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ԱՆ-ՊԱՏԻԺ ՈՃԻՐ 

« Դժոխքը դատարկվել է... 
Բոլոր հրեշներն  այստեղ են...  » Շեքսպիր 

« Ան-Պատիժ Ոճիր » գրքում ցանկանում եմ ներկայաց
նել  մեր պատմության վերջին քսանհինգ տարիների 
ողբերգական նկարագիրը, որը չգիտես ինչու  ժամա
նակի մեջ ներծծվեց և մոռացվեց, անգամ հետք 
թողեց հասարակության մեջ։  Չհաշված՝ մի բուռ նը-
վիրյալ հայրենասերների, որոնց հոգում չսպիացած 
այդ վերքը գնալով ավելի է խորանում։ Իսկ ամե
նացավալի ողբերգությունն  այն էր, որ այս տարիների 
ընթացքում ինքնաոչնչացման ենթարկվեց մտավորա
կանությունը։  Իսկ թե ինչու՞  ինքնաոչնչացվեց, քանի 
որ դրա համար հենց ինքը ստեղծեց բարենպաստ 
միջավայր։ Մտավորականությունը ազգի ու  ժողովր
դի լոկոմոտիվն է; Անցած դարասկզբին երիտթուրքերի 
կողմից 300 հայ մտավորականների ոչնչացվելուց ան
գամ, մեր մտավորականները չլռեցին,  ժողովրդի ցաս
ումի  ձայնը  սկսեց բարձրաձայնել ու  արտահայտվել։ 
Իսկ հիմա ինքնաոչնչացված մտավորականները ս ո ^ 
ալով մտնում են իշխանավորների հետույքը։ 
Ես « Ազգադավը » գրքում մանրամասն գրել եմ մի 
հատված, թե ինչպես մտավորականներից մեկը,  ոճ
րագործ Վազգեն Սարգսյանին փառաբանելով փորձեց 
գրանտներ հավաքել։ Եվ ահա դրանից հետո սկսվեց 
օլիգարխիկ իշխանիկների գովքն ու  մեծարումը։ 
« Սպարապետին » նվիրված երգերից սկիզբ  առավ 
մտավորականության ինքնասպանությունը։ Եվ մենք 
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մնացինք գլխատված՝ առանց մտավորականության, 
քանի որ եղած գրողներն ու  լրագրողներն իրենց 
թուլափայը ստանալու համար պատրաստ էին իրենց 
ձեռքերով հարազատ ժողովրդին ցցի հանել։ 
Ահա այդպես էլ  գլխատված արվեստով ու  մշակույ
թով ոչ մի արժեքավոր բան չստեղծվեց այս քսան 
տարիներին, իսկ ստեղծվածն էլ  անորակ ու  անպի
տան՝ առողջ սերունդ դաստիարակելու համար։ 
Հաշվի առնենք նաև, որ հենց այդպիսի ինքնասպան
ության ճանապարհով ոչնչացվեցին ավանդական կու
սակցությունները՝  ՀՅԴ-ն,  ՌԱԿ-ը և Հնչակյան կուս
ակցությունները։  ՀՅԴ բյուրո յի  մեծապատիվ մուրաց
կանները, ավելի ճիշտ պարագլուխները, ամեն ինչ 
արեցին համագործակցելու ՀՀՇ-ի  ոճրագործների հետ, 
որոնք որդեգրել էին հանրային ու  պետական գույ
քի ծրագրավորված թալանի ու  կողոպուտի գաղա
փարը։ Ամեն ինչ արվեց պատերազմի ու  շրջափակ
ման անվան տակ, մինչ  դեռ իրականում շրջափա
կում չի  եղել,  քանի որ Իրանը Հայաստանի անկա
խությունից  հետո, և նու յնիսկ  առաջ, միշտ ճանա
պարհ է տվել մեզ դեպի բաց ծով և միջազգային 
շուկաներ, որից միայն օգտվել են Հ Հ Շ -  վերնախավը, 
հանձինս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եղբայրների։  ՀՀ իշ
խանավորներն ամեն ինչ  արեցին, որպեսզի ժողովր
դին համոզեն  « շրջափակման » հեքիաթը, գազի և 
էլեկտարմատակարարման և հովհարային անջատում
ների միֆը։  Քանի որ հենց այդպես՝ ՍՈՎԻ, ՑՐՏԻ 
ՈՒ ՄԹՈՒԹՅԱՆ ( այդպես կոչված Մութ ու  ցուրտ տա
րիները )  մեջ պետք է իրականացնեին Խորհրդային 
Հայաստանի հարստության թալանը՝ ցրտի ու  մթու
թյան,  պատերազմի ու « շրջափակման » արհավիրքի 
քողի տակ թաքնված։ ՀՀՇ-ականները պատճառաբան
ում  էին,  թե պատերազմ է,  սակայն իրականում 



պատերազմի ծանրությունը սահմանին էր և ճակատ
ում գտնվող ազատամարտիկների ընտանիքներում, 
իսկ պատերազմի դաշտից քիչ հեռու  գտնվող ժող
ովուրդը, նու յն  եռուզեռի  մեջ էր,  կարծես պատե
րազմ չկա և չի էլ եղել,  մոռանում էին, որ կեն
աց ու  մահու կռիվ է, որ  գոյապայքարը միայն 
սահմանին կանգնած գյուղացու և ազատամարտիկի 
համար չէ։  Համատարած անփութության և անտար
բերության մթնոլորտ էր; Մարդկանց չէր էլ  հուզ
ում  Ադրբեջանից ու  Արցախից գաղթած փախստա
կանների թիվը, չէր հուզում  հազարավոր վիրավոր 
ու զոհված ազատամարտիկների թիվն, այդ թվում 
նաև կորցրած տարածքների հարցը։ Արցախյան պա
տերազմի մասին շատ է գրվել, գրվել է դավաճան
ության և դավադրության մասին, գրվել է կեղծ 
ու ազգադավ ղեկավարների մասին, որոնք փոխա
նակ մտածեին երկրի,  պետության ու  ժողովրդի 
մասին, երկիրը դարձրել էին իրենց « Հոր Դուքանը » 
և ինչպես ուզում  էին, այնպես էլ  վարվում էին։ 
Սահմանին ու  ճակատում ազատամարտիկները զ ո հ 
վում էին,  իսկ ռազմական հանցանքներ գործած 
ղեկավարները՝ նրանց թիկունքում միլ լիոններ  էին 
դիզում,  չհաշված, որ ազնիվ հայորդիներին թիկուն
քից խփում էին, որպեսզի ինչպես գեներալ Ման
վելն էր ասում « Իրենցից  պատասխան ուզող 
չ լինի  » իրենց կատարած հանցագործությունների ու 
թալանի համար։ Եվ այդպես էլ  պիտի լիներ,  ոճ
րագործ կնքահայրն իզուր  չէր իր պես հրեշ  սանիկ-
ներին գեներալ օծել։  Վազգենը պատերազմի ժամա
նակ ոչնչացնում էր իր մրցակիցներին՝ ինչպես ան
ում էին Քոչարյանն ու  Սերժ Սարգսյանը։ Վազգե
նը նու յնիսկ  հպարտորեն նշել  էր, որ «  Հերոսնե
րը պետք է զոհվեն պատերազմի դաշտում, 



հակառակ դեպքում՝ նրանք անտանելի են դառ
նում »։  Վ Սարգսյան Վիքիպեդիա/ Սակայն չգտնվեց 
մի նորմալ և խելացի մարդ, ով մեկնաբաներ ՈՃ
ՐԱԳՈՐԾԻ խոսքերը։ Չմոռանանք, որ հենց Վազգենը 
եղավ Քոչարյանի ու  Սերժ Սարգսյանի հովանավոր
յալը,  ու  Ղարաբաղից եկած այդ թուրքի վիժվածք
ներին էլ  հենց ինքը սովորեցրեց, որ.  « Ընդդիմ
ությունը  100 տոկոս ձայն  էլ  ստանա, նրան իշ
խանություն տվող չկար »: Վազգեն Սարգսյան 1996Թ.։ 
Եվ այդպես զավթեցին իշխանությունը, ու  արդեն 
քսան տարուց ավել է,  ինչ արյան ու  արցունքի 
հաշվին պահում են այն։  Արյան վրա կառուցած 
իշխանությունը լավ է հասկանում, որ երբեք խաղ
աղությամբ չի  զիջե լո ւ  իր իշխանությունը,  սակ
այն դա չի հասկանում հենց ժողովուրդը։ Դրա 
համար իզուր  չէր,  որ 2008 Մարտի 1- ին կրակեցին 
ժողովրդի վրա; Ժողովուրդը հիշում  է Մարտի 1-ը, 
սակայն մոռացել է 1996 թվականի Սեպտեմբերի 
25-ի ռազմական հեղաշրջումը,  որտեղ նու յն  ձևով 
և նու յն  ոճով կրակեցին ժողովրդի վրա։ Կարելի 
էր ասել,  թե դա նու յն  ներկայացումն էր երկու 
գործողությամբ, նու յն  դերասաններն էին՝  Լևոնը 
Վազգենը, Վանոն, նու յն  բորբոքված ու  դժգոհ ժո
ղովուրդը, նու յն  անպատասխանատու և վախկոտ 
ընդդիմությունը։  Սակայն 2008 Մարտի 1- ին՝ դերերի 
տեղերը փոխված էին, նու յն  տականքը՝ Լևոնը, 
նու յն  Վազգենի ձեռքից  հաց կերած հանցագործ՝ 
ոճրագործները, նու յն  բորբոքված ժողովուրդը, նու յն 
վախկոտ ընդդիմություն  կոչվածը, որոնք ժամանա
կին 1996 թվականին կրակել են այդ նու յն  ժողո
վրդի վրա։ Ամենակարևորը, որ կուսակցական իրենց 
եղբայրները,  որոնք ՀՅԴ ̂  դրոշով ու  հայրենակցա
կան երգերով էին առաջնորդվում, նրանք ոչինչ 
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չարեցին զսպելու  այդ անարխիան և քաոսը, նրանք 
ոչինչ  չարեցին պաշտպանելու ժողովրդին, նրանք 
ընդհակառակը՝ առնետավազքով մեկ Քոչարյանի գ ի ^ 
կըն էին նետվում, մեկ՝ Լևոնի,  մեկ սրա շահն 
էին պաշտպանում, մեկ՝ նրա, բայց երբեք ժողովր
դի ու  պետության։ Մյուս  կուսակցությունների մաս
ին չեմ  խոսում, քանի որ նրանք դաշնակցության 
պես չէին աղաղակում հայրենասիրությունից  ու ժո
ղովրդասիրությունից։ Եվ ակամայից հարցնում ես, 
արդյո՞ք  դրանք ազգասեր են, թե՞  ազգադավը։ 
Ինչպես ժողովուրդն է ասում.  « Ցռան մոզին  ողջ 
նախիրի անունն է գցում »: Բայց ՀՅԴ –ն  մեկդա^ 
յա փորձ ուներ և իրավունք չուներ  թողնելու, 
որ ինչ-որ մի « Ցռան մոզի  » ողջ կուսակցության 
անունը գցի։ Քանի որ,  ՀՅԴ-ն ամեն ինչ արեց, որ 
ՀՀՇ-ի  պես արդարացնի իր կուսակցության մեջ 
գտնվող ազգադավ տականքներին։ Շահումյանի շ ը ^ 
ջանի դավաճանությունը մոռացվեց հենց այդ կուս
ակցական սողունների  կողմից,  Արծվաշենը նու յն 
պես, մինչդեռ երկու տարածքների հանձնումից  արդ
են պարզ էր, որ  Ազգադավներն արդեն Հայաստա
նի վերին օղակներում են բուն դրել,  ոչ թե սահ
մանից այն կողմ։ 
Կուսակցականների գզվրտոցից տուժում էր ժողովուր
դը և պետությունը։ Իսկ այդ « Հայրենասեր » կոչ
ված տականքը, ամեն ինչ անում էր, որ իր  ձեռք
ում  կենտրոնացնի երկրի ֆինանսական պոտենցիալը։ 
Ազգը,  որը վերածվում է ամբոխի, դառնում է 

թափթփուկ։ « «Յթօց,  «օւօթսս 6ՇՅ օթրցասՅՕՑհօ շւօ ^^-
ՅԱ8367եՇՀ 6սբ,Ոօ.»  « հՇՈեՅՈ Ոթ68թՅպ37ե ՒէՅթօԶ  6 

Թող վիրավորական չթվա, քանի որ ժողովրդին շա
հագործող դասակարգը հենց այդպես էլ  ընդունում 



է։  Ինչպես հայտնի է, ցանկացած թափթփուկին օգ
տագործելուց հետո դեն են նետում։ Թափթփուկները 
ձայնի  և խոսքի իրավունք չունեն,  քանի որ նրանց 
պետք է միշտ ծեծել և նվաստացնել։ 
Շահագործողները լավ գիտեն, որ խաժամուժը երբ
եք ընդունակ չէ պայքարելու իր իրավունքների 
համար, իսկ իշխանավորներն իրենց իշխանությունը 
պահում են վախի ու  արյան շնորհիվ, նրանք լավ 
հասկանում են, որ  ժողովուրդը արյունից վախենում 
է։  Սակայն խաժամուժը կամ խուժանը կարող է 
նույնիսկ  կազմակերպվել, եթե ցանկություն ունենա, 
և այն կարող է դառնալ Չարենցի ասած « Ամբոխ
ները խելագարված », և այնժամ արդեն դա կարող 
է առաջացնել պայքար ու  ցասում։ 

Երբ ժողովուրդը գնում է գիտակցական պայքարի, 
ապա կարող է հասնել գերազանց արդյունքների։ 
Գիտակցական միտքը կարող է առաջնորդել, և 
գաղափարն ու  կազմակերպչական եռանդը կարող 
են հաղթանակ տանել ցանկացած բռնատիրության 
դեմ։  Ժողովուրդը հզոր  է և ուժեղ,  բայց երբ այն 
դառնում է անկառավարելի ամբոխ, արդեն ունակ 
չէ ոչինչ  անել,  քանի որ իշխանավորները ցանկաց
ած հնարք գործադրում են մասնատելու ժողովրդի 
միությունը։  Եվ հենց այդ ժամանակ 1996 թվականին 
իզուր  չէ, որ  կրակեցին ժողովրդի վրա, Վազգեն 
Սարգսյանի հրամանով Մանվելը, Շմայսը,  Սեյրան 
Սարոյանն ու  Սեյրան Օհանյանը, քանի որ կնքա
հայր Վազգենն արդեն իրեն հավատարիմ « երկրա
պահներին » օգտագործում էր ժողովրդին լռեցնելու 
համար; Հենց  այդ « Ռազմական Հեղաշրջում  » ^ 
իրականացնելու համար սպարապետ կոչված հանցա
գործի կողմից նրանք պետք է ստանային գեներալ
ական ուսադիրներ։ («  Սպարապետի » կրակոցը ժ ո ղ ^ 
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վրդի վրա, դարձավ ավանդույթ ) Ազատամարտիկներից 
մեկն իր փաստագրություններում հիշում  էր,  որ այդ 
« կոպերատիվ երկրապահները » եղել  են « ասֆալտի 
ֆիդայիններ » -ը,  որոնց մասին գրվել է բազմաթիվ 
նյութեր։  Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ըս-
կսվեց կուսակցությունների զավթումը և սեփականա-
շնորհումը,  ինչպես որ եղավ ՀՀԿ-ի հետ, քանի որ 
Աշոտ Նավասարդյանի հիմնած կուսակցությունը Վազ
գենը զավթեց և իրեն հավատարիմ ընկերներին 
խցկեց տարբեր քաղաքական կուսակցություններ՝ ն ե ^ 
սից ապականելով այն, այս  դեպքում ՀՅԴ ^ ւ մ 
« Դեսանտ » իջած հանցագործ Արթուր Աղաբեկյանը, 
ով դարձավ կուսակցության սիրելի  ղեկավարներից 
մեկը։  Հիշենք  նաև, որ Վազգենի ձեռքով քաղաքակ
ան մկրտություն ստացավ Ռոբերտ Քոչարյանը և 
Սերժ Սարգսյանը, դե նրանց եղբայրների  մասին չեմ 
խոսում։ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը 
հենց Վազգեն Սարգսյանից սովորեցին Իշխանակալ-
ության բանաձևը. « Սպանի՛ր, որ տիրես » և այդ
պես էլ  արեցին, սպանելով ժողովրդի ընտրյալներին, 
սպանելով ժողովրդի ոգին ու  հավատքը, սպանել 
են նու յնիսկ  ժողովրդի հույսը,  և իզուր  չէ,  որ հու
սահատված ժողովուրդն ամեն անգամ ձեռքը  փ ը ^ 
փուրներին է գցում՝ արտագաղթելով ու  անիմաստ 
պայքարելով, որը անարդյունք է միշտ ավարտվում։ 
Ինչպե՞ս  կարող է արդյունքի հասնել,  երբ այդ 
պայքարում ոչ մի նպատակ չկա, պայքարում են 
տրանսպորտային փոխադրումների թանկացման դեմ, 
թոշակների, սոցիալական անարդարության, իրավունք
ների ու  էլեկտրաէներգիայի թանկացումների դեմ, 
սակայն մոռանում են, թե  որտեղից և ինչից է 
կախված այդ ամենը։ Շատերն անգամ չգիտեն, որ 
այդ ամենի արմատն անցյալում է, իսկ սերունդը, 

8 



որին խաբել են, երկու տասնամյակ է չգիտի իր 
երկրի պատմությունը և ճշմարտությունը։ 
Երիտասարդները չգիտեն կարդալ և սովորել, չգիտեն 
լսել  ճշմարտությունը,  ապա ինչպե՞ս են ուզում  պայ
քարել արդյունավետ։ Արդյունավետ պայքարի համար, 
հարկավոր է գիտություն, խելք և համարձակություն։ 
^ ս յ ս ե Ց ֊  ից սովորող սերունդին ոչինչ  չես կարող 
սովորեցնել, քանի որ խելքները տվել են հայրենա
սիրական երգերին ու անիմաստ հեղափոխություննե
րին կարծելով, որ հայրենասիրական երգերով են 
դառնում հայրենասեր ազգասեր։ Մեր եկող սերունդին 
հայրենասիրություն  պետք չէ, այլ ազատատենչություն 
և հայրենագիտություն։ « Հայրենասիրությունը  սկսվում 
է հայրենագիտությունից » ասել է Րաֆֆի։ Միքայել 
Նալբանդյանն իզուր  չէր իր « Ազատություն » բանաս
տեղծությունը գրել։  Միայն ազատատենչ մարդն է, 
որ կարող է ունենալ վեհ ու ազնիվ գաղափարներ, 
միայն ազատատենչ մարդն է կարող հասկանալ երկ
րի ու  ժողովրդի ցավը։ Սակայն ցավոք սրտի, Ռաբիզ 
լսող  երիտասարդի համար հայրենասիրության մարմ
նավորում է դառնում Շմայսը,  Մանվելը, Տարոն 
Մարգարյանն, Լֆիկը ու Աշոտյան։ Ահա այն նոր 
արժեքը, որը մատուցել են փնթիներն այս քսան 
տարի; Ամեն անգամ « Զինուժ  » հաղորդաշարով գով
երգում են իշխանական էլիտայի գամփռներին, որ
ոնք արդեն վաղուց կորցրել են իրենց տղամարդ
կությունը,  և իրենց մոտ սեռական օրգաններից մի
այն լեզուն  է աշխատում։ Մատուցված « հերոսների » 
կերպարներն արդեն ձևավորվել են իրենց ուղեղներ
ում  և չեն էլ  փորձում  կարդալ կամ լսել  նրանց 
մասին ասված ճիշտ պատմությունը և այդպես 
հնազանդված ու վախով հավատում են, որ  իրենց 
տերերը ծնվել են փարավոնների կապույտ արյուն-
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ից։  Այս ամենը փնթի գեներալիտետի մասին, որոնք 
պատերազմի ժամանակ միայն լափել են ազատա
մարտիկին հասանելիք մի կտոր հացը, իսկ Վազգե-
նի մասին էլ չասեմ։ 
Վազգեն Սարգսյանը դեռ այն ժամանակ դաշնակցա
կաններին պատժեց, դաշնակցականներից շատերը 
վախեցած լուսացնում էին,  որովհետև գիտեին, որ 
ուր որ է կհայտնվեն ԿԳԲ-ի պարոնները և իրենց 
կուղեկցեն դեպի անմոռանալի նկուղները։  Սակայն 
այդքանից հետո չգտնվեց ոչ մի  դաշնակցական, որ
պեսզի լկտիացած Վազգենին իր տեղը ցույց  տար 
իր տեղը։ Նու յնիսկ  դաշնակցականները խոստացել 
էին Նաիրի Հունանյանին օգնել,  սակայն դավաճանե
ցին նրան՝ ձեռքերը  լվանալով ու անմեղ հայացք 
ընդունելով։ 
Վերջերս մամուլում  կարդացել եմ Պավել Մանուկյանի 
և Սեյրան Օհանյանի պատմությունը, « Սեյրան Օհան-
յանի աշխատասենյակում Պավել Մանուկյանի բաժակի 
մեջ թքել  և ջուր էին տվել. ազատամարտիկը դեռևս 
չի՞  կողմնորոշվել », որտեղ գրված էր, թե ինչպես 
են ոճրագործները խոշտանգել ազնիվ ազատամարտի
կին, փաստերը համոզում  են, որ Սեյրան Օհանյան 
կոչվող ոճրագործն իրեն գեներալ դարձրած Վազգեն 
Սարգսյանից չէր ընդօրինակել ազատամարտիկ խոշ
տանգելու արվեստը, իսկ ՀՅԴ-ի էլիտան իր աչքա
կապությամբ հերթական անգամ դավաճանեց իր 
շարքային կուսակցական ընկերոջը։ Ինչպե՞ս  կարող 
էր Դաշնակցությունն ուրանալ իր գաղափարակից 
ընկերոջը,  հայրենիքի համար արյուն թափած 1111^^ 
դուն։  Մի՞թե  դա դաշնակցական կուսակցությունն էր 
դավաճանում նրան, կամ թե կուսակցության բյուրոն 
բռնազավթած ազգադավները։ Կուսակցությունից ոչ 
մեկ մի խոսք չգրեց քննադատելու իրենց ղեկավար-



ներին,  և կուսակցությունը դավաճանեց Ժիրայր 
Սեֆիլյանին ու  մյուս  հայորդիներին,  որոնք քննա
դատում էին կուսակցական վերնախավին։ Եվ ահա 
այս դավաճանությունների ու  անպատժելիությունների 
շարքը կրկնվում է արդեն երկու տասնամյակից ավել, 
ու հենց այդ Անպատժելիությունն է, որ  ծնում է 
ավելի մեծ հանցանքի շարժառիթ։ Վազգենն ամենա
մեծ ոճրագործն էր, ով անպատիժ գործում էր՝ 
սպանելով և ոչնչացնելով ազատամարտիկներին, թա-
լանելով և սեփականացնելով երբեմնի հզոր  Խորհր
դային Հայաստանի հանրային և պետական հարստ
ությունը,  նրա մասնակցությամբ է, որ  մինչև հիմա 
սահմանին զոհվում  են հարյուրավոր զինվորներ,  քա
նի որ 1994 թվականին Բիշքեկի Խայտառակ զ ի ն 
ադադարի պայմանագրով նա Ադրբեջանցիներին 
հնարավորություն տվեց խուսափել կապիտուլացիայի 
պայմանագիրը ստորագրելուց։ Ու անավարտ պատե
րազմը  փաթաթեց եկող սերունդների պարանոցին։ 
Վազգենի շնորհիվ ռազմական օլիգարխիայի գլուխը 
անցած գեներալ սանիկները պետք է անպատիժ 
կողոպտեին բանակն ու  պետությունը։ Վազգենի շըն-
որհիվ ու նրա հովանավորությամբ Հայաստանի 
քաղաքացիություն չունեցող  թուրքի վիժվածքները՝ 
Քոչարյանն ու  Սերժ Սարգսյանը եկան Հայաստան 
ու նստեցին պետության բարձր պաշտոններին։ Եթե 
հաշվի առնենք, որ Հայոց պատմության մեջ եղել 
են նման դեպքեր, որոնք աղետալի հետևանք թող 
եցին ողջ սերունդների վրա, ապա նույն  ձևով 
Ղարաբաղի դավաճան մելիք  Շահնազարի միջոցով 
Փանհան Խանը տիրացավ Շուշվա բերդին,  իսկ հե
տո էլ չարիք դարձավ բոլոր  Ղարաբաղի հայ 
նակչության գլխին։ Սակայն մեր ներկա պատմաբան
ները մելիք  Շահնազարի դավաճանությունը ընդուն-
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ում  են, իսկ Վազգեն Սարգսյանինը՝ ոչ,  ընդհակա
ռակը, նու յնիսկ  հերոսացրին։ Իսկ թուրքի վիժվածք
ներն ամրանալով Երևանում՝ սկսեցին բարբարոսաբար 
ոչնչացնել Հայ ժողովրդի համար ամենաարժեքավոր 
բաները, լեզուն,  մշակույթը,  պատմական և ճարտ
արապետական կոթողները, արվեստն ու  գրականութ
յունը,  բարոյականությունն ու հայ  մարդու կերպա
րը։  Չհաշված այն,  որ Վազգենին սատկացրեցին իր 
իսկ ցանկությամբ, սակայն նրա գործած Ոճրագործ
ությունը  մնաց Անպատիժ, քանի որ նրա գործած 
ոճիրը  ծանրացավ ժողովրդի վզին արդեն երկու 
տասնամյակից ավելի։ Ինչու ՞  ես նշեցի,  որ 1 ^ 1 ^ 
ոմբերի 27֊ ը եղել  է Վազգենի ցանկությամբ, ապա 
շատերը հենց առաջին իսկ պահից այդ կարծիքին 
էին,  և դա հենց այդպես է։  Պատկերացում կազ
մելու  փորձեմ  ներկայացնել ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ; 
Շատ ժամանակիցներ կարող են հիշել,  որ Վազգեն 
Սարգսյանն այնքան էր լկտիացել ու  վայրենացել, 
որ իրեն հռչակել էր երկրի տերն ու  տիրակալը, 
կարող էլ  ցանկացած մարդու ինքնադատաստանի 
ենթարկել, կարող էր ահաբեկել ու  խոշտանգել, նա 
հասցրել էր ոչնչացնել իր բոլոր  մրցակիցներին, և 
հենց այդ անպատժելիությունից էլ նա դարձել էր 
ինքնավստահ ու  ավելի դաժան։ Եթե Վազգենը մի 
քիչ խելացի լիներ,  ապա կարող էր գուշակել, որ 
շուտ թե ուշ  հայտնվելու է մի հայորդի,  ով ջարդ
ուփշուր  է անելու իր գլուխը, ինչպես և եղավ 
հետագայում՝ Հոկտեմբերի 27- ին։ 

« Եթե չարագործին պետությունը չի  պատժում, ապա 
գալիս է ժամանակը, երբ վրիժառուներն են նրան 
պատժում »։ ԳՀ © ԱՌ 
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Շատերը մեղադրում են, թե  մեռելների  հետևից խոս
ելը  վատ է, սակայն նա չի մեռել,  նրան սատկաց
րել  են շան պես իր գործած ոճիրների  համար։ 
Ճիշտն ասած, նրա մասին գովեստի խոսքեր բաշ
խողները հանցագործ են բառիս բուն իմաստով, 
իսկ նրան հերոսացնողները՝ մեղսագործ։ Եթե տես
նենք,  թե ովքեր են (  Շմայս,  Գալուստ Սահակյան, 
Մանվել, Սարոյան, Տարոն Մարգարյան ու  նման 
փնթիներ ) նրան հերոսացնում և գովեստի խոսքեր 
ցփնում ամենուր, արդեն պարզ կլինի թե ինչ 
« կալիբրի » հանցագործ է եղել  « սպարապետ » կո
չեցյալը;  Արդեն քսան տարուց ի վեր սերունդի 
գլուխը մտցրել են, որ  Վազգենը կռվել է ու հեր
ոս է,  գրավել է Շուշին  ու  Արցախը։ Սակայն Վազ-
գենն անգամ սահմանի տեղը չի  իմացել,  ամեն 
ինչ նրա մասին միֆ է՝  Գյու լնազ  տատու հեքիաթ
ների պես։ Շատերը գիտեն, որ Վազգեն Սարգսյանը 
ո՛չ  կռվել է, ո՛չ  թուրք է տեսել, ո՛չ էլ  բանակում 
է ծառայել, նա անգամ զինվորական ուսադիրների 
տարբերանշաններն իրարից չի  կարողացել զատել։ 
Իսկ թե ինչու  է ԿԳԲ-ն խնամքով թաքցնում նրա 
բանակ չծառայելու պատճառները, կարծում եմ դըժ-
վար չի լինի  մասնագետներին պարզել,  եթե որոշ 
մարդիկ արդեն չեն հասցնել փոխել նրա կենսագ
րության այդ կարևոր փաստագրությունը։ Վազգեն 
Սարգսյանը տառապել է ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅՈՎ։ Եթե նա
յելու  լինենք  նրա տեսագրությունները, ապա նրա 
միմիկայից ու անիմաստ, անկապ բառակապակցութ
յունից  կարելի է տալ նրա դիագնոզը։ Իզուր  չէր 
ԿԳԲ-ն թաքցնում նրա մասին եղած ինֆորմացիան։ 
Ցանկացած հոգեբույժ  կամ հոգեբան միայն նրա 
տեսագրությունները դիտելիս կհաստատի նրա հիվ
անդության ու  ապուշ լինելու  փաստը։ 



Իշխանամոլության մոլուցքը  նրան դարձրել էր ան
պատժելի մի  հրեշի։  Վազգենի մասին սրբացրած 
պատմությունների ետևում թաքնվելու էին Մանվելը, 
Շմայսը,  Մուկն ու  Ջհանգիրյանը, անգամ Լևոն Տե^ 
Պետրոսյանը։ Այդ հանցագործների ոհմակը « սպարա
պետի » ուրվականով էին պաշտպանվելու, քողարկե
լով իրենց քրեական անցյալն ու  ներկան։ « Սպար
ապետի » լեգենդար ընկերությունը  նրանց համար 
դառնալու էր երաշխիք՝ անպատիժ գործելու,  ինչ
պես և հերոսական նկարագիր ձեռք  բերելու  համ
ար, սպարապետի կենդանության ժամանակ գործում 
էին նրա հովանավորությամբ, իսկ սատկելուց հետո 
էլ՝  նրա ուրվականի, այնպես որ ոչինչ  չի  փոխվել, 
ժողովուրդը ինչպես տառապել էր, այնպես էլ տառ
ապում է հիմա։ 
Ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը գիտի, որ ոճրագործութ
յունը  ժամանակի վաղեմություն չունի,  ոճրագործութ
յուն  գործած դահիճը,  սաղ էլ,  սատկած էլ մնում 
է նու յն  ոճրագործը, միայն հայերն են,  որ կարող 



են իրենց դահիճներին և հանցագործներին դարձնել 
փրկի^ առաքյալներ, կամ էլ հերոս սպարապետ։ 
Ոճրագործների մի հսկա սերունդ դաստիարակեց ժա
մանակը՝ Հրանտ Բագրատյաններ, Գագիկ Հարութ
յունյաններ,  Խոսրով ու  Արամ Սարգսյան... 
Հայաստանի Հանրապետության երեք նախագահների 
հետ կարելի էր գումարել վարչապետների հսկա 
զանգվածը իրենց կառավարության անդամներով, այդ 
թվում ազգային ժողովը ու  ամբողջ պետական և 
ոչ պետական կառույցների չինովնիկները, որոնք 
մտածում էին ինչպես թալանեն և կողոպտեն ժողո
վրդին և պետությունը։ Ա՛յ հենց այս Ան-Պատժելի-
ության միջավայրում էլ  մեծացավ ու  բարգավաճեց 
հանցագործ ու  շահագործող դասակարգը։ Ինչու ՞  են 
շատերը լռում՝  տեսնելով անցյալի ու  ներկայի ոճ
իրները,  որովհետև փորձում  են խուսափել քարկոծ
վելուց,  ոչ մեկ չի  ցանկանում առաջինը քարը նետ
ել  դեպի ազգի թշնամին։ Չհաշված այն,  որ ազգի 
մեջ կան հայրենասեր հայորդիներ,  որոնք բարձրա
ձայնում  են այս ամենի մասին, օրինակ՝ Արտյոմ 
Խաչատրյան, Սվետլաննա Մարգարյան, Վարդան 
Հովհաննիսյան, Գագիկ Սարգսյան, Դավիթ Մեծահոգին, 
երգիծաբան Վահրամ Սահակյանը ու մի  շարք մար
դիկ, որոնց անունները գրեթե ոչինչ  չեն ասում, 
քանի որ հենց այդպես էլ  պիտի լիներ,  որովհետև 
ճշմարտության ջահակիրները այս հասարակությունում 
մոռացված են և չեն գնահատվում։ Չենք գնահատ¬
ում  ճշմարտությունը,  չենք գնահատում մեր պատմ
ությունն  ու  հերոսներին,  փոխարենը սրբացնել գիտ
ենք ժողովրդի արյուն,  քրտինքով հարստացած տա
կանքներին։ Իսկ չասել ու  չխոսել հանցանքների ու 
ոճիրների  մասին, կնշանակի թույ լատրել նոր ոճրա
գործություններ։ 
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Ցավալին այն է, որ  բոլորս  հիշում  ենք Երիտ-թու^ 
քական կառավարության պարագլուխներին՝ Թալիաթ-
ին,  Էնվերին և Ջեմալին,  սակայն մոռանում ենք 
մեր ազգի գլխին պատուհաս դարձած՝ Լևոն Տե^ 
Պետրոսյանին, Վազգեն Սարգսյանին և Վանո Սիրա-
դեղյանին,  դե նրանք ոչնչով չէին տարբերվում 
իրենց թուրք եղբայրներից,  քանի որ նրանց գալու 
էին փոխարինելու Ռուբիկը, Սերժիկը ու  Սաշիկը։ 
Իսկ Ոճիրը՝  ոճիր  է,  ի՞նչ  կապ ունի,  թե դա թ ո ւ ^ 
քըն է իրականացրել, թե՛  թուրքից բռնաբարված 
պոռնիկի լամուկը։ Ժողովրդի արյունը միշտ մնալու 
է նրանց ձեռքերին,  մնալու է անգամ նրանց ժառ
անգների ձեռքերին։  Ու եթե մտածենք, որ անցածը 
անցել է և կարիք չկա հիշել  անցյալի ոճիրները, 
ապա չարաչար սխալվում ենք,  քանի որ ոճրագործ
ների սերունդները ու  ժառանգները նու յն  անպատիժ 
ձևով շարունակելու են իրենց հայրերի  ոճիրը։ 
Քանի դեռ Լևոնի ու  Քոչարյանի ոհմակի հանցանք
ները չեն ելել  ջրի երես,  չեն բացահայտվել ու դա
տապարտվել, Սերժիկ Սարգսյանի արյունարբու հանց
ախումբը շարունակելու է իր հաղթարշավը։ 
Վերհիշածս Ոճրագործների ձեռքով քանդվեցին հազա
րավոր մշակութային օջախներ՝ գրադարաններ ու 
գրախանութներ, մանկապարտեզներ ու  դպրոցներ, պի
ոներ պալատներ ու  գյուղական մշակութային 0 ^ 
ումբներ,  այդ ոճրագործների ձեռքով Հայկական բան
ակը վերածվեց սպանդանոցի, որտեղ ամեն շաբաթ 
մեկ զինվորի են սպանում և ինքնասպանության 
հասցնում,  հենց այդ ոճրագործ գեներալների խըն-
ջու յքներին՝  խոշտանգված զինվորների ու  նրանց 
ծնողների արյունն է մատուցվում։ Ոճրագործների մի
ջոցով ոչնչացվեց մեր մշակույթը ու  գրականությու
նը,  մեր երաժշտությունն ու  արվեստը, նրանց ձ ե ^ 



քով քանդվեցին և գետնին հավասարեցվին ճարտա
րապետական արժեք ներկայացնող՝ Երիտասարդական 
Պալատը, Կինոյի Տունը, Կինո Հայրենիքը,  Կինո Ռոս-
իան, Փակ Շուկան, Երևանի Կրկեսը։ Թալանվեցին ու 
ոչնչացվեցին հազարավոր արձաններ ու  կոթողներ։ 
Նրանց միջոցով ոչնչացվեց հայ մարդու կերպարը, 
հայ ընտանիքի բարոյական նկարագիրը, հազարա
վոր հայուհիներ  հայտնվեցին Թուրքիայի և Սաուդ-
իան արաբիայի հասարակաց տներում, նրանց միջ
ոցով ոչնչացվեցին Հայաստանի Հանրապետության 
բնությունն  ու  կենդանական ֆաունան, ոչնչացվեց 
գիտական միտքն ու  գիտությունը, ոչնչացվեց մեծի 
հանդեպ հարգանքը, վետերանի նկատմամբ ուշադրութ¬
յ ո ւնը ։ 
Ռաբիզ փնթիները պետք է թուրքական մուղամի տակ 
ոչնչացնեին հայ մարդու համար արժեք ներկայացնող 
ամեն ինչ։  Ու հենց այդ տականքն է փորձում  ներ
կա պահիս Հայաստանի ու  Արցախի մեջ թշնամութ
յուն  սերմանել։ 
Եվ ցավալին այն է, որ այդ փնթիների ժառանգները 
արդեն գալիս են փոխարինելու իրենց հանցագործ 
ու տգետ հայրիկներին,  նրանք՝ անգամ չիմանալով, որ 
իրենց ծնողների գործած հանցանքների համար պա
տասխան են տալու իրենք և իրենց զավակները։ 
Ամեն ինչ տեսանելի է, եթե ոչ  մարդկանց աչքին, 
ապա Աստծո աչքից դա չի վրիպում, այնպես որ 
Դատաստանը անխուսափելի է և պատիժը նու յնպես։ 
« Հիշի ՛ր  այն ինչ անում ես ուրիշի  թիկունքի ետե-
ևում,  անում ես Աստծո աչքի առաջ »։ Այնպես որ 
ամեն մեկը պատասխան է տալու իր գործած հան
ցանքի համար։ Այնպես որ ոչ մեկ ապահովագրված 
չէ,  նու յնիսկ  ինքը,  իրեն « սպարապետ » հռչակած 
Վազգենը, որը համարում էր իրեն երկրի տերն ու 
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տիրակալը, նա էլ չէր պատկերացնում, որ իր գործ
ած հանցանքի պատճառով շան պես սատկացնելու 
են՝  գլուխը դարձնելով ճզմված լանգետ...  Ամեն 
մեկը իր խելքից է տուժում։ 
« Եթե չասենք ոճրագործի հանցանքների մասին այս
օր,  ապա դա ծանրանալու է եկող սերունդների 
վրա »։ ԳՀ © ԱՌ 2014 
« Հիշի՛ր  ինչ անում են քո մեջքի ետևում, ան
ում են Աստծո աչքի առջև »։ 
Ոճրագործություն, Ազգադավ...  Շատերը քարկոծում են 
ու դժգոհում,  թե ինչու՞  եմ այդ թեմաները օրհաս
ական համարում...  Քանի որ ականատես եմ լինում, 
հազարավոր տարագիր իմ հայրենակիցներին, որոնք 
թափառականի պես ընկել են աշխարհով մեկ ու 
օրվա պատառն են փախցնում, իսկ մի կողմից 
տեսնում եմ Մկան ու  Լիսկայի պես ազգադավներին 
որոնք եկեղեցիներ ու  վանքեր են կառուցում, իրենց 
լամուկներն էլ  շարունակում են զբաղեցնել  երկրի 
իշխանական կազմը։  Ի՞նչ  է ստացվում « սպարապե
տի » կառուցած երկիրը Մանվելի ու  Կարեն Գ ր ի գ ո ^ 
յանների համար է,  Մուկի ու  Արգամ Աբրահամյան
ների,  Լիսկա և Տիգրան Խաչատրյանների։ Մի՞թե 
Իսահակյանը ճիշտ էր ասում. 

Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը  դարդ, ցավ. 
Օր ու արև չտեսանք. 
Ու մեր կյանքը սևով անցավ, 
Աշխարհից բան չիմացանք։ 

Հարուստ մարդիկ կուտեն-խմեն 
Աշխարհի ճոխ սեղանից. 
Մենք աշխարհի խորթ տղերքն ենք, 
Մեզ  փայ չկա աշխարհից։ 
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Խեղճ աղքատի հոգին դուրս գա, 
Քարից-հողից հաց քամե. 
Բեռով հացը հարստին տա.-
Հարուստն իշխե.  վայելե։ 

Խեղճ աղքատը դառը ^ 1 ^ ^ 
Դատարկ նստի...  է՜յ  աշխարհ, 
Էլ  ինչո՞ւ  ես քարը թողնում 
Քարի վրա, քար-աշխարհ։ 

Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը  դարդ, ցավ, 
Օր ու արև չտեսանք. 
Ու մեր կյանքը սևով անցավ, 
Աշխարհից բան չիմացանք։ 

Ավետիք Իսահակյան 1898 Օդեսա 

Ու գիտեք թե ինչու՞  են նրանք այդպես վարվում 
ժողովրդի հետ, որովհետև նրանք օգտվում են մեր 
անգրագիտությունից, մեր անգրագիտությունը դարձրել 
է մեզ ապուշ ու ստրկամիտ, սերունդը չգիտի, թե 
որտեղից է սկսում և որտեղ է վերջանում արժանա
պատվություն ասածը, չգիտեն, որ « առաքյալներ » կոչ
ված ոճրագործները իրենց օգտագործում են, մեր 
արյան հաշվին են ապրում իշխանության գագաթին 
բազմած օլիգարխներն ու  չինովնկները, որ հենց 
նրանք են ժողովրդին մասնատել կուսակցությունների 
ու հասարակական խմբերի, որպեսզի իրենց հեշտ 
լինի  կառավարել ժողովրդին։ Հասարակության մեջ 
առաջացած դասակարգային անդունդը դա քրեաօլի-
գարխիկ իշխանությունների մեծ ջանքերի շնորհիվ է 
առաջացել, շահագործող դասակարգի սկիզբը  հենց 
դրվեց Վազգեն Սարգսյանի հանցագործ ոհմակի միջ-
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ոցով։ Եթե ծանոթանալու լինենք  Վազգեն Սարգսյանի 
ընտանիքին, ապա կհամոզվենք, որ ոչ միայն նա 
էր այդպես, այլև  ողջ ընտանիքը, օրինակի համար 
նրա եղբայրներից  մեկը քոչարյանամետ է, իսկ 
մյուսը՝  սերժամետ, ասացեք, այդպիսի անբարոյական 
ընտանիքում կարող է նորմալ սպարապետ ծնվել։ 
Այնպես որ հարկավոր է բանականությունը աշխա-

տացնել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչպիսի հերոսներ 
են մատուցում հանցագործ իշխանությունները ու 
ինչպիսի ապագայի խոստումներ են տալիս նրանք։ 
Անբարոյականության ու  անարխիայի ուղին  որդեգրած 
պետությունը չի  կարող պետություն կոչվել, իսկ 
ժողովուրդն էլ՝  ժողովուրդ... Այնպես  որ վերածվել 
ենք հետամնաց ցեղի,  որը ընդունակ չէ այս լուս
ավոր դարում, որևէ իրավունք ունենալ,  եթե մենք 
չենք հարգում մեզ,  ապա ինչու՞  ենք պահանջում 
և դժգոհում,  որպեսզի ուրիշները  մեզ հարգեն... 
Իսկ իրավունք ձեռք  բերելու  համար Աստված մեզ 
տվել է գլուխ, բանականություն, ձեռք  և ոտք։ 
Րաֆֆին ասում էր. «  Բայց երբ ճշմարտությունը 
վարագուրվում է խաբեությամբ և արդար իրավ
ունքը փշրվում է հաղթահարության ու  բռնության 
ոտքի տակ, այն ժամանակ մարդը յուր  իրավունքը 
առաջ տանելու համար պարտավորվում է գործ 
դնել  յուր  ֆիզիկական զ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը  - յուր  թուրը »: 
Ջալալեդի 182 Րաֆֆի 

ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԵՆԱԾԱՆՐ ՀԱՆՑԱՆՔՆ Է,  ԻՍԿ 
ԱՅԴ ՀԱՆՑԱՆՔԸ ԹԱՔՑՆՈՂՆԵՐԸ ԿՐՆԿԱԿԻ ՈՃՐԱԳՈՐԾ 
ԵՆ ՈՒ ԵՂԵՌՆԱԳՈՐԾ... 

18/06/2015 Գեհենի Առաքել 
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Այս գրքում տեղ են գտել նաև մի շարք մտքեր և 
պատմություններ որոնք շարունակական են Ոճրա
գործություն թեմային։ 

ԽԵՂԿԱՏԱԿ Ո Ճ Ր Ա Գ Ո Ր Ծ Ի 
Մ Ե Ն Ա Խ Ո Ս Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը 

Շատերը գիտեն, որ մենք՝  Ոճրագործներս, սիրում  ենք 
արյուն,  սակայն այդպես չէ,  մենք արյուն չենք սի
րում,  այլ  մարդկային ուղեղներ։  Ուղեղներ,  այն էլ 
լուսավոր մարդկանց, որոնք լի են  կյանքով, որոնք 
լի  են գաղափարներով ու  լուսավորված են շնորհ
քով և գիտությամբ, թե չէ խավարամիտ մարդու 
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ուղեղը  դառն է և տհաճ, դրա համար խավարամիտ 
մարդուց ինքներս ենք խուսափում։ Չնայած օգտա
գործում ենք նրանց, նրանք ծառայում են մեզ,  ն ը ^ 
անց միջոցով ենք անում ամեն ինչ։  Լուսավորված 
մարդը շատ վտանգավոր է մեզ  համար, դրա համ
ար նրանք մեր միակ թշնամիներն են,  իսկ մեր 
թշնամու ո ւղեղը ՝  ամենալավ դելիկատեսն է մեզ 
համար։ Շատերը կարծում են,  որ մենք՝  Ոճրագործ
ներս,  դժոխքում այրվում ենք ու տանջվում, սակ
այն դա այդպես չէ,  այնտեղ այրվում են չարա
գործներն ու  ավազակները։ Դժոխքում մեր տերը մեզ 
իր կողքին է պահում, իսկ գիտեք ինչու՞... 
Որովհետև Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկեր
ով, իսկ մ ե զ ՝  Ոճրագործներիս ստեղծեց սատանան՝ 
իր նման և իր պատկերով։ Մի՛  կարծեք, թե սատա
նաները լինում  են կոտոշներով, պոչով կամ էլ  ս ը ^ 
բակներով, դրանք հեքիաթներ են, սատանան լինում 
է մեզ պես՝ ոճրագործների պես, իսկ մենք,  ինչպես 
գիտեք մարդկանց նման ենք.  Նու յն  արտաքինով, 
ուղղակի մենք ուղեղ  ենք սիրում  ծամել։ Մեր բջիջ
ները զորանում  են ամեն մի լուսավոր ուղեղից, 
այդ է պատճառը, որ մենք համարվում ենք սատա
նայի առաքյալներ, և նու յնիսկ  հովանավորյալներ։ 
Սատանան մեզ  սիրում  է իր որդիների չափ, քան
զի  մեզանով է ապրում, իսկ մենք ապրում ենք 
քանի կան մեր ծառաները՝ խավարամիտներն ու 
խավարամոլները, մարդասպաններն ու  ավազակները։ 
Մեր՝  Ոճրագործներիս գործը անմահ է,  քանի որ փա
ռաբանվում ենք մեր վկաների ու  սատայանապաշտ-
ների կողմից,  մենք ապրում ենք,  որովհետև սատա
նայի թագավորությունում մեր ծամած լուսավոր ուղ
եղները  լուսավորում են այդ խավարի մեջ,  այդ 
գեհենական կրակները մեզ անհասանելի են,  քանի 



որ մեր ծամած ուղեղների  լու յսը  ավելի հզոր  է, 
քան հավերժական կրակները։ Մենք սիրում ենք, որ 
մեզ  մեծարում են հաղթական դափնիներով ու սպա
րապետական տիտղոսներով փառաբանում։ Քանի դեռ 
կա սերունդ,  որը հիշում  է մեզ,  մենք կենդանի ենք։ 
Իմ  ծամած ուղեղները  անգամ դժոխքի խավարի մեջ 
են լու յս  տալիս, ինչ է դա քիչ է՞։ 
Ես անգամ դժողքում եմ լուսավորված ու փառավոր
ված իմ տիրոջ՝ սատանայի կողմից,  անցած անգամ 
էլ  նոր խնջույքի էին նստած, թալիաթն ու  էնվերը 
նույնպես այնտեղ էին, ու  գիտե՞ք թե ինչ ուրախալի 
լուր  շշնջաց սատանան ականջիս, նա ասաց, որ 
մենք արյունակից եղբայրներ ենք, ես էլ մտածում 
էի,  թե ու՞մ  եմ քաշել,  պարզվում է՝  թալիաթն է 
կենակցել տատիկիս հետ, այդ պատճառով մենք 
արյունեղբայրներ  ենք։  Գիտե՞ք թալիաթը և էնվերը 
ինձ  պես լուսավորված էին, իզուր  չէր, որ մեկ մ ի ^ 
լիոն  լուսավոր ուղեղներ  են ծամել։ Հիմա կհարց
նեք,  թե մեկ միլիոն  չէր, այլ 1,5  միլիոն։  Ես էլ 
այդպես գիտեի, թալիաթին հարցրեցի, նա ասաց, 
որ այդ 500 հազարը խավարամիտ էին ու  իրենք 
չեն սպանել դրանց, նրանք իրենց կամքով են ինք
նասպան եղել։  Նու յնիսկ  էնվերը կատակեց՝ ասելով, 
եթե խավարամիտ չլինեին,  կարող էին զենք  վերցնել 
ու ապրել։ 
Մենք հավերժ ենք քանի դեռ կան մեր գործի շար
ունակողները, քանի դեռ մեզ  մեծարում են ու այ
ցելում  մեր շիրիմին  ու  երդվում այնտեղ, մենք 
կենդանի ենք,  քանի դեռ մեր պատկերը փակցված 
է ամենուր, քանի դեռ ամեն տեղ ասում են մեր 
հնչեցրած խոսքերն ու  ֆրազները, մենք  ապրում 
ենք մեր գեներալերի սրտում և հոգում, մենք  ապ
րում  ենք ամեն մի իշխանավոր օլիգարխի շուրթին, 



մենք ապրում ենք խաբված սերունդի հոգում,  մենք 
հավերժական ենք։  Մենք ապրելու ենք այնքան ժա
մանակ, քանի դեռ բարի խոսքով հիշելու  են մեզ։ 
Մենք՝  Ոճրագործներս, դադարում ենք ապրել այն 
ժամանակ, երբ մոռացվում է մեր բարի անունը։ 
« Բարի » ի՞նչ  խորթ խոսք է մեզ՝  չարքերիս համար, 
սակայն դա այդպես է,  մեզ  մոտ՝ դժոխքում Բարի 
բառը գործածական չէ,  բարիները դրախտում են,  այն
տեղ մենք տեղ չունենք,  սակայն սատանան մեզ 
ապրեցնում է։  Բարի խոսքով հիշելու  ավանդույթը 
գոյատևում է այնքան, որքան սատանան բարի է, 
քանի դեռ երկրի վրա մեզ  հիշում  են բարի խոս
քով...  Եվ սատանան՝ մեր տերը, դրանով է մեզ 
ապրեցնում, նա գերազանց գիտի, որ մեր անունով 
երդվող սերունդը իր հպատակն է,  անկախ կամքից, 
անկախ իր գիտությունից...  Երբ մեզ  կհիշեն չար 
խոսքով ու  կնզովեն, այն ժամանակ մեր գործը 
կավարտվի, և՛  երկրի վրա, և՛ դժոխքում։ Այնժամ 
մենք կայրվենք հավերժական կրակներում՝ զգալով 
դժողքի դատաստանի ողջ ծանրությունը։  Մեր ծամ
ած լուսավոր ուղեղների  լու յսը  այլևս ի զորու  չի 
լինի  մեզ  փրկելու։ 
Սպարապետապաշտ ու սատայանապաշտ, դրանք այն 

գաղափարներն են,  որ ապրեցնում են մեզ  դժոխք
ում,  քանի իմ անունով գործում է չարը, քանի 
իմ անունով սերունդ է երդվում ու  մեծանում։ Ես 
և իմ գործը անխորտակելի ենք և անպարտելի, իմ 
գործը շարունակում են իմ սանիկներն ու  գեներալ
ները։  Մեր դեմ խաղ չկա...։ 
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Ի Ն Չ Պ Ե ՞ Ս Կ Ա Ր Ե Լ Ի Է  ՀԱՎԱՏԱԼ 

Ինչքա՞ն  ապուշ պետք է լինի  մարդ, որպեսզի հավա
տա, որ կոմունիստները նախկին չեն լինում,  մանա
վանդ « Բոլշևիկ չեկիստները»։ Ինչպե՞ս  կարելի է հա
վատալ, որ նախկին փնթին կամ կեղտարյունը կար
ող է ժողովրդի մասին մտածել։ Հիշենք  գոնե 
Սևակի խոսքերը. 
« Ամե՜ն ինչից շատ, ամե՜ն ինչից վեր 
Մեր կյանքն է սիրում,  մեր նորն է սիրում... 
Սո՛ւտ է։ Նա միայն իր փորն է սիրում։ 
Ամե՜ն ինչից շատ, ամե՜ն ինչից վեր 
Գաղափարական իր հորն է սիրում... 
Սո՛ւտ է։ Ո՛չ  հորը,  ո՛չ  մորն է սիրում, 
Թանկ չէ ո՛չ  որդին,  և ո՛չ էլ  թոռը։ 
Ամե՜ն ինչից շատ, ամե՜ն ինչից վեր 
Սիրում է կյանքում նա իր... աթոռը։ 
Աթոռն է սիրում 
Ու նրան տիրում.  » 
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Հիմա ինքներդ դատեք, ո՞նց  կարող է բոլշևիկ-չեկ-
իստը դառնա Գարեգին Նժդեհի գաղափարախոսության 
կրողը,  երբ իր գաղափարակից ոճրագործ ընկերների 
ձեռքով խոշտանգվեց Գարեգին Նժդեհը,  Զորավար 
Անդրանիկը, կացնահարվեց խմբապետ Համազասպը, 
Չարենցն ու  անգամ Պարույր Սևակը։ Հիմա ինքներդ 
դատեք, ինչպե՞ս կարող է բանակում չծառայած շ ի զ -
ոֆրենիկը դառնալ բանակաշինության անկյունաքար 
դնողը։  Ինչպե՞ս  կարող է կումունիստական գաղա
փարակիր կոմսոմոլը դառնալ սպարապետ, երբ կյան
քում  երբեք զենք  չի  բռնել,  մանավանդ, որ երբեք 
թշնամու դեմ դիմաց չի  կանգնել, կամ մի գնդակ 
արձակել։ Չհաշված՝ նրա հրամանով խոշտանգվել և 
ոչնչացվել են հարյուրավոր հայորդիներ՝  ազատամար
տիկներ։ Ինչպե՞ս  կարելի է հավատալ, որ փնթի 
« Կռազի շոֆեռը » կարող է դառնալ գեներալ և 
սերունդ կրթել, երբ  ինքը տարրական երորրդ դաս
արան չի  ավարտել։ Ինչպե՞ս  կարելի է նրան գեն
երալ համարել, երբ սեփական հրամանատարության 
տակ գտնվող ջոկատները ոչնչացնում և խոշտանգ
ում  էր անխղճորեն։ 
Ինչպե՞ս  կարելի է հավատալ կոմսոմոլի Վենետիկյան 
այն Պոռնիկին, որը ժամանակին մատ էր թափ տա
լիս  ու  ողջ սփյուռքահայությանը համարում թշնամի
ներ,  որ նրանց չպետք է թողնել  Սովետական Հայ
աստան, և հիմա այդ « Վենետիկյան նախկին օրիոր
դը » ( Եթե այդպես կարելի է կոչել  ) դարձել  է 
Սփյուռքի  նախարար։ Ինչպե՞ս  կարելի էր հավատալ 
մեկին,  որը ցեղասպանության մասին է խոսում, երբ 
ինքը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարում է, որ  Թուրք
իայից պահանջատիրություն չունի։ 
Ինչպե՞ս  հավատալ մեկին, որի  ձեռքերը  տակավին 
թաթախված են մարտի 1-ի զոհերի  արյունով։ 



Մինչդեռ նրանք ուրիշներին  են մեղադրում՝ նկատի 
ունենալով լևոնափաշինյանական ոհմակին։ 
Ինչպե՞ս  կարելի է հավատալ մի « հեղափոխականի », 
որը « Բարևով » սկսեց պայքարը, և դավաճանեց իր
ե՛ն էլ,  պայքա՛րն էլ,  Բարև՛ն էլ  ,  ժողովրդի՛ն էլ... 
Ինչպե՞ս  հավատալ փնթի հանցագործին, երբ ինքն 
ու իր պապան ողջ կյանքը, սրա-նրա լծի տակ է 
են եղել,  ու  բացի գերեզմանոցից ու  գաջի գործա
րանից ոչինչ  չեն տեսել։ Սակայն հիմա դրանք խոս
ում  են ժողովրդի անունից։ 

Հիմա ո՞րն  է ճիշտը։ 
Ու՞մ  հավատալ, երբ « Լրբերը՝  սրբեր են դառել, 
սերը սրբել  են և տարել »։ 

Գեհենի Առաքել 02/04/2015 

Բուլգակովի « Շարիկովները » կարողանում են 
հասարակության մեջ գործել, որովհետև ժողովուրդն 

է այդ թույ լ  տալիս 
ԳՀ © ԱՌ 2014 

Կեղտարյուն կոչվում է այն խավը, որոնք 
չտեսած տեղից, միանգամից հայտնվեցին 

բարձրունքներում։ 
ԳՀ © ԱՌ 2014 

Անբարոյական մարդը չի  կարող հասարակության ու 
ժողովրդի մասին մտածել։ 

ԳՀ © ԱՌ 2014 



Այն,  որ « Փնթիները » գալով իշխանության գլուխ 
ջնջեցին մեր պատմությունը և հ ի շ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ը ՝  դա 
փաստ է։ Ջնջեցին  բարոյանակությունը, թասիբը, պա
տիվը, հայ մարդու կերպարը, ջնջեցին ուսումն  ու 
արվեստը, հողին  հավասարեցրին մշակութային օջախ 
ները,  պատմական վայրերը, ու  անգամ առողջ սեր
ունդ մեծացնելու հնարավորությունը։ Բոլորին դարձրե-
ցին իրենց պես փնթի ու  բոշա՝ սկսած սպարածերտից, 
վերջացրած անդրե, շպռօտ ու  ջուսով, ամեն ինչ 
դարձավ անիմաստ ու տափակ՝ իրենց ապուշ դերա
սաններով ու « աստղերով », քաղաքական պոռնիկներ
ով և հոգևորական կոչված խավարամոլներով։ 
Երկիրը դարձավ շմայսներով և թոխմախի մհերներով 
մի աղբակույտ, ինչքան « ԿԵՂՏՈՏԱՐՅՈՒՆ » կար հայտ
նվեց բարձունքներում։ 



Ազգը երբեք այսքան խոտան չէր տվել, որքան հիմա։ 
Փնթիների մի երկիր,  որտեղ փնթիներն են որոշում, 
արդյ՞ք  բարոյական մարդը իրավունք ունի՞  ապրելու, 
թե ոչ։  Ահա՛, կարելի է ասել.  Սա Սոդո՛մն է, և 
վե՛րջ։ Սա Գոմո՛րն է, և  վե՛րջ։ Նոր Բաբելոն, որ
տեղ միայն անիծյալներն են տնօրինում և որտեղ 
էլ  վերջանում է մարդկայնությունը։ Ժողովրդի հիշ
ողությունից  իսպառ ջնջեցին այն, որը, սակայն 
շատերը կհիշեն։  Դեռ ութսունականների վերջին էր, 
Հայաստանի տարածքում նախագծվում էր կառուցել 
ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ՝ ամենագեղեցիկ, 80-ական 
և ամենաարդար քաղաքը, անգամ հողահատկացում-
ներ էր եղել,  նախագծեր, որ աշխարհի բոլոր 
երկրները պետք է իրենց մասնակցությունը բերեյին 
ԵՎՐՈՊՈԼԻՍԻ կառուցման համար։ 
ԵՎՐՈՊՈԼԻՍԸ պետք է դառնար աշխարհի մասշտաբով 
ամենաարդիական քաղաքը, սակայն ամեն ինչ հօդս 
ցնդեց։ ԵՎՐՈՊՈԼԻՍԻ փոխարեն Հայաստանը դարձրեց-
ին ՍՈԴՈՄ և ԳՈՄՈՐ... 
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ԳԵՆԵՐԱԼԱՑԱՎ 

Ինչքան գեներալ կա Հայաստանում, բոլորն  էլ 
տականք են ու ստոր, դա փաստ է,  դրանց միջից 
առանձնացնում եմ միայն Արկադի Տե^ Թատևոսյանին, 
իսկ մնացածը՝ բոլորը,  կաշառակեր, թալանչի ու  բան
սարկու տականքներ են։  Դարիբալթայանից սկսած, 
վերջացրած Սեյրան Օհանյանով։ Գեներալների այդ 
ծաղկաբույլը, որ հավաքես ու վառես, դա քիչ կլի
նի,  դրանց ընտանիքներին էլ՝  մեծից- փոքր պիտի 
հավաքես ու տաս Շմայսին,  որ լավ բռնաբարի, նա 
դրա լավ մասնագետն է, իրա մոտ բռնաբարելը 
լավ է ստացվում։ Մի խոսքով Շմայսը էդ գեներալ
ների հետ համեմատելիս իրոք հրեշտակ է, մարդը 
ինչ անում է,  անկեղծորեն խոստովանում է, իսկ 
էդ ոճրագործ գեներալները, պատերազմի ժամանակ 
ազատամարտիկի արյունը ծծելով մեծացան, հիմա 
էլ  հայոց բանակի զինվորներին են հոշոտում։ 



Մի խոսքով, երևի թուրքը այդքան վնաս չի  տվել 
մեզ,  որքան էդ գեներալները։ 
Արտուշ Հարությունյանը,  Գարեգին Գաբրիելյանը,  Յու
րի Խաչատուրով, Հայկազ Բաղմանյանի, Սամվել Բաբ-
այան, Գուրգեն Դալիբալթայան, Միքայել  Հարություն
յան,  Լյովա Մնացականյան, Աստվածատուր Պետրոսյան, 
Արթուր Աղաբեկյան, Լեւոն  Երանոսյան, Մովսես Հակոբ
յան,  Սամվել Կարապետյան, Ներսիկ Նազարյան, Միհրան 
Պողոսյան, Հունան Պողոսյան, Ռոման Ղազարյան, Հայկ 
Հարությունյան,  Ռաֆայել Հովհաննիսյան, Գորիկ Հակոբ
յան,  Ալիկ Սարգսյան, Սեյրան Օհանյան և Վովա 
Գասպարյան, այլն  (  սա միայն փոքրիկ մասն է, ) 
Էդ  գեներալները ՍպարաԾերտի ձեռքով օծված ղաս
աբներ են,  որոնք դարձան գեներալներ, էլ  չասեմ, 
թե ցողունապատվածի ձեռքով օծված ղասաբները 
որքան են, էդ  ապուշները ցողունապատվածի ցող
ունը  ձեռքներին  գնում են Ապահով Հայաստան։ 
Հիմա ասացե՞ք, դրանք գեներալներ են,  թե՞  թուրքի 
վիժվածքներ։ 
Հետո կարևորը այն է, որ էդ գեներալներին սրբաց
նելու  ենք սպարաԾետի պես, ու  ամեն մի  գյուղում 
էդ էշերի անունով մի եկեղեցի կառուցենք, որպես 
սրբացված առաքյալ։ Էլ չասեմ,  որ բթացած սերունդ
ով ու  Շարիկով գեներալներով հաստատ հզոր  ու 
անկախ հայրենիք կունենանք։ էդ գեներալ կոչված 
ճիճուները  պատրաստ են հանուն իրենց ուսադիրնե
րի,  իրենց երեխաներին ու  կանանց կենդանի-կենդա^ 
նի թաղեն, անթասիբ ու  անգրագետ գեներալները 
ոչ մի բանի համար պիտանի չեն։ 
Ինքներդ տեսեք, Հայաստանը արդեն քսան տարուց 
ավելի է,  փնթի ու  անշնորհք պատգամավորներով, 
բռնաբարող և բռնաբարվող քաղաքական գործիչներ
ով, տգետ ու  անտաղանդ մտավորականներով 11^1^ 
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ություն  է դարձել։  Բա լավ, ո՞վ է տեսել, որ ազգը 
այսքան խոտան տա... Էս ազգի մեջ մի  քանի 
Նաիրի Հունանյան էր պետք, որ էդ անտաշների 
գլուխները հերթով լանգետ սարքեր... 
Ափսո՜ս, օղորմի  Նաիրի Հունանյանի հորը,  տղեն նոր
մալ գործ արեց, բայց ափսոս գնահատող չեղավ, 
եթե գնահատեին, ապա այս երկրում չէին լինի 
Մկան ու  Լֆիկի պես տականքներ, Սաշիկի ու  Շմայսի 
պես բռնաբարողներ, Մանվելի ու  Օհանյանի ( Ս. ՍԼ1Փ-
ոյանի )  պես փնթի գեներալներ, Լևոնի ու  Սերժիկի 
պես ոճրագործներ։ 
Մի խոսքով Հայաստանում ինչն է շատ, Ոճրագործ
ներն ու  եկեղեցիները՝  ամեն մի ոճրագործ եկեղեցի 
է կառուցում։ 
Խելքի աշեցեք... 

Գեհենի Առաքել 04/06/2015 

Հանցագործությունը չես կարող թաքցնել, քանի որ 
ժամանակի հետ հայտնվում են վկաներ։ 

ԳՀ © ԱՌ 

Եթե չասենք ոճրագործի հանցանքների մասին 
այսօր,  ապա դա ծանրանալու է եկող սերունդների 

վրա։ 
ԳՀ © ԱՌ 

Ամուր պետությունը կառուցում են բարոյականության 
հիմքի  վրա, ոչ թե անբարոյականության։ 

ԳՀ © ԱՌ 



ՉԱՐԻՔՆԵՐԻՑ ՄԵԾԱԳՈՒՅՆԸ 

Երբ խոսքը գնում է պետության մասին, հատկա
պես իրավապահ և օրինապահ, ապա հարկավոր է, 
որպեսզի ամենաքիչը մեկ ամսով շրջագայեք Եվրոպա
կան մի քանի երկրներով և կարողանաք պատկերաց
նել,  թե ինչպիսի չափանիշներով են առաջնորդվում 
այդ պետությունները։ Եվրոպական շրջագայությունից 
հետո կարելի է հասկանալ, որ Հայաստանը ոչ թե 
գտնվում է միջնադարում կամ քարե դարում, ակա
մայից հասկանում ես,  որ գտնվում ենք Մեզոզոյան 
դարաշրջանում։ ՄանվելաԶավրների ու  շմայսաԶավր-
ների կողքին հանդիպում ենք նաև շարմազանաԶավր-



իկներ ու  տարոնիկա-աշոտյանաԶավր մանր գիշատիչ
ներ,  որոնք առաջին հայացքից են միայն մանր 
թվում, եթե պատկերացնենք, որ նու յնիսկ  մանր Դխ 
նոզավրերն են անգամ վտանգավոր։ Իսկապես պետու
թյուն  կառուցելու համար հարկավոր է Էվոլուցիա 
կամ Ժամանակ, իսկ ամենակարևորը, պետք է ազատ
վել անցյալի սխալներից ու  արգելակող երևույթներ
ից։  Իսկ ի՞նչն  է արգելակում մեզ, որպեսզի կառ
ուցենք պետություն, չնայած շատերը կարծում են, 
որ ինքնակառավարման համակարգն է սխալ, և դա 
է պատճառը, որ չի ստացվում ոչինչ,  սակայն դա 
ընդամենը կարծիք է։  Բանն այն է, որ այս  վերջին 
քսան տարիներին այնքան աղավաղեցին ու  խճճեցին 
իրականությունը, որ դժվար է կողմնորոշվել, թե այդ 
ՔԱՈՍԻ սկզբնաղբյուրը  որտեղ է։  Չնայած շատերին 
ձանձրալի կթվա, քանի որ պետք է կրկին Վազգեն 
Սարգսյանի թեմային։  Հիմա կասեք, թե վազգեն 
սարգսյանն ի՞նչ  կապ ունի ներկայիս իշխանության 
և պետության հետ, սակայն կապն անմիջական է, 
Կարող ենք միասին վերլուծել փաստերը և ստաց
ված արդյունքները։  Այսպիսով, ճիշտը մեկն է, և 
ինչքան էլ  այն դառը և ցավալի լինի,  դա է իրա¬
կանությունը... 
Ուրեմն խոսենք փաստերով, չնայած որ փաստավա-
վերագրական իմ գրքերում նշել  եմ այդ ամենն իր 
մանրամասնություններով, սակայն այս բացատրություն
ով կլրացնեմ մնացած բացը, որպեսզի ավելի հաս
կանալի լինի։  Օրինակի համար վերցնենք Գերման
իան, քանի որ նա գտնվում է աշխարհի ամենա-
առաջնակարգ պետությունների շարքում։ 
Գերմանացիները կարողացան ժամանակին զգալ իր
ենց սխալները՝ լինելով կարգապահ և օրինավոր 
քաղաքացիներ, սիրելով իրենց երկիրն ու  պետութ-



յո ւնը։  Իզուր  չէր, որ Ադոլֆ Հիտլերը գնդակահարել 
էր տվել անտոմս երթևեկող ուղևորներին,  դա զգաս
տացրեց անզուսպ և ՕՐԻՆԱԽԱԽՏ քաղաքացիներին։ 
Սակայն դա հետագայում չխանգարեց, որպեսզի 
գերմանացի ժողովուրդն ուժ գտնի իր մեջ՝  քննա-
դատելու և անարգանքի սյունին  գամելու Ադոլֆ 
Հիտլերին որպես ոճրագործի, նու յնիսկ  նրա գործած 
հանցանքների ու հոլոքոստի համար փոխհատուցեցին 
հրեաններին։ Ֆաշիստական Գերմանիայի հանցանքները 
քննադատելով նրանք երբեք չարժեզրկեցին իրենց 
ժողովրդին և պետությանը։ Փոխարենը մենք հայերս՝ 
հակառակը արեցինք, վազգեն սարգսյան ոճրագործին 
հերոսացրինք, հետո սպարապետացրինք, հիմա էլ՝ 
աստվածացնում։ Դա բավական չէր, նրա ոհմակին 
նույնպես սկսեցինք երկրպագել։ Իսկ եթե քաղաքա
կիրթ ազգ լինեինք,  նրան Հիտլերի նման ոճրագործի 
ու դավաճանի կնիքով կխարանեինք, որպեսզի մնա
ցած հանցագործներին դաս լիներ,  իսկ եկող սերունդ
ներն էլ կիմանային, թե թալիաթներից ու էնվերնե^ 
ից բացի եղել  են մեր միջից դուրսպրծուկ հրեշ
ները՝  լևոնաԶավրներն ու վազգենաԶավրները, որոնք 
անկուշտի պես հոշոտեցին մի ողջ սերունդի ներկան 
և ապագան։ Եթե նայենք ոչ վաղ անցյալի պատ
մությունը,  ապա կարելի էր տեսնել այդ ոճրագործ 
սպարածերտի կատարած հանցագործությունների ցան
կը։ Չհաշված, որ հենց նրա կողմից բռնազավթվեց 
և սեփականացվեց Խորհրդային Հայաստանի ողջ 
նյութական և բնական ռեսուրսները,  այդ թվում՝ 
նաև Աշոտ Նավասարդյանի կողմից ստեղծված Հան-
րարապետական կուսակցությունը,  որը որդեգրեց եր
իտ -թուրքական իշխանությունների գործելաոճը և 
գաղափարախոսությունը։ Հենց  այդ ՀՀԿ-ն էր դառնա
լու  չարիքների չարիքը։ 
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Եթե դիտեք 1999 թվականի հունվարի 29 ^ ՀՀԿ- 5 
րդ համագումարի ելու յթի  տեսագրությունը, ապա 
կհամոզվեք.  « ԼՊՏ- ի հետ իմ հարաբերությունների 
մասին։ Հարգել, հարգում և գնահատում եմ ԼՊՏ- ի 
իմաստուն, բարոյական մաքուր գործիչ է։ ԼՊՏ- ը 
հեռացավ իր հետ տանելով իր համոզմունքները՝ 
թողնելով դաշտը մեզ...  (Ուշադրություն  դարձրեք, ես 
միշտ ասել եմ, որ  Ցածրահոգի ու  Փնթի արարած
ները իրենց մասին միշտ երորրդ դեմքով են խոս
ում,  այդ ավանդույթը շարունակեց՝ Մուկը, մանվելը, 
շմայսը,  անգամ սերժիկն ու  սաշիկը ) եթե ԼՊՏ- ը 
որոշեր ինքը չհեռանար, ոչ ոք չէր կարող նրան 
հեռացնել,  և այդ ճամադակությունները թե ԼՊՏ- ին 
հեռացրին և ժամանակավրեպ է, և  ովքեր հեռացրին, 
սկսած վազգեն սարգսյանից, վերջացրած Ղարաբաղի 
մուրադիկը, անարգել ծիծաղելի է, եթե ԼՊՏ- ն 
չհեռանար, ոչ ոք նրան չէր հեռացնելու ։  Եթե ինքը 
ինձ  հեռացներ որպես Պաշտպանության նախարար, 
ես հեռանալու էի, բայց այդ դեպքում պատասխան
ատվությունն իր վրա էր մնալու,  հիմա ինքը հեռ
ացավ պատասխանատվությունը թողեց մեզ  վրա։ 
Այստեղ պատասխանատվության խնդիր կա, ոչ թե 
մեկս մյուսին  հեռացնելու ։  Ես ԼՊՏ- ի դեմ դուրս 
չեմ  եկել,  ես գաղափարն եմ պաշտպանել, մեր 
հակասությունները եղել  է Արցախի խնդրի շուրջ 
և ԼՊՏ- ի շուրջ  եղած մի շարք մարդկանց շուրջ։ 
Վանո Սիրադեղյանի հետ իմ հարաբերությունների 
մասին։ Վանոն իմ ընկերն է,  ինչպես որ իմ ընկերն 
է Լևոնը,  Ռոբերտը, Սերժը,  Սամվելը, Բաբկենը և 
մյուսները։  Մենք միասին ահավոր ճանապարհ ենք 
անցել,  եղել  են օրեր,  երբ երկրի և մեր ճակատ
ագիրը կախված է եղել  մազից։ 
Մենք հաղթահարել ենք այդ դժվարությունները, և 



դա մոռանալու բան չէ։ Եթե ուզում  եք ճիշտն 
իմանալ, իմ անձնական կարծիքը վերջին գործընթ
ացների մասին հետևյալն էր, առաջ անցնելով աս
եմ,  հարցը, որը կալանավորման տարբերակով, այլ 
քրեական գործ հարուցելու  տարբերակով պիտի 
մտներ դատարան, և դատարանում որոշվեր, թե 
որտեղ է ճշմարտությունը։ Աղ ու հացի կատեգոր
իան, իհարկե, ինձ հարցնում են,  քաղաքական կատ
եգորիա չէ,  բայց կներեք, հարազատությունն էլ 
քաղաքական կատեգորիա չէ, հայր ու  որդի հարա
բերությունը  քաղաքական կատեգորիա չէ, ի՞նչ  եք 
առաջարկում, որ ես դառնայի՞ Պավլիկ Մորոզով »։ 
Չնայած, որ այս վերջին մեջբերումը  նրա ելու յթից 
իզուր  չէր հնչում,  քանի որ Հանրապետությունում 
բոլորն էլ  գիտեին, որ վազգենի միջնորդությամբ և 
հովանավորությամբ գլուխ բարձրացրին մարդակեր 
հրեշները,  որոնք քրեական ու  կոմունիստական մակ
ուլատուրա թափոններ էին,  Վազգենն իզուր  չէր 
Քոչարյանի ձեռքերով Լևոնին հեռացրել քաղաքական 
դաշտից, չնայած Վազգենի գեներալական էլիտան 
ապահովվեց 1996 ին ռազմական հեղաշրջումը՝  ստիպ
ելով Լևոնին մնալ իր պաշտոնին մինչև հրաժարա
կանի տալը։ Վազգենի եղբայրների ու  սանիկների 
գլխապտույտ վերելքն ու  հարստություն ձեռք  բերելն 
աննկարագրելի արագությամբ եղավ, վազգենի կողմից 
պետության կառավարական և իշխանական պաշտոն
ներում  տեղեր զբաղեցրին  կեղտարյուն քրեականնե
րը,  որոնցից էր արտաշատցի Մուկը՝  հովիկ աբրա¬
համյանը, կրծողների ու  մոլախոտերի դասին պատ
կանող զադոյանները,  ալիկ պետրոսյանները, մանվել-
ա-շմայսական գոմաղբը.  այդ թվում՝ լիսկայա-ղանդիլ-
յանական բրածոնները, լևոնա-վանոյական բաշիբոզ
ուկների բանդանները, քոչարյանա-սարգսյանական 
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գիշատիչները և այլն։ 
Այս ամենից պարզ է դառնում, թե ով դրեց հանց
ագործ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ սկիզբը,  եթե հաշվի առնենք 
1996 թվականի սեպտեմբերին Վազգեն Սարգսյանի 
կողմից հնչեցրած արտահայտությունը. « Ընդդիմութ
յունը  100 տոկոս ձայն  էլ  ստանար, նրան իշխան
ություն  տվող չկար »։ Ինչպես նկատում եք իզուր 
չէ որ այս քսանհինգ տարի է նրանք բռնազավթ
ած պահում են իրենց իշխանությունը,  իրար փոխ
անցելով նախագահի պաշտոնը։ Իզուր  չէր, որ նա 
մանվելին գեներալ դարձրեց, այդ թվում՝ իր ոհմա
կում գտնվող ռազմական օլիգարխիայի բոլոր  անդ
ամներին, որոնք գեներալական ուսադիրներով պետք 
է սեփականաշնորհեին մեր պատերազմների հաղթա
նակները, այդ թվում նաև պետության և ժողովրդի 
ապագան։ 
« Մանվել դու հերոս ես »,- գնահատել է սպարապետ-
ացված ոճրագործն իր գործը շարունակող դահիճին, 
չնայած որ « Կռազի շոֆեռն » այդ ոհմակի մեջ իր 
ուրույն  դերն էր ունեցել,  չմոռանալով, որ կողոպ
ուտի ու  թալանի մեծ վարպետներ՝ քոչարյանին ու 
սարգսյանին ինքը Ղարաբաղից բերեց Հայաստան, 
չնայած այն բանի, որ այդ տականքները Հայաստա
նի քաղաքացիություն չունեին,  նրանք առանց խոչ
ընդոտի զբաղեցրին  պետության կառավարման բարձ
րագույն հնգյակում, այդ հանցագործների քաղաքական 
վերելքը հենց այդ սպարաԾերտի միջոցով եղավ։ 
Եթե այդ ոճրագործի գերդաստանը շռայ լության  ու 
շքեղությունների  մեջ է վայելում իր ամենօրյա 
կյանքը, իսկ ժողովուրդն իր հանապազօրյա հացը 
փախցնում է օտար երկրներում տաժանակիր աշխա
տանքներից հետո, ապա կնշանակի, որ այդպիսի 
հանցագործ սպարապետացված ոճրագործի թողած 
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ժառանգությունը սա է, որ 21- րդ դարն իրենցն 
ու Ոհմակինն է լինելու,  ո՛չ  թե ժողովրդինը։ 
Հենց նրա սպարապետածին հրեշներն  են, որ  գալու 
էին ոչնչացնելու և ավարտելու երիտ-թուրքերի կիս
ատ թողածը՝ Հայաստան առանց հայերի...  ՀՀԿ - ում 
հավաքագրված քրեական թափթփուկները՝ թոխմախի 
մհերները,  լֆիկներն ու  սաշիկները երբեք չեն թող
նելու,  որպեսզի պետությունը զարգանա, քանի որ 
նրանք են ՏԵՐԵՐԸ, այդ պատճառով էլ  իզուր  չէ, 
որ գեներալ Մանվելը հայտարարում է. « Ով փորձի 
ինձնից  պատասխան պահանջի, թուրքից էլ  փիսն 
ա, սապլյակ թուրք ա։ Եթե էս հանրապետության 
մեջ մեկը կա, որ ինձնից  պատասխան պահանջի, 
ուրեմն  թուրքից էլ  փիսն ա, էղա՞վ » (Փետրվար 25 
2015 ) : 



« Գեներալը » հայտարարել է.  « Որ Վազգենն ըլներ, 
դուք տենց ավելնորդ խոսքեր չէիք կարա... 
հակապետական, սրան նենց ասեիք, նրան նենց 
ասեիք։ Էս  երկրում ոչ մեկը չէր կարա պետութ
յանը Վազգենի ներկայությամբ ձեր պես հարցեր 
տար » (Մանվել Գրիգորյան 16 Փետրվարի 2010 ) :  Այդ 
պատճառով « սպարապետի » վկաններն ու  սանիկներն 
ամեն կերպ փորձում  են հերոսացնել ոճրագործին, 
որպեսզի իրենք մնան նրա հերոսական ստվերի 
ներքո՝ անպատիժ։ Եվ երբ կհասկանանք, որ այդ 
սպարապետ կոչված երևույթը  դավաճան ու հանցա
գործ է, ապա նրա ստեղծած ոհմակապետական հա
մակարգի դեմ կարելի է պայքարել։ Քանի դեռ ժո
ղովրդի մեջ նա հիշվելու  է որպես հերոս և սպա
րապետ, իր սանիկները խոշտանգելու են ժողովրդ
ին,  իսկ ժողովուրդն էլ  լինելու  է այս վիճակում։ 
Ազատվել է պետք չարիքի իշխանությունից,  և 
Րաֆֆին իզուր  չի  ասել.  « Կան մեռելներ,  որոնց 
պետք է սպանել...  » 

Գեհենի Առաքել 27/04/20155. 

Ազգադավ իշխանություններին սատարող եկեղեցին, 
աստվածապիղծների որջն է։ 

ԳՀ © ԱՌ 

Շահամոլ հոգևորականը, սատանայի ծառան է։ 
ԳՀ © ԱՌ 
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ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ. . . 

Սարերի քամի Սարերի քամի, որտեղի՞ց ես գալիս, 
և ո՞ւր  ես շտապում, անհանգիստ ու  տխուր իմ սար
երի քամի։ 

Ինչ  լավ է ազատությունը, « Ազատություն » բառի 
իմաստը հասկանում են մարդիկ, որոնք տեսել և 
վայելել են այդ,  սակայն նոր սերուդը « Ազատութ
յուն  » բառի իմաստը չի  հասկանում, ավելի շատ 
չի պատկերացում։ Ազատությունը Աստծու ամենամեծ 
պարգևն է,  որը տրվել է մարդուն։ Աստված մարդուն 
ստեղծեց իր կերպարով և իր բանականությամբ, սա
կայն մարդիկ փչացրեցին Տիրոջ ստեղծած ամենաար-
ժեքավոր բանը՝ « Ազատությունը »։ 
Բռնակալները ստեղծեցին այդ ստրկությունն ու  ճորտ
ությունը,  մինչդեռ մարդիկ իրենք են ընտրում կյան
քի ճանապարհը։ Տգետները ընտրում են ստրկության 
և խոշտանգվողի վիճակը, իսկ հնարամիտները պայ
քարի ու  ազատության ուղին։  Ազատությունը դա 
հեշտ չի  տրվում, քանի որ դեռևս ոչ մի  բռնակալ 
կամ տիրան ժողովրդին չի  նվիրել կամ պարգևել 
Ազատությունը, Ժողովուրդը ինքը պետք է հարթի 
իր իր ազատ ապրելու ճանապարհը, ինքը պետք 
է ձեռք  բերի արժանավայել ապրելու ձևը։  Պետք է 
հիշել  մեծերի ճշմարիտ խոսքը. « Որ Բռնակալները 
ու Ազգադավները երբեք հայրենասեր ու  ժողովրդա
սեր չեն լինում  », քանի որ ժողովուրդը բռնակալի 
համար միայն շահագործելու և եկամուտի աղբյուր  է։ 
Իսկ Բռնակալին ու  Ազգադավին ներել,  դա կնշանակի 
նորից՝  ստրկանալ, նորից՝  խոշտանգվել։ Չարիք գործ
ած բռնակալը պետք է պատժվի խստագույնս՝ ամ-
ենադաժան մահով, որպեսզի իր հանցակից ը ն կ ե ^ 
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ները հասկանան, որ իրենք նու յնպես պատասխան 
են տալու՝ ամեն մեկը իր գործած հանցանքի չա
փով...  Բռնակալի ու  Ազգադավի դեմ հումանիզմ 
ցուցաբերել չի  կարելի, ոճրագործությունը պետք է 
պատժվի, անկախ նրանից թե քանի տարի է անց
ել,  այն վաղեմություն հնություն չունի։ 
Հանցագործին չպատժելով թույ լատրում ենք նրան 
գործել ավելի մեծ ու  ծանր հանցանք։ Այնպես որ 
երբեք չի  կարելի ներել  մեղսագործություն և ոճրա
գործություն գործած հանցագործին, անգամ նրանց 
ժառանգներին։ Նրանց ժառանգները պետք է պատ
ասխան տան հանցագործ ծնողների համար նու յն 
պես։ Իսկ կհարցնեք թե ո՞րն  է Ոճահգործությունը։ 
Ոճրագործությունը այն հանցանքն է,  որտեղ դաժա
նաբար ոչնչացրել են մարդկանց և նրանց ընտա
նիքներին,  այս թվում նրանց ավանդների ու  եկա
մուտների կողոպուտը, սննկացումը և բռնությունը  ու 
արտագաղթը, այդ թվում կարելի է գումարել պետ
ական և հանրային գույքի  կողոպտումը, հատված 
ծառերի՝ պուրակների, այգիների, ու  անտառների 
ծառահատումները, պետության և երկրին կանխամտ
ածված վնաս հասցնելը,  իր հանցակից ընկերների 
հանցանքները կոծկելը և թաքցնելը, ազգակործան 
պայմանագրեր և զինադադարներ ստորագրելը։ Իսկ 
Մեղսագործությունը դա երիտասարդ սերունդին բութ 
և տգետ դաստիարակելը, շրջակա միջավայրի աղտ
ոտումը ու  փչացումը, ( ռադիոակտիվ թափոնների 
թաքցնումը և քողարկումը )  Մշակութային օջախների 
ու պատամաճարտարապետական կոթողների ոչնչաց
ումը,  ( Երիտասարդական պալատ, Կինո տուն, Կինո 
Ռոսիա, Փակ Շուկան և այլն  )  այդ խմբին կարելի 
է ավելացնել Պետական ուսումնակաան հաստատութ
յունները,  գիտությունների ակադեմիան, գրողների մի-
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ությունը,  և մի շարք մշակութային հաստատություն
ների ոչնչացումը,  գրադարանների ու գրախանութնե
րի կողոպտումը և ոչնչացումը։  Արդյունքում  կորց
րեցինք գիր և գրականությունը, ազատ մամուլի,  ու 
ռադիոհեռուստատեսությունը, որի փոխարեն միայն 
մատուցվեց Աղբանոցից քիչ տարբերվող բազմազան 
հեռուստաալիքները, իրենց կեղտոտ ու անվորակ 
հեռուստասերյալներով ու անտաղանդ դերասաններով 
ու շոու  ծրագրերով։ 
Կորցրեցինք Հայ  մարդու դիմագիծը, կորցրեցինք բա
րոյականությունը ու ազատ ապրելու ձգտումը, իսկ 
արդյունքում կորցրեցինք Ազատությունը ու նրա 
մասին պատկերացումը։ 
Փնթի՝ շահագործող դասակարգի կողմից աղավաղվեց 
Ազատության գաղափարը, խոշտանգվեցին ազատութ
յան գաղափարը կրող մարտիկներին, ազատություն 
բառը դարձավ իշխանությունների ոխերիմ թշնամին։ 
Մինչ աշխարհի ամենահետամնաց երկրները ձեռք 
բերեցին Ազատությունը, իսկ մենք կամավոր հրաժ
արվեցինք և հետագայում էլ կորցրեցինք այն։  Մի 
երկրում ուր ստրկամիտ սերունդ է մեծանում, այդ 
երկրում հնարավոր չէ Ազատության գաղափարը առ
աջ տանել, քանի որ Շահագործող դասակարգը Ազ
ատության գաղափարը այնքան է աղավաղել, որ 
սերունդը անգամ պատկերացում չունի  թե դա ինչ 
է։  Շահագործող դասակարգը լավ հասկանում է, որ 
ժողովուրդը ձեռք  բերելով Ազատություն, իրենց 
կելու  է իրենց կողոպտած ու թալանած հարստութ
յունը  վայելելուց,  այդ պատճառով նրանք ամեն ինչ 
անելու են,  որպեսզի Ազատության գաղափարը ոչնչ
ացնեն մեկընդմիշտ։ 

Գեհենի Առաքել 20/06/2015 
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ՈՃԻՐՆԵՐ 



ՄԵՂՍԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՀՐԵՇԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔ 

Գեղանգուլ յանը մտավ աշխատասենյակ, մոտեցավ 
բազմոցին քնած վարչապետին։ 
- Վազգեն քնա՞ծ ես,  - վարչապետը բացեց աչքերը, 
- Մոսո,  ի՞նչ  է, բան կա՞, - հարցրեց նա, 
- Վազգեն, արքեպիսկոպոս Գարեգին Ներսիսյանն է 
եկել,  ուզում  էր քո հետ խոսել,  հիշու ՞մ  ես նրա մա
սին քեզ ասել  էի։ 
- Հա հիշում  եմ,  - ճմրթվեց նա, 
- Վազգեն, հիմա Գարեգինը ներքևում քեզ  է սպասում, 
ուզում  է քեզ  հետ անձամբ խոսել,  - կրկնեց Գեղան-
գուլ յանը։ 
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- Մոսո,  բայց փողի համար դու իրեն ասել էիր չէ՞, 
եթե համաձայն չի, ես հավես չունեմ  անիմաստ բազա-
ռի... 
- Հա Վազգեն ջան, իր հետ խոսել եմ, ասում է, որ 
համաձայն է, այնպես որ փողի մասին ամեն ինչ 
պայ-մանավորված է,  մնում  է, որ հիմա դու քո ծանր 
խոսքն ասես, որ ինքն իր ականջով քեզանից լսի։ 
- Մոսո, ասա թող կես ժամից գա, - դժգոհ ասաց 
վարչապետը։ 
- Լավ, կասեմ։ 
Մովսեսը դուրս գնաց, կառավարության գորգապատ 
աստիճաններով սկսեց իջնել  ներքև։ Ներքևում ՝  անց-
ակետում իրեն էր սպասում Գարեգին արքեպիսկոպոս 
ներսիսյանը։ 
- Մոսո ջան հը՜,  ի՞նչ  ասեց շեֆը,  - անհանգստացած 
հարցրեց Գարեգին արքեպիսկոպոսը, 
- Գարեգին ջան, շեֆը խորհրդակցության է, բայց աս
աց, որ էդ քո ասած գումարը քիչ է, ընենց որ հետո 
էլ  քո ընտանիքի առկայությունն արդեն պրոբլեմ է, 
այնպես որ ասում է դժվար գործ է,  պիտի գումարը 
բարձրացնես, թե չէ հիմա 15 միլիոն  դոլլարը գիտես 
որ հեչ փող չի։ 
- Բայց Մոսո ջան, դու ասել էիր, որ շեֆը 15 միլ
իոն դոլլարով համաձայն է, կարող է գործը գլուխ 
բերել,  - դժգոհեց արքեպիսկոպոսը։ 
- Բայց դե չստացվեց, դու էլ  գիտես, որ դա շատ 
բարդ գործ է... Շեֆը խորհրդակցել է  արքեպիսկո
պոսների հետ, բոլորն  էլ քո թեկնածությունից դժգոհ 
են,  էլ չասեմ, որ քո կինը և աղջիկը արդեն բարդ
ացնում են գործը, - բացատրեց նա։ 
- Բայց մոսո ջան, 15 միլիոն  դոլլարը քիչ փող չի,  -
դժգոհեց Գարեգինը։ 
- Իսկ քո կարծիքով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս լին-

55 



ելը  հե՞շտ է,  - քմծիծաղեց Մովսեսը, - Գարեգին, դու 
էլ  լավ գիտես, որ դա չլինելու  բան է, շեֆն ասաց, 
որ եթե համաձայն չես,  չի  կարող ոչինչ  անել։ 
Գարեգին արքեպիսկոպոսը նյարդայնացած էր,  կարծես 
իր ողջ ծրագրերը հօդս ցնդեցին,  ինչու՞  Աստված 
այսքան դաժան գտնվեց, ինչու՞...  Այսքան մոտ էին 
երազանքները, ինչպիսի վեհությամբ էր հնչելու  ան
ունը  .  Ամենա՜յն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին - Բ։ 
- Գարեգի՛ն, Գարեգի՛ն, - Մովսեսի ձայնից  նա սթափ
վեց, - Գարեգին, հը՜,  ի՞նչ  ես ասում, ի՞նչ  անեմ, 
շեֆին ի՞նչ  ասեմ, համաձա՞յն ես, թե՞ չէ... 
- Ի՞նչ,  - շփոթված հարցրեց նա, 
- Գարեգին ի՞նչ  է, էս  ինձ չես  լսու՞մ,  - դժգոհ հարց
րեց Մովսեսը, - ասում եմ 20 միլիոն  դոլլարով կարելի 
է գործը գլուխ բերել,  եթե կարող ես հինգ միլիոն  էլ 
ավելացրու, կփորձենք գործը գլուխ բերել,  եթե չէ, 
ուրեմն  ոչնչով չեմ կարող օգնել,  - ասաց Գեղանգուլ-
յանը և փորձեց հեռանալ, 
- Մոսո,  մի պրոբլեմ կա, - փորձեց կանգնեցնել նրան, 
- Ի՞նչ  պրոբլեմ,  - զարմացավ Գեղանգուլյանը, 
- Մովսես ջան, շեֆին ասա՛, ես համաձայն եմ,  բայց 
մի պայմանով, հիմա նրան կտամ հինգ միլիոն  դոլ
լարը,  իսկ մնացած 15 միլիոնը  միայն կաթողիկոս 
դառնալուց հետո, ու  քիչ-քիչ,  ես այդքան գումար չեմ 
կարող միանգամից գտնել, երբ կաթողիկոս դարձա, 
այդ ժամանակ Էջմիածնի գանձարանից կարող եմ 
օգտվել, չհաշված, որ մի քանի բարեգործներ կան 
սփյուռքից,  որոնք պատրաստ են օգնել մեզ... 
- Ուրեմն այդպե՞ս ասեմ շեֆին, 
- Մոսո ջան, խնդրում եմ,  համոզի  շեֆին,  գիտեմ որ 
դու կարող ես,  այնպես որ քո լավության տակից 
դուրս կգամ... 
- Եղավ Գարեգին, հիմա սպասի, ես բարձրանամ շ ե -
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ֆին համոզեմ,  բայց ասեմ, որ շատ դժվար է լինե¬
լու... 
- Մովսես ջան, խնդրում եմ, լավությունդ չեմ մո
ռանա, - խնդրեց արքեպիսկոպոսը։ 
Մովսեսը նորից աստիճաններով բարձրացավ ընդուն
արան, հանգստասենյակում Վազգենը նու յն  դիրքով 
քնած էր։ Մովսեսը մտավ ներս,  մոտեցավ և թեթև 
ձեռքը  դրեց ուսին։ 
- Շեֆ... 
- Հը՜,  - քնաթաթախ ասաց նա, 
- Շեֆ ջան, խոսեցի Գարեգին արքեպիսկոպոսի հետ, 
մի հինգ միլիոն  դոլլար ավելացրել եմ, այնպես որ 
գործերը լավ են։ Վազգենը պառկած տեղից նստեց 
և սկսեց տրորել աչքերը։ 
- Մոսո՛,  սպասի, հիմա նորից ասա, տեսնեմ ի՞նչ 
ես ասում... 
- Շեֆ ջան, Գարեգին արքեպիսկոպոսը համաձայն է 
20 միլիոն  դոլլար վճարել կաթողիկոս դառնալու հա
մար, բայց ասում է, որ հինգ միլիոնը  հիմա կտա, 
իսկ մնացած 15 միլիոն  դոլլարը կտա կաթողիկոս 
դառնալուց հետո, ու ասաց քիչ-քիչ  կփակվի, թե 
չէ չի  կարող միանգամից բոլորը  փակվել... 
- Մոսո ջան, ապրես ախպեր ջան, հետո էլ ասում 
ես թե բիզնեսից  բան չես հասկանում, նոր ոտի 
վրա հինգ միլիոն  դոլլար կպցրիր։ 
- Շեֆ ջան, քեզանից եմ սովորել, - ուրախ ասաց 
նա, - ընենց որ շեֆ,  ավել թիքեն փոր չի ծակի... 
- Հա Մոսո ջան, իմացի՛,  որ մի հատ Մերսեդես 
իմ կողմից քեզ  նվեր։ 
- Շեֆ ջան, հիմա Գարեգինը ներքևում սպասում է, 
ուզում  է քեզնից  լսել,  որ համաձայն ես, 
- Հա դե լավ Է, ասա թող բարձրանա վերև, - աս¬
աց նա, 
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- Շեֆ ջան, մի վռազի, թող մի կես ժամ անցնի, 
որ իմանա թե քեզ դժվարությամբ եմ համոզել, 
- Լավ, դե եկ մի հատ սուրճ  խմենք, նոր կասես 
թող գա, - համաձայնվեց վարչապետը։ 
Վազգենը ելավ տեղից և մտավ լոգարան լվացվե-
լու,  Մովսեսը քարտուղարուհուն պատվիրեց, որպեսզի 
սուրճ  մատուցի վարչապետին։ Կես ժամ անցել էր, 
սակայն Մովսեսից ոչ մի ձայն։ 
« Երևի դժվար է վարչապետին համոզել,  մի՞թե  ճա
կատագիրն ինձ  զրկելու  է Կաթողիկոսի գահին 
բազմելուց  », - մտորում էր Գարեգինը։ 
Վերջապես երևաց Մովսեսը, նա աստիճաններով իջավ 
և մոտեցավ իրեն, 
- Կներես Գարեգին ջան, սպասեցնել տվի, դժվարութ
յամբ համոզեցի  շեֆին,  այնպես որ մաղարիչ ունես։ 
- Վա՜յ Մոսո ջան, աչքիս վրա ախպեր ջան, հաստատ 
դիլխոր չեմ  թողնի,  - ուրախացավ արքեպիսկոպոսը, -
դե ասա տեսնեմ շեֆն ի՞նչ  ասաց, 
- Գարեգին ջան, փողի համար արդեն ասացի, հինգը 
կտաս վաղը, իսկ մնացած տասնհինգը գործից հետո, 
ոնց որ պայմանավորվեցինք,— ասաց Գեղանգուլյանը, 
- Վա՜յ Մոսո ջան, ապրես ախպերս, առավոտյան փո
ղը  կբերեմ,  - ուրախացած ասաց Գարեգինը։ 
- Լավ, արի բարձրանանք շեֆի մոտ, հիմա նա քեզ 
է սպասում, իրենից կլսես ու  կհամոզվես։ 
Նա Գարեգինին ուղեկցեց վարչապետի ընդունարան։ 
« Աստված բարի գտնվեց, վերջապես ամեն երազանք 
իրականանալու է,  իզուր  չէր,  որ այսքան տարի փոր
ձում  էի նվաճել Ամենայն Հայոց գահը, ես դրան 
արժանի եմ, այս աշխարհում ամեն ինչ առնում և 
ծախում են, կաթողիկոսի տիտղոսը նույնպես,  ես 
բացառություն չեմ,  ժամանակին Հռոմի  պապը՝ Ալեք
սանդր VI պապը՝ Ռոդրիգո Բորջանն էր կաշառքով 
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նստել պապի աթոռին։ Թագավորները և իշխանները 
փողով են ձեռք  գցել իրենց տիտղոսներն ու  պաշտ
ոնները,  այնպես որ իմ արածը մեղսագործություն չէ, 
սակայն մի հարց է ինձ  տանջում, ինչպես եմ ես 
փակելու այդ ոճրագործի պարտքը, քսան միլիոն 
դոլլարն այդքան փոքրիկ գումար չէ,  սակայն կարևո
րը,  որ հիմա դառնամ կաթողիկոս, դրանից հետո 
ամեն ինչ կգնա իր հունով, վստա՛հ եմ, շուտ թե 
ուշ  կգտնվի մի դուխով տղա, ով շանսատակ կանի 
դրան, ու ես էլ  պարտքերից կազատվեմ », - մտքում 
ասաց նա։ 
- Պարոն վարչապետ, թույ լ  կտա՞ք, - պաշտոնական 
հարցրեց Գեղանգուլյանը, 
- Հա համեցեք, - ժպտաց վարչապետը, - անցեք նըս-
տեք։ 
- Պարո՛ն վարչապետ, ես Գարեգին արքեպիսկոպոսին 
արդեն ասել եմ,  մնում  է, որ  Դուք Ձեր ծանր խոս
քով հաստատեք, - դերի մեջ մտավ Մովսեսը, 
- Իհարկե,  մենք խորհրդակցեցինք ու  որոշեցինք,  որ 
կարող ենք օգնել քեզ,  այնպես որ Մովսեսի հետ 
կպայմանավորվեք ինչ-որ պետք է,  հուսով եմ,  ամեն 
ինչ կլինի ձեր ուզածով, - խոստացավ վարչապետը։ 
- Շնորհակալ եմ,  պարոն վարչապետ, - ասաց Գարե
գինը, - Աստված օգնական Ձեզ,  հուսով եմ,  ներկա 
կգտնվեք կաթողիկոսական երդմնակալությանը։ 
- Գարեգին ջան, ճիշտն ասած, ես այդ օրը նիստի 
եմ,  բայց երեկոյան անպայման կայցելեմ շնորհավոր
ելու  համար, - խոստացավ վարչապետը։ 
Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը հրաժեշտ տվեց 
և դուրս եկավ վարչապետի աշխատասենյակից։ 
Կարծես ամեն ինչ ստացվեց, սակայն նրա մեջ ատել
ությունն  ու  հակակրանքը բազմապատկվեցին վարչա
պետի հանդեպ, նրա հիշողության  մեջ տպավորվեց 
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վարչապետի կեղծ ու շինծու ժպիտը։ 
« Ոչի՜նչ,  երկար չես ձգի պիղծ ու ոճրագործ տակ
անք, Աստված ամեն ինչ տեսնում է, նզովյալ  լինես 
դավաճան հայվան ու անժառանգ սատկես ու գնաս », 
- մտքում անիծեց Գարեգինը։ 
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Մարդուն գնահատում են նրա արված գործերով, ոչ 
թե նրա մասին սուտ, հորինված 

պատմություններով։ ԳՀ © ԱՌ 

Վազգեն Սարգսյանը հայոց պատմության մեջ 
ամենամեծ ոճրագործն է, քանզի նու յնիսկ  մեռած 

ժամանակ շարունակում է ոչնչացնել ազգային 
արժեքները։ ԳՀ © ԱՌ 

Իսկական Սպարապետը չի կարող հանցագործ 
զինակիցներ ունենալ,  իսկ հանցագործն էլ չի 
կարող բարոյական ու նվիրյալ մարդ լինել։ 

ԳՀ © ԱՌ 

5 ։ 



ՊԱՊԻԿԻ ԽՐԱՏԸ ՌՈԲԵՐՏԻԿԻՆ 

Երազումս մի մաքի 

Մոտս եկավ հարցմունքի. 

- Աստված պահի քո որդին, 

Ո՞նց  էր համը իմ ձագի... 

Հովհաննես Թումանյան 

1917,  Դեկտեմբերի 24 

Նա արթնացավ քնից՝  աչքերը չռված էին ու սար¬
սափած։ 
- Ռոբիկ ջան, հի՞նչ  եղավ, էդ վատ երա՜զ  տեսա՞ր։ 
- Հա Բելլա,  և ի՜նչ երազ,  կաշմա՜ռ էր,  կաշմա՜ռ։ 
- Յա՜ Ռոբիկ ջան, հի՞նչ  կաշմառ է, որ։ 
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- Այ Բելլա,  էրազիս Նաիրի Հունանյանին տեսա, եկ
ավ ու ասեց.  « Ինչի՞  համար, պարոն նախագահ »։ 
- Վայ Ռոբիկ ջան, մի պատմի, դա վատ նշան է, 
- խորհուրդ տվեց կինը,  - Ռոբերտ ջան քինա բաղ
նիք,  կռանթը պյեց արա ու հոսող ճրին  պատմի, 
հինչ  տեսալ էս, երազումդ,  պատմի, թող ցավն ու 
վատ պյեները ճրի հետ քինան։ 
- Բելլա ջան, տյուզն  ես ասու՞մ։ 
- Հա Ռոբերտ ջան, էդպես արա, թե չէ հազար 
չուզող  օնինք,  մենակ տես պիտի ասես, որ ցավն 
ու չոռը քինան։ 
Ամուսինը առանց երկարացնելու շտապեց լոգարան, 
արագ բացեց բոլոր  ծորակները ու  սկսեց պատմել. 
- Թող իմ երազի հետ ցավն ու չոռը քինան։ 
Նաիրի ջան, դու գիտես, որ ես չէի կարող քեզի 
քյօմագ անել,  մեկը իլեր  ինձի  քյօմագ աներ, ինչ 
կարողացա արեցի։ Վազգենի ախպրտիքը ձեռքերս 
կապալ էին, դրա հմար չկարողացա։ Ու մի  մոռացի, 
որ ես էն ժամանակ պուճուր  մարդ էի։ 
Քոչարյանը պատմեց իր երազը,  վերջին անգամ նոր
ից հիշեց  կնոջ ասած չոռ ու ցավի բառերը, հետո 
փակեց ծորակները և վերադարձավ կնոջ մոտ։ 
- Լյոխ պատմեցի՞ր, Ռոբիկ ջան, - հարցրեց կինը։ 
- Հա Բելլա ջան, լյոխ  պատմեցի մի պան էլ ավելի։ 
- Ապրես Ռոբիկ ջան, թե չէ նախանձ ու չար լ ե զ -
ունները  հինչ  ասես, որ չեն խոսում մեր մասին, 
այնպես որ Ռոբիկ ջան բարին դա է, թող ցավն 
ու կրակը ուրանց ծոցն լցվի,  որ յուրանց լավ օրը 
սև ըլի,  ու  արևի երես չտեսնեն լի։ Ռոբիկ ջան, 
գիտե՞ս ինչքան չուզող  ու թող լյոխ  նախանձիցը 
սատկեն քինան։ 
- Բելլա ջան, հեչ դարդ մի անի, էդ սև ասած օրը 
շուտով կբերենք յուրանց գլխին, ու էդ մեր պրոգռա-



մայումը  կա, - հանգստացրեց ամուսինը։ 
- Ռոբիկ ջան, չես պատկերացնում, թե ինչքան եմ 
ատում էս ժողովրդին, սրանք ազգովի պիտի սատ
կեն ու  պրծնեն։ 
- Բելլա ջան, էդպես մի ասա, մենք քանի սրան
ցից օգուտ օնինք,  սրանք չպիտի սատկեն, հենա, 
առանց էն էլ  իրար հոշոտում են։ 
- Ռոբերտ ջան, չես գիդու՞մ  ես, ես չար աչքից եմ 
վախենում, թե չէ գիտես, որ իմ վեջն էլ  չի,  փողն 
էլ  կա, տօնն էլ։ 
- Բելլա ջան, քեզ  չասացի, աչքի ուլունգ  կպցնես 
մեր եղած չեղածին։ 
- Ռուբիկ ջան, կպցրալ եմ, քո  կարծիքով ամբողջ 
օրը հի՞նչ  գործ եմ անում։ 
- Ոչինչ Բելլա ջան, քիչ մնաց, լյոխ  լավ կինի,  -
հանգստացրեց ամուսինը։ 
- Ռոբիկ ջան, ինչի՞ն  քիչ մնաց, ամեն օր նու յն 
բանն ես ես ասում։ 
- Բելլա ջան, հեսա էս եղածն էլ  ծախենք, նոր 
կարող ենք հանգիստ քինալ Ամերիկա ու  վայելել 
մեր օնեցածը։ 
- Ռոբիկ ջան, եթե սեկրետ չի,  հի՞նչ  եք օզում  ծախ-
ել,  - հարցրեց կինը։ 
- Բելլա ջան, ժողովրդի՛ն պիտի ծախենք, ժողովր
դի՛ն։ 
- Յա՜ Ռոբիկ ջան, ժողովրդին հու՞նց  եք ծախալու, 
- զարմացավ կինը, 
- Բելլա ջան, մի մոռացի հիմա ամեն ինչ առնվում 
ու ծախվում է ու ծախվում են մարդիկ, էկոլոգ
իան, պետությունը, ու  ընդերքը ժողովուրդը, անգամ 
անցյալն ու ապագան։ Մի խոսքով, ինչ տեսնում 
ես և ինչ չես  տեսնում։ 
- Յա՜ Ռոբիկ ջան, հինչ-որ  չեմ  տեսնում, դա ո՞րն  է։ 



- Բելլա ջան, այսինքն այն,  որ կա, համ էլ չկա։ 
- Չհասկացա, Ռոբիկ ջան, պարզ ասա պյեն հաս
կանամ, - խնդրեց կինը։ 
- Օրինակի համար, Բելլա ջան, ցեղասպանության 
հարցը, կամ հայկական պահանջատիրության հարցը 
կա՞ չէ։ 
- Եսի՞մ,  Ռոբիկ ջան, ես դրանից չեմ  հասկանում։ 
- Բելլա ջան, պատկերացրու, որ թօրքերը ցեղասպա
նություն  են արալ։ 
- Հա, պատկերացրեցի, Ռոբիկ ջան, - հասկացավ կխ 
նը։ 
- Բելլա ջան, թօրքերը վախենում են,  որ հայերը 
ցեղասպանության ճանաչումից հետո պահանջատեր 
են դառնալու, ու  իրանք դրանից շատ են վախեն
ում,  դե մենք էլ  վերցրեցինք ու  չեղած տեղից 
էդ պահանջատիրությունը ծախեցինք թօրքերին։ 
- Յա՜, - զարմացավ կինը։ 
- Ըհը՜,  Բելլա ջան, չեղած տեղից էդ ցեղասպան
ության ծախված փողերը եկավ ու մտավ մեր գ ը ^ 
պանը։ Կամ էլ Բելլա ջան, Ռուսները օզում  էին 
իրենց ռազմաբազաները ունենալ Հայաստանում, դե 
մենք էլ  վերցրեցինք ու  նրանց հետ 99 տարով 
պայմանագիր ստորագրեցինք, էլ  չասեմ « Գույք 
պարտքի » դիմաց մեր նախաձեռնությունը։ Այսինքն, 
ծախեցինք այն ինչ կա, կամ էլ չկա, որ պետք 
եղավ, էդ չեղածը կարանք երկրորդ անգամ ծախել 
նրանց վրա ու ավելի թանկ գնով, քան առաջին 
անգամ։ Ահա, թե որն է օդից կպցրած փողերը։ 
- Ռոբիկ ջան, Սաշիկն էլ կա՞ էդ գործումը, լյօխ 
ասում են,  որ Սաշիկը 50% փայ ա մտնում։ 
- Բելլա ջան, Սաշիկն մեր գործում չկա, Սերժիկն 
Սաշիկին ուրիշ  գործա տվալ, էնպես որ Սաշիկն 
յուրան ձևովա ա փող աշխատում, ինքը՝  իրա 50% 



ի տերն ա։ 
- Ռոբիկ ջան, բա մեր թոռնիկի՝ Ռոբերտիկի համար 
ասացիր, որ հյուրանոց ես գնելու։ 
- Չէ Բելլա ջան, էդպես թանկ է նստում, ես 111^ 
ղորացը ասալ եմ,  Հունաստանի մի քանի կղզիներ
ից գնեն ու  ենտեղ մենք հյուրանոցներ  կկառուց
ենք,  թոռնիկս մի հյուրանոցի  փոխարեն մի քանի 
հատ հյուրանոցային համալիրներ կունենա՝ իրենց 
կռուիզնի  նավերով, այնպես որ Ռոբերտիկս պիտի 
թագավորներից ու  սուլթաններից լավ ապրի։ 
- Ռոբիկ ջան, էն որ ասում ես, թե  ժողովրդին 
ծախելու ենք, բա մեր ժողովրդին ո՞վ պիտի առնի։ 
- Վայ Բելլա ջան, հարցը ոչ թե ո՞վ, այլ  որքա՛ն։ 
Հիմա էնքան առնող կա՜, բայց պետք ա, որ լյավ 
գին տան, մեր ուզածով։ 
- Էդ  հու՞նց,  Ռոբիկ։ 
- Դե հիմա տես, մենք ընդերքը ծախեցինք չէ՞ ։ 
- Հա՛ ծախեցիք, - ասաց կինը։ 
- Բելլա ջան, էդ ընդերքը առնողները իրենց համ
ար աշխատում են ու օգտակար հանածոններ հան
ում,  հետո էլ  մենք կասենք, որ մեր ժողովրդին 
թույնում  են ու  էկոլոգիան փչացնում, ու դրա պես 
նման պյաներ, ինչքան ժողովրդի անունից գոռանք, 
որ մեզ  թույնում  են,  ենքան ավելի շատ փող 
կպոկենք էդ հանքարդյունաբերողներից։ Այնպես որ 
այդ գումարները, որ պիտի օգտագործենք առողջա
պահության ու  էկոլոգիան վերականգնելու համար, 
կգնա ու  կլցվի մեր թոռնիկի՝ Ռոբերտիկիս գրպա
նը,  մեր թոռնիկը ո՛չ  գումարի կարիք կզգա, ո՛չ 
էլ  նեղություն  կքաշի։ Բելլա ջան, ժողովուրդը՝ դա 
կատարյալ եկամուտի աղբյուր  է,  նրանք պիտի 
աշխատեն, որպեսզի մենք ապրենք, նրանք հարկեր 
են մուծում,  որ մենք վայելենք։ Ինչքան ժողովրդին 
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շատ նեղեցինք,  այնքան եկամուտը մեծ կլինի,  ժող
ովրդին պիտի վախի ու  սարսափի մեջ պահես, որ 
հանկարծ չփորձեն  ըմբոստանալ, դրա համար մենք 
օրենքով արդեն հաստատել ենք, որ հանկարծ 
ըմբոստանալու լինեն  վարչական տուժերով հարվածենք 
նրանց գրպանին, դրա համար կա օրենք ու  ոստի
կանություն,  դե դատարաններն էլ  գիտեն իրենց 
անելիքը,  ամենաակտիվ ըմբոստներին ուղարկում 
ենք ճաղերի ետևը, որ մնացածին դաս լինի,  իսկ 
մեր դեմ ելնողներին  կարող ենք սննկացնել ու 
բոմժ սարքել։ Բելլա,  մեր ժողովուրդը Բոմժ լինելուց 
վախենում է,  այնպես որ գիտեն, որ պետք եղավ 
իրան ու իրա ողջ գերդաստանին բոմժ կսարքենք։ 
Հիմա դարը փոխվել է,  մենք ժողովրդին չենք կա
րող քշել  Դեր Զոր,  բայց կարող ենք նրանց ազա
տություն տալ, որպեսզի իրար հոշոտեն, դրա հա
մար կա օրենք ու դատարան։ Մեռնեմ օրենքին, 
Ժողովուրդի գրպանին, որ խփում ես,  իսկույն  ըզ-
գաստանում են,  ամեն ինչ պիտի անենք օրենքով, 
որպեսզի չկարողանան թփրտալ։ Գիդումըս՝ փողն  էլ 
է մեր ծիռքում,  վլաստն էլ,  վլաստի պահապաններն 
էլ,  դատավորն էլ ու  պառլամենտն էլ։  Ինչպես աս
ում  են.  « Մեր դեմ խաղ չկա »։ 
- Ռոբիկ, բա դա է՛ն փռչոտ օճլոտը ասում չէր՞... 
- Հա Բելլա,  մատաղ, ինքն էր ասում, հիմա էլ 
մենք են ասում.  - բացատրեց ամուսինը,  - Բելլա 
ջան, ինքը վաղուց 1000 տարվա մեռելներին  հետ 
փտել, քինացալ ա։ Նրա հարազատները պիտի գոհ 
լինեն,  որ մենք չթողեցինք,  որ նրան գերեզմանից 
հանեն ու  զիբիլանոցը  գցեն, այնպես որ գլխով, 
ձեռքով մեզ  են պարտական, թե չէ Նաիրի ձեռքի 
թղթերը,  որ մեյդան գար, նրանից պոլի շոր կսար
քեին։ 



- Ռոբիկ ջան, քարը իրենց կլխովը, սատկել քինա-
ցել  է։ 
- Լավ Բելլա ջան, քինամ թոռնիկիս սիրեմ։ 
Քոչարյանը դուրս եկավ ննջասենյակից և ոլորապտ
ույտ աստիճաններով իջավ ճաշասենյակ։ 
Սիրուշոն թոռնիկի հետ բազմոցին նստած իրեն էին 
սպասում։ 
- Վայ Ռոբերտիկ ջան, պապիկը եկավ, - ուրախ աս¬
աց նա։ 
- Հարսիկ ջան, կարո՞ղ եմ թոռնիկիս այգի տանել։ 
- Իհարկե՜ պապիկ ջան, ես վաղուց քեզ  եմ սպաս
ում,  - մանկավարի ասաց Սիրուշոն,  և փոքրիկին 
տվեց պապիկին։ 
- Արի պաչիկ անեմ, իմ փոքրիկ գանձ, - ասաց պա
պիկը և համբուրեց թոռանը։ 
Հսկայական, շքեղ  առանձնատան մեջ զգացվում էր 
երջանկության բուրմունքը,  ամեն ինչ այստեղ իդեալ
ական էր,  և՛ տան դասավորությունը, և՛ տան բնակ
իչները։  Սիրուշոն երջանիկ էր, որ շրջապատված էր 
ջերմության և հարստության մեջ,  նա աշխարհի 
ամենաերջանիկ ու  գեղեցիկ մայրիկն էր։ 
- Պապ, շատ չուշանա՛ք, մեկ ժամից պետք է կ ե ^ 
ակրեմ, - զգուշացրեց նա։ 
- Լավ, մեկ ժամից կգանք, - ասաց պապը՝ թոռնիկին 
դնելով կառքը դուրս եկավ այգի, - Ռոբերտիկ ջան, 
պապիկի հրեշտակ, հիմա կգնանք զբոսնելու ,  քեզ 
մաքուր օդը անհրաժեշտ է։ 
Հսկա առանձնատան ծաղկազարդ այգում կարծես 

մշտապես գարուն էր՝ ծառ ու ծաղիկների մեջ մի
այն պոչերը բացած սիրամարգեր էին զբոսնում, 
նրանք արդեն ճանաչում էին պապին և թոռանը, 
այնպես որ նրանց ներկայությունը  սիրամարգերին 
չվախեցրեց։ - Ռոբերտիկ, այս ամենը քեզ  համար եմ 



արել,  ամեն ինչ կա, աշխարհը դու ես, ու դու 
պիտի որոշես,  թե ինչպես պտտվի երկրագունդը, 
դու ես, որ  պիտի որոշես,  թե ով ապրի և ով՝ 
ոչ։  Ռոբերտիկ ջան, ես քեզ  համար ստեղծել եմ 
ամեն ինչ, այնպես որ այն հարստությունը ու 
Արքայից-Արքա տիտղոսը քոնն է լինելու,  փող ու 
իշխանություն՝ դու ամեն ինչ ունես,  ինչ էլ  չունես 
այն էլ  կունենաս, այնպես որ պապիկի թողածը ոչ 
միայն քեզ  է բավական, այլև  քո ծոռի ծոռանը։ 
Ռոբերտիկ ջան, կյանքը մի քսակ է ու քսակի մեծութ
յունից  ու  պարունակությունից է կախված քո հզո
րությունը,  ինչքան քսակդ մեծ եղավ, այնքան քեզ 
կհարգեն, ինչքան դաժան եղար, այնքան շատ կը-
խոսեն քո մասին, ինչքան հզոր  եղար, այնքան 
ճանաչված կլինես,  դու պետք է կարողանաս ավելի 
հզոր լինել,  քան թե ես։ Լավ հիշի՛ր,  որտեղ փողն 
է այնտեղ կունենաս իշխանություն,  մի վարանիր, 
փողով կարող ես ջնջել  անգամ պատմությունն ու 
անցյալը,  փողով կարող ես ոճրագործին ու  մարդ
ասպանին հերոս ու  բարեգործ դարձնել։  Փողով 1 ^ 
նարավոր է ամեն ինչ, նու յնիսկ  գնել բաներ, որ
ոնց մասին անգամ չես էլ  երազել ՝  Փող ու ոսկի։ 
Ռոբերտիկ ջան, ոսկին մթության մեջ էլ է  լույս 
տալիս, լուսավորում է անգամ տգետներին՝ նրանց 
դարձնելով գիտնական ու  դոցենտ։ Ոսկին է, որ 
կարող է քաղաքականության մեջ երանգներ փոխել, 
սակայն հիշիր,  պետք է խորամանկ լինել,  որպեսզի 
քսակիդ ոսկին չպակասի, մի մտածիր, թե այդ քսա
կը անսպառ է,  քանի որ շուտ-շուտ ամեն ինչ վեր
ջանում է,  սակայն երբ խելացի եղար, այդ ամենը 
կարող ես պահել, քանի որ այս աշխարհը զոռբայի 
դար է,  պիտի սպանես, որպեսզի դու ապրես, 
պետք է ձեռքդ դողա սպանելու ու  գողանալու 
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ժամանակ, իմացիր, հենց որ մի անգամ վախեցար 
արյունից,  ապա դա կլինի քո վախճանը։ Արյունից 
մի վախեցի, ինչքան պետք է՝  զոհաբերի՛ր ։ 
Ռոբերտիկ ջան, Ռամիկը նրա համար է,  որպեսզի զո 
հաբերես, ինչպես շախմատում, նրանք պիտի սատ
կեն, որպեսզի դու ապրես։ Բարի լինելը  կարող է 
քեզ  կործանել, Ռոբերտիկ ջան, բարի չլինես  երբեք 
ու չփորձես  երբեք ընկածին ձեռք  մեկնել,  նու յնիսկ 
հարազատ ընկերոջդ, քանի որ դարն է փչացած և 
այդ հարազատ ընկերդ կարող է դաշույնը թիկունքդ 
խրել։  Հրեշտակ ջան, դյուզն  ասած հավատարիմ 
ընկերություն  չկա, ամեն մեկը իր շահի համար է 
անում, այնպես որ դու մենակ պիտի մտածես քո 
մասին։ Ռոբերտիկ ջան հիշի՛ր,  ինչքան շատ փող 
ունենաս, այնքան շատ ընկեր կունենաս, բայց հենց 
քսակիդ պարունակությունը պակասեց, ընկերներդ էլ 
կպակասեն, այնպես որ փողերդ երբեք չցփնես 
ան-նրան օգնելու  համար, եթե դա անելու լինես, 
մտածիր թե ինչպես օգուտ քաղես դրանից։ Պետք 
է մեկը դնես,  որպեսզի հազարը շահես, թե չէ 
բարեգործությունը Ռոբերտիկ ջան դա աննպատակ 
չի արվում, պիտի հարյուր  ընտանիք դժբախտացնես, 
որպեսզի մեկին լավություն անես, ու էդ լավությունդ 
էլ  պիտի աշխարհը իմանա, մի երկու թուլափայ կըս^ 
աս լրագրողներին ու  գրողներին, թող քո մասին 
գրեն ու  գովաբանեն։ Ռոբերտիկ ջան, երբեք չասես 
շատ է,  ինչքան շատ ունենաս, այնքան լավ, ինչ
քան շատ թալանեցիր ու  կողոպտեցիր քո պատիվն 
է, այնքան ավելի հարգված կլինես,  քեզանից վախ
ենալով պիտի քեզ հարգեն, ինչքան շատ արյուն 
թափեցիր, այնքան շատ կվախենան քեզանից,  ու 
հենց այդ վախն է քո եկամուտի աղբյուրը,  Ռոբ
երտիկ ջան բոլոր  դարերում էլ  հզորները  արյան 



հաշվին են հզորացել,  այնպես որ դարերը անցել 
են սակայն մեզ մոտ Հայաստանում ամեն ինչ մը-
նացել է առաջվա պես։ Ներոնն ու  Նապոլեոնը իզ
ուր չէին կրակի մատնում քաղաքներն և գյուղերը, 
իզուր  չէին խոշտանգում և ոչնչացնում իրենց մ ը ^ 
ցակիցներին, դրանով նրանք մտան պատմության 
մեջ,  որպես մեծություններ,  նրանց անունը հավերժ 
գրվեց պատմության մեջ, այնպես որ Ռոբերտիկ ջան, 
Ռոբերտ անունը պետք է դառնա ավելի ազդու, 
ավելի սարսափելի...  Մենք մեր կայսրությունը  ար
յան վրա հիմնեցինք,  հազարավոր դիերի ու  կյան
քերի հաշվին, ու դու  չպետք է ամաչես դրանից, 
չպետք է վախենաս, որովհետև քո մեջ մեր 
արյունն է։  Ռոբերտիկ ջան, հիշի՛ր  կյանքի օրենքն 
է այդպես՝ « Կամ Շահին են մորթում,  կամ շահն է 
մորթում »։ 
Պապիկը ավարտեց իր խրատը և թոռան հետ մի
ասին ուղղվեց դեպի տուն։ 

Գեհենի Առաքել 18/05/2015 

ինչ էլ  ուզում  են անեն բոշեն աղա չի դառնա։ 
Ժողվրդական 

Ճիվաղն իր չկայացածության համար վրեժ է 
լուծում  մի ողջ երկրից ու  ժողովրդից։ 

Արիստոտել 



ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿԻ ՆԱՄԱԿԸ ԻԼՀԱՄ 
ԱԼԻԵՎԻՆ 

« Հերոսները  պետք է զոհվեն պատերազմի դաշտում, 

հակառակ դեպքում նրանք անտանելի են դառնում»: 

Վ. Սարգսյան 

Բարև Ձեզ,  պարոն Իլհամ  Ալիև։  Այս նամակը գրում 
է Ձեզ  Դարաբաղյան պատերազմի վետերաններից մե
կը.  Իմ  անունը Քաջազուն Հայրապետյան է։ Երևի 
շատ զարմանալի կթվա, բայց ես ժամանակին կռվել 
եմ ադրբեջանական ուժերին  դեմ։  Մի խոսքով հարցը 
այն չէ, թե  ինչու՞  և ինչի՞  համար ենք կռվել, հարցը 
քաղաքական հարթությունից  փոխադրենք հումանի
տար և մարդասիրական հարթություն  Չնայած, որ 
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քաղաքական առումով երկուսս էլ  խաբված զոհի 
կարգավիճակում ենք.  Դուք՝  Ձեր հոր  կողմից,  իսկ ես՝ 
մեր վայ իշխանությունների։  Մի խոսքով անցածը 
ետ չես բերի,  իսկ ապագան մշուշոտ է և անկան-
խատեսելի։ Պարոն նախագահ, Իլհամ  Հեյդարովիչ, 
ինչքանով գիտեմ՝ Դուք ֆինանսապես և տնտեսապես 
ապահովված մարդ եք,  խնդրում եմ մի քիչ գումար
ով օգնեք ինձ և իմ ընկերներին,  որպեսզի գոնե 
կարողանամ պրոտեզներս փոխեմ։ Ոտքս կորցրել եմ 
պատերազմում, առաջին կարգի հաշմանդամ եմ, պե
տության տված թոշակը հազիվ բավարարում է մի
այն դեղորայքին,  չհաշված անօթևան եմ և վարձով 
եմ մնում,  մի ամիս սրա տանը մյուս  ամիս նրա 
տանը, արդեն քսանհինգ տարի է այս վիճակին եմ, 
այդքանից հետո էլ  կոմունալ ծախսերն են խեղդում, 
ջրի և լու յսի  վարձի չվճարելու համար արդեն չորս 
տարի է, ո՛չ  լու յս  ունենք,  ո՛չ էլ  ջուր։ 
Երեխաներին էլ  ուսման վարձերը չվճարելու համար 
համալսարանից հեռացրեցին։ Իսկ իմ  ընկերները ԼԱ-
վելի վատ վիճակում են, նրանցից շատերը մահա
ցան Բոմժության դժվարություններից ու հիվանդութ
յուններից,  իսկ ապրողները անգամ իրենց բուժման 
ծախսերը չեն կարողանում վճարել, բոլորը  մնացել 
են առանց ատամնաշարի, մի խոսքով բոլորս  Բ ո ^ 
ժից էլ վատ վիճակում ենք հայտնվել։ Չնայած որ 
մենք պատերազմը իբր թե հաղթեցինք, սակայն պար
տվեցինք բարբարոսի ճակատամարտում։ 
Բարբարոսները չասեմ, թե ովքեր են, կարծում եմ, 
որ արդեն գուշակեցիք... Այո  դրանք ձեր  քաղաքա
ցի ներն են,  որոնք Ադրբեջանի քաղաքացի լինելով, 
եկան ու  զավթեցին մեր անկախությունը, թալանե-
ցին և խոշտանգեցին մեր ժողովրդին։ Դուք բազմ
իցս նշել  եք, որ  ռոբերդ քոչարյանն ու  սերժ սար-
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գսյանը մեր քաղաքացիները չեն, այլ ձերն  են, ու 
մեր Ոճրագործ խեղկատակի ցանկությամբ նրանք 
եկան և սկսեցին իրենց թալանը, ո՞վ գիտե, եթե 
նրանք չ լինեին  միգուցե մենք հաշտ և խաղաղ 
ապրեինք։ Քանի որ շատ բաներ ղեկավարներից է 
կախված՝ ղեկավարն է թշնամություն  և թշվառութ
յուն  սերմանում իր շուրջը,  նա է խոշտանգում և 
ոչնչացնում ժողովրդին։ Չեմ կարծում, որ Դուք վատ 
ղեկավար եք. Մեր  ղեկավարների պես սառնասիրտ 
ու ոճրագործ։ Մի խոսքով, պարոն նախագահ, եթե 
կարողանաք մի քիչ օգնել մ ե զ ՝  վետերաններիս, շատ 
երախտապարտ կլինեինք,  կամ գոնե մեր երեխաննե-
րի ուսման վարձերը մասամբ վճարեյիք,  մենք մե
րը ապրել ենք։  Այս քսանհինգ տարիներին չկար
ողացանք մի լավ բան տեսնել մեր այս Ազգադավ 
իշխանություններից։  Այս քսանհինգ տարուց ավելի 
է մեզ ՝  Ազատամարտիկներիս խոշտանգել են,  ոչն
չացրել,  ոչ միայն մեզ,  այլ ողջ հայ  ժողովրդին, 
սփյուռքահայերին։  Հարգելի նախագահ, ակնկալում 
եմ Ձեր  դրամական օգնությունը,  որը կթեթևացնի 
գոնե վճարել պետական հարկերը, թե չէ մինչև 
տարվա վերջ չենք ձգի։  Իսկ եթե կարողանայիք 
մեզ  ձեռք  մեկնել,  ազատվելու այս հրեշավոր իշխա
նություններից,  ապա կարող ենք վարձահատույց լի 
նել։  Ձեզ կվերադարձնենք ձեր  երկու քաղաքացինե
րին ՝  իրենց գերդաստաններով, և ՀՀ  առաջին նախ
ագահ՝ լևոն տեր-պետրոսյանին էլ  վրադիր։ Կարծում 
եմ շատ ադրբեջանցիներ, բանները սրած սպասում 
են դրանց։ Հարգելի՛ Իլհամ  Հեյդարովիչ, կցանկա
նայի մի խորհուրդ տալ. այն սահմանին կանգնած 
զինվորները մեղք  չունեն,  որ այդպես սպանվում 
են,  եթե դուք կռիվ ունեք,  ապա ձեր կռիվը մեր 
դեմ չպետք է լինի,  այլ մեր  գեներալների և իշ-
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խանավորների։ Նրանք են ձեր  թշնամին, գնացեք 
նրանց հետ կռիվ արեք, զինվորներին ու  ժողովրդին 
սպանում եք, որ  ի՞նչ  լինի։  Հարկն եղած դեպքում 
մենք էլ  ձեզ  կաջակցենք...  Այնքան կրքոտ Խանում
ներ ու  Բաջիներ ունենք,  որ Ձեզ և Ձեր  թիմին 
փեշքեշ կանենք, կուղարկենք, որ ուրախացնեն։ 
Օրինակի հերմինե  նաղդալյանը.  Լավ կրքոտ խանում 
է,  ժպիտն էլ միշտ տեղը, էլ  չասեմ մեր մշակույթի 
ու սփյուռքի  նախարարներին, այնպես որ ձեր  Մեջ
լիսն  էլ,  Մինի- Մեջլիսն  էլ կբավարարեն, օֆ չեն 
ասի...  Հա՛մ ձեզ  օգուտ կլինի,  հա՛մ էլ  մեզ... 
Ասել է թե կարելի է փոխշահավետ գործարք կըն-
քել,  կարող ենք Ղարաբաղի փոխարեն ձեզ վերա
դարձնել Ղարաբաղի ողջ ղեկավարությանը, հանձինս 
բակո սահակյանի և արթուր աղաբեկյանի։ Մի խոս
քով, Ղարաբաղի կառավարությունը ձեզ  փեշքեշ... 
Դրան կարող ենք ավելացնել սպիտակցի հայկոյին 
ու շոու  բիզնեսի  մեր աստղերին՝ -3 ից սկսած, 
վերջացրած Շպռօտով, Գարեգին Բ-ն էլ վրադիր։ 
Իլհամ  Հեյդարովիչ, տեսեք շատ փոխշահավետ առ
աջարկ եղավ։ Ակնկալում եմ Ձեր դրական պատաս
խանը նաև դրամական աջակցությունը։ 

Հարգանքներով՝ Արցախյան պատերազմի I կարգի 
հաշմանդամ՝ Քաջազուն Հայրապետյան, էջմիածնի 
շրջան՝ գյուղ  Արշալույս  05/04/2015 
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« ՕՐՀՆՎԱԾ » ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

« Ինքնիշխաններից շատերը, բռնակալությամբ 

յուրացնելով իշխանությունը, սկսում են 

միշտ խոսել ժողովրդի անունից, ». 

Սիմոն Բոլիվար 

Քարտուղարուհին մտավ աշխատասենյակ։ 
- Վեհափա՛ռ, Ժիրայր Սեֆիլյանն է եկել,  խնդրում 
է,  որ իրեն ընդունեք։ 
- Բայց ինքը չգիտի՞, որ Ամենայն Հայոց կաթողի
կոսի մոտ մտնելու համար պետք է գրավոր այցել-
ության ժամ խնդրել առաջնորդարանից։ 
- Չգիտեմ, վեհափա՛ռ, շատ է խնդրում, ասում է, որ 
շտապ է։ 
- Ու՜ֆֆ,  զզվացրեցին իրենց  պայքարով, լավ, ասե՛ք 
թող ներս գա տեսնեմ դրա փորացավը ո՞րն  է։ 
Քիչ հետո ներս մտավ Ժիրայր Սեֆիլյանը,  ողջուն-
եց և սպասեց, որպեսզի կաթողիկոսը առաջարկի 
նստել, բայց վեհափառը անկոտրուն էր իր կերպա
րի մեջ,  մի սառը հայացք նետեց, սակայն չառա-
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ջարկեց նստել։ Սեֆիլյանը մոլորված կանգնել էր և 
սպասում էր վեհափառի խոսքին։ 
- Դե, որդյա՛կս,  ասա տեսնեմ առավոտ կանուխ 
ի՞նչն  է քեզ  բերել  մեզ  մոտ։ 
- Սրբազա՛ն, խնդրում եմ, միայն այն,  ինչ կաս
եմ,  մնա մեր երկուսի մեջ, չեմ  ուզում,  որ ինչ-որ 
մեկը իմանա այս մասին, - բացատրեց Սեֆիլյանը։ 
- Իսկապե՞ս... Բայց  դու չգիտե՞ս, որ ես Աստծո 
վստահված անձն եմ Հայաստանում, իհարկե ոչ մեկ 
չի իմանա մեր խոսակցության մասին։ Այստեղ կա
րող ես ազատ խոսել, ոչինչ  այս պատերից այն 
կողմ դուրս չի գա։ Վստահի՛ր վեհափառիդ, զավա՛կս։ 
- Վեհափա՛ռ, ես և մեր կազմակերպությունը՝ « 100 
ամյակը առանց ռեժիմի », ուզում  ենք Ապրիլի 24-
ին՝  օրվա երկրորդ կեսին, հեղափոխություն անել։ 
Դուրս ենք գալու փողոց,  և այլևս տուն չենք 
գնալու, մինչև Ռեժիմին ճամփու չդնենք։ 
- Որդյա՛կս, բայց ինչու՞  հենց այդ օրը,  Ապրիլի 
24-ին հազարավոր հյուրեր  ունենք աշխարհի տար
բեր ծայրերից,  նրանք ի՞նչ  կմտածեն մեր երկրի 
ու ժողովրդի մասին, մանավանդ սփյուռքահայերը 
դրանից հետո էլ  ներդրում չեն անի մեր երկրում, 
համ էլ Քիմ  Քարդաշյանն է այստեղ, որոշել  ենք 
տոնակատարությունները նկարենք...  Բա ամոթ չէ՞ ։ 
Գոնե հետաձգեք մինչև այս ամենը կվերջանա։ 
- Չէ Սրբազա՛ն, էլ  չենք կարող հետաձգել, ժողո
վուրդը արտագաղթում է, սով է, մեզ խեղդում  են 
օլիգարխները, ի՞նչ  է, Դուք  տեղյակ չե՞ք։ 
- Ո՞նց  տեղյակ չեմ  որդյակս, ես ամեն ինչից տեղ
յակ եմ,  ամեն օր Ֆեյսբուքումս  եմ կարդում նոր
ություններն,  անշուշտ իրազեկ եմ, բայց  այդ օրը 
չի կարելի, լավ կլիներ,  որ նոր տարվա Ամանոր
ին անեիք ձեր հեղափոխությունը։ 



- Բայց վեհափա՛ռ, հիմա Ապրիլն է, իսկ մինչև Ամ
անորին դեռ ութ ամիս կա, - զարմացավ Սեֆիլյանը։ 
- Ավելի լավ որդյա՛կս, կպատրաստվեք, որ շուքով 
նշենք 2016 թվականը առանց ռեժիմի։  Թե չէ հիմա 
հեղափոխություն ես անում, որ ի՞նչ  անես։ 
- Վեհափա՛ռ, օրհասական է,  դանակը ոսկորին է 
հասել,  էլ  չենք կարող սպասել, եկել եմ միայն,  որ 
Ձեր օրհնությունը  ստանամ, որպեսզի գործը սկսենք։ 
- Որդյա՛կս, կարող եք սպասել, ժողովուրդը մի իմ
աստուն խոսք է ասում.  « Ուշ  լինի՝  նուշ  լինի  », 
ամեն ինչ իր  ժամանակին պետք է արվի, թե չէ 
գիտես, որ սահմանների վրա խառն է,  թուրքերը 
կատաղած դրան են սպասում, էլ  չասեմ, որ դու 
կռիվ տեսած տղա ես, և լավ կիմանաս։ 
- Վեհափա՛ռ, արդեն որոշել  ենք,  Դուք միայն Ձեր 
հայրական օրհնանքը տվեք, և վե՛րջ։ 
- Լավ որդիս,  ես տալիս եմ իմ  օրհնանքը, բայց 
տես հա՜, որ  հանկարծ չստացվեց, ինձ  չմեղադրեք, 
ես քեզ  նախօրոք զգուշացրեցի։ 
- Չենք մեղադրի, Վեհափառ։ 
- Օրհնում եմ որդյակ, գնացե՛ք խաղաղությամբ։ 
- Սրբազա՛ն, իսկ Դուք չե՞ք ուզում  միանալ մեզ՝ 
ժողովրդին, ժողովուրդը Ձեր  կարիքը շատ ունի։ 
- Ոչ իհարկե, այդ օրը չեմ  կարող, Քիմ Քարդաշյա-
նի հետ նախագահի մոտ ճաշի ենք հրավիրված։ 
Բայց իմացեք, որ հոգով և մարմնով ձեզ  հետ եմ։ 
Կարող եմ Արարատյան թեմի առաջնորդին՝ Արքեպիս
կոպոս Նավասարդ Կճոյանին ուղարկել, եթե ցանկա¬
նում  եք։ 
- Իհարկե ցանկանում ենք,  սրբազա՛ն, հոգևորական
ները պետք է ժողովրդի կողքին լինեն,  - ուրախաց
ավ Սեֆիլյանը։ 
- Լավ, ես կզանգահարեմ Կճոյանին ու  կպայմանա-
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վորվեմ, Ձեր հեռախոսահամարը կթողնեք իմ քարտ
ուղարուհու  մոտ, նա կզանգահարի ու  կպայմանա
վորվեք միասին։ 
- Շատ լավ, Սրբազան, շնորհակալություն։ 
Սեֆիլյանը հրաժեշտ տվեց և հեռացավ։ 
Վեհափառը մռայլված էր,  գորշ ամպեր էին կուտ
ակվել գլխավերևում, նա սեղմեց  բարձրաձայնի կոճ-
ակը։ 
- Լսում  եմ Սրբազան, 
- Ինձ  շտապ միացրու նախագահի հետ։ 
Քիչ հետո լսվեց բարձրախոսում նախագահի ձայնը։ 
- Գարեգին, ի՞նչ  կա, ի՞նչ  ես ասում։ Էս  ընչի՞ 
ե ս առա վոտը շուտ զանգում։ 
- Պարոն նախագա՛հ, Ձեր Զատիկը շնորհավոր, - ուր
ախ ասաց վեհափառը, - ասացի առաջինը 
զանգահարեմ շնորհավորեմ Ձեր զատիկը։ 
- Գարեգին ուշացել ես,  Գեղամյանն ու  Գալուստ 
Սահակյաննը արդեն զանգել շնորհավորել են։ 
- Վայ ուշացե՞լ  եմ։ Պարոն նախագահ ուզում  էի 
ասել,  որ ձու  չներկեք,  ես արդեն ձեր համար ձ ը -
վեր եմ ներկել տվել, դրանք օրհնված ձվեր են, 
երեկոյան կգամ և կբերեմ հետս։ 
- Նեղությո ւն  մի քաշի Գարեգին, - կոշտ պատասխա
նեց նախագահը,— Տարոն Մարգարյանը անցած շաբ
աթ ներկել ուղարկել է,  այնպես որ... 
- Յա՜, էլի  ուշացա՞, 
- Հա Գարեգին, ուշացար։ 
- Պարոն նախագահ, նոր քիչ առաջ Ժիրայր Սեֆի^ 
յանն էր մոտս, եկել խնդրում էր, որ իմ  հայրա
պետական օրհնությունը  տամ իրեն։  Ապրիլի 24- ին 
ուզում  են հեղափոխություն անել։ 
- Գիտեմ Գարեգին, էս մի ամիս առաջ են ասել, 
դրա համար կարգադրել եմ,  որ միջոցներ ձեռք  առ-

78 



նեն այդ անկարգությունները կանխելու համար։ 
- Պարոն նախագահ, իսկ գիտե՞ք, որ երթուղով են 
գնալու, էդ « 100 ամյակը առանց Ռեժիմի » կազմա
կերպությունը, 
- Չէ,  երթուղու  մասին դեռ չեն զեկուցել,  հեսա 
կզանգեմ Գորիկ Հակոբյանից կիմանամ։ 
- Պարոն նախագահ, Գորիկ Հակոբյանին կարիք չկա 
զանգահարել, ես երթուղին  գիտեմ, մեր Նավասարդ 
Կճոյանին էլ պատվիրել եմ, որ դրանց հետ գնա, 
ինքը ուղիղ  կապի մեջ կլինի մեզ  հետ, երթուղին 
ես անձամբ կբերեմ Ձեզ։ 
- Ապրես Գարեգին, տեսնում եմ լավ ես աշխատ¬
ում,  - փափկեց նախագահը։ 
- Պարոն նախագա՛հ, Դուք գիտե՞ք, որ Ձեր համար 
կյանքս էլ չեմ  խնայի, 
- Գիտեմ, Գարեգին, գիտեմ, 
Դրա համար էլ  Ապրիլի 24- ի կապակցությամբ, քե՛զ 
էլ,  Քիմ Քարդաշյանի՛ն էլ, Մեսրոպ Մաշտոցի մեդալ 
եմ շնորհելու, 
- Վա՜յ, Պարոն նախագահ, շնորհակալություն, ինչ
քան լավ բան ասացիք, շատ շոյված եմ զգում 
ինձ,  չգիտեմ Ձեր  լավության տակից ո՞նց  դուրս 
գամ։ Պարոն նախագա՛հ, մի անակնկալ ունեմ  Ձեզ 
համար... 
- Յա՜, իրո՞ք... 
- Այո՛,  պարո՛ն նախագահ... 
- Գարեգի՛ն, դու գիտես, որ ես անակնկալներ սիր
ում  եմ։ Էլ չեմ  համբերում,  ասա տենամ ի՞նչ 
անակնկալ է։ 
- Պարո՛ն նախագահ, Սյունաց թեմում  մի խուճու-
ճիկ աղջիկ կա, օրհնվածը այնքան սիրունիկ է ու 
լավը, որ իսկական հրեշտակ է... 
- Յա՜, իրո՞ք։ 
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- Հա, պարո՛ն նախագահ, շատ գեղեցիկ աղջիկ է, 
հետն էլ  կույս  է։ Այնպես որ Զատիկից հետո խոս
տանում եմ անձամբ բերել  Ձեզ մոտ, 
- Լավ, Գարեգի՛ն, կսպասեմ, - ուրախացավ 
նախագահը։ 
- Շատ լավ, պարո՛ն նախագահ, - հաճոյացավ կաթ
ողիկոսը։ 
- Գարեգի՛ն, ասում ես Սեֆիլյանին օրհնեցի՞ր ։ 
- Չէ՛,  պարո՛ն նախագահ, ի՞նչ  օրհնել,  մի երկու 
բան ասացի, ճամփու դրեցի,  երկու մատներս մեջ
քիս ետևը խաչ էի արել, Դուք գիտեք, որ դա 
սուտ օրհնանք է։ Ես այսօր անձամբ գնալու եմ 
Գորիկ Հակոբյանի մոտ, որ իրա տղաներին օրհնեմ, 
իմ հայրապետական զորակցությունը  հայտնեմ նրանց։ 
- Լավ, Գարեգին, դե չմոռանա՛ս, ինչ խոստացել ես։ 
- Ո՞նց  կարամ մոռանամ, պարո՛ն նախագահ։ 
Նա անջատեց հեռախոսը, կաթողիկոսը սեղմեց  քար
տուղարուհու ազդականչի կոճակը։ 
- Լսու՛մ  եմ, Սրբազան, 
- Անթառամ ջան, միացրու Հերմինե  Նաղդալյանի 
հետ, ու շտապ։ 
- Լսում  եմ, Սրբազան, հիմա, 
Քիչ հետո բարձրախոսում լսվեց Հեղինե  Նաղդալյա
նի ձայնը. 
- Լսում  եմ,  վեհափառ, - զարմացած ասաց նա։ 
- Հերմինե  ջան, Զատիկդ շնորհավոր, - ուրախ ասաց 
կաթողիկոսը։ 
- Ձերն էլ Սրբազան, հո բան չի պատահե՞լ, 
- Չէ Հերմինե  ջան, անցած անգամ Ֆեյսբուքում  տե
սա քո լուսանկարները, շատ լավ էր, դուրս շատ 
եկավ։ Միշտ այդպես գեղեցիկ և հմայիչ  լինես։ 
- Շնորհակալ եմ վեհափառ, աղջիկներով գնացել 
էինք Ծիծեռնակաբերդ, ասացի նկարվեմ, որ բոլորը 
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տեսնեն։ 
- Ապրես, շատ ապրես, ես շատ հավանեցի, Ժպիտդ 
իրոք շատ խորհրդավոր ու աստվածային է, - հաճ-
ոյախոսեց նա։ 
- Շնորհակալ եմ, Սրբազան։ 
- Հերմինե  ջան, գործով եմ զանգահարել, պետք է 
օգնես արագի մեջ։ 
- Վա՜յ Սրբազան, գիտեք, որ հարց չկա, ասացեք 
ի՞նչ  է պետք, ես պատրաստ եմ։ 
- Հերմինե  ջան, ինչքանով գիտեմ, դու ես չէ՞ արհ
եստական կուսաթաղանթներ ներկրում Հայաստան։ 
- Այո վեհափառ, ի՞նչ  կա որ, - անհանգստացավ 
Հեղինե  Նաղդալյանը, - ճիշտն ասած մենակ ես չեմ, 
Հրանուշն էլ է էդ գործի վրա, ինքը Չինաստանից 
է բերում  ավելի էժան, բայց որակը լավը չի։ 
- Հերմինե  ջան դա գիտեմ, որ Հրանուշն էլ է  բեր
ում,  ես Չինական չեմ  ուզում... 
- Վեհափառ մենք մեր կուսաթաղանթները ներկրում 
ենք Եվրոպայից ամեն ինչ տեղը տեղին է, տեղա-
դրելն էլ,  գարանտիան էլ  ապահովվում ենք, այնպես 
որ մեր հաճախորդները միշտ գոհ են, անգամ ար
տասահմանից ու Վրաստանից հաճախորդներ ունենք։ 
Ասեմ որ Աժ պատգամավոր՝ Արփինե Հովհաննիսյանն 
ու Լիլուն  մեր մշտական հաճախորդներն են, այնպես 
որ Եվրոստանդարտներով ենք աշխատում։ 
- Հերմինե  ջան դա լավ է, քանի որ Սյունաց առաջ
նորդարանում մի խուճուճիկ  աղջիկ ունենք, իրեն  է 
պետք պատրաստես, որ Զատիկի տոներից հետո 
պետք է գնա նախագահական ինտերվյու՝ հարցազր
ույց  վերցնելու... 
- Ո՞նց  թե վեհափառ, ինչու՞  հարցազրույց վերցնելուց 
պարտադիր է որ կույս  լինի,  - զարմացավ Նաղդալ-
յանը, 
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- Այո Հերմինե  ջան, մեր առաջնորդարանի կողմից է 
գնում,  բա ամոթ չի, որ  կույս չլինի... 
- Ես ի՞նչ  իմանամ Սրբազան... 
- Հերմինե  ջան, իսկ կուսաթաղանթը դնելուց  հետո 
տեղեկանք կտաք, որ իսկական կույս  է,  այնպես 
չլինի  որ ամոթով մնամ։ 
- Իհարկե կարող ենք,  Ձեզ  համար հատուկ Հան
րապետության գլխավոր գինեկոլոգի կողմից վկայա
կան կպատրաստենք, որ բնականից կույս  է... 
- Վա՜յ Հեղինե  ջան, խնդրում եմ,  ամպայման պետք 
է գրավոր այդ տեղեկանքը ու  վկայականը, այնպես 
որ եթե Ազգային ժողովի կնիքն էլ  լինի  վրան, 
ավելի լավ... 
- Լավ Վեհափառ էդ թղթաբանությունը իմ վրա, մի 
անհանգստացեք ամեն ինչ կանենք բարձր մակար¬
դակով։ 
- Ապրես Հեղինե  ջան, լավությանդ տակից դուրս կը-
գամ, 
- Հարկ չկա Սրբազան, իմացեք որ Հայաստան ներ
կրվող արհեստական որակյալ կուսաթաղանթներ մի
այն մեր կազմակերպությունն է բերում։ 
- Հեղինե  ջան ես մեր առաջնորդարաններին տղե^ 
քին կասեմ, որ ձեր  ֆիրմայից օգտվեն... 
- Վա՜յ ինչ լավ բան ասացիք Սրբազան, մենք հա
տուկ զեղջեր  կանենք մեր հոգևորականների համար, 
այնպես որ չեք փոշմանի, - ուրախացավ նա։ 
- Հեղինե  ջան, դու իմացե՞լ  ես, որ  Ժիրայր Սեֆիլ
յանը ուզում  է հեղափոխություն անել,  - խոսքը փո
խեց կաթողիկոսը, 
- Հա վեհափառ, իմացել եմ,  նոր Տարոն Մարգարյանն 
էր զանգահարել և ասաց որ Ժիրայր Սեֆիլյանը 
գրավոր քաղաքապետարանից թույ լտվություն է խըն-
դրել,  որպեսզի Ապրիլի 24- ին հեղափոխության միջո-
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ցառումների համար... 
- Յա՜ իրո՞ք... 
- Հա՛ վեհափառ, Տարոնն էլ  ասաց, որ հաստատ 
մերժելու  է,  տեսնեմ ո՞նց  են հեղափոխություն անե¬
լու... 
- Հեղինե  ջան իսկ դու գիտես թե ինչ երթուղով են 
գնալու Սեֆիլյանենք, 
- Չէ դրա մասին Տարոնը բան չասաց, բայց կար
ող եմ զանգահարել և իմանալ... 
- Չէ մի զանգի, ես կասեմ թե ոնց են շարժվելու, 
Կճոյանին ուղարկել եմ որ տեղյակ պահի...  Հեսա 
ֆեկսբուկով կուղարկեմ Սեֆիլյանի մարշրուտը։ 
- Լավ վեհափառ, շատ ուրախ կլինեմ, 
- Հա մի բան էլ  Հեղինե  ջան, մենք Զատիկի համար 
ներկված ձվեր ունենք,  համ էլ  օրհնված ձվեր են, 
եթե ուզում  ես վարորդիս հետ կարող եմ ուղարկ
ել,  նախագահին էլ  եմ էդ ձվերից տանելու, այնպես 
որ մեր Հանրապետականներին ասա, ով որ ձու կու
զենա թող զանգի ինձ։ 
- Շատ լավ վեհափառ, 
- Հեղինե  ջան Քարդաշյանին արդեն էդ ձվերից ուղ
արկել եմ, մամուլում այսօր  կգրեն այդ մասին, այն
պես որ չեք փոշմանի, մեկ ձվի արժեքը 1000 դրամ 
է,  այնպես որ էժան ենք տալիս, սփյուռքահայերը 
2000 դրամով ձեռքից  ձեռք  են խլում... 
- Շատ լավ Սրբազան ես մեր տղերքին կասեմ, 
Կաթողիկոսը անջատեց հեռափոսը, և փռվեց բազմոց
ին։ 
- Հեղափոխությու՜ն... Հեղափոխությու՜ն...  Վա՜յ ես ձեր 
հերն եմ անիծել, սև հեղափոխություն ցույց  կտամ 
ես ձեզ,  այնպես անեմ, որ հեղափոխություն անունը 
տալուց վախից շռեք տակներդ։ 
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ՄՈՄԱՎԱՃԱՌՔԻ ՄՈՆՈՊՈԼԻԱՆ՝ 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Քարտուղարուհին մտավ վեհափառի աշխատասենյակ. 
- Վեհափա՛ռ, Կճոյանն է եկել, դուք  ազա՞տ եք, 
- Այո, հրավիրեք թող ներս գա, - ասաց վեհափառը։ 
Քիչ հետո ներս մտավ Նավասարդ Կճոյանը և ողջու– 
նեց։ 
- Վեհափառ, լավ լուրերով եմ եկել, 
- Դե,  Նավասարդ տեսնեմ ինչո՞վ ես ուրախացնում... 
- Վեհափառ, հիշու ՞մ  եք դուք այն աբարանցի մոմա
վաճառ կնոջը, որը մեր գործին էր խփում... 
- Դե՜ դե՜,  - ուախացավ վեհափառը, - ինչպե՞ս կարող 
եմ մոռանալ, Նավասարդ, այդ վհուկին, գիտե՞ս քանի 
անգամ եմ փորձել  համոզել,  որ մոմերի  վաճառքի 
մենաշնորհը մեզ  է պատկանում։ 
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- Վեհափառ, այսօր Վովա Գասպարյանից ճշտել եմ 
այդ կնոջ հասցեն, այնպես որ հենց այս գիշեր 
նրա հարցերը կլուծենք վերջնականապես... 
- Գիտե՞ս չէ,  դա շատ պատասխանատու գործ է, 
այնպես որ,  ես բացի քեզանից ոչ մեկին չեմ  վըս– 
տահում։ 
- Վեհափառ, մի անհանգստացեք, ես անձամբ եմ որ– 
ոշել  գնալ այդ գործը գլուխ բերելու  համար, ինքս 
կգնամ... 
- Նավասարդ մենա՞կ ես գնալու... 
- Չէ՛ Վեհափառ, մեր Սյունաց թեմերի տղերքին եմ 
ասել՝ փոխառաջնորդ հայր Վարդապետ Հակոբյանին 
ու Շիրակի թեմի առաջնորդի՝ Միքայել  Աջապարյա– 
նին,  քանզի նրանց վստահում եմ... 
- Բայց Կճոյան, տես հա, հանկարծ վառվեք՝ ես 
էդ գործում չկամ, իմ անունը չտաս...  Թեմերի 
տղերքին էլ  չասես, որ իմ պատվերն է... 
- Բա եղա՜վ...  Վեհափառ ի՞նչ  է չեք վստահու՞մ։ Ես 
տղերքին ասել եմ,  որ իմ գործն է, որ էդ պառ– 
ավը մեր մոմերի  բիզնեսին  խփում է,  հանգիստ 
եղե՛ք,  Ձեր  անունը առհասարակ չկա... 
- Ապրես Նավասարդ, ճիշտ ես արել,  մեկ էլ տես– 
ար գործը թարսվեց ու  ամեն ինչ ջրի  երես դուրս 
եկավ, էդ քո տղերքը առաջին պահից կծախեն ի՛նձ 
էլ, քե ՛զ  էլ, 
- Չէ հայրապետ, չեն ծախի, դրանք վստահելի տղերք 
են,  կարգին փորձված են...  Հիշու ՞մ  եք Սյունիքի 
ստրիպ ակումբը, որի շնորհանդեսին Դուք՝  Ձեր 
հայրապետական օրհնությունը  մաղթեցիք... 
- Հա՜,  ոնց չեմ հիշում,  էն խուճուճիկ  մազերով աղ– 
ջիկը,  շա՜տ անուշիկն էր,  օրհնվածը այնպես խաղեր 
էր տալիս, որ փառավորվեցի՜ Կճոյան, 
- Վեհափառ իմացեք, որ էդ ակումբի սեփականա– 
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տերը հայր վարդապետ Հակոբյանն է,  բայց ձևա– 
կերպել է իր որդու ՝  Տեր– Թաթուլ քահանայի անուն– 
ով, այդպես գոնե մամուլի  ու  լրագրողների աչքից 
հեռու  կլինի։ 
- Նավասարդ, դու լավ հիշեցրեցիր,  վարդապետ Հա– 
կոբյանին կասես, որ էն խուճուճիկին  մի քանի օր– 
ով թող ուղարկի մեզ մոտ՝ առաջնորդարան, հիմա 
մենք սփյուռքահայերի համար միջոցառումներ ենք 
նախապատրաստում, մեզ բարետես » աղջիկներ են 
հարկավոր։ Մենք էլ  մեր կողմից,  կարող ենք Սյու– 
նաց թեմի փոխառաջնորդի պաշտոնը բարձրաց նենք, 
ձեռքի  հետ էլ  « Մեսրոպ Մաշտոցի » հուշամեդալ կտանք, 
- Լա՛վ, Վեհափառ, անպայման կասեմ, 
- Նավասարդ, իսկ Շիրակի թեմի առաջնորդը վստա– 
հելի՞  տղա է... 
- Հա՛ Վեհափառ, շատ լավ, ջիգյարով տղա է, հիշ– 
ու՞մ  եք Գյումրվա էն դեպքերը, որ ռուս զինվորը 
գնդակահարել էր այն հայ ընտանիքին։ 
- Հա՛,  ո՞նց  չեմ  հիշում,  ես էդ ժամանակ Եվրո– 
պայում էի, 
- Այո՜,  Դուք գնացել էիք Թոխմախի Մհերի  սանիկ– 
ների ծննդյան տոնակատարությանը։ Այդ ժամանակ 
գյումրեցիները  դուրս էին եկել փողոց ու  ոստիկան– 
ների հետ բախումներ եղավ։ Շիրակի թեմի առաջ– 
նորդը մեր ոստիկանների հետ միասին հանդարտեց– 
նում էր կատաղած ամբոխին։ Մի խոսքով շատ լուրջ 
ու խելացի տղա է, ժողովրդին « կուտը » տվեց ու 
ուղարկեց տուն, եթե ինքը չ լիներ  Վովա Գասպարյա– 
նը արդեն որոշել  էր տանկերը հանել ու  ժողովրդին 
ասֆալտին...  Մի խոսքով Աջապարյանի շնորհիվ ար– 
յունահեղութ յո ւնը  կանխվեց։ 
- Դե՜ դա լավ է, Նավասարդ ջան, որ վստահելի 
տղերք են... 
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- Այդ մեկը հաստատ Վեհափառ... 
- Դե հիմա, ասա տեսնեմ, ի՞նչ  ես ծրագրավորել 
պառավի առիթով։ 
- Վեհափառ, արդեն ասացի, որ Վովա Գասպարյան– 
ից ճշտել եմ նրա հասցեն, երեք հատ սև դիմակ 
եմ պատվիրել, տղերքն էլ մի  ժամից այստեղ կլի– 
նեն,  հենց էս գիշեր էլ  գործի կանցնենք՝ գիշերով 
կմտնենք պառավի տուն, ոտք ու ձեռքը  կկապենք, 
մի քիչ կվախեցնենք, որ սրանից հետո ներում, 
բեկում չի  լինելու...  Կարծում եմ այդքանը բավական 
է,  եթե սա էլ դաս չեղավ իրեն,  Մանվելին կաս– 
ենք կգյուլի  ու  վերջ։ 
- Ապրե՛ս Կճոյան, լավ ծրագիր է,  մենակ տես հա, 
բռնաբարություն չ լինի։ 
- Չէ Վեհափառ, խոստանում եմ որ չի  լինի, 
Կճոյանը հրաժեշտ տվեց ու հեռացավ։ 

Գեհենի Առաքել 30–03–2015 

հէէթ։//աաա.1տ.3տ/1583999.հէտ1 

Ապարանում թալանել և ծեծի են ենթարկել մոմավա
ճառ կնոջ.  ձւ՚ո1սւ՚.3ո 

22:21 2015–03–27  Դիտումներ՝ 1123 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Մարտի 22–ին՝  ուշ  գիշերին,  դիմակավորված 3 անձ
ինք մուտք են գործել Ապարանի « Սուրբ Աստվածա
ծին » եկեղեցու մոմավաճառ կնոջ բնակարան և 
դանակի սպառնալիքով նրանից 1000 դոլար գումար 
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պահանջել։ Տարածված լուրերի  համաձայն՝ բնակարա– 
նագողերը փորձել  են կնոջը վախեցնել և դանակով 
հարվածել են նրա թևին։ 
Ինչպես հայտնի է դարձել ձոո1սր.ցւո–ին,  մոմավաճ
առ կնոջ մատից հանել են նրա ոսկե մատանին, 
վզից պոկել դեղին մետաղից պատրաստված ոչ թան
կարժեք շղթան, շորի կտորով կապել են աչքերն 
ու բերանը, էլեկտրական լարով՝ ձեռքերը,  ու  սկսել 
են տանն արժեքավոր իրեր փնտրել։ 
Բնակարանագողերը « հաջողացրել են » հափշտակել 
մոմավաճառի խնայողությունները՝  30 հազար դրամ, 
և էժանագին բջջային հեռախոս։ 

Փաստերը Արձանագրեց Գեհեի Առաքելը 

Բարոյական կաթողիկոսը, չի  կարող 
անբարոյականների հետ սեղան նստել ։ 

ԳՀ © ԱՌ 

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

պարունակությունով։ 
ԳՀ © ԱՌ 
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ԱՐԳԱՄՆ ՈՒ ԱՐԳԱՄԻՉԸ 

Հսկայական դղյակի դահլիճում  շարժ չկար, հանկարծ 
բացվեց ննջարաններից մեկի դուռը և Արգամիչը դուրս 
եկավ այնտեղից ու ոլորապտույտ աստիճաններով իջ– 
ավ ներքև,  տան սպասուհին անմիջապես ընդառաջ 
եկավ։ 
- Պարոն Աբրահամյան, սուրճ  բերե՞մ,  - հարցրեց նա, 
- Չէ՛,  գործի տեղը կխմեմ, 
- Պարոն Աբրահամյան, երեկ Արգամը զգուշացրեց,  որ 
Ձեզ  տեղյակ պահեմ, նա ուզում  էր Ձեզ հետ զրուցել, 
- շարունակեց սպասուհին, 
- Շատ լավ, ապրե՛ս Նունուֆար ջան, - ասաց Արգամ– 
իչը ։ 
Նա գրպանից հանեց բջջային հեռախոսը և հավաք– 
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եց հեռախոսահամարը, զանգը երկար գնում էր, եր– 
ևում էր Արգամը կամ քնած է կամ էլ չի լսում  հե– 
ռախոսազանգը, 
- Հա՛ պապ, - վերջապես լսվեց նրա քնաթաթախ ձայ– 
նը,  - հեսա կիջնեմ,  խնդրում եմ չգնաս... 
Բացվեց ննջարաններից մեկի դուռը և Արգամիչի 
որդին՝ Արգամը, կիսամերկ, հեռախոսը ձեռքին  արագ 
քայլերով իջավ ոլորապտույտ աստիճաններով։ 
- Բարի լույս,  - ողջունեց  հայրը, 
- Բարի լույս  պապ, - քնաթաթախ ասաց նա, - պապ, 
սուրճ  խմե՞լ  ես, 
- Ասա տեսնեմ ի՞նչ  է եղել,  - հարցրեց հայրը, 
- Պապ, երեկ ընկերներիցս մեկը մի լավ բիզնես  է 
առաջարկել, ուզում  էի քեզնից  խորհուրդ հարցնել, 
- Արգամ ջան հիմա շտապ եմ,  կառավարությունում 
նիստ ունեմ,  եթե ուզում  ես եկ ճանապարհին կխո– 
սենք,  - առաջարկեց հայրը, 
- Լավ, սպասիր հագնվեմ իջնեմ,  - համաձայնվեց որ– 
դին։ 
Դրսում նրանց էր սպասում թիկնապահների խումբը, 
կարծես Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի թիկնա– 
զորն  էր՝  թանկարժեք մեքենաներով մինչև ատամնե– 
րը զինված։ 
Հայր  և որդի դուրս եկան տանից, թիկնապահները 
գլուխ խոնարհեցին։ 
- Գարիկ, Արգամը գալիս է մեզ  հետ, - զգուշացրեց 
վարչապետը, երևի նա որդու թիկնազորի պետն էր։ 
Մեքենաների շարասյունը ոստիկանների առաջնորդու– 
թյամբ շարժվեց դեպի կառավարություն, 
- Պապ, տղերքից մեկը լավ բիզնես  է առաջարկում, 
մենք միայն պետք է « դաբրո » տանք, ասում է շատ 
եկամտաբեր բիզնես  է։ 
- Դե՛,  ասա տեսնեմ ի՞նչ բիզնես  է, -  քմծիծաղեց 

8 ։ 



հայրը, 
- Պապ, մի քանի եվրոպացի պարտնյորներ են եկել, 
առաջարկում են Եվրոպական երկրներում հավաքված 
էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնները բերել 
Հայաստան, խոստանում են լավ վճարել, մենք էլ 
կարող ենք այդ թափոններից առանձնացնել աշխատ– 
ող սարքավորումները և վաճառել երկրորդ ձեռքի 
խանութներում։ Մի խոսքով, երկու ձևով էլ մեծ եկա
մուտ կունենանք։ Իրենք  ասացին, որ թափոնները 
Բուլղարիայից նավով կբերեն Վրաստան, իսկ այնտե
ղից՝  Հայաստան։ 
- Արգամ ջան, լավ առաջարկ է,  բայց ի՞նչ  ես կար– 
ծում,  մենք մեր երկրի աղբը չենք կարողանում տե– 
ղավորել, քո կարծիքով եվրոպայինը կարո՞ղ ենք։ 
- Պապ, ես դրա մասին արդեն մտածել եմ, Խոսրովի 
արգելանոցում մի հատ մեծ ձոր կա, կլցնենք այն– 
տեղ ու  վերջ, կարծում եմ կտեղավորենք...  Այնպես 
որ,  այս բիզնեսը  շատ եկամտաբեր է,  մենք ներդր– 
ում  չենք անելու,  միայն ստորագրելու ենք պայմա– 
նագիրը ու  վերջ։ 
- Լա՛վ, արա ինչպես հարմար ես գտնում, - համա– 
ձայնվեց հայրը,  - մենակ տե՛ս հա, մամուլի  ական– 
ջը չընկնի,  թե չէ էկոլոգների ձեռքից  չենք պրծնի... 
- Չէ՛ պապ, դրա մասին ևս մտածել եմ,  թափոն– 
ները Վրաստանից կբերենք փակ մեքենաներով, ես 
արդեն քառասուն բեռնատար եմ պատվիրել, նրանք 
« Իդեալ » համակարգի գովազդային ցուցանակներով 
են լինելու,  փաստաթղթերն էլ  կձևակերպենք նրանց 
անունով, ոչ մեկ չի պատկերացնի, թե դրանք էլեկ– 
տրոնային սարքեր են, էլեկտրոնային թափոններ։ 
Պապ, ես լսել  եմ,  որ չինացիներն աշխարհում առաջ– 
ինն են,  որոնք էլեկտրոնային թափոններն Ամերիկա– 
յից  և Եվրոպայից տանում են Աֆրիկա կամ Չինաս– 
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տան։ Այնպես որ,  չինացիներն այդ թափոնների հաշ– 
վին հարստացան, կարծում եմ, որ  մենք կարող ենք 
նրանց բիզնեսին  խփել, որովհետև կենցաղային և 
էլեկտրասարքերի թափոններն ավելի հեշտ է Եվրո– 
պայից հասցնել Հայաստան, քան՝ Չինաստան։ Ես 
վստահ եմ, որ  մենք կարող ենք այդ թափոնները 
տե ղավորել, փառք Աստծո, մենք այնքան սարեր և 
ձորեր  ունենք,  որ ինչքան լցնենք,  էլի տեղ կլինի 
լցնելու,  մենք նու յնիսկ  կարող ենք ողջ աշխարհի 
թափոնները տեղավորել։ 
- Արգամ ջան, կեցցե՛ս տղաս, երևում  է, որ ինձ 
ես քաշել,  - գովեց հայրը  որդուն, 
- Տղաս, գիտե՞ ս ժողովուրդն ինձ  Մուկ է ասում, 
բայց ես դա անտեսում եմ,  միևնու յն  է նրանք 
ասում են, ու պատժվում, իրենք դատարկ խոսում 
են,  իսկ ես իմ արածն եմ անում...  Հիմա մեզա– 
նից ո՞վ է տուժում, ես թե՞ նրանք...  Արգամ ջան, 
մուկ չպետք է լինես,  տղաս այս դարը կռիսի 
դար է։ Տղաս, ես մուկ եմ եղել,  բայց դու պիտի 
կռիս լինես,  որ լավ ապրես, գիտես մականունից 
վնաս չկա, թող ասեն, մենք թքած ունենք ժողո– 
վրդի վրա էլ, նրանց ասածի վրա էլ։ Տղաս հիշի՛, 
ժողովուրդը մեզ համար զուտ միայն եկամուտի աղ– 
բյուր  է,  նրանց անունով ենք վարկեր ստանում մի– 
ջազգային կառույցներից,  նրանց անունով ենք պայ– 
մանագրեր ստորագրում բանկերի և դոնոր կազմա– 
կերպությունների հետ։ Նրանց վճարած հարկերից 
ու օգնությունների  հաշվին ենք մենք հարստանում, 
այնպես որ,  նրանք կասեն կխոսեն կանցնի կգնա։ 
Բայց Արգամ ջան երբեք ժողովրդի ասածով չշարժվես, 
նրանք հաց են ուզում,  պետք է հացը թանկացնես, 
ազատություն են ուզում,  պիտի բռնանաս, ինչ–որ 
պահանջում են պետք է հակառակը անես, մի վա– 
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խեցի՛ր ժողովուրդն անվնաս է,  քանի կա անհամա– 
ձայնությունն  ու  փողը։  Փողը,  տղաս ինչպես ասում 
են պատ է ծակում, ու պետք եղավ, փողով կարող 
ես ժողովրդին իրար դեմ հանել՝  հորը որդու, որդ– 
ուն՝  հոր...  Այնպես որ, դա շաբաշի պես մի բան 
է, ինչքան շատ փող ունենաս երգն էլ  կարող ես 
պատվիրել, երաժշտությունն էլ։ Արգամ ջան, քո կար– 
ծիքով եկեղեցիներն իզու՞  ր եմ կառուցում, վաղն 
ամեն տեղ խոնարհվելու են մեր առջև, քանի որ 
մենք իրենց համար պիտի սրբություն  լինենք,  ու 
գիտե՞ս թե ինչու  պիտի սրբություն  լինենք... 
- Ինչու ՞  պապ, 
- Որովհետև տղաս, մենք փող ունենք,  ինչքան շատ 
փող այնքան շատ կսրբացնեն...  Արգամ ջան, ինչքան 
որ պետք լինի  կարող ես ծախսել, Փառք Աստծո 
ես քեզ  համար ստեղծեցի ամենը, հիմա դու պետք 
է շարժվես ինչպես հարկն է,  օրենքը քո ձեռքին 
է,  իշխանությունը նույնպես,  այնպես որ, քո  մրցա– 
կիցներին ես վաղուց ուղարկել եմ գրողի ծոցը, և 
բավական է որ շրջանում լսեն  քո անունը, ապա 
դա կնշանակի, որ դու իրենց Աստվածն ես։  Մենք 
իզուր  չենք օրենքով ամրագրել մեր անձեռնամխելի– 
ությունը,  հիմա օրենքը քո զենքը  պիտի լինի,  պատ– 
ժիր ում  ուզում  ես,  ինչքան ուզում  ես...  Ես որոշ– 
ել  եմ քեզ  Արտաշատի քաղաքապետի պաշտոնն առ– 
աջարկել, կաշխատես կամաց–կամաց կբարձրանաս 
վերև, մի երկու տարի հետո իմ՝ վարչապետի պաշ– 
տոնը կհանձնեմ քեզ,  որովհետև արժանի ու  խելացի 
տղա ես։ Արգամ ջան, մենք մահկանացուներս էս 
աշխարհից ոչինչ  չենք տանելու, դրա համար եկեղե– 
ցի եմ կառուցում, որպեսզի մեզնից  հետո այդ եկե– 
ղեցիները  մնան ու  մեր ժառանգները...  Փառք Աստծո, 
դուք ունեք ամեն ինչ, մնում  է խելացի լինեք,  որպե– 



սզի  ձեր  ունեցածը պահեք։ Արգամ ջան, Արտաշատ– 
ում  չկա քեզ  հավասար մեկը,  այնպես որ,  հիշի՛ր 
խոսքս, դու էլ  չպետք է թողնես,  որ մեկը գլուխ 
բարձրացնի այստեղ, քո որդին ու քո թոռը պիտի 
գերիշխանություն ունենան, և քո պարտքն է պահես 
իմ դրած այս ավանդույթը։ Դու պետք է արյան ու 
արցունքի վրա կառուցես քո կայսրությունը,  եթե ոչ, 
քեզ  ոտնատակ կտան, երբեք չհավատաս, որ ամբո– 
խը ունակ է որևէ բան անել,  մեր ուժը  ժողովրդի 
անհամաձայնության ու  ամբոխավարության մեջ է։ 
Բայց հիշի՛ր,  պետք է զ գ ո ւ յ շ  լինել,  որպեսզի ժողո– 
վուրդը չհամախմբվի, մեզ  համար վտանգավոր են 
Գաղափարը կրող մարդիկ, նրանք չարիք են մեզ 
համար, նրանց անխնա պետք է ոչնչացնել,  քանի 
չեն լվացել այդ ամբոխների գլուխները։ Ամբոխը, 
երբ գիտակցական մտքի եկավ, արդեն ամբոխ չէ։ 
Արգամ ջան հասկացի՛, որ երբեք չթողնես միավոր– 
վեն գաղափարները, գաղափարը և մեկ էլ  խառնակիչ 
հեղափոխականները։ Տղաս, եթե ուզում  ես իմանալ, 
թուրքը մեր ամենալավ բարեկամն է, դա պիտի 
հիշե՛ս,  քանի որ ժողովրդին հնազանդեցնելու համ– 
ար պատերազմի սարսափը լավ զսպաշապիկ է։ 
Ժողովրդի ըմբոստանալուց պետք է սահմանի հակա– 
մարտությունը դեմ տաս քթներին,  որ զգաստանան, 
պետք եղավ ազգի դավաճանի անվան տակ կկոխեք 
թող գնան ու  ցմահ փտեն բանտերում։ Արգամ ջան, 
ժողովուրդը վախենում է Դավաճան բառից, դրա հա– 
մար էլ  երբեք չի  փորձի մեր դեմ կանգնել, քանի որ 
այստեղ մենք ենք որոշում,  թե ազգի դավաճանը 
ով է, թե ով չէ։  Տեսա՞ր, թե Նաիրի Հունանյանին 
ոնց դավաճանի անվան տակ կոխեցինք գնաց, հիմա 
մնացածին դաս կլինի,  որ Մեր դեմ խաղ չկա, իսկ 
եթե ելնեն  մեր դեմ, կգնան ու  կկորեն հուր  հավիտ– 



յան։  Արգամ ջան, ոստիկանությունն էլ է  մեր ձեռ– 
քին,  բանակն էլ,  դատարանն էլ,  օրենքը ու  երկի– 
րը։  Արգամ ջան, լավ հիշի՛ր,  էս զինադադարը դա 
մեր ամենալավ երաշխիքն է։  Մենք պայմանավորվա
ծություն  ունենք Ալիևի հետ, որ տարին մի 100– 
150 զինվոր պիտի զոհվեն երկու կողմերից էլ, որ
պեսզի այդ հակամարտությունը շիկացած վիճակում 
պահենք։ Զինադադարը մեզ էլ է  ձեռնատու Ալիևին 
էլ,  դա զսպաշապիկ է մեր ժողովուրդների համար։ 
Իշխանությունը  դրանով պաշտպանվում է իշխանա– 
փոխությունից։  Արգամ ջան, ամեն ինչ պետք է օգ– 
տագործես նպատակիդ հասնելու համար, ամեն ինչ 
պետք է անես բուրգի գագաթնակետը հասնելու հա– 
մար, եթե բուրգի կատարին չես,  ապա գոնե շատ 
մոտ լինես,  որպեսզի ցանկացած պահին կարողանաս 
օգտագործել պահը՝ նրան տիրանալու համար, պետք 
է ճիշտ օգտագործես հնարավորությունը և մեկ հար– 
վածով գլորես քեզնից  վերև կանգնածին։ Արգամ 
ջան, այս աշխարհը մի մեծ թաս է, ով ճարպիկ ու 
խորամանկ գտնվեց, նա էլ առաջինը կհասցնի փախ– 
ցնել  այդ թասը։ Ինչպես ասում են.  « Իշխանության 
բարձրակետին հասնելու համար բոլոր  միջոցները 
արդարացվում են »: Այնպես որ, տղա՛ս, արյունից ու 
զոհերից  մի վախեցիր, դու ուզես  թե չուզես,  դա 
լինելու  է,  այնպես որ պետք է գործես առանց կաշ– 
կանդվելու։ Գործելուց տապոռը պիտի միշտ ձեռքիդ 
լինի,  կտրես էլ  առաջ ես գնալու, ջախջախես էլ ու 
պիտի ոչնչացնես քո ճանապարհին ինչը որ խանգա– 
րի...  Բայց Արգամ ջան, պետք է հիշես,  որ ամե– 
նակարևորն ընտանիքն է,  ինչ էլ որ  լինի,  քո ընտա– 
նիքի անդամներն են քեզ  օգնելու,  այնպես որ պետք 
է ճանապարհ բացես նրանց համար, որպեսզի իրենք 
էլ  քեզ  օգնեն։ Նրանց օգնությամբ պետք է կարողա– 
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նաս գովազդել քո գերդաստանի արիստոկրատական 
մեծությունը,  բոլորը  պետք է իմանան, որ դու Հո– 
վիկ Աբրահամյանի արժանի ժառանգն ես,  ու Մեր 
դեմ խաղ չկա։ Ու տղաս, մեր կառուցած եկեղեցինե– 
րի զանգերը պետք է հիշեցնեն  ժողովրդին, որ մենք 
ենք այս երկրի տերերը, ու  մենք ենք որոշում,  թե 
ով պետք է շնչի,  և ով ո՛չ։ 
- Պապ իսկ լսե՞ լ  ես,  թե Սեյրան Օհանյանի մասին 
ինչեր են խոսում։ 
- Արգամ ջան, բա կասեն, ոնց չեն ասի, քո կարծի– 
քով մեր ետևից չե՞ն  խոսում, էն խեղճ Զառայի 
ետևից ինչ ասես ասում են, դեռ  չհասցրի շալվա– 
րս հանել,  արդեն սաղ մամուլն իմացավ... 
- Պապ, ասում են Սեյրան Օհանյանի կնիկը Երևան– 
յան լճի  պուտանկեքից է եղել։ 
- Արգամ ջան, դա սուտ է տղաս, այդպիսի բան 
չկա, Ռուզիկը  Երևանյան լճի մոտ չի կանգնել, այն
տեղ կանգնում են 2000 դրամանոցները, Ռուզիկը 
մի ժամանակ 100 դոլլարից պակաս չէր վերցնում, 
այնպես որ սուտ են ասել...  Հիշում  եմ, էն ժա– 
մանակ Ռուզիկին Շմայսն  էր դոմփում,  հետո էլ 
պաս տվեց Մխիկին, նա էլ՝ Օհանյանին, դե հիմա 
նա էլ նրա ճակատագիրն էր,  Ռուզիկը  յակեռը 
գցեց ու  մնաց Օհանյանի գրկում, անցածը անցած 
է տղաս, ինչ կարիք կա մարդու անցյալը փորփրել, 
մեզնից  ով մեղք չի  գործել, բայց դե պիտի այն– 
պես անենք, որ մեկս մյուսի  կեղտերը փակենք, թե 
չէ որ այդ ամենը ելավ ջրի երես,  դրանից լավ 
բան դուրս չի գա։ Ու հիշի՛ր,  դու պիտի անես 
ամեն ինչ, որպեսզի փակես նրանց արածը, որպեսզի 
իրենք էլ  քեզ  պադերժկա անեն...  Ինչպես ասում են. 
« Մի ձեռքը  ձեռք  է լվանում, իսկ երկուսը՝  երես...  » 
Հայրը  որդուն խորհուրդ էր տալիս, իսկ որդին լը– 



սում էր ու հպարտանում։ Հպարտանում էր, որ 
հայրն իսկական թագավոր պապա է, հա՛մ իր դու– 
խով, հա՛մ էլ իր  ունեցած–չունեցածով...  Իսկ ով 
ինչ ուզում  է ասի, միևնու ՛ յն  է,  ժամանակ է գալու, 
որ հորս անունով են երդվելու,  և նրա կառուցած 
եկեղեցիները դա են վկայելու։ 

Գենենի Առաքել 10/06/2015 

Անբարոյական մարդը չի  կարող 
հասարակության ու  ժողովրդի մասին մտածել։ 

ԳՀ © ԱՌ 

Թուրքերը այնքան վտանգավոր չեն,  որքան 
երիտ-հայերը։ 

ԳՀ © ԱՌ 

Կեղտարյուն կոչվում է այն խավը, որոնք 
չտեսած տեղից, միանգամից հայտնվեցին 

բարձրունքներում։ 
ԳՀ © ԱՌ 

Եթե ժողովրդի ընտրյալը հարուստ է, իսկ 
ժողովուրդը աղքատ, կնշանակի որ նա 

ժողովրդի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ 
ԳՀ © ԱՌ 
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ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
2013 

2013 թվական Երևան նախագահական ընտրություններ։ 
Մարտիկ Սարգսյանը նախագահական ընտրարշավին 
մասնակցելու համար « Ասպարեզ » ակումբում հայտար– 
արեց, որ գալիք նախագահական ընտրարշավին մաս– 
նակցելու իր մտադրությունը։ Մարտիկ Սարգսյանը 
մանկավարժ է, ազատամարտիկ, նրա կարծիքով միայն 
գործող նախագահը՝ Սերժ Սարգսյանն է իրեն հակա– 
կշիռ ուժը։  Մինչ այսօր ոչ մի  քաղաքական կուսակ– 
ցություն  կամ խմբակցություն չի  հայտնել նախագա– 
հական ընտրարշավին մասնակցելու իրենց ծրագրերի 
մասին։ Նախագահը մի կողմ նետեց թերթը. 
- Արա վափշե ո՞վ է էս,  - բարկացավ նա և սեղմեց 
բարձրախոսի կոճակը։ 
- Լսում  եմ,  պարոն նախագահ, - ասաց քարտուղար– 
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ուհին։ 
- Միացրու Շարմազանովի հետ։ 
Քիչ հետո լսվեց Շարմազանովի ձայնը։ 
- Լսում  եմ,  պարոն նախագահ, 
- Շարմազանո՚վ, դու կարդացե՞լ ես այսօրվա նորու– 
թյունները,  - հարցրեց նախագահը, 
- Ո՞ր  մեկը,  պարոն նախագահ, - խառնվեց նա, 
- Էն,  որ նախագահի թազա թեկնածու է ի հայտ եկ– 
ել,  առանց մեզ  հարցնելու։ 
- Հա, դա տեղյակ եմ,  պարոն նախագահ, 
- Բա հետո՞... 
- Պարոն նախագահ, ես արդեն հանձնարարական եմ 
տվել, էսօր–էգուց դրա հարցերը կլուծեն,  ինչքանով 
տեղյակ եմ՝ այդ նոր թեկնածուն ինքնասպան է ուզ– 
ում  լինել,  - կատակեց նա։ 
- Իյա՜ իրո՞ք։ 
- Հա պարոն նախագահ, մինչև ընտրարշավի սկիզբը 
չի ձգի, դա հաստատ է։ 
- Շարմազանով դա լավ է, - ուրախացավ նախագա– 
հը,  - բայց տես մաքուր արեք, որ ոչ մեկ չիմանա։ 
- Մի՛  անհանգստացեք, պարոն նախագահ, հո առա
ջին անգամը չի՞ ։ 
- Դե լավ է, որ գիտես քո անելիքը,  ապրե՛ս Շարմ– 
ազանով։ 
- Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ, ծառայում եմ 
Հայաստանի Հանրապետությանը։ 
- Լսի՛  Շարմազանով, ասում ես էդ Մարտիկ Սարգս– 
յանը ինչացու՞  է։ 
- Պարոն նախագահ, Մարտիկ Սարգսյանը «Ազդարար» 
ամսագրի վերահրատարակիչն է,  հետո էլ  ազատա– 
մարտիկ է եղել,  Մանվելի 5– րդ բրիգադի՝ Վեդու 
գումարտակի շտաբի պետն է եղել։ 
- Իյա՜, իրո՞ք։ 

99 



- Հա՛,  պարոն նախագահ, 
- Ուրեմն ավելի լավ, - ուրախացավ նախագահը, -
Շարմազանով, էն ինքնասպանության օպերացիան թող– 
նում  ես, ես  Մանվելին կասեմ, թող ինքը դրանով 
զբաղվի, իրա երկրապահի տղերքից է,  ինքն էլ թող 
ոնց ուզում  է լուծի։ 
- Ինչպես ասեք պարոն նախագահ, - համաձայնվեց 
Շարմազանովը։ 
- Լավ Շարմազանով, դու քո գործին կաց, պետք 
լինի  կասեմ ինչ անես, - ասաց նախագահը, և ան– 
ջատեց կապը, նորից սեղմեց բարձրախոսի կոճակը։ 
- Լսում  եմ պարոն նախագահ, - լսվեց քարտուղար– 
ուհու  ձայնը։ 
- Հլա միացրու Երկրապահ միություն ՝  Մանվելին, 
- Ալյո՜,  - բարձրախոսում լսվեց Մանվելի մռնչյունը, 
- ինչա՞ էղե, 
- Մանվել, էս տեղը չե՞ս  բերում,  - բարկացավ նախ– 
ագահը, 
- Վա՜յ, պարոն նախագահ ջան, էդ Դու՞ք  եք,  -
անմիջապես հանդարտվեց նա, 
- Հա ես եմ,  արա՛ չե՞ս  ջոկում,  որ կառավարական 
գծով եմ զանգում։ 
- Պարոն նախագահ, ինչ գիդամ, զանգ էր էկավ, 
ես էլ  վերցրեցի, 
- Այ տղա չե՞ս  տեսնում, որ կարմիր հեռախոսն է 
զանգում,  - բարկացավ նախագահը։ 
- Տո ես ինչ գիդամ պարոն նախագահ ջան, բա 
չես գիդում,  որ ես գու յները  իրարից չեմ  ջոկում, 
իմ համար սաղ գույներն  էլ մի  գու յնի  են։ 
- Իյա՜,  իրո՞ք,  - զարմացավ նախագահը, 
- Մանվել, ուզում  ես ասել դալտոնիկ ես՞, 
- Դե ոնց ասես, պարոն նախագահ, չագուջն էլ է 
Ձեր ձեռը,  նալն էլ, 
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- Մանվել, գոնե գիտե՞ս, թե դալտոնիկը ինչ է, -  հար– 
ցրեց նախագահը, 
Ես ի՞նչ  գիդամ պարոն նախագահ, որ ասում եք եր– 
ևի էդպես էլ կա։ 
- Ա՛յ  տղա դալտոնիկն էլ  չգիտե՞ս, թե ինչ է նշա– 
նակում։ 
- Տո ի՞նչ  գիդամ, - միամիտ ասաց նա, 
- Մանվել, դալտոնիկը այն է, որ  մարդը գու յները 
չի տեսնում, ամեն ինչ նրա աչքին սև–սպիտակ է 
երևում՝  շների  նման։ 
- Խա՜, մկա խասկցա, - ուրախ ասաց նա, - սև-սպի– 
տակ եմ տեսնում, 
- Ա՛յ  տղա քեզ գեներալ տվողի հերն եմ անիծել, 
բա ո՞նց  ես քարտեզի վրայի նշումները  տեսնում, 
- Է՜հ ,  պարոն նախագահ, ընչի  դու չգիտե՞ս, թե 
ով է գեներալ տվել, 
- Լա՜վ, գիտեմ կարիք չկա հիշեցնես,  նա ինքն էլ 
չգիտեր էլ ուր  մնաց իրա սանիկը, - կատակեց նա– 
խագահը։ 
- Լսի՛,  Մանվել, այսօր իմացա, որ քո բրիգադում 
Մարտիկ Սարգսյան անունով մարդ կա, 
- Ես ի՞նչ  գիդամ, պարոն նախագահ ջան, 
- Ա՛յ  տղա, ինչ հարցրեցի ասացիր ես ինչ գիդամ, 
դու գոնե մի բան գիտե՞ս՞... 
- Դե ոնց ասեք, պարոն նախագահ, 
- Լավ, անօգուտ է քեզ  բացատրել, - հոգնեց նախա– 
գահը, - լսի  Շարմազանովը ասաց, որ Մարտիկ Սար– 
գսյանը ձեր  բրիգադի՝ Վեդու գումարտակի շտաբի 
պետն է եղել, 
- Հա էղեր է,  իրան « Դեպոն » են ասում, 
- Ես չգիտեմ, դա դեպոն է, թե  պառավոզը, - կա– 
տակեց նախագահը, 
- Պարոն նախագահ, նա մի ժամանակ դեպուտատ է 
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եղե,  դե տղերքը իրան Դեպո են ասե, - բացատրեց 
նա, 
- Մանվել, բա էդ Դեպոն, ինչացու՞  է,  - հարցրեց 
նախագահը։ 
- Դե մարդ է էլի,  ընչի բան ա էղե՞,  - հարցրեց 
գեներալը։ 
- Հա՛ եղել  ա, - դժգոհեց նախագահը, - Մանվել, երեկ 
էդ քո Դեպոն հայտարարել է, որ  ուզում  է իր թեկ– 
նածությունը դնել նախագահական ընտրություններին։ 
- Վայ, ես դրա հերն եմ անիծել, - բարկացավ գեն– 
երալը,  - պարոն նախագահ, ուզում  եք Շմայսին 
ասեմ դրան խփի, կամ էլ ոտերը ջարդեն։ 
- Մանվել, հա լավ կլիներ,  - ուրախացավ նախագա– 
հը,  - բայց այ տղա, հիմա խփել–մփելը  չի  անցնում, 
չեմ ուզում,  որ էս ընտրությունները հարամեն, քաղ– 
աքակիրթ ձևով պիտի արվի։ 
- Պարոն նախագահ, մի մտածեք քաղաքակիրթ ձևով 
կգյուլլենք,  ես լիքը  գրագետ տղերք ունեմ, 
- Չէ Մանվել, էդպես չէ, էսի հո  Վազգենի ժաման
ակը չի՞,  որ սպանեք ու  խոշտանգեք, հիմա ամեն 
ինչ արվում է ուրիշ  ձևով՝ քաղաքավարի ու  օրենք– 
ով։ 
- էդ ո՞նց,  օրենքո՞վ,  - զարմացավ գեներալը, 
- Այ տղա, հիմա ոստիկանություն կա, կամ էլ հար– 
կային, մի հատ քրեական գործ սարքեք գլխին, 
կոխեք թող գնա նստի՝ բռնաբարությունից սկսած, 
վերջացրած խարդախություն ու  կավատությունը։ Այն– 
պես որ, դատարաններով ու  օրենքով արեք ինչ պետք 
է։ 
- Յա՜, - զարմացավ գեներալը, - բա էդ Կավատութ– 
յունը ի՞նչ  ա որ, 
- Լսի՛  Մանվել, ես ժամանակ չունեմ  քեզ  հայերեն 
բառարանը սովորացնեմ, մի խոսքով տես ինչ ես 



անում։ 
- Էլավ պարոն նախագահ, հեսա տեսնեմ ինչ եմ 
անում, կզանգեմ կզեկուցեմ, 
Նախագահը անջատեց և նորից միացավ Շարմազան– 
ովին։ 
- Լսում  եմ,  պարոն նախագահ, - բարձրախոսում լս– 
վեց Շարմազանովի ձայնը, 
- Շարմազանով, հլա տես, էս նախագահական ընտ– 
րություններում  ու՞մ  ենք նշանակելու ինձ, որպես 
մրցակից, 
- Պարոն նախագահ, դե Հրանտ Բագրատյանն է,  դուք 
էիք ասել,  որ մի 30 հազար դոլլարով գրանցենք, 
- Հա դա հիշում  եմ,  բացի Բագրատյանից էլ ո՞վ 
կա, 
- Դե մենք առաջարկել ենք Գեղամյանին, Խոսրով 
Հարությունյանին  ու  Փաշինյանին հետո էլ  Վազգենի 
եղբորը՝  Արամ Սարգսյանին, էդքանից մենակ Հրանտ 
Բագրատյանը համաձայնվեց, մի քիչ սակարկեց, բայց 
35 հազարով համաձայնվեց, 
- Բա դա լավ է,  - ուրախացավ նախագահը, - Շարմ– 
ազանով, ոնց գցում,  բռնում եմ թեկնածուները քիչ 
են,  մի քանի հոգի էլ գտի, գայթակղի ասա որ 
հետո պաշտոն կտանք, թե չէ եվրոպացիք կարող 
են մեղադրել,  որ ընդդիմություն  չունենք, 
- Պարոն նախագահ, Պարույր Հայրիկյանը ու  Րաֆֆի 
Հովհաննիսյանը ևս կան, այնպես որ մի քանի թեկ– 
նածու էլ  կավելացնենք ու  վերջ, 
- Լավ, ապրես Շարմզանով, լսի՛  էն Մարտիկ Սար– 
գսյանի համար ես Մանվելին ասել եմ,  ինքը նրա– 
նով կզբաղվի, մենակ դու Մանվելի հետ կապի մեջ 
եղիր,  թե չէ կվերցնի ու էդ հարիֆին կգյուլ լի, 
ունքի փոխարեն՝ աչքը կհանի, դու գիտես, որ 
մեզ  հիմա ավելորդություններ պետք չեն։ 



- Եղավ, պարոն նախագահ, 
- Լսի՛,  դրան ընտրարշավի կեսից կհանեք ու  կուղ– 
արկեք Սովետաշենի հյուրանոցը,  հլա տես ինչով 
կարաս դրանց օգնես, թե չէ Մանվելն էլ ու իրա 
հաստագլուխ տղեն ոչնչի  ընդունակ չեն, 
- Շատ լավ, պարոն նախագահ, ամեն ինչ  կանենք 
բարձր մակարդակով, - խոստացավ նա, - պարոն նա– 
խագահ, մոռացա Ձեզ  ասել,  որ էն Ձեր ասած էպ– 
ոսագետին նույնպես գրանցել ենք,  փողից էր դըժ– 
գոհում, բայց համոզեցինք,  ինչպես որ պետքն էր, 
- Ապրե՛ս, Շարմազանով, 
- Պարոն նախագահ, Ծառուկյանին ու  Լևոն Տեր-Պետ– 
րոսյանին էլ  ուզեցինք  գրանցել, նրանք հրաժարվե– 
ցին,  Լևոնը վերջին պահին զադնի գցեց։ 
- Ոչինչ,  Շարմազանով, դրանք եղած-չեղած մի հա– 
շիվ է, ոնց  գցում–բռնում  եմ դրանց ժամանակը 
եկել է։ 
- Հա, ես էլ եմ դա ասում, 
- Շարմազանով, կանգնի էս ընտրությունները բար– 
ով–խերով ավարտենք, ես դրանց հետ առանձին–առ– 
անձին եմ խոսալու, հիմա կարևորը, որ ընտրական 
քարոզարշավը լավ ընթանա։ 
- Պարոն նախագահ, մի անհանգստացեք, մենք Նազ– 
ենի Հովհաննիսյանին ենք ընդգրկել կազմակերպչա– 
կան խմբում, ինքը  հիմա դրա վրա է, երեկ զան– 
գահարեցի, որպեսզի իմանամ, թե գործերը ինչպես 
է,  նա ասաց, որ Ձեր համար անակնկալ ունի, 
այնպես որ հաստատ հարյուրից՝  ինսուն կխփենք, 
- Դա լավ է Շարմազանով, ապրես, - ուրախացավ 
նախագահը։ 
- Պարոն նախագահ, Նազենին ասաց, որ Աստվածա– 
շունչն  է կարդում, ու Ձեզ  համեմատելու է Մովսեսի 
հետ, այնպես որ մեր հայ ժողովրդի միակ առա– 
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քյալն  ու  փրկիչը Դուք եք, 
- Դա լավ է, կեցցեք, 
- Շամշյանին էլ  զգուշացրել  եմ,  որ հիմա օլիգարխ– 
ների մասին շատ խոսա, որպեսզի ժողովրդին աս– 
ենք,  որ պայքարում ենք նրանց դեմ, սա կգայթա– 
կղի մեր ընտրողներին ու  ժողովրդին, 
- Ապրես Շարմազանով, դա լավ է, տեսեք, թե ինչ 
եք անում, ես հույսս  դնում եմ քո վրա, 
- Մի անհանգստացե՛ք, ամեն ինչ կկազմակերպենք 
բարձր մակարդակով, այնպես որ ժողովրդի միակ 
հու յսը  Դուք եք պարոն նախագահ։ 
- Լավ դե, դու քո գործը գիտես, մենակ տես, չը– 
մոռանաս որ Մանվելին տեղյակ պահես, որ էդ 
Մարտիկ Սարգսյանին ձեռք  չտա, նա դեռ մեզ  պետք 
է,  ընտրություններից հետո կանեք, ինչ  անելուեք, 
- Եղավ, պարոն նախագահ։ 
Նախագահը անջատեց կապը և փռվեց բազմոցին։ 
- Ուֆ հոգնեցի։ 
Վույ աման, վույ աման, վույ աման, 
Թագավոր լինելուց  լավ բան, 
Կեր, խմի քեֆ արա, 
Աշխարհը խալի է ոտքիդ տակ։ 

Գեհենի Առաքել 21/05/2015 

ՄԱՄՈՒԼ 

հէէթ։//^^.Յ^օէ.Յտ/2015/04/22/563793/ 

ՀՀ  նախագահի նախկին թեկնածու Մարտիկ 
Սարգսյանը 1 տարի 7 ամիս Նուբարաշենի 
մեկուսարանում Է 
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Արդարադատության նախարարության « Նուբարաշեն » 
ՔԿՀ-ի կալանավոր, ազատամարտիկ Մարտիկ Սարգսյա
նը /Գ^օէ.9ւո–ին  հայտնեց, որ գտնվում է մեկուսա
րանի հոգեբուժական բաժանմունքում, իսկ Արմավիրի 
մարզի  ընդհանուր իրավասության դատարանում մայի– 
սի 6–ին  կշարունակվի նրա նկատմամբ հարուցված 
քրեական գործի դատաքննությունը։ 
Նրան մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, 
որ « ուրիշի գու յքը  մեկ միասնական դիտավորութ– 
յամբ,  խարդախությամբ հափշտակելու շուրջ  նախնա– 
կան համաձայնության գալով մարզի  բնակչուհի 
Հերմինե  Թովմասյանի հետ, 2013թ.  Հու լիսի  12-18-ը, 
իր ծանոթների եւ ազգականների վստահությունը չար– 
աշահելով, 20-30 հազար դրամի օգնություն  տրամադ– 
րելու  խոստումներով նրանց հրավիրել է « Արման 
Տոնոյան » անհատ ձեռներեցի  էլեկտրատեխնիկայի 
խանութ-սրահ »: 
Ըստ մեղադրանքի կողմի՝  նրանց էր տրամադրել մին– 
չեւ  250 հազար դրամ գումարի չափով սպառողական 
վարկ, այն փոխանցել խանութի հաշվեհամարին։ Ըստ 
էության կատարվել էին նոթբուքերի,  պլանշետների, 
համակարգիչների ապառիկ գործարքներ։ 
Մարտիկ Սարգսյանը մինչ  օրս չի ընդունում իրեն 
առաջադրված մեղադրանքը եւ բազմաթիվ դիմումներ, 
խնդրագրեր է ուղարկել արդարադատության տարբեր 
ատյաններ։ « Մենք՝  լքված ու արհամարհված « Ազդ– 
արար » հանդեսի վերջին մոհիկաններս, դիմում  ենք 
ձեզ՝  սիրելի  լրագրողներ, զորավիգ լինել  հնարավոր 
բոլոր  միջոցներով հայ մամուլի  լեգենդ « Ազդարար » 
հանդեսին եւ նրա վերահիմնադիր Մարտիկ Սարգս– 
յանին », տարբեր լրատվամիջոցների դիմելով՝ ստոր– 
ագրել էին տնօրեն Աննա Էլոյանը,  մենեջեր Ա. 
Շամամյանը, խմբագիր Խ. Մարգարյանը։ 



Նրանք խնդրել էին իրենց պաշտպանական ուղերձը 
տպագրել վեբկայքերում, լրատվամիջոցներում։ « Արդյոք 
պե՞տք է թույ լ  տանք, որ պատմաբան, ազատամար– 
տի մահապարտ, վիրավոր հաշմանդամ եւ համեստ 
լրագրող Մարտիկ Սարգսյանը կործանվի ճաղավան– 
դակների ետեւում»,– ահազանգում են ազդարարցիները։ 
Ի  դեպ, մայիսի 6-ին նշանակված դատական նիստում 
Մարտիկ Սարգսյանի հետ դատարանում կլինի նաեւ 
Հերմինե  Թովմասյանը, որը մեղադրվում է սոցիալա– 
կան օգնության գումարը յուրացնելու,  7.725.000  դր– 
ամ արժողությամբ նոթբուքեր,  պլանշետներ, համակար– 
գիչներ հափշտակելու եւ վերավաճառելու համար։ 

2015/04/22 

Սերժ Սարգսյանը իր քայլերով չի  պատժում 
ժողովրդին, այլ փոխհատուցում է։ 

ԳՀ © ԱՌ 
Նախագահական ընտրություններից հետո, 

նախագահ Սերժ Սարգսյանի « Հատուցման » 
օպերացիան սկսվեց։ 

ԳՀ © ԱՌ 
Բուլգակովի « Շարիկովները » կարողանում են 

հասարակության մեջ գործել, որովհետև 
ժողովուրդն է այդ թույ լ  տալիս։ 

ԳՀ © ԱՌ 
Եթե պետության առաջին դեմքը անբարոյական 
է,  ապա այդ պետությունը անբարոյականների 

որջ է։ 
ԳՀ © ԱՌ 



ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ ԴԱՍԱԿԱՐԳԸ 

Եթե մի պետության մեջ իշխում է ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳԸ, ապա այդ երկրում երբեք չի  կարող 
լինել  արդարություն և հավասարություն։ Շատերը 
երևի մոռացել են, որ  Խորհրդային պատմական դա– 
սագրքերում և գրականության մեջ բազմիցս հիշատ– 
ակվում էր ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ ԴԱՍԱԿԱՐԳԸ բացասական 
հետևանքների մասին, առհասարակ մեր Հայ գրակա– 
նության մեջ բոլոր  հեղինակները սկսած Նար–Դոսից, 
վերջացրած Թումանյանով և Սունդուկյանով հիշատա– 
կում են Չարիքների Չարիքի՝ Շահագործող դասակ– 
արգի և Շահագործվող դասակարգի միջև եղած ջրբ– 
աժանի մասին։ Շահագործող դասակարգի առկայութ– 
յան դեպքում չի  կարող լինել,  ո՛չ  արդարություն, 
ո՛չ  հավասարություն։ Հարցը սոցիալական արդարու– 

։ 8 



թյան մասին չէ, այլ  իրավական և իրավունքի։ Երբ 
Սահմանադրության մեջ նշում  է, որ  Երկրի օրենքը 
պաշտպանում է բոլորի  շահերը հավասարազոր, ապա 
այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ դա միայն թոզ 
փչելու  համար է,  քանի որ Շահահործող դասակարգը, 
ամեն ինչ անում է, որպեսզի  երկրի օրենքները և 
սահմանադրությունը պաշտպանի իրենց շահերը։ 
Շահագործվող դասակարգը՝ Ռամիկներ, շինականներ, 
գյուղացիներ բանվորներ, ստրուկներ, այսինքն աշխա– 
տավոր դասը, կարելի է ասել՝ Պրոլետարիատը միշտ 
լինելու  է ներքևում,  նրանք ձայնազուրկ են և իրա– 
վունքներից զուրկ,  փոխարենը Շահագործող դասա– 
կարգը վայելում է երկրի ու աշխարհի հաճույքներ– 
ից,  սովորաբար Շահագործող դասակարգը երբեք հեշ– 
տությամբ իշխանությունը չի հանձնում  որևէ մեկին, 
այնպես որ հացադուլներով և բողոքի ցույցերով չեք 
կարող նրանց հեռացնել իշխանությունից։ Շահագործող 
դասակարգը հիմնված է՝ եկեղեցու,  քաղաքական 
երփներանգ կուսակցությունների,  ոստիկանության ու 
բանակի վրա, որոնք էլ հենց այն կառույցներն են, 
որոնք ապահովվում են Շահագործող դասակարգի 
անվտանգությունը։ Իսկ ինչպես գիտենք Շահագործվող 
դասակարգը՝ այսինքն Պրոլետարյատը բացի շղթա– 
ներից ոչինչ  չունի  կորցնելու,  այնպես որ կարծում 
եմ,  որ պետք է մտածել, թե այդ շղթաները մեզ 
զարդարում են, թե  խանգարում. . . 

Գեհենի Առաքել 04/05/2015 



ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

Հույսով  եմ, որ  երբևէ Հայաստանի քրեական օրենս– 
գրքում կլինի հոդված, որը կսահմանի պատժի ամեն– 
ամոռացված ՀԱՆՑԱՆՔՆԵՐԻ մասին։ Օրինակի համար 
առաջարկս վերաբերվում է,  ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ և 
ԲԱՐԲԱՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆ մեղադրանքներին։ Օրինակի համ– 
ար, ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ մեղադրանքով կարելի է դա– 
տապարտել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոհմակի անդամնե– 
րին,  բոլորին  որոնք մասնակցել են ժողովրդին թա– 
լանելու  գործում, իսկ մեղադրանքը պետք է պատժվի 
հետևյալ ձևով, ԱՌԳՐԱՎԵԼՈՎ կամ պետականացնելով 
նրա և մոտիկ հարազատների շարժական և անշարժ 
գույքը,  այդ թվում նրա հարազատներին արգելվում 
է զբաղեցնել  պետական պաշտոններ, նրանց ձեռքից 
վերցնում են անձնագրերը և փոխարենը տալիս են 
ժամանակավոր անձնագրեր, որպեսզի չկարողանան 
դուրս գալ Լաչինի և Քարվաճառի շրջանից, քանի 
որ այդ ընտանիքները ուղարկվելու են այնտեղ, որ– 
պես ազատ աքսոր։ 
Իսկ ԲԱՐԲԱՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆ հոդվածով կարելի է մեղադ– 
րանք հարուցել նախկին թափթփուկներին չինովնիկ– 
ներին,  որոնք ժամանակին կողոպտում և թալանում 
էին Հանրապետության հասարակական և հանրաային 
գու յքը՝  գլխատում էին պուրակներն ու  այգիները, 
քանդում էին ճարտարապետկան կոթողները, սկսած 
Տրանվայի գծերից, վերջացրած Երիտասարդական Պալ– 
ատով, Կինոտունը, մանկապարտզները և ուսումնա– 
կան հաստատությունները, գրադարանները և մշակու– 
թային ակումբները։ Ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը 
տրանվա է անցկացնում իրենց քաղաքներում, իսկ 
մենք բարբարոսաբար այն ոչնչացրեցինք, անգամ 
պողպատյա գծերը լափեցին ու  ժողովրդին պարտադրե– 



ցին քսան տարուց ավելի « կզած » երթուղայիններ
ով երթևեկել։  Աշխարհի ամենահետամնաց երկրները 
քաղաքային և շրջանային տրանսպորտ ունի,  իսկ 
մենք ինչպես նախորդ դարում երթուղային,  որը 
փոխադրամիջոց չի  կարելի անվանել։ Մի խոսքով 
դա բարբարոսություն էր և դրա մեղավորները ու 
մեղավորների ժառանգները պետք է փոխհատուցեն 
այս տարիների տառապանքների ու  տանջանքների 
համար։ Այնպես որ վստահ եմ, որ իմ  կազմած 
ՔՐԵԱԿԱՆ այս երկու մեղադրանքների վերաբերյալ 
գրված են և սահմանված է արժանավայել պատժա– 
չափ։ Հու յսով  եմ երբևէ իմ այս առաջարկությունը 
և նախագիծը կյանքի կկոչվի։ 

Գեհենի Առաքել 

Ոճրագործը չի  կարող թաքցնել իր 
հանցանքները, քանի որ նրա զոհերը  անգամ 

հանդերձյալ աշխարհից են աղաղակում։ 
ԳՀ © ԱՌ 

Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը 
Վազգեն Սարգսյանից են սովորել 

բռնակալությունը։ 
ԳՀ © ԱՌ 
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Ո՞ՐՆ  Է,  ԲԱԲՈ 

–Ո՞րն  է,  բաբո, մեր հայրենիք։ 
–Էն,  որ ունի  բարձր երկինք, 
Էն,  որ ունի կարմիր արեւ՝ 
Յուր կապուտակ գլխի վերեւ. 
Էն,  որ ունի  լեռն  Ալագյազ՝ 
Հավքերն՝ աշուղ,  ջրերը՝  սազ։ 
Հովհաննես Շիրազ 

- Ո ՞ ր ն  է բաբո մեր Հ ա յ ր ե ն ի ք ։ 
- Էն  որ ո ւ ն ի  լֆիկ,  սաշիկ, 
էն որ ունի մանվել, շ մ ա յ ս ՝ 
Գրպանը լի  գ լ ո ւ խ ն դատարկ։ 
Էն  որ ո ւ ն ի  սերժիկ, ռուբիկ, 
Քոռ լ և ո ն ն ե ր կոնգրեսացված, 
Սպարապետ ու ազգադավ, 
Մարդասպան և թ ա լ ա ն չ ի ՝ 
Ելած կեղտից իրենց որջի, 
Ու մթագնեց լ ո ւ յ ս ը  ա զ գ ի ։ 
Գ ե ն ե ր ա լ ն ե ր հերոսացված, 
Քաղ–գործիչներ վամպիր դարձած։ 
Եվ ծ ծ ե ց ի ն ա ր յ ո ւ ն ն ազգի, 
Ազգի ոգին խաչին գամած, 
Էլ  ի ՞ ն չ  հերոս, Բոմժ  է դարձած, 
Եվ խոշտանգված ու « ինքնասպան » 
Հ ա զ ա ր զ ի ն վ ո ր մահվան հանձնված։ 
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Ու կ ե ղ տ ա ր յ ո ւ ն խավը սոված, 
Ծարավ ա ր յ ա ն բ ա զ մ ա դ ա ր յ ա ն , 
Եվ չ հ ա գ ե ց ա ծ կ ի ր ք ը արյան, 
Մի ն ո ր ե ղ ե ռ ն դ ա ր ն ո լ ո ր ա ծ ։ 
Եվ ճ ա ռ ո ւ մ են ա մ բ ի ո ն ն ե ր ի ց , 
Փ ն թ ի ն ե ր ը մեծահարուստ, 
Ազգ,  ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ու  հայրենիք , 
Խաբված ս ե ր ո ւ ն դ կուսակցական։ 
Ձարկ են տալիս ճոխ խ ն ջ ո ւ յ ք ի ն , 
Արյան թասով կենաց ասում, 
Հ ա յ ո ց վերջին նահատակի, 
Կ ե ն ա ց ն ե ր ն են անուշ խ մ ո ւ մ ։ 

Գեհենի Առաքել 20/03/2015 

Ոճրագործը չի  կարող թաքցնել իր հանցանքները, 
քանի որ նրա զոհերը  անգամ հանդերձյալ 

աշխարհից են աղաղակում։ 
ԳՀ © ԱՌ 

Հանցագործությունը չես կարող թաքցնել, քանի 
որ ժամանակի հետ հայտնվում են վկաներ։ 

ԳՀ © ԱՌ 
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ՍՐԲԱՊԻՂԾ ԱՇԽԱՐՀ 

Սրբապիղծ աշխարհ, դաժան օ ր ե ն ք ն ե ր , 
Առնող ու  ծախվող սուտ առաքյալներ , 
Գ ա հ ե ր ա ր յ ո ւ ն ո տ և պիղծ հ ե ր ո ս ն ե ր , 
Բ յ ո ւ ր  ու  բ յ ո ւ ր ա վ ո ր անճար թ շ վ ա ռ ն ե ր ։ 

Փողով տրվում են իրենց տերերին, 
Հ լ ո ւ  հ ն ա զ ա ն դ իշխան ու բդեշխ, 
Դարը լ ո ւ ս ա վ ո ր մնաց անցյալում , 
ՈՒ ծ վ ա ր ե ց ի ն ք մենք մ ի ջ ն ա դ ա ր ո ւ մ ։ 

Հ ե ռ ո ւ  է սակայն լ ո ւ յ ս ը  փրկության, 
Ք ա ն զ ի տգետ ենք ու խավարամիտ, 
Գիրը,  ո ւ ս ո ւ մ ն  է ո ւ ղ ի ն  ճշմարիտ, 
Սակայն կ ր թ ո ւ թ յ ո ւ ն  ա յ լ և ս  չկա։ 

ԵՎ տերերը քո փնթի են,  տգետ, 
ՈՒ գ լ ո ւ խ ն ե ր ը գոմաղբով լցված, 
Մ ի ՞ թ ե  կարող է աշխարհը փոխվել, 
Երբ տկար է միտքդ, իսկ հ ո գ ի դ ՝ ն վ ա զ ։ 

Գ ե հ ե ն ի Առաքել 2 5 / 0 5 / 2 0 1 5 
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