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Уважаемый (дорогой) 
Ваграм Владимирович!

Ото всей своей русской души сердечно поздравляю тебя с юби-
леем замечательного журнала «Горцарар», 15 лет укрепляющего 
дружбу между нашими народами!

Твой друг
Андрей Гаврилович Икрянников.

Ð³ñ·³ñÅ³Ý
ì³Ññ³Ù ìÉ³¹ÇÙÇñÇ,

ÆÙ ³ÙµáÕç éáõë³Ï³Ý Ñá·áí, ëñï³Ýó ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù Ò»½ 
§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ÑÇ³Ý³ÉÇ ³Ùë³·ñÇ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÃÇí, áñÁ 15 ï³ñÇ 
ß³ñáõÝ³Ï ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¿ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ:

Ò»ñ µ³ñ»Ï³Ù
²Ý¹ñ»Û ¶³íñÇÉÇ ÆÏñÛ³ÝÝÇÏáí

Ãëàâíîìó ðåäàêòîðó æóðíàëà «Ãîðöàðàð»
Â.Â. ÁÅÊ×ßÍÓ 

Óâàæàåìûé Âàãðàì Âëàäèìèðîâè÷!

От имени  Союза армян России сердечно 
поздравляю коллектив журнала «Горца-
рар» с 15-летием!
Начав издаваться в годы динамичного 

развития процессов общественной само-
организации армянской диаспоры России, 
ваше издание внесло весомый вклад в ста-
новление и укрепление армянских общин.
За время своего существования «Горца-

рар» стал популярным изданием, которое 
с интересом читают представители не 
только деловых кругов, поскольку на его 
страницах печатаются интересные и каче-
ственные материалы, связанные с нашей 
исторической Родиной и историей нашего 
народа.
Желаю Вам, уважаемый Ваграм Влади-

мирович, и в Вашем лице – всему твор-
ческому коллективу журнала доброго здо-
ровья, удачи и процветания, а журналу 
«Горцарар» – роста читательской аудито-
рии.

А. А. АБРАМЯН,
Президент САР и ВАК,

член Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям.

10 июля 2014 года.

Уважаемый Ваграм Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас
с 15-летием со дня выхода в свет 

первого номера журнала «Горцарар»!
Под Вашим руководством
«Горцарар» превратился
в известное и авторитетное 

средство массовой информации, 
на страницах которого находят 

отражение актуальная социально-
экономическая проблематика, 
вопросы совершенствования 
межнациональных отношений. 

Высокопрофессиональная работа 
редакции «Горцарара» способствует 

становлению цивилизованных 
рыночных отношений, развитию 

демократии и гражданского общества, 
укреплению традиционной братской 

дружбы между
русским и армянским народами.
Желаю коллективу журнала 

«Горцарар» дальнейших
успехов на благо своих

многочисленных читателей, а Вам,
уважаемый Ваграм Владимирович, 
новых творческих достижений
в Вашей ответственной работе.

В. В. ПОГОСЯН,
Вице-президент ГК «ТАШИР».

Дорогой «Горцарар»!
От всего сердца поздравляю тебя с замечатель-
ным праздником – 15-летним юбилеем!
За пятнадцать лет своего существования ты 
стал другом, интересным собеседником для тысяч 
армян, проживающих не только в Калужской об-
ласти, но и в других регионах России. Да и за 
её пределами тоже. А поскольку ты выходишь на 
двух языках, то и многие русскоязычные читате-
ли считают тебя своим журналом.
Неоценима твоя роль в пропаганде нацио-
нальных традиций, культуры, языка нашей 
исторической Родины, в формировании истин-
ных духовных, нравственных ценностей, в при-
общении армян к великой русской культуре.
Ты играешь большую позитивную роль в деле 
сплочения российских армян. В настоящих усло-
виях и при сложившихся реалиях современной 
истории Армении ты делаешь все возможное для 
поддержания армянского духа в диаспорах. И 
своей деятельностью способствуешь повышению 
чувства национального самосознания и вносишь 
огромный неоценимый вклад в дружбу народов 
России и Армении.
Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой! 
Новых тебе горизонтов, новых тем, авторов и, 
конечно, читателей!

Самвел КАРАПЕТЯН,
Президент ГК «ТАШИР». 
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Ашот Енофович Устян родился 1 сентября 1937 года. Он был 
младшим сыном в крестьянской семье маленького села Каваклук 
(ныне Агараки) Гудаутского района Абхазской АССР.
В Агаракскую среднюю школу пошел в 1945 году, в год Великой 

Победы. После окончания школы в 1956 году А. Е. Устян остается 
в родном селе, работает, а мечта о математике и России пока ос-
тается мечтой. Работая на Астраханском судостроительном за-
воде, он настойчиво изучает русский язык, влюбляется в живое 
русское слово. А когда выдается свободное время, выводит 
свои любимые формулы. Только через два года, в 1958 году, 
А.Е. Устян стал студентом физико-математического факультета 
Астраханского государственного педагогического института им. 
С. М. Кирова, который закончил в 1963 году, получив квалифи-
кацию учителя математики и физики. После окончания пединс-
титута молодой педагог работал учителем математики в Криво-
Бузанской средней школе Астраханской области, а затем в 
родной Агаракской средней школе.
В 1966 г. Ашот Енофович поступил в аспирантуру при кафедре 

высшей алгебры Ивановского государственного педагогического 
института им. Фурманова. Его научным руководителем стал до-
цент Гриндлингер Мартин Давидович.
В 1968 г. А. Е. Устян переведен в аспирантуру Тульского государ-

ственного педагогического института им. Л. Н. Толстого в связи с 
переходом научного руководителя Гриндлингера М. Д. в ТГПИ им. 
Л. Н. Толстого. С весны 1968 года жизнь Ашота Енофовича Устяна 
неразрывно связана с Тулой и Тульским государственным педа-
гогическим университетом им. Л. Н. Толстого. Здесь он успешно за-
канчивает аспирантуру, формируется как алгебраист, блестящий 
организатор и мастер-педагог. Здесь у него появляются настоящие 
друзья и учителя: профессор Гриндлингер М. Д., замечательный 
ученый и научный руководитель, декан факультета Гайдуков И.П., 
чью школу управления факультетом Ашот Енофович впитал в 
себя как руководство к действию.
После окончания аспирантуры он с 1970 г. – ассистент ка-

федры высшей алгебры и геометрии ТГПИ им. Л. Н. Толстого; 
1973 г. – замдекана математического факультета; 1974 г. – 
старший преподаватель кафедры алгебры; 1977 г. – декан 
математического факультета; 1974 г. – защита кандидатской 
диссертации на тему «Некоторые алгоритмические вопросы в 
полугруппах»; 1979 г. – ученое звание доцента; 1993 г. – долж-
ность профессора; 1995 г. – звание профессора.
С первых дней работы в качестве декана Устян А. Е. поставил 

перед собой задачи.
Первая – создание системы подготовки кадров высшей квалифи-

кации для математического факультета. Он вложил всю свою 
неуемную энергию в то, чтобы на факультете росли свои доктора 
наук, отправлял молодых ученых на стажировки и конференции. 
С его легкой руки факультет начал успешно сотрудничать с из-
вестными на весь мир учеными Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова.
Его организаторский талант способствовал появлению на 

факультете четырех докторов педагогических наук (В. В. Персианов, 
А. Р. Есаян, А. С. Симонов и А. Я. Фридланд) и шести докторов физико-
математических наук (В. Н. Безверхний, Н. М. Добровольский, С. А. 
Пихтильков, И. В. Добрынина, И. В. Денисов, И. Н. Балаба).
Этому способствовали международные конференции, органи-

зованные под руководством А. Е. Устяна, проведенные на базе 
факультета в Тульском государственном педагогическом универ-
ситете им. Л. Н. Толстого и поддержанные грантами РФФИ: 
1993г. – Международная конференция «Современные проблемы 
теории чисел и её приложения»; 1996 г. – III Международная 
конференция «Современные проблемы теории чисел и её при-
ложения»; 2001 г. – IV Международная научная конференция 
«Современные проблемы теории чисел и ее приложения»; 2003г. 
– V Международная научная конференция «Алгебра и теория 
чисел: современные проблемы и приложения»; 2010 г. – VII Меж-
дународная научная конференция «Алгебра и теория чисел: 
современные проблемы и приложения», посвященная памяти 
профессора А. А. Карацубы; 2011 г. – Международная научно-
практическая конференция «Многомасштабное моделирование 
структур и нанотехнологии»; 2012 г. – IX Международная научная 
конференция «Алгебра и теория чисел: современные проблемы 
и приложения», посвященная восьмидесятилетию профессора 
Мартина Давидовича Гриндлингера.
Вторая главная задача для декана Устяна А. Е. – это студенты. 

Он считает, что своих студентов нужно искать, когда они еще на 
школьной скамье. Поэтому на факультете организуется юношес-
кая математическая школа, затем летняя математическая школа 
для старшеклассников.
Устян А. Е. принимает самое активное участие в проведении 

областного этапа Всероссийской олимпиады по математике, 
которая в течение многих лет проходит на базе ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого, тесно сотрудничает с органами образования.
Являясь 33 года бессменным деканом факультета, с 1977 года 

по 2010 год, Ашот Енофович Устян внес значительный вклад в 
организацию математического образования в Тульской области. 
Он хорошо известен во всех школах Тулы и Тульской области, 
постоянно ведет огромную работу по профориентации школь-
ников и методическую работу с учителями математики Тульской 
области.
Более шестидесяти математических трудов – таков вклад Ашота 

Енофовича в научную копилку университета. 
Он является автором вузовских учебников и учебных пособий по 

алгебре и теории чисел.
С 2001 года А. Е. Устян является одним из инициаторов открытия 

и директором воскресной армянской школы при факультете мате-
матики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
Ашот Енофович Устян пользуется огромным уважением и лю-

бовью, опыт талантливого организатора, ученого и педагога 
востребован постоянно. Его деятельность имеет заслуженное 
признание.
Научные и педагогические успехи А. Е. Устяна отмечены рядом 

поощрений и наград:
1. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998 г.);
2. Медаль «Лучший педагог России» (2010 г.);
3. Медаль «Ветеран труда»;

ÀØÎÒ ÅÍÎÔÎÂÈ× ÓÑÒßÍÀØÎÒ ÅÍÎÔÎÂÈ× ÓÑÒßÍ

5



¶àðÌ²ð²ð  7-9 (183-185)2014 Ã.   ÑáõÉÇë-ë»åï»Ùµ»ñ
5

4. Значок «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ» ;

5. Значок «Отличник народного просвещения»;
6. Значок «За отличные успехи в работе» в области высшего образова-

ния СССР;

7. Почётная грамота областной Думы;
8. Почетные грамоты различных уровней.
Каждое 1-е сентября Ашот Енофович встречает полным твор-

ческих планов и энтузиазма, и мы желаем ему от всей души здо-
ровья, счастья и творческих успехов.

В. Н. Безверхний, И. В. Добрынина, Н. М. Добровольский, 
И. Ю. Реброва (г. Тула), В. Н. Чубариков (г. Москва).

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ ÐÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎÊÎÂÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ ÐÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎÊÎÂ

Âîñêðåñíàÿ àðìÿíñêàÿ øêîëàÂîñêðåñíàÿ àðìÿíñêàÿ øêîëà
ïðè Öåíòðå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ÒÃÏÓ èì. Ë. Í. Òîëñòîãîïðè Öåíòðå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ÒÃÏÓ èì. Ë. Í. Òîëñòîãî
С распадом Советского Союза многих его граждан ожидали тяже-

лые испытания, практически борьба за существование. Сейчас в 
разных уголках России живут представители многих суверенных 
государств. Ни в чем не повинные люди стали вынужденными 
переселенцами. Читатель вправе спросить автора этих строк: что, 
он тоже вынужденный переселенец? Ответ прост. Мое поколение 
жило, веря, что «мой адрес – Советский Союз», а это совершенно 
другое состояние души человека. Была великолепная страна, и 
очень жаль, что ее больше нет.
Тула и область становятся многонациональными. Все дети 

имеют право обучаться на родном языке, однако это невозможно 
из-за некомпактного их проживания. Именно с целью защиты 
прав ребенка родилась идея открытия армянской школы.
Ректор Тульского государственного педагогического универси-

тета имени Л. Н. Толстого, доктор педагогических наук, профессор 
Надежда Анатольевна Шайденко не только поддержала идею, но 
и внесла ряд предложений, в том числе о выдаче выпускникам 
школы соответствующих сертификатов. Началась подготовитель-
ная работа.
По одному экземпляру учебников армянского языка, литературы 

и истории с 1-го по 11-й класс подарил заслуженный строитель 
России Серж Саркисович Коцинян. Нашли учителя – Нелли Суре-
новну Саруханян, которая окончила факультет начальных классов 
Кироваканского педагогического института. Основную часть фи-
нансирования взяла на себя Тульская областная общественная 
организация «Армянский культурный центр «Крунк» (журавль), 
председатель правления Папян Рафик Гарникович.
Приказом ректора 30 сентября 2001 года образована воскресная 

армянская школа, зачислено в школу 12 детей.
Цели и задачи школы были определены ее положением: изуче-

ние армянского языка, изучение истории армянского народа, ис-
торических корней отношений между русским и армянским наро-
дами, изучение роли русского народа в становлении и развитии 
культуры, искусства, науки Армении, воспитание детей в духе 
интернационализма, развитие способностей детей.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ: При факультете математики, 
физики и информатики Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л. Н. Толстого с 2001 
года работает воскресная армянская школа. 
Обеспечивают учебный процесс директор школы, два 
учителя армянского языка, учитель пения, учитель 
танцев.
Директор школы кандидат физико-математических 
наук, профессор Устян Ашот Енофович, стаж педагоги-
ческой работы 40 лет. 
Учитель армянского языка – Бадалян Тагуи Володяевна. 
Окончила Армянский государственный педагогический 
институт им. Хачатура Абовяна по специальности «Ар-
мянский язык и литература», педагогический стаж 15 лет.
Учитель армянского языка – Арутюнян Елена Арамаи-
совна. Окончила Степанакертский культпросветтехникум 
(диплом с отличием), педагогический стаж 12 лет.
Учитель пения – Баласанян Эрмине Левоновна.
Хореограф – Гольцева Татьяна Алексеевна.

Школа работает по воскресеньям с 11.00 по адресу: г. 
Тула, проспект Ленина, 125, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, учеб-
ный корпус № 4, III этаж, аудитория 319.
В среднем ежегодно в школе обучаются 18-20 человек. 
Возрастной состав от 6 до 35 лет.
Работу школы финансирует Тульское региональное от-
деление «Союза армян России» (председатель Папян Ра-
фик Гарникович) и отдельные спонсоры.
Каждый учебный год завершается творческим отчетом  
школы, который, как правило, посвящается какой-либо 
знаменательной дате.
В 2001/02 учебном году в школе проводились занятия 
по армянскому языку (преподаватель Саруханян Н. С.) и 
давались уроки пения (преподаватель Геворкян Р. С.).
30 июня 2002 года состоялся первый творческий отчёт 
школы, на котором присутствовало много гостей, в том 
числе члены правления армянского культурного центра 
«Крунк».
Дети показывали умения и навыки чтения и письма на 
армянском языке, полученные в школе.
Организацией Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 2003 год был объ-
явлен Годом А. И. Хачатуряна и С. В. Рахманинова.
Именно этой дате был посвящен творческий отчет школы 
в 2003 году. Далее:

 2004 год  – 135-летию со дня рождения Ованеса Тума-
няна;

 2005 год – 130-летию со дня рождения Аветика 
Исаакяна;

 2006 год – 85-летию со дня рождения Арно Баба-
джаняна, а также памяти армянского советского поэта 
Ваана Терьяна;

 2007 год – 295-летию со дня рождения Саят-Новы и 
110-летию великого поэта Егише Чаренца.

4

Урок армянского языка.
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 2008 год – 100-летию со дня рождения академика В. А. 
Амбарцумяна (ЮНЕСКО 2008 год объявлен Годом В. А. Амбарцумяна), 
а также памяти армянского советского композитора А. Г. 
Экимяна;

 2009 год – 140-летию со дня рождения Комитаса и 
100-летию Уильяма Сарояна;

 2010 год – 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;

 2011 год – 10-летию воскресной армянской школы.

2012 год был ознаменован важными событиями.
Отмечались даты:

 500 лет книгопечатанию Армении;
 300 лет со дня рождения Саят-Новы. 

В этом же году город Ереван объявлен книжной столи-
цей мира 2012 года.
В ознаменование этих дат прошли творческие вечера.
2013 год был посвящён государственному деятелю 
Микояну Анастасу Ивановичу.
В 2014 году творческий отчёт школы посвящён двум 
замечательным композиторам – Армену Тиграновичу 
Тиграняну и Александру Афанасьевичу Спендиарову.

Выступление танцевальной группы на отчётном концерте.

Танцевальная группа на репетиции.

Участники концертной программы. Творческий отчёт школы, 
посвящённый 65-летию ВОВ. Танец «Катюша».

Участники концертной программы.

Спонсор школы заслуженный строитель России Коцинян С.С.

7
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Ашот УСТЯН: «Хочется, чтобы дети могли читать в оригинале 

великих гуманистов, поистине народных поэтов – Ованеса Ту-
маняна, Аветика Исаакяна и многих других, чьи произведения 
стали частью мировой культуры, которых с полным правом можно 
назвать поэтами – борцами против зла, за всеобщее братство лю-
дей. Здесь уместно вспомнить обращение О. Туманяна к поэтам 
Грузии:

Над рубежом былых
   годин –
Заря грядущих дней!
Споем же вместе
   как один
Гимн ликованья ей!

Да будет песня та светла,
Пускай гремит вдали –
Да заглушится голос зла
Во всех углах земли.
   (Перевод М. ШАГИНЯН)

Пользуясь случаем, приношу свою глубокую благодарность за 
поддержку создания школы и оказание помощи ректору Н. А. 
Шайденко, Тульскому региональному отделению САР и его 
председателю Папяну Рафику Гарниковичу, Сержику Сарки-
совичу Коциняну и отдельным спонсорам, а также местным 
СМИ за информационную поддержку».

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Язык народа – не просто средство идентификации 
принадлежности к определенной нации, но и 
связующий мост между прошлым, настоящим и бу-
дущим народа.
Язык неотделим от культуры народа и является 
самым древним и дорогим наследством. Сохранить 
и передавать это наследство своим потомкам – 
святое дело каждого армянина. Для нас большая 
трагедия, что большая часть армян живет вне 
Армении. У нашего народа есть такое качество – 
он быстро интегрируется в культурную среду лю-
бой страны, где живет. Это, конечно, имеет свои 
положительные стороны, но чаще встречаются 
армяне, которые не говорят на своем родном язы-
ке. Это основная проблема Спюрка. Сегодня в 
России растет новое поколение армянских детей. 
Многие из них родились уже здесь, некоторые 
даже никогда не видели Армению, не знают род-
ного языка. Конечно, армяне всегда стараются 
сохранить свои обычаи и традиции, но для сохра-
нения национального лица важное значение имеет 
знание национального языка. Вот почему воскрес-
ная школа необходима.

Надеемся, что скоро начнется строительство 
армянского храмового комплекса и в г. Туле, и в 
г. Калуге. Церковь всегда объединяла армян. Она 
сохраняет самобытность и культуру народа.

Участники творческого отчета. Учителя и учащиеся.Мнацаканян Масис Симонович и Коцинян Серж Саркисович 
вручают подарки учителям и учащимся школы.

Спонсор школы Петикян Ашот Григорьевич,
директор «ООО Атлант-Стройкомплекс».

Рафик Гарникович Папян, председатель Тульского 
регионального отделения «Союза армян России»,

являющегося спонсором школы.
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13 июля 1944 года приказом НКВД СССР 
№00812 было создано Управление НКВД 
Калужской области. Естественно, что 
калужская полиция ведёт свое существо-
вание не с этой даты. Её истоки уходят 
в далёкий 1802 год, когда императором 
Александром I был подписан Манифест 
«Об учреждении министерств» и создано 
министерство внутренних дел.
Хотелось бы отметить, что на Калужской 

земле население всегда лояльно относи-
лось к блюстителям порядка. В первые 
годы после создания МВД должность по-
лицейского в России популярностью не 
пользовалась. Более того, дворянство 
с презрением относилось к подобной 
карьере. И лишь в Калужской губернии 
многие дворяне, отличившиеся в боях 
с наполеоновской армией, продолжили 
службу в полиции.
Заслуживает внимания тот факт, что один 

из известнейших политических деятелей 
России на рубеже XIX-XX веков, министр 
внутренних дел Вячеслав Константинович 
Плеве, являлся уроженцем Мещовска –
уездного города Калужской губернии.
А занимавший пост калужского губерна-

тора в 1856-58 годах граф Дмитрий Нико-
лаевич Толстой до этого в течение двух лет 
являлся вице-директором Департамента 
исполнительной полиции.
Уважение и благодарность горожан 

снискал к себе калужский полицмейстер 
Евгений Иванович Трояновский, более чет-
верти века занимавший свой пост. Авто-
ритет полиции во времена его правления 
был высок как никогда.
Не случайно даже после революции 

многие бывшие полицейские чины в Ка-
лужской губернии продолжили службу 
в милиции, а бывший частный пристав 
Александр Васильевич Шангин до 1919 
года оставался начальником Калужского 
городского уголовного розыска.
По инициативе УМВД шесть лет назад 

на Пятницком кладбище Калуги был уста-
новлен памятник первому начальнику го-
родской милиции Василию Александро-
вичу Белоусову, который был назначен 
на должность городского комиссара 4 де-
кабря 1917 года.
Благодаря их заслугам переход к созда-

нию рабоче-крестьянской милиции у нас 
произошел более гладко, чем в целом по 
стране.
Именно калужские милиционеры брали 

последних уголовных авторитетов Хитрова 
рынка, которые скрывались от сотрудников 
МУРа на территории тогдашней Калужской 
губернии.
Более ста своих лучших сынов направила 

калужская милиция в 1920 году на Украину 
для оказания помощи в борьбе с бандами 
Махно.
Беднее была бы экспозиция Третьяковс-

кой галереи и Государственного историчес-
кого музея, если бы сотрудники Калужского 

уголовного розыска и Боровского отдела 
милиции не сумели найти тех, кто в 1923 
году похитил уникальную коллекцию 
древнерусской живописи из Пафнутьева 
монастыря.
Немало героических страниц вписали со-

трудники калужской милиции в летопись 
Великой Отечественной войны. Для 
борьбы с вражескими диверсантами и 
парашютистами в Калуге и районах бы-
ло сформировано 44 истребительных 
батальона и отряда. И практически в каж-
дый из них в качестве командиров или 
бойцов входили сотрудники НКВД. На 
территории оккупированных районов ак-
тивно действовали партизанские отряды 
из состава отдельной мотострелковой бри-
гады особого назначения НКВД.
Бывшему начальнику Сухиничского 

райотдела милиции, начальнику штаба 
партизанского отряда «Передовой» Ефиму 
Ильичу Осипенко за проявленный героизм 
была вручена медаль «Партизану Великой 
Отечественной войны» I степени» под но-
мером 1.
Активно участвовал в партизанском 

движении в отряде особого назначения 
будущий начальник УВД Эммануил 
Михайлович Данилов. Стали Героями 
Советского Союза сотрудники милиции 
Михаил Карпов и Александр Юрков. 
Приняли участие в Параде Победы на 
Красной площади в Москве калужские 
милиционеры Константин Чуриков, Иван 
Белов и Валентин Языков.
В момент образования Калужской об-

ласти в её состав были включены 26 
районов, ранее входивших в состав 
Московской, Орловской, Смоленской и 
Тульской областей. Естественно, каждый 
из них имел свои особенности.
Кроме того, ещё шла война. Некоторые 
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территории были освобождены от фа-
шистской оккупации только в сентябре 
1943 года. Последствия оккупации, усло-
вия военного времени требовали срочного 
формирования и укрепления органов внут-
ренних дел.
Для руководства этим процессом нужен 

был настоящий профессионал, организа-
тор и волевой человек. Таким человеком 
стал полковник госбезопасности Матвей 
Игнатьевич Коновалов.
Приказ начальника областной милиции за 

номером один гласил: «Всем начальникам 
районных отделов УНКВД Калужской об-
ласти. Сего числа вступил в исполнение 
обязанностей начальника Управления 
НКВД Калужской области. По всей работе 
районных отделов выполняйте мои указа-
ния».
За плечами первого начальника УВД бы-

ло четырнадцать лет чекистской работы и 
образование в три класса сельской школы.
На основании того же приказа НКВД СССР, 

каким было создано управление, была 
сформирована и его структура. Ведущее 
место занимали такие подразделения, как 
уголовный розыск, ОБХСС, политотдел, 
паспортная служба, конвойный отдел, на-
ружная служба, оперативный отдел, ГАИ.
Осуществляли правоохранительную 

деятельность 27 районных отделений 
УНКВД и три отделения милиции Калуги. 
Работать им приходилось в условиях, ко-
торые нам сейчас могут показаться не-
реальными. Так, например, на весь Юх-
новский район был всего один старший 
оперуполномоченный угрозыска, один 
оперативный сотрудник ОБХСС, дознава-
тель, начальник паспортного стола, на-
чальник ГАИ, инспектор госпожнадзора, 
шесть милиционеров и один начальник 
без единого заместителя. Плюс четыре ло-
шади, три мотоцикла и одна автомашина 
ГАЗ-51.
В послевоенные годы в милиции активно 

работали преданные своему долгу люди, 
прошедшие горнило войны. Большим 
уважением и доверием у населения поль-
зовались фронтовики.
Кадровый аппарат областного управле-

ния возглавил бывший сотрудник Тульского 
УНКВД, участник войны, кавалер орденов 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звез-
ды Михаил Михайлович Лучкин.
Надежным помощником стал назначен-

ный в том же году начальником ОБХСС 
Андрей Тимофеевич Ветров, который 
два года спустя возглавил уголовный ро-
зыск управления и добился реального 
улучшения в деле борьбы с уголовной 
преступностью. Стоял у истоков следст-
венной работы Николай Павлович Шаш-
кин. Активно боролся за сохранность со-
циалистической собственности Михаил 
Васильевич Бухарев. Более двух десяти-
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летий руководил финансовым отделом первый его начальник 
Иван Георгиевич Горчаков. Отмечен многими государственными 
наградами первый начальник ХОЗО Георгий Филиппович Солда-
тов.
Большой вклад в становление, развитие и совершенствование 

деятельности УМВД России по Калужской области внесли его ру-
ководители.
Это фронтовики Ширяев Федор Николаевич, Деев Еринарх 

Яковлевич, Куроедов Сергей Демьянович, Затолокин Сергей 
Ильич. Все, кто трудился рядом с этими замечательными людь-
ми, переняли немало хорошего из стиля их работы, впитали в 
себя их требовательность, работоспособность, порядочность и 
профессионализм.
В течение 16 лет УВД Калужской области возглавлял бывший 

партизан, лауреат национальной общественной премии «Честь 
и доблесть», Почетный гражданин Калужской области Эммануил 
Михайлович Данилов.
При Михаиле Николаевиче Астахове активно велось строитель-

ство различных объектов УВД и жилых домов для сотрудников.
Юрию Сергеевичу Кожевникову выпало испытание руководить 

калужской милицией в так называемые «лихие девяностые», го-
товить и отправлять первые отряды в служебные командировки 
на Северный Кавказ. По окончании службы Юрий Сергеевич 
не теряет связи с органами внутренних дел. Он занимал посты 
председателя Общественного совета при УМВД России по Ка-
лужской области, заместителя председателя областного совета 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, а сейчас 
оказывает большую помощь полиции в качестве заместителя гу-
бернатора Калужской области.
Более четырёх лет руководил УВД по Калужской области 

Денисов Николай Федорович. Из нашего региона он был направ-
лен на должность заместителя командующего временной опе-
ративной группировкой органов и подразделений МВД России на 
Северном Кавказе, где продолжал оказывать калужанам всячес-
кую помощь и поддержку.
Непростой период реформирования МВД России, переаттеста-

ции личного состава и начала работы в новых условиях калужская 
полиция достойно прошла под руководством Олега Ивановича 
Торубарова, который сейчас руководит Главным управлением 
МВД России по Алтайскому краю.
Низкий поклон и горячую признательность действующие сотруд-

ники полиции выражают ветеранам, бережно сохраняющим 
эстафету преемственности поколений сотрудников органов 
внутренних дел. Нынешнее поколение сотрудников Управления 
внутренних дел Калужской области будет достойно продолжать 
славные традиции, заложенные ветеранами.
За минувшие десятилетия личный состав УМВД России по Ка-

лужской области закалился и борьбой с преступностью, и теми 
испытаниями, которые выпали на долю всей страны. Более ста 
сотрудников органов внутренних дел в составе ограниченного 
контингента советских войск прошли огненными дорогами Афга-
нистана. В апреле 1986 года, когда произошла крупнейшая в 
истории атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС, 

с честью выполнили долг ликвидаторов аварии 65 калужских 
милиционеров.
С 1994 года наши сотрудники принимают участие в поддержании 

конституционного порядка в «горячих точках» Северо-Кавказс-
кого региона. Многие из тех, кто прошёл испытания боевыми 
действиями, награждены орденами Мужества и другими госу-
дарственными наградами. Да и сегодня, когда УМВД отмечает 
торжественную дату, более 50 его сотрудников несут службу вда-
леке от родного дома.
Как бы ни менялись времена и условия, в которых полиция не-

сёт службу, главной нашей задачей была и остается борьба с 
преступностью, защита жизни и спокойствия наших граждан.
Сегодня можно ответственно заявить: калужане могут поло-

житься на свою полицию. У неё достаточно сил и возможностей, 
чтобы эффективно противостоять преступности во всех её прояв-
лениях.
По итогам первого полугодия текущего года, несмотря на рост 

общего числа зарегистрированных преступлений, отмечается 
увеличение их раскрываемости. В текущем году по результатам 
оперативно-служебной деятельности УМВД России по Калужской 
области уверенно входит в десятку лучших территориальных под-
разделений России. Во взаимодействии с областными органа-
ми власти и при их активной поддержке реализуются целевые 
программы, направленные на профилактику правонарушений и 
борьбу с преступностью в Калужской области. Эти позитивные 
результаты – заслуга всех структурных подразделений УМВД.
Я благодарю личный состав за добросовестное выполнение 

служебного долга, за его вклад в борьбу с преступностью.
Поздравляю вас с юбилейной датой, желаю здоровья, удачи, 

энергии, теплоты семейного очага и ясного, мирного неба.

Сергей БАЧУРИН,
начальник УМВД России по Калужской области.
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ŠnpfeqŠbemmne qnap`mhe h jnm0epŠ, ŠnpfeqŠbemmne qnap`mhe h jnm0epŠ, 
onqb“yemm{e 70-keŠh~onqb“yemm{e 70-keŠh~

rlbd pnqqhh on j`krfqjni nak`qŠhrlbd pnqqhh on j`krfqjni nak`qŠh

В зрительном зале ДК Калужского турбинного завода собрались 
высокие гости, ветераны ОВД, действующие полицейские и родст-
венники сотрудников, которые погибли, исполняя свой служебный 
долг.
Первые слова поздравления всем присутствующим с 70-летием 

УМВД России по Калужской области произнес начальник област-
ного управления полиции Сергей Бачурин. В своем выступлении 
Сергей Викторович вспомнил милиционеров и полицейских, 
которые все эти 70 лет стояли и стоят на страже безопасности 
и целостности земли Калужской, а также руководителей управ-
ления, создававших органы внутренних дел и в разные годы 
руководивших милицией, а затем и полицией. Как подчеркнул в 
своем выступлении Сергей Бачурин, обращаясь к гостям, главное 
– это преемственность поколений, чтобы полицейские с большим 
опытом делились своими профессиональными знаниями с моло-
дыми сотрудниками, а те, в свою очередь, не забывали своих ве-
теранов.
Пришедшие на праздник пенсионеры МВД, отдавшие многие го-

ды службе, получили из рук Сергея Бачурина юбилейные медали 
и обязательную коллективную фотографию на память.
По-настоящему теплые слова благодарности в адрес ветеранов 

и действующих сотрудников полиции прозвучали и от заместителя 
губернатора Калужской области Юрия Кожевникова.
Главный Федеральный инспектор по Калужской области Алек-

сандр Савин поблагодарил сотрудников УМВД за профессиональ-
ную службу.
Поздравить Управление МВД России по Калужской области и его 

сотрудников с юбилеем пришли руководители правоохранитель-
ных органов региона.
Кроме того, награды на юбилейном концерте получили несколь-

ко сотрудников различных подразделений УМВД. Сергей Бачурин 
вручил им благодарности, почетные грамоты, медали, а также 

очередные специальные звания.
Песня «Молитва старого монаха» в исполнении Оксаны Криво-

вой, психолога МОМВД России «Тарусский», заставила дрогнуть 
крепкие мужские сердца и смогла пробраться в самые потаенные 
уголки души. После нее минутой молчания почтили память 64 со-
трудников, которые в разные годы погибли при исполнении своих 
служебных обязанностей.
Хорошее, праздничное настроение на протяжении всего 

концерта обеспечивали гостям песенные и танцевальные 
коллективы Калуги, сотрудники УМВД России по Калужской 
области и ансамбль сотрудников органов внутренних дел из 
города Орла, а также автор и исполнитель эстрадных песен 
Леся Ярославская.

Елизавета КИСЕЛЁВА.



¶àðÌ²ð²ð  7-9 (183-185)2014 Ã.   ÑáõÉÇë-ë»åï»Ùµ»ñ
11

ПРАОТЦУ НОЮ

Ты спас человека от потопа – 
Не спас потоп от человека...

Не спас человека от человека!

– Нет у человека органа для восприятия Бога –
Одни рефлексы. Поэтому человек ковыляет 
По планете, как голодный, слепой динозавр:
– Какого хрена ты спас это чудовище?

УПАДНИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Упасть,
Как раненая мечта,
На вершину скалы,
Где орлы и ураганы
Точат клювы…
Упасть 
К ногам стихии
И просить милосердия у природы!
Упасть, 
Как непроизнесённое слово,
На свалку умерших слов…
Упасть 
И не подняться,
А Любовь отдать
Звёздам!

ОТПАВШИЙ ЛУЧ

Я лежу на берегу на боку, как тюлень.
Мне лень снова стать человеком.
Поваляюсь под лучами заката,
А потом шепотом попрощаюсь
Со светом.

А потом наступит холодная ночь
С отпавшим от солнца лучом,
Во мраке утонет тюлень…. Лишь луч
Отпавший, как шут на арене,
Не перестанет прыгать и подметать тьму.
    

ГОНГ
 Ëåîíèäó Åíãèáàðîâó
Уже который раз
После очередного нокаута
Выхожу на ринг:
– Гонг!
В вечном нокдауне
Продолжаю бой.
Нокаут – счастливый конец –
Конопатый молодец!
– Гонг!
– Чего же не бьёшь, рыжий чёрт,
Мне меж глаз хрустящим кулаком?!
Я же опустил руки и сдался морально,
Я же сдался морально…
– Гонг!
Этот глупый звук спасает меня
От краха и исхода безысходного…
– Я побью тебя, конопатый!
Без причин, без интереса, без азарта – врежу!
Если приму тебя за судьбу свою…
– Гонг!
Бой задыхается…
Нет зла в ударе моём…
Почему я не падаю? Почему встаю?
– Уйди, конопатый! Помашу кулаками впустую –
Пусть публика посмеётся на прощанье…   

* * *
Помогите мне, горы,
Обрести вновь вашу силу орлиную!
Помогите воспрянуть духом
И побежать, как в детстве, по вашим тропинкам
К речушкам и в гущу лесную….

ЛИШНЯЯ СТАНЦИЯ

Все стали какими-то умными
 для своего кармана.
Все стали какими-то справедливыми
 для своего кармана.
Мысли текут прямой кишкой: голова – карман,
Карман – голова, голова – карман,
Карман – голова... минуя станцию
Сердце.

ЗАМЫКАНИЕ

Звёзды – слёзы человека – искрятся в надежде
О Счастье Всемирном!

Ночь волчью пасть разинула настежь. 
Программа зависла:
– Не учли звериный фактор.

Мигает Вселенная.
Звёзды искрятся в невесомости.
В горле Космоса застрял шалопай!

ВОПРОС ВОПРОСОВ

Какими чудесами овеяна Вселенная!
Но хочется узнать – куда мы едем?
Не у кого спросить: люди озабочены,
Словно каждый по планете проглотил
Вместо закуски…
– Какая запредельная задумка этот мир!
Земная жизнь не объясняет затрат.

ЧЕЛОВЕК В РАКУШКЕ

Человек – крошка в ракушке
На берегу океана звёзд.
Что мы делаем в ракушке 
Среди падающих звёзд?

АРКТИЧЕСКИЕ ЛЬДЫ

Арктические льды – оледеневшие души
Пращуров наших небесных…

Арктические льды – надгробная фантазия
Страны богов. Здесь жили люди-боги,
Умели летать, улетели…

* * *
Ледники, ледники...

Величественные свидетели нашей биографии,
Как часы песочные, стоят в ожидании…
Они при рождении видели гибель цивилизации 
И перерождение людей... оледенели, онемели...
Они при смерти увидят нашу гибель 
И обновление людей, 
Дай Бог, сияющих счастьем….

Ледники, ледники...

 

МЫ ЕЩЁ

ВЕРНЁМСЯ, СЫНОЧЕК!

Помнишь, сыночек,
Как, сверкая солнечными крыльями,
Мы летали от Арктики до Антарктиды,
Где и нынче наша база на дозоре.

Глубочайшая память человечества
Неподвластна времени и катаклизмам.
Не всё забыто, сыночек. Не всё потеряно. 
Мы ещё вернёмся в нашу Обитель!

Лёд не убийца – хранитель.
Мы вернёмся! Развернёмся!

В ОЖИДАНИИ АПЕЛЬСИНА

Я с вилами стою против потопа
И яростно смотрю на надвигающуюся судьбу!
Я пустое место на пути потопа,
Но за мной мой Отец! За потопом – ни души.
– Держись, человек! Потоп отпадёт.
И прокатится по небу спелый апельсин.

СИРИУС

Мы тебя помним, наша первая звезда!

Мы от тебя улетели к Солнцу.
– Зачем?
– Познать Землю.
– Зачем?
– Быть может, мы убегали от счастья?
– Зачем?
– Или искали счастье?
– Здесь???

Мы тебя не забудем, наша первая звезда!
И обязательно к тебе вернёмся!

ТОСКА ПО СИРИУСУ

Когда-нибудь я достигну космической Колыбели своей!
И в горящем корабле я попрошу у Сириуса прощения
За мучительную отлучку.
Попрошу уже не похожих на нас обитателей
Планеты первородной
Растворить в дыму своих космодромов 
Прах мой и тоску мою звёздную…
А мечту мою попрошу назначить метеоритом:
Пусть упадёт, разобьётся о Колыбель!
Пусть взорвётся, не задев никого!
Разлетится пусть, исчезнет, не возродится.
Попрошу у братьев, умелых в делах астрономических,
Вернуть песчинку пепла моего на Землю,
На могилу мою земную…

ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ

Постоять бы на коленях на планете предков,
Как безумец, молиться, и рыдать,  
И объясниться Сириусу в Любви!

Постоять бы с поникшей головой,
Как оживший выкидыш,
Как преступник в межзвёздном розыске,
Как Тунгусский метеорит на цепи...

Âèêòîð ÂÂèêòîð ÂÀÃÀÍßÍÀÃÀÍßÍ

ÌÎÈ ÐÎÄÍÈÊÈÌÎÈ ÐÎÄÍÈÊÈ
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– Примите меня!
Косой-кривой, выключенный,
Я вернулся.

СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Прилипнуть бы к планете, как земля, 
И разделить судьбу земли!
Понимая, что это не вечно...

Затерять бы в земле свой путь земной 
И вертеться вокруг Света,
Как бесхозная комета!
Понимая, что и это не вечно…

Зажать бы жизнь в кулаке
И махать, как сломанной шпагой,
Ехидно улыбаясь самому себе!
Понимая, что и это не вечно.

И за спиной Солнца моргать Сириусу,
Верить в возвращение
И возрождение из пепла!
Понимая, что и это не вечно. 

* * *
Как хочется увидеть здесь,
На земле,
Наших первопредков,
Когда-то посетивших Землю…

Как хочется вцепиться в них,
Как клещи,
Смеяться и плакать,
Кричать и молчать…

* * *
Космическое наше Отечество!
Посылай своих сыновей на Землю!
Люди уже не представляют никакого интереса.
Они размельчались и стремятся к нулю:
– Прилетайте, звёздные наши братья!
Мы самогоном из слёз вас напоим!

КАК ЖИЗНЬ, ГУМАНОИДЫ?

Я хочу поздороваться с гуманоидами и спросить,
Что они едят: Натурпродукт или суррогат, как мы?
И как поживает Справедливость на кольцах Сатурна?
Жива?! Что вы говорите?! Крутится как белка в колесе? Надо же! 
Глаза, зубы, язык на месте?! Не предусмотрены по уставу???
– Ну, вы, на высотах, предусмотрительные!!!
 
– А как гуманоиды относятся друг к другу? 
Как мы? Гуманоид гуманоиду – волк???
Вот, куда забрался волк! А заяц волнуется:
– Где мой тренер по бегу с барьерами? – спрашивает.
– Поди, бегает за метеоритами на Млечном пути…  
Или звери у вас другие? 
Ни волков, ни зайцев, ни людей…

А может быть, всё же, не верится даже:
– Гуманоид гуманоиду – человек!   

Я – ЧЕЛОВЕК!

Людей много, а ты один…
Будто вышел из НЛО на необитаемую планету,
Где вечная мерзлота, мрак и зло, и тени зубоскалят 
Бессловесные:
– Где вы, жители Земли?! Я вернулся домой! 

– По-вашему, я айсберг? Не айсберг.
– Я белый медведь? Не медведь.
– Я размороженный пингвин? Не пингвин.

– Я заполярная ночь? Не ночь, не день – я человек!
– Что же мне делать в глухонемом царстве льдов?

Вернуться вновь в корабль чужой?
Забыться в круговороте времён? 
Или окаменеть, как сфинкс,
На кладбище исчезнувшей цивилизации...
 

НАПУТСТВИЕ

В прошлом,
Миллионы лет назад, быть может, и позже,
Терпели крушения космические корабли –
Царство небесное отважным астронавтам! –
Пусть не терпят корабли крушения!
Пусть орлы невредимыми возвратятся домой!
Пусть продолжат генетику отваги, учения 
И любви ко всем и всему!

В мгновенной жизни мы хотим
Познать весь Космос,
Узнать все его затворки и мысли, 
Узнать адреса Бога и беса,
Узнать жилища наших любимых людей,
Ушедших в небеса... 

Наряду с этими грандиозными мечтами
Мы опускаемся в мелочные дрязги –
Выпускаем на пустяках свой космический пар
И проваливаемся сквозь землю,
Никуда не долетев...

В БУДУЩЕМ

Пусть не терпят мечты крушения!
И пусть все любят друг друга!

ВСТРЕТИМСЯ!

Сжимает мою душу тоска кораблей межзвёздных,
Затерянных в космической бездне…
Сгорели они в пламени звёзд, взорвались или остались
Блуждать в пустоте безнадёжно…
По ним плакали матери на неведомых нам планетах,
Молились и ставили им памятники в цветах…
Прошли миллионы лет – боль матерей витает в Космосе –
Возвращайтесь, ребята, домой!
Хоть из пепла, хоть с того света – вернитесь!
Мы помним и любим вас,
Хоть и не знаем вас в лицо и никак – вы братья наши 
Космические – держитесь на высоте!
У нас не всё получается, простите, мы ускользаем на дно,
Но загнанные, разбитые и оплёванные,
Мы несём в глубине глубин своих сердец искру
Космическую... Она не угасла ещё, не угаснет –
Мы победим себя! Слышите, братья,
Продвинутые на миллионы лет, – мы победим
И прорвёмся сквозь космическую пыль
К вашим светло-фиолетовым, розово-золотистым мирам!
Мы встретимся у вас и у нас –
Вы не посмеете смотреть на нас,
Как на существ экзотических!
Мы – братья! Братья – мы!
Хоть жили и страдали врознь…
Но верили: появится наконец долгожданный Бог
И попытается объяснить затею свою,
Но мы остановим Его и обнимем:
– Наша встреча объясняет всё!
– Наливайте!

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

– Господь, скажи, кто были наши предки
1000, 2000... 10000 лет назад и раньше?
Как их звали? Где родились? Где умерли?
Кем работали? О чём мечтали? 
Как разговаривали? И что пили?
Да! Да! Да! Тоже интересно.

– Узнаем ли мы обо всём этом 
Когда-нибудь?

– Скажи, Всезнающий, 
Кто будет нашими потомками
Через 1000, 2000… 10000 лет и позже?
Какие у них будут мечты и лица? 
И будут ли опять гадить друг другу?
Или не будут?

– Господь, просвети нас!

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Солнце не задумывается: зачем этот мир?
Роза не задумывается: зачем этот мир?
Пчела не задумывается: зачем этот мир?
Они живут! Пусть думает человек.

Солнце не думает, как живётся человеку.
Роза не думает, как живётся человеку.
Пчела не думает, как живётся человеку.
Они для человека делают всё, что могут.

Весь Космос, вся Природа
Обслуживают человека.
– Надо же!

ПРАВЕДНИК
 
Проходит праведник между рядами неправедных.
Кто-то ему подножки ставит,
Кто-то бьёт его кулаками по почкам и голове,
Кто-то бьёт ногами в живот и рыло,
Кто-то обливает грязью и дерьмом…

Когда он доходит до конца, если доходит,
То на вас посмотрит страшное существо –
Позор рода человеческого!
А ряды смеются, хихикают в лицо
Измордованному праведнику и всему святому...
Таков наш мир, мирок – окурок
Космоса.

МОИ ДРУЗЬЯ

Часть моих друзей жива, пивко сосёт и шею моет.
Часть моих друзей умерла. Некоторых похоронили.
Часть – ни жива ни мертва – ни рыба ни холодец.
Медузами стали под конец.

* * *
Друг мой! На небе, над скелетами скал
Нас осталось так мало...
Друг мой! Ты родился орлом –
Не покидай мир сорокой!
 

С ДРУЗЬЯМИ

Я иногда встречаюсь со скорлупами моих друзей.
После вмешательства Бахуса скорлупы оживают,
В них появляются люди с крыльями,
Самые настоящие, летающие... и ты сияешь 
Счастьем:
– Время и деградация прошли мимо!

Молча отгоняешь крамольные мысли:
– Вглядывайся! – говорит чёрт. – Это летучие мыши.
Это дохлые летучие мыши.
Они не летают, их чучела ветер качает...

Не верю тебе, сатана! Не трави душу мою!
Это – люди. Это – мои люди. Они всегда летают.
Это – элита человечества!
Сама ты ползучая без расписания бесхозная мышь!
Нет у тебя ни чести, ни кодекса чести, ни друзей!

11

13
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Я говорю тост о дружбе и вечности!
О полёте нашем… прерванном на взлёте…
Никто не слушает, потому что нет никого,
Потому что все погибли на взлёте.

* * *
То ли солнце, то ли яблоко, то ли НЛО
На закате над морем зависло.
Красное. Красивое. Под ним – оранжевое море!
Сколько человек утонуло в этой красоте?

МИКРОЧАСТИЦЫ

И КОРРУПЦИОНЕРЫ

В микрофизике свойство объекта
Связано парой... с наблюдающим субъектом,
Как в коррумпированном обществе:
Закон редактируется шефом в связи... с шефом.
– Неужели коррупция в микромир проникла?
– Или коррупционеры имитируют законы микромира?
А может быть, коррупционеры – большие микрочастицы?
Большие и неуловимые, как большие сволочи.

УЧЁНЫЙ 

Учёный не всегда тот, кто числится учёным,
А всегда тот, кто из минимальных данных
Скачивает максимальную информацию.

К науке такой вымогатель информации
Может не иметь никакого отношения! 
Он может быть каким-нибудь мошенником.
Жаль, конечно, лучше бы он был рыбаком.

Беда, когда мошенник мыслит, как учёный.
Трагедия, когда учёный мыслит, как мошенник.
А рыбак пусть поймает русалку!

* * *
Я не знаю, что такое время,
Но знаю, что время не институт красоты:
Уже разменяли новое тысячелетие,
А уродам нет конца…

* * *
Иногда мне кажется,  
Что Время – живое существо.
Это ощущение бросает меня в дрожь,
Будто я в темноте наступил на живой труп.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Я почти освободился от нехватки денег:
Теперь у меня их вовсе нет!
Пусть оплакивают деньги свою участь,
Раз минуют честную часть.

А я счастлив: я уже не нужен
Ни ворам, ни вымогателям, ни друзьям...
– Какое блаженство,
Когда от тебя отворачиваются зло и лицемерие!

Я утром с похмелья столкнулся носом 
Со смыслом жизни: явился... 
С трудом стоит на четвереньках:
– Где же ты был, забулдыга,
Когда мою водку пили кролики?

ВОРОН И ЧЕЛОВЕК

Гуляет человек на природе. Вдруг
Веточка падает на него. Вокруг
Ни деревьев, ни людей... Лишь ворон
Кружится над ним.

Продолжает человек свой путь земной,
А веточка другая падает на него… ах, это – ворон!
Слетает шалунья, клюёт веточку где-то,
Возвращается, бросает на гуляку...

Что-то хочет птица сказать, но знает,
Что этот болван не понимает вороний язык,
Поэтому бросает на него весточки.
              

СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА

Аист –  ангел в буквальном смысле.
Аист – символ присутствия Бога на земле...
Аист – символ присутствия детей на земле!
Аиста солнцепоклонники хоронили, как человека.

Стоит аист в высоком гнезде, как йог, на ноге одной
И с величайшим спокойствием созерцает мир:
– Вот они, люди! Я один из них... Вернусь к лету!
Не оставлю бедных родственников без присмотра.

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Стоит на углу невзрачного дома человек.
Он даже не стоит, а как бы висит. 

Глаза добрые, блестяще-тусклые, по-особому мудрые,
Вызывающе гордые... смотрят на тебя так,
Будто ты самый важный человек 
И словно... тебя нет: они смотрят на тебя,
Но и не на тебя – куда-то... 

Какое-то странное внутрикосмическое величие!
Человек этот прост, как падающий со стройки кирпич,
Который почему-то не падает до земли, а где-то зависает...

Это совершенно ничем не знаменитый человек.
Не сделал ничего примечательного, жил неважно, 
Работал на второстепенных работах, 
Общался со второстепенными людьми...

Но посмотрите на него! Как он стоит!
Главное, как он висит!
Словно висит не он, а мир на его шее!

ХАШ

Хаш – блюдо тружеников и богов.
Он вкусен, питателен и располагает к добру.
К хашу на стол не ставят другие блюда:
Это дурной вкус и оскорбление хашу –
Так завелось в армянских горах.

Хаш готовят из брюха и ножек животных, 
Из того, что хищники оставляют народу –
Так завелось в жестоких горах.

Хаш едят утром рано, натощак.
Пьют только водку, без тостов,
Без женщин –
Так завелось в суровых горах.

Хаш едят после свадеб и побед.
Это – ритуал древних арийцев -
Так завелось в армянских горах.
                    

МОИ РОДНИКИ

Родники мои 
С истоками в ледниках Арктики,
Родники мои
С истоками в вечных снегах гор Кавказа и Гималаев,
В вечных снегах свято-синей горы Арарат,
Где застрял Спасательный Круг,
Родники мои
С истоками в сердцах любимых моих людей,
Родники мои
С истоками космическими,
Родники мои
С божественными истоками,
Дайте мне напиться воды святой! 

12

Озёра слёз не высохнут с годами,
Не скроют скалы скорби вековой.
Где родина с роскошными садами?
Её народ с судьбою роковой?

Гудят ветра в ущельях одиноких,
Свидетели бездонных катастроф,
Времён расправ, кровавых и жестоких,
Когда кинжал мольбы не слышал слов!

В азартном буйстве мерзких вакханалий
Царил его величество погром,
Армян душили, жгли и убивали,
Обзаводясь награбленным добром!

Паля огнём, всё предавая праху,
Несли османы смерти беспредел!
Зачем, молясь неистово Аллаху,
Палач детей, и тех не пожалел!

Зато теперь в солидных шароварах
Убийц потомки свято землю чтят,
Сидят беспечно в чайханах и барах,
Взирая на библейский Арарат!

Взглянув на карту старого изданья,
Вкушаешь драматизм былых потерь.
До сей поры армяне как в изгнанье,
Где их страна? Где земли их теперь?

Так истреблялось золотое племя,
А тех, кто выжил, ветер разметал,
И дал аствац надежду им и время,
Да сохранил приют у старых скал!!

С утра прохладного дудук уныло стонет,
Ведя нас в прошлого опустошённый быт,
И в звуках этих сердце тихо тонет,
Пусть лучше тонет, нежели болит!!!                            

  г. Москва, 27.06.2014 г.

Аркадий ВАркадий ВЕРАПАТВЕЛЬЯНЕРАПАТВЕЛЬЯН

Озёра слёз не высохнут с годамиОзёра слёз не высохнут с годами
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работал, как они... Жаль, очень жаль, что Нерсес Восканян не 
писатель... Джек Лондон на его месте написал бы десятки чу-
десных рассказов о Чукотке и добродушных чукчах... Вот и всё 
в общих словах. А в не «общих словах» – это отрывок жизни 
одного обычного необычного армянина. 

Виктор ВЛАДИМИРОВ.

У маленького Нерсеса отец не вернулся с войны. Остался с 
матерью, как миллионы других детей. Выжили. Отцовский дом 
разваливался, а денег не было построить новый дом. Идея 
стать чукчей пришла позже, от безысходности. Нерсесу было 
26 лет, когда он исчез из села и появился через семь лет с день-
гами. Нерсес построил новый дом, купил машину, вырастил 
троих красивых детей. Они все окончили армянскую среднюю 
школу в селе Цхалтбила Ахалцихского района Грузии... А что 
делал Нерсес в 1964-1971 годах среди аборигенов Чукотки? 
Это целый роман о природе Чукотки и народе, который за семь 
лет ни разу не спросил у чужестранца: «Ты кто такой? Откуда 
взялся? Что ищешь в наших снегах?» Нерсес жил в ярангах 
(юртах) вместе с чукчами, как один из них. Нерсес изучал язык 
и быт этого удивительного народа, ел их блюда, пил их водку, 
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Ãåíîöèä àðìÿí è ïðîáëåìû Ãåíîöèä àðìÿí è ïðîáëåìû 
âûæèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâàâûæèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà

«Áåç ó÷åíèÿ Õðèñòà ëþäè çàåëè áû äðóã äðóãà,
ìèð ñäåëàëñÿ áû àäîì è ðàçâðàòèëñÿ áû».

(Áëåç Ïàñêàëü, ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé)

Большинство политических и обществен-
ных деятелей «цивилизованного» мира, за 
небольшим исключением, проблему гено-
цида армян считают частным вопросом 
истории и жизни самих армян. Сильные 
мира сего обращаются к этому вопросу, как 
правило, из соображений политической 
целесообразности. Редко это делается по 
зову сердца. К сожалению, нравственный 
вопрос мученической гибели около двух 
миллионов армян, сотен тысяч греков, 
ассирийцев и славян в Османской импе-
рии политизирован и превращен в пред-
мет спекуляций в руках бессовестных по-
литиканов. 
Классик сказал: «Бойтесь равнодушных! 

С их молчаливого согласия творятся все 
страшные преступления». Именно это 
происходило на протяжении нескольких 
веков у истоков современной европейской 
цивилизации – Армянском нагорье, забот-
ливо хранившем в своих объятиях святую 
гору Арарат. Согласно Священному писа-
нию (книгам Ветхого Завета, которые сос-
тавляют основу трех мировых религий) к 
ней пристал ковчег праведного Ноя с чле-
нами его семьи (и животными разными), 
которые в дальнейшем своими потомками 
заполнили весь современный мир.
Как предполагает академик НАН Армении 

Р. А. Сафрастян, видимо, Господь возложил 
на армянский народ миссию хранителя 
этой горы, ставшей пристанищем рода 
человеческого после всемирного потопа. 
Нельзя же считать случайностью, что имен-
но Армения впервые в мире признала и 
приняла истинную веру в Бога – христиан-
ство – в качестве государственной религии, 
тем самым положив начало процессу 
приобщения мира к Евангельским цен-
ностям, доставшимся нам через бого-
избранный ветхозаветный еврейский 
народ. Поэтому в канун Святой Пасхи в 
Храме Гроба Господня при схождении 
Благодатного огня по молитвам патриарха 
Православной церкви рядом с ним нахо-
дится армянский священник, который, 
первым принимая с его рук Благодатный 
огонь, передает далее  остальным для 
распространения по всему миру. И не 
случайно то, что св. князь Владимир – 
Красное солнышко, креститель Руси, сам 
принял святое крещение от Византии, во 
время царствования императора армяни-
на Василия Второго (женившись на его 
сестре Анне). Прав о.Тихон (Шевкунов), 
когда в своей книге «Несвятые святые» 
утверждает, что у Бога не бывает случай-
ностей. 
В Первом послании к коринфянам св. 

апостол Павел напоминает нам о том, что 
Бог создал человека не из одного члена, но 
из многих, расположив их в составе тела, 
как Ему было угодно. А все члены должны 
заботиться друг о друге, исправно выпол-

няя возложенные на них функции. «Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним 
все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены» (Кор. I. 12, 18–26). 
Этим красноречивым сравнением апостол 
показывает нам важность единства и 
многообразия всего рода человеческого. 
Каждому народу Господь даровал опре-
деленные таланты и возложил на них по-
сильные функции согласно Своим планам 
по их спасению. Всякое отклонение от этого 
богоустановленного порядка отдаляет нас 
от заветного спасения.
В публицистике не принято оперировать 

духовными понятиями и категориями, пото-
му что для большинства людей они не 
только не очевидны, но и представляются 
«продуктами больного воображения». 
(Этому, конечно, значительно способство-
вало наше атеистическое советское про-
шлое.) В связи с этим на ум приходят сло-
ва немецкого физика Генриха Герца по 
поводу главного его открытия: «Мы всего-
навсего имеем таинственные электро-
магнитные волны, которые мы не можем 
увидеть глазами, но они есть. Однако это 
абсолютно бесполезно». 
Сегодня с трудом верится, что еще сто 

с лишним лет назад люди не знали о су-
ществовании электромагнитных волн, 
на использовании которых основаны все 
современные радиоэлектронные инфор-
мационные системы и технологии, без 
которых невозможно представить нашу 
жизнь.
Осмелюсь предположить, что пройдет 

время и с таким же удивлением люди будут 
судить о «невежественном» игнорирова-
нии духовной силы и энергии нашими 
современниками... Если в обуздании 
электромагнитной силы человечеству 
помог научно-технический прогресс, то 
для ощущения пользы от духовной силы 
человеку, на наш взгляд, поможет только 
духовно-нравственное просвещение... 
Дело в том, что любые политические собы-

тия, войны и конфликты, общественные 
бедствия и природные катаклизмы имеют 
свои духовные первопричины. Хотя об 
этом совершенно недвусмысленно сказа-
но в священных книгах практически всех 
религий, отношение к ним со стороны по-
литиков, мягко говоря, весьма специфичес-
кое.  Многие из них в своих речах с удоволь-
ствием цитируют Священное Писание и 
труды духовных лидеров разных времен 
и народов. Большинство президентов и 
правителей (даже так называемых свет-
ских государств) во время инаугурации 
приносят клятву на Священных книгах 
наравне с Конституцией страны. В реаль-
ной же жизни они руководствуются исклю-
чительно материалистическими соображе-
ниями.
Историю и жизнь армянского народа 

невозможно понять и описать вне зависи-
мости от библейских событий и катего-
рий. Наш народ на протяжении всей 
истории исправно выполнял «свою мис-
сию», пока против него не ополчились 
все носители сатанинской идеологии 
– большевики, масоны, туркофашисты. 
«Пленение» Арарата произошло 
вслед за полным падением Второго 
Рима (Константинополя) и захватом 
большевиками будущего третьего 
(Москвы). Естественно (к сожалению), 
что ослабление и падение Российской 
империи дало мощный толчок процессу 
массового «заедания двуногими зверьми» 
более культурных и просвещенных пред-
ставителей человечества. Процессу, поощ-
ряемому самим дьяволом, главной целью 
которого является истребление рода чело-
веческого руками тех же самых людей. 
Об этом еще Господь наш Иисус Христос 
предупреждал Своих учеников: «Как Меня 
ненавидели, так и вас будут ненавидеть. 
Как Меня гнали, так и вас будут гнать» (Ин. 
15:17-16:2). Эти слова Спасителя имеют 
совершенно особую значимость для 
армянского народа: понимание этой еван-
гельской правды помогало нашему народу 
сохранять бодрость духа, и трагическая 
судьба не ожесточила наши сердца, не 
наполнила их ядом ненависти даже к па-
лачам и «равнодушным».
Главной добродетелью христианина счи-

тается его умение прощать. Но прощение 
отнюдь не означает бездействие, смирение 
перед злом. Не менее важным для хрис-
тианина является его обязанность – до-
стойно нести свой крест. Господь сказал: 
«Кто не берет своего креста и следует за 
мною, тот недостоин Меня» (Мф. 10:38).  
Как же это следует понимать? На наш 
взгляд, речь идет о том, что человек не 
может называться христианином, если он 
добросовестно не выполняет свои граж-
данские и общественные обязанности ис-
ходя из соображений справедливости и 
милосердия. Добропорядочный человек 
не имеет права делать вид, что не видит 
опасности, которая угрожает окружающим 
(«ближним»), и не принимать меры для ее 
нейтрализации. В противном случае он не 
имеет морального права ожидать от других 
справедливого и милосердного отношения 
к себе и своим близким. Это касается не 
только отдельного человека, но и целых 
сообществ и народов. 
Понимания именно этих простых истин 

не достает «цивилизованному» Западу, 
который под шантажом государства по-
томков диких кочевых племен (Турции) 
не хочет видеть и осудить преступления 
против человечества, совершенные преж-
ними правителями этого государства. На-
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верняка каждый себя успокаивает, что с 
его народом такого не может произойти. 
Так думало и еврейское население Евро-
пы и Америки, входивщее в элиту почти 
всех государств этих континентов, пока 
не грянул страшный Холокост. Ведь Гит-
лер успокаивал своих «осторожных» 
палачей, подсознательно опасающихся 
последствий его чудовищного замысла, 
словами: «Кто сегодня помнит о резне 
армян?» Действительно, многим тогда 
хотелось, чтобы мир забыл эту, по их 
мнению, чужую для большинства траге-
дию. Хотя наверняка и знали замеча-
тельную метафору английского поэта и 
проповедника Джона Донна: «Не спраши-
вай никогда, по ком звонит колокол: он 
звонит по тебе». Эти слова, прозвучавшие 
еще в начале ХVII века, всегда остаются 
актуальными. Э. Хемингуэй напомнил о них 
в начале Второй мировой войны. Однако 
это никак не отразилось на ходе колеса ми-
ровой истории: безразличие к чужой беде 
корнями уходит в преисподнюю. 
В том далеком 1915 году «армянский 

колокол» звонил по всему человечеству, 
и особенно по еврейскому народу, но оно 
его не услышало... Почему же мы сегодня 
удивляемся, что Запад так равнодушно 
относится к событиям на юго-востоке 
Украины?

 Если нынешнее руководство Израиля 
считает, что является геноцидом только 
Холокост, (и тем самым подлежат всеоб-
щему осуждению только зверства фа-
шистов, проявленные по отношению к 
евреям), то оно может позволить себе 
проявить безразличие по отношению к 
аналогичным зверствам (например, в 
Одессе) со стороны банд, организованных 
украинскими олигархами еврейской 
национальности.  И «прогрессивное» 
человечество «должно» последовать 
его примеру в «заинтересованном 
безразличии», т.к. мы сейчас живем в 
таком мире, когда главным признаком 
цивилизованности считается принятие 
моральных ценностей Запада, устанав-
ливаемых апологетами золотого тельца. 
Как бы ни старались святые пророки 
«избранного народа», им не удалось 
искоренить дух поклонения мамоне в оп-
ределенной его части, чья идеология, по 
сути, сегодня правит миром при попус-
тительстве послушного хора европейских 
«Пилатов, умывающих руки». Хотя мы 
видим и настоящих продолжателей рода 
Авраама, Иакова, Исаака..., которые му-
жественно борются с «рассадниками 
антисемитизма» в еврейской среде, к 
этому призывая все мировое еврейство 
(например, российский телеведущий Вла-
димир Соловьев, израильский обществен-
ный деятель Авигдор Эскин).  Но, к сожа-
лению, реальная сила на стороне их 
оппонентов. 
Главным парадоксом последних времен 

является то, что многие со «своим крес-
том» идут уже не за Христом, а против 
Него. В истории так уже было: «крестовые 
походы» католической Европы привели не 
к освобождению «Святой Земли» от «не-
верных», как декларировалось в начале 
походов, а к падению главной защитницы 
Православия – Византии. Причиной этой 
«беды», как и предупреждал св. апостол 

Павел, было «сребролюбие» крестонос-
цев. Да и на военных машинах нацистской 
Германии тоже были изображены кресты...
Мы часто забываем, что у дьявола есть 

еще одно название, которое характери-
зует его сущность и способность порабо-
щать и губить людей: это «лжец и отец 
лжи» (Ин. 8. 44)! Ложь стала массовой при-
вычкой достижения цели: в продвижении 
по службе, политике, личной жизни, 
при сокрытии преступления. Ложь не 
только расставила капканы повсюду, 
но и липкой, грязной паутиной опутала 
всю нашу жизнь. Все заняты поиском 
оправдательных аргументов своих пос-
тупков с привлечением всемогущих СМИ, 
адвокатов и политтехнологов ради спа-
сения собственной шкуры, богатства 
и власти. За деньги можно купить все: 
даже здоровье и «спасение души», как 
проповедуют некоторые религии. К со-
жалению, самое страшное в том, что об-
щество привыкло к такому положению 
дел и во лжи не видит смертельной для 
себя угрозы. Но ведь победа лжи всегда 
заканчивается смертью. 
Мир когда-нибудь поймет, что, поддержи-

вая турецкую ложь по отрицанию ге-
ноцида армян, сеет семена новых 
крупномасштабных смертей. Уже сегод-
ня это подтверждается на горьком при-
мере украинской трагедии: западная 
«каинитянская» цивилизация развернула 
против «русского мира» гнусную широко-
масштабную войну, прикрываясь наглой 
ложью о борьбе с «русскими террорис-
тами». Число безвинно убиенных украинс-
кой государственной карательной машиной 
собственных граждан уже составляет 
несколько тысяч человек, а вынужденно 
переселившихся – миллионы. Что же 
это такое, если не геноцид? Геноцид, как 
явление, «порождение ехидны», перерос 
в чудовищную эпидемию и витает над 
всеми странами, не взирая на культурные 
и духовные достижения на-родов. Его 
бессменным проводником была и остается 
ложь!  Первая ложь вы-ражается в том, 
что во главе процесса оказываются 
жестокие и совершенно безродные «жи-
вотные», которые себя позиционируют 
потомственными представителями корен-
ного народа, на благо которого якобы 
они действуют. Даже невооруженным 
глазом видно генетическое и духовное 
сходство между лидерами «майданного» 
фашизма на Украине и главарями мла-
дотурецких зверей, обвиняющих армян 
в любви к русским и России... И цели 
аналогичны – истребление народа и 
захват его имущества, укрепление власти 
антихриста при декларировании совсем 
противоположного. Поэтому распознать 
это и противодействовать этому злу без 
духовной подготовки очень сложно. Каза-
лось бы, кого волнует утаивание нацио-
нальной и религиозной принадлежности 
человека? Но это совсем не мелочь, когда 
этот «человек» претендует на роль лиде-
ра целой нации, к которой не имеет ни 
кровного, ни духовного отношения!       
Армянская поговорка гласит: укравший 

яйцо (дзу) украдет и лошадь (дзи). Все 
мелкие проступки перерастают в круп-
ные преступления, если их вовремя не 
пресекать. Случайно ли, что почти все 
действующие лица «майданного» пере-
ворота (и последующего геноцида рус-

ских) были фигурантами разного рода 
правонарушений, от мелкого воровства до 
убийств и государственной измены? Вряд ли 
сегодня найдутся армяне, с безразличием 
следящие за событиями на Украине. До 
боли все происходящее напоминает со-
бытия последних лет советской власти в 
Арцахе и других армянонаселенных райо-
нах Азербайджанской ССР. Когда сво-
бодолюбивому армянскому населению 
прикрепили ярлык «сепаратистов» и про-
тив него подняли продажную военную ма-
шину Советского Союза при поддержке 
уголовников «Народного фронта» Азербай-
джана. С Божьей помощью армянам уда-
лось одержать чудесную победу. Тогда уже 
«звонил колокол» по Украине и по другим 
регионам мира, где убивали людей по 
национальной принадлежности. Но его 
никто там не услышал, как и сегодня на 
Украине ожидаемый звон золотых монет 
в головах «хозяев жизни» перекрывает 
все реальные звуки колоколов и стоны не-
винных жертв похода сатанистов. Однако в 
любой войне побеждает дух, а не техника 
или численный перевес армий. Миллионы 
армянских мучеников 1915 года вместе 
с многотысячным сонмом православных 
святых молятся о победе русского духа, 
ставшего сегодня символом всего хрис-
тианства...  
Германский народ в отличие от турецкого 

не страдает комплексом неполноценности. 
Поэтому он нашел в себе достаточно му-
жества и мудрости признать и осудить 
зло нацизма, укоренившееся в Третьем 
рейхе, погубившее миллионы сограж-
дан-евреев. Османская империя так же 
проявила себя как «адская машина», пожи-
рающая своих лучших детей, в том числе 
тех турок, которые пытались делать добро, 
спасать невинных своих сограждан-армян. 
Но ни власти, ни народ Турции не спешат 
избавиться от груза тяжкого исторического 
греха своих недалеких предков, наверное, 
исходя из тех же политических сообра-
жений, где, по-видимому, уже нет места 
морали. В то же время они с резким 
осуждением относятся к действиям го-
сударства Израиль по отношению к сво-
им единоверцам палестинцам... Это уже 
не двойные стандарты, а единый сата-
нинский стандарт, согласно которому «пра-
вильно только то, что мне выгодно». В меж-
дународной политике этот «стандарт», 
заданный Западом, уверенно господствует, 
не считаясь даже с провозглашенными им 
же «демократическими ценностями».  
Кто сегодня знал бы имя Оскара Шиндле-

ра, если бы мир не признал и не осудил 
Холокост?  Кстати, в честь Шиндлера (спас-
шего от фашистов более тысячи евреев) в 
Германии выпущена почтовая марка, на 
которой написаны такие слова из Талмуда: 
«Сохранивший одну-единственную жизнь 
сохраняет целый мир». Аналогичная мысль 
выражена и в Коране: «Кто убивает хотя бы 
одного человека, тот убивает целый мир». 
Интересно, сколько мусульман-турок знает 
об этих словах из Корана и понимает их 
смысл? Учат ли этому детей в турецких 
школах? Какую историю своей страны там 
преподают и чему учит такая история? 
Попирая правду и нравственность, невоз-
можно изучить историю – смысла нет! 
История должна учить нравственности! 
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История без нравственности становится 
всего лишь разделом зоологии.  
В разные периоды человеческой истории 

господствовали разные ценности и качест-
ва – от жестокости и воинственности сред-
невековья до милосердия и сострадатель-
ности нашего времени (о времена, о 
нравы!). 
Хотя и сегодня есть правители, которые 

не способны понять современные цен-
ности и не хотят, чтобы достоинства их 
народа мир увидел! Потому что они живут 
во тьме средневековья и не понимают 
значения света: во тьме легче творить зло.   
Во время геноцида армян в Османской 
империи наверняка были благородные и 
смелые люди разных национальностей, 
которые, рискуя своей жизнью, спасали 
армян от младотурецких зверей. Но об 
их подвигах известно мало.  Хотя армяне 
с особой признательностью говорят о 
каждом таком случае, все они свиде-
тельствуют о благородстве и высоких 
нравственных качествах, присущих пред-
ставителям этих народов. Эти случаи 
заслуживают того, чтобы на их примере 
воспитывать молодое поколение в духе 
взаимоуважения, толерантности и жерт-
венности, наконец. Без которых наш мир 
обречен на самоуничтожение. Только цини-
ки могут играть словами вроде: «история 
учит тому, что она ничему не учит».
При желании в любом народе можно уви-

деть частицы и благородства, и доброты, 
и Божьей искры.  Но чаще люди замечают 
эти качества и их таковыми считают, если 
они были проявлены в отношении только 
своих. Хотя совершенно очевидно, что это 
уже ложное благочестие, потому что оно 
корыстное! 
В теории все понимают: если не обличать 

зло, не противостоять ему, то оно рано или 
поздно уничтожит даже своего носителя. 
Но на деле очень немногие способны 
прилагать усилия для его распознания.  
Найдет ли в себе мужество турецкий 

народ преодолеть эту тьму и стать на 
путь цивилизованного развития, время 
покажет... Пока же «сильные мира сего» 
из соображений политической выгоды 
противостоят истине и, по сути, способ-
ствуют регенерации мирового зла, которое 
непредсказуемо может повернуться против 
любого народа, каким бы всемогущим и 
уникальным он себя нивозомнил.  
Жизнь показывает, что у подавляющего 

большинства людей самое сильное «ре-
лигиозное чувство» – это «любовь» к бо-
гатству, вера в его силу. Если вспомнить 
слова Иисуса Христа о том, что человек не 
может одновременно служить и Господу, 
и мамоне, то становится совершенно 
очевидным лукавство подавляющего 
большинства «набожных политиков». Бо-
гоустановленному стремлению человека 
к благочестию и праведности, без которых 
любая цивилизация неминуемо обречена 
на гибель, противостоит, казалось бы, 
безобидная любовь человека к самому 
себе, стремление к личному комфорту. А 
последнее, как думают многие, достига-
ется только с помощью богатства. Ус-
пех и благополучие человека в совре-
менном мире оцениваются по объему 
потребляемых им благ да и масштабом 
его возможностей не давать этого другим. 
В своем неистовом стремлении к богатству 
человек не останавливается ни перед чем, 
сам того не замечая. Еще в свое время 
Аристотель предупреждал, что искушение 
богатством и потребительством создает 
опасность вырождения рода человеческого 
и отдельных людей. «Без добродетели, 
– писал он, – человек становится самым 
нечестивым и самым диким существом, а 
в отношении к половому наслаждению и к 
пище – он хуже тогда всякого животного». 
К сожалению, в первую очередь именно 
такие люди рвутся к власти и достигают 
ее практически повсеместно. А людям 
нужно совсем другое, что блестяще сфор-
мулировал великий русский философ И. 
Ильин: «Во всяком государстве и при вся-
ком строе власть должна принадлежать 

лучшим людям. По своей цели и по своему 
существу государство аристократично; 
вот аксиома, непоколебимая со времен 
Конфуция, Гераклита и Аристотеля. Госу-
дарство, поставившее к власти худших 
людей, переживает смертельный недуг; 
государство, «изгоняющее» или убива-
ющее своих лучших людей, нуждается 
«в перевороте» (Гераклит); государство, 
не умеющее выделить лучших граждан, 
обречено на прострацию и вырождение. 
И при всем этом критерий, по которому оп-
ределяются лучшие граждане, не условен, 
не относителен и не спорен: это есть 
способность к бескорыстному служению 
духу и способность к социальной органи-
зации братства; первая составляет эти-
ческий ценз, вторая – политический ценз 
аристократии. Политическое «благород-
ство» отнюдь не то же самое, что «древ-
ность рода», «знатность» или тем более 
«богатство»; это есть благородство воли 
и правосознания». Кажется, эти слова 
И. Ильина никогда не потеряют своей 
актуальности! 
Пока политики соревнуются между 

собой, кто более искусно замаскирует 
историческую правду, и манипулируют 
историческими событиями, они оставляют 
шансы приспешникам дьявола на ист-
ребление рода человеческого с лица 
земли. Печально! Но даже осторожный 
оптимизм известного французского уче-
ного (Б. Паскаля) не оправдывается: 
развращенные люди, искажая учение 
Христа, натравливают людей друг на дру-
га, «мир превращают в ад». И это может 
продолжаться до Его второго пришествия...
А если кто думает, что жизнь человека за-

канчивается с физической и биологической 
смертью, тому о совести и душе думать 
не нужно! И «если Бога нет, то все позво-
лительно!».
Упаси Боже нас от таких сограждан, и тем 

более – правителей!

Георгий Гургенович ЯЗЕРЯН, 
кандидат технических наук, г. Москва.
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Один паренёк шагал по дороге, грустно ду-
мая о своей бедной и трудной жизни. Вдруг 
видит – лежит на дороге копейка. Грязная 
такая, чуть с ржавчиной даже.

– Копейка тоже деньги, – подумал он,  
положил денежку к себе в кошель и продол-
жил свой путь. По дороге он размечтался:

– А вот бы мне тысячу рублей найти!  На-
купил бы я подарков своим родным, отца бы 
с матерью побаловал...
Как только эта мысль пришла ему в голову, 

чувствует – а кошель-то потяжелел. Глядь – 
а там тысяча рублей появилась. Удивился 
он, обрадовался и подумал:

– Странно, а если бы я десять тысяч руб-
лей пожелал? Исполнилось бы моё жела-
ние? На десять тысяч я бы родителям ко-
рову купил и лошадь да крышу наконец 
отремонтировал бы.
Чувствует, кошель его снова потяжелел. 

Заглянул туда, а в кошельке новенькие ку-
пюры лежат – ровно десять тысяч рублей.  

– Чудеса, да и только, – снова обрадо-
вался парень.

– А что бы я сделал, если бы вдруг таким же 
чудесным образом у меня появилось целых 
сто тысяч рублей? Купил бы дом, женился, 
завёл детей, а в дом свой переселил бы 
отца с матерью из их жалкой хибарки.
Тут глядь – сто тысяч рублей из кошелька 

лезут, уже даже там и не помещаются. 
Обрадовался паренёк безмерно, но поду-
мал... и  стали его сомнения одолевать:

–  Дом куплю – да! Но... отца с матерью, на-
верное, не стану к себе забирать. Старые 
они, ворчливые, вдруг не найдут общий 
язык с моей женой. Да и  корова с лошадью 
им ни к чему, вроде лишняя забота только. 
И на подарки нет смысла тратиться, мне эти 
денежки  и самому пригодятся.
Только так подумал и чувствует – кошелёк 

его сразу лёгким-прелёгким стал! Заглянул 
он туда и опешил – лежит на дне ржавая ко-
пеечка, одна-одинёшенька...

ÊÀÊ ÄÅÍÜÃÈ ÌÅÍßÞÒ ÍÀØÅ ÑÎÇÍÀÍÈÅ.ÊÀÊ ÄÅÍÜÃÈ ÌÅÍßÞÒ ÍÀØÅ ÑÎÇÍÀÍÈÅ.
ÏÐÈÒ×À Î ÊÎÏÅÉÊÅÏÐÈÒ×À Î ÊÎÏÅÉÊÅ Творческий коллективТворческий коллектив

редакции журнала редакции журнала «Горцарар»«Горцарар»
благодарит всех,  кто сердечноблагодарит всех,  кто сердечно

и тепло поздравил егои тепло поздравил его

с замечательным праздником – с замечательным праздником – 

15-летием15-летием и желает всем  и желает всем 

доброго здоровья,   доброго здоровья,   

удачи и процветания.удачи и процветания.  
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²ñ¹»Ý µ³½ÙÇóë Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ËáëíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ 
»ññáñ¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç áõÝ»ó³Í 
Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ ¹»ñáí Ñéã³Ï »Ý µ»ñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ£ ´»ñíáõÙ »Ý ÏáÝ-
Ïñ»ï ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÝ»ñ£ ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, áñå»ë 
Ï»Ý¹³ÝÇ ûñÇÝ³Ï, ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ²ÝÝ³ ¨ ²É»ùë»Û ¶³·³ñÇÝÝ»ñÇ 
ÁÝï³ÝÇùáõÙ ÍÝí³Í »ññáñ¹ ½³í³Ï, ³é³çÇÝ ïÇ»½»ñ³·Ý³ó Úáõ-
ñÇ ¶³·³ñÇÝÁ, áñÇ ëËñ³Ýùáí Ñå³ñï³ÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ£ ÆëÏ Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÇ ÍÝáõÝ¹Á, »Ã» ³ÛÝ ï³ñÇ-
Ý»ñÇÝ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý ¿ñ, ³å³ ³Ûëûñí³ ã³÷³-
ÝÇßÝ»ñáí µ³ó³éÇÏ »ñ¨áõÛÃ ¿£ 

Ð³ÛÏ³½Á ¶ñÇ·áñ Ñáñ ̈  ÐéÇ÷ëÇÙ» Ùáñ ³í³Ý¹³å³Ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ 
13-ñ¹Ý ¿ñ, Çñ»ÝÇó Ñ»ïá Ï³ÛÇÝ ¨ë »ñ»ùÁ£ ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ëÝí»ó 
³éáõÛ· áõ ÅÇñ »ñ»Ë³Ý»ñ ³é³íáïí³ÝÇó Ë³Õ áõ ÍÇÍ³Õáí ËÉ³ó-
ÝáõÙ ¿ÇÝ Ê³ßáõ÷ë»Ç µ³րձր³·³Ñ ë³ñ»ñÇ ·á·³íáñáõÃÛ³Ý ձոñáí 
ÑáëáÕ ³ñ³·³í³½ ·»ï³ÏÇ ß³é³ãÁ, áñ¹Ç³Ï³Ý ëÇñá Ë³Ý¹³-
Õ³ï³Ýùáí ÉóÝáõÙ »ñç³ÝÇÏ ÍÝáÕÝ»ñÇ ëÇñïÁ£ ÆëÏ »ñµ Ñ³í³ù-
íáõÙ ¿ÇÝ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ ×³ß»Éáõ, ÙÇ³Ý·³ÙÇó ï³ëÝí»ó  ·¹³É 
¿ñ µÉ¹µÉ¹áõÙ Ï»ñ³Ïñ³Ù³ÝÇ Ù»ç£ ºÃ» Ù»ñ áã ³í³Ý¹³å³Ñ ûñ»ñÇ 
ëÏ½µáõÝùÁ ïÇñ»ñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³Ûëûñ Ñ³Ùß»Ý³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ 
áõÝ»Ý³ Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÇ ÝÙ³Ý ³ñí»ëïÇ µ³½Ù³ßÝáñÑ Éáõë³íáñ 
ÝíÇñÛ³ÉÇÝ£

ºÕµ³ÛñÝ»ñÝ áõ ùáõÛñ»ñÁ Ñ³×³Ë»óÇÝ ¹åñáó, ³í³ñï»óÇÝ, ÙÇ³-
Ñ³Ùáõé ç³Ýù»ñáí ÉÍí»óÇÝ ëáí»ï³Ï³Ý »ñÏñáõÙ ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ Ï³-
éáõóÙ³Ý ³ÝÝ³Ë³¹»å ·áñÍÇÝ£ ²Ù»Ý ûñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÏáÉ-
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÍË³ËáïÇ ̈  »·Çåï³óáñ»ÝÇ ¹³ßï»ñáõÙ ùñïÝ³Ãáñ 
³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ úÑ³ÝÛ³Ý ïáÑÙÇó ãáñë-ÑÇÝ· »ñÏñ³·áñÍÝ»ñ, ³Ùµ³-
ñáõÙª ³ñ¹»Ý í³ñ¹³·áõÛÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáí ³éÏ³ÍáÕ ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ ÝÛáõ-
Ã³Ï³Ý ßï»Ù³ñ³ÝÁ£ Êáñ³å»ë ·Çï³ÏóáõÙ ¿ÇÝ, áñ ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ 
Å³Ù³Ý³Ï ³é³ïáõÃÛáõÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ. Ñ»é³Ëáëáí å³ïíÇñ»Éáõ »Ý 
Çñ»Ýó áõ½³ÍÁ, ÇëÏ Ñ»éáõëï³óáõÛóáíª ëï³Ý³Éáõ£ àõëïÇ ëáóÇ³ÉÇë-
ï³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ñ ÙñóáõÃÛáõÝÁ Ýáñ³Ýáñ ëËñ³ÝùÝ»ñÇ ¿ñ ÙÕáõÙ 
ûÑ³ÝÛ³ÝÝ»ñÇÝ£

Ð³ÛÏ³½Ç áõÕÇÝ áõñÇß ¿ñ: ²í³ñï»ó ò³Ý¹ñÇ÷ßÇ (²µË³½Ç³) ²í»-
ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ, ßáõñç 
ãáñë ï³ñÇ Í³é³Û»ó êáí»ï³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý é³½Ù³-Íáí³ÛÇÝ 
Ý³í³ïáñÙáõÙ£ ¼áñ³óñí»Éáõó Ñ»ïá çÉ³åÇÝ¹ å³ï³ÝáõÝ ³é³-

çÇÝÁ ÝÏ³ï»ó Ñéã³Ï³íáñ Ñ³Ùß»ÝóÇ, ÁÙµß³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ 
³é³çÝáõÃÛ³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ÕÃáÕ, »ñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï ì³Õ³ñß³Ï 
Ø³×Ï³ÉÛ³ÝÁ£ ØÇ ù³ÝÇ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá ëÏëÝ³Ï ÁÙµÇß Ð³ÛÏ³-
½Á Ù³ëÝ³Ïó»ó ²µË³½Ç³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ýí³×»ó Ñ³ÕÃáÕÇ 
¹³÷ÝÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÇ áõÕÇÝ áõñÇß ¿ñ£ Æ Ñ³Ûï ¿ñ »Ï»É 
Ýñ³ ÝÏ³ñã³Ï³Ý  ÓÇñùÁ: ²é³çÇÝ ÇëÏ ÝÏ³ñã³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ ³ãùÇ ¿ÇÝ 
ÁÝÏÝáõÙ ÉáõÛëÇ ¨ ëïí»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ÁÝ¹·ÍáõÙ 
Ýå³ï³ÏÁ ¹ñë¨áñ»Éáõ ËáñáõÃÛáõÝÁ£ ²ñ¹»Ý Çñ Ñ³Ù³ñ áñáß»É ¿ñ, áñ 
Çñ áõÕÇÝ ÝÏ³ñÇã ¹³éÝ³ÉÝ ¿, ÙÇ µ³Ý, áñ ÝÏ³ñÝ»ñÁ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ 
¿ÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ£ Ð»Ýó Ýñ³Ýó ËáñÑñ¹áí ¿É 
1965 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝí»ó ºñ¨³ÝÇ ·»Õ³ñí»ëï³- 
Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï£ Øï»ñÙ³ó³í Ã³ï»ñ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ 
ßÝáñÑ³ÉÇ áõë³ÝáÕ, Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñ-
ïÇëï, »ñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï ²½³ï ¶³ëå³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï, áñÇ Ñ»ï 
¿É ¼»ÛÃáõÝÇ Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³ÝáõÙ ÙÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ë»ÝÛ³ÏáõÙ£ ¸»Ïá-
ñ³ïÇí-ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ù³ëÝ³·»ïÇ ¹ÇåÉáÙÁ Ó»éùÇÝ 
í»ñ³¹³ñÓ³í ²µË³½Ç³ ¨ ò³Ý¹ñÇßÇ Ñ³ñ³½³ï ¹åñáóáõÙ 
ëÏë»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ¹³ë³í³Ý¹»É Ï»ñå³ñí»ëï£ ºñ»ù ï³ñÇ 
Ñ»ïá Ð³ÛÏ³½Á ï»Õ³÷áËí»ó èáõë³ëï³Ý, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ 
³ßË³ï»ó ì»ñÇÝ ´»ñ³Ý¹³ ¨ ê»ñ·»Û äáÉ» Ñ³Û³ß³ï ·ÛáõÕ»ñáõÙ, 
ÇëÏ ´³ñ³ÝáíÏ³ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙª Ý³¨ ïÝûñ»Ý£ 

Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÁ Ùßï³å»ë Ñ³í³ï³ñÇÙ ¿ »Õ»É Çñ ÏáãÙ³ÝÁ, 
áã ÙÇ ³Ý·³Ù ãÇ ¹³¹³ñ»É ëï»ÕÍ³·áñÍ»É£ êï»ÕÍ»É ¿ ·áñ·»ñ, 
ÝÏ³ñ»É å³ïÙ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí ½³Ý³½³Ý áõñáõÛÝ ÉáõÍáõÙÝ»-
ñáí Ïï³íÝ»ñ£ Ð³ïÏ³å»ë ³Ûë ß³ñùáõÙ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ñ³Ùß»-
Ý³Ñ³Û»ñÇ Ý³Ë³Ñáñª Ð³Ù³Ù ²Ù³ïáõÝáõ ¹ÇÙ³å³ïÏ»ñÁ£ ¼µ³Õ-
íáõÙ ¿ ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛ³Ùµ£ Ð³ÛÏ³½Ç Ï»ñï³Í §Ü³ñ»Ï¦ 
»ñÏÙ»ïñ³Ýáó Ë³ãù³ñÁ ³ßË³ñÑÇ Ñ³½³ñ³íáñ Ë³ãù³ñ»ñÇ Ù»ç 

²ðìºêîÆ ÜìÆðÚ²ÈÀ²ðìºêîÆ ÜìÆðÚ²ÈÀ

ÝÙ³ÝÁ ãáõÝÇ£ Î»ñï»É ¿ Üáñ ÈáõÛë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ ·»ñµÁ, ·ÛáõÕÇ 
Ï»ÝïñáÝáõÙ ³Ù³é-ÓÙ»é ½áíáõÃÛ³Ùµ ¿ ÑáëáõÙ »ñ»ù ýÇ·áõñÝ»ñÇó 
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏíáÕ §Èáõë³ÕµÛáõñ¦ ù³Ý¹³ÏÇ ë³éÝáñ³Ï ½áõÉ³É 
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Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³Ý

Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÁ Ýí³·áõÙ ¿ ùÛ³Ù³Ýã³
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çáõñÁ£ Ð³ÛÏ³½Á ÏÛ³ÝùáõÙ Ù³ñ¹³Ùáï ¿, µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ, 
·áñÍáõÝ ¨ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ£ Üñ³ ç³Ýù»ñáí ¿ñ, áñ ëï»ÕÍí»ó 
ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ §ºñ³Ý· Ð³Ùß»ÝÇ¦ ÙÇ³íáñáõÙÁ, áõñ ÁÝ¹·ÁñÏ-
í³Í ¿ÇÝ êáõËáõÙÇó ÙÇÝã¨ îáõ³åë» Ý»ñÏ³åÝ³ÏÇ ¨ ù³Ý¹³-
Ï³·áñÍáõÃÛ³Ý ÝíÇñÛ³ÉÝ»ñÁ£ ØÇ³íáñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ óáõó³-
Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ, È³½³ñ¨ëÏáõÙ, 
êáãÇáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ, ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãÙ³Ý£ 
Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÝ ¿ñ, áñ ·áñµ³ãáíÛ³Ý í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý µ³-
ñ»ñ³ñ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇó û·ïí»Éáí ÈááÛáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó 
Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ §¼³ñÃáÝù¦ ·ñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÁ, áñÁ Ø³ÛÏá-
åáõÙ ¨ îí»ñáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»ó ËÙáñ³ïÇå §¼³ñÃáÝù¦ 
·ñ³Ï³Ý ³ÉÙ³Ý³ËÇ ÙÇ ù³ÝÇ ·ñù»ñ£ Æ ¹»å, Ð³ÛÏ³½ úÑ³Ý-
Û³ÝÁ ËÙµ³·ñáõÙ ¿ñ Ý³¨ êáãÇÇ ï³ñ³ÍùÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ-µ³-
ñ»·áñÍ³Ï³Ý §ê¨³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ã»ñÃÁ£

²ñí»ëïÇ ÝíÇñÛ³É Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÇ Ï»ñå³ñÁ ÉñÇí 
å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É Ý³¨ Ýñ³ 
ï³Õ³Ý¹Ç ÙÛáõë ÷³ÛÉ³ï³ÏáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ ¶ñáõÙ ¿ Ý³¨ 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ£ Ð»ÕÇÝ³Ï ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ÅáÕá-
í³ÍáõÝ»ñÇ£ §ÔáÕ³Ýç Ð³Ùß»ÝÇ¦ ·ÇñùÁ ·ñ»É ¿ Ñ³Ùß»ÝÇ µ³ñ-
µ³éáí, áõñ ï»Õ »Ý ·ï»É ·áÕïñÇÏ »ñ·ÇÍáõÙÝ»ñ Ñ³Ùß»Ý-
óÇÝ»ñÇ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇó áõ µ³ñù»ñÇó£ ÆÝùÁ áã ÙÇ³ÛÝ 
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ëÇñ³Ñ³ñ ¿, ³ÛÉ¨ »ñ·³ñí»ëïÁ ·Ý³Ñ³ïáÕ 
¨ íÇñïáõá½ ùÛ³Ù³Ýã³ Ýí³·áÕ£ Î³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ùÛ³Ù³Ýã³ 
Ýí³·áÕÝ»ñÇ Ñ³ÙáõÛÃ, áñÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ·»Õ»óÏ³óÝáõÙ 
»Ý ½³Ý³½³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ£ Ð³ÛÏ³½Á å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Ý³¨ 
»ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ£ Ð³ïÏ³å»ë ÛáõñûñÇÝ³Ï ï»ëù ¨ 
ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ áõÝÇ §Ð³ÛÏá¦ ·áñÍÇùÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ý³¨ 
óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñáõÙ, »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñÅ³Ý³ó»É Ñ»-
ï³ùñùñáõÃÛ³Ý£

Ð³ÛÏ³½ úÑ³ÝÛ³ÝÁ ³ÛÅÙ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ êáãÇÇ ï³ñ³ÍùÇ 

Ñ³Û  ·ñáÕÝ»ñÇ §Üáñ ÈáõÛë¦ ·ñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÁ£ 
ÀÝÃ»ñóáÕÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝù ³ñí»ëïÇ ÝíÇñÛ³É Ñ³Ùß»ÝóÇ Ð³ÛÏ³½ 

úÑ³ÝÛ³ÝÇ Ï»ñå³ñÁª Ù³ÝÏ³í³ñÅ, ÝÏ³ñÇã, ù³Ý¹³Ï³·áñÍ, µ³Ý³ë-
ï»ÕÍ ¨ »ñ³ÅÇßï£ ²Ûë µ³½Ù³µ»ÕáõÝ ßÝáñÑùÁ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³ÉÝ ¿ñ, áñ 
ØáëÏí³ÛÇ §îì ²ðØ èàô¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³³ÉÇùÁ Ýñ³ Ù³ëÇÝ 25 
ñáå»³Ýáó Ï³ñ×³Ù»ïñ³Å ýÇÉÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»ó ¨ µ³½ÙÇóë óáõó³¹ñ»ó 
³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ£ 

êÇñ³í³Ý  êºìàôÜÆ,
ÊêÐØ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù

Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ÏÇ íñ³ 
íñ³óÇÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý, áñ 
ìñ³ëï³ÝáõÙ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ ¢ Ñ³Û 
¹åñáóÁ ÙÇßï »Õ»É »Ý ¢ ÏÉÇÝ»Ý: ºÃ» 
Çñ»Ýù ã»Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ ³Û¹ Ñ³Ù»-
Ù³ïáõÃÛáõÝÁ, ³å³ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù 
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É:

1617 թ-ին պարսկական շահ Աբբասը 
Վրաստանի կախեթական շրջաններից 200 
հազար մարդ տեղահանեց Պարսկարստան 
և բնակեցրեց Ֆերեյդան նահանգու մ:

1604 թ-ին նու յն այդ շահը Հայաստանի 
Գողթն գավառի Ջու ղա քաղաքի ողջ 
բնակչու թյանն արդեն իսկ տեղահանել և 
բնակեցրել էր Սպահանի մոտ, հիմն ելով 
Նոր Ջու ղա բնակավայրը: Երկու  ազգերի 
համար էլ ստեղծվել էին նու յն պայմանները:
Անցել է 400 տարու ց ավելի: Հայերը տեղա-

հանու թյու նից անմի ջապես հետո սկսեցին 
նոր վայրերու մ դպրոց և եկեղեցիներ հիմ-
նել, որպեսզի չկորցնեն իրենց ազգային ինք-
նու թյու նն ու  հավատը:
Երբ շահ Աբբասը սկսեց ավղանական 

արշավանքը, հայ մե ծահարու ստները 70 
հազար թու ման փող տվեցին շահին, որ 
հայերը չմասնակցեն արշավանքին: Իսկ 
վրացիներին զորակոչեցին բանակ և նրանք 
մասնակցեցին արշավանքին, տալով մե ծ կո-
րու ստներ, և վրացական համայնքը դարձավ 
անօգնական ու  անու ժ:
Այդպես էլ վրացիներով բնակեցված գյու -

ղերու մ 400 տարու ց ավելի չկառու ցվեց ոչ 
մի  դպրոց և ոչ մի  եկեղեցի: Վրացիները 
կրոնափոխվեցին, ձու լվեցին տեղական 

բնակչու թյան հետ և հիմա պաշտոնապես 
ազգային փոքրամասնու թյու ն չեն համար-
վու մ:
Սա, իհարկե, մե ր հարևան ազգի պատմու -

թյան դառը էջերից է: Իսկ հայերը կարողա-
ցան պահապանել իրենց մշակու յթը, կրոնը, 
ստեղծեցին ճարտարապետական կոթողներ 
և այժմ էլ պետականորեն ճանաչվու մ են 
որպես կրոնական փոքրամասնու թյու ն: 
Այժմ Իրանի պետական բյու ջեից 1.750 մլն 
դոլար է հատկացվու մ կրոնական փոքրա-
մասնու թյու նների կարիքները հոգալու  հա-
մար: Այդ գու մարից տարբեր տարիների 
տարբեր համամասնու թյամբ իր բաժինն 
ու նի նաև հայ համայնքը, որին հատկացվու մ 
է այդ գու մարի համարյա թե կեսից մի  քիչ 

պակաս:
Իսկ ինչ ու նի ներկայու մս վրացական հա-

մայնքը Իրանու մ կամ ինչպես իրենք են 
ասու մ` ֆերեյդանական վրացիները:
Ինչպես տեղեկացնու մ են վրացական 

լրատվամի ջոցները, վերջերս կաթողիկոս 
Իլիա Երկրորդն իր նստավայրու մ ընդու նել 
է ֆերեյդանական վրացիների ներկայացու -
ցիչներին, նրանց վերադարձի հնարավո-
րու թյու նը քննարկելու  համար: Համաձայն 
վրացական տվյալների 70 հազար շիա հա-
վատի ֆերեյդանական վրացիներից մի այն 
15 հազարն են ծածու կ պահպանել իրենց սո-
վորու յթները:
Իսկ հայերն իրենց հավատն ու  մշակու թը 

թաքցնելու  կարիք չու նեն, որովհետև վաս-
տակել են դրա իրավու նքը: 1945-46 թ-ին 
Ստալինի հրամանով հատու կ պատվի-
րակու թյու ն է մե կնու մ Իրան` հայերի և 
վրացիների ներգաղթի հնարավորու թյու նն 
ու սու մն ասիրելու  համար: Երբ պատվիրա-
կու թյու նը վերադառնու մ է և զեկու յցը դրվու մ 
է Ստալինի սեղանին, պարզվու մ է, որ բոլոր 
հայկական գյու ղերու մ կան եկեղեցիներ, 
դպրոցներ, պահպանվել է լեզու ն, կրոնը և 
մշակու յթը: Իսկ վրացական գյու ղերու մ ոչ ոք 
վրացերեն չի խոսու մ, բոլորը շիա հավատի 
հետևորդներ են, չկա դպրոց և եկեղեցի: 
Այդ պարագայու մ Ստալինը թու յլատրու մ 
է մի այն հայերի վերադարձը, ասելով, որ 
ինքը մի տք չու նի մսխեթցի թու րքերից հետո 
Վրաստանու մ մու սու լմաններ բնակեցնել: 
Սրանք են Իրանու մ հայերի և վրացիների 
պատմու թյան դասերը:

ÆÝãáõ êï³ÉÇÝÁ Ññ³Å³ñí»ó Æñ³ÝÇó íñ³óÇÝ»ñÇ 
Ý»ñ·³ÕÃÇó, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó Ñ³Û»ñÇ Ý»ñ·³ÕÃÇÝ
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ºñµ Ý³Û»óÇ §Î³ñáï¦ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ 
Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, Ñáõß»ñë ÇÝÓ ï³ñ³Ý ÇÙ Ï³-
ñáïÇ ¹áõéÁ: ²Û¹ Ï³ñáïÁ ÇÙ Ù»ç ³åñáõÙ ¿, 
ÇÝÓ Ñ»ï ßÝãáõÙ ¿, µ³Ûó »ë, áñå»ë Ù³ëáõÝùª 
³Û¹ Ù³ëÇÝ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ »ñµ»ù ã»Ù Ëáë»É: 
ÆëÏ ÑÇÙ³ Ï»ë·Çß»ñÇÝ ³ÛÝ ÇÝÓ Ñ³Ý·Çëï ãÇ 
ï³ÉÇë ¨ ëïÇå»ó ÇÝÓ ·ñÇã í»ñóÝ»É:

Ø»ñ Ã³ÕÁª §àõéÙÇ Û³÷áõÛÇ Ù³ÛÉ»Ý¦ ¿ñ, 
ÇëÏ ÃÇí 3 ¹åñáóÁ Ù»ñ ï³Ý ¹ÇÙ³óÝ ¿ñ: ºñµ 
å³ïáõÑ³ÝÇó ¹áõñë ¿Ç Ý³ÛáõÙ, ÙÇ³ÛÝ ¹åñáóÝ 
¿Ç ï»ëÝáõÙ ¨ »ë Ó¨³íáñí»óÇ ³Û¹ Ñ³Û³óùÇ 
Ý»ñùá: ¸åñáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ÇÝÓ ß³ï ¿ÇÝ 
ëÇñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë µ³µáÛÇë, áñÇÝ ëáõñµ 
ÏÇÝ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ: ²ÝóÝ»ÉÇë Ñ³ñ·³Ýùáí 
µ³ñ¨áõÙ ¿ÇÝ ï³ïÇÏÇë, Ñ»ïá ßáÛáõÙ ¿ÇÝ 
Ù³½»ñë, ç»ñÙ Ëáëù»ñ ³ëáõÙ áõ ·ÝáõÙ: ºñµ 
ÇÝÓ Ù»ñáÝù ï³ñ³Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 
¹åñáó, 3-ñ¹ ¹åñáóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ Ý»Õ³ó»É 
¿ÇÝ ¨ ÙÇßï ï³ïÇë ³ëáõÙ ¿ÇÝ. §¸é³Ý íñ³ 
ÃáÕ³Í, ÁÝãÇ± ï³ñ³ù áõñÇß ¹åñáó¦: Ø»ñ 
¹åñáóÁ ù³Õ³ùáõÙ Ù»Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ñ 
í³Û»ÉáõÙ: ²ÛÝï»Õ »ë ã³÷Çó ³í»É ëÇñí³Í 

Ùáé³Ý³Ý, ÇÝùÝ ¿É Çñ Ñáõß»ñÁ å³ïÙÇª 
Çñ³Ï³Ý ¨ ÑÝ³ñáíÇ ¨ ³Û¹å»ë áõß Å³ÙÇ 
·ÝáõÙ ¿ÇÝ ùÝ»Éáõ: Ø»ñ Ã³ÕáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ûñë 
¿ñ ý³ÛïáÝáí ïáõÝ ·³ÉÇë: ºñµ Ñ»éíÇó 
ý³ÛïáÝÁ ûñáñí»Éáí Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ, µ³µáÝ 
³ëáõÙ ¿ñ. §Ð³Ùµ³ñÓáõÙë ¿, ù»ýÁ í³ÛÃ» 
ùÇãÁÙ É³í ¿¦: ÐÇßáõÙ »Ù, »ñµ ý³ÛïáÝãÇÝ 
÷áÕÁ í»ñóÝáõÙ ¿ñ, ·ÉË³ñÏÁ Ñ³ÝáõÙ ¿ñ ¨ 
·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ËáÝ³ñÑíáõÙ: Ð³Ûñë Ñ³ó 
ã¿ñ áõïáõÙ ³é³Ýó Ñ³ñ¨³ÝÇ, ³ëáõÙ ¿ñ. ÏáõÉ 
ãÇ ·ÝáõÙ:

²Ë, Ï³ñáï, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ... ÆÙ ëÇñ»ÉÇ 
Ã³ÕÁ ÇÝÓ ÏáõÉ ïí»ó, ù³ÝÇ ·ñ»Ù` ¿ÉÇ Ï·ñíÇ...

ÌÝÝ¹³í³ÛñáõÙ

²ñ¨Á Í³·áõÙ ¿ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇó,
´³Ûó Ù³Ûñ ãÇ ÙïÝáõÙ ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙ,    
ºñÏÇÝùÁ ½áõÉ³É ¿, û¹Á å³ÛÍ³é ¿,
æáõñÁ ÏÉÏÉ³Ýª ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ:
Ø³ñ¹ÇÏ Ñ³ñ³½³ï »Ý áõ ³Ýáõß
î³ÝçáõÙ »Ý ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙ,
Î³Ýã»ñÁ ³Ýí»ñç »Ý,
Ðáõß»ñÁ ¹»é ï³ù »Ý ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ:
êÇñïë µ³óíáõÙ ¿, ûñÁ ÃéÝáõÙ ¿,
ºë Ù³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙ: 
Î³ñáõë»ÉÝ ³ÛÝ ¹»é ÇÝÓ ëå³ëáõÙ ¿, 
²Ë, ù³Õóñ ¿ ³ÕÙáõÏÁ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ:
Ø³ÝÏáõÃÛ³Ý µ³ÏÁ áõ »ñ·»ñÁ, 
Î³ÝãáõÙ »Ý ÝáñÇó, ï³ÝçáõÙ »Ý ÝáñÇó: 
²ñ¨Á Í³·áõÙ ¿ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇó,
´³Ûó Ù³Ûñ ãÇ ÙïÝáõÙ ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙ,
²Ë ÇÙ ¶ÛáõÙñÇ, ÏÙÝ³ë Ñ³í»ñÅ,
ÆÙ Ï³ñáï ëñïÇ ³Ýáõß »ñ·»ñáõÙ: 

È³ñÇë³ ØÆÜ²êÚ²Ü /¶ÛáõÙñ»óÇ/

´³Ý³ëï»ÕÍ-Ù³ÝÏ³í³ñÅ È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇª Ï³ñáïÇ »õ ëñïÇ ËáëùÁ.

Î²ðàîÎ²ðàî
¿Ç, áã ÙÇ³ÛÝ É³í ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ ÇÙ 
ÝÇëïáõÏ³óáí, Ù»Í»ñÇ Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í ÇÙ 
Ëáñ Ñ³ñ·³Ýùáí: 

ºë Ù»ñ Ã³ÕÇ ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏÝ ¿Ç, ÇëÏ ¹³ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ ÇÝÓ Ñ³-
Ù³ñ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ: î³ÝÇó ¹áõñë ·³É ã¿ñ 
Ï³ñ»ÉÇ, ÁÝÏ»ñáõÑáõ ïáõÝ ·Ý³ÉÁª »ñç³Ý-
ÏáõÃÛáõÝ ¿ñ, ÇëÏ ¹åñáóÁ, ³Ë ³Û¹ ¹åñáóÁ, 
áñÁ »ñÏáõ ù³ÛÉÇ íñ³ ¿ñ Ù»ñ ï³ÝÇó, ÙÇßï 
Ù³Ûñë ¿ ï³ñ»É-µ»ñ»Éª ÙÇÝã¨ ³í³ñï»Éë: ¸³ 
µ³ñù»ñÇ ëË³ÉÝ ¿ñ, áñÇ ½áÑÁ ¹³ñÓ³ »ë: ØÇ 
Ëáëùáí, ÃáÕ Ñáõß»ñë ¹³éÝ³Ýáõßª ÇÝÓ Ý»ñ»Ý 
ù³ÕóñáõÃÛ³Ùµ ãÑÇß»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ø»ñ Ã³ÕÁ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³É³í Ù³ÛÉ»Ý ¿ñ, 
áñÇ Ñ»ï ÙÇÝã¨ ûñë ùÝáõÙ »Ù ¨ ³ñÃÝ³ÝáõÙ: 
àã ÙÇ É³í µ³Ý ãÏ³ñ ³ÛÝï»Õ, µ³Ûó ÇÙÝ »Ù 
Ñ³Ù³ñáõÙ: ØÇÝã¨ ûñë ã»Ù Ï³ñáÕ Ñ³ßïí»É 
³ÛÝ ÙïùÇ Ñ»ï, áñ Ù»ñ ï³ÝÁ áõñÇß Ù³ñ¹ ¿ 
³åñáõÙ: ØÇ Ï³ñ·ÇÝ ïáõÝ ¿É ã¿ñ, µ³Ûó ÇÙÝ ¿ñ: 
ºë ùÝáõÙ ¿Ç µ³µáÛÇë Ñ»ï ÝáõÛÝ ë»ÝÛ³ÏáõÙª 
ÏáÕù-ÏáÕùÇ: ØÇßï ÑÇßáõÙ »Ù µ³µáÛÇë, áñÇ 
Ëñ³ïÝ»ñÁ, Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÁ Ñ³Ý·Çëï ùáõÝ 
¿ÇÝ µ»ñáõÙ ³ãù»ñÇë: ºë Ù»Í³ó³ Ýñ³ ëáõñµ 
÷»ß»ñÇ ï³Ï, ·ÛáõÙñ»óÇ å³ïí³ËÝ¹Çñ ÙÇ 
ÏÝáç, áñÇÝ Ù»ñ Ã³ÕáõÙ µáÉáñÁ Ù»Í³ñáõÙ ¿ÇÝ 
¨ ëÇñáõÙ:

Üáñ ï³ñí³ ûñÁ Çñáù ïáÝ ¿ñ Ù»ñ ï³ÝÁ: 
²ÙµáÕç Ã³ÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ³é³íáï ßáõï 
·³ÉÇë ¿ÇÝ ï³ïÇÏÇë ¨ Ù»½ ßÝáñÑ³íáñ»Éáõ: 
Ø»ÍÇ ¨ ÷áùñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ Ï³ñ Ù»ñ Ã³ÕáõÙ, 
áñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ¿É »ë Ù»Í³ó³: ÆëÏ Ñ³Ûñë 
Ù»ñ Ã³ÕÇ ë»ñÝ áõ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, Çñ 
ÑáõÙáñáí, Çñ ·»Õ»óÇÏ ï»ëùáí, Çñ Ù³ñ¹-
Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí: ²Ù»Ý ÇñÇÏáõÝ 
µáÉáñÁ Ñ³í³ùíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ß»ÙÇÝ, áñ 
Ñáñë Ñ»ï ½ñáõó»Ý, ÍÇÍ³Õ»óÝÇ, Ñá·ë»ñÁ 

Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ýñ³ÝÏáýáÝÇ³ÛÇ ûñ»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ºäÐ §Ø³ëë Ù»¹Ç³¦ 
Ï»ÝïñáÝÁ ¨ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÉÇ³Ýë ýñ³Ý-
ë»½Á¦ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ §ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Ù³ËÙµáõÙ ¿ Ù»½¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý 
Ñ³Ù»ñ·: Ð³Û ³Ýí³ÝÇ ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ 
»ñ·»ñÁ Ý³¨ ýñ³Ýë»ñ»Ý ¿ÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ: 
Ð³Ù»ñ·Ç ³í³ñïÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó, áñ 
ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³ ¿ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï 
é»ÅÇëáñ, Ñ³Û³½·Ç ²ÝñÇ ì»éÝáÛÇ áñ¹ÇÝª é»-
ÅÇëáñ ä³ïñÇÏ Ø³É³ùÛ³ÝÁ:

´³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ, Ù³ÝÏ³í³ñÅ-Ñá·»µ³Ý 
È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí ²ÝñÇ ì»éÝáÛÇ 
§Ø³ÛñÇÏ¦ ýÇÉÙÇ »ñÏñå³·áõÝ, Ñ»Ýó Ñ³Ù»ñ-
·³ëñ³ÑáõÙ ßï³å»ó Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ä³ï-
ñÇÏ Ø³É³ùÛ³ÝÇÝ: îÇÏÇÝ È³ñÇë³Ý ä³ïñÇÏ 
Ø³É³ùÛ³ÝÇÝ ÝíÇñ»ó Çñ Ññ³ï³ñ³Ï³Í 
§öÝïñÇñ ù»½ ÇÙ Ñá·áõÙ¦ ·ñùáõÛÏÁ:

ê÷Ûáõéù³Ñ³Û ³ñí»ëï³·»ïÇ Ñ»ï Ñ³Ý-

Âº ÆÜâäºê ÌÜìºòÂº ÆÜâäºê ÌÜìºò
²Úê Èàôê²ÜÎ²ðÀ²Úê Èàôê²ÜÎ²ðÀ

¹ÇåÙ³Ý å³ÑÁ Ñ³í»ñÅ³ó³í ³Ûë Éáõë³-
ÝÏ³ñáõÙ: è»ÅÇëáñÁ Ý³¨ Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝ 
ÃáÕ»ó µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ ÙáëÏí³µÝ³Ï 
Ãáé³Ýª Çñ³í³µ³Ý ÂáÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ 
·ñùáõÙ: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ýáí 
ÏñÏÝáõÙ ¿ñ §Ø³ÛñÇÏ¦ ÏÇÝáÝÏ³ñÇó ³Ý·Çñ 
³ñ³Í Ñ³ÛïÝÇ ïáÕ»ñÁ. §– ²½³ï, ëíÇïñ¹ 
Ùáé³ó³¯ñ: – ºë ³ÛÝ í»ñóñÇ, áñ Ù³Ûñë 
ãÝ»Õ³Ý³... ºë Ùñë»óÇ, »ñµ Ù³Ûñë Ù³Ñ³-
ó³í...¦:

ØÇçáó³éáõÙÇó Ñ»ïá µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ 
Ù»½ ³ë³ó. §²Ýã³÷ Ñáõ½³Ï³Ý ¿ñ Ù»ñ 
×»å³½ñáõÛóÝ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ Ñ³Ý¹Çå»óÇ 
Ñ³Û³½·Ç Ýß³Ý³íáñ é»ÅÇëáñÇ áñ¹áõÝ, 
Ýñ³Ý, áí Çñ Ñáñ ³½·³Ýí»ñ Ñ³Û³Ýå³ëï 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³Ûëûñ ̈ ë Ã» ³ñï»ñÏñáõÙ, 
Ã» Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ñ³ñ»É...¦:  

ÈáõëÇÝ» Âàöàô¼Ú²Ü
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Êáëïáí³ÝáõÃÛáõÝ` 
ï³ù µ³é»ñÇ ·ñÏáõÙ
Êáëù ÁÝÃ»ñóáÕÇ

Իսկական գիրքը ծնվու մ է երկու նքի ցավով: Հրապարակի վրա 
գրքերը շատ են, մանավանդ մե ր օրերու մ. գրքի տեսքով դարակնե-
րին են թառու մ ավելի շատ թու յլ ու  աննկատ տետրակներ՝ զու րկ 
ժամանակի զգացողու թյու նից ու  գեղարվեստական արժեքից:
Այս տխու ր ֆոնի վրա ինձ ու րախու թյու ն պարգեւեց իմ հա-

մագյու ղացի (Լոռու  մարզ, գյու ղ Շնող) Կարեն Մղդսյանի բա-
նաստեղծու թյու նների անդրանիկ ժողովածու ն, որ հու զիչ 
ընծայագրով օրերս ստացա Ռու սաստանի դաշնու թյան մայրա-
քաղաքից:
Երանի նրան, ով  օտար ափերու մ իր տաք ձեռքերի մե ջ, իր հո-

գու  խորաններու մ գու րգու րու մ է բառերը ու  չի հասկանու մ, որ 
մանկան նման անու շ-անհնազանդ բառերն էլ իրեն հանգիստ 
չեն տալու : Եկել է խոստովանու թյան պահը.
Աղբյու րները մանկան արցու նք՝ ծիծաղու մ են կարկաչու ն,
Այնտեղ հիմա ... գարնան շնչով իմ մանկու թյու նն է հոսու մ:
«Խոստովանու մ եմ» խորագիրն է ընտրել ժողովածու ի համար 

հեղինակը ու  իր ընթերցողին ու ղղված հակիրճ խոսքու մ բա-
ցել իր սրտի դռները՝ «Իմ բանաստեղծու թյու նները հարց չեն, ոչ 
էլ պատասխան, դրանք իմ հոգու  խորքու մ նիրհող՝ չհղկված, 
անկերպարանք ու  անպարագիծ սիրո եւ կարոտի խոստովա-
նու թյու ններ են»:
Այո, իրոք խոստովանու թյու ններ են, խոստովանու թյու ններ` 

տաք բառերի գրկու մ: Մի փոքրիկ ժողովածու  ու  մի  տիեզերք: 
Դա հոգու  տիեզերքն է, որի սահմաններու մ գործու մ է ճակատա-
գիրը.

Այսքան բեռը իմ ու սերին՝
Ես ո՞նց քայլեմ,
Այսքան կարոտ իմ հոգու  մե ջ՝
Ես ո՞նց պահեմ,
Իմ կորցրած երազները
Որտե՞ղ փնտրեմ:

Ճակատագիրը՝ փշրված աստղ է, հավիտենականու թյան խոր-
հու րդ: Այս փոքրիկ ժողովածու ի մե ջ ամփոփված յու րաքանչյու ր 
բանաստեղծու թյու ն մի  ինքնատիպ գյու տ է, խոստովանու թյան 
մի  յու րատիպ բանալի: Պատահական են բաժանու մն երը՝ «Կա-
րոտ», «Ուշացած Սեր», «Կորու սված Սեր», «Երկիր Նաիրյան», 
«Մենախոսու թյու ն»: Բոլոր էջերու մ հեղինակն ընթերցողի հետ 
իր հու շերի կանթեղն է վառու մ, հյու սիսից փչող քամի ների հետ 
հայոց հինավու րց լեզվի գովքն է հասցնու մ հող հայրենի ու  
մշտապես քայլու մ  Ծիծեռնակաբերդու մ եւ երազու մ .

Մեր հայոց վիշտը ձեռքերով ցրեմ,
Արցու նքով լվանամ արյու նը դարերի,
Եւ խորագրեմ դարերի խղճին
Անու նները հայոց անմե ղ զոհերի...
Հետո հեղինակն ընթերցողի համար խոստովանու մ է.
Հու շերիս կանթեղը վառած՝
Օրերիս անթեղին խառնու մ,
Հոտն եմ փնտրու մ իմ մանկու թյան,
Մանկու թյան օրերն եմ ու զու մ:

Մոսկվայի «ՀՊԸ» հրատարակչու թյան կողմի ց բարձրորակ 
տպագրու թյամբ, գրավիչ տեսքով եւ իմաստալից նկարազարդու մ-
ներով ժողովածու ի խմբագիր, բանասիրական գիտու թյու նների 
թեկնածու  Երազիկ Հարու թյու նյանն իր «Երկու  Խոսք»-ու մ գրու մ 
է. «Տա Աստված, որ Կարենի երազած «Երկրի ու  Երկնի կապու յտ 
դաշնու թյու նը» մն ա մե ր աշխարհի հոգու  եւ կյանքի տերը...
իսկ նրա «... բազմալիք... բազմասեր ու  բազմածալք» բոլոր ապ-
րու մն երը դառնան բանաստեղծու թյու ններ»:
Ինձ մն ու մ է ընթերցողի հետ կիսել իմ հպարտու թյու նը եւ 

ու րախու թյու նը, որ ապրեցի հեռավոր ափերու մ լու յս տեսած  
գրքու մ տեսնելով իմ գյու ղի համայնապատկերը, հայոց խաղողն 
ու  խաչքարը, լու յսի եւ հու յսի վառվող կանթեղը, բանաստեղծի 
բացված հոգին ու  ինքնախոստովանու թյու նը եւ  տու նդարձ, հա-
վերժի կանաչ ճանապարհ, բեղու ն գրիչ մաղթել հեղինակին:

ì³Õ³ñß³Ï ÔàðÊØ²¼Ú²Ü

²ßáï ØÆð¼àÚ²Ü

§úÔ²Î²Òºì ¼´àê²Ú¶Æ¦, 1997Ã.

²Ñ³ ÏéÇíÁ Ù»ñÝ ¿.
Ñ³ÝáõÝ ³Ûë ù³ñù³ñáï ÓáñÇ,
Ñ³ÝáõÝ ³Ûë ëñÁÝÃ³ó ·»ïÇ,
Ñ³ÝáõÝ ³Ûë áÉáñ-ÙáÉáñ ×³Ý³å³ñÑÇ...
¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³ÝáõÝ ³Ûë Ï»ÕïÇ ×³Ý³å³ñÑ³Ù»ñÓ...
¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³ÝáõÝ ÙÃ³Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý...

Ø»Ýù ÙÇ ËáõÙµ ïÕ»ñù »Ýù,
ÙÇ ËáõÙµ Ï³Ù³íáñ ïÕ»ñù,
áõ á¯Ýó »Ýù áõñ³Ë³ó»É,
á¯Ýó »Ýù Ñ³ñµ»É å³Õ ·Çß»ñí³ Ù»ç...
³Ëñ ÏéÇíÁ Ù»ñÝ ¿,
Ù»ñÝ ¿ í³Û»ÉùÁª íï³Ý·Ç áõ Ù³Ñí³Ý: 

ºí ·ñá°ÕÁ ï³ÝÇ,
Ã» ÏñÏÇÝ Ë³µ»Ý,
ëïÇó ³Ñ³½³Ý· ÉÇÝÇ ³Ûë ³Ù»ÝÁ.
Ï½³ñÏ»¯Ù ÇÝÓ ù³ñ»ñÇÝª
³ñÛ³Ýë Ë»É³·³ñ Ë»ÝÃáõÃÛáõÝÁ
÷³ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§¾Èº¶Æ²Üºð¦ 1999 ...

ê»õ í³ñ¹Ç ëáÝ»ï

îáõÝëª ¹³ï³ñÏ, ¹áõéëª ¹³ï³ñÏ, ëÇñïëª ¹³ï³¯ñÏ áõ ³í»ñ,
³Ûëå»ë ³ÝÑáõÛë, ³Ûëù³Ý ³ÝÉáõñç, ³Ûë ³ëïÇ×³±Ý µÝ³í»°ñ...
î»¯ñ, ÇÝÓ Ù»Õ³, Ê³ã ÇÙ, Ù»Õ³¯, í»ñç, ßñçíáõÙ »Ù »ë Ó»½ÝÇó.
Ñ»°Û, íñ»ÅÇë ³ñ¹³ñ ³ÏáõÝùª ÑÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñ, ³ñÃÝ³ó»¯ù:
Ø»éÛ³ÉÝ»ñÇ áõ Ñáõß»ñÇ ·»ñ»½Ù³Ý ¿ ÉáÏ å³ïÇñ.
ù³Õ³ùë ½áõï ãáÉ ¿ ¹³ñÓ»Éª ³Ý³å³ïí»É ³Ù³ÛÇ,
ÙÇ µ³ñ¨ ¿É ãáõÝ»Ù Éáõëáí ¨ Ñ³É Ñ³ñóÝáÕ Ùï»ñÇÙ,
áõ±ñ »Ýª ãÏ³¯Ý ÁÝÏ»ñ, Í³ÝáÃ, µ³ñ»Ï³Ù áõ... ÁÝï»ÉÝ ÇÙ:
¼áõÛ· ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ½áõñ Ñáõë³óÇÝùª ¹³ñÓÇ Ï·³Ý í»ñç³å»ë,
ëñ³Ýó, ë³Ï³ÛÝ, ËÇÕ×-Ý³ÙáõëÇó ³ëí³Í µ³ÝÁª ã¿¯, ãÏ³¯.
Ù»½ ËÅéáõÙ »Ý, Ñ³¯ ËÅéáõÙ »Ý, ÙÇÝã¨ åñÍÝ»Ý, í»ñç³óÝ»Ý:
îáõÝëª ¹³ï³ñÏ, ¹áõéëª ¹³ï³ñÏ, ëÇñïëª ¹³ï³ñÏ áõ í³ÛñÇ,
Ù³ÝÏ³Ý É³óÇÝ, ³¯Ë, ÍÇÍ³ÕÇÝ Í³ñ³í-Ï³ñáï ÙÝ³óÇ...
î»¯ñ, ÇÝÓ Ù»Õ³, Ê³ã ÇÙ, Ù»Õ³¯. – ìñÇÅ³éáõ ëáõ¯ñ ¹³ñÓÇñ:

* * * 
´³¯ñÓñ ë³ñ»ñ,
û·Ý»ùª Ñ³ßïí»Ù ÇÙ Ï»ëÇ Ñ»ï,
³ÝÑÝ³½³Ý¹ª 
³½³ï³ë»ñ ³Ûë §ºë¦-Ç Ñ»ï,
·³·³ÃÝ»ñáõÙ ³Ùå»ñ ùßáÕ
³Ñ»Õ³ëáõÛÉ ù³ÙÇÝ»ñÇó
³Ý·áõ¯Ã Ïá÷í³Í ³Ûë Ñ»½Çë Ñ»ï,
Ó»ñ Í»ñå»ñÇ Ù³ó³éÝ»ñáõÙ
³Ý¹áõ¯É åñÏí³Í
É»éÝ³·Ý³ ³Ûë Ë¨Çë Ñ»ï
áõ Ó»ñ ½ÙñáõËï Íáóíáñ·á·áõÙ
·ÇÅ ¸»µ»¹Çë Ù³ùñ³Ù³ùáõñ
³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ ÍÉ³Í-³é³Í
³¯Ë, ³ÝóáÕÇÏ ï»ñ¨Çë Ñ»ï:

´³¯ñÓñ ë³ñ»ñ,
û·Ý»ùª Ñ³ßïí»Ù ³ßË³ñÑùÇ Ñ»ï
áõ ÇÝÓ »ñµ»ù Ýí³ëï ã½·³Ù
³Ûë ³Ýµ³ñá í³×³éùÇ Ù»ç,
ÏñÏÇÝ Ó»½Ýáí »ë ³ñµ»Ý³Ù
ÇÝãå»ë Ù³ÝÏáõÃ å³ñ½ ûñ»ñáõÙ,
íë»Ù³÷³¯ÛÉ
Ó»ñ ËáñÑñ¹áí »ë ÉÇ³Ý³Ù 
áõ ÇÙ³ëï ¿É ½áõñ ã÷Ýïñ»Ù 
áõÝ³ÛÝ áõ ÷áõã ³Ûë Ýáñ»ñáõÙ:

´³¯ñÓñ ë³ñ»ñ,
ÇÝÓ ûÅï»ó»¯ù
Ó»ñ ÇÙ³ëïáõÝ Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛ³Ùµ.
û·Ý»ùª Ñ³ßïí»Ù ÇÝùë ÇÝÓ Ñ»ï,                                    22       



¶àðÌ²ð²ð  7-9 (183-185) 2014 Ã.   ÑáõÉÇë-ë»åï»Ùµ»ñ
22
21  ãã³ñ³Ý³Ù áõ ã³Õ×³ïí»Ù

 áõ ï»¯ñ Ï³Ý·Ý»Ù ÇÙ §»ë¦-»ñÇÝ 
 ¨ ÙÇ³Ý³Ù, ÙÇ³íáñí»Ù 
 áõ Ø»¯Ï ÉÇÝ»Ù:

***
¾ë ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ »ë ³Ýó³,
åá»ïÇ ÝÙ³Ý í³Û»É»óÇ¯.
óÝáñùÇë µáñµáù ç³ÑÁ í³é³Í 
áõ ÇÝùÝ³ÏÇ½Ù³Ùµ... á¯ñµ ù³ÛÉ»óÇ:
²ñ³ñ»óÇ, ³¯Ë, ÙÇßï »ñÏÛáõÕ³Í,
³ñµ»óÇ ÙÇ³Ï Ëáëùáí íë»Ù,
¨ Ù³ÑÁ ÝáõÛÝÇëÏ ãÝãÇÝ Ãí³ó
µ³Ý³ëï»ÕÍÙ³Ýë ÙáÉáõóùÇ ¹»Ù:
ºí ÙÝ³óÛ³ÉÁª ÏÇÝÝ áõ ·ÇÝÇÝ
áõ ³Ù»ÝÝ ³Ýáõß ÙÇ³ï»Õ³Íª
Ñ³Ù»Ù³ï ã¿ÇÝ ³Û¹ ïùÝ³ÝùÇë 
ÙÇ³ÍÇÝ µ³éÇÝ Ñëï³Ï å»Õ³Í:
Ø³ùñáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ë³ñëáõé ³åñáõÙ
»ñ¨Ç ÜáÛÝ ¿ ÉáÏ ½·³ó»É,
»ñµ ³Õ³íÝÇÝ ¿ñ ÍÇÉÁ µ»ñáõÙ- 
½áõÛ· Ï³åáõÛïÝ»ñáí Ã¨»É-³Ýó»¯É:
ºí »Õ³ Ã»¨ »ë ³ÝÁÝï»Éª
í»Ñ³ëÉ³ó áõ íÇÑ³ÙáÉáñ,
ó³Ù³ù µÇµ»ñë ÙáõñáõÙ »Ý ¹»é
ï»ëÉ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÉ ë»ñ áõ Ï³ñáï:
ÆÝã¨¿, ÑÇÝÁ ã»Ù ÷áñ÷ñáõÙ.
ÇÙ ×³Ý³å³ñÑÇ ÑáÍ Ï³Ù³ñÇÝ
·áõó»¨ ãÏ³¯ñ ³ÛÝ ûñ»ñáõÙ
Ï³Ý³ã-Ï³ñÙÇñÁ ³ñ¨³ÛÇÝ:
àí ÁÝÏñÏ»É ¿ª ã»Ù Ù»Õ³¹ñáõÙ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ³ÛÝ (³ñáõ±- Ù³ñÇ¯),
²ëïÍáõó ³Ù»Ý ûñ ·áõÃ »Ù ËÝ¹ñáõÙª
Ýñ³Ýù ³Ù»ÝÝ »Ý ÑÇÙ³... ³ÛñÇ: 

§Â²ìÞÚ² ²ÞàôÜ¦ 2013-2014 ÃÃ.

*** 
²ÝáõÝ¹ Ù³Ý³Ý³ÛÇ ù³ÕóñáõÃÛ³Ùµ
Ñ³ÉíáõÙ ¿ ùÇÙùÇë:
¶»Õ»óÇÏÇ¹ Ë»Éùáí »Ù ÑÙ³Ûí³Í,
Ã»¨, ÇÝã Ëáëù,
ëÇñáõÝÝ ³í»ÉÇ ¿ ëÇñ»ÉÇ:
Ø»ñ ³Ù»Ý ÙÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ùµ ³ñµ³¯Íª
×³ËñáõÙ »Ù å³Õ ÝáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý
Ýñµ³ÝóùÝ»ñÇó í»ñ¨ áõ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ
ë³í³éÝáÕ ³Ùå»ñÇ Å³ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ:
´³Ûó Í³ÍÏ³·ñ»É »Ù ù»½ 
ÑÝ³ñ³íáñ µáÉáñ ·³ÕïÝ³µ³é»ñáí,
áñ ÇÙ í³Õ»ÙÇ ³ËáÛ³Ý ë³ï³Ý³Ý
ù»½ Ñ³ÝÏ³ñÍ ã×³Ý³ãÇ
(³Ëñ Ñ½áñ ¿ ³ÝÇÍÛ³ÉÁ),
áõ ³Ûë ³Ýáõñç» Ã»Ã¨³ë³Ñ ×³Ëñ³Ýùë
ÏñÏÇÝ ãË××íÇ
ÇÝÓ É³í Í³ÝáÃ 
ï³é³å³ÝùÇ ¹³éÝ³ÕÇ ë³ñ¹áëï³ÛÝáõÙ:
àõ... ÏÝ»ñ»¯ë,
ÝáõÛÝÇëÏ ù»½ ã»Ù óáõÛó ï³ÉÇë
Ý»ñëáõÙë ÏáÑ³ÏíáÕ
Éáïáë³½³ñ¹ Í³ÕÏ³Í É×³ÏÝ ³Ûë:
Â»¨, ÇÝã Ëáëù, 
»Ã» ó³ÝÏ³Ý³ë‘
Ï³ñáÕ »ë ¹»åÇ ³ÛÝ ï³ÝáÕ
Ã³ó Ï³Í³ÝÁ Ïé³Ñ»É
ï³ÙáõÏ ³ãù»ñÇë Ù»ç:

*** 
ú¯, Ý³ÇñáõÑÇ°ëª
ÏÍÕáõÝ ³ñ¨³Í³ÕÏÇ å»ë 
ËáÝ³ñÑ áõ Í³Ýñ³µ»éÝ...
Î³ñÍ»ë ÑáíÝ ¿ñ ·ñÏ»É
Ù³ñÙÇÝ¹ ëÉ³óÇÏ
¨ ûñáñáõÙ ¿ñ ¹áÕ¹áç:
²Ý³å³Ï³Ý ßáõÝã¹
»ÕÝÇÏÇ Ñ¨ù ¿ñ ³ë»ëª
³ñÛ³Ùµ Ñ³ñ³½³ï áõ ç»ñÙ
(ÙÇ±Ã» Ùï»ñÇÙ ã»Ýù »Õ»É
Ù»Ýù ¹åñáó³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÇó...),

¨ ùÝùßáõÃÛáõÝÁ Ù»çùÇ¹
³÷Çë ÏáßïáõÃÛ³Ý Ù»ç
»É¨¿çí»ó áñå»ë ³ÝÙ»ÏÝ»ÉÇ ÑÝãÛáõÝ
³Û·³µ³óÛ³Ý ë³ÕÙáëÝ»ñÇó:
¸áõ »ë, Ñ³ëÏ³ó³¯,
¸³íÇÃÇ ³ãù»ñÇÝ Ñá·Ý³Í
êÇáÝÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ ½ÙñáõËïÁ å³ñ½»É:
¸áõ »ë à¹Çë¨ëÇ Ñ³Ù³ñ 
í»ñ³¹³ñÓÇ ×³Ý³å³ñÑ µ³ó»É
Íáí»ñÇ ·áé ³ÉÇùÝ»ñÇ ÙÇçáí,
¨ ¸áõ »ëª ùá í»Ñ»ñáï Ý³½³Ýùáí
Ù»ñ ²ñ³ÛÇÝ ¶»Õ»óÏ³·áõÛÝÁ ¹³ñÓñ»É
ÑÇÝ áõ Ýáñ µáÉáñ ³Ûñ»ñÇó
Ñ³íÉáõÝÇ ³ñù³Û³å³ïÇí Ï³ñÍñáõÃÛ³Ùµ.
– ÆÙ Üáõ³ñ¹ÇÝ ã»Ù ¹³í³×³ÝÇ:

*** 
øá ç»ñÙ ·³ñáõÝÝ ³Ûë
ÇÙ Ã³íßÛ³ ³ßáõÝÝ ¿.
Ù³ÛÇëÛ³Ý í³ñ¹»ñÇ¹ Ë»É³óÝáñ µáõñÙáõÝùÁ
³ñ¨³Ñ³ÙÝ ¿ ÇÙ áëÏ»Ñ³ï Ë³ÕáÕÇ,
·ÇÝ»ÓáÝ»ñÇë »éùÁ ù³Õóñ³÷ñ÷áõñ:
²ÝÓñ¨Ý»ñÇ¹ Ù³ùñáõÃÛ³Ùµ ßÝãáÕ 
³ÏÝ³ËïÇÕ Ñ³Ù³ï³ñ³Í ½ÙñáõËï¹
ÇÙ ³ñï»ñÇ ·ÉË³Ñ³Ï óáñÛ³ÝÝ ¿
áõ µ³ÕÓ³ÝùÇó ßÇÏÝ³Í ³Û·ÇÝ»ñÇë
Ï³ñÙñ³Ãáõß µ³ñÇùÝ ³ÝÑ³ïÝáõÙ...
²Ý³å³Ï³Ý »ñÏÝùáõÙ¹ ÉáõÍíáÕ
Ã»Ã¨³ë³Ñ »ñ³½³ÝùÇ¹ ÍÇñÁ
ÇÙ Ë»É³é ³ëùÇ Ñ³ëï³ñÙ³ï çÇÕÝ ¿ª
·ñ³ÝÇï ù³ñ³÷Á ×»Õù³Í µéÝã»Ýáõë 
µÝÇó ËáËáçáÕ ³ÕµÛáõñÇë ½ñÝ·áóáí:
»í ÍÇÍ»éÝ»ñÁ ùá ßÇÝ³ñ³ñ
Çñ»Ýó Ã¨ÇÏÝ»ñÇÝ 
ÙÇ± Ã» ÇÙ ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ ÙßáõßÝ»ñÇó 
ÇñÇÏÝ³ÛÇÝ Ù³Ùé³Ñáï Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñ ã»Ý µ»ñ»É
·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ ½í³ñÃ »ñÏÇñÁ ùá,
áñ Ð³ñáõÃÛ³Ý Ññ³ßùÁ Ï»ñï»Ý
³Û·³µ³óÝ»ñÇ¹ Ã³ó ë³ñëáõéÝ»ñáõÙ...

*** 
ÊáëÇ¯ñ, ÙÇ° ÉéÇñ,
ËáëÇ¯ñ, áñ ÃéãáõÝÝ»ñ ¹³ñÓ³Í
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇë ãáõÝ
ãÙáÉáñíÇ ·Çß»ñí³ ÙÃÇÝ,
ûñÁ ó»ñ»Ïáí... Ù³ÝÏ³Ùï³µ³ñ
Ñ³ÝÏ³ñÍ ÑÙ³Ûí³Í
³ÛÉ ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ ¹ÛáõÃ³ÝùÝ»ñáí ßù»Õ
áõ ³Ýí»ñ³å³Ñ ÙÇßï í»ñ³¹³éÝ³
Í³ÕÏáõÝ û³½ÇëÝ»ñÇ¹ É×³ÏÝ»ñÁ ³Ýñç³ÍÇÝ:

ÊáëÇ¯ñ, ÙÇ° ÉéÇñ,
ËáëÇ¯ñ, áñ ³ãù»ñë µ³óí»Ý.
Ï³Ù³-³Ï³Ù³, áõ½»ë Ã» ãáõ½»ëª
¹áõ¯ »ë ÇÙ ³ãù»ñÇ ÉáõÛëÁ Ñ³Ý³å³½,
ÇÙ ëñïÇÝ ó³ÛíáÕ ß³ÕÝ »ë µ»ñÏñ³ÝùÇ...
÷áÕáóÝ»ñÇ ÷áßáõó ßÝã³Ñ»ÕÓí³Í
éáõÝ·»ñë ßáÛáÕª
ë³ñ»ñÇó ë³Ñ³Í ßÝÏßÝÏ³Ý µáõÛñÝ »ë
áõ ·Çï»±ëª ÝáõÛÝÇëÏ
³é³ÓÇ· áÕÝ »ë ãÁÝÏ×íáÕ Ï³ÙùÇë:

ÊáëÇ¯ñ, ÙÇ° ÉéÇñ,
ËáëÇ¯ñ, áñ ³ÛÉ¨ë ÉÇÝ»Ù
ÙáõÝ»ïÇÏÁ ùá µáëáñ ëñïÇ,
Ã³ñ·Ù³ÝÁ ¹³éÝ³Ù ùá Ùïù»ñÇ 
¨ ³ñÓ³·³ÝùÁ ùá »ñ³½Ý»ñÇ,
ùá ³ñÛ³Ý ï³ù Ë³Ý¹³Õ³ï³ÝùÁ ÉÇÝ»Ù
áõ Ã³ÝÓñ Ï»Ýë³ÑÛáõÃÁ ùá ³íÇßÇ:

§âÐðÎÆ¼ì²Ì ì²ð¸ºð¦, 1996 Ã.

ÊáëáõÝ å³ïáõÙ ¿ ¹³ñÓ»É ·Çß»ñÁª
³ßËáõÛÅ ³ÕÙáõÏáí Ù³Ñ³å³ñïÝ»ñÇ,
ûµÛ»ÏïÇ ïÇñáç ÏáÕÙÇó ÙÇ ßÇ¯ß ¿É ...
– êñÝ·³Ñ³ñÇ¹ ÙÇ° ¹³ï³å³ñïÇñ:

öáñÓí³Í ïÕ»ñùÝ »Ý áõ ã»¯Ý Ý³Ñ³Ýç»É,
í³éíáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ³ÝÑ³· Ï³ñÙÇñÁ,
ù³Ùáõ ß³é³ãÇÝ Ó·íáõ¯Ù »Ýù ³é³ç...
– ²Ý¹³ñÓ óÝ¹»É ¿ óÝáñùÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ:

êñïÇë ¿ Ñ³ë»É ³ñ¹»Ý Ñ³ñ³ÙÇÝ,
Ë³í³ñÇÝ ã³Ýë³ë, ã»Ù ÏáñÇ ³ÝÑ»ï,
ì³éíáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ¹³Å³Ý Ï³ñÙÇñÁ...
– ¼³Ý·³Ñ³ñÇ¹ ïáõ°ñ ÑáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ï:

*** 
ÆÝÓ »ñ³½í³Í Ñ»ñáëÝ»ñÁ ³ÝÇñ³Ï³Ý
óÝáñ³ÙÇï ·ñù»ñÇ Ù»ç »Ý ëáëÏ »Õ»É,
¨ ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ Ýñ³Ýó ÝÙ³Ý »¯ë ¿É ãÏ³Ùª
ß³ñù»ñÇ Ù»ç ³Ûë Ù»Õë³ÍÇÝ áõ ÑáÕ»Õ»Ý:
àõ Ã» µ³Ý ¿ª ¹ÛáõÃí³Í ÏÛ³ÝùÇ å»ñ×³ÝùÝ»ñáí
³ÝÇñ³Ï³Ý ÇÙ ³Ûë ·áÛÇó ó³Í »Ù ë³Ñ»É,
áõ ÷áñÓ»É »Ù áÙ³Ýó ÝÙ³Ý ³åñ»É ûñáí, 
áÙ³Ýó ÝÙ³Ý °̈ å³Ûù³ñ»É, °̈ í³Û»É»É,
³å³ ÇÝã-áñ ³Ý»ñ¨áõÛÃ ÑëÏ³ ÙÇ áõÅ
ÇÝÓª ÇÙ ÷áùñÇÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñáíª ¹áõñë ¿ í³Ý»É
ÏñÏÇÝ ¹»åÇ ³ÛÝÏáÕÙÝ³ÛÇÝ ³÷Á ÙáõÅÇ
ÏñÏÇÝ ¹»åÇ ·áÛáõÃÛáõÝÝ ÇÙ ÃáõÛÉ áõ ³Ý»É:
...²ñ¹ª ù³ÝÇ¯ëÁ ÇÙ íñ³Ûáí ³Ýó³Ý Ã»Ã¨,
ïñáñí»óÇ ù³ÝÇ¯ ³Ý·áõÃ áïù»ñÇ ï³Ï,
áõ »ñµ ÑÇÙ³ ÇÝÓ »Ù Ý³ÛáõÙ, ÃíáõÙ ¿, Ã»
ßÝã³íá¯ñ ã»Ù ó³í³ÙñÙáõé, ³ÛÉ Ùá°õÝç ¹Ç³Ï:
ºí ³Û¹ù³ÝÇóª ³Ûë ¹³é»ñÇó Ñ»ïá ³ÝÑáõß,
¹»é á¯Ë ãáõÝ»Ù, Ù³ñ¹áõÝ Ñ³ïáõÏ ù»ÝÁ ãÏ³
áõ ÙáÉáñí³Í Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ùª Ã»± ³ÝÙéáõÝã
ÉáÏ ÆÙ³ëï »Ù ³ÝÇñ³Ï³Ý áõ Ñ³¯ âÏ³Ù... 

17.18.2002 Ã., ì³Ý³Óáñ

***
²ëïÍá ³Ù»Ý ûñÁª ×³Ù÷³µ³Å³Ý.
Ù³ñ¹ Ñá·Ý»É ¿ ³ñ¹»Ý ³Ûë ß÷áÃÇó,
Ù»ñ Ù³ñ¹»Õ»Ý Ï»ñåÇó ³Ûëù³Ý ¿Å³Ý.
Ë»Õ×áõÃÛáõÝÇó ßÇÏÝáÕ Ù»ñ ³ÙáÃÇó:
àõ ·ÝáõÙ »Ýù áñù³Ý, ¹á÷áõÙ ³é³ç,
³í»ÉÇ »Ýù ß³ÕíáõÙ, Ù³ÕíáõÙ-¹³ÕíáõÙ.
– ä³ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÍ³é µÇµ»ñÇë Ù»ç
ØÇ±Ã» ³Ûë å³ïÏ»ñÝ ¿ñ ³Õ³í³ÕáõÝ£
ØÇ±Ã» ³Ûë »ñÏÇñÝ ¿ñ óÝáñù³½»ñÍ,
áõñ áñ¹»ñÇ å»ë Ñ³ñ ã³ñ³××Ç
·³É³ñíáõÙ »Ýù ÑáõÛëáíª ÑÇÝ ³ÕµÇ Ù»ç,
áñ îÇ»½»ñùÝ – ÇÝùÁ Ù»ñ ¹»Ù Ï³×Ç:

 18.10.2002 Ã., ì³Ý³Óáñ

Ø»ÝáõÃÛáõÝë »ñµ»ù ÇÙÁ ã»Õ³í
á°ã ³ñ¨áï ûñáí, á°ã ³Ùå³Ù³Í,
ûï³ñ ¨ Ï»ÕÍ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÛÝ ÏÇë»óÇÝ
³ÝÇñ³íáõÝù Ùï³Ý »ñÏÇñë µ³ó:
à°ã µ³ñ»Ï³Ù-Í³ÝáÃ, á°ã Ùï»ñÇÙ,
á°ã Ñ³ñ³½³ï ³ñÛ³Ùµ, á°ã ë»ñ ùÝùáõß
ÇÙ ï³×³ñáí ã³Ýó³Ý ÑáõßÇÏ áõ Ñ»½,
³í»ñ³ÏÝ»ñ ÃáÕÇÝ ÇÝÓ áñå»ë Ñáõß:
à¯Ýó ãëëÏí»ñ »ñ·ë ³ÛÝ Å³Ýï ÑáïÇó,
áñ Ýñ³ÝóÇó Ï³Ã³Í ÃáõÛÝÝ ¿ñ ÍáñáõÙ,
³Ëñ ù³ÝÇ¯ µáõÅ»Ù Ë÷í³Í Ñá·Çë,
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ÷³Ïí»Ù »ë Ëáñ ÓáñáõÙ:
Î³Ù ·³½³½³Í Ý³ËñÇ ù³é³ïñá÷Çóª
¿Å³Ý³·ÇÝ ÇÝãùÇ Ñ»ï¨Ý ÁÝÏ³Í,
»ë ù³ÝÇ¯óë ÷³Ëã»Ù É»éÝ»ñÁ óáõñï,
ù³ñ³÷Ý»ñáõÙ ë³éã»Ù ³Ñ³µ»Ïí³Í:
àñ ãåÕÍíÇ Ñ³ÝÏ³ñÍ Ýñ³Ýó ßÝãÇó
ÙáõÃ ¹³ñ»ñÇ ÙÇçáí Ù»½ Å³é³Ý·í³Í
Ù»ñ Ï»óáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÝ ëï»ÕÍ³·áñÍ,
Ù»ñ ·áÛáõÃÛ³Ý Ó¨Á Ñ³ÕÃ³Ý³Ï³Í:
àñ ³Ýå³ïÇí áõ Ñ»·, Éáõé ãÏ³Ý·Ý»Ù
Ë³ãÛ³ÉÝ»ñÇ ³éç¨ µáÉáñ Ý³ËÏÇÝ,
ãÑ³çáÕíÇ ÇÙ Ùáïª ¿É ãÍ³ÕÏ»Ù,
·»Ã ÷áË³Ýó»Ù ÙÛáõë Å³Ù³Ý³ÏÇÝ:
ÆëÏ åïÕ»Éáõë Ñ³Ù³ñª ³é³ï³·ÇÝ,
ÙÇßï ³ÝÝß³Ý »ñ³Ý· å³Ï³ë ÙÝ³ó
ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñáõÙª íï³ñ³Ý¹Ç,
ÇÙ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáíª ãÃ³ñ·Ù³Ýí³Í:

²ßáï ØÆð¼àÚ²Ü
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øñÇëïáÝ»³¹³í³Ý

³ßË³ñÑÇÝ

(Հայաստանու մ քրիստոնեու թյան ճանաչման 
1700-ամյակի առիթով նվիրու մ եմ թու րքական 
յաթաղանի սարսափներն ապրած էրզրու մցի 

հորս հիշատաակին)

Իմ նախնյաց օրրան,
Հայոց բնօրրան,
Էրգի՛ր Հայաստան...
Դու  քրիստոնյա
Հայի օրորան:
Սկիզբդ դարերու մ`
Դարերով անցար,
Դու  կաս դարերու մ:
Եվ ինչպես հավերժի
Երթն է հարահոս,
Կապրի ազգն հայոց
Եվ բառն հայախոս:
Իսկ քո արյու նոտ,
Հորս արցու նքոտ
Հու շերի վկան,
Որին անվանու մ ենք
Եղեռնի տարի`
1915 թվական,
Հանց անեծքի
Բառերի շարան,
Մարմն ին դաջվող
Ամոթի խարան
Կապրի դարերու մ
Որպես անմե ղ ապարտի
Դարերու մ չլռող մե ղադրանք.
Աշխարհին այս անարձագանք`
«Ձայն բարբառո հանապատի»
Բայց չէ՞ որ ազգն իմ
(Որ նման չէր մե ղապարտի)`
Դարաբու յր հետնորդը
Հայոս էթնոսի,
Լու սավորիչ ծնող
Օրրանը լու յսի,
Առաջին օրինական
Հետևորդն էր Հիսու սի:
Եվ քրիստոնեադավան
Աշխարհի աչքերի առջև
(Կարոտ օգնու թյան հու յսի)
Անօրենը խաչու մ էր`
Ի հեճու կս Քրիստոսի:
Հեռո՛ւ դու ք, մտքե՛ր,
Ո՞ւր եք տանու մ ինձ,
Հոգիս պղտորու մ 
Նորից ու  նորից,
Երբ ոչխարահու նչ
«Ագ», «Կարա-կոյու նլու »
Ցեղերից սերված,
Յաթաղան կոչված
Սրից անբաժան
Թու րքի մի  խու ժան
Անհոգ նահատակու մ էր
Արարող, կերտող
Բարին ծնող հու նդ`
Մի հին ժողովու րդ:
Եվ դարին` անարգանք,
Ոճիրն այդ` հանցանք,
Որի համար պահանջու մ ենք
Միայն արդար դատ,
Նորից շղթայել է
Նու յն թու րքը ժանտ...
Զինանիշ էլ ընտրել`
Մաքո՜ւր, անաղա՜րտ,
Նու յնիսկ ցերեկների
Պագշոտ աչքերի

Հայացքից փախչող.
Մինչդեռ գիշերներին`
Երկնքին թիկնած,
Կորված մարմի նը
Անամոթի պես բաց,
Հանց հարեմն երի
Տարփանքին սովոր,
Հեշտագին տրվող
Ժպիտով կանչող
Բոզ կիսալու սին ...
Մի կողմի ց էլ
Կարծես թե փնտրել,
Ճշգրիտ ու  ճիշտ,
Թու րքին ներհատու կ,
Զինանիշ են ընտրել:
Կեռված, ոլորու ն
Լու սինը թերատ
Ճիշտ ու  ճիշտ յաթաղան
Թու րքն է բռնադատ ...
Թո՜ւհ, մարդակե՛րպ ճիվաղ,
Արարքից գարշու մ
Մեծ մարդասերի
Տողերն եմ հիշու մ.
«Այստեղով թու րքն է
Սողացել անցել ...»:
Տեսած ավերի,
Խելացնոր ջարդի
Չափերից ցնցված
Ազնիվ մի  ֆրանկ`
Հյու գոն է լացել:
Ասու մ են` թու րքին
Վաղ էր հասկացել ...
Հեյ, լսո՞ւմ ես ինձ,
Դու , անամոթաբար կեղծող,
Գործած մե ղքերիդ
Հետքերը հարթող,
Երբեք չպարտվող,
…………………….
Դիվանագետ պոռնիկ
Բոսֆորի կիսալու սին,
Ուրիշ ի՞նչ գրեմ.
– Թու հ` քո նամու սին ...
Ով քրիստոնյա
Աշխարհ բարեպաշտ,
Երբ իմ ոստանու մ
Խաղաղ ու  հաշտ
Հյու րընկալվելու  են
Կրոն ու  հավատ
Եվ իբրև առաջնեկ`
Օրենքու մ գրված
Թիվ մե կ բարեպաշտ
Հային` մե ծարանք,
Նրա սու րբ հողու մ
Հնչյու նների ներքո
Սաղմոսերգու թյան
Փառաբանելու  ենք
Հավատքն Հիսու սի
Գոռ ձայնելու  եմ
Բարձր ու  անհաշտ.
– Ամո՛թ քեզ, աշխա՛րհ,
Դու ` քրիստոնեապաշտ
Նաև արդարապաշտ
Եվ ու րիշ, ու րիշ
«Պաշտ»-երի շարան ...
Ո՞ւր էիր արդյոք,
Երբ քո մե ղավոր,
Անտարբեր, անխոս
Աչքերի առջև
Վայրագ մի  էթնոս`
Թու րքը բարբարոս,
Մարտիրոսու մ էր
Հնի մի  էպոս,
Մի ողջ ժողովու րդ,
Որը դավանու մ էր

Հիսու ս Քրիստոս …
Եվ այդ ամոթը`
Ճակատիդ խարան,
Դեռևս մխ ու մ է,
Ինչպես կիսախեղդ,
Լու ծու մը պռատ,
Մի դատ անավարտ:
Հիշի՛ր, ո՛վ աշխարհ,
Որ ավեր հոգու մ
Անթեղված վրեժ,
Բոցը` վառ ու  թեժ
Լեոնացած ցասու մ,
Հայը լու ռ սպասու մ.
Թու րքին պատասխան
Դատին է սպասու մ:
Եվ հավատ ու նեմ,
Արցախն է վկան,
Կրկին թու նդ առած
Կանչը հաղթական:
Կգա, կգա այդ օրը`
Հայի պատասխան.
Ակն ընդ ական,
Ատամն  ընդ ատաման ...

â³÷³Íá µ³ó Ý³Ù³Ï Ï³Ù 

Ëñ³ï-áõÕ»ñÓ ÆÉÑ³Ù ÷³ß³ÛÇ 

í³Ûñ³Ñ³ã µ³ßÇµá½áõÏÝ»ñÇÝ

(Սիրով նվիրու մ եմ հայոց Արցախ աշխարհի 
գոյամարտերի մասնակից, քաջակորով և 

ազատատենչ հայորդիներին)

Համբերատար հայ ենք
Չափից շատ, ավա՜ղ,
Բայց երբ պարանոցին
Պրկված պարանի
Գոյ խեղդող ցավից
Հոգին ձայնեց` վա՜խ,
Պապերս են ասել.
«Քոչդ առ ու  փախ»:
Լսո՞ւմ ես արդյոք,
Չարամի ՜տ, խարդա՜խ,
Գեներիդ մե ջ
Հենն ակնբախ
Ազերի ղաչաղ:
Հե՜յ, դո՛ւք, թափառիկ,
Երկինքը` տանիք,
Մահ, ավեր սփռող
Սաղմե րից ծնված,
Քոչվոր ցեղի հետ
Մինչ Արցախ հասած,
Ծագու մ, տոհմանու ն
Քանիցս փոխած,
Այսօր ազգովին
«Ազերի» օծված
Վայրասու ն ցեղեր,
Արցախն հայազու ն,
Մաշտոցն, իր լեզու ն
Անօրեն գրչով
Մայր գրկից զատված,
Մեր բազկի ու ժով
Նորեն հետ բերված
Հայաշու նչ օջախն
Անկա՜խ է, անկա՜խ:
Հոգու ս մե ղք չանեմ.
Ղու րան չեմ թերթել,
Ոչ էլ չափածո
Սու րահներ սերտել.
Քիչ ու  մի չ լսել,
Ականջիս հասել,
Պատմածից գիտեմ,
Որ, այլակրո՛ն,

Դու ք չու նեք մե ռոն:
Հարց եմ ու ղղու մ.
Բայց ինչո՞ւ, ինչո՞ւ,
Երբ ու նեք կրոն,
Թեկու զ անմե ռոն,
Պատիվ ու  նամու ս
Քարոզող հավատ,
Հանց պատվազու րկ
Պոռնիկ կամ կավատ
Մոռացել եք
Սրբու թյու ՜ն, հավա՜տ,
Պատիվ ու  նամու ս ...
Եվ Այր կոչվելու 
Հու յսերն են անհու յս:
Բավ է բարբառել,
Մեծախոս ճառել
Եվ խեղդոց դառնալ
Արցախցու  շնչին:
Այլապես հոգնած,
Ծեծված շան նման
Դու նչը վեր ցցած
Ձեր ողբահաչից,
Ականջ զզվեցնող,
Պարծենկոտ, գոռոզ
Մարտակոչ կանչից,
Ի պատասխան 
Ձեր վայրահաչին,
Այս անգամ ու ժգին,
Թափով մոլեգին
Հպարտ հայորդաց
Բռու նցքը կիջնի
Մեր սու րբ օջախից
Գող շան նման
Պատառ թռցնող
Ձեր լպիրշ դնչին:
Հիշե՛ք մե կընդմի շտ
Ճշմարիտը ճիշտ`
Մեր վանքն Ամարաս
Ձեզ համար` անհաս,
Երկիրն իմ Արցախ`
Ազատ ու  անկախ,
Թափառ ցեղերին
Երբե՛ք ու  երբե՛ք
Չի դառնա փարախ:

Ð»ñáëÝ»ñÁ »ñµ»°ù,

»ñµ»°ù ã»Ý Ù»éÝáõÙ
(Նվիրու մ եմ իր հայրենի Թալիշ գյու ղի 

ազատագրման համար կյանքը նվիրաբերած 
Աշոտ Ճաղարյանին (Արծիվ Աշոտ)

Հերոսները երբե՛ք,
 երբե՛ք չեն մե ռնու մ ...
Ապրողի համար` 
 մարդ-լեգենդ դառնու մ,
Թեկու զ բացակա, 
 թեկու զ հնի հու շ,
Երբեք չխամրող 
 անցյալի վերհու շ,
Էկրանից, գրքից, 
 նկար-պատկերից
Նորի՛ց ու  նորի՛ց 
 հարու թյու ն առնու մ,
Սրբացած կյանքի 
 կենդանն է հառնու մ:
Հիշե՛նք բոլորին 
 անու ն առ անու ն:
Արծիվն երը երբե՛ք, 
 երբե՛ք չեն մե ռնու մ,
Անմահ հոգիները 
 երկնքու մ են սավառնու մ:

¶³·ÇÏ ºðÆòÚ²Ü
ÐÐ, ù. Ðñ³½¹³Ý
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Հակոբ Ավագյանին շվեյցարահայ համայնքու մ գրեթե բոլորն 
են ճանաչու մ։ Գործարար է` գորգերի վաճառքով զբաղվող Tapis 
d՛Orient ընկերու թյան հիմն ադիրն ու  սեփականատերը։ Նաև 
քաղաքականու թյան մե ջ է ակտիվ, Շվեյցարիայի քրիստոնեա-
դեմոկրատական կու սակցու թյան` Ժնևի փոխատենապետն է։ Հ. 
Ավագյանի հետ մե ր զրու յցը պետք է լիներ շվեյցարահայերի մասին, 
սակայն այնպես ստացվեց, որ ավելի շատ խոսվեց Հայաստանի ու  
հայաստանցիների խնդիրների մասին։

– äñÝ ²í³·Û³Ý, ³ëáõÙ »Ý, áñ ¸áõù Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕÃ-
ûç³ËÇ ³Ù»Ý³³ÏïÇí Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó »ù£ Ü³¢ ³ëáõÙ »Ý, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇó 
³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇÝ ß³ï »ù û·ÝáõÙ£ Þ³±ï Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ·³ÉÇë Ð³Û³ë-
ï³ÝÇó Þí»Ûó³ñÇ³£

– Վերջին շրջանու մ այդքան շատ չեն գալիս, եկողներն արդեն 
եկել են։ Հիմն ականու մ Գերմանիա են գնու մ, Իսպանիա։ Բայց 
արտագաղթի այդ մե ծ ալիքն ինձ իրոք շատ է մտահոգու մ։ Մենք 
աշխատասեր ժողովու րդ ենք։ Եթե մարդիկ աշխատանք ու նենան, 
իրենց երկիրը չեն լքի։ Անգամ պատերազմի  ժամանակ լու յս չկար, 
գազ չկար, բայց ժողովու րդը երկրից չէր արտագաղթու մ։ Նաև ար-
դարու թյան պակասն է դեր խաղու մ։ Ամե ն տարի զորակոչի թիվը 
նվազու մ է։ Սա է վտանգը, երբ երկրու մ բանակ գնացողների թիվը 
նվազու մ է։ Այսքան մտահոգ երբեք չեմ եղել։ Ու առավել ցավու մ եմ, 
որովհետև պատմու թյան մե ջ առաջին անգամ է, որ հայն արտա-
գաղթու մ է հայի ձեռքով։ Նման բան երբեք չի եղել։

– Æ±Ýã Ñ³ñó»ñáí »Ý Ò»½ ¹ÇÙáõÙ Ýáñ »Ï³ÍÝ»ñÁ, Ç±Ýã ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý£
– Ես դրա մասին չեմ ու զու մ խոսել։ Ինձ ավելի շատ մտահոգու մ 

է հարցի մյու ս կողմը` ինչպե՞ս անել, որ մարդիկ չարտագաղթեն, 
մն ան Հայաստանու մ։ Չէ՞ որ մե նք` հայերս, ստեղծող ազգ ենք։ Մենք 
Եղեռնի ժամանակ ոտաբոբիկ, քաղցած գաղթել ենք արաբական 
երկրներ` առանց ոչինչ ու նենալու , առանց լեզու ն իմանալու ։ Բայց 
կայացել ենք։ Ոչ մի այն կայացել ենք, այլև նպաստել ենք, որ այդ 
երկրները զարգանան, ծաղկեն։ Իսկ մե ր սեփական երկրի մե ջ` Հա-
յաստանու մ, թու յլ չեն տալիս դա անել։ Ոչ թե չենք կարողանու մ, 
այլ թու յլ չեն տալիս։ Ես չեմ ու զու մ մարդիկ Հայաստանից մե կնեն։ 
Գիտե՞ք` քանի անգամ եմ օդանավի տոմս գնել և մարդկանց ետ ճա-
նապարհել Հայաստան։ 

– ´³Ûó ã¿± áñ, »Ã» Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Û¹ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ É³í ÉÇÝ»ñ, 
Ý³ ã¿ñ ÉùÇ »ñÏÇñÁ£

– Որովհետև բոլորի մոտ տպավորու թյու ն է, որ Եվրոպայու մ շատ 
լավ է, դրամը թափված է։ Գիտեն, թե հենց ինքնաթիռից իջնեն` 50 
դոլարանոցները թափված են լինելու  ոտքերի տակ, իրենք էլ հավա-
քելու  են։ Դա այդպես չէ։ Գալիս են, հետո են համոզվու մ, որ հեշտ չի։ 
Անգամ մե նք, որ մի  քանի սերու նդ այստեղ ենք, ինչ-որ բանի հասել 
ենք, խնդիրներ ու նենք։ Բայց մե նք այստեղ մե ր խնդիրները մի  կողմ 
դրած` ու րիշ բաներով ենք մտահոգվու մ։ Շվեյցարացին երեկոյան 
նստու մ է ու  կնոջ հետ քննարկու մ` ու ր գնան հանգստանալու  
կամ մե քենան փոխեն` որի՞ց գնեն։ Մենք նստու մ-քննարկու մ 
ենք արտագաղթի հարցը, Ցեղասպանու թյան ճանաչման հարցը, 
սահմանի կրակոցները... Ես Հայաստան շատ եմ այցելու մ ու  լավ 

գիտեմ վիճակը։ Գյու մրեցին աշխատանք չի գտնու մ, գնու մ է Երևան։ 
Երևանու մ էլ աշխատանք չի գտնու մ, հու սահատվու մ է և գնու մ ու րիշ 
երկիր։ Իսկ եթե Գյու մրիու մ գործ ու նենար` Գյու մրին էլ չէր թողնի։ 
Կամ` Երևանու մ շքեղ խանու թ կա, հարցնու մ ես` ո՞ւմն  է, ասու մ 
են` այսինչինը։ Այն մյո՞ւսն ու մն  է, նորից այդ նու յն մարդու նը։ Այդ 
մարդը խանու թներ ու նի, գործարաններ։ Ամբողջը մի  քանի հոգու  
ձեռքու մ է։ Նման պայմաններու մ փոքր ու  մի ջին բիզնեսն ինչպե՞ս 
զարգանա։ Այդ մարդիկ անոթի չեն, անկու շտ են։ Դրա համար էլ 
երկիրը դատարկվու մ է։ Արդեն ժամանակն է զսպելու ։ Ժամանակն 
է, որ ագահ չլինեն, նրանք, ովքեր այսօր աթոռի վրա նստած են` 
բավական է ու տել։ Թող գործարաններ դնեն, ներդրու մն եր անեն 
հայրենիքու մ։

– ÆëÏ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÁ ·³ÉÇ±ë »Ý Þí»Ûó³ñÇ³£
– Ոչ։ Սիրիահայերը Հայաստան են գնու մ։ Որովհետև հայրենասեր 

են, ու զու մ են իրենց հայրենիքու մ ապրել։ Ու եթե հավասար պայ-
մաններ լինեն, արդարու թյու ն լինի` կհիմն ավորվեն, օգու տ կտան 
երկրին։ Շատ լավ մասնագետներ են, ու  ամե նակարևորը` շատ 
ազնիվ են։ Ես եթե բիզնես ու նենայի Հայաստանու մ` մե ծ հաճու յքով 
հալեպցի հայերին կվերցնեի աշխատանքի։ Չգիտեն` ինչ է խաբելը։ 
Ոչ թե չեն խաբու մ, այլ չեն էլ մտածու մ, որ կարելի է խաբել։

– äñÝ ²í³·Û³Ý, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ áõ ³ß-
Ë³ï³ï»Õ»ñ µ³ó»Éáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ¢áñ å³ÛÙ³ÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý£ 
ÆÝãá±õ ë÷Ûáõéù³Û»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ û·ÝáõÙ »Ý, µ³Ûó µÇ½Ý»ë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 
·ñ»Ã» ã»Ý ³ÝáõÙ£

– Որովհետև բիզնես անելու  համար օրենք ու  պարկեշտու թյու ն 
պետք է լինի։ Եթե ես Հայաստանու մ բիզնես դնեմ ու  խնդիր ու նենամ 
այդ օլիգարխներից մե կի հետ, ինչպե՞ս կարող եմ օրինական ճա-
նապարհով իմ իրավու նքները պաշտպանել։

– àñù³Ý ·Çï»Ù, ¸áõù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µÇ½Ý»ë »ù áõÝ»ó»É£ ÆÝãá±õ ãß³ñáõ-
Ý³Ï»óÇù£ Ò»ñ Ýß³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³ï×³éá±í£

– Որովհետև ինձ խաբեցին։
– ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»±ñÁ£
– Ոչ, առանձին մարդիկ։ Խաբեցին, հիասթափվեցի և դու րս եկա։ 

Բայց հիմա այսքանից հետո նորից պատրաստվու մ եմ մի  խոշոր գործ 
ձեռնարկել Հայաստանու մ։ Մոտ ապագայու մ արաբ գործարարների 
մի  խմբի հետ կայցելեմ հենց այդ հարցերով։ Ես շատ հարու ստ մարդ 
չեմ, բայց կապերս շատ են։ Եվ այդ կապերն օգտագործելով` կփոր-
ձեմ ինչ-որ բաներ անել։ Հիմա Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ 
շատ վստահու թյու ն ու նեմ։ Ճարպիկ մարդ է, պրակտիկ, խելացի 
մարդ է։ Տեսական չէ։ Տիգրան Սարգսյանն ավելի տեսական էր, իսկ 
Աբրահամյանն ավելի գետնի վրայի մարդ է։ Վստահ եմ, որ փոփո-
խու թյու ն կլինի, և ես էլ բոլոր ու ժերս կներդնեմ։

– ´³Ûó ã¿± áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÝáõÛÝÝ ¿£ ÆÝãá±õ »ù ³Û¹ù³Ý Ñ³í³ïáõÙ ÐáíÇÏ 
²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇÝ£

– Ինքը ավելի ու ժ ու նի, քան Տիգրան Սարգսյանը։
– ÆëÏ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ± ÷áË»Éáõ ÇÝã-áñ µ³Ý£
– Կարծու մ եմ` այո։ Նորից եմ կրկնու մ, ինքը Տիգրան Սարգսյան 

չէ, ինքն ու ժի մի  մասն է, իսկ Տիգրան Սարգսյանն աու թսայդեր էր։ 
Ես ներքին քաղաքականու թյան մե ջ չեմ ու զու մ խառնվել։ Ինձ նման 
իրավու նք չեմ վերապահու մ, որովհետև ես հայաստանցի չեմ։ Դե, 
ձեր ներքին գործն է։ Բայց կողմ եմ, որ ոչ թե իշխանափոխու թյու ն 
լինի, այլ իշխանու թյու նն իր քաղաքականու թյու նը փոխի, մի  քիչ 
կշտանա։ Մեզ ցնցու մն եր պետք չեն, թշնամի ն մե ր դռանն է։

– Þí»Ûó³ñÇ³Ý ³ßË³ñÑÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñï»Õ 
³ßË³ñÑÇ Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ å³ÑáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÙÇÉÇáÝÝ»ñÁ£ ²ëáõÙ »Ý` 
Ð³Û³ëï³ÝÇó ÝáõÛÝå»ë Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñ »Ý ÑáëáõÙ ¹»åÇ Þí»Ûó³ñÇ³£ 
¸áõù ÝÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»±ù£ ¶Çï»±ù Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñ Çñ»Ýó ÷áÕÁ 
ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó Þí»Ûó³ñÇ³£

– Նման բան ասելու  համար պետք է ձեռքիդ փաստեր ու նենաս։ 
Չեմ կարող բամբասանք անել և նման բաներ ասել, եթե վստահ 
չեմ։ Բայց ընդհանու ր առմամբ, լսու մ ենք նման բաների մասին։ 
Մյու ս կողմի ց` ավելի լավ է` փողերը եվրոպական բանկերու մ լի-
նեն, քան կազինոներու մ մսխեն։ Գոնե կիմանանք` բանկերու մ հայ-
կական հարստու թյու ն է, կու տակված է մի  տեղ, և մի  օր կարող է 

¶áñÍ³ñ³ñ. ¶áñÍ³ñ³ñ. ««²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿, áñ ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿, áñ 
Ñ³ÛÝ ³ñï³·³ÕÃáõÙ ¿ Ñ³ÛÇ Ó»éùáíÑ³ÛÝ ³ñï³·³ÕÃáõÙ ¿ Ñ³ÛÇ Ó»éùáí»»  

Ð³ñó³½ñáõÛó ßí»Ûó³ñ³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ Ð³Ïáµ ²í³·Û³ÝÇ Ñ»ï
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օգտագործվել։
– Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ ³Ûëï»Õ Ï³½Ù³Ï»ñåí³±Í ¿, ÙÇ³ëÝ³Ï³±Ý ¿£ 

àñù³Ýáí Ñ³ëÏ³ó³, ÇÝã-áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ý£ 
– Դժբախտաբար, այո, դու ք ճիշտ եք։ Մինչև 4 տարի առաջ մե նք 

Եվրոպայի ամե նից լավ կազմակերպված գաղու թներից մե կն էինք` 
հայախոս, մի ասնական, որը մե ծապես օգնու մ էր Հայաստանին։ Ու 
այս գաղու թն արժանի չէր, որ այս օրին հասներ։

– ÊÝ¹ÇñÁ á±ñÝ ¿, Ç±ÝãÁ ÷áËí»ó:
– Այսպես ասեմ` պետք չէ, որ Հայաստանը խառնվի գաղու թների 

ներքին գործերին։ Այդ գաղու թները, եթե զորավոր լինեն ու  խաղաղ, 
շատ ներդրու մն եր կարող են անել Հայաստանու մ, օգնել քաղաքա-
կանապես ու  տնտեսապես։ Բայց երբ խանգարու մ են...

– à±í ¿ Ë³Ý·³ñáõÙ:
– Չեմ կարող ասել։ Անհամու թյու ն կա այսօր գաղու թի մե ջ... Ու դրա 

արդյու նքու մ` այս գաղու թն իր պոտենցիալի 15%-ն էլ չի կարողանու մ 
օգտագործել։ Խնդիրները ներքին չեն։ Դրա համար ասու մ եմ` 
Սփյու ռքը մի  քանդեք։ Եթե կարողանու մ եք` Հայաստանու մ մի  բան 
արեք օգտակար, Սփյու ռքի գործերին մի  խառնվեք։ 

´³µÏ»Ý ÂàôÜÚ²Ü
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Î³Éáõ·³ ù³Õ³ùÇ §¶³É³ÏïÇÏ³¦ Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý 
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÁ, áñÝ Çñ ³éç¨ Ñ³Û³-
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³Ûáó É»½íÇ, Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ß³ï 
Ï³ñ¨áñ ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñ»É: ²Ûë ËÝ¹ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ ëÇñáí ÁÝ¹³é³ç 
»Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý ²ÉÉ³ Úáõñ¨Ý³ ÎáÝáÝáí³Ý ¨ ù³Õ³ùÇ 
ÃÇí 15 ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý î³ïÛ³Ý³ ÜÇÏáÉ³¨Ý³ ¸ñá½¹áí³Ý, 
³ë»Éáí áñ Ñ³Û»ñë ¿É (ÙÝ³ó³Í ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³½·»ñÇ ÝÙ³Ý) 
ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ·ÇñÁ, É»½áõÝ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ 
å³Ñå³Ý»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ýù:

àõñ³ËáõÃÛ³Ùµ, Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ »Ù ÉóíáõÙ, »ñµ ËÙµ³Ï Ñ³×³ËáÕ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß³Ï»ñïÇ Ù»ç ï»ëÝáõÙ »Ù ³ÛÝ ë»ñÁ, áñÝ Çñ»Ýó 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ Ï³ª ¹»åÇ Ù³Ûñ»ÝÇÝ, ¹»åÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ: ²Ûëï»Õ 
Ù»Í ¿ Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇ, ï³ïÇÏÝ»ñÇ ¹»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³Ûñ-ï³×³ñÝ»ñ »Ý: §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ¦ 
ËÙµ³ÏÇ ë³Ý»ñÇÝ` Ø³ñÇ»ï³ÛÇÝ, êÛáõ½³ÝÝ³ÛÇÝ, ²ñ»·ÇÝ, Ø³-
ñÇ³ÛÇÝ, î³ÙÇÉ³ÛÇÝ, Î³ñÇÝ³ÛÇÝ, ²ßáïÇÝ, Î³ñ»ÝÇÝ, ²ñ³ÙÇÝ, ¾ÉÇ-
½³ÛÇÝ, Ø»ÉÇÝ»ÇÝ, ê³ñ·ÇëÇÝ, Ø³ñ³ïÇÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù, áñ Çñ»Ýó 
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ å³Ñ»Ý å³ÛÍ³é áõ Ñ³ëóÝ»Ý ¹³ñ»ñÇó ¹³ñ:

§ø³ÝÇ Ñ³ÛÁ Ï³åñÇ, Ñ³Ûáó §³Ûµ-µ»Ý¦-Á ãÇ Ù»éÝÇ...
ø³ÝÇ Ñ³Ûáó §³Ûµ-µ»Ý¦-Á Ï³åñÇ, Ñ³ÛÁ ãÇ Ù»éÝÇ...¦

²í»ïÇù Æê²Ð²ÎÚ²Ü

î³Ã»õÇÏ ÜºðêàÚ²Ü,
Ñ³Ûáó É»½íÇ áõëáõóãáõÑÇ

Արդյոք մի  բան հասկանո՞ւմ եք հայից... 
Որքա՜ն անհու յս էր թվու մ իր ապագան, 
բայց և որքա՜ն հու սացող է նա: Ասենք իր 
կյանքու մ երկու  բան բնավ չտեսավ. մե կ` 
բախտ, մե կ էլ հու սահատու թյու ն: Ինչպե՞ս 
ճանաչես նրան, ինչպե՞ս չափես... Անցիր 
նրա երկիրը: Ի՜նչ հիասքանչ վանքեր, հոյա-
կապ աշտարակներ, գողտրիկ խաչքարեր: 
Հավատալ կարելի՞ է, թե ինքն է շինել այդ 
բոլորը: Խոսակցու թյու նն ես լսու մ` հայհո-
յանքների կեսը եկեղեցի ու  Աստված: Լցրել է 
իր երկիրը եկեղեցիներով, բայց տարին մե կ 
անգամ չի մտնու մ մե ջը աղոթելու : Աղոթք էլ 
չի անու մ առօրյա կյանքու մ... Եվ հավատալի՞ 
բան է, որ իր պատմու թյու նը ամե նամե ծ կրո-
նական պատերազմն երի պատմու թյու ն է, և 
այս չաղոթող ցեղի Նարեկացու  շու րթերից 
թռավ աղոթքի ամե նաբարձր թռիչքը առ 
Աստված... Տանել չի կարողանու մ ծես, ձև, 
աստիճան, քաղաքավարու թյու ն: Ռամի կ 
է գերազանցապես: Իր Խրիմյան Հայրիկը 
ամե նից շատ կաթողիկոսու թյու նը ատեց: 
Դիպլոմատիայի մե ջ մի  բանու մն  է շատ հո-
գածու ` անկեղծ լինել: Այնքա՜ն անկեղծ է և 
մի ամի տ, որ կասկածելի, խորամանկի և կեղ-
ծավորի տպավորու թյու ն է անու մ: Մինչդեռ 

իր հարևանները` այս աշխարհի բեմի  վրա 
դեր կատարելով մի այն, ցու յց են տալիս, թե 
կացնով հարվածու մ են դիմացինին, հայը 
իսկապես կացինն իջեցնու մ է գլխին: «Ապա 
ճշմարտու թյո՞ւնը», – մտահոգվու մ է նա: 
Դանդալոշ է ու  խոնարհ իր Սասու նցի 

Դավթի նման և անսպասելի ըմբոստ, հար-
վածող նրա պես: Քծնու մ է, ստրկանու մ 
օտարի ոտքի տակ, ինչպես իր Ձենով Օհա-
նը, բայց երբ վրա է հասնու մ գերագու յն 
վտանգը, հերոսանու մ է հանկարծ և ծառա-
նու մ վիշապի նման: Բարի է առհասարակ, 
շոյի՛ր և կկողոպտվի... Այնտեղ, ու ր մի  
ու րիշ ցեղ ու րիշների մի այն սերը կարող է 
վաստակել, հայը գտնու մ է հնարը ատե-
լու թյու ն առաջ բերելու : Տաղանդ է` իր 
դեմ ատելու թյու ն ստեղծելու : Ուրիշի հա-
ջողու թյան մե ջ նախանձոտ է, ինչպես 
վարդապետ: Եթե գժտվեց մե կի հետ, ոխա-
կալ է, ինչպես ու ղտ: Ամե ն հայ մի  հայ ու նի, 
որի հետ թշնամի  է մի նչև մահ: Սա նրա 
անհրաժեշտու թյու նն է: Անկարգ է և ան-
իշխանական թե՛ հասարակու թյան, թե՛ պե-
տու թյան և թե՛ գաղափարների մե ջ: Իբրև 
ժողովրդական` անմի աբան է, անտանելի, 
խռովարար... Իր կռիվը երեք ճակատի վրա 

էր մի աժամանակ՝ շահի դեմ, սու լթանի դեմ, 
ցարի դեմ... Թաթարն էր մոտը՝ սպասեց 
ռու սին, ռու սը եկավ՝ աչքը եվրոպացու ն 
էր, եկավ անգլիացին՝ դարձյալ ռու սին էր 
սպասու մ, ռու սն է գալիս՝ չի ընդու նու մ: ՄԻ 
ՁԵՌՔԸ ՃԱՆԿՌՈՏԵԼՈՎ ՀԻՄՆՈՒ Մ Է ԻՐ 
ՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ՄՅՈՒ Ս ՁԵՌՔԸ ՃԻԳ Է 
ԱՆՈՒ Մ ՀԻՄՔԸ ՔԱՆԴԵԼՈՒ :
Հայի ամե նամե ծ առաքինու թյո՞ւնն ես 

ու զու մ. ամե նաներողամի տ ցեղը աշխարհիս 
մե ջ... Չի՛ ու զու մ, որ իրան դիպչեն, մոտենան, 
սիրեն թեկու զ: Նա մե կու սի է, խստակյաց, 
բարի և ազատասեր:
Երբ նայու մ եմ հային, ինձ թվու մ է, թե նրա 

վիրավորանքը այն արծվի վիրավորանքն է, 
որին ցած են բերել բարձր լեռներից: Չի սի-
րու մ ո՛չ ստրկու թյու ն, ո՛չ երջանկու թյու ն, գե-
րադասու մ է տառապանք և ազատու թյու ն: 
Մաղձոտ է, մե կու սի, բայց չու նի մե կու սի 
ատելու թյու ն, որ բարձր լեռներին անծանոթ 
զգացու մ է: Գերի արծվի խոր վիշտն է իր 
սրտի մե ջ: Սա Հայկն է, որին զրկել են իր 
կյանքի մի ակ պայմանից` ազատու թյու նից:

«Ոչինչ չեմ ու զու մ ձեզնից, – ասու մ է նա իր 
նեղիչներին, – ձեզ լինի ձեր լու ծը, ձեզ լինի 
ձեր երջանկու թյու նը, գնացե՛ք, ապրեցե՛ք 
խաղաղ և երջանիկ: Եթե դու ք սիրու մ եք 
կյանքը, ես սիրու մ եմ կյանքից ավելի թանկ 
բան` Ազատու թյու նը...»: 

(կրճատու մն երով)

¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³Ý¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³Ý

Ð²ÚÀÐ²ÚÀ
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ÐÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ñ³Û»ñÁ ÷³Û÷³Û»É 
»Ý Çñ»Ýó ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃ-
Ý»ñÁ, áñáÝù ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 
Ùß³ÏáõÛÃÁ ¢ µÝ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ: ²éûñÛ³ 
ÏÛ³ÝùÇ ³ëå»ÏïÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 
»Ý ³Ù»Ý³·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ó¢áí. 
³ë»ÕÝ³·áñÍáõÃÛ³Ý, ½³ñ¹»ñÇ, ÷áñ³-
·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ¹Ç½³ÛÝÇ Ù»ç:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝÁ Í³ÕÏáõÙ 
³åñ»ó 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ²Û¹ ßñç³ÝÇ ÝÏ³-
ñÇãÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÇã Ð³Ïáµ 
ÐáíÝ³Ã³ÝÛ³ÝÁ ¢ Íáí³ÝÏ³ñÇã ÐáíÑ³Ý-
Ý»ë (Æí³Ý) ²Ûí³½áíëÏÇÝ, ÙÇÝã ûñë ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ »Ý í³Û»ÉáõÙ: 20-ñ¹ 

Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:
²Ûë ³éÇÃáí ½ñáõó»óÇÝù ²ßáï ²é³ù»É-

Û³ÝÇ Ñ»ï:
Ծնվել է 1948 թ  Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետու թյան Մարտու նու  շրջանի Ննգի 
գյու ղու մ:

1955-1966 թթ. սովորել է Երևանի Վորոշի-
լովի անվան դպրոցու մ:

1966-70 թթ. սովորել է Երևանի Մանկա-
վարժական Պետական ինստիտու տու մ:
Բազմի ցս մասնակցել է մասնավոր դասըն-

թացների թե մե ր, թե արտերկրու մ:
1992 թ. մի նչ օրս ապրու մ է Չեխիայի Հան-

րապետու թյու նու մ:

–  Չնայած եղել են և որոշ մտավորական 
նկարիչներ, սակայն նկարիչը մտավորական 
չէ, այլ արվեստի անձնավորու թյու ն: Նկա-
րիչը նկարու մ է ինքնաբերաբար, այն ինչ 
տրված է ներքու ստ իրեն, սակայն երբ նրա 
մոտ առկա է լինու մ մտավորականի մի տքը, 
նա դառնու մ է կատարյալ, իսկ դա ոչ բոլորի 
մոտ է ստացվու մ: Գիտեմ և նկարիչի, որն 
անգամ դիմու մ չի կարող գրել, կամ էլ գոնե 
մաքու ր հայերեն խոսել:
Երբ ընթերցու մ ենք պատմու թյան դասա-

գրքերը, մշակու յթի բաժնու մ սկսվու մ է գի-
տու թյան և տեխնիկայի զարգացու մը, հետո 
առանձին արվեստի և մշակու յթի, վերջու մ 
սպորտի:

– Ø»Ýù áõÝ»±Ýù Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõ É³í 
ÝÏ³ñÇãÝ»ñ:

– Հայ ժողովու րդը ի սկզբանե մշակու յթի 

¹³ñáõÙ Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÁ å³ïÏ»ñ»ó 
µÝáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ Ýáñ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá, ÇëÏ 
²ñßÇÉ ¶áñÏÇÝ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í 
ÜÛáõ-ÚáñùáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý 
ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ë»ñÝ¹Ç íñ³, ÙÇÝã¹»é ¶³é-
½áõÝ ¢ Ä³Ýë»ÙÁ Ñéã³Ï ¢ Ñ³Ùµ³í Ó»éù 
µ»ñ»óÇÝ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ: ²Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ 
ê³ñÛ³ÝÇ ³Û·Ç Ò»½ ÏÍ³ÝáÃ³óÝÇ Ñ³Û Å³-

– ØÇ ù³ÝÇ Ëáëùáí å³ïÙ»ù, Ã» ÇÝãå»ë 
áñáß»óÇù ¹³éÝ³É ÝÏ³ñÇã:

– Իմ կարծիքով, մի ակ մասնագիտու թյու նը, 
որ մարդ չի կարող ընտրել, դա նկարչու -
թյու նն է: Այն տրված է ի ծնե բնու թյան կող-
մի ց, և արտահայտվու մ է ինքստինքյան:

– Øï³íáñ³Ï³Ý áõ ÝÏ³ñÇã Ù³ñ¹áõ Ò»ñ µÝá-
ñáßáõÙÁ:

և գիտու թյան մե ջ առաջնակարգ տեղու մ 
է գտնվել, սակայն քաղաքականու թյան 
և դիվանագիտու թյան մե ջ եղել է թու յլ և 
տկար: Երբեմն  մե նք նմանվու մ ենք այն ծեր 
կնոջը, ով ասու մ է, գիտեք ես ժամանակին 
գեղեցիկ եմ եղել, իսկ առօրյա կյանքու մ 

âºØ Øàè²ÜàôØ, àð Ð²Ú ºØ

Ð³ñó³½ñáõÛó  ÝÏ³ñÇã, ÐÐ, ²ñó³ËÇ áõ â»ËÇ³ÛÇ, Øáñ³íÇ³ÛÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý 
³Ý¹³Ù, ³ñí»ëïÇ Ã»áñ»ïÇÏ Ù³ëÝ³·»ï, ºñ¢³ÝÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù ²ßáï ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ Ñ»ï:

27



¶àðÌ²ð²ð  7-9 (183-185)2014 Ã.   ÑáõÉÇë-ë»åï»Ùµ»ñ
27

հայ ժողովրդին չի հաջողվու մ  աշխարհին 
ներկայացնել այն բավարար, իսկ թու րքերին 
դա հաջողվու մ է գերազանց:

– Æ±ÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ³íáñ»É ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇÝ:
– Պետու թյան հոգատարու թյու նը, որը 

համարյա բացակայու մ է և այն խղճու կ վի-
ճակու մ է:

– Æ±ÝãÝ ¿ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ Ùï³íáñ³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³ÝÁ áõ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇÝ:

– Ցավոք սրտի ոչ մի այն մտավորակա-
նու թյանն ու  նկարիչներին, այլ ընդհանրա-
պես մե ր ժողովրդին, որ մի ասնական չէ: 
Փիլիսոփայական կատեգորիա կա, որ 
կեցու թյու նն է որոշու մ գիտակցու թյու նը: 
Մեր քաղաքական գործիչներին ձեռնտու  
չէ երևի, որ ժողովու րդը և հատկապես 
մտավորականու թյու նը հասնի գիտակցու -
թյան, այդ դեպքու մ իրենց վտանգ կարող է 
սպառնալ, և ամե ն ինչ անու մ են, որ ժողո-
վու րդը մտածի մի այն մի  կտոր հացի մասին:

– Ð³í³ïáõ±Ù »ù, áñ Ï·³Ý Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý  
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ:

– Իհարկե հավատու մ եմ: Մեր ժողովու րդը 
երբեմն  ինձ թվու մ է, որ քաղաքական դաշ-
տու մ աշխարհի ամե նապասիվ, իներտ 
ժողովու րդներից է, ոտքի է կանգնու մ այն ժա-
մանակ, երբ դանակը հասնու մ է ոսկորին: 
Պաղեստինյան մի  փոքր ժողովու րդ 40 տարի 
կռվու մ է աշխարհի երկու  հզոր երկրների 
դեմ` ԱՄՆ-ի և Իսրայելի, և մի նչև վերջ 
ձգտու մ հասնել նպատակին:

– Æ±Ýã Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³Ñ³Ýç ¿ ¹ñí³Í 
Ùï³íáñ³Ï³Ý áõ ÝÏ³ñÇã Ù³ñ¹áõ ³éç¢:

– Բարձր պահել հայրենիքի արժեքներն, 
իսկ վտանգի դեպքու մ լինել ավանգարդային:

– à±ñÝ¿ Ùï³íáñ³Ï³ÝÇ áõ ÝÏ³ñãÇ ï»ÕÁ:
– Դժվարանու մ եմ պատասխանել հարցին: 

Յու րաքանչյու րն անկախ ամե նից ինքստիք-
յան գտնու մ է իր տեղը հասարակական 
կյանքու մ, սակայն, մտավորականի և նկար-
չի դերը առանձնահատու կ է, նա իր ազգի 
ծաղիկն է և ազգին պատիվ է բերու մ գիտու -
թյամբ և արվեստով:

– Æ±ÝãÝ ¿ Ò»½ ³Ù»ÝÇó ³é³í»É ³ÝÑ³Ý·ëï³ó-
ÝáõÙ Ù»ñ »ñÏñáõÙ:

– Այնքան ցավոտ հարց է, որ անհնար 
է բոլորն ասել: Թերևս կոմու նիստների 
ժամանակ յու րաքանչյու ր քաղաքացի 
իրեն հարգված էր զգու մ, որ շատ թե քիչ 
կային օրենքներ, որոնք պաշտպանու մ էին 
յու րաքանչյու րին և իրեն լիիրավ քաղա-
քացի էր զգու մ: Այժմ երկիրը վեր է ածվել 
ճորտերի և ճորտատերերի երկրի: Մի 50-
100 անձնավորու թյու ն տիրացել են երկ-
րի տնտեսու թյանը, հանրապետու թյան 
հանքերին: Գոնե Անդրանիկ Զորավարի 
խոսքերը հիշեն. «Երբ գլու խները դնու մ 

են բարձին քնելու , մի  քիչ էլ ազգի մասին 
մտածեն»: Հայաստանը վեր է ածվել մոնոպոլ 
իշխանու թյան: Ամե րիկյան տնտեսու թյու նը, 
օրինակ հենված է մի ջին և մանր բիզնեսի 
վրա: Երբեմն  ինձ թվու մ է, թե այդ «մարդիկ» 
ապրու մ են մի այն ապրելու  համար, մի  բան 
,որ կենդանու ն է հատու կ: Հայաստանն ու նի 
հարու ստ բնական հանքեր, իսկ բնական 
հանքերը ժողովրդին են պատկանու մ,որը 
մի  2-3 տարու մ  կարող է երկրի պարտքերը 
մարել և եթե այն լրիվ պետական բյու ջե մտնի 
ժողովրդի աշխատավարձը  մի անգամի ց 20-
40%  կավելանա:
Շատ եմ ցավու մ և գռեհիկ հայերենի խոսակ-

ցու թյան համար, քաղաքական կու լտու րայի 
բացակայու թյան համար, անտարբերու թյան 
ու  արհամարական վերաբերմու նքի համար, 
կանանց հանդեպ լկտի վերաբերմու նքի հա-
մար, 100-ին հասնող լրբանոցների  համար, 
այլասերու թյու նը հասել է բարձրագու յն 
աստիճանի: Եվրոպական ոչ մի  երկրու մ 
նման ռեստորան-լրբանոցներ չկան: Ժո-
ղովու րդն այս վիճակու մ կգոյատևի թե 
կխելագարվի, չգիտեմ: Կամ էլ թե չէ աստի-
ճանաբար կփախչեն երկրից: Թող մն ան 
իրենք մի այն ... տեսնենք հետո ինչ պետք է 
անեն, երևի վերջու մ էլ իրենք երկրի հողերը 
վաճառեն ու  գնան Ամե րիկա: 

– ØÇ±Ã» ²ßáï  ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ÑÇ³ëÃ³÷í³Í ¿:
– Հիասթափված չեմ, սակայն հոգու ս 

խորքու մ խռովք կա և սպասու մ արդարու -
թյան: Մերօրյա ու  պատմական ճշմար-
տու թյու նը թու յլ է տալիս ասելու , գիտցեք, 
սիրելի ժողովու րդ,դեռ ավելի պայծառորեն 
կշողա հայոց բիբլիական փառքի աստղը, 
ավելի պայծառորեն կճառաչեն նրա Առա-
վոտ լու սոն ու  Արեգակն արդար և ավելի 
առատ լու յս կծագի նրա ծիրանաշող հո-
րիզոնու մ: Ես հավատու մ եմ դրան ու  մաղ-
թու մ իմ ժողովրդին բարին: Թող եղիցի 
այդպես, թող եղիցի առավոտ լու սոն մե ր 
հայոց աշխարհին ու  մե ր ժողովրդին: Եվ այդ 
աստվածամե ռոն ժամի ն օրհնանք կտանք 
մե ր ժողովրդին և Սևակյան Անլռելի զանգա-
կակոչով կղողանջենք

– Ողբանք մե ռելոց ...
– Բեկանենք շանթեր ...
– Կոչենք ապրողաց ...

– Æ±Ýã »ñ³½³ÝùÝ»ñ áõÝ»ù:
– Մարո Մարգարյանի մի  բանաստեղծու -

թյամբ ասած, երանի թե մի  օր հավաքվեին 
իմ անցած տարիները և երամի  պես մե կ-
մե կ հյու ր գային ինձ: Նաև մե կտեղված և 
մե կժողված տեսնեի իմ ժողովրդին մե կ ընդ-
հանու ր պատմական հայկական հողու մ:

– Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ÇÝãåÇëÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ »Ý 
·ïÝíáõÙ Ù»ñ »ñÏñÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ:

– Կցանկանայի ամու ր կամք դիմանալու  
նկարչի ճակատագրին, քանի որ նկարիչ-
ները հարստանու մ են մի այն մահվանից հե-
տո:

– ÆëÏ Ù»ñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÝãå»±ë í³ñ-
í»Ýù:

– Պահպանել աչքի լու յսի պես, այնպես ինչ-
պես մու սու լմաններն են պահպանու մ:

– Êáëùª áõÕÕí³Í Ù»ñ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»-
ñÇÝ áõ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇÝ:

– Սիրել իրար: Մարդու  ամե նամե ծ ար-
ժանիքը հայրենիքն է ու  պատիվը: Պատիվ 
ու նեցող հայրը իր մի ակ տղային էլ է 
ու ղարկել պատերազմի  հայրենիքը պաշտ-
պանելու :

– ºÃ» Ò»½ ³é³ç³ñÏ»ÇÝ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·Çïáõ-
ÃÛáõÝ, ÏÑñ³Å³ñí»Çù ÝÏ³ñ»Éáõó:

– Նորից կընթանայի նու յն ճանապարհով: 
– ºÃ» Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇù Å³Ù³Ý³ÏÁ Ñ»ï ï³É, 

Ç±Ýã Ï÷áË»Çù Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ:
– Ամե ն ինչ կսկսեի այնպես, ինչպես սկսվել 

էր սկզբից: Վատ թե լավ:
– ØÇ ù³ÝÇ Ëáëùáí å³ïÙ»ù Ò»ñ ³é³çÇÏ³ 

Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñù³Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ »ù Ù³ë-
Ý³ÏóáõÙ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ:

– Յու րաքանչյու ր տարի 1-2 անհատական և 
մե կ կամ երկու  կոլեկտիվ ցու ցահանդեսներ:

– ÆëÏ áñÝ ¿ Ò»ñ ëÇñ³Í ÝÏ³ñÇãÁ, áñ »ñµ¢¿ 
ÝÏ³ñ»É »ù ¢ ÙÇÝã ûñë ³é³çÝáñ¹íáõÙ »ù ³ßË³-
ï»ÉÇë:

– Գյու ստավ Կլիմտ, Վան Գոգ, Գոգեն, Կլոդ 
Մանե, Շու լտեն, Մինաս: Բազմատեղյակ եմ 
համաշխարհային խոշորագու յն նկարիչ-
ների ստեղծագործու թյու ններին, որոնցից 
ստացել եմ էսթետիկական ճաշակ, սակայն 
չեմ ընդօրինակել նրանց, ստեղծել եմ իմ ինք-
նու րու յն արվեստը: 

– ²åñ»Éáí Ñ»é³íáñ â»ËÇ³ÛáõÙ, Ç±Ýã Ñ³Û³-
å³Ñå³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ »ù Í³í³ÉáõÙ, å³Ñ-
å³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³ñ³íáñ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ:

– Յու րաքանչյու ր տարի 2-3 հոդված չեխա-
կան մամու լու մ հայ ժողովրդի մշակու յթի, 
պատմու թյան, Արցախի մասին: Երկու  
անգամ Մորավիայի TV  7 րոպեանոց հա-
ղորդու մ Հայոց Ցեղասպանու թյան մասին: 
Երբեմն  դասախոսու թյու ններ Հայաստանի 
մասին:

– Ò»ñ Ëñ³ïÁ ³Ûëûñí³ Ñáõë³ÉÇ »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñÇÝ áõ ëÏëÝ³Ï ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇÝ:

– Ամու ր կամք, քանի որ նկարիչը հիմն ա-
կանու մ գնահատվու մ է ժամանակից ու շ, 
մի աժամանակ վեհ ու  բարձր պահել հայրե-
նիքի պատիվը, սիրել ժողովրդին: Ապրելով 
հեռավոր Չեխիայու մ չեմ մոռանու մ, որ հայ 
եմ: 
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...Եվ, այնու ամե նայնիվ, ընկած հասարակու թյու նը մշակու թային, 
այսինքն՝ կենդանու թյան նշաններ ցու յց տալ չի կարող։ Բայց եթե 
Գիրքն ասու մ է, թե սկզբից բանողն էր և ցու յց տալով մե ղավորին՝ գլխի 
է գցու մ, թե առաջին ու  ամե նածանր քարը որի կողմ պիտի նետվի, 
էլ ի՞նչ կարիք կա իրար մի ս ու տել, թե կապը կտրածն իշխա՞նն է, 
թե՞ նրա տակ թպրտացող հասարակական լեշը։ Եթե նրանք դեռ ծոց 
ծոցի են, ու րեմն , նրանց մի ջև փոխզիջու մ ու  լու ռ համաձայնու թյու ն 
կա. կռիվը նրանցից հեռու ՝ ավելի բարձրու մ է, որտեղից սրանց 
գլխին մե ր «ու րիշը» պիտի կրակ տեղար, սրանց դինջ կյանքն 
այնպես հարամե ր, որ սրանք մի այն իմաստնու թյու ն հայցեին 
Տիրոջից։ Բայց ո՞ւր է. Կիլիկիայի անկու մի ց մի նչև մե ր արևելից կո-
ղով Ռու սաստանին տրանսպլանտացվելը, այսինքն՝ հինգ դար 
շարու նակ ամու լ, դափու դատարկ նստած էինք. ջհանդամ, թե քթնե-
րիս տակ նոր Եվրոպան էր գոյանու մ, գերմանական դասական 
փիլիսոփայու թյու նն էր աշխարհը գրավել. պահ, իտալական վերա-
ծնու նդ, չէ մի  չէ՝ Մոլիեր, Դեկարտ, Սպինոզա... 

Մեր վանական գրագետներին պիտի թողնեինք, նրանցո՞վ 
լցնեինք մե ր գլխի ամայի անապատը։ Բա երկու  հազար տարվա 
թատրոն ու նեցող էթնոսս ինչպե՞ս դարեր շարու նակ զսպեց իր 
մորու ց արտիստիկ, ցեղական պլաստիկ գալարու մն երը, հը՞։ Բա 
մե ր փթիրով լցված հակամշակու թային հինգ դարերից հետո ի՞նչ 
եղավ. վայ, թիթիզ աշխարհ, էլի փոխվու ՞մ ես, բա մե նք հավես 
ու նե՞նք մե ր խխու նջի վրա գոնե մի  ծակ անենք, տեսնենք էս 
ի՞նչ խժդժու թյու ններով է դարձյալ բռնվել էս հիմար աշխարհը. 
տես է՜, ֆրանսիացիք մարդու  իրավու նքների հռչակագիրն են 
թափահարու մ, ասա՝ ա՛յ խալխ, էդ անտերն ինչների՞դ էր պետք՝ 
հացու ջու ՞ր է, ի՞նչ է: 

Դրսու մ 19-րդ դարն է, պահո... Իտալիան, Հու նաստանը, Անգլիան, 
անգամ Ռու սաստանն ու  Թու րքիան հեղափոխական տենդի մե ջ 
են, նոր աշխարհակարգ է հաստատվու մ. բա մե նք ներվեր ու նե՞նք 
ընկնենք էդպիսի անախորժ պատմու թյան մե ջ և ցնցենք պարսկական 
խանու թյան վերածված մե ր երկրի անդորրը՝ «Օլմազ». հենա մե ր 
«ու րիշներին» գլխներիցս ռադ կանենք, թող գնան ծվարեն Կալկաթա, 
Մադրաս, Ադրիատիկի հեռավոր ափեր, մի  դար անց էլ Թիֆլիս, 
Ռու սաստան, Համզաչիման՝ մի այն թե մե ր աչքից հեռու  խաղան 
իրենց մշակու թային խաղերը, կամ էլ թող «բազազ խանի բճի» պես 
աչքաբաց լինեն ու  ջոկեն, թե երբ է պետք հանել ֆու րաժկեն ու  գլխին 
ցիլինդր հագցնել, կամ այնպես կենալ արխալու ղը, որ անգլիական 
մահու դե բաճկոնի տակից հանկարծ դրա երեսը չերևա: Հետո էլ 
ասու մ եք՝ որտեղի՞ց եկավ այս անապատացու մը. բա կարծու մ եք՝ մի  
20 տարվա իշխանու թյու ն ու  հասարակու թյու ն կարո՞ղ էր այսքան 
քյալլագյոզու թյու ն անել. չէր կարող։ Միջին հայաստանցին, էլ չեմ 
ասու մ դասական սփյու ռքահայը գլու խդ կջարդի, թե այս մասին 
հետը խոսես, բայց, փառքդ շատ, որ Հայաստանու մ կան, ապրու մ են 
այն եզակիները, որոնց հետ հնարավոր է սկսել այս կարևոր զրու յցը. 
շնորհակալու թյու ն մե ծ արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանին:

– Ò»½ ëñ×³ñ³ÝáõÙ ³Ûëå»ë ßù»Õ µ³½Ù³Í ï»ë³ áõ ÑÇß»óÇ, áñ »ñµ 
¹åñáó³Ï³Ý ¿Ç, Ñ³ïáõÏ Ò»½ ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Å³Ù»ñáí åïïíáõÙ ¿Ç 
«²é³·³ëï» ëñ×³ñ³ÝÇ ßáõñçµáÉáñÁ, áñ Ý³Û»Ù, Ã» ÇÝãå»ë »ù ÍËáõÙ Ò»ñ 
·»Õ»óÇÏ ÍË³Ùáñ×Á, ³åß³Ñ³ñ Ñ»ï¢áõÙ ¿Ç Ò»ñ ³ñïÇëïÇÏ Å»ëï»ñÇÝ, 
»ñµ ÝëïáõÙ ¿Çù ëñ×³ñ³ÝáõÙ ³ÙµáÕç ëñ×³ñ³ÝÁ µéÝáõÙ ¿ñ Ò»ñ Ã³í 

û¹ÇÏáÉáÝÇ µáõÛñÁ... ÆÝãá±õ »Ù ³Ûëù³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ, áñáí-
Ñ»ï¢ ¸áõù ïÇåÇÏ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ï»ñå³ñ ¿Çù, áñÇó Ã³÷íáõÙ ¿ñ µ³ñÓñ 
ÏáõÉïáõñ³Ý£ ø³Õ³ùÁ ù³Õ³ù ¿ ¹³éÝáõÙ, »ñµ Ýñ³ íñ³Ûáí ³ÛëåÇëÇ 
Ù³ñ¹-Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ÝóÝáõÙ, áñáÝù ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃ »Ý 
ï»Õáí Ù»Ï£ ´³Ûó, Ï³ñÍ»ë, ³Ûë å³ï·³ÙÝ»ñÁ ï»Õ ãÑ³ë³Ý, áñáíÑ»ï¢ 
Ù»ñ ù³Õ³ù³Ù³ÛñÁ áã ÙÇ Ï»ñå ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Çñ ·³í³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÃáÃ³÷»É, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ³ëÇÙÇÉÛ³óíáõÙ »Ý, 
Ù³ùáõñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïÇåÁ ·Ý³Éáí ï³ññ³ÉáõÍíáõÙ ¿, ÇÝãá±õ£

– Գիտեք, այդ ամե նն անձով գալիս է և, ցավոք, անձով գնու մ է: 
Անձի գնալու ց հետո, իսպառ անհետանու մ է այդ կու լտու րան։ Մենք 
ու նեինք փայլու ն անհատականու թյու ն ու ղեղ՝ Լևոն Ներսիսյան. նա 
մի  առանձին մարդ-քաղաքակրթու թյու ն էր, բայց նրա հեռանալու ց 
հետո իր գիծը հետը գնաց, ցավոք սրտի: Անձն է իր հետ բերու մ 
երևու յթ, կու լտու րա, մտածելակերպ: Այդպիսին էր նաև Քոչարը: 
Ինքը տարօրինակ մարդ էր, բայց հետը մի  ու րիշ մշակու յթ էր բերու մ:

–  ¸», Ý³ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ äÇÏ³ëáÛÇ, È»Å»Ç Ñ»ï ¿ñ óáõó³¹ñíáõÙ, Ñ»ïá ¿É 
Ý³ µ³í³Ï³ÝÇÝ áõß í»ñ³¹³ñÓ³í Ñ³Ûñ»ÝÇù, Ï³ñÍ»Ù 30-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ-
çÇÝ, áõñ ³Ñ³·ÇÝ ãÑ³ëÏ³óí³ÍáõÃÛ³Ý áõ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí»ó, 
ÇëÏ ÙÇÝã ³Û¹ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ áõ ÙÇç³í³ÛñÁ, Ñ»ïáª ö³-
ñÇ½, ì»Ý»ïÇÏ... ÎñÃáõÃÛáõÝÝ áõ ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³éáõóáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ, »Ã» 
³Ý·³Ù Ý³ Ñ½áñ ·»Ý»ïÇÏ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ ãÇ ëï³ó»É. í»ñç»ñë, ûñÇÝ³Ï, 
ÝÏ³ï»É »Ù, áñ ³ÛÝ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ, áõñ Ó³ÝÓñ³ó»É »Ù ùÝÝ³ñÏíáÕ ÝÛáõÃÇÝ 
ãïÇñ³å»ï»Éáõ å³ï×³éáí, ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó ³Û¹ ÝÛáõÃÝ ³Ï³ÝçÇóë ï»Õ³-
÷áËíáõÙ ¿ ·Çï³Ïó³Ï³Ý Ëáñß»ñ ¢ ³Ï³Ù³ÛÇó ·Çï»ÉÇù, ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 
¹³éÝáõÙ... ²ÛÝå»ë áñ, Ëáë»ù ÇÝÓ Ñ»ï ³Ù»Ý³µ³ñ¹ µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, 
ÙÇ¢ÝáõÛÝ ¿, »ë ¹³ ÙÇ ûñ ÏÑ³ëÏ³Ý³Ù£

– Հենց հիմա դրա մասին էլ խոսու մ ենք։ Քոչարը, երբ արդեն վատ 
էր լսու մ, խնդրեց իր համար լսողական ապարատ բերեն։ Բայց 
հետո հանեց ապարատը և սկսեց շրթու նքներին հետևելով կլանել 
ինֆորմացիան։ Ասացի՝ «Ինչու ՞ չես դնու մ ապարատը», ասաց՝ «Սա 
մե խանիզմ է և վերցնու մ է ձայնն այն ու ժգնու թյամբ, ինչպես լսվու մ 
է։ Այդ պատճառով էլ ես համահավասար եմ լսու մ անցնող մե քենայի 
ձայնը և ձեր խոսքը, իսկ մարդկային ու ղեղը կարողանու մ է զատել 
դրանք»: Ընտրողական բան ու նի լսողու թյու նը, վերցնու մ է այն, ինչ 
մե զ պետք է:

– ö³ëïáñ»Ý, ³Ï³ÝçÝ ¿É ³ßË³ï»ÉÇë Ùï³ÍáõÙ ¿, ã¿± áñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
³Ï³Ýç ¿£

– Այո (ծիծաղու մ է. Վ.Ս.):
– ÆëÏ ÑÇÙ³ ÃáõÛÉ ïí»ù ëÏë»É Ù»ñ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ...
– Օ՜, դեռ չե՞նք սկսել...
– ²Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ »ë ù³çáõÃÛáõÝ ¿Ç Ñ³í³ùáõÙ Ò»½ ï³Éáõ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÁ, 

áñáÝù, Ç ¹»å, éÇëÏ ã»Ù ³ÝÇ ï³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõ ë÷ÛáõéùáõÙ ³åñáÕ 
³éÝí³½Ý 9,5 ÙÉÝ Ñ³ÛÇª ½áõï ÇÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, Ù»ÕÙ ³ë³Í, 
·ÉáõËë Ïç³ñ¹»Ý£ î»ë»ùª ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ³ÝÏáõÙÇó ÙÇÝã¢ 1827 ÃÇíÁª ²ñ¢»ÉÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇ³óáõÙÁ èáõë³ëï³ÝÇÝ, Ù»ñ ÑÇÝ· ¹³ñÁ ¹³ï³ñÏ ¿ ÉñÇí, 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Éáõñç ³ñÅ»ùÝ»ñ ã»Ýù ëï»ÕÍ»É£ ²ßË³ñÑÇ Ñ»ï Ï³ï³ñÛ³É 
Ë½í³Í ³åñ»É »Ýù Ù»ñ ÷áñ³Ñ³óÇ ÏÛ³ÝùÁ£ ì»ñóÝ»Ýù ÙÇ³ÛÝ 17-ñ¹ ¹³ñÁª 
Çï³É³Ï³Ý í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ý ¿ñ µ³ñÓñ³ÝáõÙ,³ßË³ñÑáõÙ ³ñ¹»Ý Èáå» 
¹»ì»·³,è³ëÇÝÇ áõ ØáÉÇ»ñ Ï³ñ, µ³Ûó Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»é ×³éÇ áõ 
ù»ñÃáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ, µ³Ûó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, Ï³ñÍ»Ù, Ã³ïñáÝÇ 
ÑÇÙùÁ, ã¿±, ÇëÏ Ù»Ýù ëÝ³ÝÏ ×³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ã³Ýó³Ýù, Ù»ñ 
Ùß³ÏáõÛÃÇ Ë³ñÇëËÝ»ñÝ ¿É ·ó»óÇÝù »ñÏñÇó ¹áõñë£ ²Ëñ ³ñ¹»Ý 16 ¹³ñ ¿ 
³¹»Ïí³ï ã»Ýù ³ßË³ñÑÇÝ£ Ð³Ù³Ó³ÛÝ ã»±ù£

– Ես համաձայն եմ Ձեզ հետ: Շատ հաճախ առանձնացնու մ են 
նկարչու թյու նը, բայց ժանրային նկարչու թյու ն էլ չի եղել, մե զ մոտ 
չեն զարգացել այն ճյու ղերը, որոնք զարգացել են այլ ազգերի մոտ: 
Թատրոնին անդրադառնամ. ընդհանրապես, հանդիսատեսն է 
ստեղծու մ թատրոն, նրա կարոտը, ցանկու թյու նը տեսնելու  դա: 
Մենք չու նենք հանդիսատեսի կու լտու րա, որը նայեր և կարոտ լիներ 
թատերական գործողու թյան: Մենք չու նենք հանդիսատես: Եթե չու -
նես հանդիսատես, որտեղի՞ց ու նենաս թատրոն:

– ´³ ÉÇùÁ-ÉÇùÁ µ»ñ³Ý ³ëáõÙ »Ýùª áõÝ»Ýù 2 Ñ³½³ñ³ÙÛ³ Ã³ïñáÝ, µ³Ûó 
Ý³Ëáñ¹ ¹³ñ»ñÇ Ã³ïñáÝÝ ¿É ù³Õ³ù³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³Ù»çÝ 
¿ñ. ù³Õù»ÝÇÝ ·³ÉÇë ¿ñ áã ³ÛÝù³Ý ÙÇ µ³Ý ï»ëÝ»Éáõ, áñù³Ý Çñ»Ý 
ï»ëóÝ»Éáõ, áã ³ÛÝù³Ý ÙÇïù áõ ½·³óÙáõÝù, áñù³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»ó-
í³Íù, ëï³ïáõë ëï³Ý³Éáõ, Ï³ñ× ³ë³Íª Ã³ïñáÝ Ñ³×³Ë»ÉÁ ³í»ÉÇ 
ß³ï ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ïï ¿ñ, áõñ ûÃÛ³ÏÝ»ñáõÙ Í³í³Éí³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ã³ïñáÝÝ ³í»ÉÇÝ ¿ñ, ù³Ý µ»ÙáõÙ Í³í³Éí³ÍÁ£ ºë áõ½áõÙ »Ù Ñ³ëÏ³Ý³Éª 
áñï»±Õ ¢ Ç±Ýã å³ï×³éáí ÁÝ¹Ñ³ïí»ó Ù»ñ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ·ÇÍÁ. 

Ì³Ýñ ½ñáõÛó Ù»Í ³ñïÇëï Ì³Ýñ ½ñáõÛó Ù»Í ³ñïÇëï 
è³ý³Û»É øáÃ³ÝçÛ³ÝÇ Ñ»ïè³ý³Û»É øáÃ³ÝçÛ³ÝÇ Ñ»ï
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³Ûëûñ ³í»ÉÇ É³í ¿ Ù»Ýù ë³ ùÝÝ»Ýù áõ Ñ³ëÏ³Ý³Ýù, å³ñ³åÁ ÉóÝ»Ýù 
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùµ, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ³ñÅ»ùÝ»ñ, Ýáñ ÇÙ³ëïÝ»ñ ëï»ÕÍ»É£ 
Â» ã¿ Ù»½ Ë³µÏ³ÝùÇ íñ³ ûñáñ»Éáíª í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ 
»Ýù Ñ³ëÝ»É£

– Սա պատմե մ, որպես Ձեր հարցի պատասխան։ Ինձ և իմ կոլե-
գաներից մե կին ժամանակին շատ էր հետաքրքրու մ Լիտվայի թատ-
րոնի աննախադեպ երևու յթը, որ մի անգամի ց մե ջտեղ եկան դերա-
սանական հետաքրքիր տիպարներ, որոնք ու րիշ էին, բոլորովին 
այլ և նրանք, կարծես, գրավու մ էին նաև ռու սական թատերական 
տարածքը։ Մեզ համար շատ զարմանալի էր սա, և մե նք հասանք 
մի նչև Լիտվա, որովհետև ու զու մ էինք հասկանալ այս երևու յթի 
պատճառները: Ուսանող էինք այդ ժամանակ: Մեզ ասացին, որ 
պետք է գնաք քաղաքից դու րս՝ մի  3-4 ժամվա ճանապարհ, որ 
հասնենք մե ր ու զած թատրոն։ Մենք գիշերը նստեցինք ավտոբու ս, 
իջանք բացարձակապես մի  խու լ գյու ղու մ. մե զ թվաց, թե խաբել 
են, որովհետև այդ հեռավոր ու  մոլորված գյու ղու մ ի՞նչ թատրոն։ 
Մի մարդու ց հարցրեցինք, թե որտե՞ղ է այստեղ թատրոնը, բայց, 
հաստատ համոզված էինք, որ այս մարդը կասի՝ ձեռ եք առնու մ, 
էս գյու ղու մ ի՞նչ թատրոն: Բայց ինքն ահագին վիրավորվեց, որ 
մե նք չգիտեինք իրենց թատրոնի տեղը և մի  քիչ էլ դժկամու թյամբ 
տեղը ցու յց տվեց։ Տեսնենք ի՞նչ՝ բլու րի վրա մի  ֆանտաստիկ շենք՝ 
իր ժամանակակից ոճով, իսկական թատրոն այդ Պանեվեժիս 
կոչված գյու ղու մ։ Մտանք սպասասրահ, ու ր 30-40 մի ջազգային 
կարգի ժու ռնալիստներ էին սպասու մ։ Ներսու մ ռեժիսորն է բազ-
մած, ով մի անգամի ց ընդու նեց Հայաստանից ժամանած երկու  
ու սանողներիս, չնայած այդքան սպասողներ ու ներ դրսու մ։ Ու ի՞նչ 
ասաց: Ասու մ է՝ «Ես այստեղից չեմ սիրու մ բացակայել, մե կ-մե կ երբ 
ինձ հետաքրրքու մ է, թե ինչ է կատարվու մ Մոսկվայի թատերական 
աշխարհու մ, մի  շաբաթով կամ 10 օրով գնու մ եմ»: Եվ ահա այդ 
գյու ղի թատրոնը Մոսկվայի թատերական կյանքու մ եղանակ էր 
փոխու մ։ Այդ գյու ղը կրթված հանդիսատես ու ներ՝ ահա ամբողջ 
գաղտնիքը։

– ºë ÙÇßï Ñ³í³ï³ó»É »Ù, áñ ÙÇ É³í Ù³ëÝ³·»ïÁ ÙÇ ³ÙµáÕç Ñ³-
Ù³Ï³ñ· ³ñÅ», µ³Ûó Ù»Ýù ÙÇßï ¿É ³ÛÝù³Ý «³ãù³µ³ó» »Ýù »Õ»É, áñ 
Ýñ³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É »Ýù Ñ»Ýó µÝáõÙ áõ »Ã» ã»Ýù Ï³ñáÕ³ó»É Ë»Õ¹³Ù³Ñ 
³Ý»É, í»ñçáõÙ óáõÛó »Ýù ïí»É »ñÏñÇ ¹áõéÁ£ ´³Ûó ³ñ¹Ûá±ù ³ñ¹³ñ ¿ 
³Ù»Ý µ³Ý µ³ñ¹»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ íñ³, áñáíÑ»ï¢ Ù»ñ å³ñ½ 
ÅáÕáíáõñ¹Á ï»Õáí Ã³ïñáÝ ¿ª ³Ñ³·ÇÝ ³ñïÇëïÇÏ, Ýñ³ Ù»ç Ï³, å³Ñ-
å³Ýí³Í ¿ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ·»Ý»ïÇÏ Ï³½ÙÁ. ûñÇÝ³Ïª ¸áõù ëÏë»É 
»ù Ò»ñ Ï³ñÇ»ñ³Ý Î³å³ÝÇó, »Õ»±É ¿, áñ ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ ï³å³ÉíÇ, 
Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ ³ñÑ³Ù³ñÇ, ã·³, µ³ñÓñ³Ý³ù µ»Ù ¢ ÅáÕáíáõñ¹Á ÉÇÝÇ 
³ÝÑ³Õáñ¹£

– Չէ, Կապանու մ այդպիսի դեպք չեմ հիշու մ։ Բայց տեսեք, մե նք 
խաղացինք Բու լղարիայու մ, ապա Ռու սաստանու մ՝ Մոսկվայու մ 
«Ավտոբու սը» ներկայացու մը, ու  ի՞նչն էր հետաքրքիր. հետո, երբ 
մե զ մոտ խաղացինք, հանդիսատեսն անընդհատ անհարկի ծի-
ծաղու մ էր առաջին մասու մ, և երբ երկրորդ մասն սկսվեց, այդ 
ծիծաղողներն այլևս դահլիճու մ չէին։ Բայց, ամե ն դեպքու մ, ինչո՞ւ 
դրսի հանդիսատեսը չէր ծիծաղու մ այդ տեղերու մ, իսկ ներսինը՝ 
ծիծաղու մ է։

– Î³ñÍáõÙ »ùª ï³ñµ»ñ ¿ÃÝÇÏ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝáõÛÝ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»±ñÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý áñ¢¿ ÝÛáõÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£

– Իմ կարծիքով, բաներ կան, որոնք համամարդկային են և 
ազգայինի հետ կապ չու նեն: Այն, ինչ հու զիչ է՝ հու զիչ է բոլորի 
համար, եթե հու զիչ չէ՝ ոչ մե կի համար էլ հու զիչ չի լինի:

– ÆÙÇçÇ³ÛÉáó, ÍÇÍ³ÕÝ ³Ñ³·ÇÝ Éáõñç ÇÝ¹ÇÏ³ïáñ ¿ Ù³ñ¹áõ Ï³Ù, 
Ã»Ïáõ½, ïíÛ³É Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ë»ÉùÁ ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ³ë³ª Ç±ÝãÝ ¿ ù»½ 
Ñ³Ù³ñ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ, ³ë»Ùª áñù³±Ý Ë»Éù ¿ ÙÝ³ó»É ·ÉËÇ¹£ ¾É ã³ë»Ýù, Ã» 
áñù³Ý ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ Ã³ùÝí³Í ³Û¹ óÇÝÇ½ÙÇ Ù»ç, ³Û¹ ÑéÑéáóÇ 
ï³Ï£ ºë, ûñÇÝ³Ï, ë³ñë³÷áõÙ »Ù, »ñµ ³ãùáíë »Ý ÁÝÏÝáõÙ Ù»ñ ßááõµÇ½Ç 
³Ûëûñí³ ßáõÉáõËãÇÝ»ñÁ. ï»ëÝ»ë ·Çï»±Ý Ýñ³Ýù ³ñ¹Ûáù, áñ ³í»ÉÇ ß³ï 
í³Ë »Ý ï³ñ³ÍáõÙ, ù³Ý ÅåÇï áõ ÍÇÍ³Õ£ ºë ³Ûëûñí³ å»ë ÑÇßáõÙ »Ù 
³ÛÝ Ù³Ýñ³å³ïáõÙÝ»ñÁ, áñ Ò»ñ Ï³ï³ñÙ³Ùµ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ñ Ù»ñ 
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ ÙÇÝáõ×³ñ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ, ¢ ¹³ ÇëÏ³å»ë, áñ 
ÇÝï»É»Ïïáõ³É, ËáñÁ »ÝÃ³ï»ùëï»ñáí ÑáõÙáñ ¿ñ£ È³í, µ³ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ 
ÇÝãá±õ ³Ûëå»ë Ë»Õ×³ó³Ýù. áã ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Çñ³ñ ã»Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙª 
»ÏáÕÁ Ñ»Í³ÝÇíÇ Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý Çñ ÏáÝó»åïÝ ¿ åÝ¹áõÙ£

– Դրանից մի այն Դու ք չեք սարսափու մ, դա իրոք սարսափելի է և 
ոչ մի  կապ չու նի հու մորի հետ։ Դա էլ թատրոն է և այստեղ էլ պետք է 
պրոֆեսիոնալ կատարու մ, մտածված սցենար և ռեժիսու րա։ Հայերն 
իզու ր շտապեցին այդքան մե ծ թռիչքով նետվել շոու  բիզնեսի գիրկը, 
դրան էլ պետք էր գնալ ավելի կիրթ ու  դաստիարակված։ Իմի ջիայլոց, 
կոլեգաներիցս մե կն ասու մ է ոչ թե շոու , այլ՝ «շովու », այսինքն՝ այն 
ամե նաէժան գործողու թյու նը, որն իրեն ընդամե նը թու լացնու մ է։ 
Այդ սարսափելի երևու յթը նաև Ռու սաստանու մ է, երբ մե ջտեղ եկան 
այդ քոմե դիքլաբերը, որոնք ընդամե նը խաղու մ են գրգիռների վրա և 

դատարկաբանու թյու ն են, ու րիշ ոչինչ։
– ä³ñáÝ øáÃ³ÝçÛ³Ý, ÑÇÙ³ ¿É Ñ³Û ÏÇÝáÝ ùÝÝ»Ýù, »Ã» ã»ù ³é³ñÏÇ, 

ÇÑ³ñÏ»£ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ÛïÇ ëó»Ý³ñÇëïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÙÇ ÙÇïùÁ í»ñç»ñë 
ÇÝÓ óÝó»ó, ³ë»É ¿ñª «²ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñÁ XXI ¹³ñáõÙ Çñ»Ý ãÇ ×³Ý³ãÇ 
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í Ï»ñå³ñÝ»ñáõÙ, Ï³ñáÕ 
¿ ³ÝÑ»ï³Ý³É»: àõ »ë áã ÙÇ³ÛÝ Ù»½ ã»Ù ×³Ý³ãáõÙ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
ÏÇÝáÙ³ïá·ñ³ýáõÙ, ³ÛÉ Ñ»Ýó Ù»ñ ÝÏ³ñ³Í ýÇÉÙ»ñÇ Ù»ç£ Ø»Ï áëÏÛ³ 
ï³ñ»ÃÇí Ï³ ÁÝ¹³Ù»ÝÁª 1969 Ãí³Ï³Ý, »ñµ ÝÏ³ñí»óÇÝ ö³ñ³ç³ÝáíÇ 
«Üé³Ý ·áõÛÝÁ» ¢ ²ñï³í³½¹ ö»É»ßÛ³ÝÇ «Ø»Ýù» ÏÇÝáýÇÉÙ»ñÁ£ ²Ûë »ñÏáõ 
é»ÅÇëáñÝ»ñÇÝ »Ã» Ñ³Ý»Ýù, Ù»Ýù ³Ûëûñ Ù»ñ ýÇÉÙ»ñÇó á±ñÁ Ï³ñáÕ »Ýù 
¹Ý»É Ù»Í ÏÇÝáÛÇ ë»Õ³ÝÇÝ áõ ã³Ù³ã»É ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ£

– Մեկ էլ Քյոսայանի «Տղամարդիկ» ֆիլմը, ու րիշ բան չու նենք։ 
Գիտե՞ք, մի  քանի օր հետո խոստացել են ցու յց տալ «Տղամարդիկ» 
ֆիլմը, որը չի խախտու մ քաղաքային կինո հասկացու թյան ճիշտ 
մակարդակը, դրա համար արձանն էլ դրեցին։ Ինձ համար այդ ֆիմը 
շատ թանկ է ոչ թե նրա համար, որ ես ներկա եմ այնտեղ, այլ որ 
Քյոսը կարողացավ հայկական բնավորու թյու նը արվեստով, ճիշտ 
խաղարկել:

– ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ. Í³Ýñ Ëáëù ³ë³óÇù, 
³Ýßáõßï, µ³Ûó »ë ¿É »Ù ³Û¹å»ë Ï³ñÍáõÙ, áñ ëáí»ïÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý é»-
ëáõñëÝ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ, ³Ýßáõßï, ³í»ÉÇ Éáõñç ·áñÍ»ñ ëï»ÕÍ»É, µ³Ûó Ù»Ýù 
Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³íáñ ¹»ñ³ë³Ý êáë ê³ñ·ëÛ³ÝÇó ·»ñ³¹³ë»óÇÝù Ü³-
Ñ³å»ï ëï³Ý³Éª ³Ýí»ñç ·ó»Éáí ó»Õ³ëå³Ýí³ÍÇ áñá·³ÛÃÝ»ñÁ, ÇëÏ 
Êáñ»Ý ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ å»ë Ñ½áñ ¹»ñ³ë³ÝÇÝ ¿É Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 
»ñÏñÇó ùß»Éáíª ³Ý³å³ï³óñÇÝù Ýñ³ Çñ³Ï³Ý ÏÇÝáï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ£ ºë 
·Çï»Ù, Ã» «îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ» ýÇÉÙÇ ·ÉËÇÝ ÇÝã ûÛÇÝÝ»ñ »Ý ¹ñ»É, µ³Ûó ¾¹ÙáÝ 
øÛáë³Û³ÝÝ ³ÛÝ é»ÅÇëáñÝ ¿ñ, áí ·Çï»ñ ÇÝã ëÇëï»ÙÇ Ñ»ï ·áñÍ áõÝÇ ¢ 
³ÛÝåÇëÇ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ¹áõµÉ»ñ ¿ñ ÝÏ³ñ»É, áñ Ï³ñáÕ ¿ñ ³ÙµáÕçÁ ÏñÏÇÝ 
í»ñ³ÙáÝï³Å»Éáí ýÇÉÙÇ Ù»çùÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, å³Ñ»É£

– Ինքը շատ սկզբու նքորեն էր մոտենու մ գործին, ես նրան շատ 
եմ հարգու մ: Խիստ պրոֆեսիոնալ էր աշխատու մ. ասենք, նկարա-
հանու մն  սկսվելու  է ժամը 9-ին, ինքը ժամը 7-ից օպերատորի հետ 
ամբողջ տարածքը ման էր գալիս, նայու մ էին, մանրամասն քննար-
կու մ էին տեսարանը: Դա չեմ կարող մոռանալ՝ ֆիլմը հանձնելու  
պահն էր, եկավ հանձնաժողովը, նստեցին, ցու յց տվեցինք, ասացին՝ 
վատ չի, բայց 35-40 նկատողու թյու ն կա ու  ասացին բոլորը, վերջու մ 
էլ, թե՝ «Ե՞րբ կարող ենք հաջորդ դիտու մը կազմակերպել». հարցրին, 
իրենք էլ պատասխանեցին, թե՝ վաղը։ Պատկերացնու մ ե՞ք՝ մոտ 40 
ու ղղու մ ու  վաղն ևեթ։

– ¸», 40 áõÕÕáõÙÝ ³ñ¹»Ý ³ÛÉ ýÇÉÙ ¿, µ³Ûó ÑÇß»óÇ, áñ, ³ë»Ýù, Ù»ñ Ññ³-
ß³ÉÇ ýÇÉÙ»ñÇó Ù»ÏÁª «Þáñ áõ ÞáñßáñÁ», 13 ûñáõÙ ¿ ëï»ÕÍí»É£

– Իմի ջիայլոց, «Տղամարդիկ» ֆիլմի  հաջորդ դիտու մի ն, իսկապես, 
այլ ֆիլմ նայեցինք, և ընդամե նը մե կ օրու մ նա կարողացել էր լրիվ 
նոր ֆիլմ ստեղծել։ Բայց սրան էլ ասին՝ 10-15 նկատողու թյու ն, և 
այստեղ էր, որ Քյոսն ասաց, որ ֆինալին հանկարծ ձեռք չտան, ինքը 
դա չի փոխի ոչ մի  դեպքու մ։

– ºñµ ÎáõëïáõñÇó³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿ñ, »ë Ýñ³Ý áõÕÇÕ Ñ³ñóñÇ, Ã» 
³Õù³ï »ñÏñÝ»ñÁ Ï³ñá±Õ »Ý ÏÇÝá áõÝ»Ý³É, Éáõñç ÏÇÝá³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 
Í³í³É»É£ ÎáõëïáõñÇó³Ý ³ë³óª «à°ã, ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝÇ ¹áõù ë¢»éí»ù 
í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ÏÇÝáÛÇ íñ³, áñáíÑ»ï¢ Ù»Í ÏÇÝáÝ ÷áÕ ¿ áõ½áõÙ, Ñ³-
Ù³Ï³ñ·»ñ, ÇÝ¹áõëïñÇ³É ó³Ýó»ñ ¢ ³ÛÉÝ»... ê³ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÏñÏÝ³ÏÇ 
ó³íáï Ã»Ù³ ¿, ãß³ñáõÝ³Ï»Ù£ ´³ ³Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³Û ÏÇÝáÝ ·Ý³ Ù»éÝÇ±, 
¸áõù ÇÝãå»±ë »ù ï»ëÝáõÙ Ýñ³ ³å³·³Ý:

– Ցավոք սրտի, մի ակ ճանապարհը, եթե, իհարկե, այս գլոբալիզա-
ցիա հասկացու թյու նը հաղթի, այն է, որ մե նք դառնանք ընդհանու ր 
կինոշու կայի անդամ:

– ²ÛëÇÝùÝ, Ñ³Ù³ï»Õ ýÇÉÙ»ñ ÝÏ³ñ»±Ýù ³Û¹ ßáõÏ³ÛÇ ³ÛÉ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ 
Ñ»ï£

– Այո՛, որովհետև այստեղ առաջին հարցը ոչ թե արտադրու թյու նն է, 
այլ՝ շու կան: Շու կան է թելադրու մ օրենքները: Շու կայու մ իրացվելու  
համար պետք է շու կային հարմար ֆիլմ նկարահանես, այսինքն՝ 
այնպիսի ֆիլմ, որ սպառվի, շու կային հետաքրքրի: Լավ, ինչքա՞ն 
կարող ենք մե նք Եղեռնի մասին ֆիլմ նկարել և հու յս ու նենալ, որ դա 
կհետաքրքրի մարդկանց: Իհարկե, չի հետաքրքրի:

– Ðñ³Ýï Ø³Ã¢áëÛ³ÝÇÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝª ·ñÇ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
ã¿ñ ·ñáõÙ, ÙÇ ïáÕ ³Ý·³Ù ã·ñ»ó, ãËáë»ó ³Û¹ Ù³ëÇÝ: Î³Ù ¿É Ëáë»ó 
³ÛÉ ýáñÙ³Ý»ñÇ Ù»çª ³é³Ýó ³ÝáõÝ ï³Éáõ. ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÙÇ ½áõ·³¹Ç-
åáõÃÛ³Ùµ ¿É â³ñ»ÝóÝ, ûñÇÝ³Ï, Çñ «¸³ÝÃ»³Ï³ÝáõÙ» ³Ý·³Ù Ãáõñù 
µ³éÁ ãÇ û·ï³·áñÍ»Éª ³Û¹ù³Ý ç³Ñ»É ³ÝóÝ»Éáí ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáí£ Ø»Í»ñÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç, Ýñ³Ýù Ñ»Ýó 
Å³Ù³Ý³ÏÝ »Ý ëï»ÕÍáõÙ, Ã» ã¿ ³Ý·³Ù »ë Ï³ñáÕ »Ù ½µ³Õí»É Å³Ù³Ý³ÏÇ 
í³í»ñ³·ñÙ³Ùµ£

– Ես խաղացել եմ Հրանտ Մաթևոսյանի փոքրիկ պատմվածքնե-
րից մե կու մ՝ Ծմակու տի մասին ֆիլմու մ. այնտեղ իմ կերպարն ան-
ընդհատ կրկնու մ էր՝ «Կաթու մ ա, կաթու մ ա»... Երկար տեքստ չկար 
ասելու , հենց դրանով էր ինքը խփու մ՝ «Կաթու մ ա, կաթու մ ա...»... Այս 
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խեղճ մարդը ոչ մի  բան էլ չի կարողանու մ անել, մի այն հաստատու մ 
է, որ կաթու մ ա: Բայց դրա մե ջ այնքան խորու նկ բան կա՝ այ մարդ, 
էլի նու յն է, էլի, մե ր գլխին հա կաթու մ ա, էլի մե նք, ներողու թյու ն, 
բայց մի  քաք չենք կարողանու մ ու տենք, մի այն խոստովանու մ ենք, 
որ կաթու մ ա:

– ²Û ¹³ ÏÇÝá ¿, ¢ ÇÝãá±õ áãª Ñ»Ýó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇëÏ ò»Õ³-
ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ í³Õáõó ÏÇÝá ã¿, Ë³Õ³ñÏíáÕ, ï³ÝáÕ ·³Õ³÷³ñ ã¿. 
³÷ëáë, ëáí»ïÇ ³Ñé»ÉÇ é»ëáõñëÝ»ñ, áñ Ù»Ýù Í³Ëë»óÇÝù Ù»ñ ³Ûë ù³-
Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇ íñ³, ³ÛÝÇÝã, »Ã» Ñ½áñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñÅ»ù 
»ë ëï»ÕÍáõÙ, Ù³ñ¹ÇÏ áõ½áõÙ »Ý ×³Ý³ã»É ù»½ ¿É, ùá å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿É£ 
²Û¹å»ë ³í»ÉÇ ÁÝÏ³É»ÉÇ »ë ¹³éÝáõÙ ³ßË³ñÑÇÝ, ù³Ý ùá ½áÑÇ µ³ñ-
¹áõÛÃÝ»ñáí, ïáõÅ³ÍÇ ÇÙÇçáí£

– Իհարկե, այդպես է. արվեստն առարկայի, երևու յթի պատկերու մը 
չէ, այլ պատկերացու մն երը դրա մասին։ Հրանտ Մաթևոսյանից 
մե ջբերու մն երը, որ երբևէ անու մ եմ ես, փիլիսոփայական են. գյու ղն 
այստեղ արվեստի տարածու թյու նն է, որտեղից սնվու մ է այդ փիլի-
սոփայու թյու նը: Նրա գործերը բնավ էլ գյու ղի պատկերու մ չեն, 
իհարկե։

– Æñ»ÝÇó É³í áã áù ãÇ Ó¢³Ï»ñåÇ. ³ëáõÙ ¿ª «ÌÙ³ÏáõïÁ »ë »Ù»£ Ø³»ëï-
ñá ç³Ý, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ýáÉÏÉáñÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ·Çñù »ù ·ñáõÙ, ×Ç±ßï ¿£

– Գիրքն արդեն գրված է: Տարիներ շարու նակ զգացել եմ, որ երբ 
իմ խոսքը գրի են առնու մ, մի  այլանդակ բան է ստացվու մ՝ չոր, 
անհասկանալի մի  բան։ Դրանից ծնվեց այս գրքի գաղափարը։ Ինչ ես 
պատմու մ եմ՝ ու րիշ է, իսկ ինչ գրու մ են՝ բոլորովին ու րիշ, դրա հա-
մար որոշեցի գրքու մ ու նենալ աու դիո տարբերակը՝ DVD-ով, որտեղ 
ես պարզապես զրու ցու մ եմ տարբեր հարցերի մասին։

– Ø»½³ÝáõÙ, ó³íáù, ãÏ³ Ï»Ýë³·ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ. á±í åÇïÇ ³ÙµáÕ-
ç³óÝ»ñ Ò»ñ áÕç Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ¸áõù »ù ÉÍí»É ³Û¹ ·áñ-
ÍÇÝ: ´³Ûó á±Ýó »ù ³ñ»É Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÁ, ¸áõù Ò»½ Ñ³ñó »ù ïí»É, ¸áõù 
¿É å³ï³ëË³Ý»±É£

– Այո՛, և բավականին էլ սու ր հարցեր եմ ինձ տվել։
– Ø³»ëïñá, ·Çï»±ù ÇÝã ÑÇß»óÇ. ÙÇ ûñ Éñ³·ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÑÇë ³ë³ó, 

³Ûëûñ ÝÛáõÃ ãáõÝ»Ù, áã ¿É Å³Ù³Ý³Ï, ËÝ¹ñáõÙ »Ù ÇÝù¹ ù»½ Ñ»ï Ñ³ñ-
ó³½ñáõÛó ³ñ³, ïáõñ Ñ³ÝÓÝ»Ù£ ºë ¿É Ï³ñÍ»óÇ, Ã» ¹³ ÙÇ Ñ»ßï µ³Ý ¿ 
áõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÇ£ ÐÇÙ³ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ³Ýó»É ¿, »ë Ééí»É »Ù ÙÇ ï»Õ áõ 
ã»Ù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¹áõñë ·³É, ÇÝùÝ ÇÝÓ ³ÛÝå»ë Ý»ÕÝ »Ù ·ó»É, ¹»Ù ïí»É 
å³ïÇÝ, áñ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ÇÙ ÇëÏ Ñ³ñóÇÝ ÙÇ å³ï³ëË³Ý ·ïÝ»É£ àõ 
ëïÇåí³Í »Õ³ ³Û¹ Ñ³ñóÁ áãÝã³óÝ»É, áñ ë¢»ñ»ë ãÉÇÝ»Ù£ ÐÇÙ³ Ò»ñ ÙáÝá 
Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ Ñ³±ñÃ ¿ñ ÁÝÃ³ÝáõÙ, Ã»± ÇÙÇ å»ë ¹ñ³Ù³ïÇÏ£

– Ես այնքան դժգոհ էի իմ խոսքի սղագրու մն երից, որ պատրաստ 
էի ամե ն արգելք էլ հաղթահարել։ Այնտեղ, օրինակ, հարցնու մ եմ, թե 
ինչո՞ւ այս կամ այն մրցանակին ինձ չարժանացրին և անկեղծորեն 
էլ պատասխանու մ դրան։ Փափազյանի մասին էլ կա։ Ավելի լավ է 
մարդիկ մի ացնեն, լսեն, թե ինչ եմ պատմու մ ես Փափազյանի մասին:

– ö³÷³½Û³ÝÝ, ÇÑ³ñÏ», Ù»Ï ³é³ÝÓÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿, µ³Ûó, 
³Ñ³, ¹³ñÓÛ³É, Ù»ñ ÑáÕÇó ãÇ Í³·»É, ë»ñ»É ¿ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý, Çï³É³Ï³Ý 
Ã³ï»ñ³Ï³Ý ¹åñáóÇó: Ü³ Ñ³Ûñ»ÝÇù »Ï³íª Ñ»ïÁ µ»ñ»Éáí ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ 
Ù»Í ÏáõÉïáõñ³Ý: ´³Ûó ÇÝãá±õ ¿ ³ÛÝå»ë ëï³óíáõÙ, áñ ï»ÕáõÙ Ù»Ýù ÙÇßï 
³í»ÉÇ ïÏ³ñ »Ýù£

– Չստացվի, որ ես ինքս իմ մասին եմ խոսու մ և ինձ եմ գովու մ, բայց 
բանն այն է, որ հենց սկզբից, երբ սկսվեց իմ արվեստի ճանապարհը, 
մտածու մ էի՝ «Որտեղի՞ց եկավ այս կու լտու րան», որովհետև իմ 
շարժու ձևը, ոճը «հայկական» չէր ու  այսօր էլ, կարծես, «հայկական» 
չեն: Սրա համար ես դրսի մոտավորապես 100 ֆիլմու մ նկարվել եմ. 
երևի Արմե ն Ջիգարխանյանից հետո մե ր հայ դերասաններից ամե -
նաշատ նկարվածն եմ:

– æÇ·³ñË³ÝÛ³ÝÝ Çñ ïÇåÇÏ ÏáíÏ³ëóáõ ³ñï³ùÇÝáí å³Ñ³Ýçí³Í ¿ñ 
ëáí»ïÇ ÏÇÝá-ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÆÑ³ñÏ», Ýñ³ ¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Ý 
¿É å»ïù ã¿ ³Ýï»ë»É, ÇÝãÝ ÇÝùÁ Ñ³ëï³ï»ó Çñ í³ñå»ïáõÃÛ³Ùµ£ ´³Ûó 
Ñ»Ýó ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ ë»ñÝ¹Ç ³éÝí³½Ý 10-Á æÇ·³ñË³ÝÛ³Ý ÙÝ³ó Ñ³Û ÏÇÝáÛÇ 
ÑáõÛëÇÝ ¢ ¹ñëÇ ÏÇÝáÑñ³å³ñ³Ï ãÑ³ë³í£ ê³Ï³ÛÝ ̧ áõù áñå»ë ÏáíÏ³ëóÇ 
ã»ù Çñ³óí»É ¹ñëáõÙ, ³°Û, ë³ ¿, Ï³ñÍáõÙ »Ù, Ò»ñ ý»ÝáÙ»ÝÁ, ÇëÏ ¹³ ³ñ¹»Ý 
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³í»ÉÇ ¹³Å³Ý áõ µ³ñ¹ ÏéÇí ¿£

– Այո՛, այստեղ զարմանալ պետք է. նայեք, ես խաղու մ եմ ֆրան-
սիացի և թվու մ եմ ֆրանսիացի, խաղու մ եմ իտալացի՝ ես հրաշալի 
իտալացի եմ, այսինքն՝ ես, հաստատ, տեղական գու յն չեմ։ Ես կարող 
եմ ֆրանսիացու  համար ընկալվել իտալացի, մի ևնու յն ժամանակ 
ու րիշ երկրից եկած մարդ, ով իր հետ բերու մ է ու րիշ կու լտու րա, 
ու րիշ գու յներ։

– ²Ù»Ýáõñ ÙÇ ·ÇÍ Ï³ Ò»ñ Ï»ñå³ñáõÙª Ëáñ³Ù³ÝÏ Ù³ñ¹Á: Ò»ñ Ï³ñÍÇ-
ùáí, ÇÝãá±õ »Ý é»ÅÇëáñÝ»ñÁ Ñ»Ýó Ò»ñ Ù»ç Ýñ³Ý ·ïÝáõÙ: ´³Ûó ¸áõù Ëá-
ñ³Ù³ÝÏ Ù³ñ¹ ã»ù, Ï³ñÍ»ë, ÙÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï êï³ÝÇëÉ³íëÏÇÝ Ù»½ 
ÑáõßáõÙ ¿, áñ «Ø³ñ¹Ý ÇÝã ¿É ³ÝÇ, ãÇ Ï³ñáÕ Ñ»é³Ý³É Çñ»ÝÇó»ª ¹»ñ³ë³ÝÇÝ 
Ñáõß»Éáí Ë³Õáí ãÁÝÏÝ»É ¢ ãÏáñóÝ»É ÇÝùÝ Çñ»Ý£

– Փիլիսոփայորեն ասած՝ «Человека судят не по его поступкам, а 
по его отношению к своим поступкам»: Մարդն անգամ կարող է 

սպանել մե կին, բայց ինչո՞ւ է սպանել, կարող է ինքը արդարացու մ 
ու նի, և այդ արդարացու մը մի շտ ավելի կարևոր է, քան արարքը։ Իմ 
կերպարները շատ մարդկային են, որոնց նշանները կարող են նաև 
բացասական լինել: Այսինքն՝ ինքը կարող է շատ լավ մարդ լինել, 
բայց արարքներով՝ ահավոր դեմք:

– ²Ûëûñ Ñ³ïÏ³å»ë ë»ñÇ³É³ÛÇÝ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ß³ï 
ù³Õù»Ý³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ Ï³. ß³ï»ñÁ ËáñßáõÙ »Ý, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, µ³-
ó³ë³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇó, áñáíÑ»ï¢ áõ½áõÙ »Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ»Ýó ÝáõÛÝ³óÝÇ 
Çñ»Ýó Ë³Õ³ó³Í µ³ñÇ, ÏáõÛë Ï»ñå³ñÝ»ñÇ Ñ»ï£ ²ñ¹»Ý ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ 
¿ª ëñ³Ýù áõ½áõÙ »Ý ¹»ñ³ë³±Ý ÉÇÝ»É, Ã»±, ³ë»Ýù, ÅáÕáíñ¹Ç Ó³ÛÝáí ¹»-
åáõï³ï Ï³ñ·í»Ý£ ´³Ûó í»ñ³¹³éÝ³Éáí ÝáñÇó ö³÷³½Û³ÝÇÝª ÇÝùÁ 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ûñÇáñ¹ ¿ Ë³Õ³ó»É. ³Ñ³, Ã» Ç±Ýã ¿ Ã³ïñáÝÁ ¢ á±õñ »Ýù 
Ñ³ëóñ»É Ýñ³Ý Ù»Ýù£

– Ինձ համար մի նչև հիմա զարմանալի է: Հիմա անու ններ չտամ, 
բայց ժամանակին, երբ բեմադրվու մ էր «Մու սա լեռան 40 օրը», այնտեղ 
մի  թու րքի կերպար կար. երբ մի  դերասանի առաջարկեցի այդ դերը, 
նա նեղացավ, թե՝ «Ինձ առաջարկու մ եք խաղալ թու րքի կերպա՞ր»։ 
Սա արտառոց էր ինձ համար, որովհետև եթե դու  կարևորու մ ես 
թու րքի կերպարը, պետք է այնպես խաղաս, որ դա արժեք ու նենա, 
այսինքն՝ այն, ինչ ու զու մ ես, դնես մե ջը։ «Ռոքսալանա» ֆիլմու մ ես 
խաղացել եմ գլխավոր վեզիր Իբրահիմ փաշա, ընդ որու մ, ռեժիսորն 
ինձ լրիվ այլ դերու մ էր պատկերացրել։ Բայց երբ կարդացի սցենարը, 
աչքիս ընկավ մի  փոքր կերպար և նրան ասացի. «Ինձ թվու մ ա ես 
ավելի լավ գործ ու նեմ այնտեղ անելու , Իբրահիմի  դերու մ»։ Մեկ 
էլ ռեժիսորը, թե՝ «Գիտե՞ս, Ռաֆայել, երբ քեզ տվեցի այն դերը, մի  
քանի մի տու մ ու նեի: Նախ, ֆիլմու մ ծայրից ծայր դու  պետք է լինես, 
երկրորդը՝ պետք է լինես ամե նավարձատրվող դերասանը», ասացի՝ 
«Ինձ հիմա չեն հետաքրքրու մ այդ հարցերը, ես պետք է խաղամ այս 
կերպարը»:

– ¸», É³í ³ñïÇëïÝ ¿É ÙÇ áõñÇß ÷áñÓ³Ýù ¿ é»ÅÇëáñÇ ·ÉËÇÝ. ï³-
Õ³Ý¹³íáñ ¹»ñ³ë³ÝÁ ëó»Ý³ñÁ ÙÇßï Ë³éÝáõÙ ¿ Çñ³ñ: ²ëáõÙ »Ýª ö³-
÷³½Û³ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ¿ç ï»ùëïÁ çÝçáõÙ ¿ñ áõ ï»ÕÁ ÙÇ Å»ëï, ÙÇ Ñ³Û³óù 
¹ÝáõÙ£ ́ ³Ûó ̧ áõù ¿É é»ÅÇëáñ »ù ¢ É³í ·Çï»ù, Ã» ÇÝã ¿ ÝëïáõÙ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ 
ÏáõÉ ï³ÉÁ, Ù³Ý³í³Ý¹, áñ ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñïÇëïÁ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý 
Ù³ãá ¿ ¹³éÝáõÙ é»ÅÇëáñÇ ·ÉËÇÝ£

– Ամբողջը ես այդպես եմ կառու ցել, բոլոր ֆիլմե րու մ, որտեղ ես 
կամ: Միշտ ես այդ խորամանկու թյանն եմ դիմու մ: Ինձ համար 
կարևոր չէ, որ տակը գրված լինի՝ սա Ռաֆայել Քոթանջյանի մտա-
ծածն է, ինձ համար կարևոր է, որ Ռաֆայել Քոթանջյանի արածը 
լինի պրոֆեսիոնալ։ Ես երբեք չեմ ասու մ, որ դա իմ գաղափարն է, 
պարզապես ես արտոնու թյու նը դիվանագիտորեն եմ վերցնու մ, 
այսինքն՝ ռեժիսոր, ես ձեր գաղափարը հասկացա, և ինքը մտածու մ 
է, որ ինքն, իրոք, ասել է դա, և ես ճիշտ եմ ընկալել:

– ²Û¹ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ÙÇßï Ñ³ÕÃ³Ý³Ï»±É ¿, ã»±ù áõÝ»ó»É å³ñïí³Í µ³-
Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

– Չի եղել պարտու թյու ն, որովհետև ընթացքու մ մոռանու մ ես գա-
ղափարն ով տվեց, բայց ռեժիսորը համոզված է, որ դա հենց իր 
տված գաղափարն է:

– ¶Çï»ù, ³Ñ³ ³Ûëù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ ½ñáõóáõÙ »Ýù, µ³Ûó ·ÉËáõÙë ÙÇ Ù»Í 
å³ï»ñ³½Ù ¿ª ³ë»±É, Ã»± ã³ë»É ³ÛÝ, ÇÝãÝ ÇÝÓ ß³ï ³ÝÑ³Ý·ëï³óñ»ó£ 
àñå»ë Éñ³·ñáÕ ÙÇ·áõó» ³ÝÝáñÙ³É ¿ ³Ûë Ù³ëÇÝ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»ÉÁ, µ³Ûó 
áñå»ë Ù³ñ¹, ÏÇÝ ã»Ù Ï³ñáÕ ãÑ³ñóÝ»É. ß³ï ÝÇÑ³ñ»É »ù, ¹³ÉÏ³ó³Í 
ï»ëù áõÝ»ù, Ç±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É Ò»½, ãÉÇÝÇ± í³ï³éáÕç »ù, Ï³Ù ÙÇ Ù»Í 
¹³ñ¹ Ï³, »ñ¢Ç, ÏÝ»ñ»ù...

– Հա... Իրար ետևից գնացին իմ խաղընկերները։ Գնաց նաև իմ 
ամե նամոտ ընկերը, որի հետ մե նք 50 տարի ընկերու թյու ն ենք արել: 
Նա Կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից էր, որի սաները մի ջազ-
գային մրցու յթներից վերադառնու մ էին մի շտ հաղթանակած՝ հիմ-
նականու մ գրավելով առաջին տեղը:

– à±í:
– Ռաֆայել Հակոբյանցը:
– Ð³, ó³í³ÏóáõÃÛáõÝë...
– Մենք տարեկիցներ էինք։ Ինձ համար շատ ծանր էր: Ես կարող 

էի գնալ նրա ետևից, դա շատ հավանական էր, որովհետև... Ոտքերս 
ու ռեցին, շնչառու թյու նս կտրվեց: Բժշկին էլ ասացի, որ 50 տարի 
յոգայով եմ զբաղվել և ինձ համար ոչ մի  հիվանդու թյու ն երբեք 
պրոբլեմ չի եղել, ես մի նչև 60-ը դեղորայք չեմ օգտագործել: Բայց 
սարսափելի վիճակու մ էի, այդպիսի բան ինձ հետ չէր եղել։

– Ø³»ëïñá, µ³ Ð³É»±åÁ. êáë ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ³ÛïÝÇ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇß»óÇª Ð³É»¯å-Ð³É»¯å...

– Երբ մե ր ինքնաթիռն ընկավ Հալեպու մ, իմ վերևը բացվեց, ես 
դու րս եկա թևի վրա ու  մի անգամի ց 3-4 երեխաների դու րս հանեցի։ 
Հետո ընկերս թռավ ներքև՝ մի  3-4 մե տրից, ես երեխաներին բաց էի 
թողնու մ, ինքը ներքևից բռնու մ էր: Հետո երբ հերթական անգամ 
շրջվեցի երեխաների կողմ, ի՞նչ տեսնեմ՝ մե կն իր ճամպրու կի 
պատճառով մու տքը խցանել է, ու  անցելու  տեղ չկա։ Ես քիչ եմ 
հայհոյու մ, բայց այդ ժամանակ հայհոյանքների տարափ եկավ. երե-
խեքը ինքնաթիռու մ, սա իր ճամպրու կն է փրկու մ: Քաշեցի, մի  կերպ 
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պոկեցի, 2-3 երեխա դու րս եկավ, բայց այդ ժամանակ կապիչները 
պոկվեցին, ու  ես պտտվելով ընկա մի  սու ր քարի վրա ու  կրու նկս 
փշրվեց: Հետո ասացին, որ կրու նկս 40 կտորի է բաժանվել, և ինձ 
անմի ջապես տարան հիվանդանոց, թե՝ «21 օր պիտի պառկես՝ ոտքդ 
վերև»:

– ÆëÏ ÇÝùÝ³ÃÇéáõÙª Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷Ý ³ãùÇ ³é³ç, Ç±Ýã ¿Çù Ùï³ÍáõÙ, 
ÇÝãÇ± Ñ³Ù³ñ ¿Çù ³÷ëáëáõÙ£

– Մենակ մտածու մ էի՝ «Կխաղա՞մ էլի, թե՞ ոչ»:
– ²ÛëÇÝùÝ, íëï³Ñ ¿Çù, áñ áÕç áõ ³éáÕç »ù ÙÝ³Éáõ ¢ ÙÝáõÙ ¿ñ Ë³Õ³±ÉÁ:
– Վստահ էի, որ ողջ եմ մն ալու ։ Անգամ երբ այդ արաբ բժիշկը սար-

սափեց, թե ոնց եմ պատրաստվու մ հաջորդ օրն իսկ այդ իմ փշրված 
ոտքով խաղալ, ես ասացի՝ «Դու ք հանգիստ եղեք, մանավանդ որ ես 
այլ տարբերակ չու նեմ»։ Ասու մ էր՝ «Էդպիսի բան չի կարող լինել, դու  
ամբողջ կյանքու մ կկաղաս», բայց ես խաղացի իմ «Սերն ու  ծիծաղը» 
հենակով, և հանդիսատեսը մի այն հաջորդ օրը գլխի ընկավ, թե ինչն 
ինչոց է։

– Ò»½ ³Ù»Ý³ß³ïÝ Ç±ÝãÝ ¿ ó³í»óÝáõÙ áõ ïËñ»óÝáõÙ£

– Շատ բաներ կան, որ չեմ հասցնու մ անել: Ունեմ իմ կու րսը և 
փորձու մ եմ այդ կու րսին տանել իմ ու ղղու թյամբ: Ինձնից հետո իմ 
դերասանական գիծը կարող է անհետանալ, դրա համար եմ փոր-
ձու մ իմ աշխարհն իրենց ներկայացնեմ, որովհետև ափսոսու մ եմ, 
որ դա էլ պետք է գնա ինձ հետ: Ես դա, ցավոք սրտի, հասկանու մ 
եմ: Ամե նագլխավորը՝ գոնե մի  կու րս թողնել. մի այն թե 21 հոգու ց 
գոնե 7-8-ը կարողանա պահել մտածելակերպը, մոտեցու մն երը. 
հու յս ու նեմ, որ այդպես էլ կլինի... Մտածու մ եմ՝ ինձ մն ացել է 
առնվազն 12 տարվա կյանք, ու  դա բժիշկները չեն ասել: Ես մի  քիչ 
էլ աստղացու յցին եմ հավատու մ, ըստ որի, ես հեռանալու  եմ՝ բնա-
կանաբար, տեղափոխելով հոգիս մի  այլ մարմն ի մե ջ։

– Ø³»ëïñá, µ³Ûó ¸áõù ³Ñ³·ÇÝ ÇÙ³ëïáõÝ »ù ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇ 
ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ï³ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ³Ëñ, ¹³, Ï³ñÍ»ë, Üñ³ áñáß»ÉÇùÝ ¿, ÆÝùÝ 
¿É Ï³ëÇª »±ñµ£

– Ինքն արդեն ինձ ասել է:
– ÈéáõÙ »Ù...í»ñç£

¼ñáõó»ó ì³ñ¹áõÑÇ êÆØàÜÚ²ÜÀ

    ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ
  ØÑ»ñ ØÏñïãÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ  ØÑ»ñ ØÏñïãÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

Ð³ñóñ»ù áñ¢¿ Ù»ÏÇÝª á±í ¿ ØÑ»ñ êÏñïã-
Û³ÝÁ, Ïå³ï³ëË³ÝÇ. «üñáõÝ½Ç±ÏÁ ... à±í 
ã·Çï» üñáõÝ½ÇÏ ØÏïñãÛ³ÝÇÝ»£ êï³ó-
íáõÙ ¿, áñ ØÑ»ñ ·ñáõÙ »Ýù, üñáõÝ½ÇÏ Ï³ñ-
¹áõÙ£ «ößáï» ØÑ»ñÇÝ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
à½ÝÇÝ Ù»ÏÝ»ó Ì³ÕÏ³Óáñª ·ñáÕÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ïáõÝ, ¢ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ 
Ù»ç ·ñÇ ³é³í ØÑ»ñ êÏñïãÛ³ÝÇ «÷ßáï» 
Ùïù»ñÁ£

– à±í ¿ ä³Õï³ë³ñ ³Õµ³ñÁ£
– Ե՛ս եմ, ո՞վ է, – պատասխանեց Մհեր 

Մկրտչյանը։

– ÆÝãå»±ë Ã» ¸áõù »ù, – ½³ñÙ³ó³í à½ÝÇÝ, 
ä³Õï³ë³ñÁ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ¢ ¹Ûáõñ³Ñ³í³ï Ù³ñ¹ 
¿, áñÇÝ Ë³µáõÙ »Ý ¢ µ³Ùµ³ëáõÙ£ ØÇ±Ã» Ò»½ ¿É 
»Ý Ë³µ»É áõ µ³Ùµ³ë»É£

– Շա՜տ։ Ընդհանրապես, վատ լու րր հա-
ճու յքով են լսու մ, պատմու մ և հավատու մ։ 
Մեր թատրոնի հետ հյու րախաղերի էի 
արտասահմանու մ, իսկ Հայաստանու մ 
տարածել էին, անգամ «ականատեսներ» 
էին հայտնվել, թե այդ րնթացքու մ ավտո-
մե քենայիս տակ մարդ եմ գցել Հայաստա-
նու մ։ Բանը հասավ այնտեղ, որ երբ վերա-
դարձա արտասահմանից, նու յնիսկ ինձ հետ 
եղած դերասան րնկերներս հարցնու մ էին. 
«ճի՞շտ է»։ «Բայց չէ՞ որ երկու  ամի ս մի ա-
սին ենք եղել», – զարմանու մ էի ես։ «Ի՞նչ 
կա որ, մարդիկ պատմու մ են...»։ Ստացվու մ 
է, որ մե ծ մասը լսածին է հավատու մ, ոչ թե 
տեսածին։

– ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ¸áõù Ó»½ Ñ³Ù»±ëï »ù Ñ³-
Ù³ñáõÙ£

– Ատելով ատու մ եմ փոքրոգիներին։ 
Ես իմ արժեքը գիտեմ։ ճանաչու մ եմ ինձ։ 
Կարևորն այն է, որ մարդն ինքն իրեն ճա-
նաչի, մանավանդ՝ արվեստու մ։ Սիրու մ եմ 
համե ստ մարդկանց, բայց չեմ սիրու մ հա-
մե ստ կարողու թյան տեր դերասաններին։ 
Կա՛մ լավ, կա՛մ բոլորովին, ահա իմ նշանա-
բանը։

– Ò»½ ³Ù»Ýáõñ ¹»Ùùáí ×³Ý³ãáõÙ »Ý£ ÆÝãå»±ë 
»ù ½·áõÙ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï£

– Իմ մասնագիտու թյու նն այնպիսին է, որ 
ինձ ճանաչու մ են։ Սովորական է դարձել։

– Ò»½ »ñµ¢¿ Ý³Ûá±õÙ »ù Ñ³Û»Éáõ Ù»ç£
– Շա՛տ։ Բայց ինձ համար ամե նագեղեցիկ 

մարդը նա է, ով գեղեցիկ բովանդակու թյու ն ու նի։

– àõ½áõÙ »ù ³ë»É, áñ ¸áõù ·»Õ»óÇÏ »ù£ ä³ñ½ 
¿£ ÆëÏ... Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ ëÇñá±õÙ »ù£

– Երբ նայու մ եմ կենդանիներին, ամաչու մ 
եմ, որ... երկու  ոտքով եմ քայլու մ։ Շատ եմ 
սիրու մ կենդանիներին։ Իրենց նմանների 
դեմ գոնե զրպարտագիր չեն ու ղարկու մ։ 
Սիակ կենդանին, որ չեմ սիրու մ, կենգու րու ն 
է։ Ասու մ են՝ երբ վագրը հարձակվու մ է, 
կենգու րու ն լքու մ է ձագին, որպեսզի ինքը 
փրկվի...

– ÆëÏ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ³ï»É ÙÇ ¹»ñ³ë³ÝÇ, µ³Ûó Ýñ³ 
Ñ»ï ë»ñ Ë³Õ³É µ»ÙáõÙ£

– Եթե տաղանդավոր դերասան է, բեմու մ 
մոռանու մ եմ ատելու թյու նս և նու յնիսկ սի-
րահարվու մ։

– ÆÝãå»±ë »ù ½·áõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇó ³é³ç ¢ 
Ñ»ïá£

– Ներկայացու մի ց առաջ հու զվու մ եմ, բար-
կանու մ, վիրավորվու մ, առանձնանու մ, իսկ 
ներկայացու մի ց հետո մե քենայով երկար 
շրջու մ եմ, նու յնիսկ ու շացած անցորդներին 
տու ն տանու մ...

– ºÕ»±É ¿, áñ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ½·³ù áñ¢¿ Ù»ÏÇ ë³éÁ 
Ñ³Û³óùÁ£

– Ամե ն անգամ մի  հոգի լինու մ է։ Ինձ մի շտ 
թվու մ է՝ նա կամ շատ խելոք է, կամ շատ հի-
մար։ Սեծ մասամբ վերջինն է լինու մ։

– ÆëÏ »Õ»±É ¿ª µ»ÙáõÙ Ùáé³Ý³ù, áñ µ»ÙáõÙ »ù£
– Ամե ն ներկայացման մե ջ մի  քանի ու ժեղ 

տեսարաններ կան, երբ ես լրիվ մոռանու մ 
եմ, որ ներկայացու մ է, որ ես դերասան եմ։

– ÆÝãå»±ë »ù ùÝáõÙ ·Çß»ñÝ»ñÁ£ 
– Վա՛տ։ Ընդհանրապես քիչ եմ քնու մ, այն 

էլ՝ ինքնաթիռներու մ և... գրիմի  ժամանակ։

– º±ñµ ÇÙ³ó³ù, áñ üñáõÝ½» ³ÝáõÝÁ... 
³½·³ÝáõÝ ¿£

– Հրաչյա Ներսիսյանն ասաց։ Առաջին 
անգամ տեսա թատրոնի բակու մ։ «Ի՞նչ է 
անու նդ», – հարցրեց։ Պատասխանեցի՝ 
Ֆրու նզե։ Ասաց. «Դա՛, բիվայետ»։ Հետո կրկին 
դիմե ց ինձ. «Աֆիշը կարդա, տես՝ հոս ի՞նչ 
պիտի խաղան այսօր»։ Նայեցի, նայեցի, մի  
կերպ կարդացի, հու զված պատասխանեցի՝ 
«Օթելլոն» է։ «Ե՞ս կխաղամ, թե՞ անոնք», – 
ասաց։ Ասի՝ դո՛ւ կխաղաս, Վարպետ։ Ասաց. 
«Դա՛, բիվայետ»։ Գնաց տասը քայլ, շու ռ 
եկավ «Լսիր, դո՛ւ, Կատովսկի»։ Ես այդտեղից 
զգացի, որ իմ անու նը ազգանու ն է։

– ì³ñ¹³Ý ²×»ÙÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÝ ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ñ 
Ò»ñ Ù³ëÇÝ£

– Նա՛ ինձ Երևան հրավիրեց։ Աճեմյանն 
ասու մ էր՝ երբ Ֆրու նզիկին դերը տալիս ես, 
առաջին հերթին կատվի նման նայու մ է, 
որ բերանը չվառի։ Հետո սկսու մ է երկար 
տնտղել։ Միանգամի ց չի ու տու մ։ Սկսու մ է 
կռիվն երը հեղինակի հետ, հետո կռվու մ է 
դերի հետ, դերից հետո կռվու մ ինքն իր հետ։ 
Կռվու մ է այնքան, որ հեղինակին էլ սիրի, 
մյու սին էլ սիրի, իրեն էլ սիրեն...

– ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓª Ò»ñ ³é³çÇÝ áõëáõóÇãÝ á±í ¿£
– Մայրս՝ Սանամը։ Անցյալ օրը բացեցի 

մորս աշխատանքային գրքու յկը։ «Սանամ» էր 
գրու մ ստորագրու թյան փոխարեն, «մ» տառն 
էլ ծռվա՜ծ-հոգնա՜ծ։ Գրելիս հոգնել էր մի նչև 
մ-ին հասնելը։ էնտեղ գրված է կրթու թյու ն՝ 
տարրակա՞ն, մի ջնակա՞րգ, թե՞ բարձրա-
գու յն։ Գծված էր «տարրականի» տակ։ Սի 
բան, որը պակաս է բոլոր բարձրագու յն և 
մի ջնակարգ ավարտածներիս մոտ։ Մայրս 
ու ներ տարրական կու լտու րա, որ չու նենք 
մե նք այսօր։

– ºñ¢áõÙ ¿ª ß³ï »ù Ý»Õ³ó³Í Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó£
– Ո՛չ։ Ես փնտրու մ եմ մարդու  մե ջ բարին, 

լավը։ Երբ մտնու մ եմ թատրոն, մե կը իմ 
բարևին կոպիտ է պատասխանու մ, անմի ջա-
պես մտածու մ եմ. կա-չկա տաքսին է շատ 
փող վերցրել, կամ տանը վեճ է եղել։ Ես չեմ 
նեղանու մ մարդու ց, ես ու զու մ եմ թափանցել 
նրա սրտի արահետները...

– ºÃ» áëÏ» ÓáõÏ µéÝ»ù, ¢ Ý³ Ï³ï³ñÇ Ò»ñ 
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ç±Ýã ÏËÝ¹ñ»ù£

– Որ վերացնի բամբասանքը, անտարբերու -
թյու նը, նախանձը։

– ØÇ±Ã» ÇëÏ³å»ë ³Û¹ù³Ý ¹Å·áÑ »ù...
– Ուրիշ քաղաքներու մ արվեստասերները 

մոտենու մ, խելացի հարցեր են տալիս, ինք-
նագիր են խնդրու մ, իսկ մե զ մոտ գոռու մ 
են. «Ֆրո՜ւնզ» կամ «Ֆրու նզիկ ջան, գնանք 
խմե նք», և կամ «Արտասահմանից ի՞նչ ես 
բերել...»։

– àõñÇß Ç±Ýã ËÝ¹Çñ ¿ Ò»½ Ñáõ½áõÙ£
– Ամե ն մարդ իր տեղու մ լինի։

– Ø»Ýù ¿É ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù, áñ ¸áõù ¿É Ò»°ñ ï»-
ÕáõÙ ÉÇÝ»ùª Ù³Ûñ Ã³ïñáÝáõÙ...
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ÈºìàÜ æ²ì²ÊÚ²ÜÆ «ì»ñÝÇë³Å» ·ÇñùÁ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ¿ 
Ñ³ëÝ»Éáõ Éñ³Ùß³Ïí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí: Üáñ ·ñùáõÙ ï»Õ ¿ 
·ïÝ»Éáõ ¢ë ÑÇÝ· å³ïÙí³Íù: Ø»ñ ½ñáõÛóÇ Ã»Ù³Ý «ì»ñÝÇ-
ë³ÅÝ» ¿: Ð³ñó»ñÁ ù³Õí³Í »Ý ·ñùáõÙ ï»Õ ·ï³Í íÇå³ÏÇó, 
å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó:

«ºê îÆð²ìàð ºØ àô ¼àð²ìàð»
– «ÐÇÙ³ »Ï»É ¿ Ï³ÃÇÉÝ»ñÁ Ñ³í³ù»Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñå»ë½Ç ÙÇ µ³-

Å³Ï çñÇ å»ë ãËÙ»Ù ÏÛ³Ýùë»: ÂíáõÙ ¿` ·ï»É »ù »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý, ÏÛ³ÝùÁ 
í³Û»É»Éáõ ·³ÕïÝÇùÁ, Ù»Ï ³ÛÉ ·áñÍáõÙ Ï³ñ¹áõÙ »Ýù. «´³Ûó »ë á±Ýó 
Ï³ñáÕ »Ù »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»É, »Ã» ßáõñçë ¹Å·áÑáõÃÛáõÝ ¿ áõ Ãßí³éáõÃÛáõÝ: 
ºë áëÏáõ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ñÍ³Ã »Ù í³×³éáõÙ, áñï»Õ ßáõñçë µáÉáñÝ »Ý áëÏÇ 
í³×³éáõÙ: ²Ûëï»Õ Ãßí³éáõÃÛáõÝÁ áëÏ»Õ»ÝÇÏ ¿»:

– Երջանկու թյու նը կյանքն է, կյանքն ապրելը վայելք է, կյանքը 
մանրամասն ապրելն առավել քան վայելք է: Իսկ ավելի երջանիկ 
լինելու  համար հարկավոր է, որ քո շրջապատն էլ երջանիկ լինի, 
որ քո խմած ջրի մե ջ մի  պտղու նց աղ կամ դառը դարչին չլցվի, որ 
հարամ չարվի մի  կու մ ջու րը, որ մարդը խմու մ է: Մեր ղեկավարները 
նպատակադրված ալան-թալան են անու մ, ինչն արտահայտվու մ է 
կարմի ր գծերով, արագաչափերով, կու տակային ֆոնդերով, շարու -
նակվող սեփականաշնորհու մն երով: Դու  մղկտալով 10 հազար 
դրամ ես կորցնու մ Վերնիսաժու մ, մե կ էլ իմանու մ ես, որ 47 մի լիոն 
դոլարով հանք են վաճառել: Հանքը վաճառեցին, այսինքն, քո պե-
տականու թյան ոտքի տակի հողը վաճառեցին: Էս պետու թյու նը 
մե րն է, բայց պարզվու մ է, որ ու րիշինն է, ինչ-որ մե կի գրպանինն է: 
Այսպես որ գնա, գրպանաչափ հայրենիք ենք ու նենալու :

– «äá»½Ç³Ý áñµ ¿ áõ ³Ýï»±ñ»:
– Եթե ես նման բան եմ ասել, երևի նկատի եմ ու նեցել, որ գրողն 

է որբ ու  անտեր: Ամոթ է, որ երկիրը գրողին ու  գրականու թյանը 
տիրու թյու ն չի անու մ: Բայց առավել վատ է, երբ ընթերցողն է ան-
տարբերու թյան մատնու մ գրողին: Ես իշխանու թյու նների, գրողների 
մի ու թյան կողմի ց գնահատված չեմ, բայց ընթերցողի կողմի ց ոչ որբ 
եմ, ոչ էլ անտեր: Երբ մարդիկ գալիս են Վերնիսաժ` իմ գրքերը 
գնելու , ինձ հետ խոսելու , շփվելու , ես տիրավոր եմ ու  զորավոր:

– «²½³ï³·ñáõÙ» ³ÏÝ³ñÏáõÙ ³ëáõÙ »ù. «ºë ¹áõñë »Ù ·³ÉÇë 
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÇó ¢ ¹»åÇ ÏÛ³Ýù »Ù ·ÝáõÙ»: Æ±ÝãÁ ÷áË»ó ³Û¹ 
«³½³ï³·ñáõÙÁ»:

– Երբ ես գրողների մի ու թյան անդամ էի, ակնկալիք ու նեի, որ իմ 
գրքերը կտպագրվեն, մրցանակ կստանամ, ալմանախներու մ կընդ-
գրկվեմ, ծաղկաձորյան հանգստի, վերաբերմու նքի ակնկալիք ու նեի: 
Հետո տեսա, որ ակնկալիքներս ի դերև են ելնու մ, ազատագրվեցի 
այդ ամե ն ինչից: Եթե մի  տեղ ես մտնու մ, առևտրի լեզվով ասած, 
առքու վաճառք է, պիտի տաս ու  ստանաս: Ես գրականու թյու ն եմ 
տալիս, բայց ոչինչ չեմ ստանու մ, էլ ի՞նչ իմաստ ու նի, «կոստյո՞ւմը 
(տոմսը) պիտի ինձ զարդարեր»: Ես այդ զարդարանքը տվեցի իրենց 
ու  ազատագրված դու րս եկա այդ շենքից: 

– «¶ñáÕÝ»ñ Ï³Ý, áñ ÇëÏ³å»ë ã»Ý Ù»éÝáõÙ: ØïÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·ñù»ñÇ 
Ù»ç áõ ³åñáõÙ»: ²í»ÉÇ ß³ï ·ñù»ñáõÙ »ù ³åñáõÙ, ù³Ý ÏÛ³Ýùá±õÙ, ì»ñ-

««²ÛÝ ³ßË³ñÑÝ»ñÁ, áñáÝù Ø³Ï»¹áÝ³óÇÝ Ï³Ù ´áÝ³å³ñïÁ ²ÛÝ ³ßË³ñÑÝ»ñÁ, áñáÝù Ø³Ï»¹áÝ³óÇÝ Ï³Ù ´áÝ³å³ñïÁ 
Ññáí áõ ëñáí ã»Ý ·ñ³í»É, »ë ·ñãáí »Ù ·ñ³íáõÙÑñáí áõ ëñáí ã»Ý ·ñ³í»É, »ë ·ñãáí »Ù ·ñ³íáõÙ»»

ÝÇë³Åá±õÙ, ß÷áõÙÝ»ñÇ Ù»±ç: 
– Ես ապրու մ եմ կյանքու մ, գրականու թյու նն ինձ համար պարապ 

ժամանակի խաղալիք է, իմ կյանքի հավելվածը: Ես գրու մ եմ, որ ինձ 
լավ զգամ, իսկ իմ հիմն ական վայելքը մի  կու մ ջրի մե ջ է` կյանքի մե ջ: 

– äÇïÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ»Ù Ò»½, ³ëáõÙ ¿Çù` «ºë ³åñáõÙ »Ù å³ïÙí³ÍùÇó 
å³ïÙí³Íù»:

– Ամե ն ճիշտ չէ, որ ճշմարտու թյու ն է, ճշմարտու թյան հակառակն 
էլի ճշմարտու թյու ն է: Պատմվածքից պատմվածք ես ապրու մ եմ, 
որովհետև շատ նվիրու մ կա այդ գործերի մե ջ: Ապրու մը պետք է 
գրելու  համար: Ես գրու մ եմ, երբ գրու մ եմ, գրու մ եմ նաև այն ժա-
մանակ, երբ չեմ գրու մ: 

– «àñ Ë»Õ×áõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï Ùï³í, ·ñãÇ Ñ»ï ¿É ¹áõñë ¿ ·³Éáõ: 
Ê»Õ×Çó Ç±Ýã ·ñáÕ»: Ø»ñ ·ñáÕÝ»ñÁ Ë»±Õ× »Ý:

– Խե՛ղճ են: Ես այն գրականու թյան կողմն ակիցն եմ, որ Տոլստոյն 
է գրել: Եթե խեղճ ես, ավելի քան բարի ես, բայց խեղճի բարու թյու նը 
ու ժեղի բարու թյու նը չէ: Եթե մարդ ապրելու  փող չու նի, հաց ու  
փող է մու րու մ, մե ծապատիվ մու րացկան է դառնու մ, նրա գրակա-
նու թյու նը պիտի բարդու յթավորվի: Բարդու յթավորված մարդու  
գրականու թյու նը ի՞նչ պետք է լինի: Ես Տոլստոյի կողմն ակիցն եմ, 
Գյոթեի, որ իշխան էին, ու  նրանց գրականու թյու նն էլ իշխանազու ն 
էր:

– Ò»ñ ·áñÍ»ñáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É Ý³¢ ·ñãÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ³éÏ³ ï³-
ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: â»±ù Ï³ñÍáõÙ, áñ ÃÕÃÇÝ ï³Éáí` ÙÇ ï»ë³Ï Ñ³-
í»ñÅ³óÝáõÙ »ù ³Û¹ ³Ù»ÝÁ:

– Ես գրել եմ ոչ թե նրա համար, որ այդ մարդկանց կամ այդ տարա-
ձայնու թյու նները հավերժացնեմ կամ ոխս հանեմ ու  վրեժ լու ծեմ, ես 
այդ մարդկային հարաբերու թյու նների մե ջ գեղարվեստ եմ տեսել: 
Հենց այդ գեղարվեստական ընկալու մը, արվեստն եմ որսացել ու  
հանձնել թղթին:

– «ÌÝáÕÝ»ñë Ï³ÛÇÝ, Ñ³Ûñë áõ Ù³Ûñë ³åñáõÙ ¿ÇÝ ÇÙ »ñ³½áõÙ: ØÇ-
·áõó» Ù»Ýù ¿É ³åñáõÙ »Ýù àõñÇßÇ »ñ³½áõÙ: ØÇ³ÛÝ Ã» ³Û¹ àõñÇßÁ 
ã³ñÃÝ³Ý³»: ¸áõù á±õÙ »ñ³½áõÙ »ù ³åñáõÙ: 

– Այն ժամանակ, երբ գրել էի, ավելի պատրաստ էի պատասխանե-
լու  այդ հարցին, հիմա սառել է հրաբու խը, դժվար է անդրադառնալ: 
Բայց, կարծու մ եմ, մե նք Աստծո երազու մ ենք ապրու մ, թեև իմ 
Աստվածն այն Աստվածը չէ, որ գրքերի մե ջ է, այլ այն Աստվածը, որ 
գրքերից զատ կա` և՛ չինացու նն է, և՛ արաբինը, և՛ ֆրանսիացու նը, 
և՛ հայինը: Այսինքն, Աստված կա ոչ այնպես, ինչպես գրքերու մ է, այլ 
այնպես, ինչպես ինքը կա: Ես նրա երազու մ եմ ապրու մ:

– Èñ³óÝ»Ù. «ºë ÇÝãå»ë Ñ³ñÏÝ ¿ ²ëïÍáõÝ ã»Ù Ñ³í³ï³ó»É ¢ ÇÝãå»ë 
Ñ³ñÏÝ ¿ »Ï»Õ»óÇ ã»Ù ³Ûó»É»É, µ³Ûó, ³Ù»Ý ³Ý·³Ù »Ï»Õ»óÇ Ñ³ëÝ»ÉÇë, 
Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿Ç, ÇÝã Ëáëù, ³í»ÉÇ ß³ï ÇÙ, ù³Ý ²ëïÍá ·áÛáõÃÛáõÝ 
Ñ³Ù³ñ»: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã¿` È¢áÝ æ³í³ËÛ³ÝÁ Ñ³í³-
ïá±õÙ ¿ ²ëïÍáõÝ, Ã»± ãÇ Ñ³í³ïáõÙ:

– Լսեք, ես վախկոտ եմ, մարդիկ էլ հիմն ականու մ վախից են հա-
վատու մ, որ օրը թարս չգնա, կյանքը ճիշտ ընթանա: Այս ամե նը պա-
րարտ հող է կրոնի համար, բայց կրոնը ոչ թե Աստծով է ապրու մ, այլ 
ավելի շատ իր իշխանու թյամբ: Ես ընդվզու մ եմ դրա դեմ ինչ-որ տեղ, 
բայց նաև վախենու մ եմ: Որովհետև մարդն այնքան թու յլ արարած 
է այս հսկա տիեզերքու մ, ո՞վ եմ ես, որ չվախենամ: Իմ գոյու թյան 
համար դողու մ եմ ես, այնպես, ինչպես բոլորը: Չկա մարդ, որ այդ 
ներքին զգացողու թյան առաջ լկտի լինի: Ինչ-որ տեղ վախ կա, այդ 
վախը հավատ է ծնու մ, հավատը` Աստծու ն:

«¸² ²ÚÜ äîÔàôÜò ¸²èÜàôÂÚàôÜÜ ¾,
àð Ê²èÜìàôØ ¾ øà ØÆ ´²Ä²Î
ÀØäºÈÆø æðÆ Øºæ»
– «¶Ý³ó»ù Ü³ñ-¸áë` ¹³·³Õ³·áñÍÝ»ñÇ ÷áÕáó, ¢ Ñ³ñóñ»ù` Ç±Ýã 

¿ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, ¢ Ýñ³Ýù Ó»½ Ï³ë»Ý, Ã» ÇÝãù³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ 
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»Ý ï³ñ»É»: ÎÛ³ÝùÁ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿: ÆëÏ á±õñ ÙÝ³ó Ù³Ñí³Ý, Ñ³-
í»ñÅáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý, áñÇÝ ³ÛÝù³Ý Ñ³×³Ë »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ·ñáÕ-
Ý»ñÁ:

– Երկիրն իր առանցքի շու րջը պտտվու մ է, ինչպես որ մե նք` 
կյանքի շու րջը: ՈՒ զու մ եմ մարդիկ ոչ թե հենց այնպես ապրեն, այլ 
զգան ինչ է երջանկու թյու նը, գու ցե այդ դեպքու մ հանցանքներ ու  
զանցանքներ չլինեն: Ես ինչ չափով փառաբանու մ եմ կյանքը, նու յն 
չափով ասու մ եմ` ինչքա՜ն հետաքրքիր է, որ կա մահը: Եթե մահը 
չլինի, լկտիու թյու նն ինչքա՜ն շատ կլինի, ալան-թալանչիները ավելի 
ոգևորված կլինեն: Զսպող բան կա մահվան մե ջ, մահն է, որ գե-
ղեցկացնու մ է կյանքը: Մահանալիս մարդն ակամա հիշու մ է` ու մ 
է վատու թյու ն արել, ու մ հետ է վիճել, ու  մե կ հարց է առաջ գալիս` 
ինչի՞, ախր ինչի՞: 

– Ò»ñ «ì»ñÝÇë³Å» íÇå³ÏáõÙ ³ÛëåÇëÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ Ï³.
 «– ÊÇ ¹áõ ·ñ»Éá±í »ë ³åñáõÙ:
 – ´³ áñ Ù»éÝ»Ù, ù»½ ÃíáõÙ ³` ÇÝãá±í »Ù ³åñ»Éáõ:
 – ÐÇÙ³ ¹áõ ³åñ»Éá±õ Ù³ëÇÝ »ë Ùï³ÍáõÙ, Ã»± Ù»éÝ»Éáõ»: 
ÐÇÙ³ ¸áõù ³åñ»Éá±õ Ù³ëÇÝ »ù Ùï³ÍáõÙ, Ã»± Ù»éÝ»Éáõ:
– Ես ամե ն օր մտածու մ եմ մահվան մասին, ընդվզու մ եմ, բայց չեմ 

վախենու մ մահից, դա ավելի է կարևորու մ կյանքը: 

– «ØÇÝã ³Û¹ Ï³ñÍáõÙ ¿Ç` ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³åñ»ÉÝ ¿É µ³í³Ï³Ý 
¿; ´³Ûó ÑÇÙ³ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷áÕ ¿ å»ïù»: ²Ûë 
µ³Ý³Ó¢ÇÝ Ñ³Ù³Ï»ñåí»±É »ù:

– Յու րաքանչու ր մարդ իր կյանքի նշաձողն ինքն է դնու մ: Անփող 
կյանքը, այնու ամե նայնիվ, այն կյանքը չէ, որ մարդն ապրի: Դա այն 
պտղու նց դառնու թյու նն է, որ խառնվու մ է քո մի  բաժակ ըմպելիք 
ջրի մե ջ: Ավելի լավ է, որ չափավոր ապրես, հղփացած չապրես, 
բայց հնարավորինս կարողանաս հասնել նրան, ինչին կոչված ես: 
Ես նախարար չեմ, պաշտոնյա չեմ, հացն ու  ջու րը վաստակու մ եմ 
առօրյա առևտրով, ինչպես Մնձու րին հաց էր վաճառու մ, կամ ու րիշ 
գրող հաշվապահու թյամբ է զբաղվու մ: Բայց այն պալատները, այն 
աշխարհները, որոնք Մակեդոնացին կամ Բոնապարտը հրով ու  
սրով չեն գրավել, ես գրչով գրավու մ եմ: Եվ ինչ-որ տեղ այս չափավոր 
կյանքի մե ջ ինձ թագավոր եմ զգու մ: 

– «äÕïáñ ÑáñÓ³ÝáõïÝ ÇÝÓ ³÷ Ñ³Ý»ó ì»ñÝÇë³ÅáõÙ: ´³Ûó »ñÏÝùÇ 
ï³Ï ÏÛ³ÝùÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ ¿ñ: ²ÛÝï»Õ ¿ÇÝ 
ù³Õó³ÍÝ»ñÁ, ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÁ, ½ñÏí³ÍÝ»ñÁ, Ñá·Ý³ÍÝ»ñÁ, µ»éÝ³-
íáñí³ÍÝ»ñÁ, Ý»ÕÛ³ÉÝ»ñÝ áõ ÉùÛ³ÉÝ»ñÁ: öñÏáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë 
Ù»ç ¿ñ: Ð³Ûñ»ÝÇù áõ ²ëïí³Í Ù»½ Çëå³é Ùáé³ó»É ¿ÇÝ: öáÕ...÷áÕ... 
÷áÕ...»: ä³ñáÝ æ³í³ËÛ³Ý, Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ï³ñÇ-
Ý»ñÇó ³é³Ûëûñ ÙÇ±Ã» áãÇÝã ãÇ ÷áËí»É:

– Կյանքն էլ է փոխվու մ, մե նք էլ ենք փոխվու մ, բայց կան բաներ, 
որ չեն փոխվու մ. իշխանու թյու ններն ապրու մ են ալան-թալանի 
համար, ժողովու րդն էլ` իր գոյու թյու նը պահպանելու : Եղբորս 
հարցրի` մե ր Ալավերդու  ժողովու րդը ո՞նց է ապրու մ, ու  նա մի  
դաժան խոսք ասաց. «Դե, ո՞նց ասեմ, սովին, աղքատու թյանը 
հարմարված ժողովու րդ են»: Չէի ու զի, որ մե ր ժողովու րդը հար-
մարվեր իր թշվառու թյանը: Կու զեի պայթյու ն տեսնել, որ բոլոր տե-
սակի ձորերն ու  հորերը հօդս ցնդեին ու  ազատ կյանքը վայելելու  
հնարավորու թյու ն ստեղծվեր: Յու րաքանչյու ր գրական գործ, 
որքան էլ հանճարեղ լինի, ինչ-որ շրջանակի մե ջ գոյու թյու ն ու նի: 
Կյանքն էլ ինչ-որ տեղ օրենքի զսպվածու թյան շրջանակների մե ջ 
պետք է լինի, հասկանու մ եմ, բայց մե ր շրջանակները շատ են 
ճնշող, նեղող, խեղճացնող: Ուզու մ եմ պայթյու ն լինի, նոր շրջանակ 
գծվի, որն ավելի կգեղեցկացնի կյանքը, ոչ թե կճնշի այն: Ինձ մի շտ 
հետաքրքրու մ է` այս ի՞նչ աճպարարու թյու ն է, այսքան ճնշու մի ց 
հետո էս ո՞նց են ապրու մ, մե կ էլ հետաքրքրու մ է` բա էդ վերևները 
վախ ու  սարսափ չու նե՞ն, այդքան թալա՞ն կլինի, որ անու մ են, չե՞ն 
մտածու մ` ո՞նց է ժողովու րդն ապրու մ։ Պայթյու ն կլինի, չէ՞:

«ÂÞì²è Ø²ð¸À âÆ Î²ðàÔ
ÈÆÜºÈ ²¼²î àô ²ÜÎ²Ê»
– «²½³ï ËáëùÁ ù³ñÁ ù³ñÇ íñ³ ãÃáÕ»ó: öÉ³ï³ÏÝ»ñÇó Ýáñ Ð³Û³ë-

ï³Ý ÍÝí»ó` ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë: Üáñ »ñÏñáõÙ »ë ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÑÇÝ ¿Ç 
áõ ³ÝåÇï³Ý»: îå³íáñáõÃÛáõÝ ¿, áñ ³½³ï, ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ 
¹»Ù ¿ Ù»ñ ÏéÇíÁ: ØÇ±Ã» µáÉáñÇë »ñ³½³Í »ñÏÇñÁ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë 
Ð³Û³ëï³ÝÁ ã¿ñ:

– Հայնեն ասու մ է` Գերմանիա, ո՞վ է քո ճշմարիտ որդին, ու  
ինքն էլ պատասխանու մ է` նա, ով համարձակ թքու մ է քո դեմքին: 
Ազատու թյու նը եկավ, անկախու թյու նը եկավ, բայց դրա հետ նաև 

թշվառու թյու նը եկավ, իսկ դա կապու մ է մարդու  ձեռքն ու  ոտքը: 
Թշվառ մարդը չի կարող լինել ազատ ու  անկախ: 

– «î»ëÝ»Ýù, áñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·³Ý, ¿Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿±É »Ý ³ë»Éáõ, Ã» 
×ßÙ³ñÇï Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ åÇïÇ ÉÇÝÇ»: ¸áõù ÁÝ¹¹ÇÙ³-
¹Çñ ã»±ù:

– Առողջ վտառները մի շտ հոսանքին հակառակ են լողու մ, այդ 
առու մով դու  քո լողը տալիս ես: Ուղղակի մտավորականը չպետք է 
մականու նավորների հացից օգտվի կամ գրողների մի ու թյան գրոշ-
ներից: Նա պիտի ապրի իր կյանքով, իր խոսքը ասի, ու  թող ոչ ոք 
էլ իսկական մտավորականին իր տեղը ցու յց չտա: Նրա տեղն իր 
գրվածքների, իր նկարների, երաժշտու թյան ու  քանդակների մե ջ է:

– ÆÝãå»ë ÝßáõÙ »ù, Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÝ ³Ý·³Ù ß³ï ¹»åù»ñáõÙ 
ßÝáñÑíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñáí: Æ±Ýã Ï³ë»ù ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³åÇ Ù³ëÇÝ:

– Մրցանակը, այո՛, քաղաքականացված է: Տոլստոյը Նոբելյան 
մրցանակ չստացավ, բայց այնպիսի մարդիկ են ստանու մ, որ կար-
դու մ ես ու  զարմանու մ, թե ինչու  ստացան: Ես իմ օրինակով ասեմ` 
լավ գործեր շատ ու նեմ, բայց ինչո՞ւ է «Քիրվան» այդքան շահարկվու մ: 
Յոթ տարի առաջ եմ գրել, բայց հիմա էլ սրճարաններու մ վրաս 
են հարձակվու մ, թե հայրենադավ գործ ես գրել: Ես դա գրել եմ 
ոչ թե որ անու ն հանեմ, սկանդալ լինի կամ Թու մանյանի նման 
խաղաղու թյու ն քարոզեմ, պարզապես ինձ հու զել է այդ թեման, 
գրականու թյու ն եմ տեսել, դրա համար էլ գրել եմ:

– ¸áõù ÝßáõÙ »ù, áñ ÑÇÝ ÑéáÙ»³Ï³Ý ³ñ»Ý³ÛáõÙ, ÏñÏ»ëáõÙ, Ã³ïñá-
ÝáõÙ, ÏÇÝáÛáõÙ, ·ñù»ñáõÙ ÏéÇíÝ»ñÇ, í³Ûñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÁ 
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ã¿, ³ÛÉ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ù»ç: ¸áõù ËáëáõÙ »ù 
Ù³ñ¹Ï³Ýó í³Ûñ³·áõÃÛ³Ý Í³ñ³íÇ Ù³ëÇÝ, ÇëÏ ÇÝùÝ»ñ¹ ³ëáõÙ »ù, 
áñ ³Ý·³Ù »ñ³½áõÙ Ù³ñ¹ ã»ù ëå³ÝáõÙ: ¶áõó» µ³ñáõÃÛ³Ý áõ ëÇñá 
Í³ñ³±í áõÝ»Ý Ù³ñ¹ÇÏ: 

– Այդպես գրելով, ես ինձ չեմ առանձնացնու մ: Մեր գրողներից մե -
կին հարցրի` ինչո՞ւ է քո գործերու մ այդքան շատ էքստրիմը, ասաց` 
չեմ պատկերացնու մ մե կին, որ գոնե երազու մ մարդ չսպանի: Երևի 
ճիշտ է ասու մ, բարբարոսական շրջանից եկած բնազդներն ապրու մ 
են մարդու  մե ջ: Մեր նպատակն ի՞նչ է, որ եթե կան մարդկանց մե ջ 
այդ բնազդները, մոռացվեն, բթացվեն, ու ղի բացենք, որ մարդն իր 
մտավոր, հոգևոր աշխարհով մարդ մն ա:

«ÆØ êºðÜ ²ÞÊ²ðÐÆ â²ö ¾»
– «øá Ñ³ëó»áí ë»ñÝ ¿ »Ï»É»: ¶ñáÕÝ»ñÁ ß³ï »Ý ËáëáõÙ ëÇñá Ù³ëÇÝ: 

¸áõù` Ñ³½í³¹»å: 
– Մի առավոտ կինս ասաց` Լևոն, դու  չես կարող լավ գրող լինել, 

ու րիշ գրողները սերեր են ու նենու մ, ապրու մ են դրանով, այրվու մ 
են, ինչքան քեզ գիտեմ, նման սերեր չու նես, ո՞նց ես առանց սիրո 
գրականու թյու նդ յոլա տանու մ: Ու եզրահանգեց, որ չեմ կարող 
մե ծ գրող լինել, որովհետև մե ծ սեր չու նեմ: Իսկ ես ասու մ եմ` 
այն սերը, որ իմ մե ջ է, դա ամե նամե ծն է, ես սիրու մ եմ կյանքը, և 
իմ սերն աշխարհի չափ է: Սերն է պտու ղ տալիս, ատելու թյու նը, 
չկամու թյու նը, նախանձն անպտղաբեր են: Ես սիրահարված եմ 
կյանքին, իհարկե, եղել են մե ծ սիրո մե ջ փոքրիկ էպիզոդներ, դրանք 
էլ որոշ առկայծու մն երով իմ պատմվածքներու մ երևան են եկել: 

– ÖßÙ³ñÇï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ò»ñ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ: 
– Ժամանակին ես լու սավորու թյան նախարարու թյան տեսու չ 

էի, գնացել էի Գավառ` ստու գու մն երի, որը, ինչպես մի շտ, 
ավարտվեց քեֆ-ու րախու թյամբ: Մի տարիքով մարդ պարու մ 
էր, և դա շրջադարձային էր ինձ համար` արվեստի ընկալման 
առու մով: Մինչ այդ կարծու մ էի` պարը ճկու ն շարժու մ է, վար-
պետու թյու ն, բայց այդ մարդն այնպես էր պարու մ, որ զգացի` 
պարը լոկ երաժշտու թյան ընկալու մ է: Նու յնը` գրականու թյու նը: 
Շատ գրողներ տարվու մ են աճպարարու թյամբ, ծեքծեքու մ են 
բառաֆոնդով, իրենց ռեբու սագրու թամբ, ոճավորու մով: Դա եր-
բեք էլ ճշմարիտ ճանապարհը չէ գրականու թյան: Իսկական 
գրականու թյու նը կյանքի զգացողու թյու նն է, լեզու ն լոկ մի ջոց է 
ասելիքը տեղ հասցնելու , իսկ շատերը «երթևեկու թյան մի ջոցը» 
դարձնու մ են «լիմու զին», և ընթերցողը ոչ թե ասելիքն է տեսնու մ, այլ 
տյու նինգ արած «լիմու զինը»: Կարևորը ասելիքդ բանավոր խոսքի 
վճիտու թյանն ու  պարզու թյանը հասցնելն է: Բանավոր խոսքու մ 
մարդիկ ճիշտ են արտահայտվու մ, թղթի առաջ կարկամու մ են: Ես 
կու զենայի գրողն իր լեզու ն բանավոր խոսքի կենդանու թյանն ու  
ճշգրտու թյանը հասցներ:

¼ñáõÛóÁ` ²ñÙÇÝ» ê²ð¶êÚ²ÜÆ
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Цена свободная. 

15 июня в деревне Лучкино Перемышльского 
района состоялось торжественное открытие 
нового животноводческого комплекса на терри-
тории ООО СП «Калужское». В церемонии 
приняли участие президент группы компаний 
«Ташир» Самвел Карапетян и калужский 
губернатор Анатолий Артамонов. С открытием 
комплекса в хозяйстве создано 110 рабочих 
мест, суммарный объем инвестиций в хозяйст-
во равен 750 млн. рублей.
Соглашение о строительстве комплекса было 

подписано два года назад между группой компа-
ний «Ташир» и Перемышльской районной 
администрацией. Новый животноводческий 
комплекс является действующим. В ноябре 
прошлого года сюда были завезены 1000 голов 
скота голштинской породы. Общая площадь 
комплекса составляет 20 гектаров. Проект 
предполагает создание технологической це-
почки по выращиванию кормовых, зерновых 
культур и животных, а также первичной обработ-
ке молока и проведению селекционных работ 
по улучшению воспроизводства стада. В 
хозяйстве применяется прогрессивная техно-
логия круглогодичного стойлового боксового 
содержания коров. Подготовка кормов к 
скармливанию и их раздача осуществляется с 
помощью миксеров в виде полноценных сба-
лансированных смесей.
В ходе встречи глава региона Анатолий 

Артамонов еще раз выразил благодарность 
президенту группы компаний «Ташир» Сам-
велу Карапетяну за поддержку развития ре-
гиона, выразив надежду, что «Ташир» и в 
будущем будет реализовывать новые бизнес-
проекты на Калужской земле.
Выступая на церемонии, Анатолий Артамонов 

подчеркнул, что построенный на территории 
СП «Калужское» животноводческий комплекс 

уже показал свою результативность благо-даря 
новым прогрессивным технологиям. Он также 
отметил значимость активного внедрения в 
аграрную сферу современных инноваций как 
для повышения эффективности сельхозпроиз-
водства и качества продукции, так и для процве-
тания сельских территорий.
Зара Аджемян, глава департамента мар-

кетинга и корпоративных коммуникаций группы 
компаний «Ташир»: «Калужская область 
много лет подряд является одним из наиболее 
привлекательных регионов для инвесторов 
и бизнеса в России, в том числе и поэтому 
группа компаний «Ташир» давно и успешно под-
держивает лучшие инициативы по развитию 
области в различных секторах экономики. 
Невозможно переоценить важность развития 
сельскохозяйственного комплекса: реализация 
инвестиционных проектов позволяет обеспечить 
выпуск конкурентоспособной продукции, созда-
ние новых рабочих мест, повышение заработной 
платы работников, а также стабильные нало-
говые поступления в бюджет. В контакте с адми-
нистрацией мы не первый год работаем над раз-
витием инфраструктуры Калужской области и 
будем продолжать наше тесное сотрудничество 
и в дальнейшем».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКАИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ООО «СП «Калужское» образовано в 2004 
году на базе ГУП ОПХ «Калужское». В его 
пользовании находится 2880 га земли, из 
них 2550 га занято сельскохозяйственными 
угодьями, площадь пашни – 1932 га. Количест-
во работающих на предприятии – 90 человек.
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