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Ü³Ù³Ï ³ÝóÛ³ÉÇó. ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÜ³Ù³Ï ³ÝóÛ³ÉÇó. ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏ 
Այդտեղ` ապագայու մ, հու սամ արդեն ան-

կախ պետու թյու ն ու նեք և իրագործել եք մե ր 
դարավոր երազանքը: Եթե այո, ապա դու ք 
հիմա ապրու մ եք ինչ-որ մե կի իրագործված 
երազանքի մե ջ: Միլիոնների երազանքի մե ջ: 
Հու սամ` գիտակցու մ եք ձեզ բաժին հասած 
բախտի զորու թյու նը: Կու զենայի իմանալ` 
ինչպիսին է այդ երազանքն իրականու մ: 
Բայց քանի որ չեմ կարող աչքովս տեսնել, 
թու յլ տվեք խոսքս հղել այս նամակով, և եթե 
կարդաք այս տողերը` ես կդառնամ ձեր ներ-
կայի և իմ ապագայի մի  մասնիկը:
Երբ գնացի Բեռլինի կոնգրես` մե ր ժողովըր-

դի իրավու նքները բարձրաձայնելու  համայն 
աշխարհով, մի այն այդժամ հասկացա, որ 
նախ և առաջ պետք է ու նենալ իրավու նք 
ու նենալու  իրավու նք: Այդ իրավու նքը նվա-
ճու մ են զենքով: Երևի լսել եք երկաթե շե-
րեփի մասին: Եվրոպական քաղաքակիրթ 
ազգերը, որոնք մե զ թվու մ էին օրինապաշտ 
և արդար, խղճահարու թյու նից բացի ոչինչ 
մե զ չտվեցին: Ռու սաստանը, որ թվու մ էր` 
մե ր ժողովրդի մե ծ բարեկամն  է, իր շահերից 
բացի ոչինչ չէր տեսնու մ և չէր լսու մ: Հայ ժո-
ղովու րդը կարծես ձմռան սառնամանիքին 
դրսու մ հայտնված անոթի երեխա լիներ, որի 
առջև բոլորը փակեցին իրենց տան դռները: 
Հայ ժողովու րդը անտեր էր: Բայց ամե նից 
կարևորը, որ ես հասկացա՝ այն էր, որ մե նք 
տերեր չպետք է փնտրենք դրսու մ:
Այդտեղ` ապագայու մ, վստահ եմ` դու ք 

չեք փնտրու մ օտար տերերի և ձեր հու յսը 
չեք կապու մ ոչ եվրոպացիների, ոչ ռու սների 
և ոչ էլ մե կ այլ պետու թյան հետ: Եթե ու նեք 
անկախ պետու թյու ն, ապա ձեր մի ակ տերը 
պետք է լինի ձեր իսկ կառավարու թյու նը: 
Հու սամ, որ կառավարու թյու նը ձեզ անտեր 
չի թողնու մ, իսկ եթե անտեր է թողնու մ` 
ի՞նչ իմաստ ու նի ձեր անկախու թյու նը: Ժո-
ղովրդի ամե նամե ծ դժբախտու թյու նն այն է, 
որ իր մի ջից դու րս եկած ղեկավարներն իր 
հետ վարվու մ են նու յնկերպ, ինչպես օտար-
ները:
Մենք դարեր շարու նակ ապրեցինք օտարի 

լծի տակ: Մեզ հետ վարվեցին դաժանորեն և 
անարդար, մե նք փնտրեցինք արդարու թյու ն 
և չգտանք: Եթե ու նեք անկախ պետու թյու ն, 
հու սով եմ` այդտեղ արդարու թյու ն կա: 
Թու րքը հայի հետ շատ անարդար վարվեց: 
Հայը հայի հետ մի ՞թե կարող է նու յնկերպ 
վարվել:
Այստեղ` անցյալու մ, մե ր ժողովրդի 

ամե նամե ծ ողբերգու թյու ններից մե կն իր 
տգիտու թյու նն է: Անկիրթ ժողովու րդն ինչ-
պե՞ս կարող է իր տեղը գտնել այս խորամանկ 
աշխարհու մ: Թու րքիո իշխանու թյու նները 
դա թու յլ չեն տալիս, քանզի մե ր ժողովրդի 
կրթու թյան մե ջ իրենց վտանգն են տեսնու մ: 
Որքան մե ծ է ժողովրդի կրթու թյու նը, այնքան 
զու սպ կլինի իշխանու թյու նը: Ես իմ ողջ 
կյանքը նվիրեցի հայկական գավառներու մ 
լու սավորու թյու ն տարածելու ն, բայց մի այ-
նակ շատ բան չկարողացա անել: Եթե դու ք 
պետու թյու ն ու նեք` կրթե՛ք մե ր ժողովրդին, 

լու սավորու թյու ն տարածե՛ք գավառներու մ: 
Անկիրթ ժողովու րդն անկիրթ տերերի 
կընտրի, որոնք կհարստահարեն իրեն, և մի  
օր ստիպված` անկիրթ ժողովու րդն օտար 
տերերի կընտրի:
Այնժամ, երբ հասարակ ժողովու րդը գա-

վառներու մ կտքնի կացու թյան ծանր բեռի 
տակ, մե ծահարու ստ հայերը Պոլսու մ կապ-
րեն ցոփ խրախճանքի մե ջ: Նրանք ան-
տարբեր են ժողովրդի դրու թյանը` կարծես 
օտար լինեն: Թու րքիո իշխանու թյու ննները 
նրանց հետ նու յնիսկ կդաշնակցեն, որ ժո-
ղովրդին հնազանդ պահեն: Հու սամ` ձեր 
պետու թյան մե ջ մե ծահարու ստներն այդ-
պես անբարտավան չեն և չեն դաշնակցի 
վատ իշխանու թյան հետ` ընդդեմ ժողովրդի:
Երբ 1876 թ. օսմանյան սահմանադրու -

թյու նն ընդու նվեց, մե զանու մ փրկու թյան 
հու յս արթնացավ: Կարծեցինք, որ հինգ հար-
յու ր տարեկան Թու րքիո պառաված և ամու լ 
մայրը երկնելով` հին աշխարհի համար նոր` 
մանու կ սահմանադրու թյու ն կծներ: Բայց 
մե ր հու յսերը չարդարացան, և ժամանակը 
ցու յց տվեց, որ դրանք թղթին գրված գեղեցիկ 
տառեր էին, իսկ ժողովու րդը շարու նակեց 
տառապել: Այդտեղ` ապագայու մ, գու ցե 
դու ք էլ գեղեցիկ սահմանադրու թյու ն և 
օրենքներ ու նեք: Ես կփափագեմ, որ ձեր 
օրենքները թղթի վրա չեն մն ու մ, ինչպես օս-
մանյան սահմանադրու թյու նը:
Եվ վերջու մ կու զենամ պատգամե լ` 

ու նեցե՛ք այնպիսի դեսպաններ, ովքեր 
պատշաճորեն կբարձրաձայնեն ժողովրդի 
պահանջները համայն աշխարհին, և հո-
գևորականն իր հոտը թողած չի զբաղվի 
դիվանագիտու թյամբ: Ունեցե՛ք ղեկավար-
ներ, որոնք կսիրեն ժողովրդին, զի հայ ժո-
ղովու րդը շատ է տառապել օտար ղեկա-
վարների ատելու թյու նից: Եվ եթե այդտեղ` 
ապագայու մ, անկախ պետու թյու ն ու նեք, 
ամե ն բան արե՛ք, որ այլևս երբեք, երբեք 
չկորցնեք ձեր անկախու թյու նը: Եվ երբեք մի ՛ 
փնտրեք օտար տերերի: Եվ երբեք թող չլինի 
Հայ տեր, որը կվարվի Ձեզ հետ օտարի պես:

Ø»ÍÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ ¹áõñë ¿ ÙÝ³ó»É Ýñ³ ï³ëÝÑ³ïáñ-
Û³ÏÇó... ¸³Å³Ý ³ËïáñáßáõÙ, áñÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý ¹ÇåáõÏ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ ÑÝãáõÙ 
Ñ³ïÏ³å»ë Ù»ñ ûñ»ñáõÙ£ 

«...Î»ÕÍÇù áõ Ë³ã³·áÕáõÃÛáõÝª ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý ï»Õ, ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ£
ºí ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹, áñ ³Ûëù³Ý Ï»ÕÍÇùÝ»ñ áõ Ï»ÕÍ³íáñÝ»ñ áõÝÇ, ³Ûëù³Ý Ë³ñ¹³ËÝ»ñ áõ 

Ë³ã³·áÕ»ñ, ãÇ ëÇñíÇ, áñù³Ý Ïáõ½» Ë»Éáù ÉÇÝÇ, áñù³Ý Ïáõ½» ·áé³, Ã» ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý 
»Ù »ë... Üñ³ ·áñÍ»ñÁ ÙÇßï ·»ïÝÇÝ ÏÙÝ³Ý, áñù³Ý áõ½áõÙ ¿ ·áñÍÇãÝ»ñ áõÝ»Ý³£ Üñ³ 
Ï³ï³ñ³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ã» ³½·³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÁ Ë³Ëáõï »Ý ÙÇßï£ Üñ³ ³Ù»Ý 
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ»Ýó ëÏ½µÇó Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ ù³Ûù³ÛÙ³Ý µáÉáñ ë³ÕÙ»ñÁ»... 

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü. 1907 Ã.

àõñÇß ×³Ý³å³ñÑ ãÏ³.

Ý»ñëÇó ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³ëï³ï ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ,

áñáíÑ»ï»õ Ý»ñëÇó »Ýù ÷ã³ó³Í...

       ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü

àã ÙÇ å³ßïáÝ Ï³Ù ÎáãáõÙ ãÏ³,

áñ Ñ³í³ë³ñ ÉÇÝÇ »õ Ï³ñ»ÉÇ ÉÇÝÇ

Ð³Ù»Ù³ï»É Ù³ñ¹ ÎáãáõÙÇ Ñ»ï:

       ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü
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Դժվար է պատկերացնել, թե որքան խոչընդոտներ էր հաղթահարել 
Եդեսիայից և Ադիամանից սկիզբ առած, Սարգիս Չու լջյանից ու  
Վարդանու շ Մորիփեքյանից Մալաթիայու մ սերված մանու կ Հայկը 
մի նչև Սեպու հ արքեպիսկոպոս Չու լջյան անցած ճանապարհին:
Ծնողների նախաձեռնու թյամբ դեռևս Մալաթիայու մ ինը երե-

խաներին էլ ծածու կ կնքել են շրջիկ քահանաները, բայց ո՞ւմ 
մտքով կանցներ, թե ինը երեխաներից վեցերորդի կնու նքը նրա 
կյանքու մ ճակատագրական դեր պիտի խաղար: Տարիների հեռ-
վից արդեն անհնար է մատնանշել, թե ո՞ր պահին պատանի Հայկի 
ներաշխարհու մ արմատավորվեց հավատն առ Աստված: Գու -
ցե այդ հարցու մ էական դեր կատարեց ծածու կ կնքված լինելու  
հանգամանքը, որը բացահայտվեց, երբ Տիգրանակերտի շրջիկ 
քահանա տեր Կիրակոս Թոքաթլյանը Չու լջյանների բազմանդամ 
ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու  համար մանկահասակ Հայկին և 
նրանից ավագ եղբորը՝ Հարու թյու նին, Մալաթիայից բերեց Կոս-
տանդնու պոլիս, որտեղ երեք տարի նրանք հաճախու մ էին Խաս 
գյու ղի Ներսիսյան նախակրթարանը, ապա՝ վարժարանը, որտեղից 
տեր Ստեփանոս քահանայի ու ղեկցու թյամբ ամե նօրյա աղոթքի 
էին գնու մ վարժարանի հարևանու թյամբ գործող Ս. Ստեփանոս 
եկեղեցի: Գու ցե ճակատագրական դարձավ խորհրդավոր այն 
օրը, երբ ծնողներն արդեն որոշել էին ներգաղթել Խորհրդային Հա-
յաստան, և նրանց Ծերու ն պապը հրաժեշտի ու խտագնացու թյու ն 
կազմակերպեց դեպի Մալաթիայից դու րս գտնվող Սու րբ Գրիգոր 
Լու սավորիչ կիսախարխու լ եկեղեցին՝ մատաղով օրհնելու  իր որդու , 
հարսի և թոռների՝ բազմաթիվ անհայտներով լեցու ն ճանապարհը: 
Գու ցե նա իրենց բնիկ հողու մ ծվեն-ծվեն եղած հայրենակիցներին 
ու զեց ի մի  հավաքված-եկեղեցացած տեսնել, և այդ ցանկու թյու նը 
նրան մղեց կու սակրոն դառնալու , որովհետև ու րիշ որտե՞ղ նա 
կարող էր ի մի  հավաքել իր ցրված-սփռված հայրենակիցներին, 
եթե ոչ եկեղեցու մ ... Սակայն, ինչ էլ լինի, դա կարևոր որոշու մ էր, 
որովհետև մասնավորապես Գու գարաց թեմի  առաջնորդի դերն 
ստանձնելու ց հետո նորովի դրսևորվեցին նրա մարդկային, հո-
գևոր, կազմակերպչական ու  առաջնորդական ձիրքերը: Նա իր 
գործու նեու թյու նը ծավալեց երկու  հիմն ական ու ղղու թյու ններով՝ 
եկեղեցու ց ներս և եկեղեցու ց դու րս:
Եկեղեցու ց ներս գործողու թյու նների քաղաքականու թյու նը 

դրսևորվեց եկեղեցաշինու թյան բազմաթիվ ծրագրերով, որոնց մի  
մասը վերաբերու մ էր եկեղեցու  խորքային՝ բովանդակային, մյու ս-
ները՝ արտաքին կողմի ն: Մասնավորապես առաջնահերթ խնդիր էր 
եկեղեցու  խորքային՝ բովանդակային պլանի վերանայու մը, հոգևոր 
վերանորոգու մը՝ վերականգնելու  կանոնադրական, վարդապետա-
կան ու  Աստվածաբանական օրենքներն ու  ավանդու թյու նները, որով 
եկեղեցին կդադարեր ընդամե նը կառու յց, լոկ շինու թյու ն լինելու ց՝ 
դառնալով Աստծո կենդանի խոսքի աղբյու ր, ծարաված հոգիներին, 
բարեպաշտ հավատացյալներին դեպի իրեն ձգող կենդանի մարմի ն: 
Նրա հետևողական ջանքերով ժողովրդին վերադարձվեց ոչ մի այն 
եկեղեցին՝ իր ազգապահպան ու  ազգահավաք ծրագրերով, այլև, որ 
ամե նակարևորն է, այդ ժողովրդի կորու սյալ հավատն առ Աստված:
Եկեղեցու ց դու րս արտաքին գործողու թյու ններու մ անթաքու յց 

է թեմի  առաջնորդի առաջադիր նպատակը՝ հնարավորինս խիտ 
ծածկել Գու գարաց թեմի  տարածքը բարեկարգ, հարդարված և 
կանգու ն աղոթատեղիներով: Անցած տարիների ընթացքու մ նրա 
նախաձեռնու թյամբ և անմի ջական մասնակցու թյամբ կյանքի են 
կոչվել փլու զված կամ կիսախարխու լ շու րջ 50 եկեղեցի և 1 տասնյա-
կից ավել մատու ռ: Կառու ցվել են բոլորովին նորերը՝ շու րջ 30 եկե-
ղեցի և մատու ռ, վերականգնվել են տասնյակ անկյալ խաչեր ու  
զանգակատներ, տեղադրվել մի  քանի տասնյակ խաչարձաններ: 
Սրանց բոլորի օծու մը և/կամ վերաօծու մը գալիս են նշելու  թեմու մ 
եկեղեցական կյանքի զարգացման համակարգված հետագիծը:
Սեպու հ սրբազանի՝ եկեղեցու ց դու րս վարած քաղաքականու -

թյու նը կատարվու մ էր երկու  դաշտու մ: Դրանցից մե կը պետական-
պաշտոնական մի ջոցառու մն երն էին: Նրա թեմակալու թյան տարի-
ներին Լոռու  մարզու մ կյանքի կոչվեց մի  կարևոր մշակու յթ, ըստ որի՝ 
մարզային մի ջոցառու մն երին պարտադիր հրավիրվու մ էր թեմի  
առաջնորդը, որը սովորաբար հանդես էր գալիս ժողովրդին ու ղղված 
հորդորներով, խրատներով և օրհնանքի խոսքով՝ հասարակու թյան 
մե ջ անդու լ քարոզելով հայոց պետականու թյանը տեր կանգնելու  
մասին: Պետականու թյան գիտակցու թյան բարձրացու մն  ու  հայ-
րենաճանաչու թյու նը նա համարու մ էր նախապայման և սկիզբ 
պետականասիրու թյան ու  հայրենասիրու թյան: Նա բոլորից պա-
հանջու մ էր վերականգնել հայի արժանապատվու թյու նը, վերա-
կանգնել կորու սյալ արժեքները: Պատմու թյան օրինակներով նա 
սթափու թյան էր հրավիրու մ իշխանու թյու ններին՝ կոչ անելով 
պարտավորու թյու ն վերցնել՝ պատասխանատվու թյու ն կրելու  և 
հաշվետու  լինելու  թերացու մն երի ու  բացթողու մն երի համար, սա-
կայն հարկ եղած դեպքու մ մե ծարու մ էր պետական պաշտոնյային, 
հորդորու մ հարգել ժողովրդի ծոցից ծնված իշխանավորին՝ մի աժա-
մանակ նրանից սեր ու  հարգանք պահանջու մ երկիրն իր ու սերին 
պահող հայ մարդու , հայ զիվորի նկատմամբ:
Եկեղեցու ց դու րս գործու նեու թյան մյու ս հարթակը հանրային, 

ժողովրդական մի ջոցառու մն երն էին, որտեղ նու յնպես Սեպու հ սըր-
բազանը հրավիրյալների առաջին շարքու մ էր: Այդ նա էր մշտապես 
կապի մե ջ կրթական և նախակրթական, առողջապահական և այլ 
հաստատու թյու նների հետ, արվեստի մարդկանց շրջանու մ:
Այդ նրա խոսքին և օրհնանքին էին սպասու մ ու սու ցիչն ու  աշա-

կերտը, զինվորն ու  սպան, գիտնականն ու  բժիշկը: Նրա համար 
աշակերտու թյան կրթու թյան ու  դաստիարակու թյան կարևորու -
թյու նը վեր էր ամե ն ինչից:
Այս ամե նը վկայու թյու նն են այն բանի, որ Գու գարաց թեմի  առաջ-

նորդը սպասված անհատականու թյու ն էր նաև եկեղեցու ց դու րս՝ 
աշխարհիկ մի ջավայրու մ, որտեղ մե ծ պահանջարկ ու ներ նաև նրա 
սրտաբու խ խոսքը, քանի որ այն ճշմարիտ էր, տեղին, անկեղծ և 
արդիական:
Լինելով հանրու թյան տարբեր խավերի հետ անմի ջական շփման 

կիզակետու մ՝ նա, որպես կանոն, առաջինն էր բարձրաձայնու մ 
մե ր ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին՝ դրանց 
վրա հրավիրելով թե՛ հոգևոր, թե՛ աշխարհիկ իշխանու թյու նների 
ու շադրու թյու նը: Սակայն նա իր դիտարկու մն երը ոչ մի այն սոսկ 
բարձրաձայնողի-փոխանցողի դերու մ էր, այլև դրանով իր ցավը, 
անհանգստու թյու նն ու  մտահոգու թյու նն էր փոխանցու մ՝ մի աժամա-
նակ առաջարկելով դրանց դիրմակայելու  գործիքակազմ: Այդ նա էր 
ժամանակ առ ժամանակ համարձակորեն բարձրաձայնու մ. «Հա-
յաստանու մ այսօր առավել, քան երբևէ խաթարվել է հայ մարդու  
հայեցի կերպարը», «Եվրոպական արժեքները, մարդու  իրավու նք, 
խղճի ազատու թյու ն, ազատ խոսք, ընտանիքի արժեհամակարգը 
և, մե կ խոսքով ասած, ժողովրդավարական փոփոխու թյու ններ 
հասկացու թյու նները, Հայաստանու մ այլևս անվերահսկելի են 
դարձել», «Այսօր ավելի, քան երբեք աշխարհասփյու ռ հայու թյան 
ինքնակազմակերպման հարցը կարիք ու նի բոլորովին նոր մոտե-
ցու մն երի, որոնք համահու նչ պետք է լինեն ազգի ու  պետու թյան 
զարգացման մե ր ձգտու մն երին, կարիքներին ու  հնարավորու -
թյու ններին» և այլն:

´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ ¶àôð¶ºÜ Ê²â²îðÚ²ÜÆ ËáëùÁª êºäàôÐ êð´²¼²ÜÆ í³Õ³Å³Ù Ù³Ñí³Ý ³éÃÇí

êºäàôÐ ²ðøºäÆêÎàäàê âàÆÈæÚ²ÜÀª ²ð¸²ð²ØÆî êºäàôÐ ²ðøºäÆêÎàäàê âàÆÈæÚ²ÜÀª ²ð¸²ð²ØÆî 

ºì Ø²ðîÜâàÔ Ð²ÚÀ, Ðà¶ºìàð²Î²ÜÜ àô ø²Ô²ø²òÆÜºì Ø²ðîÜâàÔ Ð²ÚÀ, Ðà¶ºìàð²Î²ÜÜ àô ø²Ô²ø²òÆÜ
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Նա նորի, առաջադեմի  կողմն ակիցն էր, բայց ոչ հինը քանդելու , 
կազմալու ծելու , ոչնչացնելու  ճանապարհով: Նա հայ առաքելական 
եկեղեցու  բարեփոխու մն երի հրատապու թյու նը կարևորող այն 
եկեղեցականններից էր, ովքեր դրա համար ու նեն լու րջ հիմն ա-
վորու մն եր, ովքեր գտնու մ էին, որ առանց եկեղեցու  զարգացման 
առաքելու թյան և ռազմավարու թյան հնարավոր չէ հաջողու թյու ններ 
գրանցել հոգևոր դաշտու մ: Կարևորեմ, որ հոգևոր դաշտու մ ար-
ձանագրված թերացու մն երու մ Սեպու հ սրբազանը մե ղավոր էր հա-
մարու մ նաև ինքն իրեն:
Նրան հու զող հարցերից էին նաև «հայ մարդու  ազգային նկարագրի, 

հոգևոր անվտանգու թյան պահպանու մը», ազգային արժեքները, 
ազգային պետականու թյան պահպանու մն  ու  հզորացու մը: Նրան 
անասելի ցավ էր պատճառու մ ատելու թյան և ինքնաոչնչացման 
մոլու ցքը, որը երբեմն -երբեմն  տիրու մ է մե ր հանրու թյանը ....
Սեպու հ Չու լջյանի գործու նեու թյան մե ջ հաճախ դժվար էր հստա-

կորեն որոշել՝ հոգևոր առաջնորդի՞, ազգային գործչի՞, հայ մարդո՞ւ, 
թե՞ հայ քաղաքացու  դերակատարու թյու նն էր գերակշռու մ: Ավելի 
հաճախ դրանք ներհյու սված էին: «Ձեռք մե կնիր եղբորդ» ձեռ-
նարկի մե ջ, օրինակ, գերակշռու մ էր հայ քաղաքացու , մարդու  դե-
րակատարու թյու նը, մի նչդեռ եթե խորքու մ չլինեին նրա՝ հոգևոր 
առաջնորդի բարձր վարկանիշն ու  վստահու թյան քվեն, ոչ ոք մաս-
նակցու թյու ն չէր բերի այդ նախաձեռնու թյանը:

«Ծիծեռնակ» ճամբարի կազմակերպման դժվարին, բայց ազգօգու տ 
աշխատանքը կարող էր հարիր լինել ակտիվ հասարակական 
գործչին, սակայն խորքու մ դարձյալ տեսանելի էր հոգևոր հոր, 
առավել ևս՝ «անհանգիստ մարդու » (այսպես է Մու րացանը բնու -
թագրու մ է Գևորգ Մարզպետու նու ն) մտահոգու թյու նը առ սո-
ցիալապես անապահով ընտանիքի զավակները, քանի որ, ինչպես 
ինքն է ասել. «... հայ ընտանիքից են սերվու մ հայրենիքի վաղվա 
սեփականատերերը, և հայով է պայմանավորված Հայաստանի 
ապագան»:
Այսպես կարելի է երկար թվարկել այն նախաձեռնու թյու նները, 

որոնցով ժամանակ առ ժամանակ հանդես էր գալիս սրբազան 
հայրը՝ փորձելով համահարթեցնել ներկա իրականու թյանը բնորոշ 
սոցիալական անհավասարու թյու նը, փոքր-ինչ բթացնել սու ր ան-
կյու նները ոչ մի այն հասարակու թյան տարբեր բևեռների, այլև իշ-
խանու թյու ններիև ընդդիմադիր կու սակցու թյու նների առանձին 
խմբերի ու  անհատների մի ջև: Եվ իրոք, առաջնորդն այդպիսին էլ 
պետք է լինի՝ սիրո, համե րաշխու թյան և անձնվիրու թյան շաղախ:
Էական է, որ այս ամե նը սրբազան հայրն անու մ էր անտրտու նջ, 

առանց ցու ցադրականու թյան. այս ամե նն իր իսկ բնու յթից բխող 
գործելաոճ էր, կենսաձև:
Որտեղ էլ սրբազան հայրն ու սանել էր, ու սու ցանել, ծառայել կամ 

աշխատել (Կոստանդնու պոլսի Ներսիսյան վարժարան (1966-1968), 
Գյու մրի (1969-1978), Էջմի ածնի Գևորգյան Հոգևոր ճեմարան և վանք 
(1978-1990), Ժնև (1990-1991), խորհրդային բանակ (1979-1981), 
Շիրակի թեմ (1991-1995), 1996 թ. Էջմի ածնի վանք, Գու գարաց թեմ 
1996-2019), ամե նու ր եղել էր փու թաջան, բայց մի շտ արդյու նավոր, 
նպատակասլաց, բայց մի շտ արժանապատիվ, կարգապահ, բայց 
ոչ կու րորեն հնազանդ, առաջին շարքերու մ, բայց ոչ ամե ն գնով, 
այլ ինքնաբերաբար, ըստ արժանվու յն, որովհետև առաջինը լի-
նելը, առաջնորդ (leader) լինելը նրա բնու յթի անքակտելի բաղա-
դրիչներից մե կն էր: Պատահական չէ, որ նա եկեղեցու մ եկեղեցա-
կանների առաջնորդն էր, հանրու թյան մե ջ՝ հանրու թյան հոգևոր 
առաջնորդներից մե կը:
Անասելի դժվար է պատկերել Սեպու հ արքեպիսկոպոս Չու լջյանի 

դիմանկարը, ներկայացնել նրա, հազար ափսոս, ընդհատված 
կյանքը և գործու նեու թյու նը, քանզի դա նու յնն է, թե պատկերես 
հայ ժողովրդին, նրա ծվեն-ծվեն եղած գաղթօջախները, նրա յու րա-
քանչյու ր զավակին: Սեպու հ սրբազանը մի  հավաքական կերպար 

էր (և է՛), հայ ժողովրդի գոնե մի  մե ծ հատվածի կենսակերպի, 
հոգեբանու թյան, մշակու յթի, լեզվամտածողու թյան կրողը: Այդ 
նա էր, ով Եղիշեի հոգևոր դասի օրինակով խաչով, խաչվառով և 
աղոթքով անձնազոհաբար մարտի էր ելել Ավարայրու մ, Զեյթու -
նու մ, Մու սա լեռան վրա և Սարդարապատու մ: Այդ նա էր, ով 
Մու շու մ, Ադանայու մ, Սասու նու մ և այլու ր ցեղասպանվել էր 
թու րք ենիչերիների յաթաղանով, ով բռնագաղթի էր ենթարկվել 
և ծվարել աշխարհի չորս ծագերու մ, ով հատվածաբար ներգաղ-
թել էր Մայր Հայաստան՝ մե րվելու -մի ավորվելու  իր հայ եղ-
բայրներին, սակայն հայրենիքից դու րս՝ «գյավու ր», իսկ մայր 
հայրենիքու մ պիտակավորվել էր «ախպար» ջրբաժանով և այս 
անգամ արդեն մայր հայրենիքից էր վերասփռվել աշխարհով մե կ: 
Ի բարեբախտու թյու ն մե զ՝ մե ր ժողովրդի այս հավաքական կեր-
պարը, ի տարբերու թյու ն իր բազմահազար հայրենակիցների, 
մն աց իր «երազի երկիր հայրենիքու մ» և հավատո սերմե ր ցանեց 
ու  մի ավորեց իր ժողովրդին հայ առաքելական եկեղեցու  շու րջ, 
եկեղեցաշինու թյամբ ամրապնդեց իր հոգևոր ցանքը, Գու գարաց 
աշխարհին վերադարձրեց իր վաղեմի  հավատն առ Աստված, 
որովհետև, ինչպես մե ծն Սևակն է ասու մ. «Առանց հավատի 
կյանքու մ դյու րին չէ նու յնիսկ մե ռնելը, Իսկ ապրելն ... արդեն 
անկարելի է»: Նա մն աց հայրենիքու մ և վստահու թյան խորան 
դարձավ հայ բարերարի համար, տու ն պարգևեց տնանկ հային՝ 
կյանքի կոչելով իր կարգախոսերից ևս մե կը՝ «Ապրեցնենք հային, 
որ ապրի Հայաստանը»: Նա մն աց և արդարու թյու ն քարոզեց իր 
Նաիրյան երկրու մ, իր իսկ կենսակերպով ճշմարտախոսու թյան, 
համարձակու թյան, ինքնաքննադատու թյան, բայց և դիմացինին 
ձաղկելու , մարդասիրու թյան, հանդու րժողականու թյան, հավա-
տարմու թյան, դիմացինի համար հոգաբարձու  դառնալու  փայլու ն 
դասեր տվեց:
Մեր ժողովրդի մի  մասը մե ր հայրենիքի՝ էրգիր կոչված մե ծ հատ-

վածը կորցրել է իբրև տեղեկու թյու ն, իբրև պատմական հիշո-
ղու թյու ն, իբրև աննյու թական մի  բան, մի նչդեռ պատվարժան այս 
այրը հայրենիքի կորու ստը կրու մ էր իր իսկ մաշկի վրա, իր ողջ 
կենսագրու թյան մե ջ՝ հայրենիքի մն ացորդաց կորստյան վախը 
սրտու մ: Հենց այդ էր պատճառը, որ ամե ն ինչ անու մ էր ի նպաստ 
հայ պետականու թյան կայացման, հանու ն հայրենի հողի, հանու ն 
հայ մարդու  բարօրու թյան: Նա մն աց հայրենիքու մ և ապրիլյան 
քառօրյայի ու  վերջերս ավարտված հայրենական պատերազմի  
ծանր օրերին մի ասնական աղոթքի հրավիրեց առ Աստված և սառ-
նասրտու թյան հորդոր ու  հայրենասիրու թյան կոչ ու ղղեց իր հոգևոր 
զավակներին: Մնաց, և երբ բոլորը պապանձվու մ էին նահատակ 
զինվորի աճյու նի առջև, նա սրտակոտոր ծնողին ու  հու սաբեկ 
հարազատին բոլորի անու նից ի՛նքը պատասխան տվեց թափված 
արյան համար, ի՛նքը մխ իթարանքի խոսք ասաց, ի՛նքը զորակցեց 
ու  վերազինեց նրանց հու յսով ու  հավատով առ հայրենիք ...
Դժվար է պատկերացնել, թե որքան խու թեր էր հաղթահարել 

Եդեսիայից և Ադիամանից սկիզբ առած, Սարգիս Չու լջյանից ու  
Վարդանու շ Մորիփեքյանից Մալաթիայու մ սերված մանու կ Հայկը 
մի նչև Սեպու հ արքեպիսկոպոս Չու լջյան անցած ճանապարհին, 
բայց անհրաժեշտ էր դրանց հաղթահարու մը, քանզի այդ ճանա-
պարհով մե զ էր հասել մե ր օրերու մ բարձր որակների տեր այս 
անհատականու թյու նը, ով արդարամի տ և մարտնչող հայի, հոգևո-
րականի և քաղաքացու  մի  նախանձելի ներդաշնու թյու ն էր, ու մ 
բնու յթից մի նչև վերջին շու նչը չպակասեց ԱՐԱՐՄԱՆ կիրքն ու  
ՄԱՐՏՆՉԵԼՈՒ  կամքը, ու մ հանապազօրյա ու ղեկիցներն էին 
ՀԱՎԱՏՆ առ Աստված, ՀՈՒ ՅՍՆ առ Հայրենիք և ՍԵՐՆ առ հայ 
մարդը:

êÆðºÈÆ° êð´²¼²Ü Ð²Úð,
ÂàÔ ²ÜÐ²Ü¶Æêî Ðà¶àô¸ Ê²Ô²ÔàôÂÚàôÜ ºì ÈàôÚê ÆæÜÆ
Ð²ì²î²ìàðÆ ºì ÀÜÎºðàæ êÆðàì àô ÊàÜ²ðÐàôØàìª 

¶áõñ·»Ý Ê²â²îðÚ²Ü
´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ

Ֆրանսիական սրճարաններից մե կու մ նըս-
տած ա հայ տղամարդ... Ներս ա մտնու մ մի  
թու րք, նայու մ ա տղամարդու ն ու  շան նման 
ջոկու մ, որ հայ ա...
Կանչու մ ա մատու ցողին ու  պահանջու մ, 

որ բոլոր այցելու ներին իր հաշվին խմի չք բե-
րի, բացի հայից...

Բերու մ ա մատու ցողը...
Հայը գլխով շնորհակալական ժեստ ա 

անու մ թու րքի կողմը...
Սա կատաղու մ ա, նորից ա կանչու մ մա-

տու ցողին, նու յնը պատվիրու մ...
Հայը նորից անվրդով շնորհակալու թյու ն ա 

հայտնու մ...
Ու սենց մի  քանի անգամ...

Հայը քմծիծաղով, գլխով նորից շնորհակա-
լական ժեստ ա անու մ ու  դու րս գալիս...
Հու նից դու րս եկած թու րքը կանչու մ ա 

մատու ցողին.
– Դու  գիտե՞ս ով էր էս անինքնասեր հայը...

վիրավորվելու  տեղը շնորհակալու թյու ն 
էր հայտնու մ ...

– Ո՞նց չգիտեմ, սրճարանի տերն ա...

Æð²Î²Ü ä²îØàôÂÚàôÜÆð²Î²Ü ä²îØàôÂÚàôÜ
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Մեզ հաճախ են մե ղադրու մ կարևոր 
իրադարձու թյու նների ու  աչքի ընկնող 
անհատների մե ջ հայկականը տեսնելու  
«սնшպшրծու թյшն» համար, բայց ինչպես 
ասու մ են՝ եթե ծու խը կա՝ ու րեմն  կրшկից 
է ելել: Վերածննդի հանճար Լեոնարդո դա 
Վինչին ևս զերծ չի մն ացել հայերիս նման-
օրինակ «նկրտու մն երից»: 

Վերջերս հայկական լրատվամի ջոցներով 
տարածվել է հետաքրքիր տեղեկու թյու ն, 
թե դա Վինչիի ծածկագրերի մի  մասը 
կարդացվու մ է հայերեն, այն էլ ոչ թե սո-
վորական ձևով, այլ հայելային անդրա-
դարձմամբ, երբեմն  էլ՝ գլխիվայր շրջված: Այդ 
բացահայտման մասին դեռևս 2008 թ. դեկ-
տեմբերի 25-ին ռու սական մամու լու մ «Դա 
Վինչիի ծածկագիրը» վերնագրով հոդված 
է հրապարակել Եգոր Օռլովը: Արվեստի 
պատմաբանները վաղու ց բացահայտել են, 
որ 1452-1519 թթ. կյանքն ապրած նկարիչն ու  
գիտնականը, որ ամե նու ր գնու մ էր նշու մն երի 
ալբոմը գոտու ց կախ, հազարավոր ձեռագիր 
էջեր է թողել, որոնց մե ծ մասը՝ ծածկագրված: 
Նրա շատ ծածկագրեր վաղու ց վերծանվել և 
ու սու մն ասիրվել են, այդ թվու մ՝ լատինագիր 
նշու մն երի հայելային անդրադարձու մն երը: 
Տեղեկու թյու ններ կան, որ աշխատելիս Լեո-
նարդոն հայելիներ է օգտագործել: 

Վերջին բացահայտման հեղինակը 
Երևանի մանկավարժական ինստիտու տի 
գեղանկարչու թյան բաժնի շրջանավարտ, 
այժմ ՌԴ Լիպեցկ քաղաքի բնակչու հի Ար-
մի նե Խաչատրյանն է: Իրապաշտները գու -
ցե անհավանական համարեն Արմի նեի 
հետ կատարվածը, բայց պարտավոր ենք 
խոստովանել՝ մե ր հայրենակցու հու  բա-
ցահայտման մե ջ մե ծ դեր է խաղացել... 
երազը: Հայրենիքից հեռու  ապրու ստ վաս-
տակելու  համար նկարչի վրձինը մոռացած 

Արմի նեին տարիներ առաջ երազու մ 
երևացել է գեղանկարչու թյան նրա կու ռքը՝ 
Լեոնարդո դա Վինչին և առաջարկել կըր-
կին վերադառնալ նկարչու թյանը ու  գրել 
մի աժամանակ երկու  ձեռքով: Անհավանա-
կանը շարու նակվու մ է Արմի նեի տեսողու -
թյան առանձնահատկու թյու նների 
նկարագրու թյամբ՝ նա կարողանու մ է 
կարդալ շատ մանր գրանշանները, ասես 
աչքերը «տասն անգամ մոտեցրած հեռա-
դիտակի» փողեր լինեն: Սակայն այս 
դեպքու մ անհավանականը հավաստի է 
դառնու մ հոդվածին կցված բժշկական եզ-
րակացու թյամբ, առ այն, որ Արմի նե Խա-
չատրյանի տեսողու թյու նը յու րահատու կ 
է: Այս ամե նը քիչ է՝ նկարչու հին նաև կա-
րողանու մ է կարդալ թե հայելային անդ-
րադարձմամբ նշանները, թե գլխիվայր շըրջ-
վածները. սա էլ երեխա ժամանակ դասերը 
եռափեղկ հայելու  առջև սովորելու  շնորհն է: 

Մարգարեական երազից հետո գրախա-
նու թ վազելով՝ Արմի նեն բացու մ է Վերա-
ծննդի հսկայի վերատպու թյու նների գրքի 
պատահական էջը. «Ես բացեցի այն էջը, որ-
տեղ «Սիրտ» նկարն է: Նայեցի վերատպու -
թյանը և ախ քաշեցի: Այն տեղու մ, ու ր սիրտն 
է պատկերված, հստակ հին հայերեն տառեր 
տեսա»: 

¸³ ìÇÝãÇÇ ·Í³ÝÏ³ñÁ í»ñÍ³Ý»É ¿ ²ñÙÇ-
Ý» Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ

Գիրքը տու ն տանելով՝ Արմի նեն սկսել է 
կարդալ վերատպու թյան անկյան գլխիվայր 
գրու թյու նը. «Մասիս սարի ճակատին՝ Մու շ 
երկրու մ, ես լսեցի, որ թու րքերը խարու յկի 
են հանել մորս քու յրերին»: Տեղեկատու ների 
օգնու թյամբ նա փորձել է ընթերցածն իմաս-
տավորել:

Հոդվածագիրը ենթադրու թյու ն է անու մ, 
թե «Սիրտ» նկարու մ պատկերվածը ոչ թե 
սոսկ երկու  սրտեր են, հավանաբար մոր 
և մանկան, այլ Արարատ սարը՝ իր եր-
կու  գագաթներով: Չմոռանանք, որ հա-
մաձայն առասպելի՝ Սիսն ու  Մասիսը 
նման են երկու  սրտերի՝ մե ծահասակի ու  
մանկան: Արմի նեն վերծանելով ծածկա-
գիրը՝ եզրակացնու մ է, որ նկարու մ արտա-
ցոլված է հինգ տարեկանու մ մորից հե-
ռացված Լեոնարդոյին մшշшծ կարոտը: 

Պատմու թյու նը ևս դա է հաստատու մ. այն 
ժամանակ, երբ նկարիչն ստեղծել է «Սիր-
տը»՝ Օսմանյան կայսրու թյու նը բզկտել է 
Հայաստանը, որը կարճ դադարներով եղել 
է նաև թու րք-պարսկական կռիվն երի թա-
տերաբեմ: Օռլովը եզրակացնու մ է. «Դրանց 
uшրuшփների մասին, երևու մ է, նկարիչը 
ցանկացել է սերու նդներին պատմե լ»: Ի 
լրու մն  ասվածի՝ երբեմն -երբեմն  կարծիքներ 
են հնչու մ, թե Լեոնարդոյի գեղջկու հի մայրը 
Կիլիկիայից Իտալիա տեղափոխված հա-
յերից է եղել: 

Երբ իր վերծանած հայերեն շարադրանքը 
Արմի նե Խաչատրյանը ցու յց է տվել հայագետ 
Ներսես Մկրտչյանին, նա հաստատել է, 
որ դա 12-րդ դարի հայերեն է: 16-րդ դարի 
Իտալիայու մ 12-րդ դարի հայերենի առկա-
յու թյու նը նրանք բացատրու մ են այսպես. 
12-րդ դարու մ մե ծ թվով հայեր Կիլիկիայից 
Իտալիա են գш ղթել և ըստ երևու յթին գրեթե 
քարացած վիճակու մ պահպանել իրենց հետ 
տարած հայերենը, մի նչդեռ բնօրրանու մ լե-
զու ն բնական ճանապարհով փոփոխվել է:

¸² ìÆÜâÆÆ Ì²ÌÎ²¶ðºðàôØ 
Ð²ÚîÜ²´ºðìºÈ ¾ ²ð²ð²î ê²ð±À ... ö²êîºð
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Քանի որ Լեոնարդոյի նկարների անկյու ն-
ներու մ գրվածները վերծանելը Արմի նեին 
շատ պարզ է թվացել, մտածել է, թե գաղտ-
նիքը վաղու ց բացահայտված է: Սակայն իր 
երազից ամի սներ անց լսել է, թե ինչպես է 
«Երեխան մոր արգանդու մ» նկարի գնման 
առնչու թյամբ (ձեռք բերողը եղել է Անգլիայի 
թագու հին) հաղորդավարն ափսոսանք 
հայտնու մ, թե այնտեղ եղած գրու թյու նը ոչ 
մի  կերպ չի հաջողվու մ վերծանել:

– Ինչպես թե, – բացականչու մ է նկարչու հին, 
– ախր այնտեղ շատ պարզ գրված է. «Վախով 
եմ գրու մ, հանկարծ մայրս չնկատի»:
Ինչպես պարզվու մ է Ե. Օռլովի հոդվածից՝ 

Արմի նեն Լեոնարդոյի վերաբերյալ իր բացա-
հայտու մն երի մասին գիրք է գրել: Այնտեղ 
այլևայլ հետաքրքրական տեղեկու թյու ններ 
կան, օրինակ՝ Ջոկոնդայի ճակատին արված 
հայերեն գրու թյան մասին՝ «Ամաչկոտ», ան-
կյու նու մ էլ գրված է. «Ների՜ր, մու նետիկ» 
և այլն: «Ես՝ Վաչիս» գրու թյու նից էլ եզրա-
կացնու մ է, թե դա կարող էր նկարչի կնու նքի 
հայերեն անու նը լինել:

Արմի նե Խաչատրյանը սովորել է երկու  
ձեռքով մի աժամանակ գրել, ինչպես ըստ 
երևու յթին հենց Լեոնարդոն է կարողացել 
անել:
Լեոնարդոյի ներքոդրյալ ձեռագրերը գտել 

և հայելու  առջև լու սանկարել են «Լու յսաշ-
խարհ» կայքի աշխատակիցները: Թեև պարզ 
չի երևու մ, բայց ըստ ընդհանու ր տեսքի՝ հա-
յերեն գրու թյու ններ են, նշմարվու մ են նաև 
առանձին բառեր ու  տառեր:
Լեոնարդո դա Վինչիի և հայերի առնչու -

թյու ններին բազմի ցս անդրադարձել է ակա-
նավոր գրող Կոստան Զարյանը: Այդ թեման 
նրան գրավել է դեռևս 1920-ականներին, 
դրա շու րջ Հայաստանից դու րս դասախոսու -
թյու ններ է կարդացել, 1967 թ. հրապարա-
կու մն եր ու նեցել «Սովետական արվեստ» 
ամսագրու մ, որոնք հետագայու մ տեղ են 
գտել «Նավատոմար» ժողովածու ու մ (1999 
թ.):

Կոստան Զարյանը բազմաթիվ փաստեր է 
բերու մ, որոնք հաստատու մ են Վերածննդի 
մե ծ նկարչի, ճարտարապետի, գիտնականի 
և մտածողի ու  հայերի առնչու թյու նները:
Արվեստաբանների ու  պատմաբանների 

մի  մասը պնդու մ է, որ Լեոնարդո դա Վինչին 
այցելել է Կիլիկյան Հայաստան, իսկ շատերը, 

հատկապես իտալացիները, ամե ն կերպ դա 
ժխտու մ են, նրա «Հայկական նամակները» և 
տեղանքի ու  դեպքերի նկարագրու թյու նները 
համարու մ երևակայու թյան արդյու նք կամ 
գեղարվեստական հնարանք, ոչ ավելի, ոչ 
պակաս՝ ապագա վեպի նախագիծ: Կոստան 
Զարյանը բազմաթիվ հետազոտողների վկա-
յու թյու նների հիման վրա համոզիչ փաստեր 
է բերու մ ապացու ցելու , որ Դա Վինչին հա-
վանաբար որպես Եգիպտոսի սու լթանի ին-
ժեներ, եղել է Կիլիկիայու մ, ավելին՝ հասել 
է նաև Հայաստան: Դրանց վկայու թյու նն են 
բնակավայրերի ու  իրադարձու թյու նների 
հավաստի նկարագրու թյու նները, որոնք 
պատմական փաստերով ևս հաստատվու մ 
են:

Կոստան Զարյանը հիշեցնու մ է, որ 15-16-
րդ դարերու մ Ֆլորենցիայու մ հայերին շատ 
լավ են ճանաչել: Քաղաքի վրա իշխող բլրին 
կառու ցված բազիլիկ եկեղեցին՝ Սան-Մի-
նիատոն, եղե է Լեոնարդոյի սիրելի վայրը: 
Հայտնի է, որ այդ եկեղեցին նախկինու մ 
կոչվել է Սան-Մինիաս, մի  հայի անու նով, 
ով 250 թ. Տոսկանայու մ քրիստոնեու թյու ն է 
քարոզել և տшնջшմшհ արվել: Պատանի Լեո-
նարդոն հաճախ է այցելել այդ եկեղեցին, սի-
րել է զննել հատկապես գլխավոր խորանի 
խճանկարները: Եկեղեցու մ նա հանդիպելիս 
է եղել մե նաստանի անապատականների 
հետ, որոնք հայր Լու գանոյի վկայու թյամբ 
եղել են երկարամորու ս ու  հրաչյա հայեր: 
Հենց նրանք էլ կարող էին պատանու ն պատ-
մած լինել Հայաստանի, նրա գեղեցկու թյան 
և դաժան ճակատագրի մասին: Իսկ վերա-
ծննդի Ֆլորենցիայու մ հայտնի են եղել առ-
նըվազն մե կ տասնյակ հայ սրբեր:
Ասվածը հիմն ավորելու  համար կարևոր 

փաստ է նաև Լեոնարդոյի ներկապնակու մ 
տեղ գտած մու գ դեղին կամ բաց շագանա-
կագու յն եզակի գու յնը, որն ինքը կոչել է 
«տերրա Արմե նա»: Այս գու յնը Մեծ նկարչից 
բացի ոչ ոք չի օգտագործել:

Եզրակացու թյու նը բխու մ է ինքնին, թե 
հայոց հողի գու յնն ու նեցող այդ ներկը Լեո-
նարդոն բերել է Հայաստանից:
Կոստան Զարյանը նշու մ է, որ Լեոնարդոյի 

ու րվանկարներից շատերը դիտելիս հնարա-
վոր չէ դրանք հասկանալ և բացատրել, 
եթե նախապես բացառես, որ նա եղել է 

Հայաստանու մ: Գրողը մե ծ է համարու մ 
նաև Լեոնարդոյի դերը՝ հայկական 
ճարտարապետու թյան սկզբու նքերը 
Իտալիայու մ, այնու հետև Եվրոպայու մ ար-
մատավորելու  գործու մ: Նա մի այն Լեո-
նարդոյի ազդեցու թյանն է վերագրու մ այն 
հանգամանքը, որ Բրամանտեն լիովին 
հրաժարվել է գոթական ոճից և ընդու նել 
հայկական ճարտարապետու թյան այն 
սկզբու նքները, որոնք հետագայու մ նոր ըն-
թացք են տվել սու րբ Պետրոսի տաճարի կա-
ռու ցմանը: 

Մելքոն-Արմե նիա Խանջյանը ևս անդրա-
դարձել է մե զ հու զող խնդրին: Նա գրու մ է. 
«Լեոնարդո դա Վինչիի մահից հետո հայտ-
նաբերվել է երեք օղակ, ինչը մե ծ նկարչին և 
գիտնականին շաղկապու մ է Հայաստանի 
հետ. դա հայկական եկեղեցու  նախագիծն 
է՝ Բագարանի ոճով, որը հայտնաբերվել է 
նրա օրագրու մ, «Հայոց տառերը», որոնք հա-
յելանման արտացոլված են նրա օրագրու մ և 
երեք հայ տիրակալների դիմանկարները»: 

Նշվու մ է, որ Բագարանի ոճի եկեղեցի 
Կիլիկյան Հայաստանու մ չի եղել, այն 
կառու ցվել է Արևելյան Հայաստանու մ՝ 
Ախու րյան գետի աջ ափին, 624-631 թթ., և 
մի այն այնտեղ նկարիչը կարող էր գտնել 
և իր օրագրու մ վերարտադրել եկեղեցու  
նախագիծը: Բագարանի ոճի եկեղեցիներ 
կառու ցվել են նաև Եվրոպայու մ, և նրանց 
ճարտարապետներն ու  շինարարները 
հայեր են եղել: Այսպիսով՝ վարկածն այն 
մասին, թե դա Վինչին այցելել է մի այն Կի-
լիկյան Հայաստան, չի հաստատվու մ: Նրա 
օրագրու մ արվեստաբանները նկատել են 
նաև երկու  էջ, որոնց վրա նկարիչը հայելա-
նման արտացոլել է հայերեն տառերը և 
պատմե լ իր այցելու թյան մասին՝ Տավրոսի 
լեռներ:
Արդեն 500 տարի հետազոտողները քըր-

քրnւմ են դա Վինչիի թղթերն ու  ստեղծագոր-
ծու թյու նները, բացահայտու մն եր անու մ, իսկ 
որոշ դեպքերու մ ինչ-ինչ փաստեր պար-
տակու մ: Ճշմարտու թյու նները, սակայն, ջրի 
երես դու րս գալու  հատկու թյու ն ու նեն, մն ու մ 
է մի այն դրանք ընդու նել հավու ր պատշաճի:
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Գերմանիայի Հայդելբերգ քաղաքի ծերա-
նոցի հիվանդասենյակու մ հավաքվածները 
փորձու մ էին իննսու նն անց զառամյալ 
էստոնու հու ն մի  կերպ խոսեցնել։ Եթե 
կտակ էլ չու նենա, գոնե մի  բարի խոսք կասի 
մն ացողներին։ Մի քանի լեզվով հարցեր 
տվեցին, բայց կինը զարմացած հայացքով 
իրենց էր նայու մ, մոլորված՝ չգիտեր, ինչպես 
պատասխանել բժիշկների հարցական կի-
սաժպիտներին։

– Յոթ լեզու  գիտի՝ էստոներեն, ռու սերեն, 
ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, թու ր-
քերեն, հայերեն, – շտապեց տեղեկացնել 
խնամողը։ – Արդեն մի  քանի ժամ է՝ մոռացել 
է բոլոր լեզու ները, խոսել չի կարողանու մ, 
մե զ էլ չի հասկանու մ։
Մոտալու տ մահվան մահճու մ իր համր 

մե նախոսու թյու նից հետո կինը մի անգամի ց 
սկսեց խոսել։ Բոլորը ցնցվել էին. նա խո-
սու մ էր ներկաներին անհայտ լեզվով։ 
Հանկարծ խնամողը ժպիտով պատասխա-
նեց մահամե րձին։ Բոլորը շրջվեցին նրա 
կողմը, իսկ մահամե րձը նրան մի  թու յլ 
ժպիտով մոտ կանչեց ու  հայերենով բոլո-
րին ասաց՝ «Իմ սիրտը հա՛յ է»։ Հայու հին 
թարգմանեց։ Գերմանացի բժիշկը մի  պահ 
շփոթվեց. «Նման դեպքերու մ մահամե րձը 
հատկապես իր մանկու թյան լեզվով է 
խոսու մ։ Չէ՞ որ հոգեվարքի ժապավենի 
վերջու մ մանկու թյան օրերն են հայտնվու մ, 
մայրենի լեզու ն, ծնողները, նրանք, ովքեր 
ամե նաթանկն են իր համար։ Այս մի այնակ 
էստոնու հին Գերմանիայու մ ինչո՞ւ հատկա-
պես հայերեն խոսեց. մի ՞թե հայերն են 
ամե նաթանկը իր համար»։ Բժիշկը իր 
պրակտիկայու մ թեև նման դեպք չգտավ, 
բայց ակնհայտ սկսեց հիշողու թյու նը փոր-
փրել։ Գաղթական հայու հին հասկացավ 
բժշկին և նրան մե կնեց շատ ընթերցելու ց 
արդեն մաշված մի  հին օրագիր։ Շապիկին 
գրված էր՝ «Աննա Հեդվիգ Բյու լ, էստոնու հի 
մի սիոներ»։ Բժիշկը խնդրեց օրագիրը կարճ 
ժամանակով իրեն տալ, այլապես իր մաս-
նագիտական փորձառու թյու նը կարող է 
ճաք տալ։

«ԱՆՆԱ ՀԵԴՎԻԳ ԲՅՈՒ Լ։ Ծնվել եմ 1887 
թվականի հու նվարի 23-ին՝ Էստոնիայի 
Հապսալու  քաղաքու մ, լյու թերական ընտա-
նիքու մ։ Ընտանիքի ու թ զավակներից ես վե-
ցերորդն էի։ Մինչև տասնհինգ տարեկան 
հաճախել եմ Էստոնիայի կառավարական 
դպրոց, հետո սովորել Սանկտ Պետերբու րգի 

բարձրագու յն մանկավարժական ինստի-
տու տու մ, իսկ Գերմանիայու մ ստացել եմ 
մի սիոներական կրթու թյու ն։ Տիրապետու մ 
եմ յոթ լեզու ների։

1909 թվականին իմացա Ադանայու մ հայ-
կական սարսափազդու  կոտորածների 
մասին։ Որոշեցի մե կնել ինձ համար ան-
հայտ ու  հեռավոր այդ երկիրը՝ կոտորածնե-
րի հետևանքով որբացած քրիստոնյա 
երեխաների փրկու թյան գործին մասնակ-
ցելու ։ Իհարկե, ծնողներիս համար, հատկա-
պես հորս, ով քաղաքապետ էր, ու ներ 
սեփական ջրաբու ժարաններ և արիստո-
կրատ շրջապատ, հեշտ չէր 24-ամյա 
հարսնացու  աղջկա նման զոհողու թյանը 
համակերպվելը, բայց ես համառեցի։
Կիլիկիա տանող կառքը անցնու մ էր 

ամե նախոր կիրճի նեղ շրջադարձով, երբ 
թալանչի ավազակի պես անակնկալ մե ր 
դեմը կտրեցին մի  քանի թու րքեր՝ գոռալով 
ու  չխկչխկացնելով հրացանների փակա-
ղակները։ Ես մի  կերպ տեղավորվել էի 
հագու ստների և գրենական պիտու յքների 
կապոցների արանքու մ։ Չհասցրի ու շքի 
գալ, երբ արդեն կառապանի թևերը կա-
պեցին, իսկ սանձարձակ թու րքերից մե կը 
լկտիաբար պատռեց իմ մի սիոներական հա-
գու ստը՝ վավաշոտ աչքերը փայլեցնելով՝ 
«Փա՜ռք Ալլահին, սրան ո՞վ ու ղարկեց»։ 
«Բորենի՛, չհամարձակվես ինձ դիպչել», 
– իմ իմացած բոլոր լեզու ներով ճչու մ էի 
ես։ «Գործ չու նե՛ս, Ահմե դ, գլխներիս փոր-
ձանք կբերես, ավելի լավ է ժամանակ 
չկորցնենք և թալանը տեղ հասցնենք», – 
ավելորդ գլխացավանքներից հեռու  մն ալու  
մտադրու թյամբ՝ սանձարձակին զսպեցին 
մյու ս ավազակները և թալանով հեռացան։ 
Դա իմ առաջին ծանոթու թյու նն էր թու րքի 
հետ։

1911 թվականին հասա Կիլիկիա և աշխա-
տանքի անցա Մարաշի ծնողազու րկ հայ 
երեխաների համար գերմանացի ավետա-
րանական քարոզիչների հիմն ած «Բեյթել» 
որբանոցու մ՝ որպես ու սու ցչու հի։

«Բեյթելի» բժշկու հիների հետ որբահավաքի 
գնացի։ Կարծես դժոխքու մ էի։ Սարիար 
գյու ղու մ ինը տարեկան մի  աղջկա գտա, 
ու մ զաբթիեն փորձել էր բռնաբարել, բայց 
չկարողանալով՝ հրացանի սվինով որո-
վայնը պատռել էր։ Արյու նը լերդացել էր, 
վերքը որդոտել... «Չմոտենա՛ս, – հեռվից 
զգու շացրեց որբանոցի բժիշկը, – կարող է 
հյու ծախտով հիվանդ լինել և մե ր սաներին 
էլ վարակել»։ Երբ վարժու հիները մի  փոքր 
հեռացան՝ սավանով արագ փաթաթեցի 
որբու կին, բերեցի որբանոց ու  պառկեցրի 
իմ անկողնու մ։ Մեծ տառապանքով նրան 
ոտքի հանեցի։ Այդ աղջնակը հետո դարձավ 
մի սիոներու հի և Մերձավոր Արևելքու մ 
որբախնամ այնպիսի գործու նեու թյու ն ծա-
վալեց, որ ես հայերենով գրեցի նրա վարքը։ 
Այստեղ աշխատեցի մի նչև 1915 թվականը։ 
Երիտթու րքերի կողմի ց իրականացվող 
դժոխային կոտորածները անբու ժելի վերք 
բացեցին համայն մարդկու թյան խղճին ու  
բարոյականու թյանը։ Ես տեսել եմ, թե աս-
կյարները ինչպես էին գրազ գալիս հղի հա-
յու հու  որովայնը սրով բացելու , որ ճշտեն՝ 
տղա է, թե աղջիկ։ Արդարու թյու նը մորթվու մ 
էր, բայց աշխարհի խիղճը խու լ ու  կու յր էր 
ձևանու մ...
Ամառային արձակու րդին սաներին տարել 

էի Կարմի ր վանք, ու ր Ներսես Շնորհալին 

և Գրիգոր Պահլավու նին էին ու սանել և 
իմաստասեր օծվել։ Հենց այդտեղ էլ շտապ 
հեռագիր ստացա քու յրերիցս՝ «Մայրիկը 
մահամե րձ է, առանց քեզ չի կարողանու մ 
հոգին Աստծու ն ավանդել։ Թե կարող ես՝ 
հասիր»։

...Երբ երկար բացակայու թյու նից հետո 
վերջապես հայրական տու ն մտա, արդեն 
սևազգեստ քու յրերս սառնու թյամբ հանդի-
մանեցին. «Կարող էիր ավելի շու տ գալ... 
Դո՛ւ տանջեցիր մայրիկին։ Երբ մահացավ՝ 
ծոցից քո նկարը հանեցինք, և որպեսզի այն 
աշխարհու մ էլ կարոտից հալու մաշ չլինի, 
թաղեցինք հետը։ Հայրիկն էլ վաղու ց է մա-
հացել...»։ Հասկացա, որ այլևս օտար եմ 
մե ր ընտանիքու մ։ Ժամանակը շատ բան էր 
փշրել։ Մտա ննջարան՝ գոնե արցու նքներիս 
ազատու թյու ն տալու ։ Սեղանին աչքիս ըն-
կավ ֆրանսիական բողոքականների մի  
պարբերաթերթ՝ «Արևելքի մե ր եղբայրներն 
ու  քու յրերը նորից նահատակվու մ են հա-
վատի համար։ Մեր թղթակիցը Մարաշից 
հաղորդու մ է, որ թու րք մոլեռանդները չորս 
հազար հայի լցրել են Սու րբ Աստվածածին 
մայր եկեղեցին, դռները ամու ր փակել և 
հրդեհել»։ Մնալս ավելորդ էր։ Հենց գիշերը, 
առանց քու յրերիս հրաժեշտ տալու , հասա 
կայարան։ Գնացքի մու թ մի ջանցքու մ ար-
ցու նքներս էին ինձ մի ակ մխ իթարողը՝ «Հայ-
րենիքս էլ չեմ տեսնելու »։
Բժիշկը անասելի շփոթվել էր. մե կ աչքերն 

էր մատներով սեղմու մ, մե կ ճակատը 
շփու մ՝ մի ՞թե հնարավոր է օտարին այսչափ 
նվիրվել։ Գու ցե իրո՞ք մարդկային գու թը 
սահմաններ չի ճանաչու մ։

«1916-19 թթ. աշխատեցի նու յն մի սիոներա-
կան առաքելու թյանը պատկանող Մարաշից 
հարավ Հարու նիե գյու ղի գերմանական որ-
բանոցու մ։ Այդտեղ ես մոռացա նու յնիսկ 
առաջին սիրո և մայրու թյան ամե նաբնական 
զգացմու նքների մասին։ Մայրամու տը 
թու րքական տագնապներով էր լցնու մ որ-
բերի գիշերը, իսկ առավոտները ասկյարի 
հայտնվելն արդեն չարագու շակ տագնապ 
էր։ Հիշելիս ամբողջ մարմն ով դողու մ եմ, 
երբ 1918 թվականին թու րքական մի  ջոկատ 
եկավ որբանոց և հայտնեց, որ պետք է հայ 
որբերին տեղափոխել ավելի «ապահով 
վայր՝ Սիրիա»։ Ես անմի ջապես հասկացա, 
որ թու րքական այդ նենգ դիվանագիտական 
«ապահով վայրը» Դեր Զորի անապատն է։ 
Ես ցնցվու մ էի վախից, բայց համառեցի, որ 
դա դեմ է մի ջազգային օրենքներին... Նրանք 
լկտիաբար ծիծաղեցին։ Ես պնդեցի, որ կդի-
մե մ Գերմանիայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի 
և մյու ս երկրների հյու պատոսներին ու  մի -
ջազգային առաքելու թյու ններին։ Նրանք 
նու յն լկտիու թյամբ պատասխանեցին, որ 
այդ երկրները Թու րքիայի հավերժական 
բարեկամն երն են։ Ես թու ղթ վերցրի և իրենց 
ներկայու թյամբ սկսեցի նամակը։ Ասկյար-
ները զգու շացան ավելորդ աղմու կից և 
որոշեցին մե կ-երկու  օր հետաձգել որբերի 
տեղափոխու մը։
Ողջ գիշեր չքնեցի։ Շրջու մ էի որբերի մահ-

ճակալների արանքով, շոյու մ նրանց ոտքերն 
ու  ձեռքերը, աղոթու մ՝ Աստված այնքան ու ժ 
տա ինձ, որ գոնե փրկեմ այս որբերին Դեր 
Զորի անապատից... Ամե ն օր տարբեր լե-
զու ներով գրու թյու ններ էի պատրաստու մ 
եվրոպական երկրների հյու պատոսների, 
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առաքելու թյու նների և մարդասիրական շատ 
կազմակերպու թյու նների հասցեներով։ Մի 
քանի օր անց երեք թու րք որբանոցի բակու մ 
ինձ շրջապատեցին, թու րքերեն հայհոյեցին 
ու  սպառնացին, որ ինձ էլ հենց իրենց 
բարեկամ և օգնական գերմանացիների մի -
ջոցով Դեր Զոր կտեղափոխեն, եթե այսպես 
համառեմ։ Ես ընդվզեցի. «Արդեն ու ր հարկն 
է նամակներ ու ղարկել եմ։ Եթե ինձ հետ 
որևէ բան պատահի, դու ք մի ջազգային 
կազմակերպու թյու ններին պատասխան 
կտաք»։ Թու րքերեն հայհոյելով` նրանք 
վերջնականապես հեռացան։

1919 թվականին Կիլիկիայու մ քաղաքա-
կան իրավիճակը փոխվեց։ Սևրի պայմանա-
գրով Կիլիկիան անցնելու  էր Ֆրանսիայի 
խնամակալու թյան տակ, սակայն Ֆրան-
սիան գաղտնի պայմանագրով մտադրվել էր 
զիջել այն Թու րքիային։ Շու տով ցրվեց պա-
տերազմի  ընթացքու մ Ֆրանսիայի դրոշի 
տակ կռվող Հայկական լեգեոնը և թողեց 
Կիլիկիայի հայերին անպաշտպան։ Ես հար-
կադրված մե կնեցի Էստոնիա»։
Նյարդայնացած բժիշկը անհանգիստ 

շարժու մն եր արեց, բացեց պատու հանը, 
գիշերային զովը փոքր-ինչ սթափեցրեց 
նրան, բակու մ երեխաներ էին խաղու մ։ 
Բժիշկը բեթհովենյան մե ղեդին նախկին 
հպարտու թյամբ չլսեց, հոգու  խռովքը խան-
գարեց։

– Մի՞թե իմ ազգը թու րքին այդչափ մե ղ-
սակից է, ես դա ինչպե՞ս բացատրեմ հա-
մալսարանն ավարտած իմ տղային, ով 
շու տով Գերմանիայի պատմու թյան մասին 
դիսերտացիա պիտի պաշտպանի, – օրագրի 
հետ խոսեց բժիշկը՝ դեռևս անծանոթ տագ-
նապով թերթելով էջը։

«1922 թվականին անդամագրվեցի 
Ստրասբու րգ քաղաքու մ հիմն ադրված 
«Քրիստոնեական առաքելու թյու ն Արևելքի 
մե ջ» ավետարանական մարդասիրական 
կազմակերպու թյանը և մե կնեցի Հալեպ։ Այդ 
ժամանակ Սիրիայու մ 160 000 հայ գաղթա-
կան կար։ Նրանք հիմն ականու մ ապրու մ էին 
Հալեպի Սու լեյմանիե և Ռամատանիե ար-
վարձաններու մ կառու ցված հյու ղակներու մ 
(«Հայկական քեմպ»)։ Նրանք ապրու մ էին 
ծայրահեղ աղքատու թյան ու  թշվառու թյան 
մե ջ։ Համաճարակներից օրական մի  քանի 
հարյու ր հայ էր մե ռնու մ: Դա հայու թյանը 
ոչնչացնելու  թու րքական ծրագրերից էր. 
համաճարակը յաթաղանի պես հնձու մ էր։ 
Ես հասկացա, որ կյանքի գնով էլ լինի, պի-
տի մասնակցեմ հիվանդների փրկու թյան 
գործին։ Գերմարդկային ջանքերով, մի ջազ-
գային դիվանագետներին խնդրել-աղեր-
սելով՝ կարողացա հիվանդանոց բացել, ու ր 
աշխատու մ էին Սիրիայի նշանավոր հայ 
բժիշկները։ Սովյալներին փրկելու  համար 
աշխատանք էր հարկավոր։ Մարաշցի իմ 
ծանոթների օգնու թյամբ ստեղծեցինք ջու լ-
հականոց և ձեռագործական արհեստանոց։ 
Հինգ հարյու ր կանանց և աղջիկների կար-
պետներն ու  ձեռագործները վաճառվու մ էին 
եվրոպական երկրներու մ, իսկ հասու յթը, 
որպես աշխատավարձ, տրվու մ էր կանանց։ 
Չարչարանքս վերջապես արդյու նք տվեց։ 
Հալեպի տարբեր դպրոցներու մ սովորող 
ավելի քան 250 հայ երեխաների համար 
սահմանեցինք կրթաթոշակ։ Որբերը շատ 
էին։ Ես մշակեցի որդեգրման մի  յու րօրինակ 
ձև, որի համաձայն եվրոպական բարերար 
ընտանիքները պետք է որդեգրեին Հալեպու մ 
հաստատված հայ գաղթական ընտանիքի 
երեխաներից մե կին և ամսական մե կ ոսկի 
ու ղարկեին որդեգրվածի հարազատներին։

– Վաղու ց արդեն որբերն ու  գաղթական 
հայերը ինձ «Բյու լ մայրիկ» էին ասու մ։ Թեև 
ես չամու սնացա ու  զավակներ չու նեցա, 
բայց հայ որբու կների «Մայրիկ» բառը ինձ 
սփոփու մ էր. ես այդպե՛ս ապրեցի մայրու -
թյան բերկրանքը... Երբեք չեմ փոշմանել, որ 
կյանքս նվիրեցի հայ որբերին»։

– Տե՛ր Աստված, ո՞րն է այդ ժողովրդի մե ղքը, 
որ Եվրոպան աչքերը փակու մ էր հայկական 
դժոխքի վրա, – բժիշկը ակամա բարձրաձայն 
խոսեց՝ անհանգիստ շու ռու մու ռ գալով ան-
կողնու մ։

– Նորի՞ց հիվանդների հետ ես խոսու մ, գի-
շերն էլ հանգիստ չու նես, – տրտնջաց կինը՝ 
ամու սնու ն առաջարկելով քնաբեր խմե լ։

– Ո՛չ, ո՛չ, հիվանդների հետ չեմ խոսու մ, իմ 
ժողովրդի խղճի հետ եմ խոսու մ, ինչն արդեն 
մի  քանի օր չի թողնու մ հանգիստ քնել, – կնո-
ջը փորձեց բացատրել բժիշկը։

– Դա ցերեկվա գործ է, – կարճ կապեց սի-
րային գգվանքների հու յսը կորցրած կինը և 
կիսախռով շրջվեց քնելու ։
Մինչև լու յս իր ժողովրդի խղճի հետ կռիվ 

տվեց բժիշկը, հաշտվեց, նորից կռվեց ու  
կրկին հաշտվեց։ Առավոտյան օրագիրը 
դրեց պայու սակը՝ աշխատասենյակու մ շա-
րու նակելու ։

«1947-ին աշխարհասփյու ռ հայու թյանը 
Խորհրդային Հայաստան ներգաղթելու  հնա-
րավորու թյու ն տրվեց։ Շատ սիրիահայեր 
ու րախու թյան արցու նքներով Հայաստան 
հասան։ Որոշել էի գնալ Հայաստան, նու յ-
նիսկ մի  քանի անգամ երազու մ տեսա, թե 
ինչպես եմ հասնու մ Հայաստան, Երևանից 
Արարատ սարին էի նայու մ։ Խնդրագիր 
ու ղարկեցի Ներգաղթի կոմի տե։ Երբ մե րժու մ 
ստացա, մի  քանի օր ողբու մ էի, ինձ որբ էի 
զգու մ։ Մի՞թե Հայաստանը մե րժու մ է ինձ՝ 
որպես իր զավակի։ Հետո իմացա, որ շատ 
հայրենադարձների մի անգամի ց Սիբիր էին 
աքսորել՝ որպես անբարեհու յսների, օտար 
երկրների լրտեսների։ Ինձ էլ մի գու ցե յոթ 
երկրի լրտես կհամարեին։ Որոշեցի գոնե 
հայրենիք վերադառնալ, սակայն մու տքի 
թու յլտվու թյու ն չստացա՝ Էստոնիան Սո-
վետի կազմու մ էր։ 1951 թվականին հեռացա 
Հալեպից, ոչինչ չու նեի... Հաստատվեցի 
Եվրոպայու մ։ Ամե ն օր նամակներ էի գրու մ 
աշխարհու մ սփռված իմ ծանոթ հայերին։ 
Արդեն 64 տարեկան էի, շատ ու շ էր ընտանիք 
կազմե լը։ Այդ մասին 40 տարի մոռացել էի...
Եվրոպայու մ կարոտու մ էի հայերիս։ 1965 

թվականին մե կնեցի Սիրիա և Լիբանան՝ 
մասնակցելու  Հայոց ցեղասպանու թյան 50-
րդ տարելիցին նվիրված մի ջոցառու մն երին 
Հալեպու մ և Բեյրու թու մ։ Աստվա՛ծ իմ, ինձ 
չէին մոռացել, ժամե րով իրենց գրկի մե ջ էին 
պահու մ այն որբ սաներս, որոնց մահճա-
կալների մոտ ամբողջ գիշեր աղոթքներ էի 
մրմն ջու մ... Հոգիս խաղաղվեց, վերադարձա 
Գերմանիա, բայց սիրտս մն աց հայոց որ-
բանոցի դատարկ սենյակներու մ։ Լսո՞ւմ եք, 
իմ սիրելի հայեր, ես չեմ փոշմանել, որ ամ-
բողջ կյանքս նվիրել եմ ձեզ... ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ 
Է»։
Ուշ գիշերային հեռախոսազանգը տագ-

նապ արթնացրեց։
– Տիկին Անահիտ, ես Ձեզ շատ մե ծ խնդրանք 

ու նեմ՝ ինձ պիտի մի  քիչ հայերեն խոսել 
սովորեցնեք, այն էլ մի  քանի շաբաթու մ, – 
բարևը մոռացած՝ շատ արագ ասաց բժիշկը՝ 
չիմանալով ինչպես հիմն ավորել անսովոր 
խնդրանքը։

– Սիրելի՛ դոկտոր, ու րախ եմ Ձեզ օգտակար 
լինելու  համար, հենց առավոտյան կգամ Ձեր 
աշխատասենյակ, – ջերմու թյամբ պատաս-
խանեց Անահիտը՝ ամե նևին չգու շակելով 
գերմանացու  խորհրդավոր խնդրանքի 

նպատակը։
Բյու լի օրերը հաշված էին, և բժիշկը ջա-

նու մ էր կարճ ժամանակու մ սերտել իր ասե-
լիքը։ Ցերեկը Անահիտն էր պարապու մ, գի-
շերները հայոց լեզվի դասագիրքն էր ձեռքին։
Սովորական մի  առավոտ անթաքու յց 

հպարտ ժպիտով հիվանդասենյակ մտավ 
բժիշկը՝ առանց սպիտակ խալաթի։ Բու ժքու յ-
րը թեթև ակնարկեց՝ խալաթը բերել։ Բժիշկը 
բոլորին խորհրդավոր ժպտաց՝ «Այս պահին 
ես բժիշկ չեմ»։
Մոտեցավ Բյու լի անկողնու ն, նստեց, ափե-

րի մե ջ առավ Բյու լի հոգնած ձեռքը, նայեց 
մարող աչքերին և բոլորին անսպասելի՝ 
սկսեց... հայերենով։

– Բա՛րև, սիրելի հայու հի Աննա Հեդվիգ 
Բյու լ, ես քեզ հետ խոսու մ եմ քո իմացած յոթ 
լեզու ներից այն մե կով, որն արդեն քեզ հա-
մար մայրենի է՝ հայերենով...
Բյու լի կիսախու փ ու  մարող աչքերը մի  

ակնթարթ փայլեցին, նա չհասկացավ, թե 
ինչ կատարվեց իր հետ։ Հասկացրեց, որ 
իրեն նստեցնեն։

– Սիրելի՛ Բյու լ մայրիկ, տեսնու մ եմ՝ դու  
էլ չես հավատու մ քո աչքերին, բայց ես 
հայերեն եմ խոսու մ, քո մայրենի լեզվով... 
Միայն քեզ եմ պարտական դրա համար։ 
Քո օրագրից ես իմացա, որ իմ ժողովու րդն 
էլ մե ղսակից է... Գերմանացիները նու յ-
նիսկ բացահայտ օգնել են թու րքերին, 
հրահանգավորել, պաշտպանել, նու յնիսկ 
խրախու սել։ Տե՛ր Աստված, ես ամաչու մ եմ 
այդ ամե նի համար։ Իհարկե, գերմանացի 
որոշ մտավորականներ քննադատել են 
իշխանու թյու ններին, բայց նրանց ձայնը մա-
րել է՝ ինչպես արդար մոմը սանձակոտոր 
փոթորկից։ Քո շնորհիվ ճանաչեցի ու  
սիրեցի հայերին։ Իմ սրտի մե ջ էլ մի  քիչ 
հայ արթնացավ։ Գիտե՞ս ինչու  սովորեցի 
հայերեն, դու  ինձ համար մե ծ հայ ես, և ես 
կամե նու մ եմ քեզնից հենց հայերենով ներո-
ղու թյու ն խնդրել իմ ժողովրդի մե ղքերի 
համար։ Հայերը շա՜տ մե ծահոգի են, շու տ են 
ներու մ։ Ինձ քո՛ ներու մն  է հարկավոր, սիրե-
լի Աննա։
Բյու լի զարմանքից բացված կոպերի տակից 

երկու  կաթիլ հպարտու թյան արցու նքներ 
դանդաղ գլորվեցին սմքած այտերին և 
կնճիռներով իջան մի նչև շու րթերը։ Բյու լը 
ափերի մե ջ առավ բժշկի ձեռքը, վերջին 
ու ժերը հավաքեց ու  հայերենով հատ-հատ 
շշնջաց. «Ես հպարտ եմ, որ սիրտս հայ է, և 
որպես հայ եմ մե ռնու մ... Սիրելի բժիշկ, դու  
քո ազգի խիղճն ես ու  պատիվը։ Ես քեզ ու  
քեզ նմաններին ներու մ եմ հայերիս կողմի ց։ 
Ես գնու մ եմ սպանված, սովից ու  համաճա-
րակից մահացած հայ որբու կներիս մոտ...»։
Բյու լի ափերը հանգիստ թու լացան, շու ր-

թերի արանքից վերջին շու նչը հայերեն 
դու րս եկավ՝ «ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է»։

8

Իսկական հայ է նա, ով անկեղծորեն ու  
կրքոտորեն ցանկանու մ է ու  նպաստու մ Հա-
յաստանի անկախու թյանը: Մնացած բոլորը 
ոչ մի այն անպիտան հայեր են, այլեւ անարժեք 
մարդիկ: 

Ռաֆայել ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ 
Միայն ու նենալով սեփական պետու թյու ն՝ 

մե նք ազգ ենք: Առանց անկախ Հայաստանի, 
նու յնիսկ եթե դա այլ տերու թյու նների մի  
մասն է, մե նք մի այն անօթեւան թափառողներ 
ենք, անօթեւաններ ... 700 տարվա քաղաքա-
ցիու թյու ն չու նեցող պատմու թյու նը դրա ապա-
ցու յցն է: Փրկենք Հայաստանը սերու նդների 
համար ... 
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Ղարաբաղը մորս կանչն է,
Ինձ է կանչու մ հու յսով տրտnւմ,
Ղարաբաղը իմ կակաչն է`
Կարմի ր, բայց սև ու նի սրտու մ:
Դու  էլ դարձած կռվшծшղիկ, 
Իմ բալիկն ես, այ Ղարաբաղ, 
Մեղրդ օտար մե ղվին տվող, 
Իմ ծաղիկն ես, հայ Ղարաբաղ:
Հայաստանից քեզ պnկnղը 
Հայաստանի եղբայրը չէ, 
Երկու սիս մե ջ դու  էլ մոլոր
Իմ բալիկն ես, վայ Ղարաբաղ:
Քանի բաժան – դшժшն տարի 
Հայ բերանիս шխ ես դառել, 
Դառել oտшր ջաղացին ջու ր, 

Քեզ չի թողնի իշխան մն աս, 
Մայր Սևանիդ գրկից զшտվшծ,
Քեզ կու լ կտան մnւղшմն երը, 
Զառդ կանեն, վшյ Ղարաբաղ:
Դու  չես ջnկվել, խլել են քեզ, 
Որ մոռանաս երգերն հայոց,
Ձորերիդ պես խտացել են 
Քո կшրnտnվ վերքերն հայոց, 
Ա´խ, ե°րբ պիտի լեռներիդ պես 
Վեր բռու նցքվեն ձեռքերն հայոց,
Որ չդառնա հայոց արծիվն  
Օտար ծովին ճայ, Ղարաբաղ: 
Բաց աչքերդ, шնդnւնդը տես, 

11

Â» ÇÝãå»ë ÞÇñ³½Á Ññ³Å³ñí»ó È»ÝÇÝÇ ßù³Ýß³ÝÇó
¢ Ù»ñÅ»ó Îñ»ÙÉÇ ³é³ç³ñÏÁ,

Ñ³ÝáõÝ «Ô³ñ³µ³ÕÇ nÕµÁ» µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý

Ազգիդ սրտին դшղ ես դառել:
Էլ չեմ կարող վիշտu լռել, 
Վшյ ինձ ու  քեզ, հայ Ղարաբաղ:
Դու  էն գլխից հայոց հող ես
Աստվածածնա իմ լեռնաձոր,
Քո դրախտից ձեռ քաշող հայն`
Վш յն է հայոց, ով մե ղրաձոր, 
Թե եղբայր են, ինչու ° են քեզ մե ր մե ջ 
Դարձրել կռվшխնձnր,
Աստվածընծան ինչպե°ս թողնես, 
Սшտшնшյին փայ, Ղարաբա´ղ, 
Կթшռшմե u шնտիրшկшն այգեպանիդ 
Ձեռքից տшրվшծ,
Շիքյաստի ես խшբվшծ լսու մ 
Կոմի տասիդ երգից զшտվшծ, 

«Ղարաբաղի nղբի» համար Հովհաննես Շիրազը 1975 թ. հրա-
ժարվեց խորհրդային երկրի բարձրագու յն պարգևից՝ Լենինի շքա-
նշանից:

...ՀԿԿ Կենտկոմի  մի ջնորդ-պատվիրակը Հովհաննես Շիրազի 
իրական մտերիմն երից էր` ականավոր գրականագետ Սու րեն 
Աղաբաբյանը:
Մի լավ խնդիր լու ծած մարդու  ու րախու թյամբ մի  օր նա, Շիրազի 

տու ն մտնելով, ասաց.
– Կենտկոմի ց լավ լու ր եմ բերել, Շիրազ, Մոսկվան համաձայն է 

քեզ Լենինի շքանշանով պարգևատրելու :
Կռահելով՝ բանաստեղծը տեղնու տեղը հարցրեց.
– Ինձնի՞ց ինչ կու զեն:
– Քեզ համար մե ծ բան չէ, – ասաց գրականագետը, – դու  ավելի 

լավերն ու նես, ժողովրդի մե ջ քո անու նով այնքա՜ն բանաստեղծու -

թյու ններ են թшփшռnւմ, որոնց հեղինակը դու  չես. ընդամե նը մի  
տող, թեկու զ մի  երկրորդական թերթու մ գրիր, թե իբր լավ չես հի-
շու մ, որ գրած լինես:

– Բայց ո՞րը, Սու րե´ն, – զարմացավ բանաստեղծը:
– Էն, էլի, «Ղարաբաղի nղբը», որ մե ծ шղմnւկ է հանել, սփյու ռքու մ 

տպվել է և ամե ն դահլիճու մ ու  հավաքու մ արտասանու մ են, և ադըր-
բեջանցիները բnղnքել են Մոսկվային:

– Բայց դա, Սու րեն, հաստատ ես եմ գրել, որովհետև ու րիշը չէր 
կարող գրել, և հենց Մոսկվայի համար եմ գրել, իմ խոսքին ինչո՞ւ 
կարևորու թյու ն չեն տա: Այնինչ ժողովու րդն անմի ջապես կլանեց 
այն ու  որպես շքանշան` ոչ թե կրծքին, այլ իր սրտի մե ջ կպահե: 
Ղրկողներիդ ասա, որ Շիրազն իր բանաստեղծու թյու նն է համարու մ 
իր շքանշանը...

  

ÔÔ²ð²´²ÔÆ àÔ´À²ð²´²ÔÆ àÔ´À
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Եկ, մի ´ ձու լվիր օտար զարմի ն,
Իմ տարագիր հայոց կռու նկ, 
Եկ, խառնվիր քո երամի ն: 
Մեզ չի կարող մшհն էլ զшտել, 
Մի nգի ենք ու  մի  մարմի ն,
Դու  իմ Ղարսի, իմ Սասու նի, 
Իմ Մասիսի թայ Ղարաբաղ: 
Մենակ դու  չես, որ դիմանամ, 
Յոթը դրախտ ու նեմ խլվшծ,
Վանա ծովը, Ղարսն ու  Վանը,
Սիփան սարը, Անին փլվшծ, 
Հայկ Նահապետ Մասիսի հետ 
Դեռ բшնտnւմ են` ծու նկը ծшլվшծ,
Տարտարոս է Տարոնը դեռ, 
Ու°ր ես Ավարայր Ղարաբաղ:

Ա´խ, ե°րբ պիտի ելնես բшնտից` 
Նախիջևանի ձեռքից բռնած,
Տու ն գաս հավետ, Մասիսի հետ, 
Ղարս ու  Վանի ձեռքից բռնած, 
Որ ազգովին Մասիս ելնենք 
Քարավանի նառից բռնած,
Նորից ազգի ավազանու մ հայ մկրտվես, 
Հայ Ղարաբաղ: 
Ասու մ են, թե շեն է կյանքդ 
Առանց ազգի շենն ի°նչ անեմ,
Երբ չի զնգու մ հայոց լեզվով 
Գինով թասի ձենն ի°նչ անեմ: 
Հյու սիսն ինքն էլ uшռցшլnւռ է, 
Էլ իմ шնզnր քենն ի°նչ անեմ,
Գինիդ oտшր թասն է խմու մ, 
Արցու նքդ հայը, վшյ Ղարաբաղ: 
Բարեկամը, որ քեզ խլեց, 
Էլ թշնшմի ն բան կտա° ետ,
Թե լու ռ մն ա քար աշխարհը, 
Չшրը Ղարս ու  Վան կտա՞ ետ: 
Ի°նչ դու ռ բшխեմ, որ ծիծաղեմ, 
Ասեմ` Նախիջևան կտա՞ ետ,
Մոլորվել եմ ես էլ քեզ պես
Պի ղծ է աշխարհն ա´յ Ղարաբաղ: 
Քանի իմ հող ինձ չեք տվել, 
Ձեզ հելու զակ պիտի ասեմ...
Ավարայրի Վարդան դառած, 
Ես ձեզ Վասակ պիտի ասեմ, 
Երբ իմ բոլոր հողերն ինձ տաք, 
Ձեզ հրեշտակ պիտի ասեմ,
Պիտի պաշտեմ ողջ ազգերիդ, 
Երբ որ չասեմ Վայ Ղարաբաղ: 
Դու  էլ հայոց գրկից խլվшծ 
Իմ բալիկն ես, իմ հեռավոր,
Պnռնկшշnւրթ բախտիս ոտքին
Խաղալիք ես, իմ լեռնաձոր, 
Բայց ինչքան էլ բալիկիս պես դու 
Էլ մն աս կռվшխնձnր,
Շիրազն ասաց, աշխարհ անցիր,
Հայ գալիքն ես, հայ ՂԱՐԱԲԱՂ:

Սամվել ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ «Գրական հանգրվաններ»

Աիդա ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

10 Ð³Û ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ áõ µ³Ý³ÏÁ

ì»ñç³å»ë ³í³ñïí»ó å³ï»ñ³½ÙÁ: 
²Ûë å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ù»ñ ÏáÕÙÁ ï³ñ³í 
áñáß ÷³ÛÉáõÝ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ` Ñ³Ï³é³-
Ïáñ¹ÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ 
å³ï×³é»Éáí, µ³Ûó Ý³¢ Ïñ»óÇÝù ó³-
í³ÉÇ å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ºñÏ³ñ Å³-
Ù³Ý³Ï Ïå³Ñ³ÝçíÇ å³ï»ñ³½ÙÇ 
÷áñÓÁ áõëáõÙÝ³ñÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó 
³Ûëûñ ³ñ¹»Ý áñáß áõñí³·Í»ñ å³ñ½ 
»Ý ¹³éÝáõÙ:  Ø»ñ ÏáñáõëïÝ»ñÇó Ù»-
Í³·áõÛÝ Ù³ëÁ Ï³åí³Í ¿ Ù»ñ ÏáÕÙÇ 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ Ñ³-
Ï³é³Ïñá¹Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³í»-
ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: 5-ñ¹ ë»ñÝ¹Ç ½ÇÝ-
ï»ËÝÇÏ³Ý ÷³ëïáñ»Ý áñáß»ó ³Ûë 
å³ï»ñ³½ÙÇ »ÉùÁ:
Հայաստանը և Սփյու ռքը ու նեն գի-

տական բազա և գիտնականների մե ծ հա-
մայնք, որը կարող է և պետք է մասնակցի 
պաշտպանու թյան տեխնիկական ու ժե-
ղացման գործու մ:
Միանգամի ց խոստովանեմ` ես խաղա-

ղու թյան մե ծ կողմն ակից եմ: Անգամ կա-
սեի` պացիֆիստ եմ: Որպես ֆիզիկոս ես 
աշխատու մ եմ մի ջու կային զինաթափման 
բնագավառու մ: Բայց նաև քաջ հասկանու մ 
եմ մի  բան` հակառակորդին մի  ձեռքով 
ձիթապտղի ճյու ղ պարզելիս մյու ս ձեռ-
քու մ պետք է պատրաստ ու նենաս լավ 
սրած և կոփած թու րը: Առանց վերջինի 
ձիթապտղի ճյու ղերը դառնու մ են վա-
ռարանի մթերք: Այս պատերազմու մ 
պարզվեց՝ մե ր թու րը բավական կոփված 
չէ, իսկ այն կառավարող ձեռքը` ոչ բավա-
կան մարզված: Սա հրատապ խնդիր է, որ 
պետք է ստանա շտապ լու ծու մն եր  ինչ-
պես կարճաժամկետ, այնպես էլ ավելի 
երկարաժամկետ հեռանկարու մ:

ØÇ ù³ÝÇ ûñÇÝ³Ï

Այս պատերազմու մ Ադրբեջանը ար-
դյու նավետ գործածեց թու րքական Բայ-
քար Դիֆենս ընկերու թյան Բայրաքթար 
ՏԲ2 մարտավարական ԱԹՍ-ը` թիրախա-
վորելով մե ր տանկային շարասյու ններին, 
փոխադրամի ջոցներին և կենդանի ու ժի 
կու տակու մն երին: ՏԲ2-ի աշխատանքի 
որոշ մանրամասներ հայտնի են: Այն 
գործածու մ է լազերային նշանակող (la-
ser designator)` թիրախը ինֆրակարմի ր 
(ԻԿ) լազերային բծով «լու սավորելու » 

համար: ՏԲ2-ը գործածու մ է Ռոքեթսան 
ՄԱՄ-Լ և ՄԱՄ-Ս կառավարվող ռու մ-
բեր` որոնք ու նենալով ԻԿ կամե րա, 
«տեսնու մ» են բիծը և շտկու մ են իրենց 
անկման հետագիծը՝ մե ծ ճշտու թյամբ 
խոցելով թիրախը: Հիմն ական թիրախը 
տանկի թու յլ զրահավորված «կտու րա-
յին» հարթակն է: Բազմաթիվ այլ մանրա-
մասներ կան, որոնք ես այստեղ չեմ կարող 
քննարկել: Իմանալով հայտնի և անհայտ, 
բայց կանխատեսելի մանրամասներ 
և նրանց հետ կապված ֆիզիկական և 
մաթեմատիկական սահմանափակու մ-
ները, կարելի է ինչ-որ կերպ հակազդել 
ռու մբի կառավարմանը և անձնակազմի , 
զրահատեխնիկայի թիրախավորմանը:
Մի քանի կոնկրետ օրինակներ: Լազե-

րային փնջի արտացոլու մը դիֆու զ է 
և նկարագրվու մ է Լամբերտյան օրեն-
քով: Արդյոք կարելի՞ է «մարել» այս 
արտացոլու մը` ԻԿ կլանող նյու թերով: 
Թիրախավորու մը նաև անհնար կդառնա, 
եթե արտացոլու մը ոչ թե դիֆու զ է, այլ 
հայելային է` կարո՞ղ ենք արդյոք ծածկել 
զրահը հայելային մակերևու յթով:
Եվ վերջապես՝ ու րիշ ի՞նչ հնարավորու -

թյու ններ կարող են լինել, օրինակ` թիրա-
խավորու մը խափանելու  ակտիվ մե թոդ-
ներով: 
Այստեղ պետք է հասկանալ, որ ռազմա-

կան տեխնոլոգիայու մ «մոգական» բա-
ներ չկան: Գործածված մե թոդաբանու -
թյու նները նու յնպես շատ տարածված 
են էքսպերիմե նտալ ֆիզիկայի և «կեն-
ցաղային» էլեկտրոնային ինժեներիայի 
տարբեր բնագավառներու մ:  Ավելին, ըստ 
որոշ տեղեկու թյու նների՝ գործածվու մ են 
բավականին հնացած մե թոդներ: Այս մե -
թոդների արդյու նավետու թյու նը տան-
կային մի ավորու մն երի դեմ ոչ թե գալիս է 
նրանց արդիականու թյու նից, այլ նրանից, 
որ Տ-72 տանկը (օրինակի համար) է՛լ 
ավելի հնացած է, քան վերոհիշյալ լազե-
րային նշանառման մե թոդները: Այս հան-
գամանքը մե զ պետք է խրախու սի. հա-
վանաբար կլինեն տարբեր, մե զ հասանելի 
ժամանակակից, բայց էժան տեխնիկական 
մե թոդաբանու թյու ններ, որոնցով կարող 
ենք զգալիորեն նվազեցնել ԱԹՍ-ի հար-
վածային արդյու նավետու թյու նը:

²ñ»· ¸²Ü²¶àôÈÚ²Ü, ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ ýÇ½ÇÏáë, Ø³ë³ãáõë»ÃëÇ 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï (MIT)
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ÆëÏ ÇÝã »Ù ³ñ»É »ë

Իսկ ինչ եմ արել ես` հայ գիտնականս, 
այս վերջին ծանր պատերազմի  ժամանակ:  
Պատերազմի  առաջին օրերին ես իմ տեղը 
պարզապես չէի կարողանու մ գտնել: 
Դիտու մ էի հակառակորդի տարածած 
ԱԹՍ-ային հարվածների դաժան տեսա-
հոլովակները, որտեղ երևու մ էր, թե ինչպես 
են զոհվու մ մե ր ազգի լավագու յնները: Ու 
գիշերները չէի կարողանու մ քնել: Հետո 
սկսեցի մտածել, թե ինչպես է աշխատու մ 
լազերային թիրախավորու մը: Միանգամի ց 
մի -քանի մտահղացու մ ու նեցա, որոնք, 
գործածելով շատ պարզ ու  կարևոր էժան 
տեխնիկական մե թոդներ, կկարողանային 
մե ր զինվորներին տալ վտանգի զգու շաց-
ման վաղաժամ ազդանշան:
Արագ կառու ցեցի մի  կոպիտ պրոտոտիպ: 

Այստեղ խորհրդակցեցի մի  քանի ծանոթ 
մասնագետ ֆիզիկոսների հետ: Կապվեցի 
հայաստանյան մի  քանի գիտնական և 
ինժեներ ընկերներիս հետ, և սկսվեց այս 
նախագծի արագ զարգացու մը: Ընդամե նը 
քսան օրու մ կառու ցեցին մի  քանի կա-
տարելագործված պրոտոտիպներ, 
որոնք անցան թեստավորու մ դաշտային 
պայմաններու մ: Համոզված եմ, որ դրանք 

շու տով կվերածվեն աշխատող ար-
տադրանքի, և հու յս ու նենք, որ ՊՆ-ի 
օգնու թյամբ կտարածվեն մե ր զինված 
ու ժերու մ: Միայն այս հասարակ՝ փոքր 
(10 սմ չափսի) և էժան ($5-10) սարքը 
կկարողանա ապագա առճակատման 
դեպքու մ փրկել հարյու րավոր կյանքեր: 
Այս ընթացքու մ մե նք տեսանք, թե ինչ-
պես էլեկտրոնային ինժեներները, IT 
մասնագետները, ֆիզիկոսները և զինվո-
րականները մի ասին աշխատեցին՝ մի  
խնդրի լու ծման ու ղղու թյամբ: Եվ այն 
արդյու նք տվեց: Եվ ավելին ասեմ՝ սա ըն-
դամե նը սկիզբն է: Դեռ կան շատ, շատ 
ու րիշ հնարավորու թյու ններ, որոնք մե նք 
գտանք մե ր աշխատանքի ժամանակ: Դրա 
մասին մե կ ու րիշ անգամ:

«¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ÇÝÅ»Ý»ñÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ ÙÝ³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ýß³Ý³Ïáõ-
ÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³ ³ßË³ï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ÆÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ÝÙ³Ý 
·ÛáõïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ½ÇÝíáñ-
Ý»ñÇ ÏÛ³Ýù ÷ñÏ»É ¢ ÃßÝ³ÙáõÝ ï³É Ù»Í 
ÏáñáõëïÝ»ñ»

Նաև պետք է նշեմ, որ այս ընթացքու մ 
առերեսվեցինք մի  լու րջ խնդրի, որը մոտս 
ահավոր վրդովմու նք առաջացրեց: Այս 
աշխատանքի ժամանակ իմացանք, որ մե ր 
ինժեներներից մի  քանիսը զորակոչվեցին 
առաջնագիծ: Սա սարսափելի սխալ է և ի 

ցու յց է դնու մ ՊՆ-ի կարճատեսու թյու նը: 
Գիտնականներն ու  ինժեներները պետք 
է մն ա(յի)ն ռազմական նշանակու թյան 
խնդիրների վրա աշխատելու  համար: 
Ինժեներական ամե ն մի  նման գյու տը կա-
րող է հարյու րավոր զինվորների կյանք 
փրկել և թշնամու ն տալ մե ծ կորու ստներ: 
Այսպիսով մե կ լավ ինժեները հարյու րավոր 
զինվորների գործ կարող է կատարել: 
Որպես պատմական օրինակ՝ 1941-ին 
ԽՍՀՄ-ի համար անգամ ամե նահու սահատ 
օրերին գիտնականները ռազմաճակատ 
չէին ու ղղարկվու մ:  Գիտնականների առջև 
դրվեցին խնդիրներ, ինչի արդյու նքու մ 
նրանք ԽՍՀՄ-ին տվեցին արդիական 
այն զենքը, որը թու յլ տվեց պարտու թյան 
մատնել մի նչև ատամն երը զինված գերմա-
նական զորքին: Նրանք պատերազմի ց հե-
տո ստեղծեցին խորհրդային մի ջու կային 
զինանոցը:
Եթե ոգևորված ընթերցողը այստեղ 

ու զու մ է մե կնաբանել «վայ, հայ գիտնա-
կաններ ջան, մե ր հու յսը դո՛ւք եք», ապա 
մի անգամի ց կտրեմ այդ ոգևորու թյու նը` 
ո՛չ, այս գործը շատ մե ծ է, և հետևաբար մե զ 
հարկավոր է բոլորի՛ օգնու թյու նը: Այո՛, 
սիրելի ընթերցող, նաև քո՛ օգնու թյու նը: 
Հայաստանի ամե ն քաղաքացի կարող է 
և պե՛տք է մե զ օգնի այս գործընթացու մ: 
Ինչպե՞ս: Այդ մասին հաջորդ հոդվածու մ։
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ìÉ³¹ÇÙÇñ ØàìêÆêÚ²ÜÆ ç³Ýù»ñáí ¹»é ëá-
í»ï³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ û·ï³-
·áñÍÙ³ÝÝ ³Ùñ³·ñí»ó ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÑáÕ³ï³-
ñ³Íù...

²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³é¢³Ý·áõÙ ¢ Ñ³É³ÍáõÙ »Ý 
³½»ñÇÝ»ñÁ ìÉ³¹ÇÙÇñ ØáíëÇëÛ³ÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áã 
ÙÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ãÇ ëïáñ³·ñáõÙ ÑáÕ»ñ Ñ³ÝÓ-
Ý»Éáõ, ³ÛÉ ÙÇÝã¢ í»ñç ·ÝáõÙ ¿ ¢ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ 
Ù»ñ û·ïÇÝ ¿ ëïáñ³·ñíáõÙ£ 

ìÉ³¹ÇÙÇñ ØáíëÇëÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí ¹»é 
ëáí»ï³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ û·-
ï³·áñÍÙ³ÝÝ ³Ùñ³·ñí»ó ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñá-
Õ³ï³ñ³Íù, áñáõÙ ³é³ç ¿ÇÝ »Ï»É ³¹ñµ»-
ç³ÝóÇÝ»ñÁ£ «Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓí»ó àëÏ»å³ñÇ 
»Ï»Õ»óÇÝ». ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÐÊêÐ ·áñÍ³¹Çñ 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÛ³, ³Ûë ³ÏïÇ ×³ñ-
ï³ñ³å»ï ìÉ³¹ÇÙÇñ ØáíëÇëÛ³ÝÇ Ó¢³Ï»ñ-
åáõÙÝ ¿, áñÇÝ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÝ ³é¢³Ý·»É 
¿ÇÝ áõ ëå³éÝáõÙ ¿ÇÝ Ï³óÝ³Ñ³ñ»É£

Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÙÇç¢ ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙÁ, 
ìÉ³¹ÇÙÇñ ØáíëÇëÛ³ÝÇ ³é¢³Ý·áõÙÁ

Հողային հարցը մի շտ և ամե նու ր կենսա-
կան նշանակու թյու ն ու նեցող ամե նացավոտ 
հարցն է, հատկապես մե զ համար: 
Խորհրդային տարիներին մի ու թենական 

հանրապետու թյու նների մի ջև սահմանները 
բաց էին, բնակչու թյան տեղաշարժը ազատ: 
Այս հանգամանքը հնարավորու թյու ն էր 
տալիս Ադրբեջանի տեղական իշխանու -
թյու ններին տարիների ընթացքու մ դանդաղ, 
զանազան խարդախ ձևերով սողոսկել 
Հայաստանի տարածք: Երբ այդ երևու յթը 
արդեն մե ծ չափերի հասավ, Հայաստանի 
ղեկավարու թյու նը կանխարգելիչ մի ջոցնե-
րի դիմե ց:
Այդ մասին է փաստու մ Կարեն Դեմի րճյանի 

օրագրերու մ արված հետևյալ գրառու մը. 
«...Երկար տարիների աշխատանք-

պայքարի արդյու նքը եղավ այն, որ 1986 թ. 
հանրապետու թյան սահմանները ճշգըրտ-
վեցին և Ադրբեջանից Հայաստանին հետ 
վերադարձվեցին 14530 հեկտար հողա-
հանդակներ: Ես դրան հասա մի այն պայ-
քարի 10-րդ տարու մ: Հարցը առաջին 
անգամ բարձրացրի Ալիևի հետ ու նեցած 
առաջին հանդիպման ժամանակ 1975 թ.: 
Դրանից հետո մի  քսան-քսանհինգ անգամ 
տարբեր առիթներով այս հարցը իմ կողմի ց 
շրջանառվու մ էր Կենտկոմու մ, ինչպես 
բանավոր, այնպես էլ ՊԱԿ-ի գրավոր 
հաղորդու մն երի հիման վրա: Գործին «օգ-
նեցին» 1982-1985 թթ. ադրբեջանցիների 
նոր խարդախու թյու նները, որոնք հասցրին 
հարևան գյու ղերի բնակիչների առճա-
կատման: Ես հանձնարարեցի ՊԱԿ-ին 
հատու կ հաղորդու մ տան կենտրոնին: 
Վերջին հաղորդու մը զու գահեռվեց նաև 
իմ կտրու կ հարցադրմամբ Ե. Լիգաչովի 

առջև – մի նչև երբ պետք է հանդու րժվի մի  
վիճակ, որը բերու մ է առճակատման: Դրա 
հիմքու մ ընկած է սահմանամե րձ շրջան-
ների հողային տարածքների ոչ ճիշտ 
սահմանազատման փաստը: Այս հանգա-
մանքը համոզիչ եղավ և Լիգաչովը հատու կ 
գրու թյամբ մտավ Կենտկոմ, որն առաջ քա-
շեց իմ հարցադրու մը:

Հետևեց որոշու մ-հանձնարարու թյու նը, 
որով նախատեսվու մ էր երկու  հանրապե-
տու թյու նների ղեկավարների անձնական 
պատասխանատվու թյամբ լու ծել այդ վիճելի 
հարցը:
Մենք հանդիպեցինք Բաղիրովի հետ 

Սևանու մ, քննարկեցինք հարցը և որոշե-
ցինք սկսել գործը (4-5 ժամ տևեց ծանր այդ 
հանդիպու մը): Բաղիրովը և նրա գործըն-
կերները` Սեիդովը, Ագրարային նախագահ 
Ռասիզադեն և այլոք անընդհատ պնդու մ 
էին, որ ոչ մի  հողային, սահմանային հարց 
գոյու թյու ն չու նի, քանզի որքան հող տրվել 
է Ադրբեջանին՝ կամ կոմպենսացվել է 
համարժեք հողով, կամ էլ դրանք եղել են 
Ադրբեջանի հանրապետու թյանը: Այնպես 
որ կարիք չկա նոր ճշգրտու մն երի: Ես և իմ 
գործընկերները (Ֆ. Սարգսյան, Վ. Մովսիս-
յան) ապացու ցեցինք նրանց պնդու մն երի 
անհիմն ու թյու նը և կատեգորիկ կերպով 
պահանջեցինք ճշգրտել սահմանները: Այս 
գործը պահանջեց շու րջ երկու  տարվա աշ-
խատանք: Առժամանակ դրու թյու նը այնպես 
էր սրվու մ, որ գործը հասնու մ էր տաք վեճերի, 
նոր հանդիպու մն երի բարձր մակարդակով: 
Վ. Մովսիսյանի դեմ կատարված (կազմա-
կերպված) պրովոկացիան (երբ նրան 
ծեծեցին), որոշակիորեն «օգնեց» հարցի 
լու ծման արագացմանը: Ես պաշտոնապես 
պահանջեցի դատական գործ հարու ցել 
այդ դեպքի կապակցու թյամբ և դիմե ցի 
ՍՄԿԿ ԿԿ: Այստեղ վերջապես զգացին 
դրու թյան բարդու թյու նը և պահանջեցին 
ադրբեջանական կողմի ց վերջ տալ այլազան 
պրովակացիաներին և խարդախու թյու ննե-
րին»:

Î³ñ»Ý ¸ºØÆð×Ú²Ü
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(Â³ÝÏ Ñáõß Ø³ñß³É ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇó)

Ես կանգնած եմ կարմի ր դագաղի կողքին, 
դագաղի մե ջ 94 տարեկան ակնոցավոր մի  
պառավ է պառկած, ու մ տրիու մն ֆն ու  հան-
ճարը կայացել է նրանու մ, որ նա Լենինի 
մասին չորս հաստափոր գիրք է գրել։ Ես 
ու սանող եմ, 82 թիվն  է...
Մոտավորապես 3 ժամ առաջ, Մոսկվայի 

Մ. Գորկու  անվան գրականու թյան ինստի-
տու տի 3-րդ կու րսի մե ր լսարան մտավ ռեկ-
տորը և հայտնեց, որ մահացել է Մարիետա 
Շահինյանը, հետո հայացքը հառելով ինձ, 
խնդրեց, որ ու թ ու սանող կամավորական 
սկզբու նքով հոգեհանգստի արարողու թյանը 
ապահովեն պատվո պահակ կանգնելու  մե ր 
ինստիտու տի տրադիցիոն պարտականու -
թյու նը։
Կամավորականների խու մբը ձևավորվեց 

արագ, և մե նք Տվերսկոյ բու լվարից, ոտքով, 
20 րոպե անց ներկայացանք Գրողների 
կենտրոնական տու ն (ЦДЛ) ու  կարմի ր 
թևկապերով ընդու նեցինք պատվո պահակի 
հերթապահու թյու նը...
Երեք ժամ արդեն կանգնել ենք, ոտքերս հոգ-

նել են, ես մի շտ զզվել եմ կոմու նիստական 
սու տ ու  փչովի իդեոլոգներից, առավել ևս 
նրա վառ ներկայացու ցիչներից...
Վստահ եմ, նու յն կերպ են մտածու մ 

պատվո պահակի դերու մ հայտնված իմ 
յոթ համակու րսեցիները, որովհետև մե ր 
ինստիտու տը հեռու  էր կոմու նիստական 
«վեհ գաղափարների պաշտպամու նքից», 
շնորհիվ մե զ դասավանդող մի  քանի պինդ 
ու  լու սավոր, բայց նաև հալածված դասա-
խոսների, բայց կա ևս մե կ բայց. ու սանող-
ների մե ջ մի ակ հայը ես եմ և հանգու ցյալի 
ազգանու նն էլ մատնու մ է նրա իմ տեսակին 
պատկանելը ու  ես պարտավոր եմ ինձ 
զու սպ պահել...
Կոկորդս չորացել է, հոգեհանգստի սրա-

հու մ տոթ է, դիակն էլ յոթ օր պահել են, 
փորձելով թաղու մը հարմարեցնել կու -
սակցական ղեկավարու թյան վոժդերի գեր-
զբաղված օրակարգին, որ իբր «վոժդերն» էլ 

կարողանան հրաժեշտ տալ... չի ստացվել, 
էնպես են խրվել «ճահճի» մե ջ, որ նրանց էն-
տեղից դու րս պրծնելը դժվար է։ Դիակը յոթ 
օր սառնարանու մ պահել են, լավ չեն պահել, 
փոքր ինչ նեխել է... և գրական, կու սակ-
ցական կոլեկտիվն երրը, որոնց Կրեմլի ցու -
ցու մով քշել են «Հավատարիմ կոլեգային» 
ըստ պատշաճի ճամփու  դնելու ... դիակի հո-
տից խրտնած դժգոհու մ են քթների տակ ու  
արագ հեռանու մ...
Ելու յթ է ու նենու մ հերթական ճառասացը, 

ընկերս՝ հաղթանդամ բանաստեղծ Վալոդ-
յա Կոժեմյակինը, ով դիակի ոտքերի մոտ է 
կանգնած, շու ռ է գալիս դեպի ինձ և ցու ցա-
մատով կտտացնու մ բկին, հասկացնելով, որ 
իր կոկորդն էլ է չորացել։
Քիչ անց, երբ մե ր կես ժամանոց հերթապա-

հու թյու նը մյու ս չորսն են փոխու մ, մե նք դու րս 
ենք գալիս սրահից, որտեղ արդեն իրար 
փոխել ենք մի  երեք անգամ ու  հոգեհանգստի 
հերթ կանգնած բազմու թյան արանքը ճղելով 
իջնու մ ենք գրողների նկու ղի կաֆեն։
Չորս գավաթ սառը գարեջու րը մե զ ևս մե կ 

ժամ դիմանալու  հու յս է տալիս ու  քանի որ 
անոթի ենք, տրամն երս մի  քիչ լավանու մ է...
Երբ հետ վերադարձանք, սրահը զարմա-

նալիորեն դատարկ գտանք, պառավի մոտ 
մն ացել էր մի  մարդ և մե րոնցից չորսը, 
կարմի ր թևկապներով դագաղի չորս ան-
կյու ններին մոտիկ կանգնած։
Այդ մե կը համազգեստով, հարգանք ու  

պատկառանք ներշնչող զինվորական էր։ 
Նա իր մանրամասն սափրած գլու խը դա-
գաղին հենած անձայն սգու մ էր, իսկ երբ 
քիչ անց գլու խը բարձրացրեց ու  կարմի ր 
թաշկինակով սրբեց արցու նքները, իսկու յն 
ճանաչեցի, նա էր՝ ՀՈՎԱՀԱՆՆԵՍ ԲԱՂ-
ՐԱՄՅԱՆԸ։
Ես մի անգամի ց ձգվեցի ու  զգաստացա։ 

Նա կարմի ր թաշկինակը դրեց կիտելի գր-
պանը, մտախոհ հայացքը պտտեց մե ծ ու  
դատարկ սրահու մ, գլու խը դժգոհ օրորեց, 
հետո դանդաղ, հետաքրքրված հայացքով 
բոլորիս ոտքից գլու խ զննելով` մոտեցավ 
ինձ, այնչափ, որ նրա ծանր շու նչը լսելի էր. 
ու ղիղ աչքերիս մե ջ նայեց ու  հարցրեց.

– Հայերեն խոսու ՞մ ես։
– Ճիշտ այդպես, ընկեր Մարշալ, – կրկնակի 

ձգվեցի ես։
Նա ծանր հոգոց հանեց, նայեց հանգու ցյալի 

դոշի պսպղու ն մե դալներին, հետո անսպա-
սելի շու ռ եկավ դեպի ինձ ու  բարձր ասաց.

– Նա էլ էր հայ, – լռեց, կոկորդին դեմ եղածը 
դժվարու թյամբ կու լ տվեց ու  շարու նակեց.

– Մեր մե ռելը մե զ թողեցին...Դրա համար էլ 
ես ու  դու  պիտի թաղենք նրան տղաս:
Ես փշաքաղվեցի, զղջացի այդ կնոջ ու  նրա 

գրական աշխատանքի հանդեպ ու նեցած 
արհամարհանքիս համար...
Իսկ ու սանող ընկերներս անորոշ զարման-

քի մե ջ էին իմ ու  Մարշալի մի ջև իրենց հա-
մար օտարալեզու  շփու մի ց ...
Սրահի բարձր առաստաղը արձագանքու մ 

և ետ էր վերադարձնու մ զինորականի բամբ 
ձայնը...
Մոսկվայի հին հայկական եկեղեցու  գերեզ-

մանոցու մ ենք.
Ութ հոգով մե ր ու սերին տանու մ ենք 

կարմի ր դագաղը։ Մեր առջևից Մարշալը 
իր վարորդի հետ տանու մ է կափարիչը։ 
Դագաղը վերցնելիս նա մե զ հորդորել է, որ 
եթե մե զնից որևէ մե կը հոգնի, չամաչենք. 
ինքը դեռ առու յգ է և կարող է ու սել կաղնե 
փայտից սարքած ծանր դագաղը, չէ որ նրա 
մե ջ իրեն մտերիմ մարդու  դի է։ Ուղեկցողը 
եկեղեցու  մոմավաճառն է՝ Նինան, փորված 
գերեզմանին հասնու մ ենք դժվար, քարերի 
վրայով թռչելով, կամ դրանք տրորելով 
ու  զղջալով, որովհետև դրանք խիտ են ու  
անանցանելի։
Փոսի կողքին բահեր են ու  մի  պարան։ 

Մարշալը մե զ ցու ցու մն եր է տալիս։ Մենք 
դագաղը տեղավորու մ ենք հողաթմբի վրա, 
պարանը երկկողմանի անցկացնու մ տակով, 
կափարիչը տեղադրու մ վրան և իջեցնու մ 
փոսը...
Մարշալն անհանգստու թյու նից ամբողջու -

թյամբ քրտինքի մե ջ է, նա շատ դանդաղ 
երեք բու ռ հող է գցու մ դագաղի վրա և մե նք 
վերցնու մ ենք բահերն ու  իրար փոխելով սև 
հողով ծածկու մ ենք կարմի ր դագաղը, հետո 
բահերը դեն ենք նետու մ, մե զ թափ տալով 
փոշու ց։
Բաղրամյանը գլխարկը հանու մ է... մե նք էլ 

...
Իսկական գերեզմանոցային լռու թյու ն 

է տիրու մ, 82 թվի մարտն է, մանր ձյու ն է 
սկսու մ... Այդ ծանր լռու թյան մե ջ Վալոդյան 
թեքվու մ է դեպի ինձ ու  նորից կտտացնու մ 
բկին, կոնծելու  նշան տալով, մե ր ընկերները 
բռնացնու մ են էդ կտտոցը և բոլորը գլխով 
համաձայնու թյան նշան են տալիս, բացի 
Մու համե դից. նա չի խմու մ:
Կոլեկտիվի добро-ից ոգեվորված Վալոդ-

յան ձեռքը ու սիս դնելով, ծիծաղը հազիվ 
զսպելով, ականջիս փսփսու մ է.

– Ван, поминки за тобой, ведь она не моя ба-
бушка... а христианская традиция требует...
Ես խոստանու մ եմ Գրողների տան ռեստո-

րանու մ սեղան գցել, չէ որ նրանք իմ խաթեր 
ու  իմ խնդրանքով են հայտնվել էստեղ...
Բաղրամյանը, որ հողաթմբի գլխին էր 

կանգնած, մե ր ձայնի վրա շրջվու մ է...
– Անու նդ չասի՞ր:
– Վանու շ։
– Վանու շ, Հովհաննես, Վանյա, նու յն 

Իվանն ա էլի։
Lռու թյու ն:
– Ուրեմն  լսիր ադաշ, դու  ինձ էսօր պետք 

ես, ... էս կինը հերոս կին էր, իմ ընկերն էր...
Մարդավարի աղ ու  հաց պիտի անենք, ըն-
կերներիդ էլ կասես, թող գան...
Ընկերներս նորից անորոշու թյան մե ջ են 

ընկել իրենց համար անբացատրելի մե ր 
վայրկենական մտերմու թյու նից...
Խաչակնքվու մ ենք։ Մարշալն ու  ես ձախից 

աջ, մն ացածը աջից ձախ, բացի Մու համե դը:
Մարշալը նորից դիմու մ է ինձ։
– Դու  իրենց ասա թող գնան եկեղեցու  բա-

կու մ սպասեն, իսկ ես ու  դու  էստեղ մի  գործ 
էլ ու նենք։
Վոլոդյային բացատրու մ եմ Մարշալի ծրա-

գիրը, նա լայն ժպտու մ է. խմե լը սիրու մ է։
Նրանք քայլու մ են դեպի եկեղեցի...
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Մնու մ ենք Մարշալն ու  ես. նա նայու մ 
է հողաթմբին, հետո խիտ, իրար կպած, 
ծու ռու մու ռ գերեզմանաքարերին, որտեղ 
հայ համայնքի մե ծանու ն հայտնիններն են 
հանգչու մ. նրանցից շատերի գերեզմանները 
անխնամ են, մի  քանիսը թեքված, տեղից ըն-
կած, իսկ անու ն-ազգանու ները փորագրված 
են ռու սատառ...
Գերեզմանոցային լռու թյու նը ճնշող է:
Մարշալը շինելի գրպանից խու նկ, ածու խ և 

լու ցկի է հանու մ ու  պարզու մ ինձ. ափաչափ 
ածու խը վառու մ եմ և քար կամ որևէ հարմար 
բան չգտնելով ` արագ դնու մ եմ հողաթմբին, 
որպեսզի ձեռքս չայրեմ...
Մարշալից հետո ես էլ եմ խու նկ գցու մ ու  

դիմու մ եմ նրան.
– Բայց ընկեր Մարշալ, հանգու ցյալը կոմու -

նիստ էր և աթեիստ...
Բաղրամյանը հոգոց է քաշու մ, նորից 

խու նկ լցնու մ, ձեռքերը թափ է տալիս ու  
տխու ր եզրահանգու մ.

– Է՜, հետո ի՞նչ...
Հոգեհացի սեղանին խաշլամա է, քյու ֆթա, 

Սևանի իշխան, թթի օղին էլ Ղարաբաղից...
Իր ամե նօրյա հաց ու տելու  տեղն է էս կի-

սանկու ղային փոքրիկ ու  հարմարավետ 
հացատու նը, որ թաքնվել է Սովետական 
բանակի անվան թատրոնի մե ծ շենքի տակ։
Մարշալն ու  ես հոգեհանգստի ենք, իսկ իմ 

ու սանող ընկերները էս սեղանի մասին խոս-
տովանեցին Էրնեստ Հիմե նգու եյի գրքերից 
մե կի վերնագիրը խմբագրելով.

– Это праздник, который всегда будет с 
нами.
Նրանք բոլորն էլ ու րախ են Մարշալի հետ 

ծանոթանալու  համար, բայց առանձնահա-
տու կ ու րախ են հայկական խոհանոցի խոր-
տիկները համտեսելու  համար...
Ավելի ու շ, երբ նրանց քեֆը տնգոզանու մ էր, 

բացի Մու համե դինը, ես Մարշալի ցու ցու մով 
ու  նրա իսկ վարորդի հետ կառավարական 
մե քենայով ընկերներիս ճանապարհու մ եմ 
հանրակացարան՝ մրփելու ... Վերադառնու մ 
եմ հացատու ն, մի  թաս էլ ենք հիշու մ...
Հետո արդեն ավելի ու շ փորձու մ եմ հրա-

ժեշտ տալ Մարշալին, բայց նա ինձ բաց չի 
թողնու մ, ու  մե նք թթի օղին խմու մ ենք մի նչև 
լու յս...
Կյանքու մ չեմ մոռանա այդ գիշերը և լեգեն-

դար հերոսին։
Մարշալը անմի ջական էր՝ չափազանց... 

Ես նրան էդքան մարդկային, էդքան հասա-
րակ չէի կարող պատկերացնել՝ երբեք։ Նա 
մի նչ այդ պահը իմ մտքու մ լոզու նգային, 
մոնու մե նտալ, կարմի ր բանակի սառը ու  
դաժան մի  զինորական էր, բայց այդ ամե նը 
մի  գիշերվա մե ջ հալվեց, հալվեց մե ր гра-
неный բաժակների մե ջ, կարծես մե ր Լոռվա 
սարերի աղբյու րներից մե կու մ հորս հետ էի 
աղ ու  հաց անու մ, հնձից հետո...
Լու սաբացին, երբ արդեն բաժանվու մ էինք 

իրարից, Добролюбов-ի փողոցի վրա գտնվող 
իմ հանրակացարանի մու տքի դիմաց, ու ր 
նա ու ղեկցեց ինձ ստիպողաբար, ես իմ գո-
հու նակու թյու նն եմ հայտնու մ Մարշալին 
ու  տղամարդավարի, ձեռք ձեռքի տալով 
բաժանվու մ ենք ու  նա նորից վերադառնու մ 

է իմ պատկերացրած դասական՝ սառը զին-
վորականի կերպարին...
Երբ գիշերային հերթապահը բացեց հան-

րակացարանի ծանր դու ռը և ես ներս պետք է 
մտնեի ու  դեռ նաև գրավոր բացատրու թյու ն 
տայի ու շացմանս համար... մե ջքիս հնչեց 
Մարշալի բամբ հրամանը.

– Վանու շ, կրակ տու ր ինձ...
– Չեմ ծխու մ ընկեր Մարշալ, իսկ ձեր տված 

լու ցկին հողաթմբին թողեցի, ադաթն ա 
տհենց, – արդարացա ես...
Քար լռու թյու ն:
Այդ պահը մի ակն է եղել իմ կյանքու մ, երբ 

զղջացել եմ, որ չեմ ծխոմ...
Մարշալը նորից ծանր է շնչու մ, նա հենվեց 

մե քենային. այն ճոճվեց ու  փոքր ինչ ճկվեց, 
և ես այդ պահին մտածեցի, որ մե քենան ոչ 
թէ նրա ֆիզիկական, այլ նրա մտքերի ծան-
րու թյու նից ճկվեց, ու  նրա փորացավը ծխելը 
չէր. մտքերն ու  հու շերն էին։
Արագ կողմն որշվեցի՝ մտա հանրակացա-

րան, հերթապահ ծերու կ Ֆյոդորից թռցրի 
նրա լու ցկին ու  մե քենայի մոտ վերադառնա-
լով վառեցի Մարշալի ծխախոտը... Նա ժըպ-
տաց ու  խորը ղու լափ տալով ասաց.

– Դու  գրող ես, Վան դու  27 ես, ես՝ 85, վաս-
յաթ ու նեմ անելու , чёрт чем ни шутить... 
Վասյաթը գիտես ո՞րն ա։

– Այո՛, ճիշտ այդպես:
– Դե ու րեմն  կգրես էս օրվա մասին...Մա-

րոն...Մարոն լավ կին էր, հերոս կին էր, լու րջ 
գիտնական էր, բայց առաջին հերթին լավ 
մարդ էր... Կարմի ր կայսրու թյան թիվ մե կ 
իդեոլոգն էր. (Մարիետա Շահինյանի մա-
սին է խոսքը), նրա գրքերը, որ քեզ պես ես 
էլ չեմ կարդացել, էս երկրի ֆու նդամե նտն ա 
էղել։ Լենինի 124 հատոր էնցիկլապեդիան 
ինքն ա խմբագրել, շատ մասն էլ ինքն ա գրել, 
հորինել ... էդ մի  բու ռ հայ կնիկը ... որ քրոջ 
պես ա էղել իմ համար, բառիս բու ն իմաս-
տով աչքերը քոռացրել ա, 124 հատոր, դու  
ապագա գրողդ պատկերացնու մ ես թե էդ ինչ 
տառապանք ա, с ума сойти... իսկ Կրեմլից. 
НОЛЬ ВНИМАНИЕ.. Ես ու ղն ու  ծու ծով 
զինվորական եմ, ինձ, ոնց բացատրեմ. за 
державу обыдно։ Չգնահատեցին։ Ավելին, 
արհամարհեցին։ Իսկ ինչ տվեց Մարոն 
Հայաստանին, դու  հարցրու , ես կպատաս-
խանեմ.

– Фиг, – Մարշալը աջ ձեռքի վրա երեք մա-
տի օպերացիա ցու յց տվեց:

– Երախտամոռու թյու նը վատ բան ա, 
երկկողմանի վատ բան, Վան, պարտադիր 
рикошет ա տալի...
Նհենց որ հիշի՛, ինչ էլ անես, էս կայսրու -

թյան որ անկյու նու մ էլ լինես... մե ր տակռին 
չմոռանաս... մե նք էնտեղ մե ր տանն ենք ու  
տեր ենք... իսկ էստեղ ղոնախ էղել ենք, ղո-
նախ էլ գնալու  ենք, ու զու մ ա ազգանու նդ ов-
ով վերջանա, ու զու մ ա ян-ով...
Մարշալը շինելի գրպանից հանեց գերմա-

նական «zippо» ֆիրմայի կրակայրիչը, նորից 
ծխախոտ վառեց. ժպտաց ու  «zippо»-ն պար-
զեց ինձ...

– Էս վերցրու , քեզ հիշատակ էս օրվա մա-
սին, չմե րժես, բայց համ էլ չծխես...
Ես վերցրեցի հու շանվերը և ու ր որ էր 

հարազատի պես պիտի գրկեի նրան, 
բայց զսպեցի ինձ... Չէ որ նա նախևառաջ 

Սարդարապատի զինվոր և հետո արդեն 
Հայրենական պատերազմի  կրկնակի հերոս 
Մարշալ Բաղրամյանն էր։
Նա էլ մի  պահ կարծես ու զու մ էր լայն թևերը 

բացել դեպի ինձ, կես քայլ առաջ եկավ, բայց 
նու յնպես զսպեց իրեն. նա էլ գիտեր, որ ինքը 
Մարշալ Բաղրամյանն է...

Ð.¶.
ÜáõÛÝÝ ¿É Çñ Ñ»ï ³ñ»óÇÝ, »ñµ Ýñ³Ý 7 

³ÙÇë ³Ýó (1982 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ) 
Ã³ÕáõÙ ¿ÇÝ Îñ»ÙÉÇ Ï³ñÙÇñ å³ïÇ Ù»ç. 
´³ùíáõÙ ²ÉÇ¢Ç Ñ»ï É³Ï»Éáí ¿ñ ½µ³Õí³Í 
Î³ñÙÇñÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ´ñ»ÅÝ¢Á, áõÙ 
Ù³ÑÁ ·³Éáõ ¿ñ 2 ³ÙÇë Ñ»ïá. 1982 Ã. Ýá-
Û»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ) áõ Ã³ÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
·»ñ»½Ù³Ý³÷áëÁ ßåñï³Í ´ñ»ÅÝ»¢Ç 
¹³·³ÕÁ Çñ ßñËÏáóáí ýÇùëí»Éáõ ¿ñ Ñ³-
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Éáõñ»ñáõÙ, áñå»ë ×³Ñ-
×³ó³Í Ï³ñÙÇñ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇ 
ëÏÇ½µÁ... áñÇ íñ³ ó³íáù ïáÝÝ³Ý»ñáí 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñÛáõÝ áõ Ñ³Û Ñ³Ý×³ñÇ ÙÇïù 
¿ñ ÙëËí»É...

ì³Ýáõß ÞºðØ²¼²ÜÚ²Ü
ºñ¢³Ý. 22. 08. 2020 Ã.

Èáõë³ÝÏ³ñÁª È»õáÝ ÐàêºöÚ²Ü
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«...ºñµ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ·Ý¹³ÏÁ Í³-
ÏáõÙ ¿ Ù¿Ï áïù¹ »õ Û»ïáÛ ëåÇ³ÝáõÙ, 
ÝáñÇó ÏéáõÇ ·Ý³ÉÇë Ïáõ½»ë, áñ ³Ûë 
³Ý·³Ù Ù³ñÙÝÇ¹ ÙÇ ³ÛÉ Ù³ë Í³ÏáõÇ£ 
¶Ý¹³ÏÁ ÙÇßï ÙÇ»õÝáÛÝ Í³ÏÇó ³Ýó 
Ï³óÝ»ÉÁ ß³ï ³ÝÛ³ñÙ³ñ µ³Ý ¿£ ´³Ûó 
éáõë »õ Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý »Ý »Ï»É Çñ³ñ Ñ»ï, 
áñ Ñ³ÛÇÝ Ë÷»ÉÇë, ·Ý¹³ÏÁ ÙÇßï ÙÇ»õ-
ÝáÛÝ Í³ÏáíÝ ³Ýó Ï³óÝ»Ý...»

1962, ³ÝïÇå
È»é Î³Ùë³ñ (1888-1965)

ö³éùÇ áõ ·³ÑÇ Ó·ïáõÙÝ ¿ Ù³ñ¹áõ Ù»ç ëå³ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ...ö³éùÇ áõ ·³ÑÇ Ó·ïáõÙÝ ¿ Ù³ñ¹áõ Ù»ç ëå³ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ...
              ì³Ññ³Ù  ö²ö²¼Ú²Üì³Ññ³Ù  ö²ö²¼Ú²Ü
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Մենք ցանկանու մ էինք թողնել մե կ հայ` այն էլ թանգարանու մ: Եթե 
այդտեղ` ապագայու մ, դու ք կաք և կարդու մ եք այս նամակը, նշա-
նակու մ է` մե նք պարտվել ենք: Բայց մե ր պարտու թյու նը հաղթանակ 
չի բերու մ ձեզ: Եթե դահիճը չի կարողանու մ գլխատել զոհին` դա 
պարտու թյու ն է դահիճի, բայց ոչ հաղթանակ զոհի համար:

Հաղթանակն այն է, որ զոհի գլու խն այլևս չհայտնվի դահիճի կաց-
նի տակ: Դահիճի համար ամե ն մի  զոհ հերթականն է, զոհի համար 
յու րաքանչյու ր դահիճ կարող է լինել վերջինը:
Ինձ համարու մ եք ձեր ատելի թշնամի ՞ն: Սխալվու մ եք. ձեր թշնա-

մու ն փնտրեք ոչ թե մե ռածների, այլ ողջերի մե ջ: Ես թշնամի ն եմ 
եղել ձեր մահացած պապերի, իսկ իմ կենդանի թոռները կարող են 
լինել ձեր թշնամի ն: Կամ էլ` ոչ: Ճանաչեք ձեր թշնամու ն: Մեր հաջո-
ղու թյու նն այն է, որ կարող ենք թշնամու ն բարեկամ սարքել: Ձեր 
դժբախտու թյու նն այն է, որ կարող եք բարեկամի ն սարքել թշնամի : 
Բայց ամե նավատն այն է, որ դու ք կարող եք երկու  թշնամու  մի ջից 
ընտրել չարյաց փոքրագու յնին և դարձնել ձեր բարեկամը: Միայն 
թե` եթե դու ք թշնամու ն բարեկամ համարեցիք, դեռ չի նշանակու մ, 
որ նա կվարվի նու յնկերպ:

Հենց այդպես վարվեցին ձեր դաշնակցական պապերը, երբ օգնե-
ցին մե զ` իշխանու թյան գալու : Կարծու մ էին, թե թշնամի  Համի դին 
կարելի է հաղթել բարեկամ Երիտթու րքով: Այդպես եք գործել դու ք 
դարեր շարու նակ` մտածելով, թե պարսիկներին կարելի է հաղթել 
թու րքով, թու րքին` ռու սով և այդպես շարու նակ: Ու քանի որ ձեր 
քայլերը կառու ցել եք կու յր հավատի, այլ ոչ թե սառը մտքի վրա, 
մշտապես տու ժել եք այդ դյու րահավատու թյան պատճառով:
Դու ք` հայերդ, խելացի ժողովու րդ եք, բայց ոչ այնքան խելացի, որ 

ձեր խելքն օգտագործեք խելամտորեն: Դա ձեր դժբախտու թյու նն 
է: Դու ք հմու տ արհեստավորներ եք, ճարպիկ առևտրականներ, 
արվեստի սիրահարներ: Դու ք ճարպիկ եք, բայց ոչ դիվանագետ: 
Որովհետև ճարպկու թյու նը հարկավոր է փոքր գործերու մ (ինչպես 
առևտու րը), իսկ դիվանագիտու թյու նը` մե ծ գործերու մ (պետու թյու ն 
կառու ցելիս):

Դու ք հմու տ եք` գեղեցիկ արվեստներ կերտելու  հարցու մ, բայց 
ձախողակ` պետու թյու ն կառու ցելու  արվեստի հարցու մ: Հաջողակ 
եք փոքր գործերու մ, բայց ձախողակ` մե ծերու մ: Գիտե՞ք ինչու : 
Որովհետև մի շտ շտապու մ եք, ձգտու մ անմի ջապես վայելել ձեր 
ցանած սերմի  պտու ղները: Առևտրականի պես, ով ցանկանու մ է 
անմի ջապես ստանալ վաճառած ապրանքի շահու յթը: Դրա համար 
դու ք ու նեք լավ առևտրականներ ամե ն տեղ, բայց չու նեք պետու -
թյու ն` ոչ մի  տեղ: Եթե մի  օր պետու թյու ն ու նենաք, նկատի առեք սա:
Իսկ ահա մե նք` թու րքերս, չու նենք ձեր նրբազգացու թյու նը, 

ճարպկու թյու նը, խորագետու թյու նը: Փոխարենը, ու նենք երկար 
սպասելու , մե ր պապերի սկսածը քայլ առ քայլ առաջ տանելու  
կարողու թյու ն: Դրանից բացի, մե նք կարող ենք հրաժարվել մե ր 
նախնիների այն գործերից, որոնք որ մե զ շահեկան չեն այսօր: 
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ ապագայու մ, մե ր թոռները 
կհրաժարվեն ընդու նել այն, ինչ մե նք արեցինք ձեզ հետ: Իսկ ահա 
դու ք պահու մ եք ձեր պապերից այն, ինչը հարկավոր չէ պահել, ու  
դրանով ձեզ համարու մ ավանդապաշտ: Օրինակ` ավանդաբար 
սպասու մ եք ինչ-որ օտար փրկիչների: Ձեր պապերը սխալվել են 
փրկիչների սպասելով, դու ք սրբորեն կրկնու մ եք նրանց սխալները: 
Ո՞ւր էին այդ փրկիչները 1915թ.:

Չլինի՞ թե այդտեղ` ապագայու մ էլ եք փրկիչների սպասու մ:
Ձեզ համար մի շտ ինչ-որ մե կը մի ջնորդու մ է. մե կ եվրոպական 

դեսպաններն են մի ջնորդու մ, մե կ` Հռոմի  Պապը, մե կ Անգլիայի 
վարչապետը, մե կ` ռու սաց ցարը: Դու ք ու րախանու մ, ոգևորվու մ 
եք դրանից: Կարծես թե մե ծ բան է, երբ օտարն է փորձու մ լու ծել քո 
կենսական հարցերը:
Ու քանի դեռ դու ք ու րախանու մ եք այդ մի ջնորդներով, հու յսներդ 

մանկամտորեն կապու մ նրանց հետ և ձեր ճակատագիրը դնու մ 
նրանց ճարպիկ ձեռքերու մ, մե նք դաշնակցու մ ենք, պայման կապու մ, 
առ ու  ծախ ենք անու մ նրանց հետ: Իսկ առևտրի վերջու մ, ձեր այդ 
մի ջնորդները, որպես մե տաղադրամ, մե զ են վերադարձնու մ ձեր 
ճակատագիրը: Եվ դու ք, արդեն ավանդու յթ դարձած` հայտնվու մ 
եք կոտրած տաշտակի առջև, որը վերջու մ` մի  անգամ էլ կոտրելու  
են գլխին։

1úú ï³ñÇ ³é³ç ·ñí³Í Ý³Ù³Ï` ³Ûëûñí³ Ù³ëÇÝ... 1úú ï³ñÇ ³é³ç ·ñí³Í Ý³Ù³Ï` ³Ûëûñí³ Ù³ëÇÝ... 
Â³É»³ÃÇ Ý³Ù³ÏÁ Ñ³Û»ñÇÝÂ³É»³ÃÇ Ý³Ù³ÏÁ Ñ³Û»ñÇÝ
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««ÜºØºêÆêÜºØºêÆê»»-Á Þ²Ð²Ü Ü²Â²ÈÆ (Ð²Îà´ Ð²Îà´Ú²Ü)-Ç ·³Õ³÷³ñÝ ¿-Á Þ²Ð²Ü Ü²Â²ÈÆ (Ð²Îà´ Ð²Îà´Ú²Ü)-Ç ·³Õ³÷³ñÝ ¿

1919-1921 թթ., Իսահակյանը գործու ն մասնակցու թյու ն է ու նեցել 
Դաշնակցու թյան Նեմե սիս գործողու թյան նախապատրաստման և 
կազմակերպման աշխատանքներին։ Իսահակյանի տանը բազմի ցս 
է խոսվել Սողոմոն Թեհլերյանի մասին։ Նու յնիսկ որոշ կարծիքների 
համաձայն, Թալեաթի սպանու թյու նը նախապես հանձնարարված 
է եղել Իսահակյանին։ Այդ ժամանակահատվածու մ, Իսահակյանը 
Բեռլինու մ բազմի ցս հանդիպել է Սողոմոն Թեհլիրյանին և մի ասին 
զննել են Թալեաթի լու սանկարները։ Այս զննու մն երը նպատակ են 
ու նեցել հայտնաբերելու  Թալեաթին, ով 1921 թվականի սկզբներին 
հաստատվել էր Բեռլին՝ Ալի Սալի Բեյ վաճառականի կեղծանվան 
տակ։ Թեհլերյանի հետ, Թալեաթ փաշային մի  քանի օր հետևել է 
նաև Իսահակյանը։ 1921 թ. մարտի 15-ին, Հարդենբու րգ փողոցի 
մյու ս կողմու մ կանգնած էր Իսահակյանը, որը պատրաստ սպա-
սու մ էր, որ եթե հանկարծ Թեհլերյանը չկարողանա սպանել, նա էր 
սպանելու  Թալեաթին։ Իսահակյանը նաև մե ծ դեր ու նեցավ Թեհլեր-
յանի արդարացման գործու մ։ Հետևաբար Ավետիք Իսահակյանը 
Թալեաթի սպանու թյան կազմակերպիչներից էր և գտնվու մ էր իրա-
դարձու թյու նների կիզակետու մ։
Այս տեղեկու թյու նները հաստատվեցին հետագայու մ, նրա 

ու ղարկած և նրան հասցեագրված բազմաթիվ նամակների ու  
գրառու մն երի մի ջոցով։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականու թյան և 
արվեստի թանգարանու մ պահպանվել է Իսահակյանին հասցե-
գրված Արտաշես ստորագրու թյամբ երեք նամակ, որոնցից մե կու մ 
գրված է. «Սիրելի Ավո, այս րոպեին մի  թու ղթ գրեցի քո հասցեին, 
որով խնդրու մ եմ Մու շեղի, Հակոբի և իմ անու նով, որ դու  Բեռլինու մ 
եղած ատենդ աշխատես մե զ համար, որ մե զի թողնին Գերմանիայի, 

²ê²È²-Æ (Ð²Ð¶´) Ü²Ê²Ð²ÚðÀ. ¶àôð¶ºÜ Ú²ÜÆÎÚ²Ü (²ê²È²-Æ (Ð²Ð¶´) Ü²Ê²Ð²ÚðÀ. ¶àôð¶ºÜ Ú²ÜÆÎÚ²Ü (1895-19841895-1984))

1973 թ. հու նվարի 27-ին Բալթիմոր հյու րա-
նոցու մ հնչու մ է Գու րգեն Յանիկյանի կրա-
կոցը: Կալիֆորնիայի Սանտա-Բարբա-
րա քաղաքի Թու րքիայի հյու պատոս 
Մահմե դ Բայդարի և փոխհյու պատոս 
Բահադր Դեմի րի սպանու թյու նը ցնցու մ 
է աշխարհը և մի ջազգային հանրու թյան 
ու շադրու թյու նն ու ղղու մ այդ «տարօրինակ 
ահաբեկչու թյան» իրականացման պատ-
ճառների վրա: Յանիկյանին տրվու մ են 
«անհավասարակշիռ», «խելագար» ու  նման 
այլ որակու մն եր: Ի՞նչն է դրդու մ 78-ամյա 
հիվանդ ու  տկար ծերու նու ն՝ Գու րգեն Յա-
նիկյանին դիմե լ այդ քայլին, և վերջապես, 
ո՞վ էր Գու րգեն Յանիկյանը` սովորական մի  
հանցագործ, հոգեկան խնդիրներ ու նեցող 
մարդ, թե՞ իր պարտքը գիտակցող մե կը:
Գու րգեն Յանիկյանը ծնվել է 1895 թ. դեկ-

տեմբերի 24–ին` Արևմտյան Հայաստանի 
Կարին քաղաքու մ: Նա վեց ամսեկան էր, երբ 
սկիզբ առան համի դյան կոտորածները: Հայրը 
լավ հարաբերու թյու ններ ու ներ Կարինու մ 
պարսկական հյու պատոսի հետ. վերջինիս 
օգնու թյամբ Յանիկյանների քսանու թ հոգու ց 
բաղկացած գերդաստանը ապաստանու մ 

Ուկրաինայի վրայով Կովկաս գնալ։ Այստեղից երևի Աշոտն էլ 
մե զ կընկերանա։ Խնդրու մ ենք, ու րեմն , այս ու ղղու թյամբ ավելին 
անել...»։ Նամակի հեղինակը խոտորջու րցի վրիժառու  Արտաշես 
Գևորգյանն է, որը 1922 թվականի ամռանը Ստեփան Ծաղիկյանի 
և Պետրոս Տեր-Պողոսյանի հետ Թիֆլիսու մ սպանեց Խոտորջու րի 
ջարդերի անմի ջական կազմակերպիչ Ջեմալ փաշային։

է պարսկական հյու պատոսարանու մ` 
փրկվելով կոտորածներից: Երկու  շաբաթ 
պատսպարվելու ց հետո նրանք լեռնային 
ճանապարհով տեղափոխվու մ են Կարսի 
մոտ գտնվող Քյոթահ գյու ղը: Հանկարծ 
պարզվու մ է, որ Գու րգենը չկա. ցրտից ան-
զգայացած մոր գրկից երեխան ընկել էր ճա-
նապարհին: Մայրն ու  եղբայրը՝ Հակոբը, 
չնայած արգելքներին հետ են դառնու մ և 
անցնելով մոտ վեց կիլոմե տր` գտնու մ են 
Գու րգենին գրեթե անկենդան վիճակու մ: 
Իրենց մարմի նների ջերմու թյամբ կարո-
ղանու մ են վերակենդանացնել երեխային: 
Վեց տարի անց մի այն մայրը Գու րգենի և 
Հակոբի հետ վերադառնու մ է Էրզրու մ` 
իրենց ախոռու մ պահված ոսկիներն ու  

փաստաթղթերը Կարս փոխադրելու  նպա-
տակով: Փորելու  ընթացքու մ երկու  թու րք 
գալիս բռնու մ են Հակոբին, գլխատու մ նրան` 
իրենց հետ տանելով երկաթե արկղը: Մայրն 
ու  Գու րգենը, պատսպարված ականատես 
են լինու մ այդ տեսարանին: Հետագա ողջ 
կյանքի ընթացքու մ Գու րգենը չի կարո-
ղանու մ մոռանալ այդ ողբերգու թյու նը: 
Քաղաքական նպատակով դառնու մ է 
պարսկահպատակ, ապա` ընտանիքի հետ 
տեղափոխվու մ է Շվեյցարիա, ստանու մ 
կրթու թյու ն, որը հետագայու մ շարու նակու մ 
է` Թիֆլիսու մ և Մոսկվայու մ: Երբ սկսվու մ 
է Առաջին համաշխարհային պատերազմը, 
Յանիկյանն իր հիսու ն ընկերների հետ խու մբ 
կազմած` Դրոյի գնդու մ պարտականու թյու ն 
էր ստանձնել վերաշինել քանդված կա-
մու րջները: Այս ընթացքու մ նա սարսափելի 
տեսարանների է ականատես դառնու մ 
և որոշակի առողջական խնդիրներ ձեռք 
բերու մ: Հրամանատարի որոշմամբ մե կ-
նու մ է Թիֆլիս, ապա` Խարկով, ու ր և 
հանդիպու մ է ապագա կնոջը՝ Շու շանի-
կին: 1930-ին տիկնոջ հետ մե կնու մ է 
Պարսկաստան` Թավրիզ, որտեղ հիմ-
նու մ է առաջին մե տաղաձու լարանը: 
Որպես արվեստագետ-քանդակագործ` 
կառավարու թյան խնդրանքով պատրաս-
տու մ է Պարսկաստանի նշանավոր ան-
ձանց ու  թագավորների մե տաղե արձան-
ները: Կառավարու թյան պատվերով 
կառու ցու մ է Պարսկաստանի առաջին և 
մե ծագու յն ստորերկրյա զինագործարանը: 
Յանիկյանը պայմանագիր ու ներ Իրանի 
կառավարու թյան հետ` կառու ցել Թեհրան-
Թավրիզ երկաթգծի 315 կմ երկարու թյամբ 
մի  հատված: Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի  ժամանակ ԱՄՆ-ից և Մեծ 
Բրիտանիայից դեպի Խորհրդային Միու -
թյու ն զինամթերք փոխադրող նավերը մե ծ 
կորու ստներ էին կրու մ գերմանական սու զա-
նավերի հարձակու մն երից: Այդ պատճառով 
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– ä³ñáÝ Ð»ñáõÝÇ, ½³Ý·Á ØáëÏí³ÛÇ±ó 
¿ñ, – Ñ³ñóñÇ ½·áõßáñ»Ý ¢ Ñ³Ý»óÇ Ó³Û-
Ý³·ñÇãë£

Ü³ ûñáñ»ó ·ÉáõËÁ.
– Ռու սները այդքան հարու ստ չեն:
– àõñ»ÙÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ±ó ¿ñ£
– Իսրայելից։ Ինձ նու յնիսկ թվու մ է` դա 

այն մարդն էր, որ 17 տարի խանգարեց տիե-
զերական անտենայիս կառու ցմանը, հիմա 
էլ երևի տեղափոխվել է Իսրայել ու  նոր 
գյու տս է ու զու մ գողանալ...

– öá±Õ ¿ñ ³é³ç³ñÏáõÙ...
– Այն էլ ինչքա՜ն... Ասու մ էր` 80 հոգանոց քո 

թիմով արի Թել Ավիվ, մատդ դիր ցանկացած 
գիտական հիմն արկի վրա, ինչքան ու զու մ 
ես աշխատիր, փորձարկիր, փչացրու , մի նչև 
ու զածիդ հասնես, հետո էլ վերադարձիր քո 
երկիր, գյու տդ աշխատացրու ... 

– ºñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý ÙÇ µ³Ý ÉÇÝ»ñ£ 

– Չհավատաս։ Մոսկվայու մ 5 հրեաներով 
իմ ռու ս ղեկավարի դեմ էին աշխատու մ։ Մի 
օր չդիմացա, ասացի` ի՞նչ եք շակալների 
նման վրա տվել էս մե ծ մարդու ն։ Դու ք ո՞ւր 
էիք, որ նա ռադիոլոկատորներ էր սարքու մ։ 
Սսկվեցին։ Էդ խեղճ մարդը վերջապես 
դրանցից ազատվեց, Մոսկվայի մոտակայ-
քու մ իր հսկա լոկատորը սարքեց, ինձ էլ 
օգնեց, որ տիեզերական անտենաս Օրգո-
վու մ սկսեմ կառու ցել։

– ºë Ò»ñ ³Ýï»Ý³ÛÇ Ù³ëÇÝ éáõë³Ï³Ý 
Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó »Ù ÇÙ³ó»É áõ ½³ñÙ³ó»É£

– Հա, Սենկեևիչը որ եկավ մոտս, աչքերին 
չէր հավատու մ։ Ասաց` չէր պատկերացնի, 
որ աշխարհու մ այսպիսի հրաշք կտեսնի։ 
Իսկ դու ք` հայ լրագրողներդ, լրիվ անտեղյակ 
եք։ Բա ժու ռնալիստը անտեղյակ կլինի՞։ 
Բյու րականից այն կողմ ի՞նչ գիտեք։

– ¸», »Ï»É »Ù, áñ ÇÙ³Ý³Ù£ ²ëïÕ»ñÝ »°±ù 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ£
– Ամբողջ տիեզերքը։ Գիտե՞ս ինչ բան է 

ռադիոալիքը։ 
– Èë»É »Ù` »ñÏ³ñ áõ Ï³ñ×£ 
– Ապրես։ Մենք հենց դրանք ենք որսու մ։
– ÆëÏ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï³±:
Հերու նին հոգոց հանեց.
– Դեռ չեմ հանդիպել։ Ասեղի մի  անցքից 

ոնց որ նայես անսահմանու թյանը։ Քանի՜ 
տարի պետք կլինի... Բայց թող ոչ մի  բանա-
կանու թյու ն էլ չլինի։

– ÆÝãá±õ£
– Լավ բանի սպասելիք չու նեմ։ Իսկի մարդը 

մարդու ն չի հասկանու մ։
Այ, օրինակ, ռու սական դպրոցը մե զ շատ 

բան տվեց, շատ գիտնականներ աճեցրեց, 
բայց փորձիր մի  բան ու զել քո երկրի հա-

¶ÆîàôÂÚàôÜ, àð ÂàÔºòÆÜø ÂÔÂÆ ìð²

որոշվու մ է փոխադրու մն երն իրականացնել 
ցամաքային ճանապարհով` Իրանի տա-
րածքով: Դաշնակիցների զինվորական 
ճարտարագետները Պարսից ծոցից մի նչև 
խորհրդային սահման ճանապարհի կա-
ռու ցման համար նախատեսու մ էին մե կ 
տարու ց ավելի ժամանակ: Ամե րիկյան 
կողմն  այս գործը վստահու մ է Յանիկյանին` 
խնդրելով ճանապարհի շինարարու թյու նն 
ավարտել 10 ամսու մ: Խոստացված ժամ-
կետից երեք և կես ամի ս շու տ Յանիկյանն 
ավարտու մ է շինարարու թյու նը: Ճանա-
պարհի կառու ցման ավարտից մի  քանի 
շաբաթ անց Յանիկյանին և իր տիկնոջը` 
որպես ԱՄՆ-ի պաշտպանու թյան գործու մ 
մե ծ ներդրու մ ու նեցած անձանց, տրվու մ է 
ամե րիկյան քաղաքացիու թյու ն և պարգևներ:
Յանիկյանն իր կյանքը նվիրաբերու մ է 

Հայկական հարցին բարձրաձայնմանը: Մի 
գիշեր նրա աչքի առաջ գալիս է եղբայրը 
և Յանիկյանը վերջնականապես որոշու մ 
է անձամբ վրեժխնդիր լինել: Յանիկյանն 
ու ներ տաճկական մի  թղթադրամ, որի վրա 
առկա էին թու րք նախկին նախարարների 
և պաշտոնյաների ստորագրու թյու նները: 
Միջոցառու մն երից մե կի ժամանակ Յա-
նիկյանին էին նվիրել իտալացի մի  նկարչի 
կողմի ց արված նկար, որը համաձայն 
նվիրատու ի հաղորդման` կախված է 
եղել Աբդու լ Համի դի ննջարանու մ: Գի-
տակցելով, որ այդ երկու  հնաոճ իրերը 
բավականին արժեք կու նենան թու րքերի 
համար, Յանիկյանը կարողանու մ է 
պայմանավորվել ԱՄՆ-ու մ Թու րքիայի 
դեսպանատան աշխատակիցների հետ` 
կազմակերպելու  համար դրանց նվիրա-
տվու թյու նը: Նա հանդես է գալիս որպես 

պարսիկ` Աղա Յանի խան անու նով, ով 
կյանքի վերջին տարիներին ցանկանու մ 
էր տարբեր երկրներից շքանշաններ 
ստանալ: Հանդիպու մը տեղի է ու նենու մ 
Բալթիմոր հյու րանոցու մ: Սպանու թյու նն 
իրագործելու ց հետո Յանիկյանն երկար 
ժամանակ սպասու մ էր ոստիկանու թյանը: 
Խոստովանու թյան ժամանակ նա հայտա-
րարու մ է, որ ոչ մի  կու սակցու թյան, հոսանքի 
և խմբակցու թյան անու նից հանդես չի գալիս, 
նա անհատ է, ով գործել է ինքնու րու յն: Դա-
տարանու մ նա պատմու մ է. «Ես որոշել էի 
նախքան գործի անցնելը մի  քանի խոսք 
ասել, որ նրանք գիտենան, թե ինչու ՞ պետք է 
ոչնչացվեն, և ո՞վ եմ ես:

– Դու ք գիտե՞ք, որ ես հայ եմ, ծնվել եմ Էրզրու -
մու մ, – ներկաները զարմանքով նայու մ էին 
ինձ, – Ես գրող եմ և շատ անգամն եր եմ գրել 
հակառակ ձեր կառավարու թյանը, դու ք չգի-
տեք իմ իսկական անու նը: Ես Յանի խան եմ 
ձեզ համար, մի աժամանակ ես Նեգրու գն եմ` 
իմ Գու րգեն անվան հակառակ կարդալն է, 
ես տասնյակ տարիներ որպես կեղծանու ն 
օգտագործել էի իմ գրու թյու նների համար, 
նամանավանդ այն գրվածքների, որոնք տա-
ճիկներին էին վերաբերվու մ:
Հյու պատոսը կեղծ ժպիտով ասաց.
– Շատ էլ լավ ես արել Յանի խան: Բայց 

դա անցյալու մ է եղել: Դու ք նվերներ եք 
տալիս մե ր երկրին, չէ՞ որ հիմա մե նք բարե-
կամն եր ենք: Մեր երկիրն էլ` որպես շնոր-
հակալու թյու ն, ձեզ երկու  շքանշան պիտի 
տա: Ես էլ իմ կողմի ց խոսք եմ տալիս, որ մի  
5000 դոլար էլ ձեզ տրվի, որ դու ք այլևս մե զ 
հակառակ բաներ չգրեք:

– Բարեկամն ե՜ր, գազանների հետ բարե-
կամ չեմ կարող լինել: Ձեր ցեղը երկու  մի լիոն 
մե ր ազգից մորթել է: Հիմա ինձ դրա՞մ եք 
առաջարկու մ: Դու ք փոխել եք ձեր երկրի 

կառավարելու  ձևը, բայց մն ացել եք նու յն 
կեղտոտ ազգը: Պիտի ոչնչացնեմ երկու սիդ 
էլ: Երկու  հարված տալով հյու պատոսին` 
գիրքը դեն շպրտեցի և զենքն ու ղղեցի երկ-
րորդին: Բոլոր փամփու շտները կրակեցի»:
Յանիկյանի դատավարու թյու նը հայկա-

կան կողմի  պարտու թյու նն էր, ոչ մի ասնա-
կան լինելու  արդյու նք: Բազմաթիվ կու սակ-
ցու թյու ններ, ինչպես նաև անհատներ 
ցանկանու մ էին, որ Յանիկյանն իրենց անու -
նից հանդես գար, սակայն հայտարարեց, որ 
գործել է մե նակ` իր իսկ որոշմամբ: 78-ամյա 
ծերու նին 10 տարի բանտու մ անցկացնելու ց 
հետո իշխանու թյու նների մի ջնորդու թյամբ 
շարու նակու մ է կրել պատիժը տնային կա-
լանքի տեսքով: Նա արդեն ծանր հիվանդ 
էր ու  մահամե րձ: Մի քանի շաբաթ անց 
1984 թ. մարտի 27-ին հերոսը հավերժ փա-
կեց աչքերը: Գու րգեն Յանիկյանը բազ-
մաթիվ գրքերի հեղինակ էր` «Հու դայի 
հաղթանակը», «Հարեմի  խաչը», «Մի 
ամե րիկացու  ձայնը», «Համբարձված Հի-
սու սը», «Անհատը», «Կյանքի սիմֆոնիան», 
«Մեր Մեսիան», «Դրախտը», որոնք թարգ-
մանվել են ֆրանսերենով, անգլերենով և 
գերմաներենով: Ամե րիկայու մ հաստատ-
վելու ց հետո Յանիկյանն իր մի ջոցներով 
«Դրախտը» վերածել է 20 ժամ տևողու թյամբ 
շարժապատկերի, որտեղ պատկերված են 
թու րքական բարբարոսու թյու նները: Այն կի-
սատ է մն ու մ գու մար չլինելու  պատճառով:
Յանիկյանի գործու նեու թյան արդյու նքու մ 

ծնվու մ է մի  կազմակերպու թյու ն` «Հերոս 
Գու րգեն Յանիկյանի խմբակ» անու նով, որը 
կարճ ժամանակ անց վերանվանվու մ է «Հա-
յաստանի ազատագրու թյան հայ գաղտնի 
բանակի»:

²ÝÅ»É³ ÂºìºøºÈÚ²Ü, ÐòÂÆ ³ßË³ï³ÏÇó
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§¸Ûáõó³½Ý³·ñùÇ¦ ßÝáñÑÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É »Ù Ãíáí 22 ·ñùÇ 
Ñ»ÕÇÝ³Ï Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ ³éÇÃáí. ÇÝùë 65 ï³ñ»Ï³ÝÇó »Ù ëï»Õ-
Í³·áñÍáõÙ: Ð³½³ñÇ Ñ³ëÝáÕ ³ñÓ³Ï ¨ ã³÷³Íá ·áñÍ»ñë ÙÇ³ÛÝ 
ëÇñá Ù³ëÇÝ »Ý ³ñ³ñí³Í: ÚáÃ Ñ»éáõëï³»Ã»ñÝ»ñÇ ÑÛáõñ »Ù »Õ»É, 
ïå³·ñí»É »Ù ßáõñç 15 Ã»ñÃ»ñáõÙ ¨ ÝáõÛÝù³Ýª ³Ùë³·ñ»ñáõÙ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ §¶áñÍ²ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñáõÙ áõ §Ð³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ¦ Ñ³Ý¹»ëáõÙ:

Þ³ï µ³ñ»ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ù Ï³ï³ñ»É Ù³ÝÏ³ïÝ»ñÇÝ, Í»ñ³Ýáó-
Ý»ñÇÝ, »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇÝ, ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ... ²Û¹ µáÉáñÁ, ÇÑ³ñÏ», Ñá·áõë 
å³ñïùÝ ¿ »Õ»É, áñ Íñ³·ñ»É »Ù ëÇñáí: Ø»Í³ÝáõÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ 
êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³ÝÁ ÙÇ ³éÇÃáí ·ñ»É ¿ñª §Þ³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ 
»Ù »Õ»É, µ³Ûó È³ñÇë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ÇÙ Ñá·áõÙ ³½³ï ï»Õ ¿ »Õ»É 
å³Ñí³Í...¦:

ºë Ýñ³ Ñ»ï Ùï»ñÇÙ ¿Ç...
ÆÑ³ñÏ», Ý³¨ Ýß»Ù, »ë Ã³Ý·³ñ³Ý³ë»ñ »Ù: ºÕ»É »Ù §ØÑ»ñ ØÏñïã-

Û³Ý¦ Ã³ïñáÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ: Ð³í»É»Ù, áñ ¶ÛáõÙñÇÇ ¨ 
ºñ¨³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñ»É »Ù Ñ»ï³ùñùÇñ ÝÛáõÃ»ñ ̈  Ï³ñ¨áñ 
í³í»ñ³ÃÕÃ»ñ: ºí ÇÙ å³ïíá·ñ»ñáí, Ñáõß³ÝÙáõßÝ»ñáí ÙÇßï Ñå³ñ-
ïáõÃÛáõÝ »Ù ³åñáõÙ: ÐÇÙ³ ¿É ³ñ¹»Ý ÐÐ ¹Ûáõó³½Ý³·ñùÇ ³Ý¹³Ù 
»Ù: Æ ¹»å, §¸Ûáõó³½Ý³·Çñù¦ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ 
ÇÙ Ñ³Ý¹»å ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ù, ³Ýßáõßï, »ñ³ËïÇùë »Ù Ñ³ÛïÝáõÙ 
Ýñ³Ýó, áñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÕÇë Çñ»Ýó 3-ñ¹ Ñ³ïáñáõÙ åÇïÇ 

½»ï»Õ»Ý, áñÇ Ñ³Ù³ñ ßÝáñÑ³Ï³É »Ù: ²ÛÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ù áñå»ë 
Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å É³í³·áõÛÝ í»ñ³µ»ñÙáõÝù, ¨ ÇÝãå»ë 
Ü³åáÉ»áÝÝ ¿ ³ë»É. §¶Ý³Ñ³ï³ÝùÁ Ï³ñ¨áñ ³ñÅ»ù ¿, Ù³ñ¹ åÇïÇ 
³ñÅ»ùÝ»ñ ·Ý³Ñ³ïáÕ ÉÇÝÇ...¦:

ÆÙ ÙÇïùÁ »ñµ»ù ãÇ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ùÝ³ñë 
ß³ñáõÝ³Ï»ÉáõÝ: ÆÑ³ñÏ», Ã»ñ¨ëª µ³ñÓñ³éÇÃ ÝÙ³Ý³ïÇå ³Ý³ÏÁÝ-
Ï³ÉÝ»ñ ¹³ñÓÛ³É áõÝ»ó»É »Ù, áíù»ñ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÇÝÓ ßÝáñÑ³íáñ»É 
»Ý, ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇë í³ëï³ÏÝ ³ñÅ»íáñ»É: 

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÛÝ ¿ Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ áõñ³Ë³óÝáÕ, áñ ³ÛëåÇëÇ 
Í³Ýñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñµ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÝ Çñ áÕç 
³ñÅ»ùÝ»ñáí Ý³¨ Ñáõë³Ñ³ïáõÙÇ §áõÕ»ÍÇñÝ»ñáõÙ ¿ ïÝùáõÙ¦, 
ëï³ó»É »Ù Ý³¨ ÐÐ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ̈  ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇó ßÝáñ-
Ñ³Ï³É³·Çñ: 

ÞÝáñÑ³Ï³É³·ÇñÁ, áñÁ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý åñÝ Î³ñá ì³ñ-
¹³ÝÛ³ÝÝ ¿ñ ëïáñ³·ñ»Éª ÇÝÓ ³Ýã³÷ áõñ³ËáõÃÛáõÝ å³ï×³é»ó: 
²Û¹ ßÝáñÑ³Ï³É³·ñáõÙ ÐÐ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ å»ï³Ï³Ý 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÛïÝ»É ¿, áñ 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ 
Ý»ñ¹ñ³Í ÇÙ É³í³·áõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ë Ç Ýå³ëï Ñ³Ûáó Ùß³-
ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ »Ý áõÕÕáñ¹íáõÙ:

È³ñÇë³ ØÆÜ²êÚ²Ü ¶ÚàôØðºòÆ

Ø³ñ¹ åÇïÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ ·Ý³Ñ³ïáÕ ÉÇÝÇØ³ñ¹ åÇïÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ ·Ý³Ñ³ïáÕ ÉÇÝÇ

մար։ Չեն տա։ Ուզու մ են, որ ամե ն ինչ 
իրենց մոտ լինի` իրենց հողու մ։ Ասու մ 
էին` բեր տիեզերական անտենադ Սև ծովի 
ափերին սարքիր, հինգ անգամ ավել փող 
կտանք։ 17 տարի պայքարեցի ռու սական 
բյու րոկրատիայի ու  ներսի խառնակիչ 
հրեաների դեմ։

– ÆëÏ Ù»ñá±Ýù...
– Մերոնք էլ ինձ անընդհատ ստու գու մ են։ 

Մի բան ասես, հազար հարց կտան։ Ասա` 
տո ֆիզիկայից ի՞նչ ես հասկանու մ, որ 
էդքան հիմար հարցեր ես տալիս, ա’յ տգետ։ 
Եղածդ հաշվապահ չի՞։

– üÇÝ³ÝëÇëïÝ»ñÇÝ ÝÏ³ïÇ áõÝ»±ù£
– Հա էլի, բանկի փող հաշվողներին։ Իբր 

բյու ջեն խնայու մ են։ 
...Արդեն 2000 թվականն ենք գլորու մ, հու յս 

ու նեի, որ գոնե էս տարի արևի կայանս 
կփորձարկեմ, երկրին օգու տներ կբերեմ։ 
7-8 տարի է, չեն թողնու մ, որ մի  կիսագնդի 
մակերես հայելապատեմ, վերջնական ար-
դյու նքները ցու յց տամ։ Իսկ գիտե°ս` Չի-
նաստանը ո՜նց է սպասու մ։ Մարդիկ նա-
խագծիս մասին մի  թեթև լսել են ու  արդեն 
հազար հատ կայան են պատվիրել։

– ´³ Ù»ñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ Ç±Ýã ¿ 
Ùï³ÍáõÙ£

– Դանդալոշների հավաքածու  ասա, ի՞նչ 

կառավարու թյու ն։ Երեկ էկոնոմի կայի նա-
խարարու թյու նից նորից մի  հիմար նամակ 
էին ու ղարկել։ Ինչ-որ մե կը դրանց հու շել է, թե 
իբր իմ զանգը կհալվի, բարձր ջերմու թյանը 
չի դիմանա։ Բայց հրթիռները շփման մե ծ 
ջերմու թյու նից ինչո՞ւ չեն հալվու մ, կասե՞ս։ 
Եվ հետո ես հովացման հատու կ համակարգ 
եմ մշակել։ Դա հաշվապահների խելքի բանը 
չէ, որ գնամ բացատրեմ։

– Ð»ï³ùñùÇñ ¿, ÇëÏ ³Ûëûñí³ Ññ»³Ý 
Ñ³ñó»ñ ï³ÉÇë ¿±ñ£

– Ոչ մի  հարց։ Հրեաներին գո՛րծն է հե-
տաքրքիր, գո՛րծը։ Նու յնիսկ պատրաստ 
են մե ծ կորու ստներ կրել, թանկարժեք 
փորձեր կրկնել, բարդ համաձու լվածքներ 
ստանալ, մի այն թե մի  ճիշտ արդյու նք տես-
նեն... Էդ մե րոնք է, որ ու զու մ են` ամե ն ինչ 
պատրաստի դնես բու ռները, հետն էլ արդ-
յու նքը ստանաս քո մի ջոցներով, դրսից 
փող ու զելով... Իմ աճեցրած 40 դոկտորներց 
շատերը էս վերջին տարիներին ստիպված 
հեռու ստացու յց նորոգող են դարձել։ Բոլո-
րի աչքը այս ծրագրի վրա է, լավ բանի են 
սպասու մ, գիտու թյան մարդու  համբերու -
թյամբ դեռ սպասու մ են։ 
Եվ իմացե՛ք. որ օրը արևի մե ր մե ծ, կիսա-

գնդաձև կայանները ստեղծենք, Հայաստանը 
դրախտ կդառնա։ Էն տափակ կայաններին 
մի ՛ խաբվեք։ Դրանք ի՞նչ են Հերու նու  նա-
խագծածի դիմաց։ Դրանք իսկի մի  տու ն 

չեն տաքացնու մ։ Իմ կայանով մի  ամբողջ 
թաղամաս կտաքանա, ասենք` մի  ամբողջ 
Զեյթու ն կամ մի  Քանաքեռ։ Համե մատելու  
բան է՞... Էկոնոմի կայի նախարարդ էս քանի 
օրն ասու մ էր` պարո՛ն Հերու նի, տանիք-
ներին որ դնու մ են, դրանցից ստեղծիր։ Ես 
գնամ էդ մարդու ն նորից ի՞նչ ասեմ: Տասն 
անգամ արդեն բացատրել եմ, որ թանկից 
էժանը չկա։ Ասել ու  ասու մ եմ` Էսօր հազարը 
որ ծախսես, էգու ց կշահես մի լիոններ...
Սիրելի՛ Պարիս Հերու նի, եթե մի  օր գլու խդ 

բարձրացնեիր ու  տեսնեիր, որ հիմա` քո 
գյու տից մի  երեսու ն տարի անց էլ հսկա 
նախագծերիցդ ոչ մի  բան չենք փորձարկել 
ու  անգամ հայտնի զենքերիցդ ոչ մե կը չենք 
կիրառել... Եթե տեսնեիր, որ հազիվ մի  
քանի տափակ կայան ենք դնու մ մի  քանի 
ու նևորների տանիքներին, դա մե ծ ձեռք-
բերու մ համարու մ, իսկ պատերազմու մ 
առանց քո զենքերի տարվու մ, իրար մի ս 
ու տու մ ու  աղքատու թյան մե ջ տապակվու մ, 
մե ր մասին ի՞նչ կմտածեիր... 
Տեսնես ո՞վ է տեսնելու  այն Հայաստան-

դրախտավայրը, որ քո մտքի աչքով հազար 
անգամ տեսել ու  գծել էիր, սիրելի՛ Պարիս 
Հերու նի։ Եվ ո՞վ է կրկին բացահայտելու  Քա-
րահու նջի խոսող քարերի այն գաղտնիքնե-
րը, որ գտար դու , բայց որոնք շատերը կու զե-
նային թաղել քար լռու թյան մե ջ...

²ñÙ»ÝáõÑÇ ¸ºØÆðÖÚ²Ü
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êï»ÕÍ³êï»ÕÍ³··áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁáñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ
¾¹áõ³ñ¹ Þ²ÐÆÜÚ²Ü 

ºñÏÇñ Ð³Û³ëï³Ý

ø³ñ» Å³Ûé»ñ »Ý,
ø³ñ» Ï³Í³ÝÝ»ñ,
ºí ù³ñ» ³ÝÓ³í...

ø³ñ» ³ÏáõÝù ¿,
ø³ñ» êÇë, Ø³ëÇë,
ºí ÜáÛÛ³Ý î³å³Ý...

ø³ñ» ê»å³·Çñ,
ø³ñ» í³Ýù»ñ »Ý,
ºí ù³ñ» Ë³ãù³ñ...

ø³ñ» ½ñ³Ñ ¿,
ø³ñ» ýÇ¹³ÛÇ,
ºí ù³ñ» µ³ñÓ...

ø³ñ» Û³Ã³Õ³Ý
ø³ñ» ³Ý³å³ï,
ºí ù³ñ» ·³ñáõÝ...

ø³ñ³Ï»ñï µ»ñ¹ ¿,
ø³ñ» ¹³ñå³ëÝ»ñ,
ºí µ»ñ¹³å³ñ...

ø³ñ» ¹åñáõÃÛáõÝ,
ø³ñ» ·ñ»ñ »Ý,
ºí ù³ñ» Ø³ïÛ³Ý...

ø³ñ» í»Ñ³÷³é,
ø³ñ» ³ÙñáõÃÛáõÝ,
È»½áõÝ Ø»ëñáåÛ³Ý...

ø³ñ» ÑÝÓíáñ ¿,
ø³ñ» Ø³Ý·³Õ ¿,
ºí ù³ñ» ·³ñáõÝ...
ø³ñ» ³ëïÕ»ñ »Ý,
ø³ñ» Ñ³óÃáõË ¿,
ºí ù³ñ» ¹³ñ¹...

ø³ñ» Ø³×Ï³É ¿,
ø³ñ» ÏéáõÝÏ ¿,
ºí ù³ñ»ñÇ Ï³Ýã...

ø³ñ» »ñ·»ñ »Ý,
ø³ñ» í»ñù»ñ »Ý,
ø³ñ» Ñáñáí»É...

ø³ñ» ³ÕáÃù ¿,
ø³ñ» Ï³ñáï ¿,
ºí ù³ñ» ûç³Ë...

ø³ñ» µ»ñÏñ³Ýù ¿,
ø³ñ» ï³Ýç³Ýù ¿,
ºí ù³ñ» ÍÝáõÝ¹...

ø³ñ» ûñÑÝ³Ýù ¿,
²ãù³Éáõë³Ýù ¿,
ºí ù³ñ» ÏÝáõÝù...

ø³ñ» ëáõñµ Ë³ã ¿,
Ø³ï³ÕÇ ·³é ¿,
ºí ²ëïÍá ÍÝáõÝ¹...

ÌÇñ³ÝÇ ÷áÕ ¿,
Ð³ÛÇ Ñ³ñë³ÝÇù,
ºí ùáã³ñÇ...

ºñÏÇñ Ð³Û³ëï³Ý
ÂáÕ ³Ù»Ý ûñ¹
ØÇßï ÉÇÝÇ µ³ñÇ...

ºí áÕç ³ßË³ñÑáõÙ
ø³ñÇó Ñ³ó ù³ÙÇ
Ð³ÛÝ ³Ù»Ý ï³ñÇ...

ºñ¨³°Ý,
ºñ¨³°Ý,
ºñ¨³°Ý...

²åñÇñ Ñ³Û»ñ»Ý,
ºñ·Çñ Ñ³Û»ñ»Ý:

ºñ¨³°Ý,
ºñ¨³°Ý,
ºñ¨³°Ý...

Ð³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
 ë÷éí³Í ÏÛ³ÝùÇ
îáõÝ ¹³ñÓÇ ÷³ñáë...
ºí ëáõñµ Ð³Ûñ»ÝÇù,
ºí ëáõñµ Ø³Ûñ»ÝÇ,
ºí Ï³ñáïÇë Íáí,
ºí ûíÏÇ³Ý ³Ý³÷,
ºí »ñ· Ð³Ûñ»ÝÇ,
ºí Ëáëù Ð³Ûñ»ÝÇ,
ºí í»ñù Ð³Ûñ»ÝÇ,
ºí Ñ»ñÏ Ð³Ûñ»ÝÇ:

ºñ¨³°Ý,
ºñ¨³°Ý,
ºñ¨³°Ý...

ø³Ý½Ç ³ßË³ñÑáõÙ
ØÇ³ÛÝ Ñ³ÛÝ áõÝÇ...

ÆØ Ð²Ú²êî²Ü

¸áõª Ï³ñáïÇó Ù»éÝáÕ Ù³ñ¹áõ
Ê³ã³ÏÝùí³Í ëáõñµ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ,
¸áõª ³ßË³ñÑÇó Ï³ñÍ»ë Ñ»éáõ,
Î³ñáïÝ»ñÇë ÙïùÇÝ Ã³é³Í
 ïáõÝ Ñ³Ûñ³Ï³Ý...
¸áõª Ø³Ûñ³Ï³Ý ·áõñ·áõñ³Ýùáí,
Î³Ãáí ëÝí³Í ëáõñµ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ...

¸áõª É»éÝ³ÛÇÝ ·»ïÇ çñí»Å,
ø³ñ³÷Ý»ñÇó ÃéãáÕ ß³é³ã,
¸áõª ÙÇ Ñ³ÙµáõÛñ, ë»ñ ³é³çÇÝ,
ØÇÝã¨ ûñë ·³ÕïÝÇ å³Ñ³Í...

¸áõª å³å»ñÇë ³ñ¹³ñ ×³Ù÷ÇÝ
 ëáõñµ í³ëï³Ï³Í,
Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ÷áùñÇÏ Ù³ëáõÝù,
¸áõª ÅáÕáíáõñ¹ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ
 ¨ å»ïáõÃÛáõÝ,
Ê³ã³ÏÝùí³Í¹ ³é³çÇÝ...
¸áõª ÅáÕáíáõñ¹, µ³Ûó Ñ³É³Íí³Í
 ¹³ñ»ñ Ç í»ñª
Ð³í³ï³ñÇÙ Çñ ëáõñµ Ë³ãÇÝ...

¸áõª Ø»ëñáåÛ³Ý ï³é áõ ï³ñ³·Çñ
 Ñ³Ûáó É»½áõ,
ºí Ù»Õ»¹Ç É³ó³ÏáõÙ³Í, 
¸áõª ¹³ñ»ñáõÙ ³½³ïáõÃÛ³Ý
 å³Ûù³ñÇ Ù»ç
Î³Ã áõ ³ñÛáõÝ Çñ³ñ Ë³éÝ³Í...

¸áõª ê³ëÝ³ Ìáõé, ï³Õ Ý³ñ»ÏÛ³Ý,
¸áõª ²í³ñ³Ûñ áõ Øáõë³ É»é,
¸áõª ²Ý¹ñ³ÝÇÏ áõ ²ñ³µá,
¶¨áñ· â³áõß, ¸³ßÝ³Ï ¸ñá...

¸áõª Ý³Ñ³ï³Ï ß³ñí»ß³ñ³Ý,
¸³ñÓ³Í ³ÝÙ³Ñ Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝ...

¸áõª Ñ³ÕÃ³Ý³Ï Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý,
ºí ù³ç ØáÝÃ», ¨ ê³ñÇµ»Ï,
 ¨ Ú³·áñÇã...
ºí ³ÛëåÇëÇ Ù»Í ß³ñ³ëÛáõÝ,
ø³ÝÇ ï³ñÇ ·Çß»ñ áõ ½áñ...

¸áõª å³ïÙ³Ï³Ý ÞáõßÇ Ñ³Ûáó,
²ñó³Ë ³ßË³ñÑ,
Ð³Ûáó µ³Ý³Ï ³Ù»Ý³½áñ...

¸áõª ßÇÝ³ñ³ñ áõ µ³Ý³ëï»ÕÍ,
Ö³ñï³ñ³å»ï, ù³ñ» ¹³ñµÇÝ...
Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ÑáÕ³·Ý¹Ç,
ì³Û»ÉáõÙ ¿ µ³½áõÙ ·Ûáõï»ñ
Ð³Û ³ñ·³Ý¹Çó Ñ³ñáõëï ÍÝí³Í...
øá Ó»éùáí ¿ ç³ÑÁ í³éíáõÙ
 ³Ù»Ý ï³ñÇ
êáõñµ ÍÝÝ¹ÇÝ øñÇëïáëÇ,
àñ ³ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù
øñÇëïáÝÛ³ ëáõñµ
 ÌÝáõÝ¹Á ãå³Ï³ëÇ...

¸áõª ³ßË³ñÑÇ áÕç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
êáõñµ Ð³Ûñ»ÝÇù,
¸áõ Ï³ë ³Ù»Ý Ñ³ÛÇ ëñïáõÙ
àñå»ë ³ñÛáõÝ, ßÝã³éáõÃÛáõÝ:

ºí ù»½Ýáí ¿ Ñå³ñï³ÝáõÙ
ø³ÛÉáõÙ ³éáÕç áõ Ñ³Ù³ñÓ³Ï
àÕç ³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ,
ø³Ý½Ç ¹áõ »ë ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ
Ð³Û ûç³ËÇ
Ð³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ï³Ý·áõÝ ëÛáõÝÁ...

   

ø³ñ³÷Ý»ñÇ íñ³ª ßáõÝãÁ Óáñ»ñÇ
ºí É»é³Ý É³ÝçÇÝª 
 êñí»ÕÇ ÙÇ í³Ýù...
ºí Ñá·áõë ËáñùáõÙ ³Ýó³Í ûñ»ñÇ
Î³ñáïÇ Ã¨ÇÝ ÃéãáÕ ³ñÓ³·³Ýù...

Ø»Ï-Ù»Ï Ñ³í³ù»Ù ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ
ºí ³ÛóÇ ·Ý³Ýù Ù»Ýù ³Ûë ·Çß»ñáí,
Î³ñáïáí ÷³ñí»Ýù
 ³ÛñáÕ Ñáõß»ñÇÝ,
²¯Ë, ³Ýó³Í ûñ»ñ,
 Ó»½ í»ñÑÇß»Éáí...

ØáÙ í³é»Ýù ÏñÏÇÝ Ï³ñáïÇ, ÑáõÛëÇ
ºí ëáõ÷ñ³ ·ó»Ýù 
 Ù»Ýù í³ÝùÇ ¹é³Ý,
ÊÙ»Ýù Ï»Ý³óÁ Ù»ñ ëáõñµ å³å»ñÇ
¶³í³ÃÝ»ñ ÁÙå»Ýù 
 Ù»Ýù ·ÇÝáí Ýé³Ý...

ø³ñ³÷ áõ Óáñ»ñ, 
 ÙÇßï Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ù,
²ëïí³Í ÃáÕ Ó»½ Ñ»ï
 ÉÇÝÇ å³Ñ³å³Ý
ºí áõ½³Í Å³ÙÇÝ ÃáÕ í³ÝùÇ ¹é³Ý
ê»ñÝ¹»-ë»ñáõÝ¹ 
 Ù»ñ ÃáéÝ»ñÁ ·³Ý...

   

ÌáíÇó Íáí Ó·íáÕ ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó
öáùñÇÏ Ø³ëáõÝù ¿ ÙÝ³ó»É ³Ûëûñ,
´³Ûó Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
 ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ

Ð³Ûñ»ÝÇù áõÝÇ, Ñ³Ûñ»ÝÇù Ñ½áñ...

Î·³ å³ÛÍ³é ûñ, ÃáéÝ»ñÁ Ñ³Ûáó
ÎïÇñ»Ý ÏñÏÇÝ »ñÏÇñÝ ÇÙ å³åáó
ÎÅåï³ ÏñÏÇÝ Íáí³ÏÁ ì³Ý³
Î³åáõÛï çñ»ñáõÙ
 Çñ Ù³Ûñ ê¨³Ý³...

   

ºÏ»É »Ù ÏñÏÇÝ »ë Ñ»éáõÝ»ñÇó
 Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÇÙ ïáõÝ
êáõ÷ñ³ »Ù ·ó»É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï
 Ù»ñ ¹é³Ý ß»ÙÇÝ.
ÈáõÛëÁ µ³óíáõÙ ¿, 
 ÇëÏ Ù»Ýù ¹»é ³ñÃáõÝ
²é³çí³ ÝÙ³Ý ¹ÇÙ³íáñáõÙ »Ýù
 Éáõë³¹»ÙÇÝ...

²ãù»ñÇë ³é³ç Ñ³é»É ¿ ãùÝ³Õ
 ÙÇ ³ßË³ñÑ áõ Ñáõß,
ºí Í³é áõ Í³ÕÇÏ, ¨ ³Ù»Ý ÙÇ
 Ãáõ÷ Ñ³ñ³½³ï »Ý ÇÝÓ,
ÈëáõÙ »Ù Ó³ÛÝÁ Ù³ÝáõÏ ûñ»ñÇëª
 ù³ÕóñÇÏ áõ ³Ýáõß,
ØÝ³óÇÝ Ñ»éíáõÙ »ñÏÝùáõÙ ×³ËñáÕ
 »ñ³½³Ýù áõ ÇÕÓ:

ÂáÕ»É »Ù ³Ûëï»Õ »ë ³åñ³Í
 ÙÇ ÏÛ³Ýù ¨ ûñ»ñ ³ÝÑá·,
ÐÇßáõÙ »Ù Ñáñë Ëñ³ïÝ»ñÁ, ×Çßï
 Ëáëù»ñÝ ÇÙ³ëïáõÝ,
²¯Ë, ÇÝãå»±ë Ãé³í Å³Ù³Ý³ÏÝ,
 Çñáù, ã·ÇïÇ áã áù,
²¯Ë, áõ±ñ ¿ Ù³Ûñë, Ó»éùÁ ×³Ï³ïÇÝ 
 ãÇ Ï³ÝãáõÙ ÇÝÓ ïáõÝ...

   

ºÏ»É »Ù ÏñÏÇÝ, Ý³ÛáõÙ »Ù »ë ù»½,
ÆÙ ãùÝ³Õ ³ßË³ñÑ, 
 Ñ³Ûñ³Ï³Ý ÇÙ ïáõÝ,
úñÑ³ëÇ å³ÑÇÝ ½ÇÝíáñ¹ »Ù »Õ»É
î³ñÇÝ»ñ ³Ýí»ñçª 
 ½·áÝ áõ ³ñÃáõÝ:

Îñ³ÏÇ ÙÇçáí ³Ýó»É »Ù Ñëï³Ï,
²ÝÙ³Ñ³ó»É »Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ µ³½áõÙ,
àñ ¹áõ, ëÇñ»ÉÇë, 
 ÙÇßï ³åñ»ë ³½³ï,
àõñ ¿É áñ ÉÇÝ»Ýùª 
 ù»½ Ùáï »Ýù í³½áõÙ:

ÂáÕ ³Ù»Ý ë»ñáõÝ¹
 ³ñÅ³ÝÇ ¹³éÝ³
Æñ ³åñ³Í ÏÛ³ÝùáõÙª
 Çñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ 
ºí áÕç ³ßË³ñÑáõÙ 
 Ñ³ÛÁ Ñ³Û ÙÝ³,
ÆÝãå»ë ¹Ûáõó³½áõÝ 
 ê³ëÝ³ ù³ç áñ¹ÇÝ...

ØÆ²òàôØ

ºÏ³ »ë, Í³ÕÇÏ µ»ñ»óÇª
ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ
 å³Ñ³Í-÷³Û÷³Û³Í,
ê»ñë µ»ñ»óÇ...

Ð»éáõ-Ñ»é³íáñ ×³Ù÷»ùÇ ÷áßÇÝ
àïù»ñÇ¹ ³é³ç
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ºñÏí³ÝÏ, å³ñ½ÇÙ³ëï
  ÙÇ µ³é Ï³ª Ý³ËÏÇÝ,
àÙ³Ýó Ùáï ù³Õóñ Ñáõß ³ñÃÝ³óÝáÕ.
Ü³ËÏÇÝ ëÇñ³Ñ³ñ (û¯, Ïñ³Ïáï ÏÇÝ),
Ô»Ï³í³ñª Ý³ËÏÇÝ (áñù³¯Ý ËÝÏ³ñÏáÕ):

ÆëÏ áÙ³Ýó Ùáï ¿Éª Ý³ËÏÇÝ-Á, ³í³¯Õ,
îËáõñ Ñáõß»ñ ¿ Ç ¹»ñ¨ Ñ³ÝáõÙ...
ÎéíÇ ×³Ù÷»ùáí ³Ýó³Í í»ï»ñ³Ý,
Î³Ù, Ù»Õù ã·áñÍ³Í, ÷³Ï»É »Ý µ³ÝïáõÙ:

¶³Ýù ÁÝÏ»ñ Ø³ñ¹áõÝ, áñÁ Ý³Ëáñ¹áÕ
àã ÙÇ ¹ñ³Ï³Ý µ³éÇ å»ïù ãáõÝÇ.
È³í Ï³Ù Ùáï ÁÝÏ»ñ, Ï³Ùª Ñ³í³ï³ñÇÙ,
â»Ý ÷áËáõÙ ÷áùñ-ÇÝã ÇÙ³ëïÝ ³Û¹ µ³éÇ:

ºÃ» ÁÝÏ»ñ ¿ª ³Ù»Ý³É³íÝ ¿,
²Ù»Ý³ÙáïÝ ¿ áõ ³Ý¹³í³×³Ý,
ÆëÏ Çñ ÁÝÏ»ñáç ÁÝï³ÝÇùÇÝ ¿É
ì»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ª ÇÝãå»ë ëñµáõÃÛ³Ý:

øá ÁÝÏ»ñÝ, ³í³¯Õ, Ã» ÝáõÛÝÇëÏ Ù»éÝÇ,
ÀÝÏ»ñ ¿ ¹³ñÓÛ³É, ·áõó» ³é³í»É,
´³Ûó Ý³ËÏÇÝ µ³éÁ Ã» í»ñ³µ»ñÇ
²ÛÝ ÁÝÏ»ñáç¹, áñ ³åñáõÙ ¿ ¹»é:

¶ÇïóÇñ, áñ ÏÛ³ÝùáõÙ ³é³í»É áõÅ»Õ
ºí ï»Õ»Ï³óí³Í ÃßÝ³ÙÇª ãáõÝ»ë,

¶³ÕïÝÇùÁ Ñá·áõ¹ª ³Ëñ Ý³ ·Çï»,
Êáó»ÉÇ ï»Õ¹ª Çñ ÑÇÝ· Ù³ïÇ å»ë:
2016 Ã.

²ÝÏ»ÕÍ ë»±ñ Ïáõ½»ë ·Ý»É ¹ñ³Ùáí.
²Û¹ ¹»åùáõÙ ÙÇ³ÛÝ ßáõÝ å»ïù ¿ ·Ý»ë,
âÇ ¹³í³×³ÝÇ, »ÕÇ°ñ ³å³Ñáí,
²Ý·³Ù Ñ³ãáóáí §Ï³ëÇ¦ ÇÝã ³Ý»ë:

´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ëª Ù»Í Ù³ëÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó,
î³ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï áñù³¯Ý ÷áËí»óÇÝ,
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ëáíáñ»Éáõ ï»Õª
ÞÝÇó Ñ³ã»ÉÁ ÉáÏ ëáíáñ»óÇÝ:
2017 Ã.

Ø³ñ¹Á áñù³Ý ¿É »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝÇ,
ÎÛ³ÝùÇ ë³Ý¹áõÕùáí ÙÇßï í»ñ µ³ñÓñ³Ý³,
âÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÝ»É ³ÛÝù³Ý µ³ñÓáõÝùÇ,
àñ µ³ñ»Ï³ÙÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»Ý³:

ºñ³ÝÇ Ýñ³Ý, áí ÏáÕùÇÝ áõÝÇ
ò³íÁ ÏÇëáÕ Ù³ñ¹ª ëñï³Ùáï, µ³ñÇ,
²Ûë ³ßË³ñÑÇ áÕç Ù»Í³ñ³ÝùÝ»ñÁ
â³ñÅ»Ý ³Û¹åÇëÇ ÙÇ µ³ñ»Ï³ÙÇ...
2016 Ã.

Ð²ìºðÄ²Ø²Úð
Ùáñëª ²Ý³ÑÇïÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ

´áÉáñ ßÝã³íáñ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇó
²Ù»ÝÇó ÃáõÛÉÁ Ù³ñ¹Ý ¿ »ñ¨Ç,
àñ Ï³éã³Í Çñ Ùáñ Ï»Ýë³ïáõ ÏñÍùÇó
êÝíáõÙ, ç»ñÙ³ÝáõÙ ¿ª ³é³Ýó ³ñ¨Ç:
àõÙ íÇ×³Ïí»É ¿ Ù³ÝáõÏ ûñ»ñÇÝ
Ø³Ûñ³Ï³Ý ËÇÝ¹ áõ áõ ·áñáí í³Û»É»É,
òñïÇó, Ã» ó³íÇó É³óÁ ßáõñÃ»ñÇÝ
Øáñ ³å³Ñáí áõ ï³ù ·ÇñÏÝ ¿ í³½»É:

Ê»É³é å³ï³ÝÇ, ç³Ñ»É ëÇñ³Ñ³ñ,
Øáñ ûñÑÝ³Ýùáí ¿É ïáõÝ Ñ³ñë »Ýù µ»ñáõÙ,
ÆëÏ »ñµ ¹³éÝáõÙ »Ýù »ñ»Ë³ë»ñ Ñ³Ûñ,
Ø³ÛñÁ ... ÙÝáõÙ ¿, Ï³ñÍ»ë, ëïí»ñáõÙ:

´³É»ùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÕáÃùÁ ßáõñÃÇÝ,
ºñµ í³Ûñ ¿ ¹ÝáõÙ ·ÉáõËÁ Ñá·Ý³Í,
Ð³Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ýù Ýñ³ ÏáñëïÇÝ,
Ð³Ù³ñ»Éáí Ï³ñ· í»ñáõëï ë³ÑÙ³Ýí³Í:

úñ»ñ »Ý ³ÝóÝáõÙ, ³éÝáõÙ »Ýù ï³ñÇù,
¼³í³ÏÝ»ñ, ÃáéÝ»ñ, Ýñ³Ýó ½³í³ÏÝ»ñ,

ÂíáõÙ ¿ª ãáõÝ»Ýù ¿É Ù»Ýù Ùáñ Ï³ñÇù,
ºñµ Ù»ñ Ï³ñÇùÝ ¿ ³ñ¹»Ý ... í»ñ³ó»É:

ØÇÝã¹»é, á¯í ½³ñÙ³Ýù, Í»ñ áõ ÃáñßáÙ³Í,
¸»é Ï³ñáïáõÙ »Ýù ·ÇñÏÁ Ù³Ûñ³Ï³Ý,
ÆëÏ íßïÇ ó³íáï å³Ñ»ñÇÝ Éóí³Í,
Ðáõë³µ»Ï áõ Ë»Õ× Ï³ÝãáõÙª §Ø³ÛñÇÏ ç³Ý¦:

ºñµ ¹»é ÷áùñ ¿Ç, ã¿Ç Ñ³ëÏ³ÝáõÙ,
Â» Ù³ñ¹Ý Çñ ÑáÕÇÝ ÇÝãáõ ¿ Ï³åíáõÙ:
²ÛÉáó Ó»éùÝ ³Ýó³Í ÑáÕÇÝ ¿É ³Ý·³Ù
à¯Ýó ¿ Ï³ñáïáõÙ áõ »ñÏñå³·áõÙ:

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ýª ÏáñáõëïÝ»ñáí ÉÇ.
Æ¯Ýã Ã³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ»óÇ,
ºí »Ã» ³Ûëûñ ù³é³ï»Ý ¿É ÇÝÓ
â»Ý Ï³ñáÕ åáÏ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇó...

²ñóáõÝù »Ù ï»ë»É Ýáñ ÍÝí³Í ³ÝÙ»Õ
 Ù³ÝÏ³Ý ³ãù»ñáõÙ,
¸»é ï³ù ¹Ç³ÏÇ ÷³Ï ³ãùÇó Ï³ÃáÕ
 ³ñóáõÝù »Ù ï»ë»É,
²ñóáõÝù Ï³, áñÁ §»ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý¦ ¿
 (Ã»Ïáõ½ ... »ñ·»ñáõÙ),
àñ¹»ÏáñáõÛë Ùáñ 
 ¹³éÝ³ÕÇ ³ñóáõÝù – »ñÝ»Ï ãï»ëÝ»É...

´³Ûó á±í Ï³ñáÕ ¿ ×Çßï ³ñÅ¨áñ»É
 ·ÇÝÁ ³ñóáõÝùÇ¹,
§ÎáÏáñ¹ÇÉáëÛ³Ý¦ ³ñóáõÝùÇó çáÏ»É
 ó³íÇ¹ ³ñóáõÝùÁ,
Î³Ù ï»ëÝ»É-½·³É Ñá·áõ¹ Ù»ç Ã³Õí³Í
 ÏáñáõëïÁ ÏÛ³ÝùÇ¹.
– ²ñÅ»ùÝ ³ñóáõÝùÇª 
 Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ ÉáÏ ... ³ñï³ëíáÕÝ ÇÝùÁ:
2017 Ã.

ºñç³ÝÇÏ å³ÑÇ¹ ÏáÕù»ñ¹ Ý³ÛÇñ,
Îï»ëÝ»ë ³ïáÕ Ñ³Û³óùÝ»ñ ½³½Çñ.
à¯í Ù³ñ¹, ³ïÇñ ùá° ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÁ,
àã Ã» áõñÇßÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ...

ºñµ»ù, Ù³ñ»Éáõó áõñÇßÇ ÙáÙÁª
²í»ÉÇ å³ÛÍ³é ãÇ í³éíÇ ùáÝÁ...
2017 Ã.

èáµ»ñï ê²Ð²ÎÚ²Ü

èáµ»ñï ê²Ð²ÎÚ²Ü

ºë ÃáÃ³÷»óÇ...
¸³ßï, ³éáõ
ºí Ãáõ÷
¶ñÏ³Ë³éÝí»óÇÝ...

Ø³Ûñ³ÙáõïÁª ÇÝùÁ
Ø»ñ ëÇñáõó í³éí»ó
àõ ÃáÕ»ó ·Ý³ó:

ºñÏÝùÇó µáÉáñ
²ëïÕ»ñÁ Çç³Ý,
Ø»½ Ñ³Ùµáõñ»óÇÝ...

Ø»ñ ë»ñÁ ÏñÏÇÝ ³ãù»ñÁ µ³ó»ó,
ºí Ù»½ å³Ñ³å³Ý
ÈáõëÇÝÁ ÙÝ³ó...

¶Çß»ñÁ í³éí»ó

Îñ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç...
ºñ³½Ý»ñ É»óáõÝ...

²¯Ë, áõ±ñ ¿, »Ã»
²Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ ÙÇßï ¿É
ÈÇÝÇ ÙÇ³óáõÙ...

ø³ñ³÷Ý»ñÇ íñ³ª ßáõÝãÁ Óáñ»ñÇ
ºí É»é³Ý É³ÝçÇÝª êñí»ÕÇ ÙÇ í³Ýù...
ºí Ñá·áõë ËáñùáõÙ ³Ýó³Í ûñ»ñÇ
Î³ñáïÇ Ã¨ÇÝ ÃéãáÕ ³ñÓ³·³Ýù...

Ø»Ï-Ù»Ï Ñ³í³ù»Ù ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ
ºí ³ÛóÇ ·Ý³Ýù Ù»Ýù ³Ûë ·Çß»ñáí,
Î³ñáïáí ÷³ñí»Ýù ³ÛñáÕ Ñáõß»ñÇÝ,
²¯Ë, ³Ýó³Í ûñ»ñ, Ó»½ í»ñÑÇß»Éáí...

ØáÙ í³é»Ýù ÏñÏÇÝ Ï³ñáïÇ, ÑáõÛëÇ

ºí ëáõ÷ñ³ ·ó»Ýù Ù»Ýù í³ÝùÇ ¹é³Ý,
ÊÙ»Ýù Ï»Ý³óÁ Ù»ñ ëáõñµ å³å»ñÇ
¶³í³ÃÝ»ñ ÁÙå»Ýù Ù»Ýù ·ÇÝáí Ýé³Ý...

ø³ñ³÷ áõ Óáñ»ñ, ÙÇßï Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ù,
²ëïí³Í ÃáÕ Ó»½ Ñ»ï ÉÇÝÇ å³Ñ³å³Ý
ºí áõ½³Í Å³ÙÇÝ ÃáÕ í³ÝùÇ ¹é³Ý
ê»ñÝ¹»-ë»ñáõÝ¹ Ù»ñ ÃáéÝ»ñÁ ·³Ý...

Ø²Úð ÆØ

Ðá·Çë ¹³Ý¹³Õ ³é³íáïÁ ß³Õ ¿ ï³ÉÇë
Þ³ÕÇÏÝ»ñÇ íñ³...
²ãù»ñë Ñá·Ý³Í Ñ³Ý·óÝ»É »Ù áõ½áõÙ
ÈáõÛë»ñÁ µáÉáñ ³é³íáïÝ»ñÇ...

Ø»ÏÁ ³Ù»Ý ûñ ·ñÏáõÙ ¿ Ã³ùáõÝ
Î³ñáïë ³ÝÓ³ÛÝ
àõ... ØÝáõÙ ³ÝÑ³ëª ×³Ù÷»ùÇ íñ³
ÆÙ Ï³ñáïÝ»ñÇ...
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Առավոտ կանու խ, արևածագին
Մայրս հու նցու մ էր խմորը հացի,
Փայտե տաշտի մե ջ՝ խինդ ու  եռանդով
Խառնու մ էր իրար ալյու ր, թթխմոր:
Խորհրդավոր էր այդ պահը այնպես,
Որ չէի կտրու մ աչքս նրանից,
Իսկ խաչ դաջելը առավելապես
Շատ էր առինքնող և տպավորիչ:
Ու մի նչ խմորը կհասու նանար-
Ճարճատու մ էին ցախերը փռու մ,
Եվ շարվու մ էին գնդերն հավասար
Թարեքի վրա հին ու  փայտակու ռ:
Եվ ապա, ամբողջ թաղը ծայրեծայր
Լցվու մ էր մորս հացի բու րմու նքով,
Վայելու մ էին բոլորն անպայման
Մեր անու շ հացը վերին հաճու յքով:
Հետո հարցնու մ էր մայրս ի սրտե.
-Արդյո՞ք, իմ հացը ամե նքին հասավ,
Հո ինչ-որ մե կը ինձնից դժգոհ չէ՞,
Հետո սրբու մ էր ճակատն ալյու րած...
...Շատ տեղերու մ եմ ես հաց ճաշակել,
Բայց մորս հացի համն  աննման էր,
Հաց չէր, մասու նք էր այն մի  երկնային՝
Անու շ բու րմու նքով մորս ձեռքերի...
   
Ú²ê²Ø²ÜÆ ´àôÚðÀ

Ծաղիկներն այս յասամանի
Ա՜խ, բու րու մ են այնպես քնքու շ,

Հեռու ներու մ իմ հու շերի,
Յասամանն է՝ մորս անու շ։
Գգվու մ եմ նու րբ թերթիկներին,
Շնչու մ բու յրը հու րանների,
-Օ՜, մայր վսեմ, ամե նաթա՛նկ
Դու  իմ արև, իմ սեր, իմ կյանք…
Երազիս մե ջ երազ արի
Փարվեմ դեմքիդ սու րբ ու  բարի,
Կարոտներով այցի գնանք
Յասամանին էն քո սիրած ...

Քեզ նորից գրկել կու զեի, Մայրիկ,
Առաջվա նման, որ շա՜տ վաղու ց էր,
Եվ քո շու նչն էր ինձ հու յս ու  զորավիգ,
Եվ աշխարհն իմն  էր հմայքով լազու ր:
Երբ, որ մյու ռոն էր համբու յրդ ինձ համար,
Երբ ցոլու մ էին աչքերդ աստղալի,
Երբ ամե ն խոսքդ աղոթք էր, օրհնանք,
Եվ իմ փարոսն էր խորհու րդդ բարի:
Այդ ե՞րբ էր, որ քո ժպիտը շենշող՝
Առավել ջերմ էր Արևի հրից,
Չկար ինձ համար ո՛չ ձմե ռ, ո՛չ՝ հողմ,
Երբ կարկաչու մ էր ձայնդ քաղցրալի:
...Ու մի նչև հիմա ականջիս մե ջ է
Մաղթանքդ որպես հոգու  մե ղեդի.
«-Հացդ՝ Սու րբ նշխարք, օջախդ՝ Եդեմ»,
Կյանքը գարու ն էր, երբ որ դու  կայիր...
... Այդ ե՞րբ էր, Մայր իմ, եկար հավերժից
Ու հավերժու թյու ն գնացիր նորից:

     

Եթե ապրել…
Եթե ապրել՝ մի այն քեզ հետ
Ու քեզ համար...
Թե ճանաչել կյանքը նորեն
Միայն քեզ հետ ու  քեզանով,
Թե վարակվել՝ քո ծիծաղով
Յու րահատու կ, կյանքով լցված,
Թե զարմանալ՝ քո խորընթաց
Խորհրդավոր իմաստնու թյամբ,
Թե հիանալ ու  պարծենալ՝
Քո բյու րեղյա վեհ ազնվու թյամբ,
Ու թե լցվել, լցվել մի այն
Քո հոգևոր հարստու թյամբ,
Թե ճառագել ու  շողշողալ
Լու սարձակող քո ջերմու թյամբ,
Թե խենթանալ, խենթանալ լոկ
Քո կարոտով քաղցրահոլով,
Ու թե հանգչել մի  օր հանկարծ՝
Քո գրկի մե ջ արևատաք...

ÆØ Ø²Úð ºðºì²Ü

Քեզնից քաղցր բառ չկա աշխարհու մ,
Քանզի անու նդ Մայր է, Երևան,
Ապրու մ ես իմ մե ջ որպես սրբու թյու ն,
Որպես լու սայգի շողերն անարատ:
Եվ ու ր էլ լինեմ աշխարհու մ այս հին,
Քո սու րբ անու նն եմ կրու մ կրծքիս տակ
Կրու մ եմ լու յսդ խորքու մ աչքերիս,

Եվ շու րթերիս է անու նը քո տաք:
Քեզնով եմ շնչու մ ու  թևու մ քեզնով,
Ցավու մ եմ ի սեր խորու նկ վերքերիդ,
Եվ արմատներով քո ամե նազոր՝
Հպարտանու մ եմ ու  ձու լվու մ փառքիդ:
Ջերմ ու  հու սալի օրրանն ես դու  իմ,
Հոգևոր հացս սու րբ ու  բու րավետ,
Գիրկդ եմ գալիս բաղձանքով անծիր-
Ես՝ սիրու դ գերին հավիտենապես...

     
Ð²Úàò ÊÆ¼²Ê ¼ÆÜìàðÆÜ
(Üáñ³ï î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝóÇÝ)

Երազանք ու նեմ մի  նվիրական,
Մի մե ծ երազանք՝ հպարտու թյամբ լի,
Որ մե ր բանակը հզոր-հաղթական
Հավիտենական շքերթու մ լինի:
Որ մե ր բանակը գալիքի սրտու մ
Կփայլի իբրև հաղթական վահան
Եվ մե ր թշնամի ն կծնկի անու ժ
Մեր կու ռ բանակի զորու թյան առաջ:
Եվ մե ր դրոշը փառքով կծփա
Վսեմ բարձու նքին հայոց բանակի,
Եվ կզորանա զարմը Վարդանանց,
Զարմը Նժդեհի, Անդրանիկի:
Զի օրինակով նրանց փառապանծ,
Արդ, դու ք եք հու յսը մե ր հայրենիքի,
Դու ք եք այսօրվա ոգին անձնու րաց՝
Լցված ավյու նով հաղթանակների:
Թող, որ կատարվի երազանքս մե ծ
Եվ երազանքը համայն հայու թյան,
Եվ թող հաղթու թյան դռները բացվեն
Մեր ազգի առջև հար ու  հավիտյան...

     

Օ՜ այսօր, իրոք, եդեմ ես ընկա,
( Չէ՛, չէ՛, իրական, ոչ թե՝ երազու մ…),
Շու րջս գու նագեղ գորգ էր ծաղկազարդ
Եվ ծառեր, ծառեր կանաչ ու  նազու կ:
Արևն էր խայտու մ սաղարթների մե ջ
Եվ ցոլքեր փռու մ տաք ու  ոսկեման,
Եվ մանրահատիկ գոհարների պես
Անձրև էր շաղու մ շողերով շարմաղ:
Անորս ու  մե ղմի կ սյու քն էր սոսափու մ
Անու շ գգվելով զմրու խտը բու րյան,
Եվ ծաղիկների թավշե ծփանքու մ
Համբու յրներ էին խշշու մ սիրավառ:
Շաղն էր ցոլցլու մ խոտերու մ կանաչ,
Եվ ծաղիկների գու նապնակու մ,
Այնպե՜ս թովիչ էր այնտեղ ամե ն բան,
Ուր թախծու թյու նն էր շնկշնկու մ մաքու ր:
Ափսոս, որ կանցնի պահն այս դյու թական,
Երկար չի տևի հրաշքն այս, գիտեմ,
Ուստի քայլու մ եմ ես զգու շաբար,
Որ չտրորեմ  նրբու թյու նն  անմե ղ:
Որ չտրորեմ թերթերը մե տաքս-
Պարու րված թարմ ու  կրքոտ բու յրերով,
Որ չպղտորվի մե ղեդին սիրարբ
Արարված Աստծո սրբազան շնչով...

   
²Ù³ÉÆ ê²Ú²Ü 

²Ù³ÉÆ ê²Ú²Ü

ì³Ññ³Ù îºð´²ÈÚ²Ü

Ð²Ú ²¼¶
Ð³Û ³½·,
21-ñ¹ ¹³ñ,
Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-³ÙÛ³Ï,
Ð»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ, ·áñÍ»ñ,
Æ±Ýã Ï³-ãÏ³,
ø³ñá½áõÙ »Ù ù»½ Ñ³Û ³½·ª
Ø³ùñáõÃÛáõÝ, 

ì³ñå»ïáõÃÛáõÝ,
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ:

à±í ¿ ³Ûëûñ Ñ³Û ³½·Á,
Ð³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ï»ñåáí
àõñÇß ³½·»ñÇ Ñ»ï:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ,
Ðá·¨áñ,

¶áñÍ³ñ³ñ,
¶Çï³Ï³Ý,
ø³Ý³Ï³Ï³Ý,
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ,
Ü»ñùÇÝ ³½·³ÛÇÝ,
ì³ñù áõ µ³ñùáí,
ÀÝ¹áõÝí³Í Ó¨áí,
Ø»Í áõ ÷áùñ,
ÎÇÝ ¨ ïÕ³Ù³ñ¹,
²ßË³ñÑ ¨ å»ïáõÃÛáõÝ,
´ÝÇÏ áõ ë÷Ûáõéù,
Ð³ñÙ³ñ Ã» ³ÝÑ³ñÙ³ñ,
Æñ Ñ³Ù³ñ, Ã» ÃßÝ³Ùáõ:

à±í ¿ Çñ ÃßÝ³ÙÇÝ,
Ü»ñùÇ±Ý, Ã»± ³ñï³ùÇÝ,
²åñáõÙ ¿ ÑÇÙ³,
²é³±ç, Ã»± Ñ»ïá,
Æ±Ýã Ñ»é³ÝÏ³ñ,
ÆëÏ Ï³±, Ã»± ãÏ³:
à±í ¿ Ùï³ÍáõÙ,
Æ±Ýã ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí, ÷áñÓáí,
¶Çï»ÉÇùÝ»ñáí, 
ÆÝãÇ±ó »ÉÝ»Éáí, 
ÆÝãÇ± Ñ³ëÝ»Éáõ,
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Æ±Ýã Ýå³ï³ÏÝ»ñ,
 ¨ Ç±Ýã ù³ÛÉ»ñáí...

Æ±Ýã »Ýù ëï³ó»É
Ø»Ýù Ù»ñ Ù»Í»ñÇóª
È»½áõ, ÑáÕ, ûñ»Ýù,
ì³ñù»ñ áõ µ³ñù»ñ,
²Ûëå»ë Ã» ³ÛÝå»ë:
Î³Ý Ñ»ñáëÝ»ñ,
Â³·³íáñÝ»ñ,
¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ,
Î³ñ îÇ·ñ³Ý Ø»Í,
²ßáï ºñÏ³Ã,
Ø»ëñáå Ø³ßïáó.
§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ
 ¨ ½Ëñ³ï,
ÆÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦:
Ü³ñ»Ï³óÇ,
²Ý¹ñ³ÝÇÏ,
¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»Ñ ¨
î³ñµ»ñ å³å»ñ,
ä³é³í ï³ïÇÝ»ñ:
ÆëÏ á±í Ï³ ³Ûëûñ 
 áõ ÇÝãåÇëÇ±Ý »Ýù:
Ê³µ»µ³ÛáõÃÛ³Ý,
îÏ³ñ³ÙïáõÃÛ³Ý
Þ³ï Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ,
²ÝÑ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ
 áõ ³ÝÑ³ñ·³ÝùÇ
êï»ÕÍí³Í Ù»Í ¹³ßï:
Ø»Í Ý³Ë³ÝÓáõÃÛáõÝ
²ñÛ³Ý Ù»ç Ùï³Í 
àõ ãáõ½áÕáõÃÛáõÝ:

´³ñÓñ Ë³í»ñÇ
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
àõ í³ñå»ï³Ï³Ý
Ò¨»ñÝ ³Ýï»ë³Í,
Ð³óÁ áõñ³óáÕ,
êñµÇÝ ëáõïª Ñ³í³ï:
à±í ¿ Ù»Õ³íáñª
Ø»Í»ñÁ Ù»ñ:
âÏ³ñáÕ³ó³Ý
ÖÇßïÁ ë»ñÙ³Ý»Éª 
 ë»ñÝ¹» ë»ñáõÝ¹,
ÂßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ ã¹ñÇÝ í³Ñ³Ý,
Ü»ñëÇ áõ ¹ñëÇ:
¼³ñ·³óÙ³Ý ÁÝ¹ÙÇßï ÁÝÃ³óù
â¹ñÇÝ ³½·Ç Ù»ç ³ñÛ³Ý,
Â³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
 áõ Ù³ùñáõÃÛ³ÝÁ
â¹ñÇÝ ë³ÑÙ³Ý,
êÇñïÁ å³ßïå³ÝáÕ
ì³ñù áõ µ³ñù»ñÁ
¶Ý»ñÇó ÁÝÏ³Ý,

¸³ñÓ³Ý ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ:

Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý,
Î³½Ù³Ï»ñåí»Éáõ
æÇÕÁ Ë³Ã³ñí»ó,
¶ÉáõË å³ÑáÕÇ
àõ Ë³µ»µ³ÛÇ
Ø»Ýù ³ßË³ñÑ ¹³ñÓ³Ýù:
Ð»Ýó ³ÛÝå»ë ã¿, áñ
ºë Ó»½ ³ëáõÙ »Ùª
ÎÛ³ÝùÇ ÷áñÓÇó ¿
´áÉáñÁ í»ñóñ³Íª
êïáõ·í³Í ù³ÝÇ¯ 
 áõ  ù³ÝÇ¯ ³Ý·³Ù:
Â»Ïáõ½¨ Ù»Ï-Ù»Ï
È³í Ñ³Û Ù³ñ¹ ¿É Ï³,
Î³Ù ¿É ÙÇ ÏáÕÙáí 
 ³Û¹ Ù³ñ¹Á É³íÝ ³:
ÐÇÙ³ Ù»Ýù »Ýù Ù»Í,
Æ±Ýã »Ýù ³Ý»Éáõ, 
à±Ýó Ï³½Ù³Ï»ñå»Ýù
Ü»ñÏ³Ý, ³å³·³Ý,
àñ »Ï»Õ»óÇÝ, Ñá·»µ³ÝÝ»ñÁ,
Ø»ñ Ý»ñëÁ Ù³ùñ»Ý,
Ð³Û ¹³ï»ñ ÉÇÝ»Ý
 Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ü»ñùÇÝ ÃßÝ³Ùáõó,
àã ³åáõß³Ï³Ý:
àñ Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ
àõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³Ùù
Ìñ³·ñ³íáñíÇ
àñ Ñ³ÛÁ Ñ³ÛÇó
¾É ã·áÕ³Ý³ á°ã Ñ³í,
 á°ã ¿É ÏÛ³Ýù,
âË³µ»Ý Çñ³ñ,
â³ÝÇÍ»Ý Çñ³ñ,
àïù ãïñáñ»Ý ÙÇ áõñÇß Ñ³ÛÇ:

Î³ Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ,
²ÝÑ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ,
Â»° ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ,
Â»° ·áñÍÇ, ÙïùÇ,
Â»° ÁÝï³ÝÇùÇ, Ã»° »ñ»Ë³ÛÇ:
Îéí»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
Â» ½»Ýù ë³ñù»Éáõ,
¶ñ»ñ ·ñ»Éáõ,
Î³Ù Í³é ïÝÏ»Éáõ,
¸áõ á±ñÝ »ë ë³ñùáõÙ: 

ø³ñá½áõÙ »Ù ù»½, 
àí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹.
– ¸áõ Ù³ùáõñ »ÕÇñ,
Ø³ùñáõÃÛá¯õÝ:
Â» ýÇ½ÇÏ³å»ë
ºí Ã» Ñá·»å»ë
ºí Ã» Ùïù»ñáí:
Î³Ý »ñ¨³óáÕ, Ï³Ý ã»ñ¨³óáÕ

Î»Õï»ñ, ÙÇÏñáµÝ»ñ,
àõï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
 Ù³ùáõñ Ï»ñ³Ïáõñª
²ñÛáõÝÁ Ù³ùñáÕ,
 ÝÛ³ñ¹»ñ ã³ÕïáïáÕ,
Ø³ñÙÇÝÝ áõ Ñá·ÇÝ,
Øïù»ñ Ù³ùñáÕ
Æñ³ñ Ñ»ï Ï³åí³Í:

ø³ñá½áõÙ »Ù ù»½, 
àí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹.
– ¸áõ í³ñå»ï  »ÕÇñ,
ì³ñå»ïáõÃÛá¯õÝ:
Â³·³íáñÇ Ñ»ï
ºí Ã» ù³ñï³ßÇ,
ä»ï³Ï³Ý ·áñÍáõÙ
ºí Ã» ³ÝÓÝ³Ï³Ý,
àõñÇß Ñ³ÛÇ Ñ»ï
 ÏÛ³ÝùÇó Ëáë»ÉÇë
ºí Ã» ·áñÍÇ Ù»ç:
àõñÇß ³½·Ç Ñ»ï 
 Ñ³Ù»Ù³ïí»Éáõó,
¸Çí³ÝáõÃÛ³Ý1 Ù»ç,
 ºí Ã» ·áñÍ³ñ³ñ:
î³Õ³Ý¹ Ã» áõÝ»ëª ·ïÇñ,
¼³ñ·³óñáõ,
Ð³ñÙ³ñ å³Ñ ëï»ÕÍÇñ
àõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ:

ø³ñá½áõÙ »Ù ù»½, 
àí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹.
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ: 
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ:
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ÃáÕ ÉÇÝÇ
 Ù»ñ Ù»ç,
ØÇ Ñ³ÛÁ ÙÛáõëÇÝ 
 ÙÇßï Ñ³í³ï³ñÇÙ,
ÎÛ³ÝùáõÙ Ã» ·áñÍáõÙ
àõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç,
ºí »Ã» å»ïù ¿ª
²é³Ýó Ï³ß³éÙ³Ý 
 áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
¸³ïÇ ¿É ·Ý³
Ð³ÛÇÝ å³ßïå³ÝÇ 
 ûñ»ÝùÇ ³éç¨:
ÂßÝ³ÙÇÝ ß³ï ¿
²Ûëûñ...
Ü»ñùÇÝ, ³ñï³ùÇÝ: 

100-³ÙÛ³Ï, 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý »Õ»éÝ: 
àõÙÇ±ó  
Ø»Ýù Ç±Ýã »Ýù ëå³ëáõÙ
àõñÇß ³½·»ñÇó 
àõ ³ßË³ñÑÝ»ñÇó, 
ºÃ» Ù»Ýù ÃáõÛÉ »Ýù 
àõ ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå, 

Ê³µ»µ³ÛáõÃÛ³Ý, 
îÏ³ñ³ÙïáõÃÛ³Ý 
 áõ Ï»ÕÍ ëñï³ó³í 
²½· ¹³ñÓ³Í ³Ûëûñ... 

ÂáÕ áñ ³Ù»Ý Ñ³Û, 
²Ûëûñ »ñ¹íÇª 
Ð³ÛÇÝ ãË³µÇ 
àõ ã·áÕ³Ý³ 
Ð³ÛÇ ùñïÇÝùÁ: 
²Ûëûñ »ñ¹íÇ, 
àñ Ù³ùáõñ ÉÇÝÇ 
Ðá·áí Ã» ëñïáí, 
Øïùáí Ã» ·áñÍáí 
²ÛÉ Ñ³ÛÇ Ñ³Ý¹»å:
ÂáÕ áñ »ñ¹íÇ, 
àñ í³ñå»ï ÉÇÝÇ 
´áÉáñ ·áñÍ»ñáõÙ, 
Ø»ëñáåÇ ³ë³Íª 
Ð³Ý×³ñáÛ ·áñÍÁ 
ÂáÕ áñ ×³Ý³ãÇ 
 áõ ×Çßï Ñ³ëÏ³Ý³: 
Â»° Ù»Í, Ã»° ÷áùñ ·áñÍÁ 
Î³å ãáõÝÇ: 

ÂáÕ áñ »ñ¹íÇ 
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý, 
Ð³Û ³½·ÇÝ, ³ÝÓÇÝ, 
êñïÇÝ ¨ Çñ»Ý, 
Þ³Ñ»ñÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ: 
ê³ ¿ ÇÙ ËáëùÁ 
Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇÝª 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ 
 ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ð³Û Ù³ñ¹áõ û·ïÇÝ: 

²½·³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 101-³ÙÛ³Ï, 
²åñÇ ÃßÝ³ÙÇÝ, 
¼³ñÃÝ³óñ»ó ³½·Á, 
ØÇ³ÛÝ ÙÇ Ù³ëÁ 
ØÛáõëÁ ùÝ³Í ¿, 
Ü»ñùÇÝ ÃßÝ³ÙÇÝ, 
²ÝË»Éù áõ Ñ³Ù³é 
Ê³ñ¹³Ë áõ ¹³Å³Ý 
²ÝÏáõÉïáõñ³Ï³Ý: 

Ø»Ýù »Ýù ²ñó³ËÁª 
Ð³ÝáõÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 
Ð³ÝáõÝ ³ßË³ñÑÇ 
¼³ñ·³ó³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó: 
¼³ñÃÝÇ°ñ, á¯í Ñ³Û ³½·: 

1 ¸Çí³ÝáõÃÛáõÝ – ¹Çí³Ý, ¹Çí³Ý³·Ç-
ïáõÃÛáõÝ, ¹³í³ÝáõÃÛáõÝ, ¹³í ÝÛáõÃ»É 
(µáÉáñ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ)
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«ÚáõÝáõ³ñÇ 19-Á Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ ûñ»ñÇó 
¿` ³Û¹ ûñÁ Ø»Í »é»³ÏÁ (´ñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝ, 
üñ³ÝëÇ³ ¢ Æï³ÉÇ³) ö³ñÇ½Ç í»Ñ³ÅáÕáíÇ ³ÝáõÝÇó 
×³Ý³ã»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ»:

¶»õáñ· Ü²¼²ðÚ²Ü

«...Ø»Ýù ³Ûëûñª (19 ÚáõÝáõ³ñ 1920) ×³Ý³ã»óÇÝù 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ: 
ê³Ï³ÛÝ ë³ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ù³ÛÉ ¿ 
áñÁ µ³õ³ñ³ñ ã¿: Ø»Ýù å³ñï³Ï³Ý »Ýù å³ßïå³Ý»Éáõ 
Ð³Û³ëï³ÝÁ é³½Ù³Ï³Ý ³éáõÙáí ù³Ý½Ç Ýñ³ 
·áÛ³ï»õáõÙÝ íï³Ý·áõ³Í ¿ Ãáõñù»ñÇ »õ µáÉß»õÇÏÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó»:

êÁñ àõÇÝëÃáÝ â»ñãÇÉ (1874-1965), 
´ñÇï³Ý³Ï³Ý è³½Ù³Ï³Ý Ü³Ë³ñ³ñ,
ÐÝ·»³ÏÇ ÊáñÑñ¹³ÅáÕáí, ö³ñÇ½

Æð²Î²Ü ä²îØàôÂÚàôÜ ²Ýï³éÇ Í³é»ñÁ Éáõñ ï³ñ³Ý Çñ»Ýó Ã³·³íáñÇÝª 
³ë»Éáí, Ã» Ñ³ÛïÝí»É ¿ ÙÇ ·áñÍÇù, áñ Ù»½ ³ÝËÝ³ Ïá-

ïáñáõÙ ¿:
– Æ±Ýãå»ë ¿ ÏáãíáõÙ ³Û¹ ·áñÍÇùÁ, – Ñ³ñóñ»ó Ã³·³íáñÁ:
– §î³åáñ¦, – å³ï³ëË³Ý»óÇÝ Í³é»ñÁ:
– Æ±ÝãÇó ¿ Ï³½Ùí³Í Ý³, – Ñ³ñóñ»ó Ã³·³íáñÁ:
– ¶ÉáõËÁ »ñÏ³ÃÇó ¿, µ³Ûó ÏáÃÁ ÷³ÛïÇó, – å³ï³ëË³Ý»-

óÇÝ Í³é»ñÁ:
– ̧ ³ ß³ï íï³Ý·³íáñ ·áñÍÇù ¿, – å³ï³ëË³Ý»ó Ã³·³-

íáñÁ, – »ñµ ÏáÃÁ Ù»½³ÝÇó ¿...:
– ÎáÃÁ Ù»½³ÝÇó ¿:
– Ø»½ Ñ³ñëï³Ñ³ñáÕ, Ù»½ ï³ÝçáÕ, Ù»½ ëïñÏ³óÙáÕ, Ù»½ 

áãÝã³óÝáÕ, ¨ Ù»ñ ïáõÝÁ ù³Ý¹áÕ ·áñÍÇùÇ ÏáÃÁ Ù»½³ÝÇóª 
Ñ³Û»ñÇóë ¿:

ð²üüÆ
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²Ïë»É ´³ÏáõÝóÁ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÍÇñ³ÝÇ 
÷áÕÝ ¿ª Çñ »ñµ»ù ãÙ³ñáÕ »É»õ¿çÝ»ñáí...

´³ÏáõÝóÇ å³ßï³ÙáõÝùÝ ³Ý³ñ³ï »õ ³ÝËáÝç 
Ù³ñ¹Ý ¿ª µÝáõÃÛ³Ý á·ÇÝ: Üñ³ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ 
Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñáõëï »Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý 
³ñ¹³ñ, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ áõ Ùï»ñÇÙ, ÇÙ³ëïáõÝ áõ 
Ëáñ, ÇÝãå»ë ÇÝùÁª µÝáõÃÛáõÝÁ:

ê»ñá Ê²Ü¼²¸Ú²Ü

²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ »½»ñùÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ ë»ñÁ Ýß³ùÝ³ÏáõÙ ¿ñ ë»ñ ¹»åÇ 
å³ñ½, Ñ³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹Á: ´³ÏáõÝóÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý ·»Õ»óÇÏ »Ý ëáíáñ³Ï³Ý 
Ù³ñ¹Ï³Ýó ·áñÍ»ñÝ áõ ³ñ³ñùÝ»ñÁ, 
³Ýã³÷»ÉÇ »Ý Ýñ³Ýó Ñá·»Ï³Ý ·»Õ»óÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ:

´ÝáõÃÛáõÝÁ, ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Á 
´³ÏáõÝóÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ 
×³Ý³å³ñÑÝ ¿, áñÁ µ³óáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ 
³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ: ²Ïë»É 
´³ÏáõÝóÁ Ñ³½í³·Ûáõï ëÇñáí ¿ñ Ï³åí³Í 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï: Àëï Ýñ³ª ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ñ¹Á 
ï³Å³Ý³ÏñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É ³Ý³ñ³ï ¿ 
å³ÑáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿áõÃÛáõÝÁ, Ñá·»Ï³Ý 
³ßË³ñÑÇ í»ÑáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý 
·»Õ»óÇÏÁ:

Ð³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹áõ Ñá·»Ï³Ý ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ µÝáõÃÛ³Ùµ »Ý óáÉáõÙ å³ïÙí³ÍùÝ»-
ñáõÙ: ´³ÏáõÝóÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáñ»Ý ¿ ÁÝÏ³-
ÉáõÙ µÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ñ¹áõÝ: 

§ØÃÝ³Óáñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ³é³çÇÝ 
å³ïÙí³ÍùÝ ¿ §ØÃÝ³Óáñ¦-Á: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ 
ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ áñëÇ ßÝ»ñÇ Ï»ñáõËáõÙÁ, ßÝ»ñÇ 
ïÇñáç Ññ×í³ÝùÁª ³ñÛáõÝÉí³ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
ï»ëÝ»Éáõó Ñ»ïá: ²ñÛáõÝáï ·Çß»ñí³ ÙÇ 
Ï³ñ× ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ. §²é³íáïÁ µ³óíáõÙ 
¿ñª ÓÛáõÝÇ íñ³ ³ñÛ³Ý ßÇÃ»ñ ¿ÇÝ »ñ¨áõÙ¦: 
ºñ¨áõÙ »Ý áñëÇ ßÝ»ñÁª Ïßï³ó³Í, ¨ Ñ»ïá 
ä³ÝÇÝÁª ßÝ»ñÇó ¿É Ïáõßï:

ä³ÝÇÝÇ Ù³ëÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇ³ÛÝ Ñ»ï¨Û³ÉÁ 
·Çï»ÇÝ. ³½·áõÃÛáõÝ, Ñ³í³ï áõ Í³·áõÙ 
ãáõÝ»ñ: Ü³¨ ·Çï»ÇÝ, áñ ÑÛáõëÇëÇ ³Ýï³é-
Ý»ñáõÙ Çñ ßÝ»ñÇÝ Ññ³Ù³Û»É ¿ ·½»É Çñ ë»÷³-
Ï³Ý ÏÝáçÁ:

ØÃÝ³ÓáñÇ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ Ù»ñÏ³Ý³Éáõ ¿ñ 
Ññ»ß ä³ÝÇÝÁ, ã³ñÇ áõ µ³ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ 
ÉÇÝ»Éáõ...

àñëáñ¹ ²íÇÝÝ ¿É ¿ñ »ñ¨áõÙ ØÃÝ³ÓáñÇ 
³Ýï³éÝ»ñáõÙ, áõñ ¨ áñë ³Ý»Éáí, Ñá·áõÙ ¿ñ 
Çñ ï³Ý ³åñáõëïÁ: 

²Ûë ³Ý·³Ù áñë ¿ ¹³éÝáõÙ áñëáñ¹ ²íÇÝÁ, 
áñÝ ³ÝÑ³í³ë³ñ ÏéíÇ ¿ µéÝíáõÙ ³ñçÇ Ñ»ï: 

ØÇ ß³É³Ï ó³ËÇ ¹ÇÙ³ó ·ÛáõÕ³óÇÝ ëïÇå-
í³Í ¿Ç ä³ÝÇÝÇÝ í×³ñ»É ùë³Ý éáõµÉÇ, Ï³Ù 
Ïéí»É ³ñçÇ Ñ»ï: ÎéÇíÝ ³ÝÑ³í³ë³ñ ¿ñ, ÇëÏ 
·ñáÕÇ ÝÏ³ñ³·ñ³Í ÏéÇíÁª ãÙáé³óíáÕ: ¶ñùÇ 
¿ç»ñÇó Éë»ÉÇ »Ý ³ñçÇ Ó³ÛÝ»ñÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
ó³íÇ ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÁ, ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ÓÛáõ-
Ýáí Í³Ýñ³ó³Í ×ÛáõÕ»ñÇ ×é×é³Éáí ÏáïÁñ-
í»ÉÁ...

¶³½³ÝÇ áõ Ù³ñ¹áõ Ù»ç ³ÝÑ³í³ë³ñ ÏéÇ-
íÁ í»ñç³ÝáõÙ ¿: ²íÇÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ØÃÝ³ÓáñÇ 
áõ ä³ÝÇÝÇ ½áÑÁ: ÎéíÇ Ù»ç áñëáñ¹Á µ½ÏÁï-
íáõÙ ¿, ÏáñóÝáõÙ ¿ ¹»ÙùÁ, ·³Ý·Á Ù»ñÏ³ÝáõÙ 
¿, ³ÛÉ³Ý¹³ÏíáõÙ: 

ÀÝÃ»ñóáÕÁ å³ïÙí³ÍùÇ í»ñçáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ 
ÉëáõÙ ¿ ³Ýï³é³å³ÑÇ í³Ûñ»ÝÇ ùñùÇçÁ: 
øñùçáõÙ ¿ÇÝ ä³ÝÇÝÝ áõ ³ñçÁ...

ØÃÝ³ÓáñÇ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ ÑÇÙ³ ¿É, »ñ¨Ç, 
³åñáõÙ ¿ ³Û¹ í³Ûñ»ÝÇ Ù³ñ¹Á, ¹³éÝ³Éáí 
´³ÏáõÝóÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

²íÇÝÝ ¿É ³åñáõÙ ¿ª ³é³Ýó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï»ñå³ñ³ÝùÇ, ÇëÏ ³ÛÝ Ïáñóñ»É ¿ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ 
Ñ³Ù³ñ, áñ Ñá·³ó»É ¿ Çñ ³åñáõëïÁª ØÃÝ³-
ÓáñÇ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ:  

§²ù³ñáõÙ¦ å³ïÙí³ÍùÁ ÅáÕáí³ÍáõÇ 
»ññáñ¹ å³ïÙí³ÍùÝ ¿: ²ù³ñ ·ÛáõÕÝ ¿É 
ßñç³å³ïí³Í ¿ ³Ýï³éÝ»ñáí, ³Ýï³éÝ»-
ñáõÙ ¹³ñ³íáñ Ï³ÕÝÇÝ»ñ Ï³Ý, Ï³Ý ÑÇÝ 
í³ÝùÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñ: 

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ ïËáõñ ·ÛáõÕÝª Çñ 
ùáëáí, ³ñ¨³ùáÕ Ù³Ý »ÏáÕ »ñ»Ë³Ý»ñáí, 
ï³í³ñÝ»ñÇ ¹³µ³Õáí...

ÐÇÝ ²ù³ñÁ ÑÇÝ ¿É í»ñù»ñ áõÝ»ñ: ²ù³ñÇ 
ù³é³ëáõÝ ÍËÇó Ù»ÏÝ ¿É Ð³Ý»ëÇ ³ÕçÇÏ 
Þ³Ñ³ÝÇ ÍáõËÝ ¿ñ: Þ³Ñ³ÝÝ ¿É ÝÙ³Ý ¿ñ ³ÛÝ 
Ñ³Û ³ÛñÇÝ»ñÇó ß³ï»ñÇÝ, áñáÝù ëïÇåí³Í 
»Ý ÉÇÝáõÙ ¹³éÝ³É ÍËÇ ·ÉË³íáñÝ áõ 
³ßË³ï»É, ï³Ýçí»É, ÙÇÝã¨...

Þ³Ñ³ÝÇ ³ÙáõëÇÝÁ Ï³ÛÍ³ÏÝ³Ñ³ñ ¿ñ »Õ»É, 
Ýñ³Ý ÃáÕÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ³Ïª ·áÛáõÃÛ³Ý ÏéíÇ 
Ù»ç: Þ³Ñ³ÝÁ åÇïÇ Ï»ñ³Ïñ»ñ, Ù»Í³óÝ»ñ 
¨ ³ÙáõëÝ³óÝ»ñ Çñ »ñ»ù ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ: 
²ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ ¿ñ, áñå»ë½Ç Çñ µ»éÁ ÙÇ ùÇã 
Ã»Ã¨³óÝ»ñ...

²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇ ³Ûë å³ïÙí³ÍùÇ ÝÛáõÃÁ 
¨ë ÁÝïñí»É ¿ ·ÛáõÕ³óáõ ¹³éÁ ÏÛ³ÝùÇó: ØÇ 
ÏáÕÙáõÙ Ð³Ý»ëÇ ³ÕçÇÏÝ ¿ª ÏÛ³ÝùÇ µ»é³Ý 
ï³Ï Ïùí³Í, ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ ê³Ý¹áõËïÝ ¿ª 
Ýñ³ ¹áõëïñÁ, áñÝ ³é³Ýó ³ÕçÇÏ ¹³éÝ³Éáõª 
Ù³Ûñ³Ý³Éáõ ¿ñ, µ³Ûó... ´³ÏáõÝóÇ Ñ»ñáëáõ-
ÑáõÝ ÁÝÃ»ñóáÕÁ ãÇ Ñ³ëóÝáõÙ ×³Ý³ã»É, µ³Ûó 
ëñïÇ Ëáñ ó³í ¿ ³åñáõÙª Ýñ³ Ëáñï³Ïí³Í 
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:  

Þ³Ñ³ÝÇÝ ËÝ³ÙÇÝ»ñÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ñ³-

Ùá½áõÙ »Ý, ê³Ý¹áõËïÇÝ Ñ³ñë »Ý ï³ÝáõÙ, 
³Ýï»ë»Éáí µÅßÏÇ ËáñÑáõñ¹Áª ëå³ë»É: 
ØÇÝã¨ ê³Ý¹áõËïÇÝ ï»ëÝ»ÉÁ, Þ³Ñ³ÝÇ 
ËÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ ¿É Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ñ ³ÕçÏ³ 
ûÅÇïÁª ³í»ñ Ï³ÛÝ áõ Ù³ñ³·Á: 

ê³Ý¹áõËïÇÝ É³óáí áõ Ë³µ»Éáí Ñ³ñë »Ý 
ï³ÝáõÙ: ÂíáõÙ ¿ñ, Ã» Ýáñ³Ñ³ñëÁ Ñ³ßïí»É 
¿ñ Çñ íÇ×³ÏÇ Ñ»ï: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ýñ³Ý Ñ³Ù»-
Ù³ïáõÙ ¿ ³ÝßáõÝã ÙÇ ÇñÇ, ïñáñí³Í ÉÇÙáÝÇ 
Ï×»åÇ Ñ»ï, áñÝ ¿É ßåñï»Éáõ ¿ÇÝ: 

Ê»Õ× ê³Ý¹áõËïÁ ãÇ ¹ÇÙ³ÝáõÙ: ØÇ ûñ ¿É 
³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ÑÕáõÃÛáõÝÁ íÇÅ»óÝ»É ó³ÝÏ³-
óáÕ Ýáñ³Ñ³ñëÁ ëå³ÝáõÙ ¿ °̈ Çñ»Ý, °̈ ª Çñ 
ãÍÝí³Í ½³í³ÏÇÝ:

ÆëÏ ê³Ý¹áõËïÇ Ùáñ É³óÇÝª ÙÇ ·Çß»ñí³ 
Ù»ç, ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý Ýñ³ ÙÇ ÷áõÝç ëåÇï³Ï 
Í³Ù»ñÁ...

§²Ûáõ ë³ñÇ É³ÝçÇÝ¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÁª 
ï³í³ñ³ñ³Í ä»ïÇÝ, ·ÛáõÕÇ ³Ù»ÝÇó ßáõï 
³ñÃÝ³óáÕÝ áõ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ³ñÃÝ³ó-
ÝáÕÝ ¿ñ: êÇñáõÙ ¿ñ Ý³ Çñ ·ÛáõÕÝ áõ µÝáõ-
ÃÛáõÝÁ, áñÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ ¿É Çñ»Ý ¿ñ ½·áõÙ: 
²Ù»Ý ÙÇ ïáÕáõÙ, ä»ïÇÇ ÏáÕùÇÝ, Ï³ñÍ»ë 
»ñ¨áõÙ ¿ Ýñ³ ½áõÉ³ÉáõÃÛ³ÝÁ ëÇñ³Ñ³ñí³Í 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: êÇñáõÙ ¿ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ Çñ ä»-
ïÇÇÝª Ù³ñ¹áõ, áñÝ ³ÝÏ³ß³é ¿ñ, å³ñ½ áõ 
Ù³ñ¹³ë»ñ: ä»ïÇÇÝ ïáõÝ ãáõÝ»ñ, Çñ ³ÝÏ-
ÛáõÝÇó ½áõñÏ, µ³Ûó ¨ »ñç³ÝÇÏ ¿ñ Çñ Ù»Í 
ïÝáíª Çñ ·ÛáõÕáí, Ýñ³ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí, áñáÝù 
Ù»Ï-Ù»Ï ¿É ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿ÇÝ ÏÛ³ÝùÇó áãÇÝã 
ãå³Ñ³ÝçáÕ ä»ïÇÇ íñ³:

ä³ïÙí³ÍùÇ ëÏ½µáõÙ ¨ í»ñçáõÙ ä»ïÇÝ 
µÝáõÃÛ³ÝÝ ¿ñ ÓáõÉíáõÙ...

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ó³í»ñÁ, áñáÝù å³ï»ñ³½ÙÝ 
¿ñ ·ÛáõÕ µ»ñ»É, ä»ïÇÇ ëÇñïÝ ¿É ïËñáõÃÛ³Ùµ 
»Ý ÉóÝáõÙ: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ï»ñï³Í ä»ïÇÝ ãÇ 
¹Å·áÑáõÙ Çñ»Ý ½»Ýù ïíáÕÝ»ñÇó, Ýñ³ Ù³-
ëÇÝ ³ëíáõÙ ¿, áñ Ññ³ó³ÝÁ Ù³Ñ³ÏÇ å»ë ¿ñ 
µéÝáõÙ, Ù»Ï-Ù»Ï ¿É ³ÛÝ Ã³ùóÝáõÙ ¿ñ ù³ñ»ñÇ 
ï³Ï... ØÇ ûñ ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý ÙÇ ·Ý¹³Ï 
ËÉáõÙ ¿ Ýñ³Ý µÝáõÃÛáõÝÇó: 

ä³ïÙí³ÍùÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ ³Ûëå»ë.§²Ûáõ 
ë³ñÇ É³ÝçÇÝ ÑÇÙ³ ÙÇ Ïïáñ ï»Õ Ï³, áõñ 
Ï³Ý³ãÝ ³í»ÉÇ ÷³ñÃ³Ù ¿, ³í»ÉÇ Ùáõ·: ö³ñ-
Ã³Ù Ï³Ý³ãÇ ï³Ï ÷ïáõÙ »Ý áëÏáñÝ»ñÁ ä»-
ïáõ¦:

´ÝáõÃÛáõÝÝ ¿É Ù³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý ·»Õ»óÇÏ ¿ 
ÉÇÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÓáõÉí³Í ¿ ÉÇ-
ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ù³ùñ³Ù³ùáõñ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñá·ÇÝ»ñÇÝ...

î³Ã¨ÇÏ ÜºðêàÚ²Ü,
Ñ³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ

ù. Î³Éáõ·³ 2005 Ã.

Ø³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý ·»Õ»óÇÏÁ ²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇ 
§ØÃÝ³Óáñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ

«Հավաքվեցին մի  անգամ այծերը 
ու  գայլերին նամակ ու ղարկեցին, թե 
ինչու  ենք մե նք դարերով թշնամի  իրար 
հետ, եկեք ապրենք մի ասին սիրո եվ 
խաղաղու թյան մե ջ: Ուրախացան գայլերը, 
իրենց համաձայնու թյու նը տվեցին ու  
շատ նվերներ ու ղարկեցին այծերին, 
իսկ նամակու մ գրված էր. «Շատ ճիշտ 
եք որոշել, հարգարժան այծեր, մե ր մի ջի 
խառնողը հովիվն երն ու  շներն են, եթե 

դու ք նրանց վռնդեք ձեր կողմե րից, մե նք 
բարեկամն եր կլինենք»: 
Այծերը լսեցին գայլերի խորհու րդը եվ 

վտարեցին հովիվն երին եվ շներին: Եվ 
սկսեցին թռչկոտել ազատու թյան մե ջ, 
ու տել ամե նահյու թեղ խոտն ու  խմե լ 
ամե նալավ առվակի ջու րը: Իսկ գայլերը 
սպասեցին հարյու ր օր, հավաքվեցին ու  
խժռեցին հիմար այծերին…»:

ì³ñ¹³Ý ²Ú¶ºÎòÆ³ñ¹³Ý ²Ú¶ºÎòÆ

²ÚÌºð ºì ¶²ÚÈºð²ÚÌºð ºì ¶²ÚÈºð
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ÀÐÌÅÍÈß, ÍÅ ÏÎÁÅÆÄÅÍÍÀß ÑÓÄÜÁÎÉ
В Обнинске основан Армянский театральный центр.
В армянской общине Обнинска состоялось по истине культурное 

событие года. Театрализованным представлением «АРМЕНИЯ, 
НЕ ПОБЕЖДЕННАЯ СУДЬБОЙ» в Обнинске при Культурно-обра-
зовательном центре «Аракс» стартовала театральная студия под 
патронажем Культурного центра Посольства Армении в России.
Проект реализован  во благо развития армяно-российских 

культурных связей,  с целью достойно и профессионально 
презентовать выдающиеся страницы армянской культуры в 
России,  развивать армянскую идентичность вне историчес-
кой родины,  укреплять живой интерес  российской армянс-
кой молодежи к родной  истории, культуре и языку.

Участие молодых, талантливых ребят в этой патриотической 
постановке, посвященной образу  и смыслу Отечества, духовным 
ценностям, корням и величию своей культуры, явилось своего рода  
культурным подвигом в знак веры в возрождения народа через 
культуру   и консолидацию настоящего армянского  интеллекта. 
В уникальных смысловых и духовных текстах, заложенных 
в ткань  постановки через синтез слова, музыки, поэтики и 
изобразительного ряда, молодые артисты отразили свою пре-
данность и любовь к исторической родине, находясь далеко 
от нее, осмыслили и донесли до зрителя с профессиональной 
сцены главный месседж проекта, что Армения со своими ра-
нами, потерями, разочарованием и духовным опустошением, 
тем не менее, НЕ ПОБЕЖДЕНА СУДЬБОЙ, и подтверждение 

тому – светлые, чистые, пронзительные лица этих прекрасных 
дарований, которые донесли до нас главный посыл – не память о 
смерти, а символ воскрешения! 
Автор проекта, руководитель Культурного центра Посольства 

Республики Армения в Российской Федерации Владимир Габбе, 
создал все условия для того, чтобы молодое поколение армянских 
детей, получающих образование вдали от своей исторической 
родины, имели бы полноценную возможность быть осознанно 
причастными к своим национальным ценностям, духовным кор-
ням, своей великой культуре и истории, музыке и литературе!

                

Постановка «Армения, не побежденная судьбой»  заставила 
нас осознать и поверить в возрождение  Армении, восстановить 
генетический код, заложенный в нас эмоциональной памятью. 
В течение часа публика при участии одухотворенной молоде-
жи Обнинска увидела армянский мир, с уникальными постано-
вочными решениями, осмысленными лицами молодых армян, 
высокой поэзией, авторскими киноинсталляциями. 
Зрители  прониклись  духовным началом  творения и погрузи-

лись в Таинство перерождения Армении. Они по-новому осозна-
ли  важность  сохранения своего родного письма и языка, через 
великие порталы Маштоца и Комитаса  прикоснулись к сакраль-
ной интонации  Слова Нарекаци, обращённого к Богу. 
Это представление, обладающее уникальной формой и со-

..
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держанием, раскрыло феномен армянского своеобразия, нацио-
нальных ценностей, сущности и философии. И многовековая ис-
тория стала уникальным представлением искусства, доступного 
каждому.

Отрадно, что новый театральный центр Обнинска объединил в 
своих творческих начинаниях разные поколения участников: от 5 
до 40 лет!
Публика Обнинска восторженно принимала премьеру первой 

полноценной постановки нового театрального коллектива на про-
фессиональной сцене Дворца культуры ФЭИ, переполненная 
восторженными эмоциями, с комом в горле и со слезами счастья 
от радости за настоящее и будущее подрастающего поколения, ко-
торому так необходимо в это сложное время правильно прививать 
вкус к истинным ценностям, любовь к Отечеству, раскрывать инди-

видуальность и яркость каждого молодого участника, развивать 
масштабность мышления и глубину интеллекта.

Нет сомнений, что Армянская община Обнинска выбрала са-
мый верный и перспективный путь для будущего своих детей – 
культурное образование, организованное на профессиональном 
уровне. И здесь нужно особо подчеркнуть значимость участия 
руководства Культурного центра Посольства Армении, которое 
находит время и возможность патронажа этого благородного  
поприща!
Факт рождения такого культурного события в Калужской области 

вселяет надежду в здоровое будущее наших детей и молодежи, в 
уровень и масштаб их интеллекта, с которым они могут уверенно 
вступать завтра во взрослую, осознанную жизнь!

В добрый путь!
Сусанна ОГАНЕСЯН.

24

Êîëêèå öèòàòû Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî

6 ноября не стало некоронованного короля одесского юмора, 
Михаила Жванецкого, который не один десяток лет удерживал за 
собой звание одного из лучших сатириков современности. Едкие 
слова  били не в бровь, а в глаз: Михаил Михайлович беспощадно 
высмеивал пороки и проблемы общества, да так, что людям 
оставалось лишь аплодировать мастерству гения.
Количество порожденных Жванецким афоризмов не поддается 

подсчету. В нашей сегодняшней статье собрано лишь 20 из них, 
но эта двадцатка особенная. Каждый из них знаком даже людям, 
ни разу не бывавшим на концертах мэтра и не видевшим его по 
телевизору!
 «Что наша жизнь: не привыкнешь – подохнешь, не по-

дохнешь – привыкнешь».
 «Каждый человек – кузнец своего счастья и наковальня 

чужого».
 «Нормальный человек в нашей стране откликается на 

окружающее только одним – пьет. Поэтому непьющий всё-
таки сволочь».
 «Красиво жить не запретишь. Но помешать можно».
 «Вначале было Слово... Однако, судя по тому, как разви-

вались события, слово было непечатным».
 «Хотя бы пять минут подумай о себе плохо. Когда о тебе 

думают плохо другие – это одно. А вот сам о себе пять ми-
нут... Это как получасовая пробежка».
 «Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего наро-

да...»

 «Порядочного человека можно легко узнать по тому, как 
неуклюже он делает подлости».
 «Я купил себе зеркало, испорченное в тех же местах, где 

и я. С тех пор хожу счастливым».
 «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что 

возраст приходит один».
 «Тексты песен понемногу приближаются к наскальной 

живописи».
 «Труднее всего человеку дается то, что дается не ему».
 «Лучше промолчать и показаться дураком, чем загово-

рить и развеять все сомнения».
 «Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. 

Пессимист боится, что так оно и есть».
 «Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. 

Женись на той, без которой жить нельзя».
 «Высшая степень смущения – два взгляда, встретив-

шиеся в замочной скважине».
 «Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах».
 «Копаться в мусоре не стыдно. Стыдно быть от этого 

счастливым».
 «Жлобство – это не хамство, это то, что получается от 

соединения хамства, невежества, трусости и нахальства».
 «Обидно, когда твои мечты сбываются у других!»

Виктор ГРИНЕВСКИЙ.
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26 января 2019 года в возрасте 86 лет ушел 
из жизни гениальный композитор, автор ме-
лодий, покоривших мир, Мишель Легран. 
Самый титулованный виртуоз джазовой и 
классической музыки, аранжировщик и дири-
жер, Легран сочинил около 800 мелодий к 250 
кинокартинам, подарил меломанам сотню 
авторских альбомов. Он сотрудничал с Эдит 
Пиаф, Шарлем Азнавуром, Фрэнком Синатрой и 
Лайзой Минелли. В копилке звездного маэстро 
три «Оскара» и пять «Грэмми».
В нашей сегодняшний публикации мы решили 

собрать мудрые высказывания Мишеля Легра-
на – легенды мировой музыки, которым мы без-
мерно гордимся и восхищаемся.

 Мы, армяне, несмотря на внешний прагма-
тизм, все-таки душой остаемся чистыми идеа-
листами. И с этим, похоже, ничего не поделаешь. 
Мой дед, к примеру, был яркой харизматичной 
личностью, был необычайно щедр, добр и лю-
бил говорить метафорами. А еще с детства 
он мне внушал: «Мишель, помни, в тебе течет 
кровь древнего армянского народа».

 Знаете, я никогда не был в Турции. Сказать 
по правде, и не собираюсь вообще туда ездить. 
Точно так же – и в Германию. Потому что обеим 
странам не могу простить геноцид.

 Мне кажется, в творческой профессии всегда 
надо ощущать себя новичком. Дебютантом. 
Новичок всегда нервничает, всегда не уверен 
в себе, изводит себя вечными вопросами – и 
у него все получается. А убежденный профи 
похож на саркофаг, внутрь которого уже не про-
никают живые звуки.

 Нот всего двенадцать. И когда ты соеди-
няешь их в мелодию, надо думать не о том, как 
бы хорошо покушать на заработанные деньги, 
а о том, что надо постараться сохранить вер-
тикальное положение, то есть оставаться 
уважаемым и... голодным. Конечно, можно 
сочинять и лежа, и кушать лежа приятнее, и 
денег у тебя будет больше. Но будешь ли ты 
счастлив... Если вы идете на компромисс, чтобы 
получить что-то в жизни, вы предаете самого 
себя. Это определение лучше всего подходит к 
политическим деятелям.

 Политический деятель – заведомый мерза-
вец. Чем выше он поднимается, тем чаще ему 
приходится идти на компромиссы и соглашаться 
с совершенно неприемлемыми для любого по-
рядочного человека вещами. Это приходится 
делать любому политику в любой стране мира. 
Когда я спрашиваю: «Чем вы занимаетесь?» – и 
слышу в ответ: «Политикой», я тут же ухожу от 
этого человека... А в искусстве все наоборот.

 Художник, творя, не думает о добыче денег 
или о том, как заполучить власть. Он думает о 
человеческой красоте, и мир, таким образом, 
мог бы быть спасен.

 Настоящих композиторов компьютер 
не убьет. Да, компьютеры дарят иллюзию 
легкости творческого процесса тем, кто не яв-
ляется настоящим композитором. Мой пес при 
желании тоже может сочинять музыку – ему 
надо лишь нажать лапой на несколько клавиш 
на компьютере. И у него получится мелодия, 
достаточно ритмичная, гармоничная. На зем-
ле теперь живут тысячи, миллиарды таких 
псов-композиторов, нажимающих кнопки на 
клавиатуре своей техники. Но настоящие компо-

зиторы не сдаются, потому что только живой, 
талантливый человек может передать через 
музыку все те чувства, что бушуют в нем. И раз-
будить ответную бурю в душах слушателей.

 Я никогда не сочиняю, сидя за фортепиано, 
я пишу в тишине за столом. За инструментом у 
тебя только десять пальцев, а в воображении у 
тебя – бесконечность. Я слышу музыку в тиши-
не. Есть музыка разума и музыка сердца. Я 
пишу музыку сердца. И создаю ее для тишины, 
а зрительный зал служит для того, чтобы сде-
лать эту тишину более глубокой. Я всегда ра-
ботаю с пристрастием.

 Сейчас я могу признать, что, когда был 
молод, не ощущал молодости, не знал, как нуж-
но ее проживать. А сейчас я как никогда прежде 
понимаю, что на самом деле есть молодость. И 
уж тем более теперь понимаю, как ее прожить и 
прочувствовать до самого конца, до последнего 
вздоха.

 События моей личной биографии тоже 
мало влияют на мою музыку. Скорее процесс 
идет от обратного. Самые смешные и забавные 
сочинения я писал в самые трагические мо-
менты своей жизни. И наоборот: скажем, 
«Шербургские зонтики» – это произведение, в 
котором много плачут. Но я писал его в моменты 
бесконечного счастья. Так что окружающая 
обстановка не имеет никакого влияния на мое 
творчество.

 Я подобен колодцу: чем больше из меня 
черпаешь, тем больше музыки прибывает. 
Я всегда готов что-то создавать, сочинять. И 
поэтому мой колодец всегда полон водой. Но 
если я остановлюсь, если не буду работать все 
время, то создавать новое станет все сложнее и 
сложнее. Вода в колодце начнет убывать, будет 
плескаться где-то на дне, и достать ее будет 
нелегко. Есть, конечно, еще такое таинственное 
понятие, как вдохновение. Но, как говорил Пи-
кассо, существует два типа художников: те, кто 
ищет, и те, кто находит. Я – из тех, кто находит. Я 
всегда в работе и потому в любое время готов к 
приходу вдохновения. 

ÌÓÄÐÛÅ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ

Ìèøåëü ËÅÃÐÀÍ: «Ìû, àðìÿíå, íåñìîòðÿ íà âíåøíèé 
ïðàãìàòèçì, âñå-òàêè äóøîé îñòàåìñÿ ÷èñòûìè èäåàëèñòàìè»
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ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÐÎÄÈÍÅ
«Она была суровой, совсем не ласковой 

с виду. Не гламурной. Не приторно любез-
ной. У неё не было на это времени. Да и 
желания не было. И происхождение подка-
чало. Простой она была.
Всю жизнь, сколько помню, она работала. 

Много. Очень много. Занималась всем сра-
зу. И прежде всего – нами, оболтусами.
Кормила как могла. Не трюфелями, не 

лангустами, не пармезаном с моцареллой. 
Кормила простым сыром, простой колба-
сой, завёрнутой в грубую серую обёрточ-
ную бумагу.
Учила. Совала под нос книги, запихивала 

в кружки и спортивные секции, водила в 
кино на детские утренники по 10 копеек за 
билет.
В кукольные театры, в ТЮЗ. Позже – в 

драму, оперу и балет.
Учила думать. Учила делать выводы. 

Сомневаться и добиваться. И мы стара-
лись как умели. И капризничали. И вороти-
ли носы.
И взрослели, умнели, мудрели, получали 

степени, ордена и звания. И ничего не по-
нимали. Хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас 

в институты и университеты. В НИИ. 
На заводы и на стадионы. В колхозы. В 
стройотряды. На далёкие стройки. В кос-
мос. Она всё время куда-то нацеливала 
нас. Даже против нашей воли. Брала за ру-
ку и вела. Тихонько подталкивала сзади. 
Потом махала рукой и уходила дальше, 
наблюдая за нами со стороны. Издалека.
Она не была благодушно-показной и 

нарочито щедрой. Она была экономной. 
Бережливой. Не баловала бесконечным 
разнообразием заморских благ. Предпочи-
тала своё, домашнее. Но иногда вдруг 

нечаянно дарила американские фильмы, 
французские духи, немецкие ботинки или 
финские куртки. Нечасто и немного. Зато 
все они были отменного качества – и кино-
картины, и одежда, и косметика, и детские 
игрушки. Как и положено быть подаркам, 
сделанным близкими людьми.
Мы дрались за ними в очереди. Шумно 

и совсем по-детски восхищались. А она 
вздыхала. Молча. Она не могла дать боль-
ше. И потому молчала. И снова работала. 
Строила. Возводила. Запускала. Изобре-
тала. И кормила. И учила.
Нам не хватало. И мы роптали. Избало-

ванные дети, ещё не знающие горя. Мы 
ворчали, мы жаловались. Мы были недо-
вольны. Нам было мало.
И однажды мы возмутились. Громко. 

Всерьёз.
Она не удивилась. Она всё понимала. И 

потому ничего не сказала. Тяжело вздох-
нула и ушла. Совсем. Навсегда.

Она не обиделась. За свою долгую труд-
ную жизнь она ко всему привыкла.
Она не была идеальной, и сама это 

понимала. Она была живой и потому 
ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще 
трагически. В нашу пользу. Она просто 
слишком любила нас. Хотя и старалась 
особенно это не показывать. Она слишком 
хорошо думала о нас. Лучше, чем мы 
были на самом деле. И берегла нас как 
могла. От всего дурного. Мы думали, что 
мы выросли давно. Мы были уверены, что 
вполне проживём без её заботы и без её 
присмотра.
Мы были уверены в этом. Мы ошибались. 

А она – нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и 

почти всегда. Но, выслушав наши упрёки, 
спорить не стала.
И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. 

Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на 
прощанье. Ушла, оставив нас жить так, как 
мы хотели тогда.
Вот так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё. И что такое 

изобилие. И что такое горе. Вдоволь.
Счастливы мы?
Не знаю.
Но точно знаю, какие слова многие из нас 

так и не сказали ей тогда.
Мы заплатили сполна за своё подрост-

ковое нахальство. Теперь мы поняли всё, 
чего никак не могли осознать незрелым 
умом в те годы нашего безмятежного изба-
лованного детства.
Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И 

прости. За всё!
Советская Родина».

Не победить армянский дух,
Его в огне сковали боги,
Нас не пугает зло разрух
На полотне камней дороги,

Где мы идём пять тысяч лет,
А остальное всё неважно,
Лишь только брезжил бы рассвет
Судьбы геройской и отважной,

Что подарили нам отцы
Делами неподдельных истин,
И пусть трепещут подлецы –
Рабы чудовищной корысти

От мысли, что их час идёт,
Ведомый временем расплаты
За то, что вытерпел народ
В слезах души, увы, распятой...

Сергей СТРЕЛЬЦОВ. 

Представляем вашему вниманию одну исключительную 
миниатюру, на которой изображен военный герб армянского 
королевства Киликия.
Эта миниатюра находится в португальской «Книге военных 

гербов»(«Livro do Armeiro-Mor») на 19 странице созданной в 
1509 году рукописи. В нижней части миниатюры есть надпись 
«Королевство Армения» («Rei d Ermenia»).
Этот шедевр средневековой миниатюры хранится в Нацио-

нальном архиве Португалии в Лиссабоне. 
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ÊÀÊ ÀÍÄÐÀÍÈÊ ÑÏÀÑ 16 000 ÁÅÆÅÍÖÅÂ 
ÈÇ ÍÀÕÈÄÆÅÂÀÍÀ Â 1919 ã.

Из воспоминаний одного из бойцов Андраника, когда они выво-
дили беженцев из Нахиджевана, Арташеса Геворгяна, который 
позже в рамках операции «Немезис» уничтожил организатора 
Геноцида армян Джемаля Пашу.

«Все поля вдоль дороги из Зангезура в Ехегнадзор пестрели 
черными фигурками теряющих рассудок от голода беженцев, 
жадно накинувшихся на пробившуюся из-под снега первую трав-

ку. Щипали ее стар и млад.
Почти все они были босы и голы. Вместо красивых, ясноглазых 

и жизнерадостных армянских детишек увидели мы призраки, 
ходячие тени: вздутые животы, непомерно большие головы, выс-
тупающие вперед острые скулы, потухшие глаза, будто запавшие 
в глазницы.
Кровь закипала в жилах Андраника. Казалось, еще немного, и он 

врежет майору Гиббону (представитель генерала Томсона, коман-
дующего английскими оккупационными войсками в Закавказье. – 
Г.М.) в его сытую, холеную рожу...
Прибыли, наконец, в Эчмиадзин. Утром 28 апреля 1919 года 

Андраник в патриарших покоях подписал протокол о передаче Ка-
толикосу Геворгу V Суренянцу всего оружия и амуниции своего 
войска...»
P.S. Андраник спас от уничтожения турками и закавказскими татарами 

16.000 (!) армян, но ему и его славным бойцам в голову не пришло разделять 
беженцев по политическим взглядам, месту рождения, социальному по-
ложению. Он спасал АРМЯН. Вот так и мы сегодня должны отложить в 
сторону все различия, все разногласия и спасать нацию и страну. Власти 
приходят и уходят, политика изменчива, и только народ и Родина всегда 
должны быть вечны и едины! Не разделять на белых и черных, не объяв-
лять предателями по любому поводу, а сплотиться, объединиться и укреп-
лять страну и нацию – вот наша главная задача сегодня.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÀÑ

27 января в Московском Планетарии сос-
тоялась церемония вручения многократ-
ному чемпиону и рекордсмену СССР, 
Европы и мира по подводному плаванию 
Шаваршу Владимировичу Карапетяну 
Свидетельства Международного астроно-
мического союза о присвоении малой пла-
нете №3027 имени «Шаварш».
Шаварш Карапетян – советский спортс-

мен в дисциплине «подводное плава-
ние», 11-кратный рекордсмен мира, 
17-кратный чемпион мира, 13-кратный 
чемпион Европы, семикратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер спорта СССР 
(1982), почетный президент Российской ас-
социации подводного плавания. Награжден 
орденом «Знак Почета», а также почётным 
знаком Международного комитета «За 
честную игру» (англ. Fair Play). Он известен 
как герой, спасший жизни 20 пассажиров 
троллейбуса, упавшего в Ереванское водо-

хранилище (1976 г.).
В конце 2020 года к руководству Планета-

рия обратились научные сотрудники 
Пущинской радиоастрономической 
обсерватории имени В. В. Виткевича 
Астрокосмического центра ФИАН: главный 
научный сотрудник, д.ф.-м.н., профессор 
Р. Д. Дагкесаманский, к.ф.-м.н., ученый 
секретарь обсерватории В. А. Извекова, 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник об-
серватории В. А. Самодуров с просьбой 
вручить Шаваршу Карапетяну Свиде-
тельство МАС в стенах Московского Пла-
нетария.

«Мы очень рады, что коллеги пред-
ложили провести церемонию именно в 
Московском Планетарии. Очень важно 
хранить память о таких событиях. 
Поэтому церемония вручения свиде-
тельства – это возможность еще раз 
поблагодарить Шаварша Карапетяна 

за его героический поступок, напом-
нить о том, что среди нас есть люди, 
способные на такие подвиги, и поближе 
познакомиться с историей открытия 
этой малой планеты», – отметили в 
пресс-службе Планетария.
В церемонии приняли участие генераль-

ный директор Московского Планетария Ви-
талий Тимофеев, научный директор Фаина 
Рублева и старший научный сотрудник 
Пущинской радиоастрономической обсер-
ватории АКЦ ФИАН Владимир Самодуров.
Малая планета №3027 была открыта 8 

августа 1978 года астрономом Николаем 
Черных в Крымской астрофизической 
обсерватории. 18 сентября 1986 года 
Международный астрономический союз 
присвоил астероиду №3027 имя «Шаварш» 
в честь спортсмена.

https://www.planetarium-moscow.ru
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Восстановление транспортной 
инфраструктуры в регионе стало 
основной темой заседания трехсто-
ронней Рабочей группы по разбло-
кированию экономических и транс-
портных связей между Арменией и 
Азербайджаном, прошедшего в конце 
января в Москве. 10 февраля Абхазия 
предложила России открыть железно-
дорожное сообщение с Арменией через 
свою территорию.

Алексей МАЛАШЕНКО, независимый 
политолог, высказался о новой реаль-
ности положения Армении – спе-
циально для Dialogorg.ru

– Разблокировка транспортных инфра-
структур планируется в соответствии с 
совместным заявлением глав Армении, 
России и Азербайджана, принятым в 
Москве 11 января. Предложение Абха-
зии, сделанное месяцем позже, не явля-
ется ли более выгодным для России и 
Армении с точки зрения геополитики?

– Восстановление транспортного коридо-
ра через Сухум, конечно, выгоднее для 
России: это ближе, это контролируемо, 
есть и чисто экономические выгоды. А при-
вязать Армению таким вот образом очень 
неплохо.
И для Армении хорошо. Посмотрите на 

карту – что получается: внизу Турция, спра-
ва – Азербайджан. Через Сухум какой-
никакой, а проход есть.

– А если вдруг Армении будут де-
латься еще какие-то предложения?

– Ничего страшного. Это не значит, что 
Армения от России «отодвинется», хотя 
смогут появиться, скажем, нюансы. Будет 
дорога – хорошо. Вопрос в том, во сколько 
это обойдется, кто и как будет платить? Вот 
что интересно. Думаю, что Россия каким-то 
образом на этот проект пойдет.
Армянам же дорога нужна в любом 

случае. К тому же российско-армянские 
отношения хорошие и впредь будут оста-
ваться такими. 
А что с дорогой на восток, на азербай-

джанском направлении? Когда-нибудь та-
кая дорога будет. Тем более что в былые 
времена поезда Ереван – Баку и обратно 
ходили. Но, как и когда это все будет 
происходить,  сказать сложно. А дорога на 
юг Армении нужна? Куда она приведет? В 
Турцию кто поедет...

– Я плохо себе представляю, что у 
армян возникнет желание двигаться в 
турецком направлении...

– Я тоже себе пока плохо это представляю. 
Все взаимосвязано. Площадь Нагорного 
Карабаха составляет чуть больше восьми 
тысяч квадратных километров, часть этой 
территории не контролируется Карабахом. 
Дороги дорогами, но куда, откуда и для 

чего они ведут? Тут можно только гадать. 
Главное, как говорится, «лишь бы не было 
войны».

– Может ли разблокирование транс-
портного сообщения каким-то образом 
приблизить решение основного воп-
роса в конфликте между Арменией и 
Азербайджаном – статуса Нагорного Ка-
рабаха?

– Нет. В принципе не представляю, какое 
тут возможно решение. Независимый Ка-
рабах – невозможен. Как часть Армении 
– тоже. Воссоединение с Азербайджаном – 
теоретически да, но тогда это будет поще-
чина и многим, и не только Армении.
Можно понять азербайджанцев, которые 

рассуждают на эту тему, – они чувствуют 
себя победителями. Но если они чувствуют 
себя победителями – зачем же добивать 
противника-соседа? Да и рискованно, зна-
ете.

– Насколько важен для России статус 
основного игрока в этом регионе?

– Для нынешней России это нужно для 
того, чтобы постоянно подчеркивать свою 
роль великой державы, демонстрировать 
свое особое влияние на постсоветским 
пространстве.
Кстати, представьте себе на месте Пути-

на какого-нибудь либерального лидера 
России, того же Явлинского. Будет ли он 
делать ставку на Армению для поддержа-
ния роли России как великой державы...

– Слишком затратно?
– Да, но все равно не так много по срав-

нению с другими затратами, хотя бы на Бе-
ларусь. Но для нынешнего политического 
руководства России главное – сохранение 
своего влияния.
А еще есть фактор армянской российской 

диаспоры. В России живет больше двух 
миллионов армян. Некоторые из них весь-
ма влиятельны – и в политике, и в пропа-
ганде. (А заодно на ТВ и в кино.)
Помните выражение «лица кавказской 

национальности»? Оно применялось к 
кому угодно, только не к армянам. Кто та-
кие армяне? Те же москвичи, питерцы, а 

армянское радио – недавно служило ис-
точником замечательных анекдотов.

– Правильно ли я вас понимаю, что 
Армению мы не отдадим ни при каких 
обстоятельствах?

– Никогда. Трудно представить «антиар-
мянские» настроения в российском истэб-
лишменте, да и в обществе.

– А как же суверенитет, о важности и 
приоритетности которого нам постоянно 
твердят высшие государственные чи-
новники?

– Что такое суверенитет? Я бы сказал, 
что это политическая формулировка либо 
пропаганда. Суверенитет – следствие ис-
тории и... география, причем для армян – 
не самой удачной. Хотите, называйте это 
армянской трагедией.

– Означает ли, что у Армении нет аль-
тернативы?

– То, что в Армении многие восприни-
мали да и воспринимают Россию как «ка-
менную стену», очевидно. В общем так 
оно и есть. Да, российская армия стоит 
на страже, но даже теоретически невоз-
можно представить, что Россия пошлет 
свои войска на карабахский фронт. Да и 
формальных оснований для прямого учас-
тия российских военных в этом конфликте 
не было. Я часто критически отношусь 
к действиям российского политического 
руководства, но в этом конфликте оно ве-
ло себя правильно, умно, что большая 
редкость для нашей внешней политики. 
Пожалуй, и выхода другого не было.

– В Армении виновником нынешнего 
статус-кво Нагорного Карабаха считают 
Пашиняна. Вы согласны с таким утверж-
дением?

– Никто конкретно не виноват в том, что 
произошло. Сравните население, мате-
риальные, чисто военные возможности 
армян и азербайджанцев – все очевидно. 
И Пашинян был прав, и мне его по-челове-
чески жаль.

– В одном из своих интервью вы ска-
зали, что лучшим для армян сейчас бу-
дет «заморозить» эту тему, приняв то, 
что произошло. Не изменилась ли ваша 
точка зрения?

– Нет, не изменилась. Это выгодно не 
только для армян, но и для азербайджан-
цев. Азербайджанцы пусть говорят, делают 
решительные заявления, но главное, что-
бы не «пытались развить успех» 2020 года. 
Главное, чтобы не гибли люди.
Есть такой термин – объективная законо-

мерность. Новую «карабахскую реаль-
ность» надо принимать всем, даже если 
одним это радостно, а другим – горько.

Dialogorg.ru 

Àëåêñåé ÌÀËÀØÅÍÊÎ: Íîâóþ «êàðàáàõñêóþ 
ðåàëüíîñòü» íàäî ïðèíèìàòü âñåì, äàæå åñëè 

îäíèì ýòî ðàäîñòíî, à äðóãèì – ãîðüêî
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Ìåæíàöèîíàëüíûé óñòíûé æóðíàë Ìåæíàöèîíàëüíûé óñòíûé æóðíàë 
«Ëàä» îòïðàçäíîâàë «Ëàä» îòïðàçäíîâàë 1ÎÎ-é 1ÎÎ-é þáèëåéþáèëåé

Юбилейный выпуск открылся чествованием автора и постоян-
ного ведущего журнала Льва Михайловича Лисицына, отличника 
народного просвещения России, заслуженного работника го-
сударственной службы Калужской области, награжденного 
почетным знаком губернатора Калужской области за личный 
вклад в развитие Калужской области. Поздравления, награды, 
аплодисменты... В качестве «обложки» 100-го номера слушатели 
увидели ретроспективную презентацию проекта, созданную пре-
подавателем КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Галиной Яковлевой 
вместе с друзьями журнала.
Три страницы устного журнала «Лад» 100-го выпуска содержали 

в себе:

Страница первая
Тема: журнал «Лад» как форма работы с населением областного 

отделения «Российского фонда мира». Об этом рассказала 
кандидат исторических наук Ирина Михайловна Фёдорова, за-
меститель министра внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области.
Страница вторая
Тема: в гостях у устного журнала «Лад» — «человек-оркестр», 

блестящий исполнитель игры на дудуке, по ходатайству Ка-
лужского отделения «Российского фонда мира» награжден 
медалью «Российского фонда мира» за укрепление дружбы 
между народами, заслуженный артист Армении Ашот Суренович 
Казарян.
Страница третья
Тема: композитор Георгий Свиридов. Его произведения с темой 

зимы. К 106-й годовщине со дня рождения.
Межнациональный устный журнал «Лад» приобрел у своих 

слушателей широкий интерес. Он стал замечательной формой 
общения для представителей национальных общественных 
объединений. Это великолепное средство проникновения в 
национальные культуры, знакомство с ними, путь ко взаимопо-
ниманию, к уважению и добрососедству. Каждый выпуск журнала 
даёт материал для публикаций в местных СМИ.

Лев Лисицын, автор межнационального устного журнал «Лад»:
«Конечно, с годами он вырос. Изменилось число слушателей, 

поэтому мы и изменили площадку. Система трех страниц – она 
осталась. Она только наполнилась новым содержанием, и она 
прибавила число слушателей».
Сотый выпуск информационно-просветительского межнацио-

нального журнала «Лад» прошел в Калуге в Музее изобрази-
тельных искусств. Автором и ведущим этого проекта стал пред-
седатель областного отделения Российского фонда мира Лев 
Лисицын. 

10 февраля в музее было многолюдно. Лев Лисицын принимал 
заслуженные похвалы. «Когда создавался журнал, никто не пред-
полагал, что он будет так востребован. Но Лев Михайлович – 
умный руководитель, умеющий сплачивать и объединять. Сегодня 
«Лад» глубоко проник во все пласты жизни нашего региона. Такие 
встречи с песнями и поэтической составляющей мне напоминают 
о комсомоле – я из того поколения. А еще это краеведение и 
знакомство с замечательным соцветием национальностей, про-
живающих на территории нашей области. Где все это можно уви-
деть без официоза? Только здесь, на журнале «Лад», – отметил 
руководитель местной дагестанской национально-культурной 
автономии Калуги, руководитель комиссии по здравоохранению и 
социальной политике Общественной палаты Калужской области 
Султан Шахбазов. 
Журнал был основан в 2009 году и быстро завоевал популяр-

Наш «юбиляр» Лев Михайлович Лисицын

Руководитель МДНКА г. Калуги Султан Казанферович Шахбазов.Руководитель МДНКА г. Калуги Султан Казанферович Шахбазов.
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Ïîñëåäíèé êîíöåðò ìàýñòðî
Ушел из жизни на 65-м году замечательный музыкант и Чело-

век, сын солнечной Армении Ашот Суренович Казарян.
Заслуженный артист Республики Армения жил в Калуге, где 

каждый межнациональный праздник не проходил без его учас-
тия. Звучала сказочная мелодия древнего национального 
духовного инструмента дудука. Последний его концерт был 
на 100-м выпуске информационно-просветительского, межна-
ционального устного журнала «Лад». Его концерты были 
украшением, порождали горячие чувства любви, скрепляли 
дружбу народов, населяющих нашу любимую Родину.
Невыносимая потеря. Нет слов, как горько сознавать, что 

Ашот ушел и мы не увидим его и не услышим божественного 
звучания его дудука!
Светлая память Человеку с большой буквы, замечательному 

другу и великому музыканту. Низкий поклон его родине – Арме-
нии. Слова соболезнования родным и близким.
Вечная память светлому Человеку!

Областное отделение международного фонда «Российский фонд мира»,
рабочая группа по сохранению исторической памяти при губернаторе области.

ность. Впервые его слушатели собрались в январе 2009 года в 
Доме мастеров. Тогда же выбрали и название. Участники встречи 
единогласно выбрали из 20 вариантов именно «Лад» – как символ 
жизни без ссор и конфликтов. Журнал объединил, в том числе 
членов национальных диаспор, живущих в Калуге. В ходе встреч 
они рассказывают о своих народах и традициях. С самого начала 
формат журнала предусматривал 3 страницы. Это выступления 
и дискуссии по значимым общественно-политическим темам. 
В них принимали участие в том числе и первые лица области. 
Вторую страницу традиционно посвящают памятным датам 
или деятелям культуры, а завершают такие вечера страницы 
музыкальные. Гостями журнала «Лад» были многие коллективы 
и известные артисты областного центра. Оказалось, люди нуж-
даются в таком общении, им это интересно. И, конечно, автор 
каждый раз старается искать что-то новое для своих слушателей. 
Сохраняя многолетнюю традицию, он приглашает к участию спе-
циалистов из разных сфер: социальной, научной, культурной, 
ведь через творческие номера можно познакомиться с культурой 
и традициями разных стран и народов. Первые выпуски «Лада» 
проходили в Доме мастеров, причем с чаепитием. «На мой 
взгляд, такой подход изначально сплотил и приучил людей, что 
журнал – это встреча друзей. И сегодня, я думаю, идея сделать 
общение частью события полностью реализована», – отметил 
Лев Лисицын. 

Участников мероприятия приветствовала заместитель министра 
внутренней политики и массовых коммуникаций Ирина Федорова, 
отметив огромный вклад журнала в дело развития прочных 
межнациональных отношений и дружбы народов. Выступления 
гостей перемежались видеорядом о встречах прошлых лет, вы-
зывая у многих приятные воспоминания. И, как всегда, на ура были 
встречены культурные страницы. Органично в ткань журнала 
вплелись народные армянские мелодии. Их сыграл на дудуке 
заслуженный артист Армении Ашот Казарян, показав богатую 
палитру национальной музыки. Аплодисментами был встречен 
дуэт известного музыканта и его ученика Размика Авагяна. Также 
собравшимся напомнили о том, что музыкальный мир в декабре 
отметил 105-й день рождения советского композитора Георгия 
Свиридова. К этой дате приурочила свое выступление на третьей 
странице журнала искусствовед Ирина Тихонова: «Зима, как 
известно, занимает главное место в творчестве композитора. 
Он считал, что Россия особенно ярко проявляется именно в это 
время года, отсюда красота и напевность его «зимних» мелодий».
Прозвучали музыкальные иллюстрации к «Метели» Пушкина и 

отдельные произведения из цикла романсов на стихи великого 
русского поэта. 

Татьяна СОЛОДКИНА. 
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Звучит дудук – прекрасные армянские мелодии исполняют 
маэстро Ашот Казарян и его ученик Размик Авагян.
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Выражаем глубокие соболезнования колле-
гам, родним и близким в связи с уходом из жиз-
ни Ашота Суреновича Казаряна.
Разделяем с вами горечь утраты, искренне 
скорбим вместе с вами.
Светлая память об Ашоте Суреновиче как 
о человек-оркестре, как о профессионале, 
преданном любимому делу, хорошем человеке, 
вызывавшем искреннее уважение у всех, кому 
выпала честь знать и работать с ним, навсегда 
останется в наших сердцах.

Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå «Ñîþç àðìÿí Ðîññèè».
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Ñòàðèê-àçåðáàéäæàíåö äàë îðóæèå Âàðäàíó:
«Âû, à íå íàøè, äîñòîéíû íîñèòü ýòî îðóæèå!»
Когда наши взяли Ходжалу, была зима 

– февраль. Азербайджанские матери с 
младенцами на руках убежали в лес. Они 
бы не пережили холод и голод. Вардан 
пошел в лес, нашел их, привел с собой и 
начал заботиться о них.
В первую очередь он подумал о детях: 

открыл «сгущенку», разбавил ее водой, 
налил в бутылки, нашел соску и начал кор-
мить их. Потом разорвал одеяла на части 
и раздал матерям, чтобы они обмотали 
замерзшие ноги. И сильно беспокоился, 
говорил, что ноги этим женщинам, 
наверное, ампутируют, потому что они 
отморозили их. Друзья в какой-то момент 
даже обиделись на Вардана – еды было 
мало, им тоже не хватало, а Вардан кормил 
азербайджанских пленных – врага. Потом 
он на автобусе отправил их туда, откуда 
они смогли бы в безопасности перейти к 
своим.
Азербайджанскую девушку, стрелявшую 

в Вардана, уничтожил один из наших сол-

дат, хотя Вардан кричал: это женщина, не 
стреляйте в нее!
Вардан намазал губы плачущего от го-

лода младенца шоколадом, поскольку 
ребенок был очень маленьким, потом про-
тянул матери коробочку с витаминами и 

сказал: «Ешь, чтобы молоко было». На 
лице матери появилось удивление, потом 
улыбка.
Она не поверила своим глазам: что за 

странный враг, о силе которого слагают ле-
генды, а он обращается с ними как брат? 
– Этого младенца, – говорит Вардан, – вос-
питывайте достойным человеком, чтобы 
не нападал на нас, а если нет, то все рав-
но мой сын будет воевать против него и 
одержит победу. Не пытайтесь захватить 
нашу землю, наша земля Богом нам дана!
Вардан уже хотел уйти, но вдруг дедушка, 

старший в семье, окликнул его:
– Сынок, сынок...
И дедушка попросил его спуститься с ним 

в подвал, чтобы отдать приготовленный по-
дарок. Старик отдал Вардану свое оружие 
и сказал:

– Сынок, твое человеколюбие – от Бога, 
правда – на твоей стороне. Этим оружием 
хотят захватить ваши земли, вашу родину, 
и оно должно быть у вас.

«ÁÀÊÓ ÀÐÌßÍÑÊÈÉ» – ñïåöèàëüíûå ýêñêóðñèè äëÿ 
ðóêîâîäèòåëåé Àçåðáàéäæàíà ïî àðìÿíñêèì ìåñòàì ãîðîäà Áàêó

Инициативная группа baku.am с удовольствием организует для 
президента Азербайджана и членов его семьи, а также сотруд-
ников аппарата президента Азербайджана пятидневный турпакет 
под названием «Баку армянский». Туры будут организованы 
бесплатно. Цель этой благотворительной акции – ознакомить 
руководителей Азербайджанской республики с историческим 
прошлым и наследием армян в истории столицы сегодняшнего 
Азербайджана.
Туры будут организованы по следующим маршрутам:

Äåíü ïåðâûé – Àðìÿíñêèå öåðêâè ãîðîäà Áàêó

Туры по армянским святым местам города Баку. Посещение 
переделанного здания самого старого религиозного сооружения 
города Баку – церковь Св. Богородицы – возле Девичьей башни, 
армянской церкви Св. Григория Просветителя на Парапете, пе-
ший тур к месту возвышения самого большого кафедрального 
собора Святых Фаддея и Варфоломея в Баку – храм Св. Григора 
Лусаворича (на месте бакинской консерватории).
Обед в здании, где располагалось Бакинское армянское филан-

тропологическое общество.

Äåíü âòîðîé – Ïî êóëüòóðíûì ìåñòàì àðìÿí ãîðîäà Áàêó

Посещение театра братьев Маилянов (ныне Государственный 
театр оперы и балета), пеший тур в направлении Азербайджанской 
государственной филармонии (бывшее здание Городского об-
щественного собрания). Чаепитие в здании, где была издана пер-
вая армянская газета в городе Баку.

Ужин во Дворце им. Гейдара Алиева (арх. Р. Торосян, М. Тов-
масян, А. Агаронян, А. Аванесян).

Äåíü òðåòèé – Àðìÿíñêèå ìàãíàòû áàêèíñêîé íåôòè

Этот интересный тур начинается с Черного города, где неког-
да были промыслы А. Манташяна, Есаи Питоева, Степана 
Лианозова, Тер-Микелова, Тер-Гукасова и других. Дома нефте-
промышленников Нерсеса Красильникова и Лазаря Маилова на 
бывшей Воронцовской улице, дома Гукасова и братьев Мели-
ковых.
Званый ужин в особняке армянского миллионера Погоса Гу-

касова.

Äåíü ÷åòâåðòûé – Àðìÿíñêèå àðõèòåêòîðû Áàêó

Тур включает интересный променад с центра Баку, с ознаком-
ления со зданиями, построенными по проекту Анны Олтецян, с 
Бакинской крепостью, отреставрированной по версии Вартана 
Саркисова.
Ланч в здании, построенном возле Девичьей башни по проекту 

Мисака Тер-Григоряна.
Променад по бакинскому бульвару (арх. Мисак Тер-Григорян).
Мэрия Баку – начало следующего маршрута по следам архи-

тектора Габриела Тер-Микелова. Здание ратуши мэрии Баку было 
построено по проекту Тер-Микелова. Ужин в здании бывшего ком-
мерческого училища (арх. Тер-Микелов). Далее ознакомление со 
зданиями, построенными по проекту армянского архитектора Ни-
колая Баева.

Äåíü ïÿòûé – Àðìÿíñêèå çíàìåíèòîñòè ãîðîäà Áàêó

Автобусный тур по местам, где родились армянские знамени-
тости города Баку.
В рамках этих экскурсий будет организована временная выс-

тавка под рубрикой «Армянская книга и печать города Баку», где 
будут представлены свыше 300 изданных в Баку до 1917 г. книг и 
газет на армянском языке.
Для организации этих туров необходимо согласие президента 

Азербайджана и приглашение в солнечный Баку.
Ждем-с!

Ашот АВЕТИСЯН.

Легендарный боец Арцахской войны, 
родился 9 марта 1966 года в Ереване.

У него за спиной был опыт афганской войны. 
Он погиб, когда ему было всего 26 лет, очень 

короткая, но яркая жизнь.
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Çäðàâñòâóé

Казалось бы, такие простые вещи, как 
сказать человеку спасибо или поздоро-
ваться с ним при встрече, само собой разу-
меются. Но недавно родившийся ребёнок, 
подрастая и выходя в мир, не имеет об этом 
понятия. В его жизни обязательно должен 
быть кто-то, кто научит, объяснит ему, как 
вести себя в той или иной ситуации, воспи-
тает его. В противном случае судьба такого 
маленького человека незавидна.
Ещё недавно и я был маленьким. Моя 

прабабушка, Павлина Ивановна, прожив-
шая немногим больше ста лет, была очень 
мудрой.  Бывало, сядем с ней на лавочку 
за воротами и она рассказывает мне про 
старину. А порой чему-то учит. Как-то раз 
она и говорит:

– Лёня, слушай, что скажу. Когда видишь 
человека, обязательно здоровайся! Скажи 
здравствуй и поклонись.  Поклониться – го-
лова не отвалится. И старайся сделать это 
первый.

– А почему, бабушка, здороваться первым 
нужно? – недоумевая, спрашиваю я.

– А это чтобы твой ангел быстрее до че-
ловека долетел, чем его ангел долетит до 
тебя. И неважно, знакомый он тебе или 
нет. Повстречался с ним на пути, поже-
лай ему здоровья – поздоровайся. А я 
как-нибудь буду по улице идти и спрошу, 
здороваешься ты или нет, или люди сами 
про то скажут. Если скажут, что не здо-
роваешься, мне будет очень стыдно, что 
мой внучок шалыган непутёвый, а скажут 
здороваешься – большая радость, буду не 
стыдясь смотреть людям в глаза! – отве-
тила она. 
Тут я задумался и спросил:

– Бабушка, а кто такие эти ангелы и 
почему они наши? 

– Ангелы, внучок, это могучие светлые ду-
хи, которых сотворил Бог. Он дал каждому 
из нас ангела, чтобы этот разумный дух 
всю нашу жизнь приглядывал за нами и 
помогал нам. 
Потом, немного помолчав, как будто что-

то вспоминая, бабушка продолжила:
– У меня в сундуке есть записанная мной 

когда-то сказка о людях и ангелах, которую 
рассказала мне моя тётка. Я тебе её 
сейчас принесу. 
И, с трудом поднявшись, опираясь на 

костыль, бабушка пошла в хату. Вскоре 
вернувшись, она держала в руке несколько 
пожелтевших и почти истлевших, пахнущих 
нафталином листов. Присев ко мне по-
ближе и обняв меня, бабушка начала нето-
ропливо читать:

– Жили два человека. Два ровесника. 
Один был богат, силён и красив, жил во 
дворце и ни в чём не нуждался. Второй, 
напротив, был беден и всё время искал 
себе пропитание.  В один из дней пошли 
они странствовать. Богач от скуки покинул 
дворцовые стены, пресытившись благами 
шикарной жизни, а бедняк, пытая нужду, 
искал себе кусок хлеба. 

Первый человек шёл по дороге угрюмым, 
тому, кто встречался с ним, не говорил 
ни слова, всё вокруг казалось ему враж-
дебным. Даже в самый погожий день этот 
богач не видел солнца, не замечал неба над 
своей головой. Он всё молчал и внутренне 
гневался, думая, что люди первыми 

должны с ним заговорить. Он был горд, и 
гордое сердце превратило его в старика! А 
второй человек был хоть и беден, но весел 
и радостно приветствовал всех, кто встре-
чался ему на пути. Милостыни не просил, 
путники сами щедро угощали его, радуясь 
встрече с ним, так как имел наш бедняк жи-
вое, приветливое сердце!
Вот, однажды встретились богач с бед-

няком.  Богач, как обычно, прошёл мимо, 
уже еле волоча по каменистой дороге на-
труженные, больные ноги. Вдруг услышал 
он за спиной долгожданное доброе слово:

– Здравствуй, – сказал ему бедняк.
– Здравствуй, – несколько отрешённо 

отозвался он.
Словно живой водою был напоен бога-

тый человек этим чудесным словом. Его 
гордое, слепое сердце ожило! В это время 
в небесах два ангела, встретившись и вняв 
благодатному слову этих людей, с одного 
сбросили одеяния старости, вернув ему 
молодость и красоту, а второго  навсегда 
укрыли от бедности, поселив как прекрас-
ного, надёжного друга во дворце у богача. 

– Вот так-то оно всё и было, – сказала ба-
бушка, вытирая краешком платка влажные 
глаза.
И тогда я впервые понял, как важно 

просто поздороваться! Ведь когда мы 
приветствуем первого встречного, даже 
не зная, кто он, мы желаем ему здоровья! 
От этого становится хорошо на душе не 
только у нас, но и у наших близких, ра-
дость поселяется в сердце, а главное, в 
этом нехитром деле участвуют ангелы 
– бесплотные, светлые и добрые силы! 
Значит, обыкновенное приветствие имеет 
необыкновенную силу!
С тех пор я всегда здороваюсь и учу 

этому своих детей. Даже бывая в городе, 
видя человека, говорю ему: здравствуйте! 
Реакция бывает разная. К сожалению, куль-
тура здороваться с незнакомыми людьми у 
горожан почти сошла на нет. Некоторые, 
случается, кивнут в ответ, но большинство 
молчаливо проходят мимо, вероятно, ду-
мая: «Вот чудак! Я его не знаю, а он со 
мной здоровается...» Ну и пусть! Главное, 
мой ангел долетел до незнакомца и принёс 
ему чуточку здоровья! И бабушкина душа 
видит меня и радуется всякий раз, когда я, 
её правнук, отдаю кому-то приветствие. Да 
и мне самому иногда очень приятно слы-
шать от людей, особенно от стариков, что 
мои дети с ними здороваются.  
Давайте всегда здороваться друг с дру-

гом, чтобы тёплыми были наши встречи и 
здоровья в окружающем нас мире с каж-
дым произнесённым «Здравствуй» стано-
вилось неизмеримо больше.

20 мая 2020 г.

Алексей Ильичёв – Морозов.
Ст. Кумылженская.

Àëåêñåé Èëüè÷åâ-Ìîðîçîâ 

Проживает в станице Кумылженской Волго-
градской области. Член Российского союза писа-
телей. Литературным трудом занимается более 
двадцати лет. Пишет преимущественно стихи 
(миниатюры) и прозу (рассказы). Участник и по-
бедитель различных литературных конкурсов и 
фестивалей.  

..
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¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñª 
ì. ì. ´ºÎâÚ²Ü

Åñòü ëîæü, íà êîòîðîé ëþäè, êàê íà ñâåòëûõ êðûëüÿõ, ïîäíèìàþòñÿ 
ê íåáó; åñòü èñòèíà, õîëîäíàÿ, ãîðüêàÿ... êîòîðàÿ ïðèêîâûâàåò 
÷åëîâåêà ê çåìëå ñâèíöîâûìè öåïÿìè.

×àðëüç ÄÈÊÊÅÍÑ.

Друзья, недавно я гулял по Каиру и 
заглянул на книжный рынок Эль-Атаба. 
Там можно найти большое количество 
раритетных книг, включая те, что изданы 
даже в XVIII и XIX веках. Я периодически 
покупаю старые книги, не то чтобы я был 
коллекционер, но просто из интереса. 
Купил атлас мира, изданный в Ливерпуле 
в 1914 году. Стал его листать. Наткнулся 
на карту Закавказья и Аравии. Кажется, 

у меня проблемы со зрением или на 
карте нет древнейшего государства 
Азербайджан? Вижу Армению, Персию, 
Оттоманскую империю, Российскую 
империю, вижу Туркестан, Бухарское 
ханство, Палестину, Египет и Грецию. Вся 
надежда на азербайджанских читателей, 
подскажите, что я делаю не так? 

Александр ЛАПШИН.

...Больно... Никогда не скрывайте 
свою национальную принадлеж-
ность ради карьеры или чего-то 
еще. Я столько раз говорил «Я 
АРМЯНИН», что теперь, если кому-
то во Франции задают вопрос 
«Откуда ты?» и он отвечает «Из 
Армении», получают отклик: «А, ты 
из Армении, как Шарль Азнавур?» 
Нельзя забывать о том, что в вас 
течет армянская кровь, не торгуйте 
ею ради выгоды. 

Шарль АЗНАВУР.


