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Փոքրիկ նախաբան 
 

 
Քանզի,  35 տարուց  ի վեր ապրելով արտասահմանում, համարյա չեմ օգտվել 

հայոց լեզվից, նաև կրթությունս հայկական չէ, խնդրում եմ ներողամիտ լինեք  
քերականական  վրիպումներիս նկատմամբ, որոնք, անշուշտ, կգտնվեն այս իմ 
աշխատանքում, որը, սակայն, գրվել է մեծ սիրով  և ոգևորությամբ:  

Աշխատանքն ամբողջովին հիմնված է Նջդեհի գրառումների վրա, որոնց 
ավելացրել եմ իմ աստվածաշնչական դիտումներիս արդյունքներից մի քանիսը և  
տեղադրել նրանց մասնավորապես «Մեր անունը...» և «Մեր հողը...» գլուխներում: 

Բայց ինչու՞ հատկապես Նժդեհը: Որովհետև նա ոչ միայն հանճարեղ 
զորավար էր և ռազմագետ, այլ նաև մեծ քաղաքագետ, փիլիսոփա և նույնիսկ 
աստվածաբան: Որովհետև իր բազմաշնորհ մտքով նա վերլուծել է հայի կյանքի 
համարյա բոլոր ոլորտները և թողել ամենի մասին իր տեսությունը: Վերջապես,  
և ամենակարևորը՝ որովհետև նրա վերին ազնվությունը, ավելի ճիշտ, նրա հոգու 
ազնվականությունն ու արիությունը ինքնին արդեն ամենալավ դպրոցն է 
հայության համար: 

Երևի, այս Նախագիծը պիտի գրվեր մեկ դար առաջ: Բայց , ավա՜ղ, ուշացավ, 
շատ ուշացավ: Եվ հիմա չգիտեմ՝ մարդկությունը դեռ ժամանակ ունի՞ որ 
կարողանանք այն իրականացնել մեր հայկական լեռնաշխարհում, թե՞ ոչ: 
Սակայն համարձակվում եմ հավատալ, որ այն համենայն դեպս կարևոր է մեր 
ազգի հոգու փրկման համար: 

Հասկանում եմ նաև, որ քրիստոնեական Նախագիծը շատերի համար 
ընդունելի չի լինելու, ինչպես ընդունելի չեղավ, կարելի է ասել,  իր հեղինակը՝ 
Գարեգին Նժդեհը, որի մահը բանտում մնաց մեր խղճմտանքի վրա առընդմիշտ: 
Բայց թողում եմ իմ այս գործը Աստծո կամքին. Թող լինի,ինչպես Նա կցանկանա: 
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IIII....    Մեր նպատակըՄեր նպատակըՄեր նպատակըՄեր նպատակը    
    

Նպատակի կողմնորոշում. Նպատակի կողմնորոշում. Նպատակի կողմնորոշում. Նպատակի կողմնորոշում.     
Գաղափար, իդեալ, ուխտԳաղափար, իդեալ, ուխտԳաղափար, իդեալ, ուխտԳաղափար, իդեալ, ուխտ    

    
    

    Դարեր շարունակ մեր ժողովուրդը առաջնորդվել է  մանր, եսասիրական 
գաղափարներով  և ապրել «միջակութեանմիջակութեանմիջակութեանմիջակութեան    բռնակալութեանբռնակալութեանբռնակալութեանբռնակալութեան»  »  »  »  տակ«Զոր.Գ.Նժդեհի խոսքը 

Հայաստանի անկախության 25- ամյակի տոնակատարության առթիվ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 114, որն միայն  ժամանակ 
առ ժամանակ է ընդհատվել  կարճատև լուսեղեն շրջաններով: Այդ 
«միջակության» պատճարը աննպատակ կյանքն էր, որի միակ նկատառումը 
ֆիզիկական գոյությունը պահպանելն էր, ինչը մեր հայրենիքը գցել է Նժդեհի 
ասած «ամոթալի  ու կործանարար»  վիճակի մեջ: 

        ««««Չկա՛յՉկա՛յՉկա՛յՉկա՛յ աւելիաւելիաւելիաւելի զարհուրելիզարհուրելիզարհուրելիզարհուրելի բանբանբանբան,,,,    քանքանքանքան  աննպատականնպատականնպատականնպատակ գոյութիւնըգոյութիւնըգոյութիւնըգոյութիւնը, , , , ----    ասում է Նժդեհը 
և ավելացնում....     - ՅանցանքՅանցանքՅանցանքՅանցանք էէէէ դադադադա,,,,    մահացումահացումահացումահացու յանցանքյանցանքյանցանքյանցանք»»»»:::: «Էջեր իմ օրագրեն», Կահիրե, 1924թ.  

  Իսկ ինչու՞: Որովհետև աննպատակ գոյությունը դա նույնն է թե անգաղափար, 
անիդեալ, անուխտ անասնական գոյություն: Դա նշանակում է «խոտորխոտորխոտորխոտոր    
ճամբաներճամբաներճամբաներճամբաներ, , , , անպտուղանպտուղանպտուղանպտուղ    ճիգերճիգերճիգերճիգեր, , , , ներքիններքիններքիններքին    իրարակերությունիրարակերությունիրարակերությունիրարակերություն    ուուուու    թշնամանքթշնամանքթշնամանքթշնամանք»»»» «Զոր.Գ.Նժդեհի 

խոսքը Հայաստանի անկախության 25- ամյակի տոնակատարության առթիվ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 114      Դա նշանակում է  
չիմանալ, ինչու համար ես ապրում  և չգիտենալ  ու՞ր ես գնում: Ուստի 
նպատակը ոչ այլ բան է, քան  «միմիմիմի    որոշորոշորոշորոշ  իդէալ իդէալ իդէալ իդէալ ----    որպէսորպէսորպէսորպէս    միմիմիմի    իւրատեսակիւրատեսակիւրատեսակիւրատեսակ    ոգիոգիոգիոգի, որըորըորըորը    
իմաստիմաստիմաստիմաստ    եւեւեւեւ    վեհութիւնվեհութիւնվեհութիւնվեհութիւն    հաղորդելովհաղորդելովհաղորդելովհաղորդելով    մեր կեանքին՝մեր կեանքին՝մեր կեանքին՝մեր կեանքին՝    ((((փրկում է) փրկում է) փրկում է) փրկում է) մեզ մեզ մեզ մեզ բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
փտութիւնիցփտութիւնիցփտութիւնիցփտութիւնից»:    ««««Էջեր իմ օրագրեն», Կահիրե, 1924թ.   
    Բացատրելով իդեալի բացակայության չարիքները՝ Նժդեհը մի ուրիշ տեղ 
գրում է. «ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    դժբախտութիւնըդժբախտութիւնըդժբախտութիւնըդժբախտութիւնը    պայմանաւորւումպայմանաւորւումպայմանաւորւումպայմանաւորւում    էէէէ    նրանովնրանովնրանովնրանով, , , , որորորոր    
նրանցնրանցնրանցնրանց    պակասումպակասումպակասումպակասում    էէէէ    միմիմիմի    մեծմեծմեծմեծ, , , , միմիմիմի    դինամիկականդինամիկականդինամիկականդինամիկական    առաջնորդողառաջնորդողառաջնորդողառաջնորդող    գաղափարգաղափարգաղափարգաղափար:  :  :  :      ԱյդԱյդԱյդԱյդ    
դէպքումդէպքումդէպքումդէպքում, , , , մանրմանրմանրմանր, , , , պարազիտայինպարազիտայինպարազիտայինպարազիտային    գաղափարներըգաղափարներըգաղափարներըգաղափարները    ծնունդծնունդծնունդծնունդ    ենենենեն    տալիստալիստալիստալիս    միջակութեանմիջակութեանմիջակութեանմիջակութեան    
բռնակալութեանբռնակալութեանբռնակալութեանբռնակալութեան, , , , որորորոր    եղածեղածեղածեղած    էէէէ    ուուուու    կըկըկըկը    մնայմնայմնայմնայ    բռնակալութիւններիցբռնակալութիւններիցբռնակալութիւններիցբռնակալութիւններից    ամենէնամենէնամենէնամենէն    ամօթալինամօթալինամօթալինամօթալին    
ուուուու    կործանարարըկործանարարըկործանարարըկործանարարը»: «Զոր.Գ.Նժդեհի խոսքը Հայաստանի անկախության 25- ամյակի տոնակատարության առթիվ», «Ռազմիկ», 

1943թ., թիւ 114 

     Ուստի առաջինը, որ պերք է անենք՝ դա նպատակի, իդեալի կողմնորոշումն է: 
Բայց դա արեց 2018 թվականի թավշյա սիրո և համերաշխության  
հեղափոխությունը, որը ի ցույց հանեց ժողովրդի ընդերքից եկող սիրո և 
համերաշխության տենչանքը:  Նա իր լույսով լուսավորեց հայ կյանքի և նույնիսկ 
աշխարհի խավարը, զարմացնելով վերջինին և հայի հանդեպ ամենուրեք 
հարգանք ու հիացմունք պարտադրելով: Ինչպես մեր Փրկիչն է ասել, «Լույսը 
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փայլեց խավարում և խավարը չնվաճեց նրան» (Հովհ 1: 5) և չի կարող նվաճել, 
եթե մենք հավատարիմ մնանք այդ լույսին: 
   «ԺողովրդիԺողովրդիԺողովրդիԺողովրդի    վերածնունդնվերածնունդնվերածնունդնվերածնունդն    ուուուու    փրկութիւնը, փրկութիւնը, փրկութիւնը, փրկութիւնը, - ասում է Նժդեհը, -        սկսւումսկսւումսկսւումսկսւում    էէէէ    այնայնայնայն    
վայրկեանիցվայրկեանիցվայրկեանիցվայրկեանից, , , , երբերբերբերբ    միմիմիմի    մեծմեծմեծմեծ    գաղափարգաղափարգաղափարգաղափար    գալիսգալիսգալիսգալիս    էէէէ    ենթարկելուենթարկելուենթարկելուենթարկելու    իրենիրենիրենիրեն` ` ` ` գոյութիւնգոյութիւնգոյութիւնգոյութիւն    
ունեցողունեցողունեցողունեցող    բոլոր երկրորդականբոլոր երկրորդականբոլոր երկրորդականբոլոր երկրորդական    գաղափարներըգաղափարներըգաղափարներըգաղափարները    (...) (...) (...) (...) ԴաԴաԴաԴա    ասելասելասելասել    էէէէ` ` ` ` խորխորխորխոր    հաւատհաւատհաւատհաւատ, , , , 
լաւատեսութիւնլաւատեսութիւնլաւատեսութիւնլաւատեսութիւն, , , , անսպառանսպառանսպառանսպառ    կորովկորովկորովկորով»»»»::::        «Զոր.Գ.Նժդեհի խոսքը Հայաստանի անկախության 25- ամյակի 

տոնակատարության առթիվ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 114 

   Այդ մեծագույն գաղափարը՝ նյութապաշտությունը ոգեպաշտությամբ նյութապաշտությունը ոգեպաշտությամբ նյութապաշտությունը ոգեպաշտությամբ նյութապաշտությունը ոգեպաշտությամբ 
փոխարինելն է:փոխարինելն է:փոխարինելն է:փոխարինելն է: Միայն դա է կարող ապահովել սիրո և համերաշխության 
հաստատումը մեր երկրում, միայն դա կբացահայտի անձնականի 
երկրորդականությունը ընդհանուրի հանդեպ ու կլուսաւորլուսաւորլուսաւորլուսաւորի ի ի ի     եւեւեւեւ    կկկկջերմացնջերմացնջերմացնջերմացնիիիի    
««««մերմերմերմեր        անցնելիքանցնելիքանցնելիքանցնելիք        ճանապարհըճանապարհըճանապարհըճանապարհը»»»»::::        ՆաՆաՆաՆա        կկկկհամախմբհամախմբհամախմբհամախմբիիիի    մերմերմերմեր    ոյժերըոյժերըոյժերըոյժերը,,,,    կլկլկլկլարի արի արի արի մերմերմերմեր    
կամքերը, եւ անդիմադրիօրեն կամքերը, եւ անդիմադրիօրեն կամքերը, եւ անդիմադրիօրեն կամքերը, եւ անդիմադրիօրեն կկկկքաշքաշքաշքաշիիիի        մեզմեզմեզմեզ    դէպդէպդէպդէպ    իրեն՝իրեն՝իրեն՝իրեն՝    դէպդէպդէպդէպ        յաղթանակյաղթանակյաղթանակյաղթանակ»:»:»:»:  «Էջեր իմ 

օրագրեն», Կահիրե, 1924թ. Միայն դա մեզ թույլ կտա ամուր հայրենիք ստեղծել:    
    Սակայն պետք է ընդունենք, որ այդ գաղափարն ու   նպատակը «թելադրումթելադրումթելադրումթելադրում    
((((են)են)են)են)    մեզ մեզ մեզ մեզ գերագոյնգերագոյնգերագոյնգերագոյն    պարտականութիւններպարտականութիւններպարտականութիւններպարտականութիւններ. ((((նրանք)նրանք)նրանք)նրանք)    պահանջումպահանջումպահանջումպահանջում    ((((են)են)են)են)    ճիգերճիգերճիգերճիգեր    ուուուու    
զոհողութիւններզոհողութիւններզոհողութիւններզոհողութիւններ, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    մէջմէջմէջմէջ    կոփւումկոփւումկոփւումկոփւում    ենենենեն    անհատիանհատիանհատիանհատի    եւեւեւեւ    ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի    լաւագոյնլաւագոյնլաւագոյնլաւագոյն    
առաքինութիւններըառաքինութիւններըառաքինութիւններըառաքինութիւնները, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    կատարումըկատարումըկատարումըկատարումը, , , , ԱքիլլէսիԱքիլլէսիԱքիլլէսիԱքիլլէսի    նիզակինիզակինիզակինիզակի    նմաննմաննմաննման, , , , բուժումբուժումբուժումբուժում    էէէէ    իրիրիրիր    
հասցրածհասցրածհասցրածհասցրած    վէրքերըվէրքերըվէրքերըվէրքերը:» (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

Այլ կերպ ասած՝ հայրենիք ստեղծելը  պահանջում  է  մեզնից «ոգուոգուոգուոգու    միութիւն միութիւն միութիւն միութիւն »,»,»,»,  
որով «ազգըազգըազգըազգը    ճանաչումճանաչումճանաչումճանաչում    էէէէ    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    մըմըմըմը    հատհատհատհատooooուկուկուկուկ    ձեւձեւձեւձեւ    ————    կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել        
յաւերժօրէնյաւերժօրէնյաւերժօրէնյաւերժօրէն    հայկականըհայկականըհայկականըհայկականը` ` ` ` Ցե՛ղըՑե՛ղըՑե՛ղըՑե՛ղը    ամէնիամէնիամէնիամէնի    դէմդէմդէմդէմ, , , , որորորոր    խորթխորթխորթխորթ    ենենենեն    հայհայհայհայ    էութեանէութեանէութեանէութեան»: «Զոր.Գ.Նժդեհի 
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Ընդգծենք. Հոգու և Ոգու միություն և ոչ թե մարմնի, ինչ ասել է լցնենք մեր 
հոգիները միևնույն ոգով, որ ազգն ընկալվի    «իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    արժէքայինարժէքայինարժէքայինարժէքային    ամբողջութիւնամբողջութիւնամբողջութիւնամբողջութիւն»»»», , , ,  

«Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174 

   Այդ միությունը բարձր է մարմնական կրքերից ու ցանկություններից: Նա այն 
հոգևոր իդեալի գաղափարն է, որը, հակադրվելով ամեն տեսակի 
նյութապաշտության՝ պիտի վերանորոգի հայի բնավորությունն ու կյանքը:  
            ««««Լինե՛նքԼինե՛նքԼինե՛նքԼինե՛նք    գաղափարապաշտգաղափարապաշտգաղափարապաշտգաղափարապաշտ, , , , ----        կոչ է անում    մեզ Նժդեհը: - ՆիւթապաշտութեանՆիւթապաշտութեանՆիւթապաշտութեանՆիւթապաշտութեան        
առջեւիցառջեւիցառջեւիցառջեւից        ընթանումընթանումընթանումընթանում    էէէէ    զզւելիզզւելիզզւելիզզւելի    ֆիլիստերականութիւնըֆիլիստերականութիւնըֆիլիստերականութիւնըֆիլիստերականութիւնը    ((((քաղքենիութիւնըքաղքենիութիւնըքաղքենիութիւնըքաղքենիութիւնը    ––––    խմբխմբխմբխմբ.),.),.),.),        
իսկիսկիսկիսկ    այդայդայդայդ    վերջինըվերջինըվերջինըվերջինը    նախապատրաստումնախապատրաստումնախապատրաստումնախապատրաստում    էէէէ    բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    անկումըանկումըանկումըանկումը    անհատիանհատիանհատիանհատի,,,,    ազգիազգիազգիազգի::::    
ՎսեմՎսեմՎսեմՎսեմ        ուուուու        ազնիւազնիւազնիւազնիւ    գաղափարներովգաղափարներովգաղափարներովգաղափարներով        լցնենքլցնենքլցնենքլցնենք        այդայդայդայդ        մթնոլորտըմթնոլորտըմթնոլորտըմթնոլորտը    ––––    գաղափարներգաղափարներգաղափարներգաղափարներ,,,,        
որոնքորոնքորոնքորոնք        սրբէինսրբէինսրբէինսրբէին,,,,    մաքրէինմաքրէինմաքրէինմաքրէին        մերմերմերմեր    կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը,,,,    արիարիարիարի        եւեւեւեւ    առաքինիառաքինիառաքինիառաքինի        դարձնէինդարձնէինդարձնէինդարձնէին    մեզմեզմեզմեզ,,,,    մեծմեծմեծմեծ    եւեւեւեւ        
փառահեղփառահեղփառահեղփառահեղ    գործերիգործերիգործերիգործերի    մղէինմղէինմղէինմղէին    մեզմեզմեզմեզ»»»»: : : : («Էջեր իմ օրագրեն», Կահիրե, 1924թ.)  
   Մեր ընտրած սիրո և համերաշխության գաղափարը հակաթույնհակաթույնհակաթույնհակաթույն  դարձնենք  
բոլորբոլորբոլորբոլոր    տեսակիտեսակիտեսակիտեսակի    անբարոյացուցիչանբարոյացուցիչանբարոյացուցիչանբարոյացուցիչ    եւեւեւեւ    քայքայեցուցիչքայքայեցուցիչքայքայեցուցիչքայքայեցուցիչ    ազդեցութիւններիազդեցութիւններիազդեցութիւններիազդեցութիւնների    դէմդէմդէմդէմ   և 
փրկենք անհատին ու ժողովուրդը        բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    նեխութիւնիցնեխութիւնիցնեխութիւնիցնեխութիւնից»»»»  («Էջեր իմ օրագրեն», Կահիրե, 

1924թ.), -     
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   Այսինքն, ըստ Նժդեհի, մեր նպատակն է սրբերիսրբերիսրբերիսրբերի, , , , լոլոլոլուսակիրներիւսակիրներիւսակիրներիւսակիրների    ևևևև    հերոսներիհերոսներիհերոսներիհերոսների    
ազգազգազգազգ    դդդդաստիարակելըաստիարակելըաստիարակելըաստիարակելը,,,, որ երես կդարձնի  «ԽոզերԽոզերԽոզերԽոզերիցիցիցից        ուուուու    նիւթապաշտներնիւթապաշտներնիւթապաշտներնիւթապաշտներիցիցիցից        
((((որորորոր))))        չենչենչենչեն    սիրումսիրումսիրումսիրում    կտրելկտրելկտրելկտրել    իրենցիրենցիրենցիրենց     հայեացքըհայեացքըհայեացքըհայեացքը    ցեխիցցեխիցցեխիցցեխից: : : : ՄենքՄենքՄենքՄենք,,,,    որորորոր    նիւթակրօննիւթակրօննիւթակրօննիւթակրօն        
խոզութեանխոզութեանխոզութեանխոզութեան    մէջմէջմէջմէջ        անհատիանհատիանհատիանհատի    եւեւեւեւ    ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի    բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    անձնասպանութիւնանձնասպանութիւնանձնասպանութիւնանձնասպանութիւն    ենքենքենքենք        
տեսնումտեսնումտեսնումտեսնում,,,,    աւելիաւելիաւելիաւելի յաճախյաճախյաճախյաճախ նայենքնայենքնայենքնայենք վերեւվերեւվերեւվերեւ եւեւեւեւ    հեռունհեռունհեռունհեռուն»»»»:::: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) -  Դա 
ասել է՝ իսկական քրիստոնյա լինենք, որովհետև միակ ճշմարիտ ոգեպաշտ 
կրոնը՝ դա քրիստոնեությունն է, -  մեր հնագույն մեսիական մոռացված 
հավատքը, որ, ինչպես կտեսնենք առջևում, ընկած է քրիստոնեության հիմքում: 
Նշանակում է մեր գաղափարն ու իդեալը քրիստոնեական բարոյականության 
վրա  է  հիմնված: Այդպիսի հոգու ակունքներից եկող գաղափար, կամ իդեալ 
ունեցողին  Նժդեհը նույնացնում էր  ցեղամարդուն, որն, ըստ իրեն, «ազգերիազգերիազգերիազգերի    
կրթականկրթականկրթականկրթական  իդէալնիդէալնիդէալնիդէալն» է:   
    Իհարկե, Նժդեհի ժամանակներից հետո ազգերի կրթական գաղափարները, 
ավա՜ղ,  փոխվել են, զիճելով իրենց վեհությունը  նյութապաշտության 
սկզբունքներին:    Սակայն դա չպետք է մեզ թևաթափի. Մեր ճանապարհը  ուրիշ  
պիտի լինի: Մենք հաճախ հպարտությամբ ենք կրկնում, որ առաջին քրիստոնյա 
ազգն ենք աշխարհում, բայց մինչև հեղափոխությունը  դա լոկ խոսքեր էին, 
որովհետև իրականում  մենք, խրված նյութապաշտության, եսասիրության և 
վախերի մեջ, ավելի հեթանոսների էինք նմանվում, քան քրիստոնեաների: Ու 
այժմ, որ մեր այդ խոսքը դատարկ  խոսք չլինի, մենք միայն մեկ ճանապարհ 
ունենք՝  – դա  ոգեպաշտության, այսինքն թավշի իդեալի ճանապարհն է, որ 
պետք է ուղերցի մեր ազգին, մանավանդ որ ոգեպաշտությունը մեր 
քրիստոնեական հավատքի հիմքն է:  Իրականում ոոոոգեպաշտությունը,գեպաշտությունը,գեպաշտությունը,գեպաշտությունը,    ----    դա սեր է, 
որ,,,,    ըստ Նժդեհի,    ««««պիտիպիտիպիտիպիտի դառնայդառնայդառնայդառնայ     մերմերմերմեր նորնորնորնոր սերունդիսերունդիսերունդիսերունդի իդէալը,իդէալը,իդէալը,իդէալը,    Այրող  ծարաւը  
համահայ սրտի տէր ամբողջական հայու — այդ, միայն այդ մեր նոր  նորահասը  
կը վերածի ուժաստեղծ, որով եւ՝ վերանորոգչական մի փրկարար ազդակի», «Մեր 

նոր սերունդը»  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7 քանի որ սիրուց ավելի մեծ ուժ չկա:  
   Սերը նաև հոգու ազնվության ազդարարն է: Ուստի մեր առաքինությունը պիտի 
ոգեպաշտությունը լինի, որ մենք կհակադրենք նյութապաշտ աշխարհին:      
Ոգեպաշտությունով պիտի առաջնորդվենք, ո´չ միայն գոյատեվելու համար, այլ 
նաև նրա համար, որ, ինչպես կտեսնենք առջևում,  դա է պահանջում մեզնից մեր 
Աստվածաշնչային երկիրը:  Այնպես որ մենք Նժդեհի հետ միասին պիտի 
հավատանք, որ «Պիտի գայ, դեռ պիտի յայտնուի նոր հայը որպէս ազգային Պիտի գայ, դեռ պիտի յայտնուի նոր հայը որպէս ազգային Պիտի գայ, դեռ պիտի յայտնուի նոր հայը որպէս ազգային Պիտի գայ, դեռ պիտի յայտնուի նոր հայը որպէս ազգային 
ղեկավար՝ զինուորականի, պետական մարդու եւ մշակութային գործիչի ղեկավար՝ զինուորականի, պետական մարդու եւ մշակութային գործիչի ղեկավար՝ զինուորականի, պետական մարդու եւ մշակութային գործիչի ղեկավար՝ զինուորականի, պետական մարդու եւ մշակութային գործիչի 
դերերում։ Նա կը գայ, կը յայտնւիդերերում։ Նա կը գայ, կը յայտնւիդերերում։ Նա կը գայ, կը յայտնւիդերերում։ Նա կը գայ, կը յայտնւի    նորնորնորնոր    էութեէութեէութեէութեամբամբամբամբ, , , , զերծ հին թթխմորէն, ազատ զերծ հին թթխմորէն, ազատ զերծ հին թթխմորէն, ազատ զերծ հին թթխմորէն, ազատ 
դարեւոր ստրկութեան ախտերէն՝ որպէս ցեղային նոր բարոյականի մարդդարեւոր ստրկութեան ախտերէն՝ որպէս ցեղային նոր բարոյականի մարդդարեւոր ստրկութեան ախտերէն՝ որպէս ցեղային նոր բարոյականի մարդդարեւոր ստրկութեան ախտերէն՝ որպէս ցեղային նոր բարոյականի մարդ»։ «Հիշիր 

պատերազմը»: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ 

   Իսկ բարոյականությունը այն հայեցակարգն է, որ ներառում է  իր մեջ 
համամարդկայինի հասկացողությունը: Դրա վառ ապացույցը այն նպատակն է, 
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որ Նժդեհը տեսնում է մեր հետևյալ, հնից եկող ձգտման և առաքելության մեջ. 
«ԺամանակիԺամանակիԺամանակիԺամանակի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    անկարելիանկարելիանկարելիանկարելի    դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել    կռիւըկռիւըկռիւըկռիւը    մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային    ցեղերիցեղերիցեղերիցեղերի    միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ, , , , 
ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    անհատամիջեանանհատամիջեանանհատամիջեանանհատամիջեան    կռիւըկռիւըկռիւըկռիւը: : : : Այո՛Այո՛Այո՛Այո՛, , , , պայքարպայքարպայքարպայքար    եւեւեւեւ    պատերազմպատերազմպատերազմպատերազմ    ----    եւեւեւեւ    այդ՝այդ՝այդ՝այդ՝    յանունյանունյանունյանուն    
ցեղերիցեղերիցեղերիցեղերի    կատարելագործութեանկատարելագործութեանկատարելագործութեանկատարելագործութեան, , , , խաղաղութեանխաղաղութեանխաղաղութեանխաղաղութեան    ուուուու    եղբայրութեանեղբայրութեանեղբայրութեանեղբայրութեան»»»»: «Կեանքի Օրենքը» 

«Արաքս», 1930թ., թիւ 1, 2 
    Այսինքն անել ամեն ինչ, որ ամբողջ աշխարհը վերջ ի վերջո ուղերցվի 
ազնվագույն սիրո ոգով, հրաժարվելով նյութապաշտությունից:  Դա մեր պարտքն 
է Աստծո առջև, - աստվածաշնչային ազնվությամբ, մարդասիրությամբ ու 
ճշմարտասիրությամբ դարցնել օրինակելի մեր Արարատյան երկիրը, ինչպես 
արարչության ակունքի երկիր: Այսինքն՝ այնպիսինը դարձնել այն, ինչպիսին 
ցանկանում է տեսնել նրան մեր Արարիչը: 
     ««««ԴժւարինԴժւարինԴժւարինԴժւարին,,,,    բայցբայցբայցբայց    թագաւորականթագաւորականթագաւորականթագաւորական    էէէէ    իդէալիիդէալիիդէալիիդէալի    ճանապարհըճանապարհըճանապարհըճանապարհը, , , , ----    ամփոփելով ասում 
է Նժդեհը: -     ՆրաՆրաՆրաՆրա    ծայրին՝ծայրին՝ծայրին՝ծայրին՝դդդդէպէպէպէպ    իդէալիիդէալիիդէալիիդէալի    հեւիհեւհեւիհեւհեւիհեւհեւիհեւ    առաջացողառաջացողառաջացողառաջացող        ժողովրդինժողովրդինժողովրդինժողովրդին    թագնթագնթագնթագն    էէէէ        
սպասումսպասումսպասումսպասում::::    ՆրաՆրաՆրաՆրա    ճանապարհովճանապարհովճանապարհովճանապարհով    անցնողըանցնողըանցնողըանցնողը    դառնումդառնումդառնումդառնում    էէէէ    թագաւորթագաւորթագաւորթագաւոր––––ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ»: «Էջեր իմ 

օրագրեն», Կահիրե, 1924թ. 

 

Ինչի՞ցԻնչի՞ցԻնչի՞ցԻնչի՞ց    սկսելսկսելսկսելսկսել    
    

   Իհարկե, դպրոցներում ուսուցանվող նյութերի վերագնահատումից:  
   Երբ Հայաստանը կորցրեց իր պետականությունը, հայերը դարեր շարունակ 
ստիպված էին իրենց դպրոցների ուսուցման մակարդակը համաձայնեցնել օտար 
զավթիչների հետ, որոնց պլաների մեջ չէր մտնում  ո՛չ  հայի հոգևոր 
զարգացումը, ո՛չ էլ նրան հայրենասիրություն ներշնչելը: Հակառակը՝ հայը պիտի 
մոռանար իր ծագումը, իր հնագույն պատմությունը: Նա պիտի մնար հպատակ, 
անգիտակ, նվաստացած վիճակում: Իսկ դրա համար նա պետք է անտեղյակ 
լիներ իր ցեղի իրական  արժեքների մասին և  միշտ իրեն ցածր ցեղի 
ներկայացուցիչ զգար, ինչը կնպաստեր թշնամու մտադրությանը հային անպետք 
ազգ ներկայացնելով աշխարհին՝ անխոչնդոտ ձևով  ոչնչացնել նրան, 
վերջնականապես  ջնջելով  հայի անունը երկրագնդի երեսից  և ընդմիշտ 
տիրանալով իր կողմից ուզուրպված հայերի հողերին:  
    Այդ էր հայի հողը նվաճաց քոչվոր ցեղերի իշխանությունների ցանկությունը, 
այդ է նաև  աշխարհի ստվերային ուժերի բաղձանքը, որոնց համար մինչ այսօր 
անտանելի է նույնիսկ հայ (արմեն) բառի հնչողությունը:  Այդ նկատառումով 
նրանք վերջ ի վերջո մեծ ցեղասպանություն կազմակերպեցին, բայց իրենց 
նպատակին չհասան: Ապա որոշեցին գոնե  գիտության  հեղինակությունը 
օգտագործելով՝ նշանակազրկել հայ պատմությունը: Հետևանքում, նրա հնագույն 
էջերը բացառվեցին  աշխարհի բոլոր դասագրքերից և հանրագիտարաններից , 
իսկ մնացածը  կիսահեգնանքով  նէրկայացվեց ինչպես միջազգային 
հանրությանը, այնպես էլ հենց իրեն՝ հային, ինչը շատ պարզ բացահայտում է 
այդ ուժերի գաղտնի միտումները հայերի վերաբերյալ:  
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   Նկատի ունենալով այդ դառը իրականությունը՝ Նժդեհը  հորդորում է  հային 
վերագնահատել իր պատմությունը աստվածաշնչական ու պատմագիտական 
լույսի տակ, որովհետև ժողովուրդը «որքան մոռացկոտ, այնքան տկար ու 
դժբախտ է դա: Մոռացա՞վ իր պատմությունը, ասել է՝ անխրատ է ժողովուրդը եւ 
պատժի արժանի»:  (Հայ դասական արիությունը «Արաքս», 1*930թ., թիւ 25, 26, 27) Պատմությունը 
վերագնահատելուց  հետո ստացված հոգևոր և պատմական խրատների հիմքի 
վրա վերանորոգվել ոգով ու հոգով: 
 
   

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    աաաասելսելսելսել    էէէէ    վերանորոգումվերանորոգումվերանորոգումվերանորոգում    

«Հայութիւնը դեռ չի հասկացել, որ  
հայկական հարցի սկիզբն ու վախճանը –  
դա հոգեվերանորոգուած հայանհատն է»:        

(Առաջնորդ և Ժողովուրդ ) 

 
   Համարյա 100 տարի առաջ Նժդեհը գրել էր  այնօրվա  հայ երիտասարդության 
մասին. 
    «Նայելով քեզ, հա՛յ երիտասարդութիւն, վարդագոյն լաւատեսութեամբ չեմ 
լցւում ես: Երէկ դու աւելի յուսատու էիր քան այսօր: Իսկ մեր վաղը, մեր ապագան 
կախւած է մեր ներկայից: Վաղը ազգովին պիտի հնձենք այն, ինչ որ սերմանում 
ենք այսօր – այսօր, երբ դու նւազ խոստմնալից ես, երբ քո մէջ, շնորհիւ մեր օրերի 
նիւթապաշտականնիւթապաշտականնիւթապաշտականնիւթապաշտական    ոգուոգուոգուոգու եւ համատարած յուսալքութեան, թուլացել է 
պաշտամունքը երկու աստւածութիւնների՝ հայրենի ժողովուրդի եւ երկրի, քո 
շարքերում, գիտես այդ, օրէցօր աճում է յոգնածների, ուղեկորոյսների եւ 
դարպընթաց եղածների թիւը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
     Այսօր ամեն ինչ փոխվել է: Չնայաց այն բանին, որ մեր այսօրվա 
երիտասարդության մի մասը մնում է նյութապաշտ և եսասեր, 
մեծամասնությունը համահունչ է հեղափոխության իդեալին: Ուստի այսօր մենք 
կարող ենք ասել, որ  երեկ մենք ավելի անհուսալից էինք, քան այսօր: 
   Սակայն մեր հնագույն թշնամիները - նախանձը, զազրախոսությունը, 
համաազգային սիրո պակասը, վախը և այլն - այդ բարոյաքանդ ու դավաճան 
զգացմունքները, որ թուլացնում են մարդուն, - դեռ ներկա են մեր մեջ, 
տկարացնելով մեզ բարոյապես, ինչի առումով Նժդեհը ասում է.  
    «Տկարանալով բարոյապէս, (մենք) մեր մէջ թուլացնում (ենք) մեր ժողովրդի 
լաւագոյն ապագայի յոյսը» (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.), որովհետև հոգին աստվածային 
ոգով է ապրում, իսկ այդ ոգին լքում է անբարոյական հոգուն և վերջինը, 
ամբողջովին տրվելով  հոգեքանդ կրքերին՝ այդպիսով չարության գիրկն է 
ընկնում:  Նույնը կատարվում է ազգի հետ: 
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            ««««ՈգեսպառուածինՈգեսպառուածինՈգեսպառուածինՈգեսպառուածին    վարումվարումվարումվարում    ենենենեն    իրիրիրիր    անձնականանձնականանձնականանձնական    կրքերնկրքերնկրքերնկրքերն    ուուուու    հաշիւներըհաշիւներըհաշիւներըհաշիւները, , , , ----    ասում է 
Նժդեհը: -    Չվերանորոգուած ժողովուրդ — ասել է` առօրեական մանրուքների եւ 
իր տկարութեանց գերի ժողովուրդ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

    Այս գերությունից պիտի ազատվենք այսօր, որ չլինենք ոգեսպառ, տրված 
անձնական ցավերին ու ամբիցիոզ կրքերին, հղի ներքին թշնամիով և արտաքին 
թշնամու առջև անկարող մի ժողովուրդ: Այսօր,  ինչպես և  100 տարի առաջ, 
արդիական է Նժդեհի    կոչը  հայ ժողովրդին. 

«Կա՛մԿա՛մԿա՛մԿա՛մ    վերանորոգուի՛րվերանորոգուի՛րվերանորոգուի՛րվերանորոգուի՛ր, , , , կա՛մկա՛մկա՛մկա՛մ    մեռի՛րմեռի՛րմեռի՛րմեռի՛ր», «Հայու ճամբան՝ մեծ զղջումի ճամբան»,  «Ռազմիկ», 1941թ., փիւ 24,25 
որովհետև առանց վերանորոգման չես կարող անշահախնդիր կերպով ծառաել 
երկրիդ: 
    «Մեզ համար գիտական է հետեւեալ ճշմարտութիւնը, - շարունակում է նա. - 
իր մերձաւորին, ազգին եւ հայրենիքին արդիւնապէս եւ անշահասիրօրէն 
ծառայել կարող է միայն վերանորոգուած անհատը»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Իսկ ի՞նչ ասել է վերանորոգվիր: Դա ասել է նոր բարոյական շունչ տուր հոգուդ: 
Բայց     «Նորը ,— նախազգուշացնում է նա, - դա մի նոր արժէքային 
առաւելութիւն է գոյութիւն ունեցող հինի Վրայ»: (Նոր սերունդը «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 4)  
Այսինքն՝ «աւելի    մեծ    թափով    ու    նուիրումով շարունակիր» հայրերի գործը և 
«ո՛չ    թէ    կրկնելով    նրանց տկարութիւններն    ու    սխալները, այլ՝    սրբագրելո՛վ»:    ((((Նոր 

սերունդը «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 4) 

    Քանզի «Վերանորոգչականն էապէս նոր բան չէ՛ աւելացնում իր ժողովրդի 
էութեան, նա վերականգնում է այն, որ խորապէս դրուած է նրա բնակչութեան 
մէջ` իբրեւ ցեղային ժառանգականութիւն: Էականը վերանորոգչականի համար 
հայ մարդկանց միջեւ գոյութիւն ունեցող ընդհանրականն է, միացուցիչը — 
իամացեղայինը, եւ ո՛չ մի դէպքում այն, որ զատում, բաժանում է ժողովուրդը եւ 
զայն կազմող անհատները»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Իսկ ի՞նչ է խորապես դրված հայի հոգում: Դա պիտի փնտրենք մեր ազգի 
ակունքներում, ըստ որին  վերանորոգվել՝  նշանակում  է վերածնվել բարոյապես 
հոգով և ոգով: 
   Բարոյական վերանորոգումը – դա հոգու կատարելության ձգտումն է, քանզի 
այդ է ուզում մեզնից Արարիչը, ասելով. «Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս ձեր Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս ձեր Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս ձեր Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս ձեր 
Հայրը որ երկնքոՀայրը որ երկնքոՀայրը որ երկնքոՀայրը որ երկնքումն է, կատարեալ էւմն է, կատարեալ էւմն է, կատարեալ էւմն է, կատարեալ է» (Մթ 5: 48),  ----    այսինքն, Աստծո Ոգով 
առաջնորդվեք,  ոգուց ծնված եղեք և ոգով երկրպագեք Արարչին, որովհետև 
«գալիսգալիսգալիսգալիս էէէէ ժամըժամըժամըժամը ևևևև հիմահիմահիմահիմա էլէլէլէլ էէէէ, երբերբերբերբ ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ երկրպագուներըերկրպագուներըերկրպագուներըերկրպագուները կերկրպագենկերկրպագենկերկրպագենկերկրպագեն ՀորըՀորըՀորըՀորը 
ոգովոգովոգովոգով    ևևևև ճշմարտությամբճշմարտությամբճշմարտությամբճշմարտությամբ, որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև ՀայրըՀայրըՀայրըՀայրը հենցհենցհենցհենց այդպիսիայդպիսիայդպիսիայդպիսի երկրպագուներերկրպագուներերկրպագուներերկրպագուներ էէէէ 
փնտրումփնտրումփնտրումփնտրում իրիրիրիր համարհամարհամարհամար::::    ԱստվածԱստվածԱստվածԱստված ՈգիՈգիՈգիՈգի էէէէ,,,, ևևևև նրաննրաննրաննրան երկրպագողներըերկրպագողներըերկրպագողներըերկրպագողները պետքպետքպետքպետք էէէէ ոգովոգովոգովոգով ուուուու 
ճշմարտությամբճշմարտությամբճշմարտությամբճշմարտությամբ երկրպագեներկրպագեներկրպագեներկրպագեն նրաննրաննրաննրան» (Հն 4: 23) 
   Ըստ այդ, վերանորոգվել ոգով ու հոգով ասել է որակի ազգ դառնալ, այսինքն 
միաշունչ լինել, որովհետև, իինչպես գրում է Նժդեհը,   միայն  որակավորումն է 
«մարդկային զանգուածները վերածում միաշունչ ազգի, եւ նրա 
ապադասակարգային կազմակերպմամբ ստեղծում զօրաւոր պետութիւնը՝ 
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արթուն պաշտպանը հայրենի հողի, մշակոյթի եւ անկախութեան»: (Նոր 
սերունդը «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 4)  
   Այլ կերպ ասած, ազգի որակի ցուցանիշը միաշնչությունն է, - այն 
միաշնչությունը, որը պահանջում է Պողոս առաքյալը, ասելով. «միևնույնմիևնույնմիևնույնմիևնույն    մտքիմտքիմտքիմտքի    
եղեքեղեքեղեքեղեք,,,,    միևնույնմիևնույնմիևնույնմիևնույն    սերնսերնսերնսերն    ունեցեքունեցեքունեցեքունեցեք,,,,    միաբանվածմիաբանվածմիաբանվածմիաբանված    եղեքեղեքեղեքեղեք    հոգովհոգովհոգովհոգով,,,,    մտքումմտքումմտքումմտքում    միևնույնմիևնույնմիևնույնմիևնույն    բանըբանըբանըբանը    
խորհեքխորհեքխորհեքխորհեք» (Ֆիլ 2: 2), քանզի միաշնչությունը դա այլ բան չէ, քան համաազգային 
սեր: Իսկ սերը՝ բարձրագույն բարոյականությունն է: 
    Բայց այդպիսի վերածնման համար նախ պետք է զղջել բոլոր այն 
զգացմունքների ու կրքերի համար, որ վնաս են բերել սեփական հոգուն, երկրին 
ու մերձավորին: Ինչպես Աստվածաշնչում է ասված՝«(...)«(...)«(...)«(...)    զղջացե՛քզղջացե՛քզղջացե՛քզղջացե՛ք        ևևևև    դարձի՛դարձի՛դարձի՛դարձի՛    
եկեքեկեքեկեքեկեք,,,,    որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի    ձերձերձերձեր    մեղքերըմեղքերըմեղքերըմեղքերը    ջնջվենջնջվենջնջվենջնջվեն,,,,    որորորոր    ԵհովանԵհովանԵհովանԵհովան    թարմությունթարմությունթարմությունթարմություն    բերիբերիբերիբերի    ձեզձեզձեզձեզ»»»»::::    (Գործ 
3: 19) 
   Նույնը Նժդեհն է ասում, նշելով, որ վերանարոգումը «ամօթի ու ցաւի խոր 
գիտակցութեամբ զգալլու մեջ (է), որ այսօր այն չես, ինչ որ էիր եւ որ ուխտել ես 
աշխատել վաղը դառնալ ա՛յն, ինչ որ էիր» (Տարօնականության Մասին «Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46), 
- այսինքն այնպիսին, ինչպիսին ստեղծված էիր:  
   Այդ վերանորոգումը  ազգի մակարդակով Նժդեհը ճշմարիտ  հեղափոխության 
հետ է համեմատում: 
    «Վերանորոգում է ամէն մի ճշմարիտ յեղափոխութիւն, - ասում է նա: -  
Հայրենիքին եւ իր ազգին օգտակար ծառայութիւն կարող է մատուցել միայն եւ 
միայն վերածնւած անհատը», (Ուժի պրոբլեմը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 11)      

   Այսպիսով, և միայն այսպիսով է, ըստ Նժդեհի, «կարելի դառնում 
հասարակութեան առաջադիմութիւնը»: (Նոր սերունդը «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 4) 
   Մեր թավշյա հեղափոխությունը դրեց վերանորոգման առաջին քարը: Այժմ 
պիտի չշեղվենք մեր ընտրած իդեալից  և, առաջնորդվելով նրանով, 
վերակառուցենք մեզ և մեր երկիրը: 
      «Ազգերի ճակատագիրը, -  ասում է Նժդեհը, - առաւելապէս կախուած է իրենց 
դաստիարակութիւնից, արտաքին քաղաքականութիւնից եւ 
ռազմավարութիւնից, որոնցից առաջինը կրթում է նրանց ներքին ուժը` 
կատարելագործում ցեղը, իսկ երկրորդը եւ երրորդը այդ ուժէն իմաստնօրէն 
օգտուելու կարելիութիւն են ընձեռում նրանց»: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում»)  

   Ելնելով սրանից՝ պետք է նշենք, որ մեր ճակատագրական  պաշտոնեաներն են    
«եկլեղեցին, դպրոցը եւ մամուլը վարողները»: (Երբ հայրենասիրությունը ցեղասիրություն չէ «Ռազմիկ», 

1941թ., թիւ 11, 12)  
    Ուրեմն սկսենք դպրոցներից, որ պատասխանատու են մյուս բոլոր 
հիմնարկությունների համար: 
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II. II. II. II. ՆորՆորՆորՆոր    դդդդպրոցպրոցպրոցպրոց    

աաաա) ) ) ) ՀայՀայՀայՀայ    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    վվվվերագնահատումերագնահատումերագնահատումերագնահատում        
աստվածաշնչականաստվածաշնչականաստվածաշնչականաստվածաշնչական    լույսիլույսիլույսիլույսի    տակտակտակտակ 

(Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 
 
 

ՄերՄերՄերՄեր    հողըհողըհողըհողը    ----    ԱրարատյաԱրարատյաԱրարատյաԱրարատյանննն    լեռնաշխարհլեռնաշխարհլեռնաշխարհլեռնաշխարհ՝՝՝՝    երկիրերկիրերկիրերկիր    ԱստվածաշնչականԱստվածաշնչականԱստվածաշնչականԱստվածաշնչական        
((((ըստըստըստըստ    ՄովսեսիՄովսեսիՄովսեսիՄովսեսի    ՊենտատեուչՊենտատեուչՊենտատեուչՊենտատեուչիիիի        ևևևև    ՀեսուՀեսուՀեսուՀեսու    գրքիգրքիգրքիգրքի))))    

    

    Առաջին կարևորագույն բանը, որ հայը պետք է ճանաչի՝ դա իր երկիրն է - 
Արարատյան լեռնաշխարհը,  որն նվիրաշնորհված է իրեն Արարչի կողմից:      
   Մինչ այսօր աստվածաբանները, փնտրելով Հայաստանը Աստվածաշնչում՝ 
հիմնվել են միայն այն սուղ անհատական տեղեկությունների վրա, որ այս թե այն 
ձևով առնչվում են մեր պատմության հետ, այսինքն որտեղ  ուղղակիորեն նշված 
են Արարատը, կամ Արարատյան երկիրները, կամ հայերին վերաբերվող 
անձանց անունները, ինչպիսիք են Ասքանազը, Թորգոմը, Արամը և այլն: (Նայիր, 

օրինակ,  աստվածաբան Շուշան Խաչատրյանի «Աստվածաշունչը Հայաստանի և հայերի մասին» հոդվածը 

https://www.qahana.am/am/christian/show/685157324/40 ) Եվ այսպիսոով անտեսվել է Սուրբ Գրքի ներքին 
իմաստը, ըստ որին Արարատյան լեռնաշխարհը հանդես է գալիս որպես ամբողջ 
Աստվածաշնչի կորիզը, կամ, այլ կերպ ասած, այն հարթակը, որի վրա 
կառուցվուն է Աստծո խոսքը: Դրա ապացույցները գտնվում են իմ երկու 
ռուսերեն և իսպաներեն լեզուներով գրված աստվածաշնչական ու 
լեզվաբանական հետազոտություններում. «Загадочный Арарат» փոքրիկ 
գրքույկում  և «Шесть дней творения и седьмой день» ծավալուն երկում, երկուսն 
էլ հրապարակված էլեկտրոնային գրքերի ձևով Բուենոս Այրեսում 2012 և 2013  
թթ. համապատասխանաբար:  
   Այստեղ կներկայացնեմ միայն մի քանի քաղվացքներ այդ գրքերից: 
Հրատարակությունը չծանրացնելու համար չեմ նշում բոլոր օգտագործված 
աղբյուրները, որոնք, սակայն, կարելի է գտնել նշված գրքերում: 
    Եվ այսպես, չնայաց այն բանին, որ Արարատ անունը սակավաբար է 
օգտագործվում Աստվածաշնչի մեզ հասած օրինակում, այն միշտ ներկա է նրա 
խորին իմաստի մեջ, հատկապես Մովսեսի Պենտատեուչի  և Հեսուի գրքերում, 
իսկ ընդհանրապես՝ ամբողջ Աստվածաշնչում, սկսած Ծննդոցից և վերջացրած 
Հովհաննեսի Հայտնությունով:  
   Հարկավոր է նշել նաև, որ Արարատ անվանունը հնագույնն է, բայց ոչ միակը 
տրված այդ սարին և լեռնաշխարհին: Դրա մասին վկայում է այն փաստը, որ այդ 
անունը նշվում է Աստվածաշնչի հնագույն գրքում՝ Ծննդոցում: Բացի դրանից, 
այն  իր Հերմոն , Հորեբ և այլ   լինգվիստական դերիվացիաների ձևով  նշված է 
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աշխարհի, երևի,   ամենահնագույն  ժամանակներից  եկող աղբյուրում՝ Եվնոքի 
գրքերում: Մենք, հայերս, ունենք նաև մեր տարբերակը մեծ և փոքր Արարատի 
անվան -  Սիս և Մասիս,  որ եկած է, հավանաբար, Մովսեսի ժամանակներից:  
Հետո արևելքից եկած մի հոսանք անվանափոխեց այդ սարը, որ նաև Սիոն և 
Սինա անուններով կոչվեց: (Նայիր «Загадочный Арарат» գրքի երկրորդ գլուխը և երրորդ գլխի «Kitai (China,  Sinai)» 

հատվածում:)  

   Սակայն այն, որ այդ բոլոր անվանումների տակ միևնույն սարն ու 
լեռնաշխարհն է ենթադրվում, պարզ ցուցադրում են ինչպես այդ անունների 
լեզվաբանական վերլուծությունը, այնպես և  նրանց հետ կապված տեկստերի 
նշանակությունը: (Նայիր նույն գրքում) 
   Այդ կարևոր փաստը նշելուց հետո անցնենք մեր գլխավոր նպատակի 
լուսաբանմանը. մեր լեռնաշխարհի ներկայությանը՝ Աստվածաշնչում: Սկսենք  

հանրահայտ Եդեմի պարտեզից: 
    Ծննդոց գրքում կարդում ենք: 
    «Եւ Եհովայ Աստուածը ը արեւելքի կողմը Եդէմի մէջ մի պարտէզ տնկեց, եւ իր 
շինած մարդը դրաւ այնտեղ։  Եւ Եհովայ Աստուածը բուսցրեց երկրիցը ամեն 
ծառերը՝ տեսնելու հաճելի եւ ուտելու քաղցր, եւ պարտէզի մէջ տեղը՝ թ կենաց 
ծառը, եւ բարին ու չարը գիտենալու ծառը։  Եւ մի գետ էր դուրս գալիս Եդէմից 
պարտէզը ջրելու համար, եւ այնտեղից բաժանվում ու չորս գլուխ էր 
դառնում։  Մէկի անունը Փիսոն է, սա պտտում է ժ Եւիլայի բոլոր երկիրը, ուր որ 
ոսկին է.  Եւ այն երկրի ոսկին ազնիւ է. Այն տեղ է սուտակը եւ գահանակը։  Եւ 
երկրորդ գետի անունը Գեհոն է. Սա պտտում է Քուշի բոլոր երկիրը։  Եւ երրորդ 
գետի անունը ի Տիգրիս է. Սա գնում է Ասորեստանի առաջովը։ Եւ չորրորդ գետը 
Եփրատն է։  Եւ Եհովայ Աստուածն առաւ մարդը, եւ դրաւ լ Եդէմի պարտէզումը, 
որ նա նորան մշակէ եւ պահէ»։ (Ծն 2: 8-15) 
   Այս հատվածից պարզ է դառնում, որ եթե Եդեմի պարտեզը ոռոգող գետը 
նրանից դուրս գալուց հետո բաժանվել է չորս մասնաճյուղի, ապա այդ կորած 
«գետը» պետք է փնտրել նրա մասնաճյուղերի ակունքներում: Այդ գետերից  մեզ 
հայտնի են միայն երկուսը ՝ Տիգրիսը  և Եփրատը: Երկուսի ակունքները 
Արարատյան լեռնաշխարհում են գտնվում, Արարատյան դաշտավայրից  դեպի 
արևմուտք և հարավ-արևմուտք: Անցնելով հազարավոր կիլոմետրեր արդեն մեր 
լեժռնաշխարհից դուրս այդ գետերը թափվում են Պարսից ծոցը: Նրանց 
ակունքները տեղակայված են իրարից բավականին մոտ, կարծես թե 
արտահոսած լինեն նույն Եդեմը խորհրդանշող մի  անհայտ գետից: Հետևաբար, 
առասպելական Եդեմը, որ Աստծո Ոգու թագավորության հոմանիշն է,  կապված 
է հենց այս Արարատյան լեռնաշխարհի հետ, իսկ նշված գետերը անձնավորում 
են Աստծու Ոգու տարբեր հոսանքները: 
    Այսպիսով, չնայած այն բանին, որ դրախտի հետ առնչվող աստվածաշնչյան 
այս տեքստում Արարատը չի նշված, կասկած չկա, որ խոսքը գնում է  հենց 
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Արարատյան լեռնաշխարհի մասին, ավելի ևս որ Եզեկեէլը ուղղակիորեն Եդեմը 
անվանում է  «Աստծո սուրբ սար», ակնարկելով.     
      «Եդեմումն՝ Աստուծոյ դրախտումն էիր. (...) Աստուծոյ սուրբ սարի վերայ էիր. 
Կրակի քարերի մէջ տեղ էիր ման գալիս»։ (Եզեկ 28: 13-14), իսկ Ելքը այդ սարը 
կոչում է Աստծո ձեռքով պատրաստված Իրեն ժառանգության լեռ. 
    «Տա՛ր, բնակեցրո՛ւ նրանց այն լերան վրայ,որ ժառանգութիւնն է քո, քո 
պատրաստած բնակավայրում, որ սրբութիւն ես դարձրել, Տէ՛ր։ Տէ՛ր, քո ձեռքե՛րը 
պատրաստեցին այդ»։ (Ելք 15: 17)    
   Ներկայացված հատվածներից երևում է, առաջինը՝ որ Եդեմը և Աստծո սուրբ 
լեռը նույնն են և քանզի Եդեմը Արարատյան լեռնաշխարհրի խորհրդանիշն է, 
ուրեմն Աստծու սուրբ  սարը Արարատյան լեռնաշխարհն է, որը, ի դեպ, 
հրաբուխային ծագում ունենալով՝ «կրակի քարերով» է շրջապատված: Բացի 
դրանից, քանի որ, ինչպես տեսանք, Աստծո ձեռքերով է պատրաստված, ուստի 
Նրա ժառանգությունն է ներկայացնում, որտեղ և Ադամին է դրել, - այն 
ժառանգությունը, որ պղծել են ընկած հրեշտակները: Այդ նույն լեռնաշխարհում է 
դրել Աստվածը նաև Նոյին: Այստեղից են Նոյի որդիները ցրվել ամբողջ 
աշխարհով մեկ: Այստեղից էր ծագումով Աբրահամը, այստեղ էր ծավալվում  
Մովսեսի և Հեսուի գործունեությունը և այստեղից ժամանակների վերջում  
Աստվածը հազար տարի կթագավորի փրկված ժողոդրդների վրա:  - Այս այն 
եզրակացություններն են, որ հետևում են Աստվածաշնչային տեկստի 
տրամաբանոլւթյունից:  Այժմ մանրամասեմ այս ամենը հաստատող հիմքերը: 
   Աստվածաշունչն ասում է.  
 «Երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրայ եւ դուստրեր ունեցան, Աստծու 
որդիները, տեսնելով որ մարդկանց դուստրերը գեղեցիկ են, կին առան նրանց, 
ում ընտրեցին։ Տէր Աստուած ասաց. «Իմ ոգին յաւիտեան թող չմնայ այդ 
մարդկանց մէջ, որովհետեւ նրանք մարմնաւոր են։ Նրանց կեանքի սահմանը թող 
լինի հարիւր քսան տարի»։ (Ծն 6: 1-3)     

    Այս հակիրճ  աստվածաշնչայն հաղորդումը մարդապիղծ    ընկածընկածընկածընկած    
հրեշտակներիհրեշտակներիհրեշտակներիհրեշտակների մասին պարականոն  գրականության մեջ ավելի ընդարձակ  
է ներկայացված, և առաջին հերթին՝ «Ենովքի գրքում» (որ Աստվածաշնչի 
հնագույն աղբյուրներից է), հետո  «Հոբելյանների գրքում» և «12 Պատրիարքների 
Կտակարանում»:  
    «Ենովքի գրքից» իմանում ենք, որ այդ ընկածընկածընկածընկած    հրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակները իջել են Հերմոն 
լեռան գագաթի վրա: 
  «ԵվԵվԵվԵվ    նրանքնրանքնրանքնրանք    իջանիջանիջանիջան    ԱրդիսիԱրդիսիԱրդիսիԱրդիսի        վրավրավրավրա, , , , որըորըորըորը    ՀերմոնՀերմոնՀերմոնՀերմոն    լեռանլեռանլեռանլեռան    գագաթնգագաթնգագաթնգագաթն    էէէէ,,,,    ----    կարդում ենք 
այնտեղ.    ----        ևևևև    անվանեցինանվանեցինանվանեցինանվանեցին    այնայնայնայն    ՀերմոնՀերմոնՀերմոնՀերմոն    լեռլեռլեռլեռ, , , , որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև    նրանքնրանքնրանքնրանք    երդվեցիներդվեցիներդվեցիներդվեցին    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    ևևևև        
միմյանցմիմյանցմիմյանցմիմյանց        վրավրավրավրա    նզովքնզովքնզովքնզովք    դրեցինդրեցինդրեցինդրեցին:»    («Ենովքի գիրք»,  2: 6) КНИГА ЕНОХА,  Ветхозаветные апокрифы, 

СПБ. Амфора, 2001    

  Ինչպես արդեն ասվեց և ինչպես ցույց եմ տվել իմ «Загадочный Арарат» գրքում, 
Հերմոնի  և Սիոնի տակ Արարատ  լեռն է հասկացվում: Որ Սիոնը Աստծո սարի 
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ավելի ուշ անունն է, բացի տեկստային նշանակությունից, ապացուցում է նաև 
այն փաստը, որ Ենովքի կողմից Սիոնը ոչ մի տեղ չի հիշատակվում: Փոխարենը, 
իր Առաջին գրքում մենք գտնում ենք Արարատ  անունը, որն իր երրորդ գրքում 
կրճատված ձևով է ներկայացված՝ որպես Ար  լեռ: Չնայած այն բանին, որ այս 
երրորդ գիրքը անհայտ ծագում ունեցող  մի պարականոն գրություն է, 
ամենայնիվ այն բացահայտում է Հին Կտակարանի վանկը, տրամաբանությունն 
ու գեղեցկությունը ՝ կասկած չթողնելով, որ մենք մեր առջև ունենք  մի 
սկզբնաղբյուր (գոնե դրա որոշ տարրերը), որում ֆիկսված է մարդկության 
հնագույն ժամանակներից եկող հիշողությունը: 
    Մասնավորապես, վերը նշված հատվածը ըստ գրքի իսպանական 
թարգմանության  այսպես է ներկայացված.     
    «Y todos ellos hicieron juntos un juramento, y se obligaron así mismo como uno por 
mutua maldición y descendieron, en número de doscientos sobre Ardath, la cual está cerca 
al Monte Ar» (Tercer libro de Enoc (Apócrifo de origen desconocido, Cap 9: 8) 
(http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc)  
    Հայերեն դա նշանակում է.  «Նրանք բոլորը երդվեցին և այսպիսով բոլորը, -
թվով 200 ոգի - մեկ հոգու նման պարտավորվելով փոխադարձ անեծքով ՝ իջան 
ԱրդատիԱրդատիԱրդատիԱրդատի  վրա, որ գտնվում էր ԱրԱրԱրԱր    լեռանլեռանլեռանլեռան մոտակայքում»: 
   Ինչպես տեսնում ենք, նույն լեռը Ենովքի տարբեր գրքերում տարբեր անունով է 
ներկայացված. Հերմոն և Ար, որ նույն լեռան տարբեր հնչունավորումներն են: 
Իսկ ինչ վերաբերվում է ԱրդԱրդԱրդԱրդատատատատինինինին որպես «ՀերմոնիՀերմոնիՀերմոնիՀերմոնի    գագաթգագաթգագաթգագաթ» և ԱրդատԱրդատԱրդատԱրդատ լեռանը,  
կասկած չի մնում, որ այստեղ խոսքը գնում է հենց մեզ  ծանոթ ԱրդատԱրդատԱրդատԱրդատ  սարի 
մասին, որ Արարատյան լեռնաշխարհի յոթը սարերից մեկն է: 
   Ովքե՞ր էին դրանք: Ըստ աստվածաշնչական տրամաբանության, դրանք այն 
նույն  էություններն էին, որ Աստվածաշնչական «առակներում» կոչվում են նաև 
Օձից ծնված Կայենի որդիներ, կամ (ինչը նույնն է) Քամի որդիներ, այսինքն այն 
ոգու որդիները, որ ժխտում է ամեն մի ճշմարտություն, ստի մեջ գտնելով իր 
ապավենն ու ուժը: Դրանց ներկայությունը Արարատյան աշխարհում, որտեղ 
ապրում էին Աստծո որդիները, թշնամության սկիզբ դրեց վերջինների հանդեպ, և 
մեր լեռնաշխարհը դարձավ այն աստվածային միջուկը, որտեղից աշխարհ են 
մտնում ամենաազնվագույն և ամենաստոր արարածները ու հետո աշխարհով 
մեկ սփռվում:  Այդ ընկած հրեշտակների պատճառով հայաատ տարրերը 
Հայաստանը «անեծքի» երկիր են անվանում: Դրանում համոզվելու համար 
բավական է նայել մասոնական հանրագիտարանը, որտեղ Հայաստանը 
(Արմենիաին) բացատրվում է, որպես «անեծք»: Diccionario enciclopédico de la masonyria. – Bjuenos A3res5 

Editorial Kier S.A., 1962, t. I  Այդ ընկած հրեշտակներին ենք մենք պարտական մեր ազգի 
մարմնում ներքին թշնամու մշտական գոյությամբ: 
       Ենովքից նաև իմանում ենք, որ ընկած հրեշտակները մարդկանց շատ 
քանդիչ ծանոթություններ են թողել, որոնց միջոցով  «կանայք և իրենց 
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ամուսինները մեծ վնաս են հասցնում երկրին»    (Եվնոքի գիրք 3: 54-55)  КНИГА ЕНОХА,  

Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001 
                Հետաքրքիր է, որ, ըստ վերը նշված «Հոբելյանների գրքի», այդ գիտելիքները 
նրանք գծել էին լեռան վրա:     
   «Եվ նա (Քեյնանը, Արֆաքսադի որդին, Սեմի թոռը), - կարդում ենք  այդ գրքում, 
- գտավ  մի մակագրություն, որը նախնիներնն էին գրել ժայռի վրա: Եվ նա 
կարդաց գրվածը և թարգմանեց այն և գտավ, որ այդ գրությունը պարունակում էր 
այն գիտելիքները, որ  պահապաններն (ընկած հրեշտակներն)  էին սովորեցրել 
արևի, լուսնու և աստղերի կառքերի ու բոլոր երկնքի նշանների մասին:  Եվ նա 
արտագրեց դա, բայց Նոյին ոչինչ  չասեց այդ մասին, քանի որ վախենում էր նրա 
վրդովմունքից:» (Հոբելյանների գիրք, 8) 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ , , , , Книга Юбилеев - 
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    Հնարավոր է, որ խոսքը գնում է այն մակագրությունների մասին, որոնց նկատի 
ունի Գ. Վահանյանը իր «Քաղաքակրթության քարե տարեգրություն»  գրքում: Այդ 
ծանոթությունների վրա է հիմնված Օձի կողմից ուղերցված այս աշխարհի  
նյութական գիտությունը, որ հակասում է Արարչի Խոսքին: Հենց դրանց 
պատճառով, ինչպես վկայում է Աստվածաշունչը, մարդիք այնքան 
բարոյազրկվեցին (Ծն 6: 4-7, 11-12), որ Աստվածը որոշեց ոչնչացնել բոլորին 
համաշխարհային ջրհեղեղի միջոցով, փրկելով միայն ազնվագույն և 

աստվածապաշտ Նոյին:   
      Արարատ բառը Աստվածաշնչի մեզ հասած տեկստում առաջին անգամ 
հայտնվում  է  հենց ջրհեղեղի պատմության հետ կապված: 
     «Եւ եօթներորդ ամսում՝ ամսի տասնեւեօթներորդ օրը , - կարդում ենք Սուրբ 
Գրքում, - տապանը ԱրարատԱրարատԱրարատԱրարատ    սարիսարիսարիսարի    վերայվերայվերայվերայ    նստեցնստեցնստեցնստեց։ Եւ ջրերը գնալով քիչանում 
էին մինչեւ տասներորդ ամիսը. տասներորդ ամսի մէկին սարերի գլուխները 
երեւեցան։ (...)Եւ Աստուած խօսեց Նոյի հետ եւ ասեց. Դուրս եկ տապանիցը դու 
եւ քո կինը եւ քո որդիքը եւ քո որդկանց կանայքը քեզ հետ։ Քեզ հետ լինող բոլոր 
կենդանին ամեն մարմնից՝ թէ թռչուն, թէ անասուն, եւ թէ երկրի վերայ սողացող 
բոլոր սողունները քեզ հետ հանիր, որ երկրի վերայ բազմանան, եւ երկրի վերայ 
աճին եւ շատանան»։    (Ծն 8: 4-5, 15-17) 
    Հետաքրքիր է, որ, ըստ Եվնոքի երկրորդ գրքի, որը հայտնի է որպես «Եվնոքի 
գաղտնիքների գիրք», Նոյը նույնիսկ մինչ  ջրհեղեղը ապրել է նույն 
լեռնաշխարհում: Այդ նույն գրքում մենք կարդում ենք. 
   «Տերը կանչեց Նոյին Արարատ լեռը, որը գտնվում է Ասորեստանի և 
Հայաստանի միջև, Արաբիայի հողերի վրա, ծովի մերձակայքում , և հրամայեց, 
որ տապան կառուցի ...» [(“Citó el Señor a Noé en el monte Ararat, entre Asiria y Armenia –en tierras de Arabia junto al mar y le 

dijo que construyera un arca… “) (Libro de los secretos de Enoc 24:1-2) Fuente: A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 5 vols. 

publicados.  Libro de los secretos de Henoc (2 Hen [eslavo]), trad. por A. de Santos Otero, en el vol. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 161-202..]      
    Չնայաց որ Արարատ լեռի աշխարհագրական տեղը շփոթված է հայտնի 
պատճառներով, Նայիր «Шесть дней творения и седьмой день» գրքի «Горы Араратские, место остановки Ноева ковчега» գլխում 
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հասկանալի է, որ նույնիսկ  մինչ ջրհեղեղը Նոյը կապված է եղել Արարատյան 
լեռնաշխարհի հետ, որտեղ և կառուցել է հռչակավոր տապանը: 
   Արարատի անունը ջրհեղեղի հետ կապված գտնում ենք նաև «Սիբիլայի 
պատգամախոսություններում», որ Հին Կտակարանի մեկ ուրիշ պարականոն 
գիրք է, “Oraculos sibilinos” – Apocrifos del Antiguo testamento por A. Diez Macho, Tomo III, Libro I, p. 274 և այլ 
աղբյուրներում: Օրինակ Հոբելյանների գրքում, որտեղ կարդում ենք. 
   «Եվ նա (տապանը) եկավ և կանգ առավ ԱրարատիԱրարատիԱրարատիԱրարատի    լեռներիցլեռներիցլեռներիցլեռներից    մեկիմեկիմեկիմեկի    ՝՝՝՝    ԼուբարիԼուբարիԼուբարիԼուբարի    
գագաթինգագաթինգագաթինգագաթին:» (5-րդ գլուխ) ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ    , Книга Юбилеев, Книга Юбилеев, Книга Юбилеев, Книга Юбилеев - 
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            Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ Նոյան տապանի  կանգառի տեղը ճշտգրվում է – 
Լուբարի գագաթին: Այդ նույն գագաթի վրա էլ,  դատելով  Ծննդոց գրքի 
պարականոն վերսիայից, նա ապրել է , քանզի այնտեղ ասվում է Նոյի անունից.  
«Ես սկսեցի իմ բոլոր որդիների հետ մշակել երկիրը և այգի տնկեցի (...) Լուբարի 
լեռան վրա, ու չորս տարի անց նա ինձ գինի տվեց :» (XII: 13)  АПОКРИФ КНИГИ БЫТИЯ 

(Քումրանի հավաքացուից)  http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Kumran/1QGenAp.html 

  Այդ նույն Լուբար լեռան վրա էլ, ըստ Հոբելյանների գրքի, Նոյը թաղվել է:  
«Եվ Նոյը ննջեց իր հայրերի հետ, - գրված է նրա մեջ - և թաղվեց ԱրարատիԱրարատիԱրարատիԱրարատի    
երկրումերկրումերկրումերկրում    ՝՝՝՝    ԼուբարԼուբարԼուբարԼուբար    լեռանլեռանլեռանլեռան    վրավրավրավրա» (գլուխ 10) ВЕТХОЗАВЕТНЫВЕТХОЗАВЕТНЫВЕТХОЗАВЕТНЫВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫЕ АПОКРИФЫЕ АПОКРИФЫЕ АПОКРИФЫ    , Книга Юбилеев, Книга Юбилеев, Книга Юбилеев, Книга Юбилеев - 
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   Նկատենք, որ «ննջեց իր հայրերի հետ» հայտարարությունը մեկ այլ փաստարկ 
է այն մտքի օգտին, որ բոլոր նախջրհեղեղյան հայրերը ննջել են ճիշտ 
Արարատյան  լեռնաշխարհում  և  մասնավորապես Լուբար լեռան գագաթին: 
    Բայց ո՞րն է այդ Լուբար  լեռը: Այժմ դա դժվար է սահմանել: Հնարավոր է, որ 
այդ անվանումը կորել է թարգմանչական ոլորտներում: Այսպես թե այնպես կա 
մի ավանդազրույց, համաձայն որի ՝ Ադամը թաղվեց այսպես կոչված 
«ճակատային լեռան» վրա, այսինքն ՝ մերկ գանգի նման մի վայրում: Հունարեն 
թարգմանությամբ  այն կոչվում է «κρανιου τοπος» («գանգատեղ») [Համ. 
ռուսական «лоб» (ճակատ) բառի հետ, հունական «λοφος» - ծոծրակ, բլուր; հին 
պրուսիական «lobis» բառի հետ «գանգ» իմաստով; լիտվական «lubos», որ 
նշանակում է   «տաշված տանիք»; հին գերմանական «louba», «loupa» , այսինքն 
«խրճիթ», «վրան» ՝ հիմնական իմաստով ՝ «կամարակապ տանիք», «կեղև»: 
Հավանաբար, այդ նույն արմատի հետ է կապված լատինական «lapida» բառը, որ 
«գերեզմանաքար» է նշանակում:] А.Преображенский. Этим.словарь русского языка. М. 1910-1914 
 Համանմանությամբ  Քրիստոսի խաչելու  տեղը կոչվել է  «կառափնատեղ», կամ  
«գանգատեղ», որ եբրայերեն Գողգոթա  է կոչվում: Իրականում դա այն «տեղի» 
անվանումն է, որ «մահացածին» տանում  է  իր երկնային Հոր մոտ, այսինքն 
դեպի Արարատյան լեռնաշխարհ, որ առակներով գրված Աստվածաշնչում  
խորհրդանշում է վերին Եռուսաղեմը՝ Աստծո աշխհարն: Այս հոգևոր հանգրվանն 
է ցանկանում բերել իր որդիներին  Աստվածը հենց իր աշխատանքների առաջին 
օրվանից, այսինքն՝ հանել նրանց մեղավոր մահացո աշխարհից և բերեն Իր 
մաքրագույն և վճիտ աշխարհը: 
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   Քչերն են արժանանում այդ երջանկությանն ու պատվին: Բայց որ այդ քչերը 
կարողանան  վերադարնան Իրենց Հոր մոտ, Նա ժամանակ առ ժամանակ Իր 
վերելքներից  այս մեղավար աշխարհն է ուղարկում Իր որդիներից 
ամենահավատարիմներին, որ նրանք ուղղություն տան մահկանացուներին և 
դրանք  իրենց ամենօրվա կյանքում հետևեն Աստծո օրենքներին: 

    Այդ որդիներից մեկը ԱբրահամնԱբրահամնԱբրահամնԱբրահամն        էր, որ ՔաղդէացիներիՔաղդէացիներիՔաղդէացիներիՔաղդէացիների    ՈւրՈւրՈւրՈւր    քաղաքից էր: 
Աստվածաշունչը ասում է, որ նա Աստծո հրամանով  իր ընտանիքի անդամների 
հետ «ՔաղդէացիներիՔաղդէացիներիՔաղդէացիներիՔաղդէացիների    ՈւրՈւրՈւրՈւր    քաղաքիցըքաղաքիցըքաղաքիցըքաղաքիցը    դուրսդուրսդուրսդուրս    եկանեկանեկանեկան    ՔանանիՔանանիՔանանիՔանանի    երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը    գնալուգնալուգնալուգնալու    
համարհամարհամարհամար. . . . ԵւԵւԵւԵւ    եկանեկանեկանեկան    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    ԽառանԽառանԽառանԽառան, , , , եւեւեւեւ    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    բնակուեցանբնակուեցանբնակուեցանբնակուեցան»։ (Ծն 11: 31) 
  Համարվում է, որ Ուրը գտնվում էր ժամանակակից Իրաքի հարավում ՝ Եփրատ 
գետի բերանի մոտ, իր արևմտյան կողմից, այսինքն՝ փաստորեն, Պարսից ծոցի 
հարևանությամբ: Նման կարծիքը հիմնված է հիմնականում Լ. Վուլլիի 
հնագիտական ուսումնասիրությունների վրա: Սակայն նրա 
եզրակացությունները ակնհայտորեն ձգված են իր ուժեղ ցանկությունից տեսնել 
Աբրահամի Քաղդէացիների Որը  իրեն կողմից բացահայտված հնագույն  մի 
քաղաքում: Այնուամենայնիվ այդ եզրակացությունները հիմք դարձան  ամբողջ 
աշխարհի համար և ներկա են աշխարհի բոլոր հանրագիտարաններում: 
   Սակայն Աստվածաշնչի ուշադիր ընթերցողը անմիջապես կնկատի նման 
հայտարարության ամբողջովին անհամապատասխանությունը Սուրբ գրքի 
տեքստին և  ՝ոչ միայն նրա ներքին տրամաբանության տեսանկյունից, այլ և 
նույնիսկ պատմական տեսակետից, քանի որ Պարսից ծոցից դեպի Քանան, - որ 
այժմյա Իսրաելին են վերագրում, - հասնելու համար պետք է գնալ դեպի 
արևմուտք: Իսկ Խառանը Պարսից ծոցի համեմատ  գտնվում է հյուսիս 
արևմութքում: Սա նշանակում է, որ Աբրամը թողնելով Ուրը ՝ փոխարենը ուղիղ 
արևմուտք – դեպի Քանան -  գնա, գնում է դեպի հյուսիս ՝ դեպի Խառան, որտեղ 
կանգ է առնում ՝ համարելով, որ Քանանի ճամփին է  գտնվում: 
   Այդպիսի ճանապարհի հակատրամաբանականությունը ակնհայտ է, 
մանավանդ, որ Աբրամը, համաձայն Աստվածաշնչի, գնում էր դեպի հարավ, և ոչ 
թե դեպի հյուսիս: Սա կարելի է եզրակացնել առնվազն այն դիտողությունից, որ 
մի փոքր հապաղելով ՝ Տիրոջ համար զոհասեղաններ ստեղծելու համար Բեթելի 
և Գայիոսի (մենք պետք է հասկանանք, ապագա) միջև,  Աբրամը միշտ գնում էր 
դեպի հարավ: Ինչպես մեզ հաղորդում է Աստվածաշունչը, «ԱբրամըԱբրամըԱբրամըԱբրամը    չուելովչուելովչուելովչուելով    
գնումգնումգնումգնում    էրէրէրէր    դէպիդէպիդէպիդէպի    հարաւհարաւհարաւհարաւ»։ (Ծն 12: 9)» (Ծննդ. 12: 9):  
   Իսկ դա նշանակում է, որ Վուլլիի գտած քաղաքը չեր կարող Քաղդէացիների  
Ուրը լինել: 
    Վուլլիի կողմից արված փաստարկղների անհիմնավորվածությունը  նկատել և 
ապացուցել են շատ գիտնականներ: Դրանցից մեկը Լենարթ Մյոլլերն է, ով 
ընդգծեց այն տրամաբանական և պատմական ակնհայտությունը, որ Ուրը 
վերաբերվում է  Ուրարտուին, այսինքն ՝ նույն Արարատյան լեռնաշխարհին: 
Այնուամենայնիվ, ՔաղդեացիներիՔաղդեացիներիՔաղդեացիներիՔաղդեացիների    ՈւրՈւրՈւրՈւր  քաղաքում նա տեսնում է ոչ թե 
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տարածաշրջան, ինչպես ենթադրում է Աստվածաշունչը, այլ Թուրքիայի 
հարավային մասում գտնվող Ուրֆա քաղաքը, որը ժամանակին տարածքով  
Ուրարտուի մասն էր կազմում, ինչն,  իհարկե, ավելի տրամաբանական է, քան 
Ուրը Պարսից ծոցում, քանի որ Ուրֆան գտնվում է այսպես ասած պատմական 
Խառանից դեպի հյուսիս, որը հենց Քանանի ճանապարհին է: 
      Լենարթ Մյոլլերը մոտեցավ ճշմարտությանը: Բայց այն պատճառով, որ, 
ինչպես գիտնականների մեծ մասը, Աստվածաշունչը դիտում էր  որպես 
պատմական մի աղբյուր ՝ չնկատելով, որ վերջինիս  ամբողջ բովանդակությունը 
բաղկացած է առակներից, նա չտեսավ նաև այն, որ Ուրը Սուրբ Գրքում 
այլաբանորեն է կոչվում քաղաք, ինչպես, օրինակ, Երկնային Երուսաղեմը, որ 
Աստծո Թագավորության սահմանումն է: Փաստորեն, Ուրը նույն Եվնոքի Արն է, 
որը Արարատյան լեռնաշխարհինԱրարատյան լեռնաշխարհինԱրարատյան լեռնաշխարհինԱրարատյան լեռնաշխարհին  է վերաբերվում, - այն լեռնաշխարհին, 
որտեղից ամեն ինչ սկսվեց -   և մինչ ջրհեղեղյան ժամանակները, և 
հետջրհեղեղյան, քանի որ Աստվածաշնչի լեզվով այդ լեռնաշխարհը վերին կամ 
«հյուսիսային» լույսի  աշխարհի այլաբանությունն է: Աբրամը իջնում է հյուսիսից 
հարավ `դեպի ընկած մարդկանց աշխարհ (որը կոչվում է Քանան, Նոյի 
որդիներից մեկի՝ անիծված Քամի հետնորդի անունով), որպեսզի նրա 
սերունդները կարողանան ուղղություն տալ մեղքերի մեջ թաղված մարդկանց 
հոգիներին: 
    Այն մասին, թե իրականում ի՞նչ է ներկայացնում իրենից Քաղդեացիների ՈւրՔաղդեացիների ՈւրՔաղդեացիների ՈւրՔաղդեացիների Ուրը,ը,ը,ը, 
մեզ պատմում է Սիբիլան իր պատգամախոսոիւթյուններում. 
   «Մի քաղաք կա, Մի քաղաք կա, Մի քաղաք կա, Մի քաղաք կա, ----    ասում է, -     (...) (...) (...) (...) Քաղդեական Ուրի  երկրում,Քաղդեական Ուրի  երկրում,Քաղդեական Ուրի  երկրում,Քաղդեական Ուրի  երկրում,    որտեղից  որտեղից  որտեղից  որտեղից  
սերվում է մարդկանց ամենբարեպաշտ  ցեղը՝ արդարացիորեն մտածող և միշտ սերվում է մարդկանց ամենբարեպաշտ  ցեղը՝ արդարացիորեն մտածող և միշտ սերվում է մարդկանց ամենբարեպաշտ  ցեղը՝ արդարացիորեն մտածող և միշտ սերվում է մարդկանց ամենբարեպաշտ  ցեղը՝ արդարացիորեն մտածող և միշտ 
զբաղված  բարի գործերով:  Նրանց, ճշմարտորեն, չեն մտահոգում արևի և լուսնի զբաղված  բարի գործերով:  Նրանց, ճշմարտորեն, չեն մտահոգում արևի և լուսնի զբաղված  բարի գործերով:  Նրանց, ճշմարտորեն, չեն մտահոգում արևի և լուսնի զբաղված  բարի գործերով:  Նրանց, ճշմարտորեն, չեն մտահոգում արևի և լուսնի 
շրջանառությունը, ոչ էլ երկրի վրա կատարվող  մեծ սխրագործությունները, ոչ էլ շրջանառությունը, ոչ էլ երկրի վրա կատարվող  մեծ սխրագործությունները, ոչ էլ շրջանառությունը, ոչ էլ երկրի վրա կատարվող  մեծ սխրագործությունները, ոչ էլ շրջանառությունը, ոչ էլ երկրի վրա կատարվող  մեծ սխրագործությունները, ոչ էլ 
ծովծովծովծով----օվկիանոսի կապուտությամբ փայլողօվկիանոսի կապուտությամբ փայլողօվկիանոսի կապուտությամբ փայլողօվկիանոսի կապուտությամբ փայլող    խորությանը: Նրանք  չեն խորությանը: Նրանք  չեն խորությանը: Նրանք  չեն խորությանը: Նրանք  չեն 
հետաքրքրում ոչ փռշտոցների մեկնաբանությամբ, ոչ ավգուրների, գուշակների, հետաքրքրում ոչ փռշտոցների մեկնաբանությամբ, ոչ ավգուրների, գուշակների, հետաքրքրում ոչ փռշտոցների մեկնաբանությամբ, ոչ ավգուրների, գուշակների, հետաքրքրում ոչ փռշտոցների մեկնաբանությամբ, ոչ ավգուրների, գուշակների, 
կախարդների կամ հմայողների նախանշանները, ոչ էլ տգետ որովայնախոսերի կախարդների կամ հմայողների նախանշանները, ոչ էլ տգետ որովայնախոսերի կախարդների կամ հմայողների նախանշանները, ոչ էլ տգետ որովայնախոսերի կախարդների կամ հմայողների նախանշանները, ոչ էլ տգետ որովայնախոսերի 
խաբեությունները:  Նրանք չեն նվիրվում իրենց քաղդեացիների խաբեությունները:  Նրանք չեն նվիրվում իրենց քաղդեացիների խաբեությունները:  Նրանք չեն նվիրվում իրենց քաղդեացիների խաբեությունները:  Նրանք չեն նվիրվում իրենց քաղդեացիների 
աստղագիտական աստղագիտական աստղագիտական աստղագիտական կանխատեսումներին, չեն ուսկանխատեսումներին, չեն ուսկանխատեսումներին, չեն ուսկանխատեսումներին, չեն ուսումնասիրում ումնասիրում ումնասիրում ումնասիրում 
աստղագիտություն, քանզի այդ ամենը աստղագիտություն, քանզի այդ ամենը աստղագիտություն, քանզի այդ ամենը աստղագիտություն, քանզի այդ ամենը ----    այն, ինչ օրից  օր հետապնդում են այն, ինչ օրից  օր հետապնդում են այն, ինչ օրից  օր հետապնդում են այն, ինչ օրից  օր հետապնդում են 
անմիտ մարդիկ, առանց վարժեցնելու իրենց հոգիները որևէ օգտակար գործում,  անմիտ մարդիկ, առանց վարժեցնելու իրենց հոգիները որևէ օգտակար գործում,  անմիտ մարդիկ, առանց վարժեցնելու իրենց հոգիները որևէ օգտակար գործում,  անմիտ մարդիկ, առանց վարժեցնելու իրենց հոգիները որևէ օգտակար գործում,  
----    ըստ էության մոլորություն է: Ճշմարտորեն, նրանք չնչին մահկանացուներին  ըստ էության մոլորություն է: Ճշմարտորեն, նրանք չնչին մահկանացուներին  ըստ էության մոլորություն է: Ճշմարտորեն, նրանք չնչին մահկանացուներին  ըստ էության մոլորություն է: Ճշմարտորեն, նրանք չնչին մահկանացուներին  
երկրի վրա սովորեցնում են միայն վնասաերկրի վրա սովորեցնում են միայն վնասաերկրի վրա սովորեցնում են միայն վնասաերկրի վրա սովորեցնում են միայն վնասակար մոլորություններին, որպեսզի կար մոլորություններին, որպեսզի կար մոլորություններին, որպեսզի կար մոլորություններին, որպեսզի 
նրանց հենրանց հենրանց հենրանց հեռռռռացնեն բարի ճանապարհից և արդար արարքներից:  Բայց սրանք, ացնեն բարի ճանապարհից և արդար արարքներից:  Բայց սրանք, ացնեն բարի ճանապարհից և արդար արարքներից:  Բայց սրանք, ացնեն բարի ճանապարհից և արդար արարքներից:  Բայց սրանք, 
ընդհակառակը, արդարության և առաքինության մեջ են վարժվում  և շահ չեն ընդհակառակը, արդարության և առաքինության մեջ են վարժվում  և շահ չեն ընդհակառակը, արդարության և առաքինության մեջ են վարժվում  և շահ չեն ընդհակառակը, արդարության և առաքինության մեջ են վարժվում  և շահ չեն 
փափագում `որ երկրի վրա անթիվ աղետների, պատերազմների ու անվերջ սովի փափագում `որ երկրի վրա անթիվ աղետների, պատերազմների ու անվերջ սովի փափագում `որ երկրի վրա անթիվ աղետների, պատերազմների ու անվերջ սովի փափագում `որ երկրի վրա անթիվ աղետների, պատերազմների ու անվերջ սովի 
պատճառն է: Նրանց քաղաքներուպատճառն է: Նրանց քաղաքներուպատճառն է: Նրանց քաղաքներուպատճառն է: Նրանց քաղաքներում և գյուղերում տիրում է  արդար մ և գյուղերում տիրում է  արդար մ և գյուղերում տիրում է  արդար մ և գյուղերում տիրում է  արդար 
զսպվածություն: Գիշերները միմյանց  չեն թալանում, չեն տանում կովերի, զսպվածություն: Գիշերները միմյանց  չեն թալանում, չեն տանում կովերի, զսպվածություն: Գիշերները միմյանց  չեն թալանում, չեն տանում կովերի, զսպվածություն: Գիշերները միմյանց  չեն թալանում, չեն տանում կովերի, 
ոչխարների և այծերի նախիրները, չեն խլում հարևանի սահմանամերձ հողերը: ոչխարների և այծերի նախիրները, չեն խլում հարևանի սահմանամերձ հողերը: ոչխարների և այծերի նախիրները, չեն խլում հարևանի սահմանամերձ հողերը: ոչխարների և այծերի նախիրները, չեն խլում հարևանի սահմանամերձ հողերը: 
Հարուստները չեն ոտնահարում աղքատներին, չեն ճնշում այրիներին, այլ ավելի Հարուստները չեն ոտնահարում աղքատներին, չեն ճնշում այրիներին, այլ ավելի Հարուստները չեն ոտնահարում աղքատներին, չեն ճնշում այրիներին, այլ ավելի Հարուստները չեն ոտնահարում աղքատներին, չեն ճնշում այրիներին, այլ ավելի 
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շուտ օգնում են նրանշուտ օգնում են նրանշուտ օգնում են նրանշուտ օգնում են նրանց, միշտ նրանց հաց, գինի և բուսական յուղ տրամադրելով: ց, միշտ նրանց հաց, գինի և բուսական յուղ տրամադրելով: ց, միշտ նրանց հաց, գինի և բուսական յուղ տրամադրելով: ց, միշտ նրանց հաց, գինի և բուսական յուղ տրամադրելով: 
Հարուստը միշտ իր բերքի մի մասը ուղարկում է նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն, կամ Հարուստը միշտ իր բերքի մի մասը ուղարկում է նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն, կամ Հարուստը միշտ իր բերքի մի մասը ուղարկում է նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն, կամ Հարուստը միշտ իր բերքի մի մասը ուղարկում է նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն, կամ 
ովքեր աղքատացել են, որովհետև հետևում են մեծ Աստծո խոսքին, իրենց Հոր՝ ովքեր աղքատացել են, որովհետև հետևում են մեծ Աստծո խոսքին, իրենց Հոր՝ ովքեր աղքատացել են, որովհետև հետևում են մեծ Աստծո խոսքին, իրենց Հոր՝ ովքեր աղքատացել են, որովհետև հետևում են մեծ Աստծո խոսքին, իրենց Հոր՝ 
երկրի ու երկնքի Արարչի պատվին: (...) երկրի ու երկնքի Արարչի պատվին: (...) երկրի ու երկնքի Արարչի պատվին: (...) երկրի ու երկնքի Արարչի պատվին: (...)     
            Կա մի թագավորական ցԿա մի թագավորական ցԿա մի թագավորական ցԿա մի թագավորական ցեղ, որի սերունդները չեն գայթակղվում, և որը եղ, որի սերունդները չեն գայթակղվում, և որը եղ, որի սերունդները չեն գայթակղվում, և որը եղ, որի սերունդները չեն գայթակղվում, և որը 
ժամանակի դադարելուց հետո թագավորելու է և նորից կսկսի կառուցել Աստծո ժամանակի դադարելուց հետո թագավորելու է և նորից կսկսի կառուցել Աստծո ժամանակի դադարելուց հետո թագավորելու է և նորից կսկսի կառուցել Աստծո ժամանակի դադարելուց հետո թագավորելու է և նորից կսկսի կառուցել Աստծո 
տաճարը: Պարսից բոլոր թագավորները նրան ի նշան իրենց վասալության տաճարը: Պարսից բոլոր թագավորները նրան ի նշան իրենց վասալության տաճարը: Պարսից բոլոր թագավորները նրան ի նշան իրենց վասալության տաճարը: Պարսից բոլոր թագավորները նրան ի նշան իրենց վասալության 
կուղարկեն նրան ոսկի, բրոնզ և դժվար մշակվող երկաթ, քանի որ Ինքն կուղարկեն նրան ոսկի, բրոնզ և դժվար մշակվող երկաթ, քանի որ Ինքն կուղարկեն նրան ոսկի, բրոնզ և դժվար մշակվող երկաթ, քանի որ Ինքն կուղարկեն նրան ոսկի, բրոնզ և դժվար մշակվող երկաթ, քանի որ Ինքն 
Աստվածը նրանց վրա սԱստվածը նրանց վրա սԱստվածը նրանց վրա սԱստվածը նրանց վրա սուրբ գիշերային երազ կփռի, և այդ պահին տաճարը ուրբ գիշերային երազ կփռի, և այդ պահին տաճարը ուրբ գիշերային երազ կփռի, և այդ պահին տաճարը ուրբ գիշերային երազ կփռի, և այդ պահին տաճարը 
նորից կհայտնվի այնպիսին, ինչպիսին էր նախկինումնորից կհայտնվի այնպիսին, ինչպիսին էր նախկինումնորից կհայտնվի այնպիսին, ինչպիսին էր նախկինումնորից կհայտնվի այնպիսին, ինչպիսին էր նախկինում:» “Oraculos sibilinos” – Apocrifos del Antiguo 

testamento por A. Diez Macho, Tomo III, Libro III, p. 295-297 
   Այդ ցեղից էր Աբրահամը: Նրա հոգևոր հայրենակիցներին է Սիբիլան 
անվանում «սուրբ ցեղ գթասիրտ մարդկանց, որ կշարունակի իր գոյությունը սուրբ ցեղ գթասիրտ մարդկանց, որ կշարունակի իր գոյությունը սուրբ ցեղ գթասիրտ մարդկանց, որ կշարունակի իր գոյությունը սուրբ ցեղ գթասիրտ մարդկանց, որ կշարունակի իր գոյությունը 
հնազանդ բարձրագույն Աստծո կամքին և մտքինհնազանդ բարձրագույն Աստծո կամքին և մտքինհնազանդ բարձրագույն Աստծո կամքին և մտքինհնազանդ բարձրագույն Աստծո կամքին և մտքին» “Oraculos sibilinos” – Apocrifos del Antiguo testamento 

por A. Diez Macho, Tomo III, Libro III, p. 306 
    Այդ ցեղին  ու երկրին են վերաբերվում Թվոց գրքի հետևյալ  բառերը. 
   «ԼեռներիցԼեռներիցԼեռներիցԼեռներից եմեմեմեմ տեսնումտեսնումտեսնումտեսնում նրաննրաննրաննրան, բլուրներիբլուրներիբլուրներիբլուրների բարձունքիցբարձունքիցբարձունքիցբարձունքից եմեմեմեմ նայումնայումնայումնայում նրան։նրան։նրան։նրան։ ԱհաԱհաԱհաԱհա կայկայկայկայ 
միմիմիմի ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ, որորորոր առանձինառանձինառանձինառանձին պիտիպիտիպիտիպիտի բնակուիբնակուիբնակուիբնակուի, ազգերիազգերիազգերիազգերի մէջմէջմէջմէջ չպիտիչպիտիչպիտիչպիտի դասուի։դասուի։դասուի։դասուի։ 10Ո՞վՈ՞վՈ՞վՈ՞վ էէէէ 
ճշտելճշտելճշտելճշտել ՅակոբիՅակոբիՅակոբիՅակոբի սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի թիւըթիւըթիւըթիւը, ո՞վո՞վո՞վո՞վ էէէէ հաշուելհաշուելհաշուելհաշուել ԻսրայէլիԻսրայէլիԻսրայէլիԻսրայէլի ցեղերը։ցեղերը։ցեղերը։ցեղերը։ Երա՜նիԵրա՜նիԵրա՜նիԵրա՜նի թէթէթէթէ եսեսեսես 
մեռնէիմեռնէիմեռնէիմեռնէի այդայդայդայդ արդարարդարարդարարդար մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց հետհետհետհետ, եւեւեւեւ իմիմիմիմ յետնորդներըյետնորդներըյետնորդներըյետնորդները լինէինլինէինլինէինլինէին նրանրանրանրա 
յետնորդներիյետնորդներիյետնորդներիյետնորդների նմաննմաննմաննման»: (Թվ 23: 9-10) 
    Վերջինը մի երկիր է, որ ըստ Եվնոքի «գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    էէէէ    փտությանփտությանփտությանփտության    ևևևև    անփտությանանփտությանանփտությանանփտության    
միջևմիջևմիջևմիջև», Книга тайн Еноха. - Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001 այսինքն երկնքի և երկրի միջև: 
Եվ դրա խորհրդանիշը ԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյան    լեռնաշխարհնլեռնաշխարհնլեռնաշխարհնլեռնաշխարհն  է: 
     Մեզ կարող են առարկել, որ ՔաղդեացիներիՔաղդեացիներիՔաղդեացիներիՔաղդեացիների    ՈւրըՈւրըՈւրըՈւրը բաբելոնացիներին է 
վերաբերում  և ոչ թե աստվածայինին: Սակայն այդպիսի առարկման պատճառը 
երկրի վրա տեղի ունեցող հասկացությունների խեղաթյուրումն է, որի 
հետևանքով աստվածայինը փոխարինվում է  ստորով, իսկ ստորը  հակառակը՝ 
աստվածացվում է: Մենք դա տեսնում ենք նույնիսկ Աստվածաշնչում, որտեղ 
Տերը մարգարեի շրթերով ասում է. 
   «ՍուրըՍուրըՍուրըՍուրը    թողթողթողթող    բարձրանայբարձրանայբարձրանայբարձրանայ    քաղդէացիներիքաղդէացիներիքաղդէացիներիքաղդէացիների    վրայվրայվրայվրայ, , , , ----    ասումասումասումասում    էէէէ    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը, , , , ----    ԲաբելոնիԲաբելոնիԲաբելոնիԲաբելոնի    
բնակիչներիբնակիչներիբնակիչներիբնակիչների    վրայվրայվրայվրայ, , , , նրանրանրանրա    բոլորբոլորբոլորբոլոր    մեծամեծներիմեծամեծներիմեծամեծներիմեծամեծների    վրայվրայվրայվրայ    ուուուու    նրանրանրանրա    խորհրդականներիխորհրդականներիխորհրդականներիխորհրդականների    
վրայ։վրայ։վրայ։վրայ։    ՍուրըՍուրըՍուրըՍուրը    թողթողթողթող    բարձրանայբարձրանայբարձրանայբարձրանայ    նրանրանրանրա    գուշակներիգուշակներիգուշակներիգուշակների    վրայվրայվրայվրայ, , , , եւեւեւեւ    թողթողթողթող    վերանանվերանանվերանանվերանան    նրանքնրանքնրանքնրանք. . . . 
թողթողթողթող    բարձրանայբարձրանայբարձրանայբարձրանայ    սուրըսուրըսուրըսուրը    նրանրանրանրա    պատերազմողներիպատերազմողներիպատերազմողներիպատերազմողների    վրայվրայվրայվրայ, , , , եւեւեւեւ    թողթողթողթող    լքուենլքուենլքուենլքուեն    նրանքնրանքնրանքնրանք։» 
(Երեմ 50: 36-37) 
    Սակայն պարզ է, որ այստեղ մենք գործ ունենք սուրբ տեկստի աղավաղման 
հետ, քանի որ դա հակաճառում է նույն Աստվածածնի տրամաբանական գծին,րը   
ՔաղդեացիներիՔաղդեացիներիՔաղդեացիներիՔաղդեացիների    ՈւրըՈւրըՈւրըՈւրը     հակադրում է  Քանանին, այսինքն աստվածաշնչյան 
Բաբելոնին:  Բացի դրանից  Քաղդի աստվածը  ոչ թե Բաբելոնի գերագույն 
աստվածն էր, այլ Ուրարտուի,  որի անունով և Ուրը  քաղդեական է կոչվում: 
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   Այն փաստի հետքերը, որ քաղդեացիների տակ հնագույն ժամանակներում 
հասկացվել են արդար մարդկանց, գտնում ենք նաև մի այլ մոռացված  
պարականոն գրության մեջ՝ «Նեֆալիմի կտակի» մեջ, որտեղ կարդում ենք.  
            ««««ՀռութոսըՀռութոսըՀռութոսըՀռութոսը    ԱբրահամիԱբրահամիԱբրահամիԱբրահամի    ցեղիցցեղիցցեղիցցեղից    էրէրէրէր. . . . ՔաղդեացիՔաղդեացիՔաղդեացիՔաղդեացի    էրէրէրէր, , , , ԱստծունԱստծունԱստծունԱստծուն    մեծարողմեծարողմեծարողմեծարող, , , , ազատազատազատազատ    ևևևև    
անվանիանվանիանվանիանվանի»»»» (I: 10)     ЗАВЕЩАНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ПАТРИАРХОВ, СЫНОВЕЙ ИАКОВА - Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001    

    Ինչպես տեսնում ենք,  այստեղ էլ քաղդեացու  մարմնավորում է «Աստծուն 
մեծարող, ազատ և անվանի» մարդը: 
    Դժբախտաբար, «քաղդի» բառի ճշգրիտ իմաստը մոռացված է մարդկության 
առաջին աստվածատուր լեզվի  հետ միասին: (Հավանականորեն դրա 
հետևանքով էր, որ Վուլլին Քաղդեացիների Ուրը փնտրում էր Պարսից ծոցի 
ափերում): 
    Այնուամենայնիվ, հիմնվելով շումերական լեզվի վրա, կարող ենք որոշ 
ենթադրություններ անել այդ կապակցությամբ: «Խաղդի» բառը (Caldea (chaldea, 
chaldaea), ասորական Kaldu, բաբելոնյան Kasdu,  եբրայական Kasddim, 
լատիներեն Chaldaeus, հունարեն Χαλδαιος, Աքքադյան kaldû) բաղկացած է երկու 
վանկից: Եթե մենք նրանց առանձին-առանձին փնտրենք շումերական լեզվում, 
ապա կգտնենք, որ դրա վանկերը առանձին բառեր են: Այսպիսով, առաջին – Քաղ 
- վանկը (շում. Kal) բայ  է «էությունը որոշել», «գնահատել»,  «հազվագյուտ  լինել»; 
«թանգառժեք, սիրելի դարձնել»; «գնահատված լինել», նշանակությամբ, իսկ 
երկրորդը `- դեա - կարող է լինել ինչպես գոյական, այնպես էլ  բայ: Որպես 
գոյական անուն ՝ նշանակում է «դատարան», և  որպես բայ ՝ «դատել», այնպես 
որ ամբողջ բառը կարող էր վերաբերվել  դատարանի միջոցով գնահատմանը 
կամ ընտրությանը: 
   Իսկ եթե  Աստծո Քալդի անվան առաջին վանկը ընկալել որպես խոտորում Հալ  
կամ  աստվածաշնչյան El- ից, որով Աստվածն է սահմանվում, ապա այդ 
դեպքում ամբողջ բառը կարելի կլիներ հասկանալ որպես «Բարձրյալ Դատավոր» 
կամ «դատող Աստված»: Սրանից ելնելով՝ քաղդեացիներիքաղդեացիներիքաղդեացիներիքաղդեացիների    ՈւրըՈւրըՈւրըՈւրը նույնը 
կնշանակեր, քանզի Ուր-ը և քաղ-ը սկիզբ են առնում նույն  Ար/Ել-ից,  այսինքն՝ 
Աստծուց, Ով ամենի  հիմքն է: Նման տրամաբանության ճշգրտության լավագույն 
ապացույցն այն է, որ շումերական լեզվով Ուր-ը նշանակում է «հիմք»: (Կարծում 
եմ, որ նույնիսկ Հուդայի անունը պետք է էթիմոլոգիականորեն կապված լինի 
Քաղդի բառի հետ, իսկ Քաղդեացիների Ուրը ՝ Աստվածաշնչյան Հուդայական 
Երուսաղեմի հետ:) 
   Այսպիսով, կասկած չկա, որ ԱբրահամիԱբրահամիԱբրահամիԱբրահամի, , , , նրանրանրանրա    որդիներիորդիներիորդիներիորդիների    ևևևև    որդիներիորդիներիորդիներիորդիների        կանանցկանանցկանանցկանանց  
ծագումը նույնպես կապված  է ԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյան    լեռնաշխարհիլեռնաշխարհիլեռնաշխարհիլեռնաշխարհի հետ: Աբրահամը 
իջնում է, որ իր որդիները  ժամանակի ընթացքում բարձրացնեն իրենց 
հետևորդներին այնտեղ, որտեղից էր եկել ինքը, - այն երկիրը, որ գտնվում է  
«փտությանփտությանփտությանփտության    ևևևև    անփտությանանփտությանանփտությանանփտության    միջևմիջևմիջևմիջև»: 
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   Փաստորեն, նույն Արարատյան լեռնաշխարհում ենք տեսնում նաև  

ՄովսեսինՄովսեսինՄովսեսինՄովսեսին,,,, ուր նա բերում է եգիպտական գերությունից ազատված Հակոբի 
որդիներին:  
    Թեև մեզ հասած աստվածաշնչյան տեքստում Արարատի փոխարեն տեսնում 
ենք Սինա  լեռը, որի գտնվելու վայրը, իմիջայլոց,  մինչ այսօր ճշտված չէ, 
տեքստի բովանդակությունից կասկած չի մնում, որ խոսքը գնում է նույն 
Արարատյան  լեռնաշխարհի մասին:  Բայց  արդեն 16 դար է, որ, ըստ ընդհանուր 
համաձայնության, այդ լեռը տեղակայվում է Արաբական թերակղզու 
հարաֆային մասում  ինչի  առիթով թերակղզին կոչվում է նաև Սինայի 
թերակղզի: Լեռը այժմ կոչվում է Մուսա լեռ (կամ Մուսա դագ, կամ Ջեբել-մուսա) 
(2.245 մ) 
   Սակայն, ինչպես ասացինք, այդ սարի նկարագրությունը չի համնկնում 
Աստվածաշնչի Սինա սարի նկարագրության հետ: Եվ, առաջին հերթին այն 
պատճառով, որ իսրայելացիների հաղթական երգում ՝ փարավոնի զորքերից 
ազատվելուց հետո, ասվում է հետևյալը. 

   «Դու կբերես նրանց ու կտնկես քո լեռան՝ քո կալվածքի վրա, այն 
հաստատված տեղում, որ պատրաստեցիր քո բնակության համար, ո՛վ, Եհո՛վա, 
այն սրբարանում, ո՜վ Եհովա, որ քո ձեռքերն են հաստատել։» (Ելք 15: 17) 
   Ինչպես գիտենք, Աստված Արարատյան լեռնաշխարհում է տեղադրել Եդեմը, 
որ Իր ձեռքերով է պատրասւտել, ինչպես Իր պատկերի՝ Ադամի, բնակավայր: 
Բացի դրանից նկատենք, որ այդ  լեռան ֆիզիկական բնույթը ավելի շատ է 
համնկնում Արարատ լեռան աստվածաշնչական պատկերի հետ, քան Արաբիայի 
Մուսալեռի հետ: 
  Հաջորդ պատճառը այն է, որ Սինա լեռան մոտակայքում այնպիսի հովիտ չկա, 
որտեղ կարող էին տեղավորվել  բոլոր իսրայելացիներին: Հակառակը, Արարատ 
լեռան ստորոտին հսկայական Արարատյան դաշտավայր ունենք, որից շատ լավ 
տեսանելի են Արարատի երկու բարձրակարգ գագաթները, ուստի 
իսրայելացիները կարող էին հանգիստ ականատես լինել այն ամենին, ինչ 
կատարվում էր լեռան վրա:  
   Երրորդը. Արարատ լեռների համար բնորոշ են նաև աղբյուրները, որոնք 
այստեղ և այնտեղ բխում են ժայռերից: Ավելին, Արարատը հրաբուխ է: 
Հրաբուխային ծագում ունի նաև ամբողջ Արարատյան լեռնաշխարհը:  Ուստի 
Սինա լեռի աստվածաշնչյան նկարագրությունները, նշելով վերջինի հրաբխային 
բնույթը, հեշտությամբ կիրառվում են Արարատի համար: Իսկ Արաբիայի 
թերակղզում հրաբուխներ չկան և չեն եղել:Ահա, թե ինչպես, է Սինա լեռը 
նկարագրվում Աստվածաշնչում. 
   «Երրորդ օրը՝ առավոտյան, որոտներ ու կայծակներ եղան, նաև մի թանձր 

ամպ հայտնվեց լեռան վրա, և եղջյուրի մի ուժգին ձայն լսվեց, այնպես, որ 

ճամբարում եղող ամբողջ ժողովուրդը դողաց (...)    Սինա լեռը ամբողջությամբ ծխի 

մեջ էր, քանի որ Եհովան կրակի մեջ իջել էր դրա վրա. լեռան ծուխը բարձրանում 
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էր ինչպես թրծավառարանի ծուխ+, և ամբողջ լեռը սաստիկ ցնցվում էր:» (Ելք 19: 
16, 18) 
   Կամ. «Այնուհետև Մովսեսը մտավ ամպի մեջ ու բարձրացավ լեռը։ Մովսեսը 

լեռան վրա մնաց քառասուն օր ու քառասուն գիշեր» (Ելք 24: 18) 
Շատ բնորոշ է Արարատին և երկրաշարժը և այն ամենը, ինչով Եղիա մարգարեն 
բնութագրում է Սինա լեռը. 
   «Բայց նա ասաց նրան. «Դո՛ւրս գնա ու կանգնի՛ր լեռան վրա Եհովայի առջև»։ 
Եվ ահա Եհովան անցավ նրա կողքով, և մի սաստիկ քամի բարձրացավ, որը 
պատռեց լեռներն ու կոտրեց ժայռերը Եհովայի առաջ (...) Քամուց հետո 
երկրաշարժ եղավ, (...)։ Երկրաշարժից հետո կրակ եղավ, (...)։ Իսկ կրակից հետո 
մի մեղմ, ցածր ձայն լսվեց»։ (1 Թագ 19: 11-12) 
   Շատ հավանական է, որ Արարատ լեռի Մասիս տարբերակը հենց Մովսեսի 
հիշատակին է պարտական: (Ավելի մանրամասն նայլ երկու վերը նշված գրքերում) 

   Առհասարակ Աստվածաշնչի բոլոր Ելքերը, - լինեն դրանք Եգիպտոսից կամ 
Բաբելոնից, -   վերաբերվում են ԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյան    լեռնաշխարհինլեռնաշխարհինլեռնաշխարհինլեռնաշխարհին, քանզի միշտ նույն 
փաստն են լուսաբանում - մարդու հոգո փրկության Աստծո կողմից  նշված միակ 
ճանապարհը, արձանագրելով նաև մեկ ուրիշ փաստ. որտեղից ամեն ինչ 
սկսվում է երկրի վրա, այնտեղ էլ ամեն ինչ վերջանում է: Այդ տեղը եբրայերեն 

ԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոն  է կոչվում: 
  Հայտնության գրքում կարդում ենք Աստծո Դատի սկզբի մասին. 
        ««««ՎեցերորդՎեցերորդՎեցերորդՎեցերորդ    հրեշտակնհրեշտակնհրեշտակնհրեշտակն    իրիրիրիր    սկաւառակիցսկաւառակիցսկաւառակիցսկաւառակից    թափեցթափեցթափեցթափեց    մեծմեծմեծմեծ    ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ    գետիգետիգետիգետի    վրայվրայվրայվրայ. . . . եւեւեւեւ    
ցամաքեցինցամաքեցինցամաքեցինցամաքեցին    նրանրանրանրա    ջրերըջրերըջրերըջրերը, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    ճանապարհճանապարհճանապարհճանապարհ    պատրաստուիպատրաստուիպատրաստուիպատրաստուի    ԱրեւելքիԱրեւելքիԱրեւելքիԱրեւելքի    
թագաւորին։թագաւորին։թագաւորին։թագաւորին։    13131313ԵւԵւԵւԵւ    տեսայտեսայտեսայտեսայ, , , , որորորոր    վիշապիվիշապիվիշապիվիշապի    բերանիցբերանիցբերանիցբերանից, , , , գազանիգազանիգազանիգազանի    բերանիցբերանիցբերանիցբերանից    եւեւեւեւ    սուտսուտսուտսուտ    
մարգարէիմարգարէիմարգարէիմարգարէի    բերանիցբերանիցբերանիցբերանից    ելնումելնումելնումելնում    էինէինէինէին    երեքերեքերեքերեք    անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր    ոգիներ՝ոգիներ՝ոգիներ՝ոգիներ՝    նմաննմաննմաննման    գորտերիգորտերիգորտերիգորտերի....    14141414քանզիքանզիքանզիքանզի    
նրանքնրանքնրանքնրանք    դիւականդիւականդիւականդիւական    ոգիներոգիներոգիներոգիներ    էինէինէինէին, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    նշաններնշաններնշաններնշաններ    էինէինէինէին    գործումգործումգործումգործում, , , , գնումգնումգնումգնում    էինէինէինէին    ամբողջամբողջամբողջամբողջ    
աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    թագաւորներիթագաւորներիթագաւորներիթագաւորների    մօտ՝մօտ՝մօտ՝մօտ՝    նրանցնրանցնրանցնրանց    պատերազմիպատերազմիպատերազմիպատերազմի    հաւաքելուհաւաքելուհաւաքելուհաւաքելու    ԱմենակալԱմենակալԱմենակալԱմենակալ    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    
մեծմեծմեծմեծ    օրուայօրուայօրուայօրուայ    համարհամարհամարհամար    ((((քանզիքանզիքանզիքանզի    այսպէսայսպէսայսպէսայսպէս    ասացասացասացասաց    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը....    15151515««««Ահա՛Ահա՛Ահա՛Ահա՛    գալիսգալիսգալիսգալիս    եմեմեմեմ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    գողգողգողգող. . . . 
երանի՜երանի՜երանի՜երանի՜    նրանցնրանցնրանցնրանց, , , , որորորոր    արթունարթունարթունարթուն    ենենենեն    եւեւեւեւ    պահումպահումպահումպահում    ենենենեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    զգեստներըզգեստներըզգեստներըզգեստները, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    մերկմերկմերկմերկ    
մանմանմանման    չգանչգանչգանչգան, , , , եւեւեւեւ    իրենցիրենցիրենցիրենց    ամօթոյքներըամօթոյքներըամօթոյքներըամօթոյքները    չերեւանչերեւանչերեւանչերեւան» )» )» )» )։։։։    16161616ԱպաԱպաԱպաԱպա    ոգիներըոգիներըոգիներըոգիները    թագաւորներինթագաւորներինթագաւորներինթագաւորներին    
հաւաքեցինհաւաքեցինհաւաքեցինհաւաքեցին    միմիմիմի    տեղտեղտեղտեղ, , , , որորորոր    եբրայերէնեբրայերէնեբրայերէնեբրայերէն    կոչւումկոչւումկոչւումկոչւում    էէէէ    ԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոն։։։։»»»» (Հայտ 16: 12-16) 
   Այստեղ ուշադրություն դարձնենք ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ  և ԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոն։։։։»»»»  անվանումների 
վրա: Արմագեդոն  բառը սովորաբար մեկնաբանվում է որպես «լեռ (քանի որ har-
արմատը  եբրայերեն նշանակում է «լեռ») Մեգիդդո», որն հրեա գիտնականները 
տեղադրում են Իսրայելում: Նրանք դրա հետ են կապում  Աստծո դատաստանի 
տեղը, չնայած նրան, որ Իսրայելում այդպիսի լեռ չկա և Աստվածաշնչում 
նույնպես չի հանդիպում: Այնուամենայնիվ, վերջինում  հաճախ է հիշվում 
Մեգիդդո հովիտը որպես մարտերի վայր և Մեգիդո քաղաքը, որի հետ իսրայելցի 
գիտնականները փորձում են նույնացնել իրենց գտած հնագույն քաղաքներից 
մեկը՝ Կարմել լեռան ստորոտին: 
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   Սակայն նրանք անտեսում են Եփրատ  գետի հիշատակումը  այս նույն 
Հայտնության  հատվածում, որի հետ նաև մարգարեներն են ասոցացնում Աստծո 
դատաստանը: Այսպիսով, Երեմիա մարգարեն, խոսելով  Աստծո օրվա մասին, 
հայտարարում է. «ԱյսԱյսԱյսԱյս    օրըօրըօրըօրը, , , , ահաահաահաահա, , , , մերմերմերմեր    ՏէրՏէրՏէրՏէր    ԱստծուԱստծուԱստծուԱստծու    վրէժխնդրութեանվրէժխնդրութեանվրէժխնդրութեանվրէժխնդրութեան    օրնօրնօրնօրն    է՝է՝է՝է՝    իրիրիրիր    
թշնամիներիցթշնամիներիցթշնամիներիցթշնամիներից    վրէժվրէժվրէժվրէժ    առնելուառնելուառնելուառնելու    համար։համար։համար։համար։    ՍուրըՍուրըՍուրըՍուրը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ուտիուտիուտիուտի    եւեւեւեւ    յագենայյագենայյագենայյագենայ, , , , պիտիպիտիպիտիպիտի    
հարբիհարբիհարբիհարբի    նրանցնրանցնրանցնրանց    արիւնիցարիւնիցարիւնիցարիւնից, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    ԶօրութիւններիԶօրութիւններիԶօրութիւններիԶօրութիւնների    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    զոհըզոհըզոհըզոհը    հիւսիսիհիւսիսիհիւսիսիհիւսիսի    երկրիցերկրիցերկրիցերկրից    
պիտիպիտիպիտիպիտի    լինիլինիլինիլինի, , , , ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ    գետիգետիգետիգետի    ափինափինափինափին։» (Երեմ 46: 11) Եվ «Ո՛չՈ՛չՈ՛չՈ՛չ արագաշարժըարագաշարժըարագաշարժըարագաշարժը պիտիպիտիպիտիպիտի 

փախչիփախչիփախչիփախչի, ո՛չո՛չո՛չո՛չ էլէլէլէլ հզօրըհզօրըհզօրըհզօրը փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի. հիւսիսիհիւսիսիհիւսիսիհիւսիսի կողմերումկողմերումկողմերումկողմերում, ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ գետիգետիգետիգետի մօտմօտմօտմօտ, նրանքնրանքնրանքնրանք 

ուժասպառուժասպառուժասպառուժասպառ եղանեղանեղանեղան ուուուու կործանուեցինկործանուեցինկործանուեցինկործանուեցին»»»»։ (Երեմ 46: 7) 
   Եվ չնայած այն բանին, որ այստեղ Եգիպտոսի մասին է խոսվում, ամեն 
դեպքում , լինի դա Բաբելոնը կամ Եգիպտոսը, Աստվածաշնչի բոլոր վճռական 
մարտերը տեղի են ունենում Եփրատ գետի մերձակայքում, և, ամենակարևորը. 
դատելով Եզրա մարգարեի պարզաբանումից ՝ նրա վերին մասում: 
   Եզրայի երրորդ գիրքը, որն ընդգրկվել է Ռուս ուղղափառ եկեղեցու 
Աստվածաշնչի կանոնագրքում և նույնպես ընդունվել է կաթոլիկների կողմից 
(որոնց մոտ դա Եզրայի չորրորդ  գիրքն է համարվում), հետաքրքիր 
պատմություն է պարունակում Օսեա թագավորի օրոք Եփրատ գետը հատող 
իսրայելացիների մասին, երբ նրանք գերվեցին Ասորեստանի թագավոր 
Սալմանասարի կողմից: Այնուհետև, ըստ տեքստի, իսրայելցի տասը ցեղերը 
որոշեցին լքել հեթանոսների աշխարհը և մեկնել մի երկիր, որտեղ մարդկային 
ցեղը երբեք բնակեցված չէր, որպեսզի պահպանեն իրենց օրենքները, և 
Ամենակարող Աստվածը  դադարեցրեց Եփրատ գետի «երակները» նրանց 
համար, մինչ նրանք անցնում էին: Ահա այս հատվածը, որ իր բովանդակությամբ, 
ավելի շուտ կապված է Վերջին Դատաստանի ժամանակի հետ: Խոսելով Տիրոջ 
բանակի մասին, որն  Դատաստանի պահին  Նա բերելու է Իր հետ, Օսեան այն 
նույնացնում է երկրի երեսից անհետացած Իսրայելի տաս ցեղերի հետ, որոնց  
մասին նա պատմում է հետևյալը. 
    «ԻսկԻսկԻսկԻսկ    տեսածդտեսածդտեսածդտեսածդ, , , , որորորոր    ՆաՆաՆաՆա    հավաքումհավաքումհավաքումհավաքում    էրէրէրէր    մեկմեկմեկմեկ    այլայլայլայլ    ՝՝՝՝    խաղաղխաղաղխաղաղխաղաղ    հասարակությոհասարակությոհասարակությոհասարակությունւնւնւն. . . . սրանքսրանքսրանքսրանք    
այնայնայնայն    տասըտասըտասըտասը    ցեղերնցեղերնցեղերնցեղերն    ենենենեն, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    ՕսեյաՕսեյաՕսեյաՕսեյա    թագավորիթագավորիթագավորիթագավորի    օրոքօրոքօրոքօրոք        ԱսորեստանիԱսորեստանիԱսորեստանիԱսորեստանի    թագավորթագավորթագավորթագավոր    
ՍալմանասարըՍալմանասարըՍալմանասարըՍալմանասարը    գերիգերիգերիգերի    էրէրէրէր    վերցրելվերցրելվերցրելվերցրել        ևևևև    տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել    գետիգետիգետիգետի    հակառակհակառակհակառակհակառակ    ափըափըափըափը    մեկմեկմեկմեկ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    
երկիրերկիրերկիրերկիր: : : : ԲայցԲայցԲայցԲայց    նրանքնրանքնրանքնրանք        խորհուրդխորհուրդխորհուրդխորհուրդ        դրեցինդրեցինդրեցինդրեցին    իրենցիրենցիրենցիրենց    մեջմեջմեջմեջ    հեռանալհեռանալհեռանալհեռանալ    բազումբազումբազումբազում    
հեթանոսներիցհեթանոսներիցհեթանոսներիցհեթանոսներից        ևևևև    գնալգնալգնալգնալ        միմիմիմի    հեռավորհեռավորհեռավորհեռավոր    երկիրերկիրերկիրերկիր, , , , որտեղորտեղորտեղորտեղ    մարդկմարդկմարդկմարդկայինայինայինային    ցեղըցեղըցեղըցեղը    երբեքերբեքերբեքերբեք    չէրչէրչէրչէր    
բնակվելբնակվելբնակվելբնակվել, , , , որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    պահպանենպահպանենպահպանենպահպանեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    օրենքներըօրենքներըօրենքներըօրենքները, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    նրանքնրանքնրանքնրանք    չենչենչենչեն    
պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում        իրենցիրենցիրենցիրենց    երկրումերկրումերկրումերկրում: : : : ՆեղՆեղՆեղՆեղ    մուտքերովմուտքերովմուտքերովմուտքերով    նրանքնրանքնրանքնրանք    մոտեցանմոտեցանմոտեցանմոտեցան    ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ    գետինգետինգետինգետին. . . . 
քանզիքանզիքանզիքանզի    ԲարձրյալըԲարձրյալըԲարձրյալըԲարձրյալը    այդայդայդայդ    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    նրանցնրանցնրանցնրանց    համարհամարհամարհամար    հրաշքներհրաշքներհրաշքներհրաշքներ    գործեցգործեցգործեցգործեց    ևևևև    
դադարեցրեցդադարեցրեցդադարեցրեցդադարեցրեց        գետիգետիգետիգետի    երակներըերակներըերակներըերակները, , , , մինչևմինչևմինչևմինչև, , , , որորորոր    նրանքնրանքնրանքնրանք    անցանանցանանցանանցան    այնայնայնայն: : : : ՔանիՔանիՔանիՔանի    որորորոր    նրանքնրանքնրանքնրանք    
անցելանցելանցելանցել    ենենենեն    այսայսայսայս    երկրովերկրովերկրովերկրով    երկարերկարերկարերկար    ժամանակժամանակժամանակժամանակ, , , , մեկուկեսմեկուկեսմեկուկեսմեկուկես    տարիտարիտարիտարի, , , , այսայսայսայս    երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը    կոչվումկոչվումկոչվումկոչվում    էէէէ    
ԱրսարեֆԱրսարեֆԱրսարեֆԱրսարեֆ: : : : ՆրանքՆրանքՆրանքՆրանք    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    ապրումապրումապրումապրում    էինէինէինէին    մինչևմինչևմինչևմինչև    վերջերսվերջերսվերջերսվերջերս: : : : ԵվԵվԵվԵվ    հիմահիմահիմահիմա, , , , երբերբերբերբ    նրանքնրանքնրանքնրանք    
կսկսենկսկսենկսկսենկսկսեն    գալգալգալգալ, , , , ԲարձրյալըԲարձրյալըԲարձրյալըԲարձրյալը    նորիցնորիցնորիցնորից    կկանգնեցնիկկանգնեցնիկկանգնեցնիկկանգնեցնի    գետիգետիգետիգետի    երակներըերակներըերակներըերակները, , , , որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի    անցնենանցնենանցնենանցնեն: : : : 
ԱԱԱԱյդյդյդյդ    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    եսեսեսես    տեսելտեսելտեսելտեսել    այդայդայդայդ    խաղաղխաղաղխաղաղխաղաղ    բազմությունըբազմությունըբազմությունըբազմությունը» (3 Եզրաս. 13, 39-47): 
Православная Библия Синодальный перевод.   
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    Այս  թարգմանությունը արված է ըստ Ռուս ողղափառ Եկեղեցու 
թարգմանության:  Չնայաց նրան, որ այստեղ նշվում են Եփրաթի «նեղ 
մուտքերը», այնուամենայնիվ չի պարզաբանվում, թե ի՞նչ «նեղ մուտքերի» մասին 
է խոսքը,   մինչդեռ, օրինակ, այս նույն հատվածի իսպանական 
թարգմանությունը ընդգծում է Եփրատի այն տեղը, որով անցել էին 
իսրաելացիները. Վերջինում  կարդում ենք. 
                 “Y penetraron por los estrechos donde comienza el río Eufrates,,,,”  См. La Sagrada Biblia según la 

Vulgata, revisada y anotada por Mons. Dr. Juan Straubinger, Profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Arquidiocesano de la Plata, 

publicada por los Padres del Verbo Divino en seis volúmenes. Volumen IV, pag. 878-879.- “Y penetraron por los estrechos donde 

comienza el río Éufrates” В русском переводе третья и четвёртая книги Ездры объединены в одну третью книгу. ինչը 
նշանակում է. «ևևևև    ներթափանցեցիններթափանցեցիններթափանցեցիններթափանցեցին    նրանքնրանքնրանքնրանք    այնայնայնայն    կիրճերովկիրճերովկիրճերովկիրճերով, , , , որտեղորտեղորտեղորտեղ    սկսվումսկսվումսկսվումսկսվում    էէէէ    
ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ    գետըգետըգետըգետը»: »: »: »:  
    Երկու թարգմանություններն էլ արված են Վուլգատաից, որտեղ այս 
արտահայտությունը հետևյալ  ձևով  է ներկայացված. 
               “per introitus autem angustos fluminis Eufraten introierunt”.  

Vulgata (versión 

Hieronymiana).Internet: Biblioteca Augustaza. 

Այսինքն. «ևևևև    ներթափանցեցիններթափանցեցիններթափանցեցիններթափանցեցին    նրանքնրանքնրանքնրանք    ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ    գետիգետիգետիգետի    ակունքներիակունքներիակունքներիակունքների    կիրճերովկիրճերովկիրճերովկիրճերով».  
   Introitus բառը  բազմիմաստ  է: Նա կարելի է թարգմանել որպես մուտք, մտնելը,  
ներթափանցում,  մուտքգործում  և որպես սկիզբ:  Իսկ դրա Introierunt ձևը 
նշանակում է մտան, ներթափանցեցին, բայց ոչ թե մոտեցան, ինչպես այն 
թարգմանված է ռուսերեն: Ռուսերեն թարգմանության մեջ մտան  բառը  
փոխարինված է մոտեցան բառով ՝ և, ակնհայտորեն դա արված է, որ ինչ-որ 
կերպ լուծվի introitus և introierunt  բառերի նույնիմաստության խնդիրը, որ 
երևան է գալից,  եթե դրանցից առաջինը թարգմանվում է որպես մուտք գործելը:  
Բայց այդ դեպքում անհասկանալի է մնում, թե ինչու՞ են Վուլգատի հեղինակները  
անհրաժեշտ գտել երկու անգամ օգտագործել նույնիմաստ բառը: Ակնհայտ է, որ 
դրանցից առաջինը ավելի ճիշտ կլիներ թարգմանել որպես սկիզբ, այսինքն ՝ per 
introitus autem. այդ դեպքում կնշանակեր սկզբնաղբյուրի կողմից: Հենց  այդպիսին 
է ներկայացված այստեղ իսպաներեն թարգմանությունը, որը ճշտում  է , թե  
Եփրատի որ մասով են իսրայելացիները գետը անցել , որ ընկնեն նշված 
լեգենդար երկիրը: Պարզվում է, որորորոր    այնտեղիցայնտեղիցայնտեղիցայնտեղից, , , , որտեղիցորտեղիցորտեղիցորտեղից    սկսվումսկսվումսկսվումսկսվում    էէէէ    ԵփրատԵփրատԵփրատԵփրատ    գետըգետըգետըգետը, , , , 
իրիրիրիր    ակունքիակունքիակունքիակունքի    մոտիցմոտիցմոտիցմոտից, , , , որորորոր    կապվածկապվածկապվածկապված    էէէէ    աստվածաշնչյանաստվածաշնչյանաստվածաշնչյանաստվածաշնչյան    դրախտիդրախտիդրախտիդրախտի    հետհետհետհետ: : : : ԱԱԱԱյսինքն՝ 
խոսքը գնում նույն ԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյանԱրարատյան    լեռնաշխարհիլեռնաշխարհիլեռնաշխարհիլեռնաշխարհի  մասին: 
   Իմիջայլոց, Եփրատը իր վերին հոսքում, իսկապես, ներկայացնում է լեռնային 
մի գետ, որը նեղ կիրճով ճեխքում է  Հայկական լեռնաշխարհի Մալաթիա և 
Երգանի ծայրամասային  լեռնաշղթաները: 
   Դատելով այս բոլոր նշումներից՝ կարող ենք ենթադրել, որ լեռնաշխարհը 
գործում է որպես մի խորհրդավոր շրջան, ներկայացնելով, ասես, Աստծո վերին 
աշխարհի դուռը, - այն աշխարհի, որտեղ իսրայելցի տասը ցեղերը պահպանում 
են իրենց օրենքը մարդկանցից հեռու, սպասելով ժամանակների ավարտին: Այդ 
աշխարհը կամ երկիրը Եզրասը կոչում է Արսարեֆ: Արդեն ինքն անունը  որոշ 
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չափով համահունչ է Արարատ բառին: Այդ բառի մեջ պարզ նշվարվում են 
հայկական արմատներ. Ար-սար- արեվ , քանի որ «ֆ» և «վ» հնչունները 
խոտորումներ են: Երկու դեպքում  էլ  դա Արարատյան լեռնաշխարհի հետ 
կապված մի տեղանվանում է:Այդ տեղանվանման հետ կապված մանրամասնությունները նայել վերը նշված իմ 

գրքերում: 

    Այսպիսով, կասկած չկա, որ երբ Հայտնությունում ասվում է, որ «ԵւԵւԵւԵւ վեցերորդվեցերորդվեցերորդվեցերորդ 
հրեշտակնհրեշտակնհրեշտակնհրեշտակն իրիրիրիր սկաւառակըսկաւառակըսկաւառակըսկաւառակը թափեցթափեցթափեցթափեց մեծմեծմեծմեծ գետ՝գետ՝գետ՝գետ՝ ԵփրատիԵփրատիԵփրատիԵփրատի վերայվերայվերայվերայ, եւեւեւեւ նորանորանորանորա  ջուրըջուրըջուրըջուրը 
ցամաքեցցամաքեցցամաքեցցամաքեց որորորոր արեւելքիարեւելքիարեւելքիարեւելքի թագաւորներիթագաւորներիթագաւորներիթագաւորների ճանապարհըճանապարհըճանապարհըճանապարհը պատրաստուիպատրաստուիպատրաստուիպատրաստուի», (Հայտ 16: 
12) – մենք հասկանում ենք, որ խոսքը գնում է Եփրատ գետի ակունքի մասին, 
հատկապես որ դրա մասին վկայում են նաև արեւելքիարեւելքիարեւելքիարեւելքի թագաւորներըթագաւորներըթագաւորներըթագաւորները, , , , քանզի 
Եդեմը  տնկված էր ճիշտ «արևելյան կողմում»: (Ծն 2: 8) 
   Բնորոշելով Աստծուն՝  Սիրաքը համեմատում է Նրան Եփրատի հետ, ասելով. 
    «ՆաՆաՆաՆա    գիտութիւնըգիտութիւնըգիտութիւնըգիտութիւնը    լցնումլցնումլցնումլցնում    էէէէ    ԵփրատիԵփրատիԵփրատիԵփրատի    նմաննմաննմաննման    եւեւեւեւ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    Յորդանանը՝Յորդանանը՝Յորդանանը՝Յորդանանը՝    հնձիհնձիհնձիհնձի    
օրերինօրերինօրերինօրերին»։ (Սիր 23: 29) Հորդանի նասին մանրամասը նաել իմ «Шесть дней творения и Седьмой день» գրքի Յեսուին նվիրված 

գլուխներում: 

     Այսպիսով նա ընդգծում է, որ Եփրատը Հնձի գետն է, որն կիրագործի 
Բարձրագույն Բանականությունը, կամ, այլ պես ասած, նա Դատի գետն է:  
     Հետաքրքիր է, որ նույնիսկ ստուգաբանական առումով Եփրատը ասոցացվում 
է Արարատ բառի հետ: Ակնհայտ է, որ «եփր» արմատը «Ար» արմատի լեզվական 
խոտորում է նույն իմաստով: Հետևաբար գետի անունը կարող էր հնչել նաև 
ինչպես Առատ: Դրա հավելյալ ապացույցն է Եփրատ գետի Հիտտո-Հուրանյան 
անուններից մեկը, որը հնչում է որպես Ուրատտա: «Առատ» բառը հայերենում 
«առատություն» բառի ածականն է: Այս համատեքստում Եփրատի 
առատությունը  կարելի է համարել Սուրբ Ոգու առատություն (այր-առատ), կամ 
դիտել որպես ակունք, Ոգու դարպաս: Դա, իրոք, այդպես է, քանզի, 
վերաբերվելով Աստծո Մտքին կամ, ավելի ճիշտ ՝ Նրա Եդեմից գետի պես հոսող 
Բանական Ոգուն՝ այս բառը տարբեր ազգերի հիշողության մեջ պահպանվել է  
«տարածվել», «փռվել» իմաստով: Այսպիսով, նրա հետ էթիմոլոգիական կապ 
ունեն անգլերեն spread բառը, որը նշանակում է «տարածում», «ընդլայնում», և 
հայկական «սփռվել» բառը: Երկուսն էլ Եփրատ բառի լեզվական խոտորումներ 
են: 
    Ասվածի լույսի տակ ԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոն, այսինքն «Աստծո Դատաստան», բառի 
էթիմոլոգիան, այլ կերպարանք է ընդունում: Առաջին «Ար» արմատը 
մատնանշում է Աստծուն, որի հրեական խոտորումն է «Էլ»-ը: Այդ տեսակետից 
«Մագեդոն» -ը պետք է նշանակի Աստծո գործողություն: Թե ինչ գործուղություն է 
այդ, կարելի է գուշակել բառը երկու մասի բաժանելով, որպես ՝ մագ և եդոն: 
Քանի որ «ն» և «մ» հնչյունները խոտորվում են, «եդոն» արմատը կարող է 
կապված լինել Հակոբի եղբայր Եսավի հետ, որը նաև Եդոմ էր կոչվում: Վերջինը, 
ծնվել էր Հակոբից առաջ և խորհրդանշում է ժամանակների աշխարհը, որը պետք 
է փոխարինվի հավերժության աշխարհով, կամ Հակոբով, քանզի ասվում է. 
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   «ԱդամիցԱդամիցԱդամիցԱդամից    նույնիսկնույնիսկնույնիսկնույնիսկ    մինչմինչմինչմինչ    ՍահակըՍահակըՍահակըՍահակը, , , , եեեերբրբրբրբ    նրանիցնրանիցնրանիցնրանից    ծնվեցինծնվեցինծնվեցինծնվեցին    ՀակոբնՀակոբնՀակոբնՀակոբն    ուուուու    ԵսավըԵսավըԵսավըԵսավը, , , , 
ՀակոբիՀակոբիՀակոբիՀակոբի    ձեռքըձեռքըձեռքըձեռքը    իսկզբանեիսկզբանեիսկզբանեիսկզբանե    բռնելբռնելբռնելբռնել    էէէէ    ԵսավիԵսավիԵսավիԵսավի    կրունկըկրունկըկրունկըկրունկը: : : : ԱյսԱյսԱյսԱյս    դարիդարիդարիդարի    վերջըվերջըվերջըվերջը    ՅԷսավնՅԷսավնՅԷսավնՅԷսավն    էէէէ, , , , 
իսկիսկիսկիսկ    հաջորդիհաջորդիհաջորդիհաջորդի    սկիզբը՝սկիզբը՝սկիզբը՝սկիզբը՝    ՀակոբըՀակոբըՀակոբըՀակոբը»: (3 Էզրաս 6: 8-9)  «От Авраама даже до Исаака, когда родились от 

него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава. Конец сего века - Исав, а начало следующего – Иаков» (3Ездр 

6: 8-9). Այդ նույն միտքն է ապացուցում Հայտնության հայտարարությունը, որ 
«այլեւսայլեւսայլեւսայլեւս չկայչկայչկայչկայ ժամանակժամանակժամանակժամանակ» (Հայտ 10: 6), այսինքն՝ Եդոմի ժամանակների վերժն է և 
հավերժության գալիքը: 
   Իսկ ինչ վերաբերում է «մագ» արմատին, հետաքրքիր է նրա ձայնային 
նմանությունը ավեստական Makha բառին, որ նշանակում է  «փոս», «փակ», 
որտեղ, ենթադրաբար, կգցվի Եդոմը: Այնպես որ բառը կարելի է բացատրել 
ինչպես  «Աստծո դատաստանը Եդոմի վրա» կամ «Եդոմի ոչնչացումը Աստծո 
կողմից»: 
     «Հայտնության» այն մեկնաբանությունը, որ եբրայերենով այս վայրը կոչվում է 
ԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոնԱրմագեդոն, ինքնին մեզ թույլ է տալիս մտածել, որ այլ լեզուներում նա այլ 
անուններ ունի: Ինչ վերաբերում է հայոց լեզվին, ապա նա, ամենայն 
հավանականությամբ, պետք է հնչի ինչպես ԱրդատԱրդատԱրդատԱրդատ: Նման հայտարարությունը 
հիմնված է այն բանի վրա, որ այդ նույն վայրում, ավելի ճիշտ ՝ ԱրդաֆիԱրդաֆիԱրդաֆիԱրդաֆի    այս 
դաշտում, որտեղ Եզրաս մարգարեն ծաղիկների մեջ գտնվելով և միայն 
բույսերով սնվելով՝ (3 Էզրաս 9: 26), իրեն իսկ  վկայությամբ, աշխարհի վերջին 
վերաբերվող տեսիլքներ է ունեցել: Ի դեպ, հիշենք նաև, որ դա նույն սարն էր, որի 
վրա, ըստ Եվնոքի, իջել էին ընկած հրեշտակները, երդվել և միմյանց վրա նզովք 
դրել, ինչի  մասին մենք խոսեցինք վերևում:  
     Հանրամատչելի աստվածաշնչային  հանրագիտարանները  Արդաֆը  
սահմանում են, որպես «մի դաշտ Բաբելոնում, որտեղ, մարգարեի աղոթքից 
հետո, Աստվածն նրան ուղարկեց  տարբեր հայտնություններ»: Նայիր, 

օրինակ,«Иллюстрированной полной популярной библейской энциклопедии» архимандрита Никифора, вышедшей в свет в 1891 году. 4574 статьи, 

5 карт и планов. 
     Սակայն, նույնիսկ առաջին հայացքից երևում է, որ այն ոչ մի կապ չունի 
պատմական, կամ այլաբանական, կամ հոգևոր Բաբելոնի հետ, քանի որ նշված է, 
որ դա մի ծաղկուն դաշտ է, «որտեղորտեղորտեղորտեղ չկանչկանչկանչկան մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային շինություններշինություններշինություններշինություններ» և որտեղ 
Տերն է խոսում  մարգարեի հետ: 
    Այն, որ ԱրդաֆըԱրդաֆըԱրդաֆըԱրդաֆը    ԱրմագեդոնիԱրմագեդոնիԱրմագեդոնիԱրմագեդոնի հայկական ձևն է ցույց է տալիս նաև  նրա 
էտիմոլոգիան. Բառը երկու արմատից է կազմված. «Ար» և «դաֆ»: Տեկստի 
բովանդակությունը մեզ միանգամից հուշում է, որ «Ար»-ը Աստծուն է 
վերաբերում: Իսկ ինչ վերաբերում է «դաֆ» արմատին, դա նույն հայկական 
«դատ»ն է, քանզի  «ֆ» և  «տ»-ձայները նույնպես խոտորումներ են: Ուստի 
ամնբողջ բառը նշանակում է «Աստծո Դատի» դաշտ, ավելի ճիշտ «Աստծո 
Դատաստանի» դաշտ: Նույն նշանակությունը այս բառը ունի եգիպտական 
լեզվում, քանի որ «դատ» բառով «Եգիպտական հանգությալների գիրքը» 
սահմանում է ստորերկրյա թագավորությունը, որի տարբեր մասերում 
պահպանվում են ինչպես երանալից , այնպես էլ դատապարտված հոգիները: 
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Ըստ այդմ, նույն բառը սահմանում է դատարան հասկացողությունը, որն 
գլխավորում է Օսիրիսը: 
     Ելնելով դրանից ՝ կարող ենք եզրակացնել, որ Արդաֆ / տԱրդաֆ / տԱրդաֆ / տԱրդաֆ / տ----ըըըը  նույն 
Արմագեդոնն է `մի դաշտ, որտեղ «փտություննփտություննփտություննփտությունն» » » » հանդիպում է «անփտությանանփտությանանփտությանանփտության» » » »  
հետ: Եվ հոգևոր իմաստով կամ հոգևոր լեզվով, դրանց մուտքերը գտնվում են  
Եփրատ  Եփրատ  Եփրատ  Եփրատ  գետի ակունքներում, այսինքն ՝ ԱրարատԱրարատԱրարատԱրարատյանյանյանյան    լեռնաշխարհումլեռնաշխարհումլեռնաշխարհումլեռնաշխարհում: 
   Արարատ լեռը, ինչպես նշեցինք, հայերը նաև «Մասիս» են կոչում և կապում 
Բարձրագույն Երուսաղեմի հետ, որը ժամանակի ավարտից հետո կիջնի 
երկնքից: Իսկ ժամանակներն ու  հավերժությունը Աստվածաշնչում զուգորդվում 
են նաև Աբրահամի երկու կանանց հետ: Դա երևում է Պողոս Առաքյալի 
Գաղատացիներին ուղղված գրությունի  հետևյալ հատվածից.    
«ԱբրահամըԱբրահամըԱբրահամըԱբրահամը    երկուերկուերկուերկու    որդիորդիորդիորդի    ունէրունէրունէրունէր, , , , մէկը՝մէկը՝մէկը՝մէկը՝    ծնուածծնուածծնուածծնուած    աղախնիցաղախնիցաղախնիցաղախնից    եւեւեւեւ    մէկը՝մէկը՝մէկը՝մէկը՝    ազատազատազատազատ    
կնոջիցկնոջիցկնոջիցկնոջից»»»»։։։։        ԲայցԲայցԲայցԲայց    նանանանա, , , , որորորոր    աղախնիցաղախնիցաղախնիցաղախնից    էրէրէրէր, , , , մարմնականմարմնականմարմնականմարմնական    ծնունդծնունդծնունդծնունդ    էրէրէրէր, , , , իսկիսկիսկիսկ    նանանանա, , , , որորորոր    ազատազատազատազատ    
կնոջիցկնոջիցկնոջիցկնոջից    էրէրէրէր, , , , ծնուելծնուելծնուելծնուել    էրէրէրէր    խոստմանխոստմանխոստմանխոստման    համաձայն։համաձայն։համաձայն։համաձայն։    ՍաՍաՍաՍա    այլաբանութիւնայլաբանութիւնայլաբանութիւնայլաբանութիւն    էէէէ, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    
սրանքսրանքսրանքսրանք    երկուերկուերկուերկու    կտակարաննկտակարաննկտակարաննկտակարաններներներներն    ենենենեն. . . . մէկը՝մէկը՝մէկը՝մէկը՝    ՍինաՍինաՍինաՍինա    լեռից՝լեռից՝լեռից՝լեռից՝    ծնուածծնուածծնուածծնուած    ծառայութեանծառայութեանծառայութեանծառայութեան    
համարհամարհամարհամար. . . . դադադադա    ՀագարնՀագարնՀագարնՀագարն    էէէէ....        քանզիքանզիքանզիքանզի    ՀագարըՀագարըՀագարըՀագարը    ՍինաՍինաՍինաՍինա    լեռնլեռնլեռնլեռն    էէէէ    ԱրաբիայումԱրաբիայումԱրաբիայումԱրաբիայում    եւեւեւեւ    
համապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանում    էէէէ    ներկայներկայներկայներկայ    ԵրուսաղէմինԵրուսաղէմինԵրուսաղէմինԵրուսաղէմին, , , , որորորոր    իրիրիրիր    որդիներովորդիներովորդիներովորդիներով    հանդերձհանդերձհանդերձհանդերձ    
ծառայծառայծառայծառայ    է։է։է։է։    ԻսկԻսկԻսկԻսկ    ՎերինՎերինՎերինՎերին    ԵրուսաղէմըԵրուսաղէմըԵրուսաղէմըԵրուսաղէմը, , , , որըորըորըորը    մերմերմերմեր    բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի    մայրնմայրնմայրնմայրն    էէէէ, , , , ազատազատազատազատ    էէէէ.» (Գաղ 4: 22-
26) 
    Հագարը խորհրդանշում է ժամանակների աշխարհը, որը սահմանվում է 
«ներկա, - այսինքն ՝ երկրային, - Երուսաղեմով» իսկ Սառան՝ երկար սպասված 
հավերժությունը: Ուստի «Բարձր Երուսաղեմ» նշանակում է Սառայի աշխարհը, 
որը Աստծո Կյանքի գրքում գրվածների մայրն է: Եվ եթե ժամանակների 
խորհրդանշումն է Սինաի լեռը, ապա Հավերժությունը խորհրդանշում է 
Արարատը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, «Ազատն Մասիսը», որը 
թարգմանվում է որպես «ազատ երկնային Երուսաղեմ»: Այլ կերպ ասած, 
Արարատ/Մասիսն է  «բոլորիս մայրը», քանի որ, Աստվածաշնչի համաձայն,՝ 
Արարատյան լեռնաշխարհում է, ամեն ինչ սկիզբ առել:   
   Այդ առումով նշանավոր է Նժդեհի խոսքը Արարատի մասին. «Արարա՛տը, որ 
թէեւ քանիցս խլւեց մեզնից, բայց երբեք չեղաւ օտարին, եւ չի՛ լինելու». 
(Անձնավկայի թիվն) 

   Արմագեդոնի նշանակությունը լույս է սպռում նաև    Հեսուի գրքՀեսուի գրքՀեսուի գրքՀեսուի գրքիիիի 
նույնիմաստ  իրադարձուղյունների վրա: 
    Արմագեդոնը, ինչպես հայտնի է,  կապված է Բաբելոնի, այսինքն՝ 
ժամանակների արքայության, անկման հետ: Նույն «քաղաքը» Հեսուի գրքում 
Երիքով  է անվանվում, որը նույն «Աստծո դեմ ելած քաղաքի» նշանակությունն 
ունի : Առ հասարակ ամբողջ Հեսուի գիրքը դա նույն Հովվանես առաքյալի 
Հայտնության պատմությունն է, նույն միտքը, որ Աստված ժամանակ առ 
ժամանակ հիշեցնում է մարդկանց – աստծո արքայության վերադարձի 
ճանապարհը: Տարբեր անունները տարբեր լեզուների թարգմանությունների 
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հետևանք են: Այսպիսով նույն Եփրատը այստեղ Հորդան է կոշվում,  որ նույն 
«դատի գետ» նշանակությունը ունի: Դրա ապացույցն են Դավթի սաղմոսի 
հետևյալ խոսքերը. 

              «Ո՜վ իմ Աստված, հոգիս հուսահատված է, Դրա համար էլ ես քեզ եմ հիշում 
ՀորդանանիՀորդանանիՀորդանանիՀորդանանի այսայսայսայս երկրումերկրումերկրումերկրում, ՀերմոնիՀերմոնիՀերմոնիՀերմոնի գագաթներիգագաթներիգագաթներիգագաթների վրավրավրավրա,    ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր սարիսարիսարիսարի վրավրավրավրա։ (Սաղմ 

42: 6) 
    Այս վերջին բառերը ի ցույց են բերում, թե ո՞րն է իրականում 
Աստվածաշնչային  Հորդանի երկիրը:  Դա այն երկիրն է, որտեղ, ինչպես վերևը 
տեսանք,  իջել էին ընկած հրեշտակները, այսինքն՝ Հերմոնի գագաթների տակ 
նորից Արարատյան լեռնաշխարհն է թաքնված, որի այլ անունը Սիոն է, քանզի 
ասված է. 
   «Առնոնի գետահովտի եզերքին գտնվող Արոերից  մինչևմինչևմինչևմինչև ՍիոնՍիոնՍիոնՍիոն լեռըլեռըլեռըլեռը, այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝ 
ՀերմոնՀերմոնՀերմոնՀերմոն»  (2  Օրենք 4: 48) 
 Ուրեմն ինքն Աստվածաշունչն է վկայում,  որ Սիոն լեռը դա Հերմոնն է, իսկ 
Հերմոնը՝ Արարատը: 
   Նշանակալից է նաև այն տեղը, որտեղ Հեսուն թլպատեց Իսրաելի որդիներին:  
   «Եվ Հեսուն կայծքարե դանակներ պատրաստեց ու Գիբաթ-Հաարալոթում 
 Իսրայելի որդիներին թլփատեց»։ (Հես 5: 3) 
    «Թլփատության բլուրի» նշումը ինքնին ոչինչ մեզ չի ասում, բայց եթե նայենք 
եբրայերենի բնօրինակը, որը բառացիորեն նշանակում է «... թլփատեց Իսրայելի 
որդիներին ՝ ծայրահեղ մսի լեռնանցքում» կամ «բլրի վրա»: Ավելին, եբրայերեն 
«ծայրահեղ մարմինը» կոչվում է օրլա, իսկ տեքստում այն ներկայացված է 
«Արալոթ» ձևով, որը Արարատ բառի ակնհայտ խոտորումն է և, հավանաբար, 
նկատի ունի մեծ և փոքր Արարատի կամ  Եփրատ գետի ակունքների լեռնանցքը: 
Դա այն տեղն է, որտեղ Հեսուին, ինչպես նաև դրանից առաջ Մովսեսին 
Աստվածն ասաց.         
        ««««ՍանդալներդՍանդալներդՍանդալներդՍանդալներդ    հանիրհանիրհանիրհանիր    ոտքերիցդոտքերիցդոտքերիցդոտքերիցդ,,,,    որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև    այնայնայնայն    տեղըտեղըտեղըտեղը,,,,    որտեղորտեղորտեղորտեղ    կանգնածկանգնածկանգնածկանգնած    եսեսեսես,,,,    
սուրբսուրբսուրբսուրբ    հողհողհողհող    էէէէ»»»»։ (Ելք 3: 5) 

        «Հանի՛րՀանի՛րՀանի՛րՀանի՛ր     սանդալներըսանդալներըսանդալներըսանդալները ոտքերիցդոտքերիցդոտքերիցդոտքերիցդ, որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև քոքոքոքո կանգնածկանգնածկանգնածկանգնած տեղըտեղըտեղըտեղը սուրբսուրբսուրբսուրբ էէէէ»։»։ (Հես 
5: 15) 
 
  Այսպիսով, ամփոփելով, նշենք, որ Արարատյան լեռնաշխարհը այն միստիկ 
աշխարհն է, որի մեջ Աստծո որդիները անընդհատ պայքարի մեջ են Աստծո 
ընկած հրեշտակների հետնորդների հետ, և, չնայած վերջիններիս թվացող 
հաղթանակին, նրանք միևնույն է, վերջիվերջո նետվելու են այստեղից, որտեղ 
հաստատվելու է Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գահը: 
    Ինչու՞ համար է հարկավոր մեզ իմանալ այս ամենը: Անշուշտ, ոչ նրա համար, 
որ մեծարենք մեզ օտարների մոտ կավ նվաստանանք ընկած հրեշտակների 
պատճառով: Դա անհրաժեշտ է, որ հասկանանք մեր երկրի նշանակությունն ու 
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սրբությունը, ըստ Աստվածաշնչի, և զգանք մեր պատասխանատվությունը 
Աստծո կողմից մեզ տրված  հողերի արջև: Նաև հասկանանք այն 
ճշմարտությունը, որ այս աշխարհում ոչինչ հենց այնպես չի կատարվում և, 
հասկանալիվ այդ հոգևոր պարտականությունները, որ դրված են մեզ վրա, 
չխաբենք նորից Տիրոջ սպասումները մեզնից: Հիշելով ընկած հրեշտակների 
ներկայությունը մեր կյանքում և մեր հոգիներում՝  պետք է անխնահ կռիվ 
տանք ինքներս մեզ հետ այդ անիրավների հետքերը մեր հոգուց ջնջելու համար: 
Մեր պատիվը բարձր պիտի պահենք ամենուրեք: Մեր Աստվածատուր հողը մեր 
հենարանն է: Նրանից ենք բխել ծառերի նման և չպետք է թողնենք, որ օտարները 
մեզ արմատախիլ անեն մեր  տնից: Ուստի պահպանենք այն, սիրելով և 
փայփայելով ամեն մի արարածի, որ ապրում է մէր հողի վրա, ամեն մի բույս, որ 
աճում է այստեղ: 
 
 

    
Ամփոփելով՝Ամփոփելով՝Ամփոփելով՝Ամփոփելով՝    կրկնենքկրկնենքկրկնենքկրկնենք    ամենակարևորամենակարևորամենակարևորամենակարևոր    

եզրակացությունըեզրակացությունըեզրակացությունըեզրակացությունը    ասասասասվվվվածիցածիցածիցածից. . . . մերմերմերմեր    լեռնաշխարհըլեռնաշխարհըլեռնաշխարհըլեռնաշխարհը    
ԱստվածաշնչյանԱստվածաշնչյանԱստվածաշնչյանԱստվածաշնչյան    ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    ՍարիՍարիՍարիՍարի    խորհրդանիշնխորհրդանիշնխորհրդանիշնխորհրդանիշն    էէէէ, , , , ևևևև    

մենքմենքմենքմենք    չենքչենքչենքչենք    կարողկարողկարողկարող    կեղտկեղտկեղտկեղտոտոտոտոտ    ոտքերովոտքերովոտքերովոտքերով    տրորելտրորելտրորելտրորել    այնայնայնայն    
առանցառանցառանցառանց        պատժվելուպատժվելուպատժվելուպատժվելու::::    

    
     

 
 

ՄերՄերՄերՄեր    անունըանունըանունըանունը::::    ՑՑՑՑեղաճանաչումեղաճանաչումեղաճանաչումեղաճանաչում, , , , ըստըստըստըստ    
ՀայկիՀայկիՀայկիՀայկի    մասինմասինմասինմասին    ավանդությանավանդությանավանդությանավանդության    

    
   «Ցեղօրէն անինքնաճանաչ է հայութիւնը, - ասում է Նժդեհը: -  Ամօ՜թ մեզ — 
օտարը, Ֆրանց Վերֆէլը պիտի գար ասելու — «ոգու ժողովուրդ է հայը»: Այո՛, 
ոգու ժողովուրդ ենք եւ այդ իսկ պատճառով այն բոլոր վարդապետութիւնները, 
որոնք դիմազուրկ ոգու ծնունդ են, օրինակ՝ սոցիալիզմ, բոլշեւիզմ, 
կոսմոպոլիտիզմ — մնում են անմարսելի եւ անհարազատ հայ հոգու համար»: 
(Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 
    
   Եվ իրոք, արդյոք գիտենք, թե ո՞վ ենք մենք, հայերս, ու՞մ անունն ենք կրում և 
որտեղից ենք գալիս: 
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   Երբ հային հարցնում են, թե ի՞նչ ծագում ունի ձեր ազգի անունը, նա 
պատասխանում է . նահապետ Հայկի անունն ենք կրում, որ մեզ Բաբելոնից 
հանեց ու բերեց Արարատյան լեռնաշխարհ: Իսկ պատմաբանները  այս 
 իրադարձությունը նույնիսկ վերաբերում են մ.թ.ա. երրորդ հազարամյակին: 
Այսպիսի բացատրությունից կարելի է միայն մեկ եզրակացություն հանել, որ  
հայերը ծագումով բաբելոնացիներ էին, որ քոչեցին այնտեղից և եկան 
Արարատյան լեռնաշխարհ: Այս է ասում մեր մասին ընդունված գիտությունը, և 
այս են մտածում մեր մասին օտար ազգի ներկայացուցիչները: 
   Բայց արդյո՞ք այդպես է դա:  
   Բաբելոնյան պատմության մեջ Հայկի մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, չնայած 
այն բանին, որ նա հասարակ հերոս չեր. նա այն դյուցազն էր, որ սպանեց ամբողջ 
աշխարհի աստված իրեն հայտարարած Բաբելոնի թագավոր Բելին: Բացի այդ 
փաստից, նշանակալից է նաև այն, որ, ըստ Հայկի մասին ավանդության, Հայկի 
ու Բելի հակադրությունը Բաբելոնյան խառնակության ժամանակ է տեղի 
ունեցել, երբ Աստված քանդեց Բաբելոնյան աշտարակը, խառնելով մարդկության 
միակ լեզուն,  ինչի հետևանքով մարդիք դադարեցին հասկանալ միմյանց, և 
տարբեր ժողովրդներ ստեղծվեցին: 
   Ակնհայտ է, որ Հայկի մասին ավանդությունը այստեղ նկատի ունի 
Աստվածաշնչյան Ծննդոցի հետևյալ հաղորդագրությունը. 
«ԱյնԱյնԱյնԱյն    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    ողջողջողջողջ    երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը    մէկմէկմէկմէկ    լեզուովլեզուովլեզուովլեզուով, , , , մէկմէկմէկմէկ    բարբառովբարբառովբարբառովբարբառով    էրէրէրէր    խօսումխօսումխօսումխօսում։։։։ Արեւելքից 
տեղաշարժուելու ժամանակ նրանք Սենաար երկրում մի դաշտ գտան եւ 
բնակուեցին այնտեղ։ Նրանք միմեանց դիմելով՝ ասացին. «Եկէք աղիւս շինենք ու 
այն թրծենք կրակով»։ Աղիւսը նրանց համար ծառայեց իբրեւ քար, իսկ կուպրը՝ 
իբրեւ շաղախ։ Նրանք ասացին. «Եկէք մեզ համար քաղաք կառուցենք եւ 
աշտարակ, որի գագաթը հասնի մինչեւ երկինք։ Համբաւ ձեռք բերենք ողջ 
աշխարհով մէկ սփռուելուց առաջ»։ Տէրն իջաւ, որպէսզի տեսնի այն քաղաքն ու 
աշտարակը, որ կառուցում էին մարդկանց որդիները։ Տէրն ասաց. «ՍրանքՍրանքՍրանքՍրանք    մէկմէկմէկմէկ    
ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ    ենենենեն, , , , ունենունենունենունեն    մէկմէկմէկմէկ    լեզուլեզուլեզուլեզու եւ սկսել են այդ գործն անել։ Արդ, ոչինչ չի 
խանգարում նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են։ Արի իջնենք եւ խառնենք 
նրանց լեզուն այնպէս, որ ոչ մէկը չհասկանայ իր ընկերոջ ասածը»։ Տէր Աստուած 
այնտեղից նրանց սփռեց աշխարհով մէկ, եւ նրանք դադարեցին քաղաքն ու 
աշտարակը կառուցելուց։ Դրա համար այն կոչուեց Խառնակութիւն (Բաբելոն), 
որովհետեւ Տէր Աստուած այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների լեզուները 
եւ այնտեղից նրանց սփռեց ողջ աշխարհով մէկ:» (Ծն 11: 1-9) 
   Եթե համաձայնվենք, որ Աստվածաշնչի նշված իրողությունները, իրոք, տեղի 
են ունեցել մեր թվարկությունից 3-րդ հազարամյակում, ապա ինչպե՞ս 
բացատրենք այն փաստը, որ դրանից շատ առաջ մարդկությունը  արդեն ունեցել 
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է  տարբեր լեզուների վրա հիմնված քաղաքակրթություններ,  ինչպիսիք  էին, 
օրինակ,  չինական քաղաքակրթությունը, Ինդոս գետի հովտի հալեպական 

քաղաքակրթությունները, Եգիպտականը (մ.թ.ա. 7000-3000),  սումերականը և 

այլն: Ստացվում է, որ լեզուների բաժանումը պատմական Բաբելոնի հետ 

կապված չէ, որովհետև  ավելի վաղ ժամանակներում է տեղի ունեցել, երբ  
պատմական Բաբելոնը  դեռևս չկար, կամ կար, բայց այդպիսի հզոր չէր: Ուրեմն, 
այստեղ  մենք բախվում ենք սխալ մեկնաբանության հետ, արված Նժդեհի ասած 
ստամտավորականների կողմից: 
   Իրոք, Աստվածաշնչում նշված իրողությունները շատ ավելի հնագույն ծագում 
ունեն:  Սակայն  Հայկի հանելուկը բացահայտելու համար, տեսնենք, թե էլ ինչ է 
ասուն Խորենացին Հայկի վերաբերյալ: 
   Նշանակալից է, որ Հայկի մասին իր խոսքը նա սկսում է Նոյի երեք որդիների 
տոհմածառերի ներկայացումից:  Դա արդեն  երկրորդ նշանն է, որ Հայկի 
պատմությունը ավելի Աստվածաշնչական ծագում ունի քան պատմական: Իսկ 
դա նշանակում է, որ նրա բնույթը այլաբանական է: 
   Ուրեմն ո՞վ է Հայկը: Խորենացու բերված տոհմածառերից պարզվում է, որ նա 
պատկանում է Հաբեթի տոհմածառին: 
    Այստեղ պետք է մեր բուն առարկայից մի փոքր շեղվենք, որ հասկանանք, թե 
ովքե՞ր են իրականում  Նոյի որդիները և հատկապես Հաբեթը, որ հետո 
բացահայտենք Հայկի ո՞վ  լինելը: 
   Նրանց ո՛վ լինելը պարզաբանում է ինքն Աստվածաշունչը Նոյի հետևյալ 
խոսքերով, որ ասված էին իր որդիների հայտնի արարքներից հետո (Ծննդ 9: 20-
25). 

«Անիծյա՛լ լինի Քանանը։ 
Թող որ նա իր եղբայրների ամենաստոր ծառան լինի»։ 

Ապա ավելացրեց. 
«Օրհնյա՛լ լինի Եհովան՝ Սեմի Աստվածը, 

Եվ թող Քանանը ծառա լինի նրան։ 
Թող որ Աստված մեծ տարածք շնորհի Հաբեթին, 

Եվ թող նա Սեմի վրաններում բնակվի։ 
Թող Քանանը նաև նրան ծառա դառնա»։ (Ծննդ 9: 25-27) 

    Այս խոսքերի  վերջին հատվածից պարզ է դառնում, որ Հաբեթը նա է, որ, ըստ 
Արարչի, պիտի բնակվի Սեմի վրաններում: Տեսնենք հիմա, թե ո՞վ է Հաբեթը: 
   Հաբեթի անվան իմ էթիմոլոգիական վերլուծությունը ակնհայտ ձևով ցույց է 
տալիս, որ անվան ծագումը բացահայտում են հնագույն հայկական հավետ և հին 
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պարսկական հավե  նույն «հավերժական» իմաստով ածականները: Այդ բառերը 
իրենց  նշանակությամբ ու հնչողությամբ նույնանում են աստվածաշնչյան  
YHWH (Յահվեհ կամ Յեհովա) տետրագրությանը, որը մեկնաբանվում է որպես  
«Ես այն Աստուածն եմ, որ Է»։ (Ելք 3.14), այսինքն, Նա, որ հավերժ է. Նա, ով է, էր 
և կլինի:  Նշված էթիմոլոգիական վերլուծումը համապատասխանում է  Նոյի 
վերը բերված  խոսքերի հենց վերջին հատվածին   
  «Աստուած թող բարգաւաճեցնի ՅաբէթինՅաբէթինՅաբէթինՅաբէթին, , , , նանանանա թող բնակուիբնակուիբնակուիբնակուի    ՍէմիՍէմիՍէմիՍէմի    տանըտանըտանըտանը, իսկ 
Քանանը թող լինի նրա ծառան»։(Ծն 9: 27) 
   Ի՞նչ են նշանակում այս խոսքերը:  Միայն մեկ բան. որ Յահվեն (կամ Եհովան), 
այսինքն՝ Աստվածը, - որ, ըստ Հովհաննես առաքյալի, «Ոգի է » (Հովհ 4: 24),  - 
պիտի ապրի Սեմի տանը, այսինքն՝ հոգում, փոխակերպելով այն ըստ Իր 
կերպարի և նմանության:  Այս եզրակացությունը հաստատվում է  նույն 
հատվածի հետևյալ տարբերակով, որ գտնում ենք Հին կտակարանի հայտնի 
պարականոն գրքերից մեկում.  
   «Օրհնյալ լինի Սեմի Տեր Աստվածը, ԱստվածնԱստվածնԱստվածնԱստվածն    թողթողթողթող    բնակվիբնակվիբնակվիբնակվի    ՍեմիՍեմիՍեմիՍեմի    տանըտանըտանըտանը»: Книга 

Юбилеев: Введ. и рус. пер. проф. прот. А. Смирнова: 2-й вып. апокрифов Ветхого Завета. — Казань, 1895. Гл.VIII - 

http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm 

   Ուրեմն կասկած չի կարող լինել, որ Սեմը՝ դա այն անոթն է, կամ այն հոգին, որ 
Աստվածը պատրաստել է Իր բնակման համար, այսինքն Սեմը՝ մարդ  ասածի 
անձնավորումն է: 
   Իսկ ո՞վ է Քամը: Ինչու՞ է անիծվուն Հոր կողմից: Անիծվում է, որովհետև 
ծաղրում ու անարգում է  իր հորը: Դա Աստծո ու մարդու միությունը քանդող 
նույն Օձն է, որ Ադամին խաբեց և անիծվեց Հոր կողմից: Անարգանքը, ծաղրն ու 
սուտը՝ դա հոգևոր հասկացողություններ են, ըստ այդմ Քամը նույնպես ոգի է, 
սակայն անիրավ, փչացած ու ստախոս: Ստախոս է, քանզի ստում է, որ Աստծո 
փոխարեն ինքը մտնի Սեմի մեջ, որ իրեն համար չէ ստեղծված, և այսպիսով 
կեղծի  Աստծո կերպարը: Նա այն ոգին է, որ անիրավորեն տիրացել է մարդու 
հոգուն  ու մի անիրավ աշխարհ ստեղծել, որի հավաքական անունը Բաբելոն է, 
ծագած Քամի հետնորդ Բաբի- Բելի, կամ Բել Բաբի, անունից, և նշանակում է 
Բաբ-աստծո երկիր:Բաբելոնի մասին ավելի մանրամասորեն տեղեկություններ ստանալու համար անդրադարձեք իմ 

«Նախահայր Հայկի մասին ավանդության աստվածաշնչական արմատները» գրքույքին:  
   Այստեղ անհրաժեղտ է նշել նաև այն, որ այս հատվածը պարզորեն 
բացահայտում է Սուրբ Երրորդության մեծագույն նշանակությունը. Աստվածը 
բացվում է մեզ, երբ Իր Սուրբ Ոգին բնակվում է Սեմի, այսինքն՝ Իր ստեղծած 
մարդու (Իր որդու) մեջ:  Այս է  Հայր և Որդի և Սուրբ Ոգի Երրորդության 
իմաստը: 
   Ապա օրինակելի է հետևյալ հարցը. իսկ ի՞նչ են ներկայացնում իրենցից Նոյի 
երեք որդիների սերունդները:  
   Ինչ վերաբերվում է Սեմին, պարզ է, որ նրա որդիները մարդկային ցեղերին են 
ներկայացնում: Իսկ ինչ վերաբերվում է ոգիների սերնդներին, դրանք 
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բարոյական տարբեր ցուցանիշների շարքեր են: Աստծո/Հաբեթի սերնդները Նրա 
տարբեր առաքինություններն են ներկայացնում, իսկ Քամի սերնդները՝ նույն իսկ 
Քամի տարբեր արատները: Բերենք  Հայկի օրինակը: 
   Լինելով Հաբեթի սերնդից, նա նույն Հաբեթի Փրկչական առաքինությունն է 
ներկայացնում, այսինքն՝ նա նույն Հաբեթն է ինչպես Փրկիչ: Այն փաստը, որ 
Թորգոմից է ծնվել, նշանակում է, որ Աստծո Խոսքից է ծնվել, քանզի Թորգոմի 
անունը, ինչպես ցույց եմ տվել իմ «Шесть дней творения и седьмой день» գրքում, - 
«մեկնաբան» է նշանակում, կամ «հոգևոր զրույցների թարգմանիչ», իսկ դա իր 
հերթին մեզ հուշում է, որ փրկությունը ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    խոսքիխոսքիխոսքիխոսքի    ճիշտճիշտճիշտճիշտ    մեկնաբանոմեկնաբանոմեկնաբանոմեկնաբանությունիցւթյունիցւթյունիցւթյունից 
է ծնվում:   
   Արդեն ասվածից պարզ է դառնում, թե ո՞վ է իրականում Հայկը, իսկ հետագա 
իրողությոիւնները միայն լրացուցիչ ապացույցներն են այդ փաստի:  
  Հայկի մասին ավանդության ուշադիր ուսումնասիրողը չի կարող չնկատել, որ 
դա Աստծո որդիների ելքերին (Եգիպտոսից, Բաբելոնից) վերաբվերվող  
Աստվածաշնչի էսխատոլոգիական գրություններից մեկն է, այլ լեզվով 
ներկայացված: 
    Ըստ Մովսես Խորենացու և Սեբեոսի, երբ  Բել Տիտանյանին (Քամյանին) 
«պատահմամբպատահմամբպատահմամբպատահմամբ    հաջողվեցհաջողվեցհաջողվեցհաջողվեց    բռնանալբռնանալբռնանալբռնանալ    ևևևև    բոլորբոլորբոլորբոլոր    երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը    գրավելգրավելգրավելգրավել», նա, «չգիտակցելովչգիտակցելովչգիտակցելովչգիտակցելով        
իրիրիրիր    բնությունըբնությունըբնությունըբնությունը    ևևևև    պատկերացնելովպատկերացնելովպատկերացնելովպատկերացնելով        իրենիրենիրենիրեն        ամբողջամբողջամբողջամբողջ    մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային    ցեղիցցեղիցցեղիցցեղից    բարձրբարձրբարձրբարձր, , , , 
ամբողջամբողջամբողջամբողջ    մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային    ցեղըցեղըցեղըցեղը    կոչկոչկոչկոչ    էրէրէրէր    անումանումանումանում        ենթարկվելենթարկվելենթարկվելենթարկվել    իրենիրենիրենիրեն»» (Սեբեոս: 1-ին, Սանկտ-

Պետերբուրգում, 1862 թ.)   
     Սակայն Հայկը լավ էր գիտաքցում նրա բնույթը, և,  չցանկանալով ենթարկվել 
նրան՝ նա իր ժողովրդին դուրս հանեց Բաբելոնից, այսինքն, Բելի իշխանության 
տակից ու «չվեցչվեցչվեցչվեց    գնացգնացգնացգնաց    ԱրարադիԱրարադիԱրարադիԱրարադի    երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը, , , , որորորոր    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    էէէէ    հյուսիսայինհյուսիսայինհյուսիսայինհյուսիսային    կողմերումկողմերումկողմերումկողմերում, , , , 
իրիրիրիր    որդիներովորդիներովորդիներովորդիներով, , , , դուստրերովդուստրերովդուստրերովդուստրերով    ևևևև    որդիներիորդիներիորդիներիորդիների    որդիներովորդիներովորդիներովորդիներով, , , , որորորոր    զորավորզորավորզորավորզորավոր    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    էինէինէինէին, , , , 
թվովթվովթվովթվով    մոտմոտմոտմոտ    երեքերեքերեքերեք    հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    հոգիհոգիհոգիհոգի, , , , ևևևև    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    ընդոծիններովընդոծիններովընդոծիններովընդոծիններով, , , , ննննրանրանրանրան    հարածհարածհարածհարած    եկվորներովեկվորներովեկվորներովեկվորներով    
ևևևև    բոլորբոլորբոլորբոլոր    տանուտեղովտանուտեղովտանուտեղովտանուտեղով:» (էջ 83-84) 
   Այստեղ հնարավոր չէ չնկատել նաև այն, որ Հայկի կողմից առաջնորդված ելքի 
պատճառը և գործընթացը նույնական են հրեաների Եգիպտոսի և, 
մասնավորապես, Բաբելոնի գերությունից ելքերի պատճառի և գործընթացի հետ: 
Այն, որ, օրինակ, կարդում ենք Միքիայի գրքում Բաբելոնը լքելու մասին, 
համահունչ է Հայկի ակնհայտ կոչին իր ժողովրդին. 
    «Ոտքի՛Ոտքի՛Ոտքի՛Ոտքի՛    կանգնիրկանգնիրկանգնիրկանգնիր    եւեւեւեւ    գնա՛գնա՛գնա՛գնա՛, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    դուդուդուդու    հանգիստհանգիստհանգիստհանգիստ    չունեսչունեսչունեսչունես    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ, , , , պղծութեանպղծութեանպղծութեանպղծութեան    
պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով    սաստիկսաստիկսաստիկսաստիկ    ապականուեցիքապականուեցիքապականուեցիքապականուեցիք, հալածուեցիք առանց որեւէ մէկի 
հալածանքի։» (Միք 2: 10) 
    Կամ Եսաու գրքում. 
    «Դո՛ւրսԴո՛ւրսԴո՛ւրսԴո՛ւրս    եկէքեկէքեկէքեկէք    ԲաբելոնիցԲաբելոնիցԲաբելոնիցԲաբելոնից, , , , փախէ՛քփախէ՛քփախէ՛քփախէ՛ք քաղդէացիներից, ուրա՛խ ձայնով 
պատմեցէք, թող լսելի լինի այն, մինչեւ աշխարհի ծագերը յայտնեցէ՛ք ու 
ասացէ՛ք, թէ՝ «ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    փրկեցփրկեցփրկեցփրկեց    իրիրիրիր    ծառայծառայծառայծառայ    ՅակոբինՅակոբինՅակոբինՅակոբին»։» (Ես 48: 20, 52: 11)  
      Նույն կոչը գտնում ենք նաև Հովհաննես առաքյալի Հայտնության մեջ. 
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«Նա աղաղակեց բարձր ձայնով եւ ասաց. «Ընկա՜ւ մեծն Բաբելոնը, որ եղել էր 
բնակավայր դեւերի, արգելանոց ամէն տեսակ պիղծ ոգիների ու ամուր բանտ 
ամէն տեսակ անմաքուր եւ ատելի ոգիների, քանի որ նրա կատաղի 
պոռնկութեան գինուց հարբեցին բոլոր ազգերը եւ երկրի թագաւորները, որոնք 
պոռնկութիւն արեցին նրա հետ։ Եւ երկրի վաճառականները հարստացան նրա 
անչափ զեխութիւնից»։ 4Ապա երկնքից լսեցի մի ձայն, որ ասում էր. «Ելէ՛քԵլէ՛քԵլէ՛քԵլէ՛ք    դրադրադրադրա    
միջիցմիջիցմիջիցմիջից, , , , ժողովո՛ւրդժողովո՛ւրդժողովո՛ւրդժողովո՛ւրդ    իմիմիմիմ, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    մասնակիցմասնակիցմասնակիցմասնակից    չլինէքչլինէքչլինէքչլինէք    դրադրադրադրա    մեղքերինմեղքերինմեղքերինմեղքերին    եւեւեւեւ    չընդունէքչընդունէքչընդունէքչընդունէք    
դրադրադրադրա    պատուհասներըպատուհասներըպատուհասներըպատուհասները» (Յայտն 18: 2-5) 
   Այսպիսով, Աստվածաշնչում և Հայկի Ավանդությունում Բաբելոնը «ամէն 
տեսակ պիղծ ոգիների» տեղ է, որտեղից Աստծու զավակները դուրս պիտի գան: 
   Իսկ ու՞ր է տանում Հայկը իր ժողովուրդին: - Արարատյան լեռնաշխարհծ, 
որտեղ, ինչպես գիտենք Աստվածաշնչից, գտնվում են  դրախտից դուրս եկող 
չորս գետերից առնվազն երկուսի - Եփրատի և Տիգրիսի – ակունքները: (Ծն 2:14) 
Փաստորեն, նա  տանում է նրան դրախտի երկիրը, նույն այն Ավետյաց երկիրը, 
որտեղ ,ըստ Աստվածաշնչի, հրեաներին դուրս է բերում Յահվեն, (կամ 
Եհովան)այսինքն, դեպի Աստծո թագավորություն, դեպի կենաց ծառը:  
  Խոսելով Եգիպտոսից Աստծու որդիների Ելքի մասին, Աստվածաշունչը  նշում է, 
որ Աստված առաջնորդեց նրանց դեպի այն լեռը, որ իր ժառանգությունն է իր 
ձեռքով պատրաստված. Նա՝որդ գլխում արդեն բերել եմ հետևյալ հատվածը Ելքի 
գրքից. 
     «Տա՛ր, բնակեցրո՛ւ նրանց այնայնայնայն    լեռանլեռանլեռանլեռան    վրայվրայվրայվրայ,,,,որորորոր    ժառանգութիւննժառանգութիւննժառանգութիւննժառանգութիւնն    էէէէ    քոքոքոքո, , , , քոքոքոքո    
պատրաստածպատրաստածպատրաստածպատրաստած    բնակավայրումբնակավայրումբնակավայրումբնակավայրում, , , , որորորոր    սրբութիւնսրբութիւնսրբութիւնսրբութիւն    եսեսեսես    դարձրելդարձրելդարձրելդարձրել, , , , Տէ՛ր։Տէ՛րՏէ՛ր։Տէ՛րՏէ՛ր։Տէ՛րՏէ՛ր։Տէ՛ր, , , , քոքոքոքո    ձեռքե՛րըձեռքե՛րըձեռքե՛րըձեռքե՛րը    
պատրաստեցինպատրաստեցինպատրաստեցինպատրաստեցին    այդայդայդայդ» (Ելք 15: 17) 
   Արդեն ասել եմ նաև, որ Տիրոջ ձեռքով պատրաստված բնակավայրը , ըստ 
Ծննդոց գրքի, դա ոչ այլ տեղ է քան Արարատյան լեռնաշխարհը՝  այն  «սուրբ 
բնակավայրը», որ «Արդարութեամբ առաջնորդեցիր քո այս ժողովուրդին, որին 
փրկեցիր, քո զօրութեամբ մխիթարեցիր նրան քոքոքոքո    սուրբսուրբսուրբսուրբ    բնակավայրումբնակավայրումբնակավայրումբնակավայրում։։։։»»»» (Ելք 15: 
13) 
   Կասկած չկա, որ «սուրբ բնակավայրը» նույնպես ենթադրում է Աստծու 
ստեղծված դրախտը, - այն, ուր ուղերցեց իր որդիներին Հայկը: Դրանից հետո 
կարդում ենք. 
   «Այնտեղ Աստուած ժողովրդին տուեց օրէնք ու իրաւունք եւ այնտեղ էլ 
փորձութեան ենթարկեց նրան։» (15: 25) 
   Այդ օրենքը այն բարոյական սկզբունքներն են, որ գրվեցին հայորդիների 
սրրտերի վրա  և որնք թեպետ և շատ անգամ խաղտվել են, բայց այնուամենայնիվ 
մնացել են իրենց խղճի մեջ, իբրև Աստծո օրենք: Դրանք  նեռարում են այնպիսի 
հասկացություններ, ինչպիսք են մարդասիրությունը, մարդու մասին 
դատողությունը ոչ ըստ մարմնի, կամ ըստ հարստության, կամ ըստ իր 
հագուստի, այլ ըստ իր ոգու ու հոգու; արդարության ընկալումը ոչ ինչպես  
անհատական հասկացողություն, այլ որպես ընդհանուր գաղափար; 
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ճշմարտասիրություն, համեստություն ինչպես մարդու արժանապատվության 
հիմք;  ազնվություն, արդարություն, աշխատասիրություն, եղբայրասիրություն և 
այլն: 
   Պարզ է, որ ամեն ինչ, որ գրված է Աստվածաշնչում, փոխաբերական իմաստ 
ունի, այսինքն՝ դա հոգևոր գրություն է հոգուն ու ոգուն  վերաբերվող, այլ ոչ թե 
ժամանակավոր մարմնին, կամ նյութին, որը այստեղ վերջին տեղն է զբաղեցնում:    
   Ուրեմն, ու՞ր տարավ Հայկը իր ժողովրդին: Դեպի իր Ոգու բարձրունքները , որ 
խորհրդանշվում են Արարատյան լեռնաշխարհով:  
   Այս առումով հետաքրքիր է նաև այն, որ Արարատեան երկիրը, ինչպես 
Ավանդության, այնպես էլ Աստվածաշունչի մեջ, կապված է արարչության 
հյուսիսային եզրի հետ: Թեև պատմական Բաբելոնի համեմատ Արարատյան 
երկիրը, իսկապես, հյուսիսում  է գտնվում, աստվածաշնչական առակներում 
հյուսիսը շատ դեպքերում մատնանշում  է Աստծո բնակավայրը, որը հեռու է 
ժամանակավոր մարմնի բնակավայրերից ,  այսինքն, «հյուսիս»-նշանակում է 
«վերև», դեպի Աստծո թագավորություն: 

    Այսպիսով, նշելով, որ Հայկը իր ժողովրդին առաջնորդում է դեպի 
«հյուսիսայինհյուսիսայինհյուսիսայինհյուսիսային        կողմերումկողմերումկողմերումկողմերում    գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող    ԱրարադիԱրարադիԱրարադիԱրարադի    երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը» (Մ. Խորենսկի), 
Ավանդությունը բացահայտում է իր խորին իմաստը, որ մարդկանց 
համբարձմանն է վերաբերվում, այսինքն ժամանակավոր աշխարհից դուրս գալը 
և մութքը հավերժ աշխարհ: Հեթանոսների աչքում դա հավասար է կյանքի 
կորստին կամ նրա բացակայությանը: Բելը հենց այդպես է անվանում աշխարհը, 
ուր Հայկը առաջնորդեց իր ժողովրդին, - «ցուրտ սառնամանիքների» բնակավայր 
(Մ. Խորենացի, էջ 84),  այսինքն `կյանքի համար ոչ պիտանի, կամ ուղղակի՝ 
մահվան աշխարհ, որովհետև Աստծո Ոգու իշխանությունը մարմնապաշտի 
համար մահվան պես անտանելի է: 
   Բայց չնայաց դրան Բելը՝՝հետապնդելով Հայկին, «հետևակ զորքի մեծ 
բազմությամբ»  շտապում է հենց նույն տեղը՝ դէպի հյուսիս, «ցուրտ 
սառնամանիքների» Արարատյան երկիր, որ ուժով զավթի Հայկին, որովհետև 
հասկանում է, թե ինչ է նշանակում իրեն համար այդ «հյուսիսային աշխարհը»: 
   Դրա համար էլ նա գնում է այնտեղ լիովին խենթ մտադրությամբ հավերժացնել 
կոռուպցիան,  ոչնչացնել Աստծո Ոգու Թագավորությունը և այդպիսով  Հայկի 
վրա տիրանալ: Այլ կերպ ասած, նա բարձրանում է այնտեղ, ուր Աստվածն է, 
Նրան  տապալելու և ինքն իրեն Աստված հռչակելու նպատակով:     
   Աստվածաշնչում Եսայիա մարգարեն խոսելով դևի այդ նույն մտադրության 
մասին, մեջբերում է վերջինի հետևյալ մտքերը. 
   «Մտքիդ մէջ ասում էիր. «Երկինք կը բարձրանամ, իմ գահը կը դնեմ երկնային 
աստղերից աւելի վեր. կը նստեմ բարձր լեռան վրայ, հիւսիսիհիւսիսիհիւսիսիհիւսիսի    բարձրբարձրբարձրբարձր    լեռներիլեռներիլեռներիլեռների    
վրայվրայվրայվրայ.... 14կը բարձրանամ ամպերից էլ վեր, կը նմանուեմ Բարձրեալին»» (Ես 14։ 13-
14) 
   «Հյուսիսն» որպես Աստծո աշխարհ ներկայացնում է նաև Զաքարիա 
մարգարեն, որը ասում է. 
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   «Եւ նա աղաղակեց դէպի ինձ եւ խօսեց ինձ հետ ասելով. Տես՝Տես՝Տես՝Տես՝    դէպիդէպիդէպիդէպի    հիւսիսիհիւսիսիհիւսիսիհիւսիսի    
երկիրըերկիրըերկիրըերկիրը    դուրսդուրսդուրսդուրս    եկողներըեկողներըեկողներըեկողները    հանգչեցրինհանգչեցրինհանգչեցրինհանգչեցրին    իմիմիմիմ    հոգինհոգինհոգինհոգին    հիւսիսիհիւսիսիհիւսիսիհիւսիսի    երկրումըերկրումըերկրումըերկրումը։», (Զաք 6: 8) 26  

այսինքն նրանք, ովքեր Բաբելոնից ուղվեցին դեպի Արարատյան լեռնաշխարհ , - 
որ, ինչպես նշեցի, «ժառանգութիւննժառանգութիւննժառանգութիւննժառանգութիւնն    էէէէ    ((((ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո), (), (), (), (ՆրաՆրաՆրաՆրա) ) ) ) պատրաստածպատրաստածպատրաստածպատրաստած    
բնակավայրըբնակավայրըբնակավայրըբնակավայրը» » » » (Ելք 15: 17- նայիր վերը),,,, կամ էլ նրանք, ովքեր հեռացել են մեղքից 
ու մահից,    ----    հանգչեցրին Աստծու հոգին նույն Արարատյան լեռնաշխարհում,  որը 
Կյանքի լեռնաշխարհն է: 
   Նույն նշանակությունն ունեն մարգարե Երեմիայի հետևյալ բառերը. 

  «Այն ժամանակ Բաբելոնի վրայ պիտի ցնծան երկինք ու երկիր եւ նրանցում 
եղած ամէն ինչ, քանի որ հիւսիսիցհիւսիսիցհիւսիսիցհիւսիսից    պիտիպիտիպիտիպիտի    գանգանգանգան    նրաննրաննրաննրան    թշուառացնողներըթշուառացնողներըթշուառացնողներըթշուառացնողները, - ասում 
է Տէրը» (Երեմ 51: 49) 
   Երբ Աստվածաշունչը նշում է, որ հիւսիսիցհիւսիսիցհիւսիսիցհիւսիսից    պիտիպիտիպիտիպիտի    գանգանգանգան        Բաբելոնը 
թշվառացնողներըթշվառացնողներըթշվառացնողներըթշվառացնողները, վերջինների տակ ենթադրվում են նրանք, ովքեր կրում են 
Աստծո Ոգին, այսինքն իսկական արյացիները (նույնն է, հայորդիները), որ 
մարմնի ցանկություններին և հաճույքներին նախընտրում են հոգևոր 
աղբյուրներից բխած հավերժ ուրախությունները: 
   Երբեմն Աստվածաշնչում «հյուսիս» հասկացությունը փոխարինվում է 
«անապատ» հասկացությամբ: Օրինակ, Եգիպտոսից Աստծո որդիների դեպի 
Աստծո լեռը արտագաղթի դրվագում, վերջինը Սուրբ Գրքում «անապատ» է 
կոչվում, քանի որ հանելով ընտրյալներին հեթանոսական աշխարհից, Աստվածն 
մոտեցնում է նրանց Իր աշխարհին, որը հեթանոսների աչքերում անապատ է 
թվում, որովհետև այնտեղ ոչինչ չկա, որ մարմնին հաճույք պատճառի: Ոստի այդ 
անապատը մտնողները, ըստ Սողոմոնի, հեթանոսների աչքերում մեռած են 
թվում: 
   «ԱնզգամներիԱնզգամներիԱնզգամներիԱնզգամների    աչքինաչքինաչքինաչքին    թուացթուացթուացթուաց,,,, - ասում է նա, - թէթէթէթէ    նրանքնրանքնրանքնրանք    մեռանմեռանմեռանմեռան, , , , եւեւեւեւ    նրանցնրանցնրանցնրանց    ելքնելքնելքնելքն    
այսայսայսայս    աշխարհիցաշխարհիցաշխարհիցաշխարհից    համարուեցհամարուեցհամարուեցհամարուեց    տանջանքտանջանքտանջանքտանջանք, , , , իսկիսկիսկիսկ    նրանցնրանցնրանցնրանց    հեռանալըհեռանալըհեռանալըհեռանալը    մեզնից՝մեզնից՝մեզնից՝մեզնից՝    
կործանումկործանումկործանումկործանում, , , , բայցբայցբայցբայց    նրանքնրանքնրանքնրանք    գտնւումգտնւումգտնւումգտնւում    ենենենեն    խաղաղութեանխաղաղութեանխաղաղութեանխաղաղութեան    մէջմէջմէջմէջ։» (Իմաստ 3: 2-3) 
    Սողոմոնի այս խոսքերը կրկին ցույց են տալիս, որ ինչպես Աստվածաշնչում, 
այնպես էլ Հայկի ավանդության մեջ, հարցը հոգու մահկանացու մարմնից դուրս 
գալու և մարդու մեջ Սուրբ Ոգու թագադրության մասին է, այսինքն, 
ժամանակավոր մեղքի մեջ կորված կյանքից դուրս գալու  և Աստծո կողմից 
ստեղծված հավերժական կյանք մտնելու մասին, ինչը նշանակում է, որ այդ ելքը 
կատարվում է մարմնի կամ նրա կրքերի մահվան միջոցով:  
   Իսկ դա նշանակում է, որ ելքերը վերաբերվում են  մարգարեների և 
Հովհաննեսի հայտնությունների մեջ նկարագրված իրադարձություններին:  
   Դատելով Ավանդության և Աստվածաշնչի տվյալներից, կարող ենք ենթադրել, 
որ ճակատամարտի «տեղը» գտնվում է երկգլխանի Արարատի հարևանությամբ, 
քանի որ, ինչպես ասում է Ավանդությունը, հետապնդելով Հայկին Բելը  
«հասնում  (է) բարձրագույն լեռների միջև մի դաշտաձև տեղ:» (Մ. Խորենացիշ էջ 
85) 
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   Նույն եզրակածությանն են հանգեցնում նաև մարգարե Զաքարիայի հետևյալ 
խոսքերը. «Դարձեալ բարձրացրի աչքերս եւ տեսնում էի. ահա չորս կառքեր 
դուրս էին գալիս լեռների արանքից, եւ լեռները պղնձեայ լեռներ էին։» (Զաք 6: 1)  

Բացի այդ, Հայկի և Բելի միջեւ պատերազմի նկարագրությունը 
համապատասխանում է Քրիստոսի և Նեռի միջև տեղի ունեցած պատերազմի 
աստվածաշնչական նկարագրությանը: Հովհաննեսի Հայտնության մեջ, օրինակ, 
ասվում է.  «Ապա տեսայ գազանին, երկրի թագաւորներին եւ նրանց զորքերին՝ 
հաւաքուած, որպէսզի պատերազմ մղեն ընդդէմ նրա, ով հեծել էր սպիտակ ձիու 

վրայ, նաեւ ընդդէմ նրա զօրքի։» (Հայտն 19: 19) 
   Նկարագրելով Բելի հայտնվելը Հայկի հողի վրա ամբողջ իր բանակով, Մովսես 
Խորենացին գրում է, որ հայորդիները  «տեսնում են Բելի բազմաթիվ ամբոխի 
անարգ հրոսակը, որ հանդուգն հարձակումով ցիրուցան վազվզում էին երկրի 
երեսի վրա, իսկ ինքը, Բելը, մեծ ամբոխով հանդարտ կանգնած էր ջրի ձախ 
կողմում մի բլրակի վրա՝ իբրև դիտանոցում:»  (Ինչպես տեսանք նախորդ գլխում, 
այդ «ջուրը», ակնհայտորեն, Եփրատ գետն էր:) 
    Եվ հետո նույն հեղինակը պատմում է այն կռվի մասին, որ տեղի ունեցավ Բելի 
ու Հայկի միջև, որոնք, համապատասխանաբար, գլխավորում էին մեկը՝ 
բաբելոնացիներին, իսկ մյուսը՝ նրանց հակադրված  հայերին: 
    «Երբ երկու կողմից հսկաներն իրար մոտ հասան, երկրի վրա ահագին 
դղրդյուն բարձրացրին իրենց գրոհներով և իրար վրա ահ ու սարսափ էին գցում 
իրենց հարձակումների ձևերով: Այնտեղ երկու կողմից ոչ սակավ հաղթանդամ 
մարդիկ սրի բերանի հանդիպելով թավալվում ընկնում էին գետնին» (Մ. 
Խորենացի էջ 85-86) 
   Վրաց պատմաբան Լեոնտի Մրովելին իր «Քարթլիս ցխովրեբայում» այդ կռիվը 
համեմատում է «ալեկոցված տարրերի» հետ. 
   «Եվ նրանց միջեւ կատաղի պայքար տեղի ունեցավ, - գրում է նա, - ալեկոծված 
տարրերի նման »: Ոտքերից բարձացված փոշին հաստ ամպերի պես էր. նրանց 
զրահի փայլը կայծականման էր. նրանց բերանի ճիչերը ամպրոպի ձայնի էին 
նմանվում, մեծ թվով նետերն ու քարերը դաժան կարկուտի նման էին ընկնում, 
նրանց արյունը ամպրոպի նման էր հոսում: Մեծ ճակատամարտ էր նրանց միջև 
և շատ մարտիկներ ընկան երկու կողմերից:» (Լեոնտի Մրովելին «Քարթլիս 

ցխովրեբա») 28   

   Այդ կռիվը, ըստ Ավանդության, տեղի է ունենում այն օրը, երբ, հետապնդելով 
Հայկին, Բելը գալիս է Արարատյան լեռնաշխարհ: 
   Եզեկիել մարգարեն նկարագրում է համանման Գոգի գալը Իսրաելի երկիր. 
«Եւ այն օրը, երբ Գոգը գայ Իսրայէլի երկրի դէմ, - ասում է Տէր Աստուած, - 

սաստկանալու է զայրոյթս, նաեւ նախանձս՝ իմ բարկութեան հրով։ Ասել եմ, որ 

այն օրն Իսրայէլի երկրի վրայ մեծ երկրաշարժ է լինելու. ծովի ձկները, երկնքի 

թռչունները, դաշտերի գազանները, երկրի բոլոր սողունները, նաեւ երկրի երեսին 

գտնուող բոլոր մարդիկ դողալու են իմ դիմաց։ Ճեղքուելու են լեռները, 

տապալուելու են ձորերը, կործանուելու են երկրի բոլոր պարիսպները։ Սրի ահն 
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եմ նրա վրայ բերելու, - ասում է Տէր Աստուած. - ամէն մարդու սուրն իր եղբօր դէմ 

է լինելու։ Նրա դատաստանն արիւնով ու համաճարակով եմ տեսնելու, 

անձրեւների հեղեղներով ու քարէ կարկուտներով. հուր ու ծծումբ եմ տեղալու 

նրա ու բոլոր նրանց վրայ, որ նրա հետ կը լինեն, բազմաթիւ ժողովուրդների վրայ, 
որ կը լինեն նրա հետ։ Այսպէս եմ ես ցոյց տալու իմ մեծութիւնը, սրբանալու եմ, 

փառաւորուելու ու ճանաչուելու ազգերի առաջ։ Ու պիտի իմանան, որ ես եմ 

Տէրը»։» (Եզեկ 38: 18-23) 
   Միևնույն ժամանակ նշանավոր է նաև Հայկի  և Բելի ուժերի 
հարաբերակցությունը: 
    Նկարագրելով Բելի անթիվ զորքերը, Ավանդությունը նրանց համեմատում է 
մի «հանդուգն ու անճոռնիանճոռնիանճոռնիանճոռնի    ամբոխիամբոխիամբոխիամբոխի» » » » զորությանզորությանզորությանզորության    հետհետհետհետ, , , , որորորոր    ««««հեղեղիհեղեղիհեղեղիհեղեղի» » » » նմաննմաննմաննման        
««««զառիվայրիցզառիվայրիցզառիվայրիցզառիվայրից    ներքևներքևներքևներքև    էէէէ    վիժումվիժումվիժումվիժում» (Մ. Խորենացի էջ 85) 
    Քամից/Կայենից  ծնված այս բազմությունը, ըստ էության, համապասխանում է 
մոլագար դևերի ամբոխին, որ Հիսուս Քրիստոսը քշեց մի մոլի մարդու մարմնից, 
և երբ դրանցից մեկին հարցրեց. ««Անունդ ի՞նչ է», նա պատասխանեց. «Իմ 

անունը ԼեգէոնԼեգէոնԼեգէոնԼեգէոն է, քանի որ բազում ենք»։(Մկ 5: 8-9) 
   Այսպիսով, չարի ուժերի թիվը Աստվածաշունչը համեմատում է «լեգէոնի» հետ, 
իսկ փրկվածների թվի մասին ասում է.  
   «Եսայիան աղաղակում է Իսրայէլի համար. Թէեւ Իսրայէլի որդկանց համարը 
ծովի աւազին պէս շատ լինի, միայնմիայնմիայնմիայն    մնացորդըմնացորդըմնացորդըմնացորդը    կկկկ’’’’փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի։» (Հրոմ 9: 27) 29    

    Այսինքն արդարների թիվը հավասարեցնում է «մնացորդին»: Այդ «մնացորդը» 
Հայկի մասին Ավանդության մեջ հետևյալ ձևով է նշվում. «շտապով հավաքում է 
իր որդիներին և թոռներին, քաջ և աղաղնավոր մարդկանց, թվովթվովթվովթվով    շատշատշատշատ    նվազնվազնվազնվազ, ( 
ներքևը ճշտվում է, որ դրանց թիվը հասնում էր մոտմոտմոտմոտ    երեքերեքերեքերեք    հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր  հոգու) և ուրիշ 
մարդկանց, որ ձեռքի տակ ուներ» (Մ. Խորենացի, էջ 85) 
   Այդ «նվազների», որ նախընտրել էին դուրս գալ Բաբելոնից, ընդհանուր թիվը 
նույն Աստվածն է բացահայտում՝ ասելով առաքյալ Պողոսի շրթերով. 
    «Բայց աստուածային պատգամն ի՞նչ է ասում նորան. ԵօթըԵօթըԵօթըԵօթը    հազարհազարհազարհազար    մարդմարդմարդմարդ թողի 
ինձ համար, որորորոր    ԲահաղինԲահաղինԲահաղինԲահաղին    ծունրծունրծունրծունր    չչչչ’’’’դրին։դրին։դրին։դրին։ Հէնց այսպէս էլ այս ժամանակումը 
շնորհքի ընտրութեան պէս միմիմիմի    մնացորդմնացորդմնացորդմնացորդ    եղաւեղաւեղաւեղաւ։։։։»»»» (Հրոմ 11: 4-5) 
   Այսպիսով ստացվում է, որ լեգէոն կազմող կռապաշտ բաբելոնացիներին, կամ 
Բահաղին (Բելի, Բաբի Աստվածաշնչային տարբերակը) պաշտողներին, 
հակադրվում են ընդհամենը յոթըյոթըյոթըյոթը    հազարհազարհազարհազար Աստծու որդիներ,  «որորորոր    ԲահաղինԲահաղինԲահաղինԲահաղին    ծունրծունրծունրծունր    
չչչչ’’’’դրին։դրին։դրին։դրին։»»»» 
   Այս ամենը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Բելի անվան տակ Ավանդության 
առակը ենթադրում է հնագույն Օձի ոգին կրողին, այսինքն, նրա պատկերին 
երկրի վրա, կամ Նեռին, որը իրեն Աստծու տեղ է դրել: 
   Ինչպես Աստվածաշնչում, այնպես էլ Ավանդության մեջ, 
Նեռին/Բաբելոնին/Բելին կործանում է սպասվում: Նկարագրելով այն՝Մ. 
Խորենացին նշում է, որ վստահ լինելով իր զորքերի անթիվ բազմության վրա, 
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Բելը չէր կարող պատկերացնել այն դիմադրողական ուժը, որ մի բուռ 
հայորդիները նրան ցուցաբերեցին: 
   «Այս անպարտելի տարակուսական դիպվածը տեսնելով՝ Տիտանյան արքան 
զարհուրեց, և հետ քաշվելով սկսեց բարձրանալ այն բլուրը, որտեղից իջել էր, 
որովհետև մտածում էր ամբոխի մեջ ամրանալ, մինչև բոլոր զորքը հասնի, 
որպեզի երկրորդ անգամ ճակատամարտ սարքի: Աղեղնավոր Հայկը այս բանը 
հասկանալով՝ իրեն առաջ է նետում, մոտ է հասնում արքային, պինդ քաշում է 
լայնալիճ աղեղը, երեքթևյան նետը դիպցնում է նրա կրծքի տախտակին, և սլաքը 
շեշտակի թափ անցնելով նրա թիկունքի միջով, գետին է խբվում. Այս կերպով՝ 
ճոխացած տիտանյանը կործանվում , ընկնում է գետին և շունչը փչում է: Իսկ 
ամբոխն այս քաջության ահագին գործը տեսնելով փախչում է, ամեն մեկը իր 
երեսը դարձրած կողմը:» (Մ. Խորենացի, էջ 86) 
    Այս առումով զարմանալի չէ, որ բանավոր հայկական ավանդություններից 
ոմանք Հայկին համարում են Տիրոջ «աջը»: Օրինակ, դրանցից մեկն է Վարդան 
Մաթոսյանի բերած տարբերակը, ըստ որին Հայկը – հայոց արքան, -  Բելին 
սպանում է «Տիրոջ ձեռքով»: Vartan Matiossian. Las leyendas Armenias de Origen I -     

http://www.transoxiana.org/0108/matiossian-leyendas.html   Իսկ այդ «ձեռքը» խորհրդանշում են, ինչպես 
տեսնում ենք, Հայկի աղեղն ու նետերը: Նրանց իմաստը համընկնում է այն 
նշանակության հետ, որ աղեղն ու նետերը ունեն Աստվածաշնչում, քանի որ նրա 
բազմաթիվ տեղերում Աստվածը մարգարեների շրթերով ասում է Իր այդ 
ալեգորիկ զենքի օգտագործման մասին: Ես միայն երկու օրինակ կբերեմ:  
   «Տէրը վերակացու պիտի լինի նրանց վրայ,նրա նետընետընետընետը պիտիպիտիպիտիպիտի թռչիթռչիթռչիթռչի ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս 

փայլակփայլակփայլակփայլակ։» (Զաք 9: 14), ասում է Զաքարիան: Կամ «Նրանց վրայ չարիք պիտի 

կուտակեմ ու իմ նետերննետերննետերննետերն սպառեմսպառեմսպառեմսպառեմ նրանցնրանցնրանցնրանց վրայվրայվրայվրայ թափելովթափելովթափելովթափելով։», - ասում է Տերը 
Երկրորդ Օրենքում (32: 23) 
   Այս ամենը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Հայկի անվան տակ հասկացվում 
է Աստծո «սիրելի Որդի» Հիսուս Քրիստոը(Մթ 3: 17), Ում Սուրբ Գիրքը «Տիրոջ 
աջ» է անվանում: Նաեք «Каков библейский Бог и каково его творение, Два райских Древа» իմ գիրքը:    

   Հայքի հաղթանակը և Բելի մահը նույնպես հարաբերակցվում են մարգարեների 
և Հովհաննեսի հայտնությունների մեջ նկարագրված Քրիստոսի հաղթանակի և 
Նեռի վախճանի հետ, որի մասին, մասնավորապես, Հովաննեսի 
Հայտնությունում ասվում է. 
    «Եւ գազանը բռնուեցաւ, եւ նորա հետ սուտ մարգարէն էլ որ նշաններ էր անում 
նորա առաջին, որոնցով մոլորեցրեց նորանց որ գազանի դրոշմն առան, եւ 
նորանց էլ որ երկրպագեցին նորա պատկերին. Եւ երկուսն էլ կենդանի կենդանի 
գցուեցան կրակի լիճի մէջը որ ծծմբով այրվում է։ Եւ մնացեալները սպանուեցան 
ձիին վերայ նստողի սրիցը, որ նորա բերանիցը դուրս էր գալիս. եւ բոլոր 
թռչունները կշտացան նորանց մարմիններիցը։» (Հայտն 19: 20-21), -  այսինքն 
սպանվեցին Ճշմարտության Խոսքով, որ բացահայտում ու ոչնչացնում է սուտը և 
նրան կրողներին: 
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   Ավանդության որոշ տարբերակներում Բելը / Նեբրովթը  հենց այդպես է 
վախճանվում, - կրակի մեջ: Օրինակ, Վարդան Մաթոսյանի կողմից 
հայտնաբերված տարբերակներից մեկում ասվում է. 
   «Նեբրովթ թագավորը, նվաճելով բազմաթիվ ազգեր, եկավ Հայաստան, 
հավակնելով, որ այնտեղ ճանաչվի ինչպես Աստված: Հանգաց հրաբուխի  
գագաթին, որը մինչ այսոր կրում է նրա անունը Նեբրովթը, մի հանգած հրաբուխ է, որը գտնվում է Վանա 

լճի արևմտյան մասում Արարատյան լեռնաշխարհի վրա, Բիթլիսից 75 կմ դեպի հյուսիս:     նա կառուցեց մի պալատ, 
որտեղից նետ ուղարկեց Աստծու վրա: Բայց նետը դիպավ Աստծո ձեռքում 
գտնվող ձկանը, որ Նա հենց նոր էր բռնել Վանա լճից: Այդ պահին կայծակի 
փայլը հարվածեց Նեբրովթին, և նա իր պալատի հետ միասին ընկավընկավընկավընկավ    հրաբուխիհրաբուխիհրաբուխիհրաբուխի    
անհատականհատականհատականհատակ    խխխխառնարանըառնարանըառնարանըառնարանը, , , , որիցորիցորիցորից    ջուրջուրջուրջուր    էէէէ    հոսումհոսումհոսումհոսում»:  
   Մաթոսյանի ներկայացրած մեկ այլ տարբերակի համաձայն, Հայկը  Նեբրովթին 
սպանելով «տեղափոխում է նրան Նեբրովթ լեռան գագաթը և մեխում այնտեղ, 
հետո հացաթխող ջեռոց կառուցելով, կախում է նրան այնտեղ և կրակ վառում: 
Աստծո հրամանով կրակը վերածվում է  ջրի, եւ նրա փոշին մնում է թաղված 
հողի տակ, որպեսզի քամին չտարածի նրան: Բելի ժողովուրդը եւ ուղտերը 
սարսափից քարանում են»: Vartan Matiossian. Las leyendas Armenias de Origen I -     

http://www.transoxiana.org/0108/matiossian-leyendas.html 

   Այսպիսով, Բելը/Նեբրովթը Արարատյան լեռնաշխարհում  է ընկնում:  
   Իսկ ահա թե ինչ է նույն առիթով մեզ հաղորդում մարգարե Եզեկիելը. 
   «ԻսրայէլիԻսրայէլիԻսրայէլիԻսրայէլի    սարերիսարերիսարերիսարերի    վերայվերայվերայվերայ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ընկնեսընկնեսընկնեսընկնես դուդուդուդու    ինքդինքդինքդինքդ    եւեւեւեւ    քոքոքոքո    գունդերըգունդերըգունդերըգունդերը    եւեւեւեւ    քեզքեզքեզքեզ    հետհետհետհետ    
եղողեղողեղողեղող    ազգերըազգերըազգերըազգերը. . . . ամեն տեսակ թեւաւոր գիշատիչ թռչնի եւ դաշտի գազանի 
կերակուր եմ արել քեզ։ Դաշտի երեսին պիտի ընկնես, որովհետեւ ես ասեցի, 
ասում է Տէր Եհովան։» (Եզեկ 39: 4-5) 
    Եվ հետո նույն մարգարեն՝ խոսելով Նեբրովթի թաղման մասին, նշում է. 
«Եւ այն օրը կ’լինի որ ես այնտեղ ԳոգինԳոգինԳոգինԳոգին    տեղտեղտեղտեղ    պիտիպիտիպիտիպիտի    տամտամտամտամ    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    գերեզմանգերեզմանգերեզմանգերեզման    
ԻսրայէլիԻսրայէլիԻսրայէլիԻսրայէլի    մէջմէջմէջմէջ    անցաւորներիանցաւորներիանցաւորներիանցաւորների    ձորը՝ձորը՝ձորը՝ձորը՝    ծովիծովիծովիծովի    արեւելքումըարեւելքումըարեւելքումըարեւելքումը. . . . ԵւԵւԵւԵւ    նանանանա    արգիլելուարգիլելուարգիլելուարգիլելու    էէէէ    
անցաւորներինանցաւորներինանցաւորներինանցաւորներին, , , , եւեւեւեւ    այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    պիտիպիտիպիտիպիտի    թաղենթաղենթաղենթաղեն    ԳոգինԳոգինԳոգինԳոգին    եւեւեւեւ    նորանորանորանորա    բոլորբոլորբոլորբոլոր    բազմութիւնըբազմութիւնըբազմութիւնըբազմութիւնը, , , , եւեւեւեւ    
կկկկ’’’’կոչենկոչենկոչենկոչեն    ԳոգիԳոգիԳոգիԳոգի    բազմութեանբազմութեանբազմութեանբազմութեան    ձորը։ձորը։ձորը։ձորը։ Եւ Իսրայէլի տունը պիտի թաղեն նորանց՝ 
երկիրը մաքրելու համար եօթը ամիս։ Եւ երկրի բոլոր ժողովուրդը պիտի թաղէ, 
եւ սա նորանց համար համբաւ պիտի դառնայ այն օրը որ ես կ’փառաւորուիմ, 
ասում է Տէր Եհովան։ Եւ մարդիկ պիտի ջոկեն որ միշտ ման գան երկրումը, 
որոնք ման եկողների հետ թաղեն երկրի երեսի վերայ մնացածներին նորան 
մաքրելու համար. Եօթն ամսից յետոյ պիտի որոնեն։ Եւ ման եկողները ման 
պիտի գան երկրումը, եւ երբոր մարդի ոսկորներ տեսան՝ նորա կշտին նշան 
պիտի շինեն մինչեւ որ թաղողները թաղեն նորան Գոգի բազմութեան ձորումը։ 
Եւ քաղաքի անունն էլ ՀամոնաՀամոնաՀամոնաՀամոնա    պիտի լինի. Եւ երկիրը պիտի մաքրեն։» (Եզեկ 39: 
11-16) 
   Նույն հարցի շուրջ Հայկի մասին Ավանդության մեջ ասվում է, որ նա 
«ճակատամարտի տեղը շենցնում՝ դարձնում է դաստակերտ և անունը դնում է 
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Հայք, հաղթական պատերազմի պատճառով. Սրանից գավառն ել մինչև այժմ 
կոչվում է Հայոց ձոր: իսկ այն բլուրը, որտեղ Բելն ընկավ քաջ զորականների 
հետ՝ Հայկը կոչեց Գերեզմանք, որին այժմ ասում են Գերեզմանակ: Բայց Բելի 
դիակը, ասում է (Մար Աբաս), դեղերով զմռսելով՝ Հայկը հրամայում է տանել 
Հարք և թաղել մի բարձրավանդակ տեղում ի տես իր կանանց և որդիներին: Իսկ 
մեր աշխարհը մեր նախնի Հայկի անունով կոչվում է Հայք:» (Մ.Խորենացի,էջ 86) 
   Այսպիսով, Հայք երկրի ծագումը կապված է Բելի/Նեբրովթի և Բաբելոնի 
ոչնչացման հետ, այսինքն ՀայքըՀայքըՀայքըՀայքը    խորհրդանշումխորհրդանշումխորհրդանշումխորհրդանշում    էէէէ    ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ստեղծվածստեղծվածստեղծվածստեղծված    նորնորնորնոր    
աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը, , , , որորորոր    երևաներևաներևաներևան    կգակգակգակգա    ժամանակներիժամանակներիժամանակներիժամանակների    վերջիցվերջիցվերջիցվերջից    հետոհետոհետոհետո    նորնորնորնոր    երկրիերկրիերկրիերկրի    վրավրավրավրա    ևևևև    նորնորնորնոր    
երկնքիերկնքիերկնքիերկնքի        տակտակտակտակ: : : :     
    Շատ հատկանշանական է այդ առումով նաև Հայկի անունը, որ կազմված է  
«հայ» արմատից և «կ»  մասնիկից: «Հայ» արմատը դա աստվածաշնչյան «Յահ», 
կամ «Յեհ» Աստծո անվան առաջին արմատի ինվերսիոն ձևն է, որը իր հերթին 
«Հայր» բառի կրճատված ձևն է նույն Հոր իմաստով: Ինչքան էլ թվա, որ Հայր բառը 
միայն հայկական բառ է, իրականում նրա արմատը համաշխարհային 
նշանակություն ունի: «Հ» շնչեղ հնչունի առկայությունը այդ բառի սկզբում ի ցույց 
է բերում, որ ի սկզբանե բառը վերաբերվել է երկնային Հորը, որը, ինչպէս գիտենք, 
Ոգի է (Հովհ 4: 24),  այսինքն հիմնական արմատը «այր»-ն է, որ հայտնի է ինչպես 
ոգու ցուցանիշ, ավելի ճիշտ Երկնային Հոր ոգու:  Հենց այդ փաստին է 
պարտական այն, որ «այր» արմատը միջազգային հասարակության կողմից 
ընկալվում է  օդի իմաստով – aero, air, aire, և այլն:  
    Այսինքն հայերը իրենց Հոր Աստծո/Ոգու  անունն են կրում: Այդ տեսակետից 
ակնհայտ է դառնում նաև այն, որ հայհայհայհայ        ևևևև    արմենարմենարմենարմեն    մերմերմերմեր    ազգայինազգայինազգայինազգային    անուններըանուններըանուններըանունները    
տարբերտարբերտարբերտարբեր    անուններանուններանուններանուններ    չենչենչենչեն, , , , ոչոչոչոչ    էէէէլլլլ    տարբերտարբերտարբերտարբեր    ցեղերիցեղերիցեղերիցեղերի    միաձուլմանմիաձուլմանմիաձուլմանմիաձուլման    հետևանքհետևանքհետևանքհետևանք    ենենենեն, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    
մեզմեզմեզմեզ    ստիպումստիպումստիպումստիպում    էինէինէինէին    մտածելմտածելմտածելմտածել, , , , այլայլայլայլ    երկուսներկուսներկուսներկուսն    էլէլէլէլ    նույննույննույննույն    ««««այրայրայրայր»»»»    արմատիարմատիարմատիարմատի    տարբերտարբերտարբերտարբեր    
հնչումներհնչումներհնչումներհնչումներ    ենենենեն: 
    Ինչ վերաբերվում է «կ» մասնիկին, դա հավաքական կամ պատկանելիական 
նշանակություն ունեցող «ք» մասնիկի կոշտացած ձևն է, այսինքն «հայք» բառը, որ 
Երկնային Հոր որդիների ամբողջությանն էր վերաբերում, հեթանոսական 
ժամանակներում սկսվեց ըմբռնվել որպես Հայկ սեփական անուն, ավելի ճիշտ 
որպես առասպելական մի նախարար, որը հիմնադրեց Հայստանն ու հայ 
ժողովրդին:  
    Սակայն իրականում «Հայ» արմատը, ինչպես գրել եմ իմ «Загадочный Арарат» 
գրքում, նույն հրեական «հայահ»ն  է, որը կարող ենք բացատրել ինչպես «հավերժ 
ոգի», կամ «հավերժ ապրող Աստված»: Բացի դրանից, այր-ը հրեական ել-ի 
համանմանն է: Այդ երկու բառերը խոտորումներ են: Հետաքրքիր է, որ 
Աստվածաշնչի Աստծո սահմանումներից մեկը հնչում է ինչպես Ելոհայ և 
նշանակում է «Աստված իմ», կամ, ավելի շուտ, «Աստված իմ, որ ապրում է»:  
Հայկական «հայր»-ը, կամ «այր»-ը նույն արմատի հնդեվրոպական  ձայնն է: 
Հայկական լեզվում նա ունի իր «հեր» համանիշը, որից ծագել է գերմանական 
«Հեռռ»-ը, որը նույնպես  նշանակում է «Տեր», կամ «Տեր Աստված»: 
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   Այսպիսով, «Հայր»-ը  այն նույն դեմքն է, որի որդիները բոլոր ժողովրդների 
հիշողության մեջ տպավորվել են որպես Արիացիներ.  Դա նույն գերմանական  
arisch-ն է, իսպանական  ariօ- ն,  անգլյական aryan-ը, հինդուական  aaryan-ը, 
հրեական և թուրքական  ari-ն, ճապոնական  arian-ը, հունական  aria-ն, 
հունգարական arja-ն և հայկական հայրորդին, որ այժմ, կորցնելով «ր» ձայնը,  
հայորդու է վերածվել: Դա այն Արարչի Ոգին է, որն անխոնջորեն սերնդից 
սերունդ ուղեկցում է իր որդիների հոգիները և ժամանակների վերջում 
կհանգեցնի նրանց իր ազատագրմանը մարմնի ստրկությունից  և կփրկի  նրանց 
այն ոգու կրողից, որին Ավանդությունը Բել է կոչում:  
   Ինչպես ցույց եմ տվել նույն «Загадочный Арарат» գրքում, այր բառը  բոլոր հին  
ազգերի անվան արմատն է կազմում, ներառյալ աստվածաշնչական Իսրարարարաել, 
ԵրԵրԵրԵրուսաղեմ, ԱրԱրԱրԱրիէլ (Ես 29: 1), ՕրՕրՕրՕրիոն (նույնն է Արիոն)  անվանումների արմատը: 
Բայց Հայկին, հունական առասպելի հայտնի հերոսի Օրիոնի հետ, 
բացառությամբ անունը, ոչինչ չի կապում: Հայկն  ու Օրիոնը, Աստվածաշնչում  
հրեական «Կըսիլ» բառի, որը նշանակում է «հսկա համաստեղություններ»,  
հայերեն և հունարեն թարգմանություններն են, որ գտնում ենք Յոբի (38: 31; 9: 9), 
Եսայու (13.10) և Ամոսի (5: 8) գրքերում:  
   Իհարկե, Օրիոն համաստեղությունը  գաղտնագիր  նշանակություն ունի 
Աստվածաշնչում: Դա միայն մի փոխաբերություն է, որ վերաբերում է 
Հաբեթին/Հայկին : Այդ են արտացոլում Քրիստոսի հետևյալ բառերը. 
   «Ես՝Ես՝Ես՝Ես՝    ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը, , , , ուղարկեցիուղարկեցիուղարկեցիուղարկեցի    իմիմիմիմ    հրեշտակինհրեշտակինհրեշտակինհրեշտակին, , , , որորորոր    այսայսայսայս    բանըբանըբանըբանը    վկայիվկայիվկայիվկայի    ձեզ՝ձեզ՝ձեզ՝ձեզ՝    
եկեղեցիներիդ։եկեղեցիներիդ։եկեղեցիներիդ։եկեղեցիներիդ։    ԵսԵսԵսԵս    արմատարմատարմատարմատ    եւեւեւեւ    սերունդսերունդսերունդսերունդ    եմեմեմեմ    ԴաւթիցԴաւթիցԴաւթիցԴաւթից, , , , պայծառպայծառպայծառպայծառ    աստղըաստղըաստղըաստղը    առաւօտիառաւօտիառաւօտիառաւօտի,» 
(Յայտն 22: 16) 
   Այսպիսով, դիտելով Հայկին Աստվածաբանական լույսի տակ՝ բացահայտում 
ենք, որ նա մեր մինչհեթանոսական ժամանակներից եկող մեսիան է (այսինքն՝ 
հոներեն՝ Քրիստոսը), ըրի իրական էությունը մենք կորցրինք հեթանոսության 
պատճառով և ենթագիտակցական մակարդակի վրա վերականգնեցին, 
ընդունելո»վ որպես մեր ազգի Աստված Հիսուս Քրիստոսին: Ուրեմն, կարող ենք 
հաստատել, որ կրում ենք Արարչի Ոգու կրող, մեսիայի անունը: Ավելի 
մանրամասնորեն այս հարցը ուսումնասիրելու համար կարդալ իմ «Նախահայր 
Հայկի մասին ավանդության Աստվածաշնչական արմատները» գրքույկը:   
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ԱմփոփելովԱմփոփելովԱմփոփելովԱմփոփելով    գրվածըգրվածըգրվածըգրվածը՝՝՝՝    կրկնենքկրկնենքկրկնենքկրկնենք    ամենակարևորամենակարևորամենակարևորամենակարևոր    
եզրակացությունըեզրակացությունըեզրակացությունըեզրակացությունը.  .  .  .  մերմերմերմեր    անունը՝անունը՝անունը՝անունը՝    ՈգուՈգուՈգուՈգու    անունանունանունանուն    էէէէ    ևևևև    այնայնայնայն    էլէլէլէլ    
ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՈգուՈգուՈգուՈգու    անունանունանունանուն: : : : ԸստԸստԸստԸստ    այդմայդմայդմայդմ    մմմմենքենքենքենք    իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք    

չունենքչունենքչունենքչունենք    նյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտ    լինելլինելլինելլինել, , , , մենքմենքմենքմենք    չենքչենքչենքչենք    կարողկարողկարողկարող    
նյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտ    լինելլինելլինելլինել    ևևևև    չպատժվելչպատժվելչպատժվելչպատժվել:::: 

 

    
    

ՀայՀայՀայՀայոցոցոցոց    ցեղիցեղիցեղիցեղի    աստվածաբանական աստվածաբանական աստվածաբանական աստվածաբանական բովանդակությունը, բովանդակությունը, բովանդակությունը, բովանդակությունը,     
ըստ Գարեգին Նժդեհիըստ Գարեգին Նժդեհիըստ Գարեգին Նժդեհիըստ Գարեգին Նժդեհի    

    
Գարեգին Նժդեհը, երևի, առաջինն էր, որ Հայկի մեջ աստվածային 

հատկանիշներ նկատելով՝ նրան,   «աստվածանաման Հայկաստվածանաման Հայկաստվածանաման Հայկաստվածանաման Հայկ»»»» անվանեց (Ի՞նչ է 

ցեղակրոնությունը: Ցեղաին արթնացում)   և նախարարի փոխարեն «նախահայրնախահայրնախահայրնախահայր» կոչեց, 
բնորոշելով նրան  որպես վերին «արթուն աչք», որ ազգի «բոլոր շարժումներին 
կհետևի»: «ՎՎՎՎերեւներեւներեւներեւն աչք կայ,աչք կայ,աչք կայ,աչք կայ, - ասաց, - որ տեսնում է քեզ, արթուն աչքը աչքը աչքը աչքը 
նախահայրիդ,նախահայրիդ,նախահայրիդ,նախահայրիդ, որ կը հետեւի քո բոլոր շարժուձեւերին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ) 

   Ավելին, այդ «աչքը» նա նույնացրեց ցեղին, ասելով.  «Ցեղը աստուածանման Հայկն 
է, որ իր եռացող զայրոյթը եռաթեւեան աղեղի մէջ դրած` թշնամուն ուղղեց» (Ի՞նչ է 

ցեղակրոնությունը: Ցեղաին արթնացում)  և մեկ ուրիշ տեղ եզրակացրեց. «Ցեղն արարիչ է, 
ժողովուրդը` արարած»: («Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ», «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1 ) 

   Այսպիսով նա ցեղը աստվածացրեց: Բայց որ այդ հասկացությունը հանկարծ 
չշփոթվի մարմնի հետ, ընդգծեց. 
   «Ըստ մեզ — ասենք առանց տեսական խորացումների — ցեղնցեղնցեղնցեղն    աւելիաւելիաւելիաւելի    հոգիհոգիհոգիհոգի    էէէէ, , , , 
քանքանքանքան    կաւկաւկաւկաւ»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) Եվ ոչ հասարակ հոգի, 
այլ «նախահոգի»: 
  «Իմ ցեղը, - ասում է, - իմ ժառանգած էութիւնը, իմ նախահոգիննախահոգիննախահոգիննախահոգին    — ահա՛ 
տիեզերաըմբռնումի միակ բանալին»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-

174) 
Եթե լավ խորհենք, նախահոգում կճանաչենք Սուրբ Երրորդության երկրորդ 

դեմքը, այսինքն Որդուն, որն նաև Արարիչն է՝ Հոր մտքի իրականացնողը: 
Վերջինիս (նախահոգու/ Որդու) և Սուրբ Ոգու միության հետևանքով է  
հայտնվում  Սուրբ Երրորդության առաջին դեմքը – Հայրը, Որի պատկերն է 
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Որդին, կամ ստեղծված Նախահոգին: Բայց ինչպե՞ս է այդ Որդին, կամ 
նախահոգին, դրսևորվում ժողովրդի մեջ: 

Ըստ Նժդեհի, ազգի սրբերի, լուսակիրների և հերոսների միջոցով,  որ Սուրբ 
Ոգու իրական հետնորդներն են և դրսևորումները: 
   «Ազգերն, - գրում է նա, -  իրենց ծոցի մէջ կ՚ապրեցնեն մի որակական 
փոքրամասնութիւն, — սուրբըսուրբըսուրբըսուրբը, , , , լուսակիրըլուսակիրըլուսակիրըլուսակիրը, , , , հերոսըհերոսըհերոսըհերոսը    ————    որորորոր    կ՚ապրիկ՚ապրիկ՚ապրիկ՚ապրի    ոչոչոչոչ    իրիրիրիր    անձովանձովանձովանձով    եւեւեւեւ    
ոչոչոչոչ    իրիրիրիր    անձիանձիանձիանձի    համարհամարհամարհամար, , , , որորորոր    կըկըկըկը    մեռնէ՝մեռնէ՝մեռնէ՝մեռնէ՝    չմեռնելուչմեռնելուչմեռնելուչմեռնելու, , , , կըկըկըկը    մեռնէ՝մեռնէ՝մեռնէ՝մեռնէ՝    իրիրիրիր    ցեղնցեղնցեղնցեղն    ապրեցնելուապրեցնելուապրեցնելուապրեցնելու    
համար։համար։համար։համար։    ՈգուՈգուՈգուՈգու    ազնուականութիւննազնուականութիւննազնուականութիւննազնուականութիւնն    էէէէ    այդայդայդայդ    համացեղհամացեղհամացեղհամացեղ    փոքրամասնութիւնըփոքրամասնութիւնըփոքրամասնութիւնըփոքրամասնութիւնը,,,, 
ժողովուրդների ամենամեծ, անկորչելի եւ անմեռ հարստութիւնը։    
     Սուրբը, որ ոսկէ շղթայով անհատի ու ժողովուրդների հայեացքըհայեացքըհայեացքըհայեացքը    կապուածկապուածկապուածկապուած    կըկըկըկը    
պահէպահէպահէպահէ    աստղերինաստղերինաստղերինաստղերին՝ այդ վերջինները կեանքի ճահճէն ու բարոյական նեխութենէն 
զերծ պահելու համար։ ԼուսակիրըԼուսակիրըԼուսակիրըԼուսակիրը, , , , որորորոր    կըկըկըկը    հալածէհալածէհալածէհալածէ    խաւարըխաւարըխաւարըխաւարը, անհատիանհատիանհատիանհատի    եւեւեւեւ    
հաւաքականութեանհաւաքականութեանհաւաքականութեանհաւաքականութեան    հերոսըհերոսըհերոսըհերոսը, որ կռթնած իր յաղթական սրին՝ արթուն կը հսկէ 
հայրենի սահմանների վրայ»: («Հիշիր պատերազմը»: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Այլ կերպ ասած, սուրբը  ժողովրդի մեջ պահպանում է ոգու և հոգու 
առաջնությունը մարմնի հանդեպ; լուսակիրը ՝ ժողովրդին ծանոթացնում է 
հավերժական ճշմարտությունների հետ, նրան իմաստություն շնորհելով, իսկ 
հերոսը՝ իրեն զոհաբերում է հանուն ժողովրդի կյանքի: Այդ բոլորը 
պայմանավորված է Աստվածաստեղծ նախահուգու անարատությամբ: 
   Ցեղի ներկայացուցիչներին և ժողովրդին Նժդեհը  տարբեր ձևով է սահմանում. 
   «ժողովուրդը, - ասում է նա, -  հոգեւոր ցրուածութիւն է. ազգը (ցեղը)` ոգի, որի 
ամենակատարեալ արտայայտութիւնը հանդիսանում է հանճարը, սուրբը, 
հերոսը — ընտրանին, ցեղը կենտրոնացուցիչ ոյժ է»: («Հայու ճամբան՝ մեծ զղջումի ճամբան»,  

«Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 24, 25)   «Մինչ ժողովուրդը միջակութիւններ կը ծնի, ցեղի 
ինքնայայտնութիւնը տեղի կ’ունենայ հերոսների, սուրբերի ու լուսակիրների 
միջոցաւ»: («Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ», «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1)  « Ժողովուրդն 
ընդօրինակող է, ցեղը` ստեղծագործ ինքնատիպութիւն: Իբրեւ անկրկնելի 
անհատականութի՛ւն` դա թոյլ չի տալիս ժողովրդին դիմազրկուելու եւ կորչելու 
«մարդկութեան» մէջ: Իբրեւ բնակենսաբանական գործօն` ցեղը ներգործում է 
ազգութեան վրայ` սնուցանելով նրա արմատները»: («Հայու ճամբան՝ մեծ զղջումի ճամբան», 

«Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 24, 25)     «Ժողովուրդը` դա ա՛յն վախկոտն է, որին ուզեցին գործի 
ուղարկել եւ նա առարկեց — «դուրսն առիւծ կայ»: Ցեղն իրենից դուրս առիւծ չի 
ճանաչում: Յարանւանական է ժողովուրդը — կաթուղիկէ, բողոքական եւ այլն 
ցեղը մի՛շտ էլ մի՛ է եւ ամբողջական: Ժողովուրդ ասել է դասակարգ եւ 
դասակարգային եսականութիւն, ցեղն ընկերային արդարութիւն է եւ հնարաւոր 
հաւասարութիւն»: («Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ», «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1)  

     Սակայն ցեղի ամենաբնորոշ հատկությունը դա իրեն հանուն սիրո (դեպի 
մարդը, ընտանիքը, կրոնը, ժողովուրդը, մարդկությունը և այլն) «անհաշիւ 
կերպով զոհաբերելու» ունակությունն է, մինչ դեռ ժողովրդի մեջ Նժդեհը տեսնում է 
«հաշվետու ուղեղ»: («Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ», «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 
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   Ցեղի/նախահոգու այդ ունակությունը հենվում է, ըստ Նժդեհի, իր 
«աստուածային արհամարհանքի վրա դէպի մահը» («Հիշիր պատերազմը»:, «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ), որը ծագում է իր  անմահության գիտակցությունից:  Այսպես, հանուն 
մարդու փրկության  մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը անտեսեց մահը, և դա 
ամենաբարձրագույն սիրո դրսևորվումն էր, ինչպես Ինքն ասաց. «ԱւելիԱւելիԱւելիԱւելի    մեծմեծմեծմեծ    սէրսէրսէրսէր    
ոչոչոչոչ    ոքոքոքոք    չունիչունիչունիչունի, , , , քանքանքանքան    այնայնայնայն, , , , որորորոր    մէկնմէկնմէկնմէկն    իրիրիրիր    կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը    տայտայտայտայ    իրիրիրիր    բարեկամներիբարեկամներիբարեկամներիբարեկամների    համարհամարհամարհամար»։ (Հովհ 
15: 13) Նույնպես, մահը անտեսեցին Վարդան Մամիկոնյանը և նրա 
զինակիցները իրենց ոգեշունչ քրիստոնյա կրոնի պահպահման համար,  որը, 
ինչպես նշվեց Հայկին նվիրված գլխում, ըստ էության, հայ ցեղի 
մինչհեթանոսական, հնագույն մեսիական կրոնն էր: Նույնպես վարվեցին նաև 
շատ ուրիշ  հերոսներ, ինչպես հայոց, այնպես էլ օտար  ժողովուրդների 
պատմություններից: Բոլորը, ըստ Նժդեհի, իրենց «մահով հաղթանակեցին 
մահը» եւ այսպիսով «իրենց ենթարկեցին յաւիտենական կեանքը՝ 
անմահութունը» (Տարօնականության Մասին «Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46),   քանզի Աստվածային 
Ոգին մարդուն տանում է  «դէպի արեւը, կեանքի աղբիւրը, լոյսը» միայն դնելով 
նրան ընտրության առջև, թե ո՞ր կյանքը նա կնախընտրի. մահացո մարմնի՞ թե 
հավերժական հոգու, որ իրար չեն տեսնում և չեն կարող տեսնել ու համընկնել 
երբեք: 
  Դա այն ճանապարհն է, որով Հայկը տարավ հային, տանում է և կտանի դեպի 
Իր, այսինքն՝  Աստծո, թագավորություն: Ինչպես ասում է Նժդեհը, դա է, - 
այսինքն՝ Աստծո թագավորությունն է, -  «ձգտումը (...), վազքը մեր ցեղի ոգու - 
մեր լուսեղէն նշանագրերի»: (Տարօնականության Մասին «Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46)  
     Մեր նախահոգին, որ  հերոսական ոգու կրողն է, մահից էլ ուժեղ է և 
անձնավորում է հավիտենականության ներկայությունը մարդու մեջ: Նրա ուժը 
ճշմարտապաշտության մեջ է, որ հակառակ է այս, Օձի կողմից ձևափոխված 
աշխարհի սուտ ճշմարտությանը,  և բխում է Աստվածա- և մարդասիրությունից,  
քանի որ ճշմարտությունն է  արարչության գործաձևը: Ընդգծելով այդ փաստը՝ 
Նժդեհը ասում է. «Ոյժ է ճշմարտութիւնը: Չկայ ոյժ առանց ճշմարտութեան: Չկայ 
փրկութիւն առանց ոյժի», («Օրերի Օրը», «Արաքս», Սոֆիա, 1926թ., թիւ 99:  Նաել նաև իմ ռուսերեն լեզվով գրված գիրքը 

«Каков би блейский Бог и каково Его творение. Два райских древа», Բուենոս Այրեսում հրապարակված 2019 թվականին) որովհետև 
«Ճշմարտությունը գործում է և ազդում միայն ոգու միջոցով»: («Ինչու տարոնականություն«, 

«Տարոնի արծիվ», Սոֆիա, 1938թ., թիվ 5-6)  Ճշմարտությունը այն ստեղծագործ առաքինությունն է, 
առանց որի, ինչպես ասվեց, չկա արարչություն: Եվ քանի որ  ճշմարտությունը 
արդարության հիմքն է, Աստվածն Իր Արարիչ Որդուն «Արդարության աջԱրդարության աջԱրդարության աջԱրդարության աջ» է 
անվանում (Եսա 41: 10)  և Նրանով է ամեն ինչ ստեղծում: 
   ՀենցՀենցՀենցՀենց    այդայդայդայդ    ինքնազոհինքնազոհինքնազոհինքնազոհ    արդարարդարարդարարդար    ոգոգոգոգինինինին    էէէէ, , , , ըստըստըստըստ    ՆժդեհիՆժդեհիՆժդեհիՆժդեհի, , , ,     կազմումկազմումկազմումկազմում    մերմերմերմեր    ազգիազգիազգիազգի    
բարոյականությանբարոյականությանբարոյականությանբարոյականության    հիմքըհիմքըհիմքըհիմքը:::: «ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային    բարոյականըբարոյականըբարոյականըբարոյականը»»»», - գրում է նա, - անհրաժեշտ  
հիմք(ն է )ազգի հոգեւոր կառոյցի, եւ դրանում է կայանում ազգի իրական ոյժը»: 

(«Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ» «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174)  

  Հոգևոր կառույց լինելով՝  բարոյականությունը, ըստ Նժդեհի, հոմանիշն է  
«արիության» : «Արիությունը (այսինքն: աստծո Ոգուն հետևելը), - ասում է նա, - 
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միակ ճշմարիտ բարոյականն» է («Հայ դասական արիութիւնը» «Արաքս», 1930թ., թիւ 25, 26, 27), և մեկ ուրիշ 
տեղ, բնականորեն,  այն նույնացնում է ցեղին:     
   «Ցեղը, - նկատում է նա, -  արիութիւն է, նա՛եւ արիապաշտութիւն», («Ի՞նչ է 

ցեղակրոնությունը: Ցեղաին արթնացում») այսինքն պատկանում է Աստծուն որպես իր նախահոգի  
և պաշտում նրան, որպես Աստծո Որդին է պատկանում  և պաշտում Իր Հորը: 
      Բնութագրելով արիացուն՝ Նժդեհը, փաստորեն, կրկնում է ցեղի – այդ 
«որակական փոքրամասնության»  ներկայացուցիչների  բնութագրումը. 
   «Արին է յանդգնողը, անձնազոհը, մարդասէրը: Արիութիւնն է շարժում 
պատմութեան ընթացքը: Մեծ սիրտ, ազնիւ նկարագիր, վսեմ մտածում – 
արիութեան հարազատներն են այդ բոլորը, ճառագայթները միեւնոյն արեւի»: 
(Հայ դասական արիութիւնը «Արաքս», 1930թ., թիւ 25, 26, 27)   «Արժէքներ, սրբութիւններ, 
մարդկայնութիւն, գաղափարներ, իդէալներ, հոգեկան ոյժ, լեզու, արուեստներ, 
իմաստութիւն, իմաստասիրութիւն, առաջնորդութիւն, հերոսական, փառք — 
ոգին է այդ բոլորի ստեղծիչը»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6)  
Արիացին է,- հայտարարում է նա, -  որ իր էությամբ կապում է յաւիտենականը եւ 
առօրեան: Նա է «Ճշմարի՛տ  առաջնորդը, առանց որին ոչինչ են իշխանութիւնն 
ու իշխանաւորը»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174)     
   Նույնիսկ ավելին: Նժդեհը արիացուն անվանում է «մեծ մարդ», որի բնութագիրն 
են կազմում պարզությունն ու հերոսականությունը:   Այդ հատկությունները 
միայն իրենց առկայությամբ  արդեն փոխում են շրջապատի հոգևոր մթնոլորտը: 
Ըստ Նժդեհի, արիացին է, ով կյանքին արժեք է տալիս, իմաստ և վեհություն: Նրա 
խոսքը գործում է կրակոտ կայծի պես ՝ բոցավառելով իրեն հետ կապված սրտերն 
ու զգացմունքները: Նրա ներկայությունը ազնվացնում է, ոգեշնչում, ամրացնում է 
հոգիները: Նրա շնորհիվ անհնարինը դառնում է միայն դժվար, իսկ դժվարը՝ 
հնարավոր, երազները դառնում են նպատակ, իսկ նպատակներն իրագործվում 
են: Նա փոխում է ժողովրդի  հոգեբանությունը, նրա  ճակատագիրն ու 
պատմությունը: Եվ ամփոփելով իր մեծ մարդու մասին խոսքը՝ Նժդեհը ասում է. 
«ՄեծՄեծՄեծՄեծ    մարդըմարդըմարդըմարդը....    ----    ԴաԴաԴաԴա    աստուածաստուածաստուածաստուած    էէէէ,,,, միայն այն տարբերութեամբ, որ դա իրեն 
աստուած կը զգայ միայն իր կեանքի որոշ վայրկեաններում եւ որպէս այդպիսին 
կը կերտէ իր յաւերժական, իր աստուածարժան գործերը»: (Նժդեհի ճառը` հաե հեղափոխական 

արարչին արտասանված 1924 թվականին, Սոֆիայի գերեզմանատան մեջ, Քրիստափոր Միքայելյանի հուշարձանի բացման առթիվ:  

«Հայաստան», Պլովդիվ, 1924թ., թիւ 29) 

    «Աստված» անվանելով ցեղի մարդուն, կամ արիացուն՝ Նժդեհը նկատի ունի 
արիացու այն լատենտ ուժը, որը կարող է փոխակերպել մարդուն այնպիսի ձևով, 
որ նրա մեջ հայտնվի Աստծո կերպարն ու նմանությունը:  
   Այս միտքը աստվածաշնչական ծագում ունի և վերաբերվում է այն 
հայտնությանը, որ մարդը ստեղծվել է ըստ Աստծո պատկերի և նմանության, 
այսինքն ՝ նա ստեղծվել է Աստծո մարմնավորման համար, որպես Աստծո որդի, 
որպես անոթ Աստծո Ոգու (կամ Հոր-Արու) համար, - մի խոսքով, նա  ստեղծվել է 
որպես հայտնված Աստված:  Ակնհայտ է, որ մարդ ասելով՝ Նժդեհը այստեղ 
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նկատի ունի նախահոգուն, այրին և ոչ թե այն մահացո ժամանակավոր մարմինը, 
որ մարդը ձեռք է բերել իր անկման պատճառով: 
      Նժդեհի այս մարդ/աստծո մասին խոսքերը հիշեցնում են մեկ ուրիշ խոսք, որ 
Հիսուս Քրիստոսը ասած նրանց, ովքեր Իրեն մեղադրում էին Աստծո Որդի 
ինքնասահմանման համար և այսպիսով Իրեն Աստծուն նույնացնելու համար. 
«ՁերՁերՁերՁեր օրէնքումօրէնքումօրէնքումօրէնքում չէ՞չէ՞չէ՞չէ՞, որորորոր գրուածգրուածգրուածգրուած էէէէ. «ԵսԵսԵսԵս ասացիասացիասացիասացի, թէթէթէթէ աստուածներաստուածներաստուածներաստուածներ էքէքէքէք»: (Հովհ 10: 34) 
  Արիացին՝ որպես Աստծո Ոգին կրող, բացարձակապես անկախ է հոգով, և, 
հետևաբար, չի հետևորդում մարդուն, այլ հետևորդում է միայն Հոր Ոգուն: 
Այդպիսին էր և ինքը Նժդեհը, որ հետևյալ ձևով էր բնորոշում ինքն իրեն.  
  «Ոգու մարդ եմ, եւ իբրեւ այդպիսին, միանգամայն անյարմար այն բոլոր 
պաշտօնների համար, որոնք ենթակայից որոշ աստիճանաւորութիւն են 
պահանջում: Ինձ տրւած չէ քայլել մարդու հետեւից, եթէ նա թագաւոր իսկ լինի: 
Խղճմտանքէս զատ ես ճանաչում եմ երկու գերագոյն դատաւորներ եւս — 
Աստւած եւ Ժողովուրդ»: (Անձնավկայի թիվն) 
   Նրա բացարձակ անկախությունը մարդուց և տրվածությունը Աստծուն ու 
ընդհանուր բարուն նման է այն անկախությանը, որը նկատի ունենալով՝ Հիսուսը 
ասաց. «ԲայցԲայցԲայցԲայց եսեսեսես մարդկանցիցմարդկանցիցմարդկանցիցմարդկանցից չէչէչէչէ, որորորոր վկայութիւնվկայութիւնվկայութիւնվկայութիւն եմեմեմեմ առնումառնումառնումառնում    (...) (...) (...) (...) ԴուքԴուքԴուքԴուք ինչպէ՞սինչպէ՞սինչպէ՞սինչպէ՞ս 

կարողկարողկարողկարող էքէքէքէք հաւատալհաւատալհաւատալհաւատալ, քանիքանիքանիքանի որորորոր իրարիցիրարիցիրարիցիրարից էքէքէքէք փառքփառքփառքփառք առնումառնումառնումառնում եւեւեւեւ չէքչէքչէքչէք որոնումորոնումորոնումորոնում այնայնայնայն 

փառքըփառքըփառքըփառքը, որորորոր միակմիակմիակմիակ ԱստծուցԱստծուցԱստծուցԱստծուց էէէէ գալիսգալիսգալիսգալիս»,  (Հովհ 5: 34, 44) – այսինքն Ոգուց, քանի որ 
Աստվածը Ոգի է: (Հովհ 4: 24) (Ցավալի է, բայց հայ աստվածաբանության մեջ ոգու և հոգու  տարբերությունը 

պարզաբանված չէ և դրա  արմատները գալիս են Աստվածաշնչի հայերեն  թարգմանությունից:) 

    Նա այդպես է ասում, քանզի մարդը՝ միայն մի մասնիկ է ամբողջության և 
կարծիք, իսկ Աստվածը՝ ինքն ամբողջությունն է ու իրական, ընդհանրային 
ճշմարտությունը: 
    Նման ընկալումը բնորոշ է միայն Արիացուն և բխում է իր աստվածային 
ծագման գիտակցությունից, իր մեջ Աստծո ներկայության զգացումից: 
(Մանրամասությունների համար դիմել իմ «Ժողովուրդ», «արիացիներ», «սեմիտներ» և «քամյաններ» հասկացությունների մասին» 

հոդվածին: www.criteriocristiano.com.ar) 
   Այսպիսով արիացին այն անձն  է, ով լիովին նվիրված է ժողովրդի 
նախահոգուն, որին մարմնավորում է, և որի համար նա պատրաստ է ցանկացած 
զոհաբերության, այդ թվում նա պատրաստ է հանուն ցեղի հավերժության 
զոհաբերել իր մահկանացու մարմինը... 
   «Նմանների՛ն, - ասում է Նժդեհը, - գերագոյն նուիրումի ընդունակների՛ն է 
միայն տրուած զգալ իրենց ոգու անմահութիւնը, եւ, հէնց սրանում է նրանց 
բարոյական անկապտելի իշխանութիւնը այն ամէնի վրայ, որ ստոր է, 
անցողական ու եղծանելի մարդկային կեանքում»: (Գ .  Ն Ժ Դ Ե Հ Ի  Դ Ա Մ Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն  Ճ Ա Ռ Ը  

Լ Ե Ո Պ Ո Վ Ի  Դ Ա Գ Ա Ղ Ի  Ա Ռ Ա Ջ  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 9)   
   Եվ եթե նմաններն են ղեկավարում ժողովուրդը, վերջինը որակի ժողովրդի է 
վերածվում և միայն բարոյականությամբ է առաջնորդվում: Աստծո  որդիների 
նման, նա Աստծուց է փառք  որոնում, - այսինքն՝ ինչ որ անում է, Աստծո 
գաղափարը իրագործելու համար է անում:  
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        Այդպես և Հայկը - հայ ժողովրդի արիության հիմքը, որ սահմանում է նաև 
հայ ազգի մեջ դրված առաքելությունըառաքելությունըառաքելությունըառաքելությունը այս աշխարհում:  
«. Ամէն ցեղ մեր Երկրագնդի վրայ, - գրում է Նժդեհը, -  կոչուած է 
իրականացնելու մի որոշ առաքելութիւն»:  («Հայու ճամբան՝ մեծ զղջումի ճամբան» «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 24, 

25)    Դրանում է    նրա պատմական դերը: Այդ առաքելությունը, - շարունակում է նա 
մեկ ուրիշ տեղ, - «մօտաւոր ճշդութեամբ դիմագծելու համար` նրան պիտի դիտել 
իր հոգու հայելիի` իր կրօնի մէջ, որովհետեւ ցեղի մօտաւոր ինքնայայտնութիւնը 
հնարաւոր է միայն իր աստւածների միջոցով»: («Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ» «Խռովք», 

Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 

   Հայերի դեպքում դա քրիստոնեությունն է, իսկ Աստվածը՝ Հիսուս Քրիստոսը – 
մարմնավորված Աստծո Ոգին, Աստվածը և մարդը միաժամանակ, որում  հայերը 
ենթագիտակցական մակարդակի վրա ճանաչեցին իրենց հորը ՝ Հայկին: Ուստի 
հայի առաքելությունը ուղղակի ձևով կապված է Հայկի առաքելության հետ, որ 
ենթադրում է հանել մարդուն նյութապաշտ աշխարհից և տանել նրան դեպի 
Աստծո արքայություն, - այլ կերպ ասած, դուրս բերել բազմալեզու Բաբելոնից և 
տանել դեպի  «միալեզու» Արարատյան լեռնաշխարհի բարձունքները: 
   Փաստորեն, հայի մեջ Աստծո կողմից դրված այս աստվածային գաղափարի  
մասին է խոսում Նժդեհը ՝ ընդգծելով , որ «Ընդունել ցեղի գերագահութիւնը 
ժողովրդի վրայ, նշանակում է` ընդունելընդունելընդունելընդունել    յաւիտենականիյաւիտենականիյաւիտենականիյաւիտենականի    գերագահութիւնըգերագահութիւնըգերագահութիւնըգերագահութիւնը    
առօրեայիառօրեայիառօրեայիառօրեայի, , , , ոգունոգունոգունոգուն` ` ` ` նիւթինիւթինիւթինիւթի    վրայվրայվրայվրայ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

    Այս արեցին հայորդիները, որ հետևեցին Հայկին: Դա  հայի հոգում 
արմատացած մի փաստ է, որը ժողովրդի դժվարին պահերին դրսևորվում է նրա 
ոգու մեծ  վերելքով: Օտարները, նկատելով այդ՝ հային «ոգուոգուոգուոգու    ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ» են 
համարել: Դրանցից մեկն էր, օրինակ, Ֆրանց Վերֆելը: «Մըսա-Դագի 40 օրը» գրքի հեղինակը 
   «Ցեղօրէն անինքնաճանաչ է հայութիւնը, - դառնությամբ նկատում է Նժդեհը 
այդ առումով  : -  Ամօ՜թ մեզ — օտարը, Ֆրանց Վերֆէլը պիտի գար ասելու — 
«ոգու ժողովուրդ է հայը»: Այո՛Այո՛Այո՛Այո՛, , , , ոգուոգուոգուոգու    ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ    ենքենքենքենք եւ այդ իսկ պատճառով այն 
բոլոր վարդապետութիւնները, որոնք դիմազուրկ ոգու ծնունդ են, օրինակ՝ 
սոցիալիզմ, բոլշեւիզմ, կոսմոպոլիտիզմ — մնում են անմարսելի եւ անհարազատ 
հայ հոգու համար»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2)   

   Այդպիսին էր նաև հազարամյակների խորքից եկող հայերի ոգեպաշտությունը: 
Թեպետ և ենթագիտակցականորեն, բայց  Նժդեհը, ոգեպաշտ լինելով՝ 
հասկանում է Հայկի և Հիսուս Քրիստոսի պատկերների նույնությունը, քանզի  
խոսելով  հայերի կողմից  քրիստոնեությունը որպես համաժողովրդական կրոն 
առաջինը ընդունելու պատճառի մասին՝ նա այդ փաստը բացատրում է հայերի և 
քրիստոնեության խորը ոգեշնչվածության փաստով: 
   «Ոգեշունչ էր քրիստոնէութիւնը, - գրում է նա, -  եւ հէնց այդ է պատճառը, որ 
նրա գիրկը նետւողներէն առաջինը` եղաւ հայը: Հասկանա՛նք — մեր ժողովրդի 
ամենազօրաւոր զէնքը միշտ էլ եղել է ոգին»: «Ոգեշունչ է հայ ռազմիկը եւ այդ է 
պատճառը, որ նա Արեւելքի լաւագոյն պարտիզանն էր, է՛ եւ այսօր, որ նա շատ 
անգամ սակաւաձեռն ոյժերով հսկայաթիւ բանակների դէմ է ճակատել, որ 
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կռիւներ է վարել ամենադժուարին պայմանների մէջ` կէս-կուշտ, կէս-քաղցած, 
առանց նւազագոյն տեխնիք միջոցների, առանց զինակիցների, մենա՛կ ու 
յաճախ` իսպառ կտրւած աշխարհից»: («Ցեղի հավիտենական զենքը» «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Այդ ոգեշնչվածության մեջ հավիտենականության զգացում կա, այսինքն՝ հայը 
հավատացել է միշտ իր հոգու անմահությանը: Դա է ապացուցում Նժդեհի 
հետևյալ մեջբերումը. 
    «Հայը լինելիական է, — հաստատում է հայոց հեթանոս կրօնը»:  (Այստեղ ցանկանում եմ 

նշել, որ հեթանոսությունն ու լինելիականությունը առհասարակ հակասում են իրար, և այդ պատճառով «հայոց հեթանոս կրոնի» 

փոխարեն այստեղ ավելի տեղին կլիներ օգտագործել «հին հայկական հավատք» արտահայտությունը: )  «Լինելիակա՛ն է 
հայը — ահա՛ ակն ու աղբիւրը մեր մեծ Յոյսի եւ Զօրոյթի: Այս է, որ յուրախութիւն 
թուրքի, դեռ չի գիտակցում հայ մտաւորականութիւնը` իր մեծամասնութեան 
մէջ»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 
        Այլ կերպ ասած՝ «մեր մեծ Յոյսի եւ Զօրոյթի»  ««««էականըէականըէականըէականը, , , , ----    (դա)    յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական    
հայկականութիւննհայկականութիւննհայկականութիւննհայկականութիւնն    էէէէ,,,, որ ազգութիւնը նուիրագործում է իր ամէն մի անդամի մէջ»: 
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174)  
   «Հավիտենական» նշանակում է հոգևոր, անխորտակելի, ըստ այդմ հոգևոր է 
նաև «նուիրագործումն»: Վերջինը, ըստ Նժդեհի, ապացուցում է մեր «ցեղային 
օրգանական մտածողությունը», որը  «Մեր պապերից մեր ականջն է ընկել, 
մեզնից մեր որդիքը կ՚իմանան»: (Մեծ գաղափար «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 159) 
    «Այո՛, ոգու ժողովուրդ ենք»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2), - կրկնում 
է Նժդեհը և շարունակում. -  «Այդ մասին թող խօսի ինքը` դարերի հայը. «Մի տնից 
չէինք, բայց մի ձէնով էինք»: Ցեղօրէն բարոյական էր հայը. (որովհետև ասում էր) 
«Մէջք մէջքի տանք` սարեր շուռ տանք»: Սոցիալապէս առողջ էր նա. (որովհետև 
ասում էր) «Հացն Աստծուց, ես էլ հետը, ո՛վ հասնի` թող ուտի»: Սոցիալապէս 
արդար էր. (հաստատելով) «Այն մարդը, որ Աստուած ունի` աղքատ չէ»: 
Իդէալիստ էր նա. (որովհետև ասում էր) «Հող ու մոխիր կե՛ր, տմարդէն հաց մի՛ 
մուրար»… Ցեղօրէն հպարտ էր. (ասելով) «Հայը չյոգնի` չի՛ նստի». Ծուլութեան 
հացը չսիրող է. (քանզի ասում էր) «Ոտքդ քարին զարնուի` խղճմտանքդ քննէ՛»: 
Բարոյապէս զգայուն էր. (որովհետև ասում էր) «Իր ծառը ծարաւ թողած  
ուրիշինը ջրողը ո՛չ յարութիւն ունի, ո՛չ էլ թողութիւն»: Ազգայնօրէն զգաստ էր. 
(ասելով) «Առիւծը կատուին խեղդել չեմ տայ»: Տղամարդ էր հայը: Ա՛յս էինք երէկ 
— որակի՛ ազգ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174)  

   Այսպիսով Նժդեհը հաստատում է՛, որ «Ցեղամարդ էր հայը` յաւիտենականի ու 
կատարելութեան, ընկերային արդարութեան ու հերոսականի, միութեան եւ 
ուղղութեան զգացումներով զօրաւոր», (Հայու ճամբան՝ մեծ զղջումի ճամբան «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 24, 25)   - 
այսինքն առաջնորդվում էր սրբությամբ և այդ սրբությունը «նվիրագործում էր իր 
ամեն անդամի մեջ»: 
   Մեր ամբողջ հնագույն - Մեսրոպ Մաշտոցից սկսած և Նարեկացու մեջ իր 
գագաթնակետին հասած - գրականությունն է վկայում դրա մասին: Դրա վառ 
ապացույցները գտնում ենք նաև մեր դասական բանաստեղծների 
ստեղծագործություններում: Բազում օրինակներից կբերեմ միայն երկուսը: 
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Առաջինը Վահան Տերյանի «Խենթ մարտիրոսներ, պայծառ հերոսներ» 
բանաստեղծությունից մի հատված է,  որը ակամա է դարձնում բանաստեղծի 
ոգեպաշտությունը. 

Բարի կուռքերն են մեզ շրջապատում, 
Կենդանի Աստված, ես Քեզ եմ կանչում, 
Ինձ Քո կարոտն է անդադար տանջում,Ինձ Քո կարոտն է անդադար տանջում,Ինձ Քո կարոտն է անդադար տանջում,Ինձ Քո կարոտն է անդադար տանջում,    

Բարի կուռքերին ես չեմ հավատում:Բարի կուռքերին ես չեմ հավատում:Բարի կուռքերին ես չեմ հավատում:Բարի կուռքերին ես չեմ հավատում:    
   Այստեղ բանաստեղծը պարզորեն  հակադրում է իրեն նյութապաշտ, կրքերով 
լի աշխարհին և ի ցույց է բերում իր Աստծո, այսինքն՝ վերին բարոյականության 
կարոտը, ժխտելով կուռքերի բարի լինելու միտքը: - Այսինքն, առասպելական 
լեզվով ասած՝ նա ձգտում է դուրս գալ Բաբելոնից և գնալ դեպի Արարատյան 
լեռնաշխարհ: 
   Երկրորդ օրինակը՝ Հովհաննես Թումանյանի «Եթե մի օր, անույշ ընկեր» 
ոտանավորի վերջին խոսքերն են, որ բացահայտում են հոգևոր թագավորության 
գոյության իր հավատքը. 

Նրանք իմ ջերմ համբոյրներն են, 
ԱյնԱյնԱյնԱյն աշխարքիցաշխարքիցաշխարքիցաշխարքից ուղարկուածուղարկուածուղարկուածուղարկուած, 

ՈրիՈրիՈրիՈրի ճամբէնճամբէնճամբէնճամբէն քոքոքոքո առառառառջեւջեւջեւջեւ 
ԳերեզմանովԳերեզմանովԳերեզմանովԳերեզմանով էէէէ փակուածփակուածփակուածփակուած... 

    Այսպիսով բանաստեղծը ընդգծում է հոգևոր աշխարհի գոյությունը, որ 
ակնհայտ է դառնում մարդուն իր մարմնի մահից հետո: Այս և շատ ուրիշ 
վկայություններ յուրահատուկ հոգևոր նվիրագործումներ են հայությանը, և հայը 
ակամա ձգտում է իր երկրային հայրենիքի մեջ տեսնել երկնքայինը, այսինքն, որ 
իր երկրային հայրենիքը համապատասխանի  «Հայր մեր» աղոթքի խոսքին. 
«ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես երկերկերկերկնքումնքումնքումնքում, , , , այնպես էլ երկայնպես էլ երկայնպես էլ երկայնպես էլ երկրի վրարի վրարի վրարի վրա», - իր հոգուն հարմար  պատկերով:  

   Այս է  պատճառը, որ հայ ցեղը Նժդեհը նույնացնում է  նաև Հայաստանի հողին: 
«Հայ ցեղը, - ասում է նա, -  դա հայ հողն է` համակ բոց ու զօրոյթ, որ ասում է 
անխօս ես սնւում եմ նրանցով, որոնց` սնուցանում եմ»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի 

զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1)  

   Այսինքն, հողի կյանքը կախված է իրենից քանդակված ցեղի կյանքից: Ցեղի 
(նախահոգու) ) և հողի կենսաբանական կապն այնպիսին է, որ առանց միմյանց 
նրանք կենդանի չեն: «Ցե՛ղն է, - նկատում է Նժդեհը, -  այս կամ այն երկիրը 
դարձնում հայրենիք: Հողն առանց ցեղի, ասել է` մարմին առանց հոգու»: (Երբ 

հայրենասիրությունը ցեղասիրություն չէ «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 11, 12) 

   Ուստի, ինչպես հոգու, այնպես  էլ  հայրենիքի մեջ, Նժդեհը  «մի հոգեւոր 
իրականութիւն է», տեսնում, «մի բան (...) ոգուց եւ ոգու համար», (Մեռնելու կամք «Տարօնի 

Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 7) 

   Այդպիսի իրականություն ենք զգում, օրինակ, մեր Արարատ լեռան նկատմամբ, 
որ մի լեռ է մեր ոգուց և ոգու համար: Օտարի տիրապետության տակ լինելով, 
օտարի հոգու համար օտար, նա միշտ  մնում է հայի հոգևոր ժառանգությունը: 
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Ինչպես ասում է Նժդեհը, «Արարա՛տը, որ թէեւ քանիցս խլւեց մեզնից, բայց երբեք 
չեղաւ օտարին, եւ չի՛ լինելու»: (Անձնավկայի թիվն)   Եզրակացնելով իր միտքը՝  նա 
նկատում է. 
    «Հայրենիքն է ոգու ամենասրբազան թանձրացեալ ստեղծագործութիւնը»  (Ինչու 

տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) – ավելացնենք. իրեն իսկ համար: 
Հետևաբար, հայրենիքը որպես մասշտաբով հոգի՝ նույնքան սրբազան է, որքան 
մարդկային հոգին, և միավորում է իր մեջ Աստծուն և Նրա կերպարը ժողովրդի 
նախահոգու, այսինքն `ցեղի մեջ մարմնավորված: Այնպես որ երկրի հոգևոր 
իրականությունը նման է հոգու և պարտեզի իրականությանը,  - այն պարտեզի, 
որտեղ  Աստվածը  տեղադրեց մարդու (Ադամի) կենդանի հոգին: 
  Այդ իրականությունը նկատի ունենալով՝ Նժդեհը նշում է, որ իր «հոգին զոյգ 
յենարաններ ունի - Աստուած եւ Հայրենիք»: .  (Հայրենիք, խորհրդածություններ «Ռազմիկ», 1941թ,.թիւ 2)  

և ավելացնում, որ «Մեր երկրագնդի վրայ, ուխտերից ամենասրբազանը մի՛շտ էլ 
կնքուած է եղել Աստուծոյ եւ Հայրենիքի համար: Deo et Patria! Նմաններից էր 
Մամիկոնէից  Ուխտը»: (Մեռնելու կամք «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 7) 
   Աստվածաբանորեն հայրենիքը եկեղեցուն է համապատասխանում և 
հակադրվում է անձի եսասիրությանը, քանի որ ենթադրում է բոլորի 
բարգավաճումն հավասարապես, ինչին հնարավոր չէ հասնել առանց հոգևոր 
վեհացումի:  
 

Ամփոփելով՝Ամփոփելով՝Ամփոփելով՝Ամփոփելով՝    կրկնենքկրկնենքկրկնենքկրկնենք, , , , որորորոր, , , , ըստըստըստըստ    ԳարեգինԳարեգինԳարեգինԳարեգին    ՆժդեհիՆժդեհիՆժդեհիՆժդեհի,,,,    ցեղցեղցեղցեղ, , , , 
ոգեպաշտությունոգեպաշտությունոգեպաշտությունոգեպաշտություն, , , , արիությունարիությունարիությունարիություն    հասկացողություններըհասկացողություններըհասկացողություններըհասկացողությունները    
նույնանշանակնույնանշանակնույնանշանակնույնանշանակ    ենենենեն    ևևևև    վեվեվեվերաբերվումրաբերվումրաբերվումրաբերվում    ենենենեն    ԱստծԱստծԱստծԱստծոոոո    որդիներինորդիներինորդիներինորդիներին, , , , 
կամկամկամկամ    մերմերմերմեր    նախահոգուննախահոգուննախահոգուննախահոգուն, , , , որիորիորիորի    առաքելությունըառաքելությունըառաքելությունըառաքելությունը    ևևևև    
պատմականպատմականպատմականպատմական    դերըդերըդերըդերը    այսայսայսայս    աշխարհումաշխարհումաշխարհումաշխարհում մարդկությմարդկությմարդկությմարդկություուուունննննննն    
նյութանյութանյութանյութապաշտությունիցպաշտությունիցպաշտությունիցպաշտությունից    հանելհանելհանելհանել    ևևևև    դեպիդեպիդեպիդեպի    ոգեպաշտությոգեպաշտությոգեպաշտությոգեպաշտություուուունննն    
տանետանետանետանելլլլնննն    էէէէ: : : : ----        ԱյլԱյլԱյլԱյլ    կերպկերպկերպկերպ    ասածասածասածասած,,,,    բազմալեզուբազմալեզուբազմալեզուբազմալեզու    ԲաբելոնիցԲաբելոնիցԲաբելոնիցԲաբելոնից    
հանելհանելհանելհանելըըըը    ևևևև    ««««միալեզումիալեզումիալեզումիալեզու» » » » ԱստծոԱստծոԱստծոԱստծո    ՈգուՈգուՈգուՈգու    թագավորությունթագավորությունթագավորությունթագավորություն    
բերելըբերելըբերելըբերելը: : : : ՈւստիՈւստիՈւստիՈւստի,,,,    եեեեթեթեթեթե    մենքմենքմենքմենք    նյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտնյութապաշտ    ենքենքենքենք    դառնումդառնումդառնումդառնում, , , , 
դրդրդրդրանովանովանովանով    քանդումքանդումքանդումքանդում    ևևևև    ոչնչացնումոչնչացնումոչնչացնումոչնչացնում    ենքենքենքենք    մերմերմերմեր    աստվածաստեղծաստվածաստեղծաստվածաստեղծաստվածաստեղծ    
հոհոհոհողնղնղնղն    ուուուու    հոհոհոհոգինգինգինգին::::    

 
 
--------------------------- 
Հետխոսք  
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Սակայն... մեր հողն ու երկիրը դարեր շարունակ մի տխրագույն պատկեր են 
ունեցել, պայմանավորված ժողովրդի հոգևոր  անկումով, որը նրան 
հեթանոսության գիրկը գցեց: Նա կորցրեց ամեն ինչ, որ իրեն տրված էր Արարչի 
կողմից: Նրա ընտրանիների տեղը զբաղեցրին Քամի հետնորդները, այսինքն՝ 
անբարո  ոգու կրողները, կամ նույն բաբելոնացիները, որոնց շրջապատից մեզ 
մինչ այսօր ճգնում է հանել մեր Հայկը: Դրանք այն ընկած հրեշտակների  հոգևոր 
ցեղից են, որ մեր երկրից տարածվեց  ամբողջ աշխարհով մեկ,  տիրացավ նրան և  
զրպարտեց Արարչի խոսքն ու Աստծո թագավորությունը: 
   Բայց նույն մեր աստվածաշնչական հողի վրա 2018 թվականին  մի հրաշք 
կատարվեց, որ լուսավորեց և  ի ցույց բերեց հայի հոգու խորին ազնվագույն 
հիմքերը: Այդ լույսը ոչ միայն ժողովրդի մտքերը լուսավորեց, այլև  սփռվեց 
ամբողջ աշխարհով, կատաղեցնելով մարդաատ  ուժերին, որ դիվահար  պայքար 
սկսեցին մեր երկրում բարու և համերաշխության դեմ ու հետո կտարածեն այն 
ողջ աշխարհով:  
    Իրականում դա հաբեթականների (Աստծո որդիների) և  քամյանների կռիվ է: 
Վերջինները մեր ազգի մեջ նույն հայի անունը կրելով՝ ոգով և 
նպատակառումներով են տարբերվում ազգի ներկայացուցիչներից: Դա Աստծո 
երկու հակառակորդ որդիների հոգևոր  կռիվն է. - Հոր կողմից սիրված բարու 
ոգու և ատված ու ժխտված  չար ոգու միջև: 
   Դժվար է լինելու այդ կյանքի ու մահու պայքարը, սակայն Արարիչը 
աննախադեպ ձևով ազգի գլխավոր ընտրանի բերեց ազնվագույն մի մարդու՝ 
ինչով հայտնաբերեց, որ մեծ նպատակներ ունի մեր և մեր հողի վերաբերյալ: Եվ 
այդ նպատակներից առաջինը՝ մեր ազգի ավդիյան ախոռների մաքրումն է, բայց 
ոչ թե բռնությամբ, այլ գիտակցության արթնացումով, որովհետև ազգի 
փրկության համար այլ ճանապարհ չկա:    Մինչ այսօր աշխարհում բռնությամբ և 
չարությամբ են կայացել նյութապաշտ քաղաքակրթությունները և դեռ 
շարունակվում է նույն  ոճը: Բայց դրա հակադրման գործը արդեն սկսված է: 
   Եվ նորից մեր աստվածաշնչական  Հայաստանից...  Բայց այս անգամ մենք 
արդեն չենք կարող նորից դավաճանել մեր Աստծուն, քանզի շատ ենք տառապել 
այս չար աշխարհում, որից ազատվելու համար միայն սիրով և 
համերաշխությամբ  պիտի առաջնորթվենք և նորից որակի ազգ դառնանք: Դա 
մեր կյանքի ու մահվան հարց է: Ըստ այդմ, Նժդեհը մեր ժողովրդի ամեն մի 
ներկայացուցչին հորդորում է իր կյանքը չխնաել այդ բարձր նպատակը 
իրագործելու համար. «Գիտցի՛ր մեռնել, երբ կարիք կայ, երբ պէտք է մեռնել, - ասում է 
նա: - Եղի՛ր տէրը կեանքիդ, որը չգիտես տարինե՞ր թէ վայրկեաններ պիտի տեւէ։ «ԼաւԼաւԼաւԼաւ    էէէէ    
մեռնել՝մեռնել՝մեռնել՝մեռնել՝    ապրելուապրելուապրելուապրելու,,,,    քանքանքանքան    թէթէթէթէ    ապրելապրելապրելապրել    մեռնելումեռնելումեռնելումեռնելու    համարհամարհամարհամար» ։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   

Քրիստոնյա հայը պետք է հասկանա, որ իր մեծագույն թշնամին թուրքը չե, այլ 
իրեն մեջ թաքնված և իրեն հետ խառնված Քամն է, որին կարելի է ճանաչել իրեն 
առանձնահատկություններից: Եթե տեսնում ենք, որ մեկը ստում է, զրպարտում 
է, հերհուրող է, ումևիցե հանդեպ չարությամբ, նախանձով և ատելությամբ է 
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լցված կամ անբարոյական է, նշանակում է գործ ունենք Քամի ոգու կրողի հետ: 
Այդպիսինները, դիմակավորված,  միշտ  իշխել են այս խաբուսիք աշխարհում, 
չնայաց որ ծնվել են ստրկության համար: Պիտի լինեին արիացիների, այսինքն 
հաբետականների  ծառաները, քանզի Նոյը նրանց մասին է ասել. 

«Անիծյա՛լԱնիծյա՛լԱնիծյա՛լԱնիծյա՛լ    լինիլինիլինիլինի    ՔանանըՔանանըՔանանըՔանանը։։։։    ԹողԹողԹողԹող    որորորոր    նանանանա    իրիրիրիր    եղբայրներիեղբայրներիեղբայրներիեղբայրների    ամենաստորամենաստորամենաստորամենաստոր    
ծառանծառանծառանծառան    լինիլինիլինիլինի»։  (Ծննդ 9: 25) 
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բբբբ) ) ) ) ՀայՀայՀայՀայ    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    վվվվերագնահատումերագնահատումերագնահատումերագնահատում    
պատմագիտականպատմագիտականպատմագիտականպատմագիտական    լույսիլույսիլույսիլույսի    տակտակտակտակ    

 (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 
 

    Մեր պատմությունը լի է ինչպես փառավոր, այնպես և տխուր ու ամոթալի 
էջերով: 
 
 

ՄերՄերՄերՄեր    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    փառավորփառավորփառավորփառավոր    էջերըէջերըէջերըէջերը    
    

                    «Բարոյական մեծութիւններով եւ փառքի գործերով հարուստ է մեր 
պատմութիւնը, - ասում է Նժդեհը: - Նա ունի փառահեղ էջեր՝ մեր Ոսկեդարը: 
Եղիշէի եւ իր անմահ ժամանակակիցների դարը հերիք պիտ լինէր – եթէ 
գունատւած չլինէր մեր յիշողութեան մէջ – մեր  ժողովրդի սրտի մէջ վառ 
պահելու հայրենասիրութեան բոցը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
    Այդ բարոյական մեծությունները նա առնչացնում է  «հայհայհայհայ    խաչիխաչիխաչիխաչի, , , , այբուբենիայբուբենիայբուբենիայբուբենի    ուուուու    
սրիսրիսրիսրի    հերոսներիհերոսներիհերոսներիհերոսների»   հետ: 
   «Փորձեցէք մի վայրկեան մոռացութեան տալ հայհայհայհայ    խաչիխաչիխաչիխաչի, , , , այբուբէնիայբուբէնիայբուբէնիայբուբէնի    ուուուու    սրիսրիսրիսրի    
հերոսներինհերոսներինհերոսներինհերոսներին, , , , ----    ասում է նա,    ----    եւ էլ ոչինչ կը մնայ, որ իրաւունք տայ մեզ ազգ 
կոչուելու։ Հոգեւոր անապատի կը վերածուի մեր կեանքը, պատմութիւնը։ Դպրոց, 
եկեղեցի, ընտանիք կը կորցնեն իրենց բարոյական բովանդակութիւնն ու 
խարիսխը։ Կը ցամքին ստեղծագործ ոգեւորութեան բոլոր աղբիւրները։ (Հիշիր 

պատերազմը» , «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

    ՀայՀայՀայՀայ    խաչըխաչըխաչըխաչը        քրիստոնեության  մուտքի հետ է կապված: Հայերը՝ կորցրած 
իրենց ցեղի ծագման  մասին հիշողությունը, մոլորված էին բազմաթիվ 
օտարերկյա հեթանոս աստվածների պաշտամունքներով: Եվ այդ պատճառով  
կորցրել էին նաև իրենց բարոյական առժեքները, քանի որ տարբեր 
հեթանոսական աստվածները տարբեր, -  և շատ անգամ իրար հակասող, -   ձևով 
էին ներկայացնում «բարոյականությունը», որ իրականում անբարոյականություն 
էր:  Հայերը հեթանոս էին դարձել: Իսկ հեթանոս լինելը  նշանակում է 
բազմալեզու, բազմագաղափար, այսինքն անհամերաշխ Բաբելոնում ապրել:  
   Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան հավակնում էր այդ հիվանդ բազմագլուխ 
ամբոխը միագլուխ առողջ ազգ դարձնել, ազնվացնել հային, հիշեցնելով նրան իր 
ծագման իրական իդեալները: Սակայն հեշտ չէր  փոխել  իր ակունքները ժխտող  
մարդկանց, քանի որ այն փաստը, որ Քրիստոնեական վարդապետութիւնը 
քարոզվում էր օտար եւ անհասկանալի լեզուներով, — ասորերէն, յունարեն — 
թույլ չէր տալիս, որ  Աստծո Խոսքը լիովին հասնի ժողովրդին, և վերջինս 
շարունակում  էր մնալ Արարչին անհնազանդ հեթանոս: Ավելին. ամբողջ 



57 

 

քրմական դասակարգը բարձրացել էր մեր քրիստոնյա Եկեղեցու դէմ, որը ջանք 
չէր խնայում հայի հոգին փրկելու համար: Օշտված բարձր արժանիքներով՝ Հայ 
Եկեղեցու առաջին հերոս ասպետներն կյանքի ու մահու պայքար  էին մղում հայ 
հեթանոս քրմերի և իշխանների հետ: Այդ ասպետներից շատերը ընկան 
պայքարում, բայց ապրեցրին Հայաստանը և նրա Եկեղեցին ինչպես Արարչին 
նվիրված երկիր և Եկեղեցի: Ամեն հայ պետք է իմանա այդ հերոսների անունները 
և իրենց պատմությունը: Դրանք էին Գրիքոր Լուսավորիչը, 
նրա  որդի Արիստակես հայրապետը, նրա մյուս որդի Վրթանեսը, և վերջինիս 
որդի Հուսիկ Ա հայրապետը, որոնցից երկուսը դավադրաբար սպանվեցին 
հեթանոս տարրերի կողմից: Խոսելով այդ ժամանակների մասին՝ Նժդեհը ասում 
է. 
   «Հայ պետութիւնը կ՚ապրէր հոգեւոր անիշխանութիւն, քանզի իրեն կը 
պակասէր անհատներն իրեն կապող շաղախը, որ մայրենի լեզուն է։ Որպէս 
հեթանոս՝ գուցէ եւ հնարաւոր լինէր ապրել առանց մայրենի տպագրական 
լեզուի, — կար հեթանոս կրօնը, կային աստուածները», (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ) բայց ինչպես քրիստոնյա՝ ոչ:     
    Այդպիսի ծանր վիճակից դուրս գալու համար, մեր Եկեղեցու առաքյալները 
ձեռնարկեցին հայ գիր ստեղծել, կամ, ավելի ճիշտ, կատարելագործել  հին, 
մոռացված այբուբենը, և քրիստոնեությունը ընդունելուց մեկ դար հետո 405 

թվականին Մեսրոպ Մաշտոցի ջանքերով հայությունը ունեցավ իր հայհայհայհայ    
այբուբենըայբուբենըայբուբենըայբուբենը, որի շնորհիվ Աստվածաշունչը թարգմանվեց հայերեն լեզվով և  
Աստծո Խոսքը հասկանալի դարձավ  հայ ժողովրդին, որն ճանաչեց իր սրտի 
խորքերում թաքնված ձգտումների աղբյուրն ու լիովին ընդունեց այն:  Դրա հետ 
անմիջապես սկսվեց հայ գրականության ոսկե դարը ի դեմս Մեսրոպ Մաշտոցի 
(~361- 440), Սահակ Պարթևի (348-439), Կորյունի (380-450), Փավստոս Բուզանդի 
(4-դ դար- 5-դ դար), Սուրբ Հովհան Մանդակունու (~403 –490), Եղիշեի (410-475), 
Մովսես Խորենացու (˜410-490),  Ղազար Փարպեցու (մօտ 442 – 6-րդ դարու 
սկիզբ), Ագաթանգեղոսի (5-դ դար-6-դ դար) և բոլոր նրանց հետևորդների, որ 
դարեր շարունակ լուսավորել են և բարոյապես ամրապնդել հայ ժողովրդի հոգին 
ու ոգին:  
    «Այլեւս, - ասում է Նժդեհը, -  կար տպագրական մայրենի լեզուն ՝ զէնքերի 
հրաշագործ զէնքը, որով մեր ցեղը պիտի կարողանար դիմագրաւել 
աշխարհակալ ցեղերի հայասպան փորձերը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Գրերի ստեղծումը հաստատեց հայի ներկայությունը աշխարհում ինչպես ազգի 
և ոչ միայն ինչպես ժողովուրդի: Եվ, եթե Հայաստանի պետությունը ծանր 
փորձության ենթարկվեց այս փորձնական աշխարհում, ընկնելով օտարի լծի 
տակ, ապա «Հայ լեզուն, - ըստ Նժդեհի դիտողության, -  (...) օտար լուծ ու 
նւաստութիւն չճանաչեց, ու մնաց ստեղծագործ անգամ պատմութեան 
ամենամթին դարերում, երբ օտարը կ’իշխէր Հայաստանում»: (Անձնավկայի թիվն)  
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    Այդ նշանավոր իրադարձությունից անցած 46 տարի, այսինքն 451 թվականին, 
Սասանյան Պարսկաստանը ներխուժեց Հայաստան, հայի  ոգին 
հպատակեցնելու միտումով: Սակայն տեղի ունեցավ Ավարայրի 
ճակատամարտը, որ ընդմիշտ ամրապնդեց քրիստոնեությունը Հայաստանում, - 

այս անգամ սրովսրովսրովսրով, որը բարձրացվել էր  հայի հնագույն մեսիական և 
վերածնված ( քրիստոնեական)  հավատքը պահպանելու համար:  
    «Աւարայրը, - նշում է Նժդեհը, - կը մնայ մարդկային պատմութեան 
ամենավեհափառ գործերից մէկը: Իր յաղթական նահատակների աստւածային 
խիզախումներով ու դիւցազնական խոյանքներով նա ավելի վեհ է ու գեղեցիկ, 
քան մեր դարի ամենամեծ ճակատամարտերը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

    Իրոք, հայ ժողովուրդը այդ ճակատամարտում ոչ թե իր ունեցվածքն էր 
պաշտպանում, կամ մահացու կյանքը, այլ իր հավատքը, իր հոգու կյանքը: Նա 
պայքարեց ոգով - և ոգով հաղթանակեց: Պարսիկը այլևս չփորձեց հայի 
հավատքին կպչի:  Դա մի եզակի պայքար էր հանուն ժողովրդի հավաքական 
հոգու: Եվ չնայաց նրան, որ սրով էր, հաղթանակը Հիսուսինն էր: 
   «Մամիկոնյանները, - ասում է Նժդեհը, - (...)գիտցանգիտցանգիտցանգիտցան    համադրելհամադրելհամադրելհամադրել    
քրիստոնէութիւննքրիստոնէութիւննքրիստոնէութիւննքրիստոնէութիւնն    ուուուու    ազգութիւնըազգութիւնըազգութիւնըազգութիւնը: : : : Սրանով պէտք է բացատրել սրբազանի այն 
խոր զգացումը, որ դարերով իրենց անգերազանցելի հերոսութեան մայրը 
հանդիսացաւ: «ԱռանցԱռանցԱռանցԱռանց    ՎարդանիՎարդանիՎարդանիՎարդանի    եւեւեւեւ    ՄամիկոնեանցՄամիկոնեանցՄամիկոնեանցՄամիկոնեանց` ` ` ` կարելիկարելիկարելիկարելի    չէրչէրչէրչէր    երբեքերբեքերբեքերբեք, , , , որորորոր    
ՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանը    փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի»,»,»,»,----    ասումասումասումասում    էէէէ    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    պատմութիւնըպատմութիւնըպատմութիւնըպատմութիւնը` ` ` ` միմիմիմի    ճշմարտութիւնճշմարտութիւնճշմարտութիւնճշմարտութիւն, , , , որորորոր    
ամենայնամենայնամենայնամենայն    վճռականութեամբվճռականութեամբվճռականութեամբվճռականութեամբ    կարելիկարելիկարելիկարելի    էէէէ    կրկնելկրկնելկրկնելկրկնել    եւեւեւեւ    ա՛յսօրա՛յսօրա՛յսօրա՛յսօր»»»»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի 

Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

    Ամփոփելով այդ երեք առաքինությունների նշանակությունը հայ ազգի  
համար՝ Նժդեհը նշում է. «Այդ օրը հայոց աշխարհում իրար կը հանդիպէին հայ հայ հայ հայ 
գրիչը, խաչն ու հայ սուրը,գրիչը, խաչն ու հայ սուրը,գրիչը, խաչն ու հայ սուրը,գրիչը, խաչն ու հայ սուրը, կը հանդիպէին, կը համբուրէինկը հանդիպէին, կը համբուրէինկը հանդիպէին, կը համբուրէինկը հանդիպէին, կը համբուրէին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 

0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) - Այսպիսով նա ընդգծում է հայի ամենափառավոր 
առաքելությունը. պաշտպանել  խաչը (քրիստոնեությունը) գրչով ու սրով:  Այս է պաշտպանել  խաչը (քրիստոնեությունը) գրչով ու սրով:  Այս է պաշտպանել  խաչը (քրիստոնեությունը) գրչով ու սրով:  Այս է պաշտպանել  խաչը (քրիստոնեությունը) գրչով ու սրով:  Այս է 
մեր ազգի աստվածատուր մեր ազգի աստվածատուր մեր ազգի աստվածատուր մեր ազգի աստվածատուր առաքելառաքելառաքելառաքելությունըությունըությունըությունը, , , , որ որ որ որ նույն Հայկի նույն Հայկի նույն Հայկի նույն Հայկի աաաառառառառաքքքքելությունն էելությունն էելությունն էելությունն է::::    
   Ավարայրը միայնակ չմնաց: Նրան հաջորդեցին բազմաթիվ փոքրիկ 
Ավարայրեր: «Անմահ էջեր ունի եւ մեր նորագոյն պատմութիւնը»,  շեշտում է 
Նժդեհը: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) և շարունակում. «Մեր ժողովուրդի երկու 
մեծափառ գործերը՝ Սարդարապատն ու Ղարաքիլիսէն, ուր նա այնքան 
հիասքանչ եւ բուռն կերպով երեւան բերաւ անկախ հայրենիք ունենալու իր 
յաղթական կամքը, պէտք է բացատրել ոչ միայն ինքնապաշտպանուելու 
հարկադրանքով, այլեւ իրեն մեծ ու յաղթական զգալու գերագոյն կարիքով»: (Հիշիր 

պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
   «Այդ ժամին, - ասում է նա՝- հայ մարտիկն արժանի էր իր ցեղի անունին: 
Ճակատամարտի առաջին օրն սկսուել էր հայ ոգու փայլուն գերազանցութեամբ: 
Այլեւս կար համոզումը, թէ պիտի յաջողենք Ղարաքիլիսում կրկնել Աւարայրը »: 
(Մեծ և բախտորոշ օրեր Մայիս 24-28 «Ռազմիկ», 1939թ., թիւ 121) 
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    Եվ հաղթեցինք, չնայաց այն բանին, որ միշտ անպակաս ներքին թշնամին չէր 
դադարում խոչնդոտել հաղթանակը, ստիպելով հայ մարտիկին երկու ճակատով 
պայքարել: Ինչպես ասում է Նժդեհը, «մեր ժամանակ էլ կար ներքին 
տկարութիւնը, մահաթոյն նախանձը, չարութիւնը,  բայց եւ այնպէս, հակառակ որ 
մեր մի բազուկը զբաղեցրինք թիկունքում - մենք երբե՛ք  չտարակուսեցինք, թէ 
մեր թափած արիւնը փրկարար է հայրենի երկրի համար եւ թէ մենք պիտի 
յաղթանակենք»: (Տարօնականության Մասին «Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46) 

    Բնութագրելով հայ ժողովուրդը նա նշում է նաև նրա ունակությունը դժվար 
պահերին մի կողմ դնել անհամաձայնություններն ու միաշունչ պայքարել 
ընդհանուր հայրենիքի համար: 
    «Բացարձակ է ե՛ւ հետեւեալ ճշմարտութիւնը, - ասում է նա. — Վտանգի 
ժամանակ զանգուածների մէջ երեւան է գալիս ընդհանրականը, ցեղայինը, որի 
առջեւ տեղի են տալիս անհատականն ու հատուածականը»: (Ցեղ թէ կուսակցություն «Ռազմիկ», 

1942թ., թիւ 3) 

   Ըստ Նժդեհի, հայի հերոսությունն էր, որ նրան թույլ տվեց 1918 թվականին 
ազատ պետություն ստեղծել: Բայց, ավաղ, նա երկար չտևեց: Հարևան հզոր 
կայսրությունները կարողացան ներքին թշնամու աջակցությամբ մասնատել 
Հայաստանը ու  տիրանալ նրա մեծ մասին: Այդ պատճառով   1918 թիվը Նժդեհը 
«ուղբերգորեն երջանիկ»  անվանեց: 
   «Ողբերգօրէն երջանիկ 1918-ի ընթացքում, - գրում է նա, -  հայութիւնն ունեցաւ 
իր քաղաքական Աւարայրը Արարատի ստորոտում։ Իր դարաւոր նկուն եւ 
անփառունակ գոյութիւնից դժգոհ՝ մեր ցեղի ոգին իրեն տիրական ու մեծ զգալու 
կարիքից խթանուած՝ բարձրացրեց հայոց անկախ պետութեան շէնքը, որի 
գրանիտէ հիմքը դրուած կը մնայ աստուածաշունչ որդիներիաստուածաշունչ որդիներիաստուածաշունչ որդիներիաստուածաշունչ որդիների նշխարների Վրայ»։ 
(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
    Նշանակալից է, որ 100 տարի հետո 2018 թվին հայ ժողովուրդը աշխարհում 
աննախադեպ  թավշյա հեղափոխություն կատարեց , ճգնալով ազատագրել իրեն 
ներքին թշնամիների լծից: Եվ չնայաց այն բանին, որ պայքարը դեռ 
շարունակվում է, ուժը ժողովրդի լուսավոր հերոսներին է պատկանում: Այդ 
հեղափոխությունը քրիստոնեական ոգի ունի: Դա ուղղակիորեն հայտարարեց 
ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ 
հեղափոխության նպատակը հայությհայությհայությհայությաաաաննննըըըը    Քրիստոսի երկրորդ գալուՔրիստոսի երկրորդ գալուՔրիստոսի երկրորդ գալուՔրիստոսի երկրորդ գալունննն    
պատրաստելն էպատրաստելն էպատրաստելն էպատրաստելն է:  
   Ու թեև ճշմարտաատ և մարդաատ  Քամի ոգու կրողները մեծ և դավադիր 
հակապայքար սկսեցին սրբության դեմ, վերջնական հաղթանակը միևնույնը 
Աստծունն  է լինելու, Որի «աստվածային որդիները» Նիկոլ Փաշինյանի 
գլխավորությամբ այսօր Հայաստանում ջանում են արմատախիլ անել 
նյութապաշտությունն, սուտն ու կոռուպցիան հայի միջից և դեպի  
ճշմարտասիրությունն ու արդարությունը ուղերցել նրան: Ի ցույց բերելով մեր 
ժողովրդի լավագույն պատկերը,՝ նրանք, փաստորեն,  տանում են նրան Աստծո 
հետևյալ խոսքը իրակացնելու ճանապարհով.. 
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     «ԻրավունքըԻրավունքըԻրավունքըԻրավունքը    լարլարլարլար    պիտիպիտիպիտիպիտի    ընեմընեմընեմընեմ, , , , ևևևև    արդարությունը՜արդարությունը՜արդարությունը՜արդարությունը՜    հարթաչափհարթաչափհարթաչափհարթաչափ. . . . ԿարկուտըԿարկուտըԿարկուտըԿարկուտը    
պիտիպիտիպիտիպիտի    քշէքշէքշէքշէ    տանիտանիտանիտանի    ստըթեանստըթեանստըթեանստըթեան    ապաստանարանըապաստանարանըապաստանարանըապաստանարանը, , , , ուուուու    ջրերըջրերըջրերըջրերը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ողողենողողենողողենողողեն    
պատսպարանպատսպարանպատսպարանպատսպարան:» (Ես 28: 17) 
    Փա՜ռք հավիտյան ամեն աստվածասեր ու մարդասեր հայ այրին: 
«Փա՜ռք, փառք հայ դասական հերոսականին, - ասում է Նժդեհը, - որը 
վերապրեցնելով միայն' հայութիւնը պիտի կարողանայ անկախօրէն պահել իր 
տեղն արեւի տակ»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
    Այդ դասական հերոսականը վերապրեցնելու համար հայ պատմության 
դասավանդումը պիտի հայության հիմքում ընկած աստվածային Ոգու լույսի 
ներքո կատարվի  և երբեկ  չշեղվի նրանից: 
 
 

Մեր պատմության տխուր կողմըՄեր պատմության տխուր կողմըՄեր պատմության տխուր կողմըՄեր պատմության տխուր կողմը::::    
Ցնցումների  հաՑնցումների  հաՑնցումների  հաՑնցումների  հաելու մեջելու մեջելու մեջելու մեջ::::    

    
   Բացի փառավոր էջերից, մեր պատմությունն ունի նաև ամոթալի ու տխուր 
էջեր, որ մեզ անդունդի բերանն են հասցրել: Ուստի մեր բարգավաճման համար 
մենք պետք է  հասկանանք մեր դժբախտությունների պատճառը, պետք է 
գիտակցենք մեր տկարությունները և կարողանանք ազատվել նրանցից: 
Հակառակ դեպքում ազգ չենք կարող լինել և ամբոխի կվերածվենք: 
   «Ժողովուրդներն , , , , ----    ասում է Նժդեհը, -    այն չափով են ազգ, ինչ չափով որ 
բիւրեղացած եւ զօրաւոր է այդ ինքնագիտակցութիւնը: Չկա՛յ աւելի մեծ յանցանք, 
ուրացում, քան` իր սեփական պատմութեան անծանօթ լինելը: Նմանը զուրկ 
պատմական զգացումից եւ յիշողութիւնից — ազգ չէ՛» (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) – որովհետև  այդ ինքնագիտակցությունը  ժողովրդի 
պատմությունն է տալիս: 
    «Պիտի որոնենք, - ասում է նա մի ուրիշ տեղ, -  փնտռենք, գտնենք մեր 
դժբախտութեանց իրական պատճառները, ճանաչենք մեր իսկական վէրքերը, 
ախտորոշանքի պիտի ենթարկենք մեր ժողովուրդի հոգին, որից յետոյ միայն 
խօսք կարող է լինել բուժումի մասին: Իսկապէս, ինչո՞ւ պարտւեց եւ 
բարեկամներից լքւեց հայ ժողովուրդը»: (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ հայ մտավորականութեան) 

    Եվ ո՛չ միայն որոնել, այլ նաև վերագնահատել մեր պատմությունը, քանզի 
   «Առանց վերագնահատումիվերագնահատումիվերագնահատումիվերագնահատումի՝ անիմաստ է որոնումը, իսկ առանց որոնումների՝ 
ոչ թէ միայն ժողովուրդների միտքն է մեռնում, այլ եւ հենց իրենք՝ ժողովուրդները: 
Վերագնահատումի պիտի ենթարկենք ոչոչոչոչ    միայնմիայնմիայնմիայն    դէպքերիդէպքերիդէպքերիդէպքերի    առարկայականառարկայականառարկայականառարկայական    բնոյթըբնոյթըբնոյթըբնոյթը, , , , 
այլայլայլայլ    մանաւանդմանաւանդմանաւանդմանաւանդ    մերմերմերմեր    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    ենթակայականենթակայականենթակայականենթակայական    տարրերըտարրերըտարրերըտարրերը»»»»:::: (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ 

հայ մտավորականութեան) 

    Այսինքն  «Պատմագիտական լոյսի տակ պէտք է դնենք  մեր ցեղի գոյութեան եւ 
կեանքի ծանրակշիռ  խնդիրները, որոնց անսխալ լուծումից է կախուած մեր 
լինել-չլինելը»: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 
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   Դա պետք է անենք, «որպէսզի (մեր) ժողովրդի անցեալը, ներկան եւ ապագան 
կապակցաբար, ստեղծագործօրէն ապրել կարողանա(նք)»: (Խոսաքցություն մը զորավար 

Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Իսկ ո՞րն են այդ խնդիրները: Առաջին հերթին դրանք հոգեբանական խնդիրներ 
են, որովհետև մարդու ամեն մի քայլը պայմանավորված է նրա հոգու վիճակով: 
Մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ հոգեբանական խնդիրներից առաջինը 
- դա մեր ընտրանիների կործանիչ անհաշտությունն է, որին ներկա ենք և այսօր: 
Ըստ Նժդեհի և ամեն մի մտածող հայի, հենց այդ անհաշտության շնորհիվ էր, որ 
մենք կորցրել էինք մէր պետականությունը:   «Հայկական հարստութիւնները 
կործանուել են ոչ թէ արիութեան պակասի շնորհիւ,  - նկատում է Նժդեհը, - այլ 
մեր ցեղի ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավար    տարրերիտարրերիտարրերիտարրերի    տարապայմանտարապայմանտարապայմանտարապայման    երկպառակութիւններիերկպառակութիւններիերկպառակութիւններիերկպառակութիւնների    եւեւեւեւ    
խռովութիւններիխռովութիւններիխռովութիւններիխռովութիւնների    երեսից։երեսից։երեսից։երեսից։ ԻնքնակործանԻնքնակործանԻնքնակործանԻնքնակործան    ենենենեն    եղելեղելեղելեղել    գրեթէգրեթէգրեթէգրեթէ    մերմերմերմեր    բոլորբոլորբոլորբոլոր    
թագաւորութիւններըթագաւորութիւններըթագաւորութիւններըթագաւորութիւնները»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Այդ  երկպառակություններն ու խռովությունները այնքան մեծ էին և են, որ 
Նժդեհը նրանց համեմատել է  բաբելոնյան խառնակության հետ, գրելով. 

«Կարծէք ճակատագիրը լեզուների խառնակութեան նոր պատիժ է տւել մեզ՝ 
իրար չհասկանալ։ Զարհուրելի է օրուայ հայ խօսքը.— «Անոնց բերանը բաց 
գերեզման է» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   
    Նման պատկերի առջև ենք գտնվում և այսօր, ինչը մեզ ստիպում է 
եզրակացություն անել, որ, չնայաց այն բանի, որ ժամանակները փոխվել են, 
հայաատ քրմական Բաբելոնը մեր մեջ ամուր նստած է մնում: Բայց 
ամենաողբերգականը ժողովրդի համար այդպիսի անհաշտ մարդկանց 
իշխանության գալն է:   

«Երբ մի ժողովրդի գործիչները, - ասում է Նժդեհը, - եսապաշտ են, անհաշտ, 
ոչ-ընկերական, այլեւս կարիք չկայ աւելի մեծ դժբախտութիւններ ցանկանալու 
նրան։ Եւ միշտ էլ ժողովուրդն է որ կը քաւէ իր ղեկավարների մեղքը»։ (Հիշիր 

պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

Այդպիսիները սեր չունեն ժողովրդի հանդեպ և իրենց բոլոր 
գործողությունները կապված են իրենց ներքին անկշտության հետ, որը ոչ միայն 
նյութին է վերաբերում, այլ նաև մարդուն ստրկացած տեսնելու մեջ: 
     Այդ անհամերաշխության գլխավոր պատճառը նույն տարրերի նախանձն է,  
որ նախընտրում է ավելի շուտ թշնամուն ծառայել, քան եղբորը հպատակվել: Դա 
մի հիվանդություն է, որ համաճարակի նման տարածվում է գլխից մարմնին, 
ընտրանիներից՝ ժողովրդի վրա և քայքայում պետությունը:  
    «Քրքրեցէք մեր պատմութիւնը, - գրում է Նժդեհը, - եւ պիտի տեսնէք, թէ 
Արեւելքի եւ ոչ մի բռնակալ այնքան չարիք չէ պատճառել հայ ժողովուրդի դէմ, 
որքան իր մելիքի, իր իշխանի, իր թագաւորի նախանձը։ Խօսեցրէք մեր 
պատմութիւնը, եւ պիտի համոզուիք, թէ թշնամին Հայաստան է ներխուժել  
յաճախ այն ժամանակ, երբ իր նախանձոտ գլխաւորների շնորհիւ մեր 
ժողովուրդը ներքուստ պառակտուած է եղել»։  (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ) 
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    Ինչպես և այսօր: Այդ ներքին պառակտումը հեթանոսությունից մնացած 
քրմական աշխարհայացքի, այսինքն՝ սիրո պակասության  հետևանք է: 

    «Նախա՜նձը, - նկատում է Նժդեհը, - որ բազմիցս մեր անկախութեան 
գարշապարից է զարկել, քանիցս հայ ժողովուրդի տունն ու պետութիւնն է 
քանդել»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  

Այդ մասին նա թողել է մէզ շատ ազդիչ խոսքեր մեզ կործանող նախանձի 
վերաբերյալ. Նկատի ունենալով մեր պետության կորստի ժամանակաշրջանը, 
նա գրել է. 
    «Դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ նախանձի դեւով բռնուած հայ 
նախարարները, չնչին բացառութեամբ, ծառայութիւնն օտարին աւելի տանելի կը 
համարէին, քան իրար ենթարկուելը։ Թշնամիների բարբարոս 
հարկահաւաքութեան դիմացող հայն այլեւս չէր հանդուրժեր իր եղբօր մի հատիկ 
դառը խօսքին։ Ոչ ոք կը ճանաչէր իրենից աւելի ձեռնհասը, արժանաւորը, մեծը։ 
Քիչերը կ՚ուզէին հասկանալ, թէ հարազատ հայրենիքում եղբօր աջակցութիւնը, 
որքան էլ որ համեստ լինի, աւելի արժէ քան արտաքին օգնութիւնը, որը չէ 
տրւում ձրիաբար։ Կար երկպառակութեան մաշող ախտը, որը կը մղէր Սահակ 
Մեծին իր դառնութեան ժամերից մէկում զարկելու հայութեան երեսին՝    
«Քահանայանալ ի վերայ տիրանենգ, եւ տիրասպան, եւ մատնիչ ժողովրդոց ոչ 
կարեմ»։ Կար ներքին իրարակերութիւնը, որ հայ կաթողիկոսին արդար ցասումով ասել 
կուտար — «Ի տանէ առաւել քան յօտարաց բուսաւ մարտ դառնութեան։ Յովհաննէս» ։ 
Կար ներքին «դժոխքը», որ կը թելադրէր հայ պատմագրին — «ազգս հայոց, որք մատամբ 
եւ կամօքն իւրեանց կուրացուցին զաչս իւրեանց. զի ինքեանք կործանեցին 
զթագաւորութիւն իւրեանց։ Առաքել» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Այս բոլորը, իրոք որ, միայն մի հետևանք պիտի ունենար. Հայաստանի անկումը: Եվ 
այդպես էլ եղավ: 
    «Ընկաւ Հայաստանը, - ամփոփում է իր խոսքը Նժդեհը, - քանզի  
անմիաբանութեան չար ոգին մեր ժողովրդից խլեր էր անօրինակ քաջութիւնից 
ազատօրէն ու լիուլի օգտւելու կարելիութիւնը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ) 

    Նույնը պատահեց 1921 թվականին  Ղարսի հանձման ժամանակ, երբ հայ 
ընտրանիները հնարավորություն  չտվեցին  հայ  զինվորին դրսևորել իր 
կարելիությունը: 
       Ամենացավալին այն է, որ այս ամենը ո՛չ միայն Հայաստանի անցյալին է 
վերաբերում, այլ նաև ներկային, և, եթե մենք ցանկանում ենք  գոյատևող 
հայրենիք ստեղծել, ամեն ինչ պիտի անենք, որ ազատագրվենք այս ախտից: 
Մենք պիտի ամեն ձևով պայքարենք ինքներս մեր հետ, արմատախիլ անելով մեր 
հոգուց ամեն մի չար, որ մեր ապագա սերնդներին արդեն չվերաբերվեն Նժդեհի 
հետևյալ դառը խոսքերը. 
««««ԱզգերիցԱզգերիցԱզգերիցԱզգերից    առաջիննառաջիննառաջիննառաջինն    էէէէ    ՀայըՀայըՀայըՀայը, , , , որիորիորիորի    մէջմէջմէջմէջ    մարդմարդմարդմարդ    արարածըարարածըարարածըարարածը    այնքա՜նայնքա՜նայնքա՜նայնքա՜ն        հեշտօրէն հեշտօրէն հեշտօրէն հեշտօրէն     
դառնումդառնումդառնումդառնում    էէէէ    չարագործչարագործչարագործչարագործ    իրիրիրիր    եղբօրեղբօրեղբօրեղբօր    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ»»»»    և որ    ««««ՀայութեանՀայութեանՀայութեանՀայութեան    մէջմէջմէջմէջ    չարերնչարերնչարերնչարերն    աւելիաւելիաւելիաւելի    
ակտիւակտիւակտիւակտիւ    ենենենեն, , , , քանքանքանքան` ` ` ` բարիներըբարիներըբարիներըբարիները, , , , եւեւեւեւ    հէնցհէնցհէնցհէնց    ա՛յդա՛յդա՛յդա՛յդ    էէէէ    պատճառըպատճառըպատճառըպատճառը, , , , որորորոր    դատերիցդատերիցդատերիցդատերից    
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արդարագոյննարդարագոյննարդարագոյննարդարագոյնն    անգամանգամանգամանգամ    դժուարդժուարդժուարդժուար    էէէէ    պաշտպանելպաշտպանելպաշտպանելպաշտպանել    մերմերմերմեր    կեանքումկեանքումկեանքումկեանքում»»»»::::  («Մի զինվորի 

ճշմարտությունները» «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 33) 

   Բայց, ավա՜ղ,  այդ քամյան, կամ բաբելոնյան, ինքնակերությունն ու չար 
նախանձը բերեցին նրան, որ անտեսվեցին կամ  խաբեությամբ ու 
խորամանկությամբ ոչնչացվեցին լավագույն հայորդիները, որոնք, որպես 
կանոն, իրենց հոգու մաքրության պատճառով միշտ ընկնում են խորամանկ 
մարդու կողմից դրված ծուղակը: Ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, «այսայսայսայս    
աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    որդիներըորդիներըորդիներըորդիները    աւելիաւելիաւելիաւելի    հնարամիտհնարամիտհնարամիտհնարամիտ    ենենենեն, , , , քանքանքանքան    լոյսիլոյսիլոյսիլոյսի    որդիներըորդիներըորդիներըորդիները    իրենցիրենցիրենցիրենց    սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի    
մէջմէջմէջմէջ։» (Ղուկ 16: 8) 
     Եվ որպես հետևանք՝ սուտն ու չարը հաղթում են բարուն ու ճշմարտությանը, - 
Նժդեհի խոսքով, «Աղվեսը խեղդում է առյուծին»:    Իսկ «Մի ժողովուրդ, որի 
կեանքում աղուէսներին յաջողւում է առիւծ խեղդել` նուազ, շատ նուազ թուով 
առիւծասիրտ որդիներ է ծնում»: (Մի զինվորի ճշմարտությունները «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 33) 

   Այդպես ազգերը ոգեզրկվում են և ամբոխներ դառնում: 
«Ես մի գերեզման գիտեմ Սիւնեաց աշխարհում, - տխուր ամփոփում է  իր 

միտքը Նժդեհը, - որի վրայ տասնութերորդ դարի հայ ձեռքը խորհրդանշօրէն 
յաւերժացրել է մեր ժողովրդի եւ իր անձնուէր պաշտպանների գոյութեան 
ողբերգութիւնը։ Գերեզմանաքարերի վրայ քանդակուած աղուէսը խեղդում է 
առիւծին։ Դա ասել է՝ խորամանկութիւնը սպանում է քաջութիւնը, խորամանկը խորամանկութիւնը սպանում է քաջութիւնը, խորամանկը խորամանկութիւնը սպանում է քաջութիւնը, խորամանկը խորամանկութիւնը սպանում է քաջութիւնը, խորամանկը 
յաղթում յաղթում յաղթում յաղթում է քաջին։է քաջին։է քաջին։է քաջին։ Առաջինը՝ Մելիք Ֆրանգիւլն է, ծանօթ դաւաճանը, երկրորդը՝ 
Թորոս իշխանը՝ քաջ հայրենապաշտը։ Ի՞նչ, ընթերցո՛ղ, դժուա՞ր է եւ այսօր մեր 
կեանքում տեսնել, թէ ինչպէս յաճախ աղուէսը «խեղդում է» առիւծին։ Ինչպէ՞ս, 
աղուէսը յաղթակա՞ն եւ առիւծը պարտւա՞ծ... Ահա՛ թէ ինչու մղւում եմ ասելու, թէ 
ապագան բազում խաչեր ունի պահած ցեղի համար»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ) 

   Բայց որտեղի՞ց են ծնվում չարը, նախանձը, խորամանկությունն ու սուտը:  
- Անարիությունից,Անարիությունից,Անարիությունից,Անարիությունից, - ասում է Նժդեհը, - այսինքն վախից, նյութա- և 
մարմնապաշտությունից  ու բացառիկ եսասիրությունից, որոնք մարդու մեջ ոգու 
բացակայության խորհրդանիշներն են: 
    «Արիութեան պակասը, անարիութիւնը — ահա՛ վատ հայերի եւ նրանց 
վատութիւնների մայր պատճառը», (Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 

փետրվար) – ասում է նա: «Անարիութիւն — ահա՛ վատ հայու գոյութեան պատճառը: 
Վատ հայը — ահա՛ հայ ժողովրդի դարերի եւ այսօրւայ դժբախտութեան 
գլխաւոր պատճառը»: (Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 փետրվար) Եվ «Դաւել 
են եւ դաւում են վատերը հայ ցեղի գոյութեան եւ այդ գոյութիւնն արդարացնող 
սրբութիւնների դէմ»: (Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 փետրվար) Իսկ դա 
հետևանք է այն տխուր փաստի, որի մասին Աստվածաշունչի Ժողովողը ասում է. 
      «ՄիՄիՄիՄի    չարիքչարիքչարիքչարիք    էլէլէլէլ    տեսայտեսայտեսայտեսայ    արեգակիարեգակիարեգակիարեգակի    ներքոյներքոյներքոյներքոյ,,,, որորորոր    ակամայակամայակամայակամայ    լինումլինումլինումլինում    էէէէ    իշխանիիշխանիիշխանիիշխանի    
պատճառով։պատճառով։պատճառով։պատճառով։    ՅիմարինՅիմարինՅիմարինՅիմարին    բարձրբարձրբարձրբարձր    դիրքդիրքդիրքդիրք    էէէէ    տրւումտրւումտրւումտրւում, , , , իսկիսկիսկիսկ    հարուստներինհարուստներինհարուստներինհարուստներին    ցածրցածրցածրցածր    տեղտեղտեղտեղ    ենենենեն    
նստեցնում։նստեցնում։նստեցնում։նստեցնում։    ԵսԵսԵսԵս    ծառաներծառաներծառաներծառաներ    եմեմեմեմ    տեսելտեսելտեսելտեսել, , , , որորորոր    ձիձիձիձի    հեծածհեծածհեծածհեծած    ենենենեն    շրջելշրջելշրջելշրջել, , , , եւեւեւեւ    իշխաններիշխաններիշխաններիշխաններ, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    
երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ    քայլելքայլելքայլելքայլել    ենենենեն    ծառաներիծառաներիծառաներիծառաների    նմաննմաննմաննման»։ (Ժող 10: 5-7) 
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   Հարուստին ու իշխանին ակնարկելով՝ հեղինակը նկատի ունի հոգևոր 
հարստություն ունեցողին, հոգեհարուստ իշխանին, այսինքն՝ ազնվագույն ու 
մարդասեր ոգի ունեցողին: Սակայն, ավա՜ղ, իսկական իշխանաոգին 
(հաբետականը), հատկապես մեր երկրում, միշտ ցածր տեղ է գրավել, մինչ դեռ 
բարձր տեղերում ծառաներն են նստած եղել (քամյանները), այսինքն՝ 
անարիներն ու նյութապաշտները: Բայց, ինչպես նկատում է նույն հեղինակը, 
«ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    դատիդատիդատիդատի    արդարինարդարինարդարինարդարին    եւեւեւեւ    ամբարշտինամբարշտինամբարշտինամբարշտին, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    ամէնամէնամէնամէն    բանիբանիբանիբանի    
ժամանակըժամանակըժամանակըժամանակը    կայկայկայկայ, , , , եւեւեւեւ    ժամժամժամժամ    ուուուու    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    կայկայկայկայ    բոլորբոլորբոլորբոլոր    գործերիգործերիգործերիգործերի    համարհամարհամարհամար»։ (Ժող 3: 17) 
   Այդ իրենց իշխանի տեղ դրած նյութապաշտ «ծառաները» փառասեր են, բայց 
վախկոտ և իրենց կաշին ու խաբեությամբ  կամ թալանով ձեռք բերած 
հարստությունը փրկելու համար, պատրաստ են ոտնատակել ամեն մի 
սրբություն:  
     Դրանց իշխանությունը Նժդեհը անեծքանեծքանեծքանեծք    էէէէ համարում ժողովրդի համար.     
««««Չարիք էՉարիք էՉարիք էՉարիք է, - ասում է նա, -     տկարոգի մարդու ղեկավարութիւնը, անէծք` նրա տկարոգի մարդու ղեկավարութիւնը, անէծք` նրա տկարոգի մարդու ղեկավարութիւնը, անէծք` նրա տկարոգի մարդու ղեկավարութիւնը, անէծք` նրա 
իշխանութիւնըիշխանութիւնըիշխանութիւնըիշխանութիւնը»»»»:::: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

   Այդ անեծքը հետապնդել է  հային իր ամբողջ պատմության ընթացքում: Դրա 
ցավալի փաստն է, որ դրդել է Նժդեհին ասել. «Քանի դեռ հայ մարդու 
փառասիրութեան չէ միանում վտանգն ու մահը անգիտացող արիութիւնըվտանգն ու մահը անգիտացող արիութիւնըվտանգն ու մահը անգիտացող արիութիւնըվտանգն ու մահը անգիտացող արիութիւնը, քանի 
դեռ կայ անարի հայը — կը լինի ներքին թշնամին. իսկ քանի դեռ կայ այդ հրէշը 
— քաղաքական աւելի բարւօք վիճակը երազ պիտի մնայ մեզ համարբարւօք վիճակը երազ պիտի մնայ մեզ համարբարւօք վիճակը երազ պիտի մնայ մեզ համարբարւօք վիճակը երազ պիտի մնայ մեզ համար»: 
(Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 փետրվար) 

   «Այո՛, - եզրափակում է նա, - աշխարհակալ ազգերի սուրը չպիտի կարողանար 
բաժանել հայ երկիրը, եթէ հայ պետական գործչի նախանձը ու 
անհամերաշխութիւնը չնպաստէին թշնամուն»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ), «եթէ հայութիւնը ինքզինքը չկրծէր դարերով՝ բարբարոսների սուրը 
անկարող պիտի լինէր մաշելու մեր ազգի մարմինը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ) 

   Ուստի կայուն պետություն ստեղծելու համար, մենք պետք է արիանանք,  
այսինքն արիություն դաստիարակենք նոր սերնդի մեջ: Իսկ արիությունը, բացի 
խիզախությունից  և ազնվությունից, նաև, - ինչպես տեսանք, - 
աստվածապաշտություն է նշանակում: Եթե դա բացակայում է ժողովրդի մեջ, 
ապա նա, ըստ Աստվածաշնչի ու Հայոց պատմության,  դառնում է օտար 
զավթիչների ծառա: 
  «(...)եեեեթէթէթէթէ    քոքոքոքո    ԵհովայԵհովայԵհովայԵհովայ    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    չչչչ’’’’լսես,լսես,լսես,լսես,    - նախազգուշացնում է մեզ 
Աստվածաշունչը,    ----    եւեւեւեւ    չչչչ’’’’պահեսպահեսպահեսպահես    եւեւեւեւ    չչչչ’’’’անեսանեսանեսանես    նորանորանորանորա    բոլորբոլորբոլորբոլոր    պատուիրանքներըպատուիրանքներըպատուիրանքներըպատուիրանքները    եւեւեւեւ    
կանոնները,կանոնները,կանոնները,կանոնները,    (...)(...)(...)(...)    նորանորանորանորա    համարհամարհամարհամար    դուդուդուդու    կկկկ’’’’ծառայեսծառայեսծառայեսծառայես    քոքոքոքո    թշնամիներին,թշնամիներին,թշնամիներին,թշնամիներին,    որոնցորոնցորոնցորոնց    ԵհովանԵհովանԵհովանԵհովան    
քեզքեզքեզքեզ    վերայվերայվերայվերայ    կկկկ’’’’ուղարկէ՝ուղարկէ՝ուղարկէ՝ուղարկէ՝    սովով,սովով,սովով,սովով,    շարաւով,շարաւով,շարաւով,շարաւով,    մերկութիւնովմերկութիւնովմերկութիւնովմերկութիւնով    եւեւեւեւ    ամենամենամենամեն    կարօտութիւնով.կարօտութիւնով.կարօտութիւնով.կարօտութիւնով.    
ԵւԵւԵւԵւ    նանանանա    քոքոքոքո    պարանոցիպարանոցիպարանոցիպարանոցի    վերայվերայվերայվերայ    երկաթէերկաթէերկաթէերկաթէ    լուծլուծլուծլուծ    կկկկ’’’’դնէ,դնէ,դնէ,դնէ,    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    որորորոր    բնաջինջբնաջինջբնաջինջբնաջինջ    անէանէանէանէ    
քեզ։քեզ։քեզ։քեզ։ԵհովանԵհովանԵհովանԵհովան    քեզքեզքեզքեզ    վերայվերայվերայվերայ    հեռուից՝հեռուից՝հեռուից՝հեռուից՝    երկրիսերկրիսերկրիսերկրիս    ծայրերիցըծայրերիցըծայրերիցըծայրերիցը    արծուիարծուիարծուիարծուի    թռչեթռչեթռչեթռչելուլուլուլու    պէսպէսպէսպէս    միմիմիմի    ազգազգազգազգ    
կկկկ’’’’բերէ,բերէ,բերէ,բերէ,    միմիմիմի    ազգազգազգազգ    որիորիորիորի    լեզունլեզունլեզունլեզուն    դուդուդուդու    չեսչեսչեսչես    հասկանալ,հասկանալ,հասկանալ,հասկանալ,    ՄիՄիՄիՄի    պինտերեսպինտերեսպինտերեսպինտերես    ազգ,ազգ,ազգ,ազգ,    որորորոր    ծերերինծերերինծերերինծերերին    
պատիւպատիւպատիւպատիւ    չիչիչիչի    անիլ,անիլ,անիլ,անիլ,    եւեւեւեւ    տղայիտղայիտղայիտղայի    վերայվերայվերայվերայ    գութգութգութգութ    չիչիչիչի    ունենալ.ունենալ.ունենալ.ունենալ.    ԵւԵւԵւԵւ    նանանանա    քոքոքոքո    անասուններիանասուններիանասուններիանասունների    
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պտուղըպտուղըպտուղըպտուղը    եւեւեւեւ    երկրիդերկրիդերկրիդերկրիդ    պտուղըպտուղըպտուղըպտուղը    կկկկ’’’’ուտէ,ուտէ,ուտէ,ուտէ,    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    որորորոր    դուդուդուդու    բնաջինջբնաջինջբնաջինջբնաջինջ    լինես.լինես.լինես.լինես.    ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    
քեզքեզքեզքեզ    համարհամարհամարհամար    չիչիչիչի    թողիլթողիլթողիլթողիլ    ցորեն,ցորեն,ցորեն,ցորեն,    գինիգինիգինիգինի,,,,    իւղ,իւղ,իւղ,իւղ,    կովերիդկովերիդկովերիդկովերիդ    ծնունդներըծնունդներըծնունդներըծնունդները    եւեւեւեւ    ոչխարներիդոչխարներիդոչխարներիդոչխարներիդ    
հօտերը,հօտերը,հօտերը,հօտերը,    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    որորորոր    քեզքեզքեզքեզ    բնաջինջբնաջինջբնաջինջբնաջինջ    անէ.անէ.անէ.անէ.    ԵւԵւԵւԵւ    քեզքեզքեզքեզ    կկկկ’’’’պաշարէպաշարէպաշարէպաշարէ    քոքոքոքո    բոլորբոլորբոլորբոլոր    դռներումը,դռներումը,դռներումը,դռներումը,    
մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    որորորոր    կործանուինկործանուինկործանուինկործանուին    քոքոքոքո    բարձրբարձրբարձրբարձր    ուուուու    ամուրամուրամուրամուր    պարիսպները,պարիսպները,պարիսպները,պարիսպները,    որոնցորոնցորոնցորոնց    վերայվերայվերայվերայ    դուդուդուդու    
ապաւինումապաւինումապաւինումապաւինում    ես,ես,ես,ես,    քոքոքոքո    բոլորբոլորբոլորբոլոր    երկրումը.երկրումը.երկրումը.երկրումը.    ԵւԵւԵւԵւ    քեզքեզքեզքեզ    կկկկ’’’’պաշարէպաշարէպաշարէպաշարէ    քոքոքոքո    ամենամենամենամեն    դռներումըդռներումըդռներումըդռներումը    քոքոքոքո    
բոլորբոլորբոլորբոլոր    երերերերկրիկրիկրիկրի    մէջ,մէջ,մէջ,մէջ,    որորորոր    քոքոքոքո    ԵհովայԵհովայԵհովայԵհովայ    ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը    քեզքեզքեզքեզ    կկկկ’’’’տայտայտայտայ.» (Երկր.Օրենք 28: 15, 47-52) 
   Այս է պատահել մեզ հետ: Դա այն դասն էր, որ Արարիչը մեզ տվեց 
սովորեցնելու համար, որ առանց իրար սիրելու, առանց բարի լինելու, մենք 
միայն ստրկության ենք արժանի: Եվ մենք դարեր շարունակ մեր երկիրը 
զավթողների ստրուկները եղանք: Այս ենք մենք տեսնում մեր ցնցումների 
հայելու մեջ:  
 
 

ԴարերիԴարերիԴարերիԴարերի    ստրկությստրկությստրկությստրկությաաաանննն    հետևանքներըհետևանքներըհետևանքներըհետևանքները    

 
   «Հայութիւնը, - ասում է Նժդեհը, -  դարեր տեւող ստրկութեամբ, անպատում 
տառապանքով ու անհաշիւ զոհերով է քաւել եւ դեռ կը քաւէ իր անհամերաշխ 
գործիչների փոխյարաբերութեանց այլանդակութիւնը» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ), - որին, իմիջայլոց, մենք ականատես ենք նաև այսօր, երբ հայորդիների 
աննախադեպ թավշյա հեղափոխությունը խոչնդոտվում է ներքին թշնամու 
կողմից ամեն տեսակ ստերով և անձնական ատելությամբ լցված 
հերհուրանքներով ի վնաս ժողովրդի բարելավմանը: Ակնհայտ են դառնում 
Նժդեհի  հայի դարավոր ստրկության հետևանքին վերաբերվող հետևյալ 
խոսքերը. 
    «Մեր կորուստը միայն մարդկային չէր, - ասում է նա, - նիւթական չէր միայն: 
Թրքական հարուածը ուղղուած էր ոչ թէ միայն Հայ մարմինին, այլ եւ հայ 
հոգեկանին»: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») «Օտարի ծանր գարշապարը 
ժամանակ է ունեցել մէկիկ-մէկիկ տրորելու (մեր) ցեղային առաքինութիւնները» 
(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) և  դրանց փոխարեն  ավելի ծաղկեցնել  
ստրկածին  արատները. չարութիւնը, նախանձը, գռեհկությունը, 
երկչոտությունը, վերջինից ծնված նենգությունը, սկեպտիկությունը, կամ 
ժխտամոլությունը: Դրանք, ըստ Նջդեհի, հոգևոր վաղարժամ  ծերության 
դրսևորումներն են, որ ակնհայտ են դարձել «վերանորոգչական ճիգի, խանդի, 
ուրախութեան պակասից»: (Ուժի պրոբլեմը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 11) 

   Իսկապես, խորը լծի տակ գտնվելով՝ հայը վերանորոգման ճիգի ոչ 
հնարավորություն ուներ, ոչ էլ կարող էր երազել դրա մասին: Իր խանդի և 
ճիգերի առջևը  պատ էր դրված: Եվ այդ պատը օտար ազգի զավթիչի շահերն էին, 
որ հակառակ էին հայի ձգտումներին: Վերջինս  այնպիսի դրության մեջ էր 
գտնվել, որ յուրաքանչյուր հայրենասիրական ճիգ կամ խանդ անհնար էր, ի ծնե 
մեռած գաղափար լինելով: Հայի հոգին ներխուժված էր տխրության մեջ, իսկ 
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հազվագյուտ անձնական ուրախությունները համարյա անմիջապես ողբի էին 
վերածվում:  
    Ինչպես նկատում է Նժդեհը, «Դարերով (հայի) հայեացքը կտրուած է եղել 
կեանքի բարձունքներից, ճակատը՝ խոնարհ, մտածումը՝ թեւաբեկ, 
ցանկութիւնները՝ երկչոտ» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ),  «որովհետեւ 
անկարելիանկարելիանկարելիանկարելի    էէէէ    եղելեղելեղելեղել    իշխողիշխողիշխողիշխող    բարբարոսբարբարոսբարբարոսբարբարոս    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    կրունկիկրունկիկրունկիկրունկի    տակտակտակտակ»»»»    բարձր    
առաքինութիւններառաքինութիւններառաքինութիւններառաքինութիւններ    մշակմշակմշակմշակելելելել»»»»:::: (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

    Այդ պայմաններում, բնականաբար,  միայն մի միտք էր  զբաղեցնում  հայի 
գլուխը.  ինչպե՞ս գոյատևէլ: Եվ նա ամեն կերպ, ամեն գնով ջանում էր 
պահպանել իր կյանքը՝ լինի դա ստի, կամ փողի, կամ խորամանկության, կամ 
քծնության, կամ որևէ այլ  միջոցով: Եվ հայերից շատերը մոռացության տվին 
իրենց հնագույն ճշմարտասիրությունը, որն իրենց հաց չէր տալիս և 
ճշմարտաատ  դարձան: Ժամանակի ընթացքում այդ ճշմարտաատությունը 
վերջինների  մեջ խորը արմատներ գցեց, որովհետև նրանց գիտակցությունը 
բացահայտում էր իրենց արատները, ներկայացնելով իրենց ճշմարիտ  դեմքը: 
Այդ էր պատճառը, որ նրանք ատեցին ճշմարտությունը և սիրեցին սուտը, որը 
քողարկում էր իրենց հոգու այլանդակ իրականությունը: Այդ փաստն էր, որ  
ստիպեց Նժդեհին դառնությամբ բացականչել. 
                    ««««ՄերՄերՄերՄեր    իրականութեանիրականութեանիրականութեանիրականութեան    մէջմէջմէջմէջ    լեգէոնլեգէոնլեգէոնլեգէոն    ենենենեն    ճշմարտութեանճշմարտութեանճշմարտութեանճշմարտութեան    թշնամիներըթշնամիներըթշնամիներըթշնամիները    ————    երբեմներբեմներբեմներբեմն    
նոյնիսկնոյնիսկնոյնիսկնոյնիսկ    օրէնքըօրէնքըօրէնքըօրէնքը, , , , կանոնըկանոնըկանոնըկանոնը, , , , կարգապահութիւնըկարգապահութիւնըկարգապահութիւնըկարգապահութիւնը, , , , ձեւականձեւականձեւականձեւական    իշխանութիւնըիշխանութիւնըիշխանութիւնըիշխանութիւնը    եւեւեւեւ    այլնայլնայլնայլն: : : : 
Բայց ճշմարտութեան մեծագոյն թշնամին մնում են նրանք, որոնց ներքին 
կեանքում ճշմարտութիւնը անհրաժեշտութիւն չէ, որոնք յարմարւել գիտեն 
աշխարհի բարոյական բոլոր մթնոլորտներին»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 

1938թ. , թիւ 5-6) 

   Ցավոք,  ոչ միայն անհրաժեշտություն չէ ճշմարտությունը, այլ նաև խանգարող   
մի հանգամանք  հարմարվողների համար, ովքեր իրենց փրկությունը միայն ստի 
ու փողի մեջ տեսան, համարելով, որ փողի միջոցով ամեն ինչի կհասնեն: Ուստի  
նրանք ոչնչի առջև չկանգնեցին ու  չեն կանգնում հարստություն ձեռք բերելու 
համար: Եվ այդ իրենց ձգտման մեջ նրանք ամբողջովին կորցրին իրենց 
մարդկությունը և հրեշների վերածվեցին:  Դրանք «ազգ չունեն, - նկատում է 
Նժդեհը, խոսելով այդպիսի  հայ կապիտալիստների մասին, - 
հայրենիք չեն ճանաչում: Չէ՞ որ սրանց  սրբազան հայրենիքը շահաշատ շուկան  
եւ մեծածախս հաճոյավայրերն են: Նրանք դուրս են ապրում ազգերից ու  
մարդկութիւնից:  Պարտականութիւններ չունեն սրանք: Մարդ չեն սրանք»»»»:::: 
 (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

   Դա այն փաստի հետևանքն էր, որ, հալածված լինելով որպես ժողովուրդ՝ 
համարյա ամեն մի հայ անհատ իրեն գլուխն փրկելու  համար կորցրեց իր կապը 
ընդհանուր հայության հետ և այդպիսով քանդեց իր ազգի ամբողջականությունը: 
Բացառցակապես անպաշտպան զգալով իրեն՝ նա դարեր շարունակ համբերել է 
օտարի լուծը և շատ քիչ անգամ ապստամբել նրա դեմ: Ըստ Նժդեհի, հենց այդ 
հայի ոգեկորուստ վիճակը  շատ վառ դրսևորվեց Ղարսի պաշտպանության օրոք: 
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«Կարսի պատերի տակ, - գրում է նա, -  բախուեցին երկու ժողովուրդներ, երկու 
հաւաքական հոգեբանութիւններ եւ յաղթեց կիսալուսինը, քանզի ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը    
հոգեբանօրէնհոգեբանօրէնհոգեբանօրէնհոգեբանօրէն    պատրաստպատրաստպատրաստպատրաստ    չէրչէրչէրչէր    կռուիկռուիկռուիկռուի    եւեւեւեւ    յաղթանակիյաղթանակիյաղթանակիյաղթանակի    համար։համար։համար։համար։    Ամէն գնով ապրելու 
խելագար ցանկութիւն, պարտուողական հոգեբանութիւն, նիւթական ծայրայեղ 
մտահոգուածութիւն, հասարակական զգացումի տհասութիւն, գիտակցական 
կարգապահութեան բացարձակ չգոյութիւն, տեղական հայրենասիրութիւն, 
ինքնասիրութեան ցաւ ու չար նախանձ՝ հրամանատարների մօտ, 
կազմակերպչական պակաս, սխալ համարում թրքութեան մասին, ստրկական 
վախ, եւ անռազմունակութիւն եւ այլն»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) – 
Ահա այս էր  դարավոր ստրկությունից ստեղծված հայի դեմքը: 
   Շարունակելով  նույն  վերլուծությունը՝ Նժդեհը ասում է. 

   «Հայ մարդու մէջ չափազանց տկար է հասարակական զգացումը։ Ընդհանուր 
եւ հանրօգուտ աշխատանքը դեռ պատիժ համարուելու չափ խորթ է հայ 
մարտիկի համար։ Նա ակամայից կը պատրաստի այն դիրքը, որից ինքը չպիտի 
օգտուի։ Պատժի չափ ծանր է նրա համար պահակութիւնը, հետախուզական 
առաջընթացութիւնը, բանբերութիւնը։ Նա գիտէ, որ իր արթուն եւ աչալուրջ 
հսկումից է կախուած ռազմօրէն անպատրաստ վիճակի մէջ գտնուող զօրամասի 
ապահովութիւնը, բայց եւ այնպէս նա անվստահելի պահակ է: Մեռնել՝ ընկերոջ 
կամ զօրամասը վտանգից փրկելու համար՝ մնաց հատընտիրների 
առաքինութիւնը։ Նրան պակասում է ընդհանուր հայրենիքի գաղափարը, 
սակայն զուրկ չէ տեղական հայրենասիրութիւնից։ Նա տաճկահայ է, ռուսահայ, 
պարսկահայ, ապա յետոյ հայ։ Ինչպէս եւ նախ մշեցի, վանեցի, գանձակեցի եւ 
ապա հուսկ, յետոյ հայաստանցի»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

Նույն  հոգեբանությունը իշխում է նաև այսօր: 
Բայց ամենացավալի նստվածքը, որ ստրկությունը թողել է  հայերից շատերի 

հոգում – դա այն է, որ նրանք «տղայամտօրէն հաւատում (են) թուրք ցեղի 
քաջութեան առասպելին, գերագնահատելով նրա բարոյական ոյժը։ Այդ 
սխալանքը ծնունդն է ստրկութեան վախի։ Ո՞վ չգիտէ, որ մեր ժողովուրդը, դեռ 
պատերազմի չբռնուած՝ ունէր իր պարտութեան ինքնաներշնչումը, — 
հոգեբանական մի աղէտալի վիճակ, որ ստոյգ պարտութիւն պիտի բերէր մեր 
զէնքին։ Պարտուողականութիւն եւ յոյս ուրիշի օգնութեւսն վրայ, — ահա որոնք 
են երկուքը հայ բանակի հոգեւոր ամենավատ թշնամիներից։ Այս 
հոգեբանութիւնն էր, որ մղեց չպաշտպանել Կարսի ամրութիւնները։ Հոգեպէս 
այդ տկար արարածներն էին, որ հարուածեցին հայ բանակի ռազմունակ եւ 
անձնուէր տարրերի արիութիւնը։ Սրանք խախտեցին հայ բանակի բարոյական 
հաւասարակշռութիւնը, յաղթութեան նժարը թեքելով թշնամու կողմը»։ (Հիշիր 

պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

Այդպիսի հոգեբանությունն է, որ նաև այսօր հայերից շատերին կառչած է 
պահում Ռուսաստանի օգնության հույսից: Այո, 1828 թվին թուրքի ու պարսիկի 
հետ  կռվող Ռուսաստանը մեզ հանեց իսլամական Պարսկաստանի լծից, բայց ոչ 
ազատագրելու համար, այլ  իրեն ենթարկելու միտումով: Այդպիսին է միշտ 
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օտարի օգնությունը: Միակ առավելությունը այդ տերափոխության այն էր, որ 
Ռուսաստանը քրիստոնեական երկիր էր, ավելի մոտ մեզ հոգով: Սակայն  այդ 
ուղղափառ Ռուսաստանը այլևս չկա: Նրան փոխարինել է մեկ ուրիշ, 
բոլշևիկների կողմից խեղաթյուրված Ռուսաստան,  որ նույնիսկ այսօր թուրքի 
չհայտարարված դաշնակիցն է: Դա ակնհայտորեն բացահայտեցին 20-րդ դարի 
առաջին երեք տասնամյակների իրադարձությունները, որ ցույց տվեցին նոր 
Ռուսաստանի հայերին վերաբերող նկատառումների նույնությունը թուրքի 
նպատակների հետ, ի շնորհիվ որոնց հին կայսրական Ռուսաստանի մեջ 
ընդգրկված հայի հողերը բոլշևիկների կողմից բաժանվեցին երկու մասի, 
որոնցից մեկը թուրքին շնորհվեց, - երևի որպես պարգևատրություն 
հայասպանության համար, -  իսկ մյուսը նրանք իրենց թողեցին: Բայց դրանով էլ 
գործը չավարտվեց: Բոլշևիկների կողմից  վերցրած հայ հողերի մի մասը 
(Արցախն ու Նախիջևանը) նաև տրվեց թուրքին նորաստեղծ Ադրբեջանի անվան 
տակ, իսկ Ջավախքը՝ Վրաստանին: Դա էլ քիչ թված  Ռուսաստանը զավթաց 
թուրք-թաթարական ցեղերին: Ցանկանալով նորաստեղծ Ադրբեջանը միացնել 
Թուրքիայի հետ՝ նրանք որոշեցին թուրքին հանձնել  նաև մեր  Զանգեզուրը, բայց 
Նժդեհը թույլ չտվեց, ինչի համար մեր ազգի դավաճան կամ հիմարացված  
տարրերի օգնությամբ  նրան փթեցրին բանտում մինչ իր մահը: 

Մեկ դար է անցել, բայց այդ սուտ Ռուսաստանի հայի հանդեպ 
քաղաքականության մեջ ոչինչ չի փոխվել: Սակայն դա չէ ամենացավալին, այլ 
այն, որ կան ստրկասիրտ հայեր, որ, վախով առաջնորթվելով՝  շարունակում են 
Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ բարեկամություն փնտրել, և հաճոյանալով նրանց՝   
սաբոտաժի են  ենթարկում ազատագրված Հայաստանի նոր հեղափոխական 
կառավարության ամեն մի քայլը: 
    «Այո՛, - ասում է Նժդեհը այդպիսի հայերի մասին, - խարխափում կայ. 
խարխափում են նրանք, որոնք Թուրքիոյ քաղաքական բարեկամութիւնն են 
երազում, կանխաւ հայուն հոգեւոր զինաթափութիւն քարոզելով, հեռացնելով հեռացնելով հեռացնելով հեռացնելով 
մեր ժողովրդի ուշադրութիւնը իր ինքնապաշտպանութեան խնդրէն, մեր ժողովրդի ուշադրութիւնը իր ինքնապաշտպանութեան խնդրէն, մեր ժողովրդի ուշադրութիւնը իր ինքնապաշտպանութեան խնդրէն, մեր ժողովրդի ուշադրութիւնը իր ինքնապաշտպանութեան խնդրէն, որոնք` 
չխրատւած երէկւայ մեր պատմութենէն, իրենց մանր անձնականութիւնը իրենց մանր անձնականութիւնը իրենց մանր անձնականութիւնը իրենց մանր անձնականութիւնը 
բաւարարելու նպատակով չեն քաշւում մոլորանք ստեղծել անգամ հայ բաւարարելու նպատակով չեն քաշւում մոլորանք ստեղծել անգամ հայ բաւարարելու նպատակով չեն քաշւում մոլորանք ստեղծել անգամ հայ բաւարարելու նպատակով չեն քաշւում մոլորանք ստեղծել անգամ հայ 
հայրենիքի համար հայրենիքի համար հայրենիքի համար հայրենիքի համար ««««քաջաբար կռւողներքաջաբար կռւողներքաջաբար կռւողներքաջաբար կռւողներ»»»»----ի շուրջըի շուրջըի շուրջըի շուրջը»»»»:::: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», 

Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

    Նրանք չեն նկատում, որ Թուրքիան և այսօրվա իր ինքնությունը կորցրած 
Ռուսաստանը - դա մեր նույն թշնամին է տարբեր պատկեր ընդունաց: Այդ 
կուրությունը  նրանից է, որ մոլորված հայը անհավատ է մնում իր սեփական 
ուժերի հանդեպ: 
    Նկատելով այդ հանգամանքը՝ Նժդեհը գրում է. «Դարերի ստրկութիւնը  
մեծապէս տկարացրել է նաև հայ ազգային ինքնագիտակցութիւնը» (Բաց նամակ Մայքլ 

Արլենին «Նոր Արաքս», Սոֆիա, 1930թ., թիվ 11, 12, 15-18) 

   Իսկ անինքնագիտակից հայը  նույնիսկ ամաչեց հայ լինելուց և հնարավորին 
պես թաքցրեց  իր հայ լինելը: Առաջին հերթին դա վերաբերվում էր հայ 
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մտավորականությանը, որ այս պայմաններում երկու դեմքով իրեն դրսևորեց. Մի 
կողմից, ինչպես զութ հայկական «քաղաքականապէս սնանկացած մի ժողովրդի 
անզօր մանզօր մանզօր մանզօր մտաւորականութիւնտաւորականութիւնտաւորականութիւնտաւորականութիւն»»»» (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1), որ 
հետաքրքիր չէր օտար ազգերին, և, մյուս կողմից, ինչպես օտար ազգերի մաս 
կազմող, նրանց մշակույթը հարստացնող մտավորականություն, որը 
համածանոթ է, բայց հայությանը առանձնապես ոչինչ  չտվող, նույնիսկ 
ազգանունափոխ (օրինակ, ռուս նկարիչ Իվան Այվազովսկին, ֆրանսիացի գրող 
Գի դը Մապասսանը, ռուս հոգևորական, փիլիսոփա Պավել Ֆլորենսկին, 
կոմպոզիտոր Միքաել Տարիվերդիևը, կոմպոզիտոր և երգիչ Միշել Լեգրանը, 
կոմպոզիտոր ու նկարիչ Ստաս Նամինը, գրող Անրի Թրուայան  և շատ  ու շատ 
ուրիշներ) 
   Նույնը կարող ենք ասել հայ քաջերի և հերոսների մասին, որոնց արիությունը 
օգտագործել են ուրիշ ազգերը ի օգուտ իրենց բարելավման և հաղթանակների: 
Բազմաթիվ են նրանք Բյուզանդական կայսրության, Պարսկաստանի, 
Ռուսաստանի և այլ ժողովրդների պատմություններում (օրինակ, ինչպես 
հրամանատար Նարսեսը Բյուզանդական բանակում, կամ Ֆրանսիայի մարշալ 
Յոախիմ Մյուրատը, կամ Ռուսական կայ՛սրության գենէրալներ և  ադմիրալներ  
Մոիսեյ Արգուտինսկի-Դոլգորուկովը, Միքաել Լազարևը, նրա եղբայր, Իվան 
Լազարևը, Լազար Սերեբրյակովը և այսպես շարունակ):  
   Հենց այդ փաստն է դառնորեն նշում Նժդեհը, նկատելով. 
       «Հաճախ մեր բազուկը յաղթեց։ Սակայն, քիչ անգամ մեր արիութիւնից լիուլի 
օգտւել կարողացաւ մեր ցեղը, քանզի կար ընտանի թշնամին, ներքին թշնամին, 
որի վատութեանց կը պարտի հայոց աշխարհն իր դարերի քաղաքական 
խեղճութիւնը։ Մեր բազուկէն՝ զինուորի եւ ռազմավարի՝ աւելի օտարն օգտուեց 
քան հարազատ երկիրը։ Եւ դրա համար էլ մեր քաջութեան հռչակը տարածուեց 
շատ հեռուները՝ մինչեւ Ասորեստան, Հռոմ, Հրէաստան եւ լեռները Կովկասի։ 
Մասնաւորապէս պարսիկն ու յոյնը չարաչար շահագործեցին հայ արիութիւնը, 
— ազգեր, որոնց անկայուն գահերի համար հայ արիւութիւնը հանդիսացաւ 
որպէս ուժեղ սիւն։ Մեզ զբաղեցնելով իրենց արտաքին թշնամիների դէմ՝ այդ 
ազգերը մեր արիութիւնը ծառայեցրին որպէս անխորտակելի պատուար իրար 
դէմ, մինչեւ որ մի օր էլ կը բաժանէին մեր աշխարհը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ) 

   Նշված և այլ հերոսների և նշանավոր անձնավորությունների հայ լինելը 
աշխարհը չիմացավ: Միայն  փոքր թվով մարդիկ դա գիտեին: Ամբողջ աշխարհի 
համար նրանք այն երկրի ներկայացուցիչներն էին համարվում, որին 
ներկայացնում  էին: Իսկ հայ ազգը աշխարհի պատկերացումով մի չքավոր ու 
աննշան ժողովուրդ էր , որի գոյությունը ոչ մի արժեք չուներ մարդկության 
համար և ոչ ոքի չեր հետաքրքրում: 
  Մինչ այդ մեր ազգի արտաքին թշնամին, որ զավթել է մեր հողերը,  շատ լավ  
հասկանալով, որ տիրացել է մի տարածքի, որ իրենը  չէ՝ ամեն ինչ  արեց, որ  
ջնջի հայի հիշողությունից  իր ծագումն  ու պատմութունը: Բայց, տեսնելով, որ չի 
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կարողանում  հասնել իր նպատակին՝ որոշեց  ֆիզիկապես ջնջել նրան 
երկրագնդի երեսից և մեկը մյուսի հետևից հայի ջարդեր կազմակերպեց, որոնց 
գագաթնակետը եղավ 1915 թվականի հայության մեծ Եղեռնը: Բայց նորից 
վրիպեց: Հայությունը կա և կլինի, որովհետև իր Աստվածն է իրեն պահում, ոգի 
տալով և կենդանացնելով: 
   Չցանկանալով համակերպվել այդ մտքի հետ՝ թուրք օսմանը՝ դրթված իր 
անմեռ վախից, որ մի օր հայը պիտի քշի իրեն ուզուրպված հողերից, սկսեց 
զրպարտել հայերին ամբողջ աշխարհով մեկ, ջանալով արդարացնել իր 
վայրագություններն ու ներկայությունը օտար հողերի վրա,  և հաջողության 
հասավ, որովհետև ամեն տեղ, ամեն երկրում տնկել էր իր որոմները, որ 
զրպարտանքով էին (և են մինչ այսօր) խեղդում ֆիզիկապես և հոգեպես 
հալածված հային: Եվ հայի, - այն ժամանակ  խուլ ու համր,  անպաշտպան  ու 
պետություն չունեցող ազգի, - վատ համբավը  տարածվեց ամբողջ աշխարհով 
մեկ և գնալով՝ մեծացավ:  
    «Վերջին երկու տասնամեակների ընթացքին, - ասում է Նժդեհը, -  մեզ 
վերագրեցին հետեւեալ մահացու մեղքերը — թափառատենչութիւն, 
անմարտունակութիւն, հրէական ընչաքաղցութիւն եւ այլ նման յատկութիւններ, 
որոնց կրողը, օրուայ եւրոպացու հասկացողութեամբ, բարոյապէս կորցնում է իր 
գոյութեան իրաւունքը: Այդ յատկութիւններից եւ ո՛չ մէկն է հայկական, բայց եւ 
այնպէս` վերագրուեցին մեզ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Եվ որպես հետևանք. 
    «Մեր ժողովուրդն այսօր աւելի՛ մեծ թուով թշնամիներ ունի, քան ունէր կէս 
դար առաջ: Եւ պատճառ չունինք կարծելու, թէ վաղը մեր թշնամիները կը 
դադարեն թշնամանել մեզ: Խօսքս մեր կոտորածների հեղինակի մասին չէ, այլ` 
այն օտարազգի պետական, հասարակական, գիտական գործիչների, որոնք 
վատահամբաւելով մեզ իբրեւ ժողովուրդ` սուրն ու տապարը դրին մեզ ջարդողի 
ձեռքը: Նմանների թիւն այսօր աւելի՛ մեծ է, եւ թոյնը` աւելի՛ զօրաւոր, քան էր 
անցեալ պատերազմի նախօրեակին: Այսօր էլ չարահամբաուում է հայութիւնը»:  
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174), -  
   Բայց »Ինչո՞ւ օտարը մեր մէջ այնպիսի յատկութիւններ է տեսնում, որոնց բնաւ 
տէր չենք», - հարցնում է Նժդեհը: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Ո՞վ է մեղավոր այդ վատ համբավի մեջ: Ո՞վ է մեղավոր, որ Եղեռնից հետո 
«Թրքահայկական նահանգներն (...)  անհայաբնակ են, ինչպէս մեծ գերեզմաններ: 
Արարատեան դաշտի մի մասն է այժմ հայի հայրենիքը, ընկած մահմեդական 
երկրների ճանապարհի վրայ – մի կամուրջ՝ Արեւմուտքի եւ Արեւելքի 
մահմեդականութեան համար»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

   Եվ, վերլուծելով հայի պատմական ու ներկա վիճակը՝ նա նորից է  
հարցադրում. 
   «Օտա՞րն է մեղաւոր մեր տոհմիկ թերութիւնների համար, որոնք միշտ էլ 
դիւրացրել են թշնամու գործը։ Օտա՞րն է մեղաւոր, որ հայն իր ձեռքով իր գլխին 
փլցրեց իր թագաւորութիւնը, որպէսզի այնուհետեւ նստէր ու վայէր իր 
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անկախութեան փլատակների վրայ։ Օտա՞րն է մեղաւոր, որ դեռ երէկ Կարսի 
պատերի տակ հայ զօրավարն ու զինուորը պատուաւոր ու յաղթական մահէն 
թրքական անարգ գերութիւնը գերադասեցին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ)    «Ո՞վ է մեղաւոր, երկրի աշխարհագրական դի՞րքը, քրիստոնէական Եւրոպա՞ն. 
մահմեդական Ասիա՞ն, ճակատագի՞րը»: (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ հայ մտավորականութեան) 

   Անշուշտ,  այս ամենը ինչ-որ դեր ունեցավ մեր պատմության  մեջ: «Այստեղ, - 
շարունակում է Նժդեհը, -  կայ մի խղճուկ ճշմարտութիւն, բայց դրա հանդէպ ի՜նչ 
հոյակապ առաւելութիւններ: Չէ՞ որ մեր բարձրաւանդակն անառիկ է, մեր 
լեռները՝ մէկ մէկ անխոցելի պատնէշներ: Անտեսել այս իրողութիւնը եւ ողբալ 
ճակատագիրը ոչ այլ ինչ է, քան թոյլի, անարիի ինքնարդարացում: Թոյլի 
ինքնարդարացում – տկարի հոգեբանութիւն: Այստեղ ոչ միայն նախապաշարում 
կայ, այլ եւ առաքինութեան թերի: Անարդար կը լինէր հաւատալ հիւանդներին, 
երբ սրանք գանգատւում են աշխարհից: Աշխարհը պատկերացում է, իսկ 
պատկերումի աղբիւրը հոգին է:    Հոգու հիւանդութիւն ունին ժողովուրդները, երբ 
դժգոհում են իրենց հայրենիքից: Գուցէ իրօք աշխարհի ամենէն անառիկ 
բարձրաւանդակներից մէկի վրայ բազմած ժողովուրդը անարժան է իր 
ճակատագրին, բայց ճակատագիրը՝ երբեք ապերախտ: Լինէր հզօր՝ աշխարհի 
այդ հոյակապ կամուրջի վրայ հրաշքներ կը գործէր հայութիւնը: Տկար էր, 
տկարացաւ – դառաւ անարժան իր բնաշխարհին: Հիւա՜նդ, դժբախտ ժողովուրդ, 
որ մինչեւ այժմ երկու առաքինութիւն է ունեցել՝ իր դժբախտութիւները վերագրել 
արտաքին պատճառների եւ փրկութինը յուսալ արտաքին ոյժերից: Այստեղ է 
պատճառը մեր տարօրինակ հաւատի եւ խանդավառութեան, երբ օտարը 
խոստումներ է կատարում, եւ նոյնքան տարօրինակ հիասթափութեան եւ 
յուսալքումի, երբ նա դրժում է խոստումները: Աղիտալի ինքնաժխտումինքնաժխտումինքնաժխտումինքնաժխտում, որ մեզ 
հոգեբանօրէն այնքան անարժէք է դարձրել, որ անգամ մեր դժբախտութեանց մէջ 
մեղքի որոշ բաժին էլ մեզ տալը զլանում ենք»: (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ հայ մտավորականութեան) 

   Ուրեմն, անտեսելով իր ունեցած առավելությունը՝  հայը «ո՞վ է մեղավոր» 
հարցին  միշտ նույն պատասխանն է տալիս. 
     «Բոլորը՝ բացի մեզնից,- այսպէս կը տրամաբանէ մեր անուղղայ 
քաղքենիամտութիւնը: Այս մտայնութի՜ւնը… գանգատւում, դժգոհում է նա, 
անիծում է ճակատագիրը եւ կրկնում անվերջ, թէ ընկած ենք աշխարհի մեծ 
ճամբաների վրայ, թէ աշխարհագրական ճամբաները վատ են»: (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ 

հայ մտավորականութեան) 

    Ըստ Նժդեհի, այդպիսի հայերի համար «հայոց պատմութիւնը անզօրութեան եւ 
պարտութեան, կոտորածների եւ տեղահանութեանց տխուր նկարագրութիւնն է, 
եւ ո՛չ աւելին»: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 
      «Մենք այնքան անարժէք ենք թւում մեզ, - շարունակում է նա, - որ չենք 
կարծում, թէ քաղաքական աշխարհում ոեւէ բանի պատճառ – անգամ 
դժբախտութեան – մենք կարող ենք լինել: Ամէն ինչ լինում է, գուցէ մեզ համար, 
բայց մեզնից դուրս, անկախ մեզնից: Քաղաքական մի կոյր պատեհապաշտութիւն, 
որ մթագնել է մեր բանականութիւնը անգամ մի կոպիտ, մի աղաղակող 
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ճշմարտութիւն տեսնելու – այն է, թէ մեր դժբախտութիւնների համար մեղաւոր են 
ոչ թէ բոլորը, բացի մեզնից, այլ նախ եւ առաջ մենք»: (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ հայ 

մտավորականութեան) 

        Եվ ամփոփելով իր միտքը՝ Նժդեհը եզրակացնում է.   
   «Մեղաւոր է մարդկութիւնը մեր հանդէպ,  սակայն, անմեղ չենք եւ մենք։ Մերն է 
մեղքի մեծ բաժինը, քանզի մեր ձեռքն է բանալին այն բոլոր դրութիւնների, որոնց 
մէջ կ՚ուզէինք եւ կարող էինք լինել, քանզի մենք ենք մեր ճակատագրի 
ճարտարապետը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  
   Այո, մերն է մեղքը, որ, ինչպես նույն Նժդեհն է նկատում, «տասնամեակներ են, 
ինչ հայութիւնն էապէս կատարում է միայն իր տկարութիւնների պրոպագանդը: 
Միակողմանի կը լինէր, եթէ փորձէինք միայն քաղաքական հաշիւներով 
բացատրել հակահայ պրոպագանդը: Սփռուած երկրէ երկիր եւ անմիաշունչ` 
հայութիւնը միջկուսակցականմիջկուսակցականմիջկուսակցականմիջկուսակցական    պայքարներումպայքարներումպայքարներումպայքարներում    դրսեւորումդրսեւորումդրսեւորումդրսեւորում    էէէէ    իրիրիրիր    էութեանէութեանէութեանէութեան    
ամենաբացասականամենաբացասականամենաբացասականամենաբացասական    գծերըգծերըգծերըգծերը, եւ, այսպիսով, նիւթ մատակարարում հակահայ 
քարոզչութեան»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

    Այնպես որ հասկանալի է և բնական այն արհամարհանքը, որով օտար 
երկրները վերաբերվում էին հային: Հասկանալի, բայց ոչ ընդունելի:  
  Հենց այդպիսի վերաբուրմունքի  հետևանքն էր, որ 1923 թվականին Լոզանում 
կնքվեց հայասպան մի դաշնագիր ի օգուտ թուրքի, - այն դաշնագիրը, որը, 
ինչպես գրում է Նժդեհը,  «Այնպիսի ձեւով մը կնքուած է (...), որ իբր թէ հայերը 
գոյութիւն չունենային», — ասում է Հ.Հ. Պատուիրակութիւնը Ազգերի 
Դաշնակցութեան ուղղած իր մի գրութէան մէջ։  

 «Ընդունելի չէ — ասենք Կրաֆտ Բոնարի հետ — որ գրչի մէկ հարուածով 
ժողովուրդ մը ջնջուի»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ), ամփոփում է Նժդեհը 
և շարունակում. 

«Ո՞րն է այն բառը, որով կարելի լինէր որակել այն հարուածը, ինչ որ հասցրին 
մեր ցեղին։ Վիրաւորա՞նք, անարգա՞նք, նւաստութի՞ւն։ Մաշուած խօսքեր, որոնք 
ճշմարիտ հայ հոգու ամօթանքի եւ դառնութեան մի հարիւրերորդ մասն իսկ 
չպիտի կարողանան արտայայտել։ Արեւի տակ դեռ չէր տեսնուել, որ մէկը 
կարողանայ խրոխտալ.— «Ես չեմ ուզում, որ այս ինչ ազգի նոյնիսկ անունը 
յիշատակէք» . մէկը, որ այս ձեւով արտայայտէր իր կամքը եւ դա պարտադրել 
տար ողջ աշխարհին։ Բայց գտնուեց այդ մէկը»՝(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   

Լոզանի դաշնագիրը կնքելու ժամանակից անցել է համարյա 100 տարի, բայց 
մինչ այսօր մեր երկրի բախտը օտար ազգերի ձեռքերում է, - օրինակ, Արցախի 
հարցում. Նրանք են որոշում, ում պիտի պատկանա Արցախը, չնայաց այն բանի, 
որ հայ հերոսները իրենց քաջությամբ և արյան գնով են ազատագրել իրենց 
երկրի այդ մասնիկը:  Եվ դրա պատճառը՝ հային միշտ թուլացնող ներքին 
թշնամին է, որ գործարկության մեջ է մտնում հային տիրել ցանկացող ուժերի 
հետ: Բայց այժմ, երբ ժողովրդի ազնվագույն մասը իր ձեռքը վերցրեց 
Հայաստանի իշխանությունը, արդէյո՞ք մենք թույլ կտանք, որ օտարները իրենց 
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համար օգտավետ ձևով լուծեն մեր հարցերը, կարծես թե մենք ինքներս անկարող 
ենք անել դա: Արդյո՞ք մենք չենք ստիպելու, որ  աշխարհը հարգի մեզ... 
   2018 թվականին էր, որ մեր երկրում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը  
ամբողջ աշխարհի հիացած հայացքը ուղղեց դեպի Հայաստանը: Հայությունը, 
կարծես թե, առաջին անգամ աշխարհի աժջև բացահայտեց իր հոգեկան 
ազնվությունն ու ազգային սրբությունները... Բայց..., ավա՜ղ, ներքին թշնամին 
շատ շուտ նորից կարողացավ թունավորել այն, փաստորեն, ջանալով 
վերադարձնել ամբողջ աշխարհի արհամարհանքը  անհաշտ ու ինքնակեր 
ժողովրդի հանդեպ: Եվ,  կարծես թե, դա արեց միակ նպատակով. որ ողջ 
մարդկությանը պարտադրի հաստատել Լոզանի հայասպան դաշնագիրը և 
հայությունը վերջնականապես ջնջվի աշխարհի երեսից  ու պատմության միջից:  
    Արդյո՞ք այդ ներքին թշնամին, այդ հայասպան հրեշը թույլ չի տալու մեզ 
ընդմիշտ «սրբել Լօզանի արատը»։    

 «Վա՜յ հայութեանը, - ասում է Նժդեհը, - եթէ մեր սերունդը չընդունէ, թէ իրեն է 
ձգուած սրբելու Լօզանի արատը։ Վա՜յ նրա ապագային, եթէ մեր սերունդը 
չկարողացաւ վաղն ասել թրքութեանը — «Հնչեց դատաստանի ժամը» ։ (Հիշիր 

պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  

Եթե չկարողանա, այդ դաշնագիրը մի օր կիրագործի իրեն խորքում դրված 
մտադրությունը և ընդմիշտ կջնջի պատմությունից հայի անունը: Իսկ անվան 
հետ կջնջի նաև իր հոգին...  
   Ուրեմն «եթե»-ն չպետք է լինի:   
   Մենք պիտի հասկանանք, որ «մեզ պատժողը թուրքը չէր, այլ` մեր 
տկարութիւնը թուրքի միջոցու:::: Դա վաղն էլ կը պատժի մեզ, եթէ մինչեւ այդ վաղը 
Տարօնականութեամբ չյաղթահարենք մեր տկարութիւնը»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի 

Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Իսկ տարոնականությունը, ինչպես տեսանք վերևը, դա մի մտածողություն է, որ 
հիմնված է ոչ թե  ամեն կերպ կենդանի մնալու վրա, այլ ամեն գնով, նույնիսկ 
սեփական կյանքի գնով, հաղթելու վրա, որ ապրի ազգը::  

 Ուրեմն մեր նոր սերունդները պիտի կարողանան հաստատել իրենց հոգու 
աստվածատուր առժեքները ամեն  ազնիվ գնով, նույնիսկ մահվան գնով, որ մեր, 
կնքված Քրիստոսի մահով քրիստոնյա ազգի համար  ոչինչ առժէ: Մենք ամեն ինչ 
պիտի անենք, որ վերականգնվի հայի պատիվը ոչ միայն աշխարհում, այլ նախ և 
առաջ իր Արարչի,  Աստծու առջև: 

 
 

ՑնցումներիՑնցումներիՑնցումներիՑնցումների    վեհությունըվեհությունըվեհությունըվեհությունը    

   Այսպիսով մեր ամբոթջ  պատմությունը ողբերգական ցնցումների մի շարան է. 
մեր պետության կորուստը  428 թվականին, նրա բաժանումը Բյուզանդական 
կայսրության ու Պարսկաստանի միջև, մահմեդական արաբների իշխանությունը 
Հայաստանում, հետո թրքական տարբեր ցեղերի  ավերիչ ներխուժումներն, մեր 
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հողերի բյուզանդական մասի զավթումն օսմանների կողմից 16-րդ դարում, 1828 
թվականի Պարսկաստանի մեջ ընդգրկված հայ հողերի անցումն քրիստոնեական 
Ռուսաստանին, 1915 թվականի Թուրքիաի կողմից կազմակերպված մեծ Եղեռնը 
մեր ազգի: 1918 թվի ազատագրումը և նոր մասնատումը բոլշևիկյան 
Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև: 
   Այդ ողբերգական իրադարձությոիւնները, որքան էլ ցավալի լինեն, նույնքան էլ 
ուսանելի են, քանզի ոչ մի բան այս աշխարհում պատահական և անիմաստ չէ: 
   Չմոռանանք, որ ապրում ենք ժամանակավոր աշխարհում: Եվ հենց այդ 
ժամանակավորությունը ցույց է տալիս, որ կա նաև անժամանակ աշխարհ: 
Ադամը դուրս շպրտվեց անժամանակ աշխարհից Արարչի Կյանքի Խոսքին  
նախընտրելով Օձի սուտը, և ընկավ ժամանակավոր աշխարհ: Դա ահավոր 
ցնցում էր նրա համար: 
   Ինչու՞ Աստվածը դա թույլ տվեց: - Միայն մեկ պատճառով. որ այդ ցնցումը 
սովորեցնի Ադամին տարբերել և գնահատական տալ երկու նշված  
աշխարհներին, - այսինքն՝ որ սովորեցնի նրան մտածել և ճիշտ ընտրություն 
կատարել մարդասեր Աստծո և եսասեր Օձի խոսքի միջև: 
   Նույնը վերաբերվում է ամեն մի ժողովրդի ճակատագրին: Առանց ցնցումների 
ուսուցում չկա: Ցնցումները նման են քանդակագործի հարվածներին, որ անտաշ 
քարից կերպար են ստեղծում: Այս տեսակետից ցնցումները նաև փրկարար դեմք 
ունեն: Նրանք միայն ժամանակավոր աշխարհին ու կյանքին են պատկանում, 
այսինքն շարունակվում են այնքան ժամանակ, որքան հարկավոր է անտաշ 
քարից կերպար ստեղծելու համար: Եթե «քարը» չի ցանկանում ցնցվել, երբեք 
կերպար չի դառնա և անժամանակ կյանքի ու աշխարհի չի արժանանա: 
   Այս Աստվածաշնչական միտքն է, որ ընկած է  Նժդեհի հետևյալ  բառերի մեջ.  
    «Ցնցումները ժողովուրդների կեանքում փրկութեան լծակներ են: 
Անբարոյական է եւ կորած մի ժողովուրդ, եթէ գոյութիւնն ապահովելու համար 
անընդունակ է խոր ցնցումների»»»» (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ հայ մտավորականութեան) «Հոգեկան 
ցնցումների ընդունակ ժողովուրդները միայն կարող են վերանորոգւել: 
Աղիտաւոր չէ կորուստներ ունենալը, աղիտաւորաղիտաւորաղիտաւորաղիտաւոր    էէէէ    զուրզուրզուրզուր    կորուստներկորուստներկորուստներկորուստներ    ունենալըունենալըունենալըունենալը, , , , 
այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝    անցեալիանցեալիանցեալիանցեալի    դէպքերիցդէպքերիցդէպքերիցդէպքերից    խրատւիլխրատւիլխրատւիլխրատւիլ, , , , փորձւիլփորձւիլփորձւիլփորձւիլ, , , , սթափւիլսթափւիլսթափւիլսթափւիլ        չիմանալըչիմանալըչիմանալըչիմանալը. . . . պարզ՝պարզ՝պարզ՝պարզ՝    
աղիտաւորաղիտաւորաղիտաւորաղիտաւոր    էէէէ    վերագնահատումներիվերագնահատումներիվերագնահատումներիվերագնահատումների    անընդունականընդունականընդունականընդունակ    լինելըլինելըլինելըլինելը»:  (Գ.Նժդեհ «Բաց նամակներ հայ 

մտավորականութեան) 

   Ավելին, ցնցումների հետ կապված տառապանքը Նժդեհը անվանում է 
«կարեւոր եւ անհրաժեշտ բաժինն (...) մեր գոյության» և ընդանրապես, 
«մարդկ[ային] մեծության», իսկ «նա, որ ճգնում է հեռացնելու դա` սպանում է 
մարդկային բնության ամենաազնիվ կողմը»: «Երջանկության պրոբլեմը» 

  Պատասխանելով նրանց, ովքեր չեն հավատում տառապանքի ազնվացնող 
հատկությանը՝ Նժդեհը ասում է.  «Ո՛չ, ո՛չ, սուտ չէ, կեղծ չէ տառապանքի 
ազնուացուցիչ յատկութիւնը մարդու եւ մարդկային ազգի համար: Կա՛մ մարդ 
ենք՝ ընդունակ տառապելու եւ ազնուանալու, կամ անասուն»: «Տարածուող Անին», «Արաքս», 

Սոֆիա, 1926թ, թիւ 233)  
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  Տառապանքի միջոցով է բացահայտվում մարդու, ժողովրդի, մարդկության 
կյանքի համար անհրաջեշտ իրենց անձնական և հավաքական  հոգու որակը, 
քանզի տառապանքը՝  հոգու կենսունակության քննությունն է բառի 
բարձրագույն իմաստով: ճակատագիրը, գուցէ եւ վերջին անգամ, , , , փորձումփորձումփորձումփորձում    էէէէ    մեմեմեմեզզզզ    ----    հայնհայնհայնհայն    արժանի՞արժանի՞արժանի՞արժանի՞    էէէէ    եւեւեւեւ    իիիի    վիճակի՞վիճակի՞վիճակի՞վիճակի՞    անկախանկախանկախանկախ    

հայրենիքհայրենիքհայրենիքհայրենիք    ունենալուունենալուունենալուունենալու, , , , թէ՞թէ՞թէ՞թէ՞    ոչոչոչոչ: (Տարածուող Անին «Արաքս», Սոֆիա, 1926թ, թիւ 233)  Ինչպես ասում է Նժդեհը, որքան 
էլ «գեղեցիկ է դափնիով պսակուած ճակատը. սրբազնագոյնն ու համբուրելին, 
սակայն, կը մնայ ճշմարտութեան համար փշերով պսակուածը», «Մի զինվորի 

ճշմարտությունները», «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 33   քանզի «աւելի հեշտ է արդար լինել, քան` ամէն 
գնով արդարութիւնը պաշտպանել: Արդար կարող է լինել անգամ ամենախեղճ 
մարդը: Արդարութիւնը, սակայն, պաշտպանելու համար պէտք է լինել ո՛չ միայն 
արդար, այլ եւ` տղամարդ, եօթնի՛ցս տղամարդ»:  

   Խոսելով տառապանքի դերի մասին ՝ Նժդեհը գրում է նաև, որ «Բարձրօրէն 
հոգեւոր կեանքի սկզբունքը հակասութեան սկզբունք է: Պէ՛տք էր մի յուդա, 
մարդկային մի սեւ չարութիւն, մի ուրացում, որպէսզի իրենց գերագոյն 
ողբերգութեան մէջ յաղթանակէին Նազովրեցին ու բարութիւնը»: «Մի զինվորի 

ճշմարտությունները», «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 33 

    Խաչերի վրա խաչված Հայաստանը   նույն Գողգոթան է Նժդեհի համար, որտեղ  
Աստծո հետ միասին խաչվեց և Նրա խոսքն ընդունած ժողովուրդը: Վերջինիս 
բաժանված երկիրը նա  համեմատում է Քրիստոսի հագուստի հետ, որը  Իր 
դահիճները իրենց մեջ բաժանեցին, «մինչեւ որ մեր հարեւանները իրար մէջ մեր ցեղի «զգեստները կը 

բաժանէին»: (Բաց նամակ Մայքլ Արլենին «Նոր Արաքս», Սոֆիա, 1930թ., թիվ 11, 12, 15-18)  մինչդեռ նրա ամբողջ 
հետագա պատմությունը, երբ, ինչպես ասում է, «Աշխարհի ամենէն 
անիծապարտ բռնապետութեան արնոտ ձեռքով կը խաչուէր հայ ժողովուրդը 
(Գողգոթայէն...)», Աշխարհի ամենէն անիծապարտ բռնապետութեան արնոտ ձեռքով կը խաչուէր հայ ժողովուրդը: 

Գողգոթայէն`(Նժդեհի ճառը` հաե հեղափոխական արարչին արտասանված 1924 թվականին, Սոֆիայի գերեզմանատան մեջ, Քրիստափոր 

Միքայելյանի հուշարձանի բացման առթիվ:  «Հայաստան», Պլովդիվ, 1924թ., թիւ 29) նա նմանեցնում է «փշեպսակի», 
որը, սակայն, համարում է միաժամանակ նրա «փրկութեան գրաւականը»: «Եվ հէնց 

սրանումն է մեր դրութեան փշեպսակը, ինչպէս եւ մեր փրկութեան գրաւականը` միաժամանակ»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի 

զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1)  
   Ինչպես փրկարար էր Քրիստոսի տարապանքը Իր առաքյալների համար, 
այնպես էլ, ըստ Նժդեհի, փրկարար եղավ Հայաստանի տառապանքը հայերի 
համար: Նա նույնիսկ սահմանում է «տառապանքը որպես միջոց մեր 
հաւաքական վերածնունդի եւ քաղաքական փրկութեան»: (տառապանքը որպէս միջոց մեր 

հաւաքական վերածնունդի եւ քաղաքական փրկութեան): (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 
     Ուստի անբարոյական ու բռի է այն ժողովուրդը, որը ցնցումներին 
չենթարկվելու համար վնասում է իր հոգուն, որ Աստծո համար ստեղծվաց Իր 
իսկ կերպարներից մեկի նախաձևն է: Անբարոյական ու բռի է այն ժողովուրդը, 
որին իր պատմությունը, - այսինքն, իր ցնցումների գրառումը, - ոչ մի բանի չի 
բերում, չի մղում նրան հետեվություններ անել և, ըստ դրանց,  իր վարվելակերպը 
շտկել:  
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    «Մի ժողովուրդ, - ասում է Նժդեհը, - որն անօրինականօրինականօրինականօրինակ    աղէտիցաղէտիցաղէտիցաղէտից    յետոյյետոյյետոյյետոյ    իսկիսկիսկիսկ    
խորապէսխորապէսխորապէսխորապէս    չիչիչիչի    ցնցւումցնցւումցնցւումցնցւում    եւեւեւեւ    չէչէչէչէ    մղւումմղւումմղւումմղւում    վերաքննելուվերաքննելուվերաքննելուվերաքննելու    ամէնամէնամէնամէն    բանիցբանիցբանիցբանից    առաջառաջառաջառաջ    իրիրիրիր    
բարոյականըբարոյականըբարոյականըբարոյականը` կենսաբանօրէնկենսաբանօրէնկենսաբանօրէնկենսաբանօրէն    բարոյազուրկբարոյազուրկբարոյազուրկբարոյազուրկ    ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ    էէէէ»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի 

Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

   Իսկ կենսաբանորեն բարոյազուրկ ժողովրդի կյանքը ո՛չ աշխարհին, ո՛չ էլ 
Արարչին պետք չէ, և նա կորցնում է իր ապրելու իրավունքը: 
   Բայց մեր ժողովուրդը... կարո՞ղ է արդյոք հասկանալ իր ցնցումների պատճառն 
ու իմաստը: 
   «Հայը տեսաւ ու զգաց հայաքանդ Եղեռնի ահաւորութիւնը միայն, - 
շարունակում է Նժդեհը: - Մարդկութեան հետ, սակայն, մենք էլ դեռ չենք չափել 
վեհութիւնը այն աստուածային շարժուձեւի, մեծութիւնը մարդ-ազգի 
պատմութեան մէջ նախընթաց չունեցող այն գերմարդկային արարքի, որով մեր 
ժողովուրդն իր կէսը ողջակիզեց` ցեղի արիւնը, հոգի՛ն փրկելու համարհոգի՛ն փրկելու համարհոգի՛ն փրկելու համարհոգի՛ն փրկելու համար»:: (Ի՞նչ է 

ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 

   Կարո՞ղ է նա հասկանալ, որ իր դեմ կատարված Եղեռնը դա զոհաբերություն էր 
ցեղի կյանքի շարունակման  համար: Կարո՞ղ է նա հասկանալ իր և իրեն Աստծո  
փշեպսակի իմաստը, որ հենց Եղեռն դրեց իր գլխին: 
   Ինչպես ասում է Նժդեհը, «Հէնց սրանումն է  - (այսինքն՝ Եղեռնում) - մեր 
դրութեան փշեպսակը, ինչպէս եւ մեր փրկութեան գրաւականը` միաժամանակ»»»»:::: 
(Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 
   Այս Նժդեհի բառերը ուղղակի ձևով ուղերցում են մեր միտքը դեպի մեր կրոնի -  
քրիստոնեության - նշանակությունը: 
 
 
 

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    էէէէ    նշանակումնշանակումնշանակումնշանակում    քրիստոնյաքրիստոնյաքրիստոնյաքրիստոնյա    լինելլինելլինելլինել    
    

   Իսկ ի՞նչ ասել է քրիստոնեություն: Ի՞նչ ասել է քրիստոնյա  լինել: 
   Այդ բառի բուն իմաստը քչերն են գիտակցում: Հայը սիրում է կրկնել, որ 
քրիստոնյա է: Իր նորածիններին տանում է  եկեղեցի կնքելու (մկրտելու) համար, 
առանց հասկանալու թե դա ի՞նչ է նշանակում: Իսկ դա նշանակում է, որ կնքված 
երեխան մեռնում է այս ժամանակավոր աշխարհի համար, որ հարություն առնի 
հավիտենական աշխարհում:  Հիշենք, թե ինչ է ասում այդ առումով Պողոս 
առաքյալը. 
      «(...)(...)(...)(...)    չչչչ’’’’գիտէ՞ք՝գիտէ՞ք՝գիտէ՞ք՝գիտէ՞ք՝    թէթէթէթէ    քանիներսքանիներսքանիներսքանիներս    որորորոր    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    ՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսով    մկրտուեցանք՝մկրտուեցանք՝մկրտուեցանք՝մկրտուեցանք՝    նորանորանորանորա    
մահուանըմահուանըմահուանըմահուանը    մկրտուեցանք։մկրտուեցանք։մկրտուեցանք։մկրտուեցանք։    ՄկրտութիւնովըՄկրտութիւնովըՄկրտութիւնովըՄկրտութիւնովը    նորանորանորանորա    հետհետհետհետ    թաղուեցանքթաղուեցանքթաղուեցանքթաղուեցանք    մահիմահիմահիմահի    մէջմէջմէջմէջ. . . . 
ՈրՈրՈրՈր    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    ՀօրՀօրՀօրՀօր    փառքովըփառքովըփառքովըփառքովը    մեռելներիմեռելներիմեռելներիմեռելների    միջիցմիջիցմիջիցմիջից    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առաւառաւառաւառաւ, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    
մենքմենքմենքմենք    էլէլէլէլ    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    նորոգութեաննորոգութեաննորոգութեաննորոգութեան    մէջմէջմէջմէջ    մամամամանննն    գանք։գանք։գանք։գանք։    ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    եթէեթէեթէեթէ    նորանորանորանորա    մահիմահիմահիմահի    
նմանութիւնովընմանութիւնովընմանութիւնովընմանութիւնովը    նորանորանորանորա    հետհետհետհետ    տնկուեցանքտնկուեցանքտնկուեցանքտնկուեցանք, , , , ապաապաապաապա    նորանորանորանորա    յարութեաննյարութեաննյարութեաննյարութեանն    էլէլէլէլ    նմաննմաննմաննման    
կկկկ’’’’լինինք։լինինք։լինինք։լինինք։    ԱյսԱյսԱյսԱյս    գիտենալովգիտենալովգիտենալովգիտենալով, , , , որորորոր    մերմերմերմեր    հինհինհինհին    մարդըմարդըմարդըմարդը    նորանորանորանորա    հետհետհետհետ    խաչուեցաւխաչուեցաւխաչուեցաւխաչուեցաւ, , , , որորորոր    մեղքիմեղքիմեղքիմեղքի    
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մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    խափանուիխափանուիխափանուիխափանուի, , , , որորորոր    այլայլայլայլ    եւսեւսեւսեւս    չչչչ’’’’ծառայենքծառայենքծառայենքծառայենք    մեղքին։մեղքին։մեղքին։մեղքին։    ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    նանանանա    որորորոր    մեռնումմեռնումմեռնումմեռնում    
է՝է՝է՝է՝    արդարացածարդարացածարդարացածարդարացած    էէէէ    մեղմեղմեղմեղքիցը։քիցը։քիցը։քիցը։    ԵւԵւԵւԵւ    եթէեթէեթէեթէ    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հետհետհետհետ    մեռանքմեռանքմեռանքմեռանք, , , , հաւատումհաւատումհաւատումհաւատում    ենք՝ենք՝ենք՝ենք՝    որորորոր    
նորանորանորանորա    հետհետհետհետ    էլէլէլէլ    կկկկ’’’’ապրենք։ապրենք։ապրենք։ապրենք։    ԳիտենալովԳիտենալովԳիտենալովԳիտենալով    որ՝որ՝որ՝որ՝    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    մեռելներիմեռելներիմեռելներիմեռելների    միջիցմիջիցմիջիցմիջից    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    
առածառածառածառած    լինելովլինելովլինելովլինելով, , , , այլայլայլայլ    եւսեւսեւսեւս    չէչէչէչէ    մեռնումմեռնումմեռնումմեռնում, , , , եւեւեւեւ    մահըմահըմահըմահը    նորանորանորանորա    վերայվերայվերայվերայ    այլայլայլայլ    եւսեւսեւսեւս    չէչէչէչէ    տիրումտիրումտիրումտիրում։» (Հրոմ 
6: 3-9) 
   Այսպիսով, Քրիստոսի մահի մեջ թաղվելը   նշանակում է մեռած լինել այս 
կյանքի մեղքերի համար և ապրել, ձգտելով հոգևոր հարստություններ ձեռք 
բերել, այսինքն՝  այս նյութապաշտ աշխարհում ոգեպաշտ լինել, ինչը առաջին 
հերթին  ենթադրում է աստվածասիրություն, որը իր հերթին նշանակում է 
մոտավորի հետ վերաբերվելիս դրսևորել արդարություն, անշահախնդրություն և 
գթություն: Դրանում է աստվածային արդարությունը, որ հակառակ է Օձի 
խաբեբա, եսասեր ու մահաբեր խոսքին, որովհետև կյանքի ճշմարտության 
ակունքը Արարիչն է: Ինքն, ցանկանալով  հանել մեզ  այն մոլորությունից, որի 
մեջ մեզ գցել է Օձը իրեն Աստված հռչակելով և եսապաշտություն  սերմնելով՝ 
Արարիչը ասում է մեզ. 
   «եսեսեսես    եմեմեմեմ    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը, , , , որորորոր    խօսումխօսումխօսումխօսում    եմեմեմեմ    արդարութիւնըարդարութիւնըարդարութիւնըարդարութիւնը    եւեւեւեւ    յայտնումյայտնումյայտնումյայտնում    ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը» (Ես 
45: 19) «ինչինչինչինչ    էլէլէլէլ    դուրսդուրսդուրսդուրս    գայգայգայգայ    իմիմիմիմ    բերանից՝բերանից՝բերանից՝բերանից՝    արդարութիւնարդարութիւնարդարութիւնարդարութիւն    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    իմիմիմիմ    խօսքերըխօսքերըխօսքերըխօսքերը    չենչենչենչեն    
եղծուելուեղծուելուեղծուելուեղծուելու»։ (Ես 45: 23) 
   Իսկ Տիրոջ ձայնն ու խոսքը լսում են միայն Իր որդիները, որոնք  հասկանալով 
իրենց հորը՝ արձագանքում են. 
  «Տէ՛րՏէ՛րՏէ՛րՏէ՛ր, , , , (...)(...)(...)(...)    դուդուդուդու    եսեսեսես    միայնմիայնմիայնմիայն    արդարարդարարդարարդար    եւեւեւեւ    ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ» (Բ Մակ 1: 25-26), «միայնմիայնմիայնմիայն    ՏէրնՏէրնՏէրնՏէրն    էէէէ    
արդարարդարարդարարդար»։ (Սիրաք 17: 1), «ԱրդարութեանԱրդարութեանԱրդարութեանԱրդարութեան    արօտարօտարօտարօտ    էէէէ    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը» (Երեմ 50: 7), «սուրբսուրբսուրբսուրբ    
ԱստուածնԱստուածնԱստուածնԱստուածն    արդարութեամբարդարութեամբարդարութեամբարդարութեամբ    պիտիպիտիպիտիպիտի    փառաւորուիփառաւորուիփառաւորուիփառաւորուի»։ (Ես 5: 16) 
   Եվ քանզի Տերն է կյանքի աղբյուրը, որեմն արդարությունն է, որ կյանք է տալիս: 
   «ԱԱԱԱրդարութիւնըրդարութիւնըրդարութիւնըրդարութիւնը    անմահանմահանմահանմահ    էէէէ, , , , ----    ասում է Սողոմոնը։։։։    ----        ԻսկԻսկԻսկԻսկ    ամբարիշտներըամբարիշտներըամբարիշտներըամբարիշտները    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    
ուուուու    խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով    իրենցիրենցիրենցիրենց    մօտմօտմօտմօտ    կանչեցինկանչեցինկանչեցինկանչեցին    մահըմահըմահըմահը, , , , նրաննրաննրաննրան    իրենցիրենցիրենցիրենց    բարեկամբարեկամբարեկամբարեկամ    համարեցինհամարեցինհամարեցինհամարեցին, , , , 
հալումաշհալումաշհալումաշհալումաշ    եղանեղանեղանեղան    եւեւեւեւ    դաշինքդաշինքդաշինքդաշինք    կնքեցինկնքեցինկնքեցինկնքեցին    նրանրանրանրա    հետհետհետհետ» (Իմաստ 1: 15),  «ԱրդարութեանԱրդարութեանԱրդարութեանԱրդարութեան    
ճանապարհըճանապարհըճանապարհըճանապարհը    տանումտանումտանումտանում    էէէէ    դէպիդէպիդէպիդէպի    կեանքկեանքկեանքկեանք, , , , ոխակալներիոխակալներիոխակալներիոխակալների    ճանապարհը՝ճանապարհը՝ճանապարհը՝ճանապարհը՝    դէպիդէպիդէպիդէպի    մահմահմահմահ»։ 
(Առ 12: 28), կամ «ԱրդարԱրդարԱրդարԱրդար    որդինորդինորդինորդին    ծնւումծնւումծնւումծնւում    էէէէ    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    համարհամարհամարհամար, , , , ամբարիշտը՝ամբարիշտը՝ամբարիշտը՝ամբարիշտը՝    
հալածանքիհալածանքիհալածանքիհալածանքի    ուուուու    մահուանմահուանմահուանմահուան»։ (Առ 11: 19) 
   Այսինքն՝ արդարությունը կյանք է, իսկ անարդարությունը – մահ:Երկրորդ 
Օրենքի գիրքը  ուղղակի  արձանագրում  է. 
   «ԱրդարԱրդարԱրդարԱրդար    դատդատդատդատ    կ՚անէքկ՚անէքկ՚անէքկ՚անէք, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    ապրէքապրէքապրէքապրէք» (Երկր.օրենք 16: 20), քանզի իրական 
կյանքը այս աշխարհին չէ պատկանում – այս աշխարհը մահին է պատկանում: 
Դրա համար և մահանում ենք բոլորս:  
    Հասկանալով այդ ճշմարտությունը՝ Դավիթը խնդրում է Արարչին 
իմաստացնել  իրեն արդարության մեջ, որ նա կարողանա ապրի.   
  «ՔոՔոՔոՔո    վկայութիւններիվկայութիւններիվկայութիւններիվկայութիւնների    արդարութիւնըարդարութիւնըարդարութիւնըարդարութիւնը, , , , ----    ասումասումասումասում    էէէէ    նանանանա, , , , ----        յաւիտեանյաւիտեանյաւիտեանյաւիտեան    էէէէ. . . . իմաստունիմաստունիմաստունիմաստուն    
արաարաարաարա    ինձինձինձինձ    եւեւեւեւ    կկկկ’’’’ապրեմապրեմապրեմապրեմ»։ (Սաղմ 119: 144)   
    Իսկ մի ուրիշ տեղ հաստատում է. «փրկեցիրփրկեցիրփրկեցիրփրկեցիր    ինձինձինձինձ    քոքոքոքո    ճշմարտութեամբճշմարտութեամբճշմարտութեամբճշմարտութեամբ»։ ( Սաղմ 
30: 6) 
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   Արդարությունն ու ճշմարտությունը՝ իրար հետ սերտ կապ ունեցող 
հասկացողություններ են, համարյա հոմանիշներ, քանզի արդարությունը 
ճշմարտության վրա է հիմնված, իսկ ճշմարտությունը՝ արդարության: Ուստի 
Հիսուս Քրիստոսի հետևյալ խոսքերը վերաբերվում են, ինչպես արդարությանը, 
այնպես էլ ճշմարտությանը. 
     «ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի    նորանցնորանցնորանցնորանց, , , , որորորոր    սովածսովածսովածսոված    եւեւեւեւ    ծարաւծարաւծարաւծարաւ    ենենենեն    արդարութեանարդարութեանարդարութեանարդարութեան, , , , որորորոր    նորանքնորանքնորանքնորանք    
կկկկ’’’’կշտանանկշտանանկշտանանկշտանան»։ (Մթ 5: 6) «ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի    նորանց՝նորանց՝նորանց՝նորանց՝    որորորոր    արդարութեանարդարութեանարդարութեանարդարութեան    համարհամարհամարհամար    հալածուածհալածուածհալածուածհալածուած    
ենենենեն, , , , որորորոր    նորանցննորանցննորանցննորանցն    էէէէ    երկնքիերկնքիերկնքիերկնքի    արքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնը»։ (Մթ 5: 10) 
   Ամփոփելով այս միայն մի քանի արդարությանն ու ճշմարտությանը 
վերաբերվող աստվածաշնչական վկայությունները՝ հիշեցնեմ  նաև այն, որ 
Սողոմոնը  հենց արդարության (ճշմարտության)  հետ է կապում  Աստծո  ուժն ու 
գթությունը , ասելով. «ՔոՔոՔոՔո    զօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնը    արդարութեանարդարութեանարդարութեանարդարութեան    իշխանիշխանիշխանիշխան    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի    վրայվրայվրայվրայ    քոքոքոքո    
տիրելըտիրելըտիրելըտիրելը    մղումմղումմղումմղում    էէէէ    քեզքեզքեզքեզ    բոլորինբոլորինբոլորինբոլորին    խնայելուխնայելուխնայելուխնայելու»։ (Իմաստ 12: 16) 
   Այսինքն, որքան մեծ և զորեղ է իրական այրը, այնքան գթասիրտ է: 
   Այստեղից կարող ենք եզրակացնել նաև, որ իրական ուժը ճշմարտության վրա 
հիմնված արդարությունն է, ոչ թե սուտն ու անարդարությունը, ինչպես մեզ 
սովորեցնում է այս աշխարհը, որովհետև Արարչին արդարությունն է բնորոշում: 
Այդ նկատի ոիւնենալով՝ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, փաստորեն, պատ դնելով 
ինչպես բարու ու չարի, այնպես էլ ճշմարտության ու ստի միջև, և ժխտելով որևե 
փոխզիջում. 
  «ՈվՈվՈվՈվ    որորորոր    ինձինձինձինձ    հետհետհետհետ    չէ՝չէ՝չէ՝չէ՝    ինձինձինձինձ    հակառակհակառակհակառակհակառակ    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    ովովովով    որորորոր    ինձինձինձինձ    հետհետհետհետ    չէչէչէչէ    ժողովում՝ժողովում՝ժողովում՝ժողովում՝    ցրվումցրվումցրվումցրվում    էէէէ»։ 
(Ղուկ 11: 23) 
   Հենց այս աստվածաշնչական հաղորդություններից է  բխում Նժդեհի արդեն 
նշված հայտարարությունը. 
    «Ոյժ է ճշմարտութիւնը: Չկայ ոյժ առանց ճշմարտութեան: Չկայ փրկութիւն 
առանց ոյժի», «Օրերի Օրը», «Արաքս», Սոֆիա, 1926թ., թիւ 99      իսկ «Ճշմարտությունը գործում է և 
ազդում միայն ոգու միջոցով»:   «Ինչու տարոնականություն«, «Տարոնի արծիվ», Սոֆիա, 1938թ., թիվ 5-6 

  Հարցնենք մեզ. Իսկ ինչու՞մն է նրա ուժը: - Բնականաբար, սիրո մեջ, որ կյանքի 
հիմքն է կազմում: 
   Նշանակում է, որ քրիստոնյան արդար ոգու պաշտողն է, այսինքն Աստծո Ոգու, 
որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ դրսևորվեց: Այդ կապակցությամբ նշանավոր են  Փրկչի 
հետևյալ  խոսքերը. 
   ««««ԵթէԵթէԵթէԵթէ    մէկըմէկըմէկըմէկը    կամենումկամենումկամենումկամենում    էէէէ    հետեւելհետեւելհետեւելհետեւել    ինձինձինձինձ, , , , թողթողթողթող    ուրանայուրանայուրանայուրանայ    իրիրիրիր    անձըանձըանձըանձը, , , , վերցնիվերցնիվերցնիվերցնի    իրիրիրիր    խաչըխաչըխաչըխաչը    եւեւեւեւ    
գայգայգայգայ    իմիմիմիմ    յետեւիցյետեւիցյետեւիցյետեւից....    որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    ովովովով    կամենայկամենայկամենայկամենայ    իրիրիրիր    անձըանձըանձըանձը    փրկելփրկելփրկելփրկել, , , , այնայնայնայն    կըկըկըկը    կորցնիկորցնիկորցնիկորցնի. . . . եւեւեւեւ    ովովովով    
ինձինձինձինձ    համարհամարհամարհամար    իրիրիրիր    անձըանձըանձըանձը    կորցնիկորցնիկորցնիկորցնի, , , , կըկըկըկը    գտնիգտնիգտնիգտնի    այն։այն։այն։այն։    Ի՛նչԻ՛նչԻ՛նչԻ՛նչ    օգուտօգուտօգուտօգուտ    կ՚ունենայկ՚ունենայկ՚ունենայկ՚ունենայ    մարդմարդմարդմարդ, , , , եթէեթէեթէեթէ    այսայսայսայս    
ամբողջամբողջամբողջամբողջ    աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը    շահիշահիշահիշահի, , , , բայցբայցբայցբայց    իրիրիրիր    անձըանձըանձըանձը    կործանի։կործանի։կործանի։կործանի։    Կամ՝Կամ՝Կամ՝Կամ՝    մարդմարդմարդմարդ    իրիրիրիր    անձիանձիանձիանձի    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն    
ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչ    փրկանքփրկանքփրկանքփրկանք    պիտիպիտիպիտիպիտի    տայտայտայտայ....    քանիքանիքանիքանի    որորորոր    մարդումարդումարդումարդու    ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին    գալուգալուգալուգալու    էէէէ    իրիրիրիր    ՀօրՀօրՀօրՀօր    փառքով՝փառքով՝փառքով՝փառքով՝    իրիրիրիր    
հրեշտակներիհրեշտակներիհրեշտակներիհրեշտակների    հետհետհետհետ    միասինմիասինմիասինմիասին. . . . եւեւեւեւ    այնայնայնայն    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    իւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրին    կըկըկըկը    հատուցիհատուցիհատուցիհատուցի    ըստըստըստըստ    
իրիրիրիր    գործերիգործերիգործերիգործերի»։ (Մթ 16: 23-26) 
   Քանի որ Արարչին ճշմարտությունն, արդարությունն և սերն են բնութագրում, 
երբ Հիսուսը ասում է «Ինձ համար», նկատի ունի ճշմարտության ու սիրո համար: 
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Իսկ ինչ վերաբերում է իր անձը մոռանալուն ,  նշանակում է  կարևորություն տալ 
ոչ թե մահացո մարմնին, որ այս՝ մարդու և Օձի համագործաքցության 
հետևանքով խեղաթյուրված աշխարհին է պատկանում, այլ անմահ հոգուն, 
ստեղծված Աստծո թագավորությունը բնակելու համար: -  Այս է  կնունքի 
իմաստը:  
    Ասվածից մենք կարող ենք հետևություն անել. որ ճշմարտությունն ու 
արդարությունը ժամանակավոր կյանքից էլ վեր են, որովհետև հավիտյան կյանք 
են  պարգևում Աստծո ստեղծած աշխարհում, որին մենք դեռ ծանոթ չենք: Եվ 
ինչպես ասում է Եսաիան, «Երանի՜Երանի՜Երանի՜Երանի՜    բոլորբոլորբոլորբոլոր    նրանցնրանցնրանցնրանց, , , , ովքերովքերովքերովքեր    սպասումսպասումսպասումսպասում    ենենենեն    
նրաննրաննրաննրան,,,,    որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    արդարարդարարդարարդար    ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը    պիտիպիտիպիտիպիտի    բնակուիբնակուիբնակուիբնակուի    ՍիոնումՍիոնումՍիոնումՍիոնում»։ (Ես 30: 19-20), - 
այսինքն Արարատյան լեռնաշխարհում, քանզի, ըստ Աստվածաշնչի,  ինչպես 
արդեն խոսել եմ վերևը,  հենց այդ լեռնաշխարհն է ներկայացնում Աստծո կողմից 
ստեղծված աշխարհի պատկերը, որը իր ամբողջ վեհությամբ կբացվի միայն 
արդար հոգիների առջև: Այդ  պատճառով է, որ  Հիսուսը ասում է. 
  «ԵւԵւԵւԵւ  միմիմիմի վախենաքվախենաքվախենաքվախենաք նորանցիցնորանցիցնորանցիցնորանցից, որորորոր մարմիննմարմիննմարմիննմարմինն սպանումսպանումսպանումսպանում ենենենեն եւեւեւեւ հոգինհոգինհոգինհոգին չենչենչենչեն կարողկարողկարողկարող 
սպանելսպանելսպանելսպանել, բայցբայցբայցբայց աւելիաւելիաւելիաւելի վախեցէքվախեցէքվախեցէքվախեցէք նորանիցնորանիցնորանիցնորանից, որորորոր կարողկարողկարողկարող էէէէ հոգինհոգինհոգինհոգին էլէլէլէլ մարմիննմարմիննմարմիննմարմինն էլէլէլէլ 
կորցնելկորցնելկորցնելկորցնել գեհենիգեհենիգեհենիգեհենի մէջմէջմէջմէջ»։ (Մթ 10: 28) և «ՈվՈվՈվՈվ որորորոր իրանիրանիրանիրան անձըանձըանձըանձը գտնումգտնումգտնումգտնում է՝է՝է՝է՝ կկկկ’կորցնէկորցնէկորցնէկորցնէ 
նորաննորաննորաննորան. ԵւԵւԵւԵւ ովովովով որորորոր իրիրիրիր անձնանձնանձնանձն ինձինձինձինձ համարհամարհամարհամար կորցրեց՝կորցրեց՝կորցրեց՝կորցրեց՝ նանանանա կկկկ’գտնէգտնէգտնէգտնէ նորաննորաննորաննորան։» (Մթ 10: 39)  

   Ինչպես և աստվածաշնչական սրբերը, նկատի ունենալով այդ 
զոհաբերությունը՝ Նժդեհը հաստատում է. 
   «այլեւս աշխարհը մեզ համոզեց, որ ներկայ պայմաններում վտանգիվտանգիվտանգիվտանգի, , , , 
հերոսականիհերոսականիհերոսականիհերոսականի    ուուուու    մահւանմահւանմահւանմահւան    մարդըմարդըմարդըմարդը    միայնմիայնմիայնմիայն    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    ՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանըՀայաստանը    ապրեցնելապրեցնելապրեցնելապրեցնել»:»:»:»: «Ցեղի 

հավիտենական զենքը», Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2  
   «Մահվամ մարդը» - այսինքն՝ հանուն Աստծո ու  Հայաստանի իրեն 
զոհաբերելու ընդունակ մարդը: Նժդեհը այդ բառակապակցությունն է 
օգտագործում,  որովհետև, ինչպես և  սրբերը, գիտի, որ այն մահը, որով  ամեն 
մարդ, - լինի նա արդար կամ անարդար, - հրաժեշտ է տալիս ժամանակավոր 
կյանքին, դա առաջին մահն է միայն, որ ոչ թե հոգուն՝ այսինքն բուն մարդուն է 
վերաբերում, այլ մահացու մարմնին, կամ, Նժդեհի ասած, «կավին»: Իսկ իր 
«կավը» արդարության համար կորցնողը - հերոս է և իր հերոսությամբ է 
արժանանում անմահ կյանք մտնելուն, որը Աստծո թագավորության 
խորհրդանիշն է: Հերոսների և սրբերի համար Հովհաննես առաքյալի 
Հայտնության մեջ նշված «եեեերկրորդրկրորդրկրորդրկրորդ    մահմահմահմահըըըը» (Հայտն 2: 11) գոյություն չունի, քանզի 
վերջինը միայն անարդարներին ու չարերին է վերաբերում, որոնք, հոգուն 
չճանաչելով՝ նախընտրում  են միշտ ժամանակավոր «կավե» մարմինը:  
   Քրիստոնյա լինել նշանակում է նաև պատկերավոր ասած «միագլուխ» լինել, 
այսինքն միայն Աստծո Խոսքով ղեկավարվել, որ միակ ճշմարտությունն է և 
կյանք տվող ուժը, քանզի կյանքը, ինչպես արդեն ասվեց, սիրո և 
համերաշխության վրա է հիմնված, - այսինքն այն հասկացողությունների վրա, 
որոնց սուտը ժխտում է: Այդ «միագլխությունն» է ընկած  Արարչի առաջին 
պատվիրանի հիմքում.  
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   «Ե՛սԵ՛սԵ՛սԵ՛ս    եմեմեմեմ    քոքոքոքո    ՏէրՏէրՏէրՏէր    ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը, , , , որորորոր    քեզքեզքեզքեզ    հանեցիհանեցիհանեցիհանեցի    ԵգիպտացիներիԵգիպտացիներիԵգիպտացիներիԵգիպտացիների    երկրից՝երկրից՝երկրից՝երկրից՝ (նույնը՝ 
Բաբելոնից)    ստրկութեանստրկութեանստրկութեանստրկութեան    տնիցտնիցտնիցտնից։։։։    ԻնձնիցԻնձնիցԻնձնիցԻնձնից    բացիբացիբացիբացի    այլայլայլայլ    աստուածներաստուածներաստուածներաստուածներ    չպիտիչպիտիչպիտիչպիտի    լինենլինենլինենլինեն    քեզքեզքեզքեզ    
համարհամարհամարհամար»: (Ելք 20: 2)  
   Այդ միտքը Նա կրկնում է բազմաթիվ անգամ տարբեր մարգարեների շրթերով.  
Այսպես, Եսայիա մարգարեի շրթերով Նա ասում է.  
    «ԵսԵսԵսԵս    եմեմեմեմ    ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը, , , , ինձնիցինձնիցինձնիցինձնից    բացիբացիբացիբացի    ուրիշըուրիշըուրիշըուրիշը    չկայչկայչկայչկայ, , , , արդարարդարարդարարդար    ուուուու    փրկողփրկողփրկողփրկող    ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը, , , , 
ինձնիցինձնիցինձնիցինձնից    բացիբացիբացիբացի    մէկմէկմէկմէկ    ուրիշըուրիշըուրիշըուրիշը    չկայչկայչկայչկայ»։ (Եսա 45: 21)  
    Նույնը Հիսուսն Քրիստոսն է ասում.  
   «ՈվՈվՈվՈվ    ինձինձինձինձ    հետհետհետհետ    չէ՝չէ՝չէ՝չէ՝    իմիմիմիմ    դէմդէմդէմդէմ    էէէէ» (Մթ 12: 26), «ԵսԵսԵսԵս    եմեմեմեմ    ՃանապարհըՃանապարհըՃանապարհըՃանապարհը    եւեւեւեւ    ՃշմարտութիւնըՃշմարտութիւնըՃշմարտութիւնըՃշմարտութիւնը    
եւեւեւեւ    Կեանքը։Կեանքը։Կեանքը։Կեանքը։    ՈչՈչՈչՈչ    ոքոքոքոք    չիչիչիչի    գայգայգայգայ    ՀօրՀօրՀօրՀօր    մօտմօտմօտմօտ, , , , եթէեթէեթէեթէ    ոչ՝ոչ՝ոչ՝ոչ՝    ինձանովինձանովինձանովինձանով»։ (Հովհ 14: 6) կամ «ՈչՈչՈչՈչ    ոքոքոքոք    չիչիչիչի    
կարողկարողկարողկարող    երկուերկուերկուերկու    տիրոջտիրոջտիրոջտիրոջ    ծառայելծառայելծառայելծառայել. . . . կա՛մկա՛մկա՛մկա՛մ    մէկինմէկինմէկինմէկին    կ՚ատիկ՚ատիկ՚ատիկ՚ատի    եւեւեւեւ    միւսինմիւսինմիւսինմիւսին    կըկըկըկը    սիրիսիրիսիրիսիրի, , , , կա՛մկա՛մկա՛մկա՛մ    մէկինմէկինմէկինմէկին    
կըկըկըկը    մեծարիմեծարիմեծարիմեծարի    եւեւեւեւ    միւսինմիւսինմիւսինմիւսին    կ՚արհամարհիկ՚արհամարհիկ՚արհամարհիկ՚արհամարհի. . . . չէքչէքչէքչէք    կարողկարողկարողկարող    ծառայելծառայելծառայելծառայել    ԱստծունԱստծունԱստծունԱստծուն    եւ՝եւ՝եւ՝եւ՝    
մամոնայինմամոնայինմամոնայինմամոնային» (փողին)։ (Մթ 6: 25) – Այսինքն՝  նյութապաշտությունն ու 
ոգեպաշտությունը չեն կարող համատեղվել, քանի որ հանրային 
բարեկեցությունը ոգեպաշտության հետ է կապված. նա պահանջում է սիրո 
ներկայություն, միահոգություն, միաձայնություն:  
   Հակառակը՝ բազմագլուխ հանրությունը Օձի/Վիշապի, կամ Բաբելոնի, 
անհամերաշխ կերպարն է ներկայացնում, որ սիրո և համերաշխության 
բացակայության նշանն է:  
   Այդ անհամերաշխ «բազմագլխության» ամենավառ դրսևորումը  քաղաքական 
կուսակցություններն են ներկայացնում, որոնք ոչ թե միացնում են հանրությունը, 
այլ, տուրք տալով անձնական փառասիրությանը,  բաժանում են նրան: 
Հատկապես վնասակար են դրանք Հայաստանի համար, որ շրջապատված է 
երդվյալ մահացու թշնամիներով, որոնք չեն վրիպում օգտագործել մեր 
անհամերաշխությունը մեր իսկ դեմ և իրենց օգտին: 
   Կուսակցությունների վնասի մասին, որին անդրադարձել է  նաև Նժդեհը, 
կխոսեմ հաջորդ գլխում: 
 
 

Կուսակցությունների վնասըԿուսակցությունների վնասըԿուսակցությունների վնասըԿուսակցությունների վնասը, , , , կամկամկամկամ    
հայության ներքին անհամերաշխության դիմակըհայության ներքին անհամերաշխության դիմակըհայության ներքին անհամերաշխության դիմակըհայության ներքին անհամերաշխության դիմակը    

    
  «Դեռ այսօր էլ հայութեան քաղաքական ճակատագրէն աւելի դառն է նրա 
ներքին ճակատագիրը» (Բաց նամակ Մայքլ Արլենին «Նոր Արաքս», Սոֆիա, 1930թ., թիվ 11, 12, 15-18), - գրում է 
Նժդեհը, նկատի ունենալով հայի «կուսակցականանալը», այսինքն 
«հատվածականացումը»: Ընդհանրապես հատվածականությունը 
միասնականության, կամ ամբողջականության  թշնամին է: Նախորդ գլխում 
նշեցի, որ եթե աստվածաշնչական լեզվով խոսենք, հատվածականությունը 
բազմագլուխ վիշապի պիտի նմանեցնենք, որի անհաշտ գլուխները 
իրարակերությամբ են զբաղվում: Մինչ դեռ միասնությունը մարդու կերպարանք 
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ունի: Նա միագլուխ է, այսինքն վճռական ու կոնստրուկտիվ:  Ուստի կարող ենք 
ասել, որ միասնությունը աստվածային է, իսկ հատվածականությունը՝ հրեշային: 
   «Հայը` դեռ անհայրենատէր, - գրում է Նժդեհը, - կուսակցականացաւ, 
հատւածականացաւ — մի պարագայ, որի պատճառով թերի մնաց 
Նազարեանների օրով սկսուած այնքան խոստումնալի իր վերածնունդը: Այդ իսկ 
պատճառով` հայութիւնը չկարողացաւ յաղթահարել իր ներքին 
տկարութիւնները — չկարողացաւ թարմանալ ցեղօրէն, վերանորոգուել, 
ամբողջանալ իբրեւ ազգ: Սրանո՛վ — բնաւ չանգիտանալով արտաքին 
պատճառները — նաե՛ւ սրանով պիտի բացատրել մեր ժողովրդի կրած թէ՛ 
աղէտները եւ թէ` օրուայ անզօր ու անկար վիճակը:» (Ցեղ թէ կուսակցություն «Ռազմիկ», 1942թ., թիւ 

3) 

   Ի՞նչ է հատվածականությունը: - Դա ներքին կրքերի գերիշխանության 
դրսևորումն է ժողովրդի մեջ: Իսկ ի՞նչ է կուսակցականացումը: - Դա նույն 
կրքերի  ինքնահաստատումն է, որովհետև նախանձն ու անհամերաշխությունը 
հենց  կուսակցությունների մեջ են գտնում իրենց կերպարի արտաքին, բայց ո՛չ ներքին, 
բարեպաշտությունը: Կուսակցություն ստեղծողները,  իրականում, -  անհամերաշխ, 
եսասեր ու   պատվախնդիր,  իրենց «փոքրիկ» «թագավորների» տեղ դնող և 
իշխանություն տենչող  մարդիկ են, որ իրենց ամբիցիաները  քողարկում են 
կուսակցություններով:  Դրանք  հոգևոր ֆեոդալիզմի դրսևորություններ են մեկ ազգի 
մարմնի մեջ: 
   Կուսակցության գաղափարը եկել է մեզ մոտ եվրոպական երկրներից,  որոնց հոգևոր և  
բարոյական անկմանը մենք այսօր ականատես ենք: Այդ  անկումը կապված է 
նյութապաշտության հետ, որ, թեկուզ և բարգավաճ կյանք է տալիս այս ժամանակավոր 
աշխարհում, սակայն  նաև կամաց-կամաց քայքայում է մարդու հոգին և մեռցնում 
նյութի պես: Այդ գաղափարին  են վերաբերվում  Նժդեհի հետևյան խոսքերը. 
    «եւրոպականութեան գերի` հայ կուսակցութիւնները կրօնական պաղութիւն մտցրին 
մեր ժողովրդի մէջ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Նա ասում է այդպես, որովհետև կրոնական միությունը փոխարինեցին կուսակցական 
հատվածականության հետ և դրանով շատ մեծ վնաս հասցրին մեր ազգին, որին միայն  
հոգևոր միասնությունը կարող է փրկել: Նկատի ունենալով այդ նույն փաստը՝ Նժդեհը 
մի ուրիշ տեղ շարունխակում  է.  
   «Օտար լծերի ազդեցութիւնը մեր կարծածէն աւելի մեծ աւերածութիւններ է 
առաջացրել հայ հոգու մէջ: (...) մեր ժողովրդի որոշ (...) քանդիչ տարրերը 
չուզեցին հասկանալ - չեն ուզում եւ հասկանալ այսօր - թէ թշնամանել 
հարազատ եղբօր դէմ հենց այն պատճառով, որ նա իր կուսակցութեան 
փարախէն չէ՝ կը նշանակէ տկարացնել արտաքին թշնամու դէմ ուղղուած մեր 
հարուածի թափը»: (Բաց նամակ Մայքլ Արլենին «Նոր Արաքս», Սոֆիա, 1930թ., թիվ 11, 12, 15-18) 

   Սակայն, կուրացած իրենց կրքերից՝ կուսակցականները ամենաքիչն են 
մտածում արտաքին թշնամու մասին: Կամ, եթե մտածում են, միայն նրա համար, 
որ ներկա կամ ապագա իրադարձությունների ամբողջ 
պատասխանատվությունը գցեն իրենց կուսակցական հակառակորդների վրա: 
Ինչպես ասում է Նժդեհը,  «Տուրք տալով կեղծ եւրոպականութեան` հայ 
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կուսակցութիւնները իրենց թշնամին եւ հակառակորդը փնտռեցին իրենց 
ժողովրդի ծոցի մէջ, եւ խախտելով ազգի հոգեւոր ամբողջականութիւնը, 
թուլացրեցին ճակատագրի կապը արիւնակիցների միջեւ: Միջկուսակցական 
պայքարատենչութիւնը ենթակաների մէջ մշակեց բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
անխտրականութիւնանխտրականութիւնանխտրականութիւնանխտրականութիւն, որով` սովորական դարձան պարբերականպարբերականպարբերականպարբերական    սեւացումներըսեւացումներըսեւացումներըսեւացումները,,,,    
դաւերըդաւերըդաւերըդաւերը    անգա՛մանգա՛մանգա՛մանգա՛մ` ` ` ` սպանութիւններըսպանութիւններըսպանութիւններըսպանութիւնները: Շոյելով կուսակցական պատկանելիութեան 
զգացումը` կուսակցութիւնները իրենց հետեւորդների մէջ տկարացրին ցեղ-
ազգային գիտակցութիւնը: Տկարացաւ հայկականը ի հաշիւ խմբակցականի»:  
    Եվ հետո ավելացնում է.  
   «ՆրանքՆրանքՆրանքՆրանք    դարձանդարձանդարձանդարձան    փակփակփակփակ    հասարակութիւններհասարակութիւններհասարակութիւններհասարակութիւններ` ` ` ` հասարակութեանհասարակութեանհասարակութեանհասարակութեան    մէջմէջմէջմէջ, , , , որովորովորովորով` ` ` ` միմիմիմի    
զատիչզատիչզատիչզատիչ    պատպատպատպատ    իրենցիրենցիրենցիրենց    եւեւեւեւ    ազգիազգիազգիազգի    կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի    ոյժերիոյժերիոյժերիոյժերի    միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Արդյոք դա՞ չենք տեսնում մենք նաև այսօր: Արդյոք մեր այսօրվա 
կուսակցությունները փակ հասարակութիւններ չե՞ն ասարակութեան մէջ: 
Արդյոք զատիչ պատ չե՞ն ստեղծել իրենց և ազգի կենդանի  ուժերի միջև: 
Այդ հատվածականության, այդ բարոյական անխտրականության պատճառը 
Նժդեհը հետևյալ ձևով է բացատրում. 
   «Սիրում են եւ ղեկավարի դերը, բայց չեն արդարացնում այդ անունը։ Մտնելով 
կուսակցութիւնների մէջ՝ արժէքաւորում են իրենց անձը եւ ոչ կուսակցութիւնը։ 
Եւ յաճախ իրենց եսին ստորադասում են կուսակցութիւնը, այդ վերջինին՝ իրենց 
ժողովրդի շահերը» («Հիշիր պատերազմը»: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ), - այսինքն 
բարոյականությունը հպատակեցնում են իրենց կուսակցակամն կամ նույնիսկ 
անձնական շահերին, համարելով դա քաղաքական ազատության դրսևորում: 
Սակայն ինչպես նկատում է Նժդեհը, իրական  
«Քաղաքական  ազատությունը  ծնունդ է առնում բարոյականից: Սոցիալական 
խնդիրը բարոյական խնդիր է:» (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը), - որովհետև 
բարոյականությունը միությունն  է և մարդասիրությունը, իսկ դրանց պակասը 
ուղղակի սպառնալիք է ազգի գոյության համար: 
   «Միջկուսակցական պայքարներով, - շարունակում է նա, - ներքին ճակատի 
վրայ, (հայությունը) սպառում է իր ոյժերը եւ բաց աչքով ծառայում իր գոյութեան 
թշնամիներին»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174)  

   Եթե նույնիսկ այդ պայքարը արդարված լինի, ապա միայն մեծ 
կայսրություններում, որտեղ տարբեր ցեղեր են ապրում իրենց տարբեր 
հավատքներով, բայց ո՛չ նույն ցեղի ծոցում, որը ի հավելումն շրջապատված է իր 
գոյությանը թշնամի պետություններով: Հայության մեջ դրանք անիմաստ 
ալեկոծումներ են, որոնց բովանդակությունը ոչ մի կապ չունի հայի մահվան կամ 
կյանքի խնդիրների հետ:  Խոսելով հայ կուսակցականացման անհեթեթության 
մասին՝ Նժդեհը ասում է. 
      «շարունակում են աղմկել դեմոկրատիայի, լիբերալիզմի, 
անհատապաշտութեան եւ նման չհասկացւած եւ մասնաւորապէս, սխալ 
հասկացւած փոխառիկ յիմարութիւնների մասին — բաներ, որ չգիտենք, թէ այս 
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օրերին ինչ առնչութիւն ունեն մեր տարագիր ժողովրդի ճակատագրի հետ»: (Ինչու 

տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 
   Այդ միջկուսակցական կռիվները Նժդեհը ուղղակիորին կապում է 
ազգասպանության հետ: 
            «Ընդհանուր վտանգի ժամանակ, - գրում է նա, -  միջկուսակցական կռիվները 
ազգասպանության են հավասար: Իշխանությունը դառնում է 
օրինականացված  անիշխանություն, երբ ընդհանուր խղճմտանքի 
վերահսկում  չկա:» (Մետապոլիտիկա: Պատմության փիլիսոփայությունը) 
   Նույն խոսքերը կարելի է վերագրել այսօրվա Հայաստանին, որը կյանքի 
պայքար է մղում արտաքին ու ներքին թշնամիների դեմ: 
   «Հասկանա՛նքՀասկանա՛նքՀասկանա՛նքՀասկանա՛նք, , , , վերջապէսվերջապէսվերջապէսվերջապէս, - բացականչում է Նժդեհը, - քանիքանիքանիքանի    ուշուշուշուշ    չէչէչէչէ, , , , 
հասկանա՛նքհասկանա՛նքհասկանա՛նքհասկանա՛նք, , , , որորորոր    հայըհայըհայըհայը    պատճառպատճառպատճառպատճառ    չունի՛չունի՛չունի՛չունի՛    կուսակցականանալուկուսակցականանալուկուսակցականանալուկուսակցականանալու: : : : ԻսկԻսկԻսկԻսկ    մերմերմերմեր    
ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի    թուականթուականթուականթուական    տկարութիւնըտկարութիւնըտկարութիւնըտկարութիւնը, , , , մերմերմերմեր    հայրենիքիհայրենիքիհայրենիքիհայրենիքի    աշխարհագրականաշխարհագրականաշխարհագրականաշխարհագրական    դիրքըդիրքըդիրքըդիրքը    եւեւեւեւ    
երէկուայերէկուայերէկուայերէկուայ    մերմերմերմեր    ԵղեռնըԵղեռնըԵղեռնըԵղեռնը    կըկըկըկը    բաւենբաւենբաւենբաւեն    գիտակցելուգիտակցելուգիտակցելուգիտակցելու, , , , որորորոր    հայըհայըհայըհայը    կուսակցականանալուկուսակցականանալուկուսակցականանալուկուսակցականանալու    
նաեւնաեւնաեւնաեւ    իրաւո՛ւնքիրաւո՛ւնքիրաւո՛ւնքիրաւո՛ւնք    չունիչունիչունիչունի»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Եվ մեկ ուրիշ տեղ շարունակում է. 
   «Քաղաքական միակրօնութիւն պէտք է մեզի, քանզի միակն ենք միակն ենք միակն ենք միակն ենք 

ժողովուրդներից, որն իրաւունք չունի ներքուստ պառակտուած լինելուժողովուրդներից, որն իրաւունք չունի ներքուստ պառակտուած լինելուժողովուրդներից, որն իրաւունք չունի ներքուստ պառակտուած լինելուժողովուրդներից, որն իրաւունք չունի ներքուստ պառակտուած լինելու։ 
Պէտք է լինինք միաիդէալ, միաշունչ, միակամ, քանզի անհամերաշխ ու 
անմիաբան մեր ժողովուրդը պատրաստի որս պիտի լինի իր հարեւանների 
համար»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
   Այդ միաշնչությունը, միաիդեալությունը և միակամությունը  պիտի գաղափար 
դառնան, իսկ այդ գաղափարը, ըստ Նժդեհի, պետք է ցեղակրոնության ձև 
ընդունի, « որ գալիս է պառակտուած ժողովուրդը վերածելու ազգի` փրկելով 
վերջինը իր բացասական, իր ցեղաշեղ տարրերի չարաշահութիւնից եւ 
խուժանավարութիւնից» (Զոր.Գ.Նժդեհի խոսքը Հայաստանի անկախության 25- ամյակի տոնակատարության առթիվ 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 114), քանի որ «Ցեղը ժխտում է ամեն կարգի հատւածականութիւն, 
կուսակցականութիւն, դասակարգային ”ես” եւ շահ՝ ազգի ներքին կեանքում: Դա 
պահանջադրում է հայոց լիագումար ազգահաւաքումը հայրենի երկնքի տակ եւ 
ազգային ներդաշնակ մի համակերպութիւն, որում հայը՝ հայի մէջ տեսնում է 
ճակատագրի ճշմարիտ իր եղբայրը»: (Ցեղակրոնություն Հայ ցեղային շարժման սկզբունքները “Լուսանցք”            Թիվ 

15,    22– 28  հունիսի, 2007 թ.) 

    Այսպիսով, կարող ենք Նժդեհի հետ ասել, որ այսօրվա «Բուն հայկական 
խնդիրը» — դա օտար լծերի տակ ուծացած հայկական զանգուածները վերստին 
ազգի վերածելու մէջ է: Հասկանա՛նք այս: Իսկ դա հնարաւոր է միայն 
քաղաքական միակրօնութեամբ, մի բան, որ կ’ընձեռէ մեզ ցեղը, 
Ցեղակրօնութիւնը»: (Ցեղ թէ կուսակցություն «Ռազմիկ», 1942թ., թիւ 3) 
   Նժդեհի հետևյալ եզրակացությունը ամփոփում է կուսակցությանը 
վերաբերվող  իր  գնահատականը. 
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   «Կոյր եւ բարբարոս կուսակցամոլութիւնը – մի զարհուրելի ախտ, որ պիտ 
թուլանայ, որ ուժեղանանք ազգովին: ԱյդԱյդԱյդԱյդ    ուղղութեամբուղղութեամբուղղութեամբուղղութեամբ    պիտպիտպիտպիտ    աշխատենաշխատենաշխատենաշխատեն    դպրոցըդպրոցըդպրոցըդպրոցը, , , , 
մամուլըմամուլըմամուլըմամուլը    եւեւեւեւ    ինքը՝ինքը՝ինքը՝ինքը՝    ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.)   
   Իսկ դրանց առաջին գործը պիտի լինի «այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    դաստիարակելդաստիարակելդաստիարակելդաստիարակել    հայութիւնըհայութիւնըհայութիւնըհայութիւնը, , , , որորորոր    
նրանրանրանրա    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    խաւերըխաւերըխաւերըխաւերը    զօրութենապէսզօրութենապէսզօրութենապէսզօրութենապէս    լրացնենլրացնենլրացնենլրացնեն    եւեւեւեւ    օժանդակենօժանդակենօժանդակենօժանդակեն    իրարիրարիրարիրար, , , , եւեւեւեւ    
ո՛չո՛չո՛չո՛չ    թէթէթէթէ    կատաղիկատաղիկատաղիկատաղի    պայքարպայքարպայքարպայքար    բանանբանանբանանբանան    իրարիրարիրարիրար    դէմդէմդէմդէմ::::» (Ցեղ թէ կուսակցություն «Ռազմիկ», 1942թ., թիւ 3) 

 

Կրոն և ցԿրոն և ցԿրոն և ցԿրոն և ցեղակրոնեղակրոնեղակրոնեղակրոն    
 
 
   Միակրոնությունը, որ Նժդեհը հակադրում է կուսաքցություններին, նա 
անվանում է  ցեղակրոն, որ, իր ասելով, արտահայտված է մեր «հոգու հայելու 
մեջ» , մեր «աստվածների միջոցով» («Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ», «Խռովք», սոֆիա, 1932 թ. թիւ 1) 

    Միանշանակ, դա մեր հնագույն մեսիականությունն է, որ 301 թվականին նույն 
իմաստով վերանորոգվեց, որպես քրիստոնեություն:  
   Ինչ որ մասով ցեղակրոնը լուսավորել եմ ցեղին նվիրված գլխում: Մնում է միայն 
ավելի մասնավորապես անդրադարնալ նրա կրոն սահմանումին:  
   Առ հասարակ  Նժդեհը կրոն հասկացողությանը մեծ կարևորություն է տալիս, 
դիտելով այն ինչպես մարդու կապը ոչ միայն Աստծու, այլ նաև մարդու հետ:  
    «Ո՛վ հեռանում է կրօնից, - ասում է նա՝, -անձնասպանօրէն կտրում է իր 
հոգեւոր զարկերակը: Իր արարչի դէմ գործողը պիտի չքաշուի գործել եւ իր 
նմանների դէմ: Կրօնը — իմաստասիրօրէն առնուած — միայն արարածի եւ 
Արարչի յարաբերութիւն չէ՛, այլ եւ` մարդու եւ մարդու, անհատի եւ 
հաւաքականութեան, անձի եւ ճշմարտութեան յարաբերութիւն»: «Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174 

   Նժդեհի այս և նախորդ գլուխներում ուսումնասիրված  խոսքերը պարունակում 
են իրենց մեջ խորը աստվածաբանական իմաստ, բացահայտելով զորավարին ոչ 
միայն որպես զինվոր, փիլիսոփա և քաղաքագետ, այլ նաև որպես աստվածաբան: 
Եվ հենց աստվածաբանական տեսակետից է հարկավոր դիտել նրա կրոնի հետ 
կապված բոլոր դիտողոէթյունները: Փաստորեն, նա առդիացնում է 
աստվածաբանությունը, շեշտելով նրա նշանակությունը կյանքի ըմբռնման մեջ:  
    Աշխարհը ատեիստական է, այսինքն՝ նյութապաշտ: Ուստի կրոնը, ինչպես 
նաև ոգեպաշտությունն ու իդեալիզմը նա հեգնանքով է ընդունում: Ի հակառակ 
դրան Նժդեհը գնահատում է հենց իդեալիզմ հասկացողությունը, որը ծագելով  
աստվածա- և ոգեպաշտությունից՝ կազմում է աստվածային  բարոյականության 
հիմքը:  Ըստ Նժդեհի, նա, ով  «ընդհանրապէս, կեանքի մասին իդեալիստական 
ըմբռնում (ունի), (...) ո՛վ ընդունում է Աստուծոյ գոյութիւնը` ընդունում է նաեւ իր 
պարտականութիւնը հանդէպ գերագոյն իրականութեանց — ազգ, հայրենիք, 
պետութիւն: Ուզո՞ւմ էք խորապէս ճանաչել մէկին` - ասում է նա, - խօսէ՛ք եւ 
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խօսեցրէ՛ք նրան Աստուծոյ մասին, եւ նա իր պաշտանքի կամ անհաւատութեան 
միջոցաւ պիտի մատնէ իր հոգեւոր հասակը: Անաստուա՞ծ ես, ասել է` զուրկ ես 
սրբութեան նուիրումից, պարտականութեան զգացումից. ասել է` վաղ թէ ուշ դու 
պիտի դաւաճանես նմաններիդ»: «Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174 
Իսկ անդրադառնալով կրոնի և գիտության հարաբերությանը՝ նույնիսկ ասում է. 
(...) Մարդկութեան թշնամի է ամէն «գիտնական», որ թութակում է «գիտութիւնը 
ո՛չ կրօն ունի, ո՛չ էլ հայրենիք»: Մեր Երկրագնդի վրայ անհայրենիք, անցեղ եւ 
անաստուած է մարդկային տկարութի՛ւնը, ստորութի՛ւնը միայն:  
   Գիտութիւն, կրօն` սրանք թշնամիներ չեն, այլ` զինակիցներ, որոնցից մէկը 
գործում է մտքի, միւսը` սրտի միջոցով: Չարութիւն է շնչում ամէն անկրօն: 
Մարդկային անհատը միայն ա՛յն չափով է ընկերային, ինչ չափով որ դա 
կրօնաշունչ է: Կրօնապէս տկարացա՞ւ մարդկութիւնը — եւ ահա՛ այլեւս երկինք 
չունի նա. փլաւ նրա յոյսերի աշխարհը. այսօր այնտեղ էլ մահն է գործում իր դէմ»: 
«Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174  
   Այսինքն կրոնը մարդու համար կենսաբանական և բարոյական նշանակություն 
ունի և, ըստ Նժդեհի, ծնվում է մարդկային հոգու աստվածութիան ծարավից, մինչ 
դեռ «ցեղակրօնութիւնը» նա սահմանում է որպես հայրենիքի համար ամեն 
վայրկեան արիւնող հայկական սրտի»  պտուղ: «Մեր նոր սերունդը», «Ռազմիկ», 1941թ. թիւ 5. 7 
       Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ ցեղակրոնը քիչ կապ ունի 
քրիստոնեության հետ: Սակայն դա այդպես չէ, որովհետև Հայրենիքի համար 
արիւնող հայկական սիրտը  հանգում է զոհաբերության հանուն հայրենիքի, 
ժողովրդի, մարդու, վերջապես: Իսկ այդպիսի զոհաբերությունը վերջին հաշվով 
հանուն Աստծո է, քանզի ի պաշտպան անպաշտպանի է կատարվում, այսինքն՝ 
հանուն սիրո: Ինչպես ասում է Տերը, «քանիքանիքանիքանի    որորորոր    իմիմիմիմ    այսայսայսայս    փոքրփոքրփոքրփոքր    եղբայրներիցեղբայրներիցեղբայրներիցեղբայրներից    մէկինմէկինմէկինմէկին    
արեցիքարեցիքարեցիքարեցիք    այդ՝այդ՝այդ՝այդ՝    ի՛նձի՛նձի՛նձի՛նձ        համարհամարհամարհամար    արեցիքարեցիքարեցիքարեցիք»։ (Մթ 25: 40) և  «ԱւելիԱւելիԱւելիԱւելի    մեծմեծմեծմեծ    սէրսէրսէրսէր    ոչոչոչոչ    ոքոքոքոք    չունիչունիչունիչունի, , , , 
քանքանքանքան    այնայնայնայն, , , , որորորոր    մէկնմէկնմէկնմէկն        իրիրիրիր    կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը    տայտայտայտայ    իրիրիրիր    բարեկամներիբարեկամներիբարեկամներիբարեկամների    համարհամարհամարհամար»։ (Հովհ 15: 13) 
   Բացատրելով այդպիսի զոհաբերության խորին իմաստը՝ Նժդեհը  նշում է   
ցեղի  մշտական պայքարը ժամանակի հետ և նրա ձգտումը հաղթահարել մահը: 
      «Ցեղը, - ասում է նա, - որ էաբանական կորիզ ունի, եւ մշտատեւ պայքարի մէջ 
է ժամանակի հետ, բնազդօրէն ձգտում է անեղծութեան եւ մահայաղթահարումի: 
Ահա՛ թէ ինչո՛ւ նա կրօնական խորք  ունի»: «Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում» 

  Ցեղակրոնը, ըստ Նժդեհի, կոչված է ապահովել հենց հավատարմությունն այդ 
«էաբանական կորիզին», կամ «հաւատարմութիւնը մեր սեփական էութեանը», «Մեծ 

գաղափար», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 159  
   Այլ կերպ ասած, զոհաբերության մեջ դրսևորվում է մարդու անմահության 
հավատը, - այն, որ մարդ արարածը ավելի մեծ է, քան մահը: Եվ այդ պատճառով 
մահի հաղթահարումը բարոյական հասկացուղություն է, չէ՞ որ մահը, ըստ 
Աստվածաշնչի, հայտնվեց ինչպես հետևանք մարդու անբարոյական քայլի, որը 
իր հերթին անմտության ու սիրո բացակայության նշան էր, քանզի նա չգիտեր, որ 
հենց աստվածային սերն է, որ  հյուսում է  կյանքը միության թելերով: 
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    Ասես թե կրկնելով հայտնի ավետարանի ուխտը՝  - «ԱմենԱմենԱմենԱմեն    ինչինչինչինչ    որորորոր    կամենումկամենումկամենումկամենում    էք՝էք՝էք՝էք՝    
թէթէթէթէ    ձեզձեզձեզձեզ    անենանենանենանեն    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    էլէլէլէլ    դուքդուքդուքդուք    արէքարէքարէքարէք    նորանցնորանցնորանցնորանց. . . . ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    այսայսայսայս    էէէէ    օրէնքըօրէնքըօրէնքըօրէնքը    եւեւեւեւ    
մարգարէներըմարգարէներըմարգարէներըմարգարէները»։ (Մաթ 7: 12) – Նժդեհը ասում է.  
     «Ապրելու եւ անկաշկանդ կատարելագործուելու իմ բնական իրաւունքը 
պայմանաւորում է իմ սեփական պարտականութեամբ` յարգելու նմաններիս 
նոյն իրաւունքը: Հաւասարապէս հակաընկերային են այն անհատներն ու 
ընկերային խաւերը, որոնք ասում են իրենց մասին` «ես ամէն ինչ եմ» կամ` «ես 
ոչինչ եմ»: Ազգերի կեանքում միայն մեծ ամբողջն է «ամէն ինչ», եւ ո՛չ ոք 
իրաւունք ունի լինելու «ոչինչ»: Ո՛չ թէ սոցիալիստը, այլ` սոցիալական անհատը 
— ահա՛ նոր բարոյականութիւնը, որով լուծւում է ընկերային խնդիրը եւ վերջ 
տրւում ժողովուրդների ներքին իրարակերութեան»: «Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ», 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174 

   Իսկապես, մարդը, ավելի ճիշտ, նրա հոգին ստեղծված է որպես Աստծո 
կերպար և նմանություն: Ուստի նա չի կարող լինել «ոչինչ», քանի որ 
յուրաքանչյուր հոգի պարունակում է իր մեջ որոշակի մի միտք, մտադրություն, 
աշխարհ, ինչն յուրաքանչյուր անձին ու յուրաքանչյուր ժողովուրդին 
գաղափարապես ազատ և անկախ է դարձնում իրենց զարգացման մեջ և 
ուրիշների հետ կապված միայն իրենց Աստծո, մարդկության, ժողովրդի, 
ընտանիքի  հետ միասնության գիտակցությունով՝ անկախ  իրենց 
հասարակության կամ մարդկության մեջ զբաղեցրած տեղից: Հատկապես 
ընդգծելով վերջինը՝ Նժդեհը ասում է, որ «Ազգային բարոյականի տեսակէտից` 
մի Գիւլբենկեան աւելի չարժէ, քան` Հայաստանի մի գեղջուկ, եւ մի զօրավար, մի 
ուսուցչապետ, քան` մի համեստ արհեստաւոր:» «Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ», 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174 

  Բարոյականությունը՝ կյանք է: 
   «Բարոյականով, - ասում է Նջդեհը, -  առաջնորդուող հայութիւնը միայն կարող 
է ապահովել հայ ազգի տեղն արեւի տակ» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ), - 
բայց միայն այն դեպքում, երբ նա ցուցադրական չէ, այլ, համաձայն Տիրոջ Խոսքի, 
գրված է մարդու սրտի վրա: 
            ««««ԵսԵսԵսԵս կկկկ’տամտամտամտամ իմիմիմիմ օրէնքներըօրէնքներըօրէնքներըօրէնքները նորանցնորանցնորանցնորանց մտքիմտքիմտքիմտքի մէջմէջմէջմէջ եւեւեւեւ նորանցնորանցնորանցնորանց սրտերիսրտերիսրտերիսրտերի վերայվերայվերայվերայ կկկկ’գրեմգրեմգրեմգրեմ 

նորանքնորանքնորանքնորանք. ԵւԵւԵւԵւ նորանցնորանցնորանցնորանց կկկկ’լինիմլինիմլինիմլինիմ ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած, եւեւեւեւ նորանքնորանքնորանքնորանք կկկկ’լինինլինինլինինլինին ինձինձինձինձ ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ»»»»։։։։    ((((ԵբրԵբրԵբրԵբր    
8: 10)8: 10)8: 10)8: 10)    
            Այս դեպքում է, որ բարոյականությունը կրոնի ուժ է ստանում, - ավելի ճիշտ՝ 
ինչպես միակրոնություն է ընկալվում և համերաշխության հիմք դառնում:  Իսկ 
եթե համերաշխությունը բացակայում է հասարակության մեջ, նշանակում է 
մահաբեր Կաենն է գործում այնտեղ,  որովհետև անհամերաշխը սպանում է 
դիմացինին, եղբորը: Ինչպես ասում է Նժդեհը,   «Ազգային բարոյականը — ամէն 
բանից առաջ պայմանաւորւում է մի ժողովրդի ստեղծագործ 
համերաշխութեամբ: Դրսեցի թէ տեղացի, իմաստասէր թէ անգրագէտ, չէզոք թէ 
կուսակցական — հայ մարդիկ են սրանք, որոնց հանդէպ տածածդ պաղութիւնը 
կայէնութեան է համազօր: Ներազգային կեանքում սպանում է ո՛չ միայն սուրը, 
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թոյնը, այլեւ` անտարբերութիւնը: Ճակատագրի եղբայր է ամէն հայ: Աւելին` 
ամէն հայ` դա դո՛ւ ես — ահա՛ ազգային բարոյականի անխախտելի օրէնքը: Այդ 
օրէնքի դէմ մեղանչողը քանդում է իր ազգութեան հիմքերը, դա թշնամին է իր 
ազգի:» (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
    Բարոյական վերաբերմունքը անձի նկատմամբ նաև բացարձակ իմաստության 
նշան է, որը մարդուն  հոգևոր անկախություն է շնորհում: 
   «Կը բարձրանան, կը յաղթեն ու կ’ապրեն ժողովուրդները, - գրում է Նժդեհը, - 
երբ նրանց մէջ տիրաբար կ’իշխէ բացարձակ անկախութեան ոգին, (բայց՞ ) 
ազգասիրութիւնը, երբ անհատը, խմբակցութիւնը, դասակարգը Հայրենիքի եւ 
ընդհանրութեան շահը կը գերադասի անձնականից, երբ մեծամասնութիւնն իրեն 
աւելի պարտականութեանց տէր կը զգայ, քան իրաւունքների, եւ երբ այդ 
մեծամասնութեան մէջ կը զգացուի անձնավստահութիւնն եւ անշէջ հաւատը 
դէպի իր ապագան»: «Օրերի Օրը», «Արաքս», Սոֆիա, 1926թ., թիւ 99) 
   Այս է բարոյականության կորիզը. պարտավորությունները գերադասել 
իրավունքներին:  Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ ժողովրդի վրա 
ցեղի ոգին է իշխում, այսինքն՝ սրբերի և հերոսների ոգին: Ըստ այդմ ՝ Նժդեհի 
ցեղակրոնի ամենակարևոր պահանջներից մեկն է ցեղի (կամ սրբության ու 
հերոսականի)  իշխանությունը նյութի վրա:  
    «Ընդունել ցեղի գերագահութիւնը ժողովրդի վրայ, - նշում է Նժդեհը, -  
նշանակում է` ընդունել յաւիտենականի գերագահութիւնը առօրեայի, ոգուն` 
նիւթի վրայ», Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174 և ամփոփում. 
   «ՀայըՀայըՀայըՀայը    պիտիպիտիպիտիպիտի    դաւանիդաւանիդաւանիդաւանի    <<<<հոգուհոգուհոգուհոգու> > > > առաջնութիւնըառաջնութիւնըառաջնութիւնըառաջնութիւնը    նիւթինիւթինիւթինիւթի    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ»»»»,,,,    ««««Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174     քանզի դա է գլխավոր էությունը նրա հնագույն 
ցեղակրոնի, որը հորինված չե Նժդեհի կողմից, այլ հիմնված է Հայկի հետ 
կապված ենթագիտակցության վրա, կամ, ինչպես Նժդեհն է ասում, հայի խորին 
էական արիական մտածողության վրա , «Ցեղակրօնի մտածողութիւնն է հարազատօրէն հայկական ու 

արիական» (Զոր.Գ.Նժդեհի խոսքը Հայաստանի անկախության 25- ամյակի տոնակատարության առթիվ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 114)  

այսինքն՝ նրա պատրաստականության հանուն բարձր գաղափարի զոհաբերել 
նույնիսկ իր ժամանակավոր կյանքը, - այն, ինչ, ըստ Նժդեհի, կարող է անել 
միայն ոգու մարդը.   
     «Հայրենիքի համար ապրում եւ մեռնում է ոգո՛ւ մարդը, միա՛յն նմանը», «Հայրենիք, 

խորհրդածություններ», «Ռազմիկ», 1941թ,.թիւ 2  - ասում է նա, նկատի ունենալով այն այրին, որ  
առաջնորդվում է ոչ թե մահացու մարմնի պահանջներով, այլ հոգու և ոգու 
դրթումներով, որ հարկավորության դեպքում պատրաստ են անտեսել նույնիսկ 
մարմնային տանջանքներն ու մահը: Նրանց, ովքեր ընդունակ են այդպիսի 
սխրանքի, Նժդեհը բաժանում է  կրավորական  և եռանդուն հերոսների:  
    «Մարտիրոսանալու կամքը եղել է եւ կը մնայ հոգու գերագոյն 
հերոսականութիւնը, - գրում է նա, փաստորեն, կրկնելով  ավետարանի խոսքն  
հանուն բարձր գաղափարի տառապանքի մասին: - Կրաւորական հերոս,- ահա՛ 
թէ ով է մարտիրոսը, որ արհամարհել գիտէ մահը(...)էականն կեանքն 
արհամարհել եւ մահուան երեսին ժպտալ»,   Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում»   - ճիշտ 
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այնպես, ինչպես դա անում էին առաջին քրիստոնյաները, որ մահվան էին 
ենթարկվում իրենց  ընդունաց կրոնի պատճառով, նաև նրանք, ովքեր նույնիսկ ի 
դեմս թուրքական յաթագանի, որ հնձում էր իրենց, ամուր մնացին  ցեղի 
հավատքին և ինքներն իրենց չդավաճանեցին: Նրանցից շատերը Հիսուս 
Քրիստոսի նման խաչվեցին թուրքերի կողմից և հետո խաչերի հետ միասին 
նետվեցին ծովը:   
   Իսկ ինչ վերաբերում է ակտիվ, եռանդուն հերոսին, դա նա է, որ իր կյանքն 
զոհաբերում է մարտադաշտում, ինչպես դա արեցին մամիկոնյականները և շատ 
այլ հայոց պատմության հերոսներ:  
   Այսպիսով, կրկնեմ, որ Նժդեհը իր ցեղակրոնը, ըստ էության, նույնացնում է 
«Տարոնականության» հետ, այսինքն պատրաստականությանը սեփական կյանքը 
զոհաբերելու  հանուն ցեղի կյանքի կամ հավատքի: 
   Ինչպես արդեն նշվեց, զոհաբերելու հենց այդ ունակությունով  է չափում 
Նժդեհը արիական ոգու ներկայությունը մարդու  մեջ:  
    «Կա՞յ այդ կամքը , - ասում է նա, — ասել է` ենթական յաջողել է հաշտեցնել իր 
անձը իր ցեղի յաւիտենականի հետ. ասել է` նա այլեւս գտած է ինքն իրեն, այլեւս 
ինքնաճանաչ է, որով եւ` տէր իր ցեղի թաքուն ոյժերին: Ճշմարտութեան ու 
հերոսական բարոյականի մարդ` նա այլեւս ճշդած է իր վերաբերմունքը դէպի իր 
անձը, դէպի իր նմանները, դէպի ճշմարտութիւնը: Նմանների հայեացքը միշտ էլ 
ուղղուած է դէպի յաւիտենականը. այլեւս նմաններին չէ խռովում կեանքի 
մանրուքը: Իբրեւ ռազմիկ` անպարտելի են նմանները: Նմանների հայրենիքում 
զինւորը կարող է մեռնել, բայց ո՛չ եւ պարտւել: Այսպէս էին Մամիկոնեանները»: 
«Մեռնելու կամք», «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 7 

    Վկայելով ցեղակրոնի քրիստոնեական արմատների մասին ՝ Նժդեհն կարծես 
թե հրավիրում է հայերին  ավետարանի ճշմարտությունները ուսումնասիրելու. 
«ՆորՆորՆորՆոր    աւետարանիաւետարանիաւետարանիաւետարանի    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    պիտիպիտիպիտիպիտի    լսիլսիլսիլսի    հայութիւնըհայութիւնըհայութիւնըհայութիւնը»,»,»,», ««««Անարիությունը—  մայր չարյաց», «Արաքս» 

օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 փետրվար   - ասում է նա նորի տակ նկատի ունենալով  
ճշմարտության ու հայրենիքի պաշտպանման կարողությունը, որը 
բարոյականությունից է ծնվում: Ուստի ցեղակրոնը առաջին հերթին մարդուց և 
ժողովրդից պահանջում է պատերազմ հայտարարել այն ամենին  իր մեջ, որը 
անարի է և նյութապաշտ, - այսինքն պահանջում է  պատերազմել 
նյութապաշտության (մատերիալիզմի),  շահադիտության, եսասիրության, 
հերհուրանքների  դեմ և որակի ժողովուրդ դառնալ:  
   Մի խոսքով, ցեղակրոնը կոչված է արթնացնել և պահպանել հավերժական 
արթնության մեջ ժողովրդի  բարոյական էությունը, որը իր հերթին կոչված է 
մարդանման կենդանուց մարդ դաստիարակել:  
    Ըստ այդմ, ցեղակրոնի գլխավոր պահանջը Նժդեհը ձևավորում է այսպես. 
«Կա՛մԿա՛մԿա՛մԿա՛մ    վերանորոգուի՛րվերանորոգուի՛րվերանորոգուի՛րվերանորոգուի՛ր, , , , կա՛մկա՛մկա՛մկա՛մ    մեռի՛րմեռի՛րմեռի՛րմեռի՛ր»,  «Հայու ճամբան՝ մեծ զղջումի ճամբան», «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 24, 25 
քանի որ անարիությունն ու անբարոյականությունը կյանքի իրավունք չունեն: 
   «Ցեղակրօնութիւնը այլ նպատակ չունի, - ասում է նա, - քան տարագիր 
հայութեան մէջ արթնցնել ցե՛ղը, ցեղայի՛նը, միաժամանակ` թարմացնելով իր 
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պատմական յիշողութիւնը — զայն մի՛ եւ անբաժան ազգի վերածելու համար», 
«Ցեղիմաստություն», «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 8– այսինքն՝ մարդկանց բերել ինքնաճանաչման, 
վերականգնել իրենց մեջ  հնագույն արիությունը, կամ Աստծո որդիությունը, որ 
հնարավոր է միայն ժողովրդի  պատմությունը ուսումնասիրելով: «Մի ժողովրդի 

ինքնագիտակցումը հնարաւոր է միայն իր պատմութեան միջոցաւ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 

169-174) Միայն այդպես է հնարավոր բարձրացնել   «հայոց անկախ պետութեան 
շէնքը, որի գրանիտէ հիմքը, - ինչպես Նժդեհն է ասում, -  դրուած կը մնայ 
աստուածաշունչ որդիներիաստուածաշունչ որդիներիաստուածաշունչ որդիներիաստուածաշունչ որդիների նշխարներիՎրայ»։ «Հիշիր պատերազմը:», «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ 
   Խոսելով «աստուածաշունչ որդիների  նշխարների»  մասին՝ Նժդեհը այդպիսով 
զուգահեռ գիծ է տաում  առաքյալների, - որ, ըստ Հովհաննես առաքյալի, 
կազմում են Երկնային Երուսաղեմի հոգևոր հիմքը, - և հայ հերոսների միջև, որ 
իրենց կյանքը նվիրեցին վերածնվող Հայկական պետության հիմնադրման 
համար: Վերջինի նպատակների մեջ նա ցանկանում է տեսնել Վերին 
Երուսաղեմի նպատակները, քանի որ ի վերջո ոչ մի փտած բան չպետք է մնա 
մարդկության մեջ, որի վերջնական նպատակն է «հասարակական 
արդարության» հաստատումը «աստվածային օրենքի» թագավորության միջոցով: 
«Իսկ այնտեղ, ուր թագաւորում է աստուածային օրէնքըուր թագաւորում է աստուածային օրէնքըուր թագաւորում է աստուածային օրէնքըուր թագաւորում է աստուածային օրէնքը, - գրում է նա,  - այնտեղ, 
ընչազուրկին եւ անարիին փոխարինում է արի եւ անկարօտ քաղաքացին։ Իսկ 
այնտեղ, ուր չկայ ընչազուրկը, անարին, վատը, այնտեղ չէ երեւում արտաքին 
թշնամին հրով եւ սրով, այնտեղ բարգաւաճում է եօթնիցս օրհնուած, ապահով ու 
երջանիկ հայրենիքը»։ «Հիշիր պատերազմը:», «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ 
    Այդպիսի աշխարհում մարդկությունը կապրի ըստ «մարդկային իդէալ 
վիճակի, երբ պատերազմը սպանած կը լինի պատերազմը, երբ կը դադարի 
պայքարը, տեղի տալով կատարելագործուած եւ հաւասարապէս յարգուած 
ժողովուրդների եղբայրութեան առջեւ»։ «Հիշիր պատերազմը:», «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ  
   Հետևաբար, այն թանկարժեք քարերը, որոնք խորհրդանշում են Երկնային 
Երուսաղեմի հիմքը, պատերն ու դարպասները, բարոյական նշանակություն  
ունեն ցանկացած ազգի, այդ թվում նաև հայի համար, և ցեղակրոնի նպատակը 
այս կորցրած բարոյականությունն արթնացնելն է հայի մեջ: 
   Ինչպես տեսնում ենք, Նժդեհի բոլոր գաղափարները քրիստոնեական 
արմատներ ունեն, և, հետևաբար, նրա ցեղակրոնը  նույն քրիստոնեական կրոնն 
է, միայն կցված հայ ժողովրդի կյանքին ու շեշտված  հայ ժողովրդի հոգևոր և  
ֆիզիկական փրկության և արդար  ու ազատ հայրենիք ստեղծելու գաղափարով: 
Դա է նրա «սրով ու գրչով» պայքարի գլխավոր նպատակը, որը նա արձանագրեց 
ինչպես իրավունքի ու սրբության պաշտպանություն այս աշխարհում, որ 
ոտնատակել է ամեն մի սրբություն:  
   «Սուր եւ գրիչ, - ասում է նա,  — աստւածայի՜ն զէնքեր, տրւած մարդուն` 
պաշտպանելու իրաւունքն ու սրբութիւնն աշխարհում — իմ ձեռքում էլ յաճախ 
փոխարինեցին իրար», «Անձնավկայի թիվն»  ընդ որում, ինչպես դա երևում է նրա բոլոր 
գրքույկներից և հոդվածներից, սուրը նա օգտագործեց միմիայն  դրան 
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վերջնականապես ոչնչացնելու  նպատակով, այսինքն «սուրը սրով 
ոտնահարելու»  համար: 
   Ուստի ցեղակրոնը կարելի է հասկանալ նաև, ինչպես հայերի նոր 
եվանգելիզացիա, որի անհրաժեշտությունը ծագեց քրիստոնեությունը 
ընդունելուց 17 դար անց, քանի որ, հնազանդվելով աշխարհի 
իշխանություններին՝ հայերը, ըստ էության երկրորդ անգամ հնազանդվեցին 
մահկանացու մարմնի ոգուն` ի վնաս իրենց հոգու և, ինչպես  մյուս 
ժողովուրդները, կորցնելով իրենց արիականությունը,  հեթանոսացան: 
   Ակնհայտ է, ուրեմն, որ ցեղակրոնը  հակադրում է իրեն   աշխարհի չարին, որի 
ուժը մահվան մեջ է: Վերջինից ազատվելու  և հավերժության հորիզոններ 
մտնելու միակ ճանապարհը  դա՝  մահվան վախից ազատվելն է, և, եթե 
հարկավոր լինի, նաև « մահով մահը ոտնահարելը»: 
   Այս նույն միտքն է, որ կարմիր գծով անցնում է Նոր և Հին Կտակարաններով և 
քրիստոնեության (մեսիականության)  հիմքն է կազմում:  
 
 
 

ՄեզՄեզՄեզՄեզ  սպառնացողսպառնացողսպառնացողսպառնացող վտանգիվտանգիվտանգիվտանգի մեծությունըմեծությունըմեծությունըմեծությունը 
    (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 

 
 
   Դեռ անցյալ դարի առաջին քառամյակում Նժդեհը գրել է. 
«Հանրածանօթ իրողութիւն է, որ ռուսական տիրապետութիւնից ազատւելու 
ցանկութեամբ թաթար Ադրբէյջանն երազել է եւ պիտ երազի մի օր տաճիկներին 
տեսնելու Անդրկովկասում: Ծանօթ իրողութիւն է եւ այն, որ Տաճկաստանը 
փորձել է եւ պիտի փորձի մի օր Ադրբէյջանի եւ Դաղստանի իսլամութիւնը, 
ինչպէս եւ Անդրկովկասի բնական ամրութիւնները դարձնելու պատնէշ 
Ռուսաստանի դէմ: Ասել է՝ մեզ, մեր ժողովրդին վիճակւած է մի օր կենաց ու 
մահու կռիւ մղելու համիսլամ երկրների՝ մեր վրայով իրար միանալու ձգտման 
դէմ: Դժւարի՛ն պայքար: Աչքի անցկացրէք այն գիծը, որը նրա արդի սահմաններն 
է կազմում: Տաճիկները Իգտիրում՝ էջմիածնի պատերի տակ: Թաթարը 
Շարուրում՝ Երեւանի պատերի տակ: Նոյնը Նախիջեւան-Օրդուբադում՝ 
դարանամուտ՝ Սիւնիքի թիկունքում: Արեւելքից էլ՝ Ադրբէյջանը: Տեսնո՞ւմ էք. դադադադա    
այլայլայլայլ    բանբանբանբան    չէչէչէչէ, , , , քանքանքանքան    միմիմիմի    երկաթէերկաթէերկաթէերկաթէ    օղակօղակօղակօղակ    հայհայհայհայ    երկրիերկրիերկրիերկրի    շուրջըշուրջըշուրջըշուրջը»»»»:::: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

            Ինչպես տեսնում ենք, այդ երկաթե օղակի մեջ ենք գտնվում մինչ այսօր: Նաև 
մինչ այսօր թուրքը չի փոխել իր հայասպան հոգեբանությունը: 100-ր տարուց 
ավելի է անցել Եղեռնուց, բայց Թուրքիայի նախագահը նորից  ցինիզմով 
հայտարարում է, որ հայերը իրենց սրից փրկված մնացորդներն են և իրենց 
(թուրքերի)  գործը նրանց հետ դեռ ավարտված չէ: Ասում էր հիմնվելով թուրքերի  
քանակական և ռազմական տեխնիկայի  գերազանցության վրա: Եվ այդ «գործը»  
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ավարտելու համար այսօր, ինչպես կանխատեսել  էր Նժդեհը, Թուրքիան 
Ադրբեջանի հետ լայնածավալ կռիվ է սկսել հայության դեմ:  հենց այսօրվա 
համար էր Նժդեհը ասել 
    «Չկորչելու համար, մեր դարը եւ մեր աշխարհագրական դիրքն ու ծանօթ 
դժբախտ պայմանները, որոնց մէջ ապրում է մեր ժողովուրդը, պահանջում են 
լինել ուժեղ, էլի՛ ուժեղ եւ մի՛շտ ուժեղ: Ապրե՞լ ենք ուզում՝ լինենք ուժեղ 
ազգովին»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
   Մենք արդեն գիտենք, թե ինչ ուժի մասին է խոսքը: - Անշուշտ, այն ուժի մասին, 
որ ծնեց մեր ցեղին, այսինքն՝ այն Աստծո Ոգու, որ հնագույն դարերից մեզ 
ուղերցել է և կյանք տվել մեր հոգուն, հանելով նրան նյութապաշտությունից և 
ամրացնելով նրան Հայկի ոգով , որն Հիսուս Քրիստոսի ոգին է: Այդ Ոգին ցույց է 
տալիս, որ իրական ուժը ոչ թե մարմնապաշտության, կամ նյութապաշտության 
մեջ է, այլ ոգեպաշտության:   
   Այսինքն մեր ուժը՝ մեր հոգու ուժն է, որ արդեն վառ դրսևորվեց մեր այսօրվա 
պայքարում: Սակայն այդ ուժը պետք է մշտականորեն վերանորոգել, որ 
անպատերազմ ժամերին մեր հոգին նորից չընկնի նյութապաշտ  
հեթանոսության գիրկը: 
    «Ոյժի պրոբլեմը, - ասում է Նժդեհը, -  դրւում է եւ լուծւում ժողովուրդների 
հոգեվերանորոգութեան պրոբլեմի կապակցութեամբ: Ուժեղ, հաւատաւոր եւ 
պայքարունակ դառնալու համար, անհատների նման, ժողովուրդները եւս պիտի 
վերանորոգւեն մշտապէս: Կորցնելով վերանորոգւելու ընդունակութիւնը` 
ժողովուրդները կորցնում են իրանց ապրելու, ստեղծագործելու, պայքարելու 
հաւատը»: (Ուժի պրոբլեմը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 11) 
  Բայց ինչպե՞ս վերանորոգվել: Այս հարցի  միակ և վճռական պատասխանը 
Նժդեհը այսպես է ձևավորում. 
    «Դաստիարակվել ոչոչոչոչ    թեթեթեթե    լավլավլավլավ    ապրելուապրելուապրելուապրելու    առավելականառավելականառավելականառավելական    նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով, , , , այլայլայլայլ    
հերոսաբարհերոսաբարհերոսաբարհերոսաբար    հայրենիքըհայրենիքըհայրենիքըհայրենիքը    պաշտպանելպաշտպանելպաշտպանելպաշտպանել    կարողանալուկարողանալուկարողանալուկարողանալու    համարհամարհամարհամար, ոչ թե նյութապաշտ 
հոգով, այլ վեհությամբ: Այս վերջինը ներքին մեծ ուջ է պահանջում և հեշտ չէ, 
բայց. «Ապրե՞լԱպրե՞լԱպրե՞լԱպրե՞լ    ենքենքենքենք    ուզում՝ուզում՝ուզում՝ուզում՝    լինենքլինենքլինենքլինենք    ուժեղուժեղուժեղուժեղ    ազգովինազգովինազգովինազգովին»: (Էծեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

   Եվ հետո  ավելացնում.  Դա է «անհրաժեշտօրէն պարտադրում մեզ 
Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, մեր ժողովրդի թւական տկարութիւնը, 
մեզ սպառնացող օրւայ եւ վաղւայ վտանգները»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 

1938թ., թիւ 1-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

գգգգ) ) ) ) ԴպրոցԴպրոցԴպրոցԴպրոց    
 

ՀինՀինՀինՀին, , , , աաաանարինարինարինարի    դպրոցդպրոցդպրոցդպրոց,  ,  ,  ,  վատվատվատվատ    դաստիարակությունդաստիարակությունդաստիարակությունդաստիարակություն    

 
   Ի՞նչն է, ըստ Նժդեհի, բնորոշում հին դպրոցը: Որակավորելով նրան՝ Նժդեհը 
գրում է. 

«Ընտանիք եւ դպրոց դաշնակցած կը շարունակեն միայն առեւտրապաշտ 
խանութպան եւ արհեստաւոր հասցնել, երբ ժամանակն ու ցեղային բարոյականը 
հրամայողաբար կը պահանջեն հայէն՝ լինել նա՛խ հայրենակրօն ռազմիկ, 
չկորչելու համար։ Չենք ուզում հասկանալ, որ Արեւելքի մեր դժբախտ 
պայմաններում անմտութիւն է տուն շինել ու դաշտեր մշակել, երբ նրանց 
պաշտպանութեան համար կանխաւ չենք պատրաստուել»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 

0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Նժդեհը նշում է այստեղ երկու արատ դաստիարակչության մեջ. Առաջինը՝ դա 
այն է, որ հին դաստիարակչությունը նկատի չունի հայի շրջապատված լինելը 
մահացո թշնամիներով, քանզի ենթադրում է օտարի պաշտպանությունը, և 
երկրորդը՝ որ հին դպրոցը մեծամասնությամբ «առեւտրապաշտ խանութպան եւ 
արհեստաւոր»  է պատրաստում, այսինքն նա չի տալիս ոչ մտքի վեհություն, - 
որի պատճառով ժողովրդի մեծ մասը նույնիսկ չի սիրում կարդալ, - ոչ էլ 
անձնազոհ ռազմիկներ դաստիարակում:  Տեղեկությունները, որ նա, ըստ 
Նժդեհի, տալիս է հայրենի երկրի եւ ժողովրդի մասին, բավական մութ ու շփոթ 
են, դասագրքերը՝ անպետք, «ցամաք եւ անհոգի, որոնց մէջ հայրենիքի մասին  
խօսւում է ճիշտ այնպէս, ինչպէս նկարագրւում է Սահարայի անապատը կամ մի  
հեռաւոր կղզի»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) «Եւ մեղաւորը , - շարունակում է նա մեկ 
ուրիշ տեղ, - ժողովուրդը չէ, այլ՝ այն տարրը, որի ջանքերով ցեղային 
ինքնաճանաչութեան է բերւում ժողովուրդը – մեր մտաւորականութիւնն է 
մեղաւոր»: (Հայ դասական արիութիւնը «Արաքս», 1930թ., թիւ 25, 26, 27) 
   Ազգային պատմութիւն դասաւանդող հայ ուսուցչին Նժդեհը համեմատել է  
մի կենդանի մեռելի հետ, որ  մեռեալ շեշտերով է խօսում մեռելների մասին: 
«Պատմութիւնը նրա համար անհոգի կմախք է եւ ո՛չ թէ բաբախուն սիրտ, - ասում 
է նա, ուսուցչի վերաբերմամբ: -  Նա հետեւակ գիտելիքներ ունի մեր 
պատմութեան այս կամ այլ շրջանի մասին. գիտէ ցամաք անցքեր, թուեր, 
անուններ, այսքանը միայն: Նա սիրտ չունի եւ սիրտ չէ՛ դնում իր դասերի մէջ: 
Միեւնոյն տրամադրութեամբ նա խօսում է ե՛ւ Տիգրան Մեծի եւ Վեստ Սարգիսի 
մասին: Հպարտանքից չեն դողում, չեն լայնանում նրա ռունգերը, երբ պատմում է, 
թէ ինչպէ՛ս պարսից արքան, հայ սպարապետի անօրինակ 
քաջագործութիւններից հիացած, ամեն անգամ երբ գինու բաժակը շրթունքներին 
կը մօտեցնէր՝ կը դժուարանար չբացականչել՝ «Ճերմակաձին գինի խմէ»»: (Հայ 

դասական արիութիւնը «Արաքս», 1930թ., թիւ 25, 26, 27) – Նկատենք, որ  այս փառավոր ճերմակաձին ,  
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ավելի ճիշտ նրան հեծնողը, ինչ-որ առումով մեզ հիշեցնում է այն ազնվագույն 
«հերոսի» պատկերը, որին նկարագրել է Հովհաննես առաքյալը իր 
«Հայնտության» մեջ: 
   Դրա պատճառն, ըստ Նժդեհի, այն է, որ մինչ այսօր  «հայութիւնը չի ճանաչում իր 
դասական արիների համաստեղութիւնը։ Իր անմեռ քաջերի պաշտամունքը նա չունի։ 
Նա չէ դաստիարակւումդաստիարակւումդաստիարակւումդաստիարակւում    նրանցնրանցնրանցնրանց    մեծագործութիւններով։մեծագործութիւններով։մեծագործութիւններով։մեծագործութիւններով։ Ահա՛ մեր դժբախտութիւնը։»։ 
(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
   Ամփոփելով՝ Նժդեհը ավելացնում է, որ մեր դպրոցի այդպիսի վիճակը 
հետևանք է «շեշտւած նպատակի, ջերմութան, հոգու  պակասի» : (Էջեր իմ օրագրեն, 

Կահիրե, 1924թ.) «Ամէն ինչից մի քիչ, առանց որեւէ գերիշխող գաղափարի: Մի՛ քիչ 
հայերէն, մի քիչ տեղական լեզու եւ սովորական առարկաներ  այդ է գաղութային 
դպրոցի տւածը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
   Ի՞նչ է քարոզում այսպիսի դպրոցը: - Անձնական երջանկություն միայն, - մի 
վարդապետություն, որը Նժդեհը համարում է «թշնամի մեր ցեղի հաւաքական հաւաքական հաւաքական հաւաքական 
երջանկութեաներջանկութեաներջանկութեաներջանկութեան»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  
   Վերջինը այսպիսի պայմաններում, ինչպես նաև կարգապահությունը,  ծանր է 
հայի համար, որովհետև երկուսն էլ, իր սխալ  կարծիքով,  «ժխտում ու 
սահմանափակում են  անհատի ազատութիւնը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ) 

        Դա պայմանավորված է, ինչպես ասացինք վերևը, նրանով, որ հայկական 
դպրոցը վերջին հարուրամյակների ընթացքում միշտ գաղութային դպրոց է եղել, 
ենթարկված կայսրության կրթական ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    իդեալինիդեալինիդեալինիդեալին, որը, ըստ Նժդեհի, 
«Գոյութիւն չունի՛ եւ չի՛ կարող ունենալ», (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 

169-174) որովհետև տարբեր ազգեր  տարբեր հետաքրքրություններ ունեն, 
պայմանավորված իրենց աշխարհագրական և քաղաքական դիրքերով և, ըստ 
այդ, - տարբեր իդեալներ, կապված  իրենց գոյատեվման հետ: 
   «Մեր դպրոցը, - ասում է Նժդեհը, - որտեղից վաղուց են փախել «բազէ»-ները. 
անդէմ, անարիւն, անցեղ հայ դպրոցը, (...) հայ աշակերտող սերունդին կարող է 
ամէն բան տալ, բացի հայրենիքէն, հայրենիք պաշտպանելու արիութենէն եւ 
հայրենիքի համար մեռնելու քաղցրութենէն», (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 

1938թ., թիւ 1-2) որովհետև նա «մնում է կտրուած իր էաբանական արմատից, իր 
խորքից — իր ցեղից: Դա դեռ չի՛ հասկացել, որ ինքը, իբրեւ մարդկային անհատ, 
ծնունդն է որոշ ժառանգականութեան ու միջավայրի — Ցեղի եւ Հայրենիքի. չի՛ 
գիտակցել, որ ամէն մարդ իր ցեղից է ժառանգում իր ֆիզիքական եւ հոգեկան 
առանձնայատկութիւնները եւ որ իր հերթին նա էլ իր տաք արիւնը — իր 
պոտենցիալ անմահութիւնն է կտակում` Յաւիտենականին, որպէսզի որոշ ոգի եւ 
դիմագծութիւն ստանան հայոց գալիք սերունդները: Սեղմ ասած` որ ինքը, իբրեւ 
մարմնահոգեկան կազմուածք` մի ցեղային ժառանգութիւն է»: (Երբ հայրենասիրությունը 

ցեղասիրություն չէ «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 11, 12) 

   Այդպիսի «անցեղանորոգանցեղանորոգանցեղանորոգանցեղանորոգ դպրոցդպրոցդպրոցդպրոցիիիի, սեղմ ասած՝ այն ամէնի , որ հայ կեանքում 
գործում է իբրեւ կազմալուծումի ազդակ», (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 
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հետևանքով  «հայկական կազմակերպութիւններից  ու  հաստատութիւններից  
շատերը դարձել են կեղծիքի դպրոց», (Երբ հայրենասիրությունը ցեղասիրություն չէ «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 11, 

12) – ասում է  
Նժդեհը և  հետևյալ եզրակացությունն անում. 
   «Հայ հաւաքականութիւնը օրուայ  իր աղքատիկ հոգեբանութեամբ բարոյապէս 
ազատ չէ աւելի լաւ օրերի մասին երազելու, քանի դեռ հայ աշակերտող սերունդը 
չէ կրթւում որպէս ազգայինազգայինազգայինազգային    նորնորնորնոր    ուխտիուխտիուխտիուխտի    միջնորդմիջնորդմիջնորդմիջնորդ, , , , որպէսորպէսորպէսորպէս    ցեղայինցեղայինցեղայինցեղային    բարոյականիբարոյականիբարոյականիբարոյականի    
կրողկրողկրողկրող»»»» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) և  «ծանօթ չէ այն հոգեբանական 
օրէնքներին, որ ժողովուրդների զարթնումը կը կառավարեն, այդ իսկ 
պատճառով նա չի աճում հոգեւորապէս»: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 

   Ըստ այդմ նոր դպրոցը պիտի ազգային նոր ուխտի, - այսինքն՝ սիրո և 
համերաշխության, միջնորդներ դաստիարակի որպես ցեղային բարոյականի 
կրողներ:  

    

ԴպրոցԴպրոցԴպրոցԴպրոց    ––––    տաճարտաճարտաճարտաճար    

    

   Հակառակ կրթության նոր միջազգային վիրտուալ և մարդաքանդ 
տենդենցներին, մեր  Նոր դպրոցը, ըստ Նժդեհի արդար տեսության,  պիտի լինի  
«հայրենագիտութեան  ամբիոն, տաճար»,  որտեղ «հայ  մանուկը  պիտ ճանաչի  
 եւ  սովորի սիրել հայրենի ժողովուրդն ու երկիրը:  Նա է, որ հայ մանուկի հոգու  
մէջ պիտ քամի մեր պատմութեան  բովանդակ գեղեցկութիւնն ու վեհութիւնը»: 
 (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

   Հայրենագիտության տաճար – ասել է վեհության, վսեմության, ոգու 
բարձրության դպրոց, որ կծանոթացնի հայությունը իր ծագման և իր դերի հետ 
արարչության մեջ:  Այդ բոլորը հոգու և ոգու վերածնման և վերագնահատման 
ընթացքում:  
   Ինչպես ասում է Նժդեհը, «Մեր նորահասը պիտի իւրացնէ    հայհայհայհայ    
վերանորոգչականիվերանորոգչականիվերանորոգչականիվերանորոգչականի    դաւանանքըդաւանանքըդաւանանքըդաւանանքը    ————    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած, , , , ցեղցեղցեղցեղ, , , , հայրենիքհայրենիքհայրենիքհայրենիք,,,, որպէսզի իր 
ժողովրդի անցեալը, ներկան եւ ապագան կապակցաբար, ստեղծագործօրէն 
ապրել կարողանայ: Նա իր ամբողջ հասակով պիտի նետուի հրապարակ` 
սատարելու հայոց վերանորոգումին, եթէ չի ուզում ապրել, տառապել եւ մեռնել 
անհայրենիք»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Այսպիսով՝երեք պաշտամունք պիտի դաստիարակվի հայի մեջ. Աստուած, ցեղ, 
հայրենիք: 
    Աստված ասելով՝ նա պիտի հիշի, որ աստվածաստեղծ է, և իրեն ուղեկցողը՝ 
ինքն Աստվածն է, որ Հայկի/Քրիստոսի կերպարով հանել է, հանում է և կհանի 
վերջնականապես նրան բաբիլոնյան լեզվա- և մտքաշփոթ  աշխարհից և, ինչպես 
միշտ տարել է, տանում է և կտանի դեպի Իր թագավորության գաղափարները, 
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որ տարբերվում են այս նյութապաշտ աշխարհի գաղափարներից իրենց 
ոգելցվածությամբ և վեհությամբ:  
   Ցեղ ասելով՝ նա իրական հայոց  եկեղեցի պիտի հասկանա,  որովհետև ցեղը 
այն հոգին է, որում ցանկանում է ապրել Աստծո հայկական, այսինքն՝ արիական, 
Ոգին: 
   Իսկ հայրենիքը դա այն տարածքն է, որ տրված է ցեղին, ինչպես հոգին Ոգուն: 
Այսինքն հայրենիքը դա ցեղի իրական դեմքն է:  Եվ եթե այդ դեմքը քանդված է, 
նշանակում է որ ցեղը բացակայում է ժողովրդի մեջ, այսինքն ժողովրդի հոգում 
սրբի (Աստծո Որդու) տեղը զբաղեցրել է նյութապաշտ Քամը: Ըստ այդ, ցեղի 
գիտակցությունը բացակայում է, և ժողովուրդը անհայրենիք է մնում: Այդ 
պատճառով  Նժդեհը կոչ է անում այնպես դաստիարակել նոր սերունդը, որ նա 
պաշտի հայրենիքը որպես երկրորդ աստվացություն, ինչպես Ոգին է պաշտում 
հոգուն: 
   «Հայրենապաշտական դաստիարակութիւն – ահա՛ մեր փրկութեան խարիսխը, 
- ասում է նա: - պէտք է կեղծ ու մոլար յայտարարել բոլոր կրօնները,  
բարոյականները, սկզբունքները, որոնք չեն դարբնում կուռկուռկուռկուռ    կամքերկամքերկամքերկամքեր,,,,    ուժեղուժեղուժեղուժեղ     
նկարագիրներնկարագիրներնկարագիրներնկարագիրներ,,,,    արիներարիներարիներարիներ,,,, որոնց չգոյութիւնը ազգերին յաճախ է ստիպում դիմելու   
իրենց թշնամիների մեծահոգութեան: Այո՛, հայրենիքը՝ ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր        
աստւածութիւնաստւածութիւնաստւածութիւնաստւածութիւն,,,, հայրենասիրութիւնը՝  կրօն: Հայրենասիրութիւնը   միայն  
ոչ որպէս գեղեցիկ խօսք, այլ զգացում եւ  գիտակցութիւն, ոչ որպէս շրթունքի  
սէր, կամ իդէազուրկ խուժանավարի բարոյական մերկութիւնը ծածկող  
գեղեցիկ պատմուճան, այլ՝պաշտամունք, կրօն: Միայն այսպէս, միայն այսպիսով 
մեր ժողովուրդը կարող կը լինի հեգնել ժամանակն ու իր վտանգները»: (Էջեր իմ  

օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

     Մի մոլորության հետևանքով շատերը քրիստոնեության մեջ հոգևոր 
թուլություն են տեսնում, մինչ դեռ նրա էությունը այնքան հոգու հզորություն է 
ենթադրում և պահանջում, որ ծանոթ չէ ո՛չ մի այլ կրոնին: Հայի հոգին այնպիսի 
պիտի լինի, որ Աստծո Ոգին կարողանա ապրել նրա մեջ: Այդ հզորությունը ձեռք 
է բերվում հաղթահարելով կավը և մահը: Իսկ դրա համար «կուռ կամք է 
հարկավոր, ուժեղ նկարագիր, արիություն», քանզի դրանք են խոսքը 
իրականություն դարձնում: 
    Դպրոցը պիտի այնպիսի տաճար լինի, որի այցելումը ուրախ  ոգելցվածություն 
տա աշակերտին և պատրաստակամություն ստացված գիտելիքներով ծառաել 
այդ երեք աստվածություններին: Նրանց պաշտամունքը, ըստ Նժդեհի, պիտի 
ամրապնդվի նաև ի պատիվ Աստծո, ցեղի և հայրենիքի համահայկական տոների 
միջոցով, որովհետև, Նժդեհի մտքով, «Տօները անկասկած կը լինեն  
միաժամանակ եւ ամենահաճելի կապը եղբայրութեան եւ ամենաուժեղ միջոցը  
վերածնութեան»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
   Իսկ այժմ դպրոցի դաստիարակչական գաղափարը պարզաբանելու համար 
ամփոփենք  արդեն ասվածը այստեղ: 



96 

 

ՀոգուՀոգուՀոգուՀոգու    ևևևև    ՈգուՈգուՈգուՈգու    դաստդաստդաստդաստիիիիարակությունարակությունարակությունարակություն: : : :   Հայը, ըստ իր ծագման, ոգու ազգ լինելով, 
ավա՜ղ չկարողացավ միշտ անձեռնամխելի պահել իր ոգեպաշտությունը, քանզի 
նյութը (կավը) հաճախ խեղդեց նրա, ինչպես և մյուս ժողովրդների, հոգին:  
Նկատի ունենալով այդ համամարդկային փաստը՝ Նժդեհը ասում է. 
   «Հակառակ իր ստեղծած մեծ քաղաքակրթութեան՝  մարդը այսօր էլ դեռ աւելի 
կաւ է, քան` ոգի: Այդ իսկ պատճառով, նա յաճախ առհաւօրէն մղւում է ընդվզելու 
այն բոլոր զսպիչ արժէքների, ճշմարտութեանց եւ սրբութիւնների դէմ, որոնք 
կոչուած են սանձուած պահելու անասունն ու անասնականութիւնը նրա մէջ»: 
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
   Ինչպես գիտենք, մարդը կազմված է, հոգուց, ոգուց ու կավե մարմնից, որը 
ժամանակավոր է տրված իրեն: Կավը՝ դա նրա կենսաբանական մասն է, իսկ 
հոգին ու Ոգին՜ աստվածաինը: Եթե Աստվածային Ոգին բացակայում է, մարդու  
ու ժողովուրդի հոգու մեջ միայն անասնականն է մնում, որը բնորոշվում է 
նյութապաշտությամբ: Հայկական (նաև համաշխարհային) իրողությունը այն է, 
որ մարդը  Ոգու պահանջները փոխել է կավի պահանջներով, կամ 
ճշմարտությանը, որ կյանքի աղբյուրն է,՝ նախընտրել է մահաբեր սուտը: Այդ է 
հաստատում Նժդեհը, նշելով, որ ոգու թշնամիները նախեւառաջ ճշմարտութեան 
թշնամիներն են, «որովհետեւ ճշմարտութիւնը գործում է եւ ազդում միայն ոգու 
միջոցաւ»:  (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 
   Այսպիսով նյութապաշտը միշտ էլ անճշմարիտ է, այսինքն՝ անարիական ու 
վախկոտ, որովհետև էականը ՝ ճշմարտության և բարոյականոյւթյան ոգին է: 

«Ոչինչ արժեն, - ասում է Նժդեհը, - նիւթեղէն ամրութիւնները մի երկրի 
համար, եթէ նրա որդիների սրտերը բարոյական բերդեր չեն։ Էականը 
ժողովուրդների քանակը չէ, այլ նրանց որակը, նրանց ոգին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 

0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

Երբ հոգին կավից է կաղչում, այսինքն նյութապաշտ է, նա չի կարող ոգելցվել 
և այդ պատճառով ճահճանում է ու  մեռնում կավի պես: Հակառակը, եթե հոգին 
լցվում է Աստծո ոգով, սկսում է ապրել ու զարգանալ: Ուստի Նժդեհը կատեգորիկ 
կերպով  ասում է. 
   «Չկա՛յ հոգեւոր աճում, մտածողութեան եւ խղճմտանքի անկախութիւն, չկա՛յ  
կանաչ հասկին  յատուկ կենսազգացողութիւն, սեփական կոչումի  
գիտակցութիւն: Այս մթնոլորտէն ծնունդ է առել հոգեբանական բնօրինակ տիպը 
— Standard—այինը՝ պիտի ասէր ամերիկացին»: (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) – 
Այդ «տիպը» անդեմ է և նյութի գերի: Նա նույնիսկ հայրենիք չունի, որովհետև 
նյութը հավաքական գաղափարից  բարձր է դասում:  
   Այդպիսի անդեմ ժողովուրդը տգետ է, ընդօրինակող, և  ո՛չ ստեղծագործ: Նա 
ուժեղի պոտենցիալ գերին է, որովհետև նրա հոգին, այսինքն նրա 
անձնավորությունը քնած է: Ուստի հայը առաջին հերթին պիտի հոգով 
դիմորոշվի: Այդ հոգով դիմորոշվածին Նժդեհը «ցեղորեն դիմորոշված» է 
անվանում և հակադրում նրան անկյանք ընդօրինակողներին: 
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   Ինչպես ասվեց,  ցեղորեն դիմորոշվածը՝ Աստծո Ոգու կրողն է, քանզի այդ Ոգին 
է, որ կյանք ու ազատություն է տալիս հոգուն: Ուրեմն դպրոց-տաճարի սանիկը 
պիտի որպես արիացի դաստիարակվի, ամենից բարձր դասելով Աստծուն, ցեղի 
սրբերին, լուսակիրներին ու հերոսներին, - ասել է. մարդկայինը, վեհը և ազնիվը: 
Նա պետք է դուրս վռնդի իր միջից նախանձը, ստրկությունը, եսասիրությունը և 
այլ ամոթալի զգացումները, որ Քամի ոգուն են հատուկ, տեղ բացելով Հաբեթի 
(կամ Արարչի) Ոգու համար: 
   Հայը  «պետք է (...) ցեղօրէնցեղօրէնցեղօրէնցեղօրէն  դիմորոշւածդիմորոշւածդիմորոշւածդիմորոշւած» լինի», - ասում է Նժդեհը: (Ինչու 

տարոնականություն,  «Տարօնի արծիվ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 5-6)   «Իմ ցեղը, իմ ժառանգած էութիւնը, իմ 
նախահոգիննախահոգիննախահոգիննախահոգին,,,,— ահա՛ տիեզերաըմբռնումի միակ բանալին», (Խոսաքցություն մը զորավար 

Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) և ոչ թե օտարներից ընդօրինակված մտածողություն, 
որ կյանք չունի, քանզի չի համնկնում իր հոգու (որ մտքի ձևվն է) մտավոր 
կառուցվածքին: Ունենալ ընդօրինակված հոգի, նշանակում է չճանաչել ցեղը,  
սեփական դատողություն չունենալ, այսինքն իրական կյանք չունենալ: 
Նշանակում է խեղդել նախահոգին, այն ազգային պահապանը, որ դեմ առնելով  
օտարերկրյա  վատ ազդեցություններին՝ կարող է ապահովել ժողովրդի 
ինքնությունը:  
  «Օտար այլասերիչ միջավա՞յրը, - հռետորաբանական հարց է տալիս Նժդեհը և 
ինքն էլ պատասխանում, — դրա դէմ էլ կարելի է պաշտպանուել 
յաջողապէս, միայն    թէ    հին    սերունդի    հոգեւոր    ցնցոտիների    փոխարէն    մեր     
նորահասին    հագցնենք    ցեղի    ոգին    ու    զրահը»    :::: (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 

     Հետևաբար, ոչ թե ժողովրդապաշտ պիտի լինի հայը,  - որովհետև դա 
դատարկ հասկացողություն է, - այլ ցեղապաշտ, քանզի ցեղն է ողղություն տալիս 
ժողովրդին:  Այսինքն՝ ցեղը պիտի պաշտվի, որ ժողովուրդը որակ ձեռք բերի: 
Առանց ցեղի արքայության ժողովուրդը ամբոխի է վերածվում: Այլ կերպ ասած՝ 
ցեղ ասելով՝ Նժդեհը Աստծո ժողովուրդ կամ Աստծո որդիներ նկատի ունի, որ, 
ապրելով բոլոր ժողովրդների ծոցում՝ հոգևոր անտեսանելի միություն են 
կազմում: Իրենց աստվածային խնդիրը՝ սերմանելն է  աստվածայինը, 
ոգեշնչվածը, վեհը ժողովրդների սրտում:  
   Հետաքրքիր է, որ բնորոշելով  իրեն Նժդեհը հետևյալ ձևով էր բացատրում իր 
ոգեշնչությունը. 
   «Կրելով կնիքը Հայաստանի բնութեան ու պատմութեան` հա՛յ եմ ես:  
Մտածումով եւ ապրումներով, սակայն, ես մարդմարդմարդմարդ    եմեմեմեմ,,,, համամա՛րդ: Ես ընկերն եմ 
անիրաւուածի, եղբայրը` հալածւողի, եւ զինակիցը` բեւեռէ բեւեռ աւելի արդար 
աշխարհի համար մարտնչողների: Դաւանանքս է — մարդկայնութի՛ւն, աւելի՛ 
մարդկայնութիւն: Ոգու մարդ եմ...» (Անձնավկայի թիվն) 
    Այս  Նժդեհի խոսքերը բացահայտում են մեր «ցեղային բարոյականը», որը 
պիտի կրի «հայ աշակերտող սերունդը»  (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Հասկանալով այդ՝ մենք պիտի մեր բոլոր ուժերը ներդնենք այն բանի մեջ, որ 
մեր նոր դպրոցը հայի մեջ արմատացնի բարոյականությունը և ոչ միայն 
քարոզելով այն, այլ նաև բացատրելով նրա նշանակությունն ու 



98 

 

անհրաժեշտությունը: Միայն այսպես հայը, վերադառնալով իր ակունքներին՝ 
որակի ազգ կդառնա: 
ԱնհատականԱնհատականԱնհատականԱնհատական    ուուուու    հավաքականհավաքականհավաքականհավաքական    բարոյականությանբարոյականությանբարոյականությանբարոյականության    դաստիարակումըդաստիարակումըդաստիարակումըդաստիարակումը  
   «Որակի՛ ազգ էինք երէկ, - գրում է Նժդեհը: - Չաղէտուելու եւ չկորչելու համար` 
վերստին պիտի դառնանք այդպիսին` հրամայողաբա՛ր: Անվերջ 
որակաւորուելու, ազգ դառնալու պրոցեսի մէջ են բոլոր ժողովուրդները: Իբրեւ 
ոգու ժողովուրդ` մեզ համար աւելի հեշտ է որակաւորուել: Աշխատենք դառնալ 
«թանկարժէք քար», որպէսզի «ծանր կշռենք եւ շատ արժենք»: Դա՛ է պահանջում 
մեզանից ազգային բարոյականը, մասնաւորապէս մեր բնաշխարհից դուրս:» 
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
   Չնայաց նրան, որ, ինչպես տէսնում ենք, բոլոր ժողովրդները անցած դարվա 
ընթացքում դավաճանեցին անվերջ որակաորվելու աստվածային պրոցեսին... 
Այժմ, սակայն,  այդ պրոցեսի վերածնունդն է սկսվել:  Եվ դրա հիմքը մեր թավշյա 
հեղափոխությունը դրեց, որի համաշխարհային նշանակությունը հետո կերևա: 
Այդ հեղափոխությունը ամբողջովին հիմնված է բարոյական սկզբունքների վրա, 
որ, ըստ նժդեհի, ազգի «իրական ուժն»  են ներկայացնում, նրա «հոգեւոր 
կառոյցի» «անհրաժեշտ հիմքը» «Կա՞յ այդ բարոյականը, - ասում է Նժդեհը, — կայ 
ազգը. պակասո՞ւմ է դա — նուազում է կարեւորութիւնը բնական գործօնների 
ցեղի, հայրենի հողի, ինչպէս եւ ազգութիւն ստեղծող այլ կարգի 
ստորոգեալների»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Դա այն ամենահզորն ուժն է, որին չի կարող դիմադրել ոչ մի  նյութական ուժ: 
Դա այն ուժն է, որի շնորհիվ, ըստ Աստվածաշնչի, Աստծո որդիները ջախջախում 
էին իրենցից նյութապես շատ ավելի հզոր թշնամիներին: Այդ ուժը, ըստ  նժդեհի, 
դրսևորվում է կամքի ուժով, ոիրց շատ քչերը ունեն, բայց այդ քչերը ունակ են 
համակել  բոլորին: 
   «Միայն մեծ առաջնորդներին է յաջողւում, - ասում է Նժդեհը, -  իրենց կամքի 
ողջ ուժականութիւնը փոխանցել իրենց ժողովուրդներին, առաւելապէս նրանց 
երիտասարդ սերունդներին: Եւ հենց դրանով են վերանորոգւում զանգուածները, 
վերածուելով մի բարոյական ընդհանրութեան, միակամ եւ միուղի ազգի»: (Առաջնորդ 

և Ժողովուրդ))))    
   Այդպիսինը լինելու համար էինք մենք ստեղծված, ըստ մեր ծագումի Ոգուց, և, 
հետևաբար, պիտի ամեն ինչ անենք, որ նորից Ոգու ազգ դառնանք: Ուստի 
Նժդեհն նոր դպրոցի նպատակը տեսնում է «(...) երկուութիւնից, կեղծիքից, 
ստորութիւնից զերծ, բարոյապէս առողջ ու ամբողջական (մարդու)» 
դաստիարակելու մեջ: (Ինչու տարոնականություն,  «Տարօնի արծիվ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 5-6) -    Այլ կերպ 
ասած, նոր դպրոցը պիտի արդար մարդ դաստիարակի, որովհետև  ««««Երկրի աղը» 
— արդա՛ր որակում» » » » է, - ասում է Նժդեհը (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., 

թիւ 169-174) ), փաստորեն կրկնելով սաղմոսի հետևյալ խոսքը. «ԵհովանԵհովանԵհովանԵհովան արդարներիարդարներիարդարներիարդարների 
սերնդիսերնդիսերնդիսերնդի մեջմեջմեջմեջ էէէէ» (Սաղմ 14: 5)  
   Նույնը Հիսուս Քրիստոսն ասած իր առաքյալներին. «ԴուքԴուքԴուքԴուք    երկրիերկրիերկրիերկրի    աղնաղնաղնաղն    եքեքեքեք»»»»։։։։    (Մթ 
5: 13) 
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   Այդպիսի սերունդը բարոյապես ազատ կլինի, այսինքն՝ կարչաց  չի լինի իր 
նյութի պահանջներից: Նա անվաճառ կլինի և լեռան պես ամուր ու հաստատուն, 
քանզի բարոյական ազատությունն է, որ ապահովում է «քաղաքական 
ազատությունը», որ, ըստ Նժդեհի՛ «ծնունդն է բարոյական ազատության: Ազատ 
կյանք կա միայն այնտեղ, ուր անխաթար խղճմտանքներ կան (Ռենան): Մարդս 
տալիս է իր մերձավորներին միայն այն, ինչ որ ունի: Ազատության 
նախապայմանը - ինքնատիրապետումն է, ինքնահաղթահարումը,  իր 
տկարության  հաղթահարումը: Ազատագրությունը - դա զենքի գործ է, 
հաջողության, հաղթանակի: Ճշմարիտ ազատությունը ` սկսվում է բարոյական 
վերանորոգմամբ,  վերածնունդով»: (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը)        

                Այսինքն՝ բարոյականությունն է այն ճշմարտությունը, որ  իսկական 
ազատություն է տալիս մարդուն: Դա նույն միտքն է, որ արտահայտել էր 
Քրիստոսը, ասելով.     ««««ԴուքԴուքԴուքԴուք    ճշմարտությունըճշմարտությունըճշմարտությունըճշմարտությունը        կիմանաքկիմանաքկիմանաքկիմանաք,,,,    ևևևև    ճշմարտությունըճշմարտությունըճշմարտությունըճշմարտությունը    
կազատիկազատիկազատիկազատի    ձեզձեզձեզձեզ»:»:»:»:    (Հն 8: 32)    
   Անշուշտ, այդպիսի ազատությունը չի նշանակում անօրենություն, ինչպես 
շատերն են դա հասկանում: Բարոյական ազատությունը ամեն ինչ 
հպատակեցնում է բարոյական օրենքին: Նժդեհը այդ կապակցությամբ շվեդի 
օրինակն է բերում, որ իր երգում հետևյալ միտքն է արտահայտում.  «ես ազատ 
եմ, բայց իմ ազատությունից պիտի օգտվեմ օրենքին ենթարկվելու համար»: 
(Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը) 

   Դաստիարակչության մեջ այդ օրենքը կարգապահության միջոցով է ձեռք 
բերվում: Բարոյական օրենքը, ինչպես և կարգապահությունը, «ոչ ժխտում, ոչ էլ 
սահմանափակում է անհատի ազատութիւնը, ինչպէս հասկացել է հայը։ Դա 
կանոնաւորիչն է ճշմարիտ ազատութեան։ Առաւելագոյն ազատութիւնը, ինչպէս 
եւ հասարակական մօտաւոր արդարութիւնը, հնարաւոր է առաւելագոյն 
կարգապահութեամբ միայն»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Կարգապահությունը արգելք է  միայն քանդիչ կրքերի իշխանության համար, 
որովհետև ազատագրում է մարդուն դրանց ճանկերից և,  այդպիսով, հոգու 
մահից: 
   «Ով չի կարող իր կրքերը ենթարկել կամ ծառայեցնել իր կամքին, իր 
բանականութեանը, - ասում է Նժդեհը, - չի կարող նաեւ արդիւնաւոր կերպով 
ծառայել իր ազգին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  
   Այսինքն, եթե կամքն ու բանականությունը չեն հակադրվում կրքերին, ուրեմն 
եսասիրական են և ոչ բարոյական, որովհետև բարոյականությունը 
համամարդկային ու համաազգային հասկացողություն է: Ուստի Նժդեհը  
հորդորում է. «Թող բոլորը ճգնեն արծարծել ազնիւ զգացումներ – հրապոյրն ու 
զարդը մարդկային կեանքի  ազատասիրական ոգեւորութիւն,  
հայրենասիրութիւն»…(Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.), որովհետև ազնիվ զգացումները 
փակուղու մեջ են գցում  հոգու եսասեր կրքերը, որ վտանգավոր ու քանդիչ են ոչ 
միայն անհատի համար, այլ նաև ամբողջ ժողովրդի համար:   Նժդեհը «դժբախտ» 
է անվանում  «այն ժողովուրդին, որի ղեկավարները չեն ճգնում լրացնելու 
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բնութեան թերին, չեն աշխատում կատարելագործել իրենց հոգեւոր էութիւնը։ 
Աւելի քան դժբախտ է նա, երբ իր ղեկավարները չեն տառապում իրենց 
անկատարելութեան գիտակցութիւնից։ Անձնական անկատարելութեան 
գիտակցութիւնը երկունքն է վաղուայ կատարեալ ղեկավարի»։ (Հիշիր պատերազմը: 

«Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Ուստի անձնական անկատարելութեան գիտակցութիւնն  է ստիպում մարդուն 
կատարելագործվել: Ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է ասել. «կատարյալկատարյալկատարյալկատարյալ    եղեքեղեքեղեքեղեք,,,,    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    
որորորոր    ձերձերձերձեր    երկնայիներկնայիներկնայիներկնային    ՀայրնՀայրնՀայրնՀայրն    էէէէ    կատարյալկատարյալկատարյալկատարյալ։» (Մթ 5: 48) 
   Այդ նույն անկատարելության զգացումն է, որ համեստության  կամ 
քրիստոնեական խոնարհության հիմքն է կազմում: 
   Ընդհանրապես ընտրանիի կատարյալ լինելուց է կախված ազգի 
հաջողությունը ինչպես մշակույթի ասպարեզում, այնպես էլ կռվի դաշտում: «Այլ 
պիտի լինէր հայութեան ճակատագիրը,- նշում է Նժդեհը, -  եթէ նրա 
ղեկավարները՝ ներքին իրերակերութեամբ զբաղուելու փոխարէն, կռիւ 
յայտարարած լինէին իրենց թերութիւնների դէմ»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ)   Իսկ այդ թերությունների աղբյուրը, ինչպես ասվեց, եսասիրության մեջ է: 
Եսասիրությունից են ծնվում նախանձը, վախը, դավաճանությունը, սուտը: «Նա, 
ով ասում է ես ամեն բանից առաջ, ամեն բանից վեր, - ըստ նժդեհի,  - չի կարող 
ծառայել ո՜չ գաղափարի,  ո՜չ  դրոշակի, ո՜չ ցեղի: Նա ծառայեցնում է  իրեն ե՜ւ 
գաղափարը, ե՜ւ դրոշակը, ե՜ւ ցեղը»: (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը) 

   Եսասիրությունը երկու տեսակի է լինում.  անձնական և հավաքական:Երկուսն 
էլ անջատական են: Հավաքականը ծագում է անձնականից և պատկանողական 
իմաստ  ունի:  Նա կարող է լինել, օրինակ, քաղաքի, հասարակական շերտի և այլ 
բաժանումների եսասիրություն: Եվ անձնականը, և հավաքականը 
դատողությունից դուրս են, որովհետև անձնանվեր  սուտ սիրով են սնվում, որը 
ավելի շատ նախանձ է քան սեր, քանզի իսկական անձնական բարիքի, որ  
կախված է համաազգային, նույնիսկ համամարդկային բարիքից, չհասկացման 
արդյունք են: 

   «Ինչպէս անհատականը, - ասում է Նժդեհը, - կոյր է եւ հաւաքական  
եսասիրութիւնը։ Այդ հրէշը պէտք է սպանուի վաղուայ Հայաստանում։ Այս կամ 
այն դասակարգը չէ՛, որ պէտք է իշխէ վաղը, այլ ամբողջ ժողովուրդը»։ (Հիշիր 

պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  

   Նույն եսասիրությունից է բխում անձնական երջանկության ձգտումը, երբ 
մարդը հակադրում է իրեն մյուսներին:  Ուստի դպրոցը պիտի սովորեցնի 
նախընտրել հասարակական երջանկությունը, քանզի մեծ հաշվով առանց 
հասարակական երջանկության լիովին չի  կարող  լինել և անձնական 
երջանկությունը: Ոչ թե «Երբ ես լավ եմ- ասել է լավ է հասարակությունը», այլ « 
երբ լավ է ժողովուրդը - լավ եմ եւ ես», - ասում է Նժդեհը: (Մետապոլիտիկա: Պատմության 

փալիսոփայությունը)    Ուստի անձնական երջանկութեան    վարդապետութիւնը  Նժդեհը 
համարում է «թշնամի մեր ցեղի հաւաքական երջանկութեան»  և պնդում, որ «Այդ 
կարգախօսով նոր հայը ձեռնոց կը նետէ մեր ցեղը մաշող հին բարոյազուրկ 
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հասկացողութիւններին»: (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) Նա օրինակ է 
բերում նորվեգացուն, որ հայտարարում է. «ամեն բանից առաջ հայրենիքս»: 
(Մետապոլիտիկա: Պատմության փիլիսոփայությունը) և այսպիսով  նախընտրում է հասարակականը, 
այսինքն համաձայնությունը և համերաշխությունը:  
   Հայը, սակայն, ավա՜ղ, ինչպես Նժդեհի ժամանակ, նույնպես և այսօր «դեռ չի 
հասկացել, որ համերաշխութեան ընդունակ են լայնախոհ եւ բարեշունչ 
անհատները միայն, իսկ այդպիսին դառնում ենք վերանորոգուելով»: (Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
   Եսասիրությունը, ըստ էության, տգիտություն է և կարճամտություն, որովհետև 
եսասերի բանականությունը եզրափակված է միայն իրենով: Նա չի կարող 
համեմատական հետևություններ անել: Նա չի հասկանում նույնիսկ բումերանգի 
օրենքը: Նա չի կարող բարոյական լինել, որովհետև բարոյականությունը դա 
իմաստություն է, իսկ իմաստությունը՝ ճշմարտությունը ճանաչելն է: Հետևաբար, 
միայն իմաստուն մարդն է իսկապես բարոյական և նրա բարոյականությունը 
սփռվում է բոլոր ազգերի վրա, որովհետև բարոյականը ճշմարիտն է, իսկ 
ճշմարտությունը նյութական չէ: Նա համամարդկային է և միայն Ոգուն է 
պատկանում:  
   «Ճշմարտութեան     (...) (...) (...) (...) առաջին կարգի թշնամիներից են նաե՛ւ , - գրում է 
Նժդեհը, - «նիւթապաշտութեան կոյր խլուրդները», նրանք, որ «անցեղ» են, 
անառաքինի, երկչոտ, տկար» (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) և 
ավելացնում. «Չմոռանանք, որ նիւթապաշտութիւնը  թոյն է մեզ նման  փոքր  
ժողովրդի համար: Ասենք եւ մի այլ ճշմարտութիւն  – ով  հայրենապաշտ ու   
գաղափարապաշտ Երիտասարդութիւն ունի, նա էլ ապագայ ունի»: (Էջեր իմ օրագրեն,  
Կահիրե, 1924թ.) 
   Ընդ որում վերանորոգման համար պետք է հասկանալ նյութապաշտության 
անհեթեթությունը: 
. «Վերանորոգումի ատակ է միայն նա՛,  - ասում է Նժդեհը, - ով սկսել է զգալ, 
ընդհանրապէս, օրուայ աշխարհի, եւ, մասնաւորապէս, հայ կեանքի հոգեւոր 
դատարկութեան զարհուրանքը»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Հենց այստեղից է սկսում անհատի  և ազգի բարոյական վերանորոգումը: 
ՀայրենասիրությանՀայրենասիրությանՀայրենասիրությանՀայրենասիրության    դաստիարակումդաստիարակումդաստիարակումդաստիարակում    , , , , տարոնականությունտարոնականությունտարոնականությունտարոնականություն    
   «Հայրենատիրութի՛ւն, - ասում է Նժդեհը, — ահա՛ վերանորոգչականի մեր 
դաւանանքը, որի իրականացումը պիտի ուշանայ այնքան, որքան ուշացաւ մեր 
ժողովրդի վերանորոգումը»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Այսինքն առանց վերանորոգման հայրենասիրություն չկա, որովհետև 
եսասիրությունը նաև հայրենասիրության թշնամին է: Ուստի վերանորոգված 
հայը ավելի հաճախ «մենք» է արտասանում, քան «ես»: «Մենքով» կարող ենք 
ոչնչացնել ամեն մի հայասպան ոտնձգություն և միտումնավորություն մեր դեմ, 
ինչպիսին էր մեզ համար Եղեռնու համազգային աղետը: 
   Ինչպես ասում է Նժդեհը, «Մեծ Եղեռնի խորհուրդը պէտք է յեղաշրջէ 
հայութեան ներքին կեանքը: Այդ պէտք է որոշէ հայ անհատի եւ 
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հաւաքականութեան բարոյականը, փիլիսոփայութիւնը, 
աշխարհազգացողութիւնը: Այդ պէտք է գունաւորէ մեր հոգեկան աշխարհը` 
սնուցանելով մեր ներքին մարդն ու հայը, յաւիտենական հայը: Այդ` 
ցեղակրօնութեան պիտի տանի մեզ»: `(Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 

   Նշանակում է «մենքը» պիտի կրոն դառնա մեր համար: Իսկ կրոնը դա մի 
գաղափար է, որի համար մարդը կարող է իր կյանքը զոհել, քանզի այդ 
գաղափարը իրեն մասնիքն է կազմում:  Ինչպե՞ս: Երբ «մենքը» կրոն է դառնում, 
նշանակում է մեր Աստծո, մեր Հայկի Ոգին, - որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է 
մարմնավորվել, - ապրում է մեր ազգի հոգում և այսպես մեզ ղեկավարող  
մասնիքն է դառնում: 
  «Հայութեան մէջ, - ասում է Նժդեհը, - իր ժամանակին, այդ ճշմարտութիւնն 
ապրեցին Մամիկոնեան սերունդները — եւ հէնց սրանում էր հայրենիքի եւ ազգի 
համար «սրտի հրճուանքով» ու գիտակցաբար մեռնելու իրենց հերոսութեան 
գաղտնիքը: Այդ ճշմարտութիւնն է ահա՛, որ այսօր պակասում է մեր 
մտաւորականութեան մի մասին: Ճշմարտութիւն չէր լինի, եթէ ասէի. 
«Հայաստանի ապագան կարելի պիտի լինէր ապահով համարել, եթէ մեզ 
տրուած լինէին այն կարելիութիւնները, որ ունի եւրոպական այս կամ այն 
պետութիւնը — օրինակ` տեխնիկա, ճարտարարւեստ, նիւթական 
հարստութիւն, դրական գիտութիւններ, կարգապահութիւն, մաժինօեան գծեր եւ 
այլն»: Սակայն, մի բարոյական ճշմարտութիւն ասած կլինեմ, եթէ յայտարարեմ. 
«ՀայրենիքՀայրենիքՀայրենիքՀայրենիք    ապրեցնելուապրեցնելուապրեցնելուապրեցնելու    եւեւեւեւ    պաշտպանելուպաշտպանելուպաշտպանելուպաշտպանելու    համարհամարհամարհամար, , , , ամէնամէնամէնամէն    բանիցբանիցբանիցբանից    առաջառաջառաջառաջ, , , , պէտքպէտքպէտքպէտք    ենենենեն    
նրանրանրանրա    համարհամարհամարհամար    մեռնելմեռնելմեռնելմեռնել    ոոոուխտածւխտածւխտածւխտած    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ, , , , որպիսիքորպիսիքորպիսիքորպիսիք    էինէինէինէին    ՄամիկոնեաններըՄամիկոնեաններըՄամիկոնեաններըՄամիկոնեանները»»»»: (Ինչու 

տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 
   Իսկ դա հնարավոր չէր լինի առանց անմահ Աստծուն և Նրա խոստացած 
հավերժությանը հավատալու: Այսինքն ամեն մի բարոյականի տակ Աստված կա 
թաքնված: 
   «Կուզէ՞ք նպաստել տարօնականութեան տարածման - Մամիկոնեանների ոգով 
դաստիարակեցէ՛ք նորահաս սերունդը», - ասում է նժդեհը: (Տարօնականության Մասին 

«Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46), որովհետև քանի կան ժամանակները, հայը պիտի կյանքի 
ու մահու պայքար մղի  իր թշնամու դեմ: Հայրենիքի համար մեռնելու 
վերաբերյալ Նժդեհը ճապոնացու  օրինակն է բերում, որ ասում է. 

 «Եթէ խորապէս գիտակցենք, որ սէրը դէպի հայրենի երկիրն ու ժողովուրդը 
աւելի մօտ է կանգնած մեծ ու գեղեցիկ արեւին, քան մեր հայրենիքի 
ամենաբարձր լեռները, այն ժամանակ մահը մեզ համար թռչունի փետուրից էլ 
թեթեւ կը թուայ»: 

 Ամփոփելով իր միտքը՝ Նժդեհը շարունակում է «Այսպէս պէտք է լինի 
վաղուայ հայը, այսպիսի»  (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  

Այսինքն նա հորդորում է համաժողովրդացնել տարոնական ոգին:համաժողովրդացնել տարոնական ոգին:համաժողովրդացնել տարոնական ոգին:համաժողովրդացնել տարոնական ոգին: Եվ դրա 
համար մեկ ճանապարհ կա. ««««ՀայըՀայըՀայըՀայը    պիտիպիտիպիտիպիտի    դաւանիդաւանիդաւանիդաւանի    <<<<հոգուհոգուհոգուհոգու> > > > առաջնութիւնըառաջնութիւնըառաջնութիւնըառաջնութիւնը    նիւթինիւթինիւթինիւթի    
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ»»»», , , ,  (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) – կրկնում է Նժդեհը, 
հոգու տակ հասկանալով մարդու անմահ, հոգևոր մասը: Ավելի ճիշտ, նա նկատի 
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ունի մարդու ոգին, որին նվիրել է իր ամբողջ գրավոր ժառանգությունը և որը, 
ավա՜ղ, հայ աստվածաբանության մեջ հոգուց չի տարբերվում: Ասում է այդպես, 
որովհետև, ինչպես ինքն է վկայում, «ոգին սնւում է անցեալի հիւթերով միայն, (...) 
ոգի ասել է` առաւելապէս անցեալ, որ դա գրեթէ ամբողջապէս անցեալ 
սերունդների ապրումների, ոգորումների, ողբերգութեանց, յաղթանակների, 
դիզած բարոյական հարստութեան, ոյժի, պաշտամունքի եւ զոհողութեանց 
արդիւնքն է»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6), ուրեմն «ժամ առաջ պէտք 
է ճշդելճշդելճշդելճշդել    մերմերմերմեր    ցեղիցեղիցեղիցեղի    ոգուոգուոգուոգու    (...) (...) (...) (...) յաղթականյաղթականյաղթականյաղթական    գիծըգիծըգիծըգիծը, , , , եւեւեւեւ    յետյետյետյետ    այսուայսուայսուայսու    նրանրանրանրա    վրայվրայվրայվրայ, , , , միա՛յնմիա՛յնմիա՛յնմիա՛յն    նրանրանրանրա    
վրայվրայվրայվրայ    կառուցելկառուցելկառուցելկառուցել    մերմերմերմեր    հայաշէնհայաշէնհայաշէնհայաշէն    ուուուու    հայրենաշէնհայրենաշէնհայրենաշէնհայրենաշէն    գործըգործըգործըգործը, , , , ուուուու    վերստինվերստինվերստինվերստին    նրաննրաննրաննրան, , , , միա՛յնմիա՛յնմիա՛յնմիա՛յն    
նրաննրաննրաննրան    կռթնելկռթնելկռթնելկռթնել` ` ` ` գոյգոյգոյգոյ    եւեւեւեւ    գալիքգալիքգալիքգալիք    վտանգներիվտանգներիվտանգներիվտանգների    դէմդէմդէմդէմ    յաջողաբարյաջողաբարյաջողաբարյաջողաբար    ճակատելճակատելճակատելճակատել    կարողանալուկարողանալուկարողանալուկարողանալու    
համարհամարհամարհամար»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

    Դպրոցական տարիքից հայը պիտի «սովորիսովորիսովորիսովորի    ապրելապրելապրելապրել    ուուուու    գործելգործելգործելգործել    միայնմիայնմիայնմիայն    ա՛յնա՛յնա՛յնա՛յն    բանիբանիբանիբանի    
համարհամարհամարհամար, , , , որիորիորիորի    համարհամարհամարհամար    արժէարժէարժէարժէ    մեռնելմեռնելմեռնելմեռնել, , , , եւեւեւեւ    մեռնելմեռնելմեռնելմեռնել    ա՛յնա՛յնա՛յնա՛յն    բանիբանիբանիբանի    համարհամարհամարհամար, , , , որիորիորիորի    համարհամարհամարհամար    
արժէրարժէրարժէրարժէր    ապրելապրելապրելապրել»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

 
ԴասավանդումԴասավանդումԴասավանդումԴասավանդում    
    ԸԸԸԸստ այդ, դասավանդումը նոր դպրոցում նույնպես պիտի ոգելցված լինի:    
«Կրօնական երկիւղածութեամբ եւ անսահման քաղցրութեամբ պիտի 
դասաւանդւի հայրենագիտութիւնը, - ասում է Նժդեհը: - Սրտի եւ մտքի կրակով  
պիտ խօսւի հայրենի երկրի մասին՝ հրահրելով վերջինի պաշտամունքը  
մանկական հոգիների մէջ: Փաստերի հետ եւ խորհրդածութիւններ, որոնք  
հարստացնելով  յիշողութիւնը, եղմնաւորէին նաեւ միտքը, ջերմացնէին նաեւ  
սրտերը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
  Ուսուցիչը այդ սիրո կենդանի օրինակը պիտի լինի: Նրա մեջ, ինչպես Աստծո 
մեջ,  պիտի բանականությունն ու սիրտը  ներդաշնակորեն միաձուլվեն: Նրա 
խոսքը պիտի վճիտ, պարզ ու  մաքուր լինի, հիմնված միայն փաստերի և նրանց 
բարձր գաղափարական մեկնաբանության վրա (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.), նա պիտի 
իր գեղեցկությամբ գրավի աշակերտին: Ոչ մի անմիտ ու անպատկառ բառ չպիտի 
խաղտի այդ հմայքը:  
  «Հաւասար չափով պէտք է զարհուրել, - ասում է Նժդեհը, -  ինչպէս բառերի 
անիմաստ, այնպէս էլ նրանց անպարկեշտ գործածութիւնից»: (Ինչու տարոնականություն 

«Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

   Նրա խոսքը պիտի իդեալական պատկեր ստեղծի: Նա պետք է ներշնչի, որ 
բարձրագույն ճշմարտությունը իդեալականի մեջ է և ոչ թե խորամանկության, որ 
ճշմարտությունից բացի, ամեն բան սուտ է և անցողիկ, չնայաց նրան, որ 
նյութական աշխարհում  իդեալը հեգնվում է և սուտ համարվում, - ճիշտ այնպես, 
ինչպես արարչության սկզբից Օձը հեգնեց Արարչի խոսքը և մարդկությունը իր 
ստի ճիրանների մեջ գցեց:  
   Իդեալական ձևով պիտի օգտագործվի և զարգացվի մեր լեզուն, - այն, ըստ 
Նժդեհի, « հրաշագործ զէնքը, որով մեր ցեղը պիտի կարողանա դիմագրաւել 
աշխարհակալ ցեղերի հայասպան փորձերը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
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   Հակառակ դեպքում, լեզվի վատթար գործածումը, հերհուրանքն ու 
անկանոնությունը վերջ ի վերջո կսպանեն ազգի հոգուն  և նրա հետ միասին 
վերջ կտան ժողովրդի գոյությանը: 
   «Վաղուց ենք գիտակցել, - ասում է Նժդեհը, - թէ լեզուի մահը դառնում է 
ժողովուրդների հոգեւոր եւ քաղաքական մահը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 

1930թ) 

   Իդեալական լեզուն լավի և վատի հակադրությունից է ծնվում, աջակցելով  
իմաստությանը, որ լայն աշխարհայեցողության վրա է հիմնված: Ուստի Նժդեհը 
հորդորում է իմաստության միջոցով «աշխարհայեցողութիւնաշխարհայեցողութիւնաշխարհայեցողութիւնաշխարհայեցողութիւն    կառուցել», քանզի 
սա է «մարդկային մտքի անդադրում շարժումը», (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ 

«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) որը ենթադրում է լայնացնել աշխարհայեցողությունը հայ և 
համաշխարհային վեհագույն մտքի ընդհանրացումով:  
   Ինչ վերաբերվում է հայ գրականության դասերին՝ դրանք պիտի սկսվեն մեր 
Ոսկե դարից, որը պետք է դասավանդվի ոչ թե աշակերտության մեջ ընդհանուր 
պատկեր ստեղծելու համար, այլ պետք է խորը ուսումնասիրվի քրիստոնեության 
բարոյական  լույսի տակ, քանզի այդ դարաշրջանը հայ մտքի հիմնադիր քարն է: 
   Պատմության դասերը պիտի սկսել աստվածաշնչական Հայկից: 
«Հեթանոսական» կոչված դարաշրջանը պիտի վերանայվի մեր ցեղի լույսի տակ: 
Քրիստոնեության առաջին  ժամանակներին նույնպես մեծ ուշադրություն պիտի 
դարձվի, քանզի այդ ժամանակից է սկսում հայ ոգու վերածնունդն ու նորոգված 
պայքարը նյութապաշտության դեմ, այսինքն՝ Քամի հոգուն բնորոշ՝ չարի, 
ստախոսության և անբարոյականության դեմ: 
    Իսկ աշխարհագրության դասերի ամենակարևոր նպատակներից առաջինը 
պիտի լինի հայ աշակերտին գերազանց պատկերում տալ Հայոց, կամ  
աստվածային Արարատյան լեռնաշխարհի բնական  սահմանների և 
առանձնահատկությունների մասին, հնարավորին չափով կապելով այդ 
առանձնահատկությունները աստվածաշնչային  հաղորդությունների հետ: 
   Այսպիսով, հայը կհաղթի թշնամուն միայն ապացուցելով նրան, որ «որպէս 
իմացականութիւն աւելի զօրաւոր է քան իր թշնամին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ)  ճշմարտությունն ու իմաստասիրությունը պիտի լինեն փոքրաթիվ 
հայի հաղթական ուժը: Միայն այդ հոգևոր գերազանցությունը թույլ կտա  նրան  
գոյատևել այս աշխարհում, որտեղ հայի համար, ինչպես ասում է Նժդեհը, «Կայ 
գլխովին կորչելու վտանգը եւ հայութիւնը հրամայողաբար պէտք է դառնայ 
ինքնապաշտպանունակ։ Իսկ դրա համար նա խորապէս պէտք է գիտակցի, թէ 
անբարոյականութիւն է չձգտել տիրանալու գիտութիւններին, երբ ե՛ւ սուր 
կարիք, ե՛ւ հնարաւորութիւն կայ»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  
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ՆշանաբաններՆշանաբաններՆշանաբաններՆշանաբաններ    դպրոցներում, ԲՈՒՀդպրոցներում, ԲՈՒՀդպրոցներում, ԲՈՒՀդպրոցներում, ԲՈՒՀ----երում,երում,երում,երում, 
ԲանակումԲանակումԲանակումԲանակում    

    
   Հետևյալ Նշանաբանները պիտի դաստիարակության հիմքը կազմեն: Դրանք 
Շրջանակների մեջ դրած  պիտի կախված լինեն դպրոցների, Բուհերի և բանակի 
միջանցքների պատերին, որ միշտ աշակերտների, ուսանողների և զինվորների  
աչքերի առջև լինեն:  

----------------------------------- 

   Բացի դրանիգ,  բոլոր նշանաբանները պիտի ազատ թելադրության նյութեր 
լինեն: Գրելուց առաջ ուսուցիչը պիտի տվյալ նախաբանի ընդհանուր 
բացատրությունը տա, ուղղություն տալով աշակերտների մտքին: Իսկ գրելուց 
հետո ամենա լավ աշխանանքների ընդհանուր վերլուծություն պիտի 
կազմակերպվի: 

------------------------------------ 

ԻդեալինԻդեալինԻդեալինԻդեալին    նվիրվածնվիրվածնվիրվածնվիրված    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

«Կրելով կնիքը Հայաստանի բնութեան ու պատմութեան` հա՛յ եմ ես:  
Մտածումով եւ ապրումներով, սակայն, ես մարդմարդմարդմարդ    եմեմեմեմ,,,, համամա՛րդ: Ես ընկերն եմ 
անիրաւուածի, եղբայրը` հալածւողի, եւ զինակիցը` բեւեռէ բեւեռ աւելի արդար 
աշխարհի համար մարտնչողների: Դաւանանքս է — մարդկայնութի՛ւն, աւելի՛ 
մարդկայնութիւն: Ոգու մարդ եմ...» (Անձնավկայի թիվն) 
 

------------------------------------- 
 
«Իդէալ… աստւածային ոյժ: Իդէա՜լ… աստուածային անսխալ ու ամենակարող 
առաջնորդ»: (Օրերի Օրը «Արաքս», Սոֆիա, 1926թ., թիւ 99) 

----------------------------------------- 

«Ապրի՛ր համաձայն ցեղիդ իդէալի,ցեղիդ իդէալի,ցեղիդ իդէալի,ցեղիդ իդէալի, ապրիր համաձայն ցեղիդ բարձրագոյն 
սկզբունքներին»։ (Գ. Նժդեհ «Հիշիր պատերազմը») 
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------------------------------- 
    

ՀասարակականՀասարակականՀասարակականՀասարակական    ևևևև    անձնականանձնականանձնականանձնական    արդարությունարդարությունարդարությունարդարություն    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

«Աւազի վրայ է հիմնուած այն պետութիւնը, ուր բարեկեցիկների կողքին կան 
թշուառ տարրեր՝ ենթակայ զրկանքի, գերի աղքատութեան։ 
Օրհնուած չէ՛, հզօր չէ՛, ապագայ չունի այն պետութիւնը, ուր արեւը չի ծագում 
բոլորի համար, ուր բաւարար սնունդի եւ գլուխ դնելու տեղի համար 
հառաչողներ կան։ Այդպիսի պետութեան մէջ է, որ իշխում է հասարակական 
անզգայութիւնը, ուր առանց ամօթի եւ խղճի խայթի մարդիկ անցնում են 
թշուառների մօտով»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 
1930թ) 

----------------------------------- 

«Եթէ չկայ հասարակական արդարութիւն, անիծուած է իշխանութիւնը, որ 
արդարացնում է որոշ տարրերի ընչազրկութիւնը»։ (Հիշիր պատերազմը: 
«Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

---------------------------------- 

«Դատապարտելի եւ բարոյազուրկ է այն երջանկութիւնը, որ հակասութեան 
մէջ է հաւաքական երջանկութեան հետ, որ նպաստում է ցեղի տկարացման, որ 
խաթարում է այն ներդաշնակութիւնը, որը գոյութիւն պիտի ունենայ մեր 
մասնաւոր նպատակների եւ ազգային իդէալի միջեւ»։ (Գ.Նժդեհ «Հիշիր 
պատերազմը») 

 
------------------------------------- 

 
«Գերագույն երջանկությունը դա է, որ պատճառ կդառնա եւ այլոց 
երջանկության»: (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

------------------------------------- 
 
«Ճշմ[արիտ] երջանկությունն այն է, որը միաժամանակ բարի է դարձնում 
մարդս»: (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------------- 
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«Միայն պարտականութիւններն ու դժբախտութիւնները չեն, որ ընդհանուր 
պէտք է լինին, այլեւ իրաւունքներն եւ ուրախութիւնները։ Սրանում է երկիրների 
հզօրութեան գրաւականը, սրանում է եւ հիմքը հասարակական ճշմարիտ 
բարոյականի» (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

---------------------------------- 

«Եւ, ո՛չ մի ընչազուրկ քո հողի վրայ», (...) քանզի խեղճերիխեղճերիխեղճերիխեղճերի    արցունքիցարցունքիցարցունքիցարցունքից    եւեւեւեւ    թոյլերիթոյլերիթոյլերիթոյլերի    
անարիութիւնիցանարիութիւնիցանարիութիւնիցանարիութիւնից    ենենենեն    կործանւումկործանւումկործանւումկործանւում    հայրենիքներըհայրենիքներըհայրենիքներըհայրենիքները»»»»։։։։    (Հիշիր պատերազմը: 
«Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

------------------------------------- 

«Երկրի աղը» — արդա՛ր որակում»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ 
«Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
 

--------------------------------- 
    

ՃշմարտությունՃշմարտությունՃշմարտությունՃշմարտություն, , , , ազնվությունազնվությունազնվությունազնվություն    

--------------------------------- 
    

«Գեղեցիկ է դափնիով պսակուած ճակատը. սրբազնագոյնն ու համբուրելին, 
սակայն, կը մնայ ճշմարտութեան համար փշերով պսակուածը»: (Մի զինվորի 
ճշմարտությունները «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 33) 
 

--------------------------------- 
    
«Ոյժ է ճշմարտութիւնը: Չկայ  ոյժ առանց ճշմարտութեան: Չկայ փրկութիւն 
առանց ոյժի»: (Օրերի Օրը «Արաքս», Սոֆիա, 1926թ., թիւ 99) 

--------------------------------- 
 
«Միայն ազնիվն է զորավոր»: (Երջանկության պրոբլեմը) 

--------------------------------- 
    
ԲարոյականությունԲարոյականությունԲարոյականությունԲարոյականություն----    արիությունարիությունարիությունարիություն    
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--------------------------------- 
 
«Բարոյական ոյժն է գօտեպնդում փոքր ժողովուրդներին ու բանակներին անհաւ
ասար կռւում. նա՛ է դէպի յաջողութիւն ու յաղթանակ առաջնորդում թւապէս թոյլ
երին՝ մեծամեծ հակառակորդների դէմ: Նա՛ եղել է եւ է՛ այսօր միակ ապաւէնը  
մեզ նման փոքր ժողովուրդների: Եւ այսօր, մեր դրութեան մէջ, միայն նա՛ –
 բարոյական ոյժը, կարող է ապրեցնել մեզ: Ուրեմն, ճանաչենք նա որպէս մի  
ընդհանուր Աստւածութիւն, լինենք ուժեղ – արեւի տակ մեր տեղն ու գոյութեան  
իրաւունքը պահելու համար»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
 

--------------------------------- 
 
«Չկայ  աւելի մեծ եւ աններելի յանցանք, քան անյարգալից վերաբերմունքը 

դէպի սպիացած վէրքերը մեր ազգի գործիչների։ Յարգալից պէտք է լինել անգամ 
դէպի թշնամու պատուոյ սպիները։ Կասկածելի է բարոյականը մի ժողովրդի, 
որին պակասում է յարգանքը դէպի իր սպիազարդ հերոսը, լուսակիրը եւ 
սուրբը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   

 
--------------------------------- 

 
«Ոչինչ արժեն նիւթեղէն ամրութիւնները մի երկրի համար, եթէ նրա որդիների 

սրտերը բարոյական բերդերբարոյական բերդերբարոյական բերդերբարոյական բերդեր չեն։ Էականը ժողովուրդների քանակը չէ, այլ նրանց 
որակը, նրանց ոգին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 
1930թ) 

 
--------------------------------- 

 
«Այո՛, աշխարհակալ ազգերի սուրը չպիտի կարողանար բաժանել հայ երկիրը, 
եթէ հայ պետական գործչի նախանձը ու անհամերաշխութիւնը չնպաստէին 
թշնամուն»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

--------------------------------- 
 
«Ոչի՛նչ արժէ հայկական քանակը, թիւը, եթէ դա ոգեզուրկ է»: (Ինչու 
տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6)   
 

--------------------------------- 
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«Այնտեղ, ուր հոգեւոր եւ գաղափարական յարաբերութիւնները տեղի են տւել լոկ 
առօրէական նիւթա-եսական հաշիւների առջեւ, այնտեղ, բառիս 
հասարակագիտական իմաստով, հասարակութիւն կամ ժողովուրդ գոյութիւն 
ունենալ չէ կարող:(...)(Նարեկացու ասածն է.) «Համբարներս լեցուած են 
ոչնչութեամբ եւ պահեստներս` հովերով. ստուերներու նմանութիւն ունիմ եւ 
կերպարանքս է` ծիծաղելի»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», 
Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

--------------------------------- 
 
«Եթե կյանքի նպատակը հաճույքը համարեցիր` վախճանդ կորուստն է: 
Այլ է կյանքի նպատակը` ուրախ զոհաբերության ճամփով դեպ 
կատարելություն»  (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Գիտցի՛ր մեռնել, երբ կարիք կայ, երբ պէտք է մեռնել։ Եղի՛ր տէրը կեանքիդ, 

որը չգիտես տարինե՞ր թէ վայրկեաններ պիտի տեւէ։ «Լաւ է մեռնել՝ ապրելու, 
քան թէ ապրել մեռնելու համար» ։(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 
Բոստոն, 1930թ)   

 
--------------------------------- 

 
«Մեռնել, բայց չզիջել հայոց լեռնաշխարհը։։(Հիշիր պատերազմը»: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 
Բոստոն, 1930թ) 

--------------------------------- 
 

«Ով պատրաստ չէ յանուն Հայաստանի մեռնելու ամէն վայրկեան՝ արժանի չէ հայ 
կոչուելու»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

--------------------------------- 

«Հերոսական գործերից ոչ նւազ ներշնչող է մահը հերոսական: Ապա ուրեմն, 
մեռիր այնպէս, որ մահդ էլ ծառայի հայրենիքիդ»: (Անձնավկայի թիվն) 

--------------------------------- 
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«Սովորել ապրել ու գործել միայն ա՛յն բանի համար, որի համար արժէ մեռնել, եւ 
մեռնել ա՛յն բանի համար, որի համար արժէր ապրե»լ: (Ցեղի հավիտենական 
զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

--------------------------------- 
 
«Բարոյապէս սնանկ է անհատը, երբ նրան պակասում է ազգային 
հպարտութեան զգացումը՝ ծնունդ ազգային ինքնաճանաչութեան, որն իր 
սնունդն առնում է մեր պաշտամունքից դէպի այն ամէնը, ինչ որ գեղեցիկ է, վսեմ 
եւ հերոսական հայրենի պատմութեան մէջ»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 
0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
 

--------------------------------- 

«Արդա՛ր է հայրենիքին ծառայել ամէն ինչով, բացի ստորութիւնից»: 
(Անձնավկայի թիվն) 

--------------------------------- 
 
«Ով չի կարող իր կրքերը ենթարկել կամ ծառայեցնել իր կամքին, իր 
բանականութեան, չի կարող նաեւ արդիւնաւոր կերպով ծառայել իր ազգին»։ 
(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
«Սովորեցէ՛ք լաւ մտածել — ա՛յդ է բարոյականի հիմքը»: (Խոսաքցություն մը 
զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
 

--------------------------------- 
 
«Պետք է կյանքն ընդունել այնպես, ինչպես որ է դա եւ ազնիվ ճիգերով ծառայենք 
նրան` զայն ավելի եւ ավելի գեղեցկացնելու եւ իմաստավորելու համար»: 
(Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Առաջնո՞րդ ես, ուրեմն, եղի՛ր ազնիւ, ազնիւ եղի՛ր, էլի՛ ազնիւ՝ խղճմտանքիդ 
հանդէպ - դա ճակատագրական նշանակութիւն ունի ժողովրդիդ ճակատագրի 
համար»: (Առաջնորդ և Ժողովուրդ ) 
 

--------------------------------- 
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«Ամեն ինչ կատարիր արթուն խղճմտանքիդ աչքի առջեւ»: (Երջանկության 
պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Մաքուր խղճի չափ ուժեղ չէ եւ ոչ մի վահան»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 
0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   

--------------------------------- 
 
«Իր խղճի պաշտպանութիւնը վայելողը կարիք չի ունենայ ուրիշների 
պաշտպանութեան»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   
«Գիտցիր  ներել։ Մեծ իմաստութիւն է դա։ Ներել բոլորին, բոլորին, միայն ոչ քեզ, 
միայն ոչ քո թերութիւնները»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 
Բոստոն, 1930թ) 

--------------------------------- 
 
«Եթէ մի օր  քեզ հարցրին, թէ ի՞նչ է ներումը՝ պատասխանիր ծանօթ հէքեաթի 
կոյր աղջկայ խօսքերով՝ «Դա անուշահոտութիւնն է, որ արձակում է մեզ համար 
ծաղիկը, երբ տրորում ենք այն» ։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 
Բոստոն, 1930թ)   
 

--------------------------------- 
 
«Մեղքը չի մնում անպատիժ, առաքինությունը` չվարձատրված»: (Երջանկության 
պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Արատավորությունը տկարություն է»: (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Գիտակցական ստրուկի եւ յանցագործի մէջ չկայ տարբերութիւն»:  (Օրերի Օրը 
«Արաքս», Սոֆիա, 1926թ., թիւ 99) 

--------------------------------- 
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«Չարություն գործելը — անզորության նշան է»: (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Չարերի հզորությունը ցնորք է»: (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Թուլութիւնը անբարոյականութիւն է եւ մահ»: (Օրերի Օրը «Արաքս», Սոֆիա, 
1926թ., թիւ 99) 

--------------------------------- 
 
«Մաքուր մարմինը` դա անսահման ուժերի ամբար է»: (Երջանկության 
պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Ճշմարիտ  ոյժը՝  ոգու ոյժն է»: (Հայ դասական արիութիւնը «Արաքս», 1930թ., թիւ 
25, 26, 27) 

--------------------------------- 

«Չարիք է տկարոգի մարդու ղեկավարութիւնը, անէծք` նրա իշխանութիւնը»: 
(Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

--------------------------------- 
 
«Հազարիցս լաւ է պատմական մի գործ կատարել, թէկուզ հազար թշնամի 
շահելով, քան մարդկային չարութիւնից զերծ մնալու գնով՝ դուրս մնալ 
պատմութիւնից»: (Գարեգին Նժդեհ. Կտակ «Ռազմիկ» 25 Դեկտ. 1940, թիւ 1) 
«Առաքինությունը հզորություն է»: (Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Սէր, յարգանք, պաշտամունք պարտադրել՝ կը նշանակէ իշխանութիւն ունենալ 
հոգիների վրայ»: (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

--------------------------------- 
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«Սովորի՛ր ծիծաղել մարդկային վատութիւնների վրայ ու անցնել անցասում»: 
(Գարեգին Նժդեհ. Կտակ «Ռազմիկ» 25 Դեկտ. 1940, թիւ 1) 

--------------------------------- 
 
«Բարձր  չես թշնամիներիցդ, եթէ վախենում ես նրանց չարախօսութիւններից»։ 
(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
«Իմաստունը չի լքվում, երբ բախտը զինվեց նրա դեմ, ինչպես քաջ զորականը չի 
զայրանում, երբ նրա ականջին զենքերի շաչյունն է հասնում»: (Երջանկության 
պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Ամեն մի ձախորդությանդ դեմ տուր առաքինությանդ եւ հույսիդ վահանը»: 
(Երջանկության պրոբլեմը) 
 

--------------------------------- 
 
«Արիութի՛ւն – միակ ճշմարիտ բարոյականը»: (Հայ դասական արիութիւնը 
«Արաքս», 1930թ., թիւ 25, 26, 27) 

--------------------------------- 
 
«Արին սիրում է արիութիւնը անգամ իր հակառակորդի մէջ։ Մենք սիրում ենք 
մեր նմանին եւ առնուազը անտարբեր ենք դէպի այն բոլորը, որոնք հոգեբանօրէն 
օտար են մեզ»։ (Գարեգին Նժդեհ. Կտակ «Ռազմիկ» 25 Դեկտ. 1940, թիւ 1) 
 

--------------------------------- 
 
«Արիութիւն — յետ այսու սա՛ պիտի լինի հայ մարդու կոչումը»: 
(Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 
փետրվար) 
 

--------------------------------- 
 

«Արիացի՛ր, արիացո՛ւր` սա պիտի լինի մեր օրուայ նշանաբանը»: 
(Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 
փետրվար) 

 
---------------------------------- 
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ԿրօնըԿրօնըԿրօնըԿրօնը    

---------------------------------- 
 
«Կրօնը — իմաստասիրօրէն առնուած — միայն արարածի եւ Արարչի 
յարաբերութիւն չէ՛, այլ եւ` մարդու եւ մարդու, անհատի եւ հաւաքականութեան, 
անձի եւ ճշմարտութեան յարաբերութիւն»: (Խոսաքցություն մը զորավար 
Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
 

------------------------------------ 
 
«Հայը պիտի դաւանի <հոգու> առաջնութիւնը նիւթի նկատմամբ»: 
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

------------------------------------- 

«Քաղաքական միակրօնութիւն պէտք է մեզի, քանզի միակն ենք 
ժողովուրդներից, որն իրաւունք չունի ներքուստ պառակտուած լինելու։ 
Պէտք է լինինք միաիդէալ, միաշունչ, միակամ, քանզի անհամերաշխ ու 
անմիաբան մեր ժողովուրդը պատրաստի որս պիտի լինի իր հարեւանների 
համար»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
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III. III. III. III. ՄտավորականությունՄտավորականությունՄտավորականությունՄտավորականություն    

ՀայՀայՀայՀայ    անարիանարիանարիանարի    ստամտավորականըստամտավորականըստամտավորականըստամտավորականը    

«Համբարներս լեցուած են ոչնչութեամբ  
եւ պահեստներս` հովերով.  

ստուերներու նմանութիւն ունիմ  
եւ կերպարանքս է` ծիծաղելի»: 

Գ. Նարեկացի 

    

    Մտավորականությունը, ըստ Նժդեհի, ցեղի երեք ընտրանիներից մեկն է, 
ավելի ստույգ՝ լուսակիրը: Եթե  ժողովրդի մեջ կորչում է ցեղի, այսինքն՝ 
աստվածաինի գիտակցությունը, լուսակիրների տեղը զբաղեցնում են անարի 
ստամտավորականները: Նրանց գործողությունը ուղղակի ձևով վնաս է 
հասցնում ժողովրդին: Գրողը, պատմաբանը, հասարակագետը, օրենսգիրը 
իրենց ելույթներում ու գրքերում խեղաթյուրում են փաստերն ու ճշմարտությունը 
ծառայեցնում  իրենց շահամոլությանը: 
    «ժողովուրդները չունե՛ն աւելի մեծ թշնամի,- ասում է Նժդեհը, -  քան վատ        
գիրքը՝՝՝՝ դրուած իրենց նորահաս սերնդի ձեռքը, եւ թունաւոր գիրք, թերթ գրողը». 
(Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 

   Բայց ո՞րն է վատ գիրքը հայի համար: Վատ գիրք է առաջին հերթին 
աթեիստական գրականությունը, որ ժխտում է աստվածայինն ու հավերժականը:  
Այդպիսի գրքեր գրողները, բնականաբար,  նյութի վրա են կառուցում իրենց 
դատողությունները, որից ծագում է արտաքին մարմնապաշտությունը: Սա էլ իր 
հերթին այլասեռություն,  եսասիրություն, նախանձ, չարություն և այլ մարդաատ 
ու մարդաքանդ զգացումներ է ծնում: Միայն մեկ օրինակ կբերեմ.  
   Այդպիսի հոգե- և մարմնաքանդ գրքերից են  համասեռամոլությունը  քարոզող 
գրքերը, որ այսօր դրված  են ամբողջ աշխարհի մանուկների և երիտասարդների 
ձեռքը, շփոթություն առաջացնելով նրանց մեջ: 
   Ինչպես  համարվում է, գրքերը մտավորականներն են գրում: Սակայն այդպիսի 
հեղինակները  մտավորականներ  չեն: Դրանք ստամտավորականներ են,  քանի 
որ աշխարհի մարդասպան հոսանքների քարոզիչներն են անհոգի և անմիտ: 
Նրանք կարող են նույնիսկ մեծ կրթության տեր լինել, սակայն ո՛չ 
մտավորականներ: Այնուամենայնիվ  հանրությունը դրանց մտավորականների 
շարքում է դասում:  Ընդգծելով այդ անճշտությունը հատկապես հայի հարցում՝  
Նժդեհը ասում է.  
   «Հայը սխալ է գործածում մտաւորական բառը, սխալ հասկանում` նրա 
իմաստը: Նրարարարա    համարհամարհամարհամար    մտաւորականմտաւորականմտաւորականմտաւորական    էէէէ    ամէնամէնամէնամէն    ուսեալուսեալուսեալուսեալ    մարդմարդմարդմարդ: : : : ՀէնցՀէնցՀէնցՀէնց    սրանումսրանումսրանումսրանում    էէէէ    նրանրանրանրա    
աղէտալիաղէտալիաղէտալիաղէտալի    սխալըսխալըսխալըսխալը: : : : ՈւսումՈւսումՈւսումՈւսում, , , , կրթութիւնկրթութիւնկրթութիւնկրթութիւն, , , , գիտականգիտականգիտականգիտական    պաշարպաշարպաշարպաշար    ————    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    ենենենեն    
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սրանքսրանքսրանքսրանք, , , , բայցբայցբայցբայց    դեռդեռդեռդեռ    բաւականբաւականբաւականբաւական    չենչենչենչեն    մէկինմէկինմէկինմէկին    ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ    մտաւորականմտաւորականմտաւորականմտաւորական    դարձնելուդարձնելուդարձնելուդարձնելու:::: Մէկը 
կարող է իմացականօրէն շատ զօրեղ լինել, բայց եւ այնպէս իրաւունք չունենալ 
մտաւորական կոչւելու»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

  Եվ հենց այդ «աղէտալիաղէտալիաղէտալիաղէտալի    սխալսխալսխալսխալիիիի»»»» պատճառով է, ըստ Նժդեհի, որ «Կեղծ 
մտաւորականութիւնը, (...) մեզ մօտ այլեւս ամբողջովին նւաճել է կեանքը եւ 
կ’իշխէ անընտրողաբար ու միահեծան կերպով»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 

1938թ., թիւ 1-2)  

   Անդեմ, անբարո և անհայրենասեր, նա գլխավորել է մեր ժողովուրդը համենայն 
դեպս ամբողջ մի դարվա ընթացքում: Նրա գիտելիքները, ինչքան էլ մեծ լինեին, 
անստեղծագործ էին ու նման մի փառավոր զգեստի,  հագնված  դատարկության 
վրա, որ թեփի նման քամու հոսանքին է տրված, քանզի ո՛չ համոզմունք ունեին, 
ո՛չ էլ կայունություն, որ  ձեռք են բերվում միայն բարոյական մտորումների 
հետևանքում: 
   Ինչպես նշում  է Նժդեհը,    «Հայութիւնը դեռ հասկացողութիւն չունի  այն 
չարիքի մասին, որ կոչւում է ստամտաւորականութիւն»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի 

Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Այժմ տեսնենք, ո՞րն են այդ չարիքի  գլխավոր և ազգաքանդ հետևանքները: 
   Ամենաառաջինը, բնականաբար, դա անաստվածությունն է սերմված 
հանրության մեջ, որին հաջորդում է անբարոյականության քարոզումը: 
   «Չկայ, պակասում  է բոլորին – դպրոցին, մամուլին, գրողին, - ասում է 
Նժդեհը,  – այն աստւածաշունչ զգացումը, որն իր մէջ խտացնում է մարդկային  
բոլոր բարձր յատկութիւնները»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
    Այդ փաստը պայմանավորված է նրանով, որ հայը իր ցեղի պահանջներին 
հակառակ ուղղերցվեց  համաշխարհային աստվածամարտության 
քարոզչությամբ, որը մարդու փորձը բաժանեց կրոնից, իսկ մարդկայինը՝ 
աստվածաինից: Եվ դա արեց միայն մեկ նպատակով. որ մարդն զրկվի իր 
աստվածային արմատից: Այդպիսի անաստված, անարի մարդու նյութական 
փորձի ձեռքբերումները  կոչվեցին գիտություն և հակադրվեցին կրոնին:  
Քննադատելով այդ երևույթը՝  Նժդեհը գրում է. 
   «Մարդկութեան թշնամի է ամէն «գիտնական», որ թութակում է «գիտութիւնը ո՛չ 
կրօն ունի, ո՛չ էլ հայրենիք»: Մեր Երկրագնդի վրայ անհայրենիք, անցեղ եւ 
անաստուած է մարդկային տկարութի՛ւնը, ստորութի՛ւնը միայն»: (Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Աստվածայինի պակասը հետևանք է նաև օպորտունիզմի, որ մեզ մնաց  
ատեիստական խորհրդային ռեժիմից  և դրան հաջորդած գողապետությունից, որ 
իր երկրի բոլոր հիմնարկությունները  ծառաեցրեց  իր անբարոյականությանը: 
   Իսկ այդ վերջինը ծնեց  «անձնակենտրոն մօրալը», որի «դաւանողն ու գերին» 
ստամտավորականն է: (Բաց նամակ Մայքլ Արլենին «Նոր Արաքս», Սոֆիա, 1930թ., թիվ 11, 12, 15-18) 

     Անձնակենտրոն մօրալ - ասել է եսասիրություն, որ  ամեն ինչ ենթարկում  է 
իր ես-ի պահանջին. սկզբից ես, հետո բոլորը, հետո ճշմարտությունը: 
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Ստամտավորականությունը միայն մեկ ճշմարտություն գիտի. Դա իր ես-ի 
ճշմարտությունն է: Այսպիսով նա իր ես-ի գերին է, ուրեմն ստախոս է և 
անհուսալի, նույնիսկ եթե ասածը ճշմարտություն է, որովհետև նա օգտագործում 
է ճշմարտությունը միայն այն ժամանակ, երբ դա իրեն ձեռնտու է, բայց 
անմիջապես դավաճանում է նրան, եթե  նա դադարում է շահաբեր լինել իր 
համար:  Այդպիսիներին Նժդեհը «ամենէն վտանգաւորն» է համարում, որովհետև 
«փարիսեցիների եւ դպիրների նման լաւ են ուսուցանում, բայց վատ ու վատն են 
գործում»    (Առաջնորդ և Ժողովուրդ ), առժեքաթափելով, փաստորեն, ճշմարտությունը, 
որովհետև այն փաստը, որ նրանց խոսքն ու գործը չեն համընկնում, դրանք 
իրականում կեղծիկի պրոպագանդ են դառնում: Այդպիսինը ճշմարտաատ է ու 
ճշմարտասպան:  Ինչպես ասում է Նժդեհը,  «Մեր կեանքում ամէն կեղծիք` մի 
գերեզման է ճշմարտութեան համար»»»»:::: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

   Ամեն կեղծիք՝ գաղափարի բացակայության նշան է նաև, երբ, Նժդեհնի ասելով, 
«խօսքը իսպառ կորցնում  է իր յստակութիւնն ու որոշականութիւնը, ինչպէս եւ 
իր խորհրդանշանային ոյժը: Դա ախտանշան է մտաւոր քաոսի եւ տեսական 
խղճմտանքի պակասի: Սնամէջ խօսքը վտանգաւոր է անքննադատ ընթերցողի 
համար: Աւելի մեծ չարիք է դա նորահաս սերունդի համար: Պէտք է 
խոստովանել, որ մեր ժողովրդի անմիաբանութեան պատճառներէն մէկն էլ հէնց 
նման խօսքն է: (...) Եւ բաւական չէ, որ կեղծողը յաջողում է ժամանակաւորապէս 
գերեզմանել ճշմարտութիւնը, այլ եւ ծպտումի հոգեբանութեան օրէնքով նա 
երեւան է գալիս հէնց իր թաղած ճշմարտութեան պատկերով: Այստեղ ոչ միայն 
ճշմարտութիւնը սպանելու փորձ կայ, այլ եւ հանրութեան առջեւ 
ինքնապաշտպանւելու, նամանաւա՛նդ` իբրեւ ծպտւած յաղթական 
փառաւորւելու ճիգ»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

   Այսինքն ստամտավորականը ստում է, ներկայացնելով իրեն որպես 
ճշմարտության պաշտպան: 
    Ինչպես ասում է առաքյալը, «եւեւեւեւ    դադադադա    զարմանալիզարմանալիզարմանալիզարմանալի    բանբանբանբան    չէչէչէչէ. . . . քանզիքանզիքանզիքանզի    ինքը՝ինքը՝ինքը՝ինքը՝    
ՍատանանՍատանանՍատանանՍատանան    էլէլէլէլ    էէէէ    կերպարանաւորւումկերպարանաւորւումկերպարանաւորւումկերպարանաւորւում    որպէսորպէսորպէսորպէս    լուսոյլուսոյլուսոյլուսոյ    հրեշտակհրեշտակհրեշտակհրեշտակ»։ (2 Կոր 11: 14) 
    Ճիշտ այդպես: Ստամտավորականները, աստվածաշնչային Օձի նման, իրենց 
նպատակներին հասնելու համար  չեն ամաչում  խեղաթյուրել ամեն մի ճշմարիտ 
խոսք: 
   «Ահա՛ թէ մինչեւ ուր է տանում ճշմարտութեան զգացումի պակասը, - գրում է 
Նժդեհը: -  Եւ զզւելինզզւելինզզւելինզզւելին    նրանումնրանումնրանումնրանում    էէէէ, , , , որորորոր    մոլորեցուցիչներըմոլորեցուցիչներըմոլորեցուցիչներըմոլորեցուցիչները    ձերձերձերձեր    ամբողջամբողջամբողջամբողջ    գրւածքիցգրւածքիցգրւածքիցգրւածքից    միմիմիմի    
բառբառբառբառ, , , , միմիմիմի    նախադասութիւննախադասութիւննախադասութիւննախադասութիւն    առնելովառնելովառնելովառնելով, , , , չարամտօրէնչարամտօրէնչարամտօրէնչարամտօրէն    նրանիցնրանիցնրանիցնրանից    հանումհանումհանումհանում    ենենենեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    
ուզածուզածուզածուզած    եզրակացութիւնըեզրակացութիւնըեզրակացութիւնըեզրակացութիւնը` ` ` ` ընթերցողընթերցողընթերցողընթերցող    հասարակութիւնըհասարակութիւնըհասարակութիւնըհասարակութիւնը    մոլորանքիմոլորանքիմոլորանքիմոլորանքի    մատնելումատնելումատնելումատնելու    
համարհամարհամարհամար:::: Այսպէ՛ս է գործում անցեղահոգ հայ միտքը մեր կեանքում: 
Խեղաթիւրումի հոգեբանութիւնը արդիւնք է չարութեան եւ իմաստակութեան: 
Խեղաթիւրողի նպատակը` առարկայական ճշմարտութիւնը ժխտելէն աւելի, 
ճշմարտութեան քարոզչի գործը դժւարացնելն է: Որ խեղաթիւրումը, 
ընդհանրապէս, հետեւանք է հոգեւոր քանդւածութեան ու 
անստեղծագործութեան, այդ պարզ երեւում է նրանից, որորորոր    խեղաթիւրողըխեղաթիւրողըխեղաթիւրողըխեղաթիւրողը    միայնմիայնմիայնմիայն    
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կտցահարումկտցահարումկտցահարումկտցահարում    էէէէ, , , , սեւացնումսեւացնումսեւացնումսեւացնում, , , , ժխտումժխտումժխտումժխտում, , , , բայցբայցբայցբայց    սեփականսեփականսեփականսեփական    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    էէէէ    տալիստալիստալիստալիս:»::»::»::»: (Ինչու 

տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

    Պատճառը այն է, որ, ինչպես նշվեծ վերևը, նա անստեղծագործ է: Կարող է 
միայն քանդել, քանի որ չար է: Նրա նպատակները աննշան են և 
ցուցադրողական, որովհետև նա խարդախամիտ է և, բացի սեփական օգուտից, 
ոչ մի ուրիշ նպատակ չունի: 
 «Անստեղծագործ, - բնորոշում է նրան Նժդեհը`-  նա վազում է առաւելապէս 
բացասական ու աննշան նպատակների ետեւից, մնալով` զզւելիօրէն 
մանրագործ, պառակտիչ ու չար: Այսօր աւելի հեշտ է եօթը շնագայլերի քաղցը 
յագեցնել, քան անցեղաշունչ հայ ստամտաւորականի չարութիւնը»: (Ցեղի հավիտենական 

զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Իսկ չարությունը անարիության նշան է: Արիության պակասը 
ստամտավորականի մեջ «հիվանդոտ փառասիրությամբ» է փոխարինվում, որի 
պատճառով Նժդեհը ստամտավորականներին «փոքրիկ Հերոստրատոսներ» է 
անվանում: 
   «Փառասէր, բայց եւ ոչ արի, - ասում է նա: -  Իսկ նմանը ե՛ւ դժբախտ է, ե՛ւ 
դժբախտացնող. իսկ նմանը չար ոյժ է, չարագործ, հրէշ» , որ շատ «վտանգավոր» 
է: «Սրան պէտք է բաւարարել իր փառասիրութիւնը, բայց աւա՜ղ, արիութեան 
պակասի շնորհիւ սա անընդունակ է զոհաբերութիւն պահանջող մեծ, բարի եւ 
առաքինի գործերի»: (Անարիությունը—  մայր չարյաց «Արաքս» օրաթերթ,Սոֆիա 1926թ., 11 փետրվար) 

   Այդպիսինը, եթե ընտրանու պաշտոն է ստանում, որ բնագավառում էլ լինի, 
անդեմ ու անարի է դարձնում այդ բնագավառը: Նա ամեն տեսակ 
դավադրությամբ, խաբեությամբ կամ նույնիսկ սպանությամբ ասպարեզից դուրս 
է հանում իրական ընտրանուն:  Նժդեհի համոզմամբ, նրա գործունեության 
հետևանքն էր, որ «մեր ժողովուրդն ու իսկական մտաւորականութիւնը մնացին 
իրարից կտրւած»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Ըստ այդ, զարմանալի չէ հետևյալ գնահատականը, որ Նժդեհը տալիս է 
ստամտավորականին. 
   «Քաղաքացիօրէն անարի է նա, զզւելի՛օրէն անարի. նրան, անգամ 
պաշտօնապէս չէ կարելի տեսնել արդարների ու լաւերի կողքին: Եւ այդ է 
պատճառը, որ այսօր հայ իրականութեան մէջ, ամէնամէնամէնամէն    քայլափոխումքայլափոխումքայլափոխումքայլափոխում    վատութիւննվատութիւննվատութիւննվատութիւնն    
էէէէ    դարանակալդարանակալդարանակալդարանակալ, , , , որորորոր    աղուէսներըաղուէսներըաղուէսներըաղուէսները    առիւծներառիւծներառիւծներառիւծներ    ենենենեն    խեղդումխեղդումխեղդումխեղդում, , , , սինսինսինսինքքքքլլլլորներըորներըորներըորները` ` ` ` ՅիսուսներՅիսուսներՅիսուսներՅիսուսներ    
ենենենեն    խաչումխաչումխաչումխաչում»»»»:::: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Ականատես լինելով այդպիսինների իշխանությանը՝ ակամայից հիշում ես 
Ժողովողի հետևյալ խոսքերը. 

«ՄիՄիՄիՄի աղետաբերաղետաբերաղետաբերաղետաբեր բանբանբանբան եմեմեմեմ տեսելտեսելտեսելտեսել արեգակիարեգակիարեգակիարեգակի տակտակտակտակ, որըորըորըորը նմաննմաննմաննման էէէէ իշխանավորիցիշխանավորիցիշխանավորիցիշխանավորից    
դուրսդուրսդուրսդուրս եկողեկողեկողեկող սխալիսխալիսխալիսխալի        հիմարներինհիմարներինհիմարներինհիմարներին դնումդնումդնումդնում ենենենեն բարձրբարձրբարձրբարձր պաշտոններիպաշտոններիպաշտոններիպաշտոնների, իսկիսկիսկիսկ 

արժանիներըարժանիներըարժանիներըարժանիները ցածրցածրցածրցածր դիրքերումդիրքերումդիրքերումդիրքերում ենենենեն նստումնստումնստումնստում։ ԵսԵսԵսԵս տեսելտեսելտեսելտեսել եմեմեմեմ ծառաներիծառաներիծառաներիծառաների, որոնքորոնքորոնքորոնք ձիերիձիերիձիերիձիերի 

վրավրավրավրա ենենենեն, ևևևև իշխաններիիշխաններիիշխաններիիշխանների, որոնքորոնքորոնքորոնք ծառաներիծառաներիծառաներիծառաների պեսպեսպեսպես ոտքովոտքովոտքովոտքով ենենենեն գնումգնումգնումգնում երկրիերկրիերկրիերկրի վրավրավրավրա»։ (Ժող 
10: 5-7) 
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Իսկ եթե ինչ-որ մի տեղ ճշմարտության, ազնվության ու արդարության  լույս է 
վառվում, դրսևորելով ազնիվ ընտրանուն, ամբողջ իրենց ոհմակով հարձակվում 
են նրա վրա և ստերով ու զրպարտանքներով  փորձում  բարոյազրկել իր 
ազնվությունը: Դրա վառ պատկերն է այսօրվա Հայաստանը:  Տապալված 
գողապետությանը սատարող ստամտավորականները,  ի հակառակ ճշմարիտ 
մտավորականների, կատաղի կռիվ են սկսել մեր ազնվագույն վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյանի դեմ, - ինչպես թուրքն ու ադրբեջանցին՝ հայի դեմ, - և այդպիսով 
հրահրել թշնամու հարձակումն  մեր երկրի վրա: Այդպիսիները հայի ընդերքում 
թուրքից էլ վտանգավոր են: 
   Մտքով քարացած՝ նրանք ամեն մի առողջ առաջմղության դեմ են կանգնում, որ 
իրենց անստեղծագործությունն ու հանցավոր էությունը երևան չգան, և դրանով 
կործանում  են ժողովրդի կյանքն ու բարոյականը:  
   «Մտքի անշարժութիւն, քարացում, - ասում է Նժդեհը, - երբ ա՛յդ է 
մտաւորականութիւնը, նշանակում է, որ ժողովրդի քայլերն ուղղուած են դէպի 
գերեզմանատուն»: (Ուժի պրոբլեմը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 11) 
   Չարությունն ու եսասիրությունը զրկում են նրան համ անհատական, համ էլ 
հավաքական բարոյականից, և, ինչպես հետևանք, նաև պտղաբեր 
գործունեությունից:  
    «Հայը, - ասում է Նժդեհը, - ————    որիորիորիորի    համարհամարհամարհամար    այսօրայսօրայսօրայսօր    գոյութիւնգոյութիւնգոյութիւնգոյութիւն    չունիչունիչունիչունի    
հանրապարտադիրհանրապարտադիրհանրապարտադիրհանրապարտադիր    եւեւեւեւ    ո՛չո՛չո՛չո՛չ    միմիմիմի    ճշմարտութիւնճշմարտութիւնճշմարտութիւնճշմարտութիւն, , , , արժէքարժէքարժէքարժէք, , , , հեղինակութիւնհեղինակութիւնհեղինակութիւնհեղինակութիւն    ———— օրուայ 
իր հոգեվիճակով ատակ չէ՛ կառուցողական եւ հայասիրական պրոպագանդի» : 
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Այս էր ստամտավորականների նվաճումը: 
    Նրանք ձևացնում են, որ մեծ աշխատանք են տանում, սակայն իրականում 
միայն ջուր ծեծելով են զբաղված: Նժդեհը, նկատի ունենալով այդ փաստը՝ գրում 
է.    «Խարդախամիտ է մեր ստամտաւորականը.  առանց խռովքի, նա մէկմէկ 
ճառում, թուղթ է մրոտում ազգային դիսցիպլինի մասին, սակայն, առանց 
անդրադառնալու, որ այդ բարձր առաքինութիւնը կարելի է տեսնել միայն 
այնտեղ, որտեղորտեղորտեղորտեղ    գերագոյնգերագոյնգերագոյնգերագոյն    հեղինակութիւնհեղինակութիւնհեղինակութիւնհեղինակութիւն    ուուուու    կամքկամքկամքկամք    կայկայկայկայ    ————    ցեղի՛ցեղի՛ցեղի՛ցեղի՛    կամքըկամքըկամքըկամքը»»»» (Ցեղի 

հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2), - որն ստամտավորականը արհամարհում 
է, որովհետև եսասեր է և անցեղաճանանչ, նույնիսկ եթե ցեղի անունից է խոսում,  
  «Աւա՜ղ, - ասում է Նժդեհը այդ պարագայով, - հայ մտաւորականութիւնը 
ցեղահաղորդ չէ ե՛ւ այսօր: Նա ծանօթ չէ իր ցեղի հոգու կարելիութիւններին եւ 
այդ իսկ պատճառով, շարունակումշարունակումշարունակումշարունակում    էէէէ    կառչածկառչածկառչածկառչած    մնալմնալմնալմնալ    իրիրիրիր    վտիտվտիտվտիտվտիտ    
ժողովրդասիրութեանժողովրդասիրութեանժողովրդասիրութեանժողովրդասիրութեան` ` ` ` առանցառանցառանցառանց    օգտւելօգտւելօգտւելօգտւել    կարողանալուկարողանալուկարողանալուկարողանալու    իրիրիրիր    ցեղիցեղիցեղիցեղի    զօրոյթիցզօրոյթիցզօրոյթիցզօրոյթից: : : : Նա 
շարունակում է մնալ քաղաքականապէս սնանկացած մի ժողովրդի անզօրանզօրանզօրանզօր        միմիմիմի    
մտաւորականութիւնմտաւորականութիւնմտաւորականութիւնմտաւորականութիւն,,,, երբ պատմական վայրկեանը նրանից պահանջում է լինել 
ցեղի ընտրանին»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թի ւ 1) 
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   Զգալով   իր անզորությունը՝ հայ ստամտավորականը ավելի է հեռացնում իրեն 
ժողովրդից և նստում մի պատվանդանի վրա, որ իրենը չէ: Բացի դրանից, այդ 
պատվանդանի հիմքը, ինչպես պարզվում է «օտարի այլասերիչ» ազդեցության 
կառույցն է: «Օտարասէր` նուաստ կոչուելու աստիճան եւ անինքնաճանաչ` 
օրուայ հայն ընդունակ չէ՛ արժէքային քարոզչութեան»,- ասում էր Նժդեհը,  
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) – որովհետև «Նա յաճախ իր 
ցեղային առաքինութիւնների խաթարման գնով է յարմարուել անհարազատ 
միջավայրին։ Եւ զարմանալի չէ, որ այսօր հայ մտաւորականութեան որոշ մասը 
ցեղային բարոյականի փոխարէն միայն հասարակական մեռեալ 
ծիսակատարութիւններ ունի»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ), ինչի վկաներն 
էինք մենք, օրինակ, խորհրդային տարիներին, երբ լոկ հայկականը, ցեղայինը 
դրվում էր երկրորդական տեղը, որպես ավելի աննշան և առաջ էր բերվում 
ուրիշից պատճենվածը: Դրա պատճառը՝ ստամտավորականության ճոռտի 
գիտակցությունն էր և ինքնամոլությունը:  Դառնությամբ է նշում Նժդեհը այդ 
փաստը, ասելով, որ  հայությունը նույնիսկ «չի ճանաչում իր դասական արիների 
համաստեղութիւնը։ Իր անմեռ քաջերի պաշտամունքը նա չունի։ Նա չէ 
դաստիարակւում նրանց մեծագործութիւններով։ Ահա՛ մեր դժբախտութիւնը։ Եւ 
մեղաւորը ժողովուրդը չէ, այլ այն տարրը, որի ջանքերով ինքնաճանաչութեան է 
բերւում ժողովուրդը։ Մտաւորականութի՛ւնն է մեղաւորՄտաւորականութի՛ւնն է մեղաւորՄտաւորականութի՛ւնն է մեղաւորՄտաւորականութի՛ւնն է մեղաւոր», (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 

0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) – ամփոփում է նա: 
   Այսպիսով, նժդեհը ստամտավորականությանն է մեղադրում  ժողովրդի 
տգիտության մեջ և կրկնում, որ «Անարժէք է գրականութիւնը, եթէ դա ցեղի ոգու 
ինքնայայտնութիւնը չէ, եթէ նրա մէջ ցեղի ոգին չի ճառագայթում»: (Ցեղափոխություն իբրեվ 

հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 
Պատմության խրատը անարիի համար անհասանելի է. միայն վախն է 

էականը նրա կյանքում, և  ոչ հերոսականը: Չգտնելով իր մեջ առաքինություններ՝ 
նա միայն երկչոտություն է ցանում ժողովրդի մեջ: Ստամտավորականի համար, 
ըստ Նժդեհի, «ի զուր անցան Ալիշանի ու Րաֆֆիի, Ահարոնեանի ու Վարուժանի 
եւ այլոց դիւցազնաշունչ ցեղականչերը, նրա համար անմատչելի մնացին 
հերոսականի բարձունքները: ՆաՆաՆաՆա    չսիրեցչսիրեցչսիրեցչսիրեց    վտանգըվտանգըվտանգըվտանգը, , , , փախաւփախաւփախաւփախաւ    հերոսներհերոսներհերոսներհերոսներ    կրթողկրթողկրթողկրթող    
ազնւականազնւականազնւականազնւական    վտանգիցվտանգիցվտանգիցվտանգից    եւեւեւեւ    իրիրիրիր    երկչոտութեամբերկչոտութեամբերկչոտութեամբերկչոտութեամբ` ` ` ` յաճախյաճախյաճախյաճախ    վտանգեցվտանգեցվտանգեցվտանգեց    իրիրիրիր    ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի    
ապագանապագանապագանապագան: : : : Երէկ պարտւողական էր, այսօր, նաե՛ւ երկչոտութեան քարոզիչ: ՆրաՆրաՆրաՆրա    
համարհամարհամարհամար` ` ` ` հերոսըհերոսըհերոսըհերոսը    արկածախնդիրարկածախնդիրարկածախնդիրարկածախնդիր    էէէէ,,,,    իդէալիստըիդէալիստըիդէալիստըիդէալիստը` ` ` ` տխմարտխմարտխմարտխմար, , , , վախկոտըվախկոտըվախկոտըվախկոտը` ` ` ` խոհեմխոհեմխոհեմխոհեմ, , , , 
սրիկանսրիկանսրիկանսրիկան` ` ` ` գործիգործիգործիգործի    մարդմարդմարդմարդ»»»»::::    (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

Ակամայից հիշում ենք Աստվածաշնչի հետևյալ խոսքը. «Վա՜յՎա՜յՎա՜յՎա՜յ    նրանցնրանցնրանցնրանց, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    
չարըչարըչարըչարը    բարիբարիբարիբարի    կ՚անուանենկ՚անուանենկ՚անուանենկ՚անուանեն    եւեւեւեւ    բարին՝բարին՝բարին՝բարին՝    չարչարչարչար, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    լոյսըլոյսըլոյսըլոյսը    խաւարխաւարխաւարխաւար    կըկըկըկը    համարենհամարենհամարենհամարեն    եւեւեւեւ    
խաւարը՝խաւարը՝խաւարը՝խաւարը՝    լոյսլոյսլոյսլոյս, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    դառնըդառնըդառնըդառնը    քաղցրքաղցրքաղցրքաղցր    կըկըկըկը    համարենհամարենհամարենհամարեն    եւեւեւեւ    քաղցրը՝քաղցրը՝քաղցրը՝քաղցրը՝    դառնըդառնըդառնըդառնը»: (Եսաու 5: 
20) 

Ցավալիորեն պետք է նշենք, որ հերոսի, իդեալիստի, վախկոտի ու սրիկայի 
այդպիսի հակառակ իմաստով մեկնաբանված  բնութագրումը  մեզ շատ ծանոթ է 
նաև այսօր ու չի զարմացնում, որովհետև երկչոտը չի կարող ճշմարտասեր լինել, 
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ոչ էլ հայրենասեր, քանզի, ինչպես արդեն ասել ենք, իրական ճշմարտությունն ու 
հայրենասիրությունը  բնորոշվում է հանուն դրանց զոհաբերության պատրաստ 
լինելով:  

«Հայոց ստամտաւորականութիւնը դեռ այսօր էլ իր տկարութիւնները ատելու 
չափ հայրենասիրութիւն եւ արիութիւն չունի», (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 

1938թ., թիւ 1-2)- ասում է Նժդեհը, ընդգծելով այսպես, որ միայն զղջումի ընդունակն է 
արին ու հայրենասերը, միայն նա է ազնվագույնը ու  մեծ սիրո կրողը, և  հետո 
այսպես է ամփոփում  իր միտքը. 
   «Դժբախտ է այն ժողովուրդը, որի ղեկավարները (...)  չեն աշխատում 
կատարելագործել իրենց հոգեւոր էութիւնը։ Աւելի քան դժբախտ է նա, երբ իր 
ղեկավարները չեն տառապում իրենց անկատարելութեան գիտակցութիւնից։ 
Անձնական անկատարելութեան գիտակցութիւնը երկունքն է վաղուայ 
կատարեալ ղեկավարի»։  (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Խրված «առօրյական նյութա-եսական հաշիվների» մեջ՝ իրեն համար 
նյութական բարիքներ ստեղծած ստամտավորականությունը, ըստ Նժդեհի, 
«ամենայն արդարութեամբ կարող է իւրացնել Նարեկացու խօսքը եւ կրկնել իր 
մասին. «Համբարներս լեցուած են ոչնչութեամբ եւ պահեստներս` հովերով. 
ստուերներու նմանութիւն ունիմ եւ կերպարանքս է` ծիծաղելի»: (Ցեղի հավիտենական զենքը 

«Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

    Այսպիսով, ստամտավորականի  արտաքին փառավոր փայլը թաքցնում է իր 
միջի բացարցակ դատարկությունը: Այստեղ է ասել Հիսուսը.  «Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ օգուտօգուտօգուտօգուտ էէէէ 
մարդունմարդունմարդունմարդուն, եթեեթեեթեեթե նանանանա շահիշահիշահիշահի     ողջողջողջողջ աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը, բայցբայցբայցբայց կորցնիկորցնիկորցնիկորցնի իրիրիրիր անձըանձըանձըանձը կամկամկամկամ վնասվնասվնասվնաս կրիկրիկրիկրի»»»»    
((((ՂուկՂուկՂուկՂուկ    9:9:9:9:    25)25)25)25)    
                 Անձը դա հոգին է: Ստամտավորականը սպանել  է իր հոգին և իր տեսակով  
սպանում է նաև ժողովրդի հոգին:  
   «Նման դրութեան մէջ է մեռնում ժողովուրդների հոգին», - ասում է Նժդեհը:  (Ցեղի 

հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2)  
    Մեռնում է, որովհետև անբարոյականացվում է. «Երբ հանրային գործիչների 
փոխյարաբերութիւնները կը պաղին, ժողովուրդն առնուազն 
կ՚անբարոյականանայ» , (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) – եզրափակում է նա:  
    Իսկ այդ փոխհարաբերությունները պաղում են անհատապաշտության ֆոնին:  
     Ըստ այդմ, ստամտավորականությունը, ըստ Նժդեհի,  «սեւ թելերով  է հիւսել 
հայութեան ճակատագիրը: Կասկածէ դուրս է եւ այն, որ հայութեան տարագիր 
կէսի համար - եթէ օր առաջ չհոգեփոխուեց - սակաւաթիւ տարիներ են պէտք, 
որպէսզի նրա կեանքում մահուան տրագիզմը տեղի տայ հոգեւոր 
ինքնասպանութեան առջեւ, որպէսզի հայ homo-ն դառնայ homunculus եւ մեռնի 
ապազգայնացմամբ»: (Բաց նամակ Մայքլ Արլենին «Նոր Արաքս», Սոֆիա, 1930թ., թիվ 11, 12, 15-18) 

   Այսպիսով հայի  դառը ճակատագիրը Նժդեհը կապում է հայ 
ստամտավորականության հետ, արձանագրելով: «Օրւայ հայ կեանքի հոգեւոր 
ահեղ չքաւորութեան, տափակութեան ու այլանդակութիւնների միակ պատճառը 
մեր ստամտաւորականութիւնն է:» (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) – 
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Նա իր անբարոյական օրինակով անբարոյականացրել է ժողովրդի  նշանակալից 
մասը, որովհետև բարոյականություն չի քարոզել, չի հիմնավորել նրա 
կարևորությունը, չի ուսուցանել նրա հիմքերի ծագումն ու նշանակությունը իր 
կյանքում:  - Չի ուսուցանել, որովհետև չէր կարող տալ այն, ինչ չուներ: 
 
 
 

ՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտ        մմմմտավորականությունտավորականությունտավորականությունտավորականություն    

 
   Ի տարբերություն ստամտավորականի ճշմարիտ մտավորականը, ըստ 
Նժդեհի, նա է, «որի էությունը ոչ միայն մարդկայինն է ճանաչում, այլ նաև 
աստվածայինը, ով ունի իր գերագոյն առարկան, ունի առարկայօրէն ու 
յաւիտենապէս արժէքաւորը ու սրբազանը կեանքում, որի առջեւ կանգնած է, 
ինչպէս հաւատացեալն իր Աստուծու. ո՛վ ստեղծագործ խղճմտանք ունի» (Մեռնելու 

կամք «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 7) 
   Դա նշանակում է, որ ճշմարիտ մտավորականը բարոյական է: Աստվածայինի և 
բարոյականության կապը լուսաբանելով՝ Նժդեհը նշում է, որ 
«աստւածաշունչաստւածաշունչաստւածաշունչաստւածաշունչ    զգացումնզգացումնզգացումնզգացումն    էէէէ, որն իր մէջ խտացնում  է  մարդկային  
բոլոր բարձր յատկութիւնները», (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) քանզի վերջինների 
աղբյուրը Աստծո  արարչական Ոգին է – միակը, որ իր կրողին Աստծո ու 
համայնքի հանդեպ սեր, ճշմարտություն և ազնվություն ներշնչելով՝ իրական 
արժեքների ստեղծագործ է սարքում:  
   «ՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտ    մտաւորականըմտաւորականըմտաւորականըմտաւորականը    նանանանա    էէէէ, - գրում է Նժդեհը մեկ ուրիշ տեղ, - որ իր 
մտաւոր կարողութեան, ամէն բանից առաջ, միացնում է    խորապէսխորապէսխորապէսխորապէս    բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
նկարագիրնկարագիրնկարագիրնկարագիր, բարձր գաղափարականութիւն, ստեղծագործելու — նոր իդէալներ, 
արժէքներ, կեանքի ձեւեր ստեղծելու ընդունակութիւն, սրբազանիսրբազանիսրբազանիսրբազանի    զգացումզգացումզգացումզգացում, , , , 
տեսականտեսականտեսականտեսական    խղճմտանքխղճմտանքխղճմտանքխղճմտանք, , , , հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    արիութիւնարիութիւնարիութիւնարիութիւն, , , , ժողովուրդնժողովուրդնժողովուրդնժողովուրդն    իրիրիրիր    ամբողջութեանամբողջութեանամբողջութեանամբողջութեան    մէջմէջմէջմէջ    
սիրելուսիրելուսիրելուսիրելու, , , , նրա համար տառապելու անսահման կարողութիւն»: (Ցեղի հավիտենական զենքը 

«Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) Նրա բարոյականությունը հոմանիշ է աստվածային 
ոգելցվածության, որն  ծնում է բարձր գաղափարներ, քանի որ 
բարոյականությունը – դա մտածելակերպ է, հիմնված այն իդեալների վրա, որ 
նյութամոլ կյանքում բացակա են: Նրանց ասպարեզը Ոգին է, իսկ դրսևորումը՝ 
արժեքներն են: Միայն իդեալներն  են ստեղծագործ, քանզի ամեն մի 
ստեղծագործություն ճշմարտության վրա է հիմնված, որի բացակայությունը 
փլուզման է ենթարկում ստեղծագործության հյուսվածքը: Ճշմարիտ է միայն այն, 
որ կյանք է տալիս, իսկ  այն, որ կյանք է խլում՝ անճշմարիտ և պատրանքային: 
Ճշմարիտ մտավորականը ազնվագույն մտքով ու սրտով է ստեղծագործում իր 
բնագավառում, լինի գրող, օրենսդիր, մշակույթի կամ  ճշգրիտ գիտությունների 
ներկայացուցիչ: Նա ստեղծագործ է և ոչ կազմող կամ կրկնող: Նա հետազոտող է, 
համեմատող ու եզրակացություն հանող: Նրա ամբողջ գործունեությունը 
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հիմնված է ճշմարտության բացահայտման վրա: Ուստի ինչպես ամեն մի 
ճշմարիտ առաջնորդ, կամ ընտրանի, նա չի կարող  լինել «եսապաշտ, ընչասէր, 
հոգով փչացած», (Մեռնելու կամք «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 7), քանզի  ճշմարտության վրա 
հիմնված իդեալները՝ սուրբ են: Ճշմարիտ մտավորականը հասկանում է այդ 
սրբության կարևորությունը և վերջինի պակասության դեպքում  խղճմտանք է 
զգում: 
   Նժդեհը ճշմարիտ մտավորականին ազգի ազնվականությանն է վերաբերում:   
«Ազգերը, - ասում է, -  մի հատիկ ճշմարիտ ազնուականութիւն ունին — դա էլ 
ընտրանին է»,(Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) այս դեպքում՝ լուսակիրը,  
   Արդեն նշել ենք, որ, ըստ Նժդեհի,  ընտրանիին ներկայացնում են սրբերը, 
լուսակիրները և հերոսները: Այդ երեքը ազգի իրական արիստոկրացիան են 
ներկայացնում: Ինչպես արդեն նշվեց, մտավորականը  դրանց միջից լուսակիրն 
է, որից կախված է ազգի ազնվությունն ու իմաստությունը: Ուստի լուսակիրի, 
այսինքն մտավորականի կոչումը Նժդեհը համարում է «կոչումներից 
ամենասրբազանը, պատասխանատուութիւններից ամենամեծը», (Ցեղի հավիտենական 

զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) քանի որ լուսակիրի կյանքն է, որ օրինակ է 
ծառայում  ժողովրդի համար: «Ուսուցիչ, գրող, գիտնական», - ասում է Նժդեհը: -  
«Սրանց կոչումը հրամայողաբար պահանջում է ամբողջական եւ ներոյժ կեանք», 

(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174), - այսինքն՝ առաքինություններով 
հարուստ, արիական, քանզի այդպիսինները ոչ միայն զերծ են մնում նյութական 
աշխարհի գայթակղություններից, այլ նաև ընդդիմանում են  նրան,  նրա 
եսասիրությանը: Այդ ընդիմությունը ներկա աշխարհում կարելի է հերոսական 
համարել, քանզի նա շատ անգամ ստիպված է պայքարել քարացած 
ժամանակավոր գաղափարների դեմ, վճարելով այդ պայքարի համար իր 
բարեկեցությամբ կամ նույնիսկ կյանքով: Նա միշտ պիոներ է, և   որքան մեծ է 
նրա մտքի ուժը, այնքան, - ավա՜ղ, -  փոքր է նրան գնահատողների թիվը այս 
աշխարհում, համենայն դեպս մինչ իր մահը: - Նժդեհը՝ մեզ օրինակ: 
Հետևողական լինելով և ոչ ոքի դեմքին չնայելով՝ ճշմարիտ մտավորականը  
անսպառ հետևում է այն իդեալին, որ կազմվել է իր մտքում: Այդ իդեալն է նրա 
արիության ու արիություն ներշնչելու աղբյուրը: Արիությունը՝ աստվածաինի 
ներկայության վկայությունն է: Ուստի Նժդեհը ասում է.«Կեղծ է ամէն մի 
գրականութիւն, բարոյական, քաղաքական վարղապետութիւն, եթէ ոյժ եւ 
արիութիւն չէ ներշնչում իրեն ղաւանողին։ Դատապարտելի է ամէն մի դպրոց, 
եկեղեցի, կուսակցութիւն, որն արի եւ արիադաւան չէ դարձնում մարդը, որպէս 
անհատ եւ հաւաքականութիւն։ Կորցնելով իրենց արիութիւնը, այսինքն՝ իրենց 
առաքինութիւնները, ժողովուրդները կորցնում են նաեւ իրենց գոյութեան 
բարոյական իրաւունքը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
   Հետևաբար ճշմարիտ մտավորականը նա է, ով աստվածային 
առաքինությունների տեր լինելով՝ ճշմարտության ոգով է լցնում մարդկանց և 
նրանց հակադրում   նյութապաշտությանը:   
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    Իր գործունեության ու մտածմունքի խորին դրդապատճառը՝  սերն է Արարչի 
ու արարչության հանդեպ, որովհետև սերը՝ դա ոչ այլ բան է, քան արարչություն, որի 
համար ամեն ճշմարիտ արարիչ  պատրաստ է տառապել և նույնիսկ իր կյանքը 
զոհաբերել, քանի որ ճշմարիտ սիրո հասկացողությունը կապված է 
զոհաբերության հետ. Կրկնենք, որ սիրել նշանակում է զոհաբերության 
պատրաստ լինել: Այդ պատճառով է, որ Նժդեհը հերոսական է անվանում 
«մեծագործութեան եւ ինքնաողջակիզումի ընդունակությունը»: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: 

Ցեթաին արթնացում») 

   Այդ նույն պատճառով նա ճշմարիտ մտավորականին հավասարեցնում է 
տարոնաշունչ ռազմիկի հետ: 
     «Տարօնականութիւն, - ասում է նա, -  — դա ասել է` ճշմարիտ մտաւորականի 
եւ տարօնաշունչ ռազմիկի զինակցութիւն, յանուն Ցեղի եւ Հայրենիքի»,  (Ցեղի 

հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2)- այսինքն ճշմարիտ մտավորականը նույն 
ռազմիկն է, միայն սրի փոխարեն նա գրիչն է գործածում:  Եվ ոչ իր անձնական  
բարգավաճման համար, այլ հանրության, ցեղի օգտին: Նրա ամեն մի գործը 
«յաւիտենականի կնիք» է կրում: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 
Այդպիսի գրերը անմահ են, քանզի երկնքի սրբազան զենքով են գրված երկնային 
տախտակների վրա (Ենոք 1 գիրք, 151 51-52): Книга Еноха. Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001: 

http://krotov.info/libr_min/from_1/0008.html    

 Նկատի ունենալով  մտավորականության  կերպարը ազնվացնող 
բարոյականության նշանակությունը՝ Նժդեհն նրա  «գործը անընդհատելի է 
(համարում) ազգի կեանքում», քանզի նա, ըստ Նժդեհի,  «այն հոգեւոր ոյժն է, 
առանց որի ժողովուրդ անւան տակ ամբոխներ կ’ապրեն, առանց որի ազգութիւն 
չի ստեղծւի»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Անշուշտ,  ճշմարիտ մտավորականը այն գլուխն է, առանց որի մարմին չկա: 
Կա միայն անգլուխ ամբոխ: 
   Հեշտ չէ այս աշխարհում ճշմարիտ մտավորական լինել, որովհետև աշխարհն  
նրա ամեն քայլի առջև արգելք, ծուղակ է դնում: Դրանց հաղթահարելու համար 
նա պետք է միշտ ինքնակատարելագործվի, որ անկման չենթարկվի:  
   «Անվերջ ինքնակատարելագործում, - ասում է Նժդեհը, — ահա՛ թէ ինչ պէտք է 
լինի հանրային գործիչի կեանքը։ Նա պէտք է նախ մշակէ իրեն համար 
մտապատկերը կատարեալ առաջնորդի եւ ապա նրա հետ ամէն օր 
բաղդատութեան դնէ իր անձը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   

   Պատահական չէ, որ Նժդեհը ճշմարիտ մտավորականի բնութագիրներից  մեկը 
համարում է գիտության և կրոնի համագործաքցությունը իր ստեղծագործության 
մեջ: Հիշեցնենք նրա արդեն մեջբերված այստեղ խոսքերը. 
   «Գիտութիւն, կրօն, - ասում է նա` -  սրանք թշնամիներ չեն, այլ` զինակիցներ, 
որոնցից մէկը գործում է մտքի, միւսը` սրտի միջոցով: Չարութիւն է շնչում ամէն 
անկրօն: Մարդկային անհատը միայն ա՛յն չափով է ընկերային, ինչ չափով որ դա 
կրօնաշունչ է: Կրօնապէս տկարացա՞ւ մարդկութիւնը — եւ ահա՛ այլեւս երկինք 
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չունի նա. փլաւ նրա յոյսերի աշխարհը. այսօր այնտեղ էլ մահն է գործում իր դէմ:» 
(Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
   Եվ վերջինը, որ, ըստ Նժդեհի, բնորոշում է ճշմարիտ մտավորականին,  դա 
«ինքնայարգանքի խոր զգացումն է` ծնունդ սեփական արժէքների եւ 
արժանաւորութեան գիտակցութեան»  (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-

174) - և ոչ թե պարծենկոտ ինքնահավանության, որը բնորոշ է միայն սակավամիտ 
մարդկանց: 
   Այս է ճշմարիտ մտավորականը: Իսկ ո՞րը պիտի լինի  նրա գործունեության 
արդյունքը ժողովրդի կյանքում: 
   Առաջին հերթին դա ազգի հոգեվերանորոգումն է, որ շատ հարցերի լուծման 
գրավականն է: Նժդեհը նկատում է, որ   «Հայութիւնը դեռ չի հասկացել, որ 
հայկական հարցի սկիզբն ու վախճանը - դա հոգեվերանորոգուած հայանհատն 
է»:    (Առաջնորդ և Ժողովուրդ)   Նա մտավորականին բժշկի հետ է համեմատում, որ կարող է  
բուժել այդ ժողովրդի մասնիկ կազմող անհատին: Եվ անել դա  «մշակելով  (նրա 
մեջ) բարոյական առաքինութիւններ -ճշմարտասիրութիւն, արդարամտութիւն, 
մեծահոգութիւն»: (Առաջնորդ և Ժողովուրդ) 
   Իսկ դրա համար նա պետք է բարձրացնի, նոր կյանք տա ժողովրդին, 
վերածնելով նրա մեջ իր մոռացված աստվածատուր առաքինությունները, որոնց 
Նժդեհը  «ցեղի արև» է կոչում: 
   «Ցոյց տւէ՛ք ժողովրդին իր ցեղի արեւ — դէմքը, - ասում է նա, - որ նա 
ինքնատեսութեամբ բարձրացնէ իր խոնարհ ճակատը: Հէ՛նց սրանում է 
մտաւորականութեան, գրականութեան, եթէ կուզէք, նա՛եւ, յեղափոխական 
շարժումների դերը»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1)  

   Այսինքն մտավորականի խնդիրը նրանում է, որ նա ցույց տա ժողովրդին իր 
աստվածային, կամ իդեալական դեմքը, բացահայտելով ու արմատահանելով իր  
արատները, որ  նյութապաշտ ու մարդաքանդ աշխարհն է միայն արդարացնում: 
Այդ արժանիքները պետք է փնտրել ժողովրդի խոսքի, - հեքյաթների, 
առասպելների, դյուցազնական պատմությունների, առածների ու 
ասացվածքների  մեջ: Պետք է փառաբանել ցեղի սրբերին, լուսակիրներին ու 
հերոսներին, որովհետև միայն վեհմիայն վեհմիայն վեհմիայն վեհության ության ության ության     ներշնչումով է հնարավոր վերափոխել ներշնչումով է հնարավոր վերափոխել ներշնչումով է հնարավոր վերափոխել ներշնչումով է հնարավոր վերափոխել 
ազգն ազգն ազգն ազգն և վերականգնել ազգային  արժանապատվությունը: 
    «Դիոգենեսի պես, - ասում է Նժդեհը, -  լապտեր վերցրած քրքրեք մեր ներկա 
դարի պատմությունը, որ գտնեք այն գաղափարական գործիչներին, որոնց գործը 
նմանվում է հին հեքիաթների դարու հերոսների գործունեությանը»: (Սյունիք, Գորիս  1920 

թիվ) 

   Անկասկած, հենց այդպես է անում ինքը Նջդեհը, որ առանց կեղծ 
համեստության, սակայն իր արժանիքների լիարժեք, անկեղծ  գիտակցումով գրել 
է.  «Հայ ներկա իրականության մեջ ապագա անաչառ պատմաբանը շատ քչերին 
կգտնի, որոնց անունը արժանի կլինի հավերժացնելու... Անշուշտ ու անկասկած, 
դրանց թվում կլինի և Գարեգին Նժդեհի անունը...» (Սյունիք, Գորիս  1920 թիվ) 
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   Ուրեմն, ինչպես Նժդեհի, այնպես և ճշմարիտ մտավորականի նպատակը 
ժողովրդի բարոյականացումն է, նրան հեռացնելն է նյութապաշտությունից ու 
վերադարձնելը դեպի իր Ոգու ակունքները, նույնիսկ եթե ամբողջ նյութապաշտ 
աշխարհը դրա դեմ կանգնի: Նա հասկանում է, որ բարոյականությունն է 
իսկական փառքը մարդու և ժողովրդի, - այն փառքը, որ Ադամը կորցրեց 
եսասիրության պատճառով: Ուստի Նժդեհը կոչ է անում մտավորականությանը 
վերականգնել այն: 
    Մտավորականի նշանաբանը պիտի լինի. «Զարթի՛ք փա՜ռք իմ» Այդ 
շնորհալիաբար պիտի երգէ հայ գրողը,  - ասում է Նժդեհը, -  եթէ ուզում է 
արագացնել փրկարար ցեղացնցումը` հայ էութեան մէջ: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի 

զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 

  Ընդգծելով  մտավորականության որակի նշանակությունը ժողովրդի 
ճակատագրի համար՝ Նժդեհը ասում է.  
   ««մտավորականության (...)միջոցու են բարձրանում եւ նրա հետ են ընկնում 
ազգերը»,  քանզի... «ընտրանին իր կեանքի կենդանի օրինակներով է վարում 
ժողովուրդը»: «Հասարակութեան մէջ շատերը կարող են մեղանչել օրէնքի, 
բարոյականի, հաւաքական շահերի դէմ, բայց այդ մեղանչումներից չի՛ խախտուի 
հանրային բարոյականը, չի՛ անբարոյականանայ հասարակութիւնը: Սակայն, 
բաւական է, որ ընտրանիին պատկանող մէկը կոպտօրէն մեղանչեց իր կոչումի 
դէմ — այլեւս քանդուած համարէք ժողովրդի հաւատքը, համարումը, 
բարոյականը:»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Ուստի մտավորականությունը ճակատագրական նշանակություն ունի ամեն 
մի ժողովրդի կյանքում: Նժդեհը նրան «ժողովրդի ճակատագրի  դարբին» է 
անվանուն: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.)  
    Կարելի է ասել, որ մտավորականը դա այն գլուխն է, որի առողջությունից է 
կախված ժողովրդի մարմնի որակն ու կյանքը: Իսկ առողջ է և իմաստուն այն 
գլուխը, որ ամբողջ մարմնի մասին է հոգում և ոչ թե միայն իր մասին, քանի որ 
վերջինը խելագառություն է, որովհետև եսասէր գլուխը քանդում է իր սեփական 
մարմինը և հետո էլ ինքն է քանդվում: Այլ կերպ ասած, նա ինքն իրեն է 
ոչնչացնում: 
   Այդ առողջ ու խելագար գլուխները Նժդեհը համապատասխանաբար ճշմարիտ 
մտավորականության և ստամտավորականության հետ է համեմատում: Մենք 
պիտի սովորենք տարբերել դրանց և առաջնորդությունը ճշմարիտ 
մտավորականին տալ, միաժամանակ  վերացնելով ստամտավորականներին: 
   Դժվար է լինելու պայքարը, բայց մենք չպետք է նմանվենք նյութամոլ աշխարհի 
որդիներին, այլ պիտի հետևենք մեր Հոր Հայկի/Քրիստոսի խորհուրդներին, որ 
վերականգնենք մեր իրական Աստծո որդիների կերպարը: 
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IV.IV.IV.IV.    ՄամուլՄամուլՄամուլՄամուլ    
   Չնայաց նրան ,որ մամուլի ներկայացուցիչները, մտավորականներ չեն 
համարվում,  նրանց գործը նույնքան կարևոր է ժողովրդի կյանքում, որքան 
մտավորականի գործը: Դա այն խոսքն է, որ ձևավորում է ժողովրդի 
մեծամասնության կերպարը: Ինչպես և մտավորականներին, այնպես և մամուլը 
Նժդեհը որակավորում է, որպես կեղծ և ճշմարիտ: Սկզբից տեսնենք, որն է կեղծ 
մամուլը: 
 

ԿեղծԿեղծԿեղծԿեղծ    մամուլըմամուլըմամուլըմամուլը    
 
    «Թերթեր ունենք, - ասում է Նժդեհը, - որոնց, ինչպէս եղինճին, չի կարելի ձեռք  
տալ՝ առանց խայթւելու: Մաղձ, յիմարական ծաղր, շուկայիկ յիշոցներ,  
քաշքշուկ, սեւացում, զրախօսութիւն ահա՛ մեր «խայթող» թերթերի  
հրապարակախօսութիւնը: Երբ պակասում են լուրջ ապացոյցներ, սրանք  
«մաքրասիրաբար» դիմում են իրենց այլանդակ փաստաբերութեան, լցնելով  
իրենց էջերը ոճական նման մարգարիտներով «սրիկայ», «առաւ–փախաւ»,  
«քառանկիւն գլուխ», «բարոյական ոչնչութիւն»,  խայտառակութեան դրօշ»,  եւլն.: 
Այդ թերթերի բովանդակութեան չափ եւ աւելի զզւելի է իրենց բազարի լեզուն:  
Սրանց  համար գոյութիւն չունի հրապարակախօսական էթիկան:  Սրանց   
համար չէ գրի եւ գրչի մաքրութիւնը: Չգիտեմ, այդթերթերի  խմբագրները  գիտե՞ն
 թէ խօսքը – դա մարդուս բարոյական շունչն է, թէ ինչ որ մտքերն՝  այն էլ  
խօսքերը, եւ որ խօսքը մատնում է մեր ներքին մարդը: 
Միշտ էլ երբ ձեռքս եմ առնում որոշ թերթեր, ակամայից յիշում եմ «թերթերի 
իրար ոչնչացումը» խորհրդանշող մի ծաղրանկար՝»օձերի կռիւը» 
խորագրութեամբ: Ոչնչացնելով իրանց շուրջը եղածներին, մնացած երկու օձերը 
ուտում են իրար եւ կռւադաշտում մնում է… երկու պոչ միայն… 
            ժողովրդի հաւաքական սիրտը, նրա  ինքնագիտակցութիւնը մշակելու  
փոխարէն,    նրա մի մասը թշնամացնել միւսի հետ, նրա մի մասի անունից  
հայհոյել  միւսին, յարձակւել միւսի վրայ – դա առնւազն  հրէշութիւն է,   
դա ասել է՝ հեշտացնել մեր գիշատիչ հարեւանների  գործը, դա  ասել է՝ 
 նորանոր աղէտների համար նախապատրաստել հայրենի ժողովուրդը: 
Դա ազգովին ինքնաոչնչացում է, անձնասպանութիւն:  (...)Կուսակցամիջեան 
անվերջ պայքար եւ ժխտական քննադատութիւն – ահա՛ մեր մամուլի 
դաստիարակչական գործը»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
  Տպավորություն է ստեղծվում, որ համարյա հարյուր տարի առաջ Նժդեհը 
նկարագրել է հենց մեր այսօրվա մամուլը, հիմնված տարանջատման և ոչ սիրո 
ստեղծագործական սկզբունքների վրա: Դա  վերին աստիճանի շահամոլ, 
ճշմարտությունը թերագնահատող մի մամուլ է, որ սնվում է սկանդալային և  
միայն    ակնթարթային հետաքրքրություն ունեցող նյութերով: ԶԼՄ-ների միջև 
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մրցակցության մթնոլորտում, վերջիններս չեն ամաչում անգամ տեսանյութի 
վերնագրերում կեղծ տեղեկատվություն դնել,  իրենց տեսահոլովակների համար 
շատ դիտողներ որսալու նպատակով: 
   Ի՞նչ է տալիս կամ ինչի՞ն է նպաստում այսպիսի մամուլը: Առաջին հերթին 
մարդկային որակի անկմանը:  Այդպիսի մամուլը չարության, չարախնդության, 
ստախոսության աննկատ քարոզչություն է ժողովրդի մեջ: Ծնված  
նյութապաշտությունից, որովհետև արվում է փողի համար անհատների կամ 
խմբերի պատվերով,  նա, բնականաբար,  հետապնդում է պատվիրատուների 
նպատակների իրագործումը և ոչ թե ճշմարտության բացահայտումը: Այդպիսի 
մամուլը անհայրենասեր է, նույնիսկ եթե հայրենասիրության դիմակով է:  Նա 
նվաստացնում է մարդուն, հեռացնելով նրան վեհ գաղափարներից և 
հրեշացնելով: Ա՛դպիսի մամուլը  վկայում է ազգային գաղափարների 
բացակայության մասին: Դա ամբոխի մամուլ է և ոչ թե ազգի:  

    

ՆորՆորՆորՆոր    ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ    մամուլըմամուլըմամուլըմամուլը    

    

                    Ճշմարիտ մամուլը ոչ միայն տեղատվական, այլ նաև դաստիարակչական 
նպատակներ պիտի հետապնդի: Տեղետվականությունը միշտ պետք է 
դաստիարակչական բնույթ կրի, նա պետք է դրված լինի բարձրագույն 
բարոյականության հիմքերի վրա, որպեսզի կարողանա ««««ժողովրդիժողովրդիժողովրդիժողովրդի հաւաքականհաւաքականհաւաքականհաւաքական  
սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը,,,,    նրանրանրանրա     ինքնագիտակցութիւնըինքնագիտակցութիւնըինքնագիտակցութիւնըինքնագիտակցութիւնը մշակելմշակելմշակելմշակել»»»» (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
   Ինչպե՞ս: «Մեծապէս օգտւելով անցեալի բարոյա-գաղափարական 
հարստութիւնից»:  Ուղղվելով հայ մամուլ վարողներին՝ Նժդեհը հորդորում է 
նրանց «յաճախ (...) բնութագրեն հայ ժողովրդի ընտիր որդիներին, որոնք իրենց 
կեանքով թէ մահով մի բան աւելացրել են ազգ կոչւելու մեր իրաւունքին,  (...) 
յաճախ պատմեն իրենց ընթերցողներին, թէ ինչպէս սիրեց հայրենիքն Ա-ն, թէ 
ի՞նչպէս ծառայեց իր ժողովրդին Բ-ն, թէ ինչպէս ընկաւ իր ժողովրդի համար Գ-ն, 
եւլն.: Թող գիտակցեն հետեւեալը». «Թող մեր ցեղի հերոսականով ու 
մարտիրոսագրութեամբ յաճախ հիացմունքի ժամեր տան իրենց 
ընթերցողներին»: (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
   Հայ լրագրողական ֆակուլտետներում շեշտը պիտի դրվի ոչ այնքան 
անհամաչառ տեղեկատվության, որքան  դրա բարոյական վերլուծման վրա: Իսկ 
վերջինը հնարավոր չէ առանց հրապարախոսական էթիկայի պահպանման: Այդ 
պատճառով ««««հրապարակախօսականհրապարակախօսականհրապարակախօսականհրապարակախօսական    էթիկաէթիկաէթիկաէթիկանննն»»»»  (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) պիտի 
առանձին առարկա լինի այդ ֆակուլտետներում, որ, ըստ Նժդեհի մտքի,  
««««խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    » » » » ընկալվի «իբրևիբրևիբրևիբրև    մարդումարդումարդումարդու    բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    շունչշունչշունչշունչ» » » » (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 



129 

 

   Մեկ խոսքով ամփոփելով իր միտքը՝ Նժդեհը ասում է. 
    ««««ՄեծՄեծՄեծՄեծ սիրտսիրտսիրտսիրտ եւեւեւեւ ազնիւազնիւազնիւազնիւ զգացումներզգացումներզգացումներզգացումներ»»»»    ––––    ահա՛ահա՛ահա՛ահա՛ թէթէթէթէ ինչըինչըինչըինչը     ուժեղուժեղուժեղուժեղ կըկըկըկը դարձնիդարձնիդարձնիդարձնի    
մերմերմերմեր ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը եւեւեւեւ ահա՛ահա՛ահա՛ահա՛ թէթէթէթէ ինչինչինչինչ պիտիպիտիպիտիպիտի  տայտայտայտայ  մերմերմերմեր ժողովրդինժողովրդինժողովրդինժողովրդին  հայհայհայհայ մամուլըմամուլըմամուլըմամուլը»»»»:::: 
 (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 
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V. V. V. V. ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի    
    

Սուտ եկեղեցիՍուտ եկեղեցիՍուտ եկեղեցիՍուտ եկեղեցի    
    
    

Եկեղեցին, ըստ Նժդեհի,  երեք ընտրանիներից  առաջինն է՝ սուրբը: 
Սակայն արդյոք կարո՞ղ  ենք ասել, որ սուրբ են մեր եկեղեցականները, մեր 

նյութահարուստ և  փառասեր  հովիվները աղքատ և չքավոր  հոտի: Արդյոք 
պատրա՞ստ են նրանք դիմադրելու գալիք  Նեռին, եթե մնացած մյուս 
եկեղեցիների հովիվների դավադրությունը Հիսուսի դեմ արդեն ակնհայտ է: 
Ինչու՞ փչացավ, ընկավ Եկեղեցին: 
    Հետաքրքիր է, որ Նժդեհը նրա անկումը կապում է ստամտավորականների 
հետ, որ կրոնի դեմ քարոզելով՝ առժեքազրկեցին  և շարունակում են  
առժեքազրկել սրբությունը և մարդկանց  շփոթության մատնել: 
   «Ստամտաւորականութիւնը, - ասում է նա, - հաջողած է լղրճել մեր ժողովրդի 
բոլոր բարձր ըմբռնումները: Նա շատ բան է սպանել եւ թաղել անթաղ մեր 
կեանքում: Ահա՛ մէկը նրա զոհերից — Հայ Եկեղեցին, որի պաշտօնէութիւնը 
այնքան էլ տգէտ չէ չհասկանալու համար, որ մեռեալ ծիսակատարութիւններով 
ու մեռելաթաղով զբաղւող եկեղեցին, վերջ ի վերջոյ, իր ժողովուրդն ու 
Աստուածը պիտի թաղի», (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) ինչի 
ականատեսն ենք մենք այսօր: 
   Այդպիսի եկեղեցին ոչ միայն հիասթափեցնում է հավատացյալին, այլ նաև 
առևանգում է նրա հավատը: 
  Դառը զգացումով է Նժդեհը նշում կրոնականության պակասը ժողովրդի  մեջ. 
«Կրօնականության պակաս, ասել է աստուածութեան, սրբութեան զգացումի 
պակասի, - նկատում է նա, - որի պատճառով հոգեւոր շփոթի է մատնուած 
օրուայ մարդկութիւնը»,: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
   Իսկ աստվածության, սրբության զգացումի պակասը, բնականաբար,  լրացվում 
է «մեռեալ ծիսակատարութիւններով ու մեռելաթաղով»: 
   Եկեղեցին այսպես աստիճանաբար կորցնում է նաև իր գաղափարական հիմքը: 
Այդ կորուստը դրսևորվում է նրա խոսքի և գործի անհամապատասխանությամբ  
որը  նյութապաշտության հետևանք է:  Այսինքն մեր հոգևորականները իրենց  
դրսևորում  են,  ինչպես այն դպիրներն ու Փարիսեցիները, որոնց  մասին Հիսուսն 
ասել էր. 
    «ԱյսԱյսԱյսԱյս    ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը    իրանիրանիրանիրան    բերանովնբերանովնբերանովնբերանովն    էէէէ    մօտենումմօտենումմօտենումմօտենում    ինձինձինձինձ, , , , եւեւեւեւ    շրթունքներովնշրթունքներովնշրթունքներովնշրթունքներովն    էէէէ    ինձինձինձինձ    
պատվումպատվումպատվումպատվում, , , , բայցբայցբայցբայց    իրանցիրանցիրանցիրանց    սիրտնսիրտնսիրտնսիրտն    ինձանիցինձանիցինձանիցինձանից    հեռացածհեռացածհեռացածհեռացած    ջոկուածջոկուածջոկուածջոկուած    է։է։է։է։    ԶուրԶուրԶուրԶուր    տեղնտեղնտեղնտեղն    ենենենեն    
պաշտումպաշտումպաշտումպաշտում    ինձ՝ինձ՝ինձ՝ինձ՝    վարդապետութիւններվարդապետութիւններվարդապետութիւններվարդապետութիւններ    սովորեցնելովսովորեցնելովսովորեցնելովսովորեցնելով, , , , որորորոր    մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց    
պատուէրներպատուէրներպատուէրներպատուէրներ    ենենենեն»։ (Մթ 15: 8-9) 
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   Այսպիսին է համենայն դեպս մեր, մարդկանց պատվերները սովորեցնող, 
հոգևորականների վերին  խավը, որի մասին է, կարծես, նաև այս Հիսուսի խոսքը. 
   ««««ՄովսէսիՄովսէսիՄովսէսիՄովսէսի    աթոռիաթոռիաթոռիաթոռի    վերայվերայվերայվերայ    դպիրներըդպիրներըդպիրներըդպիրները    եւեւեւեւ    ՓարիսեցիներըՓարիսեցիներըՓարիսեցիներըՓարիսեցիները    նստեցիննստեցիննստեցիննստեցին»»»», այսինքն 
կեղծավորներն ու Աստծո Խոսքն խեղաթյուրողները, որ «իրանցիրանցիրանցիրանց    բոլորբոլորբոլորբոլոր    գործերնգործերնգործերնգործերն    
անումանումանումանում    ենենենեն    մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց        երեւելուերեւելուերեւելուերեւելու    համարհամարհամարհամար, , , , իրանցիրանցիրանցիրանց    գրապանակներըգրապանակներըգրապանակներըգրապանակները    լայնացնումլայնացնումլայնացնումլայնացնում    ենենենեն» » » » 
նվերներ ստանալու սպասումով,  «եւեւեւեւ    իրանցիրանցիրանցիրանց    հանդերձիհանդերձիհանդերձիհանդերձի    քղանցքներըքղանցքներըքղանցքներըքղանցքները    մեծացնումմեծացնումմեծացնումմեծացնում 
», որ ոչ թե ոգու բարձունքով, այլ  իրենց տեսքով ու զգեստներով ազդեն և 
տպավորություն գործեն մարդկանց վրա:  Նրանք «սիրումսիրումսիրումսիրում        ենենենեն    ընթրիքներումնընթրիքներումնընթրիքներումնընթրիքներումն    
առաջինառաջինառաջինառաջին    բազմոցըբազմոցըբազմոցըբազմոցը, , , , եւեւեւեւ    ժողովարաններումնժողովարաններումնժողովարաններումնժողովարաններումն    առաջինառաջինառաջինառաջին    աթոռներըաթոռներըաթոռներըաթոռները, , , , եւեւեւեւ    փողոցներիփողոցներիփողոցներիփողոցների    մէջմէջմէջմէջ    
բարեւներըբարեւներըբարեւներըբարեւները. . . . ԵւԵւԵւԵւ    մարդկանցիցմարդկանցիցմարդկանցիցմարդկանցից    ՌաբբիՌաբբիՌաբբիՌաբբի    ՌաբբիՌաբբիՌաբբիՌաբբի    ((((այսինքն՝ ուսուցիչ)    կոչուիլըկոչուիլըկոչուիլըկոչուիլը»»»»։։։։        
        Այո, թվում է թե գրված է մեր հոգևորականների մասին, որ իրենց «բարձունքից» 
իրենց աջն են առաջարկում, որ հավատացյալը համբուրի, սովորեցնում են նրան, 
որ  իրենց  «սուրբ  հայր», «տեր» անվանի,  առհամարհելով  Հիսուսի հետևյալ 
կտակը. 
   «ԴԴԴԴուքուքուքուք    ՌաբբիՌաբբիՌաբբիՌաբբի    չչչչ’’’’կանչուիքկանչուիքկանչուիքկանչուիք, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    մէկնմէկնմէկնմէկն    էէէէ    ձերձերձերձեր    ուսուցիչը՝ուսուցիչը՝ուսուցիչը՝ուսուցիչը՝    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը. . . . ԵւԵւԵւԵւ    դուքդուքդուքդուք    
ամենքդամենքդամենքդամենքդ    եղբարքեղբարքեղբարքեղբարք    էք։էք։էք։էք։    ԵւԵւԵւԵւ    երկրիսերկրիսերկրիսերկրիս    վվվվերայերայերայերայ    մէկինմէկինմէկինմէկին    ձեզձեզձեզձեզ    հայրհայրհայրհայր    չչչչ’’’’կանչէքկանչէքկանչէքկանչէք. . . . որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    մէկնմէկնմէկնմէկն    
էէէէ    ձերձերձերձեր    Հայրը՝Հայրը՝Հայրը՝Հայրը՝    նանանանա    որորորոր    երկնքումներկնքումներկնքումներկնքումն    է։է։է։է։    ՈչՈչՈչՈչ    էլէլէլէլ    ուսուցիչներուսուցիչներուսուցիչներուսուցիչներ    կանչուեցէքկանչուեցէքկանչուեցէքկանչուեցէք, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    մէկնմէկնմէկնմէկն    
էէէէ    ձերձերձերձեր    Ուսուցիչը՝Ուսուցիչը՝Ուսուցիչը՝Ուսուցիչը՝    Քրիստոսը։Քրիստոսը։Քրիստոսը։Քրիստոսը։    ԵւԵւԵւԵւ    ձեզանիցձեզանիցձեզանիցձեզանից    մեծըմեծըմեծըմեծը    թողթողթողթող    ձերձերձերձեր    ծառանծառանծառանծառան    լինի։լինի։լինի։լինի։    ՈվՈվՈվՈվ    որորորոր    իրիրիրիր    
անձըանձըանձըանձը    բարձրացնէ՝բարձրացնէ՝բարձրացնէ՝բարձրացնէ՝    կկկկ’’’’խոնարհուիխոնարհուիխոնարհուիխոնարհուի. . . . ԵւԵւԵւԵւ    ովովովով    որորորոր    իրիրիրիր    անձըանձըանձըանձը    խոնարհեցնէ՝խոնարհեցնէ՝խոնարհեցնէ՝խոնարհեցնէ՝    կկկկ’’’’բաբաբաբարձրանայ։րձրանայ։րձրանայ։րձրանայ։    
ԻսկԻսկԻսկԻսկ    վայվայվայվայ    ձեզձեզձեզձեզ, , , , դպիրներդպիրներդպիրներդպիրներ    եւեւեւեւ    Փարիսեցիներ՝Փարիսեցիներ՝Փարիսեցիներ՝Փարիսեցիներ՝    կեղծաւորներկեղծաւորներկեղծաւորներկեղծաւորներ, , , , որորորոր    փակումփակումփակումփակում    էքէքէքէք    երկնքիերկնքիերկնքիերկնքի    
արքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնը    մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց    առաջինառաջինառաջինառաջին, , , , որորորոր    ինքներդինքներդինքներդինքներդ    չէքչէքչէքչէք    մտնումմտնումմտնումմտնում, , , , եւեւեւեւ    մտնողներինմտնողներինմտնողներինմտնողներին    էլէլէլէլ    
թոյլթոյլթոյլթոյլ    չէքչէքչէքչէք    տալիստալիստալիստալիս    մտնել։մտնել։մտնել։մտնել։    [[[[ՎայՎայՎայՎայ    ձեզձեզձեզձեզ, , , , դպիրներդպիրներդպիրներդպիրներ    եւեւեւեւ    Փարիսեցիներ՝Փարիսեցիներ՝Փարիսեցիներ՝Փարիսեցիներ՝    կեղծաւորներկեղծաւորներկեղծաւորներկեղծաւորներ, , , , որորորոր    
ուտումուտումուտումուտում    էքէքէքէք    որբեւայրիներիորբեւայրիներիորբեւայրիներիորբեւայրիների    տներըտներըտներըտները, , , , եւեւեւեւ    պպպպատճառանքովատճառանքովատճառանքովատճառանքով    երկարերկարերկարերկար    աղօթքաղօթքաղօթքաղօթք    անումանումանումանում. . . . 
ՆորաՆորաՆորաՆորա    համարհամարհամարհամար    աւելիաւելիաւելիաւելի    դատապարտութիւնդատապարտութիւնդատապարտութիւնդատապարտութիւն    կկկկ’’’’ստանաք։ստանաք։ստանաք։ստանաք։]» ]» ]» ]» (Մթ 23: 1-14) 
  Հակառակ Տիրոջ խոսքի՝ իրենց հոտի հետ իշխանների պես են վարվում, մինչ 
դեռ Նա ասել է.    
    «ԳիտէքԳիտէքԳիտէքԳիտէք, , , , որորորոր    ազգերիազգերիազգերիազգերի    իշխաններըիշխաններըիշխաններըիշխանները    տիրումտիրումտիրումտիրում    ենենենեն    նորանցնորանցնորանցնորանց    վերայվերայվերայվերայ, , , , եւեւեւեւ    մեծամեծներըմեծամեծներըմեծամեծներըմեծամեծները    
իշխումիշխումիշխումիշխում    ենենենեն    նորանցնորանցնորանցնորանց    վերայվերայվերայվերայ. . . . ԲայցԲայցԲայցԲայց    այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    չչչչ’’’’լինիլինիլինիլինի    ձերձերձերձեր    մէջմէջմէջմէջ, , , , այլայլայլայլ    ձեզանիցձեզանիցձեզանիցձեզանից    ովովովով    որորորոր    
կամենայկամենայկամենայկամենայ    մեծմեծմեծմեծ    լինելլինելլինելլինել, , , , թողթողթողթող    ձեզձեզձեզձեզ    ծառայծառայծառայծառայ    լինի։լինի։լինի։լինի։    ԵւԵւԵւԵւ    ձեզանիցձեզանիցձեզանիցձեզանից    ովովովով    որորորոր    կամենայկամենայկամենայկամենայ    առաջինառաջինառաջինառաջին    
լինելլինելլինելլինել, , , , թողթողթողթող    ձեզձեզձեզձեզ    ծառայծառայծառայծառայ    լինի։լինի։լինի։լինի։    ԻնչպեսԻնչպեսԻնչպեսԻնչպես    մարդիմարդիմարդիմարդի    ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին    չչչչ’’’’եկաւեկաւեկաւեկաւ    որորորոր    իրանիրանիրանիրան    ծառայենծառայենծառայենծառայեն, , , , այլայլայլայլ    
որորորոր    ինքըինքըինքըինքը    ծառայէծառայէծառայէծառայէ, , , , եւեւեւեւ    շատերիշատերիշատերիշատերի    փոխանակփոխանակփոխանակփոխանակ    իրիրիրիր    անձըանձըանձըանձը    փրկանքփրկանքփրկանքփրկանք    տատատատայյյյ»։ (Մթ 20: 25-28) 
   Սակայն մեր, ինչպես և այլ, հոգևորականները  որդեգրեցին նյութապաշտ 
աշխարհի սովորությունները: Ոչ ոք նրանց  «եղբայր» չի անվանում, նրանց 
դիմում  են որպես  «տեր» կամ «հայր»: Այդ Տիրոջ Խոսքի խեղաթյուրումը այնքան 
հնից է գալիս, որ բոլոր  քրիստոնյաների արյան մեջ է արդեն մտել: Այստեղ են 
ասում. ասա, ո՞վ է քո տերը, կասեմ, ո՞վ ես դու. մարդ արարածը՞ թե՞ Աստծո 
Ոգին: Ո՞րն է քո պաշտամունքը. մեռնող, քանդվող  նյու՞թը, թե՞ անմահ Ոգին: 
   Այսպիսով իրական քրիստոնյա եկեղեցու ոգին փոխարինվեց անձի և նյութի 
պաշտամունքով և եկեղեցին կորցրեց  իր արիությունը և դրա հետ էլ իր կրոնը 
ճշմարիտ աստվածաբանության հետ, ինչի պատճառով Նժդեհը պնդում է, որ  
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«Արիութիւնը միակ ճշմարիտ կրօնն է՝ առանց  որին ոչինչ արժեն կրօնները»: (Հիշիր 

պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Իսկ միակ արի կրոնը՝ դա քրիստոնեությունն է, որ ամբողջովին ոգու կրոն է, 
քանզի Ինքն Աստվածն է Ոգի (Հովհ 4: 24) Եվ եթե մենք Հայկից ենք ծագել և 
առաջինն ենք ընդունել Աստծո Ոգու միակ կրոնը, դա արել ենք  ոչ նրա համար, 
որ Ոգին մեր մեջ նեղված  մնա:  Ուստի ծիծաղելի է այսօրվա հոգևորականների 
վախը կորոնավիրուսից, որի մասին վկայում է երեսներին դրված դիմակը, երբ 
Պողոս առաքյալը իրեն ձեռքի վրա փաթաթված թունավոր օձից չվախեցավ և 
ձեռքի թեթև շարժումով նրան կրակը գցեց: (Գիրք Առաքելոց 28: 3-5) 
   Ու՞ր է մեր հոգևորականների արիությունը: Չկա: Նրանք միայն նյութ են և 
իրենց օրինակով ժողովրդին նյութապաշտ են դարձնում: 
   Այդ պատճառով Նժդեհը  չի հոգնում կրկնել. 
   «Դատապարտելի է ամեն մի (...) եկեղեցի, (...), որը արիադաւան եւ արի չէ 
դարձնում մարդը որպէս անհատ եւ հաւաքականութիւն»: (Հայ դասական արիութիւնը «Արաքս», 

1930թ., թիւ 25, 26, 27) 
   Ուրեմն՝  ճշմարիտ Հայ Եկեղեցին հենց այս տեղից էլ պիտի վերանորոգվի:  
 Եթե մենք չենք վախենում կռվադաշտում մեզ խոցող կրակից, ու՞ր է կորչում մեր 
արիությունը կորոնավիրուսի առջև: Միայն մի բան կա, որ փրկում է մարդուն, և 
դա՝ արիությունն է, որ իսկական հավաթքից է ծագում, նույնիսկ այն դեպքում, 
երբ մարդուն թվում է, որ այդպես չէ: 
 
 

Ճշմարիտ եկեղեցիՃշմարիտ եկեղեցիՃշմարիտ եկեղեցիՃշմարիտ եկեղեցի    ստեղծելու համարստեղծելու համարստեղծելու համարստեղծելու համար    

    

Հավատում եմ, որ մեր եկեղեցու մեջ կգտնվեն նաև ճշմարիտ 
եկեղեցականներ, սակայն ոչ եկեղեցական վերնախավում: Ամեն դեպքում մեր 
եկեղեցին որպես առաջին քրիստոնյա ազգին և  աստվածաշնչական 
լեռնաշխարհին պատկանող եկեղեցի անպայման պիտի վերանորոգվի և 
արիացվի, այսինքն՝ ոգելցվի: 

Դրա համար նա սկզբից պետք է վերանայի իր աստվածաբանական 
ուսմունքը, որ հիմնված է Ոգու և Հոգու շփոթման, այսինքն՝ չտարբերման վրա: 
Այդ հարցը շատ կարևոր է, քանզի դրանից է կախված Սուրբ Երրորդության ճիշտ 
ընկալումը: Շփոթումը գալիս է Աստվածաշնչի հայկական թարգմանությունից, 
որտեղ  հունական երկու տարբեր հասկացողություններ Πνεύμα  (Spiritu) և  ψυχή  
(alma) մեկ – հոգի - բառով են ներկայացված: Դրա պատճառը ամենայն 
հավանականությամբ նա է, որ առ հասարակ բոլոր քրիստոնեական 
եկեղեցիների աստվածաբանությունը, - լինի դա կաթոլկ, կամ ուղղափառ, կամ 
որևե այլ քրիստոնեական դավանանքի, -  հոգու և ոգու ընկալման մեջ 
պարզություն չունի, քանի որ հոգին, ինչպես և ոգին ներկայցվում են անձև: Այդ հարցի  
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հետ կապված մանրամասնությունները լուսաբանել եմ ին ռուսերեն և իսպաներեն լեզվով գրված «Болезни земной церкви, или вопреки 

учению Иисуса Христа»  գրքի «О теле воскресения» գլխում: - Հրատարակված Բուենոս Այրեսում  2015 թվականին: Իսկ այդ 
պարզաբանումը, ինչպես ասացի, շատ կարևոր է Սուրբ Երրորդության 
ըմբռնման հարցում, քանզի հենց դրանց տարբերության մեջ է թագնվում ինչպես 
մարդու, այնպես և Աստծո էությունը: Այդ հարցի պարզաբանմանն են նվիրված իմ բոլոր ռուսերեն և իսպաներեն 

լեզվով գրված գրքերը, իսկ ինչ վերաբերվում է հայ եկեղեցուն, նույն հարցի պարզաբանումը  կբերեմ նաև  իմ առանձին Ոգուն և Հոգուն 

նվիրված առաջիկա  հայերեն լեզվով գրված հոդվածում:  
   Երկրորդ բանը, որ պետք է փոխվի հայ Եկեղեցում, դա եկեղեցականների 
ապրելակերպն է և վարքագիծը, որ պիտի համապատասխանեն  Հիսուսի բուն 
Խոսքին: Եկեղեցականի շուրթերից  ոչ մի հայհոյանք չպիտի դուրս գա և նա ոչ թե 
«հանգիստ և ապահով կյանքի» համար պիտի եկեղեցական դառնա, այլ  
համոզմունքով և աստվածասիրությամբ պիտի եկեղեցի մտնի:  Նրա կյանքը 
բարոյականության օրինակ պիտի ծառաի իր հոտի համար: Ինչպես ասում է 
Նժդեհը,   «Եկեղեցական, ուսուցիչ, գրող, գիտնական, զօրական, գործիչ — ահա՛ 
ընտրանին: Սրանց կոչումը հրամայողաբարհրամայողաբարհրամայողաբարհրամայողաբար    պահանջումպահանջումպահանջումպահանջում    էէէէ    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    եւեւեւեւ    
ներոյժներոյժներոյժներոյժ    կեանքկեանքկեանքկեանք»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Եթե դա չկա, չկա և եկեղեցի: 
  Երրորդ փոփոխությունը, որ պիտի ապրի Եկեղեցին՝ դա ազատվելն է 
հեթանոսական սովորույթներից, որ օտար և անարժան  են արիացիների համար, 
օրինակ, մատաղից, քանզի դա  առակներով գրված Աստվածաշնչի սխալ, 
բառացի ընկալման արդյունք է և քրիստոնեության հետ ոչ մի կապ չունի:  Ավելի 
մանրամասնորեն սրա վերաբերյալ   կարելի է կարդալ իմ «Մատաղի մասին» 
հոդվածը, տեղադրված իմ կայքի ռուսական բաժնի հայկական մասում: 
   Վերջապես, եկեղեցականը պիտի հավագնի սրբությանը հասնելու, քանի որ նա 
ոչ թե այս աշխարհի մարդու է ներկայացնում, այլ անտեսանելի Աստծո հոգևոր 
աշխարհի բնակչին: Հենց դրա համար է մկրտվել Քրիստոսի մահով: 
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VI. VI. VI. VI. ԱզգիԱզգիԱզգիԱզգի    լավագլավագլավագլավագույնույնույնույն    կազմակերպումնկազմակերպումնկազմակերպումնկազմակերպումն    ուուուու    
պաշտպանությունըպաշտպանությունըպաշտպանությունըպաշտպանությունը    

((((ՄերՄերՄերՄեր    նորնորնորնոր    սերունդըսերունդըսերունդըսերունդը        ««««ՌազմիկՌազմիկՌազմիկՌազմիկ», 1941», 1941», 1941», 1941թթթթ., ., ., ., թիւթիւթիւթիւ    5, 5, 5, 5, 7)7)7)7)    
 

 
ՕրենՕրենՕրենՕրենսդրությունսդրությունսդրությունսդրություն        

    
    

            Ինչի՞ համար են գրվում օրենքները: Առհասարակ նրանք գրվում են ժողովրդի 
քաղաքական ազատության համար: Իսկ «Քաղաքական ազատությունը ,- ըստ 
Նժդեհի,  - ծնունդ է առնում բարոյականից: Սոցիալական խնդիրը բարոյական 
խնդիր է»: (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը)  
    Այլ կերպ ասած, սոցիալական խնդիրը՝ սիրո և համերաշխության խնդիր է: 
Ուստի Նժդեհը խորհուրդ է տալիս  «Օրենքը փոխելուց առաջ, փոխ(ել) մարդուն»:  
- Նշանակում է՝ քարոզել  սիրո և համերաշխության բարիքները և, ըստ դրանց, 
հետո կազմել  ազգի գերագույն օրենսգիրքը, որը Նժդեհի համոզմունքով,  
«բարոյական բնագաւառում ցե՛ղն է», - այսինքն՝պիտի հիմնվի ազգային 
բարոյականի վրա: Իր հերթին  «Ազգային բարոյականը, - ըստ նրան, - 
ենթադրում է մի օրինակարգ եւ հանրապարտադիր ընթացք, որից ամէն շեղում 
համարւում է հոգեւոր մահափորձ ազգի դէմ: Իսկ ընթացքը — ըստ վաղեմագոյն 
մի իմաստասէրի — դա ա՛յն է աշխարհի համար, ինչ որ է գետանցքը` գետի 
համար»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

     Եվ ո՞րն է այդ գետանցքը հայի համար: 
   Քանզի ազգային բարոյականը բխում է ցեղից, իսկ ցեղը՝ աստվածաինից,  մեր 
օրենսդրությունը պիտի հիմնվի Աստվածաշնչի բարոյականի վրա, որը կոչում է 
պաշտպանել անիրավվածին  և հալածվածին, այսինքն՝  Հայաստանի  օրենքները  
պիտի գրվեն Աստվածաշնչի լույսի տակ և ըստ ազգի նախահոգուն բնորոշ  
հատկությունների, հեռու եվրոպական  օրենքների պատճե լինելուց:  
      «Հաստատությունները, -  գրում  է Նժդեհը, - պիտի արտահայտեն կենցաղը, 
ավանդությունները, հավատալիքները, ձգտումը ցեղային 
առանձնահատկությունների այն ժողովրդի, որի համար կյանքի են կոչված 
(քրդերին տալ  շվեյցարական  սահմանադրություն): Ինձ կարելի է պարտադրել 
մի օտարոտի ռեժիմ, բայց ինձ չի կարելի դա դարձնել հասկանալի եւ ընդունելի: 
(Իսկ մարդս չի կապվում այն բանին, որ չի հասկանում): Հաստատությունները 
հոգի ունեն: Հոգի ունեն նաեւ ժողովրդական զանգվածները:  Անհրաժեշտ է սերտ 
կապ սրանց միջեւ: Միայն այդ դեպքում է  բարերարը: Ոչ թե նորը, այլ նորոգում 
(Ցիցերոն)»  (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը) 
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Այլ կերպ ասած, ««««ԲոլորԲոլորԲոլորԲոլոր    վերանորոգումներըվերանորոգումներըվերանորոգումներըվերանորոգումները    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    հաշտեցնենքհաշտեցնենքհաշտեցնենքհաշտեցնենք    
ավանդույթներիավանդույթներիավանդույթներիավանդույթների    հետհետհետհետ:::: (Հյուսիսային բեւեռում վարդեր չեն բացվում)»,  
«Օրենսդիրը ոչինչ պիտի ստեղծի, որ կկրեր բացարձակ նորության բնույթ 
(չտեսնված, չլսված, չսպասված): Նա նախ պիտի ուսումնասիրե հասարակական 
հոգեբանությունը եւ յուր օրենքը պիտի հարմարացնե նրան»: (Մետապոլիտիկա: Պատմության 

փալիսոփայությունը) 

   «Հասարակական հոգեբանություն» ասելով, բնականաբար, Նժդեհը  նկատի 
ունի արմատային, հնից եկող աստվածային բարոյականության հետ կապված 
հայի հոգեբանությունը, իր ոգելից, աստվածասեր էությունը և ոչ թե փչացած 
տարրերի մարդաքանդ հոգեբանությունը, որ նույնպես  ներկա է մեր ժողովրդի 
մեջ:  Այդ օտար սովորույթներից մեկն է, օրինակ, համասեռամոլությունը, որը 
որդեգրել են աշխարհի չակերտների մեջ ասած քաղաքակիրտ երկրները, 
ձգտելով տարածել այն ամբողջ մոլորակով: Բայց այդ արատը զզվելի է հայորդու 
հոգու համար և չպետք է փոխառվի օտարներից: Ուստի հայ օրենքները պիտի 
հակադրվեն դրան և դրա նման շատ այլ շեղումներին: 
   Այսինքն՝ օրենքները պիտի համահունչ լինեն հայի ազգային, ցեղական  
նախընտրություններին: 
 «Օրենքը - դա ընկերային մի մեծ ուժ է, - ասում է Նժդեհը, - ժողովրդական մի 
հզոր պաշտպանություն, երբ ծնունդ է առնում մարդկանց ներքին կյանքում եւ 
ապա նվաճում նրանց արտաքին կյանքը», քանզի «Գրված օրենքի աղբյուրը Գրված օրենքի աղբյուրը Գրված օրենքի աղբյուրը Գրված օրենքի աղբյուրը 
չգրված օրենքն է (որ գրված է սրտում)չգրված օրենքն է (որ գրված է սրտում)չգրված օրենքն է (որ գրված է սրտում)չգրված օրենքն է (որ գրված է սրտում): Բարքերը զարգանում են եւ ուշ թե շուտ 
պարտադրվում որոշումներով: Ամեն բարեփոխում պետք է սկսվի 
խղճմտանքից»:: (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը) 
    Իսկ խղճմտանքը միակ կառուցողական սկզբունքն է, քանի որ ներկայացնում է 
բարոյականի ակունքը մարդու մեջ: Ազգի, կամ ցեղի, բարոյականը հյուսվում է 
անհատի բարոյականից, և, ընդհանրացվելով, դառնում է ընդհանուր բարիք: 
Հակառակը չպիտի լինի, քանզի, ինչպես ասում է Նժդեհը, «Ընդհանուր բարիքը 
դառնում է չարիք, երբ չի արտացոլում մասնավոր բարիքը»: (Մետապոլիտիկա: Պատմության 

փալիսոփայությունը)  Ուստի ընդհանուր և մասնավոր  բարիքը պիտի համահունչ լինեն: 
Բարոյականից  ամեն մի շեղում մարդու համար մահափորձի է հավասար, 
ինչպես մահաբեր եղավ նրա համար Օձի անբարո խոսքը, հակադրված Աստծո 
կյանքի (բարո) Խոսքին:  Վերջինը արտահայտված է ցեղի բարոյականի մեջ, որը 
Նժդեհը համարում է այն փրկարար միջոցը, «այն համադարմանը, որը 
հանդիսանում է փարատիչը մեր ժառանգած բարոյական ախտերի, որ 
հոգեփոխում է եւ ապրեցնում մեզ որպէս ազգ, որ դարձնում է մեզ կարող 
ներգործօն ինքնապաշտպանութեան եւ ընդունակ' պետական անկախ կեանքի»։ 
(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

  Այդ ազգային բարոյականը պահանջում է երկու բան. «առաջինը՝ քաղաքական 
միակրօնութիւն, երկրորդը՝ զարգացումն այն բարոյական յատկութիւնների եւ 
ռազմարուեստագիտական կարողութիւնների, , , , որոնք համապատասխան են մեր 
ժողովրդի հաւաքական կարիքներին եւ էապէս անհրաժեշտ՝ մեր ժողովրդի 
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նիւթական եւ հոգեւոր ինքնապահպանման համար»: (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ), 

   Մի խոսքով, այդ «միակրօնութիւնն» ու «զարգացումը» դա նույնն է, ինչ մեզ 
հորդորում են ավետարաններն  ու առաքյալները, ասելով.  
   «Նո՛յն բանը խորհեցէք, նո՛յն սէրն ունեցէք ձեր մէջ, եղէ՛ք միաշունչ, 
միախորհուրդ: Մի՛ արէք որեւէ բան հակառակութեան ոգով, ոչ էլ որեւէ բան՝ 
սնապարծութեամբ, այլ խոնարհութեամբ մէկդ միւսին աւելի լա՛ւ համարեցէք, 
քան ինքներդ ձեզ։» (Ֆիլ 2: 2-3) 
   Ընդ որում պետք չէ մոռանանք նաև, որ մարդու հոգու վերանորոգումը 
ժամանակի հարց է: Ուստի և օրենքների փոփոխությունը նույնպես ժամանակ է 
պահանջում:  
   «Գոյություն չունի արագ պրոգրես, - ասում է Նժդեհը: - Արհեստականորեն 
արագացված պրոգրեսը արհեստականորեն արագացված անկում է: 
Պատմությունը մի բան գիտի – աստիճանական  փոխակերպում: 
Կատարելությունը չի կարելի իմպրովիզ՜ անել: Գազան-անասունը մարդու մեջ 
ավելի է ուժեղանում, երբ ուզում ենք միանգամից, առանց աստիճանական 
բարելավումի - դարձնել կատարյալ էակ»:   
    Այս Նժդեհի խոսքերը ազդակ են այսօրվա անհամբեր հայության համար, որ 
ցանկանում է միանգամից բարելավել իր երկար տարիների ընթացքում 
քանդված բարեկեցությունն ու հոգեբանությունը:  Մեր երկրի նախորդ 
իշխանությունների գործունեության հետևանքը, բացի ամբողջովին  թալանված 
երկրից, նա էր նաև, որ մարդիկ, կրկնելով իշխանությունների վարքը, սովորեցին 
թալանով իսկ, կաշառքով ու բռնությամբ առաջ գնալ: Այդպիսի մտածելակերպը 
արմատներ է գցել անցած տարիների սերնդների մեջ: Ակամա թե ոչ, նրանք 
պիտի փորձեն իրենց սովորություններին համաձայն գործել: Մարդուն 
մտափոխելը հեշտ բան չէ և պիտի աստիճանաբար իրագործվի: 
    «Պրոգրեսը, - նկատում է Նժդեհը, -  փիլիսոփայության խնդիր չէ, այլ 
ժամանակի:  Քաղաքականության եւ պատմության մեջ պետք է թիկունք 
դարձնենք տեսություններին եւ հենվենք փաստերին»,  (Մետապոլիտիկա: Պատմության 

փալիսոփայությունը) քանզի տեսությունները անհատական բնույթ են կրում, իսկ 
փաստերը՝ անժխտելի են: 
   Մեր օրենսգրության մեջ ի լույս բերելով պարզը, մաքուրը, աստվածայինը՝ 
մենք այդպիսով կմոտենանք նաև համամարդկային արժեքներին: Դա էր Նժդեհի 
երազաց նպատակը, որը նա այսպես է բարձրաձայնել. 
«Իմ նպատակն է մասնավոր փաստերից եւ երեւույթներից բարձրանալ 
մարդկության ընդհանուր օրենքներին»:    (Մետապոլիտիկա: Պատմության փալիսոփայությունը) 

   Իսկ մարդկության .ընդհանուր օրենքները ծագում են միայն Աստվածաշնչից, 
նույնիսկ եթե նյութապաշտ մարդկությունը ժխտում է այդ փաստը: Ուստի մեր 
ազգային բարոյականի մասին վկայող փաստերը պիտի համեմատենք 
Աստվածաշնչի բարոյականի հետ և հետևություն անելով՝ բացահայտենք դրանց 
աստվածաշնչական և համամարդկային ակունքները: 
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ԲանակըԲանակըԲանակըԲանակը    

    
   «Մա՛րդն է իր յաղթութիւնների եւ պարտութիւնների պատճառը: Եւ յաղթում է նա, որն արդէն յաղթել  
է իր կենդանական բնազդը, իր եսը, իր վախը, երբ արդէն յաղթել է ինքն իրեն։ Պարտւում է նա, որ արդէն  
պարտւած է ինքն իրենից, իր վախից, իր բնազդից, իր   եսից»։ «Հիշիր պատերազմը:»,  «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ 

 

«Կրելով կնիքը Հայաստանի բնութեան ու պատմութեան` հա՛յ եմ ես: Մտածումով  եւ  ապրումներով, 
սակայն, ես մարդմարդմարդմարդ    եմեմեմեմ,,,, համամա՛րդ: Ես ընկերն եմ անիրաւուածի, եղբայրը` հալածւողի, եւ զինակիցը`  
բեւեռէ բեւեռ աւելի արդար աշխարհի համար մարտնչողների: Դաւանանքս է — մարդկայնութի՛ւն, աւելի՛ 
մարդկայնութիւն: Ոգու մարդ եմ...»  (Անձնավկայի թիվն) 

 
   Բանակի վերանորոգումը, որի վկաներն  ենք մենք այսօր, երբեք չպիտի  պաղի 
կամ ավարտված համարվի, մինչ դեռ մենք ապրում ենք, «շրջապատված 
հայակեր բարբարոսներով», որ «մահվամբ են սպառնում մեր ցեղի մնացորդին»: 

(Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» Օրաթերթ, բոստոն, 1930թ)  Նժդեհը անսպառ հիշեցնում է մեզ, որ  
«Արևելքի մեր դժբախտ պայմաններում անմտություն է տուն շինել ու դաշտեր 
մշակել, երբ նրանց պաշտպանության համար կանխավ չենք պատրաստվել», 
ուստի «ժամանակն  ու ցեղային բարոյականը հրամայողաբար կը պահանջեն 
հայէն՝ լինել նա՛խ հայրենակրօն ռազմիկ, չկորչելու համար»: (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 

Օրաթերթ, բոստոն, 1930թ) 

   Ի՞նչ է նշանակում հայրենակրօն  ռազմիկ  լինել: Դա նշանակում է 
աստվածային ուժ գտնել դավանանք դարձած հայրենասիրության մեջ: 
   Նժդեհը մի շատ կարևոր միտք է արտահայտում, որ ««««Թւական, թեքնիք,  
ընդհանրապէս նիւթական տեսակէտից մեր ժողովուրդը, հասկանալի  
պատճառներով, երբեք չի կարող ուժեղ լինել իր հարեւաններից: Սակայն ոյժը՝  
միայն նիւթական ազդակները չեն, այլ եւ մի ժողովրդի առաքինութիւնները:   
Կայ հոգեբանական գերադասութիւնը, կայ բարոյական ոյժը – աշխարհի պէս  
հին, բայց միշտ էլ թարմ եւ հրաշագործ, որին տիրապետող ազգը քիչ անգամ է  
գլուխ ծռել իրենից նիւթապէս տասնապատիկ ուժեղ թշնամու առաջ»: (Էջեր իմ  
օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) 

   Այսինքն՝ բարոյականի ուժն է, որ պիտի ապահովի մեզ աստվածաշնչական մեր 
տանը:  
   Իսկ ո՞րն է ռազմիկի բարոյականի հիմքը, - անշուշտ, իր ցեղին 
համաշխարհային պատիվ բերող նույն Նժդեհի հետևյալ բարոյական 
նախադրյալը, որը ռազմիկը պիտի հանապազ գլխում պահի և կրկնի. 
    «Կրելով կնիքը Հայաստանի բնութեան ու պատմութեան` հա՛յ եմ ես: 
Մտածումով  եւ  ապրումներով, սակայն, ես մարդմարդմարդմարդ    եմեմեմեմ,,,, համամա՛րդ: Ես ընկերն եմ 
անիրաւուածի, եղբայրը` հալածւողի, եւ զինակիցը` բեւեռէ բեւեռ աւելի արդար 
աշխարհի համար մարտնչողների: Դաւանանքս է — մարդկայնութի՛ւն, աւելի՛ 
մարդկայնութիւն: Ոգու մարդ եմ...»  (Անձնավկայի թիվն)   
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   Մարդկայնություն՝ - այն, ինչ սպասում էր այսօր հայը աշխարհից և նա 
չցուցաբերեց, որովհետև, խրված նյութապաշտության մեջ, կորցրել է այդ 
հասկացողության սրբությունը: Բայց մենք՝ ոչ: Մեր աստվածաշնչական դիրքը 
մեզնից պահանջում է աշխարհի չարին ու ստախոսությանը հակադրել 
բարոյականություն  և  ճշմարտասիրություն: 
   Պարզ է, որ այդպիսի առաքինությունների տեր դառնալու  համար ռազմիկը 
առաջին հերթին պիտի հաղթահարի  և արմատահան անի իր միջից մարդուն 
նսեմացնոծ կենդանական բնազդը. վախը, եսը, պարտվողականությունը: 
   Բացահայտելով վախի ավերիչ ներգործումը մարդու վրա՝ Նժդեհը գրում է. 
      «Քանի դեռ մարդ արարածը անզօր զոհն է վախի՝ կեղծ են ե՛ւ կրօնը, ե՛ւ 
գիտութիւնը, ե՛ւ դաստիարակութիւնը։ Չկայ հրէշ, աւելի անողոք եւ անողորմ 
քան վախը' կոյր անասունների, — բնազդական՝ վայրենիների եւ գիտակցական 
մարդու մէջ. մի հրէշ, որը կռուադաշտում իրեն ապաւինողներին յանձնում է 
թշնամու եւ մահուան ձեռքը։    ՎախըՎախըՎախըՎախը    սպանումսպանումսպանումսպանում    էէէէ    մերմերմերմեր    խիղճըխիղճըխիղճըխիղճը,,,,    մոռացնելմոռացնելմոռացնելմոռացնել    տալիստալիստալիստալիս    մերմերմերմեր    
պարտականութիւններըպարտականութիւններըպարտականութիւններըպարտականութիւնները,,,,    ուժեղացնելովուժեղացնելովուժեղացնելովուժեղացնելով    անասունըանասունըանասունըանասունը    մերմերմերմեր    մէջմէջմէջմէջ»»»»։։։։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 

0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

   Արհավիրք է նաև փոքրիկ եսերի կռիվը, ինչպես խաղաղ ժամանակ 
նորակոչիկների ու սպաների միջեւ, այնպես էլ ռազմի դաշտում:      
   «Թողնե՛նք  փոքրիկ  եսերի եւ փառասիրութիւնների ամօթալի եւ վտանգաւոր  
կռիւը, - ասում է Նժդեհը՝ - կռւադաշտում մի օր «երկու պոչ» չթողնելու համար: 

Ավելի մանրամասը նայիր Կեղծ մամուլը գլխում  «Օրինակը՝ թող որ համր,  ամենակարող 
ուսուցիչներից մէկն է աշխարհի», (Էջեր իմ օրագրեն, Կահիրե, 1924թ.) – այսինքն՝ բարոյական և 
հերոսական օրինակով ապացուցենք այն, ինչը ուզում ենք տեսնել զինվորի մեջ, 
և ոչ թե բռնությամբ ու հայհոյանքով: Հայ զինվորն կամ սպան միշտ պիտի հիշեն, 
որ եղբայրներ են և թույլին հալածելու փոխարեն պիտի օգնեն նրան գտնել իր 
արժանապատվությունը: 
   Երրորդ զգացումը, որ զինվորը պետք է արմատախիլ անի իր հոգուց, դա 
պարտվողականությունն է: Այդ արատի տերը, օտարի վրա հույսը դնելով, 
ապավինում է նրա օգնությանը և ոչ թե իր սեփական ուժի վրա: 
Անդրադառնալով Կարսի կորստին՝ Նժդեհը նկատում է այդ առումով. 
   «Էականը եւ աղէտալին մեզ համար Կարսի կորուստը չէ, այլ 
պարտուողականութիւնը — մայրը նորանոր պարտութիւնների, որի գիրկը 
Կարսի գրաւումով մեզ նետեց թշնամին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

    Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ պարտվողականությունը թույլության 
հետևանք է: 
   «Եկէկ — հասկանա՛նք այդ, — ասում է Նջդեհը, - մեզ պատժողը թուրքը չէր, այլ` մեր 
տկարութիւնը թուրքի միջոցաւ»: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

   Այդ տկարության աղբյուրը՝ ժամանակավոր կյանքի համար դողացող 
մահկանացու մարմնի ոգին է, որից  ծագում են ռազմիկին պարտությանը 
հանձնող բոլոր մյուս քանդիչ զգացումները և առաջին հերթին մահվան առաջ 
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ստրկությունը: Հետևաբար, եզրակացություն է անում Նժդեհը,  «Մա՛րդն է իր 
յաղթութիւնների եւ պարտութիւնների պատճառը։ Եւ յաղթում է նա, որն արդէն 
յաղթել է իր կենդանական բնազդը, իր եսը, իր վախը, երբ արդէն յաղթել է ինքն 
իրեն։ Պարտւում է նա, որ արդէն պարտւած է ինքն իրենից, իր վախից, իր 
բնազդից, իր   եսից»։ «Հիշիր պատերազմը:»,  «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ 

   Այդպիսի տկարությունն հաղթելու համար, Նժդեհը մեկ լուծում է առաջարկում: 
Դա՝  Տարոնականությունն է: (Ցեղի հավիտենական զենքը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ., թիւ 1-2) 

«Հայրենիք ապրեցնելու եւ պաշտպանելու համար, - ասում է նա, - ամէն բանից 
առաջ, պէտք են նրա համար մեռնել ուխտած մարդիկ, որպիսիք էին 
Մամիկոնեանները»: (Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 

   «Կուզէ՞ք նպաստել տարօնականութեան տարածման , - հարցնում է նա, - 
Մամիկոնեանների ոգով դաստիարակեցէ՛ք նորահաս սերունդը»: (Տարօնականության 

Մասին «Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46) 

   Իսկ մեկ ուրիշ տեղ ավելացնում է. 
«Վերանորոգչական է Տարօնականութիւնը. դա նմանւելու մի սկզբունք է. դա 
ասել է` նմանւի՛ր Մամիկոնեան հային, որ զօրաւոր էր դէպի հայրենի երկիրն ու 
ցեղը տածած սրբազանութեան զգացումով եւ նրանց համար մեռնելու իր 
աննահանջ կամքով»: (Ուժի պրոբլեմը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 11) 

   Տարոնականության մեջ է գտնվում հայ մարտիկի ուժը:  
«Մեր ժողովուրդը, - ասում է – (...) փրկւել կարող է միայն ճշմարիտ 
վերանորոգումի ճամբով: Դա Մամիկոնեաններին նմանւելու ճամբան է, 
Տարօնականութիւնը», (Ուժի պրոբլեմը «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1939թ., թիւ 11) քանզի   
«Տարօնականութիւնն է մեր ցեղային նկարագրի յաղթական գիծը:»  «Ինչու 

տարոնականություն», «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6 
    Ճիշտ այդպիսի կամքի մեջ է, ըստ Նժդեհի, մեկը յոթին յաղթանակելու հայ 
ժողովրդի գախտնիքը: 
    «Աճապարենք հարցնել, - գրում է նա, - թէ ինչո՞ւմն է մէկը՝ եօթին, հարիւրը 
հազարին յաղթելու գաղտնիքը։ — Դա պէտք է փնտռել յաղթականի ռազմական, 
անձնուէրանձնուէրանձնուէրանձնուէր            ոգուոգուոգուոգու    մէջմէջմէջմէջ։ Յաղթութիւնը ժպտում է ռազմիկին, որ գիտէ աներկիւղ աչք 
աչքի գալ մահուան հետ։ Յաղթութիւնը ժպտում է նրան, ով գիտէ ժպտադէմ 
մեռնելու աստուածային գաղտնիքը»:  Հիշիր պատերազմը», «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ   
Ցուցադրելով այդ առաքինության քրիստոնեական բնույթը՝ նա ավելացնում է. 
       « Հոգեկան ուրախ տրամադրութիւն` քրիստոնէական կրօնի հիմքերից մէկն է 
դա, — ասել է անգլիացի մի աստուածաբան։ Բանակների յաջողութեան մայրն է 
դա, յաղթութեան դայեակը, — աւելացնենք մենք»։ «Հիշիր պատերազմը:»,  «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ 

    Այսպիսով, վկայակոչելով անգլիացի աստվածաբանի խոսքը, նա ապա իր 
կողմից նշում է, որ հոգու ճիշտ այդպիսի տրամադրությունն է ապահովում 
բանակների հաջողությունը: Իրոք, դա Հին և նոր Կտակարանների հիմնական 
գաղափարներից մեկն է, մասնավորապես, այն գաղափարը, որ   Աստծո 
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անձնանվեր Ոգով առաջնորդվողը, պատերազմում պարտություն չգիտի, 
նույնիսկ, եթե մեռնում է: 
  « Զինւորական բարոյականը չէ ասում, - շարունակում է Նժդեհը՝ - 
յաղթանակի՛ր բոլոր դէպքերում, դա ասում է` յաղթականօրէն մեռնել գիտցի՛ր 
բոլոր պայմաններում: Զէնք, դիրք, քաղաքական վայրկեան — այդ բոլորը կը 
նպաստեն քո յաղթանակին` կը բաւէ, որ դու մեռնելու կամք ունենաս, այսինքն` 
անձէդանձէդանձէդանձէդ    աւելիաւելիաւելիաւելի    սիրեսսիրեսսիրեսսիրես    այնայնայնայն, , , , որիորիորիորի    համարհամարհամարհամար    կռւիկռւիկռւիկռւի    եսեսեսես    դուրսդուրսդուրսդուրս    եկելեկելեկելեկել:::: ՀերոսՀերոսՀերոսՀերոս    էէէէ    նանանանա, , , , որիորիորիորի    համարհամարհամարհամար    
կեանքնկեանքնկեանքնկեանքն    արդարացումարդարացումարդարացումարդարացում    ունիունիունիունի, , , , երբերբերբերբ    դադադադա    ապրո՜ւմապրո՜ւմապրո՜ւմապրո՜ւմ    էէէէ    ո՛չո՛չո՛չո՛չ    թէթէթէթէ    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    նպատակնպատակնպատակնպատակ, , , , այլայլայլայլ    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    
միմիմիմի    սրբազանսրբազանսրբազանսրբազան    բանիբանիբանիբանի    ծառայեցնելուծառայեցնելուծառայեցնելուծառայեցնելու    կամկամկամկամ    զոհելուզոհելուզոհելուզոհելու    միջոցմիջոցմիջոցմիջոց»: «Մեռնելու կամք», «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 

1939թ., թիւ 7 

    Ինքնազոհության այդպիսի պատրաստակամությունը, որպես հայկական ցեղը 
բնութագրող առանձնահատկություն, ծագում է հայի հնագույն հավատքից, որ 
ինքը անմահ է: Այնպես որ կարող ենք ասել, որ  Տարոնականությունը հիմնված է 
հայի ենթագիտակցության մեջ նստած կյանքի շարունակողականությանշարունակողականությանշարունակողականությանշարունակողականության վրա: 
Ուստի պատահական չէ  Նժդեհի խորհուրդը ճակատամարտից առաջ դիմել 
Աստծուն հետևյալ աղոտքով. 
   «Տէ՛ր, առաջնորդի՛ր ինձ դէպի յաղթանակ` թէկուզ մահուան ճամբաներով», 
որից հետո ավելացնում է. «ահա՛ ցեղապսակ զինուորի աղօթքը 
ճակատամարտից առաջ»: (Խորհրդածություններ «Ռազմիկ», 1940թ., թիւ 156) 

  Ուրեմն Տարոնականությունն է  այն ուժը, որն նկատի ունի Նժդեհը, ասելով, որ 
այս աշխարհում գոյատևելու համար, պետք է ուժեղ լինենք: Ինչպես տեսանք, 
դա՝ ոգելից հոգու բարոյական, քրիստոնեական ուժն է, որը ծագում է 
ճնշվածներին պաշտպանելու ձգտումից, ինչը, ինչպես արդեն ասվել է, 
հայորդիների ժառանգական ոգին է, որը կարող է հաղթահարել մարմնի ոգուն: 
Այդ ուժի մասին է ասում Նժդեհը. «Յաղթանակում է նա, ով իր մէջ բնութիւնը 
Ոգուն ենթարկելու աստիճան զօրաւոր է»: «Խորհրդածություններ», «Ռազմիկ», 1940թ., թիւ 156    
   Նրա մասին, որ այդ Ոգու ուժը միևնույն ժամանակ  Աստծո խաչի ուժն է, բացի 
աստվածաբանությունից, վկայում է այն փաստը, որ հայրենիքի փրկության 
համար առաջիկա պատերազմները Նժդեհը անվանում է «խաչակրաց» 
պատերազմներ: 
   «ՍրանովՍրանովՍրանովՍրանով        կըկըկըկը    յաղթեսյաղթեսյաղթեսյաղթես», - կրկնում է  նա այն գրառումը, որ, ըստ առասպելի, 
Կոստանդին Մեծը Հռոմեական կայսր Մաքսենտիոսի հետ իր ճակատամարտից 
առաջ տեսել էր երազում խաչի կողքին, և ապա այդպիսի հաղթանակի օրինակ է 
բերում հայ ժողովրդի պատմության ամենափառահեղ էջից, այսինքն՝ Վարդան 
Մամիկոնյանի հաղթանակի օրինակը, ով իր փոքր բանակի հետ, չնայած և իր ու 
իր մարտիկների կյանքի գնով, կարողացավ իր ցեղի կրոնը պաշտպանել փղերի 
հետ առաջացող հսկայական պարսկական բանակից, որ  մտադրված էր ստիպել 
հայերին հրաժարվել իրենց կրոնից և ընդունել պարսկականը: Անհավասար 
արյունահեղ պատերազմի արդյունքում, որում հերոսաբար ընկան բոլոր 
մամիկոնյանցիները, պարսկական բանակի կորուստները, այնուամենայնիվ,  
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շատ ավելին էին, քան հայերի կորուստները, և, ստիպված լինելով նահանջել՝ 
պարսիկները այլևս երբեք չփորձեցին իրենց աշխարհայացքն ու կրոնը 
պարտադրել հայերին: 
  Այդ հաղթանակի մեջ մեծ նշանակություն ուներ, անշուշտ, առաջնորդի ոգին, որ 
արթնացրեց հայ հոգու մեջ քնած առյուծին. 
  «Ամէն մի ժողովրդի մէջ, - ասում է Նժդեհը, - կայ առիւծը նիրհած վիճակում՝ 
ցեղի ոյժը։ Կարող առաջնորդը նա է, որ գիտէ արտաքին վտանգի ժամանակ իր 
ժողովրդի մէջ արթնացնել այդ   առիւծը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 
   Անշուշտ, այդպիսի կարող առաջնորդներից էր նաև ինքը՝ Նժդեհը: 
Մատնանշելով իր փորձը՝ նա պատմում է, թե ինչպե՞ս էր ինքը քաջալերում 
ռազմիկներին ճակատամարտից առաջ: 

   Իր գլխավորած խաչակիր պատերազմը Սյունիքի համար Նժդեհը սկսեց ՝ 
մարտիկների ուշադրությունը հրավիրելով Մահմեդականների կողմից պղծված 
Սյունիքի հնագույն հայկական հուշարձանների վրա, - «հինաւուրց վանքերով ու 
բերդերով՝ կիսաւեր ու փլատակ սրբավայրեր(ի), որոնք դարեր շարունակ թուրքի 
համար ախոռի եւ դարմանանոցի տեղ կը ծառայէին»։ Ինչպես ինքն է ասում, «Այս 
պարագան, որն իմ ուշադրութիւնը գրաւել էր Սիւնիք մտածս հէնց առաջին 
օրերից, ինձ հնարաւորութիւն ընձեռեց իմ վարած ռազմագործողութիւններին 
տալ Խաչակրաց արշաւանքի բնոյթԽաչակրաց արշաւանքի բնոյթԽաչակրաց արշաւանքի բնոյթԽաչակրաց արշաւանքի բնոյթ»։ «Սրանով  կը յաղթես», ասաց նա իր 
զինվորին, նկատի ունենալով քրիստոնեական խաչը, և այսպիսով զարթնեցրեց 
նրա մեջ ցեղի ոգին: - Եվ իր զինվորը, ըստ իրեն իսկ խոսքերի, ««««սրբազան դողով 
կը նայէր հէքեաթական Գեղուաձորի դուռը փակող Բաղաբերդին, երբ նրա 
ճակատը կը խոնարհուէր եւ շրթունքները կը շօշափէին իր փլատակների մէջ 
այնքա՜ն վեհ բերդի քարերը։ Իմ զինուորը չէր կարող այլեւս անտարբեր անցնել 
իր երկրի պատմական յիշատակների մօտով։ Եւ հէնց այդ թուլութեան մէջ էր 
նրա անպարտելի ոյժը։  Եւ, այնուհետեւ թշնամու դիրքերի եւ քանակի մասին 
հարցնելու փոխարէն, Սիւնեցին կը հարցնէր հայկական եկեղեցիների եւ 
բերդերի մասին եւ առաջ կը խոյանար որպէս խաչակիրորպէս խաչակիրորպէս խաչակիրորպէս խաչակիր»։ ««««Հիշիր պատերազմը», «Հայրենիք» 

0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ 
  Այսպիսով, Նժդեհը հայ զինվորին առաջարկում է հաղթել թուրքին Հիսուսի 
Խաչով – այսինքն՝ զոհաբերել իր կյանքը հանուն Հայրենիքի, նրա տրորված  
քրիստոնեական սրբավայրերը վերականգնելու համար, ապավինելով Արարչից 
բխող անմահ արիական ցեղի ոգուն, և ցույց տալով, որ ոգու ուժը 
ամենասարսափելի զենքն է թշնամիների դեմ, քանզի արիական ոգին այն ոգին է, 
որը չի պատկանում մահկանացու մարմնին, որը հավերժ է և որը հավերժական է 
դարձնում իրեն կրող անոթը, այսինքն ՝ մարդու հոգին:  Այդ զենքի ուժն է, որ 
սարսափ է ծնում թշնամու մեջ: Ուստի հայ ռազմիկը պիտի գիտակցաբար 
օգտագործի այն, սարսափ առաջացնելով թշնամու շարքերում: Այդ առումով  
Նժդեհը խորհուրդ է տալիս թուրքի «վառ երեւակայութիւնը ահաբեկել (...) 
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կարողանալ»։ «Ի՞նչ է այդ ահաբեկիչ ուժը, - հարցնում է նա և ինքն էլ 
պատասխանում։ -  Սարսափը՝ զէնքերից մեծագոյնը, որ մեր ձեռքը պէտք է տայ 
նորագոյն գիտութիւնը։ Թրքութիւնը մեծ եւ անպարտելի է թւում հային, 
որովհետեւ հայ մարդը զոհ է ստրկական վախի։ Սակայն, թող հայը փորձի ոտքի 
կանգնել, թող ճգնի իր հայրենապաշտութեանը միացնել զինուորական 
հրարուեստագիտութեան եւ քիմիայի ահաւոր ոյժը, այն ժամանակ ահաբեկուած 
հայը կը դառնայ ահաբեկիչ»։  (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  

«Հայութիւնը, - շարունակում է նա, -   ցեղային բարոյականից հրահրուած, 
պէտք է հնարէ իր «շանթարգելը», պէտք է զինուի պատերազմական քիմիայի եւ 
հրարուեստագիտութեան ահաւոր ոյժերով։։։։    Այլապէս, հայ ժողովուրդը մահուան 
է դատապարտուած»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)  
Եվ այսպիսով «հայութեանը կը մնայ (միայն) ապացուցել, որ ինքը որպէս 
իմացականութիւն աւելի զօրաւոր է քան իր թշնամին»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, 

Բոստոն, 1930թ)  

   Այդ փոքրիկ հոգեբանական ուղերձները կռվի դաշտում մեծ ուժի են վերածվում 
և ցիր ու ցան անում անարի հակառակորդին:  
   Սակայն խոսքը այստեղ չէ գնում Նժդեհի կողմից հիշատակված«Վիպապաշտ 
հայդուկի» ազատասիրական ոգու ուժի մասին: Այդ վերջինը պիտի 
կարգավորվի, դրվի բարոյական սահմանների մեջ:  

«Վիպապաշտ հայդուկի ազատասիրութիւնը, - ասում է Նժդեհը, - պէտք է 
դառնայ զինուորի եւ քաղաքացու զգաստ ազատասիրութիւն, զերծ 
անիշխանական գունաւորումից՝ ստեղծագործ, խոհուն, կարգապահ։ 
Կարգապահութիւնը ոչ ժխտում, ոչ էլ սահմանափակում է անհատի 
ազատութիւնը, ինչպէս հասկացել է հայը։ Դա կանոնաւորիչն է ճշմարիտ 
ազատութեան։ Առաւելագոյն ազատութիւնը, ինչպէս եւ հասարակական 
մօտաւոր արդարութիւնը, հնարաւոր է առաւելագոյն կարգապահութեամբ 
միայն»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ) 

    Այսինքն՝ հայ բանակը ազգի բարոյականը պիտի հասցնի կարգապահության 
բարձունքին: Ամեն մի վերանորոգված զինվոր կամ սպա որպես հալածվածի 
պաշտպան չի կարող հանդուրժել ոչ մի բռնի կամ անարդար արարք ռազմական 
շարքերում: Նա նոր հոգեբանության տեր պիտի լինի, նոր մարդ,   որը 
հասկանում է կարգապահության կառուցողական կարևորությունը, «որի համար 
հայրենիքին ծառայելը պատիւ է եւ ո՛չ պարտականութիւն: Այո՛, հայրենիքը մեզ 
պատիւ է անում իր համար մեռնելու առիթ ընձեռնելով մեզ»: (Հայրենիք, խորհրդածություններ 

«Ռազմիկ», 1941թ,.թիւ 2) 

   Եվ որպես այդ պատվի ամենաբարձր վարձատրում Նժդեհը առաջարկում է նոր 
տարոնասիրտ բանակում Վարդան Մամիկոնյանի շքանշան հիմնադրել. 
    «Վարդանի շքանշանով վարձատրել հայ զինւորը, - ասում է նա, - կը նշանակէ 
վարձատրել տարօնական ոգին, դադադադա    կըկըկըկը    նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ    այդայդայդայդ    ոգինոգինոգինոգին    
համաժողովրդականացնելուհամաժողովրդականացնելուհամաժողովրդականացնելուհամաժողովրդականացնելու    նպատակնպատակնպատակնպատակ    հետապնդելհետապնդելհետապնդելհետապնդել: : : : ԵւԵւԵւԵւ    հէնցհէնցհէնցհէնց    դադադադա    էէէէ    ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ    
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դաստիարակութիւնըդաստիարակութիւնըդաստիարակութիւնըդաստիարակութիւնը    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    համարհամարհամարհամար    մեռնելումեռնելումեռնելումեռնելու    ուխտիուխտիուխտիուխտի    համազգայնացումըհամազգայնացումըհամազգայնացումըհամազգայնացումը»»»»: 
(Ինչու տարոնականություն «Տարօնի Արծիւ», Սոֆիա, 1938թ. , թիւ 5-6) 
   Իսկ ժողովուրդը իր հերթին պիտի հարգի ու պաշտի այդպիսի բանակը և նրա 
զինվորին: Ինչպես ասում է Նժդեհը, «Չկայ  աւելի մեծ եւ աններելի յանցանք, քան 
անյարգալից վերաբերմունքը դէպի սպիացած վէրքերը մեր ազգի գործիչների։ 
Յարգալից պէտք է լինել անգամ դէպի թշնամու պատուոյ սպիներըՅարգալից պէտք է լինել անգամ դէպի թշնամու պատուոյ սպիներըՅարգալից պէտք է լինել անգամ դէպի թշնամու պատուոյ սպիներըՅարգալից պէտք է լինել անգամ դէպի թշնամու պատուոյ սպիները։ Կասկածելի է 
բարոյականը մի ժողովրդի, որին պակասում է յարգանքը դէպի իր սպիազարդ 
հերոսը, լուսակիրը եւ սուրբը»։ (Հիշիր պատերազմը: «Հայրենիք» 0րաթերթ, Բոստոն, 1930թ)   

«Կենսաբանօրէն անբարոյական է այն ժողովուրդը, որի մէջ զինուորը ներքին 
թշնամիներ ունի»: (Խորհրդածություններ «Ռազմիկ», 1940թ., թիւ 156) 
   Ավա՜ղ, նախորդ իշխանությունները չհարգեցին հայ բանակը և նրա զինվորին 
ոչ պատերազմի ժամանակ, ոչ էլ պատերազմից հետո, երբ զինվորին թողեցին 
բախտի քմահաճույքին, աղքատության ու անուշադրության  մատնված: Իսկ 
ներկա պատերազմը մեզ ցույց տվեց նաև, որ մեր աստվածային հերոսներից 
բացի, մեր ժողովրդի մեջ գոյություն ունեն նաև այնպիսի անբարոյական մարդիկ, 
որ թեժ պատերազմի ժամին ճգնեցին շփոթության մեջ գցել կռվող ռազմիկին, որ 
նա գործի ի օգութ թշնամու: Դա մեծ ամոթ է մեր ազգի համար, ուստի պիտի 
ամեն ինչ անենք, որ ոչ միայն  ազատագրվենք նենգ և անաստված այդ ներքին 
թշնամուց, այլ նաև այնպես անենք, որ «հերոսապաշտութիւնհերոսապաշտութիւնհերոսապաշտութիւնհերոսապաշտութիւնը ը ը ը նորնորնորնոր    հերոսականհերոսականհերոսականհերոսական    
ծարաւծարաւծարաւծարաւ    ծնի ծնի ծնի ծնի բոլորի մեջ, քանզի «Կե՛ղծ է, մեռեա՛լ է ա՛յն պաշտանքը, որը 
պատմական գործերի չի մղում սերունդները: Կորա՛ծ է այն ժողովուրդը, որի 
հերոսները կը մնան որպէս մեռեալ իրականութիւն»: (Տարօնականության Մասին 

«Ռազմիկ»,Պլովդիվ, 1938թ., թիւ 46) 
    

ՔաղաքակրթությունՔաղաքակրթությունՔաղաքակրթությունՔաղաքակրթություն, , , , մշակույթմշակույթմշակույթմշակույթ, , , , սպորտսպորտսպորտսպորտ    
    
   Ի՞նչ ասել է քաղաքակրթություն (կամ կուլտուրականություն):   Դա միայն գիրք 
ու գրող ունենալով չէ սահմանվում, այլ այն բարոյական հատկանիշներով, որ 
ժողովուրդը ձեռք է բերել իր պատմության ընթացքում, որովհետև  գիրքն ու 
գրողը կարող են անբարո լինել և դեստրուկտիվ ձևով ազդել ժողովրդի վրա: Այս 
նկատի ունենալով՝ Նժդեհը գրում է. 
    «Արդեօ՞ք ամէն ժողովուրդ կուլտուրական է, քանզի լեզու եւ գրականութիւն 
ունի: Ո՛չ, ի հարկէ: Ճշմարտապէս կուլտուրական կոչուելու համար բաւական 
չեն գրողն ու գիրքը, գիտնականն ու գիտութիւնը: Կասկածելի է այն մշակոյթը, 
որի ստեղծիչի հոգեւոր կեանքում աւելի փուշ ու տատասկ են աճում, քան` 
բարութեան ծաղիկներ: Բնաւ կուլտուրական չէ՛ ներքին իրերակերութեամբ 
բռնուած ժողովուրդը»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

   Կարդալով Նժդեհի այս  արդար գրառումը՝մեկը ակամա հարց է տալիս իրեն. 
Կուլտուրակա՞ն է, քաղաքակի՞րթ է արդյոք մեր ժողովուրդը, հազարամյակներով 
խոցված իրարակերությամբ, թե ոչ: Այս տեսակետից, իհարկե, ոչ:  
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   Ոստի հենց այստեղից էլ պիտի սկսենք վերանորոգումը, ավելի ճիշտ 
վերածնունդը «ջրիցջրիցջրիցջրից        ուուուու    ՀոգուցՀոգուցՀոգուցՀոգուց», (Հովհ 3: 5) ինչպես ժառանգել է մեզ  Փրկիչը, - 
այսինքն՝ դեկլարատիվ քրիստոնյաներից ՝ իրական քրիստոնյաներ  դառնանք, 
սիրով  և համերաշխությամբ լցվենք մեկս մյուսի հանդեպ,  բարոյականանանք, 
քանզի առանց բարոյականի չկա ոչ քաղաքակրթություն, ոչ էլ կառուցողական 
մշակույթ: 
   Մշակույթի ներկայացուցիչները որպես ընտրանիներ միշտ օրինակ են 
ծառայում ժողովրդների համար, և, եթե նրանց գործունեության «ծաղիկները» 
թունավոր են,  այսինքն անբարո են և դեստրուկտիվ, իրենց ստեղծածը չի կարող 
ոչ մշակույթ անվանվել, ոչ էլ քաղաքակրթություն ստեղծել:  
   Ինչու՞: Որովհետև, ինչպես նկատում է Նժդեհը,   «Մշակոյթը  ենթադրում է 
սրտի ջերմութիւն, մարդկայնութիւն, խղճմտանքի արթնութիւն, մտածումի եւ 
յարաբերութեանց ազնուութիւն, նպատակների վսեմութիւն — արժէքներ, որոնց 
պակասի պատճառով օրուայ հայ կեանքը վերածուած է դժոխքի»: (Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 
   Ուրեմն կարող ենք ասել, որ Ճշմարիտ քաղաքակրթությունն ու մշակույթը 
ազգի բարոյականի պտուղն են: Նրանց ազդեցությունը մարդու հոգու վրա միայն 
կառուցողական է: Իսկ այս տեսակետից կարող ենք փաստել, որ մեր ժողովուրդը 
իր ընդերքում համ քաղաքակիրթ է, համ էլ կառուցողական մշակույթի տեր: 
   Տեսնենք, ինչի՞ վրա է հիմնվում ազգի քաղաքակրթության ու մշակույթի 
բարոյականը: Նժդեհը այսպես է նկարագրում այն. 
    «Հայեացքը երկնքից չկտրող սուրբը, կռուից վերադարձող յաղթական 
զինուորը, իր ժողովրդի ցաւերն եւ ուրախութիւնները երգի վերածող աշուղը, 
արուեստագէտը` գեղեցիկի երկրպագու, իմաստասէրը, պետական գործիչը, 
բարերարը, գիտութեան մարդը — սրանք բոլորը, իրենց միաբան եւ ստեղծագործ 
դեգերումներով, նպաստում են իրենց ժողովրդի մշակոյթին: Արժէքներ` 
գիտական, գեղարուեստական, բարոյական — ահա՛ մշակոյթը»: (Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174) 

  Ինչպես կարելի է եզրակացնել այս խոսքերից, Նժդեհի համար  ճշմարիտ 
(կառուցողական) մշակույթը՝ դա իրենց  հոր Ոգու պատկերը կրող Աստծո 
որդիների գործն է: Մշակույթի դերը ժողովրդի մեջ նման է անհատի դերին 
հասարակության մեջ: 
   Սակայն, ըստ Նժդեհի, այդ մշակույթը պետք է տարբերել մոլորանքներից: 
   «Սրբագրե՛նք այն մեծ մոլորանքը, - նկատում է նա, - ըստ որի` գոյութիւն ունի 
մի ընդհանուր, միջազգային, համամարդկային մշակոյթ: Միջազգային է 
քաղաքակրթութիւնը, նաե՛ւ ապակրօն, եւ այդ է պատճառը, որ դա խեղդում է 
մշակոյթը: Կեղծի՛ք է նման մշակոյթը, անգո՛յ»: (Խոսաքցություն մը զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 

1943թ., թիւ 169-174) 

   Ինչու՞ է Նժդեհը մոլորություն ու կեղծիք համարում միջազգային ապակրոն 
մշակույթը: 
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   Ապակրոն՝ նշանակում է գաղափար չունեցող, կամ տարբեր, իրար հակադրող 
գաղափարների վրա հիմնված: Մինչ դեռ ճշմարիտ մշակույթը ՝ դա ժողովրդի 
անկրկնելի և միակ նախահոգու, այսինքն՝ ցեղի, դեմքն է, կամ, այլ կերպ ասած, 
դա այն ծաղիկն է, որ աճում է ցեղի հողի վրա, սնվելով վերջինին հատուկ 
առաքինություններով: Եթե այդ «հողը» անդեմ է, անդեմ է և անհիմն է նաև 
մշակոիւյթը: Ըստ այդմ, միջազգային մշակույթի մասին կարելի է խոսել միայն 
բազմազանության միասնության իմաստով: Այդ բազմազանությունը 
պարտական է Աստվածային Ոգու գործունեությանը հոգու հողի վրա: Եթե 
վերջինը բացակայում է, արհեստական է մշակույթը, անհիմն ու անհոգի: Նույնը 
քաղաքակրթությանն է վերաբերում:  
    Իսկ եթե դրանք անհոգի են, - այսինքն՝ անհիմն, այդ դեպքում  հիմք է դառնում   
մահացու նյութը, անհաստատ ու անկայուն: Ոստի հենց այդ պատճառով է, որ 
Նժդեհը  պնդում է. 
    ««««ՀայըՀայըՀայըՀայը    պիտիպիտիպիտիպիտի    դաւանիդաւանիդաւանիդաւանի    <<<<հոգուհոգուհոգուհոգու> > > > առաջնութիւնըառաջնութիւնըառաջնութիւնըառաջնութիւնը    նիւթինիւթինիւթինիւթի    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ», », », », (Խոսաքցություն մը 

զորավար Գ.Նժդեհի հետ «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 169-174)  «Յաղթահարել նիւթը, - գրում է նա մեկ ուրիշ 
տեղ, նշանակում է - զրկել ժամանակն իր կապարից, ցաւն` իր սրութիւնից, 
լեարդ պատառոտող անգղին` իր ճիրաններից — ահա՛ գերագոյնն 
արւեստներից` մայրը բոլոր արւեստների, որոնց ծնունդ է տւել մարդը»: «Ռազմիկը չի 

մեռնում», 1955, մայիս  

    Ի՞նչ է նա ակնարկում այստեղ: Մի  աստվածաշնչային իմաստություն:  Ո՞րն է 
առհասարակ արվէստների ու մշակույթի առանձնահատկությունը: 
Ասելով «Յաղթահարել նիւթը — զրկել ժամանակն իր կապարից»՝ նա մեզ 
հիշեցնում է, որ ժամանակները կապված են նյութի գերիշխանության հետ 
մարդկանց կյանքում: Այդպիսի գերիշխանությունն է մեզ մահկանացու դարձրել: 
Ուստի մահի կապանքներից  մարդն ու մարդկությունը կարող են ազատվել 
միայն «հաղթահարելով նյութը», այսինքն՝ ոգելցնելով իրենց հոգին:  Հայի 
դեպքում դա՝ Հայկի հետ դուրս գալն է նյութապաշտ աշխարհից և ուղղվելը  
դեպի Աստծո լեռնաշխարհ, որը Արարչի ամրության աստվածաշնչական 
խորհրդանիշն է: 
    Սա է առաջին առանձնահատկությունը՝ հավիտենականություն,  այսինքն՝  
երբ իրական մշակույթը ճեղքում է ժամանակի սահմանները և անցնում 
հավիտենական աշխարհ: 
   Ասելով, որ նյութի հաղթահարումը  զրկում է ցավն իր սրությունից՝  Նժդեհը 
ակնարկում է այն փաստը, որ ցավի և մահվան հայտնվելը մահացի նյութի հետ  է 
կապված: Ուստի նյութը արհամարհելով՝ ընտրանին արհամարհում ու 
հաղթահարում է նաև ցավը, քանզի իր աչքի առջև հեռվից  սկսում է փայլատակել 
հավերժության լուսավոր  հեռանկարը: Այսինքն՝ իրական մշակույթը 
կենդանարար է, բուժիչ հոգու համար, քանզի նա անմահ Ոգու 
ստեղծագործությունն է մարդու հոգու մեջ, այսինքն՝ ցեղի պտուղը: Դա է 
անհատի այն միտքը, որ համամարդկային նշանակություն է ստանում:     
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    Բացի նշված միջազգային ապակրոն մշակույթի մոլորանքից, Նժդեհը խոսում է 
նաև մի այլ մոլորանքի մասին, որը  վերաբերվում է փոխառումներին կամ 
ընդօրինակություններին: 
    «Ո՛չ թէ եւրոպականացում, այլ ցեղայնացո՛ւմ, - ասում է նա եվրոպական 
ժողովրդներից  ընդօրինակողներին. - միա՛յն ցեղը կարող է ազգային արժէքները 
համամարդկայնացնել»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) – այսինքն 
ցեղն է այն հողը, որի վրա կարող է աճել համամարդկային արժեք ունեցող 
ժողովրդին բնորոշ միտքը, որ դրսևորվում է նաև իր արվեստների միջոցով: Ամեն 
ցեղ իրեն տրված տեսանկյունից է լուսաբանում Աստծո արարչության 
ճառագայթները: Այսպես, օրինակ, Շեկսպիրը համամարդկայնացրեց իրերի 
պատճառի և հետևանքի անգլիական մտքի բացատրությունը: Մոցարտը 
երաժշտության միջոցով համամարդկայնացրեց  քրիստոնեական 
աշխարհայացքի ավստրիական բեկումը: Իսկ Նարեկացին  
համամարդկայնացրեց աստվածային Ոգու ազդեցությունը մարդու հոգու վրա: 
Բոլոր այդպիսի մեծերը կարողացել են  իրենց կյանքի իրականությունից քաղել 
աստվածային ճշմարտության ծաղիկներ, որ միևնույն ժամանակ 
համամարդկային են, կամ, ընդհակառակը, համամարդկայինը «ծառայեցնել 
որպէս միջոց միայն` (իրենց)  սեփականը դրսեւորելու եւ փարթամացնելու 
համար»: (Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 

   Աստվածայինի կամ ցեղայինի բացակայությունը, ուրեմն, ինչպես արդեն նշվեց, 
հավասար է  անհատի բացակայությանը, որին այս դեպքում փոխարինում է 
անգլուխ և անիդեալ, - այսինքն՝ գաղափարազուրկ, - ամբոխը: 
   Այստեղ ժողովրդի և ցեղի տարբերությունն է. «Ժողովուրդն ընդունում է օտար 
մշակոյթն ապազգայնանալով, ցեղը` ազգայնացնում է իր ընդունածը»: 
(Ցեղափոխություն իբրեվ հաղթանակի զօրոյթ «Խռովք», Սոֆիա, 1932թ., թիւ 1) 
    Դրանից հետևում է, որ ցեղն է այն ստեղծագործ ուժը, առանց որի ճանաչման 
ժողովուրդն անկարող է  «սեղմ ասած`(...) անսխալ դաստիարակութիւն, 
քաղաքականութիւն, ռազմավարութիւն մշակել: (Ի՞նչ է ցեղակրոմությունը: Ցեթաին արթնացում») 

    Իսկ ո՞րն է զութ հայկականը, ո՞րն է մեր ցեղի դեմքը:   
    Այն սահմանելու համար պիտի գնանք դեպի մեր ակունքները, այսինքն՝ դեպի 
Հայկից  ծագած մեր հոգեբանությունը, որի բնորոշ գծերը հետևյալն են. ժխտումը 
բաբելոնյան նյութապաշտության ու բազմագաղափարության և ձգտումը դեպի 
վեր, դեպի Աստծո Ոգու միագաղափար լեռնաշխարհը, հերոսականությունը, 
այսինքն մահվան հաղթահարումը, հոգևոր կենտրոնացումը Ոգու լուսավոր 
բարձունքների վրա, համամարդկային բարոյականը, - ահա այն ամենը, որ 
բնորոշում է մեր ցեղի դեմքը և, հետևաբար, բնորոշում է նաև մեր մշակույթը:     
    Դրանում համոզվելու համար հայացք դարձնենք, օրինակ, մեր 
ճարտարապետության վրա:  Համեմատենք մեր հին և նոր ճարտարապետական 
մտքի կառույցները. մեր հնագույն վանքերը և ամրոցները, որ պահպանվել են 
մինչ այսօր, և հետո նայենք մեր ավելի ժամանակակից ճարտարապետության 
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վրա , մասնավորապես, մեր հանճարեղ  Թամանյանի ստեղծագործությունների 
վրա:  
   Ի՞նչն է նրանց բնորոշում, ի՞նչն է տարբերում նրանց այլ ազգերի 
համապատասխան շինություններից:  
    Իսպանական, իտալական, առհասարակ եվրոպական, ռուսական, արևելյան 
ճոխ և բազմազարդ եկեղեցիների և այլ շինությունների դիմաց  վեհորեն վեր են 
սլանում  մեր փոքրազարդ,  խիստ, համեստ, պարզ և ինքնամփոփ եկեղիցիները, 
կարծես թե, ընկղմված մեկ այլ՝ հոգևոր, աշխարհի հայեցուցյան մեջ:     
    Նույն նշաններն ենք տեսնում  և Թամանյանի  խիստ, կարծես թե, ներքին 
հանգիստ  լույսով ժպտացող արժանապատիվ պարզությամբ և գեղեցկությամբ  
լի կառույցները, զարդարված միայն մեկ գոտաձև շղթայով, որ գրկում է  նրանց  
իրենց  երկայնով մեկ, վառ դրսևորելով հայ հոգու հետ համահունչ մեր 
ճարտարապետական մտքի նուրբ ճաշակը:  
    Հենց այստեղ, մեր ազգային  ճարտարապետության մեջ պիտի փնտրենք մեր 
ցեղի բնութագիրը և ներդնենք այն մեր մշակույտի բոլոր ոլորտներում:  
   Կար ժամանակ, երբ աշխարհն գիտեր գնահատել ու հարգել հայի 
շինարարական ներուժը, այն «շինարարական խանդը հայու»,   որ, ինչպես 
Նժդեհն է ասում, «դէպի իրեն յարգանք ու հիացմունք պարտադրեց իր գոյութեան 
ե՛ւ բարեկամին, ե՛ւ թշնամուն»: (Անձնավկայի թիվն) 
   Հատուկ ուշադրության են արժանի նաև գեղազարդերը, որ օգտագործվում են 
մեր ճարտարապետոխթյան մեջ:  
   Ամեն ազգ իրեն հոգուն ու բնությանը հատուկ գեղազարդեր ունի կենդանիների 
և բույսերի պատկերներից  բաղկացած: Հայի համար բնորոշ են , օրինակ,  
կենդանիներից՝ առյուծը, եղնիկը, աղավնին, բույսերից՝ ցորենը, նուռը և այլն: 
Դրանց կերպարները  մեր հոգուց  բխած ուժի,  համերաշխության ու  ծաղկունքի 
խորհրդանիշներն են և դրանցով պիտի զարդարվեն մեր քաղաքները:  
   Սակայն վերջին տարիներին Երեվանի փողոցների և զբոսավայրերի 
զարդարման մեջ ազգային ոճի խանգարում է նկատվում, երբ զբոսաշրջիկը հայի 
համար բնորոշ կերպարների փոխարեն տեսնում է արձաններ, որ հատուկ չեն 
հայ մշակույթին, օրինակ՝ կատվի արձանը դրված կասկադի տարածքում: Դա 
զբոսաշրջիկի մեջ սխալ պատկերացում  է առաջացնում հայի  մասին:  Այդ 
զբոսաշրջիկներն հետո գրքեր են գրում  և այդ սխալը տարածում ամբողջ 
աշխարհով մեկ, և այսպես աշխարհը սխալ ձևով է ընկալում հայի 
հոգեբանությունն ու մշակույթը: 
    Բայց դա չէ ամենամեծ վնասը, որ ծագում է այդ կեղծիկից:  Սովորելով  իր 
համար օտար  պատկերների ներկայությանը, հայը աստիճանաբար 
ակամայորեն յուրացնում է օտարների  ցեղային պատկերներից բխող  
հոգեբանությունը և ժամանակի ընթացքում կորցնում իր ցեղի իրական 
պատկերը, այլ կերպ ասած, այդ պատկերների հաստատուն ներկայությունը 
հայի աչքի առջև աստիճանաբար որդեգրվում է նրա հոգու կողմից,  և հայը 
հեռանում է իր արմատներից, քանզի ամեն մի կենդանի արարած մարդու ներքին 
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աշխարհի պատկերներից  մեկին է ներկայացնում: Եթե մարդը առյուծ է, նա 
չպետք է  կատու դառնա, իսկ  աղավնին՝ կարիճ: Ոստի այդպիսի արձանների 
տեղը թանգարաններում պիտի լինի իրենց ծագմանը համապատասխան 
տեղում:  
   Հիշում եմ մի տեսանյութ, որտեղ օտարազգի մի հայագետ կին մեզ էր 
վերագրում մեր հոգու և մշակույթի համար ոչ բնորոշ կատվի, կարիճի  և այլ 
կենդանատիպերի տոտեմական պաշտում. https://www.youtube.com/watch?v=sPs-XbdIN9k&t=7s 

Армяне и арменоиды. Независимый эксперт  Եվ անգիտակից ու իր պատմության 
խորհրդանիշներին անծանոթ հայը դա ընդունում է, առանց գիտակցելու, որ 
հայորդին չի կարող տոտեմներ ունենալ, քանի որ  երբեք իր ծագումը որևէ 
կենդանու հետ չի կապել: Ընդհակառակը.  Իր ենթագիտակցության մեջ իրեն 
Աստծո որդի է համարել և մինչև օրս է համարում: Իսկ ինչ վերաբերվում է 
տոտեմներ ունեցողներին, դրանք իրենց  ծագումը այդ տոտեմները ներկայացնող 
կենդանիների հետ են կապում, ինչպես, օրինակ, թուրքերը՝ գայլերի հետ, 
չինացիները՝ վիշապի հետ և այլն:   
   Նման աղավաղումները մեծ վնաս են հասցնում մեր ինքնությանը, ակամա թե 
ոչ, շփոթության մեջ գցելով և մեզ, և աշխարհը մեր նկատմամբ:  Մեր 
մտավորականները պիտի անմիջապես և փաստացի հերքեն այդպիսի սուտ 
տեղեկությունները, որ կարողանան մաքուր պահել հայի 
ինքնագիտակցությունը:  
   Նույն «գիտնականը» հայի ծագումը կապում է աստվածաշնչական 
ամաղեկացիներ հետ, որ շատ հեռու է իրականությունից և, բացի այդ, ոչ մի 
աստվածաշնչային ապացույց չունի, այսինքն՝ ամբողջովին սուտ է: իսկ նրա 
համար է տարածվում մեր թշնամիների կողմից, որ մեր ծագումը մութ մնա և մեր, 
և օտարների համար: Սակայն մենք ոչ մի դեպքում չպիտի դա թույլ տանք:  
   Այսպիսով, եթե մեր ճարտարապետական միտքը ծնունդ է առել մեր ցեղին 
բնորոշ զգացումներից, ուրիշ արվեստների մեջ այդ սկզբունքը չքացած է: Խոսքը 
գնում է հայ ժողովրդական երգի մասին, որը գտնվում է  մեր հողերը զավթած  
ազգերի մշակույթի մեծ և ահավոր  ազդեցության տակ: 
   Հեռանալով իր վեհ, պարզ, խիստ և լուսեղեն ակունքներից՝ նա խեղդվել է 
արաբա-թուրքական մելիզմների (զարդունքների) մեջ:  Լսելով  երգի այդպիսի 
կատարումը տարբեր  ժամանակակից  երգիչների կողմից՝ հաճախ չենք կարող 
տարբերել նրանց երգերը  այն օտար երգերից, որոնց դարավոր ազդեցության 
շնորհիվ, մեր երգը ոճի կորուստ է արձանագրում: 
  Չնայաց նրան, որ մեր հրաշալի երգահաններ՝ Կոմիտասը, Եկմալյանը, Դանիել 
Ղազարյանը, Մաիլյանը, Աշոտ Սատյանը, սփյուրքահայ Գեղարիկը, Կանաչյանը 
և շատ ուրիշները  բացահայտել են հայկական մաքուր երաժշտական ռեժիմը, 
ժողովուրդը  շարունակում է ստեղծագործել և կատարել իր մոլորությունների 
շրջանակի մեջ: Մեր այսօրվա երգիչները, եթե նույնիսկ երգում են այդ 
երգահանների երգերը, ներդնում են նրանց  մեջ իրենց համար հարազատ 
դարձած օտարի մելիզմները, և դա այն դեպքում, որ բազմազարդությունը բնորող 
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չէ ոչ հայ հոգուն, ոչ էլ հայ մշակույթին:    Կարելի է նաև ասել, որ այդ 
ոճափոխումը  հայ իրականության մեջ հոգեփոխության արդյունք է, որ վերջին  
տարիներին արտահայտվում է նաև ժողովրդի կողմից շատ պահանջված  
արաբական որովայթի պարերի մոդայով: 
   Նշված ընդօրինակումը ժողովրդի ցածր երաժշտական ճաշակի և կուլտուրայի 
ակնհայտ ապացույցն  է, որը պարտական է ստամտավորականների 
անգործությանը, կամ տգիտությանը այդ ոլորտում, կամ էլ նույնիսկ    նրանց 
վնասարարությանը, որի նպատակը, անշուշտ, հային հոգեպոխելն է և այսպիսով 
վերջնականապես ոչնչացնելը  որպես ժողովուրդ: 
    Այդ կուլտուրայի ու ճաշակի պակասը շատ վառ է արտահայտվում ժողովրդի 
նրբանկատության պակասի մեջ և հատկապես ձայնի վերարտադրության 
հարցում, ինչի պատճառով հայը չի զգում ձայնի թավշեցման 
անհրաժեշտությունը և  հաճախ բաց ձայնով շեփորի նման  է երգում: 
    Ուստի հայ ժողովրդական երգի ընկալումը պիտի մաքրվի և հայկականացվի 
մեր ցեղի ընտրանիների կողմից, որ շտկվի նաև ազգի հոգեբանության 
ավաղաղումը: 
   Այո, դա պետք է անել, պետք է պայքարել մեր ինքնության վերականգման 
համար: Եվ այդ պայքարը պիտի ճշմարիտ մտավորականների կողմից  տարվի: 

«ազգըազգըազգըազգը    ճանաչումճանաչումճանաչումճանաչում    էէէէ    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    մըմըմըմը    հատհատհատհատooooուկուկուկուկ    ձեւձեւձեւձեւ,,,,    ————     ասում է Նժդեհը, - 
կազմակերպելկազմակերպելկազմակերպելկազմակերպել        յաւերժօրէնյաւերժօրէնյաւերժօրէնյաւերժօրէն    հայկականըհայկականըհայկականըհայկականը` ` ` ` Ցե՛ղըՑե՛ղըՑե՛ղըՑե՛ղը    ամէնիամէնիամէնիամէնի    դէմդէմդէմդէմ, , , , որորորոր    խորթխորթխորթխորթ    ենենենեն    հայհայհայհայ    
էութեանէութեանէութեանէութեան»: «Զոր.Գ.Նժդեհի խոսքը Հայաստանի անկախության 25- ամյակի տոնակատարության առթիվ», «Ռազմիկ», 1943թ., թիւ 114 

   Այդ յաւերժօրէնյաւերժօրէնյաւերժօրէնյաւերժօրէն    հայկականըհայկականըհայկականըհայկականը, , , ,  ինչպես արդեն նշվեց, մեր աչքի արջև է, 
արտահայտված  մեր ճատարապետության, մեր ոսկե դարի և մեր դասական 
գրականության մեջ: Միայն պիտի գիտակցել այդ և ամեն ձևով քարոզել  
ժողովրդի մեջ ճշմարտորեն հայկականը:  Եթերը պետք է լցնել որակավոր 
երաժշտությամբ, միշտ խթանելով մեր մեծերի լավագույն 
ստեղծագործությունները լավագույն կատարողների կողմից, մեծ տեղ տալով 
նաև  հայ շարականներին:  Այսպիսով միայն ժողովրդի ճաշակը 
աստիճանաբարորեն կբարձրանա, վերացնելով իր արաբա-թուրքական 
նախընտրությունները, որ մտել են իր հոգու մեջ, մոռացության մատնելով 
հայկական ոգին: 
 
   Նույն նրբանկատությունը պիտի իշխի նաև սպորտի ոլորտում, քանի որ 
սպորտը ժողովրդի մշակույթի յուրահատուկ ձև է: 
   Վերանորոգմանը թշնամի գրեհկությունը, հերհուրանքը,  վայրագությունը, 
վրեժխնդրությունը  պիտի զտվեն հայի գիտակցության միջից և թողվի միայն 
հերոսականը, իսկ սպորտը ընկալվի որպես  սպարտականություն:  
   «Եթէ սպորտն        ու    սպարտականը     հոմանիշ    չեն, -  ասում է Նժդեհը՝-    
    դատարկ    ժամանց        է    միակողմանի    սպորտը». (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) 

    Սպորտում  սպարտական պիտի լինի  նաև վերաբերմունքը հակառակորդի 
նկատմամբ՝ առժանապատիվ և մարդկային,  այսինքն՝ քաղաքակրթական, որ 
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հայը ամեն ասպարեզում ներկայանա որպես իսկական արիացի, այսինքն՝ ուժեղ 
իր աստվածային Ոգով, որը կդրսևորվի իր բարոյականությամբ և 
մարդասիրությամբ: 
   «Նորի մահացու թշնամիներից են, - ասում է Նժդեհը, - (...) նրանք, որոնց օրուայ 
եկեղեցին, թատրոնը, ընթերցարանը՝ ռինգն է, կրօնը՝ սխալ հասկացուած 
սպորտը. զբօսամոլներըզբօսամոլներըզբօսամոլներըզբօսամոլները, որոնք թեթեւամտօրէն ծափում են, շնացնում, հայհոյում 
գետին զարկուածին եւ սրբապղծօրէն ովսաննա՛ կանչում այս կամ այն զզուելի 
ըմբիշին»: (Մեր նոր սերունդը  «Ռազմիկ», 1941թ., թիւ 5, 7) -    Ավելացնենք. ոչ միայն նորի 
թշնամիներն են դրանք, այլ նաև քաղաքակրթության թշնամիները: 
 
 
 
    
 


