчиком 16-й Воздушной 
армии.
Всего за период войны В. М. Оганесов 

произвел 324 успешных боевых вылета, в 
75 воздушных боях лично сбил 23 самолета 
(еще 5 самолетов – в группе). Он входил 
в символический отряд «Сталинских со-
колов», так традиционно называли геро-
ев советской авиации. Самолет его был 
подбит единственный раз в самом конце 
войны, 28 апреля 1945 года. Летчик, 
тяжело раненный осколками зенитного 
снаряда, нашел в себе силы посадить пов-
режденную машину на свой аэродром.
Свой последний боевой вылет Вазген 

Оганесов выполнил во время боев за Бер-
лин. В преддверии Победы предстояло не 
допустить вылет из осажденного Берлина 
самолета гитлеровского рейха с немецкими 
заправилами во главе с Гитлером, пишет 
Defacto.am.

27 апреля к вечеру стало известно, 

что, потеряв все аэродромы в Берлине и 
вблизи него, немецкое командование го-
товится использовать для взлета и поса-
док самолетов главную аллею в парке 
Тиргартен. Командующий 3-м ИАК генерал 
Савицкий подтвердил эту весть.
Из рассказа маршала авиации Руденко: 

«Сразу же после доклада Савицкого я 
вызвал своего заместителя генерала 
Сенаторова и начальника штаба армии 
генерала Брайко. Вместе мы решили: на-
до принимать экстренные меры. Прежде 
всего – тщательно разведать местность, 
определить точное расположение и коли-
чество имеющихся самолетов, зенитных 
средств и площадок, пригодных для 
взлета. Выполнить такое задание могли 
только опытные разведчики. Не помню, 
кто, кажется, Брайко, назвал фамилию 
старшего лейтенанта Оганесова. Я хорошо 
знал этого бесстрашного летчика. На 
его счету к концу войны значилось почти 
триста боевых вылетов, он провел более 
70 воздушных боев, сбил при этом два 
десятка вражеских самолетов. Ведомым 
у Оганесова был не менее мужественный 
летчик лейтенант Двуреченский.
Задачу Оганесову ставил генерал Се-

наторов: «В районе рейхстага и Брандер-
бургских ворот находится секретный 
аэродром противника. Надо отыскать его. 
Город задымлен. В центре парка Тиргар-
тен много зениток. Придется идти на брею-
щем...»
Не прошло и двух часов, как мы получили 

точные сведения от наших воздушных раз-
ведчиков. Ими было обнаружено два легких 
транспортных самолета, замаскированных 
у входа в парк и охраняемых танками.
Решено было немедленно нанести бом-

бовый и штурмовой удар по аэродрому, 
который мы условно назвали имперским. 
А для того чтобы вылет не оказался хо-

лостым, старший лейтенант Оганесов 
вызвался показать цель. Он шел впереди 
на малой высоте, почти над самыми 
крышами. Подлетев к Тиргартену, сделал 
горку и с пикирования направил очередь 
трассирующих пуль в цель, показывая 
идущим следом экипажам, куда вести 
огонь.
Пикирующие бомбардировщики сброси-

ли груз на центральную аллею парка, стре-
мясь сделать ее непригодной для взлета, 
а Ил-2 нанес удар по самолетам и танкам. 
Неугомонный Оганесов решил сделать ви-
раж, чтобы определить результаты налета. 
Увидев на месте самолетной стоянки груду 
покореженного металла, он поспешил 
доложить по радио: «Цель уничтожена! 
Задание выпол...» Неожиданно голос его 
прервался. Один из вражеских снарядов 
попал в самолет, летчик получил ранение. 
Но опыт и выдержка помогли ему благо-
получно посадить поврежденную машину. 
Из кабины его бережно перенесли в са-
нитарную машину и отправили в госпи-
таль. Позже за этот подвиг он был удос-
тоен звания Героя Советского Союза. Об 
уничтожении имперского аэродрома я до-
ложил командующему фронтом маршалу 
Жукову...»

15 мая 1946 года за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в период Великой 
Отечественной войны, Оганесову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Красного Знамени (трижды), 
Отечественной войны 1-й степени (дваж-
ды), Красной Звезды, медалями.
После войны летчик-истребитель про-

должал служить в ВВС СССР. В 1950 го-
ду он окончил Краснодарскую высшую 
офицерскую школу штурманов ВВС. В 
1956 году подполковник Оганесов уво-
лился в запас. Жил в столице Азербай-
джана – городе Баку. Работал главным 
инженером хлебозавода. В 1990 году 
Вазген Михайлович вместе с семьей пере-
ехал в Ереван, спасаясь от армянских пог-
ромов в Баку. В Армении талант и опыт 
полковника Оганесова был затребован 
новорожденной армянской армией, он 
стал консультировать и обучать армянских 
летчиков.
Легендарный летчик скончался 23 мая 

1993 года в возрасте 73-х лет, похоронен на 
аллее почетного захоронения ереванского 
кладбища «Тохмах».

Âàçãåí ÎÃÀÍÅÑÎÂ

ности в его спасении. И хотя Левон Айра-
петян держался уверенно и достойно 
в заключении, тем не менее смерть 
пришла к нему в тюрьме.  Такие яркие 
и масштабные дела и такая печальная 
концовка. Но звание «Национального бла-
готворителя» он заслужил.  Его друзья и 
соратники предлагают представить его 
кандидатуру к присуждению посмертно 

звания «Национальный герой» Республики 
Армения. А еще встал вопрос о том, 
кто же сможет сравниться с ним по 
благотворительным проектам. Можно 
констатировать, что многие в Арцахе пос-
ле смерти Левона почувствовали себя 
сиротами. Поэтому очень важно и необ-
ходимо, чтобы эта потеря и боль были 
толчком к сохранению и приумножению его 
наследия.

Эдвард САХИНОВ.
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Âåëèêèé àâàðåö Èìàì Øàìèëü è ãåíåðàë Îãàíåñ Ëàçàðåâ

Ïî÷åìó Øàìèëü ñäàëñÿ èìåííî àðìÿíèíó Ëàçàðåâó?

Иван Давыдович Лазарев был челове-
ком действительно незаурядным. Госу-
дарственный деятель, боевой генерал, 
участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, кавалер ордена Св. Георгия 
II степени.

Будущий герой кавказских войн родился 
в небогатой армянской семье в городе 
Шуша. В 19 лет он поступил рядовым 
в Ширванский полк и сразу же получил 
боевое крещение: война с горцами бы-
ла в самом разгаре. Первая награда – 
солдатский Георгиевский крест – была 
получена «за выдающуюся храбрость». И 
уже став офицером, Лазарев по-прежнему 
отличался исключительным бесстрашием, 
всегда шел в бой впереди своих солдат.
Всю свою жизнь Лазарев прослужил на 

Кавказе, военная карьера была успешной, 
но поистине многотрудной. Можно смело 
сказать: слава его в крае была велика и 
заслуженна, его уважали и свои, и чужие. 
Будучи в 1850-е годы главой военного 
управления в ряде районов Северного 
Кавказа (Мехтулинское ханство, Даргин-
ский округ), он приобрел репутацию чело-
века не только беззаветно храброго, но 
благородного и справедливого.
Под конец войны, когда Шамиль был в окр-

ужении и с ним начали вести переговоры о 
его сдаче, он пожелал встретиться лично с 
Лазаревым и вести переговоры именно с 
ним. В их личной беседе Лазарев назвал 
его действия геройскими. Будучи горцем, 
Лазарев не подчинился приказу Евдоки-
мова и отказался разоружить Шамиля пе-
ред его встречей с сардаром, объяснив это 
тем, что это равно унижению.
Вот как описывается этот момент в кни-

ге М. Ибрагимовой «Имам Шамиль»: 
«Посреди толпы стоял около серой осе-
дланной лошади, облокотившись на стену 
одной из крайних сакель, человек му-
жественного роста, с угрюмым лицом. По 
величественной позе нетрудно было в нем 
узнать Шамиля.
Встретив мюридов приветствием, полков-

ник Лазарев, не показывая вида, что узнал 
грозного повелителя Дагестана, спросил 
у мюридов: «Кто из вас Шамиль?» Все 
указали на высокого мужчину и ответили: 
«Вот тот». Поздоровавшись с Шамилем, 
полковник Лазарев после тяжелого молча-
ния сказал: «Шамиль, всему миру известно 
о твоих подвигах, и слава их не померкнет. 
Если ты, покоряясь силе судьбы, выйдешь 

сегодня к главнокомандующему и пре-
дашься великодушию государя-императо-
ра, то спасешь от гибели тысячу человек, 
оставшихся в живых и тебе преданных.
Заверши свои славные подвиги поступ-

ком благоразумия и великодушия, а сар-
дар может много для тебя сделать. Он бу-
дет ходатайствовать перед государем об 
обеспечении будущности твоей и твоего 
семейства».
Шамиль колебался и предложил полков-

нику идти к его сыновьям, пока он вернется 
от главнокомандующего, на что Лазарев 
ответил: «Я не прислан к тебе аманатом... 
Если хочешь, пойдем теперь же, а не хо-
чешь, то я уйду назад...»
Между тем некоторые мюриды, потрясая 

оружием, говорили, что за смерть их 
повелителя русские дорого заплатят, дру-
гие советовали Шамилю согласиться с до-
водами полковника Лазарева.
Спустя некоторое время Шамиль спросил: 

если он явится к главнокомандующему, 
дозволено ли будет ему вернуться к свое-
му семейству? На что Лазарев ответил, 
что никто не хочет разлучить его с семей-
ством и что, вероятно, никто не будет пре-
пятствовать возвращению его в аул.
Наконец, цепь солдат расступилась. Нас-

тупила минута, в которую совершилось 
величайшее событие в истории Кавказа. И 
это была самая тяжкая минута в жизни на-
родного героя. Вот он выходит из родного 
аула, окруженный десятками мюридов, 
держащих ружья наготове.
Вдруг раздается восторженное, едино-

глассное и оглушительное «ура!». Шамиль 
повернул обратно в аул. Но полковник Ла-
зарев закричал вслед имаму: «Разве ты не 
понимаешь, что войска приветствуют тебя 
по приказу сардара?» Тогда Шамиль про-
должил путь. Находчивость полковника 
поправила дело, готовое разрешиться пе-
чально.

«Я немедленно пошлю тебя к государю, 
– сказал князь Барятинский, указывая на 
полковника Трамповского. – Теперь же ты 
как военнопленный поедешь с ним в ла-
герь. Полковник Лазарев распорядится 
привезти туда и твое семейство». Затем 
главнокомандующий уехал в лагерь. Ша-
миль был поражен тем, что более он уже не 
вернется в Гуниб. Обращаясь к полковнику 
Лазареву, имам произнес: «Так ты обманул 
меня?»

«Успокойся, – ответил полковник, – 
вспомни, что там были мои слова, а здесь 

приказание главнокомандующего. Испол-
няй их, и ты не будешь раскаиваться!»
Наконец он согласился и сел на лошадь. 

Его отвезли в лагерь, где ему приготовили 
особую палату. Когда он вошел в нее, 
то увидел, что ему приготовили чай в се-
ребряном сервизе... Лазарев сам съез-
дил в Гуниб за семейством имама, чтобы 
перевезти его в лагерь.
Когда он вошел в саклю, в которой жил 

Шамиль со своей семьей, молодой Кази-
Магомед встретил его опечаленным ли-
цом, и оно выражало многое... Вскоре он 
покинет свой дом со своими родствен-
никами и больше не вернется сюда никогда. 
Не вернется сюда и Шамиль – хозяин се-
мейства, покинувший свой родной очаг не 
по воле своей, а по воле божьей...

Иван Давыдович Лазарев, по происхож-
дению карабахский армянин, хорошо знал 
жизнь и обычаи кавказских народов, он 
имел влияние как среди христианского, 
так и среди мусульманского населения. 
Заслуживает особого внимания тот факт, 
что в подконтрольных ему районах почти 
полностью прекратились кровавые распри 
и мятежи.
Местные жители считали его правителем 

суровым, но разумным и заслуживающим 
доверия. Недаром именно полковника 
Лазарева потребовал прислать к себе 
Шамиль для переговоров о сдаче! И тот 
действительно отправился к вождю горцев, 
причем один, без конвоя, а потом доставил 
Шамиля к генералу Барятинскому. В 1860 
году Лазарев, уже генерал-майор, был 
назначен военным начальником Среднего 
Дагестана.
Одной из главных проблем, с которыми 

ему с самого начала пришлось столкнуться 
в крае, это вылазки небезызвестных абре-
ков, которые грабили население, угоняли 
скот, похищали людей и при этом кичились 
своей доблестью и неуловимостью. Лаза-
рев сразу же объявил, что абречество 
является преступлением, которое будет 
караться беспощадно. Первый же схвачен-
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ный абрек был публично подвергнут жес-
токому телесному наказанию.
Местные муллы посчитали это оскорбле-

нием ислама. К Ивану Давыдовичу явилась 
большая группа старейшин и заявила, что 
телесные наказания противны святому Ко-
рану. Лазарев же, в подтверждение своей 
правоты, потребовал принести священную 
книгу и сам указал те места, которые сму-
щенный мулла должен был зачитывать 
вслух перед всеми.
Надо ли говорить, какое впечатление 

произвел этот случай на всех присутство-
вавших и как возвысил авторитет «началь-
ника края». В знак уважения к исламу Ла-
зарев часто посещал мечети, следил за их 
состоянием, выделял средства беднейшим 
из них.
Генерал всегда стремился разъяснять 

свою политику, каждый свой шаг, умел доби-
ваться результата словом, убеждением. 
Интересную характеристику отношений 
Лазарева с местным населением дает ав-
тор книги о нем, вышедшей в 1900 году в 

Тифлисе: «Его можно было видеть всегда 
окруженного толпою горцев, приходивших 
к нему для бесед или совещаний.
У него не было приемных часов. Его двери 

были открыты настежь, и каждый смело 
приходил к нему со своими нуждами. Он 
был в высшей степени доступен, но умел 
сохранять гордый начальнический тон, 
не допускавший фамильярности, которая 
в глазах горцев роняет достоинство на-
чальника».

Арам МКРТЧЯН.

Марк ГЕРАГОС
(родился 5 октября 1957 г., Лос-Анджелес, Калифорния, США)

3 декабря в России ежегодно отмечается 
День юриста!  Если просматривать под-
борки знаменитых юристов, то можно в них 
встретить хотя бы одного армянина. Зву-
чит как анекдот, но это реальность.  
Сегодня мы бы хотели рассказать о двух 

культовых адвокатах, которых по каким-то 
причинам очень редко вспоминают, один 
работает в Америке, другой – в России.
Американский адвокат Марк Герагос, 

глава и основатель фирмы Geragos & Gera-
gos. Кроме своих звездных клиентов (Билл 
Клинтон, Майкл Джексон, Роберт Дауни-
младший, Вайнона Райдер, Роджер Клин-
тон, Крис Браун) Марк боролся за вып-лату 
компенсации полутора миллионам армян, 
пострадавшим от геноцида в 1915 году 
(выплату совершила компания NewYork 
Life Insurance). Впоследствии суд обязал 

страховую компанию выплатить 20 мил-
лионов долларов.  
Уделяя особое внимание делам ар-

мянской диаспоры, Марка сделали офи-
циальным представителем в ряде армянс-
ких организаций.

Рубен КИРАКОСЯН
(родился 22 января 1970 г., Ереван)

В России уже долгое время существует 
Российско-армянская ассоциация юристов 
АРМРОСС, где председателем является 
Рубен Киракосян. Рубен известен своей 
адвокатской деятельностью, в 2008 году 
его даже включили в перечень лучших 
юристов России.
Все громкие дела Киракосяна так или 

иначе связаны с армянским миром. В иске 
против Олега Кузнецова Киракосян заявил 
об искажении армянской истории в работах 
автора. Также Киракосян защищает Гарника 

Èçâåñòíûå þðèñòû ñ àðìÿíñêèì ïðîèñõîæäåíèåì
Арутюняна, который попал в аварию с 
пассажирским автобусом Москва – Ереван. 
Адвокат и пассажиры рейса настаивают на 
полной невиновности Арутюняна и прив-
лечении к ответственности китайского 
производителя автобуса, выпустившего 
в единичном экземпляре автобус с мно-
жеством бракованных деталей, эти данные 
установлены следствием, они стали при-
чиной ДТП.
В 2003 году Киракосян добился первого в 

России приговора за «убийство по мотивам 
национальной и расовой ненависти» во 
время судебного процесса над группой 
скинхедов, которые убили юношу Карена 
Яхшибекова. 
А уже в 2018 году в Москве в дни ар-

мянской бархатной революции адвокат 
помог группе армян – участников несанк-
ционированного митинга на территории 
Храмового комплекса. Участники митинга, 
которым он помогал, отделались мини-
мальным штрафом, а одного человека 
он спас от возбуждения уголовного дела, 
мужчина отделался административным 
правонарушением. 
Армянские юристы известны по всему 

миру, и сейчас именно тот день, когда 
можно поблагодарить их за ту нелегкую 
деятельность, которой они занимаются 
ежедневно! 

Леонна МАЛХАСЯН.

Армян и евреев часто сравнивают как имеющих много общего. Хотя 
ничего общего в языке и происхождении у этих народов нет. Армяне – 
индоевропейцы, евреи – семиты.

Но что же общего между армянами и евреями?
Оба древнейших народа рассеяны по всему миру, большинство армян 

и евреев на данный момент не живут на своей исторической родине по 
причине завоеваний, гонений, геноцида. Интересно, что эти народы плохо 
поддаются ассимиляции на фоне остальных народов, что позволило им 
сохранить свою культуру во время тысячелетней жизни в диаспоре.
Оба народа на родине окружены враждебными странами, которые хотят 

их уничтожить.
Обе нации очень интеллектуальны, мегауспешны в бизнесе, хорошо 

играют в шахматы и всегда подаются в качестве образцовых нацмень-
шинств. Талантливых армян и евреев можно увидеть в любой сфере 
жизни. Правители разных государств мира часто приглашали армян и 
евреев на освоение новых земель, для развития экономик своих госу-
дарств.

Àðìÿíå è åâðåè. Ñàìûå áîãàòûå è âëèÿòåëüíûå äèàñïîðû ìèðà

Любопытный факт. Армяне и евреи, несмотря на свою немно-
гочисленность, самые мощные финансовые группировки во всём мире. 
Даже огромная китайская диаспора не обладает такими финансовыми 
возможностями, как армянская и еврейская. При этом, по словам многих 
экспертов, финансовые возможности армянской диаспоры заметно в 
последнее время превышают капиталы еврейской общины за рубежом.

Первые контакты между армянами и евреями датируются глубокой 
древностью. Царь Тигран Великий, при котором армянская держава дос-
тигла наибольших размеров, завоевав Израиль, привез тысячи евреев в 
Армению в I веке до нашей эры. Однако сегодня в Армении остается лишь 
небольшая еврейская община из примерно тысячи человек – большую 
часть армянских евреев (около ста тысяч человек) в Средние века угнали 
в Иран персы.
Интересно, что у евреев и армян есть сходство в уникальности их вер. 

Евреи придерживаются иудаизма, религии, которую в мире исповедуют 
только они. Армяне следуют своей уникальной Армянской Апостольской 
Церкви, заметно отличающейся от других ветвей христианства.

29 Ïî÷åìó Øàìèëü ñäàëñÿ èìåííî àðìÿíèíó Ëàçàðåâó?
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Îòêðîâåíèÿ èçâåñòíîãî ôèçèêà,
âåðíóâøåãîñÿ ñ òîãî ñâåòà
Ведущий конструктор ОКБ «Импульс» 

Владимир Ефремов умер внезапно. За-
шелся в кашле, опустился на диван и за-
тих. Родственники поначалу не поняли, 
что случилось ужасное. Подумали, что 
присел отдохнуть. Наталья первой вышла 
из оцепенения. Тронула брата за плечо:

– Володя, что с тобой?
Ефремов бессильно завалился на бок. 

Наталья попыталась нащупать пульс. 
Сердце не билось! Она стала делать ис-
кусственное дыхание, но брат не дышал.
Наталья, сама медик, знала, что шансы 

на спасение уменьшаются с каждой мину-
той.
Пыталась «завести» сердце, массируя 

грудь. Заканчивалась восьмая минута, 
когда ее ладони ощутили слабый ответный 
толчок. Сердце включилось. Владимир 
Григорьевич задышал сам.

– Живой! – обняла его сестра. – Мы ду-
мали, что ты умер, что уже все, конец!

– Конца нет, – прошептал Владимир Гри-
горьевич. – Там тоже жизнь. Но другая. 
Лучше...
Владимир Григорьевич записал 

пережитое во время клинической 
смерти во всех подробностях. Его сви-
детельства бесценны. Это первое 
научное исследование загробной 
жизни ученым, который сам пережил 
смерть. Свои наблюдения Владимир 
Григорьевич опубликовал в журнале 
«Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного техни-
ческого университета», а затем рассказал 
о них на научном конгрессе. Его доклад о 
загробной жизни стал сенсацией.

– Придумать такое невозможно! – заявил 
профессор Анатолий Смирнов, глава Меж-
дународного клуба ученых.

Ïåðåõîä

Репутация Владимира Ефремова в науч-
ных кругах безупречна.
Он крупный специалист в области искус-

ственного интеллекта, долгое время ра-
ботал в ОКБ «Импульс». Участвовал в за-
пуске Гагарина, внес вклад в разработку 
новейших ракетных систем. Четырежды 
его научный коллектив получал Государст-
венную премию.

– До своей клинической смерти считал 
себя абсолютным атеистом, – рассказы-
вает Владимир Григорьевич. – Доверял 
только фактам. Все рассуждения о за-
гробной жизни считал религиозным дур-
маном. Честно говоря, о смерти тогда не 
думал. Дел на службе было столько, что и 
за десять жизней не расхлебать. Лечиться 
было некогда – сердце шалило, хрони-
ческий бронхит замучил, прочие хвори до-
саждали.

12 марта в доме сестры, Натальи Гри-
горьевны, у меня случился приступ кашля. 
Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не 
слушались меня, пытался сделать вдох 
– и не мог! Тело стало ватным, сердце 
остановилось. Из легких с хрипом и пе-
ной вышел последний воздух. В мозгу 
промелькнула мысль, что это последняя 

секунда моей жизни.
Но сознание почему-то не отключилось. 

Вдруг появилось ощущение необычайной 
легкости. У меня уже ничего не болело 
– ни горло, ни сердце, ни желудок. Так 
комфортно чувствовал себя только в 
детстве. Не ощущал своего тела и не 
видел его. Но со мной были все мои чув-
ства и воспоминания. Я летел куда-то 
по гигантской трубе. Ощущения полета 
оказались знакомыми – подобное слу-
чалось прежде во сне. Мысленно попы-
тался замедлить полет, поменять его на-
правление. Получилось! Ужаса и страха не 
было. Только блаженство. Попытался про-
анализировать происходящее. Выводы 
пришли мгновенно. Мир, в который попал, 
существует. Я мыслю, следовательно, тоже 
существую. И мое мышление обладает 
свойством причинности, раз оно может 
менять направление и скорость моего по-
лета.

Òðóáà

– Все было свежо, ярко и интересно, 
– продолжает свой рассказ Владимир 
Григорьевич. – Мое сознание работало 
совершенно иначе, чем прежде. Оно ох-
ватывало все сразу одновременно, для 
него не существовало ни времени, ни 
расстояний. Я любовался окружающим 
миром. Он был словно свернут в трубу. 
Солнца не видел, всюду ровный свет, не 
отбрасывающий теней. На стенках трубы 
видны какие-то неоднородные структуры, 
напоминающие рельеф. Нельзя было оп-
ределить, где верх, а где низ.
Попытался запоминать местность, над 

которой пролетал. Это было похоже на 
какие-то горы.
Ландшафт запоминался безо всякого 

труда, объем моей памяти был поистине 
бездонным. Попробовал вернуться в то 
место, над которым уже пролетел, мыслен-
но представив его. Все вышло! Это было 
похоже на телепортацию.

Òåëåâèçîð

– Пришла шальная мысль, – продолжает 
свое повествование Ефремов. – До какой 
степени можно влиять на окружающий 
мир? И нельзя ли вернуться в свою прош-
лую жизнь? Мысленно представил старый 
сломанный телевизор из своей квартиры. 
И увидел его сразу со всех сторон. Я 
откуда-то знал о нем все. Как и где он был 
сконструирован. Знал, где была добыта 

руда, из которой выплавили металлы, 
которые использованы в конструкции. 
Знал, какой сталевар это делал. Знал, что 
он женат, что у него проблемы с тещей. 
Видел все связанное с этим телевизором 
глобально, осознавая каждую мелочь. 
И точно знал, какая деталь неисправна. 
Потом, когда меня реанимировали, 
поменял тот транзистор Т-350 и телевизор 
заработал...
Было ощущение всесильности мысли. 

Наше КБ два года билось над решением 
сложнейшей задачи, связанной с крылаты-
ми ракетами. И я вдруг, представив эту 
конструкцию, увидел проблему во всей 
многогранности. И алгоритм решения воз-
ник сам собой.
Потом я записал его и ВНЕДРИЛ...

Áîã

Осознание того, что он не один на том 
свете, пришло к Ефремову постепенно.

– Мое информационное взаимодействие 
с окружающей обстановкой постепенно 
утрачивало односторонний характер, – 
рассказывает Владимир Григорьевич. – На 
сформулированный вопрос в моем соз-
нании появлялся ответ. Поначалу такие 
ответы воспринимались как естественный 
результат размышлений. Но поступающая 
ко мне информация стала выходить за пре-
делы тех знаний, которыми обладал при 
жизни. Знания, полученные в этой трубе, 
многократно превышали мой прежний ба-
гаж!
Я осознал, что меня ведет Некто везде-

сущий, не имеющий границ. И Он обладает 
неограниченными возможностями, всеси-
лен и полон любви. Этот невидимый, но 
осязаемый всем моим существом субъект 
делал все, чтобы не напугать меня. Я по-
нял, что это Он показывал мне явления и 
проблемы во всей причинно-следственной 
связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-
остро. И знал, что это Бог...
Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. 

Меня тащили наружу, как морковку из гряд-
ки. Не хотелось возвращаться, все было 
хорошо. Все замелькало, и я увидел свою 
сестру. Она была испуганной, а я сиял от 
восторга...

Ñðàâíåíèå

Ефремов в своих научных работах 
описал загробный мир при помощи мате-
матических и физических терминов. В этой 
статье мы решили попытаться обойтись 
без сложных понятий и формул.

– Владимир Григорьевич, с чем можно 
сравнить мир, в который вы попали после 
смерти?

– Любое сравнение будет неверным. Про-
цессы там протекают не линейно, как у нас, 
они не растянуты во времени. Они идут од-
новременно и во все стороны. Объекты 
«на том свете» представлены в виде 
информационных блоков, содержание ко-
торых определяет их местонахождение 
и свойства. Все и вся находится друг с 
другом в причинно-следственной связи. 
Объекты и свойства заключены в единую 
глобальную информационную структуру, 
в которой все идет по заданным ведущим 
субъектом – то есть Богом – законам. Ему 
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Произошло событие важного поли-
тического и геополитического значе-
ния. В Армении на территории 102-й 
российской военной базы Гюмри ря-
дом с церковью Св. Александры Вели-
комученицы установлен памятник им-
ператору Николаю I.

Памятник реализован в рамках проекта 
«Аллея Российской славы» и должен 
служить «возрождению патриотического 
духа российского народа». Историческая 
привязка памятника вполне объяснима. 
Именно при Николае 10 (22) февраля 
1828 года в деревне Туркманчай (близ 
Тебриза) был подписан договор (трактат), 
завершивший русско-персидскую войну 
1826-1828 годов. По условиям догово-
ра к России отходили Эриванское и 
Нахичеванское ханства (Восточная Ар-
мения), как говорилось в его первой 
статье, «на вечные времена». Кстати, 
этот договор составлял основу русско-
иранских отношений до октября 1917 
года. 21 марта 1828 года император 
санкционировал создание Армянской 
области из бывших Араратских ханств, 
а 25 марта принял титул государя 
Армянской области. В указе говорилось 
о приобретении «части древней Армении 
– Ереванского и Нахичеванского ханств». 
Европейские политические круги 
расценили образование Армянской 
области как армянское «государствен-
ное образование» России, поскольку 
учитывалась практика решения нацио-
нального вопроса – царство Польское, 
Великое княжество Финляндское, Верхов-
ное правительство Грузии, Имеретинская 
и Бессарабская области.

2 июня 1834 года Николай подписал указ 
«О разработке проекта крепости Гюмри». 
Первый камень в основание храма святой 
Александры Великомученицы заложил 
сам император во время посещения Ар-
мении в октябре 1837 года. Крепость 
должна была стать одной из десяти 
планируемых крепостей в Закавказье, 
имеющих оборонительное значение. 

Это демонстрировало, что Николай не 
намеревался расширять границы импе-
рии дальше на юг. Более того, сам визит 
императора в регион в 1837 году был 
связан со стремлением определиться с 
формами правления края, по поводу чего 
в Санкт-Петербурге проходили широкие и 
острые дискуссии: считать ли Закавказье 
колонией и составной частью России или 
вводить протекторат по варианту Поль-
ши, Финляндии и Остзейского края? К 
сожалению, эти исторические эпизоды 
фактически не находили и не находят 
отражения в закавказской да и в русской 
историографии.

Закавказье тогда оказалось в переплете 
интересов Британии, Франции, Персии, 
Турции и России. И благодаря пролитой 
крови русских солдат вышло так, что в 
регионе остались не одни лишь персы и 
турки. Вот почему памятник императору 
в Гюмри воспринимается как маркер ис-
торического присутствия Российской 
империи – России в Закавказье на фо-
не начавшихся и продолжающихся 
после развала СССР в регионе «войн 
памяти» и «перекодировки истории». 
Это еще и переброска «мостов» через 
эпоху большевизма к России имперской, 
вопреки тезису, что царская Россия 
была «тюрьмой народов», когда, как 
пишет современный исследователь Д. 
Ткаченко, «кроме образов Пушкина, 
Лермонтова, Грибоедова и некоторых 
других иные маркеры имперского прош-
лого Закавказья отсутствовали», а так 
называемое русскоязычное население 
региона воспринималось только в ка-
честве потомков «колонизаторов» и «ок-
купантов», причем как дореволюцион-
ных, так и советских. Сегодня Россия 
восстанавливает историческую память 
строительством памятника императору и 
демонстрирует символ глубочайшего гео-
политического содержания. Это большое 
начало. 

Èìïåðàòîð Íèêîëàé I
âåðíóëñÿ â Çàêàâêàçüå

подвластно появление, изменение или 
удаление любых объектов, свойств, про-
цессов, в том числе хода времени.

– Насколько свободен там в своих поступ-
ках человек, его сознание, душа?

– Человек как источник информации тоже 
может влиять на объекты в доступной ему 
сфере. По моей воле менялся рельеф 
«трубы», возникали земные объекты.

– Похоже на фильмы «Солярис» и «Мат-
рица»...

– И на гигантскую компьютерную игру. 
Но оба мира, наш и загробный, реальны. 
Они постоянно взаимодействуют друг с 
другом, хоть и обособлены один от другого, 
и образуют в совокупности с управляющим 
субъектом – Богом – глобальную интел-
лектуальную систему.
Наш мир более прост для осмысления, 

он имеет жесткий каркас констант, обеспе-
чивающих незыблемость законов природы, 
связующим события началом выступает 
время.
В загробном мире констант либо нет 

вообще, либо их значительно меньше, 
чем в нашем, и они могут меняться. Ос-
нову построения того мира составляют 
информационные образования, содержа-
щие всю совокупность известных и еще 
неизвестных свойств материальных объек-
тов при полном отсутствии самих объектов. 
Так, как на Земле, это бывает в условиях 
моделирования на ЭВМ. Я понял – человек 
видит там то, что хочет видеть. Поэтому 
описания загробного мира людьми, пере-
жившими смерть, отличаются друг от друга. 
Праведник видит рай, грешник – ад...
Для меня смерть была ничем не пере-

даваемой радостью, не сопоставимой ни с 
чем на Земле. Даже любовь к женщине по 
сравнению с пережитым там – ничто...

Áèáëèÿ

Священное Писание Владимир Григорь-
евич прочел уже после своего воскресения. 
И нашел подтверждение своему по-
смертному опыту и своим мыслям об ин-
формационной сущности мира.

– В Евангелии от Иоанна сказано, что «в 
начале было Слово, — цитирует Библию 
Ефремов. — И Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог. Оно было вначале у Бога. Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть». Не это ли 
намек на то, что в Писании под «словом» 
имеется в виду некая глобальная инфор-
мационная суть, включающая в себя все-
объемлющее содержание всего?
Свой посмертный опыт Ефремов приме-

нил на практике. Ключ ко многим сложным 
задачам, которые приходится решать в 
земной жизни, он принес оттуда.

– Мышление всех людей обладает свой-
ством причинности, – говорит Владимир 
Григорьевич. – Но мало кто догадывается 
об этом. Чтобы не причинить зла себе и 
другим, нужно следовать религиозным нор-
мам жизни. Святые книги продиктованы 
Творцом, это техника безопасности чело-
вечества... Смерть для меня сейчас не 
страшна. Я знаю, что это дверь в другой 
мир.

Иван ПЕТРОВ.
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Âààí ÒÂààí ÒÅÐÜßÍÅÐÜßÍ
ÓËÈ×ÍÀß ÏÅÑÍß

Опять затянул, обессилев вконец,
Печальную песню бродячий певец.
Я так этой песней всегда дорожил,
Как будто я сам эту песню сложил,
Как будто я сам в этой песне скорблю,
Как будто тебе я пою, что люблю.

Перевод Г. Кубатьяна

ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÑÅÁÅ

Ночь опустилась, и в дреме смертельной
Звуки утихли, померкли огни.
Воды слагают слова колыбельной:
– Сердце, усни!
Странник забылся во тьме беспредельной,
К дому мечтая направить ступни.
Звезды слагают слова колыбельной:
– Сердце, усни!
Плачь, мое сердце, о жизни скудельной,
Жаждавшей солнца, почившей в тени.
Грезы, любовь и слова колыбельной:
– Сердце, усни!

Перевод Г. Кубатьяна

ÓÑÒÀËÎÑÒÜ

Я путник, заблудившийся в ночи.
Душа устала с грезами прощаться
И покорилась – сколько ни кричи,
До будущего все не докричаться.
Дорога бесконечна и крута,
И нет возврата, и уходят годы.
Моя душа – она как сирота,
Ей на роду написаны невзгоды.
Утрачены навек – их не вернуть –
Сочувствие, и ласка, и отрада.
Она устала. Дайте ей уснуть.
Уснуть. Ей больше ничего не надо.

Перевод Г. Кубатьяна

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ

Унылые проходят дни, унылые слагая песни,
И этой муке искони ты, одиночество, наперсник.
Иллюзии минувших лет, наивной юности картины...
Их не вернешь, их нет как нет, они вовек невозвратимы.
И горечь эту не избыть душе, отчаяньем объятой.
С каким же сердцем мне любить
  и петь, как я певал когда-то?
Какой надеждою унять тоску, призвать какое чудо?
Кого молить? Кому пенять? И счастья ожидать откуда?
И да минет меня тщета воспоминаний и химеры.
Объемли душу, немота и одиночество без меры!

Перевод Г. Кубатьяна

ÑÓÌÅÐÊÈ

Там сеют золото сквозные облака,
И волны ласково рассказывают сказки,
И сердце жаждет слов, что пламенны, пока
Усталая душа о тихой молит ласке.
Звенит покой полей, и льет небесный свод
Неистощимый свет печали и молчанья.
В алмазном зеркале немотствующих вод
Сияют облаков живые очертанья.
И в сердце у меня, где только мгла одна,
Тоска так сладостна в своей тревоге знойной, –
Желаний там лампада зажжена...
Как небеса горят на глади вод спокойной!
О сладостная боль в сознании моем,
В бездонном мире ты одна подобна чуду,
Любовь твоя горит и светится во всем,
Безумная тоска безмолвствует повсюду.

Перевод А. Ахматовой

«Òèøèíà — ÿçûê Áîãà,
âñå îñòàëüíîå — ïëîõîé ïåðåâîä»

20 мудрейших цитат Джалаледдина Руми

Мавлана́ Джалал ад-Ди́н Мухамма́д 
Руми́, известный обычно как Руми  или 
Мевляна, – выдающийся персидский поэт-
суфий ( 1207- 1273). Иногда его называли 
также Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад 
Балхи, по названию региона Балха,  откуда 
он родом.
В своих произведениях он воспел совер-

шенство и красоту человека, веру в его 
разум.
Его творчество далеко вышло за рамки 

национальной литературы, оно принад-
лежит общемировой культуре и цивили-
зации.

 «Если ты однажды попадешь в 
большую беду, не обращайся к Всевыш-
нему со словами: «О Всевышний, у меня 
большая беда». Скажи беде: «У меня Ве-
ликий Всевышний».

 «Всевышний отвечает тремя спо-
собами. Говорит «да» и дает, что ты хо-
тел. Говорит «нет» и дает то, что лучше. 
Говорит «потерпи» и дает самое лучшее».

 «Молчи... Смотри, как Бог открывает 
дверь. Зачем же ты погружаешься в 
мысль, которая эту дверь закрывает?»

 «Я долго искал Бога у христиан, но 
Его не было на кресте.
Я побывал в индуистском храме и древ-

нем буддийском монастыре,
но и там не нашел я даже следов Его.
Я отправился к Каабе, но Бога не было 

и там.
Тогда я заглянул в свое сердце.
И только там узрел Бога,
Которого не было больше нигде...»

 «Этот мир – горы, а наши поступки – 
крики: эхо от нашего крика в горах всегда 
возвращается к нам».
 «Доволен я малым и знаю закон: где 

роза – там шип, а где клад – там дракон!»

 «Самое худшее одиночество – это 

остаться среди тех, кто не понимает 
тебя».

 «Когда беды наваливаются на тебя 
одна за другой, когда они доводят тебя 
до невыносимого состояния, только не 
сдавайся! Потому что это точка, где по-
меняется ход событий».
 «Тишина – язык Бога, все остальное 

– плохой перевод».
 «Попробуйте не сопротивляться из-

менениям, которые приходят в вашу 
жизнь. Вместо этого пусть жизнь живет 
через вас. И не волнуйтесь, что она пере-
ворачивается вверх дном. Откуда вы зна-
ете, что жизнь, к которой вы привыкли, 
лучше чем та, которая настанет?»

 «То, что ты ищешь, тоже ищет тебя».
 «Ты, мудрый, суть вещей сперва поз-

най, обманной внешности не доверяй».
 «Любящие не встречаются, они с са-

мого начала друг в друге».

 «Прежде чем воспитать свой язык, 
воспитай свое сердце. Потому что сло-
ва исходят от сердца, выходят через 
язык».

 «У кого большая любовь, у того боль-
шое испытание».

 «В жизни длиною в полвздоха
Не планируй ничего, кроме Любви...»

 «Тот, кто в тебе нашел счастье, – твой. 
Все остальные – гости».
 «Жизнь без любви не имеет смысла;

Любовь – вода жизни,
Пей же её и сердцем, и душой».

 «Дружите с умными, ибо друг глупец 
порой опаснее, чем умный враг».

 «Когда бы доверяли не словам,
А истине, что сердцем познается,
Да сердцу, что от истины зажжется,
То не было б предела чудесам».
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¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñª 
ì. ì. ´ºÎâÚ²Ü

Ø³ßïáóÛ³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇØ³ßïáóÛ³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ
1úú1úú--³ÙÛ³ Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑÇÝ³ÙÛ³ Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑÇÝ

– ÎÛ³ÝùÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÝíÇñ»É »ù ·Çï³Ï³Ý ·áñ-
ÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ïáõ½»ñ ×³Ý³ã»É Ý³»õ 
Ø³ñ·³ñÇï³ ¸³ñµÇÝÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³ÝÁ£ ä³ïÙ»ù Ò»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ 
Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ, Ý³»õ ³ÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù 
ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ò»ñ 
ÏÛ³ÝùáõÙ, å³ïÙ»ù ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ, áñáÝó 
ïí³Í «ÏÛ³ÝùÇ ¹³ë»ñÁ», ËáëùÝ áõ ûñÇÝ³ÏÁ 
³Ý·Çñ ³ñ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý å³-
ÑáõÙ »ù Ò»ñ ëñïáõÙ£

– Երիտասարդու թյանս տարիների նա-
խասիրու թյու նները եղել են գեղարվեստա-
կան գրականու թյան ընթերցանու թյու նն ու  
երաժշտու թյու նը։ Այդ նախասիրու թյու ն-
ներս առ այսօր էլ պահպանվել են։ Իմ եւ 
ընտանիքիս կյանքն արմատապես փոխվեց 
այն բանից հետո, երբ 1937 թվականի տա-
րեմու տին մայրս, դառնալով ստալինյան 
բռնաճնշու ների բազմահազար զոհերից 
մե կը, ձերբակալվեց ու  տասը տարով աք-
սորվեց Ղազախստան՝ Կարլագ։ Իսկ կա-
րեւորագու յն «կյանքիս դասերը» ստացել եմ 
մե ծանու ն ռու ս գիտնական՝ պատմաբան, 
փիլիսոփա, մարդու  մոտ լեզվի ու  մտածո-
ղու թյան առաջացման հիմն արար տեսու -
թյան հեղինակ Բորիս Պորշնեւից, որի 
ու սանողն էի։ Նրա շնորհիվ է, որ դարձա ե՛ւ 
պատմաբան, ե՛ւ թարգմանիչ։ Նրա շնորհիվ 
զգացի, որ պատմական գիտու թյու նը հզոր 
կենդանի շու նչ ու նի եւ կապված է ոչ թե 
դարերի փոշու  եւ թոշնած մագաղաթների, 
այլ մի շտ կենդանի իրականու թյան հետ։ 
Բորիս Պորշնեւը նաեւ ստիպեց հասկանալ 
ու  հավատալ, որ չկա այնպիսի մի  լեզու , 
որին չտիրապետելով անգամ, իրական 
թարգմանիչը չկարողանա թարգմանել։

– ²åñ»Éáí Ù»Ï ¹³ñ, ̧ áõù Ý³»õ ï»ë»É áõ ß÷í»É 
»ù Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ Ñ»ï£ ä³ïÙ»°ù 
Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

– Իմ շփու մն երը հիմն ականու մ կապված 
են եղել մասնագիտական գործու նեու թյանս 

հետ։ Բախտ եմ ու նեցել համագործակցելու  
հայագիտու թյան հենասյու ները հանդիսա-
ցող, մե ծագու յն վաստակ ու նեցող գիտնա-
կանների՝ Մանու կ Աբեղյանի, Լեւոն 
Խաչիկյանի, Սեն Արեւշատյանի, Արամ 
Ղանալանյանի, Սու րեն Երեմյանի, Գագիկ 
Սարգսյանի, փայլու ն նարեկացիագետ 
Պողոս Խաչատրյանի, Արտաշես Մար-
տիրոսյանի, Աշոտ Աբրահամյանի, Կա-
րապետ Մելիք-Օհանջանյանի եւ շատ 
ու րիշների հետ։ Թող ներեն ինձ նրանք, 
ու մ անվանապես չնշեցի։ Հատու կ ու զու մ 
եմ հիշել Հայաստանի գրողների մի ու թյան 
նախագահ Վարդգես Պետրոսյանին, ու մ 
նախաձեռնու թյամբ ժամանակին որոշվեց 
ստեղծել հայ մի ջնադարյան քնարերգու -
թյան ընտիր նմու շների տողացի ռու սերեն 
թարգմանու թյու նների շտեմարան, այն 
հաշվարկով, որպեսզի ռու ս բանաստեղծ-
ները հետագայու մ իրականացնեն դրանց 
գեղարվեստական թարգմանու թյու նը։ Եթե 
չեմ սխալվու մ, մի այն այդ ծրագրի շըր-
ջանակներու մ գրաբարից թարգմանել եմ 
մոտ քսան հազար տող։ Նաեւ մի  պատ-
մու թյու ն եմ ու զու մ պատմե լ վաղու ց ան-
ցած մի  մի ջադեպի մասին։ Գիտու թյան 
ոլորտու մ, ինչպես եւ այլու ր, կան նվիրյալ 
մշակներ ու  կան նաեւ այլոց գործից անձ-
նական օգու տներ քաղող մակաբու յծներ։ 
Այդպիսի մակաբու յծների զոհը կարող 
էր դառնալ նաեւ Նարեկացու  Մատյանի 
մե ր ռու սերեն թարգմանու թյու նը։ Գրքի 
հրատարակման նախօրեին այդ մարդիկ 
գնացին Հայաստանի Կոմկու սի Կենտկոմ 
եւ փորձեցին կասեցնել գրքի հրատարակու -
թյու նը։ Եվ եթե չլիներ Մատենադարանի այն 
ժամանակվա տնօրեն Սեն Արեւշատյանի 
անվարան ու  կտրու կ մի ջամտու թյու նը, 
Նարեկացին մի լիոնավոր ընթերցողների 
համար հասանելի իր ռու սերեն հնչեղու -
թյու նը կարող էր եւ չու նենալ։
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¿ ÙÇ ÏÇÝ, áñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³Ýó»É ¿ ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ ÃáÑáõµáÑÇ ÙÇçáí, ³ÛÉ»õ 
³ÝÓ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ »Õ»É ³Û¹ ³ñÑ³íÇñùÇÝ£ Ø»Ï ¹³ñ ³åñ³Í Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑÇÝ Ù»½ 
Ñ»ï ½ñáõÛóáõÙ ³ÝÏ»ÕÍ³ÝáõÙ ¿ª Çñ ï³ñÇùáõÙ Ù³ñ¹áõ ÙïùáõÙ ÛáõñûñÇÝ³Ï å³ïÏ»ñ ¿ 
ÑÛáõëíáõÙ ³ÝóÛ³ÉÇ, Ý»ñÏ³ÛÇ áõ ³å³·³ÛÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ£ Ø³ßïáóÛ³Ý 
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ »ñÏ³ñ³ÙÛ³ ³ßË³ï³ÏóáõÑÇÝ, ãÝ³Û³Í Çñ å³ïÏ³é»ÉÇ ï³ñÇùÇÝ, 
ÙÇÝã ûñë ³ßË³ïáõÙ ¿ áñå»ë Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ ³í³· ·Ç-
ï³ßË³ïáÕ, å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ ¿£


