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1. Բարոյական,   առաքինի   մարդը   չի  կարող    հանցա-
գործի   հետ   ընկեր    լինել:   ԳՀ © ԱՌ

2. Անհատապաշտությամբ   տառապող   մարդը,  ունակ
չէ    տարբերել   հանցագործին՝    հերոսից:  ԳՀ © ԱՌ

3. Հայոց   քսան  տարիների    պատմությունը   կեղծեցին
միայն   հանցագործները,    որովհետև   իրենց    հանցան-
քների   սկիզբը    այնտեղից   է   սկսում:  ԳՀ © ԱՌ

4. Վազգեն   Սարգսյանը   հայոց   պատմության   մեջ
ամենամեծ    ոճրագործն    է,  քանզի   նույնիսկ   մեռած
ժամանակ   շարունակում    է   ոչնչացնել   ազգային
արժեքները:  ԳՀ © ԱՌ 

5. Քաղաքական   պոռնիկ   է  նա,   ով   ժողովրդի   անու -
նից   սուտ  է   խոսում:  ԳՀ © ԱՌ

6. Բարոյականությունը   խոսքով   չեն   ապացուցում,  այլ
արված   գործերով: ԳՀ © ԱՌ

7. Շողոքորթ   մարդը   անընդունակ   է   բարի  գործեր
անել: ԳՀ © ԱՌ 

8. Ընկերոջը    դավաճանող   մարդուց   լավ    բան  մի
սպասեք:  ԳՀ ©ԱՌ

²²ýýààððÆÆ¼¼ØØÜÜººðð



3

9. Սրիկաներ    են   նրանք,   որոնք   կեղծում   են   պատ-
մությունը,  քանի  որ   անձնական   շահեր    ունեն:  
ԳՀ © ԱՌ

10. Ագահ   և   բռնակալ  մարդը   հայրենասեր   չի  կարող
լինել: ԳՀ © ԱՌ 

11. Մարդուն   գնահատում  են   նրա   արված   գործերով,
ոչ  թե   նրա   մասին   սուտ,   հորինված    պատմություն-
ներով: ԳՀ © ԱՌ  

12. Հայաստանի   վերջին   քսան   տարիների   պատմութ-
յունը  մեծ  հետք   է  թողնելու   եկող   սերունդների  վրա,
քանզի   սուտ   հերոսացված   կուռքերը    նրան
կրնկակոխ    հետևելու  են:  ԳՀ © ԱՌ 

13. Համաշխարհային   պատմության   մեջ   գեներալները
համարվում   են    բանակի   և    հաղթանակների   խորհր-
դանիշ,   իսկ   Հայաստանում՝  անբարոյականության   ու
հանցագործության:  ԳՀ © ԱՌ 

14. Իսկական   Սպարապետը   չի  կարող   հանցագործ
զինակիցներ  ունենալ,   իսկ   հանցագործն   էլ  չի  կարող
բարոյական   ու   նվիրյալ   մարդ   լինել:  ԳՀ © ԱՌ  

15. Եթե   գեներալները   պնդում   են,  որ   «  սպարապե-
տը »  իրենց   զինակիցն    է,   ապա   դա   նշանակում   է,
որ   այդ    սպարապետը   նույնքան   անբարոյական   է,
որքան   իրենք:    ԳՀ © ԱՌ

16. Բանակ   չծառայած   մարդը   չի   կարող   բանակաշի-
նությամբ   զբաղվել:  ԳՀ © ԱՌ
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17. Զինվորի   հոգսերով    չապրող  « հրամանատարը »
թշնամուց   վատ   է: ԳՀ © ԱՌ

18. Հարստություն   կուտակող  գեներալին   միայն  Նաիրի
Հունանյանը   կփրկի:  ԳՀ © ԱՌ

19. Հայաստանում    ժողովուրդն   է   ծառայում   պատգա-
մավորին,   ոչ   թե   պատգամավորը՝   ժողովրդին: 
ԳՀ © ԱՌ

20. Հայաստանում    իշխում    են    պոռնիկները,   քանզի
նրանց    խոսքը   երբեք   արժեք   չունի,   անգամ   իրենց
համար:  ԳՀ © ԱՌ

21. Հայաստանում    ընդդիմությունը    իշխանության
դիմությունն   է:  ԳՀ © ԱՌ

22. Նաիրի   Հունանյանը   ժամանակակից   Հայոց  պատմ-
ության   Թեհլերյանն    է:   ԳՀ © ԱՌ

23. Եթե   չլիներ  Նաիրի   Հունանյանը,   ապա   ժամանա-
կը   կծներ   մեկ   ուրիշ   վրիժառու,   որպեսզի   պատժեր
ազգադավ   տականքին:  ԳՀ © ԱՌ

24. Նաիրի   Հունանյանը   դա   վերջին   վրիժառուն   էր,
քանզի   ժողովուրդը   չգնահատեց՝   նրան   անվանելով
դավաճան,   խարանելով   մարդասպանի   պիտակը:  Իսկ
դժվար   թե   գտնվի   մեկը,   որը   ցանկանա   դառնալ
դավաճան   ու   թշնամի:  ԳՀ © ԱՌ

25. Վազգեն   Սարգսյանների   պատճառով   է,   որ   ժողո-
վրդի   արգանդը   ծնում   է  Նաիրի   Հունանյաններ:  
ԳՀ © ԱՌ
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26. Կուսակցությունից   Կուսակցություն   վազող    քաղա-
քական   գործիչը    կոչվում    է   քաղաքական    պոռնիկ,
իսկ   նրա   վազքը   առնետավազք:  ԳՀ © ԱՌ

27. «Սպարապետը »  դարձել  է   հանցագործների   
անձեռնամխելիության   երաշխիքը:  ԳՀ © ԱՌ

28. Վազգեն  Սարգսյանին  դարձրեցին   « սպարապետ »
միայն   շողոքորթ   ու    հանցագործ   մարդիկ,   որպեսզի
կարողանան   նրա   կերպարի   ետևը   թաքնվեն,   կամ
էլ   առաջ   գնան:  ԳՀ © ԱՌ

29. « Մանվելին   վիրավորողը   վիրավորում   է   բոլոր
նրանց,   ովքեր   կռվել   են   և   այդպիսի  հայտարարութ-
յուններ   անողը   թուրք   է » : Պատգամավոր   Առաքել
Մովսեսյան`  Շմայս ©

30. « Զորավար   Մանվել   Գրիգորյանը    սպարապետ
Վազգեն   Սարգսյանի   գործի    արժանի    շարունակողն
է »:   Գեներալ   Սեյրան   Սարոյան ©  

31. «  Ինչպես   Ջուզեպպե   Գարիբալդին,   այնպես   էլ
Վազգեն   Սարգսյանը   իր   մարտական   ընկերների   հա-
մար   կմնա   որպես    մի   թանկ   հասկացություն   և
անմոռաց   մեր    բոլորի    հիշողության    մեջ »։
Արցախյան   ազատամարտի   մասնակից,   գրականագետ
Վարդան  Դևրիկյան © 

32. Վառոդի    հոտը    չառած   « հրամանատարը  »   չի
կարող   զորավար   կոչվել,  կամ   նույնիսկ   սպարապետ:
ԳՀ © ԱՌ
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33. Պատերազմն   անցավ  նրանց   կողքով,  որովհետև
նրանք  թքած    ունեին   ժողովրդի   և   պետության  վրա:
ԳՀ © ԱՌ

34. Քանի   Վազգենը   թաղված   է   հերոսների   կողքին
Հայաստանում  ոչինչ   չի   փոխվի: Ազատամարտիկ  ՎՀ ©

35. Եռաբլուրում   թաղված   տղաների  20%   Վազգենի
զոհերն   են:  Ժողովրդական 

36. Եռաբլուրի   հերոսները   միշտ   նզովվելու   են
ժողովրդին,   քանզի   իրենց   հանգիստը   խանգարողը
դավաճան   ազգադավի    գերեզմանն   է:  ԳՀ © ԱՌ

37. Ինչու՞  կեղծեցին   պատմությունը․․․ Որպեսզի  իրենց
ոճրագործությունների    համար   չպատժվեն:   ԳՀ © ԱՌ

38. ՀՀՇ-ականները    հայոց    պատմության    նոր   երիտ-
թուրքերն   էին: ԳՀ © ԱՌ

39. Լևոն   Տեր-Պետրոսյանին    համակրող   հայը    կամ
ապուշ    է,   կամ   էլ   խելագար:   ԳՀ © ԱՌ

40. Ինքնասիրություն   ունեցող   մարդը,  կուրծքը   ծեծե-
լով   չի   ապացուցում    իր    ինքնասիրությունը,  այլ
ռեալ   քայլերով:  ԳՀ © ԱՌ

41. Բռնակալ   իշխանություններին   դատարկ    խոսքերով
« ճամփու »  չես   դնի,   այլ   միայն    զենքով:  ՎՀ © 

42. Հայաստանում    հեղափոխություն   անելը   վտանգա-
վոր   է,   քանզի    նորից   իշխանության   կգան     կեղտ-
արյուն   տականքները:   Ազատամարտիկ  ՎՀ © 
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43.  Հայաստանում   իշխանությունը    կարելի   է   միայն
ռազմական հեղաշրջման    ձևով:   Ազատամարտիկ   ՎՀ  ©

44. Ռազմական    հեղաշրջում   անում   են   զինվորական-
ները,   իսկ   Հայաստանում   այդպիսի   զինվորականներ
չկան,  որ   ընդունակ   լինեն   գործելու    ժողովրդի   և
արդարության   շահերից:   Ազատամարտիկ  ՎՀ © 

45. Երբ   ոստիկանը    ժողովրդի    վրա   ձեռք    է   բարձ-
րացնում,   ապա    այդպիսի    համակարգից   լավ   բան
մի  սպասեք:  ԳՀ © ԱՌ

46. Լավ   ոստիկանը  միայն   հանգուցյալ   ոստիկանն  է:
ԳՀ © ԱՌ

47. Ոստիկան   չեն   դառնում,  ոստիկան   ծնվում   են:
Ժողովրդական

48. Համազգեստ   փոխելով,   ոստիկանը   չի   փոխվում:
Ժողովրդական 

49. Եվրոպայում    ոստիկանը   պետությունների
անվտանգության   երաշխիքն   է,  իսկ   Հայաստանում՝
հանցագործների:   ԳՀ © ԱՌ

50. Հայկական   բանակում   գործում   է  « Չաստ
նայողների  »   ինսիտուտը,   որի    սկիզբը   դրեց   «
սպարապետը »  ԳՀ © ԱՌ

51. Ծիծաղելի   է`   խեղկատակ,  խելագարին  « սպարա-
պետ » կոչել:  ԳՀ © ԱՌ
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52. Գեներալ  Մանվել   Գրիգորյանը   և   Գեներալ  Սեյրան
Սարոյանը   իրար   բերան  թքած   հրեշներ   են:  ԳՀ © ԱՌ

53. Հրանուշ   Հակոբյանը   և   Գագիկ  Հարությունյանը
նույն   թաշկինակի   տարբեր    կողմերն   են:   ԳՀ © ԱՌ

54. Ասում   ենք   գեներալ   Մանվել,   հասկանում   ենք
Վազգեն  Սարգսյան,   ասում   ենք   Վազգեն   հասկանում
ենք   գեներալ   Մանվել  Գրիգորյան: Գեներալ   Սեյրան
Սարոյան  ©

55. Գեներալ   Մանվելի   և   Վազգեն   Սարգսյանի   մասին
ասում   էին    « Սանիկը   ինչ   էր,  որ   կնքահայրը   ինչ
լիներ »  Արշալույսի   բնակիչներ

56. Գրետա   մայրիկը   մեր   ժամանակների   հրեշածին
մայրն  է:  Արարատի   բնակիչ

57. Բռնակալը   մեղք   չունի,  որ  ինքը   բռնակալ   է,
մեղավորը   է   ժողովուրդը,   որը   հանդուրժում   է   բըռ-
նակալի   իշխանությունը:  ԳՀ © ԱՌ

58. Բուլգակովի   « Շարիկովները  »   կարողանում   են
հասարակության   մեջ   գործել,   որովհետև   ժողովուրդն
է   այդ    թույլ   տալիս    ԳՀ © ԱՌ

59. Գենդերները   ու    պոռնիկները    այնքան    վտանգա-
վոր   չեն    հասարակությանը,   որքան   քաղաքական
կուսակցությունները: ԳՀ © ԱՌ

60. Հայ   առաքելակնա   եկեղեցու   հովիվները    իրենց
հոտից  վաղուց   են   առանձնացել:  ԳՀ © ԱՌ
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61. Ազգային   ժողովի    պատգամավորները   Չաթլախներ
են,  իսկ   խորհրդարանը՝   չաթլախանոց:  ԳՀ © ԱՌ

62. Պատգամավորներին   տալիս   են   անձեռնամխելիութ-
յան  մանդատ,   որպեսզի   հանցանքներ   գործի: ԳՀ © ԱՌ

63. Հայաստանից   ոչ   թե   արտագաղթում   են,   այլ
փախնում:  Ազատամարտիկ  ՎՀ ©

64. Պատերազմի  դաշտով  անցած   մարդիկ   են  Ազատա-
մարտիկ   կոչվում,  ոչ  թե   կնոջ   փեշի  տակ   թաքնված:
Ազատամարտիկ  ՎՀ ©

65. Ով   վառոդի   հոտը   չի   առել,  նա  արժանի  չէ
Ազատամարտիկ    կոչվելուն:  Ազատամարտիկ  ՎՀ © 

66. « Ասֆալտի   ֆիդայինները »   ժամանակակի   ընթաց-
քում  դարձան   գեներալներ   և  զորավարներ:   Ազ․ՎՀ © 

67. Լուսանկարով   չեն   ապացուցում,   որ   Ազատամար-
տիկ   են,  այլ    ետևից   թողած   հետագծով:   Ազ․ ՎՀ  ©

68. Ծնողին   չհարգող   մարդը,   հայրենասեր   ու   ազգա-
սեր   չի    կարող   լինել,  մանավանդ`  Ազատամարտիկ:
Ազատամարտիկ  ՎՀ ©

69. Հայաստանի   անկախությունը   անկախություն   չէ,
այլ   կախվածություն:  ԳՀ © ԱՌ

70. Մարդկանց   մականունը   ոչ   թե   դրվում   է,   այլ
կնքվում: ԳՀ © ԱՌ



71. Անգրագետ   պատգամավորը,   բացի   ձեռնաշարժութ-
յունից   ոչինչ   չի   կարող    անել:  ԳՀ © ԱՌ

72. Կեղտարյուն    կոչվում   է   այն   խավը,   որոնք
չտեսած   տեղից,  միանգամից   հայտնվեցին   բարձրունք-
ներում:  ԳՀ © ԱՌ

73. Գեղցի   չտեսն   էլ  հարյուր   տարի  ապրի  Փարիզում,
էլի   նույն   գեղցին   ու   չտեսն   է   մնալու:  ԳՀ © ԱՌ

74. Զուգարանակոնք   չտեսած   քաղքենին՝   Եվրոպայում
ապրելով,   չի   դառնում   եվրոպացի,   այլ   մնում   է
նույն   չտեսը: ԳՀ © ԱՌ

75. Dolce&Gabbana   ագնելով   չեն  դառնում   զարգացած,
ժամանակակից:   ԳՀ © ԱՌ

76. Սուտասան   մարդը   նույնիսկ   խաբում   է   ինքն
իրեն:  ԳՀ © ԱՌ

77. Գարեգին  Բ-ին  պետք  է  կոչել   Գարեգին  Ազգադավ:
ԳՀ © ԱՌ

78. Փողի   մեռած   հոգևորականը,  հոգեպես   մեռած   է:
ԳՀ © ԱՌ

79. Ազգադավ   իշխանություններին    սատարող   եկեղե-
ցին,   աստվածապիղծների   որջն   է:  ԳՀ © ԱՌ

80. Շահամոլ   հոգևորականը,   սատանայի   ծառան   է:
ԳՀ © ԱՌ

:



81. Սահմանադրությունը   բարոյականության   գրավոր
տարբերակն   է,   այն    խախտողները՝    անբարոյական-
ներ   են:  ԳՀ © ԱՌ

82. Անբարոյական   մարդը   չի  կարող   հասարակության
ու   ժողովրդի   մասին   մտածել:   ԳՀ © ԱՌ

83. Աշխարհում   գեներալներ   դառնում   են   ուսանելով
ակադեմիաներ   և   աշխատանքային   փորձով,  իսկ
Հայաստանում՝  « կզելով »  ու   հետույք   մտնելով: 
ԳՀ © ԱՌ

84. Հայաստանում   հետույք   մտնողներին   ավելի   են
մեծարում,   քան   առաքինի   մարդկանց:  ԳՀ © ԱՌ

85. Հայաստանում   մտավորականները   և   աստղերը
սրա  նրա  հետույք  մտնելով   են   առաջ    գնում,  ոչ  թե
իրենց   տաղանդով: ԳՀ © ԱՌ

86. Մտավոականը   դա   մտավռականի   գրական  տարբե-
րակն  է:   ԳՀ © ԱՌ

87. Ասում  ենք   հետույք   մտնող,   հասկանում   ենք
Մտավորական: ԳՀ © ԱՌ

88. Պատգամավորը   կոճակը   սեղմում   է  միայն   իրեն
սեղմելուց   հետո:  ԳՀ © ԱՌ

89. Հանրապետական   Կուսակցությունում   հավաքվել
են  միայն հետույք   մտնող   գործիչները:  ԳՀ © ԱՌ

90. Այն   մտավորականը,   որը   ժողովրդի   հոգսերից
հեռու   է  և անտարբեր,   արդեն   դա   մտավորական   չէ:
ԳՀ © ԱՌ
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91. Մոռանալով   ազգային   արժեքների    մասին,   մոռա-
նում   ենք   բարոյականության   չափանիշները:  ԳՀ © ԱՌ

92. Ազատամարտիկներին  նվաստացնող   մարդը  թուրքե-
րից   ավելի   վտանգավոր   է:  Ազատամարտիկ  ՎՀ ©

93. Թուրքերը    այնքան  վտանգավոր  չեն,  որքան  երիտ-
հայերը:  ԳՀ © ԱՌ

94. Հայաստանի   կուսակցությունները   գործում    են
տարբեր    դրոշներով,   սակայն   խնամի- բարեկամ
կապով   սերտ    շաղկապված   են:  ԳՀ © ԱՌ

95.  Բարոյական   կաթողիկոսը,   չի   կարող   անբարոյա-
կանների    հետ   սեղան   նստել:  ԳՀ © ԱՌ

96. Հոգևոր  հովիվը    պետք   է   լինի   առաջնորդ,  առաջ-
նորդվի   ժողովրդի  շահերով,  ոչ   քսակի  պարունակութ-
յունով:  ԳՀ © ԱՌ

97. Հեռուստատեսությունը   և   ռադիոն   պետք   է
ուսանեն   բարոյականություն   և   ազնվություն,  ոչ  թե
անբարոյականություն   և   ավազակություն:   ԳՀ © ԱՌ

98. ՀՀՇ-ականնը   այսօրվա   կոնգրեսականն   է,   այնպես
որ   անվանափոխությամբ   կուսակցությունը    չի   կարող
փոխվել․ դառնալ   լավը։   ԳՀ © ԱՌ  

99. Եկեղեցին   Աստծո    տունն   է,   ոչ   թե    աստվածա-
պիղծների   որջը։   ԳՀ © ԱՌ 

100. Եթե   նախարարը    հանցագործին   նշանակում   է
իրեն    խորհրդական,  ապա  ինքը   ոչ   պակաս   հանցա-
գործ   է։   ԳՀ © ԱՌ 

101. Զինվորի   արյան   հաշվին   հարստություն    կուտա-
կած    ղեկավարին    միայն   ինը   գրամը   կփրկի,   այն
էլ   ճակատին։ ԳՀ © ԱՌ 
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102. Եթե   չարագործին    պետությունը   չի   պատժում,
ապա   գալիս   է   ժամանակը,   երբ   վրիժառուներն   են
նրան   պատժում։ ԳՀ © ԱՌ 

103. Հանցագործությունը   չես   կարող   թաքցնել,  քանի
որ   ժամանակի   հետ   հայտնվում   են   վկաներ։  
ԳՀ © ԱՌ 

104. Ոճրագործը   չի   կարող   թաքցնել   իր
հանցանքները,   քանի որ   նրա    զոհերը   անգամ
հանդերձյալ   աշխարհից   են աղաղակում։  ԳՀ © ԱՌ

105. Երբ   մեկը   սպանություն   է    գործում,   ապա
թող   իմանա, որ   միշտ   ամեն   վայրկյան   իրեն
հետևում   են,   անգամ առարկանները   կարող   են
մատնել   իրեն։  ԳՀ © ԱՌ

106. Եթե   չասենք   ոճրագործի    հանցանքների   մասին
այսօր, ապա   դա   ծանրանալու  է   եկող   սերունդների
վրա։  ԳՀ © ԱՌ

107. Ամուր    պետությունը   կառուցում   են
բարոյականության հիմքի   վրա,  ոչ   թե
անբարոյականության։  ԳՀ © ԱՌ

108. Անբարոյական   մարդը,  չի  կարող   բարոյականութ-
յունից   խոսել։ ԳՀ © ԱՌ

109. Ովքեր   չեն   ցանկանում   լսել   դառը   իրականութ-
յունը,    նրանք   նման   են   ջայլամի,   քանի   որ
մտածում  են,   որ   եթե    իրենք  չեն    տեսնում,   ապա
մյուսները   նույնպես։ ԳՀ © ԱՌ

110. Ազատամարտիկը  դա   բարոյականության,  ազնվութ-
յան   ու   հայրենասիրության   խորհրդանիշ   է   և   ամեն
ոք   արժանի   չէ   Ազատամարտիկ    կոչվելու։  Ազ.  ՎՀ © 
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111. Եթե   պետության   առաջին   դեմքը   անբարոյական
է,   ապա    այդ   պետությունը   անբարոյականների   որջ
է։ ԳՀ © ԱՌ

112.  « Մեր   դեմ   խաղ   չկա  »   Այս   կարգախոսով   էր
առաջնորդվել   Վազգեն  Սարգսյանը։  ԳՀ © ԱՌ

113. Ո՞վ   էր   իրականում   Վազգեն  Սարգսյանը,  նրա
կարգախոսը  արդեն   իսկ   հուշում  է   նրա   ով    լինելը։
ԳՀ © ԱՌ

114. Հայաստանում   մեկ   գեներալը   ավելի   թանկ   է,
քան   ողջ   ժողովուրդը։  ԳՀ © ԱՌ

115. Սերժ   Սարգսյանը    իր   քայլերով   չի   պատժում
ժողովրդին,   այլ   փոխհատուցում   է։ ԳՀ © ԱՌ

116. Նախագահական   ընտրություններից   հետո,  նախա-
գահ   Սերժ   Սարգսյանի  «  Հատուցման  »   օպերացիան
սկսվեց։ ԳՀ © ԱՌ

117. Մարտի 1- ը   իշխանությունների   սխալը   չէր,  այլ
ընդդիմության։ ԳՀ © ԱՌ

118. Պոռնիկ  + Իշխանություն  =  Սփյուռքի  նախարար,
Հանցագործ  +  Իշխանություն = Վարչապետ։ ԳՀ © ԱՌ

119. Ենիչերների   հետ    կենակցելուց   հետո,  լույս
աշխարհ    եկան   Շմայսները,   Լֆիկները,  Լիսկաները,
Թոխմախի   Մհերները  ու   դրանց   նման   անողնաշարա-
վոր   միաբջիջ   պարազիտները։ ԳՀ © ԱՌ

120. Ինչ   որ   մեկի   հետույքում   ծվարած   գործիչը,
կոչվում   է քաղաքական  գործիչ։ ԳՀ © ԱՌ

121. Ժամանակին   գոյություն    ուներ  «  Պոռնիկների
Շամիրամ »  արբանյակային   կուսակցությունը,  որը  շատ
կարճ   կյանք   ունեցավ,  հիմա   այդպիսի    կուսակցութ-
յուններից   են   ՕԵԿ,   ՀՅԴ, ԲՀԿ,   և   այլն։  ԳՀ © ԱՌ
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122. Կուսակցականների   համար   կուսակցության   շահը
բարձր  է,   քան   ժողովրդի    ու   պետության։ ԳՀ © ԱՌ

123. Ազգի   ու   ժողովրդի   անունից   բարձրաձայնողը
նման   է դատարկ   կարասի,   միայն   բարձր   զրնգում
է,  իրականում,  ներսում   դատարկություն   է։ ԳՀ © ԱՌ 

124. Իրեն   հայրենասեր    համարող    մարդը   չի   կարող
հայրենասեր   լինել,   քանի    որ   զբաղված   է    ինքնա-
խաբեությամբ։ ԳՀ © ԱՌ

125. Իրական   հայրենասերը   երբեք   հայրենասիրության
գովազդ   չի   անում։  ԳՀ © ԱՌ

126. Ինքնահավան    մարդը,  դա   ինքնասիրահարված
մարդն  է։ ԳՀ © ԱՌ

127. Կուրծք   ծեծող   գեներալը   հազարավոր   վկաներ
է   բերում,  որպեսզի   հաստատեն   իր   « սխրանքների »
մասին,  մինչդեռ   Իրական   հերոսին   վկաներ   պետք
չեն,  ականատեսները    բավական  են։ ԳՀ © ԱՌ 

128. Ներկայիս   Գեներալի   պահվածքը   բավական   է,
որպեսզի ենթադրենք   պատերազմում    նրա    մասնակ-
ցության   մասին։  ԳՀ © ԱՌ 

129. Խաբված   սերունդին   ավելի   հեշտ   է  ուղղորդել
և   իշխանությունները   այդպես    էլ   անում   են,  որպե-
սզի  նրանց   կառավարեն։  ԳՀ © ԱՌ 

130. Սեփական   կարծիքը   չունեցող   մարդը   նման   է
եղեգի, ամեն   անգամ    քամուց   ճոճվում    է։  ԳՀ © ԱՌ

131. Ճարպակալած   մռութով  պատգամավորը   ունակ  չէ
մտածել,  քանի  որ   նրա   ուղեղը   ևս   ճարպակալած   է։
ԳՀ © ԱՌ
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132. Եթե   ժողովրդի   ընտրյալը   հարուստ    է,  իսկ
ժողովուրդը    աղքատ,   կնշանակի   որ    նա   ժողովրդի
հետ   ընդհանրապես   կապ    չունի։ ԳՀ © ԱՌ

133. Ընչազուրկ   ազատամարտիկները   ավելի   լավ    են
նայվում՝   ճոխության   և    պերճանքների    մեջ   ապրող
« սպարապետի »   ընտանիքի   ֆոնին։ ԳՀ © ԱՌ 

134.  Երբ    բացահայտվի    Վազգեն     Սարգսյանի   հան-
ցանքները,   ապա   հազարավոր   Հունանյաններ   կսկսեն
նրա   զինակիցների   հաշվեհարդարը։  ԳՀ © ԱՌ 

135. Դեմիրճյանին   պատժեց   Աստված,   հանցագործի
կողքին   կանգնելու   համար։  ԳՀ © ԱՌ 

136. 1989   Թվականից   Հայաստանում   իշխանափոխութ-
յուն   չի    եղել,   քանի   որ   հրեշների   իշխանությունը
մնաց  ամփոփոխ։ ԳՀ © ԱՌ 

137. Ռոբերտ   Քոչարյանը  և   Սերժ  Սարգսյանը   Վազգեն
Սարգսյանից   են   սովորել   բռնակալությունը։  ԳՀ © ԱՌ 

138.  Լևոն   Տեր-Պետրոսյան,   Վանո,  Վազգեն    եռյակը
եղել   են   են   Հայաստանի   ոչնչացման   նախաձեռնող-
ները։ ԳՀ © ԱՌ 

139. Հայաստանն   ավելի   լավը   կլիներ,   եթե   Վազգեն
Սարգսյանը   ողջ   լիներ։  Արմեն   Սարգսյան 

140. « Երկրի  քրեական  օրենսգրքում   չկա  որեւէ   հոդ-
ված,  որին   հանցակից   չէր   Վազգեն  կեղտոտ   ձեռքը»:
Արտյոմ   Խաչատրյան

141. « Որքան  շատ   եմ   ճանաչում   Վազգենին,  այնքան
շատ   եմ   հարգում   Սերժին»: «Ազգային  գաղափար»
ամսագիր  Արտյոմ   Խաչատրյան

26



142. Ռոբերտ   Քոչարյանն   ու   Սերժ   Սարգսյանը
«սպարապետի   հետ   համեմատած   հիրավի
հրեշտակներ   են»  «Ազգային  գաղափար» ամսագիր

143. « Գործընկերների   վկայությամբ՝  Սարգսյանը
հոգեպես   անհավասարակշիռ   անձնավորություն   էր,
իրականացնում   էր   խելահեղ   արարքներ»: «Ազգային
գաղափար» ամսագիր

144. «Վազգեն   Սարգսյանը   ոչ   մի   կապ   չունի
ազգային   բանակի կայացման   հետ,   այդ   գործում
նրան   վերագրվող   հայրական վաստակները
ամբողջովին   կեղծիք   են»:  «Մտորումներ «Պազոլինի»-
ից  հետո» գրքից

145. Իսկ   չար   լեզուներն   ասում   են,  որ   անգամ
սպանություններ    կան   նրա   խղճի   վրա,   ավելի՛ն՝
առավել   համարձակ   չար   լեզուներն   անգամ
հավաստիացնում   են,   որ   Եռաբլուրում   թաղվածների
20%-ը   կյանքից   հեռացել   է   նրա   անմիջական
աջակցությամբ»: «Մտորումներ  «Պազոլինի»-ից   հետո»
գրքից

146. «Ողբերգությունն   այն   է,   որ   քչերի   խելքին
փչեց   հարց  տալ. արժե՞ր   արդյոք   (եւ   որքանո՞վ   էր
դա   ընդհանրապես   արդյունավետ    քաղաքական
տեսակետից)   կուռքի   աստիճան   շնորհել   մի
անհատի,   որը   համընդհանուր   զզվանքի   ու
նողկանքի   առարկա   էր   եղել»: «Մտորումներ
«Պազոլինի»-ից   հետո»   գրքից  Արտյոմ   Խաչատրյան

147. «Զվարճալի   էր   դիտել,  թե   ինչպես   էին   երկու
հակոտնյաներ՝   Լեւոն   Տեր-Պետրոսյանը   եւ   Սերժ
Սարգսյանը,  միաժամանակ   եւ   մեկը   մյուսից   անկախ,
վերմակի   նման   իրենց   վրա    քաշում  Վազգեն
Սարգսյանի   դիակը»: «Մտորումներ «Պազոլինի»-ից
հետո» գրքից
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148. «  Համբալ  է   եւ   կատարյալ   անասուն   այն  հայը,
որը   Վազգենին    ի   սրտե,   անկեղծորեն   հերոս   է
համարում   եւ   խոնարհվում   նրա   առջեւ »:  Արտյոմ
Խաչատրյան

149. Սպարապետ   դառնալու   համար  պետք    չէ  պատե-
րազմ   գնալ,   բավական    է   հանցագոործ   զինակիցներ
ունենալ։ ԳՀ © ԱՌ 

150. Հայաստանի    Իրավական   համակարգը   հեռու   է
իրավական   համակարգ   կոչվելուց։  ԳՀ © ԱՌ 

151. « Ազատամարտիկների   դաշինքին » ավելի   նպաստ-
աբեր   կլիներ   համագործակցել   ադրբեջանի   քաղաքա-
կան   կուսակցությունների   հետ,   քան   Հայաստանի։
ԳՀ © ԱՌ 

152. Վոլոդիա   Ավետիսյանին   դատապարտեց   ոչ   թե
իշխանությունը,   այլ   ժողովուրդը։   ԳՀ © ԱՌ

153. Ազատամարտիկը   ոսկոր   է   իշխանությունների
կոկորդին։   ԳՀ © ԱՌ

154. « Ազատամարտիկների   դաշինքը »
ինքնախաբեությամբ   է առաջնորդվում։  ԳՀ © ԱՌ

155. Գալուստ  Սահակյան․․․Խոսքերն  ավելորդ  են։ 
ԳՀ © ԱՌ

156. Գողեր  +  Բոզեր  = Հայաստանի   իշխանություններ։
ԳՀ © ԱՌ

157. Մինչ    աշխարհը    նանոտեխնոլոգիաներ    է    մշա-
կում,   Հայաստանը  ընկղմվել  է  միջնադարում։  ԳՀ © ԱՌ

158. Կոնգրեսամոլները   վտանգավոր   են    հասարակութ-
յան   համար։  ԳՀ © ԱՌ



159. Եհովայի   վկաներից   այնքան   վտանգ   չկա, որքան
կոնգրեսականներից։ ԳՀ © ԱՌ

160. Եթե    մարդ   մականուն   ունի,   ապա   դա    թույլ
կտա  նրան   հասնել   բարձրունքների։  ԳՀ © ԱՌ

161. Ազգային   ժողովից   միայն   գարշահոտ    է  գալիս։
ԳՀ © ԱՌ

162. Ովքեր   համակրում    են   այս   իշխանություններին,
ապա  նրանք   կատարյալ   ապուշներ   են։ ԳՀ © ԱՌ

163. Քանի   դեռ  Լևոն  Տեր-Պետրոսյանը   մնացել   է   իր
հանցանքների  համար   անպատիժ,   երկրում   միշտ  գոր-
ծելու   է  ավազայկապետական   իշխանությունը։ ԳՀ © ԱՌ

164. Պատմությունը   մեր   ժողովրդին   ոչինչ
չսովորեցրեց,  որովհետև    հիմար    գտնվեցինք։   ԳՀ ©
ԱՌ 

165. Հիմարի   հետ   վիճողը,  ինքն    է   հիմար։  ԳՀ © ԱՌ

166. Մանվելի  նմանները  առնետի  պես  են   բազմանում,
մինչդեռ    դրանց   դեմ   մկնդեղով   պիտի   պայքարել։
ԳՀ © ԱՌ

167. Երկրապահ   Կամավորական   Միությունը   հետույք
մտնողների   միություն   է,  այնտեղ   անդամագրվողները
Մանվելի   հարճերն   են։ ԳՀ © ԱՌ

168. Գարեգին  Բ -ի    արժանի   փոխնորդ   կարող   է
լինել   էջմիածինցի   Մանվել   Գրիգորյանը։ ԳՀ © ԱՌ

169. Հրանուշ  Հակոբյանի  ժպիտը   նման   է  Խորենացու
« Մատյան   ողբերգությանը »։ ԳՀ © ԱՌ

170. Մտավորականներ    չեն   դառնում,  նրանց
դարձննում   են միայն   չորեքթաթ   կանգնելուց   հետո։
ԳՀ © ԱՌ
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171. Գալուստ  Սահակյանին   օգտագործելուց   հետո  դեն
մի   գցեք,   նա   վտանգավոր   է   շրջակա   միջավայրի
համար։ ԳՀ © ԱՌ

172. «Ազգային   Գաղափարախոսությունը »   գրվել    է
վաղուց, սակայն   մենք՝   հայերս   փնտրտուքի   մեջ
ենք   մինչև   օրս։ ԳՀ © ԱՌ

173. Հայաստանի   առաջընթացը   կարելի   է   միայն   
« Ազգային  Գաղափարախոսությունը » կիրառելուց  հետո։
ԳՀ © ԱՌ

2:

Հեղինակային   իրավունքների   իրավունքները
պատկանում   են  դրա    հեղինակին՝  Գեհենի  Առաքելին:
Գրքում   տեղ   գտած   նյութերը   պաշտպանված   են
Հեղինակային   իրավունքով   
GEHENI   ARAQEL © 2014    geheniaraqel@gmai l .com

ԳԵՀԵՆԻ   ԱՌԱՔԵԼ   ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ    ԹԻՐԱԽԻՆ
GEHENI   ARAQEL © 2014 
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