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ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ 

« Իսկ ո վ ասաց, որ նահատակները չեն տեսնում 

և էսում... Նրանք  ո չ միայն  տեսնում և էսում են, 

այլև  տառապում են և նզովվում...  Ուրախանում են 

և հրճվում ժողովրդի հետ միասին։  » 

Գեհենի Առաքել 

Սենյակում լռություն  էր, անգամ փողոցով սլացող մեքե
նաների շարժն էր լռել ։ 
— Առաքել, լսու  մ  ես, — հանկարծ լռությունը  խախտեց 
ձայնը, 
— Այո, լսում  եմ,  — զարմացած պատասխանեց նա։ 
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Անծանոթը ստվերից դուրս եկավ ե դանդաղ քայլերով մո
տեցավ։ Խավար լու յսի  տակ երեում էր, որ նա կարճա
հասակ էր, լայնաթիկունք ու մկանոտ, կարծես թե իր 
հասակն ու լայնքը  մեկ լիներ։  Նա մոտեցավ ու կանգ
նեց մահճակալի դիմաց, որտեղ մի  քիչ  լուսավոր էր։ 
— Բարե Առաքել, եթե թույ լ  կտաք կնստեմ, — հարցրեց նա, 
— Այո, իհարկե, նստեք, — ասաց Առաքելը ե նստեց անկո^ 
նուն, 
— Դուք ինձ  կներեք այս վիճակով եմ, 
— Այդ դու ինձ  պետք է ներես, քանի որ ես եմ քեզ  այցե
լել,  ոչ թե դու ինձ,  — ասաց անծանոթը ե ժպտաց։ 
— Առաքել, ինչպես նկատում եմ չճանաչեցիք ինձ, 
— Կներեք, ճիշտն ասած չեմ կարողանում մտաբերել։ 
— Առաքել, չես կարող մտաբերել, որովհետե ինձ  առաջին 
անգամ ես տեսնում, ավելի լավ կլինի  ասեմ, թե ով եմ,  — 
ասաց անծանոթը։ 

— Խնդրում եմ,  եթե դժվար չի, 
— Առաքել, ես Տիգրանն եմ...  Տիգրան Արտաշեսյանը, — աս
աց նա, 

— Ինչպե ս թե, — զարմացավ Առաքելը, անակնկալ էր հ յ ո ^ 
րի ասածը, 
— Դուք իսկապե ս Տիգրան Մեծն եք, 
— Այո, տղաս, քո ասած Տիգրան Մեծը, — նա սկսեց ծիծա^ 

ել։ 
Առաքելն անմիջապես ոտքի ելավ։ 
— Ոչինչ Առաքել, պառկիր... 
— Ոչ Արքա, ինչպես կարող եմ Ձեր դիմաց... 
— Առաքել, մենք  պալատում չենք,  այլ  քո ննջարանում, 
այնպես որ խնդրում եմ մի  հակառակվիր, 
— Ինչպես ասեք Արքա, 
— Այդպես լավ է Առաքել, ես ընկերական զրու յցի  համար 
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եմ եկել, ոչ թե պալատական բանավեճի, այնպես որ Ա1-
սելիքս պետք է ասեմ ու գնամ, եթե, իհարկե, թու յ լ  կտաք, 
— Իհարկե, Արքա, 
— Առաքել, ես գիտեմ, որ քեզ  համար անսպասելի էր մեր 
հանդիպումը, հատկապես անակնկալի բերեց իմ  արտաք
ինը,  քանի որ շատերն ինձ  պատկերացնում են բարձրա
հասակ ու հաղթանդամ, սակայն իրականում ես կարճա
հասակ եմ, ինչպես որ տեսնում ես։ Դու առաջինը չես, 
որ այդպես զարմանում է, Խորենացին ու Թումանյանը, 
Նժդեհն ու Իսահակյանը նույն  հայացքով են ինձ  ընդու
նել,  երբ իմացել են,  որ ես Տիգրան երկրորդն եմ։ 
Բոլորի մոտ տպավորվել էր ինչ-որ  նկարչի կողմից ար
ված պատկեր, իրականում ինչպես տեսնում ես, ես շատ 
տարբեր եմ պատկերից։ 

— Իսկ Ձեր մետաղադրամների պատկերը, — հարցրեց Առ
աքելը, 

— Մետաղադրամները, այո իմ պատվերով է այդպես արվ
ել,  Առաքել գիտես մարդու արած գործն է կարեոր, ո չ 
թե նրա արտաքինը, մարդու հոգին է ամենագլխավորը, 
եթե հոգին մաքուր է, նրա գործերը բարի են, իմ  կառ
ուցած թագավորությունում հենց  այդ չափանիշներով էինք 
շարժվում, մարդուն գնահատում էինք իր արած գործեր
ով։ Իրականում չար մարդը չի  կարող օգտակար գործ 
անել առանց որեէ շահ ունենալու,  միենու յն  է նա մի 

օր սայթաքելու է ե իր հոգում կուտակված սրիկայությունն 
ու չարությունը  դուրս է թափելու, ինչպես ասում են. 
« գողի, բոզի  օրը,  քառասուն օր է »։ 

Առաքել, ես լավ եմ ճանաչում մարդկանց, լավը մնում  է 
լավ, իսկ վատն էլ  վատ։ Աստված իզուր  չի  ասում. «  Բա
րի ծառի պտուղը բարի է ե քաղցր, իսկ չար ծառի 
պտուղը դառն է ու լեղի,  այնպես որ չար ծառը պետք 
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է կտրվի ու կրակը նետվի, որպեսզի այն պտուղ չտա 
ու վնասի մյուսներին  »։ 
— Արքա, Ձեր կառուցած թագավորության մասին շատ եմ 
կարդացել, — ընդհատեց Առաքելը, 
— Ոչ Առաքել, այն, ինչ  պետք է ասեմ, գրված չի  եղել 
ոչ մի  տեղ։ Այնպես որ ինքդ կարող ես գրել դրա մա
սին,  որովհետե հավատում եմ քեզ,  դու մաքուր ու ար
դար մարդ ես։ Իսկ ինչպես ես ասացի, արդար ու ազ
նիվ մարդը միշտ փայլում է հասարակության մեջ, ման
ավանդ, որ հասարակությունը վարակված է բորոտով։ 
Առաքել մեր մտքերը նու յնն  են, դու կարծես ես լինեմ, 
իզուր  չէր,  որ քեզ  այցելել  են Անդրանիկն ու Կոմիտասը, 
նրանք գովեստի խոսքերով հիշում  էին  քեզ,  իսկ Րաֆֆին 
ուղղակի քո մասին շատ լավ արտահայտվեց։ 

Ճիշտն ասած Սողոմոն Թեհլերյանն  էլ էր  ուզում  գալ 
քեզ  այցելության,  սակայն ես շտապեցի, քանի որ իմ  աս
ելիքը  շտապ էր։ 

— Շնորհակալ եմ Արքա, վստահության համար... 
— Առաքել, այդ մենք պետք է շնորհակալ լինենք,  որ հի
մա մեր գործը դու ես շարունակում, մեր հոգում կուտ
ակված մաղձն  ու ճիչը  դու ես հասցնում ժողովրդին։ 
Առաքել, ես կարդացել եմ « Ազգադավը », ուղղակի կեցցես, 
իսկ գիտե ս, թե իմ  թագավորությունում ինչն  էր գերիշ
խում . . . 

— Ինչը  Արքա, 
— Օրենքը Առաքել, օրենքը  ։  Այն,  որ ազգադավ տականք
ներին  ցցի էինք  հանում իր գերդաստանի առջե։ Ազգա
դավները չպետք է ո չ դժոխքում լինեն,  ո չ էլ  քավար
անում, նրանց հոգիները պետք է հարատե թափառեն 
աշխարհում, որպեսզի լսեն  իրենց անիծողների ու նզով
վողների ձայները։  Առաքել, իմ  թագավորությունում 1 1 0 ^ 
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ցագործը պետք է լիներ  զնդանում,  իսկ իսկ ոճրագործը 
կախաղանին... 
— Արքա, բայց Ձեր ժամանակներն ուրիշ էին... 
— Առաքել, ժամանակն ի նչ  կապ ունի  տղաս, դու ասա
ցիր,  որ չէիր հավատում, որ ես Տիգրան արքան եմ... 
— Այո , Արքա, չէի պատկերացնում... 
— Ա յ  տեսնու մ  ես, բոլորդ պատկերացնում էիք, թե 
Տիգրան Մեծը հսկա է, ոսկե թագը գլխին,  ադամանդնե¬
րով ու անգին քարերով զարդարված, սակայն ինչպես 
տեսնում ես այդպես չէ, ես հասարակ մարդու պես եմ 
հասարակ մահկանացու, ոչ մի ավելորդ շռայլություն,  ես 
ապրել եմ իմ  կառուցած պալատներում, բայց իմ  ժողո
վրդի պես հասարակ, նրանց հետ նրանց պես, ժողով
ուրդը քաղցած է եղել,  քաղցած եմ եղել  ե ես, ժողով
ուրդը հարուստ է եղել  ես նույնպես։  Առաքել, իմ  թագ
ավորությունը եղել  է հարուստ, որովհետե ժողովուրդն է 
հարուստ ապրել, ես թույ լ  չեմ տվել երբեք ազգադավ
ներին  կառավարել, ես թու յ լ  չեմ տվել, որ ժողովրդին 
հարստահարեն իշխաններն ու նախարարները։ Ազգադավ
ներին  իրենց գերդաստանի աչքի առջե ցցի ենք հանել 
Առաքել, ես նույնիսկ  ապագա սերունդների համար թողել 
էի հուշագրություններ,  որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, 
որ ազգադավի տեղը ցիցն  է, սակայն հետագայում կղե
րական քահանաները ոչնչացրին իմ  թողած հուշագրութ
յունները  ե փոխարենը մատուցեցին իրենց քարոզները։ 
Առաքել, ես հասարակ կյանքով եմ ապրել, իմ  ժողովրդի 
հետ կիսել եմ նու յն  տառապանքը, իմ իշխանները հավ¬
ատարիմ էին,  գիտեին, որ մեր գործն արդար է ե սուրբ, 
ժողովուրդը սիրում էր իր երկիրը ու ծաղկեցնում այն։ 
Իսկ գիտե ս ձեր պատմաբաններն ու հոգեորականները 
ներկայացնում էին,  որ իմ  իշխանավարությունը եղել  է 
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հելլենական, սակայն դա սխալ է,  մենք  հելլեններից  ներ
մուծեցինք մի  շարք դրական բաներ, որոնք իրենք ուն
եին,  իսկ դա մեզ  հնարավորություն տվեց կրթել ժողո
վրդին։ Առաքել, անգրագետ ժողովուրդն ունակ չէ պայք¬
արել, ունակ չէ ազատ մտածել ու գործել, դրա համար 
մեզ  կրթություն  էր պետք, կարեոր չէր,  թե հույներից  էր, 
թե չինացիներից։  Կարեորը, որ սովորեն ճիշտ ձեով Ա1-
պրել, որ ճիշտ ձեով կարողանան կերտել իրենց ապագ
ան։ Առաքել Րաֆֆին ու Աղայանը, մեր մյուս  մեծերը 
միշտ ասել են կրթության ու գիտության կարեորության 
մասին, ու իմ  թագավորությունը հզոր  էր իր գիտութ
յամբ  ե կրթությամբ,  անվճար դպրոցներով ու հիվանդա
նոցներով։ Առաքել, մեր թագավորության մեջ այնպես չէր 
ինչպես ձեզ  մոտ, ժողովուրդը հիմա ավելի վատ է ապ¬
րում,  քան մեզ  մոտ ձեր թվարկությունից առաջ։ 
Առաքել, մի  թե աշխարհի լուսավոր գիտնականներին ու 
մեծերին ունենալով պետք է ապրեք այս խավարում։ 
Մի թե խավարամոլությունն ու ստրկությունը դարձրել է 
ձեզ  այսպես անընդունակ ու անհույս ։  Գիտես, անհույս 
մարդը ոչնչի  պետք չէ, վախկոտ մարդը ունակ է երկի
րը  ծախել, իր ընտանիքն ու հարազատներին մատնել 
թշնամուն,  այդ պատճառով է, որ այս վիճակում եք 
հայտնվել։ Ստրուկ լինելը  վատ բան է, սակայն ավելի 
վտանգավոր է ստրկամիտ լինելը,  քանի որ ստրուկը 
դեռ կարող է պայքարել իր ազատության համար, իսկ 
ստրկամիտն անգամ ջանք չի  գործադրում ստրկությունից 
դուրս գալու համար։ Իմ թագավորության մեջ օրենքի 
առաջ հավասար էին  բոլորը  զորավարը ու նախարարը, 
անգամ արքայազն ու թագուհին։ Եթե արքայազն օգտվի 
իր տիտղոսից ու իր հոր  գահից ու թույ լ  տա շռայլութ
յուն,  ապա դժվար կլինի  արքային համոզել  իր ժ ո ղ ո վ ^ 
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դին,  որ ինքն  արդար է ու ազնիվ։ Իմ որդիներն  ապրել 
են հասարակ, չեն փորձել անգամ մեր հպատակներին 
շահագործել։ Արքա լինելու  պատիվն այն  է, որ պետք է 
արքայավայել ապրել, պաշտպանել օրենքն  ու թու յ լերին 
պատժելով չարագործին ու ավազակին։ Եթե ժողովուրդը 
հարուստ է ապրում, ապա հարուստ ես ե դու, եթե ժո¬
ղովուրդն աղքատ է, իսկ թագավորը հարուստ, կնշանա
կի որ այդ թագավորը ժողովրդի թշնամին  է։  Առաքել, 
թշնամին  թշնամի է, անկախ նրանից, թե նա օտար է 
կամ էլ  ազգակից, նույնիսկ  արյունակիցը կարող է թըշ-
նամի լինել ։  Թշնամին նախանձ է ու չար, իսկ չարին 
ներել  չի  կարելի, քանի որ եթե ներեցիր, ապա կնշան
ակի, որ թույլատրում ես նրան գործել ավելի մեծ չար
ագործություն։ Այդ պատճառով ինչքան խիստ օրենք լի 
նի  թագավորության մեջ, այնքան ժողովուրդն ավելի 
ատ կլինի,  ժողովուրդը վստահ ու խաղաղ կլինի,  որով-
հետե գիտի, որ իրեն պաշտպանելու է օրենքն  ու 
ավորը։ Եթե թագավորը ստիպում է ժողովրդին հարկ 
տալ, ապա նա թշնամի է, իսկական թագավորը պետք 
է այնպես անի, որպեսզի ժողովուրդը հարուստ ապրի, 
որպեսզի իր հարստությունից էլ  բաժին տա արքային, 
ոչ թե մահակով ու արյունով իշխանավորի ժողովրդի 
վրա։ Առաքել, բռնակալ թագավորներ շատ եմ տեսել, ու 
միշտ հաղթել եմ նրանց ե առանց մի նետ արձակելու։ 
Իսկ գիտե ս, թե ինչու... 

— Ինչու  Արքա... 
— Որովհետե այդ բռնակալ թագավորների հպատակներն 
իրենք էին  կամովին բացում իրենց բերդերի ու ամրոց
ների դարպասները, իրենք էին  կամովին գալիս ու միա^ 
նում  իմ  բանակին, որովհետե գիտեին, որ իմ  թագավոր¬
ությունում  գերիշխում է օրենքն  ու արդարությունը։ 
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Նրանք գիտեին, որ պաշտպանված են լինելու  իմ  ե իմ 
ժողովրդի կողմից։  Իմ  բանակը երբեք արյունով ու կրա
կով չի  նվաճել, ընդհակառակը ամենուր մեզ դիմավորում 
էին  ծաղիկներով ե աղ ու հացով։ 
— Արքա, դրա համար էլ  ծովից-ծով երկիր նվաճեցիք... 
— Առաքել, բայց հիմա այս ի նչ դարձրեցիք իմ  Ծովից – 
Ծով երկիրը, հիմա մի  հողակույտ է մնացել, այն  էլ 
սաշիկների ու Մկների ձեռքին,  մի թե  իմ կառուցած ու 
կերտած երկիրը սա էր, մի թե  իմ  կրթած ու դաստիա-
րակած ժողովրդից մնացել է այս որբերի կույտը, ովքեր 
լացում ե օգնություն  են աղերսում ուրիշներից։  Օտար
ների լծի  տակ մտնում, հզորների  հովանավորությունը 
փնտրում։ Այնպես արեցիք, որ անգամ ամաչում եմ աս
ել,  որ ես հայ  եմ եղել,  որ այն  էլ  ծովից-ծով Հայաստ
անի կերտողը։ Լավ, գոնե մի քիչ  ամոթ ունեցեք ու 
մի  հիշեք  ինձ  էլ, իմ  ժամանակնե րն  էլ,  ծովից-ծով 
Հայաստա նն  էլ...  Թե չէ ինչքան անպետք արարած կա 
ելնում  է ու Ծովից-Ծով Հայաստանից խոսում։ Մեկը 
հարցնելու լինի,  ա յ  Մոզի,  դու քո կյանքում որեէ լավ 
բան արած կա ս ժողովրդի համար, որ հիմա քո պիղծ 
շուրթերով Տիգրան Մեծի անունն ես տալիս։ Նժդեհն 
իզուր  չէր ասում.  « Ապերախտ ժողովուրդ »։ Լավ, այս 
ժողովրդի մեջ մի  Նաիրի Հունանյան կամ Թեհլերյան 
չկա ,  որ ելնի  ու էդ պիղծ տականքի բերանը փակի, 
որ իմ  անունը չտա։ 

— Արքա, ազնիվ տղաներ շատ ունենք,  նու յնիսկ  կին 
ազատամարտիկ Սուսաննա Մարգարյան, ով ազնիվ պայ
քարի է դուրս եկել... 

— Գիտեմ Առաքել, լսել  եմ Սուսաննա Մարգարյանի մա
սին,  իսկ ինչու  ժողովուրդը նրան չի  ընդունում,  կնշա^ 
նակի ժողովուրդը ապերախտ է.  . . 
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— Չգիտեմ Արքա... 
— Առաքել, եթե ժողովուրդը չգիտի գնահատել իր լավն 
ու վատը, ապա այդ ժողովուրդն արժանի է տառապելու 
ե Սուսաննան ափսոս է, որ կոկորդ է պատռում այդ 
ղովրդի համար։ 
— Արքա, բայց ժողովուրդը վախենում է, դրա համար չեն 
փ որձում  ինչ-որ  բան անել։ 

— Վախենու մ  է, —  քմծիծաղեց արքան, — ինչպե ս թե վա
խենում է, վախենում է լավ ապրելու ց, վախենում է 
ազատությունի ց ու ճշմարտությունի ց։  Տղաս դրանք հի
մար խոսքեր են,  ժողովուրդը չի  վախենում ծեծվելուց ու 
նվաստանալուց, չի  վախենում խոշտանգվելուց ու մեռնե
լուց,  սակայն վախենում է մարդավայել, արժանապատիվ 
ապրելուց, վախենում է պայքարել իր գոյի  համար։ 

Իսկ գիտե ս, որ երկու վախը մեկ մահ է... 
— Գիտեմ Արքա... 
— Առաքել, եթե իրենց որդիների ազատությունն իրենց 
համար կարեոր չէ, թող  այդպես ողջ կյանքները վախեն
ալով հանդուրժեն բռնակալին, եթե իրենց պատիվը կա
րեոր չէ,  թող  վախով բռնաբարվեն ու լռությամբ  տանեն 
չարի իշխանությունը ։  Վախկոտ ժողովրդին աստվածները 
չեն կարող փրկել, ուր մնաց առաջնորդները։ Կյանքը մեկ 
անգամ է տրվում մարդուն, ե այն  պետք է ապրել ^ 1 1 ^ 
ժանավայել, որպեսզի զգաս նրա բերկրանքը, եթե աշ
խարհ ես եկել տառապելու ու տառապեցնելու համար, 
ավելի լավ է սատկես... Առաքել, սատկել եմ ասում, 
ովհետե վախկոտն ու ազգադավը չեն մեռնում,  նրանք 
սատկում են շան պես, մեռնում  է հարգարժան ու 

նիվ մարդը, նահատակվում է ազատասերն ու հերոսը։ 
— Գիտեմ Արքա, ես դրա մասին նու յնիսկ  գրել եմ,  ինձ 
շատերը քննադատում ու մեղադրում են,  որ մեռելների 
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ետեից խոսելը մեղք  է,  բոլորը  թութակի պես կրկնում 
են.  «  Մեռածի ետեից կա մ  ոչինչ  չեն ասում, կա մ  ^ 1 1 ^ 
ում  են լավը »։ 
— Առաքել, ճիշտ ես տղաս, այդպես էլ  կա...  Մեռել էլ 
կա, մեռե լ  էլ ։  Իզուր  չէ Րաֆֆին ասում. « Կան մեռե^ 
ներ,  որոնց պետք է սպանել »։  Մեռնելուց առաջ պիտի 
մտածեին, որ բարի գործեն, որ ետեից խոսելու առիթ 
չլինի ։ 
— Ես հենց  դա եմ ասում Արքա։ 
— Առաքել, հայ  կղերական հոգեորականները հորինեցին 
այդ ամենը, նրանք էին  ժողովրդի մեջ տարածել. « Մեռ
ածի ետեից կա մ լավը, կամ ո չ մի բան »։  Նրանք այս 
ամենով արդարացնում էին  իրենց հանցանքները, ո ր ո վ ) ^ 
տե իրենք աստվածապիղծների հետ էին հանցակից դար
ձել,  ոսկին ու արծաթը կուրացրել էր նրանց, ազգադավ 
ուրացողներին հերոսացնում էին  ու աստվածացնում, ինչ
պես անում են հիմա։  Գիտե ս Հուդան Հիսուսին  երեսուն 
արծաթով մատնեց, իսկ այս հոգեորական կոչված տակ
անքները պատրաստ են գրոշներով ծախվել։ Ասա, 

յո  ք դրանք կարող են Աստծուց ու մաքրությունից  խոս
ել...  Առաքել, հոգեորականներն ազգի հոգեոր գաղափարը 
կրողը պետք է լինեն,  ոչ թե ազգի ոգին կոտրողը։ Իմ 
թագավորության մեջ քրմապետներն ու քրմերը զորքի 
առջեից էին  գնում,  դրա համար ժողովուրդը սիրում էր 
իր հավատքն ու թագավորին, սիրում էր իր երկիրն ու 
ազատությունը, դրա համար էր մեր կայսրությունը  ծով
ից-ծով ձգվել, որովհետե ոգի ու սեր կար, ոչ թե արյ
ուն ու կրակ։ Առաքել, կղերական քահանաները քրիստ
ոնեությունը  բերեցին լացի ու վախի հետ միասին, նրանք 
հալածեցին ազատությունը քարոզող մեր քրմերին,  ոչնչա^ 
ցրեցին անգամ ազատության ոգին։ Փոխանակ լուսավոր-
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եին Լուսավորիչի կանթեղով, նրանք խավարեցրին լույսի 
ճանապարհը, ժողովրդին կրթելու փոխարեն նրանք տգի
տություն  ու սնահավատություն սովորեցրին նրանց, իր
ենց պես տգետ ու շահամոլ։ Նրանք սնահավատությունը 
ներմուծեցին,  որպեսզի ոչնչացնեն հայ մարդու ազատատ
ենչ ոգին։ Առաքել, հայը  ազատասեր է ու պայքարող, 
սակայն սպանեցին այդ ոգին, չնայած գիտեմ, որ մեր 
ազաատատենչ իշխանների արյունը  դեռ կա ու ապրում 
է, իսկ գիտե ս, թե որն է այն... 

— Արքա, մեր ֆիդայինների ն  նկատի ունեք... 
— Այո, Առաքել, հենց  նրանց երակներում է մեր արքա
յական ու իշխանական արյունը,  դրա համար պատերազ
մում  հաղթեցինք։  Առաքել, մեր ժողովուրդն այսպես չէր, 
ես ամաչում եմ, որ եղել  եմ այս ժողովրդի երբեմնի 
թագավորը։ 

— Արքա, մենակ Դուք չեք,  զորավար Անդրանիկն ու 
Կոմիտասը, Րաֆֆին նու յն  բանը ասացին, մի  թե մեր Մե
ծերը երես են թեքելու մեր ժողովրդից։ Արքա, Դուք ժա
մանակին կարողացաք հզորացնել  մեր երկիրը, ասացեք 
արդյոք ո րն  է ելքը,  ինչպե ս կարող ենք անցնել այս 
փորձության միջով։ Մի թե նորից հեղեղվելու  է ազգիս 
արյունը... 

— Առաքել, առանց արյան ինչպե ս եք ուզում  մաքրել 
չարին...  Այդպես չի  լինում  որդիս... 
— Արքա, սակայն հիմա ժամանակները այլ են, չենք կա
րող կախաղանների սյուներ  դնել,  կամ ցցին  հանել ազգ
ադավներին։ Աշխարհը ե մարդկությունը  ճիշտ չի  հաս
կանա, չի  հանդուրժի այդ ինքնադատաստանը։ 

— Առաքել, ի նչ  ինքնադատաստան, տղաս հասկանում եմ 
քո ասածը, ինչպես տեսնում եմ դու գիտես այդ հարց
երի պատասխանը, սակայն տալիս ես... 
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— Արքա, շատ կուզենայի  լսել  Ձեր կարծիքը։ 
— Առաքել, ես դեռ սկզբում  ասացի, որ դու մտածում 
ես ինձ  պես, այնպես որ կվարվեմ այնպես, ինչպես դու 
ես մտածում. . .  Մի թե դահիճն օրենքից  բարձր է, իսկ 
կախողը կախվողից։ Առաքել, ազգադավներին միայն  մեկ 
պատիժ պիտի լինի  դաժան ու տառապալից մահ։ 
Գիտես, ազգադավությունն ամենավտագավոր բանն է, ե 
անհրաժեշտ է խիստ միջոցներ ձեռք առնել դրա դեմն 
առնելու համար։ Այդ էր պատճառը, որ իմ  թագավորութ
յունում  ազգադավին ցցի էինք հանում ու դարձնում շա^ 
քարաքլոր, 

— Շաքարաքլո ր, —  զարմացավ Առաքելը, 
— Արքա, իսկ Մեր թվարկությունից առաջ, կներեք, այս
ինքն  Ձեր ժամանակներում էլ է  եղե լ շաքարաքլորը... 
Արքան սկսեց ծիծաղել։ 

— Առաքել, իհարկե, եղել  է Հերթական ազգադավին ցցի 
հանելիս տոնակատարությամբ էինք  տոնում այդ արարո
ղությունը,  փոքրիկները շաքարաքլորով, թխվածքաբլիթներ ֊ 
ով ու մեղրամոմով էին տոնում ազգադավի մահապատ¬
իժը։  Ժողովուրդը ծաղիկների ու երգի ուղեկցությամբ էր 
դավաճանին հանում «  Անարգանքի սյունին  », որովհետե 
նա արժանի էր, որպեսզի առհամարվի բոլորի  կողմից։ 

(Ըստ պատմական աղբյուրների  «  Անարգանքի սյունը  » 

հենց  այդ Ցիցն էր, որը նկատի ուներ Տիգրան Մեծը, և 

հենց  իր ժամանակներից այդ բառերի գործածությունը 

մնաց ժողովրդական բանահյուսության մեջ որպես ամեն– 

ադաժան ու սարսափեի մահապատիժներից մեկը։ 

Սակայն քրիստոնեության ժամանակահատվածում կղերակ

ան քահանաների կողմից «  Անարգանքի Սյուն  » բառակա

պակցությունը դարձվեց որպես փոխաբերական անիմաստ 

մի  բան։ Ըստ Հեղինակի Գեհենի Առաքեէ): 
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Ժողովուրդը գիտեր, որ ազգադավի կյանքը գրոշ չարժե, 
նույնիսկ  աղբն էր արժեքավոր, բայց ոչ նրա կյանքը։ 
Ազգադավի գերդաստանը տեսնում էր իր հարազատի 
մահապատիժը ե ցավ ապրում, ցավ էր ապրում, որ 
նրա մահը տոնակատարոթյամբ է ուղեկցվում։ Առաքել, 
եթե Ազգադավն իր կենդանության ժամանակ չի  մտած
ում իր կյանքի մասին, ապա մեզ  մնում  է միայն  զվար
ճանալ նրա մահով։ Իսկ շաքարաքլորը բաժանվում էր 
հանդիսատեսներին, որոնք մասնակցում էին  մահապատժի 
արարողությանը։ Նրա մահը տոն էր ժողովրդի համար, 
ե հիմա էլ  այդպես պետք է լինի...  Առաքել, Ազգադավը 
անարգանքի սյունին  պետք է գամված լինի,  ոչ թե հե
րոսների պանթեոնում կամ նախագահի նստավայրում։ 
Առաքել, մենք  Ազգադավին նստեցնում էինք  մեղրամոմով 
համեմված ցցի վրա ու սեփական մարմնի ծանրությունն 
իջեցնում  էր ներքե ու կամաց- կամաց կտրատելով ներ
քին  օրգանները ընկղմվում  էր նրա մեջ,  հասնելով մին-
չե սիրտ։ 

— Ինչ  դաժան է Արքա, 

— Առաքել, իսկ դաժան չէ սեփական ժողովրդին ուրան
ալը,  ուրանալ այն  հողին  ու ջրին,  որը ծնել էր իրեն։ 
Ուրանալ իր ուսուցիչներին,  ուրանալ շրջապատի մարդ
կանց, որոնք օգնել են իրեն։  Առաքել, մի  թե նա պետք 
է այդպես հանգիստ մարսեր իր արածը։ Նա պարտա
վոր էր գիտակցել, որ դավաճանությունն ուշ  թե շուտ 
պատժվելու է, թող նախօրոք մտածեր, որ գալու է ցցին 
բարձրանալու ժամանակը։ Տղաս, դրանց խղճալ պետք 
չէ,  նրանք մեր թշնամիներն  են,  նույնիսկ  թշնամուց 
ավելի վտանգավոր են,  իսկ դավաճանները մեր կողքին 
իրավունք չունեն  ապրելու, իրավունք չունեն  գտնվել 
մեր ժողովրդի մեջ,  անգամ թշնամու բանակում։ 
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Առաքել, թշնամիները  միշտ օգտվում են ազգադավների 
ծառայությունից,  սակայն երբեք նրանց չեն վստահում, 
հասկանալով, որ եթե նա ուրանում է իր ժողովրդին, 
ապա կուրանա ե կդավաճանի իրենց,  այդ պատճառով 
իրենք նույնպես հաճույքով են պատժում դավաճանին։ 
Մեկ անգամ ուրացողը, կուրանա երկրորդ անգամ։ 
Իզուր  չէ Աստված պատվիրել, որ երկու տիրոջ ծառա
յելը  մեղք  է, այնպես որ ամեն ինչ  տիեզերական օրենքի 
համաձայն է։ Այդ պատճառով Ազգադավի տաժանակիր 
մահը միայն  կարող էր սփոփել ժողովրդին ե դաս լին
եր մյուսների  համար։ 

Առաքել, իսկ դուք ի նչ  արեցիք, դուք ձեր ձեռքով ձեր 
տունն ու երկիրն ավիրեցիք, Շենացրած երկիրը դարձրիք 
ավերակ... Հենց  այդ ձեր սխալը դարձավ ձեզ համար 
ճակատագրական... Ո վ էր տեսել խելագար շիզոֆրենիկը 
սպարապետ դառնար, իսկ փնթի խոզերն էլ  գեներալ ու 
մարզպետ...  Ձեր երկիրը հենց  դուք կործանեցիք, գիտակ
ցելով, որ նրանք ցցի են արժանի, սակայն արեցիք հա
կառակը նրանք բազմեցին իշխանության օթյակում։ 
Աոաքել, հենց  այդ ձեր սխալներից օգտվեց թշնամին  ու 
սկսեց կողոպտել երկրի ընդերքն ու հարստությունը, 
սկսեց վաճառել երկաթգիծն ու ճանապարհները, գազա
մուղն  ու էլեկտրացանցերը, վաճառեցին անգամ ջուրն ու 
ժողովրդին.  . .  Բարբարոսաբար ծախեցին ինչ կար ե ինչ 
ունեինք  ընդերքն ու օդը,  ճարտարապետական ու պատ
մական կոթողներն ու հուշարձանները, ուսումնական հաս
տատություններն ու գրադարանները, մշակույթի  օջախնե
րը,  բարոյականությունն ու պատիվը։ Իսկ հիմա ինքնե¬
րդ ձեզ  խաբում եք, թե անկախ երկիր ենք ու բանակ 
ունենք...  Ու մն  է պետք այն  պետությունը, որը միայն 
ձեական է պետություն, ու մն  է պետք այն  բանակը, 
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որը դարձել է երիտասարդ զինվորների  սպանդանոց... 
Առաքել, Ձ եր երկիրն անգամ օտար երկրների համար 
դարձել է ոտքի խոզանակ, ով ուզում  է ոտքերը սրբել, 
օգտագործում է ձեզ  Ռուսաստանը, Ամերիկան ու Եվրո
պան, անգամ Աֆրիկան։ Աֆրիկյան վայրենի ցեղերն իրենց 
անկախությունը նվաճեցին, իսկ դուք Թոխմախի առնան
դամ ասելով գնացիք ու մտաք ռուսի լծի  տակ։ Այս լու
սավոր դարում ուրիշի  լծի տակ, պատկերացնել չեմ կա¬
րողանում։ 

— Արքա իսկ ինչու  եք միշտ ասում. « Ձեր  երկիրը », չէ 
որ սա Ձեր երկիրն էլ է։ 
Արքան ծիծաղեց։ 
— Ինչպե ս թե իմ երկիրն է, տղաս, կարո ղ ես արդյոք 
ասել, թե ի նչն  է իմը։  Արդյո ք ես ձեզ թողել  եմ այս 
ոտնաչափ երկիրը, ե ս եմ ձեզ  թողել  այդ տգետ ու 
փ նթի  գեներալներին, ազգադավ պատգամավորներին, սա¬
տանային ծառայող հոգեորականներին, ուրիշի  լծի տակ 
ձգտող ժողովրդին...  Ո րն եմ ես թողել,  կարո ղ ես 
ցույց  տալ մի բան, որը ինձանից  է մնացել...  Տղաս, իմ 
թագավորության ամեն մի շինական ու մշակ, զորավար 
ու զինվոր,  իշխան ու քրմապետ մտածում էին  երկիրը 
շենացնելու ու ծաղկեցնելու, հզորացնելու  մասին, իսկ 
ի նչ եք ուզում  ասել, թե դա նույն  ժողովրդի սերու նդն 
է, որը սիրում  է ծեծվել ու լացել,  սիրում  է սրա նրա 
լուծը,  սիրում  է բամբասել, ազգադավին ու թշնամուն  հե
րոսացնել...  Արդյո ք այս ամենը ե ես կապ ունեմ  ձեր 
երկրի ու ժողովրդի հետ։ 

— Ճիշտ եք Արքա, ես ոչ մի կապ չեմ տեսնում... 
— Եթե չես տեսնում, կնշանակի, որ մենք  օտար ենք, այս 
ժողովուրդը արժանի չէ, որ հիշի  Տիգրան Մեծին էլ, 
Նժդեհին  էլ, Անդրանիկին, Կոմիտասին, Րաֆֆուն ու ան-
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գամ Թեհլերյանին...  Առաքել, արժանի լինելու  համար 
պետք է արժանանալ, դրա համար պետք է ազատ մը-
տածել, գործել ու աշխատել, ոչ թե Սեֆիլյանի պես 
գնալ ծեծվել ու պայքարը շարունակել։ Չեմ հասկանում 
այդ ծեծվելով պայքարս ո րն  է, հո դուք մազոխիստ չե ք, 
Շանթն ու Սեֆիլյանը իրար հետ վիճում են, թե հեղա
փոխության ու ծեծվելու մենաշնորհն  ումն  է...  Բա ամո թ 
չի...  Ի ն չ  է,  հ ա ճ ո ւ յ ք  է պատճառում ծեծ ուտելը... 

— Արքա, ես մի  ազնիվ հայորդի գիտեմ, նա տարբերվում 
է բոլորից  Կոռնիձորի Արոն...  Նրա հրամանատարութ
յան տակ է կռվել անգամ Ազգային հերոս Մոնթե Մե^ 
քոնյանը... 

— Առաքել, մի Կոռնիձորի Արո ի նչ  պիտի անի ոհմակի 
դեմ, քանի տականք կա, քանի ազգադավ... 
— Արքա, այդպես մի  ասեք, ժողովրդի մեջ դեռ պահպա
նվել է Ձեր իշխանների ու զորավարների արյունը,  ու 
վստահ եմ այն  բոցկլտալու է... 

— Առաքել, որդիս, ի նչ  լավատեսն ես, իսկապես Րաֆֆին 
ճիշտ էր ասում, որ ճակատդ պետք է համբուրել ։ 
Շնորհակալ եմ,  որ դեռ կարողանում ես հավատալ, հենց 
քեզ  պես լուսավոր գաղափարներով մարդիկ են,  որ լու¬
սավորում են ազգին։ Ապրես որդիս, եթե այդպես ես 
կարծում ու վստահ ես, ապա մեզ  մնում  է համբերութ¬
յամբ  սպասել քո կանխատեսումները տեսնելուն։ 

— Արքա, սկսելու ենք հենց  գլխավոր Ազգադավից։ 
— Կեցցե ս, դա ուրիշ  բան է։ Առաքել, ես գիտեմ, որ 
հիմա չեք կարող ազգադավներին ցցի բարձրացնել, սա
կայն կան այլ  միջոցներ պատժելու նրան ե իր գերդաս
տանը, ե ինչպես հասկանում եմ դու գիտես նրանց պա-
տժելու ձեը..  . 

— Այո Արքա, գիտեմ։ 
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— Առաքել, ազգադավներն ու ճիվաղ դավաճանները շատ 
վտանգավոր են ու նրանց խղճալ ու ներել  չի  կարելի։ 
Պետք է հասկանաք, որ ազգադավը չի  կարող հօգուտ 
ժողովրդի գործել, չի  կարող, քանի որ իր արյունն  ^ 1 1 ^ 
դեն պղծվել է, իսկ մաքրազերծվելու համար պետք է 
սեփական արյունով լվանալ։ Առաքել, դրանց պետք է 
արմատախիլ անել, եթե ոչ, ապա ինքդ տեսար, թե ինչ¬
պես աճեցին ու բազմացան տականքները։ Առաքել, դ ը ^ 
անք առնետների պես են բազմանում ժամերով ու վայ
րկյաններով։ Նրանք չարորակ ուռուցքի պես են արմատ
ավորվում ազգի հյուսվածքներում, հետո էլ սկսում են 
ներսից այն  ոչնչացնել,  սկզբում  ոչնչացնում են արվեստն 
ու մշակույթը,  հետո ազնվությունն  ու բարոյականությունը, 
իսկ վերջում ֆիզիկապես են ոչնչացնում։  ՈՒ այդպես 
ազգին դարձնում են հոտ, հո տ նկատի ունեմ  ոչխար
ների հոտը։ Առաքել, դժվար է չարի դեմ պայքարել բա
րությամբ  ու մեծահոգություն ցուցաբերելով, նրանց պետք 
է կացնահարել։ Ժողովուրդն այնքան է օտարացել իրար 
հանդեպ, որ եղբայրը  եղբորն է կացնահարում, հետո էլ 
ասում են, թե Սաֆարովը ոճրագործ է, սակայն մոռան
ում  են,  որ իրենց մեջ,  իրենց կողքին  հազարավոր սա-
ֆարովներ կան սկսած Վովա Գասպարյանից, վերջացրած 
Գորիկ Հակոբյանով, մնացած երեսփոխանների մասին էլ 
չեմ ասում։ Առաքել, Սաֆարովը մեր արյունից  չէր,  սակ
այն մեր արյունից  էր այն  ոճրագործը, ով սպանեց, հե
տո պտտաձողի վրա կախեց կուրսանտ Հայկազ Բ ս ^ ս ե ^ 
յանին,  մեր արյունից  էր Ռազմական բժիշկ  Վահե Ավետ^ 
յանին  սպանողը, Ազատամարտիկ Հրաչ Մուրադյանին 
պանող Ոճրագործը « Ջունգլ » կոչվող հրեշը,  ով ծեծելով 
սպանեց ազատամարտիկ Վարդան Թումասյանին։ Ոճրա
գործ են ազատամարտիկներին թիկունքից  խփողները, զին -

1 7 



վորներին խոշտանգած ու սպանած գեներալներն ու սպ
աները։ Տեսնու մ  ես, թե ինչքան թշնամի կա մեր մեջ, 
հենց  նրանցից պետք է մաքրվեք...  Քանի որ ներքին 
թշնամին  միշտ թիկունքից  է խփում, ինչպես եղավ 
ազատամարտիկների տարբերակում։ 
— Արքա, ես դրա մասին իրազեկել եմ ժողովրդին։ 
— Գիտեմ որդիս, տեղյակ եմ,  սակայն մի  հարցում ես 
սխալվում, դու ոչ թե ժողովրդին ես իրազեկել, այլ  ընթ
երցասեր հասարակությանը։ Առաքել, ժողովուրդն ու հա
սարակությունը տարբեր բաներ են... Հասարկությունը 
կազմակերպված է ու խելացի, ունի  հասարակական 
կարծիք, գիտի իր լավն ու վատը, իսկ ժողովուրդը... 
Առաքել, նոր ասացի, որ ժողովուրդը դարձել է հոտ, 
թույլ  է տալիս, որ իրեն ոչխարի պես քշեն  ուր պետք 
է, անգամ սպանդանոց։ Այդ հոտը թույ լ  է տալիս, որ 
իրեն օգտագործեն, ծեծեն ու նվաստացնեն... Առաքել, 
դրան ժողովուրդ չի  կարելի կոչել... Ժողովուրդներն  ուն¬
ենում են պատմություն ու մշակույթ, ունենում  են ճար
տարապետական ու պատմական հուշարձաններ, ունեն
ում են գիր ու գրականություն... Ժողովուրդը  ունենում 
է նահատակված հերոսներ...  Իսկ դուք ի նչ  արեցիք, 

« Որոգայթներով » եք սերունդ դաստիարակում ոչնչացնե
լով գիրն ու գրականությունը, խոսքն ու բառը, երգն ու 
երաժշտությունը։  Ռաբիզ ու փնթի սերունդ կրթելը  դար
ձել  է չափանիշ, ու փնթիները  ոչնչացրին ճարտարապե
տական ու պատմական կոթողները, ոչնչացրիք պատմ
ությունը,  անարգեցիք ազգային հերոսի շիրիմը,  իսկ 
Եռաբլուրի նահատակված հերոսների շիրիմների  մասին 
էլ  չեմ խոսում...  Առաքել, իսկ քո ասած այդ ժողովուր
դը լռեց այս բոլորը  տեսնելով, շարունակում է հանդի
սատեսի անտարբերությամբ ու սառնասրտությամբ դիտել 
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ապագա սերնդի ոչնչացումը։  Ժողովուրդը չի  կարող այդ¬
պես անտարբեր ու սառնասիրտ լինել,  ժողովուրդն ուն¬
ենում է հոգի ու ոգի, սակայն ես տեսնում եմ միայն 
վախկոտ ու մուրացկան մի  ամբոխի, որին անգամ ար-
եի լույսից  պետք է զրկել։ 
— Արքա գիտեմ, դրա համար էլ  փորձում եմ իմ  ուժերի 
չափով լուսավորել ժողովրդին։ 
— Ո րդիս.  լուսավորել պետք է, ե պարտավոր է անի 
յուրաքանչյուրը,  սակայն երբ ազգի մտավորականությունը 
ե հոգեորականությունը հրաժարվում են կատարել իրենց 
պարտքը, ապա նրանք կրկնակի հանցագործ են,  դրանց 
պետք է ոչնչացնել,  բառիս բուն  իմաստով...  Առաքել, 
այն մտավորականը, ով տեսնելով իր ժողովրդի տառա
պանքը, սակայն գրում է սիրո ե ծաղիկների մասին, 
դա իսկական մեղսագործ է... Ու  մն  է պետք նրա սերն 
ու ծաղիկները, երբ շրջապատում աղքատություն է ու 
սով։ Իսկական գրողն ու երգիչը, արվեստագետն ու հո-
գեորականը պարտավոր են ստեղծել ժողովրդի համար, 
ոչ թե մի  խումբ հանցագործների, հանցագործին մեծար-
ողը  ինքն  է հանցագործ։ Իմ  թագավորության մեջ,  հենց 
ամենաբարձր տեղում կախում էինք  մտավորականներին, 
որոնք հետույքալիզությամբ  էին  զբաղվում,  ինչպես ասում 
են.  «  լիզեցին  էլ  ստացան էլ...  »: 

Առաքել, իմ թագավորությունում շողոքորթ,  բանսարկու, 
խաբեբա մարդկանց պատժում էինք  Խարանելով նրանց 
ծոծրակին իրենց կնիքը,  որպեսզի հասարակությունն իմ
աս նա, թե ովքեր են նրանք... Իմ  թագավորության մեջ 
օրենքից բացի գերիշխում էր սերը...  Սե րը,  Առաքե լ, 
շատ կարեոր է, քանի որ սիրո պտուղից է ծնվում 
բնությունն  ու աշխարհը։ Աստված իզուր  չասաց. « Սիր
եցեք Զ  միմյանց  », որովհետե սիրող մարդն ընդունակ չէ 
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չարություն  գործել...  Առաքել, Սեր, ներդաշնակություն, 
ահա իմ երկրի հզորացման գաղտնիքը։ Եթե երկրի իշ¬
խանը խաբեբա է ե չար, ապա նրա հպատակներն իր 
պես հանցագործ են, իսկ եթե երկրի իշխանը բարեպ
աշտ է ու ազնիվ, նրա երկիրը շենանում է ու բարգա¬
վաճում, իսկ Ժողովուրդը ազնիվ է ու կրթված։ Առաքել, 
իմ  թագավորությունում դպրոցներն ու թատրոններն ան
վճար էին,  անվճար էին  գրադարաններն ու դպրությունը։ 
Մեր քրմերը  սովորեցնում էին սերունդներին լինել  ազ¬
նիվ, արդար ու անվախ։ Մեր ճարտարապետները կառ¬
ուցում  էին  անառիկ բերդեր ու ամրոցներ, կամուրջներ 
ու ճանապարհներ, ոչ թե ձեզ պես եկեղեցիներ ու դ ը ^ 
յակներ...  Առաքել, իմ թագավորությունում բժշկությունն 
անվճար էր, ոչ թե ձեզ մոտ կաշառակեր մեղսագործ 
բժիշկներով, որոնք դահիճներից ոչնչով չեն տարբերվում։ 
Եթե պետության իշխանը ժողովրդին օգտագործում է, 
ապա այդ ժողովուրդն արժանի է իր իշխանին, քանի 
ժողովուրդը հանդուրժում է, որպեսզի իրեն խոշտանգեն 
ու նվաստացնեն։ 

— Արքա ես գիտեմ, որ Դուք առաջին հերթին  սահման¬
ների մասին էիք մտածում... 
— Ճիշտ ես նկատել, պետությունը սկսում է սահմանից, 
ավելի ճիշտ սահմանապահից։ Տղաս, սահմանը միայն 
սահմանագիծը չէ, սահմանը պետք է ամուր լինի  բնակ¬
չությամբ,  իմ  թագավորության մեջ սահմանային տարածք
ներում  անվճար էր անգամ սննդամթերքը, սահմանային 
շրջանները թագավորական գանձարանին հարկ չէին 
տալիս ե ժողովուրդը ձգտում էր այնտեղ կառուցել իր 
տունն ու ամրանալ, ստեղծել հարստություն ու ապրել 
խաղաղ։ Նա երբեք թու յ լ  չէր տա, որ թշնամին  իր 
ունեցածն ու ստեղծածը թալանի, գիտեր, որ արքայական 
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զորագունդն իր կողքին է ամեն վայրկյան, որ հարկն 
եղած դեպքում նրանք զենքը  ձեռքին  միանում էին իմ 
զորագնդերին ու կռվում հերոսաբար, գիտեին, որ իրենց 
թիկունքում  իրենց օջախն է։  Այնպես որ, սահմանը ժո
ղովրդով է սահման, ոչ թե սահմանանշանով։ Առաքել, 
իսկ հիմա ի նչ եմ տեսնում, դա ողբալի է, ու գիտե ս, 
թե ինչ  ցավ եմ ապրում, առանց այն  էլ  իմ  Ծովից ^ով 
երկիրը դարձրիք մի բուռ, իսկ այդ մի բուռ  հողն  էլ 
չեք կարողանում պաշտպանել։ Ի  նչ օրի  են սահմանա
մերձ  բնակավայրերը, ավերակ ու թալանված, ժողովրդա-
թափ, հարկերով արյունաքամ են արել գյուղացիներին, 
ու դա թուրքը  չէ,  այլ  թուրքի  վիժվածքներն են,  որոնք 
կառավարում են ձեզ։  Հենց  այդ թուրքածին իշխանիկնե¬
րի ու գեներալիկների պատճառով է, որ զինվորներն 
իրար են սպանում, իրար են հոշոտում, որովհետե եր
կիրը տեր չունի,  տերը կա, սակայն նա իր որովայնի 
մասին է մտածում։ Առաքել, մինչդեռ ժողովուրդը պետք 
է նրա որովայնը պատռեր, իսկ ամորձիներն էլ կախ 
տար սահմանագծի փշալարերից, փոխարենը լացում են 
ու օգնություն  աղերսում։ 

— Ճիշտ է Արքա, վատն այն է, որ սպասում է օտարի 
օգնութանը։ 
— Առաքել, եթե ժողովուրդն ինքը  իրեն չի  կարողանում 
օգնել,  ապա ո վ կցանկանա այդ վիճակում հայտնվածին 
ձեռք մեկնել ։  Առաքել, ձեռք մեկնում են բարեկամին, 
բայց ո չ ապերախտ անշնորհակալին...  Մի ազատամար
տիկ չկարողացան պահել, էլ  ուր մնաց պետություն... 
Ափսո ս, այն  արյունը,  որ մենք  թափեցինք այս սերուն
դի համար։ Առաքել, շատ են ասում Տիգրան Մեծ, 
Ծովից-Ծով Հայաստան, գիտե ս ինչքան եմ զզվել  այդ 
շաբլոն դարձած խոսքերից, անգամ Նժդեհը  նու յնն  էր 
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ասում, որ ժողովուրդը գրում է իր խոսքերը ու դրան¬
ով սահմանափակվում։ Առաքել, խոսքերը եթե գործի չեն 
վերածվում, ապա այն  կորցնում է իր արժեքը, ու մն 
են պետք օդի մեջ կրակած բառերը, դրանք միայն 
վաստացնում են ասող հեղինակին։  Դրա համար Նժդեհն 
ամեն անգամ ողբում  է, երբ իր արտահայտած մտքերն 
ու խորհուրդները շաղ եք տալիս ամենուր աննպատակ։ 
Ինչքան  ցածրոգի պիտի լինի  ազգը, որ անարգի իր հե
րոսին։  Չգիտեմ ինչպես արտահայտեմ մեր վիշտը, քիչ 
է մնում  մեռելներով ելնենք  շիրիմներից  ու թքենք այս 
ժողովրդի երեսին։ 

Ախր Սաշիկն ու Սերժիկն ո վ են,  որ վախենում եք 
նրանցից...  Մի թե չեք հասկանում, որ նրանք արժանի 
չեն ձեզ  իշխելու.  . .  Եթե ուժից  ու հնարավորությունից 
զրկվել եք, դա ուրիշ  բան...  Սակայն ձեր մեջ ձեր 
կողքին եղած առաջնորդին էլ եք քարկոծում, ասա մի  -
թե սա ազգի պահվածք է, արդյո ք ազգը կարող է այդ
պես անշնորհակալ լինել ։  Առաքել, չի  կարելի միայն 
անցյալով ապրել, հարկավոր է անցյալը նայելով առաջ 
գնալ, հարկավոր է անցյալի դասերից օգուտ քաղել, 
մինչդեռ ինչպես տեսնում եմ ոչինչ  չսովորեցիք, իզուր 
չէր Նժդեհը  ասել. «  Հայոց պատմությունը մեզ մի  բան 
է սովորեցնում, այն որ հայն  իր պատմությունից բնավ 
չի  սովորում »։ Առաքել, իսկ Թումանյանն ասում էր. 
« Ընդունակ չեղանք անցյալից դասեր քաղել »։  Առաքել, 
իսկ ո վ էր խանգարում ձեզ  սովորել ֆրանսիացիներից, 
ո վ էր խանգարում, որ սովորեինք գերմանացիներից, 
անգամ պորտուգալացիներից ու իսպանացիներից... 
Առաքել, փչացաք ազգովի, ու միայն  դատարկությամբ ու 
պորտաբուծությամբ եք զբաղվում,  մինչդեռ պետք է 
առողջ երիտասարդություն ունենայիք,  ոչ թե հիվանդոտ 
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ու վախկոտ, շեֆին  քծնող,  տիրոջը հնազանդ։ Առաքել, 
կանայք հիմա ավելի ուժեղ  են,  քան տղամարդիկ, հե¬
տո էլ միասեռականներին են մեղադրում... 
— Այդպես է Արքա, Սուսաննա Մարգարյանը վկա։ 
— Առաքել, մեր ժողովուրդը կնոջը մեծարել գիտի, կինն 
օջախի, տան, անգամ պետության հենասյունն  է,  իզուր 
չէր իմ  խնջու յքի  սեղանները զարդարում էին  ազնվա
զարմ տիկնայք։ Կանայք իմ  թագավորության մեջ մեծ 
տեղ են զբաղեցրել, տարբերություն չի  եղել  կին ե 
տղամարդ, բոլորն  էլ  եղել  են հավասար, տղամարդիկ 
պատերազմում, էին,  իսկ կանայք թիկունքում։  Առաքել, 
եթե բանակը թիկունք չունի,  ապա այդ բանակը ոչնչի 
պետք չէ։ Իսկ հիմա, ի նչ  եմ տեսնում, ինչպես կերտ
եցիք ձեր բանակը։ Արցախում կռվում էին,  իսկ թիկուն
քում  թալանում։ Հիմա սահմանին կանգնած զինվորը 
զոհվում  է, իսկ նախարարները դղյակներ ու ապարանք
ներ են կառուցում դրանով խփելով զինվորի  ու բանա
կի թիկունքին։  Թիկունքը թալանում են ու վայելում։ 
Գեներալներդ ճարպակալել են,  գորտի նման աչքերը 
դուրս են թռել  իրենց խոռոչներից, որովհետե թիկունքի 
եղածն են լափել.  ..  Չեմ հասկանում, լափելն էլ  ձե ու 
չափ ունի,  բայց ա յդ ձե...  Անկուշտ են,  լափու մ են, 
լափու մ...  Լափում են զինվորի  հացը, լափում են զին
վորի ծնողի  քրտինքը, լափում են ժողովրդի արյունն  ու 
դրանից հետո էլ  հայտարարում, թե. «  Ով փորձի ինձնից 
պատասխան պահանջի, թուրքից  էլ  փիսն ա, սապլյակ 
թուրք ա։ Եթե էս հանրապետության մեջ մեկը կա, որ 
ինձնից  պատասխան պահանջի, ուրեմն  թուրքից  էլ փիսն 
ա »: Թուրքն է փիսը , ա յ « Կռազի » շոֆեռ...  Դու ո վ 
ես, որ ժողովրդին որակավորում ես, « սեՌունդ » ես 
կրթու մ,  կյանքումդ մի գիրք բացած չկաս, սերու նդ ես 
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ուզում  դաստիարակել։ Ա յ  փնթի,  դու ո վ եղար, որ 
ժողովրդին ես ահաբեկում ու սպառնում... Մի թե կռված 
ու հայրենասեր մարդը կարող է այդպիսի բան ասել։ 
Էդ փնթին այդպես ասում է, որովհետե ինքը  ժողովրդի 
հետ կապ չունի,  նա ե իր քավորը վաղուց պիտի ցցի 
վրա նստած լինեին  իրենց ժառանգներով հանդերձ։ 
Առաքել, Թոխմախի ճիճուներն են այս ազգի ընտրյալ
ները,  դրա համար այս օրին  եք։  Սրանք մարմնավաճ
առներից էլ  ավելի ահավոր են իսկական Պոռնիկ։ 
Քանզի մարմնավաճառն իր մարմինն  է վաճառում, որ 
մի  կտոր հաց վաստակի իր երեխայի համար, բայց 
սրանք ազգի ու հայրենիքի  մարմինն  ու հոգին են վա
ճառում, որ իրենց պոռնիկ կանանց ոսկու ու ադաման
դի մեջ լողացնեն։  Եվ հենց  սրանց պատճառով է, որ 
պատժվում եք, հենց  նրա համար, որ կամքի ուժ չու
նեք,  որ կրթություն  չունեք,  էլ ու մ եք  մեղադրում ձեր 
տառապանքների համար։ 

— Արքա, ես ասել եմ, որ այդ տառապանքները կլինեն 
հավերժ, քանի դեռ լռում  ենք ու վախենում։ 

— Ճիշտ ես տղաս, այդպես է, արդեն անիմաստ է դառ¬
նում  գաղափարը, արդեն անիմաստ է դառնում անկախ¬
ությունն  ու պետությունը, երբ ընդունակ չեք ուրախ 

ու երջանիկ ապրել։ Աշխարհը վայելելու համար է 
Աստված ստեղծել, ոչ թե անիծելու ու տառապելու։ Այն, 
ինչ  ցանեցիք ժամանակին, այն էլ հիմա հնձում  եք ցա^ 
նեցիք անտարբերություն ու լռություն,  հիմա հավաքում 
եք տառապանք ու դժբախտություն...  Հիմա ի նչ է կա¬
տարվում, ժողովուրդը կոկորդ է պատռում, թե. «  Ոստի¬
կանը ապտակել է բարի պապիկին », սակայն մեկը 
գտնվեց, որ միջամտեր, թե - թիկունք կանգներ պապիկին, 
ներկաները, հասարակությունը, ինքը  պետք է շանսատակ 
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աներ այդ ապտակող ոստիկանին, որ հուր  ու հավիտ
յան գամվեր հաշմանդամի սայլակին, որպեսզի մնացած 
ոստիկանների համար էլ  դաս լիներ...  Անթիկունք մար¬
դուն ապտակում են ու ծեծում, թիկունք չեղաք իրար, 
ձեզ  կհոշոտեն...  Միայն  ձեր բողոքն ու դժգոհությունն 
արտահայտում եք սոցիալական ցանցերում մեկնաբան
ության  տեսքով, այն էլ առանց լուսանկարի էջով։ Հետո 
էլ  կասեք, թե ձեզ  ծեծում են ու խոշտանգում...  Շատ 
լավ էլ անում են,  դուք դրան եք արժանի...  Սփյուռք
ում  օտարության մեջ գոնե իրար օգնեք, իրար միս եք 
ուտում, իրար եք խաբում, իրար փոր թափում, հետո 
էլ  ասում եք, թե ձեզ  չեն հարգում օտարները, ինչպե ս 
կարող է հարգել ձեզ օտարը, երբ Արա Աբրահամյանի 
պես փնթի գեղցիներն են ներկայացնում քո ազգը, մի 
ճիճու,  ով անգամ գրել, կարդալ չգիտի, սակայն փող 
ունի,  մեծապատիվ բոշա, այլ անուն չենք կարող տալ, 
Համաշխարհային Հայկական Կոնգրես, եփած հավի ծիծա
ղը  կգա, էլ  ինչպե ս օտարները կարող են ձեզ հարգել, 
երբ մեծամիտ ու անշնորհք եք, անշնորք ու տգետ, 
այս լուսավոր դարում տգետ նախարարներով ու նախ
ագահով, տգետ մտավորականներով, ապուշ գեներալներ
ով, ծախված կուսակցական բաշիբոզուկներով, փորձում 
եք քծնել  ու խոնարհվել անգամ ձեր դարավոր թշնա^ 
մու  առջե... Պատկերացնու մ  ես, այս լուսավոր դարում 
միջնադարյան ֆեոդալական ուղեղով։  Ափսո ս, հազար 
ափսո ս...  Հերոս նահատակներին, որ չեք գնահատում 
նրանց թափված արյունը։ 

— Իրավացի եք Արքա, հրեն  մի  հերոս տղա կա Հայկ 
Պետրոսյան, արծվաշենցի է, իսկական արծիվ, նա 
առաջին կարգի հաշմանդամ է ե վիրահատության համար 
գումար չեն գտնում, երեք փոքրիկ երեխա ունի,  մարդիկ 

2 5 



անտարբեր են դարձել։ 
— Այ տեսնու մ  ես, ժողովուրդն է անտարբեր տղաս, ոչ 
թե իշխանությունները,  ամենը գալիս է հենց  դրանից։ 
Ինչու  են հայրենիքը  պաշտպանած, արյուն  թափած ազ
ատամարտիկին թողել  բախտի քմահաճույքին,  ու ոչ միայն 
Հայկին, այլե  սահմանագծին կանգնած հարյուրավոր հայ
որդիների, մի  թե նրանք պարտավոր են հայրենիքը 
պաշտպանել, իսկ հայրենիքը  պարտավոր չէ նրանց տեր 
կանգնել։ Հայրենիքը  ժողովուրդն է, ոչ թե մի  բուռ հողը, 
հայրենիքը մենք  ենք ձեր նահատակները։ Ով է տեսել, 
որ հայրենիքի  համար արյուն տված զինվորին թողնեն 
անպաշտպան, ո ր զինվորն  այս տեսնելուց հետո պատ
րաստ կլինի հայրենիքը  պաշտպանել։ Առաքել, դա նշանա
կում է, որ մեր ազգադավները թշնամու կիսատ գործն 
են անում։ Նու յնիսկ  ավելի վատ, քան թշնամին,  այնպես 
որ ինքդ տես, սպանված զինվորների մայրերին  ասֆալտի 
վրա քարշ տվող ոստիկաններին, թշնամուց վատն են, 
հիմա թող էն  Կռազի շոֆեռը խոսի, հիմա ինքն  ու մ  կող
մից  է կռվել, մե ր,  թե թուրքերի,  մե զ  է օգուտ տվել, 
թե թուրքերին։  Ու գիտես, որ կենդանի լիներ,  կթքեի 
դեմքին ու կասեի. « Ա յ  ճիճու,  ե ս եմ քեզնից  պատաս
խան ուզում,  հայ  ժողովուրդն է քեզնից  պատասխան ուզ
ում,  քո ձեռքով սպանված հարյուրավոր ազատամարտիկ
ների ծնողներն  են քեզանից պատասխան ուզում,  Եռա-
բլուրի  նահատակներն են պատասխան ուզում  »։ 
Աստված ամեն ինչ տեսնում է, ու ոչ մեկ չի խուսափե¬
լու  Աստծո դատաստանից։ Եվ գալու է պատասխան տա
լու  ժամանակը, հենց  այդ անարգանքի ցիցն  իր հետեն 

է մտնելու, որ սրա-նրա հետեին ձեռք տալը լավ հիշի։ 
Առաքել, արդեն լուսանում է, պետք է հրաժեշտ տամ։ 
— Արքա, շնորհակալ եմ, ինձ համար մեծ պատիվ էր 
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Տիգրան Մեծի հետ զրուցելը ։ 
— Առաքել, երբեմնի մեծությունից  բան չմնաց, անարգեց
իք ու արժեզրկեցիք, անգամ այն  փնթի տերտերն է աս
ում  .  « Ով քրիստոնյա չի,  նա հայ չի  », իսկ ժողովուրդը 
լռեց...  Առաքել, հուսով լինենք  ու սպասենք քո կանխա¬
տեսումներին, որ կգա մի սերունդ, որին արժանի կլին¬
ենք մենք  էլ,  իրենք էլ...  Տղաս, հրաժեշտ եմ տալիս, 
սակայն հիշի  ր,  որ մեր նզովքը  չի  դադարի, քանի դեռ 
մոլորված եք ու տկար։ 

Գեհենի Առաքել 2 3 / 0 8 / 2 0 1 5 

Մեծ գաղափարները մարդկանց մեծացնում են, զորացնում, 

ազնվացնում են...  Բայց դրա համար պետք է մարդու գլուխը 

էնքան մեծ ու բանական լինի,  որ մի  մեծ գաղափար մտնի 

նրա մեջ ու մերվի։ Դժբախտաբար մեծ մասամբ էդպես չի 

լինում,  գաղափարը չի  մտնում գլխի մեջ, այլ գլուխն է 

մտնում գաղափարի մեջ... 

Գրել անկեղծ ու կենդանի լեզվով՝ դրանում է գրողի 

գլխավոր արժեքը։ 

Գրականությունն ազգի հոգին է ե գրողներն էդ հոգու 

ծնունդներն ու արտահայտիչները։ 

Մարդու բախտի իր ձեռքում  է, իսկ անխելք մարդը 

հանդում՝ իր բախտին է սպասում։ Հ.Թ  .  Անխելք Մարդը 

Հովհաննես Թումանյան 
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