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Բեռնատարը  կանգնեց  դարպասների  մոտ,  այնտեղից  իջան  համա-
զգեստով զինվորականներ,  դարպասների  մյուս  կողմում  կանգնած
ոստիկանները   զարմացած  հետևում   էին,  կարծես   չէին  կարողան-
ում  կողմորոշվել:    Զինվորականների  խմբի  ավագը   առանձնացավ
խմբից  և  մոտեցավ   դարպասներին:   Գնդապետի  ուսադիրներով
հաղթանդամ  տղամարդը   մոտեցավ  նրանց: 
— Բարև  ձեզ, — ողջունեց  նա:   Ժամապահ  ոստիկանները  պատաս-
խանեցին  նրա ողջույնին, — Ո՞վ  է  ձեր  մեջ  ավագը, — բամբ  ձայնով
հարցրեց  նա:
— Ես, — պատասխանեց  սերժանտը:
— Սերժա՛նտ,  արագ  բացե՛ք  դարպասները, — կարգադրեց   գնդապ-
ետը:
— Բայց դուք  ո՞վ  եք, — զարմացավ  սերժանտը: 
— Գնդապետ  Ավետիսյան, — ներկայացավ  նա  գրպանից   հանելով
վկայականը,  պահեց  նրա   աչքերի  դիմաց, — արագ   բացե՛ք  դարպ-
ասները, — կրկնեց  գնդապետը:
— Բայց  ես  չեմ  կարող   պարոն  գնդապետ, — հրաժարվեց   սերժան-
տը, — եթե  սպասեք,  վերակարգի  ղեկավարին  իմաց  կտամ... 
— Սերժա՛նտ  դու՛ք  չլսեցի՞ք   հրամանը...  Շտապ   բացե՛ք, — խիստ
տոնով   կարգադրեց  գնդապետը:   Սերժանտը  տարակուսում  էր,
փորձեց  ռադիոկապով  կապվել  վերակարգի  ղեկավարի  հետ:
Գնդապետը  ձեռքով  նշան  արեց,  իր զինվորներից  երկուսը  վազելով
մոտեցան  ավտոմատները   ուղղելով  ոստիկանների  վրա, — դուք  
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չլսեցի՞ք   հրամանը,— բարկացավ   նա, — հաշվում  եմ   երկուսը,  նըր-
անք   կրակելու  են... 
Վերակարգի   ոստիկանները   սարսափած   էին  և  ահաբեկված,  երե-
վի  ավելի  շատ  դիմակավորված  ավտոմատավորներից  նրանք  քար-
ացած  կանգնել  էին,  չէին  կարողանում  անգամ  խոսել: 
— Պարոն  գնդապետ,  մենք  իրավունք  չունենք, — հազիվ  խոսեց  ոս-
տիկաններից  մյուսը: 
— Ես  չեմ  կրկնելու՛,  բացե՛ք  արագ, — բղավեց  նա: 
Գնդապետի   ետևում  կանգնած  կապիտանը  ձեռքով  նշան  արեց,  և
երկու  այլ  դիմակավորված   զինվորներ  արագ  մագլցեցին  պատերի
վրայով  և  բացեցին  դարպասները: 
— Պարո՜ն  գնդապետ, — աղաղակեց  սերժանտը: 
— Ձերբակալե՛ք  սրանց, — կարգադրեց  գնդապետը  և  շարժվեց  առ-
աջ: Զինվորներն  արագ  զինաթափեցին  ժամապահ  ոստիկաններին,
ձեռնաշղթաներ  հագցնելով  տարան  դեպի  բեռնատարը:
Զինվորականերով  լի բեռնատարը  մտավ  ներս,  նորից  փակվեցին
դարպասները:
Գնդապետը  դիմակավորված  զինվորներով  շրջապատված  մտավ
առանձնատուն:  Մուտքի  մոտ  կանգնած  կապիտանը  տեսնելով  զի-
նված  խմբին  շտապեց  ընդառաջ.
— Ո՞վ  եք  դու՛ք, — զարմացած  հարցրեց  նա,
— Իսկ  դուք   ո՞վ   եք  կապիտա՛ն,  ինչու՞   չեք  ներկայանում   ինչպես
հարկն   է...
Գնդապետի   խիստ  ձայնը   շփոթեցրեց  կապիտանին,  այդ  տարօրի-
նակ  զինյալների   հայտնությունը   անակնկալ   էր  նրա  համար,   սա-
կայն   նա   անմիջապես   կարողացավ    իրեն   տիրապետել,  զգաստ
կանգնելով  զեկուցեց, 
— Վերակարգի  հեթապահ  կապիտան  Առաքելյան:
— Ուրեմն  կապիտա՛ն  Առաքելյան,  այս  պահից,  կատարում   եք   մի- 
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այն  իմ  հրամանները:
— Կներե՛ք,  բայց  դու՛ք  ո՞վ  եք, — շփոթված  հարցրեց  նա:
— Կապիտա՛ն,   ինձ   թվում   է,  որ   դուք   չհասկացաք   հրամանը, —
խիստ  տոնով   շարունակեց   գնդապետը, — ամիջապե՛ս   հանձնում
եք  զենքը  և  վկայականները...
— Բայց  ի՞նչ  իրավունքով, — դիմադրեց  կապիտանը, 
— Ձերբակալել  սրա՛ն, — կարգադրեց  գնդապետը,  և  հրամայեց   ջո-
կատի  զինվորներին   խուզարկել   սենյակները:   Հերթապահ   կապի-
տանին   ամիջապես  զինաթափեցին   զինվորների   ուղեկցությամբ
տարան:    Գնդապետին  մոտեցավ  մի  լեյտենանտ  և   զեկուցեց...
— Պարոն  գնդապետ,  երեք   հոգու  ենք   ձերբակալել,  կարծում   եմ,
որ  պետք  է  տեսնեք   նրանց: — Գնդապետը    համաձայնեց,   լեյտեն-
անտը  հեռացավ,  քիչ   հետո   վերադարձավ   դիմակավորված   զինվ-
որներով,  որոնք   ուղեկցում   էին  քաղաքացիական   հագուստով  եր-
եք  տղամարդու.
— Ո՞վ   եք  դու՛ք,  ի՞նչ  եք  անում   այստեղ, — խիստ  տոնով  հարցրեց
գնդապետը:  
— Ես նախագահի  անվտանգության  հերթափոխի  պետն  եմ, — կըմ-
կմաց  նա:
Երևի   դիմակավորված   զինվորների  խումբը   նախագահի   առանձ-
նատան  տարածքում   նրանց  համար  անակնկալ   էր,  նրանք   շփոթ-
ված  էին   ու  ահաբեկված: 
— Ինչու՞  չեք  զեկուցում  ինչպես  հարկն  է, — խիստ  տոնը   սթափեց-
րեց  նրան, 
— Նախագահի  անվտանգության   հերթափոխի  պետ  մայոր   Օսիպ-
ով.
— Ուրեմն   մայոր   Օսիպո՛վ,  այս   պահից   կատարում  եք  միայն   իմ
հրամանները, — շարունակեց  գնդապետը, — ամիջապես   հանձնում
եք  ձեր  մոտ  եղած   զենքը   և   զինամթերքը: 
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— Զինվորներն  արդեն  զինաթափել  են, — կմկմաց  մայորը: 
— Դա  լավ  է.  Ձեր  անվտանգության  համար  են  արել, — բացատրեց
գնդապետը: 
— Շը՜  շնորհակալություն, — հազիվ  արտաբերեց  մայորը:
— Դե  մայոր,  ասացե՛ք  հիմա  որտե՞ղ  է  նախագահը, — շարունակեց
գնդապետը: 
— Իսկ  հիմա  ժամը  քանի՞սն  է, — վախեցած  հարցրեց  նա,
Գնդապետը  նայեց  ձեռքի  ժամացույցին: 
— Հիմա  ժամը  երեքն  է:
— Հիմա  նախագահը  իր  ննջասենյակում  է,  քնած  է...
— Ավելի  լավ,  որ  քնած  է, — ուրախացավ  գնդապետը, — ուղեկցիր
մեզ  այնտեղ... 
Մայորի  երկու   ընկերներին  առանձնացրին  և  տարան,   դա   ավելի
դժվարացրեց   նրա  վիճակը:
— Բայց  պարոն  գնդապետ,  նա  այս  ժամին  քնած  է,   և  մենք   իրա-
վունք   չունենք   անհանգստացնելու   նախագահին...
— Մայո՛ր  այդ  դուք  իրավունք  չունեք,  բայց  ես   ունեմ, — կատակեց
գնդապետը,   դիմակավորված   շքախումբը   ծիծաղեց,   դա   ավելի
սարսափեցրեց  Օսիպովին:
Այս  ներխուժումը  և  իր  ընկերների  զինաթափումն  ու  ձերբակալու-
մը   քիչ   էր,  հիմա   էլ  այդ  լկտի   պահելաձևն   ու   հռհռոցները:
Կարծես  թե  մի  բան  կատարվում  էր,   որից  ինքը  տեղյակ   չէր, —
նախօրոք  զգուշացնում   եմ  մայո՛ր,  իմ  հրահանգները  չկատարելու
դեպքում,   իմ  զինվորները  հրաման   ունեն  կրակելու,  այնպես   որ
խորհուրդ  կտայի  ավելորդություններ  չանել: 
— Այո՜  իհարկե  պարոն  գնդապետ, — հնազանդվեց  նա:
Գնդապետը  և  դիմակավորված  զինվորների  խումբը  մայորի  ուղեկ-
ցությամբ   անցան   երկար  միջանցքով,  ու   հասան   ննջարանին,
դռան  մոտ  կանգնած  ոստիկանը  զգաստ  կանգնեց   և  պատիվ  տը- 
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վեց: 
— Սա՞  է  ննջարանը, — հարցրեց  գնդապետը:
— Ճիշտ   այդպես,   պարոն  գնդապետ, — շշուկով  ասաց  նա: 
— Մայո՛ր,  կարող  եք  հերթապահին  ուղարկել  հանգստի  սենյակ, —
կարգադրեց  գնդապետը:   Զինվորներից  երկուսը  հերթապահ   ոստ-
իկանին   ուղեկցեցին: 
Առանց  թակելու  դուռը  գնդապետը  մտավ  ներս,  նրա  ետևից   մայ-
որը  և  ողջ   խումբը:   Կիսախավար  սենյակի   վերջում  երևում   էր
նախագահի  հսկա  մահճակալը:   Գնդապետը   մոտեցավ  մահճակա-
լին,  ձեռքի  լապտերով   լուսավորեց:    Նախագահը  քնած   էր,  երիտ-
ասարդ  ժպիտը  դեմքին,  իսկ  կողքին  կինն   էր  վերմակի  մեջ   փաթ-
աթված:
— Պարո՜ն  նախագա՜հ, — շշուկով  ասաց  մայորը, — պարոն   նախա-
գահ...
Նա  փորձում  էր  արթնացնել  նախագահին`  չցանկանալով  խանգա-
րել  առաջին  լեդիի   քունը:     Նախագահը   դժվարությամբ   բացեց
աչքերը,  տեսնելով  իր   գլխի  վերևում  կանգնած   անծանոթին   զար-
մացավ,  ուղղվեց  պառկած  տեղից   և  նստեց.
— Ի՞նչ   եք  անում   էստե՛ղ, — բղավեց   նա,  մայոր   Օսիպովը  ցնցվեց
տեղում,  չկարողացավ  պատասխանել,  գնդապետը   վառեց   սեղան-
ին  դրված   լամպը,  որպեսզի  տեսանելի  լինի  իր  դեմքը:
— Սե՛րժ  Ազատի  Սարգսյա՞ն, — խիստ  տոնով  հարցրեց  նա: 
— Դու՛   ո՞վ   ե՛ս, — ձայնը   բարձրացրեց   նախագահը: 
— Հանգի՛ստ  երիտասարդ,  մի  բարձրացրեք  ձեր  ձայնը:
— Դու՛րս   կորի,  ապու՛շ, — բղավեց   նախագահը:
Գնդապետի  ուժգին  ապտակը,  սթափեցրեց,  նրան  դեմքը  այլայլվել
էր,  աչքերը   չռվել  էին  կատաղությունից.  հարցական  նայում  էր   իր
թիկնազորի  պետին,  որպեսզի  նա  բացատրի,  թե   ինչ   է   կատարվ-
ում,  նախագահի  ձայնից   արթնացած  կինը  շփոթված  նայելով  կող- 
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քերը,  նորից  վախից  ծպտվեց   վերմակի  տակ`  փորձելով  գուշակել
իրականությու՞ն   էր,  թե՞  մղձավանջ:
— Սե՛րժ  Ազատի  Սարգսյա՞ն, — բամբ  ձայնով   կրկնեց  գնդապետը:
Ննջարանում  վառվեցին   լույսերը,  տեսարանը   ահաբեկել   էր  նախ-
ագահին,  ննջասենյակի   բոլոր  կողմերում   դիմակավորված  զինված
զինվորականներ  էին: 
— Այո՜, — հազիվ  արտասանեց  նա:
— Դու՛ք   պետք   է   գաք   մեզ   հետ, — հրամայական   տոնով   ասաց
գնդապետը, — դու՛ք  և  ձեր  կինը, — ավելացրեց  նա: 
Նախագահը  վեր  կացավ  տեղից,  ոտքերն  ու  ձեռքերը  դողում  էին,
այլայլված դեմքը  կարծես  միանգամից  փոխվեց,  դեմքը  այրվում  էր,
անհնար  էր  ճանաչել,  կարծես  թե  քիչ  առաջ  ինքը  չէր  երիտասարդ
երջանիկ  ժպիտով քնած  երիտասրդը: 
— Ռռիտա՜ն  ընչի՞  համար  գա... Ինչա՞   էղել, — դժգոհ  հարցրեց  նա:
— Ռազմադաշտային  դատարանի  որոշումն  է, — բամբ  ձայնով  բաց-
ատրեց  գնդապետը, — դու՛ք   և  ձեր  ընտանիքի  բոլոր  անդամները
այս  պահից  մեր  հսկողության  տակ  եք...
— Ի՞նչ  ռազմադաշտային   դատարան, — բարձրացրեց  ձայնը,  հետո
երևի  հիշելով  գնդապետի  ապտակը,  ամիջապես  մեղմացավ, — մա-
յո՛ր,  ո՞վ  ա  սա, — հարցրեց  նա  իր  թիկնազորի  պետին,  փորձելով
նրանից  ճշտել,  թե   ով   է  գնդապետը:
Դիմակավորված  զինվորները  կանգնել   էին  ննջարանի  անկյուններ-
ում,  մի  մասը  խուզարկում  էին  առանձնատան  սենյակները: 
— Քաղաքացի՛  Սարգսյա՛ն,  արագացրե՛ք,  մենք   ժամանակ  չունենք,
— շտապեցրեց  գնդապետը, 
— Գոնե  դուրս  կգա՞ք,  որպեսզի  հագնվեմ, — դժգոհ  տոնով   ասաց
նախագահը: 
— Ո՛չ,  այստե՛ղ,   մեր   ներկայությամբ   հագնվե՛ք, — ասաց   գնդապե-
տը,  վերցնելով  աթոռին   դրված   սենյակային   խալաթը,  ձեռքով   շո- 
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շափեց   այն   և  մեկնեց  նրան, — կարող   եք  գիշերանոցով  գալ,  ձեր
հագուստները  կբերեն   որտեղ   որ   պետք   է...
— Բայց   այսպե՞ս...
— Մի   անհանգստացեք,  քիչ  հետո   կվերադառնաք, — հանգստացր-
եց  գնդապետը:   Գնդապետի  վերադառնալ  բառը  կարծես   թե  հան-
գստացրեց   նրան: — Տեսնես   ո՞վ  է  այս  դաժան  կատակի
հեղինակը, — մտածում   էր  նախագահը...
— Իսկ  կարո՞ղ  եմ  զանգել...
— Ո՛չ,  արգելված  է,  ես  հրաման  ունեմ, — մերժեց  գնդապետը:
Առանձնատան   մյուս   սենյակներից   զինվորների    ուղեկցությամբ
դուրս  բերեցին  նախագահի  ընտանիքի  մյուս   անդամներին:
Հսկայական   առանձնատան  շքեղությունը   և  դիմակավորված  զին-
վորների  անցուդարձը   կարծես  պալատական  հեղաշրջման   տպավ-
որություն   էր  թողնում:   Նախագահի  ընտանիքի  անդամները  սար-
սափած,  քնահարամ,  կիսամերկ  կանգնել  էին  միջանցքում   և   չէին
պատկերացնում,  թե   ինչ   է  կատարվում:    Նրանց   դեմքերի  գույնը
ճերմակել   էր,  աչքները  չռած   հետևում   էին  դիմակավորված  զինվ-
որներին,  փորձելով  գտնել   մի  պատասխան:   Կարծես  « Բարդուղի-
մեոսյան   գիշեր »  էր   իջել   նախագահական   առանձնատան   վրա:
Նախագահը  կիսաբաց   դռան  արանքից  տեսավ   ընտանիքի   մյուս
անդամներին   և  սկսեց   աղաղակել, 
— Ու՞ր  եք  տանում   իմ   ընտանիքին...
— Քաղաքացի՛   Սարգսյան  մի՛  աղմկեք,  ձեզ   ասացինք,  որ  քիչ   հե-
տո   կվերադառնաք,  սա  միայն  ձեր  ընտանիքի  անվտանգության
համար  է  արվում, — հանգստացրեց  գնդապետը,  նա  հրամայեց  որ-
պեսզի  միջանցքում  կանգնած  ընտանիքի   անդամներին   տանեն
անվտանգ  վայր:   Նախագահի  կինը  նույնպես  միացավ  իր  զավակ-
ներին:   ՈՒղեկցող  զինվորները  դուրս   տարան  նրանց`  նստեցնելով
բեռնատարը,  հեռացան:    Նախագահը   մնաց  ննջարանում   կանգն- 
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ած,  նա   կատաղած   էր,   սակայն  փորձում   էր  հանգիստ  ձևացնել: 
— Իսկ  ու՞ր  եք  տանում, — հանգիստ   տոնով   հարցրեց   նա,
— Ես  մոռացա  ներկայանալ,  կներեք,  գնդապետ  Գրիգորյան, — ներ-
կայացավ  նա: 
— Գնդապե՛տ   Գրիգորյան,   դու  գժվե՞լ  ես,  գիտե՞ս  թե  ինչ  ե՛ս   ան-
ում, — խիստ   տոնով   շարունակեց  նախագահը, — մոռացե՞լ  ես,  թե
ով  է  կանգնած  քո  դիմաց... Դու  գիտե՞ս   թե  քեզ   ինչ  կանեմ, — սը-
պառնաց  նախագահը: 
— Սարգսյա՛ն,  այնպես   մի՛  արեք,  որպեսզի  կարգադրեմ  ձեզ  ձեռն-
աշղթաներ  հագցնեն. — հանգիստ  տոնով   ասաց  գնդապետը, — եկ-
եք  նստենք,  հիմա  ձեզ  ամեն  ինչ  կբացատրեմ,  թե  ինչ  է   ձեզանից
պահանջվում...
Նախագահը  նստեց  բազմոցին: 
— Դե,  լսում   եմ,  ասա...
— Սարգսյա՞ն,  ինչքան  գիտեմ,  դուք   շատ  հարուստ   մարդ   եք...
Նախագահը   կարծես  թե  զգաց,  որ   կարելի   է   բանակցել,  ինչպես
ասում  են  ամեն   ինչ   իր  գինն  ունի,  և  այս   գնդապետը   բացառու-
թյուն  չէ: 
— Այո՛  գնդապետ,  հարուստ  եմ — համաձայնվեց  նա, — բայց  ավելի
լավ  կլիներ  առանձին  զրուցեինք,  առանց  այս  զինվորների...
— Չէ, կարիք  չկա,  ես  նրանց  վստահում  եմ, — ժպտաց  գնդապետը:
— Այդ  դեպքում   ասացեք   գնդապետ,  ինչքա՞ն   է  ձեզ  պետք,  500
հազար  800 հազար, — սկսեց  սակարկել  նա, — եթե  ուզու՞մ  եք  մեկ
միլիոն  եվրո,  առանձնատուն  Մայամիում  կամ  Կանարյան   կղզինե-
րում... Ասացե՛ք,  ինչքա՞ն  և  ե՞րբ,  գումարը  մեկ  ժամից  այստեղ  կլի-
նի...
Գնդապետը  սկսեց  ծիծաղել:
— Չէ՜,  դուք  ինձ  ճիշտ  չհասկացաք...
— Գնդապետ  կարող  եմ  ավելին,  քան  դուք  կարող  եք  պատկերաց- 
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նել,  միայն  հիմա  թույլ   տվեք  զանգեմ. — խնդրեց   նա:
— Իսկ  ու՞մ  պիտի  զանգեք, — հարցրեց  գնդապետը:
— Ռոբերտին`  ընկերոջս:
— Ռոբերտ  Քոչարյանի՞ն  նկատի  ունեք, — հարցրեց  գնդապետը:
— Այո՛,  հենց  նրան, — ուրախացավ  նախագահը:
— Այո,  կարող  եք  զանգել,  բայց  միայն  իմ  հեռախոսով...
— Հա,  իհարկե...
Գնդապետը   գրպանից   հանեց   բջջային   հեռախոսը   և   հավաքեց
համարը.
— Ալյո՜,   Սաղաթելյան,  ինչպե՞ս  ես, — խոսեց  գնդապետը, — Քոչար-
յանը  քո  մո՞տ   է, — հարցրեց   նա, — դա  լավ    է,  կարո՞ղ   ես   հեռա-
խոսը  փոխանցել  նրան...
Կարծես   թե  գծի  մյուս  ծայրում   հեռախոսը   փոխանցեցին   Քոչար-
յանին:   Նախագահը   զարմացած   էր,   աչքերը   չռած   սպասում   էր
պատասխանի:  Գնդապետը   հեռախոսը   փոխանցեց  նախագահին: 
—Ալյո՜,  Ռոբի՛կ,  դու՞   էս, — խոսեց  նա, — կարո՞ղ   ես  կյալ   մեր   ղո-
լը...
Նախագահի   համար  անակնկալ   էր  գնդապետի   գիշերային  հեռա-
խոսազանգը   այդ   մարդուն,   որը   չգիտես,  թե  այդ  ուշ   ժամին  ինչ
էր  անում   Ռոբերտի   կողքին:    Նա  երկար  չխոսեց,  անջատեց   հեռ-
ախոսը   և  տվեց   գնդապետին, 
— Հիմա  ի՞նչ  Սարգսյան...
— Ռոբերտն   ասաց,  որ   իրան   էլ   են  ձերբակալել...
— Հա՜,  ճիշտ  որ,  մոռացա  ասել  այդ  մասին, — արդարացավ  գնդա-
պետը, — Սարգսյան,  մենք  տեղյակ  ենք,  որ  ձեր  դեմ   մահափորձ  է
կազմակերպված  եղել,  ու  դրա  կազմակերպիչը  Արթուր  Բաղդասա-
րյանն  ու  ԱԱԾ – ի  պետ  Գորիկ  Հակոբյանն, — բացատրեց  գնդապե-
տը, — նրանք  հիմա  ձերբակալված   են,  սակայն   վտանգը  դեռ  անց-
ած  չի,  քանի  որ  նրանք  վարձկաններ  են  վարձել  ձեզ  մեկուսացնե- 
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լու  համար.  Այնպես  որ,  կարծում  եմ   մեր  հովանու  տակ    պաշտպ-
անված  եք...
Նախագահի  համար  այդքան  անսպասելի   նորությունները,   որոնք
մեկը-մյուսին  հաջորդում   էին,  սառը  ցնցուղի   տպավորւթյուն  էր
թողել.
— Աստվա՜ծ  իմ,  այս   ի՞նչ   է  կատարվում, — նա   բռնել   էր  գլուխը,
կարծես  թե  ուզում  էր  արթնանալ   այդ  սոսկալի   մղձավանջից, —
գնդապետ,  հետո  ի՞նչ   է  լինելու...
— Դե՜,  Արթուր  Բաղդասարյանը   այս   պահին   ցուցմուք   է  տալիս,
իսկ  Գորիկ  Հակոբյանին   մնացել   է  մեկ   ժամ,  որպեսզի  ինքնասպ-
ան   լինի, — կատակեց  գնդապետը: 
— Ինչպե՞ս  թե   ինքնասպա՜ն, — զարմացավ   նախագահը:
— Այո՛,  նա  երկու  տարբերակ  ունի, — ժպտաց  գնդապետը, — կամ
ինքնասպան   է   լինելու,  կամ   էլ  դու՛ք   կսպանեք   նրան...
— Այս  ի՞նչ  է  կատարվու՜մ...
— Հա՛,  Սարգսյան,  մոռացա  հայտնել, — շարունակեց   գնդապետը,
— որ  ձեր  դեմ   մեղադրանք   է  ներկայացրել  Գագիկ  Հարությունյա-
նը,  նա   այս  պահին  ցուցմունք  է  տալիս...
—Ա՜խ,   շնե՜ր...  Դավաճաննե՜ր...   Արթուր  Բաղդասարյանին   մարդ
սարքեցի,  որ   էսօր  իմ  դեմ   մահափորձ   կազմակերպի՞,  իսկ  Գորի-
կի՛ն,  քավթառ   շու՛ն,  բա   Գագո՞ն,  սողու՜ն,  ճիշտ   են   ասում  օձը
տաքացնողին  ա  կծում...  Գնդապետ  դրա՛նք   ուղն   ու  ծուծով   հան-
ցագործ  են...
— Սարգսյան,  մենակ   նրանք   չեն, — շարունակեց   գնդապետը, —
նրանց   հետ  են   մի   քանի   գեներալներ`  Մանվել   Գրիգորյանը,
Սեյրան  Սարոյանը,  Արթուր Աղաբեկյանը   և  Լյովա   Երանոսյանը...
Այնպես  որ   հնարավոր  է   մի   քանի   այլ   բարձրաստիճան   զինվոր-
ականներ  ևս... 
— Դրա՛նք   բոլորն  էլ   հանցագործնե՛ր   են   և   մարդասպաննե՛ր, — 
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բղավեց  նախագահը: 
— Այո՛,  ես  դա  գիտեմ  Սարգսյան, — ժպտաց  գնդապետը, — բայց
դու՞ք  էիք   չէ նրանց   վերցրե լ  ձեր   հովանավորության   տակ...
— Ո՛չ  թե  իմ  հովանավորության,  այլ  իմ  բռի  մեջ  էին  այդ   սրիկան-
երը, — ճշտեց  նա, — նրանց  փոշիացնելու  եմ,  դեռ   չգիտեն  իրենց
գլխի  գալիքը...
— Կարող  եմ   ուրախացնել  Սարգսյան,  նրանք   արդեն  ձերբակալվ-
ած   են,  այնպես  որ  շուտով  կտեսնեք  նրանց, — խոստացավ  գնդա-
պետը, — սակայն   վատն   այն   է,  որ  Հովիկ   Աբրահամյանին    չկար-
ողացան  բռնել,  նա  հասցրել  է  փախնել...
— Ո՞վ,  մուկը՜...   Ի՞նչ  է,  նա՞  էլ  է   դրանց  հետ...
— Այո՛,  նույնիսկ  մեզ  թվում  է,  թե  այդ   դավադրության   գլխավոր
պատվիրատուն  նա  է, — բացատրեց  գնդապետը,
— Մուկ  էի  կարծում,  պարզվեց  կռի՛ս  դուրս  եկավ...
— Այո՜  այդպես  է, — բամբ  ձայնով  ասաց  գնդապետը, — սակայն  մի
անհանգստացեք,  նրան  շուտ   թե  ուշ   կբռնենք,   նրա   ընտանիքի
բոլոր  անդամները  արդեն  ձերբակալված  են...   Եթե   նորություններ
լինի   առաջինը  դուք  կիմանաք...
— Շնորհակալ  եմ  գնդապետ...
— Իմիջիայլոց,  այս   ամենը  ձեզ  ասացի,   որպեսզի   համագործակց-
եք,  եթե  մեզ  չօգնեք,  ապա  ինքներդ   պատկերացնու՞մ   եք,  թե  ինչ
կլինի... 
— Հարց  չկա  գնդապետ,  ինչ  ինձանից  պետք  է,  ապա  ես  կանեմ,—
խոստացավ  նախագահը: 
— Մեզ  հայտնի  է  շատ  հանցագործությունների  գաղտնիքներ,  Ազգ-
ային   ժողովի  պատգամավորների   գործած   և   չգործած   մեղքերի
մասին  դուք   լավ  տեղյակ  եք:   Այնպես   որ   հարգելի   Սարգսյան,
կարծում   եմ   դուք  ունեք  մանրամասն   տեղեկատվություն: 
— Այո՛,  ունեմ,   շա՜տ   լավ   էլ   ունե՛մ...   Նրանց   բոլորին   հատ  հատ   
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շանսատակ  եմ   անելու:   Դեռ   կիմանան   Սերժը   ո՞վ ա՜... 
— Հա՜,  իսկ  այն   գումարների  մասին,  որը  ասում  էիք — հիշեցրեց
գնդապետը:
— Հա՜,  փողերը՜...   Մի  անհանգստացի   գնդապետ,  ինչքան   պետք
կլինի, — խոստացավ  նա, — եթե  դեմ   չես,  գնդապետ,   կարող   եմ
այսօրվանից  քեզ  նշանակել   իմ   թիկնազորի  պետ:
Գնդապետը  սկսեց  ծիծաղել: 
— Չէ՜,  շնորհակալություն  Սարգսյան,  ես  արժանի  չեմ   այդ   պաշտ-
ոնին...
— Ինչու՞  արժանի   չես,  մեզ  քեզ  պես   նվիրված   ու   ազնի՛վ  հայրե-
նասե՛ր   մարդիկ  են   պետք... 
— Չէ՜  Սարգսյան,  այդ  հարցին  ավելի  լավ  է  հետո, — թեման   փոխ-
եց  գնդապետը, — դուք  այն  ասեք,  կարո՞ղ  ենք  վերադարձնել   Հայ-
աստանից  թալանված   գումարները: 
Նախագահը  կամուկացի  մեջ  էր,  սակայն,  կարծես  թե   տարբերակ
չէր  մնում,  նա  շրջապատված  էր  դիմակավորված  զինված   զինվոր-
ներով,  և  ով  գիտե  թե   ինչ  են  պատրաստվում  անել   իրեն: 
— Ես  գիտեմ,   թե  որ   պատգամավորը   կամ   նախարարը,   ինչքան
գումար  ունի,  որ   բանկերում   և  ինչպես   է  այն  ձեռք  բերել   այդ
ամենը:    Այնպես   որ,  այդ   քսան  տարիների   կողոպտված   գումար-
ները  իրենց   տոկոսներով   կարելի   է  վերադարձնել: 
— Դա  լավ   է  Սարգսյան, — ուրախացավ  գնդապետը, — իսկ  ե՞րբ
կարող  եք  տրամադրել  մեզ  այդ  ինֆորմացիան...
— Եթե  թույլ   տաք  մեկ   հեռախոսազանգ...
— Այո,   իհարկե,  միայն   իմ   հեռախոսով...
— Բայց  ես   Սաշիկի  համարը   չեմ   հիշում, — միամիտ   ասաց   նա,
— կինս`  Ռիտան   գիտի...
— Ուզու՞մ   եք   ձեր   եղբորը   զանգահարել, — հարցրեց  գնդապետը,
— Այո՛,  սաղ   ֆայլերը   Սաշիկին  մոտն  ա,   ու  մեկ   ալ   Լյովիկին,  
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այնպես   որ   պիտի   նրանց   գտնեմ: 
— Հասկանալի՜   է   Սարգսյան, — գնդապետը   ձեռքով   նշան   արեց
թիկունքում  կանգնած  դիմակավորված   կապիտանին,  նա   իր   հեր-
թին  մոտ  կանչեց   զինվորներից   մեկին,  ինչ-որ   բան   շշնջաց   նրա
ականջին,  զինվորը   դուրս  գնաց. — Սարգսյա՛ն,  ես   զինվորական
մարդ   եմ,  այդպիսի  բաներից   գլուխ  չեմ  հանում,   հիմա  կգա  մեր
իրավաբանն  ու  կասի,  թե  ինչ  պետք  է  արվի:
Քիչ  հետո  ննջասենյակ  մտավ  այն  զինվորը,  իսկ  նրա  հետ  դիմակ-
ավորված  մի  լեյտենանտ:   Լեյտենանտը  մոտեցավ  և  պատիվ   տըվ-
եց,  համազգեստի   տակից   ուրվագծվում   էր  որ   նա  կին   է:
Նախագահը  զգաստացավ,  բարևեց  լեյտենանտին,  նա  գլխի  շարժ-
ումով  պատասխանեց  ողջույնին: 
— Պարո՛ն   գնդապետ,  ձայնագրիչը  միացնե՞մ, — հարցրեց   ետևի
կանգնած  կապիտանը:
— Այո՛,  կապիտան, այդպես  ավելի  լավ կլինի, — համաձայնվեց   գըն-
դապետը, — լեյտենանտ,  եկեք  նստեք,  այն  ինչ  ասում   է   Սարգսյա-
նը,  գրի  առեք,  հետո  մեզ  կասեք,  թե  ի՞նչ  պետք  է  արվի...
Լեյտենանտը  մեր   իրավաբանն  է,  դու  ասա   ի՞նչ   գիտես  նա  գրի
կառնի: 
— Շատ   լա՜վ, — համաձայնվեց   նախագահը,   լեյտենանտը   նստեց
բազմոցին,  գրպանից   հանեց  գրիչը  և  բացեց   ձեռքի   թղթապանա-
կը,  իսկ   կապիտանը  միացրեց  ձեռքի  ձայնագրիչը   ու  դրեց   սեղա-
նին: 
— Կարող  ենք  սկսել,  պարոն  Սարգսյան, — վերջապես  խոսեց   լեյտ-
ենանտը,  այո  նախագահը   չէր   սխալվել,  որ  նա  կին  էր,  սև  դիմա-
կի  տակից  անգամ   նկատելի  էին  նրա  գեղեցիկ  դիմագծերը:
Նախագահը  սկսեց  խոսել.
— Ամբողջ   ինֆորմացիան,  որը  հարկավոր  է,   գտնվում  է  ինձ  մոտ,
դրանք  թվայնացված  են   ու   կոդավորված   շրիֆտներով,   դրանք  
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գտնվում   են   էլեկտրոնային  գրադարանում`  գաղտնի  հասցեներով,
այդ   ինֆորմացիան  բաժանված   է  երեք  մասի,   մեկը  Սաշիկին   մո-
տըն  ա,  իսկ   մյուսը   Լյովիկին   կուշտն ա,   երրորդ   մասը,   ինչքան
գիտեմ   Շվեյցարական  բանկի   դեպոզիտում ա... 
Դիմակավորված  կինը  արագ-արագ  արձանագրում  էր  նախագահի
խոսքերը,  փորձելով  ետ  չմնալ  ձայնագրիչից:
— Շա՜տ  կներեք,  պարոն  Սարգսյան,  իսկ  ի՞նչ   ինֆորմացիա  կա
այդ  ֆայլերում, — ընդհատեց  քնքուշ  լեյտենանտը:
Նախագահը   քմծիծաղեց,  կարծես  թե   երիտասարդ  կինը  կասկած-
ում  էր  իր   հնարավորությունների  և  ընդունակությունների  վրա:
— Կապիտա՛ն, տեսեք,  թե  ինչպե՞ս  կարող  եք  կապվել  Սաշիկ  Սար-
գսյանի  հետ, — կարգադրեց  գնդապետը,   կապիտանը  գլխով  արեց
և   դուրս   եկավ   ննջասենյակից, — Սարգսյա՛ն,   պարզ   խոսիր,  առ-
անց  այն  էլ   ժամանակ  չունենք, — նկատողություն  արեց   գնդապե-
տը: 
— Այդ  ֆայլերում  է  գտնվում  այն  ինֆորմացիան,  թե  որ  պատգամ-
ավորը   ինչ  ճանապարհով,  և  որքան  գումար  է  աշխատել, — ասաց
նախագահը:
— Սարգսյան,  ոչ   թե  աշխատե՛լ,  այլ   թալանե՛լ, — ընդհատեց  գնդա-
պետը:
— Հա՛,  թալանել, — ուղղեց  նախագահը, — ուրեմն,  թե  ի՞նչ  ճանապ-
արհով  են թալանել,  ինչքա՞ն  և  ումից,  թե  որտե՞ղ,  ի՞նչ   հաշիվների
վրա  են  պահում  այդ  գումարները,  անգամ  ընտանիքի  անդամների
անուններով  բացված  հաշվները  ու  դրանց  հաշվեհամարները,   ներ-
դրումային   ի՞նչ   ծրագրերում  և  բիզնեսներով  են  զբաղված,  դրա
հետ  մեկտեղ,  թե  ի՞նչ  անշարժ  գույք   ունեն  Հայաստանում   և   ար-
տասահմանում: 
— Սարգսյա՛ն,  Ռոբերտ  Քոչարյանի՞նն  էլ  կա, — ընդհատեց  գնդապ-
ետը:
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— Հա՛,  նրանն  էլ  կա...
— Բա՜  Սաշիկինն  ու  Լևոնի  մասին  նույնպե՞ս...
— Չէ՜,  նրանց  մասին  կա,  բայց  այդ  ֆայլերի  մեջ  չի, — միամիտ
բերնից   թռցրեց  նա, 
— Բա՜  որտե՞ղ  է — խիստ  տոնով   հարցրեց  գնդապետը,  նախագա-
հը  զգաց,  որ  սխալ  է  թույլ  տվել,  փորձեց  շտկել   իրավիճակը, — դե
նրանց  մասին  իմ  մոտ  կա...
— Դե՜  դրանից  էլ  սկսեի՛ր, — բարկացավ  գնդապետը: 
— Պարո՛ն  գնդապետ,  եթե  թույլ  կտա՞ք,  այս  մեկը  ավարտենք,  նոր
կանցնենք   մյուսին, — առաջարկեց  լեյտենանտը: 
— Իրավացի   ես  աղջիկ  ջան,  կներեք,  կարող   եք   շարունակել, —
ներողություն  խնդրեց  գնդապետը:
— Շարունակե՛ք  պարոն   Սարգսյան, — առաջարկեց   աղջիկը, — աս-
ացե՛ք   խնդրում   եմ,  ու՞մ   նկատի  ունեիք  բոլորին   ասելով...
— Բոլորին  նկատի  ունեմ   բոլորին, — քմծիծաղեց   նա,   շտկվելով
բազմոցին   սկսեց  թվարկել. — Ազգային  ժողովի  պատգամավորներ-
ի՛ն,  կառավարության   անդամների՛ն,  սկսած  վարչապետից   վերջա-
ցրած  նախարարներով   ու  նրանց  ենթականերով...
Կուսակցություններից   սկսած  վերջացրած  Եհովայի  վկաներով...
կրոնական  աղանդները՞, — միամիտ  հարցրեց  աղջիկը:
— Աղջի՛կ  ջան,  պարզ  չե՞մ   ասում, — ձայնը  բարձրացրեց  նա,  աղջ-
իկը   այլայլվեց   ու  հուզվեց,  անգամ  սև  դիմակի  տակից   երևացին
նրա   արցունքակալված  աչքերը:   Գնդապետի  բամբ   ձայնը   կարգի
հրավիրեց   նախագահին,  նա  ամիջապես  մեղմեց  ձայնը. — Աղջիկ
ջան  պարզ  չե՞մ   ասում, — շարունակեց   նախագահը, — կուսակցու-
թյուններից  սկսած  ՀՀՇ,  ՀՅԴ, Օէկ,  ՀՀԿ,  Բարգավաճ  ու   Ժառանգ-
ություն...   Մի  խոսքով  բոլորը,  չթվարկեմ  բոլորին...   Կուսակցական
վերնախավից   սկսած,  վերջացրած  կրոնական   աղանդների   ղեկա-
վարները... 
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Աղջիկը  արագ-արագ  գրանցում  էր  նրա  ասածները,  դիմակի  տակ-
ից  նկատելի  էր  նրա  զարմացած  դեմքը:
— Սարգսյա՛ն,  Հայ   առաքելական  եկեղեցու  մասին   էլ   կա՞, — հետ-
աքրքրվեց  գնդապետը: 
— Այո՛,  հայ   առաքելական  եկեղեցու  և  աղանդավորական  այլ   եկե-
ղեցիների   սպասավորների  գումարների,  նրանց  բիզնեսների,  շըրջ-
անառվող   գումարների,   բարերարների   նվիրատվությունների,  սև
փողերի   լվացումը,  օֆշորային  գոտիներում   ներդրումների   մասին
և  կոնկրետ  որտեղ,  ինչ  ձևով  են   իրականացնում  այդ: 
— Կներե՛ք,  մի  բան  հարցնեմ,  իսկ  Գարեգին  II-ի  մասին  էլ  կա՞, —
հետաքրքրությունից   ելնելով   հարցրեց  գնդապետը:
— Ասացի  այո՛,  բոլորը,  այդ  թվում  նաև՝  Գարեգին  I -ի  ու   Գարեգ-
ին   II-ի, — դժգոհ  ասաց  նախագահը:  
—Դե  լավ,  եկեք  շարունակենք, — առաջարկեց  լեյտենանտը, 
— Բացի  Հայաստանի  քաղաքական  ու  հոգևորական  գործիչներից,
այնտեղ   կան  Եվրոպայում,  Ռուսաստանում   ու  Ամերիկայում   ապ-
րող  հայերի   մասին,  ովքեր  ինչ  բիզնեսով  ու   հասարակական  գոր-
ծերով  են  գումարներ  աշխատում,  նրանց  կապերի  ու  նրանց  կար-
ողությունների  մասին...  
— Սարգսյա՛ն,  ուզում  եք  ասել,  որ  տիրապետում  եք   սփյուռքի  բո-
լոր   մեծահարուստների  տվյալների՞ն, — ընդհատեց  գնդապետը:
— Չէ՛,  մենակ  նրանց,  ովքեր  կեղտոտ  բիզնեսով  են  գումարներ  աշ-
խատել   և  ում   հովանավորությամբ   են   գործել… 
— Դա  լա՜վ   է,  կեցցե՛ս  Սարգսյան, — գովաբանեց  գնդապետը: 
— Տարածաշրջանը   մեծ   է   Իրան,  Հնդկաստան,   Բրազիլիա,   Ռուս-
աստան  Կիպրոս   ու  Մալթա,  մի  խոսքով  որտեղ   որ   հայեր  կան,
— իրենից   գոհ  ավելացրեց  Սարգսյանը:  
Ննջարան  մտավ   այն  դիմակավորված   կապիտանը,  ով   գնացել
էր,   մոտեցավ  և   զեկուցեց.
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— Պարո՛ն  գնդապետ,  Սաշիկ  Սարգսյանը  կապի  մեջ  է,  կարող  եք
հիմա   հեռախոսով   խոսել  նրա  հետ... 
— Հա՞,  դա  լա՜վ  է, — ուրախացավ  գնդապետը  ուղղվելով   նստած
տեղից.  Կապիտանը  ձեռքի   հեռախոսը  մեկնեց   գնդապետին: 
— Ա՛յս  հեռախոսով   պարոն  գնդապետ: 
Գնդապետը  վերցրեց  հեռախոսը: 
— Ալյո՜,  ո՞վ  է, — բամբ  ձայնով  հարցրեց  նա, — Մանուկյա՛ն  դու՞
ես...  Սաշիկը  մո՞տդ   է...
Գնդապետը  միացրեց  հեռախոսի   բարձրախոսը   և  դրեց  սեղանին.
— Այո,  պարոն  գնդապետ, — հեռախոսի  մեջ  լսվեց  Մանուկյանի
ձայնը, — ճիշտն  ասած  պարոն  գնդապետ,  նա   տղաներին   դիմադ-
րություն  էր   ցույց   տալիս,  դե  նրանք  էլ   մի  հատ  տվեցին   վզակո-
թին... 
Գնդապետը   իր   հաստ  ձայնով  սկսեց  ծիծաղել.
— Բայց  Մանուկյան  Սաշիկը  կարո՞ղ  է   չէ  խոսել, — հարցրեց    գնդ-
ապետը:
— Այո,  իհարկե՛,  պարոն  գնդապետ,  նա  հիմա  բարձրախոսով  մեզ
լսում  է:
Գնդապետը   հեռախոսը  հրեց  նախագահին. 
— Խոսա՛  Սարգսյան,  Սաշիկը  քեզ   լսում  է...
— Սաշի՜կ,  դու՞  էս, — հարցրեց  նախագահը:
— Հա՛  ես  եմ, — հեռախոսի  մեջ   լսվեց  Սաշիկի  ձայնը,   նա  կարծես
չէր  կարողանում   խոսել,  երևի   ավելի  շատ   էր   վախեցած,  քան
եղբայրը: 
— Սաշիկ   է՛ն  բաները,   որ  քո  մոտն ա,   պիտի  տաս,   որ   պիրեն...
— Էղա՜վ   Սերժո  ջան,  հունց   որ   ասես... Սերժ  տու՛   լյավ   է՞ս...
— Հա՜  Սաշիկ   ջան,  լյավ  եմ...
— Դու  հիմացա՞ր,  որ   Նարեկին   թակալ   են, — նա   չկարողացավ
շարունակել,   սկսեց   արտասվել: 
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Գնդապետը  անջատեց  հեռախոսը,  նախագահը  խուճապի  մեջ  էր: 
— Գնդապետ,  Սաշիկի  տղուն  ինչու՞  են  ծեծալ, — հարցական  նայեց
նրա   դեմքին:   Նարեկը  Սաշիկ  Սարգսյանի  կրտսեր  որդին  էր:
— Դե՜  երևի  չի  հնազանդվել   հրահանգներին,  տղերքն  էլ   մի  երկու
ապտակ   տվել  են, — հանգիստ  տոնով  ասաց  գնդապետը: 
— Բայց  Սաշիկը   ասաց,  որ  ծեծել  են...
— Սարգսյա՛ն   այդ  թեման   փոխի,   հազար   գործ   ունենք, — առաջ-
արկեց   գնդապետը.
— Բայց  Սաշիկը   ասաց,  որ  ծեծել  են, — կրկնեց  նախագահը: 
— Սարգսյան,  ծեծելը  հարաբերական   է  ասված.  ծեծե՛լ   էլ   կա՜,  ծե-
ծե՛լ   էլ, — կատակեց  գնդապետը, — եթե  ուզում  ես   ճիշտն  իմանալ,
ապա   նրա   բախտը  բերել   է,  որ  ես  այնտեղ   լինեի   ձվերը   կտրել
կտայի...
Նախագահը  ցնցվեց: 
— Գնդապետ,  կարո՞ղ  ենք  տղամարդու  պես  առանձին  խոսել, —
համոզեց  նախագահը:
— Է՜հ  Սարգսյան, — հոգոց  հանեց  գնդապետը, — տղամա՛րդ   ասա-
ցիր,  միտս  եկավ  անցած  տարի  իմ  ազատամարտիկ   ընկերներին,
նրանք   մեռան   կոկորդ   պատռելով,   որպեսզի   տղամարդու   պես
նստես  ու  հետները  խոսես... 
Գնդապետը   քմծիծաղեց:
— Գնդապետ,  խնդրում  եմ  միասին  առանձին  զրուցենք, — փորձեց
համոզել  նրան,  խնդրելը  նախագահի   համար  կարծես   խորթ  բան
էր,  ավելի  լավ   էր  ինքնասպան  լինել,  քան  թե  նման  բան  խնդրել
մի  քոսոտ  գնդապետից:
— Ինչի՞   մասին,  Սարգսյան,  եթե  ասելու  բան  կա՞,   կարող  ես   աս-
ել...
— Դե՜  այն,  որ  սկզբից  պայմանավորվել   ենք... 
Գնդապետը  զամացած   դեմք   ընդունեց:
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— Սարգսյա՛ն,  մենք   բան  ենք  պայմանավորվե՞լ...
— Դե՜  են  փողերի  էլի՞:
— Հաա՜,  ուզում  ես  կաշառե՞լ  Սարգսյան, — գնդապետը  սկսեց   ծի-
ծաղել… 
— Չէ՜,  կաշառելս  ո՞րն  է,  ես   էդպիսի՛  բան  ասացի՞...    Բա  ես   չաս-
ացի,  որ  դու  իմ  թիկնազորի  պետը  կլինես...
— Հաա՜,  այդ  մեկը՞, — մտաբերեց  գնդապետը, 
— Դե՛  միանգամից  ասեմ,  որ   քեզ   բարձր   աշխատավարձ   կտամ,
գեներալի  կոչում,  եթե  ուզենա՞ս   կարող  եմ  պաշտպանության  նա-
խարար  նշանակել.
— Յաա՜,  Սարգսյա՜ն,  պարզվում   է  այդքան   հնարավորություննե՞ր
ունեմ, — ուրախացավ  գնդապետը: 
— Չէ՜  գնդապետ,   ավելին   կունենաս,  քան  կարող  ես   պատկերաց-
նել, — ճշտեց  նախագահը:
— Իսկ  է՛ն  բանից  կարա՞մ   անեմ, — կմկմաց  գնդապետը, — է՛ն  որ
ջահելանում   են... 
— Ցողունային  պատվաստում,  պարոն   գնդապետ, — հիշեցրեց  դիմ-
ակավորված  լեյտենանտը:
— Հա՜,   է՛դ  մեկից, — համաձայնեց  գնդապետը: 
— Հա՜,  բա   ոնց,  կարող  եմ  զանգել   Արա  Աբրահամյանին,   հենց
այս   շաբաթ  կարող  եք  թռնել   Հարավային   Կորեա: 
Գնդապետը   բամբ  ձայնով   սկսեց  ծիծաղել… 
— Չէ՛  Սարգսյան,  ես  վստահ   եմ,  որ   այդ  օդանավը  օդի  մեջ   կըպ-
այթի, — կատակեց   գնդապետը, — չէ՜,  ավելի   լավ   է   էսպես   մնամ,
թե  չէ   որ   ջահելանամ  պիտի  ջահել   կնիկ  առնեմ...
Սենյակում   դիմակավորված   զինվորները   սկսեցին   ծիծաղել,  նախ-
ագահին   ավելի  սարսափեցրեց  այդ  ծիծաղը,   նրան  կարծես  ծաղր-
ում   էին`  անցնելով  ամեն   սահման:   Նա   ահաբեկված  շուրջը   նա-
յեց,  արդյոք   նա   հիմա   ի՞նչ   կարգավիճակում   է,   նախագա՞հ   է,  
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թե՞  մեղադրյալ:
Ննջարանի   դռները  բացվեցին  և  քաղաքացիական  հագուստով  մի
երիտասարդ`  շրջապատված  դիմակավորված  թիկնազորով  մտավ
ներս:  Գնդապետը  և  նստած  լեյտենանտը  ամիջապես  ոտքի   կանգ-
նեցին,  նա  ժպտալով  մոտեցավ   և  ողջունեց  ներկաներին,  ձեռքով
բարևեց  գնդապետին,  այնուհետև  ձեռքը  պարզեց   նախագահին:
Երևում  էր,  որ  նա  էր   բոլորի  ղեկավարը:
— Բարև  ձեզ, — քաղաքավարի  ասաց   նա:    Նախագահը   խոնարհ-
վեց  և  բռնեց  նրա  ձեռքը, — ապրե՛ս  Սարգսյան,  ինձ  արդեն  զեկու-
ցել  են,  որ   համագործակցում  եք  և  օգնում  մեզ...
— Հա՜  բա  ոնց,  մեր  երկրի  ու  ժողովրդի  համար  եմ  անում...
— Դա  լա՜վ   է,  ժողովուրդն  ու  հայրենիքը  ձեզ   կգնահատի, — կատ-
ակեց  նա:   Նախագահին   դուր  չեկավ  նրա  այդ  տոնը,  սակայն  նա
այլ  տարբերակ  չուներ,  նա  իր  տան  մեջ  գերի  էր,  իսկ  ընտանիքը՝
պատանդ:
— Պարո՛ն  մայոր,  Սարգսյանը  մեզ  ասել   է,  թե  այդ  Ֆայլերը   ինչպ-
ես  կարող  ենք   ստանալ, — զեկուցեց  գնդապետը:   Արդեն   ամեն
ինչ  պարզ   էր,  երիտասարդը   մայոր   էր,   բայց   ո՞վ   էր,   դեռ  մնում
էր  անհասկանալի:
— Դե՜  եկեք  նստենք,  ժամանակը  կարճ   է,  արդեն   լույսը   բացվում
է, — ասաց   նա  և  առաջարկեց  նստել:  Գնդապետը  և   դիմակավոր-
ված  աղջիկը   նստեցին  իրենց  տեղերը,  երիտասարդը  տեղավորվեց
գնդապետի  մոտ՝  բազմոցին: — Նարինե  ջան,  ե՛կ   այստեղ  նստի, —
առաջարկեց  իր   շքախմբի   հետ   եկած   դիմակավորված   զինվորա-
կան  համազգեստով  աղջկան,  օրիորդը  տեղավորվեց  երիտասարդի
և  գնդապետի  արանքում, — Սարգսյան,  Նարինեն  մեր  նոտարն  է,
ծանոթացի՛ր, — ներկայացրեց  նա:
— Շա՜տ  ուրախ  եմ, — ժպտաց  նախագահը,  աղջիկը  գլխի   շարժու-
մով  ողջունեց  նրան:   
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Սև   դիմակի  արանքից   երևում   էին  նրա   կապույտ   ու  ջինջ    աչք-
երը:
— Կարող  ենք  սկսել, — ասաց   երիտասարդը,   աղջիկը   սեղանին
դրեց  ձեռքի   թղթապանակը,  բացեց  և  այնտեղից   հանեց  մի  փաս-
տաթուղթ. 
— Պարոն   Սարգսյան,  այստեղ   մի  քանի   փաստաթուղթ   կա,   որ
պետք  է  ստորագրեք, — վերջապես  խեսեց  քնքուշ   ձայնով  աղջիկը:
— Ի՞նչ  փաստաթուղթ, — զարմացավ  նա,  դեմքի
արտահայտությունից  երևում  էր,  որ   նա  խուճապի  մեջ  է,  նրա
բերանը  չորացել   էր,  հազիվ   էր  կարողանում  խոսել:   Երիտասրդը
պատվիրեց  կանգնած  կապիտանին  ջուր  տալ  նրան:   Կապիտանը
գնաց,  քիչ  հետո  վերադարձավ  ջրով   լի  գավաթով,  նա  գավաթը
մեկնեց   նախագահին,  նա   դողացող  ձեռքերով  վերցրեց   և   սկսեց
կում - կում  խմել,   նա  կարծես   այդ  մեկ   ժամվա  մեջ   ծերացել   էր,
մեջքը   կորացել  էր,  դեմքին  իջել   էր   ծերությունը,  ձեռքերի   դողը
նրան  մատնում   էին.  որ  վախեցած   է:   Սրտի   աշխատանքը   արա-
գացել  էր,  կարծես  թե  ուր  որ   է  կրծքի  տակից   պոկվելու   է   ու
դուրս   թռնի:   Դեմքի   սպիտակությունը   նրան  հանգուցյալի  էր  հի-
շեցնում:
— Կապիտա՛ն,  բժիշկն  ու՞ր  է, — հարցրեց  երիտասարդը:
— Ես   հիմա  պարոն   մայոր, — նա   դուրս  եկավ,  քիչ  հետո   վերադ-
արձավ  զինվորական   համազգեստով,   դիմակավորված  կնոջ   հետ,
որի  ուսին  կախված  էր  զինվորական   սանիտարական  պայուսակը,
նա  մոտեցավ   և  լուռ  պատիվ  տվեց: 
— Բժշկուհի,  խնդրում  եմ  տեսեք,  թե  ի՞նչ   է  հարկավոր, — պատվի-
րեց  երիտասարդը:  Գնդապետի  հրահանգով  զինվորները   բացեցին
ննջասենյակի  պատուհանները,  որպեսզի  օդափոխվի  սենյակը: 
Բժշկուհին  ամիջապես  գործի  անցավ,  պայուսակից  հանեց  ականջ-
ակալները  և  սկսեց  լսել  սրտի  աշխատանքը:  Սենյակում  լռություն  
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էր,  միայն  լսվում   էր  նախագահի   սրտի  բաբախը:  Բժշկուհին  պա-
յուսակից  հանեց  մի   քանի  դեղահաբեր  և   մեկնեց  նախագահին: 
— Սա  պետք  է  խմեք,  հասարակ  վալերիանա  է, — պատվիրեց  նա,
— ուղղակի  դուք  հուզված  եք,  դրանից  է... 
— Բժշկուհի,  վտանգավոր  բան   չկա՞, — անհանգստացավ   երիտաս-
արդը:
— Ոչ,  պարո՛ն  մայոր,  ուղղակի  նա  հուզված   է,  հիմա  կանցնի,  սա-
կայն  լավ  կլիներ,  որպեսզի  ճշնումն   էլ  չափեի... 
— Լա՜վ,  եթե  այդպես  է,  ուրեմն  ճնշումը  կսպասի, — դժգոհեց   երի-
տասարդը, — բժշկուհի   այստեղ  մնացե՛ք,  մինչև  վերջացնենք...
Բժշկուհին  պատիվ  տվեց  և  կանգնեց  նախագահի  կողքին, — Նար-
ինե  ջան,  թող  այս  փաստաթղթերը   ստորագրի,  քանի   որ   դրսում
սպասում  են...  Իսկ  մնացած  հարցերը  երկրորդական  են, — կատա-
կեց  նա:   Նախագահի  վրայով   մի  սառը  քրտինք  անցավ,  կարծես
թե  դաշույնի  մի  հարված  էր,  ինչպե՞ս  թե,  իր  առողջությունը  հիմա
դարձել  է  երկրորդակա՞ն:     Մի  ինչ- որ  քոսոտ  երիտասարդ   մայոր
իրեն   ծաղրում   է  այսքան   մարդկանց   ներկայությամբ,   և   նա  աս-
աց,  որ  դրսում  իրեն  սպասում  են,  բայց  ովքե՞ր  են   սպասում,  այդ
հարցը  տանջում  էր  նրան:    Այս  հանելուկները,  որոնք  մեկը  մեկից
անակնկալ  ձևով  գալիս  էին  և  թրատում  էին   նրան:    Իր  ընտանի-
քի  անդամների   անհետանալը,  այս  դիմակավորված   զինվորական-
ների  անց  ու  դարձը,  այս  հաստամարմին   գնդապետի  և  այս  լկտի
մայորի  ցինիկ  կատակները,  էլ  չհաշված   Սաշիկի  ու  Լյովիկի   ձերբ-
ակալությունները  և  այդ  տարօրինակ  դավադրությունների   պատմ-
ությունը: 
Դիմակավորված  օրիորդը   նորից  թղթապանակից  հանեց  փաստա-
թուղթը  և  մեկնեց  նախագահին: 
— Պարոն   նախագահ,  պետք  է  ստորագրեք   այստեղ,  քնքուշ  ձայն-
ով   ասաց  նա, — այստեղ  գրված  է,  որ  նախագահի   մամուլի  նոր  
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խոսնակ  եք  նշանակում   այս  մարդուն...
— Իսկ  ո՞վ  է  այդ  մարդը, — հազիվ  հարցրեց  նա. 
— Ես  նրան  լավ  եմ  ճանաչում, — մեջ  մտավ  երիտասարդը, — դու
ստորագրի,  հետո  կիմանաս,  թե  ո՛վ   է  նա...
Նախագահին   ուրիշ  տարբերակ  չէր  մնում,  նա   դողացող   ձեռքը
մոտեցրեց  թղթին  և  ստորագրեց:   Աղջիկը   թղթապանակից  հանեց
ևս  երկու  փաստաթուղթ  ու  տվեց  նրան: 
— Սրանք  նույն  փաստաթղթից  են, — բացատրեց   օրիորդը, — ուղղ-
ակի  ամեն   փաստաթուղթ   կազմված   է  երեք  օրինակից: 
Նախագահը  աչքի  պոչով  նայեց  թղթերին,  փորձեց   նմանեցնել  առ-
աջին  գրվածքին,  իրոք  որ  նման  էին,  առանց  վարանելու  ստորագ-
րեց  երկու  օրինակները:   Աղջիկը  նորից  թղթեր  հանեց:
— Էլի՞   կա՜, — զարմացավ  նա: 
— Այո՛,  այս  մի  փաստաթուղթ  է,  որով   ձեր  փոխարեն   նոր  պաշտ-
ոնակատար  եք  նշանակում   Կարինե  Կարապետյանին, — բացատր-
եց  օրիորդը:
— Է՛դ  ո՞վ  ա՜, — զարմացավ   նախագահը: 
— Դե՜  դա  մեր  Կարինեն  է,  շատ  լավ  մասնագետ  է   իրավաբանակ-
անն  է  վերջացրել,  կրթված  աղջիկ  է, — բացատրեց   երիտասարդը:
Նախագահը   ստիպված,  առանց  երկարացնելու  ստորագրեց   երեք
օրինակները:  Աղջիկը  հանեց   հաջորդ  փաստաթուղթը:
— Այս  մյուս  փաստաթուղթը,  որով  առողջական  խնդիրների   պատ-
ճառով  մեկնում  եք  բուժման, — բացատրեց  օրիորդը, — դրանք,  ինչ-
պես  և  մյուս  փաստաթղթերը  երեք  օրինակից  են:
— Ի՞նչ  առողջական, — ոգևորվեց  նախագահը:
— Ո՞նց  թե՜,  բա  նոր  բժիշկը  չասե՞ց  որ  ճնշումդ  պիտի  չափի, —
զարմացավ  երիտասարդը, — ճնշումը  վատ  բան  է,  Սարգսյան,  նրա
հետ  խաղալ  չի  կարելի, ճնշումից  մարդիկ  ինֆարկտ  են  ստանում...
Արդեն  ամեն  ինչ  պարզ  էր,  չստորագրել   փաստաթղթի  տակ,  կնըշ- 
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անակի   տարօրինակ   հանկարծամահություն:
— Իսկ  իմ  ընտանիքն  ու՞ր  է, — հանկարծ  հիշեց  նա: 
— Բոլորն  էլ  լավ  են  ու   առողջ, — բացատրեց  երիտասարդը, — այն-
պես  որ  շուտով  կտեսնեք  նրանց:
Դա  արդեն  բացահայտ   սպառնալիք  էր,  որ   նետեցին  իր  երեսին:
— Իսկ  եթե  ես  չստորագրե՞մ   այս   թղթերի   տակ, — փորձեց  հրաժ-
արվել  նախագահը: 
— Սարգսյա՛ն,  եթե  դու  չստորագրես,  ապա  Արթուր  Բաղդասարյա-
նը   արդեն ստորագրել  է, — քմծիծաղեց  երիտասարդը, — պակասում
է  միայն  բժշկի   ստորագրությունը,   այն  էլ   ինչպես   տեսնու՛մ   ես
բժիշկը   քո  կողքին  կանգնած   է...
— Սարգսյա՜ն,  հիշու՞մ  ես  Շանթ  Հարութունյանին,  հոգեբուժարան
գործուղելու   պատմությունը, — շարունակեց   գնդապետը, — այնտե-
ղի   բժիշկը   թիկունքիդ   ետևում   կանգնած  է... 
Ներկաները  սկսեցին  ծիծաղել:  Դա  ավելի  ահաբեկեց  նրան,   հրաժ-
արվել   համագործակցել,  կնշանակի   հոգեբուժարան  գործուղվել...
Աստվա՜ծ   իմ.  ինչքա՞ն   մեղք   եմ  գործել,  որ  միակ  հույսի   պատու-
հանն  ես  անգամ   փակել:   Իսկ  իմ  ընտանիքին  ի՞նչ   է  սպասվում...
Ես  փորձեցի   տալ   նրանց  աշխարհի  բոլոր   վայելքները,   շռայլությ-
ուն,  հաճույքների   մեջ  գոհացնել...  Իսկ  հիմա պարզվում  է,  որ  այդ
ամենը  մի   գրոշի  արժեք   չունեն:    Իսկ   այն   տականքները,  որոնք
շրջապատում  էին  ինձ`  Արթուր   Բաղդասարյան,  Գագիկ   Հարությ-
ունյան   ու  մնացած   կռիսները...   Հիմա   համոզված  եմ,  որ  էն   Րա-
ֆֆին  այս  ամենը   տեսնելով  զվարճանում   է,  ո՞վ   գիտե,  միգուցե
այս  ամենի   ետևում  նա   է  կանգնած:   Իսկ   դավաճա՜ն   Վահան
Հովհաննիսյանը,   նա  պետք   է,  որ  տեղյակ  լիներ   այդ   դավադրու-
թյունից,  նա  պետք   է   իմ  ականջները  լիներ,  սակայն   նա  էլ   Հուդ-
այի  նման   երեսուն  արծաթով   ծախվեց:   Իսկ   Հայրիկյանը՞...  Հնա-
րավոր   է,  որ  նա  լինի  այս  ամենին   խառնված:    Հովիկ   Աբրահամ- 
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յա՜ն,   ա՜խ   Մու՛կ- Մու՜կ,   քեզ  դեռ  այն  ժամանակ  պիտի  սատկաց-
րած  լինեի,  որպեսզի  կռիս   չդառնայիր...   Բայց   հնարավոր  է,   որ
գնդապետը   խաբած   լինի,  նա  ասաց,  որ  Մուկը   փախած   է,  դա
նշանակում   է, որ  Մուկը  երբեք  չի  հանդուրժի   այս  դավադրությու-
նը,  նա  գիտի,  որ  մենք  մի  նավակում  ենք,  իմ   խորտակումը  կլինի
նաև  իր  վախճանը...   Չէ՜,  Հովիկ  Աբրահամյանը   խորամանկ  մարդ
է,  նա  մատնոց  ու   շարիկ   ֆռռցնող   է,  ղումարբազ,  այնպես,   որ
հաստատ  մի  բլեֆ  կանի,  նա  չի  կարող  իր  քսան տարիների  թալա-
նած  հարստությունը  ցփնել  սրանց  ռեխներին,  նա   գիտի,  որ   կըկ-
ործանի  իրեն,  եթե   հանձնվի  սրանց,  կզրկվի   ամեն  ինչից,  անգամ
լույսի  երեսից...   Դա   լա՜վ   է,   ուրեմն   հույսեր  կան,  որ   գնդակը
կանցնի  մեր  խաղադաշտ,  հարկավոր  է  ուղղակի  ժամանակ  շահել,
փորձել  նրանց   դուդուկի  տակ  պարել,  մինչև   հնարավորություն
լինի   ոտքի  կանգնել:   Ես հարյուր  տարվա  չեկիստ  եմ,  իզուր  չէ,  որ
ինձ  Նարիմանով   են  ասել,  հիմա  պիտի  փորձեմ  իրենց  կանոններ-
ով   խաղալ...  Իսկ  գնդապետը  Լևոնից   ոչինչ   չասեց,   Տեր-Պետրոս-
յանը  երևի   չգիտի  սրա   մասին,  կարծում   եմ.  որ  նա  լավ   հասկա-
նում   է,  որ  իր  պոչը  իմ  ոտքի   տակ   է,  կարծում   եմ,  որ   կփորձի
ինձ   օգնել,  որպեսզի  իր  կեղտերը   չբացահայտվի   ու   դուրս   չգա
ջրի  երես:   Բայց  ի՛նչ  սխալ  արեցի, որ  սրանց  ասացի  ֆայլերի  մա-
սին,  հիմա  նրանք  ինձ   ոչինչ  չեն  կարող  անել,  քանի  այդ  ֆայլերը
իմ  ձեռքին  է...  Լա՜վ  էր  գոնե  չասացի,  թե  ինչպես  կարող  են  ստա-
նալ  դրանք,  միայն  թե  Սաշիկը՜...  Ա՜խ,  իզուր   շտապեցի  Սաշիկին
ասել,  որ  ֆայլերը  սրանց  տա,  գոնե  է՛դ  ախմախը  մի   քիչ   ուղեղը
աշխատացնի  ու  հասկանա,  որ  ֆայլերը  տալով  կարող   է  մեզ   դա-
տապարտել  կործանման...  Քանի  ֆայլերը  մեզ  մոտ  են,  նրանք  մեզ
ձեռք  չեն  տա,  ուրեմն   մնում   է  Սաշիկի   հետ  կապվել,   որպեսզի
նրան   հասկացնեմ,  թե  ինչ  պետք  է  անի:   Հիմա   հարկավոր  է  ժա-
մանակ   ձգձգել  մինչև  Մուկը  մի  բան  անի...  Հովիկը  շատ  գումար  
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ունի  և  ծանոթություն,  հանցագործ  աշխարհը   նրա  հովանու  տակ
է,  ոնց   էլ  լինի,  մի  բան  կմտածի...  Կա՛մ   քաղաքացիական   պատե-
րազմ,   կա՛մ   սահմանային   կռիվներ...  Եթե  հարկ  լինի,  նա  Աֆրիկ-
այից  ու  Աֆղանստանից   կարող  է  վարձկաններ  բերել:   
Սրանց   սատկացնել   է   պետք  քանի   դեռ  ուշ   չէ,  ժողովուրդը,   որ
զգաց   ազատության  համը,  ապա   դեմները  առնել  չի  լինի,  ձնագն-
դիկի  պես  գնալով  կմեծանա:   Նրանք  դեռ  չգիտեն.  թե  ինչի  եմ   ըն-
դունակ:    Վատը  այն   է,  որ   Սաշիկին  ասել   եմ,  որ   ֆայլերը   տա,
ինչպե՞ս   համոզեմ,  որպեսզի   թույլատրեն  Սաշիկի  հետ   կապվել:
Եթե  գնդապետին  չկարողացա  համոզել,  ապա  այդ  երիտասարդին
դժվար  կլինի:  Մի  ճար  գտնեմ,  նրանց   խաբեմ,  ասեմ   Սաշիկը   կո-
դերը   չգիտի, բայց  տեղը  գիտի,  գուցե  նրան  կարողանամ  հասկաց-
նել,  որ  ֆայլերը  չտա...
Սակայն  Սաշիկը  վախեցած   էր  երևում,  մանավանդ,  որ  Նարեկին
ծեծել  էին... Հաստագլու՜խ  անասու՛ն,  հազար  անգամ  ասացի   էշու-
թյուն  չանես...  Կամ  էլ  ու՞մ  մտքովն  էր  անցնում,  որպեսզի  պայմա-
նավորվեի   նրա  հետ  հեռախոսային   կոդավորված   բառերի   դեպք-
ում   նա  հասկանար  իր  անելիքը...
Դե՜,  եթե  Մուկը  ազատության  մեջ  է,  դա  լավ  է,  ոնց   էլ  լինի  նա
Արա  Աբրահամյանի  միջոցով  մի  բան  կձեռնարկի...  Բայց   Ռուսակ-
ան  ԿԳԲ-ն  տեղյակ  չէր:   Ինչպես   երևում  է,  Պուտինը  սրանց  առջև
կանաչ  լույս  է  վառել,  որպեսզի  էսպիսի  բան  անեն,  թե   չէ   սրանք
առանց   Կրեմլի  դաբռոյի  չէին  շարժվի:    Ո՞նց  էի   մոռացե՜լ,   ախր
Ալիևի  հետ  մենք  վաղուց  պայմանավորվել  էինք,  որ  եթե   իշխանա-
փոխության  փորձեր  լինեն  մեր  երկրներում,  ապա   պետք   է   վերս-
կսենք  պատերազմը,  այսինքն   դրանով  կշեղենք  ներքին  քաղաքակ-
ան  ընդվզումները:  Նրա  դեմքին  պայծառություն  երևաց.  Դրա  մա-
սին  մոռացել  էի,  հիմա  պետք  է  ժամանակ  շահել,  իսկ  առաջին
հերթին  Սաշիկի   հետ  կապվել: 



27

— Սարգսյա՜ն,  Սարգսյա՜ն,  դու  լսու՞մ   ես, — նա   թիկունքին  զգաց
գնդապետի  ձեռքի   ծանր  հարվածը,  ամիջապես  սթափվեց: 
— Հա՜,  հա՜  լսու՛մ  եմ, — շփոթված  ասաց  նա,  արթնանալով   մտքե-
րից, — ես  թույլ  եմ,  շատ  վատ  եմ  զգում,  խնդրում  եմ  մի  կես  ժամ
հանգիստ  տվեք...
Գնդապետը  նայեց  երիտասարդին, կարծես  սպասում  էր  հրամանի:
— Չէ՛,  թող  փաստաթղթերի  ստորագրությունը   վերջացնի  նոր, —
ասաց  երիտասարդը:
Նախագահը  ընկճված  էր,  թուլացել  էր  ու  կծկվել,  իրականում   նա
ձևացնում   էր,  որպեսզի  ներկաների  մոտ  խղճահարություն  առաջ-
ացնի: 
— Լա՜վ,  շարունակեք,  եթե  այդպես   է  պետք, — ձևացնելով   ասաց
նա:
— Շարունակենք,  պարոն  Սարգսյան, — առաջարկեց  օրիորդը`  ներ-
կայացնելով   հաջորդ  փաստաթուղթը, — սա՛,  որ  գնալու  եք   բուժմ-
ան  մեկ  շաբաթով... 
Նախագահը  մեծ  դժվարությամբ  էր   ստորագրում   փաստաթղթերի
տակ,  լավ   հասկանալով,  որ  միևնույն  է,  եթե  նա  կարողացավ  այս
իրավիճակից   դուրս  գալ,  ապա   այդ   ստորագրությունները   իրավ-
ական  ոչ  մի  ուժ  չէին  կարող   ունենալ:     Բացի   այդ   էլ,  նա  թքած
ունի  ցանկացած  ստորագրության   և  օրենքի  վրա:   Աղջիկը  թղթա-
պանակից  հանեց   հաջորդ  փաստաթուղթը   ու  դրեց   նախագահի
դիմաց: — Հաջորդ  փաստաթուղթը,  որ   նշանակում   եք   անվտանգ-
ության  խորհրդի   նոր   նախագահ`  մայոր  Գրիգորյանին, — ներկա-
յացրեց   օրիորդը: 
— Է՛դ  ո՞վ   ա... 
Զարմացավ  նախագահը:
— Դա   ե՛ս   եմ   Սարգսյան, — ներկայացավ    երիտասարդը, — հա՜,
եթե  միանգամից   գեներալի  կոչում   էլ  տայիր,  դեմ   չէի   լինի, — կա- 
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տակեց   նա:   Բոլոր  ներկաները   սկսեցին   ծիծաղել: 
— Ես  դե՛մ  չեմ, — փորձեց  իրավիճակից   դուրս  գալ  Սարգսյանը:
— Գրիգորյան,  եթե  այդպես  է,  ինչու՞   ենք   ուշացնում, — ուրախաց-
ավ  գնդապետը. — Սարգսյանը   քանի   համաձայն  է,  կարող  ենք...
Նարինե  ջան  կարո՞ղ  ես   մաքուր  թղթի   վրա  ձևակերպել,   Սարգս-
յանը  կստորագրի:
— Գնդապե՛տ  դրա  ժամանակը  չէ, — դժգոհեց  երիտասարդը, 
— Լա՜վ   էլ  ժամանակն է, — պնդեց  գնդապետը, — թե  չէ  ո՞նց  կլինի,
ես գնդապետ  մարդ,  մայորի  հրամաններն  եմ  կատարում... 
— Գնդապե՛տ   մի   խանգարե՛ք,   թողեք   վերջացնենք, — նախատեց
երիտասարդը:
— Դե՜,  եթե  այդպես  է,  թողեք  ես  դուրս  գամ,  որպեսզի  ձեզ  չխան-
գարեմ, — նա  ելավ  տեղից,  կանգնած  կապիտանի  ականջին  ինչ-որ
բան  շշնջաց,  կապիտանը  դուրս  գնաց: 
— Լա՜վ,  եկե՛ք  շարունակենք, — առաջարկեց  երիտասարդը: 
— Գրիգորյան,  մի  բան  էլ  ասեմ  ու  վերջ, — նորից  ընդհատեց  գընդ-
ապետը, — եթե   մեր   լեյտենանտը  ձեզ   հարկավոր  չէ,  թող  գա  ինձ
հետ...
— Նարինե  ջան  ի՞նչ  ես  կարծում,  կարո՞ղ  ես   գլուխ  հանել, — հար-
ցրեց   երիտասարդը:
— Այո՛  պարոն  մայոր, — ասաց  օրիորդը: 
— Դե,  ուրեմն   կարող  եք  գնալ   լեյտենանտ, — թույլատրեց  նա: 
Գնդապետը   լեյտենանտի  հետ  դուրս   գնացին,  քիչ   հետո   գնդապ-
ետը  վերադարձավ,  ժպիտը  դեմքին   ու  նստեց   իր  առաջվա  տեղը:
Նախագահի  համար   տարօրինակ  էր  գնդապետի   դեմքի   պայծառ-
ությունը,  նա  մի  քանի ժամ  է  ինչ  շրջապատված   է  սպառազինված
ու   դիմակավորված   մարդկանցով,   սակայն   դեռևս   չէր  հաջողվել
տեսնել   և  ոչ   մեկի   դեմքը,  չհաշված   գնդապետի   և  երիտասարդ
մայորի: 
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— Կներեք   պարո՛ն   մայոր,   թույլ   կտա՞ք   Սարգսյանին   մի   հարց
տամ,— նորից  ընդհատեց   գնդապետը: 
— Տու՛ր,  գնդապետ, — դժգոհ  ասաց  երիտասարդը:
— Սարգսյան   կարո՞ղ   է  կոնյակ  ունենաք  այստեղ, — հարցրեց  նա:
— Այո՛  ունեմ,  պահարանում  է, — զարմացավ  նա:
— Ձեր  թույլտվությամբ  կաո՞ղ   ենք  վերցնել...
— Այո՛,  իհարկե՜...
Գնդապետը  գլխով   նշան  արեց,  զինվորներից   մեկը   պահարանը
բացեց,  մեկ   շիշ  կոնյակ  վերցրեց   և   մոտեցավ   գնդապետին,   նա
վերցրեց  շիշը   սկսեց   շուռումուռ  տալ: 
— Ինչ   էլ   լա՛վ   կոնյակ   է,  ֆրանսիակա՜ն   է, — ուրախացավ   նա: 
— Պարո՛ն  գնդապետ   հայկական   էլ   կար,   եթե   ուզու՞մ   եք   հայկ-
ական   բերեմ, — ասաց  զինվորը:
— Չէ՜,  սա՛  թող  մնա,  ավելի   լա՜վ...
Զինվորը   հեռացավ   իր  առաջվա   տեղը: 
— Գնդապե՛տ,  եթե  ուրիշ   հարցեր   չկան,   թույլ   կտա՞ք   շարունակ-
ենք, — դժգոհ  հարցրեց  երիտասարդը: 
— Ինձ   կներե՛ք,   կարող  եք   շարունակել, — համաձայնեց   գնդապե-
տը: 
Սարգսյանը  ինչ-որ   սպասումներ  ուներ,  ո՞վ  գիտե,  կարող   է  հիմա
այս  պահին  մտնեն  ներս  և  ասեն,  որ  սա  մի  չար  կատակ  էր,  կամ
էլ   իր  կողմակիցները  կարողացել  են  շտկել   իրավիճակը: 
Ինչ  ուզում  է  լինի  Հովիկ  Աբրահամյանը  չի  կարող   լքել  իրեն,  եթե
նա  ազատ  է,  ուրեմն   հաստատ   Թուրքիա   անցած   կլինի,  այնտեղ
նա  կարող  է  ավելի  ազատ  գործել,  իզուր  չէր   իմ  2008  թվականի
նախաձեռնած   Ֆուտբոլային   դիվանագիտությունը,   կարծում   եմ,
որ  Աբդուլլահ  Գյուլը,  կարող  է   օգնել   մեզ,  ինչքան  չլինի   նա   իմ
արած  լավությունը   չի   մոռանա:  Թուրքերի  հետ  ավելի հեշտ  կլինի
բանակցել,  քան  է՛ս  խոզերի...  Գյուլը  շատ  լավ  հասկանում  է, քանի  
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դեռ  ես  իշխանության  գլխին  եմ  Հայոց  Ցեղասպանության   հարցը
մնալու   է  վերջին   պլանում,   իմ    իշխանակալությունը   դրանով    է
պայմանավորված:   Նա   չի  ուզենա,   որ   նորից   Ցեղասպանության
ու  հողային  պահանջատերերի   հարց   բարձրանա,  այնպես   որ,  նա
ամեն  ինչ   կանի,  որպեսզի   ես   շարունակեմ   կառավարել:   
Իսկ  դավաճանների՛ն  ես  գիտեմ,  թե  ինչ  կանեմ,  նրանց  չեմ  սատկ-
ացնի,  այլ   բո՛մժ  եմ  սարքելու,  մանավանդ  Գագիկ  Հարությունյան-
ի՛ն  ու  Արթուր  Բաղդասարյանի՛ն:   Այնպես  եմ  անելու,  որ  հենց  իր-
ենց  ընտանիքի  անդամները  մատներով  իրենց  աչքերը  հանեն,  դեռ
չգիտեն  իրենց  գլխի  գալիքը:   Իսկ  է՛դ  հաստագլուխ  գեներալներին
հաստատ  կնվիրեմ   Ալիևին,  թուրքերը   լա՜վ   կուրախանան...
Մանվե՜լ,  Մանվե՜լ,  մոռացա՞ր  ա՛յ   հաստագլուխ   էշ,   թե  ո՞նց   էիր
Վազգենից  հետո  ոտքերս  պաչում,  որպեսզի   քեզ  ներեմ...  Սա՞   էր
քո  պատասխանը,  անաղուհաց   քրդի՛  շուն...  Բա՜  Արթուր  Բաղդա-
սարյանը՞,  քե՜զ   հացի  տեր  դարձրի,  որ  օձի  պես   կծե՞ս...   Բա՜յց
տեսնե՞ս  Բակո  Սահակյանը  ի՞նչ  է  մտածում.  նա  այս  դավադրութ-
յունից  եթե  տեղյակ  լիներ,  ապա  մի  բան  կաներ...  Հաստատ   տեղ-
յակ   չէ,   է՛ս   մի   քանի   թափթփուկները  ոչինչ   չէին   կարող  անել...
Միևնույն  է,  ես  հզոր  եմ,   և  դա  գիտեն  նրանք  և  դրա   համար  են
այս  ներկայացումը   սարքել,  որպեսզի  ինձ  կոտրեն...  Բայց   մոռան-
ում  են,  որ   ե՛ս  եմ,  ե՜ս...  Սերժը  կոտրվող  տղա  չի,  հին  չեկիստ   եմ
է՜. « чекист   должен   иметь   холодную   голову,  горячее   сердце »
они   еще   узнают   кто   такое   Нариманов... Сукини   дети...  Ձեր
նմաններին   ե՞մ   փտացրել   բանտերում,  մանավանդ   է՛ս   թիզուկես
մայորը,   իրենից   գոհ  նստել   և   հրամաններ   է   արձակում: 
— Սարգսյա՜ն,  դու՛ք  վա՞տ եք  զգում, — երիտասարդի  ձայնը
սթափեցրեց  նրան: 
— Հա՜,  քիչ   վատ   եմ  զգում, — ձևացրեց   նա, — ուզում  եմ   Սաշիկի
հետ  խոսել,  տեսնեմ  ընտանիքս  ոնց  է...
— Սարգսյան  այդ  հնարավորությունը  կլինի,  եկեք  վերջացնենք  այս
թղթաբանությունը, — առաջարկեց  երիտասարդը: 
Աղջիկը   թղթապանակից   հանեց   հաջորդ   փաստաթուղթը. 
— Սա  մի  հրամանագիր  է,  որով  արձակում  եք  Ազգային  Ժողովը  և  
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երկու   ամսից   հայտարարում   նոր   խորհրդարանական   ընտրությ-
ուններ,— բացատրեց   օրիորդը:
Ննջարան   մտավ   դիմակավորված   լեյտենանտը`   թղթապանակը
ձեռքին,  գնդապետը  նրան  աչքով  արեց,  աղջիկը  գլխով   համաձայ-
նության  նշան  արեց: 
— Աստղիկ  ջան,  ե՛կ  նստիր   քո   տեղը, — առաջարկեց   գնդապետը,
աղջիկը  նստեց  բազմոցին,   թղթապանակից  հանեց   մի  թուղթ   և
տվեց   գնդապետին,  նա  սկսեց  աչքի  պոչով  ընթերցել,  կարծես  թե
հետաքրքիր   բան  էր   գրված,   նա  սկսեց   ժպտալ, — Աստղիկ   ջան,
իսկ   երեք  օրինակի՞ց   է, — հարցրեց  նա: 
— Այո՛  պարոն  գնդապետ,  ինչպես  պատվիրել  էիք, — նա  թղթապա-
նակից  հանեց  մյուս  օրինակները   և  տվեց  օրիորդին:
Դիմակավորված  օրիորդը  աչքի տակով  նայեց  լեյտենանտի  բերած
գրությունը, 
— Այո  Աստղիկ  ջան,  լավ  է, — ասաց  նա,  օրիորդի  դիմակի  տակից
նկատելի  էր  նրա  ժպիտը,  նա  այդ  փաստաթղթերը   դրեց   իր  թղթ-
ապանակը: 
Երիտասարդը   զարմացած  նայում  էր,  փորձելով  կռահել,  թե  ի՞նչ  է
կատարվում,  որից  ինքը  տեղյակ  չէ: 
— Գնդապե՛տ,  ինչ-որ  բան   է  կատարվու՞մ, — զարմացած   հարցրեց
նա,  աղջիկները  սկսեցին  ծիծաղել: 
— Չէ՜,  ամեն  ինչ  նորմալ   է,  պարոն  Գրիգորյան,  կարող  եք   շարու-
նակել... Օրիորդը  թղթապանակից   հանեց   հաջորդ  փաստաթուղթը
և  դրեց  նախագահի  դիմաց. 
— Պարոն   Սարգսյան,  սա   ա՛յն   փաստաթուղթն   էր,   որի   մասին
աս ացի,  այն  դեռ  չեք   ստորագրել, — բացատրեց   նա, — Անվտանգ-
ության  խորհրդի   նոր  նախագահի`  գեներալ  Գրիգորյանի   նշանա-
կման  հրամանագիրը...
Երիտասարդը  վերցրեց   օրինակներից  մեկը   և  սկսեց   կարդալ, 
— Աստղիկ  ջան,  տեքստը  սխալ   է  կազմված,  պետք  է   լինի   մայոր,
— ճշտեց   նա, 
— Չէ՛,  պարոն  Գրիգորյան,  ամեն  ինչ  ճիշտ  է, — համոզեց  օրիորդը,
— ուղղակի   թղթերը   ետ  ու   առաջ   էի  դրել: 
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Նա   թղթապանակից   հանեց  մի   օրինակ   և  տվեց   նրան:
Երիտասարդը   սկսեց  կարդալ   « Հայաստանի  Հանրապետության
զինված  ուժերի  մայոր`  Գագիկ  Գրիգորյանին  պարգևատրել  « Հայ-
րենիքին  մատուցած  ծառայությունների  համար »  1-ին  աստիճանի
մեդալով,  տալով  նրան  Գեներալի  աստիճան:  Հայաստանի  Հանրա-
պետության  նախագահ`  Սերժ  Ազատի  Սարգսյան: 
Ներկաները  բոլորը  սկսեցին  ծափահարել: 
— Գնդապե՛տ  սա  քո՛  ձեռքի  գործն  է  չէ՞, — բարկացավ  նա:
— Չէ,  իմ  սարքածը   չէ,  պարոն   գեներալ,  սա   Սարգսյանի   նախա-
ձեռնությունն   է, — կատակեց  նա,  ծիծաղը  ավելի  բորբոքվեց, — դե՜
Սարգսյան,  շուտ   արա  ստորագրի,  որպեսզի   կոնյակը   բացենք...
Դա  կարծես  ավելի  ուրախացրեց  նախագահին,  քանի   որ  նա  այդ-
պես  կարող  էր  ժամանակ  շահել:   Նա  առանց  երկարացնելու   ստո-
րագրեց   հրամանագիրը: 
— Միանգամից  այս  փաստաթու՛ղթն  էլ  ստորագրեք, — առաջարկեց
օրիորդը: 
Կոչումի  և  նշանակման  հրամանագրերը  ստորագրված  էին,  բոլորը
սկսեցին  ծափահարել:   Գնդապետը  ոտքի  կանգնեց,  գրպանից   հա-
նեց   կապիտանի  բերած  փաթեթը,  այնտեղից  հանեց  գեներալի
ուսադիրները   և  մեկնեց  երիտասարդին:  
— Դե՜  պարոն  գեներալ,  շնորհավորում  եմ, — նրանք  մտերմաբար
գրկախառնվեցին, — գեներա՛լ   ջան,  իրո՛ք   այն   վաստակել   ես   ու
արժանի՛  ես...  Սարգսյան   ասեմ,  որ   մեր  մայորը   Արցախյան   պա-
տերազմի  սկզբից  մինչև  վերջ   ճակատային   գծում   է   կռվել,  այնպ-
ես   որ,  մի  բան   էլ  ուշացել  ենք... 
Բոլորը  ոտքի  վրա  ծափահարում   էին  ու  շնորհավորում   նորանշա-
նակ  Ազգային  Անվտանգության   խորհրդի   գեներալին:
— Ես  էլ  սրտանց  շնորհավորում   եմ  պարոն  գեներալ, — ասաց  նա-
խագահը   պարզելով   ձեռքը, — իրո՛ք   արժանի  եք... 
— Կապիտա՛ն  եթե   գավաթներ   բերե՞ս,  կարող  ենք   ֆրանսիական
կոնյակով  նշել, — ասաց  գնդապետը   նախագահի   ետևում   կանգն-
ած   կապիտանին, — եթե  իհարկե  մեր  գեներալը  դեմ   չէ...
— Չէ՜,  իհարկե   դեմ   չեմ, — համաձայնեց   երիտասարդը, — մի  գավ- 



33

աթը  վնաս  չի  տա:  
Կապիտանը   պահարանից   բերած   գավաթները   դրեց   սեղանին: 
— Պարոն  գնդապետ,  աղջիկների  համար   էլ  շամպայն  եմ  բերել, —
ասաց  կապիտանը, — եթե  Սարգսյանը  դեմ  չէ`  կարող  ենք   բացել:
— Չէ՜,  իհարկե  դեմ   չեմ, — համաձայնեց   նախագահը:
Կապիտանը   պայթեցրեց   շամպայնը   և  լցրեց  աղջիկների  գավաթ-
ները,  գնդապետը   լցրեց  կոնյակը,  բոլորը   խմեցին:
— Լա՛վ,  եկեք  ավարտենք   այս  թղթաբանությունը,  դեռ   շատ  գործ-
եր  ունենք  անելու, — ասաց  գեներալը: 
Նախագահը  ստորագրեց  մի  քանի  փաստաթղթեր,  որոնք   ներկայ-
ացրել  էր  դիմակավորված   գեղեցկուհին:   Կարծես  թե  ամեն  ինչ
ստորագրվեց,  աղջիկը   փակեց  թղթապանակը  և  տվեց  գեներալին: 
Սարգսյանի  մտքում  միայն  ֆայլերն   էին,  քանի  որ  դրանք  էին   իր-
ենց  ապահովության   ու  անվտանգության   միակ   երաշխիքը: 
Քանի  ֆայլերը  ինձ  մոտ  է,  ապա  կարող  եմ  օգնություն   սպասել
մարդկանցից,  որոնք  կախում  են   ունեցել  ինձանից:  Ես  նրանց  չեմ
կարող   տալ   այդ  հնարավորությունը,  քանի  որ  կզրկվեմ  իմ   հզոր-
ությունից:   Այդ  ինֆորմացիան էր,  որը   եկամուտ  էր  բերում  ինձ   և
իմ  անվտանգության  երաշխիքը   հիմա   դա   է: 
Մեր   ստեղծած   hամակարգը  երբեք  թույլ  չի  տա  իշխանափոխութ-
յուն   կամ   հեղափոխություն,  այս   վարչախումբը  և   վերնախավը
սվիններով  կդիմավորեն  ցանկացած  ոտնձգություն  իրենց  գույքի  և
սեփականության  հանդեպ,  այնպես  որ  արյան  մինչև   վերջին  կաթ-
իլը  կռիվ  կտան,  միայն  թե պահեն  իրենց  ունեցվածքը:   Իսկ  դա  իմ
անվտանգության  երաշխիքն  է,  և  ուզե՛ն,  թե  չուզե՛ն  ինձ  հետ  հաշ-
վի  են  նստելու,  հիմա  պետք  է  լռել  ու  սպասել,  թե  ինչպես  կզարգ-
անան   իրադարձությունները:  
— Պարոն  գեներալ,  դու՛ք  խոստացել  էիք,  որ  կարող  եմ   խոսել  եղ-
բորս`  Սաշիկի  հետ, — ասաց  նա: 
— Հա՜  իհարկե,  կարող  եք  խոսել, — խոստացավ   նա, — գնդապետ-
ին  ես  ասել  եմ,  նա  կօգնի  այդ  հարցում:   Դե՜  ես  պետք  է  գնամ,
ինձ  կներեք,  շատ  գործեր   կան, — նա   հրաժեշտ   տվեց   և  իր  շքա-
խմբով  հեռացավ:   Գնդապետը   իր  ջոկատով  մնաց  ներսում: 
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— Սարգսյա՛ն   գեներալն  ասել  է,  որ  ուզում   եք  Սաշիկի   հետ  խոս-
ել,  մեկ ժամից  միայն,  Սաշիկը  ճանապարհին  է,  հարմար  չէ  հիմա,
հենց  որ  տեղ  հասնեն   ինքը   կզանգահարի,  բացատրեց
գնդապետը:
Ռադիոկապով   կանչեցին  գնդապետին,  նա  առանձնացավ,  քիչ   հե-
տո   մոտեցավ   կապիտանին,   նրան   ինչ -որ  հանձնարարականներ
տվեց: 
— Գնդապետ  ընտանիքս  ինչպե՞ս  է, — հուզված  հարցրեց   նախագ-
ահը.
— Սարգսյա՛ն,  մի  քսան  րոպեից  ուղղաթիռն   այստեղ  կլինի,  պատ-
րաստվե՛ք,  որ  ուղևորության  ենք  գնալու, — ասաց   գնդապետը:
— Ի՞նչ   ուղևորություն,  ի՞նչ  բան...
— Սարգսյան,  ինչ   է,  չե՞ք  ուզում  ձեր  ընտանիքին  տեսնել, — զարմ-
ացած  դեմք  ընդունեց  գնդապետը:
— Ուզու՜մ   եմ, — համաձայնվեց   նա:
— Դե՜  ուրեմն  լռե՛ք, — գնդապետի  հրամայական  տոնը  դուր  չեկավ
նախագահին:Ի՞նչ  են  պատրաստել,  ի՞նչ  են  ուզում  անել,  ու՞ր  են
ուզում  տանել,  և  այն  էլ  ուղղաթիռով: 
Արդեն  լուսացել  էր,  սակայն  ամեն   ինչ  սովորականի  պես  խաղաղ
էր,  երևի  ոչ  ոք   չգիտեր,  թե  ինչ  է  կատարվել   այս  պատերի   ներս-
ում:   Բայց   ո՞նց  եղավ,  որ   իր   ստեղծած  շղթայակապ  այդ   համա-
կարգը   չկարողացավ  ապահովել   իր   անվտանգությունը:    Մի  գիշ-
երվա   մեջ  փլուզվեց   այն   անհաղթահարելի   թվացող   բուրգը,  որի
գագաթին  ինքն   էր:   Գնդապետի  ասելով  ձերբակալվածները  պետք
է  որ  շատ  լինեն,  դա  նշանակում  է,  որ   իմ  ստեղծած   կայսրությու-
նը  փլուզվեց  և,  ինչպես  երևում  է,  դեռ  շատ  արյուն  է  հոսելու,  այն
մսաղացի  պես  կսկսի  պտտվել  ու  կործանել  մի   համակարգ,  որը
տասնամյակների  արդյունքում   էր  ստեղծվել:    Չէ   որ  իմ   հովանու
տակ  էին  գտնվում  բոլոր  քաղաքական  կուսակցությունները  իրենց
ընդդիմադիր   թևերով,  հասարակական  ու  բարեգործական  միությ-
ունները.  Ազգային  ժողովն   ու  կառավարությունը,  բանակն   ու   ոս-
տիկանությունը,  անգամ   սփյուռքի  միություններն  ու  հոգևáրական
կառույցները,  դրան  գումարած  քրեական   և   հանցագործ   աշխար- 



35

հը:    Ի՞նչ  է  ստացվում,  միթե՛  սա  լինելու  է  իմ   կայսրության   վերջ-
ակետը:   Ես  ստեղծել  եմ  մի  այնպիսի   հասարակություն,  որը  խաչ-
ասերված  է,  և  ինձանից  հետո  անգամ  կշարունակվի
դասակարգային  մի  պայքար,  որը  հողմապտույտի  պես   կկործանի
ամեն  ինչ,  անգամ  քարը  քարին  չի  մնա:   Ինչպես  ասում   էր  Լյուդ-
ովիկոս  XV-րդը`  После  меня   хоть  потоп...   Այնպես  կլինի,  որ   եղբ-
այրը  դուրս  կգա  եղբոր  դեմ,  հայրը   որդու  և  կլինի  եղբայրասպան
պատերազմ  ու  քաոս,  դա  կլինի  արդար  փոխհատուցում   ձեր   ան-
հնազանդությանը,  ես  կնզովեմ  այն  աշխարհից  ձեր  կառուցած  եր-
կիրը:   Միևնույն  է,  ես  հզոր  եմ,  և  դու՛ք   դա   լավ  հասկանում  եք...
Ես   հարուստ   եմ   աստղաբաշխական   թվերի   հզորությամբ,  եթե
պետք   լինի  գետնին   կհավասարեցնեմ   Հայաստանը,  մատիս   մի
շարժումով   վարձկանների  բանակներ  կգան   ու  արյան  մեջ   կխեղ-
դեն  ձեր  անհնազանդության  ու   դավաճանության  համար: Այս  նոր
Ոսկե   երիտասարդությունը,  որի   կնքահայրը   ես   եղա,  զենքով   և
արյունով   է  պահելու  իր  հարստությունը,  անկախ  նրանից,  թե  դա
ժառանգություն  է  ստացել,  թե  կողոպտել  է,  միևնույն  է,  դու՛ք  դըժ-
վար  թե  կարողանաք  կանգնել  հարուստների  առջև,  դուք   ստրուկ
եղե՛լ   եք,  ու  ստրուկի  իշխանությունը  երկար  չի  կարող  ձգվել:
Դեռ  չգիտե՛ք,  թե  ո՞վ  է  Սերժը...  Ձեր  իսկ  մարմնի  կտորները   մաս-
նատելու  եմ  և  խցկեմ  ձեր  իսկ  բերանները,   որպեսզի   կշտացնեմ
ձեր  քաղցը...  Է՛ն   ժամանակ  կհիշեք   այս  ամենը,  ա՛յս  ծաղրանքը...
Ա՛յ  քոսոտներ  կյանքու՞մ   էիք   Ֆրանսիական   կոնյակ   տեսել,  երևի
չգիտեք,  որ  այդ  կոնյակի   մեկ  շիշը  15  հազար  դոլար   է...  Հիմա
տեսա՞ք   համը,  ա՛յ   չտեսներ...   Տասնյակ   այսպիսի   շշերի  մեջ   եմ
լցելու  ձեր  արյունը,  մանավանդ   ձեր  գեներալի...  Բայց  գնդապետը
ասաց,  որ  Սաշիկին   ինչ-որ  տեղ  են  տանում   և  միայն  մեկ  ժամից
կարող  եմ... Ասա  գոնե  է՛դ  դանդալոշը՛  մոռացած  լինի,  թե   որտե՞ղ
են   ֆայլերը...   Ա՜յ  մարդ  վախը  ի՞նչ  բան  է,  պահի   տակ   չզգացի,
թե  ինչպես   բերնիցս  թռցրեցի   ֆայլերի   պահը:    Լա՜վ,   եղածը   եղ-
ած  է,  տեսնենք,  թե  Մուկը   ինչ  անակնկալ   է   մատուցելու  սրանց...
Եթե   ուղղաթիռը  գալու  է,  ապա  նշանակում  է,  որ  սրանք   բավակ-
անին  ուժեղ  են,  ինչպես  ասում  են,  չպետք  է  թերագնահատես  թըշ- 
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նամուդ...  Չէ՜,  ոնց   էլ  լինի  Աբդուլլահ   Գյուլի  ու  Ալիևի  հետ   պայմ-
անավորվածությունը  ուժի   մեջ  է,  եթե  նրանք  իմանան  իմ  այս  վի-
ճակի  մասին,  հաստատ  ինձ  օգնության  կհասնեն:   Իսկապես   Հայ-
րիկյանը  ճիշտ  էր ասում`  ռուսներին   հավատալ  պետք   չէ,  նրանք
ինձ  դավաճանեցին,  թե  չէ  կարող  էին  ինձ  մի  կես  բերան  իմաց
տալ   սրա  մասին: 
Կարող ա՞  գնդապետը  բլեֆ  էր  անում,  թե   Գորիկ  Հակոբյանն   ու
Արթուր  Բաղդասարյանն   իմ  դեմ  են  դուրս  եկել...  Չէ՜,  Գորիկից  չէ,
բայց   Արթուր  Բաղդասարյանից  ամեն  ինչ  սպասելի   է,  ով   ասում
էր   բա՛նս   խիյար ա,  նա աղը  առնում  ու  վազում  էր   մոտը:
Հարկավոր   է   ժամանակ   շահել,   տենաս  Աստված  ինչի՞  ինձանից
երես   թեքեց,  ախր  ի՞նչ  մեղք  եմ  գործել,  ով  էլ   լիներ  իմ  տեղը
նույնն  էր  անելու...  Ասա   ա՛յ  ժողովուրդ,  ի՞նչ  եք  ուզում,  մի   կտոր
հաց  էիք   լափու՛մ,   հիմա  դրանից   էլ  կզրկվեք...
Բայց  որ  գումար  ու  ֆինանս  կա  ձեռիս  դա  լավ  ա՜,  միայն    հնար-
ավոր  է  գտնել  մեկին,  որը  կարողանա  ինձ  օգնել  այստեղ:   Չեմ
կարծում,   որ   չկա   մեկը,   որը   չի  ուզում   Երևանի   քաղաքապետ
դառնալ,  կամ  ապարանքներ  ու   փող  ունենալ:   Միայն  թե  հարկա-
վոր  է  առիթ  գտնել,  գոնե  որևէ  մեկի  հետ  առանձնանալ,  գուցե
հնարավո՞ր  լինի  փախնել,   հա՜,  այդպես   էլ   կանեմ:
— Պարոն  գնդապետ,  թույլ  կտա՞ք  զուգարան  գնալ, — հարցրեց
նա, գնդապետը  նստել   էր  բազմոցին  և  ծխում   էր: 
— Կապիտա՛ն,  ուղեկցեք  Սարգսյանին, — կարգադրեց  նա, — Սարգ-
սյան,  նախօրոք  զգուշացնում   եմ,  ավելորդ   գլխացավանք   չստեղծ-
եք  մեզ   համար...
Ներկաները  սկսեցին  ծիծաղել: 
Կապիտանը  ուղեկցեց  նախագահին,   առաջինը  մտնելով   լոգարան
ստուգեց,   նոր  հրավիրեց  ներս,
— Սարգսյան,   դուռը   չեք   կարող  փակել, — զգուշացրեց   նա, — ես
դռան  մոտ  կսպասեմ...
— Ինչպե՞ս  թե  չեմ  կարող  փակել, — զարմացավ  նա: 
— Կարգն  է  այդպես, — բացատրեց  կապիտանը: 
— Իսկ  որտեղի՞  կարգն  է  այդպես, — դժգոհեց  նախագահը,
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— Բայց  գնդապետը   ձեզ  նախօրոք   չզգուշացրեց,  որպեսզի   գլխա-
ցավանք   չստեղծեք, — հանգիստ  տոնով   բացատրեց   կապիտանը, 
— Այո՛,  բայց  ես  միայն  ուզում  եմ... 
— Սարգսյա՜ն,  եթե  հաճելի  է,  կարող  ես  ժամապահի   հետ  մտնել,
— ննջարանի   ծայրից   բղավեց  գնդապետը:
Նախագահը  ստիպված  հնազանդվեց  և  մտավ: 
Աստվա՜ծ  իմ,  այսպես  անհնար  է,  նրանք  հետևում  են  իմ  ամեն  մի
քայլը:  Եթե  ուղղաթիռը  եկավ  ու  ինձ  տարան,  ապա  այնտեղից  ես
չեմ  կարող  երբեք  փախչել:   Չեմ  կարծում.  որ  սրանք   ուղղաթիռով
մոտիկ  տեղ  են  տանելու,  նշանակում  է  հեռու  տեղ  ենք  գնալու...
Գնդապետը  ասաց,   որ  վարձկան   մարդասպանները  ինձ  են   փնտ-
րում,  երևի  նրանք  վախենում  են,   որ   ճանապարհին  դարանակալ-
ած  կլինեն,  այդ  պատճառով   է  այս  զգուշությունը:   Բայց   սրանց
շարժ  ու  ձևից  չեմ  կարծում,  որ  նրանք  դարանակալումից  են  խու-
սափում,   սրանց   լկտիությունը   չափ  ու  սահման  չունի,   ծաղրում
են,  գոնե  տարիքս   հաշվի  առնեն:    Հետաքրքի՞ր   է,  Քոչարյանից
լուր  չկա,  տենա՛ս  Ռուբիկը  հիմա  որտե՞ղ   է   ու  ի՞նչ   է  անում:  Չեմ
կարծում,  որ  նրան  այսքան  շուտ  կարող  են  բռնել, նա  հեշտ  հանձ-
նվողներից   չէ,  հո  հիմար  չի՞  իր  քսան  տարվա   թալանածը  մի  վա-
յրկյանում  սրանց  տա,  նա  Աֆրիկայում  ոսկու  ու  ադամանդի  հան-
քեր   ունի,  Ռուանդայից  կամ   Սոմալիից  մի  երկու   հարյուր  վարձկ-
ան  կբերի  ու  գնա՜ց...  Է՛ս  ճիվաղները,  որ  մի  երկու  զինված   նեգր
տեսան,  հաստատ   կմտնեն   իրենց  ծակերը...   Արաա՜,  դու՛ք  կրակի՛
հետ  եք  խաղու՞մ... Ա՜յ  ողորմելինե՛ր,  դեռ  ձեզ  ցույց  կտամ,  ազատ-
ամարտի՞կ  եք  գլխիս  խաղում...  Էնպես   անեմ,   որ  անգամ  պատմ-
ությունը  ձեզ   չհիշի,  ա՛յ  բոմժեր...  Սաղի՛դ  գլխից  խփել   եմ   տալու,
անխտիր  բոլորին,  հիվանդ,  հաշմանդամ  չեմ   նայելու...  Կռվե՞լ  ես,
կռվող   տղա՞  ես...  Դու՛զ   ճակատին,  առանց   ներում  բեկումի...
Դրանց  ընտանիքներին  էլ  կուղարկեմ  գրողի  ծոցը... Չէ՜,  ավելի  լավ
է  Քյալբաջար,  չոր  ու  ցամաք  լեռների  մեջ  թող  սատկեն:  Սակայն
հիմա  դա   երկրորդական   հարց  է,  պետք  է  գտնել   մեկին,  ով  կար-
ող  է  օգնել  ինձ... Միգուցէ   այն  բժշկուհի՞ն  կարող   է  օգնել:  Այո՜,
լավ  միտք  է,  կարելի  է  փորձել,  հարկավոր  է  ուշագնաց  լինել,  ինձ  
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կառանձնացնեն,  իսկ   թռիչքն  էլ  կհետաձգեն... Լա՛վ   միտք   է,  հենց
այդպես  էլ  կանեմ:  
Նա  դուրս  եկավ  պետքարանից  և   քայլեց   դեպի  գնդապետը,  ճան-
ապարհին  ամբողջ  հասակով  մեկ  տապալվեց  գետին,  նրան  ուղեկ-
ցող  կապիտանը  և  զինվորներն  անգամ  չհասցրեցին  բռնել,  նա  ըն-
կավ  և  գլուխը  հարվածեց  գետնին:  Բոլորը  շտապեցին  օգնության: 
— Բժի՜շկ, — բղավեց  կապիտանը  և  շտապեց  բարձրացնել  նախագ-
ահի  գլուխը:   Լավ  էր,  որ  նա  ընկել  էր  գորգերի  վրա,  թե   չէ   ուղե-
ղը   դուրս   կթափեր.  Ընկել   էր   անզգայացած,  բժշկուհին   սկսեց
ստուգել  զարկերակը,  կարծես  թե  դանդաղ    էր   աշխատում:
Նախագահը  փակել   էր  աչքերը  և  անզգայացել:   Բժշկուհին  օգնու-
թյուն   էր  ցուցաբերում`  զննելով   նրա   սրտի   աշխատանքը:
Գնդապետը   անհանգիստ   էր,  սպասում   էր,   որպեսզի   բժշկուհին
բացատրի,  թե  ինչ  է  պատահել:
— Բժշկուհի  ինչպե՞ս  է  նա, — հարցրեց  գնդապետը:
— Վտանգավոր  ոչինչ  էլ  չկա,  պարոն  գնդապետ,  նյարդային   վիճա-
կից  է,  հիմա  կանցնի, — հուսադրեց  նա: 
Դրսից  լսվեց  ուղղաթիռի  ձայնը:  Նախագահական  առանձնատան
բակում  վայրէջք   էր  կատարում   ուղղաթիռը:
— Պարո՛ն  գնդապետ,  ուղղաթիռն   այստեղ  է, — զեկուցեց  զինվորն-
երից  մեկը, 
— Շատ  լավ,  էլ  չենք  ուշացնի,  պատգարակ  բերեք,  նրան   պատգա-
րակով   կտանենք,  բժշկուհի՛,  կարծում  եմ,   որ   վտանգավոր   ոչինչ
չկա, 
— Ինչպես  հրամայեք  պարոն  գնդապետ, — համաձայնեց  նա:
Նախագահի  դեմքին  դրեցին   թթվածնի   դիմակը:    Զինվորներերը
բերեցին   պատգարակը,  և  նախագահին  պառկեցրին  վրան: 
— Կապիտա՛ն,  կմնաս   այստեղ   քո  խմբով, — կարգադրեց   գնդապ-
ետը, — կապի  մեջ  կմնանք...
— Լսու՛մ  եմ  պարոն  գնդապետ...
Գնդապետը  մի   քանի  տասնյակ  զինվորներով  տեղավորվեցին  ուղ-
ղաթիռում,  իրենց  հետ  տանելով   նախագահին:  
Ուղղաթիռը  հռնդյունով  օդ  բարձրացավ: 
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II

Նախագահը  վախենում   էր  բացել   աչքերը,  չէր  ուզում  կրկին  հայ-
տնվել  սարսափելի  իրականության  մեջ,  նա  հիմա  գերի  է,  իսկ  իր
ընտանիքը  պատանդ...  Ո՞վ  գիտե,  թե  հիմա  ու՞ր  են  տանում,  ի՞նչ
են  անելու  իր  հետ... Քանի  ֆայլերը  մեզ  մոտ  են,  ես  վստահ  եմ,
որ  սրանք  ինձ  ձեռք  չեն  տա, նրանք  ամեն  ինչ  կանեն,  որպեսզի
տիրապետեն  այդ  ֆայլերին:  
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Գուցե  Սաշիկը  տված  չլինի  այդ  ֆայլերը:   Իսկ  Լյովիկը  հիմա   ու՞ր
է,  երևի  նրան  էլ  Սաշիկի  պես  ձերբակալել  են... 
Հա՜յ  աշխարհ,  փու՛չ  աշխա՜րհ,  հազար  մարդ  կար  կողքիս,  թագա-
վորի  պես  ապրում  էի,  բոլորը  խոնարհվում  էին  ու  հնազանդվում,
միայն  անունս  բավական  էր,  որպեսզի  վախից  պապանձվեին   տե-
ղները...  Ո՞վ  գիտեր,  որ  էսպիսի  օրեր  են  գալու,  հիմա  անտեր  շան
պես  պառկել  եմ  էս  զինվորների  ոտքերի  տակ:  Չէ՜,  միևնույն  է,  ես
չեմ հանձնվելու,  ես   պիտի  մինչև   վերջ   կռիվ   տամ,  այսպես   հեշտ
զիջե՞լ  նրանց  իմ  այս  տարիների  չարչարանքը...   Ա՜խ,  ողջ  հայ  ժո-
ղովուրդը  բռիս  մեջ  էր՝  Այլասկայից  մինչև  Բրազիլիա...  Մի  մատիս
շարժումը  բավական  էր,   որպեսզի  գումարները   հանգիստ   գային
ու  լցվեին  գրպանս...    Այո՜,  դա   կախարդական  փայտիկի   զորութ-
յուն  էր,  ասում   են,  թե  հրաշքներ   չկան,  ո՞նց  չկա,  դա  հրա՛շք   չի,
որ  մի   հեռախոսազանգով   մարդուն  ստիպում  ես,  որ  իր  աշխատ-
ած  կամ  թալանած  գումարներից   քեզ  փա՛յ  տա...   Հա՜յ  աշխարհ...
Հիմա  սովածներն   են  ուզում   կարգ   ու  կանոն  թելադել...   Է՛ն   ժա-
մանակ,  որ  Սերժիկը  միլիոնների   հետ   էր  խաղում,  դու՛ք  ու՞ր  էիք,
հավի  միսը   ձեր  համար   դարձել   էր   դելիկատես,  ա՜յ   սովածնե՛ր,
հիմա  էլ  ուզում  էք...    Ա՜յ   բոմժե՛ր,  գիտե՛ք,   որ   մեջքս  ուղղեցի   ու
ոտքի   ելա  ձեզ  կփոշիացն  եմ:    Բայց   արդեն   գնդապետի  ասած
մեկ  ժամից  բավականին  անցել   է,  Սաշիկի  հետ  պետք   է   շտապ
խոսել...  Հիմա   էդ  հաստագլխին  ինչպե՞ս  հասկացնեմ,  որ   Ֆայլերը
չտա...   Հա՜,  կասեմ   պապայի  գերեզմանի  հարցերը   ես   կլուծեմ,
թող  ինքը   չմտածի...   Երևի   էդպես  մի  բան  հասկացնեմ:   Սաշիկը
լավ  գիտի,  որ   պապայի  գերեզմանի   համար   Լյովիկը  պիտի  զբա-
ղվեր,  գոնե  հասկանա,  որ  ինչ-որ  բան  եմ  ուզում  հասկացնել...
Ա՜խ,  ես  հիմար  եմ,  ժողովուրդն  իզուր  չի  ասում,  որ  Սաշիկը  հաս-
տագլու՛խ   հայվան  ա,  դէ  արի  ու  դրան  բան   հասկացրա,  ո՞վ   գի-
տի  ուղեղ  կա՞  դրա  գլխում:   Իսկ   էստե՛ղ  նստած  տեղը  փողը  գալ-
ի՜ս  ու  լցվումա  գրպանները... Չէ՜.  Նրանք   իրենց  գումարի  աղբյու-
րը  չեն  կարա  փակեն,  իզուր  չէր,  որ  ընտրություններում  իմ  հաղթ-
անակը  հաստատեցին,  քիչ  լափեցի՞ն...   Երևի   իրենց  ողջ  կյանքում
էդքան  գումար  չէին  տեսել...   Իսկ  մեր  Ամերիկյան   պարտնյորները  
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չեմ  կարծում,  որ  կցանկանան,  որպեսզի  իրենց  թմրադեղերի   ճան-
ապարհը   փակվի,  իմ  իշխանությունը  նրանց   օգտին  է:    Եթե   ես
չլինեմ,  տենաս  ո՞վ   է  նրանց  տրամադրելու  այս  տրանզիտ   միջան-
ցքը...  Այնպես  որ,  նրանք  այնքան  ինձ  կպահեն,  քանի  շահ   ունեն:
Չէ՜,  ինչ  ուզում  ես  ասա,  ես  հզո՜ր  եմ:   Թուրքիա,  Ադրբեջան,  Եվր-
ոպա,  Ամերիկա,  բոլորին  էլ  ձեռք  է  տալիս  իմ իշխանությունը:
Այնպես  որ  այսօր  կամ  վաղը  կարող  են  ինձ  ազատել...  Ես  հզոր
եմ,  ինքս  ինձ  թերագնահատու՞մ   եմ,  ինչի՜  այսպիսի  դժվարությու-
ննե՞ր  եմ  հաղթահարել,  էն  փռչոտ  շու՛ն`  Վազգենի  ժամանակ   ավ-
ելի  վատ  դրության  մեջ  էի,  Վազգենը  ուզում  էր  խփել,  նա  էլ  իրեն
սրանց  պես  առյուծի  տեղ  էր  դրել,  բայց  տեսա՞ր  որ  ամեն  ինչ  փո-
խվեց,   էնպե՛ս   գլուխը   ջարդին,  որ   հարազատ   մերը   չէր   ճանաչ-
ում... Դե  գնա՛,  որտեղ  քոնը՛  կասես,  ընտե՜ղ   էլ   իմը...  Արա՜  ոնց
գցում,  բռնում  եմ,  սրանք  ինձանից  մինչև  հիմա  վախենում  են,  թե
չէ  ինչի՞  պիտի   էսպիսի  թիկնազոր  ինձ  հսկեր,  երևի  գիտեն,   որ
իրենց  ժամանակը  սպառվում  է,  ոնց  էլ  լինի  այսօր  կամ   վաղը  ինձ
կազատեն... Հենց  որ  տեղ  հասնենք,  գնդապետին   կասեմ,  որ   ուզ-
ում  եմ   Սաշիկի   հետ  խոսել...  
Լսի՛ր,  կարողա՞  ուղղաթիռով   հիմա  Ղարաբաղ  ենք  թռնում,  հա՜,
ճիշտ  որ,  ու՞մ  մտքովը  կանցնի,  որ  ինձ  այնտեղ  փնտրեն...   Հաստ-
ա՛տ  Ղարաբաղ  ենք  թռնում:   Հիմա  պատկերացնում  եմ  թե,  է՛ն
ջահել  գեներալը  ինչ  խաղեր  ա  տալիս:   Հիմա  նոր  մամուլի   խոսն-
ակը  կհելնի  ու  իմ  անունից   կհայտարարի,  որ  նշանակվել   է  նախ-
ագահի  նոր  պաշտոնակատար...   Կարինե՜... Կարինե՜,  ինչպե՞ս   էր
նրա  ազգանունը,  ո՞վ  ա  նա,  իրանից  ի՞նչ  ա  ներկայացնում...  Հա՜,
հիշեցի՛,  Կարինե  Կարապետյան,  նա   կհայտարարի,  որ   նախագա-
հը  վատառողջ  է,  ու  ինքն  է  կատարելու  իմ  պարտականություննե-
րը:   Հա՜,  հետո   կհայտարարեն,  որ  են  « սամազվանեց »  գեներալը
նշանակվել  է  նոր  Անվտանգության  Խորհրդի   նախագահ   ու   գըն-
ա՜ց...   Բայց   էն   Ազգային  ժողովը   ցրելու  հրամանագիրը   չպիտի
ստորագրեի,  սխալ   արեցի,  որ  ստորագրեցի...  Կարծում   եմ,  որ
այսքան   կտրուկ  փոփոխությունները  տեսնելով   կգուշակեն,  որ  սա
սարքած  դավադրություն  է,  ով  չջոկի,   բայց  Լֆիկը   հաստատ  կջո- 
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կի,  նա  ջոկո՛ղ  տղա  է,  չէ՜  Տարոն  Մարգարյանի   նման   դանդալո՛շ,
հերն  ի՜նչ   էր,  որ  տղեն  ի՛նչ  լինի...  Դանդալոշից  պիտի  դանդալոշ
ծնվի:   Գեղամյանն  ու  Արամ  Սարգսյանը  իրար  հետ  են,  գոնե  դըր-
անք   խելք - խելքի  տան  ու  մի  բան  անեն... Չէ՜,  բայց  Արամ  Սարգ-
սյանը  վրես  ատամ  ունի,  նրան  ձեռք  ա   տալիս   իմ   այս  վիճակը,
հլա  մի  բան   էլ  կուրախանա...   Բայց  որ  ճիշտը  խոսենք   նա  մի
բան  էլ  պետք  է  շնորհակալ  լինի,  է՛ն  հանցագործ  փռչոտի՛ն   սպար-
ապետ  շինեցի...  ճիշտ  է,  ես  չշինեցի,  բայց   թույլ  տվեցի,   որպեսզի
նրան   դավաճան  չհանեն.  Անգամ  Ռուբիկին   համոզեցի,  որպեսզի
թույլատրի   նրա   անունով  թանգարան  սարքեն   ու   հերոսացնեն...
Թե  չէ  որ  մատս  մի  հատ  շարժեի   իրա  գյոռից  կհանեին  ու  աղբա-
նոցը  կնետեին...   Վազգենի   հանցանքները   էնքա՜ն   շատ  էին.   որ
հաստատ   աղբանոցում   կհայտվներ...   Մենակ  Շահումյանն  ու   Ար-
ծվաշենը  հերիք  էր  նրան    կենդանի- կենդանի  այրելու   համար:
Արա՜,  որ   հիշում  եմ,  թե  քանի  հոգու  եմ  հացի  տեր  դարձրել,   բա
լա՜վ,  հիմա  դրանցից  մեկը  չկա՞  կողքիս...  Բա  տղերքին   իզու՞ր  եմ
էդքան  զինել,  նրանք  փող  էլ  ունեն,  զենք  էլ  ունեն  ու  ամենակարե-
վորը,  որ  օրենքով  են  նրանք   պաշտպանված:   Հիմա  մնում  է,  որ
հավաքվեն   իրար   գլուխ  ու  ոտքի  կանգնեն,  պիտի   ատամներով
պահեն   իրենց  սեփականությունը,  նրանց   կարողությունների   ու
հնարավորությունների  երաշխիքը  ես   եմ...  Չէ՜,  սրանք   էդքան  էլ
հիմար  չեն,  լավ  հասկանում  են,  որ  Սերժիկը  վտանգավոր  մարդ  է,
կրակի  հետ  են  խաղում,  դրա  համար  էլ  վախեցած  են...
Նախագահը  բացեց  աչքերը,  ուղղաթիռի  պտուտակների  աղմուկից
նրա  ականջները  փակվել   էին:   Պատգարակը  դրված  էր   ուղղաթի-
ռի  փոքրիկ տաղավարի  կենտրոնում,  իսկ  երկու  կողմից  նստել  էին
դիմակավորված  զինվորները:  
— Սարգսյա՜ն, — լսվեց  գնդապետի  ձայնը, — ա՛յ  տղա,  էդ  կարողա՞
կոնյակն  էր     խփել  գլխիդ...
Զինվորները  ծիծաղեցին:   Բժշկուհին  կողքին  էր,  նրա  ճակատին
թաց  թրջոց  դրեց:
— Ուզու՞մ  եք  նստել,  թե՞  պառկած  կմնաք, — հարցրեց  նա,
Սարգսյանը  ծամածռեց   դեմքը,  պարանոցի   ցավը  անհանգստացն- 



43

ում  էր,  չոր  պատգարակի  վրա  ողջ  մարմինը  կարծես  բռնվել   էր:
Զինվորները  տեղ  բացեցին,  որպեսզի  կարողանա   նստել   գնդապե-
տի   կողքին:   Նա  դժվարությամբ  տեղավորվեց  գնդապետի  կողքին:
— Սարգսյա՜ն,  երևի  կիսաքու՞ն  ես, — կատակեց  գնդապետը,
զինվորները   սկսեցին   ծիծաղել, — յա՜,  հանգստացե՛ք — սաստեց
գնդապետը,  զինվորները  անմիջապես  լռեցին, — ես  քնելը՛  նկատի
ունեի...
Նորից  ծիծաղ  բռնկվեց:   Գնդապետի  տրամադրությունը  բարձր  էր,
նրա  անհամ  կատակները  կատաղեցնում  էին  նախագահին:   Իսկ
զինվորների  հռհռոցը  նրան  համբերությունից  քիչ  էր  մնում  հաներ:
— Ու՞ր  ենք  գնում  գնդապետ, — ծոծրակը  շփելով  ասաց  նա: 
— Լա՜վ  տեղ  ենք  գնում  Սարգսյան,  ուտել  խմելու, — նորից  ծիծաղ,
— տղերքս  երեկվանից  մի  կտոր  հաց  չեն  դրել  բերանները,  այնպես
որ  այսօր  քո  հաշվին  ենք  ճաշելու...
Ուղղաթիռի  տաղավարում  նորից  բռնկվեց  ծիծաղը: 
— Բայց  ես  փող  չունե՛մ, — զարմացավ  նախագահը: 
— Ո՞նց  թե  չունես...  Ա՛յ  տղա,  մի  ժամ  առաջ  ասում   էիր,  թե  շատ
փող  ունեմ,   դաչա  Մայամիում... Բա՜  դրանք  ի՞նչ  եղան... 
Նորից  ծիծաղ: 
— Էլի  կա՜  գնդապետ,  բայց  այս  պահին  մոտս  չկա...
— Ոչինչ,  հետո  կփակվես,  միևնույն  է  քեզ  ամեն  տեղ   էլ  ճանաչում
են, — կատակեց  գնդապետը: 
Այո՜,  ողբալի  է,  մարդ  էլ  միլիարդներ  ունենա  ու  հիմա  մի   սենյակ-
ային  խալաթով  ու  գիշերանոցով  մնա...  Վա՜յ  աշխարհ,  փու՛չ  աշխ-
արհ...   Ոչի՛նչ  գնդապե՛տ,  քթի՛ցդ   եմ  բերելու,  դու՛   քո  արածը   չես
մարսելու, — նա   նզովում  էր  իր  մտքում,  քիչ  էր  մնում  դուրս  գար
իր  ափերից: 
— Պարոն  Սարգսյան,  հիմա   լա՞վ  եք  զգում  ձեզ, — հարցրեց   բժշկ-
ուհին,  նա  գլխով  արեց, — դուք   ընկճված  եք,  դրանից   է,  միգուցե
քաղցա՞ծ  եք,  կամ  որևէ  բան  կխմե՞ք...
— Այո՛,  եթե  կարելի  է  ջուր, — բժշկուհին  պայուսակից   հանեց   զին-
վորական  ջրամանը  և  մեկնեց  նրան, — խնդրեմ,  խմեք: 
Նա  վերցրեց  ջրամանը  և  մի  քանի   կում   արեց,  կարծես  թե   քիչ  
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թեթևացավ:  
— Սարգսյա՛ն  կարողա՞  կոնյակ  խմես,  ֆրանսիական  է, — հարցրեց
գնդապետը,  ձեռքի  ջրամանը  մեկնեց  նրան, — է՛ն  կոնյակից  է,  որը
խմեցինք,  քիչ  մնացել  էր,  ասացի  վերցնեմ,  որպեսզի  չփչանա...  Քո
համար  եմ  վերցրել,  թե  չէ  մենք   հասարակ   մարդիկ   ենք,  15  հազ-
ար  դոլարանոց  կոնյակը  մեր  համար  չի...
Ուղղաթիռի  տաղավարում   նորից  բռնկվեց   ծիծաղը:
— Այդ  շիշը  նվեր  եմ  ստացել, — արդարացավ  նախագահը: 
— Հասկանալի՜  է  Սարգսյան,  կարիք   չկա   բացատրելու, — ասաց
գնդապետը, — վստահ  եմ,  որ  դա  նվիրել   է   կամ  Լֆիկը,   կամ   էլ
Տարոն  Մարգարյանը... 
Տաղավարում  թնդաց  զինվորների  ծիծաղը: 
— Պարոն   գնդապետ,   դուք   խոստացաք,  որ   կարող   եմ   Սաշիկի
հետ  խոսել, — թեման   փոխեց  նա: 
— Այո՛,  հենց  որ  տեղ  հասնենք   կխոսեք, 
— Դեռ  շա՞տ  կա,  որ  տեղ  հասնենք, — հարցրեց  նա:
— Քիչ  մնաց  Սարգսյան, — ժպտաց   գնդապետը, — Սարգսյա՛ն   դու
հիշու՞մ  ես  չէ  ֆայլերի  մասին,  խոսակցությունը  դեռ  չենք   ավարտ-
ել,  հենց   տեղ  հասնենք   կասես,   որպեսզի   լեյտենանտը   արձանա-
գրի: 
— Հա՜  իհարկե...
Նախագահը  այլայլված  էր,  փաստորեն  դեռ  պետք  է  իրեն   հարցա-
քննեն:   Սրանք  մինչև  ֆայլերը   չստանան  ինձ   հանգիստ   չեն   թող-
նի:  Բայց   ես   ամեն   ինչ  պիտի  անեմ,  որպեսզի  ֆայլերը  չհայտնվի
սրանց  ձեռքին...  Պիտի  ասեի,  որ  Ֆայլերը   վարչապետի`  Տիգրան
Սարգսյանի  մոտ  ա,  մեկա  էդ   անասու՛ն   գոմիկը,  ոչնչից   տեղյակ
չի,  մի  լա՜վ  կսեղմեին  նրան  ու  կփորձեին   մի  բան  քաշել   բերնից,
ես  էլ  կարայի  « сухой  отказ »... Կասեի,  որ  ոչնչից  տեղյակ  չեմ,  թող
գնան,  ոնց  ուզում  են  գտնեն...
— Սարգսյան,  դու  գիտե՞ս  թե  ինչ   է  պոչամբարը. — հարցրեց   գնդ-
ապետը: 
— Չէ՜,  ի՞նչ  է  որ, — զարմացավ  նա:
— Է՜հ Սարգսյան, Սարգսյան, — քմծիծաղեց  գնդապետը, — ո՞նց   թե 
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չգիտես,  քո  ձեռագործության  արդյունքն  է,  չգիտե՞ս  ինչ  է...
Ուղղաթիռի  տաղավարում  նորից  լսվեց  ծիծաղ:
— Չեմ  լսել  ճիշտն  ասած, — միամիտ  ասաց  նա: 
— Դե  հիմա  տեղ  կհասնենք   ու  կտեսնես,  թե   ինչ  է  դա, — կատակ-
ով  ասաց  նա,  գնդապետի  տոնը  դուր  չեկավ  նրան,  նրա  մեջ   ատ-
ելություն  և  արհամարհանք   կար: 
— Պարոն  Սարգսյան,  պոչամբարը  դա  հանքաարդյունաբերության
արդյունքում   առաջացած  արհեստական  ամբարտակներ  են, — բա-
ցատրեց  լեյտենանտը, — որտեղ  հավաքվում   է   հանքային   թափոն-
ների  ֆլոտացիոն  ջրերը`  թթվաջրերը:   Այդ  հանքաջրերը  վտանգա-
վոր  են  շրջակա  միջավայրի  և  բնակչության  համար:  Անգամ  տաս-
նամյակներ  անց,  դրա  վտանգը   չի  անցնում:   Ծանր  մետաղների
ռադիոակտիվ   թափոնները   անձրևաջրերի  հետ  խառնվելով   ներթ-
ափանցում  են  մարդու  օրգանիզմ,  որոնք   էլ  առաջացնում  են   բա-
զմատեսակ   հիվանդություններ,  մեկ  կաթիլ   այդպիսի  թույնը   կար-
ող  է  ոչնչացնել  հազարավոր  մարդկանց: 
— Հա՜,  դրանց  մասին  լսել  եմ, — արդարացավ  նա: 
— Իսկ  Սարգսյան,  դու  գիտե՞ս,  թե  քանի՞  հատ  այդպիսի   պոչամբ-
ար  կա  այս  փոքրիկ  Հայաստանում, — հարցրեց  գնդապետը: 
— Չէ՛  ճիշտն  ասած...
— Լեյտենանտ,  ասա՛  թող  իմանա, — ասաց  գնդապետը: 
Լեյտենանտը  բացեց  թղթապանակը  և  սկսեց  կարդալ:
— Հայաստանում  այսօր  հաշվառված  է  670  հանքավայր,   այդ  թըվ-
ում`  30  մետաղական:   Նշված   հանքերից   շահագործվում   է  400-ը,
ներառյալ`  22  մետաղական:   Հայաստանում   այսօր  գործում   է  15
պոչամբար,  որոնց  ծավալներն  անցնում  են   մի  քանի  միլիոն   խոր-
անարդ  մետրից  և  զբաղեցնում  700  հեկտար  տարածք:
Պոչամբարները  կարող   են   հատկապես   վտանգավոր   լինել   ուժեղ
երկրաշարժերի   ժամանակ:   Հանքերի   շահագործման   ընթացքում
գոյացած  միլիոնավոր  տոննաների   հասնող   արդյունաբերական
թափոնները   լուրջ   վտանգ  են  շրջակա  միջավայրի   համար:
Թեպետ  Հայաստանը  սեյսմիկ  գոտի   է   համարվում,   թափոնների
առաջացրած  ռիսկերի  գնահատում   պետությունը  չի  կատարել:   
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Պոչամբարները  հատկապես  վտանգավոր  են,  որովհետև  գտնվում
են  բնակավայրերի,  արոտավայրերի,  ջրային   աղբյուրների  հարևա-
նությամբ:  Նրանց  հասցրած  վնասն   էլ  կարող  է  լինել  անդառնալի:
— Լսեցի՛ր,  Սարգսյան, — խիստ  տոնով  ասաց  գնդապետը, — 700
հեկտար,  որտեղ  լցված   է   թույն,  իսկ  Հայաստանի   սեյսմիկ  ծառա-
յությունը  ռիսկերի  գնահատում  չի՛  կատարե՛լ,  որովհետև  դու՛  ես
այդպես  ուզել... 
— Բայց  ես  ի՞նչ  կապ  ունեմ  այդ  պոչամբարների  հետ... 
Տաղավարում  նորից  լսվեց  զինվորների  ծիծաղը: 
— Սարգսյան  ասեմ,  որ   շուտով,  մեծ  Շոու  է  լինելու,  հենց  այդ  պո-
չամբարներից  մեկի  վրա, — ուրախ  ասաց  գնդապետը, — դու  լսե՞լ
ես  Քաջարանի  պղնձամոլիբդենային  կոմբինատի  Արծվանիկի   պոչ-
ամբարի  մասին,  նա  համարվում   էր   աշխարհի  ամենամեծ  պոչամ-
բարը: 
— Չէ՜,  ի՞նչ  շոու, — զարմացավ  նա: 
— Դե  հեռուստատեսային  էլի՜, — ուրախ   ասաց   նա, — երևի   է՛ն  
« Ֆո րտ  Բոյար »   Խաղային   շոուի  մասին   լսել   ես...
— Հա՜,  դրա  մասին   գիտեմ, — ասաց  նախագահը, 
— Դե՜  դա  էլ  մեր  հայկական  « Ֆորտ  Բոյարն »  է, — ուրախ   ասաց
գնդապետը:   Նա  կարծես  թե  հաճույք  էր  ստանում,  դեմքի  պայծա-
ռությունը  այդ  էր  ասում, — էն  ընտանիքները,  որոնք  մասնակցութ-
յուններ  են  ունեցել  այդ  պոչամբարների  գործում,  պիտի  մրցակց
են  իրար  հետ  այդ  ռադիոակտիվ  ցեխաջրերի  մեջ,  ժողովուրդն   էլ
պիտի  ուղիղ  եթերով  դիտի  ու  ուրախանա... 
Նախագահը  ցնցվեց,  կարծես   թե  պատկերացրեց,   թե  ինչ  է   կատ-
արվելու:
— Գնդապետ,  իսկ  ե՞րբ  է  լինելու  այդ  հեռուստատեսային  շոուն, —
սարսափած  հարցրեց  նա:
— Սարգսյան,   մի   անհանգստացի,  քեզ   նախօրոք   տեղյակ   կպահ-
ենք, — գնդապետը  բամբ  ձայնով   սկսեց  ծիծաղել, — Սարգսյան,  գի-
տե՞ս  չէ,  ով  է  պոչամբարների  հիմնական  ճարտարապետը...
— Չէ՜,  որտեղի՞ց  իմանամ  թե  ով  է...
— Ա՜յ  Սարգսյան,  ո՞նց  թե  չգիտես, — զարմացած  դեմք  ընդունեց  
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նա, — դրա  ճարտարապետը,  քո՛  ընկեր`  Ռոբերտ  Քոչարյանն   է...
Ու  պատկերացնու՞մ   ես,  թե  ինչ  շոու  է  լինելու...   Պիտի  մեծ   գում-
արներ   ֆռռան,  աշխարհի   բոլոր   հեռուստաալիքներով   ցույց  կըտ-
անք,  որ  աշխարհը   իմանա...
— Ո՞նց  թե  Ռոբերտ  Քոչարյանը, — սարսափեց  նա:
— Այո՛,  հենց  ինքը`  Ռոբերտ   Քոչարյանը  собственной  персоной, —
այնպես  որ նա  իր  թոռներով   ու   ծոռներով,  իր  ամբողջ   գերդաստ-
անով  պիտի  լափի  է՛դ  կեղտաջուրը:
— Ինչպե՞ս,  Ռոբիկին   բռնե՞լ   եք...
— Տո՜  Ռուբիկին  էլ  ենք  բռնել,  քոռ  Լևոնին  էլ,  Տիգրանին  էլ,  Լֆիկ-
ին  էլ,  Գալուստին  էլ, — գնդապետը  թվարկում   էր  անուններ,  ամեն
հնչած  անունը  կարծես  մի  դաշույնի  պես  խրվում   էր  նրա  սիրտը,
— հա՜,  Սարգսյան,  մենակ  նրանք  չեն,  իրենց  յոթ  պորտով,  այն  ինչ
կերել  են  այս  քսան  տարիների  ընթացքում  քթներից   է  դուրս   գա-
լու... 
— Գնդապետ,  բայց  դա  անօրինականությու՞ն  է...  Առանց  դատի  ոչ
ոք  իրավունք   չունի, — ասաց  նախագահը:
— Ա՜յ  Սարգսյան,  հո՛  դատարան  չի,  որ  դատ  լինի, — բոլորը   սկսե-
ցին   ծիծաղել,  գնդապետի  տրամադրությունը  բարձր  էր, — դա   մե-
նակ  հեռուստատեսային  շոու  է... Այնքան  ռադիոակտիվ  ցեխ  կուտ-
են,  քանի  երկրի   թալանված  գումարները  չի  վերադարձվել...
Այնպես  որ  դատը  մոռացիր,  լինելու  է  զվարճալի  մրցույթ: 
Նախագահը  ցնցված  էր: 
— Գնդապետ,  իսկ  իմ  ընտանիքն  ու՞ր  է...
— Այնտե՛ղ  է, — գնդապետի  ծիծաղը   և  զինվորների   հռհռոցը   կար-
ծես  թե  իր  մահվան   դատավճիռը  լիներ: 
Բացվեց   օդաչուի  խցիկի  դուռը,  օդաչուն  գլուխը   հանեց   այնտեղ-
ից:
— Պարոն  գնդապետ,  հասանք,  ուղիղ  պոչամբարի  վրա   ենք, — զե-
կուցեց  նա,  
— Դե՜  ինչ,  ուրեմն  կարող  ենք  սկսել...  Նախագահը  ցնցվեց,   անոր-
ոշությունը  և  խուճապը  նկատելի  էր  նրա  դեմքի   մկանների  ձգվա-
ծությունից: 
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— Ինչը՞  սկսել, — հազիվ  թուքը  կուլ  տվեց  նա:
— Սարգսյան   պատրաստվի,  որ  տանեցիքի  մոտ  ես  գնում, — հըռհ-
ռաց  գնդապետը:  
Զինվորներից   մեկը  բացեց  ուղղաթիռի   դռնակը,  ներքևում  պոչամ-
բարի  հսկայական  մակերեսն  էր,  որտեղ  հարյուրավոր  մարդիկ  ըն-
կղմված  ցեխաջրերի  մեջ  փորձում   էին   դուրս  գալ,  նրանց  ճիգերն
ավելորդ  էին,  հսկայական   պոչամբարի  կենտրոնում,  նրանց  փրկվ-
ելու  հույսը  գրեթե  անհնարին  էր,  սակայն  նրանք  օդում   տեսնելով
ուղղաթիռը  աղերսում  էին  ձեռքները  երկինք  պարզած:   Տեսարանը
սարսափելի   էր,  ամենաահավորը   նրանց  աղաղակներն  ու  աղերս-
անքն  էր,  մեկը  մյուսին   քաշում   էր,  փորձելով  ազատվել,   սակայն
ավելի  էին  ընկղմվում:   Այն   տպավորությունն  էր,  թե  մի  հսկա  նա-
վաբեկություն   է  եղել,   և  աղետյալ  ուղևորները    անհույս  փորձում
էին   կախվել  ալիքների  փրփուրներից:  Բոլորն  աղերսում  էին`  փրկ-
ության  սպասելով:   Երեխաների  ու  կանանց  ճիչը  խառնվել  էր  ան-
եծքի  ու  աղերսանքի...  Հայրերը  փորձում  էին  օգնել  իրենց  զավակ-
ներին,  սակայն  ոչինչ   հնարավոր  չէր  անել:  Չորն  ու  թացը  կարծես
խառնվել  էին  իրար,  նրանք  այրվում  էին  գեհենի  կրակների  մեջ:
Նախագահը  նկատեց  այնտեղ  ծանոթ  դեմքեր,  նա  ավելի  էր  սարս-
ափել,  աչքերը  դուրս  էին  թռել  իրենց  խոռոչներից:   Ներքևում   աղ-
ետ  էր,  հսկայական  պոչամբարի  կենտրոնում  լեռների  մեջ  իրական
դժոխք  էր,  այնտեղից  և  ո՛չ   ոք   չէր  կարող   դուրս  գալ,  իսկ   դուրս
եկողներն  արդյոք,  կարո՞ղ   էին   փրկվել:    Ծանր  մետաղների   այդ
պարունակությունը  կամաց- կամաց  քայքայելու  է  նրանց  մարմինը,
իսկ  կուլ  տված  հեղուկը,  ներսից  էր  նրանց   ուտելու`  մինչև  անշնչ-
անան: 
— Այս   ի՞նչ   է   գնդապետ, — հազիվ   արտասանեց   նա,  ինչի՞   համ-
ար...
— Սարգսյա՛ն,  ահա  իմ  ասած  շոուն, — նրա  բարձր  հռհռոցը   զինվ-
որների  զվարճանքը  այդ  տեսարանի  վրա  կարծես  թե   հույսեր   չէր
տալիս  նրան:     Ուղղաթիռի   պտուտակների   ձայնը   խլացնում   էր
ներքևում   աղերսող  աղետյալների   ձայները,  պոչամբարի  կենտրոն-
ում  հարյուրավոր  դիակներ  էին   լող  տալիս,  որոնք   տակառի  պես  



ուռել  էին  և  դուրս  եկել  ջրի  երես:   Սարգսյանը  հարյուրավոր  մար-
դկանց  մեջ  նկատեց  Ռոբերտին,  նա  անճանաչելի   էր  դարձել,  աչք-
երը  ուռել   էին   և  մեծացել: 
Աստվա՜ծ   իմ,   այս   ի՞նչ  է,  կարծես   թունավոր   ծծումբի   կաթսայի
մեջ  եփում   էին  մի  ամբողջ   սերունդ,   հանուն   ինչի՞,  երեխաների
ու  մանուկների   անշնչացած  մարմինները  ծնողները   պարզել    էին
երկինք,   որպեսզի   նրանց   հոգիները   կարողանան   այդ   դժոխքից
ազատվել:   Այո՛,  նրանք   այդ  սնդիկի  ու   ծծումբի   ամբարտակում
թաղվելու  են,  որ  նույնիսկ   նրանց   հոգիները   չկարողանան   դուրս
պրծնել...  Իրենց  գործած  մեղքերի  հետ   անհատակ  այս   դժոխքում
պիտի  մնան  և  տառապեն:  Սարգսյանը  նկատեց  Գալուստին,  Հրա-
նուշին,  Սաշիկին   ու  Լյովիկին,  ո՛չ  միայն   նրանք,  այլև  իրենց   գեր-
դաստանները:  Գնդապետը   խաբել   էր  իրեն,  Մուկը  նույնպես   կռի-
սի  պես  կառչել  էր  Տարոն  Մարգարյանից  և  փորձում   էր   ազատվ-
ել:   Փաստորեն   այստեղ  բոլորն   էին,  բացի   իրենից:    Գնդապետի
բռունցքի  հարվածը  նրան  ցած  գցեց   ուղղաթիռից,  նա   էլ   բոլորի
նման   հայտնվեց  ծծումբի   կաթսայում:    Ուղղաթիռը  պտույտ   գոր-
ծեց  նրա  գլխավերևում  և  հեռացավ:   Հիմա  Սարգսյանին   լսելի   էր
խեղդվողների   անեծքը,  ոչ  ոք   փրկություն  չէր  աղերսում,  Աստված
անգամ  երես  էր  թեքել   իրենցից:  Հիմա  իր  աչքի  առջև  կործանվեց
իր  կայսրությունը:  Աստվա՜ծ  իմ,  այս  ի՞նչ  պատիժ  է,  նա  փորձեր
էր  անում,  ուզում  էր  դուրս  գալ,  սակայն  ճահճի   տիղմի  պես  նըր-
ան   քաշում   էր  դեպի  ներքև,  դառը   հեղուկը   լցվում   էր   բերանը,
նույնիսկ  շնչելն  էր  դժվար,  այդ  թունավոր  մածուկը  աքցանի  պես
սեղմում  էր  կուրծքը:    Ռիտան  նրա  ձեռքը  բռնել   էր,  փորձում   էր
ազատվել,  նրա  զավակները  արդեն  անշնչացած  լողում  էին  փքված
կարասների  նման:
— Ռիտա՜, — հազիվ  արտասանեց  նա, — Ռիտա...
Ամեն   ինչ   վերջացավ,  նա   սկսեց  ցնցվել,  թոքերի   մեջ  լցված   հեղ-
ուկը   չէր   թողնում  շնչել,   նա  վերջին   ճիգը   արեց,   որպեսզի   ելնի,
սակայն  ինչքան   ուժ  էր   գործադրում,  այնքան  ավելի   շատ   էր  ըն-
կղմվում:   Այս   ծծումբի  գերեզմանոցը   եղավ   մեր  վախճանը, — ի՞նչ
արեցի... Ռիտա՜,  Ռիտա՜,  Ռիտա՜...
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Հանկարծ  նա  վեր  թռավ  տեղից,  և  սարսափած  բացեց  աչքերը; 
— Ասա՛  Սերժիկ  ջան, — լսվեց  Ռիտայի  ձայնը: 
— Ռիտա  այստե՞ղ  ես...
— Հա՜,  Սերժիկ  ջան,  այստեղ  եմ, — հանգստացրեց  նա, — երևի
վատ  երազ   ես    տեսել,  ամբողջությամբ   ջրի  մեջ  կորել  ես...
Անընդհատ   ինձ   էիր  կանչում:  
— Ա՜յ  կնիկ,  դա  երազ  չէր, — հազիվ  շնչելով  ասաց  նա, — կարծես
դժոխքում   լինեի...
— Չէ՜  Սերժիկ  ջան,  միշտ  այստեղ   ես  եղել,  ես  էլ  կողքիդ...
Նա  վառվում   էր,  երեսի   կարմրությունից  կարելի  էր   կարծել,   որ
իրական  ծծումբի   կաթսայից  էր   դուրս   պրծել: 
— Աստվա՜ծ  իմ,  ես  ի՞նչ  մղձավանջ   էր,  լավ   էր  կաթված   չստացա,
փա՜ռքդ   շատ  Աստված,  որ  դա   միայն   երազ  էր,  Ռիտա   սիրտս
կոնյակ  ա  ուզում...
— Հա՜  Սերժիկ  ջան,  ես  հիմա, — կինը  շտապեց:
— Ռիտա,  է՛ն  ֆրանսիական  կոնյակից  բեր,  որ  սիրտս   հովացնեմ...
Նա  ծանր  էր  շնչում,  կինը  կոնյակի  գավաթը  մոտեցրեց  նրան, —
չէ՜,  շշով   պիտի  խմեմ, — ասաց   նա  և   շիշը  քաշեց   գլուխը:
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III

Կեսգիշերն  անց  էր,  նախագահը  վերցրեց  հեռախոսը.
— Ալո,  միացրեք  Վեհափառի  հետ:
Քիչ  հետո  լսափողի  մեջ  լսվեց  Ամենայն  հայոց  կաթողիկոսի  ձայնը.
— Լսում  եմ,  պարոն  նախագահ, — նկատելի  էր,  որ  Վեհափառի
քունը  խանգարվել  էր, — ինչպե՞ս  եք,  պարոն  նախագահ,  հո  բան
չի՞  պատահել  այս ուշ  ժամին, — անհանգստացավ  Վեհափառը:
— Չէ,  Գարեգին,  բան  չի  պատահել,  ուղղակի  վատ  երազ  եմ
տեսել,  ասացի  զանգեմ  քեզանից  մի  բան  հարցնեմ:
— Պարոն  նախագահ,  հանգիստ  քնեք,  հուսով  եմ,  որ  ոչինչ  էլ  չի
պատահի,  լույսը  կբացվի,  բարին  էլ  հետը:   



Առավոտյան  ձեզ  համար  կաղոթենք  ու  ամեն  ինչ  լավ  կլինի: 
— Է՜հ,  Գարեգին,  դու  գիտե՞ս,  որ  ես  այդպիսի  բաների  չեմ  հավա-
տում: 
Հեռախոսի  մեջ  լսվեց  Վեհափառի  ծիծաղի  ձայնը.
— Պարոն  նախագահ,  քո  կարծիքով  մենք  մեռե՞լ  ենք  հավատալով,
— նախագահը  սկսեց  ծիծաղել:
— Էդ չլինի՞  թե  դու  էլ  ես  աթեիստ  դարձել, — կատակեց  նա:
— Չէ,  պարոն  նախագահ,  ինչ  աթեիստ,  ինչ  բան:    Կարգն  է,  սովո-
րույթն  է  պիտի  պահպանենք  չէ:
— Գարեգին,  էս  չլինի՞  թե  գլխիս  մի  բան  եք  ուզում  սարքել, — կա-
տակով  հարցրեց  նախագահը:   Վեհափառը  ամիջապես  լրջացավ: 
— Պարոն  նախագահ,  ինչ  է,  ինձ  չե՞ք  վստահում, — նեղացած  տոն-
ով  հարցրեց  նա: 
— Չէ,  Գարեգին,  վստահելը  վստահում   եմ,  բայց  դե  գիտես,  զգուշ-
ությունը  լավ   բան  է:  Մոռանում  ես,  որ  չեկիստ  եմ`  доверяй,  но
проверяй․․․ 
— Չէ,  պարոն  նախագահ,  երեխեքիս  արևով  եմ  երդվում,  որ  նման
բան  չկա,  դուք  գիտեք,  թե  որքան  եմ  հարգում  ու  սիրում  ձեզ: 
— Հա,  գիտեմ  Գարեգին,  Վազգենին  էլ   էիր   երևի   նույն   խոսքերն
ասում, — կատակեց  նախագահը:
— Պարոն  նախագահ,  Վազգենին  մոռացեք,  նա  արդեն  անցած
գնացած   է,  ինչ  եղել  եղել  է,  ինչու՞  հինը  փորփրենք:
— Գարեգին,  դու  գիտե՞ս,  որ  հինը  նորի  շարունակությունն  է:
— Այսինքն  ի՞նչ  եք  ուզում  ասել  պարոն  նախագահ:
— Ուզում  եմ  ասել,  որ  երկու  տիրոջ  ծառայելը  հանցագործություն
է,  մեկ  անգամ  ուրացողը  կարող   է   երկրորդ  անգամ  էլ   ուրանալ,
մեկ  անգամ  դավաճանողը  կարող  է  երկրորդ  անգամ  էլ   դավաճա-
նել:
— Պարոն  նախագահ,   դուք  գիտե՞ք  որ  բացի  ձեզանից   ես   ուրիշ
տիրոջ  չեմ  ծառայում,  դուք  ինչ  ասում  եք,  ինձ  համար  դա  օրենք
է:
— Ո՞նց  թե  բացի  ինձանից  ուրիշին  չե՞ս  ծառայում, — խիստ  տոնով  
հարցրեց  նախագահը: 
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— Այո,  հենց  այդպես,  պարոն  նախագահ, — Վեհափառի  ձայնը   դո-
ղաց, — դուք  եք  մեր  տերը:
— Գարեգին,  բա  Աստվա՞ծ,  ժողովուրդը՞, — կատակեց  նախագահը:
Վեհափառը  խուճապի  մեջ  էր,  ինչու  էր  նախագահը  այդ  ուշ  ժամ-
ին  զանգահարել,  երևի   ինչ-որ   բան  էր  պատահել,  քանի   որ  նախ-
ագահն  իր  քաղցր  քունը  չէր  թողի   ու  զանգի  իրեն,  որպեսզի   խո-
սի   այնպիսի  բաներից,  որ   իրեն  հաճելի   չէ:
— Հա՜,  Աստված, — կմկմաց  նա, — այո՛,   պարոն   նախագահ  Աստծ-
ուն   և  ժողովրդին   նույնպես  ծառայում   ենք:   Ինչպես  որ  դուք  եք
ասում:
— Լավ,  Գարեգին   արդեն  ուշ  է  գնա՛  քնիր, — քմծիծաղեց   նախագ-
ահը,— բայց  տես  հա,  չմոռանաս,  որ  վաղն  առավոտյան   ինձ   համ-
ար  պետք   է  աղոթեք: Մարդ  եմ   ուղարկելու,   որպեսզի  ստուգեն:
— Հա,  իհարկե,  պարոն  նախագահ,  կարող  եք  չկասկածել,  անպայ-
ման  վաղը առավոտյան  կկարգադրեմ,  որպեսզի  Հայաստանի  բոլոր
եկեղեցիներում   Սուրբ  պատարագ   անեն  և   աղոթեն   ձեր  ողջութ-
յան   ու  առողջության   համար`  անգամ   սփյուռքում, — ավելացրեց
վերջում: 
— Դե,  դա  լավ  է,  մի  քիչ  հանգստացա, — ուրախ  ասաց  նախագա-
հը: — Դե, բարի  գիշեր:
— Բարի  գիշեր,  պարոն   նախագահ,  Աստված  ձեզ   պահապան:
Նախագահը   դրեց  լսափողը: 
— Սերժիկ  ջան,  ի՞նչ  կարիք  կար  այս  ուշ  ժամին  Գարեգինին  զան-
գահարել,  խեղճ  մարդը  երևի  քնած  էր, — ասաց  Ռիտան:
— Ոչինչ,  էլ  ոնց  կլիներ,  արթնացավ,  համ  էլ  Ռիտա  ջան  հոգևորա-
կանը  պիտի  արթուն  մնա,  ճրագը  միշտ  վառ  պահած,  ինչպես  աս-
վում  է  « Տաս  կույսերի »  առակում` Հիսուսի  ամենահայտնի  առակ-
ներից  է։    Այնպես  որ,  Գարեգինը  ոչ  թե  ճրագով   պետք   է  սպասի,
այլ  ջահով  պետք  է  պատրաստ   լինի   Քրիստոսի   երկրորդ   գալստ-
յանը,  ինչպես  ասվում  է  Աստվածաշնչում` « Ուրեմն  արթո՛ւն  կեցէք,
որովհետեւ  գիտէք  ո՛չ  օրը,  ո՛չ  ժամը »:  Այսինքն  « Արթուն  մնացեք`
կրակը  միշտ  վառ  պահած,  այնպես  չլինի,  թե  որ  տերը  գա  ու  ճըր-
ագը  հանգած  լինի » Մաթևոս  25.1-13 
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— Վա՜յ,  Սերժիկ  ջան,  չգիտեի,  որ  Աստվածաշունչը   այդպես  անգիր
գիտես, — զարմացավ  կինը:
— Հա,  գիտեմ   կնիկ  ջան,  կարդացել  եմ  ուսանող   ժամանակ,  բայց
որ  Գարեգինից  լավ  գիտեմ,  դա  հաստատ  է:
— Դե,  Գարեգինը  մեծ  մարդ  է,  Սերժիկ  ջան,  հիշողությունից   թույլ
է:
— Ի՞նչն  է  մեծ  մարդ,  ինձանից  ջահել  է  երևում, — կատակեց  նախ-
ագահը, — նրա  հիշողությանն  ինչ է  եղել  որ,  ամեն  օր  մեղր  ու  կա-
րագ  է  ուտում:    Հա,  Ռիտա  լավ   հիշեցի,  հիմա  որ  մի   բան   ասեմ
ուշքդ  կգնա, — նախագահը  սկսեց  բարձրաձայն  ծիծաղել, — անցած
շաբաթ  Գարեգինն   էր  զանգահարել  ու  գիտես   թե  ինչ   էր   հարցն-
ում:
— Ի՞նչ  Սերժիկ  ջան, — հետաքրքիր  դեմք  ընդունեց  կինը:
— Գարեգինը  հարցնում  էր,  թե  ցողունապատվելը  ցավոտ  է,  թե`
ոչ:
— Ինչպե՞ս  թե, — զարմացավ  կինը,  նրանք  սկսեցին  ծիծաղել, — չլի-
նի՞  թե  Գարեգինն  ուզում  է  երիտասարդանալ: 
Ծիծաղը  բորբոքվեց.
— Դե,  եթե  հարցնում  էր,  ուրեմն  մի  բան  ուզում  է  անել, — նախա-
գահի   աչքերից   հոսում   էին  արցունքները, — պատկերացնում   ես
Գարեգինին   ջահել,  ասա  այ  հոգևորական   կոչեցյալ,  ջահելանում
ես,  որ  ինչ  անես:
— Ես  մեռա,  Սերժո, — կինը   ծիծաղում   էր`  չկարողանալով   զսպել
արցունքները:
— Երևի  ուզում  է   ձեռնաշարժությամբ  զբաղվել, — հազիվ   արտաս-
անեց  նախագահը,  ծիծաղը  թեժացավ:
Ամուսինների  քունը  փախել  էր,  ննջասենյակից  չէր  դադարում  ծիծ-
աղի  ձայնը,   նախագահը  քիչ  գինովցած  էր,  սակայն   գիտակցում
էր  և  կատակում:
— Սերժո,  բայց  Գարեգինը   այդքան  փող  ունի՞, — հարցրեց   կինը: 
— Այ,  Ռիտա  ինչու՞  չունի   որ, Երևանում   ու  Փարիզում   հյուրանոց
կառուցելու գումար  ունի,  իսկ  ջահելանալու   համար  փող  չունի՞:
Անցած  անգամ  ինձ  զեկուցել  են,  որ  մի  սփյուռքահայ  բարերար  է  
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կպցրել  Արգենտինայից,  ուզում   է  նոր   եկեղեցի  կառուցել   Երևան-
ում,   երևի   այդ  փողերով  է   ուզում   գնալ  Կորեա — Ռիտան  սկսեց
ծիծաղել, — լսի,  չբռնեմ  զանգեմ  Կորեա  ու  ասեմ   Գարեգինի  գլխին
մի  խաղ  խաղան:
— Ի՞նչ  խաղ,  Սերժո  ջան, — հետաքրքրվեց  կինը: 
— Դե,  որ  գնա  Կորեա,  պիտի  նարկոզ   տան,  որպեսզի   փոխպատ-
վաստեն,  կասեմ   քանի  նարկոզի  տակ  է  ձվերը  կտրեն,  նարկոզից
կհելնի  ու  կտեսնի  ձվերը  չկան, — նախագահի  ծիծաղը  նորից   բըռ-
նկվեց, — պատկերացնում   ես   Ռիտա,  նա  նարկոզից   ելնում   է  ու
տեսնում  առանց  ձվերի:
— Վա՜յ,  Սերժո  ջան,  ամոթ  է,  խայտառակ  կլինենք, — քրջքջաց   կի-
նը, — չեմ  պատկերացնում  Գարեգինին   առանց  ամորձիների:
— Չհասկացա՛,  էդ  Գարեգինի  ձվերը  ե՞րբ  ես  տեսել  որ, — լրջացավ
ամուսինը:
— Է՜հ  Սերժո  ջան,  խոսք  էր  ասացի, — կատակեց  կինը:
— Չէ՛,  հաստատ  Գարեգինը  առանց  ձվերի  է  մնալու, — լուրջ  ասաց
նա:
— Սերժո՛  էդ  խանդու՞մ  ես, — ուրախացավ  կինը, — ա՛յ   տղա  վերջ-
ացրու,  հո  ջահել   աղջի՞կ  չեմ  քո  համար,  որ  չես  վստահում:
— Չէ,  վստահում  եմ, — ժպտաց  ամուսինը, — բայց  որ  ճիշտն  ասեմ
Գարեգինի  ինչին  են  պետք  ձվերը,  միևնույն  է`  պետքական  չեն:
— Լավ,  բավական  է   կախվենք  նրա  ամորձիներից,   եկ  թեման  փո-
խենք, — համոզեց   կինը, — լույսը  կբացվի  ու  ամեն   ինչ  լավ   կլինի:
— Լավ,  ճիշտ  ես  ասում   Ռիտա  ջան,  լավ   ծիծաղեցինք   ուրախաց-
անք,  այդ   մղձավանջից  հետո  գոնե  մի  քիչ  լիցքաթափվեցինք:   Դե,
բարի  գիշեր:
Նախագահը  մտավ  վերմակի  տակ,  կինը  անջատեց  սեղանին   դըր-
ված  լամպը:
Առավոտյան   ամեն   ինչ  խաղաղ   էր,  նախագահը  բացեց   աչքերը,
շոշափեց`  կինը   կողքին  չէր:   Գլուխը   պայթում   էր  ցավից,   հազիվ
նստեց,  պառկած  տեղից  նայեց   պատին   կախված   ժամացույցին`
ժամը   տասն  անց  էր:
Բացվեց  ննջարանի  դուռը  և  ներս  մտավ  Ռիտան`  բարի  ժպիտը  
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դեմքին:
— Սերժիկ  ջան,  արթնացա՞ր, — ուրախ  հարցրեց  նա:
— Ռիտա,  տեսնում   եմ  ժամը  տասն   անց  է,  երկա՞ր  եմ   քնել:
— Սերժիկ  ջան  հա,  չուզեցա  քունդ  խանգարել, — ասաց  կինը, —
ես   արդեն  զանգահարել  եմ   քո  աշխատակազմի   ղեկավարին   ու
ասել,  որ  այսօր  գործի  չես  գնալու,  այնպես  որ  մի  շտապիր,  այսօր
կմնաս  տանը:
— Վա՜յ,  Ռիտա  ջան,  առանց  քեզ  ի՞նչ   էի  անելու, — ժպտաց  նա:
— Սերժիկ   ջան,  այսօր  քեզ   համար   անակնկալ   եմ   պատրաստել,
կարծում  եմ   գիշերվա  մղձավանջից   հետո   շատ  օգտակար  կլինի:
— Ի՞նչ  անակնկալ  է, — ուրախացավ  նախագահը:
— Չէ,  Սերժիկ  ջան,  չեմ  ասի,  էլ  ինչ  անակնկալ  է,  եթե  ասեմ:
— Լավ, կսպասեմ, — համաձայնեց   ամուսինը:
— Սերժիկ  ջան,  քիչ   առաջ  կաթողիկոսն  էր  զանգահարել,   ասաց,
որ  Էջմիածնում  քեզ  համար  պատարագ  են   անում:
— Ինչու՛  ես  մեռե՞լ  եմ,  որ  պատարագ  են  անում, — կատակեց  նա:
— Սերժո,  այդպես  մի  ասա, — զվարճացավ  կինը, — խեղճ  մարդը
անհանգստանում  է  քեզ  համար,  աղոթում   է   քո   ողջության   համ-
ար: 
— Է՜հ,  Ռիտա,  դու՛  հավատացի՞ր  քո  ասածին, — զարմացավ  նա:
— Սերժո  ջան,  կաթողիկոսը  վախեցած   էր   երևում,  գիշերվա  խոս-
ակցությունը  երևի  վրան  ազդել   էր:
— Ոչինչ,  Գարեգինը  վախ  բռնողներ  շատ  ունի, — կատակեց  նա, —
Ռիտա,  ճիշտն  ասած,  կուզենայի  վարչապետին  տեսնել:
— Լավ  էլի՜,  Սերժիկ  ջան,  թող  մնա  վաղը, — խնդրեց  կինը:
— Չէ՛,  Ռիտա,  շատ  շտապ  է, — անհանգիստ  ասաց  ամուսինը:
— Լավ,  ուզու՞մ  ես  նրան  կանչիր,  թող  այստեղ  գա,  ինչ  ասելու
ես,  այստեղ  կասես, — համաձայնվեց  կինը: 
— Լավ  միտք  է,  Ռիտա,  հենց  այդպես  էլ  կանեմ:
— Սերժիկ  ջան,  մինչև  տեղերիցդ  ելնես,  ես  կպատվիրեմ,  որպեսզի
նախաճաշի  սեղանը  պատրաստեն:
— Գիտես,  ավելի  լավ  կլինի  անվտանգության   խորհրդի  նիստ   ան-
եմ,  գիշերվա  մղձավանջը   հանգիստ  չի  տալիս:
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— Ինչպես  կասես,  Սերժիկ  ջան, — համաձայնեց  կինը:
Մի  քանի   ժամից  անվտանգության  խորհրդի  ողջ   կազմը   այնտեղ
էր,  բոլորը  լուռ  նստած  սպասում  էին  նախագահին,  բացվեցին  աշ-
խատասենյակի  դռները,  և  նախագահը  մտավ  ներս,  բոլորը   ոտքի
կանգնեցին`  խոնարհվելով  ողջունեցին  նրան:
— Նստե՛ք, — խիստ  տոնով  ասաց  նա:
Բոլորը սարսափած  էին  նախագահի  խիստ  տոնից`  երևում  էր,  որ
ինչ-որ  բան  է  պատահել:  Առավոտ  շուտ  այդպիսի   անակնկալ   նիս-
տի   գումարումը   նրանց   զգաստացել   էր,  և  այն  էլ   նախագահը
առաջին   անգամ  էր  որոշել  այդպիսի   շտապողականությամբ  նիստ
անցկացնել,  և  այն  էլ  իր  առանձնատան  աշխատասենյակում:
Ինչում  էր  պայմանավորված  այդպիսի  շտապողականությունը`  այդ
փաստը  նրանց  վախ  էր  ներշնչում:   Նախագահի  առանձնատան
դիմաց  հայտնված   զրահամեքենաներն   ու   զինված  պահակազորը
վատ  տպավորություն   էին   թողել  նրանց  վրա`  չհաշված,  որ  ներս
մտնելուց  առաջ  ոտքից  գլուխ  ստուգեցին,  անգամ  մերկացրեցին
և  նոր  թողեցին   խորհրդի  նիստին:   Այդ  տարօրինակ   խուզարկու-
թյունից   հետո  նրանք  վախենում  էին  ինչ-որ  բառ  արտասանել:
Անվտանգության   խորհրդի  անդամների   մոտից  նույնիսկ   առգրա-
վեցին  գրիչներն  ու  մատիտները:
Նախագահի  անվտանգության  ծառայության  պետի   խիստ   տոնից
երևում   էր,  որ  շատ  լուրջ  բան  է  պատահել,  սակայն  ոչ  ոք   համա-
րձակություն  չէր   ունենում  հարցնել՝  թե  ինչ: 
Նախագահը  բարկացած   էր  երևում,  բացվեցին   աշխատասենյակի
դռները  և  ներս  մտավ  Սաշիկ  Սարգսյանն  ու  նրա  որդին.
— Բարև,  ժողովուրդ, — ուրախ  ողջունեց  Սաշիկը:
— Սաշիկ,  նստի՛ր,  մի  երկարացրու, — խիստ  տոնով  սաստեց  նախ-
ագահը,  Սաշիկը   առանց  խոսք  ասելու  ամիջապես  նստեց   ազատ
աթոռին,  Սաշիկ  Սարգսյանի   ու  նրա  որդու  Նարեկ   Սարգսյանի
ներկայությունը  շատ  տարօրինակ   էր,  քանի  որ  նրանք   Անվտանգ-
ության   խորհրդի  անդամ  չէին   և  չէին  կարող   խորհրդի   նիստին
մասնակցել,  բայց  ներկաները  լռում   էին`  չկարողանալով  ձայն  հա-
նել, — ուրեմն,  ժողովուրդ,  անվտանգության 
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ծառայությունը  պարզել  է,  որ  Հայաստանում   հեղաշրջում   է  պատ-
րաստվում,   հիմա   խիստ  միջոցներ  են  ձեռք  առնվում:   Այդ  դավա-
դրության  մեջ  խառնված   են  բարձրաստիճան  զինվորականներ  ու
պաշտոնյաներ,  այնպես  որ,  եթե  պարզվեց,   որ   ձեզանից   որևէ
մեկը  դրա  հետ  կապ  ունի,  ապա  ինձանից   չնեղանաք:
— Ո՞նց  թե  Սերժիկ  ջան,  ասա  ո՞վ  է,  հիմա   դրան  ոտքերիս   տակ
կսատկացնեմ, — ոգևորվեց  Սաշիկը:
Անվտանգության   խորհրդի   անդամները  ահաբեկված   էին,  չէին
փորձում   ձայն  հանել,  քանի  որ  հենց   ինքն  էլ   կարող   էր  դառնալ
առաջին  զոհը:
— Սաշի՛կ,  հանգի՛ստ,  երբ  պետք  լինի  կասեմ:
— Հոպար  ջան,  մենակ  դու  ասա,  թե  ով  է:
— Ուրեմն,  այսօրվանից  անվտանգության  խորհրդի  նոր  ղեկավարը
կլինի  Սաշիկի  որդին՝  Նարեկը:
Արթուր  Բաղդասարյանի  դեմքի  գույնը  փախել  էր,  սառը  քրտինքը
պատել  էր  ողջ  մարմինը,  կարծես  թե  նա  կասկածյալի  դերում
լիներ,  նախագահը  նայեց  նրա  դեմքին, — Բաղդասարյա՛ն  հո  դու
դեմ  չե՞ս, — խիստ  տոնով  հարցրեց  նա:
— Չէ,  իհարկե  դեմ  չեմ, — կմկմաց  նա, — ինչպես  ճիշտ  կգտնեք,
այնպես   էլ   արեք:
— Պաշտպանության   նախարար,  անմիջապես   զորքերը   պատրաս-
տության  ես  բերում,   ազատամարտիկներին,  ովքեր   ծառայության
մեջ  են,  գործից  հեռացնում  եք  ամիջապես:
— Բա՜յց,  պարոն  նախագահ, — հազիվ  կմկմաց  Օհանյանը:
— Օհանյան,  ի՞նչ  բա՛յց, — խիստ  տոնով  ասաց   նա:
— Ինչպես  հրամայե՛ք,  պարոն   նախագահ, — ամիջապես
համաձայնեց  նա:
— Օհանյա՛ն,  բոլորին  հեռացնում  եք  առանց  թոշակավորման,  թող
ինչպես   ուզում   են   գլուխները  պահեն:   Ազատամարտիկների   ու
պատերազմի  վետերանների,   բոլոր   հասարակական   կազմակերպ-
ությունների   գործնեությունը   արգելե՛լ,   ակտիվիստներին   ձերբակ-
ալել  առանց  զգուշացնելու:   Գորի՛կ,  քեզ  առայժմ  բան  չեմ  ասում,
դու  գիտես  քո  անելիքը:
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— Լսու՛մ  եմ,  պարոն  նախագահ, — զգաստացավ   Գորիկ  Հակոբյա-
նը:
— Պարոն   նախագահ,   հանրության   մոտ  կարող   է  դժգոհություն
առաջացնել  ազատամարտիկների  ձերբակալությունները, — հազիվ
խոսեց  Օհանյանը:
Նախագահը  խիստ  դեմք  ընդունեց:
— Օհանյա՛ն,  եթե  չես  կարող,  այդպես  էլ  ասա,  քո  փոխարեն  ուրի-
շները  կանեն: 
— Ո՜չ,   ի՞նչ   եք  ասում  պարոն   նախագահ,  ես  կարող  եմ,   սակայն
ես  ավելի  լավ  առաջարկ  ունեի:   Եթե  թույլ  կտա՞ք,  կարող  եմ  ներ-
կայացնել:
— Դե՛,  տեսնեմ   ի՞նչ  առաջարկ  ունես, — համաձայնեց  նախագահը:
— Պարոն  նախագահ,  կարող   ենք  մոբիլիզացիա   և   եռամսյա   հա-
վաքներ  կազմակերպել,  կասենք,   որ  սահմանի   վրա   իրավիճակը
վատ   է,  եթե  պետք  լինի  կարող   ենք  կեղծ   բախումներ   բեմադրել
մամուլի  համար:    Ազատամարտիկներին   կհավաքենք  ու  կտանենք
սահմանային  գիծ,  հրաժարվողներին   էլ  կհայտարարենք   դասալիք
ու  քրեական  գործ  կսարքենք:    Ներքին  գործերն  էլ  թող  հետախու-
զում   հայտարարեն  ու  ձերբակալեն  նրանց,  ովքեր  խուսափում  են
սահման  գնալ:   Դե,  իսկ  գնացողներին  կտանենք   սահմանամերձ
տարածք  թող  թուրքի  դիպուկահարների  համար  թիրախ ծառայեն:
— Լավ  առաջարկ  է,  Օհանյան,  բայց  դու  գիտե՞ս   որ  ազատամար-
տիկներին  զենք  տալը  արդեն  իսկ   վտանգավոր  է, — հարցրեց   նա-
խագահը:
— Գիտեմ,  պարոն   նախագահ,  նրանց   զենք   չենք  տա,   ամենավտ-
անգավորներին   կվնասարզերծենք   հենց  ճանապարհին,  մի   քանի
ական  բավական  կլինի,  որպեսզի  շարասյունը  հօդս  ցնդի:
— Լա՜վ  Օհանյան,  դու  այս  ծրագիրը   իրականացրու   քո   ուժերով,
միայն  տես  հա,  անաղմուկ  և  գեղեցիկ,  հարկ  լինի  ԱԱԾ-ն  և  ոստի- 
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կանությունը   քեզ  կօգնեն,  գործը  կանես  ու  կզեկուցես:   Հուսով
եմ`  հուսախաբ  չես  անի:
— Ի՞նչ  եք  ասում,  պարոն  նախագահ,  ի՞նչ  հուսախաբ`  ամեն   ինչ
կանենք  բարձր   մակարդակով, — խոստացավ  նա:
— Իսկ  ոստիկանության   ծառայությունն   իր  անելիքը  գիտի, — շար-
ունակեց  նախագահը, — Գասպարյա՛ն,  հարկ   եղած  դեպքում   կաջ-
ակցեք  Օհանյանի  ծրագրի  երկրորդ  մասին,  հետախուզումը   կհայ-
տարարեք  եռամսյա   հավաքներից   խուսափող  ազատամարտիկնե-
րին: 
— Լսու՛մ  եմ,  պարոն  նախագահ, — զգաստացավ   Վովա  Գասպարյ-
անը:
— Վարչապետի՛ն,  ամիջապես   կազմակերպում  եք   երիտասարդակ-
ան  տոնակատարություններ,   փողոցային   համերգներ,   թատերակ-
ան  ներկայացումներ`  այդպիսով   ակտիվիստներին  կարող  եք  վըռ-
ընդել  հրապարակներից  և  բողոքի  երթերից:     Կասեք,  թե   հասար-
ակական  տոնակատարությունները  խոչընդոտելու   համար  է   արվ-
ում,   վարչական    տույժերի   փոխարեն   կօգտագործեք    քրեական
տույժ  և  կալանք:
Նախագահը  առանձին-առանձին  կարգադրություններ  էր   տալիս
անվտանգության   խորհրդի   անդամներին`  փորձելով   մնալ  խիստ
տոնի  մեջ:   Մղձավանջը   կարծես  թե   նախագահի  համար   դարձել
էր  իրականություն,  նա  փորձում  էր  միջոցներ  ձեռք   առնել`   խուս-
ափելու  նման  իրավիճակում  հայտնվելուց: 
Ինչ  լավ  էր,  որ դա  մղձավանջ  էր,  հիմա  նա  գիտի  իր  անելիքը,  ին-
չպես   պետք   է   գործել   և   ումից   պետք  է   զգուշանալ   և   ինչպես
պետք  է  ապահովել   իր  ընտանիքի  անվտանգությունը:  Այդ  մղձավ-
անջի  պատկերը   այնքան  պարզ  էր,  որ   իրականից   չէր   տարբերվ-
ում,  նա  անգամ  հիշում   էր  հաստափոր  գնդապետի  և  այն  ինքնա-
կոչ  գեներալի  դեմքերը,  նրանց  ազգանունները:  



61

Հարկավոր   էր   ֆոտոռոբոտի   օգնությամբ   վերականգնել   նրանց
պատկերները   և  անմիջապես   ձերբակալել:
Այդ  մղձավանջը  Աստծո   կողմից   ուղարկված   մի  « մեսիջ »  էր,   որ-
պեսզի  ես   զգուշանամ,  հիմա  ես  պետք  է  կազմակերպեմ   իմ  ընտ-
անիքի  անվտանգությունը:  Իսկ  ի՞նչ  կլինի, եթե  Ռիտային  երեխան-
երի  հետ  ուղարկեմ   Կիպրոս  կամ  Իսպանիա,  այնտեղ  նրանք  ապ-
ահով  կլինեն,  իսկ  ես  այստեղ  սկսած  մաքրությունը   պիտի   ավար-
տին  հասցնեմ: 
Պուտինին  կարելի   է  հասկացնել,  որ   ես  տեղյակ  եմ   ամեն   ինչից`
թող  նա  զգուշանա  ու  իմ  դեմ  դավեր  չգործի,  նա   կարծում   է,  թե
ես  իր  համար  երեխա  եմ,  մոռանում   է,  որ  ես   էլ  նույն  « շկոլան »
եմ  անցել:  Ալիևի  հետ  պետք  է  առանձին   հանդիպել,  հարկավոր  է
նրան  ասել,  որ  մենք  տեղյակ  ենք,  որ  Ադրբեջանում   հեղաշրջում  է
կազմակերպվում  և  մենք  ուզում  ենք  իրեն  օգնել  այն  կանխելու
համար:   Կարծում  եմ`  Ալիևը  այդ  լավությունը   չի   մոռանա,   անպ-
այման  կփոխհատուցի:   Նրան  կասեմ  Օհանյանի  ծրագրի  մասին,
թող  իրենք   էլ  նմանատիպ   միջոցառումներ  կազմակերպեն,  նրանց
էլ  է  ձեռնտու   ազատվել   ավելորդ  մարդկանցից:   Անվտանգության
խորհրդի  անդամները  լքեցին  նախագահի  հանգստավայրը:
Սաշիկը  վերցրեց  սեղանին  դրված  կոնյակի  շիշը   և  լցրեց   գավաթ-
ները:
— Սերժո  ջան,  իրո՞ք  լուրջ  բան  է  պատահե՞լ, — հարցրեց  նա`  գա-
վաթներից  մեկը   մեկնելով   եղբորը: 
— Սաշիկ,  վատ  երազ   եմ   տեսել,  կարծես  իրական  լիներ:
— Յա՜,  Սերժիկ  ջան,  այդպես   ուրեմն:
— Հա՛,  Սաշիկ  ջան,  Լյովիկին  էլ  եմ  իմաց  տվել,  հեսա   ուր   որ   է
կգա:
— Հա,  Սերժիկ  ջան,  նա  զանգեց  ու  ինձ  ասաց,  որ  կանչել  ես,   հի-
մա  նա   ճանապարհին  է:
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— Սաշիկ  ջան,  երազիս  մեջ  մեզ  բոլորիս  մահվան  էին  դատապար-
տել՝  քեզ,  Լյովիկին,  ինձ,  մեր   երեխաներին:
— Ո՞նց  թե, — զարմացավ  Սաշիկը, — ո՞վ   Սերժիկ  ջան:
— Ժողովուրդը,  Սաշիկ   ջան,   ժողովուրդը:
— Հա  բա   հիմա  ի՞նչ  պիտի  անենք,  Սերժո  ջան:
— Հիշու՞մ   ես,  թե  մի   տարի  առաջ  ինչ   էի   ասում:
— Ո՞ր  մեկը,  Սերժիկ  ջան:
— Է՛ն  նախագահական  ընտրությունների  ժամանակ,  որ  ասում  էի,
որ  եթե  ժողովուրդը  ինձ  չընտրի,  դրանց  քթերից   եմ   բերելու:
— Հա՛,  բայց   արեցինք  չէ՞,  Սերժիկ   ջան,  ինչ-որ  պետքն   էր   արեց-
ինք,  հլա  մի  բան  էլ  ավելի:   Պատժեցինք,  ինչպես  ասել   էիր:
Թանկացումնե՛ր,  նոր  նշանակումնե՛ր,  բարոյական  ու  քաղաքական
ճնշումնե՛ր:   Էլի   այդքանից  հետո  ուզում   են   գլուխ  բարձրացնել:
— Հա՛,  Սաշիկ  ջան  այդ  վրեժից  հետո  ավելի  են  կատաղել:
— Սերժո  ջան,  հիմա  լավ  ժամանակն   է  դրանց  պատին  դեմ   տալ-
ու,  դու  գիտես,  որ  պետք   լինի  կարող  եմ  մի  2000  վարձկան   բեր-
ել,  թող  սատկացնեն  դրանց,  ստեղ  ժողովուրդ  չկա:   Համ   էլ  ինչի՞ց
ես  վախենում`  Եվրոպան   ու   Ամերիկան  մեր   մեջքին  են:
— Չէ,  Սաշիկ  ջան,  հռե  կոպալի  հարց  չի,  որ  այդպես  հեշտ  լուծես:
— Լսի՛ր,  Սերժո,  դու  այդ  թող  իմ  վրա,  ես  ամեն  ինչ  կլուծեմ:
— Էդ  ո՞նց  Սաշիկ  ջան:
— Սերժո,  տղերքին  կասեմ,  որ   հանցագործ  աշխարհի   ավտարիտ-
ետների  « սխոտկա »  կազմակերպեն  Երևանում`  նարկո  դիլլերներ-
ից  ու  զակոնի  գողերից   սկսած,  կհավաքենք   նրանց   այստեղ,   մի-
այն   պետք   է   ապահովենք   այդ   հավաքույթի   անվտանգությունը,
թող  իրար  մեջ  խորհրդակցեն  ու  որոշեն,  նրանք  կլինեն  մեր  երաշ-
խիքը,  թող  իրենց   կանալներով   մեր   անվտանգությունը   ապահով-
վեն,  դու  գիտես,  որ  հանցագործ  աշխարհը  ավելի  հզոր   է,  քան
մեր  բանակն  ու  МВД...
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— Հա՛,  էդ  մեկը  հաստատ  այդպես  է, — քմծիծաղեց  նախագահը, —
դե  դու  տես,  ինչ-որ  պետքն  է  արդեն  գիտես: 
— Սերժո,  բա  Լյովիկին  ի՞նչ  գործ  ես  տալու:
— Լյովիկին  առանձին   հանձնարարական  եմ   տալու,  այնպես   որ
Անվտանգության  խորհուրդը  պետք  չի  որ  իմանա,  նրան   արտերկ-
րում  մի  քանի  կարևոր  առաքելություններ  ունի,   նա  պետք  է   ար-
տասահմանում   խորացնի   մեր  հարաբերությունները,   որպեսզի
ազատամարտիկների   « չիստկան »  առանց   աղմուկի  անցկացնենք:
Ես  վստահ  եմ,  որ  ազատամարտիկներին   հենց   կպանք  մեծ   աղմ-
ուկ  կբարձրացնեն,  առանց  այն  էլ   նրանցից  մի  քանիսը   շատ   են
ոգևորված,   ինձ   զեկուցել   են  մի   կին  ազատամարտիկի   մասին,
անունը  Սուսաննա  Մարգարյան  է:
— Հա՜,  նրա  մասին, — ուրախացավ  Սաշիկը, — ես  էլ  եմ   շատ   լսել
այդ  կնոջ  մասին,  դու   իմացե՞լ   ես,  որ   այդ  կինը   մուկ   ու  կատու
էր  տարել  կառավարություն:   Գիտե՞ս,  Մուկն  էր  զանգել,  դժգոհում
էր  այդ  կնոջից,  ինձ  հարցնում  էր  ինչ  անի,  քանի  որ  արդեն   համ-
բերության   բաժակը  լցվել  է:
Նրանք  սկսեցին  ծիծաղել:
— Իսկ  դու  ի՞նչ  խորհուրդ  տվեցիր:
— Ես  էլ  կես  լուրջ,  կես  կատակ   ասացի,  որ   Ավստրալիայի   տոմս
առնի  ու  ուղարկի  այնտեղ,  համ  ինքը   կհանգստանա,  համ   էլ  այդ
կինը:
— Ու  ինչ,  Մուկը  համաձայնե՞ց, — հարցրեց  նախագահը:
— Հա՛  ոնց  չհամաձայնեց,  նույնիսկ  ուրախացավ  առաջարկիս  վըր-
ա,  ասաց,  որ   հենց   վաղվանից  այդ   հարցով   կզբաղվի:
Նրանք  ծիծաղեցին: 
— Սաշիկ   ջան,  մտքումս  դեռ  այն  մղձավանջն   է,  ամեն   վայրկյան
աչքիս  առաջ  են  այդ   դիմակավորված   զինվորները,  Սաշիկ   ջան,
է՛ս   ժողովուրդը  իր  լավն  ու  վատը  չգիտի,  դրա   համար  պիտի   է՛ս  
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ժողովրդին  կենդանի-կենդանի  թաղենք`  մեծից  փոքր   պիտի   սատ-
կեն:     Հիշու՞մ   ես  չէ,  որ  ասում   էի`  վրեժ   եմ   լուծելու   է՛ս   ապեր-
ախտ  ժողովդից,   բարոյապես  պիտի  սատկացնեմ,  ինչից   որ  դժգո-
հում  են`  պետք  է  ավելի   խրախուսվի:  Երբ  դժգոհում  են  ղեկավա-
րից,  պետք  է  այդ  ղեկավարի   պաշտոնը  ավելի  բարձրացնես`  նա
կոգևորվի  նոր  պաշտոնից   ու  կսկսի  ժողովրդին  սեղմել  ու  արյուն-
աքամ  անել,  միայն  բավական  է  խրախոսել  ու  ընդառաջել   այդպի-
սի  մարդկանց,  նրանք  իրենց  պաշտոնի  համար  հարազատ  ծնողին
էլ  կուրանան:   Սաշիկ  ջան,  ինչքան  մարդ  վատ  է  աշխատում,  այն-
քան  մեզ  օգուտ,  ժողովրդին  պետք  է  ազատություն  չտաս,  անգամ
ազատության  հոտը  պիտի  քթները  չընկնի,  պետք  է  սեղմես  նրանց
բռիդ  մեջ,  որպեսզի  հնազանդ  լինեն:   Սաշիկ   ջան,  ազատությունը
մենք   պիտի   մեր  զավակներին   տանք,   որպեսզի   անեն   այն   ինչ
ուզում   են,  դա  ժողովրդին  կզգաստացնի,  նրանք   հասկանան,   որ
մեզ  կպնելով   իրենց  ընտանիքների   գլխին   փորձանք   են   բերելու,
որ  մեզ  զավակներին  կպնելով,  իրենց  հացին  են  վայիս  լինելու:
Մեր  առաջ  պետք   է  խոնարհվեն   ու  վախենան   մեզանից,   իրենց
գլուխը  պետք   է  մեր  կրունկի   տակ  լինի,   երբ  պետք  լինի   պիտի
սեղմես,   որպեսզի  շնչահեղձ   լինեն,  անհնազանդ   են`  պիտի   սեղմ-
ես,  բողոքավոր   են`  պիտի  սեղմես,  ազատություն   են  ուզում`  պի-
տի  սեղմես:  Այնպես  որ,  Սաշիկ  ջան,  ինչքան  շատ  վախենան,  այն-
քան   ավելի  լավ  կլինի  մեզ  համար:   Պետք   է  հասկանան,  որ   մեր
դեմ  խաղ   չկա`,   սամասուդ   արեք  ցանկացածին,  թող   դաս   լինի
մնացածին,  չի  հնազանդվում   ուղիղ   ճակատին`  թող   գնան   ու
խառնվեն   հազար  տարվա   մեռելներին: 
Սաշիկ  ջան,  ինչքան  շատ  նեղենք  ժողովրդին,  այնքան  հեշտ  կլինի
նրան   ենթարկեցնել,  վախը   գիտե՛ս   ինչ   հզոր   ուժ   է,  հարազատ
հայր  ու  որդի  կարող  են  վախից  իրար  միս  ուտել,  պետք  է  ժողով-
ուրդը   հասկանա,   որ   մենք   շատ   հզոր  ենք`  ոչ  այնքան    որքան  
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կանք,  այլ   նույնիսկ  չափազանցնելով   ու  ֆանտազիայով   պետք   է
վախենան  այդ  հզորությունից:   Ինչքան   դաժան  ու  խիստ   եղանք,
այնքան   ավելի  շատ  կհարգեն  ու  կվախենան:   
Պետք  է  մրցակցություն  ստեղծել,  որպեսզի  միայն  մեր  միջոցով
կարողանան  հաջողությունների  հասնել,  պետք  է  նրանց  իրար  դեմ
հանել,  բայց  աննկատ,  նրանք   իրար  ոտքի  տակ   պիտի   քանդեն,
մեկը  մյուսից  պետք  է  վախենա,  որպեսզի  մեզ  հեշտ  լինի  նրանց
կառավարել  ու  հնազանդեցնել:    Փող,  պաշտոն,  հնարավորություն-
ներ  տալով`  նրանց  պետք  է   հանենք  ժողովրդի   դեմ,  թող   իրար
միս  ուտեն,  միևնույն   է   վերջում  օգտվելու   է  երրորդը`  այսինքն`
մենք:   Սաշիկ   ջան,  հիմա  ժամանակները  փոխվել   են,  բավական  է
որդին  իմանա`  իր  հայրն  է  պատճառը,  որ  չի  կարողանում   առաջ
գնալ,  ապա  վստահ  եղիր,  որ  նա  սեփական   հորը  իր   ձեռքերով
խեղդամահ  կանի,  միայն  մնում   է  նրան   մղել  դրան,  նրան   շահա-
գրգռել,  որպեսզի  հանուն   սեփական  շահի  գնա  նրան  ինչին,   որ
դու  ես   ուզում:   Սաշիկ  ջան,  պիտի  իմանաս  թշնամիդ  ով  է,  արտ-
աքին  թշնամիների  հետ  կարող  ես  լեզու  գտնել,  քանի  որ   կարող
ես  բանակցել   փոխզիջումների  գնալ,  սակայն   ներքին   թշնամիդ
վատն  է,  որովհետև  քո  ծոցից  է  ելնում,  նրա  պատիժը  ավելի  սար-
սափելի  է  ու  դաժան:    Չպետք  է  թույլ  տանք,  որ  մեր  ոտքի   տակ
քանդեն,  ինչքան  շատ  բան  իմանանք  նրանց  մասին,  այնքան  հեշտ
կլինի  կառավարել:    Եթե  ժողովուրդը   ազատություն  է  ուզում,  պի-
տի  բռնանաս  ու  ճնշես,  եթե  ժողովուրդը  գումար  ու   հնարավորու-
թյուններ  է  ուզում,  պետք  է  սննդի   և  երթևեկության  գները  բարձ-
րացնես:    Եթե  ժողովուրդը   ղեկավարից  դժգոհ  է,  պետք   է  բարձր-
ացնես  նրա  պաշտոնը`  հնարավորություն  չտաս,  անես  այն  ամենի
հակառակը,  ինչ  ժողովուրդն  է  պահանջում:   Սոված  մարդը  միայն
իր  օրվա  հացի  մասին  է  մտածելու,  նա  ժամանակ  չի  ունենա  հեղ-
ափոխության  մասին  անգամ  մտածել,  ժողովուրդը   վախենում   է,  
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երբ  խփում  ես  իր  գրպանին,  Սաշիկ  ջան,  նրանք  գիտեն,  որ   տու-
գանքներով  միայն  վնասելու  են  իրենց  ընտանիքին:   Մենք  օրենքի
ուժով  հաստատել  ենք  մեր  իշխանությունն   ու   անվտանգությունը,
սակայն  ինչպես  տեսնում  ես   ժողովրդի  մեջ  կան   կոտոշավորներ,
որոնք  պոզերը   ցցած  գալիս  են,  ուրեմն   մենք   նրանց  հետ   պիտի
ավելի  դաժան  լինենք:    Գիտե՞ս,  Սաշիկ   ջան,  կաշառակեր   ղեկավ-
արին  ավելի   բարձր  պաշտոն   տալով`  դու  շատ   մեծ  գործ  ես  ան-
ում,  առաջինը,  որ  նա   հավատարիմ   շան  պես  ծառայում   է   քեզ,
երկրորդը`  ժողովրդին   հասկացնում  ես,  որ  իրենց   բողոքներն   ու
դժգոհությունները  քո  տանձին  չեն:   Բայց  միևնույն  է,  ով  ուզում  է
լինի,   ընկերդ   կամ   բարեկամդ,   միևնույն   է,   թոկը   ձեռքիցդ   բաց
չթողնես,  հաճախակի  պիտի  « քսի »  տաս  ժողովրդի   վրա,   որպես-
զի  հասկանա,  որ  իր  գլխին  տեր  ունի:    Սաշիկ   ջան,  երբ  որ   ժող-
ովուրդը  զգաց,  որ  տերը   թույլ  է,  ապա  կփորձի  ուրիշ  տեր  փընտ-
րել,  քեզանից  ուժեղ  կամ  էլ  վատագույն   դեպքում   կարող   է  ինքն
իրեն  հռչակել  որպես  իր  գլխի  տեր:    Մեր  գործում  պիտի  միշտ  լի-
նենք  իր   համար  « Տեր »,  որպեսզի  հասկանա`  իր  պարանոցը   քո
ոտքի  տակ  է,  կարող  ես  փակել  նրա  բոլոր  ճանապարհները   ու
նա  կդառնա  ԲՈՄԺ:   Գիտես,  Սաշիկ  ջան,  մեր  ժողովուրդը   բոմժ
դառնալուց  սարսափում   է,  այնպես  որ  նրանք  միայն  երկու   տար-
բերակ    ունեն`  կամ  պետք   է  ենթարկվեն   մեզ,  կամ   էլ`  բոմժ   ու
ընչազուրկ   դառնան:      Սաշիկ   ջան,  մենք   միայն   Հայաստանով
չպետք  է  սահմանափակվենք,  քանի  որ  սփյուռք  ունենք,  դա  մեծ
եկամտի  աղբյուր  է,  պետք  է  այդ  հնարավորությունից  օգտվել,  քա-
րոզչական   մեքենան  շատ  բան   է  անում,   գիտես,  երբ  գնում   եմ
օտար  երկրներ,  սփյուռքահայերը  միշտ  ծաղիկներով,  աղ  ու  հացով
են  դիմավորում,  դա  նշանակում  է,  որ  պետք  է  խոստումներ  շռայլ-
ես,  գայթակղես  նրանց,  որ  Հայրենիքն  իրենց  կարոտում  է  և  միշտ
պատրաստ   է   նրանց   ընդունել   իր  գիրկը...   
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Բայց   գիտես  Սաշիկ  ջան, երբեք  պիտի  թույլ   չտանք,  որ   Հայաստ-
անն,  Սփյուռքը   ու  Ղարաբաղն   միավորվեն,  քանի  որ   դա  շա՜տ
վտանգավոր  է  մեզ  համար,  բավական  է`  նրանք   միավորվեն   մեկ
գաղափարի  ու  նպատակի  շուրջ  ու  գնա՜ց,  նրանց  չես  կարող   եր-
բեք  կանգնեցնել:   Սփյուռքում  ապրած  մարդը  գիտի   ազատությու-
նըն   ինչ   բան  է  և  կարիք   չկա,  որ   իր   իմացածը   իրականացնի
հայրենիքում,  նրանց  մտավոր   կարողությունները  մեզ   հարկավոր
չեն,  մեզ  միայն  նրանց  գումարներն  են  պետք,  այնպես  որ,   չպետք
է  թողնենք,  որ  իրենց  ազատության  քարոզներով  փչացնեն  Հայաս-
տանի  մթնոլորտը:   Այնպես  որ,  Սաշիկ  ջան  մենք  պետք   է   անընդ-
հատ  սփյուռքի  ու  հայրենիքի  միջև  պատնեշ  կանգնեցնենք,   որպե-
սզի  խուսափենք   ավելորդ   քաշքշուկներից:
Սփյուռքում  պետք  է  ոգևորենք,  որ  մեր  նպատակը   հայոց   ցեղաս-
պանության   հարցն  է,  նրանք  այդ  թեման  սիրում  են,  այնպես  որ
թող  իրենց   համար  անիմաստ  պայքարեն,  այսպիսով  իրենց   ուշա-
դրությունը   կշեղենք   Հայաստանից,  իսկ   հայաստանցիներին   էլ
պետք  է  հասկացնենք,  որ  տեսեք`  սփյուռքահայի  սոցիալական  վի-
ճակը  շատ  լավ   է,  բայց  նրանք  չեն  ուզում  օգնել  Հայաստանի   իր-
ենց  հայրենակիցներին:    Երկու  դեպքում  էլ  օգուտը  մնում   է  մեզ,
ամենակարևորը`  պետք   է  օգտագործել  եկեղեցին  և  կրոնը,  Սփյու-
ռքում   այդ  խայծը  հեշտ  են  կուլ  տալիս,   Հայաստանում  էլ  հեշտ  է,
բայց   ավելի  հեշտ  է  ժողովրդին  մասնատել   օրենքով.  մենք   արդեն
ճանաչել  ենք  աղանդների  ու  համասեռամոլների  ազատության   օր-
ինագիծը,  քանի  որ  դրանք  ոչ  թե  փոքրամասնություն   են,  այլ`  մե-
ծամասնություն: Համասեռամոլներից  ու   աղանդներից   մեզ  օգուտ-
ից  բացի  վնաս  չկա,  Եվրոպական  կառույցները  մեծ  գումարներ  են
հատկացնում   մեզ  նրանց   պաշտպանելու   համար,   մենք  պետք  է
շահավետ  օգտագործենք   այդ   գումարները`  փողը  մեզ  օրենքներն
էլ  գենդերներին  ու  աղանդավորներին:   Միևնույն   է,  Սաշիկ  ջան,  
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է՛ս  ժողովուրդը   գեյերի  ու   աղանդավորներին  դեմ  է,  իսկ  եթե  դեմ
է,  ուրեմն` ի՞նչ  ենք  անում... 
— Դե՜,  եթե  դեմ  է,  ուրեմն`  անում  ենք  դրա  հակառակը, — գուշակ-
եց  Սաշիկը:
— Ապրե՛ս,  Սաշիկ  ջան,  հենց  այդպես  էլ  անում  ենք,   գենդերներին
պաշտպանում  ենք  ժողովրդից,  միևնույն  է,  դրանց   բախումներից
էլի  մեզ  է  օգուտ  մնում,  թող  իրար  միս  ուտեն,  մինչև   վերջանան:
Ժողովրդին  պետք  է   բաժանենք  շերտերի,  մասերի,  կուսակցությու-
նների,  աղանդների   ու  համասեռամոլների...   Սաշիկ  ջան,  Աստված
Բաբելոնի   աշտարակը   կործանելու  համար   ժողովրդին   լեզուներ
տվեց,  մենք  էլ  պիտի  նույնը  անենք` բաժանենք  կուսակցություննե-
րի,   սոցիալական   և  դասակարգային  շերտերի,  որպեսզի   նրանց
ջուրը  մի  առվով  չհոսի:  Սաշիկ  ջան,  հենց   կարողացանք   նրանց
զատել  իրարից,  ապա  համարիր,   որ  գործի  կեսն  արված   է`  անհ-
րաժեշտության   դեպքում  նրանց  կարող  ես  իրար  դեմ  հանել,  իսկ
նրանք  էլ  իրենց   հերթին  իրենց  համար  հովանավորյալ  են  փնտրե-
լու  և  ուզեն,  թե  չուզեն   գալու  են  մեզ   մոտ,  քանի  որ  մենք   հզոր
ենք  ամեն   ինչով`  և  գումարով  և  օրենքով:  Մենք,  Սաշիկ  ջան,  բոլ-
որին  պետք  է  պաշտպանենք,   որպեսզի   հասկանան,  որ  մենք  ենք
իրենց   գլխի   տերը,  առանց  մեզ  նրանք  կորած  են,  մենք   պետք   է
կարգավորողի  դերում  լինենք:  Սաշիկ  ջան,  մենք   վաղուց  օրենքով
ամրագրել  ենք   մեր  իշխանությունը,  այնպես  որ  օրենքից  ուժեղ
բան   չկա,  մեռնեմ  օրենքին...  Մեր   դեմ   ելնողներին  պետք   է  օրեն-
քով  պատժենք`  անկախ  նրանից,  թե  դա  արդար  է,  թե`  ոչ...
Սկզբում   գործի   ենք   դնում  վարչական   տույժերը,  հետո`  կալանք
ու   ձերբակալություն...  Ժողովրդի   գրպանին  հենց   որ  խփում   ես`
նրանք  իսկույն   զգաստանում  են   ու   հնազանդվում,   այնպես   որ,
Սաշիկ  ջան,  շարունակիր   նույն   ոճով: 
Սաշիկ  ջան,  երեկոյան  Քոչարյանի  հետ  հանդիպում  ունեմ,  չնայած  
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նրան  առավոտյան  էի  սպասում,  պարզվում  է  գնացել  է  Ամերիկա,
ասաց,  որ  երեկոյան  այստեղ  կլինի:  
Բացվեց   աշխատասենյակի  դուռը,  ու   ներս   մտավ   նախագահի
մյուս  եղբայրը`  Լևոն   Սարգսյանը,   եղբայրները   ողջագուրվեցին:
— Է՛ս  խե՞ր  լինի  Սերժո  ջան, — Սաշիկի  դեմքի  լրջությունը  Լևոնին
անհանգստացրեց, — կներեք,  շուտ  չկարողացա  գալ...
— Չէ,  Լևոն  ջան  լավ  էլ  ժամանակին  ես  եկել,  չէի  ուզում  որ  քեզ
տեսնեին  այստեղ: 
— Ինչու՞,  լուրջ  բան  է  պատահե՞լ...
— Լևոն  ջան,  որ  ասեմ  չես  հավատա, — խոսեց  նախագահը:
— Տղե՛րք  լուրջ  բան  է  պատահե՞լ, — անհանգստացավ  նա, — դե՛
խոսեք,  ի՞նչ   եք  բերաններդ  ջուր  առել...
— Լևոն  ջան,  մեզ   դատապարտել  են  մահվան, — ասաց  նախագա-
հը:
— Ինչպե՞ս... Ո՞վ, — Լևոնի  թուքը  չորացավ  բերանում:  Նախագահի
առանձնատան   ուժեղացված  հսկողությունը  և  ռազմական   տեխն-
իկայի  ներկայությունը   նրան  անհանգստացրել  էր,  և  հիմա   եղբոր
կցկտուր  բացատրությունը:
— Լևոն  ջան,  վիճակը   շատ  լուրջ   է, — Լևոնի  դեմքը   այլայլվել   էր`
հարցական  նայում  էր  մեկ  Սաշիկի  դեմքին,  մեկ`  Սերժիկի:
— Բա  հիմա  ի՞նչ  պիտի  անենք, — խառնվեց  նա: 
— Ես  արդեն  հրահանգել  եմ  ինչ-որ  պետք  է, — հանգստացրեց   նա-
խագահը, — քիչ  առաջ  Անվտանգության  խորհրդի  նիստ  էր,  Անվտ-
անգության   խորհրդի  նոր  նախագահ  եմ  նշանակել  Նարեկին...
— Ո՞ր  Նարեկին, — զարմացավ  նա, — մեր  Նարեկին...
— Հա,  մեր  Նարեկին, — բացատրեց  Սաշիկը:
Ուրեմն  իսկապես  հարցն  ավելի  լուրջ  էր,  քան  կարելի  էր   պատկե-
րացնել,  Լևոնը  եղբորը`  Սերժիկին  լավ  էր  ճանաչում,   այնպես   որ
նա  անիմաստ  ու  առանց  հաշվարկի  որոշում  չէր  կայացնի:   
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Սաշիկի  որդու`  Նարեկի  նոր  նշանակումը  համոզում  էր,   որ  Սերժ-
իկը  ոչ   մեկին  չի  վստահում,  այդ  նշանակումը  միայն   ձևական   է,
քանի  որ  Նարեկը  այդպիսի  բաներից  շատ  հեռու  է:   
Սերժիկը  կարծես  ծերացել  էր,  ինչով   էլ  պայմանավորված  այդ   լու-
րի  լրջությունը: 
— Սերժ,  իսկ  որտեղի՞ց  իմացաք,  ի՞նչ  ո՞վ,  և  ինչու՞  են  ուզում  մեզ
սպանել, — անհանգստացավ   Լևոնը: 
— Լևոն  ջան,  հիմա  կարևոր  չի,  թե  ով  է  հայտնել  այդ  լուրը,   կար-
ևորը,  որ  պետք  է  զգուշանալ  ու  խիստ   միջոցներ  ձեռք  առնել   հե-
ղափոխությունը  կամ   հեղաշրջումը  կանխելու  համար:
— Սերժո,  իսկ  ես  ի՞նչ  կարող  եմ  անել,  ես  վստահ  եմ,  որ  քո   ծրա-
գիրը  կաշխատի... 
— Դե,  փորձում  ենք,  Լևոն  ջան,  իսկ  քեզ  համար  հստակ  ծրագիր
ունեմ, — բացատրեց  նախագահը:
— Այսօր  կմեկնես  Դուբայ  և  կհանդիպես  Իլհամ   Ալիևի  հետ,  նրան
կասես   ինչ-որ  հիմա  քեզ   կփոխանցեմ,   տես  պետք   է  դերիդ   մեջ
մտնես  և  կարողանաս   համոզել  նրան...  Այն   ինֆորմացիան  ինչ-որ
պատրաստել  եմ...
— Սերժո  ջան  դու  գիտես,  որ  ինչ-որ  պետք  է   ես  կանեմ,  մի՛   անհ-
անգստացիր:  
— Լևոն,  ամեն  ինչ  բանավոր  ես   ասելու  Ալիևին,  ոչինչ   չկա  գրավ-
որ   նախապատրաստած`  այնպես   որ   ուշադիր   կլսես,  ոչինչ   բաց
չթողես...
— Հարց  չկա,  Սերժիկ  ջան,  ինչպես  պետք  է  կարվի...
— Լևոն,  սա   ոչ   պաշտոնական   հանդիպում   է,   խիստ   գաղտնի,
այնպես  որ  կզանգես   անձամբ   Ալիևին  ու  նրա  հետ   կպայմանավ-
որվես...  Ալիևին  կփոխանցես,  որ  շատ  շտապ   է  ձեր   հանդիպումը,
ասա,  որ  իր  ընտանիքի  անվտանգության  մասին  է  խոսքը,  վստահ
եմ  նա  առանց  երկարացնելու  կգա   հանդիպմանը: 
— Ինչպես  որ  կասես,  Սերժո  ջան. — համաձայնեց  Լևոնը, — վստա- 
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հիր  ինձ`  հանդիպումը  կլինի...
— Ուրեմն,  Ալիևին  կասես,  որ  Եվրոպայից  պաշտոնյաներ   էին  եկել
Հայաստան  և  առաջարկում  էին  մեզ  հետ  համագործակցել... Բանը
նրանումն  է,  որ  Ադրբեջանում  կազմակերպվում  է  ռազմական  հեղ-
աշրջում,  մեզ   խնդրել  են,  որպեսզի  մենք  ձեռնպահ  մնանք  Ադրբե-
ջանի  ներքին  քաղաքական  խառնաշփոթից,  կասես,  որ  մենք   դեռ
եվրոպացիներին   պատասխան  չենք  տվել,  ցանկանում   էինք  ձեզ
տեղյակ  պահել`  նոր:  Եվրոպացիների  ասելով` Ալիևի  աշխատակա-
զմի  բարձրաստիճան  զինվորականների  միջոցով   է  արվելու  հեղա-
շրջումը:  Դե,  մենք  որպես  վստահելի   գործընկերներ,  մեր   պայման-
ավորվածության  համաձայն  նրան  տեղյակ  ենք  պահում  մոտալուտ
վտանգի  մասին...    Լևոն  ջան,  Ալիևին   կասես,  որպեսզի  միջոցներ
ձեռք  առնի   իր  ընտանիքի   անվտանգությունն   ապահովելու   համ-
ար,  հարկ  եղած  դեպքում  մենք  կարող  ենք  օգնել  ինչով   որ   հարկ
լինի...
— Սերժո ջան,  սա  շատ  լավ  միտք  է,  հոյակապ  գաղափար  է...
Կեցցես... Այնպես  որ  մի  անհանգստացիր,  կմատուցեմ   ասածներդ
ինչպես  հարկն  է...
— Լևոն  ջան,  Ալիևին  կասես,   որ  մենք   լավ  առաջարկություն   ուն-
ենք,  եթե  կցանկանա   լսել  առաջարկությունը,  ուրեմն  կասես  նրան
այն,  ինչ  կասեմ   հիմա...
— Եղավ,  Սերժիկ  ջան, — համաձայնվեց  Լևոնը,  Սաշիկը  կոնյակի
գավաթները  ձեռքին  մոտեցավ   Լևոնին   և  տվեց  նրան,  նա  վերցր-
եց  գավաթը  ու  մեկ  կում  արեց,  ֆրանսիական   կոնյակը  քիչ   թար-
մություն  տվեց  նրան,  առանց  այն   էլ  վախից  չորացել   էր  բերանը: 
— Լևոն  ջան,  Ալիևը  թող  եռամսյա  ռազմական  հավաքներ  կազմա-
կերպի,  պատճառաբանելով,  որ  Ադրբեջանա - Ղարաբաղյան   սահմ-
անագծին   լարվածություն   կա,  նույն  բաներն  էլ  մենք   կանենք,  որ-
պեսզի   կասկածելի  չթվա   այդ  ներկայացումը,  թե   չէ   լրատվական  
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ծառայություններն    ավելորդ   մեկնաբանությունների   առիթ  են
փնտրում:   Իսկ  սահմանագծի   լարվածությունը  հասարակության
ուշադրությունը   կշեղի,  այդ  ժամանակ   ներքին  քաղաքական   գըզ-
վրտոցը  կարող   է  մեկնաբանվել   որպես  պետական   դավաճանութ-
յուն   ու  ռազմադաշտային  տրիբունալով   կարելի   է   գնդակահարել
ցանկացածին  նրան  դարձնելով  հայրենիքի  դավաճան:  Հարկ  եղած
դեպքում   թող   նրանց  ուղարկի   ճակատային  գիծ,   մեր   դիպուկա-
հարների  կամ   հրետանային  մարտկոցների  կրակի  տակ   կչեզոքա-
ցնենք  նրանց,  այդպիսով  նա  զերծ  կմնա   ավելորդ   դատավարութ-
յուններից: 
— Սերժո  ջան,  ճիշտն  ասած,  այս  վերջին  ասածդ  լավ   չեմ   կարող-
անում  պատկերացնել, — ընդհատեց  Լևոնը: 
— Լավ,  բացատրեմ  ավելի  պարզ,  որպեսզի  հասկանաս...  Այս  ամե-
նը  ինչ  ասացի,  իրականացնելու  ենք  մենք,  սակայն  ադրբեջանցին-
երին   նույնպես  պետք  է  դարձնենք  գործի  մասնակից,  այնպես   որ
քո  առաքելությունը  շատ   կարևոր   է...   Լևոն  ջան,  մեզ   սպասվող
վտանգը  ազատամարտիկների  կողմից  է  լինելու... Ազատամարտիկ-
ները   ուզում  են   ռազմական   հեղաշրջում   անել,   և  միակ  միջոցը
այդ  աղետը  կանխելու  համար,  նրանց   ոչնչացնելն   է`  առանց   դա-
տավարության   ու  առանց  մեկնաբանությունների:   Հիմա   Օհանյա-
նը  հայտարարելու  է,  որ  սահմանագծին   վիճակը  լարված  է,  հայտ-
արարելու  է  եռամսյա  զինվորական  հավաքներ,  որպեսզի   ազերին-
երի  համար  դա  մարտահրավեր  չթվա,  պետք  է  Ալիևին  ներկայաց-
նես  իմ  բեմադրությունը   նույն   երանգավորությամբ...   Իսկ  Ալիևը
կարող  է  առիթից   օգտվել   ու  ազատվել  իր   թշնամիներից... 
— Ահա  թե  ինչ,  նոր  հասկացա, — ուրախացավ  Լևոնը, — ուրեմն,
մենք  պետք  է  ասենք  Ալիևին,  որ  միայն  իրեն  օգնելու  համար  ենք
կազմակերպում  այդ միջոցառումները...
— Այո՛,  Լյով  ջան,  հե՛նց  այդպես,  մեր  այս  իրավիճակը  խիստ  գաղ- 
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տնի  պետք  է  մնա,  մենք  այդ  ամենը  անում  ենք  միայն  մեր  գործը-
նկերոջ  անվտանգության  համար...
— Պա՜րզ  է,  Սերժիկ  ջան... 
— Ուրեմն,  Ալիևը  իր  եռամսյա   հավաքը  կուղարկի  մարտական  հե-
նակետեր,  ու  մեզ  կտա  նրանց  կոորդինատները,  այնպես  որ,  մեր
հրետանին  իր  կրակով  կոչնչացնի  նրանց:  Իսկ  որպեսզի  դա  միջա-
զգային  լրատվամիջոցների  կողմից  չպարզաբանվի  մեկ  այլ  ձևով,
մեր  դիրքերի  ուղղությամբ  կարող  են  փոխադարձ  կրակ  բացել,
մենք  նրանց  կտանք  համապատասխան  կոորդինատները...  Այնպես
որ  ազատամարտիկների  հարցերը  մեկընդմիշտ  կլուծենք...
— Բայց   Սերժո  ջան   իսկ   եթե   ազատամարտիկները   հրաժարվեն
մասնակցել  եռամսյա   հավաքներին, — հարցրեց  Լևոնը:
— Չէ՛,  Լևոն  ջան,  չեն  հրաժարվի, — ուրախ  ասաց   Սաշիկը, — Սեր-
ժոն  դրա  ելքը  գտել  ա...
— Լևոն  ջան,  հրաժարվողներին  կհամարենք  դասալիք   և   հետախ-
ուզում    կհայտարարենք, — բացատրեց    նախագահը, — հետո    էլ
տուգանային   գումարտակների   հետ  կտանենք   որտեղ  հարկ  է,  ու
այնտեղ  էլ   կավարտեն  իրենց  պայքարը... 
— Սերժո  ջան,  դա  հիանալի  գաղափար  է`  անձայն  ու  անաղմուկ...
Գիտես,  ազերիները  ուրախ  կլինեն,  որ   մի   այդպիսի   գումարտակ
նվիրենք  իրենց`  թող  ինչ  ուզում  են  անեն,  համ   իրենք   կզվարճա-
նան,  համ   էլ  մեզ  օգուտ  կլինի...
— Հենց  այդպես,  Լևոն  ջան,  մնում  է,  որ  դու   Դուբայում   հանդիպ-
ես  Ալիևին   ու  բացատրես  իր  անելիքը,  այնպես   որ   նա   պետք   է
կուլ  տա   մեր  պատրաստած  խայծը...
— Անհոգ,  Սերժո  ջան,  դա  իմ  գործն  է  կանեմ,  ինչպես  հարկն  է, —
խոստացավ   եղբայրը: 
Եղբայրները  իրար   հրաժեշտ  տվեցին  և  դուրս  եկան   աշխատասե-
նյակից:   



Նախագահը  վերցրեց  սեղանին  դրված  կոնյակի   գավաթն   ու   մի
կում  արեց.
— Օ՜ֆ,  ինչ  ծանր  գործ  է,  հոգնեցի...
Բացվեց   դուռը  և  Ռիտան  մտավ  ներս.
— Սերժի՜կ  ջան,  կարելի՞  է...
— Հա՛,  Ռիտա  եկ, — կինը  ժպիտը  դեմքին  մոտեցավ  և  փարվեց
ամուսնու պարանոցին:
— Սերժիկ  ջան,  չե՞ս  մոռացել  անակնկալի  մասին...
— Ռիտա  ջան,  չեմ  մոռացել... Բայց  լավ  կլիներ  քիչ  ուշ,  Ռոբիկի
հետ  պիտի  հանդիպեմ,  վերջացնենք  նոր...
— Լավ,  ինչպես  որ  ասես...  Բայց  Սերժիկ  ջան,  Ռոբիկի  հարսը  այս
երկու  օրը  պիտի  ազատվի, չե՞ս  գտնում,  որ  ավելորդ  էր  նրան  ան-
հանգստացնել,   ինչքան   չլինի  մարդը   առաջին   անգամ   պապիկ  է
դառնում... 
— Չէ՛  Ռիտա  ջան,  ընդհակառակը`  թող  գա,  որպեսզի  ապագայում
իր  թոռնիկը  բոմժի  կարգավիճակում  չհայտնվի...
— Լավ  էլի,  Սերժիկ,  այդպես  մի  ասա...  Աստված  չանի,  որ   այդպի-
սի  բան  պատահի:   Համ  էլ  Ռոբիկի  թոռնիկը  Ամերիկայի  քաղաքա-
ցի   է,  տնով-տեղով   ապահովված,  այնպես  որ  այդպիսի   փորձանք-
ներից  Ռոբիկը  արդեն   ապահովագրել   է   իր  զավակներին:
— Չէ,  Ռիտա  ջան,  սխալվում  ես,  ոչ  ոք  ապահովագրված  չէ,  ես  էլ
մինչև   երեկ   այդպես   էի   մտածում,  սակայն   երեկվա   մղջավանջս
այնպես  հստակ  ու  պարզ  էր, որ  կարծես  իրական  լիներ.  Եթե  չար-
թնացնեիր   երևի  կաթվածահար   լինեի...
— Սերժո  ջան,  դա  միայն  երազ  էր, — հանգստացրեց  կինը: 
— Ռիտա,  բայց  կարծես  իրական  պատկեր  լիներ,  հիմա  նստել  ու
սպասել   նման  վախճանի`  ես  չեմ  պատրաստվում:
Թակեցին   աշխատասենյակի   դուռը,  Ռիտան  շտապեց   բացել   դու-
ռը,  սպասուհին  շշուկով  ինչ-որ  բան  ասեց  տանտիրուհուն:
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— Սերժո՛,  Ռոբերտն  է  ժամանել, — դռան  մոտից  ձայն  տվեց  կինը, 
— Հա՛,  թող  ներս  գա...
Ռիտան  Ռոբերտին  հրավիրեց  ներս:
— Բարև,  Ռիտա  ջան,  քեզ  համար  գեղեցիկ  նվեր  եմ   բերել,  կարծ-
ում  եմ  կհավանես, — ասաց  Ռոբերտը, — Ռիտա   ջան   մուտքի  մոտ
անվտանգության  աշխատողները  վերցրեցին...
— Լավ,  շնորհակալություն,  Ռոբերտ  ջան,   ես   կվերցնեմ,   ներս   եկ,
Սերժիկը   վաղուց   քեզ   է   սպասում:
Քոչարյանը  մոտեցավ  և  գրկեց  ընկերոջը. 
— Սերժ  ջան,  էս  ի՞նչ  է  պատահել,  տեսնում   եմ  խառն  ես,  զրահա-
մեքենաներն  ինչո՞ւ  են  այստեղ...
— Ռոբերտ  ջան,  շատ  վատ  բան  է  կատարվել,  այնպես  որ,  քեզ  չա-
սելը  սխալ  կլիներ...   Մեր  ընտանիքների   անվտանգության   հարցն
էր,  դրա  համար  մտածեցի   քեզ  կանչել...
— Չէ,  լավ  ես  արել  որ  իմաց  ես  տվել,  դու  գիտես,  որ  ինձ  համար
առաջինը  ընտանիքն  է`  նոր  մնացածը...
— Հա,  դրա  համար  էլ  շտապեցի  քեզ  իմաց  տալ:
— Դե,  ասա  տեսնենք  ի՞նչ  է  պատահել, — հարցրեց  ընկերը: 
— Ռոբերտ  ջան,  երեկ   ինձ  զեկուցել   են,  որ  մոտակա   օրերին  մեզ
մոտ  ռազմական  հեղաշրջում  են  պատրաստում  և  նրանց  առաջին
թիրախը  իմ  ու  քո   ընտանիքներն   են,  այնպես  որ  պետք   է  միջոց-
ներ  ձեռք  առնենք  կանխելու  վտանգը: 
— Ահա  թե   ինչ,  ուրեմն  դրա   համար  էր  առանձնատան  մոտակայ-
քում  դիրքավորված  այս  զրահատեխնիկան, — ասաց   Քոչարյանը,
— Սերժ  ջան,  մի  բան  ասեմ  չես  հավատա,  մի  քանի  օր  առաջ  մի
սարսափելի  երազ  տեսա,  մեզ  կենդանի-կենդանի  այրում  էին  կրա-
կի  վրա,  սարսափից  վեր   թռա,  սիրտս  ինչ-որ  վատ  բան  էր  կանխ-
ագուշակում,  ասացի  զանգեմ  քեզ   պատմեմ   երազս,  Բելլան  չթող-
եց,   ասաց   քո  մղձավանջով   Սերժիկին   մի  անհանգստացրա,   առ- 



76

անց  այն   էլ  խեղճ  մարդը  ծանրաբեռնված  է   աշխատում...  Դրա
համար   չուզեցա  քեզ   անհանգստացնել...  Գիտե՞ս,  Սերժ,  ուրեմն
հենց   պատահական  չէր  այդ  երազը:
— Ինչպես  տեսնում  ես,  պատահական  չէր, — ասաց  նախագահը: 
— Սերժ,  այնպես  պարզ  էի  տեսնում  այդ  ամենը,  որ  կարծես
իրական  լիներ...
— Հա՜,  պատկերացնում  եմ,  Ռոբերտ  ջան, — խորամանկ  ժպտաց
նախագահը, — գիտես,  երբ  ինձ  զեկուցեցին  այդ  մասին,
հավատալս  չէր  գալիս,  սակայն  հետո  համոզվեցի,  քանի  որ
հեղաշրջման  մանրամասն  ծրագիրը  իմ  աչքով տեսա... 
— Սերժիկ  ջան,  իսկ  ի՞նչ  է  հայտնի, — հարցրեց  Ռոբերտը: 
— Գիտես,  չեմ   ուզենա   այդ   սարսափելի  ծրագիրը   ներկայացնել,
քանի  որ   մուրազի  վրա  ես,  պապիկ   ես   դառնալու,  սա   ավելորդ
գլխացավանք   է,  միայն  կասեմ,  որ  քո   երազի  նման  մի  բան   էր...
— Լավ,  ճիշտ  ես,  դա  կարևոր  չի,  ես  վստահ  եմ,  որ  դու  քո   անել-
իքը  գիտես, և  վստահ  եմ,  որ  համապատասխան   միջոցներ  արդեն
ձեռք  ես  առել...
— Հա,   այսօր   առավոտյան   Անվտանգության  խորհրդի  նիստ   էի
գումարել,  մեր  Նարեկին  նշանակել   եմ  անվտանգության   խորհրդի
ղեկավար...
— Ո՞ր  Նարեկին, — զարմացավ  ընկերը: 
— Դե,  Սաշիկի  տղուն`  Նարեկին...
— Բայց  Սերժիկ  ջան,  Նարեկը  դրանից   գլուխ  կհանի՞, — զարմաց-
ավ  նա:
— Չէ,  իհարկե  գլուխ  չի  հանի,  սակայն  ուրիշ   մարդ  չկա   վստահե-
լի,  այնպես  որ  բոլոր  գործերը  ինքս  կանեմ.  այդպես  ավելի  ապահ-
ով  է:
— Սերժ  ջան,  դե  դու  գիտես  քո  անելիքը,  սակայն  եթե  ինչ-որ   բա-
նով  կարող   եմ  օգնել  ասա`  ես  պատրաստ  եմ   թե   ֆինանսապես,  
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թե  բարոյապես...
— Ռոբերտ  ջան,  հա  դրա  համար  էլ  այստեղ  ես...  Ուրեմն,  այս  ամ-
բողջ   խառնաշփոթի   հեղինակները   ազատամարտիկներն   են,  այն-
պես  որ  պիտի  դրանցից   ազատվենք...
Ռոբերտը  սկսեց  ծիծաղել:
— Սերժ,  հիշու՞մ  ես  չէ  Վազգենը  ինչ  էր  ասում...
— Չէ,  ո՞ր  մեկը  Ռուբիկ  ջան, — հարցրեց  նախագահը: 
— Վազգենն  ասում  էր,  որ  ազատամարտիկները  պատերազմից  հե-
տո  դառնալու  են  մեզ  համար  մեծ  գլխացավանք,  այնպես  որ,  նըր-
անցից   ինչքան  շուտ   ազատվենք   այնքան  լավ,  քո   կարծիքով  նա
ինչու՞  հենց  հանցագործ  Մանվելին   նշանակեց   5 -րդ  կամավորակ-
ան  բրիգադի  հրամանատար,  նա  հենց  այդ  կամավորներին   էլ  պի-
տի  ոչնչացներ   մինչև  պատերազմի  ավարտը:    1994թ.-ին  Մարտա-
կերտի  Տոնաշեն  գյուղի   ճակատային  գծի   ականների   վրա   վարի
տվեց  բրիգադի   կեսը:   Սերժ  ջան,   Վազգենը  սրա  մասին  կանխա-
գուշակում   էր,  գիտեր,  որ  կամավորականների   ու   մահապարտնե-
րի  թիկունքի   ետևում   հարստություն  դիզելը  վտանգավոր  է,  շուտ,
թե  ուշ  նրանք  հասկանալու   են   ու  նրանց  վրեժից   խուսափել   չէր
լինի... 
— Հա՛, այդ  մեկին  համաձայն  եմ, — քմծիծաղեց  նախագահը, — Վա-
զգենը  երևի  կանխագուշակում  էր,  որ  ավտոմատի  կոթով  են  գլու-
խը  փշրելու... 
Նրանք  ծիծաղեցին:
— Սերժ  ջան, Վազգենի  թալանածն  անխղճություն   էր, — ասաց  Քո-
չարյանը, — ընկերների   արյան   հաշվին   միլիոններ   դիզելուց    թող
մտածեր,  որ  պատասխան  է   տալու...   Լավ,  դու  այն  ասա,  ես  ինչ-
պես  կարող  եմ  քեզ  օգնել...
— Ռուբիկ   ջան,  առայժմ   հարկավոր  չի,  բայց   եթե    ֆինանսական
հարցեր  առաջանան,  կարծում  եմ`  ձեռք  կգցես...
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— Այդ   մեկը  հարց   չկա,  դու  գիտես,  որ  ինչքան   պետք   լինի,  երբ
պետք  լինի  գումարները   կլինեն,  ինձ   վրա  կարող  ես  հույս   դնել...
— Դե,  դա  լավ  է,  առայժմ  պետական  միջոցները   բավարար  են  նը-
ման   միջոցառումներ   իրականացնելու   համար,   եթե  պետք   լինի
կասեմ...  Ռուբիկ  ջան,  իսկ  վատը  այն  է,  որ  կարծում  եմ`  Պուտինը
կանաչ  լույս  է  վառել  դրանց  առաջ,  այնպես  որ,  ես  ռուսներին  չեմ
վստահում,  մեր   պայմանավորվածությունները  կարծես`  հօդս   են
ցնդում:   Ես   հանձնարարականներ  եմ  տվել  Մոսկվայում  մեր  մար-
դըկանց,   որպեսզի  Կրեմլում   կատարված   մութ   գործերի   մասին
տեղեկություն   հավաքեն,  իմ  կարծիքով  Կրեմլը  ֆինանսական  օգն-
ություն   է  հատկացնում  այդ  հեղաշրջման   կազմակերպիչներին...
Հիմա  ձեռքերս  կապված  են,  քանի  որ  ապացույցներ  չկան,  Պուտի-
նը   երևի  ինձ   փոխարինող   է  գտել,  ուստի,  հարկավոր   է   պարզել
մանրամասները: 
— Ահա՜,  ուրեմն  ասում  ես  ռուսները  մեզ  դե՞մ  են...
— Ռոբերտ  ջան,  ես  ասացի, որ  դա  իմ  կարծիքն  է,  բայց,  երբ  Մոս-
կվայի  մեր  ընկերները  պարզեցին,  ապա`  կզեկուցեն  ամիջապես... 
— Սերժ  ջան,  միևնույն  է,  թե   ինչ  կզեկուցեն,  կարևորը,  որ   ձեռքե-
րդ  ծալած   չնստես...  Լսի՛ր,  ինչու՞  եվրոպացիների   հետ  չես  լավաց-
նում   հարաբերություններդ...
— Ահա  դա  է  հարցը,   ինչու... Դու գիտե՞ս  որ  Մաքսային  միությանն
անդամակցելու  պատճառով,  մեր  ու  եվրոպացիների   հարաբերութ-
յունները  վատացան,  այնպես  որ,  հիմա  նրանք  մեզ  չեն  վստահում
և  նրանցից  ինչ-որ  բան  ակնկալելը  անիմաստ  կլինի...
— Սերժ  ջան,  կարող  եմ  ասել,  թե  ինչպես  փոխել  իրավիճակը, —
առաջարկեց   Քոչարյանը, — այնպես  որ   շատ  մեծ  ջանքեր   հարկա-
վոր  չեն,  դու  միայն  հիմա  ասա,  թե  բացի   ֆինանսական   օգնությ-
ունից   ինչպե՞ս  կարող  եմ  գործին  օգնել: 
— Դե   լավ,  ուրեմն  այդպես, — խոսեց  նախագահը, — Ռուբիկ   ջան,  
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ավելի  լավ  է  դու  մնաս   ստվերում,  այսինքն,   կարող  ես  մամուլում
հարցազրույցներ   տալ,  փորձել  լինել   ընդդիմադիր   դաշտում,  եթե
հանկարծ  տեսնենք,  որ   իրավիճակը  մեզ  համար  դառնում   է  անկ-
առավարելի,   դու   կգաս  նորից   քաղաքական   դաշտ,   ժողովուրդը
քեզ  սիրում   է,  հիմա  աշխատիր,  որպեսզի  շատ  գովազդեն  քեզ  ու
քո   ընտանիքը,  դե   հարսիդ`  Սիրուշոյին   ժողովուրդը   սիրում   է,
մանավանդ  երբ  թոռնիկ  ունենաս,  դա  կլինի  ամենալավ   գովազդը:
Մի  խոսքով,  երբ  տեսնենք,  որ  հնարավոր  չէ  ինչ-որ  բան  անել,  դու
նորից   կդառնաս   նախագահ,   որպեսզի   կառավարելի   դարձնենք
կատաղած  ամբոխին:    Շատ  կարևոր  է,  որ  Եվրոպայի  մեր   ընկեր-
ները  լուրեր  տարածեն,  որ  Եվրոպամետ  Քոչարյանը   նախընտրելի
է,  քան  որևէ   այլ   մեկը:   Գիտես,  ես  Լևոնին`  Տեր-Պետրոսյանին
այլևս  չեմ  վստահում,  այնպես  որ  միակ  հույսս  դու  ես... 
— Սերժ  ջան,  այդ  մասին  մի  մտածիր,  ինչ-որ  պետք   է   կարվի...
Հա,  իմիջիայլոց,  Տեր-Պետրոսյանի   տղան  արդեն  երկրորդ   կազին-
ոն  է  գնում  Լաս-Վեգասում,  դու  դրա  մասին  գիտե՞ս...
— Հա՛,  Սաշիկի   տղերքի  միջոցով   է  գնել, — քմծիծաղեց   նախագա-
հը, — միևնույն  է,  ես  Լևոնին  չեմ  վստահում,  առանց   այն   էլ  այդ
ապուշը՛  մեր  վրա  թանկ  է  նստում...  Ոնց  գցում  բռնում  ենք,  դրան
էլ   ենք   մարտադաշտ  ուղարկելու...
Նրանք  ծիծաղեցին:
— Հա՛,  Սերժ  ջան  իսկապես,  գիտես,  Լևոնին  հրացանով   կրակելը
հեշտ  կլինի,  մի  աչքը  քոռ  է,  ուզի  թե  չուզի  մի  աչքով  է  նշան   բըռ-
նելու...
Ծիծաղը   բորբոքվեց,  ներս  մտավ  Ռիտան.
— Կներեք,  որ  ընդհատում  եմ, — քաղաքավարի  ասաց  նա, — Սերժ-
իկ   ջան,  ճաշը   պատրաստ   է,  առավոտից   հաց   չես  կերել,   կգաք
ճաշելու,  թե՞  պատվիրեմ,  որ  ճաշը   այստեղ   մատուցեն: 
— Չէ՛,  Ռիտա  ջան,  շատ  գործեր   ունենք,   ավելի   լավ  կլինի   ճաշը  
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այստեղ  բերեն, — համաձայնեց  ամուսինը:  
Ռիտան  դուրս  գնաց,  մատուցողները  քիչ  անց  սկուտեղները   ձեռք-
ներին  մտան   աշխատասենյակ,  Ռիտան  նորից  մտավ   ներս.
— Ռոբերտ  ջան,  երկար  ճանապարհ  ես  եկել,  սոված  կլինես, — բա-
րեհամբույր   ասաց  տանտիրուհին, — Սերժիկը  անընդհատ  իր  գոր-
ծերով  քեզ  անհանգստացնում   է:
— Չէ,  Ռիտա  ջան,  շատ  կարևոր  են  գործերը,  այնպես  որ   օդանա-
վում   ես  ճաշել  եմ,  շնորհակալություն  մի  անհանգստացեք:
— Ես  ժանգյալով  հաց  եմ  պատվիրել  ձեզ  համար,   տնական   ձևով,
— Քոչարյանը  ժպտաց, — Ռոբերտ  ջան,  բերածդ  նվերը  տեսա,  շատ
շնորհակալություն,  գեղեցիկ   անակնկալ  էր:
— Իմիջիայլոց  Ռիտա ջան, « Դոչե-Գաբանան »  ադամանդներով   ժա-
մացույց  չի  պատրաստում, — ասաց  Ռոբերտը, — դա   հատուկ  մեր
պատվերով   են  պատրաստել,  անհատական   անվանումով,  այնպես
որ,  իրենք  շատ  գոհ  էին  այդ  պատվերից,  նույնիսկ   որոշել   են,  քո
ժամացույցից  հետո  նոր  բրենդ  թողարկեն:
— Վա՜յ,  Ռոբերտ  ջան,  շատ  շնորհակալություն:
— Ռիտա  ջան,  քեզ   եմ   շնորհակալ,  որ   իմ  ախպորը  այսպես   լավ
ես  պահում,  — հաճոյախոսեց  Քոչարյանը:  Ռիտան  շոյված  զգաց
Ռոբերտի  ջերմ  խոսքերից: 
— Ռոբերտ  ջան,  իսկ  մեր  հարսը՝  Սիրուշոն  ե՞րբ  է  ազատվելու, —
հարցրեց  տանտիկինը:
— Շուտով   Ռիտա  ջան,  քիչ   մնաց,  անհամբեր  սպասում   եմ  պապ-
իկ  դառնալ,  գիտե՞ս  չէ,  որ  աշխարհի  ամենաերանելի  բալիկն  է   լի-
նելու,  մանավանդ,  որ  որոշել  են   իմ  անունով  կոչել:
— Վայ,  Ռոբերտ  ջան,  թող  հարսդ   բախտավոր   ազատվի,  մի  լավ
ուրախանալու  ենք: 
— Հա՜,  Ռիտա  ջան,  այդպես   էլ  լինելու  է,  ես  արդեն   օդանավ  եմ
պատվիրել,  որպեսզի  հյուրերը  գան  Ամերիկա, — ոգևորվեց  Քոչարյ- 



81

անը, — այնպես  որ  կգաք,  միասին  լավ   կուրախանանք:    Ռիտա
ջան,  Բելլան   պաչիկներ   էր   ուղարկում,  չկարողացավ   գալ,  շատ
զբաղված   էր:  Մենք  մի  անակնկալ  ենք  պատրաստել  Սիրուշոյի   ու
թոռնիկիս  համար,  մի  նոր  հսկայական   առանձնատուն  ենք   գնել
Մայամի  Բիչում,  սպասում   ենք  ծննդաբերությունից   հետո   նրանց
հայտնել   նվերի   մասին,   այնպես   որ,   թոռնիկս   միանգամից   նոր
տանը  կապրի,  նա  ոչնչի  կարիք  չի  ունենա:  Կարևորը`  առողջ   բա-
լիկ  լինի:
— Հա՜,  Ռուբիկ  ջան,   կարևորը,  որ  առողջ  բալիկ  լինի:   Քեզ  պես
պապիկ  ունեցողը   ոչնչի  կարիք  չի  ունենա, — հաճոյախոսեց   Ռիտ-
ան:
— Այնպես   որ,  Ռիտա  ջան  այս  քանի  օրը   պատրաստվեք,  որ   գա-
լու  եք   մեզ  մոտ  հանգստանալու,  կգաք   մի   քանի  ամիս  կմնաք,
մինչև  այս  խառնաշփոթը   անցնի,   Բելլային  էլ   ընկերուհի  է  պետք,
խեղճը  մենակ  է  մնացել,  թոռնիկիս  տան  համար   կահ-կարասի   է
դասավորում,   ինքն  էլ   շատ  է  խառնված,  մտածում   է   հարսի   ու
թոռնիկի  անակնկալը  ճոխ  լինի: 
— Ռուբիկ  ջան,  թոռնիկից  քաղցր  բան  չկա  այս   աշխարհում, — սը-
րամտեց   տանտիրուհին:
— Հա,  Ռիտա ջան,  երևի  ամենաշատը  ես  եմ  սպասում  այդ  սպաս-
ված  բալիկին, այնպես  որ  աշխարհի  ամենաերջանիկ  մարդը  ես եմ:
Ռիտան   բարեմաղթանքներ   շռայլեց  և  լքեց  աշխատասենյակը:
Ճաշի  սեղանին  դրված   էին  աշխարհի  ամենահամեղ   ուտեստներն
ու  խորտիկները:   Տղամարդիկ  խոսակցությունը   շարունակեցին
ճաշի  սեղանի   շուրջ:
— Ռոբերտ  ջան,  թոռնիկիդ  ծնունդը  շատ  լավ  առիթ  է,  այնպես   որ
մերոնց  կտանես  հետդ,  թող  այնտեղ  մի  քանի  ամիս   մնան,  մինչև
ես  այստեղ  կարգավորեմ   իրավիճակը:  Ճիշտն  ասած,  ես  անհանգ-
իստ   եմ,  որ  նրանք  այստեղ  են...    Գոնե   կգան  Ամերիկա,  համ  իր- 
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ենք  կհանգստանան,  համ  էլ  ես  ավելի  ազատ  կգործեմ:  
— Հարց  չկա,  Սերժ  ջան,  մեր  տանը  ամենաապահով  տեղն   է,  թող
ուտեն,   խմեն,  վայելեն`  Ամերիկան   իրենց   ոտքի  տակն   է...
— Ռոբերտ  ջան,  ճիշտն  ասած,  Սաշիկը  մեկ  շաբաթ  առաջ   Ռիտա-
յի  անունով   տուն  է  առել  Մայամիում,  իմ   անակնկալն   է,   այնպես
որ  Ռիտան   դեռ  չգիտի  այդ  մասին,  կգնա   իր  աչքով   կտեսնի,  երբ
հավանեց  նոր  կասեմ,  որ   իմ  անակնկալն   է,  չհավանի  մեկ   ուրիշը
կառնենք,  միևնույն  է  ես  Հայաստանի  բանկերին  չեմ   վստահում,
փողերս   կարող  են  մեկ  օրվա  մեջ  ջուր  դառնալ...
Քոչարյանը  սկսեց  ծիծաղել.
— Սերժ  դա  նշանակում  է,  որ  իմ  բանկերին  էլ  չե՞ս  վստահում, —
կատակեց  նա,  նրանք  ծիծաղեցին:
— Լավ,  Ռուբիկ   ջան,  գործից   խոսենք,   դու   արդեն   քո   անելիքն
իմացար,  միայն,  որ   ետ  գնաս,  խնդրում   եմ  իմաց   տուր,   որ  մեր-
ոնց  ուղարկեմ...
— Սերժիկ  ջան,  ինչու՞  կանչեմ, — զարմացավ  նա, — միանգամից
իմ  օդանավով  կտանեմ,  այնպես  որ  կարիք  չի  լինելու  իմաց   տալ...
— Չէ՛,  Ռոբերտ   ջան,  ես   վստահ   եմ,  որ  Ռիտան   չի   համաձայնվի
հիմա  գալ,  գիտի   որ  այստեղ   այս  վիճակում   եմ,  ինձ  չի   ուզենա
մենակ  թողնել...
— Ոչինչ,  ես  կհամոզեմ, — հանգստացրեց  ընկերը, — կզանգեմ   Բելլ-
ային`  թող   Ռիտային  համոզի,   այնպես   որ  մի  անհանգստացիր, —
տե՛ս,   եթե   Սաշիկի  ու   Լյովիկի   ընտանիքները  գալու  են  միանգա-
մից   բոլորին  կտանեմ...  Այնպես  որ,  մեր  « Բոյինգում »  բոլորի   հա-
մար  էլ  տեղ  կգտնվի, — կատակեց  նա:
— Հա՛,   շատ   լավ   կլինի, — ուրախացավ   ընկերը, — Ռոբերտ   ջան.
Դու  սկզբում  ասացիր,  որ  հակապուտինյան  ինչ-որ  առաջարկ   ուն-
ես,  եթե  խորհրդով  օգնես,  շնորհակալ   կլինեմ...
— Հա՛,  իսկապես,  Սերժ   ջան,  դու  ասացիր   որ  Մաքսային   միությ- 
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անն  անդամակցումը  վնասել   է  եվրոպական   մեր  գործընկերների
հարաբերությունների   վրա   և  անվստահություն   է   ստեղծվել   մեր
նկատմամբ...
— Այո՛,  Ռուբիկ  ջան,  հենց  այդպե՛ս...  Չհաշված,  որ  Պուտինը  սկսել
է  մեր  դեմ  դուրս  գալ,  մի  քանի  հռթիռներ  է  վաճառել   ադրբեջան-
ցիներին,  նրանք   հրթիռներից   երկուսը   տեղադրել  են  Նախիջևան-
ում,  դրա  մասին  հայտնել  են  ամերիկացի  մեր   գործընկերները...
Գիտե՞ս,  բավական  է  այդ  հրթիռները  կրակ  բացեն,  չեմ   էլ   պատկ-
երացնում,  թե  Երևանը  ինչ  կլինի,  էլ  չեմ  ասում,  որ..
— Ինչպե՞ս  թե,  նրանք  արդեն  տեղադրե՞լ  են  հրթիռները   Նախիջև-
անում...
— Ցավոք  սրտի,  այո՛  Ռուբիկ  ջան, — հաստատեց   նա, — մենք   առ-
այժմ  ձայն   չենք  հանում,   քանի   որ  գիտես,  բավական  է  մեր  մամ-
ուլը   իմացավ,  բերանները  չենք  կարող  փակել...  Հայաստանում
կարող  է  մեծ   իրարանցում   և  խուճապ  սկսվել,   հետո   ուշ   կլինի,
չենք  կարող  այդ  խառնաշփոթից   դուրս   գալ,  դու  գիտես,  որ   մեր
արտասահմանյան  գործընկերները  կարող   են  դադարեցնել   իրենց
ակտիվների  հոսքը  Հայաստան,  ներդրումային   բոլոր   ծրագրերը
հօդս  կցնդեն,  իսկ  այդ  ամենից  հետո  կհայտնվենք   ֆինանսական
կռախի  առջև...   Դու  գիտե՞ս,   որ,  եթե   այդ   գումարները   չլինեն,
մենք   ինչ  վիճակում   կհայտնվենք...
— Սերժ,  դա  նորություն  էր  ինձ  համար,  իսկ  ինչու՞  շուտ  չասացիր
դրա  մասին, — վիրավորվեց  ընկերը:
— Հիմա  եմ  ասում, — կատակեց  նախագահը:
— Սերժ,  դու  գիտե՞ս,  որ  իմ  գումարներն  ու  ակտիվների  մի  զգալի
մասը  Հայաստանում  է  շրջանառվում, — դժգոհ   ասաց  Ռոբերտը, —
հանկարծ   մի   հրթիռ   ընկավ   Երևանի  վրա,  այդ  ամբողջ   գումար-
ներն   ու   ակտիվները  մեկ  օրում   դառնալու  են   ջրի  գին... 
— Մի  նեղացիր,  Ռուբիկ  ջան,  դրա  համար  էլ  քեզ  կանչել  եմ,  որպ- 



84

եսզի  զգուշացնեմ  այս  մասին, — խորամանկեց  նա:
— Լա՜վ,  ես  այսօրվանից  կկարգադրեմ,  որպեսզի  գումարների   շրջ-
անառությունը   դադարեցնեն  Հայկական  բորսայում,  կսկսեմ   արտ-
երկում   կրկնապատկել   գումարների   պտույտը...
— Բայց  Ռոբերտ  քո  ֆինանսական  ակտիվի  պտույտը   շատ  մեծ   է,
երբ   դադարեցնես   դրանց   շրջանառությունը,   նկատելի   կլինի   ու
արտասահմանյան   մեր   պարտնյորները   կդադարեցնեն  իրենց   ֆի-
նանսական  մուտքերը...
— Սերժ,  դու  գիտե՛ս  որ  ես  չեմ  կարող  վտանգել  իմ  կարողություն-
ները,  այնպես   որ  մի  նեղացի՛ր, — դժգոհեց   ընկերը, — բայց  միայն
քեզ  օգնելու  համար,  կարող  եմ  գումարների  15%-ը  թողնել  Հայաս-
տանում,  կարծում   եմ  դա  բավական  կլինի  ստաբիլ  պահել  իրավի-
ճակը: 
— Այո՛,  ես  էլ  եմ  այդպես  կարծում,  որ  բավական  է...
— Սերժ  ջան,  տղաս`  Լևոնը,  վերջերս  Մոնակոյում  աուկցիոնով  մի
դղյակ  է  գնել,  շատ  թանկ  նստեց  մեզ  վրա,  այնպես  որ  մենք   ֆին-
անսական  նեղության  մեջ  ենք,  չհաշված,  որ  մի  քանի  ամիս  առաջ
մեծ  տղաս`  Սեդրակը  Հունաստանում  մի  կղզի  է  գնել,  իմիջիայլոց,
քեզ   նույնպես   խորհուրդ   կտայի   նույնն   անել:     Հունաստանում
տնտեսական  խորը  ճգնաժամի  պատճառով   Էգեյան  ծովում  գըտն-
վող  կղզիներից  մի  քանիսը  վաճառքի  են  հանել,   այնպես   որ,  դըր-
անք  հետագայում  մեծ  կապիտալ  են:   Եթե  ցանկություն  ունես  գը-
նելու  Սեդրակին   կասեմ  թող  քեզ  համար  պայմանավորվի: 
— Այո՛,  Ռոբերտ  ջան,  լավ  միտք  է, — ուրախացավ  նախագահը, —
արդեն ժամանակն  է  մտածելու  արժանապատիվ  թոշակի  մասին, —
կատակեց   նա:
— Գիտես,  ապագայում   կարող  ես  այդ  կղզու  վրա  մի   հյուրանոց
կամ  առողջարան  կառուցել,  ծերությունդ  կարող   ես   այնտեղ  անց-
կացնել,  կլիման  էկզոտիկ  է`  ողջ  տարին  այնտեղ   ծաղիկ  ու   ծաղկ- 
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ունք   է...  Իսկական  դրախտավայր...
— Հա՜,  Ռոբերտ  ջան,  իսկապես  Հայաստանի  գաղջից  ու   գորշութ-
յունից  հետո,  միայն   դրախտը  մեզ  կփրկի, — կատակեց   նա, — որ
իմանաս   ինչքան  եմ  զզվել,  ամեն  անգամ  գալիս   են  ու  զեկուցում
իրավիճակը,  գլուխս  պայթում  է,  քիչ  է  մնում   հրամայեմ,  որ   տան-
կերի  թրթուրների  տակ  ճզմեն  է՛ս  ժողովրդին...  Գիտես,  ինչ   կեղտ-
ոտ   ու  ապերախտ   ազգ  են   հայերը...
— Է՜հ,  Սերժո   ջան  խնայիր   առողջությունդ,  կարևորը   մի   քանի
տարի  է  դիմացիր,  մի  բան  կմտածենք, — հանգստացրեց  ընկերը, —
եթե   ուզում  ես  իմանալ,  մենք  մեր  զավակների  համար  արեցինք
ամեն  ինչ,  հիմա  էլ   իրենք   թող  խելացի   լինեն,   որպեսզի  պահեն
իրենց  ունեցածը...
— Հա՛,  այդ  մեկը  ճիշտ  ասեցիր   Ռոբերտ  ջան,  բայց   դեռ  անելու
շատ  բան   ունենք,  կիսատ  չթողնենք  ու  փախչենք...  Թե  չէ  Նիկոլայ
Չաուշեսկու   պես  պատի  տակ  կսատկացնեն...
— Չէ՛,  Սերժո  ջան,  սխալվում  ես,  ժամանակները   փոխվել   են,  ինչ-
քան  Վանոյին  ու  Բուդոյին  կգտնեն,  այնքան  էլ   մեզ:
Նրանք  ծիծաղեցին:
— Այդ  մեկը   հաստատ…
— Լսի՛ր,  Վանո  ասեցի,  մի  բան  հիշեցի, — շարունակեց  Քոչարյանը,
— մի   ամիս   առաջ  նրան  տեսա,  Մոնակկոյում   հանգստանում   էր,
կազինո  եմ  մտնում   ու  տեսնում  եմ`  Վանոն   աղջիկների  հետ  նըս-
տած  զվարճանում   է,  մեռածը   ջահելացել   էր...   Հետաքրքիրն   այն
էր,  որ  մեր  վարձած  հյուրանոցում  ասացին,  որ  ՎԻՊ  համարներից
մեկը  վարձել  է  Իրանի  արքայազնը:  Հետո  պարզվեց,  որ  այդ  արք-
այազնը  Վանոն  է:
Նրանք  սկսեցին  ծիծաղել:
— Ուրեմն,  Վանոն  ներկայացել  է  որպես  Իրանի  շահի   որդի, — հա-
զիվ  խոսեց  նախագահը:
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— Այո՛,  ասում  էին  շատ  առատաձեռն  արքայազն  է:
— Վա՜յ  Վանո՛,  Վանո՛,  իրեն  երբեք  չի  կորցնում:
— Սերժ   ջան,  Վանոն   ինձ  որ  տեսավ   շատ   ուախացավ,  նույնիսկ
առաջարկեց   ընթրել   իր  հաշվին,  դե  մենք  էլ   չմերժեցինք,  Բելլան
զարմացած  էր  մնացել:   Ասեմ,  որ  Վանոն  հեչ   չէր   փոխվել,   առաջ-
վա   քեֆչի   Վանոն   էր:   Քեզ   էլ   ջերմ   բարևներ   էր  ուղարկում:
— Ռոբերտ   ջան,  գոնե   պարզեցի՞ր,  թե   ինչով   է   զբաղված   կամ
որտեղ   է  ապրում:
— Հա՛,   հեռախոսի   համարը   վերցրել   եմ,  այնպես  որ   կապի  մեջ
ենք, — բացատրեց  Քոչարյանը, — Սերժո   ջան,  պարզվում  է  Վանոն
« Ջեներալ- Մոթորսում »  բաժնետոմսեր   ունի,  նստած   տեղը   գում-
արը  գալիս   է   ու  լցվում    գրպանը,  Վանոն  ասաց,  որ  Չինաստան-
ում   բջջային   հեռախոսների   գործարան   ունի,   համակարգիչների
արտադրություն   ևս  կա,  այնպես   որ  ցանկություն   ունի   իր  գործ-
արանների  արտադրանքը   բերել   Հայաստան:
— Թող  գա,  աչքներս  լույս,  ուրախ  կլինենք, — համաձայնեց  նախա-
գահը, — այնպես  որ   Ռուբիկ  ջան,  կարող  ես  զանգահարել   ու  աս-
ել,  ճիշտն  ասած,  հիմա   նրա  կարիքը   շատ  ունենք,  եթե  կուզենա`
կարող   ենք   նորից  Երևանի   քաղաքապետ   նշանակել: 
— Լա՛վ,  Սերժիկ  ջան,  անպայման  կհաղորդեմ:
— Ռուբիկ  ջան,  նորից  Պուտինի  թեման  մոռացանք:
— Հա՜  Պուտինի՜… Չէ,  Սերժո  ջան  Պուտինը  հիմա   առաջվանը   չէ,
վատ  վիճակում   է  հայտնվել.  Ղրիմի  դեպքերից  հետո   չորս  կողմից
գզում  են:  Հիմա  կարող  ես  խելացի  քայլեր  անել,  նա  ուզի,  թե  չու-
զի,  քեզ   հետ  հաշվի   է   նստելու:
— Ռոբերտ  ջան,  երևում  է  հստակ  ծրագրեր  ունես:
— Այո՛,  ունեմ  Սերժո  ջան,  բայց  պետք  է  ամեն   ինչ  անել   այնպես,
ինչպես  կասեմ,  եթե  ոչ,  ապա  հնարավոր  չի   լինի  խուսափել   աղե-
տից:   Բանն  այն  է,  որ   « Հարավ-Կովկասյան  երկաթուղում »  պետք  
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է  մի  վթար  ստեղծել,  որպեսզի  շատ   զոհեր  լինեն,  կամ   Ռուսաստ-
անին  պատկանող  որևէ   ընկերությունում,  լավ   կլինի  որ   միաժամ-
անակ  լինի  մի  քանի   վթարներ`  բազմաթիվ  զոհերով,  կրկնում   եմ
զոհերը՛  պետք   է  շատ  լինեն,  որպեսզի   միջազգային  լրատվամիջո-
ցների   ուշադրության   կենտրոնում   հայտնվի:   Կարող   եք  անգամ
ռուսական  ռազմաբազաներից  մեկում  մի  պայթյուն  կազմակերպել:
Դե,  դուք  էլ  պետք  է  մեղադրեք   Ռուսական   կողմին`  պահանջելով
փոխհատուցում:   Եվրոպացիներին  պետք  է  ներկայացնել,  որ  ռուս-
ները  կանխամտածված  են   իրականացրել  վթարները։   Դե,   եվրոպ-
ացիներին   էլ  առիթ  է  պետք  Պուտինի  վրա   հարձակվելու   համար,
Ազգային  ժողովում  կհաստատեք,  որ  չեղյալ   եք  համարում  Ռուսա-
ստանի   հետ   բոլոր   պայմանագրերը   և   պարտավորությունները,
անգամ   կպահանջեք  ռուսական   զորքերի  դուրս  բերումը   ՀՀ  տա-
րածքից:     Դա   Ռուսաստանին  կզգաստացնի,  քանի  որ   Անդրկովկ-
ասում   նրա  միակ  ռազմական  հենակետը  Հայաստանն  է:  Դրա
համար   կփակվի  ճանապարհը  դեպի  Իրան:   Այնպես  որ,  Պուտինը
ուզի,  թե  չուզի  համաձայնվելու  է  քո  պահանջների  հետ:
— Բայց  Ռուսաստանից  եկող  ֆինանսական   դադարեցումը   կարող
է  մեզ   նեղել, — ասաց   նախագահը: 
— Չէ՛,  Սերժ ջան,  դա  ժամանակավոր  բնույթ   է   կրելու, — հանգստ-
ացրեց  Քոչարյանը, — հարկ  եղած  դեպքում  «Հայ-Ռուս -Գազարդի»
պայմանագիրը  չեղյալ   կհամարես  և  Իրանից  գազը   կգնես   ավելի
էժան  գնով:   Բավական   է,  այդ  ամենից  հետո  օգնություն   խնդրել`
պատճառաբանելով,  որ   դադարեցնում   ես  Ռուսաստանի   հետ  դի-
վանագիտական   հարաբերությունները   և  ցանկություն  կհայտնես,
որ   ուզում   ես  անդամակցել  ՆԱՏՕ-ին:    Հիմա  Եվրոպան  և  Ամերի-
կան  դրան  են  սպասում,  ամիջապես  քեզ   օգնության  ձեռք   կմեկն-
են:
— Ռոբերտ  ջան,  բայց  ռուսները  կարող  են   Ադրբեջանին   խառնել  
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պատերազմի   մեջ`  փորձելով   ճնշել   մեզ:
— Չէ՛,  չեն  կարող, — հանգստացրեց  ընկերը, — Ադրբեջանին   հիմա
պատերազմը  կարող   է  խանգարել:   Ալիևը   հիմա  իր  շրջապատում
շատ  թշնամիներ  ունի,  անցած  շաբաթ  նրա  հետ  էինք  Լաս-Վեգաս-
ում,  դժգոհում   էր`  ասելով,  որ  թշնամիներով  շրջապատված  է,  ամ-
են   վայրկյան  պատրաստ  են  իրեն   հոշոտել: 
— Իսկապես,  Ռոբերտ  ջան,  ինչ  լավ   բան  ասացիր, — ուրախացավ
նախագահը, — քիչ  առաջ  եղբորս՝  Լյովիկին   հանձնարարական   եմ
տվել,  որպեսզի  Ալիևին   հանդիպի  ու  ասի,  որ  իր  դեմ   դավադրու-
թյուն  է   կազմակերպվում,  կարծում  եմ   քո   պատմածից   հետ,  նա
մեր  պատրաստած  խայծը  կուլ  կտա,  այնպես  որ  ամեն  ինչ   լավ  է:
— Սերժո,  ինչ-որ  բան  ես  ծրագրե՞լ, — զարմացավ  ընկերը: 
— Այո՛,  Ռոբերտ  ջան, բայց  թողնենք  դա,  հետո  կբացատրեմ, — խո-
ստացավ  նա, — ուրեմն  ասում  ես,  որ  կարող  ենք  Պուտինի   գլխին
սարքել,  որպեսզի  համաձայնվի  մեր  պայմաններին:
— Այո՛,  Սերժ  ջան,  բավական  է  իրականացնել   այդ  միջոցառումնե-
րը,  որոնք  ամիջապես  կգցեն  Ռուսաստանի  վարկանիշը:    Դե   դու
գիտես,  որ  Ռուսաստանը   Օսեթիան   ու  Աբխազիան   չմարսած`
Ղրիմի   ու   Ուկրաինայի  հարցն   իր   վզին   վերցրեց,   Հայաստանը
նրա  համար   սառը   ցնցուղի  ազդեցություն  կթողնի:   Ռուսները
գիտեն`  եթե  մենք  անդամակցենք   Եվրոպային,  ապա  իր   զորքերը
այստեղից   հեռանալու  են,  այնպես  որ  նրանց  արդեն   Անդրկովկա-
սից  վռնդել   են  Վրաստանն  ու  Ադրբեջանը:   Այնպես  որ,  Պուտինը
չի  ցանկանա  կորցնել  Հայաստանը,  միակ  հավատարիմ   գործընկե-
րոջը:    Այս  անգամ   դու  կարող   ես  դաշնակցի  պես   խոսել,  « Գազ-
պրոմի »  հետ  պայմանագրերը  չեղյալ  կհայտարարես  ու  նրա  վրա
տուգանք  կդնես,  Իրանը  պատրաստ  է  գազը  տասնապատիկ  անգ-
ամ  էժան  վաճառել  մեզ,  քան  ռուսները:  Չհաշված,  որ  մենք  տրան-
զիտային  գազը  կհասցնենք  Վրաստան: 
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— Ռուբերտ   ջան,  ի՞նչ   ես   կարծում   այդ  վարկածը   կաշխատի՞, —
տարակուսանքով   հարցրեց  նախագահը:
— Իհարկե՛,  կաշխատի,  բավական  է  մի  պայթուն  լինի  և  բավակա-
նին  թվով  զոհեր,  այդ  ժամանակ  վստահ   եղիր,  որ  կլինի   այնպես,
ինչպես  ասացի, — հուսադրեց  ընկերը: 
— Դե,  լավ,  Ռոբերտ  ջան  ես  հաշվի  կառնեմ, — ասաց   նախագահը,
— այնպես  որ  շնորհակալություն  խորհրդի  համար,  շատ  օգնեցիր...
— Բայց  Սերժ  ջան,  դու  չասացիր,  թե  ի՞նչ  ես  նախաձեռնել,  միգու-
ցե   գաղտնի՞ք  է,  որը  ես  չպետք  է  իմանամ, — կատակով   հարցրեց
ընկերը:
— Ռոբերտ  ջան,  այդպես  մի  ասա,  դու  գիտես,  որ   քեզանից   գաղ-
տնիքներ  չունեմ,  այնպես  որ  կարող  եմ   ասել, — արդարացավ   նա-
խագահը, — գիտես,  Ռոբերտ   ջան,   ճիշտը  որ   ասեմ,  ազատամար-
տիկները  կոկորդիս   են  մնացել,  ամեն   անգամ  պատմություն   են
սարքում,  չհաշված   որ  մամուլն  ու  լրատվական  միջոցները   արագ
արձագանքում   են  նրանց:   Մի   խոսքով,   նրանք   պատերազմ   են
հայտարարել  մեզ...
— Այո՜,  հասկանալի  է,  դե  դա  այդպես  էլ  պիտի  լիներ, — չզարմաց-
ավ   Քոչարյանը, — Սերժ   ջան,  դու   պետք   է  Վազգենի   ծրագիրը
գործի   դնես,  սուսուփուս  վերջները   տաս,  գլխներին  սարքիր   պա-
տահական  միջադեպեր,  ավտովթարներ,  այնպես   որ   ազատամար-
տիկների   տեղը  ինքդ   էլ  գիտես,  որ  Եռաբլուրն  է:
— Ես  արդեն  կարգադրություններ   եմ  տվել   ուժային   կառույցների
ղեկավարներին,  Գորիկին   ասել  եմ,  որպեսզի  միջոցներ   ձեռք   առ-
նի...  Դրանց   աչքը  եթե  լավ  վախեցնենք,  տեղներից  չեն  շարժվի:
Հենա   մի  ակտիվիստ   ազատամարտիկի   արդեն   փակել   ենք,   ինչ
արեցինք`  չի  հրաժարվում   իր  պայքարից,  դե  թող   հիմա   գնա  ու
պայքարի  ճաղերի   ետևում.  Տեսնեմ   ինչի   է  հասնելու:
— Այդ  մեկը  ճիշտ  ես  որոշել,  լավ   ազատամարտիկը  մեռա՛ծ   ազա- 
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տամարտիկն   է, — սրամտեց  Քոչարյանը: 
— Հիմա  արդեն  ակտիվ  պայքար  ենք  մղելու  դրա՛նց   դեմ, — բացա-
տրեց   նախագահը, — ծեծկռտուքներ,  դանակահարություններ,   ավ-
տովթարներ,   միջադեպեր,  պետք   է   նաև  քրեականներին   օգտագ-
ործենք,   որպեսզի  դրանց  բերանները   փակենք:   Դե,  դու  գիտե՞ս,
որ  ես  Մուկին  վարչապետ  եմ  նշանակել,  կարգադրել  եմ  նրան,  որ-
պեսզի  քրեականներին  հրահանգի  ազատամարտիկ  որսան:
Ազատամարտիկները  վերջերս  քրեականներին  ևս  կպել  են,  դե  դա
առիթ  կլինի  օգտագործել:  Վարչապետը  խոստացել  է   կարճ  ժամա-
նակահատվածում  այդ  գործը  փակել,  դե  տեսնենք,  ինչպես   կկատ-
արի  իր  խոստումը: 
— Ոչինչ,  Սերժ  ջան,  ազատամարտիկը  այսօր  կա,  վաղը   չկա,   դու
կարևորը   նյարդերդ   խնայի,  դրանց  հարցը   համարիր   լուծված, —
հանգստացրեց  ընկերը,  — Գիտես,  Վազգենը   մի  անգամ   ինձ  խոր-
հուրդ  տվեց,  ասում   էր,  որ  ազատամարտիկներին  պիտի   իրավու-
նքներ  ու  ազատություն  չտաս,  քանի  ազատություն  տվեցիր,  հետո
չես  կարող  դրանց  դեմն  առնել:  Եթե  ուզում  ես  իմանաս,  Մոնթեին
վերացնելու  հրամանը  իմ  ներկայությամբ  է  տվել,  ես  զարմացել  էի,
ա՛յ  նոր  հիմա  եմ  հասկանում,  թե   Վազգենը   ինչու  էր  ուզում  ժամ
առաջ  նրանց  ոչնչացնել:   Գիտես,  նա  իր  կենդանության  ժամանակ 
չփորձեց  դրանց  օգնել,  ուրեմն  մի  բան  գիտեր,  որ  այդպես  էր   վա-
րվում:  Շահումյանի  ու  Արծվաշենի  դեպքերից  հետո  նա  ազատամ-
արտիկների  վրա  ավելի   էր  կատաղել,  պարզվում   է`  ազատամար-
տիկներից  մի  քանիսը  մտել  են  մոտը,  զենքը  դրել  են  ճակատին  ու
սպառնացել,  որ  կսպանեն,  եթե   միջոցներ  ձեռք  չառնի  այդ   երկու
տարածքները   ետ  բերելու:  Վազգենն  էլ  խոստացել  էր,  թե   Շահու-
մյանն   ու  Արծվաշենը   ետ  կվերցնենք,   տղաներին   ճանապարհ   է
դնում   ու  հրահանգում,  որ   նրանց   խփեն...
— Եվ  ի՞նչ,  խփեցի՞ն, — հարցրեց   նախագահը: 
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— Հա՜,  խփեցին,  տղերքի  գլխին  սարքել  էր,  հակատանկային  ակա-
նի  վրա  պայթեցին  Լաչինի  միջանցքում,  այնպես  որ  պատահական
միջադեպ  էր...
— Ռոբերտ,  այդ  մասին  ես  չգիտեի...
— Դե՜  այդ  ժամանակ   ամեն   ինչ  շատ  խառն   էր,  մենք   շատ   բան
չգիտեինք,  եթե  ուզում  ես  ճիշտն  իմանալ  Վազգենն  էլ   չգիտեր,  թե
ինքն   ինչ  է  անում,   միայն  գիտեմ,  որ  նա  ամեն  ինչ   ձեռնարկում
էր,  որպեսզի  Շահումյանի  ծախելու  պամությունը   չբացահայտվի,
դրա  համար  էլ  շտապեց  Շահեն  Մեղրյանի   գլուխը   ուտել...
— Հա՛ այդ  մասին  ես  տեղյակ  եմ, — հաստատեց  նախագահը, — հի-
շում  եմ  այդ  դեպքերից  հետո Վազգենը  կատաղել  էր,  ազատամար-
տիկները  նրան  մեղադրում  էին  դավաճանության  մեջ:   
Ռուբիկ   ջան  մի  անգամ  Վազգենենց  տանը   ուտում,  խմում   էինք,
նա  էլ  քիչ  հարբած   էր,  բերանից   թռցրեց,  որ  մի  քանի   հոգի  վստ-
ահելի  տղա  ունի  « ազատամարտիկ   որսացող  են »:   Հետո  մի  քա-
նի   տարի  անց   իմացա,  որ   Արտաշատի   քրեականներից  են   եղել,
այդ   էլ  Մուկը  պատմեց,  դու  մի  ասա  դրանք  Վազգենի   հրահանգ-
ով   մարտադաշտում  և  թիկունքում  խփում   էին  նրանց:
Դու  տեղյա՞կ  ես,  որ  Մովսես  Գորգիսյանը  Վազգենի  առաջին  զոհն
է  եղել: 
— Բայց  այդ  ժամանակ   Վազգենը  ՀՀՇ-ի  հետ   կապ  չուներ,  և   չէր
կարող  պատվիրել  նրա  սպանությունը, — զարմացավ   Քոչարյանը:
— Այդ  քեզ  է   թվում,  որ  կապ  չի   ունեցել, — քմծիծաղեց   նախագա-
հը: — ԿԳԲ-ի  արխիվի  փաստաթղթերի  մեջ  կար  Վազգենի  ДОСИЕ-
ն,  այն  իմ   ձեռքի  տակով   է   անցել , պարզվում  է,  որ   КГБ-ի   այն
ժամանակվա  կադրերի  բաժնի  պետը՝  Պարանյանը,  Վազգենի   մա-
սին   զեկուցել  է   իր  ղեկավարությանը,   զեկուցագրում   ասված   էր
Արարատի  կոմսոմոլի  ակտիվիստի  եռանդուն  գործունեության  մա-
սին,  որին  էլ   հանձնարարականներ   էր  տրված  Մովսես  Գորգիսյա- 
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նին  չեզոքացնելու  վերաբերյալ,  հենց  այդ  հանձնարարականը   նրա
առաջին   քննությունն   էր:   Զեկուցագրում   նշվում   էր,  որ   ԽՍՍՀ
Կոմկուսի   ղեկավարները   Վազգենին   պատրաստել   էին   ապագա
ՀՀՇ-ի  մեջ  ներարկելու  համար,   Վազգենը  այդ  ժամանակ  լավ   հա-
րաբերությունների  մեջ  էր  Արարատի  և   Արտաշատի   քրեական
հեղինակությունների  հետ,  մանավանդ  արտաշատցի   հեղինակութ-
յուններից  մեկի՝  « Կծան  Միշիկի »  Միշա   Խուդավերդյանի  հետ:
Վազգենի   առաջարկով  այդ   քրեականներից  ստեղծվում   է   Ֆիդայ-
ական  ջոկատ,  որը   և  զուգահեռ   պետք   է   իրականացներ   ֆիդայ-
ական  ջոկատների   լիկվիդացման  ծրագիրը:  Վազգենին  ամիջապես
նշանակում  են  ՀՀՇ-ի  Ռազմական  խորհրդի  ղեկավար,   Տեր-Պետր-
ոսյանն   ու   Վազգեն   Մանուկյանը   գիտեին,   որ  Վազգենը   ԿԳԲ-ի
լրտեսներից  է,  դրա  համար  ճանապարհ  էին   բացել  նրա   համար։
Այդ  բոլոր  ներկայացումների  գլխավոր  ռեժիսորը   գեներալ  Կառլոս
Բագրատիչն  էր,  հենց  ինքը՝  Կառլոս  Ղազարյանը,  նա   Վազգենին
« проход »  տվեց,  որպեսզի  կարողանա   իր  լծակներով  կառավարել
Ազգային  շարժումը,  սակայն  հետագայում   Վազգենը  ամրացրեց
դիրքերը   և  սկսեց  ինքնուրույն  գործել:  Կառլոս  Բագրատիչը   չկար-
ողացավ  կառավարել  Վազգենին,  քանի  որ  ԽՍՀՄ-ը  փլուզվեց   և
ամեն  ինչ  մնաց  ինքնահոսի,  իսկ  հետո  արդեն  եղավ  այն,   ինչպես
դու  գիտես:
— Փաստորեն,  ազատամարտիկներին  ոչնչացնելու  Վազգենի   ծրագ-
իրը   սեփական  նախաձեռնությունը  չէ՞ր, — հարցրեց  Քոչարյանը:
— Կարելի  էր  ասել` և  այո  և  ոչ,  քանի  որ  ծրագիրը  առաջ  էր  քաշ-
վել  ԽՍՀՄ  ղեկավարների  կողմից,   որպեսզի  ոչնչացվի  Հայաստան-
ում  ծագած  ազգային  շարժումը,  բայց  դե  հետո,  ԽՍՀՄ-ի   փլուզու-
մից  հետո  Վազգենը   գործեց   ինքնուրյուն,  սեփական  շահից   ելնել-
ով, — բացատրեց  նախագահը:
— Դե,  դա  հասկանալի  էր,  քանի  որ  Վազգենը   գիտակցում   էր,  որ  
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պատերազմի  տարիներին  իր  թալանածը   չի  կարող   մարսել, — հա-
մաձայնեց  ընկերը, — ազատամարտիկները  շուտ  թե  ուշ  նրա  առջև
հարցեր   էին  դնելու,  թե  որտեղից  այդ  հարստությունը,   դրա   համ-
ար  Վազգենը  ցանկանում   էր  օր  առաջ   ազատվել   նրանցից:
— Գիտե՞ս,  Ռոբերտ  ջան,  Վազգենը  չէր  սխալվում,  նա   ճիշտ   ճան-
ապարհի  էր,  — համաձայնեց   նախագահը, — այնպես  որ,   չպետք  է
շեղվենք   նրա  առաջարկած  տարբերակից:
— Սերժ  ջան,  ես  վստահ  եմ,  որ  ամեն  ինչ  լավ  կլինի, — հանգստա-
ցրեց  ընկերը, — այնպես  որ,  երբ  հասա  Ամերիկա,  քեզ   կուղարկեմ
Վազգենի  ծրագրերի  մի  մասը,  կտեսնես  և  կգործես,  ինչպես   ինքն
էր  արել,  վստահ  եմ,  որ  այդ  փաստաթղթերը   քեզ   շատ  օգտակար
կլինեն: 
— Չհասկացա՛,  Ռոբերտ,  դու՛  Վազգենի   ծրագրերը   որտեղի՞ց   ես
գտել, — զարմացավ  նախագահը:
Քոչարյանը  սկսեց  ծիծաղել.
— Սերժ,  բայց  դու  ասացի՞ր  որ  Վազգենի  ДОСЬЕ-ն  քո  ձեռքի  տա-
կով   է  անցել, — խորամանկ  ժպտաց  Քոչարյանը:
— Այո՛,   անցել   է, — հաստատեց  նա, — բայց   այնտեղ  մի  մասն   էր
միայն:  Այնպես  որ,  այն,  ինչ  ես  էի  փնտրում,  չկար:
— Իսկ  ամոթ  չլինի  հարցնել,  դու՛  ի՞նչ  էիր  փնտրում,  որը   այդպես
էլ   չկարողացար  գտնել:
Նախագահը  ինչ-որ  բան  էր   թաքցնում   ընկերոջից,  չցանկանալով
հայտնել   իր  իմացածը։
— Դե,  դա  նեղ  անձնական  կյանքի  վերաբերյալ   է, — խոստովանեց
նա, — դե,  լավ,  դա  այնքան  էլ  կարևոր  չէ:  Դու  այն  ասա՛,  իսկ  քեզ
որտեղի՞ց  Վազգենի  ծրագրերը:
— Սե՛րժ,  դու  ինչ-որ  բան  թաքցնում   ես, — նկատեց   ընկերը, — եթե
փնտրել   ես,  ուրեմն   դրանք   շատ  կարևոր  են   եղել,  չեմ   կարծում,
որ  դու  անիմատ  ժամանակ  վատնած   լինես:
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— Ռոբերտ,  այն  արխիվի  փաստաթղթերի  կարևոր   մասը   չկար, —
խոստովանեց  նախագահը:
— Ինչպես  տեսնում  եմ,  շատ  կարևորություն  ես  տալիս  այդ   փաս-
տաթղթերին,  — խորամանկ   ժպտաց  ընկերը, — հնարավոր   է,  որ
ինչ  փնտրում  ես  դու  իմ  ձեռքին  է:
— Ինչպե՞ս  թե,  որտեղի՞ց:
Ռոբերտը  սկսեց  ծիծաղել:
— Պարոն  Սարգսյան,  զարմացրեցի՞, — կատակեց   նա, — ա՛յ   տեսն-
ու՞մ   ես,  որ ես  էլ  շատ  բան  գիտեմ,  միայն  դու  չես:
— Ռոբերտ,  լու՜րջ  այդպիսի  բան  կա՞,  խնդրում  եմ  ասա,  ինչ  և որ-
տեղի՞ց  ես  գտել  այդ  փաստաթղթերը:
— Ուրեմն,  մաղարիչ  ունես, — կատակեց  ընկերը, — դա  երկար  պա-
տմություն   է,   այնպես   որ  կարծում  եմ   կխլեմ  քո  ոսկե  ժամանակ-
ից:
Նախագահը   վերցրեց  կոնյակի  շիշը,   լցրեց   գավաթները   և  տվեց
ընկերոջը: 
— Ոչինչ,  դրա  համար  ժամանակ  կգտնենք, — պնդեց   նախագահը
— պատմի՛ր   ինչպե՛ս   և  ո՞վ  է  տվել   այդ  փաստաթղթերը:
— Լավ,  եթե  շտապելու  բան  չունես,  կասեմ, — համաձայնեց   նա —
հիշու՞մ  ես  1999թ.-ի   հոկտեմբերի   27-ը:
— Այո՛,  շատ  լավ  եմ  հիշում:
— Հիշու՞մ  ես,  որ  Նաիրի   Հունանյանը  պահանջում   էր,   որպեսզի
հանդիպեմ   իրեն:
— Այո:
— Ուրեմն,  երբ  ես  հանդիպեցի  Հունանյանին,  նա  ինձ  պատմեց
ամենը  և  ինձ  հանձնեց  Վազգենի  մասին  եղած  թղթապանակն   ու
տեսաերիզները: 
— Ահա՜  թե  ինչ, — զարմացավ  նախագահը, — իսկ  այդ   մասին   ին-
չու՞  այն   ժամանակ  չասացիր:
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— Չէ՛,  եղբայր,  այդ  ժամանակ  մի  մոռացիր,   որ  խառն   էինք,   մեզ
համար  անակնկալ   էր  դեպքերի  նման   զարգացումը, — արդարաց-
ավ   նա, — առանց  այն  էլ  դու  ծանրաբեռնված  էիր,  Վազգենի   ախ-
պերներին  մոռացա՞ր:    Նրանք   մեզ  էին   մեղադրում   այդ   ամենի
համար,  հարյուր   կողմից  վրա  էին  տվել,  քիչ  մնաց,  որ  ես  հրաժա-
րական   տայի   ու  հեռանայի:
— Իսկ  այդ  առանձնազրույցի  ժամանակ  Հունանյանը   քեզ   հասցր-
ե՞ց  ասել,  թե  որտեղից  է  ձեռք  բերել  այդ  թղթապանակը:
— Ասե՛լ   է,  իհարկե,  ասել  է, — հաստատեց  նա, — բանն   այն  է,  ինչ-
պես  դու  ասացիր,  Կառլոս  Բագրատիչը՝  ԿԳԲ-ի  նախկին  ղեկավա-
րը,  Վազգենի   մասին  պատրաստել  էր  ողջ  ինֆորմացիան:
Վազգենը  իմացել   էր  այդ  մասին,  և  կարգադրել  էր   իր  մտերիմնե-
րից   մեկին՝  Վահրամ  Խորխոռունուն  հայտնաբերել  այդ  թղթապա-
նակը:  Խոռխոռունուն  հաջողվում  է ԿԳԲ-ի  արխիվից  աննկատ  հա-
նել  թղթապանակը,  մինչ  Վազգենին  տալը`  նա  աչքի  տակով   անց-
կացնում   է,  տեսնում  է,  որ   թղթապանակը   շատ  հզոր  ինֆորմաց-
իա  է  պարունակում,  վերցնում  է,  պատճենահանում  ամենը` և  տե-
սաերիզները  և  աուդիոժապավենները:  Խոռխոռունին  հանձնում   է
Վազգենին  արդեն  պատճենահանված  տարբերակները,   բնօրինակ-
ները   պահելով  իր  մոտ:  Հետո  Վազգենը  պարզում  է,  որ  Խոռխոռ-
ունին   իրեն  խաբել  է,  պահանջում  է  նրանից   բնօրինակները:
Խոռխոռունին  հասկանում  է,  որ  սխալ  է  թույլ  տվել,  սակայն  գիտ-
ակցում  է,  որ  բնօրինակները  վերադարձնելուց  հետո   իրեն  կվերա-
ցնեն:    Նա  վստահ  էր,  որ  քանի  դեռ  Վազգենի   գաղտնիքներն  իր
ձեռքին  են,   իրեն  ձեռք  չեն  տա,  բայց  իր  ապահովության   համար,
իր  ծանոթ  լրագրողներից  մեկին  պահ  է   տալիս  թղթապանակը,  և
պատվիրում,  որպեսզի   իր  հետ  որևէ  բան  պատահելուց  հետո   նա
բացի  թղթապանակը  և  տարածի  ողջ   ինֆորմացիան:   Բացառված
չէր,  որ  հենց  այդ  լրագրողն  էլ  օգնել   էր  Խոռխոռունուն  պատրաս- 
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տել  վիդեո  ու  աուդիո  երիզների  պատճեները:  
— Ուրեմն,   Խոռխոռունին   նախօրոք  իմացել   էր  իր   գլխի  գալիքը:
— Այո,   իմացել   էր,  դրա   համար  էլ   փորձել  էր  գտնել   իր   կյանքի
համար  երաշխիքներ:   Եվ  այդ   թղթապանակը  իր  կյանքի  երաշխի-
քըն  էր:  Սակայն  նա  սխալվեց,  քանի  որ  մեզ  մոտ  Հայաստանում
ամեն  ինչ  թարս  է  արվում, — քմծիծաղեց  Քոչարյանը, — դե,  Խոռխ-
ոռունուն  խփում   են,  իսկ  ինֆորմացիան`  այդպես   էլ  չեն   գտնում:
— Իսկ  ինչպե՞ս  հետո  այդ  թղթապանակը   հայտնվեց   Նաիրի  Հուն-
անյանի  ձեռքում, — հարցրեց   նախագահը, — հա՜,  երևի   հենց   այդ
լրագրողը  Հունանյանն  էր,  որին   Խոռխոռունին   հանձնել  էր   գաղ-
տնիքը, — գուշակեց  նա:
— Ո՛չ   Նաիրին   չէր, — ժպտաց  նա, — ինձ  թվում  է,   դու  կարող   ես
գուշակել: 
— Մտքովս  անգամ  չէի  անցնում, — տարակուսեց  նախագահը:
— Այդ  լրագրողը  Տիգրա՛ն  Նաղդալյա՛նն  էր:
— Ահա՜  թե  ինչ…
— Այո՛,  Նաղդալյանը:   Խոռխոռունու  սպանությունից  հետո  բացում
է  թղթապանակը  և  նայում,  սակայն  վախենում  է,  որ  ինքն   էլ   կա-
րժանանա   նույն   Խոռխոռունու  ճակատագրին,  լռում   է   այնքան
ժամանակ,  մինչև  որ   հանդիպում  է  Նաիրի   Հունանյանին։  Նաիրի
Հունանյանը   թղթապանակի  դիմաց  խոստանում   է   պաշտպանել
Նաղդալյանին,  քանի  որ  նախապատրաստում   է   հոկտեմբերի  27-ի
առաջին  թիրախը  ընտրել  Վազգեն  Սարգսյանին,  սպանելով  Վազգ-
ենին  նա  փրկելու  էր  Նաղդալյանին։   Իսկ  թղթապանակը,  որը   իր
ձեռքի  տակ  էր,  դառնալու  էր  իր  համար  անվտանգության  երաշխ-
իք:
— Լա՜վ,  իսկ  հետո՞:
— Դե,  ինչպես  ասացի, — շարունակեց   Քոչարյանը, — Նաիրի   Հուն-
անյանի  առաջին   թիրախը  Վազգենն  էր,  քանի  որ   նա   համոզված  
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էր,  որ  թղթապանակի  ինֆորմացիան   հասարակությանը   հայտնի
լինելուց  հետո,  ժողովուրդը   ոտքի  կկանգնի,  դե,  իմ  ու  քո   մասին
էլ  գիտեր,  որ  Վազգենից  ԱԲԻԺՆԻԿ  ենք,  կարող  ենք  նրա  համար
երաշխիք   լինել,   չհաշված   որ  հայրենանվեր   գործ   արած  կլիներ,
սպանելով  ազգի   դահիճներից  մեկին,   ով   հարյուրավոր   ազատա-
մարտիկների  գլուխ  էր  կերել,  էլ  չհաշվենք  մնացած  հանցանքները։
— Դե,  դա  հասկանալի  է: 
— Նաիրի  Հունանյանը  պատրաստել   էր  թղթապանակի   պատճենը
և  Ազգային  ժողովում   հոկտեմբերի  27- ին  տվեց  ինձ,  երբ   առանձ-
նազրույց  ունեցանք, — շարունակեց   նա, — Հունանյանը  տվեց   ինձ
ու  խնդրեց,  որպեսզի  այդ  ամենը  հրապարակվի,  և  միայն   այդ
դեպքում  նա   հոժարակամ  կհանձնվի  առանց   դիմադրության:  Դե,
ես  էլ   խոստացա,  որ  հասարակությունը   կիմանա  դրա  մասին:
Նաիրին  ուզում  էր  աղմկահարույց  դատավարություն,  որպեսզի
կարողանա  ներկայացնել   այս  ամենը:
— Թեհլերյանի  դատավարության  պե՞ս:
— Այո՛,  հե՛նց  այդպես, — քմծիծաղեց  Քոչարյանը, — բայց,   դե,  գիտ-
ես,  մեզ  մոտ  Բեռլինը  չէ,  որպեսզի  նման  դատավարություն   սարք-
եինք:   Նաիրի  Հունանյանը  ազնիվ   ու  խելացի  երիտասարդ   է,  նա
գիտեր  թե  ինչ   է  անում,  նա  թղթապանակի  բնօրինակը   տվել   էր
մորը,  որպեսզի   դատարանում  ներկայացնի   ի   պաշտպանություն
որդուն,  սակայն  ինչպես  գիտես,  աղմկահարույց  դատավարություն
չեղավ,  ու  հետո  էլ  այդ  կնոջը  գտան  սպանված   Ռուսաստանի  լող-
ափներից  մեկում:
— Ահա՜,  ուրեմն  այդպես:
— Սա  դեռ  ամենը  չէր, — շարունակեց  Քոչարյանը, — Նաղդալյանի
մոտ   կար   այդ  փաստաթղթերի  պատճենները,  և  դրա   համար   էլ
Վազգենի  եղբայրները  շտապեցին  լռեցնել  նրան:
— Ուրեմն,   Վազգենի   եղբայրները   գիտեի՞ն   այդ    թղթապանակի  
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գոյության   մասին:  
— Այո՛,  իհարկե  գիտեին, — հաստատեց  Քոչարյանը, — դրա  համար
նրա  եղբայրները   սպանությունից  հետո,  փորձում   էին  անել  ամեն
ինչ,  որպեսզի  չբացահայտվի   եղբոր  գաղտնիքը:   Նրանք  ոչնչի   առ-
ջև  կանգ  չեն  առնի:   Գիտես,  Հոկտեմբերի  27- ից  հետո   մի  անգամ
այցելել  էի  Նաիրի  Հունանյանին,  աչքերիս   չհավատացի,  նա   սոսկ-
ալի  վիճակում   էր, Վազգենի  եղբայրները ատամները  և  եղունգները
ակցանով   քաշել   էին,  ռեժիմով   ծեծում   էին  ու   էլեկտրահարում,
ողջ   դեմքն  ու  մարմինը  ուռած  էր  կապտուկների  մեջ,  այնպես  էին
այլանդակել,  որ  անճանաչելի  էր  դարձել,  սակայն  նույն   հպարտ
երիտասարդն  էր,   նա  չկարողացավ  խոսել,  ասացին,  որ   ներքին
արյունահոսություններ   ունի,   նա  միայն   հասցրեց   ինձ    հարցնել`
ինչի  համար  պարոն  Քոչարյան:   Ճիշտն  ասած,  Սերժ  ջան,  շատ
ափսոսացի,  բայց,  դե,  ինքդ  գիտես,  այդ   ժամանակ   մենք   չէինք
կարող  Բեռլինյան  դատավարություն   սարքել:
— Դե՜  դա  հասկանալի  է  Ռոբերտ ջան, — համաձայնվեց  նախագա-
հը։
— Դրանից  հետո  ես  Նաիրիին  չեմ  տեսել,  անգամ   փոշմանեցի,  որ
գնացի   այցի,  այնպես  որ,  չուզեցի  տրամադրությունս   փչացնել:
— Ռոբերտ,   երևում   է   թղթապանակի   պարունակությունը    շատ
հետաքրքիր   է,  որ  Վազգենի  վկաները   ետևից  են   ընկած, — կատ-
ակեց  նախագահը:
— Իհարկե՛  հետաքրքիր  է, — ծիծաղեց  Քոչարյանը, — կարելի  է   ան-
գամ  պոռնո   ֆիլմ  նկարահանել   այդ  թեմայով:
— Ահա՜  թե  ինչ, — զարմացավ  նախագահը, — ուրեմն,   դրա  մասին
ինչ-որ   բան   կա՞:
— Այո՛, նույնիսկ  ավելին, — խորամանկ  ժպտաց  նա, — թղթապանա-
կի  տեսաերիզը  դա  իսկական  ատոմային  ռումբ  է  վազգենականնե-
րի   համար:  Վազգենն  ու  Աստվածատուր   Պետրոսյանը  ինչ-որ   օբյ- 
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եկտներից  մեկում  իրար  հետ  կրքոտ  գիշեր   են   անցկացրել,  մանր-
ամասն  նկարահանված  է,  այնպես  որ  շնորհավորում  եմ  արևամոլ
սպարապետ  և  գեներալ  ունենք:    Լավ   էր,  Վազգենի   գլուխը  շուտ
կերան,  թե  չէ  մեր  մոտ  գեյ  պառադ  էին   անցկացնելու... 
Քոչարյանը  սկսեց  բարձրաձայն  ծիծաղել: 
— Լու՞րջ,   Ռոբերտ   ջան, — ուրախացավ   նախագահը, — գիտե՞ս,
հենց  այդ  օբեկտը  Արտաշատի   խճուղու  վրա  էր,  Վազգենի   հրամ-
անով  այն  այրել   են,  որպեսզի  չբացահայտվի   գաղտնիքը,   սակայն
պարզվում  է  տեսաերիզը   կա,  ա՜յ,  քեզ  հետաքրքիր  պատմություն:
— Այո՛,  այնպես  որ,  ոչինչ  չի  ոչնչացվել, — ասաց  ընկերը:
— Ռոբերտ,  սատանեն  ասում  ա,  վերցրու   ու  է՛դ   վիդեոն   համաց-
անցում  տեղադրի,  տենամ  դրանից   հետո  ինչ  պիտի  ասեն   նրա
մասին:
— Հա՜,  շատ  զվարճալի  կլինի:
— Ռոբերտ,  բայց  դու  ասացիր,  որ  Վազգենի  ծրագրերի   միայն  մի
մասը  կուղարկես  ինձ,  իսկ  ինչու՞  մի  մասը:
— Դե՜,  Սերժո  ջան,  առաջին  մասը  այս  էր,  ինչ  պատմեցի,  սա  քո
գործին   չի  օգնի,  իսկ  երկրորդ  մասը  ավելի   օգտակար  կլինի   քո
գործերին, — արդարացավ   նա:
— Դե՛  լսու՞մ  եմ...  Ի՞նչ  կա,  որը  կարող  է  օգնել...
— Հիշու՞մ  ես  1993  թվականը,  երբ  « Արաբոյի »  ջոկատի  79  հոգին
անհետ  կորան...
— Այո՛  ի՞նչ  կա  որ,  նրանք  ընկել   էին   ազերիների   ծուղակը, — աս-
աց  նախագահը:
Քոչարյանը  սկսեց  ծիծաղել:
— Չէ՜... Չէին   ընկել   ծուղակը,  այլ`  գցե՛լ   էին   ծուղակը՛:   Վազգենը
կարգադրել   էր,  որպեսզի   տղաները   ազատագրեն   Մարտակերտի
Լևոնարխ  գյուղը,  բայց   իմանալով,   որ  ազերիները   բավականին
ուժեր  ունեն  այնտեղ  կուտակված,  նախօրոք   հեռախոսազրույց   է  
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ունեցել  Ադրբեջանի   իր   գործընկերոջ   հետ,   տեղեկացնելով   մեր
մարտական  ջոկատի  մասին... Դե,  ազերիներն  էլ  ծուղակ  են  պատ-
րաստում  և  ոչնչացնում  նրանց:   Վազգենի  այդ   հեռախոսազրույցի
աուդիո  ժապավենները   թղթապանակում  է:   Ինչպես  պարզվում   է,
Կառլոս   Ղազարյանը   դեռևս   սկզբից   կարգադրել   էր,   որպեսզի
Վազգենի   առանձնասենյակի   բոլոր   խոսակցությունները   ձայնագ-
րեն,  հետո  նրա  մոտից  անհետանում   է  թղթապանակը,  նա  Վազգ-
ենի  վրա  կոմպրոմատ  չուներ:  Վազգենը  Բագրատիչի  գլուխը  չկեր-
ավ,   որովհետև  Կառլոսը   իրեն   խորհուրդներ   էր   տալիս,  թե   չէ
Վազգենին  գիտես,  որ  անուղեղ   շիզոֆրենիկ   էր:  Վազգենը  Կառլո-
սի  դաստիարակած   հրեշն  էր...  Սերժ   ջան,   թղթապանակում   կան
կոնկրետ   փաստեր,   թե  Վազգենի  հրամանով   ում   և   որտեղ   են
ոչնչացրել,  Արթուր  Մկրտչյանից   սկսած  վերջացրած  Մոնթե  Մելքո-
նյանով   ու  Արծրուն  Մարգարյանով:  Այնպես  որ,  այդ  ազատամար-
տիկների  ոչնչացման  ծրագիրը  օգտակար  կլինի  նաև  հիմա: 
— Հա՜,  այդ  մեկը,  իրոք  որ   մեր  գործին   օգտակար   կլինի, — ուրա-
խացավ  նախագահը, — Ռոբերտ,  իսկ  ուրիշ  ի՞նչ  ինֆորմացիա   կա
այնտեղ...
— Դե՛,  մնացածի  մասին  Սերժ  ջան,  դու  երևի  տեղյակ ես, — շարու-
նակեց   Քոչարյանը, — այնտեղ  կա` Արտաշատի  « Անկախության
բանակի »  տղաների  դեմ  սարքած  դավադրության   մասին,  Սամվել
Մարգարյանի  սպանության,  հետո  Գարեգին  կաթողիկոսի  ու  Վազ-
գենի  գործարքի  մասին,  հետո  Հրազդանի  « Լիզինի »  գործարանի
ու  Չեչեն   գրոհայիններին  հակաօդային    հռթիռների  առք   ու  վաճ-
առքի  մասին... Հետո  Քըրք-Քրքորյանի  կողմից  ստացված  միլիոննե-
րի   յուրացման   մանրամասնություններն  են...
— Գիտե՞ս,  Ռոբերտ,  ես  Մոսոյի  հետ  խոսել եմ, — ասաց   նախագա-
հը, — Մովսես  Գեղանգուլյանը  հաստատում   էր,  որ   Քըրք  Քըրքորյ-
անի   նվիրատված  99  միլիոն   դոլարի  մի   մասը`  շուրջ   66  միլիոն  
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դոլար  Վազգենը  իր  անունով  Շվեյցարական  բանկում   է   գցել...
Մոսոն  ցանկանում  էր  մեզ  օգնել,  որպեսզի  այդ   գումարը   վերադ-
արձնեինք,  սակայն   չհասցրեցինք`  Վազգենի   եղբայրները   Մոսոյի
գլուխը  կերան:   Ես  հանձնարարականներ  եմ   տվել,  որպեսզի  պա-
րզեն   թե  ինչպես   կարելի   է  ստանալ  այդ   փողը...
— Գիտե՞ս,  Սերժ  ես  լավ  ծանոթներ  ունեմ  Շվեյցարիայում,  այնպես
որ  կարող   ենք  գումարի  50%  վերադարձնել,  եթե  ուզենաս,  կարող
եմ  խոսել  նրանց  հետ: 
— Այո,  իրարկե  Ռոբերտ  ջան,  շատ  լավ   կլինի, — ուրախացավ   նա-
խագահը, — այնպես  որ  ախպերավարի  25 %  քեզ,  25 %  էլ  ինձ,  որ-
պեսզի   իրարից   նեղանալ  չլինի: 
— Լավ,  ես  կպայմանավորվեմ  Շվեյցարիայում  մեր  ընկերների  հետ
ու  քեզ  տեղյակ  կպահեմ, — խոստացավ  նա: 
— Ռոբերտ  ջան,  շնորհակալություն,  շատ   օգնեցիր, — ասաց   նախ-
ագահը, — տես  հա,  ես   սպասում   եմ   թղթապանակին...
— Լավ,  ես  գնամ,  եթե  հարցեր  լինի   կզանգահարես, — ասաց   Քոչ-
արյանը, — վաղը   երեկոյան   մեկնելու  եմ,  հուսով   եմ,   Ռիտան   և
երեխաները   կուղեկցեն  ինձ,  ես  իմաց   կտամ   Բելլային,   որպեսզի
Ռիտային   համոզի...
— Շատ  լավ,  Ռոբերտ  ջան.  կտեսնվենք...
Քոչարյանը   հրաժեշտ   տվեց   և  դուրս   եկավ   աշխատասենյակից,
ներս  մտավ  Ռիտան:
— Սերժո  ջան,  վերջացրեցի՞ք, — հարցրեց  նա:
— Այո,  Ռիտա  ջան,  բայց  մի   քսան   րոպեից,  կուզենայի   զրուցել
Վաչիկի  հետ:  
— Շատ   լավ,  Սերժիկ   ջան, — համաձայնեց   կինը: 
— Ռիտա,  իմաց  տուր,  թող  ներս  գա...
Քիչ  անց  ներս  մտավ  նախագահի   Անվտանգության   ծառայության
ղեկավար՝  գեներալ  Վաչիկ  Ղազարյանը,  մոտեցավ  և  զգաստ  կան- 
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գնեց.
— Լսում  եմ,  պարոն  նախագահ...
— Վաչիկ  ջան,  ասա  թող   մեքենաները   պատրաստեն,  գնում   ենք
«Հարսնաքար »  քիչ   լիցքաթափվելու...
— Լսու՛մ   եմ...
— Վաչիկ  ջան,  առանձին   հրահանգ  ունեմ  տալու,  այնպես  որ,  ուշ-
ադիր  լսի՛ր,  — նա  զգաստացավ`  լսելով  առանձին  հրահանգ  բառը,
— քո  տղերքին  կասես`  թող  Օհանյանին   հետևեն,  նրա  ընտանիքի
անդամներին  նույնպես  ոչ   մի  պահ  չկտրես  տեսադաշտից...  Նրա
հեռախոսազրույցների    ձայնագրությունները   կներկայացնես   անձ-
ամբ  ինձ,  պետք  է  լսվի  նրա  մտերիմների  ու  հարազատների  բոլոր
խոսակցությունները:  Այսօրվանի՛ց  նրա  բնակարանում   ու   առանձ-
նատան   խոսակցությունները  կձայնագրե՛ք,  կասկածելի   բան  նկա-
տելու  դեպքում  կզեկուցեք,  որ  ժամին   էլ   որ   լինի... 
— Լսու՛մ  եմ  պարոն  նախագահ...
— Օհանյանին  մի   գաղտնի   ծրագիր   է   հայտնի,  այնպես   որ   դա
հույժ   գաղտնի   տեղեկատվություն  է`  պետական  գաղտնիք,  ոչ   ոք
չպետք   է   իմանա   դրա  մասին...  Ցանկացած  մարդ,  ով   իմացավ
այդ  մասին,  ուրեմն  ոչնչացրեք  տեղում,  լինի  դա  Օհանյանի   կինը,
կամ  որդին...
— Լսու՛մ  եմ  պարոն  նախագահ...  Պարոն  նախագահ,  Օհանյանին
չե՞ք  վստահում, — միամիտ  հարցրեց  նա:
— Վաչիկ   ջան,  այսօրվանից  ետ  ես  ոչ  ոքի   չեմ   վստահում,  բացի
քեզանից...
— Ծառայու՛մ   եմ,  հայրենիքի՛ն, — զգաստացավ  թիկնազորի  պետը: 
— Դե,  ուրեմն,  առա՛ջ,  հայրենիքին  ծառայելը  սուրբ  գործ  է, — լուրջ
ասաց նախագահը, — տե՛ս,  հա՛,  աչքդ  Օհանյանի  վրա...
— Լսու՛մ  եմ, — ասաց  նա  և  դուրս  եկավ  աշխատասենյակից:
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IV

— Աստված  իմ,  ինչ  ապուշ  ազգ է,  երևի  աշխարհում  հայերից   հիմ-
ար  ազգ  չկա... Ողջ  կյանքները  ստրուկի  պես  ապրեցին,  մեկ   թուր-
քի  տակ,  մեկ  պարսիկի...  Դա  նրանից  է,  որ  քծնելու  ու   խոնարհվ-
ելու  համար  մեռած  են:    Նրանց  հայրենասիրությունը  միայն  ամպ-
ագոռգոռ  բառերի   մեջ  է,  նրանց  պայքարը  գոռալն   ու  պահանջելն
է:  Հիմա  հայի  հայրենասիրությունը  սկսվում   է  Facebook – ի  կոմեն-
թներից  և  վերջանում  է   Одноклассник-ների  ստատուսներով:   Ողջ
պատմության  մեջ  չկարողացան  դասեր  քաղել   անցյալից,  էս  ազգը
դատապարտված  է  լինելու  հավիտենից  հավիտենիս...  Միևնույն   է,
ապերախտ  են   ու  անարժան,  եթե  լավն   էլ  անես  սրանց   համար,
միևնույն  է`  ուրանալու  են  ու  գնան  ուրիշի  ձեռքը  համբուրեն...  Էլ
ինչու՛ անել,  եթե  պետք  է  մոռանան:   Սրանց  պետք  չի  սատկացնել,
միայն  տուր  հնարավորություն  իրար  կհոշոտեն...  Սրանք  իրար  հո-
շոտելու  համար  ոչինչ  չեն  խնայի,  միայն  պետք  է  մի  քիչ  ոգևորել...
Դարերով  այսպես  է  եղել,  օտարները  այնքան  վնաս  չեն  տվել,  որք-
ան  իրենք  իրենց:   Սրանց  համար  արժեքները   միայն   որովայնն   է
ու  ամորձիները:   Դու  բավարարի  այդ   երկուսը   և  կտեսնես,   թե
հարազատ  հորն  ու  մորը   ինչպես   են   ուրանում...  Ես   զարմանում
եմ,  թե  այսքան  դարերի  ընթացքում  սրանք  ոնց   են  գոյատևել,  հի-
մա  վաղուց   կարմիր  գրքում  կլինեին...   Որ  մտածում   եմ   սուլթան
Համիդը  ճիշտ  էր  անում`  Մի  հայ  պիտի  թողներ   թանգարանում,
որ  գնացող  եկողը  թքեր  երեսին...  Ոնց  էին  ասում  « Մենք  քիչ  ենք,
սակայն  մեզ  հայ  են  ասում... »  Դե,  դա   լավ  է,  որ  քիչ  եք,  շատ   լի-
նեիք  պիտի  ապականեիք  ամեն   ինչ.  Առանց   այն  էլ  ձեր   երկուսը
երեք  չի  դառնում,  որովհետև  ագահ  եք  ու  անկուշտ...  Ձեր   համար
օտարի  իշխանությունը  նախընտրելի  է,  քան   սեփական  իշխանի...
Դարեր  առաջ   այդպես  է  եղել,  այդպես  է  հիմա,   այդպես   էլ   կլինի
հետագայում...   Ինչու՞  պիտի   խղճամ   ձեզ,   եթե   բարի   լինեմ   ձեր  
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հանդեպ,  վստահ  եմ`  դավաճանելու  եք  ու  օտարին   ծառայեք,  ավ-
ելի  լավ   է  սոված  պահեմ   քանի   դեռ  ուրիշի  հացի   համը   չեք  առ-
ել...  Իմ   չարությունը  ձեր   նկատմամբ  գալիս   է  ձեզանից,   ես  մեղք
չունեմ,  այդպես  դուք  եք   ցանկացել... Ապերախտներ:    Ինչու՞   խղճ-
ամ,  եթե  դու՛ք   ինքներդ  ձեզ   չեք   խղճում:    Ազատամարտի՛կ,   դե,
դուք  գիտեք,  թե  ովքեր  են  նրանք,  բայց  ուրացա՞ք   չէ՞:   Ուրացա՛ք
ու  դավաճանեցի՛ք,  իմանալով,  որ  նրանք  իրենց  կյանքով   ձեզ  հա-
մար   բերեցին   հաղթանակը,   սակայն   միևնույն   է,   ուրացա՛ք    ու
պղծեցի՛ք   նրանց  շիրիմները,  նրանց  թափած  արյունը:   Ուրեմն,
ինչու՞  անել   բարին  ու   լավը  ձեզ   համար,  միևնույն   է,   դու՛ք   չեք
գնահատելու:   Արդեն  քանի  անգամ  ապացուցեցիք,  որ  ձեզ   ծեծող
մահակը   ավելի  հաճելի  է  ու  նախընտրելի,  քան   քեզ   փայփայող
ձեռքը:   Դու՛ք,  ձեր  ձեռքով  փորել  եք   ձեր  գերեզմանը,  այնպես   որ
մեղավորներ  մի  փնտրեք  մեր  մեջ:   Տեր-Պետրոսյանին  ազգովի  կա-
նչեցիք,  որպեսզի  էլի  սոված  ու  ցուրտ  օրերը  վերադարձնեք:  Չեմ
հասկանում,  երևի  աշխարհի  ամենամազոխիստ  ժողովուրդը  դուք
եք,  ինչքան  ձեր  գլխին  խփում  են,  դրանից  ավելի  մեծ   հաճույք  եք
ստանում:   Ես  վստահ  եմ,   որ  մի   տաս  տարի  հետո   իմ  անունով
եք  երդվելու`  Տիգրան  Մեծի   տիտղոսներով   կփառաբանեք   ինձ,
բայց  եթե  բարի  աչքով  նայեմ,  ինձ  մոռանալու  եք,  դուրս  կգաք  իմ
դեմ,  այնժամ  դժվար  կլինի  ձեզ  կառավարել,  որովհետև  պապերի
պիղծ  արյունը  խոսելու  է  ձեր  մեջ:    Երևի  աշխարհի  ամենաբութ
ու  ապուշ  ազգը  դուք  եք,  քանի  որ  1915  թվականին   ոչխարի  պես
քշեցին  Դեր-Զորի  անապատներն  ու  կոտորեցին:    Ո՞վ  է  տեսել,  որ
երեք  ասկյար  800  հոգու  ոչխարի  պես  քշի   անապատ:    Լավ,  ձեր
մեջ  մի  հատ  թասիբով  մարդ   չկար,  որ   քարը  վերցներ  ու   էդ  աս-
կյարի  գլուխը  կոտրեր:  Չէ՜,  բա  ոնց  կլիներ,  բա՜  ամոթ   չի  արյու՜ն
թափել:    Պիտի  հավի  պես  մորթվեին   ու  աշխարհով   մեկ   կոկորդ
պատռի,  որ  գենոցիդի   զոհ  են   դարձել:   Ի՛նչ  կեղտոտ   ազգ   եք,  
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զզվելս   գալիս   է,  որ   հիշում  եմ,  որ  ինչ-որ   կապ  ունեմ   է՛ս   ազգի
հետ:  Տեսե՛ք,  Օհանյանի  ծրագիրը,  է՛դ  էլ  հո   ես  չե՞մ   մոգոնել,  ձե՛ր
մեջի,  ձեր  դրացի՛ն  առաջարկեց,  թե  ինչպես  ոչնչացնի  իր  բարեկա-
մին  ու  ընկերոջը։  Ձե՛ր  մեջի,  ձեր  ծոցից  ելածը  ձեր  դեմ  է  դավադ-
րություն  սարքում,  էլ  ի՞նչ  եք  ուզում:    Դա  էլ  հո  ես  չե՞մ,  դու՛ք   եք
ձեզ  ոչնչացնում,  ես  ի՞նչ  մեղք  ունեմ:    Աստված  տեսնում  է,  ես  մի-
այն  օգնում  եմ,  որ  շուտ   իրար   հոշոտեք,  ընդհակառակն,  ես   լավ-
ություն  եմ  անում   ձեզ,   ինչքան   շուտ  վերանաք,   այնքան   օգուտ
կլինի  մարդկությանը։   Կեղտո՛տ   եք   ու   գռեհի՛կ,  մի   տեսե՞ք,   թե
ովքեր  են  քո  սպարապե՛տն  ու  գեներալը՛:    Եփած  հավին,  որ   պա-
տմես`  ծիծաղը  կգա,  բանակ  չծառայած   կոմսոմոլը   կյանքում  զենք
չէր  տեսել,  հանկարծ   վերցրեցիք   ու   հո՛պ,   դարձրեցիք   սպարապ-
ետ... Էդ   էլ   եմ  ես  մեղավո՞ր,  դու՛ք  դարձրեցիք   հերոս:   Իսկական
Քաջ  Նազարի  բախտը   ուներ,  գոնե  Քաջ  Նազարը  մի  տասը  հատ
ճանճ  էր  սատկացրել,  որոնք  խանգարում  էին   իր  հանգիստը,  իսկ
Վազգենին  ինչ   էին   խանգարում,  որ   յուրային  ընկերներին   խոշտ-
անգեց   ու  ոչնչացրեց։   Նրա  մասին   երգերն  էլ  հո  ես  չգրեցի:
Սպարապետ  ասելով  էլ   սատկելու  եք,  չհասկանալով,  որ  ձեր   մեջի
պիղծ  զավակն  էր,  նա  էր  ձեր  դեմ   դավադրություն   սարքում,  նա
էր  ձեր  հերոսներին  կոտորու՛մ,  նա  էր  ձեր   վրա  կրակու՛մ:   Անգամ
նրան  պատժող  քո  զավակին՝  Նաիրի Հունանյանին  դավաճան  հա-
նեցիք,  մարդը  իր  ազգի  համար  լավություն  արեց,  սակայն  ուրաց-
ա՛ք   նրա  արածը,  փոխարենը  պիտի  նրա  հուշարձանը   կանգնեցն-
եիք:  Եթե  Վազգենը  ողջ  մնացած  լիներ,  ապա  ավելի  էիք  ստրկան-
ալու,  գոնե   սատկե՛ց   պրծաք:
Նաիրին  հիմա  ու՞ր  է`  ցմահների  խցում:   Դու՛ք  դատապարտեցիք
նրան,  ոչ  թե  ես:   Ձեր  գեներալներին   տեսե՛ք`  Շարիկովներից   ոչն-
չով   չեն   տարբերվում`  Մանվել,  Սեյրան   Սարոյան,   երևի   իրենց
կյանքում   իրենց  ծննդականից  բացի  ոչինչ   չեն  կարդացել,  ո՞վ   գի- 



106

տի   երևի   կարդալ   էլ    չգիտեն,  դրանց   արած   գործը   ինչ   պիտի
լինի:  Եթե  մարդը   գրել  կարդալ   չգիտի,   դրանից   ի՞նչ  « խեռիս »
գեներալ:   Դուք  մեղադրում  եք,  որ  դրանց  նմաններին  պաշտոն  եմ
տալիս,  բայց   դու՛ք  եք,  չէ՞,  այդպես   ուզում,  ես   էլ  կատարում   եմ
ձեր  ցանկությունը։  Մկանը  վարչապետ,  որ  ողջ  կյանքում  ոչինչ   չի
արել,   թալանելուց   բացի,   դրան  էլ   ես  բերեցի   պաշտոնի,   դուք
նրան   դարձրեցիք   այդպիսին:   Ո՞վ   է  տեսել,  որ   նման   մարդիկ
դառնան   առաջնորդներ:   Սովետի   ժամանակ   դրանք   պատերի
անկյուններում  թափված   էին,  թաղայինը   շաբաթը   մեկ   գալիս  մի
լավ  « կլիզմա »  էր  անում  դրանց   ու  գնում   էր:  Հիմա  նրանք
դարձել  են  վարչապետ  ու  նախարար,  դու՛ք   այդպես  ցանկացաք:
Դու՛ք  5000  դրամով   ծախվում  եք,  հետո  էլ  մեղավորներ  եք  փնտր-
ում,  մի  ծախվեք:    Ձե՛զ  ո՞վ   է  խնդրում․  Դու՛ք  ծախվում  եք  Շարի-
կովներին,  հետո  էլ  դժգոհում  եք   նրանցից:    Ինքներդ  ձեզ   դատա-
պարտել  եք․․․ Գիր  ու  գրականություն  կարդացած  մարդը   ձեզ  հա-
մար  արժեք   չունի,  չգիտեք   գնահատել`  ձեր   անգրագիտությունն
էր,  որ   լույս  աշխարհ   բերեց   ձեր   ղեկավարներին: 
Ողջ  հանրապետությունում  որ  փնտրես  երևի   իմ  պես   կարդացած
ղեկավար   չգտնես,  ես  գոնե  բարձրագույն  կրթությունը  ստացել  եմ
օրենքով,  ոչ  թե`  է՛ս  աղբի  պես՝  կաշառքով   ու  փողով:   Այսպիսի
անգրագետներին  դուք  գնահատել  գիտեք,   քանի   որ  դա  է   ձեր
արժեքը,   իսկ   սովորող   մարդը  ձեր  շրջապատում   տեղ  չունի:   Ես
զարմանում  եմ,  թե   ինչպե՞ս   եք   համարձակվում  ձեզ   համեմատել
հրեաների  հետ:   Ա՜խր,  հրեաները  գիր   ու  գրականություն   սիրող
ազգ   են,  կարողանում   են  իրենց   արժեքները   գնահատել,   պահպ-
անել  ու  սիրել:   Իսկ   դու՛ք   ի՞նչ   գնահատել   գիտեք,   ձեր  վանքերի
ու  եկեղեցիների  վրա  փորագրում  եք  ու  կեղտոտում,  ոչնչացնում
եք   ու  ապականում   անցյալի   արժեքները   ու   հիմա  ի՞նձ   եք   մեղ-
ադրու՛մ,   ես   ե՞մ   մեղավոր:   Վանդալիզստը    հիմա   ե՞ս   եմ,   թե՞  
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դու՛ք:   Ե՞ս   եմ  մեղավոր,  որ   ձեր    հոգևորականները   պիղծ  են   ու
հրեշավոր:    Ե՞ս  եմ  մեղավոր,  որ   քո   բժիշկները   դահիճ   են   ու
անխիղճ:   Ե՞ս   եմ   մեղավոր,   որ   քո  գիտնականներն   ու  ուսուցիչ-
ները,  գեներալն  ու  զորավարը,  ուսանողն   ու  պատգամավորը   տը-
հաս  են  ու  անգրագետ։   Ձեզ  միայն  բութ  ու  անգրագետ   ղեկավա-
րներ  են  պետք,  տգետներին  հեշտ  է   կառավարել,  միայն   մահակը
ցույց  տուր,  նրանք   խոնարհ  ոչխարի  պես   կգնան  ուր  որ   քշես...
Թուրքը  1915  թվականին   իզուր  չքշեց  անապատները,  իրար  տակ
փորելը   հայի  արյան  մեջ  է,  իրար  խանգարելն  ու  բամբասելը  գալ-
իս  է  գեներով...  Ձեր  շրջապատում  բոլորը  ազգադավ  են   ու  պիղծ:
Սակայն   դուք  միայն  ինձ   եք   նկատում...  Թուրքերը  1915թ. -ին  կո-
տորեցին,  ես էի  մեղավոր,  Ստալինը  37-ին  քշեց  Սիբիր  ու  հեռավոր
արևելք,  ես  էի  մեղավոր...  Նախիջևանը  հայաթափվեց  ես` էլի  ե՛ս...
Տեսե՛ք,  ձեր  ժամանակակից  գրականությունն  ու  արվեստը,  ի՞նչ  է
իրենից  ներկայացնում,  երգն  ու  երաժշտությունը,  ձեր   երգիչն   ու
արվեստագետը...  Հազիվ   էլի՜  MP-3  -ները  ձեզ  ներկայացնեն   աշխ-
արհին...  Թու՜հ,  թքե՛մ  ձեր  նամուսին...  Ի՞նչ  ազգ եք...  Եթե   թալան-
ում  եք,  գողանում,  ես  մեղավո՞ր  եմ,  որ  իրար  եք  խաբում,  մեղավ-
ո՞ր  եմ,  որ  դատավորներդ   կաշառակեր  են  ու  անխիղճ...
Մատենադարանի  գրքերը  ե՞ս   էի  նվիրում  պարսիկներին...  Հայաս-
տանի  գործարանների  հաստոցները   ե՞ս  էի   ծախում   պարսիկներ-
ին,  այն  էլ  մետաղի   գնով...   Այս  երկրում  ինչքան   վատ   բան  կատ-
արվել   ու  կատարվում  է  մեղավորը  Սե՛րժն  է...  Իսկ  ինչու՞  եք   մեղ-
ադրում,  եթե  այդ  երաժշտությունը  դու՛ք  եք   պատվիրում,  ես   դիր-
իժորի  դերում  եմ,  միայն  իմ  փայտիկով  չափ  եմ  տալիս,   որպեսզի
ռիթմով  իրար  հոշոտեք...  Ազատամարտի՜կ... Գաղափարի  զինվո՜ր...
Ձեզ  հաշված  օրեր  են  մնացել,  կգնաք   թնդանոթի   համար  մսացու
կդառնաք,  նոր  կհիշեք,  թե   հայրենիքի  արժանի   զավակի  դեմ  ինչ-
պես  ըմբոստացաք...  Դեռ  երանի  կտաք  ձեր  սպարապետ  կոչեցյալ- 
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ին,  որը  կոտորում  էր  ավելի   դաժանաբար...   Վազգենի  արածները
մոռացա՞ք,  մոռացաք,  թե  ինչպես  էր  « Լիզինի »  գործարանի   հաս-
տոցները  ծախում,  մոռացաք,  թե  ինչպես  էր   չեչեններին  զենք   ու
զինամթերք  վաճառում...  Այն  չեչենների՛ն,  որոնք  Ղարաբաղում  200
դոլարով  հայ  էին  գլխատում...  Դե,  ինչու՞  չեք  հիշում   նրան,  ինչու՞
չեք  նզովում...  Սատկելուց  հետո  էլ  բերեցիք   առոք-փառոք   թաղեց-
իք  հերոսների  կողքին....  Եթե  այդպես   է,  ուրեմն  արժանի   ե՛ք,  ինչ
վաստակել   եք,  արժանի  եք  ու  կստանաք,  ինչպես  ասում  են,  « Ինչ
ցանեցիր  այն   էլ  կհնձես »:  Տխմարներին  խոնարհվելով`  տխմարա-
ցաք  ազգովին,  դրա  համար  էլ  սկսեցիք   իրար  ուտել...  Չարությու-
նն   ու  նախանձը`  սա  է  ձեր  միակ  թշնամին,  ոչ  թե`  իշխանությու-
նները... Դուք  եք  իրար   քարկոծում,  ոչ`  մենք... Դու՛ք  եք  իրար  հետ
թշնամացել` բաժանվելով   բանակների  ու  թիմերի,  կուսակցություն-
ների  ու  աղանդների...  Մի  Սե՜րժ  ու  մի  ժողովու՜րդ...  Ո՞նց  կարող
ես  հարյուր  տարվա  ձեր  ավանդույթը   փոխեմ...  Իրար   հոշոտելու
սովորությունը  եկել   է  ձեր  պապերից...  Ոչ  թե  ես  եկա  ու  բերեցի...
Ձեզ  պետք  են  ապուշներ  ու  տխմարներ...  Ես  էլ  տալիս  եմ...  Բայց,
դե,  հորս  տնից  հո  չեմ  բերել   էդ  ապուշներին...   Ձեր  ծոցից  ելածն
է...  Էլ  ու՞մ  եք   մեղադրում...  Ինչքան  փալա՛ս  ու  ա՛ղբ  կար   դարձր-
եցիք  զորավար  ու  հերոս,  ինչքան  գո՛ղ  ու  ավազա՜կ  կար,  բիզնես-
մեն  ու  գործարար...  Դրանում   մեղքը  միայն  ձերն  է:    Շահը  գնահ-
ատում  եք  սեփական  ընտանիքից   ու   զավակից   ավելին...   Դավա-
ճանը՛  հիմա  ե՞ս   եմ,  թե՞`  դու՛ք...  Թուրքը  տխմար  է,  բայց   կոկորդ
չի  պատռում,   որ  խելացի  է,  բայց  դուք  աշխարհով  մեկ  կոկորդ  եք
պատռում,  որ  մշակույթ  ու  գիտություն  եք  ունեցել...   Հիմա  ասաց-
ե՞ք,   եվրոպացիներն   են  ծառների  վրա,  թե՞   դու՛ք...  Այս   լուսավոր
դարում  դարձաք  մարդակեր...  Աշխարհը  զարգանում  է՜,  իսկ  դու՛ք
միջնադարում   ծվարել  եք  ու  բացի  ձեր  ապուշ   տխմարությունից
ոչինչ  չեք  տեսնում...  Չեք  ուզում   տեսնել...  Եթե   թուրքն   այդքան 
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վատն   է,   ինչու՞   եք   թուրքի   երաժշտությունն   ու   արվեստը   գող-
անում...  Ինչու՞  եք   թուրքին  ծախվում...    Դրանում  էլ   եմ   ե՞ս   մեղ-
ավոր... Ձեր   ռաբիզ   ախպերները  թուրքի  հետ  բաժակ   են   բարձր-
ացնում,  ուտում-խմում   են`  ուրանալով  ազգ   ու  հայրենիք,   դրան-
ում  էլ   ես  մեղք  ունե՞մ...  Դուք  ձեր  յուղի  մեջ  եք   տապակվելու   ու
վերջանաք...  Մեղավորներ  միշտ  գտնվում   են,  բայց  դուք   ձեր  մեղ-
ավորությունը   չեք   տեսնում,  չեք   փորձում  տեսնել   ձեր  մեղքերը...
Ապերախտությունը  ձեր  մեջ  արմատավորված  է,  այն  արմատախիլ
անել  չի  լինի...  Խելացի   ու   իմաստուն  մարդը  ձեր  մեջ  տեղ   չունի,
ամիջապես  նրան  կհոշոտեք,  ձեզ   միայն  ապուշներն   են  սիրելի:
Ասացեք  ո՞վ  էր  մեղավոր,  որ  Չարենցի  ու  Սևակի  պես  մարդկանց
գլուխը  կերաք...  Էլի՞  Սերժն  էր  մեղավոր,  որ  Նժդեհի  ու  Անդրանի-
կի   պես   հերոսները   թքեցին   ու  հեռացան  ձեզանից...   Որտեղ  որ
գնացիք  ապականեցիք...  Եվրոպայում  լցվել`  գողությունով   ու  թա-
լանով  ապրում  եք,  հլա  մի  բան  թուք  ու  մուր  եք  շաղ  տալիս   հայ-
րենի  ղեկավարների  վրա... Խաչագողերը  մի  գյուղ  չէին,  այլ  մի  ամ-
բողջ  ազգ...   Հոգևորականներդ  փողին   մեռած   են,   երկու   կոպեկ
ցույց  տուր,  սիրելի  Աստծուն   էլ   կուրանան...  Դրանում   էլի՞  ես  եմ
մեղավոր... Սփյուռքահայե՛ր,  երևի  ամենաապուշ   մասսան  դուք  եք,
100  տարուց   ավելի   է  չհասկացաք,  որ  արդեն   կոկորդ  պատռելով
ցեղասպանություն   չի  ճանաչվում...  Ո՞վ   է  տեսել,  որ   գոռալով  ու
կուրծք  ծեծելով  հարց  լուծվի...  Միայն  տխմար  ազգը   այդպես  կըմ-
տածի,  ձեր  պապերը  ոչխարի  պես  քշվեցին  անապատները...  Հիմա
էլ  դուք  ոչխարի  պես  նույն  բանն  եք   անում...  Դե,  գնացե՛ք,   տեսն-
եմ  թուրքը  ձեզ  կլսի,  թուրքը  հիմար  է,  որ  ոսկի  սկուտեղով  « Ծով-
ից  ծով   Հայաստանը »  խելոք  բերի  ու  ձեր  ոտքերի   առաջը   դնի... 
Ողջ  պատմության  մեջ  մի  հատ  Տիգրան  Մեծ  եք  ունեցել,  երևի
ով  գիտի,  նա  էլ  երևի  հայ  չի  եղել...  Թե  չէ  նրա  արած  գործերին,
որ  նայում  ես,  հային  արժան  ոչինչ  չի  արել...  Մարդը  հայրենասեր,  
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նամուսով  մարդ  է   եղել...   Իսկ  նամուսն   ու   հայրենասիրությունը
հայի  մոտ  բացակայել  է,  անգամ  չի  էլ  եղել...  Բա,  լա՜վ,  որ   թուրքը
ձեր  թշնամին  է,  ինչու՞  են  ձեր  աղջիկները  Ստամբուլի  « բառդելնե-
րում »  թուրքի  տակ  շինվում...  Դրանու՞մ   էլ  ենք  մենք  մեղավոր...
Ես  հո  նրանց  զոռով   չտարա՞  Ստամբուլ...  Դուբայում  ու  Եվրոպա-
յում  վխտում   են,  սրա  նրա  տունն  եք   քանդում,  դրանում   էլ  էլի՞
Սերժն  է  մեղավոր... Ռուսաստանում  իրար  հետ  մրցակցության  մեջ
են`  թե  ով  կարող  է  շատ  թալանել,  խաբել  ու  գռփել...  Ես`  էստե՜ղ,
դուք`  էնտե՜ղ... Բայց  արի  ու  տես  Սերժին   են   մեղավոր   հանում:
Է՛ս  մոլորակի   վրա  ի՜նչ  կատարվում  է,  ես   եմ   մեղավոր...  Էսինչի
կնիկը   չբեր  է՜,  ե՛ս  եմ  մեղավոր...  Էս   ինչի  առնանդամը   չի   կանգ-
նու՜մ,  ե՛ս  եմ  մեղավորը...  Չինաստանում  երկրաշարժ  է,  էլի  Սերժն
է  մեղավոր...  Ռուանդայում  ու  Սոմալիում  սով  է,  էլի`  ե՛ս...  Վա՜յ,
ձեր  հերն  եմ   անիծել...  Որ  ձեզ  սատկացնեմ  էլ,  արժանի  եք,  նույն-
իսկ  սատկած  ժամանակ  էլ  վտանգավոր  եք...  Ձեզ  պետք   է  սատկ-
ացնել  ու  հետո  վառել,  մի  խոր  փոսում  լցնել  ու  վրան  էլ  մի  քանի
տոննա  բետոն  թափել,  որպեսզի  շրջակա  միջավայրը   չաղտոտեք...
Բայց  ի՞նչ  ուզում  ես  ասա,  ապերախտ  եք  ու  վե՛րջ...   Մոռացա՞ք,
թե  ով  ձեզ   է՛ս  վիճակին   հացրեց...  Մոռացա՞ք,  քոռ   Լևոնին,   որ
ձեզ  սովի  ու  ցրտի  մեջ  էր  պահում...   Մոռացա՞ք,   որ  գիշերները
լույսը   տալուն  պես  հոպոպի  պես  վազում   էիք   այս  ու  այն   կողմ,
որպեսզի  մի  կտոր  տաք   ճաշ   ուտեիք...  Լողանալու  մասին   էլ   չեմ
խոսում...  Դրանու՞մ  էլ  էր  Սերժը  մեղավոր  թե՞`  դու՜ք  ու  ձեր   քո՛ռ
Լևոնը՛... Մոռացա՞ք  Դեմիրճյանին,  որ   հաշվեհարդար   էր   տեսնում
Ղարաբաղ  կանչողներին...  Մոռացա՞ք.  Վազգեն  Մանուկյանի  « Քա-
վորի  սեղանիկները »,  որ   մի  ամբողջ   սերունդ   տգիտության  մեջ
մեծացավ,  այդ   սեղանիկների   առջև...  Մոռացա՞ք,   Բլեյանին   ու
Վանոյին,  Վազգենին  ու   Զադոյանին,   Խոսրովին   ու  Բագրատյան-
ին,  մոռացա՞ք   բոլոր  ազգադավներին,   սակայն   հիշեցի՛ք   ի՛նձ   ու  
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Քոչարյանին...  Մեզ  անվանելով  թուրք,  դուք  ավելի  եք  արժեզրկում
ձեզ,  քանզի  հայ  լինելը  պատիվ  չի  բերում  մարդուն...  Եթե  թուրքը
ձեզանից  վատը  լիներ,  այսօր  նրան  ողջ  աշխարհը   չէր  ճանաչի...
Մինչդեռ  Թուրքիան   հզորանում  է  օր - օրի...   Միայն   Անատոլիայի
հյուրանոցների  ճոխությունն   ու  շքեղությունը   խամրեցնում   է   իր-
ենց  անցյալի  սև  էջերը,  այնպես  որ  նրանք  նվաճում   են  աշխարհը
իրենց  մշակույթով  ու  արվեստով...  Ձեր  կարծիքով  մեզ  անվանելով
թուրք`  վիրավորո՞ւմ  եք  մեզ,  ընդհակառակը`  ավելի  եմ  ուրախան-
ում,  քանզի  նախընտրում   եմ  լինել  թուրք,  քան  թե   խարդախ  ու
խաբեբա,  խաչագող  ու  աստվածապիղծ  հայ:  Հայ  մարդը  իր  առա-
քինությամբ  մնաց  անցյալում,   հիմա  միայն   տգետների   ու  ապուշ-
ների  սերունդ   է  մեծացել,  որը  միայն   սեռական   անդամից   բացի,
ուրիշ  ոչինչ  չի  տեսնում:  Դրանում  Քոչարյանն  ու  Սերժն  են   մեղա-
վո՞ր...  Ձեր  աչքի  գերանը  չեք  տեսնում,  մեր  աչքի  փուշն  եք   տեսն-
ում... Մեղադրում  եք,  թե  Քոչարյանն   ու  Սերժը  Հայաստանը  ծախ-
եցին:  Մի  հարցնող   լինի`  մենք   ծախեցի՞նք,  թե`  դու՞ք...   Անին   ու
Տիգրանակերտն  ո՞վ   ծախեց...  Էրզրումն  ու  Կարսն  էլ   մենք   ծախ-
եցի՞նք,  իսկ  Շահումյանն  ու  Արծվաշենը...  Դու՛ք  եք  իրար  ծախում` 
հայրը  որդուն,  որդին`  հորը...  Մոռացա՞ք  Լևոնի  ու  Վազգենի   ծա-
խածները,  մոռացա՞ք  « Արմենթելի »  ու  Կոնյակի   գործարանները...
Որ  ուզում  եք   իմանալ,   մենք   ծախեցինք   մեր   բաժինը,   եթե   մեր
փոխարեն  մեկ   ուրիշը   գար,   էլի   նույնն   էր  անելու,   քանզի   դա
արյան  կանչն  է`  ծախել,  գռփել,  դավաճանել   ու  ուրանալ...  Հիմա
ասացեք`  Սերժն  ի՞նչ  մեղք  ունի,  որ  ձեր  մեջի  հրեշն  է  ձեզ  հոշոտ-
ում... Ճիշտ   են  ասում « Ավելի  լավ  է  մարդու  աչքը  դուրս  գա,  քան
անունը »:    Բայց  ժամանակն  ամեն  ինչ  գցում  է  տեղը,  միևնույն  է,
մոռանալու  եք  այսօրվա  դժվարությունները,  մոռացաք  Լևոնին   ու
Վազգենին,  մոռացաք  Դեմերճյանին  ու  Վանոյին...    Ուրեմն,  հաստ-
ատ  կմոռանաք   մեր  արածները... 
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Այնպես  որ,  ես  չեմ  շտապում,  գալու  է ժամանակ,  երբ  համբուրելու
եք  մեր  ոտնահետքերն  անգամ:  Դուք  ձեզ  վատություն  անողներին
բարի  խոսքերով   եք  հիշում,  նրանց  փառաբանում   եք  ու  խոնարհ-
վում,  մինչդեռ  քեզ  լավություն  անողներին   գամում  ես   անարգան-
քի  սյունին,  պիտակելով  ու  որակավորելով` դավաճանի  կնիքը  խա-
րանում  ես  նրա  ճակատին:  Նաիրի  Հունանյանը  քեզ  օրինակ...
Մարդն  ինչ  արել  էր,  ձեր  համար  էր  արել...  Չգնահատեցի՛ք,  դե,
այդպես   էլ  մնացեք  տառապանքների   մեջ,  քանզի   ուրացաք   ձեր
հերոս  զավակներին...  Դրանում  ես  ոչ   մի  մեղք   չունե՜մ...   Ծառուկ-
յանների  նման   գող  ավազակին   բարերար  ու  բարեգործ   կանվան-
եք...  Րաֆֆի  Հովհաննիսյանի  պես  բանսարկուին,  ով  հազար   դիմ-
ակ  ու  շապիկ  է  փոխում,  կանվանեք  հայրենասեր  ու  ազնիվ...
Շուշան  Պետրոսյանին  էլ  ես  սարքեցի՞  այդպիսին,  նա  ձեր  ծոցից  է
ելել,  ինչու՞  դարձավ  այդպես  սարսափելի  վհուկ...  Դա՛  չե՞ք...  Դա՛
չի  ձեր  արվեստը... Նունե   Եսայան,  Արմենչիկ  ու  MP-3,  Սպիտակցի
Հայկո  ու  Թաթուլ...   Ինչքան  աղբ   ու   փալաս  կա   ելել   են  բեմ  ու
այնտեղից   ոռնում   են... Դրանու՞մ   էլ  մենք  ենք  մեղավոր...  Աղանդ-
ավորները   շատանում  են,  մենք  ենք  մեղավոր...  Գենդերներն   ու
պոռնիկները   փողոցներում  վխտում  են,  էլի  մենք  ենք   մեղավոր...
Դու՛ք,  դու՛ք`  ինչու՞,  երբեք   հարց  չեք  տալիս,  թե  ինչու՞   այսպես
եղավ,  թե  ինչու՞  լուսավոր  երկրից  վերածվեցինք  հետամնաց  ցեղի:
Դու՛ք  ինչու՞  հարց  չեք  տալիս,  թե   ինչու՞  տխմարները   եկան   իշխ-
անության   գլուխ,  բոզին  ու  պոռնիկին  ինչու՞  սարքեցին   բարոյակ-
ան  ու  ազնիվ... Դրա   արմատները  որտեղի՞ց  են  գալիս,  այս   գարշ-
անքի  սկիզբը   ո՞վ  դրեց... Գիտե՜ք... Շատ  լավ  գիտեք,  ուղղակի  ձեզ
ձեռնտու  չէ  հիշել...  Կամ  թե  ինչու՞  հիշել,  եթե   կան  Սերժն  ու   Քոչ-
արյանը... Միանգամից  ինչ   կեղտ  կա  կբարդեք  մեր  վզին  ու  վերջ...
Այդպիսով  հեշտ  կպրծնեք:  
Հայե՜ր,  հայե՜ր,  երկու  հայ   մեկ  տեղ  չեն   կարողանում   հանգիստ  
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ապրել,  պիտի  բամբասեն  ու  իրար  վրա  ցեխ  շաղ  տան...  Դուք   եք
իրար  հանդեպ  թույն  շնչում`  ղարաբաղցի,  հայաստանցի,   թուրքա-
հայ,  պարսկահայ,  դաշնակ   հնչակ...  Դրանու՞մ  էլ  եմ  ես  մեղավոր...
Դաշնակը  ասում  է, « Եթե  սա  դաշնակ չի,  ուրեմն  սա  հայ  չի »  Բա
ո՞նց  կլինի`  ՀՀՇ-ականները   հիմա  դարձան  լավը՜,  մենք   դարձանք
վատը...  Գայլը  գառան  մորթի  հագավ,  դարձավ  գառ...  ՀՀՇ- ին  բե-
րեցիք   դարձրեցիք  « Կոնգրես »,  Քյոռ  Լևոնին   էլ  դարձրեցիք   կոն-
գրեսական... Բա  դրանում   էլի  ղարաբաղցի՞ներն   են   մեղավորը...
Ղարաբաղցին  ի՞նչ   մեղք  ունի,  որ  պատերազմի   ձեր   հանցագործ-
ներին  դարձրեցիք  բիզնեսմեն...  Գռզոն   հիմա  լավ   գործարար   է...
Մոռացա՞ք,  թե  ինչ  էր  խաղում  ձեր  գլխին,  մենակ   « ագնետուշիտ-
ելների »  պատմությունը  բավական  էր,  որպեսզի  նրան   կախաղան
հանեիք,  բայց  դե  կուլ   տվեցիք,  չէ՞...   Այդպես   բոլորը  դարձան   լա-
վը,  իսկ  մենք  դարձանք  վատը:   Հրանուշին   էլ  հո  ե՞ս   չբերեցի  դը-
րեցի   պաշտոնի... Մայրուղու  վրայի  պոռնիկ  էր,  նրան  սիրու՜ն  ազ-
գովի  բերեցիք  ու  մտցրի՜ք  Ազգային  ժողով...   Ազգային   ժողովում
ինչքան  բութ   ու  անհամ   կենդանի   կա,  դու՛ք  բերեցիք  ու   դարձր-
եցիք   պատգամավոր...  Դե,  ես  էլ  է՛դ  անկուշտներին  պիտի  ուղղու-
թյուն  ցույց   տամ,  որ  իրենց  չափը  ճանաչեն,  թե  չէ  շատ   լափելուց
կպայթեն...  Դուք  ի՞նչ  ժողովուրդ  եք,  որ  ձեր   ընտրյալներն  ի՞նչ   լի-
նեն... Հազիվ  Շմայսի  ու  Մանվելի  պես  տհասները   ձեր  համար  օր-
ենք  գրեն... Ինչքան   թափթփուկ  կար  դարձրեցիք   պատգամավոր,
ինչքան  պոռնիկ  կար  դարձրեցիք   նախարար... Դու՛ք   դարձրեցիք,
ես  միայն   հաստատեցի,  դուք  որոշում   եք,  ես   էլ`  համաձայնվում
եմ:  Պատգամավորները  նորմալ   երկրներում  ծառայում  են  ժողովր-
դին,  իսկ  մեզ  մոտ  հակառակն  է,  ժողովուրդն  է  ծառայում   պատգ-
ամավորին...  Այդ  օրենքն  էլ  հո  ես  չեմ  հնարել...  Դու՜ք  ու  ձեր  սահ-
մանադրությունը՜... Մի  սահմանադրություն,   որ  քոռ  Լևոնը  գրի,  էլ
ի՞նչ  եք  ուզում:   Հլա  բախտներդ   բերեց,  որ   պատերազմում   հաղ- 
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թեցիք,  բա   որ   պարտվեիք,  ի՞նչ  էիք   անելու...  Վազգենի  ու  Լևոնի
միլիոնները   ձեր   փորն   էր   կշտացնելու՞,  որ    աստվածացրիք,   դե,
գնացե՜ք   ու   ձեր  սպարապետներով   ու   առաքյալներով    սատկե՛ք,
հետո  չասեք,  թե  Հայաստանը  դատարկվեց...  Սերժն  ու  Քոչարյանը
երկիրը  դատարկեցի՜ն...  Մեկդ   չեղավ,  որ  հիշեր  քոռ  Լևոնին`» երբ
1,5 միլիոն   մարդ   տարագիր  եղավ,  դա   սպիտակ   սպանդ   չէ՞ր...
Խորհրդային  Հայաստանի  գործարաններն   ու  կոլտնտեսություննե-
րը  մի  քանի  ամսում   փոշիացան,  բա   դրա  մասին   ինչու՞  չեք   աս-
ում:   Երկրաշարժի  գոտու  համար  նախատեսված   միլիոնները,   որ
կերան,  դա՞   էլ   իմ   գրպանը  գնաց...  Սփյուռքահայ   բարերարների
նվիրատվություններով   կարելի   էր   մի  ամբողջ   պետություն    կառ-
ուցել,  բա  մեկը  չկա,   որ  հարցնի`  բա  ու՞ր  գնացին  այդ   փողերը...
Արցախյան  պատերազմում  ազատագրված   տարածքների   ադրբեջ-
անական  գյուղերի  թալանը  ո՞վ   կերավ...  Երևի  չգիտեք,  որ   Մանվ-
ելն  ու  ձեր  սիրելի  սպարապետն  են  լափել  դրանք,   որ  հիմա   պալ-
ատներում  են  ապրում...  Մի  լրագրող  չեղավ,  որ  գրեր   դրանց  թա-
լանածի   ու  սպանությունների  մասին...  Ժամը  մեկ   մի   վարչապետ
էիք  փոխում,  ով   գալիս   էր   թալանում   էր...  Մոռացա՞ք   Խոսրով
Հարությունյանին,  Բագրատյանին,   Արամ   Սարգսյանին,   Գագիկ
Հարությունյանին,  Արմեն  Դարբինյանին` մեկը   մեկից  անկուշտ   ու
թալանչի... Դրանց  էլ  ես  հո   չբերեցի... Դրանք   վաղուց  պիտի  գընդ-
ակահարված   լինեին,  սակայն   մինչև   հիմա  աքլորի  պես   կուրծքն-
երը  ցցած   ծուղրուղու  են  կանչում:  Որովհետև  գիտեն,  որ   ապուշ
եք,  որովհետև   գիտեն,  որ  տխմար   եք...  Ո՞վ  է  տեսել,  որ   գողերն
ու  թալանչիները   հարթակ   բարձրանան   ու  հեղափոխության   ու
արդարության  դրոշակակիր   դառնան,  միայն  ձեր  մոտ  է  այդպես...
Եթե  սպասում  եք,  որ  ես  նրանց  պիտի  պատժեմ,  չարաչար   սխալ-
վում  եք,  որովհետև   նրանց  միջոցով  ձեզ  եմ   պատժում...   Դու՛ք
նրանց  պահող   փայփայողն  եք,  ես  էլ  նրանց   չափ   տվողը: 
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Երբ   խոսում  եք  բարոյականությունից   զզվելս,  գալիս   է,  դու՛ք   եք
բարոյակա՞ն,   ձեր   հեռուստասերիալներով    երիտասարդությանը
բութ  ու  տհաս   եք   դարձնում...  « Որոգայթներով »  ու  հանցագործ
կիլլերներով  սերունդ  եք  դաստիարակում,  գողերն   ու  մարդասպա-
նները  ձեր  եթերների  հերոսներն  են,  դրա  համար  էլ   Տարոն  Մար-
գարյանի   պես  բութ  արարածներ  լույս  աշխարհ  եկան...   Բու՛թ   ու
շատակե՛ր`  լափու՜մ   են,  լափու՜մ...  Դրանց   ինչքան  տաս,  այնքան
շատ  կուտեն,  գլուխներում  միայն  դատարկություն  է...   Է՛դ  սերուն-
դն  էլ  իմ  ձեռքի  գո՞րծն  է... Դա  ձեր  դաստիարակածն   է`  դու՛ք   եք
պահել,   փայփայել   դրանց,   նրանք   չոբանի   շան   պես   են,   պիտի
տաս  ուտեն,  որպեսզի  նախրին  տիրություն  անեն:   Մի   երկրում
այսքան  կեղտոտ  արյուն,  տականք,   որտեղից  կգտնես...   Չէ՜   չկա
այդպիսի  երկիր,  միայն   մեզ  մոտ  է   հավաքվել:  Երևի   հենց  Սոդոմ
Գոմորն  էլ  այսպես  է  եղել,  որ  կործանվեց   ծծումբի   հեղեղատում,
կործանվեց,   որպեսզի   այդպիսիները   լույս  աշխարհ   չգան:  « Ողբ-
ում  եմ   քեզ,  հայոց   աշխարհ,  ողբում   եմ   քեզ,  բոլոր   հյուսիսային
ազգերի   մեջ  վեհագույնդ,  որովհետև  վերացան  թագավորդ  ու  քա-
հանադ,  խորհրդականդ  ու  ուսուցանողդ,  վրդովվեց  խաղաղությու-
նը,  արմատացավ   անկարգությունը,  խախտվեց   ուղղափառությու-
նը,  հիմնավորվեց  տգիտությամբ   չարափառությունը...
Կրոնավորները  կեղծավոր,  ցուցամոլ,   սնափառ,   պատվամոլ,   քան
թե  աստվածասեր։   Աշխարհականները   ամբարտավան,   ստահակ,
մեծախոս,  աշխատանքից   խուսափող,  արբեցող,  վնասակար,  ժառ-
անգությունից  փախչող։    Զինվորականները   անարի,  պարծենկոտ,
զենք   ատող,  ծույլ,  ցանկասեր,  թուլամորթ,   կողոպտիչ,   գինեմոլ,
ելուզակ,  ավազակներին  համաբարո։  Իշխանները  ապստամբ,  գող-
երին  գողակից,  կաշառակեր,  կծծի,  ժլատ,  ագահ,  հափշտակող,
երկիր  ավերող,  աղտեղասեր,  ստրուկներին   համախոհ։
Դատավորները  տմարդի,  ստախոս, խաբող,  կաշառակեր,  իրավուն- 
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քը  չպաշտպանող,  անկայուն,  ընդդիմացող։  Եվ  առհասարակ  սերն
ու  ամոթը  ամենքից  վերացած... »  Մովսես  Խորենացին  ողբում   էր
5-րդ  դարում,  5-րդ  դարից  այս  կողմ  բան  չի  փոխվել...  Նույնն  եք...
Դրանու՞մ  էլ  են  Սերժն   ու  Քոչարյանը   մեղավո՞ր...  Դարեր   առաջ
ինչպես  եղել  եք,  այնպես  էլ   կաք...  Այնքան  կեղտոտ   ազգ   եք,   որ
անգամ  ձեր մեծությունները`  Խորենացին  ու  Նարեկացին,   Ֆրիկն
ու  Սայաթ -Նովան  են  գրել  դրա   մասին...  Իսկ  դուք  ասում  եք,   թե
մենք  ենք... Ձեր  ունեցածը  կորցնում  եք  առանց  ափսոսանքի,  մենք
ենք  մեղավո՞ր...  Աշխարհով   մեկ  պարծենում  եք  ձեր   առևտրական
ազգ  լինելով,  մի  հարցնող   լինի,  ու՞մ   էր  պետք  ձեր  առևտուրը...
Սեփական  գրպանի  համար  չե՞ք  ծախում... Սեփական  փորը  լցելու
համար  չե՞ք  անում:  Առևտրական...   Ինչ  նողկալի  բառ  է,  աշխարհ-
ում  երբեք   ազնիվ   առևտրական  չի  եղել,  այն  էլ  հայի  մենթալիտե-
տով...  Ինչու՞  նրանք  ազնիվ   են  աշխատել...   Նրանք   մտածել   են
միայն  սեփական   փորը  լցնելու  մասին... Այդ   չե՞ք...   Ձեր  անհաջող-
ությունների  մեջ  ուրիշ  մեղավորներ  փնտրելը  հեշտ  է,  բոլորը   մեղ-
ավոր  են  բացի  ձեզանից:   Մինչդեռ  դու՛ք  այն  ազգն  եք,  որ   պրոբ-
լեմ   չունենալուց  էլ   այն  կստեղծեք  ու  կսկսեք   լացել...    Լացել   ու
մուրալ,  որպեսզի  ձեզ  կարեկցեն,  բայց  հենց  կարեկցեցին  ու   խղճ-
ացին  ձեզ,  կոգևորվեք  և  անգամ  կխմեք   ձեզ  կարեկցողի  արյունը:
Լինում  են  պահեր,  երբ  ափսոսում  եմ,  որ  հայ  եմ  ծնվել...   Անտաշ
ճարպակալած   դեմքերով  գորիլաններ,  որ  զզվում   ես...   Քանի   որ
հետույքն   ու  դեմքը  նույն  պատկերն  ունեն...  Ու  մտածում  եմ`  ինչ-
ու՞,  ո՛ր   մեղքիս   համար   դրանք  պիտի   շրջապատեն   ինձ...  Ինչու՞
ես    պիտի   շնչեմ   նույն   օդը,  որ    իրենք   են   շնչում...    Ազգն   է՞լ
Նարեկացու  ու Նժդեհի  նման  մեծություններ  ունենա՞  ու  չկարողա-
նա  ճիշտ  կողմնորոշվել:   Բոլոր  դարերում   ունեցել   ես   տաղանդա-
վոր  ու  հզոր   մարդիկ,  որոնց  մտքի  թռիչքը  հասնում  է   մինչև  մեր
օրերը... Սակայն  բութ  ու  տխմարների  մեջ   խամրեց   նրանց   գործ- 



երը,  որովհետև  ապուշ  եք,  չեք   ցանկանում    խելացի  մարդուն   լս-
ել...   Որովհետև   բոլորդ  ուզում   եք  թագավոր   ու   զորավար   լինել,
առանց   ջանքեր  գործադրելու...  Նախանձը  ձեզ  չի  թողնում,  որպե-
սզի  առաջ  գնաք:    Այն  անեկդոտում,  որ   սատանան   կաթսայում
եփում   է  ազգերին,  ձեր  կաթսան  բաց   է  մնացել,  որովհետև  մեկդ
մյուսին  եք  քաշում  ցած,  չցանկանալով,  որ  մեկը   դուրս  գա... Դու՛ք
չեք   թողնելու,  որ  իմաստունն  ու  խելացին  առաջ   գնան,  որպեսզի
ձեզ  էլ  իր  հետ  առաջ   տանի...  Չէ,   ձեր   մոտ  հակառակն  է...  Կուս-
ակցությունների   համար   իրենց   կուսակցական   շահն   ավելին   է,
քան  ժողովրդի   և  պետության:   ՀՀՇ-ից   սկսած`  վերջացրած  ՀՅԴ-
ով...  Դրանու՞մ   էլ   էլի  մեղավորը   մենք   ենք...   Որ   պատրաստ  եք
իրար  դեմ  պատերազմել.  Պատրաստ  եք  ժողովրդի  արյան   հաշվին
փառաբանել   ձեր  կուսակցությունը...  Տեսե՛ք   թե   ովքե՞ր   են  գրում
ձեր  պատմությունը...    Բլեյանի   նման  ստո՛ր   արարածները,  որոնք
մաղարիչով   կամ   երկու  կոպեկով   ԲՈՒՀ  են  ավարտել   ու   դարձել
մագիստրոսներ  ու  պատմաբաններ...  Ու  դրանք   գիրք   են   գրում...
Ես  ի՞նչ   մեղք   ունեմ,  որ  այդպես   բութ  արարածը  գիրք   է   գրում,
կամ   կինո  նկարահանում,   թատրոն  բեմադրում...  
Այնպես  որ,  Աստված   քեզ  միայն  քարերի   երկիր  չի   տվել,  այլ   ան-
ուղեղ   ու  տխմար  առաջնորդներ,  որպեսզի   տառապեք  հուր   հավ-
իտյան:   Ու  պիտի  տառապեք  40  տարի  կամ  էլ  40 դար,  որովհետև
հրեաները  40  տարի  անապատներում   թափառելուց   հետո   միայն
հասկացան  ճշմարիտ  ճանապարհը:   Որ  իրենց  ազգի  համար  կար-
ևորը   հրեա  մնալն  է,  որ  հրեայի   համար  ամենասուրբ  բանը,   դա
իր  հայրենիքն  է`  Իսրայելը,  որը  անգամ  չեն  էլ  տեսել,  բայց  համա-
րում  են  հայրենիք:    Իսկ   դու՛ք,  այդպես   էլ   չհասկացաք,   որ   ձեր
թշնամին  դրսից   չէ,  այլ  ձեր  միջից,  որովհետև   յուրաքանչյուրիդ
մեջ  նստած   է  թշնամին,  այդ   թշնամին  ձեր  վախն  է,  ձեր  շահամո-
լությունը,  ձեր  քծնանքը:    Երբ  դա   կարողանաք  վանել   ձեզանից,  
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ապա  կգտնեք  ճշմարիտ   ճանապարհը,  իսկ  քանի  դեռ   հիմար   ու
ապուշ  եք,  պիտի  այրվեք  գեհենական  կրակներում:   Բա   լավ,  որ
ասում  եք, թե  ես  եմ  մեղավորը  ձեր  անհամաձայնության   մեջ,  բա
սփյուռքում   էլ   էլի  ե՞ս   եմ... Սփյուռքում  ձեր  ավանդական  կուսակ-
ցություններն  իրար  միս  են  ուտում,  բաժանվել   են  ոհմակների   ու
իրար  կոկորդ  կրծում... Ես  ի՞նչ  անեմ,  այդպիսին  եք`  անկախ  նրա-
նից,  թե  սփյուռքում   եք,  կամ  թե  Հայաստանում:  Ժամանակի  ընթ-
ացքում  տխմարները  իմաստուն  չեն  դառնում,  սակայն   քո  ազգի
մեջ  այդպես  լինում  է... Առաջնորդ  եք  ընտրում,  նրան  խոնարհվում
եք...   Իսկ   իմաստուն   ղեկավարին   քարկոծում   եք  և   ոչնչացնում,
նվիրյալներին   ուրանում   եք   ու   դավաճանում...  Դա   մենք   չենք
ներարկել   ձեզ,  դու՛ք   այդպիսին   եք...    Չարությունը   մեկ -մեկու
հանդեպ   գալիս  է  անցյալ  դարերից,  ձեր  գենետիկական  կոդավոր-
ուման  մեջ  է  այդպես  դրված:   Քո   թագավորներն  ու   իշխաններին
օտարները  չոչնչացրեցին,  այլ`  դու՛ք,  ինքներդ...  Բողոքե՜լ,  դժգոհե՜լ,
լռել  ու  ստրուկի  պես  ապրել...   Նախընտրում   եք   չորս  ոտի   վրա
լինել,  քան  երկու...   Ասում   եք,  թե  թուրքերը  ապուշ  են,  իսկ   դու՛ք
խելացի   ե՞ք,   ո՞րն   է   թուրքի   ապուշությունը,  այն  որ   նվաճում   է
աշխարհը,  այն,  որ  կարողացավ  փոխել   իր  գենետիկան,  այն,  որ
հզոր  կայսրություն   ունեցավ,  այն,  որ   չփորձեց   ըմբոստանալ   ու
իրար  տակ   փորել...  Թուրքի   մոլլան  գիտի  առաջնոդել   իր   հոտը,
իսկ  ձեր  հոգևորականները  պատրաստ  են  երեսուն   արծաթով  ծա-
խել   ո՛չ  միայն  սեփական  ժողովրդին,  այլև  Աստծուն  ու  իր   հոգին:
Ողջ  պատմության  ընթացքում   ունեցել  եք  մի  քանի  հոգևորական,
որոնք  նվիրված  են  եղել  հայրենիքին  և  ժողովրդին:  
Խրիմյան  Հայրիկն   էր,  որ  քեզ   ցույց  տվեց  ճշմարիտ   ուղին,  սակ-
այն  միևնույն  էր,  քանի  որ  ապերախտ  եք...    Ձեր  լավն   ու   վատը
դուք  չգիտեք...  Ուրիշին  գերի   լինելը  ձեզ  պատիվ  է  բերում,  ուրիշի
մահակը  քաղցր  է,  քան  սեփական  իշխանի   փայփայող  ձեռքը:   
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տգետներին   ու  ապուշներին... Ի՞նչ  կարող  եմ  անել  ես,  եթե   փչաց-
նում  եք  ձեր  շրջապատում  գեղեցիկն  ու  բարին: 
Մոռացա՞ք,  թե  ինչպես  էիք  ազգովի  կացնահարում   այգիների   ու
պուրակների  ծառերը,  որոնք  ձեր  պապերն  էին  տնկել... Մոռացա՛ք,
դա  էլ  հո  ես  չեմ կտրել...   Դու՛ք  ու  ձե՛ր  քոռ  Լևոնը  կտրեցիք,  կար-
ծես  թե  աշխարհի  վերջն  էր,   մինչդեռ  ծառերի  փոխարեն   պետք   է
կացնահարեիք  ՀՀՇ-ի  ձեր  առաջնորդներին`  Լևոնից  ու  Վազգենից
սկսած:  Մինչդեռ  դուք  կացնի  բերան  տվեցիք  մի  ամբողջ   սերունդ,
որը  դարձավ   տգետ  ու  անուղեղ:  
Սերժ,  Քոչարյան...  Ինչու՞մն  է  մեր  մեղքը,  եթե   դուք  չարացած   եք
աշխարհի  վրա...   Ոնց  ասում  էր  Տերյանը` « Մի  խառնեք  մեզ  ձեր
վայրի,  արջի  ցեղերին »:  Այո՛,  դարձել  եք,  վայրի  ցե՜ղ:    Տեսե՛ք,  ար-
դյո՞ք   տղամարդ   կա   ձեր   մեջ`  միայն   հաստափոր   ու   անճոռնի,
ճարպակալած  հետույքներով,  որ  ով  գիտե,  թե  վերջին  անգամ  երբ
է  տեսել  իր  առնանդամը...  Դրանում   էլ  եմ  ե՞ս   մեղավոր... Երբ  շա-
կալի  պես  ոհմակով  թափում  են  մեկի  վրա  ու  հաշվեհարդար  տես-
նում,  դրանում  մենք  ի՞նչ  կապ  ունենք...  Սաշիկի   անունն   է  դարձ-
ել  ձեզ  համար  լոզունգ,  մինչդեռ   տեսեք,  թե  ինչքան  անճոռնի   կա
ԲՀԿ-ում  ու  ՀՅԴ-ում... Նիկոլ  Փաշինյանի  պես  ճիճուին  դարձրել  եք
ձեզ  համար  սլաքավար...  Արժանի  եք  է՛դ   անողնաշար   միաբջիջին,
որը  ինքն  իր  հետ  է  կենակցում,  որպեսզի  բազմանա... Է՜հ,  ինչքան
մեղք  եք,  բայց  ձեզ  խղճալ  չի  կարելի...  Ձեր  աչքին  ոչինչ  չի  գալիս,
չեք  նկատում  գեղեցիկ  ու  իմաստուն  խոսքը,  չեք  նկատում   հերոս-
ին,  չեք  նկատում  ձեզ  օգնողին   ու   կարեկցողին:   Չարացած   մար-
դու  համար  ամեն   ինչ  գորշ  գույներով   է  ներկայանում...  Նրա  հա-
մար,  միևնույն  է,  պատրաստ  է   իր  դրացուն   հոշոտել,  ոչնչացնել...
Ապերախտն  այդպես  է,  նրան  չպետք  է  լավություն  անես,  քանի  որ
նա  այդպիսին  է...   Մահակն   ու  մտրակը  նրա   անբաժան   ընկերը
պիտի  լինեն,  որպեսզի  իմանա  իր   տեղն  այս  արևի  տակ:  
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Գիր   ու   գրականություն   սիրող   սերունդ   ունեցաք,   դրա   համար
հաղթեցիք   պատերազմը,  իսկ  հիմա,  տգետների   գնդերով   անգամ
չես  կարող  մի  մարտ  հաղթել,  ուր  մնաց`  պատերազմ:   Այնպես  որ,
պիտի  շնորհակալ   լինեք,  որ  պատերազմ  չկա,  և  այն  էլ   մեր  շնոր-
հիվ,  որովհետև  մենք   ենք   այս  խաղաղության   երաշխիքը...  Ե՛ս...
Սեր՛ժ  Սարգսյանս՛... Դեռ   կգա ժամանակը   ու   կհասկանաք  իմ  աս-
ածները,  դեռ   հազար  անգամ   երանի  կտաք   այս   օրերին,  որովհե-
տև  ավելի   վատ  օրեր   են   սպասվում...  Որովհետև  ինձանից  հետո
գալու   է   նա,  ով   ձեզ   խաչերին   է   գամելու...   Որովհետև   Աստծո
համբերությունը    ևս   սպառվել   է,  ձեր  մեղքերի   համար    պատաս-
խան  են  տալու  ձեր  որդիներն  ու  զավակները...  Այնպես  որ,   վախ-
եցեք  ոչ  թե   ինձանից,  այլ`  ահեղ   դատաստանից... 
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Մղձավանջ...  Մղձավանջ…  Գիտես,  այնքան  պարզ   էի   տեսնում
այդ  երազը,  որ  թվում   էր`  իրական ... Ռիտան  պատկերացրեց   իմ
պատմածը... Սաշիկն  ու  Լյովիկը  նույնպես   հասկացան,  որ  դա   իր-
ական  դավադրություն   է:  Ռոբերտը  չհասկացավ,  որ  ես  իմ   գիշեր-
ային  երազի  տպավորության  տակ  եմ,  բայց   պարզվում  է`   նա   էլ
այդպիսի  մղձավանջ   է  տեսել:   Ուրեմն  կնշանակի,  որ  ինչ-որ   դավ-
ադրություն   է  կազմակերպվում  մեր  դեմ... Չէ,  ինչ  ուզում  ես  ասա,
պետք  է  խիստ  միջոցներ  ձեռք  առնել  նման  աղետը  կանխելու  հա-
մար... Այնպես  որ,  կենդանի   ազատամարտիկներ  մեզ   հարկավոր
չեն,  որպեսզի  նյարդայնանանք   ու  մտածենք...  Ազատամարտիկի
տեղը   կամ  կռվի  դաշտն   է,  կամ  էլ`  Եռաբլուրը:
Դրսից  լսվեց  դռան  թակոցը,  նախագահը  սթափվեց  մտքերից: 
Բացվեց  աշխատասենյակի  դուռը,  Ռիտան  մտավ  ներս.
— Սերժիկ  ջան,  ազա՞տ  ես...
— Հա՛,  Ռիտա ջան,  կարող  ենք  դուրս  գալ, — ասաց  նա: 
Վերցնելով  աթոռի  մեջքին  դրված  կոստյումը`  դուրս  եկան   աշխա-
տասենյակից: 
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Ուշադրություն: Գրքում   տեղ  գտած  հերոսները
հեղինակի   մտահաղացումն   է,  և   ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ
ԿԱՊ   ՉՈՒՆԻ    քաղաքական  ու  հասարակական
դեմքերի   հետ:  Գեհենի   Առաքել 
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