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ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ            ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ            ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    

ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ        ԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆ        ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    
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1.  1.  1.  1.  ԴԱՐԱՎՈՐԴԱՐԱՎՈՐԴԱՐԱՎՈՐԴԱՐԱՎՈՐ    ԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿ    ԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻ    

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿ    ԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆ    ԿԵՐՊԱՐԻԿԵՐՊԱՐԻԿԵՐՊԱՐԻԿԵՐՊԱՐԻ    ((((նկնկնկնկարագրիարագրիարագրիարագրի, , , , 

հոգեբանությանհոգեբանությանհոգեբանությանհոգեբանության    ևևևև    մտածելակերպիմտածելակերպիմտածելակերպիմտածելակերպի) ) ) ) ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ    

 

2. 2. 2. 2. ԵԹԵԵԹԵԵԹԵԵԹԵ    ԱԶԴՎԱԾԱԶԴՎԱԾԱԶԴՎԱԾԱԶԴՎԱԾ    ԷԷԷԷ, , , , ԻՆՉՊԵ՞ՍԻՆՉՊԵ՞ՍԻՆՉՊԵ՞ՍԻՆՉՊԵ՞Ս    ԿԱՐՈՂԿԱՐՈՂԿԱՐՈՂԿԱՐՈՂ    ԷԷԷԷ    ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    

ՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈւՆԻՑՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈւՆԻՑՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈւՆԻՑՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈւՆԻՑ, , , , ԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆ, , , , ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲ    

ԱՆԳԻՏԱԿԻՑԱՆԳԻՏԱԿԻՑԱՆԳԻՏԱԿԻՑԱՆԳԻՏԱԿԻՑ, , , , ԱՆՀԱՂՈՐԴԱՆՀԱՂՈՐԴԱՆՀԱՂՈՐԴԱՆՀԱՂՈՐԴ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԽՈՐԹԱՑԱԾԽՈՐԹԱՑԱԾԽՈՐԹԱՑԱԾԽՈՐԹԱՑԱԾ        ՎԻՃԱԿԻՑՎԻՃԱԿԻՑՎԻՃԱԿԻՑՎԻՃԱԿԻՑ    

 

3.3.3.3.    ՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ԿԱՌՈՒՅՑԻԿԱՌՈՒՅՑԻԿԱՌՈՒՅՑԻԿԱՌՈՒՅՑԻ    ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ՕՂԱԿՈՒՄՕՂԱԿՈՒՄՕՂԱԿՈՒՄՕՂԱԿՈՒՄ    ՏԵՂՏԵՂՏԵՂՏԵՂ    ԳՏԱԾԳՏԱԾԳՏԱԾԳՏԱԾ    ՎԻՐՈՒՎԻՐՈՒՎԻՐՈՒՎԻՐՈՒՍԻՍԻՍԻՍԻ    

ՔԱՅՔԱՅԻՉՔԱՅՔԱՅԻՉՔԱՅՔԱՅԻՉՔԱՅՔԱՅԻՉ    ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ        ԵՎԵՎԵՎԵՎ        ՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆՐԱ        ԲԺՇԿՄԱՆԲԺՇԿՄԱՆԲԺՇԿՄԱՆԲԺՇԿՄԱՆ        ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ        

 

4. 4. 4. 4. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ        ՈՒԽՏԻՈՒԽՏԻՈՒԽՏԻՈՒԽՏԻ    ԱՌԱՆՑՔՈՒՄԱՌԱՆՑՔՈՒՄԱՌԱՆՑՔՈՒՄԱՌԱՆՑՔՈՒՄ    ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻ        ((((ԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾ    

ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ) ) ) ) ԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ    ԷԷԷԷ    ԶԵՏԵՂՎԱԾԶԵՏԵՂՎԱԾԶԵՏԵՂՎԱԾԶԵՏԵՂՎԱԾ        

    

5. 5. 5. 5. ԱՀԱԶԱՆԳԱՀԱԶԱՆԳԱՀԱԶԱՆԳԱՀԱԶԱՆԳ    ----    ԲոլորԲոլորԲոլորԲոլոր    հայհայհայհայ    եկեղեցիներինեկեղեցիներինեկեղեցիներինեկեղեցիներին    ((((նաևնաևնաևնաև    մտավորականներինմտավորականներինմտավորականներինմտավորականներին, , , , քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    

գործիչներինգործիչներինգործիչներինգործիչներին    ևևևև    այլոցայլոցայլոցայլոց))))    

    

    

    

    

    

    

    



ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻ    ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ        

((((ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ))))        

ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ    

ԱռաջաբանԱռաջաբանԱռաջաբանԱռաջաբան    

Ներկա ժամանակաշրջանում շատերը, ծանոթանալով ՀՅԴ դասական 
(սկզբնական) պատմությանը, իրապես ոգևորվում են Գևորգ Չաուշներով, Աղբյուր 
Սերոբներով, Հրայրներով, Նժդեհներով, Արամներով, Ռուբեններով և այլն: Սակայն 
այսօրվա քաղքենիացած ներ-”ազգային” իրականության մեջ չեն կարողանում 
գտնել համապատասխան հարթություն՝ ապրելու համար նմանատիպ վեհ ու 
մեծության կնիքով դրոշմված մի կյանք և աստիճանաբար սառչելով` լրացնում են 
հայ քաղաքականացված քաղքենիների բանակը: 
 
Այո՛, չենք կարողանում, պատմության կրակը բոցավառելով, հայ հեղափոխական 
անցյալին համապատասխան կազմակերպվել՝ միաժամանակ սրբագրելով անցյալի 
սխալները: Այս աշխատությունը ներկա հայության տեսադաշտից դեն է նետում 
հայ հասարակությանը պարուրած ժամանակակից  կոսմետիկ երանգները և խորքի 
մեջ ցույց տալիս անցյալի (մասնավորապես Թուրքահայաստանի) ու ներկայի 
օրինաչափություններըօրինաչափություններըօրինաչափություններըօրինաչափությունները`̀̀̀ սրանով իսկ առաջ քաշելով համապատասխան 
պատմամշակութայինպատմամշակութայինպատմամշակութայինպատմամշակութային    պլատֆորմպլատֆորմպլատֆորմպլատֆորմ, որը հիմք կդառնա հայ 
հեղափոխականների միաբանության (դաշնակցության) հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    վերածննդիվերածննդիվերածննդիվերածննդի: 
Միաժամանակ այն յուրահատուկ կերպով հեղափոխական պայքարը 
տեղափոխում է հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    հարթությունհարթությունհարթությունհարթություն, որի շնորհիվ ներկա հայ մեռյալ ու 
փսորված իրականության փոխարեն  կձևավորվի բովանդակ ազգային օրգանիզմ 
ու առողջ հասարակություն` իր բոլոր դրական ածանցյալներով : 
 
Սույն աշխատությունը նախատեսված է ԽԻՍՏԽԻՍՏԽԻՍՏԽԻՍՏ    ՆԵՂՆԵՂՆԵՂՆԵՂ ու գործնականորեն 
տրամադրված շրջանակների համար, որոնք զերծ են բամբասանքի ու այլ հոգևոր 
ախտերից և պատրաստ են հոգևոր-քաղաքական բժշկին վայել համարձակությամբ 
իրատեսորեն դիտարկել ներկա հիվանդ հայ հասարակությունը և այն 
ճշմարտապես ախտորոշելով` անցնել բժշկման սուրբ գործին: 
 

 

 

        



ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ            ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ            ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ            
ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ        ԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆ        ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ                
    
1.   1.   1.   1.   ԴԱՐԱՎՈՐԴԱՐԱՎՈՐԴԱՐԱՎՈՐԴԱՐԱՎՈՐ    ԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻԿԵՂԵՔՈՒՄՆԵՐԻ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿ    ԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻ    
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿ    ԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆ    ԿԵՐՊԱՐԻԿԵՐՊԱՐԻԿԵՐՊԱՐԻԿԵՐՊԱՐԻ    ((((նկարագրինկարագրինկարագրինկարագրի, , , , 
հոգեբանությանհոգեբանությանհոգեբանությանհոգեբանության    ևևևև    մտածելակեպիմտածելակեպիմտածելակեպիմտածելակեպի) ) ) ) ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ    
 

Որպես նախաբան` հարկ ենք համարում նշել, որ սույն աշխատությունը չի կրում 
շաբլոն մոտեցում. այն ունի յուրօրինակ, բայց և հստակ ախտորոշող հայացք դեպի 
հայ իրականությունը (օրինաչափված հայ պատմության հետ), և այս ինքնատիպ 
վերլուծությունն անաչառ ու լիարժեք գնահատելու համար պահանջվում է տեքստի 
մանրակրկիտ ու ամբողջական ուսումնասիրություն: 
 
Որևէ կասկած չի հարուցում այն դիտողությունը, որ ժամանակակից հայը շեղվել է 
ՀԱՅ ՏՈՀՄԻԿ ԱԶԳԱՅԻՆ կերպարից՝ դառնալով գրեթե անճանաչելի (բացառիկ 
փոքրամասնությանը չհաշված): Սա ցույց է տալիս, որ ՀԱՅ-ի կերպարը հայ 
զանգվածի մեջ լիարժեք արմատավորված չի եղել, նաև սա փաստում է այն, որ 
հայության կողմից մինչ օրս խորապես չի արժևորված իր ազգային ԱՐՄԱՏԸ (Հայ 
Ազգային Գաղափարախոսություն - ԶՏՎԱԾ ՀԱՎԱՏՔ) և այն պահպանող 
կռվանները՝ հայ եկեղեցական կառույց, հայ պետականություն, հայ համայնքի 
նահապետական կառուցվածք և այլն: Իսկ վերջիններիս թերի լինելու ԲՈՒՆ 
պատճառը եղել է (և այսօր էլ առկա է) ԶՏՎԱԾ Հավատքի ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
բացակայությունը հայ Հոգևոր ասպարեզում (նրան տիրապետել է բացառիկ 
փոքրամասնությունը): 
 
Հստակորեն նկատվում է, որ ինչպես թույլ իմունիտետ ունեցող օրգանիզմում առկա 
են հատկապես շրջակա հիվանդ օրգանիզմներին բնորոշ վարակիչ վիրուսները, 
այնպես էլ ներկա հայ Հոգևոր օրգանիզմում բուն դրած “վիրուսները” 
համապատասխանում են մեր շրջակայքում “տեղավորված” տարբեր խեղված 
“մշակույթ” ունեցող հարևան ժողովուրդներին հատուկ հոգևոր վիրուսներին: 
ԱյդԱյդԱյդԱյդ    վիրուսներիցվիրուսներիցվիրուսներիցվիրուսներից    հատկապեսհատկապեսհատկապեսհատկապես    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    առանձնացնելառանձնացնելառանձնացնելառանձնացնել    հետևյալներըհետևյալներըհետևյալներըհետևյալները....    
    

1)1)1)1) Այսօր հայ զանգվածի առավել մեծ հատվածին, ցավոք, հատուկ է 
ՏԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (խոսքը ակադեմիական գիտելիքների մասին չէ), որը չի բխում 
ճակատագրի ելևէջներից (ինչպես հնում), այլ չկա սերը դեպի կրթությունը, 
լուսավորը (իր իրական իմաստով, ոչ թե ներկա՝ դիպլոմի պաշտամունքը), իսկ սա 
գալիս է մյուս՝ հայության համար ամենավտանգավոր վիրուսից՝ 
ՔԱՂՔԵՆԻՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: Այո՛, ներկայումս հայության գերակշիռ հատվածն իր 
երջանկությունը սնուցում է կենցաղապաշտության ու նյութապաշտության պիղծ 
արմատից և այս ախտերից էլ բխած նախանձով լի՝ անհանդուրժող է դառնում 
իրական ՀԱՅ-երի հոգևոր, մշակութային, ստեղծագործական կենսակերպի 
նկատմամբ: Փոխանակ իրենց ուժերն ուղղեն ներքին հիվանդությունները 
բժշկելուն, այս “հայերի” մեկ զգալի հատված, իրեն նվաստացած համարելով, 
ձգտում է ստվեր նետել ՀԱՅ-երի ստեղծագործական բովանդակության վրա (ջանք 
չխնայելով որևէ կերպ պախարակելու, անարժեք դարձնելու կամ պարզապես 
ոչնչացնելու այս ամենը): 



 
Նույնիսկ ոչ մասնագիտական աչքով կարելի է նկատել, որ վերոհիշյալ վիրուսները 
բնորոշ են թուրանական օրգանիզմին, որը մոտ 500 տարի առաջ անկոչ հյուրը 
եղավ մեր հայ օջախի: Այո՛, վերոհիշյալ նկարագիրը բնորոշում է առավելապես 
թուրք ԱՄԲՈԽԻՆ (թուրք իշխանավոր խավը մասամբ տարբերվում է թուրք 
ամբոխից, իհարկե, ոչ արմատապես, այլ որոշակի դրսևորումներով): 
 
1/1/1/1/աաաա.... Իսկ գործադիր մարմիններում տեղ գտած մեկ ստվար զանգվածին  բնորոշում 
է թուրք-աղայական վարքագիծը, որին առավել հատկանշական է 
իշխանամոլությունը, փառամոլությունը՝ փափկակենցաղ հղփացածությամբ 
շաղախված (նաև անպարկեշտ ցուցամոլությունը և այլն), ու այս ամենն՝ 
արտահայտված յուրօրինակ ԱՍԻԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ցինիկ երանգով: Այս որակները, 
ինչպես ասացինք, բնորոշ են թուրք իշխանավորին, որոնց ճիրաններում դարերով 
խեղվել է հայ հոգեբանությունը: Այո՛, թուրքացած հայ իշխանավոր, որը գոչում է` 
“Պետականությո՛ւն…”, բայց պետության լծակներն իր գերանդին դարձրած՝ հնձում 
է հայ ազգային դաշտի ցանքը (նաև տրորում ու խեղում իր կողմից այդպես էլ 
չհասկացված Հոգևորը)` սեփական ամբարները լցնելու միտումով, շատ դեպքերում 
նույնիսկ “խոզանը” չթողնելով հասարակ ժողովրդին: 
 
ԱյոԱյոԱյոԱյո’, ’, ’, ’, դարերիդարերիդարերիդարերի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    հայությանհայությանհայությանհայության    մեջմեջմեջմեջ    ներարկվելներարկվելներարկվելներարկվել    ենենենեն    թուրքթուրքթուրքթուրք    հոգեբանությանհոգեբանությանհոգեբանությանհոգեբանության    որոշորոշորոշորոշ    
գծերգծերգծերգծեր, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    հատուկհատուկհատուկհատուկ    ենենենեն    եղելեղելեղելեղել        հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    տկարությունըտկարությունըտկարությունըտկարությունը    ևևևև    ինքնանպատակինքնանպատակինքնանպատակինքնանպատակ    ուժիուժիուժիուժի    
ծարավըծարավըծարավըծարավը, , , , անհանճարանհանճարանհանճարանհանճար    հոգինհոգինհոգինհոգին    ևևևև    լպրծունլպրծունլպրծունլպրծուն    ----    ““““գրավիչգրավիչգրավիչգրավիչ””””        լեզունլեզունլեզունլեզուն, , , , կեղծավորությունըկեղծավորությունըկեղծավորությունըկեղծավորությունը    ևևևև    
ոհմակայինոհմակայինոհմակայինոհմակային    կազմակերպվածությունըկազմակերպվածությունըկազմակերպվածությունըկազմակերպվածությունը, , , , բութբութբութբութ    միտմիտմիտմիտքնքնքնքն    ևևևև    հաշվենկատհաշվենկատհաշվենկատհաշվենկատ    
խարդախությունըխարդախությունըխարդախությունըխարդախությունը, , , , ծորունծորունծորունծորուն    շողոքորթությունըշողոքորթությունըշողոքորթությունըշողոքորթությունը    ևևևև    նենգնենգնենգնենգ    դաժանությունըդաժանությունըդաժանությունըդաժանությունը, , , , քսուքսուքսուքսու    
ստորաքարշությունըստորաքարշությունըստորաքարշությունըստորաքարշությունը    ևևևև    տափակտափակտափակտափակ, , , , ցինիկցինիկցինիկցինիկ    գոռոզամտությունըգոռոզամտությունըգոռոզամտությունըգոռոզամտությունը        ևևևև    այլնայլնայլնայլն    : : : : ԵթեԵթեԵթեԵթե    կարճկարճկարճկարճ    
ձևակերպումովձևակերպումովձևակերպումովձևակերպումով    ասենքասենքասենքասենք` ` ` ` էաբանականէաբանականէաբանականէաբանական    ––––    խորքայինըխորքայինըխորքայինըխորքայինը    վանողվանողվանողվանող    ևևևև    մակերեսայինըմակերեսայինըմակերեսայինըմակերեսայինը, , , , 
որպեսորպեսորպեսորպես    բունբունբունբուն    նպատակնպատակնպատակնպատակ    արժևորողարժևորողարժևորողարժևորող    ::::    
    
Վերոնշյալ երկտակված թուրքացած հայ զանգվածին հատկանշական է գռեհիկ 
թուրքաբարո քաղքենիությունը՝ տիպիկ թուրանական հոգեբանությունը հիշեցնող 
և սրանից էլ բխած տարատեսակ պիղծ դրսևորումները (նախանձ,  
փոքրոգիություն, դիրքի մակաբուծություն, պաշտոնապղծություն և այլն): 
 
Եթե փորձենք մեկ “բառով” պատասխանել այն հարցին, թե ինչո՞ւ թուրքը, մեղմ 
ասած, չի սիրել հային, ապա աներկբայ կարելի է ասել, որ հայը թուրքի համար 
հանդիսացել է մեկ յուրօրինակ հայելի, որի արտացոլանքի մեջ բացահայտորեն 
երևացել է նրա հոգեմտավոր մերկ ու զազրելի այլանդակությունը։ Եվ որպեսզի նա 
իր կնոջ (կանանց), իր ընտանիքի, իր շրջապատի (ցեղ և այլն) և, վերջապես, ինքն 
իր առջև “գեղեցիկ” երևա, մշտապես ձգտել է այս կամ այն կերպ ոչնչացնել 
հայկականությանը։ Այո՛, ինչպես հնում, այնպես էլ այսօր, որպեսզի բնածին (կամ 
ձեռք բերովի) այլանդակը երևա գեղեցկադեմ, իր խեղված էությունից մղված՝ մեկ 
հեշտ ու կարճ ճանապարհ է տեսնում, այն է՝ ջարդուփշուր անել “անիծյալ 
հայելին”։ Իսկ ջարդուփշուր անելու թուրքաբարո հանրահայտ տարբերակներից 
մեկը հային հոգեբանորեն իր նման մեկը դարձնելն է՝ միայն թե մշտապես ձգտելով 
իշխող ու ազդեցիկ նյութական-ուժային բազան իր ձեռքում հավաքած պահել 
(նյութական ասպարեզում հային մրցունակ լինելուց զուրկ պահելու միտումով)։  
Սա նույնն է, թե մահացու հիվանդը իր բուժման գրավականը տեսնի ախտորոշող 



սարքը կոտրելու մեջ (թե որքան է “կշռում” թուրք ուղեղը, թեկուզ զուտ պարզ 
տրամաբանական հարթության վրա, թողնում ենք խորհելու իրենց)։ Այս 
հոգեբանությունն է, որ հայկականությունը նողկանքով կոչել է ԹՈՒՐՔ։ 
 
 Այո՛, ի տարբերություն մարմնավոր ասպարեզի (որտեղ ի հաշիվ հայկականի՝ 
թուրքը ձգտել է ազնվացնել-գեղեցկացնել յուր ցեղը՝ հայ աղջիկների ու 
մանչուկների առևանգումների գնով)՝ հոգևոր ասպարեզում թուրքը մշտատև ձգտել 
է իրենից որակապես բարձր ու գեղեցիկ “սանդղակի” անվերապահ ոչնչացմանը։ 
Բուն պատճառը մեկն է՝ թուրք հոգեբանության մեջ, որպես կեդրոն մարմնավոր 
(անասնական) երջանկությունն է արժևորված, իսկ այս շրջանակում հոգևորի 
պակասության առկայության թեկուզ ակամա լուսաբանումը զուտ վիրավորականի 
հնչեղություն ունի նման ցանցառ ու ծանծաղ արժեհամակարգում։ 
 
Սա է ԲՈՒՆ պատճառը, որ թուրք-հայ առճակատումը նման չի եղել այլ ազգերի մեջ 
ժամանակ առ ժամանակ կրկնվող բախումներին։ 
 

Թերևս շատերը համաձայնեն թե վերոնշյալ, թե  ներքոնշյալ 
ախտորոշումներին, բայց և միաժամանակ կողմնակից չլինեն այս 
ամենը քննարկելուն: Սակայն այս երևույթների նկատմամբ երկարատև 
լռությունը նշանակում է համաձայն լինել, որ` ա/ սույն 
թարախակալված վերքը վերաճի ՓՏԱԽՏԻ, բ/  լիովին արժեզրկվի ու 
հայհոյանքի նյութ դառնա ՀԱՅ հասկացությունը (սրանից բխող պիղծ 
ու քայքայիչ հետևանքներով) :  
 

2) 2) 2) 2) Հայության մեկ այլ մեծաքանակ զանգվածին առավել հատուկ է 
կռվազանությունը (“ռազմատենչություն”), որի “հոգևոր” արժեքային համակարգն 
ունի մեկ ձևավորված արմատ. եթե հրմշտողը, խփողը, խայթողը, տրորողն ինքն է, 
ապա “հաղթանակն” իրենն է (չընկալելով այս հոգեբանության ասիականացված, 
կենդանական բնազդով լի բթամտությունը, բռիությունն ու ճիվաղությունը), իսկ 
եթե հանկարծ ինքը ներողամտություն պիտի հայցի դիմացինից (որին անտեղի 
վիրավորել կամ վնասել է), ապա դա այս պարզունակ ու խավար արժեքային 
համակարգում համարվում է պարտություն: Այս կռվազան կամ “իգիթ” խավը 
(առավել նկատելի է արական սեռի մոտ) մեծամասամբ հանդես է գալիս 
խմբակային կառուցվածքներով՝ թաղային հեղինակությունների կամ կլանային 
(նաև` պետական) օլիգարխների շուրջ համախմբված (առկա է նաև սրանց 
միահյուսված տարբերակը): Այս զանգվածին ևս հատուկ է արծաթասիրությունը, 
բայց` արկածախնդրության հետ շաղախված, սրանց հատուկ է “քաջությունը”, 
բայց` անբովանդակ, զուրկ Հոգևոր մղումից, սրանց հատուկ է սերը դեպի ուժը 
(առավելապես` ֆիզիկական, զինական, ուժային կառույց), բայց` ոչ նժդեհյան ուժի 
իմաստաբանությամբ, սրանց հատուկ է հավատարմությունը դեպի խմբակային 
շահը, բայց` ոչ Գաղափարի-Հոգևորի (նաև՝ պետականության) շուրջ 
համախմբված, սրանց խմբակցությունը ամեն անհատի շահը (ԵՍԸ) սնուցելու 
լավագույն միջոց է (ինչպես շնագայլերի մոտ ՈՀՄԱԿՆ է արժևորված), սրանք 
լինում են ռազմիկ, բայց` ոչ ՖԵԴԱՅԻ, սրանք լինում են քաջ՝ “պատերի 
անկյուններում”, բայց` ոչ խրամատներում, իսկ եթե դեպքերի բերումով հայտնվում 



են նաև ազգային թեժ բնագծերում, ապա դա լոկ բախտախնդրության  ու 
արկածախնդրության ԾԱԼՎԱԾ էջէրից մեկն է մնում նրանց կենսագրությունում… 
Նույնիսկ առանց հայ պատմության խորխորատի էջերը թերթելու՝ կարելի է 
նկատել, որ այս երկրորդ վիրուսը բնորոշում է դարերով հայ ժողովրդին 
“շրջապատած” քրդական**** աշիրեթներին, որոնց գլխավորում էին 
աշիրեթապետերը (թոռուն) : Այստեղ նպատակահարմար  ենք գտնում մեջբերում  
անել հայ հեղափոխական դեմքերից մեկի գրառումներից (որը, կարելի է ասել, իր 
մաշկի վրա է զգացել, թե ինչ է քրդական աշիրեթը), և տող առ տող 
“զարմանալիորեն” նկատելի է դառնում օրինաչափությունը աշիրեթի և այս հայ (2-
րդ) զանգվածի միջև. “… վաչկատուն քրդերը, կամ, ինչպես իրենք են ասում, 
աշիրէթները: Նրանք ըմբոստ են, ավազակաբարոյ և դաժան… Վաչկատուն քրդերը 
ատումատումատումատում    ենենենեն    գուրանիգուրանիգուրանիգուրանի    քրդերինքրդերինքրդերինքրդերին    ((((նստակյացնստակյացնստակյացնստակյաց    քրդերքրդերքրդերքրդեր, , , , հեղհեղհեղհեղ.), .), .), .), ստրուկստրուկստրուկստրուկ    ենենենեն    համարումհամարումհամարումհամարում    նրանցնրանցնրանցնրանց    
ևևևև    ամենամենամենամեն    պատեհպատեհպատեհպատեհ    առիթովառիթովառիթովառիթով    նեղումնեղումնեղումնեղում    ենենենեն    ուուուու    հալածումհալածումհալածումհալածում    այսայսայսայս    վերջիններինվերջիններինվերջիններինվերջիններին    … Քրդական 
աշիրէթի համար կեանքի ամբողջ հաճույքը իր ձին է, զենքը, խաղն… Գոմեշի նման 
վրիժառու ու գայլի նման գիշատիչ, նա շարունակ խաղեր է խաղում կեանքի հետ, 
առանց երբևէ մահից սարսափ զգալու… կրօնով, ճիշտ է, մահմեդական է, բայց 
փաստօրեն նա կրօն չունի… Նա չունի ո՛չ պարսիկի, ո՛չ… կրօնական 
մոլեռանդութիւնը: Նրա իսկական կրօնը-ՈՒԺՆ է, և իր իսկական տարերքը-
իշխելու տենչը: Նա սիրում է ակնածանքով խոնարհուել հզօրների առջև և էլ ավելի 
դաժանորեն իշխել թոյլերի վրայ: Նրա համար ստոր կարգի մարդիկ են բոլոր 
ռայաները (աղքատ՝ ստորին խավ, հեղ.) ինչ ազգից էլ որ լինեն… Ահա թե ինչու 
թափառական քիւրդը, որը կուլտուրապես շատ ավելի ցածր է իրեն շրջապատող 
մի շարք ազգերից, ԻՇԽՈՒՄ Է ՆՐԱՆՑ ՎՐԱՅ, ԵՐԲ ՆՐԱՆՔ ԹՈՅԼ ԵՆ… Աշիրէթի 
հեղինակութիւնն իր մարդկանց թիւի ու քաջութեան և իր ղեկավար թոռընի 
ընդունակութեան և հերոսութեան մէջ է… Թոռընը ազնվական է աշիրէթի աչքում, 
նա նույնիսկ ԿՈՒՌՔ է նրա համար, որին բոլորը պիտի ենթարկվեն: Նա հայրն է 
իւր ցեղի… իսկ եթե դժբախտութեան զոհ դառնայ թոռընը՝ աշիրեթն ալ իւր 
ամբողջութեամբ պիտի քայքայուի ու ցրվի: Այդ է պատճառը, որ կռուի ամենէն 
հաջող վայրկեանին, եթէ թոռընը զարկուի, աշիրէթն անպայման տանուլ կը տայ իր 
վաստակած յաղթանակը: Թոռընը տէրն է իւր աշիրէթի… նա կարող է վերջին 
ոճրագործին պատիւներով պսակել ու վերջին անմեղին հրացանի բռնել  … 
Աշիրէթն անշահախնդիր   ձևով չէ  անշուշտ,  որ  այսքան  զոհողութիւններ է  
ստանձնում  իր ղեկավարի հանդեպ…” (Ռուբեն, “Յուսաբեր”, 1925 թվ., 7, 10, 12, 14, 
18, մարտ): Այսօր,  երբ  փորձում  ենք  պատմության  վերլուծմամբ  ցույց  տալ  այն 
 

* * * * ՀստակությանՀստակությանՀստակությանՀստակության    համարհամարհամարհամար    նշենքնշենքնշենքնշենք, , , , որորորոր    քուրդքուրդքուրդքուրդ    աշիրեթաշիրեթաշիրեթաշիրեթ    կառույցըկառույցըկառույցըկառույցը    նկարագրելովնկարագրելովնկարագրելովնկարագրելով` ` ` ` այնայնայնայն    զատումզատումզատումզատում    ենքենքենքենք    
քուրդքուրդքուրդքուրդ    ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի    նկարագրիցնկարագրիցնկարագրիցնկարագրից    ուուուու    մշակույթիցմշակույթիցմշակույթիցմշակույթից    ((((քրդականքրդականքրդականքրդական    աշիրեթներըաշիրեթներըաշիրեթներըաշիրեթները    ոչոչոչոչ    պակասպակասպակասպակաս    կեղեքելկեղեքելկեղեքելկեղեքել    ենենենեն    
նաևնաևնաևնաև    քուրդքուրդքուրդքուրդ        աշխատավորաշխատավորաշխատավորաշխատավոր        ժողովրդինժողովրդինժողովրդինժողովրդին) :) :) :) :     
բանալին, որով կարելի է բացել հայ բանտարկված իրականության ժանգոտած 
կողպեքը,  շատ “քաղաքագետ” հայեր դեռ կես խոսքից հակաճառում են, թե “… դա 
հնում էր, իսկ այսօր “կյանքը” փոխվել է, այսօր իրականությունն այլ է…”: 
Սակայն ի՞նչն է փոխվել, ա՞յն, որ հնում քուրդ թոռունի մեկ արաբական նժույգն 
արժեր 50-70 հատ “սովորական” ձի (շատ հայեր նույնիսկ այս “սովորականի” մեկն 
էլ չունեին), իսկ այսօր քրդացած հայ թոռունների (կամ աշիրեթների) մեկ ՋԻՊԸ 
արժե 50-70 սովորական ավտոմեքենա… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 



ԾանոթԾանոթԾանոթԾանոթ....----    ՀստակությանՀստակությանՀստակությանՀստակության    համարհամարհամարհամար    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    նշենքնշենքնշենքնշենք, , , , որորորոր    խոսքնխոսքնխոսքնխոսքն    այնայնայնայն    մասինմասինմասինմասին    չէչէչէչէ, , , , թեթեթեթե    ջիպջիպջիպջիպ    
((((կամկամկամկամ    հարստությունհարստությունհարստությունհարստություն) ) ) ) ունեցողըունեցողըունեցողըունեցողը    քրդացածքրդացածքրդացածքրդացած    հայհայհայհայ    էէէէ: : : : ԻհարկեԻհարկեԻհարկեԻհարկե, , , , ոոոո’’’’չչչչ, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    հնումհնումհնումհնում    ամենամենամենամեն    
միմիմիմի    արաբականարաբականարաբականարաբական    նժույգնժույգնժույգնժույգ    ունեցողունեցողունեցողունեցող    քուրդքուրդքուրդքուրդ    աշիրեթիաշիրեթիաշիրեթիաշիրեթի    ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչ    չէրչէրչէրչէր    :  :  :  :  ԱյլԱյլԱյլԱյլ    էէէէ    քուրդքուրդքուրդքուրդ    
աշիրեթնաշիրեթնաշիրեթնաշիրեթն    ուուուու    ներկայումսներկայումսներկայումսներկայումս    նրանրանրանրա    ““““հայկհայկհայկհայկականականականական””””    օրինաչափությունըօրինաչափությունըօրինաչափությունըօրինաչափությունը, , , , այլայլայլայլ    էէէէ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ----ըըըը    ((((տետետետե’’’’սսսս    
ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՏոհմիկՏոհմիկՏոհմիկՏոհմիկ    ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային    կերպարկերպարկերպարկերպար, , , , ՆժդեհՆժդեհՆժդեհՆժդեհ    ““““ՀատընտիրՀատընտիրՀատընտիրՀատընտիր””””, , , , էջէջէջէջ    251251251251----258)258)258)258)::::    
 

 

  Հնում ամեն մի քուրդ թոռուն ուներ ամենաքիչը 500-700 ղոլամներ (մեծամասամբ 
ցեղակից քրդեր), որոնց հիմնական գործը թոռունի պահպանումն ու հայ պարզ 
շինականների կեղեքումն էր (նաև` քուրդ գյուղացիների), իսկ այսօր սրանք՝ 
քրդացած հայ թոռունների ղոլամները,որ կոչվում են “սափրած գլուխներ” և այլն, 
պակաս չեն կեղեքում հայության ներուժը: Հնում հայ համայնք ներխուժելիս քուրդ 
թոռունի արաբական նժույգի, արդուզարդի ոսկեզօծ ՓԱՅԼՆ ու զինավառ 
հեծելազորի պճնազարդ ու սարսափ տարածող գայթակղիչ ազդը Հոգևոր 
ողնաշարը կոտրված հայ գյուղացիներից շատերի ակնածանքն ու ստրկամիտ 
հարգանքն էր շարժում՝ միաժամանակ ամեն քայլափոխին տրորելով հայի 
պատիվը, ազգային զգացմունքն ու Հոգևոր ակունքները, իսկ այսօր իրենց 
“արաբական” ՋԻՊԵՐԸ “հեծած” քրդացած հայ աշիրեթների “հեծելազորը” նույն հայ 
հասարակ  խավի (միայն թե էությամբ էլ ավելի խեղված) ակնածանքը, ստրկամիտ 
հարգանքն ու նախանձն է շարժում՝ միաժամանակ իր պատմական 
օրինաչափությունից (քուրդ աշիրեթից) բոլորովին ետ չմնալով, տրորելով ՀԱՅ 
ՀՈԳԵՎՈՐ արմատի վերջին մնացուկները… 
 
Սակայն մի պահ կանգ առնենք. միգուցե սխալվո՞ւմ ենք, միգուցե իսկապե՞ս շատ 
բան է փոխվել ներկա` “քաղաքակիրթ” հայոց աշխարհում… Իհա’րկե այո, 
ՓՈԽՎԵԼ է. հնում հայ աղջիկը ինչ-որ ձևով ձգտում էր իրեն տգեղ ցույց տալ կամ 
նույնիսկ քարափից ցած էր նետվում, միայն թե չմտներ քրդական հարեմը (նույնիսկ 
առաջին տիկնոջ կարգավիճակով): Իսկ այսօր շատ հայ աղջիկներ (եթե չասենք՝ 
գերակշիռ մասը) ժամանակակից կոսմետիկ հայտնի ու “անհայտ”  միջոցներ են 
բանեցնում, որ հայտնվեն այս հարեմում՝ թեկուզ որպես ամենավերջին մի հարճ… 
Այո՛, ՓՈԽՎԵԼ է. եթե հնում Սասուն, Մուշ և այլն գավառներում հայերն իրենց 
հատուկ նահապետական համայնքային կառուցվածքով ու Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու շուրջ բոլորած քիչ թե շատ պայքարում էին քրդական խեղումների դեմ՝ 
ձգտելով ավանդապահ ու անաղարտ պահել հայ բնօրրանը, ապա այսօր շատ 
հայեր, որպեսզի դուր գան քրդացած հայ թոռունին կամ նրա “ղոլամներին”, 
պատրաստ են իրար ու առավել ևս հայ ՍՐԲՈՒԹՅԱՆ արժեքները տրորել, միայն 
թե ինչ-որ մասը ստանա դեռ հեռվում երևացող այն ՄԵԾ ԲԱԺՆԻՑ, որը դարձել է 
ներկա հայության “գաղափարաբանության” միջնաբերդը` ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ կյանք 
անվանումով: Ինչպես տեսնում եք, սխալվում էինք. իհարկե ՓՈԽՎԵԼ է, բայց… 
Ներկայումս հայ մշակույթն ու պատմությունը չյուրացրած հայեր կան, որոնց 
աչքերում քրդացած հայ աշիրեթները քաջարի` “իգիթ տղերք” են, իբր հայության 
ճակատը “բարձր” պահողներ (չնայած նրանց շահատակություններին): Սակայն 
ՀԱՅ հոգեբանությունից պատկերացում չունեցող այս հայերին պատմությունը 
“մեղմ” հուշում է՝ ՀԱՅ-ին քաջության, հերոսության դասեր տալու կարիք չկա (այն 
էլ անբովանդակ քուրդ - աշիրեթականը), ՀԱՅՆ իր քաջությունը՝ իմաստության 
լիցքով, “ակամա” ապացուցել է դեռ ՀԱՅԿՅԱՆՆԵՐԻ ապստամբությամբ՝ 
աշխարհակալ Բելի առջև չծնրադրելով, ՎԱՐԴԱՆՆԵՐԻ կողմից տարածաշրջանի 



ահը դարձած մատյան գնդերի խոյահարմամբ, լոկ 20 քաջերով Գևորգ 
Մարզպետունիների կողմից հագարացիների կուռ բանակին խուճապի մատնելով 
(և ի լուր բոլորին ազդարարելով, որ թեկուզ “ՄԵԿ” ԾԱՂԿՈՎ՝ հայի գարունը պիտի 
բացվի)… մինչև… Օտոման բանկի դուռն իր խոցված մարմնով բացող Բաբկեն 
Սյունիները… մինչև իրենց անաղարտության ու համարձակության շնչով նույնիսկ 
թշնամու ակնածանքը շարժած Գևորգ Չաուշներն ու Գալեները, որոնք մի քանի 
ֆիդայիներով մտնում էին 700-ից մինչև մի քանի հազար և ավելի զինյալ 
ղոլամներով շրջապատված քուրդ թոռունի մեյդանը (որջը)՝ պահանջելով դեռ 
“երեկվա” թալանված հայ գյուղացու ունեցվածքը ետ տալ… մինչև… 
փականազերծված նռնակը բռունցքում կամավոր պատանդ հանձնվող Թաթուլ 
Կրպեյանները… 
 

3)3)3)3) Հայության մեկ այլ զանգված (ավելի փոքրաքանակ, քան առաջինը կամ 
երկրորդը), որը կարծես թե քաղաքակրթված է հանդես գալիս, վերցրել է ոչ թե 
քաղաքակրթության հոգևոր ակունքներից բխած արժեքները, այլ զուտ նրա 
արտաքին փայլը, ժեստերը, լոզունգները, սնամեջ գաղափարները և այլն: Սրանք 
“եվրոպականացված” “բարձրաշխարհիկ” հայերն են, որոնք դեռ խորապես չեն 
տարբերում, որ առկա է ԵՐԿՈՒ Եվրոպա՝ 
ա) Եվրոպա, որը Հոգևոր մշակույթը (թեկուզ խղճմտանքի զգացողությամբ) 
յուրացրել ու այն արտահայտում է արվեստի, գրականության, քաղաքացիական 
հասարակության, անհատական վարքագծում (և այլն) և տոգորված է ներդաշնակ 
աշխարհ կառուցելու գործընթացով, 
բ) Եվրոպա, որը լի է իրար հակասող ու սնամեջ գաղափարներով, իբր 
մարդասիրական, խաղաղ աշխարհ կառուցելու ԻՆՔՆԱՆՊԱՏԱԿ լոզունգներով 
(զուրկ՝ ԶՏՎԱԾ Հոգևոր մշակույթից) և սրանցից բխած՝ մարդկային իրականության 
ճահիճը դարձած զանազան ՇՈՈՒ-ներով: Թերևս այս Եվրոպան է նկատի ունեցել 
Լայբնիցը՝ կարևորելով դաստիարակության խնդիրը . “Տվեք ինձ 
դաստիարակությունը, և ես կփոխեմ եվրոպացու դեմքը”: Իզուր չէ Խրիմյան 
Հայրիկը նկատել, որ մենք Եվրոպայից առավել հաճախ վերցնում ենք միայն նրա 
քափը: 
 
Իհարկե, այս ասպարեզում են նաև “ծանրաբարո” եվրոպամետ հայերը, որոնք 
“դեմ” են թեթևամիտ ՇՈՈՒ-ներին, բայց միաժամանակ տարածում են վերոհիշյալ 
պիղծ գաղափարները (արմատը), որոնց սնամեջ լինելու պատճառով է, որ ծնվում է 
նման ՇՈՈՒ-ների սիրահար, նյութամոլ, դատարկապորտ ու 
գաղափարականությունն արհամարող խավը (առավելապես՝ երիտասարդություն): 
Այս “ծանրաբարո” կամ թեթևաբարո եվրոպամետ հայերի թե բուն էության, թե 
նրանց ճամարտակած սին գաղափարների մեջ է, որ թաքնված է մեղքը՝ 
նյութապաշտությունն ու անձնակենտրոն հոգեբանությունը, միայն թե շղարշված՝ 
ԾԱԾԿՎԱԾ փուչ բարոյագիտական ու կույր (աղանդավոր) կրոնամոլության 
դարձվածքներով. “Եւ Տէր Աստուած պատուիրեց մարդուն՝ ըսելով. “… Բայց բարիի 
ու չարի գիտութեան ծառէն մի՛ ուտեր… ու մերկ ըլլալնին գիտցան եւ թզենիի 
տերեւներ կարեցին ու իրենց ծածկոցներ ըրին” (Ծննդ. 2.16, 3.7): Սրանց մոտ նույն 
քաղքենիական հոգեբանությունն է, ինչ որ առկա է թուրքացած հայերի մոտ, միայն 
ոչ թե գռեհիկ, այլ “բարձրաշխարհիկ” երանգով արտահայտված, այսինքն՝ բուն 
էության մեջ նույն թուրքաբարո հոգեբանությունն է, միայն թե իբր 
“եվրոպականացված” (շղարշված բարոյագիտական ու սնամեջ գաղափարական 



լոզունգաբանությամբ և այլն ): Ներկայումս Հայաստանում իշխանության մեջ 
գնալով ավելի մեծ տեղ է գրավում այս “եվրոպականացված” խավը՝  վանելով 
թուրքացած հայ իշխանավորներին: 
………………………………………………………….. 
 

Ծանոթ. – Ի վերջո պետք է Արևմուտքն (նաև իրենք՝ եվրո-հայերը) ընկալի, որ Հոգևոր-
ազգային արժեքներից շեղված այս “հայերը” չեն կարող կառուցել ներդաշնակ աշխարհ 
(գլոբալիզացիա կամ այլ անվանում կրող), սրանք միայն կամա թե ակամա ավերողներ են 
(այս հիրավի էական հարցում), քանզի իրենց հոգում չեն կրում Հոգևոր բովանդակություն: 
Համամարդկային արժեքներ հետապնդող Արևմուտքը պետք է ընկալի, որ իրենց ոստանի 
(հիմնարկ, օֆիս, խանութ և այլն) ցուցափեղկի վրա՝ ամենավերևում մեծատառ 
անգլերենով, իսկ ներքևում՝ փոքրատառ հայերենով գրառող “հայերը” չեն, որ արևմտյան 
իդեալներն իրականություն պիտի դարձնեն: Երբ պիտի հասկանանք, որ Հոգևոր-ազգային 
արժեքներ արհամարհողներն իրականում նույն վերաբերմունքն ունեն նաև 
համամարդկային արժեքների հանդեպ: 
………………………………………………………….. 
 

ՈչՈչՈչՈչ    վաղվաղվաղվաղ    անցյալիանցյալիանցյալիանցյալի, , , , բայցբայցբայցբայց    ևևևև    հատուկհատուկհատուկհատուկ    ((((չմոռացվածչմոռացվածչմոռացվածչմոռացված) ) ) ) դրոշմովդրոշմովդրոշմովդրոշմով    հայհայհայհայ    պատմությունըպատմությունըպատմությունըպատմությունը, , , , 
ցուցանելովցուցանելովցուցանելովցուցանելով    այսայսայսայս    սնամեջսնամեջսնամեջսնամեջ    ““““քաղաքակրթվածքաղաքակրթվածքաղաքակրթվածքաղաքակրթված””””    ուուուու    իբրիբրիբրիբր    եվրոպականացվածեվրոպականացվածեվրոպականացվածեվրոպականացված    ““““հայհայհայհայ””””    
տարրըտարրըտարրըտարրը, , , , մեզմեզմեզմեզ    ահազանգովահազանգովահազանգովահազանգով    հիշեցնումհիշեցնումհիշեցնումհիշեցնում    էէէէ    ԵՐԻՏթուրքԵՐԻՏթուրքԵՐԻՏթուրքԵՐԻՏթուրք    կոչվածկոչվածկոչվածկոչված    հոսանքիհոսանքիհոսանքիհոսանքի    մասինմասինմասինմասին, , , , որիորիորիորի    
թողածթողածթողածթողած    հետքերնհետքերնհետքերնհետքերն    անջնջելիանջնջելիանջնջելիանջնջելի    մնացինմնացինմնացինմնացին    հայհայհայհայ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    ուուուու    հոգուհոգուհոգուհոգու    վրավրավրավրա: : : : Այո՛Այո՛Այո՛Այո՛, , , , երիտթուրքերերիտթուրքերերիտթուրքերերիտթուրքեր    
((((““““ԺեօնԺեօնԺեօնԺեօն””””    թուրքերթուրքերթուրքերթուրքեր), ), ), ), որոնքորոնքորոնքորոնք, 1908 , 1908 , 1908 , 1908 թթթթ. . . . տապալելովտապալելովտապալելովտապալելով    թուրքականթուրքականթուրքականթուրքական    մոլիմոլիմոլիմոլի    ավատատիրականավատատիրականավատատիրականավատատիրական    
իշխանությունըիշխանությունըիշխանությունըիշխանությունը, , , , իբրիբրիբրիբր    թեթեթեթե    սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ    դրեցինդրեցինդրեցինդրեցին    նորնորնորնոր    կյանքի՝կյանքի՝կյանքի՝կյանքի՝    ““““ԵաշասնԵաշասնԵաշասնԵաշասն    հուրիեթհուրիեթհուրիեթհուրիեթ, , , , ատալեթատալեթատալեթատալեթ, , , , 
մուսավաթմուսավաթմուսավաթմուսավաթ””””    ((((կեցցե՛կեցցե՛կեցցե՛կեցցե՛    ազատությունըազատությունըազատությունըազատությունը, , , , արդարությունըարդարությունըարդարությունըարդարությունը, , , , հավասարությունըհավասարությունըհավասարությունըհավասարությունը))))    սնամեջսնամեջսնամեջսնամեջ    
լոզունգներովլոզունգներովլոզունգներովլոզունգներով, , , , իսկիսկիսկիսկ    սրասրասրասրա    հետևանքըհետևանքըհետևանքըհետևանքը, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    հայտնիհայտնիհայտնիհայտնի    էէէէ, , , , եղավեղավեղավեղավ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    օրգանիզմիօրգանիզմիօրգանիզմիօրգանիզմի    
խեղումըխեղումըխեղումըխեղումը:::: 
………………………………………………………….. 
 

Ծանոթ. - Այո՛, ինչպես հնում, այնպես էլ ներկայումս երիտթրքացած հոսանքի` Հոգևորից 
զուրկ “լուսավոր” լոզունգները զուտ գրգռեցին ու էլ առավել մոլորեցրին ամբոխին՝ 
միաժամանակ պիղծ ու մութ իրականության բուն էության մեջ ոչինչ չփոխելով: Վերջինս 
պատճառ դարձավ լուսավոր շատ գաղափարների արժեզրկմանը. “… Յաճախ դիտած եմ. 
երբ գարնանը դուրս կը հանեն բուղան մութ ախոռէն, խեղճ կենդանին բան չի հասկնար 
աշխարհէն, արեւը նոյնիսկ խավար կը թուի: Բան մը, … փոխված կը զգայ աշխարհին մէջ, 
կուզէ հասկնալ, բայց չի հասկնար. կը զարմանայ. գլուխը կը տնկէ վերեւ. եղջիւրները… եւ 
ահա առաջը ինկած խուշկու (չոր թրիք) դեզէն կառնէ վրէժը… Այս պատկերը շատ կը 
հարմարէր, Օսմանեան Սահմանադրութեան առաջին օրերուն… ամէնքը կը զգային, որ… 
գարուն է եկած: ԲայցԲայցԲայցԲայց    ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչ    էէէէ    այդայդայդայդ    գարունըգարունըգարունըգարունը… Այս կարճ ժամանակուան ընթացքին շատ բան 
էր փոխուած. այլևսայլևսայլևսայլևս    առաջուանառաջուանառաջուանառաջուան    նմաննմաննմաննման    հարբածհարբածհարբածհարբած    չէրչէրչէրչէր    երեւարերեւարերեւարերեւար    ամբոխըամբոխըամբոխըամբոխը, ՄԻԹԻՆԿՆԵՐ քիչ կը 
սարքուէին… “Ջանըմ, օսմանցուօսմանցուօսմանցուօսմանցու    խաբեբայութիւնխաբեբայութիւնխաբեբայութիւնխաբեբայութիւն է այս սահմանադրությունը… Օհան 
ճիշտ կասէ. Սա սահմանադրություն չէ, այլ օյինպազութիւն… “… հակազդեցութիւնը 
սկսած էր հայերու մէջ, բոլորն ալ դժգոհ կերեւան եղածէն…” (Ռուբեն, “Հայ 
յեղափոխականի մը յիշատակները”, հ 5, էջ 9-28 : Բոլոր մեջբերումների ընդգծումները – 
հեղ.) : 
………………………………………………………….. 
 

Իհարկե, ինչպես հնում, այնպես էլ այսօր ԵՐԻՏթրքացած հոսանքը զուտ 
լոզունգներով “գնահատում” է հայ ֆիդայությանն ու հայ հայրենասերներին, բայց 
խորքի մեջ քուրդ աշիրեթական խեղող ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆ է հայության 



պարանոցին փաթաթում. “… Ամբոխը, խուժանավարի մը ետեւէն ինկած, տեսայ, 
հարայ-հռոցով եկաւ շրջապատեց Առաջնորդարանը: “Եաշասըն ֆետայլար, 
եաշասըն էրմէնի վաթանփէրվէրլար (կեցցեկեցցեկեցցեկեցցե    ֆետայիններըֆետայիններըֆետայիններըֆետայինները, կեցցե հայ 
հայրենասերները, հեղ.) “ աղաղակներով կոչ կընեն ինծի… Թուրք սպաներ եւ 
առաջնորդներ ներս կը խուժեն. իմ “չեմ ու չում”-ին կը միջամտէ Վարդան 
Վարդապետը… Մեծ հոյսեր ունէինք Վեհիպի վրայ. ահա վերջապէս եկաւ 
սահմանադրութեան իսկական բերողներէն մէկը. ան պիտի զանազանէ այծը 
ոչխարէն, սեւը մէկ կողմ դնէ, սպիտակը միւս կողմ, վերջապէս պիտի ազատէ 
“Ժէօն-թուրքութիւնը” ծեր թուրքութենէն… բայց… չոչնչացուցչոչնչացուցչոչնչացուցչոչնչացուց    ՔՔՔՔՈՒՐԴՈՒՐԴՈՒՐԴՈՒՐԴ    
ՀամիտիէներըՀամիտիէներըՀամիտիէներըՀամիտիէները, այլ ԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԸԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԸԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԸԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԸ պետերը կանչեց իրեն մոտ եւ յանձնարարեց 
ցեղերու մէջ կազմել “Ժեօն թուրք” կոմիտեներ: Մեզի հետ շատ սիրալիր էր… կըսէր 
թէ. “շատ երիտասարդ է թուրք-քիւրդ ժողովուրդը, պետք է զգուշութեամբ մօտենալ 
եւ տակտով կազմակերպել, որ չիյնան հակայեղափոխութեան գիրկը. Այժմ պետք է 
շոյել, մինչեւ անոնց մէջ եւս…” … Վեհիպ վարպետ էր… Իմ գրպանս չամիչ կը 
լեցներ խաբելու համար, բայց ես այնքան խաբուած էի, որ կասկածամիտ էի 
դարձած…” (Ռուբեն****, նույն հատոր, էջ 12, 74-75): 
 
Այո՛Այո՛Այո՛Այո՛, , , , պատմությունըպատմությունըպատմությունըպատմությունը    շատշատշատշատ    առումներովառումներովառումներովառումներով    ցավալիորցավալիորցավալիորցավալիորենենենեն    կրկնվումկրկնվումկրկնվումկրկնվում    է՝է՝է՝է՝    նրանիցնրանիցնրանիցնրանից    այդպեսայդպեսայդպեսայդպես    էլէլէլէլ    
համառորենհամառորենհամառորենհամառորեն    դասդասդասդաս    չքաղածչքաղածչքաղածչքաղած    հայությանհայությանհայությանհայության    համարհամարհամարհամար::::    
 
Ծանոթ.- Այսօր թուրք-աղայական վարքագծով հայ պաշտոնյաներ կան, որոնց 
կենսակերպին ծանոթանալիս կնկատենք հայության ներուժի (պետական կամ ազգային 
խոհանոցի) աննախադեպ փոշիացում ու անհագ յուրացում, որը ուղեկցվում է հայազգի 
շարքային ծառայողների (առավել՝ երիտասարդության) ստորացուցիչ, շատ դեպքերում՝ 
անվայել, անբարո ու անարժան ծառայությունների մղելով։ Այս թուրքաբարո “հայ” 
պաշտոնյաների հավաքական կերպարը հայ տաղանդավոր գրող Րաֆֆին կոչել է 
հանրահայտ “Թովմաս Էֆենդի” անունով, որին նա դիմում է հետևյալ կերպ. “Լի՛րբԼի՛րբԼի՛րբԼի՛րբ, , , , 
սովորելսովորելսովորելսովորել    եքեքեքեք    ԹՈՒՐՔԵՐԻԹՈՒՐՔԵՐԻԹՈՒՐՔԵՐԻԹՈՒՐՔԵՐԻ    նմաննմաննմաննման    ամենամենամենամեն    հայիհայիհայիհայի    տունտունտունտուն    մտնելմտնելմտնելմտնել, , , , նրանրանրանրա    սեղանըսեղանըսեղանըսեղանը    լափելլափելլափելլափել, , , , նրանրանրանրա    գինինգինինգինինգինին    
լակելլակելլակելլակել    ևևևև    նրանրանրանրա    հարսինհարսինհարսինհարսին, , , , աղջկանաղջկանաղջկանաղջկան, , , , ջահելջահելջահելջահել    տղայինտղայինտղայինտղային    անարժանանարժանանարժանանարժան    ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ    անելանելանելանել    տալ։տալ։տալ։տալ։    
ԼԻ՛ՐԲԼԻ՛ՐԲԼԻ՛ՐԲԼԻ՛ՐԲ…” (տե՛ս “Խենթը, Րաֆֆի, Երևան, 1978, էջ 98)։ 
 
Ներկայումս հայ իրականության մեջ վխտում են “մեծատաղանդ” քաղաքական, 
“մտավորական”, “մշակութային” գործիչներ, որոնք փորձում են հայ պարզ քաղաքացիների 
առջև իրենց որպես ՀԱՅ ու “բարեգործ” ծախել և ազգայնական-մշակութային դաշտում 
երևելիի համարում ստանալ։ Իհարկե, սրանք փանջունիաբար “քննադատում” են առկա 
ազգաքանդ գործընթացը և “անողոքաբար” հայհոյում այն կատարողներին (թուրքացած 
վերին խավին), սակայն եթե փորձենք ծանոթանալ նրանց ներքին (“2-րդ”) “կյանքին”, ապա 
կտեսնենք, թե նրանք ինչպես են գետնատարած նամազ անում հենց այն՝ նույն թուրքացած 
“մեծ” կերպարների ու նրանց պաշտած “հոգևոր” արժեքների առաջ և գռեհիկ քմծիծաղով 
ու արհամարհանքով խոսում ՀԱՅ-ի տեսակի, նրան հատուկ նկարագրի ու այն կրողների 
մասին (իրենց հատուկ թուրքավարի ոճով “հարիֆություն” անվանելով հայկական բնույթի 
ազնիվ գծերը)։ Այս ամենից հետո, եթե փորձենք նրանցից բացատրություն պահանջել 
իրենց “հայեցի” խոսքի ու լիովին հակադիր թուրքաբարո հոգեբանության առումով, ապա 
պարզ է, որ զրպարտության մեջ ենք մեղադրվելու.”…Բայց Էֆենդին … հասկացավ, որ նրա 
հետ չէր կարելի վարվել, որպեսորպեսորպեսորպես    վարվումվարվումվարվումվարվում    ենենենեն    ԱլաշկերտիԱլաշկերտիԱլաշկերտիԱլաշկերտի    հայհայհայհայ    գյուղացուգյուղացուգյուղացուգյուղացու    հետհետհետհետ … մեղմ 
ձայնով ասաց. - Աստված էլ գիտե, որ ես թուրքերի սովորություններին չեմ հետևում։ Դու 
իզուր զրպարտում ես ինձ, ՎարդանՎարդանՎարդանՎարդան”։ 
 



Ասենք, որ սույն հիվանդությունը հին է, միայն թե չարորակ ուռուցքի պես առավել 
ծավալված ու խորացած։ Ահա թե ինչ է պատասխանում Րաֆֆին՝ հայրենաշունչ մեծ 
հեղափոխականը, հայ իրականության մեջ խլրտացող այս կերպարներին. “ - Ե՞ս եմ 
զրպարտում … քե՞զ, որ ԹՈՒՐՔԵՐԻ մոտ ՆԱՄԱԶ ես անում, իսկ հայոց եկեղեցու սեղանի 
վրա պատարագ ես մատուցել տալիս ռամիկների ՀԱՄԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆԸ գրավելու 
համար…քե՞զ, որ թուրքերի մոտ ասում ես, թե բոլոր հայերը “գավուրներ” են, իսկ հայերի 
մոտ հայհոյում ես նրանց…քե՞զ, որ թուրքերի կառավարության առջև ՄԱՏՆՈՒՄ ԵՍ ամեն 
մի ազնիվ և իր ազգի շահերը մտածող հային…քե՞զ, որ ԱՎԱԶԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ԸՆԿԵՐԱՆՈՒՄ ԵՍ և դատարանների առջև սուտ վկայություն ես տալիս, թե հայերը 
անիրավացի են բողոքում նրանց հարստահարությունների մասին … Դո՞ւ չես հետևում 
թուրքերի սովորությանը … Բայց ես կասեմ, որ թուրքը, հազարապատիկ ազնիվ մարդ է, 
ՔԱՆ ՔԵԶ ՆՄԱՆ հայը, որովհետև դու ոչ հայ ես և ոչ թուրք…” (նույնը՝ էջ 98-99)։ 
Ներկայումս այս նորօրյա էֆենդիներին կուզենայինք նկատել տալ Թովմաս Էֆենդու 
կողմից, որը վարժվել էր մոլորված ու միամիտ հայ ռամիկ ժողովրդին գռեհկաբար 
համեմատել ավանակի հետ, իր իսկ հիմարությունը ընդունած վերջին խոսքերը. “Սոված 
ԷՇԸ գարու հոտ առավ, մինչև գարին բերելը հոգին տվավ”… Այդ եղավ Էֆենդու ՎԵՐՋԻՆ 
խոսքը…” (նույնը՝ էջ 259)։ Պետք է ասենք, որ նույնիսկ այս վերջաբանը շատերի համար 
երանելի կլինի, քանզի Աստծո առջև իրապես մեղա գալը անասնական 
շահագրգռվածության ու ինչ-որ “ջհանդամի” (ոմն դժոխքի) հանդեպ եսակենտրոն վախի 
ծնունդ չէ, այլ այն միայն Բացարձակ-Զատող Սիրուց (Աստծուց) է ծնվում։ Իսկ այս ՍՈՒՐԲ 
արժեքը վերջին պահին որտեղից պետք է գտնեք՝ ձեր սմքած հոգու կնճիռների միջի՞ց։ 
 Հարկ ենք համարում նշել, որ հայը, վերոնշյալ վիրուսներով վարակված լինելով , նույնիսկ 
զուրկ է թուրք - աշիրեթների կենսունակ հատկություններից. վերջիններս, չնայած իրենց 
խեղված մշակույթին, գոնե ունեն ձիրքեր` քաջաբար պայքարելու հայրենի տարածքների 
ու շատ այլ ընդհանրական գաղափարների համար, ինչը հատուկ չէ թուրքացած կամ 
քրդացած հայերին : Հայը, վարակվելով թուրք- աշիրեթ (և այլն) վիրուսներով, ոչ թե 
լիարժեք նմանվում է նրանց, այլ դառնում է վերջիններիս լոկ լղոզված, հեղհեղուկ 
նմանակը : 

**** Ռուբենի մասին տարածված են տարբեր ասեկոսներ և քննադատություններ, որոնց 
քննությունն ու  ճշգրտումները առավել ևս ներկայումս բավականին բարդ են:  Արդի 
քաղաքական որոշ ուժեր Ռուբենի դեմ եղած քննադատությունները պարզապես 
բանեցնում են զուտ բամբասանքի ու շաղակրատանքի մղումներով: Պետք է նշենք, որ 
Ռուբեն գործչի (առավել` անձի) միգուցե և հնարավոր թերությունները, որոնք ակնարկված 
են որոշ գործիչների կողմից, եթե անգամ իրականությանը համապատասխանել են , ապա 
դրանք հետագայում նկատելիորեն սրբագրվել են նրա հոգում : Սրա լավագույն 
վկայությունն է` նրա` յոթ հատորից բաղկացած “հիշատակները”, որտեղ ոչ միայն 
տողերից, այլ նաև տողերի “արանքից” (որն առավել էական է) զգացվում է իրապես 
հայկական շունչը : 
Համենայնդեպս մեծ է Ռուբենի նվիրումը, դերն ու ազդեցիկ կերպարը հայ 
հեղափոխության մեջ (վկա` թե տվյալ ժամանակաշրջանի այլ ազդեցիկ հայ 
հեղափոխական, ռազմաքաղաքական և այլն գործիչների վկայությունները, թե այն, որ 
Ռուբենին անվերապահ նվիրված էին մնում Տարոնի ֆեդայիները` չնայած վերոնշյալ 
մեղադրանքներին) :  
Բոլորովին էլ չուզենալով հղկել Ռուբենի հնարավոր թերությունները, միաժամանակ 
կուզենայինք, որ ներկայումս սույն գործչին “հերոսաբար քննադատողները” մատնացույց 
անեն արդի հայ իրականության մեջ “աննկուն գործող” ու մեծադղորդ զրոներով 
հպարտացող շարվեշարան մեկ ու կես հոգիանոց կազմակերպությունների մեջ գոնե 0,5 
Ռուբեն : Նման կենսագրություն ունեցող գործիչներին  կարող են քննադատել նրանց հետ 
ճակատագիրը հավասարապես կիսած անձինք : Ասել է թե ամեն բան կառուցողական է, 
երբ այն հոգևոր մղումներով, տեղին  ու ճիշտ իմաստի մեջ է արտահայտվում (այլ է 
քննադատությունը, այլ է տեղի - անտեղի բամբասանքը) :   



Առավել կարևորն այն է, որ մենք  ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ        չպետք է խարսխենք կոնկրետ 
մեկ կամ մի քանի անձերի վրա (եթե այսպես շարունակվի բոլորի վրա էլ, եթե ոչ այսօր, 
ապա վաղը “կեղտի” բծեր է հայտնաբերելու մեր “սրբազան” միջավայրը` ներկա 
հայությանն իսպառ զրկելով այնքան անհրաժեշտ ոգեկոչող հերոսական կերպարներից) : 
Սա է պատճառը, որ Ռուբեն անունը գրառելիս առավել օգտագործում ենք հոգնակի ձևը` 
ռուբեններ, քանզի համենայնդեպս այն` ինքնաբուխ հայեցի շնչող կերպարը, որ շատ 
դեպքերում անուղղակիորեն ձևավորվում է նրա “հիշատակներից”, եթե ոչ ինքը, ապա 
նմանները հայ հեղափոխության մեջ բյուրավոր են եղել :  
2. 2. 2. 2. ԵԹԵԵԹԵԵԹԵԵԹԵ    ԱԶԴՎԱԾԱԶԴՎԱԾԱԶԴՎԱԾԱԶԴՎԱԾ    ԷԷԷԷ, , , , ԻՆՉՊԵ՞ՍԻՆՉՊԵ՞ՍԻՆՉՊԵ՞ՍԻՆՉՊԵ՞Ս    ԿԱՐՈՂԿԱՐՈՂԿԱՐՈՂԿԱՐՈՂ    ԷԷԷԷ    ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼՁԵՐԲԱԶԱՏՎԵԼ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    
ՍՏՐԿԱՄՏՍՏՐԿԱՄՏՍՏՐԿԱՄՏՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈւՆԻՑՈՒԹՅՈւՆԻՑՈՒԹՅՈւՆԻՑՈՒԹՅՈւՆԻՑ, , , , ԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆԱԶԳԱՅԻՆ, , , , ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲ    
ԱՆԳԻՏԱԿԻՑԱՆԳԻՏԱԿԻՑԱՆԳԻՏԱԿԻՑԱՆԳԻՏԱԿԻՑ, , , , ԱՆՀԱՂՈՐԴԱՆՀԱՂՈՐԴԱՆՀԱՂՈՐԴԱՆՀԱՂՈՐԴ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԽՈՐԹԱՑԱԾԽՈՐԹԱՑԱԾԽՈՐԹԱՑԱԾԽՈՐԹԱՑԱԾ    ՎԻՃԱԿԻՑՎԻՃԱԿԻՑՎԻՃԱԿԻՑՎԻՃԱԿԻՑ    
    
“ՎերածնունդՎերածնունդՎերածնունդՎերածնունդ    չկաչկաչկաչկա եւ ոչ մէկ տեղ, ուր կը բացակայի իմացական տառապանք եւ զգացումի խռովք` 
անցեալըանցեալըանցեալըանցեալը    կենդանիօրէնկենդանիօրէնկենդանիօրէնկենդանիօրէն    հոգեգծելուհոգեգծելուհոգեգծելուհոգեգծելու    եւեւեւեւ    դարձնելուդարձնելուդարձնելուդարձնելու    ներկայիներկայիներկայիներկայի    առաջնորդառաջնորդառաջնորդառաջնորդ”: (Հ. Ասատրյան, 
“Հատընտիր”, էջ 86): 
 

Վերոնշյալ ԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔ տարրերն էլ (թուրքացած, քրդացած ու երիտթրքացած հայերը)  
կազմում էին Արևմտյան Հայաստանի ոչ բնիկ մասի վարակված կրկնօրինակը: Այս 
ոչ բնիկ հատվածի, մեղմ ասած` ոչ արգասաբեր հոգեբանության ու 
գործունեության հետևանքով էր, որ դեռ 20-րդ դարի սկզբին հայերից դատարկվեց 
մեր բնօրրանը (ԵՐԿԻՐԸԵՐԿԻՐԸԵՐԿԻՐԸԵՐԿԻՐԸ) : 
ՀարցՀարցՀարցՀարց    էէէէ    ծագում՝ծագում՝ծագում՝ծագում՝    որտե՞ղորտե՞ղորտե՞ղորտե՞ղ    ենքենքենքենք    մենքմենքմենքմենք. . . . Հայաստանո՞ւմՀայաստանո՞ւմՀայաստանո՞ւմՀայաստանո՞ւմ, , , , թե՞թե՞թե՞թե՞    
ԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, , , , ևևևև    ““““եթեեթեեթեեթե””””    ԹՈՒՐՔԱԹՈՒՐՔԱԹՈՒՐՔԱԹՈՒՐՔԱ…, …, …, …, ապաապաապաապա    կեցցե՛կեցցե՛կեցցե՛կեցցե՛    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    
հեղափոխությունըհեղափոխությունըհեղափոխությունըհեղափոխությունը, , , , ևևևև    եղիցի՛եղիցի՛եղիցի՛եղիցի՛    հայհայհայհայ    հեղափոխականներիհեղափոխականներիհեղափոխականներիհեղափոխականների    
միաբանությունըմիաբանությունըմիաբանությունըմիաբանությունը    ((((դաշնակցությունըդաշնակցությունըդաշնակցությունըդաշնակցությունը))))::::    
Իհարկե, խոսքը չի գնում աղանդավոր հեղափոխական կոչերի, բարիկադային 
դիրքերի ու փողոցային վայրիվերումների (և ոչ էլ ներկայումս գործող համանուն 
կուսակցության) մասին, այլ ՀՈԳԵՎՈՐ-մշակութային հեղափոխության, որի շունչն 
ու իմաստն է, որ պիտի հանդիսանան փրկարար ուղղություն տվող քամին ու 
առագաստը հայ մոլորյալ նավի համար այս փոթորկահույզ ծով-աշխարհում. 
“Յիսուս… Երբ նա նաւակ մտաւ, նրա յետեւից գնացին իր աշակերտները: Եւ ահա 
ծովի վրայ մեծ փոթորիկ առաջացաւ… Այն ժամանակ, վեր կենալով, սաստեց 
հողմերին եւ ծովին, ու մեծ խաղաղութիւն եղավ” (Մթ. 8.23-26): 
 
ՆշՆշՆշՆշենքենքենքենք    սույնսույնսույնսույն    հայհայհայհայ    ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ----մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    հեղափոխությանհեղափոխությանհեղափոխությանհեղափոխության    
բնութագրականբնութագրականբնութագրականբնութագրական    կետերը՝կետերը՝կետերը՝կետերը՝    
 

1) ՀեղափոխությունըՀեղափոխությունըՀեղափոխությունըՀեղափոխությունը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    հենվածհենվածհենվածհենված    լինիլինիլինիլինի    ԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾ    ՀԱՎԱՏՔԻՀԱՎԱՏՔԻՀԱՎԱՏՔԻՀԱՎԱՏՔԻ    վրավրավրավրա (նշենք, որ 
ԶՏՎԱԾ ՀԱՎԱՏՔԻ իմաստաբանությունն առանձին ուսումնասիրման թեմա է: 
Աստվածաշնչում ԶՏՎԱԾ ՀԱՎԱՏՔԻ դավանաբանությունը կոչվում է ԿՅԱՆՔԻ 
ԳԻՐՔ (Հայտ. 20.12-15): Տե՛սՏե՛սՏե՛սՏե՛ս    ԿԿԿԿ....ԵԵԵԵ. . . . ““““ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔ””””    աշխատությունըաշխատությունըաշխատությունըաշխատությունը)) : Եթե 
Թուրքահայաստանում հայ հեղափոխականները պայքարում էին մաուզերներով ու 
մոսին հրացաններով, ապա Թուրքահայաստանի մոդելը հանդիսացող ներկա 
Հայաստանում մեր ԶԵՆՔԸ պիտի լինի ԶՏՎԱԾ ՀԱՎԱՏՔԸ՝ Աստծո ճշմարիտ 
գիտությամբ իմաստաբանված. “ՈՒստի առե՛ք Աստծու սպառազինութիւնը, 
որպեսզի կարողանաք չար օրերում դէմ կանգնել չարին… ձեր մեջքերը 
գօտեպնդած ճշմարտութեամբ, եւ հագած արդարութեան զրահը՝ ձեր ոտքերը 



ամրացրէ՛ք խաղաղութեան Աւետարանի պատրաստութեամբ: Եւ այս բոլորի վրայ, 
առէ՛ք հաւատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող 
նետերը: Եւ առէ՛ք փրկութեան սաղաւարտն ու Հոգու սուսերը, որ է Աստծու խօսքը” 
(Եփ. 6.13-17): 
1/ա.  ԽՍՏԻՎ  ուշադրություն դարձնել, որ թուրք - քուրդ - աշիրեթ 
անվանարկումները մակերեսայնորեն չբանեցվեն (հայ ամբոխը դեռ վաղուց 
վարժվել է իր ստամոքս – հացի շրջանակները պահանջածի չափով չբավարարող 
ղեկավարությանը անվանել “թուրք”` չնայելով այս երևույթի օբեկտիվ ու 
սուբյեկտիվ պատճառներին: Սակայն նշյալ “թուրք” մակերեսային անվանարկումը 
պարզապես շեղում է ուշադրությունը իրական ԹՈՒՐՔ - վիրուսից) : Նաև սույն 
հեղափոխական գաղափարաբանության մեջ ԽՍՏԻՎ  կերպով թույլ չտալ 
սոցիալական-նյութապաշտական շունչը (սոցիալական հարցերը պետք է լինեն ոչ 
թե գաղափարաբանության, այլ կոնկրետկոնկրետկոնկրետկոնկրետ    ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի մեջ և սոցիալականը պետք 
է ծառայի ՄԻՄԻԱՅՆ ՀՈԳԵՎՈՐԻՆ, այլապես անասնացմանանասնացմանանասնացմանանասնացման    ժանգըժանգըժանգըժանգը կրծելու է 
ամբողջ հասարակությանը): Այլ կերպ ասած` թույլ չտալ, որ այս 
հեղափոխությունը ստանա նեոբոլշևիկյան բնույթ : 
2) Հաշվի առնելով այն, որ համենայնդեպս գտնվում ենք Հայ պետության մեջ 
(թեկուզ դեռ չձևավորված), ապա այս Հոգևոր վերափոխման (հեղափոխման) 
ընթացքը բոլորովին զերծ պետք է լինի պետականությունը խարխլող աղանդավոր 
հեղափոխական շարժումներին հատուկ գծերից: 
3) Գործունեության որդեգրած սկզբունքը պետք է լինի ոչ թե ռևոլյուցիոն, այլ 
էվոլյուցիոն ընթացքը: 
ԻնչպեսԻնչպեսԻնչպեսԻնչպես    20 20 20 20 ––––    րդրդրդրդ    դարասկզբիդարասկզբիդարասկզբիդարասկզբի    ցեղացեղացեղացեղասպանությանսպանությանսպանությանսպանության    շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում    հայհայհայհայ    ֆեդայիֆեդայիֆեդայիֆեդայի    
հեղափոխականներըհեղափոխականներըհեղափոխականներըհեղափոխականները    ընկածընկածընկածընկած    սարսարսարսար    ուուուու    ձորձորձորձոր, , , , վտանգելովվտանգելովվտանգելովվտանգելով    իրենցիրենցիրենցիրենց` ` ` ` հայտնաբերումհայտնաբերումհայտնաբերումհայտնաբերում    էինէինէինէին        
դեռդեռդեռդեռ    կենդանությանկենդանությանկենդանությանկենդանության    նշաններնշաններնշաններնշաններ    ցույցցույցցույցցույց    տվողտվողտվողտվող    հայերինհայերինհայերինհայերին, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    քրդերիքրդերիքրդերիքրդերի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    
առևանգվածառևանգվածառևանգվածառևանգված    հայհայհայհայ    մանուկներինմանուկներինմանուկներինմանուկներին    ետետետետ    էինէինէինէին    գնումգնումգնումգնում` ` ` ` յուրաքանչյուրիյուրաքանչյուրիյուրաքանչյուրիյուրաքանչյուրի    համարհամարհամարհամար    մեկմեկմեկմեկ    ոսկիոսկիոսկիոսկի    
փրկագինփրկագինփրկագինփրկագին    վճարելովվճարելովվճարելովվճարելով` ` ` ` ապապապապագաագաագաագա    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    համարհամարհամարհամար    ““““շիթիլշիթիլշիթիլշիթիլ””””    դնելուդնելուդնելուդնելու    նշանաբանովնշանաբանովնշանաբանովնշանաբանով    
((((տեստեստեստես    ԽԽԽԽ. . . . ԴաշտենցԴաշտենցԴաշտենցԴաշտենց    ““““ՌանչպարներիՌանչպարներիՌանչպարներիՌանչպարների    կանչըկանչըկանչըկանչը””””, , , , էջէջէջէջ    329 ) , 329 ) , 329 ) , 329 ) , այնպեսայնպեսայնպեսայնպես    էլէլէլէլ    այսօրայսօրայսօրայսօր    հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    
ցեղասպանությանցեղասպանությանցեղասպանությանցեղասպանության    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    հայհայհայհայ    հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    հեղափոխականներըհեղափոխականներըհեղափոխականներըհեղափոխականները    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    
հայտնաբերենհայտնաբերենհայտնաբերենհայտնաբերեն    ((((թեկուզթեկուզթեկուզթեկուզ    մեկիկմեկիկմեկիկմեկիկ    ––––    մեկիկմեկիկմեկիկմեկիկ) ) ) ) դեռդեռդեռդեռ    քիչքիչքիչքիչ    թեթեթեթե    շատշատշատշատ    հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    կենդանությանկենդանությանկենդանությանկենդանության    
նշաններնշաններնշաններնշաններ    ցոցոցոցույցւյցւյցւյց    տվողտվողտվողտվող    հայերինհայերինհայերինհայերին    : : : : ԱռավելապեսԱռավելապեսԱռավելապեսԱռավելապես    թուրքացածթուրքացածթուրքացածթուրքացած    ----    աշիրեթաշիրեթաշիրեթաշիրեթ        հոսանքներիհոսանքներիհոսանքներիհոսանքների    
մեջմեջմեջմեջ    մոլորյալմոլորյալմոլորյալմոլորյալ    ուուուու    դեռդեռդեռդեռ    որպեսորպեսորպեսորպես    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    չձևավորվածչձևավորվածչձևավորվածչձևավորված    հոգիներինհոգիներինհոգիներինհոգիներին    ((((““““մանուկներինմանուկներինմանուկներինմանուկներին””””) ) ) ) պետքպետքպետքպետք    էէէէ    
կազմակերպվածկազմակերպվածկազմակերպվածկազմակերպված    կերպովկերպովկերպովկերպով    ետետետետ    գնենքգնենքգնենքգնենք` ` ` ` ամենամենամենամեն    մեկմեկմեկմեկ    ““““հայհայհայհայ        մանուկիմանուկիմանուկիմանուկի””””        դիմացդիմացդիմացդիմաց    վճարելովվճարելովվճարելովվճարելով    
մեկմեկմեկմեկ    ““““ՈՍԿԻՈՍԿԻՈՍԿԻՈՍԿԻ””””    ((((ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    ԽոսքըԽոսքըԽոսքըԽոսքը) ) ) ) ուուուու    ՇԻԹԻԼՇԻԹԻԼՇԻԹԻԼՇԻԹԻԼ    դնենքդնենքդնենքդնենք    ապագաապագաապագաապագա    ՀայասՀայասՀայասՀայաստանիտանիտանիտանի    համարհամարհամարհամար    : : : : ՍաՍաՍաՍա    էէէէ    
անցյալումանցյալումանցյալումանցյալում    թերացածթերացածթերացածթերացած    ուուուու    սխալներըսխալներըսխալներըսխալները    ժամանակինժամանակինժամանակինժամանակին    չուղղածչուղղածչուղղածչուղղած        ՀԱՅԻՀԱՅԻՀԱՅԻՀԱՅԻ    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    
սրբագրողսրբագրողսրբագրողսրբագրող    ճանապարհըճանապարհըճանապարհըճանապարհը    ::::        
 

4)4)4)4) ՎերինՎերինՎերինՎերին    խավիցխավիցխավիցխավից    մինչևմինչևմինչևմինչև    պարզպարզպարզպարզ    քաղաքացինքաղաքացինքաղաքացինքաղաքացին    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    հստակհստակհստակհստակ    գիտակցենքգիտակցենքգիտակցենքգիտակցենք, , , , որորորոր    եթեեթեեթեեթե    
նշյալնշյալնշյալնշյալ    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր----մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    հեղափոխությունըհեղափոխությունըհեղափոխությունըհեղափոխությունը    չդառնաչդառնաչդառնաչդառնա    հայհայհայհայ    իրականությանիրականությանիրականությանիրականության    
միջուկըմիջուկըմիջուկըմիջուկը    ((((թեկուզթեկուզթեկուզթեկուզ    թվաքանակթվաքանակթվաքանակթվաքանակովովովով    փոքրփոքրփոքրփոքր, , , , բայցբայցբայցբայց    բյուրեղացածբյուրեղացածբյուրեղացածբյուրեղացած    ուուուու    աճողաճողաճողաճող    տեմպովտեմպովտեմպովտեմպով), ), ), ), ապաապաապաապա    
ասպարեզըասպարեզըասպարեզըասպարեզը    ԼԻՈՎԻՆԼԻՈՎԻՆԼԻՈՎԻՆԼԻՈՎԻՆ    ԳՐԱՎԵԼՈՒԳՐԱՎԵԼՈՒԳՐԱՎԵԼՈՒԳՐԱՎԵԼՈՒ    ԵՆԵՆԵՆԵՆ    ԱՂԱՆԴԱՎՈՐԱՂԱՆԴԱՎՈՐԱՂԱՆԴԱՎՈՐԱՂԱՆԴԱՎՈՐ    ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
((((մեծամասամբ՝մեծամասամբ՝մեծամասամբ՝մեծամասամբ՝    դրսիցդրսիցդրսիցդրսից    սնուցվողսնուցվողսնուցվողսնուցվող))))՝՝՝՝    զանազանզանազանզանազանզանազան    պիտակներովպիտակներովպիտակներովպիտակներով    իրարիրարիրարիրար    ՀԱՋՈՐԴՈՂՀԱՋՈՐԴՈՂՀԱՋՈՐԴՈՂՀԱՋՈՐԴՈՂ, , , , 
որոնցորոնցորոնցորոնց    համարհամարհամարհամար    հումքհումքհումքհումք    ենենենեն    հանդիսանումհանդիսանումհանդիսանումհանդիսանում    թուրքացածթուրքացածթուրքացածթուրքացած    հայությանհայությանհայությանհայության    ստորինստորինստորինստորին    խավերը՝խավերը՝խավերը՝խավերը՝    
լիովինլիովինլիովինլիովին    քայքայելովքայքայելովքայքայելովքայքայելով    հահահահայյյյ    պետականությանպետականությանպետականությանպետականության    ուուուու    ՀայՀայՀայՀայ    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր    արմատներըարմատներըարմատներըարմատները::::    
5) Պետք է ուսումնասիրել հայ ազգային հեղափոխական գործիչների 
գործունեությունը Թուրքահայաստանում՝ նկատի ունենալով նրանց կատարած 



սխալները, թերի կողմերը և միաժամանակ վերցնել լավագույնը (այս առումով 
լավագույն նմուշներից է Ռուբենի “Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները”` յոթ 
հատոր կազմող աշխատությունը) : Իհարկե, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՝ 
համապատասխանեցնելով արդի պահանջներին: 
6) Պետք է գործել սիրով ու նվիրված՝ առաջին հերթին դեպի  վերոհիշյալ 
հոգևորապես հիվանդ ու օտարացած երեք հայ զանգվածները՝ նրանց ՀԱՅ-ի շնչով 
(որի մեջ առկա է Աստվածայինը) կենդանացնելու նպատակով: 
Այո՛, գործել սիրո՛վ, միայն թե ՍԵՐ ասվածը չշփոթել աղանդավորների կողմից քարոզված 
“սիրո” կամ կեղծ քաղաքակրթության մատուցած անդեմ սիրալիրության հետ. “Եկեղեցին 
... վերագնահատումի պիտի ենթարկէ քրիստոնէական սիրոյ իր սխալ ըմբռնումը, որպէսզի 
դադարի թուլութիւնը առաքինութիւն համարել եւ սպանել մեր ժողովուրդի կամքը … 
Քրիստոնեան նա չէ, ով քրիստոնէական վարդապետութեան տարերքը սխալ է հասկացել, 
ընկել նախապաշարումների ցանցի մէջ եւ տկարացել կորչելու աստիճան, այլ նա, ում մէջ 
մի քիչ Քրիստոսութիւն կայ - մի կայծ ամենահզօր Աստւածամարդու հոգուց” (Գ. Նժդեհ 
“Հատընտիր”, էջ 69): 
 

6/ա. Այս նպատակով կարևոր է նկատի ունենալ, որ վերոհիշյալ երեք 
զանգվածներն ինչպես Թուրքահայաստանում, այնպես էլ ներկայումս իրար 
հանդեպ ունեն նույնատիպ (գրեթե պատճենահանված) դրսևորումներ: 
 

………………………………………………………….. 
 

Ծանոթ.- Քրդացած հայ աշիրեթները առավելապես խորթ ու վանողական են 
տրամադրված դեպի երիտթրքացած հայերը, իսկ վերջիններս արհամարհանքով ու 
բարձրից են նայում թե քրդացած, թե թուրքացած հայերին, չնայած նրան, որ ներկայումս 
(ինչպես հնում՝ հուռյաթի շրջան) քրդացած հայ աշիրեթները գտնվում են երիտթրքացած 
հայերի իշխանության ներքո և ստիպված արտաքուստ իրագործում են նրանց 
քաղաքական ու ռազմավարական ուղեգիծը՝ ընդհուպ մինչև թուրքացած հայերի հանդեպ 
ճնշումները: Իհարկե, կան որոշ քրդացած հայ թոռուններ, որոնք ձգտում են անկախ 
քաղաքականություն վարել ներքին քաղաքական ու կենցաղային ոլորտում: Օրինակ՝ ոչ 
վաղ անցյալում հայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը, որը մանևրում էր թուրքացած 
հայերի հեղափոխական հարթության ու երիտթրքացած հայերի (թվացյալ ռուսական բևեռ) 
միջև, հավանական է, որ դաժանորեն ծեծվեց հենց քրդացած հայ աշիրեթների կողմից 
(իհարկե, որոշ քաղաքական շրջանակների գիտությամբ), նույնը տեղի ունեցավ նաև 
երիտթրքացած հայուհիներից մեկի հետ (վերջինիս արյունոտված դիմանկարը մի քանի օր 
գրավել էր հայ մամուլի էջերը), որը ամենայն հավանականությամբ քրդացած հայ 
աշիրեթների ու թուրքացած հայ վերնախավի համատեղ ջանքերով կատարվեց: 
Նմանատիպ երևույթները պետք է դիտարկել ոչ թե քրեական հետախույզի (սա թողնենք 
համապատասխան կառույցներին), այլ Հոգևոր-քաղաքական ակնոցներով, այսինքն՝ լինել 
իրատես (ինչպիսին էլ լինի իրականությունը), շարժումները զանազանել տեսակով, 
վերադասավորել ու տալ համապատասխան լուծում: 
Թուրքացած իշխող հայ խավը ևս թաքցրած ատելություն ունի դեպի երիտթրքացած 
հայերը, բայց զգուշանում է, քանզի այսօր վերջիններս կեղծ “եվրոպական” արժեքները 
առանց այդ էլ պղտորված հայկական “ջրավազանը” լցնող յուրահատուկ խողովակ են 
հանդիսանում (սրանով իսկ հասկանալի է, որ նրանց թիկունքում կանգնած են արևմտյան 
ուժերը): Այս երևույթը շատ իշխող թրքացած ու քրդացած հայերի ստիպել է, որ իրենք էլ 
գոնե արտաքնապես եվրոպականացված “քայլվածքով” ճեմեն (որոշ թուրքացած աղաների 
ու հայ թոռունների բռի, տգետ ասիականացված կոպտությունն ու եվրոպական “նազանքը” 
համատեղած երևույթը իր ամբողջ պատկերով նկատողների մոտ շատ դեպքերում 
պարզապես ծիծաղ է շարժում): 



Իսկ ինչ վերաբերում է թուրքացած հայ ցածր խավին, ապա նա հավասարապես (մեղմ 
ասած) խորթ նայվածք ունի թե դեպի քրդացած աշիրեթները, թե թուրքացած հայ 
վերնախավը: Չծավալվելով նշենք, որ ինչպես հնում, այնպես էլ հիմա այս երեք 
զանգվածները իրար հանդեպ խորթացած, անհաշտ դիրքերում են: 
 

…………………………………………………………... 
 

Այո՛, այօրվա թուրքա-Հայաստանում ամենափոքր տոկոսը կազմող ՀԱՅ-երի առջև 
բարդ խնդիր է դրված՝ մեթոդիկ քաղաքականությամբ ներթափանցել այս երեք 
շերտերի մեջ (հաշվի առնելով իրար հանդեպ տրամադրվածությունը և այլ 
գործոններ) ու Հոգևոր-մշակութային հեղափոխությամբ ՎԵՐԱԾՆԵԼ արդեն իսկ 
այլասերված կերպարով հայությանը՝ որպես ՄԵԿ ՀԱՅ ԱԶԳ՝ հիմնված մեկ 
հայրենիքի ու մեկ մշակույթի վրա: Սակայն պիտի նշենք, որ նշյալ կարգախոսը 
կմնա մեռյալ ու ծամծմված մի լոզունգ, քանի դեռ “մեկ մշակույթ” ասվածի մեջ 
Հոգևոր մշակույթը (Հավատքի գիտությունը) չի վերանայվել. այն պետք է 
ծածկազերծել ու ՀՍՏԱԿ իմաստաբանել: 
7) Ներկայումս մեռած (կամ հիվանդ) հայության օրգանիզմից ածանցված 
վերոնշյալ պիղծ երևույթների “բժշկմամբ” զբաղվող հայ “բժիշկներ” ունենք, որոնք 
կամ շվարած են, կամ թուլամորթության պատճառով ամեն բան կորած են 
համարում, կամ ձգտում են մեռյալ իրականությանը գունագեղություն հաղորդել՝ 
զբաղվելով ինքնախաբեությամբ, կան “բժիշկներ” էլ, որոնք նմանատիպ խաբկանքի 
գույներ են հաղորդում իրականությանը՝ իրենց անաստված դասալքությունը 
թաքցնելու համար: 
• ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ    էէէէ    մահացումահացումահացումահացու    ((((կամկամկամկամ    թարախակալվածթարախակալվածթարախակալվածթարախակալված) ) ) ) վերքնվերքնվերքնվերքն    անվանելանվանելանվանելանվանել    
պարզպարզպարզպարզ    քերծվածքքերծվածքքերծվածքքերծվածք::::    
Թերևս կլինեն նաև անհատներ, որոնք այս ուսումնասիրությունը կանվանեն “պառակտիչ”՝ 
չնկատելով (կամ չուզենալով նկատել), որ հայությունը, ցավոք, վաղուց պառակտված է 
բովանդակային իմաստով: Քաղաքագետի լեզվով ասած՝ չիչիչիչի    կարելիկարելիկարելիկարելի    ““““ջայլամիջայլամիջայլամիջայլամի””””    
քաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականությունքաղաքականություն    վարել՝վարել՝վարել՝վարել՝    հայրենասիրությանհայրենասիրությանհայրենասիրությանհայրենասիրության    պիտակովպիտակովպիտակովպիտակով::::    
• ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ    էէէէ    նաևնաևնաևնաև    հիվանդությանհիվանդությանհիվանդությանհիվանդության    հանդեպհանդեպհանդեպհանդեպ    երկարատևերկարատևերկարատևերկարատև    անհոգանհոգանհոգանհոգ    
անտարբերությունըանտարբերությունըանտարբերությունըանտարբերությունը    ((((կամկամկամկամ    որորորոր    նույնննույնննույնննույնն    է՝է՝է՝է՝    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    չփոխողչփոխողչփոխողչփոխող    ““““բժշկությունըբժշկությունըբժշկությունըբժշկությունը””””), ), ), ), քանզիքանզիքանզիքանզի    ՓՏԱԽՏՓՏԱԽՏՓՏԱԽՏՓՏԱԽՏ    
ասվածինասվածինասվածինասվածին    պիտիպիտիպիտիպիտի    հանգենքհանգենքհանգենքհանգենք    ((((որիորիորիորի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    նույնիսկնույնիսկնույնիսկնույնիսկ    անխուսափելիանխուսափելիանխուսափելիանխուսափելի    անդամահատումըանդամահատումըանդամահատումըանդամահատումը    միայնմիայնմիայնմիայն    
տգետներիտգետներիտգետներիտգետների    ուուուու    դեմագոգներիդեմագոգներիդեմագոգներիդեմագոգների    մոտմոտմոտմոտ    պիտիպիտիպիտիպիտի    կոչվիկոչվիկոչվիկոչվի    ““““պառակտումպառակտումպառակտումպառակտում””””)))):::: 
Այո՛, լինենք իրատես (որքան էլ այն ցավալի լինի): Ներկայումս հայության ահռելի 
զանգված հոգեբանությամբ քրդացած ու թրքացած է հանդես գալիս. իզուր չէ, որ “մի քանի 
օր” առաջ այն շատ հայերի մոտ արտահայտվում էր թուրք-աղայական (տե’ս Րաֆֆու 
“Խենթը”, էջ 96 - 99), “երեկ”՝ սովետա-ապարատչիկական, այսօր՝ օլիգարխ-կլանային 
(ՏԻՊԻԿ ասիականացված երանգ ունեցող) վարքագծով: 
Քանի դեռ ՈՒՇ ՉԷ, անհրաժեշտ է հայ օրգանիզմի վարակված մասը, առանձնակի 
դիտարկելով, ախտորոշել ու արագորեն անցնել բժշկման… Քաղաքական լեզվով ասած՝ 
քանի դեռ ՀԱՅ-ը լիովին Հոգևոր ցեղասպանության հարվածը չի ստացել օտարացած հայ 
զանգվածից, արդ պատմության հնոցում վառվող ՍՈՒՐԲ ԿՐԱԿԸ մեր սրտերում, նրա 
փորձառությունը մեր մտքերում ու Հոգևոր (ԵՐԿՆՔԻ) շնչով ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՎԱԾ՝ 
արթնացնենք “ԴԵՊԻ ԵՐԿԻՐ” կոչը ու ազատագրենք հայ ներաշխարհը օտար 
վիրուսներից: 
Այսօր հայ մահացու հիվանդ օրգանիզմին պետք են ԻՐԱՏԵՍ հայացքով, սառն ու 
հաշվենկատ մտքով, հայ օրգանիզմի հիվանդության պատմությամբ (“անկետա”) ու 
ՀՈԳԵՎՈՐ գիտությամբ իմաստնացած և ՍԻՐՈ ջերմությամբ լի ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ 
խմբավորում: 



8)8)8)8) ՍտեղծելՍտեղծելՍտեղծելՍտեղծել    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր----մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    ակումբակումբակումբակումբ, , , , որնորնորնորն    իրիրիրիր    վրավրավրավրա    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    վերցնիվերցնիվերցնիվերցնի    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր    
ԻՐԱՊԵՍԻՐԱՊԵՍԻՐԱՊԵՍԻՐԱՊԵՍ    ԲԺՇԿՈՂԲԺՇԿՈՂԲԺՇԿՈՂԲԺՇԿՈՂ----ՍՐԲՈՂՍՐԲՈՂՍՐԲՈՂՍՐԲՈՂ    դեղատոմսիդեղատոմսիդեղատոմսիդեղատոմսի    ԻԻԻԻ    ՀԱՅՏՀԱՅՏՀԱՅՏՀԱՅՏ    ԲԵՐՈՒՄՆԲԵՐՈՒՄՆԲԵՐՈՒՄՆԲԵՐՈՒՄՆ    ուուուու    նրանրանրանրա    հետևողականհետևողականհետևողականհետևողական    
ներմուծումըներմուծումըներմուծումըներմուծումը    հայհայհայհայ    օրգանիզմօրգանիզմօրգանիզմօրգանիզմ    ((((տե՛ստե՛ստե՛ստե՛ս    ԿԿԿԿ. . . . ԵԵԵԵ. . . . ““““ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ԳԻԳԻԳԻԳԻՐՔՐՔՐՔՐՔ””””, , , , էջէջէջէջ    111)111)111)111)::::    
8/8/8/8/աաաա. . . . ՊԵՏՔՊԵՏՔՊԵՏՔՊԵՏՔ    ԷԷԷԷ    ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՎԵՐԱՆԱՅԵԼՎԵՐԱՆԱՅԵԼՎԵՐԱՆԱՅԵԼ    ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    ԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԸՀԱՄԱԿԱՐԳԸՀԱՄԱԿԱՐԳԸՀԱՄԱԿԱՐԳԸ    ((((տե՛ստե՛ստե՛ստե՛ս    ԿԿԿԿ. . . . ԵԵԵԵ. . . . 
““““ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔ””””, , , , էջէջէջէջ    106106106106----112)112)112)112)::::    
 

……………………………………………………………. 
 

Ծանոթ. – Ներկայումս հայ հասարակության մեջ թուրք-աղայական ու քուրդ-աշիրեթական 
դրսևորումներն այդքան ընդգծված չէին լինի, եթե չլինեին հենց հայ “պարզ” զանգվածի 
կամա թե ակամա մեծարանքն ու ակնածանքը նրանց հանդեպ: Նրանց զեխ ապրելակերպի 
ու ճոխության, մարմնավոր զորության հանդեպ պիղծ նախանձն է, որ ընդգծում է նրանց 
ԹՎԱՑՅԱԼ հաջողակ լինելն այս կյանքում (խաբելով նաև վերջիններիս): Այս թյուր 
գնահատականը հետևանքն է հայ զանգվածի էության խեղման ու ՀՈԳԵՎՈՐ 
ՏԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, սա հետևանք է Հայ եկեղեցու բացակայության (իր իրական իմաստով), 
քանզի վերոնշյալ “հաջողակները” պարզապես անասնացած ԹՇՎԱՌՆԵՐ են, առավել ևս 
այն դեպքում, երբ իրենց հատուկ “երջանկությունն” են ըմբոշխնում: 
• ԱյսպեսԱյսպեսԱյսպեսԱյսպես    էէէէ    իմաստավորվումիմաստավորվումիմաստավորվումիմաստավորվում    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    մշակույթըմշակույթըմշակույթըմշակույթը, , , , սասասասա    էէէէ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ----իիիի    
գնահատողգնահատողգնահատողգնահատող    հայացքըհայացքըհայացքըհայացքը    դեպիդեպիդեպիդեպի    ՈՉՈՉՈՉՈՉ----ասունասունասունասուն    ((((անանանան----ասունասունասունասուն) ) ) ) էություննէություննէություննէությունն    ուուուու    նրանրանրանրա    վայելքներըվայելքներըվայելքներըվայելքները    ևևևև    
ոչոչոչոչ    թեթեթեթե    նախանձովնախանձովնախանձովնախանձով    լիլիլիլի    հայացքհայացքհայացքհայացք, , , , որըորըորըորը    գալիսգալիսգալիսգալիս    էէէէ    նյութապաշտությունիցնյութապաշտությունիցնյութապաշտությունիցնյութապաշտությունից, , , , իսկիսկիսկիսկ    վերջինսվերջինսվերջինսվերջինս, , , , 
փոխանակփոխանակփոխանակփոխանակ    սրբելունսրբելունսրբելունսրբելուն, , , , ավելիավելիավելիավելի    էէէէ    ամրապնդվելամրապնդվելամրապնդվելամրապնդվել    կրոնամոլկրոնամոլկրոնամոլկրոնամոլությանությանությանության    ուուուու    սինսինսինսին    
բարոյագիտությանբարոյագիտությանբարոյագիտությանբարոյագիտության    քարոզներիցքարոզներիցքարոզներիցքարոզներից::::    
 

……………………………………………………………… 
    
9)9)9)9) ՊետքՊետքՊետքՊետք    էէէէ        հայությանհայությանհայությանհայության        մեջմեջմեջմեջ        վկայակոչելվկայակոչելվկայակոչելվկայակոչել,  ,  ,  ,  լիարժեքլիարժեքլիարժեքլիարժեք        ձևակերպելձևակերպելձևակերպելձևակերպել        ուուուու                ներմուծելներմուծելներմուծելներմուծել        
ՀայՀայՀայՀայ    ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային    ԳաղափարախոսությունըԳաղափարախոսությունըԳաղափարախոսությունըԳաղափարախոսությունը    ((((ՀԱԳՀԱԳՀԱԳՀԱԳ) ) ) ) ::::    
9/9/9/9/աաաա.  .  .  .  ՎերոնշյալումՎերոնշյալումՎերոնշյալումՎերոնշյալում        ԷականնԷականնԷականնԷականն    այնայնայնայն    էէէէ, , , , որորորոր        ՀԱԳՀԱԳՀԱԳՀԱԳ    ----    ըըըը, , , , որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի    բովանդակալիցբովանդակալիցբովանդակալիցբովանդակալից, , , , 
կենկենկենկենսունակսունակսունակսունակ    ուուուու    հաստատունհաստատունհաստատունհաստատուն    արմատավորվիարմատավորվիարմատավորվիարմատավորվի    հայհայհայհայ    ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի    հոգումհոգումհոգումհոգում, , , , պետքպետքպետքպետք    էէէէ, , , , որորորոր    նրանրանրանրա    
միջուկըմիջուկըմիջուկըմիջուկը    կազմիկազմիկազմիկազմի        ՃՇՄԱՐԻՏՃՇՄԱՐԻՏՃՇՄԱՐԻՏՃՇՄԱՐԻՏ        ՔրիստոնեությանՔրիստոնեությանՔրիստոնեությանՔրիստոնեության    ((((ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ        ԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻ) ) ) ) 
դավանաբանությունըդավանաբանությունըդավանաբանությունըդավանաբանությունը    ((((տետետետե’’’’սսսս    ԿԿԿԿ. . . . ԵԵԵԵ. . . . ““““ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ        ԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔԳԻՐՔ””””, , , , էջէջէջէջ        5 5 5 5 ----11) : 11) : 11) : 11) : ԱյլԱյլԱյլԱյլ    կերպկերպկերպկերպ    ասածասածասածասած` ` ` ` 
պետքպետքպետքպետք    էէէէ        ՀԱԳՀԱԳՀԱԳՀԱԳ    ----    ըըըը    բարձրացվիբարձրացվիբարձրացվիբարձրացվի    ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾ        ՀավատքիՀավատքիՀավատքիՀավատքի    աստիճանիաստիճանիաստիճանիաստիճանի    ::::        
    Կարևոր է նկատել, որ համատարած աղանդավորության (կույր 
հավատքի) պատճառով  Քրիստոնեությունը արժեզրկված է ընկալվում, որը 
պատճառ է դառնում Հ Ա Գ – ը սնամեջ ազգայնամոլության արժեքով 
յուրացնելուն կամ այն լայն զանգվածների կողմից ընկալվում է որպես 
“ազգայնական” շաղակրատանք: 
 ՀԱԳ - ի ուրույն ու ներկայումս հայտնի լավագույն արտահայտությունն է 
Նժդեհականություն (Ցեղակրոնություն և Տարոնականություն) կոչված ուսմունքը: Հայ 
ազգի մեծագույն հերոսներից ու վսեմ գաղափարախոսներից մեկը` Նժդեհը, իր 
աջակիցների (Հայկ Ասատրյան ևն) հետ ուսումասիրելով ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, այն 
հանճարեղ կերպով բյուրեղացնելովբյուրեղացնելովբյուրեղացնելովբյուրեղացնելով, ստեղծագործել է  ՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ուսմունքը: Սակայն վերջինս ունի մեկ կարևորագույն թերիություն. սույն ուսմունքի մեջ 
Հավատքի գործոնը արտահայտվում է զուտ զգացմունքային շնչով, այսինքն` այստեղ 
առկա չէ  ՀԱՎԱՏՔԻՀԱՎԱՏՔԻՀԱՎԱՏՔԻՀԱՎԱՏՔԻ    ՃՇՄԱՐԻՏՃՇՄԱՐԻՏՃՇՄԱՐԻՏՃՇՄԱՐԻՏ        ուուուու    ՀՍՏԱԿՀՍՏԱԿՀՍՏԱԿՀՍՏԱԿ    ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾԻՄԱՍՏԱԲԱՆՎԱԾ դավանաբանությունը (իսկ 
Տարոնականությունը զուտ զգացմունքային երակով, ինչպես բացահայտ նկատվում է, 
ճշմարտապես յուրացնում են բացառիկ փոքրամասնությունը) : Նշյալ  ԷԱԿԱՆ  արժեքի 
պակասի պատճառով Ցեղակրոնությունն իր մեջ է ներառել ավելորդ` միստիկ և այլ խորթ 



(որոշ դեպքերում` Հոգևոր համակարգից շեղված) իմաստաբանություններ : Նկատելի է, որ 
Նժդեհը նման միստիկ ձևակերպումները ծառայացրել է հայ միտքն ու հոգին առավել 
բևեռելու հայ ազգային մշակույթի վրա : Սակայն նման  միստիկական ձևակերպումները և 
որոշ չոր ազգայնական լոզունգաբանությունները պատճառ են դառնում այլոց կողմից 
Ցեղակրոնությունը շեղված (սնամեջ ազգայնամոլ կամ կրոնամոլ և այլն) կերպով 
ընկալելուն : ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ        ԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻ        ((((ԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾ    ՔրիստոնեությանՔրիստոնեությանՔրիստոնեությանՔրիստոնեության)))) դավանաբանությունը լիովին  
սրբագրումսրբագրումսրբագրումսրբագրում    ----    հարթումհարթումհարթումհարթում է այս խորթությունները և Ցեղակրոնության մեջ որոշ դեպքերում 
արտահայտվող չոր լոզունգաբանություններին հոգևոր ու Աստվածային  
կենսունակություն հաղորդում :         
Ինչպես նկատեցինք, Ցեղակրոն շնչի մեջ եղած կտրուկ ոճը, ազդեցիկ ռիթմը, ազգայնական 
ցիտատները դրական գործակից կարող են լինել, եթե տվյալ անձը մինչ այդ ունի հոգևոր - 
զգացմունքային - ազգային գեղագիտական ճաշակ, ինչով հիրավի հարուստ էր Նժդեհ 
անհատականությունը: Ցեղակրոնությունը նման է ԱՌԱՆՑ  ՆՈՏԱՆԵՐԻ  երաժշտության, 
որը շատ արագ կարող է աղանդավորվել այս կամ այն սնանկ հոգու մեջ “տեղավորվելով” , 
քանզի այն չունի ՃՇՄԱՐԻՏ ՀԱՎԱՏՔԻ գիտության իմաստաբանությունը :  
Նժդեհին կամ նրա ուսմունքը պայմանականորեն փոխադրելով երաժշտական ոլորտ` 
նրան կարելի է համեմատել հանրահայտ երգիչ Վլադիմիր Վիսոցկու ու նրա արդարության 
պայքարը երգող բանաստեղծական շնչառության հետ : Այսօր շատերն են ուզում նմանվել 
Վիսոցկուն` սեփական ձայնին արհեստականորեն խռպոտություն ու ազդեցիկ ռիթմ 
տալով և “պայքարող” - վերամբարձ տողեր երգելով : Սակայն ինչպես ամեն մի խռպոտ 
“երգեցիկ” ձայն դեռ չի նշանակում Վիսոցկի, այնպես էլ ամեն մի ցեղակրոն - 
լոզունգաբանություն  դեռ չի նշանակում “Նժդեհ” կամ Հոգևոր - ազգային Էություն :    
 Համոզված ենք, որ Քրիստոնեական  ՃՇՄԱՐԻՏ  դավանաբանության պակասն է 
պատճառը, որ, հայության (գոնե ազգայնական հատվածի) մեջ, ցավոք, դեռ մինչ օրս 
Տարոնականության շքեղ ուսմունքը չի արմատավորվել : 
 

3. 3. 3. 3. ՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ԿԱՌՈՒՅՑԻԿԱՌՈՒՅՑԻԿԱՌՈՒՅՑԻԿԱՌՈՒՅՑԻ    ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ՕՂԱԿՈՒՄՕՂԱԿՈՒՄՕՂԱԿՈՒՄՕՂԱԿՈՒՄ    ՏԵՂՏԵՂՏԵՂՏԵՂ    ԳՏԱԾԳՏԱԾԳՏԱԾԳՏԱԾ    ՎԻՐՈՒՍԻՎԻՐՈՒՍԻՎԻՐՈՒՍԻՎԻՐՈՒՍԻ    
ՔԱՅՔԱՅԻՉՔԱՅՔԱՅԻՉՔԱՅՔԱՅԻՉՔԱՅՔԱՅԻՉ    ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ        ԵՎԵՎԵՎԵՎ        ՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆՐԱ        ԲԺՇԿՄԱՆԲԺՇԿՄԱՆԲԺՇԿՄԱՆԲԺՇԿՄԱՆ        ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ    
        
“Ազգ մը, որ անընդունականընդունականընդունականընդունակ    էէէէ    իրիրիրիր    անցեալիանցեալիանցեալիանցեալի    մէջմէջմէջմէջ    որոնելորոնելորոնելորոնել    իրիրիրիր    ներկայիներկայիներկայիներկայի    խորհուրդըխորհուրդըխորհուրդըխորհուրդը    եւեւեւեւ    ապագայիապագայիապագայիապագայի    աստղըաստղըաստղըաստղը- 
նման ազգը զուրկ է պատմական զգացումէ, որով` նորնորնորնոր    պատմութիւնպատմութիւնպատմութիւնպատմութիւն    կերտելուկերտելուկերտելուկերտելու    կորովէկորովէկորովէկորովէ    եւեւեւեւ    հանճարէհանճարէհանճարէհանճարէ”            
(Հ. Ասատրյան, “Հատընտիր”,  էջ 90):  
    

Հայ պետականության երկարատև կորստի ցավագին հետևանքները նկատելի են 
ներկա պետական ապազգային ու հոգեխեղդ կառուցվածքի մեջ: Այսօր մեր 
պետական կառույցի մեջ նկատելի են որոշ երևույթներ, որոնք հատուկ են եղել 
վաչկատուն ցեղերին: Ամենապարզ հայացքով եթե դիտարկենք ներկա պետական 
ՄԻՋԻՆ որոշ օղակների (մարզպետարան, թաղապետարան և այլն) ներքին կողմը, 
ապա հստակ նկատելի է նրանց օրինաչափությունը քրդական աշիրեթների 
կառուցվածքի հետ: ԻհարկեԻհարկեԻհարկեԻհարկե, , , , չենքչենքչենքչենք    ժխտումժխտումժխտումժխտում, , , , որորորոր    կլինենկլինենկլինենկլինեն    նաևնաևնաևնաև    
բացառություններբացառություններբացառություններբացառություններ, սակայն պիտի նշենք, որ այս աղետաբեր երևույթը բավական 
տարածված բնույթ է կրում: 
Այո՛, այսօր հայ համայնքների կենցաղը կառավարող շատ թաղապետարաններ (և 
այլն) իրենց կառուցվածքով և, ամենակարևորը, կառավարման եղանակով ու  
տիրող մթնոլորտով իրենցից ներկայացնում են ՏԻՊԻԿ քրդական աշիրեթներ՝ 
իրենց հատուկ պիղծ ու պրիմիտիվ բարքերով: Նկատի ունենանք, որ ինչպես հնում, 
այնպես էլ այսօր հայությանն անմիջականորեն առավելաբար կեղեքում ու 
յուրօրինակ կերպով այլասերում են քրդական աշիրեթ կոչված կառուցվածքները: 
Այստեղից էլ՝ հանո՛ւն հայությանը ԿՅԱՆՔ տվող ՀՈԳԵՎՈՐ - ԱԶԳԱՅԻՆ 



արժեքների հանդեպ սիրո, հանո՛ւն ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, հանուն 
ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ արժեքների՝ ՀԱՅ-երիս առջև կարևորագույն խնդիր է դրվում. 
1) Ամենատարբեր մեթոդներով թույլ չտալ, որ համայնքապետեր (և այլն) 
առաջադրվեն ու ընտրվեն քրդացած հայ թոռունները, որոնք նախօրոք ունեն 
տիպիկ քրդական աշիրեթ հիշեցնող ձևավորված կառույցներ: 
2) Իսկ եթե առայժմ անհնար է վերոնշյալ 1-ին կետը իրականացնել, ապա սույն 
համայնքների ներքին կազմակերպական կառուցվածքի ձևավորումը դնել 
Հայաստանի Ազգային ժողովի կողմից կազմված վերահսկող հատուկ մարմնի 
(իշխանական և ընդդիմադիր կողմերը համատեղ) տրամադրության տակ: 
 

ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ    ՝՝՝՝    
 

3)3)3)3) ԵթեԵթեԵթեԵթե    վերոնշյալվերոնշյալվերոնշյալվերոնշյալ    երկուերկուերկուերկու    կետերիկետերիկետերիկետերի    իրականացումըիրականացումըիրականացումըիրականացումը    երկարերկարերկարերկար    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    ուուուու    նորնորնորնոր    
օրենքներօրենքներօրենքներօրենքներ    էէէէ    պահանջումպահանջումպահանջումպահանջում, , , , ապաապաապաապա    հաշվիհաշվիհաշվիհաշվի    առնելովառնելովառնելովառնելով, , , , որորորոր    տեղականտեղականտեղականտեղական    ինքնակառավարմանինքնակառավարմանինքնակառավարմանինքնակառավարման    
մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների    անվանանվանանվանանվան    տակտակտակտակ    հանդեսհանդեսհանդեսհանդես    եկողեկողեկողեկող    քրդացածքրդացածքրդացածքրդացած    հայհայհայհայ    թոռուններիթոռուններիթոռուններիթոռունների    իշխանությանիշխանությանիշխանությանիշխանության    
տակտակտակտակ    ենենենեն    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    տվյալտվյալտվյալտվյալ    տարածքիտարածքիտարածքիտարածքի    ((((համայնքհամայնքհամայնքհամայնք, , , , մարզմարզմարզմարզ    ևևևև    այլնայլնայլնայլն) ) ) ) մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    
օջախները՝օջախները՝օջախները՝օջախները՝    մանկապարտեզներմանկապարտեզներմանկապարտեզներմանկապարտեզներ, , , , դպրոցներդպրոցներդպրոցներդպրոցներ, , , , մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    կենտրոններկենտրոններկենտրոններկենտրոններ    ևևևև    այլնայլնայլնայլն, , , , 
պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ԳՈՆԵԳՈՆԵԳՈՆԵԳՈՆԵ    հատուկհատուկհատուկհատուկ    հսկողությունհսկողությունհսկողությունհսկողություն    սահմանելսահմանելսահմանելսահմանել    տվյալտվյալտվյալտվյալ    աշիրեթաշիրեթաշիրեթաշիրեթ----կառույցիկառույցիկառույցիկառույցի    
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻ    բաժնիբաժնիբաժնիբաժնի    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    վրավրավրավրա, , , , որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի    այնայնայնայն    ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    ----    ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային    
ուղղվածությունուղղվածությունուղղվածությունուղղվածություն    ունենաունենաունենաունենա: : : : ԹեկուզԹեկուզԹեկուզԹեկուզ    այսայսայսայս    հսկողությունըհսկողությունըհսկողությունըհսկողությունը    լինիլինիլինիլինի    միայնմիայնմիայնմիայն    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    
կարգով՝կարգով՝կարգով՝կարգով՝    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր----ազգայինազգայինազգայինազգային    ուժերիուժերիուժերիուժերի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ((((եթեեթեեթեեթե    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    չէչէչէչէ    համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ` ` ` ` 
պետականպետականպետականպետական    մեխանիզմովմեխանիզմովմեխանիզմովմեխանիզմով))))::::    
3/ա. Այս գործը կարելի է կատարել՝ նաև  դաշնակցելով Արևմտյան 
համապատասխան կառույցների հետ: Կարծում ենք, որ արևմուտքում ևս կլինեն 
ճշմարիտ Հոգևորը թեկուզթեկուզթեկուզթեկուզ    ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական    շնչովշնչովշնչովշնչով յուրացրած ուժեր, որոնք ևս 
շահագրգռված կլինեն այս հարցում, քանզի Հայաստանի ճշմարիտ հոգևոր 
վերածնունդը նաև համամարդկային արժեք է: Այլ կերպ ասած` պետք է 
ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ        հարթությանհարթությանհարթությանհարթության    վրավրավրավրա    վերակենդանացնելվերակենդանացնելվերակենդանացնելվերակենդանացնել    ՍանՍանՍանՍան    ––––    ՍտեֆանոյիՍտեֆանոյիՍտեֆանոյիՍտեֆանոյի    
16161616----րդրդրդրդ    հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը, այն է` ապաթուրքացնելապաթուրքացնելապաթուրքացնելապաթուրքացնել հայ իրականությունը` 
Անդրկովկասում ձևավորելով հիրավի հոգևոր – մշակույթային հզոր կենտրոն` 
սրան համապատասխան ներդաշնակ քաղաքականությամբ (միաժամանակ 
սրբագրելով անցյալի դիվանագիտական սխալները` եվրոպական կառույցների 
հետ դաշնակցելու հարթության մեջ) : 
 

Ծանոթ. - Անհրաժեշտ է հայկական քաղաքականության մեջ սրբագրել պոետական 
հայացքը՝ ուղղված դեպի քաղաքակրթության “անմնացորդ” պաշտպան Եվրոպան 
(Արևմուտքը)։ Արևմուտքը ինչպես հնում, այնպես էլ այսօր որոշակի պատկերացում ունի 
թուրք-խավարամիտ զանգվածի և միայն նրան հատուկ հղփացած, ասիական, գռեհիկ … 
վարքի ու շահատակությունների մասին։ Ներկայումս Արևմուտքը թուրքացած հայերին 
ստիպում է (թեկուզ՝ ձևական) ընդունել իրենց հակումներին ու իղձերին ոչ հարիր 
արժեքներ՝ դեմոկրատիա, օրենքի իշխանություն, խոսքի ազատություն, սահմանադրական 
բարեփոխումներ… վերջապես՝ ազատ-ժողովրդավարական ընտրություններ և սրանից 
բխող արդար իշխանության ձևավորում, որոնքորոնքորոնքորոնք    լիովինլիովինլիովինլիովին    օրինօրինօրինօրինաչափվումաչափվումաչափվումաչափվում    ենենենեն    անցյալումանցյալումանցյալումանցյալում    
եղածեղածեղածեղած    ““““մայիսյանմայիսյանմայիսյանմայիսյան””””    բարենորոգումներբարենորոգումներբարենորոգումներբարենորոգումներ    (1878(1878(1878(1878----1912 1912 1912 1912 թթթթթթթթ.) .) .) .) կոչվածկոչվածկոչվածկոչված    իրադարձություններիիրադարձություններիիրադարձություններիիրադարձությունների    
հետհետհետհետ,,,, որոնք իբր թե կոչված էին հայկականությունը պաշտպանելու (Հայ ԴԱՏ)  և 
թուրանականությանը հակակշռող հայկական ձևավորված օջախ ստեղծելու։ Սակայն, 
ինչպես ցույց տվեց պատմությունը, շատ դեպքերում, իր գլոբալ քաղաքական-նյութական 



շահերից մղված, Արևմուտքը շահարկեց իր իսկ կողմից ստանձած հայկական (հոգևոր) 
արժեհամակարգի պաշտպանի դերը։ 
Նույնն է նաև այսօր. թելադրող ու զանազան հսկողական ֆունկցիա կատարող արևմտյան 
կառույցների (ԵԱՀԽ՝ եվրոպական “անաչառ” դիտորդների հանձնախմբեր, միջազգային 
վալյուտային ֆոնդ և այլն) հայացքի ներքո հայ բնօրրանում թուրքացած շունչը գնալով 
ավելի է խեղում հայկականությունը։ Սա է պատճառը, որ հնի նմանությամբ ներկայումս 
նույն ընթացքն արձանագրվեց Հայ ազգային զարթոնքի մեջ (1988-1996 թթ.)՝ մեծ ու կույր 
հույսեր դեպի առաջադեմ, քաղաքակիրթ Արևմուտքը և սրան հաջորդած ծանր 
հիասթափություններ ու կազմալուծում հայկական շարքերի մեջ։ 
Նկատի ունենալով առկա օրինաչափ երևույթները՝ ՉԻՉԻՉԻՉԻ    կարելի՝կարելի՝կարելի՝կարելի՝ ա) լիովին (կուրորեն) 
վստահել Արևմուտքին, բ) անտեսել Արևմուտքը՝ ընկնելով քաղաքական վակումի մեջ, գ) 
ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ վստահել թուրք-աշիրեթ վիրուսով վարակված հայ տարրերի երիտ-
քաղաքակիրթ-արևմտացած “դիմագծերին”, դ) թևաթափ լինել՝ կազմալուծվել։ 
Չնայած այս բոլորին, ի տարբերություն անցյալի՝ ներկայումս առկա են գոնե որոշ 
կարևորագույն մխիթարիչ տարբերություններ. եթե անցյալում քաղաքական հարթության 
վրա թուրքերը իրենց հայախեղդ “գործընթացում” ձրիաբար օգտվում էին Ռուսաստան-
Արևմուտք, նաև արևմտյան տարբեր երկրների տարատեսակ բախումներից (սույն 
երևույթը ոչ այնքան թուրք ուղեղի արգասիքն էր, ինչպես տարածված է ճոռոմաբանել 
թուրք դիվանագիտություն ասվածի մասին), եթե նույնիսկ անկախ Հայաստանի 
տեսլականը, մեղմ ասած, ռուս (կամ շատ դեպքերում՝ նաև արևմտյան) դիվանագիտության 
աչքի փուշն էր, ապա այսօր հայ ներ - “ազգային” իրականության մեջ հոգևոր հարթության 
վրա թուրքացած - աշիրեթ հոսանքներին խրախուսող և հովանավորող նման ԳԼՈԲԱԼ, 
ռազմավարական, քաղաքական դիվիդենտներ չկան (և այլն)։ 
 

ԱնհրաժեշտԱնհրաժեշտԱնհրաժեշտԱնհրաժեշտ    էէէէ    դաշնակիցդաշնակիցդաշնակիցդաշնակից    ԱրևմուտքԱրևմուտքԱրևմուտքԱրևմուտք    հասկացությունըհասկացությունըհասկացությունըհասկացությունը    շերտավորել՝շերտավորել՝շերտավորել՝շերտավորել՝                                                                                                                                1) 1) 1) 1) 
քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական----տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական----նյութականնյութականնյութականնյութական    մեմեմեմեքենաքենաքենաքենա, 2) , 2) , 2) , 2) հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    ----    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    ----    բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ, , , , շերտերշերտերշերտերշերտեր, , , , խավերխավերխավերխավեր    ուուուու    անհատանհատանհատանհատ    գործիչներգործիչներգործիչներգործիչներ։։։։    
 1) Առաջին հարթության վրա պետք է գտնել Հայաստանում (նաև՝ 
տարածաշրջանում) հայկական ու արևմտյան շահերի համադրման կետերը և սրա վրա 
ամրացնել հայկականության արմատավորմանը նպաստող քաղաքական գործընթացները։ 
2)2)2)2) ԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդ    հարթությանհարթությանհարթությանհարթության    վրավրավրավրա    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    կատարելկատարելկատարելկատարել    առավելառավելառավելառավել    մանրակրկիտմանրակրկիտմանրակրկիտմանրակրկիտ    
ուսումնասիրություններուսումնասիրություններուսումնասիրություններուսումնասիրություններ    ևևևև    ծավալունծավալունծավալունծավալուն    ուուուու    հետևողականհետևողականհետևողականհետևողական    աշխատանքներ՝աշխատանքներ՝աշխատանքներ՝աշխատանքներ՝    
ա) հայ-արևմտյան համապատասխան կառույցների կողմից հոգևոր-գաղափարական 
արժեհամակարգի ՃՇԳՐՏՈՒՄՃՇԳՐՏՈՒՄՃՇԳՐՏՈՒՄՃՇԳՐՏՈՒՄ (առավելապես՝ ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ դավանաբանության   
առումով), ՀԱՄԱՏԵՂՀԱՄԱՏԵՂՀԱՄԱՏԵՂՀԱՄԱՏԵՂ ճանաչում, հաստատագրում ու այն որպես առաջնորդող 
գաղափարի ընդունում,  
բ) համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    ռազմավարությանռազմավարությանռազմավարությանռազմավարության    ընդունումընդունումընդունումընդունում::::    
Այս թվում` առավել ի նկատի ունենալ, որ ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ (ԶՏՎԱԾ Քրիստոնեության) 
դավանաբանությունը հանդիսանում է բոլոր ԴԱՍԱԿԱՆ ծածկագրյալ կրոնների` 
“Քրիստոնեության”, Մուսուլմանության, Բուդայականության ԲԱՆԱԼԻՆ : Սույն 
ԲԱՆԱԼՈՒ շնորհիվ վերոնշյալ կրոնները ոչ թե կուրորեն (այս կամ այն կերպ) իրար են 
հակադրվում, այլ վերջիններս ծածկազերծվելով` մեկ Աստվածային դավանաբանության 
մեջ են օրինաչափվում: Այո’, ԱՍՏՎԱԾ  ՄԵԿ է լոզունգը  ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ դավանանքով 
վերածվում է հստակ ու իմաստաբանված գիտության: Սա է ներդաշնակ աշխարհի 
կառուցման գրավականը : 
գ) վերջինսվերջինսվերջինսվերջինս    բաժանելբաժանելբաժանելբաժանել    մարտավարականմարտավարականմարտավարականմարտավարական    ծրագրերի՝ծրագրերի՝ծրագրերի՝ծրագրերի՝ հստակորեն փուլ առ փուլ բաժանված։ 
Այս առումով նկատի ունենալով երիտթուրք-աշիրեթ-թուրքացած հոսանքների 
հակադրությունները՝ խիստ զգույշ (առանձնակի) կերպով օգտագործել տիպիկ (ոչ թե 
ձևական) երիտթուրքացած ուժերը՝ ուղղակի և անուղղակի։ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 



Ծանոթ. -    ԱրևմտյանԱրևմտյանԱրևմտյանԱրևմտյան    կառույցներինկառույցներինկառույցներինկառույցներին    դաշնակցելուդաշնակցելուդաշնակցելուդաշնակցելու    առումովառումովառումովառումով    շատշատշատշատ    կարևորկարևորկարևորկարևոր    
էէէէ, որ  մենք կույր ու անդեմ չհակադրվենք գլոբալիզացիա հասկացությանը։ ԱյլԱյլԱյլԱյլ    էէէէ, , , , որորորոր    այսայսայսայս    
երևույթըերևույթըերևույթըերևույթը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    դրվիդրվիդրվիդրվի    հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր----ազգայինազգայինազգայինազգային    ուուուու    համամարդկայինհամամարդկայինհամամարդկայինհամամարդկային    մշակույթմշակույթմշակույթմշակույթ    
պարունակողպարունակողպարունակողպարունակող    հիմքիհիմքիհիմքիհիմքի    վրավրավրավրա։։։։ Ներկայումս ընթացող հակագլոբալիստական շարժումը 
իրենից ներկայացնում է անդեմ, կազմալուծման տանող քաղաքական ԹԱԿԱՐԴ : 
Հայկականությունը ոչ միայն երբեք դեմ չի եղել համաշխարհային քաղաքակիրթ 
ընտանիքի ձևավորմանը, այլև դարեր շարունակ եղել է նրա առաջամարտիկը։ Եթե այսօր 
Եվրոպան որպես քաղաքակրթության օջախ է հանդես գալիս (խոսքը իրական արժեքների 
մասին է), ապա սրա մեջ մեծ տեղ ունեն հայերը։ Քանզի արաբ-մոնղոլ-թուրանական 
ասիաշունչ խավար հոսանքների դեմ միակ ռեալ ուժը, որ փակում էր ճանապարհը դեպի 
Եվրոպա, հայկական գործոնն էր։ Վերջինս ոչ միայն արտահայտվում էր վերոնշյալ պիղծ 
հոսանքների դեմ անկախ կամ կիսաանկախ Հայաստանի գոյապայքարով, այլ դեպի 
Եվրոպա տանող այն արգելապատնեշը, որ կոչվում էր Բյուզանդական կայսրություն, իր 
ամենաօրհասական պահերին դիմադրում, դիմակայում, ծառանում և իր երկրորդ 
շնչառությամբ հակահարված էր տալիս թշնամուն՝ շնորհիվ հայկական ոգին ու հայ 
ռազմուժը իր միջուկում ունենալու։ 
 Այո՜, հայերն աստիճանաբար իրենց ուսերի վրա կենտրոնացրին թե Քրիստոնյա 
մեծ կայսրության ղեկավարման, թե նրա պաշտպանության գործը։ Բյուզանդիայի 
պաշտպանության գործընթացի մեջ էին ներգրավել հայ հռչակավոր հեծելազորային 
գնդերը, երևելի զորավարները, Մամիկոնյան կամ մյուս նախարարաց տները։ Հայկական 
հեծելազորը կռվում էր Փոքր Ասիայից մինչև Եգիպտոս։ Ուժերի այս ցրումից ինչ-որ տեղ 
տուժում էր Հայաստանի ինքնապաշտպանությունը, սակայն հայերը չէին կարող և չլքեցին 
համաքրիստոնեական ու քաղաքակրթության պայքարի ճակատը։ Հատկանշականն այն է, 
որ Քրիստոնյա (քաղաքակիրթ) աշխարհի բոլոր մեծ տագնապների ժամերին Բյուզանդիան 
իր ճակատագիրն հանձնեց հայ կայսրերին, զորավարներին, որոնք ղեկավարեցին նրան՝ 
մասնավորապես 6-րդ դարի վերջերից մինչև 11-րդ դարի սկզբները։ Մավրիկիոս և Հերակլ 
կայսր-զորավարները հայկական գնդերի հետ վերջնական խորտակիչ հարված հասցրին 
չնայած արիացեղ, բայց և ասիաշունչ Սասանյան Պարսկաստանին։ Լևոն Իսավրացին, 
Վասիլ 1-ը, Հովհաննես Չմշկիկը կանգնեցրին և հետ վանեցին հետադիմական իսլամ 
ավերիչ շարժը։ Հայազգի այս կայսրերին է վերաբերվում պրոֆ. Կարլ Րոթի արժևորումը. 
ՙՈւժի հանճարեղ մարդիկ, գերազանց սպարապետներ՚։ Իզուր չէ, որ Բյուզանդական 
պատմության մասնագետներից Բըսըլն ասել է.̔Միմիայն Հայաստանի լեռներում էր 
գտնվում Բյուզանդիայի սիրտը, կորովը և քաղաքականությունը՚։Բյուզանդիայում 
“ամենազորավոր ազդեցությունն են գործում հեռակա այս երկրի սովորույթներն ու  
հավատալիքները”: Հայերից էր, որ նա ստացավ “ռազմական զորավոր և հարձակողական 
ոգին”: 
 Դեպի արևմուտք (Եվրոպա) ընթացք բռնած արաբական ուժերին 717թ. Կ. Պոլսի 
մատույցներում ջախջախիչ հարված տվեցին հենց հայազգի կայսր Լևոն Իսավրացին և իր 
որդին՝ Կոստանդին 5-րդը։ Ահա թե պրոֆ. Բըսըլն ինչպես է արժևորել նշյալ 
իրադարձությունները. ̔Անկասկած, սա Բյուզանդիայի և հավանաբար Եվրոպայի 
պատմության ամենատագնապալից շրջանն էր... Երկու այս կայսրերը, որոնք վեր են 
բարձրանում ժամանակակից ուրիշ կայսրերի և անձնավորությունների ցածրագույն 
մակարդակից, ՅՈԹՅՈԹՅՈԹՅՈԹ    ԴԱՐՈՎԴԱՐՈՎԴԱՐՈՎԴԱՐՈՎ    ՀԵՏԱՁԳԵՑԻՆՀԵՏԱՁԳԵՑԻՆՀԵՏԱՁԳԵՑԻՆՀԵՏԱՁԳԵՑԻՆ իսլամի հաղթական մուտքը Կ. Պոլիս... 
Բյուզանդիոնը՝ Եվրոպայի դռների առաջ կանգնող այդ ՊԱՀԱԿԸ, երբեք լավագույն կերպով 
կամ ավելի հավատարմաբար չկատարեց պարտականությունը... և դրա համար պետք է 
շնորհակալ լինենք Լևոնի և իր որդու լեռնական արի ոգուն՚(ընդգծումը – հեղ.)։ 
 Կարելի է  մի պահ ենթադրել՝ եթե նշյալ ավերիչ հոսանքը (հատկապես իր առավել 
ուժեղ ժամանակաշրջանում) յոթ դար առաջ ներխուժեր Եվրոպա, ինչպիսի՞ն կլիներ 
համամարդկային պատմությունը, օրինակ, միայն արդի Գերմանիայում տեղ գտած 3 մլն. 
թուրքերի (և այլոց) թվաքանակը որքա՞ն կկազմեր ... և ընդհանրապես Գերմանիան 



արդյո՞ք իր Բիսմարկը (միասնականացումը) կունենար, Ֆրանսիան՝ Նապալեոնն ու Դը 
Գոլը ... արդյո՞քարդյո՞քարդյո՞քարդյո՞ք    այսօրայսօրայսօրայսօր    ԵվրոպականԵվրոպականԵվրոպականԵվրոպական    քաղաքակրթությանքաղաքակրթությանքաղաքակրթությանքաղաքակրթության    հետքնհետքնհետքնհետքն    իսկիսկիսկիսկ    կմնարկմնարկմնարկմնար։։։։    
Իսկ հայկական դինաստիաներից մեկը` Իսավրյանը (717 - 802թթ) Բյուզանդական գահ 
բարձրացավ Անատոլիկոն բանակաթեմի հայազգի զորավար Արտավազդի օգնությամբ: 
Արաբներին բեկումնային` ծանր հարվածներ հասցրեց նաև կայսրուհի Թեոդորա 1-ի (842-
856, ծագումով հայ) եղբայրը` զորավար Պետրոնաս ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԸ: Իր հերթին 
ռազմական տաղանդով փայլեց Մլեհը (Մելիաս), որը հիմնադրեց Հայկական Լիկանդոս 
բանակաթեմը: Բյուզանդիայի արևելքում ստեծվեցին նոր բանակաթեմեր, որոնք 
բյուզանդական աղբյուրներում կոչվում են ՀԱՅԿԱԿԱՆ (տես Հ. Ս. Հանրագիտ., հ 2, էջ 462): 
Կայսերական արքունիքում կարևոր դիրք էին գրավում Թոռնիկյանները (Մամիկոնյան 
տոհմի ճյուղերից): 
 Ահավոր կռիվներ մղեց նաև Բագրատունիների Հայաստանը՝ արաբ և սելջուկ-
թուրքերի դեմ։ Սակայն սպանիչ հարվածը ստացավ ոչ այնքան արևելքից, որքան 
թիկունքից՝ կեղծ արևմտյան հոգևորազուրկ ̔քաղաքակրթության՚ մեջ  ճահճացած ուժերից։ 
Այս դավաճանական հարված հասցնողը հայկականությունը մեծամտաբար արհամարհող 
հույն սնոտիապաշտ կղերական զանգվածն էր, որին հաջողվեց Բյուզանդիական 
կայսրության մեջ թուլացնել հայկականը և սրանովսրանովսրանովսրանով    իսկիսկիսկիսկ    փորեցփորեցփորեցփորեց    հենցհենցհենցհենց    իրիրիրիր    
գերեզմանըգերեզմանըգերեզմանըգերեզմանը։։։։ Հայկական գործոնը չեզոքացնելու ձգտող Բյուզանդիայի կայսր 
Կոնստանտին Մոնոմախոս կայսրը (1042-1054թթ.) խաբեությամբ Կ.Պոլիս հրավիրեց և 
կալանավորեց Գագիկ 2-րդ Բագրատունուն՝ նրանից պահանջելով հրաժարվել հայկական 
թագից և Անին հանձնել Բյուզանդիային։ Հայոց քաջ թագավորը հերոսաբար դիմակայեց, 
որի պատճառով աքսորվեց ու տմարդի կերպով սպանվեց։ Հայաստանը մատնվեց 
քաոսային վիճակի, որից օգտվեցին սելջուկները, որոնք պաշարեցին ու ավիրեցին 
հրաշագեղ Անին։ Հույն փչացած հոգևորականության դավադիր խաղերի պատճառով 
ոչնչացավ Քրիստոնեական քաղաքակրթության ամենափառավոր կոթողը։ Անիի հետ 
կործանվեց և Բյուզանդիայի դարավոր առաջադիրքը՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ բերդը, որի հովանու 
տակ այլասերված հույն տարրն անարժանաբար իրեն երևակայում էր աշխարհի 
առաջնորդ։ Բացվեց թուրքերի ճամփան դեպի Կ.Պոլիս ու Եվրոպա։ 
 Չնայած այս ծանր հարվածներին՝ հայորդիները չլքեցին քաղաքակրթության 
վտանգված ճակատի պահակությունը։ Ռուբեն իշխանի ղեկավարությամբ հարյուր 
հազարավոր հայեր այս անգամ ուղղակի դիրքավորվեցին Կիլիկիայում։ Տավրոսի լեռների 
վրա, Երուսաղեմի և Բյուզանդիայի միջև նրանք բարձրացրին խաչի դրոշը (1080թ.)։ Շուտով 
պատմությունն եկավ հաստատելու. որ այս ամենը ոչ միայն հայության բնավորման ու նոր 
հայկական պետության կայացման, այլ նաև համամարդկային արժեքն ուներ. սկսվեց 
խաչակիրների արշավանքը, որի ամենաապահով հանգրվանը հանդիսացավ հայկական 
Կիլիկիան։ Խաչակիրների առաջին թափորը՝ հոգնած, սպառված ու սովատանջ, Կիլիկիա 
նետվեց 1098թ.։ Նույնն էր նաև հաջորդ թափորների ընթացքը, որոնք Հայաստան էին 
հասնում դառնացած՝ կեղծ քաղաքակրթությունը որդեգրածների (հույների) չկամությունից 
ու շատ դեպքերում՝ թշնամանքից։ Այս առումով հայկական գործոնի կատարած դերի 
մասին կարելի է պատկերացում կազմել Գրիգոր 13-րդ պապի ̔էկկլեզիա ռոմանա՚ կոնդակի 
հետևյալ խոսքերից. ̔... հայ ազգի ուրիշ արժանիքների մեջ կա մեկը, որ վսեմ է և 
առանձնապես հիշատակելի. դա այն է, որ երբ Քրիստոնյա իշխաններն ու բանակները 
գնում էին Սուրբ Երկիրն ազատելու, Ո՜ՉՈ՜ՉՈ՜ՉՈ՜Չ    միմիմիմի    ազգազգազգազգ    ևևևև    Ո՜ՉՈ՜ՉՈ՜ՉՈ՜Չ    միմիմիմի    ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ    այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի    
հոժարությամբհոժարությամբհոժարությամբհոժարությամբ    ևևևև    եռանդովեռանդովեռանդովեռանդով    օգնությանօգնությանօգնությանօգնության չհասավ խաչի զինվորներին, ինչպես հայերը։ 
Նրանք հայթայթեցին զորք, զենք, ձիեր, ռոճիկ, պաշար, խորհուրդ և ամեն կարգի 
նպաստներով սրբազան այս պատերազմներում զորավիգ եղան խաչակիրներին իրենց 
բոլոր ուժերով, ամենամեծ արիությամբ ու հավատարմությամբ՚(ընդգծուները – հեղ.)։ 
 Հատկանշական եղան հայ-գերման կապերը։ Հայաստանում մեռած Ֆրիդրիխ 
Բարբարոսա Շիկամորուս կայսրը (խեղդամահ եղած Կալիկադնոս գետում) և իր որդին՝ 
Հայնրիխ 6-րդը, Կիլիկիայի հայկական իշխանությանը բարձրացրին թագավորության 



կարգավիճակի։ Ռուբինյան իշխան Լևոն 1-ը իր թագը ստացավ Հայնրիխ 6-րդից (1198թ.) և 
այլն։ 
 Սակայն ինչպես գիտենք, Եվրոպան հետագայում նահանջեց արևելքից և հայ 
ժողովուրդին նորից ու նորից վիճակվեց մենակի դյուցազնական պայքարը խավարի դեմ։ 
Կիլիկիան ընկավ 1375թ։ Սակայն սա էլ չընկճեց հայկական էությանը, քանզի հայոց բուն 
պայքարը ՀՈԳԵՎՈՐ հարթության վրա է, և սա հայկական պատմության մեջ տեղի տվեց 
մի յուրօրինակ երևույթի, որը Մարկովը արժևորում է հետևյալ կերպ. ̔Իշխեց 
քաղաքանապես իրեն նվաճողների վրա՚։ Այս հոգևոր խմորումն էր, որ նորանոր միջոցներ 
էր գտնում Հայաստանի փրկությանը և Եվրոպական քաղաքակրթության 
պաշտպանությանը ծառայեցնելու համար։ Այս միջոցներից էին անգամ նրա առևտրական 
կազմակերպությունները, որոնց քարավանների ̔հետքերով՚ Եվրոպայի մտավորական, 
բարոյական և քաղաքական ազդեցությունը թափանցում և հող էր գտնում Արևելքում։ 
 Նաև Եվրոպայում հայերը հաստատում էին լուսավորության օջախներ (վանքեր, 
դպրոցներ, տպարաններ) և մտավորականներ, գրականություն հասցնում Հայաստանին։ 
 Չբավարարվելով այս ամենով՝ Եվրոպայի ծանրագույն պահերին (16-18 դարեր), 
այսինքն՝ այն օրերին, երբ թուրքերը ծեծում էին նրա ճաքճքած դռները, նորից ու նորից 
հայերն էին, որ ելք գտան՝ պարսիկներին զինակցելով ու դրդելով նրանց հակաթուրքական 
լայն ճակատ բացելու։ Այո՜, հայերն էին, որ հանդիսացան մեկը այն գլխավոր գործոններից, 
որի շնորհիվ նախ՝ Պարսկաստանում տիրապետեց Սեֆյանների հզոր արքայատունը, և 
վերջինս սկսեց լայնածավալ պայքար մղել թուրքերի դեմ՝ տկարացնելով սրանց 
հարձակողական թափը Եվրոպայում։ Այս ճակատամարտերից շատերը մղվեցին 
Հայաստանում, որի քաղաքները 200 տարվա ընթացքում կործանվեցին  գրեթե 100 անգամ։ 
Բայց և այնպես հայերը, դրամով և զինապես օգնելով պարսիկներին, անդադար կռվի 
հրավիրեցին օսմանցիների դեմ։ 
 Ի՞նչ էր մնալու Եվրոպայից, եթե այդ ճակատագրական ժամանակաշրջանում 
Սաֆեան Պարսկաստանը երկրորդ ճակատ չբացեր թուրքերի դեմ։ Իսկ որ հայերը մեծ 
ազդեցություն ունեին Պարսկաստանում, վկայում է թեկուզ այն, որ վերջին 
դարաշրջանների պարսից արքանների գլուխ գործոց Նադիր Շահը հռչակվելիս իր սուրն 
օրհնել և մեջքին կապել տվեց հայոց Աբրահամ կաթողիկոսի ձեռամբ։ 
Իհարկե, առանց Պարսկաստանի էլ հայերը երկար ու դաժան կռիվներ մղեցին թուրքական 
հոսանքի դեմ, օրինակ Դավիթ Բեկի օրոք (1722-28թթ.) հայկական գործոնը նորից ծանր 
հարվածներ հասցրեց նրանց։ 
Այո’, Հայ ԱԶԳԸ (հայ ՏՈՀՄԻԿ հավաքական կերպարը) մեկ բազուկով 
պայքարելով ներքին ճակատում, այն է` Մուշեղ Մամիկոնյաններին … 
Մխիթար սպարապետներին դավադրաբար սպանող ուժերի և Հալիձոր 
… Ղարս բերդերի դռները թշնամու առաջ ներսից դավաճանաբար 
բացողներիր (ներքին տականքի) դեմ, մյուս բազուկով արտաքին 
ճակատում կատարեց գրեթե անհնար թվացող խոյացումներ, որոնք 
կարող են զարդարել ցանկացած քաղաքակրթության 
արժեհամակարգը: 
 Ինչե՞ր չարեց Տոհմիկ հայկական էությունը թե յուր ուժերով, թե այլ՝ փրկելու 
Եվրոպան, նրա ներսում տեղ գտած Քրիստոնեությունն ու քաղաքակրթությունը։ Իզուր չէ, 
որ ցեղաբանության հայտնի ուսուցչապետ Հետտնը, ուսումնասիրելով վերոնշյալ 
ժամանակաշրջանը, կամա թե ակամա բացականչել է. ̔Հայերը հպարտ լինելու որքա՜ն 
իրավունք ունեն՚։ Ցավոք, Եվրոպայի ու քաղաքակրթության դարավոր առաջամարտիկները 
շատ դեպքերում խաչվեցին հենց եվրոպական երկդիմի քաղաքականության ձեռքերով։ 
Ժամն է, որ արևմուտքում առաջ գան ուժեր, որոնք սրբագրեն կամ հանդես գան 
սրբագրելու իրենց քաղաքականությունը հայկական երևույթի նկատմամբ։ 



 Եվրոպական հոգևոր-մշակութային քաղաքակրթությունը դավանող Արևմտյան 
ուժերի առջև այսօր հոգևոր-պատմական թեկուզ պարզ տրամաբանությունը առնվազն 
դնում է հետևյալ կետերը. 
 ա) Ամեն կերպ նպաստել իրապես ՏՈՀՄԻԿ հայկական ուժի ձևավորմանը՝ 
հատկապես Հայաստանում (նաև կովկասյան տարածաշրջանում), 
 բ) Չսատարել խորքի մեջ հակահայկական և արևմտյան հոգևոր-մշակութային 
արժեքները կեղծաբար կրող հոսանքներին (բյուզանդական հույների քայքայիչ դերը 
ներկայումս գրեթե պատճենահանված կերպով ստանձնել են տարածաշրջանում` 
վրացական գործոնը, Հայաստանում՝ երիտթրքացած հայերի կառույցները և այլն), 
 գ) Խուսափել որևէ հատվածական ժամանակաշրջանում կայծկլտող խայծերից, այն 
է՝ մանր ու մեծ ՊԱՏԵՀԱՊԱՇՏ շահերից, որոնց յուրացնելու գայթակղությանը տրված, 
ինչպես հնում, այնպես էլ այսօր թուրքացած հոսանքին են զիջվել ԷԱԿԱՆ արժեքները՝ այդ 
թվում՝ հայկական գործոնը (վկա՝ ներկայումս արևմտյան հոգևոր-մշակութային 
արժեքների ճանաչման, մատուցման և յուրացման ցածր մակարդակը թե Հայաստանում, 
թե տարածաշրջանում, թե..., թե հենց Արևմուտքում)։ 
 դ) ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ (ԶՏՎԱԾ Քրիստոնեության) դավանաբանությունը ճանաչել 
որպես ՃՇՄԱՐԻՏ Հոգևոր զենք և սրանով իսկ սպառազինված հայկական կառույցներին 
թույլ տալ ՆՈՐԻՑ ստանձնելու Քրիստոնեական քաղաքակրթության պատնեշի (ՆՈՐ` 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ  Բյուզանդիայի) պահպանության դերը: Վերջինիս հուսալիության վկայագիրը 
պատմության ձեռքումն է:  
Այո’, անհրաժեշտ է տարածաշրջանում առնվազն հոգևոր հարթության վրա ձևավորել 
նորատիպ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱ (սրանից բխող ենթաճյուղերով` նյութական-
տնտեսական բազա և այլն): Սա պետք է լինի Արևմուտքի հետ դաշնակցելու 
ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (թերևս նաև Հայաստանի Հանրապետության) արտաքին 
քաղաքականության դոկտրինը: 
 

  

3/բ. Անհրաժեշտ է, որ Քրիստոնեությունը որպես պետական դավանանք 
ընդունելու 1700 ամյակն արդեն իսկ տոնած հայության զանազան կառույցների 
մշակույթի բաժնի աշխատակիցները ԳՈՆԵԳՈՆԵԳՈՆԵԳՈՆԵ ծանոթ լինեն Աստվածաշնչին (ՔԻՉՔԻՉՔԻՉՔԻՉ է 
սին բարոյագիտության լոզունգներով լեցուն արհեստավարժ լինելը, այս ոլորտում 
առավել քան անհրաժեշտ են հայ ՀԱՎԱՏԱՎՈՐՆԵՐՀԱՎԱՏԱՎՈՐՆԵՐՀԱՎԱՏԱՎՈՐՆԵՐՀԱՎԱՏԱՎՈՐՆԵՐ): 
 

……………………………………………………………… 
 

Ծանոթ.- Ամենապարզ հայացքն իսկ ցույց է տալիս այս բնագավառում քրդական աշիրեթի 
կուլիսներին հատուկ շունչը. շատ դեպքերում մշակույթի բաժնի պետեր են նշանակվում 
քրդացած հայ թոռունի “պարզունակ” մտերմուհիները (հաճախ՝ “մի փոքր” կասկածելի 
բարք ունեցող), որոնց համար (իրենց կողմից այդպես էլ չհասկացված) Հոգևոր, Հայ կամ 
Համամարդկային հասկացությունները լոկ միջոց են՝ վայելելու քրդական (կամ 
սուլթանական) “արքունիքին” հատուկ “քաղցր - մեղցր” բարքերը: Իսկ վերջիններս, ինչպես 
հատուկ է բրգաձև կառույցներին, իրենց ստորադրյալներին գրեթե անթաքույց ընտրում են 
սեփական՝ աշիրեթական ճաշակի համեմատ: Այո՛, այսօր մշակույթի ասպարեզը 
կառավարող հայ թոռունի մտերմուհիները (որոնց հոգևոր ընկալումներն իրենց 
պարֆումերիայից այն կողմ չեն անցնում) շատ դեպքերում հանդես են գալիս որպես 
ՈՐՈՇԻՉ ուժ՝ այս կառույցներում կադրային քաղաքականության և այլ կարևոր հարցերի 
մեջ: 
 
“Դեմ” չենք, որ “հայ” թոռունները հարեմ ունենան, “միգուցե” ներկա “քաղաքակրթությունը” 
դա է պահանջում, սակայն գոնե պետք է ԱՐԳԵԼԵԼ այս ՀԱՐԵՄԻ մուտքը պետական 
քաղաքականություն: Նույնիսկ Խորհրդային շրջանում նկատելի էր այս կամ այն 



բարձրաստիճան ապարատչիկի հարեմի “գործունեության” որոշակի բաժանումը 
պետական քաղաքականությունից: Պատկերացրեք այս կառույցներում գործող ՀԱՅ-երի 
վիճակը, որոնց գործունեությունը կախված է հարեմի այս կամ այն (“բարձր” կամ 
“ամենացածր”) ներկայացուցչի քմահաճույքից: 
“Հայ” թոռունների կողմից սինլքորաբար խրախուսված այս հարեմի ցինիկ շարժ ու ձևերը և 
ճղճիմ ինտրիգային գործունեությունը պետական կառույցներում առնվազն շարքային 
ծառայողների շրջանակում վարկաբեկում է ՀԱՅ պետություն հասկացությունը, 
անկախության գաղափարը, ծնում օտարամոլություն կամ “տեղական” ստրկամտություն և 
ստեղծում է մթնոլորտ, որտեղ իշխում են հետևյալ կարգախոսները. “Սա է “հայկական” 
միջավայրի ապրելակերպը, սրանք են “ճիշտ” ապրելու կանոնները, այստեղ ամեն ինչ 
որոշվում է … “  
………………………………………………………….. 
 

Ո՞ՒՄՈ՞ՒՄՈ՞ՒՄՈ՞ՒՄ        ԵՆՔԵՆՔԵՆՔԵՆՔ    ՄԵՆՔ՝ՄԵՆՔ՝ՄԵՆՔ՝ՄԵՆՔ՝    ՀԱՅԵՐՍՀԱՅԵՐՍՀԱՅԵՐՍՀԱՅԵՐՍ, , , , ԹՈՂՆՈՒՄԹՈՂՆՈՒՄԹՈՂՆՈՒՄԹՈՂՆՈՒՄ        ՄԵՐՄԵՐՄԵՐՄԵՐ    ՄԱՏԱՂՄԱՏԱՂՄԱՏԱՂՄԱՏԱՂ    ՍԵՐՆԴԻՍԵՐՆԴԻՍԵՐՆԴԻՍԵՐՆԴԻ    
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ,,,, իսկ վաղը այդ Ո՞ՎՈ՞ՎՈ՞ՎՈ՞Վ և այդ Ո՞ՐՈ՞ՐՈ՞ՐՈ՞Ր անհեթեթ պնդումով 
պիտի պահանջի ամենատարբեր բնագավառներում հանդես եկող ՕՐԻՆԱՎՈՐՕՐԻՆԱՎՈՐՕՐԻՆԱՎՈՐՕՐԻՆԱՎՈՐ    
ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ քաղաքացիներ: Մի՞թե պարզ չէ, որ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ պատասխանը լինելու 
է մեկը. “Ինչ որ ցանել ես, այն էլ պետք է հնձես…”: 
Հայության ներուժը փոշիացնելու առումով թե ներկա, թե գալիք սերունդը միգուցե 
կների հայ քաղաքական (և այլ) գործիչների ոչ արհեստավարժ լինելը, միգուցե 
ներողամիտ գտնվի այս կամ այն իշխանավորի հանդեպ, որ բազում դրվագներում 
այս կամ այն գայթակղությանն է տրվել, ԲԱՅՑ 
Ո՛ՉՈ՛ՉՈ՛ՉՈ՛Չ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ԱԶԳԸԱԶԳԸԱԶԳԸԱԶԳԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    Ո՛ՉՈ՛ՉՈ՛ՉՈ՛Չ    ԷԼԷԼԷԼԷԼ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԵՐԲԵՔԵՐԲԵՔԵՐԲԵՔԵՐԲԵՔ    ՉԵՆՉԵՆՉԵՆՉԵՆ    ՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻ    ՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱՆԵՐԿԱ    
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ՝ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ՝ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ՝ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ՝    ՔՐԴԱՑԱԾՔՐԴԱՑԱԾՔՐԴԱՑԱԾՔՐԴԱՑԱԾ    ԱՇԻՐԵԹԱԿԱՆԱՇԻՐԵԹԱԿԱՆԱՇԻՐԵԹԱԿԱՆԱՇԻՐԵԹԱԿԱՆ    ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՎԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՎԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՎԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՎ    ԳՈՐԾՈՂԳՈՐԾՈՂԳՈՐԾՈՂԳՈՐԾՈՂ    
ԹՈՒՐՔԱԲԱՐՈԹՈՒՐՔԱԲԱՐՈԹՈՒՐՔԱԲԱՐՈԹՈՒՐՔԱԲԱՐՈ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ    ՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿ    ՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻ    ԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆ    
ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ    ::::    
 Սա ցանկություն չէ, ոչ էլ անհատական կարծիք, այլ ՀԱՅ-ի նկարագրի 
ճանաչողությունն է, որ մեզ թելադրում է նման կերպով արտահայտվել: Նկատի 
ունենանք, որ ինչպես հնում, այնպես էլ այսօր հայ ներուժն ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ կերպով 
կեղեքում ու հայ հոգեբանությունն այլասերում են հենց այս աշիրեթական 
կառույցները: 
……………………………………………………………… 
Ծանոթ.- Կարելի է կռահել այն սին արդարացումները, որ առաջ կքաշի մեր քաղաքական 
վերնախավը այս առումով. “Քրդացած հայ թոռունները կազմակերպչական ջիղ ունեցող 
մարդիկ են…” (և այլն): Հակիրճ նշենք, որ բոլորովին համաձայն չենք, թե ՀԱՅ-երը իրենց 
մեջ չունեն այդ որակը, և այն իբր պետք է պարտադիր փնտրել աշիրեթական 
հոգեբանության մեջ: Չնչին է հույսը, որ մեր քաղաքական ղեկավարությունն իր մեջ 
կարողանա գտնել անհրաժեշտ հասունություն՝ մոտ ապագայում այս խնդրին տալով ՀԱՅ-
երին վայել լուծում: 
 
Իհարկե, ինչպես անցյալում, այնպես էլ այսօր թուրքաբարո կառավարումը ենթադրում է 
նաև ամենատարբեր մեթոդներով հարվածներ` ուղղված առանձին աշիրեթ-կլանային 
կառուցվածքներին: Սակայն սրանք կատարվել ու այսօր էլ կատարվում են կամ արևմտյան 
ուժերի (թեկուզ “ռուսական” խողովակներով եկող) ճնշման ներքո, կամ կենտրոնաձիգ 
իշխանությունը պահելու մղումով. “… երբերբերբերբ    ԵվրոպայիԵվրոպայիԵվրոպայիԵվրոպայի    մէջմէջմէջմէջ    աղմուկաղմուկաղմուկաղմուկ բարձրացուցին այդ 
առթիւ, տաճիկ (թուրք, հեղ.) կառավարութիւնըկառավարութիւնըկառավարութիւնըկառավարութիւնը    եւսեւսեւսեւս    ուշադրութիւնուշադրութիւնուշադրութիւնուշադրութիւն    դարձուցդարձուցդարձուցդարձուց    
քիւրտերուքիւրտերուքիւրտերուքիւրտերու (քրդերի, հեղ) վրայվրայվրայվրայ… Քիւրտերը տկարացնելու համար 
կառավարութիւնը կը ձեռնարկէ արշավանք բեկերու դէմ եւ կը քանդէ անոնց 
բերդերը… Այս հուժկու հարուածներէն յետոյ… Հայոց Ձորի մէկ մասին մէջ 



քրտական ազդեցութիւնը քանի կ’երթար կը նուազէր, տեղի տալով կառավարական 
ազդեցութեան: 1870 թուականեն մինչեւ 1905-ը, Օսմանեան կառավարութեան 
ազդեցութիւնը կը զորանար… կառավարութիւնը նպատակնպատակնպատակնպատակ    ՉԷՐՉԷՐՉԷՐՉԷՐ    ԴՐԱԾԴՐԱԾԴՐԱԾԴՐԱԾ    իիիի    սպառսպառսպառսպառ    
բնաջնջելբնաջնջելբնաջնջելբնաջնջել    քրտականքրտականքրտականքրտական    աշիրէթներըաշիրէթներըաշիրէթներըաշիրէթները, , , , ԻՐԵՆՑԻՐԵՆՑԻՐԵՆՑԻՐԵՆՑ    ՑԵՂԱՅԻՆՑԵՂԱՅԻՆՑԵՂԱՅԻՆՑԵՂԱՅԻՆ    ՎԱՐՔՎԱՐՔՎԱՐՔՎԱՐՔ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ԲԱՐՔՈՎԲԱՐՔՈՎԲԱՐՔՈՎԲԱՐՔՈՎ    ԵւԵւԵւԵւ    
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎ եւ ոչոչոչոչ    ալալալալ հանդէս եկած էր պաշտպանելու իրավազուրկ 
ռայաները՝… հայերը: Անոր նպատակն էր միայն արգիլել, որ քիւրտերը միանան 
իրարու հետ, պահել զանոնք բաժան-բաժան, որ շատ զօրավոր ուժ չներկայացնեն: 
Բայց զանոնք որոշ իրավունքներով կ’օժտէր, որպէսզի անոնցանոնցանոնցանոնց    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով    ԶԱՐՆԷԶԱՐՆԷԶԱՐՆԷԶԱՐՆԷ    
արդենարդենարդենարդեն    արթնցողարթնցողարթնցողարթնցող    քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    տարրերըտարրերըտարրերըտարրերը… այսպէսով երկրի մէջ 
հավասարակշռութիւն ստեղծելու նպատակը կը հետապնդէր կառավարութիւնը… 
տկարացուց Ջաւախի թոռունները, բայց անոնց տեղը ստեղծեց Նորադուզի Շաքիր 
աղան եւ Միր-Մհէն: Նա ոչնչացուց Թահր փաշայի տունը, բայց փոխարէնը կեանքի 
կոչեց եւ զորացուց կարգ մը փոքր եւ իրարմէ անջատ աշիրէթներ…” (Ռուբեն, 
“…յիշատակները”, հ 2, էջ 76-77) : ԱյոԱյոԱյոԱյո’, ’, ’, ’, ներկաներկաներկաներկայումսյումսյումսյումս    ևսևսևսևս    նկատելինկատելինկատելինկատելի    եղանեղանեղանեղան    որոշորոշորոշորոշ    աշիրեթաշիրեթաշիրեթաշիրեթ    ––––    
կլանայինկլանայինկլանայինկլանային    ––––    ցեղականցեղականցեղականցեղական    կառույցներիկառույցներիկառույցներիկառույցների    հանդեպհանդեպհանդեպհանդեպ    հարվածներհարվածներհարվածներհարվածներ, , , , բայցբայցբայցբայց    սրանքսրանքսրանքսրանք, , , , ցավոքցավոքցավոքցավոք, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    
հնումհնումհնումհնում, , , , միտվածմիտվածմիտվածմիտված    չէինչէինչէինչէին    սույնսույնսույնսույն    պիղծպիղծպիղծպիղծ    կառույցներնկառույցներնկառույցներնկառույցներն    արմատախիլարմատախիլարմատախիլարմատախիլ    անելունանելունանելունանելուն    : : : :         
    
 Իհարկե, նշյալ հարվածների հետ համատեղ բանեցվել ու բանեցվում են նաև գայթակղման 
և այլ մեթոդներ՝ ընդհուպ մինչև աշիրեթ-կլանների ներգրավումը պետական և այլ ուժային 
կառույցներում. “… Կառավարութիւնը ստեղծեցստեղծեցստեղծեցստեղծեց    ուուուու    պահպանեցպահպանեցպահպանեցպահպանեց Հայտարանցի, … 
Մազրիկցի եւ այլն աշիրէթները, որոնք եթէ անոր հանդէպ, իբրեւ քաղաքական 
միութիւններ ոչինչ կը ներկայացնէին, բայց ի վիճակի էին հայ ժողովուրդը 
փճացնել, հիւծել եւ այնպէս նուազացնել անոր թիւը, որ անանանան    չկարենարչկարենարչկարենարչկարենար    ունենալունենալունենալունենալ    իրիրիրիր    
ազգայինազգայինազգայինազգային    հողամասըհողամասըհողամասըհողամասը եւ ոչ մէկ տեղ մեծամասնութիւն կազմէր… Եւ որպէսզի 
զանոնք  ավելիավելիավելիավելի    կարգապահկարգապահկարգապահկարգապահ    ուուուու    հնազանդհնազանդհնազանդհնազանդ    դարձնէդարձնէդարձնէդարձնէ, կառավարութիւնը աշիրէթներէնաշիրէթներէնաշիրէթներէնաշիրէթներէն    
կազմեցկազմեցկազմեցկազմեց    ՀԱՄԻՏԻԷՀԱՄԻՏԻԷՀԱՄԻՏԻԷՀԱՄԻՏԻԷ    կոչուածկոչուածկոչուածկոչուած    զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական    գունդերըգունդերըգունդերըգունդերը եւ այսպէսով քիւրտերը աւելի 
կապեց իր հետ: Օժտելով զանոնք պաշտօնական հանգամանքով, դնելով անոնց 
ուսերուն վրայ պսպղուն ուսադիրներ ու հագցնելով զինուորական 
համազգեստնէր, Սուլթան Համիտը տեսակ մը սանկցիասանկցիասանկցիասանկցիա    կուկուկուկու    տարտարտարտար (կը վաւերացներ) 
հայերու նկատմամբ քիւրտերու իւրացուցած իրավունքներուն…” (Ռուբեն, “… 
յիշատակները”, հ 2, էջ 77-78) : ՆերկայումսՆերկայումսՆերկայումսՆերկայումս    ““““ՀամիդիեՀամիդիեՀամիդիեՀամիդիե””””    գնդերինգնդերինգնդերինգնդերին    համարժեքհամարժեքհամարժեքհամարժեք    
խմբավորումներիխմբավորումներիխմբավորումներիխմբավորումների    հատուկհատուկհատուկհատուկ    կորիզըկորիզըկորիզըկորիզը    մեծամասամբմեծամասամբմեծամասամբմեծամասամբ    կազմավորվածկազմավորվածկազմավորվածկազմավորված    էէէէ    ““““ասֆալտիասֆալտիասֆալտիասֆալտի    
ֆիդայիներիցֆիդայիներիցֆիդայիներիցֆիդայիներից””””    կամկամկամկամ    նմանատիպնմանատիպնմանատիպնմանատիպ    մաուզերիստմաուզերիստմաուզերիստմաուզերիստ    ----    արկածախնդիրներիցարկածախնդիրներիցարկածախնդիրներիցարկածախնդիրներից    ևևևև    հանցագործհանցագործհանցագործհանցագործ    
աշխաաշխաաշխաաշխարհիրհիրհիրհի    ““““երևելիերևելիերևելիերևելի””””    ուուուու    աներևելիաներևելիաներևելիաներևելի        թափթփուկներիցթափթփուկներիցթափթփուկներիցթափթփուկներից    :  :  :  :          
    
Վերոնշյալում պղծությունը ոչ թե տակտիկայի մեջ է, այլ` բուն էության, այն է՝ քրդացված 
գործոնի բանեցումը ի հակադրություն հայկականի, կամկամկամկամ    որորորոր    նույնննույնննույնննույնն    է՝է՝է՝է՝    մարմնավորնմարմնավորնմարմնավորնմարմնավորն    
ընդդեմընդդեմընդդեմընդդեմ    ՀՈԳԵՎՈՐԻՀՈԳԵՎՈՐԻՀՈԳԵՎՈՐԻՀՈԳԵՎՈՐԻ:::: Այո՛, ցավալի է, որ ներկայումս Հայ պետականության անվան 
ներքո հայ օրգանիզմը քաղաքականից մինչև կենցաղային հարթություն թեկուզ ինքնաբուխ 
կերպով ստացել է օսմանյան - թուրանական դիմագիծ (սրանից էլ հայ իրականության մեջ 
ներկա տարատեսակ ճգնաժամերը` մշակութային, քաղաքական, հասարակական – 
իրավական, տնտեսական, կենցաղային և այլն ) : 
Հայ Ազգային օրգանիզմում ժամանակ առ ժամանակ վերաճող նմանատիպ “հերոս” - 
մաուզերիստ կերպարներին է նկատի ունեցել Զորավար Նժդեհը` նշելով նրանց խիստ 
վնասակար ազդեցությունը սույն օրգանիզմի հանդեպ. “… Անհնարին է զուգահեռներ 
անցկացնել… այնայնայնայն    ժամանակվաժամանակվաժամանակվաժամանակվա    հայդուկներիհայդուկներիհայդուկներիհայդուկների    ուուուու    հետոհետոհետոհետո    եկածեկածեկածեկած    մաուզերիստներիմաուզերիստներիմաուզերիստներիմաուզերիստների     միջեւ` 
առանց հիանալու առաջիններով եւ խորապես նողկալու վերջիններից “(Գ. Նժդեհ, 
“Նշխարներ”, Երևան, 2002,  էջ13) : 



 
Սույն անառողջ երևույթի տարածման առումով իրենց թերացումն ունեն նաև հայ 
մտավորականը ու առավել ևս` հայ հոգևորականը, որոնք մինչ օրս այդպես էլ 
չկարողացան հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    հնչեղությամբհնչեղությամբհնչեղությամբհնչեղությամբ հիմնավորապես արժևորել 
մաուզերիզմի ու ֆիդայության արմատականարմատականարմատականարմատական    տարբերությունըտարբերությունըտարբերությունըտարբերությունը` չնայած նրանց 
արտաքին դրսևորումների նմանությանը: Խնդրի նրբությունը այն է, որ նշյալ 
մաուզերիստների ՈՈՈՈՐՈՇՐՈՇՐՈՇՐՈՇ հատվածը ևս մասնակցել է հայ ազատագրական պայքարին` 
տրված լինելով արկածախնդրությանը, բախտախնդրությանը, կամ լավագույն դեպքում, 
տվյալ պահի տրամադրության ազդեցությանը: Սակայն նրանց մտահոգևոր մակարդակում 
բացակայել (այժմ էլ բացակայում) է Հայ Հոգևոր Էության ու Հայ Ազգային 
Գաղափարախոսության արմատականարմատականարմատականարմատական    նստվածքընստվածքընստվածքընստվածքը: ԵՎ սա պատճառ է դառնում 
շատերի համար “տարօրինակ” համարվող երևույթին. “… Ինչպե՞ս կարող է նույն անձը, 
որը ինչ- որ ժամանակաշրջանում մասնակցել է հայության պայքարին` հանուն 
Հայաստանի, հանուն հայ ազգի… հետագայում հենց ինքը դառնալ գործիք` քայքայելու 
հայրենիքն ու ազգային օրգանիզմը …” : Պետք է ասենք, որ այստեղ չկա ոչ մի զարմանալու 
բան, այլ կա ցավալին… Ռուբենի լեզվով ասած` նմանները ոչ թե գաղափարին են 
նվիրված, այլ առավել գործողությանը` արտաքին-մակերեսային երևույթներին. “… 
երեւան եկած էր նաեւ մի այլ դաս, որին չէր պակսի քաջութիւնը, բայց կը 
պակասէին խելքն ու դաստիարակութիւնը: Սրանք կոյրկոյրկոյրկոյր    գործիքգործիքգործիքգործիք էին անոր, որ 
առաջինըառաջինըառաջինըառաջինը    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    ձեռքձեռքձեռքձեռք    կկկկ’’’’առնէրառնէրառնէրառնէր: Սրանցից է որ երբեմն պատահականպատահականպատահականպատահական    հերոսներհերոսներհերոսներհերոսներ    կըկըկըկը    
ծնինծնինծնինծնին, , , , բայցբայցբայցբայց    սրանքսրանքսրանքսրանք    էլէլէլէլ    կարողկարողկարողկարող    ենենենեն    դառնալդառնալդառնալդառնալ    գարշելիգարշելիգարշելիգարշելի    ոճրաոճրաոճրաոճրագործներգործներգործներգործներ    … Սրանցից էր 
Ալիզըռնանի Մուքոն … Նրան տեսանք Սուլուխի կռվում, պէտքական զինուոր … 
Ֆետայիների շրջանակում կը ջանար գերազանցել բոլորն իր լավ գործերով:  
Սահմանադրութիւն է. Մուքոն զինաթափ է … Նրան կը հետաքրքրեն ձին ու զէնքը: 
Եւ ահա ձի ու զէնք կ’առաջարկեն Քոսորի քիւրտեր  … Մուքոն  կ’ ընդունի, կըկըկըկը    
դառնայդառնայդառնայդառնայ    քիւրտքիւրտքիւրտքիւրտ    ղոլամղոլամղոլամղոլամ  … այնքան հավատարիմ որ պատուհաս դարձավ իր 
ընկերների եւ հայ ժողովուրդի գլխին … Պիտի ասէք` որտեղի՞ց որտեղ … 
որովհետեւ կար դաս մը, որին կը հետաքրքրէր ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    գործիգործիգործիգործի    նպատակընպատակընպատակընպատակը, , , , այլայլայլայլ    
գործողութիւնըգործողութիւնըգործողութիւնըգործողութիւնը    ինքըինքըինքըինքը    : Մուքոն այս տիպերից էր եւ այս պատճառով է որ նա թռաւ 
նահատակութիւնից դահճութեան” (Ռուբեն, “…յիշատակները”, հ6, էջ 61 - 62): Այո’, 
այսօր ևս ի հայտ են եկել նոր մուքոներ, որոնք թեկուզև ինչ- որ դրվագներում մասնակցել 
են Արցախյան գոյապայքարին, սակայն` չեն խորշում հայ ազատամարտի գաղափարին ու 
էությանը հակադիր այս քրդացած աշիրեթ – կլանային կառույցներում (նաև նմանատիպ 
“ախպերական” շրջանակներում) ներգրավվելուց : Սրանք, տրվելով շվայտ կյանքի (“ձի ու 
զենք”) ծանծաղ հաճույքներին ներկայումս դարձել են տիպիկ “ՔՈՒՐԴ  ՂՈԼԱՄ” - ներ : 
Խնդիրը ոչ միայն  աշիրեթ  կառույցներում ներգրավվելն է, այլ այն, որ վերջիններս հնի 
նմանությամբ պատուհասպատուհասպատուհասպատուհաս    ենենենեն    դարձելդարձելդարձելդարձել    հայհայհայհայ        ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի        գլխինգլխինգլխինգլխին : 
 
 Սա հետևանք է հոգևոր խեղման ու Հավատքի գիտությունից զուրկ լինելուն : Խորհրդային 
շրջանում ևս ճշմարտապես չախտորոշվեցչախտորոշվեցչախտորոշվեցչախտորոշվեց սույն երևույթը,  տուրք տալով 
բռնատիրության պահանջներին` “արկածախնդիր - մաուզերիստ” անվանվեց գրեթե 
ամբողջ հայ ազգային հեղափոխական հոսանքը, որի բազմահազար ներկայացուցիչները ոչ 
թե պահի ազդեցության տակ և այս կամ այն դրվագներում, այլ իրենց 
գաղափարականությամբգաղափարականությամբգաղափարականությամբգաղափարականությամբ    ուուուու    ամբոամբոամբոամբողջականղջականղջականղջական    նվիրյալնվիրյալնվիրյալնվիրյալ    կենսագրությամբկենսագրությամբկենսագրությամբկենսագրությամբ (շատ դեպքերում` 
չարքաշ, տառապյալ) ակամա ժխտել էին մաուզերիզմն ու արկածախնդրությունը: 
Վերոնշյալ հոգևոր հիվանդության ախտորոշման  թերացումն էր պատճառը, որ  
Արցախյան գոյամարտի ժամանակաշրջանում ու առավել ևս նրանից հետո Հայաստանում 



ձևավորվեց մաուզերիզմ` արժեզրկելով ՖԻԴԱՅՈՒՖԻԴԱՅՈՒՖԻԴԱՅՈՒՖԻԴԱՅՈՒ սրբագույն համարումը (սրանից էլ 
բխող բոլոր բացասական ածանցումներով) : 
 
ԻհարկեԻհարկեԻհարկեԻհարկե, , , , խոսքըխոսքըխոսքըխոսքը    ԱրցախյանԱրցախյանԱրցախյանԱրցախյան    պատերազմինպատերազմինպատերազմինպատերազմին    մասնակցածմասնակցածմասնակցածմասնակցած    
ազատամարտիկներիազատամարտիկներիազատամարտիկներիազատամարտիկների        հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    զանգվածիզանգվածիզանգվածիզանգվածի    մասինմասինմասինմասին    չէչէչէչէ, , , , որըորըորըորը    
համառորենհամառորենհամառորենհամառորեն    տոկացտոկացտոկացտոկաց    բոլորբոլորբոլորբոլոր    դժվարություններինդժվարություններինդժվարություններինդժվարություններին    ուուուու    հերոսաբահերոսաբահերոսաբահերոսաբարրրր    հաղթեցհաղթեցհաղթեցհաղթեց    
անարգանարգանարգանարգ    թշնամունթշնամունթշնամունթշնամուն    ::::        
………………………………………………………….. 
 

Այո՛, պատմական Թուրքահայաստանը և ներկա անկախ Հայաստանը 
օրինաչափված են, ահա թե ինչու ԵՐԿՈՒ դեպքում էլ այս “անհնազանդ” ՀԱՅ-երի 
բնական ու ինքնաբուխ պահանջը ՄԵԿՆՄԵԿՆՄԵԿՆՄԵԿՆ է՝ հայերին տալ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Այո՛, 20-րդ դարի սկզբնական շրջանում այս հիմնահարցն 
էին իրենց առջև դրել հայ ազգային ուժերը, բայց աշխարհաքաղաքական մեծ 
ցնցումները (առաջին աշխարհամարտ) ոչ միայն ի չիք դարձրին այս ծրագիրը, այլև 
ավելին՝ երիտթուրքերը, “ծերացած” թուրքերի ու քրդական աշիրեթների հետ 
համատեղ, կատարեցին հայերի ցեղասպանություն: Իհարկե, ներկայումս 
ցնցումներն արտաքնապես հանդարտ բնույթ են կրում, այն է՝ ՀՈԳԵՎՈՐ 
ցեղասպանություն (թեկուզ հավանական է, որ այն անցյալի նման գլոբալ կերպով 
ծրագրավորված չէ, սակայն սրանից դրական առումով ոչինչ չի փոխվում): 
Իսկ հայերը թե անցյալում, թե այսօր ցեղասպանության փաստի առջև են կանգնել, 
քանզի այդպես էլ չունեցանք այն կանխարգելող կառույցը՝ Հայ Ազգային 
Պետությունը: 
 
Այստեղից էլ՝ 
4)4)4)4) ՀաշվիՀաշվիՀաշվիՀաշվի    առնելովառնելովառնելովառնելով    պետականպետականպետականպետական    կառույցումկառույցումկառույցումկառույցում    միջինմիջինմիջինմիջին    օղակիօղակիօղակիօղակի    հույժհույժհույժհույժ    կարևորությունըկարևորությունըկարևորությունըկարևորությունը    
((((ամուրամուրամուրամուր    ուուուու    բովանդակալիցբովանդակալիցբովանդակալիցբովանդակալից    կառուցվածկառուցվածկառուցվածկառուցված    միջինմիջինմիջինմիջին    օղակօղակօղակօղակ----ողնաշարնողնաշարնողնաշարնողնաշարն    էէէէ, , , , որորորոր    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    
մեջմեջմեջմեջ    ՀԱՐԹԵԼՀԱՐԹԵԼՀԱՐԹԵԼՀԱՐԹԵԼ    էէէէ    թեթեթեթե    վերևից՝վերևից՝վերևից՝վերևից՝    գլխիցգլխիցգլխիցգլխից, , , , թեթեթեթե    ներքևիցներքևիցներքևիցներքևից    եկածեկածեկածեկած, , , , մեղմմեղմմեղմմեղմ    ասածասածասածասած, , , , հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր        ոչոչոչոչ    
ճիշտճիշտճիշտճիշտ    դրսևորումները՝դրսևորումները՝դրսևորումները՝դրսևորումները՝    ամենատարբերամենատարբերամենատարբերամենատարբեր    ոլորտներումոլորտներումոլորտներումոլորտներում))))՝՝՝՝    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    էէէէ    հայհայհայհայ    
պետականությանպետականությանպետականությանպետականության    միջինմիջինմիջինմիջին    օղակըօղակըօղակըօղակը    ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՐԵՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՐԵՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՐԵՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՐԵՆ    կազմակերպելուկազմակերպելուկազմակերպելուկազմակերպելու    ևևևև    այնայնայնայն    
ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    շնչովշնչովշնչովշնչով    լցլցլցլցնելունելունելունելու    ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիր    կազմելկազմելկազմելկազմել: : : : ՀաշվիՀաշվիՀաշվիՀաշվի    առնելովառնելովառնելովառնելով, , , , որորորոր    ներկայումսներկայումսներկայումսներկայումս    վերինվերինվերինվերին    
օղակըօղակըօղակըօղակը    կայացմանկայացմանկայացմանկայացման    ուուուու    սևեռունսևեռունսևեռունսևեռուն    հսկողությանհսկողությանհսկողությանհսկողության    տակտակտակտակ    էէէէ    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    հզորհզորհզորհզոր    ուուուու    դեռդեռդեռդեռ    
ՀոգևորապեսՀոգևորապեսՀոգևորապեսՀոգևորապես    չկայացածչկայացածչկայացածչկայացած    օտարօտարօտարօտար    ուժերիուժերիուժերիուժերի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ((((նկատինկատինկատինկատի    ունենանքունենանքունենանքունենանք, , , , որորորոր    այսայսայսայս    երևույթըերևույթըերևույթըերևույթը    
դեռդեռդեռդեռ    շատշատշատշատ    երկարերկարերկարերկար    կտևիկտևիկտևիկտևի), ), ), ), պետքպետքպետքպետք    էէէէ    միջինմիջինմիջինմիջին    օղակօղակօղակօղակ    ներմուծելներմուծելներմուծելներմուծել    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր----ազգայինազգայինազգայինազգային    կադրերկադրերկադրերկադրեր    
((((քիչքիչքիչքիչ    էէէէ    արհեստավարժարհեստավարժարհեստավարժարհեստավարժ    լինելըլինելըլինելըլինելը))))՝՝՝՝    բջիջբջիջբջիջբջիջ    առառառառ    բջիջբջիջբջիջբջիջ    իրարիրարիրարիրար    հետհետհետհետ    փոխկապակցվածփոխկապակցվածփոխկապակցվածփոխկապակցված::::    
4/4/4/4/աաաա. . . . ՆույնՆույնՆույնՆույն    գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ծավալելծավալելծավալելծավալել    ազգայինազգայինազգայինազգային    կառույցներիկառույցներիկառույցներիկառույցների    
((((կուսակցությունկուսակցությունկուսակցությունկուսակցություն    ևևևև    այլնայլնայլնայլն) ) ) ) ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    օղակներում՝օղակներում՝օղակներում՝օղակներում՝    սրանովսրանովսրանովսրանով    իսկիսկիսկիսկ    ստեղծելովստեղծելովստեղծելովստեղծելով    ամուրամուրամուրամուր    
ազգայինազգայինազգայինազգային    միջինմիջինմիջինմիջին    օղակօղակօղակօղակ::::    
4/4/4/4/բբբբ. . . . ՎերոնշյալՎերոնշյալՎերոնշյալՎերոնշյալ    գործընթացներըգործընթացներըգործընթացներըգործընթացները    առավառավառավառավելելելել    արդյունավետարդյունավետարդյունավետարդյունավետ    ծավալելուծավալելուծավալելուծավալելու    համարհամարհամարհամար    
անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    էէէէ    դրանցդրանցդրանցդրանց    զուգակցումըզուգակցումըզուգակցումըզուգակցումը        2222----րդրդրդրդ    ենթավերնագրումենթավերնագրումենթավերնագրումենթավերնագրում    տեղտեղտեղտեղ    գտածգտածգտածգտած    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    
հետհետհետհետ:::: 
 

……………………………………………………………. 
 

Ծանոթ.- Հիշենք, որ պատմության մեջ շատ դեպքերում պետության ճակատագիրը վերին 
օղակից (թագավոր ևն) առավել որոշել են պետական և ազգային ՄԻՋԻՆ օղակում հանդես 
եկող ուժերը. Հայաստանում՝ ՎԱՐԴԱՆՆԵՐԸ (Վարդանանք), Սասանյան 



Պարսկաստանում՝ հազարապետ միհրներսեհները, Ռուսաստանում՝ ստոլիպինները (իր 
համակիր կադրերով)… 
………………………………………………………….. 
 

Միայն հայկականորեն կազմակերպված պետական և ազգային ՄԻՋԻՆ օղակն է, 
որ սկիզբ կդնի ԻՍԿԱԿԱՆ Հայաստանին: Փորձենք նկատել պատմության 
օրինաչափությունները թեկուզ ԱՅԼ դիմակով ու ԱՅԼ հարթության մեջ: Այս 
առումով ուշագրավ է հայտնի ֆիդայի Սասունցի Մուշեղի հուշերից հետևյալ 
հատվածը. “… Ռուբէն մեծ դեպքերու կը սպասէր. ՌուսաստանիՌուսաստանիՌուսաստանիՌուսաստանի    մէջմէջմէջմէջ    
խլրտումներխլրտումներխլրտումներխլրտումներ    սկսածսկսածսկսածսկսած    էինէինէինէին    արդենարդենարդենարդեն… Ահագին հայութիւն հաւաքուած էր 
Արարատեան դաշտի մէջ: Հայաստանը ՓՈՔՐ էր… լավագոյնլավագոյնլավագոյնլավագոյն    հողերիհողերիհողերիհողերի    վրայվրայվրայվրայ    
նստածնստածնստածնստած    էինէինէինէին    թուրքթուրքթուրքթուրք    ուուուու    թաթարըթաթարըթաթարըթաթարը, երբ անդին… հարիւր հազարավոր հայեր… կը 
մահանային… Այդ գիշեր էր, որ Ռուբէն մեզի բացատրեց հայութիւնըհայութիւնըհայութիւնըհայութիւնը    իրիրիրիր    
պապապապապապապապականկանկանկան    հողերունհողերունհողերունհողերուն    վրայվրայվրայվրայ    տեղաւորելուտեղաւորելուտեղաւորելուտեղաւորելու    մեծմեծմեծմեծ    եւեւեւեւ    ճակատագրականճակատագրականճակատագրականճակատագրական    
ԾՐԱԳԻՐԸԾՐԱԳԻՐԸԾՐԱԳԻՐԸԾՐԱԳԻՐԸ: Այդ գիշեր, Խնուսի բերդի իր անշուք սենյակի մէջ, Ռուբէն հիմը կը 
դնէր ԻՍԿԱԿԱՆԻՍԿԱԿԱՆԻՍԿԱԿԱՆԻՍԿԱԿԱՆ    ՀայաստանինՀայաստանինՀայաստանինՀայաստանին, ավելի ճիշդը՝ ապագայի համար շունչ կու տար 
անոր… Հեռու էինք Ռուբէնէն, սակայն մեզի համար սրբութիւն էին իր 
պատվերները…” (Ռուբեն, “…յիշատակները”, հ 7, էջ 102): Մի՞թեՄի՞թեՄի՞թեՄի՞թե    հայհայհայհայ    արգանդըարգանդըարգանդըարգանդը    
այլևսայլևսայլևսայլևս    չիչիչիչի    ծնելուծնելուծնելուծնելու    ԱՆԴՐԱՆԻԿԱՆԴՐԱՆԻԿԱՆԴՐԱՆԻԿԱՆԴՐԱՆԻԿ    ----    ներներներներ, , , , ՆԺԴԵՀՆԺԴԵՀՆԺԴԵՀՆԺԴԵՀ    ----    ներներներներ, , , , ԳԵՎՈՐԳԳԵՎՈՐԳԳԵՎՈՐԳԳԵՎՈՐԳ        ՉԱՈՒՇՉԱՈՒՇՉԱՈՒՇՉԱՈՒՇ    ----    ներներներներ, , , , ԱՐԱՄԱՐԱՄԱՐԱՄԱՐԱՄ    ----    
ներներներներ, , , , ՌՈՒԲԵՆՌՈՒԲԵՆՌՈՒԲԵՆՌՈՒԲԵՆ    ----    ներ՝ներ՝ներ՝ներ՝    ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՑԱԾՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՑԱԾՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՑԱԾՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՑԱԾ    ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    գիտությամբգիտությամբգիտությամբգիտությամբ    ուուուու    հայհայհայհայ    
պատմությամբ՝պատմությամբ՝պատմությամբ՝պատմությամբ՝    այսայսայսայս    պայքարըպայքարըպայքարըպայքարը    տանելուտանելուտանելուտանելու    դեպիդեպիդեպիդեպի    ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    հարթությունհարթությունհարթությունհարթություն::::    
Շատերը պիտի ասեն, որ այսօր այլ է իրավիճակը. առկա են ողբերգրական 
պայմաններ` ընդհանուր նահանջ, շփոթ, և Տարոնական (ազգայնական-
պատմամշակութային) օրգանիզմը հայերիս մեջ ““““ցրտահարվածցրտահարվածցրտահարվածցրտահարված””””    ուուուու    հիվանդացածհիվանդացածհիվանդացածհիվանդացած է 
և նման ծրագրերի կատարումն անհնարին է, երբ փոթորիկնփոթորիկնփոթորիկնփոթորիկն    ուուուու    հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    սովնսովնսովնսովն է 
տիրում հայ իրականության մեջ և այլն, և այլն: Սակայն այս առումով հայ 
պատմությունը հստակ մեկ պատասխան ունի. եթե հայն իր հոգում Աստված ունի, 
այսինքն` եթե հայը` ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ է , ապա նրա համար չի եղել անհնարին ոչինչ` յուր ազգի 
հարատևմանը նվիրված պայքարի մեջ  (թեկուզ նահանջի ճանապարհներին): Սա է 
ազդարարում Հայոց Պատմության հերոսական կանչը (այս առումով ևս ռուբենների 
աչքերով դիտարկենք անցյալի ու ներկայի օրինաչափությունները և փորձենք լսել 
նրանց խորհուրդները ներկայի տեսանկյունից). “… Խնուսէն մեր ընդհանուր 
նահանջը տեղի կ’ունենար ողբերգրական պայմաններու տակ: Մեզի հետ կար 
60 - 70 հազար ժողովուրդ, մեծ մասամբ Տարօնէն: Ցուրտն ու հիւանդութիւները 
աւեր կը գործեն … Մեր նահանջի ճամփուն վրայ, քիւրտեր եւ թուրքեր 
արգելիքներ կը յարուցանեն, կարծես մեր ցաւը բաւական չըլլար: Այս պարագան 
արտակարգ խանդավառութեամբ կը լեցնէ մեր կռուողները: Որտեղէն որ 
կ’անցնէինք մաքրագործումը կ’ըլլար կատարեալ … Ճամբու ընթացքին տեղի 
ունեցած կռիւները պատճառ դարձած են որ վերակազմւի Սասունցիներու այն 
գունդը, որ, ինչպէս նախորդ կռիւներուն հետագային ալ ճակատագրական դեր մը 
պիտի ստանձնէր: Գունդին գլուխը կը գտնուին, ինծի հետ, Չոլոն, Մօրուք 
Կարապետը, Մխիթար Դարմանեանը, Փեթարայ Մանուկը, Պալանթացի Միհրանը, 
Իսրոն, Ախոն, Կարօ Սասունին եւ այլն: 
 



 Այդ օրերուն Անդրանիկն ու Սմբատը կը նահանջեն դէպի Ալեքսանդրապոլ… 
Անդրանիկ կ’ուզէ տեսնւիլ մեզի հետ … Անդրանիկ հետաքրքրուած է հասկանալու, 
թէ ո’ւր կը տանինք այս 70. 00070. 00070. 00070. 000 ժողովուրդը: Իրեն կը բացատրենք որ Ռուբէնի 
հրահանգով պէտք է որ գրաւենք Ալագեազի շրջանը եւ ժողովուրդը պատսպարենք 
գիւղերուն մէջ: Անդրանիկ կը պատասխանէ մեզի, որ դժուարին ծրագրի մը 
իրականացման յանձնառու եղած ենք: Անիկա կ’ըսէ, որ Ալագեազին տէր դառնալու 
համար պէտք է գրաւել Թալինի բերդը … Անդրանիկին կը պատասխանենք, որ 
ուրիշուրիշուրիշուրիշ    ճարճարճարճար    չունինքչունինքչունինքչունինք. . . . այսայսայսայս    ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը    կամկամկամկամ    պիտիպիտիպիտիպիտի    թաղենքթաղենքթաղենքթաղենք    ձիւներունձիւներունձիւներունձիւներուն    մէջմէջմէջմէջ    
եւեւեւեւ    կամկամկամկամ    անորանորանորանոր    գլուխգլուխգլուխգլուխ    դնելիքդնելիքդնելիքդնելիք    տեղտեղտեղտեղ    մըմըմըմը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ճարենքճարենքճարենքճարենք  … Ռուբէն մեզի տուած 
էր յարձակման ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    յատակագիծյատակագիծյատակագիծյատակագիծ    մըմըմըմը… Հակառակ գիշերուան ցուրտին ու 
պահ մը սկսած փոթորիկին, արշալոյսին կը յաջողինք հասնիլ Ալագեազի 
լեռնաշղթան … Թալինի բերդը ռազմական բացառիկ նշանակութիւն ունէր մեր 
փոքր երկրին համար, անիկա ոչ միայն կ’իշխէր Էջմիածնի եւ Աշտարակի, այլ նաեւ 
տեւական սպառնալիք մըն էր Երեւանի համար: Հետագային երբ Սարտարապատի 
կռիւները տեղի ունեցան, այնայնայնայն    ատենատենատենատեն    միայնմիայնմիայնմիայն հասկցուեցաւ մեր շարժման 
կարեւորութիւնը … Երեք թեւով առաջացող մեր ուժերը ճշգրիտ կերպով կը 
գործադրեն տրուած հրահանգները: ԲոլորնԲոլորնԲոլորնԲոլորն    ալալալալ    գիտենգիտենգիտենգիտեն    որորորոր    այլեւսայլեւսայլեւսայլեւս    նահանջելիքնահանջելիքնահանջելիքնահանջելիք    
տեղտեղտեղտեղ    չէչէչէչէ    մնացածմնացածմնացածմնացած: : : : ԱլագեազըԱլագեազըԱլագեազըԱլագեազը    կամկամկամկամ    պիտիպիտիպիտիպիտի    դառնայդառնայդառնայդառնայ    ՏարօնիՏարօնիՏարօնիՏարօնի    ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին    
գերեզմանըգերեզմանըգերեզմանըգերեզմանը    եւեւեւեւ    կամկամկամկամ    տեղաւորմանտեղաւորմանտեղաւորմանտեղաւորման    կայանըկայանըկայանըկայանը: Այս գիտակցութեամբ ալ 
միահամուռ հուռայով մը կը յարձակին մեր առիւծները: Առաջին թափով, ուղղակի 
խրամներուն վրայ կատարուած այս խիզախումը կը շշմեցնէ թշնամին … Մօրուք 
Կարապետը եւ Հզոն կը յաջողին խորտակել Թալինի բերդին երեք հսկայ դուռներէն 
մէկը … Իրիկուան դէմ ամբողջ Ալագեազը մաքրուած է թշնամիներէն: Ժողովուրդը 
հետզհետէ կը սկսի հասնիլ ու տեղավորվիլ …”(Ռուբեն, “… յիշատակները”,հ 7, էջ 
103 - 107) : 
 
Մի՞թե այսօր չենք ունենա նոր իսրոներ, փեթարա մանուկներ, ախոներ, կարոներ և 
այլ “անանուն” հերոսներ, որոնք, թեկուզ առանց համալսարանական դիպլոմների 
հստակ գիտակցեն, որ այսօրվա հայ ներազգային կառուցվածքում     “Ալագյազ…” 
բնագծերը համարժեք են ներկա պետական և ազգային միջին օղակին և այն պետք է 
հայկականացնել (իհարկեիհարկեիհարկեիհարկե, , , , գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    հարթությունըհարթությունըհարթությունըհարթությունը    ևևևև    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները    փոխվածփոխվածփոխվածփոխված), 
որպեսզի… Տարոնական-հայկական շունչը հաստատվի “հայ” ներկա օտարաշունչ 
ներաշխարհում: Իսկ որպեսզի հայկական շունչ առնի ներկայիս “Ալագյազը”, այո’, 
անհրաժեշտ է գրավել թուրքացած “Թալինի բերդը” (ձևով հայ, բայց 
բովանդակությամբ փուչ, օտարաշունչ, թուրքացած “հոգևոր” արժեքային 
համակարգը)` վերջինիս “տարածքում” ներարկելով  ՀԱԳ – ը (Տարոնական շնչով) 
և  ԶՏՎԱԾ Քրիստոնեությունը :  
 
Այո’, այսօր ևս պետք է վերակազմվի նորօրյա “Սասունցիների գունդը”, այսինքն` 
անհրաժեշտ է ստեղծել Հոգևոր – Տարոնական շնչով լեցուն  ու հայ ներաշխարհը 
(հոգին) թուրքացած արժեքներից սրբագրող մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    կառույցկառույցկառույցկառույց: Չպետք է 
նույնիսկ ոչոչոչոչ    մեկմեկմեկմեկ    վայրկյանվայրկյանվայրկյանվայրկյան    իզուրիզուրիզուրիզուր    կորցնելկորցնելկորցնելկորցնել մեր նորահաստատ պետության 
կառուցման ու ՀՈԳԵՎՈՐ սովի ու հիվանդության ճիրաններում հայտնված հայ 
օրգանիզմի վերականգնման գործընթացում: Իհարկե, նշյալ գործունեության 
ծրագիրը, որ ներկայացրել ենք այս աշխատության մեջ, ունի զուտ 



ստրատեգիական ուղղվածություն ու ընդհանրական կառուցվածք 
(հատակագիծհատակագիծհատակագիծհատակագիծ), և այն կարիք ունի բաժանվելու և առաառաառաառավելվելվելվել    լայնլայնլայնլայն    ուուուու    ընդարձակընդարձակընդարձակընդարձակ    
գծագրվելու արդեն իսկ տակտիկական հարթության մեջ: Պետք է սույն հայաշունչ 
ծրագրով ընթանալ, քանի դեռ չի սրբագրվել Հայաստանի բնակչության (նաև 
ամբողջ հայության) ներկաներկաներկաներկա    դիմագիծըդիմագիծըդիմագիծըդիմագիծը` ` ` ` արհեստականարհեստականարհեստականարհեստական    կերպովկերպովկերպովկերպով    ստեղծվածստեղծվածստեղծվածստեղծված: 
Չշփոթվենք ու թյուրիմացությունների մեջ չընկնենք, եթե աջից ու ձախից 
ճամարտակության սիրահար “վարժապետ-մանկամիտների” ու դեմագոգների 
կողմից հնչեն հետևյալ խոսքերը. “… հիմա ուրիշ է… մեր (միատարր) երկրի մեջ 
ենք…” : Իհարկե, ներկայումսներկայումսներկայումսներկայումս    մեզմեզմեզմեզ    քչերըքչերըքչերըքչերը    կհասկանանկհասկանանկհասկանանկհասկանան, բայց մենք ճշմարիտ 
գնահատականը միայն սպասենք Ազգից, նրա սրբագույն պատմությունից ու 
Աստծուց, ուրիշ որևէ մեկի ձեռքը մեր օրագիրը հանձնելու խնդիր չունենք: Ինչպես 
հնում, այնպես էլ այսօր պետք է խորապեսխորապեսխորապեսխորապես    ըմբռնենքըմբռնենքըմբռնենքըմբռնենք, , , , թեթեթեթե    ինչպիսիինչպիսիինչպիսիինչպիսի    
ճակատագրականճակատագրականճակատագրականճակատագրական    ևևևև    կարևորկարևորկարևորկարևոր    նշանակություննշանակություննշանակություննշանակություն    ունիունիունիունի մեզ բաժին ընկած 
գործընթացը` առավել ևս ներկայիս ՀՈԳԵՎՈՐ-մշակութային հեղափոխական 
հարթության վրա.”…Սովն ու հիւանդութիւնը աւեր կը գործեն` մեր նորահաստատ  
պետութեան մէջ …Պետք էր տեղաւորել այդ ժողովուրդը …տեղաւորել որքան 
կարելի էր շուտ : Իւրաքանչիւր վայրկեան բազմաթիւ կեանքեր կ’արժէին ու յետոյ 
ժամանակը դժուար թէ ուրիշ առիթներ հայթայթէր նման աշխատանքի 
մը համար :  
 
Ռուբէն այդ օր մեր առջեւ դրաւ գործունեութեան ամբողջ ծրագիր մը. աւելիաւելիաւելիաւելի    լայննլայննլայննլայնն    
ուուուու    ընդարձակըընդարձակըընդարձակըընդարձակը` ինչ որ պարզած էր Խնուսի մէջ: Սեղանի վրայ փռած էր իր 
նշանավոր քարտէսը, որուն վրայ յետին մանրամասնութեամբ նշանակուած էին 
Հայաստանի գիւղերն ու քաղաքները` իրենց ունեցած բնակչութեան տեսակներովն 
ու այլազանութեամբը … -- Հայաստան ունեցանք, կ’ըսէր Ռուբէն, սակայն 
ատիկա առայժմ տկար ու ապրելու հնարաւորութիւններէ զրկուած մանուկի մը կը 
նմանի… ինչ որ մտահոգիչ է ապագայի համար, ատիկա Հայաստանի 
բնակչութեանբնակչութեանբնակչութեանբնակչութեան    ներկայներկայներկայներկայ    դիմագիծնդիմագիծնդիմագիծնդիմագիծն    էէէէ, , , , արուեստականարուեստականարուեստականարուեստական    կերպովկերպովկերպովկերպով    
ստեղծուածստեղծուածստեղծուածստեղծուած: Ապա ցոյց կու տար քարտէսին վրայ շրջաններ, ուր թուրքն ու 
թաթարը եկած տեղաւորուած էին … Այս անարդարութիւնը պէտք է վերջ գտնէր, 
Հայուն երկիրը, Հայուն հողը պէտք էր իր ժողովուրդի զաւակներուն 
սեփականութիւն դառնար… որպէսզի իրաւունք ունենայինք ըսելու, որ 
երկիր ունինք ու աւելի վստահութեամբ նայելու ապագային վրայ : 
Մօտաւորապես ասոնք էին Ռուբէնի խօսքերը այդ օր : Սակայն մենք գործնական 
հրահանգներու կը սպասէինք. գիտէինք որ Ռուբէն խոսքերով գոհացող չէր : 
ՈՒ ահա անիկա կրկին նայեցաւ իր քարտէսին վրայ : Տեսանք որ մատը շրջան 
կ’ընէ` Ճղնի ձորի … Պէօյուք  Վետիի ընդարձակ տարածութիւններու վրայ … 
Փեթարացի Մանուկի ձեռքը ուժով մը իջաւ Չոլոյի ուսին : Մանուկ ըսել     
կ’ուզէր, որ հասկացած են ու կարելի է մեկնիլ այլեւս … Պետք է, ըսաւ Ռուբէն, 
… մեր գաղթականութիւնը տեղաւորել այդ շրջաններու մէջ , սակայն առանց 
աղմուկի … Ազգային Խորհուրդը շուտով կը վերածուի Խորհրդարանի. խոսքի 
սիրահարները, ինչպէս ամեն տեղ, մեր երկրի մէջ ալ պիտի ըլլան … Եթէ գործի 
ընթացքին աջէն ու ձախէն խանգարողներ ըլլան, համբերող եղէք, -- … Գիտեմ որ 



այդպէս է, սակայն ազատ ենք, մեր երկրին մէջ ենք ըսելով, 
թիւրիմացութիւններու մէջ չիյնանք, այս է կարեւորը … ՔիչերըՔիչերըՔիչերըՔիչերը    
կկկկ’’’’ըմբռնէինըմբռնէինըմբռնէինըմբռնէին    մեզմեզմեզմեզ    ժամանակինժամանակինժամանակինժամանակին, , , , հիմահիմահիմահիմա    ալալալալ    քիչերնքիչերնքիչերնքիչերն    ենենենեն, , , , որորորոր    կկկկ’’’’ըմբռնենըմբռնենըմբռնենըմբռնեն    մեզմեզմեզմեզ. այս 
կէտն ալ մի մոռնաք ... 
 
Ճղնի ձորի յաջողութենէն ետք, Ռուբէն թոյլ չտուաւ մեզի շունչ քաշել, հրահանգեց 
անմիջապես … Իմ մօտիկ ընկերներէս Ախոյին, Չոլոյին, Մօրուք Կարապետին 
երբեք չէի տեսած այդ վիճակի մէջ : Ո’չ յոգնութիւն կար, ոչ դադար … ՅայտնիՅայտնիՅայտնիՅայտնի    էրէրէրէր, , , , 
որորորոր    բոլորնբոլորնբոլորնբոլորն    ալալալալ    լաւապէսլաւապէսլաւապէսլաւապէս    ըմբռնածըմբռնածըմբռնածըմբռնած    էինէինէինէին    թէթէթէթէ    ինչինչինչինչ    ճակատագրականճակատագրականճակատագրականճակատագրական    եւեւեւեւ    
կարեւորկարեւորկարեւորկարեւոր    գործգործգործգործ    մըմըմըմը    վստահուածվստահուածվստահուածվստահուած    էէէէ    իրենցիրենցիրենցիրենց “ (Ռուբեն, “…յիշատակները”,հ 7 էջ 
109 - 112) :  
 

4. 4. 4. 4. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ        ՈՒԽՏԻՈՒԽՏԻՈՒԽՏԻՈՒԽՏԻ    ԱՌԱՆՑՔՈՒՄԱՌԱՆՑՔՈՒՄԱՌԱՆՑՔՈՒՄԱՌԱՆՑՔՈՒՄ    ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ    ԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻԳՐՔԻ        ((((ԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾԶՏՎԱԾ    
ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ) ) ) ) ԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ    ԷԷԷԷ    ԶԵՏԵՂՎԱԾԶԵՏԵՂՎԱԾԶԵՏԵՂՎԱԾԶԵՏԵՂՎԱԾ        
    
Պետք է նկատի ունենալ, որ այսօր հոգևոր սպանությունն ուղղված է հայության քիչ 
թե շատ կենդանի մնացած վերջին բեկորներին, որոնք, գիտակցաբար կամ 
անգիտակից, ներառել են իրենց հոգու մեջ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՈՒԽՏԸ՝ “Իմացյալ 
մահը Անմահություն է” խորհրդով: Թուրքահայաստանում Մամիկոնյան ՈՒխտի 
շունչն իր մեջ առավել կրում էր ՏԱՐՈՆ աշխարհի ՄՈՒՇ և ՍԱՍՈՒՆ գավառների 
հայ ազգաբնակչությունը՝ իր արիաշունչ ֆիդայիների շուրջ բոլորած:  
Իզուր չէ, որ Զորավար Գարեգին Նժդեհը և Դոկտ. Հայկ Ասատրյանը Հայ Ազգային 
Գաղափարախոսությունը հենում են Տարոնականության վրա :  
Տարոնականության առաջնորդները ակնկալում էին հոգևոր տկարությունն իր մեջ 
հաղթահարած մի նոր սերունդ`  ՎՏԱՆԳԻՎՏԱՆԳԻՎՏԱՆԳԻՎՏԱՆԳԻ        ՍԵՐՈՒՆԴՍԵՐՈՒՆԴՍԵՐՈՒՆԴՍԵՐՈՒՆԴ (վտանգը զգացող, 
կռահող և այն կանխող սերունդ), որը Մամիկոնյան հրաշունչ ռազմիկներից 
կսովորեր` ““““ԱՊՐԵԼԱՊՐԵԼԱՊՐԵԼԱՊՐԵԼ        ՈՒՈՒՈՒՈՒ        ԳՈՐԾԵԼԳՈՐԾԵԼԳՈՐԾԵԼԳՈՐԾԵԼ        ՄԻԱՅՆՄԻԱՅՆՄԻԱՅՆՄԻԱՅՆ        ԱՅԱՅԱՅԱՅ’’’’ՆՆՆՆ        ԲԱՆԻԲԱՆԻԲԱՆԻԲԱՆԻ        ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ,  ,  ,  ,  ՈՐԻՈՐԻՈՐԻՈՐԻ    ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ        
ԱՐԺԵԱՐԺԵԱՐԺԵԱՐԺԵ        ՄԵՌՆԵԼՄԵՌՆԵԼՄԵՌՆԵԼՄԵՌՆԵԼ,  ,  ,  ,  ԵՎԵՎԵՎԵՎ        ՄԵՌՆԵԼՄԵՌՆԵԼՄԵՌՆԵԼՄԵՌՆԵԼ        ԱՅԱՅԱՅԱՅ’’’’ՆՆՆՆ        ԲԱՆԻԲԱՆԻԲԱՆԻԲԱՆԻ        ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ,  ,  ,  ,  ՈՐԻՈՐԻՈՐԻՈՐԻ        ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ        ԱՐԺԵՐԱՐԺԵՐԱՐԺԵՐԱՐԺԵՐ        
ԱՊՐԵԼԱՊՐԵԼԱՊՐԵԼԱՊՐԵԼ””””((((““““ՏարոնիՏարոնիՏարոնիՏարոնի    ԱրծիվԱրծիվԱրծիվԱրծիվ””””, 1938, 1938, 1938, 1938թթթթ., ., ., ., թիվթիվթիվթիվ    2, 2, 2, 2, էջէջէջէջ    43) :43) :43) :43) :        
    
ԱյոԱյոԱյոԱյո’, ’, ’, ’, ՄԱՀՄԱՀՄԱՀՄԱՀ        կակակակա, , , , որորորոր    ԿՅԱՆՔԿՅԱՆՔԿՅԱՆՔԿՅԱՆՔ        արժեարժեարժեարժե, , , , այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` ԵՐԿՈՒՍԸԵՐԿՈՒՍԸԵՐԿՈՒՍԸԵՐԿՈՒՍԸ        իրարիրարիրարիրար    հավասարազորհավասարազորհավասարազորհավասարազոր    ենենենեն    ևևևև    
նյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտ    կյանքկյանքկյանքկյանք    կակակակա, , , , որորորոր    մահվանմահվանմահվանմահվան    բովանդակություննբովանդակություննբովանդակություննբովանդակությունն    ունիունիունիունի    ((((վերջինվերջինվերջինվերջին    երկուսներկուսներկուսներկուսն    էլէլէլէլ    
իրարիրարիրարիրար    ենենենեն    հավասարազորհավասարազորհավասարազորհավասարազոր)))) : Ահա թե որտեղ է արմատը հայ հերոսականության, որն 
ՎԱՐԴԱՆԻ խոսքերով դրոշմված է հայ պատմության մեջ.”գիտակցված մահը 
ԱնմահությունԱնմահությունԱնմահությունԱնմահություն    էէէէ” : Այսօրվա հայ իրականությունը ծարավ է հենց այս 
իմաստությամբ լեցուն ՎՏԱՆԳԻ  ՍԵՐՈՒՆԴԻՆ:     
Միաժամանակ, Տարոնական ոգու առաջնորդները սահմանում են այն 
հատկանիշները, որոնք պարտադիր են ցեղի անունից հանդես եկող հայ 
անհատների ու կազմակերպությունների համար. 
ա/  Ցեղի և Հայրենիքի համար մեռնելու բացարձակ կամք, 
բ/   Ցեղային հավիտենականի խոր զգացում, 
գ/   Ներցեղային բարոյական, 
դ/   Հաղթողական ոգի,  
ե/   Պատմական ճակատագրի խոր ճանաչողություն, 
զ/   Հայրերի գործերի և նպատակի հաղորդություն, 



է/   Հայրենազգացություն, 
 ը/ Օտարությունը որպես գերագույն դժբախտություն ապրելու առաքինություն, 
թ/   Մեծագործության կամք ու բարոյական 
 

*  *  * 
 

Իհարկե, Տարոն հասկացությունը հենց այնպես չի դրված հայապահպանությանն 
ու հայրենատիրությանը ձգտող վերոնշյալ  ուսմունքի մեջ  : Ահա թե ինչ է այս 
մասին ասում Նժդեհը.”Ճի’շտ է, սուրբ է հայրենի երկրի ամեն մի բուռ հողը, 
սակայն ճիշտ է եւ այն, որ հայրենիքներն ունեն իրենց պատմա - ռազմագիտական 
տեսակէտից ամենակարեւոր ու ամենանւիրական երկրամասը, ուրուրուրուր    ցեղըցեղըցեղըցեղը    ամենէնամենէնամենէնամենէն    
շատշատշատշատ    արիւնարիւնարիւնարիւն    էէէէ    թափելթափելթափելթափել,,,, մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    գանձերգանձերգանձերգանձեր    դիզելդիզելդիզելդիզել, , , , հերոսականհերոսականհերոսականհերոսական    պատմութիւնպատմութիւնպատմութիւնպատմութիւն    
ստեղծելստեղծելստեղծելստեղծել…Ճակատագրօրեն մեծ է Տարօնի նշանակութիւնը մեր Ցեղի եւ Հայրենիքի 
պաշտպանութեան համար” …”Տարօնականութիւնն է մեր ցեղային նկարագրի 
յաղթականյաղթականյաղթականյաղթական    գիծգիծգիծգիծըըըը…”(Գ. Նժդեհ, “Հատընտիր”, Երևան, 2001 թ., էջ 344), 
“Տարօնականութիւնը հայ ցեղի հոգե-բարոյական այն ոյժն է, որով դիմագծված է 
մեր պատմական անցյալը”(Հ. Ասատրյան, “Հատընտիր”, Երևան, 2004, էջ 89), 
“Տարօնականութիւն - դա միայն բարոյական պատգամ չէ, այլեւ 
կարելիապաշտական իմաստասիրութիւն, անցաւորը յաւիտենականին հիւսելու 
իմաստութիւն եւ ճակատագրի առեղծւածները Աստուծոյ խորհրդով լուծելու 
կամեցողութիւն”(նույնը` էջ 109) :  
  
ՀիրավիՀիրավիՀիրավիՀիրավի    մեծմեծմեծմեծ    էէէէ    հայհայհայհայ    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    մեջմեջմեջմեջ    ՏարոնիՏարոնիՏարոնիՏարոնի    դերըդերըդերըդերը` ` ` ` որպեսորպեսորպեսորպես        
----    ՀայՀայՀայՀայ    ազգայինազգայինազգայինազգային    օրգանիզմիօրգանիզմիօրգանիզմիօրգանիզմի    ուուուու    հայհայհայհայ    պետականությանպետականությանպետականությանպետականության    ձևավձևավձևավձևավորմանորմանորմանորման    կորիզկորիզկորիզկորիզ,,,,        
----    ՀայՀայՀայՀայ    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր    ՀավատիՀավատիՀավատիՀավատի    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    ((((թեթեթեթե    նախաքրիստոնեականնախաքրիստոնեականնախաքրիստոնեականնախաքրիստոնեական, , , , թեթեթեթե    ներկաներկաներկաներկա` ` ` ` 
ծածկագրյալծածկագրյալծածկագրյալծածկագրյալ    ՔրիստոնեությանՔրիստոնեությանՔրիստոնեությանՔրիստոնեության    շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում) ,) ,) ,) ,        
----    ՀայՀայՀայՀայ    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր    ՀավատիՀավատիՀավատիՀավատի    ինքնատիպինքնատիպինքնատիպինքնատիպ    անաղարտությանանաղարտությանանաղարտությանանաղարտության    կերտողկերտողկերտողկերտող    ((((արևելյանարևելյանարևելյանարևելյան    ևևևև    
արևմտյանարևմտյանարևմտյանարևմտյան    աղանդավորաղանդավորաղանդավորաղանդավոր    մշակույթներիմշակույթներիմշակույթներիմշակույթների    միջևմիջևմիջևմիջև    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր    ----    ազգայինազգայինազգայինազգային    յուրօրինակյուրօրինակյուրօրինակյուրօրինակ    
իմունոլոգիականիմունոլոգիականիմունոլոգիականիմունոլոգիական    աաաարտահայտիչնրտահայտիչնրտահայտիչնրտահայտիչն    էրէրէրէր    ՏարոնըՏարոնըՏարոնըՏարոնը` ` ` ` տեստեստեստես    ՄաշտոցյանՄաշտոցյանՄաշտոցյանՄաշտոցյան    ԹարգմանչացԹարգմանչացԹարգմանչացԹարգմանչաց    
շարժումշարժումշարժումշարժում) ,) ,) ,) ,        
----    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    մշակույթիմշակույթիմշակույթիմշակույթի    պահպանողպահպանողպահպանողպահպանող    ((((այսայսայսայս    առումովառումովառումովառումով    իրենցիրենցիրենցիրենց    կարևորկարևորկարևորկարևոր    տեղնտեղնտեղնտեղն    ունենունենունենունեն    
ՄեսրոպյանՄեսրոպյանՄեսրոպյանՄեսրոպյան    հայոցհայոցհայոցհայոց    գրերիգրերիգրերիգրերի    գյուտըգյուտըգյուտըգյուտը    ևևևև    ԽորենացուԽորենացուԽորենացուԽորենացու    ““““ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    ՊատմությունՊատմությունՊատմությունՊատմություն””””----ըըըը),),),),        
----    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    ԱսպետականԱսպետականԱսպետականԱսպետական    ուուուու    ՀոգևորՀոգևորՀոգևորՀոգևոր    ----    ՌազմականՌազմականՌազմականՌազմական    հոգուհոգուհոգուհոգու    հայրենաշունչհայրենաշունչհայրենաշունչհայրենաշունչ    ----    ազատասեազատասեազատասեազատասերրրր    
խառնարանխառնարանխառնարանխառնարան    ((((ՄամիկոնյանցՄամիկոնյանցՄամիկոնյանցՄամիկոնյանց    տոհմիտոհմիտոհմիտոհմի    բնօրրանբնօրրանբնօրրանբնօրրան) ) ) ) ::::    
----    ՏարոննՏարոննՏարոննՏարոնն    էէէէ    եղելեղելեղելեղել    ծայրահեղծայրահեղծայրահեղծայրահեղ    բևեռներիբևեռներիբևեռներիբևեռների    ((((արևմտամետարևմտամետարևմտամետարևմտամետ` ` ` ` հռոմեասերներհռոմեասերներհռոմեասերներհռոմեասերներ    ևևևև    
արևելամետարևելամետարևելամետարևելամետ` ` ` ` պարսկամոլներպարսկամոլներպարսկամոլներպարսկամոլներ) ) ) ) բաժանվածբաժանվածբաժանվածբաժանված    հայհայհայհայ    քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    քայքայիչքայքայիչքայքայիչքայքայիչ    
կողմնորոշումներինկողմնորոշումներինկողմնորոշումներինկողմնորոշումներին    դիմագրավողըդիմագրավողըդիմագրավողըդիմագրավողը` ` ` ` ՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿՏՈՀՄԻԿ    ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ        
որդեգրողըորդեգրողըորդեգրողըորդեգրողը    ((((իհարկեիհարկեիհարկեիհարկե, , , , չժխտելովչժխտելովչժխտելովչժխտելով    դիվանագիտականդիվանագիտականդիվանագիտականդիվանագիտական    ճկունությանճկունությանճկունությանճկունության    ձիրքերըձիրքերըձիրքերըձիրքերը, , , , տետետետե’’’’սսսս    
պարսիցպարսիցպարսիցպարսից    ՇապուհՇապուհՇապուհՇապուհ    արքայիարքայիարքայիարքայի    խոսքերըխոսքերըխոսքերըխոսքերը` ` ` ` ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված    իրիրիրիր    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ուխտադրուժուխտադրուժուխտադրուժուխտադրուժ    կերպովկերպովկերպովկերպով    
բանտարկվածբանտարկվածբանտարկվածբանտարկված    ՎասակՎասակՎասակՎասակ    ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻՆՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻՆՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻՆՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻՆ    ևևևև    վերջինիսվերջինիսվերջինիսվերջինիս    պատասխանըպատասխանըպատասխանըպատասխանը` ` ` ` ՇապուհինՇապուհինՇապուհինՇապուհին) ) ) ) 
::::        
----    ՏարոնիՏարոնիՏարոնիՏարոնի    ծնունդծնունդծնունդծնունդ    ենենենեն    ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    երկուերկուերկուերկու    հզորագույնհզորագույնհզորագույնհզորագույն    ՍՅՈՒՆՆԵՐԸՍՅՈՒՆՆԵՐԸՍՅՈՒՆՆԵՐԸՍՅՈՒՆՆԵՐԸ` ` ` ` 
ՄաշտոցնՄաշտոցնՄաշտոցնՄաշտոցն    ուուուու    ԽորենացինԽորենացինԽորենացինԽորենացին    ::::    
----        ՏարոնումՏարոնումՏարոնումՏարոնում    էէէէ    ստեղծվելստեղծվելստեղծվելստեղծվել    ““““ՍասնաՍասնաՍասնաՍասնա    ԾռերԾռերԾռերԾռեր””””    ԷպոսըԷպոսըԷպոսըԷպոսը    ((((հայեցիհայեցիհայեցիհայեցի    ԱստվածաշունչըԱստվածաշունչըԱստվածաշունչըԱստվածաշունչը) :) :) :) :        
----    ԻզուրԻզուրԻզուրԻզուր    չէչէչէչէ, , , , որորորոր    ՄեծՄեծՄեծՄեծ    ՀայքիՀայքիՀայքիՀայքի    շրջաններիցշրջաններիցշրջաններիցշրջաններից    միայնմիայնմիայնմիայն    ՏարոնինՏարոնինՏարոնինՏարոնին    էէէէ    վիճակվելվիճակվելվիճակվելվիճակվել    պատիվըպատիվըպատիվըպատիվը` ` ` ` 
կոչվելուկոչվելուկոչվելուկոչվելու    ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ՏՈՒՆՏՈՒՆՏՈՒՆՏՈՒՆ    …………        



----    ՎերջապեսՎերջապեսՎերջապեսՎերջապես    ՀայկականՀայկականՀայկականՀայկական    էությանէությանէությանէության    պոռթկմանպոռթկմանպոռթկմանպոռթկման    վերջինվերջինվերջինվերջին    վերածննդիվերածննդիվերածննդիվերածննդի    բախտորոշբախտորոշբախտորոշբախտորոշ    
շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում    առավելառավելառավելառավել    քանքանքանքան    ՏարոնումՏարոնումՏարոնումՏարոնում    էրէրէրէր, , , , որորորոր    ձևավորվեցիձևավորվեցիձևավորվեցիձևավորվեցինննն    հայհայհայհայ        սրբագույնսրբագույնսրբագույնսրբագույն    ֆիդայիներիֆիդայիներիֆիդայիներիֆիդայիների        
ինքնատիպինքնատիպինքնատիպինքնատիպ, , , , անկրկնելիանկրկնելիանկրկնելիանկրկնելի    ուուուու    անհունորենանհունորենանհունորենանհունորեն    հայեցիհայեցիհայեցիհայեցի    կերպարներըկերպարներըկերպարներըկերպարները::::        
    

Տարոնական հզորագույն էության հմայքն էր պատճառը. “………… որը կրելու,     
ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ     կոչվելու համար ` աշխարհակալաշխարհակալաշխարհակալաշխարհակալ Բիւզանդիոն հայազգի կայսրերը 
իրենց ծագումն էին կեղծումկեղծումկեղծումկեղծում …”(Գ. Նժդեհ “Հատընտիր”, էջ 298 : Ընդգծումները- 
հեղ.) :  
 
Ամենախորին խոնարհման ու մեծագույն պատկառանքի է արժանի այն, որ հայոց 
պատմության մեջ գրեթե չի եղել հայ ազատագրական պոռթկում այս կամ այն 
բռնակալության դեմ` առանց Մամիկոնյանների գլխավորությամբ (մինչև Մամիկոնյան 
տոհմի անճիտումը`  հաշվենկատ թշնամյաց կողմից) : Այո’,  Սրբագույն մի տոհմ 
(ՏարոնականՏարոնականՏարոնականՏարոնական    էությանէությանէությանէության    պահապանըպահապանըպահապանըպահապանը), որըորըորըորը    թվումթվումթվումթվում    էէէէ, , , , թեթեթեթե    ուներուներուներուներ    ամենամենամենամեն    բանբանբանբան, , , , ինչինչինչինչ    այսօրայսօրայսօրայսօր    կոչումկոչումկոչումկոչում    
ենքենքենքենք    բարեկեցիկբարեկեցիկբարեկեցիկբարեկեցիկ    ““““կյանքկյանքկյանքկյանք””””    ((((դեռդեռդեռդեռ    ավելինավելինավելինավելին` ` ` ` շատշատշատշատ    դեպքերումդեպքերումդեպքերումդեպքերում    հզորհզորհզորհզոր    գահակալգահակալգահակալգահակալ    հազկերտներըհազկերտներըհազկերտներըհազկերտները    
նրանցնրանցնրանցնրանց    թագթագթագթագ    էինէինէինէին    խոստանումխոստանումխոստանումխոստանում` ` ` ` գորշգորշգորշգորշ    հնազանդհնազանդհնազանդհնազանդությանությանությանության    դիմացդիմացդիմացդիմաց))))    , բայց  Աստված, Հոգևոր, 
Հայրենիք, Հայկականություն և այլն արժեքները լոկ բառեր չէին ՆՐԱՆՑ համար, այլ սույն 
արժեքները Տարոնական էությամբ լեցուն Մամիկոնյանց հոգում դառնում էին 
Երջանկության մի հզոր ՏԱՃԱՐՏԱՃԱՐՏԱՃԱՐՏԱՃԱՐ,  դեպի ճշմարտությունը մղիչ ուժ և հենց ԻՆՔԸ ` 
ճշմարտությունըճշմարտությունըճշմարտությունըճշմարտությունը :  
 
Ներկայումս բազում թուրքաբարո հայեր (առավելապես վերնախավից) չքմեղացած 
շեշտում են, թե անհնար է հարստության կամ իշխանության գայթակղմանը դիմագրավել, 
թե բոլորն էլ, միևնույն է ուշ, թե շուտ դառնում են … սա ասում են իբրև իրենց 
արմատական այլասերմանը  “արդարացում” : Սակայն, “հայե’ր”, այստեղ միայն բառերը 
չէ, որ պիտի խոսեն. թերթեք հայոց պատմության արյունոտ ու սրբագույն էջերը. ձեր առջև 
է կանգնած ոչ թե մեկ - երկու, այլ առնվազն Մամիկոնյան տոհմի ողջ ՈՒԽՏՅԱԼ 
ԶՈՐԱՍՅՈՒՆԸ` սերունդ առ սերունդ (զորավար, թե այլ պետական կամ մշակութային 
գործիչ և այլն)` որպես մեկ լուսարձակող հայելի, որի արտացոլանքի մեջ, այո’, ձեր սմքած 
հոգու ՄԱՀՆ է, որ չե’ք ուզում տեսնել : Սակայն ու՞մ եք խաբում` հայ ամբոխի՞ն, ինքներդ 
ձե՞զ` միգուցե … Ազգի՞ն` երբեք, ԱՍՏԾՈՒ՞Ն` առավել ևս … Իսկ թե որքան գրոշ կարժենա 
հիվանդությունից մեռնող մարդու ինքնախաբեությունըինքնախաբեությունըինքնախաբեությունըինքնախաբեությունը (բժկվելու փոխարեն), դրան 
կպատասխանի ազգի մոտալուտ ու թեկուզ ապագա պատմագրությունը և առավել ևս`  
ԱՍՏԾՈ  ԴԱՏԸ : Իհարկե, վերջին իրադարձությունից պարզ է, որ շատերը  պատկերացում 
իսկ չունեն, թե ինչի մասին է խոսքը (բացի միստիկական պատումներից), սակայն սրանից 
դրական առումով ոչինչ չի փոխվելու :  
 
Հայության համար Գերխնդիրը պիտի լինի պարզելը, թե  այդ ո՞ր ակունքի վրա են 
հաստատված եղել ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ ՏՈՀՄԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ, թե այդ ո՞ր Հոգևոր կոչված 
սննդից են հոգեպես հիրավի հզորացել ու բյուրեղացել այս տոհմի ներկայացուցիչները : 
Եթե` ՈՒԽՏԻ (երդման) շնորհիվ, ապա ո՞րն է եղել սույն ՈՒԽՏԻ “էներգակիր” առանցքը …          
    

 Ահա թե ինչու դեռ 1915 թ. սկզբից թուրքերը, քուրդ աշիրեթների հետ համատեղ, 
առաջին հերթին իրենց նենգ ու լայնածավալ հարվածն ուղղեցին հենց այս 
շրջանների դեմ: Նույնիսկ այս առումով առկա է Թուրքահայաստանի և ներկա 
Հայաստանի օրինաչափությունը, այն տարբերությամբ, որ եթե 1915-16 թթ. 
Թուրքահայաստանի վերոնշյալ գավառների Հայերը հիրավի անհավասար կռվում 
սպանվել, հյուծվել ու թմրել էին ՄԱՐՄՆԱՎՈՐ առումով, ապա այսօր 
“Տարոնական” հայերս ՀՈԳԵՎՈՐԱՊԵՍ ենք սպանված կամ հյուծված (որը, մեղմ 
ասած. բնավ հարգելի չէ) : Այս ՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿ օրինաչափության մեջ համոզվելու 



համար բերենք ևս մեկ հատված մեզ ծանոթ հուշերից. “…Սասնոյ եւ Տարոնի 
կռիւները տեւեցին մօտաւորապէս եօթ ամիս… ցուրտին, անօթութեան, 
հազարավոր թուրք եւ քիւրտ ուժերու դէմ կռուելով ժողովուրդն ու անոր 
ղեկավարութիւնը անկարելին փորձած էին ու սպառված այլեւս… ՈՒ ահա… 
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԵԱՆ էին նստած ժողովրդի ներկայացուցիչները եւ հայ 
ֆետայիները: Բոլորն ալ հիւհիւհիւհիւծածծածծածծած երեւոյթ ունէին. շատերսշատերսշատերսշատերս    զիրարզիրարզիրարզիրար    ՉԷԻՆՔՉԷԻՆՔՉԷԻՆՔՉԷԻՆՔ    ճանչնարճանչնարճանչնարճանչնար 
այլեւս… Լուռ ենք բոլորս ալ ու գլխահակ: Ոմանք կըկըկըկը    ՄՐԱՓԵՆՄՐԱՓԵՆՄՐԱՓԵՆՄՐԱՓԵՆ իրենց նստած տեղը: 
Ռուբէնն է դարձյալ, որ կը խզէ լռութիւնը.- ՔՆԱՆԱԼՈՒՔՆԱՆԱԼՈՒՔՆԱՆԱԼՈՒՔՆԱՆԱԼՈՒ    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    կունենանքկունենանքկունենանքկունենանք, , , , 
կըսէկըսէկըսէկըսէ, , , , դառնդառնդառնդառն    հեգնանքովհեգնանքովհեգնանքովհեգնանքով, ո՛վ որ ըսելիք մը ունի թողթողթողթող    ըսէըսէըսէըսէ՛…” (Ռուբեն, “… 
յիշատակները”, հ 7, էջ 82-83 : Ընդգծումները – հեղ.) : 
Այո՛, այսօր ևս թուրքացած ու քրդացած հոսանքների հարվածներից մենք 
(Արցախյան զարթոնք ապրածներս), որպես ՀԱՅ, այնքան ենք հյուծվել, որ “շատերսշատերսշատերսշատերս    
զիրարզիրարզիրարզիրար    չենքչենքչենքչենք    ճանչնարճանչնարճանչնարճանչնար”: 
 
Թույլ տվեք բոլոր դարերում իրենց ՀԱՅ լինելը պայքարով հաստատած 
ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐԻ անունից դառնից էլ ԴԱՌԸ հեգնանքով “անհամեստորեն”  դիմելու 
ներկա քիչ թե շատ դեռ Հոգևորապես կենդանի մնացած, բայց “ՄՐԱՓՈՂ” 
հայությանը. “ՔՆԱՆԱԼՈՒՔՆԱՆԱԼՈՒՔՆԱՆԱԼՈՒՔՆԱՆԱԼՈՒ””””    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    դեռդեռդեռդեռ    կունենանքկունենանքկունենանքկունենանք...  ...  ...  ...  ովովովով    որորորոր    ““““ԸՍԵԼԻՔԸՍԵԼԻՔԸՍԵԼԻՔԸՍԵԼԻՔ””””    
ունիունիունիունի, , , , թողթողթողթող    այնայնայնայն    արտահայտիարտահայտիարտահայտիարտահայտի    … այլապես թուրք - անասնացած հոսանքներին 
հանձնելով` Տարոն աշխարհի` ՄուշիՄուշիՄուշիՄուշի, , , , ՏալվորիկՏալվորիկՏալվորիկՏալվորիկ----ԽուլբԽուլբԽուլբԽուլբ----ԽիանքիԽիանքիԽիանքիԽիանքի, , , , ԻշխանաձորիԻշխանաձորիԻշխանաձորիԻշխանաձորի, , , , 
ՓսանքիՓսանքիՓսանքիՓսանքի, , , , ԳելիեգուզանիԳելիեգուզանիԳելիեգուզանիԳելիեգուզանի, , , , ՇենիկՇենիկՇենիկՇենիկ----ՍեմալիՍեմալիՍեմալիՍեմալի, , , , ԱղբիիԱղբիիԱղբիիԱղբիի, , , , ՔեփիիՔեփիիՔեփիիՔեփիի, , , , ԱնդոկիԱնդոկիԱնդոկիԱնդոկի, , , , ԾովասարիԾովասարիԾովասարիԾովասարի, , , , 
ԾիրնկատարիԾիրնկատարիԾիրնկատարիԾիրնկատարի և այլն բնագծերը, այսօր արդեն իսկ կթուրքացվի ու կոչնչանա նաև 
Տարոնի ՎԵՐՋԻՆՎԵՐՋԻՆՎԵՐՋԻՆՎԵՐՋԻՆ բնագիծը, այն է` քիչ թե շատ դեռ հայ մնացածներիս հոգում 
գործող ՏԱՐՈՆԱԿԱՆՏԱՐՈՆԱԿԱՆՏԱՐՈՆԱԿԱՆՏԱՐՈՆԱԿԱՆ    ԷՈՒԹՅՈՒՆԸԷՈՒԹՅՈՒՆԸԷՈՒԹՅՈՒՆԸԷՈՒԹՅՈՒՆԸ : Խորապես ընկալենք, որ սա ՀԱՅ - 
Տարոնականության իր նշանակությամբ 3-րդ` վերջին և ամենավճռական ու 
օրհասական ճակատամարտն է:  
 
ԱռաջինըԱռաջինըԱռաջինըԱռաջինը` 7-րդ դարում, երբ արտագաղթը սկսեց զանգվածային բնույթ ստանալ, 
երբ իզուր անցավ հայ արի ու հոգևորաշունչ Տոհմի` Մամիկոնյանների, վերջին 
փորձը` համահայկական շարժումով կասեցնել օտար, ավարառու, մահաշունչ, 
պիղծ ու զինյալ փոթորիկը` այս անգամ արաբական անապատներից եկող, երբ 
լքված հայ իշխանների գերակշիռ մասից Տարոնի դարպասի առջև ՀՈՒՍԱՀԱՏ 
մաքառումի մեջ հերոսաբար ընկավ Մամիկոնյան վերջին սպարապետը (Տիրանը)` 
հավատարիմ մնալով Մամիկոնյանց ՈՒԽՏԻՆ (երդմանը).”Քաջությամբ մեռնենք  
մեր աշխարհի եւ մեր ազգի համար, եւ թողթողթողթող    մերմերմերմեր    աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը    չտեսնենչտեսնենչտեսնենչտեսնեն մեր սրբարանների 
… ոտից կոխան լինելն ու պղծվելը …”(Ղեւոնդ, “Պատմություն”, Երևան, 1982թ., էջ 
119): 
 
ԵրկրորդըԵրկրորդըԵրկրորդըԵրկրորդը` 20-րդ դարասկզբին, երբ Տարոնի ազգաբնակչությունը, Մամիկոնյանց 
ՈՒԽՏԻ շնչով մահ կամ ազատություն գոչելով և նվիրյալ ֆեդայի Չոլոյի 
պատկերավոր խոսքով` “մեկ ու կես ֆշանկով” զինված, բացարձակբացարձակբացարձակբացարձակ անհավասար 
գոտեմարտի ելավ դարավոր, անկոչ ու նենգ թշնամու դեմ, երբ Մամիկոնյանց 
արյունն ու շունչը արդեն իսկ ուժաքամ, զինասպառ հայ ֆեդայիների (Փեթարա 
ախոների) լեզվով մեկ ծրագիր էր հուշում` մեծ խարույկ վառել ու խորովվել նրա 
մեջ` չտեսնելու համար հայ բնօրրանի պղծումը (տե’ս Ռուբեն, “…յիշատակները”, 
հ7, էջ 83) :  



 
Եվ ԵՐՐՈՐԴԸԵՐՐՈՐԴԸԵՐՐՈՐԴԸԵՐՐՈՐԴԸ` ներկան … սա վերջը, կամ նոր սկիզբն է հինավուրց ու նոր 
հայության: Այս ԳԵՐԽՆԴԻՐՆԳԵՐԽՆԴԻՐՆԳԵՐԽՆԴԻՐՆԳԵՐԽՆԴԻՐՆ է դրված ամեն մի հայի առջև , ՈՎՔԵՐ դեռ …  
 

Այսօր մեր կարգախոսը պետք է լինի. “ՔանիՔանիՔանիՔանի    դեռդեռդեռդեռ    ՈՒՇՈՒՇՈՒՇՈՒՇ    ՉԷՉԷՉԷՉԷ    տիրանալտիրանալտիրանալտիրանալ    ուուուու    տիրապետելտիրապետելտիրապետելտիրապետել    
ՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐՀՈԳԵՎՈՐ    զենքինզենքինզենքինզենքին”: Քանզի ինչպես նկատեցինք Թուրքահայաստանում 1908-
1914թթ “դեմոկրատական” շրջանում հայ կառույցները (ներառյալ ՀՅԴ որոշ զգալի 
հատված) տրվելով թուրքերի “ազատամիտ” ու “հայամետ” կեղծ 
դիրքորոշումներին` կազմալուծվել, քաղքենիացել ու զինաթափվել էին, այնպես էլ 
ներկայումս` սովետաբռնապետական ապազգային ժամանակաշրջանում քիչ, թե 
շատ ձևավորված հայ ազգայնական շրջանակները տրվելով ներկա սնամեջ 
ազգային լոզունգներին և իբր “հայեցի” մթնոլորտին (իրականում անդեմ և հոգևոր 
լիցքից, պատմազգացումից, գաղափարական հենքից ու հիրավի հայկական 
դիմագծից զուրկ “ազգային մշակույթին”` երգ ու պարին (և այլն), որոնք վերածվել 
են էժանագին “տաշի-տուշի”-ների կամ ժամանակակից շոուների)` ևս 
կազմալուծվել, քաղքենիացել ու գրեթե լիովին անտեսել են հայ հոգևոր զենքերը 
(հոգևոր ինքնապաշտպանությունը). “… 1908 Իթթիհատական սահմանադսահմանադսահմանադսահմանադրութիւնըրութիւնըրութիւնըրութիւնը 
մեծագույնմեծագույնմեծագույնմեծագույն    աղետըաղետըաղետըաղետը եղավ հայ ժողովրդի համար: Ֆետայիներն ու Ռուբէնը զգացած 
էին կանուխէն այս պարագան, սակայն ընդհանուր տրամադրութիւնը եւ դեպքերը 
կը պարտադրէին … Գարմէնի տնտեսական եւ քաղաքական ծրագիրը շատ 
ընդարձակ էր եւ օգտակար, սակայն… Հետզհետէ դժգոհութիւնները կը 
շատանային … Հին ֆիտայիներու դիտողութիւնն այն է, որ 
ինքնապաշտպանութեանինքնապաշտպանութեանինքնապաշտպանութեանինքնապաշտպանութեան գործըգործըգործըգործը    երեսիերեսիերեսիերեսի    վրավրավրավրա    կըկըկըկը    ձգուիձգուիձգուիձգուի: : : : ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն    մարդմարդմարդմարդ    լծուածլծուածլծուածլծուած    էէէէ    իրիրիրիր    
տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    բարելաւելուբարելաւելուբարելաւելուբարելաւելու        աշխատանքինաշխատանքինաշխատանքինաշխատանքին : ԱյլեւսԱյլեւսԱյլեւսԱյլեւս    զենքիզենքիզենքիզենքի    մասինմասինմասինմասին    մտածողմտածողմտածողմտածող    
չկարչկարչկարչկար: Շատերը նույնիսկ իրենց զենքերը կը ծախէին` …”(Նույնը` հ7, էջ 55 - 56) : 
 Այո’, այսօր ևս շատերը այնքան են քաղքենիացել, որ իրենց ունեցած քիչ, թե շատ 
հայ մշակութային ինքնապաշտպանությանինքնապաշտպանությանինքնապաշտպանությանինքնապաշտպանության արժեքները հանել են վաճառքի: Եթե 
հնում (մարմնավոր հարթության վրա) այս երևույթը ինչ-որ կերպ կարելի էր 
“արդարացնել”, ապա այսօր` ԱՆՆԱՆՆԱՆՆԱՆՆԵՐԵԼԻԵՐԵԼԻԵՐԵԼԻԵՐԵԼԻ    ԷԷԷԷ::::    
 

Իհարկե, ինչպես հնում, այնպես էլ այսօր ազգայնաշունչ շատ հայեր դյուզ իսկ 
վստահություն չունեն` ո՜չ եղած “դեմոկրատական – լիբերալ” կարգերից իբր 
սպասվելիք հայկականության հզորացման հույսերի, ո՜չ էլ “հայ” քաղաքական 
դաշտում սպրդացող շատ ու շատ դեմքերի հանդեպ, ո՜չ … Սակայն չէին սպասում 
ընթացող դեպքերի նման գահավիժմանը (մասնավորապես` անսպասելի էր 
ներկայիս հայության նմանատիպ արագությամբ հոգեսպանությունը ու 
այլասերումը)` սրա համար էլ անփութորեն առավել ուշադրությունը 
կենտրոնացրել են ժողովրդի տնտեսական ու կրթական բնագավառում ընթացող 
քիչ, թե շատ մխիթարիչ “զարգացման” վրա` անտեսելով բուն հիմնախնդիրը 
(հոգևոր վարակամերժ ինքնապաշտպանությունը). “…Սահմանադրութեան 
յաջորդող տարիներուն. Զաւարեանը, Գարմէնը եւ Տոքտ. Զավրիեւը, իրենց 
գործունէութեան ընթացքին, վստահութիւն չունէին ո՜չ ազատութեան վրայ եւ ո՜չ ալ 
կառավարութեան, սակայնսակայնսակայնսակայն    չէինչէինչէինչէին    կրնարկրնարկրնարկրնար    պատկերացնելպատկերացնելպատկերացնելպատկերացնել, , , , որորորոր    այդքանայդքանայդքանայդքան    կանուխկանուխկանուխկանուխ    կըկըկըկը    
հասնիհասնիհասնիհասնի    1915 1915 1915 1915 ––––    իիիի    աղետըաղետըաղետըաղետը : Այդ պատճառով ալ, կը ջանային օգտուիլ ազատութեան 
ընձեռնած առիթէն ու բարձրացնել ժողովուրդի տնտեսական եւ կրթական վիճակը” 
(Նույնը` էջ 56): 
 



 ՇատՇատՇատՇատ    կարևորկարևորկարևորկարևոր    էէէէ    նկատելնկատելնկատելնկատել, , , , որորորոր    այսայսայսայս    ամենիամենիամենիամենի    մեջմեջմեջմեջ    ներկաններկաններկաններկան    անցյալիանցյալիանցյալիանցյալի    հանդեպհանդեպհանդեպհանդեպ    ունիունիունիունի    նաևնաևնաևնաև    իրիրիրիր    
յուրօրինակյուրօրինակյուրօրինակյուրօրինակ    ևևևև    խիստխիստխիստխիստ    տագնապալիտագնապալիտագնապալիտագնապալի    տարբերությունըտարբերությունըտարբերությունըտարբերությունը, , , , եթեեթեեթեեթե    հնումհնումհնումհնում` ` ` ` մարմնավորմարմնավորմարմնավորմարմնավոր    
ասպարեզումասպարեզումասպարեզումասպարեզում, , , , սպասվելիքսպասվելիքսպասվելիքսպասվելիք    մահաբերմահաբերմահաբերմահաբեր    վտանգըվտանգըվտանգըվտանգը    դառնդառնդառնդառն    էրէրէրէր, , , , արյունալիարյունալիարյունալիարյունալի    ուուուու    ցավոտցավոտցավոտցավոտ, , , , ապաապաապաապա    
հոգևորհոգևորհոգևորհոգևոր    հարթությանհարթությանհարթությանհարթության    մեջմեջմեջմեջ    ՄԱՀԸՄԱՀԸՄԱՀԸՄԱՀԸ    շատշատշատշատ    դեպքերումդեպքերումդեպքերումդեպքերում    արտահայտարտահայտարտահայտարտահայտվումվումվումվում    էէէէ    քաղցրքաղցրքաղցրքաղցր    ուուուու    
տենչալիտենչալիտենչալիտենչալի    ((((այստեղիցայստեղիցայստեղիցայստեղից    էլէլէլէլ    ներկայումսներկայումսներկայումսներկայումս    վտանգիվտանգիվտանգիվտանգի    զգացողությանզգացողությանզգացողությանզգացողության    խիստխիստխիստխիստ    պակասըպակասըպակասըպակասը) :) :) :) :        
 

Թևաթափության չէ, որ կոչում է մեր անցյալը, այլ եռանդուն գործի ու անկոտրուն 
խոյացումների.” … Մեր առաջին գործը եղաւ Մշոյ դաշտի բոլոր գիւղերուն զենքերն 
ու կռուողները արձանագրել, ստուգել անոնց վիճակը … Ամեն միջոց ի գործ կը 
դնէինք, որ ժողովուրդ զինուի … Սակայն կարճ էր ժամանակը, 1915 – ը շուտ 
հասաւ ու մեր ինքնապաշտպանութեան պատրաստութիւնը կիսատ մնաց : 
Այսուհանդերձ կարելի եղաւ որոշ դասաւորում մտցնել: Այժմ երբ տարիներ անցած 
են, կը մտածեմ, թէ արդյօքարդյօքարդյօքարդյօք    տարբերտարբերտարբերտարբեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    չըլլա՞րչըլլա՞րչըլլա՞րչըլլա՞ր    մերմերմերմեր    ճակատագիրըճակատագիրըճակատագիրըճակատագիրը, , , , եթէեթէեթէեթէ    ՌուբէնՌուբէնՌուբէնՌուբէն    
ավելիավելիավելիավելի    կանուխկանուխկանուխկանուխ    գարգարգարգար    ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր` ` ` ` ինքնապաշտպանութեանինքնապաշտպանութեանինքնապաշտպանութեանինքնապաշտպանութեան    գործովգործովգործովգործով … Ռուբէն այդ 
օրերուն յաճախ կը ջղայնանար, աւելի վճռական  միջոցներ կը թելադրէր. կը 
նախազգար գալիք վտանգը. կրակի վրայ նստած էր կարծես” :  
Այս բոլոր աղետալի օրինաչափություններով հանդերձ այսօր մենք ունենք մեկ շատ 
կարևոր մխիթարություն, եթե հնում` մարմնավոր հարթության մեջ հայերը` 
ռուսական,  հունական, անգլիական և այլն զենքերի վրա էին իրենց 
ինքնապաշտպանության հույսերը կապում, ապա հոգևոր հարթության մեջ մեզ 
լիովին բավ է հայկականը` առավելապես ստրատեգիական զենքերը (ՀԱԳ-ը և 
ԶՏՎԱԾ Քրիստոնեությունը) .”…1914 – ի կէսերուն քաղաքական կացութիւնը սկսաւ 
կնճռոտիլ : Ռուբէնի նախատեսութիւնը իրականութեան կը վերածուեր :  
 
ԺողովուրդնԺողովուրդնԺողովուրդնԺողովուրդն    ալալալալ    զգացզգացզգացզգաց    փոթորիկինփոթորիկինփոթորիկինփոթորիկին    մոտենալըմոտենալըմոտենալըմոտենալը, , , , ուզեցուզեցուզեցուզեց    զինուիլզինուիլզինուիլզինուիլ,,,,    սակայնսակայնսակայնսակայն    ուշուշուշուշ    էրէրէրէր    
արդենարդենարդենարդեն …” : Այո’, միայն թե այս անգամ էլ ՉՈՒՇԱՆԱՆՔ, այլապես այս թերացումը 
թերևս վերջինը … “Այս բոլոր որոշումները կարելի չեղաւ լրիւ գործադրութեան 
դնել, քանի որ ՈՒրբաթը Շաբաթէն կանուխ եկաւ … Այս պարագան Ռուբէն 
մասնաւոր սուրհանդակով իմաց տուաւ մեզի … թերեւս կարիք ըլլայ շուտով 
ԴաշտիԴաշտիԴաշտիԴաշտի    ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը    բարձրացնելբարձրացնելբարձրացնելբարձրացնել    ՍասունՍասունՍասունՍասուն … Ռուբէն Սասուն հասնելուն, 
անմիջապես հրահանգեց ՀԻՆ ֆիդայիներու եւ իշխաններու ժողու գումարել : 
 
ԱյսԱյսԱյսԱյս    պատմականպատմականպատմականպատմական    ժողովինժողովինժողովինժողովին    ներկայներկայներկայներկայ    էինէինէինէին, -- … “(Նույնը` հ7, էջ 58 - 62) : 
 

ԺԱՄՆ Է ԵԿԵԼ  նկատելու, որ Մամիկոնյանց ՈՒԽՏԻ առանցքը կազմում է 
ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ դավանաբանությունը, որը օրինաչափվում է Նոյի ԵՐՐՈՐԴ որդու` 
ՀԱԲԵԹԻ (ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ արմատը), ՀԱՅԿ նահապետի ԵՌԱԹԵՎ նետի, 
Սասունցի Դավթի ԵՐՐՈՐԴ` սպանիչ հարվածի և այլ ՀՈԳԵՎՈՐ առանցք 
պարունակող հայ  դասական արժեքների հետ (տե’ս ԿՅԱՆՔԻ ԳԻՐՔ, էջ 77 - 87 ) : 
Միայն թե այսօր վերոնշյալ ազգապահպան արժեքները ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ 
լուսաբանումով պետք է ԾԱԾԿԱԶԵՐԾՎԱԾ մատուցել հասարակությանը: Ժամն է, 
որ Տարոնականության պահպանման համար վերածննդի կոչվի Մամիկոնյանց 
տոհմը, եթե ոչ գենետիկ ակունքներով, ապա, որն առավել կարևոր է, էաբանական 
հիմքի վրա, այսինքն` ձևավորել Մամիկոնյանց ՈՒԽՏԻ և ԿՅԱՆՔԻ ԳՐՔԻ 
դավանաբանության շուրջ համախմբված մեկ հավաքականություն: Սա 
է եղել Մամիկոնյանց ռազմավարության տեսլականը:  



 
 Իզուր չէ, որ դեռ հնուց հայ իշխանների կողմից (նույնիսկ նրանց`ովքեր նեղ 
անձնական հաշիվներից մղված հակամետ էին Մամիկոնյաններին) նկատված էր, 
որ Հայաստան աշխարհում առանց ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ տոհմի որևէ գլոբալ հարց չի 
լուծվել. “… Հայոց մեծ սպարապետ ու Մամիկոնեից տեր Վարդանի և իր 
եղբայրների` պալատով, ազգուտակով հանդերձ` Հայոց աշխարհից գնալու այս 
խորհուրդը հայտնեցին Սյունյաց իշխան Վասակին… Իմացան նաև Հայոց բոլոր 
տանուտերերն ու սեպուհները, որոնք դրանից կոտրված սրտով սարսափեցին: 
Ամենքը, որ իրենց անձերի փրկության նախանձախնդիր էին, մտածում էին, թե 
արդեն կորան իսպառ և ոչ մի հնար չունեն այս չարից ազատվելու, քանզիքանզիքանզիքանզի    բոլորնբոլորնբոլորնբոլորն    
էլէլէլէլ    գիտեինգիտեինգիտեինգիտեին    ուուուու    հասկանումհասկանումհասկանումհասկանում    էինէինէինէին, , , , որորորոր    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    երկրումերկրումերկրումերկրում    դեռդեռդեռդեռ    գլուխգլուխգլուխգլուխ    չէրչէրչէրչէր    եկելեկելեկելեկել    
որևէորևէորևէորևէ    գործգործգործգործ    կամկամկամկամ    նախաձեռնություննախաձեռնություննախաձեռնություննախաձեռնություն    առանցառանցառանցառանց    այնայնայնայն    տոհմիտոհմիտոհմիտոհմի    
առաջնորդությանառաջնորդությանառաջնորդությանառաջնորդության… “ (Ղ. Փարպեցի, “Հայոց պատմություն”, Երևան, 1982թ, էջ 
133-135): 
 
Առավել քան ներկայումս գերհզոր պետությունների կողմից ձևավորված գլոբալ 
աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի մեջ հայերիս համար կարևոր է ըմբռնել 
սույն իրողությունը. “ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    պատմութեանպատմութեանպատմութեանպատմութեան    փիլիսոփայութեանփիլիսոփայութեանփիլիսոփայութեանփիլիսոփայութեան    ծանօթծանօթծանօթծանօթ    ուուուու    
հայրենազգացհայրենազգացհայրենազգացհայրենազգաց    ամենամենամենամեն    մտավորականմտավորականմտավորականմտավորական    հայհայհայհայ    կխոստովանիկխոստովանիկխոստովանիկխոստովանի, , , , որորորոր    ՄամիկոնեաններիՄամիկոնեաններիՄամիկոնեաններիՄամիկոնեանների    
ՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանը    ––––    թէկուզթէկուզթէկուզթէկուզ    յայայայաճախճախճախճախ    կիսուածկիսուածկիսուածկիսուած, , , , կիսաանկախկիսաանկախկիսաանկախկիսաանկախ, , , , կիսակործանկիսակործանկիսակործանկիսակործան    ----    աւելիաւելիաւելիաւելի    
հայկականհայկականհայկականհայկական    էէէէ, , , , աւելիաւելիաւելիաւելի    հայրենիքհայրենիքհայրենիքհայրենիք, , , , եւեւեւեւ    աւելիաւելիաւելիաւելի    պաշտամունքպաշտամունքպաշտամունքպաշտամունք    պարտադրողպարտադրողպարտադրողպարտադրող, քան էր 
նույնը` Տիգրան Աշխարհակալի կամ Արտաշէսի օրով…” (Գ. Նժդեհ, “Հատընտիր”, 
2001, էջ 328): 
 
Պատմության խավար մրուրը այս էլ քանի  անգամ չարագուշակ բվի նման ճչում է. 
“Սև ու սպիտակ ջարդերով պիտի չվերջանա՞ հայ ազգը”: Սրան ի պատասխան 
լսվել ու լսվում է ԵՂԻՇԵՆԵՐԻ խորախորհուրդ գոչյունը. “Մահ չունի ՀԱՅ ԱԶԳԸ, 
քանի դեռ ՆԱ չի մոռացել Սուրբ Պատգամը` ավելի ու ավելի իմաստն դնել հենց 
մահվան մեջ”: 
 
Առավել ևս մահ չունեն մասնավորապես այն հոգիները, որոնք սահմռկեցուցիչ 
զարհուրանքներ ապրելիս` նորից ու նորից մնում են նախանձախնդիր դեպի իրենց 
Հոգևոր արմատները: 
 
 Միգուցե այսօր լինեն թևաթափ եղած շատ հայեր, որոնք ներկա հայ մեռյալ 
իրականությունը հոգևոր հարթության վրա համեմատեն Տեր-Զորի անապատի 
հետ` անուղղակիորեն հուշելով հաշտվել աստիճանաբար էլ ավելի աճող 
անգերեզման ու իրար վրա կուտակված հայ հոգեպես դիակնացած բազմության 
առկայության հետ: Սակայն Հայոց աննկուն պատմությունը վկայում է . ““““ԴերԴերԴերԴեր    ----    
ԶօրիԶօրիԶօրիԶօրի    անապատումանապատումանապատումանապատում, , , , իրանցիրանցիրանցիրանց    հայրերիհայրերիհայրերիհայրերի    եւեւեւեւ    մայրերիմայրերիմայրերիմայրերի    դիակներիդիակներիդիակներիդիակների    շուրջշուրջշուրջշուրջ    դեգերողդեգերողդեգերողդեգերող    հայհայհայհայ    
ԱՆՏԷՐԱՆՏԷՐԱՆՏԷՐԱՆՏԷՐ    որբերըորբերըորբերըորբերը    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    ԱՆԻՄԱՆԱԼԻԱՆԻՄԱՆԱԼԻԱՆԻՄԱՆԱԼԻԱՆԻՄԱՆԱԼԻ    խորհուրդներիխորհուրդներիխորհուրդներիխորհուրդների    ոյժովոյժովոյժովոյժով    կառչածկառչածկառչածկառչած    մնացինմնացինմնացինմնացին    ցեղիցեղիցեղիցեղի    
ԱստծունԱստծունԱստծունԱստծուն    եւեւեւեւ    իրանցիրանցիրանցիրանց    հարազատներիհարազատներիհարազատներիհարազատների    արիւնըարիւնըարիւնըարիւնը    ծծածծծածծծածծծած    աւազներիաւազներիաւազներիաւազների    վրայվրայվրայվրայ    գրեցինգրեցինգրեցինգրեցին, , , , իրարիրարիրարիրար    
սովորեցրինսովորեցրինսովորեցրինսովորեցրին    հայկականհայկականհայկականհայկական    լոյսիլոյսիլոյսիլոյսի    խորհրդանշանխորհրդանշանխորհրդանշանխորհրդանշան    այբուբենըայբուբենըայբուբենըայբուբենը”: 
 
 Այո’, այսօր էլ հոգևորապես կենդանի մնացած հայ “որբերս” օտար ու “ազգային” 
ավազուտի վրա, չխորշելով “հայ” հոգեպես դիակների բազմությունից, մեր 



ազգային հոգու անիմանալի ուժականությունից մղված, թեկուզ ավազուտի վրա 
պիտի “գրենք, իրար սովորեցնենք ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈՒՅՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆ” ՀԱՅՔ 
“նահապետի” (ԶՏՎԱԾ Քրիստոնեության) դավանանքը: 
 
ՄահՄահՄահՄահ    ՉՈՒՆԻՉՈՒՆԻՉՈՒՆԻՉՈՒՆԻ    ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ    …………     Մահվան ճիրաններն են ընկած 
վերջինիս խորհուրդն իսկ չհասկացած հայության ողորմելի դահիճները (նույնիսկ 
ողորմության Աստվածային իմաստը այդպես էլ չյուրացրած) : 
 

    *  *  * 
 

“ՎերածնունդՎերածնունդՎերածնունդՎերածնունդ    չկաչկաչկաչկա եւ ոչ մէկ տեղ, ուր կը բացակայի իմացական տառապանք եւ 
զգացումի խռովք` անցեալըանցեալըանցեալըանցեալը    կենդանիօրէնկենդանիօրէնկենդանիօրէնկենդանիօրէն    հոգեգծելուհոգեգծելուհոգեգծելուհոգեգծելու    եւեւեւեւ    դարձնելուդարձնելուդարձնելուդարձնելու    
ներկայիներկայիներկայիներկայի    առաջնորդառաջնորդառաջնորդառաջնորդ”: (Հ. Ասատրյան, “Հատընտիր”, էջ 86): 
 

“Ազգ մը, որ անընդունականընդունականընդունականընդունակ    էէէէ    իրիրիրիր    անցեալիանցեալիանցեալիանցեալի    մէջմէջմէջմէջ    որոնելորոնելորոնելորոնել    իրիրիրիր    ներկայիներկայիներկայիներկայի    
խորհուրդըխորհուրդըխորհուրդըխորհուրդը    եւեւեւեւ    ապագայիապագայիապագայիապագայի    աստղըաստղըաստղըաստղը- նման ազգը զուրկ է պատմական զգացումէ, 
որով` նորնորնորնոր    պատմութիւնպատմութիւնպատմութիւնպատմութիւն    կերտելուկերտելուկերտելուկերտելու    կորովէկորովէկորովէկորովէ    եւեւեւեւ    հանճարէհանճարէհանճարէհանճարէ” (Նույնը` էջ 90): 


