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Ամպրոպ  էր:   Ամեն  անգամ  կայծակի  փայլատակումից
լուսավորվում  էր  ննջասենյակը,  հորդառատ  անձրևը   թա-
կում   էր  պատուհանները  և  կարծես  դադարելու   ցանկու-
թյուն   չուներ:  Ամբողջ  օրը   մռայլ  եղանակ  էր:
Գիշերային  ամպրոպի   ճայթյունից   քիչ  էր  մնում  սենյակի
պատերն  ընկնեին   ցած: 
— Առաքել,   քնա՞ծ   ես, — հարցրեց   ինչ -որ   մեկը:
— Կարծես   թե   արթուն   եմ, — պատասխանեց   նա:
— Չէ՛, Առաքել,  հաստատ  քնած  ես,  եթե  արթուն  լինեիր,
ապա  չէիր   լսի  իմ  ձայնը, ես  միայն  երազներում  եմ  հայ-
տնվում`  այն  էլ  արժանիներին:
— Կներեք,  ես  Ձեզ  չեմ  տեսնում...
Ամպրոպի  որոտն  ու  կայծակը  լուսավորեց  սենյակը,  մահ-
ճակալից  քիչ  հեռու  կանգնած  էր  հաղթանդամ  հսկա  մի
մարդ...
— Հիմա  տեսնու՞մ  ես, — հարցրեց  նա:
— Այո՜, տեսնում  եմ, — զարմացավ  Առաքելը:
— Դա  լավ  է,  որ  տեսնում  ես  ու լսում:  Շատերը   հիմա
կույր  և  խուլ  են  ձևանում,  որպեսզի  ո՛չ  տեսնեն,  ո՛չ  էլ
լսեն,  իսկ  համրերի մասին էլ  դեռ  չեմ խոսում:  Ճիշտն  աս-
ած,  ոչ  թե  ձևանում  են,  այլ  իսկապես  կույր  են  և  խուլ:
— Ինչպես  հասկանում  եմ,  Դուք  Վարդան  Մամիկոնյանն
եք, — հարցրեց  Առաքելը:
— Այո,  տղաս, հենց  այն  Վարդան  Մամիկոնյանն  եմ, որին
արդեն  քանի  դար  է  խաչում  եք  Քրիստոսի  պես:  Խաչում
եք ու  երբեք  չեք  ապաշխարում:

« Տվեք   ինձ   հենման   կետ,   և   ես   կշրջեմ   Երկիրը
»  Արքիմեդ
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— Սպարապետ, հայցում  եմ  Ձեր ներողամտությունը,  թույլ
տվեք  ներողություն խնդրել  իմ  ժողովրդի  անունից,  ինչպ-
ես  Դուք  ասացիք`  նրանք  կույր  են  ու  խուլ:
— Առաքել, ինձ  պատմել են  քո  մասին, ու  գիտես, չէի  կաս-
կածում,  որ  ազնվական  արյուն  ունես,  բոլորը  հպարտան-
ում  էին  քեզանով,  ու  գիտես  թե  ինչու՞...
— Ինչու՞ Սպարապետ...
— Տղաս  դու ինձ  տեսնելուն  պես  ներողություն  ես  խնդր-
ում   ժողովրդի  փոխարեն,  ինչու՞ դու  պետք  է  դա  անես,
եթե  ասում  են,  որ  ժողովուրդն  իմաստուն  է,  մի՞ թե  ժող-
ովրդի   փոխարեն   դու  պետք  է  ներողություն  խնդրես:
— Սպարապետ,  ես  այդ  ժողովրդի   մասնիկն  եմ,  և  ես   էլ
նրանց  պես  եմ,  չեմ  կարող  ինձ  առանձնացնել  նրանցից:
— Տղաս,  առանձնացնել  հարկավոր  է,  ինչու՞,  դու  ինքդ
լավ  գիտես... Աստված  աշխարհը   արարելուց   առանձնաց-
րեց   ցա- մաքը` ջրից,  երկիրը՝  երկնքից,  լույսն  ու  մութը,
անգամ  բարին  և  չարը:  Իսկ  դու  ասում  ես,  թե  առանձն-
անալ  չես  ուզում:  Հենց  դա  է  խալը, որ  պետք  է  առանձ-
նանաք  ու  ոչ  թե  առանձնացնեն...   Առաքել,  առանձնանա-
լու  և  առանձնացնելու միջև  տարբերությունը  մեծ  է,  դըր-
անք  նույն  բանը  չեն,   չնայած  որ  շատ  նման   են  իրար,
սակայն  իմաստները  տարբեր  են:   Օրինակ` ձեզ  թվաց,
թե  դուք  անկախացել  եք,  իրականում  դա  անկախություն
չէ,  ձեզ  թվաց,   թե  դուք  մի   ժողովուրդ  եք` նույն  հոգսե-
րով,  իրականում  այդպես   չէ, ժողովուրդը  կիսվել  է  մասե-
րի`  սփյուռքահայ,  հայաստանցի  հայ,  ղարաբաղցի  ու
տաճկահայ,  կուսակցությունների   մասին   էլ   խոսք  չկա:
Առաքել,  առանձնանալն   այն  է,  որ  ժողովուրդն   ազատա-
սեր  է, իսկ  իր  պետությունն  էլ անկախ  ու  ազատ: Իսկ
Առանձնացնում   են  ուժով  ու  բռնությամբ,  նույնիսկ   խա-
բեությամբ  ու  դավադրությամբ,   ինքդ  տեսնում  ես,   թե
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ինչպես  են  ժողովրդին  առանձնացրել  մասերի`  հարուստ-
ներ, աղքատներ,  անապահով  ու  շահագործող  դաս,  կրոն-
աաղանդավորական,   իսկ   սեռական   փոքրամասնություն-
ների  մասին  չեմ  էլ  խոսում:  Հասկանու՞մ  ես, և  այդ   ամ-
ենն  անում  են  Տերերը...  Տեր  ունենալ,  նշանակում   է  ոչ
միայն  պետք   է  կատարես  նրա  հրամանները,  այլև՝  քմա-
հաճույքները: 
— Սպարապետ, իսկ Ավարայրի  դաշտ  մարդիկ  իրենց  ցան-
կությամբ   էին  գնում,  թե՞  ինչ-որ  մեկի   քմահաճույքով...
— Լավ  հարց  տվեցիր,  տղաս, — ժպտաց  սպարապետը, —
գիտես,  Ավարայրի  ճակատամարտը   սխալմունք  էր,   սակ-
այն  պարտադրված  էինք  ու  պարտվեցինք  մեր  իսկ  մեղք-
ով...
— Ինչպե՞ս   թե   սխալմունք   էր, — զարմացավ   Առաքելը,
— Սպարապետ,  չէ՞ որ   Դուք   էիք   որոշում   պատերազմի
սկիզբն  ու  ավարտը,  կարող  էիք  շատ  բան  փոխել...
— Առաքել,  այդպես  հեշտ  մի  կարծիր,  քանզի  ճշմարտութ-
յունը վարագուրեց  հենց  Եշիշեն, ով  գրեց  Ավարայրի   պա-
տերազմի  մասին, այնպես  ինչպես  նրան  պարտադրել  էին:
— Ինչպես  թե...
— Այո  տղաս, հենց  սխալ  սկսեցինք,  և  այդպես  սխալ  էլ
գնաց,  ինչպես  ասում  էին  արդեն   հնարավոր  չէր  ինչ-որ
բան   փոխել:   Առաքել, Ավարայրում  ես  չէի  ուզում  ճակա-
տամարտ  տալ, ինձ  ստիպեցին  հոգևորականները, ես գիտ-
եի, որ մեծաքանակ  պարսից բանակի  դեմ  ճակատ  առ  ճա-
կատ  կռվելը   խելագարություն  էր,  ես  մեկ  այլ  նպատակ
ունեի,  սակայն  ամեն  ինչ  այլ  ձևով  ընթացավ:
— Սպարապետ, իսկ եթե  գաղտնիք  չէ, ի՞նչ ծրագիր  էր  Ձեր
մեջ  մտահղացել,   որն  այդպես  էլ   չհաջողվեց  իրականաց-
նել:
— Առաքել, ես  գիտեի, որ մենք  եռապատիկ  ավելի  զորքի  
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դեմ  չէինք  կարող  կռվել, հիմարություն  էր  դուրս  գալ  փո-
քրաթիվ  զորքով  հսկա գնդերի դեմ, չհաշված Մատյան գնդի
փղերը...   Հիշու՞մ  ես  տղաս,  Պարույր  Սևակն  էր   ասում.
«Խոստանում  եմ  բաց  ճակատով զուր  չխփվել  հաստ  պա-
տերին,  ինչի  համար.  Էլի  պատը  կմնա  պատ,  կպակասի`
մի  լավ  ճակատ »:  Ու անիմաստ  էր  գլխով Սասանյան պա-
տին  հարվածել։  Քո կարծիքով  ես  դա  չէի  հասկանում, ես
ամեն  ինչ  հաշվարկել  էի  ու  գիտեի  թշնամու  ուժը  և  մեր
հնարավորությունները:   Այնպես  որ, դուրս  գալ  բաց  դաշ-
տում  հսկա  բանակի  ու հարբած  փղերի դեմ,  դա  կատար-
յալ  հիմարություն  էր:
— Սպարապետ,  իսկ  Դուք   ունեի՞ք  այլ  ելք,  բացի   ճակա-
տամարտ   տալուց,  Դուք   ասացիք`  դա   պարտադրված
պատերազմ  էր:
— Այո  Առաքել,  պարտադրված  պատերազմ   էր  մեր  թշնա-
մու  կողմից,  բայց  պարտադրված  ճակատամարտ   էր  մեր
հոգևորականների  կողմից:   Պատերազմը  կարող  ես   հաղ-
թել,  եթե  խելացի   ես...  Առաքել,  ես  զինվոր  եմ,  հայրենի-
քի զինվոր, ինձ  համար բարոյական  հաղթանակ  չկա,  կա՛մ
հաղթում  են, կա՛մ  պարտվում,  իսկ   երրորդ  չի  կարող  լի-
նել,  իհարկե, եթե  չհաշվենք  պարտադրված  զինադադարը,
այն  էլ  միայն  մեծ  ռազմատուգանքի  շնորհիվ:   Տղաս,  Ավ-
արայրի  ճակատամարտը  բարոյական  հաղթանակ  անվան-
եցին  հենց  այն  սև ազգեստ  հոգևորականները,  քանի  որ
հենց  նրանք  էին  ստիպում  մեզ` զորավարներիս   ճակատ-
ա մարտ  տալ  բաց  դաշտում,  այն  էլ  եռապատիկ  ավելի
թշնամու,  մատյան  գնդի  փղերի  դեմ  էլ  չհաշված:
— Սպարապետ,  իսկ   կա՞ր  այլ   միջոց  կանխելու  Ձեր  աս-
ած  այդ  պարտությունը:
— Իհարկե  կար  որդիս, ես  որպես  բանակի   սպարապետ,
առաջարկում  էի թշնամուն  ոչնչացնել  հենց իրենց  որջում` 
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իրենց հողի  մեջ,  այն ժամանակ  ոչ թե  կայրվեին  մեր  գյու-
ղերն  ու  ամրոցները,  այլև`  իրենց,  իրենք  կզոհվեին,  ոչ
թե  մեր  ժողովուրդը,  այլ՝  թշնամու:    Առաքել,  պետք  չէր
մեծաթիվ   բանակով  կռվել,  այլ  արագաշարժ  փոքրաթիվ
ջոկատներով, ամեն  անգամ  ծուղակներ  սարքելով  ու  հար-
վածելով   կարող  էինք  թշնամու  ողնաշարը   կոտրել  դեռ
մեր  սահմանին  չհասած:   Պետք  էր  անակնկալ  ու   գիշեր-
ային  հարձակումներով  հարվածել   ու  անհետանալ,  որպե-
սզի չկարողանային  անգամ  հետապնդելու  մասին  մտածել:
Հիշու՞մ  ես   իմ  զարմիկ` Վահան  Մամիկոնյանին ( Գայլ
Վահան ), նա   հենց  իմ  մարտավարական  բանաձևով   էր
գործում:   Ի՞նչ  ես  կարծում, ես  իմ  քմահաճույքից  ելնելով
եմ  հայոց  այրուձին  ու աշխարհազորայինը  տարել   Ավար-
այր,  որպեսզի  էշ  նահատակ  դառնա՞նք...
— Ո՛չ  Սպարապետ, ես  այդպես  չեմ  կարծում...
— Տղաս,  ես  չէի  կարող  ձեռքերս ծալած  նստել,  ժողովուր-
դը  կույրի  պես  քահանաների  հորդորներով  էր  առաջնոր-
դվում,  նրանց  հորդորներով  էլ  գնաց  Ավարայր:  Գիտես,
հենց  այդ  քահանաները   ժողովրդին  ոգևորեցին,  իսկ   իր-
ենք  ետ  քաշվեցին  պատերազմի  դաշտից  հեռու  ու   եղավ
դաժան  մարտը:    Առաքել, մենք   այլ  մարտավարություն
էինք  ծրագրել,  որպեսզի   ոչնչացնենք   թշնամուն,  սակայն
մեր   հոգևորականներն   անտեսեցին  մեր  մարտավարությ-
ունը,   իրենց  պետք  էր  Սրբացված   պատերազմ,  ու  ամեն
ինչ  խառնվեց  իրար, ես  չուզեցի  թողնել  ժողովրդին  թըշն-
ամու  բանակի  առջև  միայնակ.  Առաջնորդեցի,   որպեսզի
խուսափենք  ավելի   մեծ  կորուստներից:   Սակայն   անզոր
էինք,  պարտությունը   եղավ,  իսկ   հոգևորականները   դա
անվանեցին  Բարոյական  հաղթանակ`  հազարավոր   զոհե-
րի  գնով,  ու  իրենց  քմահաճույքը  դարձավ  բարոյական
հաղթանակ, իրականում  դա  անբարոյական  էր  ու  նողկա- 
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լի:  Առաքել,   ոգով  ու  զենքով   են  կռվում,  որպեսզի   ապ-
րեն,  մենք  կռվեցինք, սակայն դավաճանությունը  մեր  ձեռ-
քերը  կապեց,  մեր աչքերը  շղարշեց  ու  արդյունքը  եղավ
այն,  ինչ  եղավ:  Թշնամուն  պետք  է   հաղթես  ուժով,  խոր-
ամանկությամբ...   Տղաս,  ինչպես  ասում  են,  պատերազմը
խաղ  ու  պար  չէ, պատերազմը  հաղթելու  համար  գիտելիք
է  պետք,  չնայած  պատերազմի  արվեստին   տիրապետելու
համար  միայն ուսումը  բավարար չէ, պետք  է զգալ  և  տես-
նել  այն, սեփական  մարմնի  վրայի   սպիներով  պետք  է
զգալ  դա... Իսկ  ինչպես  տեսնում  եմ,  ձեզ  մոտ   չափանիշ-
ները  այլ  են:
— Այո Սպարապետ, հիմա  չափանիշներն  այլ  են:
— Առաքել,  դու  ինձ  ասում  ես  սպարապետ,  չնայած  այդ
բառը  վեհ  հնչող   բառ  է,  և  ճիճուների  համար  սազական
չէ,  չնայած  դուք  տեղի  անտեղի  օգտագործեցիք  ու  արժե-
զրկեցիք  իմաստը,  չհաշված  այն,  որ  սողուն  դավաճանին
դարձրեցիք  սպարապետ:  Առաքել, մի  մարդ, ով  բանակում
չի  ծառայել, մտավոր  կարողություններից   ու  մտածելուց
զուրկ  է, դարձավ  սպարապետ,   ինչպիսի   խայտառակութ-
յուն,  ինչպիսի  անպատվություն:  Ինչպե՞ս  կարող  էիք  ան-
արգել  մեր  պատմությունը, մեր  հերոսներին,  մի՞թե  չգըտ-
նվեցին  մարդիկ,  որոնք  ասեին  ճշմարտությունը... Մի՞թե
ճիճուն  կարող  էր  դառնալ  սպարապետ,  ես  ամաչում  եմ,
որ  ինձ   հավասարեցրիք   այդ  աղբի  հետ,  ոչ  միայն  ինձ,
այլև` Մխիթարին  ու  Նժդեհին   մնացած  սպարապետներին
նույնպես...  Աղբ,  որը  ապականելու  է  անգամ  դարեր   հե-
տո  եկող  սերունդներին:  Առաքել,  սպարապետը   դա   հայ-
րենասիրության   ու   արդարության,  նվիրվածության  մար-
մնավորում  է,  հաղթանակի  ու պայքարի,  իսկ  ինչպես  կա-
րելի  էր  միաբջիջ  սողունին  օծել  սպարապետ: 
— Սպարապետ,  ես  դրա  մասին  բարձրաձայնել  եմ...



7

— Առաքել, գիտեմ, կարդացել  եմ  Ազգադավը, բայց  գիտե՞ս
թե  ինչն  է  սխալ...
— Ինչը՞ Սպարապետ...
— Առաքել, այն,  որ  դու  չպիտի  բարձրաձայնեիր,  այլ  ժող-
ովուրդը,  որը  սպարաԾերտի  ձեռքով  տառապեց ու  խոշտ-
անգվեց:   Առաքել, մի  ծաղկով  գարուն  չի  գալիս, մեկ  ձայ-
նը  ոչինչ   է  ժողովրդի  մեջ,  ես  էլ  էի  միայնակ, երբ  խնըդ-
րում  էի, որ  Ավարայրի ճակատում  սխալ  է  բաց  ճակատով
դուրս  գալ  թշնամու  դեմ,  արդյունքում  ինձ  չլսեցին,  եթե
լսեին,  ապա  ոչ  թե  բարոյական   հաղթանակ   կտանե-
ինք,  այլ  հաղթական,  սակայն  ինչպես  տեսար...
— Սպարապետ,  իսկ  Ճի՞շտ  էր, որ  Մատյան  գնդի  փղերի
դեմ  հատուկ  ջոկատ  էիք  ստեղծել...
Վարդան  Մամիկոնյանը  ժպտաց:
— Իհարկե  տղաս, ճիշտ է, սակայն դա  եղավ  արագության
մեջ, քանի  որ ավելի  դյուրավետ պայքարի  ձև կար, սակայն
ուշացանք...
— Սպարապետ,  եթե գաղտնիք չէ, ի՞նչ  պայքարի  ձև  կար...
— Առաքել,  ինչպես   ասացի,  ես  առաջարկում   էի  պատեր-
ազմել  թշնամու  դեմ  իրենց  տարածքում` փոքր   ջոկատնե-
րով ու  անակնկալ  հարձակումներով, ոչ  թե  հսկա  բանակի
դեմ, այն  էլ՝ բաց  դաշտում  ու  մեր  սուրբ  հողի  վրա, բացի
դա, ես  պարսից  բանակում  ունեի   լրտեսների  խմբեր,  որ-
ոնք  տեղեկացնում  էին  պարսից  զորքի  տեղաշարժի   մաս-
ին,  չհաշված   մատյան  գնդում   նախապատրաստել   էինք
մի  շարք  դավադրություններ, որը  հնարավորություն  կըտ-
ար,  որպեսզի  փղերը  չհասնեն  հայոց  սահմանին:  Սակայն
մեր  քահանաները  դեմ  էին  այդ  ծրագրին  ու  դավաճանե-
ցին  ինձ  էլ, ժողովրդին  էլ, մեր  պատմությանն   էլ,  նրանք
թշնամու  ձեռքը  հանձնեցին  իմ  լրտեսներին, որպեսզի  ինձ
ստիպեն  գործել  իրենց  Խաղի  կանոններով:  
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Առաքել,  կրոնը  վտանգավոր  ու նուրբ  գործիք է,  այն   կա-
րող  են  օգտագործել   որպես  զենք  ու  այդպես  էլ   անում
են...  Աստծո  անունից  են  նզովում  և  անիծում,  եկեղեցու
անվան  տակ  ժողովրդին  են  խաբում  ու  կողոպտում,  ահ-
աբեկում  ու  տգիտություն  տարածում,  դավաճանությունն
ու  դավադրությունները  չհաշված...
— Սպարապետ,  ինչպես  տեսնում  եմ, Դուք  ևս  դժգոհ  եք
մեր  հոգևորականներից:
Սպարապետը   ծիծաղեց:
— Գիտես  Առաքել,  դժգոհություն   բառը  տեղին  չէր   այս
պարագայում:   Հիմա  դու   կմտածես,  որ   մենք`  ես,
Անդրանիկը,  Կոմիտասն   ու  Րաֆֆին   գալիս  ենք   դժգոհ-
ելու  և  գանգատվելու  համար,  բայց  դա  այդպես  չէ,  մենք
չենք   դժգոհում,  չենք   բողոքում,  չնայած   որ  դրա   իրավ-
ունքը  ունենք... 
Դուք  և  ձեր  գաղափարները...  Մենք`  մեծերս  երբեք   էլ
չենք   դժգոհել,  միայն  ուսուցանել   ենք   և  խորհուրդներ
տվել,  նաև  տառապել  ենք,  տառապել  ենք  ժողովրդի  հիմ-
ար  խելքից,  որ  չկարողացաք  դարեր   շարունակ  ապրել
թշնամիների  մեջ  ու  սովորել  նրանցից...  Առաքել,   թշնամ-
ուց  սովորելը  ամոթ  չէ, պետք  է  խելացի  լինել,  մենք  չկա-
րողացանք  մեր  սխալների  վրա  ապագա  կառուցել,  այնպ-
ես  կառուցել,  որ  հետո  փոշմանելու  կարիք  չլինի...  Չկար-
ողացանք  սովորել  ուրիշ  ազգերից, չկարողացանք  սովորել
մեր  սխալներից... Հապա  ինքդ  ասա, արդյոք  մենք  դժգոհ-
ելու  և  բողոքելու  իրավունք  ունե՞նք...
— Ճիշտն  ասած, Սպարապետ,  ես  կիսում  եմ   Ձեր  կարծի-
քը,  մենք  պետք  է  սովորեինք  Ձեր  սխալներից...
— Առաքել,  իսկ   ի՞նչն   է  խանգարում   սովորել,  օրինակ
ֆրանսիացիներից... 
— Ի՞նչ  նկատի  ունեք  Սպարապետ, ֆրանսիացիներ   ասել- 
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ով...
— Առաքել,  Նապոլիոնին  հաճախակի  եմ  տեսնում,   գիտես
թե  ինչքան  ենք  զրուցել  նրա հետ, նա  խոստովանել  է,  որ
ինձանից,  այսինքն   հայերից  է  սովորել   ռազմարվեստի
գաղտնիքը,  հպարտանում  էր  և  երախտապարտ  էր  մեզա-
նից... Առաքել,  ֆրանսիացիք  մեծ  ժողովուրդ  են,  խելացի,
ներողամիտ  են ու բարի, սակայն  իրենց  թշնամիների  հան-
դեպ  շատ  դաժան  են  և  անհանդուրժող:  Նապոլեոնը  տա-
ղանդավոր  լինելով  հանդերձ` նորից  սովորում  էր  ու  կըր-
թվում,  որովհետև ինչպես  ասում էր. « Թե  միևնույն  է  հա-
րյուր  տարի  էլ  սովորի, էլի  սովորելու  շատ  բան  ունի »:
Իսկ  մենք  հայերս,  փոխանակ  սովորելու  ու կրթվելու, մեզ
դրել  ենք  Նապոլեոնի տեղը` ամեն  մեկն  իրեն  գիտունի  ու
զորավարի  տեղ  է  դրել,  ամեն մեկն  իրեն  արքա  և  առաջ-
նորդ  է  հռչակում,  իրականում   անողնաշար, միաբջիջ  ոչն-
չություններ  են:  Առաքել, Ֆրանսիան  մեկ  Նապոլեոն  ծնեց,
մինչդեռ  Հայաստանի  ամեն  մի  թաղամասը  մի  քանի  Նա-
պոլեոն  ունի:   Ամեն  ինչ  իրար  են  խառնել, օլիգարխները
հա՛մ  գիտնական  են,  հա՛մ  գործարար,  հա՛մ  դասախոս
կամ  կոմպոզիտոր,  բանաստեղծ  ու  ռեժիսոր,  բարեգործի
ու  բարերարի  մասին  էլ   չեմ  խոսում:  Իզուր  չէր  խեղճ
Նապոլեոնը  գանգատվում  մեզանից` հայերիցս:
Բավական  չէ  էս  փնթիները   մեզ` ձեր  մեծերին   են  նվաս-
տացնում,   հիմա  էլ   անցել  են   համաշխարհային  մեծութ-
յուններին:  Առաքել,  սովորելը  ամոթ   չէ,  չսովորելն  է   ամ-
ոթ:  Մեծ-մեծ  խոսելով  ու  ամպ- ագոռգոռ  բառեր   ասելով
մեծ  չեն  դառնում:   Ինչ-որ   ղարաբաղցի  երկու  տզրուկի
պատճառով  ժողովուրդը  սկսում  է  իրար   հոշոտել,  երկու
տականք  ձեզ  բաժանել  են  իրարից,  ձեզ  հանել  են  իրար
դեմ,  շատերը  խամաճիկների  պես  պտտվում  են  նրանց
շուրջը,  ու  դուք   թշնամի  եք  փնտրում  սահմանի  մյուս  
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կողմում,  մինչդեռ  չեք   գիտակցում,  որ  հենց   նրանք  են
ձեր  թշնամիները:  Առաքել,  հենց  այն  կույր   ու  համր  ձև-
ացող  մարդիկ  են  վտանգավոր,  որովհետև  նրանք  ամեն
գնով   արդարացնելու  են  հանցագործին,  նրանք  են  ժողո-
վրդի  մեջ  գցում   երկպառակությունը:   Այդպիսի  մարդիկ
են  մեր  թշնամին:    Ներքին  թշնամին  ավելի  վտանգավոր
է, քան   թե  արտաքին:  Իզուր  չէ  Նժդեհն  ասում. « Ներքին
տականքներն  են  ժողովրդին  ու  պետությանը   վնասում
ավելի,  քան  թե արտաքին թշնամին:  Ներքին  թշնամին  զի-
նակիցն  է  ու  եղբայրը  արտաքին  թշնամու »:
— Սպարապետ,  այո  մեր  մեջ  է  սխալը, ոչ  թե  թշնամու...
Թշնամին` թշնամի  է  և  իր  թշնամությունը  պետք   է  անի:
— Կեցցե՜ս  տղաս, լավ  ասացիր,  սակայն  ո՞վ  է  մեզ  խան-
գարում  պատժել թշնամուն... Ով  թշնամու  ջրաղացին  ջուր
է  լցում,  նա  թշնամի  է,  դավաճանը`  թշնամի  է,  աստված-
ապիղծը`  թշնամի  է,  գողն  ու  ավազակը  թշնամի  է,  անգ-
ամ  խաբեբան  է  թշնամի... Առաքել, դու  հարցնում  էիր,  թե
հոգևորականներից   դժգո՞հ  եմ...
— Այո՛  Սպարապետ:
— Առաքել,   ինչու՞ են  մեր  հոգևորականները   թույլ   տվել,
որպեսզի   գոհանանք  իրենցից,  բոլոր   խարդավանքներն
ու   սև  գործերը  նրանց  հովհանավորությամբ  է   իրական-
ացվում,  ինքդ  տես` Գարեգին  Բ-ն,  Կճոյանը, Սյունյաց   ու
Շիրակի   թեմերի  հովիվները,  նրանք « Լեքսուսներով » ու
շքեղ « Բենթլիներով »  են  շրջում,  իսկ  ժողովուրդը  սոված
է  ու  ահաբեկված:  Հիմա  ի՛նքդ  ասա,  նրանցից  պետք  է
դժգոհե՞լ,  թե՞  պետք  է  նրանց  պատժել:  Տղաս,  ես  հավա-
տացյալ  մարդ  եմ,  հասկանում  եմ   Սուրբ  գրքի  մեկնությ-
ունը:    Հիսուսը,  երբ   այցելեց  Երուսաղեմ  ու  մտավ   տա-
ճար,  տեսավ,  թե  ինչպես  են  իր  հայրական  տունը  դարձ-
րել  մի մեծ  վաճառատեղի,  ապա  նա   շրջեց  չարչիների  ու     



առևտրականների  սեղանները   ու  դուրս   շպրտեց  նրանց
Աստծո  տաճարից:   Այդպես էլ պետք է  մենք անենք, բռնենք
բոլոր  դավաճաններին  ու դուրս շպրտենք  մեր երկրից` ան-
կախ  նրանից,  թե  նա  հոգևորական  է, թե  շինական,  իշխ-
ան  կամ  զորավար:   Իսկ ազգադավների  մասին չեմ ասում,
Տիգրան  Մեծը պատմում էր, թե ինչպես էր պատժում նրանց,
կարծում եմ, որ նրանք  արժանի  էին գամվելու  անարգանքի
սյունին:
— Այո, Սպարապետ, Տիգրան Մեծը ինձ պատմել է դրա  մաս-
ին...
— Գիտես սխալը սխալի ետևից, փոխանակ պետական  մտա-
ծելակերպ  ունենանք,  մենք   հակապետական  ու  հանրապ-
ետական  ենք  դառնում, փոխանակ արդարություն  սիրենք,
սիրում  ենք  դավաճանություն  ու անհատապաշտություն:
Տես ինչպիսի  ժողովուրդ  ենք,.. Տգիտությունը խավարեցրել
է  մեր միտքը  ու  այդպես  էլ  դառնում  ենք  խավարամոլ  ու
խավարասեր:  Շատերը  գիտեն, թե  ինչ  էր Նապոլեոնի ձիու
անունը, մինչդեռ  իրենք  չգիտեն  իմ ձիու  անունը,  այսքան-
ից  հետո  ուզում  են  գոհունակություն  հայտնենք  մեր  ժո-
ղովրդին:   
— Սպարապետ,  իսկապես  ինքս  էլ  չգիտեմ Ձեր  ձիու անու-
նը,  ինչքանով  ինձ  հայտնի  է  մատենագիրները  ոչինչ  չեն
գրել  ձեր ձիու մասին:
— Տղաս,  իսկ  մատենագիր  ասելով  ու՞մ  նկատի  ունես...
Հենց  այդ  մատենագիրները  այն  նույն  հոգևորականները
չէի՞ն,  որ  սպանեցին  Պապ  թագավորին,  նույն  հոգևորակ-
անները  չէին,   որոնք  այրեցին  Մովսես  Խորենացուն  ու
դրանով  չբավարվեցին,  նրա  մոխիրն  ու  այրված  գրքերը
լցրեցին  գետը,  Թոնդրակեցիներին  ու  Պավլիկյաններին
խաչում   էին   ու  կենդանի-կենդանի   այրում,  դեմքներին
աղվեսադրոշմ  խարանելով...  Ինչ է, ուզում ես շարունակե՞մ 
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թվարկել` Գարեգին Բ,  Կճոյան, Տեր- Հուսիկ...
— Բավական  է  Սպարապետ, — ընդհատեց  Առաքելը, — ես
գիտեմ,  թե  ինչեր  են  արել  նրանք...
— Առաքել,  տղաս, հարցը  հավատքի մեջ  չէ,  այլ  հոգևորա-
կանների... Մեր  հավատքը  սուրբ   է  մեզ  համար  ու  նվիր-
ական, սակայն  այդպիսի աստվածապիղծ հոգևորականներն
են,  որոնք ամեն  ինչ  խառնել  են  իրար`  բարոյականը` ան-
բարոյականի,  ազգադավին`  հայրենասերի  հետ,  թացը  չո-
րի  հետ   վառվում  է  գնում...    Հոգևորականն  աչքի  լույսի
պես  պետք  է  պահի, փայփայի   իր  հոտը, ոչ  թե  հանձնի
գայլերին`  հոշոտելու...  Եթե   հոտի  հովիվն  անգործ  է  ու
անպետք,  նրան  պետք  է  տալ  գայլերին,  ոչ  թե  պետք  է
արդարացնել,  որովհետև  նա  հովիվ  է:   Աստված  մարդուն
ստեղծել  է  որպես աստվածահաճո  արարման պտուղ,  սակ-
այն այդ  պտուղից  էլ  ծնվեցին  Կայենը, Հուդան ու մնացած
տականքները:   Ու  Աստված  որպես  դատաստան  պատժեց
Սոդոմի  ու  Գոմորի  բնակիչներին:  Հիշու՞մ  ես  ծծմբե անձ-
րևը,  հիշու՞մ  ես  Սարային,  ով  քարե  արձան  դարձավ, նա
միայն  պատժվեց  Աստծո պատվիրանը չկատարելու համար:
Տեսնու՞մ  ես, Աստված ևս  պատժում  է, իսկ  ինչու՞ չպետք է
պատժենք  մենք... Մենք  Աստվածներ  չենք,  սակայն  մենք
պարտավոր  ենք  պահել Աստծո  տված  պատվիրանը...
Առաքել,  հոգևորականներն  իրենց  ձևով  մեկնաբանեցին
Սուրբ  գիրքը  և  օգուտ  ստացան: 
— Այո Սպարապետ, այդպես  անում են  և  հիմա, ժողովրդին
կողոպտում  են, եկեղեցիներ  են կառուցում  աստվածապիղ-
ծների  գումարներով, այդպես  արել  են  անցյալում  ու  շար-
ունակում  են  հիմա... Հիսուսը  ասում  էր. « գալու  են  իմ
անունով  սուտ  մարգարեներ ու  ժողովրդի  մեջ  երկպառա-
կություն  տարածեն...»: 
— Տեսնու՞մ  ես  Առաքել,  սուտ  մարգարեներ... Իսկ  ինչու՞ 
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չլսել  մեր Մարգարեներին,  որոնք   ժողովրդի  մասին  էին
մտածում` Ֆրիկը,  Խորենացին, Րաֆֆին, Աղայանը  ու
Թումանյանը,  կամ  Սայաթ  Նովան... Ի՞նչ  պակաս  Մարգա-
րեներ  են... Նրանք  քարոզում  էին  ազատություն,  նրանք
ուսուցանում  էին  արդարություն, ազնվություն,  զենքի  ու
պայքարի,  սիրո  մասին... Մի՞թե  չկարողացաք   հավատալ
նրանց,  սակայն  հավատում  եք  ինչ-որ  եվրոպական  կեղծ
աղանդավորներին,  որոնք  իրենց  սրբերի  տեղ  են  դնում,
իրականում  նրանք ոտքից գլուխ մեղքերի մեջ թաղված են... 
— Սպարապետ, հիմա  աղանդներն  այնքան  վտանգավոր
չեն,  որքան  դուք  եք կարծում:
— Գիտեմ  Առաքել,  վտանգավորը  աղանդները  չեն, այլ  Առ-
աքելական  հավատքի  հոգևորականները...  Փոխանակ  նըր-
անք   սերմանեն  ազնվություն  ու  բարություն,  նրանք  կա-
ռուցում  են  դղյակներ  ու  ապարանքներ, պոռնիկների  հետ
են  զվարճանում:   Կարող  էին  չէ  լավը  անել,  օգնել  սովա-
հար  ու տանջված  ժողովրդին, սակայն  նրանք  ոչինչ  չարե-
ցին,  մատը մատին  չտվեցին, մինչդեռ  Տերը պատվիրում  էր
կիսել  ունեցած  հարստությունդ,  որպեսզի  Աստվածահաճո
լինես...   Հիմա  ասա, կարո՞ղ եմ հավատալ դրանց... Կարո՞ղ
եմ  ինչ-որ  լավ  բան  ակնկալել  դրանցից:
— Ամեն ինչ ճիշտ է Սպարապետ...
— Առաքել,  սկզբից  հոգևոր  առաջնորդը  պետք  է  ազնիվ
լինի,  որպեսզի  իր շուրջը  հավաքի  ազնիվներին  ու  իմաս-
տուններին,  սակայն  ինչպես  տեսնում  եմ  այսօր գրպանա-
հատին  դրել  եք  կաթողիկոս...
— Այո՜ ցավոք սրտի այդպես է... Սպարապետ, կներեք,  Դուք
այդպես  էլ  չասացիք  Ձեր ձիու անունը:   Ինչքանով  հիշում
եմ Նապոլեոնի  ձիուն  կոչում  էին  Բուցեֆալ:  Իսկ  Ձերը՞...
— Առաքել, իմ  ձիու անունը Լֆիկ  էր  ու  շատ  հավատարիմ
ընկեր  էր, ոչ  թե ձեր  լֆիկի  պես  հարամ շուն: 
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Առաքել, հավատարմությունը  կարևոր  է,  ձիերը,  շները
հավատարիմ  են  լինում  մինչև  կյանքի  վերջ,  միայն  մարդ
արարածն  է,  որ  հավատարմությունը   ոտնահարում  է,
նրանք  են   դավաճանում  ընկերոջը,  ու  գիտես   չէ,  այսօր
կդավաճանեն  ընկերոջն  ու կնոջը, իսկ  վաղն  էլ՝ ծնողին ու
հայրենիքը:   Առաքել, շատ հայ տղամարդիկ  իրենց  կանանց
դավաճանում  են  ու գիտես  չէ  թե  ինչու՞...
— Ինչու՞ Սպարապետ...
— Որովհետև  Առաքել, իրենց արյունը կեղտոտ է, որովհետև
իրենց  գեներում  կա  հենց  այդ  դավաճանի  գենը:  Ու  շատ
ժամանակ  հայ  տղամարդիկ  խնջույքների  գնալիս,  իրենց
կանանց  չեն  տանում` թողնելով  տանը, որպեսզի  նայեն
ուրիշների  կանանց  հետույքներին:   Տեսնու՞մ  ես,  իրենց
կանանց  հետույքները  թողած` աչքերն  ու  ձեռքերը   ուրիշ-
ների  հետևին  է... Առաքել,  հետև  ասեցի` միտս  եկավ,  է՛ն
ճիճու  Մանվելը,  ով  իրեն  Արցախի  հերոս  է  հռչակել, որը
գեներալ  ու  առաքյալ  է  կոչվում... Գիտե՞ս  չէ, թե  ինչու  է
այդպես  գործում...
— Ինչու՞ Սպարապետ...
— Որովհետև  անպատիժ  է  տղաս,  հենց  այդպես  անպատ-
իժ  էլ  գործելու  են  նրա  լամուկները, նրա  լամուկների  լա-
մուկները...   Ճիշտն  ասած,  Թեհլերյանն  էր  ուզում  գալ,
սակայն  ես  շատ  բան  ունեի  ասելու...  Հա, խոսքս  կիսատ
մնաց,  մոռացա,  թե  ինչ  պիտի  ասեի...
— Սպարապետ,  դուք  խոսում  էիք  Մանվելի  լամուկներից,
— հիշեցրեց  Առաքելը:
— Հա՜  Առաքել,  իսկապես, տեսնում  ես  Մանվելի  լամուկը,
Սաշիկի, Գալուստի, Անդրանիկ  Մարգարյանի,  Լիսկայի,
Խաչատուրովի  ու  Սեյրան  Սարոյանի,  իսկ  թուլեքը  իրենց
հայրերին  գերազանցում  են  իրենց   ոճիրներով:    Ու  գիտ-
ե՞ս  չէ,  թե  Թոխմախի  Մհերները  գործելու  են  անպատիժ,  
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քանի  հասարակությունը  դա  թույլ  է  տալիս:   Առաքել, քո
կարծիքով  Վահան  Մարտիրոսյանն  ինչու՞ փախավ  հենց
Ադրբեջան, այլ  ոչ  Վրաստան  կամ  Եվրոպա:
— Սպարապետ,  ես  նրան  չեմ  մեղադրում...
— Ա՜յ  տեսնու՞մ  ես,  դու  չես  մեղադրում,  որովհետև  դու
պա՜րզ  ու  արդար  մարդ  ես,  սակայն  շատերն  են  նրան
մեղադրում,  շատերը  նրան  կախաղան  են  հանում  կամ
գնդակահարում  որպես  դավաճանի...
— Այո  Սպարապետ, դա  այդպես  է,  ժամանակին  էլ  Նաիրի
Հունանյանին   էին  այդպես   պիտակում,  այդպես  էին   ան-
արգում:    Արդյունքում  ժողովուրդը  այդպես  էլ   չիմացավ,
թե  Նաիրին  ինչու  գնաց  այդ  ինքնազոհաբերությանը:
— Առաքել,  ճիշտ  ես որդիս,  քանի  որ  հեշտ  է  քարկոծել
թույլին,  հեշտ  է  ընկածին  հարվածել,  իրականում   Թոխմ-
ախի  Մհերները  օգտվում  են  այդ  շողոքորթներից,  հենց
այդ  սուտ  աղաղակող  տականքների օգնությամբ են նրանք
անպատիժ  գործում:    Վահան Մարտիրոսյանին  քարկոծող-
ներից  ոչ  ոք  չբարձրաձայնեց,  երբ Թոխմախի ենիչերիները
մոր  արգանդում  մանուկին էին  սպանում, ոչ  ոք  չբարձրա-
ձայնեց, ո՛չ  հասարակությունը, ո՛չ  հոգևորականները, ոչ
իրավապաշտպաններն  ու  մտավորականները: Իսկ  գիտե՞ս
չէ,  ինչու  ձայն  չհանեցին...
— Ինչու՞ Սպարապետ...
— Որովհետև  իրենք  ևս  նմանվել  են  թոխմախի   մհերներ-
ին,  շմայսներին  ու  լիսկաներին,  նազիկներին   ու  մանվել-
ներին  յուվեցի  կարոներին  ու  մնացած  ապուշներին, ահա
թե  ինչու  լռեցին:
— Սպարապետ,  դա  նորմալ  է,  շատ  ժամանակ  ինձ անվա-
նում  են  ադրբեջանցի  գործակալ  ու  ես  սովորել  եմ,  փոր-
ձում  եմ  չպատասխանել,  միևնույն  է  անօգուտ   է,  անուղ-
եղներին  ինչ-որ  բան  հասկացնել:
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— Առաքել,  ի՞նչ  անուղեղ,  դու  սխալվում  ես, նրանք  ինձն-
ի՛ց  էլ,  քեզնի՛ց  էլ  հասկացող  են,  երբ  իրենց խոշտանգում
են  Սերժիկն  ու  Սաշիկը,  Լևոնն  ու  Ռոբերտը` դա  կարելի
է,  դա  չեն  որակում  Ադրբեջանի  գործակալ,  այն  որ  դու
ասում  ես ճշմարտությունը, ուրեմն գործակալ ես... Առաքել,
ճշմարտությունն   ասելուց   չպետք  է  վախենալ,   քանզի
խուսափելով  ասել ճշմարտությունը, մենք  ստի  համար ենք
ճանապարհ  հարթում:  Ինչու՞ ոչ  ոք  չմտածեց,  որ  հայ մա-
նուկ  են  սպանում,  այն   էլ՝  մոր  արգանդում...   Ի՞նչ  է
սպանողը  Սաֆարով չէ՞ր...  Իսկ  կուրսանտ՝  Հայկազ  Բար-
սեղյանին  ո՞վ  սպանեց  քնած  ժամանակ, ռազմական բժիշկ
Վահե Ավետյանին, ազատամարտիկներ  Հրաչ Մուրադյանին
ու Վարդան  Թումասյանին  նորի՞ց  Սաֆարովը  սպանեց...
Այս  չծնված  մանուկը   ինչու ՞ պետք   է  հոշոտվեր   հասար-
ակության  կողմից պահած  փայփայած` Թոխմախի  մհերնե-
րի  կողմից...  Հիմա  ասե՛ք, Թոխմախի  մհերը, մանվելն  ու
նազիկը,  սերժիկն  ու  սաշիկը,  ռուբիկն  ու լևոնը` ինչու՞
թշնամի  չեն. Թշնամին դու  և  Վահան Մարտիրոսյա՞նն եք...
Հիմա  եթե  ժողովուրդը  լռում  է  ու  թույլ  է  տալիս,  որ
իրեն  հոշոտեն, ապա  ոչ  Աստվածը  և  ոչ  որևէ  հրաշք
նրանց  չի  կարող  փրկել:
— Սպարապետ,  ազատամարտիկ  Սուսաննա  Մարգարյանի
մասին  լսե՞լ  եք...
— Այո՛,  լսել  եմ  տղաս, գիտես  նա մեծ  գործ  է անում, բայց
ու՞մ  համար, ինքն  այրվում  է, սակայն  գնահատող  չկա,
մարդիկ  չգիտեն  գնահատել  և արժեքավորել  իրենց կողքին
կանգնած  հերոսներին, հասկանում  ես, պետք  է  գոնե գնա-
հատող  լինի, ամբողջ  տաս միլիոն ազգի  մեջ  մի  քանի հա-
զար,  պատկերացնու՞մ  ես... 
— Այո  Սպարապետ, իրավացի  եք, տիկին  Սուսաննայի
ասելով  միայն 13  հազար  ստորագրություն  է  հավաքվել...
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— Առաքել, իսկ սփյու՞ռքը, լավ  Հայաստանում են վախենում
ու  չեն  ստորագրում, իսկ  սփյուռքում...  Ինչու՞  են  նրանք
վախենում,  մի՞ թե   քրդերը  մեզնից  ավելի  պատվով  են,
մի՞ թե  նրանք  կարող  են,  իսկ  մենք  ոչ,  վրացիներին  են
անուն  կպցնում:  Հապա  ինքներդ  նայեք,  երբևիցե  ձեզ
նայեք,  արդյո՞ք  մի օր  ինքներդ ձեզ  հարց  տվել  եք,  թե
Թոխմախի  Մհերից  ինչով  եք տարբերվում... Շմայսը  բըռն-
աբարում  է  ու  գլխատում,  մանվելները  սրա  նրա  հետևին
են  ձեռք  տալիս, Լևոն  Երանոսյանը ականջներն է  կտրում,
Յուվեցի  Կարոն` գլխից  է  խփում, իսկ  Թոխմախի  մհերն
էլ  մանկասպան  է...  Հիմա  ի՛նքդ  ասա, սա  երկի՞ր  է,  թե՞
սպանդանոց,  որտեղ  աճում  ու  բազմանում  են  ոճրագործ
դահիճները:   Ու գիտես այդ  ամենն  արդարացվում  է  ամեն
ձևով`  ոճրագործին սպարապետ  դարձնելով, մարդասպան-
ին՝ գեներալ,  բռնաբարողին՝ քաղաքական  գործիչ  իսկ
մանկասպանին՝ պատգամավոր  ու  ընտրյալ...   Սերժիկի  ու
Սաշիկի  մասին  էլ  չեմ ասում... Հա,  Ռոբերտ  լայնաբերանն
ու Գարեգին  Աստվածապիղծն  էլ վրադիր... Առաքել, սրանից
հետո իմացեք, որ մենք` Մեծերս  չենք բողոքում և դժգոհում,
մենք  միայն  նզովելու  ենք, որ  չկարողացաք  պայքարել  և
գտնել  ձեր ինքնասիրությունն  ու  պատիվը,  իսկ  ինչպես
գիտես,  անիծվածներն  անգամ Աստծո  ու  արևի  լույսից են
զրկվում: Խավարի մեջ կլինեք  այնքան ժամանակ, քանի դեռ
խավարամոլներն  են  ձեզ  իշխում: 
Որոտաց  ամպրոպը,  ճայթեց   կայծակը,  սենյակում  լռեց
ձայնը,  Սպարապետը  անհետացավ`  առանց  հրաժեշտի:

Գեհենի Առաքել 19/09/2015
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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:

Գարեգին   Նժդեհ

Յաղթելու   համար  պէտք   է   սեփական   պարտութիւնը
յաղթահարել:   Յաղթահարել   սեփական   պարտութիւնը –

նշանակում   է   ընդունակ   լինել   ինքնապաշտպանութեան,
որը   ուրիշ   բան   չէ,  քան   թշնամու   պարտութիւնը:

Գարեգին   Նժդեհ

Մակաբոյծ  է   մի   ժողովուրդ,   եթէ   իր
ինքնապաշտպանութեան   համար   յենւում   է   միայն

օտար   ոյժի   շնորհին: Կեանքում   մակաբոյծն
անբարոյական   է,  իսկ   նմանը   տեղ   չունի

պատմութեան   մէջ: 
Գարեգին   Նժդեհ

18



Արի'   ժողովուրդ -  սրան   են  միայն   զինակցում,  ձեռք
մեկ- նում   պետութիւնները:  Հասկանանք  եւ  այս

ճշմարտութիւնը:
Փրկւելու  համար  պէտք  է   նաեւ  արիանալ,  այսինքն՝

յաղթահարել  սեփական   սարսափը:
Սարսափից   ազատագրւած   հոգին   միայն   ընդունակ   է

աշ- խարհն   առարկայօրէն    տեսնել,   պատկերացնել:
Երկիւղը   միշտ   էլ   ճիւաղներ   է   ստեղծում՝  մտացածին

հրէշներ:   ժողովուրդները   յաճախ   մեռնում   են   հենց
այս   ճիւաղներից:   Քաղաքական  գիտակցութեան   թերին,
անինքնավստահութիւն,  սարսափի   հոգեբանութիւն -  ահա

մեր   եռագլխեան   թշնամին:
Եւ   մինչեւ   որ   չկարողանանք   այս   ներքին   թշնամին

սպանել,   անկարելի   է,  որ   արտաքին   թշնամուց
ազատւել  կարողանանք: 

Գարեգին    Նժդեհ
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Փտած   են   մեր   հին   զէնքերը,   եղծանւած    է    հին
մագաղաթը:   Նոր   աւետարանի   խօսքը   պիտ   լսենք

հիմա – Աւետ- արանը   Արիութեան:
Գարեգին   Նժդեհ

Արիութիւն - այս   պիտ   լինի    մեր    սերունդների
կոչումը,   քանզի   այդ   բարձր    յատկութիւնն    է    փրկում

ժողովուրդները   ֆիզիքական   եւ   բարոյական
անկումներից,   քանզի   աստւածային   միակ   արժէքն    է
արիութիւնը,    որով     ժողովուրդները   կը   գնեն    իրենց

անկախութիւնը    եւ   կ՛ապահովեն    զայն:
Գարեգին   Նժդեհ

«  Հպատակ »  ազգը   օտար   պետության  մեջ   նոյնիսկ
ամենից   աւելի  ազատամիտ   ու  լայնախոհ   պետութեան

մեջ   անխուսափելիօրէն   մնալու   է  զրկուած   սնունդից »:
Հովհաննես   Քաջազունի

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

Րաֆֆի 

«Կա մի բան, որ աշխարհի զանազան ծայրերից  կարող է
միավորել հայերը  հոգվով, մտքով  և արյունով. այն է՝

ազգային սերը »: Րաֆֆի 
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