
¶àðÌ²ð²ð  4-6 (192-194)2015 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
3

2015-Ç ³åñÇÉÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 
Ùï³í áñå»ë §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÙÇë¦£ ²åñÇÉÇ 12-ÇÝ ì³ïÇÏ³ÝáõÙ 
ÜáñÇÝ ëñµáõÃÛáõÝ ÐéáÙÇ å³å üñ³ÝóÇëÏáëÁ êáõñµ ä»ïñáëÇ 
ï³×³ñáõÙ å³ï³ñ³· Ù³ïáõó»óª ÝíÇñí³Í Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ£ Î³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõ ù³Ñ³Ý³-
Û³å»ïÝ Çñ áõÕ»ñÓáõÙ ß»ßï»ó, áñ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿£ ²å³ ºíñ³-
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó µ³Ý³Ó¨ª Ïáã ³Ý»Éáí ºØ »ñÏñÝ»ñÇÝ 
×³Ý³ã»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ß»ßï»Éáí, áñ ÂáõñùÇ³Ý ãÇ 
Ï³ñáÕ ¹³éÝ³É »íñáå³Ï³Ý »ñÏÇñ, ù³ÝÇ ¹»é ãÇ ×³Ý³ã»É Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ²åñÇÉÇ 23-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ 
ëÏë»ó §ÀÝ¹¹»Ù ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý¦ ·Éáµ³É 
ýáñáõÙÁª Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ áõÝ»óáÕ ó»Õ³ëå³Ý³-
·»ïÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃÛ³Ùµ£ Â»° ³ë»ÉÇùÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý, Ã»° Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ³Ûë Ñ³Ù³Åá-
ÕáíÁ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇó áõ ËáñÑñ¹³Ï-
óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Ý³ËÏÇÝ Ëáñ-
Ññ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ·ÉË³íáñª 
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ð³Ûáó Ù»Í »Õ»éÝÇ 
³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ Ñ³ñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó»Éáõ 
³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ð³Û³ëï³Ý ¿ÇÝ 
Å³Ù³Ý»É µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ý³¨ ãáñë 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇª èáõë³ëï³ÝÇ, üñ³ÝëÇ³ÛÇ, ê»ñµÇ³ÛÇ ¨ 
ÎÇåñáëÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ£ ºí ë³ª â³Ý³ùÏ³É»Ç ÙÇçáó³éÙ³Ý 
Ëáñ³å³ïÏ»ñÇÝ, áñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ¾ñ¹áÕ³ÝÁ£

²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ 1915 Ã. ³åñÇÉÇó 100 ï³ñÇ ³Ýó Ñ³Û-Ãáõñù³-
Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ ·ÉË³-
íáñ ËáãÁÝ¹áïÁ ÙÝáõÙ ¿ ²ÝÏ³ñ³ÛÇ ÅËïáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ£ ²ÝÏ³ñ³Ý áã ÙÇ ·Ýáí ãÇ áõ½áõÙ ÁÝ¹áõÝ»É, áñ 100 
ï³ñÇ ³é³ç Ï³ï³ñí³ÍÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿ñ, ù³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ 
(ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ »Ý í³Ë»ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É Çñ»Ýó Ý³Ëáñ¹ Õ»-
Ï³í³ñÝ»ñÇ ·áñÍ³Í ëË³ÉÝ»ñÝ áõ á×ÇñÝ»ñÁ)£ ºí µÝ³Ï³Ý ¿, áñ 
ÂáõñùÇ³Ý ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó, Ã» ²ñ¨ÙáõïùÝ Çñ ¹»Ù 
ëÏë»É ¿ §Ë³ã³Ïñ³ó Ýáñ ³ñß³í³Ýù¦, ¨ áñ Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõ-
ÃÛ³Ý ¹»Ù ÑÛáõëíáõÙ ¿ §Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¹³í³¹ñáõÃÛáõÝ¦£

²Ûë ³ÙÇë »íñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ÷³ëïáñ»Ý Ñ³ë-
ï³ï»ó Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ. ³ÛëáõÑ»ï Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ 
¹Çïí»Éáõ ¿ áñå»ë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝª áõÕÕí³Í ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ 
¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù£ ²Ûë Ñ³ñóáõÙ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É 
ÐéáÙÇ å³å üñ³ÝóÇëÏáëÇ ¹»ñÁ£ Ü³ Ù³ïÝ³Ýß»ó 20-ñ¹ 
¹³ñáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³åñ³Í §»ñ»ù ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ¨ 
³ÝÝ³Ë³¹»å áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦, áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁ Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, ÙÛáõë »ñÏáõëÁª Ý³óÇ½ÙÁ ¨ ëï³ÉÇÝÇ½ÙÁ£ 
ÐéáÙÇ å³åÇ ËáëùÁ, ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ µ³Ý³Ó¨Á, Ø²Î-Ç 
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ º²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ ³Ý¹³Ù »ñÏáõ 
»ñÏñÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ ³ÛóÁ ºñ¨³Ý, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ý³Ë³-
·³Ñ Úá³ËÇÙ ¶³áõÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»óÇÝ, áñ 
100 ï³ñÇ ³Ýó Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ºíñáå³ÛÇ 
ûñ³Ï³ñ·, ¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ ãåÇïÇ ÃáõÛÉ ï³, áñ Ñ³ñóÁ ÷³ÏíÇ, 
ÇÝãå»ë ÷áñÓ ³ñ»óÇÝ ÷³Ï»É 1915-ÇÝ£ Ð³ñÏ ¿ ÑÇß»É Ý³¨, 
áñ 100 ï³ñÇ ³é³ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÷³Ïí»ó È»ÝÇÝ-²Ã³-
Ãáõñù ¹³ßÇÝùÇª ³ÛÝ ¿ª 1921 Ã. ÏÝùí³Í éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³Û-
Ù³Ý³·ñ»ñÇ §ßÝáñÑÇí¦, áõ ù³ÝÇ ¹»é ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ 
·áñÍáõÙ »Ý, Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ»Ý ³å³Ñáí ½·³É£ 
â¿± áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³·áñÍí»ó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ 
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á å³Ûù³ñáõÙ ¿ñ Çñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³-
Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ºí áñù³Ý ¿É ¹³Å³Ý áõ ³ñÛáõÝ³ÉÇ ¿ñ 
Ñ³ñí³ÍÁ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ ÁÝÃ³óùÁ, ³Ûëûñ 
áõÝÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ å³Ûù³ñÁ 
³½·Ç µ³ñ·³í³×Ù³Ý áõ »ñÏñÇ µ³ñûñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²í»ÉÇÝª 
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Ûëûñ áõÝÇ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ, Ý³¨ Ç ¹»Ùë Ï³ÃáÉÇÏ 
»Ï»Õ»óáõ£ Ðá·¨áñ ³Û¹ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ 
Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõ ù³Ñ³Ý³Û³å»ï üñ³ÝóÇëÏáë å³åÁ ¶ñÇ·áñ 
Ü³ñ»Ï³óáõÝ Ñéã³Ï»ó îÇ»½»ñ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í³ñ¹³å»ï£ ê³ 
ÝáõÛÝå»ë Ï³ñ¨áñ ¨ ³ñÅ»ù³íáñ ·áñÍáÝ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÙÕ³Í 
å³Ûù³ñáõÙ£ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ áõÅ»Õ³·áõÛÝ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ³ñÅ»Ñ³-

Ù³Ï³ñ·Á, áñÇÝ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ, ºíñá-
å³Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÁ (³Ûëï»Õ ¿É Ñëï³Ï ·Çï³Ïó»óÇÝ, áñ è¸ 
Ý³Ë³·³ÑÇª ºñ¨³Ý ã·³Éáõ ¹»åùáõÙ èáõë³ëï³ÝÁ ÉÇáíÇÝ 
ÏÙ»Ïáõë³Ý³ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇó)£ ê³Ï³ÛÝ ³ñÅ»Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ï³ñµ»ñ³Ï»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇó, áñáÝù 
Ï³ñáÕ »Ý ¨ ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É£ Ð»Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù ³ßË³ñÑ³ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÝ 
»Ý ëïÇåáõÙ Ýñ³Ýó Ññ³Å³ñí»É Çñ»Ýó ³ñÅ»ùÝ»ñÇó, Ñ»Ýó ³Û¹ 
å³ï×³éáí »Ý Ýñ³Ýù Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ, áñÇÝ í»ñ³-
å³Ñ»É »Ý áñáß³ÏÇ ¹»ñ£ ºí Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÂáõñùÇ³ÛÇ ·áÛáõ-
ÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ (ÇÝãå»ë ³å³óáõó»ó ³Ûë 100 ï³ñÇÝ) Ñ»Ýó ³Û¹ 
å³ï×³éáí ¿ ·áñÍáõÙ Ç íÝ³ë Ð³Û³ëï³ÝÇ£ 

ò³íáù, Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»-
ñ³½ÙÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ×³Ý³ã»Éáõ Ñ³ñóÇó 
÷áË³ñÏí»ó ï³ññ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ³éáõÍ³ËÇ Ã»Ù³ÛÇ, 
¨ Ñ³ñÏ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ì³ßÇÝ·ïáÝÁ, ö³ñÇ½Á, ÈáÝ¹áÝÁ, 
´»éÉÇÝÁ ¨ ØáëÏí³Ý, Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ×ÝßáõÙ »Ý ·áñ-
Í³¹ñáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ íñ³£ ²ßË³ñÑÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÑáõÛë 
¿ñ ÷³Û÷³ÛáõÙ, áñ ³ßË³ñÑÇÏ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ûñÇÝ³Ï 
Ï¹³éÝ³ñ ³ÙµáÕç ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó, ÇÝãå»ë 
óáõÛó ïí»ó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ ÑáõÛë»ñÝ Ç ¹»ñ¨ »É³Ý£ Âáõñ-
ùÇ³Ý áñå»ë å»ïáõÃÛáõÝ ¨ Ýñ³ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³íÁ 
³ÝÑáõë³ÉÇ »Ý, ³ÝÏ³é³í³ñ»ÉÇ ¨ ³Ý·³Ù íï³Ý·³íáñ£ ºí 
ïíÛ³É ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë å³ñ½ ¹³ñÓ³í, ³ßË³ñÑÁ ·áñÍ áõÝÇ 
å³ÃáÉá·Ç³ÛÇ Ñ»ï£ ²Ýó³Í 100 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÂáõñùÇ³Ý 
èáõë³ëï³ÝÇó ¨ ²ñ¨»ÉùÇó ëï³ÝáõÙ ¿ñ ïÝï»ë³Ï³Ý, é³½-
Ù³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç 
¹³éÝ³ñ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ç³Ñ³ÏÇñÁ, ÷³ñáëÁ ¨ ÙÇ³-
íáñí»ñ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇÝ áñå»ë ³ßË³ñÑÇÏ å»ïáõ-
ÃÛáõÝ£ ¼áõñ ç³Ýù»ñ£ ÂáõñùÇ³Ý ³Û¹ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ãµéÝ»ó£ ¸³ 
Ñ³ëï³ï»óÇÝ ÐéáÙÇ å³åÝ áõ ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ£ è¸ Ý³-
Ë³·³Ñ ì. äáõïÇÝÁ ¨ üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ü. úÉ³Ý¹Á ÷áñ-
Ó»óÇÝ Ù»ÕÙ»É Çñ³íÇ×³ÏÁª Çñ»Ýó Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
ãÑÇß³ï³Ï»Éáí ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ, ÇëÏ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ËáñÑñ-
¹³ñ³ÝÁ, Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ²ØÜ í³ñã³-
Ï³½ÙÁ ³é³ÛÅÙ Ó·Ó·áõÙ »Ý Ñ³ñóÁ, ù³Ý½Ç ù³Õ³ù³ÏÇñÃ 
³ßË³ñÑÁ ï³Ï³íÇÝ å³ïñ³ëï ã¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ñóáõÙ ÏïñáõÏ 
ù³ÛÉ»ñÇ ¹ÇÙ»Éáõ, Ã»å»ï Ñëï³Ï ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ ³Û¹ å³ÑÁ 
í³Õ Ã» áõß íñ³ ÏÑ³ëÝÇ. Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ñ³ñÏ ÏÉÇÝÇ ¹ÇÙ»É ÏáÝÏñ»ï ù³ÛÉ»ñÇª ¹³ï³-
å³ñïáõÙ ¨ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ£ ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ ³Ûëûñí³ ÂáõñùÇ³ÛÇ í»ñ³Ó¨áõÙ ¨ éáõë-
Ãáõñù³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª ÏÑ³Ý-
·»óÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý£ ²Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý£ Æñ³Ý-
²ñ¨Ùáõïù Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»Õ³ß³ñÅÁ, ²ØÜ û¹áõÅÇ 
ÏáÕÙÇó ùñ¹»ñÇ Ýáñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝËáõÙÁ (¹ñ³Ý ÆÈÆä-
ÇÝ ¹ñ¹áõÙ ¿ ÂáõñùÇ³Ý), ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ùñ¹³Ï³Ý ·áñÍáÝÇ 
áõÅ»Õ³óáõÙ, ÑÇÙù Ï¹³éÝ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³ßË³ñÑ³ù³-
Õ³ù³Ï³Ý Ýáñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝó Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ 
å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ£ 

1915-Çó Ñ»ïá µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿ÇÝ, áñ ³ÛÉ¨ë Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ ãÇ ÉÇÝÇ, ¨ Ñ³Û»ñÁ áñå»ë ³½·³ÛÇÝ, ÏñáÝ³-
Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, áñå»ë Ñ³Ù³ÛÝù Çñ»Ýó 
·áÛáõÃÛáõÝÁ Ïå³Ñå³Ý»Ý èáõë³ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ£ ÊáñÑñ¹³-
ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ Çñ ßáõñç 30 Ñ³½³ñ ù³é³ÏáõëÇ ÏÇÉáÙ»ïñ 
ï³ñ³Íùáí å»ïù ¿ ¹³éÝ³ñ ¹³Ùµ³ñ³Ý, áñï»Õ Ñ³Û ³½·Á 
Ñ»ï½Ñ»ï» ÏÑ³Ý·ã»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹å»ë ã»Õ³í£ ²í»ÉÇÝª ÊáñÑñ-
¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹³ñÓ³í ÊêÐØ-Ç ÷Éáõ½Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å³Û-
ù³ñáÕ áõÅ»ñÇ ³é³ç³ï³ñÁ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ó»éù µ»ñ»ó 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ, Ï³ñáÕ³ó³í ³½³ï³·ñ»É ûï³ñÇÝ ïñí³Í 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ ¨ ³å³óáõó»ó, áñ å³ïÙ³Ï³Ý óáõó³ÝÙáõß 
ã¿ ¨ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ ³ßË³ñÑÇ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ£ ²ßË³ñÑÝ ¿É ³Ûëûñ 
×³Ý³ã»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ£ ºí Ïß³ñáõÝ³ÏÇ 
×³Ý³ã»É, »Ã» Ð³Û³ëï³ÝÝ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï ËáëÇ Ýñ³Ý Ñ³ëÏ³-
Ý³ÉÇª Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ, ³é³ç³-
¹ÇÙáõÃÛ³Ý áõ µ³ó³ËáëáõÃÛ³Ý É»½íáí£

¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü

Ð²ÚÎ²Î²Ü ²äðÆÈÐ²ÚÎ²Î²Ü ²äðÆÈ
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***

Այդ օրը պիտի սու գ ու  լաց լիներ,
Քանզի եղել էր հայոց Մեծ եղեռն,
Եղեռն էր եղել
Եվ արյան հեղեղ,
Ոտնահարվել էր
Ու բռնաբարվել
Մի ողջ ժողովու րդ՝ բարի ու  անմե ղ:
Եվ հիսու ն տարի մի  ողջ ժողովու րդ
Միշտ մն ացել էր անլաց, անհագու րդ,
Մի ողջ ժողովու րդ զորու  չէր եղել
Գեթ մի  կաթ ցավի արտասու ք հեղել:

Այդ օրը պիտի սու գ ու  լաց լիներ,
Որ հիսու ն տարվա վերքն ապաքինվեր,
Եվ երեք մի լիոն ապրողը սգար
Մահն այն երկու սի, որ արդեն չկար:
Բայց երկու  մի լիոն հատվածը ազգի
Արժանի չեղավ գեթ մի  մահազդի,
Եվ հիսու ն տարվա վարար ու  հորդու ն
Լացը խեղդեցին հայի կոկորդու մ:
Այդ օրը պիտի սու գ ու  լաց լիներ,
Քանզի եղել էր հայոց Մեծ եղեռն,
Բայց չկար անգամ կարեկցանք մի  սու տ
Եվ մի  կաթ արցու նք,
Կամ գեթ մի  դրոշ՝ սև ծայրակապով,
Կամ սգո սալյու տ,
Գոնե մի լիոնին՝ մե կ համազարկով:
Երկու  համազարկ...
Այդ էլ թվաց շատ:
Քսանչորսն ապրիլի, որպես Մեծ եղեռն,
Հայ մարդու  համար մի շտ սու գ է եղել,
Եվ հիսու ն տարի հայերն ամե ն տեղ
Սու գ են կատարել, մի այն՝ ոչ այստեղ:

Բայց ինչպե՞ս եղավ և ի՞նչ պատահեց,
Որ Հայաստանու մ սու գը արգելվեց:
Սկսվեց այն բանից, երբ Կենտկոմը մե ր
Հանկարծ հռչակեց «եղեռնին՝ եղեռն»:
Մինչ ազգը, որ իր ցավերն էր հիշել,
Ուզու մ էր սգով այդ օրը նշել:
Հիսու ն տարվա մե ջ առաջին անգամ
Բացված շու րթերին դրեցին փական:
Այսպես անարգվեց մի  ողջ ժողովու րդ,
Մի ողջ ժողովու րդ մն աց անհագու րդ,
Երկու  մի լիոն սու րբ, թանկագին մե ռել
Մնաց անթաղել,
Երկու  մի լիոն մարդ
Մնաց անշիրիմ ու  անպատարագ:
Սու գ էր աշխարհի բոլոր ծեգերու մ,

Ուր գեթ մի  հատիկ հայ էր դեգերու մ,
Բայց սգվոր հայը մայր Հայաստանու մ
Սև զգեստի համար հայտնվեց բանտու մ:

Այդ օրը պիտի սու գ ու  լաց լիներ,
Քանզի եղել էր հայոց Մեծ եղեռն,
Բայց վերից եկավ հրովարտակ մի  նենգ,
Որ լաց չլինի ժողովու րդը հեգ,
Եվ սգից՝ սու գը դարձավ ոչ թե սգո երթ,
Այլ հանդիսավոր, տոնական համե րգ:
Եվ օպերայու մ մե ր տոնահանդերձ
Համե րգ էր, թեև «սգո նիստ» կոչվեց:
Բազմած են այստեղ զավն  ու  իր կինը,
Զամն  ու  այդ զամի  ռու ս աղախինը,
Նա, ով հայերեն խոսել չի ու զու մ,
Բայց ժողովու րդն է մե ր ներկայացնու մ:
Նստած են նաև շու ռ տված հայեր,
Որ չգիտեն էլ, թե ինչ է եղեռն:

Այսպես, հենց սկզբից, ամե ն ինչ թարսվեց.
Սու գը դարձավ ցու յց, փակ լեզու ն բացվեց,
Եվ ինչպես սգվորն իր ողբի ժամի ն
Միշտ մի տն է բերու մ կորու ստները հին,
Մենք էլ հիշեցինք մե ր Մու շն ու  Վանը,
Ղարսն ու  Սու րմալու ն, Նախիջևանը...
Հիշեցինք մե կ-մե կ՝ թե հին և թե նոր,
Մեր կորած-թողած հողերը բոլոր:
Եվ ազգն ընդվզու մ, Հողերն էր ու զու մ...
Բայց նիստու մ թառած ոգին Նազարի
Թքու մ էր դեմքին հարյու ր հազարի,
Հազարը դու րս էր կանչու մ Նազարին,
Չէր լսու մ սակայն մե կը հազարին:

Այդ էլ դեռ ոչինչ,
Սակայն կրկնվեց եղեռնը նորից,
Երբ օպերայի մե ծ ջրամբարից
Նեխահոտ ջրի մի  ամբողջ զանգված
Լցրեցին գլխին տաքացած մարդկանց:
Ավաղ, անձրև չէր դա մի  հասարակ,
Այլ հեղեղակերպ ջրերի տարափ,
Որ պատճառու մ է ոչ այնքան սարսափ,
Որքան՝ դառնու թյու ն ու  վիրավորանք:
Այսպես պարզապես
Ջրու մ էին մե զ
Հրշեջ փողերից,
Որ մե նք ձեռ քաշենք կորած հողերից,
Ջրու մ էին մե զ,
Որ խելացնոր մտքերից սառչենք
Կամ վախից փախչենք:

– Եկեք բանակցենք, – կանչու մ են դրսից,
Իսկ ներսից ահա լսվու մ է մի  ճիչ,

Որպես հայ ազգին նետված մի  ձեռնոց,
Թե՝ հասեք, ներսու մ ծեծու մ են ձերոնց:
Եվ ծեծու մ էին, բայց գիտե՞ք թե ու մ՝
Իրենց ձեռքն ընկած այն հինգ պատանու ն,
Որ հանդգնեցին դահլիճ ներխու ժել,
Թեև այդ բանից ոչ ոք չէր տու ժել:
Իսկ ինչ չէր տեսել մե ր հին քաղաքը,
Այն էլ լրացրեց իմպորտ մահակը՝
Այդ զենքը փորձված, որ սովորական
Միլիցիոներին դարձրեց ոստիկան:
Այսպես պատահեց,
Որ համբերու թյան բաժակը լցվեց,
Եվ խաղաղ ցույցից հանկարծ ռումբ ստացվեց,
Եվ ռու մբը պայթեց:
Ազգը սարսռաց,
Փոթորկեց, պոռթկաց,
Եվ հանկարծ խու ժեց
Դրսից դեպի ներս:

Մեզ մե ղադրեցին, որ թեթևակի
Ջարդվեց մի  քանի դու ռ ու  ապակի,
Բայց ինչու ՞, ինչու ՞ մե նք չենք մե ղադրու մ,
Երբ մե ր մայրենի լեզու ն են կոտրու մ,
Ինչու ՞ ենք տանու մ,
Երբ մե զ խոցու մ են, ոչ թե դարմանու մ,
Ինչու ՞ չենք հեծու մ,
Երբ մե ր վիրավոր հոգին են ծեծու մ
Կամ էլ գլխներիս սառը ջու ր լցնու մ,
Ինչու ՞ չենք վանու մ,
Երբ «մե ծ» եղբայրն է մե զ դավաճանու մ:

Համե րգն ընդհատվեց, և դրա համար
Ինչ-որ մե կն իսկու յն հաշիվ պիտի տար,
Ուստի գտնվեց շատ հարմար լու ծու մ.
Ցու յցն անվանեցին խու լիգանու թյու ն...
Տառապյա՛լ իմ ազգ, ժողովո՛ւրդ իմ հեգ,
Արդյոք քո մտքով անցե՞լ էր երբեք,
Որ մի շտ լինելով մե ծ ու  պատվական՝
Դու  պիտի կոչվես նաև խու լիգան:

Այնինչ ապրիլն էր, որ ապացու ցեց,
Թե որքան ազնիվ ու ժեր կան մե ր մե ջ:
Մեր խոպան հողին՝ արգավանդ ու  ջերմ,
Ապրիլը ցանեց երկու  մի լիոն սերմ,
Երկու  մի լիոն հու նդ,
Որ փոխանցվելով սերնդից սերու նդ`
Դեռ պիտի դառնան նոր ընձյու ղ ու  ծիլ`
Սրտից սիրտ անցնող հայու թյան սածիլ:

ºÕ»éÝÇ 50-³ÙÛ³ÏÁ® ²Û¹ ûñÁ åÇïÇ ëáõ· áõ É³ó ÉÇÝ»ñ...ºÕ»éÝÇ 50-³ÙÛ³ÏÁ® ²Û¹ ûñÁ åÇïÇ ëáõ· áõ É³ó ÉÇÝ»ñ...

²Ûë ÃéáõóÇÏ-åá»ÙÁ ·ñí»É ¿ 1965 ÃíÇÝª Ø»Í »Õ»éÝÇ 
50-³ÙÛ³ÏÇ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»ñÇÝ, 
Ñ³½³ñ³íáñ Ù»ù»Ý³·Çñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñáí ï³ñ³Íí»É 
ù³Õ³ùáõÙ ¢, ³å³ ³ñï³·ñí»É ¿ áõ µ³½Ù³óí»É ÅáÕá-
íñ¹Ç Ó»éùáí: ¸ñ³ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ 25-
27 ï³ñÇ ³Ýó Ñ³çáÕí»É ¿ ·ïÝ»É åá»ÙÇ »ñÏáõ Ó»é³·Çñ 
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, Áëï áñáõÙ »ñÏñáñ¹Áª Ã»ñÃáõÙ Ñ³Ûï³ñ³-
ñáõÃÛáõÝ ïå³·ñ»Éáõ ÙÇçáóáí:
ÆëÏ ·ñí³ÍùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁª «ºñ»ÏáÛ³Ý ºñ¢³Ý» Ã»ñÃÇ 

ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ êáõñ»Ý Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ, 

Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý óáõÛóÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ, ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 1965 ÃíÇÝ ÐÎ ÎáÙÏáõëÇ 
ù³ÕÏáÙÇ å³Ñ³Ýçáí Ñ»é³óí»É ¿ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÇó:

Î³ñ¹³ó»ù ¢ ½·³ó»ù, Ã» ÇÝã Ñ»ñáëáõÃÛáõÝ ¿ñ ³Û¹ Å³-
Ù³Ý³Ï, ã¿ áñ 1965-ÇÝ ß³ï»ñÇÝ ¹³ï»óÇÝ... êáõñ»ÝÇ 
«¹áõËÁ» ·³ÉÇë ¿ñ å³å»ñÇó: Üñ³ å³åÁª º÷ñ»ÙÁ, 
ÙÇÝã¢ ·³ÕÃÁ Æ·¹ÇñÇ (êáõñÙ³Éáõ) ù³Õ³ù³å»ïÝ ¿ñ 12 
ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï:

¶áÑ³ñ èÞîàôÜÆ, Éñ³·ñáÕ, ³ñÓ³Ï³·Çñ, Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑÇ

êáõñ»Ý ¸êáõñ»Ý ¸²Ú²Ü²Ú²Ü (Ø (ØºÈÆøÚ²ÜºÈÆøÚ²Ü))

²äðÆÈÆ ¸²êºðÀ²äðÆÈÆ ¸²êºðÀ
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Թե ժողովու րդ էր հայը մի նչև այդ,
Ապրիլին դարձավ ժողովու րդը՝ ազգ,
Եվ մե նք հայերս այնքան բարձրացանք,
Որ մե ծ կոչվելու  իրավու նք ստացանք:
Ապրիլին ծագեց այն մի տքն էական,
Որ վաթսու նհինգը որպես թվական,
Անչափ նման էր երեսու նյոթին,
Ինչպես մայր գայլին՝ նրա բիճ որդին:

Հող էինք ու զու մ, ջու ր տվեցին մե զ,
Բայց սառը ջրից մե ր մի տքը պարզեց,
Եվ պաղ ցնցու ղից հայ մարդիկ սթափված՝
Հանկարծ հասկացան, ինչպես են խաբված...
Ապրիլն անհամար խոր վերքեր բու ժեց
Եվ շատ կարևոր մի  մի տք էլ հու շեց,
Որ նա, ով չու նի սգի իրավու նք,
Չի կարող կոչվել ազատ ժողովու րդ:
Ապրիլին էր, որ հայոց աշխարհը
Սովորեց, սերտեց «մի ացեք» բառը,
Սովորեց, ինչպես պիտի ընդվզել,

Ինչպես հայրենի հողերը ու զել:
Ապրիլն անկնճիռ շատ դեմքեր կնճռեց
Եվ չվճռված շատ հարցեր վճռեց,
Իսկ պատմու թյու նն էլ կվճռի անշու շտ,
Թե ո՛վ էր մե զնից ճշմարիտ կամ սու տ,
Թե ո՛վ էր արդար
Եվ ով՝ ջարդարար.
Ո՛վ հայրենասեր, ազգի բարեկամ,
Եվ ո՛վ խու լիգան…

 1965 թ. Երևան
 (Ներկայացրել է Ռու բեն Մելիքյանը)

– Æµñ¢ ëÏÇ½µª ë³ÑÙ³Ý»Ýù, Ã» ÇÝã »Ýù 
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ 
³ë»Éáí:

– Անհասկանալի է, երբ ինչպես սփյու ռքու մ, 
այնպես էլ Հայաստանու մ անընդհատ օգտա-
գործվու մ է «հայոց ցեղասպանու թյու ն» 
եզրու յթը: Ես հասկանու մ եմ՝ հայոց լեզու , 
հայոց երկիր, հայոց պատմու թյու ն, և այլն, 
բայց ո՞րն է Հայոց ցեղասպանու թյու նը: Դեռ 
80-ական թթ. Ֆրանսիայու մ «Հառաջ» օրա-
թերթու մ ես անդրադարձել եմ այս հարցին: 
Ոչ թե հայոց ցեղասպանու թյու ն է, այլ հայու -
թյան դեմ գործված ցեղասպանու թյու ն: Մեր 
սերու նդները պիտի շատ հստակ տարբե-
րեն, որ հայոց լեզու ն մե րն է, իսկ հայոց ցե-
ղասպանու թյան անվան տակ մե զ այսպես 
կպածը մե ր դեմ այլոց գործած հանցանքն է: 
Ցեղասպանու թյու նը իրավական կատե-

գորիա է, 1948 թ. Ռաֆայել Լեմկինի սահմա-
նած հասկացու թյու նը հայերի հանդեպ կա-
տարված ոճրագործու թյու նների անվանման 
համար էր, և Լեմկինը հիմն ավորու մ էր հայե-
րի դեմ կատարվածի օրինակով իր եզրու յթի 
հատկանիշները: ՄԱԿ-ը շատ հստակ կետե-
րով ու  ենթակետերով բնորոշել է, թե ինչ է 
ցեղասպանու թյու նը: Ցեղասպանու թյու նը 
ոճիր է մարդկու թյան դեմ, և համամարդկա-
յինն ու  հակամարդկայինը շատ հստակ 
տարանջատվել են մի մյանցից: Ճիշտ նու յն 
կերպ՝ չկա հայկական հարց, կա թու րքա-
կան հարց, որովհետև ինչ ասելու  ենք՝ թու ր-
քերի հետ է կապված: Հարցը թու րքերն են 
ստեղծել, և այսօր իրենք պիտի տակից դու րս 
գան: Իմ մի ակ հասցեատերը նա է, բայց ես 
Ֆրանսիայից եմ խնդրու մ ցեղասպանու -
թյու նն ընդու նել: Ոճրագործին թողած՝ 
Ֆրանսիայից ի՞նչ ենք ու զու մ: Ֆրանսիան 
կարող է հանցակից դիտվել, որովհետև 
այնտեղ էր ու  ոչինչ չարեց: Պատերազմու մ 
էիր, քեզ համար թշնամի  պետու թյու ն 
էր, դարավոր կապեր ու նեիր հայու թյան 

հետ, ոչ մի այն անտարբեր գտնվեցիր, այլև 
ցեղասպանու թյու նից հետո էլ, փրկված 
հատվածին օգնու թյան ձեռք մե կնելու  փո-
խարեն, օգնեցիր Մու ստաֆա Քեմալին և Կի-
լիկիան հանձնեցիր նրանց: 

– ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñéã³Ï³·ÇñÁ ïí»ó Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³Ñ-
Ù³ÝÝ»ñÁª 1894 – 1923, Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí` ³Û¹ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏá±õÙ »Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ, Ã»± ÙÇÝã 
³Û¹ áõ Ñ»ïá ¿É »Õ»É »Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ ÏñáÕ ç³ñ¹»ñ:

– Աշխարհի մասշտաբով՝ բնականաբար, 
մի նչև այդ էլ եղել են տարբեր ժողովու րդների 
ցեղասպանու թյան դեպքեր: Հայու թյան հան-
դեպ՝ ևս, այլապես ինչո՞ւ են եղել տեղա-
շարժերը, Մու սա լեռու մ հայն ի՞նչ գործ 
ու ներ: Քեսաբու մ: Եգիպտոսու մ: Հայերը 
տեղահանվել են: Դեռ սելջու կների տիրա-
պետու թյան ժամանակ են բռնու թյու ններ 
գործադրվել: Մինչ այդ եղել են արշավանք-
ներ, տարբեր քաղաքակրթու թյու նների՝ դե-
պի հյու սիս, դեպի հարավ, դեպի արևելք, 
դեպի արևմու տք: Հայաստանը, Հայկական 
բարձրավանդակը խաչմե րու կային դիրք 
ու նեն: 16-րդ դարի ճանապարհորդները 
հստակ, իրենց բոլոր փաստաթղթերու մ 
գրանցել են, որ Անգորայից /որ այժմյան Ան-
կարան է/ մի նչև Թավրիզ ամբողջ արևելքու մ 
ազգային բնակչու թյան գերակշռողը հայերն 
էին: Օսմանյան կայսրու թյան կազմավոր-
ման երկրորդ-երրորդ սերու նդը դեռ չկար, 
մե նք այդ տարածքի բնակչու թյան բացար-
ձակ մե ծամասնու թյու նն էինք: 16-րդ դա-
րից սկսած, ինչպես Նիկողայոս Ադոնցն է 
նշել, սկսվու մ է քրդերի ներթափանցու մը 
պատմական Հայաստան, և քրդերի տե-
ղավորման համար Սելիմ առաջին սու լ-
թանը, որ մի այն ու թ տարի կառավարեց, 
բայց քառապատկեց Օսմանյան կայսրու -

թյան տարածքները, խաշնարած, քաղաքա-
կրթական ավանդու յթներ չու նեցող ցեղա-
խմբերին, որ սովոր էին ապրել վրաններու մ, 
պարտավորեցրեց նստակյաց կյանքի: 
Նրանց բաժանեցին հայկական գյու ղերի 
վրա: Ադոնցն այդ մասին սքանչելի է գրու մ: 
Օսմանյան կայսրու թյան հրովարտակով 
քրդերը դառնու մ են հայկական գյու ղերի 
բնակիչներ, պետք է կերակրվեն, ապրեն 
նրանց հաշվին: 40 տարի չանցած՝ Բիթլիսցի 
Իդրիսին (Իդրիսի Բիթլիսի), որ Օսմանյան 
կայսրու թյու նու մ լու րջ դերակատարու մ 
է ու նեցել, կայսերական հրովարտակով 
հանձնու մ են այդ տարածքը: Այսինքն՝ հա-
յերը, բացի օսմանահպատակ լինելու ց, 
հայտնվու մ են կրկնակի հպատակու թյան 
տակ. Օսմանյան պետու թյանը, որին բազ-
մապիսի հարկատեսակ էին վճարու մ, հա-
վելվու մ են քրդերը: 16-րդ դարից մի նչև 20-րդ 
դարասկիզբ հայու թյու նը մոտավորապես 
չորս մի լիոն մարդու  անհետացու մ ու նի: Հա-
մե մատենք Մեծ Բրիտանիայի, որ կղզի էր 
ու  բացի ծովային ճանապարհից այլ ելքեր 
չու ներ, և Արևմտյան Հայաստանի, որ մե ր 
հայրենիքի 9/10-ն էր, բնակչու թյան թիվը: 
1000 թ. Հայաստանն ու նեցել է 6 000 000 
բնակիչ, Մեծ Բրիտանիան՝ 2 000 000, 1890-
ին Հայաստանն ու նեցել է 3 000 000 մարդ, 
Մեծ Բրիտանիան՝ 30 000 000, 1920-ին՝ Հա-
յաստանը՝ 1 000 000, Մեծ Բրիտանիան՝ 40 
000 000: Ո՞ւր անհետացան հայերը։ Ընդու -
նենք, որ 1915 – 1923 թթ. մե կու կես-երկու  
մի լիոն (ըստ Թալեաթի օրագրի՝ 920 հազար 
հայ) զոհ եղավ, ընդու նենք, բայց մի նչ այդ գո-
յու թյու ն ու նեցող հայու թյու նն ո՞ւր կորավ, 
ինչո՞ւ չբազմացավ: Բոլոր պատմական 
տվյալները՝ գրավոր, օտարազգիների, նշու մ 
են, որ հայ ընտանիքների մի ջին թիվը 12-
20 մարդ էր, արևմտահայու թյու նը մի շտ է 

«Ð³ÛáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ ³ÝÑ»ï³Ý³É, »Ã» ãÇ 
»Õ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý áãÝã³óáõÙ, »Ã» ã»Ý ½ñÏ»É 
ÇÝùÝáõÃÛáõÝÇó, áñÁ ¢ë ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿»

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-ñ¹ ï³ñáõÙ Ç±Ýã ·Çï»Ýù Ù»Ýù 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ áõ Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñÇ, 20-ñ¹ ¹³-
ñ³ëÏ½µÇ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý, èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
ÏáíÏ³ëÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 1908-Ç »ñÇïÃáõñù³Ï³Ý Ñ»-
Õ³ßñçÙ³Ý, 1912-Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó Ó³-
ËáÕÙ³Ý, µáõÝ 1915-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 1919-Ç Ãáõñù³Ï³Ý 
é³½Ù³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ñ³ñ³ÏÇó ï³ëÝÛ³Ï Ñ³ñó»ñÇ 
Ù³ëÇÝ: ØÇÝã¹»é ÙÇ³ÛÝ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ã¿, áñ åÇïÇ ÇÙ³Ý³Ý 

å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:
«1915-2015» Ëáñ³·ñáí «Æñ³ï»ë de facto»-Ý ³ÛëáõÑ»ï ³Ý¹-

ñ³¹³éÝ³Éáõ ¿ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ë-
Ý»ñÇÝª ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí ÷áñÓ³·»ï-í»ñÉáõÍ³µ³Ý 
ê²ð¶Æê Ð²òä²ÜÚ²ÜÆ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµª µ³ó³Ñ³Ûï»Éáí ÷³ë-
ï»ñ áõ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áã 
ÙÇ³ÛÝ ³ÝóÛ³ÉÁ, ³ÛÉ¢ Ý»ñÏ³Ý Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ áõ ³å³·³ÛáõÙ ×Çßï 
ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (192-194) 2015 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
6

բազմազավակ եղել: Թվային իրավիճակը 
պարզ է դարձնու մ, որ ցեղասպանու թյու նը 
պարբերական է եղել: Ռաֆայել Լեմկինը 
20-րդ դարու մ պիտի գար ու  սահմաներ 
ցեղասպանու թյու նը, բայց այդ ոճիրը նրա-
նից էլ շատ առաջ է եղել, ի՞նչ անենք, որ 
ցեղասպանու թյու ն հասկացու թյու նը 11-րդ 
դարու մ չկար, աշխարհի քաղաքակրթու թյան 
աստիճանն այլ էր, դա չի նշանակու մ, 
որ մե նք այսօր պատմական փաստերին 
գնահատական տալ չենք կարող: Միայն 
այս թվերը վկայու մ են, որ ոճիր եղել է, հա-
յու թյու նը չէր կարող անհետանալ, եթե չի 
եղել ֆիզիկական ոչնչացու մ, եթե չեն զրկել 
ինքնու թյու նից, որը ևս ցեղասպանու թյու ն է՝ 
երբ մարդու ն զրկու մ ես իր հավատից, լեզվից, 
մշակու յթից, տարածքից: Խարբերդու մ ցե-
ղասպանու թյան ենթարկվածների թիվը 
մոտ 130 000 էր, հայերի թիվը՝ ավելի քան 
250 000, ո՞ւր կորան մն ացածը: Հիմա Թու ր-
քիայու մ շատերն են ընդու նու մ, որ իրենց 
նախնիները հայ էին՝ տատս հայ էր, պապս 
հայ էր, տատիս մայրը հայ էր, և այլն, դա 
ավելացնու մ է հայերի թիվը, այդ տատերն 
ու  պապերը, որոնց մասին բարձրաձայնու մ 
է այսօրվա սերու նդը, հայ որբերն են եղել, 
որ կորցրել են հարազատներին 1894 – 
1896-ին, կամ 1909-ին, կամ 1915 – 1923-ին 
զանգվածային սպանդների ժամանակ: 
Դավանափոխ հայերի հարցը գիտական 
ու սու մն ասիրու թյան կարիք ու նի, մի այն 

1514 – 1750-ական թթ. 120 000 հայու թյու ն 
բռնի ու ծացվել է Սեբաստիայու մ, Եվդոկիա-
յու մ, Ամասիայու մ, Կեսարիայու մ, Գամի ր-
քու մ, Կիլիկիայի հյու սիս-արևելքու մ, Դերսի-
մու մ, Երզնկայու մ, սևծովյան ափեզրին, 
ինչքան ասեք գրավոր վկայու թյու ններ 
կան՝ ձեռագիր ու  տպագիր: Ուծացված 
հայերի մե ծ մասը նախընտրել է ալևի-
ղզլբաշ կրոնի մե ջ թաքնվել, որ շիա 
մահմե դականու թյան ամե նածայրահեղ 
աղանդը լինելով, ամե նահանդու րժող, 
համամարդկային արժեքների հետնորդ 
հանդիսացող հատվածն է, շատ ավելի խոր 
արմատներից՝ հեթանոսու թյու նից գալով: 
Մալաթիայի հյու սիս-արևելքի Ակն գավառն 
ու նեցել է 120 հայկական գյու ղ, 40 գյու ղ 
ամբողջու թյամբ իսլամացվել է: Գյու ղերի 
անու ններն առայսօր հայկական են՝ Խա-
չոյենց, Վարդանենց, Կնքահայրենց: Ե՞րբ 
են այս գյու ղերն ու ծացվել: 1810 – 1870-ին: 
Մալաթիայի հյու սիսի Աղջադաղ անու նը 
կրող տարածքու մ 100-ի չափ գյու ղեր կան, 
հայոց պատմու թյան մե ջ վկայվու մ է, որ 
Աղջադաղի բնակիչները մե ր ցեղից են, ժա-
մանակին բռնի ու ծացվել են, դարձել ալևի-
ղզլբաշ: Արշակ Ալպոյաճյանը «Մալաթիայի 
հայոց պատմու թյու նը» գրքու մ վկայու մ է, 
որ երբ թու րքական զորքերը սկսու մ էին 
հայերին կոտորել, ղզլբաշները փորձու մ 
էին պաշտպանել, թեկու զ 200 – 300 տարի 
հայու թյու նից հեռացել են, բայց գենետիկ հի-
շողու թյան մե ջ շատ լավ գիտեն, որ ծագու -
մով հայ են: Ալևի-ղզլբաշներն են 1915-ին հայ 

որբերին հավաքել, որ գոնե մի  հատվածը 
փրկեն: 
Հայաստանու մ ցեղասպանագիտու թյու նը 

պետք է դասավանդման առարկա դառ-
նար, գիտական մոտեցու մ ցու ցաբերվեր 
նախորդող շրջանը, ընթացքը, հետևանք-
ները պարզելու  համար: Ցեղասպանու -
թյու նը հանցանք է, և այստեղ ավելի շատ 
հետևանքներն են կարևոր: Հայաստանու մ 
պետական հիմու նքներով ցեղասպանու -
թյան հետևանքները չեն քննարկվու մ: 100-րդ 
տարելիցն է, բայց հարցախու յզ արեք՝ ի՞նչ է 
ցեղասպանու թյու նը, ու  պատասխանների 
գերակշիռ մասը կլինի՝ թու րքը մե զ կոտորել 
է, հետո՞... Դպրոցներու մ պիտի իբրև առար-
կա ու սու ցանվի: Ինչո՞ւ անընդհատ մե ր 
երեխաների մե ջ լաց ու  կոծի, սգի, սպան-
վածի, կողոպտվածի, հայրենազրկվածի 
թերարժեքու թյան բարդու յթ է մտցվու մ վաղ 
հասակից: Ո՞ւմ է դա պետք, ի՞նչ է տալիս: 
Երևանու մ ծնված-մե ծացած տղաս ինձ 
ասու մ է՝ Արարատը մե ր սարն է, ինչո՞ւ 
չենք գնու մ՝ բարձրանանք: Պատասխանու մ 
եմ՝ չենք կարող գնալ, նախ՝ մե ր այժմյան 
հանրապետու թյան սահմաններու մ չէ, 
հետո այնտեղ թու րք զինվոր կա՝ թու յլ չի 
տա: Երեխան զարմանու մ է՝ պապա, դու  էլ 
ես զինվոր, գնանք, թու րքին խփենք, մե նք 
կանգնենք: Ինչո՞ւ է իմ երեխան այդպես 
ասու մ: Եթե նրան բացատրեն, նա կհաս-
կանա, ինքը պատասխաններ կորոնի՝ ինչ 
անել:

²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²Ü
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1915 թ. սկզբին Արևմտյան Հայաստանի վիլայեթներու մ բռնկված 
կոտորածների ալիքը հասնու մ է Վանի նահանգ: Կովկասյան ճակա-
տու մ պարտու թյու ն կրած թու րքական զորքերը (թվով շու րջ 12 000), 
նրանց մի ացած քրդական անկանոն ջոկատներն ու  չերքեզական 
հեծելազորը Վանի նորանշանակ կու սակալ Ջևդեթ բեյի հրամանա-
տարու թյամբ սկսու մ են նահանգի հայ բնակչու թյան կոտորածները, 
թալանն ու  ավերածու թյու նները: Մի շարք գավառներու մ (Շատախ, 
Հայոց ձոր, Արճեշ, Թիմար, Ալջավազև այլն) հայերը դիմու մ են ինքնա-
պաշտպանու թյան` համառ մարտեր մղելով թշնամու  դեմ: 
Երկարատև ու  համառ դիմադրու թյու ն է ծավալվու մ նահանգի 

կենտրոն Վան քաղաքու մ, որտեղ բնակվող շու րջ 23 հազար հայե-
րին մի անու մ են նաև շրջակա գյու ղերից փախած հազարավոր հա-
յեր: Տեղի հայկական կու սակցու թյու նները` Արամ Մանու կյանի 
գլխավորու թյամբ, սթափ գնահատելով իրավիճակը և խու սափելով 
վերահաս բնաջնջու մի ց, ժողով են գու մարու մ` որոշելով դիմե լ ինքնա-
պաշտպանու թյան: 
Կազմվու մ է ինքնապաշտպանական մարմի ն (անդամն եր` Արամ 

Մանու կյան, Արմե նակ Եկարյան, Գաբրիել Սեմի րջյան, Կայծակ 
Առաքել, Բու լղարացի Գրիգոր (Կյոզյան), Հրանտ Գալիկյան, Փանոս 
Թերլեմե զյան): 
Հիմն ական մարտերը ծավալվու մ են քաղաքի երկու  հայաբնակ հատ-

վածներու մ` Այգեստանու մ և Քաղաքամե ջու մ: Ապրիլի 7-ին թու րքերի 
ձեռնարկած առաջին գրոհը հաջողու թյամբ հետ է մղվու մ. հայերը 
հրդեհու մ են Վանու մ թու րքական զորքի կարևոր ամրու թյու ններն ու  
կենտրոնները: Հաշվի առնելով թու րքերի թվական գերակշռու թյու նը` 
Այգեստանի զինվորական խորհու րդն ընտրու մ է պաշտպանական 
մարտավարու թյու ն: Ապրիլի վերջին թու րքերն անցնու մ են լայն 
հարձակման: Ռմբակոծվու մ են Այգեստանի ռազմական դիրքերը, 
դպրոցներն ու  եկեղեցիները: Մեկ օրվա ընթացքու մ թու րքերն օգտա-
գործու մ են 400 ռու մբ: Վանի տարբեր հատվածներու մ փոփոխակի 
հաջողու թյու ններով կատաղի մարտեր են ընթանու մ, որոնց ակտիվ 
մասնակցու թյու ն են ու նենու մ բազմաթիվ հայ պատանիներ, կանայք ու  
աղջիկներ: 
Ապրիլի վերջին նկատվու մ է ռազմամթերքի ու  սննդի խիստ պակաս: 

Քաղաքի պաշտպանները մի  քանի անգամ սու րհանդակներ են ու ղար-
կու մ ռու սական բանակ`օգնու թյան խնդրանքով: Թու րքական անընդմե ջ 
հարձակու մն երը զու գորդվու մ են քաղաքի շրջակա գյու ղերի հայու թյան 
զանգվածային կոտորածներով, որոնց զոհ է դառնու մ շու րջ 24 000 մարդ, 
թալանվու մ և հրդեհվու մ է ավելի քան 100 հայկական գյու ղ: 
Վանի ինքնապաշտպանու թյու նն ու նենու մ է հաղթական ավարտ: 

Մայիսի 5-ին քաղաք է մտնու մ հայ կամավորական հեծելազորը` Խե-
չոյի (Խաչատու ր Ամի րյան) և Դրոյի (Դրաստամատ Կանայան) գլխա-
վորու թյամբ: Մայիսի 6-ին Վան է մտնու մ նաև ռու սական զորաջոկատը: 
Քաղաք հասած ռազմական օգնու թյան շնորհիվ թու րքական զորքը 
փախու ստի է դիմու մ: Վանն ազատագրվու մ է: Արամ Մանու կյանը նշա-
նակվու մ է Վանի նահանգապետ:
Շու րջ մե կ ամի ս տևած դիմադրու թյան ընթացքու մ թու րքական կո-

րու ստները կազմու մ են մոտ 1000 զինվոր և սպա, հայերը տալիս են մոտ 
350 զոհ: 
Վանի ինքնապաշտպանու թյու նը հայ ժողովրդի ազգային-ազատա-

գրական պայքարի փառավոր էջերից է: Այն տասնյակ հազարավոր հա-
յերի հնարավորու թյու ն տվեց փրկվելու  անխու սափելի բնաջնջու մի ց` 
բացառիկ օրինակ ծառայելով այլ շրջանների հայու թյան համար: 

ÜÛáõÃÁ å³ïñ³ëï»ó ÐòÂÆ ·Çï³ßË³ïáÕ ê»¹³ ä²ðê²ØÚ²ÜÀ 
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²Ûëûñ µáÉáñÇë µÝ³Ï³Ý ¿ ÃíáõÙ ³ÛÝ, áñ ºñ¢³ÝáõÙ Ï³ Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ Ã³Ý·³ñ³Ý áõ Ñáõß³ñÓ³Ý, áñ ³Û¹ 
¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³½³ñ³íáñ ·ñù»ñ »Ý ·ñí»É, áñ ³Û¹ Ã»-
Ù³ÛÇÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Ã»ñÃ»ñÁ, é³¹ÇáÝ áõ 
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÁ: 

1965-ի ապրիլի 24-ը դարձավ հայոց նորագու յն պատմու թյան 
շրջադարձային էջը. ազգի մե ծագու յն ողբերգու թյու նը վերջապես 
դադարեց լինել արգելված հարց: Բայց ի՞նչ տեղի ու նեցավ: Ինչո՞ւ 
լռու թյան տասնյակ տարիներից հետո առաջին անգամ պետական 
մակարդակով նշվեց Օսմանյան Թու րքիայու մ հայոց ցեղասպա-
նու թյան զոհերի հիշատակի օրն ու  սկսվեց հու շահամալիրի կա-
ռու ցու մը:

ընդհանու ր քաղաքականու թյան մի  մասը՝ 60-ականների սկզբի 
Հայկական ՍՍՀ-ի քաղաքականու թյան, որը մի տված էր ամրա-
պնդել մշակու թային ինքնու թյու նն ու  վերականգնել հայ ազգի 
մի ասնու թյու նը: Երեսու ն տարի էր, ինչ Հայկական ՍՍՀ ու  սփյու ռքի 
մի ջև խզվել էին քաղաքական ու  մշակու թային կապերը. Զա-
րոբյանի արածը մե կու սացման այս պատնեշը հաղթահարելու  ճա-
նապարհին թերևս ամե նանշանակալի քայլն էր: Պետք է նաև հաշվի 
առնել, որ նրա համար 1915-ի դեպքերը վերացական հարց չէին. 
ցեղասպանու թյան ժամանակ ընտանիքը գաղթել էր Արդվինից ու  
երկար տարիներ ապրել դեգերու մն երի մե ջ: Զարոբյանը մանկու -
թյան ու  պատանեկու թյան տարիները անց էր կացրել զրկանքների 
մե ջ: Հայրն ու  ավագ եղբայրն էլ մահացել էին՝ չդիմանալով կյանքի 
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Ոմանք պատճառը տեսնու մ են «կլոր» թվի մե ջ. 1965-ին լրացավ 
ողբերգական դեպքերի 50 տարին: Բայց չէ՞ որ դրանից առաջ 
եղել էր քառասու նամյակ, երեսու նամյակ, իսկ հարցը մն ացել 
էր արգելված: Հետ նայելով՝ հիմա կարելի է երկու  հիմն ական 
պատճառ նշել. առաջինը հայկական սփյու ռքի մի ավորու մն  էր: 
Սփյու ռքը, որի մի ջու կը հայ փախստականների երկրորդ սե-
րու նդն էր, որ կրթու թյու ն էր ստացել, քաջ գիտակցու մ էր իր 
իրավու նքներն ու  հանցագործու թյան մի ջազգային ճանաչու մ ու  
դատապարտու մ պահանջու մ: Երկրորդը. Ստալինից հետո խորհր-
դային վարչակարգը քիչ թե շատ մե ղմացավ, ու  սկսվեց կարճատև 
շրջան, որին այն ժամանակ տվեցին «խրու շչովյան ձնհալ» պատ-
կերավոր անվանու մը, առաջացավ «հնարավորու թյու նների պա-
տու հանը»: Բայց բոլոր այս նախադրյալներն անօգու տ կլինեին, 
եթե «ճիշտ տեղու մ ու  ճիշտ պահին» չհայտնվեր նախաձեռնու թյան 
կարևորագու յն խնդիրը ստանձնող մարդը:
Խոսքն այդ տարիներին Հայաստանի կոմու նիստական կու -

սակցու թյան կենտրոնական կոմի տեի առաջին քարտու ղար 
ու  գործնականու մ Հայաստանի ղեկավար Յակով Նիկիտայի 
Զարոբյանի մասին է: Եթե նա վճռական քայլեր չձեռնարկեր 
ողբերգական դեպքերի հիշատակին նվիրված մի ջացառու մն երը 
կազմակերպելու  համար ու  ձևական մոտեցու մ որդեգրեր, ամե նայն 
հավանականու թյամբ «հնարավորու թյու նների պատու հանը» 
առնվազն 25 տարի էլ փակված կմն ար:
Զարոբյանի նպատակներն այն տարիների աներևակայելի էին, 

քանի որ առնչվու մ էին ԽՍՀՄ արտաքին քաղաքականու թյանն 
ու  գաղափարախոսու թյանը: Պետք էր դու րս գալ մի ու թենական 
հանրապետու թյան կենտկոմի  առաջին քարտու ղարի իրավասու -
թյու նների սահմաններից: Ավելին՝ Մոսկվային նման հարց ներկա-
յացնելը Յակով Զարոբյանի համար կարող էր ու նենալ շատ տհաճ 
հետևանքներ, վտանգել կարիերան ու  անթերի ծառայողական 
ցու ցակը: Հայաստանի կոմկու սի կենտկոմի  նախագահու թյան 
շատ անդամն եր թերահավատու թյամբ ու  զգու շավորու թյամբ էին 
մոտենու մ ցեղասպանու թյան օրվա առթիվ անցկացնելիք պաշտո-
նական մի ջոցառու մն երին, վախենու մ էին պատահարներից ու  
Մոսկվայի պատժամի ջոցներից, քանի որ լավ էին գիտակցու մ, որ 
զարգացու մն երը կարող են հեշտու թյամբ անկառավարելի դառնալ:
Հարկ է նշել, որ ցեղասպանու թյան 50-ամյակը նշելու  որոշու մը 

ոչ թե հայրենասիրու թյան եզակի պոռթկու մ էր, այլ Զարոբյանի 

ծանր պայմաններին...
1964-ի գարնանը նա, անսալով թերահավատներին, սկսեց Ցե-

ղասպանու թյան օրվա նախապատրաստու թյու նները: Պաշտոնա-
կան մի ջոցառու մն երի համար անհրաժեշտ էր ԽՄԿԿ նախագա-
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հու թյան (քաղբյու րոյի) համաձայնու թյու նը: Հայաստանի կոմկու սի 
կենտկոմու մ մի  քանի խորդակցու թյու ն կազմակերպվեց, որոնց 
մասնակցեցին առաջատար պատմաբաններ և այլ մտավորա-
կաններ, ու  Մոսկվայի ղեկավարու թյան համար պատրաստվեցին 
համոզիչ զեկու յցներ:
Յակով Նիկիտովիչը մի  քանի անգամ հանդիպեց Նիկիտա Խրու շ-

չովի (Խրու շչովը գլխավորեց ԽՄԿԿ կենտկոմը մի նչև 1964-ի հոկտեմ-
բերի 14-ը), Լեոնիդ Բրեժնևի, արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ 
Գրոմի կոյի ու  կու սակցու թյան գլխավոր գաղափարախոս, ԽՄԿԿ 
կենտկոմի  քարտու ղար Միխայիլ Սու սլովի հետ:
Գրոմի կոն չէր ու զու մ խռովեցնել թու րքերին, որոնց հետ այդ ժա-

մանակ պետական մակարդակով լավ հարաբերու թյու ններ էին 
հաստատվել, մանավանդ երբ Խորհրդային Միու թյու նը 1953-ին 
Հայաստանի ու  Վրաստանի անու նից պաշտոնապես հրաժարվել 
էր Թու րքիայի հանդեպ տարածքային պահանջներից: Առանձին 
դժվարու թյու ններ առաջացան Սու սլովին համոզելիս: Վերջինս 
Զարոբյանի առաջարկու մ տեսնու մ էր ազգայնամոլու թյան հրա-
հրու մ ու  ոտնձգու թյու ն գաղափարախոսական դոգմաների դեմ: 
Անաստաս Միկոյանն էլ, ընդհանու ր առմամբ, նու յն կարծիքն 
ու ներ: Գրոմի կոն վերջիվերջո համաձայնեց Զարոբյանի առաջարկ-
ներին, բայց այն պայմանով, որ մի ջոցառու մն երի ժամանակ 
չբարձրացվի տարածքային հարցը: Հայաստանի առաջնորդն իր 
վրա վերցրեց մի ջոցառու մն երի խաղաղ անցկացման ամբողջ պա-
տասխանատվու թյու նը: Ազդեցիկ հայկական սփյու ռքի գործոնը 
հիմն ական փաստարկն էր, որ Զարոբյանը ներկայացնու մ էր 
Կրեմլի կու սակցական ու  պետական գլխավոր գործիչների հետ բա-
նակցելիս: Զարոբյանին հաջողվեց համոզել նրանց, որ ընդառաջ 
գնալով հայերի անկնկալիքներին՝ ԽՍՀՄ կստանա հայկական 
սփյու ռքի քաղաքական օժանդակու թյու նը, իսկ հակառակ դեպքու մ 
այնտեղ կու ժեղանա հակախորհրդային տրամադրու թյու նը:
Համաձայն Զարոբյանի զեկու յցի՝ 1964-ի նոյեմբերի 13-ին Հայաս-

տանի կոմկու սի կենտկոմի  նախագահու թյու նը հավանու թյու ն 
տվեց «1915 թվականին հայերի մասսայական ջարդերի 50-ամյակին 
նվիրված մի ջոցառու մն երի մասին» նամակի տեքստին, որը հետո 
ու ղարկեցին Մոսկվա: 1915-ի ցեղասպանու թյան զոհերի հիշատա-
կին Երևանու մ հու շահամալիր կառու ցելու ց բացի առաջարկվեց 
նաև հրատարակել գրքեր ու  հոդվածներ, պատրաստեսլ ռադիո- և 
հեռու ստահաղորդու մն եր, Երևանու մ պետական մակարդակով 
հասարակայնու թյան ներկայացու ցիչների մասնակցու թյամբ 
հանդիպու մն եր կազմակերպել: Հետագայու մ գրեթե բոլոր առա-
ջարկները իրագործվեցին: 1965-ի փետրվարին Հայկական ՍՍՀ 
կառավարու թյու նը պատրաստեց ցեղասպանու թյան զոհերի հի-
շատակին նվիրված հու շահամալիրի կառու ցման որոշման նախա-
գիծը, Հայաստանի կոմկու սի կենտկոմը հաստատեց այն:
Հու շարձանի լավագու յն նախագծի համար մրցու յթ հայտարար-

վեց: Մոդելները հանրու թյանը ներկայացվեցին Ճարտարապետնե-
րի տանը: Երկու  անգամ հայտարարվեց մրցու յթ: Վերջու մ հատու կ 
հանձնաժողովն  ընտրեց լավագու յնն, ու  շինարարու թյու նը սկսվեց:
Զարոբյանը ջանք չխնայեց, որ այս իրադարձու թյու նների մասին 

գրվի կենտրոնական մամու լու մ՝ ԽՄԿԿ կենտկոմի  «Պրավդա» թեր-
թու մ: Սա շատ կարևոր էր, քանի որ այս դեպքու մ Հայաստանու մ 
անցկացվող մի ջոցառու մը կարժանանար համամի ու թենական ճա-
նաչման: Պետք է տպվեր ակադեմի կոս Մ. Ներսիսյանի հոդվածը 
հայոց ցեղասպանու թյան մասին: Բայց «Ցեղասպանու թյու ն՝ մարդ-
կու թյան դեմ ծանրագու յն հանցագործու թյու ն» վերնագրով հոդվածը 
լու յս տեսավ ամբողջովին աղճատված տեսքով: Ակադեմի կոս 
Ներսիսյանից բացի հայտնվեց հոդվածի մե կ այլ հեղինակ՝ ոմն  իրա-
վաբանական գիտու թյու նների դոկտոր Կ. Ուշակով: Ներսիսյանի 
հոդվածից մն աց մի այն մի  քանի պարբերու թյու ն: «Պրավդայու մ» 
ցեղասպանու թյան մասին արտահայտվեցին հիմն ականու մ ընդ-
հանու ր մտքեր. նշվեցին Վիետնամու մ ամե րիկացիների հան-
ցագործու թյու նները, ՀԱՀ-ու մ ռասայական դիսկրիմի նացիան, 
Անգոլայու մ, Մոզամբիկու մ, Գվինեայու մ պորտու գալական գաղու -
թատերերի քաղաքականու թյու նն ու ... ԽՍՀՄ եղբայրական ազգերի 
ընտանիքու մ Հայաստանի հաջողու թյու նները: Կենտրոնական մա-
մու լի շնորհիվ մի ջոցառու մը սատարելու  փորձը վեր ածվեց հեր-
թական խորհդային խեղաթյու րման:

Բնականաբար, ժողովրդի լայն զանգվածները չէին կարող անտար-
բեր լինել Հայաստանի իշխանու թյու նների նախաձեռնու թյան 
նկատմամբ: Հասարակու թյանը հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան 
պարտադրել է փակել Թու րքիայից տարածքային պահանջների 

հարցը: Քաղաքու մ՝ համալսարաններու մ ու  գործարաններու մ, տա-
րածվեցին թռու ցիկներ, որտեղ կոչ էր արվու մ մասնակցել ապրիլի 
24-ին Լենինի հրապարակու մ կայանալիք ցու յցին:
Երիտասարդներից շատերն ընդհանրապես առաջին անգամ էին 

իմանու մ կես դար առաջ տեղի ու նեցածի մասին: Սակայն 1915 
թվականի դեպքերից բացի նրանք անհանգստած էին նաև Լեռնա-
յին Ղարաբաղի, Նախիջևանի ու  հայերի հայրենադարձու թյան հար-
ցերով: Խմորու մն երի մե ջ գտնվող ժողովու րդն է՛լ ավելի բարկացավ, 
երբ իմացավ, որ հնարավորու թյու ն չի ու նենալու  մասնակցել 
Օպերայի և Բալետի Թատրոնու մ կայանալիք ժողովին. պարզ 
էր, որ շենքու մ այդքան տեղ չկար: Տասնյակ հազարավոր մարդիկ 
զգացին, որ իրենց մե կու սացրել են ու  թու յլ չեն տվել որոշել դեպքերի 
զարգացու մը:
Ապրիլի 24-ի առավոտյան Լենինի հրապարակու մ (ներկայիս 

Հանրապետու թյան հրապարակը) մի  քանի տասնյակ հազար 
երիտասարդ հավաքվեց, ու  սկսվեց իշխանու թյու նների կողմի ց 
չթու յլատրված ցու յցը: Մտավորականու թյան ներկայացու ցիչները 
դիմե ցին հավաքվածներին՝ փորձելով համոզել, որ ցրվեն: Բայց 
կոչերն արհամարհվեցին, ելու յթ ու նեցողներից մի  քանիսի վրա էլ 
տեղաց լու տանքի տարափ:

Լարվածու թյու նը գնալով աճու մ էր, իրավիճակը կարող էր դառ-
նալ անկառավարելի: Ոստիկանու թյու նը փորձեց ցրել ցու յցը, պա-
հանջեց, որ հավաքվածները հեռանան, բայց ապարդյու ն. բազ-
մահազարանոց ամբոխը նստեց ասֆալտին՝ ի նշան օրինապահ 
մարմի նների հանդեպ անտարբերու թյան: Հետո ցու ցարարները, 
հայրենասիրական կոչեր անելով, երթ սկսեցին քաղաքի փողոց-
ներու մ: Իշխանու թյու նները, տեսնելով, որ նրանք բռնու թյան կամ 
անկարգու թյան չեն դիմե լ, որոշեցին սպասել:
Ուշագրավ է մի նիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ Ալեք-

սան Կիրակոսյանի այդ օրվա երկխոսու թյու նը Աշոտ Հովհաննիս-
յանի հետ.

– Աշոտ Գարեգինովիչ, երիտասարդու թյու նը ոչ մի  կերպ չի ու զու մ 
կարգի գալ...

– Իսկ զենքեր ու նե՞ն:
– Ի՞նչ զենք, ի՞նչ բան:
– Դե, եթե զենք չկա, անհանգստանալու  կարիք էլ չկա: Անզեն մար-

դիկ ոնց որ եկեղեցի լինեն առանց զանգերի... Պետք է ու ղղակի նրանց 
բացատրել, հանգստացնել... Այս նյարդային վիճակի պատճառն այն 
է, որ դեռ կենդանի է սպանդի սարսափն ապրած սերու նդը, ու  մե նք 
հիմա բաց վերքի ենք կպել:

Նման բարդ իրավիճակու մ օպերային թատրոնի շենքու մ հասարա-
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կայնու թյան ներկայացու ցիչները պետք է երեկոյան պաշտոնական 
ժողով ու նենային՝ նվիրված ծրագրված մի ջոցառու մն երի հարցին: 
Ժողովը նոր էր սկսվու մ, երբ ցու ցարարները հասան շենք ու  պա-
հանջեցին իրենց ներս թողնել: Ամբոխի մե ջից մե կը քար նետեց 
զբոսասրահի ու ղղու թյամբ ու  ջարդեց ապակիները՝ մի  քանի հոգու  
վիրավորելով: Ամբոխի ճնշու մն  ու ժեղանու մ էր: Ոստիկանու թյու նը 
պոմպերով սառը ջու րը բաց թողեց ցու ցարարների վրա, բայց էլի 
ապարդյու ն: Ոգևորված երիտասարդները վերջիվերջո կարողացան 
ներս խու ժել՝ բղավելով «Հողերը մե ՛րն են, մե ՛րը»: Սրահու մ ներկա 
գտնվող Ամե նայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի խաղաղու թյան կո-
չերը անօգու տ էին. նոր սկսված պաշտոնական ժողովը ձախողվեց:
Հանրապետու թյան ղեկավարու թյու նն անցավ ֆիլհարմոնիայի 

շենքն, ու  այնտեղ՝ տնօրենի կաբինետու մ, սկսեց քննարկել, թե 
ի՞նչ անել ստեղծված իրավիճակու մ: Տարբեր կարծիքներ հնչեցին: 
Կոմկու սի նախագահու թյան երկու  անդամն եր առաջարկեցին զոր-
քեր մտցնել քաղաք: Հայաստանու մ տեղակայված 7-րդ բանակի 
հրամանատար գեներալ-գնդապետ Դավիթ Դրագու նսկին դեմ ար-
տահայտվեց՝ ասելով, որ զորքեր քաղաք կարելի է մտցնել մի այն 
ԽՍՀՄ պաշտպանու թյան նախարարի հրամանով: Զարոբյանը, 
եզրափակելով ժողովն , ասաց, որ սեփական ժողովրդի դեմ զորք 
չի հանի: Բոլորը մտածու մ էին հիմա մե կ հարցի մասին՝ Մոսկվան 
ինչպե՞ս կարձագանքի այս ամե նին: Ամե նաբարդը, իհարկե, Յակով 
Զարոբյանի վիճակն էր, քանի որ նա էր ամբողջովին ստանձնել 
մի ջոցառու մն երն անցկացնելու  պատասխանատվու թյու նը: Բայց 
շնորհիվ նրա տոկու նու թյան ու  հավասարակշռված քայլերի, դեպ-
քերը մն ացին հանրապետական իշխանու թյան ղեկավարման տակ, 
ու  Մոսկվան չմի ջամտեց, ինչպես սովորաբար անու մ էր նման դեպ-
քերու մ:
Հարկ է նշել, որ այդ տարիներին խորհրդային համակարգը շատ 

ավելի դաժան էր վարվու մ Կրեմլի տեսանկյու նից նու յնիսկ ավելի 
մե ղմ դեպքերու մ: Վառ օրինակ է Նովոչերկասկու մ ցու յցի դու րս 
եկած աշխատավորների գնդակահարու թյու նը 1962-ի հու նիսին: 
Նովոչերկասկու մ տեղական իշխանու թյու նները հեռացվեցին ղե-
կավարու թյու նից, և որոշու մն եր սկսեցին կայացնել Մոսկվայից 
ու ղարկված քաղբյու րոյի անդամն եր Կոզլովն  ու  Միկոյանը: Այդ 
դեպքերից մի  քանի ամի ս անց սկսվեցին դատական պրոցեսներ: 
Ցու յցի մասնակիցներին դատեցին որպես հակախորհրդային 
տարրեր, իսկ իրադարձու թյու նները պաշտոնապես ներկայացրին 
որպես «հանցագործների ապստամբու թյու ն», «ավազակային խմբե-
րի» սանձարձակու թյու ն:
Երևանու մ օպերային թատրոնի դեպքերի կապակցու թյամբ 

էլ մի  քանի տասնյակ մարդ ձերբակալվեց, բայց բոլորն էլ հեշտ 
պրծան, քանի որ նրանց գործողու թյու նները որակվել էին որպես 
անկարգու թյու ն: Մոսկվան պահանջու մ էր դատել հազարավոր 
մարդկանց, կազմակերպել ցու ցադրական դատավարու թյու ններ, 
բայց այդ պահանջները, ի պատիվ Հայաստանի իշխանու թյու նների, 
արհամարհվեցին: Ապրիլի 25-ի կեսօրին օպերային թատրոնն ար-
դեն մաքրվել էր, նոր ապակիները տեղադրվել, այնպես որ հաջորդ 
օրը Մոսկվայից ժամանած հատու կ հանձնաժողովը պատահածից 
որևէ հետք չտեսավ:
Հայաստանի ղեկավարու թյու նն, իհարկե, չէր կարող ապրիլի 

24-ին տեղի ու նեցածին քաղաքական գնահատական չտալ: Չորս 
օր հետո Հայաստանի կոմկու սի կենտկոմի  նախագահու թյու նը 

փաստաթու ղթ ընդու նեց «Երևան քաղաքու մ 1965-ի ապրիլի 24-ին 
տեղի ու նեցած անկարգու թյու նների մասին»: 6 էջանոց այս փաստա-
թու ղթն ակնհայտորեն «արտաքին օգտագործման» համար էր: 
Սկզբու մ բավականին մե ղմ կերպով նկարագրվու մ էին այդ օրվա 
իրադարձու թյու նները: Հետո «դասական ձևով» քննադատու թյան 
էին արժանանու մ որոշ կու սակցական կազմակերպու թյու ններ: 
Օրինակ, «Երևանի քաղկոմն  ու  շրջկոմը բավարար խստու -
թյամբ չեն վերաբերվու մ առաջնային կու սակցական կազմակեր-
պու թյու ններին, ու սու մն ական հաստատու թյու նների ռեկ-
տորատներին ու  կոմու նիստներին, գործարանների ու  
հաստատու թյու նների ղեկավարներին կոլեկտիվի անդամն երի՝ 
մանավանդ երիտասարդու թյան բարոյաքաղաքական վիճակի ու  

դաստիարակու թյան հարցերու մ»:

Փաստաթղթու մ ինքնաքննադատու թյու ն էլ կար: Նշվու մ էր, որ 
«Հայաստանի կոմկու սի կենտկոմի  նախագահու թյու նը ապրիլի 

1967-ÇÝ ºñ¢³ÝÇ ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç µ³ñÓáõÝùáõÙ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ï³éáõóáõÙÁ

1967-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 29. ÎáÙÏáõëÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ ². øáãÇÝÛ³ÝÁ
í³éáõÙ ¿ Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý Ïñ³ÏÁ

24-ի մի ջոցառու մն երի կազմակերպման ու  անցկացման հարցու մ 
մի  շարք լու րջ բացթողու մն եր ու ներ, որոնք արտահայտվել էին այդ 
կարևոր քաղաքական աշխատանքների բարդու թյու նների ու  յու րա-
հատկու թյու նների թերի հաշվարկի տեսքով»:
Որոշման վերջը նման էր սկզբին. ոչ ոք անձնական պատիժ 
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Ադրբեջանի պետական ահաբեկչու թյան 
ու  էթնիկական  զտու մն երի քաղաքականու -
թյու նը Հայկական լեռնաշխարհի հյու սիս-
արևելյան շրջաններու մ առայսօր մի ջազգայ-
նորեն չի դատապարտվել, իսկ արյան ու  
ավերածու թյու նների մի ջոցով ստեղծված 
այդ պետու թյու նը պատասխանատվու թյան 
չի ենթարկվել: Անպատժելիու թյան զգա-
ցու մը Ադրբեջանի ղեկավարու թյան 
ոճրագործ ձեռքերին ազատու թյու ն է 
տվել նորից  նախճիրներ նյու թելու  բնիկ 
ժողովու րդների դեմ, բարբարոսաբար 
ոչնչացնելու  նրանց ստեղծած քաղաքա-
կրթային արժեքները: Այսպես կոչված` 
Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապե-
տու թյան կարճատև գոյու թյու նն 
անհամե մատելիորեն հարու ստ է 
պատերազմն երի սանձազերծու մով, բռ-
նու թյու ններով, ավազակային հարձա-
կու մն երով ու  կողոպու տներով, էթնի-
կական զտու մն երով և բնիկներին 
պատկանող պատմաճարտարապետական 
կոթողների զանգվածային ոչնչացու մով: 
Թու րքական սվինների օգնու թյամբ 
ստեղծված այդ  խամաճիկային պետու -
թյու նն ինքնահռչակման օրից` 1918 թ. 
մայիսի 27-ից ի վեր Հայկական լեռնաշ-
խարհի հյու սիս-արևելյան շրջաննե-
րու մ իրականացնու մ է պետական 
ահաբեկչու թյան քաղաքականու թյու ն, 
դառնալով ցեղասպանու թյան թու րքական 
քաղաքականու թյան կու յր գործիքը: Այդ 
քաղաքականու թյան սահմռկեցու ցիչ դրս-
ևորու մն երը Հարավային Կովկասի ողջ 
տարածաշրջանի պատմու թյան մռայլ 

հակահարված հասցնելու  սահմանագծու մ 
հակառակորդի դիպու կահարների ու  դիվեր-
սիոն-հետախու զական խմբերի չդադարող 
սադրանքների ու  ոտնձգու թյու նների զսպ-
ման նպատակով: Իսկ համաշխարհային 
ու ժային կենտրոնները, կաշկանդված 
իրենց  հակասական շահերից և կու րացած 
ադրբեջանական քարոզչամե քենայի կեղ-
ծիքների խաբու սիկ ցոլքից, դեռևս հա-
պաղու մ են բռնել պանթու րքական զա-
ռանցանքներով տառապող ոճրագործի 
ձեռքը, դատապարտել պատերազմի  
սպառնալիքներով ու   հրադադարի ռեժիմը 
խախտելով, զանազան սադրանքներով 
իրավիճակը ապակայու նացնելու  և խա-
ղաղարար գործընթացը տապալելու  Ադր-
բեջանի քաղաքականու թյու նը: Առաջըն-
թացի հասնելու  համար հայկական կողմի  
անելիքները ևս շատ են, մանավանդ, որ 
ճշմարտու թյու նը տեղ հասցնելու  համար 
պահանջվու մ է երկարատև ու  անդադար 
պայքար: Այս տեսակետից կարելի է հատ-
կանշել նաև հասարակու թյան ակտի-
վու թյան գործոնը: Այդ դաշտու մ կարելի 
է առանձնացնել Ադրբեջանի պետական 
ահաբեկչու թյու նը և էթնիկական զտու մն երի 
քաղաքականու թյու նը դատապարտելու  
և մի ջազգային հանրու թյանը դրա ան-
հրաժեշտու թյու նը ներկայացնելու  «Կա-
ճառ» գիտական կենտրոնի նախաձեռ-
նու թյու նները: Արդեն իններորդ տարին 
է, ինչ Շու շիու մ Կենտրոնի կողմի ց կազ-
մակերպվու մ են զանազան մի ջոցա-

ÞàôÞÆÆ Ø²ðîÚ²Ü àÔ´ºð¶àôÂÚ²Ü 95-ð¸ î²ðºÈÆòÀ
²¹ñµ»ç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý ¢ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý

½ïáõÙÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
էջերն են կազմու մ: Դրանցից հատկանշելի 
են Բաքվի 1918 թ. և Շու շիի 1920 թ. եղեռ-
նագործու թյու նները: Իր պատմական 
հայրենիքից հայ ազգաբնակչու թյան բռնի 
տեղահանու թյան քաղաքականու թյան 
շու րջ 70-ամյա անպատիժ գործադրու մն  
այսօր հայրենազրկել է կես մի լիոնից ավե-
լի ադրբեջանահայերի, մարդկային ու  
մշակու թային վիթխարի և անդառնալի 
կորու ստների պատճառ դարձել: Բայց 
այդ ամե նին քաղաքական գնահատական 
չտալը, չդատապարտելը և հանցագործ 
Ադրբեջանին պատասխանատվու թյան 
չենթարկելը հանգեցրել են նրան, որ այդ 
պետու թյու նն այսօր դարձել է տարածա-
շրջանի ամե նաագրեսիվ, սպառազինու -
թյու նների  մրցավազքով և նոր  պատերազմ 
սանձազերծելու  մոլու ցքով տառապող մի  
անկանխատեսելի ու  վտանգավոր կազ-
մավորու մ, պատերազմի  մշտական օջախ, 
որը սպառնու մ է  հարավ-կովկասյան տարա-
ծաշրջանի անվտանգու թյանը, մի ջազգային 
կառու յցների տնտեսական, քաղաքական 
և տարածաշրջանային այլ ծրագրերի իրա-
կանացմանը: Այդ սպառնալիքը հատ-
կապես ակնհայտ է հայկական կողմի  
համար, քանզի տասնամյակների փորձը 
վերջինիս օգնու մ է ավելի լավ ճանաչելու  
խարդախ հարևաններին,  կանխատեսելու  
նրանցից եկող վտանգը: Միաժամանակ, 
դա մե զ իրավու նք է տալիս դիմե լու  զինված 
ինքնապաշտպանու թյան, ինչպես արդեն 
դա արել ենք XX դարի 90-ականների սկզբնե-
րին Ադրբեջանի նախահարձակմանը դիմա-
գրավելու  ժամանակ կամ էլ կանխարգելիչ 

չկրեց: «Ամե նախիստ» պատժին արժանացավ մի այն մե կը: «Նշել 
հասարակական կարգի պահպանու թյան նախարար ընկեր Արզու -
մանյանին, որ նա հավու ր պատշաճի չի կազմակերպել Օպերայի ու  
Բալետի Թատրոնի անվտանգու թյու նը, որտեղ տեղի էր ու նենու մ 
Երևան քաղաքի հասարակայնու թյան ներկայացու ցիչների ժողովը»: 
«Անկարգու թյու նների մասնակիցներն» ու  հանրապետու թյան իշխա-
նու թյան մարմի ններն ու րիշ խնդիրներ չու նեցան, չհաշված, որ մի  
քանի ամի ս հետո Յակով Զարոբյանն այնու ամե նայնիվ հեռացվեց 
իր պաշտոնից ու  Մոսկվայու մ նոր աշխատանքի նշանակվեց:

Երկու  տարի անց՝ 1967-ի նոյեմբերի 29-ին, Երևանու մ Ծիծեռնա-
կաբերդի բարձու նքի վրա տեղի ու նեցավ ցեղասպանու թյան զոհերի 
հիշատակին նվիրված հու շահամալիրի հանդիսավոր բացու մը: Հու -
շարձանը բացեց Հայաստանի կոմկու սի կենտկոմի  հաջորդ առաջին 
քարտու ղար Անտոն Քոչինյանը: Գաղափարախոսներն ինչպես 
մի շտ, այս անգամ էլ փորձել էին համատեղել անհամատեղելին. 
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9 հու շարձանը բացեցին Հայաստանու մ խորհրդային իշխանու թյան 
հաստատման 47-րդ տարեդարձի օրը: Հետագա տարիներին էլի 
մի  քանի կարևոր քայլ կատարվեց. Կարեն Դեմի ճյանը կարողացավ 
հաստատել ապրիլի 24-ին հավերժ կրակի մոտ պաշտոնական ծաղ-
կեպսակ դնելու  ու  մե կ րոպե լռու թյան արարողու թյու նը: Բայց այդ 
ժամանակ՝ 65-ին, տեղի ու նեցավ կարևորագու յնը. պաշտոնական 
լռու թյան պատնեշը քանդվեց, ու  հասարակու թյան լայն շրջաններին 
հասանելի դարձավ 20-րդ դարի ամե նամե ծ ողբերգու թյու ններից 
մե կի պատմու թյու նը, սկսվեցին գիտական հետազոտու թյու ններ, 
1915-ի դեպքերի մասին հրատարակվեցին գրքեր ու  փաստաթղթեր, 
իսկ ցեղասպանու թյան փաստը վերջապես իր տեղը գրավեց հայոց 
պատմու թյան դասարգրքերու մ: Բացի դրանից, սա այն եզակի դեպքն 
էր, երբ իշխանու թյու նն ու  ժողովու րդը, չնայած տարբեր դիրքերից, 
պայքարու մ էին մե կ ընդհանու ր գործի համար: Պայքարեցին ու  հա-
սան նպատակին:

ÜÇÏÇï³ ¼²ðà´Ú²Ü, ²ñÙ»Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
 Ú. Ü. ¼³ñáµÛ³ÝÇ ³ËÇíÇó, Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý-ÇÝëïÇïáõï, üáïáÉáõñ

http://imyerevan.com/hy/society/view/2263

Ð.¶. Երևանի այս ցու յցերը տեղի են ու նեցել 1965 թվականի ապրիլի 24-ին, Հայոց 
Ցեղասպանու թյան 50-ամյակի օրը, որի արդյու նքու մ հայոց նորագու յն պատմու թյու նը 
շրջադարձ ապրեց, ազգի մե ծագու յն ողբերգու թյու նը վերջապես դադարեց լինել ար-
գելված թեմա։ Ապրիլի 24-ի առավոտյան Լենինի հրապարակու մ (ներկայիս` Հան-
րապետու թյան) մի  քանի տասնյակ հազար երիտասարդ հավաքվեց (հիմն ականու մ՝ 
ու սանողու թյու ն), ու  սկսվեց իշխանու թյու նների կողմի ց չթու յլատրված ցու յցը: 
Մտավորականու թյան ներկայացու ցիչները դիմե ցին հավաքվածներին՝ փորձելով 
համոզել, որ ցրվեն: Միլիցիան էլ փորձեց ցրել ցու յցը, բայց` ապարդյու ն: Չլսված բան 
էր. ցու ցարարները նստեցին ասֆալտին՝ ի նշան օրինապահ մարմի նների հանդեպ 
անտարբերու թյան: Եվ իշխանու թյու նները, տեսնելով, որ ցու ցարարները բռնու թյան 
կամ անկարգու թյան չեն դիմու մ, որոշեցին սպասել:
Նախ ցու ցարարները, բազմաթիվ պաստառներ պարզած, շարժվեցին պանթեոն՝ 

ծաղկեպսակ դնելու  Կոմի տասի շիրիմի ն: Հետո վերադարձան Լենինի հրապարակ, 
իսկ կեսօրին արդեն շու րջ հարյու ր հազարի հասնող բազմու թյու նը դու րս եկավ հրա-
պարակից և վանկարկելով «Մեր հողերը, մե ր հողերը» շարժվեց Երևանի գլխավոր 
փողոցներով ու  կրկին վերադարձավ Լենինի հրապարակ: Այնու հետև ցու ցարարները 
որոշեցին շարժվել դեպի Օպերա, որտեղ Ցեղասպանու թյանը նվիրված պաշտոնական 
նիստ պետք է տեղի ու նենար: Օպերայի հրապարակու մ կրքերը էլ ավելի են բորբոքվու մ՝ 
ցու ցարարների ճնշու մը գնալով ու ժեղանու մ էր: Միլիցիան պոմպերով սառը ջու րը բաց 
թողեց ցու ցարարների վրա, բայց՝ ապարդյու ն: Օպերայի ապակիները կոտրվելու ց 
հետո, ոգևորված երիտասարդները վերջիվերջո կարողացան ներխու ժել շենք: Սրա-
հու մ ներկա գտնվող Ամե նայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ն երիտասարդներին խա-
ղաղվելու  կոչեր էր անու մ, իսկ սկսված նիստը փաստորեն ձախողվեց...
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կան քաղաքականու թյու նը վերապրածների 
սերու նդները դատապարտու մ և անընդու -
նելի են համարու մ քաղաքական հիմն ա-
խնդիրները բիրտ ու ժի մի ջոցով լու ծելու  
այդ երկու  կազմավորու մն երի քաղաքական 
գիծը: Թեև մե ր ժողովու րդը մի շտ էլ կարծել 
է, թե մի այն քաղաքակիրթ ճանապարհով 
կարելի է լու ծել պետու թյու նների մի ջև վի-
ճահարու յց հիմն ախնդիրները, սակայն 
պատմու թյու նը սովորեցնու մ է, որ ծառացած 
խնդիրները պետք է լու ծել ապավինելով սե-
փական ու ժերին, մե ր ազգի բազկի ու  մտքի 
հավաքական զորու թյանը: Ուստի, Շու շիի 
հայերի հանդեպ եղեռնագործու թյան 95-
րդ և Արևմտյան Հայաստանի ու  Թու րքայի 
տարածքու մ հայ ազգաբնակչու թյան ցեղա-
սպանու թյան 100-րդ տարելիցներին մե ր 
ժողովու րդը մի ջազգային հանրու թյու նից 
ընդամե նն ակնկալու մ է դատապարտել Ադր-
բեջանի` տասնամյակներ շարու նակվող 
հակահայկական գործողու թյու նները ու  
բոլոր հնարավոր մի ջոցներով այդ երկրի 
ավտորիտար իշխանու թյու ններին հետ 
պահել Հարավային Կովկասի անվտան-
գու թյանը մշտապես սպառնալու  անմի տ 
մարտավարու թյու նից: Կամ` գոնե համա-
կողմանիորեն աջակցել Ադրբեջանի ագրե-
սիվու թյու նը զսպելու  կարևոր առաքելու -
թյու նն արդեն ավելի քան երկու  տասնամյակ 
իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետու թյանը և նրա փառապանծ 
Պաշտպանու թյան բանակին...
Անթու յլատրելի է աչք փակել նաև ամե -

նաբարձր մակարդակով Նախիջևանու մ 
իրականացվող հայկական մշակու թային 
արժեքների ոչնչացման վրա: Երբ ծայրա-
հեղական իսլամի ստները Սիրիայու մ գա-
զանաբար ոչնչացնու մ են մշակու թային 
համամարդկային արժեքները, առավել քան 
զգացվու մ է  Նախիջևանու մ ադրբեջանցինե-
րի կողմի ց հայկական բացառիկ խաչքարերի 
ջարդու փշու ր անելու  նախադեպը և վան-
դալիզմի  այլ գործողու թյու նները դատա-
պարտելու , ինչպես նաև Ադրբեջանին 
պատասխանատվու թյան ենթարկելու  ան-
հրաժեշտու թյու նը: 
Նախիջևանյան թեման շարու նակու թյու նն 

է Ադրբեջանի պետական ահաբեկչու թյան ու  
էթնիկական զտու մն երի քաղաքականու թյան 
մե րկացման և Արցախի հետ սերտորեն 
առնչվու մ է ինչպես Ադրբեջանի հետ 
հակամարտու թյան համատեքստու մ, 
այնպես էլ այն առու մով, որ հենց Նախի-

ռու մն եր` նվիրված 1920 թ. մարտյան ող-
բերգու թյան հերթական տարելիցներին:  
Ցեղասպանու թյու ն վերապրած մե ր հայրե-
նակիցների սերու նդների նպատակը ոչ 
մի այն Ադրբեջանի պետական ահաբեկ-
չու թյան ու  էթնիկական զտու մն երի քաղա-
քականու թյան դատապարտու մն  է, այլև 
մի ջազգային հանրու թյու նից, նախ և առաջ, 
Ադրբեջան-ԼՂՀ հակամարտու թյան կար-
գավորման գործընթացու մ ներգրավված 
պետու թյու ններից նու յնն ակնկալելն ու  պա-
հանջելն է: 
Այսպես կոչված` Ադրբեջանի դեմոկրա-

տական հանրապետու թյան կողմի ց ծրա-
գրված ու  կազմակերպված Բաքու  և Շու շի 
քաղաքների հայ բնակչու թյան ջարդերը և 
Արցախի երբեմն ի ծաղկու ն մայրաքաղաքի 
հրկիզու մը էթնիկական զտման ադրբե-
ջանական քաղաքականու թյան հերթական 
դրսևորու մն երն էին, ոչ մի այն արմե նոցիդի 
թու րքական քաղաքականու թյան շարու նա-
կու թյու նը, այլ նաև ոտնձգու թյու ն ամբողջ 
մարդկու թյան ու  ժողովրդավարու թյան 
դեմ: Կազմակերպված մի ջոցառու մն երի 
մասնակիցները դատապարտել են Ադր-
բեջանի ոճրագործու թյու նները և վստա-
հու թյու ն են հայտնել, որ մի ջազգային 
հանրու թյան կողմի ց այդ երկրի պետական 
ահաբեկչու թյան ու  էթնիկական զտու մ-
ների շարու նակվող քաղաքականու թյան 
դատապարտու մը կամ դրան համարժեք 
քաղաքական, իրավական գնահատական 
տալը կարող են դառնալ նման հակամարդ-
կային դրսևորու մն երի կանխարգելման 
ամե նաարդյու նավետ մի ջոցը:
Ներկայիս Ադրբեջանը, լինելով Ադրբե-

ջանի դեմոկրատական հանրապետու թյան 
իրավահաջորդը, և օգտվելով անպատժե-
լիու թյու նից, որդեգրել է իր նախորդի 
ոճրագործ քաղաքականու թյու նը: Դրա վկա-
յու թյու նն են հանդիսանու մ 1987 – 91 թվա-
կանների ադրբեջանահայու թյան ջարդերը 
և բռնատեղահանու թյու նները, ագրեսիայի 
նախաձեռնու մը Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետու թյան դեմ, իսկ ներկայու մ` 
սահմաններ փակելով, հրադադարի ռեժիմը 
պարբերաբար խախտելով, խաղաղարար 
գործընթացին խոչընդոտելով պատերազմի  
ու  սպառազինու թյու նների մրցավազքի մըշ-
տական հրահրու մը:
Թու րքիայի ու  Ադրբեջանի ցեղասպանա-

10 ջևանի ողբերգական ճակատագիրը 
մղեց Արցախի հայ ազգաբնակչու թյանը 
պարզելու  պայքարի դրոշը` Ադրբեջանի 
ոճրագործ քաղաքականու թյու նից ինքնա-
պաշտպանվելու  նպատակով: 1920 թ. 
մարտյան ողբերգու թյանը զոհ գնացին 
նաև ժամանակին Ագու լիսից Շու շի տեղա-
փոխված մե ր հայրենակիցները, ու ստի 
Արցախի ոստանի ու  Նախիջևանի կապը 
ոչ մի այն պատմականորեն է, այլ նաև 
նու յն ոճրագործ քաղաքականու թյանը են-
թարկվելու  դժբախտու թյու նն ու նենալու  տե-
սանկյու նից:
Շու շիի մարտյան ողբերգու թյան 95-րդ 

տարելիցի առթիվ այս  հրապարակու մը 
նպատակ ու նի ևս մե կ անգամ բարձրաձայ-
նել Արցախի երբեմն ի ոստանու մ 
Ադրբեջանի կազմակերպած հայերի կո-
տորածների մասին, մի ջազգային հան-
րու թյան ու շադրու թյու նը սևեռել հիմն ա-
հարցի վրա և իրավասու  մարմի նների 
ու շադրու թյանը ներկայացնել սահմանված 
ընթարցակարգով համապատասխան մի -
ջազգային ատյաններ դիմե լու  և Ադրբե-
ջանին իրավական ու  քաղաքական 
պատասխանատվու թյան ենթարկելու  ան-
հրաժեշտու թյու նը:
Շու շիու մ Ադրբեջանի կողմի ց կազմա-

կերպված ոճրագործու թյու նները հայ ազ-
գաբնակչու թյան նկատմամբ ցեղասպա-
նու թյան տասնամյակներ շարու նակվող 
քաղաքականու թյան հերթական դրսևո-
րու մն  էին և բացահայտու մ են Ադրբե-
ջանի ահաբեկչական, ագրեսիվ ու  ան-
մարդկային բնու յթը: Մեր օրերու մ, երբ 
տեղաբնիկների ցեղասպանու թյան մի ջոցով 
ձևավորված Ադրբեջանի ղեկավարները 
բարձր ամբիոններից ճամարտակու մ են 
ժողովրդավարական արժեքների մասին, 
պետականորեն կազմակերպված ու  իրա-
գործված ոճրագործու թյու նների համար 
ցինիկորեն մե ղադրու մ դրանց զոհ գնացած 
հայերին, ավելի քան հրատապ է, մանա-
վանդ` ներկայու մ լայն թափ ստացած 
տեղեկատվական պատերազմի  պայմաննե-
րու մ, անցյալի ողբերգական իրադարձու -
թյու նների վերաիմաստավորու մը, դրանց 
համարժեք գնահատական տալը և, դրանով 
իսկ Ադրբեջանին  դիմակազերծ անելը: 

Մհեր ՀԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ
«Կաճառ» գիտական կենտրոնի տնօրեն, 

պատմական գիտու թյու նների թեկնածու , դոցենտ

Հայերենը հայու ն խորհու րդն է:
Վիլյամ ՍԱՐՈՅԱՆ

Բյու զանդիայի մե ջ հայ բառը հոմանիշ էր ազնվականու թյան և 
քաջարիու թյան:

ՖԻՆԼԵՅՆ
Ես անչափ զարմանու մ եմ, երբ հանդիպու մ եմ անտաղանդ հայի: 

Գարեգին ՆԺԴԵՀ
Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի՝ հոն հայրենիքը ողջ է:

Ղևոնդ ԱԼԻՇԱՆ
Խելացի ու  աշխատասեր է հայ ժողովու րդը... ու ր էլ լինի սիրալիր 

ընդու նելու թյան է արժանանու մ բոլոր ժողովու րդների կողմի ց:
Էմանու ել ԿԱՆՏ

Հայոց ամե նաու ժեղ զենքերից մէկն էլ հայ երգն է, էդ երգով նաեւ 
պիտի թու րքին յաղթենք։

Աշոտ ՂՈՒ ԼԵԱՆ (ԲԵԿՈՐ)

Ինչ էլ գրեմ՝ ստացվու մ է հայեցի:
Առնո ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

Ամէն հայ պիտի զգայ, որ առանց իրեն հայրենիքը կը փլու ի։
Աշոտ ՂՈՒ ԼԵԱՆ (ԲԵԿՈՐ)

Որքան հպարտանալու  բան կու նենային հայերը, եթե իմանային 
իրենց պատմու թյու նը: Դժբախտաբար չգիտեն:

ՖԻՆԼԵՅՆ
Եւ ու խտեցինք հաւետ մն ալ հայ ժողովրդի ճշմարիտ զաւակը...

ԿՈՄԻՏԱՍ
Հայերէնը ոչ մի այն կը հաւասարի եւրոպական լեզու ներու , հապա 

կը գերազանցէ զանոնք: Ոճի տեսակէտով հնդեւրոպական ոչ մէկ 
լեզու  չի գերազանցեր հայերէնը, նոյնիսկ չի հաւասարիր անոր:

Անտու ան ՄԵՅԵ
Հայ երաժշտու թյու նն իր մե ջ կսնու ցանե ոգին իր իսկ ցեղին, 

որովհետև երաժշտու թյու նը ամե նեն մաքու ր հայելին է ցեղին: 
ԿՈՄԻՏԱՍ

Ð³Û ¢ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù»Í»ñÁ Ñ³Û»ñÇ ¢ Ñ³Ûáó É»½íÇ Ù³ëÇÝ 
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ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É «Æñ³ï»ë de 
facto»-Ç Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñó»ñáí ÷áñÓ³·»ï-í»ñÉáõÍ³µ³Ý ê²ð¶Æê Ð²òä²ÜÚ²ÜÀ:

–1908-Ç Ãáõñù³Ï³Ý Ñ»Õ³ßñçáõÙÁ Ç±Ýã ¹»ñ áõÝ»ó³í Ñ³Û»ñÇ 
¹»Ù Çñ³Ï³Ý³óí³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ñ³Û»ñÝ Ç±Ýã Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý ëáõÉÃ³Ý Ð³ÙÇ¹Ç å³ßïáÝ³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ, 
Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÝ áõ Ñ³Û»ñÁ Ç±Ýã ÑáõÛë»ñ áõÝ»ÇÝ »ñÇï-
Ãáõñù»ñÇó:

– Կատարվածն իրոք հեղաշրջու մ էր, բայց գաղափարապես սու լ-
թանն ու  երիտթու րքերը իրարից տարբեր չէին: Երիտթու րքերը 
Եվրոպայու մ ու սանած երիտասարդներ էին, որ շատ երկար աշ-
խատել են հայերի հետ, և հայերը ևս մասնակցել են սու լթանին 
պաշտոնանկելու  գործընթացներին: Այդ ժամանակահատվածու մ 
հայ իրականու թյան մե ջ կար երկու  քաղաքական կու սակցու թյու ն՝ 
սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կու սակցու թյու նը, որ հիմն վել 
էր 1878-ին, Ժնևու մ, և Հայ հեղափոխական դաշնակցու թյու նը, որ 
հիմն վել էր 1890-ին, Թիֆլիսու մ: Իհարկե, կային մշակու թային 
կազմակերպու թյու ններ, մարզական, կրթական, եկեղեցասիրաց և 
այլն, բայց քաղաքական ու ժերը երկու սն էին: Ստեփանոս Սապահ-
Գյու լյանը, որ հայոց քաղաքական մտքի ռահվիրա կարող է կոչվել, 
սքանչելի գիրք ու նի՝ «Պատասխանատու ները», որ այս հարցին ու ղիղ 
պատասխան է տալիս: Ինչքան գիտեմ՝ թու րքերն այժմ նախաձեռնու մ 
են նրա գիրքը թարգմանել թու րքերեն: Ո՞վ է պատասխանատու  ցե-
ղասպանու թյան համար: Նրա գրքու մ շատ ու ղղակի մե ղադրանք 
կա ՀՅԴ-ի ղեկավարու թյանը: Սապահ-Գյու լյանը պարզ ասու մ է՝ չի 
կարելի խաբվել, թու րքերի զարգացածն ավելի վտանգավոր է, քան 
Աբդու լ Համի դը: Սու լթանի հետ կարելի է ինչ-որ կերպ լեզու  գտնել, 
այս մարդիկ մի  խնդիր ու նեն՝ ու զու մ են շատ կազմակերպված, 
զու տ թու րքական ազգային պետական մի ավոր ստեղծել, իրենք 
ինտերնացիոնալիստ չեն՝ հայ, թու րք, քու րդ, ասորի, բու լղար, 
հու յն, սերբ չեն ճանաչու մ ու  կայսրու թյան հատկապես քրիստոնյա 
հատվածն ու զու մ են վերացնել ազգովին: Դաշնակցականներին 
նա ասու մ էր՝ դու ք կու տը կերել եք, մի ՞թե ազգիս պատմու թյու նը 
չգիտեք, ինչպե՞ս կարելի է կովկասահայի աչքերով նայել Օսմանյան 
կայսրու թյան հպատակ արևմտահայու թյան հարցերին: Նա զգու -
շու թյան կոչ էր անու մ՝ կանխատեսելով, որ այդ դիրքորոշու մը կա-
րող է արհավիրքի հասցնել, որի պատասխանատու ն կլինեն: Նրան 
առարկու մ էին, որ հոռետես է, որ ի վերջո գտնվել է թու րքի այն 
տեսակը, որ հայերին եղբայր է տեսնու մ, արդարու թյու ն է ու զու մ, 
ասու մ է՝ բարենորոգու մն եր պիտի լինեն... Երիտթու րքերը հաճախ 
էին հանդիպու մ դաշնակցականների հետ և ջանու մ էին, որ իրենց 
հանդիպու մն երին ներկա չլինեն հնչակյանները, որովհետև նրանց 
կարծր դիրքորոշու մը չէր փոխվու մ ու  գաղտնորեն ծրագրվածին 
խանգարու մ էր: Հեղաշրջու մի ց հետո տեղի ու նեցած մե ծ ցու յցին 
դրոշները ձեռքներին մասնակցու մ են նաև հայերը՝ «Եղբայրու թյու ն, 

ազատու թյու ն, արդարու թյու ն» կարգախոսով: Նրանց լու սանկար-
ները մամու լու մ կան: Ելու յթներ են ու նենու մ, որ այսու հետ թու ր-
քը հայի հետ եղբայր է դառնու մ: Հնչակյան կու սակցու թյու նը 
կրկին դատապարտու մ է, կրկին հիշեցնու մ է, որ թու րքերն ու զու մ 
են իշխանու թյու նն ամբողջու թյամբ իրենց ձեռքը վերցնել: Երիտ-
թու րքերին սաստիկ հակառակ ընդդիմադիր կու սակցու թյու ն 
կար՝ «Ազատու թյու ն և համաձայնու թյու ն» (Հու րիյեթ վե Իթիլաֆ) 
անու նով այս կու սակցու թյու նը1 զգու շացնու մ էր հայերին, որ չեն 
հասկանու մ՝ ինչ խաղի մե ջ են հայտնվել, որ իթթիհատականները 
ի վերջո հայերին վերացնելու  են2: Նրանք առաջարկու մ էին իրենց 
կու սակցական ցու ցակներով ընտրու թյու ններին մասնակցել 
երիտթու րքերի դեմ: Հնչակյանները Իթիլաֆի հետ երկխոսու թյու ն 
են սկսու մ: Հայկական քաղաքական երկու  ու ժերը բաժանվու մ են՝ 
քաղաքական շրջահայացու թյան պակասը թու յլ չի տալիս ՀՅԴ-
ին հասկանալ, որ քաղաքական յու րաքանչյու ր հարաբերու թյու ն 
փոխադարձ առաջարկների ընդու նու մ է, ոչ թե մի ակողմանի ծառա-
յու թյու ն: Դաշնակցու թյանը գրպանեցին երիտթու րքերը: Նրանք 
խաբվեցին, որովհետև ՀՅԴ-ի որոշու մ կայացնող պարագլու խները 
կովկասահայեր էին, նրանց մե ջ արևմտահայ ազդեցիկ դեմքեր գրեթե 
չկային, ու  նրանք չէին ճանաչու մ թու րքական իրականու թյու նը: 
Արևելահայաստանու մ նստած՝ որոշու մն եր էին կայացնու մ և ամե ն 
անգամ հետևանքը արևմտահայու թյան գլխին էր ջարդվու մ: Նրանք 
քաղաքականապես հասու ն չէին՝ ընկալելու  իրավիճակի ամբողջ 
բարդու թյու նը: Նու յնը նաև՝ հնչակները: Արևմտահայաստանի, 
Կիլիկիայի, Պոլսի հնչակները այս ամե նը շատ լավ հասկանալով՝ 
անընդհատ զգու շացնու մ էին Եվրոպայու մ, Ամե րիկայու մ եղած 
իրենց կու սակիցներին, թե ինչ վտանգներ կան, զգու շացնու մ էին, 
որ օվկիանոսի մյու ս ափից պիտի չաշխատեն: Տարբեր ժողովն երի 
արձանագրու թյու ններ կան, որ երբ դրսից հակակայսերական գոր-
ծողու թյու ններ են ցանկացել կատարել, տեղի կառու յցները հա-
կառակվել են, ասել են՝ լավ, կանենք, մի  երեք հոգու  կսպանենք, բայց 
կգան՝ երեք գյու ղ կկոտորեն, մե նք ի վիճակի՞ ենք նրանց պաշտ-
պանել: Նրանց մե ջ եղել են լրջմի տ մարդիկ, բայց եղել են և շատ 
անհեթեթ քայլեր: Եթե Սասնո ապստամբու թյու նները նայեք, ամե ն 
անգամ հայ բնակչու թյանը հարվածի տակ են դրել: Մեկ-երկու -
երեք անգամ ջարդվելու ց հետո ինչպե՞ս կարելի է չորրորդ անգամ 
ջարդվել: Ռու բեն Տեր-Մինասյանը յոթ հատորով «Հեղափոխականի 
մը հու շերը» անու նով գիրք է գրել, որ համարյա ծայրեծայր խաբե-
ու թյու ն է, կեղծիք, բարեբախտաբար պատմաբան Լեոն նրա այդ 
անհեթեթու թյու նը բացահայտու մ է՝ չորս ֆիդայի են ու ղարկու մ, 
ապստամբու թյու ն են անու մ, հետևանքը հայերի կոտորածն է, ու  ոչ 
մի  պատասխանատու : Մեղադրու մ են ոչ զինված հայու թյանը, որ 
բնակչու թյան 99,9 տոկոսն է, որ զինված չէ, ֆիդայական շարժման 
մասնակից չէ և սոսկ բարեփոխու մն երի պահանջատեր է: 

– àíù»±ñ ¿ÇÝ »ñÇïÃáõñù»ñÁ ¢ ÇÝãå»±ë Ñ³ÛïÝí»óÇÝ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ:

– Երբ ասու մ են երիտթու րքեր, չեն փորձու մ հասկանալ՝ սու լթանա-
կան Թու րքիայու մ նրանք որտեղի՞ց հայտնվեցին, ինչպե՞ս, ինչո՞ւ: 
Սիոնիզմի  մարգարե, իսկական անու նով Բենիամի ն Զեև (Թեո-
դոր) Հերցլը՝ ավստրա-հու նգարացի հրեա, առաջին անգամ 1901թ. 
մայիսին հանդիպու մ է սու լթան Աբդու լ Համի դի հետ՝ նրան առա-
ջարկելով թու յլ տալ Եվրոպայու մ ապրող հրեաներին ներգաղթել 
Պաղեստին, որ օսմանյան տիրապետու թյան տակ էր, ու  այդտեղ 
համախու մբ ապրել, փոխարենը խոստանալով Օսմանյան կայսրու -
թյան առողջացման ծրագիր: Իսկ Օսմանյան կայսրու թյու նն այդ 
ժամանակ կքու մ էր պարտքերի տակ, և Եվրոպայու մ Օսմանյան 
կայսրու թյու նը կոչու մ էին «Հիվանդ մարդ»: Հերցլը հիշեցնու մ է 
բանկային համակարգու մ, լրատվական աշխարհու մ հրեաների 
դիրքերը և խոստանու մ փակել թու րքերի բոլոր պարտքերը: Ձեր 
երկիրն ամբողջու թյամբ հայերի ու  հու յների ձեռքին է՝ հասկացնու մ 
է Հերցլը, պետական, տնտեսական, առևտրական, ռազմական բոլոր 

««ºñµ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¿ç»ñÁ Ã»ñÃáõÙ »ë, ³Ù»Ý ï»Õ ºñµ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¿ç»ñÁ Ã»ñÃáõÙ »ë, ³Ù»Ý ï»Õ 
¹ÇÙ³ó¹ ·³ÉÇë ¿ Æëñ³Û»É È³½³ñ¢Çã ¶»Éý³Ý¹Á, ¹ÇÙ³ó¹ ·³ÉÇë ¿ Æëñ³Û»É È³½³ñ¢Çã ¶»Éý³Ý¹Á, 

µáÉáñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Çµñ¢ ²É»ùë³Ý¹ñ ä³ñíáõëµáÉáñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Çµñ¢ ²É»ùë³Ý¹ñ ä³ñíáõë»» 
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համակարգերու մ թու րքեր գրեթե չկան, մե նք ձեզ կօգնենք 1878-ից 
լու րջ գլխացավ դարձած Հայկական հարցից վերջնականապես 
ազատվել: Սու լթան Աբդու լ Համի դը մե րժու մ է: Ոչ այն պատճառով, 
որ մայրը՝ Վերժինեն, հայ էր: Սու լթանը գիտեր, որ ինքը նստած է 
այդ ճյու ղի վրա՝ հայն ու  հու յնը չլինեն, կայսրու թյու նը չի լինի: 1894-
1896 թթ. համի դյան ջարդերի, որ իրականու մ ցեղասպանու թյու ն 
էին, հեղինակը լինելով հանդերձ՝ սու լթանը 1902 թ. հու լիսին 
կրկին մե րժու մ է նու յնպիսի առաջարկով իրեն դիմած Հերցլին: 
«Ես քեզ ցու յց կտամ՝ աշխարհը քանի անկյու ն ու նի»՝ հետևու մ է 
Հերցլի պատասխանը: Որոշու մ է կայացվու մ Օսմանյան կայսրու -
թյու նու մ վաղու ց ստեղծված ընդդիմադիր ու ժ՝ «Միու թյու ն և առա-
ջադիմու թյու ն» (Իթթիհադ վե թերաքքի) կու սակցու թյու նը տեղից 
շարժելով՝ սկսել սու լթանին տապալելու  գործընթացը: 1889 թ. Սա-
լոնիկու մ ստեղծված երիտթու րքերի կազմակերպու թյան հիմն ա-
դիրներից շատերը ծագու մով հրեաներ էին, որոնք տնօրինու մ էին 
քաղաքի տնտեսական ու  քաղաքական իրավիճակը: Օսմանյան 
կայսրու թյու նու մ հիմն վել և աշխատու մ է իբր թու րքական մի  
կազմակերպու թյու ն, ու  հիմն ադիրներից շատերը թու րք չեն: 
Ինչպե՞ս: «Երիտթու րքերը պատմու թյան դատաստանի առաջ» 
գրքու մ Ջոն Կիրակոսյանը խորհրդային տարիներին` 1982-ին 
պատասխանու մ է այդ հարցին, բնականաբար՝ իր ժամանակ 
նա չէր կարող առկա բոլոր աղբյու րներին ծանոթ լինել: Նրանք ոչ 
մի այն հիմն ել են կազմակերպու թյու նը, այլև կոնկրետ հրաման են 
իջեցնու մ հայտնի հրեաներին՝ ընդու նել իսլամ, անու ն-ազգանու նը 
փոխել և համաթու րքական՝ պանթու րանական կազմակերպու -
թյան զարգացման համար աշխատել: Պանթու րքիզմի  գաղափարա-
խոսու թյան հիմն ադիրները թու րքերը չեն: Հրեաներն ու  քրդերն են: 
Հնարավո՞ր է: Թու րան երկրի երազանքը հրեայինը կամ քրդի՞նը 
լինի: 1883 թ. ծնված, հրեա հոգևորականի զավակ, իսկական 
անու նով Մոիզ Քոհեն, բալկանյան պատերազմի  տարիներին փո-
փոխված թու րքական անու նով Մու նիս Թեքինալփն ու  1876 թ. Տիգ-
րանակերտու մ ծնված քու րդ Զիյա Գյոքալփը այդ անմարդկային 
գաղափարախոսու թյան առաջնորդներն են հանդիսացել։ Երբ 
երիտթու րքերը տարիներ անց կայացնու մ են հայերին վերացնելու  
գաղտնի որոշու մը, կազմակերպու թյան ներսու մ վիճաբանու թյու ն-
ների ժամանակ ծագու մով թու րք անդամն երը փորձու մ են հակա-
ռակվել՝ ինչպե՞ս, ո՞նց վերացնել ամբողջ ժողովրդին իր բնօրրա-
նու մ: Երբ 1948-ին Իսրայել պետու թյու նը իրեն անկախ հռչակեց, 
այդ բոլոր հողատարածքները հրեաների կողք կողքի գնած հողերն 
էին, ինչպես դու ք տնամե րձ եք գնու մ՝ մի  տեղ 500 քառակու սի 
մե տր, մի  տեղ՝ 400, մի  տեղ՝ 200, մի  տեղ՝ 700: Եթե արանքու մ օտար 
մե կը կա, ստիպու մ եք, որ իր հողը վաճառի, գնա: Օսմանյան 
կայսրու թյան ժամանակահատվածու մ այդ բոլոր աշխատանքները 
սու սու փու ս կատարվել են, բայց կան զեկու ցագրերը «Ալյանս 
իսրայելիտ» կազմակերպու թյան: Նրանց քաղաքական մի ջնորդն 
ու  ֆինանսական հովանավորը Ալեքսանդր Պարվու սն էր: Նա է 
Լենինին Շվեյցարիայից Պետերբու րգ բերել՝ հեղափոխու թյու ն անե-
լու , և նա է Արևմտյան Հայաստանի կորստի ամրագրման աշխա-
տանքների երկրորդ հատվածի հեղինակը: Ցեղասպանու թյան ան-

ընդհատու թյան մե ջ բոլշևիկյան Ռու սաստանի դերակատարու մը, 
Լենին-Աթաթու րք հարաբերու թյու նները, ամե ն ինչ պտտվու մ են 
Պարվու սի շու րջ: Նա կար 1890-ին՝ Աբդու լ Համի դի ժամանակ, կար 
երիտթու րքերի ժամանակ ու  ամբողջու թյամբ ֆինանսավորու մ 
էր նրանց, հովանավորու մ կոնկրետ նպատակներով ու ղարկված 
հրեաներին, եկել ու  ապրու մ էր Կոստանդնու պոլսու մ՝ տեղու մ 
աշխատելով դեսպանու թյու նների հետ: Պատրաստ էր փակել Օս-
մանյան կայսրու թյան բոլոր պարտքերը, պահու մ, զարգացնու մ էր 
երիտթու րքական կազմակերպու թյու նը, իշխանու թյան բերու մ և 
ամրացնու մ նրանց: Նու յն ժամանակահատվածու մ ամե ն ինչ անու մ 
է, որ թու րքերը լեզու  գտնեն ռու սների հետ: Բայց ոչ Ռոմանովն երի 
ցարական Ռու սաստանի հետ, այլ նորերի, որոնց իշխանու թյան է 
բերու մ: Ովքե՞ր էին բոլշևիկները: Լենինը, Տրոցկին, Կամե նևը, Զի-
նովևը, Սվերդլովը: Մեծ մասամբ՝ ծագու մով հրեաներ: Բելառու ս չէին, 
լատիշ չէին, ֆինն չէին, հայ չէին, վրացի չէին, հրեա էին: Զարգացած, 
խելոք ու րիշ մարդ չկա՞ր, որ ռու ս սոցիալ-դեմոկրատների հիմն ա-
դիրները հրեաներն էին: Երբ պատմու թյան էջերը թերթու մ ես, ամե ն 
տեղ դիմացդ գալիս է Պարվու սը: Դա համակարգված, ծրագրված 
աշխատանք էր: Եվ՝ ցեղասպանու թյու ն հայերի հանդեպ, ոչ մի այն 
Արևմտահայաստանու մ, այլև Կիլիկիայու մ, Թրակիայու մ, Բու -
թանիայու մ, Գամի րքու մ: Մտածե՞լ եք՝ ի՞նչ եղավ Ալեքսանդր Ման-
թաշյանը, Բաքվի նավթարդյու նաբերու թյու նը հայերի ձեռքու մ էր, 
նավթարդյու նահանող գրեթե բոլոր ընկերու թյու նները հայկական 
էին: Որտեղի՞ց ու  ինչպե՞ս հայտնվեցին Ռոտշիլդները: Ալեքսանդր 
Մանթաշյանը՝ պրպտող, աշխատասեր, խելացի, հարու ստ, ո՞նց վե-
րացավ: Ի՞նչ եղավ հայու թյան առևտրատնտեսական հսկայական 
համակարգը: Օսմանյան կայսրու թյան տնտեսու թյան համարյա 80 
տոկոսը հայու թյան ձեռքու մ էր, կապված էր Մանչեստրի, Նյու  Յորքի, 
Փարիզի, Վենետիկի հետ: Ու մի անգամի ց կտրվե՞ց: Իսկ հայու թյու նն 
ի՞նչ եղավ: Ծրագրի համաձայն՝ բնաջնջվու մ էր ոչ մի այն հայու թյու նը 
ֆիզիկապես, այլև քանդվու մ էր առևտրատնտեսական կառու յցը 
ծայրից ծայր: Ինչո՞ւ այս ամե նը չի բացվու մ, չի ներկայացվու մ, ի՞նչ 
են անու մ դրամաշնորհով աշխատող կազմակերպու թյու նները: Այս 
բոլոր իրողու թյու ններով ինստիտու տներ պիտի աշխատեին, ոչ 
թե մե կ, այլ այլընտրանքային տեսակետներ ներկայացնեին ու  մե ր 
սեղանին արդեն դրած լինեին իրենց աշխատանքները: Չկա: Չենք 
ճանաչու մ անցյալը: Ինչո՞ւ: Ովքեր էին սպիտակ թու րքերը: Գիտե՞նք:

Ðñ³å³ñ³ÏÙ³Ý å³ïñ³ëï»ó 
²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²ÜÀ

1. Ստեղծվել է 1911 թ.՝ 1908-ի սահմանադրու թյան հռչակու մի ց հետո առա-
ջացած ընդդիմադիր մանր կու սակցու թյու նների և խմբավորու մն երի հիմքի 
վրա։ Այդ կու սակցու թյանը մի ացել են ազգային փոքրամասնու թյու նների հա-
մարյա բոլոր քաղաքական կազմակերպու թյու նները։ Նրանց աջակցու թյու նը 
ստանալու  և նրանց հետ դաշինքը պահպանելու  նպատակով «Ազատու թյու ն 
և համաձայնու թյու ն» կու սակցու թյու նն իր ծրագրու մ ներառել է ազգային 
մարզերի ինքնավարու թյան և Օսմանյան կայսրու թյան վարչական ապա-
կենտրոնացման սկզբու նքը՝ տարածքային ամբողջականու թյան պահպան-
մամբ։

2. Պատմու թյան առաջ չմե ղանչելու  համար պետք է նշել, որ հենց իթիլա-
ֆականների ստեղծած կառավարու թյու նն էր Կ. Պոլսու մ կազմակերպել 
երիտթու րքերի դատավարու թյու նը (1919 – 20 թթ.)։ 

Զմայլված եմ հայ տառերի գեղեցկու թյամբ: Իրականու մ հայկական 
տառերը գեղարվեստական գրաֆիկա են և դրանց գրաֆիկական 
պատկերը ցնցող է: Ի՜նչ հանճարեղ ձեռքեր են ստեղծել դրանք:

Ստեւան ՏՈՆԵՒԻՉ
Աստու ծոյ հետ խօսելու  մի ակ լեզու ն հայերէնն է: Հայերէնը հա-

րու ստ լեզու  է, լիովին պարու նակու մ է մարդկային ձայների բոլոր 
հնչիւնները:

Ջորջ ԲԱՅՐՈՆ
Երբ հայերն ինչ-որ բանով են զբաղվու մ, ապա անպայման արդ-

յու նքու մ արվեստ է ստեղծվու մ: 
                                                                                           Ֆյոդոր ՇԱԼՅԱ ՊԻՆ

Գիտցի՛ր, որ քանի ապրու մ եմ, իմ կյանքի ամե նամե ծ երջանկու թյու -
նը եղել է և կմն ա, հայոց լեզվին տիրապետելը: 

Վիկտոր ՀԱՄԲԱՐՁՈՒ ՄՅԱՆ
Հայ ժողովու րդը տարբերվու մ է կենսասիրու թյամբ, տոկու նու -

թյամբ, սեփական ճշմարտու թյան հանդեպ ու նեցած վստահու -
թյամբ, կամքով: Հենց այս որակների շնորհիվ այն մշտապես հաղ-

թանակած է դու րս գալիս ցանկացած փորձու թյու ններից: 
Էմի լ ՎԵՐԽԱՐՆ

Հանգիստ սրտով պիտի մե ռնիմ, երիտասարդ հայ, եթե քո սերնդի 
օրով «հայորեն» բառը մե ր ժողովրդի բարեկամն երի և թշնամի ների 
կողմի ց գործածվի «քաջորեն» բառի իմաստով:

Գարեգին ՆԺԴԵՀ
Իմ քու յրեր, ձեր վրա եմ ես հու յս դնու մ: Հայ մայրեր, իմ հու յսս ձեր 

վրա է, դու ք պետք է ձեր զավակներին կրթեք, դաստիարակեք և 
նրանց ներշնչեք հերոսական ոգի, սեր դեպի իրան հայ եղբայրները... 

Զորավար ԱՆԴՐԱՆԻԿ
Շրջահայաց եղեք, սիրեցեք հայոց լեզու ն, Հայաստան աշխարհը և 

մի մյանց:
Ղեւոնդ ԱԼԻՇԱՆ

Нет никого храбрее моих маршаллов, потому что в них течет армянс-
кая кровь. 

Наполеон БОНАПАРТ.
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2015 թվականին Հայաստանը, աշխարհասփյու ռ հայու թյու նը 
մի ջազգային հանրու թյան հետ հիշու մ և դատապարտու մ են 
մե կ դար առաջ Օսմանյան կայսրու թյու նու մ իրականացված 
Հայոց ցեղասպանու թյու նը, ոգեկոչու մ 1.5 մի լիոն անմե ղ զո-
հերի հիշատակը։ Յու րաքանչյու ր հայ, աշխարհի որ անկյու -
նու մ էլ գտնվի, զգու մ է Մեծ եղեռնի հետևանքները թե՛ բարո-
յահոգեբանական, թե՛ մշակու թային, թե՛ լեզվական և թե՛ 
քաղաքական առու մն երով:
Ս.թ. ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սու րբ Պետրոսի տաճարու մ 

Նորին Սրբու թյու ն Հռոմի  Պապ Ֆրանցիսկոս Առաջինի կողմի ց 
պատարագ մատու ցվեց Հայոց ցեղասպանու թյան 100-րդ տա-
րելիցի կապակցու թյամբ և Հայաստանյայց Առաքելական եկե-
ղեցու  հայրերից Սբ Գրիգոր Նարեկացին Կաթոլիկ եկեղեցու  
կողմի ց հռչակվեց Տիեզերական եկեղեցու  վարդապետ, ինչը 
համաշխարհային նշանակու թյու ն ու  հնչեղու թյու ն ու նեցող 
պատմական մե ծ իրադարձու թյու ն է հայերիս համար:
Այս օրերին ողջ աշխարհու մ կազմակերպվող ոգեկոչման տար-

նախաձեռնու թյու նը:
Օբնինսկու մ խաչքար տեղադրելու  կամ եկեղեցի կառու ցելու  

մասին Կարեն Ղու կասյանի և Հովիկ Հովակիմյանի  ընտանիք-
ները երազու մ էին դեռևս 2015թ. ապրիլի 24-ից մի  քանի 
տարի առաջ: Բայց, ինչպես ասու մ են, Աստծո որոշու մն երը 
անկանխատեսելի են: Տարիներ առաջ մի  առիթով հանդիպել 
էին Բորիս և Գլեբ ռու ս ու ղղափառ եկեղեցու  Տեր հայր Ալեքսեյի 
հետ: Զրու յցի ընթացքու մ շոշափվել էր խաչքար տեղադրելու  
հարցը: Նրանք ասել էին իրենց երազանքի՝ Օբնինսկ քաղաքու մ 

ØºÜø àôÄºÔ ºÜø, ºð´ ØÆ²êÆÜ ºÜøØºÜø àôÄºÔ ºÜø, ºð´ ØÆ²êÆÜ ºÜø

բեր մի ջոցառու մն երը հավաստու մ են հայ ժողովրդի մի ասնու -
թյու նը, նպաստու մ համայնքների համախմբմանը, Սփյու ռքու մ 
հայապահպանու թյանը, հայի ինքնու թյան հաստատմանը, և 
ու րախալի է, որ ավելանու մ է Ցեղասպանու թյան ճանաչման 
աշխարհագրու թյու նը, դատապարտման և ժխտման համար պա-
տասխանատվու թյու ն սահմանող երկրների, կառու յցների թիվը:

Ապրիլի 24-ը նշանավոր օր էր նաև Կալու գայի մարզի Օբնինսկ 
քաղաքի հայու թյան համար. քանի որ Հայոց ցեղասպանու թյան 
100-րդ տարելիցին ընդառաջ՝ նրանք համախմբվել էին հայկա-
կան խաչքարի բացման և օծման արարողու թյան առիթով: 
Ողջու նելի է Հայոց ցեղասպանու թյան զոհերի հիշատակի 100-րդ 
տարելիցին նվիրված խաչքար տեղադրելու , Ցավի, հիշողու թյան 
և պահանջատիրու թյան մի ջոցառու մն եր կազմակերպելու  նրանց 

խաչքար ու նենալու  մասին: Եվ անչափ շատ էին զարմացել, երբ 
նրանց լսելու ց հետո Հայր Ալեքսեյը ասել էր, որ կարող է տեղ 
հատկացնել եկեղեցու  տարածքու մ: Կարեն Ղու կասյանը և Հովիկ 
Հովակիմյանը հավատացին, որ դա կարող է իրականու թյու ն 

15
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դառնալ: Ոգևորու թյանը չափ չկար: Եվ որոշեցին, որ այդ 
ազգանվեր գործը պիտի անեն: Բայց ժամանակն անցնու մ էր, 
իսկ ցանկու թյու նը դեռ հեռու  էր իրականու թյու ն դառնալու ց՝ թե 
ժամանակի սղու թյան, թե նյու թական խնդրի, թե շրջապատի 
կողմի ց չխրախու սվելու  պատճառներով: 2015 թ. փետրվար 
ամսին Կարեն Ղու կասյանի մայրը հիվանդ էր, բժիշկն ու  
դեղորայքը չէին օգնու մ նրան, ի դեպ Կարենի մայրը շատ 
հավատացյալ և աստվածավախ կին է: Մի օր նա խնդրու մ 
է ընտանիքի անդամն երին, որ Հայր Ալեքսեյին հրավիրեն 
տնօրհնեքի արարողու թյու ն կատարելու : Մինչ այդ նրանց 
հանգիստ չէր տալիս այն մի տքը, որ մոտենու մ է Մեծ Եղեռնի 
100 ամյակը, բայց խաչքարն այդպես էլ չտեղադրեցին: Այդ օրը 
Հովիկի կինը նորից այդ հարցը բարձրացրեց Հայր Ալեքսեյի 
մոտ: Զրու յցին մասնակցու մ էին եղբայրը՝ Կարեն Ղու կասյանը 
և ամու սինը՝ Հովիկ Հովակիմյանը: Եվ այդ օրը վերջնական որո-
շու մ ընդու նվեց նրանց  կողմի ց՝ պետք է հասցնեն ապրիլի 24-ին 
խաչքարի բացու մն  անել: Արագ տեմպերով անցան գործի:
Եվ եկավ բաղձալի օրը: Դեռ մե կ շաբաթ առաջ՝ ապրիլի 17-

ին տղաների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ Աստծո կամոք 
խաչքարը տեղադրվեց եկեղեցու  բակու մ:
Օբնինսկու մ հայկական խաչքարի տեղադրու մը լրացրեց աշ-

խարհի տարբեր անկյու ններու մ գտնվող Հայոց ցեղասպանու -
թյանը նվիրված հու շակոթողների շարքը, որը, որպես խոսու ն 
վկա՝ նպաստու մ է 20-րդ դարասկզբին մարդկու թյան դեմ իրա-

գործված առաջին աննախադեպ ոճրագործու թյան ճանաչմանը, 
որ մե կու կես մի լիոն անմե ղ հայի կյանք խլեց: Սա նպաստու մ է 
նաև հայ-ռու սական հարաբերու թյու նների ու  դարավոր բարե-
կամու թյան առավել խորացմանը:
Մենք հավերժ երախտապարտ ենք բոլոր այն պետու թյու ններին 

ու  ժողովու րդներին, նաև բարի կամքի տեր անհատներին, որոնք 
այդ արհավիրքի տարիներին և դրանից հետո ապաստան են 
տվել մե ր ժողովրդի հազարավոր զավակների՝ նրանց հնարավո-
րու թյու ն տալով վերապրելու , սեփական ինքնու թյու նը պահպա-
նելու , տվյալ երկրի հասարակու թյան լիարժեք անդամ դառնալու  
համար:
Հայաստանի և Սփյու ռքի համատեղ ջանքերի շնորհիվ եկող 

տարիներին առավել կահագնանա Ցեղասպանու թյան ճանաչման 
և դատապարտման գործընթացը, կակտիվանա ժխտողակա-
նու թյան, ու րացման դեմ պայքարը, կստեղծվի համաշխարհային 
մթնոլորտ՝ բացառելու  նոր ցեղասպանու թյու նները: Այդ գործ-
ընթացու մ՝ հանու ն մարդկու թյան խաղաղ կեցու թյան, հայ ժողո-
վու րդը առաջամարտիկ է:
Համայն հայու թյան իղձերի իրականացման գործու մ օբնինսկցի-

ների հայանպաստ այս նախաձեռնու թյու նը հարգանքի է արժանի:
Ø»Ýù áõÅ»Õ »Ýù, »ñµ ÙÇ³ëÇÝ »Ýù: 
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***
Օտա՜ր, ամայի ճամփեքի վրա՝
Ամե նու ր փռած կապու յտ անմոռու կ,
Իմ գենը դարձյալ ես պահու մ եմ հայ, 
Դու ամեն տեղ էլ նույն գեհենն ես, թո՛ւրք...
Ու թե՛ քո որջու մ, թե՛ որջիցդ դու րս,
Օտա՜ր, ամայի՜ ճամփեքի վրա,
Դու  ազգու թյու ն ես, որը չու նի գու յն,
Իսկ թե ու նի էլ, երանգն է արյան:
Օտար՜, ամայի ճամփեքի վրա
Ես հա՜ր մի  վրեժ ու նեմ եռագու յն,
Նրա կապու յտի երկինքը ճեղքած
Երամս պիտի դեռ հասցնեմ Տու ն:

***
Քո գինին արյու նն էր կարմի ր...
– Սովա՜ծ եմ, մարե, քիչ մը հաց...

– Բայց սպառվու մ է մի նչեւ իսկ
 սրբի համբերու թյու նը,
ինչպես հոտու մ է մի նչեւ իսկ
 ջու րը` արգելակու մով:
Մենք հաջորդներն ենք
 Սու րբ Նահատակաց,
սակայն բնավ էլ սու րբ չենք ինքներըս,
մա՜րդ ենք հասարակ
եւ... հավատու մ ենք, 
 որ պիտի դառնա
մե ր յու րաքանչյու ր խլյակը`
 այլակ մի ատեղու մի ,
եւ յու րաքանչյու ր փշու րը`
 պաշար մոտալու տ վաղվա,
մն ացորդն` աճորդ,
մասու նքը` մսու րք,
սփյու ռքը` ապառք,
նշխարը` աշխարհ...
 ä³ñáõÛñ êºô²Î,

 «ºé³Ó³ÛÝ å³ï³ñ³·»,

 ÷»ïñí³ñ, 1965 Ã.:

«úî²¯ð, ²Ø²ÚÆ¯ Ö²ØöºøÆ ìð²...»
 ²í»ïÇù Æê²Ð²ÎÚ²Ü

Քո հացը թո՛ղ դառնա լաց,
Էդ ո՞նց քո կոկորդով գնաց...

Էն ձեռքը մե կնած մն աց,
Որ մի  դար մարե է կանչու մ,
Իմ ձայնով երկու  Սևակ
Սև հոգու դ խղճի են կոչու մ:

Իմ ձայնով Վարու ժան, Զոհրապ 
Դարերու մ դեռ երգեն պիտի,
Էրգիրս ծաղկու մը իր նոր
Մասիսից դեռ պիտի դիտի:

Տես՝ «Կռու նկ, ու ստի՞ կու գաս...»
Երգս ո՜նց աշխարհը գիտի,
Երբ քոնը թաղերու մ էժան
Հացկատակ կլկլոց մն աց...
   

ÈÇÉÇ³ Ø²ÞÆÜÚ²Ü

«1«1915 915 –– 2015 2015»» ß³ñùÇó ß³ñùÇó
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հայկական գաղու թի ներկայացու ցիչների մի տինգ, որտեղ ընտրվեց 
«Սասու նցի Դավիթ»-ի ֆոնդի համար մի ջոցներ հանգանակող 
կոմի տե։ «Սասու նցի Դավիթ»-ի ստեղծմանը մասնակցեցին նաև 
Հարավային Ամե րիկայի, Իրանի, Կիպրոսի, Հորդանանի, Սիրիայի, 
Լիբանանի, Իրաքի, Եթովպիայի, Եգիպտոսի և այլ երկրների հայերը։ 
Հավաքված մի ջոցներով պատվիրվեց 21 տանկ (Տ-34)։ 1944 թվականի 
փետրվարին 119-րդ առանձին տանկային գնդին հանձնված այդ 
տանկերի աշտարակներին հայերեն գլխատառերով գրվեց Սասու ն-
ցի Դավիթ։ Ուկրանիական ռազմաճակատու մ մարտ-մայիս ամի ս-
ներին, գնդի կազմու մ, տանկային շարասյու նը հարձակողական 
գործողու թյու ններ ծավալեց Պերվոմայսկի, այնու հետև Ցասսիի 
(Ռու մի նիա) ու ղղու թյամբ։ 1944 թվականի մայիսին տանկային 
գու նդը համալրվեց «Սասու նցի Դավիթ» երկրորդ տանկային շա-

«Սասու նցի Դավիթ» շարասյու նը ստեղծվեց 1944 թվականին, 
սփյու ռքի հայերի և Էջմի ածնի վանքի տրամադրած նյու թական մի -
ջոցներով: 1943-ի հու նվարին Ամե նայն Հայոց կաթողիկոսու թյու նը 
«Սասու նցի Դավիթ»-ի ֆոնդին հանձնեց 800 հազար ռու բլի արժո-
ղու թյամբ թանկարժեք «Սասու նցի Դավիթ» շարասյու նը նվերներ 
և զարդեր, 1000 անգլիական ֆու նտ ստեռլինգ և 50 հազար ռու բլի 
սովետական դրամ։ Գևորգ Զ Չորեքչյանը հատու կ կոնդակով դիմե ց 
սփյու ռքի հայերին՝ կոչ անելով մասնակցել տանկային շարասյու ն 
ստեղծելու  նպատակով կազմակերպված հանգանակու թյանը 
(1943)։ 1943 թվականի մարտի 7-ին Նյու  Յորքու մ տեղի ու նեցավ 

«ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ» Ð²ÚÎ²Î²Ü î²ÜÎ²ÚÆÜ 
Þ²ð²êÚàôÜÀ ºðÎðàðð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ
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րասյու նով (22 տանկ)։ Մերձբալթյան 1-ին ռազմաճակատի 6-րդ 
գվարդիական բանակի կազմու մ հու նիս-օգոստոսին շարասյու նը 
մասնակցեց Վիտեբսկի ու  Պոլոցկի ազատագրմանը, Շյաու լյայի 
շրջանու մ հակառակորդի խոր էշելոնացված պաշտպանու թյան 
ճեղքմանը, 5-րդ գվարդիական տանկային բանակի ստորաբա-

ժանու մն երի հարձակողական գործողու թյու ններին։ Այնու հետև 
շարասյու նը գնդի հետ տեղափոխվեց Պանևեժիսի շրջանը և մի նչև 
օգոստոս կռվեց ռազմաճակատի հրամանատար, բանակի գեներալ 
Հ. Ք. Բաղրամյանի ենթակայու թյան ներքո։ 1945 թվականին գու նդը, 
որի կազմու մ էր «Սասու նցի Դավիթ» շարասյու նը, արժանացավ 
գվարդիականի կոչման և ստացավ 135-րդ կարմրադրոշ առանձին 
տանկային գու նդ անվանու մը։

16

Ø»Í ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³í³Ý¹Á ý³ßÇë-
ï³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ£ 
§Ð³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñÁª ½ÇÝíáñÇó ÙÇÝã»õ 
Ù³ñß³É, Çñ»Ýó Í³ÍÏ»É »Ý ù³ç³ñÇ 
é³½ÙÇÏÝ»ñÇ ³ÝÃ³é³Ù ÷³éùáí¦, – 
³ë»É ¿ Ù³ñß³É ÄáõÏáíÁ:

Þáõñç 650 Ñ³½³ñ Ñ³Û Ù³ëÝ³Ïó»ó å³-
ï»ñ³½ÙÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝÇó 
¨ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇó, Ýñ³ÝóÇó Ùáï 
350 Ñ³½³ñÁ ½áÑí»ó Ù³ñïÇ ¹³ßïáõÙ: 
ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñµ¨¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï é³½ÙÇ ¹³ßï ãÇ Ñ³Ý»É ³Û¹-
ù³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñ ¨ áñ¨¿ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³-
Ý³Ï ³Û¹ù³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ ãÇ 
ïí»É:

âÝ³Û³Í Ð³Û³ëï³ÝáõÙ é³½Ù³Ï³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ 
ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ¿ñ íï³Ý·Á 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³Ûë ÙÇ å³ï³éÝ ¿É ÁÝ¹ÙÇßï 
ÏáñóÝ»Éáõ. ý³ßÇëï³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ 
Ñ»ï å³ï»ñ³½ÙÇ ëÏ½µáõÙ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
¹³ßÝ ÏÝù³Í ÂáõñùÇ³Ý 26 ¹ÇíÇ½Ç³ ¿ñ 
Ï»ÝïñáÝ³óñ»É ë³ÑÙ³ÝÇ íñ³ ¨ ÊêÐØ-Ç 
íñ³ Ñ³ñÓ³Ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëå³ëáõÙ ¿ñ êï³-
ÉÇÝ·ñ³¹Ç ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ »ÉùÇÝ£ êñ³Ýáí 
¿, Ã»ñ¨ë, Ý³¨ µ³ó³ïñíáõÙ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ 
óáõó³µ»ñ³Í ³ÝûñÇÝ³Ï ëËñ³ÝùÁ£ 

Ð³Û»ñÁ ÊêÐØ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ 
ãáññáñ¹Ý ¿ÇÝ é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ Ý³í³ïáñÙÇ 
·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ, é³½Ù³û¹³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ, Ññ»-
ï³Ý³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ ëå³Ý»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ 
í»ó»ñáñ¹Áª ÊêÐØ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ: ÆëÏ 
»Ã» Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ½áÑ»ñÇ ̈  Ñ»ñáëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ñ³Ù»Ù³ï»Ýù ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÐÊêÐ µÝ³Ï-
ãáõÃÛ³Ý ÃíÇ Ñ»ï, Ñ³Û»ñÝ ³é³ç³ï³ñÝ 
¿ÇÝ...

Ð³ÛÏ³Ï³Ý §Â³Ù³ÝÛ³Ý¦ ¹ÇíÇ½Ç³Ý 
¶»ñÙ³ÝÇ³ Ñ³ë³Í ¨ ´»éÉÇÝÇ ×³Ï³ï³-
Ù³ñïÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í ÙÇ³Ï ³½·³ÛÇÝ ¹ÇíÇ-
½Ç³Ý ¿ñ£ 

Ð³Û³½·Ç 1 ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ½µ³Õ»ó-
ÝáõÙ ¿ñ é³½Ù³×³Ï³ïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ 
å³ßïáÝÁ (ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³Õñ³ÙÛ³Ý), 3-Áª 
µ³Ý³ÏÇ, 6-Áª ÏáñåáõëÇ, 28-Áª ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ, 
100-Á µñÇ·³¹Ç áõ ·Ý¹Ç Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñ 
¿ÇÝ: 80 Ñ³½³ñ Ñ³Û å³ñ·¨³ïñí»ó Ù»¹³É-
Ý»ñáí áõ ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí:

Çñ Ñ³Ù»ëï ³ßË³ï³ÝùÇ í³ñå»ïÝ ¿ñ, 
»ñµ Ýñ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ×³Ý³ãáõÙ áõ ëÇ-
ñáõÙ ¿ÇÝ ³ñ¹»Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ññ³Ó·³ÛÇÝ 
¹ÇíÇ½Ç³Ý»ñÇó Ù»ÏÇ Ï³½ÙáõÙ Ù»ÏÝ»ó é³½-
Ù³×³Ï³ïª å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£ ºñµ 
ßá·»ù³ñßÁ Ù»ÏÝ»Éáõ ³½¹³Ýß³Ý ïí»ó, Ù³Û-
ñÁ, ëñµ»Éáí ³ñóáõÝùáï ³ãù»ñÁ, ÏñÍùÇÝ 
ë»ÕÙ»ó áñ¹áõÝ »õ ³ë³ó.

– ¶Ý³°, µ³É»°ë, ç³Ëç³ËÇñ ÃßÝ³ÙáõÝ... ºë 
Ï³ÕáÃ»Ù ù»½ áõ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ...

Ø»Ï ³ÙÇë ³Ýó ëåÇï³Ï³Ñ»ñ ÷áëï³-
ï³ñÁ Ã³Ï»ó ê³Ã»ÝÇÏ Ù³ÛñÇÏÇ ¹áõéÁ ¨ 
»é³ÝÏÛáõÝÇ Í³É³Í ÙÇ Íñ³ñ Ñ³ÝÓÝ»ó Ýñ³Ý.

– ì»ñóñá°õ, Ù³ÛñÇ°Ï, áõñ³Ë³óÇ°ñ, ïÕ³ÛÇó¹ ¿£
²ÝÑáõÝ Ññ×í³Ýù ³åñ»ó 66-³ÙÛ³ ÏÇÝÁ, 

¹áÕ¹áÕ³óáÕ Ó»éù»ñáí µ³ó»ó Ý³Ù³ÏÁ ¨ 
áõñ³ËáõÃÛ³Ý ³ñóáõÝùÝ ³ãù»ñÇÝ Ï³ñ¹³ó.

§´²ðºì, êÆðºÈÆÜº°ð
...²ÛÅÙ ³ñ¹»Ý í»ñçÇÝ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ »Ýù, 

áñï»ÕÇó ³Ûëûñ å»ïù ¿ ßá·»Ý³íáí Ù»Ï-
Ý»Ýù Î»ñã£

ºë ·ÝáõÙ »Ù ×³Ï³ïª ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ å³ßïå³Ý»Éáõ ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ¨ áï-
Ý³ï³Ï ³Ý»Éáõ ³ÛÝ ·³½³ÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù 
Ý»Ý·³µ³ñ Ñ³ñÓ³Ïí»É »Ý Ù»½ íñ³£ ºÃ» 
Ñ³ñÏ ÉÇÝÇ, ÏÛ³Ýùë ¿É Ïï³Ù£

Ò»ñ Ü³½³ñ
3 ²äðÆÈÆ 1942 Ã.¦£

ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ý íÇ×³Ïí³Í ã¿ñ ³ÛÉ¨ë ·ñ»É£ 
¸³ Ýñ³ ÙÇ³Ï Ý³Ù³ÏÝ ¿ñ é³½Ù³×³Ï³ïÇó£ 
Î»ñãáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
1942 Ã. ·³ñÝ³ÝÁ Í³í³Éí³Í Ã»Å Ù³ñï»ñÁ 
Ïïñ»óÇÝ Ñ³ñÛáõñ³íáñ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÇ 
ÏÛ³ÝùÇ Ã»ÉÁ£ Üñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ñ ¨ Ü³½³ñ Ô³-
½³ñÛ³ÝÁ£

Ø³ÛñÝ ³ÛÉ¨ë Ý³Ù³Ï ãëï³ó³í ëÇñ³ëáõÝ 
áñ¹áõó£ Ð»ñáë ù³Õ³ù Î»ñãÇ ·»Õ³ï»ëÇÉ ÙÇ 
³ÝÏÛáõÝáõÙ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ÑëÏ³ áõ ßù»Õ 
ÏáÃáÕª Ã»Å Ù³ñï»ñáõÙ Ñ»ñáë³µ³ñ ÁÝÏ³Í 
Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ, µ³½Ù³½· 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ, 
áñáÝó Ñ»ï ¿ñ ̈  Ü³½³ñ Ô³½³ñÛ³ÝÁª Ù³Ûñ³-
ù³Õ³ùÇ ïñ³Ùí³ÛÇ ³é³çÇÝ í³·áÝ³í³ñÁ£

¶³ñÇÏ Ô²¼²ðÚ²Ü

Ð²ÚºðÀ ØºÌ Ð²ÚðºÜ²Î²ÜàôØ 

òáõó³µ»ñ³Í ËÇ½³ËáõÃÛ³Ý áõ ³ñÇáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ñ·¨Çª ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 
ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ ÏáãÙ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³í Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç 106 ½³í³Ï£ 

²è²æÆÜ ì²¶àÜ²ì²ðÆ

ØÆ²Î Ü²Ø²ÎÀ

1921 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ»é³íáñ Î³Õ½í³Ý ù³-
Õ³ùÇó ºñ¨³Ý ·³ÕÃ»ó ¹»é¨ë 20 ï³ñÇÝ 
ãµáÉáñ³Í Ü³½³ñ Ø»ëñáåÇ Ô³½³ñÛ³ÝÁ£

Ð³×³Ë»ó µ³Ýý³Ï, ³ßË³ï³ÝùÇ 
³Ýó³í ¿É»Ïïñ³·Ý³óùÝ»ñÇ »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ£ Î³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ 
³ãùÇ ÁÝÏ³í Çñ »é³Ý¹áõÝ, ÝíÇñí³Í 
³ßË³ï³Ýùáí, ¨ ³Û¹ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ 
¿É»Ïïñ³·Ý³óùÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ, í³·á-
Ý³í³ñÝ»ñÇ Ï³¹ñ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí, Ü³½³ñÇÝ ÙÇ ËáõÙµ »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ·áñÍáõÕ»ó Îñ³ëÝá¹³ñª í³-
·áÝ³í³ñÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ£

ì»ó ³ÙÇë ³Ýó í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÁ áõñ³-
ËáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»ó Çñ ³é³çÇÝ í³·áÝ³-
í³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ£

1933 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³é³çÇÝ ïñ³Ùí³ÛÝ»ñÁ 
ëáõñ³óÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñáí£

ÆÝÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ý³ í³ñ»ó ¿É»Ïï-
ñ³·Ý³óùÝ»ñÁ ºñ¨³ÝÇ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ»ï¨Çó 
Ï³éáõóíáÕ ÷áÕáóÝ»ñáí, åáÕáï³Ý»ñáí£

1942 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ Ü³½³ñÝ ³ñ¹»Ý 

´»éÉÇÝ, 1945 Ã. Ð³Û ½ÇÝíáñÝ»ñ å³ñáõÙ »Ý §´ºð¸¦ 

³½·³ÛÇÝ å³ñÁ è»ÛËëï³·Ç å³ï»ñÇ Ùáï
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ä³ï»ñ³½ÙÁ Ýñ³ Ñ»ï ß³ï »ñÏ³ñ ù³ÛÉ»ó: ²Ý·³Ù Ñ³ÕÃ³Ý³-
ÏÇó Ñ»ïá: ´³Ûó ãÏ³ñáÕ³ó³í ÁÝÏ×»É: ²ÛÝù³Ý ½áñ»Õ ¿ÇÝ ³å-
ñ»Éáõ ï»ÝãÝ áõ Ó·ïáõÙÁ, áñ ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ §µÝ³Ï³É³Í¦ ÃßÝ³Ùáõ 
·Ý¹³ÏÝ ³Ý·³Ù ï»ÕÇ ïí»ó: ØÇ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 
ë³ëïÏ³óáÕ ·ÉË³ó³í»ñÝ ¿ÇÝ ÑÇß»óÝáõÙ Ýñ³ ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ 
Ù³ñ¹Á, Ç Ñ»×áõÏë ¹ñ³, Ï³ñáÕ³ó³í áã ÙÇ³ÛÝ ³åñ»É, ïùÝ»É áõ 
³ñ³ñ»É, ³ÛÉ¨ ³í»ÉÇ ë³Õ³ñÃ³ËÇï ¹³ñÓÝ»É Çñ ïáÑÙ³Í³éÁ ¨ 
ë»Õ³Ý Ýëï»É ï³ëÁ ½³í³ÏÝ»ñáí: 

ê³ ³ñ¹»Ý ÇÝùÝÇÝ ÙÇ ÛáõñûñÇÝ³Ï ëËñ³Ýù ¿, áñ áã µáÉáñÇÝ ¿ 
Ñ³ïáõÏ: Ð»Ýó ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ¿É Ù»½ Ñáõß»ó å³ïÙ»É ³Û¹ ³Ý-
ëáíáñ Ù³ñ¹áõ ¨ Ýñ³ µ³½Ù³Ý¹³Ù ·»ñ¹³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ: 

Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ »Ï³í Ýñ³ ³í³· 
áñ¹ÇÝª ºñ¨³ÝÇ Ø. ²ñ³½áõ ³Ýí³Ý Ñ³Ù³ñ 29 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñá-
óÇ ÏáõëÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ù³ñïáõÕ³ñ, ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ 
áõëáõóÇã ìÉ³¹ÇÙÇñ Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ: Ðáõ½í³Í ¿ñ í³ëï³Ï³ß³ï 
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ áõ ïËáõñ: î³Ï³íÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³é³ç ¿ñ ÑáÕÇÝ 
Ñ³ÝÓÝ»É ÑáñÁª 86-³ÙÛ³ ØÏñïÇã Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ, ÙÇ Ù³ñ¹áõ, áñÁ 
ß³ï µ³Ý ¿ñ ï»ë»É áõ ×³ß³Ï»É ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ÙÇ³ÛÝ µ³ñáõÃÛ³Ý 
áõ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ë»ñÙ»ñ ó³Ý»É: Ö³Ï³ï³·ÇñÁ ÅÉ³ï ã¿ñ ·ïÝí»É 
Ýñ³ Ñ³Ý¹»å: âáñë ïÕ³ ¨ í»ó ¹áõëïñ ¿ å³ñ·¨»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ, 
Ñ³Ý»É Ýñ³Ýó ÇÝùÝáõñáõÛÝ í³ëï³ÏÇ áõÕ»ÍÇñ: î³ëÁ ½³í³Ï, 
ï³ëÁ ù³ÛÉáÕ §Ñáõß³ñÓ³Ý¦: 

ºñ»Ë³Ý»ñÇó ÑÇÝ·Á Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ë»ñáõÝ¹ »Ý, Çñ»Ýó 
³í³· ùáõÛñ»ñÇ ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³ßË³ïáõÙ »Ý ÅáÕá-
íñ¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: Üñ³ÝóÇó 
ãáñëÁ ëï³ó»É »Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, »ñÏáõëÁ ÝíÇñí»É »Ý 
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³ÝÁ, ãáñëÁ ·Ý³ó»É »Ý Ñáñ Ñ»ïù»ñáí, Ñ³Ù³Éñ»É 
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ß³ñù»ñÁ: ´áÉáñÝ ¿É, Ç ¹»å, ·ï»É »Ý Çñ»Ýó 

ï»ÕÁ ÏÛ³ÝùáõÙ, ¹³ñÓ»É Çñ»Ýó ·áñÍÇ ÇëÏ³Ï³Ý í³ñå»ïÝ»ñ: 
Þ³ï»ñÁ í³Õáõó ³ÙáõëÝ³ó»É »Ý, ïáõÝ áõ ï»Õ Ï³½Ù»É: ÐÇÙ³ 
Ø³Ï³ñÛ³ÝÝ»ñÇ ·»ñ¹³ëï³ÝÁ ÑÇÝ· ûç³Ë áõÝÇ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ 
³Û¹ù³Ý ¿Éª ÎÇñáí³Ï³ÝáõÙ: ØÏñïÇã ¨ Þ³ñÙ³Õ Ø³Ï³ñÛ³ÝÝ»ñÇ 
ÃáéÝ»ñÇ áõ ÍáéÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ »ñ»ù ï³ëÝÛ³ÏÇ:

´³Ûó ÙÇ³ÛÝ ³Ûëù³ÝÝ ³ë»É ³Û¹ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û ·»ñ¹³ëï³ÝÇ 
Ù³ëÇÝª Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áãÇÝã ã³ë»É: Â»ñ¨ë, ³Û¹å»ë ¿ñ ÁÝÏ³ÉáõÙ 
Ý³¨ Ýñ³Ýó ³í³· áñ¹ÇÝª ìÉ³¹ÇÙÇñÁ, áñÁ ï»ÝãáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ 
Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Çñ Ñáñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³ÝÁ, µ³Ûó 
ã·Çï»ñ áñï»ÕÇó ëÏë»É ¨ ÇÝãå»ë: ÂÕÃ³å³Ý³ÏÇó Ñ³ÝáõÙ ¿ 
ïå³·Çñ áõ ³ÝïÇå ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ áõ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
³ëáõÙ.

– Ì³ÝáÃ³ó»ù, ËÝ¹ñ»Ù, ³Ñ³ ³Ûë Ù»ÏÇÝ, Ï³ñÍáõÙ »Ùª ÝÙ³Ý 
÷³ëïÇ Ñ³½Çí Ã» Ñ³Ý¹Çå³Í ÉÇÝ»ù: 

ºí, Çñáù: ²ãùÇ »Ù ³ÝóÏ³óÝáõÙ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ 
§Î³ÛÍ¦ Ã»ñÃÇ ³Ûë ï³ñí³ ³åñÇÉÇ 5-Ç Ñ³Ù³ñáõÙ ïå³·ñí³Í 
§²Ýëáíáñ ¹»åù¦ í»ñÝ³·ñáí ÃÕÃ³ÏóáõÃÛáõÝÁ.

§ÎÇñáí³Ï³ÝÇ È. ²ñ»ßÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¹Ç³Ñ»ñÓ-
Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýëáíáñ ÷³ëï ³ñÓ³Ý³·ñí»ó: Ð³Ý·áõóÛ³ÉÇ 
·ÉËáõÕ»ÕÇ ³ç ÏÇë³·Ý¹Ç Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 7 ëÙ ËáñáõÃÛ³Ý íñ³, 
³ÝóÝ»Éáí áõÕ»Õ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ëïí³ñ³ß»ñïÁ, ·Ý¹³ÏÁ 
Ñ³ÛïÝí»É ¿ñ Ù³ñ¹áõ ·ÉËáõÕ»ÕÇ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý ÷áñáùÇ ËáéáãáõÙ: 
¶Ý¹³ÏÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë 4 ëÙ ¿, ïñ³Ù³·ÇÍÁª 1 
ëÙ, ÏßÇéÁª ·ñ»Ã» 14 ·ñ³Ù¦:

Æ ¹»å, ïå³·ñí³Í ¿ñ ³Û¹ ·Ý¹³ÏÇ Éáõë³ÝÏ³ñÁ: ¸Ç³Ñ»ñÓáÕ 
µÅÇßÏÁª å³ÃáÉá·-³Ý³ïáÙÇÏ ². ä³é³íÛ³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿.

– ²Ûë ¹»åùÁ ³åß»óáõóÇã ¿, »½³ÏÇ: ìÇñ³ÝóùÁ ÉÇáíÇÝ ëåÇ³ó»É 
¿ñ: ¶ÉËáõÕ»ÕÇ Í³Ýñ íÝ³ëí³ÍùÇó Ñ»ïá í»ñ³åñáõÏ³ÛÇÝ 
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ßÝáñÑÇí ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, ³½¹³½»ñÍáÕ 
ÙÇçáóÝ»ñÇ /³é³Ýó íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý/, Ù³ñïÇÏÇÝ 
ã¿ÇÝ ½ñÏ»É Ñ»ï³·³ ³ÏïÇí ³åñ»É³Ï»ñå ³å³Ñáí»Éáõ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝÇó: ¶ÉËáõÕ»ÕÇª ÝÙ³Ý µÝáõÛÃáí áõ Í³í³Éáí ÝáõÛÝÇëÏ 
³Ý»Ý³Ã»Ã¨ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ù³Ñí³Ý å³ï×³é »Ý 
¹³éÝáõÙ... ØÇÝã¹»é ³Û¹ Ù³ñ¹Á ÝÙ³Ý íÝ³ëí³ÍùÇó Ñ»ïá ¿É ³å-
ñ»É áõ ³ßË³ï»É ¿ 44 ï³ñÇ: ê³ ³ÝÝ³Ë³¹»å »ñ¨áõÛÃ ¿, áñÇ 
µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ ûñë ãÏ³ µÅßÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

º±ñµ ¨ Ç±Ýã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ¿ ³Ûë ³Ýëáíáñ ÷áñÓáõÃÛ³ÝÁ 
»ÝÃ³ñÏí»É 1921 Ã. êØÎÎ ³Ý¹³Ù, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó, Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý å³ï»-
ñ³½ÙÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ í»ï»ñ³Ý, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ï³ñ·Ç ³ÝÑ³-
ï³Ï³Ý Ãáß³Ï³éáõ ØÏñïÇã ²ñï»ÙÇ Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ: àñï»ÕÇ±ó ¿ 
ë»ñí»É Ý³ ̈  Ç±Ýã ×³Ý³å³ñÑ ³Ýó»É ÙÇÝã¨ Ù»Í ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÝ 
áõ Ýñ³ÝÇó Ñ»ïá: ²é³Ýó ³Ûë Ñ³ñó»ñÇ Ñ³Ù³éáï å³ï³ëË³ÝÝ 
ÇÙ³Ý³Éáõ Ñ³½Çí Ã» ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Í³ÝáÃ³Ý³É Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ 
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ:

ÌÝí»É ¿ ¹³ñ³ëÏ½µÇÝ, Æç¨³ÝÇ ßñç³ÝÇ æáÕ³½ ·ÛáõÕáõÙ: Ø³Ý-
ÏáõÃÛáõÝÝ áõ å³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝÝ ³Ýó»É ¿ µ³½áõÙ Ñá·ë áõ ó³íÇ 
Ù»ç, Ñ³Ûñ»ÝÇ Ë³Õ³Õ »½»ñùÇó Ñ»éáõ: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñ-
ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ëÏë»É ¿ í³Õ Ñ³ë³ÏÇó: ¸»é¨ë 15-³ÙÛ³ å³ï³ÝÇ 
¿ñ, »ñµ ëÏëáõÙ ¿ ÙÇ Ïïáñ Ñ³ó í³ëï³Ï»Éª µ³ïñ³ÏáõÃÛáõÝ 
³Ý»Éáí ¶Û³Ýç³ÛáõÙ (³ÛÅÙ ÎÇñáí³µ³¹): Ð»Ýó ³Ûëï»Õ ¿É ßÁ÷-
íáõÙ ¿ µáÉß¨ÇÏÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ï³ÏÇ Ñ»ï ¨ ³Ý¹³Ù³·ñíáõÙ Ïáõë³Ï-
óáõÃÛ³ÝÁ: ºÕ»É ¿ 11-ñ¹ ³½³ï³ñ³ñ µ³Ý³ÏÇÝ û·ÝáÕ Ï³ñÙÇñ 
å³ñïÇ½³ÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ, ³å³ ¹³ñÓ»É ³Û¹ µ³Ý³ÏÇ ³é³-
çÇÝ Ññ»ï³Ý³·Ý¹Ç Ï³Ù³íáñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ºñÏáõ ³Ý·³Ù íÇñ³-
íáñí»Éáõó Ñ»ïá ½áñ³óñí»É ¨ í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ßñç³Ý, 
ÉÍí»É ·ÛáõÕÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³ÝÁ:

1930-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ý³ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¿ Ù»ÏÝáõÙ ÎÇñá-
í³Ï³Ý: ²ßË³ïáõÙ ¿ ï»ÕÇ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóáõÙ, 
ÏÕÙÇÝ¹ñÇ ¨ ÉÇÙáÝ³¹Ç ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ñ¹»Ý Ïá÷í»É ¿ñ 
µ³Ýíáñ³Ï³Ý §¹³ñµÝáóáõÙ¦, ¹³ñÓ»É ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ûñ, »ñµ 
å³ÛÃ»ó å³ï»ñ³½ÙÁ: Ð³Ûñ»ÝÇùÁ íï³Ý·Ç Ù»ç ¿ñ: â¿ñ Ï³ñáÕ 
ÏñÏÇÝ ã½ÇÝíáñ³·ñí»É Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ Ù³ñïÇÏÁ: 
¼ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÇó í»ñ³¹³ñÓ³í ½áñ³ÏáãÇ íÏ³Û³Ï³ÝÁ Ó»é-
ùÇÝ: ¶ÉËÇÏáñ áõ Ã³ËÍáï Ñ³Û³óùáí Ýñ³Ý ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ ÑÇÝ· 

Ø²ð¸ÆÎ, î²ðÆÜºð, Ö²Î²î²¶ðºð

êÊð²Üø àÔæ ÎÚ²ÜøàôØ

19



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (192-194)2015 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
19

18

Ù³ÝÏ³Ñ³ë³Ï ½³í³ÏÝ»ñÝ áõ ÏÇÝÁ: ²é³çÇÝÁ Í³Ýñ ÉéáõÃÛáõÝÁ 
Ë³Ëï»ó áõ Ñáñ ·ÇñÏÁ Ý»ïí»ó ³í³· áñ¹ÇÝª 12-³ÙÛ³ ìáÉá¹Û³Ý: 
²å³ Ñ»ñÃáí Ùáï»ó³Ý áõ ··í»óÇÝ ¹áõëïñ»ñÁª èá½³Ý, ¾ÙÙ³Ý, 
È»Ý³Ý: ÆëÏ ³Ù»Ý³Ïñïë»ñÁª Ù»Ï³ÙÛ³ êí»ïÇÏÁ, Ù³ÝÏ³Ý ³ÝÙ»Õ 
ã³ñ³××ÇáõÃÛ³Ùµ Ù»Ï Ýñ³Ýó ¿ñ Ý³ÛáõÙ, Ù»Ï Ùáñ ³ñï³ëí³ÉÇó 
³ãù»ñÇÝª ãÑ³ëÏ³Ý³Éáí, Ã» ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ: Ð³ÛñÁ Ù»Ï-Ù»Ï 
Ñ³Ùµáõñ»ó ½³í³ÏÝ»ñÇÝ, ³÷áí ÷³Õ³ùß»ó, ßáÛ»ó ÏÝáç í³ñ-
ë»ñÝ áõ Ñáõë³¹ñáÕ ïáÝáí ³ë³ó. §¸», ÙÝ³ù µ³ñáí, ·Ý³óÇ: 
Þ³ï ãïËñ»ù: ²Ù»Ý ÇÝã É³í ÏÉÇÝÇ: ¸ÇÙ³ó»ù¦:

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ã¿ñ ½ÇÝíáñÇ Ñ³Ù³½·»ëï Ñ³·ÝáõÙ: Ð³ëóñ»É 
¿ñ ßÝã»É í³éá¹Ç ÍáõËÁ, µ³½áõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É: 
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ù»Í Ñ³ñ·³Ýù áõ å³ïÇí ¿ñ í³Û»ÉáõÙ ½áñ³ÛÇÝ 

åÇï³É³óíáõÙ: ²é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë 
ÝáõÛÝ ·Ý¹Ç Ý³ËÏÇÝ ë³ÝÑñ³Ñ³Ý·Çã, ÏÇñáí³Ï³ÝóÇ Ðñ³Ýï 
´áõÉÕ³¹³ñÛ³ÝÁ: ÂßÝ³Ùáõ ³Ñ»Õ Ïñ³ÏÇ ï³Ï, ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·Ç 
»ÝÃ³ñÏ»Éáí, Ý³ Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏóÇÝ ¹áõñë ¿ µ»ñáõÙ Ù³ñï³¹³ßïÇó 
¨ Ñ³ëóÝáõÙ µáõÅë³Ý·áõÙ³ñï³Ï:

ºí ³Ñ³, Ù»Í ³ñÑ³íÇñùÇó ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ Ñ»ïá, Ý³ËÏÇÝ é³½-
ÙÇÏÁ, ÇÙ³Ý³Éáí Çñ Ñ³Ù»ñÏñ³óáõ ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ ×³ñå³Ï³Éí³Í 
áõ ³Ýß³ñÅ ÙÝ³ó³Í ·Ý¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ, Ï³ëÇ. §²¯Û ù»½ Ññ³ßù: à±í 
ÏÑ³í³ï³ñ: ÆëÏ ÇÝÓ Ãí³ó»É ¿ñ, Ã» í»ñùÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ë³ñë³÷»ÉÇ 
ã¿: àñáíÑ»ï¨ ³Ûëûñí³ å»ë ÑÇßáõÙ »Ù, áñ íÇñ³íáñ Ø. Ø³Ï³ñ-
Û³ÝÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ¨ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ 
·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÝ ¿ñ: ¸»é ³í»ÉÇÝ, Ë³Ëïí³Í ã¿ÇÝ Ýñ³ 
Ùï³ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ áõ ß³ñÅ³¹³ßÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ñ³-
Õáñ¹³ÏóíáõÙ ¿ñ ßñç³å³ïÇ Ñ»ï¦:

ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: ´áÉáñÁ å³ïÏ³é³Ýùáí ¿ÇÝ í»ñ³µ»ñíáõÙ 
Ýñ³Ý, íëï³ÑáõÙ ¿ÇÝ áõ ËáñÑñ¹³ÏóáõÙ Ñ»ïÁ: ê³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ 
Ù³ñï»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëáõÙ Ý³ ³ñ¹»Ý Ñ³ëóñ»É ¿ñ ³ãùÇ ÁÝÏÝ»É Çñ 
ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²ñÅ³Ý³ó»É ¿ñ Î³ñÙÇñ ³ëïÕÇ ßù³-
Ýß³ÝÇ, Ù»¹³ÉÝ»ñÇ: ÎÇñáíá·ñ³¹Û³Ý ÃÇí 409 ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ 684-ñ¹ 
·Ý¹Ç ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ØÏñïÇã Ø³Ï³ñÛ³ÝÇ Ù³ñï³Ï³Ý 
áõÕÇÝ ÁÝ¹Ñ³ïí»ó 1944 Ã. ·³ñÝ³ÝÁ, ÙáÉ¹³í³Ï³Ý ÑáÕáõÙ: 
Ð»Ýó ³Ûëï»Õ ¿É, øÇßÇÝ¨Çó áã Ñ»éáõ ÙÕíáÕ Ï³ï³ÕÇ Ù³ñï»ñÇó 
Ù»ÏáõÙ, Ý³ Ññ³½»Ý³ÛÇÝ ·Ý¹³Ïáí íÇñ³íáñíáõÙ ¿ ·ÉËÇó ¨ Ñáë-

ÆÝã¨Çó»: ö³ëïÁ ÙÝáõÙ ¿ ÷³ëï, áñ ÑáëåÇï³ÉáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ 
³ÙÇë µáõÅí»Éáõó Ñ»ïá, 1944 Ã. û·áëïáëÇÝ Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ, áñ-
å»ë »ñÏñáñ¹ Ï³ñ·Ç Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù, ½áñ³óñíáõÙ ¿ áõ í»ñ³¹³éÝáõÙ 
Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ù: 

²Ûëï»Õ ¿É Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ ãÇ ÏïñíáõÙ ÏÛ³ÝùÇó: Ü³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ 
¿ ³ÏïÇíáñ»Ý ³ßË³ï»É ù³Õ³ùÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ, Õ»Ï³í³ñ åáëï»ñ ·ñ³í»Éáí ÎÇ-
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ñáí³Ï³ÝÇ Ñ³ßÙÏááåáõÙ, Ð³Û³éáõÙ, ÏáÉïÝï»ëáõÃÛ³Ý ßáõÏ³-
ÛáõÙ, ïå³ñ³ÝáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ: 1957 Ã.-ÇÝ, í³ëï³Ï³Í Ñ³Ý·ëïÇ 
³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É, ÑÝ³·áõÛÝ ÏáÙáõÝÇëïÁ, å³ï»ñ³½ÙÇ ¨ 
³ßË³ï³ÝùÇ í»ï»ñ³ÝÁ ³ÏïÇíáñ»Ý ¿ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »ñÏñÇ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ Çñ Ýå³ëïÁ µ»ñáõÙ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý é³½Ù³Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ-
ÃÛ³ÝÁ: 

²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ßñç³ÝÇ Ýñ³ ³Ù»Ý³Ù»Í 
ëËñ³ÝùÁ, Ã»ñ¨ë, ³ÛÝ ¿ñ, áñ Ý³ Ï³ñáÕ³ó³í ÝáñáíÇ ß»Ý³óÝ»É 
áõ Í³ÕÏ»óÝ»É Çñ Ù»Í ûç³ËÁ ¨ ¹³éÝ³É µ³½Ù³Ý¹³Ù ÁÝï³ÝÇùÇ 
ÇëÏ³Ï³Ý Ý³Ñ³å»ï: ä³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ¿É Ýñ³ Ñ³ñÏÇ ï³Ï 
¹ñí»ó ÑÇÝ· ûñáñáó: Ø³ÝÏ³Ý ×Çã Éëí»ó ¨ë ÑÇÝ· ³Ý·³Ù: Ø»ÏÁ 
ÙÛáõëÇ Ñ»ï¨Çó ÉáõÛë ³ßË³ñÑ »Ï³Ý ½³í³ÏÝ»ñÁª è³ýÇÏÁ, 

È³áõñ³Ý, ²Ý³ÑÇïÁ, ¸³íÇÃÝ áõ Î³ÙáÝ ¨ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñá·ë áõ 
³ßËáõÛÅáí ÉóñÇÝ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ:

Ø³Ï³ñÛ³ÝÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ ÑÇß³ñÅ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ-
í»ó ï³ëÁ ï³ñÇ ³é³ç: îáÝ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇ ßáõñç Ñ³í³ùí»óÇÝ 
³½· áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁª Ýß»Éáõ ØÏñïÇãÇ ̈  Þ³ñÙ³ÕÇ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý 
Ï»ë¹³ñÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ, å³ÝÍ³óÝ»Éáõ Ýñ³Ýó §áëÏ» åë³ÏÁ¦: ²Û¹ 
ïáÝ³ËÙµáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»ó Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ñ»éáõëï³-
ï»ëáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ³Õáñ¹í»ó §Èñ³µ»ñ¦ Íñ³·ñáí:

ºí µáÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ÛáõñûñÇÝ³Ï ïá-
Ý³Ï³ï³ñáõÃÛ³ÝÁ, ³ÝÃ³ùáõÛó Ññ×í³Ýùáí ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ ï³ñ»ó 
§Ñ³ñë áõ ÷»ë³ÛÇÝ¦, áñáÝó ÏÛ³ÝùÇ ûñÇÝ³ÏÁ ³ñÅ³ÝÇ ¿ ¹ñí³-
ï³ÝùÇ:

Ðñ. Ø²ÚÆÈÚ²Ü
§ºðºÎàÚ²Ü ºðºì²Ü¦, 23 ÑáõÉÇëÇ 1988 Ã.
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23 ï³ñÇ ³é³ç Ù³ÛÇëÇ 9-Á Ð³Ûáó å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýß³Ý³íáñí»ó Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ. ³½³ï³·ñí»ó Ñ³Ûáó 
ÑÇÝ³íáõñó µ»ñ¹³ù³Õ³ù ÞáõßÇÝ, ³ÛëåÇ-
ëáí í×é³Ï³Ý µ»ÏáõÙ Ùïóí»ó ²ñó³ËÛ³Ý 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ, ̈  Ý³Ë³Ýßí»ó 
Ñ»ï³·³ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ áõÕÇÝ£ 

ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ ³Ûëûñ ¿É Ññ³ßùÇ 
Ñ³í³ë³ñ ÙÇ µ³Ý ¿ ÃíáõÙ. ¨ ù³Õ³ùÇ ³Ý³-
éÇÏ ¹ÇñùÁ, ¨ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ 
é³½Ù³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ·»ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ 
·ñ»Ã» µ³ó³éáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ùÁ ³ñ³· áõ 
³é³Ýó Ù»Í³ÃÇí ½áÑ»ñ ï³Éáõ ÃßÝ³Ùáõó 
Ù³ùñ»ÉÁ£ ê³Ï³ÛÝ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÝ 
³ÛÉ¨ë ³ÝÑÝ³ñ ¿ñ Ñ»ï³Ó·»É£ 1992-Ç 
÷»ïñí³ñÇ Ï»ë»ñÇó ëÏë³Íª ²ñó³ËÇ 
»ñµ»ÙÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÞáõßÇÇó êï»÷³Ý³-
Ï»ñïÇ áõ Ñ³ñ³ÏÇó µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ íñ³ 
Ï³ñÏáõïÇ å»ë ÑñÃÇéÝ»ñ ¿ÇÝ ï»ÕáõÙ£ 
§¸ñáõÃÛáõÝÝ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ñ: êï»ÕÍí»É ¿ñ 
ÏÇë³ûÕ³Ï, áñÁ êï»÷³Ý³Ï»ñïÁ å³ÑáõÙ 
¿ñ Ùßï³Ï³Ý ·Ý¹³ÏáÍáõÃÛ³Ý ï³Ï¦, – 
å³ïÙáõÙ ¿ ÆÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
áõÅ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ÞáõßÇÇ ³½³ï³-
·ñÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï ²ñÏ³¹Ç 
î»ñ-Â³¹¨áëÛ³ÝÁª É»·»Ý¹³ñ ÎáÙ³Ý¹áëÁ: 
êï»÷³Ý³Ï»ñïÁ ·ñ»Ã» 70 ïáÏáëáí áãÝ-
ã³óí³Í ¿ñ, Ù³ñ¹ÇÏ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ÝÏáõÕ-
Ý»ñáõÙ, µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ ï³ññ³Ï³Ý 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ãÏ³ñ áã Ñ³ó, 
áã çáõñ: ²Û¹å»ë ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ ¹»åùáõÙ 
êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ ã³í»ñí³Í ïáõÝ ¨ áÕç 
Ù³ñ¹ ã¿ñ ÙÝ³£ Æñ³íÇ×³ÏÁ å³ñï³¹ñ³µ³ñ 
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ³½³ï³·ñ»É Ïñ³Ï³Ï»ï»ñÁª 
Êáç³ÉáõÇó ÙÇÝã¨ ÞáõßÇ£ 

§Ð³ñë³ÝÇù É»éÝ»ñáõÙ¦. ³Ûë å³ÛÙ³Ý³-
Ï³Ýª é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ã»ñ¨ë ³ñï³éáó ³ÝáõÝáí ÏÝùí»ó ÞáõßÇÇ 
³½³ï³·ñÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ£ §ä³ßï-
å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 
Ï³ñÍáõÙ ¿ñ, áñ ÝÙ³Ý ûå»ñ³óÇ³ Çñ³Ï³-
Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹»é í³Õ ¿, áñ ¹ñ³Ý å»ïù 
¿ É³í å³ïñ³ëïí»É: è³½Ù³Ï³Ý ï»ë³ÝÏ-
ÛáõÝÇó Ù»Ýù å³ïñ³ëï ã¿ÇÝù, ¨ ì³½·»Ý 
ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ë³ó, áñ ßï³å»É å»ïù ã¿, 
µ³Ûó ÞáõßÇÝ å»ïù ¿ñ ³½³ï³·ñ»É: ²Û¹ 
Å³Ù³Ý³Ï »ë Ëáëï³ó³ Ýñ³Ý, áñ »Ã» 
Ù»Ýù ·ñ³í»Ýù ÞáõßÇÝ, ³å³ É»éÝ»ñáõÙ 
ÏÏ³½Ù³Ï»ñå»Ýù Ýñ³ Ñ³ñë³ÝÇùÁ: ²Û¹å»ë 
³é³ç³ó³í ûå»ñ³óÇ³ÛÇ §Ð³ñë³ÝÇù 
É»éÝ»ñáõÙ¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ¦, – å³ïÙáõÙ ¿ Îá-
Ù³Ý¹áëÁ: 

 
 êð´²¼²Ü ä²î²ð²¶
 ²ðò²ÊÆ ºðÎÜøàôØ

Þáõßí³ »Ï»Õ»óáõ ½³Ý·³Ï³ï³ÝÁ, 
áñù³Ý ·Çï»Ù, ÙÇÝã¨ ³Ûëûñ ½³Ý· ãÏ³£ 
êáõñµ å³ï³ñ³·Ç ½³Ý·Á, ë³Ï³ÛÝ, 
»ñÏÝùáõÙ ÕáÕ³ÝçáõÙ ¿£ ²ÛÝ 220-Çó, áñ 
øÇñëÇ µ³ñÓáõÝùÇó Ý³ÛáõÙ ¿ÇÝ Ïñ³Ï 
µéÝ³Í ÞáõßÇÇÝ, ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³ÏÁ ÑÇÙ³ 
Ù³ñÙÝ³å»ë ãÏ³Ý£ Ø³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ëáóáï-
í»óÇÝ ·Ý¹³ÏÇó, å³ï³éáïí»óÇÝ µ»Ïáñ-
Ý»ñÇó, å³ÛÃ»óÇÝ ³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³ áõ éáõÙ-
µ»ñÇ ï³Ï£ Ðá·ÇÝ»ñÁ Ã¨³ÍáõÙ »Ý ²ñó³ËÇ 
»ñÏÝùÇ ·Ùµ»ÃáõÙ£

¸áõßÙ³ÝÁ, ºñáÝ, ²ñ³ÛÇÏÁ, ¸áõ¹áõÉÁ, ì³-
ãÇÏÁ, ê»ñ·»ÛÁ...

220-Á ¹³ë³Ï ³é ¹³ë³Ï ß³ñí»É ¿ÇÝ ø³-
ñÇÝï³ÏÇ Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó É³ÝçÇ Ñ»ï¨áõÙ£ 
êå³ëáõÙ ¿ÇÝ ÙÃÝ»ÉáõÝ, áñ ß³ñÅí»Ý£ ÄÇ-
ñáÝ ³ë³ó.

– ø³ÛÉ»Éáõ »Ýù »ñÏ³ñ, øÇñëÝ »Ýù 
³ÝóÝ»Éáõ£ Ö³Ý³å³ñÑÁ ß³ï ¹Åí³ñ ¿£ 
²ÝóÝ»Éáõ »Ýù ÃáõñùÇ ¹Çñù»ñÇ ÙÇçáí£ àí 
Ñá·Ý»óª ÏÃáÕÝ»Ýù ×³Ù÷ÇÝ, ×³ñ ãáõÝ»Ýù£ 
Ø»Õ³¹ñ»Éáõ ã¿ª ÏÑ³ëÏ³Ý³Ýù, áí Çñ íñ³ 
íëï³Ñ ã¿ª ¹áõñë ·³ ß³ñùÇó£

ø³ñ ÉéáõÃÛáõÝ£ îÕ»ñùÁ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ 
ß³ñÅí»É, áñ Ñ³ÝÏ³ñÍ Ù»ÏÇ ½»ÝùÁ ã½Ý·³, 
Ñ³Û³óù ã·ñ³íÇ£

ÄÇñáÝ Ý³Û»ó Éáõé ß³ñù»ñÇÝ, Ó³ÛÝÁ 
Ëëï³ó³í.

– ¶ÝáõÙ »Ýù Ñ»ï ã·³Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ì³Ë-
ÏáïÝ»ñÇÝ Ï·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»Ýù£

ÈéáõÃÛáõÝ£
– Ð³é³ç...
ºí ÑÇÝ· Å³Ù ù³ÛÉ»Éáõó Ñ»ïá ï»ë³Ýù 

ÞáõßÇÝ Ïñ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç£ ÂßÝ³Ùáõ ÞáõßÇÝ, áñ 
ÛáÃ ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ³é³ç ¹³¹³ñ»É ¿ñ Ù»ñÁ 
ÉÇÝ»Éáõó, ¨ áñÁ, Ññáí Ù³ùñ³·áñÍí³Í, 
í»ñëïÇÝ åÇïÇ Ù»ñÁ ¹³éÝ³ñ£ ÂßÝ³ÙÇ 
ÞáõßÇÝ, áñÁ ù³ÝÇ ³ÙÇë ³ñ¹»Ý ·ÉËÝ»ñÇë 
»ñÏ³Ã ¿ñ Ë÷áõÙ...

Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³Ûë ûñí³ 
óÝÍáõÃÛáõÝÁ ÇÙ Ù»ç Ñ³Ý¹³ñïíáõÙ ¿ ³ÛÝ 
ïËñáõÃÛ³Ùµ, áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ÑÇß³ï³Ï-
Ý»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ£

Üñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÝ »Ý ÕáÕ³ÝçáõÙ ²ñó³ËÇ 
»ñÏÝùáõÙ£ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ óÝÍáõÃÛ³Ùµ£

§ºñÏÇñ¦, 8 Ù³ÛÇëÇ, 1993 Ã.

Ð.¶. – ²Ûëûñ ÞáõßÇÝ »éáõÝ ÏÛ³Ýùáí ¿ 
³åñáõÙ, ù³Õ³ùáõÙ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³ñë³-
ÝÇùÝ»ñ »Ý ïáÝíáõÙ, ÇëÏ Þáõßí³ É»éÝ»-
ñáõÙ ÃÝ¹³ÝáÃÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý 
³ñÓ³·³ÝùíáõÙ ¿ Ô³½³Ýã»óáó êáõñµ 
²Ù»Ý³÷ñÏÇã »Ï»Õ»óáõ ½³Ý·»ñÇ ÕáÕ³ÝçÁ£ 

ÞáõßÇÝ ³½³ï³·ñ»Éáõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ 
ëÏëí»ó Ù³ÛÇëÇ 8-Ç ·Çß»ñÁ Å³ÙÁ 2:30-ÇÝ 
øÇñëÇ é³½Ù³Ï³Ý ¹Çñù»ñÁ ·ñ³í»Éáí: 
ÞáõßÇÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ëÏëí»ó Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ 
å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ, áñÇó Ñ»ïá ëÏëí»ó 
·ñáÑÁ ù³Õ³ùÇ íñ³ ãáñë áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáíª 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáí 
(Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñ ²ñÏ³¹Ç Î³ñ³å»ïÛ³Ý, 
ì³É»ñÇ âÇÃãÛ³Ý, ê³Ùí»É ´³µ³Û³Ý, 
ê»Ûñ³Ý úÑ³ÝÛ³Ý): ¶Ý¹³å»ï ²ñÏ³¹Ç 
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ ·áõÙ³ñï³ÏÁ 400 
½ÇÝíáñáí ëÏë»ó Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ Þáß ·ÛáõÕÇ 
ÏáÕÙÇó: ÐÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 
·ñáÑ»ó ²ßáï ÔáõÉÛ³ÝÇ 1-ÇÝ í³ßïÁ: 
²ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ ëÏë»ó 
¸áõßÙ³Ý ì³ñ¹³ÝÇ í³ßïÁ, áñÝ Çñ 
½ÇÝíáñÝ»ñáí ³ñ¹»Ý ³é³íáïÛ³Ý 
ù³Õ³ùÇ Ù»ñÓ³Ï³ÛùáõÙ ¿ñ: Ð³ñ³íÇó ·ñá-
Ñ»óÇÝ ³ýÕ³Ý³Ï³Ý í»ï»ñ³ÝÝ»ñ Üí»ñ 
â³ËáÛ³ÝÇ í³ßïÁ ¨ ÄÇñ³Ûñ ê»ýÇÉÛ³ÝÇ 
áõ ²ßáï Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÁ: 
ÜáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 400 Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó 
µ³ÕÏ³ó³Í ³é³ÝÓÇÝ çáÏ³ïÁ ·Ý¹³å»ï 
ê»Ûñ³Ý úÑ³ÝÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ 
ßñç³Ýó»ó ù³Õ³ùÁ ¨ Ùáï»ó³í Ñ³ñ³í-
³ñ¨ÙáõïùÇóª ³½³ï³·ñ»Éáí øáõë³ñ, 
´³ßù»Ý¹, æ³í³¹É³ñ ¨ 17 ³ÛÉ ·ÛáõÕ»ñ: 
²ñÃáõñ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 100-Ñá·³Ýáó çá-
Ï³ïÝ ³½³ï³·ñ»ó êïáñÇÝ ¼³éëÉáõÝ, 
ÇëÏ ²Éµ»ñï ²É³í»ñ¹Û³ÝÇ çáÏ³ïÁª ì»ñÇÝ 
¼³éëÉáõÝ: ²ñ¹»Ý ³é³íáïÛ³Ý Ýñ³Ýó 
ÙÇ³ó³í ì³É»ñÇ âÇÃãÛ³ÝÇ ·áõÙ³ñï³ÏÁ: 
Ð»Ýó ³Û¹ ·áõÙ³ñï³ÏÇ 4-ñ¹ í³ßïÇÝ 
µ³Ëï íÇ×³Ïí»ó ³é³çÇÝÁ ÙïÝ»É ù³Õ³ù: 
ºñ»ÏáÛ³Ý ÏáÕÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³í³ñïí»É ¿ñ 
ÞáõßÇÇ §Ù³ùñÙ³Ý¦ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ£ Ø³ÛÇëÇ 
9-ÇÝª ³é³íáïÛ³Ý 4:30-ÇÝ, ²ñÏ³¹Ç î»ñ-
Â³¹¨áëÛ³ÝÇÝ Ñ³Õáñ¹»óÇÝ, áñ ù³Õ³ùÝ 
³½³ï³·ñí³Í ¿:

ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë 
÷³ëïáõÙ ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ¨ë ³ùëÇáÙ³ïÇÏ 
³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ »ñµ µéáõÝóùíáõÙ »Ý 
Ð³Ûáó é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ý×³ñÝ áõ Ù³ñï³Ï³Ý 
á·ÇÝ, Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ ³ÝÏ³ë»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ£

²Û¹ ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ µ³½Ù³ÃÇí Ñáõß»ñ Ï³Ý 
·ñí³Í ¨ ·ñ³éí³Í£ Ø»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù Ñ»ñáë³Ï³Ý ³Û¹ ûñ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ·ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, é»ÅÇëáñ, 
³½³ï³Ù³ñïÇÏ ¶ðÆ¶àð ´²´²Ú²ÜÆ 
÷áùñÇÏ ÑáõßÁ£

1992 Âì²Î²ÜÆ Ø²ÚÆêÆ 9-ÆÜ
²¼²î²¶ðìºò ÞàôÞÆÜ
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1877 թվականի սեպտեմբերին Թիֆլիսից 
Երևան ճանապարհվելիս Րաֆֆին 
Դիլիջանու մ հանդիպել է Բայազետի 
պաշտպանու թյանը մասնակցած վիրավոր 
զինվորների, որոնք էլ պատմե լ են, որ իրենք 
փրկվել են մի  զինվորի հնարամտու թյան 
շնորհիվ: Նա խենթ քու րդ ձևանալով` ճեղքել 
է այդ տարածաշրջանու մ գտնվող թու րքերի 
ու  քրդերի զինված շրջափակու մը, լու ր հաս-
ցրել գեներալ Արշակ Տեր-Ղու կասովին, որի 
օգնու թյամբ էլ ազատագրվել են Բայազետի 
պաշարված բերդու մ գտնվող հայ և ռու ս 
զինվորները: Րաֆֆին այս նյու թը դարձ-
նու մ է արդեն ծրագրված վեպի թեմա, որը 
հայու թյանը պետք է մղեր ազգային ազա-
տագրական պայքարի: Դեպքերի մանրա-
մասներին ծանոթանալու  համար գրողն 
անձամբ հանդիպու մ է այդ քաջ զինվորի` 
Սամսոն Տեր-Պողոսյանի հետ, որն էլ այդ 
հանդիպման մասին գրու մ է. «Ես ինչ-որ 
հանձնարարականով Էջմի ածին էի եկել, 
երբ կապու յտ ակնոցով, մե ծ, սև բեղերով 
ինչ-որ մարդ առաջս կտրեց, ծանոթացավ, 
անվանելով իրեն Մելիք-Հակոբյան, և 
ասելով, որ ինձ հետ կարևոր խոսակցու -
թյու ն ու նի, տարավ մի աբաններից մե կի 
խու ցը և ահա այստեղ սկսեց ինձ հար-
ցու փորձի ենթարկել իմ մի  տարի առաջ 
Բայազետու մ և գեներալ Տեր-Ղու կասովի 
բանակու մ արածների մասին: Ես ամե ն 
կերպ աշխատու մ էի կարճ կապել, բայց այս 
մարդը յախիցս բռնել, պոկ չէր գալիս, հար-
ցեր էր, որ տալիս էր և ասածներս գրու մ 
էր ծոցատետրու մ: Այդ պահին ներս եկավ 
բժիշկ Բագրատ Նավասարդյանը, որ գաղ-
թականներին բու ժող ու  խնամող վանքի 
բժիշկն էր, և կամացու կ ասաց ականջիս՝ սա 
մե ր հայտնի գրող Րաֆֆին է, մանրամասն 
պատմի ր, նա կարծես, ինչ-որ բան է ու զու մ 
գրել այդ պատերազմի  մասին: Եվ ես սկսեցի 
պատմե լ ու  պատասխանել նրա տված հար-
ցերին, որից հետո դու րս եկա ու  գնացի իմ 
գործին» (Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու , հ. չոր-
րորդ, Ե., 1984, էջ 445-446): 
Սամսոնը դարձավ «Խենթ» վեպի գլխա-

վոր հերոսի՝ Վարդանի նախատիպը: 
Վեպն առաջին անգամ լու յս տեսավ 1881 
թվականին Շու շիու մ: Այնու հետև հրա-
տարակվեց ու  վերահրատարակվեց 
բազմաթիվ այլ լեզու ներով: Այս ստեղծա-
գործու թյամբ Րաֆֆին ցանկանու մ էր ժողո-
վրդի մե ջ արթնացնել ազգային ինքնա-
գիտակցու թյու նը, ազգի ճակատագիրը 
սեփական ու ժերով տնօրինելու  և զենքի ու ժով 
հայրենիքն ազատագրելու  գաղափարը: 
Կարելի է ասել, որ վեպն իր առջև դրված 
խնդիրը կատարեց: Ժամանակին այն մե ծ 
արձագանք է ստանու մ ընթերցողների 
շրջանու մ, հայրենասիրու թյան ալիք բարձ-
րացնու մ: Լեոն (Լեո, հ. 9, էջ 334-335) այդ 
առիթով գրու մ է. «19-րդ դարի կեսերին կար 
հասարակու թյան ավելի ընդարձակ տրա-
մադրու թյու ն, որ ասու մ էր, թե ձրի ոչինչ 
չէ տրվու մ մարդու ն, թե ազատու թյու նը չէ 
շնորհվու մ իբրև ողորմու թյու ն, այլ նվաճվու մ 
է իբրև իրավու նք: ...Այս ընդհանու ր հոսան-
քին հարկավոր է ղեկավարող խոսք, հարկա-
վոր է ծրագիր:
Ժամանակի այս մե ծ պահանջի իրականա-

ցու մն  էլ վիճակվու մ է Րաֆֆու  տաղանդին: 
«Ջալալեդդինից» հետո հրատարակվու մ է 
նրա «Խենթը», որի գործած տպավորու թյու նը 
անհամե մատ ավելի մե ծ է, ավելի դյու թիչ: 
Ընթերցող հասարակու թյու նը հմայված է: 

Մթու թյան մի ջից դու րս եկավ խիստ դեմ-
քով, կորաքիթ մի  երիտասարդ լեռնցի՝ ձեռքի 
ափերը երկար դաշու յնի վրա դրած:

– Ես Պողոսի որդին եմ՝ Սամսոն Պետրո-
սովը: Թու րքերը սպանել են իմ մորը և 
հրկիզել իմ տու նը: Ինձ մն ացել են մի այն իմ 
կինը և ահա այս դաշու յնը: Թու յլ տու ր, ռու ս 
հրամանատար, և ես կգնամ Սու րբ Հովհան-
նես, նու յնիսկ չվերցնելով այդ փեշքեշը:

– Վերցրո՛ւ, – ասաց պարետը: – Պատերազ-
մի ց հետո քեզ պետք կգա: Բայց հիմա դրամը 
թող կնոջդ մոտ... բերդից կիջնես պարանով, 
որ քեզ ոչ ոք չնկատի: Կհագնվես քրդի պես: 
Ես քեզ գրու թյու ն կտամ ու ղղված Արզաս 
Արտեմևիչին: Եվ մե նք քեզ համար կաղո-
թենք աստծու ն...»:

«Իմ գլխին, – պատմու մ է Սամսոն Տեր-
Պողոսյանը 1878 թվականին ռու սական 
թերթերից մե կին տված հարցազրու յցու մ, 
– թաղիքե քոլոզ հագցրին, փաթաթեցին լա-
թերով, քրդի նման զու գեցին: Սպասելով 
մի նչև լռու թյու ն տիրի և դադարի փոխհրա-
ձգու թյու նը, ինձ իջեցրին պատից, որը մի  
սաժեն բարձրու թյու ն ու ներ: Ես ընկա այս-
տեղ ու  այնտեղ թափված դիակների վրա:
Զզվելի հոտը և նրանց այլանդակ տեսքն 

իմ մե ջ սարսափ առաջացրին: Շրջակայքի 
թափառական շները հաչոց բարձրացրին: 
Քրդերը գլխի ընկան, որ բերդից մարդ է 
դու րս եկել: Սկսվեց հրաձգու թյու նը, բայց ոչ 
մի  գնդակ ինձ չկպավ: Ես շարու նակեցի սո-
ղալ դիակների մի ջով և արդեն գտնվու մ էի 
ժայռի եզրին, երբ հանկարծ տեսա քրդերին, 
որոնք գալիս էին իմ կողմը: Ես այն ժամանակ 
ժայռից ինձ կիրճը գցեցի, որի պատճառով էլ 
վն ասեցի ոտքս:
Պարզվեց, որ կիրճից դու րս գալը դժվար 

է. հողը փխրու ն էր, և անընդհատ սահու մ 
էր վար: Այդպես տանջվեցի ամբողջ գիշե-
րը և մի այն լու սադեմի ն ոտքերիս տակ շո-
շափեցի արահետը: Կոշիկներս հանեցի և 
այդ արահետով մի  կերպ դու րս եկա կիրճից: 
Այդտեղ անսպասելիորեն հանդիպեցի քու րդ 
ու ղեկալների: Որպեսզի կասկածները հե-
ռացնեի ինձանից, ես ինքս նետվեցի նրանց 
կողմը, դեռ հեռվից բղավելով. 

– Փրկեցե՛ք, ռու սները դու րս են գալիս բեր-
դից...
Տագնապ բարձրացավ: Քրդերը մի  ակըն-

թարթու մ հայտնվեցին ձիերի վրա և սլացան 
տարբեր կողմե ր: Սակայն շու տով ինձ նոր 
սոսկու մ պատեց. մի  երկու  հարյու ր քու րդ 
երևացին ինձանից ոչ հեռու : Կորա, մտածեցի 
ես, և ինձ գցեցի ջրով լցված փոսի մե ջ: Ափիս 
մե ջ մի  քիչ հող վերցրի և ջու ր լցրի վրան: 
Դա, որոշեցի ես, կլինի իմ հաղորդու թյու նը, 
եթե տեսնեմ, որ հարկավոր է բաժանվել 
կյանքից: Բայց քրդերն անցան կողքովս՝ 
չնկատելով ինձ:
Ես ու ղղվեցի դեպի հայկական Արցին գյու -

ղը, որպեսզի որևէ հայից նժու յգ վերցնեմ և 
արագ սլանամ՝ փնտրելու  Էրիվանի ռազ-
մաճակատը: Սակայն, ավա՜ղ, ինչ տեսան 
իմ աչքերը հենց գյու ղի մու տքի մոտ... 
Բնակիչները դու րս էին գալիս տներից։ 
Նրանց ձեռքերը պարաններով կապած էին 
կրծքերին ու  մե ջքերին: Ես տեսա և շատ հա-
յերի՝ քնած հավերժական քնով: Երբեմն  մի  
ամբողջ ընտանիք, որի հյու րասիրու թյու նից 
հաճախ էի օգտվու մ, այժմ տեսնու մ էի կո-
տորված: Իսկ նրանք, ովքեր կապված էին, 
ման էին գալիս իրենց տների մոտ, քրդերն 
էլ թալանու մ էին նրանց ու նեցվածքը: Մեկը 
յու ղն էր հանու մ տնից, մե կը պանիրը, մե կը՝ 
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Շու շի քաղաքու մ, ձմե ռային մի  ցու րտ գիշեր, 
ես պատահել եմ շու կայի գիշերապահին, 
նստած մի  խարու յկի առջև «Խենթը» կար-
դալիս: Նա գանգատվու մ էր ինձ, որ չէ կարո-
ղանու մ ընդհատել ընթերցանու թյու նը և 
կատարել իր պաշտոնը: «Խենթը» առանձին 
գրքով տպագրվեց Շու շիու մ և մի  ամսվա 
մե ջ սպառվեց ամբողջովին: Առաջին ներ-
գործու թյու նը նա արավ տպարանի գրա-
շարի վրա, որ ու զու մ է թողնել ամե ն ինչ և 
գնալ Թու րքաց Հայաստանն ազատելու ՝ 
չու նենալով ձեռքին նու յնիսկ զենք: Կարճ 
մի ջոցից հետո Հայաստան ճանապարհվեց 
տեղական ռեալական դպրոցի աշակերտնե-
րից մե կը, բայց ճանապարհից ետ բերվեց: 
Այնու հետև այդպիսի դեպքեր շատ պատա-
հեցին և ու րիշ տեղեր:
Երիտասարդու թյու նը վարակված էր 

մի ահամու ռ տենդով, ամե ն մե կն ու զու մ էր 
«Ջալալեդդինի» կամ «Խենթի» հերոսներից 
մե կը դառնալ: Եվ Վարդանը, Մելիք-Ման-
սու րը, Դու դու կչյանը գրքի էջերից դու րս էին 
գալիս՝ կյանքի մե ջ մարմի ն և արյու ն ստա-
նալու  համար»:
Բայազետու մ տեղի ու նեցած դեպքերի 

իրական մանրամասները կարդու մ ենք Վ. 
Պիկու լի «Բայազետ» պատմավեպու մ: Ահա 
մի  հատված այդ վեպից, որտեղից տեղեկա-
նու մ ենք Սամսոն Տեր-Պողոսյանի մասին 
(Պիկու լ Վ. Ս., «Բայազետ» պատմավեպ, 
Երևան, 1989, էջ 460): Ի դեպ, այստեղ նա 
ներկայանու մ է որպես Սամսոն Պետրոսով: 
Պետրոսը նրա պապն էր՝ իր հոր՝ տեր Պողոս 
քահանայի հայրը: 

«...Շտոկովիչը գնաց իր սենյակը, սերթու կի 
գրպանները կոխկխեց կաշվե երեք տռու զ 
քսակներ: Հետո գնաց կազեմատ, որտեղ 
տեղավորված էին փախստականները և 
մի լիցիայի մն ացորդները: Ոչ մի  բառ չասե-
լով՝ պարետն արձակեց քսակներից մե կը, 
և սեղանի վրա ծանր զնգոցով թափվեցին 
տասանոց ոսկիները:

– Ահա, – ասաց նա՝ ոսկին կու յտ անելով, 
– հարկավոր է դու րս պրծնել Բայազետից, 
կապվել գեներալ Տեր-Ղու կասովի հետ և 
պատմե լ նրան այս ամե նի մասին... ո՞վ կհա-
մարձակվի գնալ:
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սնդու կները:
Ինչ էր մն ու մ ինձ անելու : Եվ ահա ես, քու րդ 

ձևանալով, մտա տներից մե կը, վերցրի մի  
մե ծ պարկ և սկսեցի նրա մե ջ բու րդ լցնել: Եր-
կու  քրդեր, որոնք տնօրինու թյու ն էին անու մ 
այդ տանը, նայեցին ինձ ու  դու րս եկան: 
Շու տով վերադարձան ու րիշ քրդերի հետ: 
Ես այնքան վախեցա, որ քիչ էր մն ու մ ինձ 
մատնեի: Հարկավոր էր լռել և թալանել, իսկ 
ես սարսափից սկսեցի խնդրել.

– Մի բարկացեք, եթե ես էլ ինձ համար 
բու րդ վերցնեմ:
Այստեղ նրանք ինձ բռնեցին և սկսեցին 

ծեծել, գոռալով.
– Մենք քեզ տեսել ենք Բայազետու մ... դու  

լրտես ես, ծախվել ես ռու սներին... Ասա ո՞վ 
ես դու  և որտեղից:
Ես քրդերեն խոսու մ էի շատ վատ, և դրա 

համար նրանց պատասխանեցի թաթարե-
րենով.

– Խնայեք ինձ: Ես Մու ստաֆա-օղլու  (Մու ս-
տաֆա-օղլու ն Բայազետու մ բոլորը գիտեին) 
ծառան եմ... Ես ընդամե նը Խոյի աղքատ 
թաթարներից եմ և իմ տերը թու յլ է տվել 
ինձ որևէ բան ձեռք բերել իմ ընտանիքի հա-
մար... Բաց թողեք ինձ, բարի և ազնիվ բեկեր:
Քրդերը չլսելով իմ ճիչն ու  աղաղակը, 

ինձ լրիվ մե րկացրին և սկսեցին թափ տալ 
հագու ստս, որպեսզի ապացու յց գտնեն 
իրենց կասկածների համար՝ նամակ կամ 
ոսկի: Սակայն պարոն Շտոկովիչի տված 
գրու թյու նը ես վաղու ց արդեն կու լ էի տվել, 
դեռ այն քրդերին տեսնելու  ժամանակ, 
երբ պառկած էի փոսի մե ջ: Քրքրելով իմ 
ցնցոտիները և կասկածելի ոչ մի  բան 
չգտնելով՝ քրդերն ինձ բաց թողեցին: Ես 
վերցրի բրդով լցված պարկը և կաղալով 
սկսեցի որքան հնարավոր է արագ դու րս 
գալ գյու ղից: Ես լաց էի լինու մ՝ տեսնելով իմ 
հայրենակիցների աղետները: Երբ արդեն 
դու րս եկա Արցինի շրջապարիսպից, ես 
պարկը գցեցի և շարժվեցի առաջ:
Ճանապարհին մի  քիչ պառկեցի հանգս-

տանալու , որպեսզի խնայեմ ցավող ոտքս: 
Կողքից արշավելով մի  քու րդ անցավ և 
նկատեց ինձ: Նրա հարց ու  փորձին պա-
տասխանեցի նու յն ձևով, ինչ որ առաջ: Սա-
կայն այս քու րդը նորից տկլորացրեց ինձ 
և նկատեց, որ իմ շապիկը քրդական չէր: 
Նա նիզակի սու ր ծայրը դեմ տվեց կրծքիս, 
որպեսզի մի անգամի ս վերջ տա ինձ: Այն ժա-
մանակ ես ծնկի եկա նրա առաջ, լաց եղա և 
խնդրեցի, որ չսպանի ինձ: Քու րդը ծիծաղեց 
իմ արցու նքների վրա, անվանեց ինձ հիմար 
կին և, վերցնելով շապիկը, որը ինչ-որ 
բանով դու ր էր եկել նրան, նորից ձի նստեց 
ու  սլացավ...
Ես շատ ու րախացա և շարու նակեցի ճա-

նապարհս: Ինձ թվու մ էր, թե մոտենու մ եմ 
Ղարաքիլիսին, երբ հեռվու մ վրաններ և 
կարմի ր հագու ստով հեծյալներ երևացին: Ես 
հիմարաբար որոշեցի, որ դրանք ռու սներ են, 
և ինքս վազեցի նրանց ընդառաջ: Սակայն 
պարզվեց, որ դրանք դարձյալ քրդեր են, և 
ինձ քարշ տվեցին ու ղիղ շեյխի (նրանց մոտ 
շեյխը, ինչպես հայերիս մոտ՝ նահապետը) 
վրանը: Այստեղ ես Ջելալ Էդդինի առջև 
կանգնած, նորից անվանվեցի Մու ստաֆա-
օղլու  ծառան: Ես լաց եղա և ասացի, որ չա-
մի չ էի բերու մ այստեղ վաճառելու , բայց քո 
քրդերը, լու սափայլ շեյխ, ճանապարհին կո-
ղոպտեցին ինձ և խլեցին նու յնիսկ էշս:
Այդ ժամանակ Ջալալ Էդդինը զայրացած 

գոռաց ինձ վրա.
– Դու  ինքդ ես մե ղավոր: Հիմա մարդիկ 

մարդկանց արյու նն են ջրի պես թափու մ, և 
ոչ ոք դրա մասին չի բողոքու մ: Իսկ դու , հի-
մար ոչխար, ափսոսու մ ես քո էշին... Հե՜յ, 

1908 թվականին իմ ծննդավայր Էջմի ա-
ծնի շրջանի Գրամփա գյու ղու մ, երբ նա 
Էջմի ածնի գավառի ջրաբաշխն էր: Օգոս-
տոսի կիզող օրերից էր: Սամսոն Տեր-Պո-
ղոսյանը եկավ սպիտակ ձիով: Գլու խը բաց 
էր, հագին սպիտակ վերնաշապիկ, դեմքը 
վարդագու յն, գեր, լայն այտերով, արծվի 
հայացքով, գեղեցիկ ու  մե ծ աչքերով, լայ-
նաթիկու նք: Եկավ կանգնեց գյու ղամի ջի 
մե ծ չինարի ծառի դիմաց: Գյու ղացիները, որ 
մի նչ այդ չորացող հողից էին խոսու մ, մի ան-
գամի ց վերադարձան իրականու թյու ն՝ 
փրկու թյան ափ: Ծառի ստվերու մ անմի ջա-
պես գորգ գցեցին, բարձեր դրեցին ու  հյու րին 
առաջնորդեցին հանգստանալու :
Գյու ղացիները խոսեցին երաշտի մասին, 

ասացին, որ եթե մոտակա օրերին ջու ր 
չլինի, խաղողի ամբողջ բերքը կփչանա: 
Սամսոնը լսեց բոլորին և մի  կես ժամի ց 
շքախմբով պտտվեց դաշտերու մ: Տեսածը 
գերազանցեց գյու ղացիների պատմածը: 
Դաշտից վերադարձավ զայրագին ու  ասաց, 
որ երկու  օրից ջու րը կլինի: Նա խոսքի տեր 
մարդ էր, և գյու ղացիները նրա խոսքին 
հավատու մ էին: Ջրաբաշխի պաշտոնր չա-
փազանց դժվարին պաշտոն էր: Էջմի ածնի 
գավառու մ հայտնի ջրաբաշխներ եղել էին, 
բայց Սամսոնի նմանը չկար: Նրա նման 
արդարադատ, անշահախնդիր, քաջ ու  
անվախ պաշտոնյա ոչ թե Հայաստանու մ, 
այլ Անդրկովկասու մ էլ չկար: Եվ եթե նա 
ասաց, որ ջու ր կլինի, այդպես էլ լինելու  էր: 
Եվ իրոք, երկու  օրից Էջմի ածնի գյու ղերի 
կիզվող հողերը կենարար ջու րը ստացան...» 
(Միհրան ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ):
Ժողովրդի մոտ Սամսոն Տեր-Պողոսյանի 

բարձր հեղինակու թյան մասին են վկայու մ 
մի  քանի փաստեր։ 

1956 թվականին, մահվանից մե կ ամի ս 
առաջ գեներալ Սմբատ Բորոյանը (Մախլու -
տո) Ամե նայն հայոց կաթողիկոսին ու ղղված 
նամակու մ գրու մ է. «Հավատքիս համար ինձ 
կթաղեք Ս. Էջմի ածնու մ, իսկ քաջու թյանս 
համար՝ «Խենթի» կողքին։ Եթե հարմար 
կդատեք։ Մախլու տո»։

1983 թ. նախաձեռնող գաղտնախմբի 
առաջարկու թյամբ՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ Սոս Սարգսյանը հանդիպու մ է 
Ամե նայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առա-
ջինի հետ՝ խնդրելով վերջինիս աջակցու -
թյու նը Նժդեհի հայրենադարձված աճյու նը 
Մայր Աթոռ Սու րբ Էջմի ածնու մ, 19-րդ դարի 
հայ ազատագրական շարժման և ռու ս-
թու րքական պատերազմի  հերոս Խենթի՝ 
Սամսոն Տեր-Պողոսյանի կողքին գաղտնի 
ամփոփելու  համար։ Կարճ ժամանակ անց 
հասկանալի պատճառներով այդ խնդրանքը 
մե րժվու մ է:
Սամսոն Տեր-Պողոսյանն իր ժամանակի 

կրթված մարդկանցից էր. ավարտել էր 
Գևորգյան ճեմարանը, տիրապետու մ էր 
մի  քանի լեզու ների: Հրաշալի գիտեր պատ-
մու թյու ն և համոզված էր, որ ազգի արժա-
նապատիվ ապագայի համար կարևոր է 
գրագետ սերու նդ դաստիարակելը: Այդ 
մտահոգու թյամբ նա իր անձնական մի ջոց-
ներով 1890-ին հայրենի Արագյու ղու մ հիմն ել 
է դպրոց, որի ու սու ցիչներին վճարելու  հա-
մար մի նչև իր մահը (1911 թ.) ամե նամյա ֆի-
նանսական օգնու թյու ն է հատկացրել։ Այս 
տարի լրանու մ է այդ դպրոցի 125-ամյակը, 
սակայն մի նչ օրս դպրոցն անանու ն է: 
Կարծու մ ենք` լավ առիթ է վերջապես վերա-
կանգնելու  պատմական ու  բարոյական 
արդարու թյու նը՝ դպրոցն անվանելու  իր 
հիմն ադրի՝ Խենթի անու նով:

Ø³ñÇ»ï³ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü, ¹áó»Ýï, ºäÐ 
(ê³ÙëáÝ î»ñ-äáÕáëÛ³ÝÇ »Õµáñ ÍáéÝáõÑÇÝ)

ծառանե՛ր, մտրակով մի  լավ քոթակեք դրան 
և թող սողալով կորչի գնա՝ լիզելով իր վի-
րավորանքը:
Ինձ մտրակներով մի  լավ ծեծեցին ու  բաց 

թողեցին: Եվ այդպես ահա ես վերջապես հա-
սա մի նչև Սու րբ Հովհաննես: Այստեղ ինձ 
լավ դիմավորեցին ռու սները, բայց մի  մայոր 
ենթադրեց, որ ես քու րդ եմ և Ֆու իկ փաշայի 
լրտեսը: Ես իզու ր էի նրան հակառակը հա-
մոզու մ, նա կարգադրեց իր կազակներին՝ 
ինձ դու րս բերել բակ ու  գնդակահարել:

– Մի՞թե քու րդը կարող է ռու սերեն այնպես 
լավ խոսել, ինչպես ես, ասացի մայորին:
Մայորն ինձ անգամ լսել չու զեց: Կազակնե-

րը ձեր դժբախտ Սամսոն Պետրոսովին 
դու րս բերեցին և կապեցին պատին: Սա-
կայն այդ պահին սմբակների թփթփոց լսվեց, 
մոտեցավ մի  ու րիշ ռու ս սպա: Նա կարո-
ղանու մ էր խոսել հայերեն և տեսնելով իմ ար-
ցու նքները, համբերատարու թյամբ լսեց ինձ: 
Ապա այդ սպան սկսեց հայհոյել մայորին և 
կտրտեց իմ ձեռքերի պարանները: Հետո բո-
լորի ներկայու թյամբ նա սկսեց համբու րել 
դեմքս, աչքերս, ու սերս: Նա կազակներին և 
այդ մայորին ասաց, որ ես արժանի եմ ոչ թե 
գնդակահարու թյան, այլ մե ծ պարգևի: 
Ինձ անմի ջապես կերակրեցին, փոխեցին 

հագու ստս ու  ձի տվեցին: Կազակային պա-
հակախմբի ու ղեկցու թյամբ մե նք սլանու մ 
էինք ամբողջ թափով, սլանու մ էինք ամբողջ 
գիշերը և ամբողջ հաջորդ օրը: Միայն երե-
կոյան մե նք հասանք խեղճ Դամցտոխ 
գյու ղը, որտեղ կանգ էր առել Էրիվանյան 
զորաջոկատը: Գեներալ Տեր-Ղու կասովը 
անմի ջապես ինձ ընդու նեց իր վրանու մ և 
ապշեց պաշարման մասին իմ պատմածից: 
Բանակու մ դեռ ոչ ոք չգիտեր, թե հիմա ինչ է 
կատարվու մ Բայազետու մ: Տեր-Ղու կասովը 
կարդացել էր Պացևիչի զեկու յցները և կար-
ծել, թե թու րքերը վաղու ց ջախջախված են 
գլխովին: Գեներալ-նահանգապետ Ռոսլավ-
լևը բայազետցիներին ոչ մի  օգնու թյու ն 
խոստանալ չէր կարող: Միայն հիմա բոլո-
րը հասկացան, որ Բայազետը զսպու մ 
է թու րքերին՝ Էրիվանը ջախջախելու ց և 
քրդական հեծելազորին՝ Թիֆլիսի վրա ար-
շավելու ց, որովհետև Կովկասի ներսու մ գրե-
թե բոլորովին զորքեր չէին մն ացել...»:
Հետո Վ. Պիկու լը ավելացնու մ է. «Մենք 

մե զանից ավելացնենք, որ հայորդի Սամ-
սոն Պետրոսովը հենց այդ ժամանակ էլ 
ստացավ Գեորգիևյան ոսկե խաչ, հարյու ր 
քսան կիսաիմպերիալ և, դառնալով ռու սա-
կան բանակի սպա, ռոճիկից բացի, իր սխրա-
գործու թյան համար ամե ն ամի ս ստանու մ 
էր ևս հարյու ր քսան ռու բլի: Դա բոլորն է, ինչ 
մե նք գիտենք նրա մասին»:
Հայտնի է, որ հետպատերազմյան տարինե-

րին նա շարու նակել է ծառայու թյու նը 
ռու սական բանակու մ, կատարել է հետա-
խու զական առաջադրանքներ, թարգմանչի 
պարտականու թյու ններ, ավելի ու շ զբաղվել 
է թիկու նքային սպասարկման խնդիրներով, 
բարձրացել սպայական աստիճանակարգով 
և արժանացել գնդապետի կոչման։ Ծառայել 
է Թիֆլիսու մ և Սանկտ Պետերբու րգու մ։ 
Ծառայու թյու նից արձակվելու ց հետո վե-
րադարձել է Հայաստան։ 1903–1906 թվա-
կաններին եղել է Վայոց ձորի գավառապետի 
օգնական, ապա՝ գավառապետի պաշտոնա-
կատար, 1906–1911-ին՝ Էջմի ածնի գավառի 
ջրաբաշխ։ Նրա այդ ժամանակվա գոր-
ծու նեու թյան մասին տեղեկանու մ ենք ակա-
նատեսներից մե կի նամակից, գրված 1984 
թվականին Սամսոնի թոռանը՝ Տամբովու մ 
ապրող Սամսոն Արսենի Տեր-Պողոսյանին: 

«...Ձեր հանգու ցյալ պապ, Րաֆֆու  Խենթ 
Սամսոնին առաջին անգամ տեսել եմ 
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Պոլոզ Մու կու չը (Մկրտիչ Ղազարի Մելքոնյանը) ծնվել է 1891 թ. 
հու նվարի 7-ին Գյու մրիու մ, երկաթագործ-արծաթագործ Ղազարի 
ընտանիքու մ: Վերջինիս արհեստանոցը դարբինների արհեստա-
նոցի կողքին էր, 45 համարի տակ: Մկրտիչը Ղազարի երկրորդ 
զավակն էր: Բարձր հասակի համար գյու մրեցիները նրան «Պոլոզ» 
մականու նն էին տվել:

Լինելով բնիկ գյու մրեցի` Մկրտիչը հագնու մ էր «ֆանառի» ձևով 
կարված թափովի շալվար, լաստիկ կտորից արխալու ղ, կրու մ էր 
կաստոր կտորից գլխարկ, որը գյու մրեցիները շափխա էին անվա-
նու մ, փափու կ կաշվից կոշիկներ:

Չնայած հայրը քաղաքի հայտնի և հմու տ արհեստավորներից 
էր, սակայն Մկրտիչն այդպես էլ ոչ մի  արհեստ չի սովորու մ: Նա 
ընդամե նը տարրական կրթու թյու ն էր ստացել «դայտոպլան» կոչվող 
դպրոցու մ, ու  դրանով էլ սահմանափակվել էին ու սման նկատմամբ 
եղած ձգտու մն երը:

Չու նենալով կրթու թյու ն և չտիրապետելով որևէ արհեստի` Պո-
լոզն, այնու ամե նայնիվ, ու ներ զբաղմու նք` փոդրատչի էր:

Գրեթե ամե ն օր նրա ձիասայլը հայտնվու մ էր քաղաքի տարբեր 
մասերու մ գտնվող խանու թ-կրպակներու մ ու  շու կայու մ: Պոլոզ 
Մու կու չը հաճախորդներին մրգի հետ մի ասին մատու ցու մ էր 
համով-հոտով կատակներ:

Պոլոզ Մու կու չին վերագրվող անեկդոտի վերածված և ժողովրդի 
մե ջ տարածված շատ պատմու թյու ններ իրական հիմքեր ու նեին: 
Պոլոզը երբեք պատասխանի համար «գրպանը մտնելու » կարիք չու -
ներ: Այդ յու րահատկու թյու նը Պոլոզ Մու կու չի մոտ նկատվել էր դեռ 
մանկու թյու նից:

Մայրը պատանի Մու կու չին ու ղարկու մ է Ղու նկի աղայի խանու թ:
– Գնա տես ապրանքի գներն իջե՞լ են, մի  քիչ բան-ման առնենք, – 

հանձնարարու մ է մայրը:
Մու կու չը գնու մ է, տեսնու մ է գների մե ջ փոփոխու թյու ն չկա: Կանգ-

նու մ է դռան մոտ ամրացված հայելու  դիմաց, մազերը հարդարու մ, 
դու րս է գալիս: Այսպես կրկնվու մ է մի  քանի օր: Չորրորդ անգամ, 
երբ Մու կու չը դու րս գալու ց առաջ նորից սկսու մ է սանրել մազերը, 
խանու թպանը զայրացած հարցնու մ է.

– Ծո, խանու ՞թ ես եկել, թե՞ վարսավիրանոց:
– Ապրանքների գներու ն օր կաշեմ, մազերս բիզ-բիզ կկայնին, 

կսանրեմ, նոր դու րս կու գամ, – պատասխանու մ է Մու կու չը:

1899 թ. ավարտվու մ է Ջաջու ռի երկաթու ղային թու նելի շինարա-
րու թյու նը, և առաջին շոգեքարշը մտնու մ է Գյու մրի: Իր ընկեր Մա-
դոյենց Նապոյի հետ Մու կու չն էլ է գնու մ երկաթու ղու  կայարան: 
Երկար նայելու ց հետո Մու կու չը դիմու մ է ընկերոջը.

– Նապո, էս պարավոզը ընչո՞վ կերթա:
– Բղով` գոլորշով կերթա, – պատասխանու մ է ընկերը:
Ութամյա Մկրտիչը չի ու զու մ հավատալ: Նապոն որքան էլ բացա-

տրու մ է, ընկերը չի հավատու մ և հենց կայարանու մ Մու կու չը 
հայտնու մ է իր կասկածը:

– Ծո, օր պարավոզը բղով էրթար, Ձիթողցոնց բաղնիքը հմի  շու -
տու նց Լոնդոն էր հասել:

Զատկի տոներին Պոլոզ Մու կու չն այցելու մ է Հովհաննես և Կարա-
պետ Չաքմի շյանների խանու թ: Եղբայրներից ավագը` Կարապետը, 
խրատական տոնով դիմու մ է Մու կու չին.

– Մու կու չ ջան, իմ ցավը կու գա, հերիք չէ՞ դու  փոդրատչու թյու ն 
էնես: Նայե, օղու լ, արհեստ սորվի, կնիկ-երեխա ու նեցիր, էնոնց պա-
հե: Առանց վիրավորվելու  Մու կու չը պատասխանու մ է.

– Ուստա Կարապետ, դու  իմ վենձ ախպերն ես: Եթե մարդ նայելով 
արհեստ սորվեր, ղասաբնոցի շները հիմի  վաղու ց ղասաբ էին դառել:

Մու կու չն իր չամու սնանալը, երբ հարցրել են, պատճառաբանել է 
այսպես.

«Մենձ ախպերս կնկանից բաժնվավ, ես էլ կարգվիմ ու  բախտս չբե-
րե, բաժնվիմ, էս անգամ գյու մրեցիք պտի ըսեն, թե Պոլոզենց շեմը 
շեմ չէ, հարս չի դիմանա, ըդու ր համար էլ չեմ պսակվի, թող մե ր գեր-
դաստանի անու նը չկոտրվի»:

Մու կու չի ժամանակակից սրամի տների թվու մ էին «Ծիտրո» Ալեքը, 
«Թու թխալ» Հարու թը, Մադոյենց «Սիրու ն» Նապոն, Տիրատու րենց 
Մարգարը, «Նալըն» Կարոն, կոշիկի կաղապար պատրաստող 
Հովհաննեսը` «Գրամաֆոն Օնեսը», «Չաղլենց» Ներսեսը, դամրչի 
ու ստա Կոլան, «Սոխ» Հեյվարեն, դհոլչի երկան Աշոն:

Սրանք նաև Ծիտրո Ալեքի (Տիգրան Հարու թյու նյան) սրճարանի 
մշտական հաճախորդներն էին: Հակառակ Մու կու չի կատակասեր 
ու  համե ստ բնավորու թյան, Ծիտրոն շատ կռվարար էր և սիրու մ էր 
խոսքը համե մե լ հայհոյանքներով: Ծնվել է 1896 թ., Պոլոզ Մու կու չի 
ծննդից 5 տարի անց:

Բնակվել է 39 փողոցի 212 տանը: Նրա հայրը հին շու կայի 
տարածքու մ ու նեցել է սրճարան, որը հոր մահից հետո Ծիտրոն է 
տնօրինել: Թե ինչու ՞ է Տիգրանը դարձել Ծիտրո, դրա հետ կապված 
հիշատակվու մ է հետևյալ պատմու թյու նը: Գյու մրիու մ շատ էին 
աղավն ու  սիրահարները: Աղավն ի պահողներին կոչու մ էին ղու շ-
բազներ:
Աղավն ասեր էր նաև Տիգրանը: Եվ ահա, մի  կիրակի նա տոնական 

հագու ստներով մտնու մ է քիլարը` աղավն իներին կեր ու  ջու ր տալու : 
Դու րս գալիս հայրը նկատու մ է, որ Տիգրանի նոր կարած չու խայի 
վրա աղավն ու  ծերտ կա: Հայրը խիստ զայրացած ապտակու մ է 
նրան և ասու մ.

– Այ օղու լ, քեզի վո՞վ ստիպեց թազա շորով մտնիս հավն ոց, որ դո-
խի ծերտ էղնի:
Իսկ թե ինչու  Ծիտրոյից բացի տղային է կպնու մ նաև Ալեք անու նը, 

կա այսպիսի մի  պատմու թյու ն:

Անհայտ քրեական գործի կապակցու թյամբ Տիգրանի հորը` Թորո-
սին, տանու մ են ոստիկանատու ն: Այդ լու րը հասնու մ է Պոլոզ Մու -
կու չի ավագ եղբորը` Ալեքին, ով շատ մոտ է եղել Ծիտրոյի հոր հետ:
Երբ Ալեքը գնու մ է ոստիկանատու ն, Թորոսը նրան տեսնելով` 

ասու մ է.
– Ալեք ջան, կարող է ընձի դատեն, գու զեմ քեզի մե  օսյաթ (հանձ-

նարարու թյու ն) տամ: Ծիտրոյիս հանձնու մ եմ քեզ, քեզի էլ` Աստծու ն: 
Եթե ընձի բան էղնի, իրան զավակիդ պես կնայես: Թող ըսեն Ծիտրո 
Ալեքի: Ահա այդ օրվանից էլ Տիգրանին կոչու մ են Ծիտրո Ալեք:

Տիգրանը` գյու մրեցիների սիրելի Ծիտրո Ալեքը, մահացել է 1936 թ., 
Պոլոզ Մու կու չի մահվանից 5 տարի անց: Գյու մրեցի երևելի սրախոս 
Պոլոզ Մու կու չը մահացել է 1931 թ., ասու մ են` որքան որ ինքն էր 
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երևելի, նու յնքան էլ թաղու մն  է եղել երևելի:

Պոլոզ Մու կու չի հիվանդու թյան ու  թաղման վերաբերյալ գյու մրեցի 
հայտնի կառապաններից Վիսյոլի Վարդանի հիշողու թյու նները 
գրառել է արձակագիր, երգիծաբան և լրագրող Հենրիկ Գևորգյանն 
իր «Սրամի տների քաղաքը» գրքու մ, որից ներկայացնու մ եմ մի  հատ-
ված. «Էդ տեսակ մարդիկ խոսքերը ջեբի մե ջ են պահել: Մու կու չը հեչ 
չհասկցանք ինչըղ հիվն դցավ, ինչըղ մե ռավ», – տխու ր ու  մտախոհ 
սկսեց Վիսյոլի Վարդանը:

– Ըշտը գնացինք հասանք Թիֆլիս, գտանք հիվանդանոցը, ներս 
մտանք: Մու կու չը թիկնել էր բարձին, քիթը սրված, դեմքը դեղնած, 
աչքերը փոս ընկած: Հիվանդու թյու նը քամե լ էր էնոր, մի սը ոսկռեն 
չէր ջոկվի: Մեզի ճանչցավ: Մէ քանիմ խոսք ըսավ ու  դառավ Հա-
րու թին.

– Ձեզի օսյաթ կենեմ, իմ ազիզ ախօրտիք, բան է, վով գիտե, մահը 
մարդու  անգջի ետևն է, մե կ էլ տեսար` մե ռա... Ընձի որ տարաք թա-
ղելու , թողեք աջ ձեռս դագաղից ցած կախվի:

– Իյա՜, էդ ընչի՞, Մու կու չ ջան, – զարմացավ Հարու թը:
– Համ ընկերտանցս, իմ հարազատ Գյու մրու ն մն աս բարով կենեմ, 

համ էլ վատ մարդկանց կհասկցնեմ, որ աշխարհքս ու նայն բան է, 
անցավոր, մն ացեք բարով:

– Մու կու չ, ի՞նչ կխոսաս, դու  100 տարի կապրիս, դու  մե ռնող հի-
վանդ չես, – մխ իթարեց Հարու թը:

– Ընձի սխալ չհասկնաք, ես իմ մե ռնելու  դարդը չեմ, – տնքաց Մու -
կու չը, – կվախենամ Գյու մրու  համն  ու  լազաթը էրթա:

– Էն ինչ թաղու մ էր, – վրա բերեց կիստու կ Աշոտը, – ժողովրդի մէ 
ծերը բոշի մայլեն էր, մե կն էլ գերեզման էր հասել:

– Քաղաքն էդ տեսակ թաղու մ չէր տեսել, – զրու յցը եզրափակեց 
Հարու թը»:

«Կու մայրի» թերթի ամե նաերկարակյաց թղթակից Վազգեն 
Հարու թյու նյանն իր «Գյու մրին, նրա մարդիկ, սովորու յթները» գըր-
քու յկու մ արդեն ականատեսի աչքերով է նկարագրու մ գյու մրեցի 
սրախոսի թաղման արարողու թյու նը. «21 տարեկան էի, երբ 1931 թ. 
փետրվարի վերջին մահացավ Պոլոզ Մու կու չը, – հիշու մ է Վազգեն 
Հարու թյու նյանը, – հայրս, որ նրանց ծխատեր քահանան էր, կա-
տարեց սգի պատարագը: Երբ այցի գնացի, տեսա, որ ծաղկեպսակ 

էին բերել ոչ մի այն հանգու ցյալի հարազատներն ու  մե րձավորները, 
այլև վաճառականներ, արհեստավորներ, իսկ մի  սև ժապավենի 
վրա գրված էր. «Ավետիք Իսահակյանից` սիրելի Մու կու չին»: Իսա-
հակյանը պատիվ էր արել ծաղկեպսակ դնել ընկերոջ գերեզմանին:
Պատարագն ավարտելու ց հետո հարազատները դագաղը դու րս 

բերեցին եկեղեցու ց, և չնայած դիակառքի առկայու թյանը` հու ղար-
կավորները որոշեցին դագաղը մի նչև գերեզմանոց տանել ու սերի 
վրա: Թափորի առջևից գնու մ էին 4 քահանաներ խաչ ու  խաչվառով, 
հետևից` երաժիշտները, կատարելով հայտնի երգահանների սգո 
մե ղեդիները:
Թաղման արարողու թյու նից հետո Իսահակյանի ու ղարկած պսա-

կը դրվեց գերեզմանի գլխին և նրա հիշատակի համար խմե ցին մոտ 
400 մարդ, և դատարկ շշերը շարվեցին գերեզմանի շու րջ»:

Պոլոզ Մու կու չի գերեզմանը 20 տարի անշիրմաքար է մն ու մ: 1952 
թ. Գյու մրի է այցելու մ Ավետիք Իսահակյանը` մոր գերեզմանաքարը 
կառու ցելու  նպատակով վարպետ Սիմի կին հանդիպելու  համար:
Մի օր գերեզմանոցից դու րս գալիս մե ծանու ն բանաստեղծն ու  

վարպետ Սիմի կը տեսնու մ են երեք երիտասարդի, ովքեր ինչ-որ 
մի  գերեզմանաթմբի մոտ ողորմաթաս են խմու մ: Վերջիններս հրա-
վիրու մ են Ավետիք Իսահակյանին և ու ստա Սիմի կին մի անալ 
իրենց և խմե լ Մու կու չի համար` ասելով, որ իրենք էլ Թիֆլիսից են 
եկել, եկել են Պոլոզին տեսու թյան:
Ավետիք Իսահակյանը վատ է զգու մ տեսնելով Մու կու չի գերեզ-

մանն անշիրմաքար և, դառնալով վարպետ Սիմի կին, խնդրու մ է, 
որպեսզի իր կողմի ց մի  մահարձան էլ Մու կու չի համար պատրաս-
տի` ասելով, թե այդքան պատվական մարդու  գերեզմանը չի կարող 
մն ալ առանց տապանաքարի:
Ամի սներ են անցնու մ այդ օրվանից, և երբ գերեզմանաքարը սարք-

վու մ է, վարպետը հանդիպու մ է ու ստա Սիմի կին, գրպանից փող է 
հանու մ, թե վերցրու , հալալ է քեզ, Մու կու չին հարմար շիրմաքար 
ես կառու ցել:

– Չեղավ, վարպետ,Պոլոզը մե նակ քու կդ չէ, ամե նքինս է, – 
ասու մ է ու ստա Սիմի կն ու  փողի կեսը վերադարձնու մ: Կոնաձև, 
կարմրաքար մահարձան է Պոլոզ Մու կու չի համար պատրաստված 
տապանաքարը` մի  կողմու մ գրված. «Պոլոզ Մու կու չին (Մկրտիչ Ղա-
զարոսի Մելքոնյանին)»: Մյու ս կողմու մ` «Հիշատակ բանաստեղծ 
Ավետիք Իսահակյանից»:

ºñ³ÝáõÑÇ êàÔàÚ²Ü

Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ýáõïµáÉÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »ññáñ¹ ù³Õ³-
ùáõÙ ³é³ç³ï³ñ Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ ³é³çÇÝ ß³ñùáõÙ ¿ñ: ì³-
Ý³ÓáñóÇ ï³ñÇùáí Ù³ñ½³ë»ñÝ»ñÁ ÑÇßáõÙ »Ý, áñ §ÈáéÇ¦ 
í³ñå»ïÝ»ñÇ ÃÇÙÇª Ñ³Ù³ÝáõÝ Ù³ñ½³¹³ßïáõÙ Ï³Û³óáÕ Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ, ïñÇµáõÝ³Ý»ñáõÙ ³ë»Õ ·ó»Éáõ ï»Õ ã¿ñ ÉÇÝáõÙ: 
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÑëÏ³ ù³Õ³ùÁ ï³é³óÇáñ»Ý ßÝãáõÙ ¿ñ 
Ø»ÍÝ üáõïµáÉáí: ¸»é ÙÇÝã»õ »ñ»Ïª ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ÷³é³íáñ 
³ÝóÛ³É áõÝ»óáÕ ù³Õ³ùáõÙ §Ù»é»É³ÛÇÝ¦ ÉéáõÃÛáõÝ ¿ñ, »õ ³Ù»Ý 
ÑáõÛë Ã³Õí³Í ¿ñ ËáñÑñ¹³íáñ, ³ÝÃ³÷³Ýó ÙßáõßÇ Ù»ç:

ÐÇßáõÙ »Ù, Ã» §ÈáéÇ¦ ÃÇÙÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ µáÉáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ-
Ý»ñÝ ÇÝãå»ë ¿ÇÝ í»ñ³ÍíáõÙ ÛáõñûñÇÝ³Ï ïáÝ»ñÇ. ÷áùñ»ñÇ áõ Ù»Í»-
ñÇ Ñáñ¹³Ñáë ß³ñù»ñÁ ¹»é Ë³ÕÇó Å³Ù»ñ ³é³ç Ó·íáõÙ ¿ÇÝ ¹»åÇ 
½áí³ëáõÝ ³Ýï³éÇ ÷»ßÇÝ ÷éí³Í Ù³ñ½³¹³ßï: Ê³ÕÇó ³é³ç 
Ñ³ñÛáõñ³íáñ å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ßáõñÃ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ÏÉë»ñÇñ §ø»éÇ,  ÇÝÓ 
ù»½ Ñ»ï Ý»ñë ï³ñ¦ ËÝ¹ñ³Ýù-å³Õ³ï³ÝùÁ. Ýñ³Ýù Ù»Í»ñÇÝ 
ËÝ¹ñáõÙ ¿ÇÝ ËáÅáé ÑëÏÇãÝ»ñÇ Ùáï Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ÍÝáÕ, ̈  ÍÝá-
ÕÇ Çñ³íáõÝùáí Çñ»Ýó áõÕ»Ïó»É ýáõïµáÉ³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý: ÐÇÙ³ 
»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, áñ ÑëÏÇãÝ»ñÇÝ Ññ³Ñ³Ý·í³Í ¿ »Õ»É ýáõïµáÉ³ë»ñ 
å³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É ³é³Ýó ïáÙëÇ Ñ³Ù³ñ 
í×³ñ»Éáõ ¹Çï»É Ë³Õ»ñÁª ë»ñ ³ñÃÝ³óÝ»Éáõ, ýáõïµáÉÁ Ý³¨ ³Û¹ 
Ï»ñå Ù³ëë³Û³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¨ ëåáñïÇ á·áí å³-
ï³ÝÇÝ»ñÇÝ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íá-

ÐÇÙÝ³Ñ³ñó

ºÏ»É ¿ Ø»Í üáõïµáÉÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ
(ì³Ý³ÓáñáõÙ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

Éñç³·áõÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ¹»Ý Ï³Ý)

ñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÆëÏ ýáõïµáÉÝ, Çñáù, ýáõïµáÉ 
¿ñª Ïñ³Ïáï, Ñ³ñáõëï ³Ý½ÇçáõÙ å³Ûù³ñÇ ¹ñí³·Ý»ñáí, áõÅÇ, 
ÑÝ³ñ³ÙïáõÃÛ³Ý, Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ áõ É³ÛÝ³Í³í³É 
³ëå³ñ»½: ¸ñ³Ýù ¿ÇÝ ·»ñáõÙ µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, 
¹ñ³Ýù ¿ÇÝ Ù»ÍÇ áõ ÷áùñÇ ÏÉ³ÝáõÙ ¨ ù³Õ³ùÇ Í³Ûñ³Ù³ëáõÙ 
·ïÝíáÕ Ù³ñ½³¹³ßï ³é³çÝáñ¹áõÙ: 60-³Ï³ÝÝ»ñÇ ÊêÐØ 
³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ´ ËÙµáõÙ Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ Éáé»óÇÝ»ñÇ Ë³Õ»ñÝ 
³é³í»É Ù³ñ¹³ß³ï áõ ïáÝ³Ï³Ý ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ, »ñµ Ù»ñ ÃÇÙÁ 
Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ñ ³ÕÛáõë³ÏÇ í»ñÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÝ»ñáõÙ: ÆëÏ ¹³ 
Ñ³×³Ë ¿ñ å³ï³ÑáõÙ: ´áÉáñÇ ßáõñÃ»ñÇÝ ·ñ»Ã» Ïáõéù ¹³ñÓ³Í 
ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝª ÐÙ³Û³Ï ØËáÛ³Ý (²Õí»ë Ð³Ùá), 
Ð³ÛÏ³½ ¶¨áñ·Û³Ý, èáõ¹ÇÏ ²ÙÇñË³ÝÛ³Ý (Î¹á), Ð»ÝñÇÏ Þ³Ñµ³½Û³Ý, 
ê³ßÇÏ ø»ñáµÛ³Ý, ÐáíÑ³ÝÝÝ»ë ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý, ÈÛáí³ äáÕáëÛ³Ý, ÈÛá-
í³ ØáíëÇëÛ³Ý, ²ñ³ÛÇÏ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, ì³ÝÇÏ ÐáíÑ³ÝÝ»ëÛ³Ý, 
¾¹ÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ìñ»Å äáÕáëÛ³Ý, ê»ñ·»Û ¼³ù³ñÛ³Ý ¨ áõñÇß-
Ý»ñ: ØÇ ù³ÝÇ Ë³Õ³ßñç³Ý ÃÇÙÇ Ï³½ÙÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ ëåáñïÇ 
í³ñå»ïÝ»ñ ¿ÇÝ, Ýñ³Ýóáí ¿ñ Ñ³Ù³ÉñíáõÙ Ý³¨ É»·»Ý¹ ¹³ñÓ³Í 
§²ñ³ñ³ï¦ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ÃÇÙÁ: ÆëÏ §ÈáéÇÝ¦ Ñ³Ù³ÉñíáõÙ ¿ñ 
ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ýáõïµáÉÇëïÝ»ñáí, áñáÝó 
³ëïÕÁ Í³·áõÙ ¿ñ Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáóÝ»ñáõÙ, 
§øÇÙÇÏ¦ ¨ ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ÛÉ ÃÇÙ»ñáõÙ, µ³Ï³ÛÇÝ, Ã³Õ³ÛÇÝ Ë³-
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Ýáñá·Ù³ÝÁ, ëï³¹ÇáÝÇÝ ÏÇó ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ëáï³Í³ÍÏáõÛÃáí 
Ýáñ ¹³ßï Ï³éáõó»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: ²Û¹ ³Ù»ÝÁ åÇïÇ 
Ï³ï³ñí»ñ, »Ã» Ñ³ñ·í»ñ Ù³ñ½³¹³ßïÁ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³-
íáõÝùáí Ðüü-ÇÝ ÷áË³Ýó»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ: Ð³ñóÁ ÙÇ ù³ÝÇ 
³Ý·³Ù ùÝÝ³ñÏí»ó ³í³·³Ýáõ ÝÇëï»ñáõÙ, í»ñç³å»ëª ó³ÝÏ³ÉÇ 
í×ÇéÁ Ï³Û³óí»ó: àõ ÃíáõÙ ¿ñª ë³éáõÛóÁ ß³ñÅí»ó, í»ñç ÙßáõßÇÝ áõ 
³ÝÑ³ÛïáõÃÛ³ÝÁ, Ù³ñ½³¹³ßïÁ Ïí»ñ³Ï³éáõóíÇ, Ï¹³ñÓíÇ ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Î³ëÏ³ÍÝ»ñÁ, Ã» 
Ù³ñ½³¹³ßïÁ ³ÛÉ¨ë ãÇ Í³é³ÛÇ ù³Õ³ùÇÝ, ÷³ñ³ï»ó ì³Ý³ÓáñÇ 

èÇ·³, 1981 Ã. ÎÇñáí³Ï³ÝÇ §øÆØÆÎ¦: ÊêÐØ ýáõïµáÉÇ ü»¹»ñ³óÇ³ÛÇ »õ ÐÈÎºØ ÎÎ §Î³ßí» ·Ý¹³Ï¦ 

Ñ³Ù³ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ã»ÙåÇáÝ: Ø³ñ½ÇãÝ»ñª è. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, ì. äáÕáëÛ³Ý, È. ì³ñ¹ÇÏÛ³Ý, ÃÇÙÇ å»ï 

»õ ËáñÑñ¹³ïáõª Ü. ¼áõÉáÛ³Ý: Üëï³Í »Ýª ÊêÐØ ëåáñïÇ ì³ëï³Ï³íáñ í³ñå»ïÝ»ñ ê. ²ÏÇÙáíÁ, Ü. êï³ñáëïÇÝÁ, 

Ø. êáõßÏáíÁ »õ èáõë³ëï³ÝÇ ÊêÐ ýáõïµáÉÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ì. Ü»ÙãÇÝáíÁ:

²¹É»ñ, 1988 Ã. ë»åï»Ùµ»ñ, ü² §ÈàèÆ¦ ù. ÎÇñáí³Ï³Ý: Ø³ñ½ÇãÝ»ñª  ¾¹. ². Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý »õ ÐÙ. ä. ØËáÛ³Ý: 

üáõïµáÉ³ÛÇÝ ³ÏáõÙµÇ Ý³Ë³·³Ñ »õ ËáñÑñ¹³ïáõª Ü. ¼áõÉáÛ³Ý: 

2-ñ¹ ÉÇ·³ÛÇ ÃÇÙ»ñÇ Ù»ç Ð³ÙËÇ ¶³í³ÃÇ ·³í³Ã³ÏÇñ:

º½ñ³÷³ÏÇãáõÙ Ñ³ÕÃ»É »Ý ÎÇñáí³µ³¹Ç §¸ÆÜ²Øà- øÛ³÷³½¦-ÇÝ 2:0 Ñ³ßíáí:

ù³Õ³ù³å»ïÁª Ñ³Ýñ³ÛÝáñ»Ý Ëáëï³Ý³Éáí, áñ ³ÛÝ µ³ó³é³å»ë 
û·ï³·áñÍí»Éáõ ¿ ù³Õ³ùáõÙ ýáõïµáÉÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ 
³ñÙ³ï³íáñÙ³ÝÁ, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÙÇçáé³éáõÙÝ»ñÇ 
³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ: ºí áñå»ë½Ç ÑÇÙÝ³Ýáñá·áõÙÝ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ãÉÇÝÇ 
¨ ½³ñÏ ïñíÇ Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý ýáõïµáÉÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ý³Ë³-
ï»ëí»ó, áñ Ýáñ³ëï»ÕÍ î³ñáÝ Ã³Õ³Ù³ëÇ ³Ù³ÛÇ ÑáÕ³Ù³ë»ñáõÙ 
ÏÏ³éáõóí»Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ë³Õ³¹³ßï»ñ (¹ñ³Ýù ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý Ï³-
éáõóí³Í »Ý, Ï³éáõóíáõÙ »Ý), Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ¿É Ï³ñ Ù³ñ½³Ï³Ý Ñ³-
Ù³ÉÇñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³ÏÁ (³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÝ ¿É Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ 
Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿, Áëï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ßáõïáí ì³Ý³ÓáñáõÙ 
Ï·áñÍÇ ýáõïµáÉÇ ³Ï³¹»ÙÇ³): Ðüü-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ íëï³Ñ»óñ»ó, 
áñ Ù»Ï-»ñÏáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã Ï³ñíÇ, ÑáõÛë Ñ³ÛïÝ»ó. 
§Ð³í³ï³Ýù, áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ï»ÕÇ ÃÇÙ»ñÝ ¿É ¹áõñë Ï·³Ý ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½ áõ »íñá·³í³ÃÝ»ñÇ Ë³Õ»ñÁ Ï³ÝóÏ³óÝ»Ý 
ï³ÝÁ¦: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëÁñ-
ïáí ã»Õ³í Ù³ñ½³¹³ßïÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ, áñÁ Ñ³Ù³ñ»ó ³Ý-
ÑÇÙÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ: àõ ÙÇÝã í³Ý³ÓáñóÇÝ»ñÁ ÏÙï³Í»ÇÝ, áñ 
§Ï³ñ¨áñÁ ëï³¹ÇáÝÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÝ ¿ áõ í»ñçÝ³Ï³Ý ÏáñÍ³-
ÝáõÙÇó ÷ñÏ»ÉÁ, áñ¨¿ Ù»ÏÁ ³ÛÝ Çñ Ñ»ï ãÇ ï³Ý»Éáõ, ÙÝ³Éáõ ¿ 
ù³Õ³ùáõÙ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» áí ¿ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÁ¦, ³Ýó³Í 
»ñÏ³ñ áõ ÓÇ· ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ñóÁ íÇ×³ñÏíáõÙ ¿ñ ¹³ï³Ï³Ý 
Ï³ñ·áí: ì»ñç³å»ë, ï»Õ»Ï³ó³Ýù, ¹³ï³ñ³ÝÝ Ç í»ñçá í×Çé 
Ï³Û³óñ»ó Ñû·áõï ëï³¹ÇáÝÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý-í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý: 
È³í³ï»ë ýáõïµáÉ³ë»ñÝ»ñÇÝ ¨ ýáõïµáÉÇ ç³ï³·áíÝ»ñÇÝ ÉáõñÁ 
Ë³Ý¹³í³é»ó Ýáñ áõÅáí, á·¨áñ»ó ¨ Ñáõë³¹ñ»ó:  Ð³Ùá½í³Í »Ýùª 
Ðüü-Ý Ó»éÝ³ÙáõË ÏÉÇÝÇ Ï³ñ¨ñ ·áñÍÇÝ: Ø»Í üáõïµáÉÇ í»ñ³¹³ñÓÁ 
Ùáï ¿, ³ÛÝ ³Ýã³÷ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ûëûñ ¨, áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿, 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³Ý³ÉÇ: Ø³ñ½³ÛÇÝ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ï³ë Ùï³Ñá· ã»Ý ýáõïµáÉÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ, ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËÙµÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ 
ÃÇÙ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï »Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ñ³ÕÃ³-
Ñ³ñ»É ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É Ï³ñáÕ áõÅ»ñÇÝ: 
ØÇ³ÛÝ Ñ³ñó ¿, Ã» Ù»Ýù Ï³ñáÕ áõÅ»ñ ³Ûëûñ áõÝ»±Ýù, ³Ù³ÛáõÃÛ³Ý 
¨ ³Ýµ»ññÇáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ïùÁ ã»±Ý ÃáÕ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 
Ï·ïÝí»±Ý å³ïñ³ëï³Ï³Ù, ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ÇÝùÝ³-
Ï³Ù ÏÝíÇñí»Ý ³Ûëûñ ³Ûëù³Ý Ññ³ï³å ¨ ³Ûëù³Ý ¹Åí³ñ Ñ³ñóÇ 
ÉáõÍÙ³ÝÁ:

ÈÛáí³ ì³ñ¹ÇÏÛ³Ý (§øÇÙÇÏ¦, §ÈáéÇ¦ ÃÇÙ»ñÇ ³í³· Ù³ñ½Çã). 
– ²Ýßáõßï, Ï³ñáÕ áõÅ»ñ Ï³Ý, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ í»ñ³-
Ï³Ý·Ý»É ÷³é³íáñ ûñ»ñÁ: Ø»Ýù µáÉáñë §Ïï»Õ³ß³ñÅí»Ýù¦, 
»Ã» §ï»Õ³ß³ñÅáÕ¦ ÉÇÝÇ: Ü³Û»Ýù Ù»½ ßñç³å³ïáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ, Ï³Ý, Ï³ñáÕ »Ý: ºé³Ý¹áõÝ Ù³ñ¹ ¿, ýáõïµáÉÇ 
ÇëÏ³Ï³Ý ÝíÇñÛ³É ¿ §ÆÝï»ñÏ³å¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ 

Õ³¹³ßï»ñáõÙ ¨ Ùñó³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ: ì³Ý³ÓáñóÇÝ»ñÝ ³Ûëûñ 
¿É Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ »Ý ÑÇßáõÙ, áñ 80–³Ï³ÝÝ»ñÇÝ §Î³ßí» ·Ý¹³Ï¦ 
Ñ³Ù³ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÙ Ù»ñ å³ï³ÝÇ ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÁ 
ÊêÐØ ³ÝáõÝáí É³ÛÝ³Í³í³É »ñÏñáõÙ Ù»Ï ³Ý·³Ù ã¿, áñ Ñ³ë»É »Ý 
óÝóáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ: ²Ûá, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »ññáñ¹ ù³Õ³ùÁ 
³åñáõÙ ¨ ßÝãáõÙ ¿ñ ýáõïµáÉáí, ³ÛÝ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ñ, Í³í³ÉíáõÙ ïÇ-
ï³Ý³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñáí, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ³ñÏ-

Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ù»Ý ÑÝ³ñ³íáñÝ ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÝáõÝ Ø»ÍÝ 
üáõïµáÉÇ: üáõïµáÉ³ÛÇÝ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ¿ç»ñáí ÑÇß³ï³Ï»É:

Ð»ï³Ñ³Û³ó ÑÇß»Éáí ³Ûë ³Ù»ÝÁ` ³Ûëûñ ã»ë Ï³ñáÕ ³é³Ýó 
½³ñÙ³ÝùÇ Ùï³Í»É, Ã» ÇÝãå»±ë å³ï³Ñ»ó, áñ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÉáõÛëÇó ¨ ³é³çÁÝÃ³óÇó Ñ»ïá ýáõïµáÉÇ Ñ³Ù³ñ »Ï³Ý ³ÛëåÇëÇ 
¹ÅÝ¹³Ï áõ Ë³í³ñ ûñ»ñ, ³ÛÝù³Ý Ë³í³ñ, áñ Ñ»éíáõÙ ³éÏ³ÛÍáÕ 
ÑáõÛëÇ ßáÕÝ ³Ý·³Ù ÝÏ³ï»ÉÇ ã¿ñ áã Ù»ÏÇë: ´³í³Ï³Ý ¿ ³ë»É, áñ 
»ññáñ¹Á Ñ³Ù³ñíáÕ ù³Õ³ùÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ 
Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ÃÇÙ ãáõÝÇ ³Ûë ¿É ù³ÝÇ ï³ñÇ, áõ ¹»é Ñ³ÛïÝÇ ã¿, Ã» 
»ñµ ÏáõÝ»Ý³: Ø»Í üáõïµáÉÁ ÉÇáíÇÝ ³Ýï»ñáõÃÛ³Ý ¿ Ù³ïÝí³Í: 
Ø»Õ³íáñÝ»ñ ÷Ýïñ»Éáõ Ýå³ï³Ï ãáõÝ»Ýù: ²Ñ³íáñ ·³Ñ³í»ÅáõÙ 
Ù»ÕùÇ Ù»Í ã³÷³µ³ÅÇÝ áõÝ»Ý ýáõïµáÉÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ, 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¨ ëåáñïÇ µÝ³·³í³éÇ Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¨ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: üáõïµáÉÇ 
§áÕÝ³ß³ñÁ¦ »Ã» ãÏáïñí»ó, ³å³ ëïáõÛ· ¿, áñ ³Ý¹³éÝ³ÉÇ íÝ³ë-
Ý»ñ Ïñ»ó Ý³¨ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ áñáßí»ó Ñ³ëïáó³ßÇÝ³Ï³Ý 
·áñÍ³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ Ù³ëÝ³ß»Ýù Ï³éáõó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·áñ-
Í³ñ³ÝÇÝ ÝíÇñ»É ì³Ý³ÓáñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÇª ·»Õ³Ññ³ß 
§øÇÙÇÏ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇ ï³ñ³ÍùÁ: öáË³ñ»ÝÁ Ëáëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ, 
³í»ÉÇ Ù»Í áõ ßù»Õ  Ù³ñ½³¹³ßï Ï³éáõó»É: à±õñ ¿ ³Û¹ ÝáñÁ, ï»ÕÁ 
ã»Ýù Ï³ñáÕ óáõÛó ï³Éª ãÏ³: ÐÇÙ³ §ÈáéÇ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÝ ¿É ã»Õ³ÍÇ 
Ñ³ßÇí ¿: ìÇ×³ÏÁ ÉÇáíÇÝ ³Õ»ï³ÉÇ ¿: Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ åÝ¹Ù³Ùµª 
·ÉË³íáñ ̈  Ù³ñ½áõÙ³ÛÇÝ ¹³ßï»ñÇ Ï³Ý³ã Ëáï³Í³ÍÏÁ »Ã» Ï³ñ»ÉÇ 
¿ ÇÝã-ÇÝã Ýå³ï³ÏÇ û·ï³·áñÍ»É, ³å³ áã ýáõïµ³É³ÛÇÝ Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ï³Ù Ù³ñ½í»Éáõ, ³ÛÉ, Ïáïñí³ÍùÝ»ñÇó 
Ëáõë³÷»Éáí, å³ñ½³å»ë ·Ý¹³Ï §ïß»Éáõ¦ Ñ³Ù³ñ: ìï³Ý·³íáñ 
¿: îñÇµáõÝ³ ·ñ»Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, Ýëï»É³ï»Õ»ñáõÙ Í³é»ñ »Ý 
³×áõÙ, Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÁ Ã³É³Ýí³Í »Ý, ó³ÝÏ³-
å³ï»ñÁ ß³ñùÇó ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë: ²ÝÑáõÛë, §Ù»éÛ³É¦ Çñ³íÇ×³Ï: 
Æ±Ýã ýáõïµáÉÇ áõ ýáõïµáÉÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ëáëù 
·Ý³É, »Ã» µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ³é³çÇÝ áõ ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³ÝÁ. µ³ñíáù, 
Å³Ù³Ý³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ Ù³ñ½³¹³ßï ãáõÝ»Ýù: 

êï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ ¿ µáÉáñÇÝª ëÏë³Í Ù³ñ-
½³ë»ñÝ»ñÇó, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÙÇÝã¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
üáõïµáÉÇ ü»¹»ñ³óÇ³: ºÏ³í å³Ñ, »ñµ ³Ù»ÝùÁ á·¨áñí»óÇÝ: ØÇ 
ù³ÝÇ ï³ñÇ ³é³ç Ðüü Ý³Ë³·³Ñ èáõµ»Ý Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÁ ³Û-
ó»É»ó ì³Ý³Óáñ, ù³Õ³ù³å»ï ê³Ùí»É ¸³ñµÇÝÛ³ÝÇ Ñ»ï »Õ³í 
Ù³ñ½³¹³ßïáõÙ, ï»ë³í, ·Ý³Ñ³ï»ó Çñ³íÇ×³ÏÁ: ä³ïñ³ëï³-
Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»É Ù³ñ½³¹³ßïÇ ¨ Ñ³ñ³-
ÏÇó Ù³ñ½áõÙ³ÛÇÝ Ë³Õ³¹³ßïÇ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³-
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Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³ÝÁ, áñÇ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý 
Ý³¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ: ºë å³ïñ³ëï »Ù ÉÍí»Éáõ, ·Ç-
ï»ÉÇùÝ»ñë, áõÅ»ñë Ý»ñ¹Ý»Éáõ ³Û¹ å³ïí³íáñ ·áñÍÇÝ: (Üß»Ýù` È. 
ì³ñ¹ÇÏÛ³ÝÁ ù³Õ³ùÇ ³ÛÝ ÙÇ³Ï Ù³ñ½ÇãÝ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¨ áñå»ë ýáõïµáÉÇ Ù³ñ½Çã 
³ßË³ï»Éáõ Çñ³íáõÝù Ýí³×»É ¿  áõë³Ý»Éáí ýáõïµáÉÇ Ù³ñ½ÇãÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý ØáëÏí³ÛÇ ÇÝëïÇïáõïáõÙ):

Üáñ³Ûñ ØÏñïãÛ³Ý (70-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ üÆê²-Ç ÃÇÙÇ Ë³Õ³óáÕ, ÐÐ 
ã»ÙåÇáÝ ¨ ·³í³Ã³ÏÇñ, ëåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ). –  
îáÝ ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ Ýáñ §ÈáéÇ¦-Ý ÏÙ³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
³é³çÝáõÃÛ³ÝÁ: Ü. ¼áõÉáÛ³ÝÁ áõÝ³Ï ¿, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éç¨ 
Ï³Ý·ÝáÕ Ù³ñ¹ ã¿, åñåïáÕ ÙÇïù áõÝÇ: ÐÇß»Ýù ÙÇ³ÛÝ, áñ Ý³ ¿ 
1974 Ã. ÑÇÙÝ³¹ñ»É å³ï³ÝÇÝ»ñÇ §Î³ßí» ·Ý¹³Ï¦ ù³Õ³ù³ÛÇÝ 
³ÏáõÙµÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Ù³ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñ, áñÇÝ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ßáõñç 150 ÃÇÙ»ñ: ²Û¹ »éáõÝ ûñ»ñÇó ÍÝáõÝ¹ ³é³Í 6 
ÃÇÙ»ñ 1978 – 1984 Ã.Ã. ¹³ñÓ»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ̈  ÊêÐØ ã»ÙåÇáÝÝ»ñ 
¨ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñ: 

È»õáÝ º¹Ç·³ñÛ³Ý (70-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÐÐ ýáõïµáÉÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù, 90-³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ù³ÕËáñÑñ¹Ç ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ »õ ëåáñïÇ µ³ÅÝÇ ýáõïµáÉÇ 
µ³ÅÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñ½Çã). – Ü. ¼áõÉáÛ³ÝÇÝ Ñ³Ù³ï»Õ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ·Çï»Ù: üáõïµáÉÁ Ýñ³ ï³-
ñ»ñùÝ ¿: ÐÇßáõÙ »Ù` 1987 Ã.-ÇÝ Ý³ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³é³çÇÝÁ ÑÇÙ-
Ý³¹ñ»É ¨ Õ»Ï³í³ñ»É §ÈáéÇ¦ åñáý»ëÇáÝ³É ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ³ÏáõÙµÁ, 
áñÁ ÊêÐØ-áõÙ 6-ñ¹ ÷áñÓÝ ¿ñ ̈  Ñ³çáÕ ÷áñÓÁ: ÂÇÙÁ ßáõïáí ¹³ñÓ³í 
»ñÏñáñ¹ ÉÇ·³ÛÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: üáõïµáÉÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ ûñ»ñ 
¿ÇÝ »Ï»É, ³ñ¹»Ý Ññ³í»ñÝ»ñ ¿ÇÝù ëï³ÝáõÙ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñ-
Ý»ñÇó: Üñ³ ¨ Ýáñ³ëï»ÕÍ ³ÏáõÙµÇ Ñ³Ù³ñ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ »Õ³í 
³ÛÝ å³ÑÁ, »ñµ ¶»ñÙ³ÝÇ³ Ññ³í»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ·»ñ³¹³ë»ó 
Çñ»Ýó Ñ»ï Ë³Õ³Éáõ ï³Ý»É µ³ó³é³å»ë ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÇ ¨ áã Ã»  
ïáõñÇëï³Ï³Ý ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §ëÇñ³Ñ³ñ¦ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ³ÏáõÙµÇ Õ»ÏÝ ëï³ÝÓÝ»óÇÝ ³ÛÉ Ù³ñ-
¹ÇÏ, ÇëÏ ¼áõÉáÛ³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó §êåÇï³Ï¦ ÃÇÙÇ ·ÉË³íáñ Ñáí³Ý³íáñ 
ÜáñÇÏ Øáõñ³¹Û³ÝÇ (êåÇï³ÏÇ Ï³ñÇ ý³µñÇÏ³ÛÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ̈  
ßñçÏáÙÇ 1-ÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ) Ññ³í»ñÁ, ÑÇÙÝ³¹ñ»ó §êåÇï³Ï¦ ü²-Ý, 
áñÇÝ ³å³Ñáí»ó §ÆÎ²ðàôê¦ ¨ §è²ü¦ Ù³ÏÝÇßÇ ³íïáµáõëÝ»ñáí, 
1989–1990 Ã.-ÇÝ §êåÇï³Ï¦ ÃÇÙÇÝ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ï³ñ³í 
àõ·³Ý¹³, Æï³ÉÇ³ ̈  ¶»ñÙ³ÝÇ³, áñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³-
çáÕ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËÙµáõÙ: 

ê»ñ·»Û ¼³ù³ñÛ³Ý (§Èáéáõ¦ Ý³ËÏÇÝ ³í³· ¨ ³é³ç³ï³ñ 
Ë³Õ³óáÕ, ì³Ý³ÓáñÇ ýáõïµáÉÇ Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ý»ñÏ³ÛÇë 
ïÝûñ»Ý). – Â» Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý, Ã» Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ 
ýáõïµáÉÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Í³Ýñ³ÏßÇé Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝÇ Ü. ¼áõ-
ÉáÛ³ÝÁ: Ø»ñ üáõïµáÉÇ í»ñ³ÍÝÝ¹Ç Ñ³ñóáõÙ ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³Ýù 
Ýñ³ ³ÝáõÝÁ: ØÇ µ³Ý ¿É íëï³Ñ Ï³ñáÕ »Ù ³ë»É, áñ ³Ûëûñ Ù»ñ 
¹åñáóÇ ÷áùñ³ù³Ý³Ï Ù³ñ½ÇãÝ»ñÇ ç³Ý³ó³í ³ßË³ï³ÝùÇ 
ßÝáñÑÇí »ñ»ù Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ å³Ûù³ñáõÙ 
»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³ç³ï³ñ ÉÇ·³Ý»ñÇ Çñ»Ýó Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ 
¹»Ù: ²Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ, »Ã» Ñ³ÛïÝíÇ ³ÛÝ ¶ÉË³íáñ Ðàì²Ü²ìàðÀ, 
ýáõïµáÉÇ ³ÛÝ ÝíÇñÛ³ÉÁ, áí ÏýÇÝ³Ýë³íáñÇ Ã» Ù³ñ½³¹³ßïÇ 
í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ, Ã» ÃÇÙÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áÝ» Ù»Ï-»ñÏáõ ï³ñÇ, ³å³ Ü. ¼áõÉáÛ³ÝÁ 

Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É, Ë³Ý¹³í³é»É ¨ ÙÇ Ýå³ï³ÏÇª ýáõïµáÉÇ 
½³ñ·³óÙ³ÝÁ ÙÕ»É áõ Í³é³Û»óÝ»É µáÉáñ Ï³ñáÕ áõÅ»ñÇÝ: 

¶³·ÇÏ ê³ñ·ëÛ³Ý (80-³Ï³ÝÝ»ñÇ §ÈáéÇ¦ ÃÇÙÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ 
Ë³Õ³óáÕ, ÃÇÙÇ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ ³í³· Ù³ñ½Çã). – î»ëÝáõÙ 
»Ýù, Ã» ¶ÛáõÙñÇáõÙ áñù³Ý Ñ³ñ·Ç ¿ ýáõïµáÉÁ, »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÝ 
¿É ³Ñ³íáñ ³Õ»ï ï»ë³Ý, Ñ³ëÏ³ó³Ýù, µ³Ûó ÇÝãå»±ë ¿, áñ ³ÛÝ-
ï»Õ å³Ñå³Ýí»óÇÝ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ §ÞÇñ³ÏÝ¦ ³Ûëûñ Ù»Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
¿, ÇëÏ Ù»½ Ùáï ýáõïµáÉÁ Ñ³í³ë³ñí»ó ó»ËÇÝ: âå³Ñ»óÇÝù, 
ãå³Ñå³Ý»óÇÝù: ø³Õ»É »Ýù ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý åïáõÕÝ»ñÁ: Ø»½ 
ÝíÇñÛ³ÉÝ»ñ »Ý Ñ³ñÏ³íáñ, »Ã» áõ½áõÙ »Ýù ë³ÛÉÁ ï»ÕÇó ß³ñÅ»É: 
¶Çï»Ù ÙÇ ³ÝáõÝ, áí »Ã» ó³ÝÏ³Ý³, ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÁ ·áñÍÇ 
Ï·óÇ, ¨ ³ÝË³÷³Ý, µÍ³ËÝ¹Çñ Ï³ßË³ï»Ý µáÉáñ Ï³ñáÕ áõÅ»ñÁ, 
ýáõïµáÉÇ ³å³·³Ûáí Ùï³Ñá·íáÕÝ»ñÁ: Ð³ñÏ³íáñ ¿` ³é³çÇÝÁ 
¶ÉË³íáñ Ðáí³Ý³íáñÇÝ ·ïÝ»É, Ñ»ïá Õ»ÏÁ Ñ»Ýó Ýñ³Ýª Üáñ³Ûñ 
¼áõÉáÛ³ÝÇÝ íëï³Ñ»É:

è³½ÙÇÏ Ô³½³ñÛ³Ý  (üÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ í³ëï³Ï³ß³ï áõëáõ-
óÇã, ýáõïµáÉÇ Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ù³ñ½Çã). – 1992 – 2008 ÃÃ. §ÆÝï»ñ-
Ï³å¦-Ç ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ¨ Ý³¨ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ Ù»ñ ù³Õ³ùÇ 
ÙÇ ù³ÝÇ å³ï³Ý»Ï³Ý ÃÇÙ»ñ Ññ³í»ñáí Ù»ÏÝ»É »Ý üñ³ÝëÇ³, 
ìñ³ëï³Ý, ÐáõÝ³ëï³Ý, Æï³ÉÇ³, Ù³ëÝ³Ïó»É Ùñó³ß³ñ»ñÇ ¨ 
ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ: ÆÙ ·ÉË³íáñ³Í ÃÇÙÁ ÂáõÉáõ½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ùñó³ß³ñáõÙ 1992 Ã. Ýí³×»ó Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ »ññáñ¹ ï»ÕÁ: Ø»Ýù 
÷áñÓ ¿ÇÝù Ó»éù µ»ñáõÙ, ë³Ý»ñÇ Ù»ç ³Ùñ³åÝ¹íáõÙ ¿ñ ë»ñÁ 
ýáõïµáÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ̧ »é ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ü. ¼áõÉáÛ³ÝÁ Ñ»é³ó»É 
¿ñ ýáõïµáÉÇ ³ëå³ñ»½Çó, Ý³ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ñ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý 
Ùñó³ß³ñ»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñá· ¿ñ 
ï³ÝáõÙ ³Û¹ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¨ ýáõïµáÉÇ 
½³ñ·³óÙ³ÝÁ Í³é³Û³óÝ»Éáõ: âÙáé³Ý³Ýù, áñ Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³ÝÇ 
·áñÍ³ñ³ñ, ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ßÝáñÑÇí ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ 
»Õ³í, áñ §ÈáéÇ¦, §êåÇï³Ï¦, ³Ý·³Ù ¶ÛáõÙñÇÇ §ÞÇñ³Ï¦ ÃÇÙ»ñÁ 
ï³ëÝÛ³Ï ³Ý·³Ù ÑÛáõñÁÝÏ³Éí»Ý »íñáå³Ï³Ý, ³ëÇ³Ï³Ý ¨ 
³ýñÇÏÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ: ÐÇß»óÝ»Ù Ý³¨, Ýñ³ µ³ÝÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ 
áõ í³ëï³ÏÝ »Ý ·Ý³Ñ³ï»É, »ñµ 1987 – 1990 ÃÃ. ÁÝïñ»É »Ý 
ÊêÐØ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ÉÇ·³Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý (üÈØ) í³ñã³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù, áñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¹»Ùù 
ìÇÏïáñ äáÝ»¹»ÉÝÇÏÁ, ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÷³é³µ³Ýí³Í Ù³ñ¹ÇÏª 
ì. Èáµ³ÝáíëÏÇÝ, Ü. êÇÙáÝÛ³ÝÁ, Î. ´»ëÏáíÁ, ´. ä³Û×³Ó»Ý, ¶. 
Î³ã³ÉÇÝÁ...: Ü³ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÊêÐØ 
üÈØ ³é³çÇÝ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÁ: 

¼ñáõó»óÇ Ý³¨ ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¨ ëåáñïÇ, ³ñí»ëïÇ áõ Ùß³-
ÏáõÛÃÇ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ ³ÛÉ ¹»Ùù»ñÇ Ñ»ï, Ýñ³Ýù Ý³¨ ÑÇ-
ß»óÇÝ §ÆÝï»ñÏ³åÇ¦ ¨ Ýñ³ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ý³Ë³·³Ñ Ü. ¼áõÉáÛ³ÝÇ 
ÝíÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇó` ÁÝ-
Ï»ñÝ»ñÇ, µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝíÇñ³ïí³Í 
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñÏÇñ Ñ³ëóÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó Ýå³-
ï³Ï³ÛÇÝ µ³ßËáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ³½·³ß³Ñ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: 
ìëï³Ñ »Ý, Ýñ³ »é³Ý¹Á Ïµ³í³Ï³Ý³óÝÇ Çñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ 
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Í³é³Û»óÝ»Éáõ ³Ù»Ý³Ù³ëë³Û³Ï³Ý áõ ëÇñí³Í 
Ù³ñ½³Ó¨Ç í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³ÝÁ:

Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³Ý. – Ø»ñ ù³Õ³ùáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ãå³Ñå³Ýí»óÇÝ 
ýáõïµáÉ³ÛÇÝ Ñ³ñáõëï ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ ³Ýï»ñáõÃÛ³Ý Ù³ï-
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Ýí»óÇÝ, ÷áßÇ³óí»óÇÝ µáÉáñ é»ëáõñëÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý ÇÝã 
¹»é¨ë Ïáñ³Í ã¿: ÆÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí` ì³Ý³ÓáñÇ ýáõïµáÉÇ 
Ù³ñ½³¹åñáóáõÙ Ñ³Ù³éáñ»Ý, ³é³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï Ýí³½³·áõÛÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, Ù³ñ½íáõÙ »Ý 300 »ñ»Ë³Ý»ñ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ »ñ»ù 
Ñ³í³ù³Ï³Ý ÃÇÙ»ñáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ï³Ý»Ï³Ý 
³é³çÝáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÇÙ` ýáõïµáÉ í»ñ³¹³éÝ³ÉáõÝ, 
ëÇñáí ÏÑ³Ù³Ó³ÛÝ»Ù, »Ã» Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëï³ÝÓÝÇ 
Ù³ñ½³¹³ßïÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÁ, ³å³ Ñáí³Ý³íáñÇ ÃÇÙÇ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÝáõÃÛ³ÝÁ` ·áÝ» ³é³çÇÝ »ñÏáõ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ: àñå»ë½Ç Ñáí³Ý³íáñÝ ³é³í»É³·áõÛÝ íëï³ÑáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³ ýáõïµáÉÇ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý ³Ûë Íñ³·ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 
Ï³ñáÕ ¿ ³ÏáõÙµÇ ÏáÙ»ñóÇáÝ ïÝûñ»Ý Ýß³Ý³Ï»É Çñ Ý³ËÁÝïñ³Í 
Ù³ñ¹áõÝ: ìëï³Ñ »Ù` Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ã» 
·ÉË³íáñ Ñáí³Ý³íáñÁ, Ã» ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÑ³Ùá½-
í»Ý, áñ ýáõïµáÉÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ½³Ó¨ ¿, ³ÛÉ¨ Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-

ÃÛáõÝ ¨ ß³Ñ³í»ï µÇ½Ý»ë: 
Ø»Í üáõïµáÉÇ í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï Ï³åí³Íª ù³Õ³ùáõÙ, ³Ûá, 

Ù»Í Ï³ñáï áõ ÑáõÛë Ï³: ¸ñ³Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í 
»Ý ù³Õ³ùÇ ·ÉË³íáñ Ù³ñ½³¹³ßïÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý Çñ³-
Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý, î³ñáÝÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý Ï³éáõóí³Í Ù³ñ-
½³¹³ßï»ñÇ, ýáõïµáÉÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ ëï»ÕÍ»Éáõ ëïáõÛ· ï»Õ»-
ÏáõÃÛ³Ý, ýáõïµáÉ³ë»ñÝ»ñÇ Ù»Í³·áõÛÝ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²Ûë ³Ù»ÝÁ 
íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ, ³Ûá, »Ï»É ¿ Ø»Í üáõïµáÉÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Å³-
Ù³Ý³ÏÁ: ¾ÉÇ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ, µ³Ûó Ý³»õ í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ñ-
Ï³íáñ:

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü
                        (§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ë»÷³Ï³Ý ÃÕÃ³ÏÇó)

                                                                                    ù. ì³Ý³Óáñ, Èáéáõ Ù³ñ½ 

Èáõë³ÝÏ³ñÁª ¾ÙÇÉ Ú²ìðÚ²ÜÆ

26

Такие встречи, которые никогда нельзя 
забыть, наверное, есть у каждого че-
ловека. Чаще всего они остаются прият-
ными личными воспоминаниями. Но, 
случается, судьба порой совершенно 
неожиданно дарит нам такие встречи, о 
которых хочется рассказать всему миру. 
Потому что это уже не твое личное ран-
деву, а эпизод в нашей общей истории.
Мне повезло, судьба достаточно часто 

баловала меня такими незабываемыми 
встречами с великими деятелями в об-
ласти музыки, литературы, театра и кино, 
видными военачальниками. И, думаю, 
пришло время поделиться тем сокрови-
щем, которое хранит моя память.

Сын отца «Королевы красоты»
А я иду к тебе на встречу,
А я несу тебе цветы,
Как единственной на свете
Королеве красоты.

Этот зажигательный твист и сегодня ни-
кому не даст сидеть на месте. Эту песню 
поют уже внуки и даже правнуки тех лю-
дей, которые жили в некогда огромном 
и счастливом государстве – Советском 
Союзе. Уже нет с нами великого Мусли-
ма Магомаева, чей неповторимый голос 
ввел эту песню в вечный ранг шляге-
ров, а мы помним и продолжаем петь. 
Во всяком случае напеваем мотив – 
легкий, яркий и запоминающийся, как 
и все, что было создано его автором, 
композитором Арно Бабаджаняном. 
«Будь со мной», «Голубая тайга», «Бла-
годарю тебя», «Ноктюрн» – каждое наз-
вание уже вызывает добрую улыбку и 
самые теплые чувства. Потому что эти 
музыкальные шедевры ложились на 
слова Роберта Рождественского, Анд-
рея Вознесенского, а озвучивал их, доно-
сил до нашего слуха и сердец король 
советского и мирового олимпа Муслим 
Магомаев.

... Это было жарким летом 70-х годов 
уже прошлого столетия. Я шел по су-
хумской улице Кирова мимо летнего 
театра. И вдруг взгляд упал на афишу 
Абхазской государственной филармонии 
о гастрольном концерте Араика Баба-

тельно выслушав меня, Араик все-таки 
заметил, что выступает обычно в боль-
ших залах, таких, как этот сухумский. А 
я ему говорю: «Ты ведь армянин, Араик! 
А жители села просто мечтают услышать 
твой голос, увидеть тебя, сына знамени-
того Арно Бабаджаняна!» Певец рассме-
ялся, принял приглашение, но с условием 
– мы непременно должны угостить его 
кислым молоком мацуни. И вот я уже с 
афишами, любезно предоставленными 
мне работниками филармонии, еду в 
родной колхоз.

Араик не подвел. Вместе с музыкан-
тами он в указанный день, в указанное 
время был в нашем колхозе. А я встре-
чал его вместе со своими земляками со 
всеми полагающимися почестями и... 
обещанным мацуни. Наверное, такой 
благодарной публики у Араика никогда не 
было! Ведь когда бы еще у сельчан поя-
вилась возможность услышать любимые 
песни Арно Бабаджаняна в исполнении 
сына композитора? Наверное, рассказы 
об этом импровизированном концерте 
мои земляки, так же как и я, передавали, 
как сокровище, по наследству своим 
детям и внукам. Словом, Араик уезжал 
растроганный до слез, а мы провожали 
его с особым чувством благодарности.

Больше мы не встречались. Хотя 
я старался следить за творчеством 
талантливого артиста. А недавно уви-
дел его по телевизору в программе «Дос-
тояние Республики», которую ведет 
Юрий Николаев. Араик Бабаджанян был 
с супругой и даже спустя годы сохранил 
элегантность и мальчишеский озорной 
блеск в глазах, так полюбившийся 
зрителям после фильма «Невеста с 
Севера». Я был искренне рад, что он 
жив и здоров. Больше того, я отправил 
ему письмо на передачу «Достояние 
Республики». Так что, Араик джан, если 
получишь это письмо, пожалуйста, от-
веть мне! Собираюсь вот к старшей 
дочери в Москву, может, встретимся, по-
говорим как армянин с армянином. И, 
возможно, у этой главы тогда появится 
продолжение.

Хорен ЕСАЯН, историк.
г. Туапсе.

джаняна, сына знаменитого композито-
ра. Собственно, Араик уже к тому вре-
мени и сам был весьма популярным 
певцом и актером, сыгравшим в таких 
фильмах, как «Горячий снег» и «Невеста 
с Севера». Словом, сомнений не было – 
я иду на концерт. И таких же поклонников 
уже семейного творчества Бабаджанянов 
было очень много, зал был переполнен 
так, что не яблоку – иголке упасть было 
некуда.

Как передать те чувства, те эмоции, ко-
торые овладели нами, зрителями, в те 
минуты, когда вживую (тогда, к счастью, 
никаких фонограмм еще не было) ли-
лась нежная, сладкая, неповторимая 
музыка? Словом, каждая песня, каждое 
произведение встречались и провожа-
лись бурными аплодисментами. «Как 
жаль, что мои односельчане не смогут 
услышать эти песни, этот голос! – мельк-
нула у меня, директора сельского Дома 
культуры, мысль, и тут же возникла 
другая: – А почему бы не пригласить 
Араика в наш колхоз имени С. Кирова с 
концертом?» И, воодушевленный этой 
идеей, я набираюсь смелости и подхожу 
к Араику Бабаджаняну после концерта.
Что вам сказать? Тогда звезды были 

не чета нынешним – скромнее, ближе к 
людям, хотя по популярности ничуть не 
уступали современным, любимы были 
поистине народной любовью. Внима-

ÄÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÑÛÍ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÎÒÖÀÎÑÒÎÉÍÛÉ ÑÛÍ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÎÒÖÀ
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. В мае месяце в роскошном ресторане 
«ВОЛГА» роскошной московской гостиницы «АЗИМУТ» 
состоялось чествование известного писателя и журна-
листа Роберта Завеновича Баблояна в связи с юбилейной 
датой – 80-летием со дня его рождения. 
Редакция журнала обратилась к юбиляру с просьбой 

поделиться своими впечатлениями о проведенном празд-
нике. И вот что он нам прислал.

ÃÎÑÒÈ ÌÎÅÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
И какой же... Так и хочется продолжить: «И какой же русский 

не любит...» праздники? И не только русский! И армянин тоже! 
Да, праздники всегда желанны, но они бывают разные: госу-
дарственные, религиозные, профессиональные и, конечно, се-
мейные. Вот такой-то праздник пришел и в мой дом, «приле-
тела» новая круглая дата: 80. 
Сегодня мой юбилей – 80. Этот день сегодня меня больше 

радует, чем огорчает. Сегодня, как в прежние юбилейные 
праздники, я своих друзей, товарищей, доброхотов увижу всех 
вместе, одновременно, под одной крышей, на общем зас-
толье. Сначала я перед ними отчитаюсь, потом выслушаю их 
похвалы. Ведь этот праздник под видом тоста разрешает без 
стеснения, глядя в лицо юбиляру, сказать о нем то хорошее, 
что при другом случае окружаюшие не так это воспримут.
Сначала планировалось пригласить 80 человек. По разным 

причинам отсутствовали такие большие мои московские дру-
зья, как режиссер Вилен Захарян, академик Марлен Бос-
танджян, музыкант Алик Захарян, ювелир Размик Мадоян, 
поэт и актер кино Артур Макаров (Дудукчян), Ваган Оганисян, 
писатели: Ашот Сагратян, Седа Вермишева, Георгий Пряхин и 
т.д. и т.д. У каждого из них я чему-то учился, каждому из них я 
чем-то обязан.
Сожалею, что на этот праздник не смогли приехать мои дети: 

сын Завен из расколотой Украины, дочь Арпинэ через Атлан-
тику, из Бостона... 
Пришедшим на мой юбилей я был очень рад и благодарен. А 

рад еще и потому, что многие мои гости перезнакомятся друг с 
другом, а ЗНАКОМСТВО вроде бы как виртуальный светофор: 
Предупреждающий, Запрещающий, а часто и Решающий 
многие проблемы. Признаюсь, я многие свои бытовые да и 
творческие вопросы решал через ЗНАКОМСТВО, через своих 
знакомых. Некоторые из них сегодня поднимают бокалы ЗА 
моё здоровье, хотя МНЕ следовало бы пить ЗА их здоровье по 
отдельности, хотя...

– За всех за вас, мои дорогие друзья! – все-таки успел я это 
сказать, подняв бокал с армянским красным «Вернашеном».
Организацию и проведение моего юбилея взял на себя мой 

давний друг, основатель и художественный руководитель Мос-
ковского театра имени С. Параджанова Владимир Рубенович 
Габбе. Слово «СПАСИБО», сожалею, что не соответствует 
тому объему чувств, которые я хотел бы выразить. Это же 
слово и с не меньшей благодарностью я хочу адресовать и 
другому моему полувековому другу, взявшему на себя миссию 
первого слова о юбиляре, это Левон Григорян – писатель и 
кинорежиссер, дважды показавший мой профиль в своих 
фильмах с антрактом в 40 лет. Как и принято на подобных ме-
роприятиях, сначала высказывается вереница официальных 
лиц. Кто с бумагой, кто без, кто с пакетом, кто без, кто кратко, 
кто... (ну, неудобно же перебивать гостя), но все самыми теп-
лыми, немного похожими друг на друга, красивыми словами 
поздравили меня, предупредив, чтобы я не забыл о них... в 
следующий мой юбилей.

Вот эти официальные лица: Виктория Мелкумова – второй 
секретарь посольства Республики Армения в РФ; Акоп Матосян – 
член правления Союза армян России; Юрий Навоян – президент 
Русско-армянского содружества; Арминэ Аракелян – предсе-
датель Союза армянских женщин России. Естественно, на юбилей 
москвича с 70-летним стажем Р. Б. не мог не прийти давний друг 
Армении Виктор Кривопусков – президент Российского общества 
дружбы с Арменией, доктор социологических наук, Почетный 
член Союза писателей Армении.
А «верховный главнокомандующий» Владимир Рубенович друг 

за другом «отправляет» в бой талантливых своих «генералов». 
Это статная прекрасная певица Анна Аверина, её сменяет очень 
хрупкая Мариам Егиазарян. В зале им аплодируют настоящие 
генералы: Норат Тер-Григорьянц и Роман Арутюнов, известные 
всему армянству своим неоценимым вкладом в Победу на Кара-
бахском фронте.
Публика, сидящая за столами, поставив свои «орудия» в поло-

жение «лежа», еще громче аплодируют САМИМ генералам.
А юбиляр, в сухих слезах, под тихую лирическую музыку ком-

позитора Мадата Аванесова (музыкального руководителя театра) 
слушает свои произведения в исполнении талантливых артистов 
театра: Владимира и Луизы Габбе.
Присутствующие в зале поэты не остались равнодушными 

к поэзии. И первый секретарь Московского отделения Союза 
писателей России Владимир Бояринов не только блестяще 
прочел прекрасные свои стихи, посвященные Арарату, не толь-
ко серьезно проанализировал только что вышедшую мою 
книгу «Именитые ИМЕНА», но и вручил литературный орден 
«Владимир Маяковский».
Выступивший следом талантливый поэт и художник Нина 

Габриелян не только тепло говорила о моем творчестве, но 
и подарила свою прекрасную работу – картину с загадочным 
смыслом. Свои стихи прочел и талантливый московский скульптор 
Дмитрий Кукколос, под аплодисменты вручив скульптурку 
«Пушкин и Ганибал». Почти ювелирную работу «Телец» подарил 
мне художник Дмитрий Шибин.
Приятно было видеть сидящими за столами с лавашом, сыром 

и тархуном таких давних моих друзей и сослуживцев, как Аида 
Манучарова, Гоар Успенская, Людмила Гвоздева, Альфред и 
Татьяна Цамеряны, Сергей Мелконян, Альберт Оганян, Ваграм 
Бекчян, Валерий и Валентина Кравцовы, Вахтанг Зейтагян, 
Ваган Оганисян, Валерий и Лиля Исаевы. Грустно было, что 

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ
ÐÎÁÅÐÒÀ ÁÀÁËÎßÍÀÐÎÁÅÐÒÀ ÁÀÁËÎßÍÀ

Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿÊ 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
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нет в зале дорогого нам всем Манвела 
Долбакяна, многолетнего руководителя 
культурно-просветительского общества 
«Арарат». Хорошо, что пришла и вручила 
мне адрес и 10-летний «Арарат» его 
правая рука – Альбина Нерсесовна (не 
умолчу и о 6-килограммовом торте). Под 
занавес назову имена еще троих моих 
гостей-друзей, без которых праздник явно 
пострадал бы. Это известная певица 

28 Нина Дилон, это прекрасный скрипач-
виртуоз Вардан Маркос, это и основатель 
столичного театра романса Александр 
Ришко. Он исполнил две песни на мои 
слова: «Мама» (музыка Арарата Мкрт-
чяна) и «Армянским девушкам» (музыка 
Роберта Амирханяна). И всё, о ком и о чем 
я написал, со временем, я надеюсь, мы 
увидим в фильме, который весь вечер сни-
мал поэт и ученый Юрий Проскуряков.

«Шноракалутюн», – говорят ему армяне.  
А русские – как хотят. 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÁËÎßÍÓ Ð. Ç.

Ìíîãîóâàæàåìûé Ðîáåðò Çàâåíîâè÷!

От имени редакции журнала «Горцарар» и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с замечательным юбилеем – 80-летием со дня рождения! 
Ваша многолетняя плодотворная деятельность талантливого писателя, журналиста 

и художника, вся Ваша сознательная жизнь являются свидетельством и примером 
беззаветного служения высшим интересам России и Армении и укрепления дружествен-
ных связей между братскими армянским и российским народами. 
Искренне желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия и новых успехов 

в Вашей деятельности на благо России, процветания Армении и всего армянского народа. 
Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ.
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Рубен ВАРДАНЯН – российский предприниматель армянского 
происхождения, руководитель компании «Тройка Диалог», осно-
ватель и первый президент Московской школы управления Скол-
ково. Один из богатейших армян мира рассказал о трагедии своей 
семьи, тяжелых временах и о желании видеть Армению процве-
тающей. 

«Я никогда не был в этом месте. Это очень трогательно, – имен-
но с этими словами Рубен Варданян входит в длинное здание 
школы серо-коричневого цвета неподалеку от Еревана. Несложно 
понять почему. Если бы не это здание, то на свет бы не появились 
Рубен Варданян и его сестра Марина Алес.

100 лет тому назад в этом здании был приют для сирот жертв 
геноцида. Дедушка Варданяна, Амаяк, был одним из них. Отец и 
два брата Амаяка были убиты в годы геноцида, а восьмилетний 
мальчик с матерью и сестрой подверглись гонениям. Достигнув 
пределов Восточной Армении, мать и сестра Амаяка скончались, 
а мальчик попал в приют.

жизни и теперь у него начинается пятая, по его словам, наиболее 
важная из всех.

ÏßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ ÐÓÁÅÍÀ ÂÀÐÄÀÍßÍÀ ÏßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ ÐÓÁÅÍÀ ÂÀÐÄÀÍßÍÀ 

Рубен Варданян в юности переезжает в Москву и обосновы-
вается там. Когда к власти пришел Горбачев, Варданян, поняв все 
преимущества либерализации, начинает карьеру в сфере бан-
ковского дела и финансов. Позднее это сделало его очень сос-
тоятельным. В 1991 году он вернулся на родину, чтобы посмотреть 
на независимую Армению. «Разрушительное землетрясение, 
блокада со стороны Турции, война с Азербайджаном – мы в одно-
часье перешли из XX в XVII век», – говорит Варданян.

«Мы должны были сжигать древесину и даже книги, чтобы пере-
жить зиму. Мы должны были вставать в пять утра, чтобы часами 
простоять в очереди за хлебом, съесть его и остаться в живых», 
– вспоминает он. Варданян говорит, что у него уже было четыре 

Рубен ВАРДАНЯН и Джордж КЛУНИ.

Больше десяти лет тому назад во время учебы в Гарварде 
Варданян познакомился с американским предпринимателем 
из США армянского происхождения Нубаром Афеяном. Двое 
предпринимателей думали над тем, как они могут использовать 
свои деловые навыки во благо Армении. В 2009 году они уже за-
думались над тем, как использовать столетие геноцида для того 
чтобы обратить внимание всего мира на Армению. Проект «100 
жизней» стал результатом этих переговоров.

«Несмотря на то, что Армения обрела независимость 25 лет 
тому назад, история армянской цивилизации насчитывает не 
менее 5000 лет. Мы должны строить будущее именно на этом, 
отбросив чувство жертвенности», – говорит Рубен Варданян. 
Изменение менталитета, по мнению предпринимателя, поможет 
Армении выйти из состояния выживания в процесс, ведущий к 
процветанию. 
Рубен Варданян продолжает всячески оказывать финансовую 

помощь Армении. Он намерен продолжать это и в будущем. Это 
и есть она – пятая жизнь Варданяна.«Каждый должен делать то, 
что он умеет. Больше сделать невозможно», – Рубен Варданян 
надеется, что так будет поступать каждый армянин, где бы он ни 
находился. 

По материалам 100lives.com.

Âûïóùåíà ïàìÿòíàÿ ìîíåòà «100-ëåòèå Ãåíîöèäà àðìÿí»

Центральный банк Республики Арме-
ния 24 февраля выпустил в обращение 
памятную монету, посвященную 100-ле-
тию Геноцида армян. Об этом сообщает 
пресс-служба ЦБ РА.
На аверсе монеты изображены мемо-

риалы, увековечивающие память жертв 

Геноцида армян: памятник скорбящей 
матери (Ижевск), памятник композито-
ру Комитасу (Париж), памятник-хачкар 
(Эчмиадзин), стела-хачкар (Глендейл), 
мемориал памяти жертв Геноцида армян 
«Цицернакаберд» (Ереван).
На монетах надписи: «Республика Арме-

ния» (Հայաստանի Հանրապետություն), 
«100 драм», (100 դրամ), «Republic of 
Armenia» (Республика Армения) и 
«Armenian Genocide» (Геноцид армян).
На реверсе изображены памятники, 

увековечивающие память жертв Геноци-
да армян: памятник армянским гайдукам 
(Уджан), памятник в виде орла (Алеппо), 
часть мемориальной доски – скульптура 
женщины (Сан-Паулу), хачкар (Антвер-
пен). Надписи на реверсе: «Геноцид ар-
мян» и «1915 – 2015».
Монеты с номинальной стоимостью 

100 драм изготовлены из серебра 9250 
пробы. Диаметр монеты – 50,0 мм, вес 
– 67,2 гр. Количество выпущенных монет 
– 1000 штук.
Авторами эскизов являются Сурен Си-

монян и Арам Урутян. Монета отчекане-
на на монетном дворе Литвы.
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ÍÀÐÎÄÀ ÁÛËÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉÍÀÐÎÄÀ ÁÛËÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  

– констатировал в интервью «ГА» директор Института истории НАН РА Ашот МЕЛКОНЯН

– Г-н Мелконян, в западной историографии 
до сих пор оспаривается решающая роль 
СССР в победе над фашизмом. Переломным 
моментом во Второй мировой войне счи-
таются не Сталинградская и Курская 
битвы, а сражение при Эль Аламейне на 
севере Африки или открытие второго 
фронта в Нормандии. Как вы это проком-
ментируете?

– Скажу, что многие историки стран 
СНГ, повторяя мнения западных коллег, 
оккупантами считают и гитлеровскую Гер-
манию, и Советский Союз. Хотелось бы 
затронуть одну очень важную проблему. 
Речь идет о сущности одного периода Вто-
рой мировой войны, то есть периода от 
вторжения германских войск в Советский 
Союз до разгрома фашизма в Европе. 
Давайте представим этот вопрос в кон-
тексте истории Армении последних 200 
лет – с начала XIX столетия. В это время 
Восточная Армения вошла в состав Рос-
сийской империи, а Западная Армения 
осталась под османским господством, в 
результате чего западные армяне подверг-
лись геноциду начиная с 1890 г. до 1923 г. 
включительно и лишились своей истори-
ческой родины.
Восточные армяне после присоединения 

к России обрели гарантии личности и 
имущества, получили возможность сопри-
коснуться с высокой русской культурой и 
были избавлены от опасности физического 
уничтожения. Не случайно, что с 1828 года 
– с периода присоединения Восточной 
Армении к России, в течение 90 лет ни разу 
эта часть Армении не подвергалась на-
шествиям со стороны Османской Турции 
и Ирана и смогла восстановить свою 
прежнюю демографическую ситуацию, 
была вовлечена в административно-
политическое пространство Российской 
империи. Не случайно, что после больше-
вистской революции и ухода российских 
войск из Армении турецкие войска дваж-
ды – весной 1918 г. и осенью 1920 г. – 
вторглись в Армению и учинили массовые 
погромы армянского населения. Хотя в 
конце 1920 г. в результате большевистско-
кемалистского союза Армения лишилась 
государственной независимости, но хоть 
ее восточная часть вновь приобрела опре-
деленный статус в составе СССР.
Буквально перед началом войны, 18 июня 

1941 года, Турция, фактический союзник 

гитлеровской Германии, подписала с фа-
шистами пакт о дружбе и ненападении.
Еще за несколько дней до начала Вто-

рой мировой войны, 22 августа 1939 го-
да, в Оберзальцбурге на встрече с вер-
ховным командованием Третьего рейха 
Адольф Гитлер дал указание своим 
военачальникам не считаться с общест-
венным мнением и в предстоящей войне 
беспощадно уничтожать славянские наро-
ды.

– Как цинично заявлял фюрер: «Сейчас, в 
наше время, кто еще помнит об уничто-
жении миллионов армян в Турции в 1915 
году?»

– Именно. Но Гитлер ошибался. Хотя 
прошло 26 лет со времени геноцида, ни-
кто не забыл об истреблении более 1,5 
миллиона армян турками. Вот что писал 
орган ЦК ВКП(б), газета «Правда», в 
своей передовой статье 25 августа 1941 г.: 
«Армянский народ за свою многовековую 
историю неоднократно подвергался на-
шествию иноземных захватчиков. Он знает, 
что такое резня, погромы, голод, насилие. 
Армянский народ не забыл физическое 
истребление армян, организованное 
предшественником Гитлера – кайзером 
Вильгельмом в годы Первой мировой вой-
ны. Поэтому когда кровавым пожаром 
вспыхнула война, начатая людоедом Гит-
лером против советского народа, весь 
армянский народ поднялся как один на за-
щиту Родины...».

– То есть было ясное осознание того, 
что нас ждет, если фашистская Германия 
одержит победу и театр военных дейст-
вий переместится на территорию Арме-
нии...

– Безусловно. Ведь Турция в начале войны 
сосредоточила вдоль границ Советской 
Армении 26 из 48-и своих пехотных дивизий 
и выжидала удобный момент (падения 
Москвы или Сталинграда) для вторжения 
на ее территорию и организации нового 
геноцида армян. Можно ли сомневаться, 
что эта война для армянского народа была 
отечественной? Никогда! На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны сражалось 
более 600 000 армян: из них около 300 000 
– из Советской Армении, более 200 000 
– из других республик Советского Союза, 
около 100 000 – из зарубежных стран. Бо-
лее чем 200 000 воинов-армян погибли 
в боях, спасая мир от коричневой чумы - 
фашизма.

– Как известно, активное участие армян-
ского народа в войне проявилось не только 
призывом в армию более 600 000 человек, но 
и подлинным героизмом на полях сражений 
в составе различных родов войск на всех 
фронтах.

– Достаточно сказать, что 106 армянам 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза, из них четверо получили это 

высокое звание в советско-финской войне, 
99 – за подвиги в Великой Отечественной 
войне, трое – за подвиги, совершенные в 
послевоенные мирные годы. Маршал Со-
ветского Союза Иван Баграмян и гвардии 
подполковник, командир штурмового ави-
ационного полка Нельсон Степанян звания 
Героя Советского Союза были удостоены 
дважды. В годы Великой Отечественной 
войны 26 воинов-армян стали полными 
кавалерами ордена Славы всех трех сте-
пеней. 8 ноября 1943 г. был учрежден 
орден Славы. Первым в Красной Армии 
орденом Славы 3-й степени 17 ноября 
1943 года был награжден сержант Георгий 
Исраелян.
За выдающиеся трудовые достижения в 

годы Великой Отечественной войны вось-
ми армянам было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Среди них ди-
ректор крупного артиллерийского завода 
N 92 генерал-майор артиллерии Амо Елян, 
член Государственного комитета обороны 
и Политбюро ЦК ВКП(б) Анастас Микоян, 
нарком черной металлургии СССР Иван 
Тевосян, начальник Военно-медицинской 
академии, вице-президент АН СССР, ге-
нерал-полковник медицинской службы Ле-
вон Орбели.
Из участников Великой Отечественной 

войны в послевоенный период трижды 
Героем Социалистического Труда стал 
один из создателей атомной и водородной 
бомбы Кирилл Иванович Шелкин, он же 
Киракос Оганесович Метаксян; звания 
дважды Героев Социалистического Труда 
удостоились генерал-полковник инженер-
но-технической службы, главный конструк-
тор конструкторского бюро, которое созда-
вало истребители МИГ, Артем Микоян; 
главный конструктор КБ-11 в Арзамас-16, 
непосредственный создатель атомного 
водородного оружия, создатель ядерных 
боеголовок для баллистических ракет док-
тор технических наук Самвел Кочарян и др.
По данным на 31 декабря 1945 г., в Вели-

кой Отечественной войне участвовало 68 
армян-генералов, один адмирал Флота 
(Иван Исаков – Ованнес Тер-Исаакянц) и 
один маршал авиации (Сергей Худяков, он 
же Арменак Ханферянц). В послевоенный 
период из участников войны еще 84 
армянам было присвоено генеральское, а 
девяти армянам – адмиральское звания. 
Таким образом, из участников Великой 
Отечественной войны генеральское и 
адмиральское звания были присвоены 163 
армянам.
В годы Великой Отечественной войны 

в составе Красной Армии действовало 
шесть армянских национальных дивизий. 
Из них 89-я Армянская Таманская, триж-
ды орденоносная стрелковая дивизия, 
в годы войны прошла боевой путь от 
предгорий Кавказа, через Кубань, Та-
мань, Керчь, Крым, Польшу, Германию 
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– до Эльбы. Кроме этих соединений в Со-
ветской Армении было сформировано и 
укомплектовано восемь стрелковых нена-
циональных дивизий и ряд бригад.

– А каким было участие армян в парти-
занском движении?

– Только на Украине и в Белоруссии 
сражалось более 2000, в Крыму и на Се-
верном Кавказе – 500, в Прибалтике, 
Ленинградской, Калининской областях 
– 200, во Франции – 1200, в Греции – 
более 1000, в Голландии – около 800 
армян-партизан. На территории Украины 
действовал армянский партизанский 
отряд имени Анастаса Микояна (в 
отряде насчитывалось 250 армян) под 
командованием Арамаиса Овсепяна. В 
Белоруссии сражались партизанская бри-
гада имени Чапаева во главе с Хачиком 
Матевосяном, бригада имени Сталина 
во главе с Смбатом Арзуманяном, отряд 
«Победа» под командованием Лазаря 
Бадаляна, во Франции – 1-й советский 
партизанский полк под командованием 
полковника Александра Казаряна (в полку 
служило более 2000 бывших советских 
военнопленных, из них 1200 – армяне), в 
Греции – партизанский отряд «Свобода» 
во главе с Бабкеном Нерсисяном, в 
рядах которого сражалось более 1000 
армян, и т. д. Тысячи зарубежных армян 
участвовали в антифашистском Сопро-
тивлении и партизанском движении стран, 
оккупированных фашистской Германией. 
Своими подвигами во Франции просла-
вился командир объединенной интерна-
циональной антифашистской группы Па-
рижского района Мисак Манушян, который 
посмертно был удостоен звания Героя 
французского антифашистского движения 
Сопротивления. Группе Манушяна оказали 
большую помощь родители ныне всемирно 
известного певца, поэта, шансонье, Нацио-
нального героя Армении Шарля Азнавура – 
Мамикон и Кнар Азнауряны, сестра Шарля 
Аида и 20-летний Шарль. За свободу 
Франции свою жизнь отдали Луиза (Лас) и 
Арпиар Асланяны, член группы Манушяна 
Арбен Давидян и другие. Более 300 армян 
сложили головы в партизанской вой-не в 
Греции. Среди них были Андраник и Ерванд 
Гукасян, Ваграм Саакян, Силвестро Галеян 
и многие другие.

– Именно в честь армянских участников 
антифашистского Сопротивления в 
Греции в районе Никеи в Афинах бывшая 
улица Амфисас, прилегающая к Армянской 
церкви, переименована в улицу Армянских 
участников Сопротивления...

– Это правда. Общеизвестно участие 
армян и в партизанском движении в Бол-
гарии, где прогремело имя партизанки Саш-
ки (Эрмине Разградян), которую фашисты 
захватили и подвергли мучительной 
смерти. Фашисты в Варне расстреляли 
Карапета Хачатряна, Арутюна Погосяна, 
Акопа Пароняна и многих других. В сос-
таве 3-го Украинского фронта Красной 
Армии действовали две болгарские ар-
мии, в рядах которых сражалось более 
1000 болгарских армян. В Югославии в 
партизанской борьбе своим мужеством 
отличилась Вардуи Сукиасич (Сукиасян), в 

Италии – Мкртич Даштоян, Геворг Колазян, 
Мхитар Григорян, Сержио Давидян, в Чехо-
словакии – Артем Петросян, Акоп Иликчян 
и другие. Более 50 000 воинов-армян сра-
жались в рядах армий – союзников СССР 
в антифашистской борьбе. Только в армии 
США сражались около 20 000 армян. Более 
30 000 армян – в армиях Великобритании и 
Франции.

– Нельзя не вспомнить и наших леген-
дарных разведчиков...

– Их вклад в дело победы над фашизмом 
неоценим. Генерал-майор, доктор хими-
ческих наук Гайк Овакимян, который 
действовал в США, способствовал рас-
крытию плана американцев по созданию 
и использованию ядерного оружия, приоб-
рел ценные секретные документы, которые 
помогли советским ученым в кратчайшее 
время создать ядерное оружие. Усилиями 
генерал-майора Ивана Агаянца, полковни-
ка Геворка Варданяна (впоследствии 
Героя Советского Союза), его жены и не-
разлучной коллеги Гоар Левоновны, брата 
Гоар – Оника Пахлеваняна и других была 
раскрыта фашистская агентура в Иране 
и сорван план нападения на «большую 
тройку» (Сталин, Черчилль, Рузвельт) в 
дни Тегеранской конференции (28.11 – 
01.12 1943 г.). В летопись советских раз-
ведчиков-нелегалов золотыми буквами 
вписаны также имена генералов Михаила 
Алавердяна, Гургена Агаянца, Вячеслава 
Кеворкова, полковников Ашота Акопянца 
(Ефрата), Герасима Баласанова, Вячес-
лава Гургенова и многих других, подвиги 
которых по известным причинам еще 
полностью не исследованы как в русской, 
так и в армянской историографии.
Участие армянского народа, внесшего 

свою лепту в дело победы, было ярко 
выражено не только мобилизацией 
нескольких сот тысяч воинов-армян в 
ряды Красной Армии и армии союзни-
ческих стран и проявленным героизмом 

на фронте, но и массовым трудовым 
подвигом рабочих, крестьян и интелли-
генции республики, которые в годы войны 
превратили Советскую Армению в нас-
тоящий арсенал Красной Армии, откуда 
под лозунгом «Все для фронта, все для по-
беды» ежедневно отправлялись десятки 
эшелонов с пополнением в действующую 
армию, а также продукты питания и т. д. 
Историческая победа над фашизмом не 
только спасла славянские и другие народы 
Европы от коричневой чумы XX века, но и 
спасла Армению от нового геноцида.

Зара ГEВОРКЯН,
«Голос Армении».

70-летие Великой Победы.
Ереван, 9 мая 2015 г. Герой Айказ АКОБЯН, 

ветеран ВОВ из Армении. 90 лет. 80 медалей.
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За 70 лет мир неузнаваемо преобразился. 
Сгинули государства, системы и союзы 
и возникли новые. Технический прогресс 
привел к ошеломляющим результатам, 
невообразимым 70 лет назад. А как изме-
нились люди и отношения между ними в 
наших семьях, обществе, странах... Как 
изменились Армения и мир. Это вообще 
невозможно было представить тем, кто 
встретил 70 лет назад первый День Победы.
Газета «Коммунист», 9 мая 1945 года, среда.

В редакции «Голоса Армении», право-
преемнике газеты «Коммунист», сохрани-
лись подшивки всех номеров и того са-
мого – первого Дня Победы. Это живая 
история! Конечно, с определенным идео-
логическим акцентом, но чувства людей в 
Ереване 1945-го вряд ли преувеличены.

Номер газеты открывается сообщением 
на первой странице о подписании Акта о 
безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Под огромным порт-
ретом Сталина размещен Указ об объяв-
лении 9 мая праздником Победы. На вто-
рой странице статья «Настал час великой 
победы».

«Переданная из Москвы весть об оконча-
нии войны облетела весь город. Никогда 
еще Ереван не переживал такого торжест-
ва, такого подъема, такого ликования, как 
в эти минуты. Раскрывались окна, две-
ри, люди высыпали на улицу, спешили 
поделиться своей великой радостью со 
знакомыми и незнакомыми.

...Много волнующих сцен. Вот старушка 
целует внука-подростка. Веселые девушки 
с цветами поют песни. Соседи поздравляют 
жену фронтовика, у которой на глазах 
слезы радости.
На улице, словно днем, необычайное 

оживление, раздаются песни, под звуки 
зурны танцует молодежь. 
На площади Ленина масса трудящихся.
Под торжественные звуки Государствен-

ного гимна Советского Союза ликует 
советский народ, славя свою освободи-
тельницу – родную Красную Армию, орга-
низатора и вдохновителя величайшей по-
беды – товарища Сталина».
Я всего лишь раз опустил абзац с именем 

Сталина и не из каких-либо (кроме газетного 
места) соображений. Но пусть кто-нибудь 
скажет, что Ереван не радовался Победе 
именно так, как это представлено в газете 
«Коммунист». И разве не должны были ра-
доваться все армяне тому, что враг, при-
частный к Геноциду армян, повержен и 
бойцы 89-й Таманской Армянской дивизии 
танцуют у рейхстага «кочари»?
В газете 70-летней давности всех позд-

равляют с Победой прозаик Дереник Де-
мирчян, поэт Гегам Сарян, народная ар-
тистка СССР Айкануш Данелян, академик 
М. Туманян, передовики промышленности 
и сельского хозяйства. Недоброжелатели 
и проплаченные в сегодняшней непростой 
политической ситуации «глашатаи обще-
человеческих ценностей» поспешат 
увидеть во всем этом исключительно 
признаки неистребимого тоталитаризма 
и коммунистического диктата. Но разве 
нации, народы, народности, племена не 

ÎÁÙÀß ÂÎÉÍÀ È ÎÁÙÀß ÏÎÁÅÄÀ 
понимали тысячелетиями, что есть родная 
земля и ее надо защищать от узурпаторов, 
чтобы «грядка» (как говорил Мовсес Хоре-
наци) дала соответствующий урожай?

...На протяжении всей своей истории 
армяне имеют основания гордиться и 
своей грядкой, и своим урожаем. И не об-
ращать внимания на то, что скажут об этом 
другие. Любые другие.
Но замыкаться нельзя. И надо терпеливо 

и последовательно предъявлять, объяс-
нять этому миру, этому обществу во все 
времена тот вклад, который внесли армя-
не в историю, и в частности во Вторую ми-
ровую войну.

9 мая 2015, Москва.

На Красной площади начинается парад. 
Торжественно вносят знамя, когда-то 
взметнувшееся над рейхстагом. Президент 
России (правопреемницы Советского Сою-
за, внесшего наибольший вклад в разгром 
фашизма) В. Путин напоминает о героизме 
всех, кто воевал, говорит об уроках истории 
и объявляет минуту молчания.
На трибуне лидеры 30 государств, при-

ехавшие на праздник. Наш президент Серж 
Саргсян с чувством законной гордости сто-
ит рядом с другими руководителями стран. 
Для армян эта война была и Великой Оте-
чественной, и Второй мировой. Потому 
что 500 тысяч армян воевали в рядах 
Красной Армии, а 100 тысяч – в войсках 
антигитлеровской коалиции. И половина 
из всех не вернулась.
По брусчатке Красной площади марши-

руют воины разных стран, проезжает 
техника времен ВОВ и новейшая. Главы го-
сударств возлагают цветы к могиле Неиз-
вестного солдата и фотографируются на 
память.

9 мая 2015, Ереван.

В парке Победы у монумента «Мать –
Армения» – торжественное возложение 
венков. Спикер НС РА Г. Саакян, депутаты, 
ветераны чтят память героев. 

В небе вертолеты со знаменем независи-
мой Армении. За накрытыми столами 
праздничное угощение и фронтовые сто 
граммов. Среди пришедших много вете-
ранов Арцахской войны. Они стоят рядом 
с героями ВОВ. И вместе отмечают 9 мая 
1945 г., и освобождение Шуши, и создание 
Армии обороны НКР. Эти праздники вовсе 
не случайно совпали день в день. Они по-
казали, что армяне в отличие от многих 
умеют воевать и в союзе с другими, и 
отдельно. Было бы оружие.
Взрослые и дети заходят в Военный му-

зей МО РА. Подавляющее большинство 
его экспонатов рассказывает о Великой 
Отечественной и Арцахской войнах. Моло-
дые ветераны беседует со старыми. О 
цене, которую пришлось заплатить за мир. 
И о главной награде каждого, кто воевал, 
о жизни.

 «В полях за Вислой сонной
 Лежат в земле сырой...»

В каждой войне принято хоронить погиб-
ших – своих, чужих. Впрочем, есть люди, 

которые не удостоились даже могил. Но 
это – тема 24 апреля. А сегодня, 9 мая, 
по традиции идут почтить память фрон-
товиков.

На Ереванском центральном кладбище 
(«Тохмах») многолюдно. В этот день мно-
гие, отдав дань памяти своим, заходят 
тоже к своим – в ту часть, где похоронены 
воины Великой Отечественной войны.
Прямоугольник мемориала украшен па-

мятником с композицией из двух воинов: 
один держит знамя, другой склонился 
перед героями. А погибшие лежат под оди-
наковыми базальтовыми плитами (26x20). 
26 рядов по 20 в каждом. Нет, они не обо-
роняли Ереван. Эти солдаты и офицеры 
умерли от ран в ереванских госпиталях и 
навечно остались в армянской земле.
Читаю фамилии и ищу два имени. Потом 

объясню почему. Да тут у нас, оказывается, 
целый интернационал. Лежат рядом кро-
ме армян в разных званиях – Семенов, 
Казаков, Тягнирядно, Тищенко, Ясинский, 
Крецман, Абаев, Ахмедов, Хантадзе, 
Пермяков, Моенко Людмила Ивановна, 
Орвелашвили, Третьяк, Мамедов, Алек-
сандропольский...
Мне нужны двое. Ищу. Натыкаюсь на 

Красецкого В. М. (1926-1944 гг.). Восем-
надцать. Кажется, 1927 год уже не приз-
вали. А этому парню не повезло. Попал 
в пекло. Ранили и отдал Богу душу в ере-
ванском госпитале.
Прохожу линию каменных столбиков, 

хранящих имена. По датам можно зак-
лючить, что хоронить начали сверху, там 
лежат ушедшие в 1942-м, 1943-м. А пониже 
упокоились умершие от ран в 1944 – 1946 
годах. На нескольких могилах первого ряда 
имен нет – только белые гвоздики, как на 
всех 520 плитах.
А я, наконец, нахожу те два имени из пес-

ни А. Эшпая и Е. Винокурова:

 «Сережка с Малой Бронной
 И Витька с Моховой».

Останавливаюсь перед могилами Сергея 
Петровича Гольбова (1926 – 1944 гг.) и 
Виктора Степановича Ольховского (умер 
в 1944 г.). Это, конечно, не те Сережка 
и Витька. Поэт Е. Винокуров когда-то в 
интервью говорил, что строка из песни на-
писана про реальных московских ребят. 
Так что это другие. Но судьба у них та же:

 «Друзьям не встать. В округе
 Без них идет кино.
 Девчонки, их подруги,
 Все замужем давно».

Ухожу, думая о тех наших армянских пар-
нях и мужчинах, в огромном количестве 
лежащих в сырой земле разных стран, 
которые они защищали и освобождали в 
1941 – 1945 годах.
Война шла за порогом нашего дома. Но 

это была наша война, и мы вправе гор-
диться своими героями и надеяться, что их 
могилы так же берегут, как могилы Сережки 
и Витьки в Ереване.

Александр ТОВМАСЯН.
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Цена свободная. 

В советские годы в Ереване появился 
мемориальный комплекс жертвам Ге-
ноцида. Это было необычное событие для 
того времени, так как советские власти не 
любили тему Геноцида и всячески стара-
лись избегать публичной дискуссии.
Комплекс Цицернакаберд («Крепость 

ласточки») получил свое название бла-
годаря одноименному холму, на котором 
он расположен. Строительство Цицерна-
каберда – инициатива первого секретаря 
ЦК КП Армении – Якова Заробяна. Будучи 
беженцем из Западной Армении, Заробян 
мечтал о том, чтобы отметить 50-летие 
геноцида на государственном уровне, и 
в течение 1964 года он встречался с ру-
ководством СССР, не раз поднимая эту 
тему. В советское время тема Геноцида 
армян была под запретом, и к идее про-
ведения официальных мероприятий отно-
сились настороженно, и уж тем более не 
могло идти о речи о мемориале жертвам 
Геноцида. Как бы там ни было, властям 
пришлось дать согласие на строительство 
мемориала – Заробян пошел на хитрость 
и подал прошение «Об установлении мо-
нумента в память об армянах, павших в 
Первую мировую войну».

Öèöåðíàêàáåðä

Начало строительства.
Фото из национального архива Армении.

Цицернакаберд. Фото с сайта hayweb.ru

в результате которого из 78 проектов 
выбрали работу архитекторов Артура 
Тарханяна и Сашура Калашяна. Строи-
тельство продолжалось два года. В соз-
дании мемориала участвовал также 
скульптор Ованес Хачатрян.
Комплекс включает 44-метровую стелу, 

разделенную на две части разломом. Стела 
символизирует волю армянского народа 
к возрождению, а разлом – расколотый 
армянский народ, большая часть которого 
живет за пределами Армении. Рядом 
находится конус, сложенный из камен-
ных плит, внутри которого на глубине 
полутора метров горит Вечный огонь. По 
словам архитектора Калашяна, это «как 
бы огромная надгробная плита в память 
безвинно погибших. И поскольку боль ут-
раты жива и сегодня, то плита эта, словно 
незаживающая рана, дала трещину и ра-
скрыла перед нами бездну, полную горя».
Разделение комплекса на две части – 

стелу и Вечный огонь – символизирует 
Западную и Восточную Армению, а по 
другой версии – гору Арарат.
Рядом со стелой также расположена стена 

с начертанными на ней названиями городов 
и деревень, в которых происходила резня.

Вот что говорил об этом Серо Ханзадян: 
« – Почему Вы в этом послании корите 

дашнаков? Они же всегда были верными 
защитниками интересов народа.

– Ты прав, орел, – сказал Заробян, – нам 
надо схитрить. Советский Союз – друг Тур-
ции. Нужно схитрить. В конечном счете 
куда важнее, чтобы Москва позволила 
обелиск поставить. 
Я ему и говорю:
– А почему назвали обелиск «В память 

об армянах, павших в Первую мировую 
войну»?

– Пусть так будет на бумаге называться, 
лишь бы нам позволили возвести мемо-
риал. Придет время, и народ даст ему ис-
тинное название».
В 1965 году объявили, что мемориал 

будет построен. Был объявлен конкурс, 

В 1995 году в парке у мемориала открыл-
ся Музей Геноцида. Большая часть зда-
ния, которое спроектировали Сашур Ка-
лашян и Людмила Мкртчян, находится 
под землей. Экспозиция включает редкие 
снимки немецких фотографов, в том числе 
Армина Вегнера, а также документы, сви-
детельствующие об убийствах и депор-
тациях. Недалеко от музея находится 
аллея, на которой высокопоставленные 
посетители мемориала сажают деревья в 
память о жертвах Геноцида.
Циценакаберд традиционно является 

центром проведения мероприятий, посвя-
щенных памяти убитых армян.
У Музея Геноцида в Цицернакаберде 

есть свой сайт и блог.

Здание Отчизны не может быть воздвигнуто на скале ненависти к другим народам. 
Да, это так, но до скончания веков армяне не должны простить туркам. Даже если 
это кровожадное племя, ограбившее и убившее половину нашего безоружного 
народа, в один прекрасный день превратится в горсть бесславного пепла, даже этот 
пепел надо призвать к суду, даже если это будет в Судный день.

Ãàðåãèí ÍÆÄÅ.


