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ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ   կողմից

Գեհենի  Առաքելի  « ՄԵՌԱԾ  ՀՈԳԻՆԵՐԸ »  գիրքը  ծնվեց  հենց  այն
ժամանակ,  երբ  իր  նշանակությամբ   կարևորագույն   դեր  պետք   է
ունենար  հայ  ժողովրդի  համար:   Գիրքն  իր  մեջ  ներառում  է   վերջ-
ին  25  տարիների  ընթացքում  Հայաստանում  կատարված   անարդ-
արությունների  ու  կեղեքումների,  սպանությունների  ու   հաշվեհար-
դարների  դեմ  ուղղված  ցասումն  ու  ըմբոստությունը:  
Գեհենի  Առաքելը  հանդիսանում  է  մերօրյա   հայոց   պատմագիրը,
ով  լրացնում  է  Խորենացու,  Բյուզանդի,  Ագաթանգեղոսի,  Կորյունի
և  մյուս  պատմիչների  շարքը:   Նրա  հրապարակած  գրքերը,   որոնք
թվով  արդեն  20-ն  են,  պարունակում  են  Հայաստանի  Երրորդ   Հա-
նրապետության  սկզբնավորումից  մինչև  մեր  օրերի  ողջ  փաստագ-
րությունը:   25  տարի   շարունակ  Հայաստանի   իշխանությունները
որդեգրել   են  պատմությունը   կեղծելու,  խեղաթյուրելու  և  այն  սեր-
ունդներին   հանձնելու   քաղաքականություն:    Սուտն  ու  կեղծիքը
դարձել  են  այս  իշխանությունների   որդեգրած  հանցագործություն-
ների  շարունակությունը:  Գեհենի  Առաքելը  Աստծո  կողմից  ուղարկ-
ված  հայորդի  է,  իսկական  Հայի  Զավակ,  որն  իր  կյանքը  նվիրել   է
սեփական  ժողովրդին՝  իր  անձնազոհությամբ,  հայրենիքի   հանդեպ
մատուցած   ծառայություններով   և  իր  մտավոր    ունակություններ-
ով,  ինչով  օժտված  է  նա:   Առաքելը   իր  պարտքն  է  համարում  ապ-
ագա  սերունդներին   թողնել  ճշմարիտ   պատմություն,  որով   կարթ-
նացնի  և  պայքարի  կկոչի   ժողովրդին:   « Մեռած  հոգիները »   դրա
վառ  ապացույցն   է:   Նա   այս  գրքով  պայքարի  է   ոգեկոչում   ժողո-
վրդին:   Բայց  ոչ  ոք  չի  ցանկանում  տեսնել   իրականությունը,   որո-
վհետև  մեղսակից  է  հենց  այդ  իրողությանը: 



Իսկ  Գեհենի  Առաքելը  հզոր  է   հենց   նրանով,   որ   կարողանում    է
բարձրաձայնել   հանցագործ  իշխանությունների   կատարած   հանց-
անքների  մասին  և  ժողովրդին  քննադատում   իր   անկարողության,
անզորության   և  ստրկության  համար: 
Այս  գիրքը  հրապարակվում   է  հենց  այն  օրը,  երբ   ազգը   կորցրեց
իր  հերոս  զավակին,  ով   սպանվեց   հանցավոր   ռեժիմի   կողմից:  
« Հաց  բերող Արթուրը » սրբադասվեց,  հազարամյա   հայոց  պա-
տմության  մեջ  մտավ   որպես  Հայ  Մարդու  խորհրդանիշ:   Սուրբ
Հացը  և  Հաց  Բերողը  նույնականացվեցին:   Արթուրը  դաժանաբար
սպանվեց  հանուն  բոլորիս՝  մեզ  պայքարի  դասեր   տալով:   Մենք
պարտք   ունենք  նրա  առաջ  և  եթե  նրա  մահն  անգամ  չսթափեցնի
ժողովրդին,  ուրեմն  նա  արդեն  իսկ   կենդանի  դիակ   է:

Խմբագրական   անձնակազմը իր  շնորհակալությունն  է  հայտնում
հեղինակին՝   «Մեռած  հոգիները »  գրքի   ստեղծման   համար  և   մի-
անում   նրա   մեծագույն  ցանկությանը՝   նվիրել   այս   գիրքը   Հաց
Բերող  Արթուրի  հիշատակին:



Հեղինակի     կողմից

Հարգելի   բարեկամներ,  այս  գիրքը  խմբագրման  վերջնական  փուլ-
ում  էր,  երբ  մեզ  հասավ  Հաց  բերող  Արթուրի  մահվան  գույժը:
Ճիշտն  ասած,  «Մեռած Հոգիներ » գիրքը  գրվում  էր  ի  պատիվ  Հաց
բերողի  և  պատկերում  էր  այն  անտարբերությունը,   որը   ցուցաբե-
րում  էր   հայ   ժողովուրդը:   Ցավոք   սրտի,  այդպես   էլ   Արթուրին
բախտ  չվիճակվեց  կարդալ  այս  գիրքը,  ուստի  ցանկանում  եմ  այս
գիրքը  նվիրել  նրան:   Այս   գիրքը  նվիրվում  է  մեծ  հայի,  մեծ  հայրե-
նասերի  հիշատակին,  և  կարծում  եմ,  այն  կլինի  նրա  առաջին   հու-
շակոթողը,  որը  եկող  սերունդների  համար  կդառնա   ազնվության
ու  մարդասիրության  մարմնավորում:   
Հարգելի  Արթուր,  այս  գիրքը  նվիրում  եմ  քո  անմահ  հիշատակին,
հուսով  եմ՝  սերունդները  քեզանից  շատ  բան  ունեն  սովորելու: 
Հաց  բերող  Արթուր  Սարգսյանի  հարցազրույցը  «Հետք»  հաղորդա-
շարին  այնպես  էր  սարսափեցրել  ռեժիմին,  որ   օրեր   անց  « Չարի-
քի  Իշխանությունը » նրան  երկրորդ  անգամ  ձերբակալեց:
Արթուրն  իր  հարցազրույցի  մեջ  ասել   էր,  որ  պատրաստ   է   բոլոր
հեռուստատեսային  լրատվամիջոցներին  հարցազրույց   տալ։  Դա
նշանակում   էր   հարված  ռեժիմին՝  գոտկատեղից  ներքև,  իշխանու-
թյունները  նրան  մեկուսացնելու  ծրագիր  էին  մշակել.  Ազատության   
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մեջ  սպանել  նրան,  որպեսզի  ոչ  մի  հարցազրույց  չլինի։
Պատահական  չէր,  որ  ողջ   արդարադատական   ու   անվտանգությ-
ան  մամլիչը  գործի  էր  դրվել  ոչ  միայն  ճզմելու  նրան,  այլև  նրան
աջակցող  հայրենակիցներին:   Շատերը  կհիշեն,  երբ  ադրբեջանցին-
երը  մեր  ռազմագերիներին  հանձնելուց  առաջ  նրանց   երակներում
բենզին  էին  ներարկում,  այնպես  որ  չեմ   բացառում,  որ  ԱԱԾ  նրա
երակներում  ինչ-որ  հեղուկ  է  ներարկել,  կամ  ողնաշարից   վերցրել
են  պատվաստանյութ,  որը  բնորոշ   է  հանցավոր   ռեժիմին,   որպես-
զի  նա  չկարողանա  հարցազրույց  տալ,  հասկանալով,  որ   հաշված
ժամեր  է  մնացել  նրա  կյանքին,  իշխանությունները  նրան   սպանել-
ուց  առաջ  ազատ  արձակեցին,  որպեսզի  ապահովեն  իրենց   անմե-
ղության  կանխավարկածը:   Նույնն  արեցին  ցմահ   բանտարկված
ազատամարտիկ   Սողոմոն   Քոչարյանի  հետ:   Ինչպես  Վազգեն
Սարգսյանն   էր  ասում.  « Հերոսները  պետք   է   զոհվեն   պատերազ-
մի   դաշտում,  հակառակ     դեպքում  նրանք   անտանելի   են    դառն-
ում »:   ( Վազգեն․   Սարգսյան  Վիքիպեդիա ) :
Հեռու   չգնանք,   Արթուր  Սարգսյանի   սպանությունը    կազմակերպ-
ված  էր   Բոլշևիկյան   գործելաոճով:   Կոնկրետ   նրա   սպանությունը
կազմակերպել   են  Բոլշևիկ՝   Աղվան   Հովսեփյանը,   Գագիկ   Հարու-
թունյանը,   Արփինե   Հովհաննիսյանը   և   Գաճաճ   Բռնակալ՝   Սերժ-
իկ  Սարգսյանը։   Մնացած  մարդասպաններին   չթվարկեմ,   ավելաց-
նեմ   միայն   ուժային   բոլոր   կառույցներին,   ներառյալ   ԵԿՄ   ու
ԱԺ   պատգամավորներն   ու   կառավարությունը,   հոգևորականութ-
յունը՝   հանձինս   Գարեգին   Բ ի։ 
«ՄԵՌԱԾ   ՀՈԳԻՆԵՐԸ»   ԳԻՐՔԸ   ՆՎԻՐՎԱԾ   Է   ՀԱՑ   ԲԵՐՈՂ
ԱՐԹՈՒՐ  ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ։   Ցավոք   սրտի,   նա   չհասցրեց   կարդալ:

Գեհենի    Առաքել   16/03/2017
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Այս  գրքի  վերնագիրը   բոլորովին  պատահական  չէ  ընտրված,  քան-
զի  շատերը  կարող  են  նմանություն  գտնել  ռուս  անվանի  գրող
Նիկոլայ  Գոգոլի  « Մեռած  Հոգիներ »  ստեղծագործության   հետ,
որի  գլխավոր  հերոսը Պավել  Իվանովիչ  Չիչիկովն  է:    Իսկ  իրական-
ում  այստեղ  տարբերությունը   բավականին   մեծ  է,  նմանությունը`
չնչին:    Տարբերությունը  միայն  այն  է,  որ   Գոգոլի  « Մեռած   Հոգին-
երը »  գեղարվեստական   ստեղծագործություն  է,  իսկ  մյուսը`  փաս-
տագրական,  սակայն   երկու  գրքերում   էլ  հերոսները  նույն  խավա-
րամոլ  ու  տգիտության  մեջ  ապրող  մարդիկ  են:  Տգիտություն,  որը
մարդկանց  պահում   է  վախի  ու  խավարի  մեջ:   Սակայն   այս   գրվ-
ածքով  չեմ  փորձել  համեմատվել  ու  նմանվել  Գոգոլին,  այլ`  այն
վերնագիրը,  որը  վերցրել   եմ  նրանից,  խիստ  արդիական   է  և  վեր-
աբերում  է  մեր`  Հայկական  իրականությանը,   որտեղ  ապրում  ենք
մենք:   Այսպիսով,  « Մեռած   Հոգիները »  գալիս  է  լրացնելու  իմ  20
գրքերի  շարքը,  որոնք   ներկայացրել  եմ  իմ  ընթերցասեր  բարեկամ-
ներին:   Կարծում  եմ,  այն  սերմերը,  որոնք  ցանել  եմ   այս  20  գրքե-
րի  մեջ,  դեռ  ծիլ   են  տալու  ու  մեծանալու:   Ու  այն  ժամանակ   ար-
դար  բերքի   պտուղները  օգտակար  են  լինելու  ներկա  ու   եկող   սե-
րունդներին:   Կարծում  եմ,  որ  բավական  լուրջ  աշխատանք   է   ար-
ված  այս  գրքերի  ստեղծման  ու  արարման  համար,  քանի   որ  այս
գրքերի  հետ  իրենց  հոգին  ու  սերն  են   դրել  իմ  լավ  բարեկամներն
ու  ընկերները՝  խմբագիրները,  նկարիչները,  պատմաբաններն  ու
փաստագրության  վկաները,  այդ  թվում  գրքերի  վրա  մեծ   աշխատ-
անք  կատարած  այլ  հայորդիներ:   Կատարված  աշխատանքի  պըտ-
ուղները  նկատելի  են,  շատ   ընթերացասերների  կողմից   ստացված
շնորհակալական   նամակները  դա  են  ապացուցում  և  ինձ  համար
շատ  ավելի  կարևոր  է  ընթերցասեր   մարդկանց  կարծիքը,  քան  թե  
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ժողովրդի  խավարամիտ  ու  տգետ  հատվածի  վայրահաչոցները:
Հուսով  եմ,  ընթերցասերները  չեն  նեղանա  ՏԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  բառից,
քանի  որ  դա  վերաբերում  է  ժողովրդի  մի  մասին,  բայց  ոչ  հասար-
ակությանը:   Ես  իմ  գրքերի   մեջ   բազմիցս  նշել  եմ   ժողովրդի   ու
Հասարակության  միջև  եղած  մեծ  անջրպետի   ու   տարբերության
մասին:   Չեմ  զլանա  կրկնել,  որ  ժողովուրդ  ասվածը  շատ  հարաբե-
րական  է,  մանավանդ  ՀԱՅ   ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ   բառակապակցությունը,
որովհետև  հայ  ժողովրդի  մեջ  մտնում  են  ԲՈՇԱՆԵՐՆ    ու  փնթին-
երը,  կեղտարյուններն   ու   ազգադավները,  որոնք   ապրում   են   լա-
փելու  ու   բազմանալու  համար: 
Իսկ  նորմալ  հասարակությունը  ունենում  է  Միտք,  հոգի  ու  գաղա-
փարներ,  նախընտրում  է  գեղեցիկը,  ի   տարբերություն   անճաշակ
անորակ  ժողովրդի,  որը  երբեք  չի   գնահատել  արժեքները   և   ոտք-
երի  տակ  է  տալիս  ամեն  ինչ: 
Հասարակություն   ասված  բառը  իմաստ  ունի,   որովհետև   հասար-
ակական  մտքի   ու  կարծիքի  հետ  հաշվի  են  նստում   բոլորը,   անգ-
ամ  Բռնակալկներն  են  հարգում  այդ  կարծիքները:   Իսկ  հասարակ-
ական  մտքի  առանցքում   ԳԻՐՔՆ  է,  ընթերցանությունն   ու   սերը
գիտության  և  կրթության  նկատմամբ:   Պատահական  չէ,  որ  բազմ-
իցս  գրել   եմ  Բոշաների,  Փնթիների  ու  Կեղտարյունների   մասին,
Դասակարգային   արատների,  ազգադավների   ու  դավաճանների
մասին:   
Չկարծեք  թե   Գեհենի  Առաքելը  եզակի  է  հայոց   պատմության   ու
իրականության  մեջ,  քանի  որ  ես  եկա`  բերելով  ոչ  միայն  իմ   գաղ-
ափարներն  ու  միտքը,  այլև  եկա`  բերելով  անցյալի  իմաստունների
ճշմարիտ  խոսքը,  նրանց  գաղափարներն   ու   պատգամը:   Բերեցի
նրանց  հոգու  ճիչն  ու  ցավը:  Պատմությունն  անգամ  աղաղակում  է
ազգադավների  ու  դավաճանների  հանցանքները   մատնանշելով,  
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սակայն   ինչպես  տեսնում  ենք`  Ձայն   բարբառո  անպատի: 
( « Հայոց   պատմությունը   մեզ   մի   բան   է   սովորեցնում,   այն   որ
հայը  իր  պատմությունից   բնավ  չի  սովորում »:  Գարեգին  Նժդեհ )
Գեհենի   Առաքելը   իր   ստեղծագործություններում   թշնամու   կերպ-
արի   մեջ   ներկայացնում   է   ոչ   միայն   արտաքին,   այլև    ներքին
թշնամուն   նույնպես,   քանի   որ   նրանք   հայ   ազգի   թշնամիներն
են`  անկախ   ազգությունից   ու   կրոնից:   Հայ   մարդը,   ում   մասին
գրել   եմ,   չի   կարող   այդքան   դաժան   ու   սառնասիրտ   լինել   իր
հայրենակիցների   ու   դրացիների   հանդեպ,   ինչպես   տեսնում   ենք
այն   մեր   իրականության   մեջ:   Ես   գրել   եմ   ԲՈՇԱՆԵՐԻ մասին,
որոնք  սրբություններ  ու  արժեքներ  չունեն,  ահա  այդ  աղբակույտն
էր, որ  ոչ  միայն  զավթեց  Հայաստանի  իշխանությունը,  այլև  սփյու-
ռքահայ  համայնքների   բարձրադիր  պաշտոնները:   Բոշաների  իշխ-
անություն,  ահա  այն`  ինչ  կա,   ծուռ   հայելիների   թագավորությու-
նում,  որտեղ  ամեն  ինչ  գլխիվայր  շուռ   տված   է   ներկայացված՝
պատմությունը,  ներկան   և  ինչու  չէ  նաև` ապագան: 
Լվանալով   սերունդների   ուղեղները`  պատանի   Երկրապահներին
դարձնում  են  ենիչերիներ,  իսկ   կուսակցականամոլ  երիտասարդու-
թյանը`  փոխարենը  գիրք  կարդալու  ու  ինքնակրթվելու   ուղղորդեն,
իրենց  կուսակցական  առաջնորդի   քմահաճույքով   մղում  են  իրար
կոկորդ   կրծելու,  ինչպես  չոբանի  շուն:  ( « Քաղաքական   ստախօս-
ութիւն,  հայհոյանք,  կեղծիք,  բանսարկութիւն,  դաւեր - ահա՛   սրա
« կուսակցաշէն   գործունէութիւնը »:  Գարեգին   Նժդեհ ) 
Հայերը  մոռացան   ընթերցանության  նկատմամբ  սերը,  դրա   հետ
միաժամանակ  մարեց  նաև  լուսավոր  ապագայի  հույսը: ( « Ի՞նչ
անեն  հայերը,  ի՞նչ  հող  ածեն   իրանց  գլխներին,   մի՜թե   առանց
ուսումի,   առանց   գիտության  և  առանց   լուսավորության  մարդ
կարո՞ղ  է  կատարյալ   մարդ  լինել,  յուր   օգուտը   ճանաչել,   յուր
վնասը  հեռացնել,  յուր  ազգը  սիրել   և  յուր   հայրենիքը  պաշտել »: 
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Րաֆֆի ) Համատարած   աղքատություն,   տգիտություն,   սոված
մանուկներ,   ապականված   բարոյականություն:   Դրան  ավելացրած
տգետ   Բազազ   Արտեմներ   ու   Մարկոս   աղա   Ալիմյաններ,   որոնք
վերարտադրվել   են   Բոշա   ու   կեղտարյուն   Մանվելի,  Սարոյան
Սեյրանի   տեսքով:   « Բոլոր   չարիքները   մարդու   մեջ   մտնում
է Տգիտությունից   »:  Եղիշե   V դար: Տեսնում   եք,   թե  Եղիշեն
V   դարում   ինչ  իմաստուն   խոսք   է  ասել,   սակայն  երբեք   ականջ-
ալուր   չեղանք    երբեք,   չնայած   շատերն   են   Եղիշեի   պես   բարձր-
աձայնել`  Րաֆֆին   ու  Թումանյանը,   Իսահակյանն   ու   Չարենցը,
Գարեգին   Նժդեհն   ու   Անդրանիկը:  ( « Անաստված   երկրում   բնա-
կվի՜ր,   բայց   անօրեն   երկրում  մի  բնակվիր »,  այդպես   է   հայերի
խրատը,  որ   և  եղել  է   սովորական   առած:  Արդարև,   մեծ    հիմա-
րություն  է   բնակվել   մի   երկրում,   ուր   օրենքը,   իրավունքը,   ար-
դարությունը   ոտքի   տակ  են   ընկած,   ուր  զորեղը   տիրում  է  ան-
զորին,  ուր  հարուստը   արծաթի   զորությամբ   կատարում   է   յուր
կամքի   ամենա   զարհուրելի   բաղձանքները...»:  Րաֆֆի ) 
Չկարողացանք   իմաստուն   խոսքերը   դարձնել   Ազգային   Գաղափ-
արախոսություն   ու   ամուր   հիմք`  պետություն   ու   հասարակութ-
յուն   կերտելու   համար:   Զազրելի   է,   երբ   ՊՆ  նախարար   ստրկա-
միտ   ու  մանկամիտ   Վիգեն   Սարգսյանն   է   խոսում  Նժդեհի   Ազգ-
ային   գաղափարախոսությունից,   տգետ   ու   խավարամիտ   ժողով-
րդի   մեջ   այս  ԲՈՇԱՆԵՐԸ   հանդես   են    գալիս   որպես    առաքյալ-
ներ,  ովքեր   եկել   են  փրկելու   աշխարհը:   
Ականջալուր   չեղանք  մեր   մեծությունների  ճշմարիտ   խոսքին,   որը
Աստծո  պատվիրաններից   գերազանցում  է   իր   գաղափարներով:  
( « Կարելի   է  տաղանդներ  ու   հանճարներ   ունենալ,   բայց   ունեն-
ալու   համար  պետք   է   ճանաչել,  գնահատել  ու  պաշտպանել,  իսկ
գնահատել  ու   պաշտպանել,  արդեն   վաղուց   ասված   է,  կնշանա-
կի`   ստեղծել »:  Հովհաննես   Թումանյան ) Ազգային   Գաղափարա- 
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խոսությունը   հիմնվում   է   հենց   այս   ոսկե   պատգամների   վրա
ու  այս   20   գրքերը,   որոնցում   ներկայացված   են   տարբեր   թեմա-
ներ   ու   պատմություններ,   հանդիսանում   են   գրական   մտքի   ու
փիլիսոփայության  Տիտանների  մտքերը:   Գրքերում   ոչ   միայն   Հայ
Տիտանների  խոսքն   է,  այլև   Համաշխարհային   գրականության   ու
փիլիսոփաների՝   Ջորջ   Օրուելիի,   Ջաննի   Ռոդարիի,   Կանտի,
Արթուր   Շոպենհաուերի,   Մարքսի, Մորիս   Մետերլինգի,  Գոգոլի,
Դոստոևսկու    ու  շատ   այլ   հեղինակների  գործեր:
Ընթերցանության   սիրուց   է   ծնվում   լուսավոր   գաղափարներն
ու  կյանքը: ( « Ազգս   երբէք  չէ   կարող   կրթության   կատարելագոր-
ծությանը   հասնել,   քանի   նորա    մեջ   չէ   զարգացած   ընթերցան-
ության   սերը »:  Րաֆֆի ) Րաֆֆին   ու   Թումանյանը   գիտեին,   որ
ընթերցանության   շնորհիվ   կարելի  է  փոխել  ոչ  միայն   մարդկանց,
այլև  կյանքը  ու  շրջապատը: ( « Տգիտությունը   ներքին   թշնամու
կերպարով   իր   սև   գործն  է   անում    և   շարունակելու   է   անել,
քանզի   թշնամու   այդ   տեսակը   կենսունակ   է   այնտեղ,   որտեղ
պարարտ   հող   կա   իր   համար »:  Հովհաննես   Թումանյան )
Իմաստունների   խոսքը   ներկայացնելով   իմ   բարեկամներին`  ցան-
կացա   փոխել   այն   գորշ   միջավայրը,   որտեղ   մարդիկ   ապրում
են   խավարում,   փորձեցի   ցույց   տալ   ողջ   իրականությունն   ու
հաստատել   այն   միտքը,   որը   կարող   էր   տանել   դեպի   լուսավոր
ապագա: 

Գեհենի   Առաքել   20 / 02/ 2017
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Որպես   բժիշկ  հոգեբան`  ներկայացրել  եմ  մի   քանի  ծավալուն   աշ-
խատություններ  մարդկանց  հոգեբանության,  գենետիկական   ժառ-
անգության,   մարդաբանության   ու  մտավոր   տեսակների   մասին:
Ինչ   է  իրենից   ներկայացնում   Մարդը,   ում   մասին   խոսում    են
գիտնականներն   ու   մարդաբանները՝   ամեն   մեկը   հայտնելով   իր-
ենց  տեսակետները:    Սակայն   մարդու   Աստվածային   արարման
պատմության   մեջ   շատ   բաներ  առեղծվածային   են   մնում,   իհար-
կե   նկատի   ունենալով   Չարիքին   ծառայող   չարիքի   հպատակներ-
ին,  ովքեր   կապ  չունեն  Աստծո   հետ: 
Եթե   հարցին   նայենք   Աստվածաբանական   տեսանկյունից,   ապա
կարող   եմ  շեշտել   հետևյալը՝   Աստված   մարդուն   ստեղծել   է    իր
պատկերով,  նրան  տալով  բանականություն  ու  հոգի:  Սակայն,  ինչ-
պես  գիտենք,  Ադամն   ու  Եվան  Աստծո  խոսքը  ու  նրա  սահմանած
արգելքը  անտեսեցին  և  դրա  համար  վտարվեցին  դրախտից:
Բայց  Աստված  նրանց   չպատժեց,  այլ  ազատություն   շնորհեց   նըր-
անց`  թողնելով  նրանց   Աստվածային  հոգին   և  բանականությունը,
միտքն   ու   աստվածաշնորհ   ազատությունը:   Մարդիկ   իրենք   իսկ
պղծեցին   Աստծո   խոսքն   ու   պատվիրանը՝   իրենց   համար   ձուլել-
ով   աստվածներ`  հռչակեցին   բռնակալներ   ու   իշխաններ:   Ահա
այն,   ինչ  արեցին   մարդիկ,  ապականված   հասարակությունը  մաս-
նատվեց,  դարձավ   օտար  մեկ   մեկու`  Բռնակալներ   ու    Հպատակ-
ներ:   Բռնակալները   բռնանում   են,   իսկ   հպատակները   հպատակ- 
վում:   Անցան   դարեր  ու  մարդիկ   վերջապես,  միայն  դարեր   անց
հասկացան,  որ   բռնակալները  Աստծո  կողմից  չեն   նշանակված,  որ
Աստված  չի  կարող  ստեղծել  հպատակներին   ու  անհոգի  բռնակալ-
ներին,  այդժամ   ըմբոստացավ    հասարակությունը   ու   թոթափեց
անցյալի   լուծը:  

ՀԵՂԻՆԱԿԻ   ԽՈՍՔԸ
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Սակայն  Բռնակալները   կարողանում  են   տարածել   իրենց   իշխան-
ությունը   այնտեղ,  որտեղ  կա  տգիտություն   ու   վախ,  որտեղ   կան
Մեռած  հոգիներ,  որոնք   զուրկ  են   աստվածահաճո   ունակություն-
ներից: ( « Արդ`  եթե  ունենք  ազգային   իմաստություն,  հոգու  արի-
ություն   և  առողջ   բնազդներ,  անկարելի   է   աչքներս   փակենք
մեր  էս  ծանր  հիվանդության   առաջ   և  չզգանք,   որ   մեր   հոգին
շատ   է  չարացած,  մեր  ներքին  մարդը   շատ  է   փչացած,   և   դրա
դեմ   կռվե- լու,   առողջանալու  առաջին  պայմանը  էն   է,  որ  մենք…
ճանաչենք   մեր  դժբախտությունը…  Ուրիշ   ճանապարհ   չկա.  Ներ-
սից  է   լինելու  հաստատ   փրկությունը,   որովհետև    ներսից   ենք
փչացած »:  Հովհաննես  Թումանյան )

«. Ի՞նչ   է  պատիվը,  հարգանքը  մարդկանց,- լոկ  ոսկուց- վախից
հարգ   են  մատուցում, Իսկ   երբ  սայթաքես,   մուճակիդ   փոշին

մեծ   մարդ   է   դառնում   և   քեզ   հարվածում »:  
Ավետիք  Իսահակյան 

Ի՞նչ  է  օրենքը, - մարդկանցից   օրհնած,  բիրտ  ուժեղների   այդ
սուրը    դաժան,  Անզորի  գլխին  կախված   հավիտյան,  խեղճին

խողխողող,  հզորին   պաշտպան »:   
Ավետիք  Իսահակյան 
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Մարդը   մեռնում  է  այն  ժամանակ,   երբ  մեռնում   է  իր  մեջ   հոգին,
մարդը  դառնում   է  վախկոտ   ու  տկար,   անընդունակ   է   անգամ
պաշտպանել  ոչ  միայն  իր  ունեցվածքը,  այլև  իր  զավակներին:  
« Մեռած  է  թաղված  չէ »  ժողովրդական  այս   խոսքը,  որը   իմ  կար-
ծիքով  եկել  է  հեթանասական  ժամանակներից`  Տիգրան  Մեծից   ու
հասել  մեզ,   արտահայտում  է   խորը  և  իմաստուն  միտք:   Մեռած
հոգիները,  որոնք  ապրում  են,  սակայն  մեռած  են,  մեռած  է   ոգին,
սերը,  բանականությունն  ու  հոգին,  սակայն  գործում  են   որովայնն
ու  սեռական   օրգանները  և  որոնց  շնորհիվ  բազմանում   են   լվերի
պես:  ( « Այլ    կերպ`  հայությունը  կմնա  մեկն  այն  դժբախտ   ժողո-
վուրդներից,    որոնք    գոյություն   ունեն,   բայց   չեն   ապրում,    որ-
ոնք   այս  « աշխարհում   են,  բայց   աշխարհից   չեն »:   Գարեգին
Նժդեհ ) Հիշեցնեմ,   որ   Լվերի   հավելվածում   ներկայացրել   եմ
նրանց  խաչասերման  պատմությունը:   Մեռած  հոգիները   իսկապես
չարիք  են  ժողովուրդների   համար,   որովհետև  Դատարկ   կաղապ-
արները, որոնք   իրենց   մեջ   ոչինչ   չեն   պարունակում,   հարվածից
հետո  բարձր  ձայն   են   հանում,   այդպես   էլ   դատարկամիտ  պատ-
գամավորներն   ու   կուսակցականները   միայն  բարձր   ճառում   ու
փիլիսոփայում  են: 
Մեռած  հոգի,  ով  զուրկ  է  աստվածային  պարգևներից՝  ոչ  միտք,  ոչ
շնորհք,  ոչ   անգամ   մարդկային   պատկեր:   Այդ  Դատարկ   կաղապ- 

ՄԵՌԱԾ ՀՈԳԻՆԵՐ

« Ապրի՛ր   չմեռնելու,  մեռի՛ր  ապրելու  համար »:
Գարեգին   Նժդեհ
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արներն   են`  անճոռնի  ու  ճարպակալած՝   Շուշան   Պետրոսյանն  ու
Շմայսը,  մյուս  անկաղապար  հոգիները:   Ի՞նչ  եք   կարծում,   նրանք
մեռա՞ծ  են,  թե   կենդանի...
Առհասարակ  ժողովրդի  մեջ  կան  մեռած   հոգիների  տեսակ,   որոնք
անտարբեր  են  ամեն  ինչի  նկատմամբ,  նույնիսկ  անտարբեր  են,
երբ  խոշտանգում  են  իր  իսկ  ժառանգին: 
Եթե  հիշում  եք ` Հովհաննես  Թումանյանի  « Չարի  վերջը »  ստեղծ-
ագործության  մեջ  Կկուն  լուռ  դիտորդի  դերում   է   մնում   և   անտ-
արբերությամբ  նայում,  թե  ինչպես   է   աղվեսը  հոշոտում  իր  ձագե-
րին:  Այդպես   էլ  անում  են  մարդիկ,  որոնք  դատարկ  են  ու   զուրկ
բանականությունից:   Հայաստանը  Չարիքի   Թագավորություն   է,
որի  մասին  ասվել   է   նախորդ  « Չարիքի   իշխանություն »  գրքում
և  այդպես  ապրում  ենք  25  տարուց  ավելի:   Որովհետև   բացակայ-
ում  է  հասարակությունը,  որովհետև  մեռելների  մեջ  ապրելով`  այդ
հասարակությունը  նույնպես  դառնում   է  մեռել:   Մեռնում  են  զոմբ-
իացված  ու   ինքնակամ,  մեռնում   են  մեռնելու  համար,  սակայն  ոչ
ապրելու:  ( « Ապրի՛ր  չմեռնելու,  մեռի՛ր  ապրելու  համար »:
ԳԱՐԵԳԻՆ  ՆԺԴԵՀ ) Զոմբիացված   վամպիրների  շնորհիվ   մեռն-
ում  են  ոչ   միայն   հասարակությունն   ու  մարդը,   այլև  միտքն   ու
գաղափարները:  Մարդուն  գալիս   է  փոխարինելու  Գիշատիչը,   ով
առհասարակ  Աստծո   հետ  կապ  չունի:  
Չարիքի  հպատակները  կարող  են  հավերժացնել  իրենց  իշխանութ-
յունը   այնքան  ժամանակ,  քանի  դեռ  տգիտությունը   թագավորում
է  երկրում:  Գիտությունը  լույսի  հետ  լուսավորում  է   մարդկային  ու
Աստվածային  կյանքը:  Մարդը  կարողանում  է  խավարի  մեջ   տեսն-
ել  լույսն  ու  ձգտել  նրան: ( « Անգիտությունը,   ասել   է,  թե   սեփակ-
ան  ինքնությունը  և  օտարինը  չճանաչելը,  մի   մութը  դրություն   է,
իսկ  ամեն  չար  բան  մութիցն  է  ծնվում »:  Հովհաննես Թումանյան )
Պատահական  չէ,  որ  Աստված  առաջինը  ստեղծեց   լույսն   ու  խավ- 
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արը  և  զատեց  այն  իրարից:    Իսկ  մեզ  մոտ`  Չարիքի   իշխանությ-
ունում՝  ՀՀՇ- ական  բոլշևիկները  հաշված   տարիների   ընթացքում
ոչնչացրեցին  լույսը՝  մթության  խավարում   ավերակների   վերածեց-
ին  Գիտությունն  ու  Լույսի  կրթօջախները՝  դպրոցներն  ու   մանկա-
պարտեզները,   մշակութային   պալատներն   ու   գրադարանները,
մտավորականներին   էլ  դարձնելով  դատարկ   կաղապարներ`  մում-
իաներ:
Մտավորականներից   շատերը  պնդում  են,  թե  իրենք  ստեղծագործ-
ող  են  ու  քաղաքականությանը  չեն  խառնվում:   Ուղղակի  ծիծաղելի
է  նման   դատարկամիտ  արդարացումներ  լսել:  Առհասարակ  ստեղ-
ծագործող  մարդիկ  ստեղծում  են  ժողովրդի  ու  հասարակության
համար,  ոչ  թե  իրենց  տերերի,  ինչպես  անում   են  մեր   մտավորակ-
ան   կոչված  տգետները...  Ի՞նչ  քաղաքականության   մասին   է  խոս-
քը,  եթե  այստեղ   պատմությունն   է  կեղծվում,  երբ  սերունդներն  են
խեղաթյուրվում  ու  ոչնչանում,  երբ  գիտությունն  ու  լույսն   են   բըռ-
նաբարում,  խոշտանգում   ու   հալածում  ժողովրդին:  Ում   է   պետք
ձեր   ստեղծագործած   անմակարդակությունը,   երբ  անգամ   ձեր
համար   արժեք   չունի,  էլ   ուր   մնաց   դատարկ   կաղապարների:
Դուք  չեք  կարող  ժողովրդի  մասնիկը  լինել,  որովհետև  այդ  ժողովր-
դի  ցավն   ու  ուրախությունը  ձերը   չէ,  չնայած   որ  ամեն   անգամ
շեշտում   եք,  որ  ժողովրդի  մասնիկն  եք  ու   նրա  զավակը:
Ստեղծագործող  մարդուն   հասարակությունը  գնահատում   և   սիր-
ում   է:   Դատարկ   կաղապարների  շնորհած  մեդալներն  ու  վաստա-
կավոր   տիտղոսները   ու՞մ  են  հարկավոր,  երբ    մեկ   տարի   հետո
ձեր  ստեղծագործությունների   հետ  միասին   հայտնվելու  եք  աղբա-
մանում,  որպես  անպետք   իր:    Չկարծեք   թե  ձեզ   ժողովուրդն   է
աղբաման   նետելու,  այլ  ձեր  այսօրվա  տերերը,  որոնց  ոտքերն   ու
ձեռքերն   եք   այսօր   համբուրում:   Դատարկ   կաղապարները   չեն
կարող  գնահատել  անգամ  հարազատներին:   Պատահական  չէ,  որ  
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Դատարկ  կաղապար՝  Սեյրան  Սարոյանն  ասում  էր  « Էսօր   ձեռիս
հետ  կնգաս  էլ   եմ  պաչել…»:   Ձեռի  հետ  մի  օր  էլ  իրա  կնգան  դեմ
կտա  գերագույն  գլխավոր   հրամանատարի   ցողունին,  որովհետև
իր  թուլեքի  մայրն  անգամ  իր  համար  արժեք  չի  ներկայացնում:  
( https://www.youtube.com/watch?v=GO5Cf3UW_P8 Ձեռիս   հետ
կնգաս  էլ  եմ  պաչել...Սեյրան   Սարոյան: )    Նույնը   վերաբերում   է
կռազի   շոֆեռ   Մանվել   Գրիգորյանին,   ում   համար   սրբություն
չկա,  որ   ամեն  անգամ  կարող  է  իր  թուլեքի  արևներով   կեղծ   երդ-
ումներ   տալ:   Ու  մի  օր  էլ  ձեռի   հետ  մտավորական  ստեղծագործ-
ողներն   էլ  իրենց  եղած  չեղածի,   սաղ   ու  սատկածի  հետ  նետվելու
են   պատմության   աղբամանը   ու   մոռացվի   նրանց   գոյությունը:
Ահա   այն`  ինչ   սպասվում  է  ստեղծագործող  դատարկամիտ   մտա-
վորականներին: 
Ժողովուրդը   սովորաբար   ասում   է`  վերջում   մեռնում   է   հույսը,
սակայն   այդպես   չէ:   Որպես   բժիշկ   հոգեբան  կարող  եմ  ասել,  որ
վերջում   է   մեռնում   Հոգին:   Հոգին  ապրում  է  այնքան  ժամանակ,
քանի  դեռ  մարդը   հույս  ունի,  երբ  հույսը  մեռնում   է,  այն  ժաման-
ակ   էլ  մեռնում   է  հոգին:   Դե   իհարկե,  սա   չի  վերաբերում   Դատ-
արկ  կաղապարներն,  որովհետև   դատարկությունը  չի  մեռնում  և
միայն   չասեք,  թե  դատարկությունը  հավերժ   է, դատարկությունը
սատկում  է:    Մեռելների  մասին  ես  գրել  եմ  բազմիցս,  ինչպես  մեր
մեծերից   շատերը: ( « Շղթաների  մեջ  ծնվում,  ապրում   և  մեռնու՞մ
ես  դու   ես  մեղավոր,  որովհետև   թույլ   ես... »: Գարեգին   Նժդեհ )
Ինչպես   տեսնում   ենք,  Դատարկությունը  սատկում  է,  ինչպես   մեր
Ազգային  հերոսներից   ոմանք,  որոնք   դարձան  Մեռած   Հոգիների
աստվածները:  ( « Կան   մեռելներ,  որոնց  հարկավոր   է   սպանել »։
Րաֆֆի ) Ժողովրդի  ասած  « Սաղ ու  Սատկածի »  մասին  բառակա-
պակցությունը,  կարծում   եմ,  մեզ  հասել  է  դեռևս   հեթանոսական
ժամանակներից:  Քանի  որ,  ինչպես  նշել  եմ,  բազմիցս  հայ  հոգևոր- 
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ականների  կողմից  խիստ   արգելված  է  եղել  մեռելի  ետևից   խոսել:
Մեջ   բերեմ  նախկին  գրքերիցս  մեկից  մի  հատված.  (  Նկատի   ուն-
ենալով  այն   խոսքը,  որը  օգտագործել  են  միշտ  ամեն   պատահած
առիթով,   թե  « Մեռելների  ետևից  միայն  ասում  են  լավը,  կամ   ոչ-
ինչ »։   Այնուամենայնիվ,  Րաֆֆին  այս  մտքի   կողմնակիցը   չէր   ու
լավ  հասկանում  էր,  որ  այդ  խոսքերը   ավելի  վտանգավոր  են,  քան
թշնամու  բանակները։   Կարծում  եմ  կարիք  չկա  այս  հավելվածում
նորից   գրել  այդ   ասացվածքի   մասին,  քանի   որ  այն   կարող   եք
կարդալ   իմ  հավելվածներում   ( մեռել   էլ   կա`  մեռել  էլ )։
Այդպիսով   Րաֆֆին  գիտեր,  որ  շատ  մեռելներ  իրենց  մահից  հետո
դառնում  են  հերոս,  անգամ   սրբացվում   են՝  դառնում   առաքելակ-
ան  ու  վերջապես  դառնում   են  կուռք։   Այս  ամենի  պատճառը,   իհ-
արկե   իմ  ասած   բանաձևն   է,  որը   արգելում   է  դավաճանի   ու
հանցագործի  ետևից  վատը,  ավելի   ճիշտ`  ճշմարտությունն   ասել,
դա  էլ  պատճառ   է  դառնում  մոռանալ  նրա  կենդանության   ժամա-
նակ   գործած   հանցանքները   ու  ոճրագործությունները։
Հիշողության   կորուստը  տարիներ  հետո  կարող   է  մեռած   հանցա-
գործին   դարձնել   հերոս,   ինչպես  եղավ  մեր  շատ  հանցագործների
հետ,  սկսած  Կարեն  Դեմիրճյանից  վերջացրած  Անդրանիկ  Մարգա-
րյանով,  իսկ   ոճրագործ   « Սպարապետը »  բացառիկ  մեռել   է։   Գհ.
Առ.)  Սաղ  ու  Սատկածի  հայհոյանքը  ժողովրդի  մեջ   մնացել   է  դեռ
հեթանոսական   ժամանակներից,   քանի   որ   նրանք   ազատամիտ
էին,  հոգու  և  մարմնի  մասին  շատ  ավելի    պատկերացում   ունեին,
քան  թե  առաքելական   հոգևորականները:    
Քրիստոնեության  մուտքի  հետ  արգելվեց  մեռելների   ետևից  հիշել
վատը,  որովհետև  դա   հնարավորություն   էր  տալիս սրբապիղծ  հո-
գևորականներին    սրբագրել  պատմությունն   իրենց  քմահաճույքով,
դավաճանին  դարձնելով  հերոս,  իսկ  հերոսների  ճակատին  էլ  խար-
անել  աղվեսադրոշմ:   Հոգին  ու  հավատքը   ընդհանրական  չեն,  քա- 
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նի  որ  շատ  սրբապիղծ   հոգևորականներ  իրենցից   ներկայացնում
են   դատարկ   կաղապարներ,  որոնք  ինչպես  Հիսուսն   է   ասել`  լըց-
ված  են   չարությամբ   ու   մաղձով,  դրանք   են,  որ  գալիս  են   մոլոր-
եցնելու   ժողովրդին:   Դրանք  են,  որ  ծառայում   են  չարին  ու   սատ-
անային:   Այդ  կղերական  հոգևորականների  արգելքները  գործում  է
մինչև  հիմա,  որովհետև  արգելված  է  դավաճան  ու  ազգադավ  սրի-
կաների  մասին   բարձրաձայնել:    Պատահական  չէ,  որ  հենց   այդ
ոճրագործ  մեռելների  սանիկներն  ու  բարեկամներն  են   դուրս   եկել
ընտրարշավի,  իրար   հերթ   չտալով   մեծարելու   իրենց   Ոճրագործ
առաջնորդների   մեծությունը:    Վազգեն   Սարգսյանին   դարձնելով
աստված`  կուսակցական  ենիչերիների  ոհմակները  սպանեցին   ոչ
միայն  ներկա  սերնդին,  այլև   եկող   սերունդների  ապագան:
Ինչպես  դարեր  առաջ,  այնպես   էլ  հիմա`  նույն   կղերական   քահա-
նաներին  էր  տրված  այն  պատիվը   որոշելու`  ով   է  դավաճանը,  և
ով`  հայրենասերը:   Նրանք   էին,  որ  որոշեցին  Վասակ   Սյունեցուն
պիտակավորել  որպես  դավաճան,  նրանք  որոշեցին,  որ  Պավլիկյան
ու  Թոնդրակյան  շարժումները  աղանդավորական  են:  Նրանք  սպա-
նում  էին  հասարակական  միտքը`  սերունդների  ճակատներին  խա-
րանելով  աղվեսադրոշմ:   Րաֆֆին  բազմիցս  գրել  է  տգետ  ու  խավ-
արամիտ  կղերների  մասին,  որոնցով   լցված   է  մեր  եկեղեցին:
« 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:
Սակայն  նույնիսկ  դարեր   անց  չկարողացանք   հասկանալ,  որ   դա-
տարկամիտ   սրբապիղծ   հոգևորականը   չի  կարող  ժողովրդի  ցավ-
ով   ապրել,  որովհետև  նրանց  մեջ  չկա  սրբություն,  հոգի  ու  սեր:
Պատահական  չէ,  որ   հոգևորականները  ախպերություն  են  անում
գեներալ  դարձած   կռազի  շոֆեռների  հետ` դառնալով  նրանց   ախ- 
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պերը, ( https://www.youtube.com/watch?v=hfTkUeVCCSI «Յաա,
ախպերությո՞ւն». Գեներալը  ողջունեց  արքեպիսկոպոսին   26 нояб.
2016 г.  ) իսկ Հաց  բերող   Արթուր  Սարգսյանի   նման   հերոսական
կերպարը   նրանց  համար   գրոշի  արժեք   չունի,  ինչպես   և  Զորավ-
ար   Անդրանիկը,  ում  հենց  այդ  տգետ  հոգևորականների  մասնակ-
ցությամբ  ծաղրեցին՝  շնորհելով  « Վազգեն   Սարգսյանի » անվան
մեդալով: ( https://www.youtube.com/watch?v=R256NciTc1w ՀԱՅԵՐԻՆ
ՄԻԱԽԱՌՆՎԱԾ  ԲՈՇԱՆԵՐԸ   1 мар. 2017 г. ) Կղերականները  մեծ-
ագույն  թալանչիներն   են,   օվշորային   բիզնեսները`  անչափ,  անհա-
շիվ,  և  ովքեր  ցոփ  ու  շվայտ  կյանք  վարելու մեջ  են  մասնագիտաց-
ել:   Ահա  այն  աղբը,   որ  լցված  է  այդ   սևազգեստ   կաղապարների
մեջ: 
Մեռած  հոգիների  իշխանությունում,  որտեղ  համատարած   խավար
է  ու  աղքատություն,  խավարմիտ  ու  տգետ   ամբոխ,  որը  կուսակց-
ական   իր   Ջոջերին   է  սրբացնում   ու  մեծարում,  սկսած   ցողունա-
պատված  տեր  Սերժ   Սարգսյանից,  վերջացրած   Դոդ   ու   տխմար
օլիգարխներով:   Աստված  տեսնում   է,   թե  ինչպես  են  ապականում
իր  ստեղծած  պատկերը:   Ահա  թե  Մեծ  մարգարեն՝  Րաֆֆին  ինչպ-
ես  է  գրել. « Հայը   յուր  աչքերը   բացում  է՝ իրան  ծառայության  և
գերության  մեջ  է  տեսնում:    Նա  չէ  հասկանում,  թե  ինքը  նույնպ-
ես  մի  մարդ է  աշխարհի  մեջ  և  ունի  մարդկային   իրավունք,   հա-
վասարաբար   վայելելու   այն   բոլոր   շնորհքները,   որ   աստված
պարգևել   է  մարդուն:   Նա  չէ  հասկանում,  թե  աստված  այդ   երկ-
իրը  յուր   բոլոր   բարիքներով  մարդու   համար  ստեղծեց,   և  ինքն
իբրև  մարդ  բաժին  ունի  դրանից:    Նա  չէ   հասկանում,  որ   բոլոր
մարդիկ  մի  տեսակ  են  ստեղծված,  մի  կերպարանք  ունին,  բոլորն
էլ   ազատ  են   և  ամենեվին  մեկն  իրավունք  չունի   իշխելու   մյուսի
վրա:  Եվ  աստված  ինքը  սառն  աչքով   է  նայում   այդ  ցավալի  տե-
սարանների  վրա.   Նա  տեսնում  է,  յուր  պատկերը  շինել  են   անա-
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սուններին  հավասար,  բայց  աչքերը  խփում,  երեսը  շրջում,  անց  է
կենում...»: Ի՞նչ   եք  կարծում,  մի՞թե  ներկայիս  իրականությունը   չէ
սա,  մի՞թե  սխալ  է,  որ  վերածվել   ենք  տգետ  ու  անտարբեր   ամբո-
խի: 
Մեռնում  են  սերունդները,  որովհետև  մեռելների  մեջ  դժվար  է  կեն-
դանի  մնալ:   Անտարբերությունը   բնորոշում   է  մեռելալին  վիճակը:
Մեռած   հոգին  զգացմունք   ու  զգայարաններ   չունի,   միայն   դատ-
արկ  կաղապարն   է,  որ  դատարկությունից  երբեմն  ձայն  է  հանում:
Շատերը   կարծում   են,  թե  մեռած   հոգիները  վախենում   են,   սակ-
այն   հիշեցնեմ,  որ   դատարկությունը  չի  կարող  վախենալ,   որովհե-
տև  պակասում   է  միտքը,  չեն  գործում   զգայարանները:  
Ժողովրդի  Մեռելային  հանգստությունը  տարօրինակ  չէր   ինձ   համ-
ար,  երբ  « Սասնա  ծռերը »  պաշարված  էին   ՊՊԾ  գնդում,  իհարկե,
չհաշված   փոքրաթիվ   մարդկային  հոսքը,  որը  Խորենացի   փողոցի
վրա  հավաքված   բռունցք   էր  ճոճում  օդում,  ցույց  տալով   իր  կիս-
ակենդան  անզորությունը:  « Սասնա  ծռերին » ձևական   սատարում
էին  նաև  սփյուռքի  դատարկամիտները`  իրենց  Յութուբային   տես-
աելույթներով,  որոնք  ավելի  շատ  ծաղրի  էին  նման   և  որով   հայտ-
նում   էին  իրենց   գոհունակությունն  ու  հորդորում   տղաներին   դի-
մանալ,  իսկ  ինչին  դիմանա՞լ:   Արդյունքն   այն   եղավ,  որ  « Սասնա
ծռերը »  թևաթափ   վայր   դրեցին   զենքը,  հասկանալով,  որ   ժողով-
ուրդը   իրեն   դավաճանեց,  հասկանալով,   որ   մեռած   հոգիներին
դժվար   է  անգամ  հոգեդարձ  անել,  ուր   մնաց  պայքարի   ոգեկոչել:
Զենքը   վայր   դնելու  ժամանակ  անգամ   Վարուժան  Ավետիսյանը
խնդրեց   ժողովրդին,  որպեսզի  մարդիկ   շարունակեն   պայքարը   և
իրենց  մենակ  չթողնեն  կառափնարանի  պատերի  մեջ,  սակայն  տե-
սանք  ինչպես   ժողովուրդը  միայնակ  թողեց   անգամ   Հաց   Բերող
Արթուր  Սարգսյանին,  ով  Արցախյան  պատերազմի  մասնակից   էր`
և  այն   էլ   հիվանդ:   Առհասարակ  Մեռելային  լռության  ու   անտար- 



17

բերության  արդյունքում  ՀՀՇ ական  բոլշևիկները  Արցախյան  պատ-
երազմի   տարիներին   թիկունքից  ոչնչացրեցին  հազարավոր  հայրե-
նասեր   ազատամարտիկների  ու   դաշտային   հրամանատարների:
Նույն  մեռելային   լռության   ներքո  Դաշնակները   Բոլշևիկների   ու
երիտ- թուրքերի   հետ   միասին  ձեռք -ձեռքի  տված   հալածեցին    ու
խոշտանգեցին  Զորավար  Անդրանիկին  ու  Գարեգին  Նժդեհին:   
Ի՞նչ  եք  կարծում,  արդյոք  կենդանի  բանականություն  ունեցող  մա-
րդը  կարո՞ղ  է  մեռելային  հանգստությամբ  դիտել,  երբ  իր  հերոսնե-
րին  են  խոշտանգում  ու  ծաղրում: Երբ  իր  հերոսներին  են  կտտան-
քների   ենթարկում   ու  սպանում:   Համաշխարհային   պատմության
մեջ  չկա  նման  դեպք,  երբ  հաղթանակած  երկրի  զինվորին  ու   հեր-
ոսին  խոշտանգեն  և  սպանեն:   Միակ  օրինակը,  իհարկե,  մեծ  Բոլշ-
ևիկ՝   Ստալինն   ու   Բերիան  են,   որոնց   գործելաոճը   որդեգրեցին
Կոմսոմոլ  Վազգեն  Սարգսյանն  ու  Բոլշևիկ   Սերժիկ  Նարիմանովը:
Նույն  Գուլագը   եղավ  Հայաստանում:   Ստալինը   հեռավոր   Սիբիր-
ում   էր  կառուցում  Գուլագներ,  իսկ  նրա  հետնորդներ  Վազգենն  ու
Սերժիկը`  Հայաստանում: 
Մեռնում  է  նոր  սերունդը`  դեռ  չծնված,  ապականվում  են  երիտաս-
արդները`  դեռ   չհասունացած:    Ոչնչացվում   է  ամենասարսափելի
եղանակներով   ու   ձևերով:   Պատանի  Երկրապահներին  ապական-
ում  են  պատանի   հասակում,  երբ  նրանք  երդում  են  տալիս  ոճրա-
գործ  « սպարապետի » գերեզմանին,  երդվում  են,  որ  շարունակելու
են  Փնթի  ոջլոտի,  կամ  տգետ  կռազի   շոֆեռի  գործը: (Մանվել  Գրի-
գորյանն   արժանավայել   շարունակում   է   Վազգեն   Սարգսյանի
գործը.  Սպարապետի   մայր  http://m.lurer.com/?p=130798&l=am )
« Ազգերը անմահական   չեն,  Եթե   մի  ազգ   մեռնի,   պատճառը   իր
իսկ   ներսից   է »: Հովհաննես   Քազազնունի: Երիտասարդներին
սպանում  են`  նրանց  դարձնելով   կուսակցականամոլ:    Այդ  խավա-
րի  մեջ  նրանց  սպանում   են  հոգևորականներն   ու  բժիշկները,   ոս-
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տիկաններն  ու  քրեականները,  սպանում   են  մտավորականներն  ու
պատգամավորները,   քաղաքական   գործիչներն   ու   լրագրողները,
բարերարներն   ու  բարեգործները,  սպաներն   ու   մանկավարժները:
Ու  այդ  համատարած  մահվան   քաոսում  մեռնում   են  անգամ   ազ-
ատամարտիկները,  որոնք  այդ  միջավայրում  դառնում   են   անշուք,
անիմաստ  ու  անպիտան:  Միայն  չասեք,  թե  այդպես  չէ,  որովհետև
ազատամարտիկների  անունից   հանդես  եկողներից   շատերը  Սեյր-
ան  Օհանյանին  ու  Մանվել  Գրիգորյանին  համարում   են   գեներալ
կամ   էլ  հրամանատար:   Ազատամարտիկի   կերպարը   աղավաղվեց
ու   դուրս  նետվեց   պատմության   մաքուր   էջերից:    Պատահական
չէր,  որ  Վազգեն   Սարգսյանի  խոսքը  կյանքի  կոչվեց   « Հերոսները
պետք  է  զոհվեն  պատերազմի  դաշտում,   հակառակ  դեպքում   նըր-
անք   անտանելի  են  դառնում »: ( Վազգեն  Սարգսյան  Վիքիպեդիա )  
Հերոսներին  շուրջ   քսանինիգ   տարի   խոշտանգեցին   ու  ոչնչացրե-
ցին,   ոչնչացրեցին   բոլոր    եղանակներով`   բարոյապես,   հոգեպես,
ֆիզիկապես:   Արդյունքում   ունեցանք  « ազատամարտիկ »  կոչված-
ների   ոհմակ,   որը   ԵԿՄ-ի  ու  Սեյրան   Օհանյանի   կողքին   են,   որ-
ոնք   մեռելային   լռությամբ  հետևում   են  « Սասնա   ծռերի »   հերոս
տղաներին,  որոնց   խոշտանգում  է  հայրենիքի   թշնամին:  ( « Արդեն
իսկ աշխատում  ենք  քրեակատարողական  վարչության  հետ». ՄԻՊ
խոսնակի  արձագանքը՝ « Դեդի »  դստեր  հայտարարությանը   23:54
Մարտ 17 2017  https://168.am/2017/03/17/768925.html ) Ժիրայր   Սե-
ֆիլյանին   շատերը   համեմատում   են  Չեգևարեի  հետ,   սակայն  չէի
ցանկանա  հեռանալ  ճշմարտությունից,  քանի  որ  գտնում  եմ`  նրա-
նք  տարբեր  կերպարներ  են:    Ես  խոնարհվում   եմ   Ժիրայր  Սեֆիլ-
յանի    անձնազոհության  առջև,  սակայն   իրերը   պետք  է  կոչել   իր-
ենց   անուններով:    Սեֆիլյանը  էությամբ   թույլ  մարդ  էր,  որպեսզի
դառնար  Չեգևարե:   Չեգևարեն  ի  տարբերություն   Ժիրայր   Սեֆիլ-
յանի`  ծեծվելու  ու  դժգոհելու  բնավորություն  չուներ,  նա  պայքարի  
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մարտիկ  էր,  ոչ  թե  ասֆալտի  վրա  պառկելու:   Շուրջ  տասը  տարի
ծեծվելուց  ու  պայքարելուց  բացի  նա  ոչինչ  չկարողացավ  փոխել,
անգամ  ինքն  իրեն  չկարողացավ  փոխել:   Միայն  իրենց  պայքարի
անունը  հաճախակի  կարողացան   փոխել,  սկզբից  « Սարդարաբադ
շարժում »,  հետո  « Նախախորհրդարան », « Վերածնունդ »  ու  բազ-
մաթիվ   այլ   անուններ:   Սեֆիլյանը  ազնիվ  ու  հայրենասեր   հայ   է,
սակայն  նա  երբեք   չպետք  է  զբաղվեր   քազաքականությամբ,   որո-
վհետև  քաղաքական  գիտելիքների  պակասը  նրան  թույլ  չէր  տալիս
ճիշտ  գործել  և  հռչակել  իրեն  ազգային  փրկիչ  կամ  առաջնորդ:   
Ի  տարբերություն  նրա,  իսկական  առաջնորդի   ունակություներով
էին  օժտված   նրա   զինակիցները`  Արա  Խանդոյանն   ու  Պավել
Մանուկյանը,   որոնք  այնքան  համեստ  գտնվեցին,  որ   չցանկացան
իրենց   հրամանատարից  առաջ  քայլ  անել:   Խնդրում   եմ   այս  վեր-
լուծությունը   չօգտագործել  նրա   դեմ   և  ոչ  էլ  իմ,  քանի  որ  սա  չի
նշանակում`  նրան  քարկոծում  եմ,  կամ  փորձում  եմ   ցեխ   շպրտել
նրա  անցած   ճանապարհին,  ոչ,  ես  գնահատում   եմ   նրա   արժքը,
ուղղակի   որպես   հոգեբան  փորձում  եմ   խորհուրդ   տալ   նրան  ու
իր  համախոհներին,  որ  չփորձեն  նրա  անունը  անընդհատ   շահար-
կելով`  արժեզրկեն  նրան:   Բայց  նաև  չի  նշանակում,  թե  նա  պետք
է  մի  կողմ  քաշվի  ու  դիտորդի  դերում  լինի,  հուսով  եմ`  նա  կգտնի
իր  տեղը  ճիշտ   ժամանակին  և  ճիշտ  տեղում:   Իսկ  նրա  համախո-
հներին   էլ   որպես  խորհուրդ  կարող   եմ   ասել,   որ   հարկավոր   չէ
այդքան   փառաբանել  նրան,  դարձնել    առաջնորդ,   հետո`  դավաճ-
անել   նույն  առաջնորդին:   Առհասարակ  մենք`  հայերս  չենք  սիրում
առաջնորդների,  փոխարենը  սիրում   ենք   բռնակալներին:  Մեռած
հոգին   ընդունակ  չէ  ճանաչել   աշխարհն  ու  նրա   գույները,  նրանց
համար   գոյություն   ունի   միայն  փայլ   ու  լույս,   այդ   պատճառով
խավարամիտ   մարդը   սիրում   է   լույսը,  բայց  ոչ   մտավոր   ու   գա-
ղափարական  արժեքները:   Ժողովրդի  Մեռելային  լռությունը  Պավել  
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Մանուկյանի  ու  Արա  Խանդոյանի  հանդեպ   հանգեցրեց  նրան,  որ
հերոսներին   որակեցին  դավաճանի  ու  մարդասպանի   պիտակներ-
ով,  ներառյալ  « Սասնա  ծռերի »   բոլոր   անդամներին  և   Հաց   բեր-
ող  Արթուր Սարգսյանին:   Վստահ  եմ`  մի  գեղեցիկ  օր  Հոլիվուդյան
կինոռեժիսորները  Հաց  Բերող  Արթուր  Սարգսյանի  մասին   ֆիլմեր,
են  նկարահանելու  այն  ժամանակ   աշխարհը   կզարմանա,  թե  ինչ-
պես   սեփական   ժողովուրդը   չկարողացավ  գնահատել  սուրբ  մար-
դու  արժեքը:    Արթուրը   դառնալու  է  համաշխարհային   պատմութ-
յան  մեջ   այն  դրական  կերպարը,  որը  դառնալու   է  օրինակ  ոչ   մի-
այն   հայ   մշակույթի  պատմության,  այլ   համայն  մարդկության:
Իսկապես  ցավալի  է   ու   աղետալի  մեր  հանդերձյալ   վիճակը,   երբ
Եվրոպայում   կատվի  ձագին  սառույցների  մեջից   հանող   մարդուն
գնահատում  են  որպես  Ազգային  հերոսի,  իսկ  մենք  խոշտանգում
և  ծաղրում  ենք  մեր  հերոսներին:   Պատահական   չէ,  որ   Ֆեյսբուք-
ում  « Սասնա   ծռերին » հայհոյող   ֆեյքեր   են   բացվում:
Պատահական  չէ,  որ  Բոշաները`  ոստիկանությունն   ու   անվտանգ-
ությունը,   ԵԿՄ ն   ու  փնթի   գեներալները   ամեն   ինչ   անում   են
իրագործել  Վազգեն  Սարգսյանի  կիսատ   թողած   գործը՝  Ոչնչացնել
ազատամարտիկներին,   որովհետև   նրանք  անտանելի   են: 
Սփյուռքը   նույնպես  դարձել   է  Հանդերձյալ   թագավորություն,   որ-
տեղ   մարդիկ   դարձել   են   դատարկ   կաղապարներ:   Հայկական
սփյուռքը,  որը   լծվել  է   Հայոց  ցեղասպանության   ճանաչման   գոր-
ծին,  սկսել   է  հեռանալ   իրական  նպատակներից  և  արատավորում
է  այդ  նպատակը:  Ինչպես  Հայաստանում  են   տգետները  հիասթա-
փեցնում  ժողովրդին,  այնպես   էլ   սփյուռքի   խավարամիտներն  են
Հայոց  ցեղասպանության  մասին   միայն   ու   միայն   անիմաստ   ու
անտեղի   հայտարարություններ  անում   և  հիասթափեցնում  օտար-
ազգիներին:   Զարմանալին  այն  է,  որ  ցեղասպանությունից  խոսում
են  այն  մարդիկ,  ովքեր  որևէ  օգտակար  բան  չեն  արել   իրենց  հայ-
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րենակիցների   համար:  Սփյուռքում  շատ  են  նմանները,  որ   ցեղաս-
պանության   անունը   շահարկելով`  փորձում  են   հաստատվել  համ-
այնքներում  որպես  հայրենասերներ,  որոնց   միայն  սեփական  շահն
է  հետաքրքրում:  Բազմիցս  են  սփյուռքահայ  բարեկամներս  պատմ-
ել  Եվրոպայի  հայկական  համայնքներում  գործող  կլանային  ու  կու-
սակցական  առաջնորդների  մասին,  որոնք  իրենց գործողություննե-
րում  ձևական  են  ու  կեղծ,  իրենց  անցյալն  էլ`  կեղտոտ  ու   արատ-
ավոր   ( « Կընկնեն,   կպարտվեն,   կմեռնեն   ժողովուրդները,   երբ
կթունավորվեն   անասնացող  նյութապաշտությամբ,   երբ   նրանց
մեծամասնությունը   իր   Աստվածը   կդարձնի   անձնական   կաշին,
երբ  կժխտի  այլասիրական  ամեն  տեսակի  պարտականություն   և
վախով  ու  անվստահությամբ   կնայի   իր   ապագային:  « Միևնույն
մարդու  մեջ  չեն  ապրում   միաժամանակ  ստրկամիտն   ու   ազատ-
ատենչը:  Նա  կամ  մեկն  է  կամ  մյուսը »: Գարեգին Նժդեհ )
Առհասարակ,  Սփյուռքահայ   համայնքների   բոլոր   ղեկավարները,
լինեն  կուսակցական  թե   հոգևոր,  ցեղասպանությունը  շահարկելով
փորձում  են  միշտ  գրավեն  բարձր  դիրքեր  համայնքի  մեջ:
Միևնույն  ժամանակ  այդ  մարդիկ  թքած  ունեն   ցեղասպանության
վրա,   որովհետև  իրենք   Բոշաներ  են,  սեփական  որովայնը  ու   ամ-
որձիները  կարևոր  են   բարոյական  կամ  ազգային  շահերից:
Թաթոսների  մասին  գրել   է  Րաֆֆին:  « Քավթառը »  ու  « Թաթոսն-
երը » պատմվածքներում   ներկայացնելով   մեր   հայրենակիցներին,
որոնք  դատարկաբանությամբ  են  զբաղվում՝  ապականելով   իրենց
շրջապատն  ու  հասարակությունը:   Ականատես  ենք  լինում  մի  ան-
իմաստ  պայքարի,   որը  հարյուր  տարուց  ավելի  ոչինչ   չտվեց   հայ
ժողովրդին,  միայն   ողորմելի   ու  հալածյալի   կերպար:  Չգտնվեց  մի
գրագետ  հայ,  ով  ճիշտ  տեսանկյունից  կփորձեր   բարցրացնել   ցեղ-
ասպանության  հարցը:   Հարկավոր   էր  բարձրացնել  ոչ  միայն   ցեղ-
ասպանության  ճանաչման  հարցը,  այլ   նրա  հետևանքների: 
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Հարց   բարձրացնել   հազարավոր   առևանգված   հայ   մանուկների
իրավունքների,   մանավանդ   իգական  սեռի,  որոնք  մշտապես   սեռ-
ական  բռնությունների   են  ենթարկվել:   Ի՞նչ   եք  կարծում,  թուրք
ասկյարի  ու  ենիչերիների  կողմից  առևանգված  7-8  տարեկան  երե-
խան  ինչ  սարսափերի  միջով   է   անցել,  երբ  ընդամենը  10  տարեկ-
անում  հղիացել  է  իրեն  բռնաբարողից  և  շարունակել  բռնաբարողի
սերունդը   բազմացնել:   Բբռնությամբ  ծնված  մի  ամբողջ   սերունդ,
որը  հայի  բռնաբարված  արգանդից  էր  լույս  աշխարհ   եկել:   
Ու  ազգովի  մոռացանք  այդ  խեղաթուրված  հարյուր   հազարավոր
մանուկների  մասին,  որոնք   ցեղասպանությունից   հետո   անգամ
շարունակվեցին   բռնաբարվել   ու   տառապել,   սակայն  չգիտես   ին-
չու,  մենք  հիշում  ենք  միայն   նահատակներին,  որոնց   ոսկորները
արդեն  փոշիացել  են:   
Պատահական   չէ,  որ  թուրքերից   ու   քրդերից  շատերը   այսօր   էլ
հաստատում  են,  որ  իրենց   տատիկները  հայկական  արմատներ
ունեն,  դրանք  հենց   այն  առևանգված  աղջիկներն   էին,  ում  մասին
երբևէ   չհիշեցինք,  չպահանջեցինք,  որպեսզի   միջազգային   հանրու-
թյունը  առևանգված   երեխաների   հարցը   դարձնի   միջազգային
կարևորագույն  խնդիր:  Իմ  այցելությունների  ժամանակ,  Թուրքիա-
յում  բազմիցս  հանդիպել   եմ   թուրքերի   ու  քրդերի,  որոնք   իրենց
տատիկներից  լսել   էին  իրենց  առևանգված  լինելու  մասին:   Ինչու
չենք  կարողանում  ճշմարտությունը  օգտագործել   որպես  փաստ   և
հասնել  հաջողությունների,  մանավանդ,  երբ  կան  կենդանի  վկանե-
րն   ու  փաստերը:   
Դա  նրանից  է,  որ  դատարկամիտ  ենք,  չենք  կարողանում  կողմնոր-
ոշվել,  թե  ինչ  ենք  ուզում,  այդ  է  պատճառը,  որ  տարիներ  շարուն-
ակ  անպտուղ  պայքարով  ցանկանում  ենք   թուրքերին  ինչ-որ   բան
պարտադրել:  Սակայն   ամենասոսկալին   այդ   երեխաների  խեղաթ-
յուրված   մանուկությունն  է,  լի  դաժանություններով  ու   աննկարա- 
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գրելի   երևույթներով,  որոնք  աշխարհում   համարվում   են   ամենա-
սարսափելի  ոճիրները:   Այդ   հանցանքների   համար   միջազգային
հանրությունը   խստագույն   պատիժ   է  սահմանում,   ավելի`   քան
ցեղասպանության:   
Եթե  խոսում   ենք   ճշմարտության  վերականգնման  մասին,  ապա
պետք  է  սկսենք  մեզանից:   Եթե  հիշում  եք,  « Ազգադավը »  գրքում
մանրամասն  ներկայացրել   եմ  1989-1996   թվականներին   իրական-
ացված   ոճրագործությունները   Հայաստանում:    Ցուրտ   ու  մութ
տարիներին   Լևոն  Տեր-Պետրոսյանի  ու  ՀՀՇ-ական  բոլշևիզմի  ոհմ-
ակի  շնորհիվ  հարյուրավոր  դեռահաս  աղջիկներ  սոցիալական   ծա-
նր  պայմաններից  ելնելով`  դարձան  կավատների  զոհը:    Մի  կարծ-
եք  թե  դա  չափազանցված  է,  որովհետև  այդ  կավատները  գործում
էին  իշխանությունների  ոչ  միայն  թույլտվությամբ,  այլև  հովանավո-
րությամբ:   Ոստիկանությունն   ու   դատախազները   պաշտպանում
էին  նրանց   անվտանգությունը:   Երևանում  գործող   մի  քանի   հա-
սարակաց  տներ  հենց   իշխանավորներին  էին  պատկանում,  որտեղ
նրանց   սպասարկում   էին  դեռահաս   աղջիկները:   ՀՀՇ-ական   ու
բոլշևիկյան  վերնախավը  իրենց   ընդհատակյա   խնջույքներում  այդ
դեռահաս   14-17   տարեկան  երեխաների   մասնակցությունը  դարձ
րել   էր  ավանդույթ:   Դեռահաս  աղջիկներին  խաբելով  կամ  մի  փոր
հացի  համար  օգտագործում  էին  իշխանական  խնջույքներին  կամ
շոգեբաղնիքներում  զվարճանալու  համար:    Այդ   մասին  առհասար-
ակ  արգելված  է  հիշել  ու  անգամ  խոսել:    Ոչ  մեկին  չէր   հետաքրք-
րում  մանկությունը  կորցրած  երեխանների  ճակատագիրը,  չնայած
շատերը  տեսնում  էին,  որ  տղա  երեխաները  քավորի  սեղանիկների
ետևում  էին,  իսկ  աղջիկները  ընդհատակյա  հասարակաց  տներում:   
Ինձ   ծանոթ   պաշտոնաթող   ոստիկաններից   բազմաթիվ   անգամ
պատմել   են   այդ  կավատների   ու  հասարակաց   տների   մասին,
պատմում  էին  սոսկալի  պատմություններ,  որ  ակամայից  հիշում  էի  
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երիտթուրքերի   կողմից   բռնաբարված   հայ   մանուկներին:  Ինչու՞
համեմատելու  չէ՞  արդյոք,  երկու  դեպքում   էլ   բռնաբարություն   է,
երկու  դեպքում   էլ  ոճիր:    90  ականների  բոլոր   դատավորներն  ու
իրավապահ   պաշտոնյանները   եղել   են    Խորհրդային   Կոմունիստ-
ներ`  նոմենկլատուրայի  աղբը,  ովքեր  օգտվելով  Խորհրդային  միու-
թյան  փլուզումից`  իրենց   համար   նոր   չափանիշներ   որդեգրեցին՝
նոր  վայրի  կապիտալիզմի  հաճույքները   դարձելով   իրենց   համար
զվարճանքի  աղբյուր:   Հասարակաց  տների  մշտական  հաճախորդ-
ները  նախարարներն  ու  դատավորները,  ոստիկաններն  ու   պատգ-
ամավորներն  են,  սակայն  ինչպես  տեսնում   ենք,  մինչև  հիմա   այդ
պաշտոնյաներից  ոչ  ոք  չի  ցանկացել   բարձրաձայնել   այդ  մասին:
Իսկ   կավատուհիները  նոր  պատվերներ  ստանալով`  շարունակում
են   հեռավոր   գյուղերից   դեռահաս   աղջիկներ   փնտրել:   Ինչպես
հայտնի  է,  մանկատների  դեռահաս   սաները  նույնպես  նրանց   տե-
սադաշտից   դուրս   չեն   մնացել: 
1990 -1996  թվականներին  Հայաստանում  ավելի  շատ  հասարակաց
տներ  էին  գործում,  քան   մանկապարտեզներ:    Ու  այդ   հասարակ-
աց  տներում  պահանջարկը   միայն  դեռահաս  աղջիկներն  էին՝   14-
17  տարեկան:   Կավատները  հիմնականում  աշխատում  էին  իրենց
պահանջարկները  բավարարել  Սումգայիթից,  Բաքվից  ու  Գանձակ-
ից  եկած   փախստականներով,   1992   թվականին  Շահումյանի   ու
Մարտակերտի   հանձնումից   հետո,  կավատները  սկսեցին   հավաք-
ագրել   Մարտակերտի  շրջանի   փախստական  դեռահասներին:
Հանրապետության  ուսանողական  հանրակացարանները  նույնպես
հայտնվել  էին  կավատների  ու  ոստիկանների  թիրախում:
Ոստիկանները  օգտվելով  Հանրապետությունում  տիրող  անօրինակ-
ան  վիճակից`  շրջաններից  եկած  ուսանողուհիների   հանդեպ   ոտն-
ձգություններ  էին  թույլ  տալիս:   Զեյթունի  և  Նոր  Նորքի   ուսանող-
ական  հանրակացարանները  կիսով  չափ  դարձել  էին   անառական- 
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ոցներ:  Հայաստանի   հեռավոր  շրջաններից   եկած   ուսանողներին
միլիցիայի  աշխատակիցները  « վերբովկա »   էին  անում   ու   հանձն-
ում  կավատներին:    Այդ  հանցագործ   գործարքից  նրանք  խոշոր
գումարներ   էին  աշխատում,  բացի  այդ  էլ  օգտվում   էին   հասարա-
կաց  տների  անվճար  հաճույքներից:   Հազարավոր   դեռահասների
մանկությունը  ոչ  միայն  բռնաբարվեց  ու  խեղաթյուրվեց,  այլև  կոր-
ծանեց  նրանց:  Հետևանքներն  աղետալի  դարձան  եկող  սերունդնե-
րի  համար,   իսկ  իրենց   պաշտոնը   չարաշահած   ոստիկաններն   ու
դատավորները  սկսեցին  ավելի  անպատիժ  գործել,  քան  առաջ   էին
գործում:   Չնայած   այդ  ամենը   կատարվում   էր  իբր   քողարկված,
սակայն  բոլորը   գիտեին,  թե  հասարակաց  տներում  ինչ  է  կատար-
վում,  այնտեղ  նույնիսկ  էլեկտրականությունը  24  ժամյա  գրաֆիկով
էր,  երբ  բնակչությունը  զրկված  էլ  էլեկտրականությունից,  իսկ  այն-
տեղ  հովհարային  անջատումներ  չէին  լինում,  որովհետև   էլեկտրա-
ցանցի  ղեկավարները  նույնպես  սերտ  կապեր  ունեին   կավատների
հետ  և  օգտվում  էին   նրանց  ծառայություններից:   
Վալյուտային  « գիշերային  թիթեռնիկների »   Երևանյան   հյուրանոց-
ները  Երևանի  ոստիկանապետի   անմիջական   հսկողության   տակ
էր,  չնայած  « գիշերային   թիթեռնիկներից »  շատերը  նույնպես   դեռ-
ահասներ  էին,  որոնց   մասին  կարծում   եմ,   որ  տեղյակ   են   եղել
նրանց  անիջական  ղեկավարները:   Հուսով  եմ,  որ  ականատեսները
կամ  այդ  հանցանքին  զոհ  գնացած  աղջիկներից  մեկն  ու  մեկը  մի
օր  կբարձրաձայնի  ու  ամենը  ջրի  երես  դուրս  կհանի: 
Այդ  անօրինականությունները  կատարվում  էր  ցրտի  ու  մթի  քողի
տակ,  ինչպես  Հովհաննես  Թումանյանն   էր  ասում. « Ամեն   չար
բան  մութիցն  է   ծնվում »:  ՀՀՇ-ական   բոլշևիկները  խավարի  ու
ցրտի  մեջ  պահելով  ժողովրդին`  նրան   զրկեցին  ոչ   միայն   լույսից,
հացից  ու   ապրուստից,  այլև`  մտավոր  լույսը  անհասանելի   դարձ-
րեցին  նրա  համար,  սպանեցին  նրա   ազգային   ինքնասիրությունն 
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ու  ոգին,  որը  կար  1988թ.  Սկզբին:  Ազգային   ոգին  սպանվեց   նաև
ռազմաճակատում,  երբ  Ազգադավ  վերնախավը  թիկունքից   դավա-
դրաբար  սպանում   էր  ազգի  ընտրյալներին:   Հենց  այդ  ազգադավ-
ների   կողմից   սպանվեցին՝   Մովսես  Գորգիսյանը,  Արթուր   Ղարիբ-
յանը,  Մոնթե  Մելքոնյանը,  Բեկորը,  Սամվել   Շահմուրադյանը    և
շատ  ուրիշներ:   Ու  հազարավոր  մեռած  հոգիներ   անտարբեր  դիտ-
որդի  նման  հետևում   էին  ազգային   հերոսների   սպանդը:
Ցուրտ   ու  Մութ  տարիներին  ոչ   միայն  կացնահարվեցին   Երևանի
պուրակներն  ու  այգիները,  այլև  գլխատվեց   եկող  սերունդը:   ՀՀՇ-
ական   ենիչերիների  զոհը   դարձան   հարյուրավոր   մանուկներ,  որ-
ոնց  մասին  ոչ  ոք  չի  ցանկանում   հիշել,  ինչպես  արգելված  է  ազա-
տամարտիկների  սպանդի  ու  կազմակերպիչների   մասին   խոսել:
Այդ  ԹԱԲՈՒՆ ոչ  ոք  չի   կարող  խախտել,  որովհետև  « սպարապե-
տի »  ոհմակը  երբեք   դա   թույլ   չի  տա:   Զավեշտալին   այն   է,   որ
շատերը   ականատես  լինելով`  փախան   հայրենիքից,   ապաստանե-
լով   օտար   երկրներում,  բայց    հեռանալով`  նրանք   մոռացան,  որ
հայրենիքում   կատարվում   է   ցեղասպանություն՝   բառիս   բուն  իմ-
աստով:    Այս  անգամ   արդեն   երիտ-թուրքերը    չէին,   այլ   նրանց
ժառանգները՝   ՀՀՇ - ական   բոլշևիկների  ոհմակը,  որոնք   ծրագրա-
վորված   ոչնչացնում   էին  ազգային   արժեքներն   ու   հերոսներին:
Բոշաներ,  որոնք  զավթելով   իշխանությունը`  այն   դարձրեցին  Բոշ-
այանոց,  բարոյականությունն  ու  հոգին   դնելով   վաճառքի   սեղան-
ին:   Այստեղ    տեղին   է   հիշել  Գոգոլի   « Մեռած   Հոգիներ »  վեպը,
որտեղ   վեպի  հերոսը  մեռածների  հոգիներն   է  գնում:   Ինչպես   հե-
տագայում   նույնն  արվեց   Հայաստանում:   Պատահական   չէ,  որ
բոլոր   ընտրությունների  ժամանակ,  անկախ,  թե   դա  ազգային  ժո-
ղովի   պատգամավորների   ընտրություններ   են,  թե   նախագահակ-
ան,  ի  հայտ   են   գալիս  Մեռած  Հոգիները,  որոնց   « ձայնը »  ընտր-
ություններում   բավականին   ակտիվ   է   ու   որոշիչ: 
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Սակայն   վերադառնանք  Հայաստանից  փախած  այն  զանգվածին,
որոնք  ականատես  էին  եղել  բարբարոսությանը:  Նրանք  տեղավոր-
վեցին  տաքուկ  ու  ապահով,  ով   ինչպես  կարող   էր,   հետո  մոռաց-
ան,  որ  Հալածյալ   եղբայրներ   ունեն   հայրենիքում:   Հեռվից   ամեն
ինչ  արդեն   երևում   էր  վարդագույն   ակնոցների  ետևից,  կուշտ  ու
ապահով   կյանք:   Սակայն  նրանք   մոռացան   նաև,  թե   ովքեր   են
եղել   այդ   ոճրագործության   հեղինակները:  Դա  վերաբերում   է
սփյուռքահայ   մեր  հայրենակիցներին,  որոնք   ծնունդով  Հայաստա-
նից  չէին,  դրա  մասին`  ստորև: 
Ուրեմն,  ամեն  անգամ,  երբ  ՀՀ  նախագահ  Լևոն   Տեր-Պետրոսյանը
իր  պատվիրակությունով   մեկնում  էր  ինչ-որ   երկիր,  ապա   հայկա-
կան   համայնքներն  ու  տեղի  հոգևորականությունը  այնքան  շուքով
էին  դիմավորում  նրան,  որ  զարմանալի  էր:  Դա   վերաբերում  է  ՀՀ
բոլոր  երեք  նախագահներին:   Հայաստանից   փախած   ոչ  մի   հայ
չբարձրաձայնեց,  որ  այդ  նախագահ  կոչված  հանցագործի   ձեռքով
կործանվում   է  հայ  ժողովուրդը:   Չգտնվեց  գեթ  մեկ  հայ,  որ   կոշի-
կը  հաներ  ու  այդ   ազգուրաց  նախագահի   գլխին   տար:   Դեռ  ավ-
ելին,  նրանք   թանկարժեք  նվերներով  էին  ճանապարհ  դնում  նրան
ու  իր  թիկնազորին:  Իսկ  դա  անհերքելի  փաստ  է:  Ու  բոլոր  սփյու-
ռքահայ   համայնքներում   նախագահները   հանդիպում   էին   մեր
հայրենակիցների   հետ,  նրանց   սպասվում   էր   միշտ   գեղեցիկ   ու
ճոխ  ճաշկերույթներ,   գովասանքի   խոսքեր:    Սփյուռքը   մնաց   ան-
տարբեր,  կամ   էլ   չցանկացան  երբևէ  տեսնել  հայրենիքում   ապրող
հայրենակիցների   տառապանքը   ու  անհաղորդ   մնացին   նրանց
ցավերին,  քանզի   երբևիցե   որևէ   ակնարկ  չհնչեց,   թե   ինչու   են
Հայաստանի  նախագահները   այդպես   վրեժով    լցված   դեպի  Հայ
ժողովուրդը: 
Հիմա  անցնենք  սփյուռքահայ  մեր  հայրենակիցներին:   Մի   փոքր
պետք  է  շեղվեմ`  բերելով   մի   օրինակ:   2016  թվականին   Եվրոպա-  
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յում  շրջագայելու  ժամանակ  հանդիպեցի  մի  սիրիահայ  ընտանիքի,
որը  Սիրիական  պատերազմից   էր  փախել:   Նա  պատմեց,  թե   ինչ-
պես  են   հասել  Եվրոպա:  Կարծում  եմ,  որ  շատ  սիրիահայեր   կար-
ող  են   հաստատել   այս   խոսքերը:   Այս  ընտանիքը  Հալեպից   մազ-
ապուրծ   փախել   էր  Լիբանան,  իսկ   այնտեղից   էլ`   Հայրենիք:
Հայրենիքում   նրանց   ընդունեցին   ոչ   այնքան   ձեռնբաց,    որքան
պատկերացնում   էին  իրենք,   նրանք  առաջին  անգամ  էին   Հայրեն-
իքում:   Ստիպված   բնակարան  են  վարձում  Երևանում,  բայց   անի-
մաստ   է  լինում,  բավականին   թանկ  է   արժենում   նրանց   համար:
Փորձում   են  աշխատանք  գտնել,   սակայն  ապարդյուն,   ՀԱՅՐԵՆԻ-
ՔԻ  իշխանություններն   անտարբեր   դիրք   բռնելով`   խոստումներ
էին  տալիս,  սակայն  ոչ   մի  օգնություն   կամ   աջակցություն:   Իր
նրա  գեղեցկատես   կինը   աշխատանք   փնտրելուց   արդեն   հիասթ-
ափվել   էր,  որովհետև  գործատերերի  կողմից  անվայելուչ  առաջար-
կություններ  էր  ստանում:   Երեք   ամիս   տառապանքներ   ու   տան-
ջանքներ   կրելուց   հետո,  վճարելով  16  հազար  եվրոյի  չափով   գու-
մար,  ընտանիքը   հեռանում   է  Հայրենիքից:   Երեք  ամսվա   ընթաց-
քում   Հայրենիքում   ծախսել   էր  10  հազար   դոլարից   ավելի:   Այդ
ամենը   փաստեր  են,  որոնք  պետք  է  արձանագրվեն  նորօրյա   Հայ-
ոց   պատմության   դասագրքերում:    Հիմա  ամենահետաքրքիր   մա-
սը,  ուրեմն   նա  պատմում   էր,  թե  ինչպես  էր  Սիրիահայ  համայնքը
ժամանակին   շուքով   դիմավորում   Հայաստանի   նախագահներին,
սկսած  Լևոն  Տեր-Պետրոսյանից:   Ամեն  անգամ   թանկարժեք  նվեր-
ներ,  գեղեցիկ  ու  ճոխ  ճաշկերույթներ,  չհաշված  քծնանքն  ու   շողո-
քորթությունը:   Այս  ամենը   նաև  վերաբերում  է  Սիրիայում   արտա-
կարգ  և  լիազոր  դեսպան   Լևոն  Սարգսյանին,  ով   ինչպես   գիտեք,
Սերժ  Սարգսյանի  ավագ  եղբայրն  է:  Լևոն  Սարգսյանին  սիրիահա-
յերն  ամեն  տեղ  ընդունել   և  պատվել  են,  թանկարժեք   նվերներով
ողողել   ու  շռայլել,   իսկ  այդ  ամենը   տարիներ  հետո  մոռացվում  է:   
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Այդ  Սիրիահայ   ընտանիքը   Երևանում   ցանկացել  էր   հանդիպել
Փյունիկ  Հիմնադրամի  տնօրեն  Լևոն  Սարգսյանին:  Սակայն   ապա-
րդյուն,  նա  անհասանելի   է  լինում:   Նրանց   հաջողվում  է   միայն
Լևոն  Սարգսյանի  օգնականին  տեսնել,  որն  էլ   16  հազար   եվրոյի
դիմաց`  ընտանիքի  4  անդամների  անձնագրերի   ու   վիզաների
հարցն   է  լուծում:   Այսօր  այդ   ընտանիքը   այնքան  գոհ   ու   շնորա-
կալ  է,  որ  հաջողվել  է  Փախչել  հայենիք  կոչված  Դժոխքից,  փախել`
փրկվել  են:
Հիմա  միայն   մեկ   փաստ,  որը  գալիս  է  լրացնելու   այս   բոլորին:
Չնայած,  որ   իմ  նախորդ` « Չարիքի   իշխանություն »  գրքում   ներ-
կայացրել  եմ   այն:  Ֆեյսբուքյան   իմ  ընկերներից   մի  նամակ   ստա-
ցա,   իմ  Սիրիահայ   բարեկամներց  մեկը  Շվեդիայից   տեղեկացրեց,
( 02 /10/ 2016 )  թե  Հրանուշ  Հակոբյանն  ինչեր   է  անում   Սիրիահա-
յերի  գլխին:   Այն  սիրիահայերը,  ովքեր  պատերազմից   մազապուրծ
փախել  ու  ապաստանել   են  Հայաստանում,   հայրենիքում   արժան-
ացան   ամենադաժան   ու   վայրի   վերաբերմունքի,  անվերջանալի
խոշտանգումների  ու  թալանի,  որից   ստիպված,  շատերը   մի  կերպ
պարտք  անելով  կարողացան  փախչել  Սփյուռքի  Նախարարի   ճան-
կերից  ու  մեծ  դժվարությամբ  հասան  Եվրոպա՝  Շվեդիա:   Սակայն
ահաբեկչուհի   Հրանուշ  Հակոբյանը  հասավ  նրանց   ետևից՝   նույն-
իսկ  Շվեդիա:   Չնայած,  որ  Շվեդիան  սիրիացի  փախստականներին
աջակցում  է  ամեն  ինչում  և  օգնում,  սակայն   սիրիահայերին  կըտ-
րականապես  հրաժարվում  է   տրամադրել  փախստականի  կարգա-
վիճակ,  պարզաբանելով,  որ  իրենց  հայրենիքը  Հայաստանն  է:
Փաստորեն  Հրանուշ  Հակոբյանը  Շվեդական  միգրացիոն   ծառայու-
թյուններին  է  ներկայացրել  այն  սիրիահայ   փախստականների  ցու-
ցակը  և  պահանջել,  որպեսզի   նրանց  վերադարձվեն   Հայաստան:
Նա  նույնիսկ  սպառնացել   է  սիրիահայերին,  որ  Ինտերպոլի  միջոց-
ով  բոլորին  արտաքսել   է  տալու   Հայաստան:  Սիրիահայերն   ահա- 
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բեկված  են,  և  չեն   էլ  ցանկանում  հիշել  այն  խոշտանգումները,  որ-
ոնք   տեսել  են  Չարիքի   Իշխանությունում՝ Հրանուշ  Հակոբյանի
կողմից:  ( https://www.youtube.com/watch?v=l3sn7tLfVA0 « ՀՐԱՆՈՒՇ
ՀՈՊԱՐ » ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ )   Հիմա   արդեն   սիրիահայերը   իր-
ենց  մաշկի  վրա  են  զգում  այն   Բոշաների  ոճիրները,  որոնք   քսան-
հինգ  տարի  շարունակ  խոշտանգում   են  հայ  ժողովրդին:
Համացանցում  շատ  սիրիահայեր  համարձակություն  ունեցան  ներ-
կայացնել  իրականությունը,  սակայն  ոչ  ոք  չփորձեց  նույնիսկ   Եվր-
ոպայից   կամ   Կանադայից  բարձրացնել   այն  հարցը,  որ   Հայաստ-
անում   խոշտանգում  են  պատերազմից  փախած   փախստականնե-
րին:   Սա  կրկնակի  ոճիր   է  աղետյալների  նկատմամբ:   Ինչպես
տեսնում  եք,  ՀՀ  իշխանություններն  ավելի  շատ  օգուտ   են   տալիս
թշնամիներին,  քան  Հայ  ժողովրդին: 
Սփյուռքի  բոլոր  համայնքները   շարունակում   են   նույն   ոգևորութ-
յամբ   դիմավորել   ու  ճանապարհել  Բոլշևիկ   Սերժ  Սարգսյանին
չհաշված  Փնթի   գեներալներին,  որոնք   անտառաճանաչ   ու   անգր-
ագետ  լինելով  անգամ`  Երուսաղեմում   հայկական   համայնքի   առ-
ջև  դասախոսություններ  են  կարդում:  Ավելի  սարսափելի  պատկեր
էր  Իրանահայությանը  այցելած  Գագիկ  Ծառուկյանի  այցը:
Իրանահայ  համայքը,  նրան   դիմավորում   էր   այնպիսի   ոգևորութ-
յամբ,   կարծես  թե  Հիսուսն   էր  Երուսաղեմ   մտնում...  Սրբացնելով
ու   պատվելով   սովետական   միլիցիայում   ծառայած   մի    անգրագ-
ետի,  ով   դատվել   էր   հանցագործության  ու  բռնությանն   համար,
կողոպտելով    ու   թալանելով   հարստություն    էր   դիզել,   ու   հանկ-
արծ  սրբագործված   բարերար  դառնալով`  դարձնել   էր  փրկիչ   առ-
աքյալ:   Այո,  հենց   այդպես  Իրանահայ   համայնքի   հոգևոր   առաջ-
նորդները   նրան   անվանեցին`  սրբագործված  առաքյալ:  ( Գագիկ
Ծառուկյանը 200 հազար դոլար է նվիրաբերել  իրանահայ համայնքին
16 сент. 2016 г.  https://www.youtube.com/watch?v=hZKarTizNbI )
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Պատահական   չէր  ՀՀ   2017  թվականի  ԱԺ  պատգամավորական
նախընտրական   քարոզարշավի  ժամանակ   անատամ   տգետներն
իրար  հերթ   չէին  տալիս   համբուրելու  ոչ  միայն  նրա  ձեռքերը  այլև
կոշիկները:    Պատկերացնում  եք, թե  ինչ  աղետալի  վիճակում   ենք
հայտնվել,  երբ  մարդիկ   իրենց  արժանապատվությունն   են   փռում
Փնթիների  ոտքերի  տակ: 
Այսքանից  հետո  զարմանում   եմ,  թե  թուրքերի  ու  այդ   կուսակցա-
կան  ենիչերիների  տարբերությունը  որն  է:   Ինչու՞  չենք  մեծարում
Թալեաթին  կամ  էնվերին,  իրենք  Լևոնից  ու  Քոչարյանից  ինչո՞վ  են
պակաս... (« Խոզերի  առաջ  մարգարիտներ  շաղ  մի՛ տվեք »: Հիսուս
Քրիստոս  ) Մեռած  հոգիներից   շատերը,  որոնք  Հայաստանից   փա-
խել   են  ու  սփյուռքում  տեղավորվել,  կրկին   հայոց   ցեղասպանութ-
յունը  շահարկելով   ինքնահաստատվում   են,  մոռանալով,   որ   նույն
ցեղասպանությունը    Լևոն   Տեր- Պետրոսյանի   ու  Ռոբերտ   Քոչար-
յանի   ոհմակներն   են   իրականացրել   հայրենիքում:    Չեմ  կարծում,
թե  դա  տգիտության  հետևանք  է,  քանի  որ  այդ  զանգվածի   մեջ
են  նաև  կրթված   ու  բանիմաց  մարդիկ,  դերասաններ,  գիտնական-
ներ,  բժիշկներ  ու  պատմաբաններ,  գրողներ  ու   հոգևորականներ:
Ինչպես  տեսնում  եք  կրթության  պակաս  չկա,  սակայն   դատարկը`
հոգիներն   են,  դատարկ  կաղապարների  պես   լռում   են`  հիշելով
միայն  անցյալը,  որը  ներկայի   շարունակությունն  է:   Հիշեցնեմ,   որ
ներկան   անցյալի,  իսկ  անցյալը  ներկայի  մասն   է   կազմում,  պատ-
ահական   չէ,  որ  անգլիացի   գրող   Ջորջ  Օրուելու   այս   խոսքերը
բազմիցս  հիշատակել  եմ   իմ  գրքերում:   
Առհասարակ  Մեռած  հոգիները  ծառայում  են  Բռնակալին  ու  նրա
ռեժիմին,  այդպես  եղել  է  բոլոր  ժամանակներում:    Մեռելապաշտու-
թյունն  ու  Մեռելոցները  Հայաստանում  հայտարարվել   են  ոչ   աշխ-
ատանքային  օրեր,  մեծարելով  իրենց   սաղ   ու   սատկած   մեռելներ-
ին`  իշխանությունները  ամրացնում   են  իրենց   դիրքերը:    
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Պաահական  չէ  Մանվել  Գրիգորյանի   հայտարարությունը, որ  « Աս-
տծո  կողմին   նվիրված  մարդ  էր  սպարապետը »: ( Մանվել  Գրիգոր-
յանը` Կարեն  Կարապետյանի  հայտարարության  մասին .mp4
https://www.youtube.com/watch?v=d6iWT9KhDcI ԲՈՇԱՆԵՐԸ․․․ ՄԱՆ-
ՎԵԼԸ  ՈՒ  ԻՐ  ԹՈՒԼԵՆ  )  Նույնը   կարելի  է  ասել  Լֆիկ  Ալեքսանյա-
նի  հոր  մասին,  որի  թաղմանը  պատիվ   էր  արել   ներկա   գտնվել
անգամ  Ամենայն  Հայոց  Ծայրապետ  Գարեգին  Բ  կաթողիկոսը`  իր
սևավորված  շքախմբով   գալ  ու  հարգանքի   տուք   մատուցել   Ամե-
նայն  Հայոց  Օլիգարխ  Լֆիկ   Ալեքսանյանին:   
Տեսնում   եք, ինչ  մեծ  պատիվ  ունեն   օլիգարխները   հայ   Առաքելա-
կան   եկեղեցու   համար:    Իսկ  12/01/ 2015  թվականին   Գյումրիում
սպանդի  զոհ  դարձած   Ավետիսյանների  ամբողջ   ընտանիքի  հանդ-
եպ  Ծայրապետի  անտարբերությունն   անսահման  էր:  Ծայրապետը
անտարբեր   էր   նաև   Ապրիլյան   պատերազմի   զոհերի,  « Սասնա
ծռերի »   ու  Հաց   բերողի   նկատմամբ,   բայց   Մուկ   Աբրահամյանի
ու  Լֆիկ   Ալեքսանյանի   հանդեպ   այլ   վերաբերմունք   ունի:
Հարցն  այն  չէ,  որ  կաթողիկոսը  սրբապիղծ   է,  այլ   ցավալի  է   այն,
որ  բոլոր  հոգևորականները  դատարկ   կաղապարների   պես   շրջա-
պատել   են   նրան:  
Իսկ  ինչ  վերաբերում   է   Էջմիածնի  սրբերից  մեկին՝  Կռազի  շոֆեռ
Մանվել  Գրիգորյանին,   ապա   պատահական   չէ,  որ  Արարատյան
թեմի   արքեպիսկոպոս  Նավասարդ  Կճոյանը  նրա  հանցակից   ախ-
պերներից  է,  նույնիսկ  չեն  զգաստանում  անգամ  լրագրողների  տե-
սախցիկների  առջև  ողջունել  մեղսակից   ախպերությանը: 
Մանվել  Գրիգորյանի  որդին՝  Էջմիածնի  քաղաքապետ  Կարեն  Գրի-
գորյանը  Ազատության  ռադիոկայանի  կողմից   կազմակերպված  իր
երկխոսության  ժամանակ  խոսում   է  գիտելիքներից   ու   ճշմարտու-
թյունից,  մոռանալով  սակայն,  որ   իր   Փնթի  հայրն   է   մարմնավոր-
ում  տգիտությունը:  « Ձյունը  ձյունա  մնում,  ձյունը  անձվեր   չի   լին- 
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ում,  անձվերն  ա  անձվեր »: ( Մանվել Գրիգորյան. « Չէի  մտածի, որ
Օհանյանը  կզբաղվի  քաղաքականությամբ.  ամեն  ինչին  չափ կա»
28 янв. 2017 г. https://www.youtube.com/watch?v=_vUn1LVh_jA ) Իսկ
իր  նրա  երկրորդ  մայրը՝  Նազիկ  Ամիրյանը   մարմնավորում   է   ան-
բարոյականությունն  ու  կեղծիքը:   Առհասարակ,  Բոշաների  այդ  ըն-
տանիքը  վաղուց  արդեն   մեռած  է,  նկատի   ունեմ   հոգով,   որովհե-
տև  դատարկ  կաղապարներ  դեռ  չի  նշանակում,  որ   ապրում   են:
Հիշենք   նաև  Գերագույն   գլխավոր   Տգիտությանը,  ով   Մանվելին
համարում   է   Հաղթանակների  սիմվոլ,  որը   արտահայտեց  ԵԿՄ-11
համագումարի   ժամանակ:   Ավելին  սպասել  չի  էլ   կարելի,   որովհե-
տև   երկուսն   էլ   եղել   են  « սպարապետի »  զինակից    ընկերները:
Եվ  այդ  տգիտության   ու  չարիքի   բուրգը  կառուցել  է  հենց   նրանց
ոջլոտ   քավորը.  որը  իր   փնթիությամբ   ու  անգրագիտությամբ   ետ
չէր  մնում  այդ  Բոշաներից:   
Կուսակցականաշինությունը    դարձավ   սկզբունք,   որի   առաջին
ծիծեռնակը   եղավ   « Շամիրամ »  կուսակցությունը:   Մի   առիթով
Վանո  Սիրադեղյանն  ասել   էր,  որ   իրենց  հաջողվել   է   դաշնակցու-
թյանը   սեփականաշնորհել:   Չնայած   որ   բոլորին   հայտնի   էր,   որ
Խորհրդային   ԿԳԲ-ն   վաղուց  էր   ՀՅԴ   սեփականացրել:
Պատահական   չէ,  որ  դաշնակները   համագործակցել  են   ՀՀ   երեք
նախագահների   հետ,  անգամ   Երիտ-թուրքերի   հետ,   երբ   զինաթ-
ափում   էին   հայ   ռանչպարներին   կամ  ֆիդայիներին:    Կուսակցա-
կանաշինության   միջոցով   են   ժողովրդին   բաժանում  կուսակցութ-
յունների  ու   խմբերի,  ու  մասնատելով  ժողովրդին  ստրկացնում   են
ինչպես  կարող  են:   Այդ  ամենի  հետ  մեկտեղ  վաճառքի  է   հանվում
նրանց   ձայնն   ու   հոգիները,  վաճառում   են   բարոյականությունը,
հին  ու  նոր   մեռելներին:    Մեռելների   մասնակցությունը   ընտրութ-
յուններում   փաստացի  ապացույց   է,  իսկ   որ  մեռելներին   անգամ
թոշակավորում   են,  անգամ   միլիոնատեր  դարձնում,   դա   էլ   է   իր- 
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ականություն:   Օլիգարխներից   շատերը  կեղծ  փաստաթղթերի  շնո-
րհիվ   ներկայացնում   են   իրենց   եկամուտների  հայտարարագրերը,
որտեղ  մեռած  տատիկը  կամ  հարազատը  միլիարդներ   է  թողել,  ոչ
միայն  հայաստանյան  բանկերում,  այլև  Մոնակկոյի  ու  Շվեյցարակ-
ան   բանկերում:   Ինչպես   գիտեք  ՀՀ  օրենքում  հաստատված   ժառ-
անգության   հոդվածով   դա  անձեռնմխելի  է` ոչ  ոք  չի  կարող   ոտն-
ձգություն   կատարել:   Սեյրան   Սարոյանը  իզուր  չէր   շեշտում,   որ
իր   հայրը՝  Ֆիրդուսը   հարուստ  է,  դրա  համար  էլ   իրենք   լավ   են
ապրում: (  https://hetq.am/arm/news/75950/seyran-saroyani-ukrainayi-
arandznatunn-u-moracvats-shinutyunnery.html Սեյրան  Սարոյանի  Ուկ-
րաինայի  առանձնատունն  ու « մոռացված »  շինությունները  6: 01,
20 փետրվարի,  2017 ) Այն,  որ  Սարոյանի  հայրը  այնքան   հարստու-
թյուն   է  թողել   իր   որդուն   ու   թոռներին,  զարմանալ   չի  կարելի,
Սարոյաններին   է  պատկանում  նաև  2005 թ.  ստեղծված  « Ֆիրդուս
Սարոյան » ՍՊԸ -ն:   Ըստ  պետական   ռեգիստրի՝  ընկերության   մի-
ակ  սեփականատերը   շարունակում   է  մնալ  պատգամավորի   հան-
գուցյալ   հայրը՝  Ֆիրդուս  Սարոյանը:   Սարոյանի  մորն   է   պատկա-
նում  Երևանի  Կենտրոնում  գտնվող  « Թիվ 2  բուժմիավորում » ՓԲԸ
-ն:   Ուկրանիայում   ու   արտերկրում    նրանց   առանձնատների   ու
գործարանների  մասին  չխոսենք:  « Ազգադավը »  գրքում   ներկայա-
ցված   է  մի   փաստագրություն,  թե   ինչպես  է   90 - ականների   վեր-
ջերին  Սեյրան  Սարոյանն  ու  Մանվել  Գրիգորյանը   Հայկական   բա-
նակի   հակաօդային    պաշտպանության    համար   նախատեսված
հրթիռները   վաճառել   չեչեն   անջատողականներին:   Այնպես   որ,
դա  եզակի  դեպքերից   չէր,  քանի   որ  հայ  զինվորի  արյան   հաշվին
հարստացած   միակ  գեներալը  չէ:   Հայաստանի  Հանրապետության
բոլոր  գեներալները   հենց  այդպես  են  գումար   աշխատել,  անկախ
նրանից`  Հարկային   կամ   արդարադատության   գեներալ   է,   թե
ոստիկանության   ու   ԱԱծ:   Բոլոր   գեներալների   միջից   կարելի   է     
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առանձնացնել   միայն   մեկ   երկուսին՝  օրինակ   Արկադի   Տեր-Թադ-
ևոսյանին  և  Նորատ   Տեր-Գրիգորյանցին:   Մնացած   բոլոր    գեներ-
ալները  հանցագործ  են   ու  թալանչի:   Մարդասպանությունները
ներառյալ:
Մեռած  Հոգիների  մասին  շատերն  են   գրել,  ոչ  միայն   օտարազգի,
այլև  հայ   հեղինակները,  եթե   հիշում   եք   Հովհաննես  Թումանյանի
« ՍՈՒՏԼԻԿ  ՈՐՍԿԱՆԸ »   հեքիաթը,  ապա   անեմ   մեջբերում:  
« Գնացինք,  գնացինք,  հասանք  մի  տեղ, մին  էլ  տեսնենք  երեք  գեղ,
երկուսի  տեղն  իսկի  չի  երևում,  մնումն  էլ  իսկի  շենլիկ   չկա։   Էս
անշեն  գեղում   դես  ման  եկանք,  դեն  ման   եկանք,   մի  տուն   գըտ-
անք,  մեջը   երեք   պառավ,   երկուսը   մեռած,   մինի   բերանումն   էլ
շունչ   չկա »։   Ու  այդպիսի  գյուղեր  Հայաստանում  շատ   են,  որտեղ
շնչավոր  մարդ  չկա,  որտեղ   Ծառուկյանի   ու  Արթուր  Բազդասարյ-
անի  ոտքերն  են  համբուրում,  Փնթի  Շմայսին  ու  Սարոյանին   չհաշ-
ված:   Ահա  Թումանյանի   ասած   անատամ   պառավները,   որոնց
բերանումն   էլ  շունչ   չկա:    Իսկ  Գարեգին   Նժդեհը   դրանց   մասին
ասում  էր. « Այլ   կերպ   հայությունը   կմնա  մեկն  այն  դժբախտ  ժող-
ովուրդներից,   որոնք   գոյություն  ունեն,   բայց   չեն  ապրում,  որոնք
« Աշխարհում   են,  բայց   աշխարհից   չեն »: Գարեգին   Նժդեհ 
Ու  այդ  մեռած,  բայց  չթաղված  հոգիներն   են,  որ   աղավաղում   են
պատմությունը`  վերափոխելով   այն,  իրենց   սատկած   լեշերին  հեր-
ոսական  կերպարներ  ներկայացնում:   Իսկ  Թումանյանի  ասած  այդ
կենդանի   մեռելները  ապականելով  արժեքները`  ժողովրդին   դարձ-
նում  են   կենդանի  դիակ:  Այդ  անհոգի  կաղապարներն  անգամ  չեն
գիտակցում,  թե  ինչպիսի  վիճակում   են,  ոչ   ինչպես  ասում   են,  մե-
ռած  են,  բայց   թաղված  չեն:   Միայն  հանգուցյալը   կարող   էր  հան-
դուրժել   այդ  վիճակը,  եթե  դիտում  եք  Կիսաբաց   Լուսամուտները,
արդեն   ամեն   ինչ  պարզ   է  դառնում:    Եթե  մի  երկրում   դա   համ-
արվում   է « Երկրի   Թիվ   մեկ   թոփ  շոուն »  ապա   հազիվ   թե   այդ  
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երկիր  կոչվի,  դա   պետք   է   անվանել   Կառափնարան  կամ   ինչպես
Ջորջ   Օուրելին   էր   ասում`  համար  N 101  սենյակը,  որտեղ   միայն
անմարդկային   խոշտանգումների   համար  է   նախատեսված,  այդ
սենյակում   են  մարդկանց   դարձնում   կենդանի   դիակ,  սպանելով
բանականությունն  ու  հոգին:  Ջորջ  Օրուելին  իր  1984  գրքում   ավ-
ելի  պատկերավոր  է   ներկայացրել  այդ  ամենը:    Բոլշևիկյան  խոշտ-
անգումների  գործելաոճը  որդեգրել   են  ՀՀ  իշխանությունները,  քա-
նի  որ  այդ  իշխանությունները  երբեք  չեն  փոխվել,  ներառյալ  1988
թ,  ինչպես  եղել  են  կոմունիստները,   այդպես  էլ   մնացել   են   մինչև
հիմա,   դրա  ապացույցը   Աղվան  Հովսեփյանն   ու  Գագիկ   Հարութ-
յունյանն   են,  Հրանուշ   Հակոբյանն  ու  Վովա  Գասպարյանը:
Այնպես  որ  Ազգային  հերոսները  նույնպես  Բոլշևիկներ  էին,  ինչպես
Կոմսոմոլ  Վազգենը  ու  Կոմունիստ  Դեմիրճյանը:  Այն,  որ  այդ  հան-
դերձյալ   երկրում   լրագրողները   Շամշյանի  ու  Արշակ   Զաքարյանի
պես  տգետներն  են,  որոնք  անգամ  խոսել  ու  գրել  չգիտեն,  սակայն
իրենց  տերերի   հրամանով  ետևի   ոտքերի  վրա   պար   են  գալիս,
ժողովրդին  մատուցելով  կեղծիքն  ու  սուտը:   Աղբը  չի  կարող  երբեք
գեղեցիկ   ու  բարոյական   մշակույթ  ստեղծել,  դրա  համար   Երևան-
ում   ամեն   անկյունի  վրա  սարսափելի  ու  անճոռնի   արձաններ  ու
կիսանդրիներ   են:   Տարոն  Մարգարյանի  պես   անտաշ   է   դարձել
անգամ  գեղեցիկ  Երևանը,  որը   համարվում   էր  Աշխարհի  Վարդա-
գույն   մայրաքաղաքներից  մեկը,  իսկ   հիմա   այդ  քաղաքի   բնակիչ-
ները  զոմբիացված  են  ու  չեն  կարողանում  գուշակել   անգամ`  ապ-
րում  են,  թե   ոչ,  մեռած  են. թե  կենդանի...  « Կիսաբաց   լուսամուտ-
ներում »  բազմած  Մեծապատիվ   մուրացկաններին   նայելուց   արդ-
են  իսկ  հիսաթափվում   ես,   ու  այդքանից   հետո  էլ  ցանկանում  են
Եվրոպական  Միությանը   միանալ  ու  եվրո  մշակույթը   որդեգրել:
Առհասարակ  այդ   հաղորդաշարը   դիտելուց  չես   էլ  ափսոսում,   որ
Ազատիչը   ճիշտ   է   անում,   որ   այդպես  է   անում:   
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Երիտթուրքերը   երևի   այսպիսի  բաների  համար  են   որոշել   Դեր
Զոր  քշել   հայերին:   Եթե  չգիտեք,  ուրեմն   իմացեք,  որ  դաշնակցու-
թյունը՝  ՀՅԴ  նույնպես   մասնակից   է   եղել   թուրքերի  կողմից   Հայ-
կական   ցեղասպանության   իրականացմանը:   « Կիսաբաց   լուսամ-
ուտների »  անատամ   հյուրերին  բերում  են,   սկսում  են   ծաղրել   ու
զվարճանալ,  և  գիտեք,  հենց   այդ  մեծապատիվ  փնթիներն  անգամ
չեն  գիտակցում,  որ  իրենց   անտարբերության  շնորհիվ   է  երկիրը
դարձել   ներկայիս  « ԿԻՍԱԲԱՑ   ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԸ »,   որտեղ  իրար
բռնաբարում   են   ու  հայհոյում,  որտեղ  գոյություն  չունի   բարոյակ-
անություն  ու   արժեք:   Ամբողջը  դարձրել  են  կիսաբաց  լուսամուտ-
ներ,  որտեղ  Սերժիկն   ու   Սաշիկն   են   հաղորդաշար   վարողները:
Ու  մեռածների  մեջ  նորից   մեռնում  են  մեռելները...  Գոռ   Վարդան-
յանի  ու   Արշակ  Զաքարյանի  նման   տգետներն  են  ֆիլմեր  նկարա-
հանում,  որտեղ   գլխավոր  հերոսը   բռնաբարողն   է,  իսկ   բռնաբար-
վողը` մեղավորը:   Շմայսի  ու  Շուշանի,  Լևոն  Երանոսյանի  ու   Հեղ-
ինե   Բիշարյանի   նման  պատրաստ   են   եղունգներով   ցանկացած
կենդանի  մարդու  աչքերը  հանել:  Ահա  այն,  ինչի  ականատեսն  ենք
լինում  25  տարուց  ավելի:  « Կիսաբաց   լուսամուտներում »  այնպես
մանրամասն  դետալներով  են  ներկայացնում  դեռահասների   բռնա-
բարության   մանրամասները,  որ  տպավորություն  է  ստեղծվում,  որ
դա  հաճույք  է  պատճառում  ոչ  միայն  իրենց,  այլև   հազարավոր
մեռելների,  որոնք   արդեն   վաղուց  մոռացել   են`  մարդ   են,  թե   ոչ:
Մեռած   հոգիների  համար  միևնույն   է,   թե  ինչ   է  կատարվում   իր-
ենց   շրջապատում,   հարյուրավոր   խոշտանգված   մանուկներ   ու
խեղաթյուրված   ճակատագրեր:   Ու  այդ  ամենի   մեջ   ծնվում   են
հարյուրավոր   Շմայսներ,   որոնք   բռնաբարում   ու   գլխատում   են
հայ  ժողովրդի   արժեքներն   ու   պատիվը:     Ահա   այն   իրականութ-
յունը,  որի   մասին   անգամ   վախենում   ենք   մտածել,   ուր   մնաց`
բարձրաձայնենք:    Որովհետև  ոչ   ոք  չի  ցանկանում   դառնալ   անհ- 
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այտ   կորած   մեռել,  ոչ  ոք  չի  ցանկանում   իրենից   հեռացնել   այն
վախը,  որը  մտել  է  իր  ոսկորների  մեջ:   Երկու  վախը  մեկ   մահ  է...
Ու  ահա   այն  մեռած  ժողովուրդը,  որը   քսանհինգ   տարուց   ավելի
մեռած  է,  բայց   թաղված  չէ: 
Մեռած   հոգիների  թագավորություն,  որտեղ  մեռելային   հանգստու-
թյուն   ու  անտարբերություն  է:    Այդ   հանգստության   մեջ   ծնվում
ու  մեռնում  են  հարյուրավոր  մանուկներ,  որտեղ   մեռելապաշտութ-
յունը   դարձել  է  պետական   տոն,  որտեղ  մեռելների  պաշտպամուն-
քը  դարձել  է  պետության   գաղափարախոսությունը:   Սպանվել   են
մարդկությունն   ու  բանականությունը:   Քաղաքական   դիակների
քարորզարշավն   ու   աշխուժությունը   շատ   տարօրինակ   է   գերեզ-
մանոց   դարձած  երկրի   համար:  « Պիտ   պարտվի,  պիտ  մեռնի
կեղծիքը   մեր   կյանքում,  որ  ապրի  մեր   ժողովուրդը »:  Գարեգին
Նժդեհ 
Ու   ամեն  անգամ  այդ   մեռելային  անտարբերության   մեջ   սկսվում
են   հերթական  գինարբուքն   ու   խրախճանքները:   Չարիքի   իշխա-
նությունում   սկսվում  է  մեռելների  խաչասերումը,  սկսվում   են   օլի-
գարխների   թուլեքի   Էլիտար   հարսանիքները,   արվեստագետները
կհիշեն   Իտալացի   գեղանկարիչ   Ռուբենսի   « Սատանաների    խնջ-
ույքը »  կտավների   շարքը,  նույնն  էլ   մեզ  մոտ   է,  խրախճանքներ`
սպանված    զինվորների   դիակների  վրա,   խոշտանգված    ազատա-
մարտիկների  ու  նորածին,  բայց  մահացած   մանուկների  վրա,  թոշ-
ակառու  ու   հաշմանդամ  ծերերի   ճակատագրերի  վրա:   Մեռելային
անտարբերությամբ  ենք  նայում   սպաների  ձեռքով   խոշտանգված
ու  սպանված  զինվորների  ծնողներին,  որոնց   ոստիկանները   քարշ
են  տալիս  ասֆալտի  վրա,  անտարբերություն  է,   երբ  մարմնավաճ-
առ   Հրեշտակ  « Մագա »` Մարգարիտա  Կարապետյանի   մեծահաս-
ակ   տատիկին  էր   բռնանում,  կամ   էլ   նույն  հրեշտակների  ոհմակի
հրեշը  պապիկին   էր   հարվածում:   (  « Քրեյզիի »  Մագայի  կողմից 
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ցուցարար  կանանց  բերման  ենթարկելու  տեսանյութը     28 июл.
2016 г. https://www.youtube.com/watch?v=dFX-sJtBE1U )   Դե   մնացած
ոճիրները   չհաշվենք...  Ու   այդքանից   հետո  դժգոհել,  թե   թուրքերը
մեզ   կոտորել   են,   ուղղակի   ծիծաղելի   է:  ( « Մեր   բարյացակամ
չեզոքության   դեպքում   իսկ,   եթե  դա,   կրկնում  եմ,   նույնիսկ
հնարավոր   լիներ,   թրքությունը   պիտ   վարվեր   մեզ   հետ   ճիշտ
այն   ձևով,   ինչպես   որ   վարվեց »:  Գարեգին   Նժդեհ )  
Ի՞նչ   եք  կարծում,   ինչու   պետք  է   Գարեգին   Նժդեհը,   Րաֆֆին,
Թումանյանը,  Իսահակյանը   և   շատ   ուրիշներ   գրեին    մեռելների
մասին,   կենդանի  մեռելների,   որոնց   գոյությունը   միայն   վնաս   է
տվել  Հայ   ժողովրդին:  (  « Արդ`   եթե   ունենք   ազգային   իմաստու-
թյուն,   հոգու   արիություն   և  առողջ   բնազդներ,   անկարելի   է
աչքներս   փակենք   մեր   էս   ծանր   հիվանդության   առաջ   և    չըզ-
գանք,   որ   մեր   հոգին   շատ   է   չարացած,   մեր   ներքին   մարդը
շատ   է   փչացած,   և   դրա   դեմ   կռվելու,   առողջանալու   առաջին
պայմանը   էն   է,   որ   մենք… ճանաչենք   մեր   դժբախտությունը…
Ուրիշ   ճանապարհ   չկա.   Ներսից   է  լինելու  հաստատ   փրկությու-
նը,   որովհետև  ներսից   ենք   փչացած »:  Հովհաննես   Թումանյան )
Հանդերձյալների   աշխարհում   բոլորը   լուռ   են,   անգամ   սփյուռքը
մեռելային   անտարբերությամբ   է   հետևում,   թե   ինչպես   է   շունչը
փչում   այն   մանուկը,   որը   Հայկական   Գենոֆոնդի   մաս   է   կազմ-
ում:   Այդ   մեռելային   անտարբերությամբ   հետևում   են   դեպքերի
զարգացմանը,  կարծես   թե   ցանկանում   են   կարեկցել   կամ   էլ
հակառակը,   ոտնատակ  տալ   ու   վերջացնել:   Սփյուռքի   մեռելները
գալիս   են   թաղվելու   հայրենիքում,   որովհետև   հայրենիքը   միայն
գերեզմանոց   է   իրենց   համար,  ոչ  մի   սփյուռքահայ   չմտածեց,   որ
գալու   է   այն   ժամանակը,   որ   Բոշաները   իրենց   շիրիմների   վրա
խաղատներ   ու   հասարակաց   տներ   են   կառուցելու,  որովհետև
ապականված   հողի   վրա   թաղվելը   վտանգավոր   է,  ոչ   միայն   մե- 
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ռելների   համար,   այլև   ապրողների:  
Չգիտեմ,   թե   մինչև   երբ   է  շարունակվելու   գոյատևել   այդ    չարի-
քի   որջը,   որը   կոչվում   է   Մեռածների,  բայց   չթաղվածների   հայր-
ենիք:    Հույզերս   կուզեի   ավարտել   ՄԵՐ   ՄԵԾԵՐԻ  խոսքերով. 
« Ապրի՛ր   չմեռնելու,   մեռի՛ր   ապրելու   համար »: Գարեգին
Նժդեհ « Կան   մեռելներ,   որոնց   հարկավոր   է   սպանել »։ Րաֆֆի 
« Թոթափած  կեղծիքի   լուծը՝  հայությունն   այժմ   իր  ամբողջության
մեջ  խորապես  գիտակցած   է  մեր  դարի  և  օրերի   հրամայականը`
հզորացի՛ր  կամ   մեռի՛ր: 
Առաջինը  մեռնում  էր  ապրեցնելու  համար  իր  ազգն  ու  նրա  զենքի
հմայքը,  երկրորդը  ապրում  էր  ամեն  գնով  ապրեցնելու  համար
թշնամու  փառքը:  Առաջինը  ինձ  համար  ավելի   բարձր  էակ  է,  քան
մարդ:  Երկրորդը` ավելի   անասուն,  քան  Հայ  և   մարդ:   Եվ   քանի
կա  այդ   վերջինը,  թրքությունը   իր   գոյության   ապահովությունը
պիտ  փնտրի   մեր  ժողովրդի  չգոյության  մեջ:   Իսկ  արի  է  նա,  ով
զինակցել   է  Ամենակարող   Ոգու  հետ:   Արին  նա  է,  որ  գիտի  լրիվ
կերպով   արտահայտել  իր  մեջ   ծփացող  անծանոթ   ծովը   ուժերի:
Արի  է  ինքնաճանաչը՝  նա,   որ  ծիծաղում  է  թվի,   նյութի,   զենքի
գերազանցության,   ինչպես   և  գիտությունների  վրա,  և  ճանաչում
է  մի  հատիկ  հոգեբանական  արվեստ  միայն`  մեռնել,  երբ   պահան-
ջում  է  պահը,   ինչպես  արևն   է   մեռնում »:   Գարեգին   Նժդեհ

Գեհենի   Առաքել 26/02/2017
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« Կարելի   է   տաղանդներ   ու   հանճարներ   ունենալ,  բայց
ունենալու  համար պետք  է  ճանաչել,  գնահատել  ու  պաշտպանել,
իսկ  գնահատել   ու  պաշտպանել,  արդեն   վաղուց   ասված    է,
կնշանակի`  ստեղծել »:   Հովհաննես Թումանյան 

«Մեռիր   այնպես,   որ   մահդ   անգամ   ծառայի   ՀԱՅՐԵՆԻՔԻԴ...»
Հայրենիքներն ապրում  են  հայրենասիրությամբ,  մեռնում
հայրենասիրության  պակասի պատճառով... »:   ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

« Յիշէ   զանոնք,   որ   գերեզմանին   մէջ ննջելով սուրն  իրենց
գլխուն    ներքեւը դրին։ Քաջաց   բարձն    է սուրը »։ Գարեգին Նժդեհ

« Ազգերը   անմահական  չեն,  Եթե  մի  ազգ  մեռնի,  պատճառը  իր
իսկ  ներսից  է »:    Հովհաննես  Քազազնունի:

« Այնտեղ   որտեղ  ճնշում   կա,  կլինեն   նաեւ   վախկոտությունն,  ամ-
բարտավանությունն  ու   զազրախոսությունը։  Մարդը   կարիք   ունի
ազատության   որպեսզի    հասկանա   ազատության   օգտակարութ-
յունը »:  Րաֆֆի 
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ԱՇԽԱՐՀՈՎ   ՍՓՌՎԱԾ  
ՃԱՆԱՉՎԱԾ   ՀԱՅԵՐԸ    

Մենք՝  հայերս  սիրում  ենք   անընդհատ  բարձրաձայնել   ու   կրկնել,
որ  այս   հայտնի   մարդու  պապը   կամ   տատը,  հայրը   կամ   մայրը
հայեր  են   եղել: Օրինակ՝  սիրում  ենք  շեշտել, որ  Նապոլեոնի  տատը
հայ   էր,  Սուվորովինը՝ նույնպես,   Լեոնարդո  Դա   Վինչիի,   Ջուզեպ-
պեե   Վերդիի,   նույնիսկ  Պուշկինի  ու Գարիբալդիի  տատերն  էլ   են
հայեր  եղել:   Լավ,  ասենք  թե  հայեր  են   եղել,  ի՞նչ  կարիք   կա   ան-
ընդհատ  կրկնել,  ամեն   վայրկյան  հիշել   այդ  մասին  ու  խանգարել
նրանց  հավիտենական  անդորրը:
Սակայն  դա  հարցի  մի  կողմն  է, իսկ  ինչո՞ւ  երբեք  հարց   չենք  տա-
լիս,  թե  այդ  ճանաչված  հայի  ծնողները  կամ  պապերը  ինչու՞  են
հայտնվել  օտարության  մեջ,   կամ  արդյո՞ք  չեն  ցանկացել   թաքցնել
իրենց  ազգությունը: 
Մի  կարծեք,  թե  ես  փորձում  եմ  նույնիսկ  դարեր  անց,  քննադատել
կամ  դատապարտել  նրանց:   Այն  փաստագրությունը,  որին  ծանոթ
ենք  բոլորս  թույլ  է  տալիս  եզրակացնել  այն,  ինչ  եղել  է:   Նախքան
շարունակելը  մեր   բացահայտումները,  կցանկանայի  հիշեցնել   որոշ
մարդկանց,  որ  ինձանից  հայրենասեր  ու  ազնիվ   չլինեք,   հայրենա-
սիրությունը  կուրծք   ծեծելու  ու  ամբիոններից  բարձր  ճառելու   մեջ
չէ,  ցանկացած   մարդ,  երբ  համարձակվում  է  խոսել   հայրենիքի   ու
հայրենասիրության   մասին,  թող  հիշի  իր   արարքները   ու   կատա-
րած   գործերը,  վերլուծի   ինքն  իր  մեջ,   հետո  նոր՝   փորձի  հայրեն-
ասեր   երևալ:    Դա  վերաբերվում   է   Լատինատառ  Հայրենասերնե- 

« Մի   աշխատիր   արդարանալ:   
Դրանով   միայն   ծանրացնում   ես  հանցանքդ »:

ՄՈՒՐԱՑԱՆ
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րին,   որոնք   իրենց   տգիտությունը   ցուցադրում   են   մեկնաբանու-
թյունների   տեսքով:  ( « Հայրենագիտությունը,  գլխավոր   ուսմունք
է  այն  անձանց   համար,   ովքեր  նվիրվում  են   ծառայել   հայրենիք-
ին…   Հայրենասիրությունը   սկսվում    է   հայրենագիտությունից »:
Րաֆֆի )  Այս  մեջբերումը  գրեցի   միայն  նրա  համար,  որ  այս   բա-
ցահայտումը  կարող  է   նորից  դժգոհություն   առաջացնել   ԴԺԳՈՀ-
ՆԵՐԻ   մոտ,  որպեսզի   հերթական    անգամ   աղաղակեն   իմ՝   Ադր-
բեջանի   գործակալ    լինելու   փաստը:  Սակայն   իմ   խելամիտ   բար-
եկամներն   արդեն   ծանոթ   են   ինձ   և  դժգոհների   արտահայտած
կարծիքները   չեն   կարող   ազդել   նրանց   վրա,  ու   թշնամաբար
տրամադրել   իմ   հանդեպ:   ճշմարտությունը   հենց   այն   կարևոր
հատկանիշներից   է,  որը  փորձելու  եմ   ներկայացնել   իմ   ընթերցա-
սեր  բարեկամներին:   Հայ   լինել,  չի  նշանակում   լինել   քրիստոնյա,
ինչպես  մեր  սևասքեմ   սատանաներից  մեկն   հայտարարել  էր՝  Հայ
չի  նշանակում  խոսել   հայերեն,  կամ  երգել  ու  պարել  հայերեն,  Հայ
նշանակում   է  լինել  Մարդ:  Մի զարմացեք,  որ   « Մարդ »   բառը
շեշտում   եմ,  ցավոք  սրտի  շատերը   մարդ  ծնվում  են,   բայց  սատկ-
ում  են  որպես   անասուն:  « Ոչ   մի   պաշտոն   կամ  կոչում   չկա,  որ
հավասար  լինի  և  կարելի  լինի  համեմատել  մարդ  կոչման   հետ »:
Հովհաննես   Թումանյան Մարդու  և  Անասունի  միջև   տարբերութ-
յունը  գրել   եմ  նախորդ  գրքերում,  միայն   հիշեցնեմ,  որ  մարդը  օժ-
տված  է  Բանականությամբ:   Իսկ  Հայ  ՄԱՐԴՈՒ  բանականությունը
վաղուց  կասկածի  տակ   է   դրված:   Այդ  պատճառով՝  Մարդու  ու
հայի   միջև  տարբերությունը   փորձեք   տեսնել   ինքներդ:   Ինչպես
ասացի,  ՀԱՅԻ  իսկական   տեսակը  իր   որակական   հատկանիշներ-
ով  վաղուց  և  մասամբ  Ոչնչացման   եզրին  է:   Եթե   հաշվի   առնենք
այն  փաստը,  որ  զտարյուն  Հայի  տեսակը  չի  կարողանում   ընդուն-
ել   այն   փաստը,  որ  ինքն   ապրում   է  Տգետների   ու  Ապուշների
մեջ,  որոնք  իրենց   համարում   են  ՀԱՅ: Եթե  հաշվի  առնենք   որ  
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իսկական   Զտարյուն   ու   Ազնվազարմ   հայերը՝  Հ.  Թումանյանը,
Չարենցը,  Իսահակյանն  ու  Սևակը  Գարեգին   Նժդեհն  ու  Անդրան-
իկը  ( Նրանց   շարքը   բավականին  մեծ  է  և  դժվար  կլինի   բոլորին
թվարկել  անուն  առ  անուն:  Իհարկե  իմ  մյուս  գրքերում  ես  բազմի-
ցս  նշել  եմ   նրանցից  շատերի   անունները ) Հենց   այդ  Ազնվազարմ
հայերն  են,  որ   ցավով   ու  դժգոհությամբ   գրել   են  ու  նշել   ԿԵՂՏ-
ՈՏԱՐՅՈՒՆ  Հայերի  մասին:   Ինչպես  ասում   էր  Գարեգին   Նժդեհը
( « Մեր  դժբախտությունն   այն   չէ,  որ   աշխարհում  կան   թուրքեր,
այլ  այն,  որ   կան  թուրքանման   հայեր »: Գարեգին   Նժդեհ  « Փնտ-
րեք   հայի   սուրն   այնտեղ   որտեղ   հայի   արյուն   է   թափվել »:
Րաֆֆի ) Կեղտոտարյուն  հայերի  մասին   գրել  են   անգամ   Մովսես
Խորենացին   ու   Ֆրիկը,   Նարեկացին  ու  Մխիթար  Գոշը,   Րաֆֆին
ու   Մուրացանը   ներառյալ:   Պատահական   չէ   մեր   Մեծերի   հնչեց-
րած  անլռելի   ազդակները՝  կեղտի  ու  աղբի  մասին,   որպեսզի   մեր
միջից   մաքրենք   այդ   աղբը   ու  Բորոտը, այլապես   դատապար-
տվելու   ենք  ու   տառապենք  այդ   համաճարակից,   որը    կոչվում   է
ՎայՀայ...   Բայց  ինչ   պես  տեսնում   ենք,  նրանց   բարձրաձայնած
աղաղակն   ու  հնչեցրած   ահազանգը   մնացել   է   Ձայն  Հանապազ-
որ   Անապատի... Այդ  ներքին   թշնամին՝  Դասակարգային  հրեշն   էր,
տգիտությունն   ու  Կեղտարյուն  աղբը,  օտարին   քծնելու  մեր    որա-
կը:   Ասացեք,   թե   ինչու   մեր  ՄԵԾԵՐԸ   իրենց   ամեն   մի   խոսքի
ու  բառի   մեջ  պետք  է   դնեին   այդ  աղբից   ազատվելու  բանաձևը:
( « Գողը   որ  տանից   լինի,   եզն   երդիկից   կհանե »: — « Ծառի   որ-
դը   իրանից   չլինի,   հազար   տարի   կապրե»: — « Մեր   գողն   մեր
տանից   է,   մեր   որդն   մեր   ջանիցն   է...»: Րաֆֆի ) Անցնենք   մեր
աշխատության   կարևոր   թեմային:    Ասենք   օրինակ,   ինչո՞ւ   Հովհ-
աննես   Այվազովսկու  հայրը   կամ   Ջուզեպպե   Վերդիի  կամ   Նապ-
ոլեոն   Բոնապարտի    տատերը   հայտնվեցին    օտարության   մեջ,
այդպես   ասած՝  Ղարիբության  մեջ: 
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Ինչու  չենք  փորձում   իմանալ  հայրենիքից  հեռանալու  նրանց   բուն
պատճառները,  կամ   օտարության  մեջ   նրանց   ապրելու   մանրամ-
ասները:    Ինչո՞ւ   ենք  ուրախանում,  որ   նրանք  ՀԱՅ են...  Գուցե
նրանք   չեն  ցանկացել,  որպեսզի   հիշատակվեն,   իրենք   հայ   լինելը
կամ  ազգությունը:   Նորից  եմ  կրկնում,  որ  ես  չեմ   փորձում   մեղա-
դրել  նրանց,  քանի  որ  հանգամանքներից   ելնելով   ներկայացնում
եմ  փաստագրությունը:   Այն  ազդակ  է,  որը  գալիս  է  լրացնելու  ժա-
մանակի   Մեծերի  խոսքը,  ( « Կարելի   է   տաղանդներ   ու   հանճար
ներ   ունենալ,   բայց   ունենալու   համար  պետք  է  ճանաչել,   գնահ-
ատել   ու  պաշտպանել,  իսկ  գնահատել   ու   պաշտպանել,   արդեն
վաղուց  ասված  է,  կնշանակի` ստեղծել »: Հովհաննես  Թումանյան )
Որովհետև,  այն   ինչ  ասել  են  նրանք,  ավելի   սոսկալի   է,  քան   կա-
րելի   էր  պատկերացնել:
Ինչպես   ժողովրդական   խոսքն   է   ասում, « Մարդը   լավ   կյանքից
չի   փախնում »:   Այդպես   ուրեմն,   այն   տատիկներն   ու  պապիկնե-
րը,  հայրերն   ու   մայրերը   որոնք   փախել  են   հայրենիքից  և   օտա-
րության  մեջ  հաստատվել,  դա  փաստ  է:   Եթե   հաշվի   առնենք,  որ
Խելացի  հայերը  փախչում   են   ոչ  թե   վատ   ու   դժվար   կյանքից,
այլ  տգետ  ու   ապուշ  հասարակությունից   ու   մարդկանց   ԱՆԳՐԱ-
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ,  կեղտարյունների   ներկայությունից: 
Ես   իմ   գրքերից   մեկում՝   «  Չարիքի   Իշխանությունում »:  գրել   էի
Հասարակության   ու   ժողովրդի  միջև  միջև   եղած   տարբերության
մասին,   որոնք   առանձին   բաներ  են՝   անկախ  նրանից,   թե   ինչպ-
ես  են   ներկայացված   շատերի   կողմից:  
Շատերը,   ովքեր   հայրենիքից  փախան  սոցիալական  ու  տնտեսակ-
ան  ծանր  պայմաններից  ելնելով,  ոչինչ   չստեղծեցին,  քանի  որ   ինչ-
պես   իրենք՝  Խոպանչիներն  են  ասում,  « Իրենք   երկրորդ   սորտի
մարդիկ   են   օտարի  հողում »:   Ճիշտն   ասած,   դա   Տգիտության
բանաձևերից  մեկն   է,  քանի  որ   խոպանչիների   մեծ   մասը  անգամ  
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գրել  կարդալ   չգիտի,  ուր  մնաց   թե   գիրք   կարդա:   ( « Ի՞նչ   անեն
հայերը,   ի՞նչ  հող   ածեն  իրանց   գլխներին,  մի՜թե   առանց   ուսու-
մի,   առանց   գիտության   և  առանց   լուսավորության   մարդ   կար-
ո՞ղ  է   կատարյալ  մարդ   լինել,   յուր   օգուտը   ճանաչել,   յուր   վըն-
ասը  հեռացնել,   յուր   ազգը   սիրել   և   յուր   հայրենիքը   պաշտել »:
Րաֆֆի )  Իսկ  բարձրագույն   կրթություն   ստացած   Խոպանչիների
բարձրագույն   կրթությունն  էլ   դեռ   չակերտավոր   է  և  հարցական: 
Եթե  տեսնենք  պարզ   աչքերով,  կտեսնենք,  որ   խելամիտ   ու   գրա-
գետ   հայերը    իրեն    երբեք   « ԵՐԿՐՈՐԴ   ՍՈՐՏ »  չեն    համարում,
անկախ   նրանից,  թե   որ   երկրում   են  գտնվում   կամ   ինչով   են
զբաղված:   Խելամիտ   հայի  կրթությունն  ու  իմացությունը   թույլ  չի
տալիս  երբեք՝  իրեն  արժեզրկել:  
Խոպանչիները,  ովքեր  սկիզբ  են  առել  դեռևս  Գրիգոր   Լուսավորչի
ժամանակներից,   արտագնա   աշխատանքով  փորձել  են  իրենց  հա-
նապազորյա  հացը  վաստակել   օտարության   մեջ՝  զրկված   լինելով
հայրենիքից,  ընտանիքից,  անգամ  սիրուց:  Հենց  նրանք  են,  որ  օտ-
արների  մեջ  իրենց  զգացել  են  Երկրորդ  Սորտի  մարդ:  Ես   կասեի՝
ոչ   թե  պատկանում  են  Երկրորդ  սորտի,  ինչպես  իրենք   են   նշում,
այլ   ամենավերջին՝  ստրուկից  ավելի  ցածր:
Նշանակում   է՝  այդ   տեսակն  է,  որը   ոչինչ   արժեքավոր   չի  կարող
ստեղծել  հասարակության  ու  շրջապատի  համար,  առավել   ևս   իր-
ենց   ընտանիքների:    Ինչ   եք   կարծում   Շառլ  Ազնավուրի   կամ
Ատոմ  Եգոյանի  պես   հայերըը   իրենց   ինչու  չեն   համարում  « Երկ-
րորդ  Սորտի »  մարդ,  չնայած   որ   նրանք   օտարության   մեջ   են
ծնվել   և  մեծացել:   Որովհետև  նրանք  կարողացել   են   գտնել   ամե-
նակարևոր  արժեքները,   ստեղծել  ու  արարել...  ՄԱՐԴ  մնալու  գաղ-
տնիքը:   ( « Ժողովուրդների   արյունն   ու   արցունքը   պիտի    չդադ-
արի,   մինչև   որ   նրանք   ինքնօգնությամբ   ոտքի   չկանգնեն,   մին-
չև   չհզորանան   հոգով  »:  Գարեգին   Նժդեհ ) 
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Լուսավոր   մարդկանց  մասին  գրել  եմ  իմ  վերջին  գրքերից  մեկում,
այնպես  որ  ավելորդ  եմ  համարում   կրկնվել:   Սակայն   հիշեցնեմ,
որ  « Սասնա   Ծռերի »   տղաներից   մի  քանիսը՝   հանձինս  Պավել
Մանուկյանի  ու  Արարատ  Խանդոյանի,  այնքան  պարզ   ու  մաքուր
էին,  լուսավոր,  որ  բավական  կլիներ   նրանց  լույսը  հասցնել  Հանր-
ապետության  խավար  ու  խոնավ   հյուղակներ: 
Հովհաննես  Այվազովսկու   հայրը,  որպես  խելացի  մարդ,   նախընտ-
րեց  օտարության  մեջ  իր  զավակներին  կրթել   ու  դաստիարակել,
քան  թե  հայրենիքում՝  տգիտության  ու  տխմար   հասարակության
մեջ  բանտարկել:  Ստրկությունից   ու  քաղցից  ազատվելով՝   կարող-
ացավ   իրականացնել  իր  երազանքը:    Հիշեցնեմ,  որ   Այվազովսկու
հայրը  ԽՈՊԱՆՉԻ  չէր,  որովհետև  ինչպես   ասացի   խոպանչիները
միայն  աշխատում  են  որովայնի   համար,  մտավոր   արժեքներ
ստեղծողների  վրա  թքած  ունենալով:   
Անձնական  փորձս  հաշվի  առնելով,  բազմիցս  հանդիպել   եմ  մարդ-
կանց,  ովքեր  անգամ  գիրք  չեն   կարդացել   իրենց   կյանքում,  բայց
բողոքավոր  են   ու  դժգոհ:   Նույնիսկ   Ֆեյսբուքում  են  լատինատառ
դժգոհում,   անգրագետ  մեկնաբանություններով  փորձում  են  իրենց
կարծիքը՝  հայտնել  խելամիտներին  փնովելով:   Սոցցանցերում,  Յու-
թուբում  չակերտավոր  հայրենասիրութուն   ցուցադրում:   Վերջերս
համացանցում   աղմուկ   բարձրացրած ,« Ամերիկահայ »  Հայկ  Նազ-
արյանը,  ով   իբր  վերադարձել  էր  « ՓՐԿԵԼՈՒ »  հայրենիքը:
Հետույքամտնուկ   Արշակ   Զաքարյանի  պես  տխմար,  ով    գովազդ-
ում  էր   նրա   վերադարձը:  Ու  միանգամից   տգետներըը   այնպիսի
ոգևորությամբ   ու  խանդավառությամբ   սկսեցին   տարածել  տեսա-
նյութերը  և  պատրաստվում   էին  դիմավորել   նրան   կարծես   նա
Նազենի   Հովհաննիսյանի  Մովսեսը   լիներ՝  Կարմիր   ծովով   ուղևո-
րությունից   հետո:   Այդ   անգրագետ   զանգվածն   էր,  երբևէ   գիրք
չկարդացած  ու  չտեղեկացված,  անգամ   չակերտավոր  « Առաքյալնե- 
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րի » մասին,  որ  գրել   են  մեր  Մեծերը՝  Մուրացանը,  Շիրվանզադեն,
Թումանյանն  ու  Նար Դոսը: 
Իսկ   Րաֆֆու   ստեղծագործությունները  ուղղակի   գլուխգործոցներ
են: ( « Տգիտությունը   ներքին   թշնամու   կերպարով  իր   սև  գործն
է  անում   և  շարունակելու   է   անել,   քանզի   թշնամու   այդ   տեսա-
կը   կենսունակ   է   այնտեղ,  որտեղ   պարարտ   հող   կա   իր    համ-
ար »:  Հովհաննես   Թումանյան )
Կցանկանաի   մի   փոքր   շեղվել   թեմայից: 
Վերջերս   Ֆեյսբուքում   հայ   մտավորականներից   մեկը   գրել   էր,
որ   մենք ՀԱՅԵՐՍ   հայտնի   փիլիսոփաններ   չունենք: 
Սակայն   այն,  որ  մենք   չենք  կարողանում   տեսնել,  դա   փաստ   է:
( « Ունեինք  աչք... ու  չուզեցինք  տեսնել։  Երբ  տեսանք...   չուզեցինք
հավատալ... Մորթվում   էինք,   բայց   չեինք   ուզում   սովորել   ողջ
մնալու   ճամփան »: Շահան   Նաթալի )  Հայ  Փիլիսոփայական   միտ-
քն  այնքան  լուսավոր  է   ու  բազմազան   որ  անգամ   գերմանական
փիլիսոփայությունը   չի  կարող   մրցել:   Կանտի   ու   Արթուր  Շոպեն-
հաուերի  մտքերն   ու  խոսքը  համարվում  են  համաշխարհային  փի-
լիսոփայական   մտքի   գոհարներ,  սակայն   Գարեգին   Նժդեհի   ու
Րաֆֆու   խոսքերը  բավարան  են,  որպեսզի  խամրեցնեն   այդ   գոհ-
արների  փայլը:   Անմրցելի  է  Խորենացու,  Գոշի  ու  Այգեկցու  փիլիս-
ոփայական   խոսքը: 
Վերադառնանք   մեր  կիսատ  թողած   թեմային: 
Ինչո՞ւ  են  մեր   հայրենակիցները   օտարության  մեջ   փորձել   թաքց-
նել   իրենց  ազգությունը:  
Առհասարակ  պահեր  են  լինում,  որ   ամաչում  ես ( Անձնական  փոր-
ձից  եմ  ասում )  որ  ցանկանում   ես  լինել   կիրգիզ   կամ   մոզամբիկ-
ցի,  սակայն  ոչ   Հայ:  Քանզի  համատարած   գաղջ   շրջապատում
տգետների   մեջ   քեզ   զգում   ես  նվաստ  ու  հիմար:   Այդ  ժամանակ
երանի   ես   տալիս   Աֆրիկայի  վայրի   ցեղերին:  
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( « Օտարը   չի   հարգի   և  սիրի   մի   ժողովրդի,   որը   ինքնուրույն
պատկեր   և   բովանդակություն   չունի »: Րաֆֆի )  Վստահ   եմ,   շա-
տերն   են  ապրել   նման   զգացողություն,  հանդիպելով  մեր  հայրեն-
ակիցների,  ովքեր  « Փայլել »  են   իրենց  տեսակով:  Այլմոլորակայինի
են  նմանվում   մեր  հայրենակիցներից   շատերը,  երբ  վերադառնում
են  հայրենիք:  Հենց  օգանավակայանից   սկսվում   է   այն  « Բարի
Գալուստը »,   որը  ավելի  շատ   կտտանքների   է   հիշեցնում:   Իրենց
աչքերի   տեսածն  ու  լսածը  անհավանական   է  թվում:  Ու  սկսում
են  նզովքի   խոսքեր  շշնջալ   քթների  տակ,  թե  ինչու  հայտնվեցին
Երևանի  փողոցներում:  
Այդպիսի  ապրումներ  ես  ունենում,  երբ  համացանցում  դիտում   եմ
բարձր  ամբիոններից  հաչացող  ՀՀՇ ական  ոհմակի  պարագլուխնե-
րին,  Դաշնակցական  ու  բազմակուսակցական  ենիչերիների  քծնան-
քն  ու  կեղծավորությունը,  ստոր,  փոքրոգի   խոնարհությունը:  
( « Ողորմելի   ժողովուրդ » Երկար  և   ձիգ  տարիների   բռնակալութ-
յան   հարկը  և   գերությունը   բարբարոս   իշխանների   թրի   տակ
ոչինչ   չեն   կարողացել   ավելացնել   այդ   ազգի   հոգու   մեջ,   բացի
մի   կեղտոտ   կեղծավորություն   և  մի   ստոր,   փոքրոգի    խոնարհ-
ություն »:  Րաֆֆի ) Զզվում  ես  ու  ափսոսում,  որ  Հայ  ես...
Տեսնելով  տգետ  փնթի  ու  անատամ  ամբոխին,  ովքեր   իրենց  կուս-
ակցական  առաջնորդների  ձեռքերն   են  համբուրում,   հոտնկայս
բացականչություններով  ծափահարում,  խոնհարվում   են  մինչև  գե-
տին  ու  նրանց  ոտքի  տակի  հողն  համբուրում...   Հհասկանում   ու
ափսոսում   ես,  որ   « Սասնա  Ծռերն »   իրենց  կյանքը   զոհաբերում
էին  այդ  տեսակ  աղբի  համար:   ( « Ազգերը  անմահական  չեն,  Եթե
մի   ազգ    մեռնի,   պատճառը   իր   իսկ   ներսից   է »:  Հովհաննես
Քազազնունի ) Ու   չգնահատված   հերոսների  ցավը   փոխանցվում
է   քեզ,  Խորենացու   և  Նարեկացու   ողբի   պես  քո   հոգին   նույնպ-
ես  սկսում  է  նզովել   այդ   անատամ   ոհմակին,  ով   կոչվում   է   Հայ:   
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Զզվանք   ես  ապրում,  երբ  Ծառուկյանի,  Փաշինյանի,  Արթուր  Բաղ-
դասարյանի,  Օհանյանի  ու  Տեր -Պետրոսյանի   նման   տականքներն
են   ԱԶԳԱՅԻՆ  հերոսի   կոչումին  արժանանում:   ( « Թուրքն   ավելի
դրական   կարծիք   ուներ   և   ունի   հայ   ցեղի   մասին,   քան   մեր
հայանուն   ստրկամիտները »: Գարեգին   Նժդեհ ) Իսկ  Քոչարյանի
ու  Սերժի  մասին  բացառապես  ավելորդ  է  հիշել,  ում  ոտքերի  տակ
Փնթիների  մի   հսկայական   բանակ   է   կանգնած,   որը  կոչվում   է
մեծամասնություն:    Ու  այդ  փնթիների  մեջ   քեզ  զգում  ես   կենդա-
նի  և  ոչ՝  որպես  Հայ:    Ցավում   ես,  որ   հասարակություն   կոչված
այդ   ոհմակը   ինչ-որ   կապ   ունի   քո   ճակատագրի  ու   քո   ժողովր-
դի  ապագայի  հետ:  « Հասարակության  կարծիքը   ակնհայտ   սխալ
կարծիք   է,  քանի   որ   մարդկանց   մեծ   մասը   ապուշ   են »:    Էդգ-
ար  Ալան  Պո   Այդպիսի ՉԱԿԵՐՏԱՎՈՐ  « հասարակությանը »  ես
կանվանեի « Չհասարակություն »:  Ու   այդ   Չհասարակության
համար   կարևոր   արժեք   է   համբուրել   իրենց  տերերի   ձեռքերն
ու   ոտքերը,  սովալլուկ  գովաբանությամբ   ու   խոնհարվումով   համ-
բուրել   իր   պարանոցին  օղակ  հագցնող   ձեռքը:   Ու   նրանք   գոհ
են,  սակայն   պատրաստ  են  հոշոտել   իրենց   ազատության  համար
պայքարող   հերոսներին   ու   արդարանալ   իրենց   մեղքը   չզգալով
երբեք:   ( « Մեր   բարյացակամ   չեզոքության   դեպքում    իսկ,   եթե
դա,  կրկնում  եմ,   նույնիսկ   հնարավոր   լիներ,   թրքությունը   պիտ
վարվեր   մեզ   հետ   ճիշտ   այն   ձևով, ինչպես   որ   վարվեց »:
Գարեգին   Նժդեհ )   Հիմա   ասացեք   խնդրեմ,   բանականություն
ունեցող   հայը   ինչպե՞ս   կարող   է   իրեն   համարել   հայ,   երբ   այդ
անատամ   ոհմակը   իրեն   նույնպես   համարում   է   հայ:    Չհասար-
ակության   լոկոմոտիվը   հանդիսացող  ՄտաՎՈռականներն են,
որոնք   եղել   են   միշտ,  բոլոր   դարերում   ու  տզրուկի   պես   ժողով-
րդի  արյունն  են  ծծել:   ՄտաՎՈռականների   ոհմակին   ավելացնենք
Սևասքեմ   Չհոգևորականներին,   որոնք    երկրպարգում   են   Չարի- 
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քի   իշխանության   հարատևությունը:  ( « Խեղճ   հայեր,   բավական
չէ,  որ    ուրիշները   կողոպտում    են   ձեզ,   և   ձեր   գլխավորները,
ձեր   իշխանները՝   ձեր   մարմնին   ցեց   են   դարձել...»:  Րաֆֆի ) 
ՈՒ   հասկանում   ես,  որ   դու  ՀԱՅ   չես   կարող  կոչվել: 
Հիմա   ինքներդ  ասացեք,  Այվազավսկու   կամ   Լեոնարդո   Դա  Վին-
չիի   ՀԱՅ   նախախայրերն   արդյոք   չե՞ն   մտածել,   թե    իրենք   ինչ
կապ  ունեն  այդ  Չհասարակության   հետ,  որը   իրեն  կոչում   է  հայ:
Ահա  նրանք   էլ   որոշում  են   ազատվել   այդ   Չհասարակությունից,
որը   կարող  է  լափել    ոչ  միայն   իրենց,   այլև  իրենց   զավակներին:
Որոշում  են  ու  հեռանում   հենց  այն   կուսակցական   տխմարներից,
որոնց  մասին   աղաղակել   են   մեր  Մեծերը:   Նրանք   նախընտրում
են  ապրել   արժանապատիվ   ու  մարդավայել,  ոչ  թե  Չհասարակու-
թյանը   զոհ  մատուցել   իրենց   զավակներին: ( « Այլ   կերպ   հայութ-
յունը   կմնա   մեկն   այն   դժբախտ  ժողովուրդներից,  որոնք    գոյու-
թյուն  ունեն,   բայց   չեն   ապրում,  որոնք   « աշխարհում   են,   բայց
աշխարհից   չեն »:  Գարեգին  Նժդեհ ) Արդյոք   մեկը   այդ   Չհասա-
րակությունից   հասկացա՞վ   Արայիկ  Խանդոյանի   մոր   վիշտը,   ում
զավակների  կյանքը   մատաղվում   է   այդ   տխմար   Չհասարակութ-
յանը:   Փոխարենը   գնահատելու՝  մեր   աղբ   հասարակությունը   իր
դահիճների  ձեռքերն   է   համբուրում  ու   ձեռքի   վրա   տանում:   
( « Այդ   տարրերի   մեջ   տգիտության   հետ    զինակցած   է   վատու-
թյունը »:  Գարեգին   Նժդեհ )   Ազնիվ   հայերը   հեռանալով    հայրեն-
իքից,   տառապանք   ու   դժվարություններ    հաղթահարելով՝   փորձ-
ում  են   ստեղծել    արժեքավոր   ինչ-որ  բան,   սակայն   երբեք   չեն
գանգատվում,   իրենց  չեն  համարում  « երկրորդ  սորտ »,  որովհետև
կարողանում   են  գտնել   այն  բացը   թողած  դատարկությունը   ու
լցնել   այն  հոգևոր  իր   հաջողություններով:   Այդ  հայերը   կարող  են
միավորվել  ու  փոխել  պատմության  ընթացքը,  սակայն  ժամանակն
ստիպում   է  մոռանալ   միավորվելու   ցանկությունը  և  ձուլվում   են  
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օտարներին:  ( « Կյանք  վատնեցին   առանց   հոգեպես   վառվելու   և
մի   հատիկ   կայծ   վառելու  իրենց   շրջապատի   մեջ »:  Գարեգին
Նժդեհ ) Ու   լինում   է  ոչ միայն   մտավոր   կորուստ,   այլ   ազգային
մտքի   ու   գիտության:   Օրերից  մի  օր,  երբ   հանդիպում   ես   որևէ
հայի,  ով  Ռուսաստանում  հպարտանում  է  իր  քրեական   անցյալով,
Հայկական  Մաֆիայի  « ձեռքբերումներով »,  իր  քցած  ու   թալանած
զոհերի   ճակատագրերը   խորտակելով,  և  այդ   ամենը   պատմելուց
նրա  աչքերի  փայլի  ու  հաճույքի  բավականությունից   հասկանում
ես,  որ  դու  ու  քո  նախնիները   չեն  կարող   կապ   ունենալ   այդ   ոչ-
նըչությունների   հետ,  փորձում   ես   խուսափել   նման  տգետների
հետ  հանդիպելուց,  փորձում  ես  երեսդ  շրջել  ու  ձևացնել,  որ  օտա-
րական  ես:   Երբ   Մոսկվայի  մետրոյում   հանդիպում   ես   հարբած,
հայկական  ժարգոնով   հայ  դեռահաս  աղջիկների,  որոնք  հայհոյում
են  ամենավերջին  լկտի  հայհոյանքներով,  իրենց  վարքով  աչքի   զա-
րնելով  հասարակության  մեջ,  ամոթից  ուզում  ես  պատռել  գետինը
և  մտնել  հատակը,  և  այդ  պահին   հասկանում  ես,  որ  ամաչում  ես
քո  ազգությունից   ( « Էն   մարդիկ,   որ  երկար   ու   լուրջ    զբաղվել
են  մեր   ժողովրդով,   հայ   մարդով,  միշտ   եկել   են  մի   ծանր    եզ-
րակացության,   թե   որքան   շատ   չարություն   կա   մեր   հոգում »:
Հովհաննես   Թումանյան ) Դրան   գումարած   Եվրոպական   մի
շարք   երկրների   խանութներում   գողություն  անող   հայ   կանանց
ու   աղջիկների   խայտառակությունը,   տղամարդկանց   վարքն   ու
բարքը:   Այդ   ժամանակ   հասկանում   ես,  որ   դու   ՀԱՅ  չես:   Երբ
տեսնում  ես  Դուբայի  ու  Ստամբուլի  հասարակաց   տներում   խար-
իսխ  գցած   հայ  կանանց, « Կիսաբաց  լուսամուտներում »  բազմած
Մեծապատիվ  Փնթիներին,  որոնք  իրենց  Փորձագետ  են   համարում
ու  ծաղրում  « ՀԱՏԱԿՈՒՄ »  հայտնված  տգետ  անատամ   Չհասար-
ակությանը,   որոնց   հենց իրենք   դարձրին   այդպիսին,   հասկանում
ես   ու   ափսոսում,   երբ   այդ   աղբը   տեսնում   ես   Սփյուռքի   հայկ- 
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ական   գաղթօջախներում,  որոնք   ոչ   միայն  ապականում   են   հայ-
կական   գաղթօջախները,   այլև   ապականում   են   հայի   պատմութ-
յունը,  նրա  անունը,  նրա  մշակույթն  ու  ստեղծած  արժեքները,  նրա 
հերոսներին  ու  Մեծերին,  այնժամ   հասկանում   ես  որ   օտարական
լինելը  նախընտրելի   է:  ( « Հպատակ »  ազգը   օտար   պետության
մեջ   նոյնիսկ    ամենից   աւելի   ազատամիտ   ու   լայնախոհ    պետ-
ութեան   մեջ   անխուսափելիօրէն   մնալու   է  զրկուած   սնունդից »:
Հովհաննես   Քաջազունի )
Այդ  անատամ   տգետները  կեղտարյունների  տեսակն   է,   որ   բարբ-
արոս   ցեղերի  պես  սմբակների  տակ  է   տալիս   ամեն   արժեքավոր
բան:   Ոչնչացնում  է  մեր  պատմական  ու  մշակութային  կոթողները,
ոչնչացնում   մշակույթն   ու  արվեստը,  ոչնչացնում   է   պատմության
հերոսական  էջերը,  սևացնում  լուսավոր  ու  հերոսական  մարդկանց
կերպարներն  ու  հիշատակը:   Այդքանից   հետո   համարել   քեզ   այդ
Բարբարոս  Ոհմակի մի  մաս,  կարծում  եմ   անկարող  ես:    Միայն
զգում  ես,  որ  ցանկանում  ես   ի   լուր   աշխարհի   գոռալ   Տեյրանի
հանրահայտ,   սրտից   բխող   խոսքերը՝   մի   խառնեք   մեզ   ձեր
վայրի  ցեղերին:   ( « Անկախ   Հայրենիքը   անհրաժեշտ  է  հենց   նրա
համար,  որ   ձեզ`  հոգով   թզուկներիդ,  դարձնի   կատարյալ   մարդ,
պարտվողականության  այն  ցավագար   ոգու,   որի  նյութած   վատ-
ության   պատճառով   դարերով   օտարի   լուծն   ու   ամոթն   է   եղել
մեր   ժողովրդի   բաժինը »: Գարեգին   Նժդեհ )
Չարիքի   իշխանությունում՝   Հայաստանում՝   ՉՀԱՅԵՐ -ից   շատերը
իշխանական  բուրգի   բոլոր  շերտերում   են՝   ներքևից  մինչև   վերև:
Եվ  ինչպես  կարող  է   բանականություն   ունեցող   մարդը,   չտեսնել
ՉՀԱՅԵՐԻ  ապականած   Չհասարակությունը,   ովքեր   իրար   են
հոշոտում,   իրար   հետ  են   կենակցում,  իրար   բերան   են   թքում
ու   իրար   հետույք   մտնում:  ( « Տե՛ս,  հայրերդ   իրար   ավելի   են
ատում,   քան   արտաքին   թշնամուն »:  Գարեգին   Նժդեհ ) 
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Եվ   հենց   այս  կեղտարյուն   հայրերին   փոխարինելու   են   գալիս
իրենց   տգետ   զավակները,  որոնք  ավելի  են  գերազանցում   իրենց
տգետ  հայրերին: 
Իզուր  չէր,  որ  Գարեգին  Նժդեհը   կոկորդ   էր  պատռում,  թե   ամեն
մեկիս   մեջ  մի   գանձարկղ կա,  հարկավոր   է   միայն   գտնել   այդ
գանձարկղի   ոսկե   բանալին:  Սակայն  մեր  ազգը  ՏԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
փիլիսոփայությունն  է  որդեգրել  և  չի  ցանկանում  ընդունել   ճշմար-
տությունը:   ( « Քո   մեջ   մի   գանձարկղ   կա   անբավ   ու   անհաշիվ
հարստությամբ,  բայց  դու   չես   օգտվում  նրանից,  որովհետև   քեզ
պակասում  է  այդ  արկղի  ոսկե   բանալին`  ինքնաճանաչությունը »:
Գարեգին  Նժդեհ )  Չհայերի  մի  տեսակ  էլ   կա,  դրանք  « ԹԱԹՈՍՆ-
ԵՐՆ »,  են   որոնց  մասին   գրել   է  Րաֆֆին:   « Չարիքի   Իշխանութ-
յուն»,  գրքում   մանրամասն  ներկայացված  է   այդ  տեսակի   մասին՝
« Կեղտարյուն   գրագետ   փնթիները »  հավելվածում:   Սակայն  Վիպ-
ասան  Մարգարեն՝  Րաֆֆին   իր  պատմվածքների   գրքում   փայլուն
է   ներկայացրել   Թաթոսներին:   Որպեսզի  ընթերցողին  պարզ  լինի,
թե   ովքեր  են  Թաթոսները,  կառաջարկեի   կարդալ   Րաֆֆու  պատ-
մվածքները:  Միայն   նշեմ,  որ   Թաթոսները   մեր  ժամանակի   Աշոտ-
յաներն  են  ու  Շարմազանովներն   են,  Փաշինյաններն,  Վիգեն   Սար-
գսյանները  ու  Երիտ  հանրապետականի  բազմակուսակցական  աղ-
բը:   Այդ  տեսակն  է,  որ  գալիս  է   ոչնչացնելու  առողջ   սերունդ   դա-
ստիարակողներին: ( « Դժբախտություն   է,   սակայն,   երբ    դաստի-
արակիչն  ինքը   ևս   կարիք  ունի  դաստիարակության »: ԳԱՐԵԳԻՆ
ՆԺԴԵՀ ) Պատահական  չէ,  որ   Չարիքի   Իշխանության   կուսակց-
ական   2017թ.  Վերջին  համագումարներին  մասնակցում  էին  ԲՈՒՀ
-երի  ամբիոնների   ղեկավարներն   ու   դպրոցների   տնօրենները:
Հենց   այդ   Չհայերի   տեսակն   է,  որ   սերունդներին   դարձնում   են
իրենց  պես  անուղեղ  ու  տգետ:  ( « Եվ  ամեն  մեկը,   որ    տգիտութ-
յուն   և   վատություն   ունեցավ   իրենից   դուրս   փնտրելու   աղետի   
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պատճառները,   կրկնեց   հիմարություններ   միայն »: ԳԱՐԵԳԻՆ
ՆԺԴԵՀ ) Հիմա  ասացեք,  արդյոք  ազնիվ  Հայը  կցանկանա,  որպես-
զի  իրեն  դնեն   կշեռքի   նույն   նժարի  վրա,  ինչ   Շմայսին   ու  Աշոտ-
յանին,  Հրանուշին   կամ  Տարոն   Մարգարյանին:  ( « Չկան    անտա-
կանք   ազգեր,  բայց   հայ   տականքը  կմնա   անմրցեկի »: Գարեգին
Նժդեհ )    Այդպես   էլ   եղել   է   անցյալում...  Հայրենիքից    հեռացած
Հայերից   շատերը   հենց   այդ   պատճառով   են   փորձել   թաքցնել
իրենց    ազգությունը,    որովհետև   իրենց    արժանապատվությունը
թույլ    չի   տվել,   որպեսզի   այդ   աղբին   հավասարվեն:   ( « Դուք
արժանի՜   եք   ձեր  վիճակին,   որ   ինքներդ   եք   պատրաստել    ձեր
համար...   Թուրքը   մեղավոր   չէ,  որ   այրում   է   և   մորթում    է․․․
Կամ   մահ   և   կամ   կյանք․․․ »:  Րաֆֆի )   Իսկ   ցավալին  այն   է,  որ
ՈՉ   ոք   չի   փորձել  այդ   աղբից   ազատվել...  Մեր   բոլոր    հեղինակ-
ները    բարձրաձայնելով   ու   պայքարելով   հեռացել   են  աշխարհից,
ափսոսանքով,  որ  ՏԳԵՏ  ու  ԱՊՈՒՇ  ազգ   ենք,   կարծում   եմ,   հաս-
կացաք  այս  խոսքերի  իմաստը,  որոնք   Մեծ  Թումանյանի, Րաֆֆու,
Նժդեհի  ու  Խորենացու  խոսքերն   են...   ( Նրանցից   շատերը   դեռ
այն   են,   որոնց   կխարազաներ   Նազովրեցու   խոսքը` «  ծույլ   և
նենգ   ստրուկներ »:  « Ազգերը   ամենից   շատ   տառապել   են   և
կտառապեն   իրենց   տականքների   երեսից  »: ԳԱՐԵԳԻՆ   ՆԺԴԵՀ )
Կարծում   եմ,   չեք  փորձի   այս   բարձրարժեք   խոսքերը   վերագրել
ինձ  և  պատիվ   պահանջել  ինձանից,  քանզի   խոսքը   ճշմարիտ   է:
Ես  նույնպես   այս  Ժողովրդի  մի   մաս  եմ,  սակայն  ՄԵԾԵՐԻ  պատ-
գամն  ավելի  հասկանալի   է   ինձ,  քան   շատերին,   այլապես  նրանք
կընդունեին   ճշմարտության  բանաձևն  ու  կյանքի  նպատակը   բամ-
բասանքը  չէր  լինի,   քան  այն,  որ  դուրս  գային   փողոց  ու  միասին՝
իրենց    ազգին   առաջնորդող   « Սասնա  ծռերի »  հետ   պայքարեին
հանուն  իրենց   իսկ   արդարության,   որպեսզի   կարողանային   վեր-
ագտնել    իրենց   ազգային   պատկերը,   որպեսզի   Աստծո   տված  
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կյանքը  ապրեին  մարդավայել  ոչ  թե  այն   դարձնեին   հավերժական
դժոխք  « Աստված   լեզու   է   տվել,   որ   խոսե,  խորհե,   մտածե   և
յուր   մտքերն  արտասանե...»:  Րաֆֆի   Ժողովուրդը  պետք   է   հաս-
կանա,  որ   այդ   Չարաբաստիկ  Բորոտը իր   մեջ   է   ու   բուժվելու
համար   հարկավոր   է   ջանքեր   գործադրել,  ոչ   թե  « երկրորդ   սոր-
տի » վիճակում   տառապել   ու   գանգատվել:   ( « Արդ`   եթե   ունենք
ազգային   իմաստություն,  հոգու  արիություն  և   առողջ   բնազդներ,
անկարելի  է  աչքներս  փակենք   մեր   էս   ծանր   հիվանդության   առ-
աջ   և   չզգանք,   որ   մեր   հոգին   շատ   է   չարացած,   մեր   ներքին
մարդը   շատ  է   փչացած,  և  դրա   դեմ   կռվելու,  առողջանալու   առ-
աջին   պայմանը   էն   է,   որ   մենք…   ճանաչենք   մեր    դժբախտությ-
ունը…  Ուրիշ   ճանապարհ   չկա.    Ներսից    է   լինելու    հաստատ
փրկությունը,   որովհետև   ներսից   ենք   փչացած »:  Հովհաննես
Թումանյան )

Հայի   աչքերից   չպետք   է   պակասի   արցունքը, 
քանի   դեռ  տգետ  են   ու  կեղծավոր:
Հայը   պետք   է   հալածվի   այնքան   ժամանակ,
քանի   դեռ   չի   կարողանում   տարբերել 
թշնամին՝   բարեկամից: 
Հայը  կմնա   խավարում   այնքան  ժամանակ,
քանի   դեռ   ընթերցանության   ու   գրքի   պակասը
թագավորում   է   իրենց   հոգիներում:
Հայը  կմնա  միշտ   ոտնատակ   ու   հալածված, 
Օտարության   ու   գերության   մեջ...
Քաին  դեռ  չի  կարողանում   գնահատել
իր  ունեցած   արժեքները:
Հայը   կմնա   ստրուկ   ու  ողորմելի... 
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Որովհետև  իր   մեղքերի   պատճառը   փնտրում   է  ուրիշների   մեջ:
Հայը   կմնա  Աստծո  ու  Արևի   լույսից   զրկված  այնքան   ժամանակ,
Քանի   դեռ   Աստծո   ճշմարիտ   խոսքը, 
հոգու   ազնիվ   կանչը   նրա   սրտին   խորթ   է: 
Հայերը   կմնան   միջնադարի   տգիտության   մեջ, 
Որովհետև   լույսի   փոխարեն   խավարն   են   պաշտում,
Հայերը   կմնան   կարոտ   հայրենիքից   ու   սիրուց, 
Արդարությունից  ու   Ազնվությունից  զրկված,
Որովհետև   Իմաստուն   միտքն   ու   խոսքը   նրան   տհաճ   է: 

Գեհենի   Առաքել   31/12/2016 

« Ասել   է,   թե   ներքին   թշնամուց   պետք   է   ազատվել    այնպես,
ինչպես   ծովն   է   ինքնամաքրվում`  հորձանք   տալով   և   ափ    նետ-
ելով   այն   ամենը,   ինչը   խորթ   է   իր   ներքին   բաղադրությանը   և
դրսից   է  պարտադրված,   այդպես   նաև   աչքն   է   ինքնամաքրվում
արցունքով   և  այդ   ինքնամաքրումն  է   գոյատևելու   թիվ   մեկ
նախապայմանը »:   Հովհաննես   Թումանյան

« Հաղթականը   կուսումնասիրի   իր   հաղթանակի   պատճառները`
վաղը   ևս հաղթանակելու   համար,   պարտվածը    կանդրադառնա
իր   պարտության   պատճառներին`  վաղը    նրանցից   խուսափելու
նպատակով »:   ԳԱՐԵԳԻՆ   ՆԺԴԵՀ
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« Մենք  քիչ  ենք,  սակայն  մեզ  հայ  են   ասում »   Պարույր   Սևակի
հանրահայտ   ու  ճշմարիտ  խոսքը  միշտ   ուղեկից   է   լինելու   մեզ՝
Հայերիս  համար,  դառնալու է  աղաղակող  զանգ`  մեր   գիտակցութ-
յունն   արթուն  պահելու  համար,  որովհետև  հայերի  մեջ   կան  շատ
փնթիներ,  այսինքն  ԲՈՇԱՆԵՐ,  որոնք  միայն  անունով  են   հայ,  իսկ
գենետիկական  տեսակով  նման  են  ցիգաններին, ( գնչուներին ), ու
թուրքերին:  Այդ  տեսակն  է,  որ  միաձուլվելով   հայերի  հետ՝   իր   գե-
նետիկական  հատկությունը  չի  փոխել,  ինչպես   և  զտարյուն   հայի
տեսակը  չի  միաձուլվել   այդ   խոտանի  հետ,  այդ  պատճառով   էլ
հայերն  ավելի  քիչ  են,  քան  բոշաները:   Բոշաների   մասին  Վիքիպե-
դիան  ներկայացնում   է  որոշ  փաստեր,  սակայն  դա  շատ   սակավ
փաստագրություն  է,  որը  թռուցիկ  է   ներկայացված:  ( Վիքիպեդիա-
յից՝  ազատ  հանրագիտարանից   Բոշաներ ( ինքնանվանումը՝ լոմ ),
Հարավային Կովկասում  բնակվող  գնչուների  հայախոս   քրիստոնյա
ենթախումբ։   Առաջին  անգամ  Հայկական   լեռնաշխարհում   հայտն-
վել   են  11-12-րդ   դարերում՝  Հնդկական    թերակղզուց   դեպի  Իրա-
նական  սարահարթ   ձգվող   ուղիներով,  որը    որը    երեքդարյա   մի-
գրացիայի   արդյունք  է։   Քանի  որ  բոշաները  գնչուական  սոցիալա-
կան  հիերարխիայում  գրավում  են   ցածր   դիրք,  ուստի   թաքցնում   

ՀԱՅԵՐԻՆ   ՄԻԱԽԱՌՆՎԱԾ  
ԲՈՇԱՆԵՐԸ  

« Մեր   քարոզած   ճշմարտութիւնը   գուցէ   թէ   կտրատում   է
ազգի   սիրտը,   բայց  այդ  սուրը  միակ  հնարն  է
փտած   ու   ճարակած  խոցը   առողջ   մասերից 

բաժանելու  եւ   հեռացնելու  համար ». 
Միքայել   Նալբանդեան  
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են  իրենց  ազգային  ծագումը՝  հաճախ  ներկայանալով  որպես  հայ,
այդպիսով  արագացնելով  ասիմիլյացիայի գործընթացը։  Ի  տարբեր-
ություն  այլ  ազգային  փոքրամասնությունների,  բոշաներին  բնորոշ
գծերից  է՝  ազգային  ինքնություն  չունենալ  չպահպանելը:
https://hy.wikipedia.org/wiki/Բոշաներ )  Բազմիցս  արդեն  գրել  եմ
կեղտարյուն  փնթիների  մասին,  սակայն  կցանկանայի  ներկայացնել
դրանց   ծագումնաբանությունն   ու   առանձնահատկությունները,
նրանց  հայտնությունը  հայ  ժողովրդի  պատմություն  մեջ:   Ինչպես
նշեցի  սկզբում`  Պարույր   Սևակի   հնչեղ  տողերը.  « Մենք   քիչ   ենք,
սակայն  մեզ   հայ   են  ասում »  պատահական  չի  ասված,  քանզի  ոչ
միայն   Պ.  Սևակն   է  ասել  այդ  մասին,  այլ   հայոց  Մեծերից   շատ
շատերը:  
Հայ  ժողովուրդ   անվանումը  կարելի է  ընդունել  հարաբերական  իմ-
աստով, այս  դեպքում  կփորձեմ  տեսականորեն Հայ  ժողովրդին  բա-
ժանել   երկու   մասի,  առանց   նրա   կուսակցական   ու   կրոնական
պատկանելությունից:   Այդպիսով  Հայ  ժողովուրդը  բաժանվում   է
երկու  մասի.  1- ին`  Հայեր  և  2-րդ`  Բոշաներ: 
Եթե  հարցին  մոտենանք   պատմական  կամ  փիլիսոփայական   տես-
անկյունից,  ապա  կտեսնենք,  որ   անգամ  Գրիգոր  Նարեկացին  ու
Խորենացին   են  գրել  այդ   տեսակների  մասին:
Չեմ   կարծում,  թե   ճշմարտությունից   խուսափելով,  կարող   ենք
քողարկել   այն   դժբախտությունները,  որոնք   միշտ   հետապնդել  են
մեզ:   ԲՈՇԱՆԵՐԸ  միայն   անունով   են   հայ,  իսկ   գենետիկական
տեսակով   նման   են   ցիգաններին   ու   թուրքերին:   Նրանք   այն
տեսակն   են,  որ  միախառնվելով   հայերի  հետ,  փոխել   են   իրենց
անունը,  սակայն  իրենց  գենետիկական   հատկությունը  չեն   փոխել,
ինչպես  զտարյուն  հայի  տեսակը  չի  միաձուլվել  այդ  խոտանի  հետ,
այդ  իսկ  պատճառով   հայերն  ավելի   քիչ   են,  քան   բոշաները:
Նկատի   ունենանք,  որ  Հայերը  միշտ  եղել  են  ստեղծագործ   ժողով- 
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ուրդ,  իսկ  Բոշաները  պորտաբույծ,  կործանարար  ու  ոչնչացնող  և,
պատահական   չէ  հայ   գրողներից   շատերի  անդրադարձը   իրենց
ստեղծագործություններում`  հենց   այդ   բոշանների   վերաբերյալ:
Բոշաների  տեսակի  մասին  ավելի  վառ  ներկայացրել   է  վիպասան
Րաֆֆին`  իր  « Կայծեր »  վեպում  և « Խաչագողի »  հիշատակարան-
ում,  որտեղ  նա  մանրամասն   ներկայացրել  է  ԲՈՇԱՆԵՐԻՆ:
Ինչպես  ասացի, Բոշաները  ի  տարբերություն  Հայերի,  եղել  են  թա-
փառական  ու  որակական  առումով   բավականին  ցածր  մակարդա-
կի,  անընդունակ,  զուրկ  ստեղծագործելու  ու  արարելու   կարողութ-
յունից:  Եղել  են  նյութապաշտ,  ստախոս  ու  չար,  առաջնորդվել   են
հայհոյանքներով,   ունակ  են   կեղծիքի,   բանսարկության   ու  դավեր
նյութելով:-  « Ժողովուրդները   շարունակում   են  տառապել   իրենց
տականքների   երեսից:   Դեռ   ժողովուրդների    կյանքը   շարունակ-
ում   է  մնալ   մի   արնոտ   ողբերգություն,   որի   գործող   անձինքը
երեքն  են`  բռնությունը,   սրա   ծառաները   և  սրա  զոհերը »:
Գարեգին  Նժդեհ: Հայերը,  ի  տարբերություն   բոշաների,  եղել   են
աշխատասեր,  խելամիտ,  ստեղծագործող  ու  արարող,  իրենց   որա-
կական  բարձր  տեսակով  ու  եզակի   առանձնահատկություններով
օժտված:   Որպեսզի   պատկերացումը  ավելի   հստակ  լինի,   ներկայ-
ացնեմ   անուններ՝  Մաշտոց,  Նարեկացի,  Վարդան  Մամիկոնյան,
Րաֆֆի,  Պարույր  Սևակ,  Հովհաննես  Թումանյան,  Եղիշե   Չարենց,
Մուրացան,  Արամ  Խաչատրյան, Վիկտոր  Համբարձումյան,  Մարշալ
Բաղրամյան,  Մոնթե  Մելքոնյան,  Պավել  Մանուկյան,  Արա  Խանդոյ-
ան,  Հաց  Բերող՝  Արթուր  Սարգսյան:  Ինչպես  արդեն  նշեցի,  Բոշա-
ներն  ի  տարբերություն   հայերի,  առհասարակ  ստեղծագործող  չեն,
նույնիսկ   կարելի  է  ասել՝  ավիրող  կործանող   ու   ոչնչացնող  են:
Տգետ  են  ու  փնթի:   Հաշվի  առնենք  այն  փաստը,  որ  ԲՈՇԱՆԵՐՆ
իրենց  առանձնհատկությունները ժառանգաբար  փոխանցում  են
իրենց  որդիներին:   Ես  իմ  աշխատություններից  մեկում  գրել  եմ  
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Քրեածին  ժառանգականության  մասին  վերլուծություն,  գոյություն
ունի  քրեագետների  ու  հոգեբանների  մի  հսկայական
ժառանգություն,  որի  մասին  էլ  հիշատակում  եմ:   Ինչպես  ասվեց,
Բոշաներն   իրենց  տեսակով  չար  են  և  կործանարար,  նրանց   համ-
ար   անընդունելի  են  մարդկային  արժեքները,  բարոյականությունն
ու  անգամ  գեղեցիկը:    Բոշաները   ուտող  ուրացող  են,  լավությունը
չգնահատող:   Նրանք  ամեն  գնով  ցանկանում   են   նմանվել   Հայեր-
ին,  այդ  պատճառով   էլ  ջանք  ու  եռանդ  չեն  խնայում  սեփականա-
շնորհել  ոչ  միայն  նրանց  նյութական  ժառանգությունը,  այլև  հոգև-
որը:   Դժվար  չէ  նկատել  Բոշաներին  բնորոշ  առանձնահատկությու-
նները:  Պատահական   չէ,  որ  Բոշաներն   իրենց  համարում   են  Հայ
ու  ներկայացնում   են  իրենց  կողմից   հնարովի   ազնվական   հայ
լինելու  պատմությունը:   Բոշաներից   վառ  օրինակ   է  Սեյրան  Օհա-
նյանի  կինը՝  Ռուզաննա  Խաչատրյանը,  ով   իրեն   ներկայացնում  է
Ղարաբաղի   մելիքների   ժառանգ,  Հովիկ   Աբրահամյանը՝  Մուկը,
ներկայացնում   է,  որ  իր  երակներում   Արտաշեսյան  դինաստիայի
արյուն  է  հոսում,  անգամ  Մանվել  Գրիգորյանն  ու   Սերժ  Սարգսյա-
նըն  են  ներկայացնում  իրենց  ազնվական  ծագումը:   Վազգեն  Սար-
գսյանի   ու  Վանո  Սիրադեղյանի   մասին  էլ   չասեմ,  ում   համեմատ-
ում   են  Գարիբալդիի  ու  Հովհաննես  Թումանյանի  հետ:   Սեյրան
Սարոյանն  էլ  հպարտորեն  հայտարում  է,  որ  իր   հայրը   շատ   փող
ունի,  որովհետև  իրենք  լավ  են  ապրում:  Բոլոր   բոշաները   նույնն
են`  Ծառուկյան  Գագիկ,  Լևոն  Տեր- Պետրոսյան   և  այլ   բոշաներ:
Նրանց  հատուկ  է  իրենց  մասին   երրորդ  դեմքով   խոսել,  ինչպես
տեսնում  ենք  Վազգեն   Սարգսյանի,  Գագիկ  Ծառուկյանի   ու  Արա
Աբրահամյանի  ու  Սերժ  Ազատիչի  ելույթներում:
Քաղաքակրթության  ու  վարվեցողության  կանոնների  իսպառ   բաց-
ակայություն,  որ  բնորոշ   է  բոշաներին,  դիմացինի  հետ  խոսում  են
եզակի  առաջին  դեմքով՝  ԴՈՒ –ով,  որը,  իհարկե, անգրագիտության  
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հետևանք  է,  սակայն  բնորոշ  է   միայն  Բոշաներին:   Եթե   ուշադիր
լինեք,  ապա  կտեսնեք,  որ  Սերժ  Սարգսյանն  էլ   բոլորին  դիմում   է,
« Դու »-ով,   անկախ  նրա  տարիքից  ու  պաշտոնից:   Առհասարակ
նման  կերպ  խոսում  են  Փնթիները՝  ինչպես  օրինակ  ԱԺ  պատգամ-
ավորների   99  տոկոսը:   Հենց  այդ  Բոշաներն  են,  որ « Դուք » -ն   ու
Դու – ն   իրարից   չեն  տարբերում,  ինչպես  և  Ր -ն  Ռ - ից:  Բանավոր
խոսքի  մեջ  Բոշաները  տգետ  են,  իսկ  գրավոր   խոսքում`  առավել
ևս:   Պատկերացրեք,  եթե   Աժ  պատգամավորներին,  կամ   նրանց
խորհրդականներին   թելադրություն   կամ    շարադրություն   հանձն-
արարեն,  ի՞նչ   եք  կարծում`  ի՞նչ   կստացվի:  ( Եթե   ուշադիր   լինեք
կտեսնեք,  որ   Մանվել  Գրիգորկանը,   Սեյրան   Սարոյանը,   Ռուբեն
Գևորգյանը՝  Ծաղիկ  Ռուբոն  և  շատ  ուրիշ   Բոշաներ  սպարապետ
բառը   արտասանում  են   կոշռ  « Ռ »  տառուվ՝  « սպաՌապետ »:  )
Եթե նրանք  չեն  կարողանում  շարադրել   իրենց   բանավոր   խոսքը,
արդյոք  կարո՞ղ   են   թղթին  հանձնել   իրենց   մտքի   փայլատակում-
ները:   Գրել   կարդալու   համար  ուղեղ  է  պետք,  իսկ  ուղեղն  աշխա-
տեցնելու  համար` ցանկություն   ու   կարողություն,   բայց   ինչպես
գիտենք`  նրանք   զուրկ   են  բանականությունից: 
Արդեն   ասացի`  Բոշաները   չեն   սիրում   Բարի   ու  ազնիվ   մարդկ-
անց,  որոնք  ստվեր  են  գցում  իրենց  վրա:   Այդ  պատճառով  նրանք
ամեն  գնով  ցանկանում  են  ոչնչացնել   հայի   տեսակը:
Կցանկանայի   հիշել « Հաց   Բերող »  Արթուր  Սարգսյանի   բանտից
գրված  նամակը,  որի  ստորագրությունն  անգամ   իր  յուրահատկու-
թյամբ  արտահայտում  էր  իր  ջինջ   ու  մաքուր   գաղափարները,  որ-
ոնք  այնքան  խելացի  ու  գեղեցիկ  էր  ձևակերպել,  որ  ակամայից
հիացմունք   ես   ապրում,   իսկ   հարցազրույցը   լրագրողների   հետ՝
արտացոլում   էր  նրա  գրագիտության   բարձր   մակարդակը:   Ահա
այդպիսին  է   Հայի  տեսակը,  որ  մնացել   է   Բոշաների   կոկորդում
խրված:  
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( Այս  նյութը   գրվել   էր   ՀԱՑ  ԲԵՐՈՂ՝  Արթուր  Սարգսյանի   մահից
առաջ,  չնայած  մահվան  ժամանակ    համազվեցինք  թե  ինչպես  էր
պետական  ոհմակը  միաձայն  խոսքները    մեկ  արած   փորձում   են
նրա   անունը  չհիշատակել,  անգամ  քահանաներն  են  հրաշարվում
հոգեհանգստի  արարողությունը  անց  կացնել:  Ամեն  ինչ  անում   են,
որպեսզի  հուղարկավորությունը  Եռաբլուրում   չկայանա,  չնայած
այն  բանի,  որ  նա  Արցախյան  պատերազմի   մասնակից   է:
https://www.youtube.com/watch?v=-M8OOGhc6VE « Եռաբլուրը »
չպետք  է  քաղաքականացվի. Վիգեն  Սարգսյան  18 мар. 2017 г.
https://www.youtube.com/watch?v=dbZ6Yh9pzEk Ինչպես  լսելով  Հաց
բերողի  անունը, քահանան  փախչեց  եկեղեցուց    18 мар. 2017 г. )
Հայոց  պատմությունը  ավելի  պարզ  է  ներկայացրել  Բոշաների  կա-
տարած  չարագործությունները:  Հենց  նրանց  ձեռքով  էր,  որ  սպան-
վեց   հայոց  երիտասարդ  Պապ  թագավորը,   հենց   նրանց   ձեռքով
էր,  որ  կործանվեց  Հայոց   թագավորությունը:   Անի  ու  Կարս  բերդ-
աքաղաքի   բանալիները   նրանց  ձեռքով   հանձնվեց   թշնամիներին:
Չնայած  մենք  Բոշանների  գործած  չարիքները  վերագրել  ենք   դավ-
աճաններին՝  փորձելով   չնկատել  այդ  ամենի  ակունքները: 
Բոշաների  ու   Խաչագողերի   միջև  կան   տարբերություններ,  որով-
հետև  Բոշաները  ծպտյալ  հայեր  են,  որոնք  գործել   են  ի  վնաս  հա-
յերի: Իսկ   խաչագողերը  գործել  են  ի  վնաս  օտարների,  սակայն
հարկ   եղած  դեպքում`  առիթը   բաց  չեն   թողել  անգամ  հարազատ
ընկերոջ  շապիկը  հանել:  Խաչագողերն  իրենց  տեսակով   նույնպես
եղել  են  Բոշաներ,  սակայն  վերը  նշված  իրական  բոշաների  համեմ-
ատ  նրանք   անմեղ  հրեշտակներ  են  եղել:   Ահա,  ինչպես   սկզբում
ասացի`  ՀԱՅ   Ժողովուրդը   բաղկացած   է  այդ  երկու   խմբերից:
Բոշաների  մասին  նյութերն  ու  փաստերը  հայոց  պատմության  ու
վավերագրությունների  մեջ  եղել  են  աղետալի,  որովհետև  հենց
նրանք  էին  ոչնչացնում  գիրն  ու  գրականությունը,  պատմությունն  
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ու  մշակութային  արժեքները:   Հիշեք  ինչպես  կղերական  քահանան-
երը  Մովսես  Խորենացու  մարմինն  իր  գրքերի  հետ  միասին  այրեց-
ին,  իսկ  մոխիրը  նետեցին  գետը,  որպեսզի  նրանից  ոչինչ   չմնա:
Մովսես  Խորենացին  պատահական  չէր  գրել  իր   Հայոց  Պատմութ-
յունը,  որտեղ   հայ  ժողովրդի  Ողբն  էր   ողբում,  որտեղ   բարգավաճ-
ում  են  Բոշաներն  ու  փնթիները:  ( Բոլորիս   քաջ  հայտնի   Բոշա-
ներից  մեկը՝  Գագիկ  Ծառուկյանը,  իր  կուսակցության  անունը  պա-
տահական  չի  դրել  Բարգավաճ  Հայաստան,  որովհետև  այնտեղ  են
բարգավաճում   Բոշաներից   շատերը:  ) Իսկապես   հրաշքով  է  պահ-
պանվել  ու   հասել  մեզ  Մովսես  Խորենացու  Ողբը,  որտեղ   ներկայ-
ացրել   է  Բոշաների   հաղթարշավը:
Հայերի՝   քրիստոնեությունը   որպես   կրոն  ընդունելու   ժամանակ
հատկապես  այդ  Բոշաներն   էին,  որ  գետնին  էին   հավասարեցնում
ու  կործանում  մեր   հեթանոսական  Մեհյաններն  ու   գրադարաննե-
րը:   Կրակի   բաժին   էին   դարձնում  հազարավոր  մատյաններ   ու
փաստագրություն:   Հենց   այդ  բոշաներն  էին,  որ  իրենց   համար
ստեղծեցին   բարենպաստ   միջավայր,   գտան  յուղոտ   ու   շահութա-
բեր  գործեր՝  դառնալով   չակերտավոր  հոգևորականներ  ու  իշխան-
ներ,  որոնք   տգիտություն - կղերականությունը   դարձրեցին   սկզըբ-
ունք`  մոլորեցնելով  ու  կողոպտելով  ժողովրդին:    Կղերի   դիմակով
Բոշաները  ոչ  միայն  ոչնչացնում  էին  գիտական  արժեքավոր   ցանկ-
ացած  միտք,  այլև   ոչնչացնում  էին  մարդու  ըմբոստ  ոգին,   ոչնչաց-
նում  էին  գեղեցիկն  ու  բարոյականը,  կեղծելով   նաև   փաստագրու-
թյունն  ու  պատմությունը:  ( Իմ   ծանոթ  քանանաներից  մեկը  պըն-
դում   էր,  որ  Պապ  թագավորների  ժամանակ  Բոշաները  չեն  եղել
Հայաստանում,  այն  նրանք   եկել   են   Հայաստան   12 -րդ    դարում:
Չնայած   դա  վիճելի  է,  քանի   որ  պատմագիրներից  ոչ  մեկ  հիշատ-
ակություն  չի  թողել  Բոշաների  մասին,  քանի  որ  այդ  տեսակը   հա-
մարվել   է  չարիք   բոլոր  դարերում:   Ուստի  կարելի   է  եզրակացնել.    
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որ  նրանք   տեղափոխվել   են  Հայաստան  դեռ   քրիստոնեությունից
շատ  առաջ,  ինչու  չէ՝  Տիգրան Մեծի  ժամանակներից:  Քրիստոնեու-
թյան  մուտքը   նրանց  համար   եղավ   շառժառիթ   զավթելու   ոչ   մի-
այն   եկեղեցական  պաշտոնները    այլև   բարձրադիր   իշխանների
պաշտոնները:  19/03/2017 )  
Եվ   բոլորիովին   պատահական  չէր   Պավլիկյան   ու   Թոնդրակյան
շարժումների   ըմբոստությունը,  պայքարը   բոշաների  դեմ,  որոնք
զավթել  էին  Հայոց  պետականությունն  ու  եկեղեցին:   Հայոց  պատ-
մության  մեջ  այդ  երկու  շարժումները  ներկայացվել   են  որպես  Աղ-
անդավորական  շարժումներ,  բայց   իրականում  բոլորովին   այդպես
չէր,  ինչպես  ներկայացնում   էին  կրոնավոր  պատմագիրները,  և  որ-
ոնց    ուղղորդում   էին  հոգևոր  առաջնորդները:   Հիշում  եք,  ինչպես
արյան   ու  արցունքի   մեջ   խեղդեցին   այդ   շարժումները,   հոգևոր-
ականների  դաժանությունը  այն  աստիճանի   էր  հասել,  որ   անգամ
մանուկների  ճակատներիին   աղվեսադրոշմ   էին  խարանում,   ինչ  է
թե  նրանց   ծնողները  ըմբոստացել   էին   իրենց   դեմ:  
Միայն  Բոշաները  կարող  էին  նման  դաժան  հաշվեհարդար  տեսնել
հայերի  հանդեպ,  այլ  կարծիք  այստեղ  ուղղակի  այստեղ  չի  կարող
լինել:   Նույնը  կատարվեց  վերջերս՝  Բերձորում  2015  թվականին,
երբ  Արցախյան  ոստիկաններն  ու  խաժամուժը  հաշվեհարդար   տե-
սան  Արցախյան  պատերազմի   հերոսների  նկատմամբ:  
Նույն  բարբարոսության  շարունակությունն   էր  մինչև  ատամները
զինված  Բոշաների   գնդերի  կողմից  2016  թվականին  Երևանի  Խո-
րենացու  փողոցում  ժողովրդի  հանդեպ  կատարված   հաշվեհարդա-
րը:   Թվարկածս  փաստերն   ապացուցում  են   Բոշաների   դաժան
էությունը,  ատելությունն   ու  թշնամանքը`  անզեն   ու  խաղաղ  ժող-
ովրդի   հանդեպ:  (   Այն  փաստը   չմոռանանք,   որ   հայերը   միշտ
վախեցել   են   Բոշաներից,  ծնողները   իրենց   երաեխաներին   միշտ
վախեցրել  են,  որ  բոշաները   երեխա  են  առևանգում,   նրանց   արյ-
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ունից  օճառ   են  պատրաստում:   Թափառական   բախտագուշակնե-
րի  կամ  Դերվիշների  անվան  տակ՝  ծպտված  մտնում   էին   հայկակ-
ան   գյուղերը   և   ընտանի   կենդանիներ՝   ձի   հավ  գողանում:   Այն,
որ  Բոշաները   եղել   են  Արյունախում   ու  դաժան   դա   փաստ   է,
այդ   պատճառով   էլ   Բոշաները   հանդես  էին  գալիս   որպես   ՀԱՅ:
Պատահական  չէ   ներկայիս   Բոշանների  դաժանությունը )   
Պավլիկյան  ու  Թոնդրակյան   շարժումները   դասակարգային   պայք-
ար   լինելուց  բացի   տեսակների  պայքար  էր:  Կարելի   է  ասել`  Հայ-
երի  և  Բոշաների  պայքար,  որտեղ,  ինչպես   տեսանք   հաղթեցին
Բոշաները:   Բոշաները  միշտ  լինելով  հայերի  մեջ   քողարկված՝  գոր-
ծել  են  հայերի  անունից  հայերի  դեմ՝  ոչնչացնելով   նրանց:  
Հենց  այդ   Բոշաներն  էին,  որ   Բոլշևիկների   անվան  տակ   Երևանի
կառափնարաններում   կացնահարելու  էին  Սարդարաբադի  հայ  հե-
րոսներին:   Նրանք  էին,  որ  սպանելու  էին  Չարենցին  ու  Պարույր
Սևակին,  Մոնթեին  ու  Սամվել  Շահմուրադյանին:
Եթե  հիշում  եք,  « Ազգադավը »   գրքում   ես  ներկայացրել  եմ   փաս-
տագրություն  Վազգեն  Սարգսյանի  մասին:  ԿԳԲ- ի   գեներալ   Մար-
իուս   Յուզբաշյանը   Վազգեն   Սարգսյանի   մականունը  կնքել   էր  
« Բոշա »:  Չգիտեմ,  թե   ինչ   շարժառիթ   է   հանդիսացել   Մարիուս
Յուզբաշյանին,  որպեսզի  Բոշա մականունով  դիմի  Վազգեն   Սար-
գսյանին:   Կարծում   եմ,  որ  Խորհրդային  ԿԳԲ- ի  փորձագետներին
հայտնի  է  եղել   Բոշաների  ու   Հայերի   առանձնահատկությունների
մասին,  նրանք   տեղեկացված   են,  թե   որտեղ   է  նրանց   հատման
սահմանագիծը  և  ԿԳԲ-ի   կադրային  քաղաքականության  մեջ   պա-
տահական  չեն  ընտրվում   բոշաների   տեսակը,  որոնք   զուրկ   են
սրբություններ  ճանաչելուց: ( Էթնիկական  հոգեբանություն:
էթնոհոգեբանության   հիմնական  խնդիրները.  էթնոսի  բնութագիրը,
էթնոս,  ազգ,  ռասա,  էթնոգենեզի  հիմնական  փուլերը,   միջէթնիկա-
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կան  հարաբերությունների  տեսակները,  ազգային   հոգեկերտվածք
և  բնավորություն,  ազգային  սիմվոլներ  և  ստերեոտիպեր  և  այլն:
Էթնոհոգեբանության  մեջ  առաջին  անգամ  ներկայացվում   է   էթնի-
կական   ինքնապաշտպանության  մեխանիզմների   և  ռազմավարու-
թյունների  մանրամասնորեն  մշակված  տեսություն: ) 
Հնարավոր  է,  որ  Գեներալ  Մարիուզ  Յուզբաշյանը  չի  իմացել   Բոշ-
աների   մասին,   և  ինքը   ինքնաբուխ  է  Վազգենին  կնքել « Բոշա »
անունը:   Սակայն  Վազգենին  լավ  ճանաչողները  վկայում   են,   որ
նա  շատ  թափթփված   ու  փնթի   էր:   Շաբաթներով  չէր  փոխում  իր
կեղտոտ  վերնաշապիկները,  քրտնած  ու  տհաճ  հոտը   եղել   է  նրա
մշտական  ուղեկիցը:   Նրա  փռչոտ  ու  թափթփված  վիճակն   էլ   հա-
վանաբար  պատճառ   է  դարձել  նրան  « Բոշա »  անվանելու:   Այն,
որ  Վազգենը  եղել   է  Բոշաների  տեսակից,  այլ   կարծիք   չի   կարող
լինել,  նրա  տգիտությունը,  չարությունն  ու  մոլագար  պահվածքը  ոչ
միայն  Շիզոֆրենիայի  հետևանք   էր,  այլև  ցույց   էր  տալիս   նրա
Էթնիկական   տեսակը՝  Բոշա  լինելը:   Նրա   եղբայրները   նույնպես
առանձնահատուկ   էին   իրենց  տեսակով,  սուտը,  կեղծիքը   ու  հան-
ցանքները  բնորոշ  են  նրանց:   Պատահական  չէ  որ   Արմեն   Սարգս-
յանը  իշխանամետ  է,  իսկ  Արամ  Սարգսյանը  ընդդիմադիր: ( « Ընտ-
անեկան,   քավոր  խնամիական,   ընկերական  կապերը  պետք  է  վեր
դասել   երկրի  շահից՝  պետության  շահից »: Արմեն   Զավենի  Սարգ-
սյան  2015  © )   Ուղղակի   ծիծաղելի  է:   Բոշաները  զուրկ  են  սրբու-
թյունից,  նրանց   համար   կարևորը   սեփական  կաշին   պահպանելն
է:    Բոշաների   ամենահայտնի   կարգախոսներից   են  « Մեր   դեմ
խաղ  չկա: » կամ  « Ընդիմությունը  100  տոկոս  ձայն   էլ   ստանար,
նրան   իշխանություն   տվող   չկար » ( Վազգեն  Սարգսյան 1996 թ. )
Ինչպես  գիտենք,  այս  կարգախոսները  դարձան  Հայաստանի   Հան-
րապետության   հիմնական   գաղափարները:   Ու   Բոշաներն  ամեն
ինչ  պետք   է  անեին,  որպեսզի   ոչնչացնեին  ազնվազարմ  Հայի  տե- 
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սակը:   Բոշաներն  էին,  որ  իրենց  ստեղծած  Մութ  ու  Ցուրտ  տարի-
ների  քողի  տակ  ոչնչացրեցին  գրադարաններն  ու մշակութային  օջ-
ախները,  դպրոցներն   ու  մանկապարտեզները,   գիրն  ու   գրական-
ությունը,  սերունդներին   թողնելով   անկիրթ   ու   տգետ:   Նրանք
պետք   է  ոչնչացնեին  Մշակույթն   ու  արվեստը,  հավատն  ու  եկեղե-
ցին:  Վազգեն  Սարգսյանը  Արցախյան   պատերազմի   տարիներին
ձեռնարկեց   բոլոր  միջոցները`  ոչնչացնելու   իր  վրա  ստվեր   գցած
մեր   հերոսներին՝  Մոնթե  Մելքոնյանին,  Արթուր  Մկրտչյանին,  Բեկ-
որին  ու  մյուս   հերոսներին: « Հերոսները  պետք  է  զոհվեն  պատեր-
ազմի  դաշտում,  հակառակ  դեպքում  նրանք  անտանելի  են  դառն-
ում »: Վազգեն  Սարգսյան  Վիքիպեդիա:   Հարյուրավոր  հայորդիներ
ընկան  Բոշաների  դավադիր  գնդակից:  Այդ   Բոշաների  ձեռքով   էր,
որ  ստորագրվեց  Բիշքեկի  խայտառակ  զինադադարը,   որը  պետք
է  դառնար  հազարավոր   հայ  զինվորների   գերեզմանափոսը:
Բոշաները  Ցուրտ   ու  Մութ  տարիներին  գլխատեցին   ոչ  միայն
պուրակներն  ու  այգիները,  այլև  ծնեցին  ու  սնեցին   այնպիսի   սեր-
ունդ  որոնք  են՝  Տարոն  Մարգարյանը,  Աշոտյանն   ու  Շարմազանո-
վը,  տգետներ,  ովքեր  գալու  էին   քերթելու   հայի  տեսակին   ու  նրա
սերունդներին:  
Բոշաների   հաղթարշավի   արդյունքում   ունեցանք  տգետ   սերունդ,
որոնք  Աշոտյանից  ու  Շամշյանից  ոչնչով  չեն  տարբերվում:   Ավելի
վտանգավոր   է   Բոշաների  այն  տեսակը,  որոնք  իրենց   համարում
են   մտավորական,  ազգային  փրկիչ   ու  ընտրյալ:   Բոշաները  միշտ
հավաքվում  են   կուսակցական  գույնզգույն   դրոշների  ներքո   ու
խոսում   են  արժեքներից,  որոնց  մասին  անգամ  գաղափար  չունեն:
Ասացեք   խնդրեմ,   ինչպե՞ս   կարող   է   Բոշա  Չեկիստը դառնալ
Գարեգին  Նժդեհի  գաղափարկիրը,  երբ  ինքն   իր  ողջ   կյանքի  ընթ-
ացքում    հետապնդել   և   հալածել   է  այդ   գաղափարները   կրող
մարդկանց:   Իր   չեկիստ   ընկերների   ձեռքով   խոշտանգված   ու  
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գնդակահարված   Գարեգին  Նժդեհին   իր   գերեզմանում    անգամ
հանգիստ  չեն  թողնում  ննջել:   Պատահական  չէ,  որ  Սեյրան  Օհան-
յանը  նույնպես  Նժդեհական  դարձավ  այն  ժամանակ,  երբ  զրկեցին
Պաշտպանության  նախարարի  իրավունքներից:
Պատահական   չէ,  որ   Բոշա  Գագիկ   Հարությունյանն   ու   Աղվան
Հովսեփյանը  իրենց   համարում   են   հավատացյալ,   ազնիվ   ու   առ-
աքինի  Հայ:   Նրանց  անցած  կենսագրությունը   հայելու   նման   բա-
ցահայտում   է  իրենց  տեսակը,  որը  ես   չեմ  փորձի  մանրամասնել:
Ես  նշեցի  միայն  այդ  երկուսին  և  դուք  պատկերացրեք   մնացած
Բոշաների   ոհմակը,  որոնք  լեփ   լեցուն  դահլիճներում   հոտնկայս
ծափահարում   են  Գերագույն   գլխավոր  Բոշային`  արդարացնելով
նրա  ոճիրները՝  Հայ   տեսակի  հանդեպ:   Պատահական   չէր,   որ
Բոշա  Շուշան  Պետրոսյանը,  որը  Հաց  Բերող  Արթուր  Սարգսյանի
մասին  է  վայրենահաչում,  չհաշված   Ռոբերտ  Քոչարյանի   հարսիկ՝
Սիրուշոն,  որը   հայ   ժողովրդի   արյունով   խնջույքներ   են   կազմա-
կերպում   ամեն  օր  ու  ամեն  ժամ:
Նորից   հիշեցնեմ,  որ  Հայ  ժողովուրդը  բաժանվում   է  երկու  խմբի՝
Բոշաների    ու  Հայերի:  « Հայի   ոխերիմ  թշնամին   օտարը  չէ,  այլ
հայը »:  Րաֆֆի
Օրինակ   ինչպե՞ս   կարելի  է  Հայերին  ու  Բոշաներին   դնել   կշեռքի
մեկ  նժարին,   երբ  նրանք  ամեն  ինչով   տարբեր   են՝  և  գենետիկա-
կան  ու  էթնիկական,  ծագումնաբանությունը   ներառյալ:
Պատկերացնու՞մ  եք  Մոնթե  Մելքոնյանին  ու  Վազգեն  Սարգսյանին
համեմատել  իրար  հետ,  կամ  Պավլիկին`  Սաշիկի  հետ,  Լֆիկին`
Արայիկ  Խանդոյանի,  Խրիմյան  Հայրիկին`  Գարեգին  Բ- ի  հետ կամ
Գարեգին  Նժդեհին`  Սերժիկի  հետ:   Հնարավոր  չէ  համեմատել  ոչ
մի  տեսանկյունով,  ոչ  մարդաբանական,  ոչ   ֆիզիոլոգիական,  ոչ
մտավոր  և  ոչ   էլ  գաղափարական:    Ահա   Բոշաների  առանձնահա-
տուկ   համեմատությունը  Հայերի   հետ:    Երբ  մյուսը   ստեղծագործ- 
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ում   է   ու  արարում,  իսկ  մյուսը  փչացնում   է  ու   կործանում:
Այնպես  որ,  ՀԱՅ   ԺՈՂՈՎՐԴԻ   մասին  խոսելով`  զգույշ   պետք   է
արտահայտվել,   քանի  որ Ծպտյալ  Բոշաները նույնպես   կրում
են   թաքնված   հայի  անուն  և  ազգանուն:  
Հայ   ժողովուրը  պետք  է  համարձակություն   ունենա   խոստովանե-
լու  իր  հիվանդության  մասին՝  իր  ներսում  առաջացած   չարորակ
ուռուցքի,   որի  արմատները  հենց   Բոշաներն են:
Եթե   հիշենք  ՀԱՅ   ՄԵԾԵՐԻ  պատվիրանները,  ապա   կհամոզվենք,
որ  բոլորը`  սկսած  Խորենացուց,  վերջացրած  Պավել  Մանուկյանով
ու  Արա  Խանդոյանով  գրել   են  ու  բարձրաձայնել   Բոշաների   մաս-
ին,  որոնք  ներքին  թշնամու  ու  դավաճանի  դիմակով   ոչնչացրել   և
ոչնչացնում  են   մեր  արժեքները:  « Մեր   պատմությունը  լեցուն   է
դավաճանության   փաստերով։  Պարսիկների,   հույների,    արաբնե-
րի,   սելջուկների   կամ   մոնղոլների   բանակները   մեզ   նվաճելուց
առաջնորդվել   են   միշտ   հայի   ղեկավարությամբ։   Հայերը   միշտ
կռվել   են   թշնամու  հետ   ուս-ուսի   սեփական   ժողովրդի   դեմ »:
Րաֆֆի
Մեր  մեծերից   շատերը  բարձրաձայնում  էին,  որ   Տգիտության   մեջ
Բոշաները  ավելի   են  աշխուժանում:   Կիրթ   հասարակության  մեջ
Բոշաները  արհամարհվում  են  ու  անտեսվում,  նրանց   արգելվում  է
իշխանական   բարձունքներում  հայտնվել:  « Տգիտությունը   ներքին
թշնամու  կերպարով   իր  սև  գործն  է   անում   և   շարունակելու   է
անել,  քանզի  թշնամու   այդ  տեսակը  կենսունակ   է  այնտեղ,  որտ-
եղ  պարարտ  հող   կա  իր   համար »: Հովհաննես   Թումանյան:
Այո,   Բոշաների   համար   պարատ   հող   է   տգիտության  մեջ  բարգ-
ավաճելը,  Բոշաներն  ամեն  ինչ  անում   են   սերունդներին   դարձնել
տգետ,  որովհետև  իրենց  հեշտ  կլինի  տգետներին   կառավարել   ու
այդպես   կարող   են   հավերժացնել   իրենց   իշխանությունը:   Դրա
համար  ոչնչացրեցին   կրթական  ու  գիտական   ողջ   համակարգը՝ 
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մանկապարտեզները,   դպրոցները,   ԲՈՒՀ-երը:   Բոշաները  զավթեց-
ին  գիտական  ու  կրթական  ողջ   համակարգը:    Բոշաները   դպրոց-
ների   ու   բուհերի  տնօրեններ   նշանակեցին  իրենց   պես  փնթիներ-
ին:  Հանրապետական  կուսակցության  վերջին   համագումարի   ժա-
մանակ  2017 թ  այդ   տնօրեններն  ու   ռեկտորներն   էին   գովերգում
բռնակալ  Սերժ  Սարգսյանի  անօրեն   իշխանությունը:   Բոշաները
ոչնչացնելով   հայ   ժողովրդի   արժեքային   համակարգը`  ձեռնպահ
չմնացին  նրա  հերոսների  հանդեպ:   Այդ  պատճառով  2015  թվակա-
նին  Զորավար  Անդրանիկի  150 -ամյակի  առթիվ  Բոշա,  փնթի  կռա-
զի  շոֆեռ  Մանվել  Գրիգորյանը   իր  հրամանագրով   նրան   շնորհեց
Բոշա  Վազգեն  Սարգսյանի  պատկերով   հուշամեդալ,   այդ   նույն
մեդալով   էլ  Սեյրան  Օհանյանը   պարգևատրեց   դասալիք   Սևակ
Խաչատրյան  « Սաքուլիկին »: ( ՀԱՅԵՐԻՆ  ՄԻԱԽԱՌՆՎԱԾ   ԲՈՇԱ-
ՆԵՐԸ  1 мар. 2017 г. https://www.youtube.com/watch?v=R256NciTc1w )
Իսկ  այն  փաստը,  որ  Գարեգին Նժդեհն  իր  մահից  տասնամյակներ
անց  միայն՝  1992թ.  Մարտի  30-ին  ՀՀ  դատախազության   կողմից
արդարացվեց,  ինչի  կարիքը   երբևէ   չուներ:   Պատկերացնում  եք,
նույն  չեկիստների   կողմից  մեղադրվում   է   և  նույն չեկիստների
կողմից   արդարացվում,  այն  էլ`  հետմահու:   Կարծում   եմ   դա   բոլ-
շևիկ   Աղվան  Հովսեփյանի   ու  Գագիկ  Հարությունյանի  մտահաղա-
ցումն  է   եղել՝  ծաղրել  ազգային  արժեքները:  ( « Խաբված    սերուն-
դին   ավելի   հեշտ   է  ուղղորդել   և   իշխանությունները   այդպես   էլ
անում   են,  որպեսզի  նրանց   կառավարեն »։  ԳՀ © ԱՌ  2014 )
Տեսնու՞մ  եք,  թե  ինչպես  են  այդ  Բոշաները  ծաղրում  ՀԱՅ  ՀԵՐՈՍ-
ՆԵՐԻՆ:   Պատահական  չէ,  որ  Բոշաների   համար   մեծ   վտանգ   են
ներկայացնում  « Սասնա   ծռերը »,   անգամ   Հաց   բերող  Արթուր
Սարգսյանի   շողքը   նրանց  սարսափեցնում   է   և   վտանգ    ներկայ-
ացնում,  որովհետև,  ինչպես  ասացի`  դա  ՏԵՍԱԿԻ   ՊԱՅՔԱՐ   է:
( http://www.yerkir.am/news/view/126013.html Մանվել  Գրիգորյանը 
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կոչ է արել չշահարկել Արթուր Սարգսյանի հուղարկավորությունը  18
Մարտի 2017, 20:08 ) Բոշաները   ուղղորդվում   են   կործանելու   ու
ոչնչացնելու  գաղափարով,  նրանց   համար   գոյություն  չունեն  արժ-
եքներ,  սեփական  կաշին   ու  որովայնը   թանկ   է   ամեն   ինչից:
Բոշաները  արտաքին  թշնամուց  ավելի  վտանգավոր  են,  որովհետև
գործում   են  ներսից  քողարկված, որը  սակայն   տեսանելի  է  քչերին:
( « Ներքին  թշնամին  զինակից  է  ու  եղբայր   արտաքին   թշնամուն,
մինչև  որ  չկարողանաք   ներքին  թշնամին   սպանել,   անկարելի   է,
որ   արտաքին  թշնամուց   ազատվել   կարողանաք »:  Գ.  Նժդեհ.  
« Մեր  դժբախտությունն  այն   չէ,  որ  աշխարհում   կան  թուրքեր,
այլ    այն,  որ  կան  թուրքանման  հայեր »: Գ. Նժդեհ.)
Տեսակների  պայքարում  հաղթում  են  նրանք,  ովքեր  համարձակ  են
ու  խիզախ,  ովքեր   արժեքավորում  են   իրենց  տեսակը:   Չեմ   ցան-
կանում  հուսալքել   շատերին,  սակայն  պայքարելու  համար  պետք  է
լինել  մաքուր  և   արդար,  ուղղորդվել  ճշմարտության   ու   ազնվութ-
յան   գաղափարներով:   
Սակայն,  եթե  նորից  պետք  է   հնարավորություն   տրվի   Բոշաններ-
ին,  ապա  աղետն  ավելի  մեծ  կլինի,  քան  կա  իրականում:
Ժողովրդական  բանահյուսությունն  ու  բանավոր   խոսքը   նույնպես
արտացոլել  են  Բոշաների  տեսակը` « Բոշեն  աղա  չի  դառնա»,  կամ
« Բոշի  յեղը  որ   շատանում  է,  ետևին   է  քսում »,  «Բոշեն  բոշա   է,
անկախ  նրանից,  թե   որտեղ  է՝  Լոս  Անջելեսում  թե  Էջմիածնում »:
Սփյուռքում  Բոշաները  գործում   են  բավականին  ակտիվ,  քանի  որ
հենց  նրանք  են   կազմում  կուսակցական   ու  համայնքային  վերնա-
խավը,  դրան  գումարած Բոշա  հոգևորականությունը,  « բարեգ-
ործ »  ու  « բարերար »  բոշաները:   Իհարկե  նկատի   չունեմ   իսկակ-
ան   Հայ   բարերարներին  ու   հոգևորականներին,   որոնք   պատկա-
նում  են  Հայի  տեսակին:   Ես  նշեցի,  որ  Բոշաները   առհասարակ
գիր  ու  գրականությունից  խորշում  են,  ինչպես  մահմեդականները`   
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խոզի  մսից:   Բոշաները  ոչինչ  չեն  խնայում   վերափոխել   պատմակ-
ան   դեպքերը  ու  փաստագրությունը,  իրենց  նոր  կենսագրությունը
գրում  են  շեշտելով  իրենց  հայկական  արմատները,  սական   բավա-
կան   է  նրանք  բերանները   բացեն,  իսկույն   նկատվում   է,  որ  հայ
լինելուց  բավականին  հեռու  են:   Ինչպես  գիտենք  ոչ  միայն   փոխվ-
ած   է  Վազգեն  Սարգսյանի   մասին  կենսագրական   փաստագրութ-
յունը,  այլ  ամբողջ  Բոշաների՝  անգամ  Շարմազանովի   ու  Հրանուշ
Հակոբյանի:   Սփյուռքում   Բոշաները  իրենց  ներկայացնում   են  իբր
կազմակերպված   համայնք,  սակայն   իրականում  այդպես  չէ,   չնայ-
ած,  որ   ցույց  են  տալիս,  իբր   գոյություն  ունի   հայկական   ուժեղ
համայնք,  որտեղ  պայքարում  են   հայության   պահպանման,  լեզվի,
ու  մշակույթի  համար,  լույս  են  տեսնում   հայկական  ամսագրեր  ու
շաբաթաթերթեր:   Դրանք  լոկ  խաբկանք  են:  Ամենուր  գզվռտոց  է,
իրար  չհանդուրժող,  իրար  դեմ  պայքարող  մարդկանց  կույտ:
Նման  կրթօջախներ  գործում  են   հիմնականում   արաբական  երկր-
ներում,  որտեղ  շատ  դեպքերում   նրանց  գործունեությունը   ավելի
վնասակար   է  դառնում,  քան  օգտակար: 
« Մամուլ  կա:   « Տասնյակ  տարիներով  ու   անհամար   դեպքերով
փորձված   է,  է՛լ   հայհոյանք,  է՛լ  զրպարտություն,  է՛լ   ափաշկարա
սուտ,  է՛լ   չարախոսություն,  կեղծավորություն:   Նեղ   թայֆայակա-
նությունը  ոչ   մի   գյուղում   գուցե   էնքան   անվայել    կերպարանք
չի   առել,   որքան   սրա   մեջ »: Հովհաննես   Թումանյան
Եվրոպական   երկրների   հայկական   համայնքները  ԲՈՇԱՆԵՐԻ
բարգավաճման   կենտրոն  է  հանդիսանում,  որտեղ   նորից  գործում
է  Արմեն  Սարգսյանի  արտահայտած   միտքը`  Խնամի   բարեկամ
կապը:   Դրան  ավելացրած  Բոշա   հոգևորականների  բանդան,  որը
ժողովրդին  ծառայելու  փոխարեն   կեղեքում  ու  թալանում  է   նրան,
եկեղեցական   բոլոր  ծառայությունները   մատուցում  են   գումարով,
հիասթափություն   ու  հակակրանք  առաջացնում  ոչ   միայն  իրենց  
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հանդեպ,  այլ   հակակրանք   դեպի  հայկական   եկեղեցին   ու  առաք-
ելական   հավատքը:   Ինչպես  ասացի,  Բոշաներին  հատուկ  է  իրենց
մասին   խոսել  երրորդ  դեմքով:   Նույնիսկ  կաթողիկոս  Գարեգին  Բ-
ն  իր  մասին   խոսում   է  երրորդ  դեմքով,  նույնն   անում   են   նրա
հպատակ  Արքեպիսկոպոսները,  որոնք   նույնպես  պատկանում   են
Բոշաների  ցեղատեսակին:   Հենց  այդ  հոգևորականներն  են,  ովքեր
քաջ  գիտենալով,  որ  իրենք  ժողովրդի  Անառակ  զավակներն  են,  որ
իրենց   չեն  սիրում   ու  չեն   հարգում,  այնուամենայնիվ   չեն   զղջում
իրենց  հանցանքների  համար  ու  չեն  ապաշխարհում: « Իրենց   տա-
կանքները`  ահա՛  ազգերի  իրական   թշնամին:  Իրենց   տականքնե-
րը`  ահա՛   ազգերի  գոյությունը  հաճախ   և  հաճախ  դժոխքի   վեր-
ածող  ամենազորեղ   ազդակը »: Գարեգին   Նժդեհ:  Հիշեցնեմ,   որ
Բոշաների  կրոնական   պատկանելությունը   հայ   առաքելական   եկ-
եղեցին  է,  սակայն   իրականում  նրանց   համար   պաշտամունք   է
փողն  ու   սեփական   շահը:   Իմ  գրքերից  մեկում  ես  գրել  եմ   ԼՎԵ-
ՐԻ  ու  ԿԵՂՏԱՐՅՈՒՆՆԵՐԻ  մասին:  Այնպես  որ,  չկրկնվելու   համար
կարդացեք   այն:  
Ինչպես   արդեն  նշել  էի,  Բոշաներն   իրենց   տեսակով   չեն  ձուլվում
Հայերին, սակայն  իրենց   տեսակը  պահելու   համար  խաչասերվում
են  իրար  հետ՝   ավելի   ճիշտ  իրենց   տեսակի   հետ  ու  բազմանում`
ներկայանալով   որպես  Հայեր:   Պատահական  չէ,  որ  ողջ  իշխանա-
կան   համակարգը   խաչաձև  ամուր  կապով  միավորված   են  իրար՝
Խնամի -բարեկամ,  Քավոր-սանիկ   կապով,  անկախ   կուսակցական
ու  կրոնական   պատկանելությունից՝   նրանց   հնարավորություն   է
տալիս  թալանել,  կողոպտել   ու  հարստանալ:
Բոշաների  տեսակն  առանձնահատուկ  է  նրանով,  որ  նրանք  երբեք
չեն  զղջում  իրենց  հանցանքների   համար:  Արդարանում   են`   վկա-
ներ  ու  կեղծ  ապացույցներ   բերելով:  Ինչպես  ժողովուրդն  է  ասում.
« Աղվեսը  պոչին  է  վկա  բերում »,  Օհանյանն  էլ`  Օսկանյանին:   
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Սեյրան  Օհանյանը   հայտարարել   էր,  որ   ինքը   դղյակ   չունի   ու
ապրում  է  վարձով,  Օսկանյանն  էլ  հաստատում   է: ( Սեյրան  Օհան-
յան. "Ես Վահագնի թաղամասում վարձով  եմ  ապրում"
https://www.youtube.com/watch?v=32ez2tPUbkQ&feature=youtube_gda
ta_player ) Պատահական  չէ,  որ  Փնթի  Կռազի   շոֆեռը   Մանվելը,
ով   Բոշաների  կարկառուն  դեմերից  է, փորձում   է  վկաներ   ու  ապ-
ացույցներ   գտնել,  որպեսզի   ներկայացնի  իր   հերոսական  կերպա-
րը:    Նրա  մասին  ֆիլմեր  են  նկարվում,  երգեր  ու   բանաստեղծութ-
յուններ  են  գրվում:   Իսկ   գրքերը  գրվում   ու  նկարահանվում   են
Մտավորական   բոշաների  կողմից,  ովքեր  նրա  կեղծ « հերոսական »
կերպարն   են  գովերգում:    Այդպես  է  արվում  նաև  Վազգեն  Սարգ-
սյանի  տարբերակում՝  դպրոցներում  ու   բուհերում,  Հանրապետու-
թյան   բոլոր   քաղաքներում  բարձրացրել   են   նրա  կիսանդրին   ու
արձանները,  նրան   հավասարեցրել  են   Գարիբալդիին  ու   Անդրան-
իկին   հավասար  հերոս:   Սակայն   սերունդները   չգիտեն,   որ   նրա
մասին  այն,  ինչ  գրվում   է,  ամենը   կեղծիք   է,   հնարված   հեքիաթ,
նա  եղել  է   ընդամենը  ֆիզկուլտուրայի   մոլագար,  անգրագետ   դա-
սատու,  ով  հանցագործ  ու  մարդասպան   էր:  « Երկրի   քրեական
օրենսգրքում   չկա  որեւէ   հոդված,  որին   հանցակից   չէր   Վազգեն
կեղտոտ  ձեռքը»:  Արտյոմ  Խաչատրյան: Իհարկե,  Բոշաները  պետք
է  հերոսացնեին   իրենց  տեսակին,  որպեսզի   նրա  կեղծ   կերպարի
կամ   ուրվականի  ներքո  անպատիժ  թալանեին  ու  կողոպտեին  Հայ
ժողովրդին: 
Ինչպես   նշվեց,  Բոշաները   ոչ  միայն   Հայաստանում  են   հաստատ-
վել,  այլ  նաև ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ:   Քանի  որ  հիշեցինք  Վարդան  Օսկան-
յանին,  ապա  ասեմ,  որ  նա   և  Րաֆֆի  Հովհաննիսյանը   սփյուռքի
Բոշաներից  են,  որոնք  ամեն   ինչ  անում  են,  որ   սեպ   խրեն   ժողո-
վրդի   տարբեր  հատվածների  մեջ:    Ես  նշեցի  միայն  երկուսին,  քա-
նի  որ  սփյուռքահայ  բոշաների  թիվը  ավելի  մեծ  է,  քան   կարելի  է   
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պատկերացնել:    Արա  Աբրահամյան,  Եվրոպայի  Հայկական  Միութ-
յունների  Ֆորումի  ( ԵՀՄՖ )  նախագահ  Աշոտ   Գրիգորյան,   « Կալի-
ֆոռնիա  կուրիեր »  թերթի  խմբագիր,  ամերիկահայ   Հարութ   Սաս-
ունյան,  այդ  ցանկը   բավականին   մեծ  է  ու  դժվար  կլինի  թվարկել
բոլորին:    Այս  Բոշաներն  են,  որոնց  համար  սրբություն   գոյություն
չունի,  սակայն   իրենք  միշտ   խոսում  են  Աստծո  ու  Հիսուս  Քրիստ-
ոսի  անունից:   Այստեղ  տեղին  կլինի  հիշել   նաև  Արցախի   Բոշանե-
րին,  հանձինս՝  Արթուր  Աղաբեկյանի,   Բակո  Սահակյանի,  Վիտալի
Բալասանյանի  ու  Դավիթ  Բաբայանի:  Նորից  բազմազան   ու  բազ-
մատեսակ  է  Բոշաների   շարքը,  ներառյալ  Արցախի   թեմի  խմբապ-
ետ՝  Պարգև  Սրբազանը,  ով  մի  առիթով  հայտարարել  էր « Ով  քրի-
ստոնյա  չի,  նա  հայ  չի »: ( http://blognews.am/arm/news/266076/ov-
qristonya-che-hay-che.html ) Տեսնում   եք,  իրենք  ՀԱՅ   ժողովրդին
բաժանել  են  մասերի,  բզկտել   ու  ամեն   ինչ   անում   են,   որպեսզի
Հայրենիքի,  սփյուռքի  ու  Արցախի   հայերը  իրարից  բաժան   լինեն:
Ինչպես  ասում   է  հռոմիացի  զորավար   Հուլիոս  Կեսարը՝  « Բաժա-
նի՛ր,   որ   տիրես »:  Բոշաներն  այդպես  էլ   անում  են՝  Արցախը   բա-
ժանում  են  Հայաստանից,  Սփյուռքը՝  հայրենիքից,  ժողովրդին   բա-
ժանում   են  կուսակցությունների  ու  աղանդավորների,  հետո   բաժ-
անում   են   դասակարգերի՝  անապահովների   ու  ապահովվածների,
ընդդիմադիր   ու   դիմադիր   ուժերի,   մասնատելով  ու   ոչնչացնելով
առանձին   առանձին: 
Թշնամանք  սերմանելու  համար  բոշաները  գործում  են  միասին,
ինչպես  Բերձորի  սպանդը,   որը   կազմակերպված  էր   միասնական
ուժերով՝   ՀՀ  ու  Արցախի   իշխանավորների   կողմից:   Դիտեք  այդ
դեպքերի  տեսագրությունը  և  կտեսնենք,  որ  Բերձորում   խաղաղ
ավտոշարասյան  վրա   Արցախի  « էլիտար »  գումարտակներն   էին
հարձակվել՝  զինված   թռչող  տեսանկարահանող  սարքերով    ու  դի-
պուկահարներով,  մինչդեռ  սահմանագծին  մետաղական  պահածոն- 
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երի  դատարկ  տուփերն   են   հանդիսանում  որպես  ազդանշանային
համակարգ:   Իսկ  Ապրիլյան  պատերազմի  օրերին  մեր  զինվորներն
անգամ  համապատասխան  զինամթերք  չունեին,  կռվում  էին  բահե-
րով  ու  քարերով   և  այդպես  կարողացան  հակադարձել   թշնամու
հարձակումը:    Եվ  այդքանից  հետո  Բոշաները  հայտարարում  են,
որ  զինվորները  անիմաստ  են  արյուն  թափել  ու  զոհվել,  անպետք
800  հեկտարի  համար:   Բոշաների  ոհմակը  միաբերան  սկսեց  կըրկ-
նել,  որ  800  հեկտար   տարածքը   քոսոտ  ու  անպետք   հողեր   են,
դրանով   արդարացնելով   իրենց  դավաճանությունը: 
Բոշաների  հաղթարշավը   սփյուռքում,  հայրենիքում   ու  Արցախում
հնարավորություն  չի   տալիս  Հայերին  միավորվել: Ահա   Եղիշե
Չարենցի  խոսքը,  որ  մեծ  նշանակություն  ունի   ազգի   միավորման
համար.  « Հայ  ժողովուրդ  քո  փրկությունը  քո  հավաքական   ուժի
մեջ  է »:   Չարենցը   լավ  էր   հասկանում,   որ  ՀԱՅԵՐԸ   չեն   կարող
միավորվել   հենց   այդ  Բոշաների   պատճառով,  որովհետև   նրանք
թույլ   չեն   տա,  և  նա   դարձավ   Բոշաների  զոհը,  նրան   խոշտանգ-
եցին  ու  սպանեցին:   Նույնն  արեցին   Գարեգին  Նժդեհի   հետ,  ով
նույնպես   տվել   էր  Բոշաների  ճիշտ  գնահատականը.  « Պատմությ-
ան  մեջ  նախընթացը  չունեցող  մի   ողբերգություն  է   խաղացվում
Հայոց  աշխարհում,  մի  արնոտ  խաղ,  որի   գործող   անձինք,   որի
դերակատարներն  են  բռնությունը,  բռնության   կենդանի   գործիք-
ները`  հայ  ժողովրդի  տականքը,  և  բռնության  զոհերը  ինքը՝   հայ
ժողովուրդը »:  Գարեգին   Նժդեհ:   Իսկ   վիպասան  Րաֆֆին   այսպ-
ես  էր   արտահայտել   իր  միտքը . « Փնտրեք  հայի  սուրն  այնտեղ,
որտեղ  հայի  արյուն  կա »:  Րաֆֆի
Բոշաների   իշխանությունն   ամենուր   է`  եկեղեցում,   բանակում,
Իշխանության   գործադիր   ու   օրենսդիր   մարմիններում:   Նրանց
համար  ամեն  ինչ  իրենից  վտանգ  է  ներկայացնում,  նույնիսկ   գիտ-
ությունը  և  կրթությունը:  Նրանք  ամեն  գնով   ոչնչացնում   են  գրա- 
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կան  ու   գիտական  արժեքները:   Սերունդներին   տգիտության   մեջ
պահելով`  նրանց   դարձնում  են  ստրկամիտ,  Բոշա`  ինչպես  իրենք:
Բոշաներին  ձեռնտու   չեն   խելամիտ  ու  մտածող   մարդիկ,   որովհե-
տև  գիտեն,  որ   խելացի  սերունդը  չի   համակերպվում   ստրկությա-
նը,  խելացի   մարդը  չի  կարող  տանել   կեղծիքն  ու  սուտը   և   շուտ
թե  ուշ   ըմբոստանալու   է  իրենց` Բոշաների դեմ:    
Արայիկ  Խանդոյանն  ու  Պավել  Մանուկյանը  մի  մեծ  ոսկոր  են   բո-
շաների   կոկորդին  խրված,  որովհետև  հասկանում  են,  որ  այս  տե-
սակը  հնարավոր  չէ  սպանել,   որովհետև  գիտեն,  որ  տղաների  գա-
ղափարները   համամարդկային  են  և  այդ  գաղափարները   իրակա-
նություն  կդառնան  սերնդեսերունդ  փոխանցվելով`  հայրերից   որդ-
իներին:
Այդ  պատճառով  են  նրանց  հանդեպ  իրականացնում   դաժան   ու
անմարդկային  խոշտանգումներն  ու  կտտանքները:   Թուրքերը   շնո-
րհակալ  կլինեն   բոշա  եղբայրներից,  որովհետև  իրենց   բարբարոս
գործը  իրենց  փոխարեն  նրանք  են  կատարում:   Բոշաները  զավթել
են  մամուլն  ու  լրատվական  դաշտը,  հեռուստատեսությունն  ու  ռա-
դիոն:   Համատարած   տգիտություն  են  քարոզում  և   խրախուսում,
փնթի  Գագիկ   Շամշյանն   ու  Արշակ  Զաքարյանն   են   դարձել   լրա-
տվական   դաշտի  առաջամարտիկները:   Հեռուստաեթերը   համեմվ-
ած   է  ցածրակարգ  հաղորդաշարերով,  որի   լավագուն   օրինակը  
« Կիսաբաց   լուսամուտները »  հաղորդաշարն   է,  որը   համարվում
Հանրապետության  լավագույն   թոփ   ծրագիրը:   Այն   Բոշաների  իշ-
խանության  իրական  դեմքն  է:   Եթերը   խարխափում   է  համատա-
րած  տգիտության  մեջ:    Դասակարգային   փնթիներն  ու   կեղտարյ-
ուն  խավը  հավաքվել   են  մեկտեղ   ու   ծաղրում   են   իրենց   իսկ
ստեղծած   իրական   կյանքը`  արատավորելով  Հայ  մարդու   անունն
ու  կերպարը:  Այդ   հաղորդաշարին  համ   ու   հոտ   են  տալիս  Բոշա-
ներից  կազմված   Տգետ  հոգեբաններն   ու   հասարակական  գործիչ- 
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ները,  անորակ  սերյալների   անտաղանդ  ու   անգրագետ  դերասան-
ները,  ռեժիսորները,  որոնք  ոչնչով  չեն  տարբերվում  այդ  հաղորդա-
շ արին   հրավիրված  անատամ  տգետներից,  նրանք   նույն  աղբանո-
ցից   դուրս  եկած՝  նույն   կեղտարյուն   խավն  են,  որոնց   կարելի   է
կոչել  Մեծապատիվ  մուրացկաններ:   Իրենց  փիլիսոփայական  ողոր-
մությամբ   կարեկից  ու  խորհրդատու   են  ձևացնում,   սակայն  մոռ-
անալով,  որ  ժողովրդի  ներկա   վիճակի  համար   մեղավոր   են   նաև
հենց  իրենք:   Բոշաները  Հային  ծաղրում  ու  արժեզրկում  են   ոչ
միայն  իրենց   հայրենակիցների,   այլև   օտարների   մոտ՝   ամենուր,
որտեղ   պատահի:   Գրավոր  մամուլը  տառապում  է  Սեռաքաղցով:
« Հրապարակախոսի  համոզմամբ  մամուլը  «փոխանակ  սպանելու,
քանդելու,  ջլատելու »  պետք  է  ուժ  տա  և  կենդանացնի  հասարա-
կությունը,  միշտ  առանձնանա  « պայծառ   հայացքով   և  ազնիվ,
բարյացկամ   վերաբերմունքով  դեպի   հայ   մարդը …»:  Հովհաննես
Թումանյան
Ինքներդ   դատեք,  արդյոք  Հայ   մարդը  կարո՞ղ   է  անել  այն,  ինչ
անում  են  Բոշաները   Հայերի  հանդեպ:
Արդյոք   կարելի՞  է  Հային   հավասարեցնել   Բոշաների   հետ,   կամ
համեմատական  զուգահեռներ   անցկացնել:   Կարծում   եմ   դա   ան-
հնար  է:  Ինչպես  կարելի  է  Պարույր   Սևակին, Չարենցին, Մոնթեին,
Պավել  Մանուկյանին   համեմատել   Փնթի  Վազգենի,  Մանվելի,  Վա-
նոյի  կամ  Շմայսի  հետ:   Ինչ  ուզում  եք  ասեք,  նման  համեմատութ-
յուն  անելը   ուղղակի   զավեշտալի   է,  ու   դուրս  է   ամեն   տեսակի
երևակայությունից:   Ավելորդ   չեմ  համարի  կրկին   հիշեցնել   որ
Հայերը  ստեղծագործ   ու  արարող   ժողովուրդ  են,  իսկ   Բոշաները
արժեքներ  ոչնչացնող   ցեղախումբ  են,  սակայն  գործում  են  Հայերի
անվան տակ:   Նույն  Բոշաները,  որոնք  ոչնչացրել  ու  ոչնչացնում  են
Հայ  ժողովրդի   արժեքները,  շարունակում   են   գործել   նույն   ոճիր-
ները,  իսկ   մենք   մոռանում   ենք,   թույլ  տալիս   կրկին   անպատիժ  
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գործելու:  Այդ  անպատժելիության  գաղափարն  է,  որ  Բոշաներին
թույլ   է  տալիս  անընդհատ  վերարտադրվել,  մտնել   քաղաքական
ասպարեզ,  ինչպես   Խոսրով   Հարութունյանը,  Լևոն   Տեր -Պետրոս-
յանն  ու  Հրանտ  Բագրատյանը:   Նրանց  գործած  Չարիքները  մենք
համարում  ենք   ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,  սակայն  պետք  է  հասկան-
անք,  որ  բոշաները  երբեք   չենք  խոստովանում   իրենց  հանցանքնե-
րը,  որ  նրանք  ԲՈՇԱՆԵՐ  են  ու  հանդես  են  գալիս  հայ  ժողովրդի
անունից,  նրանք  դավաճան  չեն,  որովհետև Բոշա  են,  իսկ  Բոշանե-
րը  ոչ  հայրենիք  ունեն,  ոչ  սրբություն,  ոչ  բարոյականություն,  ոչ  էլ
ազգություն:    Նրանք  սեփականաշնորհել   են   Հայի   ազգությունը,
երկիրն   ու   հողը:     Այս  ամենի  Մեղավորը,   իհարկե,  Հայերն   են,
որովհետև  Բոշաների  հետ  պետք  է  վարվես   այնպես,  ինչպես  անհ-
րաժեշտ  է, ցույց  տալ  նրանց  տեղն  ու  դիրքը:  Թալանելով  դառնում
են  բարարար  ու  բարեգործ,  ինչպես  Աղվան  Հովսեփյանը,  Գագիկ
Ծառուկյանն  ու  այլոք:   Օհանյանն  ու  Մանվելը՝  զորավարներ,  Քոչ-
արյանն  ու  Լևոնը՝  ազգային  հարստություն,  Հերմինե  Նաղդալյանն
ու  Արփինե  Հովհաննիսյանն  էլ  Առաքինի  կույսեր:    Ահա  այն  ծանր
կորուստները,  որոնք  ունեցել   ենք  անցյալում   ու  ունենք   հիմա:
Ճշմարտությունը  Բոշաների  « աքիլլեսյան  գարշապարն »  է,  նրանք
վախենում   են  ճշմարտությունից,  իրենց   անցյալից,  իրենց   արյուն-
ոտ  ու  մութ անցյալից,  որովհետև  գիտեն,  որ  իրենց  հանցանքների
վկաները  կենդանի  են:   Դա  է   պատճառը,  որ  նրանք  ոչ  մի  գնով
իշխանությունը  չեն  կարող  զիջել  Հայերին,  քանզի  դա  կլինի  իրենց
գերեզմանը:   Ինչպես  Մանվելն   էր  ասում. « Իրենց  գալու  են   փոխ-
արինելու   իրենց   զավակները »:  Այնպես  որ,  Նեպոտիզմի մասին
գրել  եմ  իմ  գրքերից  մեկում,  կարծում  եմ  օգտակար  կլինի  կարդալ
ու   ծանոթանալ:
Բոշաները   ամենուր    գզվռտոցի  մեջ   են,  ամեն   օր  ու   վարկյան,
սփյուռքում   և  հայրենիքում   որն   էլ   ջլատում   ու   կազմալուծում  
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Հայերին   ու   Հայաստանը:  « Միշտ   էլ,  երբ   քաղաքական   իրերի
դժբախտ  բերումով   օտարն  է   իշխել  Հայաստանում,   համարձակ
գլուխ   է  բարձրացրել  մեր  ժողովրդի   տականքը`  ազգորեն   հերձ-
վածողը,  հոգով  ստրուկը,  տկարը,  սեղմ  ասած`  ազգային   ինքնա-
գիտակցության  և  ինքնահարգանքի   զգացումից   զուրկ    ցանցառ-
ության   տարրերը »:  Գարեգին  Նժդեհ

Գեհենի   Առաքել   26/ 02/2017

« Եվ   ամեն   մեկը,   որ   տգիտություն   և  վատություն   ունեցավ   իր-
ենից   դուրս  փնտրելու  աղետի   պատճառները,   կրկնեց   հիմարութ-
յուններ   միայն »: Գարեգին  Նժդեհ

« Քաղաքական  ստախօսութիւն,  հայհոյանք,  կեղծիք,  բանսարկութ-
իւն,  դաւեր — ահա՛   սրա  « կուսակցաշէն  գործունէութիւնը »:
Գարեգին  Նժդեհ

« Կընկնեն,   կպարտվեն,  կմեռնեն  ժողովուրդները,  երբ  կթունավոր-
վեն   անասնացող   նյութապաշտությամբ,  երբ  նրանց   մեծամասնու-
թյունը   իր  Աստվածը  կդարձնի  անձնական  կաշին,   երբ  կժխտի
այլասիրական  ամեն  տեսակի  պարտականություն   և   վախով   ու
անվստահությամբ   կնայի   իր  ապագային »:  Գարեգին  Նժդեհ

« Ունեինք  աչք… ու   չուզեցինք   տեսնել։  Երբ   տեսանք..,  չուզեցինք
հավատալ…Մորթվում   էինք,  բայց   չեինք   ուզում   սովորել   ողջ
մնալու  ճամփան  »:  Շահան Նաթալի
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Կա  մի  հետաքրքիր  ասացվածք,  ասում  են. « Ինչպես  սկսեցիր  Նոր
Տարին,  ապա  այդպես  էլ  կավարտեք »:  Ճիշտն  ասած  դա  ոչ  միայն
Հայերի  մոտ  է այս  խոսքը  ասված,  այլ  շատ  ազգերի:   Սակայն  մեր
ազգը  այդ  իմաստուն  խոսքը  կարծես  թե  հաշվի  չառավ:  Անցել   է
շուրջ  երկու  դար,  երբ  Մեծ  Իմաստունը՝  Րաֆֆու  խոսքը  Ամանորի
կապակցությամբ  դարձել  է  արդիական:   Այդպես  էլ  չհասկանալով,
թե  իսկական  կյանքի  ու  վայելքների  հաճույքը  որտեղ  է:
Թշվառության,  սովի,  համաճարակի  ու  պանդխտության  վրա  տոն-
ում   ենք   ամեն  անգամ   մի   Նոր  Տարի:    Այսպես  արդեն   երեսուն
տարի  է՝  Վախ,  Ահաբեկություն,  Ստրկություն  ու  Պանդխտություն: 
Ու  սարսափելին  այն  է,  որ  ոչինչ  չենք  ձեռնարկում,  որպեսզի  մար-
դավայել  նշենք  Նոր  Տարիները՝  անգամ   Սփյուռքում…
Մեծապատիվ   մուրացկանները   սփյուռքի  վայելքների   ու   փայլերի
մեջ  փորձում  են   իրենց   ներկայացնել   մեծահարուստ  ու  արժանա-
պատիվ,  սակայն  մոռանալով,  որ  իրենք  ոչնչով  չեն  տարբերվում
հայրենիքի   այն  ՓՆԹԻՆԵՐԻՑ,  որոնք  երկիրը  կործանում  են  ամեն
րոպե  ու  ամեն  վայրկյան:  Սկսեցինք  տարին   Ստրկությամբ  ու  ահ-
աբեկությամբ,  այդպես  էլ  կլինի  ողջ  տարին:  Իզուր  են  ամանօրյա
փայլերով  քողարկում  այս  թշվառությունը: 

Գեհենի  Առաքել 28/12/ 2016

ԱՄԱՆՕՐՅԱ   ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ

« Ազգս   երբէք  չէ  կարող  կրթության  
կատարելագործությանը  հասնել, 
քանի  նորա   մեջ  չէ  զարգացած 

ընթերցանության  սերը »։
ՐԱՖՖԻ
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Համաշխարհային   ժամացույց
Զարկեց  վայրկյան  յուր  վերջին,
Հին   տարին  տեղի  տվեց
Կաղանդին  օր   առաջին

Դղյակների  գագաթեն
Գոռացին  թնդանոթներ,
Եվ  բյուրավոր  հրացայտ
Որոտացին  անոթներ։

Հարա՛յ-հրոց,  աղաղակ, 
Երգ  և  աղոթք  խառնաձայն,
Խառնիճաղանջ  ամբոխից
Դեպի  երկինք  բարձրացան։  

Շուկա,   փողոց,  հրապարակ,
Լի  են   մարդկանց  բազմություն.
Նոքա  ուրախ,  խնդամիտ,
Խումբ-խումբ  շրջեն  տընից  տուն։

Շնորհավոր  նոր  կաղանդ,
Շնորհավոր  նոր  տարի.
Բարեմաղթում  են  շատ  բախտ,
Եվ  ապագա  կյանք  բարի։

Դու  մի՜  ժպտա,  դժբախտ  հայ,
Մի՜  նախանձիր   օտարին, 
Քեզ  համար  չէ՜  բերկրություն,
Քեզ  համար  չէ՜  նոր  տարին։

ՀԱՅԻ   ԿԱՂԱՆԴԸ

Նա  քեզ  համար  չէ՜  բերել
Ո՜չ  նոր  կյանք,  ոչ  նոր  օր,
Քեզ  երեկն  և  այսօր՝ 
Նույն  վիճակն  է  դարևոր...

Ի՞նչ  գործեցիր  դու  հերվան
Իզուր  վատնած  քո  տարում,
Ո՞ր  թերությանց,  ո՞ր  կարյաց
Տվեցիր  դու  կատարում։

Պանդխտության  վարանքից՝
Քո  որդիքը  ցիրուցան՝
Դեպ  բնիկ  յուրյանց  երկիր՝
Դարձա՞ն  դեպի  Հայաստան։

Թե  նոքա  դեռ  թափառ  են
Ամեն  գոտի  աշխարհաց,
Բոբիկ  ոտքով,  կիսամերկ,
Մուրանալու  պատառ  հաց։

Հայրենական  յուր  երկրում
Վաստակավոր  մշակը
Բանեցնո՞ւմ  է  արորը,
Բարվո՞ք  է  յուր  վիճակը։

Թե  նորա  հողն  աղայի
Ժառանգական  է  կալվածք, 
Յուր  որդիքը  սովատանջ
Չունեն  տանում  պատառ  հաց։
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Վտարեցա՞ն  մեր  միջեն
Վասակների  սև  ոհմակ,
Թե  դեռ  տիրեն՝  Բրքիշո,
Պապ,  Մերուժան  և  Սուրմակ։

Կրոնակաե  մրրիկով 
Եղբայրք  զատված  մեզանից 
Ազգայեության  սուրբ  ուխտով՝
Մեզ  հետ  եղա՞ն  կապակից։

Թե  դեռևս  պրոտներ
Եվ  եզվիտը  դաժան՝
Մեր  մեջ  ձգեն  հերձված,
Ազգն  առնեն  բաժան-բաժան։

Եվ  ազա՞տ  է  մեր  կրոնք 
Մահմեդի  հալածանքեն.
Թուրքն  ու  պարսիկ  չե՞ն  զրկում 
Հային  յուր  սուրբ  բաղձանքեն։

Թե  մեր  դստերք  գեղեցիկ, 
Նշնված  հայի  տղային,
Քարշ  են  տալիս  դեպ  հարեմ, 
Տանեն  թուրքի  տղային։

Հալածեցի՞եք  մեր  միջեն
Այն  դարևոր  սև  խավար,
Մտցրի՞եք  արհեստ,  գիտություն
Եվ  լուսավոր  գաղափար։

Եվ  մեր  մանուկ սերունդին
Տվի՞եք  մտավոր  զարգացում, 
Թե  դեռ  սաղմոս,  ժամագիրք
Տիրում  են  մեր  դպրոցում։

Ո՜չ,  հային  չէ  նոր  տարի,
Դեռ  դժբախտ  է  մեր  վիճակ,
Հայը  դեռ  հին  ախտերի
Վայելում  է  դառն  բաժակ...

Հայնժամ   է  մեր  նոր  տարի,
Երբ  կընորոգվի  մեր  դրություն, 
Մանկահասակ  նոր  կյանքով
Կստանաեք  նոր  գոյություն։

Րաֆֆի  1865թ.
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Շնորհավոր  Նոր  տարի,
Շնորհավոր   և  Նոր  օր.
Տացե  աստված  միշտ  բարի
Տեսնել  այդպես  տարիք  նոր։

Ասաց  ըեկերս  ցնծալով
Ներս  մտնելով  իմ  սենյակ,
Երբ  ես  տխուր  և  լալով
Նստած  էի  միայնակ։ 

Ինձ  համար  չէ  Նոր  տարին
Ասացի,  ես  բարեկամ.
Միևնույն  է  թըշվառին
Թե  անցյալը,  թե  ներկան։

Ինձ  երեկը  և  այսօր
Նույն  դժգույն  է  միշտ  վիճակ,
Բախտիս  անիվը  անզոր
Չէ  բերում  դարձ  հաջողակ։

Հեռու  պանդուխտ  երկրում,
Հեռու  քաղցրիկ  հայրենյաց
Վիշտ,  տառապանք  եմ  կրում,
Մաշվում  է  ուժն  իմ  կենաց։

ՀԱՅ   ՊԱՆԴՈԻԽՏԻ   ՆՈՐ   ՏԱՐԻՆ

Իսկ  իմ  դստերք,  ո՞վ  գիտե,
Մորը  հարցնում  են  այսօր, —
« Մայրիկ  և  այդ  Նոր  տարի
Պիտի  վարեմք  առանց  հոր։

Իսկ  պանդուխտը  տխրամիտ,
Զուրկ  գգվանքեն  ըետանյաց,
Նա  չէ  տեսեում  ոչ  ժպիտ 
Եվ  ոչ  լաց  իր  զավակաց։

Կինս  գրում  է  նամակ, —
Մարդ,  ինչո՞ւ  դու  ուշացար,
Չէ  մի  տարի  ժամանակ
Մեզ  հազիվ  դու  խոստացար։

Դեռևս  քանի  ամառ
Կը  վարես  օտար  աշխարհում.
Քո  զավակները  թըշվառ
Այժմ  էլ  ո՞վ  է  պահում...

Իսկ  պանդուխտը  ի՞նչ  սրտով
Դառնա  դեպի  իր  ընտանին,
Երբ  որ  դատարկ  մի  սև  փող 
Չունի  մեջ  իր  գրպանին։

Րաֆֆի  1865 թ
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Այս  ենթաբաժինը  վերաբերում  է  առողջապահությանը,  քանի  որ,
որպես  բժիշկ  տեսնում  եմ,  որ  Ազգային  առողջությունը  գտնվում  է
աղետալի  վիճակում,  ոչ  միայն  Հայրենիքում  այլև  Սփյուռքում:
Խնդրում   եմ   առողջությունը   առողջապահության   հետ   չշփոթել,
քանի  որ  այստեղ   խոսվում  է  ԱԶԳԻ  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ մասին:
Առհասարակ  առողջությունը  կարևոր  գործոն  է  առողջ  սերունդ  և
առողջ  պետություն  կառուցելու  համար:   Չնայած  որ,  առողջ   լինե-
լու  համար  գլխավոր  նախապայմանը  հիվանդի  բուժվելու   ցանկու-
թյունն  է  և  նրա  գործադրած  ջանքերը:  Այլապես  հիվանդին  ոչ  լավ
բժիշկները   կարող  են   բուժել,  ոչ  էլ  Աստված:    Այն,  որ  մեջ   ժողով-
ուրդը  և  պետությունը   Ճիճվաթափության  կարիք  ունի,   դա  ոչ  մի
բժիշկ  չի  կարող   հերքել: ( Մակաբույծներ:  Մակաբույծներն  ուրիշնե-
րի,  այսպես  կոչված`  տերերի  հաշվին  սնվող  և  նրանց  վնասող   օր- 

ՃԻՃՎԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

« Հայրենիքի  թշնամուն   սպանելը  մեղք  չէ,
թշնամուն   չսպանելն   է  մեղք »:  Րաֆֆի 
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գանիզմներ  են:   Դրանք  սովորաբար  ախտահարում,   թուլացնում
ու  հյուծում   են  տիրոջ  օրգանիզմը,   իսկ  եթե  անգամ  տերը  չի   հի-
վանդանում,  դառնում   են  մակաբուծակիր  ու  դրանց   տարածման
աղբյուր:   Շատ   մակաբույծներ  տիրոջ  օրգանիզմում   առաջացնում
են  հակամարմիններ:   Պետք  է  տարբերակել   արտաքին   և  ներքին
մակաբույծներին:   Արտաքին  մակաբույծներն   ապրում   են   տիրոջ
արտաքին  ծածկույթի   վրա,  իսկ  ներքինները`  տիրոջ   ներքին   օրգ-
աններում   և   հյուսվածքներում: ) Որպես  բժիշկ  կարող  եմ  հաստա-
տել,  որ,  արդեն   երեսուն  տարի   է   ինչ   ազգը,  ժողովուրդը  տառա-
պում  է  այդ  ցավով:    Հիշեցնեմ,  որ   Ճիճուները   բաժանվում  են  2
խմբի՝  աղիքային   և  արտաաղիքային:   Սակայն   Հայ  ժողովուրդը
տառապում   է  ավելի  վտանգավոր  ճիճուներից,  որոնք   բազմանում
են  ու  աճում  ուղեղում   ու  ստամոքսում:    Ես  չեմ  փորձի  ներկայա-
ցնել  այդ  ամենի  բուժման  եղանակները  ու   առաջացման   պատճա-
ռները,  քանի  որ   դրա  մասին  բազմիցս  գրվել  է:   Սակայն,  կարող
եմ  հիշեցնել,  որ   Ճիճվաթափության  ամենաարդունավետ  միջոցնե-
րից  մեկը` ավանդական  միջոցն  է:   Այն  սխտորով  և   կաթով   հոգն-
ան  է,  գյուղական  բարբառով  ասված`  ԿԼԻԶՄԱՆ:   Հոգնան   ժողով-
րդական  միջոցներից  ամենաարդյունավետն  է,  ուստի  դրա  համար
առաջարկում  եմ  Րաֆֆու  ՉԱՓԱԾՈ  գործերից  մի  քանիսը,  
( ԳՐՎԵԼ  են  1856 -1873 թթ  ) որպեսզի  պատկերացնեք,  թե  ինչպիս
վիճակի  մեջ   է  գտնվում  մեր   ժողովուրդը   սփյուռքում  ու  հայրենի-
քում:

Գեհենի   Առաքել   30 /12/2016
ՀԱՅԱՍԵՐԻ   ՈՂԲ,   ՔԵՖ.  ԽՐԱՏ,  ԽՐԱՏ   ՀԱՅ  ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ,
ՊՈԵՏ,  ԴԺՈԽՔԻ   ԿԱՊԱԼԱՌՈԻՔ,  ՎԵՐԶԻՆ  ԵՐԳ
Բանաստեղծությունները:  
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ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՔԻՑ, 
ՆՈՐՈՎԻ

« Բազում  կարիքների  տեր  անհատներն

ու  ժողովուրդները  կլանված  են  լինում  ներկայով

և  մոռանում  իրենց  անցյալն  ու  ապագան:  

Ունայնամտանում  և  տկարանում  են  նմանները »: 

Գարեգին Նժդեհ     

Որպես  հոգեբան  և   քրեագետ  կարող   եմ   վստահորեն   ասել,   որ
երբեք   չբացահայտված   հանցանքներ  չեն  լինում… Քանզի,  անգամ
դարերի   խորքից   հնարավոր  է  վերարտադրել   հանցանքի  մանրա-
մ ասն  պատկերը:   Ժամանակն   ու  պայմանները  խճանկարի  նման
դասավորում  են  փաստերն  ու  դեպքերը`  վերարտադրելով   անցյա-
լի  մշուշի  մեջ  կորած  իրականությունը:  Եվ   պատահական  չէր,  որ
ժամանակի   ընթացքում   հայտնաբերվեց  Եգիպտոսի  փարավոն
Թութան  Համոնի  դեմ  գործած  դավադրության  պատկերը  և  նրա
մահվան  պատճառները:
Երբ  պատանի  էի,  ինձ  մոտ  միշտ  հարց  էր  առաջանում,  թե  ինչու՞
են  մեր  ժողովրդին  ու  ազգին  հալածել… Գուցե  դա  էլ  պատճառ
հանդիսացավ  ուսանելու  այն  գիտությունը,  որը  կտար  ինձ  հուզող
հարցերի  պատասխանները:   Հիմա  ինձ  համար  հասկանալի  է,  թե
ինչո՞ւ  և  ո՞ւր  կորավ  Խաչատուր  Աբովյանը,  ինչու՞  էր  իրեն   պատ-
եպատ  զարկում   Իսրայել  Օրին,  ինչու՞  էր  Վարդան  Մամիկոնյանը
Ավարայրի  դաշտ  մեկնում,  ինչպես  ինքն  էր  ասում` « էշ  նահատակ
դառնալու  համար »:
Չնայած  բազմիցս  եմ  գրել  այդ  մասին,  բայց  ամփոփելով  ցանկան-
ում   եմ  վերջակետ   դնել   այդ   հարցականներին,   որոնք   մշտապես
եղել   և  մնալու  են   պատմության  մեջ:   
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Ժողովրդական  բանահուսության  մեջ   ու  ասույթներում   ևս  ամեն
ինչ  չէ,  որ  կարելի   է   ընդունել  որպես  ճշմարիտ   խոսք,   քանզի
ժողովուրդը   նույնպես  սխալվում    է,  իսկ  ամբոխը  առավել  ևս: 
( « Հասարակության  կարծիքը  ակնհայտ  սխալ  կարծիք  է,  քանի  որ   մարդ-

կանց  մեծ  մասը  ապուշ  են »: Էդգար  Ալան  Պո: « Ողորմելի   ժողովուրդ  »

Երկար   և  ձիգ   տարիների   բռնակալության   հարկը  և  գերությունը   բարբ-

արոս   իշխանների  թրի   տակ   ոչինչ  չեն  կարողացել  ավելացնել  այդ  ազգի

հոգու  մեջ,  բացի   մի  կեղտոտ    կեղծավորություն   և   մի   ստոր,   փոքրոգի

խոնարհութ-յուն »:  Րաֆֆի   « Մի  ժողովուրդ,  որ  մոտ  հազար  տարի   ապ-

րել  է  ստրկական  կյանքով,  չի  կարող  ծնել  այնպիսի  որդիք,  որոնք   ազատ

մտածելու  հետ   միասին՝  կարողանային  նաև  ազատ  գործել »: Րաֆֆի )
Այո,  ժողովուրդը  նույնպես  սխալվում  է,  ու  այն  դառնում   է  ճակա-
տագրական:  Պատահական  չէ,  որ  մեր  ՄԵԾԵՐԸ  ցավով   են  միշտ
բարձրաձայնել,  որ   հայ  ժողովուրդը   իր  պատմությունից  երբեք   չի
կարող  դասեր   քաղել: « Պատմության  դառնադառն  դասերից  չխը-
րատված,  ժողովուրդների  արյունն  ու  արցունքը  պիտի  չդադարի,
մինչև  որ  նրանք  ինքնօգնությամբ  ոտքի  չկանգնեն,   մինչև   չհզոր-
անան  հոգով »: Գարեգին  Նժդեհ
Ժողովրդի  գործած  սխալների  պատճառով  է,  որ  աղետներն  ավելի
մեծ  ու  վտանգավոր  են  դառնում:   Չնայած   Ժողովրդական   ճշմար-
իտ  խոսքը  կարող  էր  լինել  նաև  փրկության  ու  լույսի  ճանապարհ:
Նախորդում   ես  գրել  եմ  այդպիսի  մի  քանի  ապուշ   մտքերի   մաս-
ին,   որոնք   դարեդար   օգտագործելով   ժողովրդի   բանավոր   խոսք-
ում`  կարծրացել   է    և   դարձել   ժողովրդական   բանահուսության
անբաժան   մաս:  Իսկապես,  այս  դեպքում,  երբ  մի  ապուշ  մի  միտք
է  արտահայտում,  մնացած   ոչխարները  կրկնում   են   նրա   ասածը,
ինչպես  նկարագրում   էր  Ջորջ  Օրիելին`  « չորս   ոտք   լավ,  երկու
ոտք  վատ »:  Կարծում   եմ,   շատերը   դիտեցին   ՀԿԿ   16-րդ   համա-
գումարի   տեսագրությունները,  որտեղ  դահլիճում   նստած   ոչխար- 
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ներից  ոչ   ոք  որևէ   հարցի   քննարկման   ժամանակ   անգամ   ձեռն-
պահ  չքվեարկեց:   Այդ  ոչխարները  հո  նոր  լույս  աշխար  չեկա՞ն,
դրանք  միշտ  եղել  են  և  եկել  են  դարերի  խորքից:  
Նախորդ  գրքերում  նշել  եմ   մեռելներին  վերաբերող   խոսքերից   մի
քանիսը,  որոնց   հեղինակները  եղել   են  կղերական  քահանաները:
Պատահական  չէ,  որ  Ապուշությունն  ու  Հոգևորականները  իրարից
անբաժան  են:   Նրանք  են,  որ   արգելափակում  են   իրենց   ուղեղի
հնարավորությունները,  որպեսզի  սահմանափակված  մնան   իրենց
խավարում`  հեռու  մնալով  աշխարհի  ու  Աստծո  ճշմարտությունից:
Ու  այդ  տգետ,  սևազգեստ  հոգևորականներից   անբաժան  է  իրենց
ԱԽՊԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ`   ինչպես   կասեր   փնթի   Գեներալը:
Պատահական  չէ,  որ  ամեն  խոսքի  մեջ  Փնթի  « հավատացյալ »  օլի-
գարխները   պատեհ,  անպատեհ  մեջբերում  են   Աստծո   անունը`
Աստված  տեսնում   է…  Աստված  կպատժի… Աստված կօգնի  և  այլն,
իրականում   իրենք   վաղուց   թքած  ունեն   Աստծո  ու   բոլոր  սրբու-
թյունների   վրա,  առավել   ևս`  ժողովրդի:
Այն,  որ   Էջմիածնի  քաղաքապետ  Կարեն  Գրիգորյանը  ընտրությու-
նների   ժամանակ   հայտարարում  էր,  թե « Էջմածնում  վախի  մթնո-
լորտ  չկա,  բոլորը  վախենում  են   միայն  Աստծուց,   դա  պատահակ-
ան  չէր,  քանի  որ  շատերի   համար  գեներալ  Մանվելը   իրոք  աստվ-
ած   է,  Մանավանդ  ԵԿՄ-ի  անդամների  համար:  Իսկ  շատերի  համ-
ար  էլ  նա  դարձել  է  հերոսության  ու  փառքի   մարմնավորում,  չհա-
շված   գեներալի  գիտական  ու  փիլիսոփայական  մտքի  մեծ   կարող-
ություններն  ու  տաղանդը,  որոնց  առջև  խոնարհվում  են  մեր  մըտ-
ավորականներից  շատերը:   Այնպես  որ,   Կարեն  Գրիգորյանը   միա-
կը   չէ,  որ ՔՈՍՈՏ հորը  դարձրել  է  աստված,  այդպիսիները   շատ
են  ու  չափից  ավելի…  « Էն  մարդիկ,  որ  երկար  ու   լուրջ   զբաղվել
են  մեր  ժողովրդով,  հայ  մարդով,  միշտ  եկել  են   մի   ծանր   եզրա-
կացության,   թե  շատ  չարություն  կա  մեր  հոգում »:  Հ. Թումանյան
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Մի  խոսքով  կա  այն,  ինչ  ունենք…
Հիմա  նորից  հանենք  պատմության  խորքից  մեզ   հասած   պատկե-
րը,  որը  կարող  է  վերարտադրել  ողջ  իրականությունը:
Խաչատուր  Աբովյանի  առեղծվածային  անհետացումն  ու   նրա   խո-
րհրդավոր  գաղտնիքները:
Փաստեր  կան,  որ  Աբովյանն   իբր  թրքուհի  սիրուհի   է   ունեցել   և
նրան  սպանել   է  հենց  այդ  թրքուհու  ամուսինը:
Լավ,  եթե  համարենք,  որ   այդ  վարկածը  ճիշտ  է  և  փորձենք   այն
վերլուծել,  ապա  արդյունքում   կստացվի   անիմաստ   մի  պատմութ-
յուն:   Խաչատուր   Աբովյանն  աննշան  անձ   չէր,   որ  սպանեին   ու
թաղեին   և  այդ  մասին  ոչ  ոք  չիմանար  և  չփորձեր  պարզել   հանգ-
ամանքներն  ու  փաստերը:  Արդյոք  արժե՞  հիշեցնել,  որ  Խաչատուր
Աբովյանը  այնքան  ճանաչված   էր  ոչ   միայն   Հայաստանում,   այլև
Ռուսական  Կայսրությունում,  Իրանում   ու   Թուրքիայում   և  նրա
կորուստը   դժվար   թե  նկատելի   չլիներ: 
Ոչ   մի  փաստագրություն  չկա.  Արդյոք   հարուցվե՞լ   է   քրեական
գործ  անձի  անհետացման   մասով,  նշանակում  է,  որ  այդ  տարբեր-
ակը  սխալ   է,  իսկ  եթե  համարենք,  որ  քրեական   գործ   եղել   է   և
այդ   քրեական  գործի  նյութերը  կորել   են  արխիվներից   միայն  կա-
շառակեր   ու  հանցագործ  դատավորների  կողմից:   Բացառված   չէ,
որ  այն  ժամանակվա   դատավորները  եղել  են  Աղվան  Հովսեփյանի,
Կոստանյանի  ու  Ջհանգիրյանի  նման  հանցագործներ,  որոնք   ընդ-
ունակ  էին   թաքցնել  և  ոչնչացնել   հանցանքների   ապացույցները: 
Վստահ  եմ,  որ  Աբովյանի   կորուստը  անմիջական  կապ  ունի  հենց
այս  տեսակի   հանցագործների  ու  ստրկամիտ   մասսայի  հետ:
Լուսավոր   գաղափարներով   օժտված  մարդը`  հայտնվելով   խավա-
րամիտ  ամբոխի  մեջ,  ուզում   է  ակամայից   վերցնել   գլուխն   ու
փախչել   որքան   հնարավոր  է  հեռու,  որովհետև  այդ   հասարակու-
թյան  մեջ  ազատ   և  արդար  գաղափարներ  ունեցող,  մտածող   ան- 
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հատը   շնչահեղձ  կարող  էր  լինել:   Աբովյանը  որոշում  է  Աբու Լալա
Մահարու  պես  փախչել  ու  հեռանալ,  բայց  ու՞ր  պետք  է  փախչեր
նա…  Դե   ինարկե`  ԱԶԱՏՆ   ՄԱՍԻՍ… որտեղ  ավելի   շատ  օդ   ու
թարմություն   կար…    Այն   ինքը   չարագործ  Աղվան   Հովսեփյանը
պատահական  չէր  ասում.  « որ  Հրեշտակները   վերևից  մեզ  են  նա-
յում..»:
Աբովյանը  նախընտրեց  հավերժական  սառույցները,  հավերժությու-
նը,  քան  տգետ,  տխմար   ու  ստրկամիտ  ժողովուրդը:   Նախընտրեց
ազատ  մահը,  քան  կեղծավոր  ու  փառասեր  ստրկամիտ  հասարակ-
ությունը,  որը   դափնիների   է  արժանացնում   իր  կաշին  քերթողնե-
րին:   Եթե  հիշում  եք,  Փոքր  Մհերն  էլ   հեռացավ  հասարակություն-
ից  ու  փակվեց  Ագռավաքարում,  որովհետև   տխմար   ու   անիրավ
աշխարհն   իր  տեղը   չէր   և  հետաքրքիրն  այն   էր,  որ   Քուռկիկի
սմբակները   խրվում  էին  հողի  մեջ,  ու  ձին  չէր  կարողանում  քայլել:
Իսկ  դա  նշանակում  էր,  որ  նման  հասարակության   մեջ,  ոտքերի
տակից  հողն   է   անգամ  փախչում,  ուր  մնաց  թե  մարդ…   
Ինչևիցե   Միքայել  Նալբանդյանն  ու  Ավետիք  Իսահակյանը  ժաման-
ակին  նույն  հոգվիճակում  են  գտնվել,   ինչ   Խաչատուր  Աբովյանը:
Ավետիք  Իսահակյանն  իր Աբու Լալա  Մահարի  բարձրարժեք  ստեղ-
ծագործությամբ  ոչ   թե   արաբական  աշխարհն   է   ներկայացնում,
այլ`  հայկական   իրականության  գաղջը: 
Եվ  հիմա  Սերժիկ  Սարգսյանը  պատահական  չի  ասում. « Որ  մեղա-
վորը  ԳԱՂՋ  մթնոլորտն  է »:  Մարդը  ճիշտ  է,  ինքը  ի՞նչ  մեղք  ունի,
որ  տգետ   ենք,  իրար  ենք   հոշոտում,  ինքը   ի՞նչ   մեղք   ունի,  որ
հանդուրժում   ենք   իրեն   ու  իր  ոհմակին…
Սակայն,   ինչպես   տեսանք,  Խաչատուր  Աբովյանի   կորուստը,   ոչ
ոքի   չհետաքրքրեց,  որովհետև   Ազատիչի  ասած   Գաղջը   այն  ժամ-
անակ  էլ   թագավորում  էր:   Եվ  նույնը  կատարվում  է  հիմա,  Պավել
Մանուկյանի,  Արա  Խանդոյանի  նման   լուսավոր  դեմքերը  մոռացվ- 
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ում  են,  մատնվում   անտարբերության,   բայց   հիշում   են  Արթուր
Բաղդասարյանի  ու  Գագիկ  Ծառուկյանի  պես  ժանտախտներին,
որոնք  դառնում  են  տգետ  մասսաների   համար  ժողովրդական  բա-
րերարներ  և  առաքյալներ:  
Եվ   այդ  գարշանքն  այնքան  վառ  է  արտահայտվում   մեր  իրական-
ու թյան  մեջ,  որ  ցանկանում  ես  միայն  գլուխդ  վերցնես  ու
փախչես  այս  հասարակարգից: 
Վերջերս  Ֆեյսբուքում  մի  լուսանկարի  հանդիպեցի,  որտեղ  երկու
ոստիկան  գրկել  էին  երկու  լամուկի  ու  նկարվել,  իսկ  լուսանկարի
տակ  գրված   էր. « հերոս  ոստիկան  Վանոյանի  բալիկները..»:
Այն  ոստիկան  Վանոյանի,  ով  առանց  աչքը  թարթելու  ատրճանակի
ողջ  պարունակությունը  դատարկել  էր  Արցախյան  ազատամարտի
հերոսների  վրա  և  որի  արդյունքում  էլ  ՍԱՏԿԵԼ  էր  Խորենացու
դեպքերի  ժամանակ… Որքա՜ն  ցավ  ապրեցի  « Սասնա  ծռերի »  հա-
մար,  ովքեր  Արցախյան  պատերազմում  չխնայեցին  իրենց   կյանքը,
հոգին  ու  առողջությունը   և  այդպես  էլ  մնացին   անտեսված,   սակ-
այն  մի  ոջլոտ  ոստիկան,  ով  ողջ  կյանքը   միայն  թալանեց  ու   լափ-
եց,  զենք  բարձրացրեց   ազգի  նվիրյալ   տղաների   վրա,   հանկարծ
դարձավ   հերոս:
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Պատկերացնու՞մ   եք,  հանցագործ  ոստիկանին  հերոս   կոչող   ժողո-
վրդի   գլխից  անբաժան  պետք   է  լինեն   տառապանքները,  նրան
պետք   է  քառատեն,  որովհետև  այն  ժողովուրդը,  որն  ընդունակ  չէ
գնահատել   իր  արժեքները,  արժանի   է  ոչնչացման:
Ժամանակին  Գարեգին  Նժդեհին  ու  Անդրանիկ  Զորավարին   նույն-
պես  չգնահատեցին,  նրանք  էլ  թքեցին  ու  կոտրած   սրտով   հեռաց-
ան  ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՑ:  Ապերախտ  ազգ  ենք,  հո  զոռով  չի… « Սասնա
ծռերն »  արժանացան   նույն  ճակատագրին,   ինչ  Գարեգին  Նժդեհն
ու  Անդրանիկը,  ամբոխը  նախապատվությունը   տվեց   Լֆիկներին
ու  Սաշիկներին:   Բոլոր   դարերում  էլ   եղել  են  Սաշիկներ  ու   Լֆիկ-
ներ,  և  եղել   են  իսկական  Չարիք  մեր  ժողովրդի  գլխին:
Եվ տգետ  ամբոխի  մեջ  նրանք  էլ  ավելի  են  բարգավաճում  ու  ծաղ-
կում: « Խաբեբաների  կարգը  գնալով  ընդարձակվում  էր,  և  նրանք
օրըստօրե   նոր   անդամներ   էին  գտնում:   Նրանք   տարածվեցան
երկրագնդի  ա՜յն  անկյունները,  ուր   ավելի   տիրում   էր   մտավոր
խավարը,  ո՜ւր   քրիստոնեությունը  գտնվում   էր   մռայլոտ   հեթան-
ոսության  մեջ »: Րաֆֆի  Երևի  տգետ  ժողովրդի  համար  այլ  պատ-
իժ  ավելի  դժվար  կլիներ  գտնել,  քան  այն,  ինչ  կարծում  եմ,  արժա-
նի  են  մեկ  մեկու:
Եթե  մի  ժողովուրդ  ընդունակ  չէ  պայքարել   իր  կյանքի   ու  ազատ-
ության  համար  և  պատրաստ  է  շան  նման  սատկել  տիրոջ  ոտքերի
առաջ,  ապա  դրան  այլ  անուն  տալ  պետք  չէ:
Գարեգին   Նժդեհն  իր  ողջ  կյանքի   ընթացքում   սովորեցրեց   ճիշտ
ապրելու  ձևը,  սակայն  ինչու՞  սովորել,  երբ  կարելի   է   սողալով  ու
հետույք  մտնելով   հասնել  տիրոջ  գովասանքին:   
Մենք  սովոր  ենք  մեղադրել   թուրքերին,  սակայն   մեղադրելուց  առ-
աջ  մոռանում   ենք   հիշել,  որ  Դաշնակցական  կուսակցությունն  ու
հայ  հոգևորականությունը  ևս  մասնակցություն  են  ունեցել  Հայոց
Ցեղասպանությունը:  « Թուրքն  ավելի  դրական  կարծիք   ուներ   և  
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ունի   հայ   ցեղի   մասին,  քան   մեր   հայանուն  ստրկամիտները »:
Գարեգին   Նժդեհ: Դա  հենց  այն  զանգվածն  էր,  որի  պատճառով
Աբովյանը   նախընտրեց   Արարատի  սառույցները,  քան  այդ   աղբ
հասարակությունը:

Քանի  որ  մեջբերեցինք  դաշնակներին,  հիշեցնեմ.  որ   Երիտթուրքա-
կան « Իտտիհատ »  կուսակցությունը   մինչ   Հայկական   կոտորածն
երը   համագործակցել   է  ՀՅԴ  հետ,  և  նույն  դաշնակները  զինաթա-
փել  են  հայկական   գյուղերի  բնակչությանը,  որն  էլ  դժվարացրել  է
նրանց   հետագա   ինքնապաշտպանությունը:  « Մեր   դժբախտությ-
ունն   այն  չէ,  որ   աշխարհում   կան  թուրքեր,   այլ   այն,  որ   կան
թուրքանման  հայեր »  Գարեգին  Նժդեհ.
Դաշնակցությունը  այժմ   էլ  իր  գործելաոճը   չի  փոխել,  պատահակ-
ան  չէ,  որ  նրանք  Ռոբերտ  Քոչարյանի  ու  Սերժ  Սարգսյանի  հավա-
տարիմ   զինակիցներն  են  եղել:    Դաշնակցությունը   իր   փայաբաժ-
ինը   փախցնողներից  է,  նույնը  նաև`  հայ   հոգևորականները:
« Մեր  բարյացակամ  չեզոքության  դեպքում   իսկ,  եթե   դա,   կրկն- 
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ում   եմ,  նույնիսկ  հնարավոր   լիներ,   թրքությունը  պիտ   վարվեր
մեզ  հետ  ճիշտ  այն  ձևով,  ինչպես  որ  վարվեց »: Գարեգին  Նժդեհ
Ի՞նչ   եք  կարծում,  Իսրայել  Օրին  ինչու՞   էր  գնացել   Եվրոպա   ու
փորձում  էր  հայերի  համար  օգնություն  գտնել…   Նա  շատ  լավ  գի-
տեր,  որ  սնահավատ,  ապերախտ,  ստրկամիտ  ժողովրդը   ի   զորու
չէ  իր  սեփական  ուժին  ապավինել,  իրենց  պետք  է  արտաքին  որևէ
ուժ,  որը  կարող  է  ոգեկոչել   ու  ոտքի   հանել   ստրկամիտներին:
Իսրայել   Օրին  գիտեր,  որ  ժողովրդի   մեջ  կա   մի  ուժ,   որը   կար 
« Սասնա  ծռերի »  մեջ,  սակայն  այդ  ուժը  չի  կարող  երեք   ճակատ-
ով  կռվել   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   թշնամու   դեմ:    Տգիտությունն   ու  ստրկա-
մտությունը  նույնպես  ուժ  է   և  դա  նորություն  չէ:  
Օտարին   ապավինելով`  կորցրեցինք   մեր   ինքնապաշտպանության
բնազդը  ու  դարձնելով  ինքներս  մեզ  հպատակ,  փորձում  ենք   ներ-
կայանալ    որպես   ազգ,  սակայն  ազգը   ու   ժողովուրդները,  բացի
իրենց   պատմությունից   ու  մշակույթից  պետք   է  ունենան   դիմագ-
իր…  Իսկ  մենք  կորցրեցինք  մեր  ԴԻՄԱԳԻՐԸ… « Օտարը  չի  հարգի
և  սիրի  մի  ժողովրդի,  որը  ինքնուրույն  պատկեր  և  բովանդակութ-
յուն  չունի »:  Հովհաննես  Թումանյան:
Մեր  դիմագիրը   հիմա  կոստանյանի  տափակ  մռութն   է  ու   խաչա-
տուրովի  ճարպակալած   ծոծրակը:
Վարդան  Մամիկոնյանը,  հավանաբար,  հայոց   զորավարներից   ամ-
ենատաղանդավորն   էր   ու  հնարամիտը,  սակայն  նա  անկախ   իր
կամքից,   ինչպես   ինքը`  մեծ   Սպարապետը   կասեր` « Դարձավ   էշ
նախատակ…»:
Ինչու՞   էշ  նահատակ,   որովհետև  նա   լավ   գիտեր,  որ   անատամ,
տգետ  ու   սնահավատ   ամբոխի   հետ,  որն   իրեն   կոչում   էր   աշխ-
արազոր,   դուրս   գալ   եռապատիկ   ավելի   լավ   զինված   բանակի
դեմ,  միայն   էշություն   էր: ( « Բայց   ես   չեմ  կարծում,   թե    հայերն
այնպես   քաջությամբ  կարողանային  կռվել,  եթե  կռիվը  լիներ  հայր- 
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ենիքի   և  ազգի  ազատության  համար:   Բայց   այնտեղ   թշնամին
սպառնում   էր   նրանց   կրոնքի   կորուստը,   և  կրոնասեր   հայերն
իրանց  հավատքի   համար  զոհեցին   այնքան  շատ   տղամարդիկ »:
Րաֆֆի )  Որովհետև  տգետ   ամբոխը  պատերազմ   էր   ցանկանում,
իսկ  Սպարապետը  չկարողացավ   համոզել,  որ  առճակատումը  այդ
հսկա   ուժի   հետ,  այն  էլ   բաց  դաշտում`  անիմաստ  է   և  լինելու   է
կործանարար:   Նա  ստիպված   եղավ   համաձայնել   տգետ   հոգևոր-
ականների  հետ,  որոնք  գրգռում  էին  ամբոխին`  տանելով   պատեր-
ազմի:   Վարդան  Մամիկոնյանը  Զորավար   էր  և  նրա   համար   ԲԱ-
ՐՈՅԱԿԱՆ   հաղթանակ   գոյություն   չուներ,   ինչպես  նշում   են   մեր
ապուշ   հոգևորականները: 
Ռազմական   տերմինաբանության   մեջ   Բարոյական   հաղթանակ
հյասկացություն  գոյություն  չունի,  դա  մեր   ապուշ   տերտերների
մտքի   երևակայությունն   էր:
Ողջ  ազգին  մղեցին   պատերազմի   դաշտ՝  Մատյան   գնդի   փղերի
ոտքերի   տակ   կոտորեցին,  հետո  էլ   հայտարարեցին,  թե   բարոյա-
կան  հաղթանակ   ենք   տարել:
Վարդան  Մամիկոնյանն   այնքան   խելացի  էր,  որ  Դիզբոնում   կեղծ
կրոնափոխ  եղավ,  որպեսզի   իր   բանակը  առանց   կորուստների
հասցնի   հայրենիք   ու  կարողանա  պայքարել   իր   երկրի   ազատու-
թյան  համար,  իսկ  մեր  տերտերները   ինչ   արեցին,   ստիպեցին,  որ
ժողովուրդը   եղաններով   զինված  աշխարազորի   հետ   դուրս   գա
կենաց  ու  մահու   պատերազմի,  իսկ  դա   իրենց   պետք   էր,   որ
մատաղ  անեին  ոչ  միայն   հայկական  բանակը,  այլև   խավարամիտ
ժողովրդին:   Եվ   դրա   անունը   դրեցին   Բարոյական   հաղթանակ:
Անատամ  ամբոխը  ոռնաց,  ուրախացավ,  որ  հաղթեցինք
բայոյապես… Պավել  Մանուկյանի  պես  Վարդան  Մամիկոնյանն   էլ
իր  մինուճար  որդուն՝  Զորհակին   իր  հետ   տարավ   պատերազմի
դաշտ,  հասկանալով,  որ   միևնույն   է`  այդ  տգետ  ժողովուրդը   Վա-
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նոյանի  պես  Վասակներին  է   հերոսի   կոչումներ  տալու:
Մամիկոնյանը   լավ  գիտեր,  որ  գնում   է  մահվան,  սակայն  նախըն-
տրեց   մեռնել  կռվի   դաշտում,  քան  գտնվել   տխմար   ամբոխի  կող-
քին:   Ազգային   Գենետիկական   տեսակն   իր   ունակությունները
պահում   է  դարերով,  թուրքերը   խելացի   ազգ   են,   որովհետև   իր-
ենք   կարողացան   իրենց   վատ   տեսակը,  գողանալով   ուրիշներից
փոխարինել   լավ   տեսակով,  փոխել   ազգային    գենոֆոնդը,   իսկ
մենք   մնացինք   ազգային   աղբի  հույսին,  որը   բարգավաճեց   ու
շատացավ:   Կուսակցական   այն  ոհմակը.  Որն   ունենք   մենք,   ոչ
պակաս  թշնամի   է  մեր   ժողովրդին,   սակայն  այդ   թշնամին   իր
մարմնից   սերտաճած  մասնիկն   է   և  դրանից   ազատվելու   միակ
ելքը`  անդամահատելն   է,  դա  Միքայել  Նալբանդյանի   խոսքն   է:
Անդամահատել  ու  ազատվել   այն  Չարիքից,  որը   դավաճանությու-
նըն   է,  նախանձը,  տգիտությունն   ու   կեղծավորությունը   սնահավ-
ատությունն  ու  ստրկամտությունը:    Ու  արդեն   ժամանակն   է,   որ-
պեսզի   կարողանանք   համարձակություն   ունենալ   ասելու   մեր
սխալների  ու  մեր   բացթողումների   մասին,   հարկավոր   է    խոսել
քյարթու  Ռաբիզների  ու  անատամ  ջադուների   մասին,  տգետ   ու
հանցագործ  գեներալների,   սրբապիղծ   հոգևորականների,   ու  մեծ-
ապատիվ   մուրացկանների   մասին,  ովքեր   հեռուստաեթերից   ոռն-
ում  են,  իբր  ՄԵԶ   ՄՈՏ  ամեն  ինչ  լավ  է   ու  կատարյալ:
Ու  այս  համատարած   Գաղջի  մեջ  մի   բուռ  Սասնա  ծռեր,   ովքեր
ներկայացնում   են  մեր  ազգային  բարձր   որակը,  այն   տեսակն   է,
որ   համ   ու   հոտ   է  տալիս  ազգին,  որ   վերջինիս  կորուստն   էլ
կհանգեցնի  ազգի  կործանմանը:  Աղետն  անխուսափելի  է:  
Ուշքի  եկեք,  խելամիտ   հայեր,  պատմությունը  ձեզ  չի  ների   ձեր
անտարբերության   համար…

Գեհենի   Առաքել  1/02/2017
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« Հպատակ »  ազգը   օտար  պետության  մեջ   նոյնիսկ
ամենից  աւելի  ազատամիտ  ու  լայնախոհ  պետութեան
մեջ  անխուսափելիօրէն  մնալու  է զրկուած  սնունդից »:

Հովհաննես  Քաջազունի

« Հայի  ոխերիմ   թշնամին   օտարը   չէ,  այլ   հայը »։ Րաֆֆի

Այլ  կերպ  հայությունը  կմնա  մեկն  այն  դժբախտ
ժողովուրդներից,  որոնք  գոյություն  ունեն,  բայց  չեն

ապրում,  որոնք  « աշխարհում  են,  բայց  աշխարհից   չեն »:
Գարեգին Նժդեհ

Պիտ  պարտվի,  պիտ  մեռնի  կեղծիքը  մեր  կյանքում,  որ
ապրի  մեր  ժողովուրդը: 

Գարեգին  Նժդեհ

²Ûëûñáõ³Û  Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ  å¿ïù  ¿  ÝÙ³Ý»óÝ»É  ÑÇõ³Ý¹
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ`  ³ÝåïáõÕ  áõ  ß³Ñ³·áñÍáÕ,  ÇëÏ

¹³ë³Ï³·ñ»ñÁ  ³ÛÝ  ³ï³õÇëï³Ï³Ý  Ï³Ù  rudimentaires
ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ,   áñáÝù  Í³Ýñ³µ»éÝáõÙ  »Ý  í³ï

Ï³½Ùáõ³Í  ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ  »õ  áñáÝù  áã  ÙÇ³ÛÝ  ³Ýå¿ïù
»Ý   áõ  ³õ»Éáñ¹,  ³ÛÉ»õ áõÕÕ³ÏÇ  íÝ³ë³Ï³ñ, ³ÛÝ
³ëïÇ×³ÝÇ,  áñ  Ù³ñ¹ÇÏ Û³×³Ë  ¹ÇÙáõÙ  »Ý
íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý  ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ` ³Û¹

å³ñ³½ÇïÝ»ñÇó  ³½³ïáõ»Éáõ   Ñ³Ù³ñ,   ûñÇÝ³Ï` ÏïñáõÙ,
¹¿Ý  »Ý  Ó·áõÙ  appendice-Á:  
ÐáíÑ³ÝÝ»ë   ø³ç³½ÝáõÝÇ
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Կլիմաքս... Հունարեն  բառ   է,  որը   նշանակում  է « Փուլ »:   Շատերը
չեն  պատկերացնում,  թե  ինչ  է  իրենից  ներկայացնում  ԿԼԻՄԱՔՍԸ:
Սակայն,  որպես  բժիշկ-հոգեբան,  կփորձեմ   ներկայացնել  Կլիմաքսի
առանձնահատկությունները,  նրա   սկզբնաղբյուրը  և  նրանից  բխող
վտանգավոր  հետևանքները:  Ես   կփորձեմ   ներկայացնել  իմ  հետա-
զոտությունների  արդյունքները՝   թեթևակի   առանձնացնելով   բժշկ-
ությանն   արդեն  հայտնի   ախտորոշումների  ու  միջոցների   մասին:
Կարևորեմ,  որ  այստեղ   չեմ  նշելու   կանանց`  հասուն   տարիքում
հանդիպող  Կլիմաքսի  մասին,  այլ   տղամարդկանց   կլիմաքսի,  որի
մասին  Հայաստանում  հատկապես   երիտասարդները  տեղյակ   չեն:
Հայաստանում  և նախկին  Խորհրդային  միության  երկրներում  Կլի-
մաքսը  համարվում  է  ամոթալի  երևույթ,  և  դա  պատճառ  է   դառն- 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ   ԿԼԻՄԱՔՍ

« Քաղաքական  ստախօսութիւն,  հայհոյանք,  կեղծիք,  բանսարկութիւն,

դաւեր  - ահա՛  սրա  « կուսակցաշէն   գործունէութիւնը »:  

Գարեգին   Նժդեհ
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ում  խուսափել  բժիշկներին  դիմելու  և  հետևելու  նրանց  խորհուրդ-
ներին:   Երևույթը`  փոխարեն   կանխվելու,  ավելի   է   խորանում,
պատճառ   դառնում  մի  շարք բարդությունների:   Ի  տարբերություն
եվրոպական  ու ամերիկյան  փորձի,  կլիմաքսային  երևույթերով  հա-
ճախակի  դիմում  են  հոգեբանների,  որոնք  օգտակար  խորհուրդնե-
րով   կարող  են  թեթևացնել   ու  անգամ   բուժել   դրանից   առաջաց-
ած  երևույթները:   Կցանկանայի   հիշեցնել,  որ  Կլիմաքսը  ոչ   միայն
ֆիզիոլոգ- իական  երևույթ  է,  այն  հանդես  է  գալիս  նաև   հոգեկան
խանգարման  երևույթներով:  
Փաստն  այն  է,  որ,  երբ  կնոջ  օրգանիզմում  երբեմն  50 տարեկանից
հետո   կամ   առաջ  դադարում   է   Էստրոգենի   արտադրությունը`
սկսվում   է  Կլիմաքսը:   Չնայած  Կլիմաքսային  վիճակը   համարվում
է   գինեկոլոգիական   երևույթ,  սակայն   դրա  հետևանքով   ինչպես
ասացի,   կարող   են  առաջանալ   հոգեկան   շեղումներ: 
Հորմոնային   խանգարում   շատերի  մոտ   առաջանում   է   հոգեկան
ծանր  ապրումներից   կամ   ցնցումներից,   որոնք   հանդիպում   են
հատկապես  40-ից   բարձր   տարիքի   անձանց   մոտ,  երբեմն   այդ
տարիքը  տատանվում   է  ավելի  վաղ   կամ  ավելի  ուշ:   Հայաստանի
պարագայում  դա  սկսվում  է  շատ  ավելի  վաղ,  քան  կարելի   է  պա-
տկերացնել:   
Ես  շեշտեցի,  որ  կլիմաքսը  առաջանում  է  մարդկանց  մոտ,  նկատի
ունենալով  ոչ  միայն  կանանց,  այլև  արական  սեռի   ներկայացուցի-
չների  մոտ:   Հիշեցնեմ,  որ  այդ  երևույթը  արտահայտվում   է  մարմ-
նի  ջերմաստիճանի  բարձրացումով,  քրտնարտադրությամբ,  տրամ-
ադրության   կտրուկ  փոփոխություններով և անքնությամբ:  Չնայած
ընդունված  է  ասել  նաև,  որ  Կլիմաքսը  սեքսուալ  խանգարում  է  ու
այն  էլ`  անբուժելի,  սակայն  դա  այդպես  չէ,  կփորձեմ  ներկայացնել
իմ  տեսակետը:
Զարգացած  երկրներում  կան  տարբեր  հորմոնալ  միջոցներ՝   դեղա-
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հաբեր,  հորմոնալ  թերապիա, հոգեթերապիա,  գիմնաստիկայի,  դիե-
տայի  ու  ճիշտ  սնման  դասընթացներ,  որոնց  միջոցով  հնարավոր  է
օրգանիզմում  սկսվեն  վերարտադրվել  էքստրոգենների   արտադրու-
թյունը,  կալցիի  լրացուցիչ  օգտագործումից  օրգանիզմը  հնարավոր-
ություն  կարող   է  ունենալ   վերականգնելու   իր  ֆունկցիաները   և
կայունացնել  հոգեկան  հավասարակշռությունը,  այսինքն`  հոգեկան
խանգարումները: 
Սակայն  չեմ  փորձի  ներկայացնել   այն,  ինչն   հայտնի   է  բժշկությա-
նը,  կփորձեմ  այլ  տեսանկյունից   մոտենալ   հարցին: 
Դեղորայքի  սխալ  օգտագործումից  կարող  է  խախտվել  օրգանիզմի
ֆունկցիան... Ուղեղը  դադարում  է  ճիշտ  գործել   և  օրգանիզմը  չի
կարողանում   տալ   համապատասխան  իմպուլսներ: 
Դա  իր  հերթին  առաջացնում  է  վախ,  հյուծվածություն,   հոգնածու-
թյուն, գլխացավ  ու  գլխապտույտ,  ջերմություն  ու  քրտնարտադրու-
թյուն,  անքնություն,  ցրվածություն,  արյան  ճնշման  կտրուկ   փոփո-
խություններ:   Ծոծրակի  կարմրություն,  միզարտադրության  ու  օդի
պակաս,  քաշի  ավելացում,  սեռական  ու  հոգեկան  խանգարումներ,
կանանց   մոտ՝  դաշտանի    դադարում,   իսկ   տղամարդկանց  մոտ`
դադարում   է  սպերմատազոիդների  արտադրությունը  և  այլ   խան-
գարումներ:   Այն  փաստերը,  որոնք  ներկայացնում  եմ,  իմ   կատար-
ած  հետազոտությունների   ախտորոշման   արդյունքներն   են,   համ-
աձայն  որի  Հայաստանի  չափահաս   բնակչության  մոտ  85  տոկոսը
տառապում  է  Կլիմաքսով:
Եզակի   երևույթ   է,  երբ  երիտասարդ,  21  տարեկան  օրիորդը   տա-
ռապում  է  Կլիմաքսով:   Վերջերս  իմ  Ֆեյսբուքյան  ծանոթներից   մե-
կի  հետ  երկխոսությունը  տալիս   էր   դրա   բոլոր   նախանշանները:
Երիտասարդ  աղջիկը   ուսանողուհի   էր  ու  Հանրապետական  կուս-
ակցության  անդամ:   Եթե  երիտասարդ   աղջիկը   իր   գիտելիքները
զարգացնելու   փոխարեն`   մտնում   է   կուսակցության   մեջ,   այս   
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պարագայում`  ԵՐԻՏ-ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  խմբակի  մեջ,  ապա  սկըս-
վում   է  առողջ  ուղեղի  ապականում,  ուղեղը   դադարում   է  առողջ
բջիջների   արտադրությունը  ու   այն  դառնում  է  ոչ   միայն   ուղեղի
հիվանդ,  այսինքն  մտավոր  կարողություններից   զուրկ,  այլև  ֆիզի-
կական  ու   հոգեկան  շեղումներով  դառնում   է   կուսակցականամոլ: 
Այդ  երևույթը  ոչ  միայն  Հանրապետականների  մոտ  է,  այլև  Երիտ-
դաշնակների,  Երիտ-Օեկների,  Երիտ-Բարգավաճների,  Երիտ   բազմ-
ակուսակցականների  մոտ:   Իսկ  ամենաաղետալի  երևույթը`  պատ-
անիներին   կլիմաքսային   վարակով   վարակելն   է,  նկատի   ունեմ
Պատանի   Երկրապահների   ջոկատները,  ովքեր   Ենիչերի   Մանվել
Գրիգորյանի   կործանարար  ձեռքով   դառնում   են  պետության   ու
ժողովրդի   համար   չարիք: 
Հիմա   խոսենք   ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ մոտ   առաջացած   ԿԼԻՄԱՔՍԻ
պա տճառների  և  դրանց   վնասակար  ազդեցության  մասին:
Արական   կլիմաքսը  ավելի  տարածված   է   Հայաստանում:
Քսանհինգ  տարի  Հայաստանի  իշխանությունը  տառապում   է  Կլի-
մաքսով,  սակայն   ինչպես  տեսնում  ենք,  այդպես  էլ  չի   ցանկանում
ընդունել   իրեն  օգնություն   ձեռք  մեկնած   բժիշկների   օգնությունը:
Դա  միայն  տգիտության  արդյունք   է,  հոգեբանները,   ի  տարբերու-
թյուն  բժիշկների,  աշխատում   են  այլ   սկզբունքով,  այն   հիվանդը,
ով   չի   ցանկանում   բուժվել,  սակայն   իրեն   համարում   է  առողջ
մտածելակերպով  մարդ`  հասարակության  մեջ,  հոգեբանին   տալիս
է  բոլոր  հիմքերը`  հրաժարվելու  նման   հիվանդից   ու  նրա   գործը
փոխանցել   հոգեբույժներին`  այլ  մեթոդներով  աշխատելու   համար:
Այդ   երևույթը  կատարվում  է  Հայաստանում   և  պատահական   չէ,
որ  Չարիքի   իշխանություն   գրքում  մանրամասն   ներկայացրել   եմ
այդ  ՉԱՐԻՔԻ  սկզբնաղբյուրն   ու  դրանից   բխող   հետևանքները:
Այդ   գիրքը  Հայաստանի  ախտորոշման  պատասխանն  է,  որը  հնա-
րավորություն  կարող  է  տալ   բուժել   ճիշտ  եղանակով: 
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Տղամարդկային  կլիմաքսը  ավելի  ցայտուն  արտահայտված   է  Ազգ-
ային  Ժողովի   բոլոր  պատգամավորների  մոտ,  անկախ   կուսակցա-
կան  պատկանելությունից   կամ   խմբակցությունից:   Կլիմաքսի  զոհ
են  դարձել  Հայկական   բանակի   սպայական   անձնակազմի   զգալի
մասը,  այդ   թվում   ուժային  բոլոր   կառույցները՝  ոստիկանությունն
ու  ԱԱԾ-ն,  իշխանության  ու   կառավարության   անդամները`   անկ-
ախ   իրենց   տարիքից   ու   սեռից: 
Կեղտարյունների  հորմոնային   խախտումները,   քրտնարտադրությ-
ունն   ու   բոլոր   առկա  երևույթները   հաշվի   առնելով`  միանշանակ
կարելի  է  ասել,  որ  նրանց  մոտ  վաղ  հասակից  է  սկսվել  Կլիմաքսը,
որը  ժամանակի  ընթացքում  բարդանալով` ազդում  ուղեղի  ու  շար-
ժումների  վրա:   Դատելով  այս  ամենից`  տեսնում   ենք,  որ  Շուշան
Պետրոսյանը,   Շմայսը,   գեներալներ  Մանվելն  ու  Սեյրան   Սարոյա-
նը,  կլիմաքսային  վիճակում  են,  նրանց  անիմաստ   խոսքն  ու  տրա-
մաբանությունը   հենց   հոգեկան   խանգարման   արդյունքն   են:  
Չկարծեք,  թե  վատ  սնվելը  կարող  է  պատճառ  դառնալ  Կլիմաքսին,
ընդհակառակն,  յուղալի  ու  ճարպոտ  սննդամթերքը  հակացուցված
է  այս  դեպքում,  սակայն  այս  կենդանիները  ոչ թե  ուտում  են,  այլ
լափում  ու  լափում  են  գիտակցաբար:  Կլիմաքսով   տառապողները,
ճիշտն  ասած  « Տառապել »  բառը  այստեղ  վերցնում  եմ   չակերտնե-
րի  մեջ,  քանի  որ  իրենք  չգիտեն,  թե  ինչ  է  դա,  որովհետև   լափում
են  պետական   միջոցները,  զինվորի  ու  բանակի  համար  նախատե-
սված  միլիոնները,  չհաշված  ժողովրդի   արյուն-արցունքը   ու   այդք-
ան   լափելուց   նույնիսկ  խղճի   խայթ   չեն   զգում:   
Հատկապես   Երևանյան   ռեստորանների   ու   հյուրանոցային   համ-
ալիրների,  շոգեբաղնիքների  ջիփավոր   այցելունների  մեծ   մաս   լա-
փում   է   ինչ  պատահի`  յուղոտ   խաշլամայից  սկսած   մինչև  ծերու-
նիների  կենսաթոշակներն  ու  զինվորներին   հասանելիք   գումարնե-
րը: 
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Փորձեմ  ներկայացնել  մի  փաստագրություն,  որի  մասին  գրել  եմ
բազմիցս:  
Նորից  պետք  է  հիշեցնեմ,  որ  Շիզոֆրենիան  իրենից  ներկայացնում
է  Կլիմաքսի  ցայտուն  դրսևորում:  Հիշենք,  որ  Չարիքի  հիմքը  դնող-
ներից  մեկը  եղել  է  մոլագար  Վազգեն   Սարգսյանը,  ում  իշխանութ-
յունները  ներկայացրել   են   որպես  պատերազմի   հերոս,  սպարապ-
ետ,  այդ   թվում`  կրքոտ  ու  առնական  մեծություն: 
Նախորդ  գրքերի  մեջ  պարզ  ու  մանրամասն  ներկայացրել  եմ  նրա 
հիվանդության   ու  հանցանքների  մասին,  սակայն  այս  ենթաբաժի-
նը  համոզում   է,  որ  Վազգենը  բացի  Շիզոֆրենիայից   տառապել   է
կլիմաքսով,  որն  էլ   փոխանցվել   է  իր   հետնորդներին: 
Մի  կարծեք,  թե  ես   ինձանից   եմ   հորինել   տղամարդկային  կլիմա-
քսի  մասին  փաստը,  կարծում  եմ   կասկածողներին   հարկավոր   է
ծանոթացնել   բժշկությանը   հայտնի  այն  փաստին,   որ  տղամարդկ-
ային  կլիմաքսը  ավելի   վտանգավոր  է,  քան   կանանց   կլիմաքսը:  
( Мужской  климакс http://www.complex-clinic.ru/diagnoz/klimaks-u-
muzhchin.html ) Նախորդում  ես  ներկայացրել   էի   Վազգենի  քրըտ-
նարտադրության,  լեքսիկոնի,  շարժուձևի,  նրա   մոլագար   երևույթ-
ների  մասին:  Սակայն   ինչու՞  ենք  խուսափում  խոսել  նրա  աձի   ու
անձնականի   մասին:   Ինչպես  կարող  էր  հասուն  տղամարդը  ոչ  մի
կնոջ  հետ  սեռական  կամ  մտերմական  կապ  չունենար,  եթե,  իհար-
կե,  նա  հիվանդ   չէր:   Իսկ   ինչպես  ներկայացնում  են  ՀՀ  իշխանու-
թյունները  նա  առողջ   էր   մտավոր   և  ֆիզիկական   առումներով,
նրա  բանակ  չծառայելու   պատմությունը   քողարկելով   Շուշի    քաղ-
աքի   ազատագրման   լեգենդի  ետևում: 
Իսկ  ինչպես  պարզվեց   վերջերս,  Շուշի   քաղաքը   ազատագրումը
եղել   է   սուտ   լեգենդ,   որովհետև  ադրբեջանցիները   կամավոր  են
լքել  Շուշին՝  հասկանալով,  որ  դժվար   է  անկլավի  մեջ  գտնվող  քա-
ղաքը  պահել:   Սակայն  այդ  միֆը  դարձրեցին  լեգենդար  սպարապ- 
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ետի   հանցանքների   վարագույրը:   Հետաքրքիր   է,  համացանցում
տարածված  Մուրադ  Կիրակոսյանի ( մականունը`  Փռչոտ  Մուրադ )
հարցազրույցում  ներկայացված   փաստը,  որ  Վազգենը  սիրած   աղ-
ջիկ  է  ունեցել,  բայց  ոչ  ոք  նրան  չի  տեսել,  ոչ  էլ   ճանաչել: 
( https://www.youtube.com/watch?v=feCgEQC5K38 «Վազգենը  մասնա-
գիտությամբ  հայ  էր»  5 мар. 2013 г. ) Լավ,  եթե   համարենք,   թե
դա ճիշտ   է,  ինչպե՞ս   եղավ,  որ  այդ   սիրած  աղջիկը  երբևէ   չհայտ-
նվեց   հասարակության  մեջ:   Ինչպես  տեսնում  ենք`  այստեղ   ևս
փորձել   են  նրան   դարձնել  տղամարդկային   կատարյալ   օրինակ,
ինչպես  կրքոտ   Ջորջ   Քլունին:  
Պատկերացնու՞մ  եք,  նույնիսկ  25   տարիների  ընթացքում   չգտնվեց
մեկ  կին,  կամ  մեկ  մարմնավաճառ,  ով   ներկայանար  որպես  լեգեն-
դար  սպարապետի  կին  կամ  ընկերուհի:   Չնայած   որ,  ինչպես  ներ-
կայացնում   են  հանրապետականները`  ցանկացած   կին   կերազեր
նման  Սպիտակ  Ասպետի  ընկերակցությանը:   Սակայն   այն   հուշա-
գրությունը,  որ  թողել   էր  Տիգրան  Նաղդալյանը   իր   թղթապանակ-
ում,  կարծես  թե  գալիս  է   համոզելու  հետևյալ  վարկածը:   Վազգեն
Սարգսյանի  վարորդ   և  թիկնապահ՝  Մովսես  Գեղանգուլյանը  անմ-
իջական  կապ  է  ունեցել   ու  անգամ   հովանավորել  է  Երևանի՝  Էր-
եբունի  թաղամասի   հայտնի  կավատուհի  Սվետի   հետ...   Ինչպես
իմ  ծանոթ  ոստիկաններն   էին  պնդում`  բոլորին  հայտնի  էր  Սվետի
գործերը,  սակայն  ոչ  ոք  իրավունք   չուներ  մոտենալ  Սվետի   բնակ-
արանին,  որովհետև  Սվետի  մեջքին  ազդեցիկ   մարդիկ   էին   կանգ-
նած:   Հայտնի  էր,  որ  Սվետն  իր  ծառայություններն  էր   մատուցում
ՀՀՇ  վերնախավին:   Ինչպես   նշում  էր  Տիգրան  Նաղդալյանը,  ժամ-
անակին  իշխանական  շրջանակներում   շրջանառվում  էր  այն  փաս-
տը,  որ   Սվետին  խեղդամահ  են  արել   իր   իսկ  բնակարանում:
Չնայած  ոստիկան  ծանոթներս  պնդում  են,  որ  նրան   գնդակահար-
ել  են  իր  բնակարանում:    Կարևորն  այն  չէ,  թե  ինչ   եղանակով   են  



107

կավատ   Սվետին   սպանել,  այլ   այն,  որ   նա  կապված   եղել  է  Մով-
սես  Գեղանգուլյանի   ու  Վազգենի   հետ:   Փաստը   հետաքրքիր   է,
հնարավոր  է,  որ  Սվետան  եղել   է  մեծն « Սպարապետի »  ԳԱՂՏՆԻ-
ՔՆԵՐԻ  անցանկալի  վկան:  Հաշվի  առնենք,  որ  շատ  հայ  տղամար-
դկանց   համար  ամլությունը   մահվան   հավասար  մի  բան   է,  որ
նախընտրում  են   հասարակությունից   թաքցնել`  ամեն   գնով,  քան
դիմեն  բժշկի:  Այն,  փաստը,  որ   կանայք   խորշել   են Վազգենի   ընկ-
երակցությունից   իր  փնթիության,  քրտնահոտի   ու   ձանձրալի   լին-
ելու  համար,  դա   փաստ   է:   Այդպիսին  լինելով  հանդերձ`  նա  նույ-
նիսկ  ցանկացել   է   բռնաբարել  մի  ռուս  երգչուհու,  ում  Հայաստան
էր   հրավիրել  Համլետ  Ղուշչյանը:   Տարօրինակն   այն  է,  որ  իր   շրջ-
ապատում  այդպես   էլ   չհասկացան,  թե   իրականում   ով   էր   նա`
որպես   տղամարդ,  նույնիսկ   կասկածներ   կային,   որ   նա   իր   սեռ-
ական  ցանկությունները   բավարարում   է  ձեռնաշարժությամբ,  այն
պարզ  պատճառով,  որ   նրա  կողքին   երբևէ   կին   չհայտնվեց,   իսկ
եթե   հասուն  տղամարդը   դադարում  է  սեռական  կյանքով   ապրել,
ապա   դա   հետագայում  առաջացնում   է  խոր   կլիմաքս,  որն   ազդ-
ում   է  օրգանիզմի   գործունեության   վրա,  հատկապես`  ուղեղի: 
Այն,  որ   հանրապետականների   կամ   կուսակցական  ոհմակի   99
տոկոսը  ԿԼԻՄԱՔՍԱՅԻՆ  վիճակում   է,  դա  անհերքելի  է:   Գագիկ
Ծառուկյանի   « տաղանդավոր »   և   բարձր   մակարդակի   ճառը`   
« Որ  ես  ուրախ  եմ,  որ  ձեզ   հետ  եմ »,  հենց  այդ   երևույթի   ցայտ-
ուն  դրսևորումն   է,  Գալուստ   Սահակյանի,  ՀՀՇ-ականների,  կոնգր-
եսականների  անիմաստ   ու  անհեթեթ   ելույթները,  որոնց   լեզուն
ավելի  շատ  ծառայում   է   որպես  սեռական  օրգան...  որն  էլ  դարձել
է   խաղալիք`  ձեռնաշարժության   համար,  որ  ավելի   են  նախընտր-
ում,  քան   իրենց   կանանց   հետ   հարաբերվելը:    Իսկ   նրանց   կան-
այք  էլ  իրենց  հերթին  ետ  չեն  մնում   ամուսիններից`  օգտվելով   իր-
ենց  ամուսինների   թիկնազորի  ծառայություններից,  կամ  էլ  Օնլայն  
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Սեքս   Շոփերից,  որտեղ   կարելի   է  ձեռք   բերել   ցանկացած  տրամ-
աչափի   պատգամավորի   փոխնորդ:   Ի  տարբերություն   մնացածի,
Սերժ   Սարգսյանն   ու  Ռոբերտ  Քոչարյանը  կլիմաքսով   չեն  տառա-
պում,  որովհետև  ողջ  իշխանական  ու  կուսակցական   էլիտան  պա-
տրաստ   է  բավարարել  նրանց   ոչ   միայն   սեռական  պահանջները,
այլև  պատրաստ   են   սեռափոխության`  տիրոջ   հրամանի   համաձ-
այն:   Այնպես  չէ,  որ  կլիմաքսը  միայն  իշխանական   էլիտայի  մեջ   է
տարածված,  այն  կրում  է  համատարած   բնույթ`  նաև  մտավորակ-
անության  ու  մշակույթի  գործիչների  մոտ:  Բացարձակ   մեծամասն-
ության   մոտ  արդեն  առաջացել   է  ուղեղային   կաթվածահար   վիճ-
ակ,  որի  արդյունքն   է  Երևանում  տեղակայված   անճոռնի   արձան-
ների  շարքը,  որ  վերջին   քսանհինգ  տարիների   ընթացքում   անըն-
դհատ   ավելանում  են  Հայաստանի  տարբեր   քաղաքներում:   Հայ
հոգևորականների   դասը  նույնպես  Կլիմաքսային  վիճակում   է   և
շարունակում   է  ավելի   խորացնել   իր   հիվանդությունը`  որից   ոչ
միայն  ժողովուրդն   է   խորշում   ու   երես   թեքում   իրենց   հոգևոր
հայրերից,  այլ   Աստված  նույնպես:  Հերիք   չէ,   որ   Առաքելական
եկեղեցու  Գերագույն  Ծայրապետը  ինքն  է  կլիմաքսային  վիճակում,
նաև   հասցրել   է  այդ   վարակը   տարածել   անգամ   Հայ   Առաքելա-
կան  եկեղեցում   և  ո՛չ   միայն   հայրենիքում   այլև  Սփյուռքի   գաղթ-
օջախներում:   Սփյուռքի   հայությունը   հնարավորություն   ունի
վերագտնել   իրեն   և  բուժվել  այդ  հիվանդությունը,  սակայն  նրանց
մեծ  մասը  նույնպես   նախընտրում  են   մնալ   կաթվածահար  վիճա-
կում: 
Հիշեցնեմ,  որ  այս  տարբերակում   կլիմաքսը   ՎԱՐԱԿԻՉ   է,   քանի
որ  ինչպես  սկզբում   ասացի`  ԵՐԻՏ-ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ  համագումար-
ներն   ու  Պատանի  ԵԿՄ  կառույցները   նպաստում   են   Կլիմաքսի
տարածմանը   երիտասարդ  սերնդի  մեջ:   « Մոնթե »   կինոարտադր-
ության  ստուդիան,  որի   հետ   համագործակցում   եմ   ես,   կարողա- 
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ցել   է   իր   ֆիլմաշարերում   ճիշտ  ներկայացնել   կլիմաքսային    երև-
ույթները:  Մտավորականների  Կլիմաքսը  ավելի   հետաքրքիր   է...
Այսպես   ասած  ՀԱՅ  ՀԱՅՏՆԻՆԵՐԻ   մոտ   դա  շատ   ավելի   վառ   է
արտահայտված,   որի   վերջին   դրսևորումներից   մեկը  ռադիո  
«  Վան »  ռադիոկայանի  տնօրեն   Շուշանիկ   Արևշատյանի   լկտի
պահվածքն   էր  հեռուստաեթերում,  որտեղ    հայտարարում   էր,  որ
« թքած  ունեմ »... Մի  զայրացրեք  ինձ,   թե  չէ  սեղանի   վրա   կպար-
եմ...»   և  այլ   արտահայտություններ,   որ  ցույց  են  տալիս  նաև  մեր
հայտնիներից   շատերը`  Ալլա  Լևոնյանը,  Նազենի  Հովհաննիսյանը,
Անդրեն,  Շպռոտը,  Հերմինե   Նաղդալյանը,  Սեյրան   Օհանյանն   ու
իր   գունազարդ   տիկինը:   Նրանցից   ետ  չեն   մնում    Արարատյան
թեմի   պարագլուխ՝   Նավասարդ   Կճոյանը,   Շիրակի   թեմի   առաջ-
նորդ  Միքայել  Եպիսկոպոս  Աջապահյանը,  Արցախի   թեմի   արքեպ-
իսկոպոս  Մարտիրոսյան,  « սրբազանը »   դե   Պոլսո   պատրիարքի
ընդհանուր   փոխանորդ  Արամ   արքեպիսկոպոս  Աթեշյանը,   Աղվան
Հովսեփյանը,  Գևորգ  Կոստանյանն   ու  Գագիկ  Հարությունյանը: 
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Գրող   հրապարակախոս  Հրանտ  Մաթևոսյանի   ու  իր  կնոջ`  Վերժ-
իկի  մասին  արդեն  գրել   եմ,  այստեղ  նրա   ողջ   ընտանիքն   էր  կլի-
մաքսի  մեջ՝   ներառյալ  « Շամիրամ »   կուսակցությունը,   որից   էլ
հավանաբար   սկսվել   է  կլիմաքսի  տարածումը: 
Ինչպես  տեսնում  ենք,  Կլիմաքսը  վարակի  չէ   առանց  հեռավորութ-
յան   ու  ժամանակի:   Այդ  վարակը  աղետալի   է,  մանավանդ   եթե
ախտահարում   է  մարդկանց   ներաշխարհը`  հասցնելով   հոգեկան
անհավասարակշիռ   վիճակի,  որին   գումարած   ֆիզիոլոգիական
վարակը:   
Փաստորեն,   ինչպես  պնդում   են   գիտնականները,   կլիմաքսը   սկս-
վում   է   35 - 60  տարեկանների   մոտ,   սակայն,   ինչպես   տեսանք,
Հայաստանում   այն  տարիք   չի  ճանաչում,   սկսվում   է  ավելի  վաղ`
պատանեկան  տարիքից,  երբ  նրանց   ներարկվում   է  Երկրապահի
վարակը:

Գեհենի   Առաքել   22/ 01/ 2017
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Առհասարակ  միշտ  շեշտել  եմ,  որ  Հայ  ՄԵԾԵՐԸ  իրենց  պատվիրա-
ններում  ու  խորհուրդներում  ներկայացրել   են  ու   ահազանգել,  որ
հայ   ժողովրդի   տառապանքների   հիմնական   պատճառը,   դա
ՏԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ  է;  Ու  ամենաաղետալին  այն  է,  որ  տգետներն  են
խոսում  տգիտությունից՝   մոռանալով  իրենց  տգիտության  մասին:
Ազգային  տեսակ  է,  մեր  աչքի  փուշը   չենք  տեսնում,   սակայն  տես-
նում  ենք  ուրիշի  աչքի  գերանը:   Տգիտությունը  Չարիք   է  ոչ  միայն
հասարակության  համար,  այլև  հենց  վնասակար  է  տգետների  հա-
մար,   որովհետև   իրենց   տգիտությունից   է   գալիս   ստրկամտությ-
ունն  ու  դավաճանությունը:   Տգիտությունից  է  ծնվում  հաճոյանալն
ու  քծնանքը,  կեղծավորությունն  ու  հետույք  մտնելու   ավանդույթը:
Այն  որ  ՀԱՅ  ժողովուրդը   դադարել   է  գիրք   կարդալ  կամ  իրար
գիրք   նվիրել՝  դա   փաստ  է:    Սակայն,  երբ   փնթի   տգետներն   են
սկսում  գրքեր   գրել՝   մեծարելով  իրենց   հերթական   տիրոջը   կամ
թուլափայ  տվողին,  դա  արդեն  դարձել  է  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  իրականութ-
յան  կարևոր  մասը:  Հենց   դրա  հետևանքով   են,  որ  եկող   երիտա-
սարդ   սերունդներին   ներկայացնում  են  ՓՆԹԻՆԵՐԻ  ՈՒ  ՏԳԵՏՆԵ-
ՐԻ  թողած  տգիտությունը,  որպես  ժառանգություն:   Երիտասարդ
սերունդը  փոխարեն  մեծանա   առողջ   ու   գիտելիքների   ձգտող,
դառնում  է  պատանի  երկրապահ,  հետո  երիտ -կուսակցական,  իսկ  

ՏԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ   ՉԱՐԻՔ   Է,   ԻՍԿ
ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

ՊՂԾՈՒԹՅՈՒՆ 

« ճանաչել  զիմաստութիւն  եւ  զխրատ,  իմանալ

զբանս  հանճարոյ »:

Մեսրոպ   Մաշտոցը   
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վերջում  էլ   տգետ  ենիչեր,  որը   ստրկամտությամբ   չի   զիջում   իր
հայրերին:   Տգիտությունը  ոչ   միայն  չարիք  է,   այլև  Դավաճանութ-
յուն…   Իսկ   դավաճանը   ոչնչով   չի  զիջում   հայրենիքի   թշնամուն,
ինչպես  ասում  էր  Գարեգին  Նժդեհը.  « ՆԵՐՔԻՆ   ԹՇՆԱՄԻՆ   ԶԻՆ-
ԱԿԻՑ  Է  ՈՒ  ԵՂԲԱՅՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԹՇՆԱՄՈՒՆ »:   Այնպես   որ   չեմ
փորձի  մեկնաբանել   ու  բացատրել   այդ  աղետի   հետևանքներն  ու
ՉԱՐԻՔԻ  մասին,  կներկայացնեմ  մեր  մեծերի   պատվիրանները  ան-
փոփոխ  ու  ամբողջական   պատկերով: 
« Հայոց  քսան  տարիների  պատմությունը  կեղծեցին  միայն  հանցա-
գործները,  որովհետև  իրենց   հանցանքների   սկիզբը   այնտեղից    է
սկսում »:  ԳՀ  ©  ԱՌ 2014

Գեհենի   Առաքել  26/01/ 2017

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

«Ի՞նչ   անեն   հայերը,  ի՞նչ   հող   ածեն   իրանց   գլխներին,   մի՜թե
առանց ուսումի,  առանց   գիտության   և   առանց   լուսավորության
մարդ   կարո՞ղ   է   կատարյալ   մարդ   լինել,   յուր   օգուտը   ճանաչել,
յուր   վնասը   հեռացնել,   յուր   ազգը   սիրել   և   յուր   հայրենիքը
պաշտել»:  Րաֆֆի

« Ազգս   երբէք   չէ  կարող  կրթության   կատարելագործությանը   հա-
սնել,  քանի   նորա   մեջ   չէ   զարգացած    ընթերցանության   սերը »:
Րաֆֆի
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« Ողորմելի  ժողովուրդ » Երկար  և   ձիգ  տարիների  բռնակալության
հարկը   և գերությունը  բարբարոս  իշխանների  թրի  տակ  ոչինչ   չեն
կարողացել  ավելացնել   այդ  ազգի   հոգու   մեջ,   բացի  մի   կեղտոտ
կեղծավորություն  և  մի  ստոր,  փոքրոգի   խոնարհություն »:
Րաֆֆի

« Բայց   ավա՛ղ,   հայ   մարդու   միտքը,  սիրտը,  կրքերը  և   բոլոր  հո-
գեկան   զորությունները — հավիտենիթ   միշտ  ճնշված   լինելով   մըշ-
տնջենավոր   ստրկության   լծի   տակ,  կաշկանդված   լինելով    առօր-
յա   հոգսերից,  վարակված   լինելով   դարավոր   խավարի   մեջ,   մեռ-
ած   և  սասանված   լինելով   բռնավորի   ահից   և   նրա   սրից — երբ-
եք   և  մի   րոպե   չեն   ունեցել   ազատ   շունչ,   և   որպես   ասացինք,
ազատ   թռիչք   և   ձգտողություններ...:  Եվ   բնականաբար   մի   բան,
որ   միշտ   կենում   է   անշարժ   դրության   մեջ,   նա   ապականվում
է   և   փտում   է.   մի   բան,   որ  օրըստօրե    դիմում    է   դեպի   նվազ-
ումն    և   դեպի    ստկարություն,   նա   վերջապես    սպառվում,   ոչնչ-
անում,   և    որպես   հասարակաբար    ասում   ենք`   մեռնում   է…»:
ՐԱՖՖԻ 

« Եղբայր,   այստեղ   քահանան  սրբության   տեղ    թույն   է   մատուց-
անում   հիվանդին:   Իշխանները   ավազակների   խումբ   են  բանաց-
նում:  Վասակները՝  օգուտ   քաղելով   մարդիկների   տգիտությունից,
որպես  չղջիկները   գիշերի   խավարից   ծծում   են   իրենց   զոհերի
արյունը:  Եվ   արծաթը   բեկերի   ձեռքում   հրաշք   է   գործում...»:
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 »: Րաֆֆի 
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« 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 »: Րաֆֆի 

«Անաստված  երկրում   բնակվի՜ր,  բայց   անօրեն   երկրում  մի   բնա-
կվիր »,  այդպես   է   հայերի   խրատը,  որ   և  եղել   է   սովորական
առած:  Արդարև,  մեծ   հիմարություն   է   բնակվել   մի   երկրում,  ուր
օրենքը,  իրավունքը,  արդարությունը   ոտքի  տակ  են   ընկած,   ուր
զորեղը   տիրում    է   անզորին,   ուր    հարուստը   արծաթի   զորությ-
ամբ   կատարում   է  յուր   կամքի   ամենա   զարհուրելի   բաղձանքնե-
րը...»:  Րաֆֆի

« Թշնամին   մեղավոր  չէ,  եթե   մեր   մեջ  սիրտ  լիներ...   ցույց   տան,
թե   իրենք  ևս   զուրկ    չեն  քաջությունից,  թե   իրենք    և   սպանել
գիտեն »:  Րաֆֆի

« Փնտրեք   հայի   սուրն   այնտեղ,  որտեղ  հայի   արյուն   կա »:
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
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« Ժողովուրդների   արյունն   ու   արցունքը   պիտի   չդադարի,   մինչև
որ  նրանք   ինքնօգնությամբ   ոտքի   չկանգնեն,   մինչև   չհզորանան
հոգով »:   Գարեգին  Նժդեհ

« Հայերի  վիճակը   խիստ   նման   է  անառակ   որդու   առակին,  նըր-
անք   թողին   իրանց   հոր    տունը,   իրանց   հայրենիքը,  և   ցրվեցան
օտար    աշխարհներ,  և   պանդխտության   մեջ՝   նրանց   մեծ   մասը
մյուս   ազգերի   անդնդին   կուլ    գնալուց    հետո,   մնացածների   վի-
ճակը   տեսնում    ենք.  նրանց   օրը   միշտ   սև   կլինի   մինչև   կրկին
չդառնան   դեպ   իրանց   հոր   տունը   և   նորոգեն   իրանց
բաժանված   ուժը    և  զորությունը  »:  Րաֆֆի 

« Տգիտությունը   ներքին   թշնամու   կերպարով   իր   սև   գործն   է
անում   և  շարունակելու   է   անել,   քանզի   թշնամու   այդ   տեսակը
կենսունակ   է   այնտեղ,   որտեղ   պարարտ   հող   կա   իր   համար »:
Հովհաննես   Թումանյան 

« Օտարը   չի   հարգի  և   սիրի   մի   ժողովրդի,   որը   ինքնուրույն
պատկեր   և  բովանդակություն   չունի »: Հովհաննես   Թումանյան

« Անգիտությունը,  ասել   է, թե   սեփական   ինքնությունը    և   օտար-
ինը   չճանաչելը,   մի   մութը   դրություն   է,   իսկ   ամեն   չար   բան
մութիցն   է   ծնվում »: Հովհաննես   Թումանյան 

« Էն   մարդիկ,   որ   երկար   ու   լուրջ   զբաղվել   են   մեր  ժողովրդով,
հայ մարդով,   միշտ   եկել   են   մի   ծանր   եզրակացության,   թե
շատ   չարություն   կա   մեր   հոգում »: Հովհաննես   Թումանյան 
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« Ճշմարիտն   էն   է,  որ  մեր   ամբողջությունը    տառապում   է   մի
ծանր   ու   խոր   բարոյական   հիվանդությամբ »:  Հ.  Թումանյան

« Եվ   ամեն   մեկը,   որ   տգիտություն   և  վատություն   ունեցավ
իրենից   դուրս   փնտրելու   աղետի   պատճառները,   կրկնեց   հիմար-
ություններ   միայն:»:  Գարեգին  Նժդեհ

« Այդ  տարրերի  մեջ  տգիտության   հետ   զինակցած   է   վատությու-
նը »:  Գարեգին   Նժդեհ

« Տե՛ս,  հայրերդ   իրար   ավելի  են  ատում,   քան   արտաքին   թշնամ-
ուն »:   Գարեգին   Նժդեհ
« Պատմության   դառնադառն   դասերից   չխրատված,  ժողովուրդնե-
րի   արյունն   ու   արցունքը   պիտի    չդադարի,   մինչև   որ   նրանք
ինքնօգնությամբ   ոտքի    չկանգնեն,   մինչև   չհզորանան   հոգով »:
Գարեգին   Նժդեհ

« Գիտակից   ստրուկի  և  հանցագործի   մեջ   չկա   տարբերություն »:
Գարեգին   Նժդեհ 
« Թշնամուն   մի   հանցանք   ներել ` նշանակում   է   նորե՛րն   արտոն-
ել »:  Գարեգին Նժդեհ. 
« Մի   ժողովուրդ,   որի   որդիները   հավասար   չեն   օրենքի   եւ  մահ-
վան   առջև`   հաղթական   հայրենիք   չի   ունենա »:  Գ.   Նժդեհ 
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Իմ  բարեկամների  համար  տեղադրում  եմ այս  էջում  Հաքին. ազ -ին
տված  հարցազրույցի  բնօրինակը... Ես  նախորդում  նշել  էի,  որ  Հա-
քին.ազ  կայքը  որոշ   չափով  կրճատել  էր  հարցազրույցի  մի  մասը,
որը վերբերվում  էր  Հայաստանում  բնակվող  իրենց  քաղաքացիների
մասին:   Իրենց  հայրենակիցներ  Ռ.  Քոչարյանը, Ս.  Սարգսյանը  և
դրանց  հարող  մտերիմ  բարեկամները,   շատ  ավելի  լավ են  ապրում
մեր  հայրենիքում, քան  հայ  ժողովուրդը:

1. 1.Հավանաբար  տեղյակ  եք,  որ  վերջերս  մի  խումբ  հայ   և  ադրբ-
եջանցի  հասարակական գործիչների  և  իրավապաշտպանների  կող-
մից  ստեղծվել  է « Խաղաղության  պլատֆորմ  Հայաստանի  և  Ադրբ-
եջանի  միջև », որի  նպատակն  է  քաղաքացիական դիվանագիտութ-
յան  շնորհիվ  հասնել  Ղարաբաղյան  հիմնախնդրի   խաղաղ  կարգա-
վորմանը  և  երկու ազգերի  հաշտեցմանը:  Ասացեք  խնդրեմ՝ ողջուն-
ո՞ւմ  եք արդյոք  այդ  նախագիծը  և  ըստ Ձեզ  ի զորո՞ւ  է  այն ի վերջո
բերել  էական  քայլերի` բաղձալի  հաշտեցման  ուղղությամբ: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  ԲՆՕՐԻՆԱԿԸ
haqqin.az.
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ԱՌ. Իհարկե,  ես  որպես  բժիշկ,  ցանկացած   խաղաղարար  գործըն-
թացի   կողմնակից   եմ,  չնայած   որ   շատերի   համար   Արցախյան
հարցը  անեզր  ու  անլուծելի  է  թվում,  սակայն  դա  այդպես  չէ:
Ճիշտն  ասած,  ինքս  դիվանագիտական   նախաձեռնությունների
կողմնակից  չեմ,  քանի  որ  արդեն  երեսուն  տարի  տեսնում   եմ,   թե
ինչպիսի   դիվանագիտական  « հաջողություններ »:  ենք   գրանցել,
դրանք  չակերտավոր  հաջողություններ   են,  որովհետև   ժամանակի
փորձը  ցույց  տվեց,  որ  Ասիայում՝  կամ   նախկին  Խորհրդային  Մի-
ության  ողջ  տարածքում  դիվանագիտությամբ  ոչ  մի   հարց   չի   լու-
ծվել  ու  չի  կարող  լուծվել,  եթե  այդ  հարցում  խառնված  են   հետա-
մնաց  երկրների  տգետ  դիվանագետները,  ապա   ամեն   ինչ   մատն-
վելու   է   անհաջողության:   Այդ   անհեռանկար   դիվանագիտության
արդյունքում  է,  որ  Արցախյան  հարցը  դարձել  անլուծելի  ու  անեզր
կնճռոտ   հարց:   Մինչդեռ  նախկին   բոլշևիկյան  նոմենկլատուրային
դիվանագետների,  կոմսոմոլ   ու  կոմունիստական  գաղափարներով
օժտված   դիվանագետները   չեն   կարող   հարցին   լուծում   տալ,  որ-
ովհետև  սեփական  շահերը  ավելի  են  գերադասում   հայրենիքի  ու
ժողովրդի  շահից:  Ես  նկատի  ունեմ  և  Ադրբեջանի,  և  Հայաստանի
դիվանագետներին,  ովքեր  զուրկ  են  նախաձեռնողական  ունակութ-
յուններից:   Իհարկե,  կարելի  է  խաղաղարար  նախաձեռնություննե-
րը  ողջունել`  անկախ   ձևաչափերից,  քանի  որ  ժամանակի   ընթաց-
քում  ժողովուրդների  մեջ   կարթնանա  հասարակական   բարձր   գի-
տակցություն  և  կարող  են  գրանցվել  դրական  տեղաշարժեր:
Այստեղ   շատ   կարևոր  է   նաև,  թե   ովքեր   են   նախաձեռնողները,
քա նի  որ  հիմնականում  արժեզրկված   ու  որևէ  դրական  բան   ան-
ելու  անկարող   և  անընդունակ  մարդիկ  են,  որ  ամեն   գնով,   ինչպ-
ես  ժողովուրդն  է  ասում՝  « Անպոչ  գդալի »  պես  ընկնում  են  ամեն
գործի  մեջ,  ու  փչացնում  ցանկացած  լավ   ու  օգտակար   նախաձե-
ռնություն:  
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2. 2.  Ըստ  ձեզ՝  ի՞նչ  է  տվել  և  տալիս  Ղարաբաղյան   պատերազմը
այսօր  Հայաստանին  և  միջին  վիճակագրական  հային: 

ԱՌ. Գիտեք,  եթե   ասենք,  թե   պատերազմներն   ու   ազգամիջյան
կոնֆլիկտները   ինչ-որ  դրական  բան  կարող  են  տալ   ժողովուրդնե-
րին  ու  ազգերին,  ապա  դա   հիմարություն  կլինի:  Պատերազմը  չի
կարող   լավ   բան  տալ   ցանկացած  կողմի,  այստեղ  կարելի   է  հաս-
կանալ,   որ   Արցախյան   պատերազմը  ողբերգություն   է  ոչ   միայն
հայերի  համար,  այլ  նաև`  ադրբեջանցիների:  Հայաստանը   և  Ադր-
բեջանը   պարտվել   են   այս  պատերազմում...  Ցավալին  այն   է,  որ
քսանհինգ   տարի   հայ  ժողովրդին  խաբել  են,  թե  իբր  իրենք   հաղ-
թել  են  պատերազմում   և   ունեցել   հաջողություններ:  Իրականում
այդ  ամենը   խաբկանք  է  և  մեծ   սուտ:   Նույնն  արել   են  Ադրբեջա-
նում,  խաբելով,  թե   իրենք  պարտվել   են   Արցախյան   պատերազմ-
ում,  բայց   իրականում   հաղթող  կողմը   իրենք  էին,  և  ոչ   թե  պար-
տվող:   Այս  պատերազմի   իրական   արդյունքն   այն  է,  որ   պատեր-
ազմի  ընթացքում   հայտնվեցին  տգետ  ու  հանցագործ  գեներալներ,
ովքեր  ավելի  շատ  քրեական   հանցագործներ  են  ոչ   միայն   Ադրբե-
ջանի   համար,  այլ  առաջին  հերթին`  հայ  ժողովրդի:   Նույնն   է  ար-
դյունքը  Ադրբեջանում,  կաշառակեր   հանցագործներ,  ովքեր   հսկա-
յական  գումարներ  աշխատեցին  ժողովրդի  արյան  հաշվին:
Ցավալին  այն   է,  որ  նրանք   գտնվում  են  իշխանության  վերին  էշե-
լոններում,  ինչպես  Հայաստանում  ու  Արցախում,  այնպես  էլ   Ադրբ-
եջանում  ու  Նախիջևանում: 

3. 3. Ի՞նչ  կասեք  ՀՀ  ներկայիս  իշխանությունների  մասին,  ո՞ւր  են
հասցրել  և  ո՞ւր  են  տանում   նրանք  Հայաստանը   և  հայ  ազգին:
Շատերը,  ոչ  միայն  Հայաստանում,  պնդում   են,  որ   Ղարաբաղյան
պատերազմի  հանգուցալուծման  գլխավոր  խանգարիչ   հանգաման- 
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քը  Սերժ  Սարգսյանի  ոչ   լեգիտիմ  իշխանությունն   է,  ի՞նչ  կարծիքի
եք  դուք  այդ  մասին: 

ԱՌ. Գիտեք,  այս  հարցը  շատ  են  բարդացնում  Ադրբեջանի   իշխա-
նությունները,  քանի  որ  այս  կնճռոտ   հարցում   իրենք   ավելի  շատ
մեղքի   բաժին  ունեն:   Հարցը  միայն  Հայաստանի  իշխանություննե-
րը  չեն,  այլև  Ադրբեջանի   իշխանությունների  կատարած  անիմաստ
գործելաոճը,  ովքեր  երբեք  չեն  փորձել  արդյունավետ  քայլերով  հա-
ջողությունների   հասնել:  Սխալ  դիվանագիտությամբ  ու  սխալ  գոր-
ծընթացով  ավելի  են  բարդացրել   լուծվող  հարցերը:    Ինչպես   տես-
նում  ենք,  Ադրբեջանի   իշխանությունները   ոչ  մի  հարցում   պատր-
աստ  չեն  որևէ   լուծում  տալու  խնդրահարույց   հարցերին:   Այստեղ
տեղին  է   նշել  Ադրբեջանի  այն  սխալ   դիրքորոշումը,  որ   փորձում
են  Խոջալուի   դեպքերը  օգտագործել   միջազգային  ատյաններում`
որպես   հարցի   լուծում,  սակայն  չեն   հասկանում,  որ   դա   հարցի
լուծում  չէ,  այն  ավելի  բարդացնում  և  խճճում  է  իրավիճակը:  Կան
ավելի  լավ  տարբերակներ,  որոնք  կարող  են  արդյունավետ  լինել  ոչ
միայն  Ադրբեջանի  համար,  այլև  Հայաստանի:   Ինչ  վերաբերում   է
կոնկրետ  Սերժ  Սարգսյանին,  ապա  ես  կարծում   եմ,  որ   Ադրբեջա-
նի  իշխանությունները  միայն   ձևականորեն  են  շրջանառում   Սերժ
Սարգսյանից  ազատվելու  հարցը:  Չնայած,  չեմ  կարծում,  որ   Ադրբ-
եջանում  չի  գտնվել  գեթ  մեկ  խելացի  ադրբեջանցի,  ով   սեփական
իշխանություններին  հուշեր  ճիշտ  գործելու  բանաձևը:  Կարծում
եմ,  եթե   ցանկանան  ճիշտ  գործել,  ապա  կարող  են  գտնել  լուծում,
ինքս  որպես   հոգեբան   կարող  եմ  հուշել.  կարծում   եմ,  ադրբեջան-
ցի  իշխանավորներին  դժվար  չի  լինի  հրապարակել   Խորհրդային
Ադրբեջանի  ազգային   անվտանգության  աշխատակից,  կոմունիստ-
ական  կուսակցության  անդամ  Սերժ  Ազատի  Սարգսյանին   վերաբ-
երող  բոլոր  փաստաթղթերը,  որոնք  պահվում  են  Ադրբեջանի  ԿԳԲ 
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ի  արխիվներում,  չհաշված  նրա  զեկուցագրերն   ու  ծառայողական
բնութագրերը,  գտնել   ու  տեսագրել  նրա  ծառայակից   ընկերներին
ու  բարեկամներին:  Կարծում  եմ,  այդ  ամենը  կարող   է  լույս  սփռել
ոչ  միայն  Ադրբեջանի  ու  Հայաստանի  ժողովուրդների   համար,  այլ-
և  միջազգային  հանրության   ու  քաղաքական  գործիչների  մեջ:
Հասարակությունը  իմանալով  կոմունիստ   դաշնակցական  չեկիստի
անցած  արյունոտ   ճանապարհը,  դժվար  թե  կարողանա  նրան   ըն-
դունել   որպես  երկրի  ղեկավարի,  եթե  ոչ  որպես   Բռնակալի,  ով  ոչ
միայն  հարևան  պետության  թշնամին  է,  այլև  սեփական  երկրի  ու
ժողովրդի:   Հուսով  եմ,  որ  Ադրբեջանի  իշխանություններին  իմ  այս
հարցազրույցը  կարող  է  հուշել,  որ  հարկավոր  է  արագացնել   Ադր-
բեջանի  ԿԳԲ-ի  արխիվային  փաստաթղթերի  հրապարակումը: 

4. 4.ՀՀ  նախկին   նախագահ  Ռոբերտ  Քոչարյանը  մի  առիթով   այս-
պիսի   արտահայտություն  արեց՝  « Հայերն  ու   ադրբեջանցիները
գենետիկորեն  անհամատեղելի  ազգեր  են »:  Ի՞նչ  կարծիքի   եք   այդ
մասին  և  որպես  մարդ,  ով  ապրում   է  ոչ  Հայաստանում,  ինչ  կաս-
ե՞ք  արտասահմանում  հայերի  և  ադրբեջանցիների  փախհարաբեր-
ությունների  մասին:

ԱՌ. Այստեղ  նորից  կարելի  է  հիշեցնել  նախորդ  հարցը:
Առհասարակ  ադրբեջանցիներն  ինչու՞  են  փորձում   ցեխ   շպրտել
Ռոբերտ  Քոչարյանի  հասցեին,  երբ  իրենք  կարող   են   փոխարենը
օգտավետ  գործողությամբ  ծրագրեր   իրականացնել:  Նաև   նկատի
ունենանք,  որ  Ռոբերտ  Քոչարյանը,  ինչպես   և  Սերժ   Սարգսյանը,
Ադրբեջանի  ՍՍՀ -ի   քաղաքացիներ  են   ու   ազգությունը   ճշտելու
դեռ  ոչ   մի   փորձագիտական  հետազոտություններ  չեն  կատարվել:
Այնպես  որ,  Ադրբեջանի  դատական   ատյանները  կարող  են   քրեա-
կան  գործ  հարուցել  Ռոբերտ  Քոչարյանի   հանդեպ,   ինչպես   նաև  
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Սերժ  Սարգսյանի   ու  Սեյրան  Օհանյանի,  որովհետև  հենց   նրանք
են  ազգամիջյան  արյունալի  բախումների  հրահրողները...  Ես   վստ-
ահ  եմ,  որ  Ռոբերտ  Քոչարյանը  և  թվարկածս  անձինք  ԽՍՀՄ   սա-
հմանադրության   շատ  կետեր   խախտելով  են   հասել  այդ   պաշտո-
ններին,  ում  արյունոտ   անցյալը  հիշողների  թիվը   շատ  է:
Ադրբեջանում  նրանց   նախկին   ընկերները  դրանց   մասին   կարող
են  բարձրաձայնել  առանց  վախենալու:   Հայաստանում  ու  Արցախ-
ում  շատերը  վախենում   են  հիշել   նրանց  անցյալը,  սակայն   Արցա-
խի  առաջին  նախագահ  Արթուր  Մկրտչյանի  սպանության  մեջ  մա-
սնակցություն  ունեցած  այդ  եռյակի   պատմության   մասին   բոլորը
գիտեն,  անգամ  համացանցում  կան  տարածված  տեսանյութեր   ու
ապացույցներ:  Իսկ  ինչ  վերաբերում   է  Ռոբերտ Քոչարյանի  արտա-
հայտած   մտքին,  չեմ  կարծում,  որ  ադրբեջանցիներն  այդքան  լուրջ
են  ընդունել  գավառական  անգրագետ  ապուշի  կատարած   արտա-
հայտությունը,  ով  անգամ  չի  կարողանում   իր  մտքերը   շարադրել
ու  ձևակերպել:  Գենետիկական   տեսակների  մասին   խոսելն   ավել-
որդ  է,  որովհետև  նրա  գենետիկական  տեսակը  առհասարակ  կաս-
կածի  տակ  է  դրվել   իր  կողմից:   Այն  կարծիքը,  թե  հայերը  և  ադր-
բեջանցիները  չեն  կարող  ապրել   միասին`  կողք   կողքի,  ես   համա-
ձայն   չեմ,  քանզի  վատ  ազգեր  չկան,  կան  վատ  ղեկավարներ:
Քաղաքակրթությունը  լուծումներ  տվել   է  այդ   հարցին,   կրոնը   և
ազգությունը   չի  կարող  դեր  խաղալ   հարևան   ազգերի   փոխհար-
աբերություններում,  եթե   հասարակությունն  առողջ  է:   Եթե  կրոնը
կամ  ազգայինը  զբաղեցնում  է  առաջին  հորիզոնականը,  քան  մար-
դկային  ու  բարոյական  արժեքներն   են,  ապա  միշտ   այդ   հարցը
մնալու  է  կնճռոտ  ու  անլուծելի:  Հասարակությունը  կարող  է  ինքն-
ամաքրվել   ու  կրթվել,  ինչպես  Եվրոպայում:   Այդ  ժամանակ   հնար-
ավոր  է  լուծել   անլուծելին:   Շատ  դեպքերում  լավ   ղեկավարն   է
պարտադրում   բարոյական   նորմերի  հաստատում: 
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5. 5. Ձեր  գրքերի   մեծ   մասը  ներկայիս  և   նախկին  ՀՀ   իշխանութ-
յունների   հանցանքները  բացահայտող  ստեղծագործություններ  են,
որոնք  լույս  են  տեսնում  Հայաստանում  և  նույնիսկ  արգելված   են
այնտեղ:  Սակայն  ես  տեղյակ  եմ,  որ  դուք   ազատ  կարող  եք  գնալ
Հայաստան  և  վերջերս  նույնպես   գտնվում  էիք   այնտեղ,  ի՞նչ    տը-
պավորություն   թողեց  Ձեր  վրա  ներկայիս  Հայաստանի  վիճակը  և
ինչպիսի՞  բարոյահոգեբանական  տրամադրություններ   են   տիրում
հայաստանաբնակ   մեր   հայրենակիցների  մոտ:

ԱՌ. Առհասարակ  այդ  հարցը  սխալ  է  ձևակերպված,  իսկ  դա  գա-
լիս   է   անտեղյակությունից:   Չնայած  բազմիցս  նշել   եմ,  որ   ինքս
գրող   կամ  բանաստեղծ   չեմ,   այլ   բժիշկ   հոգեբան,  սակայն   հանգ-
ամանքներն  են  ստիպել   ինձ`  վերցնել  գրիչը  ու  գրել:
Առհասարակ,  ես  նպատակ   էլ  չունեի  գրքեր  հրապարակել,   գրում
էի  միայն  գրելու   համար:   Սակայն  բարեկամներս   ստիպում   էին
հրապարակել   դրանք,  որովհետև  կարևորում   էին   դրանց   նշանա-
կությունը`  ժողովրդի   մեջ   հասարակական   միտքը   արթնացնելու
գործում:   Իմ   ընկերների  օգնությամբ   հրապարակվեց   առաջին
գիրքը   համացանցում,  արձագանքն   այնքան  մեծ   ու  անսպասելի
էր,  ակամայից  ինքս  ոգեշնչվեցի:  Մեկ  ամսվա  մեջ  հարյուր  հազար
ընթերցող:   Ճիշտն  ասած, անհավատալի  էր  թվում:  « Հատուցում »
փոքրածավալ  գիրքը  հենց  այն  առաջին  ծիծեռնակն  էր,  որը   գալու
էր  կոտրելու  ժողովրդի  մեջ  կարծրացած  այն  միտքը,  որ  ՀՀ  իշխա-
նությունների   կողմից  մատուցված   Սուտ  սպարապետը  ոչ  թե  Ազ-
գային  հերոս  է,  այլ  Ազգային   աղետ  ու  չարիք:  « Հատուցումին »
հաջորդած  գրքերը   հնարավորություն  տվեցին   ներկայացնել   մեր
ժողովրդի  վերջին   երեսուն  տարիների   պատմությունը:   Իմ  գրքեր-
ում  քաղաքականություն  չկա,  այնտեղ  զուտ   փաստագրություն   է
ու  պատմագրություն:  Սակայն   չի   նշանակում,  որ   Քաղաքական  
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աղբի  անունը  նշվում   է   հենց  այնպես,  որպես   փաստագրություն,
նրանք  ուղղակիորեն  են  մեղավոր,  որ  ընկել  են  պատմության  հոր-
ձանուտը  ու  հիմա  կազմում   են  փաստագրության  մաս:   Ոչ,   այն,
ինչ  անում  են  ՀՀ  իշխանությունները,  հանցագործություն  է   ոչ  մի-
այն  հայ  ժողովրդի,  այլև  համաշխարհային  պատմության   ու   քաղ-
աքակիրթ  հասարակության   հանդեպ:  Հենց   նրանք   են   արգելում
իմ  գրքերի   հրատարակումը,  հասկանալով,  որ   իրենց   արյունոտ
անցյալի   համար  մի  օր  արժանանալու  են  Չաուշեսկու  կամ   Քադ-
աֆիի  ճակատագրին:   Կեղծելով   իրենց  կենսագրության   արյունոտ
էջերը`  եկող   սերունդներին   մատուցում   են  կեղծ   ու  սուտ   հերոս-
ներ,  իրենց  էլ  դարձնում   հերոսական  կերպարներ: 
Սերունդներին   դարձնում   են  ոչ  միայն   տգետ,  այլև  շովինիստ   ու
ստրկամիտ`  փորձում  են  թշնամի  դարձնել   ուրիշներին:   Ինչպես
Ջորջ  Օրուելն   էր  ասում   բռնակալները   պատերազմում  են  սեփա-
կան  ժողովրդի  դեմ,  պահելու  համար  իրենց   իշխանությունը:  Իսկ
այն,  որ  ես  գրում  եմ   հենց  այդ   հանցագործ   ոհմակի   մասին,  ով-
քեր  կոչվում  են  քաղաքական  գործիչներ,  բոլորովին  չի  նշանակում,
որ  ինքս  եմ  հորինել   կամ   ստեղծագործել:   Փառք   Աստծո,   կան
նրանց   հանցանքների  վկաներն   ու  զոհերը,  և  չի  նշանակում,   որ
գրում  ենք  նրանց   հանցանքների  մասին`  կոչվում  է  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-
ՈՒԹՅՈՒՆ:   Ո՛վ   էր  իրենց  խնդրում  գործել  չարիք,   չմտածելով,  որ
մի  գեղեցիկ  օր  գործած  հանցանքները   ջրի  երես  են  դուրս   գալու,
և  այն  ժամանակ  գալու  է   հատուցման   ու  պատասխան   տալու
ժամանակը:  Իմ  գրքերում  գրված  է  այն,  ինչ  եղել  է  ու  կա  այն  ինչ
ունենք.  Այնպես   որ,   փաստագրությունն   ու  լույսը   սարսափելի   է
խավարը   սիրող   հանցագործների  համար:   Եվ   իզուր   է,  որ  ինձ
համարում   են  Ադրբեջանի  գործակալ  անգամ   ադրբեջանցի:   Ի՞նչ
եք   կարծում   Ադրբեջանի  գործակալի  պիտակով   արդյոք   հե՞շտ   է
հայտնվել   Հայաստանում,   մանավանդ,  որ   Երկրապահ   կոչված  
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մարդասպան  Մանվելի  ոհմակը  պատրաստ  է   ամեն   վայրկյան  հո-
շոտել   ցանկացած  մեկի:   Պատահական  չէ,  որ  գեներալ  Մանվելի
հանցագործ  բանդան  փնտրտուքների  մեջ  է`  գտնելու  « ազգային »
հերոսին  վիրավորող  ցանկացած  մեկին:   Եվ  ես  բացառություն  չեմ,
սակայն  ամեն  անգամ  փորձում  եմ  խույս  տալ  դրանից,  ես   շնորհ-
ակալ   եմ  իմ  լավ  բարեկամներից,  ովքեր  ամեն  ինչ  անում   են   ճա-
նապարհիս  խոչընդոտները  հաղթահարելու  համար:   Հայրենիքից
վերադառնալուց   հետո   ավելի   մտահոգ  եմ,  քանի   որ   ժողովրդին
դարձրել   են   գիշատիչ  և  փորձում  են  օգտագործել   նրան:  Իսկ  ինչ
վերաբերում   է  Ձեր  հայրենակիցներին,   ապա  վստահ  կարող   եմ
ասել,  որ  իրենք  շատ  ավելի  լավ  են  ապրում,  քան  իմ  հայրենակից-
ները:   Ձեր  հայրենակից՝  Ռոբերտ  Քոչարյանը  եռապատկել   է   իր
կարողությունը,  Ձեր  հայրենակից՝  Սերժ  Սարգսյանը  հավերժացրել
է  իր  իշխանությունը,  իսկ  Ձեր  հայրենակից՝  Սեյրան  Օհանյանն  ու
իր  չքնաղագեղ  տիկինը  վերադարձել   են  քաղաքականություն:   Դե
Ձեր  քաղաքացի՝  Մովսես  Հակոբյանի  մասին  էլ   կտեղեկանաք  հայ-
կական  մամուլից: 

6.Եթե  Ձեզ  հրավիրեն  Բաքու,  մասնակցելու  Խաղաղության  պլատ-
ֆորմի  հերթական  ֆորումներից  մեկին,  կգնաք  արդյո՞ք: 

ԱՌ. Շնորհակալ  եմ,  այս   հարցը  կընդունեմ  որպես  հրավեր... Չեմ
կարծում,  որ  ես  այն  մարդն  եմ,  ով  կարող  է  ինչ-որ  արդյունավետ
գործ  կատարել  այդ  հրավերի  շրջանակներում:   Հարցը   Բաքուն  չէ,
կամ  որևէ  այլ   քաղաք,  անգամ   եթե   դա   Մոսկվայում   կամ   Լոնդ-
ոնում   էլ   լիներ,  միևնույն   է,  իմ  ներկայությունն   ավելորդ   կլիներ:
Ինչու  չէ,  մի  օր  գուցե  բախտ  վիճակվի   ներկա  գտնվելու   հայերի
ու   ադրբեջանցիների   բարեկամության  տոնահանդեսին:   Այդ  ժամ-
անակ   հպարտությամբ  ու  սիրով   կներկայանամ,   սակայն   ներկա  
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լինելու  մի  ֆորումի,  որը   չգիտես,  թե   ինչ   արդյունքներ   կարող   է
գրանցել՝  ցանկալի  չէ:   Հասարակական   միտքը  ձևավորվելու  փուլ-
ում  իմ   ներկայությամբ   կարող  եմ  ավելի  վնասել,   կփորձեմ  դիտո-
րդի  կարգավիճակում   գտնվել... Չեմ   ցանկանա  գտնվել   խաբվածի
կարգավիճակում,   ինքս   բժիշկ   եմ   ու   կարծում   եմ    քաղաքական
գործընթացները  իմ  տեղը   չեն:  Ես  ներկայացնում   ու   արձանագր-
ում   եմ   փաստերը:  Այնպես  որ,  հուսով  եմ,  որ  մի  օր   կարձանագ-
րեմ   կատարվելիք   դրական   փաստերն   ու   հաջողությունները: 

10/01/2017

«  Տե՛ս,  թե  ինչպիսի՜ մոլեռանդությամբ  նրանք  ազգային   գործիչնե-
րի   մեծագործությունները  սառույցի,  իսկ   սխալները   մարմարիոնի
վրա  են  քանդակում:  Իսկ   նրանց  կեցվա՞ծքը.   Ծառայական`  օտա-
րի,  ամբարտավան`  հայ  մարդու  հանդեպ:  Իսկ  իրենց  հոգևոր  ծու-
լությունն  ու  չքավորությունը  սքողելու  զավեշտական  ճիգե՞րը:  Իսկ
սրանց  նյութակրոն  վարդապետությո՞ւնը,  որ   մարդկային  կյանքը
համարելով  մի  օրվա  ճամփորդություն՝  հորդորում  է` « կե՛ր,  խմի՛ր,
խնդա »   աշխարհի՝  ազգիդ  ցավերը   թողնելով  ուրիշներին »:
Գարեգին Նժդեհ 
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Ընդամենը   օր   առաջ   մամուլում   հայտնված   իմ   հարցազրույցը
Ադրբեջանական  Հաքին.  Ազ  կայքին`  մեծ   հիստերիա  առաջացրեց:
Ճիշտն  ասած,  ինձ  համար  անակնկալ  չէր, որ  ադրբեջանական  մա-
մուլը  փորձելու  է  կրճատել  հարցազրույցը,  սակայն  որ  այդ  վերնա-
գրով  կներկայացնի,  ինձ  համար  իրոք  անակնկալ  էր:   Չկարծեք,
թե  դեմ  եմ  նման   վերնագրին,   քանի  որ  մտքովս  չէր  անցել   նման
վերնագրով   ներկայացնել   իրականությունն  ու   պատմական  փաս-
տագրությունը:  Կցանկանայի  շնորհակալություն   հայտնել   կայքի
խմբագրին`  հուշելու   համար:   Եվ  այն  հիստերիան,  որ   առաջացել
է  Ֆեյսբուքյան  լատինատառ   տգետների   ու   չակերտավոր   հայրեն-
ասերների  մոտ,  նորմալ  եմ   համարում,  որովհետև  այլ   բան  չէր  էլ
կարելի  սպասել,  քանզի  ոչ  առողջ   հասարակության   մեջ  տգետնե-
րը  մեծամասնություն  են  կազմում:   « Հասարակության   կարծիքը
ակնհայտ  սխալ  կարծիք  է,  քանի  որ  մարդկանց   մեծ   մասը   ապ-
ուշ  են »:  Էդգար  Ալան  Պո:
Առհասարակ,  միշտ  էլ  մեծ   աղմուկ  է   բարձրանում   յուրաքանչյուր
հարցազրույցից   հետո,  երբ  ՀԱՅԵՐԸ  տալիս   են   ադրբեջանական
մամուլին:    Ես  շեշտեցի   հայեր   բառը,  Չհայերը,  այսինքն`  հանրա-
պետական,  դաշնակցական   ու  երփներանգ   կուսակցությունների,  

ԲԻՇՔԵԿԻ  ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԻ  ԽԱՅՏԱՌԱԿ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ  ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ  ՀԱՂԹԱՆԱԿՆ ԷՐ,

ԻՍԿ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ․  ՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

« Հաղթականը  կուսումնասիրի  իր  հաղթանակի  պատճառները`
վաղը   ևս  հաղթանակելու   համար,   պարտվածը

կանդրադառնա   իր   պարտության   պատճառներին`  վաղը
նրանցից   խուսափելու   նպատակով »:

Գարեգին   Նժդեհ 
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իշխանական  փնթիների  տված  հարցազրույցները`  նույն  մամուլին,
չի   քննարկվում   հայկական   մամուլի   կողմից,  որովհետև   ինչպես
ռուսներն  են  ասում. « начальству  в  жопу  не  заглядывают »:
Բոլշևիկյան  այս  կարգախոսն  է   որդեգրել  Հայաստանի  ողջ   իշխա-
նական   էլիտան:   Իմիջիայլոց,  դա  Վերջին  Բոլշևիկի   նախաձեռնու-
թյուններից  մեկն  է,  որը  լավ  գործում  է  Չարիքի  Իշխանությունում:
Իսկ  ինչ  վերաբերում  է   Հաքին  Ազ- ի   հարցազրույցին,  արդեն   աս-
ացի,  որ  բավականին  կրճատված  է,  ու  կգա  ժամանակը,  երբ  ամբ-
ողջական  հարցազրույցի  բնօրինակը  կհրապարակվի:   Սակայն  այն
վերնագիրը,  որն  ընտրվել   է  ադրբեջանական  կայքի  կողմից`  ճիշտ
է:   Կարծում  եմ,  օգտվելով  այդ  հնարավորությունից,   կներկայցնեմ
այն  փաստագրությունը,  որը  փորձել  եմ  ներկայացնել   բոլոր  գըրք-
երում:   Արցախյան  պատերազմում   հաղթել   է  Ադրբեջանը,  ոչ   թե
Հայաստանը:   Չնայած   քսանութ  տարի  ժողովրդի  ու  սերունդների
ուղեղը  լցրել  են  այն  ֆարսով,  որ  Արցախյան  պատերազմում  հաղ-
թել   ենք  մենք`  հայերս: 
Ես  միշտ  ներկայացրել  եմ,  որ   ՀԱՅՈՑ  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ   վերջին   եր-
եսուն  տարիների  պատմությունը   կեղծվել  է՝  գլխիվայր  շուռ  տված
են  ներկայացրել  ժողովրդին   ու  սերունդներին:   Արցախյան   հերոս-
ապատումը  կեղծեցին   նույն  փնթիները`  իրենց  դնելով  հերոսական
կերպարի  մեջ:   Ցավալին  այն  է,  որ  միշտ  բարձրաձայնում   են,  թե
ադրբեջանցի   պատմաբանները  կեղծում   են    պատմական   փաստ-
երն   ու  դեպքերը,  սակայն   կարող  եմ   վստահորեն   ասել,   որ  հայ
լրագրողներն  ու  պատմաբանները  ետ  չեն  մնում   կեղծարարությու-
նից:   Արցախյան   հերոսապատումը    ներկայացրին   աղավաղված
պատմություն,  որտեղ   տականքներին   դարձրեցին   ազգային   հեր-
ոսներ:    Պատահական   չէր,   որ   Երկրապահների   միության  10-րդ
համագումարի  ժամանակ  երկրի  Գերագույն  Գլխավոր   Ցողունապ-
ատվածը   հայտարարել   էր,  որ  իրենք  լավ  գիտենք,  թե   ով  որտեղ  
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և  ինչպես   է   կռվել:   ( « Մենք  շատ  լավ  գիտենք՝  ով,  որտեղ   և  ինչ-
քան  արյուն  է  թափել:  Մենք  նաև  շատ  լավ  գիտենք  այդպիսի
մարդկանց  խոսքի  արժեքն  ու  նրանց  գործողություն  կատարելու
ունակությունը »: Սերժ  Սարգսյան  15. 02 .2014
http://www.7or.am/am/news/view/79105/ Դեկտեմբեր  11,  2014 01:00
Ով  և  որտեղ  է  արյուն  թափել.  Տարեսկզբին՝  փետրվարի  15-ին,
ԵԿՄ  համագումարում  ունեցած  Սերժ  Սարգսյանի  ելույթից   մեջբե-
րում.) Դրա  համար « Սասնա  ծռերին »  խոշտանգելու  համար`  ուն-
եին  բոլոր   հիմքերը,  ժողովուրդը   համակերպվելու  էր   ու  զոհաբեր-
ելու  Ազնվազարմ   տղաներին,  քանի  որ  նույն   ժողովուրդը  25  տա-
րի   առաջ  ազատամարտիկների  կազմակերպված  սպանդի   ծրագի-
րը  հանդուրժել   էր:   Ինչ  վերաբերում   է  պատմության  կեղծիքին  ու
մեր  պարտությանը,  նորից  պետք   է  անդրադառնամ   չակերտավոր
սպարապետին,  ով   հենց   այդ  ՍՊԱՆԴԻ   նախաձեռնողն  էր   ու  իր-
ականացնողը:   « Հերոսները  պետք  է  զոհվեն  պատերազմի  դաշտ-
ում,  հակառակ  դեպքում  նրանք  անտանելի  են  դառնում »:  Վազգ-
են  Սարգսյան  Վիքիպեդիա: Վազգեն  Սարգսյանը  Հայկական  բան-
ակի  հիմնաքարը   դնողներից  չէր,  ինչպես   ներկայացնում   են   ներ-
կայիս  իշխանությունները:   Դա  եղել  էր  ժամանակի  պահանջը,  երբ
մարտական  բոլոր  ինքնապաշտպանական  ջոկատները   արդեն   մի-
ավորվել   էին  մեկ  զինված  խմբավորման   մեջ:   Իսկ  Վազգեն   Սար-
գսյանի   կողմից   ղեկավարվող  ԱՍՖԱԼՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ   բանդանե-
րը  զինված   շրջում   էին   Երևանում,  կողոպտում   ու   ահաբեկում
բնակչությանը:    Իսկ   Վազգենը   այդ   բանդաների   ղեկավարներին
հետագայում  դարձրեց  գեներալներ   կամ  քաղաքական   գործիչներ:
Սակայն  1994թ.- ին  Երևանում   նոր  բացված  Ռազմական   ուսումն-
արանի  հիմնադիրներից  մեկը` Վազգեն  Սարգսյանն  էր, դա  անհեր-
քելի  է:   Սակայն  անհերքելի  է  նաև,  որ  հենց  այդ  ուսումնարանն  էլ
դառնալու  էր   ՈՃՐԱԳՈՐԾՆԵՐԻ  դարբնոց:   Այդ  դարբնոցից  դուրս  
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եկած   Ոճրագործներն   էին,   որ   հայկական   բանակը    դարձրին
սպանդանոց:   Այդ   դարբնոցում   հղկված   ոճրագործները  25   տար-
ուց  ավելի  խոշտանգում  են  ու  սպանում   մեր  զինվորներին  և  մըն-
ում  են   անպատիժ: 
Սակայն  սա  հարցի  մեկ  այլ  կողմն  է… Հաքին  Ազ-ի  աղմկահարույց
հարցազրույցի  վերնագիրը`  Ադրբեջանցիները   հաղթել   են,  ոչ   թե
պարտվել,  դա  փաստ  է,  դրա  ապացույցներն  ու  վկաները   կան,
կարծում   եմ  շատերը  կվկայեն  դա:  Խելամիտ   մարդիկ   ու   ազատ-
ամարտիկներից   շատերը  կարող  են  հաստատել,  եթե   իհարկե  հա-
մարձակությունը  իրենց   թույլ   տա:  
Այն  փաստերը,  որոնք   արձանագրվել   են  ազատամարտիկների  ու
ողջամիտ  հրամանատարների  կողմից,  կարծում   եմ  ամենահավաս-
տի  աղբյուրն  է,  որն  անտեսվում  է  մեր  « պատմաբանների »   կողմ-
ից:   Փնթի  իշխանությունները  Արշակ   Զաքարյանի  ու  Գագիկ   Շա-
մշյանի  պես  տգետների  միջոցով   աղավաղում   են   հայոց   հերոսա-
պատումի  պատմությունը:  
Միայն  կցանկանայի  ներկայացնել   Արցախյան  պատերազմի   վերջ-
ին՝  1993-1994թթ.  Ժամանակահատվածի  փաստագրությունը:
Հիշեցնեմ,  որ  իմ  ձեռքի  տակ  է  Արցախյան  պատերազմի  հերոս՝ 5-
րդ   բրիգադի  Երևանի   գումարտակի   հրամանատար  Արա   Սերոժ-
այի  Ավագյանի  ( ԳԻԺ )  մարտական   հուշագրությունները,   որտեղ
մանրամասն  ներկայացված  են   փաստագրությունն   ու  անունները:
Հիշեցնեմ,  որ  Արցախյան  պատերազմի  ողջ  ժամանակահատվածի
ընթացքում  ՀՀ  իշխանությունները  թիկունքից   դավադրաբար  ոչնչ-
ացրել  են  լավագույն  դաշտային  հրամանատարներին   և  ամբողջա-
կան   ջոկատներ   ուղղորդել   են  թշնամու  ծուղակը,  կամ   ականապ-
ատված  տարածքներ:   Այդ  դավադրությունների   ու  դավաճանությ-
ունների   մասին  մանրամասն   պատկերված  է  « ԱԶԳԱԴԱՎԸ »  պա-
տմավեպում: 



131

Այդպիսով  1993-1994թթ. Ադրբեջանական  ուժերի   լայնածավալ   հա-
րձակումը,  1994  թվականի  հունվարին  ողջ  ռազմաճակատի  երկայ-
նքով`  կրկին   դավաճանության   արգասիքն   էր:   Հարավային   ճակ-
ատում՝  Հորադիզում  « Լիսկան »  էր,  նույն  ինքը`  Սուրեն   Խաչատ-
րյանը,  ով   Վազգեն   Սարգսյանի  հովանավորյալն  էր:  Լիսկան  Ֆիզ-
ուլիում  զբաղված   լինելով  ալան- թալանով,  աչքաթող   էր   արել   ու
բաց   թողել   վտանգ   ներկայացնող   սահմանային  հատվածը,   որի
արդյունքում   ադրբեջանական  հետախույզներին   հաջողվել   էր  Իր-
անի  սահմանային  գոտու  երկայնքով   ձգվող   հատվածով  աննկատ
անցնել   ու  հայտնվել  մեր  ինքնապաշտպանների   թիկունքում:
Որքանով  գիտեմ,  Ազատամարտիկ  Վահրամ   Բադասյանը  և  « Կոռ-
նիձոր »   ջոկատի   հրամանատար  Արա   Խուդավերդյանն   այդ   մա-
սին  բարձրաձայնել   են  իրենց   հարցազրույցների  մեջ:   « Լիսկայի »
դավաճանությունը  հարավային  ճակատում  եղավ   աղետալի,  որով-
հետև  կորցրեցինք  Հորադիզ  կայարանը`  իր  հարակից  տարածքնե-
րով,  իսկ  զոհերի  թիվը  աննախադեպ  էր  ու  անդառնալի:  Մեր  ինք-
նապաշտպանները  հազիվ  կարողանում  են  կազմակերպել  պաշտպ-
անությունն  ու  կանգնեցնել   թշնամու  առաջխաղացումը:   Լիսկան
չպատժվեց   դավաճանության   համար,  ճողոպտեց  Գորիս  ու  մնաց
անձեռնմխելի:  Միաժամանակ   նույնպիսի  դավաճանություն   իրակ-
անացվեց  Արցախի  Հյուսիս  Արևելյան  ճակատում` գնդապետ  Ման-
վել  Գրիգորյանի   մասնակցությամբ:    Լիսկայի   դավաճանությունը
ստիպում   էր  արագ  մոբիլիզացում   հարավային  ճակատում,   անու-
ղեղ  Մանվելին   հաղորդում   են,  որ  իր  կամավորականներից  կազմ-
ված  5 -րդ  մոտոհրաձգային   բրիգադը  պետք  է  շտապ  տեղափոխել
Ֆիզուկու  ռազմաճակատ։    Ապուշը  հրամանը  գաղտնի  կատարելու
փոխարեն`  ռադիոկապով  բաց  տեքստով  անընդհատ   կարգադրու-
թյուններ   է  անում`  շտապեցնելով  իր  գումարտակներին  վերադառ-
նալ   դիրքերից:  Ադրբեջանցիներն  այնքան   էլ  հիմար   չէին,  ինչպես 
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ներկայացնում  է  Փնթի  գեներալը․․․  Թշնամու  ռադիոհետախուզութ-
յունը   արձանագրում   է,   թե  Արցախի   հյուսիս - արևելյան  ուղղութ-
յամբ  ինչպիսի  ուժեր  են  պահում  սահմանագիծը,  ամիջապես  օգտ-
վելով   հնարավորությունից  անցնում   են  հարձակման:  Միայն  Հյու-
սիս-Արևելյան   ճակատում   ադրբեջանցիների  22  հազարանոց   կեն-
դանի  ուժի   առկայությունը  ստիպում  է  մեր  ազատամարտիկներին
կենաց  ու  մահու  կռիվ  տալ  անգամ  շրջափակման  մեջ:
Ադրբեջանի  կողմից  Մարտակերտի  ճակատում   կռվում  էին  Աֆղա-
նական  մոջահետների  գումարտակը,  Չեչեն  վարձկաների  120  հոգ-
անոց  մեկ  ջոկատ՝  Ասլանբեկ  Վադալովի   գլխավորությամբ,   որոնք
ադրբեջանցիները  յուրաքանչյուր  հայի  գլխի  դիմաց  խոստացել  էին
վճարել  200$.  ամերիկյան  դոլար։    Թալիշի  և  Մադաղիսի   ուղղութ-
յամբ  ադրբեջանցիները  նետել   էին   իրենց   էլիտար  գումարտակնե-
րը,  բացի   դա  գործում   էին  ռադիոհետախուզությունն  ու   հրետա-
նին`  ռուսական   սպաների   գլխավորությամբ,  լատիշական   դիպու-
կահարների  մեկ  ջոկատ,  հիմնականում  աղջիկներ:  Դրանց   ավելա-
ցնեմ  թուրքական  գորշ  գայլերի  մեկ  ջոկատ,  այդ   թվում   ռազմակ-
ան   ավիացիան,  որի  օդաչուները  ուկրանիացիներ   էին   և  ռուս
վարձկաններ,  զրահատեխնիկան   և  տանկերը`  նորից   ռուս   վարձ-
կանների  տրամադրության  տակ   էին:  
Կամավորական  մոտոհրաձգային  5- րդ   բրիգադայի  մի  քանի   գու-
մարտակներ,   որոնք  դեռ   չէին  հասցրել  մեկնել   Ֆիզուլու   ճակատ,
անհավասար   կռիվ   են   տալիս`  ունենալով   հարյուրավոր   զոհեր,
մի   քանի  օր   շրջապատման  մեջ   կռվելով   ու   չթողնելով,   որ  ադր-
բեջանական   ուժերը  հասնեն  Սարսանգի  ջրանբարին:   Բրիգադայի
մյուս  գումարտակներն  անմիջապես  Ֆիզուլու   ճանապարհից   ետ
են   դարձվում,  որպեսզի  օգնեն   շրջապատման  մեջ  հայտնված   իր-
ենց   ընկերներին:   Իսկ  այդ  ընթացքում  Մանվելը   Ստեփանակերտ-
ում   էր,  նա  վերադառնում   և   իր  մնացած   ջոկատների   հետ   ու  
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փորձում   է  կազմակերպել  հակագրոհը:   Ի  տարբերություն  Լիսկա-
յի`  Մանվելը  մնում   է  « Ճակատում »  5- րդ  կամավորական  բրիգա-
դի  հակագրոհը  պսակվում  է  հաջողությամբ`  Հիշեցնեմ,   որ   միայն
ազատամարտիկների  ու  դաշտային  հրամանատարների   անձնազո-
հությամբ,  կրկնում   եմ  Մանվել  Գրիգորյանը  ոչինչ   չի   ձեռնարկել
հաղթանակի   համար,  մնացած   հանցանքների  մասին   հաջորդում:
Մեր  ուժերի  հակագրոհը  հաջող  էր  ընթանալու,  եթե  չլիներ  մեր
անկուշտ   հրամանատարների  ագահությունը:  Վերականգնելով  նա-
խկին  կորցրած  դիրքերը   հայկական  ուժերը  կարող  էին   շարունա-
կել   առաջխաղացումը,  սակայն   կանգնեցվեց   հակահարձակումը,
որը   հնարավորություն  տվեց   Ադրբեջանի   հրամանատարությանը`
օգտվել  այդ   կարճատև « զինադադարից » ու  իրենց  խուճապահար
փախչող  զորքին  կանգնեցնել  վերադասավորել  ու  նորից  ուղարկել
ճակատային  գիծ:   Իսկ  պատճառը  այն   էր,  որ  Մանվել   Գրիգորյա-
նի  ու  Ստեփանակերտի  գնդի  հրամանատար  Օգանովսկի  Սամվելի
( Սամվել Կարապետյան )  միջև  վեճ   էր  ծագել,   թե   առաջինը   ում
ջոկատները   պետք  է  մտնեն   Միր-Բաշիր  ավանը   թալանելու   համ-
ար:  Մեկ  ամիս  տևած  վեճը  անամոթաբար  ռադիոեթերներով  լուս-
աբանելով`  երկու  անկուշտ  հանցագործներ   իրենց   կամավորների
ներկայությամբ  ապացուցում   էին,   որ  այդ   պատերազմը   ԹԱԼԱՆ-
ՉԻԱԿԱՆ   է  նրանց  համար,  ոչ  թե  հայրենական:  Օգանովսկի  Սամ-
վելը  անընդհատ  շեշտում  էր,  որ  Մանվելը   տարել  է  Ֆիզուլու   թալ-
անը,  և  թող  դրանով  բավարարվի,  իսկ  Միր-Բաշիրի  թալանը  ինքը
պետք  է  տանի:   Մանվելն  էլ  իր  հերթին   պնդում   էր,  որ   իր   բրիգ-
ադը   ավելի  շատ  զոհեր  է  տվել  ու  պետք  է  Միր-Բաշիրի   թալանով
իր   զոհված  կամավորականների  ընտանիքները  պահի: ( Կցանկան-
աի   շեշտել,   որ  1993  աշնանը   5 -րդ   կամավորական   մոտոհրաձգ-
ային   բրիգադան   ազատագրել   էր  Ֆիզուլին   իր    հարակից   գյուղ-
երով,  և   Մանվելը   ողջ  շրջանի   թալանը   կազմակերպված   տարել 



134

էր  Էջմիածին,  անգամ   իր  բրիգադայի  զոհված   կամավորների   ըն-
տանիքներին  մեկ  պարկ  ալյուր  չէր  տվել   իր  թալանից,   նրա   կամ-
ավորները   կռվում   էին  սովահար  ու  առանց  հանդերձանքի։
Մանվելը  ոչ   միայն   յուրացնում   էր   կամավորներին    հատկացվող
հանդերձանքն  ու  սննդամթերքն,  այլ  նրանց   հասանելիք   դեղորայ-
քը,  վճարվող  գումարները  ու  նպաստները։ ) 
Պատկերացնում  եք,  երկու  անկուշտ  « հրամանատար»  կոչվածների
վեճը  բաց   եթերում   կամավորների  ներկայությամբ   ու  նաև`  ադր-
բեջանցիների   համար:  Թալանչիական   պատերազմի   գույժը  հյուծ-
ում   էր  մեր   կամավորներին,  ովքեր  կորցրել   էին  իրենց   ընկերներ-
ին`  արյուն  թափելով  ամեն  թիզ   հողի  համար:  
Իսկ  ՀՀ  բարձրագույն   հրամանատարությունը   լռում   էր,  կարծես
թե  իրեն  էլ  իրենց  բաժինն  ունեին  այդ  թալանից:  Չնայած  այդպես
էլ  կար:  Վերջապես  երկու   թալանչիները   գալիս  են   համաձայնութ-
յան:   Օգանովսկի  Սամվելի  ( Սամվել  Կարապետյան ) գունդը  պետք
է  շարժվեր  Միր - Բաշիր  թալանի   համար,  որը   ընդամենը   3- 4  կիլ-
ոմետր   էր  ճակատային  գծից   հեռու,   իսկ   Մանվել  Գրիգորյանին
առաջարկված   էր   շարժվել   Բարդա,  որը  ընդամենը  10 — 15   կիլո-
մետր  էր  ճակատային  գծից   հեռու  և  իր   հարստությամբ   չէր   զիջ-
ում  Բաքվին:   Բարդան  ( Պարտավը )  Ադրբեջանի   նավթային   հան-
քավայրերից  մեկն   էր  ու  առողջարանային   կենտրոն   էր   համարվ-
ում:  ( Պարտավը  դա  Պատմական  Հայաստանի  խոշորագույն  քաղ-
աքներից  մեկն  էր  ժամանակին։ )   Չնայած   ադրբեջանցիներն  արդ-
են  հասցրել   էին  վերակազմավորել   իրենց   փախչող   բանակին   ու
վերադարձրել   էին  ճակատային  գիծ:  Սակայն   ամենահետաքրքիրն
այն  էր,  որ   ազատամարտիկի   փաստագրության  մեջ  նշվել   էր,  որ
Մանվելին  առաջարկել   էին  ազատագրել   Շահումյանը,  իսկ   Միր-
Բաշիրը  թողնել   Օգանովսկի  Սամվելի  գնդին,   սակայն   Մանվելը
հրաժարվել   էր,  որովհետև  այնտեղ   թալանելու  բան  չկար:  
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Հիշեցնեմ  որ  5- րդ   բրիգադի  կամավորները   Շահումյանի   շրջանի
մատույցներում  էին   և  բավական   էր  մեկ  ժամ,  որպեսզի   Շահում-
յանի   ողջ  շրջանը  ազատագրվեր:   Սակայն  Մանվելը  նախընտրում
էր  թալանել,  ոչ  թե  ազատագրել…  Մանվելը   իրականացնում   էր
կարևոր  « առաքելություններից »  մեկը՝  դա  փորձված   ազատամա-
րտիկների   ու  կամավորների   ոչնչացման  ծրագիրն   էր:
Պատահական   չէր,  որ  այդ  բրիգադի  մասին   սոսկալի   բաներ   են
պատմում:  Այն  օրագիրը,  որը  թողել  էր  Արա  Ավագյանը  շատ  ավե-
լի  սոսկալի  էր  նկարագրում  այդ  ամենը,  քան  կարելի  էր  պատկեր-
ացնել:   Հիշեցնեմ,  որ  հնարավոր  էր  Արա  Ավագյանի   ինքնասպան-
ությունը  կապված  էր  այդ  փաստագրության  հետ:  Փաստն  այնպես
էր   ներկայացվել,  որ   Արա   Ավագյանը   ինքնասպան   էր   եղել    իր
բնա  կարանում`  նռնակի  պայթունից:   Չնայած,  որ  նա  կռիվներում
թրծված  մարտիկ  էր,  ով  մի  քանի  անգամ  վիրավորվելով   և  միշտ
վերադառնալով   ճակատ,  արդյոք   կարող  էր   խաղաղ   պայմաններ-
ում   ինքնասպանություն   գործել:  
Սակայն  վերադառնանք  ճակատային  միջադեպերին,  1994թ.   Մայի-
սին   Օգանովսկի  Սամվելը  չի  կարողանում   մտնել  Միր -Բաշիր,  որ-
ովհետև   ադրբեջանցիների   կողմից   հանդիպում   է   ուժեղ    ինքնա-
պաշտպանության:   Միր-Բաշիրի  փորձը  պսակվում  է  անհաջողութ-
յամբ,  քանզի  գործ  ունենք   տգետ  թալանչիների  և  ոչ   հրամանատ-
արների  հետ:
Մյուս   կողմում  Մանվելի  գումարտակները   շարժվում   են   առաջ,
սակայն   այստեղ  ևս  Մանվելի   տգիտության   պատճառով  հայտնվ-
ում   են   դժվարին  վիճակում:   Մանվելի  ու  Օգանովսկի  Սամվելի
պատճառով  հազարավոր  զոհեր  ու  խեղաթուրված  ճակատագրեր
ենք  ունենում:   Հայկական  ուժերը  կարող  էին  ազատագրել  Շահու-
մյանն   ու  շարժվել  Բարդա,  սակայն  Մանվելին   Շահումյանի  ազա-
տագրումը  չէր   հետաքրքրում,  նա  միանգամից  ուզում   էր  շարժվել  



136

Բարդա`  թալանի,  ավելի  դժվար  ճանապարհով:   Կորուստը  աղետ-
ալի   եղավ  հայ   ազատամարտիկների   համար: 
Իսկ  այդ  ժամանակ  ՀՀ բարձրադիր  ռազմական   ղեկավարությունը
արդեն   որոշել   էր  Ռուսաստանի  ՊՆ  նախարար  Գրաչովի   միջնոր-
դությամբ  ստորագրել   Բիշքեկի  ԽԱՅՏԱՌԱԿ զինադադարը:   Այդ
պայմանագիրն   էր   հենց  Ադրբեջանի  ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ, իսկ   մեր
ՊԱՐՏ ՈՒԹՅՈՒՆԸ: Բիշքեկի   խայտառակության  մասին   ասել   է
անգամ   Գերներալ  Նորատ   Տեր- Գրիգորյանցը: 
Այն  իրավիճակում,  որ  գտնվում   էին  մեր   զինված   ուժերը,   միանշ-
անակ   հաղթանակած    կողմ   էր:   Այդպիսի    հնարավորություններ
ունենալով`  Հայաստանը  կարող   էր  պարտադրել   Ադրբեջանի   կա-
պիտուլյացիան:   Հաղթող   կողմը  չէր  կարող  այդպիսի   խայտառակ
պայմաններով  զինադադարի  փաստաթուղթ   ստորագրեր,  դա   պե-
տական   դավաճանություն   էր,  ոչ  թե  պայմանագիր:  Սակայն   ժող-
ովրդին  ներկայացրեցին,  որ   այլընտրանք   չկար  ու  մենք   պարտա-
դրված  ենք  ստորագրել   այն,   որպեսզի  խուսափենք   զոհերից:
Ժողովրդին  խաբեցին,  որ   հաղթել  ենք  պատերազմում   ու   Շուշին
ազատագրել   ենք  հերոսական  մարտերով,  իրականում  այդ   ամենը
սուտ   էր,  ՀՀ  իշխանությունների   հանցանքների   քողարկում: 
Ինչպես  կարելի  է  մեկնաբանել  այն  փաստը,  երբ  հայկական   տան-
կերը  կանգնած   էին  Ադրբեջանի՝   Բարդայի  նավթային   աշտարակ-
ներից   ընդամենը   տաս  կիլոմետր   հեռու,  ու   բավական   էր   հրետ-
անու  մեկ  արկ,  որպեսզի  այդ  ամենը   հօդս  ցնդեր   ու   հանկարծ
այդ  դավաճանները   որոշում  են  զինադադարի  գնալ,  այն  էլ`  ոչ  մի
պահանջ   դնելով:   Չհաշված  Միր - Բաշիրը,   որը   ընդամենը   երեք
կիլոմետր   հեռավորության  վրա  էր   գտնվում   հայկական   ուժերի
վերահսկողությունից:   Ուղղակի  ծիծաղելի   է   ու  ամոթալի,   նման
դավաճանություն   դեռևս  չի   եղել  հայոց   պատմության   մեջ: 
Եթե  չլինեին  Մանվելն  ու  Օգանովսկին,  եթե   նրանք  չզոհեին   մեր  
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հարյուրավոր  ազատամարտիկներին,  ապա   այլ  ավարտ  կունենար
մեր  հաղթանակը,  կամ  եթե  Վազգեն  Սարգսյանի  փոխարեն  լիներ
գեներալ  Նորատ  Տեր-Գրիգորյանցը,  ապա  վստահ  կարող  եմ  ասել,
որ  Հայաստանը  հաղթանակած  էր  դուրս  գալու  Արցախյան   պատ-
երազմում:    Հայերը  Բիշքեկի  խայտառակ   զինադադարով  կնքեցին
իրենց  պարտությունը   իսկ  Ադրբեջանը`  իր  հաղթանակը:
Այդ   բանակցությունների   տեսագրությունը   կա   համացանցում,
այնտեղ  պարզ   երևում  է   հայկական  ճիճուների  մասնակցությունն
ու  պահելաձևը,  չեմ  կարծում,  թե   հաղթանակած   պետությունը
այդպիսի  ողորմելի  վիճակով   կարող  էր  հանդես   գալ,  փոխարենը`
Ադրբեջանի  Պաշտպանության  նախարարի  ոգևորությունից   բոլոր-
ովին  չէր   երևում,  որ   իրենք  պարտվողական   դիրքում   են:
Հայերը  կարող  էին  Բիշքեկի  բանակցություններում   պարտադրել
ադրբեջանցիների  ԿԱՊԻՏՈՒԼԱՑԻԱՆ, սակայն  չարեցին,  որովհետև
հանցագործ   էշերին  ու  դավաճաններին   էր   տրված   որոշելու  ժող-
ովրդի  ճակատագիրը: 
Բիշքեկը  Դավաճանություն էր   Հայ   ժողովրդի   դեմ,   սակայն
Փնթիները   այն   ներկայացրեցին   հերոսական   երանգներով:   Իսկ
Վազգեն  Սարգսյանի   ներկայությունն   այդ   բանակցություններին
ուղղակի  ծիծաղելի   էր,  ապուշի   հայացքով,  բերանը   ջուր   առած
նստել   էր,  ու  ոչ  մի  բառ,  միայն  խոնարհ   հնազանդություն՝  ստրը-
ուկին   վայել:   Չեմ  կարծում,  թե  իրական  Սպարապետը  կարող   էր
այդպես  վախեցած  ու  նվաստացած  իրեն  պահեր,  մանավանդ,  երբ
իր  բանակը  հաղթանակած  էր: ( Միևնույն   մարդու  մեջ   չեն   ապր-
ում   միաժամանակ  ստրկամիտն  ու  ազատատենչը:   Նա   կամ   մե-
կն   է   կամ  մյուսը:  Գարեգին  Նժդեհ )
Գարեգին  Նժդեհը  ԿԳԲ ի  կառափնարանում  էլ   իրեն   պահեց  հաղ-
թանակած  սպարապետի   պես,  ոչ  խոշտանգումները,   ոչ   կտտանք-
ները  նրան   չկոտրեցին:   Ու  հիմա  այդ  ոջլոտ  ու  փնթի  Վազգենին  
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համեմատել  ՄԵԾ   Նժդեհի  հետ,  ուղղակի   ծիծաղելի   է:   Չնայած,
չեմ  զարմանում,  որովհետև  Արշակ  Զաքարյաններն  ու  Շամշյաննե-
րն  են   ներկայացնում,  թե  ով   է  հերոսը   և  ով  ո՛չ: 
Ադրբեջանի   կապիտուլյացիան   հնարավոր  էր  բոլոր   առումներով,
քանի  որ  Բարդայի  ազատագրումով  ճանապար  էր  բացվելու  հայկ-
ական  ուժերի  համար,  առանց  դիմադրության  հանդիպելու`  հասն-
ել   Քուռ- Արաքսյան  գետերի  հատման   կետը՝  Սաբիրաբադ   ու  ավ-
արտել  պատերազմն  այդ  գծում:   Ադրբեջանը  զրկվելու  էր   Գանձա-
կից  ու  նրան  հարող   բոլոր   շրջաններից`  կորցնելով   իր  Հյուսիս
Արևելյան  ողջ  հատվածը:   Հայկական   փոքրաթիվ   ջոկատները  կա-
րող   էին  Արաքս  և  Քուռ  գետերը    որպես   սահմանագիծ   պահել`
առանց   դժվարության:   Սաբիրաբադի   ազատագրումը  կպարտադ-
րեր  Ադրբեջանին`  ստորագրելու  Կապիտուլյացիան,   որն   անխուս-
ափելի   էր: 
Կապիտուլյացիան  հնարավորություն  կտար  հայերին  վերադարձնել
Նախիջևանը,  Արցախի  ճանաչումը  Ադրբեջանի  կողմից   և  ռազմա-
տուգանք,  որը   հնարավորություն   կտար  օգտվել   նավթային   պաշ-
արներից:   Չհաշված   մի  շարք   ռազմական   բնույթի   պայմաններ,
որոնք  պարտավորված   կլիներ  կատարել:   Ադրբեջանից   փախած
հայ  փախստականները   կարող   էին  բնակվել   Նախիջևանում   ու
Գանձակում:   Չհաշված   բուֆերային   գոտին,   որ   Արաքսից   և
Քուռից   այս   կողմ   էին:   Այսինքն   դաշտային  Արցախը   և   Ուտիքը
ամբողջությամբ  մնում   էր   ՀԱՅԿԱԿԱՆ   ուժերի   հսկողության
ներքո:   Երևան- Նախիջևան-Ջուլֆա-Թավրիզ   երկաթգիծը    հնարա-
վորություն   կտար  Հայաստանին   կապ   հաստատել   Չինաստանի,
Հնդկաստանի   ու  Պարսից  ծոցի   երկրների   հետ,  այդ    թվում   միջ-
անցք   կհանդիսանար  Վրաստանի  և  վերոհիշյալ   երկրների  միջան-
ցիկ  կապի   համար:   Չհաշված,  որ   Արցախը   անմիջական   երկաթ-
գծային   կապ  կունենար  Նախիջևանի   ու   Երևանի   հետ:   



139

Հզորացնելով   պետության   տնտեսությունն   ու   սպառազինելով
բանակը,  նպաստավոր  պայմաններ   կստեղծվեր   Սփյուռքահայերին
հրավիրել   հայրենիք`  անվճար  տրամադրելով   բնակարաններ   ու
նպաստաբեր  պայմաններ  որպեսզի  հզորացնեն  իրենց   հայրենիքը:
Սակայն  դա  չեղավ… Ինչու  եմ  այս   ամենը   ներկայացնում,  որպես-
զի  պարզ  և  հասկանալի  լինի,  թե   դավաճանության   արդյունքում
ինչեր  ենք  կորցրել,  և  ինչպես  են   ներկայացրել  ՀՀ   իշխանավորնե-
րը:  Ողջ  պատմությունը   խճճեցին,  մարդկանց   ուղեղները   լվացին
այն  խաբկանքով,  որ  մենք  ՓՈՔՐ  պետություն   ենք,  որ   իրավունք
չունենք  ինքնուրյուն   որոշումներ   կայացնել,  խաբեցին,  որ   բացի
ռուսներից  ուրիշ   դաշնակից   չենք  կարող   ունենալ   ու   նման   ապ-
ուշություններ:   Եվ  այդքանից   հետո   տխմարները   հավատում   են
այդ   ստին   ու  կեղծիքին,  հեքիաթներին: 
Սակայն   շնորհիվ   մեր   դավաճանների`  մենք   ունեցանք    չավարտ-
ված  պատերազմ,  հանցագործ   գեներալներ,  թալանված   ու   խոշտ-
անգված  ժողովուրդ,  հանքարդյունաբերական   խոռոչ   դարձած   մի
պետություն,  հերոսացված  ու  սպարապետացված   տականքներ: 
Եթե  հաղթանակած  երկիր  լինեինք,  ապա  դժվար   թե   ԹՇՆԱՄԻՆ
իշխեր  մեր  երկրին  ու  ժողովրդին:  Քսանհինգ  տարի  հետո  անգամ
չկարողանանք  ոտքի  կանգնել  ավերակներից,  այլ  գնալ  կործանում: 
Եթե  հիշենք  Խորհրդային  Միությունը  Հայրենական   պատերազմից
6  տարի  հետո,  թե  ինչպես  կարողացավ  վերականգնել  իր  ավերակ
դարձած  քաղաքները  այդ  թվում  նաև  Եվրոպական   իր   դաշնակից
պետությունների   քաղաքները:   Իսկ  մեր  Ներքին  Թշնամին   արտա-
քին  թշնամու  հետ  ձեռք  ձեռքի  տված   ոչնչացնում   է  ոչ  միայն  մեր
երկիրը,  այլև   ժողովրդին: « ՆԵՐՔԻՆ  ԹՇՆԱՄԻՆ   ԶԻՆԱԿԻՑ   Է  ՈՒ
ԵՂԲԱՅՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ   ԹՇՆԱՄՈՒ »:   Ճանի՛ր   թշնամուդ․․․․ Ճանաչի՛ր
թշնամուդ:  Այդ   երկու  բառն  էլ   գրիր  հոգուդ  մեջ,  որ    չմոռանաս
երբեք:  ԳԱՐԵԳԻՆ   ՆԺԴԵՀ
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1993  թվականին   Քըրք   Քրքորյանի   կողմից  Հայաստանին   նվիրա-
բերած  100  միլիոն  դոլլարից  70  միլիոնը  Վազգեն  Սարգսյանի  կող-
մից  կողոպտվեց  ու  հայտնվեց  իր  Շվեցարական  բանկի   հաշիվներ-
ում,  իսկ  մնացածը  փոշիացվեց  ՀՀՇ  ոհմակի  կողմից: 
Հայկական  սփյուռքից  ստացված  միլիոններով  հնարավոր  էր  կառ-
ուցել  մի  քանի  Հայաստան,  սակայն  չկառուցեցինք,  երեսուն  տարի
հետո  Գյումրում  մարդիկ  ապրում  են  թիթեղապատ   տնակներում:
Որովհետև  Նժդեհի  ասած  Թշնամուն  վախեցանք  սպանել: « ՄԻՆՉ-
ԵՒ  ՈՐ   ՉԿԱՐՈՂԱՆԱՆՔ   ՆԵՐՔԻՆ  ԹՇՆԱՄԻՆ   ՍՊԱՆԵԼ,   ԱՆԿԱՐ-
Ե ԼԻ  Է,  ՈՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ   ԹՇՆԱՄՈՒՑ  ԱԶԱՏՎԵԼ  ԿԱՐՈՂԱՆԱՆՔ » :
ԳԱՐԵԳԻՆ  ՆԺԴԵՀ 
Ահա   այն  պարտությունը,  որը  կրեցինք  մենք  Արցախյան   պատեր-
ազմում:  Ահա  Ադրբեջանի  ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ  պատմությունը: 
Այս  փաստագրությունը   Ադրբեջանի   պատմաբանները   չեն  կեղծել,
սա  իրականությունն  է,  որ  թաքցնում  են  հայ  զեղծարարները  
« Դա  մի  սարսափելի  եղեռնագործություն   է,  սպանել   պատմությ-
ո՜ւնը։  Դա  ամենամեծն  է  բոլոր  հանցանքներից։  Նրանք  կամենում
են  ոչնչացնել  մեր  նախնյաց  գործերը  և  հավիտենական  մոռացու-
թյան  մե՞ջ  թողնել   մեր   հայրենիքի   հիշատակները,  որպեսզի   իր-
անց  վատ  գործերն   ևս  նրանց  հետ  ծածկվեն,  մոռացվեն   և   ապ-
ագայի   համար  ամոթի  ու  նախատինքի   առարկա   չդառնան »:
Րաֆֆի 
Այն   մարդիկ,  ովքեր  իմ   հարցազրույցը   համարում   են   դավաճան-
ություն,  թող  այդպես  էլ   մտածեն,  որովհետև  իրենք   էին,  որ   լռեց-
ին,  երբ  ՔՈՍՈՏ   երկրի  Քոսոտ   գերագույն   գլխավոր   հրամանատ-
արը  հայտարարում   էր,  որ  800  հեկտարը  անպետք   տարածքներ
են,  որ  այդ  հարյուրից  ավելի  զոհերը  անպետք  զոհեր  են,  չհաշված
տխմար  ու  մարդասպան  գեներալների   ոհմակը,  ովքեր   խոսքները
մեկ  արած  հաստատում  էին  իրենց  տիրոջ  ասածը,  որ   Քոսոտ  եր- 
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կիրն  ու  ԱՆՊԵՏՔ  800  հեկտարը   իրենց   համար   արժեք   չեն   ներ-
կայացնում:    Քսանհինգ   տարի   առաջ  այդ  ՔՈՍՈՏ  երկրի   ու   ան-
պետք  800  հեկտար  հողի  համար  մեր  ազատամարտիկները  իրենց
կյանքը  զոհեցին:   Զոհվեցին,   որպեսզի  Քոսոտ երկիր   չունենանք,
զոհվեցին,  որ   իրենց  զավակները   չզոհվեն  ու  ապրեն   ազատ   ու
երջանիկ,  սակայն   նրանք  զոհվում   են  սահմանին   կամ   թշնամու
դիպուկահարից,  կամ  էլ   սեփական   հրամանատարների   ձեռքով:
Նրանք   զոհվեցին,  որ   պետություն   ունենանք,  ոչ  թե   կառափնար-
ան,  որտեղ  իրենց  ողջ  մնացած  մարտական  ընկերներին  խոշտան-
գում  են  ու  խաչում:   Հիմա  ասացե՛ք,  դավաճանը   ես  եմ,  թե՞  նըր-
անք,  որոնք   լռում  են  ու   համաձայնվում,  որ  Քոսոտ  երկիր   ենք:
Իսկ  ինչ   վերաբերում   է  իմ   հարցազրույցին,  որտեղ  ասել   եմ,   որ
Ադրբեջանը   մեր  թշնամին  չէ,  ունի   իր  բացատրությունը,   որ   իմ
վերջին  գրքում   է  զետեղված:  Այդ  հատվածը  կներկայացնեմ
ամբողջությամբ: 

Գեհենի    Առաքել  15/01/2017



142

Մի  կարծեք,  թե  Ադրբեջանը  մեր  թշնամին  է, 

Մի  կարծեք,  թե  Ադրբեջանը  մեր  թշնամին  է,  որպես  հոգեբան   կա-
րող  եմ  վստահորեն  ասել,  որ   թշնամու  կերպարը  մեր  մեջ   ներար-
կել  են  այս   ոճրագործները:   Առհասարակ  Չարիքի   իշխանություն-
ում  այդպես  է՝  Ջորջ  Օրուելը  այդ  մասին   հիշատակություն   է   թո-
ղել:   Հզոր  և  ուժեղ  պետությունները  թշնամիներ   չեն   ունենում,
որովհետև   իրենք  վստահ  են,  որ  իրենց  դիմաց   թշնամի  չկա,   այլ
միայն  թույլ   հակառակորդ:   Եթե   հարցնեք  Իսրայելի   իշխանավոր-
ներին,  ապա  կհամոզվեք,  չնայած   այն,  որ  շրջափակված   են  արա-
բական  երկրներով,  սակայն  այնքան  հզոր  են,  որ  իրենց  կամքն  են
պարտադրում  նրանց,  ու  երբեք  թշնամի  չեն  դիտում   իրենից  թույլ
պետություններին:   Իսկ  մենք  այս  քսան   տարիներին   հզորանալու
փոխարեն   այնքան  թուլացանք,  որ  հասանք « Քոսոտ »  երկրների
մակարդակին,  որ  անգամ  աննշան  պետություններն   են  մեր  վրա
ոտքեր  սրբում: ( http://www.1in.am/2042584.html ՀՀ   սպառազինութ-
յունը  թարմացնելու  համար  $30  մլրդ  է   անհրաժեշտ. ՊՆ  խոսնակ
19:39 2016-11-05 ) 
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( « Եվ  աստված  ինքը  սառն  աչքով   է  նայում   այդ  ցավալի  տեսա-
րանների  վրա.  Նա  տեսնում   է,  յուր  պատկերը  շինել  են  անասու-
ններին   հավասար,   բայց   աչքերը   խփում,   երեսը  շրջում,  անց   է
կենում…»:  Րաֆֆի ) Եթե   մենք   հզոր   լինեինք   ոչ   միայն  տնտես-
ությամբ,   այլև   բարոյականությամբ   ու  բանակով,   ապա   վստահ
եմ,  որ  մենք  թշնամիներ  չէինք  ունենա,  անկախ   նրանից,  թե  հար-
ևան  պետությունը   ինչքան   հզոր   է:   ( Հոկտեմբեր 7 2016   Ինչ   է
խոսել   մահից  առաջ  զինծառայողը  ծնողների  հետ.   Կա   ձայնագր-
ություն  http://www.aravot.am/2016/10/07/813436/ 13:32 )
Հեռու  չգնանք.  Իրանի   Իսլամական   հանրապետությունը  վառ   օր-
ինակ   է,  նրա  համար  անգամ  ԱՄՆ-ն  ու  Իսրայելը  թշնամի  չեն  դի-
տվում:   Նույնը  նաև  դաշնակիցների  հարցում   է,  թույլ   պետությու-
նը  չի  կարող  երբեք  ուժեղ  դաշնակից  ունենալ,  որովհետև  թույլերի
հետ  չեն  դաշնակցում,  այլ   օգտագործում  են:   Դաշնակցում   են  մի-
այն  հավասարազոր  պետությունները:  Այն,  որ  մեր   իշխանավորնե-
րը   անընդհատ  կրկնում  են՝  « Ռուսաստանը  մեր   դաշնակիցն   է »,
իսկ  Երջանիկ  ապուշները  կնկնում  են  այդ  ապուշությունը,   ուղղա-
կի  ծիծաղելի  է:  Նորից  եմ  կրկնում,  որ   հզոր   պետությունը  չի  կա-
րող   թշնամի   ունենալ,  որովհետև  թշնամի  ունենալը  նշանակում  է,
որ  ինքն  էլ   ոչնչով   չի  տարբերվում   հակառակորդից:   Այս   միտքն
արտահայտել   է  Գարեգին  Նժդեհը  և  առաջարկել   այդ   բանաձևով
առաջնորդվել,  սակայն  մեր  տգետներն   ու  փնթիները   կառչել   են
թշնամի  բառից,  առանց   գիտակցելու,  որ  դրանով   դառնում   են
թշնամի  և  դիտվում   որպես   թշնամի: ( « Յարձակւում   է,  ով   իրեն
ուժեղ   եւ  պատրաստ  է  զգում  յարձակւելու՝  լաւագոյն … Յարձակւ-
ում  է  նա  ով  որ  իր  դիմացը  թուլութիւն  է  տեսնում:   Եղիր  ուժեղ,
էլի  ուժեղ  և  միշտ  ուժեղ »: Գարեգին   Նժդեհ ) Ադրբեջանին  թշնամի
համարելով՝  ի  ցույց  ենք   դնում  մեր  անզորությունը,   սակայն   ես,
որպես  բժիշկ - հոգեբան  վերլուծելով  այս,  եկել   եմ  այն   եզրահանգ-
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ման,  որ  նրանց  պետք  չէ  դիտել   թշնամի,  քանի   որ  հնարավոր   է
երբևէ  գտնել   հաշտության   ընդհանուր   եզրեր,  համագործակցելու,
հաշտ  ու  խաղաղ  ապրելու  պայմաններ:   Չնայած,  եթե  նկատել  եք,
Փնթիները՝  Մանվելներն  ու  մյուսները  իրենց   հարցազրույցներում
միշտ  շեշտում   են,  որ  այս  պատերազմը   անավարտ   է  մնալու:
Սակայն  այդ  տգետները  մոռանում  են,  կամ  առհասարակ   չգիտեն,
թե  ինչ  է  նշանակում  լինել  « նախահարձակ », էլ   ու՞ր  մնաց   կարծ-
իք  հայտնեն: (« Ասում  ենք  գեներալ Մանվել՝  հասկանում   ենք  Վազ-
գեն  Սարգսյան,  ասում   ենք  Վազգեն՝  հասկանում   ենք   գեներալ
Մանվել  Գրիգորյան »: «Գեներալ »  Սեյրան  Սարոյան © 2014 )   Մի
խոսքով,  կարծում  եմ  Ադրբեջանը  պարտավորված   ու   շնորհակալ
կլինի,  եթե  Մանվելին  ու  մյուս  բոլոր   հանցագործներին   հանձնենք  
իրենց:    Սակայն  այդ   հարցում  նրանք   նույնպես  պետք  է   ակտիվ-
ություն   ցուցաբերեն:  
Կրկնում   եմ,  եթե  մենք  ընդունակ  չենք  պատժել  մեր  ոճրագործնե-
րին,  ապա  ամոթ  էլ  չէ  դիմել   ադրբեջանցիներին:  Կարծում   եմ,  որ
նրանք  ավելի  շահագրգիռ  պետք  է  լինեն  իրենց  հանցագործ   քաղ-
աքացիներին  ետ  վերցնելու   համար:   Ռոբերտ  Քոչարյանն  ու  Սերժ
Սարգսյանը  որպես  Ադրբեջանի  քաղաքացի  պետք  է  պատասխան-
ատվության   ենթարկվեն   հենց   Ադրբեջանական   դատարանում,
այնուհետև  Հաագայի  միջազգային   դատարանում,   հետագայում
արտահանձնել   կամ  պատասխանատվության  ենթարկել  ոճրագոր-
ծներին՝  իրենց  օրենքներին   համապատասխան:  Իսկ  թե  ինչ   հիմք-
երով   սկսել  դատավարությունը,  այդ   հարցում   ես  մեծ  սիրով   կա-
րող  եմ  որպես  քրեագետ  օգտակար  լինել  և  տրամադրել  իմ  ձեռքի
տակ   եղած   ողջ   փաստագրությունն   ու   նյութերը:   Բավական   է
միայն   ԼՂՀ  Գերագույն   Խորհրդի   առաջին   նախագահ  Արթուր
Մկրտչյանի  սպանությունը,  որի  անմիջական   մասնակիցները   եղել
են  Ռոբերտ   Քոչարյանն  ու   Սերժ   Սարգսյանը:   ( 14/04/1992- ին  
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Դեռ  այն   ժամանակ,   ՀՀՇ-ն  ու  Արցախում   նրա  երդվյալ   հավատ-
արիմներ  Ռոբերտ  Քոչարյանն  ու  Սերժ  Սարգսյանը  ցանկալի  չէին
համարում   նրա   մուտքը  քաղաքականություն։   Նրա  նման   մտավ-
որականը  պոտենցիալ  վտանգ   էր  Արցախի   հարցը   իշխանության
հասնելու  նպատակով  խաղարկող  « Ղարաբաղ »  կոմիտեի  համար։
33  տարեկան   էր,  երբ  քունքին   արձակված  կրակոցը  վերջ   դրեց
այդ  կարճ,  բայց  պայծառ  կյանքին,  ով  անջնջելի  հետք   է  թողել
Արցախյան  շարժման  պատմության  մեջ։
https://hy.wikipedia.org/wiki/Արթուր_Մկրտչյան_(քաղաքական_գործիչ )
ՀԱՏՎԱԾ  Չարիքի  Իշխանությունը  գրքից:
« Հայոց   պատմությունը   մեզ  մի  բան  է   սովորեցնում,  այն   որ
հայը  իր պատմությունից  բնավ  չի  սովորում »:  Գարեգին  Նժդեհ:

§ ºõ  »Ã¿  Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ  ³Ýï³ñµ»ñ  ³Ï³Ý³ï»ë
¿  ÙÝáõÙ  Ï³ï³ñáõáÕ  á×ÇñÇÝ  Ï³Ù  ÷áñÓ ãÇ  ³ÝáõÙ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÃ»³Ý  Ï³Ýã»Éáõ  ³½·³ëå³ÝÇÝ`
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ  ÇÝùÁ  ³ñ¹¿Ý  á×ñ³·áñÍ  ¿  áõ  Ù»Í
Ï³ñÇù áõÝÇ   ÇýùÝ³µáõÅÙ³Ý ¦:

ÐáíÑ³ÝÝ»ë   ø³ç³½ÝáõÝÇ
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Գիտե՞ք   ինչ  դժվար  է  Ժողովրդի   ընտրյալ  լինել:   Չեք  պատկերաց-
նում...   Ճիշտն  ասած   իմ  բարեկամները   պնդում  են,  որ  ես   ծնվել-
ուց   շապիկով   եմ  ծնվել,  չգիտեմ,   թե  դուք   ոնց,   բայց  ես  հավատ-
ում  եմ  այդ  ճշմարտությանը:   Երբ   ժողովուրդը   ինձ   խնդրեց,   որ
ես  դառնամ   իր   ընտրյալը,  ես   համաձայնվեցի,  որովհետև   հիշեցի
Մեծ   Վարպետի՝   Արթուր  Գրիգորիչի  խոսքերը,   որ   ես  ոչ  միայն
շապիկով  եմ  ծնվել,  այլև   բախտավոր  ստղի  տակ   ու   համաձայնվ-
եցի   դարձա  ժողովրդի  ընտրյալը:  
Սկզբից   շատ  դժվար   էր,  ինձ  հալածում   էին  գիշեր  ու   ցերեկ:
Մետաղյա  ձողերով   էին   հալածում,  հետո  խուժանական    խոսքեր-
ով...   Էնքան   հալածեցին,  որ  իրենք  էլ   հոգնեցին...  Մեր՝  ժողովրդի  

ՀԱԼԱԾՅԱԼԸ

« Ամեն  կենդանի  գոյություն,  որ   ոտնատակ  է  ընկնում,  եթե
չի  մեռնում, այլանդակվում  է,  դառնանում  և  փչանում:  

Սա  է  բնության  օրենքը »:  Հովհաննես  Թումանյան 
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ընտրյալներիս  դեմքի   կաշին  հաստ  է,  ինչպես   ասում   են   գոմեշի
կաշվից   հաստ   է:     Ես   որոշեցի,  որ  պետք   է  փոխեմ   իմ   կյանքը,
որ  հալածյալի  վիճակից   պետք  է  դուրս  գամ,   որովհետը  Աստված
ինձ   ստեղծել   է  հալածելու  համար,  ո՛չ   թե  հալածվելու...  Ինչպես
ասում  էր  Արթուր  Գրիգորիչը.  « Ես  եմ, որ  կամ... »    Ու  ես  որոշեցի
ինչ-որ   ունեի   տայի  ՀՀԿ-ին,   ու  տվեցի,  ո՛չ  միայն   խիղճս   ու  հոգ-
իս,  այլև   եղած   չեղածս:    Ու  իմ   փշոտ   ու   քարքարոտ   արահետը
դարձավ   լուսավոր   պողոտա:    Ես   էլ   հիմա   շրջապատված   եմ
լուասվոր   մարդկանցով,  որոնք   ոչ   միայն  ընկերներ   են,  այլև   հա-
րազատներ:    Նրանք  ինձ   սիրում  են  ինչպես  կամ՝  Շմայս  Առաքել-
յանը,  Լֆիկ   Ալեքսանյանը,   տաղանդավոր    զորավարներ   Մանվել
Սեկտորիչը  ու  Թոխմախի  Մհերիչը,  մեծ   փիլիսոփա   Սեյրան   Սար-
ոյանը   ու  Լուսապայծառ  Գալուստ  Գրիգորիչը:    

Գեհենի   Առաքել       4/10/2016
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« Երբ   նոր  էի  պատգամավոր  դարձել, տառապում  էի,  ինձ
հալածում  էին » 17:00 | Հոկտեմբեր 28 2016
http://www.aravot.am/2016/10/28/820818/
Երգչուհի  Շուշան  Պետրոսյանը՝   ՀՀԿ  ցուցակում  հայտնվելու,  իրեն
քննադատողների եւ կանանց   թերագնահատող  անհաջողակ  տղամ-
արդկանց   մասին:   « Ես  բոլորովին  ֆեմինիստական   շարժումների
համակիրներից   չեմ,  որովհետեւ   Աստված  կատարյալ   է  ստեղծել
այս  աշխարհը:  Բայց   միաժամանակ  չօգտվել  կանանց   շնորհներից
բոլոր  դաշտերում՝  թե՛  քաղաքական,  թե՛  սպորտի,  թե՛  այլ   դաշտե-
րում,  որտեղ,  որպես  կանոն,  կանայք   ընդունված   չեն,  սխալ   է:
Կանայք  ունեն  գույներ  իրենց  մեջ,  որ  չունեն   տղամարդիկ:   Շատ
հաճախ  կանանց  գույներն  օգնում  են՝  ընդհուպ   մինչեւ   դիվանագ-
իտական  աշխատանքների  մեջ »,- «Առավոտի»   հետ  զրույցում   քա-
ղաքականություն   մտնելու   իր  դժվարությունների   մասին   խոսեց
ՀՀԿ  պատգամավոր,  երգչուհի  Շուշան  Պետրոսյանը:     Նա  գտնում
է,  որ  տղամարդկանց  կողմից   երբեմն  թերագնահատվում   են  կան-
այք,  կանանց  մտքերը.  « Ի  սկզբանե   ժխտողական   տրամադրված-
ություն  կա:   Չեմ  ընդունում:   Մեծագույն   արվեստ   է  լսել    կարող-
անալը  եւ  հասկանալը:  Այդ  առումով,  իհարկե,  կռիվս  ունեմ »:
Ասացվածք   կա՝  պետք  է  կանանց  լսել  եւ  անել   ճիշտ  հակառակը:
Շուշան  Պետրոսյանը  գտնում   է,  որ   դա  անհաջողակ  տղամարդիկ
են  ասում.  « Հաճախ   տղամարդիկ՝  գիտակցելով,  որ   կինը   ճիշտ
բան   է  ասում,  մտածում   են,  որ  եթե  համաձայնեն  իր  հետ,  իրենց
արժանապատվությունը  դրանից  կընկնի:   Բնավ  նման  բան   չկա:
Ի  վերջո,  եթե  ծառայում  ես  գաղափարի   համար,  որն  ուզում  ես,
որ  դափնիներով   հյուսվի   եւ  հաղթական   ավարտ   ունենա,  պիտի
անպայման  օգուտ  քաղես   իմաստուն   խոսքից:   Կապ   չունի՝   դա
կին  է  ասում,  թե  տղամարդ »:  Մեր  հարցին՝   երգչուհու  կարիերայ-
ից  հետո,  երբ   քաղաքական  դաշտում  հայտնվեցիք,  ըստ  Ձեզ,  ինչ- 
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ո՞ւ  հասարակությունն  այդպես  բուռ  արձագանքեց,  լավ  չընդունեց
Ձեզ՝   տեսնելով  ՀՀԿ  ցուցակում,   նա   պատասխանեց.  « Որովհետ-
եւ  իմ  երգն  իրենցն   է,  ինձ  ավելի   որպես   հարազատի   են   ընկալ-
ում:   Սա  հարցի  մի  կողմն  է:   Բացի  այդ,  պատգամավորի  կերպա-
րը  շատ  խեղաթյուրված   է  սխալ   քայլերի,  սխալ   վարքի   պատճա-
ռով:   Ընդհանրացվում   է   մյուսների  վրա:   Ես  հրաշալի   պատգամ-
ավոր  ընկերներ   ունեմ,  որոնց   հարգում   եմ »:   Շուշան  Պետրոսյա-
նը   պատմեց,  թե  ինչքան  դժվար   օրեր   է   ունեցել,  երբ   պատգամ-
ավոր  է  դարձել. « Ես  մեծ  դպրոց  անցա  պատգամավոր  դառնալով՝
մարդկային  շփումների   առումով:    Մինչ   այդ  ես  կարծում   էի,  թե
ես  տիրապետում   եմ   բեմին:   Ես  ԱԺ-ում   երբեք  չեմ   օգտագործել
իմ  այն  շնորհները,  որ  ունեցել  եմ  մշակույթում:   Շատ   հետաքրքիր
աշխատանք  էր,  շատ  բաներ  իմացա,  որ  չգիտեի:   Ամենակարեւորը
այս  ամենի  մեջ  այն  էր,  որ  երբեք  չչարացա:   Ուժեղ  մարդը   երբեք
չի   չարանում,   չարանում   է  թույլը:   Երբ   նոր   էի  պատգամավոր
դարձել,  տխրում   էի  սկզբում,  շատ  ծանր  էի  տանում,   տառապում
էի,  երբ  հալածում էին:   Մտածում  էի՝  ինչո՞ւ,  ի՞նչ  եմ   արել,   չէ՞   որ
չկա  պատգամավոր  մասնագիտություն:   Դու  իրավունք   ունես   քո
ասպարեզի,  քո  մասնագիտության   խնդիրները   բարձրաձայնելու:
Ես  մեղավոր  չեմ,  որ  մշակույթը  պասիվ  է  եղել,  ես  փորձել   եմ  ան-
ել  եւ  արել  եմ  ինչ-որ  բաներ:    Ես  եկել   եմ  աշխատելու,  եւ   աշխա-
տել  ու  աշխատում  եմ»:   Շուշան  Պետրոսյանը  հիշեց,  թե  ինչպես  է
հայտնի   երգիչներից  մեկը   քննադատել   իր   պատգամավորական
գործունեությունը.  « Երրորդ   տարին   էր  արդեն,   որ   պատգամավ-
որ  էի:  Ասացի՝  որ  այ  էսպես  խոսում  ես,  հետաքրքրվե՞լ  ես,  թե  ես
ինչ  եմ  անում:   Ասաց՝  ես  դեռ  ոչինչ  չեմ  տեսել:    Ասացի՝  իսկ  հետ-
աքրքրվե՞լ   ես,  ո՞նց   կարելի   է  առանց  իմանալու,  առանց  ինֆորմ-
ացիա  ունենալու  միանգամից  քար  նետել:   Հետո  ինձ  տեսավ
Արցախում,  տեսավ  ցեխոտ,  բանվորական  շորերով  աշխատում  էի:
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( « Ինձ  ժողովուրդը  չի  ճանաչում,  ինձ  նորմալ  ճանաչում   են   իմ
նեղ  շրջապատի  մարդիկ:  Մնացյալը  գիտեն  ինձ  մորուքով,  գիտեն
ջղայնացած,  գիտեն  քրտնած,  այսօրվա  կերպարը  դա  է »:  Վազգեն
Սարգսյան )  Կարծում  եմ՝  ամաչեց »:  Մենք   հետաքրքրվեցինք՝  վեր-
ջերս  Դուք  հարցազրույցներից  մեկում   ասել   էիք,  որ   ավելի   շատ
Դուք  եք   տվել  ՀՀԿ-ին,  քան  ստացել  եք  ինչ-որ  բան,  զղջո՞ւմ   եք,
որ   պատգամավոր   եք   դարձել   եւ  քաղաքական  դաշտ   եք   մտել,
Շուշան  Պետրոսյանը  պատասխանեց.  « Ես   չեմ  կարծում,  որ   տու-
ժել  եմ:   Այնքան  թանկ  արժե   ժողովրդի  հարգանքն   ու  սերը՝   ոչ
միայն  որպես   երգչուհի,  որպես  մարդ,  որպես   պատգամավոր,  որ
աշխատում   է   իրենց   համար:   Քաղաքականություն  մտնելն   ինձ
տվեց  աշխատանքային  մեծ  փորձություն,  տվեց  փայլուն  արդյունք-
ներ:    Ես  ցույց  չեմ  տալիս  ամեն  բան,  ինչ  անում  եմ,  տարեվերջին
կներկայացնեմ  այն,  ինչ  արել  եմ   պատգամավորական  աշխատան-
քի  տարիներին:   Ես  երբ  եկա  այստեղ,  ես   եկա   աշխատելու,  չեկա
ինչ-որ   բան  դիզելու   եւ  իմ   կյանքը   փոխելու:   Այո,  կարող   էի   մի
քանի   երգ  ավելի  ձայնագրել:   Այս  տարիներին   ձայնագրել   եմ  սի-
րված  երգեր,  որոնք մնացին՝  Մարտակերտի  հիմնը  մնաց,  Արցախի
հողումը,   արցախյան  ժողովրդական    երգը,   ձայնագրեցի  Վարդու-
հի  Վարդանյանի  երգացանկից  « Կարոտ »  երգը:   Մեծ  հաշվով,  աշ-
խատանքը  կա,  չի  տուժում »:   Շուշան  Պետրոսյանը   վստահեցնում
է,  որ   պատգամավորական  անձեռնմխելիության  վերաբերյալ  թյուր
կարծիք   կա.  « Ի՞նչ  անձեռնմխելիություն:   Ավելի   ձեռնմխելի,   քան
ե՞ս:   Ուրեմն  ես  չպե՞տք   է  իմ  քաղաքով   քայլեմ,  իմ   սրճարանում
նստեմ:   Պիտի  չգնա՞մ  կանաչի  ծախող   տատիկից  կանաչի   առնեմ
կամ  լիմոն  ծախող  պապիկից՝  լիմոն:   Հիմնականում  այն   տեսակը,
որոնք   ռմբակոծում   են  ինձ   իրենց   « գեղեցիկ  բառապաշարով »,
քննադատելուց  առաջ  իմ  որեւէ  ելույթ  լսե՞լ  եք,  որեւէ  նախագիծ,
որեւէ  առաջարկ,  որ  եղել  է:   Չէ՞  որ  արվել  է  այդ  ամենը »:   
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Թե   ինչու   որոշեց   պատգամավոր  դառնալ,  Շուշան   Պետրոսյանն
այսպես  բացատրեց.  « Գաղափարը  ծնվեց  անվերջ   կարդալուց,   որ
երկիրը   լքում   են,   հատկապես  դատարկվում   են   սահմանամերձ
շրջանները:   Ազատագրված   տարածքները   դատարկելն   անթույլա-
տրելի  է   ինձ  համար:  Դավաճանության   պես   մի   բան  է:
Մշակույթի   մասով  ձանձրույթ  էր,  որեւէ   զբաղմունք   չունեն  երիտ-
ասարդները:   21-րդ   դարում   երիտասարդը  ժամը   7-ին  գնա    տա-
տիկ-պապիկի   կողքը   պառկի   քնի՞,   առավոտը   դաշտ    գնա,    էլի
գա   քնելո՞ւ:   Դա   եղավ   պատճառ,   որ   ես   մեծ   ծրագիր   որոշեցի
իրականացնել՝   մշակույթի   տներ   վերանորոգել,   կինոթատրոններ
կառուցել:   Իսկ   դա   ես   չէի   կարող   անել   մինչեւ   պատգամավոր
լինելը:   Ես   մտածում   եմ,   որ   փոխանակ   ողբերգական   դեմքերով
բողոքեն,  պետք   է   ամեն   մեկն   ինքն   իրեն   հարց   տա՝   իսկ   դուք
ձեր   չափով   ի՞նչ  եք  արել:   Մատաղիսում՝   գրադարան,   Թալիշում՝
ձեռքի   աշխատանքի   խմբակ,   Մարտակերտում՝   կինոթատրոն:
Արել  եմ  այնքան,  ինչքան  կարողացել  եմ »:   Երգչուհու  պատգամա-
վորական  գործունեությունից   ընտանիքը   չի   տուժում.  « Հակառա-
կը՝   հյուրախաղերի  չեմ  գնում  եւ  ավելի  շատ  ժամանակ  եմ  լինում
ընտանիքիս   հետ»:   Ավելին՝  Շուշան  Պետրոսյանը  նաեւ   լավ   խոհ-
արար  է:   Պատգամավորի   խոսքով՝  չես  կարող  մի  քիչ  հղի   լինել.
« Եթե   ես   պերֆեկցիոնիստ   եմ,   ուրեմն   պիտի   ամեն   տեղ    լավ
լինի »: 

ՀՌԻՓՍԻՄԵ   ՋԵԲԵՋՅԱՆ  «Առավոտ» 27.10.2016
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Հատված  ԱԺ  ՀՀԿ   խմբակցության  անդամ   Շուշան  Պետրոսյանի
հարցազրույցից:  –  Ձեր  պատգամավորական   գործունեությունն
ավելի  շատ  Արցախի  խնդիրների՞ն   է  նվիրված։  
– Այո։ 
– Կցանկանա՞ք  վերստին  պատգամավորի  մանդատ  ունենալ։ 
– Ինչո՞ւ  չէ։  Խորհրդարանական   աշխատանքն   իմ  սկսած   գործերի
շարունակությունն  է։  Բայց  եթե  կան  մարդիկ,  որոնք  ավելի  պետք
են,  քան ես,  խնդիր  չեմ  տեսնում։   Եթե  ես  նորից  լինեմ   պատգամ-
ավոր,  նույն   ոգով  ու  ջանասիրությամբ  եմ   աշխատելու։
– Ի՜նչ  տվեցիք  Դուք  ՀՀԿ-ին  և  ի՞նչ  ստացաք  նրանից։ 
– Կարծում  եմ՝  ես ավելին  եմ  տվել։
– ՀՀԿ-ական  դառնալով՝  Ձեր  վարկանիշը  չտուժե՞ց։ 
– Եթե   նկատի   ունեք   սոցցանցերում  երեսուն - քառասուն    հոգու
գրառումները,  դրանք  ինձ  համար  չափանիշ   չեն,  ինձ   համար  կա-
րևորը  փողոցով  քայլող  հայն   է,  որն   ինձ  տեսնում  է,  մոտենում  է։
Վարկանիշը  քո  տեսակն  է,  դու  լա՞վ  հանրապետական  ես,  թե՞  ոչ։
Ես  լավ  հանրապետական  եմ,  որովհետև չեմ  եկել  իմ  տան  կահույ-
քը  փոխելու,  մեքենաներ,  ադամանդներ   գնելու։  Ես պատգամավոր
դարձա  արդեն  Շուշան  Պետրոսյան  դարձած։  Ես   եկել   եմ   աշխա-
տելու։  Ասում  են՝  եկել   է  իր  PR-ն   անելու,  մոռանում   են,   որ  131
պատգամավորներից  ամենափիառվածը   ես  էի,  ես   արդեն  Շուշան
Պետրոսյան  էի։   
Ռուզան  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  

Շուշան  Պետրոսյան.  Կարծում  եմ՝  ես  
ՀՀԿ-ին  ավելին  եմ  տվել.



152

— Բարի  լույս,  Մասիս  եղբայր,  ինչու՞  ես  այդպես  մռայլ,  ինչու՞  են
սև  ամպեր  կուտակվել  ճերմակ  գագաթիդ:
— Բարի  լույս,  իմ  Արագած  քույրիկ,  ախր  ինչպե՞ս   չմռայլվեմ,   երբ
տեսնում  եմ,  թե  ինչ  է  կատարվում  մեր   երբեմնի   հզոր   հայրենիք-
ում:
— Է՜հ  Մասիս  եղբայր,   գիտեմ,   որ  տեսնում   ես,  լսում,   մռայլվում
ես… Իսկ  մենք  ի՞նչ  անենք,  երբ  մենք  ենք  խոշտանգվում  ու
տառապում:
— Արագած  քույրիկ,  ցավալի  է  ու  ողբալի,  սակայն  այդ   ամենի  մե-
ղավորը  տգիտությունն   ու  կեղծավորությունն  է:
— Մասիս  եղբայր,  Հայաստանը  դարձել  է  լացող  ուռենի,  որի
արմատները արդեն  նեխել   են   ու  փչացել,  ոչ  բնությանն  են  պետք,
ոչ  մարդկությանը:
— Գիտեմ  Արագած   քույրիկ,  տեսնում  եմ   ու  լուռ   արտասվում…
Սիսը,  առհասարակ  լռում   է,  կարծես  համրացել  ու   կուրացել   է:  

ԼԵՌՆԵՐԻ   ՑԱՎԸ

Ասում  են,  թե  մի  ժամանակ,

Ինչքա՜ն  առաջ`  ի՞նչ  իմանաք,

Եղբայրներ  են  եղել  հսկա  մեր  լեռները:

Զարթնել  են  շուտ,

Ելել  ոտի,

Նա՛խ  կապել  են  իրենց  գոտին,

Լվացել  են  պաղ  ամպերում

Իրենց  երեսն  ու  ձեռները,

Հետո՛  միայն  « բարի  լույս »  են  իրար  ասել

Եվ  իրարից  « բարի  լույս »  են  սիրով  լսել:

Պարույր   Սևակ
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Նա  ասում  է  ավելի  լավ  է  լինել  կույր  և  չտեսնել  այս  ամենը,  կամ՝
էլ  ավելի  լավ  է  լինել  խուլ  և  չլսել  այս  բարձր  ամբիոններից  հնչող
կեղտարյունների  վայրահաչոցը:
—Է՜հ,  բա  ես  ի՞նչ  ասեմ  Մասիս  եղբայր,  էդ  ճառ  ասողները  իրենց
հաչոցներից  հետո  գալիս  են  իրենց  ոհմակով,  իմ  փեշերին   խորով-
ած  խաշլամա  են  անում,  լափում   են  ու  լակում,  մեծ -մեծ   խոսում
են  ու  կենացներ  խմում,  իրար  հետույք  մտնում  ու  իրար   քծնում:
Չկան  մարդկային  արժեքներ,  չկա  բարոյականություն:  Եվ   արդեն
իսկ  ոչ  միայն  բնությունն  են  ապականել  ու  կեղտոտել:  Ես  հպարտ
էի  մեր  լեռների  պես,  իմ  փեշերին  ծաղկունք  էր   ու  այգիներ,  աստ-
ղադիտարան  էր  ու  գիտական   հաստատություններ… Հիմա  ի՞նչ  է,
շուրջբոլորս  չորացած  առվակներ   են  ու   ապականված   մթնոլորտ,
փեշերս   ծանրանում  են   պատգամավոր  օլիգարխների  ու   չակերտ-
ավոր  բարերարների  խաշկերույթներով   ու  խնջույքներով:
— Ճիշտ  ես  ասում,  Արագած  քույրիկ,  մի  ժամանակ  Երևանը   ծաղ-
կում   էր  ու  գեղեցկանում   իր  հազարաբյուր  շատրվաններով,  կան-
աչավուն  պուրակներով   ու  այգիներով,  ժողովուրդը   ուրախ  էր  ու
երջանիկ,  իսկ  հիմա  մռայլվել  է  իր  գորշության  ու  կեղտի   մեջ:
— Հացի  խնդիր  կա  Մասիս  եղբայր,  ժողովուրդը   սոված  է   ու   ահ-
աբեկված, — արդարացավ   Արագածը:
— Արագած  քույրիկ,  բայց  դա  ու՞մ  մեղքով  է,  որ  սոված  է,  իսկ  դա
ու՞մ  մեղքով  է,  որ  ահաբեկված   է:   Ինչու՞  եք  փորձում  նրանց   ար-
դարացնել,   եթե   այդպես   վախով   են   ապրում,  դա  միայն   իրենց
մեղքով  է,  ո՞վ  է  տեսել,  որ  մի  ողջ  ժողովուրդ   ենթարկվի   մի  գաճ-
աճ   բռնակալի:
— Մասիս  եղբայր  այդպես  մի  ասա,  ժողովրդի  ձեռքին  ի՞նչ  կա,  ոչ
առաջնորդ  ունի,  ոչ  ղեկավար:   Եղածներն  էլ  սրիկա  են  ու  հանցա-
գործ:
— Արագած  քույրիկ,  իսկ  ինչու՞  առաջնորդ  չունի,  դրա  մասին  դու  
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մտածե՞լ  ես  երբևէ:. 
— Դե,  ինչ  իմանամ,  Մասիս  եղբայր,  երևի  վախենում   են…
— Ինչպե՞ս  թե  վախենում   են:   Արագած   քույրիկ,   չե՞ն  վախենում,
որ   իրենց  սպանում  են,  բայց  մեռնելու՞ց  են  վախենում…  Արագած
քույրիկ,   դու   գիտե՞ս,  որ  երկու  վախը  մեկ  մահ  է:
— Այո՛,  գիտեմ   սիրելիս…
— Ուրեմն   չի   վախենում,   որ  օրը   մի   քանի  անգամ   սպանում  են,
հետո  հոգեդարձ  են  անում  ու  կրկին   սպանում:   Եվ  այդպես   շար-
ունակ:   Չեմ   հասկանում,  է՛ս  ժողովուրդը   տառապելուց    հաճու՞յք
է   ստանում… Արա՛   հո   դուք   մազոխիստ   չե՞ք…
— Չգիտեմ  ինչ   ասեմ  Մասիս  եղբայր:
— Արագած   քույրիկ,  հենա  Սիսն  էլ  լռեց,  ու  Կոմիտասի  պես   խեն-
թացավ,  հիմա   ոչ  խոսում  է,  ոչ  լսում:   Մի  ժամանակ   կատաղութ-
յունից  քիչ  էր  մնում  ժայթքեր  ու  հրաբխեր… Բայց  ցավը  ներսում
պահեց,  հույսը  կորցրեց  ու  հալվել   մաշվելով   խենթացավ,   ինքդ
տեսնում  ես…
— Քոռանամ  ես,  որ  չեմ  կարող  հարազատ  եղբորս  դարման  անել:
— Արագած   քույրիկ,   դարմանը   դու  քեզ  պետք   է   անես,   թե   չէ՝
մենք   ինչ,  արդեն   քարացել  ենք   ու  ժայռացել…   Նույնիսկ   օտար
քամիներն  են  մեզ  ճոճում…
— Ճիշտ  ես  ասում  Մասիս  եղբայր,  Թումանյանը   ճիշտ   էր   ասում,
որ  փրկությունը  ներսից  է   լինելու,   որովհետև  ներսից   ենք   փչաց-
ած:  Թե  չէ  ճառում  են  ու  ջուր  ծեծում:   Հիմա   էլ  Ազգային  ժողովի
ընտրությունների  են  պատրաստվում,  անգամ  Քոսոտ   Սեյրան   Օհ-
անյանն   է   որոշել  դառնալ  ազգային  փրկիչ,   իր   գունազարդ   կնոջ
թելադրանքով   երևի:   Եվ   այդ  տգետն   ասում   է,  որ   շքեղությունը
գեղեցկության  հետ  չպետք  է  համեմատել: 
— Արագած   քույրիկ,  տեսնում   ես  տգիտության  փիլիսոփաններին:
Լավ  մեկը  չկա,  որ  դրան  հարց  տա  ու  ասի՝ « Այ   հաստագլուխ  ոչ- 
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խար,  հարցը  շքեղությունը  չէ,  այլ  անտարբերությունը,  հարցն  այն
է,  որ  քո  գեղեցկուհու թելավարտիքները  ավելի  արժեք  ունեն  քեզ
համար,  քան  սահմանագծին  կանգնած  հայ  զինվորի  կյանքը »:
Լավ  այդքան  էլ  տգետ  ժողովուրդ  կլինի,  հետո  էլ  թուրքերին  են
մեղադրում:
— Մասիս  եղբայր,  թուրքը  թուրք  է,  դրանց  հետ  համեմատելը
տեղին  չէ: 
— Ինչպես  թե  տեղին  չէ,  Արագած  քույրիկ,  լավ  էլ  տեղին  է:   Չլինի
թե  սոված  փնթիները  կողքերդ  շուրջպար  պարեցին,  դրանով  դար-
ձան  հայրենասեր… Աղվան  Հովսեփյանը  սուլթան  Համիդի   գործի
շարունակողն   է,  մնացած  ենիչերներիները   նույնպես:   Քո  կարծիք-
ով   ինզու՞ր  են  « Սասնա   ծռերի »   հանդեպ   հաշվեհարդար   տեսն-
ում,   այստեղ  տեսակի  խնդիր   է:
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— Մասիս   եղբայր,  Սասուն  ասացիր  հիշեցի,  ինչպե՞ս   են  մեր  եղբ-
այրները՝  Նեմրութն  ու  Սիփանը…
— Արագած  քույրիկ,  իրենք  լավ  են,  հազար  գլուխ  լավ,   որովհետև
թուրքը  նրանց  չի  ապականում  այնպես,  ինչպես  քեզ  են  ապական-
ում   այս   հրոսակները:    Դու  պատկերացնում   ես,  եթե   Նեմրութը
Հայաստանում  լիներ,  ինչ   կկատարվեր…
—Չէ,  ի՞նչ  կկատարվեր  որ:
— Նեմրութի   հեթանոսական   հուշարձանները   կլինեին    օլիգարխ
պատգամավորների  դղյակների   հիմնաքարերը,  ցեմենտի   ու   ավա-
զի  շաղախի  մեջ,   ինչպես  « Քարերի  Սիմֆոնիան »,  որը   դարձավ
Աղվան   Հովսեփյանի   քմահաճույքի  զոհը:    Փնթիները    ոչ    միայն
պատմական  ու  ճարտարապետական   հուշարձաններն   են   ոչնչաց-
նում,  այլև   բնության  անձեռակերտ  հրաշքները:   Բարբարոս   ցեղե-
րը  նույնիսկ   այդպես  չավերեցին  մեր  երկիրը,  որքան  Տեր-Պետրոս-
յանն  ու  Քոչարյանը,  իսկ  գաճաճիկ   ցողունապատվածը   հասցրեց
մինչև  վերջ:   Դու  պատկերացնում  ես,  եթե  Վանը  պատկաներ  հայ-
երին,   ապա   այնտեղ   Աղթամարա  վանքը   կլիներ   հյուրանոցային
համալիր   կամ   խաղատուն:   Կոկորդ  եք  պատռում,  թե   թուրքերը
ոչնչացնում   են   Անիի  ու  Կարսի  հուշարձանները,  աշխարհով  մեկ
բարձրաձայնում   եք,  որ   ադրբեջանցիները   Նախիջևանում    ոչնչա-
ցնում  են  Ջուղայի  խաչքարերը,  բայց  մոռանում,  որ  մենք  ինքներս
ենք  ոչնչացնում   մեզ  ժառանգություն   հասած   արժեքավոր  պատմ-
ամշակութային  կոթողները՝  Երիտասարդական    պալատը,   Կինո
տունը,  Կրկեսի  մասնաշենքը,  Փակ  շուկան   ու  « Զվարթնոց »  օդա-
նավակայանը,  մնացած  հուշարձանները  ու կոթողները:   Լավ  հիմա
բարբարոս  ցեղերը  որտե՞ղ  են,  Արաքսի  ա՞յս  կողմը  թե՞   այն…
— Չգիտեմ   ինչ  ասեմ  սիրելի  եղբայր:
— Արագած   քույրիկ,  պատկերացնում  ես,  եթե   ես  Հայերի   հողում
լինեի…
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— Չէ  եղբայր  չեմ  կարող  պատկերացնել: 
— Այն,  որ   տգետներն  իրենց   կազինոներն  ու  հյուրանոցային  հաս-
արակաց  տները  իմ  փեշերին  կկառուցեին  ու  կապականեին  ոչ
միայն  իմ   հանգիստը,  այլ   վեհությունն   ու   փառքը:   Ապականելու
համար  այդ  փնթիների  խելքները   իրենցը  չէ:  Պատկերացնու՞մ   ես,
Մասիսը  հայ  ժողովրդի   խորհրդանիշը,  մի  քանի  օլիգարխ   գող  ու
ավազակ  իրենցով   էին   անելու,   սեփականաշնորհելու  էին   ու   իմ
փեշերին  խաղատներ  կառուցեին՝   շքեղ   լույսերով   ողողված,  այցե-
լուներ   էին   հրավիրելու   Հայաստան:    Դեռ   դա  ոչինչ,   որքան   որ
գալու  էին  օլիգարխների   հարբած  շքախմբերը,  լափեին   ու  միզեին
իմ   փեշերին:   Երբ   կարոտախտով    տառապող   մեր   եղբայրներին
Մասիսը   ցույց   տալու  փոխարեն՝  պետք  է  « Նոյան  Ագռավ »  հաս-
արակաց   տան  մարմնավաճառներին   մատուցեին   ու  մերկապար
ցուցադրեին՝   վարագուրելով   իմ  Մեծությունը…  Հիմա   ինքդ  ասա,
դրանից   հետո  ինչպե՞ս   պետք   է  զգամ   ես…
— Ցավում  եմ,  իմ  ճերմակահեր  եղբայր,  սակայն,  կարծես  դու  շատ
ես   չափազանցեցնում։
— Ինչպե՞ս   թե   չափազանցեցնում  եմ,  աչքերդ  լայն   բաց   արա,  մի
ինքդ  տես,  թե  ո՞վ   է  քո  մտավորականը,  տես,  թե   ինչպես  ոչխար-
ների   հոտը  լուռ  ու  խոնարհ  նորահահարսի  նման  համակերպվում
են  ամեն  ինչին  ու  սպասում,  որ   փնթիների  ոհմակը   գա  ու  կենա-
կըցի  իր   հետ,  և   հետո   գանգատվեն,  որ   իրենց   օր   ու   արև   չեն
տալիս։    Բայց   բռնաբարողի   համար   խիղճն   ու   հոգին   ո՞րն   է,
ինչպես   իրենք՝  փնթիներն   են   ասում,  « Ծակ  լինի,  տաք  լինի »:
Լավ  ինչքա՞ն  կարելի   է   Նժդեհի   ասած   Մետերլինգյան   կույրերի
նման   մոլորված  « տգիտության  անտառում »  լուռ  սպասեն,  որ   մի
գեղեցիկ  օր  սպիտակ   ասպետը  կգա  ու  կազատի   չար  դևի   ձեռք-
ից։   Լսե՛ք,  հիմա  21- րդ  դարն  է,  սպիտակ  ասպետների  ժամանակ-
ները   վաղուց   անցել   են,  եթե   դուք   ի  վիճակի   չեք  ինքներդ   ձեզ  
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պաշտպանել,  ուրեմն  մի  դժգոհեք,  թե  բռնաբարում  են,   եթե  ինքն-
երդ  չեք  կարողանում  հարգել  ինքներդ  ձեզ,  ապա  մի  դժգոհեք,  որ
ուրիշները   չեն  հարգում  ձեզ:   Բավական  է  մի  փոր  հացի   համար
ապրեք,  Աստված  ստեղծել   է   մարդուն   գլուխը   ուղղաբարձ   դեպ
վեր,  ամոթ  է,  երբ  մարդը   անասուններին  հավասարվելով՝  ընդուն-
ում   է  այդ  անարգությունը,  գլուխը   խոնարհեցնելով   ուրիշի  ոտքի
տակ՝  ուրանում  եք  Աստծո  տված հարստությունը:  Աստվածն  ինքը
սառն  աչքերով   է  նայում  այդ  ցավալի   տեսարանները:   Նա   տեսն-
ում  է,  որ  մարդիկ   յուր  պատկերը  հավասարեցրել   են  անասուննե-
րին,  բայց  աչքերը  փակում,  երեսը  շրջում,  անց   է   կենում…:
— Մասիս  եղբայր,  բայց  մի  մոռացիր,  որ  շրջապատված  ենք   թըշն-
ամի  երկրներով:
—Լսի՜ր  սիրելիս,  ի՞նչ  թշնամի  երկիր…   Ախր  դա   ի՞նչ  կապ  ունի…
Թշնամի  երկի՞րն  է  ձեր  զինվորներին  խոշտանգում   ու   սպանում,
թե  ձեր  հաստագլուխ  գեներալները,  որոնք  անգամ  չգիտեն  նախա-
հարձակը   ինչ   է:   Թշնամի  երկի՞րն   է  Ձեր  սպանված   զինվորների
մայրերին   քարշ  տալիս  ասֆալտի  վրա,  թե  քո   ենիչերիները…
Թշնամի  երկիրը  ի՞նչ   կապ  ունի  Հաց  բերող   Արթուր   Սարգսյանի
ձերբակալության   հետ,  բավական  չէ  խոշտանգում  եք  նրան,  հետո
էլ  արդարանում,  զվարճալիքների  մասին  դեռ  չասեմ…  Դու  գիտես,
թե  Մուրացանը  ի՞նչ  է  ասել:
— Ի՞նչ  է  ասել  որ…
—Ասել  է՝  « Մի  աշխատիր  արդարանալ:  Դրանով  միայն   ծանրացն-
ում  ես  հանցանքդ »:   Գիտես   հայ  ժողովուրդը  իրեն   քրիստոնյա  է
համարում…  Ո՞վ  է  տեսել,  որ  աշխարհում  առաջինը  քրիստոնեութ-
յուն  ընդունած  ժողովուրդը,  երկիրը  Հաց  բերող   Սուրբ  մարդուն
խոշտանգի,  նման  բան   անգամ   դժոխքում   չես  գտնի,   որովհետև
դժոխքում  անգամ   հարգում  են  Սրբերին:   Իսկ  այս  երկիրը  Դժոխ-
քից   էլ   վատ   է:   Հաց   բերողը  սրբության   խորհրդանիշ   է,   Սուրբ  
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մարդը  Արցախյան  պատերազմի  բովով   անցավ,  ապրեց   ու   չգնա-
հատվեց   երբեք…  Չգնահատվեց,  որովհետև  շուրջբոլորը  փարիսեց-
իներ  են,  ովքեր  պատրաստ  են   նրան   խաչին  գամել:   Ազնվազարմ
Սողոմոն  Քոչարյանի  հետ  էլ  նույն  կերպ  վարվեցին՝  գամեցին  խա-
չին,  նա  էլ  էր  հերոս,  նա   էլ   էր   Սուրբ,   սակայն   տեսանք   ինչ   եղ-
ավ… Հիմա  ասա՞  ինձ,  սիրելի   քույրիկ,  այդ   ապերախտ   ժողովրդ-
ին,  որը   չգիտի  գնահատել   իր   հերոսներին,  արդյոք   ի՞նչ  պատիժ
կարելի   է   տալ…
— Մասիս  եղբայր,  ճիշտ  ես  ասում,  ի՞նչ  անեմ,  գլուխս  ո՞ր  քարին
տամ…
—Արագած  քույրիկ,  հիմա  ասա  մեղավորը  մե՞նք  ենք,  թե՞  թշնամի
երկրները:  Եվ  ամեն  մեկը,  որ  տգիտություն  և  վատություն   ունեց-
ավ   իրենից   դուրս  փնտրելու  աղետի   պատճառները,  կրկնեց   հիմ-
արություններ   միայն:   Գիտես  մեր  դժբախտությունն  այն   չէ,   որ
աշխարհում   կան   թուրքեր,  այլ  այն,  որ  կան  թուրքանման   հայեր:
— Չգիտեմ,  Մասիս  եղբայր..,  Քիչ  է  մնում  ինքս  էլ  բարկությունից
ժայթքեմ  ու   հրաբխեմ:
— Արագած  քույրիկ  Պոմպեյի  վերջի  օրը  հիշու՞մ  ես:
— Է՜հ  Մասիս  եղբայր,  տո  խելք  է  մնացել,  դու  հարցրու,  թե   երեկ-
վա  եղածը  հիշու՞մ  եմ:
— Պոմպեյը  հին  Հռոմի  երբեմնի   ծաղկուն  քաղաքներից   մեկն   էր...
Այնտեղ  էլ   թագավորում   էր  անբարոյականությունը,   պոռնկությու-
նը,  տգիտությունն  ու  կեղծիքը,  ատելությունն  ու  նախանձը  և  վեր-
ջը  այն  բանին  հասավ,  որ  Վեզուվի   համբերությունը   հատեց,  նա
էլ   բարկությունից  ժայթքեց   ու  կործանեց   չարիքի   այդ  որջը,  լավ-
այի  ու  մոխիրների  տակ  տալով   քաղաքն  իր  5000   բնակիչներով:
Մի  օր  մենք  էլ  ենք  այդպես  ժայթքելու  ու  ոչնչացնենք  Չարիքի  այս
որջը:
— Մասիս  եղբայր,  ես   լավատես  եմ,   չէ  որ   կան  ազնիվ    հայորդի-
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ներ,  ովքեր  պայքարում  են  չարիքի  դեմ…
— Արագած  քույրիկ,  ասֆալտին  պառկելով   ու  ամբիոններից   ճառ-
ելով   են   պայքարու՞մ...   Պայքարելու   համար   խելք   ու  գիտելիք   է
հարկավոր,   ոչ   թե  անիմաստ   բառեր  ու  կոչեր,  սովորել   ու  անըն-
դհատ  կրկնել:   Պայքարի   համար  Արիություն   ու  կիրք   է   պետք…
Իսկ  մենք   ի՞նչ   ենք   տեսնում...  Ձեր  կիրքը   միայն « Կիսաբաց   լու-
սամուտներում »  է,   այն   էլ  Փնթի   փորձագետների   ուղեղներում,
որոնք  անատամ  ողորմելիներից  ոչնչով   չեն   տարբերվում:   Նույն
տգիտությունը,  նույն  մակարդակը:
— Մասիս  եղբայր,  մակարդակ  ասացիր  հիշեցի,  գիտե՞ս,  որ  հիմա
հայ  գիտնականները   պարզել   են,  որ  Հայաստանը   ծովի  մակարդ-
ակից  ավելի   բարձր  է,  քան   կարծում   էին  առաջ…
— Արագած   քույրիկ,  տեսնում   եմ  դու  էլ   ես   հավասարվել   տգետ-
ների  մակարդակին…  Քո   կարծիքով   Քոսոտ  երկրի   գիտնականնե-
րի  մակարդակը    այնքան   բարձր   է,   որ   կարո՞ղ   են   ինչ-որ  բան
ինքնուրյուն  որոշել…  Հայաստանն  առհասարակ  ամեն  տեսակ   մա-
կարդակներից  ցածր  է,  ուր  մնաց  ծովի:   Երկիրը  վաղուց  գլորվել  է
ամենախոր   անդունդը,   այնպես   որ,  մակարդակների  մասին  խոս-
ելն   ավելորդ  է:   Իսկ   գիտության   և  կրթության  մակարդակը    քա-
ղաքային  կոյուղուց   էլ  շատ  ավելի  ցածր   է:   Դուք  անընդհատ  մա-
տնացույց  եք   անում   թուրք  պատմաբաններին,  թե  իրենք  կեղծում
են  պատմությունը:   Ապա  մի  տեսեք,  Ձեր  պատմաբանները   ինչ   է,
պակա՞ս   են  կեղծում   պատմությունը:   Փռչոտ  ոջլոտին  դարձրեցին
սպարապետ,  անտառաճանաչ   փնթի   Կռազի   շոֆեռին   էլ   Զորավ-
ար… Դե   հերոսներ  Շմայս   ու  Լֆիկի  մասին  էլ   չասեմ:
Զավեշտալին  այն   է,  որ  Հերմինե   Նաղդալյանին   ու  Հրանուշ  Հակ-
ոբյանին  դարձրել  են   հերոսապատումի  հերոսներ,  որն   էլ   մատու-
ցում  են  սերունդներին:   Կա  փիլիսոփայող   եսականություն,   ատել-
ություն,   նախանձ,   փոքրոգություն   ու   քաղաքական   շաղակրատ- 
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անք:  Կա  այն  ամենը,  որ  դժոխքն  իսկապես  դժոխք  է  դարձնում:
Կա  այդ  ամենը,  որովհետև  ճշմարտություն  չկա:   Կա   կեղծիքը   և,
ի  ուրախություն   թուրքերի,   շարունակվում   է   ներքին   իրարակեր-
ությունը:  Կա  կեղծիքը,  և   հայությունը  կշարունակի   գրավաստակ
լինել,  մի   մասը՝   շինարարելով,   մյուսը`   քանդելով:   Կեղծիքի   մեջ
շնչում   են,  ապրում  են  շատերը,  և  ահա՛,  հայությունն   իր  ամբողջ-
ության  մեջ   շարունակում  է  մնալ   հոգեպես  տկար,  ասել  է`  և  ան-
կարող   ու  անարժան  անկախ  հայրենիք   ունենալու:   Մի   խոսքով
մակարդակը   այնքան  ցածր   է,  որ  հիշեցնում  է   աֆրիկյան   հետա-
մնաց  երկրներին:   Տգիտությունը   թագավորում   է  ամենուր,  պատ-
ահական  չէ,  որ  Կռազի  շոֆեռը  հայրարարում  է  « Որ   Ձյունը  անձ-
վեր  չի  ըլնում,  անձվերն  ա  անձվեր »:    Ու  որ  ինքը  իր   անտառաճ-
անաչ   հալով   երիտասարդ  սերունդներին  է  դաստիարակում:   Ի՞նչ
ես  կարծում  արդյոք  նրա  դաստիարակած   պատանի   երկրապահը
դառնալու  է   հայրենիքի  զինվո՞ր,  թե՞  իր  պես  ենիչեր,  որի  համար
ոչ  մի   տեսակի  սրբություն  գոյություն  չունի,  որը   անգամ   իր   հա-
ստագլուխ   թուլեքի   արևով   է  սուտ  երդում   տալիս:  Դե   էն  գերա-
գույն  գլխավոր  տգետի  մասին  էլ   չասեմ,  որ  ասում  է  թե  տգիտու-
թյունը  Չարիք  է,  ու  այդ  տխմար   անգրագետ   երկարականջ   գաճ-
աճին   դպրոցի  տնօրեններն   ու   դասախոսներն   են   երկրպագում:
Դժբախտություն  է,  սակայն,  երբ  դաստիարակիչն   ինքը  ևս  կարիք
ունի  դաստիարակության  ու  այդ  տարրերի  մեջ  տգիտության  հետ
զինակցած   է  վատությունը: 
— Մասիս  եղբայր,  լավ  իսկ  վերջն  ի՞նչ  է  լինելու: 
—Արագած  քույրիկ,  դու  ի՞նձ  ես  հարցնում… Հարկավոր   է  ժողովր-
դի  մակարդակը   բարձրացնել,   որպեսզի   թշնամուն   բարեկամից
տարբերի,  կեղծիքը՝  ճշմարտությունից,  Հերոսին   էլ՝  ազգադավից:
Այլ  կերպ  հայությունը  կմնա  մեկն  այն   դժբախտ   ժողովուրդներից,
որոնք   գոյություն   ունեն,  բայց   չեն  ապրում,   որոնք  « աշխարհում  
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« Մինչև   չգիտակցեն,   երբեք   չեն   ապստամբի,   
մինչև   չապստամբեն,   չեն կարող   գիտակից   դառնալ »:     

Ջորջ Օրուել

են,  բայց  աշխարհից  չեն »:  Ժողովուրդների  արյունն   ու   արցունքը
պիտի  չդադարի,  մինչև  որ  նրանք   ինքնօգնությամբ   ոտքի
չկանգնեն,  մինչև   չհզորանան   հոգով:

Գեհենի   Առաքել   17/02/2017

« Ու  վիշտը   տվեց  լեռներին:  Եվ  հառաչեցին  լեռներր  ցավից,
Անեծք   ժայթքեցին  հրաբուխներով »:

Հովհաննես  Շիրազ

« Մի  խառնիճաղանջ   ամբոխ,  որ  ապուշորեն   զբաղված   է
դիտելով   խավարի   այս   մռայլ   հաղթանակները   իրենց

վերջալույսի  փառահեղության  մեջ »:  
Վիկտոր   Հյուգո 
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Ասում  են,  թե  մի  ժամանակ,
Ինչքա՜ն  առաջ`  ի՞նչ   իմանաք,
Եղբայրներ  են  եղել  հսկա  մեր  լեռները:
Զարթնել  են  շուտ,
Ելել  ոտի,
Նա՛խ  կապել  են  իրենց  գոտին,
Լվացել  են  պաղ  ամպերում
Իրենց  երեսն  ու  ձեռները,
Հետո՛  միայն « բարի  լույս »  են  իրար  ասել
Եվ  իրարից  « բարի  լույս »  են  սիրով  լսել:

Եվ  մի՛շտ  այսպես
Ու  ճիշտ  այսպես.
Շուտ  են  զարթնել,  ելել  ոտի,
Նա՛խ  կապել  են  իրենց  գոտին,
Հետո՛  միայն  բարև  ասել,
բարև  լսել:

ՀԱՅՈՑ   ԼԵՌՆԵՐԸ
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Անց  է  կենում  շա՛տ  ժամանակ,
Ինչքա՜ն  արդյոք`  ի՞նչ  իմանաք,
Եղբայրները  ծերանում  են
Ու  մի  օր  էլ  շատ  են  քնում,
Շատ  են  քնում — ուշ  վեր  կենում
Եվ  ի՜նչ…  հանկարծ  մոռանում  են
Նախ  և  առաջ  կապել  գոտին.
Առանց  գոտու  ելնում  ոտի,
« Բարի  լույս»  են  իրար  ասում,
Բայց… իրար  ձայն  է՜լ  չեն  լսում:
Եղբայրները  քարանում  են,
Դառնում  լեռներ  հազար  ու  բյուր,
Նրանց  աչքի  արցունքները`
Հազար  աղբյուր,
Նրանց  մեջքի  գոտիները`
Դաշտ  ծաղկաբույր…

…Ով  ուզում  է  չքարանա,
Պիտի  որ  նա  չմոռանա
Զարթնել  շատ  շուտ,
Ելնել  ոտի,
Մեջքին  կապել  ամուր  գոտի
Այսինքն`  միշտ  գոտեպնդվել
Ու  եղբորը  գոտեպնդել…

Պարույր   Սևակ
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ՀԱՑ    ԲԵՐՈՂ   ԱՐԹՈՒՐ   ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

« Աստված  ասաց. « Թող  լույս  լինի »: Եվ  լույս  եղավ:  Աստված
տեսավ,  որ  լույսը լավ  է,  և  Աստված  լույսը  բաժանեց  խավարից:

Աստված  լույսը  կոչեց  ցերեկ,  իսկ  խավարը  կոչեց  գիշեր: 
Եվ  եղավ  երեկո,  և  եղավ  առավոտ՝  օր  առաջին »: 

Ծննդոց   Գիրք     

Արթուրի  մասին  այնքան  դրական  բան  կա  ասելու,  որ  բավական
չէ  անգամ  մեկ  գիրքը,  նա  Աստվածային  լուսավոր  կերպարներից
էր,  ով  իր  կենսատու  լույսով  ջերմացնում  էր  շրջապատը:   Արթուրի
մասին   վայրահաչողները   Խավարի  ու   Չարիքի   ծնունդներ   են,
Չարն  է  միայն  խորշում   Աստվածային  լույսից,  ուստի   ավարտելով
գիրքը`  վերջում   ներկայացնում   եմ   Խավարամիտ    Բոշաների
մտքերն  ու  արտահայտությունները`  ՄԵՐ  ՀԱՑ  ԲԵՐՈՂԻ մասին: 
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Այս  բաժինը  գրվել   է  նրա  համար  որ,   ինչպես   ասում   էր   Վահան
Բադասյանը`   այդ   հանցագործները,   որոնց   խղճին   է  ոչ   միայն
Արթուրի   մահը,  այլ   նաև  վայրահաչալը,  մի  օր  կանգնելու  են
ԺՈՂՈՎՐԴԻ  ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ   ԱՌՋև:  

http://www.armtimes.com/hy/article/107314 Շատ  մեծ  ցավ  եմ  ապր-
ում. վարչապետը՝ Հաց  բերողի  մահվան  մասին  (տեսանյութ)
ՀՀ վարչապետ  Կարեն  Կարապետյանը  ցավ  է  ապրում  Հաց  բերող
Արթուր Սարգսյանի  մահվան  կապակցությամբ:  Այս  մասին  վարչա-
պետն  ասաց  Երեւանի  Արաբկիր  վարչական  շրջանում  ՀՀԿ-ի
քարոզչությունից  հետո՝  լրագրողների  հետ  զրույցում:

http://www.1in.am/2108317.html Մեղավորները կպատժվեն. ՀՀԿ-ն
ցավում  է  «Հաց բերողի» մահվան  կապակցությամբ   2017-03-16
«Հանրապետական»  կուսակցությունը  ցավում   է  « Հաց  բերող »
Արթուր Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ: Այս  մասին  այսօր
ՀՀԿ ԳՄ նիստից հետո  հայտարարեց  ԱԺ փոխնախագահ, ՀՀԿ  խոս-
նակ  Էդուարդ Շարմազանովը:

http://www.armtimes.com/hy/article/107331 Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի
հայտարարությունը`  «Հաց բերողի»  մահվան  կապակցությամբ
16/03/2017   Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքը  ՊՊԾ գնդի  գրավման  օրերին
«Սասնա  ծռեր»  խմբին  հաց  հասցրած  «Հաց բերող» Արթուր
Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ  հայտարարություն է   տարա-
ծել.
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http://www.armtimes.com/hy/article/107329  Հաց բերողի մահը խորը
ցավ  պատճառեց  ինձ. Արգամ Աբրահամյան 16/03/2017 
Արտաշատի քաղաքապետ, Ծառուկյան դաշինքի   ռեյտինգային  ցուց-
ակով պատգամավորի թեկնածու Արգամ Աբրահամյանը, անդրադառ-
նալով ՊՊԾ գնդի գրավման օրերին «Սասնա ծռեր» խմբին  հաց  հաս-
ցրած Արթուր Սարգսյանի մահվանը, ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է
կատարել.

http://www.armtimes.com/hy/article/107328 Գագիկ Ծառուկյանը  դա-
դարեցրել է քարոզարշավը  16/03/2017 schedule23:12  «Ծառուկյան»
դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը  հայտարարություն է  տար-
ածել, որում  նշվում  է  հետևյալը.

http://www.yerkir.am/news/view/126013.html Մանվել Գրիգորյանը  կոչ
է  արել չ շահարկել  Արթուր Սարգսյանի  հուղարկավորությունը  18
Մարտի 2017, 20:08  

https://www.youtube.com/watch?v=dbZ6Yh9pzEk Ինչպես լսելով Հաց
բերողի  անունը,  քահանան  փախչեց եկեղեցուց    18 мар. 2017 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=273KrXCP0eI
« Արթուր Սարգսյանին  հրաժարվում  են  հուղարկավորել   Եռաբլուր-
ում»  18 мар. 2017 г.  

https://168.am/2017/03/18/769376.html « Եռաբլուրը »  զինվորական
պանթեոն  է  և այն  չպետք   է  քաղաքականացվի. Վիգեն  Սարգսյան.
aysor.am   22:33 | Մարտ 18 2017  
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https://www.youtube.com/watch?v=qUbAKmacEPQ ՀՀԿ-ն խուսափում
է հաց բերողի  մահվան  հանգամանքները  քաղաքականացնելուց  17
мар. 2017 г.
https://www.youtube.com/watch?v=h1HTLmkh1qY Բաղդասարյան․
Եթե «Հաց բերողն» այլ ժամանակ մահանար, իշխանությանը չէին
մեղադրի 
https://www.youtube.com/watch?v=dTehUC7AxsM Հաց բերողի մահից
որոշ ուժեր փորձում են օգտվել. Վահրամ Բաղդասարյան
17 мар. 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=wEjKPfUVTIU Հաց բերողի մայրն
ահաբեկված է. նա հեռացավ գյուղից 14 февр. 2017 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=GS3DkDzYVG0 Անկոչ հյուրեր՝ Հաց
բերողի տանը 14 февр. 2017 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=-M8OOGhc6VE «Եռաբլուրը» չպետք
է քաղաքականացվի. Վիգեն Սարգսյան 
https://www.youtube.com/watch?v=Ga3nHq4pAZU Վ. Բաղդասարյանը
չի կարծում, որ Հաց բերողի մահը կազդի ՀՀԿ քվեների վրա 17 мар.
2017 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKF_XMSJuKs « Հաց  բերողի »
մահը  իշխանության  խղճի՞ն  է:  20 мар. 2017 г. Շարմազանով:
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Մանուկները  գոռում - գոչում,
Լալիս  էին  աղեկեզ.
-Նանի՛,  նանի՛,  հաց  ենք  ուզում,
Վե՛ր  կաց,  նա՛նի,  հաց  տուր  մեզ։
Հիվանդ  նանը  տեղի  տակին
Ծանր  տընքաց  տըխրալի.
-Մենք  հաց  չունենք,  ես  ձեզ  մատաղ,
Ապին  գնաց  հաց  բերի։
-Չէ՛,  խաբում  ես,  սուտլիկ  նանի,
Դու  ասացիր՝  քարափին
Երբոր  զարկի  շողքն  արևի,
Հաց  կըբերի  մեր  ապին։
Արևն  եկավ  անց  էլ  կացավ,
Մենք  սոված  ենք  դեռ  էսպես.
Նա՛նի,  նա՛նի,  հաց  ենք  ուզում,
Վե՛ր  կաց,  նանի,  հաց  տուր  մեզ։-Հաց  չի
գտել  ձեր  ապին  դեռ,
Տուն  չի  գալիս  սևերես.
Քիչ  էլ  կացեք,  իմ  բալիկներ,
Հիմի  այնտեղ  կերթամ  ես...
Մի  մեծ  ապի  կա  երկնքում,
Նա  շատ  ունի  այնտեղ  հաց...
Նա  ձեզ  այնքան  շատ  է  սիրո՜ւմ...
Նա  չի  թողնիլ  ձեզ  սոված...

ԽՐՃԻԹՈՒՄ  



Կերթամ  այնտեղ,  նրան  կասեմ,
Որ  սոված  եք,  իմ  բալեք,
Ձեզ  համար  շա՜տ-շա՜տ  հաց  կուզեմ, 
Որ  դուք  ուտեք,  լաց  չըլեք..
Ասավ,  սեղմեց  սովալըլուկ
Զավակներին  իր լանջին,
Ու  շըրթունքի  վըրա  դալուկ
Սառավ  համբույրը  վերջին։
Կըռներն  էլ  ետ  չըբացվեցան
Բազմաչարչար  մայրիկի.
Աչքը  փակեց  ու  հավիտյան
Գընաց,  որ  հաց  ուղարկի։
Մանուկները  գոռում,  գոչում,
Լալիս  էին  աղեկեզ.
-Նա՛նի,  նա՛նի,  հաց  ենք  ուզում,
Վե՛ր  կաց,  նա՛նի,  հաց  տուր  մեզ։

Հովհաննես    Թումանյան
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§ ÀÙµáëï³Ý³Éáõ  Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ  Ù³ñ¹  ³ÝÑ³ïÇ
áõ  Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ  ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ   ³Ù»Ý³Ù»Í

³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ  ¿   áõ  ³é³ùÇÝáõÃÇõÝÁ ¦: 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë   ø³ç³½ÝáõÝÇ

« Պետք   է   շարժել   նրանց,   հրել,  պետք   է   կոպիտ   վարվել
մարդկանց   հետ   հենց  նրանց  ազատագրման   բարիքի   համար,
ծակել   նրանց   աչքերը   ճշմարիտով,  ահավոր  բռերով   լույս   նետել
նրանց »:  

Վիկտոր   Հյուգո 

« Անհնար   է   վախի,   ատելության   ու   դաժանության  վրա
քաղաքակրթություն   հիմնել:  Այն   չի  հարատևի »:  

Ջորջ Օրուել
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