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«²½Ý³íáõñ» ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ï³ñ³Í»É ¿ 
Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ µ³ó Ý³Ù³ÏÁ.

«Հայաստանու մ գտնվող իմ շա՜տ սիրելի 
քու յրեր եւ եղբայրներ,
Շնորհավորու մ եմ ձեզ, որ կարողացաք 

առանց արյան, բռնու թյան, արժեքների ոտ-
նահարման անցու մ ապահովել երկրու մ մե կ 
այլ իրողու թյան։ Քաղաքացիական անհնա-
զանդու թյան օրերին եւս դրսեւորեցիք 
արժանապատիվ ու  մարդասիրական 
կեցվածք՝ լու ծու մ առաջարկելով ծագող 
խնդիրներին այնքան սահու ն ու  արագ, 
ասես դա դյու րին էր։ Սա զարմացրեց եւ 
մտածելու  տեղիք տվեց շատ այլ երկրների 
կառավարու թյու նների։
Մեզ՝ սփյու ռքի հայերիս համար մե ծ հպար-

տու թյու ն էր ցու յց տալ աշխարհին, որ կա մի  
փոքր երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ 
իմաստնու թյու ն եւ մարդասիրու թյու ն դըր-
սեւորեցին՝ ապացու ցելով, որ բռնու թյու նը 
խաղաղու թյան եւ փոխըմբռնման տա-
նող ճանապարհ չի կարող լինել։ Մեր 
պատմու թյան ընթացքու մ շատ դժվարու -
թյու ններ ենք ճանաչել։ Հիմա բացու մ ենք եր-
ջանկու թյան, իմաստնու թյան եւ սիրո էջը։

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ
Մենք՝ հայերս, կարողացանք ցու յց տալ, 
որ «ժողովու րդ», «հայրենիք», «դրոշ», «մշա-
կու յթ», «կրոն» եւ «ընտանիք» բառերը մե ր 
արժեքներն են։ Եվ որ յու րաքանչյու ր հայ իր 
երկրու մ ու նի հավասար իրավու նքներ ու  
ազատու թյու ններ։
Ես, հավանաբար, աշխարհի հայերից ամե -

նաֆրանսիացին եմ, սակայն ես հպարտ եմ 
իմ Հայաստանով եւ երբեք չեմ թաքցրել դա։
Շնորհակալու թյու ն հայ ժողովրդին աշ-

խարհին մե ր մարդասիրու թյու նը ցու յց տա-
լու  համար. Հայաստանը մե ծ է իր արժեք-
ներով։ Օրինա՛կ լինենք բոլոր նրանց համար, 
ովքեր տարբեր են, գու ցե նաեւ՝ ոչ այնքան 
բաց փոփոխու թյու նների առջեւ։ Եկեք առաջ 
ընթանանք նու յն ճանապարհով։ Վստահ 
եմ՝ այն լավագու յնն է մե ր ազգի եւ ժողովրդի 
ապագայի համար։
Շնորհակալ եմ յու րաքանչյու րիդ հպար-

տու թյան այս մե ծ զգացու մն  ինձ պարգեւելու  
համար։ 
Կեցցե՛ Հայաստանի Հանրապետու թյու նը», 

– գրել է Ազնավու րը։

Օպերային երգչու հի Հասմի կ Պապյանն 
այսօր լրագրողների հետ հանդիպման 
ընթացքու մ խոսեց Հայաստանի վերջին 
շաբաթների ներքաղաքական իրավիճակի 
մասին, ինչպես նաև անդրադարձավ սպաս-
վող փոփոխու թյու ններին.

«Ես ասու լիսին եկել եմ ոտքով և ամբողջ 
ճանապարհին տեսել այն խանդավառու -
թյու նը, մի ասնու թյու նն ու  համախմբվա-
ծու թյու նը, որ վերջին շաբաթներին տիրու մ 
է մե ր ողջ երկրու մ: Սիրով լցված այսպիսի 
հեղափոխու թյու ն դժվար թե այլևս որևէ 
տեղու մ տեսնես: Ես Հայաստան եմ եկել երեք 
օրով, թողեցի բոլոր գործերս ու  պայմանա-
վորվածու թյու ններս ու  աղջկաս հետ եկա, 
որպեսզի խոնարհվեմ այն երիտասարդների 
առաջ, ովքեր քայլ արեցին, և այդ քայլը 
դարձավ հեղափոխու թյու ն: Ես եկել եմ խո-
նարհվելու  նրանց հավատի և արժանա-
պատվու թյան առաջ: Եկա նաև այս ամե նն իմ 
աչքերով տեսնելու  և զգայարաններով զգա-
լու , որպեսզի տարիներ անց թոռնիկներիս 
պատմե լու  բան ու նենամ»:
Անդրադառնալով երեկ Ազգային ժողո-

վու մ գու մարված հատու կ նիստի և դրա 
արդյու նքների թեմային, օպերային երգչու -
հին նկատու մ է՝ ամե նաանտաղանդ ու  
սոսկալի թատերական ներկայացու մն  էր՝ 
տրագիկոմե դիայի ժանրու մ, որտեղ դեռ 
հայտնի չէ՝ կոմե դիա՞ն էր գերակշռու մ, թե՞ 
ողբերգու թյու նը. «Այդ մարդկանց տեսնե-
լով՝ ամե նամե ծ ցավն  էի ապրու մ, որ այ-
սօր՝ 21-րդ դարու մ, Ազգային ժողովու մ 
հավաքված տիկնայք և պարոնայք կարող 
են ապրել դեռ մի ջնադարու մ: Առաջին 

այնպիսի ոլորտ, որի առողջացու մն  ու  բա-
րեփոխու մը կարողանանք ստորադասել 
մյու սներից: Այս ողջ տարիների ընթացքու մ 
մե ր երկիրն էականորեն լու րջ վն ասներ է կրել 
բոլոր ոլորտներու մ և բոլոր առու մն երով»:
Անդրադառնալով մշակու թային ոլորտու մ 

սպասվելիք բարեփոխու մն երի թեմային, 
օպերային երգչու հին առանձնացնու մ է.

«Շատ կարևոր խնդիրներից է՝ ժողովրդին 
վերադարձնել դեպի իր մշակու յթը: Մենք 
չպետք է թու յլ տանք, որ մանկապարտեզի 
երաժշտական հանդեսներ վարած մարդիկ 
իրենց ձեռքը վերցնեն մե ր մշակու յթը և պար-
տադրեն առավել արժանավորներին իրենց 
շողոքորթել և քծնել իրենց՝ տալով նրանց կո-
չու մն եր, պարգևներ և մե դալներ և այլն: Մենք 
մե ր ժողովրդին պետք է վերադարձնենք իր 
կորցրած հպարտու թյու նը»:
Հասմի կ Պապյանի գնահատմամբ՝ այն, 

ինչ կատարվեց մե ր երկրու մ վերջին 
ամսվա ընթացքու մ, նաև մշակու թային 
հեղափոխու թյու ն էր. «Հետևաբար, ինչպի-
սին էլ որ լինի այս ճշմարիտ և արդար 
ճանապարհի ընթացքը, որ ընտրել են մե ր 
երկրի երիտասարդները՝ իրենց արժանա-
պատվու թյու նը վերադարձնելու  ճանա-
պարհին, այս շարժվող գնացքն արդեն կանգ-
նեցնել հնարավոր չէ: Իհարկե, շատ կարևոր 
է, թե ինչպիսին կլինի նոր վարչապետի 
թիմն  ու  իր շրջապատը, որովհետև դրանից 
շատ բան է կախված: Ալիքը եկավ ու  սրբեց-
տարավ հինը, հիմա պետք է զտվի իր շու րջն 
ու  շրջապատը»:

Üí³ñ¹ Ø²ÜìºÈÚ²Ü
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լու րջ բարեփոխու մը, որ պետք է կատարվի 
հեղափոխու թյու նից հետո, այն է, որ այս 
մարդկանց և նրանց հովանավորներին 
պետք է հեռացնել, ովքեր տարիներ շարու -
նակ արդեն փաստել են իրենց անգործու -
թյու նն ու  վն ասակարու թյու նը մե ր երկրին»:
Առաջնահերթ խնդիրների շարքու մ Հաս-

մի կ Պապյանն ընդգծու մ է նաև երկրու մ 
արդարադատու թյան համակարգի վերա-
կանգնու մը.

«Այսպիսի դատարաններով և այսօրինակ 
խայտառակ դատական համակարգով մե ր 
երկիրը չի կարող առաջ գնալ և համընթաց 
քայլել աշխարհի հետ: Առհասարակ, չկա մի  

Ձեզ հաջողվեց ապացու ցել, որ մե ր ազգն 
ու նի գիտակցու թյան բարձր աստիճան, եւ որ 
մե ր երկրի համար առաջնահերթ է ու  մի շտ էլ 
պետք է առաջնահերթ մն ա ամե նակարեւո-
րը՝ մի ավորու մը։ Այս մի ավորու մն  է, որ թու յլ 
է տալու  ապահովել երկրի բարեկեցու թյու նը 
եւ քաղաքացիների մի ջեւ բարյացակամ վե-
րաբերմու նքը։ Ձեզ հաջողվեց ապացու ցել, 
որ հնարավոր է ապրել մի ավորված եւ պա-
տասխանատվու թյան բարձր զգացու մով։ 
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Վերջին օրերին բազմաթիվ անգամն եր ու  
տարբեր առիթներով հիշեցվեց «Հաղթա-
նակները հազար ու  մի  տեր ու նեն, պարտու -
թյու նները որբ են» արտահայտու թյու նը:
Հիշեցվեց հեղափոխու թյու նների տրամա-

բանու թյան ենթատեքստու մ:
Սակայն Հայաստանու մ տեղի ու նեցած 

քաղաքացիական հզոր, անբեկանելի ընդ-
վզու մը, թավշյա, խաղաղ, առանց բռնու -
թյու նների, բաց ձեռքերի, սիրո, համե րաշ-
խու թյան, հանդու րժողականու թյան 
հեղափոխու թյու նը ի թիվս բազու մ անհավա-
տալի փոփոխու թյու նների, զարմանալիո-
րեն բացառիկ կերպով փոխեց նաև այս ար-
տահայտու թյան գոյու թյան իմաստը:
Հայաստանու մ հաղթանակը ոչ մի այն հա-

զար ու  մի  տեր չու նեցավ և չու նի, այլև, իր՝ այդ 
հաղթանակը կերտած անհատի համոզված 
խոստովանու թյամբ, այդ հաղթանակի տերը 
նու յնիսկ այն կերտած անհատը՝ Նիկոլ 
Փաշինյանը չէ: Այդ հաղթանակի տերը 
Հայաստանի հպարտ ու  արժանապատիվ 
քաղաքացին է այլևս:  
Փոխվեց նաև պարտու թյան ու  որբու թյան 

կառու ցվածքը: Պարտու թյու նը ոչ մի այն որբ 
չմն աց, այլև առնվազն 56 մարդ աներկբա-
յորեն իրեն հայտարարեց այդ պարտու թյան 
ու  որբու թյան իրական տերը:
Իսկ ի՞նչ կատարվեց, ինչո՞ւ այդպես եղավ:
Այս հարցադրու մն երին մոտենալու  համար 

նախ փորձենք հասկանալ, թե ի՞նչ արեց Նի-
կոլ Փաշինյանը:

². Նիկոլ Փաշինյանը մե կընդմի շտ փոխեց 
Հայաստանու մ քաղաքական պայքարի 
ËáñÑñ¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (ëÇÙíá-
ÉÇÏ³Ý):
Հրաժարվելով Ազատու թյան հրապարա-

կից, նա փակեց մի նչ այսօր Հայաստանու մ 
տեղի ու նեցած հեղափոխու թյու նների, ընդ-
վզու մն երի, պայքարների, շարժու մն երի 
էջերը՝ անկախ այն հանգամանքից, թե 
դրանք որքանով են իդենտիֆիկացվու մ զար-
թոնքի կամ նահանջի, հաղթանակի կամ 
պարտու թյան, այս կամ այն սերնդի կամ 
անհատի կյանքի գործի հետ: Նա մե զնից 
յու րաքանչյու րին իրավու նք վերապահեց 
մն ալ իր հիշողու թյու նների, իր ու նեցած զգա-
ցողու թյու նների, իր երջանկու թյու նների կամ 
դժբախտու թյու նների, իր կյանքի պատմու -
թյան հետ, բայց թողեց դրանք անցյալու մ ու  
ներկան, բոլորիս ներկան սկսեց նոր էջից:

´. Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց Հայաստանու մ 
քաղաքական պայքարի íÇ½áõ³ÉÇ½³óÇ³Ý 
(³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý Ï»ñåÁ):
Ուզենք, թե չու զենք, այլևս չկան թատերա-

կան, ապա՝ ազատու թյան հրապարակի 

հարթակու մ նու յնատիպ կանգնած գործիչ-
ներ, մե կտեղված, բռու նցքված ձեռքեր, սկիզբ 
ու  վերջ ազդարարող կոնստանտ երաժըշ-
տու թյու ններ, նախապես պատրաստված 
պաստառներ, պարտադրված կարգախոս-
ներ, ստատիկ առաջնորդներ, նրանց համար 
բացվող մի ջանցքներ և այլն:
Չկա անգամ մոգական հարթակը:
Այսօր երկրի յու րաքանչյու ր անկյու նու մ են 

ծնվու մ կարգախոսներ ու  վանկարկու մն եր, 
երգեր ու  ակցիաներ, գործողու թյու ններ ու  
մե մե ր, անեկդոտներ ու  պատմու թյու ններ, 
առաջնորդներ ու  ու ղղորդողներ: Ինքնատիպ 
են, կամ՝ ոչ, ու ժեղ են, կամ՝ թու յլ, առավել 
ազդեցիկ են, կամ՝ նվազ, ոչ մե կի որոշելիքը 
չէ այլևս: Կա մի  անփոխելի ընդհանրու թյու ն՝ 
ամե ն ինչ ծնվու մ է մե կ առանձին քաղաքա-
ցու , մե կ առանձին անհատի մոտ, կողմի ց, ու  
դառնալով կամ չդառնալով հանրայնորեն 
ընդու նելի, վաստակու մ է իր ապրելու  կամ 
մե ռնելու  իրավու նքը:
Այլևս Հանրապետու թյան հրապարակն է 

քաղաքական պայքարի վիզու ալիզացիայի 
կենտրոնը. հրապարակ, որը նաև Հայաս-
տանի, երկրի, պետու թյան կենտրոնն է, 
թվացյալորեն մի շտ անմատչելի, մի շտ 
անառիկ: Եվ այլևս հաղթահարված է նաև 
որևէ բանի անմատչելիու թյան սինդրոմը: 
Չգիտեմ, պատահական է՞ր արդյոք մե կ-
նարկը Ֆրանսիայի հրապարակից, որով-
հետև Ֆրանսիան իդենտիֆիկացվու մ է 
Բաստիլ գրավելու  փաստի հետ, բայց կա-
րևոր չէ: Կարևորը, որ Հանրապետու թյան 
հրապարակն է այլևս ու ղղորդող, ու ղեղային 
կենտրոնը: 

¶. Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց Հայաստա-
նու մ քաղաքական պայքարի Ñé»ïáñ³µ³-
ÝáõÃÛáõÝÁ: 
Ի՞նչ է ասել Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր այս 

օրերի ընթացքու մ: Ըստ էու թյան՝ ոչ մի  էա-
կան բան: Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասել է ամե -
նաէականը. ասել է Հայաստանի հպարտ ու  
արժանապատիվ քաղաքացի, ասել է՝ դու  ես 
քո երկրի տերը, ասել է՝ հավատա մի այն ու  
մի այն քեզ, ասել է՝ դու  ես իշխանու թյու նը, 
դու  ես որոշողը, դու  ես վճիռ կայացնողը: 
Ասել է՝ մե րժիր, մե րժիր Սերժին, մե րժիր 
ցանկացած բան, ինչը քեզ կաշկանդու մ է, քեզ 
ստրկացնու մ է, քեզ նսեմացնու մ է, խոցու մ է 
քո արժանապատվու թյու նը, քաղաքացու  քո 
արժանապատվու թյու նը: Ասել է՝ դարձիր 
քաղաքացի:
Եվ որ առավել կարևոր է՝ Նիկոլ Փաշին-

յանը սա ասել է մի շտ, մի շտ այս գաղափա-
րաբանու թյու նն է եղել դրված նրա բոլոր 
քաղաքական ու  քաղաքացիական նախա-
ձեռնու թյու նների հիմքու մ. «իմպիչմե նտ», 

«1+1+1», «մի  մարդ կարող է փոխել և այդ մի  
մարդը դու  ես» և այլն: Այստեղից էլ՝ հավատը:

«...Ես քաղաքական շարժու մն երին չեմ 
հավատու մ, ես հավատու մ եմ անձնական 
շարժմանը, հոգու  շարժմանը, երբ մարդն 
ինքն իրեն նայելով՝ կամաչի այնքան, որ 
կփորձի որեւէ փոփոխու թյու ն ձեռնարկել...». 
Սա ասել է Իոսիֆ Բրոդսկին:
Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն, 

անդադրու մ կրկնել ու  կրկնու մ է՝ հավատա 
ինքդ քեզ, մի ՛ հավատա քաղաքական գոր-
ծիչներին, մի ՛ ապավինիր նրան հավատա-
լու ն, այլ հավատա քեզ, քո ու ժին, քո արժա-
նապատվու թյանը, քո հպարտու թյանը:
Նիկոլ Փաշինյանն այս ընթացքու մ չի խոսել 

երկիրը թալանողների, թալանածների, ժո-
ղովրդի արյու նը ծծողների, Ղարաբաղը 
ծախողների, մոնղոլ-թաթարների, թու րք-
սելջու կների, քաղաքական պոռնիկների 
մասին: Չի խոսել նաև հոգևոր հայրենիքի, 
ազատ, անկախ մի ացյալ Հայաստանի, մե ր 
թշնամի ներին ծնկի բերելու , Ղարաբաղը 
վերադարձնելու , Մու շն ու  Սասու նը ետ 
բերելու , մե ր նախնիների, Տիգրան Մեծի, 
Վարդան Մամի կոնյանի մասին: Մի հռետո-
րաբանու թյու ն, որը դոմի նանտ է եղել Հա-
յաստանի երեսնամյա քաղաքական պայ-
քարու մ:
Եվ ընդհանրապես՝ նա չի արել հռետորա-

բանական որևէ, նու յնիսկ աննշան սխալ: 
Այստեղից էլ՝ դաս քաղելու  նրա կարողու -
թյու նը:

¸. Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց Հայաստան-
յան քաղաքական պայքարու մ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
½·³óáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÁ:
Նա մխ րճվեց այսօրվա թվային, տեխնոլո-

գիական ժամանակի մե ջ, խորապես ըմբռ-
նեց, ճանաչեց այդ ժամանակի իրական, 
հիմն ական ու  անդավաճան կրողին՝ երի-
տասարդու թյանը ու  չդավաճանեց նրան, 
նրա ընկալու մն երին, պահանջներին, պա-
հանջմու նքներին, նրա կենսակերպին, 
կյանքին ու  իրականու թյանը նայելու  նրա 
հայացքին:
Նիկոլ Փաշինյանը չփորձեց նրանց տանել 

դեպի անցյալ, այլ նրանց հետ խրվեց նրանց 
իսկ ժամանակի մե ջ, դարձավ նրանցից մե կը: 
Նու յնիսկ երգ գրեց նրանց համար՝ նրանց 
լեզվով, հանգով, ռիթմով: «Վերցրեց» նրանց 
ու սապարկը, սելֆիի ձողը, քայլաչափն ու ՝ 
քայլեց:
Նրանք, ովքեր դավադրու թյան տեսու թյու ն-

ների սիրահարներ են, ովքեր գիտելիքների 
իրենց պաշարը ցու ցանելու  համար տալիս 
են Շարպի ու  այլոց անու նները, խոսու մ են 
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Քո աչքե՜րը…
Ախ տեսել են նրանք այնքա՜ն՝
Առճակատվող չար ու  բարի…
Նրանց անփայլ հիշողու թյան եզրագծու մ՝
Թաքնված է բեռը դարի։

Դեմքիդ ամե ն խորշոմի  տակ
Սքողված է սերը ջահել քո օրերի,
Սերը ծնած զավակների ու  թոռների,
Բերկրանքը քո՝ դառը դատած աշխատանքի,
Վաստակը քո՝ հանու ն հողի, հայրենիքի։

Նվազել է ու  մարել է ու ժը դալար քո ձեռքերի,
Բայց կանչը քո հպարտ գենի,
Քեզ բերել է ու  խառնել է
 այս ամբոխին ջահելների։
Դու  պարու մ ես ու  ցնծու մ ես
 անու րջներու մ ապագայի…
Դո՛ւ ես այսօր իմ հերոսը՝
Քո աչքերով ՝այդքա՜ն բարի:

²ñÙÇÝ» ê²ð¶êÚ²Ü

քայլելու ց, քայլելու ց, քայլելու ց, խոսու մ են 
գու նավոր հեղափոխու թյու ններից, չեն ըն-
կալու մ, որ սա ու ղղակի, ու ղղակի եռագու յն 
հեղափոխու թյու ն էր՝ երգ ու  պարով, խո-
րովածով, շերեփով, սիգնալով, ծափով: 
Եռագու յն ու  դու խով հեղափոխու թյու ն: 
Այսքան եռագու յն երբեք չէր ծածանվել Հա-
յաստանու մ: Հայաստանու մ երբեք եռագու յ-
նի այսպիսի պաշտամու նք չէր եղել:
Չշարու նակեմ և անցնեմ Հանրապետակա-

նին. իսկ ի՞նչ արեց Հանրապետականը:

². ²é³çÇÝÁ ¢ ³Ù»Ý³·ÉË³íáñÁ: Անցած 
տասը և ավելի տարիներին մի նչև վերջ, 
մի նչև հասարակու թյանը անվերապահ կա-
պիտու լյացիայի տանելու  աստիճան Ùß³-
ÏáõÃ³½ñÏ»ó Հայաստանն ու  Հայաստանի 
քաղաքացու ն:
Այո, մշակու թազրկեց:
Ամե նատարբեր պատրվակներով, մի ջոց-

ների մե ջ խտրականու թյու ն չդնելով, 
պահանջարկի կեղծ գաղափարախոսու -
թյամբ՝ համաշխարհային մշակու յթի մե ջ 
քաղաքակրթական լրջագու յն ներդրու մ 
ու նեցած ժողովրդի սերու նդներին դրեց 
ամե նապրիմի տիվ, հավաքականորեն, 
խորհրդանշորեն ասված՝ «կա-վէ-էն»-ային 
«մշակու յթի» ծանր մամլիչի տակ, որը նու յ-
նիսկ որպես ենթամշակու յթ դժվար է դի-
տարկել:
Պետականորեն որդեգրեց մի ջոցառու մա-

յին մշակու յթի սովետական ամե նահետին 
ավանդու յթները՝ պատնեշ դառնալով հա-

մաշխարհային մշակու յթու մ հայ ժողովրդի 
քաղաքակրթական ներդրու մ անելու  առա-
քելու թյան շարու նակականու թյան համար:
Մշակու յթի իրական կապիտալիզացիան 

շփոթեց ավելի շատ տոմս վաճառելու  հնար-
քի հետ, չըմբռնելով, որ հայ մշակու յթի իրա-
կան կապիտալիզացիան կարող է դրվել 
Հայաստանի տնտեսական զարգացման 
հիմքու մ: 
Եվ ոչ մի  խորքային, համակարգային մշա-

կու թային փոփոխու թյու ն: Ո՛չ մի :
Ավելին՝ «կա-վէ-էն»-ային մշակու յթի ամե -

նաանհաջող, բայց հավատավոր կրողնե-
րին ներմու ծեց նաև քաղաքական կյանք, 
քաղաքական ինստիտու տներ, պետական 
կառավարման համակարգ: Ասել է թե՝ ինս-
տիտու ցիոնալացրեց Հայաստանի տոտալ 
մշակու թազրկու մը:

´. Ոչ մի  իրական փորձ չարեց՝ ճանա-
չել սեփական ժողովրդին իր խորքային 
ըմբռնու մն երով, արժեքային համակարգով, 
քաղաքակրթական հիմքով, խոհափիլիսո-
փայական ատաղձով: Եվ ստեղծեց ½áõ·³-
Ñ»é Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ð³Û³ëï³Ý:
Մի Հայաստան՝ լաքապատ, գլամու րային 

«մշակու յթով», երեսպաշտ վերնախավով՝ 
վերևի ու  խավի իսպառ բացակայու թյամբ, 
կեղծ գաղափարախոսական շղարշով՝ խոս-
քի ու  գործի անհամաչափու թյամբ, ֆեյքային, 
նոստրադամու սային, գյու լնազտատային 
վերլու ծաբանների, քաղաքագետների, քաղ-
տեխնոլոգների, տարատեսակ փորձագետ-
ների (բաներ, որ կամ գոյու թյու ն չու նեն 
աշխարհու մ, կամ խիստ գիտական են) դի-

վիզիաներով՝ պատրաստ ամե ն գնով կամ 
կոնկրետ գնի դիմաց մանիպու լացնելու  հա-
սարակու թյու նը, քաղաքական, տնտեսա-
կան իրողու թյու նները, ստեղծելու  կեղծ օրա-
կարգեր և հասարակու թյանը կցելու  այդ 
կեղծ օրակարգերին:
Կգնա՞ն այդ «գիգանտները» զբաղվելու  

իրենց բու ն մասնագիտու թյու ններով՝ հաշ-
վապահու թյամբ, գյու ղատնտեսու թյամբ, 
նու յնիսկ՝ լրագրու թյամբ, թե կշարու նակեն 
ծառայել նոր իրողու թյու ններին: Դժվար է 
ասել: Կախված է հեղափոխու թյամբ փրկ-
ված Հայաստանի նոր իշխողների կամքից:
Պարզ հանգավորողով փոխարինեց հայ 

բանաստեղծին, գրողին, անհասկանալի 
ձայներ արտաբերողով՝ հայ երգչին, 
երկու  ակորդի վարժ տիրապետողով՝ 
հայ կոմպոզիտորին, պարզ կապկողով՝ 
հայ արտիստին ու  այսպես շարու նակ... 
ու  արդյու նքու մ՝ անսեռ, անգաղափար, 
հայկականու թյանն ու  հայի ինքնու թյանն 
անհաղորդ մի  զանգված՝ «ամե նակեն-
սու նակը տարածաշրջանու մ», հայ մշա-
կու յթը փոխարինեց փսևդոմշակու յթով՝ 
հիմքու մ դնելով իր պատկերացու մն երն 
ու  կերպը, արժեքային իր համակարգը, 
իմացաբանական իր շերտերը, մշակու յթի 
ճշմարիտ կրողներին վտարելով լու սանցք...
Իսկ մյու ս՝ զու գահեռ Հայաստանու մ 

մն աց այն գյու ղը, որը դեռևս ապրու մ է 18-
րդ դարի կենցաղով, այն տղամարդը, որը 
կամ ռու սաստաններու մ է, եվրոպաներու մ, 
ամե րիկաներու մ, կամ նվաստացած է 
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Զու յգ աչքեր՝ խորքու մ անհու նն ամբարած, 
Աչքերը ու րախ, աչքերը հու յսով, 
...Տատիկ, ապրեցիր դու  էլ այս օրվան, 
Աչքերով թախծոտ, հու յսի աչքերով ...

Քո զու յգ աչքերը ինչե՜ր չեն տեսել, 
Աչքերը ու րախ, աչքերը հու յսով, 
…Սև պատերազմի  օրեր ես անցել, 
Աչքերով տխու ր, հու յսի աչքերով…

Հիմա կանգնել է թոռների կողքին, 
Աչքերը ու րախ, աչքերը հու յսով, 
…Ուժ ես ու  հավատ մե ր ապագային, 
Աչքերով ժպտու ն, հու յսի աչքերով…

Տատի՛կ ,  գլու խ եմ ես քեզ խոնարհու մ, 
Ծնկի եմ գալիս՝ խոր ակնածանքով, 
Միշտ մե զ հետ՝ կանգնած
 մե ր խոլ շարքերու մ, 
Աչքերով Հայի, հու յսի աչքերով…

Î³ñ»Ý Ø¶¸êÚ²Ü

Ø³ÝñÇÏ ù³ÛÉ»ñáí È»ÛÉ³Ý. ³ùëáñÇó ÙÇÝã»õ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏØ³ÝñÇÏ ù³ÛÉ»ñáí È»ÛÉ³Ý. ³ùëáñÇó ÙÇÝã»õ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï

Մայիսի 1-ին՝ դեռ առավոտից 78-ամյա Վրանու հի 
Գեւորգյանը (Լեյլա տատիկը) հանրահավաքի առաջին 
շարքերու մ էր։ Լու սանկարեցի, դու րս եկա տարածքից։ 
Հետո արդեն կեսօրն անց էր, երբ նորից շրջու մ էի հան-
րահավաքի մասնակիցների մի ջով, ու  առաջին շարքու մ 
էլի ինքն էր՝ անշարժ, ու շադիր լսու մ էր ԱԺ  նիստի հարց ու  
պատասխանն, ու  աչքերի արտահայտու թյու նը փոխվու մ 
էր։ Ժամե րի ընթացքու մ նա հայտնվեց լու սանկարիչների, 
ցու ցարարների ու շադրու թյան կենտրոնու մ, իսկ ավելի 
ու շ սոցցանցերն արդեն «Լեյլա» անու նի կողքին դրեցին 
«հեղափոխական տատիկ», «հայոց տատիկ», «բոլորիս մե ծ 
մամա» նշագրու մն երը։
Արդեն երեկոյան գործընկերներս լու սանկարեցին Լեյ-

լային՝ արեւից այրված այտերով, ժպիտը դեմքին։
Տասը ժամի ց ավելի Հանրապետու թյան հրապարակու մ 

գտնվող շատերին հու զած տատիկը տարիներ շարու նակ 
մասնակցու մ է ցու յցերի եւ հանրահավաքների՝ ամե ն ան-
գամ ոտքով հատելով կիլոմե տր ձգվող ճանապարհը, որը 
նրան բերու մ է կենտրոն։

²Ýáõß øàâ²ðÚ²Ü
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սեփական ընտանիքի առաջ, այն մայրա-
քաղաքը, որը հոշոտվել է անհնարինու թյան 
աստիճան, այն քաղաքացին, որը կամ 
մի լիոնատեր է բոլոր արժու յթներով, 
կամ անատամ է, անշոր, կիսաքաղց, այն 
երիտասարդը, որը կամ կրծքանշանոտ 
պիջակով շրջող ապագա «վերնախավ» է, 
ապագա մի լիոնատեր, կամ չի վստահու մ 
իր ապագային, նու յնիսկ եթե սովորու մ է 
աշխարհի լավագու յն բու հու մ, կամ ծվա-
րած է իր աշխարհու մ, որը պարզվեց շատ 
էլ հարու ստ է, լու սավոր, պայծառ, այն 
պաշտոնյան, որը բյու ջեու մ փող չի գտնու մ 
երիտասարդ ռեժիսորին կամ գրողին 
աջակցելու  համար, բայց պաշտոնապես, 
հայտարարագրով հազարավոր ու  մի լիո-
նավոր դրամն եր է «խնայել» իր չնչին աշխա-
տավարձից:
Մինչդեռ  Հանրապետական վերնախավը, 

գոնե վերնախավը պետք է կարդացած լիներ 
Հրանտ Մաթևոսյան հայ հանճարեղ գրողին, 
որն ասու մ էր. «...մի  հրեայի, մի  գերմանացու  
չափ աշխատել մե ր մի ավորի, մե ր երեխայի 
վրա... ապա՝ երկու  օրվա հաց ու  երկօրյա ըն-
թացքի հեռանկար, և դու  տես, թե քո չարը, 
իմ անկարը, Թու մանյանի դառնացածը 
աչքներիս առջև ինչպես է դառնու մ աշ-
խարհիս ամե նաբարի, ամե նասիրելի 
ժողովու րդը. երկու  օրվա հաց, երկօրյա 
ընթացքի հեռանկար՝ և ի՜նչ հիանալի ժո-
ղովու րդ բարձրացավ քսանականների 
իսկապես դառը ժամանակից՝ իմ ծնողների 
ժողովու րդը. մի  քիչ ջանք ինքներս մե զ վրա 
և ընթացքի երկօրյա հեռանկար կամ հե-
ռանկարի թեկու զ պատրանք՝ և տես թե ինչ 
շիտակ, արդարամի տ, ինչ քաջ ժողովու րդ է 
բարձրանալու ՝ իմ որդիների ժողովու րդը»:
Պատրանք, հասկանու մ ե՞ք, հեռանկարի 

պատրանք... պատրանքից անգամ զրկված 
քաղաքացին էր քայլ անողը...
Նրա բոլոր պատրանքներն էին փշրված՝ 

արդարու թյան, ազնվու թյան, բարոյականու -
թյան, քաղաքականու թյան, տնտեսու թյան, 
բիզնեսի, կրթու թյան, մշակու յթի, արվեստի 
մասին ու նեցած պատրանքները...
Չշարու նակեմ. սա երկար, շա՜տ երկար 

պատմու թյու ն է և ոչ թե «նոր գրվող», այլ՝ 
հին...
Բայց մի  քանի խնդրի մասին՝ շատ հակիրճ 

ու ...պարտադրվածորեն զգու յշ...
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Արցախը մե ր սրբու թյան սրբոցն է, ու  ար-
դեն երեսու ն տարի ողջ հայու թյու նը՝ ողջ 
հայու թյու նը, իր նվիրու մը, ու ժը, մի տքը, 
կարողու թյու նները, իր տեսակավոր որձին 
նվիրաբերել ու  զոհաբերել է Արցախին: Այո, 
հայ ժողովու րդը հասկանու մ է, որ, ինչպես 
սպարապետն էր ասու մ՝ «...Այս երկրի սահ-
մանները գծվու մ են արյամբ...այս երկրի 
մայրաքաղաքը սկսու մ է խրամատից», ինչ-
պես Մոնթեն էր ասու մ՝ «...Եթե կորցնենք 
Արցախը, կշրջենք հայ ժողովրդի պատ-
մու թյան վերջին էջը», ինչպես Ազգալդյանն 
էր ասու մ՝ «Սա Հաայստան է և վերջ», և այս 
գիտակցու մով է, խորը գիտակցու մով, որ 
հրաշք Գյու մրին արդեն երեսու ն տարի սե-
րու նդներ է մե ծացնու մ «դոմի կներու մ», որ 
մե ր գյու ղը հանդու րժու մ է 18-րդ դարի կեն-
ցաղը, որ կոյու ղի ու նենալը, ճանապարհ 
ու նենալը, լու սավոր փողոց ու նենալը մե ր 
շա՜տ համայնքներու մ դեռ երազանք է և 
այլն, և այլն...
Այս գիտակցու մով էր, որ երկու -երեք սե-

րու նդ դարձավ կորու սյալ, այս գիտակցու -

մով է, որ երիտասարդ մի  պայծառ սերու նդ 
իրենից հարյու րին զոհեց ապրիլյան պատե-
րազմու մ ու  զոհելու  է՝ եթե, Աստված մի  
արասցե, լինի կարիքը:
Ու Արցախը որպես «մահակ» օգտագործե-

լու  քաղաքականու թյու նը առնվազն բարո-
յական չէ առ հայ ժողովու րդը: Առնվազն 
ստորու թյու ն է, այդ թվու մ և գու ցե առաջին 
հերթին հենց Արցախու մ ապրող մե ր քա-
ղաքացու  հանդեպ: Սա հնարավոր է՞ հաս-
կանալ: Այո, այդ քաղաքականու թյու նը մի  
ժամանակ անվրեպ «աշխատել է», փա-
կագծեր չբացեմ, դա շատերը գիտեն, բայց 
այդ «գործիքը» խոցու մ է հայ անհատի ար-
ժանապատվու թյու նը: Գոնե Արցախը մի  
օգտագործեք «քաղաքականու թյան» մե ջ: 
Շատերը կամու ֆլյաժներով նկարվու մ էին 
Արցախու մ, իսկ կամու ֆլյաժի իրական տե-
րերն ու րիշ էին: Ու մի շտ նրանք են լինելու :
Ի վերջո, բա Արցախով մտահոգ երկիրը, 

իշխողը, իշխանու թյու նը այսքան նողկալի 
հեռու ստատեսու թյու ն կու նենա՞, այսքան 
մշակու թազերծ հեռու ստատեսու թյու ն կու -
նենա՞...
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Ռու սաստանը, պարզվեց, շա՜տ ավելի 
արժանապատվորեն տարավ հեղափո-
խու թյու նը Հայաստանու մ, քան հա-
յաստանյան ռու սահպատակները: 
Ռու սները գերադասեցին պետական հա-
րաբերու թյու նը, պետական շահը, ար-
ժանապատիվ հայաստանցու ն, ռու սա-
հպատակները՝ հպատակու թյան գինը: 
Ռու սները Հայաստան եկան վախով, բայց 
հեղափոխու թյու ն կերտողի հետ հանդիպու -
մի ց դու րս եկան բաց ձեռքերով, ժպիտով:
Հայաստան պետու թյան ծննդյան առաջին 

տարիներին Ռու սաստանը Հայաստանի 
և Հայաստանը Ռու սաստանի հետ ու ներ 
բացառիկ արժանապատիվ հարաբե-
րու թյու ններ, որից շահեց պետու թյու նը: 
Երբ արժանապատվու թյու նը փոխվեց 
հպատակու թյան, երկիրը վերածվեց գու յքի 
ու  տրվեց պարտքի դիմաց, տրվեցին նաև 
հպատակները, և Ռու սաստանը չէր մե ղա-
վոր, որ տրվածների հետ վարվեց այնպես, 
ինչպես սովորաբար վարվու մ են...տըր-
վածների հետ:
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Չհասկացավ, ոչ մի  կերպ, ոչ մի  օր 
չհասկացավ, թե ի՞նչ է արել ու  ի՞նչ չի 
արել... ու  վախենամ՝ չի հասկանու մ, չի 
հասկանալու , որովհետև դիմադրու թյան 
ճակատու մ նու յն խիստ անցանկալի, անա-
խորժելի՝ տհաճ, խոտելի, խորշելի, հանու ն 
ռու սականու թյան ասած՝ одиозный կեր-
պարներն են, նու յն քաղքենի կանայք են՝ 
նու յն տասնամյակային երեսպաշտու թյամբ, 
նու յն մանիպու լյացիաներով, նու յն ոճով, 
դեմքով, կերպով, գաղափարախոսու թյան 
ու  պետականապաշտու թյան նու յն ֆալշ նո-
տաներով:
Եթե չեմ սխալվու մ՝ 1990-ին էր, երբ ժողո-

վու րդը ցնծու մ էր 88-ի հեղափոխու թյան 
հաղթանակով (ասեմ, որ 88-ը բոլորովին 
այլ երևու յթ էր, քան այս օրերի հեղափո-
խու թյու նը, բայց սա այլ խոսակցու թյան նյու թ 
է), և հավաքականորեն սիրահարված էր հե-
ղափոխու թյան առաջնորդին, Հանրապե-
տու թյան հրապարակու մ իր մի  ելու յթու մ 
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մոտավորապես 
այսպիսի մի  բան ասաց, որ անկախու թյու նը 
տոն չէ, այլ քրտնաջան աշխատանք է: 
Բայց մե նք՝ օբյեկտիվ ու  սու բյեկտիվ շա՜տ 

պատճառներով, քրտնաջանորեն չաշխա-
տեցինք ու  անկախու թյու նը տոն չդարձավ:
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շա՜տ ավելի քա-

ղաքացիական շեշտադրմամբ մոտավո-
րապես նու յնն է ասու մ: Օրեր առաջ նու յն 
Հանրապետու թյան հրապարակու մ հակա-
դարձելով դերասանու հի Լալա Մնացա-
կանյանի՝ Նիկոլ, ես քեզ հավատու մ եմ 
արտահայտու թյանը, մոտավորապես այս-
պիսի մի  բան ասաց, որ ընդհանրապես 
հավատացեք ինքներդ ձեզ, ընդհանրապես 
քաղաքական գործիչներին մի  հավատացեք, 
հավատացեք ձեր կարողու թյու ններին, 
ու ժին, վճռականու թյանը:
Եթե վերադառնանք Բրոդսկու ն՝ ու րեմն  

հավատանք անձի շարժու մի ն: Եվ Աստված 
չանի, շարու նակենք սպասել, որ Նիկոլն է 
անկախու թյու նը տոն դարձնելու  ու  սպա-
սենք տոնին՝ ոչինչ չանելով, չփոխելով, 
չփոխվելով, չաշխատելով, չհավատալով...     

Ð.¶. Ես, ամե նայն անկեղծու թյամբ, մե ծ 
ցավ ապրեցի, երբ տեսա, թե ինչպես է ողջ 
ժողովու րդը ցնծու մ Սերժ Սարգսյանի 
հրաժարականի օրը: Այդ համազգային ցըն-
ծու թյու նը չկար նու յնիսկ հոգևոր զարթոնքի 
մե ր 88-ին: Եթե Սերժ Սարգսյանը պատա-
հական մարդ լիներ մե ր երկրի վերջին երե-
սու ն տարվա կենսագրու թյու նու մ, ես այդ 
փաստին ու շադրու թյու ն չէի դարձնի: Բայց, 
կրկին ամե նայն անկեղծու թյամբ եմ ասու մ, 
Սերժ Սարգսյանը պատահական մարդ չէր 
և անգնահատելի ներդրու մ ու նի մե ր պե-
տու թյու նու մ:
Ես, ամե նայն անկեղծու թյամբ, մե ծ ցավ 

ապրեցի, երբ տեսա, թե ինչպես է ողջ ժո-
ղովու րդը մռնչալով, ցավից մռնչալով, 
անզու սպ ցասու մով տենչու մ Հանրապե-
տականի ու  նրա խորհրդարանական-
ների (որովհետև նրանց մե ջ մի  քանի լավ 
ընկեր հաստատ ու նեմ ու  կարող, գիտակ 
մարդիկ հաստատ տեսնու մ եմ) հրաժա-
րականները՝ նվաստացածի մռնչոցի մե ջ 
անգամ հավաքականորեն մն ալով իր քաղա-
քակրթական բարձրու նքու մ, որը շշմե ցրել է 
ամբողջ աշխարհին:
Կատարվածից հետևու թյու ն անելը կամ 

չանելը չգիտեմ, թե Սերժ Սարգսյանի համար 
այս պահին որքան է կարևոր, ակտու ալ, 
(Հանրապետականի մասին էլ չեմ խոսու մ), 
բայց այն շա՜տ կարևոր է Նիկոլ Փաշինյանի 
համար:
Մեծ, շա՜տ մե ծ կլինի մե ր հավաքական 

ցավը, եթե տարիներ անց որևէ մե կը կրկին 
որոշի քայլ անել ու  մե րժել: Սիրո, համե -
րաշխու թյան, հանդու րժողու թյան մասին 
խոսելու  ժամանակ այլևս չի մն ա: Եվ մե ր 
քաղաքակրթական արմատներն այլևս չեն 
փրկի՝ առնվազն Նիկոլ Փաշինյանին:

Ð.¶. 1. Որպեսզի երեսպաշտու թյան դըր-
սևորու մն եր չլինեն, հպատակու թյու ն ընդու -
նածների լեզվով մի  փոքրիկ դիտարկու մ 
հանրահայտ Ալեքսեյ Վենեդիկտովից.

«В фоновом режиме смотрю, что про-
исходит в соседней Армении. И с самого 
начала меня не оставляет один вопрос. 
А где все те люди, которые обеспечивали 
большинство правящей партии? Встреч-
ные протесты, палатки и слоганы про «не 
надо раскачивать лодку», ну хотя бы в ме-
диапространстве какие-то авторитетные 
высказывания, где это все? Где же он по-
девался, как говорит Верка Сердючка. Вот 
и вся цена этой поддержке и этим голо-
сам».         

 
²ñ³ÛÇÏ Ø²ÜàôÎÚ²Ü

5



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (228-230)2018 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
7

ÜáñÁÝïÇñ í³ñã³å»ï ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÇ Ñ³ÛñÁª ìáí³ ö³ßÇÝ-
Û³ÝÁ, ³åñáõÙ ¿ Çñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ Æç¢³ÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ í³ñã³å»ïÇ 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³éÇÃáí ºñ¢³ÝáõÙ ¿ñª áñ¹áõ ï³ÝÁ: «Ð»ïù»-Ç ÝÏ³-
ñ³Ñ³ÝáÕ ËáõÙµÁ ½ñáõó»É ¿ ìáí³ ö³ßÇÝÛ³ÝÇ Ñ»ï£  

– ä³ñá°Ý ö³ßÇÝÛ³Ý, ¸áõù »ñ»ù áñ¹Ç áõÝ»ùª ²ñï³Ï, ²ñÙ»Ý ¢ 
ÜÇÏáÉ, ÇÝãá±õ ¿ »ñ»ù áñ¹ÇÝ»ñÇ Ù»ç ÜÇÏáÉÇ ³ÝáõÝÝ ³Û¹ù³Ý ï³ñ-
µ»ñíáÕ:

– Անկեղծորեն ասած` ես չեմ որոշել, մայրիկս է որոշել: Երբ Նիկոլը 
ծնվեց, ես Իջևանու մ չէի, և մայրիկս որոշել է ամու սնու  անու նը դնի, 
հայրս գնացել է պատերազմ, երբ ես մե կ տարեկան չորս ամսական 
էի, և չի վերադարձել: Մայրիկս էլ որոշել է՝ Նիկոլ դնի, եկա, իմացա, 
շատ ու րախացա, որ հորս անու նն է դրել:

1988 թվականին շարժման բու ռն ժամանակներու մ Նիկոլն ընդա-
մե նը 13 տարեկան էր և շատ էր խանդավառվել, որ վերջապես հայ 
ժողովու րդն ու զու մ է անկախու թյու ն ձեռք բերի: Իջևանի մշակու յթի 
տան դիմաց մի շտ հանրահավաքներ էին լինու մ, ինքն անպայման 
պետք է մասնակցեր, հաճախ հայրենասիրական բանաստեղծու -
թյու ններ էր գրու մ և այդ հանրահավաքների ժամանակ ժողովրդի 
համար կարդու մ էր, ժողովու րդն էլ շատ լավ ընդու նու մ էր: Նու յնիսկ 
հանրահավաքներից մե կի ժամանակ Նիկոլը կոմե րիտականներին 
կոչ արեց կոմե րիտական տոմսերը հավաքեն ու  դնեն աստիճանների 
վրա, թողնեն մն ա: Ու, իրոք, այդպես էլ արեցին երեխաները: Հետո 
սկսեց կոմու նիստների վերաբերյալ շատ սու ր հոդվածներ գրել, 
դպրոցի պատերի վրա փակցնել, ու սու ցիչները եկան դիրեկտորին 
բողոքեցին, տնօրենն էլ ինձ ասաց: Ես կանչեցի Նիկոլին, ասեցի՝ 
Նիկո՛լ ջան, տենց բաներ մի ՛ արա, չի կարելի, բայց իրենը, մե կ է, 
շարու նակեց:

– Ò»ñ áñ¹ÇÝ ÐÐ í³ñã³å»ïÝ ¿, Ç±Ýã ³åñáõÙÝ»ñ áõÝ»ù:
– Չափից դու րս շատ եմ մտահոգ, որովհետև շատ եմ վախենու մ 

երեխու ս մի  վն աս հասցնեն, շատ դժվար ու  ծանր է լինելու , ինչո՞ւ, 
առաջինը, որ երկիրը քայքայել են, հասցրել են անդու նդի եզրին, 
գործազրկու թյու նը, արտագաղթը, համատարած աղքատու թյու նը... 
Ինչ ու ժ, ինչ իմաստու թյու ն պետք է ու նենա, որ կարողանա այդ բո-
լորը վերականգնել: Իհարկե, ժողովու րդը շատ խանդավառված է, 
բայց ժողովու րդը նաև շատ արագ փոփոխու թյու նների է սպասու մ, 
իսկ այդ դժվար գործը կարճ ժամանակու մ իր ավարտին հասցնելը 
շատ ծանր ու  դժվար է լինելու , դրա համար ես մտահոգ եմ:

– Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³Ëáñ¹ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ³í³ñïÁ, ÙÇ ù³ÝÇ 
ãëï³óí³Í ÷áñÓ»ñÁª É³í³ï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»Ç±ù, áñ ³Ûë ³Ý·³Ù 
ß³ñÅáõÙÁ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ:

– Նախ` ես ընդհանրապես իր հետ քաղաքական հարցերով չեմ 
զրու ցել, չեմ մի ջամտել իր գործերին, հեռվից դիտել եմ, մտածել եմ` 
ոնց կավարտվի, ինչ կլինի, անընդհատ Աստված էի կանչու մ՝ ինչ էլ 
լինի մե ր ժողովրդի արյու նը չթափեն:

2008 թվականի մարտի 1-ը հիշելով, որ ես էլ անմի ջական այդ պա-
հին ներկա եմ եղել գիշեր-ցերեկ... Այդ մտքից ու ղղակի սարսափու մ 

էի, որովհետև ես գիտեի, որ սրանք ամե ն ինչի ընդու նակ են:

– Æ±Ýã ÷áËí»ó 2018-ÇÝ, áñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³é³Ýó Ï³ßÏ³Ý¹í»Éáõ 
³ç³Ïó»ó ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÇ ß³ñÅÙ³ÝÁ:

– Ինչպես ասու մ են՝ ժողովրդի համբերու թյան բաժակը լցվել էր 
արդեն, այլևս տեղ չկար դիմանալու , մի  ինչ-որ շարժիչ ու ժ էր պետք 
այս ժողովրդին, որ ոտքի կանգնի: Այս սարսափելի վիճակն ինչքա՞ն 
կարելի էր համբերել ու  տանել:

– ä³ñáÝ ö³ßÇÝÛ³ÝÁ ÙÇßï ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý »ÉáõÛÃÝ»ñáí ¿ 
Ñ³Ý¹»ë »Ï»É` Ã»° áñå»ë å³ï·³Ù³íáñ, Ã»° áñå»ë Éñ³·ñáÕ Çñ 
Ñá¹í³ÍÝ»ñáí: ¸áõù ³Û¹ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÇÝãå»±ë »ù ÁÝ-
¹áõÝ»É, ã»±ù í³Ë»ó»É, ã»±ù ³ë»Éª ³°Û ÜÇÏáÉ ç³Ý, Ñ»ñÇù ¿, µ³ ù»½ 
å»±ïù ¿, ÝÙ³Ý Ëáëù»ñ ã»±ù ³ë»É:

– Երբեք, որովհետև երբ Նիկոլը գալիս էր Իջևան, ես մե նակ մի  
բանի մասին էի մտածու մ՝ քաղաքական որևէ թեմայի շու րջ չզրու ցել 
իր հետ, մտածու մ էի անընդհատ, որ էրեխես մի  քիչ հանգստանա, 
օդափոխվի, ներվերը մի  քիչ հանգստանա։

– èáõë³Ï³Ý РБК Éñ³ïí³ÙÇçáóÇÝ ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ 
¸áõù ³ë»É ¿Çù, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿É ³í»ÉÇ Ë»Éáù Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ý, 
áíù»ñ Ï³ñáÕ »Ý »ñÏñÇ ³é³çÇÝ ¹»ÙùÁ ÉÇÝ»É:

– Լրագրողը հարց տվեց, թե Դու ք ու զո՞ւմ եք, որ անպայման Նի-
կոլը լինի վարչապետ, ճիշտն ասած` ես պատասխանեցի, որ 
Հայաստանու մ շատ կան խելոք մարդիկ, հիմա ժողովու րդն ու մ 
կընտրի, թող նա էլ լինի, ինչո՞ւ մի այն Նիկոլը, Հայաստանու մ մի ՞ 
Նիկոլ է ընդամե նը, շատ Նիկոլներ կան, հիմա ու մ ցանկանա, թող 
նրա թեկնածու թյու նն էլ առաջադրի:

– ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÁ Ë³éÝí³Íùáí ³í»ÉÇ ß³ï Ò»±½ ¿ ÝÙ³Ý, Ã»± 
Ù³ÛñÇÏÇÝ:

– Ավելի շատ իմ մայրիկին, որովհետև իմ մայրիկն է պահել Նիկո-
լին, Նիկոլը մայրիկիս այնքան էր սիրու մ՝ չափ ու  սահման չկար:

– ÐÝ³ñ³íá±ñ ¿ ÁÝï³ÝÇùáí ºñ¢³Ý ï»Õ³÷áËí»ù:
– Երբեք, ես իմ Իջևանը կյանքու մ չեմ թողնի:

– Æ±Ýã ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ í³ñã³å»ïÇ Ñ³ÛñÁ:
– Նախկինի պես, ոնց որ մի նչև վարչապետ դառնալն էր, նու յն վի-

ճակն էլ ինձ մոտ մն ու մ է: Ես տենց չեմ ու րախացել, չեմ վեր թռել, որ 
տեսե՛ք՝ իմ որդին երկրի ղեկավարն է: Ինչ-որ մե կը պետք է երկիրը 
ղեկավարի: Կարևորը, որ լավ մարդ ղեկավարի, իր ժողովրդին, եր-
կիրը սիրող մարդ լինի:

– ºñµ áñ¢¿ Ù»ÏÁ µ³ñÓñ å³ßïáÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, ß³ï »Ý ËáëáõÙ, 
áñ ÑÇÙ³ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å³ßïáÝÝ»ñ Ïëï³Ý³Ý: Æ±Ýã 
»ù Ï³ñÍáõÙ ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÁ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ å³ßïáÝÝ»ñ 
Ïï³±:

– Երբեք, Նիկոլ Փաշինյանը, լինի բարեկամ, իշխանամե տ, թե 
ընդդիմադիր, խելացի, պրոֆեսիոնալ մարդկանց պետք է փնտրի, 
այդպես էլ, համոզված եմ, կանի: Երբեք տարբերու թյու ն չի դնի, որ 
էս մե կը հորեղբորս տղեն է, մյու սը հորքու րիս թոռն է և այլն, և այլն: 
Հանկարծ, եթե սխալվի այդպիսի բան անի, ես ինձ շատ խիստ վի-
րավորված կզգամ:

– Ø»Ï-»ñÏáõ Ï³ñ¢áñ ËÝ¹Çñ, áñ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇù ³é³çÝ³Ñ»ñÃ 
ÉáõÍ»ñ Ò»ñ áñ¹áõ Õ»Ï³í³ñ³Í Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ:

– Առաջին հերթին մե ր երկրի պաշտպանու նակու թյան բարձրա-
ցու մն  եմ համարու մ առաջնահերթ, երկրորդ՝ երկրու մ պետք է հաս-
տատվի արդարու թյու ն, որ բոլորն օրենքի առաջ հավասար լինեն, 
ընտրյալներ չլինեն:

ê»¹³ ÔàôÎ²êÚ²Ü
¶³·ÇÏ ²Ô´²ÈÚ²Ü

ê³ñá ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü

««Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ß³ï ÜÇÏáÉÝ»ñ Ï³ÝÐ³Û³ëï³ÝáõÙ ß³ï ÜÇÏáÉÝ»ñ Ï³Ý»», , –– ³ëáõÙ ¿  ³ëáõÙ ¿ 
í³ñã³å»ï ÜÇÏáÉ öí³ñã³å»ï ÜÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²ÜÆ²ÞÆÜÚ²ÜÆ Ñ³ÛñÁ Ñ³ÛñÁ
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Հրապարակվել է արվեստագիտու թյան 
դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ 
Հենրիկ Հովհաննիսյանի խոսքը՝ ու ղղված 

ÜÇÏáÉ, ÇÝÓ ÑÇ³óÝáõÙ ¿ ùá ù³Õ³ù³Ï³Ý ÜÇÏáÉ, ÇÝÓ ÑÇ³óÝáõÙ ¿ ùá ù³Õ³ù³Ï³Ý 
ï³Õ³Ý¹Á, ëáÏñ³ïÛ³Ý Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ. ï³Õ³Ý¹Á, ëáÏñ³ïÛ³Ý Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ. 
Ð»ÝñÇÏ ÐÐ»ÝñÇÏ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²ÜàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü

«Իմ քայլը» շարժման առաջնորդ, ԱԺ 
պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին.

«Նիկոլ,
Ինձ հիացնու մ է քո քաղաքական 

տաղանդը, իմացու թյու նը, կամքը 
եւ սոկրատյան հանգստու թյու նը քո 
ստու գապես կողմն որոշված պատաս-
խաններու մ։ Դու  գերազանցել ես 
մե ր անկախու թյան շրջանի բոլոր 
քաղաքական գործիչներին։ Քեզ հա-
կադրվողները պետք է գիտակցեն, որ 
իրենց յու րաքանչյու րին մե կ առ մե կ 
տեսնու մ ու  լսու մ են ամբողջ Հայաս-
տանու մ ու  Սփյու ռքու մ»:

««ö³ßÇÝÛ³Ý, ÑÛáõñ áõÝ»Ýùö³ßÇÝÛ³Ý, ÑÛáõñ áõÝ»Ýù»», , 
Ï³Ù ³Ûó í³ñã³å»ïÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝÏ³Ù ³Ûó í³ñã³å»ïÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ

Նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 
ծնողներն ապրու մ են Իջևանու մ` համե ստ 
տանը, հպարտանու մ են իրենց ժողովրդով և 
անհանգստանու մ որդու  համար։

Sputnik Արմե նիան պարզել է, թե ինչ ման-
կու թյու ն և ինչ պատանեկու թյու ն է ու նեցել 
երկրի առաջնորդը։

«Փաշինյան, հյու ր ու նենք», – կանչու մ է 
ամու սնու ն ժպտերես կինը` մի  ակնթարթ 
գլու խը վեր բարձրացնելով մարգերից։ Տնից 
հապճեպ, արագ քայլերով դու րս է գալիս 
մի  տղամարդ։ Մեզ տեսնելով` ողջու նու մ է. 
«Բարի գալու ստ։ Մտեք։ Այստեղ այնպիսի 
թթի օղի ու նեմ։ Բժիշկներն ինձ արգելել են 
խմե լ, իսկ ձեզ կարելի է։ Մտեք, մտեք»։
Վարչապետ Փաշինյանի ծնողների տու նը 

գտնվու մ է Իջևան քաղաքի Բլբու լյան 
թաղամասու մ։ Սովորական տու ն է` 

ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïáõÝÁ Æç¢³ÝáõÙÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïáõÝÁ Æç¢³ÝáõÙ

վեր կացավ ու  գնաց Արցախ։ Նրա վրա հիմա 
այնպիսի ահռելի պատասխանատվու թյու ն 
է դրված, իսկ ժողովու րդն անհամբեր է։ 20 
տարի թալանել են երկիրը, ինչպե՞ս կարելի 
է մի  քանի օրու մ կամ ամսու մ ամե ն ինչ վե-
րականգնել։ Իհարկե, անհանգստանու մ եմ 
որդու ս համար, իսկ եթե հու յսերը չարդա-
րացնի՞», – պատմու մ է Փաշինյանի հայրը` 
Վովա Փաշինյանը։

– Նա, անպայման, կհասնի իր նպատակին, 
չէ՞ որ մե ծ համբերու թյու ն ու նի, – ավելացնու մ 
է Երջանիկ Չիբու խչյանը։

«Եթե նա ամե ն ինչ այնպես անի, ինչպես 
պատկերացնու մ է, մե նք կապրենք հիանալի 
երկրու մ», – վստահ է նա։
Քչերը գիտեն, որ Երջանիկ Չիբու խչյանը 

Նիկոլ Փաշինյանի հարազատ մայրը չէ։ 
Ապագա վարչապետը 12 տարեկան էր, երբ 
մայրը մահացավ հիվանդու թյու նից։
Վովա Փաշինյանն ամու սնացել է երկրորդ 

անգամ։ Առաջին ամու սնու թյու նից երեք որ-
դիներին մե ծացրել է հենց Երջանիկը։
Հայրը պատմու մ է, որ Նիկոլի ապստամբ 

բնավորու թյու նը սկսել է դրսևորվել հենց 
այդ տարիքու մ, անարդարու թյան համար 
պայքարը նրա արյան մե ջ է։ Նա իր առաջին 
«բողոքի ակցիան» անցկացրել է, երբ 13 տա-

էի տղաներին` ով է նրանցից Արտակը, 
ով` Արմե նը, ով` Նիկոլը։ Իսկ հիմա նրանք 
ամե նահարազատն են», – երջանիկ ժպիտը 
դեմքին խոստովանու մ է տիկին Երջանիկը։
Երջանիկ Չիբու խչյանն ամու սնու ն ազգա-

նու նով է դիմու մ` Փաշինյան, երբեմն  էլ` Վո-
վա։ Մենք խնդրու մ ենք նրանց իրար մոտ 
կանգնել` լու սանկարելու  համար։ Երջա-
նիկն ու ղղու մ է ամու սնու  վերնաշապիկը, 
իսկ երբ առաջարկու մ եմ գրկախառնվել, 
երկու սն էլ պատասխանու մ են հու զիչ 
ամաչկոտու թյամբ. «Վայ, մե ր տարիքու մ ինչ 
գրկել»։
Հենց այդ պահին տան կողքով անցնու մ է 

էքսկու րսիայի եկած խու մբը, երիտասարդ 
ու սու ցչու հին 7-8 տարեկան երեխաներին 
ցու յց է տալիս Փաշինյանների տու նը։ Ամու -
սինները չեն զարմանու մ, ասու մ են, որ 
իրենց տու նը դարձել է Իջևանի տեսարժան 
վայրը։

«Մեզ գրեթե ամե ն օր շնորհավորու մ են և, 
իհարկե, տարբեր բաների մասին խնդրու մ` 
մի ՞գու ցե Նիկոլը կարողանա որդու ս գործի 
տեղավորել, մի գու ցե այս, մի գու ցե այն։ Իսկ 
մե նք ոչ մի  բան չենք ասու մ Նիկոլին, գիտենք, 
որ կբարկանա։ Նա կառու ցելու  է երկիրը` 
հավաքելով խելացի, տաղանդավոր և չկո-
ռու մպացված մարդկանց, այլ ոչ թե ազգա-
կանների», – ասու մ է Երջանիկը։
Ծնողները, իհարկե, հպարտանու մ են 

իրենց որդիով, բայց, ինչպես ասու մ է Վովա 
Փաշինյանը` իրենց ժողովրդով ավելի շատ 
են հպարտանու մ։ Չէ՞ որ ժողովու րդը հասել է 
իր նպատակին, պաշտպանել է իր պատիվը, 
ազատվել անցանկալի իշխանու թյու նից, իսկ 
Նիկոլն ու ղղակի մարդ է, որին ժողովու րդը 
վստահել է և հանձնել կառավարման ղեկը։

ìáí³ ö³ßÇÝÛ³ÝÝ áõ ºñç³ÝÇÏ âÇµáõËãÛ³ÝÁ

Վերջու մ վարչապետի ծնողները սեղան են 
գցու մ մե զ համար, երբ փորձու մ ենք հրա-
ժարվել, ասու մ են, որ կնեղանան։ Նրանց 
որդին էլ է լրագրող եղել, գիտեն, թե դա ինչ 
ծանր աշխատանք է։ Նստեցինք, խմե ցինք 
ժողովրդի կենացը, հետո` երկրի, հետո էլ ամ-
բողջ աշխարհու մ խաղաղու թյան համար, 
հետո արդեն չեմ հիշու մ, թե ինչ կենաց 
խմե ցինք։ Ճիշտ էին մե զ նախազգու շացրել 
Իջևանի կենտրոնի առևտրականները.

«Փաշինյանների տնից ձեզ շու տ բաց չեն 
թողնի, չեք էլ վերադառնա մե զ մոտ։ Այնպես 
որ, հիմա մե զ հետ մի  բաժակ խմե ք։ Նրա և 
նրա ծնողների առողջու թյան կենացը»։

Ä³ÝÝ³ äàÔàêÚ²Ü

փոքր բանջարանոցով և ճոճաթոռով` 
արտաքու ստ ոչնչով աչքի չընկնող։ Հենց 
այստեղ է անցել Հայաստանի վարչապետի 
պատանեկու թյու նը։

«Վերջին անգամ Նիկոլին տեսել ենք մայի-
սի 8–ին։ Եկավ ու շ գիշերը, նստեցինք, խոսե-
ցինք, հետո վաղ առավոտյան` ժամը 5–ին, 

րեկան պատանի էր. այդ ժամանակ նրան 
դու ր չի եկել Կոմե րիտմի ու թյու նը։

«Գիտեք, թե ինչպես եմ ու րախանու մ, երբ 
թոռներս ինձ ասու մ են «տատ ջաաան»։ 
Ընտանիքն ամե նամե ծ երջանկու թյու նն է։ 
Արդեն 30 տարի է ես երեք որդիների մայր եմ։ 
Ամու սնու թյան առաջին օրերին ես շփոթու մ 



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (228-230)2018 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
9

ØËÇÃ³ñ ØËÇÃ³ñ Ð²Úð²äºîÚ²ÜÐ²Úð²äºîÚ²Ü` ù³ÛÉ³ñß³íÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ` ù³ÛÉ³ñß³íÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï 
»õ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ»õ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ

2018-Ç ·³ñÝ³ÝÁ ÷áùñÇÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ³ÛïÝí»ó 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝáõÙ£ ²Ûëï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ Ë³Õ³Õ µáÕáùáõÙ 
»Ý, ÷³ÏáõÙ ÷áÕáóÝ»ñÁ, »ñ·áõÙ, Ëáñáí³Í ³ÝáõÙ, 
ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó, ³é³íáïÛ³Ý ¿É Ñ³í³ùáõÙ 
Çñ»Ýó Ñ»ï»õÇó£ ê³ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ, 
áñÁ ëÏëí»ó ¶ÛáõÙñáõ Ññ³å³ñ³ÏÇóª ÙÇ ù³ÝÇ Ñá·áõ 
ù³ÛÉ»ñÃáí£ ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÝ áõ Çñ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 
×³Ý³å³ñÑÁ ëÏë»óÇÝ ¶ÛáõÙñáõ ë³Ï³í³Ù³ñ¹ Ññ³-
å³ñ³ÏÇó£ ²åñÇÉÇ 27-ÇÝª Ù»ÏÝ³ñÏÇó 28 ûñ ³Ýó, 
Ýñ³Ýù í»ñ³¹³ñÓ³Ý ÝáõÛÝ Ññ³å³ñ³Ï, áñï»Õ, 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ËáëùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ë»Õ ·ó»Éáõ 
ï»Õ ãÏ³ñ£ ²Ûë ³Ù»ÝÇ ÑÇÙùáõÙ ³ÙÇëÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï 
Ùß³Ïí³Í Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ ¿ñ£ ø³ÛÉ³ñß³í ëÏë»Éáõ 
·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 27-³ÙÛ³ ØËÇÃ³ñ Ð³Ûñ³-
å»ïÛ³ÝÝ ¿, áí Ýß³Ý³Ïí»ó ÐÐ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ£  

Քայլերթի ընթացքու մ Մխիթարն աչքի 
չընկավ ակտիվու թյամբ, նա քայլու մ էր թի-
կու նքու մ՝ առանց ավելորդ հպարտու թյան, 
որ այս ամե նն իր գաղափարն է, պատաս-
խանու մ էր քաղաքացիների զանգերին ու  
առաջինը տեղեկանու մ նրանց տրամա-
դրու թյու նների մասին, քանի որ Նիկոլ Փա-
շինյանն իր հեռախոսահամարն էր տալիս 
քաղաքացիներին, որպեսզի հարցերի դեպ-
քու մ կապվեին թիմի  հետ։
Քայլարշավ սկսելու  գաղափարը հիմա է 

փայլու ն հնչու մ, երբ կա տեսանելի արդյու նք, 
իսկ սկզբնական փու լու մ կային մի  շարք 
մտավախու թյու ններ։ Սա է պատճառը, որ  
Մխիթարի առաջարկը թիմակիցները մի  
անգամ մե րժեցին։ Այնու ամե նայնիվ, նա հա-
մառել է, մշակել գաղափարն ու  երկրորդ 
անգամ ներկայացրել թիմակիցներին։ Այս 
անգամ այն արժանացել է նրանց մի աձայն 
հավանու թյան։ 
Մխիթարի հետ մե ր հանդիպու մը կայացավ 

«Դիվանբաշի» փաբու մ, որտեղ էլ խմորվել 
ու  զարգացել է ամբողջ պրոցեսը։ Ասու մ է՝ 
չնայած «Քաղաքացիական պայմանագիրը» 
որդեգրել է թափանցիկու թյան սկզբու նքը, 
մարտավարական նկատառու մն երից ելնե-
լով` որոշել են քննարկու մն երը կու սակցու -
թյան գրասենյակու մ չանել։ Ձեւավորվել է 
«կրեատիվն երի» 6-8 հոգանոց խու մբ, որը 

մշակել է օրակարգը, դրես-կոդը, ճամբարի 
ձեւը, տեղը, գաղափարական հարցեր։
Մխիթար Հայրապետյանը մասնագիտու -

թյամբ արեւելագետ է, ավարտել է ԵՊՀ-ն։ 
Ունի մագիստրոսի կոչու մ։ Նորանշանակ 
նախարարը զբաղվել է զբոսաշրջու թյամբ՝ 
կազմակերպելով ու ղեւորու թյու ններ դեպի 
Արեւմտյան Հայաստան։ 2015 թվականից 
իրականացնու մ է տարբեր կրթական ծրա-
գրեր։ Մասնագիտացած է նաեւ ոչ բռնի գոր-
ծողու թյու նների, խաղաղ անհնազանդու -
թյան մե թոդաբանու թյան մշակման, դրանց 
մատու ցման հարցերու մ, որտեղից էլ սկըս-
վու մ է շարժման հիմքը։

«Քայլարշավի գաղափարի հիմքու մ ընկած 
է Մահաթմա Գանդիի ու սմու նքը ոչ բռնի պայ-
քարի վերաբերյալ։ Այս տեխնոլոգիաների 
մե թոդաբանու թյանը վաղու ց եմ ծանոթ։ 
Օգտվել ենք 1930 թվականին «Աղի երթի» 
ընթացքու մ կիրառված տեխնոլոգիաներից, 
մասնավորապես, երբ Գանդին 387 կմ քայ-
լեց՝ սոցիալական հարցեր բարձրացնե-
լու  նպատակով։ Նա երթը սկսեց 8 հո-
գով, ավարտեց 80 հազարով։ Երկրորդ 
օրինակը վերցրել ենք Թու րքիայի ընդդի-
մադիր առաջնորդ Քեմալ Քըլըջդարօղ-
լու ի 2017 թվականի քայլերթից, երբ նա 
քաղբանտարկյալների խնդիրը բարձ-
րացնելու  համար Անկարայից քայլեց 
Ստամբու լ՝ շու րջ 450 կմ։ Նա եւս մի այ-
նակ մե կնարկեց քայլերթը եւ շու րջ 300 
հազար կողմն ակիցներով մու տք գոր-
ծեց Ստամբու լ», – պատմու մ է նա, ապա 
ավելացնու մ, որ հաշվի չեն առել նշված 
շարժու մն երի արդյու նքները, օգտվել են 
քայլերթի մի ջոցով իրազեկման ակցիա 
անելու , մարդկանց թիվը բազմապատկելու  
տեխնոլոգիաներից։ Եթե նշված 2 դեպքու մ 
կիրառվել էր 24-օրյա քայլերթի տարբերակը, 
Մխիթարի գաղափարի շու րջ համախմբված 
թիմը կանգ է առել 14-օրյա քայլերթի վրա՝ 
հաշվի առնելով Հայաստանու մ քաղաքական 
իրողու թյու ններն ու  ժամկետների սղու թյու -
նը։ Գյու մրու ց քայլարշավ սկսելը եւս 
պատահական չէր։ Նրա խոսքով՝ Գյու մրի-
Վանաձոր-Դիլիջան-Հրազդան-Աբովյան-

Երեւան երթու ղին գծելիս իրենք հաշվի են 
առել ոչ մի այն այն, որ Գյու մրին, Վանաձորն 
ու  Երեւանը Հայաստանի խոշորագու յն 3 
քաղաքներն են, այլեւ այն փաստը, որ տվյալ 
բնակավայրերու մ առկա քաղաքական 
տրամադրվածու թյու նները գերակշռմամբ 
ընդդիմադիր են։ Մանրակրկիտ մշակված 
ծրագիրը պայքարի ընթացքու մ վստահու -
թյու ն է ձեւավորել թիմի  հանդեպ. 

«Գու ցե վերամբարձ հնչի, սակայն առաջին 
անգամ ընդդիմու թյու նը քաղաքական 
լրջագու յն պրոցես սկսելու ց առաջ հաշ-
վարկել էր առնվազն իր քայլերը եւ ու ներ 
հստակ ծրագիր, գործողու թյու նների հըս-
տակ պլան։ Մենք ներկայացրինք, որ մե ր 
հաշվարկներով՝ Գյու մրու ց քայլարշավ 
սկսելու  դեպքու մ ապրիլի 13-ին Երեւանի 
հանրահավաքին կմասնակցի 4000-5000 
մարդ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց՝ եթե այդ 
օրն իսկապես այդքան մարդ հավաքվի, 
խոստանու մ եմ իշխանափոխու թյու ն անել։ 
Ապրիլի 13-ի հավաքի համար վերջու մ հաշ-
վարկվեց եւ հրապարակվեց 4700 թիվը»։
Մխիթարի խոսքով՝ քայլարշավի քննար-

կու մն երը սկսվել են 2018-ի հու նվարից։ Փաս-
տը, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարզվել սկսել 
էր օգոստոսից, Մխիթարը բացատրու մ է 
նրանով, որ քաղաքական պրոցես իրենք 
այսպես, թե այնպես սկսելու  էին, սակայն 
2017-ի օգոստոսին պայքարի ձեւաչափը դեռ 
ոչ ոք չգիտեր։

«Գաղափարը ծնվեց հու նվարին, հաս-
տատվեց փետրվարին։ Առաջին անգամ 
այն մե րժվելու  հիմն ական պատճառն 
այն էր, որ մե նք մե ր քաղաքական առաջ-
նորդի գլխավորու թյամբ ասել էինք, որ 
հանրու թյանը դու րս կբերենք փողոցային 
պայքարի մի այն մե կ անգամ։ Ռիսկը, որ 
մե նք կտանեինք պարտու թյան, հիասթա-
փու թյան ահռելի էր։ Բոլորս էլ հասկանու մ 
էինք, որ ինչ-որ իմաստով սա «վաբանկ» 
է, որովհետեւ երբ հայտարարու մ ես 
իշխանափոխու թյան մասին՝ նկատի 
ու նենալով ոչ մի այն Սերժ Սարգսյանի 
պաշտոնավարու մը, այլեւ ընդհանու ր իշ-
խանափոխու թյու նը, դա հղի է բազմաթիվ 
ռիսկերով, կարող է հերթական անգամ կոտ-
րել ժողովրդի ողնաշարը։ Պատմու թյան ըն-
թացքու մ ընդդիմադիրների կողմի ց նման 
հարվածներ ժողովու րդն արդեն ստացել էր։ 
Այնու ամե նայնիվ, ես չհանձնվեցի ու  եւս մե կ 
անգամ փորձեցի համոզել, որ եթե փորձու մ 
ենք անել իշխանափոխու թյու ն, դա պետք 
է լինի ամե նառիսկայինը, դա պետք է լինի 
«վաբանկ»։ Բանակցու թյու նների սեղանին 
դրված էր փաստաթու ղթ, որը մշակված է 
մե ր թիմի  կողմի ց։
Բարեբախտաբար, ՔՊ-ն, չնայած բոլոր 

ծանրակշիռ փաստարկներին, մի աձայն 
կողմ քվեարկեց քայլերթին։ Այն ժամանակ 
նշվու մ էր «14+4» օր բանաձեւը, որը հետո 
դարձավ 24 եւ ավելի», – պատմու մ է նա։
Երկու  անգամ իր գաղափարն առաջ քաշած 

երիտասարդ գործչի համար պատասխա-
նատվու թյու նը մե ծ էր, սակայն նա հավաս-
տիացնու մ է, որ առաջին իսկ օրվանից 
թիմակիցները թու յլ չեն տվել անձնական 
պատասխնատվու թյու ն կրել այս ամե նի 
համար. «Ի պատիվ իմ թիմակիցների՝ 
պիտի ասեմ, որ անմի ջապես կիսել են 
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ինձ հետ այդ պատասխանատվու թյու նը։ 
Մենք ու նեինք պատասխանատվու թյու ն 
հանրու թյան առաջ։ Ի սկզբանե ու նեինք 
գաղափարախոսու թյու ն, որ սա լինելու  է 
քաղաքացու , ոչ թե քաղաքական գործչի 
քայլը։ Մեր պայքարի առաքելու թյու նը ՀՀ 
քաղաքացու  հաղթանակն էր, որով ու ղ-
ղորդվել ենք, երբ քայլել ենք, մե զ բերման են 
ենթարկել, կամու րջներ ենք փակել»։
Ինքը՝ Մխիթարը երբեւէ բերման չի են-

թարկվել։ Ասու մ է՝ ինքը շատ արագ է, 3 
անգամ հայտնվել է ոստիկանական մե քե-
նայու մ, սակայն ճարպկու թյան շնորհիվ 
կարողացել է դու րս պրծնել այնտեղից, իսկ 
ահա ծեծ, իր խոսքով, «կերել է եւ, փառք 
Աստծո, թիմակիցներից հետ չի մն ացել»։
Մխիթարը ժպիտով է հիշու մ, որ շատերն 

իրենց ծաղրու մ էին, երբ 2016-ին՝ ՊՊԾ 
գնդի գրավման դեպքերի ժամանակ 
Նիկոլ Փաշինյանը հասարակու թյանը 
կոչ էր արել վեր բարձրացնել ձեռքերը՝ 
ի նշան խաղաղու թյան։ «Այդ ժամանակ 
կու սակցու թյու նը գործու մ էր 1 տարի։ 
Նիկոլ Փաշինյանն ինքնաբու խ կերպով 
հավաքվածներին կոչ  արեց ձեռքերը վեր 
բարձրացնել, նպատակն ու ժայիններին 
ցու յց տալն էր, որ մե նք չու նենք քար, 
փայտ, կտրող գործիք։ Մի բան, որն այլեւս 
թու յլ չէր տալիս ոստիկանու թյանն ու ժ 
կիրառել ժողովրդի դեմ։ 2 տարի շարու -
նակ մե զ ծաղրել են, մե ղադրել, այդ գաղա-
փարախոսու թյանը լու րջ չեն վերաբերել՝ 
համե մատելով հանձնվող ձեռքերի հետ։ 2 
տարի աշխատանք տարանք հանրու թյան 
հետ՝ փորձելով բացատրել, որ բաց ձեռքերն 
օդու մ բավականին ու ժեղ ձեռքեր են։ Ինչ-
պես Գանդին էր ասու մ, ու ժեղ է նա, ով 
կամքով է ու ժեղ։ Քաղաքացու  երգու մ էլ 
շատ կարեւոր մի  խոսք կա՝ մե ր կամքը 
ու ժեղ է քարից էլ, մե ր ոգին հանձնվել չգի-
տի։ Սրանով մե նք ցու յց էինք տալիս մե ր 
կամքը։ Երբ հիմն ադրվեց «Քաղաքացիական 
պայմանագիրը», որի հիմն ական նպատակն 
իշխանափոխու թյու նն էր, մե նք հասկանու մ 
էինք, որ դրա համար երկու  ու ղղու թյու ն 
կար՝ ընտրական գործընթաց, կամ թավշյա 
հեղափոխու թյու ն։ Մեր կու սակցու թյան 
հիմքու մ ընկած էր առանց բռնու թյան հա-
մակարգային փոփոխու թյու ններ անելու  
փիլիսոփայու թյու նը, ինչն էլ ինձ ստիպել էր 
լինել կու սակցու թյան հիմն ադրման ակու նք-
ներու մ», – պատմու մ է Մխիթարը։ 
Այսօր արդեն նորանշանակ նախարարը 

հիմա ժպիտով է հիշու մ, թե ինչպես էին հա-
րազատներն ու  բարեկամն երն հորդորու մ 
չտանջել իրենց, մի եւնու յն է, ոչինչ չի փոխվի։ 

«Մեծ մասամբ, չկար հավատ, որ հարու ց-
ված քաղաքական պրոցեսները լու ծելու  են 
այն խնդիրները, որոնք մե նք դրել ենք մե ր 
առջեւ։ Հատկապես առաջին օրը, երբ մի  
կերպ դիմացանք Ջաջու ռի ցու րտ քամի նե-
րին, շատերը զանգու մ էին, գրու մ, որ անի-
մաստ ենք մե զ տանջու մ, ժողովու րդը չի գնա-
հատի, ոչինչ չի փոխվի։ Իհարկե, հատու կ 
չէին անու մ, բայց մե զ դեմոտիվացնու մ էին, 
իսկ մե նք շարու նակու մ էինք քայլել, լինել 
վճռական։ Բազմաթիվ իրադարձու թյու ններ 
եղան, որոնք կաթիլ առ կաթիլ մե ծացրեցին 
հավատը, որ այս շարժու մը ու նի ներու ժ։ 
Մեր գյու մրեցի ընկերներից մե կն ասու մ է, որ 
հեղափոխու թյու նը սկսեցին «10 վերջացած 
ռոմանտիկներ»», – հիշու մ է Մխիթարը։
Առանց ավելորդ պաթոսի նա նշու մ է, որ, 

որքան էլ ի սկզբանե հավատացել են գա-
ղափարին, որեւէ երաշխիք չկար, որ իրենց 
հարու ցած քաղաքական գործընթացը բե-

րելու  է ոչ մի այն Սերժ Սարգսյանի հրաժա-
րականին, այլեւ հեղափոխու թյան:

«Այնու ամե նայնիվ, ակնհայտ էր, որ եթե 
մե նք ցանկանու մ էինք մե ր քայլն անել այդ 
երեւու յթների դեմ, ինչ-որ հավատ ու նեինք 
մե ր ներսու մ։ Այն խու մբը, որը զբաղվու մ 
էր «Իմ քայլը» շարժման մշակմամբ, ու ներ 
հստակ վստահու թյու ն, որ ապրիլի 13-ին մի  
քանի հազար մարդ լինելու  է Ազատու թյան 
հրապարակու մ։ Ամե ն ինչ կախված էր նրա-
նից, թե մե նք ինչպես կկարողանայինք այդ 
ու ժն օգտագործել հետագայու մ շարժու մը 
հարյու րապատկելու , այն հաջողու թյամբ 
ավարտելու  համար։ Ունենալով բազմաթիվ 
մտավախու թյու ններ, գիտակցելով ամբողջ 
լրջու թյու նը, ռիսկերը՝ մե նք գնացինք այդ 
քայլին, որովհետեւ հավատու մ էինք, որ 
եթե կա մի  ճանապարհ, որը կբերի փոփո-
խու թյու նների, մե նք ընտրել ենք։ Առնվազն 
ավելի լավ մշակված փաստաթու ղթ, քան 
ճանապարհային այս քարտեզն էր, չու նե-
ինք», – նշու մ է նա։ 
Հաջողու թյան գրավականները, նրա 

խոսքով, տարբեր են եղել՝ մարտավարու -
թյու նը, ու սանողու թյան եւ քաղաքացիական 
ակտիվի հետ սերտ համագործակցու թյու նը։ 

«Ապակենտրոնացված պայքարի գաղա-
փարը, մե թոդների մի  մասը ստացանք 
մե ր ընկերներից։ Երբ Երեւանու մ էինք, 
մե ր շարժու մը մի  քանի մի ֆ կոտրեց։ Բոլո-
րը սպասու մ էին, որ Ազատու թյան հրա-
պարակու մ 4 օրանոց նստացու յց էինք 
անելու , սակայն մե նք ճամբար խփեցինք 
Ֆրանսիայի հրապարակու մ՝ այդպիսով 
մե խանիկորեն փակելով ճանապարհները։ 
Ֆրանսիայի հրապարակու մ 2 օրերի ըն-
թացքու մ թվաքանակի նվազու մ եղավ, 
հասկացանք, որ պայքարին նոր խթան է 
պետք, եւ որոշեցինք մարտավարական 
փոփոխու թյու ններ իրականացնել, ինչից 
հետո սկսվեց ապակենտրոնացված 
մասշտաբային պայքարը Երեւանու մ եւ 
հանրապետու թյու նով մե կ։ Վարչապետի 
ընտրու թյան նախորդ օրը մե զ հաջողվեց 
մոտ 20 հազար մարդու  մոբիլիզացնել։ Տա-
րիներ շարու նակ եղել է համոզմու նք` եթե 
ընդդիմու թյու նն ու զու մ է հաջողու թյու ն, 
պետք է գրավի Ազգային ժողովը կամ Բաղ-
րամյան 26-ը։  Հասնելով փշալարերին՝ մե նք 
հասկացանք, որ բախու մն  անխու սափելի 
կլինի, ու ժայինները շատ ավելի մե ծ առա-
վելու թյու ն ու նեն, երբ մե նք բոլոր ու ժերը 
կենտրոնացնու մ ենք մի  տեղու մ, եւ հրաժար-
վեցինք բարձրանալ ԱԺ։ Կրկին կոչ արեցինք 
ապակենտրոնացված պայքար մղել», – 
նշու մ է նա։
Թեեւ Մխիթարն արդյու նքը պայմանավո-

րու մ է տարբեր գործոնների շղթայով, նա 
համարու մ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սերժ 
Սարգսյանի հանդիպու մի ց իրենք հաղթած 
են դու րս եկել։ 

«Սերժ Սարգսյանի պահվածքը, ու ղերձը` 
կապված մարտի 1-ի հետ, բանակցու թյու ն-
ներից դու րս գալը ցու յց տվեցին, որ մե նք 
ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել։ Այնու հետեւ 
տեղի ու նեցան ձերբակալու թյու նները, 
փորձ արվեց գլխատել շարժու մը, որը, 
ըստ իս, ամե նաանհեռատես ու  ճակա-
տագրական որոշու մն երից մե կն էր։ Իմ 
գնահատմամբ, նրանք փորձու մ էին 
գլխատել շարժու մը, սակայն մարդիկ կըրկ-
նապատկվեցին եւ շարու նակեցին մն ալ ինք-
նակազմակերպված», – ասու մ է նա։
Շարժման ընթացքու մ տարբեր կարծիքներ 

էին հնչու մ, որ պետք է ու ժերը մե կտեղել, 
մի ասին լինել, այս կամ այն կերպ վարվել։ 
Թեեւ աշխատանքային թիմը հետեւողա-
կան էր քննարկու մն երին օնլայն եւ օֆլայն 

հարթակներու մ, Մխիթարը հավաստիաց-
նու մ է, որ ի սկզբանե մշակված պլանից գրե-
թե չեն շեղվել։ 

«Եթե անգամ եղել են փոփոխու թյու ններ, 
դրանք աննշան էին։ Ունեինք օպերատիվ 
խու մբ, որը մշտապես հետեւու մ էր արձա-
գանքներին օնլայն եւ օֆլայն հարթակներու մ, 
սակայն մե ր թիմը հավատացել է ի սկըզ-
բանե մշակված մարտավարու թյան հա-
ջողու թյանը եւ հավատարիմ է մն ացել մե -
թոդաբանու թյանը, տեխնոլոգիաներին։ 
Ի դեպ, մե ր թիմ ասելով նկատի չու նեմ 
մի այն ՔՊ-ն, նկատի ու նեմ թե´ «Իմ քայլը» 
նախաձեռնու թյան, թե՛ «Մերժիր Սերժին» 
նախաձեռնու թյան, թե՛ ու սանողու թյան, 
թե՛ քաղաքացիական ակտիվիստների 
ներկայացու ցիչների մասնակցու թյու նը», – 
նկատու մ է նա։
Այս օրերին դժվարու թյու ններն էլ շատ 

են եղել։ Մխիթարը նշու մ է հիգիենայի 
պարագաների ապահովու մի ց մի նչեւ 
վրանային պայմանների անհարմարավե-
տու թյու նն ու  սնու նդը, սակայն դրանց վրա 
կենտրոնանալ չի ու զու մ։ Ասու մ է՝ այդ ամե -
նին գիտակցաբար են գնացել։ 

«Չնայած բոլոր բարդու թյու ններին՝ մե նք 
վայելել ենք այդ 14 օրը, – շեշտու մ է նա, 
իսկ հարցին` այնու ամե նայնիվ, ո՞րն էր 
ամե նաբարդ օրը, պատասխանու մ է կայ-
ծակնային արագու թյամբ, առանց նու յնիսկ 
մտածելու ՝ Ջաջու ռու մ անցկացրած գիշերը։ 
– Այդ գիշեր ջերմաստիճանը մի նչեւ -15 էր։ 
Ընդ որու մ, խնդիրն այդքան ցու րտը չէր, 
որքան սաստիկ քամի ն, որը վրանները 
պոկու մ-տանու մ էր։ Վրանների դռները 
պոկվել էին, եւ մե նք պառկած էինք գրեթե 
բաց երկնքի տակ։ Երբ առավոտյան արթ-
նացանք ու  հասկացանք, որ ողջ ենք մն ացել, 
գոնե այդ 6-7 հոգով հասկացանք, որ կարող 
ենք իշխանափոխու թյու ն անել», – հիմա 
արդեն ժպիտով հիշու մ է նա։
Քայլերթի նախաձեռնողները մշակել էին 

որոշակի կանոններ։ Կանոնների մե ջ էր 
մտնու մ, օրինակ, պիջակով քայլերթի չգալը, 
չծխելը (ծխել թու յլատրվու մ էր որոշակի հե-
ռավորու թյան վրա), տարածքը չաղտոտելը, 
իրենցից հետո տարածքը մաքրելը եւ այլն։

«Դրես-կոդը հանրու թյան վրա չէր տարած-
վու մ, սակայն մե ր թիմը պահպանու մ էր։ 
Բացի հարմարավետու թյու նը, դրես-կոդը 
նաեւ փիառի, Նիկոլ Փաշինյանի իմի ջի 
ձեւավորման հարցն էր լու ծվու մ։ Թեեւ 
մշտապես նշու մ ենք, որ սա քաղաքացու  
քայլն է, հասկանալի է, որ գործընթացը հա-
րու ցողը Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական 
գործիչն էր։ Չափազանց կարեւոր էր նրա 
կերպարի ձեւավորու մը՝ որպես պայքարող։ 
Բոլորովին այլ կերպ կընկալվեր, եթե նա 
կոստյու մով դու րս գար քայլելու », – ասու մ է 
Մխիթարն ու  շեշտու մ, որ Փաշինյանի կեր-
պարը թիմի ց առանձնացնելու  խնդիր չի 
եղել։ Թիմը պետք է լիներ ու սապարկերով, 
հարմարավետ կոշիկներով։ 
Պայքարի իր կոշիկները Մխիթարը շատ 

արագ է ընտրել՝ գնել է առաջին ամե նա-
հարմար մարզակոշիկները, որոնք հագել է 
ոչ մի այն Գյու մրու ց Երեւան ճանապարհին, 
այլեւ Երեւանի քայլերթերին, հիմա էլ 
խնամքով պահու մ է 14 բարդ, բայց լավ 
օրերի խորհրդանիշը։ Պահու մ է նաեւ իր 
ու սապարկը, որի վրա ամրացված է «Քայլ 
արա» կրծքանշանը։ Մյու ս անբաժանելի 
իրը՝ ջրի շիշը կորցրել է բախու մն երից մե կի 
ժամանակ։
Մխիթարի խոսքով՝ քաղաքացիական ակ-

տիվու թյու ն ցու ցաբերու մ է գիտակից ողջ 
կյանքու մ։ «Գու ցե դա բավականին ու շ է եկել 
ինձ մոտ՝ 17 տարեկանու մ։ Այն ժամանակ 
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Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց 
քաղաքականու թյու ն վերադառնալու  
որոշման մասին։ Ես նրա կառավարման 
տարիների մասին լսել էի եւ՛ դրականը, 
եւ՛ բացասականը, սակայն Ազատու թյան 
հրապարակ գնալ ինձ մղու մ էր գործող իշ-
խանու թյան դեմ պայքարը», – ասու մ է նա։ 
Մխիթարը վստահեցնու մ է՝ 17 տարեկա-

նու մ ցու ցարարների շարքերը համալրելիս 
չէր պատկերացնու մ, որ 10 տարի անց իր 
գաղափարի շու րջ շարժու մ է ձեւավորվելու , 
ինքն էլ նախարար է դառնալու ։ Այն ժա-
մանակ նա իրեն տեսնու մ էր որպես 
Թու րքիայու մ առաջին հայ դեսպան, իսկ 
ներքաղաքական պրոցեսների հանգու ցա-
լու ծու մն  ավելի մոտ էր թվու մ. «Նման ապա-
գա չէի պատկերացնու մ, որովհետեւ այն 
ժամանակ հու յս ու նեի, որ առիթ չի լինի այս-
քան տարի սպասել, հավատացած էինք, որ 
շու տով հաղթելու  ենք»։
Մխիթարը շեշտու մ է՝ «Իմ քայլը» ի սկզբանե 

ժողովրդին մոբիլիզացրել էր ընդդեմ ստի, 
կեղծիքի, Սերժ Սարգսյանի ու  ՀՀԿ-ի, 
սակայն դրան զու գահեռ իրենք ու նեին 
«հանու ն» գաղափարներ. «Մենք նշու մ 
էինք, որ դա հանու ն նոր, երջանիկ, ազատ 
Հայաստանի է, հանու ն օրինականու թյան, 
պետականու թյան»։
Այս ընթացքու մ տարբեր կարգախոսներ 

են ձեւավորվել՝ «Դու խով», «Սիրո եւ հա-
մե րաշխու թյան հեղափոխու թյու ն» եւ այլն։ 
Մխիթարի համար ամե նակարեւոր կար-
գախոսը հնչել է դեռեւս 11 տարի առաջ. 
«Ես 2007 թվականից գոռու մ եմ՝ «Մենք 
ենք տերը մե ր երկրի», սակայն առաջին 
անգամ 2018-ին եմ զգացել, որ մե նք ենք 
տերը մե ր երկրի։ Այդ արտահայտու թյու նն 
ինձ համար անկյու նաքարային է։ Դա 
նաեւ գաղափարական կարեւոր մաս ու նի 
իր մե ջ։ Սա անհատի հաղթանակ չէր, 
որեւէ քաղաքական կազմակերպու թյան 
հաղթանակ չէր։ Ես համոզու մ ու նեմ, որ 
եթե, օրինակ, ՔՊ-ն արտահերթ ընտրու -
թյու ններու մ ստանա հանրու թյան վստա-
հու թյան քվեն եւ մե կ ամի ս անց ձախողի, 
որեւէ սարսափելի բան չի լինի, որովհետեւ 
նրան փոխարինելու  եկած իշխանու թյու նն 
արդեն հաշվի է նստելու  ժողովրդի հետ՝ 
առնվազն ենթագիտակցական մակարդա-
կու մ, չասեմ՝ վախենալու , բայց զգու շանալու  
է, որովհետեւ սա  մի  ժողովու րդ է, որը 
սեփական ձեռքերով հեռացրեց Սերժ 
Սարգսյանին ու  Հանրապետական կու -
սակցու թյանը։ Սա արդեն հաղթանակ է` 
իշխանու թյան կլինի ՔՊ-ն, թե այլ քաղա-
քական ու ժ, երկրորդական է», – նշու մ է նա։ 
Մեր հանդիպման ժամանակ Մխիթար 

Հայրապետյանի՝ նախարար նշանակվելու  
մասին դեռեւս հայտնի չէր։ Նա համառորեն 
լռու մ էր, թե ինչ պաշտոն է ստանձնելու  կա-
ռավարու թյու նու մ, ստանձնելո՞ւ է, թե՞ ոչ։ 
Հիմա նա Հայաստանի նոր իրականու թյու նը 
կերտողներից մե կն է՝ այս պահի դրու թյամբ 
ՀՀ ամե նաերիտասարդ նախարարը, ով 3 
օրից նոր կարգավիճակու մ կնշի 28-ամյակը։ 
Նախարարի պորտֆել ստանալու ց հետո 
Մխիթարի հետ զրու յցը համալրեցինք։
Սփյու ռքի հետ աշխատանքը նրա հա-

մար նոր չէ։ «Քաղաքացիական պայմա-
նագիր» կու սակցու թյան անդամը ղեկա-
վարել է «ՔՊ» Սփյու ռքի հետ կապերի 
բաժինը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին՝ 
վստահ է, աշխատանքի շնորհիվ կապա-
ցու ցի, որ արժանի է լինել այդ տեղու մ։ 
«Պատասխանատվու թյու նը սարսափելի 
մե ծ է` անկախ տարիքից։ Մենք ստանձնել 
ենք քաղաքական պատասխնատվու թյու ն 
հանրու թյան, ժողովրդի առաջ։ Չու նեմ 

մտավախու թյու ն կապված վարչական կա-
ռավարման փորձի պակասի հետ, քանի որ 
տարիներ շարու նակ համակարգել եմ կու -
սակցու թյան Սփյու ռքի հետ  կապերը։ Տեղյակ 
եմ ոլորտի խնդրիրներին։ Նախընտրական 
շրջանու մ այս ոլորտու մ մե ր ծրագիրը մշա-
կողներից մե կն եմ եղել։ Պատկերացու մ 
ու նեմ լու ծման տարբերակների մասին։ 
Իհարկե, նախարարու թյան գործու նեու թյան 
ընթացքու մ դրանք նաեւ կփոփոխվեն, 
որովհետեւ մե նք մտադիր ենք ավելի սերտ 
համագործակցել Սփյու ռքի հետ, ու շադիր 
ենք լինելու  նրանց առաջարկներին։ Ես 
հաստատակամ եմ, վճռական, վստահ թե՛ 
իմ սեփական ու ժերի, թե՛ իմ թիմի  վրա։ 
Այս պաշտոնը ստանձնելու  վերաբերյալ 
նախնական քննարկու մն երին տվել եմ իմ 
համաձայնու թյու նը, որովհետեւ, ըստ իս, 
իմ քաղաքական թիմի  համար ամե նաբարդ 
փու լը նոր է սկսվու մ։ Այս իմաստով 
քաղաքական պատասխանատվու թյու ն 
ստանձնելն ինձ համար սկզբու նքային 
հարց էր։ Չեմ խու սափու մ պատասխանատ-
վու թյու ն ստանձնելու ց։ Հիմա մե ր պետու -
թյան համար թեւակոխու մ ենք բեկու մն ային 
շրջան», – ասու մ է նա՝ մի աժամանակ վստա-
հեցնու մ՝ ոչ գաղափարը մշակելիս, ոչ էլ 
Ջաջու ռի ամե նավատ գիշերը լու սացնելիս 
պաշտոն ստանձնելու  մասին չի մտածել։ 

«Ամե նայն անկեղծու թյամբ եմ ասու մ՝ ես եւ 
իմ քաղաքական թիմը մե ր քայլն արել ենք 
բացառապես որպես ՀՀ քաղաքացիներ։ Նի-
կոլ Փաշինյանը՝ եւս։ Մենք դու րս չենք եկել 
քայլելու  եւ փողոցները բլոկադա անելու ՝ որ-
պես քաղաքական գործիչներ։ Անձնական 
իմաստով քաղաքական ամբիցիաներ չենք 
ու նեցել։ Երբ քաղաքական իրողու թյու նը 
երկրու մ թու յլ է տվել ստանձնել երկրի կա-
ռավարման մանդատը՝ թեկու զեւ ժամանա-
կավորապես, մի այն այդ ժամանակ ենք  
սկսել անդրադառնալ այդ թեմային։ Նման 
քննարկու մն եր սկսվել են մի այն այն բանից 
հետո, երբ ժողովրդի թեկնածու ն՝ Նիկոլ Փա-
շինյանն ընտրվեց  վարչապետ», – պատմու մ 
է նա։ 

27 տարեկանու մ նախարարի պաշտոն 
ստանձնելը Հայաստանու մ նոր երեւու յթ է, 
աշխարհու մ՝ քիչ հանդիպող։ Նա կրկնակի 
պատասխանատվու թյու ն ու նի։ Շարժման 
ընթացքու մ նրանց թիմը կոտրեց մի  շարք 
կարծրատիպեր։ Հիմա կառավարման ոլոր-
տու մ կարծրատիպեր կոտրելու  ժամանակն է։ 

«Ես ապացու ցելու  խնդիր ու նեմ ՀՀ քաղա-
քացու ն։ Շատ շու տով կարող են լինել այն 
խոսակցու թյու նները, որոնք մատնանշու մ 
եք՝ վարչական կառավարման փորձի 
պակաս, երիտասարդ տարիք եւ այլն։ Մի-
գու ցե չափազանց ինքնավստահ հնչի, սա-
կայն ես պատրաստվու մ եմ կարճ ժամա-
նակու մ կոտրել մտավախու թյու նների ու  
կարծրատիպերի մե ծ մասը։ Դա կանեմ 
իմ ամե նօրյա քրտնաջան աշխատանքով, 
պրոֆեսիոնալ մասնագետների հետ թիմա-
յին աշխատանքով։ Ես լավատեսորեն եմ 
տրամադրված։ Մենք շատ հաճախ ենք  
խոսել քաղաքական սերնդափոխու թյան 
մասին։ Կարծու մ եմ՝ հիմա լավագու յն ժա-
մանակն է, որ սերնդափոխու թյու նը տեղի 
ու նենա։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 
վստահել է ինձ այդ պաշտոնը։ Որպես ժո-
ղովրդի թեկնածու ՝ նա չէր կարող երկար 
չկշռադատել մի նչեւ որոշու մ կայացնելը», – 
նշու մ է նա ու  հավաստիացնու մ՝ աշխատելու  
է բաց եւ թափանցիկ։

²Ù³ÉÛ³ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÁª ¾ÙÇÝ ²ðÆêî²ÎºêÚ²ÜÆ 

www.mediamax.am

²ßË³ñÑ³ë÷Ûá°õé ëÇñ»ÉÇ Ñ³Û»ñ,²ßË³ñÑ³ë÷Ûá°õé ëÇñ»ÉÇ Ñ³Û»ñ,
Ã³ÝÏ³·Ç°Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÃ³ÝÏ³·Ç°Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ

Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնու մ 
և այցելու մ www.mindiaspora.am կայքը՝ 
տեղեկանալու  համար Հայաստան-Սփյու ռք 
գործակցու թյան զարգացմանը, ՀՀ սփյու ռքի 
նախարարու թյան անելիքներին և Սփյու ռքի 
առօրյային: Հու սով եմ ինտերնետի (համա-
ցանց) բոլոր հնարավորու թյու նները կօգտա-
գործենք ՀՀ կառավարու թյան կողմի ց 
Սփյու ռքին մի տված քաղաքականու թյան 
հիմն ական դրու յթները ձեզ հասցնելու  հա-
մար:
Մենք կանենք ամե ն ինչ, որ կայքու մ տեղ 

գտնեն հետաքրքիր և կարևոր նյու թեր, տեղե-
կու թյու ններ, կփորձենք տեղեկատվու թյու ն 
փոխանցել Հայաստանու մ և համայնքներու մ 
տեղի ու նեցող իրադարձու թյու նների մասին:
Երախտապարտ կլինենք, եթե ձեր կողմի ց 

արվեն առաջարկու թյու ններ և դիտողու -
թյու ններ կայքու մ տեղ գտած նյու թերի, ծրա-
գրերի և տեղեկատվու թյան վերաբերյալ:
Խնդրու մ ենք բարձրացնել հիմն ախնդիր-

ներ, անել հարցադրու մն եր ու  առաջարկու -
թյու ններ, որոնք առնչվու մ են Հայաստան-
Սփյու ռք գործակցու թյանը: Մենք պետք է 
անենք ամե ն ինչ, որպեսզի նպաստենք ազ-
գի մի ավորմանն ու  Հայաստան-Սփյու ռք 
հարաբերու թյու նների ջերմացմանը, հա-
մազգային հարցերի շու րջ ողջ հայու թյան 
համախմբմանը:
Դրանք կարող են հարստացնել, գեղեց-

կացնել և առավել գրավիչ դարձնել ՀՀ 
սփյու ռքի նախարարու թյան կայքը, ասել է 
թե` ձեր կայքը: Վստահ եղեք, որ լավագու յն 
առաջարկներն անարձագանք չեն մն ա:
Վստահ եմ նաև, որ աշխարհի տարբեր 

ծայրերու մ կայքեր ստեղծող շատ հայ մաս-
նագետներ իրենց ներդրու մը կու նենան 
կայքն առավել բազմաբովանդակ դարձնելու  
համար:
Հարգարժա՛ն բարեկամն եր, հավատացած 

եմ, որ մե ր  կայքի խորագրերը ձեզ հնա-
րավորու թյու ն կտան ծանոթանալու  
անվանի սփյու ռքահայերի կյանքին ու  
գործու նեու թյանը, Հայրենիք-Սփյու ռք 
գործակցու թյան շրջանակներու մ իրակա-
նացվող ծրագրերին, ինչպես նաև Սփյու ռ-
քու մ մե ր հայրենակիցների խնդիրներին, 
կազմակերպու թյու նների գործու նեու թյանը:

êÇñáí ¢ ³ÝÏ»ÕÍ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí`
ÐÐ ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
ØËÇÃ³ñ Ð²Úð²äºîÚ²Ü
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10 տարի առաջ ստեղծվեց Հայաստանի 
Հանրապետու թյան Սփյու ռքի նախարարու -
թյու նը: Համայն հայու թյան համար այս 
կառու յցի հիմն ու մը դարձավ Սփյու ռքի 
բացառիկ նորովի վերարժևորման և վերա-
իմաստավորման հնարավորու թյու ն: Այլևս 
որոշվեց ու  արձանագրվեց՝ հայ ժողովրդի 
նվաճու մն երն ու  հաղթանակները պիտի 
կերտենք ու  պիտի տոնենք մի ասին, պի-
տի հյու սենք մե ր սրտերն ու  հոգիներն 
իրար, և երկնային խորհրդի ու ժով նոր 
գաղափարներով ստեղծենք մե ՛ր երրոր-
դու թյու նը՝ Հայաստան, Արցախ, Սփյու ռք: 
Գնալ երազած Հայաստանի ճանապարհով՝ 
չներգրավելով այնտեղ Սփյու ռքի մե ր 
հայրենակիցների ջանքերն ու  ավանդը, 
ասել է՝ թե երկարաձգել հաղթական տա-
պանին հասնելու  ժամանակն ու  տարածու -
թյու նը: Ահա այս գիտակցու թյամբ ու  
առաքելու թյամբ ստեղծվեց Սփյու ռքի նա-
խարարու թյու նը, ու  այսօր ամփոփելով 
տասնամյա պատմու թյու նը՝ կարող ենք 
ասել՝ արդարացված գոյու թյու ն, տքնաջան 
աշխատանք Հայաստանու մ և Սփյու ռքու մ, 
ամու ր գործակցու թյու ն և հզոր կապեր: Հայ-
րենիքու մ յու րաքանչյու ր սփյու ռքահայի 
տու նը դարձած այս կառու յցը, որ շու նչ ու  
կյանք է ստանու մ իր բանիմաց աշխատա-
կիցներով, ամե ն օր գալիս է ասելու . այո՛,  Հա-
յաստանը բոլորովի այլ է առանց Սփյու ռքի 
և մի անգամայն այլ, ավելի պայծառ, ու ժեղ, 
երիտասարդ ու  խելացի՝ իր Սփյու ռքով:
Ամե ն օր յու րաքանչյու ր սփյու ռքահային 

դիմավորելիս՝ այստեղ կարելի է լսել հե-
տևյալ խոսքերը. «Բարո՛վ եք եկել Ձեր 
տու ն»: Իսկ տասը տարի շարու նակ տու ն-
նախարարու թյու նու մ այս բառերը, անկաս-
կած, ամե նից հաճախ ասել է կառու յցի 
հիմն ադիրներից ու  նվիրյալներից մե կն ու  
առաջինը՝ Հրանու շ Հակոբյանը:

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, ³ëáõÙ »Ýª ê÷ÛáõéùÁ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ßáõÝãÝ ¿ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ, ÇëÏ 

Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ¿É ê÷ÛáõéùÇ ½·³ÛáõÝ, Ù»Í, ³éáÕç 
ëÇñïÝ ¿: ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí 
ëÇñïÝ áõ á·ÇÝ ÝáñáíÇ Ï³åí»óÇÝ Çñ³ñ: ØÇ 
å³Ñ Ñ»ï Ý³Û»Éáíª Ç±Ýã Ï³ñáÕ »ù ³ñÓ³Ý³·ñ»É 
ÑÇÙ³ª Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÇó Ù»Ï ï³ë-
Ý³ÙÛ³Ï Ñ»ïá: ÆÝãå»±ë ¹ñí»óÇÝ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ «ù³ñ»ñÝ», áõ Ç±Ýã ëÏ½µáõÝù 
áñ¹»·ñí»ó Ñ»ï³·³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

– Այո՛, 2008 թվականից մի նչ այսօր 
Հայաստան-Սփյու ռք գործակցու թյան նոր 
փու լ արձանագրվեց ՀՀ սփյու ռքի նախա-
րարու թյան ստեղծու մով, Հանրապետու -
թյան երրորդ նախագահի որոշմամբ: 
Սփյու ռքի նախարարու թյու նը մշակեց 
Հայկական սփյու ռքի նկատմամբ Հայաս-
տանի պետական քաղաքականու թյու նը, 
Հայաստան-Սփյու ռք գործակցու թյան զար-
գացման հայեցակարգ և ռազմավարական 
ծրագիր, որոնք հաջողու թյամբ իրագործվու մ 
են Սփյու ռքի համապատասխան կա-
ռու յցների և կազմակերպու թյու նների 
աջակցու թյան, մասնակցու թյան և 
համախմբման արդյու նքու մ: Առանց 
Սփյու ռքի կառու յցների համաձայնու թյան 
և գործակցու թյան անհնար կլիներ նա-
խարարու թյան գործու նեու թյու նն ու  նոր 
ծրագրերի իրականացու մը: Ինչպես ընդու ն-
ված է ասել՝ ծափ տալու  համար երկու  ձեռք 
է պետք: Այսօր բոլորովին նոր որակ, նոր 
ձևեր և մոտեցու մն եր է որդեգրել Հայաստան-

Սփյու ռք գործակցու թյու նը:
Նախարարու թյու նն ի սկզբանե իր առջև 

դրեց երեք ռազմավարական խնդիր: Առա-
ջին՝ նպաստել հայապահպանու թյանը 
Սփյու ռքու մ, մշակել հատու կ ծրագրեր 
հայ ինքնու թյան պահպանման, Սփյու ռքի 
ու ծացման դեմ պայքարին օժանդակելու  հա-
մար, երկրորդ՝ բացահայտել և համախմբել 
Սփյու ռքի ներու ժը և օգտագործել Հայաս-
տանի տնտեսու թյան զարգացման համար 
և երրորդ՝ մշակել ծրագրեր, որոնք կարող 
են խթանել հայրենադարձու թյու նը: Հայաս-
տան-Սփյու ռք գործակցու թյան քաղաքա-
կանու թյու նը գլխավորապես հիմն ված 
է գործընկերային հարաբերու թյու նների 
կառու ցման և զարգացման, փոխադարձ 
վստահու թյան և փոխըմբռնման վրա, ինչն 
իրականացվու մ է երկխոսու թյան, փո-
խադարձ հարգանքի, փոխզիջու մն երի և 
փոխհամաձայնու թյան ճանապարհով՝ զար-
գացման նոր հեռանկարների ու ղենշմամբ:
Մեր խնդիրը դարձավ Սփու ռքի հետ 

աշխատանքները կազմակերպել «Ճա-
նաչել, վստահել և գործակցել» սկըզ-
բու նքով: Սփյու ռքյան շատ կառու յցներ 
տարիների փորձից գիտեն, որ եթե ցան-
կու թյու ն ու նի որևէ նախաձեռնու թյու ն 
իրականու թյու ն դարձնել, ապա կարող է 
դիմե լ մե ր նախարարու թյու ն և ստանալ հա-
մապատասխան աջակցու թյու ն: 
Մյու ս ակնհայտ ձեռքբերու մն  արտացոլ-

վու մ է  լրատվու թյան մե ջ, որու մ մշտապես 
առկա է Սփյու ռքի թեման: Եթե նախկինու մ 
շաբաթը մե կ անգամ էր Սփյու ռքը հիշա-
տակվու մ հայաստանյան լրատվու թյան 
մե ջ, ապա այժմ չկա այդպիսի օր, որ 
չխոսվի Սփյու ռքի մասին: Դրան նպաս-
տող ամե նակարևոր հանգամանքը հա-
յաստանյան ծրագրերու մ սփյու ռքյան  
բաղադրիչի առկայու թյու նն է, այսինքն՝ 

10 ï³ñÇª Ñëï³Ï ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ùµ10 ï³ñÇª Ñëï³Ï ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ùµ
áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³Ýùáíáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³Ýùáí

êÇñ»ÉÇ ²ßË³ñÑ³ï³ñ³Í Ð³Û»ñ,êÇñ»ÉÇ ²ßË³ñÑ³ï³ñ³Í Ð³Û»ñ, 
2008 թ. հոկտեմբերից ես իմ համախոհնե-

րով Ձեր անմի ջական աջակցու թյան 
շնորհիվ ստեղծեցինք և կայացրեցինք ՀՀ 
սփյու ռքի նախարարու թյու նը: Հայաստանի 
անկախացու մի ց հետո սփյու ռքահայերի 
ոգևորու թյու նը, Հայրենիքին ծառայելու  
ցանկու թյու նը շատ դեպքերու մ մն ու մ էր 
չհամակարգված և այդ պատճառով էլ Դու ք 
հաճախ հիասթափվու մ էիք, երբ չէինք կա-
րողանու մ գտնել Ձեր հարցերի պատաս-
խանները:
Սփյու ռքի նախարարու թյու նը դարձավ 

այն դու ռը, այն կենտրոնը, որտեղ լսեցին 
Ձեզ, գործակցեցին Ձեզ հետ, քննարկվեցին 
բազու մ-բազու մ հարցեր Հայաստան-
Սփյու ռք գործակցու թյան վերաբերյալ, 
մշակվեցին և իրականացվեցին մե ծաթիվ 
հայանպաստ ծրագրեր:
Տարիների ընթացքու մ եղա շատ համայնք-

ներու մ, զգացի Ձեր ազգային ոգին, հայրենա-
սեր տեսակը և երիտասարդու թյանը հայ 
պահելու  հերոսական քայլերը ու  ձգտու մը: 
Ձեզանից ես շատ բան սովորեցի, Դու ք եղաք 

իմ խորհրդատու ն ու  աջակիցը, բարեկամն  
ու  ընկերը:
Ավելացավ վստահու թյու նը մե ր նկատ-

մամբ, ստեցծվեցին ամու ր գործակցու թյու ն և 
ամու ր կապեր, Սփյու ռքն առավել մոտեցավ 
Հայրենիքին` շնորհիվ Հայաստանու մ և 
Սփյու ռքու մ տքնաջան աշխատանքի:
Վստահ եմ` մե ր ցանած սերմե րը և բացած 

ճամփաները ու  ակոսները առավել կխորա-
նան և նոր ու  առատ պտու ղներ կտան:
Խորապես շնորհակալ եմ, զգացված եմ, 

հպարտ եմ, որ առիթ եմ ու նեցել Ձեզ հետ 
աշխատելու , վայելելու  Ձեր ջերմ ու  մարդ-
կային վերաբերմու նքը: Համոզված եմ, որ 
նոր Հայաստանու մ երիտասարդական ավ-
յու նով առլեցու ն կառավարու թյու նը կշարու -
նակի սիրով և նվիրու մով կերտել մե ր երկրի 
ապագան:
Համոզված եղեք, որտեղ էլ ներդրվի իմ ծա-

ռայու թյու նը, այն նվիրվելու  է ժողովրդիս և 
Հայրենիքիս բարօրու թյանը:
Միշտ Ձեր` մասնագիտական և մարդկային 

նվիրու մով
Ðñ³Ýáõß Ð²Îà´Ú²Ü
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դրանք համահայկական են դարձել, ինչը 
նշանակու մ է Սփյու ռքի հավերժ ներկայու -
թյու նը Հայաստանու մ: Սփյու ռքը և Հայաս-
տանն այսօր ու ժ են ստանու մ իրարից: Այդ 
ու ժն  ակներև դարձավ Ապրիլյան քառօրյայի 
ընթացքու մ, և բոլորն իմացան, որ Արցախը 
նաև Սփյու ռքի Հայրենիքն է, և Սփյու ռքը 
պատրաստակամ է պայքարելու  Արցախի 
պաշտպանու թյան համար:
Մեր նախարարու թյան նպատակը հայա-

պահպանու թյու նն է, մայրենիի պահպա-
նու թյու նը, Հայրենիքի ճանաչողու թյու նն ու  
Սփյու ռքի ներու ժի օգտագործու մը՝ ի նպաստ 
Հայաստանի և Արցախի հզորացման ու  հա-
մահայկական օրակարգային խնդիրների 
լու ծման: Տարիների ընթացքու մ Սփյու ռքու մ 
քննու թյու ն են բռնել տասնյակ ծրագրեր՝ 
«Արի տու ն», «Սփյու ռք» ամառային դըպ-
րոց, «Իմ Հայաստան» համահայկական փա-
ռատոն, «Մեր մե ծերը», համահայկական 
մասնագիտական ու  Հայրենիք-Սփյու ռք  հա-
մաժողովն երը, մրցու յթները, մրցանակա-
բաշխու թյու նները և այլն:

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, ³Ù»Ý ³Ù³é «²ñÇ ïáõÝ» 
Íñ³·ñÇ Ñ³ñÛáõñ³íáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É ºñ¢³ÝáõÙ ù³ÛÉ»ÉÇë: Üñ³Ýù 
Ñå³ñïáñ»Ý ÏñáõÙ »Ý «²ñÇ ïáõÝ» ·ñáõÃÛ³Ùµ 
ß³åÇÏÝ»ñÝ áõ í³Û»ÉáõÙ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³ñ¢Á: ¸áõù 
Ýñ³Ýó ïáõÝ »ù µ»ñáõÙ, ëáíáñ»óÝáõÙ Ù³Ûñ»ÝÇÝ, 
Ï³åáõÙ Çñ³ñ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ÉÇë ×³Ý³-
ã»É Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ·Çï³Ïó»É, áñ ³Ý·³Ù Ù»ñ 
³ñ¢Ý ¿ áõñÇß, áõ Ù»ñ ë»ñÁ, ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³-
í³ïÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷áË»É ³Ý·³Ù »ñÏñ³·Ý¹Ç 
áõÕ»ÍÇñÁ: ÆÝãå»±ë Ñ³çáÕí»ó Ò»½ Ý³Ë³Ó»éÝ»É, 
ã»Ù ï³ñ³ÏáõëÇ ³ë»É, Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý 
³Ù»Ý³É³í »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ:

– «Արի տու ն» ծրագիրը այս տարի տոնու մ 
է իր տասնամյակը: Կարծու մ եմ՝ սա խոսու ն 
փաստ է: Իհարկե, չեմ կարող չնշել, որ 
ծրագիրն իր տեսակի մե ջ յու րահատու կ 
է: Նախևառաջ Հայաստան այցելած պա-
տանիները 9 օր շարու նակ ապրու մ են 
հայկական ընտանիքներու մ, սովորու մ 
հայկական նիստու կացը, բարեկամանու մ 
ու  այսպիսով նաև կապվու մ Հայրենիքին: 
Իսկ ահա ճամբարային 5 օրերի ընթացքու մ 
ծրագրի մասնակիցներն ավելի լավ են ճա-
նաչու մ մի մյանց, ընկերանու մ, ստեղծու մ 
մե ծ համահայկական երիտասարդական 
ցանց: 2014 թվականից սկսած` ծրագրի 
մասնակիցների համար, մի նչ հայաստան-
յան պատմամշակու թային վայրեր այցե-
լելը, կազմակերվու մ են հայոց լեզվի 
ու սու ցման դասընթացներ: Կարևոր ու  
պարտավորեցնող է, երբ երեխաներն 
իրենց առավոտները սկսու մ են մայրենիի 
դասով, որ մի աժամանակ դառնու մ է նաև 
հայրենասիրու թյան ու  հայկականու թյան 
դաս: 
Յու րաքանչյու ր տարի մե ծանու մ է այս 

ծրագրի շրջանակներու մ Հայաստան այ-
ցելել ցանկացողների թիվը: 2009-2017 թվա-
կանների ընթացքու մ ծրագրին մասնակցել 
է շու րջ 8000 պատանի և աղջիկ: Ասել է թե՝ 
16000 ընտանիք բարեկամացել է, ընկերացել, 
և այդ կապերը գնալով խորանու մ են:

«Արի տու ն» ծրագիրը կարծես խորհըր-
դանշու մ է Հայրենիք-Սփյու ռք գործակցու -
թյան ողջ գաղափարախոսու թյու նը` 
նպաստել աշխարհասփյու ռ հայերի ազ-
գային ինքնու թյան պահպանմանը, ամ-
րապնդել Հայրենիքի հետ կապն ու  հող 
նախապատրաստել հայրենադարձու թյան 
համար: Տպավորիչ և անմոռաց են երե-
խաների համար շփու մն երը երկրի ղեկա-

վարու թյան և արվեստի գործիչների հետ: 
Նրանք գնու մ են հայրենիքից՝ անպայման 
վերադառնալու  պայմանով, Հայաստանի 
նկատմամբ սերն իրենց սրտու մ տանելով: 
Մենք ցանել ենք սերմե ր, որոնք ապագայու մ 
կծլարձակեն և խոր արմատներ կգցեն:

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, 2012 Ãí³Ï³ÝÇó ³Ù»Ý 
³Ù³é ºñ¢³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßáõÝ-
ãÁ ¹³éÝáõÙ ¿ «ê÷Ûáõéù» ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÁ: 
ØïÝáõÙ »ë Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý áõ ½³ñÙ³ÝáõÙª ÙÇ 
ÏáÕÙáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ »ñ·Ý áõ å³ñÝ 
¿, ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ 
³é³çÝáñ¹Ý»ñ »Ý Ýáñ Íñ³·ñ»ñ Ùß³ÏáõÙ, Ù»Ï 
³ÛÉ ÏáÕÙáõÙ ê÷ÛáõéùÁ Ñ³Û å³ÑáÕ ËáÑ»Ù 
áõëáõóÇãÝ ¿ í»ñ³å³ïñ³ëïíáõÙ, ¢ Ç í»ñçá 
³Ù»Ý³Ù»Í Ññ³ßùÁª Ù»Ï ³ÙëáõÙ ³ñ³·³óí³Í 
¹³ëÁÝÃ³óÇ ßÝáñÑÇí Ñ³Û å³ï³ÝÇÝ ëáíáñáõÙ 
¿ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ù³Ûñ»ÝÇÝ: à±ñÝ ¿ Íñ³·ñÇ Ñ³-
çáÕáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ó¢Á:

– Բացի Լիբանանու մ հաջողու թյամբ 
գործող Հայկազյան համալսարանից՝ 
Սփյու ռքու մ չկար որևէ կրթական հաստա-
տու թյու ն՝ ու սու ցիչ պատրաստելու  
կամ վերապատրաստելու  համար: Ուս-
տի հրամայական էր նման կառու յցի 
ստեղծու մը, որն էլ դարձավ «Սփյու ռք» 
ամառային դպրոցը: Ամառային դպրոց-
ծրագրի շրջանակներու մ իրականացվու մ 
է Սփյու ռքի մասնագետների պատրաս-
տու մ և վերապատրաստու մ 5 ու ղղու թյու ն-
ներով` հայոց լեզվի (արևելահայերեն 
և արևմտահայերեն) արագացված 
դասընթացներ, Սփյու ռքի հայկական 
կրթօջախների ու սու ցիչների և կրթական 
գործի կազմակերպիչների վերապատ-
րաստու մ, լրագրողների ամառային 
դպրոց, երիտասարդ առաջնորդների և 
համայնքային գործի կազմակերպիչների 
վերապատրաստման ամառային դպրոց, 
ազգային երգի, խմբավարների և պարի 
ու սու ցիչների վերապատրաստման 
դասընթաց: Ինչպես նկատեցիք, ամա-
ռային դպրոցն ընդգրկու ն ու  հա-
գեցած է, և ես շատ ու րախ եմ, որ նա-
խարարու թյան հայրենաճանաչու թյան, 
մշակու թային ծրագրերի կողքին իրենց տա-
րածվածու թյամբ և մասնակիցների թվով չեն 
զիջու մ նաև գիտակրթական ծրագրերը:

«Սփյու ռք» ամառային դպրոցի առաքելու -
թյու նը շատ պարզ է՝ Հայրենիք-Սփյու ռք 
հու սալի և արդյու նավետ կամու րջների 
ստեղծու մն  ու  ամրապնդու մը, հայոց լեզվի 
իմացու թյան ու  կիրառման խրախու սու մը, 
կրթական, մշակու թային ծրագրերի և հայա-
գիտական օջախների գործու նեու թյանը 
օժանդակու մը, համայնքներու մ առկա 
ներու ժի հաշվառու մն  ու  համախմբու մը, 
համահայկական ծրագրերու մ նրանց ներ-
գրավմանն աջակցու թյու նը:

2012 թվականից իրականացվող ծրագրին 
արդեն մասնակցել է 1200-ից ավելի սփյու ռ-
քահայ՝ աշխարհի ավելի քան 40 երկրից: 
Նրանցից յու րաքանչյու րն իր հետ տարել է 
ոչ մի այն նոր գիտելքիներ, գաղափարներ, 
այլև ու ժ է առել Հայրենիքից, տեսել այն փո-
փոխու թյու նները, որոնք առկա են, և գնացել 
է՝ մի  օր նորից վերադառնալու  երազանքով:

– â»Ù Ï³ñáÕ ãÝß»É, áñ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ 
Íñ³·ñ»ñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý. 
¢° Ñ³Ù³ÑáõÝã »Ý Çñ»Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, 
¢° ·»Õ»óÇÏ »Ý: Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 
ê÷ÛáõéùáõÙ Ñ³Û ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, 
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù Ï³åÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ 
ÙÇïí³Í Ù»Í  Íñ³·ñ»ñ »Ý Ý³¢  «ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý»  
¢ «ºñ·áõÙ »Ýù ÎáÙÇï³ë» ÷³é³ïáÝÝ»ñÁ, «Ø»ñ 
Ù»Í»ñÁ» ³Ù»Ý³ÙÛ³ ß³ñùÁ: ²ñ¹Ûá±ù ÝáõÛÝã³÷ 

ï³ñ³ÍáõÙ áõ ÁÝ¹·ñÏáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý 
áõÝ»ÝáõÙ ³Ûë Íñ³·ñ»ñÁ ê÷ÛáõéùáõÙ:

– Սփյու ռքու մ հայ մշակու յթի տարա-
ծու մն  ու  պահպանու մը ժամանակի մար-
տահրավերներն են դարձել: Այսօր հաճախ 
են խոսու մ համաշխարհայնացման ու  ցան-
ցավորման մասին, այս ամե նը դիտարկու մ 
լավ ու  վատ կողմե րից: Ինչ խոսք, ժամանակն 
առաջ է գնու մ, ու  մե նք պարտավոր ենք հաշվի 
նստել դարի մարտահրավերների հետ: Ահա 
այդ գիտակցմամբ էլ նախարարու թյու նը 
դարձավ Սփյու ռքու մ հայապահպանու թյան 
հիմն ական առաջամարտիկներից մե կը: 
Հայ մշակու յթի պահպանմանը նպաստող 

կարևոր ծրագրերից է հատկապես «Իմ Հա-
յաստան» համահայկական մշակու թային 
փառատոնը, որն անցկացվու մ է 2 տարին 
մե կ: Փառատոնի նպատակն է Հայաս-
տան-Սփյու ռք-Արցախ մշակու թային գոր-
ծակցու թյան խթանու մը և զարգացու մը, 
մշակու թի մի ջոցով ազգային ինքնու թյան 
պահպանու մը, զբոսաշրջու թյան խթա-
նու մը, Հայաստան-Սփյու ռք, Սփյու ռք-
Սփյու ռք մշակու թային կապերի և 
համագործակցու թյան ընդլայնու մը, 
նոր գեղարվեստական համու յթների և 
տաղանդավոր անհատ կատարողների 
հայտնաբերու մը: Փառատոնն իրոք վե-
րածվու մ է համահայկական տոնախմբու -
թյան ու  տևու մ է գրեթե երկու  ամսից 
ավելի: Պարարվեստի օրեր, ասմու նքի 
համահայկական փառատոն, երգչախմ-
բային արվեստի օրեր, դու դու կի և հայ-
կական նվագարանների փառատոն, հայ 
երգի օր. ահա այսպես հայաստանցի, ար-
ցախցի ու  սփյու ռքահայ պատանիները, ար-
վեստագետներն ու  երաժիշտներն արվեստի 
լեզվով մե կ անգամ ևս մասնակիցն ու  վկան 
են դառնու մ ազգային համախմբվածու թյան 
և մի ասնականու թյան:

2012 թվականից սկսած փառատոնին 
մասնակցել են շու րջ 4000 հոգի (մոտ 110 
պարախու մբ, 30 երգչախու մբ,  50-ից  ավելի 
երաժիշտ, 70 անհատ կատարող և այլն): 2018 
թ. իրականացվող փառատոնին ակնկալ-
վու մ է ավելի քան 2000 մասնակից: 
Այս մշակու թային հրավառու թյու նը 

նախևառաջ հայապահպանու թյան, Հայրե-
նիքը ճանաչելու , հայկական մշակու յթն ըմ-
բոշխնելու  մե ծագու յն հարթակ է:
Մշակու թային նորու յթ էր «Երգու մ ենք 

Կոմի տաս» փառատոնի կազմակերպու մը, 
որի բու ն նպատակն է Մեծն Կոմի տասի 
երգն ու  երաժշտու թյու նը, անգնահատելի 
ժառանգու թյու նը Սփյու ռքի սեփականու -
թյու նը դարձնելը: Այն նպաստու մ է նաև 
օտարների շրջանու մ կոմի տասյան արվես-
տի հանրահռչակմանը, բազմաշնորհ հան-
ճարի անցած ու ղու  նորովի արժևորմանը, 
նոր լու յսի ներքո եղեռնը վերապրած 
արվեստագետի կերպարի ճանաչմանը, 
Սփյու ռքու մ հայ մշակու յթի և մշակու թային 
ինքնու թյան պահպանմանը, Հայրենիքի 
հետ կապերի ամրացմանն ու  զարգացմանը, 
մշակու թային կապերի խորացմանը: 

2013 թվականից ամե ն տարի կազմակերպ-
վող «Կոմի տաս վարդապետ» և «Երգու մ ենք 
Կոմի տաս» համահայկական փառատոննե-
րին մասնակցել է շու րջ 1000 սփյու ռքահայ: 
Նրանք երգել ու  ապրել են Կոմի տասով՝ 
հավատալով, որ նրա մաքրամաքու ր հնչ-
յու նները կմաքրեն նաև ու նկնդիրների 
հոգիները, կտարածվեն աշխարհով մե կ ու  
կդառնան համաշխարհային ժառանգու -
թյու ն: Ողջու նելի է հատկապես այն փաստը, 
որ փառատոնների շրջանակներու մ կազ-
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մակերպվու մ են համե րգաշարեր ոչ մի այն 
Երևանու մ, այլև Հայաստանի Հանրապե-
տու թյան մարզերու մ, Արցախու մ: 
Հայ ժողովու րդը դարեր շարու նակ իր 

տաղանդավոր զավակների շնորհիվ լու րջ 
ներդրու մ է ու նեցել համաշխարհային 
քաղաքակրթու թյան զարգացման 
գործու մ: Անու րանալի է գիտու թյան, 
ավիաշինու թյան, մի ջու կային ֆիզիկայի, 
մաթեմատիկայի, բժշկու թյան, արվեստի, 
գրականու թյան, երաժշտու թյան և սպորտի 
բնագավառներու մ հայ անվանիների 
ներդրու մը: Նրանցից շատերը դարձել են 
համամարդկային արժեք և իրենց մն ա-
յու ն տեղը գրավել համաշխարհային 
մե ծերի անդաստանու մ: Ահա թե ինչու  
մե ր տաղանդավոր հայորդիներին սփյու ռ-
քահայ երիտասարդներին ճանաչելի 
դարձնելու  նպատակով 2009 թվականից 
սկիզբ դրվեց «Մեր մե ծերը» ծրագրին, որը 
լու սաբանու մ է մե ծանու ն հայերի կյանքն 
ու  գործու նեու թյու նը: Յու րաքանչյու ր տարի 
գիտու թյան, արվեստի, գրականու թյան, 
հոգևոր, քաղաքական, տնտեսական 
ոլորտներից  4-5 հայտնի անու ններ ներ-
կայացնելով՝ նպաստու մ ենք հատկապես 
երիտասարդու թյան շրջանու մ նրանց 
ճանաչմանը և օգնու մ, որ նրանք արժա-
նապատիվ ու  հպարտ հայ մե ծանան: 
Ծրագրի շրջանակներու մ Սփյու ռքի կըր-

թամշակու թային օջախներու մ, ինչպես 
նաև հայաստանյան բու հերու մ և դպրոց-
ներու մ կազմակերպվու մ են մե ծարման 
մի ջոցառու մն եր, շարադրու թյու նների մըր-
ցու յթներ,  հրատարակվու մ են գրքու յկներ, 
պատրաստվու մ խտասալիկներ և այլն: Եթե 
ամփոփենք, ապա 2009-2018 թթ. ընթացքու մ 
ՀՀ բու հերու մ և դպրոցներու մ, ինչպես նաև 
Արցախի, Սփյու ռքի կրթամշակու թային 
օջախներու մ իրականացվել են և շարու -
նակու մ են իրականացվել 60 մե ծի՝ բարե-
րարների, հոգևորականների, գրողների, 
նկարիչների, հերոսների, երաժիշտների, 
հայկական կառու յցների նվիրված 273 մի -
ջոցառու մ՝ համաժողովն եր, պոեզիայի 
տոներ, շարադրու թյու նների մրցու յթներ, 
համե րգներ, բաց դասեր, հրատարակվել և 
թողարկվել են 17 գրքու յկ ու   խտասալիկ: 
Հպարտու թյամբ պիտի նշեմ, որ 2018 թվա-

կանին ծրագրի շրջանակներու մ կիրա-
կանացվեն մի ջոցառու մն եր՝ նվիրված մե ծա-
գու յն բարերար Միքայել Արամյանցին, 
հայտնի երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանին, 
աշխարհի ամե նահամարձակ հայու հի Զա-
պել Եսայանին, հայ բեմի  վարպետ Վահրամ 
Փափազյանին, Հայաստանի Առաջին 
Հանրապետու թյան հիմն ադիրներին և հե-
րոսներին:

– ²Ûë ï³ñÇ «Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
·áñÍáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ» 
Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ³ñ-
¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³ÝÝ Çñ»Ýó ¹ÇåÉáÙÝ»ñÁ 
ëï³Ý³Éáõ ¿ÇÝ »Ï»É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ³ßË³ñÑÇ 
ï³ñµ»ñ Í³Ûñ»ñÇó: ê³ ÇÝùÝÇÝ Íñ³·ñÇ ·Ý³-
Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: Æ±Ýã ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¿ 
¹ñí»É Ç ëÏ½µ³Ý» ³Ûë Íñ³·ñÇ ÑÇÙùáõÙ:

– Ամե նամյա այս մրցանակաբաշխու թյան 
հիմքու մ մե նք դրեցինք մի  քանի նպատակ՝ 
խրախու սել Սփյու ռքու մ հայապահպանու -
թյան, հայ ազգային ինքնու թյան պահպան-
ման ու  զարգացման գործու մ հայկական 
կառու յցների, կրթամշակու թային հաստա-
տու թյու նների, երիտասարդական կազմա-
կերպու թյու նների, առանձին անհատների 
ու նեցած ներդրու մը, գնահատել և արժևորել 

այս ու ղղու թյամբ հայկական համայնքների 
գործու նեու թյու նը: Այս նպատակների իրա-
գործմանը մե նք ականատես ենք լինու մ ամե ն 
տարի, երբ տեսնու մ ենք մասնակիցների 
հու զմու նքը, ոգևորու թյու նը, սպասու մը: 
Մրցանակաբաշխու թյան անվանակարգերը 
մշտապես փոփոխվու մ են՝ «Մայրենիի 
պաշտպան», «Լավագու յն հայկական 
կրթօջախ», «Լավագու յն լրատվամի ջոց», 
«Լավագու յն երիտասարդական կազմա-
կերպու թյու ն», «Լավագու յն հայկական 
համայնք», «Լավագու յն գեղարվեստական 
խու մբ», «Ավանդական հայկական ըն-
տանիք», «Լավագու յն երիտասարդական, 
ու սանողական հետազոտու թյու ն», մանկա-
պատանեկան    ստեղծագործու թյու նների 
թեմատիկ մրցու յթներ:

 2010-2017 թթ.-ին «Հայապահպանու թյան 
գործու մ նշանակալի ավանդի համար» 
մրցանակաբաշխու թյու նն ու նեցել է 
1262 մասնակից 55 երկրներից: Այդ 
մասնակիցների հետ կապն այսօր էլ 
պահպանվու մ է, նրանք դարձել են մե ր 
լավ ընկերներն ու  բարեկամն երը, մե ր դես-
պանները Սփյու ռքու մ: Այս տարի մըր-
ցանակաբաշխու թյանը մասնակցել են 285 
անհատ և կազմակերպու թյու ն աշխար-
հի 24 երկրներից: Ապրիլի 21-ին, երբ 2017 
թվականի մրցանակաբաշխու թյան դիպ-
լոմն երի հանձնման արարողու թյու նն էր, 
մե նք ականատեսը եղանք, թե ինչպես են 
իրենց մրցանակները ստանալու  եկել բազու մ 
հեռավոր երկրների մե ր հայրենակիցները, 
ինչպիսի հպարտու թյամբ և ոգևորու թյամբ 
էին նրանք ստանու մ դիպլոմն երը: Նրանք 
այդ կերպ Հայրենիքի նկատմամբ սերն են 
արտահայտու մ,  Հայաստանն են ընկալու մ, 
կարծես թե մե կ անգամ ևս հաստատու մ 
են իրենց հայ լինելը: Նրանք փորձու մ են 
հայ մն ալ, հայ ապրել, իրենց գիտելիքներն 
ու  փորձը փոխանցել երիտասարդներին, 
պահպանել հայ արմատը, լեզու ն և ինք-
նու թյու նը: Անչափ հպարտանու մ եմ, 
երբ տարբեր երկրների հայ համայնքներ 
կատարած աշխատանքային այցերի ըն-
թացքու մ համայնքային կառու յցներու մ, 
դպրոցներու մ տեսնու մ եմ պատին փակ-
ցված՝ մրցանակաբաշխու թյան հաղթողների 
դիպլոմն երը, ինչը նրանք մե ծ ոգևորու թյամբ 
են պահու մ: 

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, ê÷ÛáõéùáõÙ Ù»Ýù áõÝ»Ýù 
1000-Çó ³í»ÉÇ ÏñÃûç³ËÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ¿É Ç±Ýã 
¹åñáó ³é³Ýó Ñ³Û³É»½áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ýáñ 
Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ·ñù»ñÇ áõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ: ²Ûë 
Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³ó-
ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¹åñáóÝ»ñÁ ¹³ë³·ñù»ñáí 
³å³ÑáíÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ: ø³ÝÇ± ·Çñù ¿ ³é³ùí»É 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ñ íÇ×³ÏÁ ÙÇÝã 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ: ÊÝ¹ñáõÙ »Ùª 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»ù Ý³¢ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³-
½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇÝ:

– Ինձ համար ավելի ու րախալի լու ր, 
քան նոր դպրոցի հիմն ու մն  է, չկա: Առավել 
ոգևորիչ է, երբ կրթօջախ է բացվու մ Սփյու ռ-
քու մ, որտեղ մե ր հայրենակիցներն ամե ն 
օր պայքարու մ են իրենց ինքնու թյան պահ-
պանման համար: Հայկական սփյու ռքու մ 
դպրոցը դառնու մ է և՛ Հայրենիքի մի  մասը, 
և՛ հայապահպանու թյան կենտրոն: Ահա 
այս ամե նի գիտակցմամբ Հայաստանի 
Հանրապետու թյան կրթու թյան և գիտու -
թյան նախարարու թյան հետ համատեղ 
իրականացնու մ ենք Սփյու ռքի կրթօջախնե-
րին ու սու մն ական, մե թոդական գրակա-
նու թյան, ու սու մն աօժանդակ նյու թերի 
տրամադրման, սփյու ռքահայ ու սու ցիչների 
վերապատրաստման, հայոց լեզվի համա-

հայկական օլիմպիադաների, հայագի-
տական գիտելիքների մրցու յթների կազ-
մակերպման պետական ծրագրերը: 
Նպատակն է Սփյու ռքու մ գործող ամե նօրյա 
և մե կօրյա դպրոցներին, կրթամշակու թային 
այլ հաստատու թյու ններին անհրաժեշտ և 
օգտակար ու սու մն ական, մե թոդական գրա-
կանու թյամբ, ու սու մն աօժանդակ, այդ թվու մ՝ 
էլեկտրոնային նյու թերով ապահովու մը: 
Այս տարիներին 500 հազարից ավելի գիրք 
է առաքվել Սփյու ռք, իսկ վերջին երեք տա-
րիներին՝ 150 000, այն  դեպքու մ, երբ մի նչև 
նախարարու թյան ստեղծու մը առաքված 
գրականու թյու նը 10 հազար կտորից ավելի 
չի եղել: Իհարկե, սա ակնառու  փաստ է, 
սակայն պիտի շարու նակենք այս գործը, և 
Սփյու ռքի մե ր դպրոցները պիտի չու նենան 
հայալեզու  ու սու մն ական, գեղարվեստական 
գրականու թյան պակաս:
Այդ նատակով նաև պատրաստվեցին 

արևմտահայերենի Այբբենարան և Ընթեր-
ցարան դասագրքերը, սփյու ռքյան մաս-
նագետների մասնակցու թյամբ ստեղծվեցին 
«Արևմտահայերենի քերականու թյան» առա-
ջին և երկրորդ ձեռնարկները:
Մեր գործու նեու թյան առաջին իսկ օրից 

մե նք սկսեցինք հետազոտել հայկական 
սփյու ռքը, համայնքները, նրանց արդի 
վիճակն ու  մարտահրավերները: Սփյու ռքի 
բազմաթիվ և բազմաբնու յթ հիմն ա-
խնդիրները գիտականորեն վեր հանելու , 
վերլու ծելու , դժվարու թյու նների մե ջ հայտ-
նված համայնքային կյանքը լու սաբանելու , 
համայնքների պատմու թյու նը գրի առնելու  
նպատակով Սփյու ռքի նախարարու թյան 
կողմի ց պարբերաբար տրվու մ են թեմատիկ 
հետազոտու թյու նների պատվերներ Հայաս-
տանի Հանրապետու թյան գիտու թյու նների 
ազգային ակադեմի այի պատմու թյան, 
արևելագիտու թյան, գրականու թյան, լեզվի, 
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմն երի, ազգագրու թյան և հնագի-
տու թյան ինստիտու տներին, Երևանի պե-
տական համալսարանին, «Նորավանք» 
գիտակրթական հիմն ադրամի ն, Հայաս-
տանի պետական մանկավարժական հա-
մալսարանին, «Վերադարձ Հայաստան» 
հիմն ադրամի ն, Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի «Ամ-
բերդ» հետազոտական կենտրոնին, Բեյրու թի 
Հայկազյան համալսարանի Հայկական 
սփյու ռքի ու սու մն ասիրու թյան կենտրոնին 
և գիտական այլ հաստատու թյու ններին: 
2009-2017 թվականներին կատարվել է 104 
նմանատիպ հետազոտու թյու ն: Ի դեպ, մե ր 
առաջարկով է, որ ՀՀ Գիտու թյու նների ազ-
գային ակադեմի այի 6 ինստիտու տներու մ 
բացվել են սփյու ռքի բաժիններ:

– Ð³Ù³½·³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ñ³í³ùÝ»ñ »Ý 
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ: ÂáõÛÉ 
ïí»ù ³ë»É, áñ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ùÝÝ³ñ-
ÏáõÙÝ»ñÇ Ù»Í Ñ³ñÃ³Ï, Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»-
ñÇ Ëáë³÷áÕ, Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ßï»Ù³ñ³Ý 
ÉÇÝ»Éáõó ½³ï ¹³éÝáõÙ »Ý Ý³¢ Ñ»ï³ùñùÇñ, 
ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñ³Ù³Ñ³Û³Ï³Ï³Ý ïáÝ»ñ: ²Ûá°, 
ïáÝ ¿, »ñµ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, Çñ³ñ ×³Ý³ãáõÙ áõ Ï³å 
»Ý Ñ³ëï³ïáõÙ Ñ³Û»ñÁ ²íëïñ³ÉÇ³ÛÇó áõ ²ñ-
·»ÝïÇÝ³ÛÇó, âÇÝ³ëï³ÝÇó áõ ÈÇµ³Ý³ÝÇó, 
ºíñáå³ÛÇó ¢ È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇó: îÇÏÇ°Ý 
Ð³ÏáµÛ³Ý, Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÇó 
Ñ»ïá Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 3 Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÝ 
³Ù÷á÷»Éáíª Ç±Ýã ³ñ¹ÛáõùÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ýù ³ñÓ³-
Ý³·ñ»É:

– Նախարարու թյան հիմն ադրու մի ց հետո 
մե նք անցկացրել ենք Հայաստան-Սփյու ռք 
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3 խոշոր համահայկական համաժողովն եր 
2011, 2014 և 2017 թվականներին: 
2017 թվականի սեպտեմբերի 18-20-ը 
Երևանու մ կայացավ «Փոխադարձ վըս-
տահու թյու ն, մի ասնականու թյու ն և 
պատասխանատվու թյու ն» խորագրով 
Հայաստան-Սփյու ռք վեցերորդ համա-
հայկական համաժողովը, որն իր աշ-
խարհագրու թյամբ, մասնակիցների թվով 
և բարձրացրած հարցերի արդիակա-
նու թյամբ իրոք աննախադեպ իրադար-
ձու թյու ն էր: Ի տարբերու թյու ն մյու ս հա-
մաժողովն երի՝ 6-րդ համաժողովը ու ներ 
մի  շարք առանձնահատկու թյու ններ: 
Առաջին անգամ համաժողովի 4 գլխա-
վոր ու ղղու թյու նների անցկացման և 
կազմակերպման համար ընտրվել էին 
պատասխանատու  գերատեսչու թյու ններ՝  
Սփյու ռքի, Պաշտպանու թյան, Արտաքին 
գործերի և Միջազգային տնտեսական ին-
տեգրման և բարեփոխու մն երի նախարա-
րու թյու նները: Համաժողովի մե կ այլ 
առանձնահատկու թյու նը կլոր սեղան-
քննարկու մն երի անցնկացու մն  էր: Այդ 
օրերին ներկայացվեցին նաև Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետու թյան հռչակման և 
Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակի, 
ինչպես նաև Էրեբու նի-Երևանի 2800-ամ-
յակի տոնակատարու թյու նների նախնական 
ծրագրերը: 
Չեմ կարող դարձյալ չնշել, որ համաժողովն  

առանձնացավ նաև մասնակիցների թվով՝ 
1827 հոգի, և աշխարհագրու թյամբ՝ 71 երկիր: 
Մյու ս կողմի ց, առաջին անգամ համաժողովի 
ընթացքու մ հայտարարվեց հաջորդ հա-
մաժողովի օրակարգը, որը նվիրվելու  է 
հայադարձու թյան թեմային: Պետք է փաս-
տել, որ համահայկական հերթական այս 
հավաքն ամե նամե ծ հարթակն էր՝ ի մի  
բերելու  և ամփոփելու  Հայաստան-Սփյու ռք 
գործակցու թյան ձեռքբերու մն երը, նա-
խանշելու  հայու թյան առջև ծառացած 
մարտահրավերները և ապագային մի տ-
ված անելիքները: Համաժողովը մի ակն 
է իր տեսակի մե ջ՝ որպես Հայաստան-
Սփյու ռք-Արցախ եռամի ասնու թյան իրա-
կան համախմբման և հայու թյան ու ժի ցու -
ցադրման աննախադեպ հարթակ: 

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, µ³½ÙÇóë »Ù ³Ï³Ý³ï»ë 
»Õ»É, Ã» ÇÝãåÇëÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ 
»ù ·áí³µ³ÝáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÷³Û÷³ÛáõÙ 
Ù»ñ ëÇñÇ³Ñ³Û Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ: Ð³×³Ë »ù 
³ëáõÙ, áñ Ù»Ýùª Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñë, Ýñ³ÝóÇó 
åÇïÇ ß³ï áõ ß³ï Ñ³ñó»ñáõÙ ûñÇÝ³Ï 
í»ñóÝ»Ýù: ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáõÙ ¿ ëÇ-
ñÇ³Ñ³Û»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí, û·ÝáõÙ, ¹³éÝáõÙ 
Ýñ³Ýó ³ç³ÏÇóÝ áõ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÁÝÏ»ñÁ Ð³-
Û³ëï³ÝáõÙ: 

– Իհարկե, այսօր էլ Հայաստանի Հանրա-
պետու թյան պետական քաղաքականու թյան 
հիմն ական նպատակն է սիրիական հակա-
մարտու թյան արդյու նքու մ Հայաստանու մ 
հաստատված սիրիահայերին սահու ն 
կերպով  ինտեգրել հայաստանյան կյան-
քին: Գլխավորը՝ նրանք  դառնան ՀՀ քա-
ղաքացիներ և Հայրենիքու մ չու նենան 
փախստականի կարգավիճակ: Այդ նպա-
տակով սիրիահայերին պարզեցված կար-
գով շնորհվու մ է քաղաքացիու թյու ն, ինչի 
արդյու նքու մ Հայաստանու մ ապաստան 
գտած շու րջ 22 հազար սիրահայերից 
այսօր արդեն 19 հազար 800-ը դարձել է 
ՀՀ քաղաքացի, 1500-ը ստացել կացու -
թյան կարգավիճակ և մի այն 700-ին է 

տրվել փախստականի կարգավիճակ: Մեզ 
հաջողվել է նրանց  ինտեգրել ՀՀ կրթական, 
մշակու թային, տնտեսական, առող-
ջապահական և այլ ոլորտներու մ:
Ուրախալի է, որ սիրիահայերն այսօր Հա-

յաստանու մ իրենց լավ են զգու մ: Նրանք 
ստեղծող, արարող մարդիկ են, ովքեր իրենց 
աշխատանքային մշակու յթն են ներդրել 
մե զանու մ, ընդգրկվել են տարբեր ոլորտ-
ներու մ, ստեղծել իրենց բիզնես ծրագրերը և 
հաջողու թյամբ զարգացնու մ են դրանք: 
Հայաստանը նաև Հալեպու մ է սիրիահայե-

րին և սիրիացիներին աջակցու թյու ն ցու ցա-
բերել՝ իրականացնելով մի  շարք ծրագրեր. 
մի  քանի օդանավով մե ծ քանակու թյամբ օգ-
նու թյու ն է հասցվել Սիրիա: 
Դեռևս շարու նակվու մ է սիրիահայերի 

հոսքը Հայաստան, ամե ն օր մե զ  այցելու մ է 
20-30 սիրիահայ: Մեր նախարարու թյու նու մ 
գործու մ է աշխատանքային խու մբ, մի ջ-
գերատեսչական հանձնաժողով՝ իմ գլխա-
վորու թյամբ, որի մասնակիցն  են ՀՀ բոլոր 
նախարարու թյու նները ներկայացնող փոխ-
նախարարները: Հանձնաժողովու մ քննարկ-
վու մ և լու ծու մն եր են տրվու մ սիրիահայերի 
հիմն ախնդիրներին:

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ³½-
·³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÝ ¿: ø³ÝÇ± Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ 
Ï³ ³Ûëûñ, ¢ ÇÝãå»±ë ¿ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ß-
Ë³ïáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï:

– Սփյու ռքը կա, գործու մ է, նրա տրոփյու ն 
սիրտն են մե ր ավանդական կառու յցները 
և նրանց կից քու յր կառու յցները, ՀԲԸՄ-ը, 
մարզական, կանանց, երիտասարդական 
բազու մ կառու յցներ: Առանձնապես պետք է 
ընդգծել հայ եկեղեցու  դերակատարու թյու նը 
ազգային խնդիրների լու ծման, հայ ինք-
նու թյան հզորացման գործու մ: Մենք հաստա-
տու ն կապեր ենք ստեղծել նրանց հետ: 
Շատերի հետ կնքել ենք գործընկերու թյան 
համաձայնագրեր, հու շագրեր, կազմակեր-
պել բազմաբովանդակ ձեռնարկներ: 
Ես երախտապարտ եմ մե ր սփյու ռքյան 
կառու յցներին, որոնց օգնու թյամբ էլ ոչ 
մի այն կայացավ, այլև ընդու նելի դարձավ 
նախարարու թյու նը, հաստատվեցին գործըն-
կերային հարաբերու թյու ններ: Սակայն մե նք  
սփյու ռքի օգնու թյամբ նորը, առաջադեմը 
Հայաստան բերելու  համատեղ ծրագրեր 
կազմե լու  համար նպատակահարմար 
գտանք նաև մասնագետներին համախմբել, 
մասնագիտական ցանցեր ստեղծել: 
Այսօր նաև մե ր աջակցու թյամբ 

գործու մ են ճարտարապետների և 
ճարտարագետների համահայկական 
ասոցիացիան, Լրատվամի ջոցների, Ֆի-
նանսիստների և բանկիրների համա-
հայկական ընկերակցու թյու նները, 
Իրավաբանների համահայկական խորհր-
դաժողովը, «Հայկական առևտրային ցանց» 
(ՀԱՑ) կազմակերպու թյու նը, «Ակցիա 
առողջու թյու ն Հայաստան-Ֆրանսիա» 
կազմակերպու թյու նը, աշխարհի հայ նկա-
րիչների, հայ գրողների մի ու թյու նները, Հայ 
բժիշկների մի ջազգային, Համահայկական 
խաղերի համաշխարհային կոմի տեները, 
Հայ ոսկերիչների ասոցիացիան, համահայ-
կական կրթական խորհրդաժողովը և այլն: 
Մինչ այժմ անցկացվել են համահայկական 
մասնագիտական մոտ 100 համաժողով, 
որոնց ընթացքու մ ստեղծվել են նոր ցանցեր, 
կյանքի են կոչվել հավակնոտ գաղափարներ, 
խորացել է հատկապես Սփյու ռք-Սփյու ռք 
կապը: 
Իսկ ամե նակարևորը՝ նախարարու թյու -

նու մ ստեղծվել է մասնագետների, փորձ 
ու նեցող մարդկանց մի  կոլեկտիվ, որը 
ճանաչու մ է բազմաշերտ, հետաքրքիր, 
պահանջկոտ Հայկական Սփյու ռքին և կա-
րողանու մ է արդյու նավետ աշխատել նրա 
հետ: Ես երջանիկ եմ, որ հնարավորու թյու ն 
և բախտ եմ ու նեցել աշխատել իմ ազգի 
տարբեր հատվածների հետ, սովորել 
նրանցից, գործակցել նրանց հետ և փորձել 
մի շտ բարձր պահել Հայի, Հայու թյան և Հա-
յաստանի պատիվը:

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, ³Ûëûñ ê÷ÛáõéùáõÙ 
Ñ³½³ñ³íáñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ ëå³ëáõÙ »Ý Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Ù³é³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÇÝ, 
³ñ¹»Ý Éñ³óñ»É »Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÁ, 
¢ Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ×³Ý³ã»Éáõ, 
ÁÝÏ³É»Éáõ áõ Ùï³å³Ñ»Éáõ »Ý Ñ»Ýó ê÷ÛáõéùÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
Æ±Ýã ¿ Ëáëï³ÝáõÙ 2018-Ç ³Ù³éÁ: Êáë»Ýù ÙÇ 
÷áùñ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

– Ինչպես ամե ն տարի, այս տարի նու յնպես 
նախարարու թյան բոլոր ծրագրերը 
կյանքի կկոչվեն: Ընդհանրապես՝ մե նք 
մե ր գործու նեու թյան հիմքու մ դրել ենք 
արդյու նավետու թյան և տրամաբանված 
շարու նակականու թյան գաղափարը: Այս 
ծրագրերի իրականացու մն  ինքնանպա-
տակ չէ, սա Սփյու ռքի պահանջն ու  հրա-
մայականն է: Ահա այսպես են ստեղծվել 
ու  կազմակերպվել «Արի տու ն», «Սփյու ռք» 
ամառային դպրոց ծրագրերը, մե ր փա-
ռատոններն ու  խորհրդաժողովն երը, մըր-
ցանակաբաշխու թյու նները, հրատարակու -
թյու նները, և ի վերջո՝ Հայաստան-Սփյու ռք 
համաժողովն երը: Ուրախ եմ, որ այս տարի 
ևս նախարարու թյան ամառը հագեցած 
և ծանրաբեռնված է լինելու : Միայն մե կ 
փաստ նշեմ. «Իմ Հայաստան» փառատոնն 
ու նենալու  է 1000-ից ավելի մասնակից: Այսօր 
Կառավարու թյու նու մ են արդեն Սիրիա-
կան հակամարտու թյան հետևանքով 
հարկադիր տեղահանված և Հայաստանի 
Հանրապետու թյու նու մ պաշտպանու թյու ն 
հայցող անձանց ինտեգրման 2018-2022 
թվականների և Արևմտահայերենի պահ-
պանման, զարգացման և կանոնարկման  
ռազմավարու թյու նները, մշակվու մ է հայրե-
նադարձու թյան գործընթացի խթանման և 
կազմակերպման  ռազմավարու թյու նը: 
Այսինքն՝ նախարարու թյու նը հավատարիմ 

է իր որդեգրած սկզբու նքներին, աշխատու մ 
է հանու ն Հայաստանի, Սփյու ռքի ու  Ար-
ցախի բարօրու թյան: Այլ կերպ լինել չէր 
կարող, որովհետև այս չափանիշները 
մե նք մե ր առաջ դրեցինք նախարարու թյան 
հիմն ադրման առաջին իսկ օրվանից: Ես 
լիահու յս եմ, որ այդպես է լինելու  նաև հե-
տագայու մ: 

– îÇÏÇ°Ý Ð³ÏáµÛ³Ý, ÇßË³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý 
Ý»ñÏ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
Ýáñ Ï³½Ù ¿ Ó¢³íáñíáõÙ, Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý 
·ÝáõÙ ÐÐ ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£  ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ò»ñ Ï³ñÍÇùÁ 
Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É£

– Նախ, ցանկանու մ եմ ընդգծել, որ ՀՀ 
սփյու ռքի նախարարու թյու նը ստեղծվել է 
Սփյու ռքի պահանջով։ Այդ մասին հնչել է 
Հայաստան-Սփյու ռք մի  քանի համաժողով-
ների ընթացքու մ։ Նախարարու թյան ստեղ-
ծու մը համընկավ Հայաստանի և Սփյու ռքի 
համար իրավական, քաղաքական բարդ 
ժամանակահատվածի հետ, երբ տեղի 
էին ու նեցել 2008 թվականի մարտի 1-ի 
իրադարձու թյու նները, ինչպես նաև ստորա-
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գրվել էին Հայ-թու րքական արձանագրու -
թյու նները, ինչի հետևանքով Սփյու ռքի 
ստվար հատվածը երես էր դարձրել Հայաս-
տանից, չկար վստահու թյու ն, և դժվար էր 
գտնել համագործակցու թյան եզրեր։ Ահա 
այս ծանր պայմաններու մ մի  կողմի ց՝ մե ր 
թիմով 0-ից պետական կառավարման նոր 
ինստիտու տ էինք ստեղծու մ, իսկ մյու ս 
կողմի ց՝ մասնագետներ էինք պատրաստու մ 
և փորձու մ երկխոսել ու  գործակցել Սփյու ռ-
քի հետ։
Հետահայաց գնահատելով՝ կարող եմ 

ասել, որ մե զ հաջողվեց 827 համայնքների 
և հարյու րավոր կազմակերպու թյու նների 
ու  կառու յցների հետ աշխատել, ծրագրեր 
իրականացնել։ Բոլոր ձեռնարկները նպա-
տակաու ղղվել են հայրենաճանաչու թյանը, 
հայապահպանու թյանը, Հայրենիք-Սփյու ռք 
կապերի ամրապնդմանը։ Իսկ կոնկրետ 
գործերն ու  ծրագրերը ես արդեն թվարկեցի։
Ձեր հարցին ի պատասխան՝ նկատեմ, 

որ Սփյու ռքը դարձել է սահմանադրական 
հասկացու թյու ն, հիմն ական օրենքով ամ-
րագրվել են պետու թյան անելիքները՝ 
հայկական սփյու ռքի հետ կապված, 
կարևորվել են հայապահպանու թյու նն 
ու  հայրենադարձու թյու նը, այլ պետու -
թյու ններու մ հայոց լեզվի, հայկական 
պատմական և մշակու թային արժեքների 
պահպանու մը, հայ կրթական և մշակու -
թային կյանքի զարգացու մը, ազգային մի աս-
նու թյան ամրապնդու մը, համապետական 
ու  համազգային շահերը (ՀՀ Սահմանա-
դրու թյան 19-րդ, 123-րդ, 127-րդ և այլ հոդ-
վածներ)։
Ուստի, Սփյու ռքի հետ աշխատանքներն 

առավել քան կարևոր են։ Այսօր նախա-
րարու թյու նու մ աշխատու մ են քաղաքա-
ցիական ծառայողներ, իսկ քաղաքացիա-
կան ծառայու թյան անցնելու  պարտադիր 
պայման է Հայաստանի Հանրապետու թյան 
քաղաքացի լինելը։ Հայրենիք-Սփյու ռք 
կապերի սու բյեկտները ոչ մի այն ՀՀ 
քաղաքացիներն են, այլև տարբեր պետու -
թյու ններու մ ձևավորված հայկական 
համայնքների անդամն երը, հետևաբար 
կարելի է այնպիսի լու ծու մ գտնել, որ 
սփյու ռքահայերը նու յնպես աշխատելու  
հնարավորու թյու ն ստանան։ 

– ÆÝãå»±ë »ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ò»ñ Ñ»ï³·³ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ£

– Ակնհայտ է, որ ձևավորվելու  է նոր թիմ՝ 
նոր մոտեցու մն երով և ծրագրերով։ Ես լիա-
հու յս եմ, որ այդ թիմը հաջողու թյու ններ կար-
ձանագրի, որ Հայաստանու մ և Սփյու ռքու մ 
մե ր հայրենակիցների սպասու մն երն 
իրականու թյու ն կդառնան, և, իհարկե, 
սփյու ռքյան ոգևորու թյան արդյու նքու մ նաև 
հայրենադարձու թյան ծավալները կընդլայն-
վեն։
Իսկ ես այսու հետ ևս կշարու նակեմ ծառա-

յել երիտասարդների կրթու թյան գործին, 
մե ր պետու թյան ու  ազգի շահերին։

– Æ±Ýã Ï³í»É³óÝ»Çù Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ ³í³ñ-
ïÇÝ£

– Դիմու մ եմ իմ սիրելի հայրենակիցներին, 
սփյու ռքահայերին, աշխարհի տարբեր 
անկյու ններու մ ապրող իմ քու յրերին ու  
եղբայրներին և հպարտորեն ասու մ, որ 
ինձ վիճակվեց իմ համախոհների հետ, 
ձեր անմի ջական աջակցու թյան շնորհիվ 
ստեղծել և կայացնել ՀՀ սփյու ռքի նախարա-
րու թյու նը: Հայաստանի անկախացու մի ց 
հետո սփյու ռքահայերի ոգևորու թյու նը, 

Հայրենիքին ծառայելու  և Հայրենիքի հետ 
գործակցելու  ցանկու թյու նները շատ դեպքե-
րու մ մն ու մ էին չհամակարգված, և այդ 
պատճառով դու ք հաճախ հիասթափվու մ 
էիք և չէիք կողմն որոշվու մ, թե որտեղ գտնեք 
ձեր հարցերի պատասխանները:
Սփյու ռքի նախարարու թյու նը դարձավ 

այն դու ռը, այն կենտրոնը, որտեղ լսեցին 
ձեզ, գործակցեցին ձեզ հետ, քննարկցեցին 
բազու մ-բազու մ հարցեր Հայաստան-
Սփյու ռք գործակցու թյան վերաբերյալ, 
մշակվեցին և իրականացվեցին բազմաթիվ 
հայանպաստ ծրագրեր՝ քայլ առ քայլ կոտրե-
լով նախկինից եկող կարծրատիպերը և ամ-
րապնդելով համազգային համե րաշխու -
թյան և գործակցու թյան համար անհրաժեշտ 
հիմքերը: 
Մենք մե ր թիմով արեցինք այն, ինչ հնարա-

վոր էր և ինչ կարող էինք:
Ես եղա շատ համայնքներու մ, տեսա ձեր 

ազգային կերպարը, հայրենասեր ոգին և 
երիտասարդու թյանը հայ պահելու  հերո-
սական քայլերը: Ձեզանից ես շատ բան 
սովորեցի, դու ք եղաք իմ խորհրդատու ն և 
աջակիցը, քննադատը, բարեկամն  ու  ընկե-
րը: Խորապես շնորհակալ եմ և երախտա-
պարտ, որ հնարավորու թյու ն եմ ու նեցել ձեզ 
հետ աշխատելու :
Վստահ եմ՝ մե ր ցանած սերմե րը փարթա-

մորեն կծլարձակեն, մե ր բացած ակոսները 
առավել կխորանան և նոր հանգրվանների 
կհասնեն: 

Համոզված եմ, որ ներկա իրադրու թյան 
պայմաններու մ նոր կառավարու թյու նը 
կշարու նակի մե ր ազգաշահ գործերը և մե ծ 
թափ կհաղորդի հայրենադարձու թյանը:
Ցանկանու մ եմ խորին շնորհակալու թյու ն 

հայտնել հայ եկեղեցու  հոգևոր պետերին, 
ավանդական կու սակցու թյու նների ղեկա-
վարու թյանը, նրանց ու ղեկից քու յր կա-
ռու յցներին, Հայկական բարեգործական 
ընդհանու ր մի ու թյան ղեկավարներին և 
նրան կից բոլոր կազմակերպու թյու նների 
ղեկավարներին ու  անդամն երին, հայկա-
կան հարյու րավոր համայնքների առաջ-
նորդներին, մշակու թային, կրթական, 
գիտական, երիտասարդական, կանանց, 
մարզական և այլ կառու յցներին, բոլոր 
անհատներին, որոնք անցած տարիների 
ընթացքու մ գործակցեցին մե զ հետ, մաս-
նակցեցին մե ր ծրագրերին և օգնեցին մե զ՝ 
առավել  կամրջելու  Սփյու ռքը Հայրենիքին։
Խորին երախտագիտու թյու ն եմ հայտնու մ 

սփյու ռքյան համայնքներու մ ազգանվեր 
գործու նեու թյու ն ծավալող բոլոր հայորդի-
ներին՝ երիտասարդների շրջանու մ հայի 
վսեմ նկարագիրն ու  հայրենասեր ոգին  վառ 
պահելու , Հայրենիքին մշտապես զորավիգ 
լինելու  համար։ 
Պատիվ եմ համարու մ աշխատանքը 

սփյու ռքի համար և սփյու ռքահայերի հետ։ 
Շնորհակալ եմ արդյու նավետ համագոր-

ծակցու թյան համար։
Մաղթու մ եմ բոլորիդ ամե նայն բարիք։

ä»ïù ¿ ³Ù»Ý ÇÝã ³Ý»É, áñ ÑÇÝ ä»ïù ¿ ³Ù»Ý ÇÝã ³Ý»É, áñ ÑÇÝ 
ûÉÇ·³ñËÁ ã÷áË³ñÇÝíÇ ÝáñáíûÉÇ·³ñËÁ ã÷áË³ñÇÝíÇ Ýáñáí

Հայտնի գործարար Ռու բեն Վարդանյանը 
Ծիծեռնակաբերդի հու շահամալիրու մ լրա-
գորղներին ասաց, որ իրենք իրենց ծրա-
գրերով 18 տարի փորձու մ են Հայաստանը 
դարձնել բարգավաճ ոչ թե խոսքով, այլ գոր-
ծերով:

«Եվ մե նք ու րախ կլինենք, որ այն էներ-
գիան, այն էմոցիան, որը երեկ կար, կոլեկ-
տիվ գնա առաջ և փոխի Հայաստանը դեպի 
լավը: Մյու ս կողմի ց ես հասկանու մ եմ, որ 

մե նք հիմա ու նենք շատ էմոցիոնալ պահ, որ 
եթե ճիշտ չօգտագործվի և չդառնա պոզի-
տիվ, դա մե ծ վտանգ է:
Հայ ազգը պիտի մի անա, և մե նք բոլորս 

մի ասին պետք է փորձենք ամե ն ինչ անել, որ 
երեկվա հաջողու թյու նը, որ առանց արյան 
տեղի ու նեցավ այս ամե նը, նախկին պատ-
մու թյու նը չու նենա:
Դրա համար ես հու յս ու նեմ, որ և կառավա-

րու թյու նը, և այն մարդիկ, ովքեր փողոցու մ 
էին՝պահանջով, հասկանան՝ ամե ն ինչ 
պետք է անենք, որ նոր Հայաստանի ռազմա-
վարու թյու նը դառնա ընդհանու ր ծրագիր:
Եվ մե նք բոլորս պետք է հասկանանք, թե 

ինչ նոր ձևի Հայաստան ենք կառու ցու մ, ոչ 
թե ու նենանք նոր օլիգարխ, որը կփոխի հին 
օլիգարխին», – ասաց նա:
Լրագրողների հարցին՝ ո՞ւմ նկատի ու նի 

օլիգարխ ասելով, Սերժ Սարգսյանի՞ն, նա 
պատասխանեց. «Ես նկատի ու նեմ մարդ-
կանց, ովքեր գալիս էին տարբեր մտքերով, 
բայց հետո դառնու մ օլիգարխ»:

èáõë³ëï³Ý³µÝ³Ï ·áñÍ³ñ³ñ èáõµ»Ý ì³ñ-
¹³ÝÛ³ÝÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³Í IDeA µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ 17 
ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ³Ý»É: Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ 
Íñ³·ÇñÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
Ù³ÛÇëÇ 11-Ç ÝÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ:

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ï³-
éáõó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý ³éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ, 
áñÁ å»ïù ¿ ËÃ³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³ µÅßÏ³Ï³Ý 
½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: èáõ-
µ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ Ý³»õ Ùï³¹Çñ ¿ µ³ñ»-

Ï³ñ·»É ¸ÇÉÇç³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ É×Ç Ñ³ñ³ÏÇó 
ï³ñ³ÍùÁ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ½µáë³Û·ÇÝ áõ Ù³ñ½³-
¹³ßïÁ:

²Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 
³í³ñï»É 5 ï³ñáõÙ: Ìñ³·ñÇ ³í³ñïÇÝ ¸Ç-
ÉÇç³ÝáõÙ Ïµ³óíÇ ßáõñç 400 ³ßË³ï³ï»Õª 
500000 ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓáí: 
ÆëÏ ÙÇÝã ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³ï³ï»-
Õ»ñ Ïµ³óí»Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ:

èáõµ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ Ëáëï³ó»É ¿ 1070 Å³-
Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³ï³ï»Õª ³éÝí³½Ý 200000 
¹ñ³Ù ³ßË³ï³í³ñÓáí: 
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ÐÆØ² Î²°Ø ò²îÎ ºÜø Î²î²ðàôØ ²ä²¶²ÚÆÜ ÐÆØ² Î²°Ø ò²îÎ ºÜø Î²î²ðàôØ ²ä²¶²ÚÆÜ 
ÀÜ¸²è²æ, Î²°Ø ¶²Ð²ìÆÄàôØ ºÜø ²Ü¸àôÜ¸ÀÀÜ¸²è²æ, Î²°Ø ¶²Ð²ìÆÄàôØ ºÜø ²Ü¸àôÜ¸À

Ð³ñó³½ñáõÛó ³ñÓ³Ï³·Çñ È»õáÝ æ³í³ËÛ³ÝÇ Ñ»ï

– ä³ñáÝ æ³í³ËÛ³Ý, µáÉáñë ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Ýù, áñ 11 ûñ 
ï»õ³Í å³Ûù³ñÇ ³Ûë ÷áõÉÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ åë³Ïí»ó, »õ, Ç 
í»ñçá, ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ïí»ó í³ñã³å»ïÇ 
å³ßïáÝÇó£ Æ ëÏ½µ³Ý» å³ïÏ»ñ³óÝá±õÙ ¿Çù, áñ Çñ³íÇ×³ÏÝ 
³Ûëå»ë Ï÷áËíÇ, Ñ³ïÏ³å»ë áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ µ³½Ù³ÃÇí 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ áïùÇ Ñ³Ý»É£ Ò»½ Ñ³Ù³ñ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ± ¿ñ ³ÛëåÇëÇ 
ÁÝÃ³óùÁ£

– Իմ մե ջ սկզբու մ ավելի շատ տագնապ կար, քան ոգեւորվածու թյու ն։ 
Մտածու մ էի, որ շարժու մը չի ստացվի, եւ խայտառակ ձեւով կցրեն 
ժողովրդին ու  նոր Մարտի 1 կլինի. մի  խոսքով՝ Սերժի նման էի 
մտածու մ։ Նիկոլ Փաշինյանն ապացու ցեց, որ ինքը ոչ մի այն տա-
ղանդավոր գրող է, լրագրող, այլեւ տաղանդավոր քաղաքական 
գործիչ։ Այն, ինչ ինքն արեց, չեմ կարծու մ, թե որեւէ մե կն աներ։ 
Քաղաքականու թյան մե ջ ինքն այն կրիտիկական կետն էր, որից կա-
րող էր այսպիսի մե ծ շարժու մ սկսել։ Այն էներգիան, որ ինքն ու նի 
ու  կարողացավ վարակել ժողովրդին, ոչ ոք չու նի։ Պատահական 
չէ, որ ասու մ էին՝ իր մե ջքի ու սապարկի մե ջ մի ջու կային ռեակտոր 
կա, որն անընդհատ սնու ցու մ է այդ մարդու ն։ Դա «մե կ քայլ» չէր, դա 
գործ էր։ Ժողովրդի մե ջ կար համապարփակ ատելու թյու ն առ այս 
իշխանու թյու նները, դա հարկավոր էր ջրի երես բերել, բայց չկար 
այդ մարդը, ու  հանկարծ՝ եղեւ Նիկոլ Փաշինյան։ Ժամանակին ես 
մի  հոդված էի գրել՝ «Քաղաքականու թյան սիրտը» վերնագրով։ 
Այնտեղ մե ջբերել էի Նապոլեոն Բոնապարտի խոսքը, որտեղ ինքն 
ասու մ էր՝ քաղաքականու թյու նը սիրտ չու նի։ Բոնապարտը նկատի 
ու ներ անցյալի ու  ներկայիս պոռնիկներին, որ նստու մ են ԱԺ-ու մ 
ու  կառավարական աթոռներին, բայց ես դեռ էն ժամանակ ասել 
եմ, որ կա նաեւ շիտակ քաղաքականու թյու ն, եւ ցու յց էի տալիս 
Նիկոլ Փաշինյանին՝ ասելով. ահա՛ քաղաքականու թյան սիրտը։ 
Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքականու թյան սիրտն է, եւ 
Աստված ոչ անի, որ ես հիասթափվեմ ու  ասեմ, որ Բոնապարտն 
ավելի ճիշտ էր, քան՝ ես։ Այսօրվանից կաղոթեմ հանու ն այն բանի, 
որ, այնու ամե նայնիվ, շիտակու թյու ն լինի քաղաքականու թյան 
մե ջ։ Ու այդ սիրտը բազու մ երակներով, զարկերակով բաբախու մ է 
ամբողջ ժողովրդի մե ջ, առանց այդ արյու նատար անոթների սիրտը 
չէր բաբախի, եւ այս շարժու մը կապացու ցի, որ, բացի ոտքերից, ու նի 
նաեւ գլու խներ՝ ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյու սների։ Միայն մի  
Նիկոլով գարու ն չի գա, եւ թող չմտածեն, որ այս շարժու մը մի  ծաղկի 
գարու ն էր։

– Æ í»ñçá, Ç±Ýã »ù Ï³ñÍáõÙª á±ñÝ ¿ñ ³Ûë ß³ñÅÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý 
·ñ³í³Ï³ÝÁ£ Þ³ñÅÙ³Ý Éá½áõÝ·Ý»ñÁ, ëÇñá ù³ñá½Ý ÇÝãù³Ýá±í 
¹»ñ Ë³Õ³óÇÝ ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ£

– Նախ այդ շարժման համար հող կար։ Այս հողը ժողովու րդն էր, 
այդ թու յնը, ատելու թյու նը, կոռու պցիան, դա թարախի պալար էր, 
որ պատրաստ էր պայթելու , եւ չկար այն ասեղը, որ պետք է դա 
բլացներ։ Նիկոլ Փաշինյանը եղավ այդ ասեղը, բայց ինչու մն  է Նիկոլի 
առավելու թյու նը մյու ս քաղաքական գործիչներից, հատկապես 
որ էլի կային քաղաքական գործիչներ, էլի կար ատելու թյու ն, էլի 
էին ու զու մ բարձրացնել դա, բայց Նիկոլը գործ արեց՝ շարժու մ։ 
Ոտքով այդքան քայլեց, բզբզաց, իսկ այդ ամբողջն աշխատանք էր, 
քաղաքական գործու նեու թյու ն։ Որքան էլ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը 
կանգնու մ էր ու  առավել խելոք ու  պաթոսով, ջերմագին ելու յթներ 

էր ու նենու մ, ժողովու րդը չէր գնու մ, որովհետեւ քաղաքական 
գործու նեու թյու նը չկար, այդ աշխատանքը չկար։ Նիկոլն ինչպես 
«Ելքի» քարոզարշավի ժամանակ տու ն առ տու ն, փողոց առ փողոց 
քայլեց, այնպես էլ այս դեպքու մ նու յնն արեց։ Ամե ն գործ մե ծագու յն 
աշխատանքի արդյու նք է, ես ապշած եմ նրա աշխատանքով, նրա 
ֆիզիկական պատրաստականու թյամբ։ Այս ամե նն աշխատանքի 
արդյու նք էր, նա տեր դարձավ ժողովրդի դարդին ու  ցավին։

– ²Ûë ûñ»ñÇÝ ß³ï»ñÝ ¿ÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝáõÙ 88-Ç, 
2008-Ç ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ³ïÏ³å»ë 88-Ç ß³ñÅÙ³Ý ½³ñÃáÝùÇ 
Ñ»ï, áñÝ ³Ûë ûñ»ñÇÝ ³åñ»óÇÝù£ ¸áõù Ù³ëÝ³Ïó»É »ù 88-Ç ß³ñÅ-
Ù³ÝÁ, ·Çñù áõÝ»ù ³Û¹ ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ ·ñí³Í£ ÆÝãá±í »Ý ÝÙ³Ý áõ 
ï³ñµ»ñ ³Ûë ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ£

– Այն սերու նդն արեց իր գործը, եւ փառք ու  պատիվ այդ սերնդին։ 
Հիմա, որ նայու մ եմ իմ սերնդի մարդկանց, ովքեր ամբողջ ղարա-
բաղյան շարժման մի ջով անցել են, նրանց դեմքերը կա՛մ ճմրթված 
թաշկինակի են նման, կա՛մ հաշմանդամու թյան սայլակին գամված 
մարդիկ են, հոգնած, բեզարած։ Հիմա եկել է մի  նոր սերու նդ, որ 
իսկապես այդ սերնդի ժառանգու թյու նն է, նրանք չեն տեսել ղարա-
բաղյան շարժու մը, նրանք նոր սերու նդ են, որոնք նոր Հայաստան 
են ու զու մ։ Նա համազգային շարժու մ էր, որտեղ բոլորը կային, 
իսկ այս շարժման մե ջ ավանգարդը երիտասարդու թյու նն է, եւ 
դա է ամե նամե ծ առավելու թյու նը։ Այս քայլը հիմա անու մ է երի-
տասարդու թյու նը ու  քայլ է անու մ դեպի ապագա, դեպի նոր Հա-
յաստան։ Ուրեմն  արժե ապրել՝ թեկու զ այս օրը տեսնելու  եւ այս 
երջանկու թյու նն ապրելու  համար։ Ժողովու րդը պայքարող ոգով, 
բաց ձեռքերով ու  տաք սրտերով դեպի ապագան է գնու մ։ Նրանք 
ստեղծու մ են նոր Հայաստան, եւ Աստված չանի՝ ինչ-որ բան խա-
թարի դա։

– ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ å³Ñí³ÍùÁ, ³ÛÝáõÑ»ïª Ý³»õ Ññ³Å³ñ³Ï³-
ÝÁ ÇÝãå»±ë »ù ·Ý³Ñ³ïáõÙ£ Ø»Í ß³ËÙ³ïÇëïÇ ÙÇýÁ Ï³ñÍ»ë 
óñí»ó£

– Այս շարժման մե ջ, Նիկոլ Փաշինյանից բացի, որոշ չափով ներ-
դրու մ ու նի նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ առու մով։ Այս բանը, որ 
կատարվեց եւ կատարվու մ է, չկատարվեց Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի 
ժամանակ, որովհետեւ 96-ին ճնշվեց։ Բայց Սերժ Սարգսյանն իր 
գործու նեու թյամբ 2 առու մով հող ստեղծեց այս շարժման հա-
մար։ Առաջինը դա կոռու պցիան, կաշառակերու թյու նը, անար-
դարու թյու նն էր, երկրորդը՝ ինչ-որ չափով իր դեմոկրատիկ 
կեցվածքը։ Նա ինքն իր քայլով ներքայլ կատարեց, եւ դրանով 
նախադեպ ստեղծվեց, որ ինքը կամովին, առանց արյու նի թողնի 
իշխանու թյու նը։

– ´³Ûó ï»ë³Ýù Ý³»õ, áñ ëå³éÝ³ó Ø³ñïÇ 1-áí£
– Բայց նաեւ ասաց՝ ես սխալ էի, Նիկոլը ճիշտ էր։ Ոչ ոք այդ խոսքը 

չէր ասի։ Ինչու մ է Սերժ Սարգսյանի մե ծագու յն վաստակը. նա հե-
տագայի համար նախադեպ է ստեղծու մ, ժողովու րդը կարող է ըմ-
բոստանալ, իսկ ձայն բազմաց կդառնա ձայն Աստծո։ Եթե այդպես 
լինի, ու րեմն  կարող է իշխանու թյու նը շամպանսկու  խցանի նման 
ղեկավարին դու րս շպրտել։ Ինքն ստեղծեց այդ նախադեպը։ Մինչեւ 
այդ այդպիսի բան չի եղել։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը գա, ու  նու յն 
մախինացիաներն ու  անարդարու թյու նները լինեն, նա էլ կմատնվի 
այդ ճակատագրին։

– ²Û¹ Ý³Ë³¹»åÁ È»õáÝ î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ ãëï»ÕÍ»±ó Çñ Ññ³-
Å³ñ³Ï³Ýáí£

– Նա ներիշխանական հեղաշրջու մ էր, եւ 96-ին ժողովու րդը չկարո-
ղացավ այդ բանին հասնել։ Սա համաժողովրդական ցասման, պայ-
քարի արդյու նք է, որը ես, այնու ամե նայնիվ, հեղափոխու թյու ն չէի 
անվանի, որովհետեւ հեղափոխու թյու նը ենթադրու մ է սոցիալական 
կարգերի փոփոխու թյու ն։ Մենք ո՛չ ֆեոդալիզմի ց կապիտալիզմի  
ենք անցնու մ, ո՛չ կապիտալիզմի ց սոցիալիզմի ։ Մենք ընդամե նը 
իշխանու թյան փոփոխու թյու ն ենք անու մ՝ եղբայրու թյու ն, արդարու -
թյու ն, հավասարու թյու ն վերստին հաստատելու  համար։

– ä³Ûù³ñÇ 2-ñ¹ ÷áõÉÝ »Ýù Ã»õ³ÏáË»É, Ç±Ýã Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ 
Ï³Ý, ³ñ¹Ûáù ÐÐÎ-Ý Ýá±õÛÝå»ë Ññ³Å³ñ³Ï³Ý Ïï³£

– Էլի տագնապը եկել՝ սեւ ամպի պես չոքել է իմ սրտի վրա, ինչո՞ւ, 
որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը գնացել է, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Այս 
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«Մերժիր Սերժին» շարժու մը հո Սերժի՞ն դեմ չէր. դա ամբողջ հա-
մակարգին դեմ էր։ Իսկ հիմա ամբողջ համակարգը մն ացել է, եւ Կա-
րեն Կարապետյանը սոսկ Սերժ Սարգսյանի ժիլետի մի  թեւն է, որ 
մն ացել է։ Հիմա ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե քաղաքական իրավիճակ 
է փոխվու մ, եւ այստեղ մարգարեանալ ու  կոնկրետ բան ասել, շատ 
դժվար է։ Մարգարեանալու  պահով մի  բան եմ ու զու մ ասեմ. մի  10 
տարի առաջ, երբ առաջին պատմվածքներս տպագրու մ էի Նիկոլ 
Փաշինյանի «Հայկական ժամանակ» թերթու մ, այդ ժամանակ Նիկո-
լին ասացի՝ Նիկոլ, լավ իմացիր, դու  վաղը, մյու ս օրը դառնալու  ես 
Հայաստանի նախագահը։ Չգիտեմ՝ ինքը հիշու մ է այդ խոսքերը, թե 
չէ, բայց ես դա ասել եմ իրեն։ Հիմա դա մոտ է իրականու թյանը, ու  
ոչ թե նախագահ, այլ հնարավոր է վարչապետ դառնա։ Ես տեսել 
եմ այդ էներգիան, որ այն ժամանակ ճակատին էր, աչքերի մե ջ։ Իսկ 
Կարեն Կարապետյանի դեմքն ու ղղակի սկսեց փայլել, հենց դարձավ 
վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այ մարդ, ինչքան 
քաղցր է այդ պաշտոնաբաղձու թյու նը, որ անգամ վառոդի տակառի 

վրա ըմբոշխնու մ է իշխանու թյան վայելքը։ Իմ հիմն ական տագնապը 
ո՞րն է՝ մե ր Հայաստանն ինչ-որ տեղ պայքարի թատերաբեմ է, եւ 
կարծես բախվելիս լինեն Ամե րիկայի ու  Ռու սաստանի շահերը։ 
Աստված չանի, որ այդ շահերի բախման մե ջ մե նք ոտնատակ լի-
նենք։ Դրա համար ես ողջախոհու թյու ն եմ ցանկանու մ շարժման ան-
դամն երին, ժողովու րդը պետք է իր ձեռքը վերցնի իշխանու թյու նը, 
սա բարեպատեհ պահ է, եթե ժողովու րդը չվերցնի իր ձեռքը 
իշխանու թյու նը, եւ իշխանական ու ժերը հաղթանակեն, ապա Հա-
յաստանն առնվազն 25 տարով հետ կմն ա քաղաքակրթու թյու նից։ 
Հիմա կա՛մ ցատկ ենք կատարու մ ապագային ընդառաջ, կա՛մ 
գահավիժու մ ենք անդու նդը։ Այս պահին դեռեւս հաղթանակ չկա, 
պետք է դա գիտակցել, իշխանու թյու ններն ամե ն կերպ կառչած են 
աթոռներին, քաղցր բան է աթոռը, երբ աթոռի վրա նստած են, գլխով 
չեն աշխատու մ, այլ ավելի շատ իրենց հետու յքով, իսկ հետու յքի 
տված մի տքը ընդամե նը ռեգրես է։
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 ÜÇÏáÉ  öÜÇÏáÉ  ö²ÞÆÜÚ²ÜÆ²ÞÆÜÚ²ÜÆ µñÛáõÙ»ñÇ 18-Á µñÛáõÙ»ñÇ 18-Á
2018 թվականի մայիսի 8-ին, ժամը 13.34 – 

ին Հայաստանի Ազգային ժողովի որոշմամբ 
Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն նոր սահմա-
նադրու թյամբ սահմանված կարգի, ընտր-
վեց Հայաստանի Հանրապետու թյան 
վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետու -
թյան ղեկավար։ Ընտրու թյանը նախորդել 
էին քսանօրյա համազգային մասշտաբի 
ցու յցերը,  որոնք  Սովետական իշխանու -
թյու նից հետո հետսովետական Հայաստա-
նու մ ձևավորված կառավարման օլիգար-
խիական-կրիմի նալ համակարգին բերեցին 
իր տրամաբանական վախճանին։ Երկրի 
նոր, ժողովրդի հարյու ր տոկոսի կողմի ց 
անվերապահորեն վստահու թյու ն ու  իշ-
խանու թյու ն ստացած մարդն այսօր, ժո-
ղովրդի անսահման վստահու թյան հետ 
մե կտեղ, մի աժամանակ անմխ իթար մի  ժա-
ռանգու թյու ն է ստացել։
Սովետական իշխանու թյու նից հետո մի նչ 

այսօր հայ ժողովու րդը տնտեսական ու  
մշակու թային անկու մ է ապրու մ. երեք սե-
րու նդների արյու ն-արտասու քով ստեղծ-
ված ահռելի նյու թական արժեքները ցրիվ 
են տրված, ժողովրդի կեսը լքել է երկիրը, 
իսկ մն ացած կեսը խեղդվու մ է պարտքերի 
ու  աղքատու թյան մե ջ, հացի խնդիրը բռնել 
է ողջ հայու թյան կոկորդից։ Ստեղծվել է 
երեք տասնյակ Բազազ Արտեմն երի ու  
երկու  մի լիոն Գիքորների պետու թյու ն։ 
Անհասկանալի ու  անողնաշար ներքին ու  
արտաքին քաղաքականու թյու նը ժողովրդի 
զայրու յթը հասցրեց կրիտիկական աստի-
ճանի ու  նա ասաց իր վճռական խոսքը։ 
Միակ իսկական ու  շոշափելի նվաճու մը 

հետսովետական ժամանակաշրջանու մ 
մե ր Հայրենի հողերի մի  մասի վերադարձն 
էր, նվաճված հայ ժողովրդի լավագու յն 
զավակների արյամբ ու  տաղանդով։ Ի 
տարբերու թյու ն վերջին տասնամյակու մ 
մոլորակի վրա տեղի ու նեցած հեղափոխու -
թյու նների ու  հեղաշրջու մն երի, հայաստան-
յան իշխանափոխու թյու նն անցավ առանց 
կրքերի բորբոքման, առանց բախու մն երի 
ու  առանց արյան, ու  որ ամե նակարևորն է, 
հու սով եմ, առանց արտաքին գործոնների։ 
Այս առու մով Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանա-
կը նման է Նապոլեոնի՝ բրյու մե րի 18-ի 
(1799 թիվ) ու  Հարյու ր օրերի (1815 թիվ) 
իշխանու թյու նը վերցնելու ն, առանց որևէ 
կրակոցի կամ զոհի։ Եթե հռչակավոր կոր-
սիկացու  թիկու նքու մ կանգնած էին նրա 
անթիվ հաղթանակները համաշխարհային 
ռազմական ու  դիվանագիտական պատե-
րազմն երու մ, ապա Հայաստանի նոր վար-
չապետի թիկու նքու մ կանգնած էին մի այն 
նրա տաղանդը, նրա անթիվ հաղթա-
նակները առավել համե ստ, Հայաստանի 
քաղաքական թատերաբեմու մ, բանտա-
խու ց-հրապարակ-ոստիկանու թյու ն- Ազգա-
յին ժողով ճանապարհի վրա։ Սակայն եթե 
Նապոլեոնի ճանապարհին երբեմն  հանդի-
պու մ էին արժանի հակառակորդներ, 
ու նենու մ էին կայու ն դիրքորոշու մ, տանու մ 
հաղթանակներ ու  կրու մ դաժան պարտու -
թյու ններ, ապա Փաշինյանի, որպես քաղա-
քական գործչի, ճանապարհին այդպես էլ 
չգտնվեց գոնե մե կ, փոքրիշատե արժանի 
հակառակորդ, նրա հետ առճակատվելու  
ու  որևէ արժանավայել դիմադրու թյու ն ցու յց 

տալու  համար։ Ակամա հիշու մ ես նու յն Նա-
պոլեոնի արտաքին գործոց նախարարի 
խոսքերը. «Ամբողջ ժողովու րդներ մե ծ 
սարսափ էին ապրելու , եթե իմանային, թե 
ինչպիսի ոչնչու թյու ններ են իրենց կառա-
վարու մ»։ Ու Փաշինյանի համարձակ գոր-
ծողու թյու նները, գու մարվելով ժողովրդի 
վստահու թյան հետ, առաջի՛ն իսկ հար-
վածից փշրեցին, ցրի՛վ տվեցին գործող օլի-
գարխիական, մաֆիոզական համակարգը։ 
Ես բազմի ցս խոշորացու յցի տակ ու  մե ծ 
ու շադրու թյամբ նայել ու  վերլու ծման եմ 
ենթարկել նրա ելու յթները տարբեր ատ-
յաններու մ ու  կարող եմ ասել, որ նրանք 
աչքի են ընկնու մ մաթեմատիկական որո-
շակիու թյամբ, ձևի ու  բովանդակու թյան 
բարձր որակով, ամբողջականու թյամբ, 
արտահայտչականու թյամբ ու  հեղինակի 
հռետորական մե ծ արվեստով, մի նչդեռ 
նրա ընդդիմախոսների խոսքը համարյա 
մի շտ եղել է գու նատ, անվստահ ու  աղքատ։ 
Փաշինյանի խոսքի հիմքու մ մի շտ եղել 
է իրականու թյու նն ու  ճշմարտու թյու նը, 
հավա՛տը ճշմարտու թյան հաղթանակի 
նկատմամբ, իսկ նրա հակառակորդների 
խոսքը մի շտ էլ զու րկ է եղել վերոհիշյալ ար-
ժանիքներից։ Փաշինյանի  ճշմարտու թյու նը 
տեսականորե՛ն կարող էր մի այն հիվանդա-
նալ, բայց մե ռնել՝ երբե՛ք։
Այսօր մե ր ժողովրդի առջև ծառացել է 

արդեն հայկական դարձած ռու սական 
«Ի՞նչ անել» հարցը։ Անթիվ տնտեսական, 
քաղաքական, սոցիալական ու  ռազմական 
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Սև ու  սպիտակ գու նավորմամբ շու նը, որ 

վերջին օրերին հայտնի դարձավ Քայլո-Չալո 
անու նով, «Իմ Քայլը» շարժմանը մի ացավ 
Լոռու  մարզից:
Թափառող կենդանին շարժման անդամ-

ների հետ անցավ Հայաստանի մի  քանի մար-
զով և 2 շաբաթ անց հայտնվեց Երևանու մ:
Առողջական խնդիրների պատճառով 

Քայլոն Երևանու մ տեղափովեց «Paws» 
անասնաբու ժական կլինիկա, որտեղի մաս-

նագետների օգնու թյամբ բու ժվեց ու  ոտքի 
կանգնեց: Կլինիկայի բժիշկները Քայլոյի 
բու ժման բոլոր ծախսերը վերցրեցին իրենց 
վրա:
Այսօր շանը որդեգրել ցանկացողները շատ 

են ու  հու յս կա, որ շարժման սիմվոլ դարձած 
Քայլոն ոչ մի այն կու նենա իրեն սիրող 
ընտանիք, այլև՝ առիթ կդառնա Հայաստա-
նու մ թափառող կենդանիների խնդիրների 
բարձրաձայնման ու  լու ծման համար:
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հարցերը պահանջու մ են արագ ու  արդյու -
նավետ լու ծու մն եր ու  ես համոզված եմ, որ 
Նիկոլ Փաշինյանը արդե՛ն գնահատել է իրա-
վիճակն ու  որոշել է մե ր անելիքը։ Մեզ պետք 
են ազգի բոլոր ու ժերն ի մի  բերող քայլեր 
ու  կոնկրետ կառու յցներ, հասկանալի ու  
կոնկրետ խնդիրներով, գործողու թյու նների 
ալգորիթմով ու  աճող դինամի զմով, մե զ 
պետք է կյանք՝ մոբիլիզացնող ռեժիմով, իսկ 
պետական ապարատն իմ կարծիքով, պետք 
է աշխատի պատերազմական ռեժիմով։ 
Բայց կկարողանա՞ արդյոք մե կ մարդը այս 
ամե նն անել, ու նենալով ընդհամե նը մի  քանի 
համախոհներ Ազգային ժողովու մ, չու նենա-
լով ռազմական կարգապահու թյու ն ու նեցող, 
թեկու զ փոքր, բայց կու սակցու թյու ն։ 
Այդ պակասը պետք է լրացնենք մե ՛նք, 
շարքային քաղաքացիներս, օրենքները 
հարգելով ու  կատարելով, հասկանալով, 
որ այսու հետև արված մե ր ամե ն մի  քայլը 
պետք է համապատասխանի ա՛յն ոգու ն, որը 
դրսևորեց ողջ ժողովու րդը մայիսյան այս 
օրերին։ Սկսած ճանապարհային երթևե-
կու թյան կանոններից, ինստիտու տու մ 
քննու թյու ններ տալու ց, վերջացրած դիվա-
նագիտական փաստաթղթերի անբիծ ձևա-
կերպմամբ։ Միայն այսպե՛ս մե նք կարող 
ենք երկրի ղեկավարի ցավին ցավակից ու  
կարիքին կարեկից լինել։ Իսկ այն մասին, որ 
նա մե ր կարեկիցն ու  ցավակիցն է, ասու մ է 
երիտասարդ Փաշինյանի մազերու մ արծա-
թի աննախադեպ առատու թյու նը։
Ծանր է Փաշինյանի ստացած ժառանգու -

թյու նը։ Նա նման է մի  նավապետի, որի 
նավու մ անձնակազմի  կեսը օվկիանոսի 
կենտրոնու մ լքել է նավն  ու  ցրվել է ու րիշ 
նավերով, շարժիչը խափանվել է ու  կողմ-
նացու յցը չի աշխատու մ։ Միակ դրական 
կողմը դա մն ացած անձնակազմի  վստա-
հու թյու նն է, որը կսպառվի, եթե նավա-
պետը արագ չվերականգնի նավն  ու  չհաս-
ցնի հարազատ նավահանգիստը։ Ու ես կոչ 
եմ անու մ բոլոր մե ր ազգակիցներին ցու յց 
տալ արժանապատիվ  մարդու ն ու  արժանի 
քաղաքացու ն հարիր վարքագիծ իր հետա-
գա քայլերու մ, առա՛նց բացառու թյան, նու յ-
նիսկ մանրու քների մե ջ։
Երեք տասնամյակ հետ գնանք. ՍՍՀՄ-ի 

դավաճանական հանձնու մը մե կ նպատակ 
ու ներ – դա աշխարհակալ տերու թյան սե-
փականու թյան բաժանու մն  էր տիրող բյու րո-
կրատական ապարատի պարագլու խների 
մի ջև ու  թող ոչ մի  ստախոս ու  կեղծ տեսաբան 
չբարբաջի ինչ-որ ազգային-ազատագրական 
պայքարի, ինչ-որ դասակարգային պայքա-
րի, կոմու նիստական երևակայական բռնա-
պետու թյան դեմ պայքարող ինչ-որ խմբի 
կամ հու նական անմաշ վերնաշապիկի՝ 
դեմոկրատիա կոչեցյալի հաղթանակի 
մասին։ Ամե ն ինչ ծայր աստիճան պարզ է. 
91 թվականին անգլոսաքսերի քաղաքա-
կրթու թյու նը հաղթեց ռու սական քաղա-
քակրթու թյանը, որի մի  մասն էլ կազմու մ 
ենք մե նք, հայերս։ Իսկ ցանկացած պա-
տերազմու մ պարտված կողմը վճարու մ է 
բոլոր ծախսերը ու  վա՜յ պարտվողներին։ 
Հայաստանու մ չգտնվեց մե կը, ով այդ 
քաղաքական թոհու բոհու մ ապահովեր 
ազգի մի ասնու թյու նը, լու ծեր պատերազմի  
ու  խաղաղու թյան, երկրաշարժի, տնտե-
սական ու  սոցիալական հարցերը։ Կո-
մու նիստական պետերը ինքնու րու յն որո-

շու մն եր կայացնելու  համար խելք, մի տք 
ու  կամք չու նեցան ու  երկիրը նետվեց անո-
րոշու թյան, խառնակչու թյան ու  քաոսի գիր-
կը։ Արդյու նքու մ ու նեցանք ազգային հարս-
տու թյան թալան, ու նեցվածքի բաժանու մ մի  
քանի տասնյակ մարդկանց մի ջև, ավերակ-
ների մե ջ մն ացած երկրաշարժի գոտի, 
անվերջանալի քաղաքական սպանու թյու ն-
ներ, հոկտեմբերի 27 ու  մարտի մե կ, անվեր-
ջանալի արտագաղթ ու  հիսու ն տոկոսանոց 
աղքատու թյու ն։
Ռեալ է երկրի հիմն ական սեփականատե-

րերի՝  քաղաքական վերնաշապիկ հագած 
Հայաստանի հանրապետական կոչեցյալ կու -
սակցու թյան գործիչների ու  նրանց սեղանից 
ոսկոր թռցնողների սաբոտաժի վտանգը, 
չնայած Փաշինյանը բազմի ցս արդեն ասել 
է ազգային շահերի առաջնայինու թյան, ազ-
գային հաշտու թյան ու  համե րաշխու թյան 
մասին։ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒ ԹՅԱՆ, ՓՈՂԻ, ԻՆ-
ՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ առյու ծի բաժինը առայժմ 
նրա՛նց ձեռքու մ է ու  ես համոզված չեմ, որ 
նրանք ռևանշի փորձեր չեն անի։ Պետք չէ՛ 
մոռանալ, թե ինչպես էին նրանք ատամն երի 
կռճտոցով զիջու մ այն չարաբաստիկ տասը  
ձայները, զիջու ՛մ էին, որովհետև գիտեի՛ն, 
որ հակառակ դեպքու մ հրապարակու մ 
հավաքված ժողովու րդը նրանց կախելու  
էր հենց հրապարակու մ աճող առաջին իսկ 
ծառերից։ Հարկադրական նահանջ էր սա, 
իմ կարծիքով, որը մի շտ էլ հղի է լինելու  
դեմոկրատիայի խեղկատակային վեր-
նաշապիկ հագած չարչիների բռնապետու -
թյան վերադարձով։  
Եվ այսպես, Հայաստանի ժողովու րդը սպա-

սու մ է հրատապ ու  կարևոր որոշու մն երի։ 
Ուզու մ է իմանալ հայկական պետու թյան 
վեկտորի շարժման ու ղղու թյու նը։ Փաշինյա-
նը առայժմ դիվանագիտորեն ոչինչ չասող 
հայտարարու թյու ններ է ու ղղու մ թե՛ ար-
ևելյան, թե՛ արևմտյան ու ղղու թյամբ։ 
Ես, որպես շարքային հայ, գտնու մ եմ, որ 

հայկական պետու թյու նը, չնայած բոլոր 
տարածքաշրջանային, ռազմական, դիվա-
նագիտական բարդու թյու նների, պետք է 
Ռու սաստանի հետ բարիկադի նու յն կողմու մ 
լինի։ Կա՛ հայտնի դիվանագիտական 
բանաձև. ՎԱ՛Տ Է, ԵՐԲ ԱՆԳԼԻԱՑԻՆ ՔՈ 
ԹՇՆԱՄԻՆ Է, ԲԱՅՑ ԱՎԵԼԻ ՎԱՏ Է, ԵՐԲ 
ՆԱ ՔՈ ԲԱՐԵԿԱ՛ՄՆ Է։ Որովհետև մե նք 
Ռու սաստանի հետ մի  քանի հարյու ր 
տարի գտնվու մ ենք նու յն քաղաքական, 
աշխարհագրական, մշակու թային տարած-
քու մ, նու յն պատմու թյու ՛նն ու նենք, որով-
հետև Հայաստանի բնակչու թյան կեսի՝ 
դարերի խաչմե րու կու մ տեղահանու թյան 
հիմն ական մե ղավորը անգլոսաքսերի 
հակասովետական ու  հակառու սական 
քաղաքականու թյու նն էր և է՛, որովհետև 

այսօրվա տեղահանված ժողովրդի ճնշող 
մե ծամասնու թյու նը կազմող զանգվածը 
Ռու սաստանու մ է հիմա գտնվու մ։ Վերջա-
պես, մե ր ազգի Հերոսական սերու ՛նդն 
էր, ով Ռու սաստանի հետ հաղթեց Հայրե-
նական Մեծ պատերազմու մ ու  մե ր ցեղա-
կիցների հայտնի ու  անհայտ գերեզ-
մաննե՛րն են սփռված Բարենցի ծովից 
մի նչև Կովկաս ու  Ստալինգրադից մի նչև 
Բեռլին, մե նք աշխարհակալ ՍՍՀՄ-ի հա-
մար կռվել ենք այնպես, ինչպես Ավա-
րայրի ու  Սարդարաբադի դաշտերու մ։ 
Վերջապես Աբովյանը, Րաֆֆին, Զորավար 
Անդրանիկն ու  Հովհաննես Թու մանյանը 
մե ր բազմաթիվ, իսկական մե ծերի հետ 
ռու սական կողմն որոշման կողմն ակիցներ 
էին, իսկ ո՞վ կարող է բեկանել նրանց տե-
սակետը։ Վերջապես Ռու սաստանը աշ-
խարհի ամե նահարու ստ պետու թյու ՛նն է, 
մի այն Յակու տիան տարածքով հինգ հատ 
Ֆրանսիա է, ծածկված ոսկով, ալմաստով ու  
կու սական անտառներով, ու  որոնք կազմու մ 
են Ռու սական Արկտիկայի հարստու թյու ն-
ների ընդհամե նը ՄԵԿ տոկոսը։ Ի դեպ, Յա-
կու տսկու մ հայկական եկեղեցի կա, վերջերս 
կառու ցված։
Ես չեմ ու զու մ այստեղ թվարկել վերջին 

վեց հարյու ր տարվա Անգլիայի, հետագա-
յու մ Բրիտանական կայսրու թյան ու  
անգլոսաքսոնյան աշխարհի (ԱՄՆ-ի գլխա-
վորու թյամբ) կատարած հանցագործու -
թյու նները ու րիշ ազգերի ու  ժողովու րդների 
նկատմամբ, մի այն կնկատեմ, որ անգլիա-
կան պառլամե նտի առջևու մ կանգնած է 
Կրոմվելի հու շարձանը, այն մարդու , ով իր 
ավազակային բանակով իջնելով Իռլանդիա, 
սրի քաշեց բնակչու թյան ու թսու նհինգ տո-
կոսին, որից առ այսօր Իռլանդիան ու շքի չի 
եկել, դառնալով առաջին գենոցիդի հեղինա-
կը։ Կու զենայի նաև հիշեցնել հարգելի 
ընթերցողներիս, որ պանթյու րքիզմի  
գաղափարախոսու թյու նը ծնվել է ո՛չ թե 
օսմանյան սու լթանների դղյակներու մ, այլ 
բրիտանական կայսրու թյան կառավարա-
կան մի ջանցքներու մ, ավելի կոնկրետ՝ 
տխրահռչակ ռու սատյաց Պալմե րստոնի 
կաբինետու մ։
Հանճարեղ քաղաքագետ պետք չէ՛ լինել 

տեսնելու  համար, թե ինչքան մե ՛ծ է այսօր 
ամե րիկյան շահերը պաշտպանողների կոն-
ցենտրացիան Երևանու մ ընդհանրապես ու  
Փաշինյանի շրջապատու մ մասնավորապես։ 
Ու Աստված մի ՛ արարցե, որ Հայաստանը 
կտրու կ տեղաշարժ անի արևմտյան 
ու ղղու թյամբ։ Քանզի հայտնի բան է, որ 
ցանկացած համակարգի գործու նեու թյան 
պարամե տրերի ու  ու ղղու թյան կտրու կ 
փոփոխու թյու նը մի շտ էլ համակարգի խա-
փանման վտանգ է իր մե ջ պարու նակու մ։
Եկել է մե ծ, պատասխանատու  որոշու մն եր 

կայացնելու  ժամանակը, հայ ժողովրդի 
ճակատագրական, լինել թե չլինելու  հարցի 
լու ծման ժամանակը։ Ու որպեսզի մե ր ջան-
քերն իզու ր չանցնեն, ես նորից կոչ եմ անու մ 
մե ր հայրենակիցներին իրենց ամե նօրյա, 
ճշմարիտ քայլերով օգնել մե ր երկրի նոր և 
արժանի ղեկավարին, այսինքն մե ր Հայրե-
նիքին։ Դրանով իսկ մե զնից ամե ն ոք, թե-
կու զ մե կ թիզ, բայց կարճեցնելու  է դեպի 
փրկարար Արարատի գագաթը տանող մե ր 
ընդհանու ր տապանի դժվարու թյու ններով 
լի ու ղին։
Մոսկվա, 13 մայիսի 2018 թ.

                                     ê³Ùí»É ²ì¸²ÈÚ²Ü

18



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (228-230) 2018 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
20

Æ±Üâ ºê ÆØ²òºÈ, ÄàÔàìàôð¸Æ±Üâ ºê ÆØ²òºÈ, ÄàÔàìàôð¸

Միշտ խու սափել եմ իմաստու ն և ընդհանրացնող մտքերից, բայց 
այսօր դրա պահն է... Գնու մ ենք հոգեհանգստի:
Միկրոավտոբու սու մ, ինչպես ընդու նված է, տխրագու յն մտքերի 

հետ լսվու մ է օրվա խնդիրը՝ Նիկոլ, Գյու մրի, Մայիսի 1 և այսպես շա-
րու նակ: Սկսել եմ վստահ ու  ստացվու մ է, որ ինձ համար ճշմարիտ, 
աներկբա մտքեր են հորդու մ, ոգևորվու մ եմ... դու  մի  ասա, սկսվու մ 
է օրվա «հրատապ», բայց ինձ համար անսովոր հարցադրու մը` 
«կրթու թյու ն չու նի, կեպկան գլխին, անթրաշ», «նախագահին մե ջքով 
շու ռ եկած մի  անտաշ» անձնավորու թյու ն հանկարծ հակադրվու մ 
է իշխանու թյանը, «Հանրապետու թյան նախագահին» և նու յնիսկ 
վերջնագիր է ներկայացնու մ: Ես էլ կարծու մ էի, թե մի ակամ ենք. չէ՛, 
այդքան մի ամի տ չեմ, բայց արի ու  տես, որ հազարամյակների իմաս-
տու ններն են այդ փաստը արձանագրել և դրանից մտահոգվել` շա-
հեր են բախվու մ. Զգու մ ես, որ երբ լու րջ, արմատական հարց պետք 
է լու ծվի, սկսվու մ է մի  հոգեմաշ գործընթաց`արժեքները սևացնելու  
ճանապարհին:
Անձնական, ընտանեկան, իբր կու սակցական շահերից բխող մի  

ճղճիմ բանավեճ է սկսվու մ, թե տղաս զինվորական է, ոստիկան է, 
մարզպետի տեղակալ, համայնքի ղեկավար, նախարար... Մտքերս 
խճճվու մ են, բարդ է, բայց` սիրելիներս, կա հետևյալը. Ամե ն քաղքենի 
երգիչ, թե շատ բարեկեցիկ ընտանիք ու  մարդ, իմ կարծիքով, մե ր 
օրերու մ պետք է գլխավորն ու  երկրորդականը տարբերի: Ավելի քան 
27 տարի է, մտածու մ ենք, որ լավ կլինի, Արցախյան հերոսական 
ազատամարտի կամքի ներքո զսպված և իմաստու ն, «երկչոտ» ու  
առյու ծասիրտ վարք հրամցնենք, համբերու թյու ն դրսեվորենք, որ 
հաղթենք:
Ասպարեզ է եկել համե մատաբար երիտասարդ անձնավորու թյու ն` 

Նիկոլ Փաշինյան, որին ու շացած եմ հասկանու մ...Վերջին տարինե-
րին նրան ամե ն կերպ և հմտորեն փորձու մ են վարկաբեկել, նսեմաց-
նել...Ես էլ քաղաքական ու  մի ջկու սակցական գզվռտոցի աղմու կից 
հոգնած մի  մարդ, որոշեցի, որ սա էլ մի  պատվեր է, հերթական 
գորշու թյու ն, խորհրդարանական խմբակցու թյան իմ կողմի ց ըն-
տրված, կամ չընտրված մի  մարդ` դրեցի մի  կողմ, կենցաղային 
խոսակցու թյու նների ժամանակ, երևի նու յնիսկ առանց մտածելու , 
փնովեցի... Ներիր Տեր իմ... Ինչո՞ւ եմ այսօր զայրանու մ, հու նից դու րս 
գալիս. Որովհետև ամե ն անկյու նից հիմա ինձ վերադարձնու մ են իմ 
բամբասանքը, փորձու մ են եղկելի կերպով նսեմացնել մի  մարդու , 
որը վերջապես իր համախոհներով ոտքի է ելել, ճամփա է անցել, 
հիմա էլ չափչփու մ է Հայաստան աշխարհի մե զ մն ացած հատվածը, 
ձայնն է կորցրել` ի՞նչ է ասու մ։ Ասու մ է՝ փոխենք մե զ, փոխենք մե ր 
կյանքը, մե րժենք անմարդկայինն ու  ոչ հայկականը, անարդարը, 
ծախու ն... Բա ինչպե՞ս ես չկանգնեմ մի  մարդու  կողքին, ինձնից երի-
տասարդ, բայց ինձնից ավելի համարձակ, իմ և շատերիս մտքերն ու  
վշտերը կիսող մի  «անթրաշ» Նիկոլի կողքին, որը հոչակել է «ժողո-
վրդական հեղափոխու թյու ն»:
Հիմա լրջանանք.
1. Այն ինչ տեղի է ու նենու մ`ժողովրդական հեղափոխու թյու ն է, 

քանի որ այն, ինչ տեղի է ու նեցել Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ 
վերջին 25 տարիներին, համազգային լարու մի , զսպվածու թյան, 
ասկետիկ ու  աղքատ կյանքի համադրու թյան, հու յսի ու  հավատի 
զու գադրու թյամբ, ցավոք նաև, փախու ստի թռիչք է:

2. Մեր փոքրիկ, հպարտ հանրապետու թյու նը Արցախի Հանրապե-
տու թյան ու  մե ր ողջ ժողովրդի հետ կնքած լու ռ, հայավարի մի  պայ-
մանագրով քառորդ դար կրու մ է բեռ, հավատ, երազանք, փոխարենը 
«խնդրու մ» արդարու թյու ն, փոխադարձ սեր, հարգանք, օրենք և 
հաղթանակի ու ղերձ: Մեզ պատասխանու մ են 2017 թ. ընտրված 

Ազգային ժողովի նիստի ելու յթներով, հրապարակային քծնանքով:
3.Այնպես են ղեկավարել, որ այս տարիների ընթացքու մ մե ր 

հայրենիքու մ ձևավորվել են անու ղղելի բևեռներ, ատելի շերտեր ու  
խավեր, անվստահելի և իրար «քցող» ընկերներ ու  եղբայրներ, հո-
րը դատի տվողներ, էլ չեմ ասու մ Նարեկացի կարդացող ու  սխալ 
մե կնաբանողներ...

4. Ինչպես 1918 թ. մարտին Անդրկովկասի քաղաքական ու ժերը 
սարսափու մ էին, թե մի  բոլշևիկ Ստեփան Շահու մյան Սարիղամի շի 
բոլշևիկացած ռու սական զորամասերով կարող է գրավել Թիֆլիսը և 
Անդրկովկասը խորհրդայնացնելու  ճանապարհով լու ծել հայկական 
համազգային ծրագիրը, այնպես էլ այսօր մի  Նիկոլ, Գյու մրիից քայ-
լելով կարող է թմրած, հոգեմաշ հանրու թյանը արթնացնել, ազա-
տագրել, փրկել:

5. Այս է ժամանակի հրամայականը. մի  վարկաբեկեք այդ 
հպարտ երիտասարդին։ Չէ՞ որ նա է բերու մ սպասված հոգևոր 
ազատագրու մը – Վ. Տերյանի Հոգևոր Հայաստանը: Սատարենք 
նրան, վստահենք նրան: Սիրելի ժողովու րդ, սրանք պահի լոկ 
զգացմու նքային ու ղերձներ չեն... Գիտակից տարիքից և 1988 թ.-
ից իմ ժողովու րդի հետ եմ, նրա մասնիկն եմ: Մեր հանրու թյան 
հետ 30 տարի է ձգտու մ եմ լու սավորին, արդարին, ազնիվ կեց-
վածքին: Տարբերենք գլխավորը երկրորդականից, ազատվենք 
կեղծիքից, հազարամյակների բարոյական-գաղափարական մար-
գարեու թյու նը սխալ ու  սու տ կրողից ու  մե կնաբանողից, ցեղի 
պաշտամու նքը փողի պաշտամու նքի իջեցնող փարիսեցիներից, 
ապրիլի 23-ին մե տրոյի վագոնու մ Մեծ լու րը ստացած աղջնակի 
հեկեկոցը այսօրվա քաղաքական «տորգի» հետ նու յնացնելու ց-
ազատվենք ու  ազատագրվենք: Ո՞վ կմտածեր, որ 19-րդ դարի կե-
սերին Մ. Նալբանդյանի հռչակած Ազատու թյու նը այսօր կրկին այդ-
քան բարձր կհնչի:
Սիրելիներս, այդ երիտասարդը մե զ և ինձ, հատկապես, ազատու -

թյու ն է պարգևել. երբ ես 1990 թ.-ին պաշտպանու մ էի Ելցինի հռչա-
կած դեմոկրատիան, լու սավոր հայրս հեգնանքով, բայց և իմաստու ն 
հարգանքով աջակցեց ինձ, առաջ մղեց, երևի թե ինձնով անգամ 
թևավորվեց և, այդպիսով, մե նք էլ մի  քայլ արեցինք:

7. Ես Նիկոլին կոչու մ եմ ԱԶԱՏԱՐԱՐ, անձամբ շնորհակալու թյու ն 
եմ հայտնու մ ինձ ազատագրելու , հու սադրելու  համար, ինձ, որ 57 
տարեկան եմ, ինձ, որ մի շտ հոգեպես ազատ եմ եղել, ազատ իմ 
Աստծո և «խելառ» հայրենիքիս հետ, բայց ոչ իմ «կողքինների» և 
հասարակու թյան հետ...

8. Այնպես որ, չխառնենք արժեքները, իմ սիրելի ջահելներ ու  
ահելներ. հետևենք ժողովրդական հեղափոխու թյանը, վստահենք 
մի մյանց ու  ներողամի տ լինենք, փորձենք անձնական, ընտանեկան, 
կու սակցական, իշխանական շահերը գոնե այս պահին ստորադասել 
գլխավորին` Հանրապետական կու սակցու թյան «դավանած» ցեղա-
կրոն, ազգապաշտ գաղափարաբանու թյանը...
Եվ վերջապես, Սասնա Դավթի պես, մի  լավ թափ տանք մե զ ու  նո-

րից հիշենք Հովհաննես Թու մանյանին. Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ 
մարդ, մի տքդ երկար, կյանքդ կարճ, Քանի՜, քանիսն անցան քեզ 
պես, քեզնից առաջ, քո առաջ, Ի՞նչ են տարել նրանք կյանքից, քե ինչ 
տանես դու  քեզ հետ, Խաղաղ անցիր, ու րախ անցիր, երկու  օրվա քո 
ճամփեդ:
Անցյալ օրը ու սանողներս հարցրին, թէ ու մ օգտին ի վերջո 

կքվեարկեմ, ասացի – մե ր ազատարար փրկչի օգտին: Պաթոսը 
շատ է, գու ցե, և զարմանալի, նու յնիսկ նրանք զարմացան, բայց 
և հասկացան, որ դասախոսի և իրենց մի ջև նվազեց, գու ցև չկա 
արդեն տարիքային, գաղափարական անջրպետ: Նիկոլը և 
երիտասարդու թյու նը ազատագրու մ են 21-րդ դարի սկզբի հայ 
հասարակու թյանը, այդպիսով նաև կամու րջներ գցու մ մե ծ ու  
փոքր հարևանների մի ջև, նու յնիսկ կարող է «եղբայրացնեն» 
նրանց: Սիրելիներս, ապրիլի 23-ի մե ր բացառիկ երջանկու թյու նն 
ու  ու րախու թյու նը թող քեֆի չվերածվի, թող այն հաղթանակ բերի 
բոլորիս, թող բոլորիս երջանկու թյան արցու նքները կամքի վերած-
վեն, փոխանցվեն քաղաքական ու ժերին, որոնք, հու յս ու նեմ, հա-
զարամյակների իմաստու թյու նը կկռեն: Նիկոլ Փաշինյանը ժա-
մանակի հայ մարդն է; Հեռու  քշենք քաղքենիական և սովորական 
դարձած նվաստացնող գնահատականների մի ջոցով մե ծ նպատակը 
սևացնելու  և ձախողելու  ծրագիրը: Բարձրագու յն արժեքը հայ 
մարդու ն, հայկական քաղաքակրթու թյու նն ու  ժամանակակից 
հասարակու թյու նը կեղծիքից, ստից, ազատագրելն է և իրական ար-
ժեքների հիմքի վրա մե ր պետականու թյան ամրապնդու մը:
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(Ð³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ³ÏÝ³ñÏ) (Ð³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ³ÏÝ³ñÏ) 

Մոտ երեք դար է, ինչ աշխարհի տարբեր մասերու մ գիտնական-
ների ու  տարբեր խավի ու  զբաղմու նքի տեր մարդկանց կողմի ց շա-
հարկվու մ են «արի, արիացի, արիական» տերմի նները, որոնց առ 
այսօր հիմն ավոր բացատրու թյու ն չի տրվել: Այսօր աշխարհու մ չկա  
մե կը, լինի տիտղոսակիր գիտնական, թե անկախ հետազոտող, ով 
սպառիչ ու  հիմն ավոր պատասխան տա այն հարցին, թե ինչ ծագու մ 
ու նեն «արի, արիացի, արիական» տերմի նները և ինչ են նշանակու մ: 
Մինչև 2-րդ համաշխարհային պատերազմի  ավարտն ու  Գերմա-

նիայի պարտու թյու նը, «արիացի, արիական» տերմի նն ընկալվու մ 
էր որպես մի  հին, իմաստու ն ու  գերզարգացած մարդկային տեսակի 
բնու թագիր: Սակայն ոչ ոք չգիտեր, թե երբ ու  որտեղ են ապրել 
արիացիները, ովքեր են նրանց ժառանգները: 

«Արիական» տերմի նը XIX դ հին հնդկական և իրանական մշա-
կու յթների հմայքի ակնհայտ ազդեցու թյան տակ ընդու նվել էր որ-
պես հին հնդեվրոպացիների անվանու մ: Ժամանակակից գիտա-
կան մի ջավայրու մ «արիական» բառով բնու թագրվու մ է մի այն 
հնդ-իրանական լեզվախու մբը: 
Վերոհիշյալ տերմի նները գոյու թյու ն չու նեն եվրոպական լեզու նե-

րու մ, իսկ մե ր օրերու մ նրանց վերագրվող գաղափարները եթե Եվրո-
պայու մ ինչ որ ժամանակ եղել են, ապա ջնջվել են քրիստոնեու թյան 
ժամանակներու մ: Դրանք Եվրոպայու մ տարածվեցին XVIII÷XIX դդ, 
վեդայական և իրանական մշակու յթների ու  լեզու ների հետ  ծանոթու -
թյանը զու գահեռ: Այլ կերպ ասած, Եվրոպան, որտեղ ապրու մ են 
հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի հիմն ական լեզու ների կրողները  
և որտեղ տեղադրվու մ է հնդեվրոպական նախահայրենիքը, ոչ  
մի  առնչու թյու ն չու նի «արի, արիացի, արիական» տերմի նների 
հետ: Վերջիններս ծագել են եվրոպական լեզու ների տարածման 
և հնդեվրոպական ենթադրյալ նախահայրենիքի տարածքներից 
դու րս: 

ÐÝ¹Ï³ëï³Ý – Հնդկաստանու մ «արի, արիացի, արիական»  
տերմի նների հնագու յն վկայու թյու ններն աստվածներին ձոնված 
հիմն երու մ են, որոնց ժողովածու ն հայտնի է Ռիգվեդա անու նով:  
Ներկայու մս  ընդու նված է այն տեսակետը, թե Ռիգվեդան ձևավոր-
վել է Ք. ա. ~ XII դարու մ: Հակիրճ անդրադառնանք «արի, արիացի, 
արիական» տերմի ններն արտահայտող վեդայական սանսկրիտի 
համապատասխան բառերին: 

ari – Ari բառը Ռիգվեդայի առանցքային բառերից է: Միաժամանակ 
իմաստի առու մով այն ամե նաանորոշն ու  անհասկանալին է մի նչ 
այժմ: Ամե րիկացի լեզվաբան Մ. Բլու մֆիլդի բնորոշմամբ ari բառը 
«վեդայական լեզվի մե կնաբանման չարաճճին է»: 
Ռիգվեդայի առաջին թարգմանիչներից մե կը՝ գերմանացի հայտնի 

մաթեմատիկոս և լեզվաբան Գ. Գրասմանն իր կազմած «Ռիգվեդայի 
բառարան»-ու մ ari բառին վերագրվող բազմաթիվ իմաստները դա-
սակարգու մ է ըստ 6 հիմն ական նշանակու թյու նների. 
ա. գործու նյա, ջանասեր
բ. ջանասեր (աստվածների նկատմամբ), բարեպաշտ, արդարա-

կյաց
գ. ջանասեր (աստվածներին ու ղղված փառաբանու թյամբ ու  

աղոթքներով) 
դ. ագահատենչ, ագահաբար հարստու թյան կամ մարտի ձգտող
ե. անաստված, անխիղճ
զ. թշնամի : 
Նշենք, որ «թշնամի , ոչ արիացի, արիական աստվածներին  չպաշ-

տող» իմաստի համար վեդայական սանսկրիտու մ գործածական էր 
dāsa կամ dasyu բառը: 
Գերմանացի Պ. Թիմե ն Ռիգվեդայի թարգմանու թյան ժամանակ,  

որպես ari բառի առաջնային նշանակու թյու ն համարեց «օտար»  
բառն իր բազմաթիվ նրբերանգներով (ու րիշ, խորթ, անհարազատ, 
կողմն ակի և այլն): 
Ռիգվեդայի ռու սերեն թարգմանու թյան հեղինակ Տ. Ելիզարենկո-

վան երբեմն  ari բառը թարգմանու մ է լրիվ հակառակ՝ «կողմն ակից»  
իմաստով և ծանոթագրու թյու ններից մե կու մ գրու մ է, թե «ինչպես էլ 
լինի, ari բառի համար այստեղ «օտար» նշանակու թյու նը քիչ է հա-
մապատասխանու մ համատեքստին»: 
Լ. Ռենու ն, Ժ. Դյու մե զիլը և Է. Բենվենիստը գտնու մ են, թե ari-ն 

«ներքին թշնամի » է: Է. Բենվենիստը գրու մ է, թե «ari բառի մե կ 
դրական, մե կ բացասական իմաստը չի շոշափու մ բառի բու ն նշա-
նակու թյու նը»: 
Իսկ այս ամե նից բխու մ է, որ ari բառի բու ն իմաստն անհայտ էր վաղ 

շրջանի հնդիկ մե կնիչներին և դեռևս անհայտ է մե րօրյա հետազո-
տողներին: Իսկ բառին վերագրված վերոհիշյալ հակասական 
իմաստների վերագրման պատճառը մե կն է. չիմանալով ari բառի 

բու ն նշանակու թյու նն ու  հենվելով հիմն ի սու բյեկտիվ կերպով ըն-
կալված ենթատեքստի տրամադրու թյան վրա, թարգմանիչներից 
յու րաքանչյու րը փորձել է գու շակել բառի իմաստը: 
Ռիգվեդայու մ հաճախ է արիական մի ու թյու նը բնու թագրվու մ paňca 

janā. = «հինգ ցեղեր» արտահայտու թյամբ, որոնց մե ջ գերիշխող դիրք 
էր գրավու մ āyu ցեղը: Āyu ցեղանու նը, որպես հասարակ գոյական,  
նշանակու մ է «կեսատու  ու ժ, կյանք» և իմաստով ու  հնչյու նական 
կազմով նու յնական է «հայ» ցեղանվան հետ: Āyu ցեղի վերաբերյալ  
հիմն երի երգիչների վերաբերմու նքը նու յնքան հակասական է, ինչ-
պես ari բառի դեպքու մ էր: 
Ռիգվեդայի հիմն երու մ ավելի շատ խոսվու մ է āyu-ների և Ագնի  

Աստծո հարաբերու թյան մասին. 
Դու , օ՜ Ագնի, պաշտպանու թյու ն, դու ՝ Հայր մե ր, 
Դու ՝ արարիչ āyu-ների, մե նք՝ հարազատները քո: (Ռիգվեդա, I. 31.10) 
Ծառայելով նրան /Ագնիին/ ջրերի կացարանու մ, Աստվածային 

քրմե րը ի սկզբանե նրան դրեցին āyu ցեղի մե ջ: (Ռիգվեդա, II. 4. 2) 
Քեզ, օ՜ Ագնի, āyu-ների համար առաջին Āyu-ին (Ռիգվեդա, I. 31.11) 
Այս տողերից իմանու մ ենք, որ Ագնի Աստվածն է āyu-ների Արա-

րիչը, սկզբնապես պաշտվել է āyu-ների մե ջ և āyu-ներն Ագնիին  
համարու մ են իրենց նախահայր Āyu, ու մ անու նից էլ ծագել է āyu 
ցեղանու նը: Այստեղ, որպես նախնական դիտարկու մ, նշենք, որ 
վեդայական Ագնիի զու գահեռը Հայոց Վահագնն է, Շիրակացին 
Վահագնին է կոչու մ «Հայոց նախնի», Վահագնը կրել է Քաջ մակ-
դիրը, որից ծագել են Հայաստանի Քաջանց երկիր և հայերի Քա-
ջեան, Քաջք ինքնանվանու մը: «Քաջ» և «արի» բառերը հայերենի հո-
մանիշներ են: 

arya – Ըստ Ժ. Դյու մե զիլի, «սկզբու մ, նախապատմական շրջա-
նու մ, ari ընդարձակ հանրու թյան անդամն  է» կամ«ari-ին բնորոշ  
իրավու նքներ ու  հատկանիշներ ու նեցող մարդն անվանվեց 
arya»: Այսինքն, arya-ն ari հասկացու թյան մե ջ ամփոփված գա-
ղափարների կրողն է: Ժ. Դյու մե զիլի մե կնաբանու թյու նն arya բառի 
ընդհանրական նկարագիր է և չի բացահայտու մ բառի իմաստը: 
Ռիգվեդայի թարգմանիչների շրջանու մ տարածված է Պ. Թիմե յի 
այն մե կնաբանու թյու նը, թե arya նշանակու մ է «օտարի պահապան» 
(օտար=ari), երբ խոսքը վերաբերու մ է աստվածներին  և «հյու րընկալ»,  
երբ խոսքը վերաբերու մ է մահկանացու ներին: 
Ակնհայտ է, որ arya բառի այս իմաստները ևս քաղվել են հիմն երի 

էմոցիոնալ դաշտից և այս բառի բու ն իմաստը ևս անհայտ է: 
ārya – Սա նախորդի ածանցյալ ձևն է և հենց այս բառն է օգտա-

գործվու մ որպես արիական ցեղերի ինքնանվանու մ: Բառի-ya 
բաղադրիչը ծագու մ, սերու մ ցու յց տվող ածանց է (օրինակ՝ Āditya 
նշանակու մ է Āditi-ից սերվածներ, ծնվածներ): Այսինքն, ārya բառը 
տառացի նշանակու մ է ar-ից սերված, ծնված՝ արորդի: 
Պ. Թիմե ն ārya բառի համար առաջարկել է «տանտերեր» թարգ-

մանու թյու ն: Սա ևս հիմն երի ենթատեքստից գու շակված  թարգմա-
նու թյու ն է և արտահայտու մ է ārya=արորդի բառի մասնավոր նշա-
նակու թյու նը. տանտերեր են դառնու մ տու նը կառու ցողի որդիները, 
ժառանգները: Պ. Թիմե ի թարգմանու թյու նն արտահայտու մ է այս 
իմաստը, սակայն բաց է թողնվու մ ժառանգների նախնու  և տու նը 
կառու ցողի բնու թագիրը (ar=ար): 
Այս փաստերը վկայու մ են, որ հնդիկները վաղու ց մոռացել էին ari, 

ārya բառերի նախնական իմաստները: Մոռացել էին, որ այդ բառե-
րով տրվել են ցեղի և նրա հոգևոր, մշակու թային, տնտեսական հա-
մակարգի ընդհանրական բնու թագիրը: 
Հնդկական էպիկական գրականու թյան (Ռամայանա, Մահաբհա-

րատա) մե ջ թեև ārya բառը շարու նակվու մ է գործածվել որպես 
ընդհանրական էթնիկ պատկանելիու թյան բնու թագիր, սակայն 
հիմն ականու մ գործածվել է որպես անհատի արժանիքների բնու -
թագիր՝ «արժանավոր, ազնիվ, առաքինի» իմաստով: Բու դդիստա-
կան գրականու թյան մե ջ (Ք. ա. VI դ հետո) ārya բառն ավելի հաճախ է 
գործածվու մ, քան վեդայական գրականու թյան մե ջ, սակայն արդեն  
լիովին  դու րս  էր  մղվել  բառի նախնական նշանակու թյու նը և նրան 
արդեն վերագրվու մ էր «սու րբ, ազնիվ» իմաստ և գործածվու մ էր որ-
պես կրոնական տերմի ն: Բու դդայի ու սմու նքը անվանվու մ էր ārya 
dharma = «սու րբ օրենք»: 

Æñ³Ý – Իրանական լեզու ներու մ կան arya և ārya ձևերը, սակայն բա-
ցակայու մ է նախնական ari-ն: Իսկ դա նշանակու մ է, որ իրանական  
լեզու ների կրողները մասնակից չեն եղել ari-ական հանրու թյան ու   
աշխարհայացքի ձևավորման նախնական փու լին: Իրանացիները  
փոխառու թյամբ յու րացնելով ari-ականու թյան հիմու նքները, տվել 
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են իրենց մե կնաբանու թյու նները և հարմարեցրել իրենց հոգևոր 
ու  աշխարհիկ ապրելակերպին: Օրինակ, իրանացիները արիացի 
են համարել նրանց, ովքեր պաշտել են արու  աստվածների: Նման 
մե կնաբանու թյան հիմքու մ անշու շտ դրվել է զրադաշտական դիցա-
րանի առանձնահատկու թյու նը (Ահու րամազդն ու  նրա արարած 
վեց ոգեղեն արական էու թյու նները (aməša-spənta)): 
Իրանալեզու  ցեղերը Իրանական սարահարթի արևմտյան մասե-

րու մ (Զագրոսի լեռներ և հարակից տարածքներ) հայտնվու մ են 
մի այն Ք.ա. ~VIII դարու մ, իսկ զրադաշտական ու սմու նքը ծագել է 
Ք.ա. VI դարի կեսերին: 
Արիական գաղափարները, արիական կոչվելու  պատվաբեր 

տիտղոսը և arya բառը իրանական մի ջավայրու մ տարածվու մ են 
զրադաշտական ու սմու նքի մի ջոցով: 
Նախապես դրանց մե կնաբանու թյու նները հարմարեցվել են զրա-

դաշտական ու սմու նքի դրու յթներին: Հետազոտողներից շատերն են 
հետևու մ այն տեսակետին, որ զրադաշտական ու սմու նքի հեղինակ 
համարվող Զրադաշտը ծագու մով Հայաստանից էր: 

Arya բառից է բխեցվու մ Պարսկաստանի Իրան անվանու մը: Սա-
սանյան Պարսկաստանի տիրակալները կրու մ էին շահնշահ Երան  
և Աներան = «արքայից արքա արիների և անարիների»:  
Արդյու նքու մ տեսնու մ ենք, որ արիական աշխարհը բնու թագրող 

ari, arya և ārya բառերը վեդայական և իրանական լեզու ներու մ չեն 
ստու գաբանվու մ, որպես էթնիկ բնու թագրի տերմի ններ, ներմու ծվել 
են դրսից և ինչ որ ժամանակ անց կամ մոռացվել են այդ բառերի 
ծագու մն  ու  իրական իմաստները, կամ ներմու ծելու ց հետո դրանց 
տրվել են նոր  իմաստներ և դարձվել տվյալ հասարակու թյան կամ  
անհատի բնու թագրիչ կաղապարներ: 
Հնդեվրոպական համարվող մն ացած լեզու ներից ոչ մե կու մ ari, arya 

և  ārya բառերը գոյու թյու ն չու նեն: Այս փաստերն արդեն բավարար  
են, որպեսզի վստահաբար պնդենք, որ
³. արիականու թյու նը համահնդեվրոպական տարածու մ չի ու նե-

ցել և արիականու թյու նը չի ծագել հնդեվրոպական լեզվական մի -
ջավայրու մ, 
µ. հնդեվրոպական ցեղերի բնակու թյան վայրերից դու րս եղել է 

արիականու թյան ծագման ու  ձևավորման մի  նախնական օջախ,  
որտեղից էլ գաղափարներն ու  համապատասխան տերմի ններն  
անցել են հնդկական ու  իրանական ցեղերին: 
Այս պնդու մն երը հիմն ավորելու  և արիականու թյան մի ակ իրական  

ու  աջաջնային օջախը որոշելու  նպատակով պիտի անցնենք Հայաս-
տան: 
Հայաստան – Հայերենի բռնի հնդեվրոպականացու մը նու յքան 

վն աս հասցրեց Հայոց ինքնու թյանը, մշակու յթին ու  պատմու թյանը,  
որքան Հայաստանի բռնի քրիստոնեացու մը: Հայաստանի քրիստո-
նեացու մը (III դ վերջ ÷ IV դ սկիզբ) հայ ազգին զրկեց նախաքրիս-
տոնեական շրջանի բազմահազարամյա ազգային մշակու յթից, գրից, 
ազգային կրոնից, տաճարներից, շատ ու  շատ ազգային տոներից ու  
ավանդու յթներից, դարձավ մե ծ արտագաղթի պատճառ... 
Հայաստանի բռնի քրիստոնեացման ընթացքու մ կատարված ավե-

րածու թյու նները իրական, ֆիզիկական էին: Հայերենի բռնի հնդեվրո-
պականացու մը թեև թղթի վրա է, ընդամե նը լեզվաբանական տե-
սու թյու ն է, սակայն պատմագիտու թյան մե ջ տիրապետող դիրք  
ստացած հնդեվրոպաբանու թյու նը դրա մի ջոցով հայ ազգին զրկու մ  
է Հայկական լեռնաշխարհու մ Ք.ա. VI դարից առաջ ստեղծված մշա-
կու յթի հեղինակը համարվելու  իրավու նքից: 
Հակառակ հնդեվրոպաբանների այն պնդու մն երին, թե իբր հայե-

րը, գաղթելով Եվրոպայու մ գտնվող նախահայրենիքից, Ք. ա. ~VI դ 
են տարածվել Հայկական լեռնաշխարհու մ, հնագիտական նյու թը 
(սկսած վերին հին քարի դարու մ փորագրված Սյու նիքի ժայ-
ռապատկերներից) և սեպագիր աղբյու րները (սկսած  Ք.ա. ~IV հա-
զարամյակի շու մե րական նշանագիր և սեպագիր աղբյու րներից), 
հաստատու մ են, որ հայերը Հայկական լեռնաշխարհի բնիկներն են: 
Այն ինչ հազարամյակներ առաջ արել էին իրանական և հնդկական 

ցեղերը (արիական ռասա լինելու  գաղափարի ներմու ծու մ և տեղայ-
նացու մ), նու յնը Եվրոպայու մ սկսեց արվել XIX դ առաջին կեսու մ: 
«Արիական ռասա» հասկացու թյանը զու գահեռ և նրա հիման վրա  
ծնվեց մի  այլ՝ տեղայնացված «նորդական ռասա» հասկացու թյու նը: 
Եվրոպայու մ ընթացող այդ պրոցեսների ֆոնի վրա լեզվաբանները 

հայերենը համարու մ էին իրանական լեզվախմբին պատկանող լե-
զու : Միայն XIX դ վերջու մ, հիմն ականու մ գերմանական լեզվաբա-
նական դպրոցի ջանքերով, հայերենը դարձվեց հնդեվրոպական  
լեզվաընտանիքի առանձին ճյու ղ: Ընդ որու մ, եթե մյու ս հնդեվրո-
պական լեզու ների մի ջև բառային ընդհանրու թյու նների աստիճանը 
70%-ից ավելի է, ապա հայերեն բառարմատների մի այն մի  քանի  
տոկոսն ու նի հստակ զու գահեռներ հնդեվրոպական լեզու ներու մ: 
Գրեթե նու յնքան, իսկ որոշ դեպքերու մ ավելին է հայերենի բառային 
զու գահեռների քանակը սեմական, կովկասյան, թու րք-մոնղոլական 

լեզու ների հետ: 
Առաջավոր Ասիայու մ հնագիտական խոշոր հայտնագործու թյու ն-

ների և գլոբալ պատմա-լեզվաբանական տեսու թյու նների ստեղծ-
ման այդ ժամանակաշրջանու մ աշխարհը գործնականու մ ոչինչ 
չգիտեր հայ ազգի ու  նրա մշակու յթի մասին: 
Իրենք իրենց ու  իրենց փառավոր անցյալի մասին ավելի քիչ  բան 

գիտեին Քրիստոսի ողորմածու թյանն ապավինած հայերը: Աշխար-
հը նրանց ճակատագրին, լեզվին ու  պատմու թյանը վերաբերվու մ էր 
ըստ իր հայեցողու թյան, ըստ իր շահի: 
Մնալով արիականու թյան թեմայի մե ջ, տեսնենք, թե աշխարհն  

ինչ պիտի իմանար Հայոց մասին, որ չգիտեր և ինչ պիտի իմանար 
հայու թյու նն իր մասին, որ մոռացել էր: 

* 
* * 

Վերը տեսանք, որ արիականու թյու նը ծագու մով ոչ հնդկական  է, 
ոչ էլ իրանական: Նաև հասկացանք, որ այն հնդեվրոպական որևէ 
այլ ժողովրդի մշակու յթ չի մտել, ոչ մի  այլ տեղ հետք չի թողել: Այն 
փաստը, որ աշխարհի և մասնավորապես հնդեվրոպական լեզու -
ների մե ջ տարածված չէ արիական աշխարհակարգը, հավատքն 
ու   մշակու յթը բնու թագրող բառապաշարը, խոսու մ է այն մասին, 
որ արիականու թյու նը պիտի ծագեր այնպիսի ազգի ներսու մ, որն 
իր ամբողջական բնու թագրերով առանձնացած լիներ ոչ մի այն հնդ-
եվրոպական, այլ նաև մն ացյալ ողջ աշխարհից: Այդպիսին է մի այն 
հայ ազգը: 
Մենք, որպես ազգ, մե ր բոլոր հիմն ական, ազգային բնու թագրերով  

աշխարհու մ առանձնակի ենք: Թերևս ճիշտն այն է, որ մե նք եզակի 
ենք. 

• Չու նենք արյու նակից ազգու թյու ններ, ինչպես մյու սները (գերմա-
նական ցեղեր, կովկասյան ցեղեր, սլավոններ, արաբներ և այլն), 

• մե ր լեզու ն չի մտնու մ ոչ մի  լեզվախմբի մե ջ՝ առանձնակի է, 
• մե ր լեզու ն մի ակն է, որ ու նի 36 հնչյու ն (ըստ հների՝ 36 թիվը Տիե-

զերքն է և գերագու յն երդու մը), 
•  ու նենք մե ր ու րու յն մարդաբանական տիպը, որով տարբերվու մ  

ենք մն ացած մարդկու թյու նից, 
• ու նենք մե ր ու րու յն գենոտիպը, 
• մե ր բնօրրանն ու  կենսատարածքը՝ Հայկական լեռնաշխարհը,  

սկսած նախապատմական ժամանակներից, արժանացել է առաս-
պելական բնու թագրերի և հին աշխարհու մ ընկալվել որպես արար-
չու թյան վայր, աստվածների բնակավայր, փրկու թյան երկիր, քա-
ղաքակրթու թյան օջախ և այլն: Աշխարհի որևէ այլ տարածք նման  
բնու թագրերի չի արժանացել: 
Ինչու ՞մն  է բանը, ի՞նչ խորհու րդ կա այս ամե նի մե ջ, ո՞վ, ինչո՞ւ և 

ե՞րբ է մե զ զատել մյու սներից: Սրանք առայժմ անպատասխան մն ա-
ցած հարցեր են: 
Մնացյալ  աշխարհից  մե ր  զատվածու թյան  հստակ  դրսևորու մն երից  

մե կը հայերենի հիմն ական բառապաշարի մե կու սացվածու թյու նն  է 
աշխարհի բոլոր լեզու ներից: Ըստ Հ. Աճառյանի «Հայերեն արմատա-
կան բառարանի», որու մ տեղ են գտել մի այն գրավոր խոսքու մ 
գործածված բառերը, հայերեն բառարմատների ~ 52% չու նեն զու -
գահեռներ աշխարհի որևէ լեզվու մ: Աշխարհի որևէ այլ լեզվու մ մե -
կու սի բառապաշարի նման ծավալ չի նկատվու մ: 
Ըստ նու յն աղբյու րի, այլ լեզու ներից կատարված փոխառու թյու ն-

ներ են համարվու մ հայերենի բառապաշարի ~37%-ը: Սեպագրա-
կան աղբյու րների տվյալները վկայու մ են, որ դրանց կեսից ավե-
լիի դեպքու մ հայերենը ոչ թե փոխառու , այլ՝փոխատու  լեզու  է: 
Երբ սրանք էլ ավելացնու մ ենք վերի թվին, ապա ստացվու մ է, որ 
հայերենի բառարմատների 70%-ից ավելին չու նեն իրենց զու գա-
հեռները աշխարհի որևէ այլ լեզվու մ: Սա է հայերենի բառապա-
շարի բնիկու թյան մոտավոր ցու ցանիշը: 
Հնդեվրոպաբանները, մասնավորապես Հ. Աճառյանը, հայերենի 

այն բառերն են բնիկ համարու մ, որոնք զու գահեռներ ու նեն  հնդեվ-
րոպական լեզու ներու մ: Ըստ արմատական բառարանի, ադպիսիք  
են համարվու մ հայերենի բառարմատների ~8.5%: Սրանց կեսից 
ավելիին էլ հնդեվրոպական ծագու մ է վերագրվել անհիմն  ու  
անգրագետ ստու գաբանու թյամբ: Այլ կերպ ասած, եթե հետևենք 
հնդեվրոպաբանների անտրամաբանական  տրամաբանու թյանը,  
ապա  հայերենի  բառարմատների  մի այն ~4÷5%-ն է բնիկ հայերեն: 
Նման անգրագետ ստու գաբանու թյամբ հնդեվրոպական նախա-

լեզվից ծագած են համարու մ նաև այր, ար = «արու  մարդ; քաջ, 
արի, կտրիճ» և ար = «շինել, ստեղծել, արարել, անել» արմատները: 
Առաջինի վերաբերյալ Հ. Աճառյանը գրու մ է, թե «բնիկ (այսինքն 
հնդեվրոպական ծագման – Հ. Մ.) հայ բառ է, բայց բացատրու թյու նը 
շփոթ է»:
Գ. Ջահու կյանն էլ իր«Հայերեն ստու գաբանական բառարանու մ» 

գրու մ է, թե «Բնիկ հնդեվրոպական, սակայն բու ն նախաձևը դըժ-
վար վերականգնելի է»: Իրականու մ ոչ թե «շփոթ» է կամ «դժվար  
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վերականգնելի», այլ պարզապես հայերեն «այր» բառի զու գահեռը 
գոյու թյու ն չու նի ոչ մի  լեզվու մ: Այն իր հնչյու նական կազմով ու  
իմաստով եզակի է: 
Հնդեվրոպական լեզու ներից հայերեն «այր» բառին փորձու մ են զու -

գահեռ դնել զնդերեն (իրանական Ավեստայի լեզու ն) arša = «այր»,  
հու նարեն άνήρ = «այր», սանսկրիտերեն ršabhá = «ցու լ» բառերը:  
Քանի որ այս բառերի մի ջև հնչյու նական առու մով ընդհանու ր  
ոչինչ չկա, լեզվաբաններն էլ չեն կարողանու մ վերականգնել հնդ-
եվրոպական նախալեզվի այն ենթադրյալ արմատը, որի մի ջոցով 
հնարավոր լինի բացատրել հիշյալ բառերի ծագու մը: Չնայած դրան, 
մի ևնու յն է պնդու մ են, թե հայերեն «այր» բառը հնդեվրոպական ծա-
գու մ ու նի: Հանու ն ինչի՞ են արվու մ այս կեղծիքները: 
Նու յն պատկերն է «ար» արմատի պարագայու մ: Այս արմատից է 

կազմված առնել = «ստեղծել, շինել, գործել, անել, կատարել» բայը, որի 
հրամայականն է «արա՛», կտրականը՝ «արարի», իսկ կատարյալը՝ 
«արար»: Հնդեվրոպական լեզու ներից սրան որպես զու գահեռ են 
գտել հու նարեն  άραρίσχω = «դնել,  ամրացնել, հարմարեցնել» 
բառը: Նախ, հու նարեն բառը չու նի հայերեն բառի նախնական 
«անել,  կատարել» իմաստը, երկրորդ՝ հու նարենը չու նի պարզ «ար» 
արմատը: Հայերեն և հու նարեն բառերի հիման վրա վերականգնել  
են հնդեվրոպական նախալեզվի *ar արմատ և նրան վերագրել 
«հարմարեցնել» իմաստ: Այսինքն, հնդեվրոպական նախալեզվի 
«վերականգնված» արմատի համար վերցրել են հու նարեն բառի 
իմաստը և անտեսվել է հայերեն բառի արտահայտած նախնական 
«անել, կատարել» իմաստը: 
Վերջապես երրորդ, եթե նու յնիսկ անտեսենք նախորդ երկու  կե-

տերը, ապա տրամաբանորեն առաջանու մ է հետևյալ հարցը. եթե 
հնդեվրոպական լեզվու մ եղել է *ar = «հարմարեցնել» արմատ, ին-
չու ՞ այն գոյու թյու ն ու նի մի այն հայերենու մ և հու նարենու մ և չկա  
մյու ս լեզու ներու մ: Ընդ որու մ, սա եզակի դեպք չէ. հնդեվրոպական 
ծագման համարվող հայերեն բառարմատների զգալի մասի համար 
զու գահեռներ են բերվու մ հենց մե կ լեզվից (լավագու յն դեպքու մ 2-3 
լեզու ներից): Այս հարցին լեզվաբանները պատասխանու մ են, թե  
մյու ս լեզու ներու մ արմատը չի պահպանվել: Սա անապացու ցելի և 
դեմագոգիկ պատասխան է: 1
Իրականու մ, բարդված ու  ածանցված և երկրորդական իմաստ 

արտահայտող հու նարեն բառը հարկ է փոխառու թյու ն դնել հայե-
րենու մ ճոխ զարգացու մ ու նեցող և բազմի մաստ «ար» արմատի կրկ-
նական «արար» ձևից:
Հետևաբար, որպես փաստ, կարող ենք հիմք ընդու նել, որ հայերեն 

այր = «արու  մարդ; քաջ, արի, կտրիճ» և ար = «շինել, ստեղծել, 
արարել, անել» արմատները բնիկ հայերեն են ու  չու նեն զու գահեռ-
ներ աշխարհի որևէ այլ լեզվու մ: Այս փաստը կարևոր է այն  առու -
մով, որ հազարամյակներ առաջ այս երկու  արմատներն են դրվել 
արիական աշխարհայացքի ու  ապրելակերպի հիմքու մ և այս երկու  
բառարմատները մե զ պիտի օգնեն, որպեսզի կարողանանք հաս-
կանալ, թե որքան խորն ու  հին են արիականու թյան արմատներն 
անցյալու մ: 
Այս երկար, բայց անհրաժեշտ նախաբանից հետո անցնենք մե ր 

բու ն նյու թին: 
Հայերեն «այր» և «ար» արմատներից ու նենք. 
ա. արի=«քաջ, համարձակ, կտրիճ», որը բնորոշու մ է մարդ անհա-

տին, 
բ. Ար=արարիչ Աստծո մակդիր (=ստեղծող, արարող), որի սեռա-

կան Արի ձևը հնչյու նական առու մով նու յնական է նախորդի հետ: 
Այս երկու  բառերն ու ղեցու յց ջահեր դարձնելով, խորանանք  անց-

յալի  մե ջ: 

Սկսենք այնտեղից, երբ Հայաստանու մ քրիստոնեու թյու ն տա-
րածող հրեա, հու յն, ասորի քարոզիչները Գրիգոր Պարթևի գլխա-
վորու թյամբ սրով ու  հրով Հայոց աշխարհու մ վերացրին արդեն 
թու լացած արիական կենսաձևը: Հայ ազգը, արքայից մի նչև ռամի կ, 
մի ացվեց Քրիստոսի բազմազգ հոտին: 
Այս դեպքերի ականատես Ագաթանգեղոսը Հայոց ազգային դի-

ցարանի գերագու յն Աստծու ն հետևյալ տիտղոսներով է ներկա-
յացնու մ. «Մեծն Արին Արամազդ, Արարիչ Երկնի և Երկրի, Հայր 
անու անեալ Դիցն»: Արարչի տիտղոսաշարը սկսվու մ է «մե ծ» և 
«արի» բառերով, որոնք  կարող է բանալի են Արամազդ (ձեռագրային  
տարբերակները՝ Արամաստ, Արամասդ, Արամազ) դիցանվան 
ստու գաբանման մի  տարբերակի համար. Արամազդ= Ար (=ստեղծիչ, 
արարիչ) + ա (=շաղկապ) + մաստ/մազդ(=մե ծ, հզօր) = «արարիչ մե ծ, 
հզօր»: 
Այստեղ «արի» բառը Արարիչ Աստծո տիտղոսն է և այդ տիտղոսն  

այլ դիցարաններու մ գոյու թյու ն չու նի: 
Երբ մի  քանի դար էլ ետ ենք գնու մ դեպի ժամանակների խորքը, 

ապա տեսնու մ ենք Հայոց արիական կենսաձևի աղճատու մը 
հելլենիզմի  ու  աքեմե նյանների ժամանակներու մ: Հայտնվու մ են 
հու նասեր կամ պարսկասեր արքաներ ու  նախարարներ, հու նա-
կանացվու մ են Հայոց աստվածների անու նները, Հայոց տաճար-
ներու մ դրվու մ են հու նական աստվածների արձաններ... 
Հայաստանու մ քրիստոնեու թյան հաղթանակը և հելլենիզմի  

ու  աքեմե նյանների ժամանակներու մ կրած բացասական ազդե-
ցու թյու նը հետևանքներ էին այն աղետալի անկման, որ կրեց 
արիականու թյու նը Ք.ա. VI դ սկզբու մ: Ժամանակակից պատմագի-
տու թյան մե ջ այդ ժամանակաշրջանը բնու թագրվու մ է «Ուրար-
տու ի անկու մ» արտահայտու թյամբ: 
Դրանից մոտ 10÷15 տարի առաջ վերացել էր Հայաստանի 

դարավոր ախոյանը՝ Ասորեստանը: Այդ ժամանակաշրջանի 
համար Հայաստանի ներսու մ չեն նկատվու մ համատարած 
ավերածու թյու նների հետքեր, ինչը բացառու մ է արտաքին ռազ-
մական ներխու ժման տարբերակը: Մնու մ է կարծել, որ Հայաս-
տանի թու լացման պատճառներն ու նեցել են ներքին բնու յթ 
(դինաստիական հեղաշրջու մ, հավատքի երկփեղկու մ և առճա-
կատու մ, ներքին խռովու թյու ններ): Այս կարճ, առեղծվածային ու  
ճակատագրական ժամանակահատվածը, որն այսօր Հայոց պատ-
մու թյան ամե նամու թ էջերից մե կն է, հետևանք է ժամանակակից 
պատմագիտու թյան թերացու մն երի: 
Որպես Հայաստանի հզօրու թյան անկման հետևանք, երկու  

հստակ տեսանելի փաստեր կան մի այն. 
ա. սեպագրու թյան վերացու մ և գրավոր տեղեկու թյու նների բա-

ցակայու թյու ն, 
բ. աքեմե նյանների հզօրացու մը Պարսքու մ և զրադաշտական  

կրօնի առաջացու մը, որը Դարեհ Ա-ի ժամանակ (Ք.ա. 522 ÷ 486 թթ)  
դառնու մ է աքեմե նյանների պաշտոնական կրօնը:
Այս ժամանակներից սկսվու մ է Հայոց արիական աշխարհայացքի 

ու  կենսաձևի անկու մը և Հայաստանի քրիստոնեացմամբ վերանու մ: 
Իսկ ի՞նչ էր դրանից առաջ: 
Այս  ժամանակների  տվյալները քաղու մ ենք Արարատ (URAR-

TU) երկրի արքաների և Ք.ա. IV÷I հազ. մի ջագետքյան սեպագիր ու  
պատկերագիր աղբյու րներից: 
Մեր քննարկման նյու թն առավել ցայտու ն ներկայացնու մ են Հա-

յաստանի սեպագիր անվանու մն երը, որոնք մի աժամանակ բնու թա-
գրու մ են նրա բնակիչներին: 
Անդրադառնանք դրանցից մի  քանիսին: 
KURAri = ²ñÇ երկիր – Այս անվանու մն  իր երկլեզվյան արձանա-

գրու թյան մե ջ հիշատակու մ է Արարատ երկրի արքա RUSA Ա-ն (KUR 
սեպանշանը «երկիր» նշանակող ցու ցիչն է): Նա  արձանագրու թյան 
մայրենի լեզվով տարբերակու մ երկրանու նը գրառել է

KURBI-a-i-ni = KURQaš-a-i-ni = Քաջաին, Քաջեան, Քաջանց երկիր, 
իսկ արձանագրու թյան ասու րերեն տարբերակու մ՝ գրել է «քաջ» 
բառի հոմանիշ «արի» բառով. KURAri = Արի երկիր կամ Արիների 
երկիր: Սա այն դեպքու մ, եթե KURAri = Արի երկիր անվանու մը նու յ-
նացնենք արի = «քաջ, համարձակ, կտրիճ» բառի հետ: Սակայն 
վերը նշեցինք, որ այն կարող է լինել արարիչ Աստծո Ար տիտղոսի 
սեռական Արի հոլովաձևը: Այս դեպքու մ երկրի անվանու մը կմե կ-
նաբանվի որպես Արի երկիր = «արարիչ Աստծո երկիր»: 
Հայերեն «քաջ» բառն անհատի ֆիզիկական բնու թագրերից զատ 

(քաջ = «արի, կտրիճ, դյու ցազն, հսկա») արտահայտու մ է նաև նրա 
հոգևոր-բարոյական հատկանիշները (քաջ = «լավ, ընտիր, պատվա-
կան, բարի, առաքինի, ազնիվ»): Այլ կերպ ասած, «քաջ» բառն ավելի  
ամբողջական է ներկայացնու մ արիական տեսակի նկարագիրը: 
Այս  հենքի  վրա  հասկանալի  է  դառնու մ,  թե  ինչու   են  Արարատ  

երկրի արքաներն արձանագրու թյու ններու մ իրենց երկիրը կոչել 
Քաջանց երկիր, Քաջեան երկիր:  Երկրի  Արի  և  Քաջանց  անվա-

______________________________
1. Հին գրավոր աղբյու րներու մ առկա են վկայու թյու ններ, որ Հայկական 

լեռնաշխարհի բնիկները Աստծո կողմի ց արարվածները կամ Աստծո Որդի-
ներն են. 

–  շու մե րական սեպագիր աղբյու րներու մ նրանք կոչվու մ են  «արարվածներ», 
–  նու յն աղբյու րներու մ մարդաստեղծ Աստված է նշվու մ dE2.A = Հայ Աստ-

վածը, ու մ անվան հետ է կապված «հայ» ցեղանու նը, 
– Հին կտակարանն ասու մ է, որ Աստված մարդու ն արարել է Տիգրիսի ու  

Եփրատի ակու նքներն ընդգրկող Եդեմու մ, 
– ժամանակին Ղևոնդ Ալիշանը գրել է, թե Հին կտակարանի «Աստծո 

Որդիներ» արտահայտու թյու նը վերաբերու մ է հայերին; 
Այս պատկերացու մն երի հիշողու թյու նը պահպանել է նաև հայոց «արմե ն» 

անվանու մը, որի մե կնաբանման մի  տարբերակը տառացի նշանակու մ է «Ար 
Աստծո քրմե ր, Ար Աստծո մարդիկ», կամ «ստեղծված, արարված մարդիկ»: 
Հու նարեն άραρίσχω բառի դերբայական ձևն է άρμενοζ (armenos) = 

«պատրաստված, արարված» և ճշգրիտ նու յնական է «արմե ն» ցեղանվան 
հետ: Կարծու մ եմ բառը նախապես հու յներին է անցել որպես հայերի άρμεν-
οζ = արմե ն անվանու մ: 
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նու մն երը ցու յց են տալիս, որ Հայաստանի բնիկները՝ հայերը, Հին 
աշխարհու մ հայտնի են եղել որպես արիներ, քաջեր: 

KURBI-A-(I)-NA = KURQaš-a-(i)-ni = ø³ç³ÇÝ, ø³ç»³Ý, ø³ç³Ýó 
»ñÏÇñ – Արարատ (URARTU) երկրի այս անվանու մը չի ծագել Ք.ա. 
IX դ, ինչպես կարծվու մ է ժամանակակից «ու րարտագիտու թյան» 
մե ջ, այլ հայտնի էր դրանից մոտ 1000 տ առաջ էլ: 
Խոսքը վերաբերու մ է այժմ գիտական գրականու թյան  մե ջ «կա-

սիտներ» հորջորջվող ցեղանվանը: «Կասիտների» մասին հայտնի 
առաջին գրավոր հիշատակու թյու նը մե զ է հասել Բաբելոնի Համ-
մու րապի թագավորի որդու ՝ Շամշու  Իլու նայի թագավորու թյան 
9-րդ տարու ց՝ Ք.ա. XVIII դ սկզբից, որու մ հաղորդվու մ է Բաբելոնի  
վրա «կասիտների» հարձակման և քաղաքը պաշարելու  մասին: 

«Կասիտներն» ի վերջո Միջագետքից վռնդու մ են սեմական ցեղե-
րին, նրանցից ազատագրու մ են Մարդու կի պաշտամու նքի կենտրոն 
Բաբելոնը, դարձնու մ են իրենց մայրաքաղաքը և Միջագետքու մ ու  
հարակից տարածքներու մ (Միջերկրական ծովից մի նչև Էլամ) վե-
րահաստատու մ իրենց տիրապետու թյու նը մի նչև Ք.ա. XII դ կեսը 
(մոտ 600 տարի): 
Ովքե՞ր են այս առեղծվածային «կասիտները»: 
Սեպագիր աղբյու րներու մ «կասիտների» ցեղանու նը ներկայաց-

վու մ  է qaš-šu բառով, իսկ սեպագիր բառարաններն էլ վկայու մ են, որ 
qaš-šu բառն ու նի «ու ժեղ, հզօր, քաջ» իմաստ (բու ն ցեղանու նն է qaš, 
իսկ – šu վանկը հնչյու նական լրացու մ է և չի ընթերցվու մ): Այլ կերպ 
ասած, Ք.ա. XVIII դ Բաբելոնը գրավող Քաջերը ներկայացնու մ են այն 
նու յն ցեղը, ու մ տիրապետու թյու նը Հայաստանու մ շարու նակվել 
է մի նչև Ք.ա. ~ 600 թ,  ովքեր ասորեստանյան արձանագրու թյու ն-
ներու մ հիշատակվու մ են որպես Արարատ (URARTU) երկրի բնիկ-
ներ, ովքեր Ք.ա. I հազ առաջին կեսու մ դեռևս իրենց երկիրը կոչու մ 
են Քաջանց երկիր: 
Բաբելոնի Քաջ ցեղի տիրակալներն արձանագրու թյու ններու մ 

իրենց, որպես ցեղի, բնու թագրու մ են նաև հաղթ = «հսկա, վսեմ, քաջ, 
զօրավոր» բառով: 
Թե որքան խոր անցյալից է գալիս հայերի Քաջ ցեղանու նը, դեռևս 

հարկ է պարզել: Համե նայն դեպս առկա տվյալներից պարզ է, որ, 
սկսած Ք.ա. II հազ. սկզբից հայերը կոչվել են Քաջեր=Արիներ=Հաղ-
թեր: Սրանից շատ ավելի ու շ պիտի վեդայական հիմն երու մ ու  զրա-
դաշտականու թյան մե ջ հայտնվի ari = արի բառից ածանցված arya 
անվանու մը: 

ArattaKI – Հայաստանի մյու ս սեպագիր անվանու մը, որին կանդրա-
դառնանք, Aratta անվանու մն  է (KI սեպանշանը ևս «երկիր» նշա-
նակող ցու ցիչ է): Այս անվանման նախասեպագրական շրջանի  
պատկերագիր գրու թյու նը հասնու մ է Ք.ա. IV  հազ. վերջին քառորդ: 
Այս երկրանվան պատկերագիր ու  սեպագիր գրելաձևերը թու յլ 

են տալիս նրան մի  քանի մե կնաբանու թյու ն և իմաստ տալ: Դա 
գալիս է օգտագործված պատկերագրի կամ սեպագրի բազմի մաս-
տու թյու նից: Մեր խնդրի տեսանկյու նից կարևորու մ եմ հետևյալ 
տարբերակը: 
Երկրանու նը մասնատելով Ar և atta բաղադրիչների, դրանցից  

առաջինը նու յնացնու մ ենք արարիչ Աստծո Ar = Ար = «ստեղծող,  
արարող» տիտղոսի հետ: 
Երկրորդ՝ atta, adda բաղադրիչը եվրասիական մայրցամաքի հին  

ու  նոր շատ լեզու ներու մ, այդ թվու մ հայերենու մ և շու մե րերենու մ,  
ու նի «նախնի, ծնող, հայր, մայր» իմաստ: Քանի որ սեպագրու թյան 
մե ջ այս բառը մի արժեքորեն գործածված է «հայր» իմաստով, մե նք էլ 
վերցնենք հենց այդ իմաստով: 

Aratta երկրանվան այս երկու  իմաստները մի ավորելով, նրա հա-
մար վերականգնու մ ենք հետևյալ իմաստը. 

ArattaKI = Ar AttaKI = «Հայր Արի երկիր» կամ «արարիչ Հօր երկիր»: 
Հիշենք Երկնի ու  Երկրի արարիչ համարվող Արամազդի «Հայր 

անու անեալ Դիցն» բնու թագիրը, որ բերու մ է Ագաթանգեղոսը: 
KURArarat – Սեպագիր աղբյու րներու մ վկայված Հայաստանի մյու ս  

անվանու մն  է Արարատ: Թեև այս անվանու մն  ավելի հանրահայտ 
է Ասորեստանի թագավորների արձանագրու թյու ններից, սակայն 
նրա պատկերագիր անվանու մը ևս վկայված է Ք.ա. IV հազ. վերջին 
քառորդից: 
Հայաստանի այս անվանու մը ևս կազմված է նու յն Ar = Ար = «ստեղ-

ծող, արարող» դիցանու նով, որին արդեն կցված է arat, arad = արատ,  
արադ = «սպասավոր, ծառա, քու րմ, պաշտող» բառը (հմմտ. Բագ-
արատ, Սպանդ-արատ, Արի-արաթ և այլն): 
Այսինքն, երկրանու նն արտահայտել է «Արի քրմե րի երկիր, Արի  

սպասավորների երկիր, Արին պաշտողների երկիր» իմաստ: 
Armanu – Հաջորդը, որին պիտի անդրադառնանք, հանրահայտ 

Arman(n)u-ն  է: 
Հայաստանի այս անվանման վանկագիր հնագու յն հիշատակու մ-

ները վերաբերու մ են Ք. ա. III հազ. երկրորդ կեսին (Աքքադի թագա-
վորներ Սարգոն Ա-ի և նրա թոռ Նարամ Սինի արձանագրու թյու ն-

ներ): Երկրանվան գաղափարագիր գրելաձևերը նորից գալիս են  Ք. 
ա. IV  հազ. վերջին քառորդից: Սա Armenia անվանման,  որով  մի նչ  
օրս օտարները կոչու մ են Հայաստանը, սեպագիր ձևն է: 
Երկրանվան մե ջ նորից Ar = Ար = «ստեղծող,  արարող»  դիցանու նն  

է  և man/men/min բաղադրիչը: Երկրանվան գրու թյան մե ջ մտնող 
MAM սեպանշանն ու նի man/men/min ընթերցու մն եր: 
Գոյու թյու ն ու նի վերջինիս մե կնաբանման մի  քանի տարբերակ-

ներ: Մի դեպքու մ դա հայերեն մանու կ = «1. երեխա, պատանի, 2. 
ծառա, սպասավոր, զինվոր» և մանչ = «արու  տղա, որդի» բառերի 
արմատն է, որը «որդի» իմաստով վկայված է նաև շու մե րերենու մ:  
Հետևաբար Հայաստանի այս անվանման համար կու նենանք մե կ-
նաբանման հետևյալ տարբերակները. 
ա. «Արի սպսավորների երկիր, Արի ռազմի կների երկիր», եթե 

man/men/min բաղադրիչի համար վերցնու մ ենք «մանու կ» բառի 
«ծառա,  սպասավոր, զինվոր» իմաստը: Ինչպես Arman(n)u = Arme-
nia երկրանվան, այնպես էլ «մանու կ» բառի իմաստները ցու ցու մ 
են, որ հայերը բնու թագրվել են թե որպես քաջ, արի ռազմի կներ, թե 
որպես Ար Աստծո սպասավորներ, քրմե ր, իմա՝ եղել են ռազմի կ-
քրմե ր: Նու յն բանը վերը տեսանք Քաջ ցեղանվան իմաստների  մե ջ: 
Վերջապես նու յն իմաստներն է ներկայացնու մ նաև Հայոց հոգևոր-
բարոյական համակարգի առանցքային տերմի ններից մե կը՝  առա-
քինի = «1. քաջ, արի, կտրիճ, լավ կռվող, 2. բարեպաշտ, ազնիվ, լավ 
վարք ու  բարքով, հոգով մաքու ր» բառը: 
Քրիստոնեու թյու նն «առաքինի» բառի իմաստները փոխեց և մըտ-

ցրեց առաքինու թյան նոր մե կնաբանու թյու ններ (խոնարհու թյու ն,  
հեզու թյու ն, հնազանդու թյու ն, աղոթք, խոհեմու թյու ն և այլն): Միայն 
այս բառի քրիստոնեական վերաիմաստավորու մը բավական էր, 
որպեսզի փոխվեր ազգի հոգեբանու թյու նը և մոռացու թյան մատըն-
վեր ազգի նախկին արժեքները և արժանիքները: 
բ. Arman(n)u երկրանվան մե կնաբանման երկրորդ տարբերակու մ 

man/men/min բաղադրիչի համար կարող ենք վերցնել «երեխա, որ-
դի, սերու նդ» իմաստ: Այս տարբերակու մ երկրանվան համար կու -
նենանք Ar-man/men/min=Arman/Armen/Armin = «Արի որդիների 
երկիր, Արի սերու նդների երկիր» իմաստ: 
Այլ կերպ ասած, Հայոց Արմե ն /Արմի ն/ Արման անվանու մը, որը 

տվյալ դեպքու մ գործածվել է որպես երկրանու ն, մի  դեպքու մ նշա-
նակու մ է «Արի քու րմ, սպասավոր, զինվոր», իսկ մյու ս դեպքու մ՝ 
«Արի որդի, Արորդի»: Վերն էլ տեսանք, որ Հայաստանի Aratta ան-
վանու մն  էլ նշանակել է«արարիչ Հօր երկիր»: Բնական է, որ իրենց 
արարիչ Աստծո որդիներ համարող արմե ններն իրենք էլ պիտի լի-
նեին արարիչ Աստծո պաշտամու նքի սպասավորները: 
Արմե ն /Արմե նակ անու ն է կրել նաև հայոց արարիչ Աստվածը: 

Ակնհայտ է, որ man/men/min բաղադրիչի վերի իմաստներն այս 
դեպքու մ ընդու նելի չեն: Դիցանվան պարագայու մ այդ բաղադրիչի  
համար վերցվել է համանու ն մե ն/մի ն = «մե կ,  մի ակ, եզակի» բառը 
և դիցանվանը տրվել է Արմե ն = Ար Մեն = «արարիչ մի ակ» իմաստ: 
Սկսած սեպագրու թյան ձևավորման ժամանակներից (Ք.ա. ~ 3000 

թ), գործածվել է      

     = A-RI-A, որը հնչյու -
նական առու մով նու յնական է հնդ-իրանցիների գործածած arya բա-
ռի հետ: Այս գրու թյան համար սեպագրագետները վերականգնել 
են «սերմ, զարմ, սերու նդ, ժառանգ» իմաստ, ելնելով սեպագիր 
բառարաններու մ նրան զու գահեռ դրվող աքքադերեն rihūtu բառի 
իմաստներից: Սակայն այս իմաստներն է կրու մ և աքքադերեն rihūtu 
բառի հիմն ական զու գահեռն է մի այն A սեպանշանը, որը մտնու մ է 
բերված գրու թյան մե ջ: Եթե մի այն A սեպանշանն է այս իմաստների 
կրողը, ապա անհայտ է մն ու մ 

        = A-RI բաղադրիչի 
իմաստը: 
Վերի քննու թյու նը ցու յց է տալիս, որ գրու թյան A-RI = ari բաղադրիչն 

ավելորդ չէ և ներկայացրել է կամ Ar = Ար դիցանվան սեռական հո-
լովաձևը, կամ՝ արի = «քաջ» բառը: Այսինքն, ցու յց է տվել, թե ու մ 
զարմի , սերու նդի մասին է խոսքը: Հետևաբար, ARI-A գրու թյու նը  
տառացի նշանակել է «Արի սերու նդ, Արորդի», կամ՝ «քաջ, արի սե-
րու նդ»: Երկու  դեպքու մ էլ գրու թյան իմաստը պիտի վերաբերվեր 
հայերին: 
Գրավոր վկայու թյու նների այս շարքը շատ ավելի երկար է, սակայն 

բերված մի  քանի օրինակների քննու թյու նն էլ բավական է, որպեսզի 
պնդենք, որ. 
ա. Արիականու թյու նը հնդեվրոպական աշխարհից դու րս ծագած  

ու  ձևավորված հոգևոր-մշակու թային համակարգ և նրա հիմքի վրա 
ստեղծված կենսաձև է: 
բ. Արիականու թյան գոյու թյան գրավոր վկայու թյու ններն ու նեն 

5000 տարվա հնու թյու ն, իսկ ակու նքները հավանաբար հասնու մ են 
վերին հին քարի դար՝ Սյու նիքի ժայռապատկերների փորագրման 
ժամանակներին: 

23
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գ. Արիականու թյու նը, որպես հոգևոր-մշակու թային համակարգ,  
եղել է աշխարհի հնագու յն մի աստվածային կրոնը, որու մ մի ակ  
արարիչ Աստվածը կրել է բնիկ հայերեն ար = շինել, ստեղծել, արա-
րել» արմատը ներկայացնող Ար տիտղոս: 2
դ. Արիականու թյու նը ստեղծող ցեղը, արիականու թյան ոգու ն ու  

էու թյանը համապատասխան, կրել է Քաջ, Արի, Հաղթ, Արմե ն, Գեղ 
անվանու մն եր: Այս վերջին անվանու մը, որ վկայված է Երեմի ա 
Մեղրեցու  բառարանու մ, որպես «հայ» ցեղանվան հոմանիշ (գեղնի, 
գեղնիկ), նշանակել է «առաջնորդ»: Քաջ, Հաղթ, Արի, Գեղ, Արմե ն 
անու ններ են կրել և հայերը, և նրանց արարիչ Աստվածը: Իսկ թե 
ով էր Հայոց արարիչ Աստվածը (տես նկար 1), կանդրադառնանք 
առանձին: 

Նկար 1. Հայոց արարիչ Աստծո պատկերագրու թյան նմու շներ (Ք. ա. II÷I հազարամյակներ): 
Աստծո մարդակերպ պատկերին կից բերվու մ էին խաչ, աստղանշան, տեգ, արծիվ, այծ, մանգաղ և այլ 

առարկաներ պատկերող նշանագրեր, որոնցով գաղափարագրվել են նրա տարբեր անու ններ: 

______________________________
2. Այս առթիվ մի  անդրադարձ էլ կատարենք Ռիգվեդայի հիմն երին: Ռիգվե-

դայու մ, առավելապես Ագնի Աստծու ն նվիրված հիմն երու մ, հաճախ է օգտա-
գործվու մ arati բառը: Սրա մասին Ռիգվեդայի ռու սերեն թարգմանու թյան 
հեղինակ Տ. Ելիզարենկովան գրու մ է, որ այն «Ռիգվեդայի անհասկանալի բա-
ռերից մե կն է», «անհասկանալի բառ է», «պայմանականորեն թարգմանվու մ 
է», «Ռիգվեդայի մոռացված նշանակու թյամբ բառերից է» և այլն: Ռիգվեդայի 
որքան թարգմանիչ-մե կնաբաններ են եղել, arati բառի համար իրարից տարբեր 
նու յնքան իմաստներ են առաջարկվել. «նա, ով արագ է շարժվու մ» (Սայանա), 
«կառավար» (Գելդներ), «խորհրդանշան» (Ռենու ), «շառավղաթագ կրող» (Թիմե ), 
«պատգամաբեր», «կառավար», «տնօրեն» (Ելիզարենկովա) և այլն: 
Ագնիին նվիրված հիմն երից բերենք arati բառի գործածման մի  քանի նմու շներ.

Ագնին Երկնի գագաթն է, Երկրի կենտրոնը. 
Ահա նա դարձավ երկու  աշխարհների arati: ................(Ռիգվեդա, I, 59, 2) 
Նրան, աննմանին, աստվածները տարածու թյան հատակու մ
Կարգեցին arati Երկնի ու  Երկրի: ......................................(Ռիգվեդա, II, 2, 3) 
Հաստատակամ, մաքոր, arati իմաստու ն. 
Մահկանացու ների մե ջ է զետեղված անմահ Ագնին: (Ռիգվեդա, X, 45, 7) 

Բերված տողերն ու  arati բառի գրելաձևը հու շու մ են, որ բառը բարդված է բնիկ 
հայերեն ար = «շինել, ստեղծել, արարել» և տի = «մե ծ» բառերից: Այսինքն arati 
բառը տառացի նշանակու մ է «Ար մե ծ, արարիչ մե ծ»:

Ð³ÙÉ»ï Ø²ðîÆðàêÚ²Ü
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Հու նահռոմե ական ոճի ըմբիշ Արթու ր Ալեքսան-
յանը երկրորդ ոսկե մե դալը նվաճեց Հայաստանի 
համար Կասպիյսկու մ ընթացող ըմբշամարտի 
Եվրոպայի առաջնու թյու նու մ:
Մեր 97 կգ քաշային ըմբիշը եզրափակիչու մ 7:0 
հաշվով հաղթեց սերբ Միխեիլ Կաջայային եւ աշ-
խարհի չեմպիոնի տիտղոսին ավելացրեց նաեւ 
Եվրոպայի չեմպիոնի կոչու մը:
Այդպիսով, Հայաստանի հու նահռոմե ական 
ըմբշամարտի հավաքականը Եվրոպայի առաջ-
նու թյու նու մ նվաճեց երեք մե դալ՝ երկու  ոսկե, մե կ՝ 
բրոնզ:

Ø²ÚÆê Ø²ÚÆê –– Ð²ÔÂ²Ü²ÎÜºðÆ ²ØÆê ... Ð²ÔÂ²Ü²ÎÜºðÆ ²ØÆê ... 

Հու նահռոմե կան ըմբշամարտի աշ-
խարհի գործող չեմպիոն Մաքսիմ Մա-
նու կյանն այդ տիտղոսին ավելացրեց 
նաեւ Եվրոպայի չեմպիոնի կոչու մը:
Կասպիյսկու մ ընթացող ըմբշամարտի 

Եվրոպայի առաջնու թյու նու մ մե ր 82 
կգ քաշային ըմբիշը եզրափակիչու մ 
վստահ հաղթեց բելառու սցի Վիկտոր 
Սասու նովսկու ն՝ 8:0:

²ñÃáõñ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁª  ºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ²ñÃáõñ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁª  ºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ Ø³ùëÇÙ Ø³ÝáõÏÛ³ÝÁª Ø³ùëÇÙ Ø³ÝáõÏÛ³ÝÁª 
ºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ

26 Ù³ÛÇëÇ 451 Ã. – ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï
20/21-31 Ù³ÛÇëÇ 1918 Ã. – Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï
22-29 Ù³ÛÇëÇ 1918 Ã. – ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï
24-29 Ù³ÛÇëÇ 1918 Ã. – ´³ß-²å³ñ³ÝÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï    
28 Ù³ÛÇëÇ 1918 Ã. – Ðéã³Ïí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ
9 Ù³ÛÇëÇ 1945 Ã. – Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ ûñ
9 Ù³ÛÇëÇ 1992 Ã. – ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙ  
8 Ù³ÛÇëÇ 2018 Ã. – ÐáÕ³å³Ñå³Ý Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁª
             Ã³íßÛ³ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
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Московская армянская воскресная школа «Верацнунд» при 
Посольстве Республики Армения в Российской Федерации ос-
нована в 1988 году по инициативе Постпредства Армении в 
Москве и московской армянской диаспоры, при содействии Ми-
нистерства просвещения Армянской ССР и с благословения Вер-
ховного Патриарха и Католикоса всех армян Вазгена I с целью 
безвозмездного обучения детей из армянских и смешанных се-
мей родному языку, истории, культуре и традициям армянского 
народа, равно как и песням и народным танцам. Как отметил по-
следний Постоянный представитель Совета Министров Армян-
ской ССР при Совете Министров СССР Эдуард Асатурович Ай-
казян в изданной в 2016 году автобиографической книге «Мой 
незабываемый XX век», данное событие было воспринято сооте-
чественниками с большим воодушевлением.
В школе на бесплатной основе учатся представители разных на-

циональностей и возрастных групп вне зависимости от степени 
подготовки. Значительная часть учащихся – жители Москвы и 
Московской области в возрасте от 4 до 25 лет, но есть ученики 
и из разных регионов России и стран СНГ. Воспитанники «Вера-
цнунда» в рамках полного курса, рассчитанного на четыре года, 
продуктивно занимаются по специальным учебникам и пособиям, 
словарям и дидактическим материалам в соответствующих клас-
сах (дошкольных, школьных, средних и старших), учитывающих 
индивидуальный уровень владения армянским языком, возраст, 
языковую среду, в которой они живут, и ряд других факторов.
В целом администрация школы стремится к тому, чтобы об-

разовательный процесс реализовывался на исключительно про-
фессиональном уровне. Для этого привлекаются высококомпе-
тентные преподаватели, ведущие постоянный контроль 
успеваемости учащихся, тем самым обеспечивая их по ходу обу-
чения достоверной обратной связью. Также уделяется внимание 
технической оснащённости классов, где проходят очные занятия. 
Всё это помогает более эффективно наладить образовательный 
процесс и в ускоренном режиме научить учеников свободно чи-
тать, писать и говорить по-армянски, приобщить их к армянской 
культуре и народным традициям, а также сохранить и развить в 
них армянское начало. За время существования армянская вос-
кресная школа обучила около 3000 учеников: в первые годы в 
«Верацнунде» обучалось от 40 до 80 детей, а сейчас их число 
достигло 250.
Необходимо подчеркнуть, что школа находится и функционирует 

в здании Посольства Республики Армения в Российской Феде-
рации, с первых дней предоставившее «Верацнунду» благоуст-
роенные помещения, отличающиеся качественной эргономикой 
и комфортным микроклиматом, для проведения занятий в своих 
стенах и реализации просветительской миссии. При этом по-
сольство всегда поддерживает школу в различных вопросах на 
протяжении всей её истории существования. В настоящее время 
Чрезвычайный и Полномочный посол РА в РФ Вартан Суренович 

Тоганян успешно продолжает эту славную традицию.
Представляется важным заметить, что «Верацнунд» с момента 
основания поддерживает тесные связи с Армянской Апостольской 
Церковью, призванной и стремящейся содействовать воспита-
тельной миссии, ибо от духовного и нравственного облика 
человека зависит его вечное спасение, а также будущее не 
только отдельной нации, но и всего человечества. В учебную 
программу включены ознакомительные лекции, посвящённые 
ААЦ. Воспитанники ежегодно на протяжении 30 лет в период 
главных церковных праздников – Пасхи и Рождества Христова 
– посещают ААЦ, слушают проповеди, получают напутственные 
слова и поздравления, которые навсегда остаются в памяти детей 
и взрослых.

Педагогический состав Московской армянской воскресной школы 
«Верацнунд» возглавляет директор – кандидат педагогических 
наук Шогик Айказовна Пайлеванян, которая непрерывно рабо-
тает в данном учебном заведении со дня основания. Препода-
ватели армянского языка – Шогик Айказовна Пайлеванян и Лала 
Саргисовна Согомонян, хора и музыки – Арпине Араевна Сам-
велян, хореографии – Людмила Робертовна Мкртчян, танцев 
– Евгения Богдановна Харатян, истории – Тигран Левонович 
Манасян, дополнительного образования – Лилит Мгеровна 
Дарбинян, специалист по информационным технологиям – 
Ирина Сергеевна Швецова. За активную и плодотворную про-
фессиональную деятельность они неоднократно получали 
признание со стороны различных профильных ведомств и сооб-
ществ, обладают многочисленными грамотами и наградами в 
своих областях. Члены коллектива школы в системном режиме 
ежегодно принимают участие во всех крупных конференциях 
и мероприятиях, организованных Министерством образования 
и науки РА (Всеармянский образовательный форум, Курсы 
повышения квалификации) и Министерством диаспоры РА 
(Общеармянский форум «Армения-Диаспора», Летняя школа 
«Спюрк», Программа «Ари тун»).
В рамках 30-летнего юбилея школы «Верацнунд» состоялось 

торжественное праздничное мероприятие. В связи с этим адми-
нистрация школы пригласила выпускников, учеников и их роди-
телей, а также гостей совместно отметить это знаковое в жизни 
армянской диаспоры событие, которое состоялось 20 мая 2018 
года в Концертном зале Московского дома ветеранов войн и 
Вооружённых сил.
Московская армянская воскресная школа «Верацнунд» при 

Посольстве РА в РФ, соединённая общей судьбой с многомил-
лионной армянской диаспорой, чтя память и мудрые наставления 
предков, передавших любовь и уважение к Родине, исходя из 
ответственности перед нынешним и будущими поколениями, осно-
вываясь на просветительских целях, с 1988 года осуществляет 

Ìîñêîâñêîé àðìÿíñêîé âîñêðåñíîéÌîñêîâñêîé àðìÿíñêîé âîñêðåñíîé
øêîëå «Âåðàöíóíä» – 30 ëåò!øêîëå «Âåðàöíóíä» – 30 ëåò!

Совместная фотография учащихся, их родителей и преподавателей школы 
«Верацнунд» с Чрезвычайным и Полномочным послом РА в РФ В. С. Тоганяном.

Педагогический состав школы «Верацнунд» (слева направо): Лилит Дарбинян 
(доп. образование), Ирина Швецова (ИТ), Лала Согомонян (армянский язык), 

Шогик Пайлеванян (директор школы, армянский язык), Тигран Манасян 
(история), Арпине Самвелян (хор и музыка), Евгения Харатян (танцы).
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Государственный флаг Армении 
и Еревана развернули на Междуна-
родной космической станции в 
связи с Днём Первой Республики и 
2800-летием армянской столицы. 
Флаги отправили в космос в нача-

ле 2018 года по инициативе петер-
бургского благотворителя Грачьи 
Погосяна.
В это же время Грачья Погосян 

обратился в Армянскую Апостоль-
скую Церковь, чтобы получить бла-
гословение для своей инициативы.
Католикос всех армян Гарегин Вто-

рой одобрил необычную идею и дал 
свое благословение на доставку 
флагов в космос.

с астронавтами НАСА Эндрю Фойс-
телом и Ричардом Арнольдом.
Сейчас флаги Армении соверша-

ют очередной виток вокруг планеты 
Земля в ожидании возвращения.
Российский космический экипаж 

вернется на Землю в сентябре. А в 
октябре в Ереван на торжества по 
случаю 100-летия первой Респуб-
лики Армения и 2800-летия осно-
вания Эребуни (Еревана) прибудет 
делегация из России, в составе 
которой будут и космонавты. Гости 
передадут флаги руководителям 
Республики Армения и города Ере-
вана.

В марте Грачья Погосян в присутствии Чрезвычайныого и Полномоч-
ного посла Армении в РФ Вартана Тоганяна передал флаги Герою Рос-
сии, космонавту-испытателю Олегу Артемьеву, которому и предстояло 
доставить их на МКС.
Олег Артемьев («Роскосмос», Россия), отправился 21 марта в длительную 

экспедицию на МКС-55/56 в составе экипажа корабля «Союз МС-08» 

Ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû ðàçâåðíóëèÐîññèéñêèå êîñìîíàâòû ðàçâåðíóëè
ôëàãè Àðìåíèè è Åðåâàíà íà áîðòó ÌÊÑôëàãè Àðìåíèè è Åðåâàíà íà áîðòó ÌÊÑ

образовательную деятельность.
Вначале ученики дошкольных, школьных, средних и старших 

классов после совместного исполнения вместе с присутствую-
щими Гимна Армении дружно поприветствовали многочислен-
ных гостей, с воодушевлением продекламировав любимые стихо-
творения и хором спев армянские песни из школьного репертуара.
Далее состоялась официальная часть, которую открыл Чрезвы-

чайный и Полномочный посол Республики Армения в Российской 
Федерации Вартан Суренович Тоганян. В поздравительной речи 
г-н Тоганян, в частности, подчеркнул, что посольство продолжит 
традицию поддержки «Верацнунда» в различных вопросах, как 
это было на протяжении всей истории существования школы. 
Вартан Суренович вручил директору школы, канд. пед. наук Ш. А. 
Пайлеванян, серебряную памятную медаль Посольства Армении 
в России.
Символично и исключительно ценно, что потом с приветственным 

словом выступил последний Постоянный представитель Совета 
Министров Армянской ССР при Совете Министров СССР Эдуард 
Асатурович Айказян, в эпоху которого была основана школа. Бла-
годаря этому зрителям удалось услышать из первых уст важные 
исторические факты о «Верацнунде». 
Затем на сцену был приглашён третий секретарь Посольства РА 

в РФ Карен Карленович Шакарян, зачитавший поздравительные 
письма-обращения и передавший награды от Министерства об-
разования и науки Республики Армения и Министерства диас-
поры Республики Армения. Со стороны обоих министерств г-жа 
Пайлеванян была отмечена золотыми медалями, а преподаватели 
– почётными грамотами.
Также с речью выступил вице-президент Общероссийской об-

щественной организации «Союз армян России», профессор 
Герман Сергеевич Ананянц, который горячо поздравил воскрес-
ную школу с 30-летним юбилеем, вручив её директору высшую 
награду САР, орден «Золотой крест», а членам коллектива – па-
мятные медали «15 лет Союзу армян России».
Нельзя не отметить, что помимо официальных лиц и выпуск-

ников, учеников и их родителей в зале можно было увидеть боль-
шое количество гостей и друзей «Верацнунда». С приветственным 
словом к присутствующим обратились: председатель организа-
ции «Диалог» Юрий Людвигович Навоян; председатель Совета 
региональной общественной организации «Армянское культурно-
просветительское общество «Арарат» Альбина Нерсесовна Су-
киасян; председатель Союза армянских женщин России Армине 
Седраковна Аракелян; поэт, прозаик и художник-график Роберт 
Завенович Баблоян; родители первых учеников школы Сейран 
Асцатурович Мурадян и Сергей Оганович Календжян и другие. К 
слову, эмоциональным было также выступление родителей сегод-
няшних воспитанников «Верацнунда», которые тепло отзывались 
о работе преподавателей армянской школы.
Представляется важным особо подчеркнуть, что художественная 

часть, отличавшаяся незабываемо тёплой и душевной атмосфе-
рой, была исключительно интересной и насыщенной. В частнос-
ти, на большом экране были показаны отчётные видеопрезен-
тации о работе школы, а на масштабной сцене была показана 
гармонично составленная творческая программа, в рамках ко-
торой было представлено много прекрасных литературно-му-
зыкальных и танцевальных номеров, в том числе при участии 
студии «Киликия».
Добавим, что сценарист и режиссёр данного торжественного 

мероприятия – художественный руководитель Московского ху-
дожественного театра им. С. И. Параджанова, руководитель 
Культурного центра Посольства РА в РФ Владимир Рубенович 
Габбе, а ведущая – лауреат всероссийских и международных 
фестивалей, актриса Московского художественного театра им. 
С.И. Параджанова Светлана Александровна Сивец.
В заключение Шогик Айказовна от себя лично и от имени школы 

выразила дорогим соотечественникам и уважаемым гостям при-
знательность и благодарность за высокую оценку достигнутых 
результатов и призвала совместными усилиями дальше продол-
жать продуктивно реализовывать просветительскую миссию «Ве-
рацнунда». 

На стр. 35 – фоторепортаж с этого мероприятия. 
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Есть люди. И таких немало.
Вся жизнь и держится на них:
Себе не строят пьедесталов,
Полны заботой о других.

Война их детство опалила,
Тяжелый труд их не сломил.
Судьба сердца их закалила,
Дала здоровья, много сил.

В душе порядочность и строгость,
И россыпь щедрой доброты.
Все вместе это – просто совесть
И созидателя черты.

ÐÐÅÀÍÈÌÈÐÎÂÀË ÇÀÂÎÄÅÀÍÈÌÈÐÎÂÀË ÇÀÂÎÄ

Когда на лацкане пиджака генерального 
директора строительного монтажно-нала-
дочного управления «Калужское» Рубена 
Амбарцумовича Галстяна появился знак 
«Почетный строитель», он вспомнил 
свою первую награду. Было это давно, 
в восьмидесятые годы прошлого века, 
в самом отдаленном районе Калужской 
области. Там юноша Рубен, только что 
окончивший среднюю школу, трудился 
вместе со своим отцом на строительстве 
дороги Козельск – Ульяново. Они не строи-
ли новые трассы, а занимались латанием 
дыр на старых дорогах, которые нужны бы-
ли всем как воздух. В тот день работа не 
клеилась, мешали проливные дожди. Ру-
бен трудился на отводе воды, расчищал 

кюветы, рубил деревья и кустарники. Иной 
раз казалось, что сил не хватит, но юноша 
был настойчив. Оставалось немного: еще 
штык, еще два. Лопата вгрызалась в ка-
менистый слой, и дорожная эпопея про-
должалась. Но все когда-то начинается 
и все когда-то заканчивается. Его работа 
подошла к концу. Разогнув спину, распра-
вил плечи, потянулся. С клена, росшего у 
дороги, ветер сорвал мокрый золотистый 
лист и прилепил его на грудь юноши.

– Вот тебе и первая награда. Смотри, как 
орден прилепился, – сказал отец, тяжело 
дыша. – Это тебя природа отметила. Зна-
чит, быть тебе строителем.
Слова отца оказались пророческими. По-

том он на эту дорогу еще не раз возвра-
щался. Когда стал студентом Калужского 
филиала Московского высшего техничес-
кого университета имени Баумана, Рубен 
во время студенческих каникул возглавлял 
строительные отряды и хорошо знал толк 
и в ямочном ремонте, и профилактике, и 
даже учил «разговаривать» дороги, то есть 
возобновлял щиты и знаки.
Получив диплом университета, Рубен 

пришел работать инженером в УПТК уп-
равления «Калугастрой».
Это был 1986 год. Там он подружился с 

заместителем начальника УПТК В. В. Киб-
кало, который тоже был дорожником и 
много лет командовал УС и ДР № 1.
Через год Рубен стал начальником отде-

ла, а еще через два – заместителем на-
чальника УПТК.

Строительное монтажно-наладочное 
управление было создано в 1987 году. 
Всем известно, что в эти годы нашу страну 
захлестнули жесткие реформы, в резуль-
тате которых и перестало существовать 
мощное государство Советский Союз.
Нужно было на его развалинах строить 

новое. Когда идешь не по дороге, то трудно 
ориентироваться, но СМНУ «Калужское» 
выжило благодаря Рубену Амбарцумовичу 
Галстяну, который в это время стал руково-
дителем этого предприятия. С его приходом 
определились новые направления в раз-
витии организации. Предприятие стало 
строить как промышленные, так и жилые 
объекты. Созданный и выпестованный им 
коллектив на высококвалифицированной 
основе сумел устоять в годы бури и натис-
ка, в годы тяжелых перемен. Сегодня 
основными видами деятельности этого 
предприятия являются промышленное и 
гражданское строительство, дорожные 
и земляные работы, производство и тор-
говля строительными материалами. 
Рубен Амбарцумович – думающий руково-

дитель не только на работе, но и дома, и на 
даче. Он хотел бы, чтобы его предприятие 
было маленьким «Калугастроем», то есть 
чтобы в совокупности были и генподряд-
чики, и субподрядчики, и производите-
ли строительных материалов. И это 
сбывается. Недавно в состав СМНУ 
«Калужское» вошел Калужский завод 
железобетонных изделий, который сыг-
рал огромную роль в изменении облика 

Ñåáå íå ñòðîÿò ïüåäåñòàëîâ,Ñåáå íå ñòðîÿò ïüåäåñòàëîâ,
ïîëíû çàáîòîé î äðóãèõïîëíû çàáîòîé î äðóãèõ

Калуга, ул. Марата – Достоевского – Дзержинского... Как было – и как стало.
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Калуги и районных центров. Колонны, 
железобетонные фермы, сваи, балки – 
всё это в корпусах турбинного, машино-
строительного и других заводов. Начиная 
с 1964 года коллектив завода выдавал 
в год более 20 тысяч кубометров раз-
личных конструкций. Это был один из 
передовых заводов строительной ин-
дустрии. Но вот последние пять лет его 
стало лихорадить, и он не раз стоял у 
опасной черты – у черты закрытия. Пять-
сот рабочих оставались без работы. 
Многие принимались спасать завод, но 
не получалось. И тогда почти что безды-
ханное тело завода спас Р. А. Галстян. 
Он выкупил контрольный пакет акций и 
вдохнул в него новую жизнь.
Директор завода П. Гунеев рассказы-

вает, что с тех пор как у них появился 
новый хозяин, на заводе произошли 
резкие изменения в лучшую сторону. 
Во-первых, сохранены все рабочие мес-
та, в четвертый цех приобрели новую 
современную бетономешалку, заменили 
кровлю КЗ ЖБИ во всех производст-
венных цехах, ведут реконструкцию 
арматурного цеха, а также бытовых по-
мещений и душевых кабин. Рабочие 
получают ежемесячно стабильную зар-
плату. А главное – строится новая тех-
нологическая линия, которая выведет 
завод снова на передовые рубежи.
При пуске ее в эксплуатацию завод бу-

дет изготавливать в сутки около 180 ку-
бометров пустотных плит и отправлять 
их на стройки нашего города и в другие 
регионы. А это новые рабочие места для 
калужан и непременный рост зарплаты. 
Так что скажем большое спасибо Рубену 
Амбарцумовичу Галстяну, который спас 
завод, реанимировал его.
Свыше тридцати лет ЗАО «Калужский 

сантехмонтаж» работает по монтажу ин-
женерных сетей на российском рынке. 
Это предприятие является надежным 
и стабильным партнером ряда крупных 
строительных организаций. Недавно ЗАО 
«Калужский сантехмонтаж» тоже вошло 
в объединение СМНУ «Калужское», 
которое гарантирует монтаж под ключ 
систем жизнеобеспечения дома или 
другого объекта и на выполненные 
работы дает гарантию на один год. 
Предприятие всегда своевременно вы-
полняет любой заказ, как бы ни были 
загружены специалисты. Это позволяет 
укрупненному предприятию смело идти 
вперед.
СМНУ «Калужское» в нашем городе 

уже оставило хороший след. Это жи-
лые дома на Терепце и бульваре Мо-
торостроителей, микрорайон улиц 
Дзержинского, Марата и Достоевского. 
Всех объектов просто не перечислить. 
Назовем еще один.

«ÑÂÅ×ÊÀ» ÍÀ ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÎÉ«ÑÂÅ×ÊÀ» ÍÀ ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÎÉ 

На улице Пролетарской в Калуге напротив До-
ма правительства вырос девятиэтажный жилой 
дом-свечка. Несмотря на большую этажность, 
в доме всего 33 квартиры, на первом этаже 

расположены офисные помещения. В доме нет 
трехкомнатных квартир, а только однокомнатные 
(45 кв. м) и двухкомнатные (65 кв. м). Дом сделан 
из хорошего материала, качественно. Удивляет 
чистота и порядок не только в доме, но и на 
прилегающей территории. Металлический 
забор, все заасфальтировано, оборудована 
детская площадка. В подвале имеется огромное 
помещение для занятий спортом. А квартиры 
привлекают теплыми стенами, индивидуальным 
отоплением, теплыми полами, широкими лифтами 
и просторными комнатами. Построило этот дом 
ООО СМНУ «Калужское».

Приоритетным направлением в работе 
организации было и остается обеспечение 
надежности и безопасности строящихся 
объектов. Вместе с тем руководство ООО 
СМНУ «Калужское» уделяет большое вни-
мание эстетической стороне проектов, со-
четая лучшие традиции прошлого времени 
с требованиями к комфорту и качеству но-
вых помещений.
Недавно возведен девятиэтажный 48-квар-

тирный дом на улице Пухова, 35, вблизи 
перекрестка ул. Пухова – ул. Телевизионная. 
Одноподъездный дом построен из белого 
силикатного кирпича с полным остеклением 
лоджий. Проектом предусмотрено индиви-
дуальное отопление. Первый этаж здания 
отдан под офисные помещения. В цоколь-
ном этаже расположена подземная автомо-
бильная парковка.
Придомовая территория содержит все 

необходимое для комфортной жизни: заас-
фальтированные проезды, пешеходные до-
рожки с пандусами для детских и инвалид-
ных колясок, физкультурную и детскую 
площадки с игровым оборудованием, разби-
ты клумбы и высажены кусты, установлено 
уличное освещение.
Вблизи от дома расположены магазины, 

детский садик, школа, открытая парковка, 
аптеки, предприятия бытового обслужива-
ния, пролегают маршруты общественного 
транспорта. Дом сдан в эксплуатацию в ок-
тябре 2016 года. 
Поднимаясь по лестнице, я повстречал 

двух женщин, которые купили квартиры в 
этом доме.
На вопрос, что их привело в этот дом, 

первая ответила: «Центр города, рядом – 
детский сад, в двух шагах – школа, хорошее 
транспортное сообщение, радуют культур-
ные очаги поблизости – Концертный зал и 
Драматический театр. Конечно, магазины: и 
продуктовые, и промтоварные».
Вторая поддержала собеседницу. Ей боль-

ше всего понравился большой благоуст-

роенный двор, где можно спокойно поста-
вить машину, свободно заехать и выехать. 
Одним словом, все нравится!
ООО СМНУ «Калужское» в течение 15 

лет ведет строительство объектов жилого и 
гражданского назначения в Калуге. Много-
летнее сотрудничество с надежными парт-
нерами: проектными организациями и 
поставщиками строительных материалов – 
обеспечивает достойное качество и надеж-
ность возводимых зданий, в числе которых 
за последние годы можно назвать наиболее 
значимые проекты:

 два многоквартирных жилых дома (об-
щей площадью 12144,4 кв. м) и два офис-
ных здания (общей площадью 6489 кв. 
м), составляющих единый архитектурный 
комплекс, расположенный в центральной 
части города и возведенный на месте 
ветхого жилья на улицах Дзержинского и 
Достоевского. Комплекс введен в эксплуа-
тацию в 2008-2010 гг.;

 9-этажный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями общей площадью 
6105,7 кв. м в микрорайоне Турынино, вве-
ден в эксплуатацию в 2011 г.;

 офисное здание в районе площади По-
беды площадью 5370 кв. м построено в 
2010 г.
С 1998 года организацию возглавляет 

Рубен Амбарцумович Галстян. Большой 
опыт работы и непосредственный контроль 
всех этапов строительства позволяют ему 
оперативно и грамотно решать самые 
сложные задачи. За вклад в развитие стро-
ительной отрасли города Р. А. Галстян на-
гражден юбилейной медалью «Ветеран 
Минстроя СССР – Россевзапстроя» (июнь 
2005 г.); Министерством регионального 
развития РФ присвоено звание «Почетный 
строитель России» (август 2005 г.); Указом 
Президента РФ присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель Российской Фе-
дерации» (июль 2009 г.); общественным 
экспертно-консультационным советом при 
редакции энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии» награжден медалью «Лучшие люди 
России» (июль 2010 г.). 
У Галстяна двое сыновей: Карен и Артур. 

Оба выпускники высшего технического  
училища  имени Баумана. Оба пошли по 
дороге отца, которую он начинал строить 
в Ульяновском районе нашей области. А 
пока их наградами являются осенние зо-
лотые листья, которые, правда, редко, но 
приклеиваются на лацканы рабочей формы.

Николай ЛУКИЧЁВ.

«СВЕЧКА» НА ПРОЛЕТАРСКОЙ
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8 мая 2018 г. в своем особняке в Лонг Бич скончался
35-й губернатор Калифорнии Джордж ДОКМЕДЖЯН
 
Утром 9 августа 1988 года он позвонил жене и сообщил о том, 

что отверг сделанное ему предложение. «Ты делаешь все пра-
вильно», – ответила жена. Она знала, насколько трудным было 
решение мужа. Думаете, легко отказаться от предложения за-
нять пост вице-президента США? Джордж Докмеджян сумел это 
сделать. Почему же наш соотечественник не захотел стать «чело-
веком номер два» «сверхдержавы номер один»?..
Джоржд Докмеджян – сын беженцев из Западной Армении. Его 

отец был родом из города Газиантепа, что в Киликии. Бежал в 
1915-м и обосновался в городе Нью-Хейвене штата Коннектикут. 
Мать родилась в Эрзуруме и тоже была жертвой геноцида. В Нью-
Йорке она устроилась работать на фабрику по пошиву галстуков. 
Родители Джорджа поженились в 1922 году. Скромная семья 
работящих армян поселилась в маленьком городке Менандсе 
штата Нью-Йорк с населением около 1700 человек. 6 июня 1928 
года у них родился сын. Его назвали Джорджем. Священник нью-
йоркской армянской церкви Святого Саркиса, нарекший мальчика 
именем Гурген, едва ли мог догадываться о том, что на свет поя-
вился великий политик.
В семье говорили на армянском и хранили армянские традиции, 

хотя в их городке проживали всего три армянские семьи. Джордж 
был лучшим учеником школы. Отец радовался его успехам и меч-
тал, чтобы сын продолжил его дело – стал фотографом. Позже, 
когда фотоателье закрылось и отец начал новое дело, Джорджу 
засветила карьера торговца восточными коврами. После школы 
он ходил в магазин, в котором отец и дядя продавали карпеты 
и гобелены, и помогал им. Но ему совсем не хотелось быть тор-
говцем. Джордж мечтал получить высшее образование. После 
школы мальчик поступил в Сиенский колледж, который блес-
тяще окончил в 1949 году, получив специальность социолога. 
Учебу в колледже он успешно совмещал с работой. Сначала под-
рабатывал в пожарной команде. Потом – в компании по поставке 
нефтепродуктов. Затем был помощником менеджера в фирме, 
продающей мороженое. Джордж не только хорошо учился, но и 
делал большие успехи в бейсбольной команде колледжа. Уже 
тогда юноша проявлял активность в общественных структурах. 
Состоял в бойскаутах, был волонтером в Красном Кресте. В кол-
ледже у Докмеджяна была кличка «Дюк», что в переводе означает 
«Герцог». Это имя закрепилось за ним на всю жизнь.
Семья еле-еле сводила концы с концами. Но если на учебу 

сестры Джорджа Анны денег не нашлось, то на образовании 
сына Докмеджяны решили не экономить, так как все замечали 
его большие способности. «Герцог» поступил в Университет 
Сент-Джонса, и в 1949 году с отличием окончил его, став магис-
тром юриспруденции. Вскоре его призвали в армию. Имея в 
виду образование, его отправили не в пехоту или артиллерию, 
а задействовали в качестве юриста в штабе Верховного главно-
командующего объединенными вооруженными силами в 
Европе. Служил он в Париже. После возвращения из армии 
дела не клеились. «Герцогу» не удавалось найти достойную 
его титула работу. Ему не оставалось ничего иного, кроме как 
последовать примеру сестры, переселившейся в Калифорнию. 
В Лос-Анджелесе, где было множество родственников и сооте-
чественников, оказалось легче трудоустроиться. Докмеджяна 
приняли на работу в качестве юриста в местном офисе компании 

«Texaco».
В феврале 1956 года в Пасадене Докмеджян познакомился с 

юной соотечественницей из городка Лонг-Бич. Она была знако-
мой его сестры. Глория Саатджян была не только красивой 
и умной. У нее было еще одно важное достоинство. Она была 
армянкой, что заметно увеличивало ее шансы стать невестой 
Джорджа. Родители выбор одобрили. Свадьба состоялась в 
мае 1957-го. Джордж переехал в Лонг-Бич и занялся там част-
ной юридической практикой. Карьера складывалась успешно. 
К нему за консультациями не раз обращались местные чинов-
ники и политики. На молодого армянина, имевшего безупреч-
ную репутацию, обратили внимание. В армянской общине 
Докмеджяном гордились. Соотечественники связывали с талант-
ливым юристом большие надежды, которые впоследствии оправ-
дались в полной мере. Их поддержка оказалась очень полезной, 
когда в 1962-м Джордж решил попробовать себя в политике. К 
тому времени он уже был членом Республиканской партии.
Докмеджян на общественных началах был помощником члена 

Законодательного собрания Калифорнии Уильяма Гранта, за ко-
торого всегда голосовали армяне. После своей второй каденции 
в Ассамблее Грант подался в исполнительную власть. В 1962 году 
заявку на его освободившееся место подал Докмеджян. Он ус-
пешно прошел республиканский праймериз и победил в финале 
избирательной гонки сильного соперника-демократа. Поддержку 
Докмеджяну оказали все армянские организации и миллиардер 
Кирк Кркорян. В дальнейшем он еще не раз помогал Докмеджяну. 
В Ассамблее штата «Герцог» проработал один срок. В 1967 году 
он решил рвануть выше. Наш соотечественник легко победил на 
выборах в Сенат Калифорнии. Вскоре партия доверила ему роль 
лидера фракции. На следующих выборах он баллотировался уже 
не в Сенат, а на пост генерального прокурора штата. Победа была 
убедительной.
Более опытные в политике друзья советовали новоизбранному 

прокурору сосредоточиться на делах государственных и ни в 
коем случае не наступать на хвост воротилам криминального 
мира. Выслушав их, Докмеджян сделал наоборот. Он сразу же 
начал масштабный поход против транснациональных синдика-
тов, занимающихся торговлей марихуаной и кокаином. В про-
тивостоянии с баронами наркомафии армянский «Герцог» 
одерживал одну победу за другой, что вызывало восхищение 
прессы и злость политических противников. Он лично принимал 
участие в операциях по захвату главарей мафии, попадая в пе-
рестрелку. До этого генеральные прокуроры Калифорнии бро-
нежилетов никогда не носили. Джордж Докмеджян возглавил 
правоохранительную систему штата в период расцвета организо-
ванной преступности. Банды афроамериканцев и мексиканцев 
держали законопослушных калифорнийских налогоплательщи-
ков в ужасе. Не надеясь на правительство, люди скупали оружие 
для самообороны. Показатели раскрываемости преступлений 
неуклонно снижались. Что же сделал генпрокурор Докмеджян? 
Он добился восстановления в штате смертной казни, затребовал 
увеличения расходов на строительство новых тюрем, провел кад-
ровую чистку в полиции. Количество заключеных в Калифорнии 
при Докмеджяне возросло почти в три раза. На свободе не оста-
лось почти никого из предводителей уличных банд. Под натиском 
генпрокурора бандиты вынуждены были отступить точно так же, 
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как отступили наркоторговцы.
На посту генпрокурора Докмеджян проработал до 1981 года. 

Калифорнийцы, одобрявшие жесткость генпрокурора, успели по-
любить «Герцога». Это его воодушевляло. В 1981 году наш со-
отечественник решил попробовать свои силы в борьбе за пост 
губернатора. На этот пост претендовали несколько весьма влия-
тельных политиков. Фаворитом считался мэр Лос-Анджелеса 
Том Брэдли. Опросы избирателей свидетельствовали о том, что 
он лидировал с огромным отрывом. Результаты проведенных в 
день выборов экзит-пулов подтвердили данные о том, что у Док-
меджяна нет шансов. Но вопреки всем прогнозам победил именно 
он. Это был скандал, каких избирательная система Америки 
еще не видывала. Кандидат, которому социологи прочили не 
больше 40 процентов, набрал 87. Так Джордж Докмеджян стал 
35-м губернатором самого многонаселенного и самого богатого 
штата Америки. В политологии с тех пор ситуацию, при которой 
прогнозы социологов не сбываются, называют «эффектом 
Бредли-Докмеджяна». Через четыре года «Герцог» был переиз-
бран губернатором на второй срок уже без каких бы то ни было 
«эффектов».
Излишне говорить о том, какое воодушевление вызвало в 

армянской общине избрание соотечественника губернатором. 
Это поистине было рывком во всех смыслах. Армян перестали 
пренебрежительно называть «нижними евреями». Они стали ува-
жаемыми согражданами. Им уже никто не мешал строить церкви 
и открывать школы. Примечательно, что в окружении Докмеджяна 
всегда было немало армян. Идеологом его избирательного штаба 
был политтехнолог Кен Хачикян, которому позднее суждено было 
стать главным спичрейтером президента Рональда Рейгана. 
Реформу судебной системы ему помогали претворять в жизнь 
члены федерального суда Калифорнии Арманд Арабян и Тигран 
Тевризян. В вопросах бизнеса и индустрии его консультировал 
Кирк Кркорян. В Палате представителей США Лос-Анджелес 
представлял давний друг Докмеджяна республиканец Чип Па-
шаян. Мэром калифорнийского города Глендейл был избран 
Ларри Зарян. Американские армяне поверили в то, что они в 
состоянии влиять на политику, и сплотились во имя реализации 
общенациональных задач. Их символом стал Докмеджян.
Джордж Докмеджян вошел в кабинет губернатора в январе 1982-

го, когда экономику Америки терзал очередной нефтяной кризис. В 
Калифорнии экономический спад был еще ощутимее, чем в целом 
по стране. Дефицит бюджета штата исчислялся миллиардами дол-
ларов. Показатели безработицы приближались к 12 процентам. 
Выход из сложившейся ситуации законодатели видели в повы-
шении налогов и сокращении финансирования социальной 
сферы. Но губернатор отверг методы, которые предложила Ас-
самблея штата. Он не стал ужесточать фискальную политику и 
ни на цент не сократил дотации социально значимых отраслей. 
Ставку он решил сделать на эффективное администрирование. 
Вот тут-то и пригодились советы Кркоряна о том, как привлечь 
на службу государства ресурсы частных инвесторов. Благодаря 
разумной налоговой политике и успешному государственному 
менеджменту уже в 1985-м в бюджете Калифорнии появился 
профицит. Большинство соседних штатов в это время все еще 
страдало от экономической депрессии. Появившийся излишек 
средств Докмеджян направил на финансирование образования, 
дорожное строительство и экологические проекты. В 1989-м он 
повысил зарплату государственным служащим. Проведенные 
губернатором успешные реформы позволили создать в Кали-
форнии 2 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. За десять 
лет его правления население штата возросло чуть ли не на треть. 
За это же время личные доходы калифорнийцев выросли почти 
на 150 процентов. И это тоже во многом благодаря Докмеджяну. 
Избиратель все это не мог не оценить. К концу второго срока 
правления рейтинг Джорджа Докмеджяна достиг 76 процентов, 
что является рекордом для действующего губернатора. С такой 
репутацией сам Бог велел задуматься о месте в Белом доме. Но 
Докмеджян прогонял от себя эти мысли.
Блестящие успехи губернатора Калифорнии воодушевляли 

президента Рональда Рейгана, который в свое время возглавлял 
этот штат. Его с Докмеджяном связывала большая дружба. «Гер-
цог» был его правой рукой, когда Рейган был губернатором, и 
был важным столпом его избирательного штаба, когда он балло-
тировался в президенты. После выборов 1984 года Рейган 
предложил Докмеджяну переехать в Вашингтон и занять пост в 
его новой администрации. Но ответ оказался отрицательным. Док-
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Рейгане вице-президентом. В 1988 году Республиканская партия 
выдвинула Буша кандидатом на пост главы государства. Старт 
его предвыборной кампании был весьма успешным. Многое 
зависело от того, кого он выберет себе в вице-президенты. По 
данным социологов, в рейтинге популярности республиканцев 
Докмеджян занимал тогда четвертое место. Мало кто удивился, 
когда в прессу просочились сведения о том, что Буш предложил 
Докмеджяну идти на выборы вместе. Времени на раздумья у гу-
бернатора Калифорнии было мало. В начале августа 1988-го он 
был с визитом в Южной Корее. Принимал его вице-президент 
этой страны. После переговоров Докмеджян вернулся в номер 
своего отеля и написал Джорджу Бушу письмо. Поблагодарив за 
предложение стать кандидатом в вице-президенты, он отметил, 
что не может его принять, так как в этом случае ему пришлось 
бы покинуть пост главы Калифорнии. Губернатор аргументировал 
свои слова тем, что его пост может перейти к демократам, что 
весьма сильно ударит по позициям Республиканской партии. Буш 
в ответ выразил сожаление и нашел Докмеджяну замену в лице 
Дэна Куэла.
Если бы не решение, принятое Докмеджяном в Корее, велика 

вероятность того, что в 1996-м именно он стал бы кандидатом 
в президенты от Республиканской партии, уполномоченным 
столкнуться в поединке с демократом Биллом Клинтоном. 
(Действующие вице-президенты в большинстве случаев ста-
новятся кандидатами в президенты и легко побеждают на выбо-
рах, опираясь в том числе и на административный ресурс.) 
Докмеджяну не суждено было стать 41-м вице-президентом и 42-м 
президентом США. Но его имя все равно осталось вписанным в 
американскую историю золотыми буквами.
В 1991-м, уйдя с поста губернатора, он продолжал пользоваться 

влиянием в партии и стране. Его не раз приглашали на важные 
посты в республиканских администрациях. В 2004-м губернатор 
Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил ему возглавить 
комиссию по оздоровлению пенитенциарной системы штата. 
Дважды различные общественные инициативы проводили в 
Калифорнии сбор подписей под адресованным Докмеджяну воз-
званием с просьбой согласиться на выдвижение кандидатом 
в губернаторы. По их убеждению, только Джордж Докмеджян 
смог бы справиться с проблеммами, которые накопились в Кали-
форнии за время правления его последователей. «Великий губер-
натор Великого штата». Именно так его называли благодарные 
избиратели. А газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Джорджа Док-
меджяна «самым популярным губернатором в истории штата Ка-
лифорния».
Попытки «Герцога» держаться в тени не всегда заканчивались 

успехом. После ухода со всех государственных постов он про-
должает активно участвовать в деятельности ряда обществен-
ных организаций, в том числе армянских. Он до последнего дня 
своей жизни состоял в совете попечителей Армянского фонда 
окулистов, содействуя привлечению средств для организации 
лечения плохо видящих армянских детей. В мае 2008-го за вклад 
в развитие науки и образования ему была присуждена степень 
почетного доктора Университета Калифорнии. А в 2011-м издание 
«Metropolitan News» провозгласило его «Человеком года». Био-
граф Кеннет Офганг написал о нем книгу.
На протяжении всей своей карьеры Джордж Докмеджян был пре-

дан общенациональным армянским идеалам. Еще в 1974 году 
Докмеджян добился принятия Ассамблеей штата Калифорния 
резолюции о признании факта Геноцида армян. Этот документ 
стал основой для процесса, результатом которого стало то, что 
сейчас геноцид официально признан уже в 45 штатах. Он не раз 
косвенно участвовал в лоббировании «армянских резолюций», 
обсуждавшихся в федеральном конгрессе. После спитакского 
замлетрясения Докмеджян предоставил Армении громадную гу-
манитарную помощь. И хотя Джордж Гурген Докмеджян ни разу 
не бывал в Армении, он всегда был ее достойнейшим сыном.
Сердце «Великого губернатора Великого штата» перестало 

биться утром 8 мая. Через месяц ему исполнилось бы 90. 
Последние годы своей жизни он избегал публичности, редко 
выходил из дому, радуясь часто навещающим его правнукам. Я 
трижды предпринимал попытки встретиться с Докмеджяном. Но 
на интервью он так и не согласился. В последний раз он в те-
лефонной беседе сказал буквально следующее: «А что во мне 
интересного? Я ведь всего лишь простой пенсионер». Ушел еще 
один «простой пенсионер», которым гордилось все армянство.

Артем ЕРКАНЯН.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения 
выдающегося математика, академика 
Армянской академии, основателя и 
директора Ереванского института 
математических машин Сергея МЕР-
ГЕЛЯНА. Он был одним из живых 
символов и легендой армянской ма-
тематики. Именно созданный им инс-
титут лежит в основе нынешних 
успехов Армении в области IT. К сожа-
лению и к нашему стыду, Сергея 
Мергеляна понемногу выживали из 
армянской науки и он покинул ее – сна-
чала переехал в Москву, а потом в 
США. Кто это делал и с какой целью – 
трудно сказать, дело прошлое. Но оп-
ределенно травля Сергея Мергеляна – 
одна из непривлекательных страниц 
истории отечественной науки. Пред-
лагаем очерк Сергея БАБЛУМЯНА о вы-
дающемся математике.

 
Услышав «ЕрНИИММ», вас, возможно, 

спросят: – ЕрНИИММ – это… – Это инс-
титут Мергеляна, – тотчас уточните вы. – 
Так бы и говорили, – удивится собеседник. 
Так и говорю. Говорю то, что слышу очень 
давно – с начала шестидесятых прошлого 
столетия. Неуклюжие ЭВМ (электронно-
вычислительные машины) того времени –
это компьютеры сегодняшнего дня, только 
если ЭВМ занимали площадь размером 
в хорошую квартиру, то и сравнивать ее с 
современными высокоскоростными ком-
пьютерами не просто смешно, но и бес-
тактно.
Не будем пересказывать и славную ис-

торию института, всего два слова: год 
рождения – 1956-й. Первый директор – 
Сергей Мергелян. Потом придут другие 
руководители, будут другие достижения, 
призы, медали. А уже совсем потом, в 
девяностые, ЕрНИИММ (Ереванский на-
учно-исследовательский институт матема-
тических машин) станет одним из основ-
ных поставщиков не просто радикально 
мыслящих, но и революционно действую-
щих вольнодумцев. Переход энергии из 
одного вида в другой (или от одного тела к 
другому) в физике называется законом со-
хранения энергии.
В политике немного по-другому, из-за 

чего активности масс на площади Свобо-
ды сильно прибыло, а производство про-
дукции, приносящей Армении твердую 
валюту, ощутимо убыло. Но мы сейчас не 
об этом. Мы о Сергее Мергеляне, сыне 
Никиты Ивановича Мергелова, бывшего 
частного предпринимателя, и его жены 
Людмилы Ивановны Выродовой, дочери 
управляющего Азово-Черноморским бан-
ком.
Из Керчи в Ереван Мергеляны переехали 

в 1943-м. На новом месте Никита Иванович 
занялся строительством картонажной 
фабрики, а сын, Сергей, – продолжением 
учебы в школе. Но тут в Ереване как раз 
шла физико-математическая олимпиада 
– и вот вам первое место в состязании 
умников и первый интерес научной мате-
матической общественности Армении к не-

заурядным способностям школьника.
Отсюда внимательней – отсюда начи-

нается поражающий яростной неудержи-
мостью и вместе с тем красотой исполне-
ния взлет. Смотрите: заканчивая девятый 
класс, Мергелян одновременно сдал 
экзамены за десятый и в том же 1944-м 
поступил на физико-математический фа-
культет Ереванского университета. На пер-
вом курсе проучился всего неделю – сразу 
был переведен на второй.
Вы, наверное, догадываетесь – пять лет 

обучения для нашего героя долго... Пра-
вильно – справился за три! Да еще успел 
опубликовать первую научную работу, от-
личиться на семинаре профессора Ша-
гиняна, взялся вести математический кру-
жок при Ереванском дворце пионеров.
Мчимся дальше. Очная аспирантура 

Московского математического института 
АН СССР. Прошу заметить – аспиранту 
всего-то девятнадцать лет! Кто в научных 
руководителях? Академик Мстислав Кел-
дыш. Кто помог закрыть глаза на возрастной 
барьер? Академик Виктор Амбарцумян. 
Напоминаю: обычный срок обучения в ас-
пирантуре – три года. Было бы странно, 
если б Мергелян не сдал кандидатские 
экзамены и не написал диссертацию за 
полтора. Написание диссертации, как мы 
знаем, половина дела, вторая и главная – 
защита.
Автор не намерен щадить читателя и 

продолжает. Три официальных оппонента, 
все – выдающиеся математики своего 
времени, ходатайствовали о присвоении 
Мергеляну сразу докторской степени. Прис-
воили. В двадцать один год становится 
самым молодым доктором физико-мате-
матических наук страны, опередив в этом 
даже лауреата Нобелевской премии ака-
демика Канторовича (тот получил док-
торскую степень в двадцать три). Очень 
скоро – медаль лауреата Сталинской пре-
мии второй степени и фантастические по 
тем временам сто тысяч рублей как вознаг-
раждение за талант.
Теперь, как сейчас говорится, резюме. 

Резюме самое замечательное. С 1953 года – 
член-корреспондент Академии наук СССР, 
три года спустя – академик Армянской 

академии, депутат Верховного Совета 
Армении двух созывов, само собой, член 
КПСС. И вот оно – 1956 год, Мергелян – 
директор научно-исследовательского инс-
титута математических машин, института, 
который неразрывно связан с его именем 
(но почему-то его не носит). С 1971 года 
– вице-президент АН Армянской ССР. Что 
еще для полного счастья? Проснись и 
пой! Пожалуйста. Голос у Мергеляна был 
отменный. В 1956 году закончил Ереванс-
кую консерваторию по классу вокала, но 
карьера оперного певца его как-то не вдох-
новила, в качестве вице-президента АН 
Армении он явно смотрелся лучше.
И тут начинают происходить странные 

вещи. Идут перевыборы в президиум Ака-
демии наук – по итогам тайного голосо-
вания Мергелян в президиум не проходит. 
В чем дело? Объясняли так: стиль работы 
в армянской академии заметно отличался 
от привычного – московского, более масш-
табного и обладавшего «более гибкой 
иерархией». (Ну, и чем плохо, если «более 
масштабно»?.. По-простому говоря, само-
родка «съели».)
Мергеляну пришлось вернуться в соз-

данный им вычислительный центр, но 
через пять лет уйти и оттуда. Причина? 
«Чрезмерное увлечение зарубежными 
(научными) поездками». Можно подумать, 
уезжал не по официальному приглашению 
зарубежных коллег, а на выставки моды в 
Милане.
И все равно Армению он пока не оставляет. 

Из столичного Еревана перемещается в 
довольно провинциальный по тем време-
нам Кировакан – ректором педагогичес-
кого института. Картину превращения 
ученого мирового класса в организатора 
учебного процесса вуза средней руки ав-
тор наблюдал вживую.
В зал заседаний бюро ЦК входит явно 

никак не вписывающийся в партийно-пра-
вительственный антураж человек. Вопро-
сов ему не задают, только улыбаются. Де-
мирчян, улыбаясь, поздравляет, Мергелян 
благодарит и тоже улыбается. Такое 
ощущение, что всем почему-то неловко. 

Ñåðãåé ÌÑåðãåé ÌÅÐÃÅËßÍÅÐÃÅËßÍ: ïðåðâàííûé ïîëåò: ïðåðâàííûé ïîëåò
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Ïî ìàòåðèàëàì ìèðîâîé ïå÷àòèÏî ìàòåðèàëàì ìèðîâîé ïå÷àòè

Íåìöû îá àðìÿíàõÍåìöû îá àðìÿíàõ
«Из многочисленных народов, с древних 

времен населяющих северо-западную часть 
Передней Азии, практически только армяне 
сохранили до сегодняшнего дня свою этни-
ческую однородность и язык, причем не с 
легкостью, без видимых усилий, в условиях 
мирного существования, а в результате долгой 
и изнурительной борьбы с внутренними и 
внешними врагами, несмотря на многочислен-
ные притеснения и гонения, которые часто 
оказывались более кровопролитными и 
жестокими, чем может вообразить себе 
Европа. Выносливость армян объясняется 
расовыми особенностями нации, а также гео-
политическими, историческими и религиоз-
ными взаимосвязями, которые помогли им 
сохраниться. Очевидно, что народ с такой 
древней историей, несгибаемой национальной 
гордостью и непоколебимой верой заслуживает 
самого серьезного и заинтересованного к себе 
отношения со стороны цивилизованного мира, 
тем более что эта нация по своему проис-
хождению стоит близко к нам, немцам, и по 
христианской вере, и как самостоятельное от-
ветвление индоевропейского корня».

Генрих ХЮБШМАН.

«Армянин, всегда с самой большой степенью 
серьезности относящийся к вопросам собствен-
ной веры и нации, в этом аспекте постоянно бу-
дет апеллировать к родственному себе немец-
кому народу».

Франц Николаус ФИНК.

«Все исследования указывают на тот факт, 
что армянский народ отмечен самой волей 
Божьей и избран ею как распространитель хрис-
тианства и цивилизации на Востоке. Армян 
можно рассматривать как закваску, как главный 
ингредиент азиатского теста, призванный ожи-
вить умертвленную духовную жизнь в этом ре-
гионе. Армяне вопреки всему сохранили вер-
ность своей родине, языку, своим традициям, 
христианству и церкви, национальному само-
сознанию. Армяне отно-сятся к числу самых 
красивых народов на планете. Они очень со-
размерно, пропорционально сложены, они из-
ящны, но склонны к полноте. Это главным об-
разом брюнеты, спокойные, мягкие, скромные и 
чрезвычайно воспитанные. В семейной жизни у 
этого народа сохранен патриархальный уклад, 
который только в одном резко и существенно 
отличается от других азиатских народов. Отли-
чие в социальном положении женщины, в приз-
нании ее самостоятельности, равноправия и 
человеческого достоинства, что выражается в 
самом укладе армянской семьи, а также в лич-

Традиционная армянская семья. 
Константинополь. Конец XIX — начало ХХ в.

ностной характеристике армянских женщин. 
Мне кажется, причина этого кроется в самой 
миссии армян как народа высокой культуры и 
духовности, который стал связующим звеном и 
центром объединения Европы и Азии».

Граф Август фон ГАКСТХАУЗЕН.

«Свое путешествие в Армению (1843-44) я 
вспоминаю с самыми добрыми чувствами – это 
одно из наиболее приятных впечатлений от трех-
летнего пребывания в Азии. Необыкновенно 
ценно для меня знакомство с Абовяном, ко-
торый сам по характеру очень походил на 
немца и получил фундаментальное немецкое 
образование. Учился Абовян в Дерпте, где 
прожил шесть лет и вернулся на родину, во-
одушевленный идеей распространения в Ар-
мении немецкой духовной культуры. Я часто 
посещал его школу, пораженный блестящими 
успехами его воспитанников. 10-14-летние 
подростки проявляли удивительные знания в 
письменной и устной речи по армянскому, гру-
зинскому, татарскому, русскому, немецкому и 
французскому языкам. По-немецки они гово-
рили очень чисто и с правильным акцентом, 
а когда при мне им задавались письменные 
упражнения, я восхищался и прекрасным пра-
вописанием, и отличным знанием немецкой 
грамматики. Они читали Гете и Шиллера и 
проявляли особый интерес к немецкому языку 
вообще. Я часто ходил в школу Абовяна, не 
уставая радоваться успехами его учеников».

Мориц ВАГНЕР.

«Получившая хождение в немецкой прессе ха-
рактеристика турецких армян – плод неведения. 
Нередко весь багаж знаний об армянах огра-
ничивается одним этим высказыванием, не вы-
держивающим никакой критики, однако став-
шим притчей во языцех, в том числе в среде 

немецкой интеллигенции (речь идет о фразе 
Феликса фон Лушана: «Один армянин семерых 
евреев проведет»). Эта поговорка варьируется 
на Востоке в зависимости от того, кому она 
адресована, – евреям, грекам или армянам. 
Поскольку именно эти национальности делят 
между собой внутренний и внешний рынки 
сбыта, а турок никогда не выходил за рамки мел-
кой торговли и в подавляющем большинстве 
занимается исключительно крестьянским 
трудом. Поэтому если рассматривать этот во-
прос культурологически, ненависть турок к 
армянам, евреям и грекам диктуется если не 
религиозной нетерпимостью, то банальным 
духом соперничества на ниве естественных и 
экономических богатств, сельскохозяйственного 
и промышленного производства. Когда в 1909-
м младотурки истребили 20 тысяч армян, 
первое, что сделали турецкие крестьяне, они 
уничтожили большую часть привезенных армя-
нами из Европы современных машин для 
молотьбы и пашни. Те журналисты, которые 
допускают в отношении армян выражения 
типа «обманщики и негодяи» (те же лица на-
зывают сербов «похитителями овец»), этим 
самым обнаруживают лишь собственное неве-
жество и ограниченность. Проживающие на 
территории Турции армяне на 80 процентов 
заняты сельскохозяйственным трудом, а го-
родское население далеко не полностью посвя-
тило себя торговой деятельности – среди них 
много ремесленников и представителей других 
свободных профессий. Сами турки откровенно 
признают, что их народ не отмечен талантом 
к торговой деятельности. Однако европейцы 
утверждают, что турки только потому не за-
нимаются торговлей, что по умственным спо-
собностям им далеко до армян, греков или ев-
реев. При этом «доверчивые» турки не устают 
сокрушаться о том, что на протяжении веков их 
постоянно обманывают христиане и армяне. В 
результате всего этого не очень-то ясно, какого 
эпитета заслуживает турецкая интеллигенция – 
элита народа, облаченного властью хозяев».

Иоганнес ЛЕПСИУС.

«Армяне – арийцы. Скорее индогерманцы.  
... Понятно, что среди армян есть несколько 

физиологических типов, различающихся между 
собой довольно существенно. Но разве немцы 
Германии, беспрекословно признанные арий-
цами, не отличаются подобным же образом? 
... Я познакомился с армянами на их родине, 
между Тавром и Араратом, в то время, когда 
эти земли еще были населены армянами. Се-
годня этот народ сосредоточен на кавказской 
части исторической Армении. Где армянское 
крестьянство, там и корни армянского народа, и 
именно эти корни надо изучать для получения 
полного и глубокого представления о нем. 
Сомнения относительно того, являются ли в 
действительности армяне арийцами, исходят 

Автор пытается сопоставить возможности 
великого ученого с возложенными на 
него обязанностями и приходит в уныние. 
Ничего путного из этого не получится, ду-
мает про себя автор.
Мысли, как известно, имеют свойство 

материализоваться. Вскоре Мергелян и в 
самом деле оставляет Кировакан и пере-
езжает в Москву. Причина: большую часть 

времени и сил приходилось тратить не на 
научное развитие, а на «внутреннюю дип-
ломатию». Так деликатно сказали о том, 
что в обиходе называется кознями.
В девяностые Мергеляна пригласили в 

Броуновский, затем Корнельский универ-
ситет США – преподавать математику. 
Вместе с женой жили у старшего сына 
Никиты в Сакраменто, затем, после кончи-

ны жены, переезжает к младшему в Лос-
Анджелес.
В августе 2008-го на восемьдесят первом 

году жизни Сергей Мергелян скончался. 
Церемония прощания прошла, можно 
сказать, в армянском Глендейле, а поч-
тить память учителя пришло много сот-
рудников из ЕрНИИММа. Захоронен на 
Новодевичьем кладбище Москвы рядом с 
матерью и женой.
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от тех людей, которые носа не выказывали за 
пределы левантийского побережья. Ярким сви-
детельством этого служила бы цитата из графа 
фон Вестарфа, который в 1913 году опубликовал 
свою интересную книгу «Под полумесяцем и 
солнцем». В этом исследовании он дает очень 
точную характеристику армян, отмечая, что ав-
тор лично знаком с тенденциозной критикой 
в адрес этого народа. Миф о хитрости армян 
возник в торговых городах Европы, однако, 
как отмечает граф, сам он никогда не слышал, 
чтобы другие левантийские нации отличались 
в этой местности особой честностью. Он, в 
частности, пишет: «Читатель уже, наверное, 
заметил, что я придерживаюсь существенно 
иного мнения об армянах, проживающих в 
глубине страны. Есть большая разница в ха-
рактере армян левантийского побережья 
по сравнению с армянским населением из 

глубины Азии. Последние очень способны 
к искусству и ремеслам, образованы, куль-
турны, умны, дальновидны, невероятно тру-
долюбивы, так что удача в делах главным 
образом оказывается на их стороне, что вы-
зывает зависть представителей других на-
циональностей, не способных конкурировать 
в торговых делах с армянами».

Пауль РОРБАХ.

«Армянский народ – самый трудолюбивый, 
способный, трезвый, нравственный и пред-
приимчивый. Этот народ с большими и бла-
городными дарованиями. Веками он поддер-
живал свою культуру среди притеснений, 
которые раздавили бы всякую иную нацию».

Эндрю УАЙТ, 
американский посланник в Германии в годы Первой 

мировой войны.

Ðîáåðò ÁÀÃÄÀÑÀÐßÍ.
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Նախ՝ ինքդ քեզ հաղթիր:
Եթե ինքդ քեզ չես հաղթու մ՝ ողջ կյանքու մ 

պարտված ես:
Մի հեգնիր քեզ պարտվածին, մի  նսեմացրու  

փառքդ:
Հաղթանակներ կան, որ նսեմ պարտու թյան 

են հավասար:
Մի նսեմացիր, եթե անգամ պարտված ես:

²¼²îàôÂÚ²Ü úðÐÜºð¶²¼²îàôÂÚ²Ü úðÐÜºð¶

Այսօր ես անու մ եմ իմ քայլը, 
Ես անու մ եմ իմ քայլը այսօր, 
Սա հու յսի առկայծող ճանապարհ է, 
Սա գրվող պատմու թյու ն է մի  նոր։
Այո, ես պարտվել եմ քանիցս,
Եւ տեսել քմծիծաղը ստի, 
Բայց իմ կամքը ամու ր է քարից էլ, 
Իմ ոգին հանձնվել չգիտի։
Երբ տեսնու մ եմ երկրիս տառապանքը,
Ստահոդ ճառողի փառքը սին, 
Համոզվու մ եմ կրկին, որ իմ ջանքն է
Փակու ղին ճեղքելու  բանալին։
Նոր շու նչ եմ ու զու մ ու  նոր կյանք, 
Հին երկրիս համար հու սահատ,
Եւ դարձնել պիտ նրան կարենանք՝ 
Երջանիկ, ու  Հզոր, ու  Ազատ։
Արդ ելել եմ, գտել եմ ժպիտս, 
Եվ ձեռքերս բաց՝ պարզել վեր, 
Որ լու յսի մարտնչող ասպետի պես, 
Կերտեմ ցնծու թյան ժամը մե ր։
Եւ մե նակ չե՛մ, մե նակ չե՛մ, մե նակ չե՜մ։
Քայլու մ են, քայլու մ են, քայլու ՜մ, 
Ու մե ր մե կտեղվող աչքերի մե ջ,
Հու յսի արեգակ է փայլու մ։
Այսօր մե նք անու մ ենք մե ր քայլը,
Մենք անու մ ենք մե ր քայլը այսօր, 
Սա պատվով քաղցրացած ճանապարհ է, 
Սա ծնվող հաղթանակ է մի  նոր։

ÜÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²Ü

ØºðÄì²ÌÀ...ØºðÄì²ÌÀ...

Մի թագավոր էր ապրու մ աշխարհու մ՝
Գոռոզ, ինքնիշխան, տգետ մի  համբակ,
Որ մտածու մ էր՝ հենց ինքն է, որ կա՝
Երկրի երեսին ու  արևի տակ...

Չէր վայելու մ նա ո՛չ սեր, ո՛չ հարգանք,
Ու ժողովրդից վաղու ց էր մե րժվել,
Բայց արի ու  տես՝ դեռ համառորեն
Շարու նակու մ էր տիրել ու  իշխել։
Ու չու ներ արքան ոչնչի պակաս,
Ինչպես ասու մ են՝ մոր փորն էր ընկել,
Սնվու մ էր արդար ակն ու  ակու նքից,
Ընդերքից հանու մ ոսկի ու  գանձեր...
Կառու ցել էր նա պալատն իր շքեղ
Հզոր ու  հարու ստ մի  լեռան լանջին,
Ու օձն իր պորտով, ու  հավքն իր թևով՝
Չէին կարող մոտ գալ այդ պալատին։
Ու գիտե՞ք ինչու ... Ուներ պալատու մ
Արքան բազմաթիվ նազիր-վեզիրներ,
Որ ու տու մ էին թերմացքը նրա
Ու հավատարիմ էին՝ ոնց շներ...
Իրենց նետված մի  ոսկորի դիմաց
Ողջ օրը նրա շու րջը պտտվու մ,
Լիզու մ արյու նոտ ոտքերը նրա՝
Քծնու մ էին ու  պալատը հսկու մ...
Գու ցե և երկար սա շարու նակվեր,
Թե արքան՝ չափ ու  սահման կորցրած՝
Ժայռն այդ, որ սնու մ, պահու մ էր իրեն,
Չանվաներ մի  օր հրաբու խ հանգած...
Դա արդեն վերջն էր, կաթիլն այն վերջին,
Որ համբերու թյան բաժակը լցրեց,
Ընդվզեց ժայռն այդ՝ վիրավորանքից,
Ու ողջ պալատն ու  աշխարհը ցնցվեց...
Շիկացած լավան ճայթեց մոլեգին,
Սրբեց ու  տարավ պալատ ու  արքա,
Ու բոլորն իսկու յն հասկացան վստահ՝
Այդ ընդվզու մի  առաջ խաղ չկա՜...
Դարեր են անցել... չկա պալատն այն, 
Անու նն արքայի ոչ ոք չի հիշու մ,
Բայց պատմվու մ է սերնդեսերու նդ
Պատմու թյու նը այս՝ մե զ ի գիտու թյու ն...
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Իսկական հաղթանակը ու ժեղին հաղթելն է:
Պարտվել թու յլին, նշանակու մ է պարտվել 

բոլորից:
Աղոթիր մի նչև զինվորագրվելդ, կռվու մ հե-

թանոս եղիր:
Մի ցու յց տու ր քո տեղը, այլ՝ երևա:
Չպահպանված հաղթանակը՝ չպաշտպան-

ված ամրոց է:


