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Ð²Úàò ¶ðºðÆ ²èºÔÌì²ÌÀ
à±ì ¾ð Øºêðàä Ø²ÞîàòÀ
àðîºÔÆ±ò ºÜ ØºêðàäÚ²Ü ²Ú´àô´ºÜÆ ¶ð²ÜÞ²ÜÜºðÀ
Ð²Úàò âàðê ²Ú´àô´ºÜÜºðÀ
1. Üºð²ÌàôÂÚàôÜ
Ասորեստանի, իսկ հետագայում աքեﬔնյան Իրանի ու Հռոﬕ դեմ
մղած ծանր ու երկարատև պատերազﬓերը խիստ բացասաբար
ազդեցին Հայոց մշակույթի վրա: Հայոց ազգային մշակույթը հատկապես ու զգալի բացասական ներգործություն կրեց հելլենիզﬕ դարաշրջանում:
Դրան հաջորդեց Հայաստանի բռնի քրիստոնեացումը: Հարուստ
և հազարամյակների պատմություն ունեցող Հայոց ազգային
մշակույթի դաշտը վերջնականապես վերածվեց անապատի: Մասնավորապես իսպառ բնաջնջվեցին մշակույթ ստեղծող և պահպանող հիﬓական գործոնները. ազգային գիրն ու գրչությունը, քրմական դասն ու քրմական գիտությունը և ազգային աստվածների
պաշտամունքը: Միայն դարեր անց Հայոց ազգային մշակույթը
սկսում է կատարել վերածննդի իր առաջին քայլերը: Ճեղքելով
ազգային մշակույթի վրա քրիստոնեության փռած «ասֆալտը»,
հայտնվում են վերածննդի առաջին տեսանելի ծիլերը: Պարզվում է,
որ որոշ գիտելիքներ այնուաﬔնայնիվ հաջողվել է պահպանել:
Գիտելիքի պահպանման ﬕայն երկու ﬕջոց կա.
ա. ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ – գիտելիքը սերնդից սերունդ է փոխանցվում բանավոր;
բ. ·Çñ – գիտելիքը պահպանվում և սերնդից սերունդ է փոխանցվում
գրի ﬕջոցով:
Գիտելիքի փոխանցման երկրորդ տարբերակն ընդհատվեց,
քանզի Հայոց արքայի թույլտվությամբ և Գրիգոր Պարթևի առաջնորդությամբ Հայաստանը քրիստոնեացնող հույն, ասորի, հրեա քարոզիչները ոչնչացրին գիրն ու գրակիր աﬔն ինչը: Ոչնչացվեց նաև
քրմական դասի՝ գիրն ու գիտելիքը կրողների ﬔծ մասը:
Բարեբախտաբար քրմական դասի ﬕ մասն ընդունեց քրիստոնեություն և դարձավ քրիստոնեա հոգևորական: Հետագա դեպքերը ցույց
են տալիս, որ հայ քրﬔրը քրիստոնեությունն ընդունել են առեևույթ:
Հավանաբար նրանց այդ քայլին է մղել երկու հանգամանք.
ա. հույսը, որ շուտով կվերականգնվեն հին կրոնն ու բարքերը;
բ. եթե այդ հույսը կարճ ժամանակում չիրականանա, ապա գիտելիքը պահպանելու այլ տարբերակ ունենան:
Փաստ է, որ առաջին կետի առումով նրանց հույսերը չարդարացան:
Այդ իսկ պատճառով նրանք ընտրեցին գիտելիքի պահպանման
մյուս տարբերակը. սկսեցին ծածուկ կրթել ու պատրաստել այն ժառանգորդներին, ում պիտի փոխանցեին իրենց գիտելիքները: Այդպես
ձևավորվեց ազգային հավատքին հաղորդակից նվիրյալների ժառանգորդական կարգը:
Փրկված և առերևույթ քրիստոնեություն ընդունած քրﬔրի այդ
ընդհատակյա գործունեության առաջին արդյունքները սկսում
են ցայտուն երևալ 4÷5-րդ դարերից: Մինչ այդ քրիստոնեության
ﬔջ խաչելիության արգահատելի գործիքը համարվող խաչի
պատկերն արագորեն ներմուծվում է քրիստոնեության ﬔջ,
դառնում է նրա գլխավոր նշանակը, սակայն ﬓում է որպես անըմբռնելի խորհրդանշան: Մինչ այդ, այն գործածվել էր որպես
գաղափարագիր գրանշան, որով գաղափարագրվում էր Հայոց
Աստծո «աստված առաջնորդ» իմաստը կրող անունը: Հայտնվում
են առաջին խաչքարերը, որոնց վրա խաչից բացի, փորագրվում են
նախաքրիստոնեական շրջանի այլ գաղափարագիր նշաններ, որպես թե խաչքարը զարդարող նախշեր: Եկեղեցիների պատերին,
քարակոթողների վրա, մանրանկարչության ﬔջ հայտնվում են
քրիստոնեական դավանանքի հետ ոչ ﬕ առնչություն չունեցող կենդանապատկերներ (այծ, ցուլ, առյուծ, օձ, արծիվ), որոնց ﬕջոցով ևս
հնում գաղափարագրվում էին կարևոր դիցանուններ:

ÜÏ³ñ 1. ³, µ) ²ÕÃ³Ù³ñÇ ë. Ê³ã »Ï»Õ»óÇ, ·) ¶»Õ³ñ¹, ²ÛñÇí³Ýù
Այս պրոցեսը շարունակվում է ﬕնչև IX÷XII դարեր, երբ թոնդրակ-

յան շարժման ֆոնի վրա մատյաններում հայտնվում են Նշանագիրք
իմաստնոցի (=իմաստների նշանագրեր, գաղափարագրեր) առաջին
ցուցակները: Իմա՝ ծպտյալ քրﬔրի գաղափարական ժառանգները
շարունակում էին գործածությունից դուրս մղված, բայց իրենց կողﬕց պահպանված գրի ﬕջոցով պահպանել ու տարածել հին գիտելիքը, պահպանել ազգային կրոնի հիշողությունը:

ÜÏ³ñ 2.

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

Այդ ﬕջավայրի ծնունդն էր ու այդ ﬕջավայրում գործեց նաև
Մեսրոպ Մաշտոցը: Վռամշապուհ արքայի և Սահակ Պարթևի առջև
Հայոց տառերի ստեղծման խնդիրը դնելուց առաջ Մեսրոպ Մաշտոցը այցելում և երկար ժամանակ ﬓում է («ճգնում է») Գողթան
գավառում: Ի՞նչ էր փնտրում արքայական դիվանի գրագիրն այդ
վայրերում: Այցելության նպատակն անշուշտ պիտի կապված լիներ
նրա պրոֆեսիոնալ գործունեության հետ: Այս պարագայում ﬕակ
տրամաբանական բացատրությունն այն է, որ Գողթան գավառը
Հայոց հնագույն ժայռափոր նշանագրերի՝ ժայռապատկերների կուտակման կենտրոններից ﬔկն է: Սույն աշխատանքում այդ կապը
բացահայտելու խնդիրն է դրված:
2. Øºêðàä Ø²Þîàò ²Üì²Ü êîàô¶²´²ÜàôÂÚàôÜÀ
Մաշտոցի իրական անունն ու տոհմանունը ﬔզ անհայտ է: Հայտնի
է ﬕայն, որ նա ծնվել է Տարօնի Հացեկաց գյուղում, պատկանել է
ազնվական տոհﬕ և հոր անունը եղել է Վարդան: Նրան անձամբ
ճանաչած և աշակերտած պատﬕչները, ովքեր հետագայում այս
կամ այն չափով անդրադարձել են նրա գործունեությանը, նրա իրական անունը չեն հիշատակում: Այս փաստից բխում է, որ Մեսրոպ
Մաշտոցն իր նոր անունն ընդունել է աշակերտներ վերցնելուց և
տառերի փնտրտուքները սկսելուց շատ առաջ և հետագայում ﬕշտ
ներկայացել է այդ անունով:
Նրա աշակերտներն ու ժամանակակիցները չեն հաղորդում նաև
Մեսրոպ և Մաշտոց անունների իմաստները, որովհետև դա էլ
չգիտեին: Ստեփանոս Օրբելյանը հաղորդում է, թե Ներսես Մեծ կաթողիկոսը Սյունիքի եպիսկոպոս է ձեռնադրել ոﬓ Մաշտոցի: Իմա՝
Մաշտոց անունը գոյություն է ունեցել Մեսրոպից առաջ: Մեսրոպ
Մաշտոցից հետո ևս Մաշտոց անունով ﬕ շարք հոգևորականներ
են ձեռնադրվել (Մաշտոց – եպիսկոպոս Խորխոռունիքի (VI դ),
Մաշտոց Եղիվարդեցի – Հայոց կաթողիկոս (IXդ) և այլն):
Մատենագրության ﬔջ Մաշտոց անունը վկայված է նաև Մաշդոց,
Մաժդոց և Մաշթոց ձևերով: Հ. Աճառյանն իր Հայոց անձնանունների
բառարանում գրում է, թե Մաշտոց անվան ծագուﬓ անհայտ է: Քանզի անիմաստ անձնանուն չի լինում, ուրեﬓ ակնհայտ է, որ Մաշտոց
անվան իմաստը մոռացվել է:
Մաշտոց անվան «-ոց» վերջավորությունը կարող է լինել գործիք
(սղոց, խարտոց և այլն) կամ տեղ (դարբնոց, դպրոց և այլն) ցույց տվող
«-ոց» վերջածանցը կամ էլ՝ «ո» հոլովման բառերի հոգնակի սեռականի «-ոց» մասնիկը (թռչուն>թռչնոց, գործ>գործոց և այլն): Առաջին
տարբերակները անձնանվանման պարագայում ընդունելի չեն:
Հետևաբար ﬓում է կարծել, որ Մաշտոցը «մաշտ» բառի հոգնակի
սեռական ձևն է. Մեսրոպ Մաշտոց = Մեսրոպ Մաշտերի: Ուրեﬓ
Մաշտոց անունը պիտի կազմված լինի «մաշտ/մաշդ/մաշթ» եզակի
ուղղական հոլովաձևից:
Հայերենում ունենք մաշտ=«ճաղատ» բառը, որը կտա Մեսրոպ Մաշ-
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³ñÓ³Ý³·ñ»É) Ïó³·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý Ï³½ÙáõÃÛáõÝ ¿ ¢ áõÝÇ
«Ýß³Ý ¹ñáßÙ»É, Ýß³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»É» ÇÙ³ëï:
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տոց = «Մեսրոպ ճաղատների» իմաստ: Այստեղ էլ ﬔկնաբանման
ﬕակ տարբերակն այն է, եթե ենթադրենք, թե քրիստոնեությունից
առաջ եղել է սափրագլուխ քրﬔրի դաս: Սակայն այս մասին ոչ ﬕ
ուղղակի տվյալ չունենք:
Մեզ ﬓում է ենթադրել, որ «մաշտ, մաշդ» բառը, որպես հասարակ
գոյական, մոռացվել և պահպանվել է ﬕայն Մաշտոց հատուկ
անվան ﬔջ: Այս մոռացված բառի հետքերը ﬔզ տանում են սեպագրության ժամանակները:
ÀÜ¸ØÆæ²ðÎàôÂÚàôÜ
Շուﬔրերեն MAŠ.DU3 գրությունը, նրա ընթերցուﬓերն ու իմաստները
Շուﬔրերենում գրչության ասպարեզին պատկանող գործածական
տերﬕններից է HAR, HUR =
= har, hur = «խազել, գծել, քերծել, նկարել», որի հայերեն կրկնակն է har, hur = հար = «դրոշﬔլ,
արձանագրել»: HAR սեպանշանի աﬔնագործածական իմաստներից է եղել «շրջան, շրջանագիծ» իմաստը, որի համապատասխան
ընթերցուﬓ է HAR, HUR = hir2 = հիռ, որը հայերենում կրում է հենց
«շրջան, պտույտ» իմաստ:
Շուﬔրենում har, hur բառին երբեﬓ կցագրվել է GIŠ =«ծառ, փայտ»
գաղափարագիրը (GIŠ - har) և այդ կցագրությունը ոչ ﬕայն պահպանել է «գծել, նկարել» բայական իմաստը, այլ ավելին՝ ձեռք է բերել
առարկայական (գոյական) իմաստ. «նախագիծ, գծագիր, նկար»:
Երկու դեպքում էլ (har և giš-har), որպես աքքադերեն զուգահեռ,
գրվել է eşēru=«գծել, նկարել, պատկերել» բայը (կարդա՝ «էցերու»):
GIŠ - har=«գծել, նկարել, պատկերել» գրությունը կիրառվել է նաև
այլ սեպագիր լեզուներում, այդ թվում՝ սեպագիր խեթերենում: Ահա
թե ինչ են գրում այդ մասին Թ. Գամկրելիձեն և Վ. Իվանովը.
«Существует предположение, что еще до возникновения у хеттов
клинообразной системы письма, иероглифическая письменность применялась 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 обозначение «писцов на дереве» DUB.SAR.GIŠ. Многие клинописные хеттские тексты, по-видимому, возникли благодаря последующему
переписыванию хеттских текстов, составленных первоначально иероглифическим 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 ենթադրությունների վրա կառուցված այս հատվածի
հիմքում 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 խեթերենի համար բերվող այս իմաստները և շուﬔրերենում GIŠ.HUR/
HAR=«գծել, նկարել» իմաստի դեպքում ի՞նչ ընթերցում և իմաստ է
ներկայացնում GIŠ սեպանշանը:
Դպրության հետ GIŠ գաղափարագրի ուղղակի կապը ցուցադրում
են նրա տարընթերցուﬓերը, իսկ այդ կապը հնարավոր է տեսնել
ﬕայն ու ﬕայն հայերենի ﬕջոցով: Այս գաղափարագրի համար
վերականգնված մոտ 30 տարընթերցուﬓերի ﬔջ տեսնում ենք giş,
gis, giz=գիծ և niš2=նիշ, որոնք անﬕջապես կապված են «գիր, գրել,
գրություն» իմաստների հետ (գիծ =«գիր, գրվածք, ուղիղ շարք, տող»,
նիշ =«նշան, կետ, հետք, արքունի 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,
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Հետևելով Հ. Հյուբշմանին և հայերեն «նիշ» բառը փոխառություն համարելով պահլավերեն ենթադրյալ *niš բառից, ահա թե ինչ է գրում Հ. Աճառյանը.
«Պհլ. *niš բառից, որ թեև աւանդւած չէ իրանյան գրականութեան մէջ, բայց
նրա գոյութիւնն են ապացուցում՝ հայերենից ջոկ՝ իրանեանից փոխառեալ
ասոր. nīšā «նշան, դրօշ, նշանակութիւն, նպատակ, օրինակ, նիւթ» և քրդ. niši
«նշան, ցուցմունք»:…Ոմանք ասոր. nīšā, nīsā «նշան» բառը կցելով եբր. nēs
«նշան, իբր նշան տնկուած ձող», արամ. nissā, nesā «նշան, հրաշք» բառերին,
համարում են բնիկ սեմական, փոխառեալ ասուր. nīšu «կանգնեցնել,
բարձրացնել (ձեռք, աչք՝ յաղօթս, յերկինս)» ձևից:…Այս պարագային հայը
փոխառեալ կլինի ասորականից» (Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բա-

Արդյունքում, վերը բերված խեթերեն A.NA GIŠ.HUR (TE)-kan handan արտահայտության «согласно деревянной надписи» անտրամաբանական թարգմանության փոխարեն կունենանք «համաձայն
նշանագրային գրության»: Շուﬔրենում «նշան, նշանակ, նախանշանակ» իմաստները կրող գրեթե բոլոր բառերը սկսվում են giš =
niš2=նիշ բառով (giš-an-ti-bal, giš-ti-bal, giškim, giš-igi-ĝal2 և այլն):
Հայերենում պահպանվել է նաև GIŠ գաղափարագրի giš/geš
ընթերցուﬓերը: Դրա օրինակներից է կշիռ =«կշեռք» բառը (բարբառներում նաև գիշէռք, գիշիռք, գիշառք, գշեռք): Լեզվաբանները
հայերեն «կշիռ»-ը փոխառություն են դնում ասուրերեն gišrinnu
=«կշեռք» բառից: Սակայն վերջինս գալիս է աքքադերեն gišrinnu
=«կշեռք» բառից, իսկ սա իր հերթին փոխառություն է շուﬔրեն gišrin2 = gišrin = կշիռն, կշիռ բառից, որը բարդված է giš=«փայտ» և rin2,
erin2, erem, erim =«լուծ» բառերից: Հետևաբար gišrin = կշիռն, կշիռ
բառը հայ-շուﬔրեն է, որից էլ անցել է սեմական լեզուներին:
Հայերենը հնարավորություն է տալիս ևս ﬕ կարևոր օրինակի
հիման վրա բացատրել GIŠ գաղափարագրի niš2 ընթերցման անհրաժեշտությունն ու իմաստը: Խոսքը վերաբերում է Արևի Աստծո
անվան գրելաձևերից ﬔկին. dGIŠ.NU (կամ ՝ dGIŠ.NU11) = Šamaš:3 GIŠ.
NU գրությունը որպես հասարակ գոյական ունի «լույս» իմաստ: Այն
կազմված է GIŠ =«ծառ, փայտ» և NU =«ան-, ոչ» գաղափարագրերից,
որոնցից ոչ ﬔկը կապ չունեն «արև, լույս» գաղափարների հետ: Այդ
կապը բացահայտելու համար գաղափարագիր գրելաձևը վանկագրենք ելնելով այն փաստից, որ GIŠ գաղափարագիրն ունի niš2, իսկ
NU գաղափարագիրը՝ ul2 ընթերցում: Արդյունքում կունենանք GIŠ.
NU = niš2 - ul2 = nišul = նշոյլ, նշող =«շողք, ցոլք, լույս, ճառագայթ»,
իսկ «նշող, նշոյլ» բառը բնիկ հայերեն է և կազմված է «նի-» մասնիկով
և «շող» արմատով: Հետևաբար շուﬔրները Արևի իրենց Աստծուն
անվանել են Նշող Աստված =«շողքի, ցոլքի, լույսի աստված»: Հայերենում այսիմաստ «նշող» բառը համանուն է նշող =«նիշ դնող, նիշ
տվող, նիշ անող» բառին, որը «նշել» բայի ենթակայական դերբայն
է: Արևի Աստծո Նշող անունը կարող էր և այս իմաստով հասկացվել
ու գործածվել, քանի որ Արևն է տալիս տարվա եղանակների փոփոխության նշանները, ինչը կարևոր նշանակություն ուներ երկրագործ
և անասնապահ մարդկանց համար:
Ներկայացրինք GIŠ.HUR/HAR = niš2 har = նիշ հար ==«նիշ հարել» (աքքադերեն e şē ru =«գծել, նկարել, պատկերել») գրության
բայական ձևը: Նույն գրության, արդեն որպես գոյականի, իմաստն
արտահայտվել է աքքադերեն u ş urtu =«պատկեր, նշան, նկար, գծագիր» բառով:
Անշուշտ այս դեպքում niš2 har = նիշ հար գրությամբ ներկայացվել
են սեպագրությանը նախորդած գաղափարագիր գրանշանները,
որոնք որոշակի առարկաների պարզեցված գծային պատկերներ
էին՝ նշանագրեր: Իմա՝ niš2 har = նիշ հար =«նշանագիր»:
Վերջապես պարզում ենք, որ GIŠ.HUR/HAR գրությունից զատ, աքքադերեն u ş urtu բառով է արտահայտվել նաև շուﬔրերեն MAŠ.DU3
գրության իմաստը.
ma-aš2-da = MAŠ.DU3 = u2-şu2-ra-tum (A I/6 129):
Հաշվի առնելով DA սեպանշանի da, ta2, du20, ţa ընթերցուﬓերը և
DU3 սեպանշանի da3, du3, tu20 ընթերցուﬓերը, MAŠ.DU3 գրության
համար կարող ենք կազﬔլ հետևյալ տարընթերցուﬓերը.
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
Արդյունքում ստանում ենք բառի mašd, mašt, mašţ ուղիղ ձևերը,
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ռարան, տես «նիշ» բառահոդվածը): Ակնհայտ է, որ լեզվաբաններին անհայտ
է բառի ծագումը, սակայն դիﬔլով անճարակ հիﬓավորուﬓերի, որոնցից
նույնիսկ խաբեության հոտ է գալիս, փորձում են հայերեն բառն անպայման
փոխառություն դարձնել: Երբ լեզվաբանները ստուգաբանում էին այս բառը,
հայտնի էր GIŠ գաղափարագրի niš2 ընթերցումը և նրա գործածությունը «նիշ,
նշան» իմաստով, որը իմաստային առումով ոչ ﬕ կապ չունի ասուրերեն nīšu
«կանգնեցնել, բարձրացնել» և աքքադերեն nišū =«ժողովուրդ» բառերի հետ:
Փաստն այն է, որ 5000 տարի առաջ «նիշ» բառը գործածել են շուﬔրները և
ﬕնչև այժմ գործածում են հայերը և այն երբեք չի գործածվել իրանական ու
ասուրական լեզուներում: Քանի որ «նիշ» արմատից են կացմված հայերեն
«նշան», «նշանակ», «նշմար» բառերը, ապա հայերենից փոխառություն պիտի
դրվեն այս բառերի պահլավերեն, նոր պարսկերեն, ասորերեն ձևերը:
3.
R. Borger, Assyrisch-Babylonische Zeichenliste, Neukirchen-Vluyn, 1978, s. 123
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Հայոց գրանշանների փնտրտուքները սկսելուց առաջ, ինքն իրեն
համարել է նշանագրերի իմաստների գիտակ:

որոնք համապատասխանում են մատենագրության ﬔջ Մաշտոց
անվան վկայված Մաշդոց, Մաժդոց, Մաշտոց, Մաշթոց ձևերին:
Վերադառնանք ﬔր բուն նյութին:
*

*

*

Շուﬔրերենի օգնությամբ պարզեցինք, որ mašdu, mašda = մաշդ,
մաշտ բառն ունի «նշանագիր» իմաստ: Հետևաբար բառի հոգնակի
սեռական ձևը կլինի մաշդոց, մաշտոց =«նշանագրերի»: Քանի որ
այս վերջի ձևը հայերենում վկայված է որպես անձնանուն, ապա
այն նախապես, որպես մակդիր, պիտի տրվեր այն մարդկանց, ովքեր կարող էին նշանագրերով գրել կամ նշանագրերով գրվածն ընթերցել: Իմա՝ որպես առանձին անձնանուն, Մաշտոց նշանակել է
«նշանագրերի (գիտակ)»:
Այժմ անդրադառնանք Մաշտոցի անվան Մեսրոպ բաղադրիչին: Հ.
Աճառյանը Մեսրոպ անվան մասին գրում է, թե «ծագուﬓ անհայտ.
ստուգաբանված է սերովբէ բառով»: Մաշտոցի ապրած տարիներից
շատ ավելի ուշ արված այս կեղծ ստուգաբանությունն էլ պատճառ է
դարձել, որպեսզի ուշ շրջանի մատենագրության ﬔջ հայտնվեն անվան Մեսրոբ, Մեսրովբ, Մեսրովպ ձևերը, որոնք հնարվել են անունը
«սերովբէ» բառին ﬔրձեցնելու համար:
Իրականում, ինչպես անվան Մաշտոց բաղադրիչը, Մեսրոպ-ը ևս
մաքուր հայերեն կազմություն է և ոչ ﬕ կապ չունի «սերովբէ» բառի
հետ:
Մեսրոպ անունը մասնատում ենք «ﬔս» և «րոպ» բաղադրիչների:
Սրանցից «ﬔս» բաղադրիչը նույնացնում ենք Երեﬕա Մեղրեցու
բառարանում վկայված մէս = «սովոր» բառի հետ (սովոր=«վարժ,
գիտակ, սովորած»), որից՝ սովորել=«վարժվել, գիտելիք առնել, ուսանել»: Իր Հայերեն արմատական բառարանում Հ. Աճառյանը բերում
է նույն բառի ածանցված «ﬔսություն» ձևը: Այս բառը վկայված է
Գրիգոր Տաթևացու «Ոսկեփորիկ» աշխատության ﬔջ. «Մեսութիւն
առանց կրթութեան, գիտութիւն և առանց բայի»: Հ. Աճառյանը բառի
արմատը դնում է «ﬔս» և վերագրում «գիտություն, իմացություն»
իմաստ:
Այժմ դառնանք Մեսրոպ անվան «րոպ» բաղադրիչին: Սա էլ ներկայացնում է բնիկ հայերեն «րոպէ, րոպ» բառը: Այս բառը, բացի
հանրահայտ «ժամանակի ﬕավոր» իմաստից ունի նաև «տիեզերք,
ողջ աշխարհը, ժամանակք», «կլոր, շրջանակ, ոլորակ» և «բովանդակություն էից» իմաստներ:4
Ելնելով ﬔր խնդրի համատեքստից, Մեսրոպ անվան «րոպ» բաղադրիչի համար վերցնում ենք «րոպէ, րոպ» բառի «բովանդակություն էից» իմաստը: Այստեղ էից=«գոյությունների, եղողների, աﬔնի»
բառը ներկայացնում է է=«եղող, գոյություն ունեցող» ﬕահնչյուն
արմատի հոգնակի սեռական ձևը: Արդյունքում, եթե ﬕավորենք
Մեսրոպ անվան երկու բաղադրիչները, ապա կունենանք.
Ù»ëñáå = Ù»ë ñáå = «·ÇïáõÃÛáõÝ ·áÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý»,
որպես հասարակ գոյական:
Անձնանվան պարագայում կարծում ենք ﬔս=«գիտություն» իմաստի փոխարեն հարկ է հասկանալ ﬔս=«գիտակ»: Այս դեպքում բուն
Մեսրոպ անձնանվան համար կունենանք հետևյալ իմաստը.
Ø»ëñáå = Ù»ë ñáå = «·Çï³Ï ·áÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý»:
Անվան երկու բաղադրիչները ﬕացնելով իրար, կստանանք
Մեսրոպ Մաշտոց անվան արտահայտած իմաստի ամբողջական
պատկերը.
Մեսրոպ Մաշտոց = ﬔս րոպ մաշտոց =«գիտակ գոյությունների
բովանդակության նշանագրերի» կամ «գիտակ նշանագրերի
իմաստների»: Այստեղ էից=«գոյությունների» բառի տակ հարկ է
հասկանալ այն առարկաները (կենդանիներ, բույսեր, գործիքներ և
այլն), որոնց պատկերները գործածվել են որպես գաղափարագիր
գրանշաններ:
Ենթադրելով, որ Մաշտոցն ինքն է ընտրել իր Մեսրոպ Մաշտոց
կեղծանունը, վերջնականապես կարող ենք փաստել, որ, դեռևս
4.
Հ. Աճառյանը հետևելով Հ. Հյուբշմանին, հայերեն «րոպէ, րոպ» բառը
փոխառություն է դնում հունարեն ρόπή=«րոպէ, moment» բառից, իսկ վերջինս
ծագած են համարում ρεπω=«ծռել» բայից: Նախ՝ հայերեն բառի «տիեզերք,
ամբողջ աշխարհ» ընդհանրական իմաստը բացակայում է հունարենում:
Երկրորդ՝ ժամանակի և ժամանակը մասերի բաժանելու գաղափարը ծագել
է պտույտի գաղափարից (երկնային լուսատուների տեսանելի պտույտը
Երկրի շուրջը): Հայերեն «րոպէ, րոպ» բառը «ժամանակ» իմաստի հետ ունի
նաև այս նախնական իմաստը («կլոր, շրջան, ոլորակ») և կարիք չուներ այլ
լեզվից փոխառություն կատարելու: Քանի որ հայերեն բառի իմաստներն
ավելի ընդհանրական են («տիեզերք, ժամանակ») և նախնական («կլոր,
շրջան»), իսկ հունարեն բառը կրում է մասնավոր և երկրոդային իմաստ,
ապա հարկ է հունարեն բառը փոխառություն դնել հայերենից:

3. Ð²Úàò Èº¼ìÆ ÐÜâÚàôÜÜºðÀ ºô 36 ÂÆìÀ
3.1 36 ÂìÆ ÊàðÐàôð¸À
Ի՞նչ էր փնտրում Մեսրոպ Մաշտոցը՝ նշանագրերի իմաստնոց գիտակը: Լինելով իր ժամանակի աﬔնաուսյալ անձերից ﬔկը, ծանոթ
լինելով Մերձավոր Արեվելքում գործածվող այբուբենական գրերին,
Մաշտոցն իր առջև խնդիր էր դրել գտնել կամ ստեղծել հնչյունական
գիր հայերենի համար:
Այդ խնդրի իրագործման առաջին և նախապատրաստական
քայլը պիտի լիներ Հայոց լեզվի հնչյունների (ձայնավորների ու բաղաձայների) քանակի որոշումը: Անշուշտ այդ խնդիրը Մաշտոցը
պիտի լուծեր գրերի փնտրտուքները սկսելուց շատ առաջ: Մաշտոցն այդ խնդիրը լուծել է ինքնուրույն, թե օգտվել է ինչ որ
սկզբնաղբյուրից, ﬔնք չգիտենք:
Ժամանակակից լեզվաբանությունը պնդում է, թե գրաբարն ունեցել
է 5 ձայնավոր (ա, ե, ը, ի, ո), իսկ է-ն հնչել է որպես երկբարբառ (
եյ): Դա անշուշտ ﬕայն ենթադրություն է, որն անհնար է ստուգել:
Փաստն այն է, որ «ե» և «է» հնչյուններն այնքան զգալի են տարբերվել,
որ Մաշտոցը նրանց համար դրել է առանձին տառանշաններ: Այն
հավանաբար հստակ հնչել է որպես «է», սակայն «ե»-ի հաﬔմատ
ունեցել է շատ կարճ հնչողություն: Իմա՝ հայերենն ունեցել է կարճ
և երկար « ե» հնչյուններ:
Ելնելով այս ﬔկնաբանությունից, գտնում ենք, որ հայերենն ունեցել
է 6 ձայնավոր և 30 բաղաձայն հնչյուններ: Այս առումով հայերենն
աշխարհի այն ﬕակ լեզուն է, որն իր դասական գրավոր խոսքում
ունի 36 հնչյուն և բնականաբար՝ 36 գրանշան: Հետևաբար կարող
ենք փաստել, որ գրանշանների փնտրտուքից առաջ Մաշտոցը
գիտեր, որ Հայոց լեզվին անհրաժեշտ են 36 տառեր (6 ձայնավոր+30
բաղաձայն):
Հայտնի է, որ սկսած հնագույն ժամանակներից, 36 թվին վերագրվել
է աստվածային, տիեզերական խորհուրդ: Որտեղից ծագել է 36 թվի
խորհուրդը, այնտեղից էլ պիտի ծագեր Հայոց լեզուն, որպես այդ
տիեզերական խորհրդի բաղադրիչ ու արտահայտիչ:
Ենթադրում ենք, որ այս աﬔնի մասին, եթե ոչ հստակ տեղեկություններ, ապա գոնէ որոշակի լուրեր էին հասել Մաշտոցին, որոնք
էլ պիտի ուղղորդեին նրան:
Վրացական և աղվանական գրերի ստեղծման վերաբերյալ
պատﬕչների հաղորդած տվյալները վկայում են, որ Մաշտոցի
համար այբուբենական գրանշաններ ստեղծելը բարդ գործ չի եղել:
Վրացիների ու աղվանների համար Մաշտոցը տառեր ստեղծեց
հաշված օրերի ընթացքում: Այդ գործում Մաշտոցի համար ﬕակ
դժվարությունը լեզուն իմացողի ﬕջոցով տվյալ լեզվի հնչյունների
առանձնացուﬓ էր, իսկ աﬔն հնչյունի համար նա տառանշան
գծագրեց առանց դժվարության ու արագ:
Քանի որ Մաշտոցը գիտեր, որ հայերենն ունի 36 հնչյուն, ինչու՞
նույն կերպ տառեր չգծագրեց հայերենի համար: Ի՞նչ էր նա փնտրում
տարիներ շարունակ:
Այս հարցն ունի ﬕարժեք պատասխան. Մաշտոցը փնտրում էր
Հայոց աստվածատուր սրբազան գրանշանները:
Դեռևս գրի ծագման ժամանակներում է ձևավորվել այն ավանդույթը, թե գիրը աստվածաշնորհ պարգև է: Հին աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, որոնք գիր ու գրչություն ունեցան, գիրը համարեցին
աստվածային ստեղծագործություն ու գրի ստեղծումը վերագրեցին
իրենց դիցարանում առաջնային դիրք ունեցող Աստծո (dEN.KI=Հայ,
Թոթ, Հերﬔս, Օդին և այլն): Գրի կարևորության և աստվածային
ծագման ավանդույթն այնքան կայուն ու հզօր էր, որ Ք.ա. I հազ. երկրորդ կեսին Հին կտակարանը գրառող հեղինակները չէին կարող
անտեսել այն. «Եւ տախտակքն՝ գործ Աստուծոյ էին. եւ գիրն՝ գիր
Աստուծոյ դրոշﬔալ ի տախտակսն» (Ելից լբ, 16):
Այս պատկերացուﬓերն ու ավանդույթն ընդգրկող համակարգի
մաս էր կազմում նաև 36 թվին վերագրվող խորհուրդը: Հույն հեղինակ Պլուտարքոսը (I դար) իր «Իսիդայի և Օսիրիսի մասին»
տրակտատում 36 թվի մասին գրում է, թե «36 թիվը, ինչպես հանրահայտ է, եղել է գերագույն երդումը և կոչվել է Տիեզերք» (Об
Исиде и Осирисе, 75): Պլուտարքոսի գրածից բխում է, որ այս պատկերացումը հին աշխարհում տարածված էր («հանրահայտ է»), բայց
հեղինակի ժամանակ ու նրա ﬕջավայրում՝ մոռացված (խոսում է
անցյալ ժամանակով. «եղել է», կոչվել է»):
Դրա մասին է վկայում նաև Պլուտարքոսի ﬔկնաբանությունը:
Նա 36 թվի մասին վերը բերված բնութագիրը բացատրում է այսպես. «քանի որ այն կազմված է առաջին 4 զույգ և 4 կենտ թվերի գումարից»:5 Սա թեև ﬔխանիկական մոտեցում է, սակայն հուշում է,
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Ավրորա (Արշալույս) Մարտիկանյան: Ծընվել է 1901 թ. հունվարի 12-ին՝ Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ նահանգի Չմշկածագ
գյուղում:
Նրա հայրը հարուստ դրամագործ էր և
ճանաչված անձնավորություն։ Արշալույսն
ուներ չորս եղբայր և երեք քույր:
1915 թ.-ին Արշալույսը, ով ընդաﬔնը 14
տարեկան աղջնակ էր, իր աչքերով տեսնում
է հոր, մոր, եղբայրների և քույրերի դաժան
սպանությունը: Արշալույսն առևանգվում է
գաղթի ճանապարհին, 85 ցենտով վաճառվում Մալաթիայի եւ Ուրֆայի ստրկավաճառների շուկաներում: Անցնելով դժոխքի
ﬕջով՝ նրան հաջողվում է փախչել հարեﬕց,
անցնել ռազմաճակատի գիծը եւ Զորավար
Անդրանիկի ﬕջնորդությամբ տեղափոխվել
ԱՄՆ:
Նա ﬔկնեց այդ երկիր` ոչ ﬕայն փրկվելու,
այլև հասցնելու ﬔծն Զորավարի հայտնի
ուղերձը աﬔրիկացիներին: Նա պետք է
աշխարհին հաղորդակից դարձներ հայերի
դեմ իրագործած ցեղասպանության մասին:

5
թե 36 թվի խորհուրդը ﬔկնաբանելու համար անհրաժեշտ է իմանալ
1÷8, 16, 20 թվերի խորհուրդները:

ÜÏ³ñ 3. ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ù³ñ¿ ÏáÃáÕÝ»ñ, áñáÝó íñ³ 36 ÃÇíÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ »é³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ ÃíÇ ï»ëùáí:

Սույն աշխատանքի այս փուլի խնդիրը 36 թվի խորհրդի ﬔկնաբանություն չէ, ուստի դրա վրա կանգ չենք առնի: Պարզապես փաստացի նյութով ցույց տանք, որ քրիստոնեական ժամանակների
5.

Այսինքն՝ 1+3+5+7 = 16 2+4+6+8 = 20 20+16 = 36

Այդ առաքելությունը նա փայլուն կատարեց:
1918 թ.-ին ԱՄՆ-ում հրատարակվեց նրա
հուշագրությունը՝ «Հոշոտված Հայաստան»
(Ravished Armenia) գիրքը:
1918 թ.-ին նկարահանվեց Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող առաջին գեղարվեստական ֆիլմը` Ravished Armenia,
որի սցենարի հեղինակն ու գլխավոր դերակատարն Արշալույս Մարտիկանյանն
էր: Բացառիկ դիտելիություն է ունենում
ֆիլﬓ ամբողջ աշխարհում՝ բերելով 30 ﬕլիոն դոլարի եկամուտ, որը տրամադրվեց
Մերձավոր Արևելքի 60 հազար հայ որբերի
կենսամակարդակի ապահովմանը:
Ավրորայի պատմությունն ու ֆիլմը շուտով փակի տակ դրվեց եւ մոռացվեց, արգելափակված ֆիլﬕ հետ մոռացվեց նաև
Ավրորան, ով մահացավ 1994 թ.-ին՝ 93
տարեկան հասակում: Մահացավ մոռացության ﬔջ, ﬔրժված բոլորի կողﬕց,
սակայն նա կրկին պետք է հայտնվի նոր
առաքելությամբ ու նոր պատգամով... Ճանաչենք Ավրորային, ﬔր Արշալույսին:

Հայաստանում ևս 36 թվի խորհուրդը 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 ունեն
նախաքրիստոնեական ծագում:
Առաջին կոթողի (Որոտնավանք) վրա եռանկյան պատկերից ձախ
հստակ երևում է շրջանաձև նշանագրի կեսը: Մյուս կեսը ոչնչացվել
է կոթողի երկրորդային մշակման ժամանակ:
Երրորդ կոթողը ևս Որոտնավանքում է և տեղադրված է եկեղեցու
պատի հիմքում, կրում է երկրորդային մշակության հետքեր: Եթե
քարի վրայի նշանները փորագրված լինեին քրիստոնեական շրջանում, ապա այն կտեղադրվեր ավելի պատվավոր տեղում: Կոթողի
վերևի շարքի քարերը (տարբեր աստիճանի մշակված, տարբեր
տեսակի) ևս վկայում են, որ պատկանել են ﬕ այլ շինության և հետագայում օգտագործվել եկեղեցու պատի ﬔջ:
Խոսքը վերաբերում է ﬕջնադարյան այն քարէ կոթողներին,
որոնց վրա 36 թիվը ներկայացված է եռանկյունային թվի տեսքով
(եռանկյունային թվի և 36 թվի ժամանակակից գործածությանն ու
մաթեմատիկական հատկություններին ընթերցողը կարող է ծանոթանալ Wikipedia-ի համապատասխան հոդվածներից):
Այդ կոթողների վրա (տես նկար 3) փորագրված փոքր եռանկյունիների (սեպերի) հորիզոնական շարքի ﬕջոցով ներկայացված են
1-ից 8 թվերը. առաջին շարքում 1 թիվը ﬕ եռանկյունի է, երկրորդ
շարքում 2 թիվը 2 եռանկյունի և այլն: Փոքր եռանկյունիների թիվը
36 է և ներկայացնում է 1-ից 8 թվերի գումարը, իսկ բոլոր փոքր
եռանկյունիներով (36 թվով) կազմված է ﬕ ﬔծ հավասարակողմ
եռանկյունի:
Հիշյալ կոթողների վրա 36 թվի եռանկյունուն կից փորագրվել են այլ
նշաններ, որոնք դեռևս վաղ պատկերագրության ժամանակներից
հայտնի են որպես նախաքրիստոնեական ազգային դիցարանի որոշակի դիցանունների գաղափարագիր նշաններ:
Օրինակ, նկար 3-ի երրորդ կոթողի աջ կողﬕ նշանը (շրջանի
կամ քառակուսու ﬔջ ներգծված վեցաթև աստղանշան/վարդյակ)
հայտնի է Սյունիքի ժայռապատկերներից և շուﬔրական պատկերագրությունից: Դրանից է ծագել LAGABxHAL սեպանշանը,

որով գաղափարագրվել է ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի ծովի՝
Ծիրանի Ծովի ﬕ անունը:
Այսպիսով, եթե 36 թիվը, որպես եռանկյունային թիվ, փորագրվել է
կոթողների վրա, ապա դա պատվիրող կամ կատարող անձիք գաղափար ունեին 36 թվի խորհրդի մասին
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1918 Â. ¼²Ü¶º¼àôðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜÀ
Չկարողանալով անցնել Միջագետք ու
ﬕանալ անգլիական զորքերին՝ 1918 թ.
հուլիսին Անդրանիկը նահանջում է Նախիջեւան, ապա թուրքերի ճնշման տակ՝
Սյունիք: Օգոստոսի 4-ին շուրջ 30.000
գաղթականներով նա հասնում է Գորիս:
Զանգեզուրի ու Արցախի հայության վիճակը
չափազանց ծանր էր: Օսմանյան հրամանատարությունն
ու
մուսավաթական
կառավարությունը լեռնականներից պահանջում են զինաթափվել եւ ճանաչել
Ադրբեջանի գերիշխանությունը: Լեռնահայաստանը որոշում է կռվել:
Զանգեզուրի Ազգային խորհուրդը Անդրանիկին ﬔծ լիազորություններ է տալիս եւ
ընտրում շրջանի ինքնապաշտպանության
ղեկավար։ 1918 թ. հուլիս-հոկտեմբեր աﬕսներին երկարատեւ ու կատաղի կռիﬖեր են
տեղի ունենում թուրք-թաթարական կանոնավոր զորամասերի ու լեռնականների
ﬕջեւ: Զանգեզուր մտնելու նպատակով
Խալիլ բեյը Նախիջեւանից ամուր կապ է
հաստատում թաթարական գյուղերի հետ՝
նրանց զինելով ու ներգրավելով ռազմական
գործողությունների ﬔջ: Թշնաﬕն հարվածում էր Զաբուղից ու Օրդուբադից, ինչպես
նաեւ՝ ներսից:
Սյունիքում կար ﬔծաթիվ թուրք-թաթարական բնակչություն, լավ զինված, թուրք
սպաների կողﬕց մարզվող ու առաջնորդվող
ջոկատներ: Հայկական բնակավայրերի
ﬕջեւ հաղորդակցությունը դժվարացել,
կամ իսպառ դադարել էր, քանի որ շրջանի
թաթարական (ադրբեջանաբնակ) գյուղերը
վերածվել էին ռազմական ամրությունների՝
փակելով ճանապարհներն ու անակնկալ
գրոհներով խուճապ առաջացնելով հայ
բնակչության շրջանում: Սովորական երեւույթ էր դարձել անասնագողությունը, հայ
գյուղացիների առեւանգուﬓ ու սպանությունները: Երկրամասում գյուղատնտեսական աշխատանքները կանգ էին առել:
Տեղաբնակ
մուսուլմաններն
այնքան
սանձարձակ էին դարձել, որ բացահայտ
հայտարարում էին, թե Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը իրենց սրբազան հողն է եւ այստեղ
ոչ ﬕ հայ չի ﬓալու:
1918 թ. օգոստոսի 10-ին Անդրանիկը
որոշում է չեզոքացնել ներքին վտանգը:
Սիսիանի շրջանում շուրջ երեք տասնյակ
թաթարական գյուղեր կային, իսկ Կապանի
քառասուն գյուղերից ﬕայն չորսն էր
հայկական: Հանդուգն պահվածքով հատկապես աչքի էր ընկնում Գորիս-Սիսիան
ճանապարհի վրա գտնվող Աղուդի, Վաղուդի եւ Ուրուտ գյուղերի թրքությունը:
Նույնիսկ ﬔծաքանակ զինվորական ուղեկցությամբ հայերը հազվադեպ էին անցնում
այս խճուղային ճանապարհով: Հայերի
գրոհներին թշնաﬕն երկար դիմադրել չի
կարողանում: Անդրանիկը գործի է դնում
ﬔծ դժվարությամբ բարձունքները հանված
թնդանոթները,
կոտրում
թաթարների
դիմադրությունը եւ ոչնչացնում հիշյալ
ավազակաորջերը: ՀՅԴ հիﬓադիրներից
Ռոստոմը Բաքվից Անդրանիկին ուղարկած
նամակում գրում է. «Ես պիտի գամ Գորիս՝
քու անարատ և սուրբ ճակատդ համբուրե-

լու» (Տես՝ Գ. Սուրենեան, Ինչու՞ զորավար
Անդրանիկ հեռացավ Հ. Յ. Դաշնակցութենէն,
Կ. Պոլիս, 1920, էջ 16):
Անգեղակոթի ճանապարհին հայկական ուժերը հանդիպում են Շաքիի
թուրքերի գրոհներին: Սրանք նույնպես
արժանանում են վերոնշյալ գյուղերի
ճակատագրին: Աղուդիի, Վաղուդիի ու
Շաքիի թրքության հետ տեղի ունեցածից
հետո ահուսարսափ է տարածվում Զանգեզուրի
թրքաբնակ
բնակավայրերում,
որոնք գերադասում են հանդես բերել
խոհեմություն եւ հայտարարում են Անդրանիկի իշխանությունը ճանաչելու ու նրան
հպատակվելու մասին: Կապանի թաթարական գյուղերը եզ ու ոչխար էին մորթում Զորավարի ոտքերի առջեւ եւ աղերսում իրենց
հանդեպ գթասիրտ լինել:
Օգոստոսի 30-ին Անդրանիկը մտնում
է Անգեղակոթ եւ այնտեղ հաստատում
իր ռազմակայանը: Նա ձեռնամուխ է լինում զորակոչի կազմակերպման, Հարվածային զորամասի համալրման ու
մարտունակության բարձրացման, զորքը
մթերքով ու սպառազինությամբ ապահովելու գործին: Խստացվում է կարգապահությունը, ռազմական վարժանքներն
ու մարզուﬓերը դառնում են աﬔնօրյա եւ
հստակ ժամանակացույցով: Զորահավաքը
ﬔծ դժվարությամբ, բայց ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ է իրականացվում,
ստեղծվում են հատուկ դիտակետեր, նոր
վաշտեր ու գումարտակներ, գյուղերում՝
զինված խմբեր, որոնք ենթարկվում են ընդհանուր հրամանատարությանը: Ամբողջ
Սյունիքը վերածվում է ռազմական ճամբարի
եւ աﬔնուր իրականացվում է մարտական
հերթապահություն:
Հետախուզական
տեղեկությունների
համաձայն թուրք-թաթարական ուժերը
1918 թ. սեպտեմբերի կեսերին Սիսիանի
ուղղությամբ անցնելու էին վճռական գործողությունների:
Անդրանիկը
որոշում
է կանխել թշնամուն եւ նախահարձակ

լինել: Սեպտեմբերի 10 (23)-ի գիշերը Հարվածային զորամասը սկսում է գրոհը:
Վնասազերծվում են Սիսիան-Օրդուբադ ճանապարհին գտնվող թրքաբնակ գյուղերը:
Թաթարները հազարներով թողնելով իրենց
բնակավայրերը, գույքն ու անասուններին՝
ահաբեկված փախչում են Նախիջեւանի ուղղությամբ:
1918 թ. սեպտեմբերին Զանգեզուրի թուրքաբնակ բնակչության հակահայկական
ըմբոստությունը
և
խժդժությունները
թևակոխում են աﬔնաեռուն շրջանը:
Ամսվա երկրորդ կեսին իրադրությունը
Զանգեզուրում ավելի բարդացավ: Բաքվի ու
Շուշիի գրավուﬕց հետո օսմանյան ու մուսավաթական զորքերը ողջ ուժերը կենտրոնացրին Զանգեզուրը նվաճելու համար
եւ ամուր օղակի ﬔջ առան հայկական
երկրամասը:
Օսմանյան
զավթիչները
մուսավաթական կառավարության տրամադրության տակ դրեցին Արցախն ու
Սյունիքը ընկճելու բոլոր ﬕջոցները: Միաժամանակ հայերի թիկունքը նախապես
թուլացնելու համար՝ թուրքական զորքերի
հրամանատարությունը ﬔծաքանակ զենք
ու ռազմամթերք առաքեց Արցախի ու Զանգեզուրի և հատկապես նրանց ﬕջև սեպի
պես խրված Քարվաճառի ու Լաչինի թուրքերին ու քրդերին:
Այս ահեղ վտանգի ժաﬕն ցայտուն
դրսևորվեց հայ բնակչության գերազանց
հատկություններից ﬔկը, այն է՝ ﬕ կողմ
դնել ներքին տարաձայնությունները, համախմբվել, զորահավաքի ենթարկել բոլոր ուժերը, օգտագործել բոլոր հնարավորությունները և ամուր բռունցք դառնալ
թշնամու դեմ: Սյունիքն Անդրանիկի ու
նրա զինակիցների ահռելի, անﬓացորդ ու
տքնաջան աշխատանքի արդյունքում կարճ
ժամանակում վերածվեց անառիկ ամրոցի,
որն այլեւս ոչ ﬕ ուժ չէր կարող գրավել:
Սեպտեմբերի 26-ին թուրքերը ﬔծաքանակ
ուժերով անցան հարձակման: Սկսվեցին
կատաղի կռիﬖեր: Ութ օր տևած ծանր մարտերում թշնաﬕն տվեց ﬔծաթիվ զոհեր
եւ պարտության մատնվելով՝ նահանջեց
ելման դիրքերը: Այս պարտությունը հայկական երկրամասի թուրք-թաթարական
բնակչության ﬔջ առաջ բերեց բարոյահոգեբանական ծանրագույն վիճակ:
Մահﬔդական գյուղերը մաքրագործելու
արշավը դադարեցնելու համար Խալիլ
փաշան դիմում է ՀՀ կառավարությանը՝
պահանջելով ազդել Անդրանիկի վրա, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժիչ
ﬕջոցների դիﬔլ: Իր պատասխանում
վարչապետ Քաջազնունին Խալիլին հիշեցնում է, որ Նուրի փաշան Գանձակի նահանգը հայտարարել է ադրբեջանական
տարածք, որ ինքը ոչ ﬕ իրավասություն
չունի Անդրանիկի վրա եւ Հայաստանը չի
կարող պատասխանատվություն կրել Զանգեզուրում տիրող վիճակի համար:
1918 թ. հոկտեմբերի 7-ին Անդրանիկը
հրաման է արձակում Գորիսի շրջանում
նոր զորահավաք անցկացնելու մասին, ինչն
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Արցախյան պատերազﬕն մասնակցել
են հարյուրավոր հայ կանայք: Ոմանք զոհվել են մարտի դաշտում, ոմանք վերադարձել ու ապրում ﬔր կողքին: Նրանց կռիվը,
պատմություններն ու անունները, սակայն,
շատերիս է անհայտ: Մեդիամաքսը ﬔկնարկում է նոր նախագիծ՝ «Պատերազﬓ ու կինը», որի շրջանակներում ներկայացնելու
ենք պատերազﬕ կանացի ձայնն ու հիշողությունները:
Այսօր ներկայացնում ենք փոխգնդապետ,
Արցախյան պատերազﬕ ﬕակ կին հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյանի «պատերազմը»:
Փոխգնդապետ Անահիտ Մարտիրոսյան:
Մարտի դաշտում՝ հրամանատար: Անահիտը ծնվել է 1964 թվականին Չարդախլու
գյուղում, որը մարշալներ Բաղրամյանի
եւ Բաբաջանյանի հայրենիքն է: 1989-ին՝
Բաքվի ջարդերի ժամանակ, ընտանիքի հետ
փորձել է գալ Հայաստան, սակայն ադրբեջանական ավազակախումբը կտրել է նրանց
ճանապարհն ու ընտանիքի աչքի առջեւ
կյանքից զրկել ամուսնուն: Տարիներ անց՝
մարտի դաշտում, Անահիտին վիճակվել է
կրկին հանդիպել ամուսնուն կյանքից զրկողին եւ լուծել վրեժը...
Ղեկավարել է «Անահիտ» հետախուզական
ջոկատը:
***
Երբեք չեմ ձգտել զինվորական դառնալ:
Բաքվի նավթաքիﬕական ինստիտուտն եմ
ավարտել, շատ լավ աշխատանք եմ ունեցել
ու լավ ապրել, բայց չեմ սիրել դրանց (ադրբեջանցիներին ի նկատի ունի-հեղ.):
Իմ մայրենի լեզուն դպրոցում չեմ սովորել.
ադրբեջաներեն ու ռուսերեն էինք անցնում,
բայց տատիցս շատ բան էի լսել ու գիտեի, թե
ինչ են արել թուրքերը ﬔր դեմ. տատս ջարդից սարսափելի բաներ էր պատմում:
Դպրոցում շատ լավ էի սովորում, բայց
անտանելի չար էի՝ ծեծում էի թուրքերին,
էնքան, որ ոչ ﬔկը չէր համարձակվում ինձ
որեւէ բան ասեր:
Ոնց չէի սիրում դրանց: Մորս հետ վիճում
էի՝ «Քույրդ Չարդախլուից գնացել է Հայաստան, դու ինչու՞ ես եկել Բաքու, ինչու՞
ﬔնք պետք է Բաքվում ապրենք»: Միշտ
ծնողներիս ﬔղադրում էի դրա համար:
Մայրս վստահ էր, որ էլ կռիվ չի լինելու,
անհանգստանալու կարիք չկա, բայց ես,
կարծես, զգում էի՝ հնարավոր չէր թուրքը
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իրականացվում է արագ ու հաջողությամբ:
Այս անգամ զորակոչվում են զենք բռնելու
ունակ 20-50 տարեկանները: Հետագայում
զորակոչը դժվարանում է երկրամասում
բռնկված
համաճարակի
պատճառով:
1918 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր աﬕսներին
Արցախի տարբեր շրջաններում թուրքթաթարական զինված կազմավորուﬓերը
ծանր պարտություններ են կրում։ Խծաբերդի, Տուﬕ, Մսﬓայի եւ այլ գյուղերի ինքնապաշտպանական ուժերը հետ են շպրտում
թշնամու գրոհները։ Միաժամանակ Դիզակի
ու Վարանդայի հրամանատարները նամակ են ուղարկում Գորիսում գտնվող Անդրանիկին՝ խնդրելով անհապաղ օգնության
հասնել։

իր աղջիկը պատերազմ գնա: Ասացի՝ «գնում
եմ Ուկրաինա՝ ընկերուհիներիս մոտ՝
աշխատելու»: Սպորտսﬔնուհի էի, դեռ
Բաքվում թեթեւ ատլետիկա էի պարապում:
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չզարթներ: Աﬔն ինչ շատ հարթ էր, էդպես
չի լինում. հետախուզման ﬔջ էլ, երբ աﬔն
ինչ չափից շատ լուռ էր, գիտեի, որ փոթորիկ
է սկսելու:
***
17 տարեկանում ամուսնացա, 24-ում արդեն այրի էի... զոհ տալով հասա Հայաստան:
1989 թիﬖ էր: Բաքվում էինք ապրում՝ ես,
ամուսինս՝ Վիկտորը, երկու տղաներս,
ﬔկը՝ 5, մյուսը՝ 3 տարեկան: Աﬔն օր
սարսափելի դեպքերի մասին էինք լսում
ու ականատես լինում: Մի օր որոշեցինք
վերցնել երեխաներին ու գալ Հայաստան:
Հաջորդ առավոտյան ճանապարհ ընկանք:
Երկու թաղամաս էլ չէինք անցել ﬔր շենքից, երբ վայրի ավազակախումբը, որի ﬔջ
ﬔր հարեւանի տղան էր, կտրեց ﬔր ճանապարհն ու...
Հրաշքով փրկվելով հասանք օդանավակայան, որտեղից Մերձբալտիկայի ինքնաթիռները ﬔզ ու շատ այլ փախստականների
հասցրեցին Երեւան:
***
Երեւանում իմացա, որ ծնողներիս եւս
հաջողվել է փախչել: Բագրատաշենում
էին: Գնացինք նրանց մոտ: Մեծ տղաս, որ
գիտակցում էր կատարվածն ու հոր հետ
պատահածը, մոտ ﬔկ տարի չխոսեց...
***
1991-ի հոկտեմբերին տղաներիս թողեցի
ծնողներիս մոտ ու ﬔկնեցի առաջին գիծ՝
վրեժ ունեի լուծելու: Ծնողներիս, իհարկե,
չասացի, թե ուր եմ գնում. ո՞ր ծնողը կթողնի
Այսրկովկասից օսմանյան զորամասերի
հեռանալուց (տես՝ Մուդրոսի զինադադար)
եւ անգլիացիների տարածաշրջան գալուց
հետո՝ Անդրանիկը ձեռնամուխ է լինում
Արցախին օգնության հասնելու իր ծրագրի
իրագործմանը: 1918 թ. նոյեմբերի 15 (28)ին, Զաբուղի ձորում թուրքերին ջարդելուց
հետո, նա սկսում է իր ռազﬔրթը Շուշի,
բայց անգլիացիների ﬕջամտությամբ այն
կասեցվում է։ Անդրանիկին նամակով տեղեկացնում են, որ եթե մտնի Շուշի, ապա այդ
քայլը բացասաբար կանդրադառնա հայկական հարցի լուծման ընթացքի վրա։
ՀՀ կառավարության 1919 թ. հունվարի 21-ի
որոշումով Սյունիքի ու Արցախի ընդհանուր
ղեկավարումը
ժամանակավորապես
հանձնվում է Զանգեզուրի ազգային խորհրդին, որը վերակազմավորվելու էր Զան-

***
24 տարեկան էի, քաշս՝ 45 կիլոգրամ: Իմ
տարիքից շատ ավելի փոքր էի երեւում: Հավաքակայանում չէին թողնում, որ գնամ:
Հարցրեցին՝ «ամուսնացա՞ծ ես», ասացի՝
ոչ: Ասեցին՝ «դե գնա՛, ամուսնացի՛, երեխեք
ունեցի՛»: Հետո հայտարարվեց, որ ով ադրբեջաներեն գիտի, նրանց կտանեն: Իսկ ես
հրաշալի եմ տիրապետում այդ լեզվին,
ցավոք, իմ մայրենիից էլ շատ ավելի լավ:
Այդպես թողեցին գնամ առաջին գիծ՝ որպես
բուժքույր:
Առաջին իսկ օրից զենք բռնել ու կրակել
սովորեցրեցին: Իմ զենքը եղել է կարաբին,
դրանից լավ զենք չեմ ճանաչում:
***
Հենց գործով Երեւան էինք գալիս, ողջ ջոկատով խանութներն ընկած ուկրաինական կոնֆետ էինք փնտրում, որ տանեմ
երեխեքիս: Բայց ստի ոտքը կարճ է, չստացվեց երկար խաբել (ծիծաղում է-հեղ.): Երբ
վիրավորվեցի, ծնողներիս տուն «սեւ թուղթ»
էին ուղարկել, նրանք իմացել էին ճշմարտությունը:
Մարաղայից հետո եկել էինք Երեւան:
Նորքի հիվանդանոցում պառկած էին մարտի դաշտից իմ դուրս բերած տղաները:
Մորս հանդիպեցի, ասաց՝ «Արի, քո երեխեքին պահի, ես չեմ պահելու»: Նրան
տարա հիվանդանոց՝ տղերքի մոտ, ասացի՝ տղաների հետ խոսելուց հետո ինձ
կասես՝ գնամ, թե՝ ﬓամ: Տղերքը, մորս
տեսնելով, սկսեցին ձեռքերը համբուրել
ու շնորհակալություն հայտնել՝ ասելով,
թե իրենց կյանքն եմ փրկել: Մայրս դուրս
եկավ, սրբեց արցունքներն 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 ենթարկվում էր Արկադի Տեր-Թադեւոս-
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գեզուր-Ղարաբաղի ազգային խորհրդի եւ
գործելու էր ՀՀ անունից: Խորհրդի կազմը
հաստատելու էր ՀՀ կառավարությունը, որի
որոշմամբ մտցվում էր նաեւ պետական կոﬕսարի պաշտոն: Կոﬕսարը, որպես ՀՀ
գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ,
կառավարելու էր Զանգեզուր-Ղարաբաղի
մարզը:
1919 թ. մարտի 12-ին Գորիս է ժամանում
պետական կոﬕսար նշանակված Արսեն
Շահմազյանը: Մարտի վերջին, որոշ քանակությամբ զենք ու զինամթերք տրամադրելով
նրան, Անդրանիկը դուրս է գալիս Գորիսից
եւ ապրիլին հասնում Երեւանի գավառ:
Էջﬕածնում զորամասը լուծարելուց ու
զենքերը կաթողիկոսին հանձնելուց հետո`
Զորավարը հեռանում է Հայաստանից։
²ñß³ÉáõÛë ¼àôð²´Ú²Ü
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յանին: Պարգեւ Սրբազանը ﬔզ կցեց նաեւ
Ռուսաստանից եկած «Սուրբ խաչի» 14
նվիրյալների խմբին, որոնք եկել էին հայերի
հետ ﬕասին կռվելու: Այդպես ստեղծվեց ﬔր
հետախուզական ջոկատը:
Մասնակցել եմ Մարտակերտի շրջանի՝
Մաղավուզ, Կարﬕրավան, Մեծշեն, Հոռաթաղ, Դրմբոն եւ այլ տարածքների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին:
Մի անգամ շրջափակման ﬔջ ընկանք:
Նրանց լեզուն գիտեի, կարողացանք կողմնորոշվել ու դուրս գալ իրավիճակից, բայց
այդ ընթացքում ﬕ պահ հուսահատվեցի,
մտածում էի՝ վերջն է: Երեխաներիս նկարը
հանեցի պայուսակից, նայում ու ներողություն էի խնդրում, որ չեմ կարող իրենց ﬔծացնել: Ջոկատի տղաները նայեցին ինձ
ու ասացին՝ «Հրամանատար, չմտածես,
թե գերի ընկնենք, չենք թողի դու կենդանի
նրանց ձեռքում հայտնվես»:
***
Մեզ հիշում են կամ մայիսի 9-ին, կամ
որեւէ այլ իրադարձության ժամանակ:
Միայն դպրոց կանչելուց է, որ հիվանդ էլ
լինեմ, սիրով գնում եմ: Մյուսներից, ճիշտն
ասած, արդեն հոգնել եմ: Այնպիսի տպավորություն է, որ մտնում ու սկսում են փորփրել քո կյանքը, իսկ պահ է լինում, երբ
ուզում ես աﬔն ինչ մոռանալ: Առանց այն էլ
ես գիշերները չեմ քնում, մղձավանջների ﬔջ
եմ: Աﬔն անգամ վերհիշելուց ցավ եմ ապրում... թե էսքանը քեզ ինչի եմ պատմում,
չգիտեմ:
***
Մարաղան առաջին գյուղն էր, որտեղ
կռվեցի: Մարաղայից հետո նորմալ ﬓալն
անհնար էր: Սարսափ ֆիլﬔրից ավելի ահավորը ես իրականում եմ տեսել. գերեւարված,
բռնաբարված ու մորթատանջ արված դիակներ, 6 ամսական եփած հայ երեխեք եմ
տեսել, ﬔծ կանանց կտրած գլուխներ. ո՞րը
պատﬔմ, ո՞նց պատﬔմ...
Մարաղան ասես Սումգայիթի ու Բաքվի
շարունակությունը լիներ: Գիտեք՝ պատերազմ եմ գնացել ﬕ ցավով, բայց պատերազﬕ ընթացքում էնքան բան եմ տեսել ու
էնքան բան կորցրել, որ հիմա վստահ եմ՝
դրանց անհնար է ներել:
Անգամ 1915 թվից հետո նրանք չհանգստացան: Բայց ﬔր հայկական հողերը ﬕ օր հետ
են գալու, չգիտեմ, թե երբ, ես կարող է ողջ
չլինեմ, դուք ասածս կհիշեք. ես դա զգում եմ:
Դեռ մարտի դաշտից սկսած՝ ինչ զգում եմ,
կատարվում է, դրա համար շատ ժամանակ
չեմ խոսում:
***
Պատերազմ գնալուց առաջ ﬕայն վրեժ
էի զգում: Շատ կոտրված էի: Մտածում էի`
ինչո՞ւ հենց ես, հետո ինքս ինձ պատասխանում՝ ﬕեւնույն է, ﬔկը պետք է լիներ,
ինչո՞ւﬓ է հարցը:
Ոչ ﬔկ չի կարող ասել՝ իր կյանքը ոնց կդասավորվի: Ես սովորական հայ կին եմ, ճիշտ
է, անսովոր ճակատագրով: Պարզապես
ինձ բաժին ընկավ այս բեռը: Ես աﬔն ինչ
սովորել եմ պատերազմում, ինձ աﬔն ինչ
սովորեցրել են իմ մարտական ընկերները:
***
Երբ տատս ցեղասպանությունից էր պատմում, լուռ լսում էի: Ասում էր` «Անահի՛տ
ջան, դու ի՞նչ ես տեսել` ոչ սով, ոչ գաղթ:
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Առոք-փառոք ապրում ես: Իսկ ﬔնք գաղթ
ենք տեսել, սով ենք տեսել»: Մարաղան տեսնելուց հետո մտքումս խոսում էի տատիս
հետ՝ «տա՛տ, շատ համարեցիր. գաղթն էլ
տեսա, մահն էլ, վիշն էլ, սոﬖ էլ»:
***
1992-ի տարեմուտից անընդհատ նահանջող հակառակորդը Դրմբոնում անսպասելի
դիրքավորվեց եւ սկսեց կատաղի դիմադրություն ցույց տալ: Զինվորներիս հետ մարտի
դաշտում էի: Իրենց քաջ ծանոթ տեղանքում
ջոկատի տղաներին հաջողվեց հակառակորդին շրջափակման ﬔջ գցել ու 14 հոգու գերեւարել: Նրանց թվում իմ Բաքվի
հարեւանն էր, ում հայրն ադրբեջանցի էր,
մայրը՝ հայ: Չէի կարող շփոթել, նա էր:
– Հիշեցի՞ր ինձ:
– Անահիտ քույրի՞կ:
– Անունս չեմ հարցնում: Արﬔնիքենդի
խաչﬔրուկը հիշու՞մ ես...
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***
Երկու անգամ ծանր վիրավորվել եմ, երկու
անգաﬓ էլ նույն օրը՝ ﬔկը 1992-ի, մյուսը՝
1993-ի օգոստոսի 26-ին:
1993-ի օգոստոսի 26-ն էր: Մարտակերտն
արդեն ազատագրվել էր, մարտերը դեռ
շարունակվում էին: Կողքիս արկ պայթեց,
մարﬕնս ասես բզկտվեց, բայց չհասկացա՝
ինչ է կատարվում: Դրանից հետո վեց աﬕս
կուրացել եմ: 12 վիրահատության արդյունքում մարﬓիցս 24 բեկոր հեռացրեցին, բայց
էլի ﬓացել էր: Ընդհանուր թվով 27 վիրահատություն եմ տարել, դեռ էլի ունեմ...
Այդ ժամանակ ինձ տեղափոխեցին Երեւան՝ բուժվելու: Մտածում էի՝ հենց ոտքի
կանգնեմ, հետ եմ գնալու, բայց հրադադար
եղավ: Հրադադարի լուրը լսելով ե՛ւ ուրախացա, ե՛ւ տխրեցի՝ ﬔնք դեռ անելիք ունեինք...
Պատերազﬕց հետո երկար տարիներ
աշխատել եմ ՀՀ Զինված ուժերում, բայց
արդեն ﬕ քանի տարի է՝ դուրս եմ եկել համակարգից:
***
Պատերազﬕ ժամանակ ﬕշտ նույն երազն
էի տեսնում` գնում եմ բաղնիք, լողանում,
հագնում մաքուր գիշերազգեստ, հետո ինձ
տաք հաց են տալիս, հոտ եմ քաշում ու
սկսում ուտել այն: Այդ երազն այնքան իրական էր թվում, որ անգամ հացի հոտն էի
զգում: Երբ պատերազﬕց հետո եկա տուն,
տաք հաց վերցրեցի ու ահագին ժամանակ
հոտ էի քաշում: Ասում էի` սա երազումս
տեսած հացի հոտն է. նույն հոտն էի զգում:
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Նա վախից խոստովանեց:
Խնդրեց ներել իրեն, բայց նրանց անհնար է
ներել...Գիտես, շատ դժվար է մարդ սպանել,
սպանել քո նմանին: Ասելու եւ անելու ﬔջ
շատ ﬔծ տարբերություն կա:
***
Դրանից հետո ﬕ օր մտա եկեղեցի ու
չհասկացա՝ իմ հետ ինչ կատարվեց: Ես
իմ ﬔջից հանեցի աﬔն ինչ: Լացում էի իմ
ու ընկերներիս համար: Ե՛վ լացում էի, եւ՛
կրկնում՝ «դո՛ւ ես ﬔղավոր, դո՛ւ ես ինձ սարքել էսպիսին, դո՛ւ՝ թուրքդ, դո՛ւ ես եղել իմ
դասատուն ու ստիպել ինձ զենք վերցնել, քո
նմանի վրա կրակել»: Նրանք փխրուն հայ
կնոջը զինվորական դարձեցին: Հայ կինը
չէր ուզում զենք բռնել ու կրակել մարդու՝ իր
նմանի վրա, բայց նրանք ﬔզ ստիպեցին՝ այլ
ելք չթողնելով:
***
Վրեժդ լուծելուց բավականություն ես
ստանում, ﬔծ բավականություն: Թուրքը
պետք է իմանա, որ 1915 թվի հայը չկա, հիմա հայը պայքարող է, չհանդուրժող, ոչ ﬕ
քայլի համար հայը նրան անպատասխան չի
թողնելու:
Գիտես, ես, երեւի, լուծեցի իմ վրեժը, բայց
դրան զուգահեռ շատ բան կորցրեցի. կորցրեցի իմ հանգիստը, հոգու՝ առանց այդ էլ
փոթորկված խաղաղությունը:
***
Վրեժից բացի ես իմ ջոկատով դիրք եմ
ազատագրել: Դրանից վեր ոչինչ չգիտեմ՝
ոչ փող, ոչ ունեցվածք. ոչինչ չի կարող հավասարվել հայրենի հողն ազատագրելու
անբացատրելի զգացուﬕ հետ: Մենք ﬔր
հողի գույնն ունենք, չպետք է թույլ տանք, որ
դրա վրայով օտարը քայլի:

***
Պատերազմը խլեց առողջությունս, սիրունությունս, երիտասարդությունս, երջանկությունս: Տվեց ﬕայն հպարտություն,
լավ ընկերներ, նոր արժեքներ, որոնք, ﬕգուցե, մարտի դաշտ գնալուց առաջ չէի
գնահատում, բայց հիմա հստակ գիտեմ՝
կան բաներ, որոնք ոչ կարող ես գնել, ոչ էլ՝
վաճառել, եւ, որ աﬔնակարեւորն է, ոչ ոք չի
կարող դրանք խլել քեզանից:
Պատերազﬕց հետո ահագին ժամանակ էր
պետք՝ սովորական կյանք վերադառնալու
համար: Մինչեւ հիմա էլ դուրս չեմ գալիս
կռվի դաշտից: Բաներ կան, որ ﬕնչեւ հիմա
ﬔջս են ու դժվար էլ երբեւէ դուրս գան:
***
Հիմա ամուսնացած եմ, շատ լավ ամուսին
ունեմ, ունեմ այն աﬔնն, ինչ պետք է կնոջը
երջանիկ լինելու համար, լավ ընկերներ
ունեմ, որպես հայր՝ Արկադի Իվանիչն է
կողքիս կանգնած, բայց այնտեղ` առաջին
գծում, ես թողեցի իմ հոգին. իմ հոգին չի
հանգստանում ու դրա հետ ոչինչ չես կարող
անել:
Մենք հաղթեցինք պատերազմում, բայց
տվեցինք ﬔր հոգու խաղաղությունը, երջանկությունը, ﬔր առողջությունը, ﬔր ծիծաղը,
ﬔնք աﬔն ինչ տվեցինք մատաղ ﬔր հայրենինքին, որն այդպես էլ ﬔզ չընդունեց
որպես հերոս: Էս ﬔդալներով չեն հերոս ճանաչում: Ճիշտ է, ինձ հարգում են, Սեյրան
Օհանյանն էլ իմ մարտական ընկերն է, ինձ
ﬕշտ հիշում է, խոսում ինձ հետ, բայց ﬕայն
իրենով չի որոշվում. բա՞ մյուսները, բա՞ ﬔր
մյուս կռված տղաները…
Ինչո՞ւ ստեղծվեց Եռաբլուրը, որ ﬔնք
չպետք է երջանիկ ապրենք. որոշ մարդիկ
իրենց առողջությունը տվեցին, որոշ մարդիկ
իրենց հոգեկան ապրուﬓերը, որոշ մարդիկ`
իրենց կյանքը. իսկ փոխարե՞նը, հետդարձը
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ո՞րն է: Ինչու՞ ﬔր կռված տղաները պետք է
այսօր հանգիստ ու գնահատված չապրեին:
Պատերազﬕ երկրորդ կարգի հաշմանդաﬓ
անգամ բժշկական ծառայության 50 տոկոս
զեղչ չունի: Ահա այն, ինչ ես վաստակել եմ՝
համազգեստս:
Մեկ-ﬔկ քայլում եմ փողոցով ու ջահելների
դեմքին ժպիտ չեմ տեսնում: Ես ջահելներին
ուրախ եմ ուզում տեսնել, մարդկանց դեմքին
ժպիտ ու խաղաղություն եմ ուզում տեսնել:
Մենք դրա համար ենք ﬔր կյանքը դրել:
Յուրաքանչյուր մարդ իրեն մարդ կզգա,
լավ ու գնահատված կզգա, երբ իր արածի
արդյունքը տեսնի:
***
Ինձ համար ցավալի է իմ ազգի վիճակը.
ես նրա համար չեմ կռվել, որ իմ ժողովուրդն
այսօր սոված լինի, վարկերի տոկոսների
տակ ճռռա, ես նրա համար չեմ կես մարդ
դարձել, որ իմ ժողովուրդը ստիպված լքի
իր երկիրը: Մարտի դաշտում ﬔնք ﬕանգամայն այլ ապագա էինք տեսնում ﬔր երկրի համար:
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***
Ժամանակին, երբ հոգիս խաղաղություն
էր տենչում, Արցախ էի գնում: Այնտեղ ինձ
լավ եմ զգում՝ իմ ընկերուհիների հետ, իմ
հաղթած հողում. բաներ կան, որ խոսքով
չես կարող բացատրել, ﬔջդ են ու ﬔջիցդ չեն
կարող դուրս գալ, դրա համար էլ շատ ժամանակ լռում եմ: Հիմա առողջությունս չի ներում, որ հաճախ գնամ:
***
2016 թ. ապրիլյան պատերազﬕն եւս՝ Արկադի Տեր-Թադեւոսյանի հրամանատարությամբ Արցախում էի՝ առաջնագծում:
Պատերազմը չի ավարտվել, անկախ նրանից՝ համակարգում եմ, թե չէ՝ ես հավերժ
մարտիկ եմ: Որքան պետք լինի, պիտի
կանգնեմ ﬔր զինվորի կողքին ու լուռ անեմ
իմ գործը:
Եթե կուզես, ﬕ անգամ կգնանք Ղարաբաղ,
որտեղ ﬕասին ﬔր անցած ճանապարհներով կշրջենք: Կգա՞ս, հաստա՞տ (դրական
պատասխան ստանալուց հետո սկսում է
թերթել լուսանկարներն ու խոստանում, որ
ինձ համար նոր Արցախ է բացահայտելուհեղ.):
***
Ասերյան Ստալինան (ցույց է տալիս լուսանկարում պատկերված կռվող կանանցից
ﬔկին-հեղ.) ու ﬔր ջոկատի տղաներից
ﬔկը նշանված էին: Մարտերից ﬔկի
ժամանակ այդ տղան զոհվեց, գնացինք
Չլդրանի հոսպիտալ, մտածում էինք՝ թե ո՞վ
է Ստալինային բոթը հայտնելու, բայց իմացանք, որ նույն օրը, նույն ժաﬕն նա էլ է
զոհվել: Պատերազմը շատ վատ բան է...
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***
Կնոջ ու տղամարդու պատերազﬕ ﬕջեւ
տարբերություն չկա, առյուծի էգն ու որձը
չկա: Ով առաջին գիծ է գնացել, ուրեﬓ իրեն չի
տարբերել տղամարդուց: Մի անգամ մարտի
դաշտում Ցվետանա Պասկալեւային տեսա:
Նա այնքան գեղեցիկ էր, խնամված, վրայից
օծանելիքի անուշ բույր էր տարածվում: Էդ
ժամանակ զգացի, որ մոռացել եմ, թե ինչ
բան է կին լինելը:
***
28 հոգուց բաղկացած ջոկատ էր, ﬕակ
կինը՝ ես, բայց տղաների հետ երբեւէ խնդիր
չի եղել: Նրանք անգամ իմ ներկայությամբ
չէին ծխում: Մենք լավ ընկերներ էինք: Հրամանատար լինելը շատ բարդ է թե՛, կնոջ թե՛
տղամարդու համար: Յուրաքանչյուր զինվոր
մտածում է իր մասին, իսկ հրամանատարը`
բոլորի. յուրաքանչյուրի ցավով ապրում,
աﬔն զոհի հետ ﬔռնում, ﬕ մասնիկ տալիս
իրենից, հետո էլի պայքարի ուժ հավաքում,
որովհետեւ այնտեղ ﬕակ նպատակը
հաղթելն է:
***
Այնքան հուշեր կան էդ օրերից: Եղել է, որ
«կասկան» քանդել ու ﬔջը կարտոֆիլ ենք
խաշել, ﬕ անգամ էլ ապուր ենք եփել. տղաներն ասում էին` «կյանքում էդպես համով
ապուր չենք կերել»: Այն ճանապարհը, որով
պետք է գնայինք, իմ ձին է անցել ու ականի
վրա ﬓացել` փրկելով իմ եւ ընկերներիս
կյանքը...
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***
Մարտական ընկերներս՝ Վալենտինան եւ
Սվետլանան, ում Սեւո էինք ասում, վերջերս
էին Արցախից Երեւան եկել: Հաճախ ենք ընկերներով հավաքվում: Մեր զրուցներում
անցյալն ու ներկան խառնվում են, հետո
անցյալը հաղթում է. ավելի շատ հիշում ենք
ﬔր ընկերներին ու նրանց հետ ապրած օրերը:
***
Անցյալը չես կարող մոռանալ, անցյալը
մոռացողն ապագա չունի: Երբ նոր էի վերադարձել Երեւան, երկար ժամանակ անքնություն ունեի, իսկ երբ քնում էի, պատերազմը երազի տեսքով՝ զոհված ընկերներիս
հետ, ինձ հյուր էր գալիս: Կարծում էի՝
հոգեկան աշխարհս խանգարվում է, բայց
կանգնում էի հայելու առաջ ու ասում՝ իրավունք չունես, դու ուժեղ ես:
***
Երկու տղաներս էլ զինվորական են դարձել: Միշտ ասում էին՝ չխառնվես, որտեղ
ուղարկեն, այնտեղ էլ ծառայելու ենք: Երկուսն էլ առաջին գիծ են գնացել: Մեկը կա-
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պիտան է, մյուսը` ավագ լեյտենանտ: Փոքրս,
որ ավագ լեյտենանտ է, հիմա ընտանիքի
հետ Օմսկում է ապրում: Դստերն իմ անունով է կոչել (ժպտում է ու ցույց տալիս փոքրիկ Անահիտի լուսանկարը-հեղինակ):
Մեծս կապիտան է, չորս տարի դիրք է
պահել` ինձնից ոչ պակաս: «Փափուկ» տեղ
էին ուղարկել, բայց դիմում էր գրել ու գնացել առաջին գիծ: Անցած տարի մտերիմ ընկերոջը հակառակորդի դիպուկահարը խփել
էր, տղայիս ձեռքերի վրա մահացել: Զգում
էի՝ էդ ապրուﬓերից շատ վատ վիճակում
էր, չթողեցի այնտեղ ﬓա: Մեծս էլ վերջերս է
դուստր ունեցել, հիմա էլ Անգելինային խնաﬔլով եմ զբաղված:
***
Պատերազﬕց հետո՝ 1994-ին ծնվեց աղջիկս, այս տարի կավարտի Գեղարվեստի
ակադեﬕայի գրաֆիկայի ֆակուլտետը: Նա
եղավ իմ փրկությունը, հրեշտակի պես եկավ
ու փոխեց իմ կյանքը: Եթե աղջիկս չլիներ, ես
կխելագարվեի: Այն, ինչ որպես կին հիմա
տեսնում եք իմ ﬔջ՝ ամուսնուս ու աղջկաս
շնորհիվ է:
Ամուսինս ﬔր կռված տղաներից է: Երբ
ﬔր մարտական ընկերները եկել էին ﬔզ
շնորհավորելու, ինձ շնորհավորում էին,
իրեն՝ ցավակցում (կատակում է-հեղ.): Շատ
բաներ հենց նրանց շնորհիվ մոռացության է
տրվել, բայց ﬔկ է՝ էդ մոռացությունն էլ հարաբերական է. ոչ ﬔկը չի կարող մոռանալ
այն, ինչ ապրել ու տեսել է:
***
Եթե կյանքս նորից ապրելու հնարավորություն ունենայի, կապրեի այնպես, ինչպես
ապրել եմ. ես ոչնչի համար չեմ ափսոսում,
երբեք էլ չեմ ափսոսել, ﬕշտ արել եմ այն, ինչ
պետք է անեի:
Առաջին գծում լիաթոք ապրուﬓեր եմ
ունեցել ու ﬔկ-ﬔկ կարոտում եմ էդ օրերը:
Ճիշտ է, դաժան է հնչում՝ ոնց կարող է մարդը
պատերազﬕ օրերը կարոտել, բայց ես կարոտում եմ, կարոտում եմ էն պահը, երբ
հող ենք ազատագրել, ջոկատով կանգնել
էդ հողի վրա, նրա հետ ﬕասին ուրախացել
ու լացել: Պարզապես հիմա էլ պետք է աﬔն
գնով պահենք էդ հողը:

êÇñ³Ýáõß ºÔÆ²¼²ðÚ²Ü
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Գեներալ-մայոր Ռաֆայել (Ֆելիքս) Գզողյանին հանդիպում ենք նրա ծառայողական
բնակարանում: Զրույցը սկսելուց առաջ 74ամյա զինվորականը ծխախոտի գլանակ է
վառում: Մեր խոսակցությանը հետեւում է
կինը՝ տիկին Սուսանը:
Մինչեւ Արցախյան շարժումը Ֆելիքս
Գզողյանը ծառայում էր Անդրկովկասյան
ռազմական օկրուգում՝ Վրաստանի Ախալցիխե քաղաքում: Հիշում է, որ երբ Շարժուﬓ
սկսվեց, որոշեց զորացրվել ու վերադառնալ
Հայաստան, չնայած ﬔծ պաշտոններ էին
առաջարկում խորհրդային բանակում:
Ընտանիքն այդ ժամանակ Բաքվում էր,
1989-ին տեղափոխեց Հայաստան ու մտավ
Շարժման ﬔջ:

1990-ին Իջեւանում էր՝ Շամշադինից
ﬕնչեւ Նոյեմբերյան ձգվող ճակատի շտաբի
պետն էր, իսկ երբ նույն տարում Երեւանում
ձեւավորվեց Հատուկ գունդը, դարձավ դրա
շտաբի պետ: 1991-ին Հայաստանի նախարարների խորհրդին առընթեր ձեւավորվեց
պաշտպանության կոﬕտե, որի կազմում Ֆ.
Գզողյանը բաժնի պետ էր:
«Երբ ադրբեջանցիները 1991-ի հունիսին
գրավեցին Շահումյանի շրջանի Էրքեջ,
Բուզլուխ, Մանաշիդ գյուղերը, ցանկություն
հայտնեցի գնալ Շահումյան: Ինձ չﬔրժեցին:
Շահեն Մեղրյանն էր շրջանի լիդերը: Ես
շտաբի պետն էի, նա էլ հրամանատարը:
Մենք շատ լավ համագործակցում էինք: Ընտանիքներով մտերմացանք», – պատմում է
Ֆելիքս Գզողյանը: Սեպտեմբերին հայկական ուժերին հաջողվեց ազատագրել
գրավված երեք բնակավայրերը, սակայն
այդ ընթացքում էլ Գզողյանը վիրավորվեց՝
ձորից վազել էր, ցատկել, վայր ընկել ու
լուրջ ﬖասվածքներ ստացել: «Կողերս ջարդեցի, 6 աﬕս կորսետով էի ման գալիս,
բայց չդիմացա հիվանդանոցում, նորից
գնացի Շահումյան, էնտեղից որ եկա, 1992ի հունվարին ասացին, որ պիտի գնամ
Ղարաբաղ», – գեներալն այսօրվա պես է
հիշում 25 տարի առաջ տեղի ունեցածը:
Հունվարի 28-ին Գուրգեն Դալիբալթայանի
հետ ﬔկնել են Արցախ, որտեղ էլ նշանակվել է տեղի ինքնապաշտպանական
ուժերի (ԻՊՈւ) շտաբի պետ: Պատմում
է, որ չնայած փաստացի Արկադի ՏերԹադեւոսյանը՝ Կոմանդոսը, ԻՊՈւ հրամանատարն էր, ինքն էլ շտաբի պետը
հունվարի 29-ից, այդ պաշտոններում
հաստատվել են ﬕայն մարտի 26-ին, երբ
ԼՂՀ նախարարների խորհրդին առընթեր
ստեղծվել է պաշտպանության կոﬕտե (ինքնապաշտպանության կոﬕտե, ԻՊԿ) ՝ Սերժ
Սարգսյանի ղեկավարությամբ:

Գեներալը կնոջը խնդրում է բերել Շուշիի
ազատագրման 2003 մասնակիցների ցուցակը, որոնցից 47-ը զոհվել է, 7-ը՝ անհետ
կորել: Գործողությունը 4 ուղղություն ուներ.
հյուսիսային՝ հրամանատար՝ Վալերի Չիթչյան, արեւելյան՝ Արկարդի (Ագո) Կարապետյան, հարավային՝ Սամվել Բաբայան,
Ջանհասան-Քյոսալար՝ Սեյրան Օհանյան:
«Բոլորն էլ իրենց մարտական առաջադրանքը կատարել են, – շեշտում է շտաբի
նախկին պետը, – բոլորի առաջադրանքը
գրված է մարտական հրամանի ﬔջ»:
Շուշիի ուղղությամբ գրոհի հրետանային
նախապատրաստությունը սկսվել է մայիսի 8-ի լույս գիշերը՝ 2:30-ին: Մայիսի 8-ին,
երբ հակառակորդը խոցել է քաղաքի ուղղությամբ բարձրացող հայկական տանկը, Ֆ.
Գզողյանը թողել է հրամանատարական
կետն ու գնացել այդ ուղղությամբ: Հրաման է
տրվել որոշ ժամանակ հետ քաշվել, սակայն
հետո հարձակումը վերսկսվել է:

Ստեփանակերտը տարբեր կողﬔրից
պարբերական արկակոծության տակ էր:
Շուշիի օպերացիայից առաջ անհրաժեշտ էր
վերացնել այդ կրակակետերը: Փետրվարի
սկզբին լռեցվեց Մալիբեկլուն, ինչը հնարավորություն տվեց բացել ճանապարհը դեպի Մարտունի, ամսի 26-ին էլ լռեցվեց
հզոր ռազմակետ դարձած Խոջալուն՝
ազատագրվեց օդանավակայանը, բացվեց
Ստեփանակերտ-Ասկերան
մայրուղին:
Կիչան-Սրխավենդ հատվածի վերահսկմամբ էլ Արցախի մայրաքաղաքը կապ հաստատեց Մարտակերտի շրջանի հետ:
«Երբ ստեղծվեց պաշտպանության կոﬕտեն, ﬔնք սկսեցինք նախապատրաստական աշխատանքներ տանել Շուշիի
ազատագրման ուղղությամբ, – պատմում է
Ֆ. Գզողյանը, – կարողացանք ջոկատներին
ﬕաձուլել, բռունցք սարքել, թե չէ ով գալիս էր, ասում էր ես սպարապետ եմ,
զորավար եմ: Լեզու գտնելը դժվար էր, բայց
կարողացանք բանակին նմանվող կառույցներ ստեղծել: Սկսեցինք պաշարներ
ստեղծել՝ զենք-զինամթերքի, սննդի, վառելիքաքսուքային նյութերի: Ու սկսեցինք
հետախուզություն անել: Առանց դրա չես
կարող գործողություն իրականացնել, մոտ
ﬕ աﬕս դրանով էինք զբաղվում: Եկանք էն
եզրակացության, որ կարելի է Շուշիի օպերացիան իրականացնել: Առաջին անգամ
մարտական հրաման գրվեց, քարտեզի վրա
գծագրվեց»:
Դիտարկմանը, թե տարբեր առիթներով
խոսվել է այն մասին, որ գործողությունն
ապրիլին պիտի իրականացվեր, սակայն
եղանակը խանգարել է, գեներալ Գզողյանը պատասխանում է. «Չեմ ուզում
մանրամասնել ﬔր գաղտնիքը... ԿիչանՍրխավենդից հետո, երբ Վազգենը եկավ
Ղարաբաղ, հարցրինք, թե երբ ես ամուսնանալու: Ասաց՝ երբ Շուշին գրավեք,
կամուսնանամ: Դրա համար անունը դրինք
«Հարսանիք լեռներում»»:

«Որտեղ վտանգավոր ու բարդ իրավիճակ
էր ստեղծվում, ﬔնք այնտեղ ﬕշտ ուղարկում
էինք Ֆելիքս Գզողյանին։ Նույնպես եւ Շուշիի
գործողության ժամանակ. երբ ﬔր տանկը
խփեցին, եւ ﬔր հարձակումը ﬕ կարճ
ժամանակով դադարեցրինք, Գզողյանին
ուղարկեցինք, եւ նա բոլոր հարցերը կարգավորեց, եւ դեպի Շուշի հետագա հարձակումը
շարունակվեց»։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադեւոսյան
(Կոմանդոս)
«Մայիսի 9-ի առավոտյան ժամը 6-ին
քայլում էինք Շուշիում, – ժպիտով հիշում
է հրամանատարը, – ձեռք էիր տալիս՝ դվիժոկները տաք էինք, թեյը տաք էր... Մենք
ճանապարհ էինք թողել, որ հակառակորդը
ճանապարհով հեռանար Լաչին, հետո՝ Ղուբաթլու»:
Հարցնում եմ, թե ինչ էր զգում Շուշի
մտնելուց հետո: Մի տեսակ հուզվում է,
դեմքն ավելի է կարմրում. «Քո հողն ես
ազատագրել... Ես ինձ հպարտ էի զգում,
ինչու՞ պիտի ﬔր հողը թողնեինք նրանց:
Ախր պետք է էդ մոﬔնտին կողքիս լինեիր, որ իմանայիր: Երբ արցունքներ են գալիս, ո՞նց կլինես... Ես բոլորին եմ ուզում
նշել: Բոլորն իրենց դերը կատարել են,
Հայաստանից եկած ջոկատներն էլ իրենց
դերը կատարեցին: Էդ մարդկանց ﬔնք
չպիտի մոռանանք: Հո ﬔնակ Շուշիի ազատագրմա՞նը չեն մասնակցել իրենք»:
Գործողության ժամանակ հայկական
ուժերի գնահատականը հրամանատարն

12

12

¶àðÌ²ð²ð 6-9 (254-257)

2020 Ã. ÑáõÝÇë-ë»åï»Ùµ»ñ

11
այսպես է տալիս. «Կոնֆուցիոսին հարցնում
են, թե հաղթանակի համար ինչ է պետք,
ասում է՝ հաց, զենք, ոգի, հարցնում են՝ իսկ
եթե երկուսը թողնե՞նք, ասում է՝ զենք, ոգի,
իսկ եթե ﬔկը թողնե՞նք, ասում է՝ ոգի: Մեր
զինվորի ոգին է եղել էականը: Եթե ﬔնք
չվերցնեինք Շուշին, չգիտեմ, թե ոնց պիտի
լիներ վերջը»:
Ֆելիքս Գզողյանն Արցախի ԻՊՈւ շտաբի
պետն էր ﬕնչեւ 1992-ի հոկտեմբեր: Այդ տարվա ամռանը, երբ ադրբեջանական զինուժը
ﬔծաքանակ տեխնիկայի աջակցությամբ
սկսել էր լայնածավալ գրոհը Շահումյանի ու
Մարտակերտի շրջանների ուղղությամբ եւ
զավթել առաջինն ու երկրորդի ﬔծ մասը, Ֆ.
Գզողյանը հուլիսին վիրավորվել է:
«Երբ Չլդրանում վիրավորվեցի, ոտքս
պիտի կտրեին, Արտո Սահակյանն իր կաբինետում վիրահատեց, բայց ոտքս չկտրեց...
Վազգենն (Վ. Սարգսյանը- հեղ.) էկավ, կնոջս
թեւն ընկավ, ասեց՝ Սուսան քույրիկ, գիտե՞ս,
քո ամուսինը հերոս ա, ազգի հերոս ա...»,
– պատմում է զրուցակիցս, ու այդ պահին
ﬕջամտում է կինը՝ դառնացած հեգնելով.
«Դրա համար էլ 25 տարի անցել է, հերոս
են տվել քեզ»: Գեներալի դեմքը շիկնում է,
սուր հայացքով սաստում է կնոջն ու ձեռքը սեղանին խփելով գոռում. «Սուսա՛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 ասում են
ժողովրդական գեներալ»: Շիկացած մթնոլորտը պարպվում է, իսկ ﬔնք ժպտում ենք:
«Եզակի հրամանատարներից է, որ
անընդհատ առաջնային գծում է եղել։ Անընդհատ եկել է, մարտը ղեկավարել։ Եվ
շտաբում է գծել, պլաններ մշակել, բայց նաեւ
անﬕջականորեն խրամատում զինվորի
հետ կռվել է թշնամու դեմ։
Շուշիի օպերացիայի նախապատրաստական փուլում գերագույն ներդրումը Ֆելոյինն
է։
Ֆելոն աﬔն ինչի տիրապետում էր։ Մինչեւ
չճշտեր, մարդ չէր ուղարկի մարտի դաշտ,
որ չզոհվեն։
Իզուր չէ, որ նրան սիրով անվանում են
ժողովրդական գեներալ»։
Գնդապետ Սուրեն Սարգսյան
«1992-ի հոկտեմբերի 15-ին Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղից կանչեց Երեւան, թե
արի ﬕ 3 օրով հանգստացի: Իրիկունը
մտա մոտը՝ բա դու քո գործողությունները
շատ լավ կատարել ես, պիտի գնաս Լաչին,
ﬔնակ դու կարաս գլուխ հանես: Ասեց՝
դե, ես վաղն էլ հրաժարական եմ տալու,
ասի՝ դե, էդ դեպքում ես էլ գնալու եմ Արցախը հանձնեմ: Ասեց՝ էդպես է պետք,
բայց ես ﬕշտ լինելու եմ Սյունիքում: Ամսի
17-ին գնացի Լաչին, հարավարեւելյան
ճակատի՝ Կապանից ﬕնչեւ Լաչին ձգվող
գծի հրամանատարն էի, – վերհիշում է Ֆ.
Գզողյանը, – աﬔնակարեւորը Լաչինի
ﬕջանցքը պահելն էր: Հակառակորդն իր
դիրքերից անընդհատ խփում էր Լաչինի
վրա: Երբ ես եկա, 25 կմ էր ﬕջանցքի լայնքը:
Կարողացանք պահպանել այն, ﬕնչեւ 1993ի մարտի 11-ը ﬓացի այդտեղ»:
Հարավարեւելյան ճակատից հրամանատարը տեղափոխվել է Երեւան, նշանակվել
Սովետաշենում տեղակայված առաջին
բրիգադի հրամանատար: Բրիգադի պատասխանատվության ներքո էր սահմանագիծը Երասխավանից ﬕնչեւ Ջերմուկ:
Գեներալի կենսագրության ﬔջ առանձին
էջ է Օմարի գործողությունը 1994-ի ձմռանը:

Հակառակորդը կարողացել էր հետ վերցնել
այս ուղղությամբ նախկինում կորցրած տարածքների ﬕ մասը: Չնայած զանգել-կանչել
էին Վարդենիս, չէր համաձայնել, ասում է՝
որոշ հարցեր կային, նեղացած էր, բայց հետո
համոզել են:
«Հունվարի 28-ի իրիկունը Վարդենիսում
էի, էնտեղից գնացի Դեﬕրչիդամ ու փոխարինեցի Միխայիլ Հարությունյանին... Ես
գրոհի ձախ թեւից էի, Յուրի Խաչատուրովը՝
աջ: Գլխավոր հրամանատարը գեներալ
Հրաչ Անդրեասյանն էր: Ամսի 29-ին
սկսեցինք գործողությունն ու հասանք
ﬕնչեւ Սեյիդլար: Փետրվարի 17-ին սկսեցինք Օմարի հարձակումը, ամսի 18-ի
առավոտվա 5:17-ին ես ու Արամը (հիմա
Սեյրան Սարոյանի անվտանգությունում
է) կանգնած էինք Օմարի լեռնանցքում: Քիչ
էր ﬓում ﬕնչեւ Խանլար, բայց... Էդպես էլ
վերջացավ իմ էպոպեան», – ասում է հրամանատարը:
1994-ի մայիսի 12-ի զինադադարի մասին
լսել է Երեւանում, որտեղ նախարարության
զորքերի ծառայության վարչության պետն
էր: Հարցնում եմ, թե ինչպես ընդունեց լուրը,
արդյոք ինչ-որ բանի թերի, կիսատ լինելու
զգացողություն չուներ, ասում է. «Շատ
լավ ընդունեցի լուրը: Ժողովուրդն արդեն հոգնել էր, ﬔզ էլ հանգիստ էր պետք՝
բանակը կառուցելու համար: Սկսեցինք
կառուցվածքային փոփոխությունները, բրիգադներ, գնդեր ստեղծեցինք... Ես ﬕնչեւ իմ
աչքերով թուղթը չկարդամ, չեմ հավատա,
որ չեն թողել առաջ գնալ: Հա, վերցնեինք
Միրբաշիրը, Կիրովաբադը, բայց ո՞նց էինք
պահելու, էդքան զենք ու մարդ ունեի՞նք:
Եթե չլիներ զինադադարը, ﬔնք չէինք կարող
բանակ ստեղծել, ով ոնց ուզում է թող գնահատի, բայց զինադադարն օգնեց հասնել
սրան: Ապրիլյան գործողությունները ցույց
տվին, որ ﬔր բանակն ուժեղ է, որ ﬔր զինվորի ոգին ﬔծ է...»:
Թոշակի անցած գեներալն այժմ էլ բանակի
կողքին է, աշխատում է պաշտպանության
նախարարին առընթեր բարձրագույն սպայական հանձնաժողովում: Ասում է, որ 25
տարին շատ քիչ է բանակի կայացման
համար, սակայն առաջընթացն անցած տարիների հաﬔմատ ակնհայտ է բոլոր նրանց
համար, ովքեր ծառայել են բանակում,
եղել են հատկապես առաջնագծում. «Մեր
հանձնաժողովը ստուգում եւ ուսուﬓասիրում է, առաջարկություններ է անում
նախարարին: Այո, կան թերություններ,
բացթողուﬓեր, բայց օրեցօր, ամսեաﬕս,
տարեցտարի վերացվում են դրանք»:
Զրույցի վերջում գեներալ Գզողյանն իր
առանձին շնորհավորանքն է հղում բոլոր
նրանց, ում շնորհիվ մայիսի 9-ը դարձել է
տոն. «Ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ,
մանավանդ Հայրենական պատերազﬕ վետերաններին, իրենք են ﬔզ ապրել տվել,
նրանց ցանկանում եմ երկար տարիների
կյանք, առողջութուն, հաջողություն: Մայիսի
9-ի առիթով շնորհավորում եմ բոլոր ազա-

տամարտիկներին, ովքեր մասնակցել են
Շուշիի, Արցախի ազատագրմանը, ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, երկար
տարիների կյանք, եւ թող ﬔր հայրենիքը,
ﬔր Հայաստանը, Արցախը ﬕշտ կապույտ
երկնքի տակ լինեն»:
Ռաֆայել (Ֆելիքս) Գզողյանը ծնվել է
1943 թ. հունվարի 15-ին Շամլուղում:
1963-ին ավարտել է Տաշքենդի տանկային
բարձրագույն
ուսուﬓարանը,
19631988 թթ. ծառայել ԽՍՀՄ զինված ուժերի
Անդրկովկասյան
ռազմական
օկրուգի
տարբեր զորամասերում իբրեւ տանկային
դասակի, վաշտի, գումարտակի, զորամասի
հրամանատար, ուսուﬓական կենտրոնի
պետ: 1988-ին զորացրվել է խորհրդային
բանակից ու փոխգնդապետի կոչումով
տեղափոխվել Հայաստան։ Ընդգրկվել է
«Երկրապահ» կամավորական ջոկատում
եւ ﬔկնել սահմանաﬔրձ գոտի՝ որպես
Իջեւանի երկրապահների շտաբի պետ։ 1990ին նշանակվել է Երեւանում կազմավորված
Հատուկ գնդի հրամանատարի տեղակալշտաբի պետ։ Հետագայում տեղափոխվել է
Շահումյան՝ Շահեն Մեղրյանի հետ Հյուսիսային Արցախի՝ Շահումյանի շրջանի
պաշտպանական
գործողությունների
համակարգման
համար։
Ղեկավարել
է Էրքեջ, Բուզլուխ, Մանաշիդ գյուղերի
ազատագրումը։ 1991 թ. Գզողյանն իր ներդրուﬓ է ունեցել ՀՀ պաշտպանության կոﬕտեի ստեղծման գործում, այնուհետեւ
տեղափոխվել է Արցախ։ 1992 թ. սկզբին նշանակվել է ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերի
(ԻՊՈւ) շտաբի պետ։ 1992 թ. հոկտեմբերի
17-ից ﬕնչեւ 1993 թ. մարտի 11-ը եղել է
մարտագծի հարավարեւելյան ուղղության
հրամանատար։ 1995-ին նշանակվել է
Տավուշում տեղակայված զորամասի հրամանատար, 1997-ին՝ ﬔկ այլ զորամասի
հրամանատար, այնուհետեւ տեղափոխվել
է Երեւան՝ ՀՀ ԶՈւ գլխավոր շտաբ՝ որպես
հատուկ գործերով շտաբի պետի տեղակալ։
1998 թ. նշանակվել է նորաստեղծ 5-րդ բանակային զորաﬕավորման շտաբի պետ,
2000-2006 թթ. ՀՀ ԶՈւ ԳՇ պետի տեղակալն
էր։ 2002 թ. ստացել է գեներալ-մայորի կոչում։
Այժմ աշխատում է ՀՀ պաշտպանության
նախարարին առընթեր բարձրագույն սպայակազﬕ հանձնաժողովում։
Պարգեւատրվել է ԼՂՀ «Մարտական խաչ»
1-ին աստիճանի եւ ՀՀ «Մարտական խաչ»
2-րդ աստիճանի շքանշաններով ու «Շուշիի
ազատագրման համար» ﬔդալով, ինչպես
նաեւ խորհրդային ու հայկական բանակի
բազմաթիվ պետական պարգեւներով։
ì³Ñ» ê²ðàôÊ²ÜÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁª Ð³Ïáµ äáÕáëÛ³ÝÇ, è. ¶½áÕÛ³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇíÇó

§…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¦:
è³ý³»É ÆÞÊ²ÜÚ²Ü
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´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ. Î³ñ»Ý ²Èºøê²ÜÚ²ÜÆ
ëï»ÕÍ³Í Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñå³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿
գործարար Կարեն Ալեքսանյանն է, որը
ստեղծել է Կիրիլյան տառերի պուրակ,
թանգարան եւ հյուրանոցային համալիր,
որն իր պատմական ու ժամանակակից
նշանակությամբ բացառիկ է ոչ ﬕայն Բուլղարիայի, այլեւ ողջ սլավոնական աշխարհի
համար։
Այդ մասին է խոսել նաեւ Բուլղարիայի
նախագահն իր ողջույնի խոսքում։

Հունիսի 26-ին բուլղարական Պլիսկա քաղաքում «Կիրիլյան տառերի նստավայր»
պատմամշակութային համալիրում տեղի է
ունեցել բուլղարացի գրող` հեղափոխական
Զախարի Ստոյանովի կիսանդրու բացումը:
Քանդակի բացման արարողությանը ներկաներին ողջունել է Բուլղարիայի նախագահ Ռուﬔն Ռադեւը։

Դիﬔլով Բուլղարիայում և արտերկրում
ապրող բուլղարացիներին, նախագահ
Ռուդեւն ասել է, որ այդ սուրբ տեղում`
Բուլղարիայի հնագույն մայրաքաղաք
Պլիսկայում վերջին տարիներին ստեղծվել
է ամբողջ աշխարհում նմանը չունեցող
համալիր: Նրա ասելով, «այս սրբավայրը
ստիպում է ﬔզ հպարտանալ, որ ﬔնք
բուլղարացիներ ենք, ինչն անվիճելիորեն
ևս ﬔկ անգամ ցույց է տալիս ﬔր հոգևոր
ներդրումը համաշխարհային քաղաքակրթության ﬔջ» ։

Քանդակի հեղինակն է բուլղարացի պրոֆեսոր Իվան Սլավովը, իսկ հովանավորը՝
Պեկա Գանչեւան։ Սա թվով 47-րդ կիսանդրին է, որ տեղադրվել է այդ համալիրում,
որտեղ տեղ են գտել 22 ազգերի հայտնի
այն դեմքերի կիսանդրիները, որոնք երբեւէ
ստեղծագործել են կիրիլիցայով։ Հիշեցնենք,
որ համալիրում են կանգնեցված բուլղարահայ գրող եւ հրապարակախոս, Սոֆիայի
համալսարանի հայագիտության ամբիոնի
հիﬓադիր Հակոբ Մելքոնյանի և արցախցի
գրող, արձակագիր Լեոնիդ Հուրունցի (19131982) կիսանդրիները։

Նշենք, որ համալիրն աշխարհում առաջինը եւ ﬕակն է, որը նվիրված է կիրիլիցային
եւ այս աﬔնի հեղինակը ﬔր հայրենակից,

Նա հատկանշական է համարում, որ համալիրի հեղինակը ոչ թե պետությունն է, կամ
որեւէ հարուստ բուլղարացի, այլ հայազգի
Կարեն Ալեքսանյանը, որը Բուլղարիան ընդունել է ոչ թե փաստաթղթերով, այլ իբրեւ
հոգեւոր հայրենիք։
«Նրա մտքի, ոգեշնչման, ուժի, ﬕջոցների
ու էներգիայի շնորհիվ է, որ այս աﬔնը
դարձել է իրականություն։ Այսօր ﬔնք՝ ﬔր
զավակները, արտերկրից ժամանած ﬔր
հյուրերը, ﬔր թոռները և հաջորդ բոլոր սերունդները, կարող են այստեղ զգալ բուլղարական ոգու ուժը», – ասել է Ռուﬔն
Ռուդեւը:
Նա նշել է, որ բուլղար եւ հայ ժողովուրդներին կապում է պատմականորեն ﬕանման
ճակատագիրը, մշակութային և հոգևոր
մտերմությունը։
«Այն, ինչ արել է պարոն Ալեքսանյանը,
խորհրդանշում է ﬔր երկու ժողովուրդնե-

րի բարեկամությունը, ավելին, հայ քանդակագործների կողﬕց հայկական քարից
փորագրված ﬔր բուլղարական տառերը
Բուլղարիա են բերվել Հայաստանից,
դրանք ընդﬕշտ համախմբում են ﬔր երկու բարեկամ ժողովուրդներին: Այնպես
որ, պարոն Ալեքսանյան, ընդունեք իմ և
բոլոր բուլղարացիների խորին երախտագիտությունը և հարգանքը» – ասել է Բուլղարիայի նախագահը թանգարանային համալիրին ծանոթանալուց հետո:
Ինչպես արդեն «ՕՐԵՐ»-ում գրել ենք, 681
թվականին Պլիսկան դարձել է Բուլղարիայի
առաջին մայրաքաղաքը,որը հիﬓել է խան
Ասպարուխը։ Այսօր այդ գրեթե մոռացված
քաղաքին նոր շունչ է տվել ﬔր հայրենակից,
1993 թվականից Բուլղարիայում ապրող
գործարար Կարեն Ալեքսանյանը, ում ջանքերով 2015 թվականի մայիսի 2-ին տեղի
է ունեցել Բուլղարիայի պատմությանն ու
քրիստոնեությանը, կիրիլիցային նվիրված
աշխարհում առաջին թանգարանային համալիրի բացումը, որին կից գործում է նաեւ
«Հին Պլիսկա» հյուրանոցային համալիրը։
Թանգարանի տարածքում գործում են
Բուլղարիայի պատմության կարեւոր թագավորների սիլիկոնից պատրաստված
յոթ արձանիկները, տարբեր պատմական
շրջաններին նվիրված գեղանկարչական
աշխատանքների սրահը, ինչպես նաեւ
կիրիլիցային նվիրված տառ-խաչքարերի
բացօթյա ցուցահանդես, որի հեղինակը
հայ քանդակագործ Ռուբեն Նալբանդյանն
է։ Այստեղ է տեղադրված նաեւ նրա հեղինակած հայկական խաչքարը։
Մեզ հետ զրույցում Կարեն Ալեքսանյանն
ասաց, որ հայկական խաչքարերի ոճով
քանդակված կիրիլյան այբուբենի տառերն
այցելուներին ﬔկ անգամ եւս հիշեցնում
են, որ Հայաստանը առաջինը քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակած պետությունն է եւ խաչքարերի քանդակագործության արվեստը տարածված է ﬕայն
հայ ժողովրդի մոտ:
Այս համալիրի նշանակությունը նաեւ այն
է, որ բուլղարական հողում է ստեղծվել կիրիլիցան՝ 886 թվականին։ Եվ այս հանգամանքով են հպարտանում ոչ ﬕայն երկրի
նախագահը, այլեւ բուլղարացի ժողովուրդը,
որ կիրիլիցան բուլղարական Պլիսկայից է
տարածվել աշխարհով ﬔկ։
Նշենք, որ այստեղ շատ են գալիս դպրոցականների խմբեր, անցկացվում են
տարբեր սեﬕնարներ ու գիտաժողոﬖեր,
անցկացվում է ﬕջազգային սլավոնական
փառատոն։ «Մենք շատ ուրախ ենք, որ
մատաղ սերունդը հաճախում է այս թանգարանը։ Երբ բուլղարները դուրս են գալիս
թանգարանից, հպարտության զգացում են
ապրում» – ասում է Կարեն Ալեքսանյանը։

Ð³Ïáµ ²ê²îðÚ²Ü
«úðºð», äñ³Ñ³
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Ð³Û»ñÁ ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ
å³ï»ñ³½ÙÇ ëÏÇ½µÁ ³ÛÝ Ñ³ë»É ¿ñ 1,5 ÙÉÝ-Ç, ë³Ï³ÛÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ÙÝ³É ³Ù»Ý³÷áùñÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ
(ÊêÐØ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 1,1%-Á): âÝ³Û³Í ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝª 19411945 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:

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

ø³ÝÇ± Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇíÇ½Ç³ Ï³ñ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
ä³ï»ñ³½ÙÇ ëÏ½µáõÙ (1941 Ã. ÑáõÝÇëÇó 1942 Ã. ÑáõÝí³ñ) êáí»ï³Ï³Ý 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 ½áñ³ÙÇ³íáñáõÙÁ 89-ñ¹ Â³Ù³ÝÛ³Ý ¹ÇíÇ½Ç³Ý ¿, áñÝ Çñ ³ÝáõÝÁ ëï³ó»É ¿ñ
Â³Ù³Ý Ã»ñ³ÏÕ½áõ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ Ù³ñï»ñáõÙ ·áñÍ³Í ëËñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
¸»é»õë 1922 Ã. Ó»õ³íáñí³Í 76-ñ¹ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ññ³Ó·³ÛÇÝ ¹ÇíÇ½Ç³Ý, 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:

àíù»±ñ ¿ÇÝ êáí»ï³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ
Ð³Û»ñÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ ãáññáñ¹Ý ¿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 ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»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 ´³µ³ç³ÝÛ³ÝÁ, 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 é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ û¹³ãáõÝ»ñÇó ¿ñ:

Æ±Ýã ÏáñáõëïÝ»ñ Ïñ»óÇÝ
Ñ³Û»ñÁ å³ï»ñ³½ÙáõÙ
1920 Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 700 Ñ³½³ñ ¿ñ: ØÇÝã»õ

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 é³½Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ½áñù»ñÇÝ:
1943 Ã. ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ñ³í³ùÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏáãÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí»ó «ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ» ï³ÝÏ³ÛÇÝ ß³ñ³ëÛáõÝÁ, 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 Ï³½ÙáõÙ:
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 µ³Ý³ëï»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:

ÆÝãá±õ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÁ ÏéíáõÙ
Ý³»õ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó
¶»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 Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
«¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ñ³Û»ñÇ áã ³ñÇ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ñó Ñ³ñáõóí»ó, – ·ñáõÙ ¿ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ´áõÉÕ³ñÇ³ÛáõÙ ·ïÝíáÕ ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÁ: – ì»ñç³å»ë, áñå»ë
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, ´»éÉÇÝáõÙ å³ßïáÝ³å»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 µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇÝ áñ»õ¿ Ù»ÏÇÝ
´»éÉÇÝ áõÕ³ñÏ»É, áñå»ë½Ç Ý³ ï»ÕáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»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

2020 Ã. ÑáõÝÇë-ë»åï»Ùµ»ñ

¶àðÌ²ð²ð 6-9 (254-257)

15

ØºÌ Ð²ÚðºÜ²Î²ÜÆ Ö²Øö²ÜºðÆÜ...

ºñ»ù ½ÇÝíáñª Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý ÁÝï³ÝÇùÇó
66 ï³ñÇ ³é³ç, ÑáõÝÇëÇ 22-ÇÝ, í»ñ³Ñ³ë
å³ï»ñ³½ÙÝ ³É»ÏáÍ»ó µ³½Ù³½· ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 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:

¸»Ïï»Ùµ»ñ 1942 Ã., ³çÇó Ó³Ë ì³½·»Ý Ø»ÉÇùÇ
Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý, è³ý³»É ÐÙ³Û³ÏÇ Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý,
²ñïÛáÙ ØÏñïãÛ³Ý

Ïéí»É Ø»ñÓµ³ÉÃÇÏ³ÛáõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ:
Ü³ Ãí³ñÏ»ó ³ÛÝ µ³½Ù³ÃÇí ù³Õ³ùÝ»ñÁ,
áñáÝó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³½³ï³·ÁñÙ³Ý 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»ñÏ³ñ³ñ µ³Ýíáñª ÙÇÝã¨ 1992 Ãí³Ï³ÝÁ:
ºñÇï³ë³ñ¹ ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñáõß»ñÁ ÙÇßï
í³é »Ý ÙÝáõÙ Ù³ñ¹áõ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: 85³ÙÛ³ ì³½·»Ý å³åÁ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ñ:
Ø»Í Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñáõß»ñÁ ã»Ý Ë³Ùñ»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 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ß³ñù»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏñÏÝ³å³ïÏíÇ:
Ðáõëáí »Ýùª ³Ûëå»ë ÏÙï³Í»Ý Ý³¨ µáÉáñ
Ýñ³Ýù, áõÙÇó Ï³Ëí³Í ¿ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ:
². Ø²ðîÆðàêÚ²Ü
Èàèàô Ø²ð¼ № 48, ÑáõÝÇëÇ 23, 2007 Ã.

ì³½·»Ý Ø»ÉÇùÇ Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý

úñ»ñë §Èáéáõ Ù³ñ½¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÑÛáõÁÝÏ³É»É ¿ñ 85-³ÙÛ³ ì³½·»Ý
Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÇÝ, áí Çñ »ñÏáõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ
¶áõñ·»ÝÇ ¨ ¶»Õ³ÙÇ Ñ»ï Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ð³Ûñ»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 ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»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 ³é³çÇÝ 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: 1989ÇÝ Ù³Ñ³ó³í¦ – ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ½ñáõÛóÁ
Ù»ñ ÑÛáõñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ å³ïÙ»ó Çñ Ù³ëÇÝ:
ì³½·»Ý
Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ
Ù³ñï³Ï³Ý
»ñÏ³ñ áõ ¹Åí³ñ ×³Ý³å³ñÑ ¿ ³Ýó»É,

¶»Õ³Ù, ì³½·»Ý »õ è³ý³»É Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÝÝ»ñÁ, Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ô³Ý¹ÇÉÛ³ÝÁ áõ ì³Ý¹áë Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ
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²Üêàìàð ¸ºäø

44 î²ðÆ ¶Ü¸²ÎÀ ¶ÈÊàôÔºÔàôØ
ÎÇñáí³Ï³ÝÇ È. ²ñ»ßÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¹Ç³Ñ»ñÓÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýëáíáñ
÷³ëï ³ñÓ³Ý³·ñí»ó: Ð³Ý·áõóÛ³ÉÇ ·ÉËáõÕ»ÕÇ ³ç ÏÇë³·Ý¹Ç Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 7 ëÙ ËáñáõÃÛ³Ý íñ³, ³ÝóÝ»Éáí áõÕ»Õ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ëïí³ñ³ß»ñïÁ, ·Ý¹³ÏÁ Ñ³ÛïÝí»É
¿ñ Ù³ñ¹áõ ·ÉËáõÕ»ÕÇ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý ÷áñáùÇ
ËáéáãáõÙ: ¶Ý¹³ÏÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë 4 ëÙ ¿, ïñ³Ù³·ÇÍÁª 1 ëÙ, ÏßÇéÁª
·ñ»Ã» 14 ·ñ³Ù:

²ÛÝáõÑ»ï¨ å³ïÙáõÙ ¿ ÇÝùÁª å³ÃáÉá·³Ý³ïáÙÇÏ, ¹Ç³Ñ»ñÓáÕ µÅÇßÏ ². Ü. ä²è²ìÚ²ÜÀ.
– ²Ûë ¹»åùÁ ³åß»óáõóÇã ¿, »½³ÏÇ: ìÇñ³ÝóùÁ ÉÇáíÇÝ ëåÇ³ó»É ¿ñ: ¶ÉËáõÕ»ÕÇ
Í³Ýñ íÝ³ëí³ÍùÇó Ñ»ïá í»ñ³åñáõÏ³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ßÝáñÑÇí ûñ·³ÝÇ½ÙÇ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý, ³½¹³½»ñÍáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ
(³é³Ýó íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý),
Ù³ñïÇÏÇÝ ã¿ÇÝ ½ñÏ»É Ñ»ï³·³ ³ÏïÇí
³åñ»É³Ï»ñå ³å³Ñáí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: ¶ÉËáõÕ»ÕÇª ÝÙ³Ý µÝáõÛÃáí áõ Í³í³Éáí 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: ²Û¹åÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ Ù³Ñí³Ý å³ï×³éÁ, ß³ï

ØÏñïÇã ²ñï»ÙÇ Ø²Î²ðÚ²Ü
Ñ³×³Ë, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ³ÛÉ ³Ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝ, áñÝ ³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ ûï³ñ Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï:
Ð³Ù³ÝÙ³Ý »ñ¨áõÛÃ ¿ í»ñáÝÏ³ñ³·ñÛ³ÉÁ.
ÙÇÝã¹»é ·ÉËáõÕ»ÕÇ Í³Ýñ íÝ³ëí³ÍùÇó
Ñ»ïá Ù³ñ¹Á 44 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ³åñ»É áõ ³ßË³ï»Éª Ç áõñ³ËáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ:
– ä³ïÏ»ñ³óÝá±õÙ »ù, áñù³Ý ¿É ÷Ýïñ»óÇ,
Ù»ñ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³Û¹åÇëÇ ¹»åùÇ
ãÑ³Ý¹Çå»óÇ. ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ µÅßÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÏ³Ý ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï,
·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñ,
áñáÝù µ³ó³ïñ»ÇÝ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³Û¹ù³Ý Ï³½áõÇëï³Ï³Ý (¹Çåí³Í³ÛÇÝ) »ñ¨áõÛÃÁ:

ÎðÌø²ÜÞ²ÜÀª ìºîºð²ÜÆÜ
§êØÎÎ-áõÙ ·ïÝí»Éáõ 50 ï³ñÇ¦ ÏñÍù³Ýß³ÝÁ 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: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ëáëù ³ë³ó Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ:
ÎñÍù³Ýß³ÝÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ
Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ ÐÎÎ ù³ÕÏáÙÇ µÛáõñáÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»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 ³é³çß³ñÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙÇ³ó»É ¿ ³åëï³Ùµ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇÝ, ³ÏïÇíáñ»Ý
Ù³ëÝ³Ïó»É àõ½áõÝÃ³É³, ê¨ù³ñ, Â³É³,
²ã³çáõñ, ê³ñÇ·ÛáõÕ, æáÕ³½ ¨ ³ÛÉ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ëáí»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, û·Ý»É ÏáõëµçÇçÝ»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

ÆëÏ ¹»åùÁ, Çñáù, Ï³ï³ñí»É ¿ ...1944
Ãí³Ï³ÝÇ ·³ñÝ³ÝÁ: ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ý³ßÇëïÝ»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 ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 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 ¹³ßïÇó Ñ³ëóñ»É ¿ µáõÅë³Ý·áõÙ³ñï³Ï:
²ñ³·áñ»Ý ³å³ùÇÝí»Éáí, Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ
ÙÇÝã¨ 1944 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáë ÙÝ³ó»É ¿
µ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñáõÙ: Ü³ËÏÇÝ ë³ÝÑñ³Ñ³Ý·ÇãÁ ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý ½³ñÙ³ó³Í ÑÇßáõÙ
¿, áñ Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó
ï³Éáõ ¨ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï í»ñçÇÝÇë ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÝ ¿ñ, Ùï³ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ áõ ß³ñÅ³¹³ßÝáõÃÛáõÝÁ
Ë³Ëïí³Í ã¿ÇÝ, ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ ¿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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¿ñ ä»ïñáëÛ³Ý ê»ñ·áÝ, áñå»ë å»ï Ý³ ÙÇ
ß³ñù Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
¿ Ñ³ÛïÝ»É Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ: 1934 Ãí³Ï³ÝÇÝ ·áñÍáõÕí»É ¿ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³Ý·áõÛóÇ ÏáõëÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ºñ¨³ÝÇ ´»ñÇ³ÛÇ ³Ýí³Ý ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ëáíáñ»Éáõ:
²ÛÝï»Õ ëáíáñ»É ¿ ÙÇÝã¨ 1935 Ã., áñï»Õ
²í»ïÇëÛ³Ý ²ñ³Ù³ÛÇëÁ ¹åñáóÇ ÏáõëÏáÙÇï»Ç ù³ñïáõÕ³ñÝ ¿ñ, ÇëÏ Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ µÛáõñáÛÇ ³Ý¹³Ù: ÀÝï³ÝÇùáí Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí ¹ÇÙ»É ¿
¹åñáóÇ ¹Çñ»ÏïáñÇÝ, áñå»ë½Ç Ý³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³
»ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãïí»óÇÝ, ÷áË³ñ»ÝÁ ïí»óÇÝ ï³ñ»Ï»ïáõÙ: ²Û¹ï»ÕÇó í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÎÇñáí³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ
¿ ³ÝóÝáõÙ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ
áñå»ë ý»ñÙ³ÛÇ í³ñÇã 1935-1936 Ã. ÑáõÝí³ñÁ: 1936 Ã. ÑáõÝí³ñÇó ³ßË³ï³ÝùÇ
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¿ ³Ýó»É ÏÕÙÇÝ¹ñ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ áñå»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 Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 4600 éáõµÉÇ ·áõÙ³ñáí Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ÉÇÙáÝ³¹Ç ·áñÍ³ñ³ÝÁ, áñï»Õ ³ßË³ï»É ¿ ÙÇÝã¨ 1941 Ã.:
²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áùñ ·áñÍ³ñ³ÝÁ 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. ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ 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: Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ëÝÝ¹Ç ÅáÕÏáÙ³ïÇ ÏáÕÙÇó
å³ñ·¨³ïñíáõÙ ¿ ÏñÍù³Ýß³Ýáí ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨áí: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ëÝÝ¹Ç ÅáÕÏáÙ³ïÇ ÏáÕÙÇó µñáÝÛ³Ç Ù»ç ¿ñ: ²é³Ýó Ýñ³Ýó
ë³ÝÏóÇ³ÛÇ Ø. Ø³Ï³ñÛ³ÝÇÝ Çñ³íáõÝù
ãáõÝ»ÇÝ ³½³ï»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇó, áñÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ·ñí³Í ¿ñ ÏñÍù³Ýß³ÝÇ íÏ³Û³Ï³ÝÇ Ù»ç:
ºñµ ëÏëíáõÙ ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÁ, ãÝ³Û³Í ÁÝï³ÝÇùÇ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³ÝÁ (áõÝ»ñ ÑÇÝ· »ñ»Ë³ª
Ù»Ï ïÕ³ ¨ ãáñë ³ÕçÇÏ) ¨ ï³ñÇùÇ å³ï×³éáí ÙáµÇÉÇ½³óÇ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³ ãÉÇÝ»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 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ½µ³Õí»Éáí Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí:
1945 - 1957 ÃÃ. ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
ÃÇí ³í»É³ó³í ¨ë ÑÇÝ·áí: Æñ ÏÝáçª Þ³ñÙ³Õ ï³ïÇÏÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»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:

§Î²ÚÌ¦, № 18 (6839), 1982 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 11

¶àðÌ²ð²ð 6-9 (254-257)

17

1941–
1941
–1945 ÃÃ. Ð²ÚðºÜ²Î²Ü ØºÌ ä²îºð²¼Ø

àã áù ãÇ Ùáé³óí»É,
àãÇÝã ãÇ Ùáé³óí»É
Ðáõß³ñÓ³Ý Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ
½áÑí³Í ´ºÎâÚ²ÜÜºðÆ
Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհված
Բեկչյանների հուշարձանի նախաձեռնողը
եղել է Սուրեն Կոստինի Բեկչյանը:
Բեկչյանները հանգանակություն են կատարել և 1960-ականներին կառուցել են
հուշարձանը: Հուշարձանի ետևի կողﬕն
(լուսանկարում լավ չի երևում) գրված է ﬔր
գյուղացի գրող, հեղափոխական Ավագ Կոծինյանի քառատողը՝
§ºí »Ã» ÁÝÏÝ»Ù ÏéíáõÙ ³Ûë ³Ñ»Õ
¸áõ É³ó ãÉÇÝ»ë, Ù³Ûñ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ,
ºñµ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ï•³ ÷³é³Ñ»Õ`
²Ù»Ý áù ëÇñ³Í áñ¹Ç¹ ÏÉÇÝÇ¦:

Ավելի ներքև գրված է. – ¼áÑí³ÍÝÝ»ñÇ
³ÝÙ³Ñ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ´»ÏãÛ³ÝÝ»ñÇó
Ստորև ներկայացնում եմ Հայաստանի
զինվորական արխիվից վերցրած ցուցակը,
որում ներառված են Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í
å³ï»ñ³½Ùում զոհված համզաչիմանցի
Բեկչյանները, հուշարձանի վրայի գրածի
հետ կա որոշակի անհամապատասխանություն, կարծում եմ, որ պետք է հիմք ընդունել
հուշարձանի 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

´»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

Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ³é³í»É ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É
Ñ»ï³ËáõÛ½,
È»ÝÇÝÇ
ßù³Ýß³Ý³ÏÇñ
ØáõÏáõã êÇë³ÏÇ ´»ÏãÛ³ÝÁ, áõÙ Ù³ëÇÝ
«¶áñÍ²ñ³ñ» ³Ùë³·ñáõÙ ÝÛáõÃ Ï³ Ññ³å³ñ³Ïí³Í:
²è²Üò ²êîÔÆ ÐºðàêÀ
§Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ñï»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÁ »ñÏáõ
³Ý·³Ù Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ ÏáãÙ³Ý: ºññáñ¹ ³Ý·³Ù
Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ å³ï»ñ³½ÙÇó Ï»ë ¹³ñ
³Ýó...¦:
²í³· Ê²è²îÚ²Ü
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²Ü²êî²ê ØÆÎàÚ²ÜÀª ÀÜ¸¸ºØ ì²Ð²Ü îºðÚ²ÜÆ
Միկոյանն առաջարկել է Լենինին հրաժարվել ցեղասպանության հատուցման՝ Թուրքահայաստանի ստեղծման պահանջից։
Այդ մասին է վկայում Միկոյանի՝ 1919 թվականի դեկտեմբերին
Լենինին հասցեագրված «Կովկասյան հարցի մասին» զեկուցագիրը, որի բնագիրը պահվում է Սոցիալ-քաղաքական պատմության ռուսաստանյան պետական արխիվում (РГАСПИ): Առաջին
անգամ դրա թեզիսները հրապարակվել են ﬕջազգային իրավունքի հայտնի մասնագետ Յուրի Բարսեղովի գրքում եւ վերատպվել Lragir.am թերթում։ Այդ փաստաթղթի հիման վրա
բոլշեւիկյան առաջնորդները հրաժարվեցին Հայկական գործերի կոﬕսարիատի փաստացի ղեկավար Վահան Տերյանի
կողﬕց առաջարկված եւ որպես իրավական ակտ ընդունված
«Թուրքահայաստանի մասին» հայանպաստ դեկրետից եւ որդեգրեցին Միկոյանի թուրքաﬔտ առաջարկը: «Անաստվածը»,
ինչպես ժողովուրդն էր նրան անվանում, առաջարկում էր համաձայնել Հայոց ցեղասպանության արդյունքում ստեղծված իրավիճակի հետ եւ հրաժարվել Թուրքահայաստանի ստեղծման,
այսինքն, ցեղասպանության հատուցման պահանջից: Ավելին,
Միկոյանի կարծիքով, Հայկական հարցն այլեւս գոյություն չունի,
քանի որ ցեղասպանության արդյունքում, «այսպես կոչված՝
Թուրքահայաստանում ապրում են գրեթե ﬕայն մահﬔդականներ»:
Ըստ Միկոյանի, բոլշեւիկները չեն կարող համաձայնել «հայ
շովինիստների» հետ, այլապես «ինքնավարության իրավունք
կտրվի ﬔռածներին»: Նրա կարծիքով, քանի որ հայերը կուտակվել
են Կովկասում եւ այլեւս չեն բնակվում Թուրքահայաստանում,
փաստորեն, վերածվել են կովկասյան ազգի։ Հետեւաբար, նրանց
հարցը դադարել է եվրոպական, ﬕջազգային հարց լինելուց՝
վերածվելով «սպեցիֆիկ ռուսաստանյան հարցի, ինչպիսիք են
վրացականը, ադրբեջանականը եւ այլն»:
Իսկ ի՞նչ էր պահանջում Տերյանի կողﬕց առաջարկված եւ
Ռուսաստանի կառավարության կողﬕց ընդունված իրավական
ակտը՝ «Թուրքահայաստանի մասին» դեկրետը։
Ըստ Լենինի եւ Ստալինի ստորագրած այդ փաստաթղթի, բոլշեւիկյան կառավարությունը պաշտպանում էր «Ռուսաստանի
կողﬕց օկուպացված Թուրքահայաստանի հայերի ազատ
ինքնորոշման՝ ընդհուպ ﬕնչեւ լիակատար անկախության իրավունքը»։ Եվ «հայ ժողովրդի ազատ հանրաքվեի իրավունքը»
երաշխավորելու համար անհրաժեշտ էր համարում տարբեր
երկրներում ցրված գաղթական, ինչպես նաեւ վտարանդի հայերի
անարգել վերադարձը Թուրքահայաստան։ Բոլշեւիկյան կառավարությունն այդ դեկրետում նաեւ խոստանում էր թուրքական
իշխանությունների հետ խաղաղության բանակցությունների
ժամանակ պնդել՝ պատերազﬕ ժամանակ իրենց կողﬕց բռնի
կերպով Թուրքիայի խորքերն արտաքսված հայերի անարգել
վերադարձը Թուրքահայաստան։ Պետք է ընտրվեր հայ ժողովրդի պատգամավորների խորհուրդ։ Կովկասի գործերի ժամանակավոր արտակարգ կոﬕսար Ստեփան Շահումյանին էլ
հանձնարարվել էր աﬔն տեսակ օգնություն ցույց տալ Թուրքահայաստանի բնակչությանը՝ դեկրետի իրականացման գործում։
Վահան Տերյանն իր հեղինակած «Թուրքահայաստանի մասին
զեկուցագրում» եւ «Թուրքահայաստանի մասին դեկրետի»
նախագծում առաջարկել էր «վճռականորեն պաշտպանել
թուրքահայերի ազգային լիակատար ինքնորոշման ձգտումը»,
հայրենիք վերադարձնել բոլոր բռնի արտաքսվածներին եւ հայտարարել, որ «ռուսական զորքերը դուրս չեն բերվի պատերազﬕ իրավունքով Հայաստանի գրավված մասից»: Այսինքն,
ցեղասպանության հետեւանքով փախստական դարձած անձինք պետք է վերադառնային հայրենիք, եւ կազմավորվեր
Թուրքահայաստանը։ 1917 թ. դեկտեմբերի 29-ին դեկրետը
ստորագրել էր Լենինը, սակայն Ստալինի պահանջով դրանից հանվել էր Էրզրուﬕ, Վանի, Բիթլիսի վիլայեթներում առժամանակ որոշ քանակությամբ ռուսական զորք թողնելու
անհրաժեշտության մասին կետը, ինչը կապահովեր հայերի
անվտանգությունը եւ աքսորվածների ու փախստականների
վերադարձը: Ընդհակառակը, այդ կետը փոխարինվել էր «Թուրքահայաստանի տարածքից զորքերի դուրսբերման եւ նրա
բնակիչների անձնական եւ ունեցվածքային անվտանգության
ապահովման նպատակով հայկական ժողովրդական ﬕլիցիայի
անհապաղ ստեղծման» մասին կետով։
Թե ինչ փաստարկ է բերել Ստալինը՝ արդարացնելու համար
զորքերի դուրսբերման իր պահանջը, իմանում ենք նրա՝ հայ
ժողովրդին ուղղված «Թուրքահայաստանի մասին» կոչից.
«Թուրքահայաստանը թերեւս ﬕակ երկիրն է, որը գրավված
է Ռուսաստանի կողﬕց «պատերազﬕ իրավունքով ... այսօր

գերմանաթուրքական իշխանությունները, հավատարիմ իրենց
իմպերիալիստական բնույթին, չեն թաքցնում օկուպացված շըրջանները բռնությամբ իրենց իշխանության տակ պահելու ցանկությունը... Թող իմանան Ռուսաստանի ժողովուրդները, որ
ռուսական հեղափոխությանը եւ նրա կառավարությանը խորթ
են զավթման ձգտուﬓերը։ Թող իմանան բոլորը, որ ազգային
հալածանքի իմպերիալիստական քաղաքականությանը ժողովրդական կոﬕսարների խորհուրդը հակադրում է ճնշված ժողովուրդների ամբողջական ազատագրման քաղաքականությունը»։
Զորքերի դուրսբերման հարցով Տերյանը բուռն վեճ է ունեցել իր
փաստացի անﬕջական ղեկավար Ստալինի հետ՝ ապարդյուն։
Սակայն դեկրետը հույս էր թողնում, որ դուրսբերումը կձգձգվի,
քանի որ դրա 4-րդ կետում ասված էր, որ Կովկասի գործերի
ժամանակավոր արտակարգ կոﬕսար Ստեփան Շահումյանին
«հանձնարարվում է ձեռնամուխ լինել խառը հանձնաժողովի
ստեղծման գործին՝ Թուրքահայաստանի տարածքից զորքերի
դուրսբերման ձեւի եւ ժամկետի որոշման համար»։
Սովետական Միությունում բրոշյուրների տեսքով տպագրվում
էին հին բոլշեւիկների հուշերը Լենինի մասին։ Նրանցից ﬔկը
Լենինին հարցրել էր, թե ինչու են պաշտոններ տրվում մարդկանց, որոնք նվիրված չեն բոլշեւիկյան գաղափարներին։
Լենինը պատասխանել էր, որ դա ժամանակավոր երեւույթ է.
իրենք կօգտագործեն այդ մարդկանց հեղինակությունը, գիտելիքներն ու հմտությունները, իսկ հետո, երբ ցանկանան,
կհրաժարվեն նրանցից։ Դրանով էին առաջնորդվում բոլշեւիկյան
առաջնորդները...
Ստալինը, իհարկե, չէր կարող հանդուրժել այնպիսի հայրենասեր, սկզբունքային ու անկոտրում 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 ուներ հայկական պետականության ապագայի մասին։
Այնպես որ, ժամ առաջ պետք էր պաշտոնազրկել պոետին,
որովհետեւ պարզ էր, որ նա չի հրաժարվի հայերի շահերն ու
իրավունքները պաշտպանելուց։ Նրա փոխարեն անհրաժեշտ էր
նշանակել անձանց, որոնք կհամաձայնեին ստորագրել հայերի
շահերը ոտնահարող փաստաթղթեր։ Դրանք էին Տերյանի կատաղի հակառակորդ, տխրահռչակ Գուրգեն Հայկունին եւ,
ինչպես հայտնաբերել է գրականագետ Դավիթ Գասպարյանն
իր «Փակ դռների գաղտնիքը» գրքում, Տերյանի «ընկեր» Պողոս
Մակինցյանը։ Երեւի թե պատահական չէր այն իրողությունը,
որ Կարսի հակահայկական պայմանագիրը ստորագրելու
«պատիվը» վերապահվել էր հենց Մակինցյանին... Պարզվում է,
որ այդպիսին էր նաեւ Միկոյանը, որը Լենինին եւ Ստալինին
հնարավորություն է տվել արդարացնել Թուրքահայաստանի
հանձնուﬓ Աթաթուրքին։
1920 թվականի հունվարի 7-ին Վահան Տերյանը վախճանվեց
Օրենբուրգում: Պոետը դեռ չէր հասցրել մահանալ, երբ 1919
թ. դեկտեմբերին Միկոյանը սպանեց Տերյանի կյանքի գործը:
Այդ օրերին Լենինին հասցեագրված իր զեկույցում նա գրում է.
«Մեծագույն սխալ էր Թուրքահայաստանի ինքնուրույնության
մասին Սովետական Ռուսաստանի դեկրետը (1917 թ.)... Պետք
է ընդունել, որ... Թուրքահայաստանի մասին գաղափարը
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Ձորի կողին ավեր վանք է,
Թափուր գահ է աստվածների,
Ո՞ր անօրեն ձեռքն է քանդել,
Ողջը մատնել հուր ու սրի:
Աստվածային անտրտունջ է,
Ոչ ﬕ աղետ նա չի հիշում,
Որմ ու խաչքար լուռումունջ են՝
Իրիկունի վառվող մուժում:
Միայն որպես լուռ վկաներ,
Սրտում պահած հառաչները,
Հեծկլտում են, բոցկլտում են
Կակաչները, կակաչները:
Կիսակործան խորանի ﬔջ,
Խաչերի ﬔջ, խաչքարերում,
Գմբեթների ճեղքերում նեղ,
Խոյակներում, որﬕ կողին,
Զրնգում են ասես նորից
Յաթաղանի շառաչները...
Կարﬕր եռք են ու կարﬕր ճիչ
Կակաչները, կակաչները:
Վերջին անգամ, գուցե, այստեղ
Աստված ինքն է մրﬓջացել,
Ձորը, ասես, արևի դեմ
Իր արյունոտ կուրծքն է բացել:
Իրիկունը քարերին շեկ
Պարգևել է կրակն իր բարկ,
Ոգիները բռնել են պար՝
Կակաչների տեսքով սևակ:
Խառնվել են աղոթք ու ճիչ,
Հառաչներն ու բառաչները,
Ողջակիզվել քարեր ու խիճ...
Կակաչները, կակաչները...
Աչքերիս դեմ նոր երկիր է,
Նոր գարուն է, նոր այգաբաց,
Ես չեմ ուզում, որ երգերս
Լինեն թախծոտ, տամուկ ու թաց:
Ուզում եմ ես վշտերն այս բորբ
Մոռացության փոշում թաղել,
Խնդալ ﬔր այս նորոգ բախտով,
Հպարտանալ ու ծիծաղել:
Բայց թախծոտ են նորից հնչում
Հոգուս զուլալ կարկաչները...
Ահավոր են և անզիջում
Կակաչները, կակաչները...
***
Ես լուրջ եմ, մունջ եմ, քար եմ ﬕ չնչին,
Իմ քարե բախտից ես չեմ տրտնջում,
Ապրում եմ հավետ և իմ հավատին
Հավատարմության բառեր շշնջում:
Ընկեցիկի պես քաշվել եմ ﬕ կողմ,
Բազրիքից մայթի նայում եմ հեռուն,
Իմ աչքերի դեմ ի՜նչ կարկուտ ու հողմ,
Ի՜նչ կրունկների կրքեր են եռում:
Լավայի նման փողոցն է հոսում,
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Ժիր գովքն է ասում ժամանակը չար,
Եվ կյանք ու մահի այդ հարահոսում
Լոկ մանեկենի դեմքն է ﬓում վառ:
Լոկ մանեկենի դեմքն է ﬓում ջինջ՝
Ցուցափեղկերում ցոփ խանութների,
Կավե հայացքով նայում է անվերջ,
Թե օրը իր հետ ինչեր կբերի:
Իսկ օրը իր հետ հեռու լեռներից
Ամպրոպ է բերում, ամպրոպի շառաչ,
Հառնում են գահերն ու փլվում նորից
Նրանց ծիծաղկոտ աչքերի առաջ:
Կուռքեր են ծնվում, անհամար կուռքեր,
Պղպջակի պես վեր են բարձրանում,
Եվ ո՞վ է նրանց պարգևում թևեր,
Եվ ո՞վ է նրանց հուրը ծածանում:
Լուսապսակը առած ուսերին՝
Սրբերի տեսքով գալիս են հանդես,
Հանճար է բաշխում աղմուկը վերին,
Երեկոն դառնում ﬔծարանքի ծես:
Եվ անմահների կեցվածք ընդունած՝
Ապրում են նրանք կյանքի ավիշում,
Իսկ երբ անցնում է օրը ընդունայն,
Էլ ոչ ոք նրանց երգը չի հիշում:
Դարձյալ հոսում է ժամանակը լուռ,
Նույն մանեկենի ժպիտներն են բարկ,
Պատվանդանները ﬓում են թափուր,
Պանթեոնները ﬓում են դատարկ:
…Ի՞նչ ունեմ ես այս ժխորում նեխած,
Աղմուկների ու փառքի վերևում,
Իմ նեղ ու գաճաճ բազրիքի կողից
Աﬔն ինչ այնպես լա՜վ է երևում:
Ես լուրջ եմ, մունջ եմ, քար եմ ﬕ չնչին,
Իմ քարե բախտից ես չեմ տրտնջում,
Աղոթում եմ լուռ ես իմ հավատին
Եվ իմ անսահման հեռվից քրքջում:
***
Խոսելն արդեն ավելորդ է, արի լռենք,
Այս ճահճից վեր իմ թևերով արի թռչենք,
Իմ խարույկի բոցերի ﬔջ եկ տաքանանք,
Գոնե ﬕ պահ այս տաղտուկից
վեր բարձրանանք:
Լեռներն, ասես, հորիզոնը բանտարկում են,
Իմ խեղճ հոգին երազներից դատարկում են...
Ծույլ ու անբան այս մայթերին
ո՞նց դիմանամ,
Այս փակուղու վերջը ո՞րն է, ի՞նչ իմանամ:
Նորից ճառեր, նորից բառեր, ինչպես հնում,
Լուսապսակն առած այսպես՝ու՞ր ենք գնում:
Ու՞ր են քշում՝ ﬔզ ﬔր հողից, խղճից զատում,
Եթե, իրոք... էլ ուﬕ՞ց են ﬔզ ազատում:
Արի ﬕ պահ վեր բարձրանանք.
այնտեղ՝ հեռվում
Ուրիշ երգ է, և ﬕ ուրիշ կյանք է եռում:
Գնանք՝ այս փակ հորիզոնի ծիրը բացենք,
Կեղծ խոսքերի, խոստուﬓերի
սահմանն անցնենք,
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ﬖասակար, հանցագործ եւ ռեակցիոն ցնորք է, որի դեմ պետք է պայքարի ﬔր կուսակցությունը...»: Միկոյանը սպանեց այն, ինչի ակնկալիքով Վահան Տերյանն անդամակցել էր բոլշեւիկյան կուսակցությանը՝ իր հայացքներով չլինելով կոմունիստ:
Այն, ինչի իրականացման համար Տերյանը ﬔրժել էր դաշնակցական ականավոր
գործիչ, բժիշկ Հակոբ Զավրիեւի առաջարկը՝ հեռանալ սոված եւ ցուրտ Մոսկվայից ու
բուժվել Շվեյցարիայում: Մերժել էր, որպեսզի շարունակի պայքարել Հայկական հարցի
արդար լուծման համար: Բայց անհավասար պայքարում Տերյանը պարտություն կրեց։
Վերացնելով Տերյանի նման հայրենասեր, ազնիվ եւ սկզբունքային կոմունիստներին՝
Ստալինին հաջողվեց հայկական հարցը լուծել իր հայեցողությամբ։ Եվ այդ հարցում,
ինչպես պարզվում է, նրան օգնել է Անաստաս Միկոյանը:
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Օծվենք ցողով առավոտի, պայծառանանք,
Մա՜րդ ենք ծնվել, մա՜րդ ենք եղել,
մա՜րդ մահանանք:
²Ø´àÊÜºðÀ êîðÎ²ÈàôÌ
Ի՜նչ կրքեր են և ի՜նչ հուզում՝
Ազատության ցոլքերի ﬔջ այգաբացի...
Ամբոխները ստրկալուծ՝
Առանց հացի,
Առանց վարձի,
Կարոտախտով սպասում են
Մի ﬔռածի հոգեդարձին:
Եվ քանի որ էն աշխարհից
Դեռ ոչ ﬔկը ետ չի եկել,
Պարզ է՝ նրանց երազանքը
Հոգեվարքի վերջին ցնցուﬓ է ջղաձիգ:
Եվ սգավոր թափորի պես,
Ուրվականի նման վտիտ,
Խփված, խաբված, ահագնացած՝
Շվարել են կատարվածից:
Ստրկալուծ ամբոխներից առանձնացած՝
Անչափ ճարպիկ ու աճպարար
ﬕ խումբ անձինք,
Դարձյալ մտոք ստրկալուծ,
Տիրանալով անդամալուծ
Օրենքների ահեղ սանձին,
Զարմանալով իրենց դիրքից,
Իրենց ձիրքից,
Իրենց խելքից,
Որպես անտեր երկրի տերեր հաղթանակած՝
Վայելում են տիրոջ արյունը սրբազան՝
Պալատների սրահներում արքայական,
Որտեղ անգամ երազի ﬔջ ոտք չի դրել
Սովորական
Մահկանացուն:
Եվ ոսկեզօծ բաժակների զրնգոցով՝
«Արհեստավարժ ըն-տըր-յալ-ներ»
իրենց կոչող
Այրերը այդ
Խմում են արդ
Հաղթարշավը՝ հազարամյակը բոլորող
Վերջին դարի՝
Թասը թասի տաքանալով,
Հաղթանակում այդ պայքարի
Իրենց բազկի «հույժ կարևոր» դերը նշում
Եվ հաճույքով ﬕ անթաքույց՝
Ի լուր ազգի մատնանշում,
Որ գալիս են առասպելից,
Ուղիղ գծով սերում են Հայկ նահապետի
Անպարտ ցեղից,
Եվ խաղ չկա՜ իրենց հանդեպ...
Որ արյունոտ այս նենգ դարի շիրմաքարին,
Երբ դեռ եկող սերունդների հիշողության
մատյաններում
Ոսկե տառով իրենց «պայծառ»
Անուններն են դաջել արդեն,
Ո՜վ կարող է իրենց շինած
«Սուրբ տաճարը» նորից քանդել...
Այսպես իրար թև-թիկունքի,
«Դաշն կնքած հավերժի հետ»,
Փուչիկի պես թեթև՜, թեթև՜
Բարձրանում են ու բարձրանում.
Ախր շատ են ստրկալուծ՝ չեն հասկանում՝
Վերևներում
Թեկուզ որդուդ՝ չկա ներում.
Սայթաքելը կործանում է...
Իսկ ներքևում ամբոխները ստրկալուծ
Չեն իմանում՝ ինչ հրմշտոց է վերևում...
Միայն բույրից կերուխուﬕ,
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Որ նման է երազխաբի գրգռուﬕ,
Զգում են, որ մթնոլորտը
Անհաﬔմատ ճոխ ու զեխ է …
Մեկը ﬔկին տարակուսած հարց է տալիս.
«Խրախճանքը այդ ահավոր
Քե՞ֆ է ուրախ, թե՞ քելեխ է»:
1998 թ.

ÜáñÇÏ ê²ü²ðÚ²Ü
Նորիկը կրթությամբ պատմաբան էր,
ծնունդով Կամոյի շրջանի Սարուխան գյուղից:
Նրա դժբախտություններն սկսվում են
իրենից անկախ: 1970-ի գարնան ﬕ օր
Կիրովականի (1991-ից՝ Վանաձոր) Սարքաշինական տեխնիկուﬕ երեկոյան բաժնի
կուրսերից ﬔկի լսարան է մտնում և դասն
ընդահատում է նույն տեխնիկուﬕ հասարակագիտական առարկաների դասախոս
Արսեն Շահնազարյանը, որը հայտնի էր «Չոթուռ Արսեն» մականունով:
«Դասի փոխարեն կլինի Վլադիﬕր Իլյիչ
Լենինի ծննդյան հոբելյանին նվիրված լեկցիա»:
Խոսքը բերանում, ուսանողներից ﬔկն ընդվըզում է.
– Բռնաբարիք թողիք ձեր Լենինով, – ասում
է և դուրս գալիս լսարանից:
Հաջորդ օրը ﬕջադեպի մասին Չոթուռը
հայտնում է Կիրովականի քաղկոﬕն, այնտեղից էլ գործն ուղարկում են Լուսատեխնիկական (Լամպերի) գործարան, որտեղ էլ
այդ բանվորի արտադրամասի պարտկոմը
Նորիկն էր: Գործը պիտի լսվեր ընկերական
դատարանում: Նորիկը կանչում է այդ
ուսանող-բանվորի մտերիմ ընկերներին,
պատմում կատարվածն ու խնդրում՝ ատամներով պաշտպանել իրենց ընկերոջը:
Ընկերական դատն ավարտվում է բանավոր նկատողությամբ: Բայց դե գործը դրանով չի ավարտվում: Նորիկը դիմում է տալիս
Մանկավարժական ինստիտուտի պատմության դասախոսի թափուր տեղի մրցույթին
մասնակցելու համար: Չի անցնում, փոխարենն ստանում է Լեհաստանի Ժողովըրդական Հանրապետություն ﬔկնելու տուրիստական ուղեգիր: Մեկնում է, շրջում այդ
երկրում: Շրջագայություններից ﬔկի ժամանակ նրա կուպեն է մտնում ﬕ լեհ: Ռուսերենով խոսում դեսից դենից, աﬔն ﬔկն էլ
իր երկրի լավից վատից է պատմում, եղածչեղածից, դեֆիցիտից, բարձր գներից և այլն,
և այլն:
Մինչև Նորիկը կհասներ Կիրովական, խաբարը նրանից շուտ է հասնում: Կանչում են
ԿԳԲ-ի բաժանմունք ու զգուշացնում, որ հակասովետական պրոպագանդայով է զբաղվել: Բարդ օրեր են սկսվում: Ազատվում է
աշխատանքից: Իր ապրուﬓերն արտահայտում է «Մարդը» պոեմում, որը ցույց է տալիս տեղի գրողներից ﬕ քանիսին: Այդ հարցով էլ են ԿԳԲ-ում զրուցում իր հետ: Հետո
էլ ընդունված կարգի համաձայն Գրողների
Միության տեղի բաժանմունքում տեղի է
ունենում Նորիկի «Մարդը» պոեﬕ քննարկումը: Մասնակիցներն առանց բացառության քարկոծում են Նորիկին, ﬔղադրում
հակասովետիզﬕ ﬔջ:
Հաջորդ օրերին փորձում է հասկանալ, թե
ինչո՞ւ ընկերներն այդպես վարվեցին: Եվ ում

ÜáñÇÏ ê³ý³ñÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É Ü³ÇñÇ ¼³ñÛ³ÝÇ
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.
§ì³ÝùÇ »ÕÝÇÏÁ¦ åá»ÙÁ:
ÜáñÇÏ ê³ý³ñÛ³ÝÁ «²Ø´àÊÜºðÀ êîðÎ²ÈàôÌ»
êîðÎ²ÈàôÌ»-Á ·ñ»É ¿ 1998-ÇÝ: ºÏ³í
ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ, ³ë³ó. «ØÇ µ³Ý ³ñï³ë³Ý»Ù, Ó³ÛÝ³·ñÇñ áõ å³ÑÇñ: Êáëï³óÇñ,
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ծողներին բարի էր հիշում, մարդ են, ասում
էր, իրենց խնդիրներով:
Մի էսպիսի դեպք էլ: 1999-ի ԱԺ ընտրություններում Նորիկն օգնում է Դալլաքյան
Վիկտորին: Վերջինս էլ ցանկանում է վարձահատույց լինել և ինչ-որ գումար է տալիս:
Նորիկն այսպես է պատասխանում. «Ուզում
ես օգնել, էդ փողը փոխանցիր Գրողների
Միության «Երկունք» թերթին:

ÜáñÇÏ ê²ü²ðÚ²Ü

հետ փորձում է զրուցել, ում հարցնում է, բոլորն էլ խոսքները ﬔկ արած ասում են, թե
նման քննարկում չի եղել, իրենք տեղյակ չեն
որ նա «Մարդը» պոեմ ունի:
Հետո սկսվում են տարօրինակ բաներ
կատարվել: Քայլում է փողոցում կանչում
են՝ «Նորի՛կ»: Շրջվում է՝ ոչ ﬕ ծանոթ մարդ:
Դա և Կիրովականում, և Երևանում: Ավտոբուսների ﬔջ էլ: Մի խոսքով՝ խանգարվում
է Նորիկի հոգեկանը: Հայտնվում է մարատվարդանյանական պատժիչ հոգեբուժարանում:
Շատ է չարչարվել իր իրավունքները վերականգնելու համար: Ընդ որում, ՍՍՀՄ
Գրողների Միության վարչությունից նամակ
էր ստացել, ուր բարձր էին գնահատել նրա
ստեղծագործությունն ու քաղաքացիական
կեցվածքը: Գրել էին, որ նա հոգեկան
առողջության խնդիրներ չունի: Բայց իրավունքների լիարժեք վերականգնումը պետք
է կատարեն Հայաստանում: Ինչը, որքան գիտեմ՝ չարվեց:
Ինքս էլ դիﬔցի Վանաձորում գործող իրավապաշտպան հայտնի կազմակերության:
Դրա նախագահը ուշադիր նայեց ինձ ու
ասաց՝ «Նորիկը գիժ է»:
Մինչդեռ նա վաղուց աշխատում էր Վանաձորի «Վերածնունդ» (1996-ից՝ «Լոռու մարզ»)
թերթում: Բարձր հեղինակություն ուներ քաղաքի մտավորականության շրջանում:
Անսահման բարի էր: Նույնիսկ իրեն հալա-

Ð.¶. Հիմա Նորիկի և իմ առնչության
մասին: Ապրել եմ Կիրովականի Դիմաց
թաղամասում: Ընկերներիս ﬔծ մասը Իսահակյան 9 շենքում էր ապրում: Այդտեղ էր
ապրում նաև Նորիկը: Իր տղան՝ Արթուրը
եղբորս դասարանցին էր: Ես էլ էի տղայի
հետ մոտիկ: Բայց Նորիկի մասին չգիտեի:
Իմացա
ուսանողական
տարիներին:
«Գրական տեղեկատու» գրքում կար իր հասցեն: Սովորում էի Երևանում, համալսարանում: Երբ գալիս էի տուն, բնականաբար,
հանդիպում էի ընկերներիս: Էդպիսի ﬕ
հանդիպման ժամանակ էլ, Պատկերասրահի տակի սրճարանում հարցրի Նորիկի
մասին: «Սուս, – ասաց ընկերս, – ԿԳԲ-ն հետաքրքվում է նրանով: Էլ իր անունը չտաս»:
Հենց դա էլ ինձ ավելի շահագրգռեց: Հետաքրքիրն այն է, որ շենքի տղաներն էլ ﬕ
երկու անգամ խուսափեցին պատասխանել:
Ու էլ չշարունակեցի:
1991-ին մայիսի 28-ին «Վերածնունդ»
թերթում տպվեց կիրովականցի գրողների ու բանաստեղծների գործեր՝ նվիրված
Հայաստանին: Մեկն էլ Նորիկի ստեղծագործությունն էր: Այդ ժամանակ ես
թղթակցում էի թերթին, «Կարճ ալիք» բաժինն
իﬓ էր: Տանում էի նյութերս, ﬕ քիչ նստում
լրագրողների տնակներում: Էդպիսի ﬕ օր
էլ տեսա անծանոթ ﬔկին, ում դիմում էին
«Նորիկ» անունով: Երբ դուրս եկավ, հարցրի՝
«Սաֆարյա՞նն է»: Չեմ հիշում, ով ասաց՝
Այո: Ու թռա իր մոտ: Միայն նայում էի
իրեն՝ երկար նայեցի: Թե ի՞նչ ենք խոսել, չեմ
հիշում: Էդպես սկսվեց ﬔր ընկերությունը:
Փորձել եմ Նորիկի մասին պրեզենտացիա
պատրաստել: Իր գործերի համար դիﬔցի
ընկերներիս: Խորենը տվեց այն ինչ ուներ: Ու
պարզվեց՝ կինը պինդ պահել է Նորիկի գործերը չի տվել ոչ ﬔկին՝ ﬔղադրել թե ուզում
են յուրացնել: Հետո էլ գնացել է Ռուսաստան:
Ոչ անունը գիտեմ, ոչ ազգանունը:
Úáõñ³ ÂàðàêÚ²Ü

ºÕÇ¯ñ ³ÛÝù³Ý áõÅ»Õ, Ëñ³ïáõÙ ¿
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, áñ ÃßÝ³ÙÇ¹ ãÑ³Ý¹·ÝÇ
Ñ³ñÓ³Ïí»Éáõ:
²½·»ñÁ ³Ù»ÝÇó ß³ï ï³é³å»É
»Ý ¢ Ïï³é³å»Ý Çñ»Ýó ï³Ï³ÝùÝ»ñÇ
»ñ»ëÇó:
¶²ðº¶ÆÜ ÜÄ¸ºÐ
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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:
Մենք մտերիմ ընկերներ էինք, – պատմում
է Զուլումը, – և գրեթե աﬔն շաբաթ
հանդիպում էինք իմ արվեստանոցում:
Հերթական հանդիպման ժամանակ ﬔկ էլ
Խորենն ասաց.
– Այ Զուլում, Ֆրունզիկը (խոսքը Մհեր
Մկրտչյանի մասին է) անտեր տղա է, դըժվար թե կնքված լինի, արի գնանք կնքենք:
Դու էլ քավորը կլինես: Միայն թե խնդիրը
խաչի հարցն է:
– Անﬕջապես զանգահարեցի ոսկերիչ
իմ լավ բարեկաﬕն` Ժիրայր Չուլոյանին,
ով, ի դեպ, Վեհափառի մոտ գտնվող ﬔծ
խաչի ու ոսկե այբուբենի հեղինակն է:
Ասաց.
– Այո, պատրաստի խաչեր ունեմ:
Երեք խաչ պատվիրեցի, ասացի.
– Վրան էլ փիրուզ քար ավելացրու, որ
չար աչքից հեռու լինեն:
Կեսօրից հետո խաչերը վերցրինք ու
գնացինք Ֆրունզիկ Մկրտչյանի Կոﬕտաս
պողոտայի վրա գտնվող տուն: Ներքևից
ձայն տվեցինք, Ֆրունզիկն իջավ ու հարցական տոնով ասաց.
– Էս ու՞ր:
– Քո գործը չի, նստիր, – ասաց Ֆրունզե
Դովլաթյանը:
– Զուլումը քավոր է կանգնելու, պիտի
գնանք, – բացատրեց Խորենը:
Ֆրունզիկը թե`
– Բա ինչու՞ Զապորոժեցով, իմ ﬔքենան
հանեմ:
Տղերքը, թե`
– Չէ, էդպես են պայմանավորվել, քավորի
Զապորոժեցով պիտի գնանք:
Բանն այն է, որ երեքն էլ Վոլգա ունեին,
ﬕայն իﬓ էր հասարակ Զապորոժեց:
Ֆրունզիկը լուռ ու մունջ, ﬕ կերպ տեղավորվեց, ու շարժվեցինք:
Հասանք ավտոկայանի մոտ, ճանապար-

հի անﬕջապես կողքը ﬕ խորտկարան
կար, «находу» էին ասում, Ֆրունզիկ
Մկրտչյանն ասաց.
– Զուլում, կանգնի:
Կանգնեցի, իջավ: Տղերքը, թե`
– Էս ու՞ր:
Ասաց.
– Գալիս եմ, գործ ունեմ:
Մի քիչ անց վերադարձավ ու իրեն հատուկ տոնով ասաց.
– Դե հիմա ուր ուզում եք, գնանք:
Հասանք Էջﬕածին: Արդեն երեկո էր:
Ասացի.
– Դուք նստեք, ես գնամ, խոսեմ ու գամ:
Եկեղեցին արդեն «փակվելու», վրա էր,
արարողակարգերն ավարտվել էին, ժողովուրդը արդեն ետ էր գնում: Մեկ էլ Տեր հորը տեսա, խնդրեցի, ասաց.
– Օրհնության ջուրն արդեն տարել են,
չեմ կարող:
Շատ խնդրեցի, ասացի երեխաներով
շատ հեռվից եմ եկել, ես աﬔն բան կանեմ:
Ասաց.
– Դե լավ, գնա, երեխաներին բեր:
Գնացի, ասացի.
– Իջե´ք:
Դե ինքներդ պատկերացրեք. փոքր Զապորոժեցից դուրս են գալիս հաղթանդամ Խորեն Աբրահամյանը, Ֆրունզիկ Մկրտչյանն
ու Ֆրունզե Դովլաթյանը: Հետ գնացող
ժողովուրդն ապշահար ﬔզ է նայում:
Ավելին` ինչքան ﬔքենա կար, որ պիտի
շարժվեին, չշարժվեցին: Ժողովուրդն հետևներիցս գալիս է: Ներս ենք մտնում: Տեր
հայրը նայում է չորս կողմը և զարմացած
հարցնում.
– Իսկ երեխաներն ու՞ր են:
Ցույց տալով ներս մտնող Ֆրուզե Դովլաթյանին, Խորիկին ու Ֆրունզիկին`
ասում եմ`

– Սրա´նք են:
Տեր հայրը ﬕ պահ քար կտրեց, ասաց.
– Ո՞նց թե` սրանք են:
– Այո, այո, – ասացի, – իրենց պիտի կընքես:
– Աստված վկա` չափազանց երջանիկ
եմ, որ այսպիսի մարդկանց պիտի կնքեմ,
– ասաց Տեր հայրն ու սկսեց կնունքի արարողությունը:
Այդ ընթացքում եկեղեցին լցվեց ﬔծ ու
փոքրով: Ժողովուրդը շրջապատել էր ﬔզ:
Արարողության ավարտի վերջում Տեր
հայրն ասաց.
– Համբուրեք քավորի ձեռքը:
Ֆրունզե Դովլաթյանը ակնածանքով
համբուրեց ձեռքս, Ֆրունզիկը ﬕ թեթև հայացք գցեց Դովլաթյանի երեսին, ինքն էլ
համբուրեց ձեռքս: Հիմա Խորենը չի համբուրում, ասում է.
– Դուրս գնանք, կհամբուրեմ, էլի՜:
Ես ասում եմ.
– Համբուրի, համբուրի´, կարգ է:
Խորենն էլի չի համբուրում: Տեր հայրը
զարմանքից քար է կտրել, հավանաբար
մտածում էր, թե էս ով է, որ Խորենի հետ
էդպես է խոսում: Իհարկե, ձեռքս քաշեցի:
Գրպանիցս չորս հատ 25 ռուբլիանոց հանեցի (այն ժամանակ ﬔծ գումար էր) ﬔկն
ինձ պահեցի, երեքը ﬔկնեցի 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
ﬓացի...
Վերջում Տեր հայրն ասաց, որ առավոտյան կլվացվենք ու մյուռոնաջուրը լվացարանի ջրին կամ ուրիշ տեղ չթափենք,
ﬕայն պատի տակ, որպեսզի ջուրը ոտատակ չընկնի:
Առավոտյան գնացի Խորենի տուն, ասացի, ճշտեմ, թե ջուրը ոնց է թափել: Խորենն
ասաց.
– Քավոր ջան, ինչպես կարգն էր` ﬕայն
պատի տակ:
Խորենին ասացի`
– Գնանք Դովլաթյանի տուն, տեսնենք`
նա ինչ է արել:
Գնացինք: Դովլաթյանն ասաց.
– Հա, քավոր ջան, ինչպես Տեր հայրն է
ասել, այնպես էլ արել եմ:
Երեքով գնացինք Ֆրունզիկի մոտ, ասացին, որ երեկվանից դեռ տուն չի եկել: Մի
որոշ ժամանակ անց նորից գնացինք,
ասացին`
– Մի քիչ առաջ է եկել, քնած է:
Քավորի իրավունքով պահանջեցի, որ
արթնացնեն: Քնաթաթախ ու ժպտալով
եկավ, հարցրինք, թե որտեղ է մյուռոնաջուրը թափել, ասաց`
– Չեմ հիշում:
– Ո՞նց թե` չես հիշում:
Մեղավոր – ﬔղավոր ասաց.
– Խմած եմ եղել, չեմ հիշում, քավոր ջան:
Այդպես ես դարձա իմ մտերիմ ընկերների` երեք ﬔծ մարդկանց քավորը:
èáµ»ñï Ø²ÂàêÚ²Ü
«+ÎÆÜà», ÃÇí 13-14, 2012 Ã.
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ÊðÆØÚ²Ü Ð²ÚðÆÎÆ Îî²ÎÀ, àðÀ äºîø ¾ Î²ð¸² Úàôð²ø²ÜâÚàôð Ð²Ú
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, ÁÝÏ»ñáçÁ, ÉÇÝ»Ý Ù³ñ¹³ë»ñ:
– úñÑÝ»ó»°ù, áñ ³½·Á ëÇñ»Ý, Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÇñ»Ý áõ ãÙáé³Ý³Ý Ýñ³ ÑÇÝ, ³Ýßáõù³ó³Í ÷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:

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 պատմության
աﬔնահայտնի նվաճողներից է, ում մասին
լեգենդներն ու իրական պատմությունները
ﬕնչ օրս տարածվում են՝ դարձնելով Մակեդոնացուն պատմություն կերտող առաջնորդ։
Սակայն հարց է առաջանում՝ ինչպե՞ս է
ստացվել, որ այս ﬔծագույն նվաճողը շրջանցեց հայկական տարածքներն ու դրանք այդպես էլ նվաճելու փորձ չարեց։ Պարզվում է՝
դրա հետևում ﬕ շատ հետաքրքիր ու չտարածված պատմություն է ընկած։
Եփրատն անցնելիս Ալեքսանդր Մակեդոնացին պաշարեց հայկական ﬕ բերդ:
Մակեդոնական բանակը երեք օր շարունակ գրոհեց, սակայն հայերը ﬓացին անսասան, բերդը` անառիկ: Չորրորդ օրը
մակեդոնացիները շատ զարմացան, երբ տեսան, որ բերդի աշտարակից հայերը կախել

են ﬕ ﬔծ լավաշ:
– Բերդի պաշտպանները երևի անձնատուր
են լինում, – զեկուցեցին Մակեդոնացուն, –
նրանք լավաշ են կախել աշտարակից:
Ալեքսանդր Մակեդոնացին խելացի մարդ
էր, նա անﬕջապես հասկացավ հայերի
մտադրությունը:
– Վերացրե՛ք պաշարումը, և շարժվենք
առաջ, – կարգադրեց նա, – երևում է՝ հայերը
հացապաշտ ժողովուրդ են, իսկ հացը խաղաղության խորհրդանիշն է:
Այս պատմությունը համարվում է ժողովրդական պատմություն, սակայն որոշ
պատմաբաններ նշում են, որ այն համապատասխանում է իրականությանը։ Նրանք,
ովքեր այս վարկածին կողմ չեն, ﬕևնույն է,
ընդունում են, որ Մակեդոնացին բախվել է
հայերի ուժի հետ Գավգաﬔլայի ճակատա-

մարտի ժամանակ։
Չնայած Ալեքսանդրը Գավգաﬔլայի ճակատամարտում հաղթանակից հետո իր
նվաճած երկրների ցանկում թվարկում էր
նաև Հայաստանը, այն հիﬓականում ﬓացել էր նրա ռազմարշաﬖերի ուղիներից
դուրս: Ք.ա. I դարի հույն պատﬕչ և
աշխարհագետ Ստրաբոնը նշում է ﬕ
դեպք հայերի ու մակեդոնական բանակի
ստորաբաժանուﬓերից ﬔկի անﬕջական
բախման մասին: Դա տեղի էր ունեցել հայկական Սպեր գավառի մոտակայքում, որտեղ ուղարկվել էր հունական զորախումբ
տեղի ոսկու հանքերը գրավելու նպատակով:
Հայտնի է, որ հույները պարտություն կրեցին և դուրս մղվեցին Հայաստանից, իսկ
հրամանատարը սպանվեց մարտում:

Ø»Ýù åÇïÇ Ù»ñ å³å»ñÇ ÑáÕÇ íñ³ ½·áõÛß
ù³ÛÉ»Ýùª üñáõÝ½» ¸àìÈ²ÂÚ²ÜÆ ÝÙ³Ý
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÷áË³ñÇÝ»ÉÇ é»ÅÇëáñÇ, Ù»ñ µáÉáñÇ ëÇñ»ÉÇ ¹»ñ³ë³ÝÇ áõ ÇëÏ³Ï³Ý ùÛ³í³é»óÇ Ø³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ ¿ñ:
ØÇù³Û»É ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÝ Çñ éáõë ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
Ñ»ï ýÇÉÙáõÙ óáõÛó ïí»ó Çñ Ñá·áõÙ Ïáõï³Ïí³ÍÁ, 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 Ñ³Ù³ñ 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 ¿ ëÇñáõÙ 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 ëÇñáõÙ¦: ì»ñçáõÙ ³í»É³óñ»ó, áñ ÙÇ³ÛÝ µéáí
ËÙ³Í çñÇó »Ý Ñ³·»ÝáõÙ:
üñáõÝ½» ¸áíÉ³ÃÛ³ÝÝ ³åñ»ó Çñ øÛ³í³éáõÙ 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.
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ÂàôðøÆ²ÚÆ ²¼¶²ÚÆÜ Î²äÆî²ÈÆ
32 îàÎàêÀ Ð²ÚÎ²Î²Ü àôÜºòì²ÌøÜ ¾

Մատենադարանի գիտաշխատող Անահիտ Աստոյանի «Դարի կողոպուտը. հայերի
ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում
1915-1923 թթ.» ուսուﬓասիրությունը հանգամանալից անդրադարձ է թուրքերի
կողﬕց Մեծ եղեռնի կազմակերպման եւ
իրականացման նյութական դրդապատճառներին:
Հայության կրած նյութական կորուստները Հայոց ցեղասպանության հետեւանքով առավել պակաս ուշադրության են
արժանացել Հայոց Մեծ եղեռնի մասին
հրատարակված հսկայածավալ գրականության ﬔջ:
Գրքի փաստական անսպառ նյութին
ծանոթանալով՝ համոզված կարելի է
պնդել, որ Թուրքիո այսօրվա եւ նախկին
ղեկավարները թուրք ժողովրդին ներշնչել
են քրիստոնյաների ունեցվածքին տիրանալու տենչը:
Այսօրվա Թուրքիայի ազգային կապիտալի 32 տոկոսը հայկական ունեցվածքն է.
սա թուրք պատմաբան Սաիդ Չեթինօղլուի
պրպտուﬓերի արդյունք-տեսակետն է,
ինչը պարզապես վկայում է այն հրեշավոր
դրդապատճառի մասին, որը մարﬕն
ստացավ տնտեսապես վատ վիճակում
հայտնված եւ այլ պետություններին
բազմաթիվ պարտքեր կուտակած Թուրքիայում` հայերի կոտորածների եւ տեղահանության ﬕջոցով նրանց ունեցվածքին տիրանալով խնդիրները լուծելու
նպատակով:
Հայ եւ օտար պատմաբանները Հայոց
ցեղասպանության,
Արեւմտյան
Հայաստանի
հայության
բնաջնջման
շարժառիթների թվում կարեւոր են համարում թուրքերի մոտ արմատացած`
քրիստոնյաների ունեցվածքին տիրանալու
անհագուրդ կիրքը, թուրքերը հատկապես
ﬔծ նախանձով են վերաբերվել Օսմանյան Թուրքայում հայերի նշանակալից
ձեռքբերուﬓերին:« The Iiving AGE» աﬔրիկյան պարբերականը 1916 թվականի
փետրվարի 5-ի համարում «Հայաստանի

մահը» հրապարակման ﬔջ նշում է.
«Պատճառներից ﬔկն ազգային նախանձն
է: Թուրքերն իրականում օտարական
են իրենց կողﬕց կառավարվող երկրում: Նրանք բռնի ուժով են նվաճել
այժմյան իրենց տարածքները: Չնայած
ճնշմանը` հայերն իրենց խելքով եւ այլ
հատկանիշներով կարողացել են յուրաքանչյուր բնագավառում առաջինը լինել»:
Պատմաբան Լեւոն Վարդանը գիրք ունի`
«Հայկական Տասնհինգը եւ հայերու լքեալ
գոյքերը» (1970 թ. Պէյրութ), որն առաջինն
է ուսուﬓասիրել թեման` նշելով, որ Հայոց
ցեղասպանության
ուսուﬓասիրողն
անպայման պետք է անդրադառնա
դրան: Հայոց Մեծ եղեռնին նվիրված
ուսուﬓասիրությունների
ﬔջ
շատ
փաստեր կան, որոնք մատնանշում են
ցեղասպանության` հայերի ունեզրկման
դրդապատճառի մասին:
Հենրի Մորգենթաուն, ԱՄՆ դեսպանը
Թուրքիայում, եւս ասում էր, որ հայերի
կոտորածի հիﬓական նպատակը կողոպուտն է: Որպեսզի պատկերացում լինի`
ինչի մասին է խոսքը նշենք, որ Օսմանյան
կայսրությունն առաջին համաշխարհային
պատերազﬕց առաջ պարտքերի տակ
էր, եւ որպես պետություն վտանգված
էր նրա ապագան: Հայերի ձեռքում էին
կենտրոնացված տնտեսության բոլոր
կարեւորագույն լծակները` առեւտուրը,
արդյունաբերությունը,
հողամշակումը,
հայերն իրենց տաղանդի եւ խելքի շնորհվ
կարողացել էին զգալի հարստությունների
տեր դառնալ: Թուրքական իշխանություններին եւ թուրք բոլոր խավերին շատ
շահավետ էր հայկական ունեցվածքը
յուրացնելն ու հայերի հարստությանը
տիրանալը: Ի դեպ` դա թուրք ազգի նկարագրի ﬔջ արդեն նստած է` ուրիշի ունեցվածքը խլելով պետություն ստեղծել. «Հայերի` հազարամյակներով ստեղծված
հարստությունը յուրացվեց պետության
կողﬕց, ստեղծվեց թուրքական տնտեսություն, որը չկար: Օսմանյան տնտեսու-

թյան 65 տոկոսը հայերի ձեռքում է
եղել` բանկային գործ, արհեստներ,
գյուղատնտեսություն:
Երիտթուրքերն
իրենց գաղտնի ժողոﬖերում վաղուց
էին ծրագրում հայերին կոտորելու եւ
նրանց ունեցվածքով իրենց երկիրը ոտքի
կանգնեցնելու ծրագիրը: Հայերին բնաջնջելով, նրանց անշարժ եւ շարժական
գույքը կողոպտելով` երիտթուրքերը թըրքացրին երկրի տնտեսությունը, արտաքին պարտքերը վճարեցին:
Ջոն Կիրակոսյանը գտնում է, որ արդեն մոլեռանդ երիտթուրքերը ավելի
մոլեռանդ դարձան ոչ թե քաղաքական
դրդապատճառներով առաջին հերթին,
այլ այն պատճառով, որ տնտեսության
ﬔջ թուրքերը տանուլ էին տվել քրիստոնյաներին, մանավանդ` հայերին: Այդ
պատճառով երիտթուրքերը վախ ունեին,
որ շատ շուտով հայերը կտիրանան նաեւ
քաղաքական իշխանություններին, ինչպես
դա արել էին տնտեսության ասպարեզում:
Դա 1915-ի դրդապատճառներից ﬔկն
էր` հայերի ունեցվածքին տիրանալու
եւ երկրի տնտեսությունը թրքացնելու:
Հնարավոր է դրամական արժեքով հաշվարկել հայերի կրած կորուստները
Հայոց ցեղասպանության ընթացքում՝
ﬔր այս հարցին «Դարի կողոպուտը.
հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1915-1923 թթ.» գրքի հեղինակը ժամանակին պատասխանել էր.
«Անհնարին բան է, մարդկային ուղեղն
ի զորու չէ հաշվարկել: Օրինակ, հայտնի է, որ 1919-ին Ազգային ﬕացյալ
պատվիրակության
նախաձեռնությամբ
ստեղծվեց ﬕջազգային հանձնաժողով, որը
հաշվարկեց ըստ Փարիզի Խաղաղության
վեհաժողովի ներկայացրած պահանջների
Արեւմտյան Հայաստանի նյութական
կորուստների չափը, որը լինում էր 15 ﬕլիարդ ֆրանկ` ըստ այդ ժամանակվա
ֆրանկի համարժեքի, բայց դա չափազանց
մոտավոր է: Բացի դա` շարունակվեց կողոպուտը նաեւ քեմալական շրջանում, կողոպտվեց իզﬕրահայությունը` աﬔնահարուստ հայկական համայնքը, հետո նաեւ
պոլսահայությունը քեմալական շարժման
շրջանում, 1922-23 թվականներին, որին,
օրինակ, քիչ են անդրադարձել: Իզﬕրի
դեպքերից
հետո
պոլսահայությունը
սարսափած, որ Քեմալը պիտի մտներ
Պոլիս, թողեց տները, խանութներն ու այգիները` կյանքն ազատելով: Մի օրինակ
թուրքական այն ժամանակվա թերթերից
ﬔկից. 1923-ի սկզբին բռնագրավվել է ﬕ
ձիթենու այգի, որտեղ 30000 ձիթենի կար,
ﬕ այլ այգում` 4500 ձիթենի: Հետո երբ
հայերը, քրիստոնյաներն ընդհանրապես,
փորձեցին Պոլիս վերադառնալ, դա այլեւս
ընդհանրապես արգելվեց: 1920, 1923 եւ
1927 թվականներին երեք օրենք են ընդունել թուրքական իշխանությունները` հայերի մուտքն հավերժ արգելելով իրենց
երկիր, իրենց իսկ հայրենի հող»:
Ø. Ê.
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Интервью Ара АБРАМЯНА, приуроченное к 20-летию Союза армян России

Мы стали активным участником и организатором общеармянских форумов в
Москве и Ереване. САР принимал деятельное участие в форумах Армения
– Диаспора; в работе Государственной
комиссии Республики Армения по организации
мероприятий,
посвященных
100-летию Геноцида армян; в различных
общеармянских конференциях (молодёжи, журналистов, историков); в Панармянских спортивных играх. Мы были
организаторами проведения в Москве и
Ереване ряда международных научных
форумов, связанных с темой преодоления
последствий Геноцида армян, урегулирования карабахского вопроса, самоорганизации 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 Дома 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 годы руководил доктор юридических наук,
профессор международного права Юрий
Барсегов. Нам удалось провести фундаментальные научные исследования по
теме Геноцида армян, проанализировать
огромный фонд архивных материалов в
пяти десятках стран мира, опубликовать
ряд серьёзных научных трудов, организовать научные форумы (семинары, конференции, круглые столы).
В целях увековечения памяти выдающегося российского и армянского учёного
нами принято решение преобразовать
вышеупомянутый институт в Московский
арменоведческий институт им. Ю. Г. Барсегова при САР, который продолжает заложенные академические традиции научноисследовательских 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 недостатков или что мы исчерпали свой потенциал. 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 благо общества и государства, укрепления и
развития российско-армянских отношений,
горизонтальных связей со структурами мировой армянской диаспоры.
Обо всём этом, а также о наших перспективах 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 организованной вами конференции «Армянская
диаспора России» подчеркнул, что армянская община России находится в центре
внимания его ведомства, и обещал свой
первый визит совершить именно в Россию.
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 институтом по делам диаспоры?
– Правительство Никола Пашиняна с
первых же дней обратило своё внимание
на отношения исторической Родины и Диаспоры. На смену Министерству диаспоры
пришёл институт Главного комиссара по
делам диаспоры. На конференции, которую 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 Мурманска 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 сотрудничестве.
– Я знаю, что значительная часть вашей общественно-политической деятельности приходится на благотворительность. В этой связи не могу не спросить,
как вы и возглавляемый вами Союз армян
отреагировали на ситуацию с распространением коронавируса и проблемы, с
которыми столкнулись наши соотечественники?
– С первых же дней введения ограничительных 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 оказанию возможной финансовой и иной
материальной помощи, а также других
мер социальной поддержки лицам, проживающим в России, Армении и Арцахе и
нуждающимся в подобной поддержке.
С целью обеспечения большей адресности помощи и лучшей координации оказываемых мер поддержки была создана
специальная комиссия, в которую вошли в
качестве сопредседателей известные представители армянской общественности
Москвы.
На специально открытый электронный
адрес нам поступило несколько тысяч обращений за помощью. В общей сложности 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 соотечественников. Благотворительная столовая для пожилых лиц и необеспеченных семей, действующая 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 доставку к ним домой как горячих обедов, так
и продуктовых наборов.
В России помощь (финансовая, продуктовая, 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 помощи приходится на трудовых мигрантов из
Армении. Во взаимодействии с Посольством Армении в России мы помогали
гражданам Армении, нуждающимся в возвращении вывозными рейсами в Армению.
Руководители и представители региональных 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 Ереван 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 проводилась большая информационно-разъяснительная работа через использова-ние
сайтов, социальных сетей, теле- и радиоканалов САР и партнёрских организаций.
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– Вы упомянули посольство. Хотелось
бы спросить, как складываются ваши
взаимоотношения с Посольством Армении в России и с Армянской церковью?
– С Посольством и генконсульствами на
местах мы находимся в контакте по решению самых разнообразных вопросов,
связанных с Арменией и армянством. Отделения САР всегда с готовностью оказывают
содействие во время визитов посла
или других представителей армянских
властей в регионы для установления и развития 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 почтенного отношения к ней. Те, кто сегодня
пытается расшатать наши духовные устои
через попытки очернить ААЦ, её историю
и роль в жизни армянского народа, в сохранении национальной идентичности, –
участники опасной и недостойной игры. Гарегин Нжде называл Армянскую церковь
национальной церковью. Так и есть.
Судьба армянского народа и Армянской
Апостольской Церкви неразрывно и теснейшим образом связаны, вместе мы
прошли через тяжелейшие исторические
испытания, сохранив национальное и духовное 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 бездуховности и в конечном итоге к потере нравственных ориентиров.
– Что делается Союзом армян России для
сохранения национальной идентичности,
традиций и культуры в контексте работы 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 национального танца и песни, молодёжные
дискуссионные клубы и многое другое нацелено на сплочение нашей молодёжи,
их воспитание в духе тех традиций и обычаев, 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 Армении 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 молодой 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 нуждающимся в составе волонтёрского движения
САР, заботясь о тех, кто попал в трудную
ситуацию. Трепетно и с почтением относятся 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, стремление нашей молодёжи сохранить свою
национальную идентичность, самобытность и традиции можно и нужно сочетать с
возможностями эпохи глобализации: широкое общение, взаимообмен со сверстниками – 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 замечательные. Но у них со мной, кажется, не очень.
Но если серьёзно, то, конечно, делегации
САР, посещающие Армению, встречаются
с Президентом страны. Члены правительства, 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 отношениям системного характера, чтобы быть
эффективными и служить общему делу.
Для нас, российских армян, является делом чести и этнического долга оказывать
поддержку и функциональную помощь
развитию Армении, укреплению стратегических отношений России и Армении. Мы
стремимся к консолидации потенциала и
ресурсов российского армянства, в том
числе и во взаимодействии с диаспориальными структурами других стран,
на благо экономического возрождения

Армении и Арцаха, создания условий
взаимовыгодного экономического сотрудничества, 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 капитал. Данный капитал, своеобразный
«банк идей», представителей диаспоры
мог бы быть использован Правительством
Армении. На основании такого взаимодействия оно может создать дорожную карту
и механизм практической реализации полезных идей. Но, к сожалению, уровень
взаимодействия с целью привлечения и
использования с пользой для Армении названного 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 создания 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 концепции соответствующих политических, экономических, технологических новаций (в том
числе и по части отношений с диаспорой).
В этом контексте я инициировал и проводил в Ереване несколько лет подряд
международный форум «Евразийское
партнёрство». В названном форуме участвовали с интересными и перспективными
предложениями деятели политики и экономики из разных стран мира (включая
советников президентов России и США,
министров экономического блока стран
ЕАЭС, руководителей таких системообразующих российских предприятий, как
Ростех, Сбербанк, Транснефть и др.). На
проведение названного мероприятия нами тратятся огромные организационные и
финансовые ресурсы. Казалось бы, пожа-
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Íàãîðíûé Êàðàáàõ îôèöèàëüíî áûë
÷àñòüþ Àðìåíèè åùå â 1921 ãîäó
Исключительный факт. В первой половине
1921 года Нагорный Карабах официально
был частью Советской Армении. Об этом
свидетельствует официальное заявление
наркома иностранных дел Советской Армении, датированное июнем 1921 года, о
статусе Народного Карабаха.
В фондах Национальной библиотеки
Армении хранится заслуживающий внимание документ. Это напечатанный в июне
1921 года Народным комиссариатом (министерством) иностранных дел Советской
Армении «Бюллетень» («´ÛáõÉÉ»ï»ÝÝ»).
В этом сборнике наряду с другими юридическими актами опубликован один исключительный и малоизвестный текст
декларации, согласно которой Нагорный
Карабах
объявляется
неотъемлемой
частью Советской Армении. Ниже представляем текст этой декларации полностью.
«На основании официального заявления
правительства Советской Армянской Республики, декларации Ревкома Советской Социалистической Азербайджанской Республики и соглашения между
правительствами Советских Социалистических Республик Азербайджана и Армении Нагорный Карабах впредь является
неотъемлемой частью Армянской Советской Социалистической Республики».
(Информационный отдел Народного комиссариата по иностранным делам Армянской Советской Социалистической
Республики, Бюллетень А, стр 13, Ереван,
июнь, 1921 год).
Какова была предыстория этого документа?
Еще 1 декабря 1920 года высший исполнительный орган Советского Азербайджана
тех времен, а именно Ревком, за подписью
лично председателя Ревкома Нариманова
публикует официальную декларацию, которая на следующий день печатается во
всех газетах Баку.
В декларации азербайджанского Ревкома, в частности, говорится: «Зангезурская
и Нахиджеванская области отныне считаются неотъемлемыми частями Советской Армении, а трудящимся Нагорного Карабаха дается полноправная возможность
на свободное самоопределение».
После этого Совет АзССР, принимая во
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луйста, люди сами приехали, встречайтесь, договаривайтесь, работайте
и развивайтесь. Однако, к сожалению,
в ответ – минимальный интерес со
стороны правительственных и бизнес-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

внимание соглашения между Ревкомом
Азербайджана и правительствами Советских Социалистических Республик
Азербайджана и Армении, по декларации
от 12 июня 1921 года провозглашает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Армении.
После азербайджанской декларации Советская Армения также провозглашает
декларацию, согласно которой Нагорный
Карабах входит в состав Советской Армении.
Отметим также, что текст армянской декларации, так же, как текст азербайджанской, был опубликован в официальной
прессе Азербайджана.

порядке заниматься. Важно доверять
своему бизнесу и предоставлять больше свободы для активной работы с
потенциальными зарубежными инвесторами 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.

Все это свидетельствует о том, что в течение первых семи месяцев советизации
Армении в вопросе о принадлежности
Нагорного Карабаха между двумя соседними
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 (большевистской) партии созывает пленарное
заседание. На заседании вновь утверждается принадлежность Нагорного Карабаха Советской Армении.
Однако по требованию Москвы и личному вмешательству Сталина в ночь
на 5 июля без соблюдения протокола
законное решение предыдущего дня пересматривается и принимается решение
о передаче Нагорного Карабаха Советскому Азербайджану и созданию на его территории Армянской автономной области
Нагорного Карабаха.
Это решение считается грубейшим нарушением 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.

«Духовный, интеллектуальный и деловой потенциал армянского народа
на протяжении многих веков служит созиданию 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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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 мама, справа – яркая шатенка с тяжелым
ожерельем на шее. Справа от шатенки
– молодой светловолосый юноша с причёской «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 новых знакомств и приключений, и стал
ждать повода познакомиться. Повод не
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замечательная певица Гоар Гаспарян.
На следующий день я с согласия мамы
пригласил своих новых знакомых к нам домой на ужин.
Мои два брата внимательно разглядывали, во что был одет Гарри, что курил,
какая у него была зажигалка (забегая
вперед, скажу, что перед уходом он подарил ее Зорику – моему среднему брату).
Мои сёстры также внимательно рассматривали украшения американки... Всётаки иностранные гости были впервые в
нашем доме. Только мама наша была чемто 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
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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.

ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ
(Èñààê Áàáåëü)
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?
– Оо! – обрадовался я. – Вы говорите порусски?!
– Выйдем в фойе, я вам объясню.
Мама дернула меня за рукав и почти шёпотом сказала:
– Перестань, ты же знаешь: у нас за
всеми иностранцами следят... Ты что, на
неприятность нарываешься?
Уже по дороге к буфету мы познакомились.
– 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 пятнадцать старше Гарри. Разливая сок по бокалам, 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 дороге я сказал, что оркестром сегодня дирижирует 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 ХорВираб, 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 оправдываясь за их малочисленность, сказал,
что я литератор и что я вообще-то живу в
Москве и моя личная библиотека насчитывает несколько тысяч книг – там, в Москве...
– А у вас есть собственные книги? –
перебила меня Наталия. – Можно их посмотреть?
– Конечно, – обрадовался я. – Мне
больше нравится, когда другие просят мои
книги, нежели когда я их предлагаю. Получается, 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 городов, 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.
– Оо! 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. Наташа взяла книгу в руки и стояла молча,
словно мгновенно окаменев, даже не моргая.
– Что, не верите?!
Я взял книгу из ее рук, перевернул первую страницу и там, где обычно даны выходные данные, прочел вслух: «Исаак Эммануилович Бабель». Имя было написано
русскими буквами. (Раньше в СССР во
всех книгах, издаваемых на национальных
языках в союзных республиках, обязательно переводилось название книги и имя автора 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 попросил у нее разрешения нарисовать ее.
Нарисовал и попросил, чтобы она подписалась. Она достала свою авторучку
«Паркер» и написала: «Да, это я – дочь
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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 резко 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 система проявляет агрессию к собственной
соединительной ткани.
День ото дня тело Казинса становилось
все более неподвижным, он с огромным
трудом шевелил руками и ногами, переворачивался в постели. Наступил момент,
когда он не смог разомкнуть челюсти, чтобы 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, поддерживал Нормана как мог, привлекая для
консультаций лучших специалистов, но
болезнь прогрессировала. И тогда Норман спросил врача о своих шансах на выздоровление. 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 хочу остаться в живых, надо действовать
самому. И поскольку врачи и лекарства
бессильны перед моей болезнью, я должен найти другой путь исцеления». Он
вспомнил слова доктора Хитцига о том,
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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 ответ на эти негативные эмоции надпочечники выделяют гормоны стресса – адреналин 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, являются провокаторами заболеваний, то
эмоции положительные, активизируя ее
деятельность, могут стать стимуляторами

ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ

Бабелья». Именно с мягким знаком. (Забегая вперед, скажу, что некогда ее отец
подписывался и так: «Баб–ЕЛЬ». Но до
этого у него был другой псевдоним – Кирилл 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, – сказала 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 произведения 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:
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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. Живший в XVII веке врач Р. Бартон описал
свои наблюдения в книге «Анатомия
меланхолии»: «Смех очищает кровь, омолаживает тело, помогает при сердечных
недугах». Бартон утверждал, что смех несет в себе излечение от всех болезней.
Иммануил Кант в своих трудах подчеркивал, что смех активизирует все жизненно
важные процессы в организме.
Зигмунд Фрейд называл юмор уникальным 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 полезно испытывать ежедневно.
Ученые выяснили: под действием смеха
в мозгу выделяется вещество, похожее
на морфий. Оно становится своего рода
внутренней «анестезией», помогает организму расслабиться и одновременно мобилизовать силы для борьбы с болезнью.
Познакомившись со всей доступной литературой о влиянии эмоций на здоровье,
Казинс решил, что, если он хочет остаться
в живых, он не имеет права дальше
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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 прочёл, 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, говорил 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 («Советский энциклопедический словарь»,
Москва, 1990 г. – объемом в 1632 страницы) напротив фамилии «Бабель» я
прочёл четыре слова: «Необоснованно
репрессирован. Реабилитирован посмертно».
И тут я почему-то вспомнил слова Наталии Бабель: «Да, это большая трагедия,
когда человек последние дни своей жизни
проводит в тюрьме!»
Вот как обросло подробностями мое желание сделать подпись под рисунком!
Ереван,1973 г.
Роберт БАБЛОЯН.
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10 августа замечательному актеру и режиссеру,
Александру АДАБАШЬЯНУ исполнилось 75 лет!

мудрому

Àëåêñàíäð À
ÀÄÀÁÀØÜßÍ:
ÄÀÁÀØÜßÍ: «Çà áèáëåéñêèì
Àðàðàòîì – çåìëÿ ìîèõ ïðåäêîâ»
кой пьесы, действие происходит в наши
дни. Я там играю крохотную роль.

Известный сценарист, художник, режиссер 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 российской сцене пьесу-эксперимент Агаты
Кристи «Мышеловка». Проявил себя Адабашьян и как оперный режиссер.
– Александр Артемович, как получилось, что у вас несколько профессий: вы
и художник, и режиссер, и сценарист, и
актер?
– Все получилось довольно случайно. Художником 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 продолжали работать по мелочам.
И тут совершенно неожиданно брат Никиты 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 Никитой как полноправные соавторы написали
сценарий фильма «Неоконченная пьеса
для механического пианино». Затем пошел
«Обломов» и так далее.
– А как начиналось ваше сотрудничество 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 декоратором на курсовой картине, после чего мы
и стали работать вместе. Сейчас Никита
снимает картину «Тринадцать разгневанных мужчин» – ремейк известной английс-

– 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 пристрастный. 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
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 Воланда 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 душевнобольных везут на грузовиках в сумасшедший
дом, а все думают, что это экскурсия, – в
описанном Булгаковым обществе это нормально. И всему, что происходит, есть
материалистическое объяснение, а общество живет по дьявольским законам,
никто не верит в Бога. На этом фоне интересен персонаж Берлиоза. Он человек
образованный, культурный, грамотный,
идеологически подкованный.
У этого человека особых принципов нет. В
наше время, я думаю, он был бы правоза-

щитником, ходил бы регулярно в церковь,
оставаясь поборником нравственных законов. Это первый слой романа. Есть и
второй – потрясающая любовная история
и история о том, как трусость одного человека, Понтия Пилата, эхом безбожия отразилась 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 личностью довольно харизматической, ведь
очень много умных и серьезных людей
поддавалось его обаянию. Сталин по совершенно непонятным причинам играл с
Булгаковым как кошка с мышкой.
Наверняка с его ведома писателя «душили», не давали печататься, пьесу «Дни
Турбиных» после нескольких представлений 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 написал пьесу «Батум». Пьеса очень слабая,
откровенно просталинская, и я думаю, что
и Булгаков был подвержен играм с дьяволом, 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 сценарий по роману Симоны Арезе «Мадо».
Мне эта стопроцентная авантюра показалась 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 режиссурой, когда в Мариинском театре я поставил
«Бориса Годунова»: ведь сделать первую
в жизни оперную постановку в таком прославленном театре и в очень короткие сроки – 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 зависели от проката, что рынок был закрыт,
любая картина за день проката окупалась,
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условия работы были комфортные, не было 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, советская. 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 сказать, 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 боялись 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 действующих лиц.
Снимали очень быстро, за 27 смен картину закончили (рекордные сроки!). Было
очень легко работать, хорошая команда и
литературная основа сработали, к тому же
подбор актеров был удачный. Мы воссоздавали 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 снимаете, о чем пишете, кого собираетесь
сыграть?
– Занимаюсь сразу очень многим. Вопервых, во Франции у меня есть незаконченный сценарий для фильма Лорана
Жауи, с которым делаем уже третью
картину. Снимаюсь в маленькой роли в
картине «Двенадцать разгневанных мужчин». Кроме того, много работы в качестве
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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 выписался 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 лучшие комические фильмы и книги.
Казинс почувствовал себя невероятно

дизайнера. Оформляю ресторан Табакова
«Клеопатра» и еще три объекта в работе.
Времени мало, но стараюсь все успеть.
– Что вам ближе – работа художникадизайнера, 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 отказывался делать работу, которая была мне неинтересна 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 энергия 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 расскажите, 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 массовому уничтожению и изгнанию со своей Родины.
Они бежали в Ростов. Отец позже переехал в Новочеркасск, где закончил
политехнический институт. А мой дед с
маминой стороны – выходец из Тифлиса,
счастливым, когда десять минут пусть и
вынужденного смеха все-таки дали анестезирующий эффект, что позволило ему
проспать два часа без боли.
После того как болеутоляющее действие
смеха заканчивалось, сиделка вновь
включала кинопроектор или читала Казинсу юмористические рассказы. Так продолжалось несколько дней. Страшные
боли перестали мучить Казинса. Анестезирующий эффект смеха был доказан.
Далее нужно было узнать, сможет ли
смех оказать такое же благотворное действие на эндокринную систему, за счет чего
мог бы снизиться аутоиммунный воспалительный процесс. Чтобы установить это,
доктор Хитциг брал у Казинса анализы
крови непосредственно перед сеансом
смеха и после него. И каждый раз результаты анализов подтверждали, что
воспалительный процесс в организме
шел на убыль. Казинс чувствовал себя
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окончил Тимирязевскую академию, потом
заведовал аптекой лекарственных трав.
В 1934 году его арестовали и расстреляли, позже оправдали. Моя мама из рода
Бархударянов, она родилась в Тифлисе,
окончила в Москве педагогический институт, работала преподавателем немецкого
языка. У нее в роду были и актеры, и
музыканты – словом, представители интеллигенции, 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 бизнесом. Не знаю, как будет дальше, но пока у
нее все получается.
– Какой из ваших фильмов для вас самый любимый и значимый? С какими
армянскими актерами вы дружите?
– Каждый фильм для меня – это воспоминание. Я не могу ни один из них смотреть
как зритель, потому что все время невольно вспоминаю все, что было с ним связано. 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 любимые и нелюбимые, как детей. Может быть,
это самая избитая, но и самая верная аналогия.
До сих пор дружу с Романом Балаяном,
Тиграном Кеосаяном, с Кареном Шахназаровым, 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 Эчмиадзин, Гарни, Гегард, но особенно в памяти сохранился библейский Арарат. Ведь
за величественной горой – земля моих
предков.
Беседу вел Григорий АНИСОНЯН.
окрыленным, старая поговорка: «Смех –
лучшее лекарство» – обретала физиологическую основу.
Тем временем программа «смехотерапии» развернулась в полную силу. Казинс
смеялся в день не менее шести часов. Его
глаза опухли от слез, но это были слезы
выздоровления. Дозы противовоспалительных 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 верил своим глазам: утолщения и узлы на теле 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 РАУШЕНБАХ
РАУШЕНБАХ
испытывал страха быть подвергнутым церковному осуждению.
– А Галилей? Разве Церковь его не судила?

Борис Викторович РАУШЕНБАХ – советский и российский физикмеханик, один из основоположников советской космонавтики.
Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской 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 прекрасно 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 занимал 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 верующий?

– Нет, его преследовали за «антинаучность». Понимаешь, в те
времена астрономия имела большое значение, ею пользовались
сотни и тысячи астрологов. Составляя гороскопы, надо было вычислять положение планет на различные даты, и эти вычисления
показали, что гелиоцентрическая схема Коперника хуже согласуется 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

– 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 мыслимых 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 Коперника. Ведь оно давно было осуждено, как сейчас бы сказали, прогрессивной 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 Галилея (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 занималась своим делом, а наука – своим. Дело Церкви – спасение душ,
а не изучение того, что вокруг чего вертится. Наши атеисты писали, 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 соответствующие 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 больше не член Церкви, не прихожанин. Толстой был гением, но человеком 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 вспоминают крестовые походы...

– Понимаешь, в истории религиозный компонент часто играл
роль прикрытия. Те же крестовые походы были походами экономическими, 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 энциклопедисты, 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 невежество. 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 понимают!
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Как армяне в Средневековье узнали о
том, что стало известно через столетия?
В эфире телеканала «Россия-Культура»
вышел документальный фильм под названием «Когда на земле правили боги. По
следам тайны», рассказывающий об уникальных открытиях армянских ученых, опередивших мировую науку.
Рассказ авторов картины начинается
с истории обнаружения молодым исследователем из Москвы Виктором Арутюняном в 1939 году в хранилищах Первопрестольного Эчмиадзина уникальной карты
Марса с одним спутником.
В фильме отмечается, что карта, потерян-
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нять руку настолько, чтобы достать книгу с
верхней полки. Еще дрожали колени, а ноги 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-
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ная после перевозки из Эчмиадзина в
Институт древних рукописей Матенадаран
в Ереване, а также хранящиеся там многочисленные документы, в частности,
работы выдающегося армянского ученого,
математика, географа и астронома VII
века Анания Ширакаци, могут свидетельствовать о том, что он владел такими знаниями, которые человечество приобрело
намного позже.
«Еще до изобретения телескопа он
утверждал, что Млечный путь – это
скопление звезд. Ширакаци писал, что
Луна светит отраженным солнечным светом, и составил таблицу затмений для

реннее двигались по клавишам органа – и
он вновь смог исполнять свои любимые
фуги Баха. Он начал играть в большой теннис. Скакал на лошади, не боясь упасть.
Он свободно поворачивал шею во все стороны вопреки прогнозам специалистов о
полной неподвижности его позвоночника.
Через десять лет Казинс случайно встретил одного из врачей, приговоривших его
к неподвижности, к медленной смерти.

Борис Викторович Раушенбах

– 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 привлечение людей в страшный церковный вертеп... Я где-то писал,
что Советский Союз был единственной страной в мире, где законом 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 – дополняют. Наука – царство логики, религия – вне логического понимания. И человек получает информацию по двум каналам, один

всего 19-летнего лунного цикла», – рассказывают 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 изображения времен неолита, найденные недалеко от древнего поселения на территории Армении, вблизи города Мецамор.
Тот был совершенно ошарашен, увидев
Казинса живым и здоровым. Здороваясь,
Норман сжал руку врача с такой силой, что
тот сморщился от боли. Сила этого рукопожатия была красноречивее всяких слов.
В 1976 г. Норман Казинс издал автобиографическую книгу «Анатомия болезни (с
точки зрения пациента)», которая буквально произвела взрыв. Опираясь на
собственный опыт, автор показал, что положительное эмоциональное состояние
может вылечить даже от тяжёлой болезни.

– логический, другой – внелогический, и по их совокупности принимает решение. Поэтому научное мировоззрение – это обкусанное мировоззрение, а нам нужно не научное, а целостное
мировоззрение... Английский писатель Честертон однажды сказал, что религиозное чувство сродни влюбленности. А любовь,
как известно, не побить никакой логикой. А что делала наша
атеистическая пропаганда? Пыталась логически доказать несостоятельность религии. Глупо это было. Разве влюбленного человека можно переубедить логически? Есть еще один аспект.
Давай возьмем приличного, образованного атеиста. Сам того не
понимая, он следует тем установлениям, которые возникли в Европе за последние две тысячи лет, то есть христианским правилам.
– Мне кажется, раз я живу в России, я не могу быть отрезан от
Православной Церкви. Понимаешь, в младенчестве я не выбирал 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 Православие ближе к Истине, возвещенной апостолами...
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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

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

***
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

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.

34

¶àðÌ²ð²ð 6-9 (254-257)

Ïåðâûé ãðàôè÷åñêèé ðèñóíîê Êðûìñêîãî
ìîñòà áûë ñäåëàí àðìÿíñêèì õóäîæíèêîì

2020 Ã. ÑáõÝÇë-ë»åï»Ùµ»ñ

«Горцарар»
Издается с июля 1999 г.

Àâòîð ïðîåêòà è ó÷ðåäèòåëü –

Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ
Главный редактор –
Â. Â. ÁÅÊ×ßÍ
¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñª
ì. ì. ´ºÎâÚ²Ü
ИЗДАТЕЛЬ
Издательский Дом
Знаменитый Крымский мост, который
считается одним из самых длинных
мостов в Европе, имеет транспортный
переезд через Керченский пролив по
параллельным автомобильным и железнодорожным путям и соединяет
Керченский полуостров с Таманским.
Прежде чем выделяющийся своим великолепием и длиной Крымский мост будет
полностью сдан в эксплуатацию, спешим
сообщить, что первый рисунок моста
был сделан армянским художником, ведущим мастером графического рисунка,
композиции и портрета, заслуженным
деятелем искусств Армянской ССР профессором 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 искусству и формам возрождения, так как
сам Рубель был поклонником Ренессанса
и работал в этом стиле. Под его руководством Шакарян начинает копировать работы великих мастеров.
В 1926 году в Москве В. Шакарян
поступает
в Высшие художественнотехнические мастерские. По окончании
поступает в Московский институт изобразительного искусства и учится у В.
Фаворского и Н. Купреянова. Уже на
третьем курсе Фаворский выдвигает его
кандидатуру для аспирантуры. В дальнейшем педагогические и организационные
способности Шакаряна нашли применение
в Омске, Краснодаре и Кишиневе, где под
его непосредственным руководством были созданы художественные училища.
С 1934 года он участвовал в республиканских, союзных выставках. А уже в 1946
году приезжает в Ереван и становится
одним из ведущих преподавателей Ереванского государственного художественно-театрального института. С 1946 по 1976
г. Шакарян – заведующий кафедрой графического 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 живописи.
Помимо творчества занимался научной
деятельностью: у Шакаряна есть труды на
темы композиции, рисунка, фона, цвета и
другие. Врамшапух Шакарян творил в области графики и росписи. Он был одним
из ведущих представителей армянского
изобразительного искусства в области
графики, композиционного изображения и
портрета.
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Цена свободная.
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 пластическая выразительность линий, структура
композиции и классическая простота. В
числе его работ в 1946-1980-е годы – «На
берегу Зангви» – 1946 г., «Марс и Венера» – 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 Ереванском музее современного искусства и
Национальной галерее Армении.
Лилит ЕГИАЗАРЯН.
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