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В Сочи в августе состоялась 
трехсторонняя встреча Пре-
зидента Республики Армения 
Сержа Саргсяна, Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина и Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

На встрече были обсуждены 
вопросы, связанные с урегули-
рованием нагорно-карабахского 
конфликта, а также с ситуацией, 
создавшейся на армяно-азер-
байджанской границе, и линии 
соприкосновения в результате 
спровоцированной в последние 

дни Азербайджаном напряжен-
ности.

Президент РФ Владимир Пу-
тин в своем слове отметил: «Хо-
чу вас еще раз поблагодарить 
за возможность встретиться с 
вами в России. Мы вчера име-
ли возможность поговорить по 
двусторонним отношениям и с 
Президентом Армении, и с Пре-
зидентом Азербайджана. Вечером 
еще неформально пообщались. 
Правда, слава Богу, мы не обра-
щались вчера вечером к вопро-
сам делового характера. Но была 

возможность, тем не менее, пого-
ворить друг с другом на разные 
темы. На мой взгляд, это создает 
определенную атмосферу для то-
го, чтобы поговорить по самым 
сложным, тяжелым вопросам, 
связанным с региональным уре-
гулированием.

Естественно, существуют ме-
ждународные форматы решения 
этих проблем, карабахского уре-
гулирования. И, безусловно, мы 
с уважением относимся ко всем 
этим международным форматам 
и будем с нашими коллегами про-
должать работать.

Но исходя из того, что у нас все-
таки особые, особо близкие от-
ношения, глубокая предыстория, 
позволяющая нам откровенно об-
меняться мнениями по поводу то-
го, где мы находимся и что нужно 
сделать для того, чтобы двигаться 
вперед к урегулированию всех 
этих проблем, доставшихся нам 
из прошлого. Во всяком случае, 
мне кажется, что это полезно. В 
любом случае полезно. И я очень 
рад возможности с вами встре-
титься сегодня и поговорить по 
всем этим темам.

В СОЧИ СОСТОЯЛАСЬ ТРЕХСТОРОННЯЯ 
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АРМЕНИИ, РОССИИ 

И АЗЕРБАЙДЖАНА
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Президент Серж Саргсян в хо-
де рабочего визита в Российскую 
Федерацию в Сочи встретился 
с Президентом РФ Владимиром 
Путиным.

На встрече главы двух госу-
дарств обсудили широкий круг 
вопросов, касающихся армя-
но-российского двустороннего 
и многостороннего сотрудни-
чества. Президенты Армении и 

России, в частности, коснулись 
политического, экономического, 
гуманитарного взаимодействия 
между двумя странами, а также 
ряда актуальных вопросов ме-
ждународной и региональной по-
вестки дня, в частности, вопроса 
мирного урегулирования кара-
бахского конфликта.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин попри-

ветствовал Президента Сержа 
Саргсяна и поблагодарил за при-
нятие приглашения и визит в Со-
чи.

«Мне не нужно давать характе-
ристику российско-армянским 
отношениям, они носят исклю-
чительно дружеский, стратеги-
ческий характер, о чем говорят 
и последние решения Армении, 
армянского руководства – и о 
присоединении к Таможенному 
союзу, и к Евразийскому эконо-
мическому союзу. Работа идет, и я 
хотел бы вас проинформировать 
о том, в каком состоянии она на 
сегодняшний день находится по 
этому направлению.

Разумеется, у нас много вопро-
сов и по двусторонней повестке 
дня, о чем мы сегодня, безуслов-
но, поговорим. Также есть воз-
можность подробнее обсудить 
вопросы, связанные с карабах-
ским урегулированием. 

ПРЕЗИДЕНТ СЕРЖ САРГСЯН ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
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Ровно 24 года назад, 23 августа 
1990 года, Верховный совет Ар-
мянской ССР, выражая единую 
волю армянского народа, осозна-
вая свою ответственность за вы-
полнение чаяний всего армянства 
и за восстановление историче-
ской справедливости, исходя из 

принципов Всеобщей декларации 
прав человека и общеизвестных 
норм международного права, 
реализуя право на свободное са-
моопределение народов, принял 
декларацию о Независимости Ар-
мении.

РОВНО 24 ГОДА НАЗАД – В АВГУСТЕ 
1990 ГОДА БЫЛА ПРИНЯТА 

ДЕкЛАРАцИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ 
АРМЕНИИ
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Абхазия должна поддержать 
идею восстановления сквозного 
железнодорожного движения че-
рез республику по бывшей Закав-
казской железной дороге, которое 
связало бы Россию с Арменией, 
заявил в интервью РИА «Ново-
сти»  кандидат в президенты, и.о. 
главы Службы госбезопасности 
Абхазии Аслан Бжания.

Однако, по его словам, оценку 
того, во сколько обойдется вос-
становление железной дороги, 
абхазская сторона не проводила.

«Я не думаю, что будет пробле-
мой изыскать финансовые сред-
ства для этого. Тут есть другие, 
более сложные вопросы, связан-
ные с реализацией этого проек-
та, я имею в виду политический 

аспект. Десять лет назад хотели 
восстановить железнодорожное 
сообщение, но именно разногла-
сия, связанные с политическими 
аспектами, не позволили его до-
вести до конца. Но тогда Абхазия 
не была признана, поэтому мы 
думаем, что нам сейчас удастся 
сдвинуть с места эту проблему», - 
сказал Бжания.

Внеочередные президентские 
выборы в Абхазии состоялись 24 
августа. Президентом избран ли-
дер оппозиции, бывший премьер 
и вице-президент Рауль Хаджим-
ба, выдвинутый кандидатом на 
высший государственный пост 
политической партией «Форум 
народного единства Абхазии». 
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Если есть что добавить, - пожа-
луйста», - сказал Президент РФ 
Владимир Путин.

Президент Азербайджана ска-
зал: «Спасибо за ваше отношение 
к этому вопросу. Как мы вчера 
обсуждали, этот вопрос требует 
своего решения. Он затянулся 
слишком надолго. Надеюсь, что 
ваше личное участие в этом про-
цессе придаст новый толчок пере-
говорному процессу.

Как вы отметили, уже сущест-
вует формат переговоров, суще-
ствует также юридическая база 
для урегулирования конфликта. 
Совет Безопасности ООН принял 
четыре резолюции, требующие 
незамедлительного и безогово-
рочного вывода армянских ок-
купационных сил с территории 
Азербайджана. К сожалению, 
прошло более 20 лет, эти резолю-
ции так и остались на бумаге.

Минская группа в лице их со-
председателей работает, пытается 
сблизить стороны, но это не очень 
хорошо получается. Поэтому я 
думаю, что Россия как наш близ-
кий друг, партнер и сосед имеет, 

В СОЧИ СОСТОЯЛАСЬ ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТОВ АРМЕНИИ, РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

конечно, особую роль в процессе 
урегулирования. Надеемся, что в 
ближайшее время путем перего-
воров, мирным путем мы найдем 
решение, которое будет соответ-
ствовать и нормам и принципам 
международного права, а также 
будет соответствовать справедли-
вости».

Президент РА Серж Саргсян от-
метил: «Спасибо, Владимир Вла-
димирович, и за ваши старания, 
и за ваше время в столь сложное 
время обратить внимание на ка-
рабахский вопрос. Это, конечно, 
мы, армянская сторона, очень вы-
соко ценим.

Мы считаем, что на самом деле 
конфликт можно решить, нужно 
решить на компромиссной осно-
ве и на тех принципах, которые 
предложили нам сопредседатели 
Минской группы. Азербайджан-
ская сторона все время ссылается 
на четыре резолюции ООН, но у 
меня такой риторический вопрос 
господину Алиеву: какой пункт 
из этих резолюций выполнял 
Азербайджан? Единственный вы-
полнивший пункты резолюции – 

Продолжение, начало на стр. 1
Армения, которая использовала 
свое влияние, чтобы прекратить 
боевые действия.

И если мы вернемся к событиям 
начала 90-х годов, то я думаю, что, 
с одной стороны, будет хорошо, а, 
с другой стороны, может что-то 
и затянется. Будет хорошо, пото-
му что мы тогда пришли к тому, 
что конфликт не имеет военного 
решения. А если мы снова будем 
обвинять друг друга, я думаю, что 
довольно долгое время конфликт 
не будет решен.

И я благодарен вам, что вы на-
строены на решение этого во-
проса. Решение этого вопроса 
исходит из национальных инте-
ресов Армении».

«Я с удовольствием конста-
тирую, что и президент Азер-
байджана обратил внимание на 
необходимость решения пробле-
мы мирным путем, и вы сейчас 
об этом сказали. Это на самом 
деле самое главное, потому что 
нет большей трагедии, чем гибель 
людей.

И все-таки надо исходить из 
того, что конфликтная ситуация 
сложилась давно, досталась нам 
из прошлого, досталась еще, мож-
но сказать и нужно сказать, как 
наследие Советского Союза. И мы 
должны проявить терпение, му-
дрость, уважение друг к другу для 
того, чтобы это решение найти.

Безусловно, любые сложные си-
туации могут быть разрешены, 
если есть добрая воля. Мне ка-
жется, что такая добрая воля со 
стороны азербайджанского наро-
да, со стороны армянского народа 
существует», - сказал Президент 
РФ Владимир Путин.

Информагентства

ПРЕЗИДЕНТ СЕРЖ САРГСЯН
 ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 

ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Поэтому повестка дня у нас 
очень большая и насыщенная», - 
сказал Президент РФ.

Президент Серж Саргсян в своем 
слове поблагодарил Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина за приглашение посе-
тить Сочи с целью этой встречи и 
теплый прием и отметил: «После 
последней нашей встречи прошло 
три месяца, и есть необходимость 
подвести итоги некоторых наших 
договоренностей. Кроме повест-
ки наших двусторонних отно-
шений я тоже хотел бы обсудить 
некоторые вопросы, связанные с 
интеграционными процессами, 
конкретно связанные с присоеди-

нением Армении к договору о Ев-
разийском экономическом союзе.

Конечно, нас беспокоит ситу-
ация на Украине. Если вы по-
считаете нужным, Владимир 
Владимирович, проинформи-
руйте, пожалуйста, о тех мерах, 
которые предпринимает Россия, 
а я в свою очередь подробно вас 
проинформирую о ситуации в на-
шем регионе и о причинах пред-
намеренной эскалации ситуации 
Азербайджаном на армяно-азер-
байджанской границе и на линии 
соприкосновения».

Президент Республики еще раз 
поблагодарил Президента РФ за 
теплый прием и создание хоро-
ших условий для работы.

Информагентства
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РОВНО 24 ГОДА НАЗАД – В АВГУСТЕ 1990 ГОДА БЫЛА ПРИНЯТА 
ДЕкЛАРАцИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ

Тем самым было заложено нача-
ло процесса независимости.

 Декларация, состоящая из 12 
пунктов, представляет  собой 
важный юридический документ 
на пути к независимости, которая 

предначерчивала  политические, 
экономические и культурные пу-
ти развития страны. 

В политической части деклара-
ции отмечается, что Армянская 
ССР  переименовывается в Ре-

спублику Армения, (сокращенно 
– Армения, то есть так же, как 
и в 1918 году). Таким образом в 
истории Армении начался пери-
од третьей Республики (первая – 
1918-1920, вторая - 1920-1991). 

Необходимо отметить, что, 
несмотря на то, что Советская 
Армения в составе СССР не поль-
зовалась полной государственной 
независимостью, тем не менее 
провозглашение третьей респу-
блики стало возможным на ос-
нове успехов, достигнутых в этот 
период. 

Особой статьей декларации 
было принято превосходство за-
конов Республики над законами 
СССР. 

Если данный закон СССР не был 
утвержден со стороны Верховно-
го Совета, то он не мог действо-
вать в Республике.

 Государственной символикой 
стали флаг и герб первой Респу-
блики Армения. 

Армения должна была вести 
активную внешнюю политику, 
иметь своих дипломатических 
представителей в разных странах.

В экономической части деклара-
ции отмечается, что земля, ее не-
дра и предприятия на территории 
Армении являются собственно-
стью армянского народа.

  Экономика страны должна 
основываться на частной собст-
венности и свободных рыночных 
взаимоотношениях. 

Земля, как частная собствен-
ность,  должна быть передана 
крестьянам. Часть предприятий 
подлежала приватизации.

 Особым пунктом  отмечалось, 
что Армения должна иметь свою 
часть из средств Вооруженных 
сил СССР. 

РА должна была иметь собст-
венную денежную систему. 

В отделе культуры уделялось 
особое внимание армянскому 
языку как государственному.  

Все внутреннее управление в 
Республике должно было вестись 
только на армянском языке. 

Декларация в рамках прав чело-
века провозглашает свободу сове-
сти, партий, собраний и прессы.  

Восстанавливались права Ар-
мянской апостольской церкви. 

Особая статья относилась к во-
просу Геноцида армян 1915 года и 
армянских территорий. 

Декларация подтверждала ре-
шительность Армении  о призна-
нии Арцаха неотъемлемой частью 
Армении.

 До принятия новой конститу-
ции (основной закон) декларация 
должна была служить в качестве 
программного документа.

tert.am

За 4 года Армения преуспела в 
вопросе самообеспечения пше-
ницей, заявил министр сельско-
го хозяйства Серго Карапетян.  
Если еще в 2010 г. уровень само-
достаточности по пшенице со-
ставлял всего 33 %, то в 2014-м он 
превысит половину (51%). К 2020 
году и вовсе планируется довес-
ти показатель до 60 % — практи-
ческого «потолка» для гористой 
Армении, небогатой на пахотные 
земли. Прогресса удалось добить-
ся благодаря программе развития 
семеноводства. Урожайность за 4 
года увеличилась примерно на 85 
%: если в 2010 г. речь шла о 183,5 
тысячаи тонн, то в 2014-м мини-
стерство прогнозирует получить 
сбор в количестве 335-340 тысяч 
тонн. Все оттого, что вместо обра-
батываемых в 2010-м году поряд-

ка 62 % сельхозземель в указанный 
период под обработку пошло 74,5 
%. Лишь в 2014-м в обработку во-
шло 14,7 тысячи га. По програм-
ме министерства до 2020 г. из 448 
тысяч га сельхозземель республи-
ки должны остаться пустовать 
лишь 18-20 тысяч - трудоемкие 
болотистые земли и солонча-
ки. «Однако на следующем эта-
пе нашей работы мы подумаем  
и о них», - добавил министр.  
Намерение отрадное, вот только 
останется ли к тому времени на 
селе земледелец, заинтересован-
ный в обработке земель? Извест-
но, что пшеницу выращивать 
крайне хлопотно, а выручаемое 
за сдаваемый мукомольным пред-
приятиям килограмм не покрыва-
ет даже самых насущных трат. 

Новое время

ПшЕНИцЫ кОСИМ ВСЕ БОЛЬшЕ

Продолжение, начало на стр. 1
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В Калининграде с 14 по 17 авгу-
ста проходил III международный 
фестиваль культур народов мира 
«Территория мира». 

В кАЛИНИНГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ
 ЗАВЕРшИЛСЯ  ФЕСТИВАЛЬ 

«ТЕРРИТОРИЯ МИРА»
Артисты продемонстрировали 
высочайшее хореографическое 
мастерство, исполнили армян-
ские народные произведения и 

ансамбля в регион. Артисты вру-
чили главе регионального мини-
стерства культуры уникальный 
папирус со средневековой армян-
ской азбукой.

Этот год стал рекордным для 
«Территории мира» по количест-
ву зрителей. Несмотря на неболь-
шую историю, у фестиваля уже 
есть и постоянные поклонники. 
В их числе - многодетная семья 
Жариковых из Калининграда. 
За все три года они не пропусти-
ли ни одного концерта. За такую 
верность фестивалю семье вручи-
ли сертификат на бесплатное по-
сещение всех вечерних концертов 
«Территории мира - 2015».

Кульминацией церемонии за-
крытия стало нанесение на кар-
ту фестиваля янтарных силуэтов 

- это уникальная возможность в 
одном регионе объединить стра-
ны и континенты. Это третий 
фестиваль, но за сравнительно 
небольшое время он уже стал из-
вестным во всем мире. Есть над 
чем работать, карта фестиваля 
пока заполнена на четверть. Когда 
будут задействованы все матери-
ки, можно думать над дальней-
шей судьбой «Территории мира», 
- сказал заместитель председателя 
правительства Калининградской 
области Алексей Силанов, поже-
лав участникам и гостям фести-
валя успехов и новых побед.

В финале музыкального мара-
фона выступил Государственный 
театр танца «Казаки России». 
Коллектив из Липецка исполнил 
виртуозные хореографические 

за выступление, за возможность 
ближе познакомиться с казачьей 
культурой.

В заключение на острове Кан-
та состоялось шоу-фейерверк 
«Огонь мира».

Для справки:
Ежегодный международный 

фестиваль «Территория мира» 
в 2014 году поставил рекорд по 
посещаемости. Остров Канта 
только в первый день фестиваля 
посетило 8 тысяч человек, что в 
два раза больше по сравнению с 
прошлым годом. Всего на «Терри-
торию мира - 2014» пришло око-
ло 44 тысяч гостей. Участниками 
фестиваля стали более тысячи 
артистов. В ярмарке народного 
творчества «Город мастеров» при-
няли участие более 100 умельцев 
из муниципальных образова-
ний Калининградской области, 
25 мастеров из 11 регионов Рос-
сии, Республики Беларусь, Лит-
вы, Польши, Франции, Германии 
и Нидерландов. В концертной 
программе выступили шоу бара-
банщиков Aska-Gumi (Япония), 
ансамбль песни и пляски Черно-
морского флота (Севастополь), 
труппа фламенко Антонио Гадеса 
(Испания), Государственный ан-
самбль песни и танца Армении 
имени Татула Алтуняна (Арме-
ния), Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Файзи Гаскарова (Россия), 
фольклорный ансамбль «Зарян-
ка» (Голландия), театр танца «Ка-
заки России» (Россия).

Информагентства

Ежегодный масштабный форум, 
который проводится правитель-
ством Калининградской области 
при поддержке Министерства 
культуры РФ, длился четыре дня 
и собрал около 45 тысяч зрителей.

Заключительный концерт, кото-
рый состоялся 17 августа и про-
ходил на острове Канта, открыл 
Государственный заслуженный 
ансамбль песни и танца Арме-
нии имени Татула Алтуняна. 

авторские композиции, которые 
по стилю близки национальной 
музыке. Неожиданным подарком 
калининградцам стала песня «Ах, 
тополиный пух» из кинофиль-
ма «Невеста с севера». Министр 
культуры Калининградской об-
ласти Светлана Кондратьева вру-
чила благодарственные письма 
коллективу и министру культуры 
Армении Асмик Погосян, бла-
годаря которой состоялся визит 

стран-участниц. В этом году на 
янтарной карте культурного фо-
рума появились Армения, Япо-
ния, Испания, Нидерланды и 
Крымский полуостров.

«Фестиваль «Территория мира» 

номера. Зрители услышали и 
казачьи песни. Артистов прово-
жали под бурные и продолжи-
тельные аплодисменты. Министр 
культуры области Светлана Конд-
ратьева поблагодарила коллектив 

Танковый биатлон — при-
кладные армейские состя-
зания между танковыми 
экипажами в искусстве во-
ждения и точности стрель-
бы из установленного на 
боевых машинах основного 
и дополнительного оружия.

У наших ребят блестящий 
результат на соревновани-
ях с мощнейшими страна-
ми. Команда ВС Армении 
– серебряный призер «Тан-
кового биатлона-2014»

Финал проходил в подмо-
сковном Алабино с 4 по 16 
августа. 

Как сообщил пресс-се-
кретарь министра обороны 
РА Арцрун Ованнисян на 
своей странице в социаль-
ной сети Facebook, команда 
Армении заняла по итогам 
этих соревнований второе 
место.

«Окончательное второе 
место подтвердилось. Это 
блестяще. Это блестящий 
результат на соревнованиях 
с мощнейшими странами», 

– написал А. Ованнисян.
Он также сообщил, что 

армянские военнослужа-
щие завоевали ценные на-
грады и привезут с собой в 
Армению танк Т90. 

Напомним, с 4 по 16 авгу-
ста в подмосковном Алаби-
но прошли соревнования 
по мастерству вождения 
танков и меткости стрель-
бы по мишеням из пулеме-
тов и пушек.

 В чемпионате участвова-
ли представители 12 стран 
мира: Россия, Армения, Ан-
гола, Беларусь, Венесуэла, 
Индия, Казахстан, Кирги-
зия, Китай, Кувейт, Монго-
лия и Сербия.

 Более 20 государств на-
правили сюда своих наблю-
дателей.

Как уточняет РИА «Ново-
сти», в Чемпионате мира по 
танковому биатлону первое 
место по итогам команд-
ного соревнования заняла 
сборная команда России с 
результатом прохождения 

трассы 1 час 15 минут 13 
секунд. На втором месте – 
сборная Армении, прошед-
шая все этапы за 1 час 20 
минут 03 секунды. 

Бронзовыми призерами 
стали танкисты из Китая, 
успевшие пройти эстафету 
за 1 час 30 минут 56 секунд.

Экипаж из Казахстана, 
который почти все время 
лидировал в финале, по 
итогам эстафеты стал лишь 
четвертым с результатом     
1 час 34 минуты 11 секунд.

 При подведении итогов 
учитывались штрафные 
очки, о количестве которых 
можно было судить только 
по результатам провер-
ки средств объективного 
контроля.

В личном первенстве 
экипажей российские тан-
кисты заняли первую и вто-
рую трибуны пьедестала, а 
на третьем месте оказался 
экипаж из Казахстана.

РИА «Новости»

БЛЕСТЯщИЙ РЕЗУЛЬТАТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
 С МОщНЕЙшИМИ СТРАНАМИТАК ДЕРЖАТЬ!
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Парламент Греции начинает об-
суждение законопроекта о кри-
минализации отрицания фактов 
геноцида понтийских греков и 
армян в османской Турции. 

С соответствующей инициати-
вой выступил министр юстиции 
Греции Хараламбос Афанассиу.

Как пишет турецкая Hurriyet, 
глава Минюста Греции, в частно-
сти, отметил: 

«Согласно  окончательному  ва-

ПОСТРОИМ НОВУю МОщНУю 
эЛЕкТРОСТАНцИю

Соглашение о строительстве и 
эксплуатации газовой электро-
станции мощностью 540 МВт из 
2  блоков по 270 МВт было под-
писано на днях  между прави-

тельством и фирмой Anaklia IEP 
Holding.

Для реализации проекта ком-
пания инвестирует около 600 
млн долларов. На станции будут 
установлены газотурбины про-
изводства американской General 
Electric. Новая ТЭЦ поспособст-
вует повышению энергетической 
безопасности страны, развитию 
производственных мощностей и 
росту экспорта электроэнергии.

ТУРцИЯ ВЫТЕСНИТ АРМЯНСкУю 
ФОРЕЛЬ С РОССИЙСкОГО РЫНкА?

«Армянские рыбоводы бьют 
тревогу. Турция собирается 
вытеснить армянскую форель с 
российского рынка, поскольку у 
турецких производителей есть 
больше возможностей снизить 
цену, что они и делают», — заявил 
председатель Союза рыбоводов 

РА Артур Атоян.
«Естественно, Турция будет 

рада избавиться от конкурен-
тов, и особенно — от армянских. 
Несколько раз мы уже имели 
повод убедиться в этом по пове-
дению турецких поставщиков на 
российском рынке. Наш контр-
аргумент прост — бесспорное 
качество», — сказал Атоян. Тем 
не менее, добавил он, армянские 
рыбоводы пока не встречают 
проблем с экспортом в Россию. 
А эмбарго на норвежскую рыбу, 
надо полагать, увеличит спрос на 
продукцию из третьих стран.

Армения может вдвое увели-
чить экспорт в Россию фруктов, 
овощей, консервов, соков, вина и 
коньяка, заявил министр сельско-
го  хозяйства Серго Карапетян.  
По его словам, в свете санкций 
России против западных продо-
вольственных товаров, позиции 
Армении на российском рынке 
могут укрепиться еще сильнее. 
Благо этот рынок, подчеркнул ми-
нистр, для Армении не в новинку: 
годами и десятилетиями Россия 
оставалась главным экспортным 
рынком для армянского продо-
вольствия: «В разные годы, еще с 
советского времени, мы вывозили 
в Россию до 70-75 % нашей пло-
доовощной продукции». Да, но 
насколько реалистично удвоение 

ФРУкТОВО-ОВОщНОЙ экСПОРТ 
В РОССИю УВЕЛИЧИМ ВДВОЕ?

экспорта? Министр полагает, что 
вполне. Причем добиться этих 
показателей можно не только по 
фруктам и плодовым консервам, 
но и по овощным: «Поэтому мы 
призываем наши консервные 
заводы обратить внимание на 
производство консервов с овощ-
ными закусками. Российские кол-
леги заверяют, что спрос на них 
на российском рынке будет ста-
бильно высоким».

Меж тем некоторые опрошен-
ные производители сетуют на 
сложность с вхождением в сети 
супермаркетов и высокие расхо-
ды, связанные с этим процессом. 
Кроме того, непросто и выдер-
жать им высокую конкуренцию: 
как правило, наши «закрутки» 
оказываются дороже, нежели 
иные, представленные на россий-
ском рынке. А в связи с неуро-
жаем нынешнего года и вовсе на 
наращивание объемов производ-
ства может просто не хватить 
сырья. Не говоря уже о его доро-
говизне.

Международное сообщество 
должно предпринять незамедли-
тельные меры для решения про-
блемы езидов в Ираке, которые 
подвергаются массовому уничто-
жению боевиками «Исламского 
государства», заявил постоянный 
представитель нашей страны в 
ООН, посол Зограб Мнацаканян.

Мнацаканян указал на тот факт, 
что сотни тысяч людей, в том чи-
сле езиды, ассирийцы и армяне, 

АРМЕНИЯ ПРИЗВАЛА СОВБЕЗ ООН 
НЕМЕДЛЕННО ОТРЕАГИРОВАТЬ НА 

СИТУАцИю С ЕЗИДАМИ ИРАкА
из-за действий радикалов вы-
нуждены покинуть свои дома. 
Дипломат сообщил, что Арме-
ния решила посредством ООН 
направить помощь езидской об-
щине Ирака. «Мы становимся 
свидетелями ужасной ситуации, 
которая должна быть урегули-
рована совместными усилиями 
для предотвращения массовых 
преступлений. Международное 
сообщество должно немедленно 
предпринять меры, и это должно 
быть сделано с непосредствен-
ным вовлечением структур ООН. 
Армения призывает Совбез не-
медленно отреагировать на тра-
гическую ситуацию с езидским 
населением», — подчеркнул пост-
пред Мнацаканян.

Компания «Ростелеком» постро-
ила в Ереване сверхскоростную 
сеть передачи данных, которая 
распространяется по всему горо-
ду, говорится в сообщении ком-
пании.

Сеть обеспечивает всем клиен-
там «Ростелекома», в том числе 
корпоративным, стабильный и 
скоростной доступ в Интернет. В 
ходе строительства сети были ис-
пользованы оборудование и тех-
нологические решения компании 
Extreme Networks. Эта компания 
является одним из лидеров на 
международном рынке сетевых 
систем.

Компания GNC-ALFA, которая 
выступает в Армении под брен-
дом «Ростелекома»,  в своей сети 
MPLS1 использует соединения 
скоростью 20 ГБ/c, в то же время 
почти все города обеспечены ре-
зервными линиями.  Эта сеть по-
зволяет объединить все филиалы 

кОМПАНИЯ «РОСТЕЛЕкОМ» 
ЗАДЕЙСТВОВАЛА В ЕРЕВАНЕ СЕТЬ 
СкОРОСТЬю ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

40 ГБ/С
корпоративных клиентов компа-
нии «на уровне одного офиса».

Сеть «Ростелеком» GPON2 
распространяется в 19 городах 
Армении с использованием тех-
нологии «оптика в каждый дом». 
Благодаря своей развитой ин-
фраструктуре компания обес-
печивает широкий спектр услуг, 
которыми предпочитают пользо-
ваться большинство локальных 
провайдеров, коммерческих бан-
ков,  государственных структур 
и учреждений. Напомним, что  
«Ростелеком»  эксплуатирует в 
Армении крупнейшую и един-
ственную оптико-волоконную 
сеть, которая имеет соединение с 
основными магистральными се-
тями региона и крупными узлами 
обмена трафиком, а также между-
народные шлюзы сопряжения с 
Ираном и Грузией. Российское 
ОАО «Ростелеком» через свою 
дочернюю компанию в Армении 
ЗАО GNC-ALFA начало продви-
жение и розничные продажи те-
лекоммуникационных услуг на 
территории Армении под своим 
брендом в конце 2012 года. Начи-
ная с декабря 2012 года компания 
успешно предоставляет услуги 
широкополосного доступа к Ин-
тернету и телефонии. В 2013 году 
компания реализовала коммерче-
ский запуск IP телевидения.

рианту законопроекта отрицание 
признанных парламентом Греции 
геноцидов будет считаться пре-
ступлением.

 Кроме того, будет криминализо-
вано также отрицание геноцидов, 
признанных вердиктами грече-
ского и международного судов». 

Поскольку инициатива принад-
лежит правительству, парламент-
ское большинство законопроект, 
скорее всего, утвердит.

ПАРЛАМЕНТ  ГРЕцИИ 
кРИМИНАЛИЗИРУЕТ ОТРИцАНИЕ 

ФАкТА  ГЕНОцИДА АРМЯН 

ЗАО «Южно-Кавказская желез-
ная дорога» лишится  небольшой 
части субсидий со стороны пра-
вительства Армении за пассажир-
ские перевозки.

Как отмечается в обосновании к 
постановлению, принятому пра-
вительством РА 21 августа,  раз-
мер субсидий сократится на 40 
млн драмов. Данную сумму преду-
смотрено направить на  проведе-
ние финансового и технического 
аудита ЗАО «ЮКЖД». В целях 
проведения перекрестного конт-
роля правительство Армении в 
лице Министерства транспорта 
и связи намерено заказать аудит 
самостоятельно.

Напомним, что государственная 
субсидия ЮКЖД на 2014 год для 
покрытия убыточности пасса-
жирских перевозок должна была 
составить 536,5 млн драмов (око-
ло $1,3 млн).

ЗАО «Южно-Кавказская же-
лезная дорога» является 100%-
ной дочерней компанией ОАО 
«Российские железные дороги» 
и осуществляет концессионное 
управление армянскими желез-
ными дорогами. ЗАО «Армянская 
железная дорога» было передано 
в концессионное управление ЗАО 
«ЮКЖД» согласно подписанному 
13 февраля 2008 г. Концессионно-
му договору. Срок концессионно-
го управления составляет 30 лет 
с правом пролонгации еще на 10 
лет. 

ЗАО «юкЖД» 
СОкРАТЯТ 

ГОССУБСИДИИ ЗА 
ПАССАЖИРСкИЕ

 ПЕРЕВОЗкИ

Представлены итоги XXII фе-
стиваля российского кино «Ок-
но в Европу». Как сообщается 
на сайте фестиваля, в программе 

«Игровое кино. копродукция» 
лучшим фильмом признана кар-
тина режиссера Грачья Кешишяна 
«Спасибо, папа».

Отметим, что фестиваль рос-
сийского кино «Окно в Европу» 
проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ в том 
числе с целью упрочения деловых 
и творческих контактов с евро-
пейскими киноорганизациями, 
интеграции российского кино в 
единую европейскую кинемато-
графическую культуру. 

XXII ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСкОГО кИНО 
«ОкНО В ЕВРОПУ»: кАРТИНА 

ГРАЧЬЯ кЕшИшЯНА «СПАСИБО, ПАПА» 
ПРИЗНАНА ЛУЧшИМ ФИЛЬМОМ

ЕРЕВАНСкИЙ Скк 
ИМ. к. ДЕМИРЧЯНА 
БУДЕТ ПЕРЕДАН НА 

БАЛАНС МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РА В ОБМЕН 

НА ДОЛГ

Ереванский спортивно-кон-
цертный комплекс им.  К. Де-
мирчяна будет передан на баланс 
Министерства обороны РА в об-
мен на долг.  Соответствующее 
решение принято правительст-
вом Армении на заседании 21 ав-
густа.

Предложение о передаче ком-
плекса Министерству обороны 
РА поступило от Службы прину-
дительного исполнения судебных 
актов (СПИСА). 

Кредитный долг СКК им. К. Де-
мирчяна составляет 10,207 млрд 
драмов. 

Кроме того, имеются и другие 
задолженности, в том числе по 
линии государственной пошлины 
на сумму в 204 млн драмов.  

Тендер по продаже СКК прово-
дился уже 7 раз, однако желающих 
его приобрести не находилось.

 После каждого несостоявше-
гося тендера цена снижалась на 
10%.
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Лев Кулиджанов принадлежал 
своему времени, но не подчинял-
ся ему. Он никогда не зависел от 
чужого мнения, искренне любил 
всех героев своих пронзительных 
картин и не уставал повторять: 
«Самое интересное, что может 
снять кинематографист, - это че-
ловеческое лицо» и «Неискрен-
ность - это худшее, что может 
случиться с художником». Он был 
одним из первых «шестидесятни-
ков», представителем так назы-
ваемой новой волны в советском 
кинематографе, одним из самых 
гуманных и достойных мастеров 
старой школы.

 Став впоследствии подлинным 
классиком, Кулиджанов делал 
свое кино: нервное, взвинченное 
и в то же время близкое, искрен-
нее и правдивое, с поразительной 
степенью гуманизма и достовер-
ности на экране.

Родился он в Тбилиси в благо-
родной армянской аристократи-
ческой семье. Его отец, Александр 
Кулиджанов, был крупным пар-
тийным работником, однако его 
арестовали в ноябре 1937 года. 
Исчез и погиб при невыяснен-
ных обстоятельствах. Мать Ку-
лиджанова, Екатерина, также 
была репрессирована в декабре 
того же года и отправлена в ис-
правительно-трудовой лагерь. 
Поговаривали, что причиной 
этой несправедливой расправы с 
родителями мальчика послужил 
тот факт, что когда-то давно мать 
Иосифа Сталина работала слу-
жанкой в их доме...

И маленький Кулиджанов 
остался с бабушкой. Именно она 
воспитала и вырастила его. Дет-
ство и юность мальчика прошли в 
Тбилиси. Он рано увлекся искус-
ством, и прежде всего театром. В 
школе, где он учился, часто ор-
ганизовывали самодеятельные 
спектакли, в которых он высту-
пал сразу в трех ипостасях: дра-
матург, актер и режиссер. 

По окончании школы он по-
знакомился с сестрой одного из 
своих друзей, студенткой первого 
курса сценарно-киноведческого 
факультета ВГИКа. Рассказы этой 

молодой девушки и ее бурная ув-
леченность кинематографом про-
извели на Кулиджанова огромное 
впечатление. Именно тогда он и 
решил поступить на режиссер-
ский факультет. Вступительные 
экзамены принимали Григорий 
Козинцев, тогда набиравший 
курс, и директор ВГИКа Лев Куле-
шов. Успешно сдав экзамены, Ку-
лиджанов приступил к занятиям.

 Однако полуголодное существо-
вание в неотапливаемом общежи-
тии и отсутствие материальной 
поддержки серьезно подорвали 
его здоровье, заставили бросить 
учебу и уехать домой, в Тбилиси, 
куда после ссылки уже вернулась 
его мать. Потеря ВГИКа была для 
Кулиджанова большой трагедией. 
Ему тогда казалось, что не будет 
сил туда вернуться. И все-таки 
в 1948-м он вновь становится 
студентом ВГИКа, поступив в 
мастерскую Сергея Герасимова и 
Тамары Макаровой.

ОН ПРИНАДЛЕЖАЛ СВОЕМУ ВРЕМЕНИ,
НО НЕ ПОДЧИНЯЛСЯ ЕМУ
к 90-летию со дня рождения Льва кУЛИДЖАНОВА

с Генрихом Оганесяном он де-
бютировал фильмом «Дамы» по 
мотивам рассказа А. П. Чехова.  
Затем вместе с режиссером Яко-
вом Сегелем снял две ленты: «Это 
началось так», (повествует о жиз-
ни первых целинников) и «Дом, в 
котором я живу» (прослеживает 
довоенные и послевоенные судь-
бы жителей одного московского 
двора). Кстати, такое творческое 
содружество было обычным 
явлением для середины 1950-х 
годов, когда начинающие режис-
серы нередко тандемами врыва-
лись в большой кинематограф: 
Кулиджанов и Сегель, Хуциев и 
Миронер, Алов и Наумов, Абу-
ладзе и Чхеидзе, Данелия и Талан-

кин, Салтыков и Митта.
В первых же его работах  проя-

вился интерес режиссера не толь-
ко к современности, но и к образу 
бытования, жизни простых лю-
дей, их душевным тревогам и над-
еждам, обычным человеческим 
чувствам. 

Возвращение на экран близкого 
и понятного по своим пережива-
ниям человека, являющегося не-
повторимой индивидуальностью 
вне зависимости от занимаемого 
положения в обществе, соответ-
ствовало и устремлениям самого 
автора. Все это нашло отраже-
ние в картинах «Отчий дом» и в 
его программном произведении 
«Когда деревья были большими». 

Главный герой картины Кузьма 
Иорданов остался без семьи, без 
друзей, свою профессию слеса-
ря забросил, жил на случайные 
заработки. Однажды случайно 
он узнает о том, что где-то в селе 
живет девушка, которая мечта-
ет найти своих родителей, про-
павших во время войны. Кузьма 
Кузьмич едет в деревню, где жи-
вет эта девушка. Знакомится с 
Наташей и заявляет, что он ее о-
тец... Так Иорданов оказывается в 
деревне. И в первое время он без 
зазрения совести пользуется все-
ми благами, которыми его щедро 
одаривает Наташа. Но в конце 
концов он решает открыться ей в 

«20 дней без войны») открыл для 
кино удивительное свойство его 
таланта: органическое сочетание 
комедийного и драматического. 
А на роль Наташи пригласили мо-
лодую актрису Инну Гулая (знако-
мую нашему зрителю по фильмам 
«Долгая счастливая жизнь» Ген-
надия Шпаликова и «Крейцерова 
соната» Михаила Швейцера). И 
если Никулин привнес в фильм 
помимо абсолютной естествен-
ности героя общую трагикомиче-
скую интонацию, то Инна Гулая 
окрасила фильм лиризмом и за-
душевностью. В этой застенчи-
вой тихой девчонке есть какое-то 
необъяснимое обаяние чистоты 
и доброты, которое сразу вызы-
вает к ней искреннюю симпатию. 
Именно такая девушка могла по-
мочь Кузьме изменить его взгля-
ды на жизнь, на людей, на самого 
себя. Она искренне полюбила его, 
вернула ему его человеческое до-
стоинство и помогла поверить в 
самого себя.

Далее последовала экранизация  
«Преступления и наказания» До-
стоевского. Подчас жестокий и 
острый, в плане изобразитель-
ного ряда тяготеющий к экс-
прессионизму, выразительный и 
пластичный, Кулиджанов снял и 
фильм «Звездная минута» - о пер-
вом в мире полете Юрия Гагарина 
в космос. Его творческая деятель-
ность на протяжении всей жизни 
активно сочеталась с большой ад-
министративной, общественной 
и педагогической работой.

«Учитель от Бога» - так гово-
рили о Кулиджанове его студен-
ты. Во ВГИКе он вел не только 
режиссерский, но и актерский 
курс. Был удивительным рассказ-
чиком. Аккуратно подсказывал, 
как найти самые верные инто-
нации. Разумеется, можно было 
его упрекнуть за то, что он недо-
статочно энергично заступался 
за своих коллег. По контрасту с 
буйным темпераментом преды-
дущего главы киносоюза Ивана 
Пырьева тихого Кулиджанова 
называли «спящим львом». Од-
нако именно Кулиджанову обязан 
своим появлением Музей кино, 
благодаря его усилиям был сохра-
нен архив Сергея Эйзенштейна и 
возник киноцентр.

Боль о незаконно репрессиро-
ванных родителях осталась с ки-
норежиссером навсегда. К этой 
теме он обратился в 1991 году в 
своем предпоследнем фильме. 
«Умирать не страшно», исследуя 
губительные изломы сталинской 
эпохи на примере судеб простых 
людей, только в более драматизи-
рованной и изощренной манере.

   Лев Александрович Кулид-
жанов жил и работал в Москве. 
Скончался 17 февраля 2002 года, 
(по другим источникам - 16 фев-
раля, 18 февраля). Похоронен в 
Москве на Кунцевском кладби-
ще. (На могильной плите ука-
заны годы жизни: 19.08.1923г.    
- 17.02.2002г.).

ГА

портняжка мне сшил джинсы 
наизнанку. Еще бабушка купила 
мне полмешка яблок на продажу. 
Почему-то считалось, что в Мо-
скве я могу их продать и таким 
образом заработаю себе денег 
на первое время. Но коммерция 
моя лопнула — яблоки никто не 
хотел покупать и в конце концов 
они сгнили…

Окончив вуз, Кулиджанов начал 
работать на киностудии им. М. 
Горького. В 1955 году совместно 

своем обмане. Однако его назва-
ная дочка не хочет верить этому 
признанию. Кузьма Кузьмич так 
и остается с Наташей в роли до-
брого родителя, правда, заметно 
изменившись...

В фильме есть редкостная ду-
шевность, лиризм, искренность, 
теплота, человечность интона-
ции в тех, кого принято называть 
«маленькими людьми». Главные 
герои заслуживают истинного со-
чувствия и любви. На роль Кузь-
мы Кулиджанов пригласил Юрия 
Никулина, мастера острокоме-
дийных, фарсовых ролей. И вдруг 
такая сложная психологическая 
роль. Режиссер (как и Алексей 
Герман-старший в своей картине 

Из воспоминаний Льва ку-
лиджанова по книге Натальи 
Фокиной «Лев кулиджанов. 
Постижение профессии»:

В 1944 году я решил ехать по-
ступать во ВГИК. Собирала 
меня бабушка, Тамара Нико-
лаевна. Она была в курсе всех 
моих подготовительных дел, 
потому что я репетировал до-
ма то, что должен был читать 
на вступительных экзаменах 
— отрывок из «Пиковой Дамы» 
Пушкина. Бабушка каждый раз 
пугалась, когда я восклицал за 
Германа: «Старуха!». Жили мы 
бедно. Бабушка приобрела мне 
теплые брюки, связала свитер из 
грубой шерсти. Еще была у меня 
какая-то курточка и солдатские 
башмаки. Снарядила она мне и 
постель: одеяло, тюфячок и под-
ушку. Уехал я в штанах, сшитых 
из джинсовой ткани, которую 
мне подарил мой названый дед, 
человек военный (тогда, еще до 
своей болезни, он служил в ар-
мии). Теперь я знаю, что такое 
джинсовая ткань, а тогда я даже 
не мог определить, какая сторо-
на — изнанка, а какая — «лицо», 
естественно, ошибся, и местный 
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В конце прошлого сто-
летия английский ученый 
Эдвард Спенсер Доджсон со-
вершенно случайно сделал 

предание о том, что деревня Иса-
ба основана армянами, которые 
были первыми обитателями На-
варры и предками баскского на-

ной историографии Эстебан де 
Гарибай, Андрее де Поса и Баль-
тасар де Эчаве считали Армению 
прародиной басков и пытались 
это доказать на основе баск-
ско-армянских топонимических 
совпадений, имея в виду, в част-
ности: Аракс (название реки в 
Армении и в Басконии) и имя 
баскской горы Аралар, которое 
неоднократно сравнивалось со 
знаменитым Араратом. Более то-
го, Андрее де Поса прямо утвер-
ждает, что баски – пришельцы из 
Армении. Он даже уточняет, что 
город Таррагона на средиземно-
морском побережье Испании был 
основан армянами и на их языке 
имя Таррагона означало «община 
пастухов». Список первоисточни-
ков пополняет испанский исто-
рик XVII века Гаспар Эсколано, 
который в своей книге об истории 
города Валенсии (1610г.) пишет, 
что после Всемирного потопа па-
триарх Тубал и его люди выса-
дились на восточном побережье 
Испании и что они разговаривали 
на армянском языке.

Притом Гаспар Эсколано с чрез-
вычайной точностью описывает 
места, где, согласно преданию, 
были захоронены останки армян 
– первых обитателей Испании. 
Ныне на тех местах, в основном на 
территории современной Катало-
нии, расположены церкви, и это 
подсказывает, что данные точки 
еще издавна считались священ-
ными. К сожалению, все эти све-
дения слишком долго оставались 
во тьме забвения по причине то-
го, что в свое время баскский ма-
териал не был проанализирован и 
оценен в свете данных армянских 
источников и армянского языка. 
И когда в двадцатых годах 20 -го 
века немецкий лингвист Иозеф 
Карст приступил к подробному 
и всестороннему изучению баск-
ско-армянской теории, в некото-
ром смысле было уже довольно 
поздно. В 1928 году известный 
немецкий филолог Йозеф Карст 
наконец опубликовал результаты 
своих многолетних исследований 
под заголовком «Алародийцы и 
протобаски». Книга вышла в свет 
в Вене на французском языке и 
вызвала огромный резонанс в 
научном мире. В данной работе 
Карст представил более трехсот 
баскско-армянских лексических 
соответствий и большое коли-
чество совпадающих элементов 
фонетики и грамматики, вклю-
чая системы склонения, спряже-
ния и т. п. На этой основе Карст 
пришел к выводу, что баскский и 
армянский являются двумя раз-
новидностями одного лингви-
стического типа, который назвал 
алародийским. Помимо чисто 
лингвистического материала 
Карст оперировал также данны-
ми других наук, в частности этно-
графии и антропологии.

Он одним из первых обратил 
внимание на то, что антрополо-
гически баски являются арменои-
дами. Следует особо отметить тот 
факт, что Йозеф Карст пришел к 
своим научным выводам исклю-
чительно на основе собственных 
исследований, не имея никакой 

информации о предыдущих рабо-
тах, о которых говорилось выше. 
Впоследствии Карст написал еще 
несколько книг, где продолжил 
обоснование теории баскско-ар-
мянского этнолингвистического 
единства, приводя все новые дан-
ные и доказательства:

- баскс. елки «выход» 
арм. елк «выход»,
- баскс. ете «если»
арм. ете «если», 
- баскс. жараунси «наследовать»
арм. жарангел «наследовать»,
- баскс. мурунча «рычание»
арм. меренчоц «рычание»,
- баскс. мурци «кулак»
арм. мурц «кулак», 
- баскс. орма «стена» 
арм. орм «стена», 
- баскс. теги «место» 
арм. теги «место»,
- баскс. тойл «слабый»
арм. тоил «слабый»,
- баскс. лайно «размер, ширина»
арм. лайн «широкий»,
- баскс. ирурден «третий» 
арм. ерорден «третий»,
- баскс. астадун «весомый» 
арм. астатун «крепкий, стой-

кий», 
- баскс. урти «водоносный» 
арм. урти «водоносный»,
- баскс. астату «доказать» 
арм. астател «доказать» и т. п.

На Армянском нагорье и в Ба-
сконии существует огромное 
количество топонимических эле-
ментов, которые иногда доходят 

до уровня простого повторения, 
например: 

- арм. Аштарак (название горо-
да в Армении)

баскс. Астарак (поселение на 
юге Франции), 

- арм. Горис (город на юго-вос-
токе Армении) 

баскс. Горис (поселение в Баско-
нии), 

- арм. Деба (река на севере Ар-
мении) 

баскс. Деба (название реки в Ба-
сконии), 

- арм. шубрия (древнее назва-
ние провинции Сасун)   

баскс. шубероа (название баск-
ской провинции во Франции), 

- арм. Аракс (имя известной ре-
ки) 

баскс. Араксес (название реки в 
Басконии), 

- арм. Аран (название местно-
сти в Армении) 

баскс. Аран (распространенный 
топоним в Басконии), 

- арм. каркар (название местно-
сти в Западной Армении) 

 баскс. каркар (известный топо-
ним в Басконии),

- арм. карби (название деревни 
в Армении) 

баскс. карбе (топоним в Баско-
нии), 

- арм. цавалк (поселение в Сю-
нике) 

баскс. Сабалца (название мест-
ности в Басконии) и т. п.

Раньше такого рода топоними-
ческие совпадения не представ-
ляли особого интереса для науки, 
так как схожие элементы могут 
существовать и в других регио-
нах. Однако армяно-баскские то-
понимические параллели имеют 
немаловажную особенность – в 
большинстве случаев они перево-
дятся одинаково в обоих языках, 
например:

- арм. аран «долина» 
  баскс. аран «долина»,
- арм. карби «под камнем» 
  баскс. карбе «под камнем», 
- арм. цавал «ширина» 
  баскс. сабал «ширина» и т.п.
Как уже отмечалось выше, по 

баскской народной традиции 
прародиной басков считалась 
Армения, притом разные источ-
ники отмечают, что пришельцам 
из Армении была известна тайна 
обработки металла, в частности 
меди и железа. В этом отношении 
весьма примечательно самоназ-
вание басков эускалдун, которое 
происходит от корневого эле-
мента эуск, в разных диалектах 
имеющего различные формы 
– эуск, уск, эску, аск и т. п. Дан-
ный корень, как было показано 
нами, этимологически связан с 
армянским словом воски «золо-
то», существующим в диалектах в 
различных вариантах: иски, вэске, 
аски, уоски и т. п. Армянское 
слово воски «золото» перешло в 
собственное имя Воскан,которое 
дословно означает «имеющий зо-
лото» и напоминает этническое 
имя басков баскон, в латинских 
источниках зафиксированное ка-
кваскон. Любопытно, что во вре-
мена Урартского (Араратского) 
царства юго-восточное побере-
жье озера Ван, то есть колыбель 
армянского народа, называ-
лось Хубушкия, что дословно 
означает «долина ус-ков», то 
есть «золотая долина» (ср. арм.
опи «яма» и воски «золото»). И 
весьма примечательно, что в 
раннесредневековых армянских 
источниках урартская Хубушкия, 
«долина усков» или «золотая до-
лина», уже имеет другое название, 
а именно Айоц дзор, что означа-
ет «долина армян» или «армян-
ская долина». С другой стороны, 
в урартских (араратских) надпи-
сях упоминаются горы Ушкиани 
на северовосточном побережье 
озера Урмия: во времена Страбо-
на горы Ушкиани уже назывались 
Армянскими горами, а в последу-
ющих армянских источниках они 
известны как Воскеан - «золотые». 
Все эти факты позволяют сделать 
вывод, что для наших предков 
понятия «золотодобыватель» и 
«армянин» были синонимами, 

БАСкИ И АРМЯНЕ 
ТАЙНЫЕ СТРАНИцЫ ЕВРОПЕЙСкОЙ цИВИЛИЗАцИИ

СТРАНА БАСкОВ

Бискайский залив

Ф Р А Н ц И Я

И С П А Н И Я

Страна Басков (исп. País Vasco, баск. Euskadi), Баскония — авто-
номное сообщество на севере Испании. Столица — Витория-Га-
стейс. Автономное сообщество является частью одноименного 
исторического региона, территория которого распространяется 
также на автономное сообщество Наварра (тождественное одно-
именной испанской провинции) и Северную Страну Басков на юге 
Франции.
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очень интересное открытие.  
Будучи уже довольно известным 
баскологом, Доджсон решил в 
целях расширения собственно-
го кругозора изучить армянский 
язык и поступил в парижский 
«Эколь спесиаль», в класс знаме-
нитого филолога-ориенталиста 
Огюста Карьера.

Результат был весьма нео-
жиданным: после всего лишь 
двухмесячных курсов Доджсон 
заметил, что многие армянские 
слова практически идентичны 
баскским. Свои размышления об 
этих лексических совпадениях 
Доджсон опубликовал в 1884 году 
в журнале «Эускера» («Баскский 
язык») под интригующим заго-
ловком «Баскские слова в армян-
ском языке». Список замеченных 
Доджсоном параллелей включал 
в себя более пятидесяти слов. И 
самое любопытное в том, что об-
наруженные баскско-армянские 
совпадения сохранились в обоих 
языках почти на уровне полного 
взаимопонимания, например:

 - баскс. чар «плохой, злой» 
 арм. чар «плохой, злой», 
 - баскс. анти «оттуда» 

   арм. анти «оттуда»,
   - баскс. айс «ветер»
   арм. айс «ветер», 
   - баскс. зати «отделять»
    арм. зат «отдельно»,
   - баскc. теги «место»
   - арм. теги «место»,
   - баскс. арди «баран»
   арм. арди «баран»    и т. п.

Второе важное открытие в обла-
сти этнолингвистических связей 
басков и армян было сделано бо-
лее четверти века спустя. В 20-е 
годы молодой баскский филолог 
Бернардо Эсторнэс Ласа, впо-
следствии крупнейший ученый и 
академик, занимался сбором баск-
ского фольклорного материала в 
Ропкальской долине, в восточной 
части провинции Наварра. Так 
вот, в деревне Исаба, почти на са-
мой восточной границе Наварры, 
Эсторнэс Ласа записал местное 

рода. В предании уточняется, что 
предводителя баскского народа 
звали Айтор (Haytor), он прие-
хал из Армении со своими семью 
сыновьями и в их честь основал 
семь поселений в Наварре. Гово-
рится также, что приезжие армя-
не, предки басков, знали тайну 
обработки металла. Впоследст-
вии в архивах деревни нашли ста-
ринную рукопись, историческую 
хронику, которая подтверждает 
устные предания.

Весьма примечательно, что в 
баскском языке имя Исаба пере-
водится как «След предков», и 
хотя это может казаться совер-
шенно невероятным, но факт 
остается фактом: в деревне Исаба 
до сих пор существует дорога, ко-
торая носит имя Эрминия.

Народная традиция связывает 
его с именем Армения - в честь 
первых поселенцев Наварры. Все 
это могло показаться плодом во-
ображения баскских стариков, 
как долгое время считали мно-
гие исследователи, однако в дело 
вступила наука, в частности лин-
гвистика и историография, а так-
же мифология. Оказалось, что в 
баскском языке имя легендарного 
предка басков Айтор (Haytor) до-
словно означает «Пришедший 
из Айа» или «Происходящий от 
Айа», что довольно точно соот-
ветствует армянской конструк-
ции айи тор «внук армянина», как 
это показал известный немецкий 
ученый Йозеф Карст.

Дальнейшие поиски привели к 
новым открытиям. Оказалось, 
что все вышеуказанные факты и 
совпадения всего лишь верхняя 
часть айсберга величайшей тайны 
европейской цивилизации. Как 
выяснилось, теория армянского 
происхождения древнейшего на-
рода Европы имеет глубокие кор-
ни в его исторической памяти и 
нашла свое отражение в баскских 
письменных источниках.

Еще в XVI-XVII веках осново-
положники баскской националь-

http://ararathayasaar.blogspot.se/?m=1
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что подтверждается и баскски-
ми народными преданиями. Об-
щепризнанно,  что баски самый 
древний народ Западной Европы. 
Во всяком случае, они появились 
там задолго до прихода индо-
европейцев, первые нашествия 
которых относятся к 1000 году 
до нашей эры. Следовательно, к 
этому времени армянский этно-
лингвистический элемент уже 
существовал в Западной Европе 
и впоследствии оказал ощутимое 
влияние на развитие европейской 
цивилизации. 

В баскских народных сказаниях 
присутствуют странные мифо-
логические персонажи - басаяу-
ны, которые были хозяевами леса, 
– весьма простые и добродушные 
существа. Они отличались огром-
ной физической силой, но всегда 
пасовали перед умом. Их тело бы-
ло покрыто волосами, и они жили 
обособленно, вдали от обычных 
людей. Аналогичные персонажи 
существуют в мифологии разных 
народов, но у баскских басаяу-
нов есть очень важная отличи-
тельная черта: им были известны 
тайны обработки металла и куль-
тивации пшеницы. Очевидно, 
что в определенный период про-
изошло слияние мифологических 
представлений с историческими 
событиями.

Образ простодушных лесных 
великанов мог существовать в 
местной мифологии еще до при-
хода армянских племен, однако 
в дальнейшем пришельцы из Ар-
мении, обладавшие тайной об-
работки металла и культивации 
пшеницы, были отождествлены 
с басаяунами, так как в те времена 
люди, умеющие плавить металл и 
выращивать зерно, вполне могли 

Продолжение, начало на стр. 6

Основанный более 1600 лет на-
зад древний город Ани был од-
ной из величайших столиц мира. 
Сегодня же он лежит в руинах, 
его былая слава осталась далеким 
воспоминанием. Об этом пишет 
австралийская газета Herald Sun:

Расположенный в восточной 
части Турции, в тысячах киломе-
тров от оживленного Стамбула, 
Ани лежит на нескольких торго-
вых путях. К 11-му веку он стал 
обнесенным стеной городом с 
населением более 100 тысяч жи-
телей. На своем пике Ани был 
городом роскоши, великолепия 
и архитектурного чуда. Он был 
цитаделью, бывшей столицей и 
сердцем Великой армянской им-
перии.

Ани известен как город тысячи 
церквей, его культовые сооруже-
ния, дворцы и укрепления бы-

Мы продолжаем рассказывать 
упоительные истории. На этот 
раз мы рассмотрим странные 
связи большевиков и турок и 
похохочем над чудесами боль-
шевистской дипломатии. Речь 
пойдет о событиях смутных по-
слевоенных времен, которые при-
вели в том числе и к некоторым 
современным этническим кон-
фликтам (Нагорный Карабах).

В 1918 году свои последние дни 
доживала Османская империя. 
Этот «больной человек Европы» 
существовал на протяжении по-
следних ста лет только благодаря 
настойчивому желанию европей-
ских держав, которые сообща 
держали османов на плаву, лишь 
бы они не порушились и это не 
привело к перераспределению 
баланса сил в Европе и крово-
пролитной войне. Но в 1918 году 
война уже случилась, все жертвы 
уже были принесены, Германия, 
Россия и Австро-Венгрия выве-
дены из игры, поэтому не было 
ни одной причины, по которой 
Османская империя должна была 
продолжить свое существование. 
Чтобы «больной человек» не ис-
пытывал долгих мучений, ему ре-
шили помочь умереть.

В конце октября 1918 года ан-
глийский адмирал продиктовал 
представителям Османской им-
перии условия перемирия. Турки 
согласились, с условием обсужде-
ния их на Парижской конферен-
ции через два месяца. На этой 
конференции три победителя ми-
ровой войны решали, кому и что 
будет принадлежать в послевоен-
ном мире, а также разрабатывали 
мирные договоры с проигравши-
ми. В 1920 году начались перего-
воры с султаном, закончившиеся 
подписанием Севрского мирного 
договора. Османская империя 
прекращала свое существование 
в прежних границах. От нее от-
торгались Сирия, Аравийский 
полуостров, Ирак, все владения 
в континентальной Европе и т.д. 
В общей сложности турки теряли 
10 миллионов квадратных кило-
метров своих территорий, причем 
9 из них так или иначе переходи-
ли к Британии. Кроме того, от 
них отторгались территории, на-
селенные армянами, и присоеди-
нялись к уже существовавшей на 

бывших российских 
территориях ре-
спублике Армения. 
Предполагалось, 
что Армения будет 
мандатной террито-
рией США в грани-
цах, определенных 
американцами (так 
называемая Вильсо-
новская Армения), 
то есть находиться 
под прямым управ-
лением США. Часть 
территорий также 
отходила грекам, 
которые уже год ве-
ли войну с турками, 
воспользовавшись 
поддержкой Антан-
ты.

Султан подписал 
этот договор, однако 
возникла проблема. 
Его не признало Ве-
ликое национальное 
собрание Турции 
– самопровозгла-

шенный орган власти, созданный 
генералом турецкой армии Мус-
тафой Кемалем, своеобразный 
аналог Петросовета. Личность 
отца всех турок весьма загадоч-
на. До сих пор точно не известно, 
кем он был по национальности. 
По наиболее распространенной 
версии, он был этническим ал-
банцем. По другой версии, его 
отец был выходцем из каббали-
стической секты «Дёнме» – весь-
ма специфической организации, 
члены которой, будучи иудеями, 
принимали ислам исключительно 
ради того, чтобы опуститься до 
глубин греховности, а потом вос-
сиять. Эта весьма странная секта 
была одинаково ненавидима как 
иудеями, так и мусульманами. 
Однако члены «Дёнме» активно 
поддерживали младотурецкую 
революцию. Из-за этого, а также 
из-за крайней закрытости сек-
ты в массовых представлениях 
они традиционно соперничают с 
масонами за тайное влияние на 
турецкую власть. Эта версия в 
основном популярна из-за того, 
что Кемаль родился в Салониках, 
которые были главным центром 
секты и где была самая крупная 
община «Дёнме».

По легенде, свое имя-прозвище 
Кемаль («совершенный») он по-
лучил в военной школе. Якобы 
совершенным его назвал один из 
преподавателей школы. Кемаль 
активно поддерживал младоту-
рок и принял участие в государ-
ственном перевороте 1908 года, 
но позднее на время отошел от 
политики. В Первую мировую он 
успешно командовал армиями 
против англичан (издав знаме-
нитый приказ: «Я не приказываю 
вам атаковать, я приказываю вам 
умереть») и безуспешно – про-
тив русских войск. На волне рас-
пада империи Кемаль создает 
свой собственный парламент и 
провозглашает себя властью. Он 
пишет письмо Ленину, после че-
го события начинают разворачи-
ваться весьма интересно.

Вот как это письмо анализирует-
ся в отчете наркомата иностран-
ных дел РСФСР за 1920 год:

«Мустафа Кемаль заявлял в 
письме, что Турция обязуется 
бороться совместно с Советской 

Россией против империалисти-
ческих правительств для ос-
вобождения всех угнетенных, 
обязуется повлиять на Азербай-
джанскую республику, чтобы 
она вошла в круг советских го-
сударств, изъявляет готовность 
участвовать в борьбе против 
им-периалистов на Кавказе и на-
деется на содействие Советской 
России для борьбы против напав-
ших на Турцию империалистиче-
ских врагов. В письме от 3 июня 
на имя президента Великого На-
ционального Собрания Мустафы 
Кемаль-паши тов. Чичерин зая-
вил, что Советское правительст-
во с удовлетворением приняло 
к сведению основные принципы 
внешней политики нового ту-
рецкого правительства, возглав-
ляемого Великим Национальным 
собранием в Ангоре, а именно 
провозглашение независимости 
Турции, включение в состав ту-
рецкого государства бесспорных 
турецких территорий, провозгла-
шение Аравии и Сирии независи-
мыми государствами и решение 
предоставить Турецкой Армении 
и другим территориям со сме-
шанным элементом пользование 
правом на национальное само-
определение; далее, признание 
прав национальных меньшинств, 
предоставление государствам 
Черного моря решения вопро-
са о проливах, уничтожение 
капитуляций и иностранного 
экономического вмешательства 
и, наконец, упразднение каких 
бы то ни было сфер влияния ино-
странных государств в Турции. 
Советское правительство выра-
жало надежду, что путем перего-
воров будут точно установлены 
границы между Турцией, с одной 
стороны, Арменией и Персией, с 
другой стороны, на основах спра-
ведливости и самоопределения 
народов, причем Советское пра-
вительство изъявляло готовность 
быть посредником; оно пред-
ложило немедленно установить 
дипломатические и консульские 
сношения между Россией и Тур-
цией; следя с живейшим сочув-
ствием за героической борьбой 
турецкого народа за независи-
мость, Советское правительство 
было счастливо заложить проч-
ный фундамент дружбы, должен-
ствующей связать народы Турции 
и России».

Уже по стилю видно, что боль-
шевики просто затанцевали от 
радости. «Ура! Нас заметили!» 
РСФСР тогда находилась в аб-
солютной изоляции и не была 
признана ни одним государст-
вом. И вдруг письмо. Прямо как 
у взрослых, то есть настоящих 
государств. И даже неважно, что 
кемалевский парламент был не 
признанной никем организацией, 
а официальной властью в стране 
по-прежнему являлся султан.

Ленин без всяких гарантий, без 
всяких обязательств распорядил-
ся помочь. Помощь вышла пои-
стине царская, если учесть общую 
разруху в Советском государстве. 
Большевики послали туркам  6 
тысяч винтовок, свыше 5 мил-
лионов винтовочных патронов,           
17 600 снарядов и 200,6 килограм-
мов золота (!!).

АТАТюРк И БОЛЬшЕВИкИсчитаться сверхъестественными 
существами. Эти данные подска-
зывают, что армянские племена 
помимо своего языка принесли 
в Европу также важнейшие про-
изводственные достижения: об-
работку металла и выращивание 
зерновых культур. И потому 
совсем неслучайно некоторые 
сельскохозяйственные термины 
почти полностью совпадают в 
баскском и армянском, например:

- баскс. гари «пшено» 
  арм. гари «ячмень»,
- баскс. арич «дуб» 
  арм. арич «дуб», 
- баскс. аси «расти» 
  арм. аснел «расти»,
- баскс. инчауз«орех»
  арм. инкойз «орех»,
- баскс. эрка «борозда» 
  арм. эркел «бороздить», 
- баскс. ороц «теленок» 
  арм. ороч «ягненок»,
- баскс. арди«баран» 
  арм. арди «баран»,
- баскс. айнц «коза» 
  арм. айц «коза», 
- баскс. ар «дикий козел» 
  арм. ар-н «дикий козел»,
- баскс. ато «стадо»
  арм. от «стадо», 
- баскс. матойн «кислое молоко»
  арм. мацун «кислое молоко» 
и т. п.
Следует добавить также, что, по 

данным археологии, проникнове-
ние арменоидной расы на Пире-
нейский полуостров относится к 
середине третьего тысячелетия до 
нашей эры. К этому времени там 
появляются и первые памятники 
мегалитической архитектуры.

Ваган  Саркисян
Hayasa Ararat

«HERALD SUN»: АНИ БЫЛ 
ОДНОЙ ИЗ ВЕЛИЧАЙшИХ СТОЛИц МИРА 

ли одними из самых технически 
и художественно продвинутых 
строений в мире. Все его здания 
были построены из местного вул-
канического базальта, который 
легко было резать и который был 
различных ярких цветов – от кре-
мово-желтого до розово-красного 
и черного, как смоль.

В основном забытые на протя-
жении более 700 лет, его рушащи-
еся руины становились мишенью 
мародеров и вандалов, турок, 
которые пытались стереть армян-
скую историю с этой территории 
и плохо управляли археологиче-
скими раскопками. Сегодня Ани 
расположен на границе Турции и 
Армении, дипломатические отно-
шения которых были морозными 
даже в лучшие времена.

NovostiNK.ru 
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Օգոստոսի 14-17–ը Կալինինգրադում կայացավ «Խաղաղության տարածք» III 
միջազգային փառատոնը։

Մասնակիցների թվում էին Ռուսաստանի Դաշնության  Ի. Մոիսեևի 
անվան պետական ակադեմիական երգչախումբը, Ուֆայի պարի պետական 
ակադեմիական, Սև ծովյան նավատորմի երգի-պարի, «Ռուսաստանի Կոզակներ» 
պարի պետական համույթները և մի շարք այլ կոլեկտիվներ  Իսպանիայից, Ճապո-
նիայից,  Լեհաստանից, Լտվայից  և բազմաթիվ  մենակատարներ:

Փառատոնի աշխարհագրությունը ինչպես միշտ շատ բազմազան էր, գունագեղ 
ու հետաքրքիր։

Փառատոնի բացման արարողության պատիվն ընձեռվել էր Ի. Մոիսեևի 
անվան պետական ակադեմիական համույթին, իսկ եզրափակման պատվավոր 
ելույթը`  Հայաստանի Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթին, 
որն արժանացավ  Կալինինգրադի մարզի մշակույթի նախարար՝ Սվետլանա 
Կոնդրատևայի բարձր գնահատանքին, ինչպես նաև Կալինինգրադի մարզի 
նահանգապետ Նիկոլայ Ցուկանովի  շնորհակալական նամակին` ուղղված 
ՀՀ մշակույթի նախարարին։ Հայկական երգի–պարի պետական համույթը 
բարձր գնահատականի արժանացավ հատկապես Կալինինգրադի բազմազգ 
հանդիսատեսի կողմից։ Համերգից հետո, հաջորդ օրը, պայմանավորվածության 
համաձայն կայացավ «Նաիրի» թերթի հարցազրույցը համույթի ղեկավարների 
հետ, որը սիրով ներկայացնում ենք մեր ընթերցողներին։

վրդական արտիստներ, երգչուհի-
ներ Լուսիկ Քոշյանի, Աստղիկ Քամալ-
յանի, դուդուկահար Ջիվան Գասպար-
յանի, պարողներ Ա. Շահնաբաթյանի, 
Վ. Ռաշիդյանի և ուրիշների արվեստը։ 
Ներկայումս պատիվ ունեմ այդ կոլեկտիվը 
ղեկավարելու ես: 

- Ինչպիսի ավանդույթներ և առանձ-
նահատուկ «ձեռագիր» ունի ձեր կոլեկ-
տիվը։

- Ավանդույթների մասին եթե 
խոսում ենք, ապա դա շատ բարդ, բայց 

Դավիթ» օպերա-բալետը, որը ի դեպ 
այս ժանրի հայկական առաջին  ստեղ-
ծագործությունն էր: Մենք օգտվելով 
Էդգար հովհաննիսյանի ձեռագրերից 
(պարտիտուրաներից)  փորձել ենք ստեղ-
ծել մոտ 40 րոպեանոց  բավականին 
սեղմ ներկայացում, քանի որ, օպերա-
բալետը շատ մեծ, ծավալուն գործ է, և 2,5 
ժամ է տևում: Սակայն մեկ համերգային 
բաժնում մենք ներկայացնում ենք 
Սասունցի Դավթի ողջ պատմությունը: 
Այս դեպքում առաջին անգամ երգչախմբի 
արտիստները դարձան բեմի վրա  խա-
ղացող դերասաններ:

Շրջակայությունների տեսակետից 
– չկա այդպիսի մայրցամաք, որտեղ 
մենք դեռևս ելույթ չենք ունեցել, իսկ 
շատ քաղաքներում էլ բազմաթիվ ան-
գամներ ենք եղել: Ինձ համար շատ 
հաճելի է նշել, որ առաջին անգամն 
ենք լինում Կալինինգրադում: Մեզ 
համար մեծ անակնկալ էր անչափ 
ջերմ ընդունելությունը: Անկեղծ ասած 
մենք նախապես տրամադրված էինք 
սովորական շարքային համերգի, որպես 
փառատոնի մասնակից:Սակայն մենք 
հանդիպեցինք նախ մեծ և հզոր հայ 
համայնքի: Հայկական կարմիր տուֆ 
քարով կառուցված եկեղեցին և մշակույթի 
տունը նրանց ստեղծողների բարձր 
պատասխանատվության, և հայ հոգևոր 
ու մշակույթային ավանդույթներին իրենց 
նվիրվածության վառ վկայություններն են: 

անդամների՝ առաջատար պարուհու և 
ջութակահարի Մոսկվայում մնացած  
կոստյումների ճամպրուկները գտնելու և 
ժամանակին հյուրանոց բերելու համար։ 
Մի խոսքով ամեն ինչ Կալինինգրադում 
ջերմ  էր և տպավորիչ։ Մենք շատ 
սիրեցինք Կալինինգրադը, այս կանաչ և 
մաքուր քաղաքը, որը կարծես ավելի շատ 
եվրոպական է քան ռուսական։ 

Իսկ մարդիկ բարեհամբույր են ու 
խաղաղ, չկա ամենուրեք տարածված 
լարվածությունն ու օտարությունը։

Հուսով եմ առաջիկայում պատեհ առիթի 
դեպքում մենք կրկին սիրով կկամենանք 
հյուրընկալվել ձեր հիանալի քաղաքում և 
ներկայացնել մեր նոր ծրագրերը։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԳՆ ՈՒ ՊԱՐԸ ԿԱԼԻՆԻՆԳՐԱԴԻ 
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ  ՓԱՌԱՏՈՆՈՒՄ

Ժիրայր Ալթունյան
Հայաստանի Թաթուլ Ալթունյանի ան-

վան երգի-պարի պետական անսամբլի 
գեղարվեստական ղեկավար, արվեստի 
վաստակավոր գործիչ:

- Պարոն Ալթունյան մի երկու խոսք 
ձեր ղեկավարած կոլեկտիվի, նրա 
ստեղծման պատմության մասին։

-   Անսամբլը ստեղծվել է 1938 
թվականին:  Մարտի 5-ին եղել է նրա 
առաջին համերգը և դա նշվում է մեզ 
մոտ որպես անսամբլի ծննդյան օր: 
Անսամբլը ստեղծել է Սովետական 
Միության ժողովրդական արտիստ, 
պետական մրցանակի դափնեկիր 
Թաթուլ Ալթունյանը: Իր տեսակի մեջ 
անսամբլը յուրահատուկ է նրանով, որ 
նախկին Սովետական միությունում 
սա առաջին կոլեկտիվն էր, որտեղ 
հատուկ բեմականացմամբ մեկ ամբող- 
ջության մեջ է միավորվել հայկական 
ժողովրդական երգը, պարը, գործիքային 
նվագակցությունը, խմբերգը, խաղը և 
տարազը։

Համույթում, պահպանելով հայկական 
ժողովրդական երգի կերպարային 
ու լեզվական յուրահատկությունը,  
ստեղծվել են ժողովրդական երգի 
մշակման ու գործիքավորման ինքնա-
տիպ սկզբունքներ: Այսինքն ստեղծ-
վել է հայկական ժողովրդական մշա-
կույթի ներկայացման համախումբ մի 
յուրահատուկ ու աննախադեպ ձև: 

Տարիների ընթացքում այս ձևը 
զարգացավ և Սովետական միության 
շատ հանրապետություններ տեսնելով 
անսամբլի այս տեսակը, սկսեցին իրենց 
մոտ ստեղծել նմանատիպ կոլեկտիվներ: 
Պատմելով անսամբլի կենսագրության 
մասին, պետք է ասեմ, որ տարբեր 
տարիներ մեծ վարպետներ են ղեկավարել 
երգի-պարի անսամբլը, ինչպես օրինակ 
Էդգար Հովհաննիսյանը, Խաչատուր 
Ավետիսյանը, մեծ խմբավար Էմմա 
Ծատուրյանը, կոմպոզիտորներ Ռուբեն 
Ալթունյանը, Մելիք Մավիսակալյանը, 
Հենրիկ Մանգասարյանը։ Տարբեր 
տարիներին զգեստները ձևավորել են 
նկարիչներ Մ. Սարյանը, Խ. Եսայանը,  
Մ.Պետրոսյանը,  Ռ. Էլիբեկյանը  և  
այլոք։ Այս վաստակաշատ կոլեկտի-
վում է ձևավորվել Հայաստանի ժողո-

պատվավոր աշխատանք է: Այն, ինչ-
որ տարիների ընթացքում ստեղծվել 
է, անպայման ծրագրերի մեջ մեկ կամ 
երկու ստեղծագործություններով, եր-
բեմն ավելի շատ, մենք կատարում 
ենք մեր նախկին ղեկավարների բոլոր 
լավագույն ստեղծագործությունները: 
Տարիների ընթացքում իրոք ձևավորվել է 
համույթի յուրահատուկ «ձեռագիրը»։ Դա 
առաջին հերթին երգի տարբերակային 
կրկնություններով զարգացումն է, 
բազմաձայնության, հատկապես են-
թաձայնային պոլիֆոնիայի տարրի 
օգտագործում և այլն։ Կատարողական 
ոճին բնորոշ է բովանդակության 
ճշմարտացի մեկնաբանությունը, հա-
մույթային միաձուլությունը։

Պետք է ասեմ, որ այս տարիներին մենք 
գնացինք առաջ, այն տեսանկյունից, որ 
անսամբլը ստատիկ վիճակից դուրս եկավ 
և սկսեցինք ավելի կատարելագործվել 
շարժման մեջ։ Ներդաշնակորեն օգտա-
գործելով երգն ու պարը ստատիկ 
վիճակից դուրս եկանք բեմահարթակ և 
ժամանակի  ընթացքում ստեղծվեցին 
ավելի ծավալուն գործեր՝ կոմպոզիցիոն 
աշխատանքներ: Կոլեկտիվը  վերջերս, 
օրինակ ձեռնամուխ եղավ բեմադրելու 
Էդգար Հովհաննիսյանի «Սասունցի 

Այս ամենը կարծում եմ խիստ պատվա-
բեր է տեղի հայ ազգաբնակչության 
համար:  

Մեզ համար անակնկալ էր Կալինին-
գրադի յուրահատուկ հանդիսատեսը: Ինչ 
խոսք, այստեղ առկա է նաև հայկական 
գործոնը: 

Երբ համերգի ժամանակ մենք 
բացօթյա համերգասրահում տեսանք 
բազմաթիվ մեր հայրենակիցների, ավելի 
ոգեշնչվեցինք ու առավել էմոցիոնալ 
ստացվեծ մեր ելույթը:  Այս ամենի հետ 
մեկտեղ վառ կերպով զգացվում էր 
բազմազգ մշակույթային քաղաքի և նրա 
մեջ ջերմ բարեկամական մթնոլորտի 
առկայությունը: 

Ես ուզում եմ մեր ստեղծագործական 
ողջ կոլեկտիվի և ղեկավարության 
անունից ևս մեկ անգամ շնորհակա-
լություն հայտնել փառատոնի կազմա-
կերպիչներին, անձամբ Կալինինգրադի 
մարզի մշակույթի նախարար՝    Սվետլանա 
Կոնդրատևային և Հայաստանի 
պատվավոր հյուպատոս Յուրի Քաջո-
յանին: Եվ իհարկե  հայկական համայնքին  
- ջերմ ընդունելության համար։ 

Առանձնապես իմ շնորհակալությունն 
եմ ուզում հայտնել ձեզ՝ պարոն 
Գևորգյան, մեր կոլեկտիվի երկու 

Աշոտ Տիգրանյան
Հայաստանի Թաթուլ Ալթունյանի ան-

վան երգի-պարի պետական անսամբլի 
տնօրեն:

- Պարոն Տիգրանյան, ինչպես 
հայտնի է ստեղծագործական կոլեկ-
տիվի գործունեության, կազմակեր-
պական, տնտեսական, նյութական, 
կարգապահական և կադրային բա-
զում  խնդիրների հիմնական մասը 
տնօրենի ուսերին է դրված: Որն է 
ձեր գործունեության հաջողության 
բանալին, համերաշխ կոլեկտիվի 
աշխատանքային հստակ ռիթմի 
գաղտնիքը:

-  Ես Հայաստանի Թաթուլ Ալթունյանի 
անվան երգի-պարի պետական անսամբլի 
տնօրեն եմ աշխատում 1984 թվականից 
մինչ այսօր: Ես ժառանգել եմ հիանալի 
մի կոլեկտիվ, որն արդեն տարիներ ի 
վեր ձևավորվել էր իր ավանդույթներով 
և բավականին լուրջ հեղինակություն էր 
վայելում ինչպես Հայաստանում, այնպես 
էլ նրա սահմաններից դուրս: Ես իհարկե 
առաջին հերթին ջանացել եմ պահպանել 
ստեղծված ավանդույթները և իհարկե 
ավելացնելով իմ աշխատաոճը ի շահ 
կոլեկտիվի ամրապնդման: Կոլեկտիվի 
հաջողության հիմնական գրավականը այն 
է, որ մեզ մոտ աշխատում են իրենց գործին 
նվիրված մարդիկ: Կադրերի ընտրության 
իսկ պահից մենք ուշադրություն ենք 
դարձնում ոչ միայն նրանց պրոֆեսիոնալ 
հատկանիշներին, այլև նրանց բարոյա-
հոգեբանական պատրաստվածությանը, 
ազգային մշակույթի նկատմամբ ունե-
ցած սիրո և պատասխանատվության 
գիտակցման ու բազում այլ հարցերի: 
Իհարկե այդ ամենի ստեղծման համար 
մենք յուրաքանչյուրի հետ մշտական 
անհատական աշխատանքներ ենք 
տանում: Այսինք արդյունքում մենք 
ունենք մի կուռ կոլեկտիվ, որի հետ 
աշխատելը և շատ դժվար է և շատ 
հեշտ ու հաճելի: Դժվար է նրա համար, 
որ նրանք իրենց գործունեության 
ընթացքում ականատես են լինում 
բավականին շատ լավ օրինակների, որը 
կարող է նրանց ընկճել և հուսահատեցնել, 
ինչպես օրինակ արտասահմանյան 
նմանատիպ կոլեկտիվների բարձր 
վարձատրություններն ու աշխատան-
քային պայմանները: Հեշտ  ու հաճելի 
է աշխատել, քանի որ մեր կոլեկտիվը 
կազմված է միայն մասնագիտական 
բարձրագույն կրթություն ունեցող, 
արհեստավարժ, անչափ կարգապահ, 
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Սիրո, անձնվիրության, քնքշության 
համարյա մեկդարյա բարձունքում, 
մինչև կփակվի կյանքի մեծ փակագիծը, 
այստեղ իմ դիմաց ծեր Մայրիկս է. 
անփոփոխ, անխաթար: Պարզապես 
ծավալն է փոքրացել, ուրիշ ոչինչ: 
Կրկնակի վարագույրներով կիսափակ 
պատուհանի մոտ տիկին Սպակսը` 
դիպլոմավոր հիվանդապահը, կարդում 
է արկածային հաստափոր մի վեպ: 
Ժամանակ առ ժամանակ նա թողնում 
է իր հերոսներին, գալիս, Մայրիկիս 
ճակատին սնում իննսուն տոկոսանոց 
օդեկալոնով թրջված անօգուտ մի սրբիչ, 
ուղղում վերմակը, որ տեղից ամենևին չի 
շարժվել, այնուհետև շարունակում է իր 

վեպը, սպասելով գիշերային 
հիվանդապահին: Նրա 
առերևույթ ուշադրության 
տակ թաքնված է մի սիրտ, 
որ կարծրացել է մշտապես 
հիվանդ խնամելուց:

Այսօր, թերևս, մի քիչ 
ավելի եռանդ է ցուցադրում, 
որովհետև ներկա եմ ես` 
մեռնողի որդին` սննդի 
և սոցիալական ապա-
հովության ծախսերի 
ամենօրյա չեկերը ստորա-
գրողը: Նա փորձեց 
խոսակցություն բացել 
այսպիսի նախադասու-

թյամբ. «Կյանք է, սիրելի պարոն, արդեն 
ութսունյոթ տարեկան է լինում»:

Որևէ ցանկություն չունեմ բացատրելու, 
թե ինձ չի մխիթարում Մայրիկիս տարիքի 
հանգամանքը. նա շուտով հեռանալու 
է ինձնից: Հարազատներին նվիրված 
տաքուկ ու hավատարիմ սիրո ութսունյոթ 
տարիները պետք է վերջանային մի քանի 
վայրկյանում, ահա թե ինչն էր կարևորը: 
Հիվանդապհը հասկացավ, որ հարկ չկա 
ինձ խոսեցնելու: Ամենևին: Դռան զանգը 
երկու անգամ ղողանջեց: Նա գնաց 
բացելու: Մեր բժիշկն էր:

Մայրիկիս համար չի եկել: Ոչ, ինձ 
համար, ողջ-աղողջիս համար է կատա-
րում բարեկամական այցը: Նա ձեռքս 

«Ես ՀԱՅ ԵՄ, ՄԵզ ՄՈՏ ՄԱՅՐԵՐԸ ՄԵՌՆՈՒՄ ԵՆ ՏԱՆԸ». ԱՆՐԻ ՎԵՐՆՈՅ

էին շատ հայեր, սակայն անչափ հաճելի 
էր օտար ազգերի ներկայացուցիչների 
ջերմ ընդունելությունը: Կոլեկտիվի 
կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում 
Կալինինգրադի մարզային մշակույթի 
նախարարությանը, բոլոր նրանց, ովքեր 
օգնեցին մեզ և այս օրերին միշտ մեր 
կողքին էին, ապահովելով մեր հաջող 
ելույթը:

բարձր գիտակցություն  և պատասխա-
նատվություն ունեցող ազգային արվեստի 
նվիրյալներով: Հրաշալի կոլեկտիվ է: 
Նման կոլեկտիվում աշխատելը մեծ 
պատիվ է ինչպես տնօրենի, այնպես էլ 
նրա յուրաքանչյուր անդամի համար: Ես 
անչափ շատ եմ սիրում իմ կոլեկտիվը: 

Մենք երբեմն շատ շրջակայություններ 
ենք ունենում: Այս դեպքում դժվարանում 
է մեր աշխատանքը Երևանում, 
քանի որ հանրապետությունում 
մեր գործունեությունը բավականին 
ծավալուն է և շատ լուրջ խնդիրներ 
են դրված կոլեկտիվի առջև: Նման 
դեպքերում ստիպված ենք խտացնել 
մեր աշխատանքը և գործել ավելի ծան-
րաբեռնված: 

Այս տարի Կալինինգրադում  մեր 
երկրորդ շրջակայությունն էր: Մենք 
պատրաստվում ենք հաջորդ և ընթացիկ 
տարվա  վերջին հյուրախաղերին՝  Հոլան-
դիայում, սեպտեմբեր ամսին: Որից հետո 
մեզ սպասում է բավականին լուրջ և 
պատասխանատու աշխատանք, նոր 
ծրագրով պատրաստվելու ենք հայոց 
Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին: Ուզում եմ 
իմ հիացմունքը հայտնել Կալինինգրադի 
հանդիսատեսի նկատմամբ: Իհարկե 
հանդիսատեսի հետ ջերմ կապը 
մեծապես կախված է անսամբլի 
ելույթից, նրա հզոր էներգետիկայից 
որ կոլեկտիվը կարողացավ հաղորդել 
դահլիճին: Իհարկե համերգին ներկա 

Հովհաննես Խաչիկյան 
Հայաստանի Թաթուլ Ալթունյանի ան-

վան երգի-պարի պետական անսամբլի 
գլխավոր բալետմեյստեր:

- Պարոն խաչիկյան, ինչպիսին են 
ձեր տպավորությունները Կալինին-
գրադյան համերգից:

- Ինձ թվում է, որ մենք շատ լավ 

աշխատեցինք, դա երևաց ժողովրդի 
ընդունելությունից: Ես այնքան էի հուզ-
ված, որ այդքան ժողովուրդ, հատկապես 
օտարազգի հանդիսատեսը անընդհատ 
“բռավո” և “մալադցի” էին գոռում, էլ չեմ 
ասում, որ տեղի հայկական համայնքը 
շատ ջերմ ընդունելություն ցուցաբերեց: 
Անչափ շատ բարձր տպավորությամբ 
մեկնում ենք Հայաստան:

- Իսկ ո՞րն է ձեր կոլեկտիվի նման 
փայլուն հաղթանակների գլխավոր 
գրավականը:

Ամենակարևորը նա է, որ կոլեկտիվի 
բոլոր անդամները սիրում են անսամբլը: 
Նրանք աշխատում են ոչ թէ փողի համար, 
որովհետև շատ ցածր են վարձատրվում, 
այլ իրենց գործը սիրելով են գալիս 
աշխատանքի: Երբ մարդը շատ է սիրում 
իր գործը, հնարավոր չի որ այն վատ 
կատարի:

- Ինչպիսի՞ ն է հակասություններով 
լեցուն ժամանակակից աշխարհում  
ազգային պարարվեստի տեղն ու դերը 
հայ ժողովրդի առօրյա կյանքում։ 

Հայ ժողովուրդը, թե որոշակի կատա-
րումներով, թե  նկարագրությունների 
ձևով մեր օրերն է հասցրել կոլեկտիվ, 
խմբակային  պարերի ու մենապա-
րերի բազում նմուշներ, որոնց ուսում-
նասիրմամբ  հնարավոր է քիչ թե շատ 
ամբողջական պատկերացում կազմել մեր 
բազմադարյա պարարվեստի մասին:

Այսօր մեզ հասած ազգային պարերի 
բացահայտման ճանապարհով կարելի 
է խորամուխ լինել մեր նախնիների 
առօրյա կյանքի  տարբեր կողմերին` 
սովորույթներին, հակումներին, զբաղ-
մունքներին, նրանց հոգևոր նկարագրին, 
քանի որ այդ պարերը ժողովրդի աշ-
խարհընկալման, մտածելակերպի, հոգե-
բանության ճշմարիտ արտացոլումն են:

Ժողովրդական պարերի բացահայ-
տումը, ընկալումը մեզ թելադրում 
են առավել զգուշորեն մոտենալ 
ազգային բացառիկ արժեքներին, 
քննել և գտնել մեր ազգային պարերի 
հարատևման ընդհանրական հիմքը, 
և ճիշտ դիրքորոշում մշակել դրանց 
զանգվածայնացման և տարածման 
համար: Սա է, մեր խորին համոզմամբ, 
ազգային պարերի այսօրվա գոյության 
վերաիմաստավորման ճշմարիտ ուղին։ 

Ազգային պարերի պրոպագանդումը 
այսօր էլ կարող է գործնական մեծ 
ծառայություն մատուցել մեր ժողովրդին: 

Առողջ փոխհարաբերությունների 
հաստատման, զսպվածության, արժա-
նապատվության, այսօր մեզ անչափ 
անհրաժեշտ ազգային համախըմբ-
վածության, և իհարկե, գեղագիտական 
դաստիարակության միջոց է մեր ազգային 
պարը:

- Ինչ նոր պլաններ ունեք, հատկապես 
ցեղասպանության 100 ամյակի հետ 
կապված ինչ նոր ծրագրեր եք պատ-
րաստում:

- Այո, նոր ծրագրեր ունենք: Բացի 
երեկվա համերգային ծրագրից մենք 
վերջերս պրեմիերա ունեցանք։ Էդգար 
Հովհաննիսյանի երաժշտության հիման 
վրա, որը ժողովրդական գործիքների 
համար փոխադրեց Ժիրայր Ալթունյանը, 
և, որի ռեժիսյորն էր Արամ Սարգսյանը, 
ինքս՝ որպես գլխավոր բալետմեյստր, 
ներկայացրինք “Սասուցի Դավիթ” բալետ-
օպերան: Դա մեր ազգային ժողովրդական 
երաժշտական գործիքներով մի շատ 
գեղեցիկ ներկայացում ստացվեծ, 
որը օպերային թատրոնում շատ 
լավ ընդունելություն ունեցավ: Դա 
բացառիկ նորություն էր մեր հայկական 
մշակութային կյանքում և մեր անսամբլի 
համար: Նման ներկայացում դեռևս չէր 
եղել: Էդգար Հովհաննիսյանի հիանալի 
երաժշտությունը ներկայացվեց որպես 
ֆոլկլոր հարուստ երաժշտություն:Ինչ 
վերաբերում է Ցեղասպանության 100 
ամյակին պատրաստվելուն, իհարկե 
ունենք որոշակի ծրագրեր: Ներկայումս 
երաժշտության փնտրտուքի մեջ ենք, 
զուգահեռ թեմայի վրա աշխատում է 
ռեժիսյորը: Երևան ժամանելուց ևեթ 
կամաց-կամաց սկսելու ենք ձեռնամուխ 
լինել նոր ներկայացման պատրաստման 
աշխատանքներին:

- Դե ինչ, հաջողություն և նորանոր 
հաղթանակներ ձեզ:

- Շնորհակալ եմ:
Հարցազրույցից հետո, հյուրանոցի 

առաջին հարկի ընդարձակ սրահում 
արդեն հավաքվել էին Կալինինգրադում 
հյուրընկալված երգի-պարի համույթի 
բոլոր 66 անդամները։

Ավտոբուսներն արդեն սպասում էին 
իրենց ուղևորներին՝ օդանավակայան 
մեկնելու համար...

Բարին  ընդ ձեզ, սիրելի հայրենակից-
ներ, և մինչ նոր հանդիպում:

Ֆելիքս ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

սեղմում է սովորականից ավելի ուժեղ: 
Այնուհետև ականատես եմ լինում նրա 
վարժ, մեքենայական շարժումներին, 
որոնք արդեն անգիր գիտեմ: Արյան 
ճնշումը, դեռևս տրոփող զարկերակը, 
սիրտը, սիրտը, որ այնքան աշխատել է և 
չի ուզում թողնել կյանքը … Եվս մի քանի 
րոպե, մի ժամ, թերևս, մի երեկո, ո՞վ գիտե:

Առանձնապես խոսելիք չունենք այս 
բարի բժիշկ Արմանի`«հիվանդանոցա-
յին նախկին պրակտիկանտի, նախկին 
գլխավոր բժշկի, դատական բժշկի, 
հրավերով այցելող ներքին հիվան-
դությունների մասնագետի» հետ:

Մայրս չի տառապում այսպես կոչված 
«երկարատև ու ծանր հիվանդությամբ»: 
Ոչ, նա հանդարտ հանգչում է 
«հատնումից» անմնացորդ այրվող մոմի 
նման:

Որովհետև անվայել կլիներ, եթե բժիշկը 
հեռանար առանց բժշկական ձեռագրով 
դեղատոմս գրելու, նա հանձնարարում է 
չգիտեմ հակաինչական քսուք:

Նրան ուղեկցում եմ մինչև դուռը: 
Հրաժեշտից առաջ մի պահ վարանում 
է, ապա խորհուրդ է տալիս Մայրիկին 
փոխադրել մի լավ, շքեղ հիվանդանոց, 
որտեղից ավելի հարմար կլիներ …

Ճիշտ այդ պահին, հազարամյակներ 
առաջ ջրասույզ եղած կարծեցյալ Իս 
քաղաքի եկեղեցիների զանգերի նման, 
որոնք իբր խաղաղ եղանակներին դեռ 

հնչում են ծովի խորքերից, գլխիս մեջ 
ղողանջեցին մեր եկեղեցիների զանգերը` 
ինձ հիշեցնելով մեր արմատները, մեր 
ծագումը, մեր ավանդությունները: Ես հայ 
եմ, մեզ մոտ մայրերը մեռնում են տանը:

Ոչ մի մայրը չի մատնվի ապրողների 
այն փոքրոգությանը, որ պարտադրում 
է վերջին ճամփորդություն դեպի 
հրաշագործ հիվանդանոց, որտեղից, քաջ 
գիտենք, այլևս չի վարադառնալու: Չի լինի 
սուր և միալար շչակով ավտոմեքենան, 
որ քաղաքով մեկ ծղրտալով շտապում է 
այլևս անօգուտ օգնության:

Հիվանդապահը ուսերին է գցում 
վերարկուն և դեղատոմսը ձեռքին դուրս 
է գալիս:

-  Անմիջապես  կվերադառնամ,  պարոն:
Դուռը փակելուց հետո հետ եմ գալիս 

մորս մոտ` վերագտնելու մեր մտերմու-
թյունը:

Չնայած անսահման թուլությանը, նա 
ձեռքը դանդաղ հանում է վերմակի տակից: 
Գուցե այլևս չի էլ տեսնում ինձ, սակայն 
ուռած երակներով ձեռքը խարխափում 
է սավանների վրա, մինչև հանդիպում 
է իմին: Տենդորեն ծվարելով սիրո այդ 
հեղեղի մեջ, սեղմում եմ նրա բարակ 
մատները, որ հավատացնեմ, թե այստեղ 
եմ:

Անրի ՎԵՐՆՈՅ 
«Մայրիկ»
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Օգոստոսի 10-ը Սևրի չիրականացած 
պայմանգրի կնքման օրն է: 1920 
թվականի օգոստոսի 10-ին, Փարիզի 
մոտակայքի Սևր քաղաքում հաշտության 
պայմանագիր ստորագրվեց Թուրքիայի 
սուլթանական կառավարության և 
1914-18թթ առաջին համաշխարհային 
պատերազմում հաղթած դաշնակից 
պետությունների (Մեծ Բրիտանիա, 
Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, 
Բելգիա, Հունաստան, Լեհաստան, 
Պորտուգալիա, Ռումինիա, Հայաստան, 
Չեխոսլովակիա, Սերբերի, Խորվաթների 
և Սլովենների թագավորություն, Հեջազ) 
միջև: Հայաստանի Հանրապետության 
անունից պայմանագիրը ստորագրել 
է Ավետիս Ահարոնյանը: Համաձայն 
այդ պայմանագրի 89-րդ և 90-րդ 
հոդվածների` Թուրքիան Հայաստանը 
ճանաչում էր որպես ազատ ու անկախ 
պետություն: Թուրքիան ու Հայաստանը 
համաձայնում էին Էրզրումի, Տրապիզոնի, 
Վանի ու Բիթլիսի նահանգներում 
երկու պետությունների միջև սահ-
մանազատումը թողնել Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների որոշմանը և 

ընդունել ինչպես նրա որոշումը, նույնպես 
և բոլոր առաջարկները` Հայաստանին 
դեպի ծով ելք տալու և հիշյալ 
սահմանագծին հարող օսմանյան բոլոր 
տարածքների ապառազմականացման 
վերաբերյալ: Սևրի հաշտության պայ-
մանագիրը իրականություն դարձնելու 
հնարավորության և Վուդրո Վիլսոնի 
իրավարար վճիռների մասին խոսեցինք 
պատմաբան, դիվանագետ, իրավաբան 
Արա Պապյանի հետ:

- Պարոն Պապյան, Հայաստանի խոր-
հըրդայնացման, Քեմալական Թուր-
քիայի վարած քաղաքականության և այլ 
պատճառներով Սևրի պայմանագիրն 
իրականություն չդարձավ: Այսօր 
Հայաստանի անկախ հանարպետությունը 
որևէ շանս ու՞նի պայմանագրի մեզ 
հետաքրքրող կետերին կենդանություն 
տալու համար, թե դա պիտի մնա 
պատմության չիրականացված էջ:

- Մենք, բնականաբար, ունենք դրա 
հնարավորությունը, որովհետև բուն 
իրավունքները ածանցվում են ոչ 
թե Սևրի պայմանագրից, այլ Սևրի 
պայմանագրին առնչվող ԱՄՆ նախագահ 

Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռից: Սևրը 
2-րդ անգամ հայցադիմումով դիմեց 
Միացյալ Նահանգների նախագահին 
, որ վերջինս, իր իրավավար վճռով, 
որոշի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 
սահմանը: Դա Սևրի պայմանագրի 89-
րդ հոդվածն է: 2-րդ անգամ եմ ասում, 
որովհետև առաջին անգամ նման դիմում 
եղել է Փարիզի վեհաժողովի կողմից, 
1920 թվականի ապրիլի 26-ին, Սան 
Ռեմոյի պայմանգրից հետո: Փաստորեն, 
Հայաստանի Հանարպետության դե յուրե 
սահմանը իր մեջ ընդգրկում է նախկին 
Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, 
Տրապիզոնի և Էրզրումի նահանգները: 
Իսկ դրանք հիմա օկուպացված են 
Թուրքիայի կողմից: Թուրքերը նվաճեցին 
հյուսիսային Կիպրոսը, բայց այն 
չդադարեց կիպրական լինելուց, այդպես 
էլ թուրքերը նվաճեցին Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքը, բայց 
այն չի դադարել հայկական լինելուց: 
Ուզում եմ շեշտել, որ մենք խոսում ենք 
ոչ թե պատմական Հայաստանի, այլ 
Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե 
տարածքների մասին:

- Այդ դեպքում, 20 տարուց ավել է մենք 
ունենք անկախ հանրապետություն, ինչո՞վ 
է պայմանավորված մեր լռությունը այդ 
հարցի շուրջ:

- Պայմանավորված է անկախության 
հենց սկզբից գոյություն ունեցող 
մի մոլորությամբ. Մենք մեզ 
համարեցինք Սովետական Հայաստանի 
իրավահաջորդը: Այդպես չէր կարող 
լինել, որովհետև Հայաստանի 
Սովետական Հանրապետությունը 
չի եղել միջազգային իրավունքի 
սուբյեկտ, այն, պարզապես,  եղել է 
ԽՍՀՄ վարչատարածքային միավոր և 
իրավահաջորդություն չէր կարող ունենալ:

Սա սկզբունքորեն փիլիսոփայական 
սխալ էր, որը շատ վատ անդրադարձ 
ունեցավ նաև Արցախի խնդրի վրա: Մենք 
պայքարը տարանք միայն ինքնորոշման 
սկզբունքի հիմքով: Այսինքն` ի սկզբանե 
ընդունեցինք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի 
տարածք է, և հիմա հայ ժողովուրդը 
ինքնորոշվելով, պիտի առանձնանա: 

սԵՎՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ.
 «ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱցքԸ բԵՐԵԼՈՒ է ԹՈՒՐքԻԱՅԻ 
ՏՐՈՀՄԱՆ, ԵԹԵ ՄԵՆք ՊԱՏՐԱսՏ ԼԻՆԵՆք, ԻՆչ-ՈՐ 
ՄԻ բԱՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆք սՏԱՆԱԼ, ԵԹԵ Ոչ` ԵՂԱծՆ էԼ 

ԿԿՈՐցՆԵՆք». ԱՐԱ ՊԱՊՅԱՆ

Բնավ այդպես չէ: Բացի այդ,  մեր 
քաղաքական, անգամ պատմական, 
ակադեմիական շրջանակները, շատ վատ 
են տեղեկացված Սևրի պայմանագրի, 
առավել ևս` իրավարար վճռի մասին: 
Հիշենք, որ 70 և ավել տարի սովետական 
պրոպագանդան կեղծ դրույթներ էր 
ներշնչում ժողովրդին, դաստիրակում էր, 
թե Սևրի պայմանագիրը ընդամենը թղթի 
կտոր է: Իսկ ինչու՞ Կարսի պայմանագիրը, 
որ ստորագրվել էր 2 ապստամբական 
շարժումների կողմից, իրավական 
փաստաթուղթ է, իսկ Սևրի պայմանգիրը` 
ոչ: Ճիշտ է ` Սևրի պայմանագիրը 
չվավերացվեց, բայց 89-րդ և 90-րդ 
հոդվածները, որ վերաբերվում են մեր 
տարածքային ամբողջականությանը, 
ուզում եմ շեշտել, որ կախում չունեն 
վավերացումից: Այնտեղ հստակ գրված է, 
որ դրանք ուժի մեջ են մտնում իրավարար 
վճռի կայացման օրից: Հիմա մեր 
խնդիրն է հնարավորինս իրազեկել մեր 
քաղաքացիներին իրենց իրավունքների 
մասին, որպեսզի մարդիկ ճնշում 
բանեցնեն իշխանությունների վրա, որ 
նրանք հետևողական լինեն այդ հարցում:

- Ի՞նչ եք կարծում, մեր նման փոքր 
պետությանը  երբևէ կհաջողվի՞ 
իրականացնել այդ ամենը, թե՞ սա 
հեքիաթների բաժնից է:

- Իհակե, կհաջողվի, որովհետև նույն 
հաջողությամբ կարող էինք մտածել` 
արդյոք հնարավո՞ր է, որ մեզ նման փոքր 
պետությունը անկախանա: Հիշենք, որ 
մեր հանրապետությունը շատ ավելի 
փոքր էր և թույլ, քան Սովետական 
Միությունը, որն էլ ավելի հզոր էր, քան 
այսօրվա Թուրքիան: Թուրքիան ինքը 
բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող երկիր է: 
Կա պատմության ընթացք, պատմության 
ընթացքը բերելու է Թուրքիայի տրոհման: 
Հետևաբար, եթե մենք պատրաստ լինենք, 
ինչ-որ մի բան կարող ենք ստանալ, եթե 
ոչ` ոչինչ էլ չենք ստանա, դեռ եղածն էլ 
կկորցնենք:

 սառա ԳԱԼսՏՅԱՆ
nyut.am

Մարութա սարի Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցու փլատակների տակից սեպագիր 
արձանագրություն և պատմական ժա-
ռանգության մնացորդներ են հայտնա-
բերվել: 

Թուրքական Mynet Haber կայքի 
փոխանցմամբ՝ Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցու տարածքում 10 մարդու հետ 
մաքրման աշխատանքներ իրակա-
նացրած Սասունի հայերի միության 
նախագահ Ազիզ Դաղջըն հայտարարել 
է, որ տարածքում հնագիտական 
նմուշներ է գտել։ Նա տեղեկացրել է, 
որ վերանորոգման աշխատանքների 
շրջանակներում Բաթման նահանգի 
թանգարանային վարչության մասնա-
գետների հետ փլատակների տակից խաչի 
պատկերներով և հայերեն տառերով մի 

մեծ սեպագիր են գտել։
Հնագույն ձիու պայտեր, հայկական 

ծագում ունեցող որոշ ֆիգուրներ են 
հայտնաբերվել։ Պատմական գտածոների 
մասին Դաղջըն տեղյալ է պահել 
ոստիկանությանը։

«Գտածոները հանձնել ենք Բաթմանի 
թանգարանային վարչության աշխա-
տակիցներին։ Նկարներն ու տվյալները 
Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանում 
ուսումնասիրելու ենք։ Մեր նպատակը 
երկու տարի առաջ քանդված այս 
եկեղեցու վերանորոգումն է։ Ենթադրում 
ենք, որ 2973 մետր բարձրությամբ 
լեռան գագաթին գտնվող եկեղեցուց 
հայտնաբերված նմուշները 2000 տարվա 
վաղեմություն ունեն»,- ասել է Սասունի 
հայերի միության նախագահը։

ՄԱՐՈՒԹԱ սԱՐԻ սՈՒՐբ ԱսՏՎԱծԱծԻՆ ԵԿԵՂԵցՈՒց 2000 
ՏԱՐՎԱ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ սԵՊԱԳԻՐ ԱՐձԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ է 

ՀԱՅՏՆԱբԵՐՎԵԼ

«Արաս» հրատարակչությունը լույս է 
ընծայել  «Ստամբուլի հայ ամիրայական 
դասը» գիրքը, որի հեղինակն է պատ-
մաբան Հակոբ Լ. Բարսումյանը,  ով 
հայտնի է իր՝ օսմանյան կայսրությունում 
բնակվող հայերի վերաբերյալ ուսում-
նասիրություններով:

Ermenihaber.am-ը, հղում անելով 
թուրքական «Միլլիյեթ» թերթին, 
գրում է, որ գիրքն ընդգրկում է հայ 
ազնվական դասի վերաբերյալ սոցիո-
լոգիական, քաղաքական, պատմա-
կան տեսանկյունից կարևոր վերլու-
ծություններ: Գրքում ընդգծվում է, որ 
հայ ազնվական դասը մոդերնիզացիայի 
ժամանակահատվածում  կարևոր դե-
րակատարություն է ունեցել կայսրու-
թյունում: Գիրքն այս բնագավառում հազ-
վագյուտ աշխատանքներից է:

Հեղինակը մեծ ուշադրություն է հատ-
կացրել ամիրաների դասին՝ ընդհանրա-
կան տեղեկություններ հաղորդելով 
նրանց կատարած ներդրումների  մասին:

Լրատվության էջերից

ԹՈՒՐքԻԱՅՈՒՄ ԼՈՒՅս է ՏԵսԵԼ ՕսՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅսՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԵՐԻ ԱզՆՎԱԿԱՆ ԴԱսԻՆ ՎԵՐԱբԵՐՈՂ ԳԻՐք

ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԷՋԵՐԻՑ
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Ամենաքիչը 7000 տարի հայկական 
լեռնաշխարհը, Կիլիկիան, Կապադով-
կիան և Հյուսիսային միջագետքը, որը 
նաև կոչվում էր Հայկական Միջագետք 
բնակեցված էր հայերով: Եվ հայը ոչ 
միայն արարում, ստեղծագործում էր իր 
հողում, այլև օգնության ձեռք էր մեկնում 
իր հարևան ժողովուրդներին՝ հաճախ 
զենքի ուժով պաշտպանելով նրանց, իսկ 
ավելի շատ իր գիտելիքներն ու փորձը 
փոխանցելով նրան: Ցավոք սրտի, եղավ 
մի պահ, որ հայությունը ստիպված 
եղավ թողնել իր պատմական Կիլիկիան, 
Կապադովկիան և ուրուրների նման 
այդ տարածքները լցվեցին հույներն ու 
հրեաները: Տիգրան Մեծը ոչ թե զավթում 
էր օտարի հողերը, այլ փորձում էր 
վերականգնել իրենից առաջ գոյություն 
ունեցող քաղաքական քարտեզը, որի 
համար էլ ի տարբերություն Պաղեստինի, 
Փյունիկյան քաղաքների, Վրաստանի 
ու Աղվանքի, որոնք չմտան Հայկական 
Կայսրության կազմում, չնայած 
գրավվել էին Տիգրան Մեծի կողմից, 
Կիլիկիան Կապադովկիան, Հյուսիսային 
Միջագետքը դարձան նրա կայսրության 
անբաժան մասը: Տիգրան Մեծը իրական 
հայ էր և չէր կարող Հին Կտակարանի 
պատգամով ոչնչացնել թշնամիներին ու 
ստիպված եղավ ազատագրված հայոց 
սահմանը դարձրած Կապադովկիայից 
և Կիլիկիայից բազմաթիվ հույների և 
հրեաների բերել Հայաստանի կենտրոն՝ 
ապահովելու սահմանների անվտան-
գությունը: Այդ ներգաղթվածների 
պատճառով էր, որ հռոմեական զոր-
քերը գրավեցին Տիգրանակերտը, 
որովհետև հույն վարձկաններն անցան 
հռոմեացիների կողմը, իսկ հրեաները 
բացեցին դարպասները թշնամու առաջ: 
Այս հրեաների ձեռքով էր, որ Հայաստան 
մտած հրեա ու ասորի քրիստոնյաները 
ավիրեցին մեր բազմադարյա մշակույթի 
կոթողները և ոչնչացրին տասնյակ 
հազարավոր գրքեր: 

Մերուժան Արծրունին գտավ փրկության 
միակ ելքը՝ տասնյակ հազարավոր հրե-
աների քշելով Հայաստանից: Սակայն 
արաբական արշավանքների ժամանակ 
ինչպես մանրամասն գրում է հայ պատ-
միչ Սեբեոսը, առաջին շարքերում զավ-
թիչների հետ եկան նաև հրեաները և 
նորից ստիպված եղան փախչել, երբ ծանր 
կռիվներից հետո հայերը դուրս քշեցին 
արաբներին: Նորից ու նորից հրեաները 
մտան Հայաստան, այժմ էլ որպես մոնղոլ 
զավթիչների հարկահավաքներ, և այդ 
միջնադարյան սարսափները, որ հայերը 
տեսան մոնղոլական տիրապետության 
ժամանակ նորից կազմակերպված էր 
հրեա հարկահավաքների ձեռքով, որոնց 
գերեզմանին՝ Եղեգնաձորում, ամեն տարի 
գնում են նորից այստեղ թափանցած 
հրեաները: Ցավոք սրտի, հայերը ընկան 
աշխարհակալ պետությունների միջև, 
ինչպիսիք էին՝ Հռոմն ու Պարսկաստանը, 
հետո Բյուզանդիան ու Պարսկաստանը, 
այնուհետև Թուրքիան, Ռուսաստանը 
և Պարսկաստանը, ցավոք, Հայստանը 
վերջնականապես կորցրեց իր քաղաքա-
կան անկախությունը, բայց ամուր 
մնաց կանգնած իր հողի վրա, որի 
համար էլ զավթիչները ստիպված էին 
իրենց քարտեզներում նշել Հայաստան 
երկիր անվանումը, քանի որ որքան էլ 
քաղաքականապես թուլացած, միև-
նույն է, հայը նորից մնում էր հզոր և իր 
զինվորներով, իր գիտական նվաճումնե-
րով, իր աշխատելու ընդունակությամբ 
շարունակում էր մեծ նշանակություն 
ունենալ նշված երեք կայսրություններում 
էլ:

20-րդ դարը շատ մտավորականներ 
կարծում էին, որ լինելու է Լուսավոր-
չականության և հումանիզմի դար, որ, ի 

վերջո, տարբեր ազգերը կարողանալու են 
ապրել իրար հետ հաշտ ու խաղաղ, սակայն 
20-րդ դարը դարձավ կոտորածների 
և տարբեր ազգերի միջև թշնամանքի 
խորացման դար: Այդ բազմաթիվ կոտո-
րածների մեջ իր դաժանությամբ ու իրա-
կան չափերով առանձնանում է հայոց 
Մեծ Եղեռնը: Հայությունը հավատում էր, 
որ արդարությունը պետք է հաղթանակի 
և արեց ամեն ինչ դրան հասնելու համար 
և պատրաստ էր հանուն պատմական 
արդարության տալ բարձր գին: 250.000 
հայեր կռվեցին Ցարական բանակի 
շարքերում Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին, բացի այդ 
հայերը կազմեցին 7 կամավորական 
ջոկատներ, որոնց քաջությամբ և 
տաղանդի մասին խոսել են ոչ միայն 

է հայտնի Վանի, Մուսալեռան, Ուրֆայի, 
Սասունի հերոսամարտերը, որոնցում 
հայերը, կռվելով մի քանի տասնյակ 
անգամ շատ թշնամու դեմ, հաղթեցին 
ոչ միայն թուրքին ու քրդին, այլև նրանց 
սովորեցնող և հաճախ էլ ակտիվորեն 
օգնող գերմանացիներին: Այս հերոսական 
կռիվների շնորհիվ է, որ բազմաթիվ հայեր 
ազատվեցին և այժմ չնայած ցրված 
են բոլոր մայրցամաքներում, սակայն 
համոզված են, որ դրախտային երկիր 
Հայաստանը շարունակում է մնալ մերը, 
և ինչպես Հայդուկյան այժմյան երգը 
«Արյամբ լինի, սրով լինի, պետք է գնանք 
Հայաստան»:

Դեռևս ԽՍՀՄ տարիներին Հայաստանի 
արտաքին գործերի նախարար, պատմա-
բան Ջոն Կիրակոսյանը, ուսումնասիրելով 

սկսվել էին դեռևս 19-րդ դարի երկրորդ 
կեսից, երբ  մի կողմից բացահայտ 
երևում էր, որ նշված տարածքներում 
հայերն իրենց ձեռքն են վերցնում ողջ 
տնտեսական լծակները, իսկ մյուս 
կողմից էլ հայերի մոտ մեծ արագությամբ 
բարձրանում էր ինքնագիտակցությունը, 
և հայ մտավորականությունը սկսում 
էր ուղիներ փնտրել հայկական 
պետականության վերականգնամ  ու 
հայությանը համախմբելու համար:

Մինչև այժմ չի ուսումնասիրվել, թե ինչ 
ուժերի դրդումով Ցարական Ռուսաս-
տանում միաժամանակ Օսմանյան 
Թուրքիայի հետ սկսվեց հակահայկական 
քաղաքականությունը, երբ պետության 
ամենաբարձր ատյաններում, Ցարական 
Ռուսաստանի ամենանվիրված ազգին՝ 
հայությանը, սկսեցին մեղադրել պետական 
դավաճանության մեջ: Անհասկանալի է, 
թե ինչու Ցարական իշխանությունները 
ոչինչ չարեցին, նույնիսկ աջակցեցին 
1905թ-ին թաթարների կողմից հայկա-
կան նավթահորերի այրմանը, որի 
հետևանքով Ռուսաստանն ունեցավ 
միլիարդավոր ռուբլիների վնաս, իսկ 
համաշխարհային նավթային շուկայում 
հսկողությունը հայերից անցավ հրեաների 
ձեռքը՝ հատկապես իշխող դիրք գրավեց 
հրեա, սիոնիզմի իրական հիմնադրող 
Ռոդշիլդների տոհմը, որը միշտ էլ աչքի 
է ընկել տարբեր պետություններում 
հեղաշրջումներ ու հեղափոխություններ 
ֆինանսավորելով, ինչպես տեղի ունեցավ 
Օսմանյան Թուրքիայում և Ցարական 
Ռուսաստանում: Երիտթուրքերը, ցավոք 
սրտի, Հայ Հեղափոխական Դաշնակ-
ցության մեղքով վերցրին իշխանությունը 
և մի կողմից սկսեցին լավ պայմաններ 
ստեղծել Երուսաղեմում հրեաների 
համար, իսկ մյուս կողմից էլ կազմակերպել 
հայկական ջարդեր՝ սկզբում Ադանայում, 
որը դարձավ փորձաքար 1915 թ-ին 
Մեծ Եղեռնի համար: Երիտթուրքերի 
գործունեության հետքը կարելի է տես-
նել նաև Կովկասում, երբ մի կողմից 
Կազանի և Կովկասի թաթարների շրջա-
նում ձևավորում էին պանթուրքիզմի 
գաղափարախոսությունը, իսկ մյուս 
կողմից էլ Դաշնակցական լինելու 
մեղադրանքով Ցարական իշխանու-
թյունների ձեռքով ձերբակալում էին 
հայ մտավորականներին: 1915թ-ի 
ջարդերի կարևորագույն նպատակներից 
մեկն էր հայ մտավորականության 
շրջանում «հեթանոսական շարժման» 
ոչնչացումը: Շարժման անունը պետք չէ 
ընկալել բառի բուն իմաստով: Շարժման 
անդամները՝ Խրիմյան Հայրիկը, Կոմի-
տասը, Հովհաններս Թումանյանը, 
Դանիել Վարուժանը, Այվազովսկին և այլ 
երևելիներ գտնում էին, որ անհրաժեշտ 
է մանրակրկիտ ուսումնասիրել մեր 
հնագույն պատմությունը, մշակույթը և 
հայությանը վերադարձնել մեր գանձերը, 
որով ազգության մեջ կարմատավորվեր 
առողջ ազգայնականությունը, իսկ 
մյուս կողմից էլ պարզել մեր կատարած 
սխալները, որով միայն հնարավոր կլիներ 
ապահովել ազգին պատվաբեր ապագա: 
Սիոնիզմը սարսափելի վախենում էր 
այդ շարժումից, որովհետև այն ոչ միայն 
կարող էր հոզորացնել հայությանը, 
այլև կարող էր տարածվել մյուս 
ժողովուրդների շրջանում և խանգարել 
արդեն այն ժամանակ ծրագրավորվող 
գլոբալիզացիային: Հրեական 3 պետու-
թյունների ստեղծման առաջին քայլը 
եղավ Ադրբեջանի ստեղծումը, որտեղ 
իշխանությունը վերցրին հրեաները և 
հայկական ջարդեր սկսեցին Բաքվում, 
Կիրովաբադում, ինչպես նաև Դաշտային 
և Լեռնային Ղարաբաղներում:

սԻՈՆԻզՄԻ ՀԵՏքԸ 
ՀԱՅՈց ցԵՂԱսՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ռուս գեներալները, այլև ցար Նիկոլայ 
Երկրորդը: Թուրքիայի երիտթուրքական 
կառավարությունը, ըստ գերմանական, 
նաև բուն թուրքական աղբյուրների՝ 
առաջին հերթին մտավ պատերազմի մեջ 
նպատակ ունենալով օգտվել խառնակ 
վիճակից նաև ստանալ Գերմանիայի 
անմիջական աջակցությունը իրականա-
ցընել հայերի ջարդերը, որը որոշել 
էին արդեն 1911 թ-ին Սալոնիկի 
գաղտնի ժողովում: Հայերի շրջանում 
մեծ հեղինակություն ունեցող Հայ 
Հեղափոխական Դաշնակցություն կու-
սակցության պահանջով Արևմտյան 
Հայաստանի հայության մի խոշոր 
մասը մտավ թուրքական բանակ, ըստ 
Դաշնակցության, որպեսզի հայերը առիթ 
չտան նոր ջարդեր սկսելու: Իրականում 
հայկական Մեծ Եղեռնը սկսվեց ոչ թե 
Արևմտյան Հայաստանում, այլ Արևելյան 
Հայաստանում, երբ թուրքական զորքե-րը 
1914թ-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսնե-
րին, մտնելով Արևելյան Հայաստան, 
ոչնչացրին այնտեղ գտնվող հայկական 
գյուղերի խաղաղ բնակչությանը, որով-
հետև արական սեռի բոլոր ներկա-
յացուցիչները գտնվում էին Ցարական 
բանակում: Բոլոր փաստերը միաբերան 
պնդում են, որ Թուրքիային չէին հերիքում 
զինվորներ Կովկասյան և Միջագետքյան 
ռազմաճակատներում, բայց երիտթուրք 
ղեկավարները ավելի քան 200.000 թուրք 
զինվորներ և ավելի շատ քուրդ զինյալ 
ավազակախմբեր ուղարկել էին Արևմտյան 
Հայաստան ու Փոքր Ասիայի հայաբնակ 
շրջանները՝ կոտորելու տանը մնացած, 
անպաշտպան, կանանց, երեխաներին ու 
ծերերին: Նույնիսկ այս պայմաններում 
1915-16 թթ. բազմաթիվ վայրերում 
հայերը հերոսական դիմադրություն 
ցույց տվեցին մեծ զոհեր պատճառելով 
բանակին, որը շատ վայրերում անգամ 
ուներ ծանր թնդանոթներ: Ամեն մի հային 

Թուրքիայի հակահայկական քաղաքա-
կանությունը, փաստերի հիման վրա նշում 
է, որ Երիտթուրքական կուսակցության 
վերնախավը՝ Թալեաթը, Ջեմալը, Շաքի 
Բեյը և Էնվերը, իսկ հետագայում նրանց 
փոխարինած Աթաթուրքը ունեին 
հրեական ծագում, և նրանք սերվում 
էին այն ժամանակ Թուրքիայի կազմում 
գտնվող Սալոնիկ քաղաքից, որը 19-րդ 
դարի սկզբներից աչքի էր ընկնում ակտիվ 
հրեաներով, իսկ հրեական Սիոնիստական 
կուսակցության հիմնադրման պահից 
դարձավ կարևորագույն սիոնիստական 
կենտրոն, որի ազդեցությունը տարածվում 
էր ինչպես Օսմանյան Թուրքիայում, 
այնպես էլ Ցարական Ռուսաստանում, 
Հարավային և Արևելյան Եվրոպաներում: 
Սիոնիզմը իր առջև խնդիր էր դրել 
հրեական պետության հիմնադրմանը, որը 
ենթադրում էր, որ պետք է կառուցվի կամ 
Պաղեստինում, կամ Կովկասում, կամ էլ 
հնարավոր տարբերակ էր համարվում 
Ղրիմի թերակղզին ու նրա շրջակայքը: 
Նշված 3 տարածքներում էլ հայերը մեծ 
ուժ էին կազմում  ինչպես բնակչության 
քանակով, այնպես էլ տնտեսական 
հնարավորություններով: Պաղեստինում 
համեմատաբար հայերն ավելի քիչ էին, 
սակայն կազմում էին բնակչության 
ավելի քան 12 տոկոսը և բնակչության 
քանակով արաբներից հետո երկրորդն 
էին, իսկ տնտեսական հզորությամբ, 
անշարժ գույքի քանակով իշխող դիրք էին 
գրավում ինչպես Պաղեստինում, այնպես 
էլ Երուսաղեմում: Բոլորին է հայտնի, որ 
Ղրիմում հայերը թաթարներից հետո 
ամենամեծաքանակն էին, իսկ Կովկասում 
և Թուրքիայում հայերի ձեռքին էր 
գտնվում ողջ տնտեսական լծակները: 
Այս է պատճառը, որ սիոնիստներն իրենց 
ծրագրերի իրականացման գլխավոր 
խոչընդոտը համարում էր հենց հայերին: 
Եվ հայերի դեմ դավադրությունները 

Հայոց Ցեղասպանության թանգարանը Երևանում

Շարունակությունը տես՝ էջ 12
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

սԻՈՆԻզՄԻ ՀԵՏքԸ 
ՀԱՅՈց ցԵՂԱսՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Շարունակություն, սկիզբը տես՝ էջ 11

Թուրք պատմաբան Ումիթ Քուրթը և 
լրագրող Ալև Էրը Փարիզի Նուբարյան  
գրադարանում կատարած ուսումնասի-
րությունների  արդյունքում հայտնաբերել 
են Հայոց ցեղասպանությունը վկայող մի 
նոր փաստաթուղթ: Նրանց կարծիքով 
այդ փաստաթուղթը մինչ օրս հրատա-
րակված չի եղել:

Խոսքը վերաբերում է հայտնի գրող  
Զապել Եսայանի 11 էջանոց զեկույցին,  
որում հեղինակը ներկայացրել է  1915-
ին և դրան հաջորդած ընթացքում հայ 
կանանց և աղջիկներին   պատուհասած 
դժբախտությունները: 

Այս մասին գրում է «Ագոս»-ը՝ նշելով, 
որ Եսայանի զեկույցը ներկայացվել 
է Փարիզի Խաղաղության  կոնֆերան-
սում հայկական պատվիրակության ան-
դամ Պողոս Նուբար Փաշային: 

Վերջինն այն հանձնել է կոնֆերանսին 
մասնակից երկրների ներկայացուցիչ-
ներին:

Զապել Եսայանի զեկույցը բաղկացած 
է մի քանի կետից, որոնցում հեղինակը 
մանրամասն ներկայացնում է թուրքերի, 
քրդերի և չերքեզների կողմից հայ կանանց 
ու երեխաների հանդեպ իրականացվող 
բռնությունների շարքը: Նա զեկույցում 
մասնավորապես նշում է, որ երիտթուր-
քական իշխանությունները պատերազմը 
սկսելուց անմիջապես հետո  սիստե-
մատիկ կերպով իրականացրել են երկրի 
ոչ  մուսուլման ազգերի  ոչնչացումը, 
երիտասարդ կանանց, աղջիկների և  
երեխաների առևանգումներն ու բռնու-
թյունները:

Ըստ Եսայանի՝ նրանց թիվը գերազան-
ցում է 200 հազարը: 
 Եսայանն առանձին կետերով ներկա-
յացրել է, թե ինչպես էին  թուրքերն 
առևանգում  կանանցև երեխաներին:

1.Կանաց մի մասին առևանգում էին հ
ենց իրենց քաղաքներից և գյուղերից: Է
րզրումում թուրք սպաները գողանում էի
ն քաղաքի հայնտի հայերի աղջիկներին, 
իսկ Էրզիջանում՝ հարուստ ընտանիքներ
ի ժառանգորդ աղջիկներին: 

2.Կանանց և երեխաներին գողանում  
էին քաղաքներից ու գյուղերից հեռացնել
ուց,տղամարդկանց սպանելուց հետո: 

Ոստիկանները, որոնք ուղեկցում էին 
կանանց խմբերը, նրանց բերում էին 
մի որևէ աղբյուրի մոտ, սակայն դրան 
մոտենալ և ջուր խմել արգելում էին: Ջուր 
խմելու գինը թուրք զինվորներին տրվելն 
էր:

3.Երբ այդ կանայք հասնում էին 
որևէ հավաքատեղի, նրանց վրա էին 
հարձակվում քրդերը, չերքեզները, չեչեն-
ները: 

Եսայանն իր զեկույցղում նաև գրում է, 
որ բռնաբարված կանայք հիմնականում 
ինքնասպան էին լինում, նրանցից 
շատերն իրենց Եփրատն են նետել ծծկեր 
երեխաների հետ միասին: Իսկ փրկված 
կանայք ու երեխաները հանձնվել են 
մուսուլման ընտանիքներին:

Հոդվածի հեղինակները հայտնում են 
նաև, որ Եսայանի զեկույցը հանձնվել 
է ոչ միայն Պողոս Նուբար Փաշային, 
այլև Պոլսի հայոց պատրարք Առաքել 
Չաքրյանի գլխավորությամբ ստեղծված 
հանձնաժողովին, որը զբաղվում էր  որբ 
երեխաների և այրի կանանց վերա-
դարձման հարցերով:

Հ. Գ. Նշենք, որ Զապել Եսայանը 
հրատարակել է բազմաթիվ հոդվածներ 
և գրքեր, որոնցում նկարագրել է Հայոց 
Ցեղասպանության արհավիրքները:

"Ազատ ձայն" 
լրատվական

100 ՏԱՐԻ ԱՆց ՀԱՅՏՆԱբԵՐՎԵԼ է 
զԱՊԵԼ ԵսԱՅԱՆԻ զԵԿՈՒՅցԸ 

ՀԱՅՈց ցԵՂԱսՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱբԵՐՅԱԼ

Հրեական պետություն ստեղծելու 
համար Ղրիմում Ստալինը իրականացրեց 
թաթարների և հայերի արտաքսումը 
Ղրիմի թերա-կղզուց: Դեռևս 1918 
թվականին Լենինը և Տրոցկին, որոնց 
երակներով նույնպես հոսում էր հրեական 
արյուն, Ամերիկայի հետ կնքեցին 
պայմանագիր, ըստ որի Ղրիմում պետք է 
ստեղծվեր հրեական ինքնավարություն: 
Հրեական ծագում ունեցող բազմաթիվ 
հարուստ ընտանիքներ 1920-ական 
թվականներին մեծ հողեր ձեռք 
բերեցին Ղրիմում՝ համոզված, որ իրենք 
վերջնականապես հաստատվելու են 
թերակղզում: Հրեա, ԱՄՆ-ի նախագահ 
Ռուզվելտը օգնության դիմաց ստիպեց 
Ստալինին, որպեսզի վերջինս թույլ տա 
ստեղծել անկախ հրեական պետություն, 
որը պետք է տարածվեր Օդեսայից մինչև 
Սոչի՝ իր մեջ ներգրավելով նաև Ղրիմի 
թերակղզին: Հրեաների այս ծրագիրը 
խափանելու համար Խրյուշչովը Ղրիմը 
միացրեց Ուկրաինային, որը ՄԱԿ-ում 
ուներ իր ներկայացուցիչը և անկախ 
պետություն համարվելով՝ պարտավոր 
չէր կատարել Ստալինի տված խոստումը: 
Ստեղծված Իսրայել պետությունը 
պատուհաս դարձավ տեղի հայության 
համար, որը ոչ միայն խիստ կրճատվեց, 
այլև կորցրեց և այժմ էլ շարունակում է 
կորցնել իր անշարժ գույքը:

Համաշխարհային սիոնիզմը այժմ 
էլ շարունակում է իր հակահայկական 
քաղաքականությունը: 

Հրեա գիտնականները «լուրջ աշխա-

տություններ» են տպագրում, որոնցում 
պնդում են, որ իրենց առասպելական 
նախահայրեր Աբրահամն ու Մովսեսը 
սխալ են հասկացել իրենց Աստծուն, 
որ Եհովան հրեաներին է հանձնել 
ոչ թե Իսրայելը, այլ Քուռ և Արաքս 
գետերի շրջանը՝ Ղարաբաղ և Սյունիք 
կենտրոններով: Եվ այդ բոլորը միայն 
հիվանդ մտքի բարբաջանքներ չեն: 

Օր օրի Հայաստանում ավելանում է 
հրեաների և հրեականություն ընդու-
նող հայախոսների քանակը, որոնք 
բացահայտ հակահայկական քաղաքա-
կանություն են վարում՝ բերելով և 
երիտասարդության մեջ տարածելով 
այլասերվածություն, մեզ համար օտար 
սովորություններ ու աշխարհաճանաչում, 
որը շարունակությունն է 20-րդ դարի 
սկզբից մինչև 50-ական թվականներն 
իրականացված ցեղասպանության: 
Մոտենում է 50 տարիների ընթացքում 
շարունակվող Եղեռնի խորհրդանիշ 
ապրիլի 24-ը, և հարգելով մեր մի քանի 
միլիոնների հասնող զոհերի հիշատակը, 
մենք կոչ ենք անում զգոնության և 
հոգևոր ինքնապաշտպանության, 
որպեսզի հայն ու Հայաստանը 
շարունակեն իրենց հաղթական 
առաջընթացը և հնարավորություն 
ունենան նաև խոչընդոտելու այն դավերը, 
որ այժմ  էլ նախապատրաստվում են ողջ 
մարդկության դեմ:

"Ազատ ձայն"
armfvn.com

Три вещи никогда не возвращаются 
обратно: время, слово, возможность.

Три вещи не следует терять: спокойствие, 
надежду, честь.

Три вещи в жизни наиболее ценны: лю-
бовь, убеждение, доверие.

Три вещи в жизни ненадежны: власть, 

удача, состояние.
Три вещи определяют человека: труд, 

честность, достижения.
Три вещи разрушают человека: вино, гор-

дыня, злость.
Три вещи труднее всего сказать: я люблю 

тебя, прости, помоги мне.

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕк СкАЗАЛ ОДНАЖДЫ:

Գտնվում է Կ. Պոլսում` Բոսֆորի 
եվրոպական ափին։ Դոլմաբահչեն կա-
ռուցել է հայ նշանավոր ճարտարապետ 
Կարապետ Պալյանը՝ Աբդուլ-Մեջիդ 
սուլթանի համար: Շենքի ներքին 
հարդարանքի վրա ծախսվել է 14 
տոննա ոսկի: Պալատը զարդարում են 
Հովհաննես Այվազովսկու նկարները 
(ընդհանուր առմամբ Թուրքիայում 
գտնվում է Այվազովսկու 30 կտավ)։ 
Պալատի զարդերից է Անգլիայի 
թագուհի Վիկտորիայի նվիրած հինգ 
տոննա կշռող հախճապակե ջահը։ 

Օսմանյան կայսրության անկումից 
հետո՝ Դոլմաբահչեն իր նստավայրն է 
դարձրել Մուստաֆա Քեմալը, ով 1938 թ. 
նոյեմբերի 10-ին պալատի սենյակներից 
մեկում կնքել է մահկանացուն։ Պալատն 
Աթաթուրքի մահից հետո ծառայել 
է որպես թանգարան, իսկ 2007 թ. 
Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի 
որոշմամբ դարձել է երկրի վարչապետի 
պաշտոնական նստավայրը։ Թուրքիայի 
վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի 
աշխատասենյակը կահավորվել է 
նախկին հարեմի տեղում։

ԴՈԼՄԱբԱՀչԵ
Կ.Պոլսի դիմագիծը կերտած Պալյան տոհմի նշանավոր ճարտարապետները 

Կարապետ Պալյան (1800-1866) 


