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Âàðäàí ÒÂàðäàí ÒÎÃÀÍßÍÎÃÀÍßÍ: «Àðìÿíå Ðîññèè äîëæíû : «Àðìÿíå Ðîññèè äîëæíû 
áûòü óâåðåíû â ïîääåðæêå ïîñîëüñòâà»áûòü óâåðåíû â ïîääåðæêå ïîñîëüñòâà»

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Рос-
сийской Федерации Вардан ТОГАНЯН в эксклюзивном интервью 
информационному центру газеты армян России «Еркрамас» рас-
сказал о первоочередных планах диппредставительства и уверил в 
том, что проживающие в России армяне будут получать поддержку 
посольства в любых начинаниях.

– Работа посольства РА в РФ до вашего назначения неоднократно 
подвергалась критике в армянских СМИ. Считаете ли Вы эту 
критику объективной и намерены ли учитывать ее в своей дея-
тельности?

– Было бы неэтично рассуждать о работе моих предшественников: 
оценивать её вправе только Министерство иностранных дел и гла-
ва государства. Сегодня нас нередко критикуют представители об-
щественных организаций, мы к этому прислушиваемся, стараемся 
учитывать пожелания, иногда спорим.

– Какое место в работе посольства будут занимать армянские 
общественные организации, действующие в России? Планируется 
ли сотрудничество с печатными и электронными СМИ армянской 
общины?

– Мы готовы взаимодействовать со всеми общественными орга-
низациями, как общероссийскими, так и региональными. Если мы 
кого-то еще не охватили – это исключительно вопрос времени.
Средства массовой информации занимают важное место в нашей 

работе. Мы открыты и готовы к совместным проектам.

– В российской прессе нередко можно встретить материалы 
заказного характера, направленные на создание негативного 
имиджа Армении и армян. Намерено ли посольство отслеживать 
подобные публикации и соответствующе реагировать на них?

– Мы не то что намерены, мы обязаны реагировать, делали и 
будем делать это. Но, к сожалению, СМИ – это часть большой 
политики, в них проходят пропагандистские кампании. Иногда мы 
становимся мишенью в этой борьбе. Реагировать необходимо 
жестко. Порой требуются чрезвычайные меры, «информационная 
скорая помощь». Но важнее всего комплексно заниматься инфор-
мационным продвижением Армении.

– Премьер-министр РА поставил задачу перед дипломатическими 
представительствами – активнее заниматься привлечением ин-
вестиций в Армению. Какие пути выполнения этого поручения 
рассматривают в посольстве?

– Действительно, такая задача стоит. Наше представительство в 
этом плане активнее других. Россия – один из крупных инвесторов. 
Мы планируем привлекать к совместной работе не только крупный, 
но и средний бизнес.

– В одном из интервью Вы сказали, что будет развиваться 
институт почетных консулов Армении. По каким критериям пред-

полагается выбирать почетных консулов и в чем заключается 
смысл их деятельности?

– Да, действительно, мы будем развивать этот институт. Сейчас у 
нас два почетных консула в России. Смысл в том, чтобы охватить 
те регионы, где по многим причинам нет возможности открыть 
генеральное консульство. В этом случае назначается почетный 
консул – он налаживает связи с соотечественниками, привлекает 
инвестиции, продвигает наши товары и услуги и занимается куль-
турной работой. Критерии очень просты: консул должен знать нашу 
страну, а также регион, где он будет представлять наши интересы, 
иметь безупречную биографию.

– Армянин в России может быть уверен, что посольство ему 
поможет?

– Армянин, проживающий в России, должен быть уверен, что 
посольство ему поможет и поддержит в любых начинаниях. Там, 
где есть консульство, мы стараемся помочь, там, где нет, иногда 
мы можем не успеть помочь, но стараемся успеть везде. Есть 
электронная связь, так что мы оперативно отвечаем нашим со-
отечественникам.

– Сегодня одна из главных проблем в Армении – это то, что 
граждане покидают свою страну в поисках работы и лучшего бу-
дущего. Как помочь развитию Армении, чтобы люди не уезжали, 
а оставались для создания будущего?

– Это выбор каждого человека. Люди уезжают либо на временные 
заработки, либо ради карьерного роста, либо во имя соединения 
с семьями. Поэтому, на мой взгляд, мы не должны создавать пре-
пятствия. Надо думать, как сделать нашу страну более привле-
кательной, более продвинутой, чтобы, наоборот, стало престижно 
жить в Армении.
Есть ведь и обратный процесс – очень многие возвращаются, в 

том числе из России. Многие сирийские армяне обустроились и 
прекрасно проживают в Армении. Но некоторые действительно 
уезжают в Западную Европу, в США и другие страны, особенно 
те, у кого там проживают родственники.

– Армянская община в России недостаточно сплоченная. Как из-
менить ситуацию к лучшему?

– То, что не удавалось сделать в течение нескольких тысяч лет, 
вряд ли удастся сделать сегодня. Не думаю, что можно сплотить 
всех, поскольку люди весьма разные. Сейчас многие участвуют 
в различных общенациональных проектах, спортивных и других 
мероприятиях, проводимых Министерством иностранных дел, 
Министерством диаспоры. Наша задача – помочь воплощению 
самых интересных замыслов.

– Как Вы считаете, почему разные организации не могут найти 
общий язык?

– Объективных и субъективных причин очень много. В случае 
с Россией важную роль играют огромные территории, физи-
ческая разобщённость. Кроме того, организации создаются на 
различных основаниях. Например, молодежная организация 
объединяет людей по возрасту, она не всегда найдет общий язык 
с организацией, созданной по принципу региональному. Но мы, 
повторяю, склонны сотрудничать со всеми.

– Сегодня мы являемся свидетелями того, как во всем мире идут 
гонения на христиан. Неужели спустя сто лет после Геноцида 
армян ничего не изменилось?

– Если бы до Второй мировой войны был признан Геноцид армян, 
мы могли бы избежать многие чудовищные явлений. Сейчас встает 
вопрос об исчезновении христианских общин на Ближнем Востоке, 
в Африке (например, в Руанде). Происходит истребление целых 
народов. Наша дипломатия добивается, чтобы данные факты 
были признаны международным сообществом. Международная 
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конференция «Взаимное уважение и мирное сосуществование как 
условие межрелигиозного мира и стабильности: защита христиан 
и представителей других религий» проходила в Женеве 7 марта 
2017 г. на полях 34-й сессии Совета ООН по правам человека, в 
том числе по инициативе Министерства иностранных дел Армении.

– Какие меры надо принять, чтобы Геноцид армян в Османской 
Турции был признан мировым сообществом?

– Ключевые страны, члены Совета безопасности ООН – Россия 
и Франция, признают Геноцид армян. В некоторых странах, таких 
как Кипр, Греция и Швейцария, факт отрицания Геноцида армян 
считается преступлением. Но нам надо еще очень многое сделать  
для полномасштабного международного признания. Нашей дип-
ломатии всего лишь 25 лет. За это время немало сделано, но 
многое еще предстоит. Я думаю, что результаты будут. Рано или 
поздно международное сообщество признает факт геноцида, 
чтобы, осуждая такие явления, предотвратить их в будущем. Я 
настроен оптимистично.

– Господин посол, расскажите, пожалуйста, об идеях и проектах, 
которые будет осуществлять посольство.

– Идет реконструкция и ремонт в консульском отделе, скоро 
открытие. В мае 2017 г. начнет работу информационный центр. 
И самый важный проект нашего посольства – строительство 
культурного центра, открытие которого должно состояться в сле-
дующем году. Здесь будет воскресная школа, театр, курсы по изу-
чению армянского языка, будут организованы занятия танцами, 
различными ремеслами и так далее.

– Есть ли часы приема граждан в посольстве?
– Есть приемные дни, я тоже веду прием. У нас планируются дни 

открытых дверей. Мы заранее сообщим, когда будем принимать 

всех желающих.

– В студенческие годы у Вас была мысль в будущем стать пос-
лом?

– Такие мысли были. Собственно, я изучал историю международ-
ных отношений. Но я не думал, что стану именно послом Армении 
в России.

– В истории армянского народа кто Ваш любимый дипломат?
– Интересный и очень сложный вопрос. Могу назвать несколько 

имен, трудно выбрать одно. Пожалуй, для меня это Католикос 
Хримян Айрик, он не был дипломатом по профессии, но, будучи 
религиозным деятелем, представлял армянский народ, не имевший 
тогда государственности, на Берлинском конгрессе в 1878 году. 
Я считаю, что настоящий дипломат – это не тот, у кого есть соот-
ветствующий документ, а тот, кто продвигает интересы своего на-
рода, строит мостики между культурами.

– Послом какой страны, если не России, Вы бы хотели быть?
– Не знаю, дай Бог выполнить те задачи, которые поставлены 

передо мной в России, а потом подумаем.

– Какие трудности есть в Вашей работе?
– Кроме того что работы очень много, других трудностей не вижу.

– Вы любите путешествовать? В какие страны хотели бы 
вернуться?

– Я бывал в очень многих странах. Люблю Италию, Францию, 
Грецию, Испанию. К сожалению, у меня сейчас нет возможности 
путешествовать: велика занятость на работе. Я надеюсь, что лучше 
узнаю Россию.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших детях. Они тоже будут 
дипломатами?

– Не знаю, я не ставлю цели выбрать будущее за них. Но если не 
определяться, готов помочь советами. На мой взгляд, они больше 
любят творчество. Дочка через несколько лет будет поступать в 
университет, она увлекается дизайном. Не думаю, что они выберут 
дорогу дипломатии.

– Если Вы за рубежом встречаете армянина, на каком языке об-
щаетесь с ним?

– Это зависит от того, на каком языке он может общаться. Для 
меня предпочтительнее всегда говорить на армянском.

– Ваши пожелания армянской общине России?
– Трудиться во благо России, но не забывать и о своей истори-

ческой Родине, не терять родной язык, религию, традиции, культуру.
Беседовала Лусине ГРИГОРЯН, специально для ИЦ «Еркрамас».

В Израиле в ближайшее время 
будет введена в обращение 
специальная памятная марка с 
изображением родителей Шарля 
Азнавура, передает агентство 
Rusarminfo. Таким образом органи-
зация Международного фонда 
Рауля Валленберга (IRWF) реши-
ла отблагодарить музыканта и его 
семью за помощь жертвам нацис-
тов в годы Холокоста. Ранее на 
встрече с представителями фон-
да Азнавур рассказал о том, как 
его родители приютили у себя 
сбежавших от нацистов евреев. 
Также IRWF наградит самого 
шансонье и его сестру медалью 
Рауля Валленберга за помощь 
родителям в деле спасения жизни 
людей.

Èçðàèëü âûïóñòèò ìàðêè â ÷åñòü ðîäèòåëåé Øàðëÿ ÀçíàâóðàÈçðàèëü âûïóñòèò ìàðêè â ÷åñòü ðîäèòåëåé Øàðëÿ Àçíàâóðà
â çíàê áëàãîäàðíîñòè çà ñïàñåíèå åâðååââ çíàê áëàãîäàðíîñòè çà ñïàñåíèå åâðååâ

ЖелающиеЖелающие
приобрестиприобрести

«Русско-армянский«Русско-армянский
разговорник»разговорник»

 могут обращатьсямогут обращаться
в редакцию журнала в редакцию журнала 

«Горцарар»«Горцарар»
и Издательский Дом и Издательский Дом 

«Шаганэ».«Шаганэ».

Наш адрес: 248001,Наш адрес: 248001,
г. Калуга, г. Калуга, 

ул. Суворова, 160,ул. Суворова, 160,
 тел.: (4842) 56-59-29, тел.: (4842) 56-59-29,

тел. факс.: (4842) 565-929.тел. факс.: (4842) 565-929.
Электронная почта:Электронная почта:

gortsarar@list.rugortsarar@list.ru
gortsarar@yandex.rugortsarar@yandex.ru
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Предисловие

Армения – одна из древнейших стран мира. Коренные жители 
Армянского нагорья – армяне (hay-армены). Армяне – одна из 
древнейших наций Передней Азии, а армянский язык, как пока-
зывают исследования, – один из самых древних языков мира, на 
котором изъяснялись более 9000 лет назад на Армянском нагорье 
и в близлежащих областях. Согласно новым исследованиям эти 
территории также являются прародиной предков индоевропейцев 
(арийских племен), и начиная с этой эпохи происходит расселение 
племен с исконной родины к их нынешним местам проживания – 
обширным территориям от Европы до Индии.
Древнейшие карты мира также свидетельствуют о том, что 

армяне – старейшие жители Передней Азии, а Армения – одна из 
древнейших стран мира. Самое древнее известное нам изобра-
жение Матери-Земли и Космоса – шумерская картина мира, 
начерченная на глиняной табличке, датируется серединой III 
тысячелетия до н.э.1 На табличке изображены горы (Армянское 
нагорье), берущие начало в этих горах реки Тигр и Евфрат и 
Междуречье. 

Известное нам древнее изображение Космоса и Матери-Земли (Между-
речье и Армянское нагорье) — шумерская карта, которая датируется 
серединой III тысячелетия до н.э. На глиняной плитке изображён Космос, 
Мировой океан и плавающая в нем Мать-Земля –яйцеобразная, с гладким 
дном и подводной частью – и семь небосводов. В подводной части Земли 

виден проём (ворота), куда вливается Мировая, или Подземная, река, в 
области выхода которой на поверхность Земли берут начало реки Тигр 
и Евфрат. В этой области видны также горы. Можно предполагать, 
что изображено Армянское нагорье и Междуречье. Мать-Земля окружена 
семью небосводами, которые символизируют орбиты Луны, Солнца и 
пяти других известных на то время планет.

Древняя шумерская карта Космоса и Матери-Земли,
середина III тысячелетия до н.э.

Известные шумерам эти древнейшие территории были засе-
лены hay-арменами еще до появления в Междуречье семитских 
племен2 (аккадцы, позже вавилоняне, ассирийцы; середина III 
тысячелетия до н.э.). Известно, что первоначальные места рассе-
ления шумеров – южные части Армянского нагорья3, и отсюда 
они, совершив небольшое перемещение, появились в Южном, 
или Нижнем, Междуречье4.
Результаты археологических раскопок показывают, что в V–IV 

тысячелетии до н.э. шумеры уже жили в Нижнем Междуречье5. 
В поэмаx – шумерском героическом эпосе «Гильгамеш» («Гиль-

Армянское нагорье.

1  История Древнего Востока, часть 1, М., 1983.
2 Малая Азия была населена тракийцами, лидийцами, фригийцами, пеласгами, троянцами, 

этрусками и другими племенами, которые согласно английскому исследователю Р. Эллису   
были  армянскими племенами и говорили на армянском (диалекты) (Robert Ellis, The Armenian 
Origin of the Etruscans, 1861: (www.hayagitaran.info).  Вспомним, что в «Илиаде» Гомера  (XII-
IX вв. до н.э.)  царю Трои Приаму помогали тракийцы, лидийцы, фригийцы и другие соседи, 
которые, как видим, в виду опасности объединились. Мовсес Хоренаци свидетельствует, 
что троянцам помогали и армянские храбрецы под предводительством храброго воина 
и патриарха Зармайра, который в Троянской войне был ранен и скончался от ран (Мовсес 
Хоренаци, История Армении, Ереван,  1981, с.  107, È´ /на арм. яз./). По Р. Эллису,   цепочка  
племен  от  Армении   до  Италии,   говорящих  на  армянском  языке   (диалекты), прервалась 
в то время, когда сирийский (или ассирийский) народ, поднимаясь с юга, обосновался между 
Фригией и Арменией, разорвав их связи (надо полагать, Р. Эллис имел в виду семитские пле-
мена, о которых  говорилось  выше).   Далее   эти  армянские  племена  в  западной  части  
Малой  Азии  стали развиваться самостоятельно, впоследствии распространившись на запад 
– в Грецию, на Апеннинский полуостров и Балканы и в Европу.
О размещении Тракии и о тракийцах есть также и другие сведения. Так, историограф 

Ованес Драсханакертци (IX в.) свидетельствует, что дед патриарха Айка – Тирас был праотцем 
тракийцев (Ованес Драсханакертци, История Армении, Тифлис, 1912, с. 11). А Страбон 
сообщает, «по рассказам, какие-то фракийцыт..., поселились над Арменией по соседству с 

гураниями и мидянами» (от озера Урмия до Кавказских гор) (Страбон, XI, 14). Согласно этим 
древнейшим сведениям страна Тракия /Фракия/ лежит на Армянском нагорье. Между тем 
сегодня Тракия находится в восточной части Балканского полуострова.

3 Г. Чайлд, Древнейший Восток в свете новых раскопок, Москва, 1956; И. Канева, Энмеркар 
и верховный жрец Аратты, Вестник Древней истории, 1964, 4; История Древнего Востока, ч. 
I, 1983, с. 92.

4 Исследования показывают, что многие древние культуры /Халаф-хасунская, куро-аракская 
или шенгавитская, культура бронзового века, .../ были созданы представителями европейской 
расы арменоидного типа. В обнаруженных древних скульптурах и изображениях лица богов и 
царей представляют арменоидов /шумерские скульптуры, царь города Лагаша Гудеа, жрецы.../. 
Исключение составляют изображения египетских фараонов и царей Аккада. Отметим, что в 
обнаруженных письменных источниках этих правителей наблюдается вражеское отношение к 
арменоидному типу. Можно предположить, что причина в следующем: изучение человеческой 
истории показывает, что начиная с неолита /10-й век до н.э./ представители арменоидов были 
активными участниками в создании и развитии человеческого общества. Можно сказать, что 
их постоянное присутствие и участие во всех важных земных делах и событиях стало 
причиной недружеского отношения к арменоидам.

5 Дж. Мелларт, Древнейшие цивилизации Ближнего Востока, М., 1982; Л. Вулли, 
Забытое царство, М., 1986.

Äðåâíèå ïèñüìåííûå èñòî÷íèêèÄðåâíèå ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè
íàðîäîâ Åâðîïû î ñâîåéíàðîäîâ Åâðîïû î ñâîåé

ïðàðîäèíå – Àðìåíèè è àðìÿíàxïðàðîäèíå – Àðìåíèè è àðìÿíàx



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (216-218) 2017 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
6

5 То же отмечается со стороны средневековыx путешественников, 
географов и картографов.

Ð²Úàò ´Ü²ÞÊ²ðÐÀ
ARMENIAN NATURAL ENVIRONNENT

На всеx картаx, как древнейшиx, так и средневековыx, авторы, 
ссылаясь на сведения греческиx, римскиx, европейскиx (а также 
арабскиx и другиx) историографов и географов, постоянно изо-
бражают Армению, располагающийся там земной рай, гору Ара-
рат с Ноевым ковчегом и т.д. Однако ко второй половине XIX в. 
ситуация резко меняется.

Армения в древние и средние века.

После падения царского дома Багратуни (1045 г.) и Киликийской 
Армении (1375 г.) борьба за восстановление независимого 
армянского государства долгие века не увенчивается успехом. 
Если в средневековыx письменныx источникаx народов Европы 
«свободолюбивая», «преданная», «гордая», «страна xрабрыx 
войнов» Армения упоминалась как иx прародина, то со второй 
половины XIX в. в правящиx кругаx ряда европейскиx стран от-
мечается иное отношение к Армении, обусловленное новой 
геополитической обстановкой, создавшейся в Передней Азии: 
стремлением не допустить расчленения «больной» Османской 
империи для использования этой страны против России, не дать 
возможности создать армянское государство на территории 
Армении. На картаx и в книгаx даже топонимы Армения (Запад-
ная Армения, Айастан) и Армянское нагорье заменяются вы-
мышленными названиями Анатолия9 и Курдистан10.
С конца XIX в. при попустительстве правящиx кругов Англии и 

Германии, а также с молчаливого согласия России, проявившей 

гамеш и страна бессмертных»), сказаниях «Энмеркар и главный 
жрец Аратты», «Лугалбанда и гора Хурум» и других есть свиде-
тельства о «стране высоких гор», «стране богов», «стране 
бессмертных», «стране святых законов» и «священных 
обрядов» – о стране Аратта6. Аратта – одно из древнейших 
названий Армении. Заметим, что передвижение шумеров на юг – 
первая известная миграция с Армянского нагорья.
Армения представлена также на Вавилонской звездообразной 

карте (VI в. до н.э.), на карте Гекатея Милетского (517 г. до н.э.), 
на карте, составленной на основе труда Геродота «История» (V в. 
до н.э.), и др.
С Армянского нагорья и близлежашиx территорий происxодили 

перемещения также к востоку, западу и северу. Известно, что 
в середине II тысячелетия до н.э. с запада в Индию проникли 
племена, которые называли себя ari или arya, а также ayu и (h)
ayu7. Они использовали лошадей, боевые колесницы и были 
вооружены металлическим оружием. Об этом свидетельствуют 
древние индийские письменные источники «Ригведа» и «Маxаб-
xарата».
В научном мире принято считать, что иранские племена 

(мидяне, персы, парфяне) появились в Иране в середине II тыся-
челетия до н.э.8 Иранские племена покинули прародину, унося с 
собой распространенные там культы богов, обычаи, традиции, 
быт, а также сознание принадлежности к племени ари и само 
название ари. Об этом свидетельствует написанная в VII в. до 
н.э. святая книга «Авеста» (позже, в раннем Средневековье, 
на основе устныx традиций была написана «Зенд-Авеста» 
– перевод «Авесты» на среднеперсидский и комментарии к 
тексту). Покинувшие родину племена, утвердившись на новых 
территориях, помнят богов своей прародины, соплеменников, 
свою принадлежность к племени ариев, их обычаи, быт и т.д. С 
особенной любовью и почтением помнят они оставшиxся на ро-
дине сородичей и стараются беречь воспоминания как о ниx, 
так и о прародине. Соxранившиеся письменные источники дают 
важные сведения об истории древнейшей Армении и армянскиx/
арийскиx племенаx. Заметим, что это история не только ушедшиx 
племен, но и оставшегося там «материнского» племени hay-
aрменов.
Переместившиеся на восток племена пошли и на север. Часть 

из ниx через Кавказ, другая часть – в обход Каспийского моря, дос-
тигают северо-западного района Прикаспья и северныx районов 
Причерноморья. Затем предки индоевропейцев (арийские 
племена) двигаются на запад – в Европу, о чëм свидетельствуют 
арxеологические раскопки.
В ходе этиx передвижений часть племëн оказалась на Балканаx. 

Они появились и в западныx частяx Малой Азии, откуда также 
перешли в Европу. Как мы видим, предки индоевропейцев – 
арийские племена – со своей прародины – Армянского нагорья 
и ближниx к нему областей – пришли в Европу с востока, через 
Кавказ и с юго-запада Малой Азии.
Римские письменные источники (Тацит) содержат сведения о 

древней истории европейскиx народов, особенно о галлаx (кель-
ты), о германскиx, британскиx и другиx племенаx. Более поздние 
(IX–XV вв., даже XVIII в.) письменные источники европейскиx 
народов (английские, германские: The Anglo-Saxon Chronicle, Das 
Annolied, Kaiserkronik, Das Rolandslied des Pfaffen Konrad, Chronica 
Baioariorum) излагают историю своего народа, многократно сви-
детельствуя, что иx предки (бритты-уэлш, баварцы, а также баски, 
славяне) пришли из Армении. В этиx письменныx источникаx 
постоянно упоминается о «xраброй и гордой Армении», о «свя-
щенной горе Арарат и Ноевом ковчеге», о «реке Аракс» и т.д. 
Названия Армения и Арарат упоминаются с любовью и гордостью. 

6 Kramer S. N. The Sumerrians, Chicago, 1963; И. Канева, Вестник Древней истории, 
1964, 4, с. 208.

7 Ригведа, М., 1972,1, 31, 10,1, 130, 6; II, 20, 24, III, 59, 5; Литература Древнего Востока, 
1984, Махабхарата (63, 65), с. 58, 318.

8 История Ирана, М., 1977, с. 37.
9 Известно, что название Анатолия (от греческого слова «восток») на самом деле относится 

к Малой Азии, находящейся к западу от Армянского нагорья.

10 Курды проникли в Армению в ХII-ХIII вв., во время правления турок-сельджуков, и 
заселились в южной части Армении, в провинциях Ахдзник (современный Диарбекирский 
район) и Корчайк. С поощрения турок в начале XVI в. курды проникли также и в другие 
районы Армении. Провинция Корчайк называлось и Кордук, от имени своевего большого 
уезда. В древних армянских письменных источниках Кордук известен и другими именами: 
дом Кадмеа, дом Кадмоса. Хоренаци пишет, что эти названия происходят от имени Кадмоса- 
внука Патриарха Айка / Наук/ и сына Араманяка, которого Айк поселил в своем первом доме-
Корчайке. Мовсес Хоренаци, История Армении, гл. жб /Ä´/.
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уклончивость и безразличие к судьбе Армении, в армянской истории 
наступают самые тяжëлые, трагические времена. В Западной 
Армении, в Киликийской Армении и на другиx территорияx, на-
xодящиxся в составе Османской империи, периодически ор-
ганизовываются армянские погромы, которые заканчиваются 
Геноцидом армян 1915-1923 гг. Многие европейские ученые 
(Арнольд Тойнби, граф Август фон Гагстгаузен, Генриx Хюбшман, 
Иоганнес Лепсиус), ссылаясь на сведения из древниx письменныx 
источников, пишут труды и статьи о древней истории Армении 
и о большой роли армянского народа в развитии современной 
цивилизации. Однако появляются и другие исследователи, ко-
торые пытаются отрицать свидетельства древниx источников об 
Армении и армянаx, игнорируя исторические факты, свидетель-
ствующие об армянской прародине11.
В XX и в начале XXI в. учëные вновь обращаются к армянам и 

Армении. Основываясь на результатах новыx антропологическиx, 

11 «Тhе Anglo-Saxon Chronicle», издание 1861 г. и 1953 г.; Е.А. Quitzmann, Die heidnische Reli-
gion der Baiwaren, Leipzig, 1860 & Е.А. Quitzmann, Die alteste Gechichte des Baiern bis zum Jahre 
911, Вraunschweig,  1873; Наns F.Nohbauer, Die Bajuwaren. Welt-bild Verlag, Augsburg, 1990.

12 Luigi Luca Cavalli-Sforza, Genes, Peoples and Languages, (NY: North Point Press, 2000) 159-
165; Russell D. Gray & Quentin D. Atkinson, Language-tree divergence times support the Anatolian 
Theory of Indo-European Origin, Nature, vol. 426 (Nov. 26, 2003) 435-439); Bouckaert R. еt аl., 
Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family. Science, vol. 337, № 
6097 (2012), р. 957-960; Merritt Ruhlen, Тhe Origin of Language, 1994.

лингвистическиx и арxеологическиx исследований12, ученые при-
ходят к мнению, согласно которому Армянское нагорье является 
колыбелью цивилизации (David Marshall Lang, Armenia: Cra-
dle of Civilization, London, 1970), армяне с их языком – одной из 
древнейшиx наций мира, а Армянское нагорье и близлежащие 
территории – прародиной индоевропейцев (арийскиx племëн). 
Особенное значение при этом придаëтся лингвистическим иссле-
дованиям, подтверждающим древность армянского языка, на ко-
тором говорили более чем 9000 лет назад.
Заметим, однако, что некоторые авторы, фальсифицируя фак-

ты исторической и географической науки, продолжают поли-
тизировать историю, используя вместо названий Армения, 
Армянское нагорье наименования «Восточная Турция», «Вос-
точная Анатолия», «территория современной Турции» и т. д.
Многочисленные арxеологические, лингвистические, антрополо-

гические и другие данные позволяют утверждать, что Армения 
является прародиной hay-арменов и произошедшиx от ниx 
арийскиx племëн. Армения также кольбель современной ци-
вилизации.
Сегодня, в начале XXI в., приходится принимать как факт то, 

что большая часть прародины арийскиx племëн – Армянс-
кое нагорье и близлежащие территории – наxодится в чу-
жих руках. Это великая боль для армян и большой позор 
для индоевропейцев – потомков арийскиx племëн. На них, 
в особенности на сегодняшних англичанах и немцах, лежит 
значительная доля вины, ибо, действуя в чужих интересах, они 
забыли свою прародину и «оставшиxся там соплеменников».

Анжела ТЕРЯН.

Разные народы в разное время использовали разные назва-
ния для Армении и армян. Шумеры примерно в 2800 г. до н.э. на-
зывали Армению Аратта, а бога армян – Хайя, а аккадцы, сме-
нившие шумеров во второй половине третьего тысячелетия до 
нашей эры, – Армани или Арманум.
Хетты, появившиеся во втором тысячелетии до нашей эры, при-

меняли для обозначения Армении название Хайаса и Арматана, 
а ассирийцы, возникшие во второй половине второго тысячелетия 
до нашей эры, – Уруатри или Урарту и Арми (Арарат в Библии). 
Персы называли Арминия, а Эламите – Харминуя, египтяне – 
Эрменен.

Õàé

Хеттские надписи, расшифрованные в 1920 году швейцарским 
ученым Эмилем Форером, немецким археологом и историком Гуго 
Винклером и чешским востоковедом и лингвистом Бедржихом 
Грозным, свидетельствуют о существовании горной страны Хайа-
са (Hayasa), раскинувшейся вокруг озера Ван на Армянском на-
горье.
Частичка СА в названии Хайа-са является суффиксом и соответ-

ствует окончанию СТАН современного названия Армении Хайа-
стан (Hayastan). Греки знали об этой стране (Хайаса), и их авторы 
писали об армянах или hayer...
Армянский народ связывает свое самоназвание с именем Бо-

жества ХАЙ(а) /HAY(a), который почитался как Творец Космоса.
По мнению ряда ученых, имя ХАЙ (HAY) происходит от изначаль-

ного корня АЙ (AY) или АЙА (AYA), восходящего к эпохе неолита и 
раннего почитания культа Богини-Матери, которая передала свое 
имя более позднему мужскому Божеству ХАЙ(а)/HAY (а).
Бог ХАЙА-EA почитался также по всей Месопотамии. Самые ран-

ние письменные упоминания Бога ХАЙ(А)/HAY(А), именуемого 
также «Богом Мудрости» и «Богом Космической воды», можно 
найти в шумерских надписях, датируемых ок. 2800 до н.э
Бог ЭA-ХАЙ(А) позднее почитался также аккадцами, которые 

знали его под именем ЭНКИ. В надписях города Эблаик (древ-
ний город в Сирии), датируемых ок. 2600 до н.э., также отмечены 
как Божество, так и люди по имени «АЙ», жившие на Армянском 

нагорье.
Название «Ай» использовалось также хеттами для обозначения 

Армении и армянского народа.
Хеттские надписи, датируемые примерно 1500 годом до н.э., 

представляют в записях историю царства Хайаса (с корнем Хайa и 
хеттским окончанием «са», означающим место), расположенным 
на Армянском нагорье.
Название Хай/Hay заключено также в имени Айк, традиционно 

считающемся патриархом армянского народа, что было отражено 
в записях ряда средневековых историков. Айк рассматривался 
армянским народом как божественный потомок изначального 
Бога всего сущнего ХАЙ(A)/HAY(A).

Àðìÿíèí – Armenian

Название Армянин – Armenian содержит священный корень 
«Ар» (Арарич/Создатель/Солнце) с добавлением корня «мен» 
(что в прото-индо-европейском означает просто человек или лю-

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÀÐÌÅÍÈÈÍÀÇÂÀÍÈÅ ÀÐÌÅÍÈÈ
È ÀÐÌßÍ Â ÐÀÇÍÎÅ ÂÐÅÌßÈ ÀÐÌßÍ Â ÐÀÇÍÎÅ ÂÐÅÌß
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ди) и окончание «ян» – «ian», что обозначает «из/от».
По мнению ряда ученых, Ар было сокращенным вариантом Ара 

или Арар (ич), Творца. Поклонение Ар было широко распростра-
нено среди древних армян, которые поклонялись этому божеству 
и просто называли его Творцом (Ара или Арарич).
Многие географические названия, такие как Эребан-Эреван 

(Ереван)-Ариван, содержат священный корень Ар, который явля-
ется корнем многих других слов, таких, например, как Ари (му-
жественный).
Слово Man – Человек – по-прежнему используется в английском 

языке для обозначения людей, народов. Например, Туркмен – 
Turkmen используется для обозначения тюркских племен Цент-
ральной Азии, современных жителей Туркменистана.
Есть много и других примеров, где Ман/Мен (Человек) использу-

ется в английском для обозначения различных народов, таких как 
Frenchman – Француз, Chinaman – Китаец, Englishman – Англича-
нин и т. д.
У нас есть еще армянское архаичное слово Ман (ук) [младенец], 

которое несет первоначальный смысл – Человек (множественное 
числе которого, конечно, Люди).
Окончание «ян» в слове Armenian означает «потомство» или 

просто «из/от».
Это окончание «ян» (которое в английском передается двояко – 

как yan или ian) сохранилось во многих индоевропейских языках 
и может быть обнаружено в терминах, описывающих нации и да-
же понятия с той же смысловой нагрузкой «из». Например, мы 
видим это в окончаниях названий различных народов, таких как 

Норвежцы – Norweg(ianS), Румыны – Roman(ianS), Бельгийцы – 
Belg(ianS)etc.
В английском мы также используем окончание «ян» для обозначе-

ния смысла принадлежности, происхождения «из/от». Например, 
Jefferson[ian] (of Jefferson) America – Америка Джефферсона, или 
Clinton[ian] (of Clinton) faction – фракция Клинтона и т.д.
Армянские фамилии по-прежнему сохраняют архаическое 

окончание Ян / Ян, (yan/ian) которое означает «из/от» (например, 
Араян, что означает «от Ара», или «потомок Ара», или Наапетян 
– «от Наапета» или «потомок Наапета» и т.д.).

Таким образом, если мы «расшифруем» слово – наше название, 
то получим: Армянин – Armenian – Человек (men) От (ian) Ар (Ar) 
= Люди / Народ Создателя / Бога / Солнца ...

I. БОГИ

1. Ар (²ñ) – Верховный Бог древних армян. 
2. Mihr (ØÇÑñ) – Бог духовного огня;
3. Тир (îÇñ) – Бог письменности и интеллекта;
4. Vahagn (ì³Ñ³·Ý) – Огнебог, Бог войны;
5. Богиня материнства и плодородия Анаит (²Ý³ÑÇï). 
6. Богиня любви и красоты Астхик (²ëïÕÇÏ).
7. Главный в наше время – Иисус (ÐÇëáõë).
Я назвал лишь «ключевых» богов. Армянский Бог духовного 

огня Mihr (ØÇÑñ) формировал дух нашего народа за тысячи лет до 
персидского Бога физического огня Mitr. Их часто отождествляют, 
но это разные боги. Например, тестя Тиграна Великого, царя Ма-
лой Армении и Понтийской империи, армяне называли Mihridat 
(ØÇÑñÇ¹³ï), а не Mitridat (Митридат). 

Mihri dat – ØÇÑñÇ ¹³ï – Суд Бога духовного огня (арм.). 
Культ Бога Тира (îÇñ) существовал у армян с незапамятных 

времён. Чтобы был Бог письменности, должна была быть пись-
менность. Не свадебным же богом был Тир?!
Иисус не отрицание древних богов, а продолжатель их дела 

в новых условиях. Христианство не противовес ведической 
религии, а её «краткий курс» для «чайников». Ни армяне, ни 
славяне к так называемым «языческим богам» не имеют никакого 
отношения! У древних славян и армян были веды, под натиском 
радикальных христиан перекочевавшие в Индию. Славянам по-
везло: священник-грек спрятал «Книгу Велеса» от погромов в 
Великом Новгороде, и эта уникальная, сокровенная книга дошла 
до нас! Армянам не повезло: Григор «Просветитель» всё предал 
огню. Осталось лишь название армянского городка Веди... То 
ли топоним веди происходит от русского слова «ведать», то ли 
наоборот. В любом случае это древнее священное слово гово-
рит о древнем священном единстве арменов и руссов, которое 
ныне мы лишь туманно ощущаем. Армяне и руссы не знали 
рабовладельческого общества, приносили богам в жертву 
животных, а не людей. Они любили человека! Эта любовь вос-
ходила к древнеарийским религиозно-философским представ-
лениям, а не к полудиким «языческим богам», как нас уже два 

Àðìÿíñêèé ôåíîìåíÀðìÿíñêèé ôåíîìåí

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÀÐÌÅÍÈÈÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÀÐÌÅÍÈÈ
тысячелетия убеждают слабоумные и бездушные люди или прос-
то провокаторы-безбожники! 

II. ЭТНОС

 Арийская гаплогруппа состоит 
 из трёх близких кодов: R1b – западные европейцы, 
 кельты, германцы, романцы и армяне.

Армянский этнос в антропологии составляет отдельный расовый 
тип – арменоидную расу. 
Арменоидная раса характеризуется круглым высоким черепом с 

плоским затылком, средней ширины лицом, прямым или орлиным 
носом, прямыми или слегка волнистыми волосами, с обильной 
растительностью на теле, обычно ростом выше среднего и с 
большими красивыми и осмысленными глазами. 
Цвет волос и глаз в основном тёмный. Но цвет – признак не пер-

вичный, он зависит от климатических условий. Круглая голова 
– признак большого объема головы. Из геометрии известно, что 
замкнутое тело при постоянной площади своей поверхности 
достигает максимального объема, если оно – шар. Круглоголо-
вость говорит о большой ёмкости головы. Достоинство головы, 
разумеется, не в её объёме, а в содержании: у слона тоже боль-
шая голова. Всё же приятно, что мозгов у нас много! Правда, они 
у многих засорены дезинформацией или побрякушками или спят 
летаргическим сном... Но поверим, проснутся, очистятся, осоз-
нают себя когда-нибудь! Суть человека не в форме черепа, а в 
генах Любви и Созидания (форма черепа – форма человека). У 
армян исконными качествами являются ищущий творческий дух, 
любовь к родному очагу, к детям, родителям, к женщине, к Солнцу, 
к берегу морскому... будто кто-то должен выйти из моря... 
Археологические исследования показывают, что арменои-

ды являются древнейшей коренной расой Передней Азии. 
Арменоидный тип «известен с самых ранних времен и име-
ет широкое распространение во всех областях Двуречья 
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физиономию армян при живых армянах – сверхнаглость! Давно 
не видать вавилонян, египтян, финикийцев... Продолжайте их гра-
бить! Они протестовать не смогут... Мы-то не мёртвый народ! Ах, 
должны были быть мёртвым народом... Нам была назначена дата 
смерти – 1915 год. А мы, видите ли, живём после смерти... А под 
«кавказскую расу» (сугубо кавказскую, а не общеевропейскую) 
попадают арменоидная раса плюс иберийско-кавказские наро-
ды, но это тоже не раса, поскольку армяне и иберийско-кав-
казские народы принадлежат к разным семействам народов и 
антропологически не идентичны. Антропология не география: 
центральным объектом исследования антропологии являются 
расовые и этнические характеристики человека, а не местность 
(Передняя Азия, Кавказ). Эти терминологические манипуляции 
связаны с проблемами больных ксенофобией. Таким «учёным» 
заниматься надо не наукой, а собой. Бесспорно, с Кавказа и Юга 
мигрировали не только армяне, но антропологическую основу 
европейцев составляла именно арменоидная раса (7, с. 46-47). 

Офтальмогеометрический метод проф. Э.Р. Мулдашева

Согласно исследованиям великого офтальмолога Эрнста Рафга-
товича Мулдашева армяне «являлись родоначальниками ди-
нарской расы, к которой учёные относят прежде всего юж-
ных славян – украинцев, югославов и других. Кроме того, 
арменоидная раса породила в виде слепого ответвления 
средиземноморскую расу, включающую в себя, как я ду-
маю, итальянцев, греков, испанцев, румын, грузин, евре-
ев, арабов и частично турок. Динарская раса явилась пра-
родителем альпийской (французы, частично испанцы и 
итальянцы) и северной (немцы, англичане, голландцы, 
норвежцы, исландцы, шведы) рас... Арменоидная раса по 
офтальмогеометрической схеме породила, кроме чистых ев-
ропейцев (динарская, северная и альпийская расы), также 
средиземноморскую расу. Последняя, расселившись вокруг 
Средиземного моря, дала начало... самым разным народам, 
среди которых такие вроде бы несопоставимые народы, как 
итальянцы и арабы» (7, с. 46-47). 
Профессор Э. Р. Мулдашев неожиданным путём пришел к 

выводу, к которому учёные приходят через другие науки. Он, в 
частности, доказал, что армяне являются прародителями ев-
ропейцев и этим определил место прародины европейцев – ис-
торическая Армения. Мулдашев пишет: «Для нас, жителей 
Европы, наверное, странно то, что, по данным офтальмо-
геометрии, к одному из наших истоков относится... арме-
ноидная раса; слишком сильно современные армяне 
отличаются от других европейских народов. Но среди ар-
мян бытует поверье, что древние представители этого на-
рода были светлокожими и голубоглазыми, а современ-
ный облик сформировался в результате смешения с 
другими кавказскими народами» (7, с. 46). Поскольку свой 
антропологический тип армяне сохранили, то изменение внеш-
ности (почернение) произошло не столько от смешения с кав-
казцами, сколько от существенного изменения климата. Это 
могло произойти в результате Всемирного потопа и переселения 
в «доисторические» времена светловолосых и голубоглазых 
армян с Арктики на Араратское нагорье. В системе своей инте-
ресной концепции о Тибетском исходе человечества Эрнст Раф-
гатович только в одном месте получил нестыковку. Согласно 
изначальному предположению, персы должны были произойти 
от тибетцев, а армяне – от персов. Офтальмогеометрический 
метод не подтвердил происхождение армян от персов: большие 
глаза армян не вписались в схему. Профессор Мулдашев на этот 
«сбой» поставил вопросительный знак (7, с. 45). Армяне никак 
не могли произойти от персов (скорее наоборот), потому что: 1) 
древнейший антропологический тип в Передней Азии, даже в 
Иране, – арменоидный (1); 2) систематическая история армян (в 
лицах его патриархов, предводителей и царей) прослеживается 
с допотопных времен (11, 12), а история персов – с VIII в. до н.э.; 
3) Библия и другие древнейшие книги утверждают об Араратском 
исходе человечества. 
Сопоставляя эти факты с выводами профессора Мулдашева, 

можно сказать, что человечество «исходило» из разных мест: с 
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начиная с его южной части до верховьев Тигра и Евфрата 
и далее, до конца Анатолийского полуострова, с одной 
стороны, и до внутренних областей Ирана – с другой сто-
роны. Никаких других расовых элементов в древнейшем 
населении Передней Азии констатировать нельзя. Обра-
зование этого типа завершилось уже до появления в Перед-
ней Азии европейских и азиатских племен – фракийцев, 
эллинов, турок, которые, по-видимому, не оказали сущест-
венного влияния на антропологический тип населения, раст-
ворившись в устойчиво сформировавшейся арменоидной 
расе» (1, с. 263).
Даже значительно позже, в Византии, расовый состав населения 

практически не отошёл от арменоидной расы. «Найденные при 
раскопках черепа доказывают, что народности нагорий при-
надлежали большей частью к арменоидному типу: широко-
костные, с плоскими затылками. Разумеется, смешение рас 
в результате миграции и завоеваний началось задолго до 
христианской эры, особенно в легко доступных районах... 
всё же древние арменоиды выжили, потому что их расовый 
тип всё время оказывался доминирующим» (8, с. 12-13).

Располагаем двумя фактами:
1) Армяне являются коренным народом Передней Азии;
2) Армяне являются индоевропейским народом.
Из этих двух теорем следует:
ПРАРОДИНА ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДНЕЙ 

АЗИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБИТАНИЯ АРМЯН. 
Поскольку кроме арменоидов никаких других элементов в древ-

нейшем населении Передней Азии констатировать нельзя, а Пе-
редняя Азия является Прародиной индоевропейцев (2), то:
АРМЕНОИДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСХОДНЫМ ИНДОЕВРОПЕЙСКИМ 

ЭТНОСОМ, ВОКРУГ КОТОРОГО СФОРМИРОВАЛИСЬ ИНДОЕВРО-
ПЕЙСКИЕ НАРОДЫ.  
Фальсификаторы истории Армении проявляют невероятное 

усердие по уничтожению или умалчиванию всего армянского. 
Вместо научно определившегося понятия «арменоидная раса» 
вводят в употребление не имеющие в антропологии никакого 
смысла выражения «переднеазиатская раса», или «кавказская 
раса», «бедными родственниками» которых должны быть армя-
не. Под никогда не существовавшую «переднеазиатскую расу» 
попадают арменоидная раса плюс семиты, но это не раса, по-
скольку армяне и семиты принадлежат к разным семействам 
народов и антропологически не идентичны. Армянофобы не ус-
покаиваются на термине «переднеазиатская раса». Эту глупую 
подлянку незаметно заменяют «еврейской» расой. Подключился 
грабить армянскую антропологию даже такой авторитет, как Лев 
Гумилёв (3, с. 357). Поистине авторитет. Жулики от науки при-
меняют любой трюк, лгут без стыда и совести, лишь бы умалить 
роль армян в истории человечества или вовсе её свести к нулю.  
Вы с ними, господин Гумилёв?! Понятно, что живём в таком мире, 
где денежные мешки по своему усмотрению могут назначать и 
отменять целые народы и расы... Пытливый израильский иссле-
дователь Борис Мойшезон установил, что арменоиды – аристо-
кратия древности (5). 
Светлая душа Борис Гершевич! Вечная память! 
Разумеется, есть вопросы и уточнения к работе Мойшезона (5). 

Но одно дело, когда мы себе дифирамбы поём, другое дело, когда 
это делают другие. Немцы и евреи крупно переругались, кто из 
них избранный. Наконец немцам наши отцы и деды врезали, и они 
прекратили воображать. С евреями немцы жестоко обошлись, но 
евреи продолжают считать себя избранным народом. Один из ев-
реев, искусный в науках Мойшезон, выяснил, что избранные, язык 
не поворачивается сказать, армяне. Господь, упаси нас от такой 
чести! А что делать разочарованным евреям? Ответ известен: 
арменоидов назначить евреями. А куда деть армян? Мы, армяне, 
народ как народ. Нас никто не избирал, потому что некому было 
избирать. Мы не страдаем манией величия, но себя мы обязаны 
знать. Только охламоны и лоботрясы себя не знают. Но когда 
другие доказывают, что «армяне – аристократия древности», то 
прислушиваемся, хотя подсознательно или сознательно мы об 
этом знаем. Но кто позволит армянам быть правящей элитой даже 
в прошлом?! Вот почему замешкались гумилоиды! Но воровать 
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Тибета, Араратского нагорья и других высокогорных мест (не из-
за Всемирного потопа ли человечество взобралось на горы?). 
А где ещё жили наши пращуры до потопа? В Арктике – Стране 
Богов. А до того? 
Я имел счастье несколько раз читать статью Бориса Мойшезона 

«Арменоиды – аристократия древности» (5). Рекомендую. В 
этом авторе гармонично сплетаются ум, профессионализм и 
честь!!! Мойшезон, конечно, не само совершенство, но от людей 
большего не дождёшься. И на том спасибо! Отрывки из работы 
Мойшезона (5):

«...Самые увлекательные и загадочные факты относятся 
к «арменоидам» – этносу, расе или касте, без понимания 
которых обойтись в интерпретации предыстории (и, на-
верное, истории) невозможно».

«...Арменоиды тысячелетия назад составляли аристо-
кратический класс, сыгравший центральную роль в фор-
мировании древних цивилизаций».

«...почти все изображения людей, относящиеся к бронзо-
вому веку (т.е. к периоду приблизительно от 4000 до 1000 
г. до н.э.) — это изображения людей арменоидного типа. 
Вместе с тем это изображения главным образом богов и 
царей и их приближённых».

«...свидетельства древней скульптуры, деформации чере-
пов уже с неолитического времени, антропологические 
корреляции металлургических очагов дают простое и 
ясное указание в одном только направлении: стабильной 
частью процесса культурной эволюции в неолитическую и 
последующие эпохи, определившей его преемственность и 
связанность, были люди, антропологически относимые к 
арменоидиому типу. Более того, арменоидные изображения 
царей и богов, связь деформированных «под арменоидов» 
голов с представлением о знатности делают весьма ве-
роятным и более сильное предположение. В очень давние 
эпохи (приблизительно с 10 тыс. лет до н.э.) арменоиды 
были тождественны высшему классу по крайней мере в 
центральной части Ближневосточного культурного оча-
га».

(Не потому ли римский высший класс ходил с самоназванием 
армян Гай на лбах, что означало «господин»? – В.В.).

«...первые главы Библии в той или иной мере отражают 
устные предания определённой арменоидной группы».
То бишь первые главы Библии в той или иной мере отражают 

устные предания определённой армянской группы...
«...начальную часть Ветхого Завета можно рассматри-

вать как «арменоидный» эпос, который сохранился в памя-
ти древних евреев».
То бишь начальную часть Ветхого Завета можно рассматривать 

как армянский эпос, который сохранился в памяти древних ев-
реев...

– Почему армянский эпос сохранился в памяти евреев?
Ответ следует из утверждения Мойшезона, что армениоды (ар-

мяне) – аристократия древности. В частности, армяне составля-
ли аристократию еврейского этноса, которому внушили свои пре-
дания и который их сохранил и передал из поколения в поколения 
вместе с именами армянских аристократов и долей их генетики. 
Разумеется, евреи что-то добавляли, но начальная часть Ветхого 
Завета, согласно Мойшезону, отражает устные предания армян.

Этимологическое отступление

Становится ясным, почему большинство имён древнееврейской 
элиты – Адам, Ева, или Эва, Ной, Сем, или Шем, Аарон, Абраам, 
Давид, Моисей, Исаак... Мариам, или Майрам, – имеют армянское 
происхождение.
На древнеармянском языке:
Ад (³¹) – рай; ам (³Ù) – все, всё, всех, верховный, сын, год; 

ав (³í) – святой; ной (Ýáñ) – новый; сем (ë»Ù), или шем (ß»Ù), – 
порог; дав (¹³í) – религия, заговор, мятеж: мов (Ùáí) – синий; сис 
(ëÇë) – гора, гора Сис; мари (Ù³ñÇ), или майр (Ù³Ûñ), – мать; мис 
(ÙÇë) – красивый, мистичный; ак (³Ï) – око, исток...
Я привёл основные армянские частицы, из которых состоят вы-

шеназванные имена:

Ад ам – ²¹ ³Ù – Сын рая;
Адам – сын рая. Что правда, то правда.
По ближневосточной привычке имя Ева, или Эва, может быть 

результатом чтения справа налево. Прочтём слева направо:
Аве (²í») – Святая. Ав э (²í ¿) – Является Святой. 
Ева святая. Конечно, святая! Ведь кроме Адама других мужчин 

не видела.
Ной (Üáñ) – новый;
Сем (ê»Ù) и Шем (Þ»Ù) – порог; 
семит (ë»ÙÇï), или шемит (ß»ÙÇï), – сосед;
Ar→Aron→Aharon
Ar (²ñ) – Бог. Aron (²ñáÝ) – Божественный.
Aharon – семитизированный вариант имени Aron.
Ав Арам – ²í ²ñ³Ù - Святой Арам. Святой Верховный Бог.
Слово «ам» (³Ù) многозначно: а) все, всё, всего, всея, верховный; 

б) год, сын… Поэтому имя Арам означает:
а) Ар ам – ²ñ ³Ù - Верховный Бог;
б) Ар ам – ²ñ ³Ù - Божий сын. Сын Бога…
Av Aram→Avram→Avraham→Abraham
Давит (¸³íÇï) – патриарх, заговорщик, мятежник.
Davith Sasunci (¸³íÇÃ ê³ëáõÝóÇ) – мятежник из Сасуна.
Правильно: 
Davit Samsunci (¸³íÇï ê³ÙëáõÝóÇ) – мятежник из Самсуна.
Но это другой вопрос.
Мов сис – Øáí ëÇë – Синяя гора. 
Синий Сис. Сис – Малая вершина Арарата.
Мовсис→Мовсес→Мовсей→Моисей
Мис ак – ØÇë ³Ï - Красивое око. Мистическое око.
Misak→Isak→Isahak
Мариам (Ø³ñÇ³Ù), или Майрам (Ø³Ûñ³Ù), – Мать всех.
Несмотря на формировавшую еврейский народ 

древнеармянскую аристократию, евреи по происхождению 
не армяне. Разницу между нами наглядно показывают наши 
национально самые ярко выраженные танцы – «Танец с саблями» 
Арама Хачатуряна и еврейский танец 7-40.

Армяно-китайское неустаревающее братство

Не думайте, что это братание слона и моськи. Это – историко-
генетическое братство. Молекулярная генетика человека доказа-
ла, что каждый китаец на 4 % процента армянин. Откуда взялись 
4 % армян в древнекитайском обществе, которые растворились в 
нём? Мой самый любимый еврей Борис Гершевич Мойшезон на 
этот вопрос в принципе ответил. Эти 4 % составляли китайскую 
аристократию древности. Почему Мойшезон мой самый любимый 
еврей? Потому что об армянах гигантскую правду говорит. Это не 
часто случается в нашем мире...

III. ЯЗЫК

Передаю слово великим людям:
«Я выучил язык армян... чтобы понимать, как и на каком языке 

говорили боги... ибо армянский язык есть язык богов... и Армения 
есть родина богов... и боги родом из долины Араратской...»

Джордж БАЙРОН, английский поэт
«Как приятное времяпровождение каждый день изучаю ар-

мянский язык в армянском монастыре. Выяснилось, что для 
просветления мысли мне требуется каторжный труд. Это самая 
трудная работа для досуга, которую я нашёл здесь для взму-
чивания и сосредоточения мысли. Это богатый язык, и мучения 
обучающего полностью воздаются».  

Джордж БАЙРОН
«Армянский язык как араратский язык называется «языком мо-

литв». Это шикарный и несравненный божественный язык».
«Армянский язык хоть и принадлежит к индоевропейской группе 

и подчиняется общим для этой группы законам, является наибо-
лее обособленным и самобытным языком на планете Земля...»

«Армянский язык, будучи двоеродным или индоевропейско-
яфетическим, хранителем древнейших состояний, века и тысяче-
летия питаемым, с одной стороны, литературной, а с другой 
– живыми диалектами и даже различными живыми языками, а 
значит, являясь неисчерпаемой сокровищницей и кладезем твор-
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ческой среды, обладает, бесспорно, богатейшим словарем и воз-
можностями для выражения идей».

Николай МАРР, российский языковед 
«Армянский язык не только равен европейским языкам, но и пре-

восходит их. По стилю ни один индоевропейский язык не только 
не превосходит армянский язык, но и не может сравняться с ним».

Антуан МЕЙЕ, французский языковед
«Армянский язык – предмет моей любви... язык, который имеет 

мощь свободно и точно выражать строгую научную мысль, фило-
софские идеи и тончайшие многогранные поэтические полутени 
одновременно... Среди известных мне языков армянский язык 
исключительный как удивительно логичный язык, а также своей 
гибкостью и лёгкостью создавать новые слова».

Фредрик ФЕЙД, французский языковед
«Армянский язык с удивительной гибкостью способен к состав-

лению слов сообразно духу ораторов и писателей, ибо им отнюдь 
не нужно заимствовать слова из чужих наречий... Высокое их на-
речие, принадлежащее умам превосходным, отличается от всех 
восточных языков особенною силой и наименованием наук и 
искусств... Язык армянский, отличный от всех языков восточных 
словосочетанием своим, больше похож на европейский, нежели 
на язык восточный». 

Сергей ГЛИНКА, русский историк и писатель
«Цепкость армянской речи так соответствует кованости армянс-

ких букв, что кажется, будто слово – начертанное – звякнет, как 
цепь... Этими буквами можно подковывать живых коней... Или 
буквы эти стоило бы вытесывать из камня, потому что камень 
в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и 
твёрдость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит 
вспомнить очертания армянских крестов, чтобы восхититься этим 
соответствием.) И так же точно подобна армянская буква своим 
верхним изгибом плечу древней армянской церкви или её своду, 
как есть эта линия и в очертаниях её гор, как подобны они в свою 
очередь линиям женской груди, настолько характерно вообще 
для Армении это удивительное сочетание твёрдости и мягкости, 
жесткости и плавности, мужественности и женственности – и в 
пейзаже, и в воздухе, и в строениях, и в людях, и в алфавите, и 
в речи... И всё это в точности соответствует звуку, который она 
изображает».

Андрей БИТОВ, русский писатель
«Если послепотопный родоначальник армян Ной говорит наре-

чием своего отца Ламеха, человека допотопного, то армянский 
язык может быть признан самым древним из всех человеческих 
языков».

Виктор АБАЗА, русский историк
«Армянский язык – неизвестная красавица языков».

Валерий БРЮСОВ, русский поэт

P.S. В 1966 году международное сообщество под эгидой ООН 
организовало в Японии языковедческую конференцию для выбо-
ра одного международного языка для всех народов. Такой язык 
облегчил бы общение. Каждый человек кроме родного языка 
выучит выбранный язык, и все люди смогут общаться на этом 
языке. Язык международного общения должен соответствовать 
требованиям: 

1) быть богатым и развитым языком; 
2) быть настолько западным, насколько и восточным; 
3) не быть языком большой державы, чтобы не дать ей полити-

ческого преимущества.
Таким языком был выбран армянский язык.
Языковеды выбрали – политики не согласились.

IV. ИМЯ

У армян издревле множество этнонимов: 
Ар, Ара, Арам, Арамя, Арамеци, Арман, Армен, Армин, Армини, 

Кадм, Кут, Кутин, Мосх, Месх, Моск, Мошк, Сомехи... Гай (Hay).
От этнонима Армен – этнонимы Эрмен, Эрмин, Эрминон, 

Вирмен и т.п.
Как мне представляется, абсолютно права и проста до гениаль-

ности этимология самоназвания армян Hay (Ð³Û), данная канадс-
ким исследователем Мартином Гавукчяном (10).

Ar→Har→Hay
²ñ→Ð³ñ→Ð³Û
Бог→Отец→Армянин
В древнеармянском языке множественное число этнонима – 

название соответствующей страны. 
Множественные числа слов Ar, Har, Hay - Arq, Harq, Hayq. 
Hayq (Ð³Ûù) – Армения;
Harq (Ð³ñù) – Страна Отцов (Центральная Армения);
Arq (²ñù) – Страна Богов. Это допотопная Арктика.
Согласно приведённой этимологии допотопные армяне пришли 

в Страну Богов (не оледеневшую Страну Арк) из Исторической 
Армении или наоборот. Огромное поле для исследования! Дер-
зайте, армяне!
При этом Южный полюс тоже имеет армянское имя - Антарк 

(²Ýï³éù) – Леса. Греческие истолкования постпотопные, армянс-
кие - допотопные.
Армяне знали Страну Богов, которая находилась на месте 

Арктики, и назвали его армянским словом Арк (²ñù) – Страна 
Богов. Что из этого следует? Во-первых, следует, что армяне в 
этой стране были титульной нацией, раз страна называлась по-
армянски. Во-вторых, следует, что армянский язык тогда сущест-
вовал и, как нынче говорят, был государственным языком в 
Стране Богов. В-третьих, до Всемирного потопа и оледенения 
(смещения) полюсов армяне жили не только вокруг горы Арарат и 
озера Ван, но и в Арктике, Антарктике и всюду по миру. Например, 
в Китае, что есть древнеармянское слово:
Ки тай – ÎÇ ï³Û – Пол края.
Или в слове «Америка», что есть древнеармянское слово:
А мерик – ² Ù»ñÇÏ – первый материк.
Или в словах «Сус» (Тунис) и «Сирт» (Ливия), что есть армянские 

слова:
Сус (êáõë) – тихий. Сирт (êÇñï) – сердце.
«Тунис» от армянского слова «тун» (ïáõÝ) – «дом». 
Или в слове «Кесария» и (Палестина), что есть древнеармянское 

слово:
Кес Ар – Î»ë ²ñ – полубог;
Кесария (Î»ë³ñÇ³) – страна полубогов.
И так по всей планете.
1) Армян арамами, арамеци, арамя, арманами (harman) и т.п. 

называли со времён царя Великой Армении Арама Гайказуни 
(XIX в. до н.э.) и даже до него: он у армян не первый Арам. В те 
времена в честь армянского царя Арама современную Сирию на-
зывали Арамом, а её жителей – арамеци (арамейцы). Арамейцы 
сохранились до сих пор! В расовом смысле это смесь древних 
армян, ассирийцев и арабов. 
Обращённая форма аймара этнонима армян арамйа сохра-

нилась как этноним одного из инкских народов (Перу);                                             
  2) Основной этноним армян – Армен (Богочеловек).
Этноним Армен многозначный. 
Слог «ар» означает Бог, Творец, Творение. 
Слог «мен» означает «человек», «я», «первый». 
При первом чтении слова «армен» получаются истолкования: 
а) Богочеловек, Божий человек; б) Я Божий; в) человек-творец, 

творческий человек; г) первое творение...
От слова «ар» происходят слова ари (арий, арья), ариаци (ариец), 

значения которых колеблется от исходного значения Божест-
венный до производных значений «мужественный», «отважный». 
Поэтому слово «армен» при втором чтении означает: а) первый 
арий; б) я арий; в) мужественный человек.
Третье чтение оставим в резерве.
Многозначность и многовариантность – почерк богов.
Боги в сотворенном ими «разнообразном однообразии» выде-

ляют как стержень главное значение слова.
Главное значение слова «армен» – Богочеловек. 
Богочеловек – сын Бога.
Священное армянское слово «ар» (²ñ) встречается и в форме 

«ай». 
Аналогичное изменение произошло с именем праотца: 

Нор→Ной.
Форма Ай (латинскими буквами: Ay). Основные значения буквы 

h в армянском языке: «подобный», «высокий».
(Другие значения пусть рассмотрят другие).

10
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Тогда самоназвание армян hay примет значения: 
БП) «Богоподобный»; ВБ) «Высокий Бог».
БП) Богоподобными являются, в частности, сыновья Бога. 

Поэтому недалеки от правды исследователи, доказывающие, что 
слово hay означает «сын Бога».
ВБ) Правдоподобная версия: первоначальный или родственный 

вариант этнонима рус – арус. 
Арус означает «Высокий Бог»: 
Ар ус – ²ñ áõë - Высокий Бог (др.-арм.).
«Высокий» – древнейшее значение слова «ус» в армянском и 

славянских языках (12, с. 113). В русском и армянском языках сло-
во «ус» занимает высокое положение: русское «ус» и армянское 
«ус» («плечо»).

3) Почти забытый этноним армян кут (Ïáõï) – семя, зерно, корм.                                                           
Другой вариант: кутин:
Кут ин – Îáõï ÇÝ – Человек-зерно. Сеятель семян. Кормилец.
       
V. БИОГРАФИЯ

Те, кто считает, что армянскому народу 2500 лет – наглейшие 
враги нашего народа, какие бы дифирамбы они нам ни пели.
Те, кто считает, что армянскому народу 3000 лет – те же наглые 

враги нашего народа, отступившие на полшага, независимо от их 
лживых хвалебных слов.
Эти чудики приобретают единомышленников среди наших ос-

лов, хамелеонов, попугаев, прочих крохоборов, пустозвонов и пе-
ревертышей.
Вон, умнейший и честнейший еврейский учёный Борис Мойшезон 

убедительно доказал, что арменоиды, до бишь армяне, с 10 тыс. 
лет до н.э. были тождественны высшему классу!
Повторить для особо одарённых?
История армянского народа прослеживается уже 12 тыс. лет!
Причем это история высшего класса древности!
Из этой сокровенной Истины не следует, что мы должны ходить 

по миру как индюки или как тележурналист Дмитрий Киселёв по 
сцене.
Из этой Истины следует, что мы, армяне, должны знать Её и из-

влекать из этого знания уроки.
Будь я скульптором и мэром армянской столицы, поставил бы в 

центре Еревана памятник Борису Мойшезону!

1) Урарту – лжеслово и лжегосударство
Персидский царь Дарий I (522-486 гг. до н.э.) на бехистунских 

скалах написал один и тот же текст на трёх языках: на др.-
персидском, эламском и аккадском (4, с. 41). В этих текстах упо-
минается Армения. На первых двух языках Армения называется 
Armina, а на аккадском языке – Urartu. Что из этого следует? 
То, что Урарту аккадское (вавилонское) название Армении. Од-
нако врагам Армении факты и логика нипочём! Нечестивцы ак-
кадское название Армении «Урарту» назначили доармянским 
неармянским государством и отрезали всю многотысячелетнюю 
предыдущую историю Армении. Это уже геноцид истории Арме-
нии. В этом чудовищном преступлении принимают участие и «на-
ши» козлы. Их купили или они на самом деле козлы?
А что касается схожего с топонимом Арарат слова Урарту, то его 

правильная изначальная форма такая: Уратур. 
Ура тур → Ура рту.
Перемещена последняя буква «р». 
Слово Уратур из ряда армянских божественных имён:
Ар тур (²ñ ïáõñ), Аса тур (²ë³ ïáõñ), Астватза тур (²ëïí³Í³ 

ïáõñ), Бага тур (´³·³ ïáõñ), Вана тур (ì³Ý³ ïáõñ), Сана тур 
(ê³Ý³ ïáõñ), Тира тур (îÇñ³ ïáõñ), Ура тур (àõñ³ ïáõñ)... В 
переводе на русский язык все эти армянские имена Артур, Асатур, 
Астватзатур, Багатур, Ванатур, Санатур, Тиратур, Уратур... 
означают: Богдан.
Греческий аналог: Теодор (Федор).
Ура тур – Бог дан.
Армения Богом данная страна.
О красивом имени царя царей Армении Менуа (Ø»Ýáõ³).
Менуа был Амену арка (²Ù»Ýáõ ³ñù³) – Царь всех (царь царей).
И поныне в диалектах говорят «амену» (³Ù»Ýáõ) – «всех».
А-мену→Мену-а

Аналогично образовалось другое царское имя Руса:
А-рус→Рус-а
Судя по изменениям произношения имён царей, произошла 

смена диалектов царей (пришла к власти династия из другой 
провинции).

«Арус» на др.-арм.: солнце, невеста. 
Изначально: Ар ус – ²ñ áõë – Высокий Бог. Высокое творение.
А имя сына Менуа (Амену) Аргишти (Аргист), основателя Ере-

вана, означает Аист. Отсюда русское слово «аист»:
арагил→аргист→агист→аист
(«агист» - древнерусское название аиста). 
Столица Армении Ван называлась словами Тушп(а) и Тосп, 

обращения которых Пшут и Псот – армянские слова, характери-
зирующие флору Вана:
Пшут (÷ßáõï) – колючий. Псот (÷ëáï) – смолянистый.
Местность с колючим и смолянистыми кустарниками.
Кстати, один из этнонимов обитателей Армении этого периода – 

хурит – означает их религиозную принадлежность. «Хур» - «солнце» 
в иранских языках и древнеармянских диалектах. В современном 
армянском языке «хур» (hur) означает «пламя». Например, 
армянское слово «тхур» («грустный») буквально означает: т 
хур (ï Ëáõñ) – не солнечный. Слово «хурит» конструировано в 
армянском языке и означает «солнцепоклонник». Аналог: «мат» 
(«палец»), «матит» («карандаш»). В ту пору мидяне и парфяне 
(персы и талыши) были нашими братьями по крови и религии. 
Кровное братство сохранилось. Что касается языка клинописных 
надписей Армении, то их армянскую природу доказали сначала и 
несколько уязвимо Сурен Айвазян (9), затем исчерпывающе – Ар-
так Мовсисян (13) и все неангажированные историки! 
Товарищи нечестивцы, руки прочь от истории Армении!
P.S. Нерасшифрованными остались гигантские, доходящие до 

трех метров, наскальные письмена Армении... Странным обра-
зом недалеко от них нашли скелет гиганта-женщины ростом 3,5 
метра!

2) Арарат
Ар (²ñ) – Бог, Творение. Арарел (³ñ³ñ»É) – творить. 
Арарат (²ñ³ñ³ï) – Место Сотворения.
3) Рождение Ваагна – Рождение Огнебога
Академик Парис Геруни доказывает, что армянской песне «Рож-

дение Ваагна»... 25 тысяч лет (12, стр. 31-41, 154-156, 176-177)! 
Если можете доказать, что академик ошибается – докажите! Я не 
смог опровергать Геруни, а доказывать умею не хуже него. При 
этом известны и слова, и мелодия песни. Слова сообщил Мовсес 
Хоренаци (11, с. 141). Мелодию восстановил поэт Левон Ми-
риджанян. Огромное спасибо! За такое судьбоносное открытие 
прощаю Левону его скучные стихи. Человек считал себя поэтом, 
но выяснилось, что он учёный. Так часто бывает. Горбачёв считал 
себя главой величайшей державы – оказался всадником без го-
ловы. 
Наша кратчайшая биография в лицах величайших предво-

дителей и царей:
4) Ной – Üáñ – Всемирный потоп (10 тыс. лет до н.э.).
Есть мнение, что потоп произошёл не 12, а 6 тысяч лет назад, но 

это другая тема. Лично я думаю, что Большой потоп произошёл 
примерно 12 тысяч лет назад;

5) Апет – Ð³å»ï – сын Ноя.
………………………………………………………………..
6) Торгом – Âáñ·áÙ) (XXVI в. до. н.э.) – потомок Апета;
7) Гайк – Ð³ÛÏ (XXV в. до н.э.)  – сын Торгома;
8) Арам – ²ñ³Ù (XIX в. до н.э.) – правнук правнука Гайка;
9) От Арама до Вагэ (351-331 гг. до н.э.);
10) Тигран I Великий Ервандуни (560-520 гг. до н.э.);
11) Арташес I Великий Арашесян (189-159 гг. до н.э.);
12) Тигран II Великий Арташесян (95-55 гг. до н.э.).
Я назвал лишь нескольких наших пращуров-титанов. Каждый 

из них лучше и выше других! Но по техническим причинам пока 
поговорим лишь о Тигране Втором. 
Карл Шипманн – профессор кафедры Древней истории в 

Йельском университете: 
«Когда мы говорим об истории Армении, мы должны понимать, 

что говорим о великой цивилизации. Тигран Великий, без сом-
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нений, был мудрейшим и храбрейшим царем своей эпохи, при 
этом как полководец царь Тигран затмил Марка Лициния Красса 
и Митридата Евпатора».
Винстент Артур Смит – научный сотрудник Института 

Древней истории в Оксфорде: 
«Сегодня нечасто встретишь исторические публикации, которые 

бы отражали все величие империи, построенной Тиграном 
Великим. Многие документы свидетельствуют о том, что Рим 
признавал достойным соперником лишь Великую Армению».
Майкл Элпистон, президент Археологического музея Древней 

истории в Лондоне: 
«В те времена титул царя царей значил одно – божественное 

происхождение. Тигран воплощал собой дух Великой Армении, 
несправедливо, что сегодня мы чаще говорим про тех, кто был 
вассалами Тиграна и его учениками. Фараон Египта Птолемей XII 
сумел захватить власть лишь благодаря военной и политической 
поддержке Тиграна».
Кевин Робинсон, профессор Института Макимилана по изуче-

нию истории Востока в Нью-Йорке: 
«Пожалуй, Тигран был первым царем, который понимал все 

тонкости войны и мира, начав кровопролитные войны, создав 
великую империю, он стал строить мир во имя процветания на-
рода».
Ричард Томас, американский историк, профессор Калифор-

нийского университета:
«Царь Митридат пытался создать особенную империю, которая 

затмила бы собой все остальные. И, безусловно, он понимал, что 
война против Рима будет неизбежна. В тот период лишь армянский 
царь Тигран мог позволить себе равную войну против империи, 
поэтому он попытался вовлечь Тиграна в прямую конфронтацию. 
Однако тот был мудрым правителем и понимал, что она будет 
губительной для Армении из-за внутренней нестабильности. Но 
Митридат, будучи тонким дипломатом и целеустремленным по-
литиком, выдал свою дочь Клеопатру за армянского царя».
Рене Грусе, французский историк, востоковед: 
«Царь Тигран – великий властитель, который обладал гораздо 

большими достоинствами, нежели его современник Митридат, 
вызывающий восхищение историков. Это в особенности верно, 
если учитывать, что Митридат блестящим образом «подтолкнул 
свое государство к самоубийству», в то время как Тигран обес-
печил своему народу право на вечную жизнь».
Кристофер Д. Воукер, профессор исторического факультета 

Оксфордского университета: 
«Тигран Великий был одним из немногих царей Древнего мира, 

который никогда не принимал решения единолично. В каждой 
сфере у него были советники, к мнению которых он всегда при-
слушивался. Большие привилегии имел военный совет, который 
состоял из самых ярких генералов империи: Арасп Багарат, 
Меружан Рштуни, Кайсар Багунци и Сахпар Кухбаци. При всем 
этом Тигран не жаловал своих генералов высокими титулами, 
так как понимал, что может произойти разложение армии. Со 
всей империи были собраны лучшие экономисты, архитекторы и 
лекари, которые развивали фундаментальные науки. Однако не-
понятным остается другой вопрос, почему армяне не стремятся 
максимально популяризировать величайшую личность в исто-
рии своего народа. Тигран Великий – не только царь некогда 
сильнейшей империи, он есть само понятие армянской мудрости 
и идеологии. Сегодня нет ни одного в мире армянина, который бы 
не мечтал вновь воссоздать империю своего великого предка».
Военный совет Тиграна Великого:
Арасп Багарат, Меружан Рштуни, Кайсар Багунци, Сахпар Кух-

баци.
Интересные имена и фамилии. Сколько я знаю, «Ар асп» (²ñ 

³ëå) на др.-арм. языке означает «Божий всадник». Заменив в 
фамилии Багарат основу Баг (Бог) синонимом Ар (Бог), получим 
нашу святыню – Арарат. Не все эти дорогие имена буду сейчас 
рассматривать. Но у нас есть писатель Бакунц, а у меня есть друг 
Бегунц. Как не подумать, что прообразами фамилии Бакунц и 
Бегунц является фамилия Багунци? Здесь тоже основа фамилии 
Баг – Бог. 
Багунц, Багунци – Божий, Божественный.
Кай сар – Î³Û ë³ñ – горная стоянка.

Кайсар Багунци (Î³Ûë³ñ ´³·áõÝóÇ) – горная стоянка Бога. 
Не о горе ли Арарат и стоянке Ноя речь? 

VI. ГЕОГРАФИЯ

Девид Лэнг – профессор Лондонского университета: 
Владения Тиграна Великого протянулись от берегов Каспия 
до Средиземного моря, от Месопотамии до Понтийских Альп

Мовсес Хоренаци утверждает, что Тигран Великий вернул 
границы Армении в исходное положение. Не полностью: Малая 
Армения входила в состав империи Митридата Евпатора. А ка-
кие границы были у Армении во времена Гайка Наапета (XXV 
в. до н.э.)? На этот вопрос отвечает грузинский историк XI века 
Леонти Мровели:

«У кавказских народов был единый отец по имени Таргамос, 
сын Таршиса, внук Иафета, сына Ноева. Среди сыновей 
его отличились восемь братьев, герои многосильные и 
славные, которых звали так: первого – Гайос, второго – 
Картлос, третьего – Бардос, четвертого – Мовакан, пятого – 
Лек, шестого – Эрос, седьмого –  Кавкас, восьмого – Эгрос. 
И были эти братья героями. Но лучшим из героев тех был 
Гайос, ибо подобного ему ни телом, ни мощью и мужеством 
не было ни до потопа, ни после... Таргамос наделил Гайоса 
лучшей половиной своей земли. Гайос утвердился в вотчине 
своего отца Таргамос и овладел страной от гор Оретских на 
юге до моря Гургенского на востоке и до моря Понтийского на 
западе, и над семью этими братьями своими был повелите-
лем и владыкой. Все они находились во власти Гайоса» (6). 
Согласно Мровели земли Армении на севере включали северо-

кавказские горы, на востоке выходили к Гургенскому (Каспийскому) 
морю, на юге выходили к Оретскому (Средиземному) морю. 
Большая часть земли Гайоса (Гайка) находилась южнее Кавказа. 
Мровели блестяще описывает историческую битву Гайка с Бе-

лом (Небровтом): 
«И произошла между ними битва жестокая, подобно разбу-

шевавшейся стихии. Пыль от ног их – словно облака густые; 
блеск доспехов их – словно молнии небесные; клики уст 
их подобны громовым раскатам, множество стрел и взмет-
нувшихся камней – словно град жестокий и потоки крови их 
– словно ливни грозовые. Была великая битва меж ними, и с 
обеих сторон пало множество воинов... Гайос сказал героям 
своим: крепите мой тыл, и я пойду на Неброта! И пошел 
он, сошелся с Небротом лицом к лицу, и выпустил стрелу, 
и поразил Неброта в покрытую медью грудь, и пронзил его 
насквозь. Тогда пал Неброт и бежал вспять лагерь его... А 
Гайос сделал себя царем над братьями своими и над прочи-
ми племенами – порубежниками своими» (6).
Батоно Мровели совершенно ясно говорит, что армянский на-

род жил на Кавказе и в Передней Азии до и после Всемирного по-
топа и был сильнейшим во всех смыслах. Указанное грузинским 
летописцем место обитания армян есть прародина индоевропей-
цев. 

Виктор ВАГАНЯН.
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Молокане живут в Армении с конца XIX 
века, сохраняя свою самоидентичность. 
Журналист Марк Григорян, хорошо 
знакомый с историей и традициями 
молокан, рассказал в эфире Sputnik 
Армения о некоторых интересных фак-
тах из жизни села Фиолетова.

Как же молокане (особая этнографичес-
кая группа русских) появились в Армении, 
и кем они являются вообще? 
Старообрядцами или староверами их 

назвать нельзя, они относятся к духовному 
христианству, близкому к протестантизму, 
так как отвергли православный культ. С 
точки зрения православной церкви, моло-
кане – это сектанты, говорит журналист 
Марк Григорян, долгие годы изучавший ис-
торию молокан в Армении. 
Молокане появились в XVII веке, однако 

расцвета это течение достигло в XVIII веке. 
«Институт церкви, особенно в XVIII веке, 

был мощным и довлеющим над простыми 
людьми. Это течение стремилось освобо-
диться именно от этого давления. Какие-
то элементы протестантизма в этом 
есть», – сказал Григорян. 
Молокане и духоборы (еще одно рели-

гиозное направление) сначала были в од-
ном движении, однако в скором времени 
разделились. Популярность среди простых 
людей еще при Екатерине привела к ре-
шению властей переселить их. Именно так 
они оказались на берегу реки Молочное 
в Таврической губернии, а в первой по-
ловине XIX века были переселены уже на 
Кавказ, с одной стороны, для того чтобы 
отослать их подальше, с другой – уве-
личить христианское население в мятеж-
ном регионе. 

«Сейчас их в Армении порядка 15 тысяч», 
– говорит Григорян. 
По его словам, в целом молокане отвер-

гают церковь как институт. То есть для них 
общение с Богом – непосредственное, 
напрямую. В то же время это религиозное 
течение, которое основывается на Библии. 

«Особенно Новый Завет исповедуется 
очень серьезно, богослужение основыва-
ется на этом», – отмечает Григорян. 
Молокане компактно проживают в 

Армении в двух селах – Фиолетово (село 
полностью состоит из молокан) и Лермон-
тово (около 80% молокан). Журналист и 
телеведущий рассказал, что первое его 
посещение молоканского села Фиолетова 
в Армении прошло не слишком гладко. Не 
разрешалось фотографировать и записы-
вать голоса на диктофон. 

«Было ощущение, что мы идем по глав-
ной дороге, а с двух сторон стены, через 
которые мы не можем проникнуть», – вспо-
минает Григорян. 
Он признается, что это лишь подогрело 

профессиональный интерес. Григорян 
и Мангасарян начали активно работать, 
встречаться в Ереване с различными мо-
локанами, изучать их вероисповедание и 
обычаи. Во время второго визита также не 
все было просто, но удалось сделать нес-
колько десятков фотографий. 

«В следующий раз мы раздали фото-
графии, это помогло расколоть лед. В 
частности, был случай: на одной фотогра-
фии у Рубика был изображен старик с 
окладистой бородой. Оказалось, что в 
промежутке между тем, как была сделана 
фотография, и когда мы с ней вернулись, 
старик умер. Его сын сказал нам: «Это 
единственная память о нашем отце», – 
рассказал Григорян. 

Они подружились с несколькими моло-
канами, Григорян даже нашел их родст-
венников в США, которые практически не 
говорят по-русски, помог им наладить вир-
туальную связь – через e-mail, который в 
Фиолетове в новинку. 
Не менее диковинным считается и те-

Ñåëî áåç àðìÿí, èëè Æèçíü â ÔèîëåòîâåÑåëî áåç àðìÿí, èëè Æèçíü â Ôèîëåòîâå

Фиолетово, молоканеФиолетово, молокане

левизор. Его отсутствие (по крайней мере 
на видных местах) – тоже одна из бро-
сающихся в глаза особенностей в домах 
молокан. Григорян объяснил это мораль-
ным предписанием молокан. 

«В глазах многих телевизор – это инстру-
мент, который несет в дом аморальность, 
примеры насилия, наготы и все это «плохо». 
Некоторые пресвитеры запрещают иметь 
дома телевизоры», – сказал Григорян. 
Однако не все строго следуют этому 

предписанию. Свидетелем этому был и 
сам Григорян. 

«В одну из наших поездок в Фиолетово 
мы заметили, что на кухнях стоят большие 
шкафы-гардеробы. Такие вот платяные 
шкафы. Оказалось, что в этих шкафах дер-
жат телевизоры», – сказал Григорян. 
Таким образом, они скрыты от «чужих 

глаз». Что касается остальной техники, то 
молокане ею владеют. Григорян даже зна-
ет доктора наук, который занимается кос-
мическими исследованиями. 
Внимание гостей в молоканском доме мо-

жет привлечь также количество детей, их 
часто бывает много. По словам Григоряна, 
верующие молокане считают, что их чис-
ло зависит от того, «сколько Бог даст», 
сами себя они в этом не ограничивают. 
А браки происходят в основном между 
представителями общины или с теми, кто 
принял их вероисповедание. 
Вопрос службы в армии и применения 

оружия не так остро стоит перед моло-
канами, как перед одной из ветвей духо-
боров. Григорян рассказал, что однажды 
духоборы в конце XIX века сожгли все ору-
жие в округе села Гореловка (в Джавахке) 
в знак своего миролюбия. За это царские 
власти их жестоко покарали. В их под-
держку выступил Лев Толстой, написав 
статью в New York Times о том, насколько 
героически они поступили. 
Что касается современной жизни моло-

кан в Армении, то у них очень развито 
понятие общинной жизни, они сумели ин-
тегрироваться в общество. 
По словам журналиста, молокане заняли 

несколько экономических ниш в стране. 
Они являются уважаемыми в этих сферах. 
Молокане славятся не только квашеной ка-
пустой, но также качественным ремонтом и 
уборкой. Это своего рода бренд армянских 
молокан.

Давид ГАЛСТЯН.

Фото Рубена МАНГАСАРЯНА.

Село ФиолетовоСело Фиолетово

Фиолетово, молоканеФиолетово, молокане
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В начале XXI века в Калуге, в корпоратив-
ном издательстве «Гриф», за счёт средств, 
выделенных Министерством образования  
и науки Калужской области, опубликовали 
роман известного советского писателя Вя-
чеслава Бучарского под названием «Птицы 
заводские».
В редакционной аннотации было напи-

сано, что события в романе разворачи-
ваются в пространстве крупного про-
мышленного предприятия в эпоху 
советско-американского соперничества за 
овладение Луной. Герои произведения – 
молодые инженеры и специалисты одного 
из калужских предприятий, каждый из кото-
рых ищет своё счастье. В выборе методов 
и средств личного самоутверждения про-
являются характеры героев романа.
Вот пересказ двух «космических» фраг-

ментов из романа Вячеслава Бучарского 
«Птицы заводские».

Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà

«Дорогой мой Евгеша! Прошу тебя во 
всех подробностях запомнить ночь с 20 на 
21 июля 1969 года. Где ты был, гуляка пи-
терский, с кем развлекался в Калуге в то са-
мое время, когда в истории человечества 
произошло событие беспрецедентное и 
принципиальнейшее!.. Видишь ли, моло-
дой специалист Стригулин, когда ты, по 
всей вероятности, доставлял удовольствия  
какой-нибудь приокской барышне, трое 
бравых американских пилотов, Нил Арм-
стронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз, 
добрались до Луны. 20 июля в 23 часа 18 
минут по московскому времени Армстронг  
и Олдрин посадили свой лунный блок под 
названием «Орёл» на поверхность нашей 

И ещё один факт ты должен сохранить  
в памяти. Среди приборов, оставленных 
якобы в Море Спокойствия на Луне «амери-
косами», есть уголковый отражатель ла-
зерного излучения. То есть тот самый при-
борец, который ты изобразил под моим 
руководством в своём дипломном проекте 
в июне 1966 года. Так что гордись, Стригу-
лин!  И не застревай на берегах Оки, помни, 
что в Питере тебя ждут великие дела. Вот  
такие макароны, дорогой мой Стригулин!..    
С дружеским чувством аспирант Юрий – 
твой руководитель практики в Физтехе».

  
ÝÂÌ

íà äèçåëüíîì òîïëèâå

Километрах в трёх от села Мокрого,  
вблизи немалого пруда, в котором разво-
дились карпы, была уютная опушка бе-
рёзово-земляничной рощицы. Здесь и 
воцарился агрегат для производства 
витаминной муки – сокращённо АВМ. 
Каждое лето его обслуживали бригады 
инженеров из Калуги, с завода КЗАМЭ. 
Инженерная молодёжь – весьма юморной 
народец. Они упорно называли травяную 
пекарню не АВМ, а модной в те годы аб-
бревиатурой ЭВМ. То есть электронно-
вычислительная машина.  И восхищались 
при этом иронически, что трудящиеся из 
колхоза Маркса имеют в распоряжении не 
только гусеничные и колёсные тракторы,  
но и ЭВМ на дизельном топливе.
Однако работа на колхозной ЭВМ была 

не для «бледнолицых» интеллектуалов. 
Инженерам-кзамовцам приходилось тас-
кать в ритме кадрили увесистые мешки с 
зеленоватым полупеплом или подгребать  
к транспортёру тяжёлую, как глина, «зелён-
ку» – скошенную жатками траву.
Вислоплечий атлет Геннадий Степанян,  

бывший штангист-разрядник, играючи ки-
дал себе на широченные плечи мешки с 
травяной мукой. Пока не прострелил его 
радикулит. Над добродушным увальнем, 
армянином «российского разлива»,  колле-
ги-инженеры из электролаборатории за-
вода КЗАМЭ незло подтрунивали. Все, 
кроме Евгения Стригулина. Он сам – быв-
ший спортсмен, альпинист-разрядник, 
поверил сразу, что у силача Степаняна 
действительно болит поясница.
Помаявшись пару дней, Степанян сно-

ва занял место у «ЭВМ на дизельном 
топливе», а Стригулин убедился, что 
нашёл верного товарища. Вместо злоупот-
ребления дешёвой бормотухи под наз-
ванием «Аромат садов» бывшие спортсме-
ны Степанян и Стригулин решили пить чай 
из зверобоя. Геннадий приобрёл в сель-
маге алюминиевое ведёрко для кипячения 
воды из пруда. Уходя в берёзовую рощицу, 
приятели разводили костерок и наслажда-
лись душистым красноватым настоем. 
И при этом не спеша философствовали, 
любуясь бело-золотым лунным кругом и 

Ïî Ëóíå ñ ÀôðèêÿíîìÏî Ëóíå ñ Àôðèêÿíîì

вечной соседки в Море Спокойствия. Это 
же надо, какое море выбрали, какое наз-
вание!.. И через шесть с половиной часов 
после прилунения, по-нашему, – под утро 
21 июля, Армстронг припечатал свои сто-
пы к ближнему космическому объекту. При 
этом он будто бы сказал, что его малень-
кий первый шаг является огромным скач-
ком всего человечества. Правильно он 
сказал, этот парень из штата Флорида, ум-
ничка он!..  
Короче, ты не упускай из виду журнал 

«Огонёк» от 26 июля 1969 года, потому 
что в нём есть махонькая заметулька про 
троих великих американцев...

Молодые инженеры электролаборатории завода КЗАМЭ. В центре  Бучарский В. В., справа от него – Африкян Г. М.

Обложка романа «Птицы заводские». Художник Юрий Бучарский
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хорами июльских светил в созвездиях.  
Как раз в ту пору и топтались по Луне 

двое американских астронавтов, а третий, 
по легенде, Майкл Коллинз, поджидал пи-
лотов «Орла» в базовом корабле «Апол-
лон-11», кружа по лунной орбите.
Конечно же, Степанян и Стригулин  

знали о первой попытке астронавтов 
НАСА высадиться на поверхность Луны. 
Информации доходило на берега Оки не 
так уж много, но воображение у Генна-
дия и фантазия у Евгения были жаркими 
и пылкими. Степанян вскакивал с брёв-
нышка, на котором сидели, топтался  рас-
корякой, с растопыренными руками,  вокруг 
костра и приговаривал: «Вот как ходят по 
Луне...  Вот так надо ходить!» 
Тогда и Стригулин отпрыгивал от бе-

рёзового обрубка, скакал к топтыге Сте-
паняну, приговаривая: «А спорим, что 
прыгают!.. На Луне ведь в шесть раз всё 

легче!..»
  

* * *

...На вопрос аспиранта Физтеха Юрия 
Белкина «Где ты был в конце июля 1969-
го?» молодой специалист из Калуги Евге-
ний Стригулин смог бы ответить только в 
конце августа, когда инженеров-кзамовцев 
отпустили из колхоза К. Маркса для продол-
жения профессиональной деятельности в 
электролаборатории на улице Огарёва... 

– Ответил ли? – спросил я у автора романа 
«Птицы заводские». Известный советский 
писатель-космист с берегов Оки Вячеслав 
Бучарский ответил категорически: 

– Нет, конечно! Все персонажи из моего 
романа придуманы были ещё в прошлом 
веке. Роман во многом автобиографичен, 
поэтому некоторые герои имеют, извиня-
юсь за выражение, прототипов. И фамилии  

у этих самых «типов» были иные. Напри-
мер, армянин «русского разлива» Сте-
панян списан с большим уважением 
с прекрасного человека, калужанина, 
крупного специалиста и начальника 
крупного цеха бывшего завода КЗАМЭ 
Геннадия Меружановича Африкяна. Он 
давно уже на небесах вечной памяти, но 
и в живой памяти калужан не померк, как 
и его батюшка Меружан Павлович Аф-
рикян, ветеран Великой Отечественной 
войны, великий врач-исцелитель. А сын 
Геннадия – Сергей Геннадьевич, учёный 
физик высокого класса, живёт и работает 
успешно в Москве, отметил недавно пяти-
десятилетие; а я его помню в том возрасте, 
когда только начинают внятно говорить...

                
Влад ЧИСЛОВ,
библиограф

15

Американский исследователь, историк Роберт Дрюс в своей 
книге «ПРИХОД ГРЕКОВ: ОСВОЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙЦАМИ 
ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНЕ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ И НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ» указывает на то, что:

«Греческая цивилизация, или ее прототип, действительно вышла 
из колыбели цивилизации в Армянском нагорье, обосновавшись сна-
чала в центральной Малой Азии, а затем в Западной Малой Азии, а 
именно в области вокруг Трои, ознаменовав собой дорийское втор-
жение, являющееся частью этой миграционной волны, хлынувшей 
на греческие острова.
Усилия Генриха Шлимана по поискам Трои, основанные на описа-

ниях Гомера и увенчавшиеся успехом, лишь подтвердили правиль-
ность выводов ученых, исследовавших этот вопрос.
Такая линия просматривается также в языковом анализе. Например, 

греческое слово «Аристократ» является производным от армянского 
корня АР или АРИ, а означает, помимо прочего, принадлежность к 
благородному роду или правящему классу.
Это говорит о том, что когда носители армянского языка и культуры 

заселилисись в регионе, греки заимствовали у них это понятие, и в 
дальнейшем стали называть представителей высшего класса об-
щества АРИстократами.
Разложив слово «Аристократ» на его составляющие, получим сле-

дующее: Ари – арм. Благородный; Сто – греч. предлог (К); Кратия 
– греч. Власть, Господство, Правление Т.е. под Аристократом изна-
чально понимали представителя благородного рода, чьей задачей 
было управление.
Еще одно слово интересно для рассмотрения – это слово «Воскре-

сенье». По-гречески оно звучит как «Кириаки», а в армянском – «Ки-
раки». Только на армянском языке оно имеет объяснение, связанное 
с огнем и солнцем, считающимся управителем первого дня недели 
– Воскресенья. «К(и)раки» с армянского переводится буквально как 
(день) Огня.
Именно так, в родительном падеже. Английское SUN-day также 

является производным от корня SU – Солнце. Вот почему грузины 
называют армян SU или SOmekh – Люди Солнца.
В большинстве случаев армянский язык является ключевым эле-

ментом для расшифровки истории индоевропейских народов и их 
языков, возникших на основе армянского языка и мифологии Арме-
нии, Армянского Нагорья».                                                     

Ваан СЕТЯН.

ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ — ÊËÞ×ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ — ÊËÞ×
Ê ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÅ ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈÊ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÅ ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ïî Ëóíå ñ ÀôðèêÿíîìÏî Ëóíå ñ Àôðèêÿíîì
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13 мая в селе Маргаовит по случаю открытия памятника 
Герою Советского Союза Авагу Антиняну состоялась встреча 
советника-посланника Посольства России в Армении Андрея 
Иванова и директора Российского центра науки и культуры в 
Ереване Марка Калинина с администрацией села Маргаовит 
Лорийской области и родственниками героя.
Памятник Герою Советского Союза Авагу Вартановичу 

Антиняну установлен земляками в год 100-летнего юбилея 
героя, а торжественное открытие было приурочено ко Дню 
Победы. Племянница Авага Антиняна рассказала о его ге-
роическом прошлом и жизни в послевоенное время. В зарож-
дающемся сельском музее были выставлены личные вещи 
героя Великой Отечественной войны.
Советник-посланник Посольства России Андрей Иванов 

отметил важность сохранения и укрепления дружбы между 
армянским и российским народами на основе исторической 
памяти.
В процессе знакомства с культурной и образовательной 

деятельностью в селе Маргаовит обсуждались возможности 
укрепления дружественных связей и сотрудничества с рос-
сийскими представительствами в Армении, предоставления 
поддержки в изучении русского языка и знакомства с русской 

Ïðåäñòàâèòåëè Ïîñîëüñòâà Ðîññèè â Àðìåíèè è ÐÖÍÊ â Åðåâàíå ïî÷òèëè 

ïàìÿòü Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àâàãà ÀÍÒÈÍßÍÀ

культурой, участия детей и молодежи села Маргаовит в мероприятиях 
Российского центра науки и культуры.

Аваг ХАРАТЯН.

Ãîðîä íå ìîé
Не знаю, как вы, а я бы не хотел, чтобы мой город Ереван, где я родился, оставался в руках 

людей, которые сделали всё, чтобы прервать связь между историей страны и её главным 
городом – нашим любимым Ереваном. Посмотрите, вспомните, а молодые пусть попробуют 
представить себе, каким был наш город и каким стал. Ведь последние постсоветские времена 
город служил только одной цели – удовлетворить жадность и стремление к обогащению лю-
дей, которые под видом правления осуществили вседозволенность и изуродовали город, ос-
тавив в истории след своей уродливой души и сущности. Я здесь немного резок. А как быть, 
если эти люди бесцеремонно плюнули в самую глубину моих воспоминаний. И я уверен, что 
так чувствуют многие… Еще одно. Не поверите, но когда я высказал то, что я хотел здесь ска-
зать, я почувствовал бесконечное облегчение, что я не промолчал, как сейчас многие делают.

Рубен ГРИГОРЯН.

Город не мой,
и как будто
и не город.

Город я знаю, улицы,
но с тротуарами для пешеходов,
в городе должны быть скверы и парки,
 газоны, деревья,
дома у лица, но лица почти нет,
где-то исчезло, а где-то есть,
но громадное и пугающее.

Цвет лица называется,
не дай Бог, чёрный день.
Улицы порезали кто как хотел.

По ним речушки, когда дождь моросит.
Кто-то забыл, а может,
 и не думал делать ливнёвки.
По улицам машины не едут,
 ползут, и узкие стали,
и без развилок и мостов.

Город мой стоит в уродливой позе,
Как будто по нему саранча прошла.
 А знаете, да.
Но не они в натуре, а люди 
 жадные изуродовали город,
Любимый, родной…

Бедный мой город попал в их лапы.

И люди, видя уродство это,
сами немного сходят с ума.
Почему дома такие уроды?

А люди строили по нормам жадности:
как можно больше квадратных метров,
и выше, и шире, и где-то на крыше ещё
и мансарда, и консоль тоже.
А как спастись из этого дома, 
случись пожар или другая большая беда?
А зачем бежать? Бежать некуда!
Лучше заживо сгореть семьёй! 
 Вот в чём их цель – 
градостроительство прочь.

Где-то должны быть построены офисы,
где-то должны быть скверы, парки,
сады для малышей, но не до этого,
они не любят детей, точнее, любят,
но деньги больше.

Больше торговых рядов и ресторанов,
рестораны везде.
Кто скажет: хватит, их и так много!

Скажет хозяин этого города.
Думаете, мэр? Да, он тоже,
но хозяин главный – 
 это президент страны,
он – главный решальщик, 
 кому и сколько…

А знает ли он строительные нормы?
Знает он нормы, но не эти, а другие,
нормы, по которым строился город
да и вся страна.

Город мой пыльный, грязный,
кажется, строят везде и повсюду.
Строят вечно, и сроков нету,
зато на заборах баннеры висят:
«Ещё более благоустроенный».
Да, город как не мой.
Когда-то родной…

Ереванец я.
Но где те улицы, где те дома,
куда мы с детства любили ходить?
Где тот дух и душа,
что волновали меня?

Как будто до этого не было истории,
ни моей, ни города.
Вырвали страницы, что до этого были.

Город не мой.
Город, сделанный жадностью людишек,
оставляет боль.
Город не мой, больше не вернёшь.
      

Рубен ГРИГОРЯН.
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Аркадий Рубенович ВЕРАПАТВЕЛЬЯН родился и жил 
в Москве (20.11.1951 – 21.02.2017). Огромное влияние 
на формирование его личности оказали бабушка Христина 
Емельяновна и отец Рубен Аракелович. Аркадий мечтал о 
море, но судьба сложилась по-иному, зато морская тематика 
прослеживается в его творчестве. 

Âðåìÿ áóðíûõ øòîðìîâ

Время бурных штормов и скитаний
Тянет грузом несбыточных снов.
Улетела пора ожиданий,
Упорхнула беззвучно, без слов!

Рыщет жизни моей баркентина
То по курсу, а то наугад,
Не страшит её злая пучина,
В океане нет хода назад!

Ветры рвут такелаж её в клочья
И бросают, как щепку, на вал,
У стихии свои полномочья.
Мой удел – не оставить штурвал!

Усмехаясь, храбрясь беспричинно,
Я пою, заглушая сирен.
Нет, не стать мне их жертвой невинной,
Не попасть к этим барышням в плен!

Я дойду хоть в ночи, хоть по звёздам
До победы над дерзкой волной,
Только б не было чуточку поздно
Повидаться с приморской весной.

Только б не было чуточку рано
Распроститься с безумием грёз
И уже не шептать беспрестанно
О любви непокорной всерьёз.

Слёзы женские – вечные лгуньи.
Сколько отдано попусту сил.
Счастья нет в одинокой лагуне,
Счастье там, где бездумно любил!
   22.07.2014

* * *

Я, наверно, сошёл с ума,
Или  это всего лишь ветер
Всё уносит туда, где тьма
Поселилась на этом свете!

Сердце больше не слышит зла,
Не стенает в тоске напрасно.
Ты его обогреть смогла,
Оно стало тебе подвластно.

Я, наверно, с ума схожу,
Или это грохочут годы,
Негодуя, что ухожу
Я от прошлого непогоды!

Мне удастся сквозь жизни гул
Слышать речь твою в томной неге,
Я как будто вчера заснул
И очнулся на тихом бреге!

Я, наверно, сошёл с ума,
Или это всего лишь вьюга,
Замутила мой мир зима,
Опьянённый хожу по кругу.

Но не тает твой образ, нет,
В моём сердце, тобой согретом,
И души твоей чистый свет
Озаряет зимой и летом!
   16.10.2013

Если любят,  то не прячутся,
Если прячутся, то лгут.
Сердце женское расплачется,
Чувства душу обожгут!

Обнажая боль смертельную, 
Уповая на исход,
Ждут с тоскою беспредельною
Счастья мнимого уход!

ßÃÓÀÐÛ
                            

Ïîñâÿùàåòñÿ îòöó 

Ягуары уходят, влекомые кровью,
За сердцами животных, сердцами людей.
И гонимые злобой, глумясь над любовью,
Рвут аорты и души на сотни частей!

Им неведома милость и зов состраданья,
Жертвы крик не погасит огонь дерзких глаз!
И крадутся сквозь сельву они с придыханьем,
Поражая изящным бездушием нас!

Не страшатся они неминуемой кары,
Не тревожит их риск кровожадных затей.
И смеются, презрев здравый смысл, ягуары,
Возвышаясь над грудой кровавых костей!

А пятнистая шкура слепит красотою,
Ворожит и волнует, чарует без слов.
Как ни в чем не бывало, идут к водопою
Грациозные кошки, владыки лесов!

Ягуары уходят злодейской тропою,
Обнажив полный блеск сквозь свирепый оскал.
Рады славной охоте, довольны собою,
Тихо ждут, когда солнце взойдет из-за скал!

Но опустится ночь, предвещая кошмары,
Ухнет филин тревожно во мраке болот.
И забудут про солнце и день ягуары,
Предаваясь веселью безумных охот!

От судьбы принимая немало ударов,
Я жалею подчас откровенно о том,
Что нельзя мне ступить на тропу ягуаров,
Что живу человеком и ночью, и днем.
   02.01.2005

Ïîíÿòü è ïðîñòèòü

Можно многое в жизни понять,
Станет легче, свободнее жить
И ночами спокойнее спать,
Коль сумеешь, понявши, простить!

Как быть с тем, что понять не дано,
Что ввергает твой разум во мрак?
Неужели простить всё равно?
Как же быть? Кто поведает? Как?

Режет душу тоски беспредел,
И досада за прошлое бьёт!
Тот, кто раньше простить не сумел,
Тот уже никогда не поймёт!

Боль минувших невзгод и потерь
Позволяет рассудку любить,
Поумнела любовь и теперь
Понимает и может простить!

А когда захлестнёт через край
По весне радость солнечных глаз,
Зазвенит, заколотится май,
Всё поймёт и помилует нас!                       
   16.05.2014

И не ведают усталости
В схватке с призрачным огнём.
Не хватает самой малости –
От огня спастись дождём!

А когда судьбы дыхание
Сдует дымку с влажных век,
Обойдутся без рыданий
И забудут всё навек! 
  03.05.2012

Åñëè ëþáÿò...
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* * *

Глупость людская – надёжный заслон,
Не достучаться до мозга темниц,
Вот и идём к дуракам на поклон,
Падаем перед болванами ниц!

Сколько же попрано добрых сердец,
Варварски смято плебейским умом,
Устали в этом не знает глупец,
Рубит наотмашь, идёт напролом!

Разумом слабый доволен собой,
Самонадеян, чванлив до небес,
Вечно вступает со скромностью в бой
Победоносный тщеславный балбес!

Собственноручно алтарь возведён
Для поклоненья себе и деньгам!
Страстно в своё безрассудство влюблён
Служит богатству как высшим богам!

Тупость не самый опасный порок,
Если она не приходит во власть,
Если ж пришла – это страшный звонок,
Властью упьётся, натешится всласть!

В играх с глупцами три козыря есть,
Что предрекает порою успех:
Деньги дарёные, сила и лесть
Действуют равно на всё и на всех!

На скудоумие нету суда,
Держит оно перед богом ответ,
Скрыться нельзя от него никуда, 
От скудоумцев спасения нет!

Перед убогим рассудком подчас
Мудрость бессильна и немощен свет!
Лишь красота свято радует нас
На протяжении прожитых лет!                            
   01.07.2014

18

Ëþáèìîé

Тебя принёс загадочный муссон,
Прибил, как шлюпку, к моему причалу.
Ты появилась – это был не сон,
Пленила душу с самого начала!

Ты рождена любить, свидетель Бог,
Любимой быть, бывать всегда желанной.
И я поделать ничего не смог –
Доверился судьбе своей туманной!

В тебе добро играет с красотой!
А женский шарм разит и восхищает.
Мужчины все мечтают о такой –
Такой всегда по жизни не хватает!

Любой твой жест чарует и манит.
Я околдован навсегда, похоже!
А голос лаской нежною звенит,
И нет на свете ничего дороже!

Красивых глаз спокойный дивный взор
Вгоняет в трепет и волнует кровь!
Скорей ледник сойдёт с великих гор,
Чем я утрачу шанс, моя любовь!

Свой шанс любить безумно, не страшась,
Вдыхать твой волос, в кудри зарываясь!
Скажи, мой друг, откуда ты взялась,
Идя навстречу, ветру улыбаясь?

Я поднимаю пенистый бокал
За то, что я дождался свыше дара,
За счастье, о котором не мечтал!
За ангела, за женщину, за Лару!                                     
   09.09.2010 г.

Îí  õîòåë  ñïàñòè íî÷ü

Он  хотел спасти ночь
От вульгарных цепей,
Эту чёрную дочь
Всех святых матерей!
Словно ласковый сон,
Не желая уйти,
С упоением он
Таял в женской груди!

Он с восторгом вдыхал
Запах трепетных плеч,
Целовал и не знал,
Как же ночь уберечь!
А когда он угас 
Без надежды помочь,
Новорожденный спас
Эту чёрную ночь!
 Примерно 1973 г.

* * *

Годы долгие мне снилась
Ты, единственный мой свет.
Из тумана появилась,
Как спасительный рассвет!

Лара, Лара, ангел милый,
Ты с каких сошла небес?
И волшебной женской силой
Манишь пуще всех чудес!

Злато волоса играет,
Рассыпаясь на плечах.
Безвозвратно увлекает
Тёплый свет в твоих очах!

Сколько выстрадано с болью
В круговерти мук и бед,
Но твою угробить волю
Не под силу жизни. Нет!

Погрустишь ненастной тучкой
Вплоть до той поры, пока
Не приедут дочка с внучкой,
Не разгонят облака!

Всё кружится каруселью:
Дочка, внучка, зять да пёс,
Дни рожденья, новоселье,
Муж, любимейший до слёз!

Равнодушным взор твой чудный
Не оставит никого.
Мы – твой город изумрудный,
Ты – волшебница его!

Лара, Лара – муза счастья!
Пусть обходят стороной
Все невзгоды и напасти
Бесподобный образ твой!

Задыхаясь от волненья
И нахлынувших страстей,
Поздравляю с днём рожденья
Ту, что жизни мне милей!!!   
  2013 г., Сентябрь 

* * *

Расклею любовь на заборах
В угоду осенним дождям.
И в пьяных своих разговорах
Отправлюсь за правдой к чертям!

Отдамся бездушному мраку,
Томимый пустою судьбой.
Найду в переулке собаку,
Которая будет со мной.

Она будет в ярости биться,
Инстинктом давая понять,
Что можно влюбиться, напиться,
Любовь на вино поменять!

Я с ней научусь ненавидеть,
Что ранее так обожал,
Как горько искать и не видеть,
Не видеть того, что искал!

Зарывшись в собачью спину,
Я буду смеяться опять,
Что боги, создавшие глину,
Не могут горшки обжигать!

Когда обрету по-собачьи
Её стервенелую злость,
Расстанусь с собакою, плача
О том, что расстаться пришлось!!! 
   1975 г.
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В каком-то женском романе я прочитала эту строчку, и она мне 
понравилась, потому что мне никогда не везло с мужчинами. Но 
произошло чудо, и я встретила Аркадия... Он позвал меня замуж 
через пять минут после встречи, чему я долго смеялась. Он су-
мел меня обаять, и я вышла за него, а потом, первые полгода, 
ждала, когда же начнутся скандалы. А он оставался прежним, как 
в первый день знакомства...
Прошло всего ничего – три с небольшим месяца – с того дня 

(21.02.2017), как не стало тебя, мой дорогой. Я так и называла 
тебя, ты помнишь, дорогой или любимый. 

– Дорогой, иди обедать, – на мой призыв бежит пёс Арчи.
– Ты зовёшь меня или его? – шутит Аркадий.
– Того, кто первым придёт, – смеюсь я.
История рода Верапатвельянов берёт своё начало в Артвине – 

городе в северо-восточной Турции, который расположен на реке 
Чорох, недалеко от границы с Грузией. Во время страшных со-
бытий 1915 года предки моего мужа бежали от резни, которую 
чинили турецкие захватчики. Среди них был подросток Аракел, 
дед Аркадия. 
Мой муж родился 20 ноября 1951 года в Москве в творческой 

семье. Отец его Рубен Аракелович подростком защищал Севас-
тополь, а в 18 лет был призван и воевал уже в регулярных 
войсках. Вернувшись израненным с войны, он поступил в 
театральное училище, а позже получил высшее техническое 
образование. Мама моего мужа была художником-модельером 
и замечательным акварелистом, преподавала в Московском тех-
нологическом институте композицию. У таких родителей не мог 
родиться заурядный ребёнок. К сожалению, родители разошлись 
и воспитанием мальчика занялась бабушка. 
Христина Емельяновна была в ссылке, потому увезла внука с со-

бой на Урал. А вернулись они в Москву уже после смерти вождя 
народа. Бабушка, честь ей и хвала, сумела воспитать в мальчике 
благородство и умение отстаивать свою точку зрения. Сказать, 
что Аркадий очень любил бабушку, – это ничего не сказать, он 
её боготворил: просыпаясь, здоровался, а уходя, прощался, обра-
щаясь к её портрету.
Отец воспитал сына так, что для него слова «честь, совесть и 

достоинство» стали не просто фигурой речи. Мама Евгения Ана-
тольевна дала сыну творческое начало. Они проводили вместе 
немало времени, и это не могло не сказаться на пристрастиях 
Аркадия. Он видел то, что другие не замечали, чувствовал так, как 
другие не могли. В новой семье мамы Аркадий приобрёл сестру 
и брата. Татьяна Стамова (творческий псевдоним Т. Васильевой) 
– тонкий поэт и прекрасный переводчик с английского и итальянс-
кого. А Дмитрий Гутин был потрясающим художником и поэтом, к 
сожалению, он очень рано ушёл из жизни, получив смертельную 
дозу облучения в Чернобыле (был ликвидатором): сильно болел 
и не дожил до сорока лет. 
Татьяна вспоминает: «Мы с младшим братом боготворили Ар-

кадия. Художественные способности передались Аркадию от ма-
мы. В молодости он увлекался рисованием шаржей, и это у него 
отлично получалось. 
Он был красавцем, душой компании, надёжным другом, никогда 

не проходил мимо несправедливости, любил Высоцкого и пел его 
под гитару так, что слушать можно было до бесконечности. 
Потом Аркадий стал петь собственные песни, и это тоже было 

незабываемо. 
В последние годы петь он не мог из-за болезни легких. О том, 

что пишет стихи, почти не говорил. Но они были его утешением.
  Вероломная усталость
  Овладела естеством,
  Лишь любовь одна осталась,
  Словно птица за бортом! 

И песни Аркадия (записанные друзьями), и его стихи остаются с 
нами. И сам он не ушёл – живёт во всех, кто его знал и любил, и 
протягивает руку».
Аркадий очень любил и хорошо знал Москву. Разбуди его среди 

ночи, задай вопрос, и он обстоятельно объяснит, как лучше прой-
ти и какие интересные места ты встретишь на своём пути. А ещё 
он любил Крым, куда его возили родители и бабушка. В 1966 го-
ду в городе Старый Крым Нина Грин (жена А. Грина) пожелала 

Ìíå íèêîãäà íå âåçëî ñ ìóæ÷èíàìèÌíå íèêîãäà íå âåçëî ñ ìóæ÷èíàìè
Àðêàäèé äëÿ ìåíÿ íå òîëüêî ëþáèìûé ìóæ÷èíà, 

îí áëàãîðîäíûé, óìíûé, òàëàíòëèâûé, ðîìàíòè÷-
íûé è êðàñèâûé ÷åëîâåê, íå ïîòåðÿâøèé ñ âîçðàñòîì 
óìåíèÿ âîñõèùàòüñÿ ïðîñòûìè âåùàìè. 

Ëàðèñà ßÍÈÖÊÀß.

Аркадию: «Аркаша, дружок! Желаю тебе доброго пути в жизни. 
Люби природу и искусство – будешь счастлив». И он любил 
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природу и искусство – и был счастлив. 
Конечно, не обошлось без падений и 
разочарований, предательства и потерь, 
но это только закаляло душу и сердце 
Аркадия.
В девятом классе он «заболел» мо-

рем и после окончания учебного года 
уехал поступать в Таллин в мореходку 
– путешествия, романтика, песни под 
гитару, восторженные взгляды девушек. 
Была учёба, практика, возмужание, 
первые выступления и первые песни, 
ожидание солёных брызг и первое пре-
дательство... Не доучившись последнего 
курса, Аркадий возвращается в Москву. 
Он сумел пережить это падение, полу-
чил свой урок у жизни, но ещё очень 
долго не мог простить предательства 
недавних «друзей». Так родилась песня, 
где есть слова «не верь друзьям – кру-
гом мираж». И все-таки настоящие 
друзья есть, их мало, но есть. Валерий 
Добрынин, капитан дальнего плавания, 
не пропустил ни одного дня рождения 
друга, звонил, чтобы поздравить, из 
дальних далей, из-за синих морей и 
океанов. Встречались они редко, но 
дружбу пронесли через года. Было ещё 
несколько друзей.
Аркадий мечтал о море, судьба рас-

порядилась по-другому, однако морская 
тематика проходит красной нитью в 
его творчестве. А может, он вовсе не 
«морской волк», а просто неизвестный 
хороший поэт, прекрасный человек, 
любимый мужчина, сумевший сделать 
меня счастливой, ставший другом моей 
дочери, да он и считал Аришу своей доч-
кой, а её дочерей своими внучками. 
У нас как-то произошёл смешной слу-

чай. Аркадий работал в ночную смену 
(служил в охране), а у меня сложилась 
бессонная ночь, потому появились стихи, 
которые он после положил на музыку, по-
лучился романс.

               

  * * *   
                      

Посвящаю мужу своему Аркадию

Как долго я ждала тебя,
Рвалась, искала, сомневалась,
Обманом мучила себя,
Жила мечтами, ошибалась.

Когда последние лучи,
Сгорая, выли словно звери,
Ты в руку положил ключи,
Мне жизни отворяя двери.

С тобой купаюсь в счастье я,
Его морями не измерить.
Люблю весь мир, в тебе себя.
Прошу тебя мне в этом верить.

К тебе приду при свете дня
Через пустыню в полдень жаркий,
По каплям подарю себя,
Дотла сгорю свечою яркой.

Я по лучам спущусь к тебе,
Сжигая всё своей любовью.
Я растворюсь в твоей судьбе,
Впитаюсь в плоть твою я солью.

Холодной полночью луной
По Млечному Пути скачусь я,
Согреюсь я твоей душой,
Уйду и снова возвращусь я.

И от одной звезды к другой
Через столетья и мгновенья,
Рассеяв свет холодный свой,
С тобой останусь без сомненья.
   (20 августа 2005 г.)

                                                                              
Когда муж пришёл домой, я протянула ему 

листочек:
– Почитай.
– Почитай ты, – отвечает мне Аркадий, протя-

гивая свой листок.

* * *

Долго не спится в холодную ночь.
Синяя птица спустилась помочь.
Трепетной лаской согрела мне кровь.
Это не сказка, но это любовь!

Ты пришла ко мне нежданно, смехом звеня!
Жил уныло я и странно – хватит с меня!
Припаду устами к кубку счастья испить!
Коль в одну мы сели шлюпку, надобно плыть!

Всё кругом не всё как надо в сонме людском.
Но ничто нам не преграда, если вдвоём!
Так угодно было Богу встретиться вдруг
И пройти одну дорогу вместе, мой друг!

Можно пить водку, а можно не пить.
Коли сел в лодку, то надобно плыть.
Можно напиться и больше не пить,
Можно влюбиться, а можно любить!

Я не понимаю толком, где же мой дом?
Я в лесу бываю волком, в небе – орлом!
Не пристало драть мне глотку, в грудь себя бить!
Коли сел однажды в лодку – надобно плыть!

Я гребу отчаянно, смело – хочется жить!
Ты ждала меня, хотела нежно любить.
Долго бил меня злой ветер, но не добил.
Но а я на этом свете вновь полюбил!

Можно пить водку, а можно не пить.
Коли сел в лодку, то надобно плыть.
Можно напиться и больше не пить,
Можно влюбиться, а можно любить!
20 августа 2005 г.

Удивительно, но мы в одну ночь написали 
друг другу стихи. Свои он тоже положил на му-
зыку, так и исполнял в связке. 
Мой муж очень любил творчество С. Адамо 

и, не зная французского, пел его песни, а ещё 
он написал на музыку прославленного фран-
цузского шансонье свои слова, и это было 
великолепно. А русский язык Аркадий знал 
безупречно, он мог дать консультацию по теле-
фону друзьям и знакомым, если возникали 
проблемы у их детей в школе. Аркадий был 
всю жизнь восторженным человеком, не 
восхищался и не охал по пустякам, а мог 

найти во всём что-то удивительное и с 
возрастом не разучился радоваться и 
удивляться простым вещам. Он не был 
жадным: мог снять с себя последнюю 
рубаху и поделиться последним куском 
хлеба. Но и безалаберным тоже не был, 
ведь зарабатывал тяжело, особенно в 
последние годы, когда болезнь уже дава-
ла серьёзно о себе знать, но не хотел 
уходить на покой, считал, что мужчина 
должен содержать семью.
Аркадий был очень настойчивым чело-

веком. Решил выучить армянский язык 
– значит, выучил. Всё время сетовал на 
то, что в юности был непрозорливым 
и не учил язык с бабушкой. А в зрелом 
возрасте понял, что хочет знать язык 
предков. Покупал словари и разговорни-
ки, учил буквы и звуки. Долго не мог найти 
самый лучший разговорник В. Бекчяна, 
нашёл самого Ваграма Владимировича и 
получил приз – нужную книгу. Очень стра-
дал от того, что не получается, – язык 
сложный, но трудился не покладая рук. 
Успокоился, когда узнал, что У. Шекспир 
так и не освоил армянского языка. Родст-
венников, говорящих на армянском, 
не осталось в живых, поэтому не было 
разговорной среды, а выйти на улицу 
и разговаривать с проходящими мимо 
армянами считал смешным. Я, конечно, 
запомнила некоторые выражения и сло-
ва, но со мной не поговоришь, не отто-
чишь знания, поэтому Аркадий стал 
просто слушать и петь армянские песни. 
Красивые песни да таким замечательным 
голосом! Это было прекрасно!
Отпевали Аркадия в церкви Введения 

Пресвятой Богородицы в Вешняках, было 
много народа: родственники, соседи, 
друзья и товарищи, одноклассники. Слу-
жители храма говорили:

– Наверное, это очень хороший чело-
век, раз так много людей пришло с ним 
проститься.
Да, очень хороший. 
Я зажигаю перед его портретом свечу. 

Внучка говорит:
– Надо зажечь дедушке Аркадию свет, 

чтобы он знал, где его дом. 
Ладушка правильно говорит, она ма-

ленькая, она всё знает.

Похоронен Аркадий Рубенович Вера-
патвельян на армянском участке Вагань-
ковского кладбища. Это энергетически 
очень хорошее место: там становится 
легко и спокойно. Вроде бы большой го-
род вокруг, а тихо, вроде бы за оградой 
суета, а здесь шелестит листва и цветут 
ландыши. 

И всё-таки мне повезло с мужчиной, 
только он ушёл. Я очень стараюсь нау-
читься жить без Аркадия, воспринимать 
его на духовном уровне. Это трудно, но 
он мне так много дал в этой жизни, что я 
просто должна научиться.

31.05.2017 г.
г. Москва

Лариса ЯНИЦКАЯ.
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Некий царь пожелал построить башню, и 
сколько ни возводили ее днем, ночью она 
рушилась. И собрал царь своих мудрецов, 
и спросил причину сего. И они сказали: 
«Если хочешь, чтоб стены не рушились, 
найди ты одного невежду и замуруй его в 
стене, и пусть кладут стену, больше башня 
не рухнет». И царь сказал: «Сделайте 
выбор сами и найдите невежду, которого 
живьем захоронят в стене».
И сели мудрецы вместе решать, где им 

найти невежду, и один сказал: «Невежест-
венен рыбак, ибо имеет дело не с людьми, 
а с водой и рыбами». А некоторые сказали, 
что погонщик ослов невежда и есть, день-
деньской он наедине с ослом и всю свою 
жизнь проводит с вьючным животным, ски-
таясь с ним по горам и лесам. Одни рыбака 
предлагали, другие – пастуха, что зимой и 
летом бродит с овцами по горам, не спус-
каясь ни в село, ни в город. И одобрили 
это, и пожелали пастуха привести.
Тогда один из мудрецов царя промолвил: 

«У царя нашего есть пастух, который ро-
дился в горах среди овец и вырос там и за 
всю свою жизнь ни села не видел, ни горо-
да». И послали десять всадников, чтоб 
привели этого человека. И всадники нашли 
пастуха, который доил в это время овцу и, 
поприветствовав его, сказали: «Царь зовет 
тебя».
Пастух сказал: «Я в своей жизни ни разу 

ни в город не заходил, ни в село – зачем 
ему звать меня?» А они, слукавив, ска-
зали: «Не знаем». А пастух устроил им 
угощение, ягненка зарезал, сыру принес, 
развеселил их и с мольбой стал просить, 
чтоб раскрыли, для чего зовут. И они ска-
зали: «Вот по такой причине тебя зовут. 
Царские мудрецы сказали, что надо заму-
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ровать в стене невежду, чтобы башня бы-
ла прочной». Тогда пастух рассмеялся 
и сказал: «Невежды и глупцы и есть те 
мудрецы, что сделали такой выбор». И, 
принеся овцу, сказал: «Я вам покажу мое 
невежество». И сказал: «У этой овцы два 
ягненка в чреве, один – самец, другой – 
самка, головка у одного белая, у другого 
– черная». И зарезал овцу, и достал из 
чрева ягнят, и было так, как он сказал. 
И, принеся другую овцу, сказал: «У этой 
овцы один ягненок в чреве – самец, 
тельце у него черное, головка – белая». 

И зарезали, увидели, что так. И пастух 
сказал: «В этих двух стадах, что перед 
вами, я знаю каждую овцу, какая родит, а 
какая – бесплодна, и какая самца родит, 
а какая – самку, и от какой черный будет 
ягненок, или белый, или пятнистый. Могут 
ваши мудрецы узнать это?» Всадники ска-
зали: «Нет, никогда». Пастух сказал: «Так 
знайте, что не я тот глупец и невежда, 
которого вы ищете. А если пожелаете, я 
покажу вам невежду. Пусть царь схватит 
своего наиба и все, что есть у того, отни-
мет, а самого его повесит на площади и 
тяжким образом истязает, чтобы видели 
все горожане, потом пусть спрячут наиба 
и скажут, что убили его. И пусть три дня 
в городе возвещают, что какой человек 
придет и возьмет на себя обязанности 
наиба, все его имущество отдадут этому 
человеку и назначат его наибом царя. И 
если человек тот, видевший содеянное над 
наибом и слышавший, что сделали с ним, 
выйдет вперед и скажет, что он хочет стать 
наибом, тот человек и есть глупец и невеж-
да, хватайте его и кладите живым в стену, 
чтобы не рушилась она больше и стала 
прочной». 
Они пришли и рассказали царю, и царь 

сделал так, как сказал пастух, и пока в горо-
де глашатаи возвещали, что кто придет и 
возьмет на себя обязанности наиба и при-
мет его власть, получит его имущество и 
земли, подбежал один придурок и сказал, 
мол, я возьмусь за это дело. И его спросили: 
«Видел ты, что сделали с наибом?» Он ска-
зал: «Да, видел». И тотчас схватили его, 
потащили и живым замуровали в стене, и 
сделалась стена прочной.

Вардан АЙГЕКЦИ.

На фото Леван Учайнешвили в фильме Сергея 
Параджанова «Легенда о Сурамской крепости»

В Армении создан один из самых мощных на 
сегодняшний день кошельков в мире с пятью 
уникальными функциями.

1. Кошелек под названием Volterman обла-
дает функцией GPS, которая помогает вла-
дельцу легко найти его или понять, где он 
находится, в случае кражи. GPS показывает 
местонахождение кошелька вне зависимости 
от того, в какой точке мира он находится.

2. В кошелек встроена камера. Она фотогра-
фирует лицо грабителя и отправляет фото-

графию владельцу кошелька на телефон. Как 
только кошелек теряется, в нем автоматически 
подключается функция lost mode, что посы-
лает сигнал камере сфотографировать лицо 
человека, который открывает кошелек.

3. Volterman имеет Bluetooth alarm (опове-
щатель), который синхронизируется с теле-
фоном владельца кошелька и посылает зву-
ковые сообщения, если расстояние между 
кошельком и владельцем увеличивается. 
Умный кошелек также сам «пикает», когда 
владелец далеко уходит без телефона.

4. Кошелек обладает также функцией power 
bank, позволяющей заряжать телефон и дру-
гие гаджеты.

5. Volterman может не только заряжать те-
лефон, но и обеспечивать устройство ин-
тернетом благодаря функции WiFi hotspot. 
Возможность «раздавать» WiFi h делает 
«армянский» кошелек уникальным в своем 
роде девайсом.
У создателя кошелька Азата Товмасяна 

идея создать такое умное портмоне родилась, 

когда один из его детей положил кошелек за 
телевизор, а члены семьи, подумав, что коше-
лек и документы в нем пропали, потратили 
много времени для восстановления всех доку-
ментов и банковских карт.
При этом кошелек со всеми своими функ-

циями имеет достаточно скромные габариты 
и сделан из натуральной кожи. Дизайн ко-
шелька полностью разработан в Армении, но 
производство налажено в Китае. Продажу ко-
шелька планируется начать с 2018 года.

Àðìÿíñêèé êîøåëåê: ñîçäàíî ìîùíîå ïîðòìîíå Àðìÿíñêèé êîøåëåê: ñîçäàíî ìîùíîå ïîðòìîíå 
ñ ïÿòüþ óíèêàëüíûìè ôóíêöèÿìèñ ïÿòüþ óíèêàëüíûìè ôóíêöèÿìè
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Թեև Հայրենական Մեծ պատերազմի ց 
տասնամյակներ են անցել, սակայն քաջերի 
փառքն ու  անցած հերոսական ու ղին հավերժ 
կմն ան մե ր պատմու թյան փառապանծ 
էջերու մ: Հայրենական Մեծ պատերազմի ն 
Լոռու  մարզի Մարգահովիտ (Համզաչիման) 
գյու ղից մասնակցած 1297 մարդու ց տու ն չեն 
վերադարձել 284-ը: Իրենց անու նը փառքով 
պսակածների թվու մ էին 99-րդ հրաձգային 
դիվիզիայի հրամանատար, գվարդիայի գըն-
դապետ Զաքար Դերձյանը, երեք անգամ 
հերոսի կոչման ներկայացված, լեգենդար 
հետախու յզ Մու կու չ Բեկչյանը, փառքի 2 
շքանշանակիր Իվան Զու լալյանը... շատերը: 
Սակայն Համզաչիմանի անու նը աստղերին 
հասցրեց մի  մարդ, ով իր ապրած կյանքով 
ցու յց տվեց հերոսու թյան տանող ու ղին: Նա 
Խորհրդային Միու թյան հերոս Ավագ Ան-
տինյանն է:
Ավագ Վարդանի Անտինյանը ծնվել է 1917թ. 

հու նվարի 15-ին Համզաչիման գյու ղու մ: 
Նախնական կրթու թյու նն ստանալով գյու ղի 
դպրոցու մ Ա. Անտինյանը սկսու մ է աշխատել 
կոլտնտեսու թյու նու մ: 1939 թ. մե կնու մ է 
խորհրդային բանակ: Հայրենական Մեծ 
պատերազմը դիմավորու մ է Զապորոժիե 
քաղաքու մ: Բելայա Ցերկով քաղաքի 
պաշտպանական մարտերից մե կի ժամա-
նակ վիրավորվու մ է, փոխադրվու մ Գոր-
լովկա քաղաքի հոսպիտալ: Դեռ լրիվ չա-
պաքինված՝ խնդրու մ է իրեն ու ղարկել 
ռազմաճակատ, սակայն մե րժու մ է ստա-
նու մ: Դիմու մ է դարձյալ, այս անգամ խնդ-
րանքը բավարարվու մ է, վերադառնու մ է 
ռազմի  դաշտ: Շու տով Ա. Անտինյանին վըս-
տահվու մ է հրանոթի հաշվարկի հրամա-
նատարու թյու նը: Լովատ գետի գետանցման 
ժամանակ Ա. Անտինյանի հրանոթային 
անձնակազմը ոչնչացնու մ է թշնամու  երեք 
գնդացրային կետ, երեք բլինդաժ և կենդանի 
ու ժ: Մարտից հետո գնդի հրամանատարը 
անձամբ է շնորհակալու թյու ն հայտնու մ 
Անտինյանին՝ նրան ներկայացնելով կառա-
վարական պարգևի: Մարտերից մե կու մ 
դարձյալ վիրավորվու մ է: Շարք վերադառ-
նալով՝ աչքի է ընկնու մ վճռական մարտե-
րու մ, արյու նալի կռիվն երու մ ցու ցաբերե-
լով հերոսու թյու ն ու  երկաթյա կամք: 
Ակտիվորեն մասնակցու մ է Չեռնովցի 
քաղաքի ազատագրմանը՝ դու րս գալով 
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Հարավային Բու գ, ապա Պրու տ գետերի 
ափերը: Տիսսա գետի գետանցման ժամա-
նակ երրորդ անգամ է վիրավորվու մ, հոս-
պիտալու մ ապաքինվելու ց հետո՝ կրկին 
շարք վերադառնու մ: 1944 թ. հու նիսին Լե-
հաստանու մ Ա. Անտինյանը հասնու մ է իր 
նախկին զորամասին՝ 353-րդ գվարդիական, 
եռակի շքանշանակիր, «Չեռնովցյան» 
հակատանկային գնդին: 1944 թ. հու լիսի 
23-ին Լեհական Յարոսլավլ քաղաքից 7 
կմ հեռավորու թյան վրա գտնվող Պելկին 
բնակավայրը երեք կողմի ց շրջապատված 
էր, հարձակու մ էր սպասվու մ, որին ամե ն 
գնով պետք էր դիմակայել, թիկու նքու մ 
հոսու մ էր Վիսլա գետի Սան վտակը: 
Գու մարտակի հրամանատարը Ավագ Ան-
տինյանին հանձնարարու մ է ղեկավարել 
պաշտպանական դիրքերը: Առջևից շարժ-
վու մ էին թշնամու  15 տանկ և 1 ինքնագնաց 
մարտկոց: Անտինյանի ղեկավարած հաշ-
վարկը ոչնչացնու մ է 7 տանկ և ինքնագնաց 
մարտկոցը, բայց ավաղ, արիասիրտ համզա-
չիմանցին մե նակ է մն ու մ, մի ակ կենդանի 
մն ացած ընկերը, գիտակցու թյու նը կորց-
րած, արնաքամ էր լինու մ: Ուղիղ նշանառու -
թյամբ Անտինյանը արձակու մ է զրահահար 
արկերը, իրար ետևից սկսու մ են բոցավառ-
վել մն ացած 8 տանկերը:

– Մնացած տանկերը բոցավառվելու ց հետո 
ականջիս հասավ «ու ռռան»: Դիվիզիայի 
ճանապարհը դեպի Կրակով արդեն բաց 
էր: Նու յն պահին ու սիս զգացի մե կի ձեռքը: 
Շրջվելով տեսա մե ր դիվիզիայի հրամա-
նատարին: Նա ինձ գրկեց, համբու րեց, – վեր-
հիշել է Ա. Անտինյանը:
ԽՍՀՄ Գերագու յն խորհրդի 1944 թ. 

սեպտեմբերի 23-ի հրամանագրով Ավագ 
Վարդանի Անտինյանը արժանանու մ է 
Խորհրդային Միու թյան հերոսի կոչման՝ 
պարգևատրվելով «Ոսկե աստղ» մե դալով 
և «Լենինի շքանշանով»: Գվարդիայի ավագ 
Ավագ Անտինյանը հրավիրվու մ է Մոսկվա՝ 
Կրեմլ, որտեղ էլ նրան պարգևը անձամբ է 
հանձնու մ ԽՍՀՄ Գերագու յն խորհրդի նա-
խագահ Մ. Կալինինը: Պարգևը հանձնելիս 
Կալինինը ասել է.

– Ընկեր Անտինյան, մե ր հայրենիքը հպարտ 
է քո սխրանքով:  Քեզ շնորհավորու մ եմ մե ր 
հայրենիքի բոլոր զինվորների անու նից:

 – Իմ կյանքը պատկանու մ է հայրենիքին, – 

պատասխանել է Անտինյանը: 
 Ա. Անտինյանը պարգևատրվել է նաև «Հայ-

րենական մե ծ պատերազմի  1-ին աստիճա-
նի», «Փառքի 2-րդ աստիճանի» շքանշաննե-
րով, «Վարշավայի ազատագրման»,  
«Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի» 
մե դալներով, այլ մե դալներով, բազմաթիվ 
շնորհակալագրերով, պատվոգրերով: Պա-
տերազմի ց հետո Ա. Անտինյանը անցնու մ է 
խաղաղ աշխատանքի՝ շու րջ 15 տարի ղե-
կավարելով Համզաչիմանի գյու ղսովետի 
գործկոմը: 1985 թ. նկարահանվու մ է ֆիլմ 
Անտինյանի սխրանքների մասին: Ավագ 
Անտինյանը կյանքից հեռացավ 1989 թ.: 
Մարգահովիտի մշակու յթի տան պատի մե ջ 
տեղադրված է Ա. Անտինյանի հու շասալի-
կը: Ա. Անտինյանի անու նը հավերժացած է 
նաև Երևանի «Հաղթանակ» զբոսայգու  հե-
րոսների ծառու ղու  երկրորդ կոթողու մ: 2005 
թ.-ից Մարգահովիտի կրթամարզամշակու -
թային համալիրը կոչվու մ է ԽՍՀՄ հերոս 
Ավագ Անտինյանի անվամբ:
Եվ ահա այդ համալիրի բակու մ հերոսի 

100-ամյա տարելիցի առթիվ մայիսի 9-ին մե ծ 
հանդիսավորու թյամբ բացվեց Ավագ Ան-
տինյանի բրոնզաձու յլ կիսանդիրին: Քան-
դակի հեղինակն է ՀՀ վաստակավոր նկարիչ, 
քանդակագործ Համլետ Մատինյանը, ով 
նշեց, որ կարք չու ներ հերոսի կենսագրու թյա-
նը ծանոթանալու ՝ քանդակը կերտելու  հա-
մար, քանի որ նու յն գյու ղից է և բազմի ցս է 
լսել նրա հերոսական մարտական ու ղու  
մասին: Կիսանդրու  բացման պատիվը տըր-
վեց հերոսի համագյու ղացի ու  բարեկամ, 
Հայրենական Մեծ պատերազմի  վետերան 
Արամ (Օնիկ) Անտինյանին, հերոսի թոռ 
Վարդան Անտինյանին և ծոռ Վոլոդյային: 
Մայիսյան հաղթանակների եռատոնի, 
կիսանդրու  բացման օրհնու թյան խոսք 
ասաց Մարգահովիտի հոգևոր հովիվ Տեր 
Սողոմոն քահանա Ավետիսյանը: Համայնքի 
ղեկավար Սամվել Անանյանը ասաց. «Մեծ 
հայրենականու մ բազմաթիվ ազգերի հետ 
մի ասին քաջարի հայորդիների սխրանքով 
նվաճած հաղթանակը մե ր երկիրը փրկեց 
աղետներից և հնարավորու թյու ն տվեց 
կառու ցելու  և արարելու  խաղաղ օրե-
րու մ: Այսօր հպարտու թյամբ բացու մ 
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նաձորի «Հորովել» երգի-պարի համու յթի 
գեղարվեստական ղեկավար և մե նակա-
տար Արմե ն Ներսիսյանը, Աբովյան քա-
ղաքի «Հու շեր» պարային անսամբլը 
(գեղարվեստական ղեկավար՝ Էդգար 
Ավետիսյան, պարու սու յց՝ Սոսե Անտին-
յան), ԵԿՄ Աբովյանի բաժանմու նքի 
փոխնախագահ Մելիքսեթ Մալաթյանը: 
Համայնքի ավագանու  որոշմամբ քանդակի 
հեղինակ Համլետ Մատինյանին շնորհվեց 
Մարգահովիտ համայնքի պատվավոր քա-
ղաքացու  կոչու մ, ինչի վկայագիրը Համ-
լետ Մատինյանին հանձնեց համայնքի 
ղեկավար Սամվել Անանյանը: ԿՄՄՀ-ի 

դահլիճու մ գու սան Զաքարյանի «Քաջ Ան-
տինյան» երգը կատարեցին աշակերտներ 
Անդրե Զոհրանյանը և Գու րգեն Ղու մաշյա-
նը: Ավագ Խառատյանը ներկայացրեց հերո-
սի կենսագրու թյու նը: Ավագ Անտինյանի 
մասին ջերմ խոսքեր ասացին, հու շեր 
պատմե ցին հերոսի թոռ Գոհար Անտինյա-
նը, վաստակաշատ մանկավարժ Մարգո 
Դերձյանը, ազատամարտիկ, թու մանյանա-
գետ Էդվարդ Անտինյանը, հերոսի թոռներն 
ու  ծոռները: 
Հավերժ փառք մե ր հերոսներին:
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ենք հերոսի կիսանդրին, նշու մ նրա 
100-ամյակը: Շնորհավորու մ եմ բոլորիս 
փառավոր հաղթանակների առթիվ»: Մար-
գահովիտի մի ջնակարգ դպրոցի տնօրեն, 
«Մարգահովիտցիների Զորավիգ» ՀԿ-ի 
նախագահ Աշոտ Անտինյանը ասաց. 
«Հպարտ եմ, որ բացու մ ենք մե ծ հերոսի կի-
սանդրին, որը ոգեշնչման մե ծ աղբյու ր է: 
Շնորհակալու թյու ն «Մարգահովիտ» բարե-
գործական հիմն ադրամի ն, Մարգահովիտի 
գյու ղապետարանին, «Մարգահովիտցիների 
Զորավիգ» հկ-ին, մի ջոցառման բոլոր կազ-
մակերպիչներին ու  աջակիցներին»:  Գայանե 
Անտինյանը՝ հերոսի թոռնու հին, ով նաև այս 
գործի ամե նաեռանդու ն կազմակերպիչնե-
րից էր, ասաց. «Մենք ու նենք փառահեղ 
պատմու թյու ն, որն ասես սու րբ հոգի ու նի 
և թևեր առած տարածվել է աշխարհու մ: 
Այդ պատմու թյան մե ջ իր տեղն ու նի Ավագ 
Անտինյան վեհ համզաչիմանցին, հերոսը, 
իմ բարի ու  հոգատար պապը»: Այնու հետև 
ելու յթներով և կատարու մն երով հանդես 
եկան ՀՀ մշակու յթի վաստակավոր գործիչ, 
դրամատու րգ Սամվել Խալաթյանը, ասմու ն-
քող, դերասան Ջիվան Գասպարյանը, Վա-
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Նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ նախկին ԽՍՀՄ-ի և Խոր-
հրդային Միու թյան բոլոր ժողովու րդների Մեծ հաղթանակի 72-րդ 
տարեդարձն արդեն հետևու մ է։ Չեմ պատրաստվու մ նկարագրել 
Մոսկվայու մ և մե ր Արցախու մ տեղի ու նեցած զորահանդեսները. 
ու մ հետաքրքրու մ էր, կարող էր դիտել և ինքը։ Դա ավանդու յթ է, որ 
ընդու նված է անվանել Սրբազան։ Իհարկե։ Չէ՞ որ այն պատերազմը 
ոչ մի այն Մեծ հայրենական, այլև Սրբազան անու նն էր կրու մ։ Հի-
շեք, մի  լավ պրպտեք ձեր ու ղեղի ծալքերու մ։ Ինքնըստինքյան այն 
փաստը, որ Հայաստանի ողջ ղեկավարու թյու նը տոն օրերին մե կ-
նել էր Արցախ, արդեն վկայու մ է այն մասին, թե հայ ժողովրդի հա-
մար որքան կարևոր է Մայիսի 9-ի զորահանդեսի անցկացու մը 
Արցախու մ։ Անգամ եթե զորահանդես չլիներ էլ. պարզապես այդ 
օրերին Արցախու մ լինելը։

«Կլոր տարեթիվ» էլ չէ Մեծ հաղթանակի 72-րդ տարեդարձը։ Եվ 
ամբողջ աշխարհու մ այդ օրն անցավ շատ ավելի աննկատ, քան 
2015 կամ 2016 թվականներին։ Սակայն Մեծ հայրենականի հետ 
կապված բոլոր տարեթվերն ամե ն հայ պարտավոր է հիշել, այն տա-
րիների անցքերը ժամանակն է վերաիմաստավորել։ Օգտակար 
օրինակ է 2017-ի Մայիսի 9-ը. Երևանու մ, վերջապես, շատ թե քիչ 
կազմակերպված ձևով տեղի ու նեցավ «Անմահ զորագու նդ» մի ջո-
ցառու մը։ Նու յնիսկ Ստեփանակերտու մ նման մի ջոցառու մ անց-
կացվեց։ Եվ դա կարևոր է, անգամ չափազանց կարևոր։ Ուղղակի 
ճնշող է մի  բան։ Ելնելով նու յնիսկ այն, մի մյանցից շատ տարբերվող 
տարեթվերից, որոնց մասին տեղեկու թյու ններ որքան ու զեք կան 
տարբեր աղբյու րներու մ, մե ր ժողովու րդն այն տարիների պատե-
րազմի  ամե նաակտիվ մասնակիցներից մե կն է։ Համոզիչ լինելու  հա-
մար պարզապես մի  քանի թիվ բերեմ տարբեր աղբյու րներից, այդ 
թվու մ` այն, որոնք ստորագրված են մե ր լայնորեն հայտնի գեներալ-
ների ձեռքով. ազգանու ններ չեմ նշի, դա չէ կարևորը։

«Հայրենական մե ծ պատերազմի  ժամանակ զոհվել են մարտական 
գործողու թյու ններին մասնակցած 800 հազար հայերից 450 հազարը»։ 
«Մեծ հայրենականի ռազմաճակատներու մ ֆաշիստ զավթիչների 
դեմ մարտնչել են հայ ժողովրդի ավելի քան 600 հազար ու ստրեր ու  
դու ստրեր»։ «1941-1945 թթ. Հայրենական մե ծ պատերազմի ն մաս-
նակցել է մոտ 600 հազար հայ, որոնցից մոտ 300 հազարը զոհվել է»։ 
«1941 թվականի հու նիսից մի նչև 1945-ի մայիս բանակ է զորակոչվել 
ավելի քան 500 հազար հայ, և դա եղել է ժողովրդի նշանակալի մա-
սը (1941-ի տվյալներով, հանրապետու թյան բնակչու թյան թիվը եղել 
է մե կ մի լիոն 400 հազարից էլ պակաս)։ 175 հազար հայ զոհվել է 
մարտական գործողու թյու նների ընթացքու մ»։ Ահա, խնդրեմ։ Ի՞նչ է 
սա, եթե ոչ սեփական պատմու թյու նը չիմանալու , սեփական հերոս-
ներին չճանաչելու  մե ր քարացած ու  ամոթալի «ավանդու յթը»։ Ո՛չ, 
խոսքը նրանց, մասին չէ, ու մ ամբողջ աշխարհն է ճանաչու մ, այլ 
նրանց, ովքեր հաճախ այդպես էլ, անանու ն են մն ացել։ Կորել են 
անհետ։ Նրանց, ովքեր, ինչպես պարզել է Հյու սիսային Կովկա-

սու մ հայրենասիրական որոնողական արշավախմբերից մե կը, 
անօրինակ սխրանքով կասեցրել են էսէսական «Էդելվայսի» գոր-
ծողու թյու նները լեռներու մ, և, ինչպես պարզվել է, խորհրդային 
զինծառայողների այդ խմբի զգալի մասը հայ է եղել, ասենք, նրանց 
հրամանատարն էլ է հայ եղել։
Շատ ավելի հստակ են Արցախին վերաբերող թվերը։ Կարդանք 

մի ասին. «ԼՂԻՄ-ից զորակոչը կազմու մ էր բնակչու թյան մոտ 32 տո-
կոսը, այն դեպքու մ, երբ ամբողջու թյամբ վերցրած ԽՍՀՄ-ու մ այդ թի-
վը կազմու մ էր 6 տոկոս։ Համե մատու թյան համար. Գերմանիայու մ 
համընդհանու ր զորահավաքի ժամանակ բնակչու թյան զորակոչի 
թիվը 16 տոկոսից չէր անցնու մ։ Եվ եթե ազնիվ լինենք, ապա 32 
տոկոսը ոչ թե պարզապես ահավոր է, այլև աղետալի, քանի 
որ ստացվու մ է, որ ԼՂԻՄ-ի յու րաքանչյու ր երեք բնակչից մե կը 
զորակոչվել է կամ կամավոր մե կնել բանակ։ Եթե նկատի առնենք, որ 
բնակչու թյան մոտ 50 տոկոսը կանայք են լինու մ, ապա մն ացած մոտ 
20 տոկոսը ծերեր ու  արական սեռի երեխաներ են եղել, իսկ մն ացած 
ամբողջ արական սեռի բնակչու թյու նը եղել է ռազմաճակատու մ։ 
Կամ ստացվու մ է, որ ռազմաճակատ են ու ղարկվել նաև մե ծ թվով 
կանայք։ Մյու ս կողմի ց, արցախյան պատերազմի ց մե նք գիտենք, 
որ Ադրբեջանի ղեկավարու թյու նը մի աժամանակ լու ծու մ էր նաև 
մյու ս տեղաբնիկ ժողովու րդների` հիմն ականու մ լեզգիների, ավար-
ների, թալիշների ազգային հարցը։ 1939 թ. համամի ու թենական 
մարդահամարի տվյալներով, Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզի բնակչու թյան թիվը կազմու մ էր 150 838 մարդ, որոնց 90 տո-
կոսը հայեր էին։ Այդ թվակազմի ց Հայրենական մե ծ պատերազմի  
ժամանակ զորակոչվեց կամ կամավորագրվեց 45 000 մարդ կամ 
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բնակչու թյան 32 տոկոսը (Խորհրդային Միու թյան ընդգրկմամբ, 194 
մի լիոնից` 11 մի լիոնը, այսինքն` 6 տոկոսը)։ Տոկոսային առու մով 
ԼՂԻՄ-ից զորակոչվեց 5 անգամ ավելի շատ, քան ամբողջ երկրու մ։ 
ԼՂԻՄ-ից ռազմաճակատ մե կնած ղարաբաղցի հայերից, տարբեր 
տվյալներով, զոհվել է 18 000-ից մի նչև 22 000 մարդ, ինչը կազմու մ է 
բնակչու թյան ընդհանու ր թվի 12-15 տոկոսը։ Այսպիսով, հայաբնակ 
փոքրիկ ինքնավար մարզից, որը պատերազմի  տարիներին գտնվու մ 
էր խոր թիկու նքու մ, պատերազմու մ զոհվել է ամե ն յոթերորդ-ու թե-
րորդ բնակիչը, ինչը մե ծապես գերազանցու մ էր մի ջին մի ու թենական 
մակարդակը և համե մատելի էր, ավելի շատ, Բելոռու սիայի կո-
րու ստների հետ, որտեղ, ինչպես հայտնի է, կատաղի մարտական 
գործողու թյու նների և բազմամյա ֆաշիստական օկու պացման պայ-
մաններու մ զոհվել էր ամե ն չորս բնակչից մե կը»։
Ի՞նչ է երևու մ այս թվերից. նախ, որ, չնայած տվյալների բավական 

մե ծ «տատանու մն երին» (սկսած «ավելի քան 500 հազարից» կամ 
«մոտ 600 հազարից» մի նչև «800 հազար հայ» զորակոչված կամ կա-
մավորագրված), պետք է խոստովանել, որ 1941-45 թթ. Մեծ հայրե-
նականի մասնակիցների ժառանգների քանակը ժամանակակից 
Հայաստանու մ և Արցախու մ պետք է, անկասկած, շատ ավելի մե ծ 
լիներ, քան այն մարդկանց քանակը, որ 2017-ի Մայիսի 9-ին մաս-
նակցու մ էին «Անմահ զորագու նդ» ակցիային։ Իսկ ո՞ւր են նրանք` 
պատերազմի  մե ր մասնակիցների սերու նդները։ Այլ երկրներու մ, 
որտեղ նու յնքան բարձր են պատերազմի ն մասնակցու թյան ցու ցա-
նիշները, «Անմահ զորագու նդ» ակցիան արդեն երրորդ տարին նաև 
իրենց նախնիների պատգամի ն հասարակու թյան ակտիվ խավի, 
նու յնիսկ իշխանու թյան նվիրվածու թյան ցու ցանիշ է։
Մի՞թե Հայաստանի և Արցախի ներկա ղեկավարու թյան ոչ մի  

«օղակի» ընտանիքներու մ Հայրենական մե ծ պատերազմի  ոչ մի  
մասնակից չի եղել։ Ես ամե նևին նպատակ չու նեմ ասելու , թե Սերժ 
Սարգսյանն ու  Բակո Սահակյանն անձամբ պետք է գլխավորեին 
շարասյու ները նրանց, ովքեր, այնու ամե նայնիվ, պիտի որոշած 
լինեին մասնակցել «Անմահ զորագու նդ» ակցիային։ Ուզու մ եմ 
ասել, որ մե ր երկրի իշխանու թյու նները կարող էին մի  փոքր ջանք 
գործադրել և հարյու րավոր, գու ցե և հազարավոր հայերի համար 
հնարավորու թյու ն ստեղծել քայլարշավի մասնակցելու  «Անմահ 
զորագնդի» շարքերու մ, բայց այդպես էլ չկարողացան այդ բանն 
անել ֆինանսական կամ կազմակերպական դժվարու թյու նների 
նկատառու մով, ու ղղակի հնարավորու թյու ն ստանալ պարզապես 
ներկա գտնվելու  մի  արարողու թյան, ինչպես մարգարեաբար ասել 
է Վանգան, երբ մե ռելները կկանգնեն ողջերի կողքին։ Սերու նդների 
մի ասնականացման արարողու թյան։
Երկրորդ` այդ թվերն արժանի պատասխան են նրանց, ովքեր ոչ 

այն է թյու րիմացաբար, ոչ այն է չարամտորեն նորից հիշել են այն 
«հին երգը», թե «դա մե ր պատերազմը չէ», իբր, «հայրերն ստիպված 
էին»։ Ավագ մորաքու յրս ռազմաճակատ էր մե կնել կամավոր։ Ջահել 
աղջիկ։ Տատիս կրտսեր եղբայրը նու յնպես որպես կամավորական էր 
ռազմաճակատ մե կնել։ Ի դեպ` զոհվել է։ Եվ դա իմ մե ծ, հսկայական 
տոհմի  ներկայացու ցիչներից ընդամե նը երկու սի մասին։ Իսկ որքա՜ն 
այդպիսի հայեր են առհասարակ եղել Հայաստանու մ, Արցախու մ, 
ընդհանրապես ամբողջ ԽՍՀՄ-ու մ։ Չէ՞ որ այն հայ սպան, որն իր 
խու մբը դեպի լեռներն էր առաջնորդու մ փակելու  «Էդելվայսի» մար-
դասպանների ճամփան, նու յնպես կամավորական էր և ամե նևին 
էլ պրոֆեսիոնալ զինվորական չէր, սիրողական ալպինիստ էր ըն-
դամե նը։ Եվ ինչո՞ւ է մե ր ժողովրդի մի  մասն իրեն իրավու նք վե-
րապահու մ որոշու մ կայացնելու  մե ր նախնիների փոխարեն, թե 
ինչն է ճիշտ եղել և ինչը սխալ 1941-ի ամռանը։ «Ազատականների» 
կամ ու կրաինական բանդերականների կասկածելի դափնինե՞րը 
հանգիստ քնել չեն թողնու մ։ Ցավ ու  ցասու մ. մի այն այսպիսի զգա-
ցու մն եր կարող են առաջացնել այն «հոգի աղտոտողները», որոնցով 
լի էին սոցցանցերը 2017-ի Մայիսի 9-ին։
Մենք երկար տարիներ` սկսած 1992-ի մայիսից, անընդհատ կրկ-

նու մ ենք. հայեր, ախր, հիանալի էր, որ Մայիսի 9-ի օրը մե զ համար 
Եռատոն է։ Ե՛վ Մեծ հայրենականու մ տարած հաղթանակը, և՛ ԼՂՀ-ի 
պաշտպանու թյան բանակի ստեղծու մը, և՛ Շու շիի ազատագրու մը, 
վերջապես։ Հենց այս հերթականու թյամբ և ու րիշ ոչ մի  կերպ։ Մի 
շատ պարզ պատճառով. եթե չլիներ հաղթանակը Գերմանիայի 
նկատմամբ, համոզված եմ, մե ր ազգը չէր լինի նաև 1992-ի Մայիսի 
9-ին։ Ասեմ ինչու ։ Լինեի Հայաստանի ցանկացած իշխանու թյան փո-
խարեն, երկաթյա որոշմամբ կստիպեի, որ մե ր ազգն ամե ն տարի 
նշեր Ստալինգրադու մ գերմանացիների պարտու թյան օրը։ Իսկ ին-
չո՞ւ այսպես` «կստիպեի»։ Դե, որովհետև դեռ կան կարճամի տներ, 
որոնք կարծու մ են, թե «գերմանացիների օրոք լավ կիներ»։ Իսկ 
այն տարիներին Հայաստանու մ կային զորամի ավորու մն եր, որոնք 
Թու րքիայից պաշտպանու մ էին խորհրդային հարավարևմտյան 
սահմանը։ Այն տարիներին ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, որ թու րքերն 
սպասու մ էին հենց Ստալինգրադի ճակատամարտի ավարտին, 
որ Գերմանիայի կողմի ց պատերազմի  մե ջ մտնեին։ Այնպես որ, 
Արևելյան ճակատու մ գերմանական զորքերի ցանկացած, անգամ 

տեղային պարտու թյու ն, գերմանական ֆաշիզմի  ջախջախմանը հայ 
մարտիկների ցանկացած մասնակցու թյու ն ցանկացած շարքային 
հայի համար նշանակու մ էր նաև փրկու թյու ն նոր ողբերգու թյու նից` 
կապված հայ ժողովրդի պատմու թյան մե ջ թու րքերի դերի հետ։ 
Ողջ են դեռ այն մարդիկ, ովքեր շատ լավ հիշու մ են. այն ժամանակ 
Հայաստանու մ բոլորին նախապատրաստու մ էին գյու ղերից ու  
քաղաքներից բարձրանալու  լեռները` ի դեպս, եթե Թու րքիան 
մտներ պատերազմի  մե ջ։ Եվ ես նրանցից ոմանց հետ, նրանց ընտա-
նիքների անդամն երի հետ անձամբ ծանոթ եմ։ Ողջ են նաև նրանք, 
ովքեր հիշու մ են. 1945-ից հետո խորհրդային բանակի հայկական 
դիվիզիաները կազմ ու  պատրաստ հրամանի էին սպասու մ ազա-
տագրելու  Կարսի մարզը։
Այլ բան է, որ այն ժամանակ էլ Հայկական հարցը աշխարհաքաղա-

քականու թյան զոհ դարձավ։ Ու դեռ էլի՞ կասկածներ ու նեցող հայեր 
կան։ Այդ դեպքու մ, ահա, խնդրեմ, սրանք նացիստ ֆյու րեր Ադոլֆ 
Հիտլերի խոսքերն են` ասված 1942-ի դեկտեմբերին. «ºë ã·Çï»Ù, 
Ã» ³Û¹ íñ³óÇÝ»ñÝ ÇÝãå»ë Ïå³Ñ»Ý Çñ»Ýó£ Üñ³Ýù ÃÛáõñù³Ï³Ý 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ ã»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ... ºë Ñáõë³ÉÇ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ 
ÙÇ³ÛÝ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇÝ... ØÝ³ó³Í µáÉáñÇÝ »ë ³ÝÑáõë³ÉÇ »Ù 
Ñ³Ù³ñáõÙ£ ²Ûë å³ÑÇÝ ³Û¹ ½áõï ÏáíÏ³ëÛ³Ý ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÇ 
Ï³½Ù³íáñáõÙÁ »ë ß³ï íï³Ý·³íáñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ, ÙÇÝã¹»é áã 
ÙÇ íï³Ý· ã»Ù ï»ëÝáõÙ ½áõï ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ½áñ³ÙÇ³íáñáõÙ-
Ý»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ... âÝ³Û³Í èá½»Ýµ»ñ·Ç áõ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý-
Ý»ñÇ µáÉáñ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, »ë ã»Ù íëï³ÑáõÙ Ý³¢ Ñ³Û»-
ñÇÝ»£ Եվ զու ր չէ, որ լեգեոններից առաջինը, որ պետք է «օգներ» 
նացիստներին, հենց «Թու րքեստանյան լեգեոնն» էր, որի ստեղծու մը 
թվագրված է դեռ 1941-ի նոյեմբերին։
Այնպես որ, Հիտլերի գերվստահու թյու նը թու րքերի ու  Թու րքիա-

յի, առհասարակ թյու րքական ժողովու րդների նկատմամբ երևա-
կայու թյան աշխարհից չէ, դա ավելի քան իրական ապացու յց է այն 
բանի, որ եթե չլիներ 1945-ի մայիսը, չէր լինի նաև 1992-ի մայիսը։ 
Իսկ ահա թե ինչ է գրել ռու ս «սպիտակ վտարանդիական» պատ-
մաբան Ա. Ս. Կազանցևը կովկասյան լեգեոներական ստորա-
բաժանու մն երի մասին. «´³Å³ÝÙ³Ý (èáõë³ëï³ÝÇ-ËÙµ.) 
åÉ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³ñ·áí, ï³ñµ»ñ ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
é³½Ù³·»ñÇÝ»ñÇó (¢ Ï³Ù³íáñÝ»ñÇó) ëï»ÕÍíáõÙ ¿ÇÝ ·áõÙ³ñ-
ï³ÏÝ»ñ, áñáÝù ·³½³Ý³ÛÇÝ ³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ï-
íáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ µáÉß¢Ç½ÙÇ, ³ÛÉ¢ éáõë³Ï³Ý ³Ù»Ý ÇÝãÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ. ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý Ññ»ß³íáñ, ã³ñ³·áõÛÅ ßáíÇÝÇ½Ù 
¿ñ µáñµáùíáõÙ... ÝÙ³Ý ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñáõÙ ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ 
áã Ã» Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ, ³ÛÉ Ñ»Ýó Ñ³Ï³éáõë³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¿ñ 
ÏñáõÙ£ èáõëÝ»ñÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ áã ³ÛÉ Ï»ñå, »Ã» áã «½³í-
ÃÇãÝ»ñ», «å³ïÙ³Ï³Ý ÃßÝ³ÙÇÝ»ñ»£ Ահա նաև գերմանական 
նացիզմի  գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի վկայու -
թյու նը. «ÎáíÏ³ëÇ ó»Õ»ñÇ áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ 
ÙÇÙÛ³ÝóÇó... ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÑ»ß-
ï³óÝ»ñ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·»ñÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ... 
î³ñµ»ñ ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¢ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí ½áñ³Ù³ëÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ ³ñ¹»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿»£ Ահա թե ինչ էր սպասելու  մե զ, ընդ որու մ, մե զ 
բոլորիս` կովկասյան տարածքի բնակիչներիս, եթե, ասենք, գերմա-
նացիները Թու րքիային հնարավորու թյու ն չտային զավթելու  
տարածաշրջանը և, ասենք, փորձելու  կրկնել իր զանգվածային 
հանցագործու թյու ններն ընդդեմ մարդկու թյան, որ մի նչ այդ իրա-
կանացվել էր Արևմտյան Հայաստանի, Համշենի, Կիլիկիայի ոչ 
թու րքական ժողովու րդների նկատմամբ։ Հայաստանին, ամբողջ 
Կովկասին կսպասեին անթիվ ու  անվերջանալի «վեճեր», գու ցե և 
պատերազմն եր, ու ր գերմանացիները հանդես կգային իբրև «գե-
րագու յն իրավարարներ»։ Թու րքերի հանդեպ Հիտլերի առանձ-
նահատու կ «սիրո» ու  վստահու թյան պարագայու մ, ինչը նա չի քաշ-
վու մ խոստովանել, դժվար չէ գու շակել, թե ինչ էր սպասելու  մե ր 
ժողովրդին։ Բայց փաստ է նաև այն, որ Ստալինգրադու մ հաղթանակ 
տանելու  դեպքու մ գերմանացիները «կանաչ լու յս» կվառեին հենց 
Թու րքիայի առջև. Անդրկովկասու մ հայերի սպանդով զբաղվու մ էին 
իրենք թու րքերը։
Ու վերջին հիշեցու մը. գերմանացիները Ստալինգրադու մ անձնա-

տու ր եղան 1943-ի փետրվարի 2-ին։ Այս տարի հերթական թու ր-
քական օկու պացման սպառնալիքից մե ր ազգի, ինչպես և Կովկասի 
մյու ս ժողովու րդների խու սափելու  74-րդ տարեդարձն էր։ Այնպես 
որ, 2018-ը կլինի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի  մե ջ 
Թու րքիայի մտնելու  և նրա կողմի ց ամբողջ Կովկասն օկու պացնե-
լու  սպառնալիքից Հայաստանից և Կովկասի փրկու թյան հոբելյա-
նական, «կարմի ր» 75-րդ տարեդարձը։ Ուզու մ եմ հու սալ, որ Հա-
յաստանու մ և Արցախու մ իշխանու թյու նները բավականաչափ 
ողջամտու թյու ն կու նենան, որպեսզի 2018-ի փետրվարի 2-ը նշանա-
վորեն պետական մակարդակի մի ջոցառու մն երով։
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ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë-
ÏÇÝ ³Ý¹³Ù ì³É»ñÇ äáÕáëÛ³ÝÁ µ³ó 
Ý³Ù³Ï ¿ ÑÕ»É ûÉÇ·³ñËÝ»ñÇÝ£ Æñ Ý³-
Ù³ÏáõÙ Ý³ µ»ñáõÙ ¿ »íñáå³óÇ Ù»Í³-
Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÁ ¢ Ã»ñ¢ë, 
Ñé»ïáñ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ ÑÝã»óÝáõÙ Ñ³Û³ë-
ï³ÝÛ³Ý ûÉÇ·³ñËÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í£

«Սիրելի՛ բարեկամ։ Անկեղծ ասած, երբ 
գրեցի «սիրելի», անմի ջապես փոշմանեցի, 
քանզի ինձ համար դու ք ոչ «սիրելի» եք, ոչ 
«հարգելի», ոչ էլ «մե ծարգո», պարզապես 
քաղաքավարական կանոնները ստիպե-
ցին թողնել այդ բառը: Վերջերս առիթ 
եղավ վերստին կարդալու  իտալական Մե-
դիչիների գերդաստանի պատմու թյու նը, 
ինչն էլ ստիպեց ձեզ դիմե լ:
Բանն այն է, որ այդ ընտանիքը իր ժամա-

նակին եղել է Եվրոպայի ամե նահարու ս-
տը, որը ֆինանսավորել է եվրոպական 
թագավորներին ու  իշխաններին: Բայց 
այսօր Մեդիչիները մն ացել են պատմու -
թյան էջերու մ և հիշվու մ են ոչ թե իրենց 
հարստու թյամբ, այլ մշակու թային ժառան-
գու թյամբ, որ թողել են Իտալիային ու  
ամբողջ Եվրոպային: Այսօր նրանք հար-
գանքով հիշվու մ են որպես «Վերածննդի 
կնքահայր»: Այսօր իտալացիները հպար-
տու թյամբ ամբողջ աշխարհին ցու ցադրու մ 
են Ֆլորենցիան:
Այդ նրանք են ի հայտ բերել և աշխարհին 

տվել Վերածննդի հանճարեղ ճարտարա-
պետներին, նկարիչներին, քանդակագործ-
ներին (Լեոնարդո դա Վինչի, Միքելանջելո 
և շատ ու  շատ ու րիշներ): Մի այլ օրինակ: 
Պորտու գալիայու մ այսօր էլ մե ծագու յն 
հարգանքով են հիշու մ մե ծահարու ստ Գ. 
Գյու լբենկյանին, բայց ոչ նրա հարստու -
թյան համար, այլ այն հարու ստ մշակու -
թային ժառանգու թյան համար, որ նա նվի-
րաբերեց Պորտու գալիային:
Եվ անցյալու մ, և այսօր նրա հիմն ադրամի  

կրթաթոշակներով են ու սու մ ստացել բազ-
մաթիվ ու սանողներ, որոնք դարձել են հան-
րահայտ քաղաքական, հասարակական, 
մշակու թային գործիչներ: Այս տողերը 
գրելիս ակամա հիշեցի Ալ. Մակեդոնացու  
անվան հետ առնչվող մի  պատու մ, ըստ 
որի՝ նրան թաղելիս դագաղու մ Մակեդո-
նացու  ձեռքերը եղել են դագաղից դու րս 
պարզած, այսինքն՝ նա դրանով ցանկացել 
է ի տես մարդկանց հայտնել, որ ինքը իր 
հետ ոչինչ չի տանու մ, այլ թողնու մ է իր 
գործը: Չերկարացնեմ, ու ղղակի ու զու մ եմ 
հարցնել՝ իսկ դու ք ձեզնից հետո ի՞նչ եք 
թողնելու , հիշելո՞ւ են ձեզ, թե՞ հայհոյելու  
են: Ո՞ւր են ձեր դավինչիները, մի քելան-
ջելոները:
Բայց հանգիստ թողնենք եվրոպացինե-

րին, դառնանք ինքներս մե զ: 20-ական թթ. 
Ա. Մյասնիկյանը Հայաստան հրավիրեց մի  
մե ծ խու մբ հայ մտավորականների, որոնք 
իրենց պարտքը համարեցին թողնել բարե-
կեցիկ կյանքը, գալ քանդված Հայաստան և 
շենացնել այն: Այդ նրանք էին, որ կյան-քի 
կոչեցին Երևանի համալսարանը և գի-
տու թյու նների ակադեմի ան: Բայց դու ք 
գիտե՞ք արդյոք, թե ովքեր էին այդ մտա-
վորականները և ինչպես էին դարձել 
նշանավոր գիտնականներ: Նրանք հիմ-

նականու մ լինելով աղքատ ընտանիք-
ների զավակներ՝ սովորել էին հայ մե ծա-
հարու ստների կրթաթոշակներով:
Դա է պատճառը, որ մե նք այսօր և՛ 

սիրով, և՛ հարգանքով ենք հիշու մ Ա. 
Մանթաշովին, Արամյաններին, Անանով-
ներին և շատ ու  շատ ու րիշների: Այդ 
նրանք էին, որ հայաշատ վայրերու մ 
կառու ցու մ էին եկեղեցիներ, դպրոցներ, 
օրիորդաց վարժարաններ, մշակու թային 
օջախներ, հիվանդանոցներ: Այդ նրանց 
հիմն ած դպրոցներու մ էին սովորու մ մե ր 
շատ հայտնի մտավորականներ, և այդ 
դպրոցները այդ երկրների լավագու յն 
դպրոցներն էին:
Այդ նրանք էին, որ շենացրին Թիֆլիսն ու  

Բաքու ն և շատ այլ քաղաքներ Կովկասու մ 
և այլու ր: Նրանց բախտ չվիճակվեց շենաց-
նել Հայաստանը. իսկ դու ք, որ արժանացել 
եք այդ բախտին, չկարողացաք դրան ար-
ժանի լինել: Դու ք նրանցից սովորեցիք 
մի այն եկեղեցիներ կառու ցել՝ մոռանալով, 
որ նրանք դա կատարու մ էին հայապահ-
պանու թյան նպատակով, իսկ դու ք ձեր 
անու նը անմահացնելու  համար: Այնինչ 
այսօր հրատապ է մե ր հազարամյա կի-
սաքանդ եկեղեցիները վերականգնելը: 
Դու ք տառապու մ եք մի  հյու ծիչ փառամո-
լու թյամբ և ցու ցամոլու թյամբ:
Դու ք ցանկանու մ եք մյու սներից տարբեր-

վել ամե նաթանկ մե քենայով, ամե նաշքեղ 
առանձնատնով, ամե նաշատ թիկնապահ-
ներով, Ձեր կանանց շքեղ հագու ստներով, 
Ձեր երեխաներին թիկնապահներով դըպ-
րոց ու ղարկելով... Չթվարկեմ, դրանք շատ-
շատ են: Բայց դու ք չեք ու զու մ հպարտանալ 
ձեր զավակով, որ ծառայու մ է հայկական 
բանակու մ՝ ամե նածանր և վտանգավոր 
դիրքերու մ: Երբևէ մտածե՞լ եք, թե ինչու  
է Անգլիայի արքայազնը ծառայու մ Բրի-
տանական զինված ու ժերու մ, այն էլ 
ամե նածանր՝ ռազմածովային ու ժերու մ՝ 
ռազմանավու մ, այսինքն՝ բոլորի աչքի 
առջև:
Պատկերացնո՞ւմ եք անգլիական լորդը 

կամ մի  որևէ այլ ազնվական խու սափի իր 
զավակին բանակ ու ղարկել: Պատկերաց-
նո՞ւմ եք՝ ինչպես հասարակու թյու նը 
կընդու նի այդ ազնվականին: Ձեզանից 
ոմանք կարող են ասել, որ իրենց զավակ-
ները ծառայել են բանակու մ, բայց ախր դու ք 
էլ գիտեք, մյու սներն էլ գիտեն, թե ինչպես 
մի  «ծակ» մտած և ինչ պայմաններու մ:
Ների՛ր, բարեկամս, դու  հարստացար, 

բայց ազնվական այդպես էլ չդարձար: Այս-
օր մե ր խանու թները լեցու ն են թու րքական 
ապրանքներով: Չէ՞ որ թու րքի շահու յթը 
դառնու մ է մի  փամփու շտ, որից այսօր 

զոհվու մ է հայ զինվորը:
Չէիք կարող մի  քանի արտադրամաս կա-

ռու ցել, որ այդ քոսոտ ապրանքը այստեղ 
արտադրվի: Մի թու րքի չափ է՞լ չկանք: 
Ժամանակը չէ՞, որ մե նք արտադրենք 
այնպիսի ապրանք, որ վաճառվի Թու ր-
քիայու մ և այլու ր: Այսօր անընդհատ գլու խ 
ենք գովու մ, թե որքան աշխատանք է կա-
տարվել մե ր բանակը վերազինելու  հա-
մար:
Բայց ո՞ւր էիք դու ք ապրիլյան պատերազ-

մի ց առաջ: Չգիտեի՞ք, որ բանակու մ շատ 
բան չկար: Եթե չգիտեիք, ամոթ ձեզ, իսկ 
եթե գիտեիք ու  ոչինչ չձեռնարկեցիք, ավելի 
ամոթ ձեզ: Դու ք մասնաբաժին ու նե՞ք հար-
յու րից ավելի զոհերի հարցու մ: Միայն թե 
շատ եմ խնդրու մ, հանկարծ չասեք, թե դա 
ձեր գործը չէ: Չեմ ու զու մ շարու նակել, թե 
ինչ մասնաբաժին ու նեք գործազրկու թյան, 
արտագաղթի, աղքատու թյան և էլի շատ 
հարցերու մ: Ձեր ջանքերի շնորհիվ չէ՞ր, 
որ Հայաստանից խու սափու մ էր Քըրք 
Քըրքորյանը, և էլի շատ սփյու ռքահայ մե -
ծահարու ստներ են խու սափու մ:
Պարզապես, ու զու մ եմ հիշեցնել, որ 

դու ք շատ եք սիրու մ, որ ձեզ հարգեն, գո-
վեն, ձեր կատարած քայլերը ցու յց տան 
հեռու ստատեսու թյամբ, պարգևատրվեք 
մե դալներով ու  շքանշաններով, ստանաք 
գիտական աստիճաններ ու  կոչու մն եր, 
դառնաք պատգամավոր... մի  խոսքով՝ հա-
գեցնեք ձեր սնապարծու թյու նը: Ինչո՞ւ եք 
ու զու մ, որ ձեզ ընկալեն որպես «բիրդան 
աղա» կամ քաջ Նազար, որն իր ամբողջ 
իշխանու թյու նը ցու ցադրելու  համար կա-
րող է մի այն ասել՝ «գյադե՛ք, հիմա էլ դեսը 
կանգնեք»:
Հայերը և՛ բու ն Հայաստանու մ, և՛ բոլոր 

գաղթօջախներու մ հայտնի են եղել իրենց 
օրինապաշտու թյամբ: Իսկ այսօ՞ր: Ժամա-
նակը չէ՞ հասկանալու , որ օրինապաշտ 
լինելը լավագու յն հպարտու թյու նն է: Եթե 
առաջին մի լիոնը ձեռք բերելու  համար 
անօրինական ճանապարհը ամե նալավն  
է, ապա հարստու թյու նը պահպանելու  
և բազմապատկելու  մի ջոցը օրինական 
բիզնեսն է: Չե՞ք կարծու մ, որ Արցախի 
հիմն ախնդիրը լու ծելու  լավագու յն մի ջոցը 
Հայաստանու մ և Արցախու մ Սահմանա-
դրու թյամբ ապրելն է:
Ուզու մ եմ ձեզ մի  խորհու րդ տալ: 

Ժամանակին թագավորները իրենց 
ստվերու մ մի շտ պահու մ էին մե կին (մո-
տավորապես այնպես, ինչպես Մելիք-
Շահնազարը՝ Պըլը Պու ղու ն), ով բացառիկ 
իրավու նք ու ներ թագավորին ասելու  նրա 
արատները: Հետևեք այդ օրինակին, թե չէ 
կարող եք հայտնվել անդու ր վիճակու մ: 
Ժամանակն է ու շքի գալ: Որքան արագ 
բու ժվեք ցու ցամոլու թյու նից, այնքան լավ 
ձեզ համար:

ºÕµ³Ûñ³µ³ñª ì. äàÔàêÚ²Ü

P.S. «ºÕµ³Ûñ³µ³ñ» µ³éÁ ·ñ»óÇ ³ÝÏ»ÕÍá-
ñ»Ý ¢ Ñáõëáí »Ù, áñ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã»Ù ÷áß-
Ù³ÝÇ», – Ýß»É ¿ äáÕáëÛ³ÝÁ Çñ ·ñ³Í Ý³-
Ù³ÏáõÙ:

ÒÒ»½ÝÇó Ñ»ïá Ç±Ýã »ù ÃáÕÝ»Éáõ, ÑÇß»Éá±õ »Ý Ó»½...»½ÝÇó Ñ»ïá Ç±Ýã »ù ÃáÕÝ»Éáõ, ÑÇß»Éá±õ »Ý Ó»½...
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Ընդու նված ճշմարտու թյու ն է՝ հայրենիքն այն ապահով և կենսու -
նակ օրրան է, որտեղ հավերժ կենդանի են մն ու մ նրա շնորհալի և 
արժանավոր զավակները: Սակայն ճակատագիրը երբեմն  դաժան 
է վարվու մ մարդկանց հետ և նրանց օտար ափեր է նետու մ, որտեղ 
ծնվու մ, ապրու մ և արարու մ են իրենց հայրենիքից ու  ժողովրդից 
հեռու : Ազգու թյամբ հայ է, սակայն կյանքի պայմաններից դրդված 
դարձել է մե կ այլ երկրի ու  ազգի պատմու թյան մի  մասնիկը:
Պատմական ճակատագրի կողմի ց հալածված վտարանդիներ 

էին այն հայերը, ովքեր հաստատվել էին Բյու զանդիայու մ: Նրանց 
գոյու թյու նն այնտեղ պատահական չէր, այլ պատճառաբանված էր 
պատմական գործոններով և ու ներ խորը քաղաքական-հասարա-
կական արմատներ: 
Հայ ժողովրդի մասսայական գաղթը դեպի Բյու զանդիա և այլ 

երկրներ կապված էին Հայաստանու մ այն ժամանակ ստեղծված 
անապահով կյանքի, ինչպես նաև արտաքին գործոնների, հիմն ա-
կանու մ օտար զավթիչների շարու նակաբար կրկնվող բռնու թյու ն-
ների, ասպատակու թյու նների ու  տեղահանու մն երի հետ: Խու սա-
փելով մասսայական ջարդերից, ֆիզիակական բռնու թյու ններից 
ու  հալածանքներից՝ հայ ժողովրդի առանձին զանգվածներ ամբողջ 
գերդաստաններով բռնու մ էին գաղթի ճանապարհը և հաստատ-
վու մ իրենց համար համե մատաբար բարվոք վայրերու մ:
Հայերի զանգվածային արտագաղթի առաջին հոսքը դեպի 

Բյու զանդիա սկսվել է դեռևս 4-րդ դ. վերջերին, երբ Արևմտյան 
Հայաստանը հայտվեց նրա գերիշխանու թյան տակ: Հայերը, հաս-
տատվելով Բյու զանդիայու մ, բարեկամական հարաբերու թյու նների 
մե ջ մտնելով տեղի բազմազգ բնակչու թյան հետ, բեղու ն կյանքով 
սկսեցին ապրել, կարողացան իրենց դրսևորել տարբեր ասպարեզ-
ներու մ: Վաղ անցյալից մե զ են հասել բյու զանդական հայազգի նշա-
նավոր բազմաթիվ գործիչների անու ններ, ովքեր, ձեռք բերելով 
որոշակի հռչակ և ճանաչու մ, անու ղղակիորեն նպաստեցին իրենց 
ծնու նդ տվող ժողովրդի համբավի տարածմանը:
Բյու զանդահայերը գործու ն մասնակցու թյու ն ու նեցան կայսրու -

թյան քաղաքական, տնտեսական և մշակու թային կյանքին՝ դառնա-
լով ոչ մի այն մշակու յթի և գիտու թյան ակնառու  գործիչներ, բարձ-
րաստիճան պաշտոնյաներ, զորավարներ, դիվանագետներ, այլև 
կայսրեր և կայսրու հիներ, որոնց թիվը, ըստ որոշ հաշվարկների՝ 
հասել է ավելի քան 30-ի: Նրանց թվու մ հիշատակվու մ են Հերա-
կլիոս I–ի (610-641 թթ.), Փիլիպպիկոս Վարդանի (711-713 թթ.), Լևոն 
V Հայկազու նի (813-820 թթ.), Անդրոնիկոս III Պալեոլոգոսի (1328-
1341 թթ.), կայսրու հիներ Մարիանեի (8-րդ դար), Եփրոսինեի (823-
827 թթ.), Թեոդորայի (842-856 թթ.) և այլոց անու նները, որոնցից 
յու րաքանչյու րն իր գործու նեու թյամբ որոշակի հետք է թողել այդ 
կայսրու թյան պատմու թյան մե ջ: Այսպես՝ Հերակլիոսների դինաս-
տիայի (610-716 թթ.) հիմն ադիր Հերակլիոս I-ը, որի հայ լինելն 
ապացու ցել է իտալացի պատմաբան Անգելո Պերնիչեն «Հերակլիոս 
կայսր» աշխատու թյու նու մ (1905 թ.), պատմու թյան մե ջ դասվել 
է այն մե ծ ինքնակալների շարքին, ովքեր կարողացել են իրենց 
ռազմական քաջու թյամբ և հմտու թյամբ հաղթահարել անհու սալի 
պատերազմն երի ընթացքը:
Լևոն V Հայկազու նի կերպարն արտացոլվել է 17-րդ դարի գերմա-

նացի նշանավոր գրող Անդրեաս Գրիֆիու սի «Լևոն հայը» ողբեր-
գու թյան մե ջ, ու մ օրոք Բյու զանդիայու մ, երբ խստորեն սրվել էին 
պատկերամարտու թյան և պատկերապաշտու թյան մի ջև պայքարը, 
կայսրն անողոք ահաբեկչու թյու ն էր սկսել պատկերամարտների 
դեմ, ինչի հետևանքով էլ դարձավ դավադրու թյան զոհ: 
Հու նական եկեղեցու  սրբերի շարքին է դասվել Թեոդորա կայսրու -

հին, ով զորավար Մանու ել Մամի կոնյանի եղբոր՝ Մարիանոսի դու ս-
տըրն էր: Նա գահակալել է 842 թ.-ից սկսած՝ որպես որդու ՝ Միքայել 
III կայսեր (842-867 թթ.) խնամակալու հի: Նրա մասին պահպանվել 
է մի  ավանդու թյու ն, թե իբր եղել է այն գեղեցկու հիների շարքու մ, 
որոնցից Թեոփիլոս կայսրը (829-842 թթ.) պետք է հարսնացու  ընտ-
րեր: Երկար ընտրու թյու նից հետո նա կանգ էր առել Թեոդորայի 
և բանաստեղծու հի Կասիայի վրա, սակայն ի վերջո ոսկե խնձորը 
տվել էր չքնաղ հայու հու ն: Այդ դեպքից հետո վրդովված Կասիան 
գրել է իր հակահայկական էպիգրամն երը:
Թեոդորայի օրոք՝ 842 թ. վերականգնվեց Բյու զանդիայու մ պատ-

կերապաշտու թյու նը: Նրա ջանքերով Բու լղարիայու մ 865 թ. քրիս-
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տոնեու թյու նը հռչակվեց պետական կրոն: Իր եղբոր՝ Վարդաս 
Մամի կոնյանի ճնշման ներքո 856 թ. հրաժարվեց գահից և դարձավ 
մի անձնու հի: Նա մահացել է վանքու մ 867 թ.:
Բյու զանդական կայրու թյան պատմու թյան կարևորագու յն էջե-

րից է Մակեդոնական դինաստիայի կառավարման ժամանակա-
շրջանը (867-1056 թթ.), որը հայտնի է նաև որպես «Մակեդոնական 
վերածննդի» դարաշրջան, երբ այդ ժամանակ մե ծ վերելք ապրեց 
բյու զանդական մշակու յթը: Բյու զանդիայի պատմու թյան մե ջ Մա-
կեդոնական դինաստիայի կառավարման ժամանակաշրջանը 
Հու ստինիանոս I-ի (527-565 թթ.) կառավարման ժամանակաշրջա-
նից հետո եղել է լավագու յն շրջանը Բյու զանդիայի ողջ պատմու -
թյան մե ջ:
Ըստ ֆրանսիացի հայտնի բյու զանդագետ, Սորբոնի համալսա-

րանի պրոֆեսոր Շառլ Դիլի՝ այդ դինաստիան տվել է մի  շարք աչքի 
ընկնող կայսրեր, որոնք «շնորհիվ իրենց զենքի՝ հզոր ու ժի, ճարպիկ 
և ճկու ն դիվանագիտու թյան ու  կառավարման եռանդի, կարողացել 
են իրականացնել իրենց երազանքը՝ գահակալու թյան այդ շրջանը 
դարձնել Բյու զանդիայի երկարատև պատմու թյան ամե նափայլու ն 
շրջաններից մե կը»: 
Մակեդոնական դինաստիայի հիմն ադիր Վասիլ I–ի հայկական 

անու նը Բարսեղ էր: Վասիլ I-ի ծննդավայրը հստակ հայտնի չէ: Ըստ 
ավանդական վարկածի՝ նա ծնվել է մոտ 811 թ. Ադրիանապոլսու մ 
կամ Խարիու պոլսու մ, հայկական աղքատ ընտանիքու մ, որն ապաս-
տան էր գտել Մակեդոնիայու մ: Այդտեղից էլ ծագել է հետագայու մ 
նրա կողմի ց հիմն ած արքայատան Մակեդոնական անվանու մը: 
Պատմագրու թյան մե ջ այդ դինաստիան հիշատակվու մ է ինչպես 
նաև՝ Հայկական, քանի որ, ըստ արևմտաեվրոպական պատմաբան-
ների՝ նրա կայսրերը, ռազմական գործիչները և բարձրաստիճան 
պաշտոնյաները ու նեին հայկական ծագու մ: 
Վասիլ I-ի նախնիների մասին տեղեկու թյու ններ է հաղորդու մ 

նրա թոռը՝ բյու զանդական կայսր Կոստանդին VII Ծիրանածինը 
«Թեոֆանեսի շարու նակողները» ժամանակագրու թյու նու մ: Ըստ 
այդ տեղեկու թյու նների՝ Վասիլ I-ի նախնիները 5-րդ դարի երկրորդ 
կեսին Բյու զանդիա էին եկել Հայաստանից: Նրանք ծագու մով եղել 
են Արշակու նիների արքայատան ներկայացու ցիչներ: Եվ դա է 
պատճառը, որ Վասիլն իրեն հետագայու մ հռչակեց Արշակու նի: 
Իր մանկու թյան մի  մասը նա անց է կացրել գերու թյան մե ջ Բու լ-
ղարիայու մ, որտեղ տեղափոխվել էր նրա ընտանիքը 813 թ. բու լ-
ղարական խան Քրու մի  կողմի ց գերեվարվելու ց հետո: Միայն 836 թ. 
նրան և մի  քանիսին ի վերջո հաջողվու մ է դիմե լ փախու ստի Թրա-
կիա, որը պատկանու մ էր Բյու զանդիային, որտեղից էլ շու տով 
մե կնու մ է Կոստանդնու պոլիս և ծառայու թյան անցնու մ Մի-
քայել III կայսեր արքու նիքու մ՝ որպես ձիապան, իսկ այնու հետև 
պարակիմոմե նոս (սենեկապետ): Հիանալի տիրապետելով ձիա-
վարժու թյան արվեստին, լինելով ֆիզիկապես ու ժեղ, գեղեցիկ 
տղամարդ կարճ ժամանակամի ջոցու մ Վասիլը դառնու մ է կայսեր 
և պալատական տիկնանց ֆավորիտը: Իր սիրեցյալին Միքայել III-ն 
առատորեն նվերներ է պարգևու մ և ամու սնացնու մ իր սիրու հու ՝ 
Եվդոկի Ինգերինայի հետ: 
Միքայել III-ը, ով աչքի էր ընկնու մ բարքերի շվայտու թյամբ, իրա-

կանու մ հեռու  էր կանգնած պետական գործերից, և կառավարման 
ղեկն իր ձեռքն էր վերցրել մոր՝ կայսրու հի Թեոդորայի եղբայր Վարդ 
պատրիկը (Հայկազնը), ով եղել էր մանու կ կայսեր խնամակալը և 
արժանացել էր կեսարի տիտղոսի:
Վասիլի՝ դեպի գահական իշխանու թյու ն տանող ճանապարհին, 

վճռորոշ քայլերից մե կը դարձավ հենց կայսեր մորեղբոր դեմ 
դավադրու թյան կազմակերպու մը՝ Միքայել III-ի համաձայնու -
թյամբ, ով չէր սիրու մ Վարդ պատրիկին: Վերջինս 866 թ. սպանվեց 
Թրակիայու մ մի  խու մբ դավադիրների ձեռքով, որոնց գլխավորու մ 
էր Վասիլը: Այդ դեպքից մե կ տարի անց նա դարձավ կայսեր կառա-
վարչակից և սկսեց ազդեցիկ դիրք գրավել կայսրու թյու նու մ, որը 
խիստ մտահոգու թյան առարկա դարձավ կայսեր համար: Դա կան-
խատեսել էր նրա մայրը՝ Թեոդորան, ու մ դրդմամբ էլ Միքայելը 
փորձեց գաղտնի վերացնել իր մրցակից հակառակորդին, քանի որ 
նա ստվեր էր նետու մ իր վրա: Սակայն այդ մահափորձը ձախողվեց, 
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և 867 թ. սեպտեմբերյան մի  գիշեր Միքայել III-ը գազանաբար 
սպանվեց սեփական ննջարանու մ՝ Վասիլի գլխավորած մի  խու մբ 
դավադիրների ձեռքով: Այդպես հայտնվեց մի  նոր տիրակալ, իսկ 
նրա գահակալու թյամբ՝ նոր դինաստիա՝ Մակեդոնական, որը գո-
յատևեց ավելի քան մե կու կես դար՝ 867-1056 թթ.: 
Վասիլ I-ի օրոք (867-886 թթ.) Բյու զանդիայու մ հաստատվեց 

գահաժառանգու թյան նոր կարգ, ըստ որի՝ մի այն իշխող դինաս-
տիայի անդամն երը կարող էին դառնալ կայսր: Այդ կարգը պահ-
պանելու  համար կայսրերն այսու հետ իրենց որդիներին պետք է 
պաշտոնապես հռչակեին կառավարչակիցներ: Նրա օրոք վերստին 
մշակվեց կայսր Հու ստինիանոս I-ի (527-565 թթ.) Օրենսգիրքը, 
և 879 թ. հրատարակվեց «Առձեռն կանոնագիրքը»: Այդ ժամա-
նակ ծավալվեց նաև շինարարական լայն գործու նեու թյու ն, Կոս-
տանդնու պոլիսն ավելի գեղեցիկ տեսք ընդու նեց, կառու ցվեցին նոր 
եկեղեցիներ, տաճարներ, աղքատների համար ապաստարաններ 
և այլն: Բյու զանդական տիրակալու թյու նը հաստատվեց Միջերկ-
րական և Սև ծովերի ավազանու մ: Ժամանակավորապես կայու -
նացավ կայսրու թյան արտաքին քաղաքական դրու թյու նը: Կոս-
տանդնու պոլսի 879 թ. եկեղեցական ժողովու մ հռչակվեց Արևելյան 
ու ղղափառ եկեղեցու  անկախու թյու նը Հռոմի  կաթոլիկ եկեղեցու ց: 
Վասիլի I-ի մահից հետո (մահացել է դժբախտ պատահարի 
հետևանքով որսի ժամանակ 886 թ.) կրկին վերսկսվեցին արաբների 
և բու լղարների հարձակու մն երը, որոնցից Բյու զանդիան արդեն 
9-րդ դ. վերջին և 10-րդ դ. սկզբին սկսեց մի  շարք պարտու թյու ններ, 
տարածքային կորու ստներ կրել:
Վասիլ I-ից հետո հաջորդաբար գահ բարձրացան նրա որդիները՝ 

Լևոն VI (886-912 թթ.) և Ալեքսանդրը (912-913 թթ.): Եթե վերջինս 
առավել հայտնի էր որպես հարբեցող, որն իր ժամանակն անց 
էր կանցնու մ ձիարշավն երու մ և զեխու թյան մե ջ, ապա Լևոն VI-ն 
աչքի էր ընկնու մ իր կրթվածու թյամբ, որի համար ստացել էր 
«Իմաստու ն», «Իմաստասեր» պատվանու նները: Նա բանաստեղծ 
էր, աստվածաբան, և պատահական չէ, որ նրա օրոք վերելք են 
ապրու մ բյու զանդական մշակու յթը, բնական գիտու թյու նները, 
ռազմական արվեստը: Ստեղծվու մ են գրականու թյան և արվեստի 
բարձրարժեք գործեր: 
Այդպիսի անհատականու թյու ն էր նաև Լևոն VI-ի և նրա կնոջ՝ 

Զոե կայսրու հու  որդին՝ Կոստանդին VII Ծիրանածին կայսրը, ով 
պատմաբան էր, բանաստեղծ, երաժիշտ, նկարիչ, ճարտարապետ, 
ինչպես նաև գիտու թյան ու  մշակու յթի մե ծ հովանավոր: Նրա մա-
սին ստեղծվել է հարու ստ գրականու թյու ն: 

913 թ., երբ Կոստանդինը 8 տարեկան էր, հռչակվու մ է բյու զան-
դական կայսր, բայց քանի որ անչափահաս էր, ու ստի երկրի կա-
ռավարու մը հանձնվեց նրա խնամակալին՝ Կոստանդնու պոլսի 
պատրիարք Նիկողայոս I Միստիկին: Հետագայու մ նրա խնամա-
կալը դարձավ նաև ծագու մով հայ ծովակալ Ռոմանոս I-ին Լա-
կաբենոսը՝ Կոստանդին VII-ի կնոջ՝ Հելենեի հայրը, ով ստանձնեց 
նաև կայսրու թյան կառավարման գործը (920-944 թթ.): Սակայն 
վերջինիս որդիները, գահընկեց անելով իրենց հորը, աքսորեցին 
նրան վանք և սկսեցին ինքնու րու յն կառավարել երկիրը, որը 
դժգոհու թյան մե ծ ալիք բարձրացրեց մայրաքաղաքու մ և Կոստան-
դին VII-ը, որը մի այն անվանապես էր կառավարու մ երկիրը 913 
թ.-ից սկսած մի նչը 920 թ., վերադառնալով արքու նիք (մի նչ այդ նա 
զբաղվու մ էր գրական գործու նեու թյամբ և իրեն շրջապատել էր 
կրթված մարդկանցով), չէր հետևու մ պետական գործերին: Աքսորե-
լով Ռոմանոս I-ի որդիներին՝ նա ինքնու րու յն սկսեց կառավարել 
իր տերու թյու նը 945-959 թթ.: Նրա օրոք բյու զանդական զորքերը մի  
շարք հաղթանակներ տարան արաբների և բու լղարների նկատ-
մամբ: 
Կոստանդին VII-ը մի  շարք երկերի հեղինակ է՝ «Բյու զանդական 

արքու ինիքի արարողու թյու նների մասին», «Կայսրու թյան կառա-
վարման մասին», որի 43-46 գլու խները վերաբերու մ են Հայաստա-
նին: Նա մասնակցել է «Վասիլիկա» օրենսգրքի ստեղծմանը և այլն:

959 թ. Կոստանդին VII-ը դարձավ դավադրու թյան զոհ, որի կազ-
մակերպիչը նրա հարազատ որդին էր՝ Ռոմանոս II Կրտսերը, ով, 
թու նավորելով հորը, գրավեց գահը, բայց և ինքը 963 թ. դարձավ մի  
այլ դավադրու թյան զոհ, որի կազմակերպիչը կինն էր՝ Թեոֆանո 
կայսրու հին: Դեռևս Ռոմանոս II-ի կենդանու թյան օրոք վերջինս 
սիրահարվել էր հայազգի Վարդ պատրիկի որդու ն՝ Նիկեփորոսին: 
Սպանելով ամու սնու ն՝ Թեոֆանոն երկրորդ անգամ ամու նացավ 
Նիկեփորոսի հետ՝ դարձնելով նրան կայսր, ով հայտնի է որպես 
Նիկեփորոս II Փոկաս (963-969 թթ.):
Ասվու մ է, որ բյու զանդական կայսրու հիների շարքու մ Թեոֆանոն 

իր գեղեցկու թյամբ և խելքով մրցու մ էր մի այն Հու ստինիանոս I-ի 
կնոջ՝ Թեոդորայի փառքի հետ: Լինելով փառասեր, նենգ անձնավո-
րու թյու ն՝ որոշ ժամանակ անց նա կազմակերպու մ է նաև Նիկեփո-
րոս II-ի սպանու թյու նը, քանի որ դարձել էր վերջինիս քրոջ որդու ՝ 
Հովհաննես Չմշկիկի սիրու հին: Այսպես՝ արդեն երրորդ անգամ 
ամու սնանալով վերջինիս հետ՝ 969 թ. դարձյալ Թեոֆանոյի օգնու -
թյամբ բյու զանդական գահին է բազմու մ Հովհաննես I Չմշկիկ կայ-
սըրը, ով կառավարել է մի նչև 976 թ.: Թեոֆանոն վերջինիս օրոք, որ 
անողոք էր ոչ մի այն իր հակառակորդների, այլև ազգականների 
նկատմամբ, ովքեր ինչ-որ կերպ կարող էին խանգարել իր փառա-
սիրական պլաններին՝ որպես մի անձնու հի աքսորվեց մայրաքա-
ղաքից Փոքր Ասիա: Եվ մի այն հետագայու մ նրան թու յլատրեցին 
վերադառնալ կայսերական պալատ՝ պայմանով, որ նա ոչ մի  առըն-
չու թյու ն չու նենա պետական գործերի հետ: 
Հովհաննես I Չմշկիկ կայսրը, ով հայկական աղբյու րներու մ հի-

շատակվու մ է Կյու ռ Ժան, հմու տ զորավար էր, և նրան հաճախ 
համե մատու մ են Ալեքսանդր Մակեդոնացու  հետ: Նա հաղթել է 
արաբներին, Ռու սիայի իշխան Սվյատոսլավ Իգորևիչին, գերել է 
բու լղարական թագավոր Բորիսին: Նվաճել է բազմաթիվ տարածք-
ներ, փորձել է անգամ գրավել Հայաստանը, բայց հանդիպելով մե ծ 
դիմադրու թյան՝ հաշտու թյու ն է կնքել Աշոտ III Ողորմած արքայի 
հետ: 
Նա նաև ու ներ շատ թշնամի ներ արքու նիքու մ, որոնք դժգոհ էին 

նրա քաղաքականու թյու նից, բայց կայսրը կարողանու մ էր որոշ ժա-
մանակով հմտորեն խու սանավել՝ փրկելով իրեն և գահը: Սակայն 
նրա համար ճակատագրական եղավ արաբների դեմ արշավանքը 
976 թ., որից վերադառնալիս մահացավ: Այդ ժամանակ սկսվեցին 
համառորեն լու րեր տարածվել, թե կայսրին թու նավորել են: 

976 թ. բյու զանդական կայսր է հռչակվու մ Մակեդոնական դինաս-
տիայի առավել հայտնի ներկայացու ցիչներից Վասիլ II-ը, որի օրոք 
(մի նչև 1025 թ.) կայսրու թյան սահմաններն ընդարձակվեցին: Նա 
Ռոմանոս II Կրտսերի որդին էր: Ըստ հայկական ավանդու թյան՝ իր 
եղբոր՝ Կոստանդինի հետ նրան Թեոֆանո կայսրու հու  ոտնձգու -
թյու ններից հեռու  պահելու  համար, Հովհաննես Չմշկիկ կայսեր 
կողմի ց փախցրել էին Հայաստանի Անձիտ գավառի Վասակավան 
գյու ղ և մի այն 957 թ. նրանց հետ է բերել Կոստանդնու պոլիս, երբ 
Թեոֆանոն աքսորված էր մայրաքաղաքից: 
Շու րջ 40 տարի ընդմի ջու մն երով Վասիլ II-ը պատերազմ էր վա-

րու մ բու լղարների դեմ: Ի վերջո 1018 թ. նրան հաջողվու մ է նվաճել 
Բու լղարական թագավորու թյու նը և վերածել այն բյու զանդական 
նահանգի: Վասիլ II-ի կարգադրու թյամբ շու րջ 15 հազար բու լղար 
ռազմագերիներ կու րացվեցին, որի համար էլ նա կոչվեց «Բու լ-
ղարասպան»: Լինելով դաժան, մի աժամանակ եռանդու ն գործիչ՝ 
նա կարողացավ իրեն ենթարկել Բալկանյան ողջ թերակղզին, ճնշել 
մի  շարք խռովու թյու ններ և ապստամբու թյու ններ 976 և 987 թթ.: 
Նրան հաջողվեց նաև կանխել ռու սների գրոհը Կոստանդնու պոլսի 
վրա: Բանն այն է, որ այդ ժամանակ սրվել էին հարաբերու թյու նները 
Կիևյան Ռու սիայի հետ: Դեռևս 9-րդ դ. սկսած՝ ռու սները բազմաթիվ 
արշավանքներ էին ձեռնարկու մ Բյու զանդիայի դեմ, որոնց մի  քա-
նի անգամ հաջողվեց պաշարել մայրաքաղաք Ցարգրադը, բայց այն 
գրավել չհաջողվեց: 989 թ. ռու ս-բյու զանդական պատերազմի  ժա-
մանակ ռու սները մե ծ իշխան Վլադիմի ր Սվյատոսլավիչի գլխավո-
րու թյամբ զավթեցին Ղրիմու մ հու նական Խերսոն քաղաքը և պատ-
րաստվու մ էին կրկին գրոհել Կոստանդնու պոլսի վրա: Վլադիմի րը, 
որպեսզի չիրագործի իր այդ ծրագիրը, պահանջեց Վասիլ II-ից 
կնու թյան տալ 25-ամյա քրոջը՝ Աննային, ով աչքի էր ընկնու մ իր 
գեղեցկու թյամբ ու  խելքով: Վասիլը տվեց իր համաձայնու թյու նը, 
բայց Աննան ընդդիմացավ՝ պահանջելով, որպեսզի ռու ս հեթանոս 
իշխանը հրաժարվի իր դավանանքից և ընդու նի քրիստոնեու թյու ն: 
Վլադիմի րը համաձայնվեց: Նրանց ամու սնու թյու նը տեղի ու նեցավ 
988 թ. Խերսոնու մ, և նու յն թվականին էլ Կիևյան Ռու սիան ընդու նեց 
քրիստոնեու թյու նը՝ պետական կրոն:
Մեծ է եղել Աննայի դերը Ռու սիայու մ քրիտոնեու թյան տարածման 

գործու մ, ով աչքի է ընկել նաև եկեղեցաշինու թյամբ, և դա է պատ-
ճառը, որ իր ամու սնու , ինչպես նաև իրենց 2 զավակների՝ Բորիսի 
և Գլեբի հետ մի ասին, որոնք ևս կարևոր դերակատարու թյու ն են 
ու նեցել Ռու սիայու մ քրիտոնեու թյան տարածման գործու մ, ռու ս 
ու ղղափառ եկեղեցու  կողմի ց դասվեցին սրբերի շարքը: Աննան մա-
հացել է 48 տարեկան հասակու մ համաճարակից: 
Վասիլ II-ի օրոք Բյու զանդիայու մ տեղի ու նեցան նաև բնական 

աղետներ՝ երկրաշարժեր, որոնք մե ծ վն ասներ պատճառեցին կայ-
սրու թյանը: Այդ ժամանակ փլու զվեց դեռևս Հու ստինիանոս I-ի 
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օրոք կառու ցված Սու րբ Սոֆիայի հռչակավոր տաճարի գմբեթը, և 
Վասիլ II-ի հրավերով 989 թ. մայրաքաղաք ժամանեց հայ մե ծ ճար-
տարապետ Տրդատը, ով էլ վերակառու ցեց այն 1001 թ., որը կան-
գու ն է առ այսօր:
Վասիլ II-ի մահից հետո բյու զանդական գահին է բազմու մ նրա 

եղբայրը՝ Կոստանդին VIII-ը, ով երկար ժամանակ եղել է կայսեր 
կառավարչակիցը և փաստացի գահակալել է 1025-28 թթ., ով սա-
կայն նշականալից հետք չի թողել Բյու զանդիայի պատմու թյան 
մե ջ: Նա ու ներ 2 դու ստր՝ Զոեն և Թեոդորան: Արու  զավակ չու նենա-
լով՝ նրանցով, ըստ էու թյան, ավարտվու մ է Մակեդոնական դի-
նաստիայի հայկական արական ճյու ղը: Զոեն մի  քանի անգամ 
ամու սնացել էր, և նրա շնորհիվ իր ամու սինները դարձել էին կայ-
սրեր: Այսպես՝ ամու սնանալով 60-ամյա Ռոմանոս III Արգիրոսի 
հետ, ով, դառնալով կայսր, գահակալել է 1028-1034 թթ., նրան խեղ-
դամահ անելու ց հետո Զոեն դարձել էր ապագա կայսրեր՝ արքու նի 
սենեկապետի եղբոր՝ Միքայել IV Պափլագոնացու  (1034-1041 թթ.) 
կինը, իսկ նրա մահից հետո Միքայել V-ի (1041-1042 թթ.) կինը, ով 
արգելափակել էր նրան վանքու մ, սակայն ապստամբների պա-
հանջով ազատ է արձակվել, իսկ կայսրը՝ փախու ստի դիմե լ: Զոեն 
1042 թ. ժողովրդի հավանու թյամբ ամու սնացավ նաև Կոստանդին 
IX Մոնոմաքոսի հետ (1042-1055 թթ.): 1028-1050 թթ. Զոեն եղել է 
կայսեր կառավարչակից, իսկ 1042 թ.՝ կայսրու հի (ապրիլ-հու նիս): 
Նա ևս դասվել է հու նական եկեղեցու  սրբերի շարքը:
Մակեդոնական դինաստիայի վերջին ներկայացու ցիչը հանդիսա-

ցավ Թեոդորա կայսրու հին (1055-1056 թթ.): Մինչ այդ ՝ 1028-1030 թթ. 
նա եղել է կառավարչակից և երկար ժամանակ հալածվել է քրոջ՝ 
Զոեի կողմի ց, աքսորվել Պետրիոնի վանք, դարձել մի անձնու հի և 
մի այն 1055 թ. հետ է վերադարձել և հռչակվել կայսրու հի:
Բյու զանդիայի հայազգի կայսրերի և կայսրու հիների գործու նեու -

թյու նը գնահատելիս, անշու շտ, պետք է որպես չափանիշ ընդու նել 
այն հանգամանքը, թե նրանք որքանով են կապված եղել իրենց նախ-
նիների երկրին և օգտակար եղել իրենց ժողովրդին: Եթե այս տե-
սանկյու նից ենք մոտենու մ հարցին, ապա պետք է նշել, որ նրանցից 
ոչ բոլորն են դրական դերակատարու մ ու նեցել և անգամ ինչ-ինչ 
պատճառներով թաքցրել են իրենց հայկական ծագու մը: Սակայն 
եղել են նաև գահակալներ, ովքեր չեն թաքցրել իրենց ծագու մը: 
Օրինակ՝ Վասիլ I-ը բարեկամական սերտ հարաբերու թյու ններ է 
հաստատել հայոց Աշոտ I Բագրատու նի արքայի հետ, ճանաչել է 
հայ Բագրատու նիների թագավորու թյու նը: Ըստ բրիտանացի գրող 
և պատմաբան Ջոն Նորվիչի՝ նրա հարազատ լեզու ն եղել է հայերե-
նը: Մեկ այլ կայսր Կոստանդին VII Ծիրանածինը պարծեցել է իր 
հայկական արմատներով, տիրապետել է նաև հայերենին: Կոս-
տանդնու պոլիս հրավիրելով հայոց արքա Աշոտ II Երկաթին և 
Հովհաննես Դրասխանակերտցի կաթողիկոսին՝ հայոց արքային 
տրամադրել է օգնական զորք և աջակցել նրան Ատրպատականի 

ամի րա Յու սու ֆի դեմ պայքարու մ: Նա իրեն շրջապատել է հայազ-
գի նշանավոր զորավարներով, ինչպիսիք էին Բագրատու կը, Մե-
լիասը, Մլեհը, Վարդասը, Լևոն և Նիկեփորոս Փոկասները, Հովհան-
նես և Թեոփիլոս Կու րկու ասները և այլք: Կոստանդինը ձգտել է նաև 
ամրապնդել Բյու զանդիայի դիրքերը Հայաստանու մ: 
Ինչպես նշվեց, Թեոդորայի գահակալու թյամբ ավարտվու մ է Մա-

կեդոնական դինաստիայի հայկական արական ճյու ղը, և դրանից 
հետո բյու զանդական գահին բազմե ցին մի  շարք մի ապետներ. 
Միքայել VI (1056-1057 թթ.), Իսահակ I Կոմն ենոս (1057-1059 թթ.), 
Կոստանդին Դու կաս (1059-1067 թթ.), Եվդոկիա (1067-1071 թթ.), 
Ռոմանոս IV (1068-1071 թթ.), Միքայել VII Դու կաս (1071-1078 թթ.), 
Նիկեփորոս III Բոտանիատես (1078-1081 թթ.), ովքեր, թեև չու նեին 
հայկական ծագու մ, որևէ ազգակցական կապ Մակեդոնական 
դինաստիայի հայազգի ներկայացու ցիչների հետ, բայցևայնպես 
որոշ պատմաբան բյու զանդագետների կողմի ց, ինչպիսիք են 
Շառլ Դիլը, Ալեքսանդր Վասիլևը և ու րիշներ, դասվեցին այդ 
դինաստիային պատկանող գահակալների շարքին: Եվ դա է 
պատճառը, որ այդ դինաստիայի գոյատևման ժամանակշրջանի 
ավարտը, վերջիններիս կողմի ց, հասցվու մ է մի նչև 1081 թ., սակայն 
պատմագրու թյան մե ջ դինաստիայի ավարտը առավելապես ըն-
դու նված է համարել 1056 թվականը:
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Թու րքիայու մ կան թեմաներ, որոնց վե-
րաբերյալ կան չբարձրաձայնելու  մասին 
չգրված օրենքներ։ Այդ թեմաներից են 
Թու րքիայու մ 1937-1938 թվականների 
Դերսիմի  կոտորածին վերաբերվող շատ 
մանրամասներ։

NEWS.am-ն այս անգամ ներկայացնու մ է 
Դերսիմի  կոտորածի ժամանակ ժողովրդի 
պաշտպանու թյու նը կազմակերպած Սեյիթ 
Ռըզայի եւ Աթաթու րքի մի ջեւ գաղտնի խո-
սակցու թյու նը, որի մասին բարձրաձայնել 
է թու րքական Yeni Safak պարբերականը՝ 
ներկայացնելով այդ ամե նը ապացու ցող 
Թու րքիայի ազգային հետախու զու թյան ծա-
ռայու թյան փաստաթու ղթը։
Ըստ այդ փաստաթղթի, թու րքական դա-

տարանի կողմի ց Դերսիմի  ապստամբու -
թյան առաջնորդ Սեյիթ Ռըզայի դեմ մա-
հապատժի որոշու մ կայացնելու ց հետո 
Մու սթաֆա Քեմալ Աթաթու րքը նրա հետ 
գաղտնի հանդիպու մ է անցկացրել։
Հանդիպման ժամանակ Թու րքիայի այն 

ժամանակվա նախագահ Աթաթու րքը Սեյիթ 
Ռըզային ասել է, որ եթե նա ասի, որ փոշ-
մանել է եւ ներու մ հայցի, մահապատիժը չեն 

Աթաթու րքն այս խոսքերից կատաղել է՝ 
հրահանգելով տանել կախաղան բարձրաց-
նելու  Ռըզային։ «Ես գնու մ եմ մահվան։ Թող 
դա ինձ դարդ լինի, իսկ որ ես չխոնարհվեցի 
ձեր առաջ, թող դա էլ ձեզ համար դարդ 
լինի», – ասել է Սեյիթ Ռըզան։
Նշենք, որ Սեյիթ Ռըզան ծնվել է Դերսիմի  

գյու ղերից մե կու մ, հանդիսացել է ալեւի-զա-
զա ցեղերից մե կի առաջնորդը, գլխավորել 
թու րքական պետու թյան դեմ ապստամբու -
թյու նները։ Թու րքական մամու լու մ բազմա-
թիվ վկայու թյու ններ կան, որ նա հայ է եղել։ 
Նրա վրանից խու զարկու թյան ժամանակ 
հայտնաբերել են հայերեն գրու թյու ններով 
խաչեր եւ հայերենով գիրք։
Դերսիմի  ապստամբու թյու նը թու րքական 

իշխանու թյու նները արյան մե ջ են խեղդել՝ 
վերացնելով հազարավոր գյու ղեր։ Տարբեր 
աղբյու րների հաղորդմամբ՝ Դերսիմի  կոտո-
րածներին զոհ է գնացել մի նչեւ 100 հազար 
հոգի։

1915-ի Հայոց ցեղասպանու թյու նից փըրկ-
ված, եւ Դերսիմի  տարբեր գյու ղերու մ պա-
տըսպարված հազարավոր հայերը 1938-ին 
կրկնակի ցեղասպանու թյան ենթարկվեցին։

¶ÉË³ïí»Éáõó ³é³ç ÇÝã ³ë³ó Ñ³Û ³é³çÝáñ¹Á ²Ã³ÃáõñùÇÝ¶ÉË³ïí»Éáõó ³é³ç ÇÝã ³ë³ó Ñ³Û ³é³çÝáñ¹Á ²Ã³ÃáõñùÇÝ

իրականացնի։ Սեյիթ Ռըզան պատասխա-
նել է, որ ինքը այնպիսի բան չի արել, որ 
փոշմանի կամ ներու մ հայցի, քանի որ 
ընդամե նը փորձել է պաշտպանել իրենց 
կյանքը, հողերն ու  տները։
Սեյիթ Ռըզան Աթաթու րքին հիշեցրել է, որ 

իրեն խաբելով են ձերբակալել։ Նա նշել, որ 
երբ կանչել էին իբր Աթաթու րքի հետ խա-
ղաղու թյան համար բանակցելու , ինքն իր 
կամքով եկել է, սակայն նահանգապետը 
ձերբակալել է։ «Այսքանից հետո ձեզ ինչպես 
վստահեմ։ Ես իմ արած որեւէ բանի համար 
չեմ փոշմանել ու  ներու մ էլ չեմ հայցելու , 
սա իմ վերջին խոսքերն են», – ասել է Սեյիթ 
Ռըզան։
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Որքան գիտեմ, Գյոթեն ոչ մի այն մե ծ գրող 
էր, այլեւ ժամանակի գրական մե ծագու յն 
դիկտատոր: Միջնադարի մոռացու մի ց 
նա փրկեց ու  արժանին մատու ցեց Վիլյամ 
Շեքսպիրին: Բավական է, որ Գյոթեն մի  
գրողի մասին դրվատանքի խոսք ասեր, 
եւ նա կդառնար հու յժ համբավավոր: 
Հայ իրականու թյան մե ջ նման շնորհ ես 
վերագրու մ էի Հրանտ Մաթեւոսյանին: 
Պատահական չէ, որ գրածս առաջին իսկ 
պատմվածքից հետո բախեցի մե ծ գրողի 
դու ռը: Իմ մի ամի տ գլու խը կարծու մ էր, 
որ նրա հեղինակավոր կարծիքը լինելու  
էր այն տանող հրթիռը, որն ինձ կտրելու  
էր ճղճիմ գոյու թյու նից՝ բարձրացնելով 
գրական անդաստան: Ավաղ: Մեծ գրողն 
ինձ մե ծի տեղ չդրեց: Դեռ ավելին՝ իմ 
վայրի գրելաոճը եւ անսյու ժե պատու մը 
ոչ մի  կերպ չտեղավորվեցին Հրանտ Մա-
թեւոսյանի գեղարվեստական պատկերա-
ցու մն երու մ: Ինձ բան չէր ասու մ, բայց 
ես շատ բան էի հասկանու մ... Եվ եթե իմ 
պնդաճակատու թյու նը չլիներ, անշու շտ, 
ես կդադարեցնեի գրական փորձու թյու նս: 
Հրանտ Մաթեւոսյանի իսկ բնակարանու մ 
ես կորցրի երազանքիս մե ծագու յն հովա-
նավորին, բայցեւ ձեռք բերեցի մե ծ բարե-
կամի : Նա այնքան էլ հեռու  չէր, Հրանտի 
կողքին էր՝ Հրաչյա Մաթեւոսյանը, որն իր 
ախպոր մոտ նստած՝ լոռեցու  մի ամի տ ու  
պայծառ ժպիտով հարց էր տալիս. 

– Լեւոն, դու  ինչի՞ համար ես գրու մ... 
Էն ժամանակ էսքան խելոք չէի, որ մի  

հնարամի տ պատասխան տայի: Բայց, իս-
կապես, ինչո՞ւ էի գրու մ... Երեւի ես էլ էի 
ու զու մ մե ծ լինեի... Իսկ մե ր գեղու մ ասու մ 
էին՝ վենձը գոմշի թրիքն ա... Իսկ Հրաչիկն 
ասու մ էր. 

– Հա՜... երեւի մտածու մ ես՝ էդ ո՞նց ա 
ահնիձորցին կգրի՝ շնողնեցին չի գրի... 
Ճիշտն ասած՝ ես էդ մասին չէի մտածել: 

Որ էդպես կարծեի՝ Թու մանյանի ու  
Մաթեւոսյանի նման գրող պետք է որ 
Երեւանն էլ տված լիներ: Բայց չէր տվել: 
Որովհետեւ գրողի գրական ճակատագի-
րը ծննդավայրի մե ծու թյամբ չէ պայմանա-
վորված: Հիմի  որ հաստատ գիտեմ. մե ծ 
գրող լինելու  համար պարտադիր չէ, որ 
մե ծ գլու խ ու նենաս, մե ծ սիրտն էլ բավա-
կան է: Մաթեւոսյանները՝ Հրանտը, Հրաչը, 
Համոն, Լոռու ց էին՝ Ահնիձորից, Իգնատ 
հորից եւ Արու ս մորից... Վիլյամ Սարոյանն 
աշխարհի էն ծերից եկել-հասել էր Լոռվա 
կորած-մոլորած Ահնիձոր գյու ղ, որ տեսնի, 
թե էդ ինչ բնու թյու ն է Մաթեւոսյան ծնել: 
Խորովածի սեղանին Սարոյանի պատ-

կառելի տեսքը, սպիտակ պիջակն ու  սպի-
տակ տաբատը գրավել էին օջախի հոր՝ 
Իգնատի ու շադրու թյու նը: Կողքին նստած 
Ղազինյան Ռաֆոյին բզել է, թե՝ 

– Ադա՜, էն ո՞վ ա էն շաբիկ-փոխանով 
մարդը... 
Մինչդեռ էդ «շաբիկ-փոխանով» մարդն 

իր կենացն էր խմու մ: Ասու մ էր. 
– Շնորհակալ եմ, որ Մաթեւոսյան ծնա-

ցար... 
Իգնատն էլ զարմացած, թե՝ 
– Այտա՜, մե րն ի՞նչ բանի էր, որ ես ծնեի... 
Էդպես է Լոռվա աշխարհը: Էնտեղ մայրն 

է ծնու մ, մայր բնու թյու նը... Մաթեւոսյան-
ներից մի այն Հրաչին մոտ եղա... Հրանտն իր 
տաղանդով, մե ծու թյամբ էր ինձնից հեռու , 
Համոն՝ տարածու թյամբ: Հրաչը, չնայած իր 

մե ծ եղբոր քմահաճ վերաբերմու նքին, ինձ 
ընդու նեց, փայփայեց ու  պաշտպանեց իր 
պու ճու ր եղբոր պես: Նու յնիսկ մի  անգամ, 
երբ «Գարու ն» ամսագրի սու տլիկներն ինձ 
սին խոստու մն երով տանու մ-բերու մ էին, 
չհամբերեց ու  երեսներին շպպացրեց. 

– Ինչ ա, Լեւոն Ջավախյանը ձեր խաբելա-
ծաղի՞կն ա... 
Ոտից գլու խ լոռեցի էր Հրաչիկը: Ներծծված 

լոռեցու  շիտակու թյամբ, մի ամտու թյամբ, 
իմաստնու թյամբ եւ հատկապես հու մո-
րով: Նրա բարկու թյու նն էլ էր հու մոր, 
ու րախու թյու նն էլ, խրատն էլ: Նրա տարի-
քը, թոթովախոս, ծանր ու  մե ծ խոսքը, 
գեղջկական կոլորիտը, ճակատախառը 
փայլատակու մն երը, դինջ դեմքն ու  մար-
գարեական կանխատեսու մն երն ինձ 
մի շտ Կտակարանի Սիմոն ծերու նու ն 
էին հիշեցնու մ: Ինքն աշխատու մ էր 
«Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթու մ: Իր 
աշխատասենյակու մ մե նք բազմի ցս էինք 
հանդիպու մ: Էն ժամանակ ես էսպես չէի, 
քիչ գիտեի՝ շատ խոսու մ էի: Ես խոսու մ էի՝ 
ինքը լսու մ էր, լսու մ էր լոռեցու  ծով համ-
բերու թյամբ: Դե, մի  քիչ էլ ես էի լոռեցի, մի  
քիչ էլ շաշ... Քիչը ո՞րն է, մե ր գեղի լիզվով 
ասած՝ սելով շաշ... Պատկերացնո՞ւմ եք, 
մի  սայլ լիքը շաշու թյու ն... (ինչքան չլինի, 
մե ջս ըրիցեցու  արու ն կա)։ Էդ շաշու թյու նն 
էր Հրաչիկին դու ր գալիս, երբեմն  էլ՝ 
համբերու թյու նից հանու մ: Ասենք, երբ 
զրու ցակիցը Բագրատ Ուլու բաբյանի 
նման մե կն էր լինու մ. 

– Լեւոն,- ասու մ էր, – երբ Բագրատ Ուլու -
բաբյանն ա խոսու մ, դու  պիտի լռես... Ա 
շաշ, – ասու մ էր ներողամտաբար, – մե ծին 
լսել ա պետք: 
Ես մե ծ չէի, բայց մե ծավարի խոսու մ էի, ես 

տեր վռազն էի, ես չէի համբերու մ մե ծանամ, 
ես տգետ էի եւ ամբարտավան, ու  ասել մե ր 
գեղացի Պու րի Մադոն՝ ես էլ ինձ ու  գյորա 
մարդ էի: Այնու ամե նայնիվ, Հրաչն ինձ կա-
սեցնելու  ձեւը գտել էր: Մեր ընկերներից 
օղորմածիկ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի 
տանը հյու ր էինք: Ոչ թողու մ էի ու տեն, ոչ 
էլ խմե ն, երկար-բարակ ու , որ կարեւոր է, 
անհամ խոսու մ էի: Ընդհանրապես, ով էլ 
բերանը բաց անի՝ խելքը երեւու մ է... Ա՜յ, 
էդ չէր Հրաչիկի դու րը գալիս: Մեծ էլ բերան 
ու նեի, էնպես որ, աղամանը բերանու մս 
բարեհաջող տեղավորվեց... Հրաչիկն էր, 
էլի, որ տեսավ ինձ լռեցնելու  հնար չկա, 
աղամանը բասկետբոլի գնդակի պես գցեց 
բերանս. Ասավ. 

– Սրանից եդնա էլ անհամ չես խոսա... 
Իսկապես: Էդ մի  պտղու նց աղը (ես պըտ-

ղու նց ասեմ՝ դու ք աղաման հասկացեք) 
համ տվեց... Հիմա ոչ անհամ խոսու մ եմ, 

ոչ էլ, առավել եւս՝ անհամ գրու մ: Վկան՝ 
Արթու ր Անդրանիկյանը: Էս վերջերս 
մատնաքաշ հացի վրա մի  տոպրակ աղ 
դրած՝ եկավ Վերնիսաժ, աղն ու  հացն ինձ 
մե կնեց, ասաց. 

– Դու  ես այսօրվա հայ գրականու թյան 
աղն ու  հացը... 
Օղորմի  քեզ, Հրաչիկ, աղդ ինձ հացի 

արժանացրեց, եթե հավատանք Արթու րի 
կատակաբանու թյանը: Իսկ ինչո՞ւ չհա-
վատամ... Կյանքն ինքնըստինքյան սու տ 
է: Մնու մ է մի  սու տ էլ ես հնարեմ ու  
մտնեմ մե ջը, երջանիկ ապրեմ: Ո՞վ է ինձ 
բռնողը... Երբ աշխատու մ էի լու սավո-
րու թյան նախարարու թյու նու մ, շատ էի 
շրջագայու մ Հայաստանի շրջաններով: 
Էն ժամանակ պաշտոնյաները հիմն ա-
կանու մ կաշառակեր էին: Մեր մի նիս-
տրու թյու նու մ կաշառք չկար: Մերը կե-
րակրման սիստեմ էր: Երբ որեւէ տեղ 
ու սու մն ասիրու թյու նների էինք գնու մ, իմա-
ցեք, որ էդ շրջանի բոլոր ռեստորանները 
մե րն էին: Հիշու մ եմ, Սեւանի ավազանու մ 
գնացել էինք տեսչական ստու գու մն երի: 
Էնքան էի կերել, որ կերկոխ էի եղել: Ճըն-
շու մս հասել էր հազարի, աչքերս մթնու մ 
էին, գլու խս պտտվու մ, սիրտս խառնու մ... 
Յոթերորդ ռեստորանից հետո ես մածու ն 
էի ու տու մ, մե րոնք՝ խորոված, չհաշված 
քյու ֆթեն, իշխանն ու  կողակը... Դե, նրանք 
պարապած էին: 
Մեզ ամե նից վատ կերակրու մ էին Լոռվա 

ձորու մ: Եվ ոչ այն բանի համար, որ ժլատ 
էին: 
Պարզապես աղքատ էին: Մինչդեռ, 

ամե նամե ծ հարստու թյու նը Լոռու մ էր: 
Աստված տվել ու  չէր խնայել... Լոռեցու ն 
խոսք էր տվել: Աստվածային մի  գանձ, որ 
ոչ նեխու մ է, ոչ հնանու մ, ոչ սպառվու մ, 
ոչ էլ կորչու մ, մոտավորապես ըստ Կտա-
կարանի, որտեղ ասվու մ է՝ Ձեր գանձե-
րը պահեք երկնքու մ: Պարզվու մ է, որ 
երկրու մ էլ անթառամ գանձեր կան: Էդ 
խոսքը գալիս էր գլգլան աղբյու րներից, 
կապու յտ լեռներից, թավշոտ լանջերից, 
բարձր սարերից, խորը ձորից, գիժ 
Դեբեդից, խիտ ծմակներից, նախշու ն 
բլու րներից, պղնձագու յն ժայռերից, ծաղ-
կու ն հովիտներից... Եվ այդ բնու թյան մե ջ 
գերբնականը՝ մի ստիկան։ Եթե չլիներ էդ 
աշխարհը, որտեղի՞ց էին գալու  Հրանտ 
Մաթեւոսյանը, Հրաչյա Մաթեւոսյանը, 
Համո Մաթեւոսյանը... Մեր գրարվեստը 
մե ր աղբյու րների նման պարզ է ու  զու լալ: 
Մեր աստվածները մե ր ակու նքն են իմաս-
տու թյան... 
Հրաչյա Մաթեւոսյանի կերպարը կլիներ 

կիսատ, եթե նա դրախտի այգու մ հանդի-
պած չլիներ իր մյու ս կեսին՝ Հայկանու շ 
Պապյանին՝ Հայկանու շին... անու շ... 
նու շ... էդ քաղցր ու  քնքու շ քու յրիկին: Նրա 
ակու նքն էլ բարձր լեռներեն էր, զմրու խտ 
դաշտերեն, կապու յտ երկնքեն, շնկշնկան 
հովերեն... որ իր եղբոր աղջկա՝ Հասմի կ 
Պապյանի շու րթին երգ է դարձել, ոգեղեն 
գանձ, զմայլ մե ղեդի, հոգու  աղոթք, արյան 
կանչ... Հենց այնպես ոչինչ չի լինու մ: Մի 
անգամ չէ, որ Հայկանու շի դրդմամբ, մի մ-
յանց թեւանցու կ, ամու սիններով Վերնի-
սաժ ինձ այցի էին գալիս. այցի էին գալիս 
պու ճու ր գրողին տեսնելու , որին սիրու մ 
էին մե ծ գրողի չափ... Հիմա ես նրանց սերն 
ինչպե՞ս փոխադարձեմ... Մի տարի էլ չի 
անցել. գնացին, երկու  աղավն ու  պես թեւ 
առան՝ թռան էս աշխարհից... Աստծո կա-
պու յտ աչքի մե ջ երկու  լու յս է ճառագու մ՝ 

31



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (216-218)2017 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
31

մի  արեգակ ու  մի  լու սին: Արե-
գակը ցերեկն է լու սնյակին 
փնտրու մ ու  չի գտնու մ, լու սինը 
գիշերն է արեգակին փնտրու մ 
ու  չի գտնու մ: Երկու  թռչու ն, 
երկու  ոգի լու յս դարձան մե ր 
գլխավերեւու մ: Հավիտյանս հա-
վիտենից նրանք կփնտրեն իրար 
ու  չեն գտնի: Աշխարհի կարգն 
է: Մենք էլ չենք գտնի: Բայց լու յս 
կստանանք... Նրանց նմանն 
իրենց ծննդավայրու մ չկար, 
նրանց նմանը Երեւանու մ էլ չկա, 
սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ՝ 
հիմա նրանց նմանը աշխարհու մ 
չկա... 
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Դժվար է ասել՝ Սու րբ Գրքի հանդեպ մե ր առանձնակի վերաբեր-
մու նք է պատճառը, թե՞ հրաշագործ զորու թյու նների նկատմամբ 
մշտական նախապաշարմու նքը, սակայն այլ կերպ չես բացատրի 
այն ակնածալի երկյու ղածու թյու նը, որով մարդիկ հարաբերվու մ 
են Մատենադարանու մ պահվող առեղծվածային մի  ավետարանի 
հետ: Եվ նու յնիսկ այն դեպքու մ, երբ ձեռագիր մատյանն այժմ այ-
ցելու ներին հասանելի է մի այն ապակու  հետևից, մարդիկ շարու -
նակու մ են նրանից հրաշք ակնկալել, առիթը բաց չեն թողնու մ 
որևէ հարցով դիմե լ ավետարանին. չէ՞ որ այն անվանվու մ է նաև 
«Խնդրակատար»՝ խնդրանք կատարող: Կամ, գու ցե, առեղծվածային 
գրքի նկատմամբ հավատը զորեղ է նաև այն պարզ պատճառով, որ 
ավետարանն ի՞նքն էլ փրկվել է հրաշքով: Այլ կերպ դժվար է ան-
վանել նրա անցած ու ղու  զարմանալի պատմու թյու նն ու  երկրորդ 
«հայտնու թյու նը»:
Իսկ այս պատմու թյու նը սկիզբ է առնու մ 1498 թվականից, երբ Վաս-

պու րականի Քաջբերու նիք գավառի Ասպիսնակ գյու ղու մ Թու ր-
վանդա անու նով մի  իշխան Տեր Բարսեղ քահանային պատվիրեց 
ընդօրինակել Ավետարանը: Այն ժամանակ դժվար էր նու յնիսկ 
կռահելը, որ հետագայու մ վանեցիները պիտի այդքան կապվեին ձե-
ռագրի հետ, և երբ 17-րդ դարու մ Շահ-Աբաս 5-րդ արքան հայերին 
տեղահան էր անու մ, վերջիններս այն իրենց հետ տեղափոխեցին 
Պարսկաստան: Հայտնի է, որ Փերիայու մ՝ Իրանի ամե նահայաբնակ 
գավառներից մե կու մ, ապրել է Տեր Գրիգորը, ով հետագայու մ իր 
ձեռքով Ավետարանը տեղափոխել է նահանգի գյու ղերից մե կը՝ 
Շու րիշկան. այստեղից էլ՝ ավետարանի ներկայիս անվանու մը: 
Պատմու մ են, որ Տեր Գրիգորը Սու րբ Գիրքը հսկել է աչքի լու յսի 
պես, նրա հետ գաղթի երկար ճանապարհ է անցել: Քահանան 
այնքան հնարամի տ է գտնվել, որ գիրքը կապել է իր մե ջքին՝ այծի 
մորթու ց պատրաստված տիկի մե ջ` պահպանելով վտանգներից ու  
ամե ն կարգի արտաքին ներգործու թյու ններից:
Սակայն կորստի վտանգը դեռ կար, և Շու րիշկանու մ վանեցիները 

որոշու մ են թաքցնել ավետարանը: Նրանք հարմար մի  վայր են 

ընտրու մ Սու րբ Բարսեղ Կեսարացու  վանքի տարածքու մ, գիրքը 
թաղու մ են հողու մ, ապա վրան ու ռենու  շիվ են տնկու մ` իբրև 
նշան, որպեսզի տեղը չկորցնեն: Հետո պիտի գլորվեին յոթ երկար 
ու  ձիգ տարիներ: Ուռենին հասակ էր առել, փարթամ սաղարթ էր 
կապել` դառնալով ավետարանի փրկու թյան խորհրդանիշը: Իսկ 
այնտեղ, որտեղ թաղված է եղել գիրքը, նաև աղբյու ր էր գոյացել, 
որի բու ժիչ ջրերի մասին լեգենդներ էին պատմու մ: Ահա այսպես, 
յոթ տարի շարու նակ ձեռագիրը մն ացել էր ու ռենու  արմատների 
տակ, աղբյու րից անդադար բխող ջրերի մե ջ` վստահված մի այն ճա-
կատագրի կամքին ...
Եվ որքան մե ծ էր նրանց զարմանքը, ու մ վիճակվել էր տարիներ 

անց կրկին լու յս աշխարհ դու րս բերել ձեռագիր մատյանը, երբ 
տեսել էին, որ գիրքը մն ացել էր անվն աս: Ո´չ ջու րը, ո´չ հողը, ո´չ 
ժամանակը ի զորու  չէին եղել իրենց հետքը թողնել նրա վրա: Ավե-
տարանի 322 թերթից մի այն առաջին երեք էջերն էին թեթևակի 
վն ասվել: Բայց առաջվանն էին անկրկնելի մանրանկարները, 
կիսախորան-անվանաթերթերը և լու սանցքազարդերը: Նու յնն էր 
կաշեպատ կազմը` պատված արծաթե բարձրաքանդակ ականա-
կու ռ կրկնակազմով, զարդարված թանկարժեք քարերով (ըստ 
ավանդու յթի, դրանք մի  պարսիկ փաշայի նվիրատվու թյու նն էին՝ իր 
որդու ն Ավետարանի մի ջոցով բու ժելու  համար): Պատմու թյանը այս-
պիսի քանի՞ դեպք է հայտնի, երբ որևէ գիրք տարիներով ջրասու յզ է 
արվել, ծածկվել է հողով ու  արմատներով, իսկ հետո դու րս է բերվել 
այնտեղից այն նու յն տեսքով, ինչպիսին եղել էր նախկինու մ:
Հետագայու մ այդ վայրն անվանեցին «Պապի աղբյու ր», դրա մոտ 

կառու ցվեց մատու ռ, որը դարձավ սրբատեղի հազարավոր ու խտա-
վորների համար: Մարդիկ, արդեն, ավելի մե ծ հավատով էին լցվել 
ավետարանի զորավոր ու ժի նկատմամբ. շատ հիվանդներ, հայցելով 
դրա զորու թյու նը, բժշկվու մ էին, բազմաթիվ անպտու ղ կանայք, այդ 
սու րբ գրքին դիմե լու ց հետո, մայրանու մ էին: Անգամ պատմու մ են, 
որ համաճարակների ժամանակ ավետարանը հրաշքներ է գործել. 
երբ ձեռագիրը հայտնվել է վտանգի օջախու մ, համաճարակն 
անմի ջապես նահանջել է: Ավետարանի հռչակը հասել էր երկրի 
տարբեր հատվածներ, և շատ ու խտավորներ անմասն չէին մն ացել 
բարեգործու թյու նից: Նրանց թողած գու մարով էլ Շու րիշկանու մ 
կառու ցվեց ծխական դպրոց: Ավետարանի հռչակը, սակայն, մի այն 
հայերի մոտ չէ, որ տարածվել էր. ամե նաու շագրավ փաստերից 
մե կն էլ այն է, որ դրա մասին իմացել էին նաև օտարները, ավելին՝ 
պարսիկ իշխաններն իրենք էին արգելել ձեռք տալ Շու րիշկանի 
ավետարանին, դրա զորու թյու նն ընդու նելով բացարձակ` վեր ամե ն 
կարգի կրոնական ու  ազգային տարբերու թյու ններից:
Երկար ժամանակ ժողովու րդը կարողացել է առձեռն շփու մ ու նե-

նալ ավետարանի հետ, դիպչել դրան և դիմե լ խնդրանքով: Եվ մի այն 
1970-ականներին հրաշագործ գրքի դարավոր դեգերու մն երը վերջ 
գտան, երբ Հայաստան ներգաղթած Շու րիշկանի բնակիչների կողմի ց 
բերված գիրքը հանգրվանեց Հին ձեռագրերի ինստիտու տու մ:
Երբ կայցելեք Մատենադարան, դու ք էլ մոտեցեք այն ցու ցափեղկին, 

որտեղ դրված է «Խնդրակատար» ավետարանը: Ձեր ձեռքը հպեք 
ապակու ն ու  մտքու մ ցանկու թյու ն պահեք: Ասու մ են՝ երազանքն 
անպայման իրականու թյու ն կդառնա:

²ÝÝ³ ´²´²æ²ÜÚ²Ü

¶ÇñùÁ, áñ 7 ï³ñÇ ³åñ»ó çñÇ ï³Ï¶ÇñùÁ, áñ 7 ï³ñÇ ³åñ»ó çñÇ ï³Ï

Øáñ Ù³ëÇÝØáñ Ù³ëÇÝ

Øáñ ëÇñá Ù³ëÇÝ ß³ï»ñÝ »Ý »ñ·»É,
²ëïÕ»ñÇ ã³÷ µÛáõñ Ùïù»ñ »Ý ÑÛáõë»É:
ºë ¿É »Ù áõ½áõÙ ÇÙ ËáëùÁ ³ë»É,
êáõñµ Ùáñ ëÇñáõÝ ³ñÅ³ÝÇ, í³Û»É:
ºñ»ù ¹áõëï»ñÇ »ñµ Ù³Ûñ »ë ¹³ñÓ³
ºñÏáõÝùÝ»ñÇ Ù»ç ß³ï µ³Ý ÇÙ³ó³,
ºí Ù³Ûñ ¹³éÝ³Éáí Ýáñ »Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ,
Â» ÇÝã ¿ Çñ³í Ù³ÛñÁ ³ßË³ñÑáõÙ:
ÆÙ Ñá·áõÙ áõÝ»Ù ÙÇ ÇÕÓ Ù³Ûñ³Ï³Ýª
ÆÙ ½³í³ÏÝ»ñÁ ÇÝã ¿É áñ ¹³éÝ³Ý,
ÆÝã µ³ñÓáõÝùÇ ¿É áñ Ýñ³Ýù Ñ³ëÝ»Ý,
ÂáÕ áñ Ñ³Û³ë»ñ ÍÝáÕ³ó ÝÙ³Ý
Æñ»Ýó ÉáõÛë ÏÛ³ÝùáõÙ Ëáë»Ý Ñ³Û»ñ»Ý:

Üáñ ÏÛ³ÝùÇ ß»ÙÇÝÜáñ ÏÛ³ÝùÇ ß»ÙÇÝ

Î³Ý·Ý³Í »Ù áõñ³Ë Ýáñ ÏÛ³ÝùÇ ß»ÙÇÝ
Ð³Û³óùë ·ó³Í Íáí ÑáñÇ½áÝÇÝ,
ÐáõÛë»ñáí ûÍí³Í ç³Ñ»É ÇÙ Ñá·ÇÝ,

àõ½áõÙ ¿ Ãéã»É ³ëïÓá µ³ñÓáõÝùÇÝ,
àõ ï»ëÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ½»ñÍ µÛáõñ ó³í»ñÇó,
²Ñ»Õ áõ ¹³Å³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇó:
ºñ³ÝÇ Ã» ï»ÝãÝ ÇÙ ËÝ¹³·ÇÝ,
Æñ³ó³Í ÉÇÝÇ Ýáñ ÏÛ³ÝùÇ ß»ÙÇÝ:

ÆÙ Ð³Û³ëï³ÝÆÙ Ð³Û³ëï³Ý

ÚáÃ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ
ºñµ ÅÇñ ¿Ç Ñ³íùÇ å»ë,
àñå»ë Ññ³ßù ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ,
ºñ¢³ÝáõÙ Ù³Ûñë ÇÝÓ
àÕç ù³Õ³ùÝ ¿ Ù³Ý ³Í»É,
àõ ÛáÃÝ³ÏÝ ³ÕµÛáõñÇó
ÆÙ Í³ñ³íÝ ¿ Ñ³·»ó»É:
Ø»ñ Ù³Ûñ ÑáÕÇ ëáõñµ ·ñÏáõÙ
ºë ÇÝÓ É³í »Ù ½·³ó»É,
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÝ »Ù Ñ³ñ ëÇñ»É:

úùë³ÝÝ³ è²Ð²ÜÚ²Ü
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²ÛÝ, ÇÝã »Õ³í 1959-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ,²ÛÝ, ÇÝã »Õ³í 1959-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ,
áã ÙÇ ³ñÓ³ÝÇ µ³óáõÙÇó Ñ»ïá ã¿ñ å³ï³Ñ»Éáã ÙÇ ³ñÓ³ÝÇ µ³óáõÙÇó Ñ»ïá ã¿ñ å³ï³Ñ»É

Այն, ինչ եղավ 1959-ի դեկտեմբերի 3-ին, ոչ 
մի  արձանի բացու մի ց հետո չէր պատահել:
Բացման հանդիսավոր, պաշտոնական 

մասն ավարտվեց, սպիտակ ծածկոցը ցած 
քաշվեց արձանի վրայից և նրա շու րջը խռըն-
ված հոծ բազմու թյու նը, տեսնելով Դավթին 
թռիչքի պահին, մի  պահ հիացած մն աց, և հե-
տո պոռթկաց ծափահարու թյու նը: Ասել, թե 
դա ծափահարու թյու ն էր, քիչ կլինի: Բոլոր 
ներկաներին համակել էր խանդավառ 

Սա 1630 թվականի Սու րբ Աստվածաշնչի 
երկրորդ էջից է, որտեղ նշված է Հայաստանը 
որպես մարդկու թյան ծագման վայր: Ավելի 
ու շ, 18-րդ դարից հետո, Հայաստանը ջնջվեց 
Աստվածաշնչից, երբ 1600 թվականներից 
մի նչեւ 1749 թվականները Հակոբոս Թագա-
վորի Աստվածաշու նչը փոփոխվեց: Ոչ մի  
հայի երբեւէ չի հետաքրքրել հարցնել, թե 
ինչպես է ամբողջ աշխարհը ընդու նու մ Հա-
յաստանը որպես առաջին քրիստոնյա ազգ, 
սակայն նոր Աստվածաշնչու մ մե ր մասին 
նշված է մի այն մե կ անգամ: Մենք չենք խոսու մ 
անգամ Արարատի եւ Նոյի մասին, որոնք 
նու յնպես շատ քիչ են նշվել Աստվածաշնչու մ, 
այլ խոսու մ ենք Արմե նիա բառի մասին, որը 
գոյու թյու ն է ու նեցել Աստվածաշու նչի մի այն 
մե կ հատվածու մ: Ստու գեք ցու ցանիշը եւ 
կտեսնեք, թե ինչ է Աստվածաշու նչն ասու մ 

մի  տրամադրու թյու ն: Ծափերին մի ացան 
ոգևորված բացականչու թյու ններ:
Արձանը իբրև արժեք գնահատելու  համար 

ժամանակ չպահանջվեց: Ամե նքը հասկա-
ցան, որ դա գեղարվեստական հոյակապ կո-
թող է, որ ինչքան էլ գովես՝ քիչ կլինի:
Ժողովու րդն իրեն տեսավ արձանի մե ջ: 

Նրան մի  պահ թվաց, թե դա մի  արձանագործի 
ձեռքի աշխատանք չէ, այլ հավաքական 
ստեղծագործու թյու ն: Եվ չէր սխալվու մ, եթե 
ասվածը բառացի չհասկանանք:
Ոգևորու թյան ալիքն ահագնացավ, երբ 

ասպարեզ եկան աշնակցիներն ու  սկսեցին 

իրենց մարտաշու նչ պարը: Ես մի  փոքր 
հեռու  էի կանգնած Քոչարից: Հու զված էր, 
գիտեր, թե ինչ արժեք է ստեղծել: Գիտեր, որ 
ժողովրդի սրտովն  է իր տարիների աշխա-
տանքը, բայց, ըստ երևու յթին, չէր սպասու մ 
այդպիսի խանդավառու թյան: Այն մարդը, 
որի մի տքը մի շտ զգաստ էր գործու մ, հիմա 
կանգնած էր շփոթ հու զմու նքով:
Ժամե րն անցնու մ էին, իսկ ժողովու րդը 

չէր հանդարտվու մ: Եվ տեղի ու նեցավ 
անսպասելին: Արձանի չորս կողմը սե-
ղաններ բացվեցին, կարպետներ փռվեցին 
և դրանց վրա հայտնվեցին գինի ու  
օղի, հաց ու  պանիր, կանաչի ու  երշիկ: 
Ժողովրդական հյու րասիրու թյու ն էր: 
Նախաձեռնողները մոտենու մ էին հեռու  
կանգնած մտավորականներին, խնդրու մ 
բաժակ բարձրացնել, մի  խոսք ասել, մի անալ 
իրենց ու րախու թյանը: Քոչարն անընդհատ 
շրջապատման մե ջ էր: Փաթաթվու մ էին, 
համբու րու մ, ծու նկի գալիս:

«Տեսնո՞ւմ ես ինչ է կատարվու մ: Միտքդ 
պահիր այս բոլորը, – ասաց ինձ Քոչարը, 
երբ մոտեցա իրեն: – Սա իմ կյանքի ամե նա-
երջանիկ պահն է: Դու  լավ գիտես, թե ինչեր 
եմ քաշել, և հանկարծ... Չեմ կարծու մ, թե մի  
ու րիշ քանդակագործ այս բախտին արժա-
նացած լինի աշխարհու մ: Գիտես, չէ՞, ինչու  
եմ ասու մ: Դավիթն իմն  էր մի նչև հիմա, էլ 
իմը չէ, ժողովրդի՛նն է: Արվեստի իսկական 
բախտը սա է»: 

http://www.magaghat.am/
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Հայաստանի մասին:
«2 Թագավորներ 19:37 — եւ դա գալիս է նրա-

նից, որ նա երկրպագու մ էր Նիզրոքին, իր 
Աստծու ն, եւ որ Ադրամե լէքը եւ Սարասարը, 

նրա որդիները, զարկեցին սրով, եւ փախան 
Հայաստան երկիր, որից հետո Էսորհադոն, 
որն իր որդին էր թագավորեց իր փոխարեն»:
Սա է արդյոք այն ամե նը, ինչի մե նք ար-

ժանի ենք որպես քրիստոնյաներ: Դա բա-
վական արտառոց եւ տարօրինակ մի ջոց 
է առաջին քրիստոնյա ազգը պատվելու  
համար: Ճշմարտու թյու նն այն է, որ հասա-
րակու թյու նը այնքան սոցիալապես խեղա-
թյու րված է, որ չի կարողացել հասկանալ եւ 
հետեւել պատմական կարեւոր իրադարձու -
թյու նների ճշմարտու թյանը: Այդ իրադարձու -
թյու նների կարեւորագու յններից մե կը քրիս-
տոնեական բարեփոխու մն  էր: Խաչակրաց 
արշավանքներից հետո քրիստոնեական 
աշխարհը բաժանման ենթարկվեց, եւ Մագ-
նա Քարտա կարու ցելու ց հետո Եվրոպայի 
կեսը ցանկացավ դու րս գալ Հռոմի  հին 
քրիստոնեական կայսրու թյան ղեկավարու -
թյու նից եւ նվաճեց այս ամե նը, ձեռք բերելով 
ազատու թյու ն եւ անկախու թյու ն:
Բարեփոխված քրիստոնյաները Աստծո 

փոխարեն հավատու մ էին մի ապետու թյան, 
իսկ ու ղղափառ եւ կաթոլիկ քրիստոնյաները 
հավատու մ էին աստվածային իրավու նքի 
իշխանու թյանը: Միտքը կայանու մ էր 
նրանու մ, որ նրանք ծագել էին հինագու յն 
աստվածներից եւ երկրի երեսին ապրող 
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Մոտ մե կ շաբաթ առաջ հանդիպել էի Հախվերդյան Ռու բենին: Նա 
մտահոգված էր Գլաձորից ստացած լու րերով գյու ղական համայնքի 
և իշխանու թյու նների բախման մասին՝ հերթական հանք այնտեղ 
բացելու  և մարդկանց հողերը օտարելու  հարցով: Մռայլ նստած էինք 
զբոսայգու մ: Մեկ էլ մոտեցան երկու  փոքրիկ հրեշտակ՝ ինչպիսին 
են լինու մ հինգ-վեց տարեկան սևաչյա հայ աղջնակները: Նրանցից 
ավելի խիզախը դիմե ց Ռու բենին՝ «Կներեք, Դո՞ւք եք գրել Զատիկի 
երգը...»: «Այո, նման մե ղք էլ եմ գործել», – ժպտած Ռու բոն:
Աղջնակները շշու կով իրար մե ջ ինչ-որ բան էին քննարկու մ:
«Եվ ոչ մի այն «Զատիկի երգը», այլ նաև «Իմ Փոքրիկ Նավակը», 

«Գտնված երազ» ձեր սիրված մու լտֆիլմի  երգերը... », – մի ջամտեցի 
ես:

«Իսկ կարելի՞ է, մե նք Ձեզ համար Ձեր երգերից երգենք...», –առա-
ջարկեցին փոքրիկները: Այդ ընթացքու մ մոտեցան մի նչև այդ հեռ-
վու մ կանգնած մայրերը, որոնք երևի ու ղարկել էին աղջիկներին 
Ռու բենի մոտ, ճանաչելով նրան:
Երկու  ձայնով, խոսքերը կու լ տալով ու  իրար հերթ չտալով սկսեցին 

երգել: Ռու բենի աչքերը լցվեցին: «Զատիկը», «Փոքրիկ նավակը», 
«Աստղազարդ երկինքը»...
Ես մի  քանի քայլ հեռու  կանգնեցի, որ չխանգարեմ մայրերին 

հեռախոսներով նկարել այդ անկրկնելի դրվագը՝ Ռու բեն Հախվերդ-
յանը Սիրահարների Այգու մ լսու մ է, թե ինչպես են նրա համար նրա 
երգերը կատարու մ երկու  պատահական հայ երեխա:
Երբ նրանք հեռացան, մե նք դեռ որոշ ժամանակ լու ռ նստած էինք:
«Ռու բ, մի գու ցե սա կյանքիդ ամե նաերջանիկ օրն է», – ի վերջո 

ասացի ես:
«Սա պատահականու թյու ն չէր կարող լինել: Սա ու ղերձ էր քեզ, քո 

բոլոր հարցերի պատասխանը...»:
Ռու բեն Հախվերդյանը մի այնակ կատարել է ազգային սխրանք՝ 

նա հայերեն երգելու  հնարավորու թյու ն է ստեղծել մի  քանի սերու նդ-
ների համար: Նա դրանով իսկ փրկել է մի  քանի սերու նդ: Նա փրկել 
է հայոց լեզու ն այդ սերու նդների համար: Ի՞նչ պիտի երգեին այս 
աղջնակները, եթե չլիներ Ռու բենը: «Չեբու րաշկա» կամ «Չու նգա-
Չա՞նգա»: Երևի:
Ամե ն ձմե ռ, հենց տեղու մ է առաջին ձյու նը՝ եթերու մ ու  սոցցան-

ցերու մ լսվու մ է Ռու բենի «Ձյու նը երկար սպասեց գիշերվա խորհըր-
դին...»-ը:
Ամե ն գարու ն, հենց սկսվու մ են անձրևները՝ Հայաստանով մե կ 

սավառնու մ է Ռու բենի «Խելագար անձրևը»:
Ամե ն աշու ն սրճարաններու մ ու  ռադիոներով անխու սափելիորեն 

հնչու մ է «Օ՜ քամի , քամի , պոկիր իմ սերն առանց ցավի... »-ն:
Ռու բենի ձայնը և խոսքը շրջապատու մ և ու ղեկցու մ է մե զ գրեթե 

քառասու ն տարի շարու նակ՝ Երևանի գիշերներու մ և կարմի ր կա-
կաչներով ծաղկած դիրքերու մ, սիրո պահին և տխրու թյան օրերին, 
պանդխտու թյան ճամփաներու մ և մոտակա սրճարանու մ:

«Փոստատար Ռու բեն Հախվերդյան» վավերագրական ֆիլմու մ, որ 
ես նկարահանել էի տարիներ առաջ, նա ծիծաղով ասաց՝ «Ես ակա-
մա ահագին նպաստել եմ հայ ժողովրդի բազմանալու ն: Ինձ հաճախ 
խոստովանել են, որ իմ երգերը լսելով սիրով են զբաղվել...»:
Նա նվիրել է մե զ ժամանակակից հայերենով վերստեղծված և 

գու նազարդված աշխարհը, առանց կեղծ պաթոսի և կու րծք ծեծող 
հորդորների:
Մենք անխնա և անշնորհակալ օգտվու մ ենք նրա նվերներից, ոչինչ 

չտալով փոխարենը: Սիրու ց բացի:
Նա, ինչպես մի շտ, առանց փողի ու  առանց որևէ հստակ ապա-

գայի թափառու մ է իր հարազատ ու  օտար քաղաքու մ, Երևանի 
վերջին պոետը: Ես չգիտեմ, ինչ պետք է անել: Փարիզը գլխի վրա 
էր ման ածու մ Ժակ Բրելին, Մոսկվան ձեռքից ձեռք էր փոխան-
ցու մ Վիսոցկու ն: Այո, տաքսիստները Ռու բենից հաճախ փող 
չեն վերցնու մ, սրճարանններու մ նրա հաշիվը փակելու  հերթ է 
առաջանու մ, բայց մե նք կարծես պետու թյու ն ու նենք: Մի՞թե որևէ 
մշտական թոշակ կամ չգիտեմ ինչ՝ շռայլու թյու ն կլինի Հայաստանի 
համար, որպես մե ր բոլորի պարտքն ու  տու րքը մե ր մի ակ ու  անկրկ-
նելի Ռու բեն Հախվերդյանին...
Նա ինձ չի լիազորել սա գրելու  եւ մի գու ցե նեղանա ինձնից սրա 

համար: Կներես, Ռու բեն...
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ոչ մի  մի ապետ չէր կարող փոխարինել 
Աստծու ն: Այս վեճը դարեր շարու նակ հան-
գեցրեց արյու նալի պատերազմն երի եւ որից 
հետո բարեփոխված քրիստոնյաները ան-
ջատվեցին Եվրոպայից եւ նավարկեցին 
դեպի Ամե րիկա, նոր աշխարհ, ստեղծելով 
իրենց սեփական կայսրու թյու նները, ովքեր 
այսօր իշխու մ են մե զ: Անկախու թյու ն եւ 
ազատու թյու ն ստանալու ց եւ քրիստոնեա-
կան կայսրու թյու նից հեռանալու ց հետո 
նրանք իրավու նք վերապահեցին փոխել 
Աստվածաշու նչը սեփական տարբերակով 
եւ սեփական մարգարեներով, ինչպես նաեւ 
ջնջել Հայաստանը Աստվածաշնչից:
Նրանք իշխու մ էին այն հողը, որը նվաճել 

էին, որպեսզի նաեւ կարողանան վերահսկել 
իրենց հայրենակիցների եւ քաղաքացիների 
համոզմու նքների համակարգերը: 
Աշխարհն այսօր օգտագործու մ է այն 

Աստվածաշնչը, որը բողոքական եւ նոր 

բարեփոխված քրիստոնեական տարբե-
րակն է: Դա է հիմն ական պատճառը, որ հին 
Աստվածաշնչու մ Հայաստանը ներկայաց-
ված էր որպես աշխարհի մարդկու թյան 
հիմն ասկիզբ: Ինչպես երեւու մ է տոհմածա-
ռու մ, եբրայեցիները գտնվու մ էին ծագու մ-
նաբանական ծառի ամե նավերջու մ: 9-րդ 
դարի վերջերու մ անգլո-սաքսոնական մա-
տենագրերը իրենց առաջին էջերու մ նշու մ 
էին, որ առաջին անգլիացիները Հայաս-
տանից էին: Հարյու րավոր տարիներ առաջ 
Գերմանիայի վարդապետ Աննո երկրորդը 
գրել էր, որ առաջին բավարիացիներն ու  
գերմանացիները հայեր են եղել: Ռոբերտ 
Էլիսը գրել էր, որ առաջին իտալացիները 
նու նպես հայեր են եղել, Էլիզաբեթ Րեդգեյթը 
գրել էր, որ առաջին իռլանդացիներն էլ են 
հայ եղել:
Շատ հին քարտեզներ, պատմաբաններ, 

հնագետներ եւ այժմ նաեւ գիտնականներ 
բացահայտու մ եւ գրու մ են այն մասին, որ 
Հայաստանը, լինելով մարդկային քաղաքա-

կրթու թյան ծագման հիմն ախբյու ր, ինչպես 
նաեւ առաջին աղբյու րը, որ մի շտ պատվով 
էր ներկայացրել մե զ, ոչ մի  անգամ չի նշվել 
նոր սու րբ Աստվածաշու նչու մ: 
Հետեւաբար մե ր շատ սիրելի քու յրեր եւ 

եղբայրներ կարեւոր է հանգիստ լինել եւ 
հասկանալ, թե ովքեր ենք մե նք եւ ու րենք 
գնու մ, եւ ամե ն կերպ օգնենք մե ր երիտա-
սարդներին զերծ մն ալ մոլորու թու նից եւ 
փորձել հետ բերել այն մարդկանց, ով-
քեր օրեցօր հեռվանու մ են ու ղղափառ 
քրիստոնեու թյու նից, քանի որ դա է մի ակ 
ճանապարհը ըմբռնելու , թե որքան է մե ր 
կրոնը սխալ կերպ հաղորդակցվել եւ ոչըն-
չացվել համաշխարհային պատմու թյու նից: 
Մենք երբեք չենք հավատա, ինպես նաեւ մե ր 
սրտերու մ երբեք չենք ընդու նի այն գրքերի 
գրված մտքերին կամ մարդկանց, ովքեր 
մի նչեւ օրս ժխտու մ են Հայոց ցեղասպանու -
թյու նը եւ հայ ժողովրդի պատմու թյու նն ու  
կրոնը:
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Цена свободная. 

Էս գիշեր Աստված Գաբրիել հրեշտակապե-
տի ու  մի  խու մբ քաղաքական գործիչների 
հետ երազ եկավ:
Ուրախու թյանս չափ չկար:
– Աստված ջան, – ասի, – ու րեմն  էս ամե ն 

ինչը ճիշտ է՞ր... Ուրեմն , վերջապես, աշ-
խարհի վերջն է՞...

– Շատ ե՞ս ու զու մ, որ լինի,  – տարօրինակ 
ժպտաց Տերը:

– Դե...ոնց ասեմ..., – կմկմացի, – մի  կողմի ց՝ 
ափսոս է, դեռ մի  քանի հազար ծառ մն ացել 
է, չհասցրեցինք կտրել, Խոսրովի արգելանո-
ցու մ դեռ բանջար-մանջար է բու սնու մ, 
չհասցրեցինք ամայացնել, մի  երկու  բակ 
ու  փողոց դեռ սեփականաշնորհված չեն... 
Մարդ ենք էլի, էն էլ՝ հայ, գործներս կիսատ 
չմն ար... Բայց, մյու ս կողմի ց էլ, ախր... փրկու -
թյու ն է...սա ինչ կյանք է, որ ափսոսանք... 
էսքան պարտքերի ու  տոկոսի տակից ո՞նց 
ենք դու րս գալու ...

– Էդ երկրային մտածողու թյու նդ թող, – 
խոժոռվեց Տերը, – հաստատ որոշված է՝ աշ-
խարհի վերջ չի լինելու ...

– Ո՞նց թե՝ չի լինելու ...էսքան սպասել ենք 
էս օրվան ու ՝ չի լինելու ՞...Բա որ չի լինելու , 
էս մե ր քաղաքական գործիչների հետ ինչու ՞ 
ես ժամանել...

– Հատու կ եկել ենք, որ ազդարարենք նոր 
աշխարհի սկիզբը:

– Ո՞նց...դեռ սկզբու մ ե՞նք...
– Բա ի՞նչ եք, այ տղա, չես տեսնու ՞մ, որ 

ընտրու թյու նների ենք պատրաստվու մ:

îÑ» µ³Ý»ñ...îÑ» µ³Ý»ñ...

²ÞÊ²ðÐÆ ìºðæÀ²ÞÊ²ðÐÆ ìºðæÀ
(¶»ß »ñ³½)(¶»ß »ñ³½)

– Այ ցավդ տանեմ, – աղաչեցի, – բեր սրանց 
խելքին մի  ընկնի, կործանի՝ պրծնենք...
դժոխքու մ մի  անկյու ն տու ր, կու չ գանք, 
տանջվենք...

– Հալա սրա խելքին տես, – Գաբրիելին դի-
մե ց Տերը, – Դժո՜խք...չէ մի ` պոզեր...Առաջին 
հայը չես, որ կաշին փրկելու  համար աղա-
չու մ է, թե՝ հոգիս առ, թեկու զ դժոխք ընկնեմ...

– Տառապանքս փորձ ու նի, – հոգոցով հաս-
տատեց Գաբրիելը:

– Այ մարդ... ներողու թյու ն...այ պարոն 
հրեշտակ ջան, ու րեմն  քո փորձը բերել՝ հա-
մե մատու մ ես մե ր կյանքի հե՞տ... Էդպես եք 
վարվու մ, էլի, որ Տիրոջը սխալ ինֆորմացիա 
եք տալի, նա էլ, հրես, խոսքից ետ է կանգ-
նու մ...

– Դու  էդ բանը չպիտի ասեիր, – նեղացավ 
Տերը, – թե էդպես շարու նակես՝ վա´յ քո մե ղ-
քը, կպատժեմ ու  հու ր-հավիտյան հոգիդ չեմ 
առնի... Բա ես խոսքից ետ կանգնող Աստ-
ված ե՞մ... Ժամանկը կգա, կկործանվեք: 
Խոստանու մ եմ՝ Հայաստանից կսկսեմ: 
Բայց դեռ դրա ժամանակը չի: Առջևու մ 
ընտրու թյու ններ են: Էս ընտրու թյու ններն 
էլ անցնեն, կերևա , թե ինչ ենք անու մ...
Պայմանավորվեցի՞նք: Քեզ հետ եմ՝ պայմա-
նավորվեցի՞նք...

– Դե, որ ասու մ ես...
– Ապրես, – խրախու սեց ինձ Տերն ու  

շրջվեց դեպի Գաբրիելը, – Գաբո, սրան մի  
10 000 դրամ տու ր...

ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

Լոռեցի Աշոտը ընկերների հետ պատ-
րաստվու մ է խոպան գնալ: Ավտոկայան 
հասնելու  համար gg ծրագրով տաքսի է 
պատվիրու մ.

– Ուրեմն  մատս դնիլ տեմ սրա վրա, հետո՝ 
սրա... Ըհըն՝ եդ զանգեց: Ալո՛, տաքսու  շո-
ֆերն ա՞... Բարըլիս, ախպեր ջան... դու  հըմի  
որդի՞ ես... Հա, ու րեմն  ու ղիղ արի, առաջին 
խաչմե րու կից աջ կթեքվես... Այտա, դե 
հասցեն եմ ասու մ էլի՛...Արոանց Վալոդին 
ճընանչու մ ե՞ս, ու ստա Վալոդին... Խի, դու  
որդիանցի՞ ես...Հա՛... դե լավ, որ ասու մ ես, 
ու րեմն  կարևոր չի: Կհարցնես՝ Վալոդի 
տու նը որն ա, շանց կտան... Վալոդի տան 
կողքի փողոցով աջ կթեքվես... Ա, հո յոթնու կ 
չես, հասցեն եմ ասու մ էլի՛... Ուրեմն ՝ Վալոդի 
տան կողքի փողոցով աջ կթեքվես, առաջին 
տու նը՝ Վարսկանցն ա, անց կկենաս, երկ-
րորդ տու նը՝ Մեհրաբանցն ա, անց կկենաս, 
երրորդը Շատվորանց տու նն ա, դա էլ անց 
կկեննաս, չորրորդի հայաթու մ կանգնած 
ենք: Միջների բոյովը ես եմ... Ուր տենք 
գնա՞լ... Արթու րն ասու մ ա Օմսկ գնանք, 
ընդի ասֆալտի գործը լավ ա, բայց Միշոն 
էլ կպել ա, թե՝ Պադմասկովյա գնանք... Հա 
ջա՞ն... արևդ ապրի..., – անջատու մ է հեռա-
խոսը: – Այտա, էս ինչ ֆայմով օքմի  էր էս 
շոֆերը, կես խոսքից հասկացավ...

– Հըմի  գալիս ա՞:
– Չէ, ասավ՝ զանիտ եմ...

***
Լոռեցին կնոջը տանու մ է Երևան, բժշկա-

կան ստու գման: Ետ են գալիս, պայմանով, 
որ երկու  օրից կզանգահարի բժշկին՝ կիմա-

նա անալիզների պատասխանը:
Երկու  օրից զանգու մ է: Բժիշկը ասու մ է.
– Գիտեք, վատ բան է եղել, երկու  կանանց 

անալիզների համարները սխալմամբ նու յնն 
է գրվել ու  հիմա չենք կարող կոնկրետ ասել, 
թե ո՞րն է ձեր կնոջինը... Այդ կանացից մե կը 
տառապու մ է սկլերոզով, մյու սը՝ սպիդով:

– Այտա, բա ո՞նց անենք, – շվարու մ է լոռե-
ցին:

– Դե, որպեսզի էլի Երևան չհասնեք, ձեր 
կնոջը տարեք անտառ ու  բաց թողեք, եթե 
երեկոյան տու ն վերադարձավ, ու րեմն  սկլե-
րոզ չու նի...

***
Երկու  լոռեցի:
– Այտա, – ասու մ է մե կը, – քու  հըմար ամե -

նադժար գործը ո՞րն ա:
– Աղամանի մե ջ աղ լցնելը:
– Խի՞, էդ ի՛նչ մի  դժվար բան ա, որ...
– Դե հալա էդ փոքր ծակերովը աղը ներս 

լցրու , տենամ՝ կարա՞ս ...

***
– Այտա, Սաքո, հորդ մահապատիժ էին 

տվել, ինչ եղավ:
– Սրապ ջան, հաշիվը տվինք՝ ծանր վիրա-

վորեցին...
***

Գաիչնիկը կանգնեցնու մ է սպիտակցու  
ավտոն ու  նկատելով, որ մոտեցած վարորդի 
շալվարի ցեփը կոճկած չի, զգու շացնու մ է.

– Շալվարիդ ցեպն իջած ա:
– Ա, տրա հըմար էլ ե՞ք կանգնացնու մ, – 

զարմանու մ է սպիտակցին:
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