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(3 հոկտեմբեր 1978-ին, 1834-ին էջմիածին քաղաքում
կանգնեցված հուշարձանի աոսւջ)
Գոհություն ենք ւոալիս Աստուծո ամենակալին, որ ահա գտնվում
ենք այս հուշարձանի կ ողքին, աղոթելու բյուրավոր ոուս մարտիկների հո
գիների համար, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին հարյուր և հիսուն տարիներ

աոաջ, փրկելու համար Արևելյան Հայաստանը հին Պարսկաստանի խավա
րից ու դաժան հարստահարումներից։
Երախտագետ հայ ժողովուրդը երբեք չի մոռանալու սուս ժողովրդի
զավակների հերոսական սխրանքները և նրանց նահատակությունը։ Թող
Տերը հավերժ լուսավոր պահպանի նրանց սուրբ հիշատակը երկնքում և
այստեղ՝ երկրի վրա, Հայաստանի հողի վրա, ամեն մի հայ մարդու սրտում։
Այս հուշարձանը կառուցվել Լ 1828-ից մի քանի տարիներ հետո եր
ջանկահիշատակ Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկուփ որոշումով և Մայր
Աթոռի միջոցներով, ի նշանավորումն ռուսական բանակի զինվորների նա
հատակության։
Այսօր բոլոր հայերը, որ ի Հայաստան և որ ի սփյուռս աշխարհի, հի
շում են անցյալը, որպեսզի իրենց երախտագիտությունը հայտնեն զոհված
ռուս հերոսների հիշատակին, բայց նաև, որպեսզի հստսւկ տեսնել կարո
ղանան իրենց ազգի ապագա կյանքի ուղիղ ճանապարհը։ Վայ այն ժողո–
վըրդին, որ հիշողություն չունի, որ չունի հստակ գիտակցությունը պատ
մական փորձի, որ միջազգային միշտ ալեկոծ, միշտ շփոթեցուցիչ հողմերից
տարուբերված կորցնում է իր կենսական շահերի ուղին, երբեմն շլանալով
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խաբուսիկ երևույթներից, երբեմն մղվելով գերգգացական պատրանքներից,
երբեմն մոլորելով անիրականալի խոստումներից։
Հսւյ ժողովուրդը, որ իր քաջ որդվոց ծով արյան ճանապարհով հւսսել
է մեր օրերի իր ազգային վերածնունդի լուսաբացին, իր պետականության
կազմավորման, միշտ ոուս ժողովրդի եղբայրական օգնությամբ, այսօր դար
ձել է արդեն իր գերագույն շահերին գիտակից ազգություն, իր սեփական
ուժերի վրա հավատք ունեցող ազգություն, իր ւսպագայի նկատմամբ լավա
տեսությամբ համակված ազգություն։ Նաև մի ազգություն, որ գիտե հարգել
ու փառավորել հիշատակը իր զսպակների հերոսական ճիգերի և զոհաբե
րումների, որոնք արյամբ ներկեցին հայոց ազատագրական պայքարի ճսւ–
նւսպսւրհը։ Սրբազան պայքարի մի ճանապարհ, որի վրա իրենց արյունը
թափեցին նաև մեր ասս եղբայրները ե ոչ միայն 1826—28-ի շրջանին, այլե
1915-ին՝ վւրկելով երկու հարյուր հազար վսւսպուրականցի հայերի կյւսնքը
օսմանյան ցեղասպանությունից, 1918-ին՝ իրենց գործոն մասնակցությունը
բերելով Սարդարապատի հսւյոց մեծ հաղթանակին, 1920-ին՝ Հայաստանից
դարս Քշելով Քարապեքիր փաշայի բանակները և պւստոելով Ալեքսանդ–
րապոլի սև դաշնագիրը։
Այսօր այս հուշարձանի աոաջ կանգնած պարտավոր ենք հիշել այս
բոլորը, պարտավոր ենք գիտակցել, թե պատմությունը ինչ-որ հեոու ւսնց–
յւսլւսմ տեղի ունեցած դեպքերի պարզապես մի շարադրանք չէ, պարտա
վոր ենք զգալ, թե պատմությունը մեգ հետ քայլում է և քւսյլ աո քայլ հսւ–
րըստւսցնում մեր ազգային հւսվաքւսկանության կենսսւվարձը։ Անցյալի փոր
ձառությամբ լուսավորված պարտավոր ենք հւսռաջ ընթանալ դեպի մեր
ապագան, մեր ոտքերի տակ մեր մայր հողը ունենալով որպես ամուր պատ
վանդան։ Ու այդ պատվանդանի վրա կանգնած և այդ պատվանդանից
միայն պարտավոր ենք դիտել համայն աշխարհը ու դատել իրադարձու
թյունները միջազգային կյանքի։
Մենք, Հայրապետ Ամենայն Հայոց, այս հավատամքը, այս վկայությունն
ենք բերում այսօր այս հուշարձանի առաջ, մեր ժողովրդի առաջ, մեր վե
րածնված հայրենիքի աոաջ։
Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի. ամեն։
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