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ՀԵՂԻՆԱԿԻ    ԽՈՍՔԸ

Մեզ  մոտ`  Հայաստանում,  գոյություն  ունեն  մի  շարք  թեմաներ,
որոնք   արգելված  են,  այսինքն  թաբու  է  դրված  այդ  թեմաների
վրա:     Ինչո՞ւ  են  փորձում   շրջանցել  այդ   թեմաները,  բացատրութ-
յունը   միայն  մեկն  է`   հանցագործ  իշխանությունների   ամենաթույլ
տեղը  դա   է,  նրանց  « Աքիլլեսյան  Գարշապարը »,  քանի  որ  այդ
ամենի   բացահայտումից   պարզվելու   է,  որ   իրենք  այս   ոճրագործ
ոհմակի  մի  մասն  են  կազմում:   Ուստի  այդ  ԹԱԲՈՒՆ է,  որ   ժամ-
անակի  ընթացքում  մոռացվելու   է   եկող  սերունդների  կողմից,  քա-
նի   որ   սուտը  մատուցելով`  նրանց  կառավարելու  են  ինչպես  ցան-
կանան:   Ուստի  « 3  ԹԱԲՈՒ »  գրքույկով   ցանկանում  եմ   ուսանել
երիտասարդներին,  որ  այն    երեք   թեմաները,   որոնք  պատկերված
են  գրքում,  համապատասխանում  է  իրականությանը:  

Խաբված  սերնդին  ավելի  հեշտ  է  ուղղորդել  և  իշխանություններն
այդպես  էլ   անում  են,  որպեսզի  նրանց  կառավարեն։  ԳՀ © ԱՌ

« ԵԹԵ  ՉԱՍԵՆՔ  ԱՆՑՅԱԼԻ  ՍԽԱԼՆԵՐԸ,  ԱՊԱ  ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ  ԱՅՆ
ԱՅՆՔԱՆ  Է ԽՃՃՎԵԼՈՒ,  ՈՐ  ՍԽԱԼՆ  ՈՒ  ՃԻՇՏԸ  ՉԵՆՔ  ԿԱՐՈՂԱ-
ՆԱԼՈՒ  ԶԱՏԵԼ  ԻՐԱՐԻՑ,  ԴՐԱՆԻՑ  ԷԼ  ԱՌԱՋ  ԵՆ  ԳԱԼՈԻ   ԿԵՂԾ
ԵՎ  ՍՈՒՏ  ՀԵՐՈՍՆԵՐ,  ՈՎՔԵՐ   ԷԼ  ԴԱՌՆԱԼՈՒ  ԵՆ  ԵՐԿՐԻ   ՀԱՄ-
ԱՐ  ԱՂԵՏ`  ԱՐՅՈՒՆԱԽՈՒՄ  ԴԱՀԻՃՆԵՐ »:   
Ազատամարտիկ   Վարդան   Հովհաննիսյան   27-10- 2000

« Մեր   քարոզած   ճշմարտութիւնը   գուցէ   թէ   կտրատում   է   ազգի
սիրտը,  բայց  այդ  սուրը  միակ  հնարն  է  փտած  ու   ճարակած   խո-
ցը  առողջ  մասերից  բաժանելու  եւ  հեռացնելու  համար »:
Միքայել  Նալբանդեան
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ՄԵԶԱՆՈՒՄ   ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐՆԵՐԻ  ՏԵՍԱԿ  ԿԱ,  ՈՎՔԵՐ  ՍՈՎՈՐՈՒ-
ԹՅՈՒՆ   ՈՒՆԵՆ   ՀԱՅԻ  ԲՈԼՈՐ   ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ԹԱՔՑՆԵԼ
ԻՐԵՆՑ   ՓՏԱԾ   ԱԶԳԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ   ՄԵՋ :  Րաֆֆի 

Բայց  մինչև   ե՞րբ  պիտի  ծածկենք  մեր  կեղտերը։  Դա   նույնը   կլին-
եր,  ինչպես  հիվանդ  ամաչելով   թաքցներ  այն  վերքերը,   որոնք   օր-
ըստօրե  ավելի  փտելով,  նեխելով  վարակումեն   մարմնի   ամբողջ
կազմվածքը...  Րաֆֆի 

Ունեինք  աչք...  ու  չուզեցինք   տեսնել։   Երբ   տեսանք...  չուզեցինք
հավատալ...  Մորթվում   էինք, բայց  չեինք  ուզում  սովորել   ողջ  մնա-
լու   ճամփան։  Թող  մի  անգամ  էլ  հայը  լիներ   ոճրագործ,   թող  մի
անգամ  էլ  հայը  լիներ  բարբարոս  ու  գազան..
Շահան  Նաթալի 

§ ²½·»ñÁ  ³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý  ã»Ý: ºõ »Ã¿ ÙÇ  ³½·Ç Ù³Ñáõ³Ý
å³ï×³éÁ Çñ ÇëÏ Ý»ñëÇó ¿ ¦: ÐáíÑ³ÝÝ»ë   ø³ç³½ÝáõÝÇ
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ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ    ՆՎԵՐԸ

( 1996 հոկտեմբերի  14-ը  Էջմածնի  շրջ.  Արշալույս  գյուղ)  
Խնջույքի  սեղանները  գցված  էին,  բոլորը  նստել  էին  սեղանի  շուրջ,
բայց  սպասում   էին   ամենապատվավոր  հյուրերին։ 
Հանկարծ   մեքենաների   շարասյունը   մտավ   բակ,   սեղանի   շուրջ
նստածները  անմիջապես  ելան  և  շտապեցին  դիմավորել  եկող  հյու-
րերին։
Հյուրերն   իջան  մեքենաներից   և  սկսեցին  հերթով   ձեռքով  բարևել
ներկաներին։
— Ու՞ր  է  մեր  « именинник.-ը »  ուրախ  հարցրեց   եկողներից  մեկը: 
— Էստեղ  եմ,  քավոր  ջան, — բամբ  ձայնով  ասաց  նա   և  առաջ  եկ-
ավ,  նրանք  ողջագուրվեցին: 
— Մանվել  ջան  շնորհավորում  եմ  ծննդյանդ  տոնը, — ուրախ  ասաց
նա  և  համբուրեց  նրան: 
Վազգենի  ետևից  գալիս  էր  Վանոն,  Բուդոն,  Միքայել   Հարություն-
յանը  Անդրանիկ  Քոչարյանը   և  մյուսները,   բոլորը    ողջագուրվում
էին  Մանվելի  հետ:  
— Մանվել  ջան  հիմա  քանի՞  տարեկան  դարձար, — հարցրեց   Վան-
ոն:
— Քառասուն, — ուրախ  պատասխանեց  նա: 
— Դե  լավ  է,  հոբելյանական  կլոր   տարի  է,  մի  երկու  էդքան   էլ   որ
ապրես,  հերիք  է:
— Լավ,  հարգելի   հյուրեր,  անցեք  նստեք, — առաջարկեց   Մանվելը,
— առանց  այն  էլ   ուշացել  եք,  մենք   էլ  անհանգստացանք:
Խորովածի   անուշ   հոտը  բռնել  էր  շրջապատը,  ամեն   ինչ   տոնակ-
ան   էր`  ժպիտներ,  ջերմ  ցանկություններ,  թանկարժեք  նվերներ:
Բոլորը  նստեցին  սեղանի  շուրջ,  սեղանի  գլխին   ինչպես  միշտ  կըն-
քահայր  Վազգենն  էր,  նրա  աջ  կողքին  նստել  էր  Վանոն,  իսկ  ձախ  
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կողմում  բազմել  էր  հոբելյարը՝  Մանվելը:  
— Դե  տղերք,  եկեք  վերցնենք  գավաթները, — առաջարկեց   Վազգե-
նը:
— Տղերք   ջան,   Ֆիզուլու  գործարանի   գինին   է, — հպարտ   ասաց
Մանվելը, — այնպես  որ  թուրքի  գինով  ենք  նշելու...
— Ապրես  Մանվել   ջան,   կեցցես, — խրախուսեց   Վանոն, — ուրեմն
կրկնակի  տոն  է,  տղերք  ջան  ու  էսօր  պիտի  լավ  հարբենք...
— Անուշ  լինի  տղերք  ջան, — ուրախ  ասաց  Մանվելը, — հեսա  եղնի-
կի  խորոված   էլ  ենք  ուտելու...
— Պահո՜,   ուրեմն  եղնիկի  խորովա՞ծ   էլ  ենք   ուտելու, — ուրախաց-
ավ   Ալիկ  Պետրոսյանը, 
— Տղերք  ջան  գիտե՞ք  ինչ  եղնիկ  է,  որ  ասեմ  կզարմանաք, — գլուխ
գովեց   Մանվելը, — Երևանի  գազանանոցի   հալալ   պահած   եղնիկ-
ներն  են,  ընենց  որ  լավ  աչքի  լույսի   պես  պահված   է...
— Պահո՜,  էլ  ով  դիմանա, — ուրախացավ  Սերժ  Սարգսյանը: 
— Հա,  Սերժո   ջան,  ասացի  թող   տղերքը  հալալ  եղնիկի   միս  ուտ-
են,  թե  չէ   էս  օրով   որտեղի՞ց   եղնիկ   գտնենք...
Կանայք  խորովածով   լի  ափսեներով   մտան   ներս  և  դրեցին   քավ-
որի  դիմաց: 
— Հիմա  ի՞նչ,  առաջին   կենացը  ե՞ս  պիտի  ասեմ, — տեղից   բարձր-
ացավ  Վազգենը,  զարմացած  շուրջը   նայեց,  կարծես  թե   սպասում
էր,  որ  ինչ-որ  մեկը  առարկի, — այս  բաժակով   ուզում  եմ  շնորհավ-
որել  մեր  Մանվելի...  Գեներալ  Մանվելի   ծնունդը, — Մանվելը   ոտքի
կանգնեց  ու  ժպտաց, — Մանվել  ջան   ծնունդդ  շնորհավոր   ախպեր
ջան,  թող  միշտ  հաջողությունները   քեզ   առաջնորդեն,  որ    ուզում
ես   իմանալ`  Անդրանիկն   ո՞վ   էր   քո   դեմ,  իսկական   հերոսը   դու
ես...   Այնպես   որ,  շնորհավորում   եմ  ծնունդդ,  հետո   էլ   գեներալի
« զվանյադ » , — նա  ծոցագրպանից  հանեց  ոսկեգույն  ուսադիրները
և  տվեց  նրան, — Մանվել  ջան  քեզ  գնդապետ  չի   սազում,  դու   գե- 
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ներալ   տղա  ես: 
Նա  համբուրեց  Մանվելին:  Բոլորը  սկսեցին  ծափահարել:
— Յա՜,  քավոր  ջան,  դա  ամենալավ  նվերն  էր, — ուրախ  բացական-
չեց  Սեյրան  Սարոյանը: 
Բոլորը  շնորհավորեցին  նորանշանակ  գեներալի  ծննդյան  տոնն  ու
գեներալի  կոչումը:
Հյուրերը  համտեսում  էին  մատղաշ  եղնիկի  խորովածը:  Գնդապետ,
այժմ   արդեն   գեներալ՝   Մանվել  Գրիգորյանն  ամեն   ինչ   արել   էր,
որպեսզի   հոբելյանական  տոնը   լինի  բարձր  մակարդակով:
Ղարաբաղի  նռան  գինին  և  թթի  օղին,  մի   քանի   տեսակի   խորով-
ածները  և  տարբեր   ուտեստները,  անգամ  ժանգյալով   հացը   անպ-
ակաս  էին  սեղաններից:  Նույնիսկ  հրավիրված  էր  երգիչ  Արամ  Աս-
ատրյանը,  որպեսզի  ծաղկեցներ  հոբելյարի  հասցեին   հնչեցրած  կե-
նացները:
Մանվելի   համար   անակնկալ   էր   քավոր  Վազգենի   պատրաստած
գեներալական   ուսադիրները,  դա  իր  հավատարմության  ու  երախ-
տագիտության  նշանն  էր:   Ինչպես  ասում  են  ամեն  ինչ  անպատա-
սխան   չի  մնում,  պետք  է  ժամանակին  հասկանալ,  թե  ում   կողքին
պետք  է  կանգնել   և  փառք  Աստծո,  իզուր  չէր...   Վազգենը  գնահա-
տում   է  իր  նվիրվածությունը: 
— Տղերք,  էս  բաժակն   էլ   ես  պիտի   ասեմ, — տեղից   ելավ   Վանոն,
օղու  գավաթը   ձեռքին, — կարծում   եմ,  որ  չեք  առարկի...
— Վանո  ջան,  ո՞վ   կարա  քեզ  առարկի, — ուրախ  ասաց  Վազգենը,
— մեջներիս  բանաստեղծ   տղեն  դու  ես,  այնպես   որ,   քո   գեղեցիկ
խոսքն   ասա,  ախպեր  ջան...
Վանոն   ժպտաց,  գավաթը   ձեռքին  նայեց   շուրջը,  սպասելով,   որ
բոլորը  լռեն,  ներկաները   քարացել   էին,  անգամ  սեղանը  սպասար-
կող  կանայք   դադարեցին  շարժը,  արձանի   պես   լուռ   կանգնեցին,
որպեսզի  նա  խոսի.
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— Տղերք  ջան,  էսօր  մեր  գեներալ  ախպոր  ծնունդից  բացի,  ևս  մեկ
բան  պիտի  նշենք,  մեր  հաղթանակը։  Մենք  հաղթեցինք,  որովհետև
մենք  ճիշտ  ենք...
— Մեր  դեմ  խաղ  չկա, — մեջ  մտավ  Վազգենը:  
— Հա,  Վազգեն  ջան,  լավ  ես  ասում,  մենք   հաղթեցինք,   որովհետև
մեր  դեմ  խաղ  չկա...   Տղերք   ջան,  մենք   էն  օրը՝  25--ին   պիտի   մի
700 – 800  հոգի  սպանեինք,  որ  լավ  լիներ,  եթե   չենք   կարողանում
աշխատեցնել  արդյունաբերությունը...   Պիտի  հասկանանք,  որ  երկ-
րում  ինչքան  գործազուրկ  կա,   էնքան  պետք   է  ջրցան  մեքենաներ
լինեն,  ամեն  մի  գործազուրկի   համար  մի  ջրի  մեքենա,  թե  չէ  մենք
մի  երկու  մեքենայով  ջրում  էինք,  նրանք  գնում   էին   տուն,   չորան-
ում  ու  նորից   գալիս  հրապարակ...
— Ճիշտ   ես   ասում  Վանո   ջան,   կեցցե՛ս, — կողքից    խրախուսեց
Վազգենը: 
— Տղերք,  մենք  պիտի  ամուր  լինենք  մեր  լեռների  պես,  թե  չէ  երեք
միլիոն   ոչխար   որ   կանգնեց   ոտքի,   կարողա  հովվին   էլ    հոշոտի,
գելխեղդներին   էլ   հետը,  այնպես  որ  մենք  պիտի  ուժեղ   լինենք,
ամրապնդելով`  պիտի   պահենք  մեկս   մյուսին,  հարկ   եղած   դեպք-
ում  պիտի   ֆուտբոլի  « կամանդի »  պես  խաղանք՝   պասերով...
Իրար   պաս  տալով,  ես՝  Վազգենին,  Վազգենը՝  Մանվելին,   Մանվե-
լը՝  Սեյրանին,  Ռուբիկին,  Սերժիկին...  Էնպես  որ  մենք  մի  թիմ   ենք
ու  կզացնելով  էլ  պիտի  առաջ  գնանք,  էնպես  պիտի  անենք,  որ  էդ
երեք  միլիոն  ոչխարը  հասկանա,  որ  իր  գլխին  տեր  ունի,  որ  ինքը
անտեր  չի,  բայց  որ  զգաց  մենք   թույլ  ենք,  հաստատ   կըմբոստան-
ա,   էնպես  որ  խմենք  մեր  թմի  կենացը,  մենք   չպիտի  թողնենք,   որ
ուրիշները  խցկվեն  մեր  մեջ,  խցկվելու  տեղ  չկա...    Բայց   եթե   ուզ-
ում  են,  կարող   են  մեր   թիմի  մեջ  լինել   և  պիտի  մեր   օրենքներն
ընդունեն,  որպես  կանոն   ու  օրենք,  իրենց   համար   պիտի  սրբութ-
յուն  լինի  մեր  թիմի   օրենքը,  քանի  մենք   կանք...   Ինչպես   ասեց  



7

մեր  ախպեր   Վազգենը,  մեր  դեմ  խաղ  չկա․․․
Բոլորը   սկսեցին  ծափահարել,  հիացմունքի   կոչերի   տակ   Վանոն
խմեց   ձեռքի   գավաթը,  բոլորը  ոտքի   կանգնեցին   և  միացան  Վա-
նոյի  առաջարկած   կենացին:  
— Արա՜,  էդ   խի՛   չե՞ս   երգում,  մեր   ախպոր   բաժակին, — բղավեց
Սեյրանը,  Արամ  Ասատրյանը  շփոթվեց,  վեր  կացավ  և  վազեց  նվա-
գողների  մոտ,  վերցրեց  բարձրախոսը  և  սկսեց  երգել...
Ելեք  քաջեր  հայկազուն: 
Միացեք,  որ  մենք  գնանք  Սասուն...
— Ստո՛պ,   ստո՛պ, — ընդհատեց   Վանոն, — չէ,   էդ   մի   երգիր,   հո
կռիվ   չե՞նք  գնում,  մեր   կռիվը   պրծավ...  Երգի   էն   Սուրբ   Սարգիս
ես  կգնամը...
Արամը   ամիջապես  սկսեց   երգել   Սուրբ   Սարգիսը, 
— Սուրբ  Սարգիս   ես  կգնամ, 
Ու  մոմեր   ես  կվառեմ,  
Վանոն  հմայված  լսում  էր,  կարծես  թե  իր  սիրած  երգն  էր:   Բոլորը
լուռ  լսում էին  Արամի  գեղեցիկ  կատարումը:   Վազգենը  կիսով  չափ
հենվել   էր   ընկերոջ՝  Վանոյի  ո ւսին,  աչքերը   փակել   և   ուշադիր
լսում   էր։  Վանոն  նստել  էր  Վազգենի  աջ   կողքին,  իսկ  մյուս՝  ձախ
կողմում   նստել   էր  Բուդոն՝  Նախագահի   անվտանգության   պետ`
գեներալ   Ռոման   Ղազարյանը,   նրանից   աջ   նստել   էր,   Արծրուն
Մարգարյանը,  նրանից   աջ   նստած  էր  Ալիկ   Պետրոսյանը,  ( Աստվ-
ածատուր  Պետրոսյանը ) Ալիկի  կողքին  նստել  էր  Գագիկ  Ջհանգիր-
յանը,  այնուհետև   փոխգնդապետ  Սեյրան  Սարոյանը,   հետո  Անդր-
անիկ  Խաչատրյանը,  նրանից  աջ՝   Աշտարակցի   քեռի  Սենիկը,   հե-
տո  Մուրադ  Կիրակոսյանը,  Կակազ  Արմենը  ( Զաիկը  )   Քոռ  Հովի-
կը,  իսկ  սեղանի  մյուս  ծայրին  նստած  էր  Գնդապետ  Աշոտ  Պետրո-
սյանը,  Սերժ  Սարգսյանը։  Ինչպես  արդեն  ասվել  էր,  Վազգեն  Սար-
գսյանը  նստել  էր  սեղանի  գլխին,  նրա կողքին  նստել  էր  հոբելյարը՝  
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Մանվել   Գրիգորյանը,  Մանվելի   կողքին   նստել   էր   իր   սիրուհին՝
Նազիկ  Ամիրյանը,   Նազիկի  կողքին`  Վազգենի   թիկնապահ   և
վարորդ  Մոսոն`  Մովսես   Գեղանգուլյանը,  նրա  կողքին   նստած   էր
գեներալ  Միքայել  Հարությունյանը,  հետո   Ալբերտ   Բազեյանը,  Լյո-
վա  Երանոսյանը,  Շմայսը՝   Առաքել   Մովսեսյանը,  հետո   Վազգենի
եղբայր՝  Արամ   Սարգսյանը,  նրան   հաջորդում   էր   մյուս   եղբայրը՝
Արմեն   Սարգսյանը,   հետո  Վազգենի   օգնականը՝  Մատ  Գագոն՝
Գագիկ   Գևորգյանը,  հետո  Արթուր  Աղաբեկյանը,  սեղանի  անկյուն-
ում   նստած  էր  երգիչ  Արամ  Ասատրյանը  ու  ինչպես   ասացի`  սեղ-
անի  մյուս   ծայրին  Սերժ  Սարգսյանն  էր։  Հանրապետության  բոլոր
կարևոր  մարդիկ  այստեղ  էին  հավաքված։
Արամը  ավարտեց  երգը,  Վանոն  սկսեց  ծափահարել   բոլորը   միաց-
ան  ծափահարություններին:   Արամը  կանգնել   էր   և  սպասում   էր,
որ  նոր  պատվերներ  լինեն։
— Արամը  լավ  է  երգում, — ասաց  Վանոն, — ապրես  Արամ  ջան․․․
— Լավ  տղերք,  անուշ  արեք,  խորովածը  սառեց,  հետո  կշարունակ-
ենք  կենացները, — առաջարկեց   հոբելյարը, — տղերք   ջան,   անուշ
արեք,  սա   հասարակ  խոզի  խորոված  չի,  այլ  վայրի   վարազի․․․
— Մանվել  չլինի՞  թե  է՛ս  էլ  է  գազանանոցի  վարազներից, — կատա-
կեց  Վանոն: 
— Չէ՛,  Վանո  ջան,  երկու  օր  առաջ  Շմայսենք   են   խփել,   Խոսրովի
անտառի   վարազներից  ա․․․
— Վանո  ջան,  ես  ու  Շմայսն  ենք  խփել, — հաստատեց   Լևոն  Երա-
նոսյանը, — ճիշտն  ասած,  արջ   էինք  ուզում  խփել,  արջ   չգտանք,
թե  չէ  հիմա  արջի  խորոված  ենք  ուտելու...   Խոստանում  եմ`  մյուս
անգամ  արջի  միս  ենք  ուտելու․․․
— Հա   տղերք,  ասում   են  արջի  խորովածը  շատ  համով  է, — ասաց
Ալբերտ  Բազեյանը:
— Արջի   խորոված  ես   եմ   կերել, — ուրախ   ասաց   Աստվածատուր  
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Պետրոսյանը, — Գյուլիստանում,  օղորմածիկ   Շահեն  Մեղրյանը   էր
հյուրասիրել,  մինչև   հիմա  համը   բերանս   է...
— Լսի՛  Շմայս,  չեմ  հասկանում  ինչի՞  էիք  հասել  Խոսրավի  անտառ,
հենա   գազանանոցը  քթներիդ  տակն  է, — կատակեց  Վանոն:
— Վա՜յ,   Վանո  ջան   ճիշտ  ես   ասում,   մտքովս  չէր   անցել, — լուրջ
ասաց  Շմայսը,  չհասկանալով,  որ  Վանոն   կատակում   է, — Վանո
ջան   մյուս  անգամ   է՛դ  գազանանոցի  արջին  եմ   խփելու...
— Շմայս,  չե՞ս   ջոկում,   որ  Վանոն   կատակում    է, — հասկացրեց
Ջհանգիրյանը,  բոլորը   սկսեցին  ծիծաղել։ 
— Շմայս,  կատակ  արեցի,  հանկարծ   չգնաս   գազանանոցի   արջին
խփես, — ուրախ   ասաց   Վանոն: 
— Շմայսին   որ   թողես   էն  մի   հատ  մնացած  սպիտակ  արջին   էլ
կխփի   ու  կբերի, — կատակեց  Վազգենը: 
— Քավոր  ջան,  ընչի՞  չպիտի  բերեմ  որ,  ինչ  ա  քո  նման   թագավոր
տղեն  պիտի  սպիտակ  արջի  չալաղաջ  չուտի՞   որ...
Բոլորը  սկսեցին  ծիծաղել։ 
— Շմայս,  որ  սպիտակ  արջին  խփելու  լինե՞ս,  ինձ  էլ   հետդ   կտան-
ես, — լուրջ   ասաց  Սեյրան  Սարոյանը,  ծիծաղը   բորբոքվեց։
— Տղերք   անուշ  արեք  դեռ   անակընկալներ  էլ   կան, — առաջարկեց
Նազիկը,  որը   սեղանի  շուրջ  նստած  միակ  կինն  էր։
Արամ  Ասատրյանը   երգում  էր,  մնացած  հյուրերը   համտեսում   էին
վարազի  ու  եղնիկի   անուշահամ   խորովածը:
— Էս  թոնրի  մե՞ջ  եք  եփել, — հարցրեց  Ալբերտ  Բազեյանը: 
— Հա,  Բազեյան  ջան,   թոնրի  մեջ  ենք   սարքել, — հաստատեց   Լյո-
վա  Երանոսյանը: 
— Երևում  է,  անգամ  ոսկորներն  են  եփել, — գովաբանեց  նա,  կյան-
քումս   էսպիսի  խորոված   չեմ  կերել․․․
— Դե  լավա  Բազեյան,  կհիշես  մեր  շեֆի  ծնունդը, — ուրախ   ասաց
Շմայսը,  բոլորը   ծիծաղեցին։
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— Տղերք,  նայում   եմ   ու  « Պալկովնիկին »  չեմ  տեսնում,   չլինի   թե
հիվանդացել   է, — կատակեց  Սերժ   Սարգսյանը: 
— Չէ,  « Պալկովնիկին »  ուղարկել  եմ  Աբովյան,  որ  գարեջուր   բերի,
— ասաց  Նազիկը: 
— Արա,  դե  Պալկովնիկը  ում  խեռին  ա  պետք,  պիտի  գար  էս   սեղ-
անը  հարամեր, — ասաց  Շմայսը,  բոլորը  ծիծաղեցին:
— Պալկովնիկը  « պուտանկա » Գագոյին  տվեց  անցավ, — կատակեց
Երանոսյան  Լևոնը,  ծիծաղը  բորբոքվեց։
Չնայած  խնջույքը  նոր  էր  սկսել,  հյուրերից   շատերն  արդեն   հարբ-
ած  էին,  սակայն  փորձում   էին  իրենց  զգաստ  պահել: 
— Սանիկ,  էս  Օհանյանը  ու՞ր  է   չկա,  չլինի  թե  իրեն  չես   հրավիրել,
— հարցրեց  Վազգենը՝  Մանվելին․
— Օհանյանը՛   ի՞նչ   խեռս ա,  որ   էստեղ  լինի, — մեջ   մտավ  Շմայսը:
— Շմայսը  ճիշտ  ա   ասում, — հաստատեց   Մանվելը, — ինքը   թող
գնա  ուրիշների   հետ  սեղան   նստի․․․
Բոլորը  սկսեցին   ծիծաղել։
Ուտեստների  մատուցումը  չէր  դադարում,  սեղանին  սկսեցին   դնել
խաշլաման  ու  ղավուրման,  ամեն  ինչ  պատշաճ  էր,  կարմիր  և   սև
խավիարներ,  գեղեցիկ  ու  թարմ  մրգեր   ու   բանջարեղեն։
— Տղերք,  մի  կենաց   ասեմ, — ասաց  Վազգենը   ու   օղու   գավաթը
ձեռքին`  ոտքի  կանգնեց,  բոլորը  լուռ  սպասում  էին,  որ  Վազգենը
խոսի,  սեղանի   վերջում   Սերժ  Սարգսյանը  զրույցի   էր   բռնվել  Ար-
թուր  Աղաբեկյանի  հետ,  չնկատելով,  որ  Վազգենը  ուզում   է  կենաց
ասել: 
— Արա՜,  ձեր   հետ  չե՞ն, — բղավեց   Մանվելը, — նրանք   ուշադրությ-
ուն   չդարձրեցին,  շարունակում   էին   բանավեճը,   Արթուր  Աղաբեկ-
յանը  քիչ   հարբած  էր   դրա  համար   էր   ոգևորված  ու   բարձր   խո-
սում։  Գնդապետ  Աշոտ  Պետրոսյանը  արմունկով   բզեց   Սերժ  Սար-
գսյանին,  որպեսզի   դադարեցնի   զրույցը,  նա  նկատեց,  որ   բոլորը  
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լուռ  իրենց   են  սպասում:
— Հա  ի՛նչ,  խոսում  էինք, — զարմացած  ասաց  նա: 
— Ա՛յ  ղախպա՛,  դու  չպիտի  խոսաս,  երբ   քավորն   է  խոսում, — մեջ
մտավ   Շմայսը,  Սարգսյանը  ոչինչ   չպատասխանեց,   նա  շիկնեց   և
ձեռքերը  սկսեցին  դողալ,  իսկ  Արթուր  Աղաբեկյանի   դեմքը  կարմր-
ել  էր,  երևի  սարսափից  էր   կամ  էլ  Ղարաբաղի  թթի  օղին  էր  տվել
գլխին։ — Արա   հոպոպ,  դու   ի՞նչ  ես   լեզվիդ   տվել, —շարունակեց
Շմայսը  այս  անգամ  դիմելով   Աղաբեկյանին:
— Ես  բան  չասացի, — հազիվ   խոսեց   նա,  ձեռքով  փակելով   բերա-
նը,  որ   լռում  է:
— Տղերք   ջան,  էլի  ուզում  եմ  խմել   մեր  կենացը, — ասաց   Վազգե-
նը, — տղերք,  իրոք   մենք   լավ  աշխատեցինք,   էնպես  որ   բոլորիդ
« մալադեց »:   Տղերք,  հիմա  մի  բան  պիտի  ասեմ,  որ  շատ  կարևոր
է,  ես  վարչապետի  հետ   խոսել  եմ,  սեփականաշնորհումը   պետք   է
արագ   վերջացնենք,  ինքը  կարգադրել  է,  որ  նոր  վաուչերների   թո-
ղարկում  լինի,  պիտի  վաուչերներով   սեփականացնենք  գործարան-
ները  և  կյանքի  կենսատու  օբյեկտները:   Էնպես  որ,  շուտով  դուք
պետք  է  հաշվառեք,  թե  ինչ   սեփականություն   եք  ուզում   վերցնել,
մեր  է՛ս  խմբի  համար  հատուկ  զեղջեր  են  լինելու,  Էնպես  որ  տըղ-
երք  ջան,  մենք   պետք  է  ապահովենք   մեր  ֆինանսական  հզորութ-
յունը:   Ինչքան   շատ  գործարան  ու  ֆաբրիկա   սեփականացնենք,
էնքան  լավ,   հիմկվանից   մտածեք...
— Շեֆ  ջան  հիվանդանոցներն  էլ  են  սեփականաշնորհելու՞, — ընդհ-
ատեց  Սեյրան  Սարոյանը:
— Հա՛,  Սեյրան  ջան,  ես  ասացի  ամեն  ինչ: 
— Ես  կարա՞մ   է՛ն  պռասպեկտի   վրայի   հիվանդանոցը   սեփական-
ացնեմ,  մամաս  ընդեղ  ա  բուժվել   ժամանակին: 
— Սեյրան  ջան,  հաշվի  որ  է՛դ   հիվանդանոցը   քոնն  ա, — խոստաց-
ավ   Վազգենը, — մենակ   վաղը   կզանգես  ու   կհիշացնես,   որպեսզի  
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չմոռանամ...
— Էղավ,  քավոր   ջան, — ուրախ   բացականչեց   Սարոյանը, — արա՛,
դե   իսկական  թագավո՛ր   քավոր  ա... Մանվելի   ծնունդին   ինձ   էլ  է
նվեր   անում...
Բոլորը   ծիծաղեցին:
— Տղերք,  բոլորիդ   խոստանում  եմ  գեներալ  դարձնել, — շարունակ-
եց  Վազգենը, — էնպես  որ,  համարեք  այս   խնջույքը   գեներալական
խնջույք  է  և  հիմա  է՛ս  բաժակով  եկեք  խմենք  գեներալ   ախպերնե-
րի  կենացը...
Բոլորը  սկսեցին  ծափահարել,  քավորը  խմեց  ձեռքի  գավաթը:
Արամ  Ասատրյանը  սկսեց   երգել  Վազգենի   սիրած  երգը:
Երազ  իմ,  երկիր  հայրենի, 
Հոգսերդ  շատ,  հույսդ  մեծ...
Քավորը   կանգնած  տեղից  նստեց  և  սկսեց  լսել  երգը,  բոլորը  լուռ
սպասում  էին,  թե  երբ  կավարտվի  երգը:    Սերժ  Սարգսյանը   նախ-
ատինք   ուտելուց   հետո    վատ  էր  զգում,  դեմքից   երևում   էր,   որ
դժգոհ   է,   իսկ   Արթուր  Աղաբեկյանը   ավելի   վատ   վիճակում   էր,
կարծես  թե  սթափվել  էր,  սակայն  դեմքի  կարմրությունը  իրեն   մա-
տնում   էր:
Ավարտվեց  երգը,  բոլորը  սկսեցին  ծափահարել,  քիչ   հետո   սկսվեց
աշխույժ  զրույցը,   լարվածությունը  թուլացել   էր,  Վազգենը  զրույցի
էր   բռնվել   Մանվելի   ու  Նազիկի  հետ,  կարծես   չնկատելով   կողքի
զրուցակիցներին: 
Քեռի  Սենիկը  շշուկով  զրուցում  էր  կողքին  նստած  Մուրադ  Կիրա-
կոսյանի  հետ, 
— Մուրադ,   երեկ   նախարարությունում   պատահական   Աիդա  Սե-
րոբյանին   հանդիպեցի,  դժգոհում   էր  Ալիկ   Պետրոսյանից,  գիտե՞ս,
թե  ի՞նչ   եմ  լսել   նրա  ու  Ալիկի   մասին:  
— Չէ  քեռի   ջան,  ի՞նչ   էս  լսել   որ, — շշուկով   հարցրեց   Մուրադը: 
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— Ասում   են  որ   է՛դ   Աիդան   բոզի  մեկն   է,  դրա   մարդը  գալիս   է
տուն   ու   իրեն  բռնեցնում  սիրեկանի   հետ,  ուզում  է  կնոջը  սպան-
ել,  սա  էլ  տանից  փախնում  է  ու  գնում  Ալիկի  մոտ...   Հետո   Ալիկ
Պետրոսյանը   Ամարասի  Արթուրի   ու   ախպար   Հովսեփի   օգնությ-
ամբ   ուղարկում    է   Ղարաբաղ`  Գանձասարի   Տեր   Հովհաննեսի
մոտ,  որպեսզի  դրա  մարդը   իրան  չգտնի   ու  սպանի:   Ու  էդտեղից
էլ  Աիդաս  դառնում   է   ֆիդային...  Ինչպես  ասում  են,  երեկվա  բոզը
այսօր  դառնում   է  հերոս... 
Նրանք  սկսեցին  ծիծաղել: 
— Լսի  Քեռի  կարողա՞  Ալիկն  էլ  է  դրան  դոմփում, — հարցրեց   Մու-
րադը: 
— Ա՛յ   տղա,  բա  սիրուն  աչքերի  համա՞ր   է   մարդու   հաշվեհարդա-
րից  փախցնում, — պատասխանեց  քեռին:
— Լսի՜,  մեկը  լինի  Ալիկին  դոմփի,  էդ  ղզիկից   ի՞նչ  դոմփող, — նրա-
նց  ծիծաղը  բորբոքվեց: 
Սեյրան  Սարոյանը  զրուցում   էր  կողքին  նստած  Գագիկ  Ջհանգիր-
յանի  հետ,  նրա  տրամադրությունը   բարձր  էր,  քանի   որ   Քավորը
խոստացել  էր  Երևանի  կենտրոնում  գտնվող  N 2-րդ  հիվանդանոցը
նվիրել  իրեն: 
— Գիտե՞ս  Գագո,  է՛դ  խիվանդանոցում  մե  խատ  սիրուն  բուժքույր
կա,  իսկական  ծիտ ա,  արա  ինչ  արեցի,  որ  դրան  դոմփեմ  չկարող-
ացա,  շան  աղջիկը  շատ  հպարտն  է,  մկա  որ  իմացավ  խիվանդան-
ոցի  տերը  ես   իմ,  սիրուն   գալու  ա  ու  ինձ   խնդրի,  որ   իրան   մե
խատ   շինեմ...
— Դե   շնորհավոր  Սեյրան  ջան,  շատ  ուրախ  եմ  քո   համար, — աս-
աց  Ջհանգիրյանը, — քանի  որ  Քավորն  ասել  է,  մի  քանի   հատ  օբ-
յեկտ  էլ   իմ  աչքի  տակ  կա,  տեսնեմ,  թե   ինչպես  կարելի  է  սեփակ-
անացնել,  Սեյրան  ջան,  լավ   կանես,  որ  մի  քանի  հեկտար  էլ   հող
վերցնես,  արենդա   կտաս   թող   աշխատեն,  էդպես   օգուտ  է:
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— Խա,  Գագո  ջան,  դուզ  ես  ասում, — ուրախացավ   նա, — հեսա
տենամ  մեր   գյուղում   ինչ  լավ   խողեր  կան  կվերցնեմ,  հենց  վաղվ-
անից   հորս  կասեմ  թող   էդ  գործերով  զբաղվի...
Սարգսյան  եղբայրների   համար   անակընկալ  էր  իրենց  եղբոր   հայ-
տարարությունը,  չնայած  մինչ  այդ  նրանք  հասցրել  էին  սեփական-
ացնել  Արարատի  ցեմենտի  և   հացի   գործարանները,  սակայն  դեռ
շատ  արժեքավոր  ֆաբրիկաներ  և  գործարաններ  կան,  մանավանդ
Զոդի  ոսկու  գործարանը  և  Երևանի  մի  շարք  գործարաններ,  բնա-
գավառներ,  որոնք  կարող  էին  արագ  ու  մեծ  շահույթներ  բերել:
— Գիտես,  Արամ,  անցած   օրը  ընկերներիցս  մեկը   շատ   լավ   առա-
ջարկություն  է  արել,  այնպես  որ,  հիմա  պիտի  տեսնենք,  թե   ինչպ-
ես  ենք  գործը  գլուխ  բերում:
— Արմեն,  իսկ  ի՞նչ  գործ  է  որ, — զարմացած   հարցրեց   եղբայրը: 
— Լսի,  դոլարով  գործ  է,  գիտես,  դրամով  հիմա  ձեռնտու   չէ   փող
աշխատել,  մեկ   էլ  տեսար  մի  օրում  ջրի   գին  դարձավ,   էնպես   որ
ոսկով  կամ   դոլարով:  
— Հա,  այդ  մեկը  հաստատ, — համաձայնվեց  եղբայրը:
— Արամ  ջան,  պարսիկները  հիմա  զարգացնում   են  իրենց   միջուկ-
ային  զենքի  արտադրությունը, — բացատրեց  Արմենը, — մտածում
եմ   մեր   ատոմակայանի   օգտագործված   թափոնները   վաճառել
նրանց,  համ  մեզ  օգուտ  կլինի,  համ  էլ  իրենց:    Պարսիկները   լավ
գին  են  տալիս,  չհաշված,  որ  սնդիկի   պահանջարկ  էլ   ունեն,  երևի
քիմիական  զենքի  արտադրության  մեջ  պետք  է,  ես  հետաքրքրվել
եմ  և  ճշտել,  որ  մեր  մի  քանի   գործարաններում  համ   սնդիկ  կա,
համ  էլ  իրենց  անհրաժեշտ  սարքավորումները,  այնպես  որ,  ես  այս
հնարավորությունը  ձեռքիցս  բաց  չեմ  թողնի:
— Արմեն  ջան,  ճիշտն  ասած  ես  լսել  եմ,  որ  Իրանը  Ամերիկայի   կո-
ղմից  արգելափակված   երկրների  շարքում  է,  դու  չես   կարող   վաճ-
առել   նրանց  այդ  ռադիոակտիվ  թափոնը,  մանավանդ   սնդիկը...
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— Լսի՛ր,  չեմ  հասկանում,  մի  քանի  միլիոն  դոլարը  որ  դնես  գրպա-
նըդ,  վատ  կլինի՞, — դժգոհեց  Արմենը, — եթե  մենք  վաճառենք   պա-
րսիկներին,  ամերիկացիները  ի՞նչ  են  իմանալու,  մենք    էստեղ,  նըր-
անք   էնտեղ...  Եթե  հանկարծ  իմացան  էլ,  կասենք,  որ  Հանրապետ-
ությունը   գումարի   կարիք   ուներ,   տնտեսությունը   զարգացնելու
համար  ենք   վաճառել...
— Հա՜,  ճիշտ  որ,  լավ  տարբերակ  է, — ուրախացավ  Արամը, — եթե
ամերիկացիները  չեն  ուզում,  որ  վաճառենք   պարսիկներին,  ուրեմն
թող  իրենք   փողը  տան,  մեզ  համար  միևնույն  է,  թե  ով   կտա   փո-
ղը... 
— Ըհը՜,  տեսնում  ես,  որ  լավ  տարբերակ  է, — ուրախացած   ասաց
Արմենը:
— Լավ  Արմեն  ջան,  վաղը  ես   կասեմ  Վազգենին,  որ   զանգահարի
Մեղրի՝   Ղևոնդին,  որպեսզի  նա   ճանապարհը   բաց   պահի,   նոր
ապրանքատեսակ  ենք  ուղարկելու:
Սերժի   մոտ   լարվածությունը   քիչ   թուլացել   էր,  նա  զրուցում   էր
կողքին  նստած  գնդապետ  Աշոտ  Պետրոսյանի  հետ:   Կարծես   Աշո-
տի  սրտովը   չէր  ինչ-որ  բան,  նրա  թթված  դեմքը   մատնեց   իրեն: 
— Բա՜,  տեսնում  ես  Աշոտ  ջան,  երկիրը  ինչ  է  դառել, — խորամանկ
ժպիտով  ասաց  Սերժը, — դու  կադրավիկ  սպա  մինչև  հիմա   գնդա-
պետ  ես,  իսկ  երեկվա  « Կռազի »  շոֆերը՝  գեներալ... 
Աշոտը  կարծես  հենց  դա  էր  մտածում,  ինքը  գոնե  գնդապետի  աս-
տիճանին  հասել  էր   ռազմական  ակադեմիան   ավարտելուց   հետո,
աշխատանքային  փորձը  ԽՍՀՄ -ի  տարբեր  զորամասերում   նրան
հասցրել   էր  փոխգնդապետի  ու  հանկարծ  մի   քոսոտ  « Կռազի »
վարորդ`  հոպ,  միանգամից  դառնում   է  գեներալ:   Թարսի   պես
Խորհրդային  պետությունը   քանդվեց  ու  ինքը   մնաց   գործազուրկ,
ինքը  « զամպալիտ »  էր,  քանի  որ  քաղաքական  գծով   հրամանատ-
արի  տեղակալները  դարձել   էին  անպետք,  չհաշված  որ  կոմունիստ  
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լինելը   արդեն   պատվազուրկ  եղած  մի   բան  էր:   
Ինքը  մտածեց,  որ  կգա  Հայաստան   ու  կմտնի  հայկական   բանակ
ծառայելու։   Ամեն  ինչ  սկզբից  լավ   էր,  կարողանում   էր  լավ   փող
աշխատել,  սակայն  այս  Մանվելի  գեներալի  պաշտոնը  դաշույնի  մի
հարված   էր  իր   սրտին,  ինչպես  կարող  էր  գյուղի   քոսոտ   հանցա-
գործը   դառնալ   գեներալ:
— Սերժ  ջան,  ճիշտ  ես  ասում,  դա  նրանից  է,  որ  ձեն   չհանեցինք
էն  ժամանակ,  հիմա  արդեն  ուշ  է, — դժգոհեց   նա,  Աշոտը   կարծես
չէր  էլ   խմել,  ավելի  ճիշտ  խմելու  սիրտ  չէր   մնացել:
— Դա  այդպես  է  եղբայր, — դժգոհ   ասաց  Սերժը, — երեկվա   համբ-
ալը  էսօր   հերոս  է,  փռչոտ  հաստագլուխը,  որ  նախարար  լինի,  գե-
ներալն  էլ   էս  պիտի  լինի...
Նրանք  սկսեցին  ծիծաղել: 
— Սերժ,  ինչքան  գիտեմ  Մանվելի   ծնունդը  հուլիսին   է,  ինչու՞   է
հիմա   անում,  — զարմացած  հարցրեց  Աշոտը: 
— Հա,  չես  սխալվել,  ես  ճշտել  եմ  1956թ.  Հուլիսի  14-ին   է  ծնվել,
բայց  մարդը   էսօր  է   որոշել  ծնունդը  անել,  համ  էլ  իր  ծնունդը  չի՞,
երբ  ուզի  այն  ժամանակ  էլ   կնշի...
Նրանք  սկսեցին  ծիծաղել:
— Երևի  Մանվելը  տեղյակ  էր  քավորի  գեներալական  ուսադրիների
մասին,  դրա  համար  շտապեց  ծնունդը  անել, — կատակեց  Աշոտը:
— Աշոտ  ջան,  մի   քանի  օր  առաջ  Մեղրյան  Շահենի   եղբայրը`  Պե-
տրոսն   էր  եկել  մոտս,  Վազգենից   էր  գանգատվում...
— Հետաքրքիր  է,  իսկ  ի՞նչ  էր  ասում  որ, — հարցրեց  նա:
— Ուրեմն   ոնց  հասկացա,  Վազգենը  Շահումյանի  դավաճանությու-
նից  բացի,  ուրիշ   պատճառներ  էլ  է   ունեցել  Մեղրյանին  սպանելու
համար, — բացատրեց  Սարգսյանը: 
— Ո՞նց  թե, — զարմացավ  Աշոտը, — դա  հետաքրքիր  է,  իսկ  դու  իմ-
ացա՞ր  պատճառները:
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— Իհարկե   իմացա,  Աշոտ  ջան,  բա  առանց  դրա...
— Դե՜  Սերժ  ջան,  հիմա  լսում  եմ, — ուրախացավ  նա,  զգույշ  կողք-
երը  նայեց՝  համոզվելու  համար,  որ  իրենց  չեն  լսում,  նրա  տրամա-
դրությունը  բացվել   էր:
— Ուրեմն  Մեղրյան  Շահենի  դժբախտ   պատահարից   առաջ,  Վազ-
գենին  300  կիլոգրամից  ավելի  ոսկի  է  պահ  տվել,  և  մի  ճամպրուկ
էլ  քյաշ  փող,  Պետրոսի  ասելով  այնտեղ  ադամանդներ  էլ  են  եղել...
— Սերժ,  լսիր,  բայց  Պետրոսը  չասեց,  թե  Շահենին  որտեղի՞ց   այդ-
քան  ոսկի  և  փող:
— Ասեց,  ոնց  չասեց, — շարունակեց  նա, — ուրեմն,  կռիվը  երբ   սկը-
սվում   է,  Շահենը  կարգադրում   է,  որ   Շահումյանի   ունիվերմագի
բոլոր  ոսկյա  և  թանկարժեք  զարդերը  հավաքեն,   դրա  հետ   մեկտ-
եղ  մի  քանի  ոսկերչական  խանութների   տեսականին,  ինչպես  նաև
շրջանի  բոլոր  պետական  խնայդրամարկղերի  ու  բանկերի  փողերը:
Պետրոսի  ասելով`  Մեղրյաններին  պատկանող  գումարը  և  ոսկեղե-
նը  դրանց  մեջ  են  եղել,  հետո  պետական  օբլիգացիաներ  ու   արժե-
թղթեր:   Պետրոսը   ասեց,  որ  Շահենը  թուրքերի  վրա   անասուն  ու
կարագ  է  ծախել,  էդ  գումարներն  էլ  դրա  մեջ  են  եղել:    Մի   խոսք-
ով,  մի  քանի  միլիոնի   հասնող  ոսկեղեն  և  գումար,  բացառված   չի,
որ  ծախված  Շահումյանի  փողերն  էլ  է  այնտեղ  եղել:   Մի  խոսքով
Աշոտ  ջան,  շա՜տ  մեծ  գումար   է   եղել:   Դե  Վազգենն  էլ,  հո  ապուշ
չէր,  որ  Շահենին   ետ   տար   այդ  ամենը,  դրա   համար   էլ   գլուխը
կերավ:   Համ  էլ  Շահումյանի  պատմությունը  արդեն  բացահայտվե-
լու  վրա  էր,  Շահենը  խոստովանել  էր,  որ  Վազգենն  է  ծախել  Շահ-
ումյանը,  իմ  մոտ  կա  դրա  ձայնագրությունը,  Մեղրյանը   հասցրեց
ասել,  բայց  ինչպես  տեսնում  ես...  Այդքանից   հետո  էլ  ո՞վ  կհամար-
ձակվի  նրա  հասցեին  ինչ-որ  բան  խոսա:
— Հա,  այդ  մեկը  ճիշտ  ես  Սերժ  ջան,  իսկ  Պետրոսը  ի՞նչ  է  անելու: 
— Վազգենը  Պետրոսին  ասել   է,  որ  այդ   Մեղրյանի   գումարներից  
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ու  ոսկուց   տեղյակ   չի,  հետո   էլ  ասել  է   մի   պաշտոն   կտամ,    որ
ընտանիքիդ   կարողանաս   պահել,  մինչև  տեսնենք,   թե  ինչ   է   լին-
ում...   Դե  Պետրոսին   հասկացրել  է,  որ  եթե  ինքը   ավելորդ  բաներ
խոսի,  կուղարկի  եղբոր  մոտ,  Պետրոսը  վախեցած  էր,  ինձ   պատմ-
եց  ու  ասաց,  որ  եթե  իր   հետ  դժբախտ   պատահար   լինի,  ուրեմն
Վազգենի  սարքածն  է:
— Ոչինչ  Սերժ  ջան,  ժամանակը   կգա,  պատասխան  կտան   իրենց
ոճիրների  համար, — ասաց  Աշոտը, — մենակ  պիտի   համբերություն
ունենանք,  ժամանակը  ամեն  ինչ  կգցի  տեղը: 
— Հա,  Աշոտ  ջան,  դե  հուսանք,  որ  չի  ուշանա:
Լյովա  Երանոսյանը  զրուցում  էր  կողքին  նստած  Շմայսի  հետ,  բա-
նավեճը  այնքան  էր  խորացել,  որ  չէին  նկատում  կողքիններին,  նու-
յնիսկ  կողքից   նայողի  համար   էր  զվարճալի  երևում,   մեկը  լրացն-
ում  էր  մյուսին   իր  « աներևակայելի »  ընդունակություններով:
— Լսի՛   Լյով,  քավորը   որ  ասեց   պիտի  սեփականաշնորհեն   ամեն
ինչ,  դա  ճի՞շտ  է, — լուրջ   հարցրեց  Շմայսը: 
— Արա,  դե  որ   ասեց,  ուրեմն   ճիշտ   է...
— Ախպեր,  դե  բա  ո՞նց  անենք,  որ  Էջմիածնի  եկեղեցին  սեփական-
աշնորհենք,  համ  էլ  ընդեղի  թանգարանում  շատ  ոսկի  կա...
— Արա՜   Շմայս,   դուզ   ես   ասում, — ուրախացավ   Երանոսյանը, —
լսի՛,  արի  սեփականաշնորհենք   ու   ախպերավարի   կիսվենք...
— Լյով  ջան,  մի  նեղացի,  ախպեր,  չեմ  կարա,  դու  գիտես,  որ   պա-
պս  հավատացյալ  մարդ  ա,  իրա  համար  եմ  շատը  ուզում,  դե   մեծ
մարդ  ա,  գիտես  ինչքան  կուրախանա,  որ  ես  եկեղեցու  սեփական-
ատերը   լինեմ,   հետո   որ  Վազգեն   առաջինը  մեռավ   պապուս   էլ
կդնեմ   կաթողիկոս...
— Շմայս,  բա   լավ   ընգերությունը   ըտենց ա՞, — նեղացավ  Երանոս-
յանը,— արա  արի  եկեղեցին  դու  սեփականացրա,   թանգարանն   էլ
ես, — փորձեց   համոզել  նրան: 
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ես, — փորձեց   համոզել  նրան:  
— Չէ,  Լյով  ջան,  մի  համոզի  ախպեր, — ասաց  Շմայսը, — արա,  հե-
նա  Երևանում  հարյուր  հատ  թանգարան  կա,  դրանք  սեփականա-
ցրու...  Լսել  եմ,  որ  Մատենադարանում   լավ  էլ   թանգանոց   բաներ
կան,  է՛ն   հրապարակի  վրի  թանգարանը  լավ   էլ   հարուստ   թանգ-
արան  ա...
— Արա՜,  դուզ   ես  ասում   ախպեր, — ուրախացավ  Երանոսյանը, —
թանգարան  որ  ասեցիր`  նոր  հիշեցի,  դպրոցով  մի  անգամ  գնացել
եմ  Սարդարաբադի  թանգարան,  լավ  էլ   մեծ  թանգարան   ա,  շատ
մեծ  շենք  է,  որ  ուզենամ  մեջը   կարամ  սավունա   սարքեմ...
— Ըհը՜,  տենու՞մ  էս  որ  քո  գործն  էլ  կպավ  Լյով  ջան, — ուրախաց-
ավ  Շմայսը:
— Լավ,  որ   ըտենց  ա,  վաղը   կգնամ   քավորի  մոտ   ու  կասեմ,   որ
ուզում   եմ    է՛դ   թանգարանները   վերցնեմ, — իրենից  գոհ   ասաց
Երանոսյանը: 
— Հա,  Լյով  ջան,  լավ  կլինի,  մի  երկու  հատ  Այվազովսկի   կծախես,
հետո  էլ  գործերդ  կլավանա  ու  կարաս  էդ  շենքն  էլ   կազինո   կամ
սավունա  բացես:  
— Տղերք,  ես  ուզում   եմ  մի  բան   ասել, — բացականչեց   Մանվելը:
Բոլորն  ամիջապես  լռեցին,  նա  Նազիկից  վերցրեց  մի   փաթեթ   և
սկսեց  բացել,  միջից   հանեց  մի  փայտե   պատյան  ու  մի  գերմանա-
կան  « Մաուզեր »: — Քավոր  ջան, է՛ս  Մաուզերը  քեզ   նվեր,  ու   աս-
եմ,  որ  սա  հասարակ  Մաուզեր  չի,  այլ   Գարեգին  Նժդեհի   Մաուզ-
երն  է,  էնպես  որ,  շնորհավոր   ըլի...
— Արա՜,  Քավորը  շպարապետի  Մմմաուզերն  ուուունի, — բացակա-
նչեց   կակազ  Արմենը,  նրա  աչքերը  փայլում   էին   ուրախությունից:
— Արա՛  մուզիկա՛, — բղավեց   Մանվելը  և   Մաուզերը  տվեց   քավոր
ին:  Երաժիշտները  սկսեցին  նվագել  Քաջ  Նժդեհի   երգը:
Հուռա՜  Հուռա՜  Քաջ  Նժդեհի   սուրը   շողշողա:
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Վազգենի  ուրախությանը   չափ   չկար,  նրա  համար   անակնկալ   էր
սանիկի   թանկագին   նվերը,  նա   վերցրել   էր  մաուզերը   և   ճոճում
էր  գլխի  վերև,  ուրախ   պարում   էր  սանիկի  հետ   միասին:   Բոլոր
ներկաները   ծափահարում  էին  ու  բացականչում:   Քեռի  Սենիկը
միացել  էր  պարողներին  և  բացականչություններով  ոգևորում  մյու-
սներին: 
Երաժշտությունն   ավարտվեց,   բոլորը  նորից   նստեցին   իրենց  տե-
ղերը: 
— Տղերք,  հիմա  ես  պիտի  կենաց  ասեմ, — բարձրաձայն  հայտարա-
րեց  քեռի  Սենիկը,  բոլորը  լռեցին, — տղերք,  իզուր  չի   սպարապետ
Գարեգին  Նժդեհի  զենքը   հայտնվել  Վազգենի   ձեռքը,   էսօրվանից
Վազգենը  մեր   սպարապետն   է  լինելու...  Եկեք   խմե՜նք   սպարապ-
ետի  կենացը, — բացականչեց  նա,  բոլորը  ոտքի  կանգնեցին,   քեռի
Սենիկը  մոտեցավ  Վազգենին   և  համբուրեց  նրան:  Երաժիշտները
նորից  սկսեցին  նվագել  Գարեգին  Նժդեհի  երգը: 
Բոլորը  ոտնկայս  խմում   էին  Վազգենի  կենացը: 
— Բազեյա՛ն,  դու  տեղյա՞կ   ես,  թե   Մանվելին   որտեղից   Գարեգին
Նժդեհի   մաուզերը, — զարմացած   հարցրեց   Միքայել   Հարություն-
յանը: 
— Հա՛,  բա   ոնց,  Մանվելը  երեկ   Սարդարաբադի  թանգարանից   է
վերցրել,  էնպես  որ  սա  օրիգինալն  է,  իսկականը: 
Բոլորը  ծափահարում   էին  ու  պարում,  խնջույքը  գնալով  ավելի  էր
բորբոքվում: 

8/10/2014  
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« Ներկայիս   Գեներալի   պահվածքը   բավական   է,
որպեսզի ենթադրենք   պատերազմում    նրա
մասնակցության   մասին » ։ ԳՀ © ԱՌ 2014

« Ընձի   հայհոյողը   հայհոյում   է   Արցախին,
հայհոյում   է   զոհված    տղերքին  »։   Մանվել

Գրիգորյան   16  Փետրվարի 2010 

Ասում   ենք   գեներալ   Մանվել,   հասկանում  ենք
Վազգեն  Սարգսյան,   ասում   ենք   Վազգեն

հասկանում   ենք   գեներալ   Մանվել  Գրիգորյան: 
Գեներալ   Սեյրան  Սարոյան  © 

« Էսօր  ով  հելնում ա  Սերժի  դեմ,  ուրեմն   հելնումա
Վազգենի   դեմ »: 

Մանվել  Գրիգորյան  © 31/12/2014

«Նախ,  նա  գեներալ   չէ,    
Մանվելը  բանակում  չի  ծառայում։

Ոնց  որ  ինքն  է,  այդպես  էլ  իր  տղան  է։
Սրիկայի   զավակն   էլ    սրիկա   է»:

Գուրգեն   Դալիբալթայան   09.12.2010

« Մինչև Վազգեն  Սարգսյան  լինելը նա  Հուլիոս
Կեսար է   եղել »: 

( երկրապահ  պաշտոնաթերթ  5  մարտի  2006 թ.)

Խաբված   սերունդին   ավելի   հեշտ   է  ուղղորդել   և
իշխանությունները   այդպես    էլ   անում   են,
որպեսզի  նրանց  կառավարեն։  ԳՀ © ԱՌ  2014
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« Ով    են    գեներալներ  մանվելները   ու    սեյրաները:
Սրանք   այն    տականքներն   են,   որոնք

ղեկավարվում   էին  բռնաբարված   ընտրությունների
ասպետ   սարգսյան  վազգենի   կողմից »:  « ԻՆՉՈՒ

ՍՊԱՆԵՑԻՆ   ՄՈՆԹԵԻՆ,  ԲԱՅՑ   ԿԵՆԴԱՆԻ
ԹՈՂԵՑԻՆ   ԳԵՆԵՐԱԼ» ՄԱՆՎԵԼԻՆ   հոդվածից։

Սպարապետ   դառնալու   համար  պետք    չէ
պատերազմ   գնալ,   բավական    է    հանցագոործ

զինակիցներ   ունենալ։ ԳՀ © ԱՌ 2014

Կուրծք   ծեծող   գեներալը   հազարավոր   վկաներ   է
բերում,  որպեսզի   հաստատեն   իր   « սխրանքների »
մասին,  մինչդեռ   Իրական   հերոսին   վկաներ   պետք

չեն,  ականատեսները    բավական  են։ ԳՀ © ԱՌ 

Եթե   պետության   առաջին   դեմքը   անբարոյական  է,
ապա այդ   պետությունը   անբարոյականների   որջ   է։

ԳՀ © ԱՌ

« Մեր   դեմ   խաղ   չկա  »   Այս   կարգախոսով   էր
առաջնորդվել   Վազգեն  Սարգսյանը։  ԳՀ © ԱՌ 

Աշխարհում   գեներալներ   դառնում   են   ուսանելով
ակադեմիաներ   և   աշխատանքային   փորձով,  իսկ
Հայաստանում՝  « կզելով »  ու  հետույք   մտնելով: 

ԳՀ © ԱՌ 2014 



Այս   պատմությունը,    ոչ   թե   հերոսացնում    է
Նաիրի   Հունանյանին,   այլ   ներկայացնում    է

ոճրագործների՝   ոճրագործին՝
սպարապետացված    տականքին։  

Գեհենի   Առաքել 

Â²´àô - 2
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ՆԱԻՐԻ    ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 

« Հերոսները  պետք  է  զոհվեն   պատերազմի
դաշտում, հակառակ դեպքում  նրանք

անտանելի   են  դառնում »։
Վազգեն  Սարգսյան  

Առավոտյան  զանգեց  հեռախոսը,  կարծես  համառում  էր,  նա  քնա-
թաթախ  վերցրեց  հեռախոսը. 
— Ալյո՜  լսում  եմ: 
— Նաիրի  դու՞  ես, — լսափողի  մեջ  լսվեց  ձայնը:
— Հա՛,  Տիգրան  ես  եմ, — նա  ճանաչեց  ձայնը:
— Լսիր,  էն  ինֆորմացիան  հիմա  ինձ  մոտ   է,  ինչպե՞ս   պայմանավ-
որվենք... 
— Տիգրան  ջան,  երկու   ժամից  կլինեմ   օպերայի  մոտ,  մեր   մշտակ-
ան  տեղում: 
— Լավ,  պայմանավորվեցինք, — նա  դրեց  լսափողը:
Նաիրին   նայեց  ձեռքի   ժամացույցին,  արդեն  ուշ   էր,  դեռ  պետք   է
հասցներ  գոնե  մեկ  գավաթ  թեյ   խմել,  առանց  այն  էլ`  գիշերն   ուշ
էր  տուն  վերադարձել   և  առանց  ընթրելու  պառկել   էր  քնելու:   Նա
վառեց   գազօջախը,  հետո   վերցրեց   թեյնիկը   և   դրեց  վրան:   Այս
մեկ  շաբաթից   ավելի  է  անընդհատ  վազքի  մեջ  է,  գնում   է   տեղից
տեղ  հանդիպում  է  ազատամարտիկների  հետ,   հետո  զոհված   ազ-
ատամարտիկների  ընտանիքների   հետ,  փորձում  է  Ճշտել,  թե   այդ
լուրերը   հավաստի  են,  իրո՞ք  դրանք   իրական  փաստեր  են:    Երեկ
վերադարձել  էր  Աշտարակից,  դրանից  առաջ  էլ  եղել   էր  Արարատի
շրջանում:    Նաիրին   պետք   էր   հստակ  ինֆորմացիա,   որպեսզի
սխալմունք  չլիներ:    Աշտարակում   հանդիպել  էր  « Կուդասի »  ընտ- 
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անիքի  անդամների   հետ,  բանն  այն  էր,  որ  « Կուդասը՝ »   Ռազմիկ
Սարգսյանը   Արցախյան  շարժման   առաջամարտիկներից   էր,   նա
անհետացել  էր  1993  թվականի  մայիսի  18-ին,  դուրս  էր  եկել
տանից  և  այլևս  չէր  վերադարձել... 
Վերջին  անգամ  նրան  տեսել   էին  Աշտարակի  գործկոմի  շենքի   մո-
տակայքում։   Նրա  ընտանիքի  անդամները  երկար  են  փնտրել,   սա-
կայն  ոչ  մի  տեղեկություն,  մինչև  օրս  նրա  երկու   զավակները,   կի-
նը  և   հարազատները  սպասում   են   նրան:    Ռազմիկ   Սարգսյանի
անհետանալու  փաստը   կապված   էր  Վազգեն  Սարգսյանի   հետ:
Իսկ  Արարատում  Նաիրին  հանդիպել  էր`  Կիրովի  Սովխոզի  ՀԱԲ-ի
հրամանատար  Պարգևի  ընտանիքի   անդամների   հետ,  այնտեղից
նա  վերադարձել   էր  լարված  և  ջղաձգված:   1990  թվականի  աշնա-
նը  Պարգևին  տեսնում  են  հարևանները,   հարցնում  են,   թե  ու՞ր  է
գնում  առավոտ   կանուխ,  նա  էլ   պատասխանում   է,  թե   գնում   է
Վազգեն   Սարգսյանի  մոտ`  դժգոհելու,  սակայն  հաջորդ  օրը  նրան
գտնում  են  « Կիրովի  այգում »  սպանված՝  ճակատից  գնդակահար-
ված:   Այդպես  էլ   դժբախտ  ավարտ   է  ունենում  Կիրովի   Սովխոզի
ջոկատի  հրամանատար  Պարգև  Հարությունյանը: 
Նաիրիի  մոտ  հավաքված  բոլոր  փաստերը  համոզում  էին,  որ  Վա-
զգենը   ինչ-որ  կապ  ուներ  դժբախտ  պատահարների  հետ։
Նա  վերցրեց  պիջակը   և  դուրս  եկավ   տանից,  քայլերն  ուղղեց  դե-
պի  մոտակա  կանգառը:
Հանդիպումը  կայացավ  ճիշտ  ժամանակին,   ինչպես   պայմանավոր-
վել  էին:    Նաղդալյանը   քիչ   հուզված   էր,  և  կարծես  ինչ-որ   բանից
վախեցել   էր:  Նաիրին   նկատեց   նրա   անհանգստությունը.
— Տիգրան,  ի՞նչ  է  պատահել,  ինչու՞  ես  լարված․ — հարցրեց  նա: 
— Գիտե՛ս,  ամեն  անգամ  սարսափ  եմ  ապրում,  երբ  լսում   եմ   այդ
ոճրագործի  նոր  հանցանքների  մասին,  այնպես   որ  դու  ինքդ   էլ
կսարսափես   երբ   տեսնես   այս   թղթապանակը,   նա   պայուսակից  
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հանեց  թերթի  մեջ  փաթաթված  ինչ-որ  բան  և  տվեց   նրան, —Նաի-
րի  ջան,  խնդրում   եմ  զգույշ  լինես,  այնպես  որ  ինձ   էլ  չեն  խնայի,
քեզ  էլ,  անգամ   մեր  ընտանիքներին   վարի  կտան,  չգիտեմ  պահ  է
գալիս`  փոշմանում  եմ,  որ  խառնվեցի  էս  գործին,  բայց  արդեն  ուշ
է,  ետ  կանգնելը  ավելի   վտանգավոր  է,  պետք   է  մինչև   վերջ   գըն-
անք։
— Տի՛կ,   դու  գիտես,   որ   ես  որոշել  եմ,  ուղղակի  հիմա   ինձ   ավելի
շատ  փաստեր  ու   ապացույցներ   են  պետք,   որպեսզի   դատավար-
ության   ժամանակ   ներկայացնեմ,   այնպես   որ,   հույսս   դու   ես,
պետք  է   աշխատես,  որ  դրանք  ավելանան։ 
— Նաիրի,  մի  անհանգստացի,  փաստեր  ու  վկաներ  կան,  մի  մասը
այստեղ  է,  — նա  մատնացույց  արեց  փաթեթը, — նրա   մտերիմներ-
ից  մեկը  խոստացել  է,  որ  կլրացնի  բացերը,  նա  շատ  մարդկանց  է
վատություն  արել,  այնպես  որ,  վստահ  եմ,  բոլորն  էլ  ատամ  ունեն
վրան։  Ինչպես  ասում   են,   եզը  որ   ընկավ   դանակավորը   կշատա-
նա...
— Հա   Տիկ   ջան,  էդպես   էլ  կա,  հենց   էդ   փռչոտին   սատկացրեցի,
կտեսնես,  թե  ժողովուրդը   ինչպես   է   ոտքի  կանգնելու,  ու   վստահ
եմ,  մեր  անունները   ոսկե  տառերով  են  գրվելու   հայոց   պատմութ-
յան  մեջ: 
— Նաիրի  իսկ  չե՞ս  վախենում, — հարցրեց  Տիգրանը:
— Տի՛կ,  որ  ճիշտն  ասեմ,  չէ...   Միայն   վախենում   եմ,  որ  կարող   է
մեր  օպերացիան  խափանվել,  թե  չէ  ես  բաց  ճակատով   եմ   գնում,
ինձ  պետք   չէ,  որ   ահաբեկիչների   պես   դիմակներով   գնանք,   այլ
պարզերես,  թող  ժոդովուրդը  ճանաչի  մենք   արդար  գործի  համար
ենք  գնում,  ու  վախենալու  բան  չունենք:    Տիգրան  գիտես,  ամենա-
շատը  ուզում  եմ   նայել   էդ  ոճրագործի   աչքերի  մեջ,   կցանկանայի
տեսնել,   էդ  ճիվաղի  հայացքը,   թե  ինչպես   է  աղերսելու,  որպեսզի
իրեն  չսատկացնեմ...
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— Բայց  Նաիրի  կարողա՞  նայես  դրա  աչքերին՝  խղճաս  ու   չսպան-
ես,  գիտե՞ս  չէ  քո  խղճահարությունը  ինչ  գին  կունենա...
— Հա  Տիգրան   ջան,  մտածել  եմ   ու  գիտեմ,  որ   չեմ   խղճալու,  նա
չխղճաց  մեր  հերոսներին,  ոչ   մեկին՝  ոչ  Մոնթեյին,  ոչ   « Ասկոլկին »
ոչ  էլ  մյուսներին:  Երեկ  երկու  ընտանիքի  եմ   հանդիպել, նրանց  ըն-
տանիքի  հայրերը՝  երկուսն  էլ   Վազգենի  ձեռքի  զոհն   են,  « Կուդա-
սի »  երկու  զավակներին  տեսա,  սիրտս  կտոր-կտոր  էր  լինում,  հա-
յրը  տանից  դուրս   է  եկել  ու   մինչև  հիմա  չկա,  չգիտեն   թե   որտեղ
է։ 
— Նաիրի  ջան,  այս   թղթապանակը   շատ   մեծ   դժվարությամբ   եմ
գտել,  Վահրամ  Խոռխոռունին   էր  ԿԳԲ-ի  արխիվից   հանել,  երևի
ով  գիտի  նրան   հենց   այս  թղթապանակի  համար  են  գլուխը   կեր-
ել...
— Տիգրան  իսկ  քեզ  որտեղի՞ց,  ո՞վ  տվեց  այն...
— Նաիրի  ջան  խնդրում  եմ,  չնեղանաս,  բայց  չեմ  կարող  ասել   թե
ով  է  տվել,  միայն  կասեմ  այն,  որ  նա  խնդրել   է,  որպեսզի  իր   ան-
ունը  ընդհանրապես   չշոշափվի,   նա   հարցրեց   թե   ինչի   համար  է
պետք,  այդ  ինֆորմացիան,  ես  խաբեցի՝  ասացի  որ  Վազգենի   մա-
սին  մի  ամերիկահայ   լրագրող   նյութ  է  ուզում  գրել:    Այնպես   որ,
Նաիրի   ջան   ես   խոստացել   եմ,   որ   նրա   ինքնությունը   գաղտնի
կմնա:
— Լա՛վ  Տիգրան  ջան,  դա  էական  չի,  թե  ով   է  տվել,  կարևորը,  որ
դա  հիմա  մեզ   մոտ  է...   Տիգրան  իսկ  դու  համոզվա՞ծ  ես,  որ  այս
նյութերը  հորինված չեն...
— Նաիրի  ջան,  երբ  ինքդ  տեսնես  կհամոզվես,  որ  դրանք
բնօրինակ  են, — հաստատեց  Տիգրանը, — Նաիրի  ես  այդ
փաստաթղթերը  պատճենահանել  եմ,   և  ինձ  մոտ  կա,  այնպես   որ,
եթե  ինչ-որ   բան,  կարելի   է  այն  տարածել   մամուլում,  թող   բոլորը
տեսնեն  ու  համոզվեն,  որ  քո  քայլը  արդարացի  է  և   բխում   է  մեր  
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ժողովրդի  շահերից: 
— Դե  դա  լավ  է  Տիգրան  ջան,  չեմ  կարծում,  որ  կձախողենք,  Աստ-
ված   մեր  կողմից  է,  արդար   ու  սուրբ  գործի   համար   արժե   գնալ
ամեն  տեսակի  զոհաբերության։ 
— Նաիրի  իսկ  զենքերի  հարցերը  լուծե՞լ  ես, — հարցրեց   Տիգրանը: 
— Հա  Տիգրան  ջան,  լուծված   է,  դաշնակներն   են  օգնելու,  այնպես
որ  անուններ  չեմ  տա,  որպեսզի  չծանրաբեռնեմ  քեզ,  առանց   այն
էլ  խճճվել  ես  սրա  մեջ...
— Չէ՜,  դու  գիտես,  որ  ես  չեմ  խառնվում  Նաիրի  ջան,  ամեն   մեկը
թող  յուրովի  օգտակար  լինի  գործին,  որպեսզի   մեր  երկիրը   կարո-
ղանա   լուսավոր  ապագա   ունենալ...
— Այո՜,  լավ  ասեցիր  Տիգրան  ջան,  Լուսավոր  ապագա:    Ամեն  ան-
գամ  երազումս  տեսնում  եմ,  թե  մեր  երկիրը  ինչպես   է  հզորանում
ու  ծաղկում:    Իսրայելը  վառ  օրինակ   է,  իրենց   Մոսսադը   անկախ
նրանից,  թե   ինչ  պաշտոնյա  է,  հենց   տեսնեն   սխալ  քայլեր   է   ան-
ում,   հաշիվներն   ամիջապես  փակում   են,  որտեղ   էլ   որ   փախչեն
կամ  հեռանան,  միևնույն  է`  գտնում  են,  անգամ  գետնի  տակից   էլ
հանում  ու  պատժում։  Ֆաշիստական  Գերմանիայի  ոճրագործներին
գտել  են  Բրազիլիայի  պապուասների  մոտից,  բռնել   բերել   են  Իսր-
այել`  դատելու   համար։    Տիգրան   ջան,  ոճրագործությունը   ժամա-
նակի  վաղեմություն  չունի,  այնպես  որ,  ով  ուզում   է  լինի,  պետք  է
պատժվի  դաժան  ձևով,  որպեսզի  ոճրագործի   զինակիցները   հաս-
կանան,  որ  իրենց  հերթն  էլ  է  գալու...   Գիտե՞ս,  եթե  այդ   հանցան-
քը  չպատժվեց,  ապա  դա  խթան  է  լինելու,  որպեսզի  գործեն  ավելի
մեծ  ոճիրներ։     Դրա   համար   Տի՛կ  ջան,  ես  խղճալու  ոչ   մի   առիթ
չունեմ,   նույնիսկ   գլուխը  կջարդեմ   մեծ   հաճույքով։  Տիգրան  ջան,
մեր  գործը  արդար  է,  հլա  մի  բան  էլ  ուշացել  ենք...
— Նաիրի,  իսկ  ո՞ր  օրն  եք  որոշել, — հարցրեց  Տիգրանը:
— Տիգրան  ջան,  չեմ  կարող  հստակ  ասել,  բայց  պետք  է  սպասենք,  
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որպեսզի  ամեն  ինչ  պատրաստ   լինի,  քանի  որ  հնարավոր   է  որոշ
բաներ  փոխվեն...  Առանց  այն  էլ  տղաների  մոտ  լարվածություն   եմ
տեսնում,   ես  ամբողջ  ինֆորմացիան  տվել   եմ,  որպեսզի   կարդան,
այդպես  նրանք  գիտակցում  են,  որ  գնում   են   չար  հրեշին   պատժ-
ելու։  Տղաները  պատրաստ  են,  եղբայրս՝  Կարենը  անընդհատ  շտա-
պեցնում   է,  ցանկություն  ունի  օր  առաջ  ջարդել   էդ  փռչոտի   գլու-
խը,  ես  հազիվ   եմ   նրան   զսպում,  քանի   դեռ  ինքնագործունեութ-
յուն  չի  սկսել: 
— Դե  դա  լավ  է,  որ  տղաները  հաստատակամ  են, — ասաց  Տիգրա-
նը:
— Հա՜,  էդ   մեկը  հաստատ  Տիգրան   ջան,  բայց   դաշնակների   վրա
հույս  դնել   չեմ  ուզում,  քանի  որ  դրանք   իրենց  կուսակցական  շա-
հերը  ավելի  են  գնահատում,  քան  երկրի  ու  ժողովրդի...
— Այդպես  էլ   կա  Նաիրի  ջան, — համաձայնեց  Տիգրանը, — էդ  դաշ-
նակներն   էին,  որ  Լևոնին   երաշխավոր   էին   կանգնում,   Արթուր
Աղաբեկյանը  դաշնակ  է, բայց  Վազգենի  հետույքն  է  համբուրում,  էլ
ի՞նչ  կուսակցության  մասին   է  խոսքը,  տես  բոլորը  Վազգենի   հար-
ճերն  են  դարձել...
— Տի՛կ,  որ  ուզում  ես  իմանալ,  ես  միայն  ժողովրդի  վրա  եմ  հույսս
դրել,  համոզված  եմ`  կհասկանան  ու  կգնահատեն,  ամեն  տեղ,  որ
մտնում   եմ,  տեսնում   եմ  թե   ինչպես  են  Վազգենին   անիծում   ու
նզովում՝  քաղաքային  տրանսպորտում,  շուկայում  ու   խանութում...
Անցած  անգամ,  հեռախոսով  պատահական  ուրիշի  գծի  մեջ   ընկա,
երկու  կին  էին  խոսում,  անիծում  էին  Վազգենին,  իր  մինուճար  18
տարեկան   որդուն  տարել  են   սահման   ու  սպանել,  խեղճ  երեխեն
անգամ  « պրիսյագ »  չէր  ընդունել:   Մայրը  սգում  էր   ու   անիծում:
Տիգրան  ջան,  էլ  ո՞րն   ասեմ,  ողջ   ազգին   լացացրեց   բառիս   բուն
իմաստով,   բա   պիտի   իրա  մերն   էլ   լացի  չէ՞  իր  հրեշի   վրա,  հո
անպատիժ  չե՞նք  թողնելու:    Հաճախ   երազիս  են   էդ   անմեղ   զոհ-  
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երը  ու  խնդրում  են,  որպեսզի  հատուցեմ  իրենց  հոգիների  համար,
հազարավոր   մանուկների   ճիչը   չի  թողնում  որ   քնեմ,   խելագարի
պես  ինձ  պատից  պատ   եմ  զարկում,   որպեսզի   հանգստանամ:   
Շահումյանիցիների  ու  արծվաշենցիների  հետ  էլ  եմ   հանդիպել,  բո-
լորն  էլ  հաստատում  են,  որ  նա  է  մեղավորը:    Մեկ  օր  առաջ   փա-
խստականների    հանրակացարան   էի   գնացել,   շահումյանցիներ,
մարտակերտցիներ   իրար  գլուխ  էին  հավաքվել,  սգում   էին  ու  ան-
իծում․․․ Վազգենին  էին  անիծում,  նրանց  անեծքը  ինձ  ավելի  էր  ոգ-
ևորում․․․   Տիգրան   ջան,  հաստատ  ես   չեմ   խնայելու,  ինչ   գնով   էլ
լինի,  թեկուզ  իմ  կյանքի  գնով  ես  վերջ  եմ   դնելու  այս   « անարխի-
ային »: 
— Լավ,  Նաիրի   ջան  ուշ  է,  պետք  է  գնամ  գործի,   այնպես  որ   կա-
պի  մեջ  կմնանք,  եթե  բան  իմացա,   ապա   կզանգահարեմ  քեզ: 
Դե  ցանկանում  եմ,  որ  այդպես  դուխներդ  տեղը  լինի,  ու  չընկճվեք
ժողովուրդը  ձեզ  կսատարի,  հեչ   չէ  նրա  զոհերի  հոգիները   հաստ-
ատ  ձեր  կողքին  կլինեն․․․
— Այդպես  էլ  կա,  Տիգրան  ջան,  Եռաբլուրում  մարտիրոսված   տղա-
ների  հոգիները  մեզ  հետ  են:    Գիտես  Տիգրան,  թշնամին   մնում   է
թշնամի,  անկախ  նրանից,  թե  քո  ազգից   է,  թե  ուրիշի,  թշնամի   է
ու  վերջ․․․   Ես  դավաճան  չեմ  ասում,  որովհետև   դավաճանը   կար-
ող  է   և   դարձի  գալ  ու  սկսել  օգուտ  տալ,    բայց   թշնամին   մնում
է  միշտ   թշնամի,  ու  ոչ  մի  լավ   բան  նրանից  չի  կարելի   ակնկալել,
թշնամին  պիտի  ոչնչացվի,  թե  չէ  ավելի  մեծ   աղետներ   է   մատուց-
ելու: 
Նրանք  հրաժեշտ  տվեցին   և  հեռացան:   
Նաիրին  շտապեց   տուն,  նա  ցանկանում   էր   ժամ   առաջ   բացել
այդ  թղթապանակը,   որտեղ  հարյուրավոր  զոհերի   առեղծվածային
պատմությունների  մութ  էջ- երն  էին  և  այդ  ամենը  մեկ  ոճրագործի
շնորհիվ:  — Կրակի   բաժին   ես  դառնալու,  որ   անգամ   դժոխքում  
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են   նրան    պատժում։ ԳՀ © ԱՌ

Եթե   չլիներ   Նաիրի   Հունանյանը,   ապա   ժամանակը
կծներ   մեկ   ուրիշ   վրիժառու,   որպեսզի   պատժեր

ազգադավ   տականքին:  ԳՀ © ԱՌ

Վազգեն   Սարգսյանների   պատճառով է, որ   ժողովրդի
արգանդը   ծնում   է   Նաիրի   Հունանյաններ: ԳՀ © ԱՌ

Նաիրի   Հունանյանը   դա   վերջին   վրիժառուն   էր,
քանզի   ժողովուրդը  չգնահատեց՝   նրան   անվանելով
դավաճան,  խարանելով   մարդասպանի   պիտակը: Իսկ
դժվար   թե  գտնվի   մեկը,  որը    ցանկանա   դառնալ

դավաճան  ու   թշնամի: ԳՀ © ԱՌ
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Վազգեն  Սարգսյանը  հայոց  պատմության  մեջ
ամենամեծ  ոճրագործն  է, քանզի  նույնիսկ  մեռած
ժամանակ   շարունակում   է  ոչնչացնել  ազգային

արժեքները:  ԳՀ © ԱՌ 

Հայաստանի   վերջին   քսան   տարիների
պատմությունը  մեծ    հետք   է   թողնելու   եկող
սերունդների  վրա,   քանզի  սուտ   հերոսացված

կուռքերը   նրան   կրնկակոխ    հետևելու  են:  
ԳՀ © ԱՌ

Իսկական  Սպարապետը  չի կարող  հանցագործ
զինակիցներ  ունենալ, իսկ  հանցագործն  էլ  չի  կարող

բարոյական  ու  նվիրյալ  մարդ  լինել:  
ԳՀ © ԱՌ 

Եթե   գեներալները  պնդում  են,  որ  « սպարապետը »
իրենց   զինակիցն  է,   ապա  դա  նշանակում   է,  որ

այդ  սպարապետը  նույնքան  անբարոյական   է,
որքան   իրենք:   

ԳՀ © ԱՌ 
Բանակ   չծառայած   մարդը   չի  կարող

բանակաշինությամբ   զբաղվել:  ԳՀ © ԱՌ

Վազգեն  Սարգսյանին  դարձրեցին  « սպարապետ »
միայն   շողոքորթ  ու   հանցագործ   մարդիկ,  որպեսզի
կարողանան  նրա  կերպարի  ետևը   թաքնվեն, կամ  էլ

առաջ  գնան:  ԳՀ © ԱՌ

« Զորավար  Մանվել   Գրիգորյանը  սպարապետ
Վազգեն  Սարգսյանի գործի արժանի  շարունակողն է »:

Գեներալ   Սեյրան  Սարոյան ©  
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ԳՀ © ԱՌ
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ՈՒԽՏԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հեռախոսը  զանգեց,  Կճոյանը  վերցրեց  հեռախոսը: 
— Լսի՛ր,  Կճոյա՛ն,  էդ  ու՞ր  ես, — հեռախոսի  մեջ  լսվեց  ձայնը: 
— Այո,  Սրբազան,  ես  եմ, — շփոթված  ասաց  նա: 
— Լսի՛,  երեկվանից  է  մեռա  զանգելով, — բարկացած  ասաց  նա, —
անընդհատ  ասում   է,  որ  բաժանորդը   ռադիոծածկույթից   դուրս  է,
չեմ  հասկանում,  էս  ինչու՞  ես  հեռախոսդ  անջատել․․․
— Վեհափառ  չէի  անջատել,  ուղղակի  աղջիկների  հետ  « սավունա »
էինք  գնացել,  քաղաքից  դուրս  էր,  դրա  համար  երևի  կապ   չկար․․․
— Կճոյան,  քեզ  հազար  անգամ  եմ  ասել,  որ  իմ  մոտ  « սավունա »
բառը  չտաս,  ասա  շոգեբաղնիք․․․
— Հա,  Վեհափառ,  շոգեբաղնիք  էինք  գնացել,  է՛ն  Վարդուշի   ծնուն-
դըն   էր,  հրավիրել   էր  « Ջոզե »  ռեստորանում   կերանք,   խմեցինք,
հետո  էլ  հրավիրեց,  որ  գնանք  քաղաքից  դուրս՝  շոգեբաղնիք:
— էդ  ո՞ր  Վարդուշի  Կճոյան...
— Դե  ե՛ն,  Փարաքարի՛  մեծ  ծծերով  Վարդուշը: 
— Կճոյան,  մեծ  կրծքերո՛վ,  ոչ  թե  ծծերով, — ուղղեց  Վեհափառը:
— Հա,  սրբազան,  կրծքերով  Վարդուշի  տարեդարձն   էր,   հրավիրել
էր,  գնացինք   շոգեբաղնիք  մի  լավ  շոգեբաղնիքվեցինք   ու  եկանք...
— Կճոյան,  շոգեհարվեցի՛նք  ոչ  թե  շոգեբաղնիքվեցինք,  հայերենում
այդպիսի  բառ  չկա...
— Եղավ  սրբազան,  սրանից  հետո  կասեմ  շոգեհարվեցինք: 
— Ա՛յ  այդպես,  թե  չէ  օտար  ու  տարօրինակ  բառեր  օգտագործում
ես,  մեր  գեղեցիկ  լեզուն  փչացնում   ես,  որ  ի՞նչ   անես...
— Եղավ   սրբազան,  այդպես   կանեմ:
— Լսի՛,  Կճոյան,  է՛ն`  օվշորային  գործերը  տեսնում   եմ  բավականին
աղմուկ են  բարձրացրել,  ա՛յ  տղա,  ես  քեզ  չասացի՞   էնպես  կանես,
որ  լրագրողների  ականջը  չընկնի,  թե  չէ  գիտես  մոծակից  փիղ   են
սարքելու...
— Սրբազան,  բայց  դու՞ք  չէ  կարգադրեցիք,  որ   Տիգրան   Սարգսյա-
նի  հետ  գործ  բռնեմ,  ասացիք,  որ  այդ   սրիկան  լավ  հաջողակ  է  և  
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մեծ  փողեր  է  շինում:  
— Հա  Կճոյան,  ճիշտ  եմ  ասել,  բայց   հո  չասեցի՞  որ   ողջ  աշխարհ-
ին  հայտարարենք  մեր  գործարքի  մասին:
— Սրբազան,  դե  մի  քիչ  կխոսան,  հետո  կմոռանան  կանցնի  կգնա,
սրտիդ  մոտ  մի   ընդունի...
— Ա՜յ  տղա,  սրտիդ   մոտ   մի  ընդունի   որնա՞...   Էդ   քո   գործարքի
շնորհիվ  մեր  առաքելական  եկեղեցու   հաճախորդներին   ենք  կորց-
նում... 
— Ո՞նց   թե, — զարմացավ   Կճոյանը, — ինչպե՞ս   թե  կորցնում   ենք
սրբազան,  համ   էլ  « հաճախորդներ »  ասելով`  ու՞մ   նկատի  ունեք: 
— Թու՜հ,  Կճոյան,  շփոթեցնում  ես,  պիտի   ասեի,  Առաքելական   եկ-
եղեցու  հավատացյալների՛ն,   բերանիցս   թռցրի   հաճախորդ   բառը: 
— Ոչինչ,  սրբազան,  պատահում  է  մեկ-մեկ  էլ  ես  աղոթքի  բառերն
եմ   մոռանում,   շարականներից   էլ   չխոսեմ,  տեղը   տարայ-տուրույ
եմ  ասում,   անցնում   գնում   է... 
— Նավասարդ  ջան,  ես   նկատի   ունեմ,  որ   մեր   հավատացյալները
գնում  են   աղանդավորների  ետևից, — դժգոհեց  Վեհափառը — լավ,
Կճոյան,  հիմա   բա  ի՞նչ   ենք   անելու...
— Ինչը՞  սրբազան, — զարմացած  հարցրեց  Կճոյանը:
— Դե,  է՛դ  օվշորայի՛ն  սկանդալը...
— Ինչը՞...
— Նավասարդ,  օվշորային  աղմուկը...
— Սրբազան   դե   կաղմկեն,   կաղմկեն,   հետո,  որ  տեսնեն   բան   չի
լինում`  կլռեն,  էս   քսան  տարուց  ավելի  է  էսպես   է,  ինչպես  ասում
էր  երջանկահիշատակ  սպարապետը  « Մեր  դեմ  խաղ  չկա »:
— Ա՛յ  տղա՜,  մեր  դեմը  խաղ  չլինելը   ի՞նչ  կապ  ունի   էս   գործին...
Համ  էլ  էդ  աստվածապիղծ  տականքին  ինչու՞  հիշեցիր...  Չեմ  ասել,
որ  նա  եկեղեցու  թշնամին   էր,   դրա  անունը   իմ  մոտ   չտաս...
— Վա՜յ,  կներես  սրբազան,   շփոթվեցի...   Սաղ   տեղերը  դրա  մասին
է  գրված,   էլ   գովազդային   հոլովակներում,   էլ   պոռնո   սայթերում,
որտեղ  բացում  ես   սպարապետի  նկարն  է,  ես  էլ  շփոթվեցի   անու-
նը   տվեցի,  խոստանում   եմ  էլ  չի   կրկնվի: 
— Իմացե՞լ  ես   չէ   է՛դ   պիղծ   արարածը   ինչ   էր   ուզում   անել,  մեր  
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1700  տարվա  եկեղեցու  հետ...   
— Չէ,  սրբազան,  դրա  մասին  չեք  պատմել, — զարմացավ  Կճոյանը, 
— Ո՞նց  թե  չես  լսել,  ա՛յ  տղա,  ճեմարանում  հատուկ   այդ   թեմայով
դասախոսություն   եմ   կարդացել,  բա  դու  որտե՞ղ   էիր   էդ  ժաման-
ակ... 
— Սրբազան,   հա՜   հիշեցի,   էդ   ժամանակ   գնացել   էի   Դուբայ   է՛ն
հնդկահավի   մսի  գործով,  դուք   էիք   ուղարկել,  հիշու՞մ   եք... 
— Հա,  լավ   հիշեցի,  կներես   մոռանում   եմ... 
— Սրբազան,  էդ  աստվածապիղծի  մասին  կիսատ  թողեցիք, — հիշե-
ցրեց  Կճոյանը, — ի՞նչ  էր  ուզում  աներ  որ...
— Վազգենը   ինձ  պարտադրում   էր  Էջմիածնի  գանձերը   վաճառել,
ասում   էր,  թե  երկիրը  փողի  կարիք   ունի,  ես  պնդում   էի.  Որ   չի
կարելի,  անգամ  Տիգրան  Մեծը   չի   համարձակվել   եկեղեցու  գանձ-
երին   ձեռք   տալ,   նա   էլ   թե`  բա   ո՞նց,   Լևոնը   Մատենադարանի
գրքերը  կծախի,  իսկ  մենք   գանձարանինը  ոչ,  լավ   էր   շուտ   սատ-
կացրին,  օղորմի  Նաիրի  Հունանյանի  հորը,  թե   չէ   է՛դ   աստվածա-
պիղծը   հիմա  ծախել  էր  ինձ  էլ,  գանձերն  էլ...
— Հա՜,  դե  լավ  է  սրբազան,  էժան  պրծանք, — հոգոց   հանեց   Կճոյ-
անը,— Ես  վաղը  առավոտյան   պատարագ  անելուց   կաղոթեմ   Նա-
իրի  Հունանյանի  հոգու   հանգստության  համար... 
— Կճոյան,  Նաիրի  Հունանյանը  մեռած   չի,  որ   հոգու   հանգստութ-
յան  համար  աղոթես...
— Ո՞նց  թե  սպանված  չի, — զարմացավ  Կճոյանը, — բա   հոկտեմբե-
րի  27 -ին  Վազգեն  Սարգսյանը  չէ՞ր  սպանել   նրան...
— Կճոյան,   ամեն  ի՞նչ   խառնել   ես   իրար, — դժգոհեց   սրբազանը,
— Աստծո   սիրուն,  գոնե   մեկ-մեկ   թերթ   կարդա...
— Սրբազան,  թերթ   կարդալու  ժամանակ  լինու՞մ   է,  ամբողջ   օրը
վազքի  մեջ  եմ,  մեր  Հանրապետականի   պատգամավորների  էրեխ-
եքին   եմ  պսակում   ու  կնքում,  չհաշված   մեռելոցներն  ու   ստեղ-ըն-
դեղ  մատաղի  են   կանչում,  քիթ  սրբելու  ժամանակ  չի  լինում...
— Կճոյան,  գոնե   ժամանակ  գտնու՞մ  ես   մեր  հյուրանոցի  շինարա-
րության  գործերով  զբաղվես...
— Հա,  սրբազան   բա  ոնց,  առանց   դրա,  անցած   շաբաթ   Կիպրոս- 
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ում   էի,  շինարարությունն  ամբողջ  ծավալով  առաջ  է  գնում,   Դուբ-
այից   մի   քանի   շինարարական   առաքումներ   էր   ուշանում,   էսօր
զանգեցին   ու   ասացին,  որ   տեղ   է  հասել,   է՛ն  ներքևի   հարկում
« սավունան »  արդեն   սալիկապատել  են...
— Նավասարդ,  « սավունա »  չէ,  այլ  շոգեբաղնիք, — ճշտեց  սրբազա-
նը,
— Հա,  սրբազան  ջան,  շոգեբաղնիքը  ավարտել  են,  իսկ  ստրիպտիզ
ակումբն   արդեն   պատրաստ   է,  մնում   է   ամսվա   վերջում   թռնեմ
Բրազիլիա,  ասում  են   բրազիլիացի   մերկապարուհիները   լավ  պա-
հանջարկ  ունեն  Կիպրոսում...
— Կճոյան,  ես  կզանգահարեմ  Սփյուռքի  նախարար`  Հրանուշ   Հա-
կոբյանին,   ինքը   Բրազիլիայում   լավ   կապեր  ունի,  դու   էլ   կապվի
Բրազիլիայի  թեմի   առաջնորդի   հետ  ու   իմ  անունից   ասա,   թող
տեղական  մամուլում   հայտարարություն  տա`  բարետես  պարուհի-
ների  որոնման   գործում:
— Եղավ  սրբազան...
— Հա  Կճոյան,  դու   կգնաս  անձամբ   բոլոր   աղջիկներին   կփորձես
ու  կհամոզվես,  որ  լավ   պարում  են,  շատ  կարևոր   է...  Ինչքան  չլի-
նի  Եվրոպայի   հաճախորդները  շատ  քմահաճ   են,  ինքդ   գիտես...
— Հա,   սրբազան,  ճիշտ   որ, — հաստատեց  Կճոյանը, — ես    արդեն
մի   քանի   պատգամավորների   ու    կառավարության   անդամների
ասել  եմ   մեր  Կիպրոսի   հյուրանոցային  համալիրի   մասին,   բոլորն
էլ   ցանկություն  են   հայտնել,  որ  ուզում  են  մասնակցել   համալիրի
բացման  շնորհանդեսին:
— Դա  լավ  է,  Կճոյան,  կեցցե՛ս, — ուրախացավ  կաթողիկոսը:
— Սրբազան,   մնում   է,  որ  դուք   ձեր   հայրապետական   կոնդակով
կարգադրեք   մեր  սփյուռքի   թեմերին,  որ   հայտարարություններ
տան   համալիրի   շնորհանդեսի   մասին,  թող   անպայման   նշեն,  որ
բրազիլուհի   մերկապարուհիներ   են   լինելու,  դա   գայթակղիչ   գով-
ազդ   կլինի...
— Լավ,  Աստծուց   առաջ   չընկնենք  Կճոյան,  թող  հյուրանոցը   բաց-
վի,  դա  միանգամից   կանենք, — ասաց  կաթողիկոսը, — հա,   Նավա-
սարդ  ջան,  քիչ   մնաց  մոռանայի,  ես   Սյունյաց  Թեմի   Փոխառաջն- 
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որդ  Հայր   վարդապետ   Հակոբյանին  ասել   եմ,  որ   իր   « օբյեկտի »
աղջիկներին   պատրաստ  պահի,  կարողա   դրանց   էլ  Կիպրոս   ուղ-
արկենք...
— Եղավ  սրբազան,  օրհնությունս  ձեզ...
— Ապրես  Կճոյան,  տարվա   վերջում   քո  պաշտոնը   կբարձրացնեմ,
իրոք   մեծ  գործ  ես  անում...
— Ծառայում  եմ  Հայ  Առաքելական   Եկեղեցուն,   սրբազան...
— Ապրես  Կճոյան,  ամենայն  Հայոց  Առաքելական  Եկեղեցին  քո
անձնազոհությունը   չի   մոռանա...
Կաթողիկոսը  դրեց   խոսափողը: 

Գեհենի   Առաքել  10/10/2014 

Փողի  մեռած  հոգևորականը,  հոգեպես  մեռած   է: 
ԳՀ © ԱՌ

Ազգադավ   իշխանություններին   սատարող   եկեղեցին,
աստվածապիղծների    որջն   է:  ԳՀ © ԱՌ

Շահամոլ   հոգևորականը,  սատանայի  ծառան  է:
ԳՀ © ԱՌ

Հայ   առաքելակնա   եկեղեցու   հովիվները   իրենց
հոտից  վաղուց  են  առանձնացել:  

ԳՀ © ԱՌ



37

Անբարոյական  մարդը,  չի կարող
բարոյականությունից  խոսել։ 

ԳՀ © ԱՌ

Եկեղեցին  Աստծո   տունն  է, ոչ   թե
աստվածապիղծների   որջը։ 

ԳՀ © ԱՌ 

Բարոյական   կաթողիկոսը,  չի  կարող
անբարոյականների  հետ   սեղան   նստել: 

ԳՀ © ԱՌ

Հոգևոր  հովիվը  պետք  է  լինի   առաջնորդ,
առաջնորդվի  ժողովրդի  շահերով, ոչ  քսակի

պարունակությունով:  
ԳՀ © ԱՌ

Գարեգին  Բ-ին   պետք  է  կոչել  Գարեգին  Ազգադավ:  
ԳՀ © ԱՌ
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