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«Երբ  գիշերը   գլուխներդ  դնեք  բարձին,
քնանաք,  քիչ  մ՛ալ  մտածեք  ազգի  մասին»։  

Անդրանիկ    Օզանյան

— Առաքե՛լ,  Առաքե՛լ,  արթնացի՛ր...  Առաքելը  բացեց  աչքերը  և  զար-
մացած  շուրջը  նայեց,  սենյակը  ողողված  էր  ծիրանագույն  լույսով:
Առաքելը  տեսավ  լույսի  մեջ  ողողված  մարդուն: 
— Ես  եմ,  Առաքե՛լ,  մի  վախեցիր... 
— Ես  չեմ  վախենում, — նա  ճանաչեց  դիմացը  նստած  զորավարին,
— Զորավար  Դու՞ք  եք...

ԶՈՐԱՎԱՐ   ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ՆԱՄԱԿԸ   ՀԱՅ   ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ
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— Այո՛,  տղաս  ես  եմ,  տեսնում  եմ  ճանաչեցիր...
— Այո  Զորավար,  ինչպե՞ս  կարող  եմ   չճանաչել,   երբ  Ձեր   ասածի
պես,  ամեն  անգամ  գլուխս  բարձին  դնելուց  առաջ  մտածում  եմ
մեր  ժողովրդի,  մեր  երկրի  ու  Ձեր  մասին... 
— Գիտեմ  որդիս, դրա  համար  էլ  եկա  քեզ  մոտ, — զորավարը  ժըպ-
տաց, — Առաքել  թուղթ  ու   մատիտ  ունե՞ս,  կարո՞ղ  ես  մի   նամակ
գրել...
— Այո  Զորավար,  կարող  եմ...
— Դե  պատրաստվիր,  կասեմ,  թե  ինչ  գրես: 
Առաքելն  արագ  վեր  կացավ,  վերցրեց  թուղթն  ու  գրիչը: 
— Պատրաստ  եմ,  Զորավար... 
— Դե՛  գրիր,  « Զորավար  Անդրանիկ  Օզանյանի   նամակը  հայ   ժող-
ովրդին », — Առաքելը  սկսեց  արագ- արագ  գրի   առնել, — գրիր,   որ
ես`  Անդրանիկս,  նվիրված   լինելով   հայրենիքիս   ու   ժողովրդիս,
նույնիսկ  մեռած  ժամանակ   անարգվում   եմ   այս  ապերախտ   ժող-
ովրդի  կողմից:   Դեռևս  1920  թվականին   էր,  երբ  Հայաստանի   Ազ-
գադավ  իշխանությունները  սկսեցին  դավեր  նյութել,  հետապնդել  և
հալածել   ինձ  և   իմ  զինակիցներին,   նրանց   դավադրությունն   ու
թշնամությունը   ստիպեցին  ինձ`  իմ  մարտիկների  հետ   հեռանալ
հայրենիքից:   Այդ  նույն   ազգադավների  ժառանգները   իմ   հանգիս-
տը  խանգարելով` իմ  աճյունը  Պեր  Լաշեզից  բերեցին  Հայաստան...
Այդ  նույն  ազգադավները  ոճրագործի  մարմինը  ամփոփեցին  իմ   և
հերոս  նահատակների  կողքին,  և  ահա  այդ  ոճրագործ   սրիկաները
ծաղրում  են  Եռաբլուրի   սուրբ  նահատակներին   ու  մեր  հերոսներ-
ին:
— Զորավա՛ր,  իսկ այս  նամակը  ու՞մ  պիտի  տամ, — ընդհատեց  նա: 
— Ժողովրդին  տղաս...   Ապերախտ  ժողովրդին...
— Բայց  Զորավար,  ոչ  ոք  չի  հավատա,  որ  իմ  ձեռքով  գրված
նամակը  Ձեր նամակն  է:
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— Գիտեմ  տղաս,  դու  գրիր,  այդ  անհավատ  ժողովուրդը   երբեք   էլ
չի  հավատացել  ճշմարտությանը`  ոչ   ինձ,  ոչ  Խորենացուն,  ոչ
Նժդեհին,  ոչ  էլ  Գաղափարի  մարտիկներին,  որոնք  աղաղակում   են
այսքան  տարի...   Առաքել,  տղաս,  ես  գիտեմ  քո   գրած   « Ազգադա-
վի »  մասին:  Դու  կարողացար  ժամանակի  մեջ  տեսնել  այն  ամենը,
ինչ  բոլորն  են   տեսնում,  սակայն  լռում   են,  դա   ամենամեծ   հանց-
անքն  է.  տեսնել   ու  լռել...  Այնպես  որ,  տղաս,  գիտեմ,  որ  չեն   հավ-
ատալու,  բայց  դու  գրիր, գոնե  այս  նամակս  դառնա  վիրավոր  սըր-
տիս  սփոփանք,  որ  մի  գուցե  այս  նամակից   ծնունդ   առնեն   Թեհլ-
երյաններ  ու  Նաիրի  Հունանյաններ...
— Շարունակենք  Զորավար: 
Զորավարը  սկսեց  թելադրել: 
— Գրիր՛,  ո՞վ  էր  ձեզ  խնդրում,  որ  իմ  աճյունը  Պեր  Լաշեզից   տեղ-
ափոխեք,  ես  իմ  կտակում  գրել  էի,  որ  կուզենայի  հանգչել  Ազատ
ու  Անկախ  Հայաստանում,  ոչ  թե  ճորտերի  ու  ստրկամիտ   մարդկ-
անց   երկրում,   երկիր,  որտեղ  նվաստացնում  են   ու   ահաբեկում,
որտեղ  խոշտանգում  են   կենդանի  ու  նահատակված   հերոսներին,
դեռ  քիչ  էր,  որ  հաշմանդամներին  ու   ողջ  մնացածներին  են  նվաս-
տացնում,  հիմա  էլ  անցել  են   նահատակներին,  մի՞թե  մենք   դրան
էինք  արժանի...   Ես  ազգադավներին  չեմ  մեղադրում,  նրանք  միշտ
էլ  եղել  են:   Ես  մեղադրում  եմ  ժողովրդին,  որ   լռությամբ  հանդուր-
ժում   է  այս  ամենը...   Լուռ  ու  խոնարհ   ծեծվում  են   ու   բռնաբար-
վում,  լռությամբ`  տանելով  ստրկության   լուծը,  ես  չեմ  կարող  հան-
գիստ  ննջել,  որովհետև  ոճրագործը  շարունակում  է  հերոսների
կողքին  մնալ...   Ամեն  անգամ   գալիս   են  մարդիկ  ու   խոնարհվում
նրա  գերեզմանին,   փառաբանում  են   նրա  հերոսությունն   ու   մեծ-
ությունը:   Մանուկները  գալիս  են  ու  երդվում  նրա  գերեզմանին`
նրա  գործը  շարունակելու  համար,  նրանք   անգամ  չգիտեն,  որ  այդ
« սպարապետ »  կոչված  տականքը  արդեն  վաղուց  դժոխքում   է   և  
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իրենց  երդումներն  ու  մեծարումը  չի  լսում:
— Կներեք  Զորավար,  որ  ընդհատում  եմ,  եթե  Վազգենը  դժոխքում
է,  ապա  ո՞վ   է  խանգարում  Ձեր  հանգիստը...
— Տղաս,  մի  կարծիր,  որ   մարդիկ  մեռնում  են  և  դրանով   ավարտ-
վում  է  կյանքը,  մենք  շարունակում  ենք  ապրել  և   լսել  հանդերձյալ
կյանքում,  դա  իհարկե  ոճրագործներին   ու   հանցագործներին  չի
վերաբերում,  որովհետև  նրանք   խավարի  թագավորությունում   են,
նրանք  ո՛չ   լսում  են,  ո՛չ  տեսնում,  նրանք  այրվում  են   այնտեղ...
Իսկ  ես  չեմ  կարող  հանգիստ  ննջել,   երբ  Եռաբլուրի   հարյուրավոր
հերոսների   հառաչանքներն  եմ  լսում,  երբ  լսում  եմ   խոշտանգված
ժողովրդի  լացը:   Խանգարում   է  խաբված  սերնդի  ներկայությունը,
ովքեր  գալիս  են  ու  երդվում  մարդասպանի  գերեզմանին,   չիմանա-
լով  անգամ,  որ  նա  ազգի  ամենամեծ  թշնամին  է...  Ինչքան  գիտեմ,
այդ  ոճրագործին  կենդանության   ժամանակ  ասել   են   Փռչոտ,  ոջլ-
ոտ...
— Այո՛,  Զորավար  այդպես  են  ասել...
— Ա՛յ,  տեսնում  ես,  նա  կենդանության  ու  մեռած  ժամանակ   մնաց
նույն  փնթի  ոջլոտը,  ոչինչ  չփոխեց,  միայն  մարդիկ  փոխվեցին`  իր-
ենց  հիշողություններից  ջնջելով  նրա   իրական   կերպարը,   նրանք
սկսեցին  երկրպագել   տականքին...
— Հասկանալի   է  Զորավար,  շարունակենք, — առաջարկեց   նա: 
— Գրիր   տղաս,  որ  իմ  կենդանության  օրոք   շատ   տառապանքներ
ու  դավաճաններ  տեսա,  սակայն  հիմա   տեսնում  եմ   հազարապա-
տիկը,  որովհետև  այդ  ազգադավները   շատացան   բարենպաստ
պայմաններում:    Երբ   ննջում   էիր  Ֆրանսիայում`  Պեր   Լաշեզում,
ուրախ   էի,  որովհետև  շիրիմիս  այցելում  էին  միայն   հայրենասեր
մարդիկ,  իսկ  այստեղ  գալիս   են  գեներալներ  ու   զինվորականներ,
որոնք  թշնամու  բանակին  ավելի  են  օգնել,  քան  թե   սեփական  ժո-
ղովրդին...    Նրանք  այցելում  են  իրենց  ոճրագործ  քավորին,  երկու   



5

թասով  օղորմաթաս  խմում   ու  փառաբանելով   նրա   մեծությունը`
հեռանում  են:   Ու  ես  մեծ  ցավ  եմ   ապրում,  տեսնում  եմ   խաբված
մանուկներին  ու   պատանիներին,  ցավ   եմ  ապրում,  որովհետև
ժողովուրդը   լռում   է,  փոխարենը  խոսում  են  տականքները,  որոնք
հերոսացնում  են  ոճրագործին,  սրիկաները   բարձրանում   հարթակ:
Քի՞չ  էր,  որ  մարդասպանի   ներկայությամբ   խանգարեցին  մեր
անդորրը,  հիմա  էլ  ծաղրում  են  մեզ՝  նահատակներիս:  Ոճրագործի
պատկերով  մեդալով  տալով   ինձ,  ժողովուրդը   անարգեց  իրեն,  ո՛չ
թե  ինձ,  իրենց  լռության  ներքո  կատարվեց  այդ  ամենը...   Մի  ազգ,
որը   չգիտի  գնահատել   իր  արժեքները`  լինելու  է  դատապարտված
հավիտյանս  հավիտենից...   Եռաբլուրի   նահատակված   հերոսների
նզովքը  ծանր  է   նստելու  ժողովրդի  վրա:    Տղաս,  գրիր   թող  ժողո-
վուրդն  իմանա,  որ  ես  այսօրվանից  հրաժարվում  եմ   Զորավար  ու
Ազգային  հերոս  տիտղոսներից,  ինձ   հարկավոր  չէ  այն  ազգի   հեր-
ոսը  լինել,  որը   անարգում  է  իր   հերոսներին,  իր   պատմությունը,
բարոյականությունն  ու  արժեքները...   Նահատակներին   անարգելը
ամենամեծ   ոճրագործությունն   է...   Առաքել,  գրիր  ամիս   ամսաթի-
վը   և  ավելացրու.  « Անդրանիկ  Օզանյան,  Երևան »:   Զորավարը
հրաժեշտ  տվեց  Առաքելին   և  հեռացավ`  առանց  որևէ   պատգամ
թողնելու,  նա   հիասթափված  էր։ 

Գեհենի Առաքել   27/02/2015 ԳՀ © ԱՌ 
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« Ամէն   օր   ձեր   գլուխը   բարձին   դնելէ   եւ  քնանալէ   առաջ
յիշեցէք,  թէ   այդ  օրը  ի՛նչ   էք  ըրած  ձեր   ազգին   համար »: 

«Եթէ   այս  անգամ   ցաւը   զիս   տանի,  մարմինս   օտար   հողի  վրայ
չթողո՛ւս... անպայման  Հայաստան   փոխադրէք:    Նուարդին   փըղձկ-
ումին   վրայ,   եթե  կարելի   չըլլայ   փափաքս   իրագործել,   մարմինս
Վառնա   տարէք  եւ  թաղեցէք  քրոջս՝  Նազելիի,   գերեզմանին  քով »:
(օգոստոս, 1927 թ.)  Զորավար  Անդրանիկ

Ես  իմ  կյանքում  երբեք  չեմ  ձգտել  անձնական   երջանկության   ու
բարօրության։  Ես  մշտապես  ձգտել   եմ  միայն  մի  բանի  և  պայքա-
րել  եմ  միայն  մի  բանի՝  իմ  հարազատ  ժողովրդի  ազատության   և
բարեկեցության  համար։  Ես  չեմ  փնտրում  իմ  վաստակի  գնահատ-
ականը  և  ցանկանում  եմ  միայն  այն,  որ  երջանիկ  լինի   այն   ժողո-
վուրդը,  որին  ես  ծառայում  եմ  ամբողջ  կյանքում։    

Զորավար  Անդրանիկ

« Եթե   կուզեն   ինձ   պատիվ   մը   անել,  ես  իմ   արձանս  չեմ  ուզեր,
փառավոր  թաղում  չեմ  ուզեր:   Թող  հայ  ժողովուրդը  կանգնեցնի
ավերակ  դարձած   Առաքելոց  վանքը  և  այնտեղ  փոքրիկ   ուսումնա-
րան  մը  շինե  հայ  մանուկների  համար:  Այս  է  իմ  ամբողջ  բաղձան-
քս  և  բարոյական  պահանջս  հայ  ժողովուրդեն »:

Զորավար  Անդրանիկի  կտակից
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ՐԱՖՖՈՒ   ԿՈՉ   ՊԱՏԳԱՄԸ  

« Ազգս  երբէք  չէ  կարող  կրթության  կատարելագործությանը
հասնել,  քանի   նորա  մեջ  չէ  զարգացած  ընթերցանության  սեր »։

ՐԱՖՖԻ

Լռությունը   խախտվեց   լսվող   ոտնաձայներից:   Առաքելը   վառեց
մահճակալի  մոտ  դրված   լույսը.  դիմացը`  աթոռին   նստած   էր  բոլ-
որ  ժամանակների  մեծությունների  մեծությունը: 
— Առաքե՛լ,  արթնացրի՞, — կամաց  շշնջաց  նա:
— Ճիշտն  ասած  քնած  չէի,  Վարպետ, — զարմացավ  նա: 
— Կներե՛ս,  չէի  ուզում  անհանգստացնել,  հիմա  կասես.  ի՞նչ  է   մեռ-
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ելներից   պրծում  չունեմ,  անցած անգամ  Անդրանիկը,  հիմա  էլ   սա՛,
— կատակեց  նա:
— Ո՛չ,  ինչ  եք  ասում,  Վարպե՛տ,  ինչպե՞ս  կարող  եմ   այդպես   մտա-
ծել,   Դուք այն  մեծությունն  եք,  որի  հետ  զրուցել  անգամ  երազանք
է...
— Գիտեմ  տղաս,  սակայն  սա  երազ  չէ, — ասաց  Րաֆֆին: — Դու
գիտես,  որ  մենք  հանդերձյալ  աշխարհում  հանգիստ  չունենք,  քանի
դեռ  մեր  ժողովուրդն  ու  երկիրը  գնում  են  կործանման  ճանապար-
հով...
— Գիտեմ  Վարպետ,  ես  զգում  եմ,  որ  Ձեր  անդորրը   ևս  խանգար-
վել   է:  Զորավարը   ասել  էր,  որ  իրենք   ևս   ահաբեկված   ու  խոշտ-
անգված  են...
— Առաքել,  չգիտեմ  ինչպես  արտահայտվեմ,  որպեսզի  կարողանաս
պատկերացնել...
— Վարպետ  Դուք  ասեք,  ես  արդեն  պատկերացնում  եմ  ամենը, —
ասաց  Առաքելը, — ես   գիտեմ,  որ  Դուք  մտահոգված  եք...   Արտահ-
այտվեք,  դա  կթեթևացնի  Ձեր  հոգում  կուտակված  ցավը,  ես  նույն
դրության  մեջ  եմ,  այնքան  ասելու  բան   է  կուտակվում,   որ   քիչ   է
մնում  պայթեմ:    Ստիպված  գրում   եմ,  որպեսզի  կարողանամ   ազ-
ատվել   այդ  ծանր  բեռից,  չեմ  կարողանում  ներսում  պահել:   Բարի
մարդիկ  կարդում  են  և  արձագանքում...  Վարպետ,   իրենք   նույն
տառապանքներն  ու  դժբախտությունը  կիսում   են  ինձ  հետ,   քանի
որ   իրենք   նույնպես  հալածված  են   ազգադավների  կողմից: 
— Առաքել,  գիտեմ  տղաս,  ես  էլ   երիտասարդ  ժամանակ  քեզ   պես
էի,  փորձում  էի   թղթին  հանձնել  այն  ամենը,  ինչ  կուտակվում   էր
իմ  մեջ,  ինչ-որ  պիտի  ասեի  ժողովրդին  ու   սերունդներին...
Սակայն  ավա՜ղ,  ոչինչ  չկարողացա  անել,  դրանք  մնացին  միայն
թղթի  վրա  ու  դարձան  անպետք...
— Այդպես  մի  ասեք,  Վարպետ, — դժգոհեց  Առաքելը, — ինքս   Ձեր  
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աշակերտն  եմ,  Դուք  կարողացաք  դաստիարակել  մի  սերունդ,  որը
կարողացավ  պետություն  կերտել,  կարողացավ  պատերազմ  հաղթ-
ել...
— Առաքել   հաղթելը  դեռ  քիչ  է,  տղաս,  այդ  հաղթանակը   պահել   է
պետք...
— Համաձայն  եմ  Վարպետ,  Ձեր  ամեն  մի  գրած  մարգարեություն
ընդունում  եմ  որպես  սեփական  գաղափար...
— Գիտեմ  տղաս,  դու  և  ես  նույն  կաղապարում  ենք   ձուլվել, — կա-
տակեց  Րաֆֆին, — Առաքել,  գիտե՞ս, երբ  ազգադավը  գլուխ  է բար-
ձրացնում,   չպետք   է  վախենալ,   չպետք   է   խոնարհվել,   չպետք   է
խղճալ  ու  նահանջել...   Ազգադավին  խղճալ,   կնշանակի`   փորել
սեփական   գերազմանը...
— Վարպետ,  ես  գրել  եմ  դրա  մասին, — ասաց  Առաքելը: 
— Գիտեմ  տղաս,  գիտեմ,  մենք`  նահատակներս,  հպարտանում  ենք
և  հանգստություն  զգում,  որ   դեռ  կան  ազնվազարմ   հայրենասեր
մարդիկ,  որոնք  գիտեն  ճշմարտության   ճանապարհը,   ու  վստահ
եմ,  որ  ճիշտ  ճանապարհի  վրա  ես:   Մենք  հաճախակի  հավաքվում
ենք  ու  խոսում  քո  գրածների  մասին...
— Վարպետ,  կներեք,  որ  ընդհատում  եմ:   Մենք  ասելով,  ու՞մ   նկա-
տի   ունեք,  եթե  գաղտնիք  չէ...
Րաֆֆին  ծիծաղեց: 
— Առաքել  ջան,  մեզ  մոտ` « Վերնատանը »,  բոլոր  անդամները`  ես,
Խորենացին,   Մաշտոցը,   Նարեկացին,   Վարդան   Զորավարն    ու
Նալբանդյանը, Աբովյանն  ու  Սևակը, Չարենցն  ու  Շիրազը,  Նժդեհը,
Պապ  թագավորը,  Այգեկցին, Կոմիտասը,  Սայրանն  ու   Թերլեմեզյա-
նը...
— Ուրեմն  « Վերնատունը »  կա՞...
— Այո՛   տղաս,  հայ   ժողովրդի   հոգսերով   ապրող   մեծություններն
այնտեղ  են   հավաքվում`  « Վերնատանը »,  տեսնում   ենք  ու   լսում  
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ժողովրդի   ձայնը:
— Վարպետ,  բոլորդ   միասի՞ն   եք,  զորավարներն   ու   գրողները...
— Այո՛  Առաքել, — հաստատեց   Րաֆֆին, — գիտե՞ս   տղաս,   բոլորը,
ովքեր  ազգի  ոգով  են  ապրել,  անկախ  իրենց  մասնագիտությունից
ու  կոչումից...   Առաքել,  եթե  չեմ  սխալվում  դու  բժիշկ   ես   չէ՞...
— Այո՛  բժիշկ  եմ,  Վարպետ...
— Տեսնու՞մ  ես.  բժիշկ,  ով  դարձել  է   ժողովրդի  քնարն   ու  աղաղա-
կում   է  իրականության   դեմ...
— Այո՛  Վարպետ,  իրավացի   եք,  ես  ինքս  չեմ   գրում,  այլ   գրիչն   է
գրում,  դա  սրտից  դուրս  բխած  բառեր  են,  չգիտեմ,  թե   միտքն   ու
գաղափարն   ինչպես  են  գալիս...
— Մուսան  է  դա,  տղաս, — ժպտաց  Վարպետը, — մուսան   ու  ժողո-
վրդի   հառաչանքը   միաձուլվում   ու  անկախ  իրենից   գրվում   են
տողերը:   Նարեկացին,  Աբովյանն  ու  Նալբանդյանը   այդ  հառաչան-
քի  աղաղակի  ձայնից   գրիչ  վերցրեցին  ու  սկսեցին  գրել:   
Վարդան  Սպարապետը,  Անդրանիկն  ու  Նժդեհը  իրենց   սրով   էին
ճանապարհ   հարթում,  իսկ  մենք`  գրչով:  Սայրանն   ու   Փանոսը`
վրձնով,  Կոմիտասը`  երգով...   Առաքել,  ժողովրդի  ձայնը   չլսողը   չի
կարող  երբեք   արարել,  անկախ   նրանից,   նա  գիտնական   է,   թե
հոգևորական,  զինվորական,  թե  արվեստագետ... 
— Վարպետ,  իսկապե՞ս  Դուք   լսում   եք   մեր  ձայնը,  մեր  այս   հառ-
աչանքներն   ու  աղոթքները: 
— Այո՛  տղաս,  լսում  ենք  և  ողբում:   Նարեկացին   իր  ողբով,  Խորե-
նացին  իր   մատյաններով,  Կոմիտասն  իր   մեղեդիներով...  Սակայն
տղաս,   ողբի   ու   արտասուքի   մեջ   նաև  պայքարի   մարտակոչեր
կան:   Նալբանդյանն  ու  Նժդեհը  չեն  դադարում  ի  զեն   կոչել,   Չար-
ենցն   ու  Շիրազը,   Տիգրան   Մեծն   ու   Սեպուհը,   Թեհլերյանն   ու
Մոնթեն.  վրեժի,  ցասումի   պայքարի   են   կոչում: 
— Վարպետ,  ի՞նչ   եք   կարծում,   այս   վիճակից   ինչպե՞ս   կարելի   է  
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դուրս  գալ...
— Առաքե՛լ   որդիս,  հարցն   ինչու՞  տվեցիր,  եթե   դու   գիտես   պատ-
ասխանը...
— Չգիտեմ   Վարպետ,  պահ   է  գալիս`  հուսահատվում   եմ,  անգամ
իմ  տեսածին  ու  գրածին   չեմ   հավատում:   Դժվար  է  կողմնորոշվել
այս  քաոսի  ու  խառնաշփոթի  մեջ:   Վարպետ,  խելագարվել  կարելի
է...
— Գիտեմ  Առաքել,  գիտեմ,  դժվար  է,  գիտես  ժողովուրդը  կույր  է  և
սնահավատ,  այդ  կուրության  ու  տգիտության   արդյունքն   է,  կույր
են  մտքով,  քանզի   կույր  աչքը  ավելի   լավ   է,  քան   կույր   միտքը:
Տգիտության   այս  շղարշը   ծանրացել   է:     Նրանց   գլխում   միայն
մշուշ   է  ու  դատարկություն,  իսկ   դատարկության  մեջ   ոչինչ   չի
ստեղծվում:   Առաքել,  շարժում   է  պետք,  մտածել  ու  գործել,  որտեղ
արագությունն   ավելի  նպաստաբեր  է   լինում,  թեկուզ   անհաջող
փորձ,  սակայն  պետք   չի,  որպեսզի   անգործությունից   ժանգոտի
միտքը,  ժողովուրդն  ասում  է. « Երկաթը   տաք-տաք   են   ծեծում »:
Հարկավոր   է   գործել,  ոչ  թե  սպասել,  որ  այդ  մի  բուռ  եղած   ընտ-
րյալներին  էլ   ոչնչացնի   բորոտը:   Առաքել,  գաղջը   արդեն  ամենուր
է,  անգամ  սերունդն   է   ստրկամիտ  ծնվում,  էլ   ուր  մնաց   պայքար-
ելը...   Չպետք   է  կիսատ  թողած  գործը  կանգնեցնել,  հարկավոր   է
ավարտին  հասցնել  մինչև  վերջ...  Մինչև  հաղթանակ...
— Գիտեմ  Վարպետ,  բազմիցս  ասել  եմ,  որ  այս   թուլությունը,  որը
ցուցաբերում   ենք   մենք,  փոխանցվելու   է   եկող  սերնդին,   արդեն
այս  սերունդը  չգիտի,  որ  Հայաստանը  ժամանակին  եղել  է  ամենա-
հզոր   երկրներից   մեկը`  իր  գիտությամբ   ու  մշակույթի   կրթօջախ-
ներով:   Ներկան  միայն  ավերակ  դարձած  մշակույթի  ակումբներ  ու
գրադարաններ,  դպրոցներ  ու  մանկապարտեզներ:   Նախկինում
ամեն  գյուղ   ու  ավան  իր  մշակույթի   տունն   ուներ,   գրադարանը,
թատրոնի  ու  երգի  խմբակները,  դրանք  բոլորը   ոչնչացրեցին,   իսկ  
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հիմա   դրանց    փոխարեն   աղանդավորական   ու    կուսակցական
շտաբներ  են,  որտեղ   միայն   բութ` « Կվալդ »  դեմքով,   կուսակցակ-
ան  նշանով   ղասաբներ   ու  աստվածապիղծ   հոգևորականներ   են:
— Իրավացի   ես  տղաս,  այս  ամենը   մենք   տեսնում   ենք,   ու  ցավ
ապրում,  որ   չկարողացանք   կրթել   ժողովրդին,  որ  պետք   չէ   հավ-
ատալ   ու  աստվածացնել  առաջնորդներին:   Առաքել,  անկախ   նրա-
նից,   առաջնորդը   լավն   է,  թե  վատը,  պետք  է   նրան   հարգել   և
սիրել   իր   արժանիքներով,  սակայն   չպետք   է  աստվածացնել   ու
երկրպագել,  եթե  սկսեցին  երկրպագությունը,  ապա  հավատացնում
եմ,  անգամ  լավ  առաջնորդը  կարող  է   դառնալ   բռնակալ,   ինչպես
ժողովուրդն  է  ասում. « Ամեն   ինչ  չափի  մեջ   է  գեղեցիկ »...
— Վարպետ,  դուք  իսկապե՞ս  տեսնում   եք  ելքը:
— Առաքել,  քո  կարծիքով  ինչու՞  եկա:   Ճիշտն  ասած,  Միքայել   Նալ-
բանդյանն  էր  ուզում  գալ,  Խորենացին   ու   Նժդեհը,  սակայն   գիտ-
եինք,  որ  դու  ինձ  էիր   սպասում...
— Շնորհակալ  եմ  Վարպետ,  իրոք  երազում   էի  այս   հանդիպմանը:
Ինձ  համար  մեծ  պատիվ   է  կանգնել  ու  լսել  Ձեզ...
— Առաքել,  ժամանակը   սուղ   է  որդիս,  պետք  է  գնամ,  այդ  պատճ-
առով   կասեմ   այն,   ինչ   անհրաժեշտ   է,  խնդրում   եմ   հիշիր`  ինչ
կասեմ,  կարող   ես  ընդունել,  որպես  պատգամ,  թեկուզ   կտակ...
— Ինչպես  կասեք,  Վարպետ...
— Առաքել,   դեռ  1914թ.- ին  կանխագուշակում  էինք  մոտալուտ   աղ-
ետը.  Ես,  Նարեկացին   ու   մյուսները   շրջում   էինք  գյուղից   գյուղ,
աղաղակում,  որ  աղետը  մոտենում   է,  պետք  է   ոտքի   կանգնել`
զենք  վերցնել,  սակայն   ապարդյուն,  ոտքի  ելան   միայն   նրանք,
ովքեր  ծնվել   էին  ազատության   ջահը  սրտում,  իսկ  մնացածը   քըշ-
վեցին  Դեր -Զոր...  Առաքել,  ով  ոտքի  ելավ,  զենք  վերցրեց`  նա  ապ-
րեց,  ով  գլուխ   խոնարհեց`  նա   կոտորվեց...  Այդպես   էլ   հիմա   է,
որդիս:   Ինչ  կարևոր  է,  քո   թշնամին   թուրքերեն   է   խոսում,   թե  
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հայերեն,  թշնամին`  թշնամի  է,  ժողովրդի  թշնամուն  սպանելը  մեղք
չէ:   Գիտե՞ս   հրեաները  ինչու՞  կարողացան   հասնել   հաջողության,
որովհետև  ընդունեցին  իրենց  տիրոջ  խոսքը . « Նա,  ով   մեղանչում
է  ու  խախտում   Տիրոջ   պատվիրաններից  մեկնումեկը,   այսինքն՝
անում  է  մի  բան,  որ  չպետք  է  աներ,  բայց  չիմանալով   գործում   է,
այդ  մեղքը`  ուրեմն  մեղավոր   է»:   Բացի  այդ,  նրանց  համար   ոսկե
օրենք  դարձավ  տիրոջ  խոսքը. « Եթե   քահանայի  դուստրը   պոռնկ-
ությամբ  պղծվի,  նա   արատավորած   կլինի   իր   հոր   անունը.  Նա
պետք  է   հրով   այրվի »:   Առաքել,  հրեաները   դավաճանների   ողջ
գերդաստանին  են  պատժում`  հասկանալով,  որ  նրա  գործած  հան-
ցանքի  համար  անգամ  նրա  անմեղ  ծնողն   է  մեղավոր:   Տեսնում
ես,  իսկ   մենք  ներեցինք  ազգադավներին,  որպեսզի   շատանան   ու
հոշոտեն  ազգին:   Առաքել,  այստեղ  գոյի  պայքար  է,  այստեղ  բարու
և  չարի  պայքար  է,  այստեղ   տեսակի  պայքար  է:   Եթե  չարը  ոտքի
է  ելել   ու  կոտորում   է  մեզ,  ուրեմն  մի  վարանի՛ր   սուր  վերցնել:
Առաքել,  գրիչը  զենք  է,  զենք  է  երգը,  զենք  է  նաև   խոսքը...   Տղաս,
այսօր  մեզ  պետք   է  ռազմաշունչ  երգ,  ռազմաշունչ  խոսք,  սակայն
երգում  ենք  ու  ճառում,  բայց  չկա  կիրք,  պայքար  և  զենք...
Անիմաստ  է  դառնում  խոսքն  ու  երգը,  երբ  չկա  զենք...  Ազգադավի
արյունը  պետք  է  լինի  որպես  սրբագործված  գործի  սկիզբ...
Արյունով  պետք  է  մաքրվի  ժողովրդի  տառապանքն   ու  լացը:
Հազարավոր  մանուկների  աչքերի  արցունքները  չորացել  են  նրանց
այտերին  ու  մնացել   անհատույց...   Մնացել   են  տասնամյակներով
ու  կմնան,  քանի  դեռ  պայքարը  չի  եղել  նպատակային:   Ինչու՞  ենք
վախենում  արյունից,  եթե  մեր  թշնամին   չի  վախենում  թափել  մեր
արյունը,  չի   վախենում,   երբ   խոշտանգում   ու   նվաստացնում   է
ժողովրդին,  չի   վախենում,  որ   գալու  է   այդ   պատասխան   տալու
ժամանակը...  Այն  ժամանակ  դուք   էլ  մի  վախեցեք   թափել   նրա
արյունը,  նրա  զավակներին   ու  ժառանգներին  ոտնատակ   տալով,  
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մի  վախեցեք,  որ  մեղսագործվելու  եք,  քանի   որ  ժողովրդի   թշնամ-
ու  արյունը  չի  մեղսագործում,  այլ  մաքրում   է:  Սատանայի   հետ
դաշն  կնքած  ոճրագործին  պատժելը  մեղք  չէ,  այլ  պատիվ:
Թեհլերյանի  պատգամը   հիշի՛ր... Նա  անհանգիստ  է  Առաքել,  նա  չի
կարողանում  հաշտվել  այն  մտքի  հետ,  որ  երիտ   թուրքերին   փոխ-
արինած  ենիչերիները  նվաճել  են  մեր  երկրի  պետականությունն  ու
խոշտանգում   են  բազմաչարչար   մեր  ժողովրդին:   Առաքել,   իմ   և
ողջ  հայ  ժողովրդի  մեծերի  ու  նահատակների  անունից   եմ  ասում,
ու  պատգամում.  մի  վախեցե՛ք,   թող  վախենա  մեր   թշնամին,  մի
վարանե՛ք,   թող  վարանեն   մեզ   խոշտանգողները,  ո՛չ   թե   մեր  ար-
յունով   այլ  ազգադավների,   ո՛չ  թե   մեր  զավակները`  այլ  նրանց
զավակները   պետք  է  լացեն:   Առաքել,  ապրել  մեկ  անգամ,  սակայն
ապրել,  ոչ  թե  ստրկանալ,  ոչ  թե  աղերսել:   Ապրել  այս  արևի  տակ,
որպես  ազգ  ու  ժողովուրդ,  որպես  մարդ,  ոչ   թե  որպես   անասուն:
Բանականությունը  մեզ  տրվել   է,  որպեսզի  տարբերենք  լավը`   վա-
տից,  չարը`  բարուց,   Աստծուն`  սատանայից,   այնպես   որ,   տղաս,
քանի  դեռ  ժողովուրդը  չի  գիտակցում,  որ  իր  ստրկությամբ   ստրկ-
ացնում  է  մեզ`  իրենց  մեծերին  ու   պատմությունը,  ջնջում   է  Աստ-
ծո  բարի   կերպարը:   Աստված  մեզ`  մարդկանց,   ստեղծեց   ազատ
ու   հպարտ,  սակայն   մենք   չընդունեցինք   Աստծուն,  փոխարենը
ստրկացանք  սատանայի  ու  չարի  առաջ:   Այնպես  որ,  չարիքի   դեմ
պայքարը  սուրբ  պարտք  է,  մեռնել  հպարտ,  եթե  պետք   է,  ոչ  թե
ոտքերի  տակ,  սակայն  Առաքել,  չպետք   է  գնալ  մեռնելու   համար,
այլ   ապրելու... Եթե  պայքարը  պետք  է  լինի  մեռնելով,  ապա   թող
մեռնի   մեր  թշնամին,  որպեսզի  մենք  ապրենք   ու  ապրեցնենք:
Առաքել`  որդիս,  ավարտում  եմ,  քանի  որ  երկար   խոսեցի...  Շնորհ-
ակալ  եմ,  չմոռանա՛ս  պատգամս  տալ  ժողովրդին,  սա  իմ  պատգա-
մը   չէ,  այլ  Խորենացու  և  Մաշտոցի,  Նարեկացու  ու  Թումանյանի,
Նժդեհի  ու  զորավար  Բաղրամյանի,  Չարենցի   ու  Սևակի...  
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Առաքել,   հրաժեշտ   չեմ   տալիս,  քանի  որ   խոստանում   եմ   կրկին
այցելել,  սակայն  վստահ  եմ,  որ  Նալբանդյանի   ազատության  ոգին
դեռ   կա  ժողովրդի   մեջ...  Գիտեմ,  որ   մենք   միասին   կարող   ենք
ազատությունը   նվաճել...  Մեր   ոգին  ձեզ  հետ  է:   Պայքա՛ր,   զե՛նք,
կռի՛վ,   հաղթանա՛կ... Մա՛հ   մեր   թշնամուն...  Րաֆֆին   հրաժեշտ
տվեց   և   հեռացավ,   ինչպես   եկել   էր:

Գեհենի   Առաքել  14/03/2015   

« Բայց   ավա՛ղ,   հայ   մարդու   միտքը,  սիրտը,  կրքերը    և   բոլոր
հոգեկան   զորությունները —  հավիտենիթ   միշտ   ճնշված   լինելով
մշտնջենավոր   ստրկության   լծի    տակ,   կաշկանդված   լինելով   առ-
օրյա   հոգսերից,  վարակված   լինելով  դարավոր   խավարի   մեջ,  մե-
ռած   և    սասանված   լինելով   բռնավորի    ահից   և   նրա   սրից —
երբեք   և   մի   րոպե   չեն   ունեցել   ազատ   շունչ,   և   որպես   ասաց-
ինք,   ազատ   թռիչք   և   ձգտողություններ...:  Եվ   բնականաբար   մի
բան,  որ   միշտ   կենում   է անշարժ   դրության   մեջ,   նա    ապական-
վում   է   և   փտում   է.  մի   բան,   որ օրըստօրե    դիմում    է    դեպի
նվազումն    և   դեպի    ստկարություն,   նա   վերջապես   սպառվում,
ոչնչանում,   և    որպես    հասարակաբար    ասում   ենք`   մեռնում
է…»: Րաֆֆի
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«Անաստված   երկրում  բնակվի՜ր,  բայց   անօրեն   երկրում   մի   բնա-
կվիր »,  այդպես   է  հայերի  խրատը,  որ  և   եղել   է  սովորական   առ-
ած:  Արդարև, մեծ  հիմարություն  է  բնակվել   մի  երկրում,  ուր  օրեն-
քը,  իրավունքը,  արդարությունը   ոտքի  տակ   են   ընկած,  ուր   զոր-
եղը  տիրում  է  անզորին,  ուր  հարուստը  արծաթի   զորությամբ  կա-
տարում   է  յուր  կամքի  ամենա  զարհուրելի  բաղձանքները...»:
Րաֆֆի

« Խեղճ   հայեր,  բավական   չէ,  որ   ուրիշները   կողոպտում   են  ձեզ,
և  ձեր   գլխավորները,   ձեր   իշխանները՝   ձեր   մարմնին   ցեց   են
դարձել...»: Րաֆֆի

« Գողը   որ  տանից   լինի,  եզն   երդիկից   կհանե »: — « Ծառի   որդը
իրանից   չլինի,  հազար   տարի  կապրե»: — « Մեր   գողն  մեր  տանից
է,  մեր  որդն  մեր  ջանիցն   է...»: Րաֆֆի

« Մի  լավ  գիրք  կարող  է  փրկել  մի  ամբողջ   ազգ »:  Րաֆֆի

« Երբ   ասում   են   նրան՝    հող   էիր   և   հո՜ղ   դարձիր »:  Արդարև,
մի   խորհրդական   խոսք   հայի   համար...  պատճառը`  այդ   ազգը
յուր   կյանքում   չէ   ցույց   տվել   որևիցե    հոգեկան   զորություն,  այլ
միշտ   ապրել   է   նա   որպես   հող,   քար   և   անշունչ   մարմին...»:
Րաֆֆի 

« Բայց   մինչև  երբ.  Պիտի  ծածկենք  մեր  կեղտերը։  Դա  նույնը
կլիներ,  ինչպես  մի   հիվանդ  ամաչելով  թաքցներ  այն  վերքերը,
որոնք  օրըստօրե  ավելի  փտելով,  նեխելով   վարակումեն  մարմնի
ամբողջ  կազմվածքը... »:  Րաֆֆի 
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«  ՄԵԶԱՆՈՒՄ   ՄԻ   ՏԵՍԱԿ   ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐՆԵՐ   ԿԱՆ,  ՈՐԸ
ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՈՒՆԻ   ՀԱՅԻ  ԲՈԼՈՐ  ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԹԱՔՑՆԵԼ  ԻՐԵՆՑ   ՓՏԱԾ    ԱԶԳԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ՄԵՋ  »: Րաֆֆի

« Ով   չի   ճանաչում  իր  հայրենիքը,  չի  կարող  ճշմարիտ  սիրել  այն»:
Րաֆֆի

«Բայց   երբ   ճշմարտությունը   վարագուրվում   է   խաբեությամբ   և
արդար  իրավունքը   փշրվում   է   հաղթահարության   ու   բռնության
ոտքի տակ,  այն   ժամանակ   մարդը   յուր   իրավունքը  առաջ    տան-
ե լու   համար պարտավորվում   է   գործ  դնել   յուր   ֆիզիկական   զո-
րությունը — յուր   թուրը »:  Րաֆֆի 

« Աստված   ստեղծել   է   մեր   գլուխը   ուղղաբարձ   դեպ   վեր,  ամոթ
է  մեզ,   երբ  մենք,  անասուններին   հավասարվելով   ընդունենք   այդ
անարգությունը,  մեր    գլուխը    խոնարհեցնելով    և   ուրիշի   ոտքի
տակը   տալով:   Եվ   աստված   ինքը   սառն   աչքով   է   նայում  այդ
ցավալի   տեսարանների   վրա.  Նա  տեսնում   է,  յուր   պատկերը
շինել   են   անասուններին   հավասար,  բայց   աչքերը   խփում,  երեսը
շրջում,  անց   է   կենում...»: Րաֆֆի 
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ԿՈՄԻՏԱՍԻ   ԱՅՑԸ 

Այն   մտավորականը,  որը  ժողովրդի  հոգսերից
հեռու  է  և անտարբեր,  արդեն  դա  մտավորական  չէ:

ԳՀ © ԱՌ  2014

Նա  գալարվում  էր  մահճակալում,  չէր  կարողանում  քնել:  Հանկարծ
նկատեց  իր  դիմաց  նստած  ստվերը: 
— Բարև  Ձեզ,  Դու՞ք  եք, — զարմացավ  նա:
— Այո՛  Առաքել,  ես  եմ.  Ճանաչեցի՞ր...
— Այո՛  Վարդապետ,  իհարկե:
— Ի՞նչու  չես  կարողանում  քնել:
— Ճիշտն  ասած,  սիրտս  ալեկոծ  է,  Վարդապե՛տ,  չեմ  կարողանում
քնել, — հուզված  խոստովանեց  նա:
— Ի՞նչ  է  պատահել,  տղաս:
— Վարդապետ,   այսօր   իմացա,  որ   սահմանի   վրա  վիրավորված  



19

զինվորը   հաշմանդամ   է  դարձել,  կարդացի,  որ  դրամ   են   հավաք-
ում,  որպեսզի  հոգան  նրա  բժշկության   ծախսերը...
— Այո՜,  ցավալի  դեպք  է...  Ես  տեղյակ  եմ,  Առաքել...
— Ի՞նչ  անենք,  տեսնու՞մ  եք,  թե  ինչ  օրն  ենք  ընկել,  որ  մեր   սահմ-
անին  կանգնած  զինվորներն  անօգնական  են:   Իսկ  նրանք  հայրեն-
իքի   համար  են  կանգնած,  ու  արյուն  են  թափում   այդ   հայրենիքի
համար,  սակայն   հայրենիքը  նրանց  մոռանում  է  և  թողնում  անօգ-
նական...
— Առաքել,  Հայրենիքը  չի   մոռանում   նրանց,   այլ   ազգադավները,
իսկ  գիտե՞ս   հայրենիքը   որն   է...
— Ո՞րն  է:
— Հայրենիքը`  մենք  ենք` ձեր   նահատակները,  հայրենիքը   դու՛  ես,
և  այն  զինվորը,  որը  օգնության   կարիք  ունի:   Մեր  հողն  ու  ջուրն
է,  որը  այլևս  մերը  չի...   Իսկ  քո  ասածը   հայրենադավներն   են,  որ-
ոնք  խոշտանգում  են   ու  նվաստացնում   ձե՛զ  էլ,   մե՛զ  էլ:    Վաճառ-
ում   են  մեր  երկրի  հողն  ու  ջուրը:
— Գիտեմ  Վարդապե՛տ,  ես  հազար  անգամ  եմ  ասել  այդ  մասին  ու
անգամ  գրել :
— Գիտեմ   Առաքել,  տղաս  դրա  համար   եմ  այստեղ  ու   գիտե՞ս  թե
ինչու...
— Ինչու՞ ...
— Առաքել,  երբ  ժողովուրդը  լռում  է,  մենք`  մեռելներս   ենք   սկսում
աղաղակել   անարդարության  դեմ,  երբ  կենդանի  մարդիկ  ոչինչ  չեն
անում,  էլի  մենք  ենք  աղաղակում  ու  ի  զե՛ն  կոչում...   Գիտե՞ս   ինչ-
քան  դժվար  է  հայրենյաց   սիրո  համար  նահատակվածներիս   համ-
ար:   Վարուժանն   էր  ուզում  գալ,  Զոհրապն  ու  Թեհլերյանը:   Բոլո-
րը  Առաքել,  բոլորն   էլ  ցանկանում  են  այցելել  ու  ասել   իրենց   ապ-
րումների   ու  վշտի  մասին:   Քո  կարծիքով  Անդրանիկն  ու  Րաֆֆին
հենց  այնպե՞ս  եկան,  գնացին:    Նրանք   մեր`  բոլոր   նահատակներ- 
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իս   ուղերձն   էին   բերել,   ինչպես   և  ես...     Մենք`  մեռելներս,   չենք
կարող   հանգիստ   ննջել,  երբ  մեր  ժողովրդի  տականքը   սուրն    է
դեմ   տվել   ժողովրդի   կոկորդին:    Մինչև   ե՞րբ  պետք   է   լռեք,  երբ
նահատակներն   են   արդեն  աղաղակում,  մի՞թե   չեք   լսում   մեր
ձայնը...
— Իհարկե  լսում  ենք,  փորձում  ենք  ելք  գտնել...
— Առաքել,  այդպես   լսել  ու  փորձել  պետք  չէ,  հարկավոր   է  գործել
տղաս,  հիմա  պետք  է  լռել  ու  գործել,  քանի  որ  մեկ  դար  աղաղակ-
եցիք   ու  արդյունքի  չհասաք:   Ցեղասպանությունը   քարոզելով   ու
լուսանկարներով   չպետք  է  ապացուցել,  այլ  պարտադրելով...  Երևի
Նժդեհն  ու  Թեհլերյանը  ավելի  լավ   կբացատրեն   քան   ես,  սակայն
ես,  որպես  հոգևոր  մարդ  հասկանում  եմ,  որ  աղերսել  ու  աղոթել
պետք  չէ,  երկաթե  շերեփ   է  պետք   տղա՛ս:     Երկաթե   շերեփով
չպետք  է  փայ   փախցնել,  այլ   թշնամու  գլխին  պետք   է   հարվածել,
ո՛չ   միայն  արտաքին,   այլև   ներքին:   Եթե   ներքին   թշնամու   դեմ
չենք  պայքարում,  ապա  անօգուտ  է  պայքարել  արտաքին  թշնամու
դեմ:   Ինքդ  տեսնում  ես,  ինչ  կարևոր  է,  քո  ասած  զինվորին   թուր-
քերն  են   սպանում,  թե   հայ  ազգադավները,  երեկ`  Վահե  Ավետյա-
նին  սպանեցին,   այսօր   էլ   մյուս    հայ  զինվորին,   ո՞րն   է  տարբեր-
ությունը.  միևնույն   է   ոճրագործը`  ոճրագործը   է,  նա   պետք   է
պատժվի   անկախ   նրանից`  հայ   է,  թե   թուրք: 
— Ես  դա  գիտեմ,  Վարդապե՛տ,  բայց   ժողովուրդը   չգիտի:
— Առաքել,  բարոյական  մարդիկ  գիտեն,  քանի  որ  նրանց  բանակա-
նությունը   Աստվածատուր   է,   իսկ   մնացածը   սատանայական   են,
ովքեր  տեսնում   են  ու  լռում,  դառնում  են  սատանայի  հանցակիցը:
Նրանք  չարիքի   հետ   դաշինք  ունեն,  մեր   սուրբ  պարտքն   է  կռվել
չարի  ու   սատանայի  դեմ:
— Իսկ   նահատակները  անհանգի՞ստ   են,  ուրեմն  նրանք   տեսնու՞մ
են  այս  ամենը:
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— Առաքել,   մենք   տեսնում  ենք   և  լսում,  ցավ  ենք   ապրում...  Ցավ
ենք  ապրում   մեր   անցյալով,   ցավ  ենք  ապրում  այս   ներկայով   ու
ողբում  ենք   մեր   ապագայի   համար...   Գիտե՞ս,   այս   Անմոռուկը
կրծքին   կպցնելով,  չեն  հարգում   մեր  մեկուկես   միլիոն  նահատակ-
ներին,  հարգանք  կլիներ,  որ  ապրեին   և  ապրեցնեին,  իսկ   ինչ   եմ
տեսնում,  միայն   մեռնելու  պատրաստ   են,  մեռնում   են  ու  նվաստ-
անում,  ծեծվում   են   ու   խոշտանգվում,  աղաղակում   են  ու   ոչինչ
չանում...  Մի՞թե  դա   է  հարգանքը:   Մենք  նահատակվեցինք`  սխալ
թույլ   տալով,  սակայն   ժամանակը  պետք  է   սովորեցներ   ձեզ,   որ-
պեսզի   չգործեիք   մեր   սխալը:  Երիտ-թուրքերն   ու    Երիտ   հայերը
նույն   կերպ   են  գործում`  ծեծում   են,  խոշտանգում,   հետո   սրի  ու
հրի  մատնում:   Ահա`  ինչ   տեսնում   եմ,  մնացել  է  միայն  Դեյր  Զոր
քշեն:   Առաքել,  ցեղասպանությունը  պարտադրում  են  թշնամուն,  ոչ
թե  աղերսում,  իսկ  մինչ  պարտադրելը   պետք  է   ներքին   թշնամուն
պարտադրել,  որպեսզի  ընդունի   բարոյականությունը,   եթե   չի   ըն-
դունում   երկնային  օրենքները,  ապա  թող  դժոխքի  բաժին  դառնա:
Տերն   ասում  է. « Խոզերի   առաջ   մարգարիտներ   շաղ  մի՛   տվեք »:
Այդ  խոզերը   հիմա  անարգում   են  ու  պղծում   մեր  ժողովրդի   սրբ-
ությունները,  և  ցավալին   այն  է,  որ   մնում   են  անպատիժ:   Իսկ
ինչու՞   դու   չես  ընդունում   չարի   իշխանությունը:
— Վարդապետ,  ես   և  չարը  չենք   կարող   համերաշխ   լինել,   քանի
որ  ինձ   համար  ընդունելի   չէ   սատանայությունը,  ես   քրիստոնյա
եմ,   հավատացյալ...
— Ա՛յ  տեսնու՞մ   ես,  դու  քրիստոնյա  ես,  բայց  չես  գործում  որպես
քրիստոնյա,  քո  հավատքն  ու  քո  երկիրը,   բարոյականությունն   ու
պատիվը  պահելու  համար  միայն   աղոթքով  չպետք   է  պահես,  այլ
զենքով,  սրով,  պատերազմելով:    Պետք  է   պարտադրես   սատանա-
յին,   չարը   երբեք   Աստծո   երկնային   խոսքը   չի   կարող   ընդունել,
պետք   է   հալածել   նրան:    Աստծո   անունից    պետք    է   ոչնչացնել   
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նրան:   Չարիքը`  չարիք   է,  անկախ  դա   սատանայի   դեմքով   է,  թե
հրեշտակի...  Հիսուսն  ասել  է. « Որ  կգան  սուտ  առաքյալներ   և  տի-
րոջ    անունով   վկայություններ   կտան,  բայց   դուք   մի՛   խաբվեք
նրանց »:   Առաքյալ,   որտեղ  սուրն   է   անում   իր   գործը`   գրիչը
անզոր    է,  սուր`  սրի  դեմ,  պետք   է  կռվի,  գրիչը`  գրչի:   
Հիշի՛ր  « սուրը  բարձրացնողը   սրից  է  ընկնելու »,  դա  Տիրոջ  պատ-
գամն   է:   Տերը  քո  փոխարեն   սուրը   չի  վերցնելու  ու   պատժի,  նա
դրա  համար  քեզ   տվել   է  հոգի  ձեռքեր  և   բանականություն,   դու
պետք   է  պաշտպանես  քո   հավատքը,  քո  կյանքը,  որը   Աստված  է
շնորհել,  ոչ   ոք  իրավունք  չունի  քեզ  զրկել  կյանքից,  դու   պետք  է
պահպանես   և   պաշտպանես  այդ  կյանքը:  Մեկ  դար  է,  կոկորդ  եք
պատռում,  գրքեր  հրապարակում,   աղերսում   երկրներից  ու   պետ-
ություններից,   սակայն   անարդյունք,   մի՞թե   չեք  տեսնում,  որ  այդ-
պես  սխալ   եք  գործում:  Երբ  քո  պետության  տականքն   է  հայտա-
րարում,  որ   Թուրքիայից   պահանջ   չունի,  և  չի  ունեցել,  և  այդքա-
նից  հետո   հավատում   եք  նրան,  որ  նա  ցավում   է  այդ   ոճիրների
համար:   Ես   ինչպե՞ս   հավատամ,  երբ   նա   միջազգային   բարձր
ամբիոններից   ծաղրում   է  իր  ժողովրդին,  որ   հալածում  ու   խոշտ-
անգում   է  այդ   երկրի   համար   հաշմանդամ  դարձած   ազատամա-
րտիկին,  անտերության   մատնում  արյուն   թափած  զինվորին,  նըվ-
աստացնում    սպանված  զինվորի   ծնողներին:    Մի՞թե   այդ  ամենը
դուք  չեք  տեսնում,  երբ  մենք`  մեռելներս  ենք  տեսնում  դա...
Սպանված   զինվորների   մայրերի  ճիչը   Բաղրամյան  26-ի   դիմաց`
ականջներիս  մեջ   է,   երբ  ասկյարները   նրանց   քարշ   էին  տալիս:
Ժողովուրդը   անտարբեր   մնաց,  մոռանալով,  որ   իրենք   նույնպես
զավակներ   ունեն,  որ  այդ   նույն  դժբախտությունը  կարող  է   չոքել
իրենց   դռանը:   Քո  կարծիքով   ինչու՞  մենք`   մեռելներս,  դիվադադ-
ար  այցելում  ենք   քեզ,  ինչու՞   չենք   կարող  հանգիստ   ննջել,   մեկ
դար   է  անցել,  սակայն  այդպես  էլ   հանգիստ   չկարողացանք  ննջել: 
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Չարիքը`  չարիքին   է  հաջորդում,  ազգադավը`  ազգադավին:  Իրար
փոխանցելով  ոճրագործի  կացինը`  արմատախիլ  են  անում  ազգին,
իսկ  գիտե՞ս  թե  ինչու...
— Ինչու՞  Վարդապետ:
— Որովհետև  կացնի  պոչը  փայտից  է  Առաքել,  մեզանից,   մե՛ր   մեջ
է  թշնամին,  և  կարող  է  իր   հունձը  անել  անպատիժ:   Ինչպե՞ս  կա-
րողացաք   ոճրագործներին  թաղել  հերոսների  պանթեոնում,  ինչու՞,
ո՞ր  մեղքի   համար  մենք   այդ  պատժին   արժանացանք:   Երբ  ազգ-
ադավ  Դեմիրճյանը   մեր  մեծերի  կողքին   է,  իսկ  փռչոտ,   ոճրագոր-
ծը`  հերոսների...    Ի՞նչ   է   դա   ծաղրանք   չէ՞,  Անդրանիկին   քանի՞
անգամ   պետք  է   սպանեք,   մի՞թե   չկարողացաք   հասկանալ,   որ
անարգելով   մեզ`  դուք   ձե՛զ  եք   անարգում,  մեզ   ծաղրելով`   դուք
ձե՛զ   եք   ծաղրում:   Չեք  հասկանու՞մ,  որ   մեծությունների   անեծքը
և  նզովքը   ծանրանալու   է   ձեր`  սերունդների   վրա:   Սատանային
հանդուրժելով   ինքն   է   սատանայանում,  մի՞թե   դա  է  եղել  մեծերի
պատգամը...  Մի՞թե   դա   է  ձեր  հավատքն  ու  սրբությունը...
Տգիտությու՜ն,  համատարած  տգիտություն  ու  այդպիսի  տգետների
միջոցով  ուզում  եք  երկիր  ու  պետություն  կառուցե՞լ... Ո՞վ  կարող
է  պատկերացնել,  որ   ցեղասպանությունից   մազապուրծ   փրկված
ժողովուրդը   նորից   կդառնա  ցեղասպանության   զոհ:   Մի՞թե   դա
էր  ձեր  երազանքը`  մորթվել,  բռնաբարվել   ու  խոշտանգվել,  աշխա-
րհն  ապրում   է,  իսկ  դուք`  մեռնում:   Մեռնում   եք  հոգով,  քանի  որ
հոգին   մեռնում   է`  չարին  հանդուրժելով,  չարի  իշխանությունը  ըն-
դունելով:   Չարին   ծառայելը  անպատիժ   չի  մնա,  քանի  որ   մորթվ-
ելու  եք  հենց  ձեր  հնազանդության  ու  լռության  համար,   քանի   որ
հենց  ձեր  տերն  է  ձեզ  խեղդելու,  հենց  նա  է  ձեր  դեմ  հանելու  ձեր
զավակներին,  նա   է   հանելու  որդուն՝  հոր  դեմ,  հորը`  զավակի  ու
այդպես   պետք   է   հոշոտվեք`  ձեր  իսկ  պտուղի  ձեռքով,   քանզի
ուրացաք   Աստծո  տված   լույսը,   ուրացաք  Աստծո   խոսքը,   ճշմար- 



24

տության  ճանապարհի  փոխարեն   ընտրեցիք   դժոխքի   ճանապար-
հը:   Ապրել՝  ապրելու   համար,  ո՛չ   թե  մեռնել՝  մեռնելու...
— Վարդապետ,  ես  գիտեմ  դա,  ճշմարտությունն  ու  ազատությունը
Աստծո  ամենամեծ   պարգևներն  են,  ես  ընդունում  եմ  Աստծո  խոս-
քը...
— Առաքել,   Աստված  երբեք   ստրկամտության   կողմնակից   չէ,  նա
մարդուն  կերտել  է  իր  պես`  ազատ  ու  հզոր,  մարդիկ  սատանային
լսելով  են  ստրկանում,  սատանային  լսելով  են  իրենց  համար   կուռ-
քեր,  իշխաններ   ընտրում:    Աստված   սիրում   է   ազատասերներին,
քանզի  նա  չի  սիրում  երկու  տիրոջ  ծառայողներին:   Ստրուկները
տեղ  չունեն   դրախտում,  քանի  որ   իրենց   տեղը  դժոխքն   է,  քանի
որ  սատանային   են  ծառայում:    Աստված  ասում  է.  « Ով  որ   մոտե-
նա  մի   պիղծ  սողունի  կամ  մի   մարդու,  որը  պղծված  է  ամեն   տե-
սակ  պղծություններով,  ով   որ  դիպչի   դրանց,  թող  անմաքուր   հա-
մարվի,   նրա  մատուցած   զոհաբերություններից   չպետք   է   ուտի,
մինչև  որ  իր  մարմինը   չլվանա »:   Տեսնում  ես,  չարիքի  հետ  սեղան
նստողը  ինքը   ևս  պղծվում   է,  ու  ապականվում:  Առաքել,  ազատա-
սեր  մարդը  չի  կարող  ստրուկ  լինել,  նա  իր  ազատության  համար
կռիվ   է  տալիս,  ամեն  միջոցով,  անգամ  զենքով  ու   կռվով՝   պատե-
րազմելով  չարի  իշխանության  դեմ,  նրանք  մաքրվում  են  աղբից  ու
բորոտից:   Նրանց   Աստվածահաճո   գործը   երբեք   անպատասխան
չի  լինելու...    Առաքե՛լ,   մարդիկ  չպետք   է  պայքարեն   Աստծո   կամ
դրախտի   համար,   այլ   ապրելու   և  ապրեցնելու,  պետք   է  ապրեն
ուրախ   և   երջանիկ`  Աստվածահաճո,  ոչ  թե   հացին    կարոտելով`
դժբախտության  և  հիվանդության  մեջ:   Խեղճ  ու  դժբախտ  լինելը
թույլ  մարդու  համար  է,  երջանիկ  ու  հզոր  լինելը`  Աստծո  պարգևն
է,  սակայն,   ինչպես   տեսնում   եմ   այստեղ`  Հայաստանում    հակա-
ռակն   է,  սատանայի  ճտերն  են  հարստության  ու   վայելքների   մեջ
ապրում,   իսկ   ինչու՞,   որովհետև  դուք   եք   այդպես   թույլ   տալիս,  
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մինչդեռ  նրանք   պետք   է   հալածվեին  ու  չերևային  անգամ   հասա-
րակության  մեջ,  սակայն  նրանք   բեմերից  բայաթի   են   կանչում   և
ուրախանում`  շարունակելով   համիդի  կիսատ  թողած  գործը:  Հենց
այդ   Երիտ-հայերն  են,  որ   ՄԱԿ-ի  ամբիոնից  պետք   է   հրաժարվեն
մեր   պահանջատիրությունից,   հենց   այդ   երիտ   հայերն   են,  որ
սպանված  զինվորի   մայրերին  քարշ   են  տալիս   փողոցներով,   ահ-
աբեկում   ու  ծեծում  ժողովրդին,  խոշտանգում   ազատամարտիկնե-
րին,  անօգնական   թողնում   հաշմանդամ   դարձած   զինվորին,  նըր-
անք   են,  որ  ստրկացնում  են  ու  տգետ  սարքում   նոր  սերունդներ-
ին:   Հիմա   ասա,  թուրքի   գործած   ցեղասպանությունից   ինչո՞վ   է
պակաս  այս   ցեղասպանությունը:   Ինչու՞  նրանք  պետք   է   վայելեն
մեր   ժողովրդի   արյուն,   քրտինքով   կառուցած  ապարանքներն   ու
դղյակները... Ինչու՞...  Գիտե՞ս   Թեհլերյանն   էր  ուզում  գալ   քեզ   այ-
ցելության,  վրեժով   լի   հոգին  հանգիստ  չի  տալիս,  նա   ասում   էր,  
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որ  ամեն   մի  անկյունում   պետք   է  սատկացնել   այդ   տականքին,
որպեսզի  մնացածներին   դաս  լինի... Ամեն  պատի  անկյունում   մի
օլիգարխ,  ահա   նրա   պատգամը... Ի՞նչ   է   այդքան   անկյուն   չկա՞
այս  երկրում,  մի՞թե   Թամանյանի   նախագծած   Երևանում   քիչ   են
այդ   անկյունները:
— Վարդապետ,   անկյունները  բավարար   են,  ո՛չ   միայն   մեր   տակ-
անքների,   այլև  մյուսների...
— Տեսնու՞մ  ես  Առաքել,  անկյունները  կան,  օլիգարխները
նույնպես,  էլ  ո՞ւմ  եք  սպասում,  մի՞թե  ոգին  ու  ջիղը  չկա,  մի՞թե
ժամանակը  չի  պատժելու  ոճրագործներին,  մի՞թե  սպասում  եք,  որ
Դեր  Զորը  կրկնվի...
— Ո՛չ,  Վարդապետ,  չի  կրկնվի,  ես  վստահ  եմ,  որ  այդ  օրը  մոտ  է...
— Հավատում  եմ  տղաս,  հավատում  եմ,  գործել  է  պետք,  մեր  ոգին
և  Աստծո  աջը  ձեզ  օգնական,  Աստվածաշնչում  ասվում  է. « Զոհը
պետք  է  ուտվի  զոհամատուցման  օրն  ու  հաջորդ  օրը,  և  եթե
որևէ  բան  մնա  երրորդ  օրվան,  այն  կրակով  պետք  է  այրվի »:
Նա  հրաժեշտ  տվեց  և  հեռացավ: 

Գեհենի  Առաքել   21/03/2015

« Ոչ  մի  պաշտոն   կամ  կոչում  չկա,  որ  հավասար  լինի  և  կարելի
լինի  համեմատել  մարդ  կոչման   հետ »:  Հովհաննես  Թումանյան
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Ճանաչել   զիմաստութիին   եւ   զխրատ,
իմանալ   զբանս    հանճարոյ:

Մեսրոպ   Մաշտոց   405 թ.

ԶԳԱՆԳԱՏՍ    ԶԻՆԱՆՇԱՆՍ
ՀԱՅՐԵՆԻԱՑ  

— Բարև   Առյուծ:
— Բարև   Արծիվ:
— Ինչպե՞ս  ես,  այսքան  ժամանակ   լուռ   լռում   ես,  մի   բան   ասա,
Առյուծ  եղբայր,  վերջիվերջո  թագավորն   ես  ու   հզորների  արքան... 
— Է՜հ  Արծիվ  ախպեր,  ի՞նչ  հզոր,  ի՞նչ   բան... Մի՛  մոռացիր,  որ  դու
էլ  երկնքի  արքան  ես,  սակայն,  ինչպես  տեսնում  եմ`  մեր  արքայու-
թյունից   բան  չի  մնացել...
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— Այո՛  Առյուծ  եղբայր,  երկուսս  էլ  արքա  ենք,   սակայն  մի   օր   մեր
արքայությունը   չտեսանք.  միշտ  նվաստացած   ու   խոշտանգված:
Հիմա  պիտի   հպարտ  ու  հզոր   լինեինք  մեր  լեռների   ու   սարերի
պես,  մինչդեռ  հիմա   միջատներից  ու  բլոճներից  ոչնչով   չենք  տար-
բերվում:    Ինչքան   անշնորհակալ   ու  անպետք   մարդ   կա   նրանց
կրծքին  ենք,  կամ   էլ  իրենց  աշխատասենյակի   պատին   ծեփված...
Բա  հարգանքն   այդպե՞ս   է  լինում...  Ո՞վ   է  տեսել,  որ   պետության
խորհրդանիշը   հենց  այդ  պետության   ղեկավարները  պղծեն...
Այդպիսի  դեպք  չես  գտնի  պատմության  մեջ...
— Ճիշտ  ես  ասում,  Արծիվ  ախպեր  ես,  Առյուծ  եմ  չէ՞,  բայց   կատու
եմ  դարձել,  այնքան  նվաստացած  եմ  զգում,  որ  անգամ  մլավելս  չի
գալիս,  էլ   ուր մնաց  մռնչալը...
— Է՛ն  ոչ  բարով  մի   քոռ  նախագահ  ունեինք,  մի   աչքով   էր   մեզի
մտիկ  տալիս,  մտածում  էինք,  թե  ոչինչ,  հիմա  էլ  թող  այդպես  լինի,
բայց  նա  ոչ  թե  քոռ  էր,  այլև  կույր`  իր  մտքերով   ու  գաղափարնե-
րով...  Նույնիսկ  ես  կասեի.  բու՛թ  ու  աստվածապիղծ:   Ես  զարման-
ում  եմ,  թե  էս  ապուշ  ժողովուրդը,  ինչպես  չտեսավ  այդ   ազգադա-
վի  արած  գործերը,  հիմա  նա  է  քոռը,  թե՞  ժողովուրդը...   Այնքան
քոռ   էր,  որ  քոռի  բերած   թուրքի  պղծված  վիժվածքին  անգամ  չըն-
կատեց...
— Արծիվ   ախպեր,  որ  ուզում  ես  իմանալ,  էդ  վիժվածքին  քոռը   չը-
բերեց   Հայաստան,  այլ  Փռչոտ,  ոջլոտը.
— Հա՜,  Առյուծ  եղբայր,  ճիշտ  ես  ասում,  բայց  ինչ  ուզում  ես  ասա`
ժողովուրդը   քոռ  է,  ի՞նչ   կարևոր  է`  թուրքի  վիժվածքին  քոռը  բեր-
ե՞ց,  թե՛  փռչոտ  շունը:   Կարևորը,  որ  ժողովուրդը  չի  ուզում   տեսն-
ել...
— Ա՛յ  տեսնու՞մ  ես,  եթե  չի  ուզում  տեսնել,  դա  արդեն  ուրիշ  հարց
է,  ոչ  թե...   Դա  նշանակում  է,  որ  կույր  են  մտովի   ու  կույր   հավա-
տով,  սակայն  վտանգավորն  այն  չէ,  որ  կույր  են,  այլ  վտանգավորն  
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այն  է,  որ  կույր  են   ձևանում...   Ո՞վ   է  տեսել,   որ   ոջլոտին   սպար-
ապետ  դարձնեն:   Անգամ  ջունգլիներում  գորիլաները   կարողանում
են  ճիշտ  ընտրություն  անել,  ընտրում  են  իրենց  միջից   ամենաուժ-
եղին,  իսկ   սրանք  հակառակն  են   անում`  սպարապետ   են   օծում
ցռան  վերգոյին,  ու  անգամ  բանակ  չծառայած  շիզոֆրենիկին  դար-
ձնում  են  բանակաշինության  կնքահայր...   Դէ  գնացեք  ու   հպարտ-
ացե՛ք  ձեր  բանակով,  որտեղ   օրական  մի   զինվոր   է   ինքնասպան
լինում  կամ   էլ   խոշտանգվում,  որտեղ   գողական  օրենքներով   են
զինվոր   դաստիարակում...  « Չաստ  նայողը »  ավելի  հարգանք   ու
պատիվ   ունի,  քան  հայրենիքի  համար   կռված   ազատամարտիկը:
« Չաստ  նայողի » աշխատավարձը  հարյուրապատիկ  բարձր  է,  քան
հաշմանդամ   ազատամարտի  թոշակը...
— Այո՛  Առյուծ   եղբայր,  արծիվ   տղերքից  հիմա  մնացել   են   մենակ
փայտփորիկները.   Մենակ  կտկտացնում  են   ու   գլուխ   ցավեցնում:
— Է՜հ  Արծիվ  ախպեր,  այդպես  է:   Տեսնու՞մ   ես  ինչ  երկիր  է,  ամեն
փսլնքոտ  ու  անարժան  առյուծ  է  դարձել:    Ոնց  ուզում   են   շարժվ-
ում   են:   Էն   մանվելի  մասին   լսե՞լ   ես,  գիտե՞ս,  թե  ինչ   է   ասել...
— Ի՞նչ  է  ասել,  որ  Առյուծ  եղբայր: 
— Ասում  է.  « Ես  իմ  գիտելիքները  նոր  սերնդին  եմ  տալու »...  Կար-
ծես  թե  մոռացել   է,  որ   ինքը  գիտելիք   չունի,  մոռացել   է,   որ  փըն-
թի  « Կռազի »   շոֆեռ   է,  հիմա  էլ   ուզում   է   սերունդներին    բան
սովորեցնել...   Թու՜հ,  թքեմ   քո   սա՛ղ   ու  սատկածի՛   քյալլին:
— Մի   սերնդի,  որ  ինքը  պիտի  սովորեցնի,   հազիվ  էլի...  « Կռազի »
շոֆեռն   ու՜ր,  սերունդ   դաստիարակելը   ու՜ր:   Գեներալ   դարձավ,
իրա   բանակը   վարի  տվեց,  հիմա  էլ  « սերնդի»  հերթն   է   հասել...
— Բա  որ  ասում  եմ,  է՛ս  ժողովուրդը  ինքն  իրեն  է  կույրի  տեղ  դըր-
ել...  Արդեն  սովորել  է,  որ  իրեն  նվաստացնեն  ու  ծեծեն,   համակեր-
պվել  է  ծեծվողի  կարգավիճակին,   համակերպվել  է,  որ  փնթիներին
իրենց  առաջնորդեն:  Երևի  Մոզամբիկում  չես  գտնի,  որ  « Կռազի »  
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շոֆեռին  գեներալ  օծեն,  կամ  էլ  Լֆիկին   հերոս...  Բոշաները   դառել
են  սպարապետ  ու  գեներալ,  իրենց  կողքը  հավաքել  են  իրենց  պես
փնթիների  ու  ոջլոտների,  նորմալ  մարդը  դրանց  կողքին  ի՞նչ  գործ
ունի,  նորմալ  մարդը  անգամ  չի   էլ   թքի  դրանց   վրա,  էլ  ուր  մնաց
նրանց  շան  տեղ  դնի:   Սրանք  էնքան  են  շնացել,  որ  կենակցում  են
անգամ   իրենց  մամաների   ու   պապաների   հետ:
— Այդպես  է  Առյուծ  եղբայր:   Մանվելը,  շմայսը,  թոխնախցի   մհերն
ու   լֆիկ-մֆիկը:   Դրանք  են  այս  երկրի  հերոսները:  Այդ   երկրից   էլ
ի՞նչ   ես  սպասում,  եթե  հերոսը  դրանք   են,  որ  անարգում  են   մե՛զ
էլ,  պետական  դրոշն  էլ... Նրանք  թքած  ունեն  պետության   ու   ժող-
ովրդի   վրա,  էլ   ուր  մնաց  մեր` պետական  սիմվոլներիս: 
— Ճիշտ   ես  ասում  Արծիվ  ախպեր,  գիտե՞ս  ինչքան   նվաստացած
եմ  զգում,  որ  ամեն  անգամ  Դոդի  գագոն  իրեն   առյուծի  տեղ  դըր-
ած,  ամեն  տեղ   իմ  պատկերներն   էր   շաղ  տալիս,  իրեն   Արքա   էր
հռչակել,  տեսա՞ր  մի  օրում  ոնց   կատու  դարձրեցին... 
— Բայց  Առյուծ   եղբայր,  Դոդի  գագոն   ե՞րբ  է  առյուծ  եղել   որ,  է՛ն
միշտ  փնթի  ու   քոսոտ  դոդն   է   եղել,  ժողովրդին  թալանելով   հար-
ստացել  է  ու  իրեն   արքա  հռչակել,   նա   իրականում  ոնց   եղել   է,
այդպես  էլ   մնացել  է,  նույն  կնկա  փեշի տակ  մեծացած  փիսիկն  է...
Այնպես  որ,  Առյուծ  լինելու  մասին  խոսելն  ավելորդ  է...   Դու   պիտի
Մկանը   տեսնես,  իր  դղյակի  ճակատին   իմ  պատկերով   զինանշան
է   կպցրել  ու  իրեն   Արծվի  տեղ   դրել,   իրականում   ողջ   աշխարհը
գիտի,  որ  նա  Մուկ  է,  ավելի  ճիշտ  Կռիս,  թե  չէ  մուկը   բարոյական
կենդանի  է,  սա  կռիսի  պես  թալանչի  է,  սրա   նրա  տակը   քանդող
սրա  նրա  հետույքը   մտնող... 
— Արծիվ  ախպեր,  ինչու՞  հետույք,  նրանք  Ո՛ռ  մտնող  են,   հետույք
մտնում  են   սուսիկ-փուսիկ,  սրանք « ափաշքյարա »  մտնողներ   են,
հերիք  չի  իրենք  են  մտնում,  հետևից   էլ   ցախավելն   են   մտցնում...
— Ցախավել  ասելով  ի՞նչ  նկատի  ունես  Առյուծ  եղբայր...
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— Ոչ  թե  ինչ,  այլ  ում, — ծիծաղեց  Առյուծը, — ցախավել  ասելով,  նը-
կատի  ունեմ   իրենց  սաղ  ու  սատկածը,  իրենց   գերդաստանը   ու
անգամ  մեռած   հորն   ու  մորը... 
— Հա՜,  այդ  մեկը  ճիշտ  ես  ասում,  աչքովս  եմ  տեսել,  թե   էս   Բոշե-
քը   ինչպիսի  հաճույքով  են   թուրքի  վիժվածքի  հետույքը   համբուր-
ում:
— Դու համբուրելուց  ես  խոսում  Արծիվ  ախպեր,  իրենք  քիչ  են,  իր-
ենց   կանանց   ու  երեխեքին  դեմ  են  տալիս,  որ   սերժիկը   մի   հատ
հետևներին   ձեռք  տա...
— Հետևներին   ձեռք   տա,  ասացիր   հիշեցի,  դա   է՛ն   փնթի   « Կռա-
զի »  շոֆեռի   խոսքը   չի՞: 
— Չէ  Արծիվ  ախպեր,  « Կռազի » շոֆեռին   էդքան   ուղեղ  որտեղի՞ց,
դա  է՛ն   փնթի  ոջլոտ  քավորի  խոսքն  էր,  հիմա  դարձրել  են  պետա-
կան   գաղափարախոսություն...
— Հա՜  էդպես  է,  փնթի  « սպարապետի »  կառուցած  երկիրն   էլ  հա-
զիվ   սա  լինի:   Իրար  հետևի  են  ձեռք  տալիս,   աչքները   իրենց   ըն-
կերների  կանանց   հետևներին   է,  շեֆի   հետևն  են  մտնում,   իրար
հետև  են   համբուրում,  մի   խոսքով  սա  պետություն   չի,  այլ`  Հետ-
ույք:
— Ոռ՛,  Արծիվ   ախպեր,  իրենց  ոռի՛  օրենքներով   ու  ոռի՛  ղեկավար-
ներով...
— Է՜հ,  խեղճ  ժողովուրդ,  հետույքի  վիճակում   է,  ո՛չ  լացելը   գիտի,
ո՛չ   էլ   ուրախանալը...
— Լսիր  Արծիվ  ախպեր, բայց  ո՞վ  է  մեղավոր,  որ   ժողովուրդը   հայ-
տնվել  է  Ոռի  վիճակում... Իրենց  ո՞վ   էր  ասում   ուրախ   ու   համեր-
աշխ   լուսավոր  ապագայի   փոխարեն   նախընտրեին   միջնադարի
հետույքը:
— Ժողովուրդը   ի՞նչ  անի  Առյուծ  եղբայր,  խեղճ,  ճարահատված   է...
— Ո՞նց   թե   ինչ  անի, — զարմացավ   Առյուծը:
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— Այո՛,   Առյուծ   եղբայր,  մի  առաջնորդ  չունի,   որ   իրեն   ուղղորդի,
ուղղություն  ցույց  տա,  մի  ճար  անի...
— Արծիվ  ախպեր,  էս  ի՞նչ  ես  ասում  որ...   Ո՞նց  թե  ճար  չունի:   Էս
ժողովուրդը   առաջնորդի  գնահատել   չգիտի,   էլ   ի՞նչ  առաջնորդից
ես   խոսում... Հենա՛,  Շանթը  ուզում   էր  մի   բան  անել,  թող   գոնե
ձևի  համար  գնահատեին,  տեսա՞ր  ոնց   զոհաբերեցին  Շանթին   էլ,
Վոլոդյա  Ավետիսյանին   էլ...   Էդքանից   հետո,   ո՞ր  առաջնորդն   էս
ապերախտ   ժողովրդի  կողքին  կկանգնի,  էլ  չեմ   խոսում  առաջնոր-
դելուց:   Իրենց   խելքից   են  տուժում,  ո՞վ   է  մեղավոր:   Գոնե  մեզ
նայեն  ու  հիշեն,  էդ  անտեր  զինանշանը   հենց   այնպես  չէ,   իրենց
կարող  է   շատ  բան  սովորեցնել,  մնում  է  միայն,   որ   ցանկություն
ունենան   սովորելու...
— Հա,   ճիշտ   ես   ասում  Առյուծ   եղբայր,   է՛ս   ժողովուրդը   հազիվ
մանվելից   սովորի`  նա   է  սերունդներին   դաստիարակելու   գործը
վերցրել  իր   վրա... 
— Գիտե՞ս  վատը  որն  է,  որ  ԿԳԲ-ի  ոճրագործ  սերժիկը   ժամանակ-
ին   խոշտանգում   էր  այն  մարդկանց,  ովքեր  մեր  պատկերով   էին
հպարտանում:   Հիմա   նա  կերպարանափոխվել   է   ու  դարձել   մեզ
« երկրպագող »:   Ինչքա՞ն   ապուշ  պետք  է  լինի  մարդ,  որ   չհասկա-
նա`  նախկին  չեկիստ  չկա,  չեկիստը`  չեկիստ   է  ու  վերջ:   Նրանց
համար  անկախությունն   ու  անկախության  զինանշանը   օտար  են,
նրանք  ծնվել  են  ու  աշխարհ  եկել   միայն  խոշտանգելու    ու   լափե-
լու  համար:   Ու   այս   համատարած  կուրությունը   դարձրել  են   պե-
տականաշինության   անկյունաքարը,   ոչ   ոք  չի   տեսնում,   ոչինչ   չի
տեսնում,   իսկ  ովքեր   տեսնում   են`  նրանց   խոշտանգում   են   ու
ոչնչացնում:   Սա  կույրերի   ու  համրերի  երկիրն   է  և  վե՛րջ:
— Այո՜,  համատարած   խավարամոլությու՜ն  ու  տգիտությու՜ն,  աշո-
տյաններն   ու  շարմազանովներն  են   էս  երկրի  քաղաքական   այրե-
րը,  տգետ  ու   էլի  տգետ:    Գիտե՞ս   դիպլոմով   տգետներն   ավելի  
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վտանգավոր   են  Առյուծ  եղբայր,  քան   առանց  դիպլոմի...  Մարդիկ
նախընտրում   են  կույր  լինել,  քան  թե  առողջ... 
— Տեսնու՞մ  ես  Արծիվ   ախպեր,  այդպես  է,  ժողովուրդը   կույր  է  ու
չի  տեսնում,   թե   ինչ   են   պատգամել   իրենց  մեծերը:   Անգամ   չի
տեսնում,  թե  ինչ   է  ասում  իրենց  երկրի  խորհրդանիշը`  մենք...
Չեն  լսում  ու  դրանից  են  տուժում,  ստրկամտությամբ  են  կուրացել
և  նախընտրել   են   հետույք   մտնելը,   քան   թե   լուսավոր   ապագա
կերտելը:   Ինչպես  տեսնում  եմ,  սրանք  հենց  այդպես   էլ  մնալու  են
հետույքում,  մինչև  իրենց  գաղափարները   լուսավորվեն:  Գիտե՞ս
ինձ  թվում   է,  որ  սրանց   գաղափարը  երբեք   էլ   չի   լուսավորվի...
— Ինչու՞  ես  այդպես  մտածում,  Առյուծ  եղբայր:   Մի  քիչ   լավատես
եղիր:   Վերջերս  մի  բժշկի  եմ  տեսել,  Առաքել  անունով:   Հենց   նրա
լուսավորված  գաղափարները  կարծում  եմ,  որ  հույս  ու  հավատ  են  



ներշնչում   մարդկանց,  այնպես  որ,  քո   ասած  հետույքում   գտնվելը
ժամանակավոր  բան   է:   Էսօր   էգուց   ժողովուրդը   կհասկանա,  թե
ինչն   ինչոց   է...
— Չգիտեմ,  Արծիվ   ախպեր,  ես  աչքիս   տեսածն  եմ   ասում:   Էս
ժողովրդին  ո՛չ  Առաքելը,  ո՛չ  էլ  առաքյալները  կարող  են  լուսավորել:
Եթե  ես  և  դու  չկարողացանք  դրանց  մի   բան  սովորացնել,  էլ   ո՞վ
կարող   է   դա   անել...
— Ի՞նչ  նկատի  ունես  Առյուծ  եղբայր: 
— Արծիվ  ախպեր,  կասեմ,  որ  իմանաս...  Քո  կարծիքով  մենք  ինչու՞
ենք  պատկերված   հակառակ  ուղղություններով...
— Բայց  ո՞վ   է  ասում,  որ  հակառակ   ուղղություններով   ենք,  մենք
իրար  թիկունք  ենք   պահում...
— Այո՛,  իրավացի   ես   Արծիվ  ախպեր,  բայց  դա  մենք   գիտենք,   ոչ
թե  ժողովուրդը,   ժողովուրդը  չգիտի,  որ   իրար  թիկունք  ենք   պահ-
ում:   Երկու  Արքա  իրար   թիկունք   տված,  որպեսզի  թշնամին   ու
ազգադավները  թիկունքից   չխփեն:   Հենց  մեր  այդ  միասնությունն
է,  որ  խորհրդանշում   է  Ոգու,  Իշխանության,  Արիության  ու  Անկա-
խության  Ուժը:   Իսկ  մեր  վահանի  վրայի  պատկերված   չորս   թագ-
ավորական   տների  զինանշանները   հենց   այդպես  չեն   այնտեղ
հայտնվել,  դրանք   հիշեցնում  են   հայ  ժողովրդի  անցած   փառավոր
հաղթանակները`  Արտաշեսյանների  զինանշանը   խորհրդանշում   է
հայոց   զենքի  փառավոր   հաղթանակները:   Արշակունիների   օրոք
առաջնորդվել  են   բարոյականության   ու  ազնվության    գաղափար-
ներով,  Բագրատունիների   իշխանությունը  լուսավորության  և  կըր-
թության  ժամանակահատված   էր,  իսկ  Ռուբինյանների   թագավոր-
ության  զինանշանը`  պայքարի   ու  հաղթանակի,  ապրելու  և  կերտ-
ելու,  մոխիրների   միջից   նորից  հառնելու   գաղափարն   է   խորհրդ-
անշում:   Մեր   այս  հզոր  թագավորությունների  զինանշանները  խո-
րհրդանշում   են  ազատության  և  անկախության  գաղափարները:   
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Նրանք    առաջնորդվել    են   բարոյականության   ու   արդարության
սկզբունքով,   պաշտպանել   են  պետության   և  ժողովրդի   շահերը,
դրա   համար   են   կառուցել   հզոր  պետություն,   իզուր  չէ,  որ   արք-
աների  զինանշանների  կենտրոնում   Ազատ  Մասիսի  պատկերն  է,
Նոյի  տապանով,  որը  խորհրդանշում  է  Աստծու  կողմից  տրված
Ազատությունը:   Իզուր  չէր  Արարատ   լեռը   կոչվում  « Ազատ   Մաս-
իս »,  այդ   ազատությունը,  որը   վեր  է   ամենից:   Զինանշանի   վրա
հասկի   և  փետուրի  կողքին   պատկերված   սուրն   ու  շղթան   հենց
այնպես  չեն,  քանի  որ   շղթաները   կտրելու   համար   միայն  սուր   է
պետք:   Սուր,  Գաղափար  և  Պայքար,   եթե  այդ  երեքից  որևէ   մեկը
բացակայում  է,  ապա  ամեն  ինչ  անիմաստ  է...   Այնպես  որ,  ինչպես
ժողովուրդն  է  ասում,  « Հասկացողին  մինն   ասա,  անհասկացողին`
հազար  ու  մին »...
— Առյուծ  եղբայր,  ճիշտ  ես  ասում,  բայց  հուսանք,  որ  ժողովուրդը
կհասկանա,  որ  անիմաստ  բռունցքներ  թափահարելով  ու  գոռալով
ոչինչ  չի  փոխի,  այլ   սուր  է  պետք  վերցնել:   Ես  լավատես  եմ.  կգա
ժամանակ,  որ  այս  բոլոր  փնթիներին  շղթայակապ  կուղարկեն   իր-
ենց  բանտախցերը`  իրենց  ժառանգների   ու  գերդաստանների  հետ
միասին...

Գեհենի   Առաքել   18/03/2015
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Այս   պատմության    մեջ   տիտղոսների  տակ
չակերտներ   չեմ  դնում, քանի   որ կարծում   եմ

ընթերցողը   կդնի   որտեղ   պետքն   է:  

« ԶՈՐԱՎԱՐԸ » 

Քարտուղարուհին   թակեց   դուռը  և  ներս   մտավ. 
— Պարոն  Գրիգորյան,  Վարդան  Դևրիկյանն  է  եկել,  ներս   թողնե՞մ:
— Հա՛,  ասա  թող  գա,  իրեն  եմ  սպասում,  Հակոբին  էլ   ասա,  թող
բարձրանա  մոտս:
— Եղավ,  հիմա:
Քարտուղարուհին  դուրս   գնաց   և  ներս   հրավիրեց   Դևրիկանին: 
— Արի՛  Դևրիկյան,  նստի...



— Բարև  Ձեզ,  հրամանատա՛ր...
— Դևրիկյան,  տեսնու՞մ   ես  սաղ  մամուլը   ինչ  ա  գրում,   արա   չե՞ք
կարում  մի  բան  անեք,  սաղ  կողից   վրա  են  տվել,  քեզ  ընչի՞   հմար
եմ   պահում,  արա՛...
Գեներալը   զայրացած  էր,  ամբողջ   զայրույթը   թափում   էր  անճար
Դևրիկյանի  վրա,  խեղճի  ձեռքերը  վախից  դողում  էին: 
— Հրամանատար,  ինչ  ասեք  կանենք, — հազիվ  կմկմաց  նա: 
— Արա,  որ  ես  իմանայի,  թե  ինչ  պտի  անենք,  հմի  ըստեղ  չէի  ըլնի,
նախագահի  տեղը  նստած  կլնեի...
— Պարոն  գեներալ,  ճիշտն  ասած  ես  ծաղիկ  Ռուբոյի  գրածը  կարդ-
ացել  եմ,  հեսա  մի   հատ  լավ  պատասխան   կգրեմ,  որ   դրա   եղած
չեղածը  թառամի...
— Դևրիկյան,  ինչքան  են  հաբռգել,  մեր  քավորի  մասին  ըտենց   բա-
ներ  են  գրում,  չգիտեմ  էն  սատանի   անունն  ի՞նչ  էր...
— Գեհենի  Առաքել...
— Արա՛  վաբշէ  էդի  հայ  ա,  թե՞  թուրք...
— Դե  երևի  հայ  է  պարոն  գեներալ,  բայց  չի  բացառվում,  որ   թուր-
քերը  դրան   փող  են  տալիս,  որ  գրի...
— Ասըմ  էս  ի՞նչ  ա  գրե  Վազգենի  մասին...
— « Ազգադավը »,  պարոն  գեներալ...
— Է՛դ  ի՞նչ  ա  էդ  ազգադավը...
— Այսինքն  ազգադավը`  ազգադավ  է, — զարմացավ  Դևրիկյանը:
— Արա  քեզ  ասըմ  եմ  բացատրի,  թէ  էդի  ի՞նչ  քֆուր ա... Չե՞ս
ջոգում  ինչ  եմ  ասըմ, — կատաղեց  գեներալը:
— Դե  « Ազգադավ »  նշանակում  է  հայրենիքի  դավաճան, — կմկմաց
Դևրիկյանը:
— Վա՜յ  ես  ձեր  հերն  եմ  անիծե... Դրան  պիտի  իմ  ձեռներով  Վազգ-
ենի  գերեզմանի   վրա  մատաղ  անեմ, — մռնչաց   գեներալը, — Դևրի-
կյան   ասըմ   ես  անումը   ինչ  ա՞...
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— Արա  քեզ  ասըմ  եմ  բացատրի,  թէ  էդի  ի՞նչ  քֆուր ա... Չե՞ս
ջոգում  ինչ  եմ  ասըմ, — կատաղեց  գեներալը:
— Դե  « Ազգադավ »  նշանակում  է  հայրենիքի  դավաճան, — կմկմաց
Դևրիկյանը:
— Վա՜յ  ես  ձեր  հերն  եմ  անիծե... Դրան  պիտի  իմ  ձեռներով  Վազգ-
ենի  գերեզմանի   վրա  մատաղ  անեմ, — մռնչաց   գեներալը, — Դևրի-
կյան   ասըմ   ես  անումը   ինչ  ա՞...
— Գեհենի  Առաքել...
— Էդի  հմի  ուրդե՞ղ  ա...
— Ճիշտն  ասած  փնտրում  ենք  պարոն  գեներալ,  Լևոն  Երանոսյան-
ին  ասված  է,  ամբողջ  քաղաքը  ընկած  դրան  է   փնտրում.  Հրանուշ
Հակոբյանը,  Գագիկ  Հարությունյանի,  Վազգենի  եղբայրները,   անգ-
ամ   կաթողիկոսը`  Գարեգին  Բ-ն...
— Բա  դու  ի՞նչ   ես  անըմ,  իմացի  արա,  քեզ  ընչի՞   եմ   փող   տալմ, 
— Անցած  անգամ   մետրոյում  պատահական  լսեցի  երկու  կնոջ  խո-
սակցություն,  իրար  հետ  զրուցում  էին,  նրանցից  մեկը   ասաց,  որ
էդ  Գեհենի  Առաքելը  KГБ-ի   շեֆն  է`  Գորիկ   Հակոբյանն  է,  ինքն   է
գրում-մրում,  որ  մեզի  սաղիս  իրար  դեմ   հանի...
— Լավ,   ես   տղերքին  կասեմ   իմանան,  էդ  Գորիկնա,  թե  չէ...
— Չի  բացառվում  պարոն  գեներալ:
— Էդ  քյոփակից  ամեն  ինչ   սպասելի  է...  Բայց  Հակոբը   ասաց,  որ
կարողա  դա  Բաքվի  խաղերն  ա...
— Ընկեր  գեներալ,  ոնց  լինի  էս  երկու  օրը  կիմանանք,  թե  դա  ով
է... 
Դուռը  թակեցին  ու  ներս  մտան: 
— Հակոբ,  արի  տեսնենք,  թե  ինչ  ենք  անում, — առաջարկեց   գենե-
րալը,  պարոն  Հակոբը   խոնարհվելով  մի  քանի   անգամ`  մոտեցավ
և  նստեց  գեներալի  ասած  տեղը: 
— Բարև  Ձեզ,  Պարոն  Հակոբ, — ասաց  Դևրիկյանը:
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— Բարև  Վարդան  ջան,  ի՞նչպես  ես, — պատասխանեց  նա: 
— Արա՛  չեմ   կանչել  ըստեղ,  որ   իրար  սիլի-բիլի  անեք,  գործից   խո-
սացեք, — ժայթքեց   գեներալը, — մինչև   հետևներիդ  ձեռք  չեմ   տալ-
իս,  չեք   աշխատում...
Պարոն  Հակոբն  ու  Դևրիկյանը  վախից  քարացել   էին: 
Ներս  մտավ  գեներալի  թիկնապահը`  Ժարիտ  Գրիշը: 
— Շեֆ  ջան,  բան  ասացի՞ր... Հետևներին  ձեռ  տալու  գործ  կա՞... 
— Արա՛  չէ  էլի՜,  որ  պետք  ըլի  կասեմ,  դու  դրսում  սպասի... 
Ժարիտ  Գրիշը  դուրս  գնաց: 
— Պարո՛ն   հրամանատար,  մտքովս  մի  բան   անցավ, — հազիվ   խո-
սեց   Դևրիկյանը, — բայց  չգիտեմ  ինչքանով  դա  Ձեր  դուրը  կգա...
— Արա  բան  գիտես`  ասա,  ընչի՞  ես  մեյմունություն   անըմ... 
— Հիշու՞մ  եք  ես  գրել  էի  մի  քանի  տարի  առաջ,  որ  Վազգենը  մեր
Ջուզեպպե  Գարիբալդին  է :
— Հա  հիշում  եմ...
— Ինձ  թվում  է`  դա  շատ  հաջողված  բնութագիր   էր  սպարապետի
մասին,  հարկավոր   է  բոլոր  լրատվամիջոցներին  ասել,  որ  դա  հըր-
ապարակեն   նոր   ամսաթվով,   դա   գերազանց  կլինի:   ժողովրդին
անընդհատ  պետք  է   հիշեցնենք,  որ   Դուք  և  սպարապետը,   լեգեն-
դներ   եք...
— Հակոբ  լսեցի՞ր...
— Այո  պարոն   հրամանատար,  հեսա   կզանգահարեմ  բոլոր   լրատ-
վամիջոցներին  ու  կզգուշացնեմ, — վախեցած  կմկմաց  նա, — հրամ-
անատար,  էն  տեսաերիզը,  որ  ունեինք,  որտեղ  Վազգենն   ասում  է.
« Մանվել  դու  հերոս  ես... » արդեն  մոնտաժ  ենք  արել  ու  երեկվան-
ից  YouTube- ում   է,  մեր   տղերքին  էլ   ասել  եմ,  որ  տակը   քոմմենթ-
ներ  գրեն  ու  լայքեն...
— Էդ  լայքելը  ինչա՞  որ...
— Դէ,  որ  հավանեն, — բացատրեց   նա:
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— Արա,  քեզ  չեմ  ասե՞լ,  որ  իմ  մոտ  հայերեն  խոսա,  թե   չէ   լայքեմ-
մայքեմ...
— Ոնց   կասեք,  պարոն  Գեներալ...
— Բա  լավ,  հիմա  էդքանով  պրծա՞վ  ձեր  մեյմունությունը... 
— Մի  բան  ասեմ, — կմկմաց  Դևրիկյանը:
— Ասա՛  տենամ:
— Ես  լսել  եմ,  որ  շուտով  մոտենում  է  Զորավար  Անդրանիկի  ծննդ-
յան  150  ամյակը,   ու  կարելի  է  մի   գեղեցիկ  միջոցառում   կազմակ-
երպել,  մանավանդ  որ  սպարապետի  ծննդյան  տոնը  ևս   մոտենում
է...  Կարող  ենք  երկու  զորավարների  ծննդյան  տոնակատարությու-
նը   միացնենք  իրար,  կստացվի  երկու  հերոսի  ոգեկոչման  տոն... 
— Հա՜,  լավ  բան  մտածեցիր,  Դևրիկյան, — ուրախացավ   գեներալը,
— ես  կկարգադրեմ   անասուն-մանասուն   մորթեն,  մատաղ  կանենք
եքյա  ժողովուրդ  կհավքենք  ու...
— Պարոն   հրամանատար,  մի  բան  էլ  ասեմ, — ոգևորվեց  Դևրիկյա-
նը:
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— Ասա  տենամ... 
— Դուք,  որպես  ԵԿՄ-ի  հրամանատար,  ու  Արցախի  հերոս,  կարող
եք   Զորավար  Անդրանիկին   հետմահու  շնորհել  « Վազգեն   Սարգս-
յան »  հուշամեդալ,  դա  Անդրանիկին  էլ  պատիվ  կբերի,   սպարապե-
տին  էլ,  Ձեզ   էլ...
— Արա,  դուզ  ես   ասըմ...
— Հա,  պարոն   հրամանատար,  իսկապես,  որ  շատ   լավ  գաղափար
է, — առիթից  օգտվեց  Պարոն  Հակոբը, — էջմիածնից  քահանա  կըտ-
անենք,  թող  օծի   ու  պատարագ   անի,   դրանով   տոնական   տրամ-
ադրություն   կհաղորդվի:  Ես  մամուլին  կզգուշացնեմ,  որ   ամբողջը
նկարահանեն  ու  գրեն   դրա   մասին...
— Հակոբ,  կզանգես   Շմայսին  ու  Սարոյանին,  թող   պատգամավոր-
ներին  էլ   հավքեն  ու  բերեն, — կարգադրեց   գեներալը, — դե՛   ձեզ
տեսնեմ,  ընենց   չանեք,  որ  դիլխոր  մնամ...
— Մի  անհանգստացեք,  ամեն   ինչ  պատշաճ   կլինի, — խոստացավ
պարոն  Հակոբը:
— Հակոբ,  մեր  հաշվապահին  կասես,  թող  զանգի  մեր  հովանավոր-
ներին  ու   տեղյակ  պահի,  ծաղիկ-մաղիկ  ա,  դե  դու  գիդաս... 
— Պարոն  հրամանատար,  որ  կաթողիկոսը  գար,  շատ  լավ   կլիներ,
— առաջարկեց  Դևրիկյանը, — Նավասարդ  Կճոյանին   ես  իմաց   կը-
տամ:  Միևնույն  է,  այսօր  ես  իրեն  տեսնելու  եմ,  հիմա  իրա   մասին
մի  գիրք  եմ  գրում:
— Լավ,  կզանգեմ   Սարոյանին,  թող  Գարեգինին  բերի,  թե   չէ   քամ-
ակը  տեղից  չի   շարժում  հեյվանը... 
— Պարոն  գեներալ,  Անդրանիկի  ծննդյան   տոնին  մեդալ   կշնորհեք,
լավ  կուրախացնենք   ժողովրդին,  իսկ  ողջ  մամուլը  կբարձրաձայնի,
որից  հետո  սպարապետի  ծննդյան  տոնին  էլ   կարելի   է  պատանի
Երկրապահների   երդումնակալության   միջոցառում  կազմակերպել
սպարապետի   գերեզմանին:   Այնպես  որ,  այս   ամենի  ֆոնին   կար- 
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ծում   եմ  այդ   ասեկոսները  ուղղակի   չեն  երևա...
— Դևրիկյանը  ճիշտ  է  ասում, — հաստատեց  Պարոն  Հակոբը:
Գեներալը  գոհ  էր:  Դևրիկյանը  և  պարոն  Հակոբը  խոնարհվեցին  և
դուրս   եկան  աշխատասենյակից:   Գեներալը  փռվեց  բազմոցին: 
Արա,  ինձանից  աչոտ  ուզողը  թուրք  ա,  հլա  թուրքից  էլ  բեթար  ա:
Որ Վազգենն  ըլներ,  դուք  տենց  էվելնորդ  խոսքեր  չէիք  ասի:
Հակապետական,  սրան  նենց  ասեիք,  նրան  նենց  ասեք։   Էս   երկր-
ում  ոչ  մեկը  չէր  կարա պետությանը  Վազգենի  ներկայությամբ   ձեր
պես  հարցեր  տար.  Նա  կդներ  տանկերի   տակ  ու  կլխճեր,  որ   լեզ-
ուներդ  բերաններից  դուրս   թռներ...

Գեհենի   Առաքել   07/03/2012 

« Ինչպես   Ջուզեպպե   Գարիբալդին,   այնպես   էլ   Վազգեն
Սարգսյանը   իր մարտական   ընկերների   համար   կմնա   որպես

մի   թանկ   հասկացություն և անմոռաց   մեր   բոլորի
հիշողության   մեջ »։   

Արցախյան   ազատամարտի   մասնակից,   գրականագետ
Վարդան   Դևրիկյանը սպարապետի   ավանդն  այսպես

բնութագրեց   և   ընդգծեց,   որ   ժողովրդական   ակունքների   մեջ
է   նրա   հմայքը,   որի   շնորհիվ   էլ   հավատ   ձևավորվեց   նրա

անձի   նկատմամբ
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ՈՎՔԵՐ    ԵՆ    ԾԼՊ-ՆԵՐԸ

« Դա  մի   սարսափելի   եղեռնագործություն   է,  սպանել  պա-
տմությո՜ւնը։   Դա   ամենամեծն   է  բոլոր   հանցանքներից։
Նրանք   կամենում   են   ոչնչացնել   մեր   նախնյաց   գործերը
և   հավիտենական  մոռացության   մե՞ջ   թողնել   մեր  հայրե-
նիքի   հիշատակները,  որպեսզի   իրանց   վատ   գործերն  ևս
նրանց   հետ   ծածկվեն,   մոռացվեն   և   ապագայի  համար
ամոթի   ու   նախատինքի   առարկա  չդառնան »։   Րաֆֆի 

Ամենավտանգավոր  ու  հրեշավոր  արարածները  դրանք   Ծախված
Լրագրողներն   ու  Պատմաբաններն  են  ( որոնց  կարելի  է  ավելացն- 
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ել  բանաստեղծներին  և  գրողներին  ):    Դրանք  ոչ  միայն   ծախում
են  իրենց  հոգիները,  այլև  իրենց   ծնողներին,   այսինքն`  բոլոր  սրբ-
ությունները:  Ծախված  Լրագրողներն  ու  Պատմաբանները,  կարճ
ասած  ԾԼՊ-ները  բաժանվում   են  իրենց  հերթին   երկու  խմբի,  առ-
աջին   խումբը   ՏԵՐՈՎ  ԾԼՊ-ներն  են,   իսկ  երկրորդը`  ԱՆՏԵՐ
ԾԼՊ-ները:   Իսկ   ինչպես  կարելի  է  բացահայտել   ԾԼՊ- ներին:
Սովորաբար  առաջին  խմբին  պատկանող  ԾԼՊ-ները  միշտ  տեր  են
ունենում,  օրինակի  համար  մանվել,  տարոն,  շմայս  ու  էլի  մի  շարք
միաբջիջ  կենդանիներ  ( Իսկ  ինչու  միաբջիջ,  որովհետև  դրանք  բա-
զմանալու  համար  կենակցում  են  իրենք  իրենց  հետ ):   Այդպիսով
Տերով   ԾԼՊ-ների   դասին  են  պատկանում  Դևրիկյանը,  Շամշյանը,
պարոն  Հակոբը  ու  էլի  մի  շարք  Փնթիներ:   Դե  նրանց  հիմնական
աշխատանքը  կայանում  է  նրանում,  որ   գովերգեն  իրենց   տիրոջ
ամորձիները  և  նրա  « արքայական  ու  աստվածային » մեծությունը,
այդ  դասին    կարելի  էր  նաև  համարել  Հրանտ  Մաթևոսյանին   ու
Մերուժան  Տեր- Գուլանյանին,  քանի  որ  իրենց   տերը  ժամանակից
շուտ   սատկեց,   ավելի  շուտ  սատկացրեցին:  Ինչպես   ասացինք,
երկրորդ  խմբի  մեջ  են  մտնում   ԱՆՏԵՐ  ԾԼՊ -ները,  ովքեր  ավելի
վտանգավոր  են,  քան  առաջին  խմբի  հարճերը:    Անտեր  ԾԼՊ-ները,
աշխատասենյակներում  փակված,  գրում  են  պատմական   դեպքերի
ու  փաստերի  մասին`  աղավաղելով   ճշմարտությունը,  սակայն  այդ
հավի  ուղեղ  ունեցողները  մոռանում   են,  որ  դեռ   կենդանի  են  այդ
դեպքերի  ու  փաստերի  ականատեսներն   ու   վկաները:   Շատ  դեպ-
քերում  այդ  ականատեսները  չեն  գրում   կամ  արտահայտվում,  բա-
վական   է,  երբ  նրանք  կարդան  կամ  լսեն  ԾԼՊ-ների   աղավաղված
պատմությունը,   իսկույն  սկսում  են  գրել   և  արձագանքել:   Այնպես
որ  շուտ,  թե  ուշ  այդ  ամենը  դուրս  է  գալու  ջրի  երես,  ինչպես  աս-
ում  են.  « Գողի,  բոզի  վերջը  40  օր  է »:   Միևնույն  է  ճշմարտությու-
նը  բացահայտվելու  է:  ԾԼՊ -ների  քանդածը  շատ  ժամանակ  է  պա-  
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հանջում  վերականգնել:   Այնպես  որ  նրանք  ավելի  սարսափելի   են,
քան  թե  օտար   կամ  ներքին   թշնամին,  շատ  ավելի   վտանգավոր
են,  քան   թե  մարդասպաններն   ու  քրեական   հանցագործները:
Լենկ  Թեմուրը   այդպես  չի  ավիրել  Հայաստանը,  որքան  ԾԼՊ -ները
այս  քսանհինգ  տարիների  ընթացքում:    Այնպես   որ,  Կեղտարյուն
ԾԼՊ-ներին  պետք   է   բացահայտել  և  ոչնչացնել,   այսինքն   ոչ   թե
ֆիզիկապես,  այլ   բարոյապես  բացահայտելով,   թե  ովքեր   են   նըր-
անք... Վերջերս  ականատես  եղա   մի  այդպիսի  դեպքի,  երբ  ԿԳԲ-ի
նախկին   երկոտանի   սողունին   բացահայտեցին   ու   ճակատին
խարանեցին   նրա   գործած   հանցանքների   դրոշմը:    Այդպես   էլ
պետք   է  անել  մյուսների  հետ: 

Գեհենի   Առաքել   26/03/2015

« Մամուլ    կա:  « Տասնյակ   տարիներով   ու   անհամար    դեպքերով
փորձված   է,   է՛լ   հայհոյանք,   է՛լ   զրպարտություն,  է՛լ   ափաշկարա
սուտ,   է՛լ  չարախոսություն,  կեղծավորություն:   Նեղ   թայֆայական-
ությունը   ոչ  մի  գյուղում  գուցե   էնքան   անվայել   կերպարանք   չի
առել,   որքան   սրա   մեջ»:   Հովհաննես   Թումանյան

« Հրապարակախոսի  համոզմամբ   մամուլը  « փոխանակ  սպանելու,
քանդելու,  ջլատելու »  պետք  է  ուժ  տա  և  կենդանացնի  հասարակ-
ությունը,   միշտ  առանձնանա  « պայծառ   հայացքով   և   ազնիվ,
բարյացկամ   վերաբերմունքով   դեպի   հայ  մարդը …»:  
Հովհաննես   Թումանյան 
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« Չի  ուղղվելու  հայ   թերթը,  մինչև  չտեսնի  իր  դեմ  կանգնած  է  այն
ընթերցողը,  որ   հասկանալ   ու  պահանջել   գիտի,  որ  թույլ   չի   տալ
իրեն   հետ  ամեն  բան  խոսել  և  ամեն  ձևով   խոսել »:  Հովհաննես
Թումանյան

« Արդ՝  եթե  մենք  ունենք  ազգային  իմաստություն,  հոգու   արիութ-
յուն  և  առողջ   բնազդներ,  անկարելի  է  աչքներս  փակենք  մեր   էս
ծանր  հիվանդության  առաջ և  չզգանք,  որ  մեր  հոգին  շատ   է  դառ-
նացած,  մեր   ներքին  մարդը   շատ  է  փչացած,   և դրա  դեմ  կռվելու,
առողջանալու  առաջին  պայմանը  էն   է,  որ  մենք  և՛  մեր  սրտերում,
և՛  աշխարհքի  առաջ  անկեղծ   խոստովանենք   ու   ճանաչենք   մեր
դժբախտությունը »:  Հովհաննես   Թումանյան

« Մտածմունքներ  կան,  որ  սաստիկ  ծանր  են,  բայց  դուք   դատապ-
արտված  եք  մտածելու,  չեք  կարող  փախչել  նրանցից։   Նրանք   է՛ն
ծանր  հիվանդությունների   նման  են,  երբ  դուք  գիտեք,  որ  ձեր  մա-
րմնի  մեջ  կրում  եք   քաղցկեղի  խոցը,  բարակացավի   բացիլները
կամ  ժանտախտի   թույնը։    Չեք  կարող  անց   կենալ  ու   արհամար-
հել,  կամ   նրանք   պետք   է  ձեզ  հաղթահարեն  ու   սպանեն,   կամ
դուք  պետք  է  մարդկային  հանճարի  տված  ամեն   միջոցներով   վեր
կենաք  ցավերի  դեմ  ու  ազատվեք,  առողջանաք.  Ի  հարկե,  եթե  էն-
քան  արիություն  ու  հասկացողություն   ունիք»: 
Հովհաննես   Թումանյան

«  Մեծ  մասամբ  ախտի  գոյությունը  ընդունելով  հանդերձ,  իրենց
առողջ  են  համարում  ու   միշտ  ուրիշներին  են   հռչակում  հիվանդ։
Ամեն  մինը  ինքը   չար  չի,  կեղծավոր  չի,  հայհոյող  չի,  ստախոս  չի,
թայֆայական  չի,  էդ  ամենը  իրենից   դուրս  ուրիշներն  են »:
Հովհաննես   Թումանյան
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ՓՆԹԻՆԵՐԻ   ԴԱՍԱԿԱՐԳԸ

Շատերը,  երևի   նկատած  կլինեն,   որ  Փնթիները  շատ   են   սիրում
տիտղոսներ   ունենալ,  և  երբ  ամեն  անգամ  իրենց   մասին  հոդված
կամ  նյութ  է  հրապարակվում,  պետք   է  պարտադիր  կարգով   նշվի
իրենց  տիտղոսների  մասին:   Օրինակ  պարտադիր  է  նշել`  Արցախի
հերոս,  կամ  շախմատի  ֆեդերացիայի   նախագահ,  Համաշխարհայ-
ին  Հայկական  կոնգրեսի  նախագահ,  կամ  Օլիմպիական  ֆեդերաց-
իայի   արքա,  Լենինյան  աշխատանքի  հերոս,  գիտությունների   ազ-
գային   ակադեմիայի   պրոֆեսոր,  բարեգործ   և  բարերար... 
Մի   խոսքով   Փնթիների   ու   Գեղցիների  սովորությանը    հարիր    է  

« Ճշմարիտն  էն   է,  որ  մեր   ամբողջությունը  տառապում
է   մի   ծանր   ու  խոր  բարոյական   հիվանդությամբ »:

Հովհաննես   Թումանյան
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լինել   պատգամավոր   և  քաղաքական  գործիչ:   Բացի  դրանից  նըր-
անք  պետք   է  ունենան   մականուն,  այսինքն` « Кличка »,  քանի   որ
քրեական   աշխարհում  հարգի   է  ունենալ  դա:   Օրինակ.  « թոխմա-
խի » մհեր,  « ալրաղացի » լյովիկ, « ճիճու   սպարապետ»  « ճանճ », «
գռզո», « լֆիկ » , « նեմեց », « ծաղիկ »  ու  էլի   մի  շարք  կրծողներ   և
սողուններ...  Ես  « Ազգադավ »-ը  գրքում  մանրամասն   ներկայացրել
եմ  Հայաստանի  Հանրապետության   կառուցման  պատկերը:
Չնայած  գրքում  պատկերված  իրադարձությունները  տեղի   են  ուն-
եցել   մինչ  1996  թվականի  Ռազմական   հեղաշրջումը:   1988-1996
թվականները  կարելի   է  համարել  Հայաստանի  երրորդ   հանրապե-
տության  ստեղծման   ժամանակաշրջան:   Բանականությամբ  օժտվ-
ած  մարդիկ   գիտեն,   որ  այս  հանցագործ   համակարգի   սկիզբը
դրեց   Ազգադավ  Վազգեն   Սարգսյանը  և  նրանով   էլ   պետք   է  ավ-
արտվի   այս    չարի   իշխանությունը:    Նրա  կենդանության   օրոք
սկիզբ  դրվեց  « ՓՆԹԻ   ԴԱՍԱԿԱՐԳԻ », որոնք  տիտղոսներով  Բոշեք
էին,  անգրագետ  և  փնթի:    Դեռևս  Վազգենի   կենդանության  օրոք
նրան   կպցրեցին  « սպարապետ »  տիտղոսը,  հետո   էլ  Հրանտ  Մա-
թևոսյանի`  նրան   հերոսացնելու  անիմաստ   բարբաջանքները   շաղ
տվեցին   ու  տարածեցին  ամենուր:   Այնուհետև  նրան   սատկացնել-
ուց   հետո,  նրա  գործը  շարունակեց   էջմիածինցի  Մանվելը` ( « Զո-
րավար  Մանվել Գրիգորյանը,  սպարապետ  Վազգեն  Սարգսյանի
գործի  արժանի  շարունակողը  ».  Գեներալ  Սեյրան  Սարոյան  ©
2014 ):  « Զորավար »  Մանվել   Գրիգորյանը  իր  քավորի   պես  պետք
է « Կռազի  Շոֆեռի »  իր  տիղոսից   հրաժարվեր,   դառնար  Արցախի
հերոս   և  ԵԿՄ-ի  հավերժական   նախագահ:  Սկզբում  ես   ասացի,
որ   Փնթիները սիրում  են  ամեն  տեղ   նշել   իրենց   տիտղոսները,
այդպես  էլ   Մանվելը,  անգամ   ԵԿՄ-ի  տեղեկանքների  վրա   պարտ-
ադիր   նշվում   է,  որ  ինքը   Արցախի  հերոս  է:   Փնթի   դասակարգի
համար   հաճելի   է,  որ  իրենց   փառաբանում   են   ու   հերոսացնում,  
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ինչպես  Աշոտյանի   հետ  հարցազրույցում   էր:   Ռ-Էվոլյուցիա  15.02.
2015 :– – Թողարկմանը  միայն   կես  ժամ   թվարկում   էին  նրա  տիտ-
ղոսներն   ու  պարգևները:  Նույն  կերպ  Ծառուկյանի  ու   Մուկ`  Հով-
իկ   Աբրահամյանի    տարբերակում:    Չեմ   թվարկում    այս   ցանկը,
քանի  որ  միայն  անուններով   մի  մեծ  հաստափոր  գիրք    կկազմվի:
Փնթիները,  որպեսզի   հասարակությունից   զատվեն,  տիտղոսներից
ու  մականուններից   բացի  պետք  է   ունենան   զինանշաններ`   սեփ-
ական  « Արքայական »  դինաստիայի  կամ   արիստոկրատական  ծա-
գումնաբանական   լեգենդներով:  Նրանց   բարձրագույն  հաստատու-
թյունների  դիպլոմներն  ու  դոկտորական   կոչումները   նրանց   համ-
ար  պարտադիր   պայման  են:   Փնթիները  պետք   է  ունենան   թիկն-
ազոր  ու  ինչքան  շատ  այնքան  լավ:   Հետո  պետք   է  ունենան   սև
« Ռանջ   Ռովեռների »  շարասյուն,   որն   իրենց   պետք   է   ուղեկցի`
անգամ  զուգարան   գնալիս:   Բացի   դրանից  Փնթիները պետք   է
ունենան   պալատական  ծաղրածու   կամ   երգիչ,  օրինակի   համար
անձնական  օգտագործման   Վարդան  Դևրիկյան   կամ  պարոն   Հա-
կոբ`  Հակոբ   Հակոբյան:   Նաև  պարտադիր  է   ունենալ    սեփական
լրատվական   կայք   և  սեփական   օգտագործման   Շամշյաններ   ու
Արտակ  Ալեքսանյաններ,  որոնք   պետք   է  գովազդեն   իրենց   փնթի
լամուկներին,  որ  գարոխով  ճաշ  չեն  սիրում,  խաշից  ու  հարիսայից
բացի...  Քանզի  արդեն   որոշված  և  հաստատված  է,  որ  նա   սպար-
ապետ   է  լինելու,  և  սպարապետավայել  պիտի  խոշտանգի  ու  նըվ-
աստացնի   ժողովրդին...   Չգիտեմ,  թե  ինչպես   կընդունեն   մարդիկ,
սակայն   շատ  ավելի   լավ   կլիներ,   որ   այդ   խաշն   ու  ժողովրդի
արյունը   մնար  իրենց   լամուկների   կոկորդներին   ու   սատկեին,
քանի   որ   դրանից   միայն  կշահեինք:    Միանշանակ   հայրերի   պես
ագահ   ու   արյունախում   են   լինելու,  եթե   հասցրեցին   մեծանալ:
Ամենակարևորը,   փնթիները  պետք  է  ունենան  սեփական   կառույց,
որտեղ   միայն  անդամագրվում  են   կամավոր   հետույք   լիզողները,  
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կարևոր   չէ,  դա   կկոչվի  ԵԿՄ   կամ  Կառավարություն,  թե   Ներքին
գործեր:   Կարևորը   հետույք   լիզողները  գոհ   լինեն   իրենց   լպստել-
ուց:    Մեկ-մեկ   էլ   հարկ   եղած   դեպքում   իրենց   շեֆի   հասցեին
հնչեցրած    արտահայտություններին    անպայման    արձագանքնեն,
օրինակ.   « Մանվելին   վիրավորողը  վիրավորում   է   բոլոր   նրանց,
ովքեր  կռվել   են   և  այդպիսի   հայտարարություններ  անողը   թուրք
է »:  Կամ   այսպես.  « Այս  երկրում  ով   լինի,  իմ   ներկայությամբ  հա-
նրապեության   նախագահի   հասցեյին   որևիցէ   մի   բան   ուզենա
ասելու,  ես   ականջները  կկտրեմ  շան  թուլի  պես »:   Մյուսը. « Ընձի
հայհոյողը  հայհոյում  է  Արցախին,  հայհոյում  է  զոհված  տղերքին »։
16 Փետրվարի  2010,   կամ  « Ընձանից   աչոտ   ուզողը   թուրքից   էլ
փիս  ա »:   Ամենակարևորը`  Փնթի   դասակարգի  մեջ  տգետ   փնթի-
ներից  ավելի  վտանգավոր   են  այդպես  կոչված  « Գրագետ »   փնթի-
ները,  հանձինս  Աշոտյանի   ու   Շարմազանովի,  ՀՀԿ-ական   մի   քա-
նի   հետույքալեզ  անդամների,   որոնք   կարողանում   են   Աճառյանի
բառարանից  օգտվելով`  բարդ  բառերից   կազմել   նախադասությու-
ններ`  իրենց   պատկերացնելով   ուսում   ու  կրթություն  առած   գոր-
ծիչ:    
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Այդ   տեսակն   է,  որ  կատաղած   կարող   է   հոշոտել   ցանկացածին,
ում   կհրամայի  իր   Տերը:  Ամենավտանգավորը  սակայն,  այդ  գրագ-
ետ  փնթիները    չեն,  այլ  « Ծպտված   Փնթիները »,   որոնք   ո՛չ   գըվվ-
ում  են,   ո՛չ   էլ  բվվում:   Դրանք   մենակ   կոճակ   սեղմող   փնթիներն
են...  Սուսիկ - փուսիկ   իրենց  գործն   են  անում,  պետք   եղած   դեպ-
քում  կենակցում   են   իրենց   մամանների   հետ,   որովհետև   իրենք
հանուն   սեփական  մաշկի  պատրաստ  են  պղծել   ամեն  սրբություն: 
Մի   խոսքով   Փնթիները   իրենցով   են  արել  պետությունը,  տիտղոս-
ները,   պատմությունն   ու   ապագան,   անգամ   եկող   սերունդների
ճակատագիրը:  Կարծում  եմ,  այս  ամենը  մտածելու  տեղիք   է   տալ-
իս,  որ   մենք   չվերածվենք   ինքնըստինքյան   հետույք    լպստողների
կազմակերպության   անդամի:  Հարկավոր  է  լավ  մտածել  և  գործել:

Գեհենի   Առաքել    20/03/2015 

« Մեր  կյանքը  ավելի  նման  է   թատերական  բեմի,  ու   այդ  բեմը …
տեսեք որքա՜ն   դերասաններ   ունի…   Ահա    սա`   ներկայանում    է
ամեն  տեղ  որպես  չհասկացված  ու  հալածված   գաղափարական
գործիչ,  մյուսը`  նշանավոր   հերոս   է  խաղում,  երրորդը`   հրապար-
ակախոսություն   է   սարքել,  չորրորդը  բարեգործ   է  ձևանում,   հին-
գերորդը   գրող   է  կեղծում,   վեցերորդը`  հանդիսանում   է   արդեն
որպես  նահատակ,   յոթերորդը`  գալիս   է   որպես  դատավոր…   Ու
որպեսզի   թամաշավոր   ժողովրդի   սիրտը   շահած  լինեն  ու   բարե-
կամ   պահած,  միշտ  գոռում  են   ժողովրդի  անունը»:  
Հովհաննես   Թումանյան 
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ԾԻԾԵՌՆԱԿԸ   ԵՎ   ԿՌՈՒՆԿԸ

Ծիծեռնակը   բույն   էր   շինում,
Ե՛վ   շինում   էր,  և՛ երգում,
Ամեն   մի   շյուղ   կպցնելիս՝

Առաջվա   բույնն   էր   հիշում:
Ղազարոս   Աղայան  

Այս   պատմությունս  նվիրում  եմ  պատանի   սերնդին,  բայց  ոչ   պա-
տանի   Երկրապահին,  քանի   որ   ուղեղներ  լվացող   տականքները
մեր  պատանիներին  փչացնում  են   ու  դաստիարակում   սպարապե-
տամոլ   ու  մանվելամոլ:  Ցանկանում   եմ,  որ   Հայաստանում   պատ-
անիներն  և  մանուկները  ապրեն  ուրախ   և  երջանիկ...  Ոչ  թե  անհ-
ատապաշտ    ու  ազգայնամոլ...      Գեհենի   Առաքել

Ծիծեռնակը  բույն  էր  շինում,  և՛  շինում  էր,  և՛  երգում,  ամեն  մի  մի
շյուղ  կպցնելիս`  առաջվա  իր  բույնն  էր  հիշում: 
— Բարև  Ծիծեռնակ  քույրիկ,  ինչու՞  ես  լալիս, — հարցրեց   կռունկը: 
— Է՜հ   Կռունկ   քույրիկ,  մի   ասա,  բա   ի՞նչ   անեմ,   ամեն   անգամ  
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տնավեր   ու  դիվադադար   ենք   լինում`  աշխարհից-աշխարհ   թափ-
առելով...  Մինչև   ե՞րբ   պիտի  մնանք  կարոտ   հայրենիքին:
— Ա՜խ,   Ծիծեռնակ   քույրիկ,   մի   ասա,   ճիշտ   է,  օտարության   և
պանդխտության   մեջ  պետք   է   մնաք   քանի  դեռ   ագռավներն   ու
գիշանգղները   հոշոտում  են  մեր   երկիրը,  կործանում  ու   ավերակի
վերածում   այն:
— Կռո՛ւնկ,  ուստի՞  կուգաս,  ծառա  եմ  ձայնիդ... Կռու՛նկ,  մեր   աշխ-
արհեն   խապրիկ  մի  չունի՞ս,  Կռո՛ւնկ,  պահ  մի   կացի՛ր,  ձայնիկդ  ի
հոգիս.  Կռու՛նկ,  մեր  աշխարհեն  խապրիկ  մը  չունի՞ս, — երգով   դի-
մեց   նրան, — Արազից   այն   կողմ,  մեր  երկրին   ի՞նչ   նոր   աղետ   է
սպասում:
— Էլ   մի  ասա,  Ծիծեռնակ  քույրիկ,  գիտե՞ս  թե   ինչքան   վատ   է:
Մի  տասնհինգ  տարի  առաջ  թշնամին  Արազի  այս  կողմն  էր,  հիմա
էլ  այն  կողմն  է,   ինչպես  ասում  են.  « Ետևը   սուր`  դիմացը   ջուր »
հիմա  հակառակն   է.  երկու  կողմերն    էլ  սուր  է  ու  կրակ...   Արազի
այս  կողմը  թուրքերն  են,  այն  կողմն  էլ  են  թուրքերը:   Հայաստանի
թշնամին   ներսում   է  ու  անխնա  կոտորում   է   ժողովրդին,  այնպես
որ,  արտաքին  թշնամուց  ավելի   արյունախում  է...   Ավե՛ր   ու  թըշվ-
առ   երկի՜ր:
— Թողել  եմ  ու  եկել  մրգերս  ու  այգիս,  Քանի  որ   ա՜խ  կանեմ,  կու
քաղվի  հոգիս...  Կռունկ   քույրիկ  Արազից   այս  կողմ   թուրքեր,  այն
կողմը`  թուրքերի  վիժվածքները...   Ի՞նչ   կարևոր   է  Արազի  այս  կո-
ղմըն   ես,  թե՞  այն...   Մեր   ժողովուրդը   ինչու՞  չի   կարողանում   մի
բան  որոշել`  կամ   ապրել   մարդավարի,  կա՛մ   մեռնել   տղամարդա-
վարի:   Արծիվ  տղերքն   ու՞ր  են,  չկան,  մի՞թե   առնետներն   ու   սող-
ունները  պիտի  խմեն  մեր  հայրենիքի  ջուրը: 
Օձերն  ու  գորտերն  են  խմել... 
Ա՛խ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը: 
Ծիծեռնակը  սկսեց   նորից  երգել  և  արտասվել: 



54

— Ծիծեռնակ  քույրիկ,  արծիվ  ու  բազե  չի  մնացել,  բոլորին  հալածել
են,  արծիվները  հիմա  դարձել  են  Կկու,  ագռավների  պատվերով  են
կուկու  կանչում: 
— Հիշու՞մ   ես   Կռունկ   քույրիկ,  ի՛նչ   Արծիվ   տղերք   ունեինք,   ինչ
ճախրանք  ու   հպարտություն՝  կուրծքները   ցցած  գնացին  կռիվ  ու
հաղթեցին:
— Այո՛   Ծիծեռնակ   քույրիկ,  ճիշտ   ես,  սակայն  չղջիկներն  ու   Քոռ-
Բուն   խավարամոլ  էին։   Մեզ  էլ  մթության  ու  ցրտի  մեջ  պահեցին,
Արծիվներին   ու   Բազեներին   էլ   վարի  տվեցին...  Էն  « Питух »-ին
հիշու՞մ   ես,  ոջլոտ   չոմալակով   հիվանդ՝   բմբուլ   թողնողին
— Հա՛  հիշում   եմ... 
— Է՛դ  քոսոտ « Питух » -ին  սպարապետ   կարգեցին  ու  դա,  ինչքան
Արծիվ  տղա   կար,  գլուխները   կերավ,  որին   կռվի  դաշտում,   որին
թիկունքում։   Արարատում   ու  Արտաշատում   ինչքան  « Ջուջա »  ու
կռիս  կար,  բերեց  լցրեց   Երևան...   Հիմա  հավերն   ու  կռիսներն  են
ամենուր,   Ծիծեռնակ   քույրիկ։
— Հրեշներն  են  եկել,
Բնիկներին  դուրս  են  վանել, 
Օձերն   ու  գորտերն  են  խմել, 
Ա՛խ,  իմ   հայրենիքիս   ջուրը: — Ծիծեռնակը   նորից  սկսեց  երգել  և
լացել, — լավ,  գոնե  մի  Բազե   էլ  չկա՞,  կամ  գոնե   աղավնի: 
— Ծիծեռնակ  քույրիկ,  անճար   աղավնին   ի՞նչ  անի.   Ի՞նչ  հող   ածի
իր  գլխին,  երբ  ամեն  կռիս  ու  գիշանգղ  նրան  վզքաշ   են  անում  ու
հոշոտում:
— Աղուհացակեր  մարդկանց  կարոտ  մնացինք։  Բա  լավ,  էդ  երկիրը
պիտի  կոտորվի՞  գնա։  Իսկ  Արծիվների  բույն  Սյունիքը,  ի՞նչ  է,  այն-
տեղ  ոչ  մի  Արծիվ  չի  մնացե՞լ:
— Ծիծեռնակ  քույրիկ,  Սյունիքում  ավելի  ողբալի  է  վիճակը,  էնտեղ
մի  « լիսկա »  անունով   թռչնագրիպից   ավելի   վտանգավոր   վիրուս  
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է   հայտնվել,   բոլոր   թռչունների   վերջը  տալիս  է:   Խեղճ   Սյունիքը
հիմա  Արծվաբույն  չէ,  այլ   հավաբուն:
— Մեր  երկիրը  մթնել  է,
Կարծես  մեր  աստղը  ընկել  է,
Ալ  արյունով  ներկվել  է, 
Ա՛խ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը:
Ծիծեռնակը  նորից  սկսեց  երգել  և  լացել: 
— Բայց   գիտե՞ս,  Ծիծեռնակ   քույրիկ,   մի   հատ  լավ   լուր   ունեմ
հայտնելու, — ասաց  կռունկը:
— Է՜հ   Կռունկ   քույրիկ,  այդքան   վատ   լուրերի   մեջ  մի   լավ   լուրն
ու՞մն   է  պետք...  Լա՛վ  ասա,  գոնե  էդ  մի  լավ  լուրով   ղարիբներուս
սիրտը   սփոփես: 
— Ծիծեռնակ   քույրիկ,  մի  հատ  ճնճղուկ  է  հայտնվել`  շատ  փոքրիկ
է,  բայց  շատ  անուշ  ձայն  ունի,  կարծես  սոխակ  լինի։   Շատ   է  ծըլ-
վլում...   Դու  գիտե՞ս,  թե  ինչի  մասին  է  ծլվլում,  Ծիծեռնակ  քույրիկ:
— Ինչի՞, — Թումանյանի   գրած  « Ծիտը » հեքիաթը   հիշու՞մ   ես...
— Այո՛   հիշում,  եմ,  բայց   ճնճղուկը   ինչպե՞ս   կարող    է   սոխակի
ձայնով  երգել:
— Ա՛յ  հարցը   հենց  դա  է,  ինքն   էլ   է  ասում,  որ  ինքը   չգիտի,   թե
սոխակի   ձայնն   իրեն   որտեղից,   դա   Աստվածատուր   շնորհք    է,
Տերն   է  տվել,   որպեսզի  խոսի   այն  բաներից,  որոնց   մասին   լռում
ենք  բոլորս:
— Ո՞նց  թե, — զարմացավ  ծիծեռնակը:
— Հա,  հենց  այդպես  է,  ճնճղուկ   է,  բայց   թռնելուց   արծվի   ճախր-
անք   ունի,  խոսելուց`  առյուծի  մռնչյուն...  Գիտե՞ս   է՛ն  « Питух »-ի
վկաների  ջանին   է   ընկել  ու  գիտե՞ս   թե  ինչ   է  ասում...
— Ի՞նչ   է   ասում  սիրելիս:
— Նա  ասում   է,  որ  էս   հանցագործությունների  սկիզբը   է՛դ  « Пит-
ух »-ն   է   դրել,   ու  է՛դ  « Питух »-ով  էլ   պիտի   ավարտվի   ու   նման  



բաներ...
— Իսկապե՞ս  Կռունկ  քույրիկ,  դա  շատ  լավ  լուր  էր,  քսան  տարուց
ավելի   է   սգում   եմ   իմ   տնավեր  վիճակի  մասին,  էն  « Питух »- ը
տնավեր   արեց  մեզ:   Ինչ  կար,  չկար  թալանեց,   տարավ   լցրեց  իր-
ենց   հավաբունը:  Ու   հավաբնում   ինչքան   քոսոտ,  չոմալակով   ան-
ուղեղ   հավ   կար  բերեց  լցրեց  Երևան:
— Դէ   ես   էլ  դա  եմ   ասում:  Քսան  տարի   է   չեն   ասել   ու   հիմա
ճնճղուկը   սկսել   է « Ծտի » նման   սազը  առած   երգել...  Ու  գիտե՞ս
լավը   որն   է...
— Ո՞րն  է  Կռունկ  քույրիկ:
— Է՜ն   էջմիածինցի  Չոլի  Ագռավին   հիշու՞մ  ես...
— Հա՛  բա  ո՞նց   չեմ   հիշում... է՛ն   գեներալին  չէ՞... 
— Հա՛  Ծիծեռնակ  քույրիկ,  հողերս  դրա  գլխին,  դա   չոլի  ագռավ   է,
դրանից   ի՞նչ  գեներալ:   Հիմա  իրար  է   խառնվել,  ուզում   է   իրեն
արծվի  տեղ   դնի:   Այնպես  որ,  ճնճղուկի  խոսքերը  սրան   դիվադա-
դար  են   արել,  ոնց  գցում -բռնում   եմ  դրան   ու   իրա  ճտերին   էս
քանի  օրը   բմբլահան  կանեն:
— Աստված  ձայնդ   լսի,  Կռունկ  ջան,  գիտես  ինչքան  եմ   անիծել  էդ
« Питух » ին   էլ,  իրա   Չոլի  Ագռավին   էլ,   էս  քսանհինգ   տարի   է,
դրանք  անպատիժ  են... Ու  դրանց  դիվանը  Աստված  պիտի  տա,  էն
« Питух »-ին   իզուր  վզքաշ   չարեցին   հենց  իր   հավաբնի   մեջ...
էդպես   էլ   էս   ագռավին  ու   իրա  ճտերին   են   անելու...
— Հա՜  ճիշտ  ես  ասում,  Ծիծեռնակ  քույրիկ,  այդ   օրը  կգա   ու   լավ
կուրախանանք:   Հավերին   պիտի  բռնեն  ու  մեկ-մեկ  իրենց   ճտերի
հետ  վզքաշ   անեն,  տեսնեմ   հե՞շտ  է:   էս  քսանհինգ   տարի   մեռան
անկուշտի   պես   լափելով,  ուղեղները   հավի  ուղեղ   է,   ինչ   ղարաբ-
աղցի  « Питух » -ը  ասում   է,   հետույքները  դեմ  տված   անում   են:
— Կռունկ   քույրիկ,  հո  իզուր  չեն   ասում   « հավի   ուղեղ »:  Հիմա
սրանք   են,   որ   օրը   աքլորին    վզքաշ   արեցիր`  սրանք   հերթով  
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սատկելու  են:
— Դե   տա  Աստված,  որ  այդ  օրը  շուտ   գա... Ազգադավների   վերջը
եկել  է,  կարևորը,  որ   ճնճղուկը  արդեն  շարժիչը  գործի   է  դրել,  սա
ձնագնդի   նման  է`  պիտի  գլորվի  ու  գլորվի,  որ  մեծանա:   Էդ   հա-
վերից  ոչ  մի   հավ  պիտի   չհասցնի   փախչի,  սաղին  պիտի   քաշենք
գրիլի  շամփուրի  վրա  ու  կախենք   թոնիրը,   դրանց   միայն   Գրիլի
գեհենը   կփրկի: 
— Հա,  ճիշտ  բան  ասացիր,   հոգիս   լուսավորվեց,  Կռունկ   քույրիկ,
Աստված   երկար   կյանք   տա   էդ   ճնճղուկին,   որ   կարողանա   իր
սկսած   գործը   ավարտին   հասցնել:
— Դե՛   մնաս   բարով,  Ծիծեռնակ   քույրիկ,  կհանդիպենք   հայրենիք-
ում, — կռունկը   հաջողություն   մաղթեց  և   թռավ:
Ծիծեռնակը   սկսեց   նորից   երգել. 
— Զարթի՛ր   որդեակ,  յուշ  բեր,  վեր  կաց,
Պատերազմի   փողն   հնչեց, 
Զարթիր   կոչեց   ձայն   հայրենեաց, 
Կենաց  մահու   ժամ   հնչեց։ 

Գեհենի   Առաքել    24/03/2015 

« Ստել  նշանակում  է   հայհոյել  ճշմարիտը,  
ուրանալ   նշանակում   է  դադարել   մարդ   լինել »: 

Գարեգին   Նժդեհ  
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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ծիծեռնակը  բույն  էր  շինում,
Ե՛վ  շինում  էր,  և՛  երգում,
Ամեն  մի  շյուղ  կպցնելիս՝
Առաջվա   բույնն  էր  հիշում:
Մեկ  անգամ   էր  նա  բույն  շինել
Եվ   շատ  անգամ  կարկատել,
Բայց  այս  անգամ  վերադարձին
Բույնն  ավերակ  էր  գտել:
Այժմ  նորից  բույն  էր  շինում,
Ե՛վ  շինում   էր,  և՛  երգում,
Ամեն  մի  շյուղ  կպցնելիս՝
Առաջվա  բույնն  էր  հիշում:
Նա  հիշում   էր  անցած  տարին
Իր  սնուցած   ձագերին,
Որոնց  ճամփին  հափշտակեց
Արյունարբու  թշնամին:
Բայց  նա  կրկին  բույն  էր  շինում,
Ե՛վ  շինում   էր,  և՛  երգում,
Ամեն  մի  շյուղ  կպցնելիս՝
Առաջվա  բույնն   էր  հիշում: 

Ղազարոս   Աղայան 
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ՕՐՈՐՈՑԻ  ԵՐԳԸ   1  

Արի՛,  իմ  սոխակ,  թո՛ղ  պարտեզ  մերին,
Տաղերով  քուն  բեր  տըղիս  աչերին.
Բայց  նա  լալիս  է.— դու  սոխակ,  մի՛  գալ,
Իմ  որդին  չուզե  տիրացու  դաոնալ։

Եկ,  աբեղաձագ,  թո՛ղ  արտ  ու  արոտ,
Օրորե  տղիս,  քընի  է  կարոտ.
Բայց  նա  լալիս  է.— տատրակիկ,  մի  գալ,
Իմ  որդին  չուզե  աբեղա  դառնալ։

Թո՛ղ  դու  տատրակիկ,  քո  ձագն  ու  բունը
Վուվուով  տղիս  բեր  անուշ  քունը.
Բայց  նա  լալիս  է— տատրակիկ,  մի  գալ,
Իմ  որդին  չուզե  սգավոր  դառնալ։

Կաչաղակ՝  ճարպիկ,  գող,  արծաթասեր,
Շահի  զրուցով  որդուս  քունը  բեր.
Բայց  նա  լալիս  է,  կաչաղակ,  մի  գալ,
Իմ  որդին  չուզե  սովդագար  դառնալ։

Թո՛ղ  որսըդ,  արի՛,  քաջասիրտ  բազե,
Քու  երգը  գուցե  իմ  որդին  կուզե...
Բազեն  որ  եկավ՛  որդիս  լըռեցավ 
Ռազմի  երգերի  ձայնով  քնեցավ։ 

Ռափայել   Պատկանյան 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ    ՋՈՒՐԸ 

Վերքիս  դեղ  ու  սպեղանին,
Ա՛խ,  իմ   հայրենիքիս  ջուրը,
Քաղցր  ես,  քան  նռան  գինին,
Ախ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը։
Խմողը  շատ  ուշ  կմեռնի,
Քիչը՝  հարյուր  տարի  կապրի,
Ամեն  երկիր  չի  գտնվի,
Ա՜խ,  իմ   հայրենիքիս  ջուրը։
Բյուրակնյան  սարից  կըտեղա,
Կոհակներու  մեջ  հոգի   կա,
Դրախտի  միջից   դուրս  կուգա,
Ա՜խ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը։
Անմահական  աղբրից  է,
Եդեմի  սուրբ  երկրից  է,
Ադամա  խմած  ջրից  է,
Ա՜խ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը։
Հայկ  պապս  նրանից  խմեց,
Զորեղացավ,  Բելին  հաղթեց,
Սրբում  տանում   է  ցավ  ու  ցեց,
Ա՜խ,  իմ   հայրենիքիս  ջուրը։
Վարդան,  Վահաններ  է  տվել,
Դշխո  Շուշանիկ  է  ծնել,
Սանդուխտ  կույս   է  առաջ  բերել,
Ախ,  իմ   հայրենիքիս  ջուրը։
Հիշե,  պանդուխտ  Հայկազունի,
Միտ  բեր  օջախդ  հայրենի,
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Կաթի  ու   մեղրի  համ  ունի,
Ա՛խ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը։
Դառն  են  ջրեր   օտար  երկրին,
Աղի  լեղի  են,  համ   չունին,
Արդյոք  պիտի  խմե՞մ  կրկին,
Ա՛խ,  իմ  հայրենիքիս  ջուրը։
Մեր  երկիրը  մթնել   է,
Կարծես  մեր  աստղը  ընկել  է,
Ալ  արյունով  ներկվել   է,
Ա՛խ,  իմ  հայրենիքիս   ջուրը:
Ջիվան,  հրեշներ  են  եկել,
Բնիկներին  դուրս  են  վանել,
Օձերն  ու   գորտերն  են  խմել
Ա՛խ,  իմ   հայրենիքիս  ջուրը:

Աշուղ   Ջիվանի

61

« Ժողովուրդների   արյունն   ու   արցունքը   պիտի
չդադարի,   մինչև   որ  նրանք   ինքնօգնությամբ   ոտքի

չկանգնեն,   մինչև   չհզորանան   հոգով »:  
Գարեգին  Նժդեհ



ԿՌՈւՆԿ

Կռունկ, ուստի՞ կուգաս, ծառա եմ ձայնիդ,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մի չունի՞ս.
Մի՛ վազեր, երամիդ շուտով կհասնիս.
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։

Թողել եմ ու եկել մըլքերս ու այգիս,
Քանի որ ա՜խ կանեմ, կու քաղվի հոգիս,
Կռունկ, պահ մի կացի՛ր, ձայնիկդ ի հոգիս.
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։

Քեզ բան հարցնողին չես տանիր տալապ.
Ձայնիկդ անուշ կուգա քան զջրի տոլապ,
Կռունկ, Պաղտատ իջնուս կամ թե ի Հալապ,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։

Սրտերնիս կամեցավ, ելանք, գնացինք,
Այս սուտ աստնվորիս բաներն իմացանք,
Աղուհացկեր մարդկանց կարոտ մնացինք,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։

Աշունն է մոտեցեր, գնալու ես թետպիր,
Երամ ես ժողվեր հազարներ ու բյուր,
Ինձ պատասխան չտվիր, ելար, գնացիր,
Կռունկ, մեր աշխարհեն գնա, հեռացի՜ր:
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ԿԱՆՉԵ, ԿՌՈՒՆԿ 

Ըստ Կոմիտասի

Կանչէ՜,  կըռո՜ւնկ,  կանչէ՜,  քանի  գարուն  է,
Ղարիբներու  սիրտը  գունդ-գունդ  արուն  է:
Կըռո՜ւնկ  ջան, կըռո՜ւնկ  ջան,  գարուն  է,
Կըռո՜ւնկ  ջան, կըռո՜ւնկ  ջան,  գարուն  է,

Ա՜խ,  սիրտս  արուն  է:
Կանչէ՜,  կըռո՜ւնկ,  կանչէ՜, քանի արօտ է,
Աշխարհն  է  արեգակ,  սիրտս  կարոտ է:
Կըռո՜ւնկ  ջան,  կըռո՜ւնկ  ջան,  արօտ  է,
Կըռո՜ւնկ  ջան,  կըռո՜ւնկ  ջան,  արօտ  է,

Ա՜խ,  սիրտս  կարոտ  է:
Կանչէ՜, կըռո՜ւնկ, կանչէ՜, քանի  արեւ  է,
Աշնան կերթաս  երկիր,  յարիս  բարևե:
Կըռո՜ւնկ  ջան, կըռո՜ւնկ  ջան, արև  է,
Կըռո՜ւնկ  ջան, կըռո՜ւնկ  ջան,  արեւ  է,
Ա՜խ,  յարիս  բարեւէ:
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ê³Ùí»ÉÇÏÇ    Ý³Ù³ÏÁ   æ»ÛÙë    ´áÝ¹ÇÝ

´³ñ¨   Ó»½   ëÇñ»ÉÇ   æ»ÛÙë   ´áÝ¹,  »ë   9   ï³ñ»Ï³Ý    »Ù,
ëáíáñáõÙ   »Ù    »ññáñ¹   ¹³ë³ñ³ÝáõÙ,   ÇÙ    ³ÝáõÝÁ   ê³Ù-
í»ÉÇÏ   ¿ :     ºë  ÙÇßï   Ý³ÛáõÙ   »Ù   Ó»ñ   ýÇÉÙ»ñÁ  áõ    ß³ï
»Ù   áõñ³Ë³ÝáõÙ,    áñ   Ï³ñáÕ³ÝáõÙ   »ù   Ñ³ÕÃ»É   ã³ñ
ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ:  
Ð³ñ¶»ÉÇ    æ»ÛÙë   ´áÝ¹,     ÇÙ   Ñ³ÛñÇÏÇ    ³ÝáõÝÁ   æÇí³Ý
¿,     Çñ»Ý   »ë   ã»Ù   ï»ë»É ,    Ý³   èáõë³ï³ÝáõÙ   ¿     ³ßË³-
ïáõÙ,      ¶Ý³ó»É    ¿ ,    áñ   ÷áÕ   ³ßË³ïÇ,   áñå»ë½Ç    Ù»Ýù
ëáí³Í   ãÙ»éÝ»Ýù:    ÆëÏ   ÇÙ   å³åÇÏÁ   ³½³ï³Ù³ñïÇÏ   ¿ ,
Ô³ñ³µ³ÕáõÙ   ¿     Ïéí»É    ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ   ¹»Ù` Ó»ñ   å»ë ,
µ³Ûó   Ç    ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ    Ò»½,     å³åÇÏë   Ù»ù»Ý³   ãáõÝÇ,
ÝáõÛÝÇëÏ    ³ßË³ï³Ýù   ãáõÝÇ,    ³ï³ÙÝ»ñ   ¿É    ãáõÝÇ :    ´³Ûó
Ù»Ýù   áõÝ»Ýù   ÙÇ   ¶»Ý»é³É   Ù³Ýí»É,   áñÁ   Çµñ   å³åÇÏÇë
å»ë   Ïéí»É    ¿ ,    »ñµ   Ýñ³Ý   Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ    óáõÛó
»Ý    ï³ÉÇë ,    å³åÇÏë   Ñ³ÛÑáÛáõÙ    ¿   Ýñ³Ý   áõ   ³ëáõÙ,
áñ   ¹³   Ãáõñù   ¿    áõ   Ù³ñ¹³ëå³Ý:   
Ð³ñ¶»ÉÇ    æ»ÛÙë   ´áÝ¹,    ËÝ¹ñáõÙ   »Ù   ³ë³ó»ù   ÇÝãáõ±
¿   ³Û¹å»ë,   Ù³ñ¹³ëå³Ý   Ñ³Ýó³¶áñÍÁ   ÇÝãáõ±     å»ïù    ¿
áõÝ»Ý³   ³Û¹åÇëÇ   Ù»ù»Ý³ÝÝ»ñ ,   ÓÇ»ñ ,    ç³ÛÉ³ÙÝ»ñ ,     ¿É
í³¶ñ»ñÇ   Ù³ëÇÝ   ã»Ù   ËáëáõÙ,    ÇëÏ   å³åÇÏë   Ñ³ë³ñ³Ï   

ê³Ùí»ÉÇÏÇ    Ý³Ù³ÏÁ   æ»ÛÙë    ´áÝ¹ÇÝ
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³ï³ÙÝ»ñ   ãáõÝÇ   µ»ñ³ÝáõÙ,    áñáíÑ»ï¨   Ù»Ýù   ÷áÕ   ãáõ-
Ý»Ýù:    Ð³ñ¶»ÉÇ   æ»ÛÙë   ´áÝ¹,  å³åÇÏë   µáÉáñÇó   Ã³ùáõÝ
³ñï³ëíáõÙ   ¿    áõ    ³ÝÇÍáõÙ   Çñ   µ³ËïÁ,   áñ   ã³ñ   Ù³ñ-
¹ÇÏ   áõ   Ñ³Ýó³¶áñÍÝ»ñÁ   ÑáßáïáõÙ    »Ý     Ñ³Û   ÅáÕáíñ-
¹ÇÝ :    ä³åÇÏë   ³ëáõÙ   ¿ ,    áñ   Ù³ñ¹³Ï»ñÝ»ñáí    Éóí»É    ¿
Ð³Û³ëï³ÝÁ,    ë»ñÅÇÏ,   ë³ßÇÏ,   Ù³Ýí»É,   ßÙ³Ûë ,   ¶ñ½á,   ùáé
É¨áÝ ,   ÷³ßÇÝÛ³Ý   áõ    çÑ³Ý¶ÇñÛ³Ý,   ÉÇëÏ³   áõ    µáõéÝ³ß:    
êÇñ»ÉÇ   ´áÝ¹  ËÝ¹ñáõÙ   »Ù   Ó»½    ¶³ù  Ð³Û³ëï³Ý   ¨

å³ïÅ»ù   ³Û¹   ã³ñ   Ù³ñ¹Ï³Ýó,   áñáÝù   Ù»½   ½ñÏ»óÇÝ
Ñ³Ûñ³Ï³Ý   ëÇñáõó ,   ½ñÏ»óÇÝ   Ñ³óÇó   áõ  ÉáõÛëÇó ,   ½ñÏ»óÇÝ
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«Մի  աշխատիր  արդարանալ: 
Դրանով   միայն   ծանրացնում  ես   հանցանքդ »:

ՄՈՒՐԱՑԱՆ



« Այս  դառն  օրերի  մթնում  մահաբեր,
Արնոտ  խնջույքի  այս  սեւ  զնդանում

Դավաճա՛ն  է  նա,  ով  լռում  է  դեռ,
Մատնի՛չ  է,  ով  իր  սուրը  չի  հանում...»

Վահան Տերյրան

Իսկ  ո՞վ  ասաց,  որ  նահատակները   չեն  տեսնում  և  լսում․․․ Նրանք
ո՛չ   միայն  տեսնում   և  լսում  են,  այլև  տառապում  են  և նզովվում․․․
Ուրախանում   են  և  հրճվում  ժողովրդի  հետ  միասին։  
Գեհենի  Առաքել։   

ՆԺԴԵՀԻ    ՆԶՈՎՔԸ

«Ես  տեսա  ստրուկին  ազատության  մեջ  և
գարշեցի  մարդուց,  Ես  տեսա ազատին
ստրկության  մեջ  և  սիրեցի   մարդը »։

Գարեգին  Նժդեհ

Իսկ   ո՞վ   ասաց,  որ  նահատակները   չեն   տեսնում   և   լսում․․․
Նրանք  ո՛չ  միայն   տեսնում   և   լսում   են,  այլև   տառապում   են   և
նզովում․․․  Ուրախանում   են,  և   հրճվում   ժողովրդի   հետ   միասին։
Մեր   նզովքը    հենց   այնպես   չէ,   քանի   որ   դուք   դա   վաստակել  
եք   ու    արժանացաք   դրան,   հենց   ձեր   պահվածքով,   ու   որովհե- 
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տև   ուրացաք  ձեր   մեծերի   պատգամն  ու   թողած   ժառանգությու-
նը,  և   նույնիսկ  ձեր  զավակներն   են   լինելու   այդ   նզովքի   գերին,
Դու՛ք  էիք,  որ   ուրացաք  ձեր   նահատակներին  ու  մեծերին,  Աստծո
և   ճշմարտության   խոսքը...    Հիմա   կասեք,  թե   ժողովուրդը   քնած
է   ու   միասնություն   չկա,   ու   էլի   նման   հիմարություններ... Ի՞նչ
միասնություն,  երբ   ձեր   հոգին   մեռած  է,  մեռած   է,  ոչ   թե   քնած։
Մեռած  մարդուց   ոչինչ   մի   սպասեք,  մանավանդ   նզովված։
Նզովված,  որովհետև   ուրացաք   Աստծո   ամենասուրբ   պատվիրա-
նը՝   Ազատություն   ու   մարդ   մնալու   վեհ   գաղափարը,   հիմա    էլ
հույսներդ   դրել   եք   մի   Առաքելի   վրա,   որը   իրեն   դրել   է   առաք-
ելի   տեղ,   շեփորահարելով   ու   թմբկահարելով    ուզում   է   ժողովր-
դին   արթնացնել:   Ժողովուրդը   վաղուց    արդեն   մեռած   է   արդեն
քսան   տարուց   ավելի   է,   այդպես   քնել   չի   լինում...
Ազգի   թշնամին   տզրուկի   պես   կպել   է   կենսատու   երակին   ու
ծծում   է   նրա   արյունը,   ուղեղն    սնուցող   երակն   է   ծծում...
Գիտե՞ք    տզրուկը   նույնիսկ   իր   չափը   գիտի,   երբ    հագենում    է
պոկվում   է   ու   ընկնում,   սակայն   այս    հրեշները   ինչքան   ծծում
են,   այնքան   ավելի   է   ախորժակները   բացվում...    Ծծում    են,   ծը-
ծում...   Չեմ   հասկանում,   էս   ժողովրդի   մեջ   մենակ    մնացել   են
ծծողներն   ու   մեռածները,  մեկը   չկա՞,   որ   մի   շիկացած   շամփուր
հետևին   կպցնի,   որպեսզի,   ոչ    թե  արթնանա   այլ   հոգեդարձ   լի-
նի   ու   հոգեդարձ   լինելով   կարողանա   գոնե   գիտակցել,   թե    իր
թշնամին   որտեղ   է:   Հարյուր   հազար   անգամ    թուխթ   ու   պատ-
գամ    գրեցի,   ես    էլ,   Խորենացին   ու   Բյուզանդը,   Րաֆֆին    էլ
Նալբանդյանը,   Չարենցն   ու   Տեյրանը,   Սևակն   ու    Շիրազը,   մի՞
թե   այդ   ամենը   քիչ   էր   սովորելու   համար,    մի՞թե   այդ    ամենը
իզուր  է   ասվել  ու   գրվել:  Ո՞վ   է   տեսել,   որ   կոմսոմոլի   վիժվածքը
դառնա   իմ   գաղափարախոսության   կրողը,   բավական   չէր   սպա-
րապետ   դարձրեցիք,   հիմա   էլ    դարձնում   եք   Նժդեհի   գաղափա- 
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րակիցը,   էլ   չասեմ   որ    էն    վիժվածքին՝   Վերջին   Բոլշևիկին,    որ
իր   չեկիստ    հալով   դարձել    է    իմ    գաղափարի   ժառանգորդը:
Չեմ   հասկանում   այս   մեռելների   մեջ   մի   կենդանի   մարդ    չկա՞,
որ   ասի.  « Ա՛յ   սերունդ,   ինչու՞   ես    տխմարացել,   չե՞ս   տեսնում,
թե   ովքեր   են   քո  սնուցող   երակից   օգտվում...   Մինչև   ե՞րբ   կեղ-
տոտ   արգանդի   դուրսպրծուկ,  կռազի   շոֆեռը   պետք   է   սերունդ-
ներ   կրթի,   երբ   ինքը   անտառաճանաչ   է   ու   անգրագետ,   մինչև
ե՞րբ   պետք   է   նա   անպատիժ   մնա,   երբ   մեզ`  նահատակներիս
շիրիմները   պղծում,   իր   մոլագար   քավորի   մեդալները   շնորհելով:
Իսկ   ամենամեծ    ապուշի    մասին    չեմ   ասում,   որ   « Դուն »  ու
« Դուքը »   իրարից   չի   տարբերում,   վարունգն    էլ   խիյարից,   մեկը
չկա,   որ  է՛դ    իր   ասած    թարս   աճած    խիյարը    հետևը   մտցնի
ու   թքի   երեսին   ու   ասի,   ա՛յ    թորվածք,   դու   ո՞վ    եղար,   որ
Պարույր   Սևակի   սուրբ   խոսքերը   քո   պիղծ   շուրթերով    ես    ար-
տասանում,   դու   ո՞վ    ես,   որ   անկախությունից   ու   ազատությու-
նից   ես   խոսում,   երբ   քո    կուսակցական   եղբայրները    հարյուր
հազարավոր   ազատության   դրոշակակիրներին    խոշտանգում   էին
ու   Սիբիր   աքսորում:    Մի՞թե   հոգեդարձ   չեք   լինելու   ձեր   հանդ-
երձյալ   վիճակից...   Ու  մի   ասեք,   թե   դժոխքը   երկրի   վրա   է,   որ-
ովհետև   դուք   թույլատրեցիք,   որ   չարիքը   ձեզ   իշխի,   դուք    ինք-
նակամ   ընդունեցիք   չարիքի    իշխանությունը:   Ձեր   կարծիքով
դավաճանների   մասին   հենց   այնպես   ենք   գրել,  ես   էլ,   Րաֆֆին
էլ,  մնացածների   մասին   չասեմ:   Ու   չեք   ազատվելու...  Մնալու   եք
նզովքի   մեջ   այնքան  ժամանակ,   մինչև  հոգեդարձ  չլինեք   ու   չհա-
սկանաք   որ,   « Մինչև    չկարողանանք   ներքին   թշնամին    սպանել,
անկարելի   է,  որ   արտաքին  թշնամուց    ազատվել   կարողանանք »:
Եթե   հույսներդ   դրել   եք,   թե   երկնքից   մանանա   կթափվի   ձեր
հնազանդության   համար,   ապա    սխալվում   եք։    Ժողովուրդը
Դեր- Զոր   ճամփա  ընկավ   այդ   մտքով,  ու   տեսանք,   թե   ուր   հա- 
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սան...   Զեյթունցու   ու   Սասունցու   պես   պետք    է   Աստվածավախ
լինել  ու   հասկանալ,   որ  Աստված   վախկոտներին   ու   տկարամիտ-
ներից   երես   է  թեքում,   նրանց   համար   անգամ  դրախտի   դռներն
են   փակ,  ուրեմն   հասկացեք   որ   գոնե   մեկ   անգամ,   Աստծո   ան-
ունով   զենք   վերցրեք   ու   ապրեք   մարդավայել,   ոչ   թե   ստրուկի
պես   տառապանքների   ու   արցունքների   մեջ:   « Փրկւելու   համար
պէտք   է   նաեւ   արիանալ,   այսինքն՝   յաղթահարել   սեփական   սա-
րսափը:   Սարսափից   ազատագրւած   հոգին   միայն   ընդունակ    է
աշխարհն  առարկայօրէն   տեսնել,  պատկերացնել:   Պատերազմների
մէջ   յաղթանակում   է  արին — այս   նշանակում   է՝   յաղթում   է   նա,
ով   սանձահարել   է   իր   սեփական   սարսափը,   ով   թշնամու   հետ
չափւելուց   առաջ   կառուցել   է   յաղթանակի   շէնքն   իր   հոգում »:
Ոչ թե անտարբեր   նայեք,   թե   ինչպես   են   ձեր    զինվոր   զավակնե-
րին   խոշտանգում   ու  ինքնասպանության   հասցնում,   ու   հետո   էլ
ընդունում   եք,  թե   նա զոհվեց   հանուն   հայրենիքի   կամ   ժողովրդ-
ին   պաշտպանելով։    Ձեր   մատաղ   սերունդին    մատաղ    անելով
այն   Չարիքին,   որի   հպատակները   դուք   եք,  մի՞թե   մեր   թողած
ժառանգությունը   քիչ   էր  հասկանալու   համար,  որ   « Ներքին   թըշ-
նամին   զինակիցն   է   ու  եղբայրը   արտաքին   թշնամու »   ու   նրան
երբեք   չի   կարելի   ներել   անկախ   նրանից   թե  ով   է,  ինչ   սեռի  ու
դավանանքի   է:   Թշնամու  մի    հանցանքը   ներել   նշանակում   է
նորե'րն   արտոնել  »   Սրբապիղծ   հոգևորականը    դավաճան    է,
պետք  է   կախաղան   հանվի,   անպատասխանատու   հրամանատա-
րը    դավաճան   է,   ծախված   մտավորականը   դավաճան   է,   կույր
կուսակցականամոլը   դավաճան   է, անգրագետ   ուսուցիչը   դավաճ-
ան   է...   Անտարբեր   իշխանավորը   դավաճան   է   ու   հավատացե՛ք,
որ   ազգադավներով  ու   դավաճաններով   պետություն   չեն   կառու-
ցում,   անգամ   դրախի   դռները   փակվելու  են   նրանց   առջև,   ովք-
եր   տեսնում   են   ու   լռում,   ովքեր    հանդուրժում   են   Չարիքի   իշ-   
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խանությունը:   Կենսաբանօրէն   անբարոյական   է  այն   ժողովուրդը,
որի  մէջ   զինուորը  ներքին   թշնամիներ   ունի:   « Չկան  անտականք
ազգեր,  բայց   հայ   տականքը   կմնա    անմրցելի »։   Ու   այդ   ամենը
փոխելու   համար   միայն զենքը   բավական   չէ,   հարկավոր   է   հավ-
ատք,   « Ինքնուրոյնութիւնից   զուրկ   ժողովուրդները   չեն   կարող
պետութիւն   ստեղծել:   Անկախութեան   հաւակնութիւն   ունեցող
ժողովուրդները   նախ   պէտք   է   այս   մտայնութիւնից   ազատւին »:
Արևի   ու   Աստծո   լույսը   տրված   է   միշտ   արժանավորներին,  իսկ
ստրկամիտներին   անգամ   արևի   ջերմությունը   չի   հասնում    այդ-
պես   է   ստեղծել   Աստված:   Աստված   ուժեղներին    է   սիրում    և
իմաստուններին   ու   երբ   հասկանաք   որ   դժբախտները   ու   մորթ-
ապաշտները   տեղ   չունեն   երկրի   վրա   նրանց   տեղը   դժողքն   է
և   այն   իրենց   կառուցած   դժողքն   է   որի   մեջ   այրվում   են:
Ապրելու   համար   « Բաւական   չէ՛   իր   ազգի   զաւակը   լինել,  պէտք
է   նաե՛ւ   նրա   հրաշունչ   զինուորը   լինել:   Հայրենիքը   մեզ   տրված
է   Բարձրյալի   կողմից   ու   պետք   է   այն   դարձնել   դրախտ   ոչ   թե
դժոխք...
« Եթե   խոսքդ   Հայրենիքի   մասին   է,   մի    խոսիր,   այլ   խոսեցրու
Հայրենիքը:   Այս   ձեւով   վարվիր   եւ   հերոսների,   եւ   նահատակնե-
րի   նկատմամբ:   Մի   խոսիր,  այլ   խոսեցրու   նրանց.  Խոսիր,   զգա-
լով   նրանց   սրտի   զարկը,  շունչը,   ներկայությունը:
« Քո   մեջ   մի   գանձարկղ   կա   անբավ    ու   անհաշիվ    հարստությ-
ամբ,   բայց   դու   չես   օգտվում    նրանից,   որովհետև   քեզ   պակաս-
ում   է   այդ   արկղի   ոսկե   բանալին`   ինքնաճանաչությունը:
Ծանի՛ր   քեզ...  Նույնացի՛ր   քո   ներքին   մարդու   հետ,   և   դու  պիտ
զգաս   քո  մեջ   ծովացումը   հոգեկան   նորանոր   ուժերի,   դու   պիտ
դառնաս   ավելի   քան   զորեղ   և   ապա   պիտ   կարողանաս   կապել
բախտի   անիվը   և   քարշ   տալ   ցանկացածդ   ուղղությամբ»:
Բազում   կարիքների   տեր   անհատներն   ու   ժողովուրդները   կլան- 



ված   են   լինում   ներկայով   և   մոռանում   իրենց   անցյալն   ու   ապ-
ագան:   Ունայնամտանում   և   տկարանում   են   նմանները:  Բազում
կարիքների   տեր   անհատներն   ու   ժողովուրդները   կլանված   են
լինում   ներկայով   և  մոռանում   իրենց   անցյալն   ու  ապագան:
Ունայնամտանում   և   տկարանում   են   նմանները:
Մի՛  լինիր   ուրիշի    ստվերը,   արձագանքը,   եթե   այդ   ուրիշը   անգ-
ամ   աշխարհածանոթ   համբավ  լինի:   Ստեղծագործո՛ղ,   և   ոչ   ընդ-
օրինակող:    Ապրելում   են   ապրելու   համար   ոչ   թե   անիմաստ
պայքարել   մեռնելու   համար...   Աստված   տվել   է   կյանքը   ապրելու
ու   վայելելու   աշխարհը,   զգալ   սերն   ու   հավատարմությունը,  այլ
ոչ   թե   դավաճանների   ճիրաններում   տառապելու:   « Հայրենիքնե-
րն   ապրում   են    հայրենասիրությամբ,   մեռնում     հայրենասիրութ-
յան   պակասի   պատճառով... « Մեռիր   այնպես,  որ   մահդ   անգամ
ծառայի   ՀԱՅՐԵՆԻՔԻԴ...»:   Քանի   դեռ   չենք   հասկացել    ճշմարտ-
ության   խոսքը,  միշտ   մնալու  եք   նզովքի   մեջ`  մնալու   եք   դժոխ-
քում   գամված   հավիտենս   հավիտենից:

Գեհենի   Առաքել   8/01/2016

« Գիտակից   ստրուկի  և  հանցագործի   մեջ   չկա  տարբերություն »:
Գարեգին   Նժդեհ 

71



72

« Դժբախտություն   է,   սակայն,   երբ   դաստիարակիչն   ինքը   ևս
կարիք   ունի   դաստիարակության »:   Գարեգին   Նժդեհ

« Այլ  կերպ  հայությունը  կմնա   մեկն  այն   դժբախտ   ժողովուրդներ-
ից,   որոնք   գոյություն  ունեն,  բայց  չեն   ապրում,  որոնք   « աշխար-
հում   են,  բայց   աշխարհից   չեն »:    Գարեգին   Նժդեհ

« Անկախ   Հայրենիքը  անհրաժեշտ   է   հենց   նրա   համար,  որ   ձեզ`
հոգով   թզուկներիդ,   դարձնի   կատարյալ   մարդ,   պարտվողական
ության   այն    ցավագար   ոգու,   որի   նյութած    վատության    պատ-
ճառով    դարերով   օտարի   լուծն   ու   ամոթն   է   եղել   մեր   ժողովր-
դի   բաժինը »:   Գարեգին   Նժդեհ

« Մեր   բարյացակամ  չեզոքության  դեպքում  իսկ,  եթե  դա,  կրկնում
եմ,   նույնիսկ   հնարավոր   լիներ,  թրքությունը   պիտ   վարվեր   մեզ
հետ  ճիշտ  այն  ձևով,  ինչպես  որ  վարվեց:  Թուրքն  ավելի   դրական
կարծիք    ուներ   և  ունի    հայ  ցեղի   մասին,   քան   մեր   հայանուն
ստրկամիտները »:  Գարեգին   Նժդեհ 

« Հաղթականը   կուսումնասիրի   իր   հաղթանակի   պատճառները`
վաղը   ևս   հաղթանակելու   համար,   պարտվածը   կանդրադառնա
իր   պարտության   պատճառներին`  վաղը   նրանցից   խուսափելու
նպատակով »:  Գարեգին  Նժդեհ

« Եվ   ամեն   մեկը,   որ   տգիտություն   և  վատություն   ունեցավ   իր-
ենից   դուրս   փնտրելու   աղետի   պատճառները,   կրկնեց   հիմարու-
թյուններ   միայն:   Այդ  տարրերի   մեջ   տգիտության    հետ   զինակց-
ած   է   վատությունը »:    Գարեգին  Նժդեհ 
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« Չկա՛,  ճշմարտություն  չկա՛  մեր  կյանքում,  և  դրա  համար  էլ   այն-
քան   անլույս  ու   անհույս  է  մեր  կյանքը,  դրա  համար   էլ   այնքա՜ն
տգեղ  են   մեր  բարքերը,   այնքա՜ն   խոպան   մեր   հոգիները:   Չկա
ճշմարտություն,  դրա   համար  էլ   ներքին   համերաշխությունը   շար-
ունակում   է  մնալ  որպես  սնամեջ   խոսք,   դրա   համար   էլ   մտքի,
զգացումի,  ոգու   աղքատությունն   այնքա՜ն   աղաղակող   է   մեր
ազգային   կյանքում:  Չկա՛  ճշմարտություն,  և   դրա  համար   էլ   մեր
ժողովուրդի   մի  մասը  Մետերլինգյան   կույրերի  նման   մոլորված   է
« տգիտության   անտառում »:   Գարեգին   Նժդեհ 

« Տե՛ս,   հայրերդ   իրար   ավելի   են  ատում,  քան  արտաքին   թշնամ-
ուն »:  Գարեգին  Նժդեհ 

« Գիտակից  ստրուկի   և  հանցագործի   մեջ  չկա  տարբերություն »:
Գարեգին  Նժդեհ

« Թշնամուն  մի  հանցանք  ներել`  նշանակում  է  նորե՛րն  արտոնել »:
Գարեգին  Նժդեհ. 

« Մի  ժողովուրդ,  որի  որդիները  հավասար  չեն  օրենքի  եւ  մահվան
առջև` հաղթական  հայրենիք  չի  ունենա »: Գարեգին  Նժդեհ 

« Հայոց   պատմությունը  մեզ  մի   բան   է   սովորեցնում,   այն   որ
հայը   իր  պատմությունից   բնավ  չի  սովորում »: Գարեգին  Նժդեհ

«Ես  տեսա   ստրուկին   ազատության  մեջ   և  գարշեցի   մարդուց, 
Ես   տեսա   ազատին   ստրկության   մեջ   և   սիրեցի   մարդը »։ 
Գարեգին   Նժդեհ
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ԶԻՆՎՈՐԻ  ՄՈՐ   ԵՐԳԸ   

Զարթիր  որդեակ,  յուշ  բեր, վեր  կաց,
Պատերազմի փողն հնչեց,
Զարթիր  կոչեց  ձայն  հայրենեաց,
Կենաց  մահու  ժամ  հնչեց։
Պատրաստել  եմ  քո  զէնքերը,
Ահա  գլխիդ  վերեւ  կան՝
Ինչպէս  երբեմն  քո  գրքերը՝
Երբ  կ՛երթայիր  վարժարան։
Ելիր  կապեմ  սուրը  մէջքիդ,
Ասպար  կախեմ  քո  ուսէդ,
եւ  սուրբ  դրօշակ  հայրենիքիդ,
Թող  ծածանի  աջ  թեւ  էդ։

« Միևնույն  մարդու  մեջ   չեն   ապրում   միաժամանակ   ստրկամիտն
ու  ազատատենչը:  Նա  կամ   մեկն  է  կամ  մյուսը »: Գարեգին  Նժդեհ

«Հա՛յ   երիտասարդ՝   սպանիչը   կեղծիքի,   ճշմարտությունը,   որով
զինված,   դու   աննահանջ   կռվի   պիտ     դուրս   գաս   տգիտության
ու   վատության   դեմ  »:  Գարեգին   Նժդեհ
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