
¶àðÌ²ð²ð  6-9 (254-257)2020 Ã.   ÑáõÝÇë-ë»åï»Ùµ»ñ
3

1. Üºð²ÌàôÂÚàôÜ  

Ասորեստանի, իսկ հետագայու մ աքեմե նյան Իրանի ու  Հռոմի  դեմ 
մղած ծանր ու  երկարատև պատերազմն երը խիստ բացասաբար 
ազդեցին Հայոց մշակու յթի վրա: Հայոց ազգային մշակու յթը հատկա-
պես ու  զգալի բացասական ներգործու թյու ն կրեց հելլենիզմի  դարա-
շրջանու մ: 
Դրան հաջորդեց Հայաստանի բռնի քրիստոնեացու մը: Հարու ստ 

և հազարամյակների պատմու թյու ն ու նեցող Հայոց ազգային 
մշակու յթի դաշտը վերջնականապես վերածվեց անապատի: Մաս-
նավորապես իսպառ բնաջնջվեցին մշակու յթ ստեղծող և պահպա-
նող հիմն ական գործոնները. ազգային գիրն ու  գրչու թյու նը, քրմա-
կան դասն ու  քրմական գիտու թյու նը և ազգային աստվածների 
պաշտամու նքը: Միայն դարեր անց Հայոց ազգային մշակու յթը 
սկսու մ է կատարել վերածննդի իր առաջին քայլերը: Ճեղքելով 
ազգային մշակու յթի վրա քրիստոնեու թյան փռած «ասֆալտը», 
հայտնվու մ են վերածննդի առաջին տեսանելի ծիլերը: Պարզվու մ է, 
որ որոշ գիտելիքներ այնու ամե նայնիվ հաջողվել է պահպանել: 
Գիտելիքի պահպանման մի այն երկու  մի ջոց կա. 
ա. ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ – գիտելիքը սերնդից սերու նդ է փոխանցվու մ բա-

նավոր; 
բ. ·Çñ – գիտելիքը պահպանվու մ և սերնդից սերու նդ է փոխանցվու մ 

գրի մի ջոցով: 
Գիտելիքի փոխանցման երկրորդ տարբերակն ընդհատվեց, 

քանզի Հայոց արքայի թու յլտվու թյամբ և Գրիգոր Պարթևի առաջնոր-
դու թյամբ Հայաստանը քրիստոնեացնող հու յն, ասորի, հրեա քարո-
զիչները ոչնչացրին գիրն ու  գրակիր ամե ն ինչը: Ոչնչացվեց նաև 
քրմական դասի՝ գիրն ու  գիտելիքը կրողների մե ծ մասը: 
Բարեբախտաբար քրմական դասի մի  մասն ընդու նեց քրիստոնեու -

թյու ն և դարձավ քրիստոնեա հոգևորական: Հետագա դեպքերը ցու յց 
են տալիս, որ հայ քրմե րը քրիստոնեու թյու նն ընդու նել են առեևու յթ: 
Հավանաբար նրանց այդ քայլին է մղել երկու  հանգամանք. 
ա. հու յսը, որ շու տով կվերականգնվեն հին կրոնն ու  բարքերը; 
բ. եթե այդ հու յսը կարճ ժամանակու մ չիրականանա, ապա գիտե-

լիքը պահպանելու  այլ տարբերակ ու նենան: 
Փաստ է, որ առաջին կետի առու մով նրանց հու յսերը չարդարացան: 

Այդ իսկ պատճառով նրանք ընտրեցին գիտելիքի պահպանման 
մյու ս տարբերակը. սկսեցին ծածու կ կրթել ու  պատրաստել այն ժա-
ռանգորդներին, ու մ պիտի փոխանցեին իրենց գիտելիքները: Այդպես 
ձևավորվեց ազգային հավատքին հաղորդակից նվիրյալների ժա-
ռանգորդական կարգը:  
Փրկված և առերևու յթ քրիստոնեու թյու ն ընդու նած քրմե րի այդ 

ընդհատակյա գործու նեու թյան առաջին արդյու նքները սկսու մ 
են ցայտու ն երևալ 4÷5-րդ դարերից: Մինչ այդ քրիստոնեու թյան 
մե ջ խաչելիու թյան արգահատելի գործիքը համարվող խաչի 
պատկերն արագորեն ներմու ծվու մ է քրիստոնեու թյան մե ջ, 
դառնու մ է նրա գլխավոր նշանակը, սակայն մն ու մ է որպես  ան-
ըմբռնելի խորհրդանշան: Մինչ այդ, այն գործածվել էր որպես 
գաղափարագիր գրանշան, որով գաղափարագրվու մ էր Հայոց 
Աստծո «աստված առաջնորդ» իմաստը կրող անու նը: Հայտնվու մ 
են առաջին խաչքարերը, որոնց վրա խաչից բացի, փորագրվու մ են 
նախաքրիստոնեական շրջանի այլ գաղափարագիր նշաններ, որ-
պես թե խաչքարը զարդարող նախշեր: Եկեղեցիների պատերին, 
քարակոթողների վրա, մանրանկարչու թյան մե ջ հայտնվու մ են 
քրիստոնեական դավանանքի հետ  ոչ մի  առնչու թյու ն չու նեցող կեն-
դանապատկերներ (այծ, ցու լ, առյու ծ, օձ, արծիվ), որոնց մի ջոցով ևս 
հնու մ գաղափարագրվու մ էին կարևոր դիցանու ններ: 

ÜÏ³ñ 1. ³, µ) ²ÕÃ³Ù³ñÇ ë. Ê³ã »Ï»Õ»óÇ, ·) ¶»Õ³ñ¹, ²ÛñÇí³Ýù 

Այս պրոցեսը շարու նակվու մ է մի նչև IX÷XII դարեր, երբ թոնդրակ-

յան շարժման ֆոնի վրա մատյաններու մ հայտնվու մ են Նշանագիրք 
իմաստնոցի (=իմաստների նշանագրեր, գաղափարագրեր) առաջին 
ցու ցակները: Իմա՝ ծպտյալ քրմե րի գաղափարական ժառանգները 
շարու նակու մ էին գործածու թյու նից դու րս մղված, բայց իրենց կող-
մի ց պահպանված գրի մի ջոցով պահպանել ու  տարածել հին գի-
տելիքը, պահպանել ազգային կրոնի հիշողու թյու նը:

ÜÏ³ñ 2.  ³) Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ «×·ÝáõÃÛ³Ý» í³ÛñÁ,
  µ, ·) Ä³Ûé³å³ïÏ»ñÝ»ñ î³å³Ý³ë³ñÇó: 

Այդ մի ջավայրի ծնու նդն էր ու  այդ մի ջավայրու մ գործեց նաև 
Մեսրոպ Մաշտոցը: Վռամշապու հ արքայի և Սահակ Պարթևի առջև 
Հայոց տառերի ստեղծման խնդիրը դնելու ց առաջ Մեսրոպ Մաշ-
տոցը այցելու մ և երկար ժամանակ մն ու մ է («ճգնու մ է») Գողթան 
գավառու մ: Ի՞նչ էր փնտրու մ արքայական դիվանի գրագիրն այդ 
վայրերու մ: Այցելու թյան նպատակն անշու շտ պիտի կապված լիներ 
նրա պրոֆեսիոնալ գործու նեու թյան հետ: Այս պարագայու մ մի ակ 
տրամաբանական բացատրու թյու նն այն է, որ Գողթան գավառը 
Հայոց հնագու յն ժայռափոր նշանագրերի՝ ժայռապատկերների կու -
տակման կենտրոններից մե կն է: Սու յն աշխատանքու մ այդ կապը 
բացահայտելու  խնդիրն է դրված:  

2. Øºêðàä Ø²Þîàò ²Üì²Ü êîàô¶²´²ÜàôÂÚàôÜÀ  

Մաշտոցի իրական անու նն ու  տոհմանու նը մե զ անհայտ է: Հայտնի 
է մի այն, որ նա ծնվել է Տարօնի Հացեկաց գյու ղու մ, պատկանել է 
ազնվական տոհմի  և հոր անու նը եղել է Վարդան: Նրան անձամբ 
ճանաչած և աշակերտած պատմի չները, ովքեր հետագայու մ այս 
կամ այն չափով անդրադարձել են նրա գործու նեու թյանը, նրա իրա-
կան անու նը չեն հիշատակու մ: Այս փաստից բխու մ է, որ Մեսրոպ 
Մաշտոցն իր նոր անու նն ընդու նել է աշակերտներ վերցնելու ց և 
տառերի փնտրտու քները սկսելու ց շատ առաջ և հետագայու մ մի շտ 
ներկայացել է այդ անու նով:  
Նրա աշակերտներն ու  ժամանակակիցները չեն հաղորդու մ նաև 

Մեսրոպ և Մաշտոց անու նների իմաստները, որովհետև դա էլ 
չգիտեին: Ստեփանոս Օրբելյանը հաղորդու մ է, թե Ներսես Մեծ կա-
թողիկոսը Սյու նիքի եպիսկոպոս է ձեռնադրել ոմն  Մաշտոցի: Իմա՝ 
Մաշտոց անու նը գոյու թյու ն է ու նեցել Մեսրոպից առաջ: Մեսրոպ 
Մաշտոցից հետո ևս Մաշտոց անու նով մի  շարք հոգևորականներ 
են ձեռնադրվել (Մաշտոց – եպիսկոպոս Խորխոռու նիքի (VI դ), 
Մաշտոց Եղիվարդեցի – Հայոց կաթողիկոս (IXդ) և այլն): 
Մատենագրու թյան մե ջ Մաշտոց անու նը վկայված է նաև Մաշդոց, 

Մաժդոց և Մաշթոց ձևերով: Հ. Աճառյանն իր Հայոց անձնանու նների 
բառարանու մ գրու մ է, թե Մաշտոց անվան ծագու մն  անհայտ է: Քան-
զի անիմաստ անձնանու ն չի լինու մ, ու րեմն  ակնհայտ է, որ Մաշտոց 
անվան իմաստը մոռացվել է: 
Մաշտոց անվան «-ոց» վերջավորու թյու նը կարող է լինել գործիք 

(սղոց, խարտոց և այլն) կամ տեղ (դարբնոց, դպրոց և այլն) ցու յց տվող  
«-ոց» վերջածանցը կամ էլ՝ «ո» հոլովման բառերի հոգնակի սեռա-
կանի «-ոց» մասնիկը (թռչու ն>թռչնոց, գործ>գործոց և այլն): Առաջին 
տարբերակները անձնանվանման պարագայու մ ընդու նելի չեն: 
Հետևաբար մն ու մ է կարծել, որ Մաշտոցը «մաշտ» բառի հոգնակի 
սեռական ձևն է. Մեսրոպ Մաշտոց = Մեսրոպ Մաշտերի: Ուրեմն  
Մաշտոց անու նը պիտի կազմված լինի «մաշտ/մաշդ/մաշթ» եզակի 
ու ղղական հոլովաձևից: 
Հայերենու մ ու նենք մաշտ=«ճաղատ» բառը, որը կտա Մեսրոպ Մաշ-

Ð²Úàò ¶ðºðÆ ²èºÔÌì²ÌÀÐ²Úàò ¶ðºðÆ ²èºÔÌì²ÌÀ        

  à±ì ¾ð Øºêðàä Ø²ÞîàòÀ  
  àðîºÔÆ±ò ºÜ ØºêðàäÚ²Ü ²Ú´àô´ºÜÆ ¶ð²ÜÞ²ÜÜºðÀ    
  Ð²Úàò âàðê ²Ú´àô´ºÜÜºðÀ
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³ñÓ³Ý³·ñ»É) Ïó³·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý Ï³½ÙáõÃÛáõÝ ¿ ¢ áõÝÇ 
«Ýß³Ý ¹ñáßÙ»É, Ýß³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»É» ÇÙ³ëï: 

Արդյու նքու մ, վերը բերված խեթերեն A.NA GIŠ.HUR (TE)-kan han-
dan արտահայտու թյան «согласно деревянной надписи» անտրա-
մաբանական թարգմանու թյան փոխարեն կու նենանք «համաձայն 
նշանագրային գրու թյան»: Շու մե րենու մ «նշան, նշանակ, նախանշա-
նակ» իմաստները կրող գրեթե բոլոր բառերը սկսվու մ են giš = 
niš2=նիշ բառով (giš-an-ti-bal, giš-ti-bal, giškim, giš-igi-ĝal2 և այլն):  
Հայերենու մ պահպանվել է նաև GIŠ գաղափարագրի giš/geš 

ընթերցու մն երը: Դրա օրինակներից է կշիռ =«կշեռք» բառը (բարբառ-
ներու մ նաև գիշէռք, գիշիռք, գիշառք, գշեռք): Լեզվաբանները 
հայերեն «կշիռ»-ը փոխառու թյու ն են դնու մ ասու րերեն gišrinnu 
=«կշեռք» բառից: Սակայն վերջինս գալիս է աքքադերեն gišrinnu 
=«կշեռք» բառից, իսկ սա իր հերթին փոխառու թյու ն է շու մե րեն giš-
rin2 = gišrin = կշիռն, կշիռ բառից, որը բարդված է giš=«փայտ» և rin2, 
erin2, erem, erim =«լու ծ» բառերից: Հետևաբար gišrin = կշիռն, կշիռ 
բառը հայ-շու մե րեն է, որից էլ անցել է սեմական լեզու ներին: 
Հայերենը հնարավորու թյու ն է տալիս ևս մի  կարևոր օրինակի 

հիման վրա բացատրել GIŠ գաղափարագրի niš2 ընթերցման ան-
հրաժեշտու թյու նն ու  իմաստը: Խոսքը վերաբերու մ է Արևի Աստծո 
անվան գրելաձևերից մե կին. dGIŠ.NU (կամ ՝ dGIŠ.NU11) = Šamaš:3 GIŠ.
NU գրու թյու նը որպես հասարակ գոյական ու նի «լու յս» իմաստ: Այն 
կազմված է GIŠ =«ծառ, փայտ» և NU =«ան-, ոչ» գաղափարագրերից, 
որոնցից ոչ մե կը կապ չու նեն «արև, լու յս» գաղափարների հետ: Այդ 
կապը բացահայտելու  համար գաղափարագիր գրելաձևը վանկա-
գրենք ելնելով այն փաստից, որ GIŠ գաղափարագիրն ու նի niš2, իսկ 
NU գաղափարագիրը՝ ul2 ընթերցու մ: Արդյու նքու մ կու նենանք GIŠ.
NU = niš2 - ul2 = nišul = նշոյլ, նշող =«շողք, ցոլք, լու յս, ճառագայթ», 
իսկ «նշող, նշոյլ» բառը բնիկ հայերեն է և կազմված է «նի-» մասնիկով 
և «շող» արմատով: Հետևաբար շու մե րները Արևի իրենց Աստծու ն 
անվանել են Նշող Աստված =«շողքի, ցոլքի, լու յսի աստված»: Հայերե-
նու մ այսիմաստ «նշող» բառը համանու ն է նշող =«նիշ դնող, նիշ 
տվող, նիշ անող» բառին, որը «նշել» բայի ենթակայական դերբայն 
է: Արևի Աստծո Նշող անու նը կարող էր և այս իմաստով հասկացվել 
ու  գործածվել, քանի որ Արևն է տալիս տարվա եղանակների փոփո-
խու թյան նշանները, ինչը կարևոր նշանակու թյու ն ու ներ երկրագործ 
և անասնապահ մարդկանց համար: 
Ներկայացրինք GIŠ.HUR/HAR = niš2 har = նիշ հար ==«նիշ հա-

րել»  (աքքադերեն e şē ru =«գծել, նկարել, պատկերել») գրու թյան 
բայական ձևը: Նու յն գրու թյան, արդեն որպես գոյականի, իմաստն 
արտահայտվել է աքքադերեն u ş urtu =«պատկեր, նշան, նկար, գծա-
գիր» բառով:                                                                          
Անշու շտ այս դեպքու մ niš2 har = նիշ հար գրու թյամբ ներկայացվել 

են սեպագրու թյանը նախորդած գաղափարագիր գրանշանները, 
որոնք որոշակի առարկաների պարզեցված գծային պատկերներ 
էին՝ նշանագրեր: Իմա՝ niš2 har = նիշ հար =«նշանագիր»: 
Վերջապես պարզու մ ենք, որ GIŠ.HUR/HAR գրու թյու նից զատ, աք-

քադերեն u ş urtu բառով է արտահայտվել նաև շու մե րերեն MAŠ.DU3 
գրու թյան իմաստը. 

ma-aš2-da = MAŠ.DU3 = u2-şu2-ra-tum    (A I/6 129): 
Հաշվի առնելով DA սեպանշանի da, ta2, du20, ţa ընթերցու մն երը և 

DU3 սեպանշանի da3,  du3, tu20 ընթերցու մն երը, MAŠ.DU3 գրու թյան 
համար կարող ենք կազմե լ հետևյալ տարընթերցու մն երը.

ma-aš2-da = ma-aš2-ta2 = mašta
     = ma-aš2-du20 = mašdu
                   = ma-aš2- ţa = mašţa
                   = ma-aš2- da = mašda
MAŠ.DU3 = maš - du3 = mašdu 
                   = maš - da3 = mašda 
                   = maš - tu20 = maštu

Արդյու նքու մ ստանու մ ենք բառի mašd, mašt, mašţ ու ղիղ ձևերը, 

տոց = «Մեսրոպ ճաղատների» իմաստ: Այստեղ էլ մե կնաբանման 
մի ակ տարբերակն այն է, եթե ենթադրենք, թե քրիստոնեու թյու նից 
առաջ եղել է սափրագլու խ քրմե րի դաս: Սակայն այս մասին ոչ մի  
ու ղղակի տվյալ չու նենք: 
Մեզ մն ու մ է ենթադրել, որ «մաշտ, մաշդ» բառը, որպես հասարակ 

գոյական, մոռացվել և պահպանվել է մի այն Մաշտոց հատու կ 
անվան մե ջ: Այս մոռացված բառի հետքերը մե զ տանու մ են սեպա-
գրու թյան ժամանակները:

  
ÀÜ¸ØÆæ²ðÎàôÂÚàôÜ

Շու մե րերեն MAŠ.DU3 գրու թյու նը, նրա ընթերցու մն երն ու  իմաստները
Շու մե րերենու մ գրչու թյան ասպարեզին պատկանող գործածական

տերմի ններից է HAR, HUR =  = har, hur = «խազել, գծել, քեր-
ծել,  նկարել», որի հայերեն կրկնակն է har, hur = հար = «դրոշմե լ, 
արձանագրել»: HAR սեպանշանի ամե նագործածական իմաստ-
ներից է եղել «շրջան, շրջանագիծ» իմաստը, որի համապատասխան 
ընթերցու մն  է HAR, HUR = hir2 = հիռ, որը հայերենու մ կրու մ է հենց 
«շրջան, պտու յտ» իմաստ:  
Շու մե րենու մ har, hur բառին երբեմն  կցագրվել է GIŠ =«ծառ, փայտ» 

գաղափարագիրը (GIŠ - har) և այդ կցագրու թյու նը ոչ մի այն պահ-
պանել է «գծել, նկարել» բայական իմաստը, այլ ավելին՝ ձեռք է բերել 
առարկայական (գոյական) իմաստ. «նախագիծ, գծագիր, նկար»: 
Երկու  դեպքու մ էլ (har և giš-har), որպես աքքադերեն զու գահեռ, 
գրվել է eşēru=«գծել, նկարել, պատկերել» բայը (կարդա՝ «էցերու »):  

GIŠ - har=«գծել, նկարել, պատկերել» գրու թյու նը կիրառվել է նաև 
այլ սեպագիր լեզու ներու մ, այդ թվու մ՝ սեպագիր խեթերենու մ: Ահա 
թե ինչ են գրու մ այդ մասին Թ. Գամկրելիձեն և Վ. Իվանովը.  

«Существует предположение, что еще до возникновения у хеттов 
клинообразной системы письма, иероглифическая письменность при-
менялась для записи текстов на дереве.Сохранился даже специальный 
термин, обозначавший «надписи на дереве» GIŠ.HUR, которое могли 
быть выполнены только иероглифическим письмом, а так же обозна-
чение «писцов на дереве» DUB.SAR.GIŠ. Многие клинописные хет-
тские тексты, по-видимому, возникли благодаря последующему 
переписыванию хеттских текстов, составленных первоначально иеро-
глифическим письмом . Такие тексты помечены формулой A.NA GIŠ.
HUR (TE) -kan handan «согласно деревянной надписи». В случае, если 
можно будет неопровержимо доказать использование хеттами этого 
письма, его следовало бы признать весьма древним и в сущности 
единственной известной пока древней системой письма, созданной 
собственно для индоевропейского языка»:1  
Ամբողջովին ենթադրու թյու նների վրա կառու ցված այս հատվածի 

հիմքու մ հեղինակները դրել են GIŠ.HUR =«надпись на дереве»,  
DUB.SAR.GIŠ =«писец на дереве»,  A.NA GIŠ.HUR (TE)-kan handan 
=«согласно деревянной надписи» իմաստները: Արդյո՞ք ճիշտ են խե-
թերենի համար բերվող այս իմաստները և շու մե րերենու մ GIŠ.HUR/
HAR=«գծել, նկարել» իմաստի դեպքու մ ի՞նչ ընթերցու մ և իմաստ է 
ներկայացնու մ GIŠ սեպանշանը:
Դպրու թյան հետ GIŠ գաղափարագրի ու ղղակի կապը ցու ցադրու մ 

են նրա տարընթերցու մն երը, իսկ այդ կապը հնարավոր է տեսնել 
մի այն ու  մի այն հայերենի մի ջոցով: Այս գաղափարագրի համար 
վերականգնված մոտ 30 տարընթերցու մն երի մե ջ տեսնու մ ենք giş, 
gis, giz=գիծ և niš2=նիշ, որոնք անմի ջապես կապված են «գիր, գրել, 
գրու թյու ն» իմաստների հետ (գիծ =«գիր, գրվածք, ու ղիղ շարք, տող», 
նիշ =«նշան, կետ, հետք, արքու նի նշան»):2                                                   

Ð»ï¢³µ³ñ ßáõÙ»ñ»ÝáõÙ íÏ³Ûí³Í ¢ ³å³ Ë»Ã»ñ»ÝÇÝ áõ ÙÛáõë 
ë»å³·Çñ É»½áõÝ»ñÇÝ áñå»ë ù³ñ³ó³Í Ï³Õ³å³ñ ³Ýó³Í 
GIŠ.HAR = giš - har = niš2 - har = ÝÇß (=Ýß³Ý) + Ñ³ñ (=¹ñáßÙ»É, 

1. Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов, Индоевропейский язык и индоевро-
пейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и прото-
культуры, Тбилиси, 1984, т. 2, ст. 899 

2. Հետևելով Հ. Հյու բշմանին և հայերեն «նիշ» բառը փոխառու թյու ն համարե-
լով պահլավերեն ենթադրյալ *niš բառից, ահա թե ինչ է գրու մ Հ. Աճառյանը. 
«Պհլ. *niš բառից, որ թեև աւանդւած չէ իրանյան գրականու թեան մէջ, բայց 
նրա գոյու թիւնն են ապացու ցու մ՝ հայերենից ջոկ՝ իրանեանից փոխառեալ 
ասոր. nīšā «նշան, դրօշ, նշանակու թիւն, նպատակ, օրինակ, նիւթ» և քրդ. niši 
«նշան, ցու ցմու նք»:…Ոմանք ասոր. nīšā, nīsā «նշան» բառը կցելով եբր. nēs 
«նշան, իբր նշան տնկու ած ձող», արամ. nissā, nesā «նշան, հրաշք» բառերին, 
համարու մ են բնիկ սեմական, փոխառեալ ասու ր. nīšu «կանգնեցնել, 
բարձրացնել (ձեռք, աչք՝ յաղօթս, յերկինս)» ձևից:…Այս պարագային հայը 
փոխառեալ կլինի ասորականից» (Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բա-

ռարան, տես «նիշ» բառահոդվածը):   Ակնհայտ է, որ լեզվաբաններին անհայտ 
է բառի ծագու մը, սակայն դիմե լով անճարակ հիմն ավորու մն երի, որոնցից 
նու յնիսկ խաբեու թյան հոտ է գալիս, փորձու մ են հայերեն բառն անպայման 
փոխառու թյու ն դարձնել: Երբ լեզվաբանները ստու գաբանու մ էին այս բառը, 
հայտնի էր GIŠ գաղափարագրի niš2 ընթերցու մը և նրա գործածու թյու նը «նիշ, 
նշան» իմաստով, որը իմաստային առու մով ոչ մի  կապ չու նի ասու րերեն nīšu 
«կանգնեցնել, բարձրացնել» և աքքադերեն nišū =«ժողովու րդ» բառերի հետ: 
Փաստն այն է, որ 5000 տարի առաջ «նիշ» բառը գործածել են շու մե րները և 
մի նչև այժմ գործածու մ են հայերը և այն երբեք չի գործածվել իրանական ու  
ասու րական լեզու ներու մ:   Քանի որ «նիշ» արմատից են կացմված հայերեն 
«նշան», «նշանակ», «նշմար» բառերը, ապա հայերենից փոխառու թյու ն պիտի 
դրվեն այս բառերի պահլավերեն, նոր պարսկերեն, ասորերեն ձևերը: 

3. R. Borger, Assyrisch-Babylonische Zeichenliste, Neukirchen-Vluyn, 1978, s. 123 
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որոնք համապատասխանու մ են մատենագրու թյան մե ջ Մաշտոց 
անվան վկայված Մաշդոց, Մաժդոց, Մաշտոց, Մաշթոց ձևերին:  
Վերադառնանք մե ր բու ն նյու թին:

 * * *  

Շու մե րերենի օգնու թյամբ պարզեցինք, որ mašdu, mašda = մաշդ, 
մաշտ բառն ու նի «նշանագիր» իմաստ: Հետևաբար բառի հոգնակի 
սեռական ձևը կլինի մաշդոց, մաշտոց =«նշանագրերի»: Քանի որ 
այս վերջի ձևը հայերենու մ վկայված է որպես անձնանու ն, ապա 
այն նախապես, որպես մակդիր, պիտի տրվեր այն մարդկանց, ով-
քեր կարող էին նշանագրերով գրել կամ նշանագրերով գրվածն ըն-
թերցել: Իմա՝ որպես առանձին անձնանու ն, Մաշտոց նշանակել է 
«նշանագրերի (գիտակ)»: 
Այժմ անդրադառնանք Մաշտոցի անվան Մեսրոպ բաղադրիչին: Հ. 

Աճառյանը Մեսրոպ անվան մասին գրու մ է, թե «ծագու մն  անհայտ. 
ստու գաբանված է սերովբէ բառով»: Մաշտոցի ապրած տարիներից 
շատ ավելի ու շ արված այս կեղծ ստու գաբանու թյու նն էլ պատճառ է 
դարձել, որպեսզի ու շ շրջանի մատենագրու թյան մե ջ հայտնվեն ան-
վան Մեսրոբ, Մեսրովբ, Մեսրովպ ձևերը, որոնք հնարվել են անու նը 
«սերովբէ» բառին մե րձեցնելու  համար: 
Իրականու մ, ինչպես անվան Մաշտոց բաղադրիչը, Մեսրոպ-ը ևս 

մաքու ր հայերեն կազմու թյու ն է և ոչ մի  կապ չու նի «սերովբէ» բառի 
հետ: 
Մեսրոպ անու նը մասնատու մ ենք «մե ս» և «րոպ» բաղադրիչների: 

Սրանցից «մե ս» բաղադրիչը նու յնացնու մ ենք Երեմի ա Մեղրեցու  
բառարանու մ վկայված մէս = «սովոր» բառի հետ (սովոր=«վարժ, 
գիտակ, սովորած»), որից՝ սովորել=«վարժվել, գիտելիք առնել, ու սա-
նել»: Իր Հայերեն արմատական բառարանու մ Հ. Աճառյանը բերու մ 
է նու յն բառի ածանցված «մե սու թյու ն» ձևը: Այս բառը վկայված է 
Գրիգոր Տաթևացու  «Ոսկեփորիկ» աշխատու թյան մե ջ. «Մեսու թիւն 
առանց կրթու թեան, գիտու թիւն և առանց բայի»: Հ. Աճառյանը բառի 
արմատը դնու մ է «մե ս» և վերագրու մ «գիտու թյու ն, իմացու թյու ն» 
իմաստ:  
Այժմ դառնանք Մեսրոպ անվան «րոպ» բաղադրիչին: Սա էլ ներ-

կայացնու մ է բնիկ հայերեն «րոպէ, րոպ» բառը: Այս բառը, բացի 
հանրահայտ «ժամանակի մի ավոր» իմաստից ու նի նաև «տիեզերք, 
ողջ աշխարհը, ժամանակք», «կլոր, շրջանակ, ոլորակ» և «բովանդա-
կու թյու ն էից» իմաստներ:4
Ելնելով մե ր խնդրի համատեքստից, Մեսրոպ անվան «րոպ» բա-

ղադրիչի համար վերցնու մ ենք «րոպէ, րոպ» բառի «բովանդակու -
թյու ն էից» իմաստը: Այստեղ էից=«գոյու թյու նների, եղողների, ամե նի» 
բառը ներկայացնու մ է է=«եղող, գոյու թյու ն ու նեցող» մի ահնչյու ն 
արմատի հոգնակի սեռական ձևը: Արդյու նքու մ, եթե մի ավորենք 
Մեսրոպ անվան երկու  բաղադրիչները, ապա կու նենանք.

Ù»ëñáå = Ù»ë ñáå = «·ÇïáõÃÛáõÝ ·áÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý»,
որպես հասարակ գոյական:
Անձնանվան պարագայու մ կարծու մ ենք մե ս=«գիտու թյու ն» իմաս-

տի փոխարեն հարկ է հասկանալ մե ս=«գիտակ»: Այս դեպքու մ բու ն 
Մեսրոպ անձնանվան համար կու նենանք հետևյալ իմաստը.

Ø»ëñáå = Ù»ë ñáå = «·Çï³Ï ·áÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý»:
Անվան երկու  բաղադրիչները մի ացնելով իրար, կստանանք 

Մեսրոպ Մաշտոց անվան արտահայտած իմաստի ամբողջական 
պատկերը.
Մեսրոպ Մաշտոց = մե ս րոպ մաշտոց =«գիտակ գոյու թյու նների 

բովանդակու թյան նշանագրերի» կամ «գիտակ նշանագրերի 
իմաստների»: Այստեղ էից=«գոյու թյու նների» բառի տակ հարկ է 
հասկանալ այն առարկաները (կենդանիներ, բու յսեր, գործիքներ և 
այլն), որոնց պատկերները գործածվել են որպես գաղափարագիր 
գրանշաններ:  
Ենթադրելով, որ Մաշտոցն ինքն է ընտրել իր Մեսրոպ Մաշտոց 

կեղծանու նը, վերջնականապես կարող ենք փաստել, որ, դեռևս 

Հայոց գրանշանների փնտրտու քները սկսելու ց առաջ, ինքն իրեն 
համարել է նշանագրերի իմաստների գիտակ:

 
3. Ð²Úàò Èº¼ìÆ ÐÜâÚàôÜÜºðÀ ºô 36 ÂÆìÀ   

3.1  36 ÂìÆ ÊàðÐàôð¸À  

Ի՞նչ էր փնտրու մ Մեսրոպ Մաշտոցը՝ նշանագրերի իմաստնոց գի-
տակը: Լինելով իր ժամանակի ամե նաու սյալ անձերից մե կը, ծանոթ 
լինելով Մերձավոր Արեվելքու մ գործածվող այբու բենական գրերին, 
Մաշտոցն իր առջև խնդիր էր դրել գտնել կամ ստեղծել հնչյու նական 
գիր հայերենի համար: 
Այդ խնդրի իրագործման առաջին և նախապատրաստական 

քայլը պիտի լիներ Հայոց լեզվի հնչյու նների (ձայնավորների ու  բա-
ղաձայների) քանակի որոշու մը: Անշու շտ այդ խնդիրը Մաշտոցը 
պիտի լու ծեր գրերի փնտրտու քները սկսելու ց շատ առաջ: Մաշ-
տոցն այդ խնդիրը լու ծել է ինքնու րու յն, թե օգտվել է ինչ որ 
սկզբնաղբյու րից, մե նք չգիտենք: 
Ժամանակակից լեզվաբանու թյու նը պնդու մ է, թե գրաբարն ու նեցել 

է 5 ձայնավոր (ա, ե, ը, ի, ո), իսկ է-ն հնչել է որպես երկբարբառ ( 
եյ): Դա անշու շտ մի այն ենթադրու թյու ն է, որն անհնար է ստու գել: 
Փաստն այն է, որ «ե» և «է» հնչյու ններն այնքան զգալի են տարբերվել, 
որ Մաշտոցը նրանց համար դրել է առանձին տառանշաններ: Այն 
հավանաբար հստակ հնչել է որպես «է», սակայն «ե»-ի համե մատ 
ու նեցել է շատ կարճ հնչողու թյու ն: Իմա՝ հայերենն ու նեցել է կարճ 
և երկար « ե» հնչյու ններ: 
Ելնելով այս մե կնաբանու թյու նից, գտնու մ ենք, որ հայերենն ու նեցել 

է 6 ձայնավոր և 30 բաղաձայն հնչյու ններ: Այս առու մով հայերենն 
աշխարհի այն մի ակ լեզու ն է, որն իր դասական գրավոր խոսքու մ 
ու նի 36 հնչյու ն և բնականաբար՝ 36 գրանշան: Հետևաբար կարող 
ենք փաստել, որ գրանշանների փնտրտու քից առաջ Մաշտոցը 
գիտեր, որ Հայոց լեզվին անհրաժեշտ են 36 տառեր (6 ձայնավոր+30 
բաղաձայն): 
Հայտնի է, որ սկսած հնագու յն ժամանակներից, 36 թվին վերագրվել 

է աստվածային, տիեզերական խորհու րդ: Որտեղից ծագել է 36 թվի 
խորհու րդը, այնտեղից էլ պիտի ծագեր Հայոց լեզու ն, որպես այդ 
տիեզերական խորհրդի բաղադրիչ ու  արտահայտիչ: 
Ենթադրու մ ենք, որ այս ամե նի մասին, եթե ոչ հստակ տեղեկու -

թյու ններ, ապա գոնէ որոշակի լու րեր էին հասել Մաշտոցին, որոնք 
էլ պիտի ու ղղորդեին նրան: 
Վրացական և աղվանական գրերի ստեղծման վերաբերյալ 

պատմի չների հաղորդած տվյալները  վկայու մ են, որ Մաշտոցի 
համար այբու բենական գրանշաններ ստեղծելը բարդ գործ չի եղել: 
Վրացիների ու  աղվանների համար Մաշտոցը տառեր ստեղծեց 
հաշված օրերի ընթացքու մ: Այդ գործու մ Մաշտոցի համար մի ակ 
դժվարու թյու նը լեզու ն իմացողի մի ջոցով տվյալ լեզվի հնչյու նների 
առանձնացու մն  էր, իսկ ամե ն հնչյու նի համար նա տառանշան 
գծագրեց առանց դժվարու թյան ու  արագ: 
Քանի որ Մաշտոցը գիտեր, որ հայերենն ու նի 36 հնչյու ն, ինչու ՞ 

նու յն կերպ տառեր չգծագրեց հայերենի համար: Ի՞նչ էր նա փնտրու մ 
տարիներ շարու նակ: 
Այս հարցն ու նի մի արժեք պատասխան. Մաշտոցը փնտրու մ էր 

Հայոց աստվածատու ր սրբազան գրանշանները: 
Դեռևս գրի ծագման ժամանակներու մ է ձևավորվել այն ավան-

դու յթը, թե գիրը աստվածաշնորհ պարգև է: Հին աշխարհի բոլոր ժո-
ղովու րդները, որոնք գիր ու  գրչու թյու ն ու նեցան, գիրը համարեցին 
աստվածային ստեղծագործու թյու ն ու  գրի ստեղծու մը վերագրեցին 
իրենց դիցարանու մ առաջնային դիրք ու նեցող Աստծո (dEN.KI=Հայ, 
Թոթ, Հերմե ս, Օդին և այլն): Գրի կարևորու թյան և աստվածային 
ծագման ավանդու յթն այնքան կայու ն ու  հզօր էր, որ Ք.ա. I հազ. երկ-
րորդ կեսին Հին կտակարանը գրառող հեղինակները չէին կարող 
անտեսել այն. «Եւ տախտակքն՝ գործ Աստու ծոյ էին. եւ գիրն՝ գիր 
Աստու ծոյ դրոշմե ալ ի տախտակսն» (Ելից լբ, 16): 
Այս պատկերացու մն երն ու  ավանդու յթն ընդգրկող համակարգի 

մաս էր կազմու մ նաև 36 թվին վերագրվող խորհու րդը: Հու յն հե-
ղինակ Պլու տարքոսը (I դար) իր «Իսիդայի և Օսիրիսի մասին» 
տրակտատու մ 36 թվի մասին գրու մ է, թե «36 թիվը, ինչպես հան-
րահայտ է, եղել է գերագու յն երդու մը և կոչվել է Տիեզերք» (Об 
Исиде и Осирисе, 75): Պլու տարքոսի գրածից բխու մ է, որ այս պատ-
կերացու մը հին աշխարհու մ տարածված էր («հանրահայտ է»), բայց 
հեղինակի ժամանակ ու  նրա մի ջավայրու մ՝ մոռացված (խոսու մ է 
անցյալ ժամանակով. «եղել է», կոչվել է»): 
Դրա մասին է վկայու մ նաև Պլու տարքոսի մե կնաբանու թյու նը: 

Նա 36 թվի մասին վերը բերված բնու թագիրը բացատրու մ է այս-
պես. «քանի որ այն կազմված է առաջին 4 զու յգ և 4 կենտ թվերի գու -
մարից»:5 Սա թեև մե խանիկական մոտեցու մ է, սակայն հու շու մ է, 
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4. Հ. Աճառյանը հետևելով Հ. Հյու բշմանին, հայերեն «րոպէ, րոպ» բառը 
փոխառու թյու ն է դնու մ հու նարեն ρόπή=«րոպէ, moment» բառից, իսկ վերջինս 
ծագած են համարու մ ρεπω=«ծռել» բայից: Նախ՝ հայերեն բառի «տիեզերք, 
ամբողջ աշխարհ» ընդհանրական իմաստը բացակայու մ է հու նարենու մ: 
Երկրորդ՝ ժամանակի և ժամանակը մասերի բաժանելու  գաղափարը ծագել 
է պտու յտի գաղափարից (երկնային լու սատու ների տեսանելի պտու յտը 
Երկրի շու րջը): Հայերեն «րոպէ, րոպ» բառը «ժամանակ» իմաստի հետ ու նի 
նաև այս նախնական իմաստը («կլոր, շրջան, ոլորակ») և կարիք չու ներ այլ 
լեզվից փոխառու թյու ն կատարելու : Քանի որ հայերեն բառի իմաստներն 
ավելի ընդհանրական են («տիեզերք, ժամանակ») և նախնական («կլոր, 
շրջան»), իսկ հու նարեն բառը կրու մ է մասնավոր և երկրոդային իմաստ, 
ապա հարկ է հու նարեն բառը փոխառու թյու ն դնել հայերենից: 

4
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թե 36 թվի խորհու րդը մե կնաբանելու  համար անհրաժեշտ է իմանալ 
1÷8, 16, 20 թվերի խորհու րդները: 

ÜÏ³ñ 3. ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ù³ñ¿ ÏáÃáÕÝ»ñ, áñáÝó íñ³ 36 ÃÇíÁ Ý»ñÏ³-
Û³óí³Í ¿ »é³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ ÃíÇ ï»ëùáí: 
Սու յն աշխատանքի այս փու լի խնդիրը 36 թվի խորհրդի մե կնա-

բանու թյու ն չէ, ու ստի դրա վրա կանգ չենք առնի: Պարզապես փաս-
տացի նյու թով ցու յց տանք, որ քրիստոնեական ժամանակների 

Հայաստանու մ ևս 36 թվի խորհու րդը հայտնի էր որոշ գիտական 
շրջանակների և մասնավորապես հայտնի էր Մեսրոպ Մաշտոցին:   

 Նրանց վրա նկատելի են երկրորդային մշակման և օգտագործման 
հետքեր, ինչը հիմք է տալիս կարծելու , թե քարակոթողներն ու նեն 
նախաքրիստոնեական ծագու մ:
Առաջին կոթողի (Որոտնավանք) վրա եռանկյան պատկերից ձախ 

հստակ երևու մ է շրջանաձև նշանագրի կեսը: Մյու ս կեսը ոչնչացվել 
է կոթողի երկրորդային մշակման ժամանակ:
Երրորդ կոթողը ևս Որոտնավանքու մ է և տեղադրված է եկեղեցու  

պատի հիմքու մ, կրու մ է երկրորդային մշակու թյան հետքեր: Եթե 
քարի վրայի նշանները փորագրված լինեին քրիստոնեական շրջա-
նու մ, ապա այն կտեղադրվեր ավելի պատվավոր տեղու մ: Կոթողի 
վերևի շարքի քարերը (տարբեր աստիճանի մշակված, տարբեր 
տեսակի) ևս վկայու մ են, որ պատկանել են մի  այլ շինու թյան և հե-
տագայու մ օգտագործվել եկեղեցու  պատի մե ջ:
Խոսքը վերաբերու մ է մի ջնադարյան այն քարէ կոթողներին, 

որոնց վրա 36 թիվը ներկայացված է եռանկյու նային թվի տեսքով 
(եռանկյու նային թվի և 36 թվի ժամանակակից գործածու թյանն ու  
մաթեմատիկական հատկու թյու ններին ընթերցողը կարող է ծանո-
թանալ Wikipedia-ի համապատասխան հոդվածներից):
Այդ կոթողների վրա (տես նկար 3) փորագրված փոքր եռանկյու -

նիների (սեպերի) հորիզոնական շարքի մի ջոցով ներկայացված են 
1-ից 8 թվերը. առաջին շարքու մ 1 թիվը մի  եռանկյու նի է, երկրորդ 
շարքու մ 2 թիվը 2 եռանկյու նի և այլն: Փոքր եռանկյու նիների թիվը 
36 է և ներկայացնու մ է 1-ից 8 թվերի գու մարը, իսկ բոլոր փոքր 
եռանկյու նիներով (36 թվով) կազմված է մի  մե ծ հավասարակողմ 
եռանկյու նի:
Հիշյալ կոթողների վրա 36 թվի եռանկյու նու ն կից փորագրվել են այլ 

նշաններ, որոնք դեռևս վաղ պատկերագրու թյան ժամանակներից 
հայտնի են որպես նախաքրիստոնեական ազգային դիցարանի որո-
շակի դիցանու նների գաղափարագիր նշաններ:
Օրինակ, նկար 3-ի երրորդ կոթողի աջ կողմի  նշանը (շրջանի 

կամ քառակու սու  մե ջ ներգծված վեցաթև աստղանշան/վարդյակ) 
հայտնի է Սյու նիքի ժայռապատկերներից և շու մե րական պատկե-
րագրու թյու նից: Դրանից է ծագել LAGABxHAL սեպանշանը,

որով գաղափարագրվել է ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի ծովի՝ 
Ծիրանի Ծովի մի  անու նը:
Այսպիսով, եթե 36 թիվը, որպես եռանկյու նային թիվ, փորագրվել է 

կոթողների վրա, ապա դա պատվիրող կամ կատարող անձիք գա-
ղափար ու նեին 36 թվի խորհրդի մասին

Ð³ÙÉ»ï Ø²ðîÆðàêÚ²Ü                    
ÐÝ³·áõÛÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ

5. Այսինքն՝  1+3+5+7 = 16    2+4+6+8 = 20    20+16 = 36 
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Ավրորա (Արշալու յս) Մարտիկանյան: Ծըն-
վել է 1901 թ. հու նվարի 12-ին՝ Արևմտյան Հա-
յաստանի Խարբերդ նահանգի Չմշկածագ 
գյու ղու մ:
Նրա հայրը հարու ստ դրամագործ էր և 

ճանաչված անձնավորու թյու ն։ Արշալու յսն 
ու ներ չորս եղբայր և երեք քու յր:

1915 թ.-ին Արշալու յսը, ով ընդամե նը 14 
տարեկան աղջնակ էր, իր աչքերով տեսնու մ 
է հոր, մոր, եղբայրների և քու յրերի դաժան 
սպանու թյու նը: Արշալու յսն առևանգվու մ է 
գաղթի ճանապարհին, 85 ցենտով վաճառ-
վու մ Մալաթիայի եւ Ուրֆայի ստրկավա-
ճառների շու կաներու մ: Անցնելով դժոխքի 
մի ջով՝ նրան հաջողվու մ է փախչել հարեմի ց, 
անցնել ռազմաճակատի գիծը եւ Զորավար 
Անդրանիկի մի ջնորդու թյամբ տեղափոխվել 
ԱՄՆ:
Նա մե կնեց այդ երկիր` ոչ մի այն փրկվելու , 

այլև հասցնելու  մե ծն Զորավարի հայտնի 
ու ղերձը ամե րիկացիներին: Նա պետք է 
աշխարհին հաղորդակից դարձներ հայերի 
դեմ իրագործած ցեղասպանու թյան մասին: 

Þ³ï»ñÁ ã·Çï»Ý` áí ¿ Çñ³Ï³ÝáõÙ ²íñáñ³Ý
Այդ առաքելու թյու նը նա փայլու ն կատարեց: 
1918 թ.-ին ԱՄՆ-ու մ հրատարակվեց նրա 
հու շագրու թյու նը՝ «Հոշոտված Հայաստան» 
(Ravished Armenia) գիրքը:

1918 թ.-ին նկարահանվեց Հայոց ցեղա-
սպանու թյան մասին պատմող առաջին գե-
ղարվեստական ֆիլմը` Ravished Armenia, 
որի սցենարի հեղինակն ու  գլխավոր դե-
րակատարն Արշալու յս Մարտիկանյանն 
էր: Բացառիկ դիտելիու թյու ն է ու նենու մ 
ֆիլմն  ամբողջ աշխարհու մ՝ բերելով 30 մի -
լիոն դոլարի եկամու տ, որը տրամադրվեց 
Մերձավոր Արևելքի 60 հազար հայ որբերի 
կենսամակարդակի ապահովմանը:
Ավրորայի պատմու թյու նն ու  ֆիլմը շու -

տով փակի տակ դրվեց եւ մոռացվեց, ար-
գելափակված ֆիլմի  հետ մոռացվեց նաև 
Ավրորան, ով մահացավ 1994 թ.-ին՝ 93 
տարեկան հասակու մ: Մահացավ մոռա-
ցու թյան մե ջ, մե րժված բոլորի կողմի ց, 
սակայն նա կրկին պետք է հայտնվի նոր 
առաքելու թյամբ ու  նոր պատգամով... Ճա-
նաչենք Ավրորային, մե ր Արշալու յսին: 
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Չկարողանալով անցնել Միջագետք ու  
մի անալ անգլիական զորքերին՝ 1918 թ. 
հու լիսին Անդրանիկը նահանջու մ է Նա-
խիջեւան, ապա թու րքերի ճնշման տակ՝ 
Սյու նիք: Օգոստոսի 4-ին շու րջ 30.000 
գաղթականներով նա հասնու մ է Գորիս: 
Զանգեզու րի ու  Արցախի հայու թյան վիճակը 
չափազանց ծանր էր: Օսմանյան հրամա-
նատարու թյու նն ու  մու սավաթական 
կառավարու թյու նը լեռնականներից պա-
հանջու մ են զինաթափվել եւ ճանաչել 
Ադրբեջանի գերիշխանու թյու նը: Լեռնահա-
յաստանը որոշու մ է կռվել:
Զանգեզու րի Ազգային խորհու րդը Անդ-

րանիկին մե ծ լիազորու թյու ններ է տալիս եւ 
ընտրու մ շրջանի ինքնապաշտպանու թյան 
ղեկավար։ 1918 թ. հու լիս-հոկտեմբեր ամի ս-
ներին երկարատեւ ու  կատաղի կռիվն եր են 
տեղի ու նենու մ թու րք-թաթարական կանո-
նավոր զորամասերի ու  լեռնականների 
մի ջեւ: Զանգեզու ր մտնելու  նպատակով 
Խալիլ բեյը Նախիջեւանից ամու ր կապ է 
հաստատու մ թաթարական գյու ղերի հետ՝ 
նրանց զինելով ու  ներգրավելով ռազմական 
գործողու թյու նների մե ջ: Թշնամի ն հարվա-
ծու մ էր Զաբու ղից ու  Օրդու բադից, ինչպես 
նաեւ՝ ներսից:
Սյու նիքու մ կար մե ծաթիվ թու րք-թաթա-

րական բնակչու թյու ն, լավ զինված, թու րք 
սպաների կողմի ց մարզվող ու  առաջնորդվող 
ջոկատներ: Հայկական բնակավայրերի 
մի ջեւ հաղորդակցու թյու նը դժվարացել, 
կամ իսպառ դադարել էր, քանի որ շրջանի 
թաթարական (ադրբեջանաբնակ) գյու ղերը 
վերածվել էին ռազմական ամրու թյու նների՝ 
փակելով ճանապարհներն ու  անակնկալ 
գրոհներով խու ճապ առաջացնելով հայ 
բնակչու թյան շրջանու մ: Սովորական երե-
ւու յթ էր դարձել անասնագողու թյու նը, հայ 
գյու ղացիների առեւանգու մն  ու  սպանու -
թյու նները: Երկրամասու մ գյու ղատնտե-
սական աշխատանքները կանգ էին առել: 
Տեղաբնակ մու սու լմաններն այնքան 
սանձարձակ էին դարձել, որ բացահայտ 
հայտարարու մ էին, թե Զանգեզու րն ու  Ղա-
րաբաղը իրենց սրբազան հողն է եւ այստեղ 
ոչ մի  հայ չի մն ալու :

1918 թ. օգոստոսի 10-ին Անդրանիկը 
որոշու մ է չեզոքացնել ներքին վտանգը: 
Սիսիանի շրջանու մ շու րջ երեք տասնյակ 
թաթարական գյու ղեր կային, իսկ Կապանի 
քառասու ն գյու ղերից մի այն չորսն էր 
հայկական: Հանդու գն պահվածքով հատ-
կապես աչքի էր ընկնու մ Գորիս-Սիսիան 
ճանապարհի վրա գտնվող Աղու դի, Վա-
ղու դի եւ Ուրու տ գյու ղերի թրքու թյու նը: 
Նու յնիսկ մե ծաքանակ զինվորական ու ղեկ-
ցու թյամբ հայերը հազվադեպ էին անցնու մ 
այս խճու ղային ճանապարհով: Հայերի 
գրոհներին թշնամի ն երկար դիմադրել չի 
կարողանու մ: Անդրանիկը գործի է դնու մ 
մե ծ դժվարու թյամբ բարձու նքները հանված 
թնդանոթները, կոտրու մ թաթարների 
դիմադրու թյու նը եւ ոչնչացնու մ հիշյալ 
ավազակաորջերը: ՀՅԴ հիմն ադիրներից 
Ռոստոմը Բաքվից Անդրանիկին ու ղարկած 
նամակու մ գրու մ է. «Ես պիտի գամ Գորիս՝ 
քու  անարատ և սու րբ ճակատդ համբու րե-

լինել: Սեպտեմբերի 10 (23)-ի գիշերը Հար-
վածային զորամասը սկսու մ է գրոհը: 
Վնասազերծվու մ են Սիսիան-Օրդու բադ ճա-
նապարհին գտնվող թրքաբնակ գյու ղերը: 
Թաթարները հազարներով թողնելով իրենց 
բնակավայրերը, գու յքն ու  անասու ններին՝ 
ահաբեկված փախչու մ են Նախիջեւանի ու ղ-
ղու թյամբ:

1918 թ. սեպտեմբերին Զանգեզու րի թու ր-
քաբնակ բնակչու թյան հակահայկական 
ըմբոստու թյու նը և խժդժու թյու նները 
թևակոխու մ են ամե նաեռու ն շրջանը: 
Ամսվա երկրորդ կեսին իրադրու թյու նը 
Զանգեզու րու մ ավելի բարդացավ: Բաքվի ու  
Շու շիի գրավու մի ց հետո օսմանյան ու  մու -
սավաթական զորքերը ողջ ու ժերը կենտ-
րոնացրին Զանգեզու րը նվաճելու  համար 
եւ ամու ր օղակի մե ջ առան հայկական 
երկրամասը: Օսմանյան զավթիչները 
մու սավաթական կառավարու թյան տրա-
մադրու թյան տակ դրեցին Արցախն ու  
Սյու նիքը ընկճելու  բոլոր մի ջոցները: Միա-
ժամանակ հայերի թիկու նքը նախապես 
թու լացնելու  համար՝ թու րքական զորքերի 
հրամանատարու թյու նը մե ծաքանակ զենք 
ու  ռազմամթերք առաքեց Արցախի ու  Զան-
գեզու րի և հատկապես նրանց մի ջև սեպի 
պես խրված Քարվաճառի ու  Լաչինի թու ր-
քերին ու  քրդերին:
Այս ահեղ վտանգի ժամի ն ցայտու ն 

դրսևորվեց հայ բնակչու թյան գերազանց 
հատկու թյու ններից մե կը, այն է՝ մի  կողմ 
դնել ներքին տարաձայնու թյու նները, հա-
մախմբվել, զորահավաքի ենթարկել բո-
լոր ու ժերը, օգտագործել բոլոր հնարավո-
րու թյու նները և ամու ր բռու նցք դառնալ 
թշնամու  դեմ: Սյու նիքն Անդրանիկի ու  
նրա զինակիցների ահռելի, անմն ացորդ ու  
տքնաջան աշխատանքի արդյու նքու մ կարճ 
ժամանակու մ վերածվեց անառիկ ամրոցի, 
որն այլեւս ոչ մի  ու ժ չէր կարող գրավել: 
Սեպտեմբերի 26-ին թու րքերը մե ծաքանակ 
ու ժերով անցան հարձակման: Սկսվեցին 
կատաղի կռիվն եր: Ութ օր տևած ծանր մար-
տերու մ թշնամի ն տվեց մե ծաթիվ զոհեր 
եւ պարտու թյան մատնվելով՝ նահանջեց 
ելման դիրքերը: Այս պարտու թյու նը հայ-
կական երկրամասի թու րք-թաթարական 
բնակչու թյան մե ջ առաջ բերեց բարոյահոգե-
բանական ծանրագու յն վիճակ:
Մահմե դական գյու ղերը մաքրագործելու  

արշավը դադարեցնելու  համար Խալիլ 
փաշան դիմու մ է ՀՀ կառավարու թյանը՝ 
պահանջելով ազդել Անդրանիկի վրա, հա-
կառակ դեպքու մ սպառնալով պատժիչ 
մի ջոցների դիմե լ: Իր պատասխանու մ 
վարչապետ Քաջազնու նին Խալիլին հի-
շեցնու մ է, որ Նու րի փաշան Գանձակի նա-
հանգը հայտարարել է ադրբեջանական 
տարածք, որ ինքը ոչ մի  իրավասու թյու ն 
չու նի Անդրանիկի վրա եւ Հայաստանը չի 
կարող պատասխանատվու թյու ն կրել Զան-
գեզու րու մ տիրող վիճակի համար:

1918 թ. հոկտեմբերի 7-ին Անդրանիկը 
հրաման է արձակու մ Գորիսի շրջանու մ 
նոր զորահավաք անցկացնելու  մասին, ինչն 

լու » (Տես՝ Գ. Սու րենեան, Ինչու ՞ զորավար 
Անդրանիկ հեռացավ Հ. Յ. Դաշնակցու թենէն, 
Կ. Պոլիս, 1920, էջ 16):
Անգեղակոթի ճանապարհին հայկա-

կան ու ժերը հանդիպու մ են Շաքիի 
թու րքերի գրոհներին: Սրանք նու յնպես 
արժանանու մ են վերոնշյալ գյու ղերի 
ճակատագրին: Աղու դիի, Վաղու դիի ու  
Շաքիի թրքու թյան հետ տեղի ու նեցածից 
հետո ահու սարսափ է տարածվու մ Զանգե-
զու րի թրքաբնակ բնակավայրերու մ, 
որոնք գերադասու մ են հանդես բերել 
խոհեմու թյու ն եւ հայտարարու մ են Անդ-
րանիկի իշխանու թյու նը ճանաչելու  ու  նրան 
հպատակվելու  մասին: Կապանի թաթարա-
կան գյու ղերը եզ ու  ոչխար էին մորթու մ Զո-
րավարի ոտքերի առջեւ եւ աղերսու մ իրենց 
հանդեպ գթասիրտ լինել:
Օգոստոսի 30-ին Անդրանիկը մտնու մ 

է Անգեղակոթ եւ այնտեղ հաստատու մ 
իր ռազմակայանը: Նա ձեռնամու խ է լի-
նու մ զորակոչի կազմակերպման, Հար-
վածային զորամասի համալրման ու  
մարտու նակու թյան բարձրացման, զորքը 
մթերքով ու  սպառազինու թյամբ ապա-
հովելու  գործին: Խստացվու մ է կարգա-
պահու թյու նը, ռազմական վարժանքներն 
ու  մարզու մն երը դառնու մ են ամե նօրյա եւ 
հստակ ժամանակացու յցով: Զորահավաքը 
մե ծ դժվարու թյամբ, բայց ընդհանու ր առ-
մամբ հաջողու թյամբ է իրականացվու մ, 
ստեղծվու մ են հատու կ դիտակետեր, նոր 
վաշտեր ու  գու մարտակներ, գյու ղերու մ՝ 
զինված խմբեր, որոնք ենթարկվու մ են ընդ-
հանու ր հրամանատարու թյանը: Ամբողջ 
Սյու նիքը վերածվու մ է ռազմական ճամբարի 
եւ ամե նու ր իրականացվու մ է մարտական 
հերթապահու թյու ն:
Հետախու զական տեղեկու թյու նների 

համաձայն թու րք-թաթարական ու ժերը 
1918 թ. սեպտեմբերի կեսերին Սիսիանի 
ու ղղու թյամբ անցնելու  էին վճռական գոր-
ծողու թյու նների: Անդրանիկը որոշու մ 
է կանխել թշնամու ն եւ նախահարձակ 
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իրականացվու մ է արագ ու  հաջողու թյամբ: 
Այս անգամ զորակոչվու մ են զենք բռնելու  
ու նակ 20-50 տարեկանները: Հետագայու մ 
զորակոչը դժվարանու մ է երկրամասու մ 
բռնկված համաճարակի պատճառով: 
1918 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամի սներին 
Արցախի տարբեր շրջաններու մ թու րք-
թաթարական զինված կազմավորու մն երը 
ծանր պարտու թյու ններ են կրու մ։ Խծաբեր-
դի, Տու մի , Մսմն այի եւ այլ գյու ղերի ինքնա-
պաշտպանական ու ժերը հետ են շպրտու մ 
թշնամու  գրոհները։ Միաժամանակ Դիզակի 
ու  Վարանդայի հրամանատարները նա-
մակ են ու ղարկու մ Գորիսու մ գտնվող Անդ-
րանիկին՝ խնդրելով անհապաղ օգնու թյան 
հասնել։

Այսրկովկասից օսմանյան զորամասերի 
հեռանալու ց (տես՝ Մու դրոսի զինադադար) 
եւ անգլիացիների տարածաշրջան գալու ց 
հետո՝ Անդրանիկը ձեռնամու խ է լինու մ 
Արցախին օգնու թյան հասնելու  իր ծրագրի 
իրագործմանը: 1918 թ. նոյեմբերի 15 (28)-
ին, Զաբու ղի ձորու մ թու րքերին ջարդելու ց 
հետո, նա սկսու մ է իր ռազմե րթը Շու շի, 
բայց անգլիացիների մի ջամտու թյամբ այն 
կասեցվու մ է։ Անդրանիկին նամակով տեղե-
կացնու մ են, որ եթե մտնի Շու շի, ապա այդ 
քայլը բացասաբար կանդրադառնա հայկա-
կան հարցի լու ծման ընթացքի վրա։
ՀՀ կառավարու թյան 1919 թ. հու նվարի 21-ի 

որոշու մով Սյու նիքի ու  Արցախի ընդհանու ր 
ղեկավարու մը ժամանակավորապես 
հանձնվու մ է Զանգեզու րի ազգային խոր-
հրդին, որը վերակազմավորվելու  էր Զան-

գեզու ր-Ղարաբաղի ազգային խորհրդի եւ 
գործելու  էր ՀՀ անու նից: Խորհրդի կազմը 
հաստատելու  էր ՀՀ կառավարու թյու նը, որի 
որոշմամբ մտցվու մ էր նաեւ պետական կո-
մի սարի պաշտոն: Կոմի սարը, որպես ՀՀ 
գործադիր իշխանու թյան ներկայացու ցիչ, 
կառավարելու  էր Զանգեզու ր-Ղարաբաղի 
մարզը:

1919 թ. մարտի 12-ին Գորիս է ժամանու մ 
պետական կոմի սար նշանակված Արսեն 
Շահմազյանը: Մարտի վերջին, որոշ քանա-
կու թյամբ զենք ու  զինամթերք տրամադրելով 
նրան, Անդրանիկը դու րս է գալիս Գորիսից 
եւ ապրիլին հասնու մ Երեւանի գավառ: 
Էջմի ածնու մ զորամասը լու ծարելու ց ու  
զենքերը կաթողիկոսին հանձնելու ց հետո` 
Զորավարը հեռանու մ է Հայաստանից։ 
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Արցախյան պատերազմի ն մասնակցել 
են հարյու րավոր հայ կանայք: Ոմանք զոհ-
վել են մարտի դաշտու մ, ոմանք վերադար-
ձել ու  ապրու մ մե ր կողքին: Նրանց կռիվը, 
պատմու թյու ններն ու  անու նները, սակայն, 
շատերիս է անհայտ: Մեդիամաքսը մե կնար-
կու մ է նոր նախագիծ՝ «Պատերազմն  ու  կի-
նը», որի շրջանակներու մ ներկայացնելու  
ենք պատերազմի  կանացի ձայնն ու  հիշողու -
թյու նները:
Այսօր ներկայացնու մ ենք փոխգնդապետ, 

Արցախյան պատերազմի  մի ակ կին հրա-
մանատար Անահիտ Մարտիրոսյանի «պա-
տերազմը»:
Փոխգնդապետ Անահիտ Մարտիրոսյան: 

Մարտի դաշտու մ՝ հրամանատար: Անա-
հիտը ծնվել է 1964 թվականին Չարդախլու  
գյու ղու մ, որը մարշալներ Բաղրամյանի 
եւ Բաբաջանյանի հայրենիքն է: 1989-ին՝ 
Բաքվի ջարդերի ժամանակ, ընտանիքի հետ 
փորձել է գալ Հայաստան, սակայն ադրբե-
ջանական ավազակախու մբը կտրել է նրանց 
ճանապարհն ու  ընտանիքի աչքի առջեւ 
կյանքից զրկել ամու սնու ն: Տարիներ անց՝ 
մարտի դաշտու մ, Անահիտին վիճակվել է 
կրկին հանդիպել ամու սնու ն կյանքից զրկո-
ղին եւ լու ծել վրեժը...
Ղեկավարել է «Անահիտ» հետախու զական 

ջոկատը:

***
Երբեք չեմ ձգտել զինվորական դառնալ: 

Բաքվի նավթաքիմի ական ինստիտու տն եմ 
ավարտել, շատ լավ աշխատանք եմ ու նեցել 
ու  լավ ապրել, բայց չեմ սիրել դրանց (ադր-
բեջանցիներին ի նկատի ու նի-հեղ.):
Իմ մայրենի լեզու ն դպրոցու մ չեմ սովորել. 

ադրբեջաներեն ու  ռու սերեն էինք անցնու մ, 
բայց տատիցս շատ բան էի լսել ու  գիտեի, թե 
ինչ են արել թու րքերը մե ր դեմ. տատս ջար-
դից սարսափելի բաներ էր պատմու մ:
Դպրոցու մ շատ լավ էի սովորու մ, բայց 

անտանելի չար էի՝ ծեծու մ էի թու րքերին, 
էնքան, որ ոչ մե կը չէր համարձակվու մ ինձ 
որեւէ բան ասեր:
Ոնց չէի սիրու մ դրանց: Մորս հետ վիճու մ 

էի՝ «Քու յրդ Չարդախլու ից գնացել է Հայաս-
տան, դու  ինչու ՞ ես եկել Բաքու , ինչու ՞ 
մե նք պետք է Բաքվու մ ապրենք»: Միշտ 
ծնողներիս մե ղադրու մ էի դրա համար: 
Մայրս վստահ էր, որ էլ կռիվ չի լինելու , 
անհանգստանալու  կարիք չկա, բայց ես, 
կարծես, զգու մ էի՝ հնարավոր չէր թու րքը 

չզարթներ: Ամե ն ինչ շատ հարթ էր, էդպես 
չի լինու մ. հետախու զման մե ջ էլ, երբ ամե ն 
ինչ չափից շատ լու ռ էր, գիտեի, որ փոթորիկ 
է սկսելու :

***
17 տարեկանու մ ամու սնացա, 24-ու մ ար-

դեն այրի էի... զոհ տալով հասա Հայաստան: 
1989 թիվն  էր: Բաքվու մ էինք ապրու մ՝ ես, 
ամու սինս՝ Վիկտորը, երկու  տղաներս, 
մե կը՝ 5, մյու սը՝ 3 տարեկան: Ամե ն օր 
սարսափելի դեպքերի մասին էինք լսու մ 
ու  ականատես լինու մ: Մի օր որոշեցինք 
վերցնել երեխաներին ու  գալ  Հայաստան: 
Հաջորդ առավոտյան ճանապարհ ընկանք: 
Երկու  թաղամաս էլ չէինք անցել մե ր շեն-
քից, երբ վայրի ավազակախու մբը, որի մե ջ 
մե ր հարեւանի տղան էր, կտրեց մե ր ճանա-
պարհն ու ...

Հրաշքով փրկվելով հասանք օդանավակա-
յան,  որտեղից Մերձբալտիկայի ինքնաթիռ-
ները մե զ ու  շատ այլ փախստականների 
հասցրեցին Երեւան:

***
Երեւանու մ իմացա, որ ծնողներիս եւս 

հաջողվել է փախչել: Բագրատաշենու մ 
էին: Գնացինք նրանց մոտ: Մեծ տղաս, որ 
գիտակցու մ էր կատարվածն ու  հոր հետ 
պատահածը,  մոտ մե կ տարի չխոսեց...

***
1991-ի հոկտեմբերին տղաներիս թողեցի 

ծնողներիս մոտ ու  մե կնեցի առաջին գիծ՝ 
վրեժ ու նեի լու ծելու : Ծնողներիս, իհարկե, 
չասացի, թե ու ր եմ գնու մ. ո՞ր ծնողը կթողնի 
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իր աղջիկը պատերազմ գնա: Ասացի՝ «գնու մ 
եմ Ուկրաինա՝ ընկերու հիներիս մոտ՝ 
աշխատելու »: Սպորտսմե նու հի էի, դեռ 
Բաքվու մ թեթեւ ատլետիկա էի պարապու մ:

***
24 տարեկան էի, քաշս՝ 45 կիլոգրամ: Իմ 

տարիքից շատ ավելի փոքր էի երեւու մ: Հա-
վաքակայանու մ չէին թողնու մ, որ գնամ: 
Հարցրեցին՝ «ամու սնացա՞ծ ես», ասացի՝ 
ոչ: Ասեցին՝ «դե գնա՛, ամու սնացի՛, երեխեք 
ու նեցի՛»: Հետո հայտարարվեց, որ ով ադր-
բեջաներեն գիտի, նրանց կտանեն: Իսկ ես 
հրաշալի եմ տիրապետու մ այդ լեզվին, 
ցավոք, իմ մայրենիից էլ շատ ավելի լավ: 
Այդպես թողեցին գնամ առաջին գիծ՝ որպես 
բու ժքու յր:
Առաջին իսկ օրից զենք բռնել ու  կրակել 

սովորեցրեցին: Իմ զենքը եղել է կարաբին, 
դրանից լավ զենք չեմ ճանաչու մ:

***
Հենց գործով Երեւան էինք գալիս, ողջ ջո-

կատով խանու թներն ընկած ու կրաինա-
կան կոնֆետ էինք փնտրու մ, որ տանեմ 
երեխեքիս: Բայց ստի ոտքը կարճ է, չստաց-
վեց երկար խաբել (ծիծաղու մ է-հեղ.): Երբ 
վիրավորվեցի, ծնողներիս տու ն «սեւ թու ղթ» 
էին ու ղարկել, նրանք իմացել էին ճշմար-
տու թյու նը:
Մարաղայից հետո եկել էինք Երեւան: 

Նորքի հիվանդանոցու մ պառկած էին մար-
տի դաշտից իմ դու րս բերած տղաները: 
Մորս հանդիպեցի, ասաց՝ «Արի, քո երե-
խեքին պահի, ես չեմ պահելու »: Նրան 
տարա հիվանդանոց՝ տղերքի մոտ, ասա-
ցի՝ տղաների հետ խոսելու ց հետո ինձ 
կասես՝ գնամ, թե՝ մն ամ: Տղերքը, մորս 
տեսնելով, սկսեցին ձեռքերը համբու րել 
ու  շնորհակալու թյու ն հայտնել՝ ասելով, 
թե իրենց կյանքն եմ փրկել: Մայրս դու րս 
եկավ, սրբեց արցու նքներն ու  ասեց՝ «Ես քո 
երեխեքին կպահեմ: Գնա՛: Դու  իրանց պետք 
ես»: Էդպես երեխաներս էլ իմացան, որ 
իրենց մայրը պատերազմ է գնացել:

***
Մարաղայից հետո, երբ ապաքինվեցին 

մարտի դաշտից փրկածս 13 տղաները, 
ստեղծվեց «Անահիտ» ջոկատը, որը են-
թարկվու մ էր Արկադի Տեր-Թադեւոս-

9
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***
Երկու  անգամ ծանր վիրավորվել եմ, երկու  

անգամն  էլ նու յն օրը՝ մե կը 1992-ի, մյու սը՝ 
1993-ի օգոստոսի 26-ին:

1993-ի օգոստոսի 26-ն էր: Մարտակերտն 
արդեն ազատագրվել էր, մարտերը դեռ 
շարու նակվու մ էին: Կողքիս արկ պայթեց, 
մարմի նս ասես բզկտվեց, բայց չհասկացա՝ 
ինչ է կատարվու մ: Դրանից հետո վեց ամի ս 
կու րացել եմ: 12 վիրահատու թյան արդյու ն-
քու մ մարմն իցս 24 բեկոր հեռացրեցին, բայց 
էլի մն ացել էր: Ընդհանու ր թվով  27 վիրա-
հատու թյու ն եմ տարել, դեռ էլի ու նեմ...
Այդ ժամանակ ինձ տեղափոխեցին Եր-

եւան՝ բու ժվելու : Մտածու մ էի՝ հենց ոտքի 
կանգնեմ, հետ եմ գնալու , բայց հրադադար 
եղավ: Հրադադարի լու րը լսելով ե՛ւ ու րախա-
ցա, ե՛ւ տխրեցի՝ մե նք դեռ անելիք ու նեինք...
Պատերազմի ց հետո երկար տարիներ 

աշխատել եմ ՀՀ Զինված ու ժերու մ, բայց 
արդեն մի  քանի տարի է՝ դու րս եմ եկել հա-
մակարգից:

***
Պատերազմի   ժամանակ մի շտ նու յն երազն 

էի տեսնու մ` գնու մ եմ բաղնիք, լողանու մ, 
հագնու մ մաքու ր գիշերազգեստ, հետո ինձ 
տաք հաց են տալիս, հոտ եմ քաշու մ ու  
սկսու մ ու տել այն: Այդ երազն այնքան իրա-
կան էր թվու մ, որ անգամ հացի հոտն էի 
զգու մ: Երբ պատերազմի ց հետո եկա տու ն, 
տաք հաց վերցրեցի ու  ահագին ժամանակ 
հոտ էի քաշու մ: Ասու մ էի` սա երազու մս 
տեսած հացի հոտն է. նու յն հոտն էի զգու մ:

***
Պատերազմը խլեց առողջու թյու նս, սի-

րու նու թյու նս, երիտասարդու թյու նս, եր-
ջանկու թյու նս: Տվեց մի այն հպարտու թյու ն, 
լավ ընկերներ, նոր արժեքներ, որոնք, մի -
գու ցե, մարտի դաշտ գնալու ց առաջ չէի 
գնահատու մ, բայց հիմա հստակ գիտեմ՝ 
կան բաներ, որոնք ոչ կարող ես գնել, ոչ էլ՝ 
վաճառել, եւ, որ ամե նակարեւորն է, ոչ ոք չի 
կարող դրանք խլել քեզանից:
Պատերազմի ց հետո ահագին ժամանակ էր 

պետք՝ սովորական կյանք վերադառնալու  
համար: Մինչեւ հիմա էլ դու րս չեմ գալիս 
կռվի դաշտից: Բաներ կան, որ մի նչեւ հիմա 
մե ջս են ու  դժվար էլ երբեւէ դու րս գան:

***
Հիմա ամու սնացած եմ, շատ լավ ամու սին 

ու նեմ, ու նեմ այն ամե նն, ինչ պետք է կնոջը 
երջանիկ լինելու  համար, լավ ընկերներ 
ու նեմ, որպես հայր՝ Արկադի Իվանիչն է 
կողքիս կանգնած, բայց այնտեղ` առաջին 
գծու մ, ես թողեցի իմ հոգին. իմ հոգին չի 
հանգստանու մ ու  դրա հետ ոչինչ չես կարող 
անել:
Մենք հաղթեցինք պատերազմու մ, բայց 

տվեցինք մե ր հոգու  խաղաղու թյու նը, երջան-
կու թյու նը, մե ր առողջու թյու նը, մե ր ծիծաղը, 
մե նք ամե ն ինչ տվեցինք մատաղ մե ր հայ-
րենինքին, որն այդպես էլ մե զ չընդու նեց 
որպես հերոս: Էս մե դալներով չեն հերոս ճա-
նաչու մ: Ճիշտ է, ինձ հարգու մ են, Սեյրան 
Օհանյանն էլ իմ մարտական ընկերն է, ինձ 
մի շտ հիշու մ է, խոսու մ ինձ հետ, բայց մի այն 
իրենով չի որոշվու մ. բա՞ մյու սները, բա՞ մե ր 
մյու ս կռված տղաները…

 Ինչո՞ւ ստեղծվեց Եռաբլու րը, որ մե նք 
չպետք է երջանիկ ապրենք. որոշ մարդիկ 
իրենց առողջու թյու նը տվեցին, որոշ մարդիկ 
իրենց հոգեկան ապրու մն երը, որոշ մարդիկ` 
իրենց կյանքը. իսկ փոխարե՞նը, հետդարձը 

յանին: Պարգեւ Սրբազանը մե զ կցեց նաեւ 
Ռու սաստանից եկած «Սու րբ խաչի» 14 
նվիրյալների խմբին, որոնք եկել էին հայերի 
հետ մի ասին կռվելու : Այդպես ստեղծվեց մե ր 
հետախու զական ջոկատը:
Մասնակցել եմ Մարտակերտի շրջանի՝ 

Մաղավու զ, Կարմի րավան, Մեծշեն, Հոռա-
թաղ, Դրմբոն եւ այլ տարածքների ինքնա-
պաշտպանական եւ ազատագրական մար-
տերին:
Մի անգամ շրջափակման մե ջ ընկանք: 

Նրանց լեզու ն գիտեի, կարողացանք կողմ-
նորոշվել ու  դու րս գալ իրավիճակից, բայց 
այդ ընթացքու մ մի  պահ հու սահատվեցի, 
մտածու մ էի՝ վերջն է: Երեխաներիս նկարը 
հանեցի պայու սակից, նայու մ ու  ներողու -
թյու ն էի խնդրու մ, որ չեմ կարող իրենց մե -
ծացնել: Ջոկատի տղաները նայեցին ինձ 
ու  ասացին՝ «Հրամանատար, չմտածես, 
թե գերի ընկնենք, չենք թողի դու  կենդանի 
նրանց ձեռքու մ հայտնվես»:

***
Մեզ հիշու մ են կամ մայիսի 9-ին, կամ 

որեւէ այլ իրադարձու թյան ժամանակ: 
Միայն դպրոց կանչելու ց է, որ հիվանդ էլ 
լինեմ, սիրով գնու մ եմ: Մյու սներից, ճիշտն 
ասած,  արդեն հոգնել եմ: Այնպիսի տպա-
վորու թյու ն է, որ մտնու մ ու  սկսու մ են փոր-
փրել քո կյանքը, իսկ պահ է լինու մ, երբ 
ու զու մ ես ամե ն ինչ մոռանալ: Առանց այն էլ 
ես գիշերները չեմ քնու մ, մղձավանջների մե ջ 
եմ: Ամե ն անգամ վերհիշելու ց ցավ եմ ապ-
րու մ... թե էսքանը քեզ ինչի եմ պատմու մ, 
չգիտեմ:

***
Մարաղան առաջին գյու ղն էր, որտեղ 

կռվեցի: Մարաղայից հետո նորմալ մն ալն 
անհնար էր: Սարսափ ֆիլմե րից ավելի ահա-
վորը ես իրականու մ եմ տեսել.  գերեւարված, 
բռնաբարված ու  մորթատանջ արված դիակ-
ներ, 6 ամսական եփած հայ երեխեք եմ 
տեսել, մե ծ կանանց կտրած գլու խներ. ո՞րը 
պատմե մ, ո՞նց պատմե մ...
Մարաղան ասես Սու մգայիթի ու  Բաքվի 

շարու նակու թյու նը լիներ: Գիտեք՝ պատե-
րազմ եմ գնացել մի  ցավով, բայց պատե-
րազմի  ընթացքու մ էնքան բան եմ տեսել ու  
էնքան բան կորցրել, որ հիմա վստահ եմ՝  
դրանց անհնար է ներել:
Անգամ 1915 թվից հետո նրանք չհանգստա-

ցան: Բայց մե ր հայկական հողերը մի  օր հետ 
են գալու , չգիտեմ, թե երբ, ես կարող է ողջ 
չլինեմ, դու ք ասածս կհիշեք. ես դա զգու մ եմ: 
Դեռ մարտի դաշտից սկսած՝ ինչ զգու մ եմ, 
կատարվու մ է, դրա համար շատ ժամանակ 
չեմ խոսու մ:

***
Պատերազմ գնալու ց առաջ մի այն վրեժ 

էի զգու մ: Շատ կոտրված էի: Մտածու մ էի` 
ինչո՞ւ հենց ես, հետո ինքս ինձ պատասխա-
նու մ՝ մի եւնու յն է, մե կը պետք է լիներ, 
ինչո՞ւմն  է հարցը:

 Ոչ մե կ չի կարող ասել՝ իր կյանքը ոնց կդա-
սավորվի: Ես սովորական հայ կին եմ, ճիշտ 
է, անսովոր ճակատագրով: Պարզապես 
ինձ բաժին ընկավ այս բեռը: Ես ամե ն ինչ 
սովորել եմ պատերազմու մ, ինձ ամե ն ինչ 
սովորեցրել են իմ մարտական ընկերները:

***
Երբ տատս ցեղասպանու թյու նից էր պատ-

մու մ, լու ռ լսու մ էի: Ասու մ էր` «Անահի՛տ 
ջան, դու  ի՞նչ ես տեսել` ոչ սով, ոչ գաղթ: 

Առոք-փառոք ապրու մ ես: Իսկ մե նք գաղթ 
ենք տեսել, սով ենք տեսել»: Մարաղան տես-
նելու ց հետո մտքու մս խոսու մ էի տատիս 
հետ՝ «տա՛տ, շատ համարեցիր. գաղթն էլ 
տեսա, մահն էլ, վիշն էլ, սովն  էլ»:

***
1992-ի տարեմու տից անընդհատ նահան-

ջող հակառակորդը Դրմբոնու մ անսպասելի 
դիրքավորվեց եւ սկսեց կատաղի դիմադրու -
թյու ն ցու յց տալ: Զինվորներիս հետ մարտի 
դաշտու մ էի: Իրենց քաջ ծանոթ տեղանքու մ 
ջոկատի տղաներին հաջողվեց հակառա-
կորդին շրջափակման մե ջ գցել ու  14 հո-
գու  գերեւարել: Նրանց թվու մ իմ Բաքվի 
հարեւանն էր, ու մ հայրն ադրբեջանցի էր, 
մայրը՝ հայ: Չէի կարող շփոթել, նա էր:

– Հիշեցի՞ր ինձ:
– Անահիտ քու յրի՞կ:
– Անու նս չեմ հարցնու մ: Արմե նիքենդի 

խաչմե րու կը հիշու ՞մ ես...

Նա վախից խոստովանեց:
Խնդրեց ներել իրեն, բայց նրանց անհնար է 

ներել...Գիտես, շատ դժվար է մարդ սպանել, 
սպանել քո նմանին: Ասելու  եւ անելու  մե ջ 
շատ մե ծ տարբերու թյու ն կա:

***
Դրանից հետո մի  օր մտա եկեղեցի ու  

չհասկացա՝ իմ հետ ինչ կատարվեց: Ես 
իմ մե ջից հանեցի ամե ն ինչ: Լացու մ էի իմ 
ու  ընկերներիս համար: Ե՛վ լացու մ էի, եւ՛ 
կրկնու մ՝ «դո՛ւ ես մե ղավոր, դո՛ւ ես ինձ սար-
քել էսպիսին, դո՛ւ՝ թու րքդ, դո՛ւ ես եղել իմ 
դասատու ն ու  ստիպել ինձ զենք վերցնել, քո 
նմանի վրա կրակել»: Նրանք փխրու ն հայ 
կնոջը զինվորական դարձեցին: Հայ կինը 
չէր ու զու մ զենք բռնել ու  կրակել մարդու ՝ իր 
նմանի վրա, բայց նրանք մե զ ստիպեցին՝ այլ 
ելք չթողնելով:

***
Վրեժդ լու ծելու ց բավականու թյու ն ես 

ստանու մ, մե ծ բավականու թյու ն: Թու րքը 
պետք է իմանա, որ 1915 թվի հայը չկա, հի-
մա հայը պայքարող է, չհանդու րժող, ոչ մի  
քայլի համար հայը նրան անպատասխան չի 
թողնելու :
Գիտես, ես, երեւի, լու ծեցի իմ վրեժը, բայց 

դրան զու գահեռ շատ բան կորցրեցի. կորց-
րեցի իմ հանգիստը, հոգու ՝ առանց այդ էլ 
փոթորկված խաղաղու թյու նը:

***
Վրեժից բացի ես իմ ջոկատով դիրք եմ 

ազատագրել: Դրանից վեր ոչինչ չգիտեմ՝ 
ոչ փող, ոչ ու նեցվածք. ոչինչ չի կարող հա-
վասարվել հայրենի հողն ազատագրելու  
անբացատրելի զգացու մի  հետ: Մենք մե ր 
հողի գու յնն ու նենք, չպետք է թու յլ տանք, որ 
դրա վրայով օտարը քայլի:
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ո՞րն է: Ինչու ՞ մե ր կռված տղաները պետք է 
այսօր հանգիստ ու  գնահատված չապրեին: 
Պատերազմի  երկրորդ կարգի հաշմանդամն  
անգամ բժշկական ծառայու թյան 50 տոկոս 
զեղչ չու նի: Ահա այն, ինչ ես վաստակել եմ՝ 
համազգեստս:
Մեկ-մե կ քայլու մ եմ փողոցով ու  ջահելների 

դեմքին ժպիտ չեմ տեսնու մ: Ես ջահելներին 
ու րախ եմ ու զու մ տեսնել, մարդկանց դեմքին 
ժպիտ ու  խաղաղու թյու ն եմ ու զու մ տեսնել: 
Մենք դրա համար ենք մե ր կյանքը դրել: 
Յու րաքանչյու ր մարդ իրեն մարդ կզգա, 
լավ ու  գնահատված կզգա, երբ իր արածի 
արդյու նքը տեսնի:

***
Ինձ համար ցավալի է իմ ազգի վիճակը. 

ես նրա համար չեմ կռվել, որ իմ ժողովու րդն 
այսօր սոված լինի, վարկերի տոկոսների 
տակ ճռռա, ես նրա համար չեմ կես մարդ 
դարձել, որ իմ ժողովու րդը ստիպված լքի 
իր երկիրը: Մարտի դաշտու մ մե նք մի ան-
գամայն այլ ապագա էինք տեսնու մ մե ր երկ-
րի համար:

 

***
Կնոջ ու  տղամարդու  պատերազմի  մի ջեւ 

տարբերու թյու ն չկա, առյու ծի էգն ու  որձը 
չկա: Ով առաջին գիծ է գնացել, ու րեմն  իրեն չի 
տարբերել տղամարդու ց: Մի անգամ մարտի 
դաշտու մ Ցվետանա Պասկալեւային տեսա: 
Նա այնքան գեղեցիկ էր, խնամված, վրայից 
օծանելիքի անու շ բու յր էր տարածվու մ: Էդ 
ժամանակ զգացի, որ մոռացել եմ, թե ինչ 
բան է կին լինելը:

***
28 հոգու ց բաղկացած ջոկատ էր, մի ակ 

կինը՝ ես, բայց տղաների հետ երբեւէ խնդիր 
չի եղել: Նրանք անգամ իմ ներկայու թյամբ 
չէին ծխու մ: Մենք լավ ընկերներ էինք: Հրա-
մանատար լինելը շատ բարդ է թե՛, կնոջ թե՛ 
տղամարդու  համար: Յու րաքանչյու ր զինվոր 
մտածու մ է իր մասին, իսկ հրամանատարը` 
բոլորի. յու րաքանչյու րի ցավով ապրու մ, 
ամե ն զոհի հետ մե ռնու մ, մի  մասնիկ տալիս 
իրենից, հետո էլի պայքարի ու ժ հավաքու մ, 
որովհետեւ այնտեղ մի ակ նպատակը 
հաղթելն է:

***
Այնքան հու շեր կան էդ օրերից: Եղել է, որ 

«կասկան» քանդել ու  մե ջը կարտոֆիլ ենք 
խաշել, մի  անգամ էլ ապու ր ենք եփել. տղա-
ներն ասու մ էին` «կյանքու մ էդպես համով 
ապու ր չենք կերել»: Այն ճանապարհը, որով 
պետք է գնայինք, իմ ձին է անցել ու  ականի 
վրա մն ացել` փրկելով իմ եւ ընկերներիս 
կյանքը...

***
Ժամանակին, երբ հոգիս խաղաղու թյու ն 

էր տենչու մ, Արցախ էի գնու մ: Այնտեղ ինձ 
լավ եմ զգու մ՝ իմ ընկերու հիների հետ, իմ 
հաղթած հողու մ. բաներ կան, որ խոսքով 
չես կարող բացատրել, մե ջդ են ու  մե ջիցդ չեն 
կարող դու րս գալ, դրա համար էլ շատ ժա-
մանակ լռու մ եմ: Հիմա առողջու թյու նս չի նե-
րու մ, որ հաճախ գնամ:

***
2016 թ. ապրիլյան պատերազմի ն եւս՝ Ար-

կադի Տեր-Թադեւոսյանի հրամանատա-
րու թյամբ Արցախու մ էի՝ առաջնագծու մ: 
Պատերազմը չի ավարտվել, անկախ նրա-
նից՝ համակարգու մ եմ, թե չէ՝ ես հավերժ 
մարտիկ եմ: Որքան պետք լինի, պիտի 
կանգնեմ մե ր զինվորի կողքին ու  լու ռ անեմ 
իմ գործը:
Եթե կու զես, մի  անգամ կգնանք Ղարաբաղ, 

որտեղ մի ասին մե ր անցած ճանապարհ-
ներով կշրջենք: Կգա՞ս, հաստա՞տ (դրական 
պատասխան ստանալու ց հետո սկսու մ է 
թերթել լու սանկարներն ու  խոստանու մ, որ 
ինձ համար նոր Արցախ է բացահայտելու -
հեղ.):

***
Ասերյան Ստալինան (ցու յց է տալիս լու -

սանկարու մ պատկերված կռվող կանանցից 
մե կին-հեղ.) ու  մե ր ջոկատի տղաներից 
մե կը նշանված էին: Մարտերից մե կի 
ժամանակ այդ տղան զոհվեց, գնացինք 
Չլդրանի հոսպիտալ, մտածու մ էինք՝ թե ո՞վ 
է Ստալինային բոթը հայտնելու , բայց իմա-
ցանք, որ նու յն օրը, նու յն ժամի ն նա էլ է 
զոհվել: Պատերազմը շատ վատ բան է...

***
Մարտական ընկերներս՝ Վալենտինան եւ 

Սվետլանան, ու մ Սեւո էինք ասու մ, վերջերս 
էին Արցախից Երեւան եկել: Հաճախ ենք ըն-
կերներով հավաքվու մ: Մեր զրու ցներու մ 
անցյալն ու  ներկան խառնվու մ են, հետո 
անցյալը հաղթու մ է. ավելի շատ հիշու մ ենք 
մե ր ընկերներին ու  նրանց հետ ապրած օրե-
րը:

***
Անցյալը չես կարող մոռանալ, անցյալը 

մոռացողն ապագա չու նի: Երբ նոր էի վե-
րադարձել Երեւան, երկար ժամանակ ան-
քնու թյու ն ու նեի, իսկ երբ քնու մ էի, պատե-
րազմը երազի տեսքով՝ զոհված ընկերներիս 
հետ, ինձ հյու ր էր գալիս: Կարծու մ էի՝ 
հոգեկան աշխարհս խանգարվու մ է, բայց 
կանգնու մ էի հայելու  առաջ ու  ասու մ՝ իրա-
վու նք չու նես, դու  ու ժեղ ես:

***
Երկու  տղաներս էլ զինվորական են դար-

ձել: Միշտ ասու մ էին՝ չխառնվես, որտեղ 
ու ղարկեն, այնտեղ էլ ծառայելու  ենք: Եր-
կու սն էլ առաջին գիծ են գնացել: Մեկը կա-

պիտան է, մյու սը` ավագ լեյտենանտ: Փոքրս, 
որ ավագ լեյտենանտ է, հիմա ընտանիքի 
հետ Օմսկու մ է ապրու մ: Դստերն իմ անու -
նով է կոչել (ժպտու մ է ու  ցու յց տալիս փոք-
րիկ Անահիտի լու սանկարը-հեղինակ): 
Մեծս կապիտան է, չորս տարի դիրք է 
պահել` ինձնից ոչ պակաս: «Փափու կ» տեղ 
էին ու ղարկել, բայց դիմու մ էր գրել ու  գնա-
ցել առաջին գիծ: Անցած տարի մտերիմ ըն-
կերոջը հակառակորդի դիպու կահարը խփել 
էր, տղայիս ձեռքերի վրա մահացել: Զգու մ 
էի՝ էդ ապրու մն երից շատ վատ վիճակու մ 
էր, չթողեցի այնտեղ մն ա: Մեծս էլ վերջերս է 
դու ստր ու նեցել, հիմա էլ Անգելինային խնա-
մե լով եմ զբաղված:

***
Պատերազմի ց հետո՝ 1994-ին ծնվեց աղ-

ջիկս, այս տարի կավարտի Գեղարվեստի 
ակադեմի այի գրաֆիկայի ֆակու լտետը: Նա 
եղավ իմ փրկու թյու նը, հրեշտակի պես եկավ 
ու  փոխեց իմ կյանքը: Եթե աղջիկս չլիներ, ես 
կխելագարվեի: Այն, ինչ որպես կին հիմա 
տեսնու մ եք իմ մե ջ՝ ամու սնու ս ու  աղջկաս 
շնորհիվ է:
Ամու սինս մե ր կռված տղաներից է: Երբ 

մե ր մարտական ընկերները եկել էին մե զ 
շնորհավորելու , ինձ շնորհավորու մ էին, 
իրեն՝ ցավակցու մ (կատակու մ է-հեղ.): Շատ 
բաներ հենց նրանց շնորհիվ մոռացու թյան է 
տրվել, բայց մե կ է՝ էդ մոռացու թյու նն էլ հա-
րաբերական է. ոչ մե կը չի կարող մոռանալ 
այն, ինչ ապրել ու  տեսել է:

***
Եթե կյանքս նորից ապրելու  հնարավորու -

թյու ն ու նենայի, կապրեի այնպես, ինչպես 
ապրել եմ.  ես ոչնչի համար չեմ ափսոսու մ, 
երբեք էլ չեմ ափսոսել, մի շտ արել եմ այն, ինչ 
պետք է անեի:
Առաջին գծու մ լիաթոք ապրու մն եր եմ 

ու նեցել ու  մե կ-մե կ կարոտու մ եմ էդ օրերը: 
Ճիշտ է, դաժան է հնչու մ՝ ոնց կարող է մարդը 
պատերազմի  օրերը կարոտել, բայց ես կա-
րոտու մ եմ, կարոտու մ եմ էն պահը, երբ 
հող ենք ազատագրել, ջոկատով կանգնել 
էդ հողի վրա, նրա հետ մի ասին ու րախացել 
ու  լացել: Պարզապես հիմա էլ պետք է ամե ն 
գնով պահենք էդ հողը:

êÇñ³Ýáõß ºÔÆ²¼²ðÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁª Ø³ñÇ³Ù Èáñ»óÛ³ÝÇ »õ ²Ý³ÑÇï Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ ³ñËÇíÇó
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Գեներալ-մայոր Ռաֆայել (Ֆելիքս) Գզողյա-
նին հանդիպու մ ենք նրա ծառայողական 
բնակարանու մ: Զրու յցը սկսելու ց առաջ 74-
ամյա զինվորականը ծխախոտի գլանակ է 
վառու մ: Մեր խոսակցու թյանը հետեւու մ է 
կինը՝ տիկին Սու սանը:   
Մինչեւ Արցախյան շարժու մը Ֆելիքս 

Գզողյանը ծառայու մ էր Անդրկովկասյան 
ռազմական օկրու գու մ՝ Վրաստանի Ախալ-
ցիխե քաղաքու մ: Հիշու մ է, որ երբ Շարժու մն  
սկսվեց, որոշեց զորացրվել ու  վերադառնալ 
Հայաստան, չնայած մե ծ պաշտոններ էին 
առաջարկու մ խորհրդային բանակու մ: 
Ընտանիքն այդ ժամանակ Բաքվու մ էր, 
1989-ին տեղափոխեց Հայաստան ու  մտավ 
Շարժման մե ջ:

1990-ին Իջեւանու մ էր՝ Շամշադինից 
մի նչեւ Նոյեմբերյան ձգվող ճակատի շտաբի 
պետն էր, իսկ երբ նու յն տարու մ Երեւանու մ 
ձեւավորվեց Հատու կ գու նդը, դարձավ դրա 
շտաբի պետ: 1991-ին Հայաստանի նախա-
րարների խորհրդին առընթեր ձեւավորվեց 
պաշտպանու թյան կոմի տե, որի կազմու մ Ֆ. 
Գզողյանը բաժնի պետ էր: 

«Երբ ադրբեջանցիները 1991-ի հու նիսին 
գրավեցին Շահու մյանի շրջանի Էրքեջ, 
Բու զլու խ, Մանաշիդ գյու ղերը, ցանկու թյու ն 
հայտնեցի գնալ Շահու մյան: Ինձ չմե րժեցին: 
Շահեն Մեղրյանն էր շրջանի լիդերը: Ես 
շտաբի պետն էի, նա էլ հրամանատարը: 
Մենք շատ լավ համագործակցու մ էինք: Ըն-
տանիքներով մտերմացանք», – պատմու մ է 
Ֆելիքս Գզողյանը: Սեպտեմբերին հայկա-
կան ու ժերին հաջողվեց ազատագրել 
գրավված երեք բնակավայրերը, սակայն 
այդ ընթացքու մ էլ Գզողյանը վիրավորվեց՝ 
ձորից վազել էր, ցատկել, վայր ընկել ու  
լու րջ վն ասվածքներ ստացել: «Կողերս ջար-
դեցի, 6 ամի ս կորսետով էի ման գալիս, 
բայց չդիմացա հիվանդանոցու մ, նորից 
գնացի Շահու մյան, էնտեղից որ եկա, 1992-
ի հու նվարին ասացին, որ պիտի գնամ 
Ղարաբաղ», – գեներալն այսօրվա պես է 
հիշու մ 25 տարի առաջ տեղի ու նեցածը: 
Հու նվարի 28-ին Գու րգեն Դալիբալթայանի 
հետ մե կնել են Արցախ, որտեղ էլ նշանակ-
վել է տեղի ինքնապաշտպանական 
ու ժերի (ԻՊՈւ) շտաբի պետ: Պատմու մ 
է, որ չնայած փաստացի Արկադի Տեր-
Թադեւոսյանը՝ Կոմանդոսը, ԻՊՈւ հրա-
մանատարն էր, ինքն էլ շտաբի պետը 
հու նվարի 29-ից, այդ պաշտոններու մ 
հաստատվել են մի այն մարտի 26-ին, երբ 
ԼՂՀ նախարարների խորհրդին առընթեր 
ստեղծվել է պաշտպանու թյան կոմի տե (ինք-
նապաշտպանու թյան կոմի տե, ԻՊԿ) ՝ Սերժ 
Սարգսյանի ղեկավարու թյամբ: 

Գեներալը կնոջը խնդրու մ է բերել Շու շիի 
ազատագրման 2003 մասնակիցների ցու -
ցակը, որոնցից 47-ը զոհվել է, 7-ը՝ անհետ 
կորել: Գործողու թյու նը 4 ու ղղու թյու ն ու ներ. 
հյու սիսային՝ հրամանատար՝ Վալերի Չիթչ-
յան, արեւելյան՝ Արկարդի (Ագո) Կարա-
պետյան, հարավային՝ Սամվել Բաբայան, 
Ջանհասան-Քյոսալար՝ Սեյրան Օհանյան:

«Բոլորն էլ իրենց մարտական առաջա-
դրանքը կատարել են, – շեշտու մ է շտաբի 
նախկին պետը, – բոլորի առաջադրանքը 
գրված է մարտական հրամանի մե ջ»:

Շու շիի ու ղղու թյամբ գրոհի հրետանային 
նախապատրաստու թյու նը սկսվել է մայի-
սի 8-ի լու յս գիշերը՝ 2:30-ին: Մայիսի 8-ին, 
երբ հակառակորդը խոցել է քաղաքի ու ղղու -
թյամբ բարձրացող հայկական տանկը, Ֆ. 
Գզողյանը թողել է հրամանատարական 
կետն ու  գնացել այդ ու ղղու թյամբ: Հրաման է 
տրվել որոշ ժամանակ հետ քաշվել, սակայն 
հետո հարձակու մը վերսկսվել է:

«Որտեղ վտանգավոր ու  բարդ իրավիճակ 
էր ստեղծվու մ, մե նք այնտեղ մի շտ ու ղարկու մ 
էինք Ֆելիքս Գզողյանին։ Նու յնպես եւ Շու շիի 
գործողու թյան ժամանակ. երբ մե ր տանկը 
խփեցին, եւ մե ր հարձակու մը մի  կարճ 
ժամանակով դադարեցրինք, Գզողյանին 
ու ղարկեցինք, եւ նա բոլոր հարցերը կարգա-
վորեց, եւ դեպի Շու շի հետագա հարձակու մը 
շարու նակվեց»։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադեւոսյան 

(Կոմանդոս)

«Մայիսի 9-ի առավոտյան ժամը 6-ին 
քայլու մ էինք Շու շիու մ, – ժպիտով հիշու մ 
է հրամանատարը, – ձեռք էիր տալիս՝ դվի-
ժոկները տաք էինք, թեյը տաք էր... Մենք 
ճանապարհ էինք թողել, որ հակառակորդը 
ճանապարհով հեռանար Լաչին, հետո՝ Ղու -
բաթլու »:
Հարցնու մ եմ, թե ինչ էր զգու մ Շու շի 

մտնելու ց հետո: Մի տեսակ հու զվու մ է, 
դեմքն ավելի է կարմրու մ. «Քո հողն ես 
ազատագրել... Ես ինձ հպարտ էի զգու մ, 
ինչու ՞ պիտի մե ր հողը թողնեինք նրանց: 
Ախր պետք է էդ մոմե նտին կողքիս լինե-
իր, որ իմանայիր: Երբ արցու նքներ են գա-
լիս, ո՞նց կլինես... Ես բոլորին եմ ու զու մ 
նշել: Բոլորն իրենց դերը կատարել են, 
Հայաստանից եկած ջոկատներն էլ իրենց 
դերը կատարեցին: Էդ մարդկանց մե նք 
չպիտի մոռանանք: Հո մե նակ Շու շիի ազա-
տագրմա՞նը չեն մասնակցել իրենք»:

Գործողու թյան ժամանակ հայկական 
ու ժերի գնահատականը հրամանատարն 
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Ստեփանակերտը տարբեր կողմե րից 
պարբերական արկակոծու թյան տակ էր: 
Շու շիի օպերացիայից առաջ անհրաժեշտ էր 
վերացնել այդ կրակակետերը: Փետրվարի 
սկզբին լռեցվեց Մալիբեկլու ն, ինչը հնարա-
վորու թյու ն տվեց բացել ճանապարհը դե-
պի Մարտու նի, ամսի 26-ին էլ լռեցվեց 
հզոր ռազմակետ դարձած Խոջալու ն՝ 
ազատագրվեց օդանավակայանը, բացվեց 
Ստեփանակերտ-Ասկերան մայրու ղին: 
Կիչան-Սրխավենդ հատվածի վերահսկ-
մամբ էլ Արցախի մայրաքաղաքը կապ հաս-
տատեց Մարտակերտի շրջանի հետ: 

«Երբ ստեղծվեց պաշտպանու թյան կոմի -
տեն, մե նք սկսեցինք նախապատրաս-
տական աշխատանքներ տանել Շու շիի 
ազատագրման ու ղղու թյամբ, – պատմու մ է 
Ֆ. Գզողյանը, – կարողացանք ջոկատներին 
մի աձու լել, բռու նցք սարքել, թե չէ ով գա-
լիս էր, ասու մ էր ես սպարապետ եմ, 
զորավար եմ: Լեզու  գտնելը դժվար էր, բայց 
կարողացանք բանակին նմանվող կա-
ռու յցներ ստեղծել: Սկսեցինք պաշարներ 
ստեղծել՝ զենք-զինամթերքի, սննդի, վառե-
լիքաքսու քային նյու թերի: Ու սկսեցինք 
հետախու զու թյու ն անել: Առանց դրա չես 
կարող գործողու թյու ն իրականացնել, մոտ 
մի  ամի ս դրանով էինք զբաղվու մ: Եկանք էն 
եզրակացու թյան, որ կարելի է Շու շիի օպե-
րացիան իրականացնել: Առաջին անգամ 
մարտական հրաման գրվեց, քարտեզի վրա 
գծագրվեց»:

Դիտարկմանը, թե տարբեր առիթներով 
խոսվել է այն մասին, որ գործողու թյու նն 
ապրիլին պիտի իրականացվեր, սակայն 
եղանակը խանգարել է, գեներալ Գզող-
յանը պատասխանու մ է. «Չեմ ու զու մ 
մանրամասնել մե ր գաղտնիքը... Կիչան-
Սրխավենդից հետո, երբ Վազգենը եկավ 
Ղարաբաղ, հարցրինք, թե երբ ես ամու ս-
նանալու : Ասաց՝ երբ Շու շին գրավեք, 
կամու սնանամ: Դրա համար անու նը դրինք 
«Հարսանիք լեռներու մ»»: 
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այսպես է տալիս. «Կոնֆու ցիոսին հարցնու մ 
են, թե հաղթանակի համար ինչ է պետք, 
ասու մ է՝ հաց, զենք, ոգի, հարցնու մ են՝ իսկ 
եթե երկու սը թողնե՞նք, ասու մ է՝ զենք, ոգի, 
իսկ եթե մե կը թողնե՞նք, ասու մ է՝ ոգի: Մեր 
զինվորի ոգին է եղել էականը: Եթե մե նք 
չվերցնեինք Շու շին, չգիտեմ, թե ոնց պիտի 
լիներ վերջը»:
Ֆելիքս Գզողյանն Արցախի ԻՊՈւ շտաբի 

պետն էր մի նչեւ 1992-ի հոկտեմբեր: Այդ տար-
վա ամռանը, երբ ադրբեջանական զինու ժը 
մե ծաքանակ տեխնիկայի աջակցու թյամբ 
սկսել էր լայնածավալ գրոհը Շահու մյանի ու  
Մարտակերտի շրջանների ու ղղու թյամբ եւ 
զավթել առաջինն ու  երկրորդի մե ծ մասը, Ֆ. 
Գզողյանը հու լիսին վիրավորվել է:

«Երբ Չլդրանու մ վիրավորվեցի, ոտքս 
պիտի կտրեին, Արտո Սահակյանն իր կա-
բինետու մ վիրահատեց, բայց ոտքս չկտրեց... 
Վազգենն (Վ. Սարգսյանը- հեղ.) էկավ, կնոջս 
թեւն ընկավ, ասեց՝ Սու սան քու յրիկ, գիտե՞ս, 
քո ամու սինը հերոս ա, ազգի հերոս ա...», 
– պատմու մ է զրու ցակիցս, ու  այդ պահին 
մի ջամտու մ է կինը՝ դառնացած հեգնելով. 
«Դրա համար էլ 25 տարի անցել է, հերոս 
են տվել քեզ»: Գեներալի դեմքը շիկնու մ է, 
սու ր հայացքով սաստու մ է կնոջն ու  ձեռ-
քը սեղանին խփելով գոռու մ. «Սու սա՛ն, 
հերի՛ք է, ես հերոսի համար չեմ կռվել, ինձ 
ոչ պաշտոն է պետք, ոչ էլ բան, ինձ իմ հայ 
ազգն է պետք, դրա համար էլ ինձ ասու մ են 
ժողովրդական գեներալ»: Շիկացած մթնո-
լորտը պարպվու մ է, իսկ մե նք ժպտու մ ենք: 

«Եզակի հրամանատարներից է, որ 
անընդհատ առաջնային գծու մ է եղել։ Ան-
ընդհատ եկել է, մարտը ղեկավարել։ Եվ 
շտաբու մ է գծել, պլաններ մշակել, բայց նաեւ 
անմի ջականորեն խրամատու մ զինվորի 
հետ կռվել է թշնամու  դեմ։
Շու շիի օպերացիայի նախապատրաստա-

կան փու լու մ գերագու յն ներդրու մը Ֆելոյինն 
է։
Ֆելոն ամե ն ինչի տիրապետու մ էր։ Մինչեւ 

չճշտեր, մարդ չէր ու ղարկի մարտի դաշտ, 
որ չզոհվեն։
Իզու ր չէ, որ նրան սիրով անվանու մ են 

ժողովրդական գեներալ»։
Գնդապետ Սու րեն Սարգսյան
«1992-ի հոկտեմբերի 15-ին Վազգեն Սար-

գսյանը Ղարաբաղից կանչեց Երեւան, թե 
արի մի  3 օրով հանգստացի: Իրիկու նը 
մտա մոտը՝ բա դու  քո գործողու թյու նները 
շատ լավ կատարել ես, պիտի գնաս Լաչին, 
մե նակ դու  կարաս գլու խ հանես: Ասեց՝ 
դե, ես վաղն էլ հրաժարական եմ տալու , 
ասի՝ դե, էդ դեպքու մ ես էլ գնալու  եմ Ար-
ցախը հանձնեմ: Ասեց՝ էդպես է պետք, 
բայց ես մի շտ լինելու  եմ Սյու նիքու մ: Ամսի 
17-ին գնացի Լաչին, հարավարեւելյան 
ճակատի՝ Կապանից մի նչեւ Լաչին ձգվող 
գծի հրամանատարն էի, – վերհիշու մ է Ֆ. 
Գզողյանը, – ամե նակարեւորը Լաչինի 
մի ջանցքը պահելն էր: Հակառակորդն իր 
դիրքերից անընդհատ խփու մ էր Լաչինի 
վրա: Երբ ես եկա, 25 կմ էր մի ջանցքի լայնքը: 
Կարողացանք պահպանել այն, մի նչեւ 1993-
ի մարտի 11-ը մն ացի այդտեղ»: 
Հարավարեւելյան ճակատից հրամանա-

տարը տեղափոխվել է Երեւան, նշանակվել 
Սովետաշենու մ տեղակայված առաջին 
բրիգադի հրամանատար: Բրիգադի պա-
տասխանատվու թյան ներքո էր սահմա-
նագիծը Երասխավանից մի նչեւ Ջերմու կ: 
Գեներալի կենսագրու թյան մե ջ առանձին 

էջ է Օմարի գործողու թյու նը 1994-ի ձմռանը: 

տամարտիկներին, ովքեր մասնակցել են 
Շու շիի, Արցախի ազատագրմանը, ցանկա-
նու մ եմ առողջու թյու ն, հաջողու թյու ն, երկար 
տարիների կյանք, եւ թող մե ր հայրենիքը, 
մե ր Հայաստանը, Արցախը մի շտ կապու յտ 
երկնքի տակ լինեն»: 
Ռաֆայել (Ֆելիքս) Գզողյանը ծնվել է 

1943 թ. հու նվարի 15-ին Շամլու ղու մ: 
1963-ին ավարտել է Տաշքենդի տանկային 
բարձրագու յն ու սու մն արանը, 1963-
1988 թթ. ծառայել ԽՍՀՄ զինված ու ժերի 
Անդրկովկասյան ռազմական օկրու գի 
տարբեր զորամասերու մ իբրեւ տանկային 
դասակի, վաշտի, գու մարտակի, զորամասի 
հրամանատար, ու սու մն ական կենտրոնի 
պետ: 1988-ին զորացրվել է խորհրդային 
բանակից ու  փոխգնդապետի կոչու մով 
տեղափոխվել Հայաստան։ Ընդգրկվել է 
«Երկրապահ» կամավորական ջոկատու մ 
եւ մե կնել սահմանամե րձ գոտի՝ որպես 
Իջեւանի երկրապահների շտաբի պետ։ 1990-
ին նշանակվել է Երեւանու մ կազմավորված 
Հատու կ գնդի հրամանատարի տեղակալ-
շտաբի պետ։ Հետագայու մ տեղափոխվել է 
Շահու մյան՝ Շահեն Մեղրյանի հետ Հյու սի-
սային Արցախի՝ Շահու մյանի շրջանի 
պաշտպանական գործողու թյու նների 
համակարգման համար։ Ղեկավարել 
է Էրքեջ, Բու զլու խ, Մանաշիդ գյու ղերի 
ազատագրու մը։ 1991 թ. Գզողյանն իր ներ-
դրու մն  է ու նեցել ՀՀ պաշտպանու թյան կո-
մի տեի ստեղծման գործու մ, այնու հետեւ 
տեղափոխվել է Արցախ։ 1992 թ. սկզբին նշա-
նակվել է ԼՂ ինքնապաշտպանական ու ժերի 
(ԻՊՈւ) շտաբի պետ։ 1992 թ. հոկտեմբերի 
17-ից մի նչեւ 1993 թ. մարտի 11-ը եղել է 
մարտագծի հարավարեւելյան ու ղղու թյան 
հրամանատար։ 1995-ին նշանակվել է 
Տավու շու մ տեղակայված զորամասի հրա-
մանատար, 1997-ին՝ մե կ այլ զորամասի 
հրամանատար, այնու հետեւ տեղափոխվել 
է Երեւան՝ ՀՀ ԶՈւ գլխավոր շտաբ՝ որպես 
հատու կ գործերով շտաբի պետի տեղակալ։ 
1998 թ. նշանակվել է նորաստեղծ 5-րդ բա-
նակային զորամի ավորման շտաբի պետ, 
2000-2006 թթ. ՀՀ ԶՈւ ԳՇ պետի տեղակալն 
էր։ 2002 թ. ստացել է գեներալ-մայորի կոչու մ։ 
Այժմ աշխատու մ է ՀՀ պաշտպանու թյան 
նախարարին առընթեր բարձրագու յն սպա-
յակազմի  հանձնաժողովու մ։
Պարգեւատրվել է ԼՂՀ «Մարտական խաչ» 

1-ին աստիճանի եւ ՀՀ «Մարտական խաչ» 
2-րդ աստիճանի շքանշաններով ու  «Շու շիի 
ազատագրման համար» մե դալով, ինչպես 
նաեւ խորհրդային ու  հայկական բանակի 
բազմաթիվ պետական պարգեւներով։

ì³Ñ» ê²ðàôÊ²ÜÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁª Ð³Ïáµ äáÕáëÛ³ÝÇ, è. ¶½áÕÛ³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇíÇó
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Հակառակորդը կարողացել էր հետ վերցնել 
այս ու ղղու թյամբ նախկինու մ կորցրած տա-
րածքների մի  մասը: Չնայած զանգել-կանչել 
էին Վարդենիս, չէր համաձայնել, ասու մ է՝ 
որոշ հարցեր կային, նեղացած էր, բայց հետո 
համոզել են: 

«Հու նվարի 28-ի իրիկու նը Վարդենիսու մ 
էի, էնտեղից գնացի Դեմի րչիդամ ու  փոխա-
րինեցի Միխայիլ Հարու թյու նյանին... Ես 
գրոհի ձախ թեւից էի, Յու րի Խաչատու րովը՝ 
աջ: Գլխավոր հրամանատարը գեներալ 
Հրաչ Անդրեասյանն էր: Ամսի 29-ին 
սկսեցինք գործողու թյու նն ու  հասանք 
մի նչեւ Սեյիդլար: Փետրվարի 17-ին սկսե-
ցինք Օմարի հարձակու մը, ամսի 18-ի 
առավոտվա 5:17-ին ես ու  Արամը (հիմա 
Սեյրան Սարոյանի անվտանգու թյու նու մ 
է) կանգնած էինք Օմարի լեռնանցքու մ: Քիչ 
էր մն ու մ մի նչեւ Խանլար, բայց... Էդպես էլ 
վերջացավ իմ էպոպեան», – ասու մ է հրա-
մանատարը: 

1994-ի մայիսի 12-ի զինադադարի մասին 
լսել է Երեւանու մ, որտեղ նախարարու թյան 
զորքերի ծառայու թյան վարչու թյան պետն 
էր: Հարցնու մ եմ, թե ինչպես ընդու նեց լու րը, 
արդյոք ինչ-որ բանի թերի, կիսատ լինելու  
զգացողու թյու ն չու ներ, ասու մ է. «Շատ 
լավ ընդու նեցի լու րը: Ժողովու րդն ար-
դեն հոգնել էր, մե զ էլ հանգիստ էր պետք՝ 
բանակը կառու ցելու  համար: Սկսեցինք 
կառու ցվածքային փոփոխու թյու նները, բրի-
գադներ, գնդեր ստեղծեցինք... Ես մի նչեւ իմ 
աչքերով թու ղթը չկարդամ, չեմ հավատա, 
որ չեն թողել առաջ գնալ: Հա, վերցնեինք 
Միրբաշիրը, Կիրովաբադը, բայց ո՞նց էինք 
պահելու , էդքան զենք ու  մարդ ու նեի՞նք: 
Եթե չլիներ զինադադարը, մե նք չէինք կարող 
բանակ ստեղծել, ով ոնց ու զու մ է թող գնա-
հատի, բայց զինադադարն օգնեց հասնել 
սրան: Ապրիլյան գործողու թյու նները ցու յց 
տվին, որ մե ր բանակն ու ժեղ է, որ մե ր զին-
վորի ոգին մե ծ է...»: 
Թոշակի անցած գեներալն այժմ էլ բանակի 

կողքին է, աշխատու մ է պաշտպանու թյան 
նախարարին առընթեր բարձրագու յն սպա-
յական հանձնաժողովու մ: Ասու մ է, որ 25 
տարին շատ քիչ է բանակի կայացման 
համար, սակայն առաջընթացն անցած տա-
րիների համե մատ ակնհայտ է բոլոր նրանց 
համար, ովքեր ծառայել են բանակու մ, 
եղել են հատկապես առաջնագծու մ. «Մեր 
հանձնաժողովը ստու գու մ եւ ու սու մն ա-
սիրու մ է, առաջարկու թյու ններ է անու մ 
նախարարին: Այո, կան թերու թյու ններ, 
բացթողու մն եր, բայց օրեցօր, ամսեամի ս, 
տարեցտարի վերացվու մ են դրանք»: 
Զրու յցի վերջու մ գեներալ Գզողյանն իր 

առանձին շնորհավորանքն է հղու մ բոլոր 
նրանց, ու մ շնորհիվ մայիսի 9-ը դարձել է 
տոն. «Ես ու զու մ եմ բոլորին շնորհավորեմ, 
մանավանդ Հայրենական պատերազմի  վե-
տերաններին, իրենք են մե զ ապրել տվել, 
նրանց ցանկանու մ եմ երկար տարիների 
կյանք, առողջու թու ն, հաջողու թյու ն: Մայիսի 
9-ի առիթով շնորհավորու մ եմ բոլոր ազա-

§…Ø»Ýù Ñ½áñ ³½· »Ýù, ³Ýå³ñï»ÉÇ, 
»Ã» ³½³ïí»Ýù ëïñÏ³ÙïáõÃÛ³Ý, áõñÇßÇÝ 
³å³íÇÝ»Éáõ Ù³Ñ³óáõ ÑÇÝ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÇó:

²ÛÝ ³½·Á, áñ ãÇ Ó·ïáõÙ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý, 
¹³ï³å³ñïí³Í ¿ í»ñ³óÙ³Ý¦:
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Հու նիսի 26-ին բու լղարական Պլիսկա քա-
ղաքու մ «Կիրիլյան տառերի նստավայր» 
պատմամշակու թային համալիրու մ տեղի է 
ու նեցել բու լղարացի գրող` հեղափոխական 
Զախարի Ստոյանովի կիսանդրու  բացու մը: 
Քանդակի բացման արարողու թյանը ներ-
կաներին ողջու նել է Բու լղարիայի նախա-
գահ Ռու մե ն Ռադեւը։

Քանդակի հեղինակն է բու լղարացի պրո-
ֆեսոր Իվան Սլավովը, իսկ հովանավորը՝ 
Պեկա Գանչեւան։ Սա թվով 47-րդ կիսանդ-
րին է, որ տեղադրվել է այդ համալիրու մ, 
որտեղ տեղ են գտել 22 ազգերի հայտնի 
այն  դեմքերի կիսանդրիները, որոնք երբեւէ 
ստեղծագործել են կիրիլիցայով։ Հիշեցնենք, 
որ համալիրու մ են  կանգնեցված բու լղարա-
հայ գրող եւ հրապարակախոս, Սոֆիայի 
համալսարանի հայագիտու թյան ամբիոնի 
հիմն ադիր Հակոբ Մելքոնյանի և արցախցի 
գրող, արձակագիր Լեոնիդ Հու րու նցի (1913-
1982) կիսանդրիները։ 

Նշենք, որ համալիրն  աշխարհու մ առաջի-
նը եւ մի ակն է, որը նվիրված է կիրիլիցային 
եւ այս ամե նի հեղինակը մե ր հայրենակից, 

գործարար Կարեն Ալեքսանյանն է, որը 
ստեղծել է Կիրիլյան տառերի պու րակ, 
թանգարան եւ հյու րանոցային համալիր, 
որն իր պատմական ու  ժամանակակից 
նշանակու թյամբ բացառիկ է ոչ մի այն Բու լ-
ղարիայի, այլեւ ողջ սլավոնական աշխարհի 
համար։
Այդ մասին է խոսել նաեւ Բու լղարիայի 

նախագահն իր ողջու յնի խոսքու մ։

Դիմե լով Բու լղարիայու մ և արտերկրու մ 
ապրող բու լղարացիներին, նախագահ 
Ռու դեւն ասել է, որ  այդ սու րբ տեղու մ`  
Բու լղարիայի հնագու յն մայրաքաղաք 
Պլիսկայու մ վերջին տարիներին ստեղծվել 
է ամբողջ աշխարհու մ նմանը չու նեցող 
համալիր: Նրա ասելով, «այս սրբավայրը  
ստիպու մ է մե զ հպարտանալ, որ մե նք 
բու լղարացիներ ենք, ինչն  անվիճելիորեն 
ևս մե կ անգամ ցու յց է տալիս մե ր հոգևոր 
ներդրու մը համաշխարհային քաղաքակր-
թու թյան մե ջ» ։

Նա հատկանշական է համարու մ, որ հա-
մալիրի  հեղինակը ոչ թե պետու թյու նն է, կամ 
որեւէ հարու ստ բու լղարացի, այլ  հայազգի 
Կարեն Ալեքսանյանը, որը Բու լղարիան ըն-
դու նել է ոչ թե փաստաթղթերով, այլ իբրեւ 
հոգեւոր հայրենիք։  

«Նրա  մտքի, ոգեշնչման, ու ժի, մի ջոցների 
ու  էներգիայի շնորհիվ է, որ այս ամե նը 
դարձել է իրականու թյու ն։ Այսօր մե նք՝ մե ր 
զավակները, արտերկրից ժամանած մե ր 
հյու րերը, մե ր թոռները և հաջորդ բոլոր սե-
րու նդները, կարող են այստեղ զգալ բու լ-
ղարական ոգու  ու ժը», – ասել է Ռու մե ն 
Ռու դեւը:
Նա նշել է, որ բու լղար եւ հայ ժողովու րդնե-

րին կապու մ է պատմականորեն մի անման  
ճակատագիրը, մշակու թային և հոգևոր 
մտերմու թյու նը։

«Այն, ինչ արել է պարոն Ալեքսանյանը, 
խորհրդանշու մ է մե ր երկու  ժողովու րդնե-

րի բարեկամու թյու նը, ավելին, հայ քանդա-
կագործների կողմի ց հայկական քարից 
փորագրված մե ր բու լղարական տառերը  
Բու լղարիա են բերվել Հայաստանից, 
դրանք ընդմի շտ համախմբու մ են մե ր եր-
կու  բարեկամ ժողովու րդներին: Այնպես 
որ, պարոն Ալեքսանյան, ընդու նեք իմ և 
բոլոր բու լղարացիների խորին երախտա-
գիտու թյու նը և հարգանքը» – ասել է Բու լղա-
րիայի նախագահը թանգարանային համա-
լիրին ծանոթանալու ց հետո: 
Ինչպես արդեն «ՕՐԵՐ»-ու մ գրել ենք,  681 

թվականին Պլիսկան դարձել է Բու լղարիայի 
առաջին մայրաքաղաքը,որը հիմն ել է խան 
Ասպարու խը։ Այսօր այդ գրեթե մոռացված 
քաղաքին նոր շու նչ է տվել մե ր հայրենակից, 
1993 թվականից Բու լղարիայու մ ապրող 
գործարար Կարեն Ալեքսանյանը, ու մ ջան-
քերով 2015 թվականի մայիսի 2-ին տեղի 
է ու նեցել Բու լղարիայի պատմու թյանն ու  
քրիստոնեու թյանը, կիրիլիցային նվիրված 
աշխարհու մ առաջին թանգարանային հա-
մալիրի բացու մը, որին կից գործու մ է նաեւ 
«Հին Պլիսկա» հյու րանոցային համալիրը։ 
Թանգարանի տարածքու մ գործու մ են 
Բու լղարիայի պատմու թյան կարեւոր թա-
գավորների սիլիկոնից պատրաստված 
յոթ արձանիկները, տարբեր պատմական 
շրջաններին նվիրված գեղանկարչական 
աշխատանքների սրահը, ինչպես նաեւ 
կիրիլիցային նվիրված տառ-խաչքարերի 
բացօթյա ցու ցահանդես, որի հեղինակը 
հայ քանդակագործ Ռու բեն Նալբանդյանն 
է։ Այստեղ է տեղադրված նաեւ նրա հեղի-
նակած հայկական խաչքարը։ 
Մեզ հետ զրու յցու մ Կարեն Ալեքսանյանն 

ասաց, որ հայկական խաչքարերի ոճով 
քանդակված կիրիլյան այբու բենի տառերն 
այցելու ներին մե կ անգամ եւս հիշեցնու մ 
են, որ Հայաստանը առաջինը քրիստո-
նեու թյու նը պետական կրոն հռչակած պե-
տու թյու նն է եւ խաչքարերի քանդակա-
գործու թյան արվեստը տարածված է մի այն 
հայ ժողովրդի մոտ:
Այս համալիրի նշանակու թյու նը նաեւ այն 

է, որ  բու լղարական հողու մ է ստեղծվել կի-
րիլիցան՝ 886 թվականին։ Եվ այս հանգա-
մանքով են հպարտանու մ ոչ մի այն երկրի 
նախագահը, այլեւ բու լղարացի ժողովու րդը, 
որ կիրիլիցան բու լղարական Պլիսկայից է 
տարածվել աշխարհով մե կ։
Նշենք, որ այստեղ շատ են գալիս դպրո-

ցականների խմբեր, անցկացվու մ են 
տարբեր սեմի նարներ ու  գիտաժողովն եր, 
անցկացվու մ է մի ջազգային սլավոնական 
փառատոն։ «Մենք շատ ու րախ ենք, որ 
մատաղ սերու նդը հաճախու մ է այս թան-
գարանը։ Երբ բու լղարները դու րս են գալիս 
թանգարանից, հպարտու թյան զգացու մ են 
ապրու մ» – ասու մ է Կարեն Ալեքսանյանը։ 

 
Ð³Ïáµ ²ê²îðÚ²Ü

«úðºð», äñ³Ñ³

´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ. Î³ñ»Ý ²Èºøê²ÜÚ²ÜÆ 
ëï»ÕÍ³Í Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñå³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿
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Ð³Û»ñÁ ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ

ä³ï»ñ³½ÙÇ ëÏ½µáõÙ (1941 Ã. ÑáõÝÇëÇó 1942 Ã. ÑáõÝí³ñ) êáí»ï³-
Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ó»õ³íáñí»ó ³½·³ÛÇÝ 6 ¹ÇíÇ½Ç³: ²é³çÇÝÁ 
é³½Ù³×³Ï³ï Ù»ÏÝ»ó 390-ñ¹ ¹ÇíÇ½Ç³Ý, áñÁ 1942 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ, 
Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Î»ñãÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ·ñ»Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ 
ç³Ëç³Ëí»ó, ½áÑí»ó Ý³»õ Ýñ³ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ êÇÙáÝ ¼³ùÛ³ÝÁ:

Æñ áõÕÇÝ ´»éÉÇÝáõÙ ³í³ñï³Í ÙÇ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñ³ÙÇ³íá-
ñáõÙÁ 89-ñ¹ Â³Ù³ÝÛ³Ý ¹ÇíÇ½Ç³Ý ¿, áñÝ Çñ ³ÝáõÝÁ ëï³ó»É ¿ñ 
Â³Ù³Ý Ã»ñ³ÏÕ½áõ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ Ù³ñï»ñáõÙ ·áñÍ³Í ëËñ³Ýù-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

¸»é»õë 1922 Ã. Ó»õ³íáñí³Í 76-ñ¹ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ññ³Ó·³ÛÇÝ ¹ÇíÇ-
½Ç³Ý, áñÁ ÑëÏáõÙ ¿ñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ, å³ï»ñ³½ÙÁ 
ëÏëí»ÉáõÝ å»ë Ý»ïí»ó Ù³ñïÇ »õ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ó³í 
Ñ³ïÏ³å»ë êï³ÉÇÝ·ñ³¹Ç ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ, ÇëÏ 261-ñ¹ 
Ññ³Ó·³ÛÇÝ ¹ÇíÇ½Ç³Ý ÙÝ³ó å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý 
ë³ÑÙ³ÝÁ:

Ø³ñï³Ï³Ý ÷³ÛÉáõÝ áõÕÇ ³Ýó³Ý Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 408-ñ¹ »õ 
409-ñ¹ ¹ÇíÇ½Ç³Ý»ñÁ: ì»ñçÇÝë Ñ³ÕÃ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³ë³í ÙÇÝã»õ 
â»ËÇ³ áõ ²íëïñÇ³:

 

Ð³Û»ñÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ ãáñ-
ñáñ¹Ý ¿ÇÝ é³½Ù³û¹³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ, é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ Ý³í³ïáñÙÇ 
·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ áõ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ ëå³Ý»ñÇ Ï³½ÙáõÙ »õ 
í»ó»ñáñ¹Áª ÊêÐØ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý 
Ñ»ñáëÇ ÏáãÙ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³í 107 Ñ³Ûáñ¹Ç, 80 Ñ³½³ñÁ å³ñ-
·»õ³ïñí»ó Ù»¹³ÉÝ»ñáí »õ ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí:

ä³ï»ñ³½ÙÇ µáÉáñ ×³Ï³ïÝ»ñáõÙ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ ù³Ý 60 
Ñ³Û Ññ³Ù³Ý³ï³ñ: êáí»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ñß³É ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
´³Õñ³ÙÛ³ÝÁ, ³íÇ³óÇ³ÛÇ Ù³ñß³É ²ñÙ»Ý³Ï Ê³Ù÷»ñÛ³ÝóÁ, 
½ñ³Ñ³ï³ÝÏ³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ ·ÉË³íáñ Ù³ñß³É Ð³Ù³½³ëå ´³-
µ³ç³ÝÛ³ÝÁ, ÊêÐØ Ý³í³ïáñÙÇ Íáí³Ï³É ÐáíÑ³ÝÝ»ë Æë³ÏáíÁ 
ëáí»ï³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ³Ù»Ý³Ï³ñÏ³éáõÝ ¹»Ùù»ñÇó ¿ÇÝ: Ü»ÉëáÝ 
êï»÷³ÝÛ³ÝÁ ÊêÐØ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ»ñáëÇ ÏáãáõÙ ëï³ó³Í 6 é³½Ù³-
Íáí³ÛÇÝ û¹³ãáõÝ»ñÇó ¿ñ:

 

1920 Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 700 Ñ³½³ñ ¿ñ: ØÇÝã»õ 

å³ï»ñ³½ÙÇ ëÏÇ½µÁ ³ÛÝ Ñ³ë»É ¿ñ 1,5 ÙÉÝ-Ç, ë³Ï³ÛÝ ß³ñáõÝ³-
ÏáõÙ ¿ñ ÙÝ³É ³Ù»Ý³÷áùñÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ 
(ÊêÐØ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 1,1%-Á): âÝ³Û³Í ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝª 1941-
1945 ÃÃ. ëáí»ï³Ï³Ý µ³Ý³Ï ½ÇÝ³Ïáãí»ó ßáõñç 500 Ñ³½³ñ 
Ñ³Û, Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñáñ¹Á é³½Ù³×³Ï³ïÇó »ï 
ã»Ï³í: êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ Ñ³Ù»Ù³ï»É å³ï»ñ³½ÙáõÙ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÏáÕÙÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
Ñ»ï` ³í»ÉÇ ù³Ý 300 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹:

 
ü³ßÇ½ÙÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ¿ áõÝ»ó»É Ý³»õ ê÷ÛáõéùÁ. 

²ØÜ-áõÙ, üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, êÇñÇ³ÛáõÙ, ÈÇµ³Ý³ÝáõÙ, Æñ³ùáõÙ, 
º·ÇåïáëáõÙ, èáõÙÇÝÇ³ÛáõÙ, ÎÇåñáëáõÙ, Ðáñ¹³Ý³ÝáõÙ »õ ³ÛÉ 
»ñÏñÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍí³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ é³½-
Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ½áñù»ñÇÝ:

1943 Ã. ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ñ³í³ùÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏáãÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí»ó «ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ» ï³ÝÏ³ÛÇÝ ß³ñ³-
ëÛáõÝÁ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³½Ù³íáñí»É ¿ñ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:

²í»ÉÇ ù³Ý 30 Ñ³½³ñ Ñ³Û ÏéíáõÙ ¿ñ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ½áñù»ñáõÙ, 
Ýñ³ÝóÇó 20 Ñ³½³ñÁ` ³Ù»ñÇÏÛ³Ý »õ Ï³Ý³¹³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ï³½-
ÙáõÙ:

Ð³Û»ñÝ ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý Ý³»õ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ̧ ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ, áñÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ØÇë³ù Ø³ÝáõßÛ³ÝÝ ¿ñ, 
áñÇ Ù³ëÇÝ ÑÇßáõÙ ¿ Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÁ Çñ «²Ýó³Í ûñ»ñ» ·ñùáõÙ.

«Ü³Ëù³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ñáë ¹³éÝ³ÉÁ ØÇë³ù Ø³ÝáõßÛ³ÝÁ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ¿ñ Çñ µ³-
Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 1944 Ã. Ø³ÝáõßÛ³ÝÝ áõ Çñ ËáõÙµÁ 
Ó»ñµ³Ï³Éí»óÇÝ ¶»ëï³åáÛÇ ÏáÕÙÇó: ØÇë³ùÇ ÏÇÝÁ` Ø»ÉÇÝ»Ý, 
Ëáõ×³å³Ñ³ñ Ã³ùÝí»ó Ù»ñ ï³ÝÁ: Ø»Ýù ³ÝÑ³Ý·Çëï ëå³ëáõÙ 
¿ÇÝù Éáõñ»ñÇ, ¹ñ³Ýù í»ñçÝ³Ï³Ýáñ»Ý í³ïÁ ¹áõñë »Ï³Ý, ù³ÝÇ 
áñ ³Û¹ ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ 
¿ÇÝ «³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñ», ·Ý¹³Ï³Ñ³ñí»óÇÝ»:

ØÇë³ù Ø³ÝáõßÛ³ÝÁ Ñ»ïÙ³Ñáõ ëï³ó³í üñ³ÝëÇ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ 
Ñ»ñáëÇ ÏáãáõÙ:

 

¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
·»ñ»í³ñí³Í Ñ³Û»ñÇó Ï³½Ù³íáñáõÙ ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»·ÇáÝÁ: 
²Ûë ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ¶³ñ»·ÇÝ 
ÜÅ¹»ÑÇ, ¸ñ³ëï³Ù³ï Î³Ý³Û³ÝÇ »õ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ñ³-
Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

«¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ñ³Û»ñÇ áã ³ñÇ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ å³ß-
ïáÝ³Ï³Ý Ñ³ñó Ñ³ñáõóí»ó, – ·ñáõÙ ¿ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ´áõÉ-
Õ³ñÇ³ÛáõÙ ·ïÝíáÕ ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÁ: – ì»ñç³å»ë, áñå»ë 
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, ´»éÉÇÝáõÙ å³ßïá-
Ý³å»ë Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó, Ã» Ñ³Û»ñÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ³Ýó»É 
»Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÁ, áõ »Ã» å³ñ½íÇ, áñ µáÉáñ 
Ñ³Û»ñÁ Ñ³Ï³·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ³å³ 
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÏÇñ³éÇ 
³é³í»É³·áõÛÝë ËÇëï ÙÇçáóÝ»ñ: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¹»ëå³ÝÝ áõ µáõÉ-
Õ³ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇÝ áñ»õ¿ Ù»ÏÇÝ 
´»éÉÇÝ áõÕ³ñÏ»É, áñå»ë½Ç Ý³ ï»ÕáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï µ³ó³ï-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ »õ Ñ³Û»ñÇÝ ³½³ïÇ Ññ»³Ý»ñÇ ×³Ï³ï³·ñÇÝ 
³ñÅ³Ý³Ý³Éáõó: ´áõÉÕ³ñ³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç »õ êáýÇ³ÛÇ 
Ñ³Û»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ, »ë Ù»ÏÝ»óÇ ´»éÉÇÝ»:

ä³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ñû·áõï ý³ßÇëï³Ï³Ý 
×³Ùµ³ñÇ ÁÝÃ³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ûë áõÅ»ñÁ Ùï³¹Çñ 
¿ÇÝ ÙïÝ»É ºñ»õ³Ý` ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ 
³ñ»õÙáõïùÇó Ý»ñËáõÅáÕ Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù:

 
ä³ïñ³ëï»ó ²ÝÅ»É³ ÎÄ¸ðÚ²ÜÀ

ø³ÝÇ± Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇíÇ½Ç³ Ï³ñ

ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ Ï³½ÙáõÙ

àíù»±ñ ¿ÇÝ êáí»ï³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ

Æ±Ýã ÏáñáõëïÝ»ñ Ïñ»óÇÝ
Ñ³Û»ñÁ å³ï»ñ³½ÙáõÙ

ÆÝãå»±ë ¿ñ ·áñÍáõÙ ê÷ÛáõéùÁ
Ñ³Ï³ý³ßÇëï³Ï³Ý ×³Ùµ³ñáõÙ

ÆÝãá±õ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÁ ÏéíáõÙ
Ý³»õ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó
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ºñ»ù ½ÇÝíáñª Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý ÁÝï³ÝÇùÇóºñ»ù ½ÇÝíáñª Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý ÁÝï³ÝÇùÇó

¸»Ïï»Ùµ»ñ 1942 Ã., ³çÇó Ó³Ë ì³½·»Ý Ø»ÉÇùÇ 
Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý, è³ý³»É ÐÙ³Û³ÏÇ Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý, 

²ñïÛáÙ ØÏñïãÛ³Ý

ì³½·»Ý Ø»ÉÇùÇ Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý

66 ï³ñÇ ³é³ç, ÑáõÝÇëÇ 22-ÇÝ, í»ñ³Ñ³ë 
å³ï»ñ³½ÙÝ ³É»ÏáÍ»ó µ³½Ù³½· ÊáñÑñ-
¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹áññÁ: ü³ßÇëï³Ï³Ý 
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³ñÓ³ÏÙ³ÝÁ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ, 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ÏÝ»óÇÝ µáÉáñ 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ä³ï»ñ³½ÙÇÝ 
Ù³ëÝ³Ïó³Í µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ 
ß³ñùáõÙ Ïéí»É »Ý Ý³»õ Ù»ñ Ù³ñ½Ç ß³ï 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

úñ»ñë §Èáéáõ Ù³ñ½¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõ-
ÃÛáõÝÁ ÑÛáõÁÝÏ³É»É ¿ñ 85-³ÙÛ³ ì³½·»Ý 
Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÇÝ, áí Çñ »ñÏáõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ 
¶áõñ·»ÝÇ ¨ ¶»Õ³ÙÇ Ñ»ï Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ð³Û-
ñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ:

Üñ³ Ñ³ÛñÁ Õ³ñ³ùÇÉÇë»óÇ Ø»ÉÇù Ô³ñ³-
·Ûá½Û³ÝÁ ¨ë ½ÇÝíáñ ¿ »Õ»Éª Ù³ëÝ³Ïó»É 
³é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇÝ: Ø»ÉÇùÁ 10 
½³í³Ï ¿ áõÝ»ó»É: 1935 Ãí³Ï³ÝÇÝ, áñå»ë 
µ³½Ù³½³í³Ï ÁÝï³ÝÇùÇ` ÊêÐØ ÇßË³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·áõÙ³ñ ¿ Ñ³ïÏ³óíáõÙ 
Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÝ»ñÇÝ, áñáí Ýñ³Ýù ïáõÝ »Ý 
Ï³éáõóáõÙ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ̧ ÇÙ³ó Ã³Õ³Ù³ëÇ 
Ï³ÙñçÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ: ä³ï»ñ³½ÙÝ ëÏëí»-
Éáõ å»ë µ³Ý³Ï ¿ Ù»ÏÝáõÙ Ù»Í »Õµ³ÛñÁ 
¶»Õ³Ù Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ (ÍÝí»É ¿ 1921 Ã.): 
Îéí»É ¿ îáõ³÷ë»Ç Ùáï³Ï³ÛùáõÙ: §Þáõï 
½áñ³óñí»ó Ù»Í »Õµ³Ûñëª 1942-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ, 
áñáíÑ»ï¨ Í³Ýñ íÇñ³íáñí»ó, ½ñÏí»ó Ã¨Çó: 
ºñÏ³ñ µáõÅí»Éáõó Ñ»ïá, áñå»ë ³é³-
çÇÝ ËÙµÇ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÇ, ½áñ³óñ»óÇÝ¦ 
– å³ïÙáõÙ ¿ ì. Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ: Üñ³ 
Ïñïë»ñ »Õµ³Ûñ ¶áõñ·»ÝÁ (ÍÝí»É ¿ 
1925 Ã.) å³ï»ñ³½Ù ¿ Ù»ÏÝ»É 1943-ÇÝ, 
Í³é³Û»É ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ: §Â»Ññ³ÝáõÙ 
ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ûñ»ñÇÝ ¶áõñ·»ÝÁ Í³é³ÛáõÙ 
¿ñ ÑëÏáÕ å³Ñ³Ï³ËÙµáõÙ: ¼áñ³óñí»É ¿ 
1946 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»É: 1989-
ÇÝ Ù³Ñ³ó³í¦ – ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ½ñáõÛóÁ 
Ù»ñ ÑÛáõñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ å³ïÙ»ó Çñ Ù³ëÇÝ: 
ì³½·»Ý Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ Ù³ñï³Ï³Ý 
»ñÏ³ñ áõ ¹Åí³ñ ×³Ý³å³ñÑ ¿ ³Ýó»É, 

Ïéí»É Ø»ñÓµ³ÉÃÇÏ³ÛáõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ: 
Ü³ Ãí³ñÏ»ó ³ÛÝ µ³½Ù³ÃÇí ù³Õ³ùÝ»ñÁ, 
áñáÝó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³½³ï³·Áñ-
Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñ»É ¿: ì. Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ 
å³ï»ñ³½Ù Ù»ÏÝ»É ¿ 1942-ÇÝ, Ïéí»É ÙÇÝã¨ 
å³ï»ñ³½ÙÇ ³í³ñïÁ: îáõÉ³ÛÇ Ùáï³-

Ï³ÛùáõÙ, Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï, íÇñ³íáñíáõÙ ¿, µáõÅí»Éáõó 
Ñ»ïá ÏñÏÇÝ Ù»ÏÝáõÙ µ³Ý³Ï: ì. Ô³ñ³-
·Ûá½Û³ÝÁ Ù³ñï³Ï³Ý ëËñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
µ³½ÙÇóë å³ñ·¨³ïñí»É ¿ Ù»¹³ÉÝ»ñáí ¨ 
ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí: ¼áñ³óñí»É ¿ 1948-ÇÝ, ¨ 
Ñ»Ýó Ñ³çáñ¹ ï³ñÇÝ ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»É: 
âáñë ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ûñ ¿: ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ 
³ßË³ï»É ¿ §ÎÇñßÇÝïñ»ëïáõÙ¦ áñå»ë Ý»ñ-
Ï³ñ³ñ µ³Ýíáñª ÙÇÝã¨ 1992 Ãí³Ï³ÝÁ: 

ºñÇï³ë³ñ¹ ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñáõß»ñÁ ÙÇßï 
í³é »Ý ÙÝáõÙ Ù³ñ¹áõ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: 85-
³ÙÛ³ ì³½·»Ý å³åÁ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ñ: 
Ø»Í Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñáõß»ñÁ ã»Ý Ë³Ù-
ñ»É: Ü³ ß³ï Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý å³ïÙ»ó 
Çñ ³Ýó³Í Ù³ñï³Ï³Ý áõÕáõ Ù³ëÇÝª áñ 
×³Ï³ïáõÙ ¿ Ïéí»É, ÇÝã ½áñ³Ù³ëáõÙ ¨ áõÙ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµª ãÙáé³Ý³Éáí áã ÙÇ 
ï³ñ»ÃÇí ¨ ï»Õ³ÝáõÝ: 

Üáëñ³ÝáõÙ »Ý Ø»Í Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÇ Ù³ëÝ³-
ÏÇóÝ»ñÇ ß³ñù»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏñÏÝ³å³ïÏíÇ: 
Ðáõëáí »Ýùª ³Ûëå»ë ÏÙï³Í»Ý Ý³¨ µáÉáñ 
Ýñ³Ýù, áõÙÇó Ï³Ëí³Í ¿ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ µ³-
ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ: 

². Ø²ðîÆðàêÚ²Ü
Èàèàô Ø²ð¼ № 48, ÑáõÝÇëÇ 23, 2007 Ã.

¶»Õ³Ù, ì³½·»Ý »õ è³ý³»É Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÝÝ»ñÁ,  Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ô³Ý¹ÇÉÛ³ÝÁ áõ ì³Ý¹áë ¶»Õ³Ù, ì³½·»Ý »õ è³ý³»É Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÝÝ»ñÁ,  Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ô³Ý¹ÇÉÛ³ÝÁ áõ ì³Ý¹áë Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁÔ³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ
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44 î²ðÆ ¶Ü¸²ÎÀ ¶ÈÊàôÔºÔàôØ44 î²ðÆ ¶Ü¸²ÎÀ ¶ÈÊàôÔºÔàôØ
ÎÇñáí³Ï³ÝÇ È. ²ñ»ßÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÑÇí³Ý-

¹³ÝáóáõÙ ¹Ç³Ñ»ñÓÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýëáíáñ 
÷³ëï ³ñÓ³Ý³·ñí»ó: Ð³Ý·áõóÛ³ÉÇ ·ÉË-
áõÕ»ÕÇ ³ç ÏÇë³·Ý¹Ç Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 7 ëÙ Ëá-
ñáõÃÛ³Ý íñ³, ³ÝóÝ»Éáí áõÕ»Õ³ÛÇÝ ÑÛáõë-
í³ÍùÇ ëïí³ñ³ß»ñïÁ, ·Ý¹³ÏÁ Ñ³ÛïÝí»É 
¿ñ Ù³ñ¹áõ ·ÉËáõÕ»ÕÇ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý ÷áñáùÇ 
ËáéáãáõÙ: ¶Ý¹³ÏÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íá-
ñ³å»ë 4 ëÙ ¿, ïñ³Ù³·ÇÍÁª 1 ëÙ, ÏßÇéÁª 
·ñ»Ã» 14 ·ñ³Ù:

²ÛÝáõÑ»ï¨ å³ïÙáõÙ ¿ ÇÝùÁª å³ÃáÉá·-
³Ý³ïáÙÇÏ, ¹Ç³Ñ»ñÓáÕ µÅÇßÏ ². Ü. ä²-
è²ìÚ²ÜÀ.

– ²Ûë ¹»åùÁ ³åß»óáõóÇã ¿, »½³ÏÇ: ìÇ-
ñ³ÝóùÁ ÉÇáíÇÝ ëåÇ³ó»É ¿ñ: ¶ÉËáõÕ»ÕÇ 
Í³Ýñ íÝ³ëí³ÍùÇó Ñ»ïá í»ñ³åñáõÏ³-
ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ßÝáñÑÇí ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý, ³½¹³½»ñÍáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
(³é³Ýó íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý), 
Ù³ñïÇÏÇÝ ã¿ÇÝ ½ñÏ»É Ñ»ï³·³ ³ÏïÇí 
³åñ»É³Ï»ñå ³å³Ñáí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõ-
ÃÛáõÝÇó: ¶ÉËáõÕ»ÕÇª ÝÙ³Ý µÝáõÛÃáí áõ Í³í³-
Éáí ÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Ã»Ã¨ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ 
Ñ³×³Ë Ù³Ñí³Ý å³ï×³é »Ý ¹³éÝáõÙ: 

´ÅßÏ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³½í³¹»å ¿ 
å³ï³ÑáõÙ, »ñµ Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ¨áñ 
ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ (áõÕ»Õ, ëÇñï, Ãáù»ñ ¨ 
³ÛÉÝ) ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ Ù³ñ¹Á ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ÏïÇí 
³åñ»É³Ï»ñå í³ñ»É, ³ßË³ï»É: ²Û¹åÇ-
ëÇ ¹»åù»ñáõÙ Ù³Ñí³Ý å³ï×³éÁ, ß³ï 

Ñ³×³Ë, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ³ÛÉ ³Ëï³-
µ³ÝáõÃÛáõÝ, áñÝ ³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ûñ·³-
ÝÇ½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ ûï³ñ Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï: 
Ð³Ù³ÝÙ³Ý »ñ¨áõÛÃ ¿ í»ñáÝÏ³ñ³·ñÛ³ÉÁ. 
ÙÇÝã¹»é ·ÉËáõÕ»ÕÇ Í³Ýñ íÝ³ëí³ÍùÇó 
Ñ»ïá Ù³ñ¹Á 44 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ³å-
ñ»É áõ ³ßË³ï»Éª Ç áõñ³ËáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³-
½³ïÝ»ñÇ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ:

– ä³ïÏ»ñ³óÝá±õÙ »ù, áñù³Ý ¿É ÷Ýïñ»óÇ, 
Ù»ñ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³Û¹åÇëÇ ¹»åùÇ 
ãÑ³Ý¹Çå»óÇ. ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ µÅßÏ³Ï³Ý ·ñ³-
Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÏ³Ý ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï, 
·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñ, 
áñáÝù µ³ó³ïñ»ÇÝ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï»ÝëáõÝ³-
ÏáõÃÛ³Ý ³Û¹ù³Ý Ï³½áõÇëï³Ï³Ý (¹Çåí³-
Í³ÛÇÝ) »ñ¨áõÛÃÁ:

ØÏñïÇã ²ñï»ÙÇ Ø²Î²ðÚ²Ü

ÆëÏ ¹»åùÁ, Çñáù, Ï³ï³ñí»É ¿ ...1944 
Ãí³Ï³ÝÇ ·³ñÝ³ÝÁ: ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ý³-
ßÇëïÝ»ñÇó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ³½³ï³·ñ»ÉÇë 
ÎÇñáíá·ñ³¹Û³Ý Ñ³Ù³ñ 409 ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ 
684-ñ¹ ·Ý¹Ç ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, 
ÏÇñáí³Ï³ÝóÇ 42-³ÙÛ³ ØÏñïÇã ²ñï»ÙÇ 
Ø²Î²ðÚ²ÜÀ ØáÉ¹³íÇ³ÛáõÙ, øÇßÝ¨Çó áã 
Ñ»éáõ ÙÕíáÕ Ù³ñï»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï 
Ññ³½»ÝÇ í»ñù ëï³ó³í ·ÉËáõÙ: 

ÆÝãå»ë í»ñÑÇßáõÙ ¨ å³ïÙáõÙ ¿ ¹»åùÇ 
³Ï³Ý³ï»ëÁª ÝáõÛÝ ·Ý¹Ç Ý³ËÏÇÝ ë³ÝÇ-
ï³ñ³Ï³Ý Ññ³Ñ³Ý·Çã, ÏÇñáí³Ï³ÝóÇ 
Ðñ³Ýï ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇ ´àôÈÔ²¸²ðÚ²ÜÀ, 
Ý³ ³é³çÇÝÝ ¿ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ïí»É Çñ 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó Ù³ñïÁÝÏ»ñáçÁ: ÂßÝ³Ùáõ 
Ïñ³ÏÇ ï³Ï, ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏ»Éáí, 
Ý³ ¹³ë³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ÏéíÇ ¹³ß-
ïÇó Ñ³ëóñ»É ¿ µáõÅë³Ý·áõÙ³ñï³Ï: 
²ñ³·áñ»Ý ³å³ùÇÝí»Éáí, Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ 
ÙÇÝã¨ 1944 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáë ÙÝ³ó»É ¿ 
µ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñáõÙ: Ü³ËÏÇÝ ë³ÝÑñ³-
Ñ³Ý·ÇãÁ ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý ½³ñÙ³ó³Í ÑÇßáõÙ 
¿, áñ Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó 
ï³Éáõ ¨ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï í»ñ-
çÇÝÇë ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÝ ¿ñ, Ùï³-
ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ áõ ß³ñÅ³¹³ßÝáõÃÛáõÝÁ 
Ë³Ëïí³Í ã¿ÇÝ, ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ñ³Õáñ¹³-
ÏóíáõÙ ¿ñ ßñç³å³ïÇ Ñ»ï...

1944 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇÝ  ¹³ë³ÏÇ 
Ý³ËÏÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ½áñ³óñí»ó ¨ 
í»ñ³¹³ñÓ³í Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ù, áõñ ÙÇÝã¨ 
1957 Ãí³Ï³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ³ÏïÇíáñ»Ý 
³ßË³ï»É, ½µ³Õí»Éáí Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ßË³ï³Ýùáí: 1957-Çó ËÇ½³Ë Ù³ñïÇÏÁ 
·ïÝíáõÙ ¿ñ í³ëï³Ï³Í Ñ³Ý·ëïáõÙ, µ³Ûó 
áñå»ë ÑÝ³·áõÛÝ ÏáÙáõÝÇëï (1920 Ã.) ¨ 
í»ï»ñ³Ý ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ: 
Ø³Ñ³ó³í 1988 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 22-ÇÝ, 86 
ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ...
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§êØÎÎ-áõÙ ·ïÝí»Éáõ 50 ï³ñÇ¦ ÏñÍù³-
Ýß³ÝÁ Ù»ñ ù³Õ³ùáõÙ ³é³çÇÝÁ Ñ³ÝÓÝí»ó 
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ï»ñ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
ëáí»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÇ 
Ù³ëÝ³ÏÇó, 1920 Ãí³Ï³ÝÇó êØÎÎ ³Ý¹³Ù  
ØÏñïÇã ²ñï»ÙÇ Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ:

ä³ïí³íáñ ÏñÍù³Ýß³ÝÁ Ñ³ÝÓÝ»ó ¨ 
í»ï»ñ³ÝÇÝ ßÝáñÑ³íáñ»ó ÐÎÎ ù³ÕÏáÙÇ 
³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ Ð. úÑ³ÝÛ³ÝÁ: ÞÝáñ-
Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ëáëù ³ë³ó Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ: 
ÎñÍù³Ýß³ÝÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ 
Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ ÐÎÎ ù³ÕÏáÙÇ µÛáõñáÛÇ ³Ý¹³Ù-
Ý»ñ, ³å³ñ³ïÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñ, Ù³ÙáõÉÇ ¨ 
é³¹ÇáÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, »ñÇï³ë³ñ¹ 
ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñ: 

ØÏñïÇã Ø³Ï³ñÛ³ÝÇ, Ýñ³ ë»ñÝ¹³ÏÇóÝ»ñÇ 
ÏÛ³ÝùÝ áõ ³ßË³ï³ÝùÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý 
·áñÍÇÝ Ñ³í³ï³ñÙáñ»Ý Í³é³Û»Éáõ, ³×áÕ 
ë»ñÝ¹ÇÝ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí 
¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ É³í ûñÇÝ³Ï ¿:

ØÏñïÇã Ø³Ï³ñÛ³ÝÝ ³ÛÅÙ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ 
³Ù»Ý³ëï³Å³íáñ ÏáÙáõÝÇëïÝ ¿: ÌÝí»É ¿ 
Æç¨³ÝÇ ßñç³ÝÇ æáÕ³½ ·ÛáõÕáõÙ: ä³ï³Ý»-
ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ïñ»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí 
½ñÏ³ÝùÝ»ñ: 1920 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¶Û³Ýç³ÛáõÙ 
(³ÛÅÙª ÎÇñáí³µ³¹) ß÷í»É ¿ µáÉß¨ÇÏÛ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, Ï³ï³ñ»É 
Ýñ³Ýó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ 
³ßÝ³ÝÁª 11-ñ¹ Ï³ñÙÇñ µ³Ý³ÏÇ ³é³ç-
ß³ñÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙÇ³ó»É ¿ ³åë-
ï³Ùµ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇÝ, ³ÏïÇíáñ»Ý 
Ù³ëÝ³Ïó»É àõ½áõÝÃ³É³, ê¨ù³ñ, Â³É³, 
²ã³çáõñ, ê³ñÇ·ÛáõÕ, æáÕ³½ ¨ ³ÛÉ ·ÛáõÕ»-
ñáõÙ ëáí»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ï-
Ù³ÝÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, û·Ý»É ÏáõëµçÇç-
Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍÇÝ:

ÎÇñáí³Ï³ÝóÇÝ»ñÁ É³í »Ý ×³Ý³ãáõÙ Ýñ³Ý: 
1930 Ãí³Ï³ÝÇó µÝ³ÏíáõÙ ¿ Ù»ñ ù³Õ³ùáõÙ: 
²ßË³ï»É ¿ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóáõÙ 
ÙÇÝã¨ 1934 Ãí³Ï³ÝÁ: ²ÛÝï»Õ ³ßË³ïáõÙ 

¿ñ ä»ïñáëÛ³Ý ê»ñ·áÝ, áñå»ë å»ï Ý³ ÙÇ 
ß³ñù Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí  ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
¿ Ñ³ÛïÝ»É Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ: 1934 Ãí³-
Ï³ÝÇÝ ·áñÍáõÕí»É ¿ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ 
Ñ³Ý·áõÛóÇ ÏáõëÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕ-
ÙÇó ºñ¨³ÝÇ ´»ñÇ³ÛÇ ³Ýí³Ý ÏáÙáõÝÇë-
ï³Ï³Ý  Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ëáíáñ»Éáõ: 
²ÛÝï»Õ ëáíáñ»É ¿ ÙÇÝã¨ 1935 Ã., áñï»Õ 
²í»ïÇëÛ³Ý ²ñ³Ù³ÛÇëÁ ¹åñáóÇ ÏáõëÏá-
ÙÇï»Ç ù³ñïáõÕ³ñÝ ¿ñ, ÇëÏ Ø. Ø³Ï³ñ-
Û³ÝÁ µÛáõñáÛÇ ³Ý¹³Ù: ÀÝï³ÝÇùáí Í³Ý-
ñ³µ»éÝí³Í ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí ¹ÇÙ»É ¿ 
¹åñáóÇ ¹Çñ»ÏïáñÇÝ, áñå»ë½Ç Ý³ ýÇ-
Ý³Ýë³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³ 
»ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãïí»óÇÝ, ÷áË³-
ñ»ÝÁ ïí»óÇÝ ï³ñ»Ï»ïáõÙ: ²Û¹ï»ÕÇó í»-
ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÎÇñáí³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ 
¿ ³ÝóÝáõÙ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ 
áñå»ë ý»ñÙ³ÛÇ í³ñÇã 1935-1936 Ã. ÑáõÝ-
í³ñÁ: 1936 Ã. ÑáõÝí³ñÇó  ³ßË³ï³ÝùÇ 

ÎðÌø²ÜÞ²ÜÀª ìºîºð²ÜÆÜÎðÌø²ÜÞ²ÜÀª ìºîºð²ÜÆÜ
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¿ ³Ýó»É ÏÕÙÇÝ¹ñ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ áñ-
å»ë ÏáÙÇï»Ç ù³ñïáõÕ³ñ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï ¹Çñ»ÏïáñÇ ï»Õ³Ï³É ÙÇÝã¨ 
1936 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÁ: 1936 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇó 
ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ù³Õëáí»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³-
ñáõÃÛ³Ùµ 4600 éáõµÉÇ ·áõÙ³ñáí Ï³½Ù³-
Ï»ñå»É ¿ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ÉÇÙáÝ³¹Ç ·áñÍ³-
ñ³ÝÁ, áñï»Õ ³ßË³ï»É ¿ ÙÇÝã¨ 1941 Ã.: 

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áùñ ·áñ-
Í³ñ³ÝÁ åÉ³ÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ¿ »é³ÏÇ 
³Ý·³Ù, ¨ ³ñ¹»Ý Ï³ñÇù ½·³óí»ó ³ÛÝ  
ÏáÙµÇÝ³ï ¹³ñÓÝ»Éáõ:

1939 Ã. ·áñÍ³ñ³ÝÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñáí 
å»ïù ¿ Ï³éáõóí»ñ 375000 é. ³ñÅáÕáõ-
ÃÛ³Ùµ Ù»Ï Ñ³ñÏ³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ÝÇ ß»Ýù, 
µ³Ûó Ç ßÝáñÑÇí Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇ Ñ³çáÕ 
ïÝï»ëí³ñáõÃÛ³Ý, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 
ëï»ÕÍíáõÙ ÝáõÛÝ ·áõÙ³ñáí Ï³éáõó»Éáõ 
Ý³¨ ·áñÍ³ñ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏÁ: Î³-
ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ 
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ëÝÝ¹Ç ÅáÕÏáÙ³ïÇ ÏáÕÙÇó 
å³ñ·¨³ïñíáõÙ ¿ ÏñÍù³Ýß³Ýáí ¨ ¹ñ³-
Ù³Ï³Ý å³ñ·¨áí:  ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ëÝÝ¹Ç ÅáÕÏáÙ³ïÇ ÏáÕ-
ÙÇó µñáÝÛ³Ç Ù»ç ¿ñ: ²é³Ýó Ýñ³Ýó 
ë³ÝÏóÇ³ÛÇ Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝù 
ãáõÝ»ÇÝ ³½³ï»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇó, áñÇ 
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ·ñí³Í ¿ñ ÏñÍù³Ýß³ÝÇ íÏ³-
Û³Ï³ÝÇ Ù»ç:

ºñµ ëÏëíáõÙ ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³-
ï»ñ³½ÙÁ, ãÝ³Û³Í ÁÝï³ÝÇùÇ Í³Ýñ³-
µ»éÝí³ÍáõÃÛ³ÝÁ (áõÝ»ñ ÑÇÝ· »ñ»Ë³ª 
Ù»Ï ïÕ³ ¨ ãáñë ³ÕçÇÏ) ¨ ï³ñÇùÇ å³ï-
×³éáí ÙáµÇÉÇ½³óÇ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³ ãÉÇ-
Ý»ÉÁ, Ï³Ù³íáñ Ù»ÏÝáõÙ ¿ µ³Ý³Ï ¨ ³Û¹ 
ûñí³ÝÇó ËÝ¹ñáõÙ ¿, áñ Çñ»Ý áõÕ³ñÏ»Ý 
Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ Ù³ñïÏáó: ØÇÝã¨ 1944 Ã. 
É»Ûï»Ý³ÝïÇ ÏáãáõÙ ëï³Ý³ÉÁ ýñáÝïáõÙ 
(×³Ï³ïáõÙ) »Õ»É ¿ ÏáõëÏ³½Ù³Ï»ñåÇã, 
Ýß³Ý³éáõ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ 
Øá½¹áÏÇó, Îáõµ³Ý, ²½áíÇ Íáí, 2-ñ¹ 
àõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý ×³Ï³ï, ÎÇñáí·ñ³¹, 
´»ë³ñ³µÇ³Ûáí ÙÇÝã¨ èáõÙÇÝÇ³ ³Ýó»É ¿ 
³é³çÇÝ ·ÍáõÙ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï í»ó ³Ý·³Ù 
Ã»Ã¨ íÇñ³íáñí»É ¿, ÇëÏ ÛáÃ»ñáñ¹ ³Ý·³Ù 
Í³Ýñ ·ÉËÇó íÇñ³íáñí»Éáí, í»ñ³¹³ñÓ»É 
¿ ïáõÝ  áñå»ë 2-ñ¹ Ï³ñ·Ç Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù, 
³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ å³ñ·¨³ïñí»É 
¿ ÙÇ ß³ñù ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí áõ Ù»¹³ÉÝ»ñáí:   

1944 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇÝ  ¹³ë³ÏÇ 
Ý³ËÏÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ½áñ³óñí»ó ¨ 
í»ñ³¹³ñÓ³í Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ù, áõñ ÙÇÝã¨ 
1957 Ãí³Ï³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ³ÏïÇíáñ»Ý 
³ßË³ï»É ÏáÉïÝï»ë³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ, 
ù³Õ³éáõÙ, ïå³ñ³ÝáõÙ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ½µ³Õí»Éáí Ý³¨ ýÇ-
½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí:    

1945 - 1957 ÃÃ. ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ÃÇí ³í»É³ó³í ¨ë ÑÇÝ·áí: Æñ ÏÝáçª Þ³ñ-
Ù³Õ ï³ïÇÏÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹³ëïÇ³-
ñ³Ï»óÇÝ ï³ë »ñ»Ë³ª ãáñë ïÕ³ ¨ í»ó 
³ÕçÇÏ:  

Þ³ï ³Ý·³Ù ÁÝïñí»É ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý 
ÏáõëÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ù³ñïáõÕ³ñ: 
Ø³ëÝ³Ïó»É ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»-
ñ³½ÙÇÝ, Í³Ýñ íÇñ³íáñí»É: ²Ûëûñ ¿É Ý³ 
³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ù»ñ ù³Õ³ùÇ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ:
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Ðáõß³ñÓ³Ý Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»ÍÐáõß³ñÓ³Ý Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í  å³ï»ñ³½ÙáõÙå³ï»ñ³½ÙáõÙ
½áÑí³Í ´ºÎâÚ²ÜÜºðÆ½áÑí³Í ´ºÎâÚ²ÜÜºðÆ

Հայրենական Մեծ պատերազմու մ զոհված 
Բեկչյանների հու շարձանի նախաձեռնողը 
եղել է Սու րեն Կոստինի Բեկչյանը:
Բեկչյանները հանգանակու թյու ն են կա-

տարել և 1960-ականներին կառու ցել են  
հու շարձանը: Հու շարձանի ետևի կողմի ն 
(լու սանկարու մ լավ չի երևու մ) գրված է մե ր 
գյու ղացի գրող, հեղափոխական Ավագ Կո-
ծինյանի քառատողը՝ 

§ºí »Ã» ÁÝÏÝ»Ù ÏéíáõÙ ³Ûë ³Ñ»Õ§ºí »Ã» ÁÝÏÝ»Ù ÏéíáõÙ ³Ûë ³Ñ»Õ
 ¸áõ É³ó ãÉÇÝ»ë, Ù³Ûñ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ, ¸áõ É³ó ãÉÇÝ»ë, Ù³Ûñ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ,
 ºñµ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ï•³ ÷³é³Ñ»Õ` ºñµ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ï•³ ÷³é³Ñ»Õ`
 ²Ù»Ý áù ëÇñ³Í áñ¹Ç¹ ÏÉÇÝÇ¦: ²Ù»Ý áù ëÇñ³Í áñ¹Ç¹ ÏÉÇÝÇ¦:

´»ÏãÛ³Ý Æí³Ý Î³Ùë³ñÇ (ÍÝí³Í 1911 Ã.)
  23.6.1941 ¨ 28.11.1942
´»ÏãÛ³Ý ì³Õ³ñß³Ï ²É»ùë³ÝÇ (ÍÝí³Í 1918 Ã.)

10.11.1939 ¨ 1941
´»ÏãÛ³Ý Ð³ÛÏ (îÇñ³ïáõñ) ²ë³ïáõñÇ (ÍÝí³Í 1901 Ã.) 
  05.06.1941 ¨ 12.12.1942
´»ÏãÛ³Ý Ð³Ù³½³ëå ¶»Õ³ÙÇ (ÍÝí³Í 1920 Ã.)

1940 ¨ 14.03.1942
´»ÏãÛ³Ý ²ñß³íÇñ ²ë³ïáõñÇ (ÍÝí³Í 1907 Ã.)

24.06.1941 ¨ 03.01.1943
´»ÏãÛ³Ý ²Ýáõß³í³Ý ²ÝïáÝÇ (ÍÝí³Í 1918 Ã.)

1939 ¨ 20.01.1942
´»ÏãÛ³Ý ê³ÙëáÝ ê³Ñ³ÏÇ (ÍÝí³Í 1923 Ã.)  

14.08.1942 ¨ 10.03.1944

Ավելի ներքև գրված է. – ¼áÑí³ÍÝÝ»ñÇ 
³ÝÙ³Ñ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ´»ÏãÛ³ÝÝ»ñÇó

Ստորև ներկայացնու մ եմ Հայաստանի 
զինվորական արխիվից վերցրած ցու ցակը, 
որու մ ներառված են Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í 
å³ï»ñ³½Ùու մ զոհված համզաչիմանցի 
Բեկչյանները, հու շարձանի վրայի գրածի 
հետ կա որոշակի անհամապատասխանու -
թյու ն, կարծու մ եմ, որ պետք է հիմք ընդու նել 
հու շարձանի վրայի գրածը:
´»ÏãÛ³Ý ê³ñ·Çë êÇÙáÝÇ (ÍÝí³Í 1923 Ã.)

26.10.1941 ¨ 28.03.1942
´»ÏãÛ³Ý ²ñ³Ù ÐÙ³Û³ÏÇ (ÍÝí³Í 1922 Ã.)  

26.12.1941 ¨ 18.07.1942
´»ÏãÛ³Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙ îÇ·ñ³ÝÇ (ÍÝí³Í 1919 Ã.)

10.11.1939 ¨ 01.03.1944

Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ë-
Ý³ÏÇóÝ»ñÇó ³é³í»É ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É 
Ñ»ï³ËáõÛ½, È»ÝÇÝÇ ßù³Ýß³Ý³ÏÇñ 
ØáõÏáõã êÇë³ÏÇ ´»ÏãÛ³ÝÁ, áõÙ Ù³ëÇÝ 
«¶áñÍ²ñ³ñ» ³Ùë³·ñáõÙ ÝÛáõÃ Ï³ Ññ³-
å³ñ³Ïí³Í: 

²è²Üò ²êîÔÆ ÐºðàêÀ

§Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ñ-
ï»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÁ »ñÏáõ 
³Ý·³Ù Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõ-
ÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ ÏáãÙ³Ý: ºññáñ¹ ³Ý·³Ù 
Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ å³ï»ñ³½ÙÇó Ï»ë ¹³ñ 
³Ýó...¦:

²í³· Ê²è²îÚ²Ü

19411941––1945 ÃÃ. Ð²ÚðºÜ²Î²Ü ØºÌ ä²îºð²¼Ø1945 ÃÃ. Ð²ÚðºÜ²Î²Ü ØºÌ ä²îºð²¼Ø

àã áù ãÇ Ùáé³óí»É,
àãÇÝã ãÇ Ùáé³óí»É
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Միկոյանն առաջարկել է Լենինին հրաժարվել ցեղասպանու -
թյան հատու ցման՝ Թու րքահայաստանի ստեղծման պահանջից։ 
Այդ մասին է վկայու մ Միկոյանի՝ 1919 թվականի դեկտեմբերին 
Լենինին հասցեագրված «Կովկասյան հարցի մասին» զեկու ցա-
գիրը, որի բնագիրը պահվու մ է Սոցիալ-քաղաքական պատմու -
թյան ռու սաստանյան պետական արխիվու մ (РГАСПИ): Առաջին 
անգամ դրա թեզիսները հրապարակվել են մի ջազգային իրա-
վու նքի հայտնի մասնագետ Յու րի Բարսեղովի գրքու մ եւ վե-
րատպվել Lragir.am թերթու մ։ Այդ փաստաթղթի հիման վրա 
բոլշեւիկյան առաջնորդները հրաժարվեցին Հայկական գոր-
ծերի կոմի սարիատի փաստացի ղեկավար Վահան Տերյանի 
կողմի ց առաջարկված եւ որպես իրավական ակտ ընդու նված 
«Թու րքահայաստանի մասին» հայանպաստ դեկրետից եւ որդե-
գրեցին Միկոյանի թու րքամե տ առաջարկը: «Անաստվածը», 
ինչպես ժողովու րդն էր նրան անվանու մ, առաջարկու մ էր հա-
մաձայնել Հայոց ցեղասպանու թյան արդյու նքու մ ստեղծված իրա-
վիճակի հետ եւ հրաժարվել Թու րքահայաստանի ստեղծման, 
այսինքն, ցեղասպանու թյան հատու ցման պահանջից: Ավելին, 
Միկոյանի կարծիքով, Հայկական հարցն այլեւս գոյու թյու ն չու նի, 
քանի որ ցեղասպանու թյան արդյու նքու մ, «այսպես կոչված՝ 
Թու րքահայաստանու մ ապրու մ են գրեթե մի այն մահմե դական-
ներ»:
Ըստ Միկոյանի, բոլշեւիկները չեն կարող համաձայնել «հայ 

շովինիստների» հետ, այլապես «ինքնավարու թյան իրավու նք 
կտրվի մե ռածներին»: Նրա կարծիքով, քանի որ հայերը կու տակվել 
են Կովկասու մ եւ այլեւս չեն բնակվու մ Թու րքահայաստանու մ, 
փաստորեն, վերածվել են կովկասյան ազգի։ Հետեւաբար, նրանց 
հարցը դադարել է եվրոպական, մի ջազգային հարց լինելու ց՝ 
վերածվելով «սպեցիֆիկ ռու սաստանյան հարցի, ինչպիսիք են 
վրացականը, ադրբեջանականը եւ այլն»: 
Իսկ ի՞նչ էր պահանջու մ Տերյանի կողմի ց առաջարկված եւ 

Ռու սաստանի կառավարու թյան կողմի ց ընդու նված իրավական 
ակտը՝ «Թու րքահայաստանի մասին» դեկրետը։
Ըստ Լենինի եւ Ստալինի ստորագրած այդ փաստաթղթի, բոլ-

շեւիկյան կառավարու թյու նը պաշտպանու մ էր «Ռու սաստանի 
կողմի ց օկու պացված Թու րքահայաստանի հայերի ազատ 
ինքնորոշման՝ ընդհու պ մի նչեւ լիակատար անկախու թյան իրա-
վու նքը»։ Եվ «հայ ժողովրդի ազատ հանրաքվեի իրավու նքը» 
երաշխավորելու  համար անհրաժեշտ էր համարու մ տարբեր 
երկրներու մ ցրված գաղթական, ինչպես նաեւ վտարանդի հայերի 
անարգել վերադարձը Թու րքահայաստան։ Բոլշեւիկյան կառա-
վարու թյու նն այդ դեկրետու մ նաեւ խոստանու մ էր թու րքական 
իշխանու թյու նների հետ խաղաղու թյան բանակցու թյու նների 
ժամանակ պնդել՝ պատերազմի  ժամանակ իրենց կողմի ց բռնի 
կերպով Թու րքիայի խորքերն արտաքսված հայերի անարգել 
վերադարձը Թու րքահայաստան։ Պետք է ընտրվեր հայ ժողո-
վրդի պատգամավորների խորհու րդ։ Կովկասի գործերի ժամա-
նակավոր արտակարգ կոմի սար Ստեփան Շահու մյանին էլ 
հանձնարարվել էր ամե ն տեսակ օգնու թյու ն ցու յց տալ Թու րքա-
հայաստանի բնակչու թյանը՝ դեկրետի իրականացման գործու մ։ 
Վահան Տերյանն իր հեղինակած «Թու րքահայաստանի մասին 

զեկու ցագրու մ» եւ «Թու րքահայաստանի մասին դեկրետի» 
նախագծու մ առաջարկել էր «վճռականորեն պաշտպանել 
թու րքահայերի ազգային լիակատար ինքնորոշման ձգտու մը», 
հայրենիք վերադարձնել բոլոր բռնի արտաքսվածներին եւ հայ-
տարարել, որ «ռու սական զորքերը դու րս չեն բերվի պատե-
րազմի  իրավու նքով Հայաստանի գրավված մասից»: Այսինքն, 
ցեղասպանու թյան հետեւանքով փախստական դարձած ան-
ձինք պետք է վերադառնային հայրենիք, եւ կազմավորվեր 
Թու րքահայաստանը։ 1917 թ. դեկտեմբերի 29-ին դեկրետը 
ստորագրել էր Լենինը, սակայն Ստալինի պահանջով դրա-
նից հանվել էր Էրզրու մի , Վանի, Բիթլիսի վիլայեթներու մ առ-
ժամանակ որոշ քանակու թյամբ ռու սական զորք թողնելու  
անհրաժեշտու թյան մասին կետը, ինչը կապահովեր հայերի 
անվտանգու թյու նը եւ աքսորվածների ու  փախստականների 
վերադարձը: Ընդհակառակը, այդ կետը փոխարինվել էր «Թու ր-
քահայաստանի տարածքից զորքերի դու րսբերման եւ նրա 
բնակիչների անձնական եւ ու նեցվածքային անվտանգու թյան 
ապահովման նպատակով հայկական ժողովրդական մի լիցիայի 
անհապաղ ստեղծման» մասին կետով։ 
Թե ինչ փաստարկ է բերել Ստալինը՝ արդարացնելու  համար 

զորքերի դու րսբերման իր պահանջը, իմանու մ ենք նրա՝ հայ 
ժողովրդին ու ղղված «Թու րքահայաստանի մասին» կոչից. 
«Թու րքահայաստանը թերեւս մի ակ երկիրն է, որը գրավված 
է Ռու սաստանի կողմի ց «պատերազմի  իրավու նքով ... այսօր 

գերմանաթու րքական իշխանու թյու նները, հավատարիմ իրենց 
իմպերիալիստական բնու յթին, չեն թաքցնու մ օկու պացված շըր-
ջանները բռնու թյամբ իրենց իշխանու թյան տակ պահելու  ցան-
կու թյու նը... Թող իմանան Ռու սաստանի ժողովու րդները, որ 
ռու սական հեղափոխու թյանը եւ նրա կառավարու թյանը խորթ 
են զավթման ձգտու մն երը։ Թող իմանան բոլորը, որ ազգային 
հալածանքի իմպերիալիստական քաղաքականու թյանը ժողո-
վրդական կոմի սարների խորհու րդը հակադրու մ է ճնշված ժո-
ղովու րդների ամբողջական ազատագրման քաղաքականու թյու -
նը»։ 
Զորքերի դու րսբերման հարցով Տերյանը բու ռն վեճ է ու նեցել իր 

փաստացի անմի ջական ղեկավար Ստալինի հետ՝ ապարդյու ն։ 
Սակայն դեկրետը հու յս էր թողնու մ, որ դու րսբերու մը կձգձգվի, 
քանի որ դրա 4-րդ կետու մ ասված էր, որ Կովկասի գործերի 
ժամանակավոր արտակարգ կոմի սար Ստեփան Շահու մյանին 
«հանձնարարվու մ է ձեռնամու խ լինել խառը հանձնաժողովի 
ստեղծման գործին՝ Թու րքահայաստանի տարածքից զորքերի 
դու րսբերման ձեւի եւ ժամկետի որոշման համար»։ 
Սովետական Միու թյու նու մ բրոշյու րների տեսքով տպագրվու մ 

էին հին բոլշեւիկների հու շերը Լենինի մասին։ Նրանցից մե կը 
Լենինին հարցրել էր, թե ինչու  են պաշտոններ տրվու մ մարդ-
կանց, որոնք նվիրված չեն բոլշեւիկյան գաղափարներին։ 
Լենինը պատասխանել էր, որ դա ժամանակավոր երեւու յթ է. 
իրենք կօգտագործեն այդ մարդկանց հեղինակու թյու նը, գի-
տելիքներն ու  հմտու թյու նները, իսկ հետո, երբ ցանկանան, 
կհրաժարվեն նրանցից։ Դրանով էին առաջնորդվու մ բոլշեւիկյան 
առաջնորդները...
Ստալինը, իհարկե, չէր կարող հանդու րժել այնպիսի հայրենա-

սեր, սկզբու նքային ու  անկոտրու մ տեղակալի, ինչպիսին 
Տերյանն էր: Նրան այդպիսի ենթականեր պետք չէին։ Նրան 
պետք էին անձինք, որոնք անխոս կկատարեին նրա կամքը։ 
Բացի այդ, նա Տերյանի կարծիքին տրամագծորեն հակառակ 
կարծիք ու ներ հայկական պետականու թյան ապագայի մասին։ 
Այնպես որ, ժամ առաջ պետք էր պաշտոնազրկել պոետին, 
որովհետեւ պարզ էր, որ նա չի հրաժարվի հայերի շահերն ու  
իրավու նքները պաշտպանելու ց։ Նրա փոխարեն անհրաժեշտ էր 
նշանակել անձանց, որոնք կհամաձայնեին ստորագրել հայերի 
շահերը ոտնահարող փաստաթղթեր։ Դրանք էին Տերյանի կա-
տաղի հակառակորդ, տխրահռչակ Գու րգեն Հայկու նին եւ, 
ինչպես հայտնաբերել է գրականագետ Դավիթ Գասպարյանն 
իր «Փակ դռների գաղտնիքը» գրքու մ, Տերյանի «ընկեր» Պողոս 
Մակինցյանը։ Երեւի թե պատահական չէր այն իրողու թյու նը, 
որ Կարսի հակահայկական պայմանագիրը ստորագրելու  
«պատիվը» վերապահվել էր հենց Մակինցյանին... Պարզվու մ է, 
որ այդպիսին էր նաեւ Միկոյանը, որը Լենինին եւ Ստալինին 
հնարավորու թյու ն է տվել արդարացնել Թու րքահայաստանի 
հանձնու մն  Աթաթու րքին։

1920 թվականի հու նվարի 7-ին Վահան Տերյանը վախճանվեց 
Օրենբու րգու մ: Պոետը դեռ չէր հասցրել մահանալ, երբ 1919 
թ. դեկտեմբերին Միկոյանը սպանեց Տերյանի կյանքի գործը: 
Այդ օրերին Լենինին հասցեագրված իր զեկու յցու մ նա գրու մ է. 
«Մեծագու յն սխալ էր Թու րքահայաստանի ինքնու րու յնու թյան 
մասին Սովետական Ռու սաստանի դեկրետը (1917 թ.)... Պետք 
է ընդու նել, որ... Թու րքահայաստանի մասին գաղափարը 
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Ձորի կողին ավեր վանք է,Ձորի կողին ավեր վանք է,
Թափու ր գահ է աստվածների,Թափու ր գահ է աստվածների,
Ո՞ր անօրեն ձեռքն է քանդել,Ո՞ր անօրեն ձեռքն է քանդել,
Ողջը մատնել հու ր ու  սրի:Ողջը մատնել հու ր ու  սրի:
Աստվածային անտրտու նջ է,Աստվածային անտրտու նջ է,
Ոչ մի  աղետ նա չի հիշու մ,Ոչ մի  աղետ նա չի հիշու մ,
Որմ ու  խաչքար լու ռու մու նջ են՝Որմ ու  խաչքար լու ռու մու նջ են՝
Իրիկու նի վառվող մու ժու մ:Իրիկու նի վառվող մու ժու մ:
Միայն որպես լու ռ վկաներ,Միայն որպես լու ռ վկաներ,
Սրտու մ պահած հառաչները,Սրտու մ պահած հառաչները,
Հեծկլտու մ են, բոցկլտու մ ենՀեծկլտու մ են, բոցկլտու մ են
Կակաչները, կակաչները:Կակաչները, կակաչները:
Կիսակործան խորանի մե ջ,Կիսակործան խորանի մե ջ,
Խաչերի մե ջ, խաչքարերու մ,Խաչերի մե ջ, խաչքարերու մ,
Գմբեթների ճեղքերու մ նեղ,Գմբեթների ճեղքերու մ նեղ,
Խոյակներու մ, որմի  կողին, Խոյակներու մ, որմի  կողին, 
Զրնգու մ են ասես նորիցԶրնգու մ են ասես նորից
Յաթաղանի շառաչները...Յաթաղանի շառաչները...
Կարմի ր եռք են ու  կարմի ր ճիչԿարմի ր եռք են ու  կարմի ր ճիչ
Կակաչները, կակաչները:Կակաչները, կակաչները:
Վերջին անգամ, գու ցե, այստեղՎերջին անգամ, գու ցե, այստեղ
Աստված ինքն է մրմն ջացել,Աստված ինքն է մրմն ջացել,
Ձորը, ասես, արևի դեմՁորը, ասես, արևի դեմ
Իր արյու նոտ կու րծքն է բացել:Իր արյու նոտ կու րծքն է բացել:
Իրիկու նը քարերին շեկԻրիկու նը քարերին շեկ
Պարգևել է կրակն իր բարկ,Պարգևել է կրակն իր բարկ,
Ոգիները բռնել են պար՝Ոգիները բռնել են պար՝
Կակաչների տեսքով սևակ:Կակաչների տեսքով սևակ:
Խառնվել են աղոթք ու  ճիչ,Խառնվել են աղոթք ու  ճիչ,
Հառաչներն ու  բառաչները,Հառաչներն ու  բառաչները,
Ողջակիզվել քարեր ու  խիճ... Ողջակիզվել քարեր ու  խիճ... 
Կակաչները, կակաչները... Կակաչները, կակաչները... 
Աչքերիս դեմ նոր երկիր է,Աչքերիս դեմ նոր երկիր է,
Նոր գարու ն է, նոր այգաբաց,Նոր գարու ն է, նոր այգաբաց,
Ես չեմ ու զու մ, որ երգերսԵս չեմ ու զու մ, որ երգերս
Լինեն թախծոտ, տամու կ ու  թաց:Լինեն թախծոտ, տամու կ ու  թաց:
Ուզու մ եմ ես վշտերն այս բորբՈւզու մ եմ ես վշտերն այս բորբ
Մոռացու թյան փոշու մ թաղել,Մոռացու թյան փոշու մ թաղել,
Խնդալ մե ր այս նորոգ բախտով,Խնդալ մե ր այս նորոգ բախտով,
Հպարտանալ ու  ծիծաղել:Հպարտանալ ու  ծիծաղել:
Բայց թախծոտ են նորից հնչու մԲայց թախծոտ են նորից հնչու մ
Հոգու ս զու լալ կարկաչները...Հոգու ս զու լալ կարկաչները...
Ահավոր են և անզիջու մԱհավոր են և անզիջու մ
Կակաչները, կակաչները... Կակաչները, կակաչները... 
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Ես լու րջ եմ, մու նջ եմ, քար եմ մի  չնչին, Ես լու րջ եմ, մու նջ եմ, քար եմ մի  չնչին, 
Իմ քարե բախտից ես չեմ տրտնջու մ,Իմ քարե բախտից ես չեմ տրտնջու մ,
Ապրու մ եմ հավետ և իմ հավատինԱպրու մ եմ հավետ և իմ հավատին
Հավատարմու թյան բառեր շշնջու մ: Հավատարմու թյան բառեր շշնջու մ: 
Ընկեցիկի պես քաշվել եմ մի  կողմ,Ընկեցիկի պես քաշվել եմ մի  կողմ,
Բազրիքից մայթի նայու մ եմ հեռու ն, Բազրիքից մայթի նայու մ եմ հեռու ն, 
Իմ աչքերի դեմ ի՜նչ կարկու տ ու  հողմ,  Իմ աչքերի դեմ ի՜նչ կարկու տ ու  հողմ,  
Ի՜նչ կրու նկների կրքեր են եռու մ:Ի՜նչ կրու նկների կրքեր են եռու մ:
Լավայի նման փողոցն է հոսու մ,Լավայի նման փողոցն է հոսու մ,

Ժիր գովքն է ասու մ ժամանակը չար,Ժիր գովքն է ասու մ ժամանակը չար,
Եվ կյանք ու  մահի այդ հարահոսու մԵվ կյանք ու  մահի այդ հարահոսու մ
Լոկ մանեկենի դեմքն է մն ու մ վառ:Լոկ մանեկենի դեմքն է մն ու մ վառ:
Լոկ մանեկենի դեմքն է մն ու մ ջինջ՝ Լոկ մանեկենի դեմքն է մն ու մ ջինջ՝ 
Ցու ցափեղկերու մ ցոփ խանու թների,Ցու ցափեղկերու մ ցոփ խանու թների,
Կավե հայացքով նայու մ է անվերջ,Կավե հայացքով նայու մ է անվերջ,
Թե օրը իր հետ ինչեր կբերի:Թե օրը իր հետ ինչեր կբերի:
Իսկ օրը իր հետ հեռու  լեռներիցԻսկ օրը իր հետ հեռու  լեռներից
Ամպրոպ է բերու մ, ամպրոպի շառաչ,Ամպրոպ է բերու մ, ամպրոպի շառաչ,
Հառնու մ են գահերն ու  փլվու մ նորիցՀառնու մ են գահերն ու  փլվու մ նորից
Նրանց ծիծաղկոտ աչքերի առաջ:Նրանց ծիծաղկոտ աչքերի առաջ:
Կու ռքեր են ծնվու մ, անհամար կու ռքեր,Կու ռքեր են ծնվու մ, անհամար կու ռքեր,
Պղպջակի պես վեր են բարձրանու մ,Պղպջակի պես վեր են բարձրանու մ,
Եվ ո՞վ է նրանց պարգևու մ թևեր,Եվ ո՞վ է նրանց պարգևու մ թևեր,
Եվ ո՞վ է նրանց հու րը ծածանու մ:Եվ ո՞վ է նրանց հու րը ծածանու մ:
Լու սապսակը առած ու սերին՝Լու սապսակը առած ու սերին՝
Սրբերի տեսքով գալիս են հանդես,Սրբերի տեսքով գալիս են հանդես,
Հանճար է բաշխու մ աղմու կը վերին,Հանճար է բաշխու մ աղմու կը վերին,
Երեկոն դառնու մ մե ծարանքի ծես:Երեկոն դառնու մ մե ծարանքի ծես:
Եվ անմահների կեցվածք ընդու նած՝Եվ անմահների կեցվածք ընդու նած՝
Ապրու մ են նրանք կյանքի ավիշու մ,Ապրու մ են նրանք կյանքի ավիշու մ,
Իսկ երբ անցնու մ է օրը ընդու նայն,Իսկ երբ անցնու մ է օրը ընդու նայն,
Էլ ոչ ոք նրանց երգը չի հիշու մ:Էլ ոչ ոք նրանց երգը չի հիշու մ:
Դարձյալ հոսու մ է ժամանակը լու ռ,Դարձյալ հոսու մ է ժամանակը լու ռ,
Նու յն մանեկենի ժպիտներն են բարկ,Նու յն մանեկենի ժպիտներն են բարկ,
Պատվանդանները մն ու մ են թափու ր,Պատվանդանները մն ու մ են թափու ր,
Պանթեոնները մն ու մ են դատարկ:Պանթեոնները մն ու մ են դատարկ:
…Ի՞նչ ու նեմ ես այս ժխորու մ նեխած,…Ի՞նչ ու նեմ ես այս ժխորու մ նեխած,
Աղմու կների ու  փառքի վերևու մ, Աղմու կների ու  փառքի վերևու մ, 
Իմ նեղ ու  գաճաճ բազրիքի կողիցԻմ նեղ ու  գաճաճ բազրիքի կողից
Ամե ն ինչ այնպես լա՜վ է երևու մ:Ամե ն ինչ այնպես լա՜վ է երևու մ:
Ես լու րջ եմ, մու նջ եմ, քար եմ մի  չնչին,Ես լու րջ եմ, մու նջ եմ, քար եմ մի  չնչին,
Իմ քարե բախտից ես չեմ տրտնջու մ,Իմ քարե բախտից ես չեմ տրտնջու մ,
Աղոթու մ եմ լու ռ ես իմ հավատինԱղոթու մ եմ լու ռ ես իմ հավատին
Եվ իմ անսահման հեռվից քրքջու մ: Եվ իմ անսահման հեռվից քրքջու մ: 
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Խոսելն արդեն ավելորդ է, արի լռենք,Խոսելն արդեն ավելորդ է, արի լռենք,
Այս ճահճից վեր իմ թևերով արի թռչենք,Այս ճահճից վեր իմ թևերով արի թռչենք,
Իմ խարու յկի բոցերի մե ջ եկ տաքանանք,Իմ խարու յկի բոցերի մե ջ եկ տաքանանք,
Գոնե մի  պահ այս տաղտու կիցԳոնե մի  պահ այս տաղտու կից
  վեր բարձրանանք:  վեր բարձրանանք:
Լեռներն, ասես, հորիզոնը բանտարկու մ են,Լեռներն, ասես, հորիզոնը բանտարկու մ են,
Իմ խեղճ հոգին երազներից դատարկու մ են...Իմ խեղճ հոգին երազներից դատարկու մ են...
Ծու յլ ու  անբան այս մայթերինԾու յլ ու  անբան այս մայթերին
  ո՞նց դիմանամ,  ո՞նց դիմանամ,
Այս փակու ղու  վերջը ո՞րն է, ի՞նչ իմանամ:Այս փակու ղու  վերջը ո՞րն է, ի՞նչ իմանամ:
Նորից ճառեր, նորից բառեր, ինչպես հնու մ,Նորից ճառեր, նորից բառեր, ինչպես հնու մ,
Լու սապսակն առած այսպես՝ու ՞ր ենք գնու մ:Լու սապսակն առած այսպես՝ու ՞ր ենք գնու մ:
Ու՞ր են քշու մ՝ մե զ մե ր հողից, խղճից զատու մ,Ու՞ր են քշու մ՝ մե զ մե ր հողից, խղճից զատու մ,
Եթե, իրոք... էլ ու մի ՞ց են մե զ ազատու մ:Եթե, իրոք... էլ ու մի ՞ց են մե զ ազատու մ:
Արի մի  պահ վեր բարձրանանք.Արի մի  պահ վեր բարձրանանք.
  այնտեղ՝ հեռվու մ  այնտեղ՝ հեռվու մ
Ուրիշ երգ է, և մի  ու րիշ կյանք է եռու մ:Ուրիշ երգ է, և մի  ու րիշ կյանք է եռու մ:
Գնանք՝ այս փակ հորիզոնի ծիրը բացենք,Գնանք՝ այս փակ հորիզոնի ծիրը բացենք,
Կեղծ խոսքերի, խոստու մն երիԿեղծ խոսքերի, խոստու մն երի
  սահմանն անցնենք,  սահմանն անցնենք,

Օծվենք ցողով առավոտի, պայծառանանք,Օծվենք ցողով առավոտի, պայծառանանք,
Մա՜րդ ենք ծնվել, մա՜րդ ենք եղել,Մա՜րդ ենք ծնվել, մա՜րդ ենք եղել,
  մա՜րդ մահանանք:  մա՜րդ մահանանք:
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Ի՜նչ կրքեր են և ի՜նչ հու զու մ՝Ի՜նչ կրքեր են և ի՜նչ հու զու մ՝
Ազատու թյան ցոլքերի մե ջ այգաբացի...Ազատու թյան ցոլքերի մե ջ այգաբացի...
Ամբոխները ստրկալու ծ՝Ամբոխները ստրկալու ծ՝
Առանց հացի,Առանց հացի,
Առանց վարձի,Առանց վարձի,
Կարոտախտով սպասու մ ենԿարոտախտով սպասու մ են
Մի մե ռածի հոգեդարձին:Մի մե ռածի հոգեդարձին:
Եվ քանի որ էն աշխարհիցԵվ քանի որ էն աշխարհից
Դեռ ոչ մե կը ետ չի եկել,Դեռ ոչ մե կը ետ չի եկել,
Պարզ է՝ նրանց երազանքըՊարզ է՝ նրանց երազանքը
Հոգեվարքի վերջին ցնցու մն  է ջղաձիգ:Հոգեվարքի վերջին ցնցու մն  է ջղաձիգ:
Եվ սգավոր թափորի պես,Եվ սգավոր թափորի պես,
Ուրվականի նման վտիտ,Ուրվականի նման վտիտ,
Խփված, խաբված, ահագնացած՝Խփված, խաբված, ահագնացած՝
Շվարել են կատարվածից:Շվարել են կատարվածից:
Ստրկալու ծ ամբոխներից առանձնացած՝Ստրկալու ծ ամբոխներից առանձնացած՝
Անչափ ճարպիկ ու  աճպարարԱնչափ ճարպիկ ու  աճպարար
  մի  խու մբ անձինք,  մի  խու մբ անձինք,
Դարձյալ մտոք ստրկալու ծ,Դարձյալ մտոք ստրկալու ծ,
Տիրանալով անդամալու ծՏիրանալով անդամալու ծ
Օրենքների ահեղ սանձին,Օրենքների ահեղ սանձին,
Զարմանալով իրենց դիրքից,Զարմանալով իրենց դիրքից,
Իրենց ձիրքից,Իրենց ձիրքից,
Իրենց խելքից,Իրենց խելքից,
Որպես անտեր երկրի տերեր հաղթանակած՝ Որպես անտեր երկրի տերեր հաղթանակած՝ 
Վայելու մ են տիրոջ արյու նը սրբազան՝Վայելու մ են տիրոջ արյու նը սրբազան՝
Պալատների սրահներու մ արքայական,Պալատների սրահներու մ արքայական,
Որտեղ անգամ երազի մե ջ ոտք չի դրելՈրտեղ անգամ երազի մե ջ ոտք չի դրել
ՍովորականՍովորական
Մահկանացու ն:Մահկանացու ն:
Եվ ոսկեզօծ բաժակների զրնգոցով՝Եվ ոսկեզօծ բաժակների զրնգոցով՝
«Արհեստավարժ ըն-տըր-յալ-ներ»«Արհեստավարժ ըն-տըր-յալ-ներ»
  իրենց կոչող  իրենց կոչող
Այրերը այդԱյրերը այդ
Խմու մ են արդԽմու մ են արդ
Հաղթարշավը՝ հազարամյակը բոլորողՀաղթարշավը՝ հազարամյակը բոլորող
Վերջին դարի՝Վերջին դարի՝
Թասը թասի տաքանալով,Թասը թասի տաքանալով,
Հաղթանակու մ այդ պայքարիՀաղթանակու մ այդ պայքարի
Իրենց բազկի «հու յժ կարևոր» դերը նշու մԻրենց բազկի «հու յժ կարևոր» դերը նշու մ
Եվ հաճու յքով մի  անթաքու յց՝Եվ հաճու յքով մի  անթաքու յց՝
Ի լու ր ազգի մատնանշու մ,Ի լու ր ազգի մատնանշու մ,
Որ գալիս են առասպելից,Որ գալիս են առասպելից,
Ուղիղ գծով սերու մ են Հայկ նահապետիՈւղիղ գծով սերու մ են Հայկ նահապետի
Անպարտ ցեղից,Անպարտ ցեղից,
Եվ խաղ չկա՜ իրենց հանդեպ...Եվ խաղ չկա՜ իրենց հանդեպ...
Որ արյու նոտ այս նենգ դարի շիրմաքարին,Որ արյու նոտ այս նենգ դարի շիրմաքարին,
Երբ դեռ եկող սերու նդների հիշողու թյանԵրբ դեռ եկող սերու նդների հիշողու թյան
  մատյաններու մ  մատյաններու մ
Ոսկե տառով իրենց «պայծառ»Ոսկե տառով իրենց «պայծառ»
Անու ններն են դաջել արդեն,Անու ններն են դաջել արդեն,
Ո՜վ կարող է իրենց շինածՈ՜վ կարող է իրենց շինած
«Սու րբ տաճարը» նորից քանդել...«Սու րբ տաճարը» նորից քանդել...
Այսպես իրար թև-թիկու նքի,Այսպես իրար թև-թիկու նքի,
«Դաշն կնքած հավերժի հետ»,«Դաշն կնքած հավերժի հետ»,
Փու չիկի պես թեթև՜, թեթև՜Փու չիկի պես թեթև՜, թեթև՜
Բարձրանու մ են ու  բարձրանու մ.Բարձրանու մ են ու  բարձրանու մ.
Ախր շատ են ստրկալու ծ՝ չեն հասկանու մ՝Ախր շատ են ստրկալու ծ՝ չեն հասկանու մ՝
Վերևներու մՎերևներու մ
Թեկու զ որդու դ՝ չկա ներու մ.Թեկու զ որդու դ՝ չկա ներու մ.
Սայթաքելը կործանու մ է...Սայթաքելը կործանու մ է...
Իսկ ներքևու մ ամբոխները ստրկալու ծԻսկ ներքևու մ ամբոխները ստրկալու ծ
Չեն իմանու մ՝ ինչ հրմշտոց է վերևու մ...Չեն իմանու մ՝ ինչ հրմշտոց է վերևու մ...
Միայն բու յրից կերու խու մի ,Միայն բու յրից կերու խու մի ,
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վն ասակար, հանցագործ եւ ռեակցիոն ցնորք է, որի դեմ պետք է պայքարի մե ր կու -
սակցու թյու նը...»: Միկոյանը սպանեց այն, ինչի ակնկալիքով Վահան Տերյանն ան-
դամակցել էր բոլշեւիկյան կու սակցու թյանը՝ իր հայացքներով չլինելով կոմու նիստ: 
Այն, ինչի իրականացման համար Տերյանը մե րժել էր դաշնակցական ականավոր 
գործիչ, բժիշկ Հակոբ Զավրիեւի առաջարկը՝ հեռանալ սոված եւ ցու րտ Մոսկվայից ու  
բու ժվել Շվեյցարիայու մ: Մերժել էր, որպեսզի շարու նակի պայքարել Հայկական հարցի 
արդար լու ծման համար: Բայց անհավասար պայքարու մ Տերյանը պարտու թյու ն կրեց։ 
Վերացնելով Տերյանի նման հայրենասեր, ազնիվ եւ սկզբու նքային կոմու նիստներին՝ 

Ստալինին հաջողվեց հայկական հարցը լու ծել իր հայեցողու թյամբ։ Եվ այդ հարցու մ, 
ինչպես պարզվու մ է, նրան օգնել է Անաստաս Միկոյանը:
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ÜáñÇÏ ê³ý³ñÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É Ü³ÇñÇ ¼³ñÛ³ÝÇ ÜáñÇÏ ê³ý³ñÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É Ü³ÇñÇ ¼³ñÛ³ÝÇ 
ËÙµ³·ñÙ³Ùµ: ²ÝáõÝÝ áõ Ãí³Ï³ÝÁ ã»Ù ÑÇßáõÙ: ºñÏñáñ¹ ·ÇñùÝ ³ñ¹»Ý ËÙµ³·ñÙ³Ùµ: ²ÝáõÝÝ áõ Ãí³Ï³ÝÁ ã»Ù ÑÇßáõÙ: ºñÏñáñ¹ ·ÇñùÝ ³ñ¹»Ý 
ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ïå³·ñ»óÇÝùª  ê³Ùí»É Ê³É³ÃÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí, ÇÙ ËÙµ³·ñÙ³Ùµ. ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ïå³·ñ»óÇÝùª  ê³Ùí»É Ê³É³ÃÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí, ÇÙ ËÙµ³·ñÙ³Ùµ. 
§ì³ÝùÇ »ÕÝÇÏÁ¦ åá»ÙÁ:§ì³ÝùÇ »ÕÝÇÏÁ¦ åá»ÙÁ:

ÜáñÇÏ ê³ý³ñÛ³ÝÁ ÜáñÇÏ ê³ý³ñÛ³ÝÁ ««²Ø´àÊÜºðÀ êîðÎ²ÈàôÌ²Ø´àÊÜºðÀ êîðÎ²ÈàôÌ»»-Á -Á ·ñ»É ¿ 1998-ÇÝ: ºÏ³í 
ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ, ³ë³ó. «ØÇ µ³Ý ³ñï³ë³Ý»Ù, Ó³ÛÝ³·ñÇñ áõ å³ÑÇñ: Êáëï³óÇñ, 
áñ ã»ë ïå³·ñÇ, ÙÇÝã¢ ã³ë»Ù»: Êáëï³ó³: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ý: ØÇ ûñ ¿É ³ë³ó. 
«²ñ¹»Ý Ï³ñáÕ »ë ïå³·ñ»É»: îå³·ñ»óÇ, µ³Ûó ÇÝùÝ ¿É ß³ï ã³Ýó³Íª Ù³Ñ³ó³í: 
²÷ëáë, Ó³ÛÝ³·ñ³Í Å³å³í»ÝÁ ã»Ù ·ïÝáõÙ:
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Որ նման է երազխաբի գրգռու մի ,Որ նման է երազխաբի գրգռու մի ,
Զգու մ են, որ մթնոլորտըԶգու մ են, որ մթնոլորտը
Անհամե մատ ճոխ ու  զեխ է …Անհամե մատ ճոխ ու  զեխ է …
Մեկը մե կին տարակու սած հարց է տալիս.Մեկը մե կին տարակու սած հարց է տալիս.
«Խրախճանքը այդ ահավոր«Խրախճանքը այդ ահավոր
Քե՞ֆ է ու րախ, թե՞ քելեխ է»:Քե՞ֆ է ու րախ, թե՞ քելեխ է»:
1998 թ.1998 թ.

Նորիկը կրթու թյամբ պատմաբան էր, 
ծնու նդով Կամոյի շրջանի Սարու խան գյու -
ղից:
Նրա դժբախտու թյու ններն սկսվու մ են 

իրենից անկախ: 1970-ի գարնան մի  օր 
Կիրովականի (1991-ից՝ Վանաձոր) Սարքա-
շինական տեխնիկու մի  երեկոյան բաժնի 
կու րսերից մե կի լսարան է մտնու մ և դասն 
ընդահատու մ է  նու յն տեխնիկու մի  հասա-
րակագիտական առարկաների դասախոս 
Արսեն Շահնազարյանը, որը հայտնի էր «Չո-
թու ռ Արսեն» մականու նով: 

«Դասի փոխարեն կլինի Վլադիմի ր Իլյիչ 
Լենինի ծննդյան հոբելյանին նվիրված լեկ-
ցիա»:
Խոսքը բերանու մ, ու սանողներից մե կն ընդ-

վըզու մ է.
– Բռնաբարիք թողիք ձեր Լենինով, – ասու մ 

է և դու րս գալիս լսարանից:
Հաջորդ օրը մի ջադեպի մասին Չոթու ռը 

հայտնու մ է Կիրովականի քաղկոմի ն, այն-
տեղից էլ գործն ու ղարկու մ են Լու սատեխ-
նիկական (Լամպերի) գործարան, որտեղ էլ 
այդ բանվորի արտադրամասի պարտկոմը 
Նորիկն էր: Գործը պիտի լսվեր ընկերական 
դատարանու մ: Նորիկը կանչու մ է այդ 
ու սանող-բանվորի մտերիմ ընկերներին, 
պատմու մ կատարվածն ու  խնդրու մ՝ ատամ-
ներով պաշտպանել իրենց ընկերոջը: 
Ընկերական դատն ավարտվու մ է բանա-

վոր նկատողու թյամբ: Բայց դե գործը դրա-
նով չի ավարտվու մ: Նորիկը դիմու մ է տալիս 
Մանկավարժական ինստիտու տի պատմու -
թյան դասախոսի թափու ր տեղի մրցու յթին 
մասնակցելու  համար: Չի անցնու մ, փո-
խարենն ստանու մ է Լեհաստանի Ժողովըր-
դական Հանրապետու թյու ն մե կնելու  տու -
րիստական ու ղեգիր: Մեկնու մ է, շրջու մ այդ 
երկրու մ: Շրջագայու թյու ններից մե կի ժա-
մանակ նրա կու պեն է մտնու մ մի  լեհ: Ռու -
սերենով խոսու մ դեսից դենից, ամե ն մե կն էլ 
իր երկրի լավից վատից է պատմու մ, եղած-
չեղածից, դեֆիցիտից, բարձր գներից և այլն, 
և այլն: 
Մինչև Նորիկը կհասներ Կիրովական, խա-

բարը նրանից շու տ է հասնու մ: Կանչու մ են 
ԿԳԲ-ի բաժանմու նք ու  զգու շացնու մ, որ հա-
կասովետական պրոպագանդայով է զբաղ-
վել: Բարդ օրեր են սկսվու մ: Ազատվու մ է 
աշխատանքից: Իր  ապրու մն երն արտահայ-
տու մ է «Մարդը» պոեմու մ, որը ցու յց է տա-
լիս տեղի գրողներից մի  քանիսին: Այդ հար-
ցով էլ են ԿԳԲ-ու մ զրու ցու մ իր հետ: Հետո 
էլ ընդու նված կարգի համաձայն Գրողների 
Միու թյան տեղի բաժանմու նքու մ տեղի է 
ու նենու մ Նորիկի «Մարդը» պոեմի  քննար-
կու մը: Մասնակիցներն առանց բացառու -
թյան քարկոծու մ են Նորիկին, մե ղադրու մ 
հակասովետիզմի  մե ջ: 
Հաջորդ օրերին փորձու մ է հասկանալ, թե 

ինչո՞ւ ընկերներն այդպես վարվեցին: Եվ ու մ 

հետ փորձու մ է զրու ցել, ու մ հարցնու մ է, բո-
լորն էլ խոսքները մե կ արած ասու մ են, թե 
նման քննարկու մ չի եղել, իրենք տեղյակ չեն 
որ նա «Մարդը» պոեմ ու նի:
Հետո սկսվու մ են տարօրինակ բաներ 

կատարվել: Քայլու մ է փողոցու մ կանչու մ 
են՝ «Նորի՛կ»: Շրջվու մ է՝ ոչ մի  ծանոթ մարդ: 
Դա և Կիրովականու մ, և Երևանու մ: Ավտո-
բու սների մե ջ էլ: Մի խոսքով՝ խանգարվու մ 
է Նորիկի հոգեկանը: Հայտնվու մ է մարատ-
վարդանյանական պատժիչ հոգեբու ժարա-
նու մ:
Շատ է չարչարվել իր իրավու նքները վե-

րականգնելու  համար: Ընդ որու մ, ՍՍՀՄ 
Գրողների Միու թյան վարչու թյու նից նամակ 
էր ստացել, ու ր բարձր էին գնահատել նրա 
ստեղծագործու թյու նն ու  քաղաքացիական 
կեցվածքը: Գրել էին, որ նա հոգեկան 
առողջու թյան խնդիրներ չու նի: Բայց իրա-
վու նքների լիարժեք վերականգնու մը պետք 
է կատարեն Հայաստանու մ: Ինչը, որքան գի-
տեմ՝ չարվեց: 
Ինքս էլ դիմե ցի Վանաձորու մ գործող իրա-

վապաշտպան հայտնի կազմակերու թյան: 
Դրա նախագահը ու շադիր նայեց ինձ ու  
ասաց՝ «Նորիկը գիժ է»:
Մինչդեռ նա վաղու ց աշխատու մ էր Վանա-

ձորի «Վերածնու նդ» (1996-ից՝ «Լոռու  մարզ») 
թերթու մ: Բարձր հեղինակու թյու ն ու ներ քա-
ղաքի մտավորականու թյան շրջանու մ:
Անսահման բարի էր: Նու յնիսկ իրեն հալա-

ծողներին բարի էր հիշու մ, մարդ են, ասու մ 
էր, իրենց խնդիրներով: 
Մի էսպիսի դեպք էլ: 1999-ի ԱԺ ընտրու -

թյու ններու մ Նորիկն օգնու մ է Դալլաքյան 
Վիկտորին: Վերջինս էլ ցանկանու մ է վար-
ձահատու յց լինել և ինչ-որ գու մար է տալիս: 
Նորիկն այսպես է պատասխանու մ. «Ուզու մ 
ես օգնել, էդ փողը փոխանցիր Գրողների 
Միու թյան «Երկու նք» թերթին:

Ð.¶. Հիմա Նորիկի և իմ առնչու թյան 
մասին: Ապրել եմ Կիրովականի Դիմաց 
թաղամասու մ: Ընկերներիս մե ծ մասը Իսա-
հակյան 9 շենքու մ էր ապրու մ: Այդտեղ էր 
ապրու մ նաև Նորիկը: Իր տղան՝ Արթու րը 
եղբորս դասարանցին էր: Ես էլ էի տղայի 
հետ մոտիկ: Բայց Նորիկի մասին չգիտեի: 
Իմացա ու սանողական տարիներին: 
«Գրական տեղեկատու » գրքու մ կար իր հաս-
ցեն: Սովորու մ էի Երևանու մ, համալսարա-
նու մ: Երբ գալիս էի տու ն, բնականաբար, 
հանդիպու մ էի ընկերներիս: Էդպիսի մի  
հանդիպման ժամանակ էլ, Պատկերասրա-
հի տակի սրճարանու մ հարցրի Նորիկի 
մասին:  «Սու ս, – ասաց ընկերս, – ԿԳԲ-ն հե-
տաքրքվու մ է նրանով: Էլ իր անու նը չտաս»:
Հենց դա էլ ինձ ավելի շահագրգռեց: Հե-

տաքրքիրն այն է, որ շենքի տղաներն էլ մի  
երկու  անգամ խու սափեցին պատասխանել: 
Ու էլ չշարու նակեցի:

1991-ին մայիսի 28-ին «Վերածնու նդ» 
թերթու մ տպվեց կիրովականցի գրողնե-
րի ու  բանաստեղծների գործեր՝ նվիրված 
Հայաստանին: Մեկն էլ Նորիկի ստեղծա-
գործու թյու նն էր: Այդ ժամանակ ես 
թղթակցու մ էի թերթին, «Կարճ ալիք» բաժինն 
իմն  էր: Տանու մ էի նյու թերս, մի  քիչ նստու մ 
լրագրողների տնակներու մ: Էդպիսի մի  օր 
էլ տեսա անծանոթ մե կին, ու մ դիմու մ էին 
«Նորիկ» անու նով: Երբ դու րս եկավ, հարցրի՝ 
«Սաֆարյա՞նն է»: Չեմ հիշու մ, ով ասաց՝ 
Այո: Ու թռա իր մոտ: Միայն նայու մ էի 
իրեն՝ երկար նայեցի: Թե ի՞նչ ենք խոսել, չեմ 
հիշու մ: Էդպես սկսվեց մե ր ընկերու թյու նը:
Փորձել եմ Նորիկի մասին պրեզենտացիա 

պատրաստել:  Իր գործերի համար դիմե ցի 
ընկերներիս: Խորենը տվեց այն ինչ ու ներ: Ու 
պարզվեց՝ կինը պինդ պահել է Նորիկի գոր-
ծերը չի տվել ոչ մե կին՝ մե ղադրել թե ու զու մ 
են յու րացնել: Հետո էլ գնացել է Ռու սաստան: 
Ոչ անու նը գիտեմ, ոչ ազգանու նը:
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Մենք մտերիմ ընկերներ էինք, – պատմու մ 
է Զու լու մը, – և գրեթե ամե ն շաբաթ 
հանդիպու մ էինք իմ արվեստանոցու մ: 
Հերթական հանդիպման ժամանակ մե կ էլ 
Խորենն ասաց.

– Այ Զու լու մ, Ֆրու նզիկը (խոսքը Մհեր 
Մկրտչյանի մասին է) անտեր տղա է, դըժ-
վար թե կնքված լինի, արի գնանք կնքենք: 
Դու  էլ քավորը կլինես: Միայն թե խնդիրը 
խաչի հարցն է:

– Անմի ջապես զանգահարեցի ոսկերիչ 
իմ լավ բարեկամի ն` Ժիրայր Չու լոյանին, 
ով, ի դեպ, Վեհափառի մոտ գտնվող մե ծ 
խաչի ու  ոսկե այբու բենի հեղինակն է: 
Ասաց.

– Այո, պատրաստի խաչեր ու նեմ:
Երեք խաչ պատվիրեցի, ասացի.
– Վրան էլ փիրու զ քար ավելացրու , որ 

չար աչքից հեռու  լինեն:
Կեսօրից հետո խաչերը վերցրինք ու  

գնացինք Ֆրու նզիկ Մկրտչյանի Կոմի տաս 
պողոտայի վրա գտնվող տու ն: Ներքևից 
ձայն տվեցինք, Ֆրու նզիկն իջավ ու  հար-
ցական տոնով ասաց.

– Էս ու ՞ր:
– Քո գործը չի, նստիր, – ասաց Ֆրու նզե 

Դովլաթյանը:
– Զու լու մը քավոր է կանգնելու , պիտի 

գնանք, – բացատրեց Խորենը:
Ֆրու նզիկը թե`
– Բա ինչու ՞ Զապորոժեցով, իմ մե քենան 

հանեմ:
Տղերքը, թե`
– Չէ, էդպես են պայմանավորվել, քավորի 

Զապորոժեցով պիտի գնանք:
Բանն այն է, որ երեքն էլ Վոլգա ու նեին, 

մի այն իմն  էր հասարակ Զապորոժեց: 
Ֆրու նզիկը լու ռ ու  մու նջ, մի  կերպ տեղա-
վորվեց, ու  շարժվեցինք:
Հասանք ավտոկայանի մոտ, ճանապար-

հի անմի ջապես կողքը մի  խորտկարան 
կար, «находу» էին ասու մ, Ֆրու նզիկ 
Մկրտչյանն ասաց.

– Զու լու մ, կանգնի:
Կանգնեցի, իջավ: Տղերքը, թե`
– Էս ու ՞ր:
Ասաց.
– Գալիս եմ, գործ ու նեմ:
Մի քիչ անց վերադարձավ ու  իրեն հա-

տու կ տոնով ասաց.
– Դե հիմա ու ր ու զու մ եք, գնանք:
Հասանք Էջմի ածին: Արդեն երեկո էր: 

Ասացի.
– Դու ք նստեք, ես գնամ, խոսեմ ու  գամ:
Եկեղեցին արդեն «փակվելու », վրա էր, 

արարողակարգերն ավարտվել էին, ժողո-
վու րդը արդեն ետ էր գնու մ: Մեկ էլ Տեր հո-
րը տեսա, խնդրեցի, ասաց.

– Օրհնու թյան ջու րն արդեն տարել են, 
չեմ կարող:
Շատ խնդրեցի, ասացի երեխաներով 

շատ հեռվից եմ եկել, ես ամե ն բան կանեմ: 
Ասաց.

– Դե լավ, գնա, երեխաներին բեր:
Գնացի, ասացի.
– Իջե´ք:
Դե ինքներդ պատկերացրեք. փոքր Զապո-

րոժեցից դու րս են գալիս հաղթանդամ Խո-
րեն Աբրահամյանը, Ֆրու նզիկ Մկրտչյանն 
ու  Ֆրու նզե Դովլաթյանը: Հետ գնացող 
ժողովու րդն ապշահար մե զ է նայու մ: 
Ավելին` ինչքան մե քենա կար, որ պիտի 
շարժվեին, չշարժվեցին: Ժողովու րդն հե-
տևներիցս գալիս է: Ներս ենք մտնու մ: Տեր 
հայրը նայու մ է չորս կողմը և զարմացած 
հարցնու մ.

– Իսկ երեխաներն ու ՞ր են:
Ցու յց տալով ներս մտնող Ֆրու զե Դով-

լաթյանին, Խորիկին ու  Ֆրու նզիկին` 
ասու մ եմ`

– Սրա´նք են:
Տեր հայրը մի  պահ քար կտրեց, ասաց.
– Ո՞նց թե` սրանք են:
– Այո, այո, – ասացի, – իրենց պիտի կըն-

քես:
– Աստված վկա` չափազանց երջանիկ 

եմ, որ այսպիսի մարդկանց պիտի կնքեմ, 
– ասաց Տեր հայրն ու  սկսեց կնու նքի արա-
րողու թյու նը:
Այդ ընթացքու մ եկեղեցին լցվեց մե ծ ու  

փոքրով: Ժողովու րդը շրջապատել էր մե զ: 
Արարողու թյան ավարտի վերջու մ Տեր 
հայրն ասաց.

– Համբու րեք քավորի ձեռքը:
Ֆրու նզե Դովլաթյանը ակնածանքով 

համբու րեց ձեռքս, Ֆրու նզիկը մի  թեթև հա-
յացք գցեց Դովլաթյանի երեսին, ինքն էլ 
համբու րեց ձեռքս: Հիմա Խորենը չի համ-
բու րու մ, ասու մ է.

– Դու րս գնանք, կհամբու րեմ, էլի՜:
Ես ասու մ եմ.
– Համբու րի, համբու րի´, կարգ է:
Խորենն էլի չի համբու րու մ: Տեր հայրը 

զարմանքից քար է կտրել, հավանաբար 
մտածու մ էր, թե էս ով է, որ Խորենի հետ 
էդպես է խոսու մ: Իհարկե, ձեռքս քաշեցի: 
Գրպանիցս չորս հատ 25 ռու բլիանոց հա-
նեցի (այն ժամանակ մե ծ գու մար էր) մե կն 
ինձ պահեցի, երեքը մե կնեցի Տեր հորը, 
չվերցրեց, ասաց.

– Ես երջանիկ մարդ եմ, որ այսպիսի 
մարդկանց եմ կնքել:
Խորենը ձեռքիցս ոչ թե երեքը, այլ չորս 

հատն էլ վերցրեց ու  Տեր հորը խնդրեց ու  
նաև համոզեց, որ պիտի վերցնի: Արդեն 
չվերցնելն անհնարին էր: Ես առանց փող 
մն ացի...
Վերջու մ Տեր հայրն ասաց, որ առավոտ-

յան կլվացվենք ու  մյու ռոնաջու րը լվացա-
րանի ջրին կամ ու րիշ տեղ չթափենք, 
մի այն պատի տակ, որպեսզի ջու րը ոտա-
տակ չընկնի:
Առավոտյան գնացի Խորենի տու ն, ասա-

ցի, ճշտեմ, թե ջու րը ոնց է թափել: Խորենն 
ասաց.

– Քավոր ջան, ինչպես կարգն էր` մի այն 
պատի տակ:
Խորենին ասացի`
– Գնանք Դովլաթյանի տու ն, տեսնենք` 

նա ինչ է արել:
Գնացինք: Դովլաթյանն ասաց.
– Հա, քավոր ջան, ինչպես Տեր հայրն է 

ասել, այնպես էլ արել եմ:
Երեքով գնացինք Ֆրու նզիկի մոտ, ասա-

ցին, որ երեկվանից դեռ տու ն չի եկել: Մի 
որոշ ժամանակ անց նորից գնացինք, 
ասացին`

– Մի քիչ առաջ է եկել, քնած է:
Քավորի իրավու նքով պահանջեցի, որ 

արթնացնեն: Քնաթաթախ ու  ժպտալով 
եկավ, հարցրինք, թե որտեղ է մյու ռոնա-
ջու րը թափել, ասաց`

– Չեմ հիշու մ:
– Ո՞նց թե` չես հիշու մ:
Մեղավոր – մե ղավոր ասաց.
– Խմած եմ եղել, չեմ հիշու մ, քավոր ջան:
Այդպես ես դարձա իմ մտերիմ ընկերնե-

րի` երեք մե ծ մարդկանց քավորը:
èáµ»ñï Ø²ÂàêÚ²Ü

«+ÎÆÜà», ÃÇí 13-14, 2012 Ã.

Èàôê²ÜÎ²ð-î²ðº¶ðàôÂÚàôÜ

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ïå³·ñí»É ¿ «üÆÈØ» Ã»ñÃáõÙ :
Èáõë³ÝÏ³ñí»É ¿ å³ï³Ñ³Ï³Ý, 1968 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ 

ï³×³ñÇ µ³ÏáõÙ: Ò³ËÇó üñáõÝ½» ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÝ ¿, ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ¼áõÉáõÙ 
¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, Êáñ»Ý ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ ¢ üñáõ½ÇÏ (ØÑ»ñ) ØÏñïãÛ³ÝÁ:
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²í³Ý¹áõÙ »Ù Ó»½ ³Ý³Ýó ûñÑÝáõÃÛ³Ý ³Ûë Ïï³ÏÁ:
– úñÑÝ»ó»°ù, áñ Ó»ñ ½³í³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ëáõñµ ÏñáÝÁ, Ñ³í³ïùÁ, ëáõñµ 

Ñ³Ûñ»ñÇ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³Ý³ñ³ï áõ ³Ý»ÕÍ å³Ñ»Ý, ëÇñ»°Ý Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ûó »Ï»-
Õ»óÇÝ, ãµ³Å³Ýí»°Ý Â³¹»áëÇ áõ Èáõë³íáñÇã Ñáñ ÑáïÇó áõ ÷³ñ³ËÇó: úñÑÝ»ó»°ù, 
áñ Ýñ³Ýù ²í»ï³ñ³ÝÁ ·ñÏ»Ý áõ ëáíáñ»Ý Ýñ³ ëÇñá ¹³ë»ñÁ, ëÇñ»Ý »ÕµáñÁ, ÁÝ-
Ï»ñáçÁ, ÉÇÝ»Ý Ù³ñ¹³ë»ñ:

– úñÑÝ»ó»°ù, áñ ³½·Á ëÇñ»Ý, Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÇñ»Ý áõ ãÙáé³Ý³Ý Ýñ³ ÑÇÝ, ³Ýßáõù³-
ó³Í ÷³éùÝ áõ ÑÇß³ï³ÏÁ, ÑÇß»Ý Ýñ³ ÏÇë³ÏáñÍ³Ý ï³×³ñÝ»ñÁ:

– úñÑÝ»ó»°ù, ¹³ëïÇ³ñ³Ï»°ù, áñ Ýñ³Ýù áõëáõÙ ëÇñ»Ý, ·ÇïáõÃÛáõÝ ëÇñ»Ý, ¹åñáó 
ëÇñ»Ý, ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ å³ïí»Ý: úñÑÝ»ó»°ù ¢ áõëáõó³Ý»°ù, »Ã» ù³Õ³ù³óÇ 
»Ý, Ýáñ ³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ¢³ÛÉ ³ñÑ»ëïÝ»ñÁ ëáíáñ»Ý, ³ÝË³ñ¹³Ë ÉÇÝ»Ý í³×³é»Éáõ 
¢ ·Ý»Éáõ Ù»ç: ÆëÏ »Ã» ßÇÝ³Ï³Ý »Ý, ÑáÕ ëÇñ»Ý, Ù³× ëÇñ»Ý, ³ßË³ï³Ýù ëÇñ»Ý, 
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÝíÇñ³Ï³Ý áõ ë»÷³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇó ÙÇ µáõé ³Ý·³Ù ã½Çç»Ý:

– Æ í»ñçá, ûñÑÝ»ó»°ù, áñ Ýñ³Ýù ³ÙáõëÝ³ë»ñ ÉÇÝ»Ý, ïÝ³ß»Ý áõ ïÝ³ñ³ñ ÉÇÝ»Ý, 
µ³ñÇ áõ ³½Ýí³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»Ý, áñáí ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ, áñ ³½·³ÛÇÝ 
ÏÛ³ÝùÁ µ³ñíáùíÇ, µ³ñÓñ³Ý³Ý Ýñ³ Ñ³Ùµ³íÝ áõ ÷³éùÁ: 

ÊðÆØÚ²Ü Ð²ÚðÆÎÆ Îî²ÎÀ, àðÀ äºîø ¾ Î²ð¸² Úàôð²ø²ÜâÚàôð Ð²ÚÊðÆØÚ²Ü Ð²ÚðÆÎÆ Îî²ÎÀ, àðÀ äºîø ¾ Î²ð¸² Úàôð²ø²ÜâÚàôð Ð²Ú

Æ±ÝãÁ ëïÇå»ó ²É»ùë³Ý¹ñ Ø³Ï»¹áÝ³óáõÝ ³Û¹å»ë ¿É ãÑ³ñÓ³Ïí»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ íñ³. Ù»ÍÝ Ýí³×áÕÇª Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ñ³ñ·³ÝùÇ Çñ³Ï³Ý å³ï×³éÁ
Ալեքսանդր Մակեդոնացին պատմու թյան 

ամե նահայտնի նվաճողներից է, ու մ մասին 
լեգենդներն ու  իրական պատմու թյու նները 
մի նչ օրս տարածվու մ են՝ դարձնելով Մակե-
դոնացու ն պատմու թյու ն կերտող առաջնորդ։ 
Սակայն հարց է առաջանու մ՝ ինչպե՞ս է 
ստացվել, որ այս մե ծագու յն նվաճողը շրջան-
ցեց հայկական տարածքներն ու  դրանք այդ-
պես էլ նվաճելու  փորձ չարեց։ Պարզվու մ է՝ 
դրա հետևու մ մի  շատ հետաքրքիր ու  չտա-
րածված պատմու թյու ն է ընկած։
Եփրատն անցնելիս Ալեքսանդր Մակե-

դոնացին պաշարեց հայկական մի  բերդ: 
Մակեդոնական բանակը երեք օր շարու -
նակ գրոհեց, սակայն հայերը մն ացին ան-
սասան, բերդը` անառիկ: Չորրորդ օրը 
մակեդոնացիները շատ զարմացան, երբ տե-
սան, որ բերդի աշտարակից հայերը կախել 

են մի  մե ծ լավաշ:
– Բերդի պաշտպանները երևի անձնատու ր 

են լինու մ, – զեկու ցեցին Մակեդոնացու ն, – 
նրանք լավաշ են կախել աշտարակից:
Ալեքսանդր Մակեդոնացին խելացի մարդ 

էր, նա անմի ջապես հասկացավ հայերի 
մտադրու թյու նը:

– Վերացրե՛ք պաշարու մը, և շարժվենք 
առաջ, – կարգադրեց նա, – երևու մ է՝ հայերը 
հացապաշտ ժողովու րդ են, իսկ հացը խա-
ղաղու թյան խորհրդանիշն է:
Այս պատմու թյու նը համարվու մ է ժողո-

վրդական պատմու թյու ն, սակայն որոշ 
պատմաբաններ նշու մ են, որ այն համա-
պատասխանու մ է իրականու թյանը։ Նրանք, 
ովքեր այս վարկածին կողմ չեն, մի ևնու յն է, 
ընդու նու մ են, որ Մակեդոնացին բախվել է 
հայերի ու ժի հետ Գավգամե լայի ճակատա-

մարտի ժամանակ։
Չնայած Ալեքսանդրը Գավգամե լայի ճա-

կատամարտու մ հաղթանակից հետո իր 
նվաճած երկրների ցանկու մ թվարկու մ էր 
նաև Հայաստանը, այն հիմն ականու մ մն ա-
ցել էր նրա ռազմարշավն երի ու ղիներից 
դու րս: Ք.ա. I դարի հու յն պատմի չ և 
աշխարհագետ Ստրաբոնը նշու մ է մի  
դեպք հայերի ու  մակեդոնական բանակի 
ստորաբաժանու մն երից մե կի անմի ջական 
բախման մասին: Դա տեղի էր ու նեցել հայ-
կական Սպեր գավառի մոտակայքու մ, որ-
տեղ ու ղարկվել էր հու նական զորախու մբ 
տեղի ոսկու  հանքերը գրավելու  նպատակով: 
Հայտնի է, որ հու յները պարտու թյու ն կրե-
ցին և դու րս մղվեցին Հայաստանից, իսկ 
հրամանատարը սպանվեց մարտու մ: 

2005 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 28-ÇÝª ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ 
³é³ç, éáõë³Ï³Ý Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ 
óáõó³¹ñ³Í ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ »Ù ·ñ»É: üÇÉÙÁ 
üñáõÝ½» ̧ áíÉ³ÃÛ³ÝÇª Ñ³Û ÏÇÝáÛÇ ³Ý÷áË³-
ñÇÝ»ÉÇ é»ÅÇëáñÇ, Ù»ñ µáÉáñÇ ëÇñ»ÉÇ ¹»ñ³-
ë³ÝÇ áõ ÇëÏ³Ï³Ý ùÛ³í³é»óÇ Ø³ñ¹áõ Ù³-
ëÇÝ ¿ñ: 

ØÇù³Û»É ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÝ Çñ éáõë ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ 
Ñ»ï ýÇÉÙáõÙ óáõÛó ïí»ó Çñ Ñá·áõÙ Ïáõï³Ï-
í³ÍÁ, Çñ ³Ýë³ÑÙ³Ý ë»ñÁ Ñáñ, Ñ³ñ³½³ï 
»ñÏñÇ, µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ³Ý¹»å:

²ÛÝ ëÏëí»ó ³Ûëå»ë. Ï»ëûñ ¿ñ, í»ñ¨Çó 
(ÑÇÝ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó) »ñ¨áõÙ ¿ñ Ù»ñ ÙÇ µáõé 
øÛ³í³éÁª Ï»ÝïñáÝáõÙª »Ï»Õ»óÇÝ, ßáõñçÁª 
ù³é³ÏáÕÙ µÉáõñÝ»ñÇ íñ³ ë»÷³Ï³Ý ïÝ»-
ñÁ, ï³ÝÇùÝ»ñÁª ½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý Ýáñá· íÇ-
×³ÏáõÙ, µ³Ï»ñÁª ³ãù ßáÛáÕ Ù³ùñáõÃÛ³Ùµ: 
¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹ »Ýùª Ñ»éíÇó Ù»ñ 
ïÝ»ñÇ, ³ÝßáõÝã ïÝ»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÁ ÙÇßï 
Ýáñá·»É »Ýù ï³ÉÇë, áñ ÙÇ ûñ Ù»ñ ïáõÝ 
í»ñ³¹³éÝ³Ýù... ØÇù³Û»ÉÁ ëÇñáí óáõÛó 
ïí»ó Çñ å³å»Ý³Ï³Ý, Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïáõÝÁ, 
Çñ»Ýó »ñµ»ÙÝÇ µ³ÏÁ: ºë ¿É, Çñ ÝÙ³Ý, 

³Û¹ µ³ÏÁ ÑÛáõñ»ñÇÝ óáõÛó Ïï³ÛÇ ÝáõÛÝ 
Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ: ºñ¨Ç ÑáõÝÇëÇ í»ñçÇÝ, 
ÑáõÉÇëÇ ëÏ½µÇÝ ¿ñ ÝÏ³ñí³Í ýÇÉÙÁ: ´³ÏÇ 
Ï³ñïáýÇÉÇ Ã÷»ñÝ ÇÝÓ »ñ¨³óÇÝ ³ÛÝåÇëÇ 
Ï³Ý³ã ·áõÛÝáí, ÇÝãåÇëÇÝ ³ßË³ñÑÇ áã ÙÇ 
Í³ÛñáõÙ ãÏ³... î³Ý ïÇñáç Çñ³íáõÝùáí 
(í³Õáõó ³Û¹ ï³ÝÝ áõñÇß Ù³ñ¹ÇñÏ ¿ÇÝ 
³åñáõÙ) üñáõÝ½» ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÇ áñ¹ÇÝ Çñ 
éáõë ÑÛáõñ»ñÇÝ Ý»ñë Ññ³íÇñ»ó ¨ áõ½áõÙ ¿ñ 
Çñ»Ýó »ñµ»ÙÝÇ ë»÷³Ï³Ý Ñ³ñÏÇ ï³Ï ÙÇ 
ùÇã Ýëï»É...

²¯Ë, ïáÑÙ áõ ·»ñ¹³ëï³Ý å³Ñ»Éáõ Ñ³-
Ù³ñ åÇïÇ ³åñíÇ ë»÷³Ï³Ý ï³ÝÁ...

üñáõÝ½» ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÁ ýÇÉÙáõÙ »ñ¨³ó Çñ 
ÝÙ³Ýª Éáõé: Æñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ 
ù³ÛÉ»ÉÇë ³ÛÝå»ë ¿ñ áïùÁ ·»ïÝÇÝ ¹ÝáõÙ, 
Ï³ñÍ»ë ã¿ñ áõ½áõÙ ÝáõÛÝÇëÏ Ï³Ý³ã ËáïÁ 
ïñáñ»É... ÐÇÝ-ÑÇÝ ï³å³Ý³ù³ñ»ñÁ Ó»éùáí 
ßáÛáõÙ ¿ñ (áí ·ÇïÇ, Ã» ÇÝã ¿ñ Ùï³ÍáõÙ): ºñ¨Ç 
ÙïùáõÙ ³ëáõÙ ¿ñ, áñ ÇÝùÁ ß³ï-ß³ï ¿ ëÇ-
ñáõÙ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ, Çñ Ù³Ùéáï, Í³ÕÏáÕ 
ù³ñ»ñÁ, Çñ ÑáÕÝ áõ çáõñÁ, áñáí ÙÇ³ÛÝ 
Ï³ñáÕ ¿ Ù³ñ¹Á ½áñ³Ý³É áõ ½áí³Ý³É...

²ãùÇë ³é³ç »Ý ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÇ ëåÇï³Ï³Í, 
µ³Ùµ³ÏÇ ×»ñÙ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ù³½»ñÁ, áñáÝù 
ù³ÛÉ»ÉÇë ù³ÙÇÝ Ë³éÝáõÙ ¿ñ áõ Ë³éÝáõÙ: 
Üáñ³¹áõëÇ Ë³ãù³ñ»ñÁ óáõÛó ï³ÉÇë ¿É Ý³ 
³ÛÝù³Ý Ñå³ñï ¿ñ, Ï³ñÍ»ë ÇÝã áñáÝ»Éª 
·ï»É ¿ñ...

üÇÉÙáõÙ Çñ Ù»Í Ï³ñÍÇùÁ üñáõÝ½» 
¸áíÉ³ÃÛ³ÝÇ áõ ùÛ³í³é»óÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
³ñï³Ñ³Ûï»ó ²ñÙ»Ý æÇ·³ñË³ÝÛ³ÝÁ. 
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑáõÙ ³åñáÕ ³Ûë 
Ù³ñ¹ÇÏ áã µÝ³Ï³Ý áãÇÝã ã»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ, 
³Ù»Ý ÇÝãÇ µÝ³Ï³Ý, Ù³ùñ³Ù³ùáõñÝ »Ý ëÇ-
ñáõÙ¦: ì»ñçáõÙ ³í»É³óñ»ó, áñ ÙÇ³ÛÝ µéáí 
ËÙ³Í çñÇó »Ý Ñ³·»ÝáõÙ: 

üñáõÝ½» ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÝ ³åñ»ó Çñ øÛ³í³-
éáõÙ áõ §ê³ñáÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ¦ ýÇÉÙáí ¿É 
³ÝÙ³Ñ³ó³í Çñ »ñÏñáõÙ:

Ø»Ýù åÇïÇ Ù»ñ å³å»ñÇ ÑáÕÇ íñ³ ½·áõÛß 
ù³ÛÉ»Ýùª üñáõÝ½» ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÇ ÝÙ³Ý:

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

ù. Î³Éáõ·³ 2005 Ã.

Ø»Ýù åÇïÇ Ù»ñ å³å»ñÇ ÑáÕÇ íñ³ ½·áõÛß 
ù³ÛÉ»Ýùª üñáõÝ½» ¸àìÈ²ÂÚ²ÜÆ ÝÙ³Ý 
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Մատենադարանի գիտաշխատող Անա-
հիտ Աստոյանի «Դարի կողոպու տը. հայերի 
ու նեզրկու մը Օսմանյան կայսրու թյու նու մ 
1915-1923 թթ.» ու սու մն ասիրու թյու նը հան-
գամանալից անդրադարձ է թու րքերի 
կողմի ց Մեծ եղեռնի կազմակերպման եւ 
իրականացման նյու թական դրդապատ-
ճառներին:
Հայու թյան կրած նյու թական կորու ստ-

ները Հայոց ցեղասպանու թյան հետեւան-
քով առավել պակաս ու շադրու թյան են 
արժանացել Հայոց Մեծ եղեռնի մասին 
հրատարակված հսկայածավալ գրակա-
նու թյան մե ջ:
Գրքի փաստական անսպառ նյու թին 

ծանոթանալով՝ համոզված կարելի է 
պնդել, որ Թու րքիո այսօրվա եւ նախկին 
ղեկավարները թու րք ժողովրդին ներշնչել 
են քրիստոնյաների ու նեցվածքին տիրա-
նալու  տենչը:
Այսօրվա Թու րքիայի ազգային կապի-

տալի 32 տոկոսը հայկական ու նեցվածքն է. 
սա թու րք պատմաբան Սաիդ Չեթինօղլու ի 
պրպտու մն երի արդյու նք-տեսակետն է, 
ինչը պարզապես վկայու մ է այն հրեշավոր 
դրդապատճառի մասին, որը մարմի ն 
ստացավ տնտեսապես վատ վիճակու մ 
հայտնված եւ այլ պետու թյու ններին 
բազմաթիվ պարտքեր կու տակած Թու ր-
քիայու մ` հայերի կոտորածների եւ տե-
ղահանու թյան մի ջոցով նրանց ու նեց-
վածքին տիրանալով խնդիրները լու ծելու  
նպատակով:
Հայ եւ օտար պատմաբանները Հա-

յոց ցեղասպանու թյան, Արեւմտյան 
Հայաստանի հայու թյան բնաջնջման 
շարժառիթների թվու մ կարեւոր են հա-
մարու մ թու րքերի մոտ արմատացած` 
քրիստոնյաների ու նեցվածքին տիրանալու  
անհագու րդ կիրքը, թու րքերը հատկապես 
մե ծ նախանձով են վերաբերվել Օսման-
յան Թու րքայու մ հայերի նշանակալից 
ձեռքբերու մն երին:« The Iiving AGE» ամե -
րիկյան պարբերականը 1916 թվականի 
փետրվարի 5-ի համարու մ «Հայաստանի 

մահը» հրապարակման մե ջ նշու մ է. 
«Պատճառներից մե կն ազգային նախանձն 
է: Թու րքերն իրականու մ օտարական 
են իրենց կողմի ց կառավարվող երկ-
րու մ: Նրանք բռնի ու ժով են նվաճել 
այժմյան իրենց տարածքները: Չնայած 
ճնշմանը` հայերն իրենց խելքով եւ այլ 
հատկանիշներով կարողացել են յու րա-
քանչյու ր բնագավառու մ առաջինը լինել»:
Պատմաբան Լեւոն Վարդանը գիրք ու նի` 

«Հայկական Տասնհինգը եւ հայերու  լքեալ 
գոյքերը» (1970 թ. Պէյրու թ), որն առաջինն 
է ու սու մն ասիրել թեման` նշելով, որ Հայոց 
ցեղասպանու թյան ու սու մն ասիրողն 
անպայման պետք է անդրադառնա 
դրան: Հայոց Մեծ եղեռնին նվիրված 
ու սու մն ասիրու թյու նների մե ջ շատ 
փաստեր կան, որոնք մատնանշու մ են 
ցեղասպանու թյան` հայերի ու նեզրկման 
դրդապատճառի մասին:
Հենրի Մորգենթաու ն, ԱՄՆ դեսպանը 

Թու րքիայու մ, եւս ասու մ էր, որ հայերի 
կոտորածի հիմն ական նպատակը կողո-
պու տն է: Որպեսզի պատկերացու մ լինի` 
ինչի մասին է խոսքը նշենք, որ Օսմանյան 
կայսրու թյու նն առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ց առաջ պարտքերի տակ 
էր, եւ որպես պետու թյու ն վտանգված 
էր նրա ապագան: Հայերի ձեռքու մ էին 
կենտրոնացված տնտեսու թյան բոլոր 
կարեւորագու յն լծակները` առեւտու րը, 
արդյու նաբերու թյու նը, հողամշակու մը, 
հայերն իրենց տաղանդի եւ խելքի շնորհվ 
կարողացել էին զգալի հարստու թյու նների 
տեր դառնալ: Թու րքական իշխանու թյու ն-
ներին եւ թու րք բոլոր խավերին շատ 
շահավետ էր հայկական ու նեցվածքը 
յու րացնելն ու  հայերի հարստու թյանը 
տիրանալը: Ի դեպ` դա թու րք ազգի նկա-
րագրի մե ջ արդեն նստած է` ու րիշի ու նեց-
վածքը խլելով պետու թյու ն ստեղծել. «Հա-
յերի` հազարամյակներով ստեղծված 
հարստու թյու նը յու րացվեց պետու թյան 
կողմի ց, ստեղծվեց թու րքական տնտե-
սու թյու ն, որը չկար: Օսմանյան տնտեսու -

թյան 65 տոկոսը հայերի ձեռքու մ է 
եղել` բանկային գործ, արհեստներ, 
գյու ղատնտեսու թյու ն: Երիտթու րքերն 
իրենց գաղտնի ժողովն երու մ վաղու ց 
էին ծրագրու մ հայերին կոտորելու  եւ 
նրանց ու նեցվածքով իրենց երկիրը ոտքի 
կանգնեցնելու  ծրագիրը: Հայերին բնա-
ջնջելով, նրանց անշարժ եւ շարժական 
գու յքը կողոպտելով` երիտթու րքերը թըր-
քացրին երկրի տնտեսու թյու նը, արտա-
քին պարտքերը վճարեցին:
Ջոն Կիրակոսյանը գտնու մ է, որ ար-

դեն մոլեռանդ երիտթու րքերը ավելի 
մոլեռանդ դարձան ոչ թե քաղաքական 
դրդապատճառներով առաջին հերթին, 
այլ այն պատճառով, որ տնտեսու թյան 
մե ջ թու րքերը տանու լ էին տվել քրիստոն-
յաներին, մանավանդ` հայերին: Այդ 
պատճառով երիտթու րքերը վախ ու նեին, 
որ շատ շու տով հայերը կտիրանան նաեւ 
քաղաքական իշխանու թյու ններին, ինչպես 
դա արել էին տնտեսու թյան ասպարեզու մ: 
Դա 1915-ի դրդապատճառներից մե կն 
էր` հայերի ու նեցվածքին տիրանալու  
եւ երկրի տնտեսու թյու նը թրքացնելու : 
Հնարավոր է դրամական արժեքով հաշ-
վարկել հայերի կրած կորու ստները 
Հայոց ցեղասպանու թյան ընթացքու մ՝ 
մե ր այս հարցին «Դարի կողոպու տը. 
հայերի ու նեզրկու մը Օսմանյան կայ-
սրու թյու նու մ 1915-1923 թթ.» գրքի հեղի-
նակը ժամանակին պատասխանել էր. 
«Անհնարին բան է, մարդկային ու ղեղն 
ի զորու  չէ հաշվարկել: Օրինակ, հայտ-
նի է, որ 1919-ին Ազգային մի ացյալ 
պատվիրակու թյան նախաձեռնու թյամբ 
ստեղծվեց մի ջազգային հանձնաժողով, որը 
հաշվարկեց ըստ Փարիզի Խաղաղու թյան 
վեհաժողովի ներկայացրած պահանջների 
Արեւմտյան Հայաստանի նյու թական 
կորու ստների չափը, որը լինու մ էր 15 մի -
լիարդ ֆրանկ` ըստ այդ ժամանակվա 
ֆրանկի համարժեքի, բայց դա չափազանց 
մոտավոր է: Բացի դա` շարու նակվեց կո-
ղոպու տը նաեւ քեմալական շրջանու մ, կո-
ղոպտվեց իզմի րահայու թյու նը` ամե նահա-
րու ստ հայկական համայնքը, հետո նաեւ 
պոլսահայու թյու նը քեմալական շարժման 
շրջանու մ, 1922-23 թվականներին, որին, 
օրինակ, քիչ են անդրադարձել: Իզմի րի 
դեպքերից հետո պոլսահայու թյու նը 
սարսափած, որ Քեմալը պիտի մտներ 
Պոլիս, թողեց տները, խանու թներն ու  այ-
գիները` կյանքն ազատելով: Մի օրինակ 
թու րքական այն ժամանակվա թերթերից 
մե կից. 1923-ի սկզբին բռնագրավվել է մի  
ձիթենու  այգի, որտեղ 30000 ձիթենի կար, 
մի  այլ այգու մ` 4500 ձիթենի: Հետո երբ 
հայերը, քրիստոնյաներն ընդհանրապես, 
փորձեցին Պոլիս վերադառնալ, դա այլեւս 
ընդհանրապես արգելվեց: 1920, 1923 եւ 
1927 թվականներին երեք օրենք են ընդու -
նել թու րքական իշխանու թյու նները` հա-
յերի մու տքն հավերժ արգելելով իրենց 
երկիր, իրենց իսկ հայրենի հող»:

Ø. Ê.
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Мы стали активным участником и орга-
низатором общеармянских форумов в 
Москве и Ереване. САР принимал дея-
тельное участие в форумах Армения 
– Диаспора; в работе Государственной 
комиссии Республики Армения по орга-
низации мероприятий, посвященных 
100-летию Геноцида армян; в различных 
общеармянских конференциях (молодё-
жи, журналистов, историков); в Панар-
мянских спортивных играх. Мы были 
организаторами проведения в Москве и 
Ереване ряда международных научных 
форумов, связанных с темой преодоления 
последствий Геноцида армян, урегулиро-
вания карабахского вопроса, самооргани-
зации мирового армянства и учреждения 
всеармянской международной структуры 
– Всемирного Армянского Конгресса.
Обращение Президента России В. В. 

Путина к участникам вечера памяти, 
посвящённого 100-летней годовщине 
Геноцида армян в Османской империи, 
организованного Союзом армян России 
вместе с Правительством Москвы и рядом 
государственных структур РФ (что само 
по себе уникально) в Колонном зале До-
ма Союзов, стало беспрецедентным по 
глубине и силе формулировок и вызвало 
острую реакцию МИД Турции.
В этой связи стоит особо отметить роль 

Армянского института международного 
права и политологии в Москве, который 
действовал при САР и которым многие го-
ды руководил доктор юридических наук, 
профессор международного права Юрий 
Барсегов. Нам удалось провести фунда-
ментальные научные исследования по 
теме Геноцида армян, проанализировать 
огромный фонд архивных материалов в 
пяти десятках стран мира, опубликовать 
ряд серьёзных научных трудов, организо-
вать научные форумы (семинары, конфе-
ренции, круглые столы).
В целях увековечения памяти выдаю-

щегося российского и армянского учёного 
нами принято решение преобразовать 
вышеупомянутый институт в Московский 
арменоведческий институт им. Ю. Г. Бар-
сегова при САР, который продолжает зало-
женные академические традиции научно-
исследовательских работ (в том числе 
по изучению и сохранению уникального 
наследия профессора Ю. Г. Барсегова и 
изданию новых трудов).
Сказанное вовсе не означает, что на 

нашем пути не было проблем и недос-
татков или что мы исчерпали свой потен-
циал. Уверен, что потенциал Союза 
армян России, как и всей армянской 
диаспоры, далеко не использован и нам 
есть куда развиваться. Именно на пути 
объединения наших интеллектуальных, 
организационных, материальных и иных 
ресурсов мы способны будем реализовать 
новые содержательные программы на бла-
го общества и государства, укрепления и 
развития российско-армянских отношений, 
горизонтальных связей со структурами ми-
ровой армянской диаспоры.
Обо всём этом, а также о наших перспек-

тивах пойдёт речь на предстоящем в сен-

тябре с.г. VI съезде Союза армян России.

– Помню, как летом прошлого года 
только что назначенный на пост Главного 
комиссара по делам диаспоры Заре Синанян 
во время видеосвязи с участниками орга-
низованной вами конференции «Армянская 
диаспора России» подчеркнул, что армянс-
кая община России находится в центре 
внимания его ведомства, и обещал свой 
первый визит совершить именно в Рос-
сию.
Он сдержал своё слово, и во время его 

визита в Россию первая же встреча 
произошла у вас, в крупнейшей организации 
диаспоры – Союзе армян России. Спустя 
год как вы оцениваете эти встречи и 
уровень взаимодействия с новым инсти-
тутом по делам диаспоры?

– Правительство Никола Пашиняна с 
первых же дней обратило своё внимание 
на отношения исторической Родины и Диас-
поры. На смену Министерству диаспоры 
пришёл институт Главного комиссара по 
делам диаспоры. На конференции, кото-
рую вы упомянули, был очень высокий 
уровень участников – как представителей 
государственной власти РФ, так и армянских 
общественных, научных и бизнес-кругов.
Заре Синанян действительно свой 

первый визит совершил в Россию, и 
первая его встреча состоялась в офисе 
Союза армян России. Для участия в ней 
съехались руководители и представители 
почти пятидесяти отделений САР: от Мур-
манска и Камчатки до Екатеринбурга, 
Краснодара и Ростова-на-Дону. Он 
встречался и с активом наших местных 
отделений во время поездок по стране 
(например, в Сочи). И тогда, и во время 
ещё одной встречи с Синаняном в рамках 
его второго визита в Москву в феврале 
этого года разговор носил откровенный 
и конструктивный характер. Мною были 
озвучены и переданы предложения о со-
трудничестве.

– Я знаю, что значительная часть ва-
шей общественно-политической деятель-
ности приходится на благотворитель-
ность. В этой связи не могу не спросить, 
как вы и возглавляемый вами Союз армян 
отреагировали на ситуацию с распрост-
ранением коронавируса и проблемы, с 
которыми столкнулись наши соотечест-
венники?

– С первых же дней введения ограничи-
тельных мер из-за пандемии COVID-19, 
вызвавших заметное ухудшение условий 
жизни, в особенности экономически и 

социально наиболее уязвимых граждан 
и групп населения, Союз армян России 
стал вести активную благотворительную 
и гуманитарную деятельность по оказа-
нию возможной финансовой и иной 
материальной помощи, а также других 
мер социальной поддержки лицам, прожи-
вающим в России, Армении и Арцахе и 
нуждающимся в подобной поддержке.
С целью обеспечения большей адреснос-

ти помощи и лучшей координации оказы-
ваемых мер поддержки была создана 
специальная комиссия, в которую вошли в 
качестве сопредседателей известные пред-
ставители армянской общественности 
Москвы.
На специально открытый электронный 

адрес нам поступило несколько тысяч об-
ращений за помощью. В общей сложнос-
ти порядка 20 000 малообеспеченных 
семей получили продовольственную и 
иную помощь от САР. Из них более 12 000 
– в Ереване и во всех марзах Армении и 
в Арцахе. Отдельно, по предоставленным 
Армянским обществом слепых спискам, 
продовольственная помощь была оказана 
десяткам семей незрячих соотечествен-
ников. Благотворительная столовая для по-
жилых лиц и необеспеченных семей, дей-
ствующая на протяжении двадцати лет на 
средства нашей семьи в общине Арабкир 
г. Еревана, существенно увеличила число 
лиц (до 300 семей), пользующихся услугами 
столовой, обеспечивая ежедневную дос-
тавку к ним домой как горячих обедов, так 
и продуктовых наборов.
В России помощь (финансовая, продукто-

вая, обеспечение временным бесплатным 
жильем, помощь с организацией похорон 
и перевозкой тел умерших в Армению и 
др.) предоставлялась преимущественно 
лицам, находящимся в затруднительном 
положении из-за потери работы, а также 
имеющим проблемы с оплатой аренды 
жилья или вовсе оставшихся без него. 
Основная доля получателей этой помо-
щи приходится на трудовых мигрантов из 
Армении. Во взаимодействии с Посоль-
ством Армении в России мы помогали 
гражданам Армении, нуждающимся в воз-
вращении вывозными рейсами в Армению.
Руководители и представители региональ-

ных отделений САР на местах проводили 
аналогичную работу – организованно или в 
индивидуальном порядке. На финансовые 
средства наших коллег из региональных 
отделений при участии генконсульств 
Республики Армения были организованы 
вывозные рейсы граждан Армении в Ере-
ван из городов РФ. Все эти месяцы активно 
работала кадровая служба САР. Только в 
Москве и Московской области через нашу 
службу занятости на работу устроилось 
несколько десятков человек.
Во взаимодействии с федеральными 

и местными органами власти нами про-
водилась большая информационно-разъ-
яснительная работа через использова-ние 
сайтов, социальных сетей, теле- и радио-
каналов САР и партнёрских организаций.

2 Интервью Ара АБРАМЯНА, приуроченное к 20-летию Союза армян России 
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– Вы упомянули посольство. Хотелось 
бы спросить, как складываются ваши 
взаимоотношения с Посольством Арме-
нии в России и с Армянской церковью?

– С Посольством и генконсульствами на 
местах мы находимся в контакте по ре-
шению самых разнообразных вопросов, 
связанных с Арменией и армянством. Отде-
ления САР всегда с готовностью оказывают 
содействие во время визитов посла 
или других представителей армянских 
властей в регионы для установления и раз-
вития контактов с местными властями и 
общинными структурами и т.п.
Что касается наших взаимоотношений 

с Армянской Апостольской Церковью, то 
здесь не может быть другого мнения кроме 
как высочайшей степени уважения и поч-
тенного отношения к ней. Те, кто сегодня 
пытается расшатать наши духовные устои 
через попытки очернить ААЦ, её историю 
и роль в жизни армянского народа, в сох-
ранении национальной идентичности, – 
участники опасной и недостойной игры. Га-
регин Нжде называл Армянскую церковь 
национальной церковью. Так и есть. 
Судьба армянского народа и Армянской 
Апостольской Церкви неразрывно и тес-
нейшим образом связаны, вместе мы 
прошли через тяжелейшие исторические 
испытания, сохранив национальное и ду-
ховное достоинство. И никто не вправе 
ставить эти достижения под сомнение. 
Наоборот, нужно сделать всё для того, 
чтобы вернуть молодёжь в лоно нашей 
церкви, уберечь её от скатывания к безду-
ховности и в конечном итоге к потере нрав-
ственных ориентиров.

– Что делается Союзом армян России для 
сохранения национальной идентичности, 
традиций и культуры в контексте рабо-
ты с нашей молодёжью?

– Трудно перечислить все проекты 
или даже только направления нашей 
деятельности в этом вопросе в рамках 
одного интервью. Воскресные школы, 
хореографические ансамбли, студии на-
ционального танца и песни, молодёжные 
дискуссионные клубы и многое другое на-
целено на сплочение нашей молодёжи, 
их воспитание в духе тех традиций и обы-
чаев, которые мы унаследовали от наших 
предков. Ежегодно САР проводит ряд 
всероссийских конкурсов для школьников 
и молодёжи, организуем молодёжные 
лагеря, поощряем студентов российских 
вузов поездками в Армению и др. В Арме-
нии и Арцахе популярны наши конкурсы 
«Песня – мост дружбы» и др.
В последние годы в Москве действует как 

самостоятельная структура Молодёжный 
центр Союза армян России, где каждый мо-
лодой человек может найти себе занятие 
по интересам: языковые курсы, встречи 
с популярными личностями, спорт, театр, 
кино и многое другое. Подобного центра 
нет ни у одной национальной общины. У 
нас прекрасная молодёжь, разносторонне 
развитая, активная, патриотичная. Она 
проявила и свои лучшие качества в дни 

пандемии, оказывая помощь нуждающим-
ся в составе волонтёрского движения 
САР, заботясь о тех, кто попал в трудную 
ситуацию. Трепетно и с почтением отно-
сятся к нашим ветеранам, заботятся о них, 
участвуют в акции «Бессмертный полк». 
Связь поколений, диалог с молодёжью 
очень важны для формирования здорового 
поколения. Особенно в условиях, когда во 
всём мире идёт борьба за умы тех, кому 
сегодня по 15–20 лет.
Сегодня, в эпоху глобализации, стрем-

ление нашей молодёжи сохранить свою 
национальную идентичность, самобыт-
ность и традиции можно и нужно сочетать с 
возможностями эпохи глобализации: широ-
кое общение, взаимообмен со сверстни-
ками – представителями разных культур 
и цивилизаций – также очень важен как 
для саморазвития, так и для обеспечения 
устойчивого развития своей страны.

– Как складываются ваши отношения с 
властями Армении? Встречаетесь ли вы 
с руководителями страны, и оказывают 
ли эти встречи влияние на деятельность 
ваших организаций?

– У меня с ними отношения замечатель-
ные. Но у них со мной, кажется, не очень. 
Но если серьёзно, то, конечно, делегации 
САР, посещающие Армению, встречаются 
с Президентом страны. Члены правитель-
ства, хоть и без энтузиазма и формально, 
но посещают наши мероприятия. Всё дело 
в том, что у меня лично нет потребности 
во встречах сугубо ради встреч. Встречи 
должны вести к конструктивным отноше-
ниям системного характера, чтобы быть 
эффективными и служить общему делу.
Для нас, российских армян, является де-

лом чести и этнического долга оказывать 
поддержку и функциональную помощь 
развитию Армении, укреплению стратеги-
ческих отношений России и Армении. Мы 
стремимся к консолидации потенциала и 
ресурсов российского армянства, в том 
числе и во взаимодействии с диаспо-
риальными структурами других стран, 
на благо экономического возрождения 

Армении и Арцаха, создания условий 
взаимовыгодного экономического сотруд-
ничества, содействия расширению связей 
исторической Родины и России.
Наши соотечественники за рубежом 

за долгие годы приобрели уникальный 
опыт в различных областях знаний и 
практической деятельности, отличаются 
высокой степенью интегрированности 
в местные реалии, что в совокупности 
образует уникальный опыт и богатый ка-
питал. Данный капитал, своеобразный 
«банк идей», представителей диаспоры 
мог бы быть использован Правительством 
Армении. На основании такого взаимодей-
ствия оно может создать дорожную карту 
и механизм практической реализации по-
лезных идей. Но, к сожалению, уровень 
взаимодействия с целью привлечения и 
использования с пользой для Армении наз-
ванного опыта и капитала у руководства 
страны как и раньше не было, так нет и 
теперь. Мы не наблюдаем и стремления 
использовать наши встречи для их созда-
ния и реализации.
Сегодня в армянском обществе, как в 

Армении, так и в диаспоре, есть чёткий 
(хоть и пока игнорируемый) общественный 
запрос на системные программы и концеп-
ции соответствующих политических, эконо-
мических, технологических новаций (в том 
числе и по части отношений с диаспорой). 
В этом контексте я инициировал и прово-
дил в Ереване несколько лет подряд 
международный форум «Евразийское 
партнёрство». В названном форуме участ-
вовали с интересными и перспективными 
предложениями деятели политики и эко-
номики из разных стран мира (включая 
советников президентов России и США, 
министров экономического блока стран 
ЕАЭС, руководителей таких системообра-
зующих российских предприятий, как 
Ростех, Сбербанк, Транснефть и др.). На 
проведение названного мероприятия на-
ми тратятся огромные организационные и 
финансовые ресурсы. Казалось бы, пожа-
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Исключительный факт. В первой половине 
1921 года Нагорный Карабах официально 
был частью Советской Армении. Об этом 
свидетельствует официальное заявление 
наркома иностранных дел Советской Ар-
мении, датированное июнем 1921 года, о 
статусе Народного Карабаха.
В фондах Национальной библиотеки 

Армении хранится заслуживающий внима-
ние документ. Это напечатанный в июне 
1921 года Народным комиссариатом (ми-
нистерством) иностранных дел Советской 
Армении «Бюллетень» («´ÛáõÉÉ»ï»ÝÝ»).
В этом сборнике наряду с другими юри-

дическими актами опубликован один ис-
ключительный и малоизвестный текст 
декларации, согласно которой Нагорный 
Карабах объявляется неотъемлемой 
частью Советской Армении. Ниже пред-
ставляем текст этой декларации пол-
ностью.

«На основании официального заявления 
правительства Советской Армянской Рес-
публики, декларации Ревкома Советс-
кой Социалистической Азербайджанс-
кой Республики и соглашения между 
правительствами Советских Социалис-
тических Республик Азербайджана и Ар-
мении Нагорный Карабах впредь является 
неотъемлемой частью Армянской Со-
ветской Социалистической Республики».

(Информационный отдел Народного ко-
миссариата по иностранным делам Ар-
мянской Советской Социалистической 
Республики, Бюллетень А, стр 13, Ереван, 
июнь, 1921 год).
Какова была предыстория этого доку-

мента?
Еще 1 декабря 1920 года высший исполни-

тельный орган Советского Азербайджана 
тех времен, а именно Ревком, за подписью 
лично председателя Ревкома Нариманова 
публикует официальную декларацию, ко-
торая на следующий день печатается во 
всех газетах Баку.
В декларации азербайджанского Ревко-

ма, в частности, говорится: «Зангезурская 
и Нахиджеванская области отныне счи-
таются неотъемлемыми частями Советс-
кой Армении, а трудящимся Нагорного Ка-
рабаха дается полноправная возможность 
на свободное самоопределение».
После этого Совет АзССР, принимая во 

внимание соглашения между Ревкомом 
Азербайджана и правительствами Со-
ветских Социалистических Республик 
Азербайджана и Армении, по декларации 
от 12 июня 1921 года провозглашает На-
горный Карабах неотъемлемой частью Ар-
мении.
После азербайджанской декларации Со-

ветская Армения также провозглашает 
декларацию, согласно которой Нагорный 
Карабах входит в состав Советской Ар-
мении.
Отметим также, что текст армянской дек-

ларации, так же, как текст азербайджанс-
кой, был опубликован в официальной 
прессе Азербайджана.

Íàãîðíûé Êàðàáàõ îôèöèàëüíî áûë 
÷àñòüþ Àðìåíèè åùå â 1921 ãîäó

Все это свидетельствует о том, что в тече-
ние первых семи месяцев советизации 
Армении в вопросе о принадлежности 
Нагорного Карабаха между двумя со-
седними республиками существовал 
полноправный консенсус, и Нагорный 
Карабах, без возражений с двух сторон, 
был провозглашен неотъемлемой частью 
Советской Армении, и оставался только 
вопрос согласования межреспубликанских 
границ. Однако, к сожалению, через месяц 
все неожиданно меняется.

4 июля 1921 года в Тбилиси Кавказское 
бюро российской коммунистической (боль-
шевистской) партии созывает пленарное 
заседание. На заседании  вновь утверж-
дается принадлежность Нагорного Караба-
ха Советской Армении.
Однако по требованию Москвы и лич-

ному вмешательству Сталина в ночь 
на 5 июля без соблюдения протокола 
законное решение предыдущего дня пе-
ресматривается и принимается решение 
о передаче Нагорного Карабаха Советс-
кому Азербайджану и созданию на его тер-
ритории Армянской автономной области 
Нагорного Карабаха.
Это решение считается грубейшим нару-

шением в истории международного права, 
когда партийный орган третьей страны 
РКП(б) без какой-либо правовой основы 
или правомочий вместо двух отдельных 
субъектов, Азербайджана и Армении, 
принимает решение о статусе Нагорного 
Карабаха.

луйста, люди сами приехали, встре-
чайтесь, договаривайтесь, работайте 
и развивайтесь. Однако, к сожалению, 
в ответ – минимальный интерес со 
стороны правительственных и биз-
нес-кругов Армении и ни одного, по 
сути, серьёзного предложения для 
обсуждения и реализации. Вот это 
проблема для общества и страны, 
остро нуждающейся в экономических 
преобразованиях и развитии, вот этим 
надо, на мой взгляд, в приоритетном 

порядке заниматься. Важно доверять 
своему бизнесу и предоставлять боль-
ше свободы для активной работы с 
потенциальными зарубежными инвес-
торами и партнерами, взаимовыгодно 
и содержательно использовать ту же 
площадку евразийской интеграции в 
интересах Армении.

– Большое спасибо за интервью и за 
подробные и интересные ответы.

Гоар БОТОЯН,
специальный корреспондент «Азг», г. Москва

Печатается в сокращении.

«Духовный, интеллектуальный и де-
ловой потенциал армянского народа 
на протяжении многих веков служит со-
зиданию и укреплению нашего общего 
Отечества. Мы ценим ваш вклад в 
развитие экономики, науки и культуры  
России, в укрепление демократии, 
межнационального мира и согласия в 
обществе».

Президент РФ В. В. ПУТИН
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ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ
(Èñààê Áàáåëü)

Ереван. Май, 1973 год. Государственный 
театр оперы и балета имени Александра 
Спендиарова. Смотрю я сегодня, в конце 
2003 года, на этот быстрый рисунок и 
удивляюсь: неужели с того дня прошло 30 
лет?..
Сижу я в красном кресле и слушаю 

оперу Тиграна Чухаджяна «Аршак II». 
Слева от меня сидит моя седовласая ма-
ма, справа – яркая шатенка с тяжелым 
ожерельем на шее. Справа от шатенки 
– молодой светловолосый юноша с при-
чёской «под бобрик». В паузах между 
ариями мы с мамой перекидываемся 
короткими фразами на армянском. Мои 
соседи справа говорят не на армянском, 
не на русском и даже не на немецком 
языке, который я изучал в школе. «Ага, 
иностранцы!» – подумал я, любитель но-
вых знакомств и приключений, и стал  
ждать повода познакомиться. Повод не 

Звучит по улице веселой... 
Где ходит гордый славянин, 
Француз, испанец, армянин. 
Наталия поправила на руке миниатюрные 

часы на золотом браслете и, улыбаясь, 
сказала:

– Пушкин забыл евреев... Я немного и 
еврейка... Отсюда мы поедем в Батуми, а 
оттуда – в Одессу.

– А может, вы немного и армянка? – 
пошутил я. 

замечательная певица Гоар Гаспарян. 
На следующий день я с согласия мамы 
пригласил своих новых знакомых к нам до-
мой на ужин.
Мои два брата внимательно разгляды-

вали, во что был одет Гарри, что курил, 
какая у него была зажигалка (забегая 
вперед, скажу, что перед уходом он по-
дарил ее Зорику – моему среднему брату). 
Мои сёстры также внимательно рас-
сматривали украшения американки... Всё-
таки иностранные гости были впервые в 
нашем доме. Только мама наша была чем-
то взволнована. Ей, наверное, казалось, 
что вот- вот за мной придут. Но это был не 
37- й год, а наоборот (в буквальном смысле 
наоборот) – 73- й год, хотя и... все могло 
случиться. 

– А можно смотреть вашу библиотека? 
– промокнув губы салфеткой и скрестив 
приборы на своей тарелке, вдруг спросила 

заставил себя долго ждать. Когда в зале 
стал медленно зажигаться свет, шатенка 
протянула мне программку на армянском 
языке и спросила: 

– Скюз ми, что есть Ахшак одиннадцать?
– О о! – обрадовался я. – Вы говорите по-

русски?! 
– Выйдем в фойе, я вам объясню. 
Мама дернула меня за рукав и почти шё-

потом сказала: 
– Перестань, ты же знаешь: у нас за 

всеми иностранцами следят... Ты что, на 
неприятность нарываешься? 
Уже по дороге к буфету мы познакоми-

лись.
– Меня зовут Наталия, – сказала шатенка. 

– Я немного русская. А это мистер Гарри! 
Мой муж. Он филантроп... Он помогает 
восстанавливать старые храмы...
Если моя мама была на двадцать лет 

старше меня, то Наталия – лет на пят-
надцать старше Гарри. Разливая сок по бо-
калам, я стал излагать содержание оперы, 
которая шла на армянском языке. 

– Аршак Второй, а не Одиннадцатый, – 
один из выдающихся армянских царей IV 
века. Судьба его сложилась так, что он 
правил Арменией в то время, когда между 
ее соседями – Византией и Персией – шла 
война; царь искал возможность спасти 
свою страну от войны и разрушений. Но в 
результате предательства он попал в плен 
к персидскому царю Шапуху, который его 
ослепил, заключил в тюрьму, где он провел 
свои последние дни... 

– Да, это большая трагедия, – тяжело 
вздохнула Наталия, – когда человек 
последние дни своей жизни проводит в 
тюрьме.

...Тут моя мама, держа перед собой 
маленькое зеркальце, снова дернула меня 
за рукав! 

– Хватит, вставай... По -моему, нас уже 
фотографируют... 
Мы встали и направились в зал. По до-

роге я сказал, что оркестром сегодня дири-
жирует выдающийся дирижер Оган Дурян, 
а партию Олимпии, жены Аршака II, поёт 

Наталия.
– Конечно, можно, – ответил я и провёл 

заморскую гостью в детскую комнату, где 
размещалась наша библиотека. Гарри в 
сопровождении моего младшего брата 
Матевоса рассматривал картины, висящие 
по стенам. Брат, выпускник Ереванского 
политехнического института, на ломаном 
английском рассказал:

– Это библейская гора Арарат, а это – 
церковь Хор Вираб, здесь рядом – глубокий 
колодец, куда был в 301 году заключен 
первый проповедник христианства в 
Армении Григорий Просветитель...

– А храм нуждается в реставрации? – 
спросил Гарри, что -то записывая в своем 
блокноте. – Я бы пожелал туда поехать. 
Это далеко от Еревана?

– Нет, недалеко, – ответил Матевос. 
– В реставрации храм не нуждается, 

сами справимся, – гордо закончил брат – 
патриот -комсомолец.
Я, показывая наши книги, как бы оправ-

дываясь за их малочисленность, сказал, 
что я литератор и что я вообще- то живу в 
Москве и моя личная библиотека насчиты-
вает несколько тысяч книг – там, в Москве...

– А у вас есть собственные книги? – 
перебила меня Наталия. – Можно их пос-
мотреть?

– Конечно, – обрадовался я. – Мне 
больше нравится, когда другие просят мои 
книги, нежели когда я их предлагаю. Полу-
чается, что я их навязываю. 

– Конечно, можно. Вот книга «В гостях у 
братьев» недавно вышла. Здесь о моем 
путешествии по городам Украины...

– А там есть про Одессу? – спросила 
гостья. 
Я открыл страницу с Одессой и начал 

читать вслух: «Одесса – один из тех горо-
дов, у которых биография намного богаче, 
чем их возраст – 170 лет...» Потом я прочел 
и эпиграф Пушкина: 
Там все Европой дышит, 
Все блещет югом и пестреет 
Разнообразностью живой. 
Язык Италии златой

Тут мама крикнула из гостиной:
– Робик, идите, чай уже готов... Сегодня 

в честь наших гостей ты получишь свое 
любимое варенье.

– О о! Ореховое! Тогда бежим, – ответил я. 
Тут Наталия остановила меня за локоть 

и каким -то взволнованным голосом, почти 
шепотом, спросила:

– А у вас есть Бабель? 
Я подошёл к полке с начальными буквами 

алфавита, поискал и нашел Бабеля, но на 
армянском языке и в мягкой обложке. На-
таша взяла книгу в руки и стояла молча, 
словно мгновенно окаменев, даже не мор-
гая.

– Что, не верите?! 
Я взял книгу из ее рук, перевернул пер-

вую страницу и там, где обычно даны вы-
ходные данные, прочел вслух: «Исаак Эм-
мануилович Бабель». Имя было написано 
русскими буквами. (Раньше в СССР во 
всех книгах, издаваемых на национальных 
языках в союзных республиках, обязатель-
но переводилось название книги и имя ав-
тора на русский язык). 
Наташа продолжала стоять молча и без 

движения.
– Наташа, что с вами? – забеспокоился 

я. – Наташа, вам плохо?.. Матос, скорее – 
воду!
Я посмотрел ей в лицо. По щекам текли 

слёзы.
– Это мой папа, – тихо сказала она… 
Перед выходом из нашего дома я по-

просил у нее разрешения нарисовать ее. 
Нарисовал и попросил, чтобы она подпи-
салась. Она достала свою авторучку 
«Паркер» и написала: «Да, это я – дочь 
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Бабелья». Именно с мягким знаком. (За-
бегая вперед, скажу, что некогда ее отец 
подписывался и так: «Баб–ЕЛЬ». Но до 
этого у него был другой псевдоним – Ки-
рилл Лютов).
Мы с братьями пошли провожать наших 

гостей до гостиницы. Уже по дороге Наташа 
призналась, что настоящая причина ее 
приезда в Советский Союз – это желание 
посетить родину своего отца – город 
Одессу, а путешествие в Закавказские 
республики – это способ отвлечь внимание 
соответствующих органов, а в документах 
она пишется под фамилией мужа.

– Вы – первый, кому я призналась, – ска-
зала она мне на прощание.
Ереван – Тбилиси – Батуми – Одесса, а 

оттуда на пароходе в Америку – таков был 
маршрут этой семейной пары.
А может, просто деловой пары?

P.S.   Справка для любознательных

...Бабель, Бабель. Конечно, я знал произ-
ведения этого писателя: «Конармия», 
«Одесские рассказы», пьеса «Мария» и т.д., 
но он, как и Зощенко, Чаренц, Шкловский, 
был в числе почти запрещенных авторов. 

Да и в энциклопедиях все по- разному пишут. 
Год рождения – 1894-й – везде одинаково, 
а вот кончины – везде по- разному. Только 
в Армянской энциклопедии всё полностью: 

и день, и месяц – 1.07.1894–17.3.1941»... 
Место последнего приюта не указано.
В книге «Жили -были», подаренной мне 

Виктором Шкловским в 1982 г., я даже про-
чёл, каков он был, этот молодой Бабель. 
«...Тогда ему, кажется, минуло двадцать 
один год; он невысок, большеголов, носит 
плечи поднятыми, говорит тихо и очень 
спокойно».
Это была их первая встреча.
«Последний раз Бабеля я видел в Ясной 

Поляне... Бабель шёл понуро, спокойно, го-
ворил про кино; он казался очень усталым, 
спокойно рассказывал и никак не мог 
связать, договорить то, что уже понимал... 
Мы были тогда нестары, был 1937 год».
А в другой очень толстой книге («Со-

ветский энциклопедический словарь», 
Москва, 1990 г. – объемом в 1632 стра-
ницы) напротив фамилии «Бабель» я 
прочёл четыре слова: «Необоснованно 
репрессирован. Реабилитирован посмерт-
но».
И тут я почему -то вспомнил слова Ната-

лии Бабель: «Да, это большая трагедия, 
когда человек последние дни своей жизни 
проводит в тюрьме!»
Вот как обросло подробностями мое же-

лание сделать подпись под рисунком!
Ереван,1973 г.           

Роберт БАБЛОЯН.
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×ÅËÎÂÅÊ, ÐÀÑÑÌÅØÈÂØÈÉ ÑÌÅÐÒÜ
Это случилось более тридцати лет назад. 

Полный сил и энергии журналист, главный 
редактор Seturday Revue Норман Казинс 
вдруг почувствовал себя плохо. У него рез-
ко повысилась температура, появилась 
ломота во всем теле. Состояние здоровья 
быстро ухудшалось, и уже через неделю 
ему стало трудно двигаться, поворачивать 
шею, поднимать руки. Ему пришлось лечь в 
больницу, и вскоре был поставлен диагноз.
Оказалось, что у Нормана коллагеноз – 

аутоиммунное заболевание, поражающее 
весь организм, при котором иммунная сис-
тема проявляет агрессию к собственной 
соединительной ткани.
День ото дня тело Казинса становилось 

все более неподвижным, он с огромным 
трудом шевелил руками и ногами, перево-
рачивался в постели. Наступил момент, 
когда он не смог разомкнуть челюсти, что-
бы немного поесть. Страх, тоска, обида на 
несправедливость судьбы охватили его. 
Казинс перестал разговаривать даже с 
близкими людьми и проводил целые дни, 
отвернувшись к стене больничной палаты.
Лечащий врач, доктор Хитциг, поддержи-

вал Нормана как мог, привлекая для 
консультаций лучших специалистов, но 
болезнь прогрессировала. И тогда Нор-
ман спросил врача о своих шансах на выз-
доровление. Ответ его потряс: из пятисот 
больных коллагенозом выздоравливает 
только один.
Ночь после этого разговора Норман не 

спал. «До сих пор врачи заботились обо 
мне, – думал он, – и делали все от них 
зависящее, но это не помогло. Если я хо-
чу остаться в живых, надо действовать 
самому. И поскольку врачи и лекарства 
бессильны перед моей болезнью, я дол-
жен найти другой путь исцеления». Он 
вспомнил слова доктора Хитцига о том, 

выздоровления. Причем каждый человек 
обладает очень простым и доступным 
средством исцеления – смехом.

«Веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит кости» – 
эта фраза из Библии вселила в Казинса 
надежду. Он взялся за труды известных 
медиков и ученых и быстро обнаружил 
то, что искал. Оказывается, многие врачи 
и мыслители придавали первостепенное 
значение положительным эмоциям. Жив-
ший в XVII веке врач Р. Бартон описал 
свои наблюдения в книге «Анатомия 
меланхолии»: «Смех очищает кровь, омо-
лаживает тело, помогает при сердечных 
недугах». Бартон утверждал, что смех не-
сет в себе излечение от всех болезней.
Иммануил Кант в своих трудах подчерки-

вал, что смех активизирует все жизненно 
важные процессы в организме.
Зигмунд Фрейд называл юмор уникаль-

ным проявлением человеческой психики, 
а смех – не менее уникальным средством 
лечения.
Современный американский ученый У. 

Фрей опытным путем доказал, что смех 
благотворно действует на сосуды и работу 
сердца, на процессы кроветворения и 
дыхания, а также на общий мышечный 
тонус организма. Ту приятную мышечную 
боль, которая появляется после приступа 
безудержного смеха, было бы очень по-
лезно испытывать ежедневно.
Ученые выяснили: под действием смеха 

в мозгу выделяется вещество, похожее 
на морфий. Оно становится своего рода 
внутренней «анестезией», помогает орга-
низму расслабиться и одновременно моби-
лизовать силы для борьбы с болезнью.
Познакомившись со всей доступной лите-

ратурой о влиянии эмоций на здоровье, 
Казинс решил, что, если он хочет остаться 
в живых, он не имеет права дальше 
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что организм мобилизуется на борьбу с 
любой болезнью, если его эндокринная 
система работает на полную мощность. А 
страх, уныние, длительная депрессия, по 
наблюдениям ученых, наоборот, угнетают 
деятельность эндокринной системы. В от-
вет на эти негативные эмоции надпочеч-
ники выделяют гормоны стресса – адре-
налин и норадреналин, которые попадают 
в кровь и распространяются по всему телу. 
Когда их слишком много, они действуют на 
организм разрушительно.
Размышления привели Нормана Казинса 

к очевидной мысли: если отрицательные 
эмоции, угнетая эндокринную систему, яв-
ляются провокаторами заболеваний, то 
эмоции положительные, активизируя ее 
деятельность, могут стать стимуляторами 

ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ
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10 августа замечательному актеру и режиссеру, мудрому 
Александру АДАБАШЬЯНУ исполнилось 75 лет!

Àëåêñàíäð ÀÀëåêñàíäð ÀÄÀÁÀØÜßÍ:ÄÀÁÀØÜßÍ: «Çà áèáëåéñêèì  «Çà áèáëåéñêèì 
Àðàðàòîì – çåìëÿ ìîèõ ïðåäêîâ»Àðàðàòîì – çåìëÿ ìîèõ ïðåäêîâ» 

Известный сценарист, художник, ре-
жиссер и актер Александр Адабашьян. 
Он много лет был соратником Никиты 
Михалкова: участвовал в создании 
его фильмов начиная со знаменитого 
«истерна» «Свой среди чужих, чужой среди 
своих».
Кроме того, Александр Адабашьян снялся 

в ряде фильмов. Среди особо удачных и 
запомнившихся актерских работ – роли в 
«Пяти вечерах», в «Собаке Баскервилей» 
(кто же не вспомнит знаменитое «Овсянка, 
сэр!») и в недавнем сериале «Мастер и 
Маргарита». Именно он поставил на рос-
сийской сцене пьесу-эксперимент Агаты 
Кристи «Мышеловка». Проявил себя Ада-
башьян и как оперный режиссер.

– Александр Артемович, как получи-
лось, что у вас несколько профессий: вы 
и художник, и режиссер, и сценарист, и 
актер?

– Все получилось довольно случайно. Ху-
дожником я стал потому, что таков был мой 
выбор. Работал с Никитой Михалковым, 
сделали мы с ним несколько картин. После 
того как его забрали служить на флоте, у 
нас образовалась пауза длиною в год, и мы 
с оператором Пашей Лебешевым продол-
жали работать по мелочам.
И тут совершенно неожиданно брат Ни-

киты Андрон Кончаловский пригласил 
меня помочь ему написать сценарий. Для 
меня это было удивительно, так как прежде 
я никогда ничего не писал. Так что впервые 
я в качестве подмастерья участвовал в 
создании сценария заказной картины для 
«Туркменфильма». Уже потом мы с Ники-
той как полноправные соавторы написали 
сценарий фильма «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». Затем пошел 
«Обломов» и так далее.

– А как начиналось ваше сотрудни-
чество с Никитой Михалковым?

– Мы знакомы с очень ранней юности, лет 
с 13–14. Еще когда мы учились, пытались 
что-то делать вместе. Я был у него декора-
тором на курсовой картине, после чего мы 
и стали работать вместе. Сейчас Никита 
снимает картину «Тринадцать разгневан-
ных мужчин» – ремейк известной английс-

кой пьесы, действие происходит в наши 
дни. Я там играю крохотную роль.

– Кстати о крохотных ролях. Во многих 
фильмах вы играете небольшие роли, 
но они запоминаются, становятся 
ключевыми, как, скажем, в недавно 
показанном по телевидению сериале 
«Мастер и Маргарита». Роль Берлиоза 
небольшая, но запоминающаяся. Что вы 
чувствовали, сыграв эту неординарную 
роль? И как вы относитесь к картине?

– Мне фильм оценивать трудно, так как 
я человек из команды, так или иначе при-
страстный. Поэтому картина мне нравится, 
и хочется, чтобы понравилась и зрителям. 
Мне глубоко симпатичен режиссер фильма 
Бортко. С ним интересно работать, и весь 
процесс съемок был хорошо организован.
Кстати, меня все время пугали и говорили, 

что не надо соглашаться на эту роль, ведь 
это Булгаков, чертовщина, дьявольщина, 
евангелие от сатаны.
Я категорически не согласен с такой 

щитником, ходил бы регулярно в церковь, 
оставаясь поборником нравственных за-
конов. Это первый слой романа. Есть и 
второй – потрясающая любовная история 
и история о том, как трусость одного че-
ловека, Понтия Пилата, эхом безбожия от-
разилась в советской России. Вот такое у 
меня восприятие романа и фильма.

– Известно, что Сталин относился к 
Булгакову терпимо, более того, он с ним 
заигрывал. Как вы думаете, что мешало 
ему просто уничтожить Булгакова?

– Я так понимаю, что Сталин был лич-
ностью довольно харизматической, ведь 
очень много умных и серьезных людей 
поддавалось его обаянию. Сталин по со-
вершенно непонятным причинам играл с 
Булгаковым как кошка с мышкой.
Наверняка с его ведома писателя «ду-

шили», не давали печататься, пьесу «Дни 
Турбиных» после нескольких представле-
ний закрыли, а потом вдруг она пошла, 
и Сталин был на этом спектакле более 
десяти раз. Булгаков бедствовал, и вдруг 
его взяли во МХАТ, после чего он напи-
сал пьесу «Батум». Пьеса очень слабая, 
откровенно просталинская, и я думаю, что 
и Булгаков был подвержен играм с дьяво-
лом, которые для него плохо кончились в 
конечном счете.

– Александр Артемович, в 1992 году вы 
поставили во Франции картину «Мадо, 
до востребования». Расскажите об этом 
периоде вашей творческой жизни.

– Этот период продолжается, потому 
что я и сейчас работаю во Франции и для 
телевидения, и для кино. Началось всё с 
того, что мне предложили написать сцена-
рий по роману Симоны Арезе «Мадо».
Мне эта стопроцентная авантюра по-

казалась интригующей, потому что 
снять первую в жизни картину, да еще 
во Франции на французском языке и про 
французскую деревню, о которой я ничего 
не знаю, просто интересно.
Так же получилось и с оперной режиссу-

рой, когда в Мариинском театре я поставил 
«Бориса Годунова»: ведь сделать первую 
в жизни оперную постановку в таком про-
славленном театре и в очень короткие сро-
ки – тоже чистая авантюра.

– Вам сегодня работать легче или вы 
с ностальгией вспоминаете советское 
время, когда работали над известными 
всей стране фильмами: «Пять вечеров» 
или «Неоконченная пьеса...»?

– Мне сложно отвечать на этот вопрос. 
Нам было тогда по двадцать-тридцать лет. 
Были плюсы в работе, конечно, но были 
и минусы. Плюсом было то, что мы не за-
висели от проката, что рынок был закрыт, 
любая картина за день проката окупалась, 

В мире происходит эпидемия 
насилия. И как же с этим бороться? 
Как с эпидемией. Исключительно 
личной гигиеной. Не есть из чужих 
тарелок. Не лизать чужих ботинок… 
Не ходить за толпой... Можно не 
быть в полном восторге от того, 
что происходит в твоей стране. Но 
если у вас есть программа «Долой 
действующую власть», – у вас 
должен быть и ответ на вопрос:

«А что дальше?»
          Александр АДАБАШЬЯН.

оценкой. Это абсолютно точное, резко 
сатирическое произведение, в котором 
описывается Советский Союз, вернее, 
Москва того времени. И если брать первый, 
поверхностный слой романа, то это история 
о том, как в столице высадился десант Во-
ланда со своей командой, и оказалось, 
что им в Москве нечего делать, потому 
что это уже – сатанинское государство. 
Их приезд остался почти незамеченным. 
Они не совершили ничего того, что могло 
выйти за рамки повседневной жизни этого 
государства.
Когда пару сотен поющих душевноболь-

ных везут на грузовиках в сумасшедший 
дом, а все думают, что это экскурсия, – в 
описанном Булгаковым обществе это нор-
мально. И всему, что происходит, есть 
материалистическое объяснение, а об-
щество живет по дьявольским законам, 
никто не верит в Бога. На этом фоне инте-
ресен персонаж Берлиоза. Он человек 
образованный, культурный, грамотный, 
идеологически подкованный.
У этого человека особых принципов нет. В 

наше время, я думаю, он был бы правоза- 30
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условия работы были комфортные, не бы-
ло этих адских сроков, как сейчас.
За это мы платили «налог» цензурой. 

Очень редко картину переделывали, как 
сейчас. Но фильм могли не пропустить и 
оставить на полке. Сейчас все подчинено 
рынку, рейтингу, и я не знаю, какая цензура 
жестче – рыночная или идеологическая, со-
ветская. Другое дело, что сегодня молодым 
режиссерам пробиться легче и молодые 
ребята имеют возможность снимать кино, 
что в советское время можно было только 
после сорока лет.
А про фильм «Пять вечеров» могу ска-

зать, что, во-первых, в его основе очень 
хорошая пьеса Володина. Мы снимали 
между двумя сериями «Обломова», и это 
было тоже своего рода авантюрой.

«Обломов» – картина, состоящая из двух 
серий – одна летняя, одна зимняя. И вот 
между этими двумя сезонами мы боя-
лись растерять группу, с которой давно 
работали.
Это осветители, костюмеры, гримеры, 

механики, технические работники – они 
не могли сидеть без зарплаты и ждать, 
пока зима перейдет в лето. Мы решили 
что-нибудь снять в этом промежутке. Олег 
Табаков сказал, что есть замечательная 
пьеса Володина, и вообще нужно снимать 
историю с ограниченным количеством дей-
ствующих лиц.
Снимали очень быстро, за 27 смен карти-

ну закончили (рекордные сроки!). Было 
очень легко работать, хорошая команда и 
литературная основа сработали, к тому же 
подбор актеров был удачный. Мы воссоз-
давали ушедшую эпоху, послевоенные 
годы, начало пятидесятых. Вот этот налет 
ретро сохранился до сих пор. А фильм и 
сейчас часто показывают на телевидении.

– Чем вы увлечены сегодня? Что сни-
маете, о чем пишете, кого собираетесь 
сыграть?

– Занимаюсь сразу очень многим. Во-
первых, во Франции у меня есть незакон-
ченный сценарий для фильма Лорана 
Жауи, с которым делаем уже третью 
картину. Снимаюсь в маленькой роли в 
картине «Двенадцать разгневанных муж-
чин». Кроме того, много работы в качестве 

дизайнера. Оформляю ресторан Табакова 
«Клеопатра» и еще три объекта в работе. 
Времени мало, но стараюсь все успеть.

– Что вам ближе – работа художника-
дизайнера, сценариста, режиссера или 
актера?

– Мне все это по душе, и я никогда не 
делаю то, что мне не нравится. Даже в 
тяжелые финансовые времена я отказы-
вался делать работу, которая была мне не-
интересна или несимпатична. Жена меня 
всегда понимала и поддерживала...

– Где и как вы отдыхаете?
– Последний раз – еще студентом. Потом 

в течение лет сорока я не отдыхал. И вот в 
прошлом году мы с женой и друзьями две 
недели отдыхали в Китае. Это совершенно 
другой мир, ничего общего не имеющий с 
образом жизни, к которому мы привыкли. 
Ни поездки в Европу, ни к морю не могут 
сравниться с тем, что мы видели в этой 
стране. В Китае ощущается большая энер-
гия во всем: и в толпе на улице, и в темпах 
строительства, и в общем ритме жизни. 
Масса ярких и интересных впечатлений.

– Откуда ваши корни, какова ваша 
родословная, кто были ваши деды и 
как оказались в России? И вообще рас-
скажите, пожалуйста, о своей семье.

– Мой отец не очень любил вспоминать 
свое детство, т.к. он был родом из Карса. В 
начале XX столетия мои предки, так же как 
и весь армянский народ, проживающий в 
Западной Армении, подверглись массово-
му уничтожению и изгнанию со своей Роди-
ны.
Они бежали в Ростов. Отец позже пе-

реехал в Новочеркасск, где закончил 
политехнический институт. А мой дед с 
маминой стороны – выходец из Тифлиса, 

окончил Тимирязевскую академию, потом 
заведовал аптекой лекарственных трав.
В 1934 году его арестовали и расстреля-

ли, позже оправдали. Моя мама из рода 
Бархударянов, она родилась в Тифлисе, 
окончила в Москве педагогический инсти-
тут, работала преподавателем немецкого 
языка. У нее в роду были и актеры, и 
музыканты – словом, представители интел-
лигенции, а со стороны отца род попроще.
Я женат, у меня две дочери. Старшую 

зовут Саша, она окончила Московский 
университет, специалист по Византии. 
Младшая недоучилась на театроведа и 
уехала в Индию. Ей там очень нравится, 
и она решила заняться модельным бизне-
сом. Не знаю, как будет дальше, но пока у 
нее все получается.

– Какой из ваших фильмов для вас са-
мый любимый и значимый? С какими 
армянскими актерами вы дружите?

– Каждый фильм для меня – это воспоми-
нание. Я не могу ни один из них смотреть 
как зритель, потому что все время не-
вольно вспоминаю все, что было с ним свя-
зано. Где мы жили во время съемок, как 
снимался этот эпизод, что было за кадром, 
кто где стоял, смотришь, как в семейный 
альбом. Поэтому оценивать эти фильмы 
как произведения кино я до сих пор не могу 
и соответственно не могу делить на люби-
мые и нелюбимые, как детей. Может быть, 
это самая избитая, но и самая верная ана-
логия.
До сих пор дружу с Романом Балаяном, 

Тиграном Кеосаяном, с Кареном Шахназа-
ровым, с Арменом Джигарханяном. Мы с 
Джигарханяном даже снимались в одном 
фильме, правда, он еще не завершен.

– Вы были в Армении?
– Я был в Армении однажды лет тридцать 

назад. Это была командировка, связанная 
с пребыванием в Армении Грибоедова. 
Мы были всего два дня и увидели все, что 
было возможно. Ереван очень понравился, 
нас тепло принимали. Запомнились Эч-
миадзин, Гарни, Гегард, но особенно в па-
мяти сохранился библейский Арарат. Ведь 
за величественной горой – земля моих 
предков.

Беседу вел  Григорий АНИСОНЯН.

пребывать в роли человека, пассивно 
ожидающего собственную смерть. Он 
просто обязан мобилизовать все резервы 
своего духа и тела с помощью смеха. Это 
было нелегко. Когда лежишь неподвижно, 
прикованный к постели, и каждый сустав 
ноет от боли, тут не до смеха. Но у Казинса 
уже начал вырисовываться план лечения.
Несмотря на протесты врачей, считавших 

его безнадежным больным, Казинс выпи-
сался из больницы и переехал в номер 
гостиницы, где ничто не напоминало ему 
о болезни. С ним остался только доктор 
Хитциг, который стал ему близким другом. 
Он одобрил идею Казинса использовать 
смех для активизации всех биохимических 
реакций в организме. В гостиничный номер 
был доставлен кинопроектор, а также луч-
шие комические фильмы и книги.
Казинс почувствовал себя невероятно 

счастливым, когда десять минут пусть и 
вынужденного смеха все-таки дали анесте-
зирующий эффект, что позволило ему 
проспать два часа без боли.
После того как болеутоляющее действие 

смеха заканчивалось, сиделка вновь 
включала кинопроектор или читала Ка-
зинсу юмористические рассказы. Так про-
должалось несколько дней. Страшные 
боли перестали мучить Казинса. Анестези-
рующий эффект смеха был доказан.
Далее нужно было узнать, сможет ли 

смех оказать такое же благотворное дей-
ствие на эндокринную систему, за счет чего 
мог бы снизиться аутоиммунный воспали-
тельный процесс. Чтобы установить это, 
доктор Хитциг брал у Казинса анализы 
крови непосредственно перед сеансом 
смеха и после него. И каждый раз ре-
зультаты анализов подтверждали, что 
воспалительный процесс в организме 
шел на убыль. Казинс чувствовал себя 

окрыленным, старая поговорка: «Смех – 
лучшее лекарство» – обретала физиологи-
ческую основу.
Тем временем программа «смехотера-

пии» развернулась в полную силу. Казинс 
смеялся в день не менее шести часов. Его 
глаза опухли от слез, но это были слезы 
выздоровления. Дозы противовоспалитель-
ных средств снижались, а со временем он 
совсем прекратил принимать лекарства, в 
том числе и снотворные, – к нему вернулся 
сон.
Через месяц Казинс смог впервые без 

боли пошевелить пальцами рук. Он не ве-
рил своим глазам: утолщения и узлы на те-
ле стали уменьшаться. Еще через месяц 
он смог активно двигаться в кровати, и это 
было прекрасное ощущение! Наступил 
момент, когда больной встал с постели. 
Правда, еще много месяцев он не мог под-
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Борис Викторович РБорис Викторович РАУШЕНБАХАУШЕНБАХ
испытывал страха быть подвергнутым церковному осуждению.

– А Галилей? Разве Церковь его не судила?
– Сейчас все забыли, что Галилей был близким другом Папы и 

жил при папском дворе. Они подружились, еще когда Папа был 
кардиналом. Все работы Коперника оплачивал Папа Римский, 
соответственно и все труды Галилея несли печать папского 
одобрения. В то время протестанты обвиняли Папу во всех мыс-
лимых грехах, в том числе и в том, что он – враг науки. И совсем 
заклевали понтифика. Неопровержимым доказательством их 
тезиса была книга Галилея, в которой как бы с одобрения Папы 
защищалось «антинаучное» гелиоцентрическое учение Копер-
ника. Ведь оно давно было осуждено, как сейчас бы сказали, про-
грессивной общественностью! Папа должен был показать, что 
он не ретроград и не враг науки. Что он и сделал. Руководству 
католической церкви пришлось показать, что оно тоже считается 
с мнением университетских ученых и осуждает «лженаучную» 
гелиоцентрическую систему. И даже знаменитое отречение Га-
лилея (и его легендарное «А все-таки она вертится!») не было 
инициативой Папы. Тот провел этот акт формально, скрепя 
сердце, под давлением протестантов. И никаким костром никто 
Галилею не угрожал. По большому счету Церкви было все равно, 
кто прав, – Коперник или Птолемей.

– Почему?
– Да потому что это вне ее компетенции! Церковь всегда занима-

лась своим делом, а наука – своим. Дело Церкви – спасение душ, 
а не изучение того, что вокруг чего вертится. Наши атеисты пи-
сали, что «в конце концов Церковь была вынуждена признать 
правильность схемы Коперника». Ничего подобного! Это ученые 
были вынуждены признать, а Церковь всегда плевала на это. В 
чем ошибался Коперник? Он думал, что планеты движутся по 
кругам. Кеплер показал, что они движутся по эллипсам, дал соот-
ветствующие расчеты, и тут же все астрологи перешли на его 
сторону. Гелиоцентрическая система оказалась все-таки точнее 
геоцентрической, и ее сразу признали во всех университетах! И не 
было никакой идеологической борьбы, никаких криков, никакого 
размахивания руками... Понимаешь, у Церкви всегда хватало 
своих забот, и в вопросах науки она принимала точку зрения 
большинства университетских ученых. И это было совершенно 
правильно.

– Но разве Церковь не осуждала людей за их взгляды? Того же 
Толстого ведь предали анафеме?

– Да, но это не значит, что его прокляли. Церковь никого не 
проклинает, просто она публично объявляет, что такой-то боль-
ше не член Церкви, не прихожанин. Толстой был гением, но че-
ловеком вздорным, придумал свою религию, положил начало 
«толстовству», учению о непротивлении злу насилием... Он сам 
себя отлучил, и Церкви ничего не оставалось, как утвердить это 
отлучение.

– Сейчас много говорят о религиозном фанатизме. Часто вспо-
минают крестовые походы...

– Понимаешь, в истории религиозный компонент часто играл 
роль прикрытия. Те же крестовые походы были походами эконо-
мическими, хотя формально велись ради освобождения Гроба 
Господня.

– Борис Викторович, а как возник атеизм?
– Трудно сказать... Мне кажется, оппозиция между наукой и 

религией возникла в XVIII веке во Франции. Французские энцикло-
педисты, выступая против королевской власти, естественно, 
выступали и против Церкви, которая стояла за короля. Именно 
энциклопедисты породили агрессивный атеизм. Его приняли на 
вооружение в советской России, и отсюда наше нынешнее не-
вежество. Лично я сталкивался с этим неоднократно и в стенах 
Академии наук, в разговорах с коллегами-академиками. Зная, 
что я кое-что понимаю в богословии, они иногда обращаются... Я 
поражаюсь их дремучему невежеству! Просто ни-че-го не пони-
мают!

Борис Викторович РАУШЕНБАХ – советский и российский физик-
механик, один из основоположников советской космонавтики.
Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинс-
кой премии.

– Борис Викторович, вот вы – математик, всю жизнь отдали 
космосу и ходите в церковь. Одно не мешает другому?

– С чего бы вдруг? Это в советских книгах писали, что «наши 
космонавты туда летали и никакого Бога не видели». Сама 
постановка вопроса показывает какую-то прямо-таки дубовую 
неграмотность наших писателей-атеистов. Вот Ньютон был 
верующим человеком, но обрати внимание – построив модель 
Солнечной системы, он не поместил в нее Бога.

– ?
– Бог пребывает в неком мистическом пространстве, и это пре-

красно понимал Ньютон. Поэтому космонавты Его не встречали, 
но они и не должны были Его встречать. Когда говорят «иже еси 
на небесех», это совсем не означает, что Бог находится в 126 км 
от поверхности Земли... Кстати, Ньютон – родоначальник нашей 
науки. А ведь он был крупным богословом своего времени. 
И богословских трудов у него столько же, сколько научных... 
Возьмем XX век. Планк. Отец современной физики, ввел квант 
– и тоже верующий! Как же можно говорить, что наука и вера 
несовместимы?

– Но разве Церковь не преследовала ученых?
– Нет.

– А Коперник?
– Эта легенда – просто бред. Если хочешь знать, Коперник зани-

мал высокое положение в церковной иерархии: он был каноником, 
проще говоря, заместителем епископа. Его учение действительно 
подвергалось жестким атакам, и он был высмеян и объявлен 
неучем, но не Церковью, а... гуманистами, которых теперь все 
считают светочами прогресса. В Европе даже шла комедия, автор 
которой был гуманистом, а главным персонажем был выставлен 
дурак, утверждавший, что Земля вращается вокруг Солнца.

– Значит, гуманисты преследовали Коперника за то, что он  ве-
рующий?

– Нет, его преследовали за «антинаучность». Понимаешь, в те 
времена астрономия имела большое значение, ею пользовались 
сотни и тысячи астрологов. Составляя гороскопы, надо было вы-
числять положение планет на различные даты, и эти вычисления 
показали, что гелиоцентрическая схема Коперника хуже согла-
суется с наблюдениями, чем геоцентрическая схема Птолемея. 
И гуманисты, считая, что «практика - критерий истины», объявили 
учение Коперника вздором.

– Но я читал, что поздний выход книги, совпавший со смертью 
Коперника, спас его от костра...

– Глупейшее утверждение! Да, Коперник опубликовал свой труд 
очень поздно. Просто он тяжело переживал свою неудачу и не 
знал, как поправить дело, надеялся со временем улучшить свою 
схему и уменьшить свойственные ей ошибки. Но он совсем не 32
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– Вы не любите атеистов, Борис Викторович?
– А за что их любить? У меня как-то возникла идея предложить им 

испытание. Берутся профессиональные атеисты, выстраиваются 
в спортзале. Кто плюнет на два метра - кандидат философских 
наук по атеизму, кто на пять – доктор. Вы же ничего не делаете – 
только плюетесь... Атеизм ввели в советской России, не понимая 
всю глупость этой затеи. Был даже закон, запрещавший Церкви 
помогать бедным. Такое деяние толковалось как незаконное при-
влечение людей в страшный церковный вертеп... Я где-то писал, 
что Советский Союз был единственной страной в мире, где зако-
ном запрещалось творить добро.

– Почему – «глупость этой затеи»?
– Они хотели заменить христианское мировоззрение научным. 

Но ведь научного мировоззрения не бывает, это собачий бред! 
Наука и религия не противоречат друг другу, напротив – допол-
няют. Наука – царство логики, религия – вне логического понима-
ния. И человек получает информацию по двум каналам, один 

– логический, другой – внелогический, и по их совокупности при-
нимает решение. Поэтому научное мировоззрение – это обку-
санное мировоззрение, а нам нужно не научное, а целостное 
мировоззрение... Английский писатель Честертон однажды ска-
зал, что религиозное чувство сродни влюбленности. А любовь, 
как известно, не побить никакой логикой. А что делала наша 
атеистическая пропаганда? Пыталась логически доказать несос-
тоятельность религии. Глупо это было. Разве влюбленного че-
ловека можно переубедить логически? Есть еще один аспект. 
Давай возьмем приличного, образованного атеиста. Сам того не 
понимая, он следует тем установлениям, которые возникли в Ев-
ропе за последние две тысячи лет, то есть христианским прави-
лам.

– Мне кажется, раз я живу в России, я не могу быть отрезан от 
Православной Церкви. Понимаешь, в младенчестве я не выби-
рал религию. Какая ни есть, она моя. Сейчас я принял религию 
сознательно. Я перешел в Православие не только потому, что в 
России нет гугенотских храмов, но и потому, что считаю Право-
славие ближе к Истине, возвещенной апостолами...

нять руку настолько, чтобы достать книгу с 
верхней полки. Еще дрожали колени, а но-
ги подкашивались при ходьбе. Но он уже 
настолько оправился от болезни, что мог 
вернуться к работе. Уже одно это было для 
Казинса настоящим чудом!
Месяц от месяца подвижность всех 

суставов увеличивалась. Боли исчезли, 
остались лишь неприятные ощущения в 
коленях и одном плече. Пальцы все уве-

реннее двигались по клавишам органа – и 
он вновь смог исполнять свои любимые 
фуги Баха. Он начал играть в большой тен-
нис. Скакал на лошади, не боясь упасть. 
Он свободно поворачивал шею во все сто-
роны вопреки прогнозам специалистов о 
полной неподвижности его позвоночника.
Через десять лет Казинс случайно встре-

тил одного из врачей, приговоривших его 
к неподвижности, к медленной смерти. 

Тот был совершенно ошарашен, увидев 
Казинса живым и здоровым. Здороваясь, 
Норман сжал руку врача с такой силой, что 
тот сморщился от боли. Сила этого рукопо-
жатия была красноречивее всяких слов.
В 1976 г. Норман Казинс издал автобиогра-

фическую книгу «Анатомия болезни (с 
точки зрения пациента)», которая бук-
вально произвела взрыв. Опираясь на 
собственный опыт, автор показал, что по-
ложительное эмоциональное состояние 
может вылечить даже от тяжёлой болезни.

30

31 Борис Викторович Раушенбах 

Как армяне в Средневековье узнали о 
том, что стало известно через столетия? 
В эфире телеканала «Россия-Культура» 
вышел документальный фильм под назва-
нием «Когда на земле правили боги. По 
следам тайны», рассказывающий об уни-
кальных открытиях армянских ученых, опе-
редивших мировую науку.
Рассказ авторов картины начинается 

с истории обнаружения молодым ис-
следователем из Москвы Виктором Арутю-
няном в 1939 году в хранилищах Первопрес-
тольного Эчмиадзина уникальной карты 
Марса с одним спутником.
В фильме отмечается, что карта, потерян-

Àíàíèÿ ØÈÐÀÊÀÖÈ âëàäåë çíàíèÿìè,
î êîòîðûõ ÷åëîâå÷åñòâî óçíàëî ÷åðåç ñòîëåòèÿ

всего 19-летнего лунного цикла», – расска-
зывают авторы фильма.
Исследователи подчеркивают, что 

Ширакаци стал автором первого в мире 
учебника арифметики, а в его работе 
«Ашхарацуйц» еще за восемь веков до 
Колумба говорилось о существовании 
людей на обратной стороне земли.
Отмечается также, что великий армянский 

ученый мог черпать свои знания не только 
в армянских переводах древнеегипетских 
рукописей, но и изучая наскальные изоб-
ражения времен неолита, найденные не-
далеко от древнего поселения на террито-
рии Армении, вблизи города Мецамор.

ная после перевозки из Эчмиадзина в 
Институт древних рукописей Матенадаран 
в Ереване, а также хранящиеся там мно-
гочисленные документы, в частности, 
работы выдающегося армянского ученого, 
математика, географа и астронома VII 
века Анания Ширакаци, могут свидетель-
ствовать о том, что он владел такими зна-
ниями, которые человечество приобрело 
намного позже.

«Еще до изобретения телескопа он 
утверждал, что Млечный путь – это 
скопление звезд. Ширакаци писал, что 
Луна светит отраженным солнечным све-
том, и составил таблицу затмений для 

×ÅËÎÂÅÊ, ÐÀÑÑÌÅØÈÂØÈÉ ÑÌÅÐÒÜ
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***

Напрячь свои силы желаю,                                                                                                   
В себе доброту подавляю,
Тебя хочу возненавидеть,
При этом себя не обидеть.                                                                                             
Казалось, надежда вернется,
И это весьма удается.                                                                                                   
Но с болью большой убеждаюсь,                                                                                       
Что, видно, напрасно стараюсь,
Тебя ненавидеть бессильна,                                                                                                          
И в этом я, право, невинна.                                                                                                              
Я просто всех сил лишена
И к людям добра я полна.
Но имя твое, хоть в чести,
Едва ль смогу произнести.
04.01.1979

***

Твоей любви лишившись вполовину,
Хочу набраться теплоты наверняка.
Тоску, приставшую ко мне, я прочь откину,
Тебя чтоб видеть даже пусть издалека.
04.01.1979

***

И снова ты! К тебе, любимый,
Мой рвётся пыл, тоской томимый,          
Среди толпы парней весёлых                                                                                                         
(Не страшен был им даже Молох),
Снежинок бархатного снега
Меня охватывают нега,                                                                                                                              
Томление, к тебе любовь.
Я повторять готова вновь:
Один лишь, светясь весь лучами,
Ты у меня перед глазами.                                   
Блаженств других не замечая,
В тебе одном души не чая,
Лишь видит облик нежный твой
Мой взор, поддержанный судьбой.
Твоё лицо, твоя улыбка!
Без них так холодно, так зыбко...
В тебе я вижу суть благую,
Давно мои глаза тоскуют
По образу, родному мне,                            
Не видя благ других извне.                                                                                                       
Скажу тебе без лишних слов:
Лишь слышу звук твоих шагов,
Ко мне он одного тебя
Приводит, душу теребя.
Но горе мне, коль не придёшь,
Здесь не устрою я дебош,
Я терпеливо буду ждать,                                                                                                           
Чтоб мысленно тебя обнять.
Ты рядом будь пусть в виде звука
Родных шагов твоих, их звука!       
23.02.1980

***

Свою надежду возложив на Бога,
Полна я верою премного,                                                                                             
Что волей Бога мир наступит
И справедливость боль притупит.
А мир, расправив свои крылья,
Покончит вмиг с печальной былью,
Кладя конец моим страданьям.
Бог! Положи конец войне,                                                                                                                               
Народу моему и мне
Тем доставляя мир и радость                                                                                                               

И жизни возвратив нам сладость,
Народ избавив от волнений
И от душевных потрясений
И, что так важно, от потерь,
Утрат своих родных. Поверь,
Любимый всемогущий Бог,                                                                                                               
Тем самым всем бы ты помог!
Надежды нашей не обманешь
И замолчать врага заставишь.
Лишится впредь противник битый
Винтовки с пулей ядовитой.
И устремится мой народ
К вершинам славы и свобод,
И вложит он большие чувства
В расцвет науки и искусства,
Вновь убедится мир: есть в нём
Своё величие во всём!
23.03.1992
  

***

Моей страдающей душой
Вмиг обретается покой,
И с фактами она мирится,
Как только сладкое мне мнится,
Что скоро встречусь я с тобой
По Божьей воле! И судьбой
Назначено, чтоб я и ты                                                                                                                     
Во исполнение мечты
Соединились наконец,
Страданьям положив конец.
И то, что мы сейчас в разлуке,
Не может причинять нам муки.
Хотя разлука и жестока,
Она здесь не по воле рока
И кажется мне зыбкой
Случайностью или ошибкой.
Иной не может быть и речи,
Что есть мечта о нашей встрече.
И с этой голубой мечтой
Прочь отвожу своей рукой
Неверие и страх души,
Вздымаясь до мечты вершин!                                                                                                                    
И эту сохраняю, чту                                                                                                                       
Я золотистую мечту...
Так помоги, о Боже мой,
И впредь мне с этой жить мечтой!
19.12.1994

Посвящаю  брату  БАГДАСАРУ*,
герою  Карабаха,  отдавшему
жизнь  за  Отчизну  

Твоих шагов неслышных слышен звук,
Он слышен мне, страдающей от мук.
Твоих шагов я вижу нежный след
На той дороге, что ведёт в тот свет,
Где человек, совсем ушедший в вечность,
Познав в бою всей жизни скоротечность,

Бессмертие навечно обретает                                                                                                                         
И по родным душою всей страдает.
Всего лишь восемнадцать прожил ты,
Лишь восемнадцать весен. И мечты
Твои остались вечными мечтами,
Ведь отнята на фронте жизнь врагами.
Глаза мои, глаза твоей сестры,
В которых горечи горят костры,
Полны безмерным морем горьких слёз,
Пропала масса в них мечтаний, грёз.
Тоскую я безмерною тоской,
И потеряла жизнь моя покой,
Я жду тебя, я жду, душою млея,
Горю я как свеча, до пепла тлея.                                      
К нам с эпоса сойдя, исчез ты вдруг.
Вся в горе, обхожу земной наш круг,
Ищу тебя, никак не нахожу,
А я всё по Земле брожу, брожу...                                                                                                 
Где же ты? Где?..
09.05.1996

*Багдасар – имя великана из армянского эпоса.

***

На самом деле, а не на словах
Люблю прекрасный край мой Карабах.
Давно уже я лишена возможности,
Преодолев всех обстоятельств сложности,
Увидеть снова мой родной Чартар,
Куда моей души направлен жар.
Там дом мой, райские сады кругом
И родники, что бьют вокруг ключом,
Пути-дороги, что ведут к соседям,
К которым по делам мы часто едем,
В неделю раз ждала одна дорога,
По ней ходили мы восславить Бога,
Мы, верные истории армянства,
Что было у истоков христианства,
По ней с семьею в церковь шли молиться,                        
И в тех молитвах со Всевышним слиться,
Там близко кладбище – подать рукой,
Где обрели родные свой покой.
Я годы те, волнуясь, вспоминаю,
И в сердце я те годы сохраняю.
О Карабах! Арцах! Земной ты рай!                         
Когда ж увижу я свой милый край?
30.04.2006

АРТУРУ ЧИЛИНГАРОВУ, 
ЛЕГЕНДАРНОМУ

И ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

А х, солнечным теплом Ваш лик сияет,
Р ешимость в Вас огромна, каждый знает.
Т алант, Вам Богом данный, в Вас велик,
У спехов государства Вы родник.
Р азмахом восхищает доброта,

Ч удесна действий Ваших красота,
И как утес, и гордый, и спокойный,
Л ьет Ваша суть  вокруг свой взор влюбленный.
И это, личным благам вопреки,
Н есут потоки жизненной реки.
Г отовы люди встать за Вас горой,
А ведь недаром дважды Вы герой.
Р аффиевым героям Вы подобны,
О тчизну защищать – Ваш путь Господний,
В грядущем Ваш к победам путь свободный!
19.01.2010

Перевод  стихов  Георгия   Маркаровича СААКЯНА.

Ôëîðà ÕÀ×ÀÒÐßÍ
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Знаменитый Крымский мост, который 
считается одним из самых длинных 
мостов в Европе, имеет транспортный 
переезд через Керченский пролив по 
параллельным автомобильным и же-
лезнодорожным путям и соединяет 
Керченский полуостров с Таманским. 

Прежде чем выделяющийся своим  вели-
колепием и длиной  Крымский мост будет 
полностью сдан в эксплуатацию, спешим 
сообщить, что первый рисунок моста 
был сделан армянским художником, ве-
дущим мастером графического рисунка, 
композиции и портрета, заслуженным 
деятелем искусств Армянской ССР про-
фессором Врамшапухом Шакаряном.
Художник родился 25 октября 1906 года в 

Шуши, жил в Баку и зарабатывал на жизнь 
своими первыми картинами. В 1918 году 
он переехал с семьей в Пятигорск. Там 
он находит частную мастерскую Сергея 
Рубеля, начинает часто ее посещать и  
помогать Рубелю в смешивании красок и 
натягивании картины – учится «ремеслу». 
Именно в этой мастерской формируется 
любовь Шакаряна к классическому ис-
кусству и формам возрождения, так как 
сам Рубель был поклонником Ренессанса 
и работал в этом стиле. Под его руковод-
ством Шакарян начинает копировать рабо-
ты великих мастеров.
В 1926 году в Москве  В. Шакарян 

поступает  в Высшие художественно-
технические мастерские.  По окончании  
поступает в Московский институт изоб-
разительного искусства и учится у В. 
Фаворского и Н. Купреянова. Уже на 
третьем курсе Фаворский выдвигает его 
кандидатуру для аспирантуры. В дальней-
шем педагогические и организационные 
способности Шакаряна нашли применение 
в Омске, Краснодаре и Кишиневе, где под 
его непосредственным руководством бы-
ли созданы  художественные училища.
С 1934 года он участвовал в республи-

канских, союзных выставках. А уже в 1946 
году приезжает в Ереван и становится 
одним из ведущих преподавателей Ере-
ванского государственного художествен-
но-театрального института. С 1946 по 1976 
г. Шакарян – заведующий кафедрой гра-
фического рисунка, с 1963 г. – профессор 
Ереванского художественно-театрального 
института. В те годы Шакарян работал 

с художниками Мартиросом Сарьяном, 
Акопом Коджояном, Ара Саркисяном. В 
дальнейшем руководил отделением живо-
писи.
Помимо творчества занимался научной 

деятельностью:  у Шакаряна есть труды на 
темы композиции, рисунка, фона, цвета и 
другие. Врамшапух Шакарян творил в об-
ласти графики и росписи. Он был одним 
из ведущих представителей армянского 
изобразительного искусства в области 
графики, композиционного изображения и 
портрета.

Большая часть произведений раннего 
творчества художника сгорела в годы 
Великой Отечественной войны, однако 
сохранились «Керченский пролив» 
(1944 г.), «Много сражались» (1944 г.). 
Творчеству Шакаряна присуща пласти-
ческая выразительность линий, структура 
композиции и классическая простота. В 
числе его работ в 1946-1980-е годы  –  «На 
берегу Зангви» – 1946 г., «Марс и Вене-
ра» – 1950 г., «Автопортрет» – 1960 г., 
«Данте» – 1965 г., «Маляр Акоб» – 1967 г. и 
др.   Эти графические работы, композиции 
и портреты являются одними из лучших в 
армянском изобразительном искусстве.
Врамшапух  Шакарян ушел из жизни 

1 декабря 1982 года в возрасте 76 лет. 
Сегодня его работы выставлены в Ере-
ванском музее современного искусства и 
Национальной галерее Армении.

Лилит  ЕГИАЗАРЯН.


