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«Ի՞նչ    անեն   հայերը,    ի ՞նչ    հող   ածեն   իրանց
գլխներին,    մի ՜թե   առանց  ուսումի,    առանց

գիտության   և   առանց   լուսավորության   մարդ
կարո՞ղ   է     կատարյալ   մարդ   լինել,    յուր

օգուտը   ճանաչել,    յուր   վնասը   հեռացնել,   յուր
ազգը   սիրել   և   յուր   հայրենիքը   պաշտել»:

ՐԱՖՖԻ

« Ներկայումս   գիրքը   և   ժողովրդի   մեջ
ընթերցանություն   տարածելը այն   փրկարար

միջոցներից   մեկն   է ,   որ   կազատե   նորան   շատ
մոլորություններից »:    Րաֆֆի
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GEHENI   ARAQEL  ©  2015

Շնորհակալություն   եմ   հայտնում   Ազգային   Անվտան -
գությունում  և   Պաշտպանության   նախարարությունում
աշխատող   բարեխիղճ   մարդկանց,    որոնք    օգնեցին
այս   գրքի   ստեղծմանը:   Նրանց   շնորհիվ   գրքում   տեղ
գտած    փաստավավերագրական   նյութերը   խիստ
գաղտնի    էին   պահվում    ՀՀ    իշխանությանների    կող-
մից:   Միայն   կնշեմ,   որ   գրքի    հեղինակը   օգտվել    է
Մովսես   Գեղանգուլյանի   և   Սամվել   Շահմուրադյանի
հուշագրություններից   և   ՊԱԿ-ի   նախկին   պետ`   
Մարիուս   Յուզբաշյանի   արխիվներից:   Չնայած   Մարի-
ուս   Յուզբաշյանը    շատ   չարիք    է   գործել   մեր   ժողո -
վրդի    հանդեպ,  սակայն    նրա    թողած    արխիվային
փաստաթղթերը,   որոնք   տեղ    են   գտել   այս   գրքում,
իրենիցից    մեծ    արժեք   են    ներկայացնում   հայոց
պատմագրության   համար:    Բացահայտելով   ՀՀՇ-ի
լիդերների    հակահայկական  հանցագործ   գործունեութ-
յունը   իրենց   իշխանավարման   տարիներին:    Գրքում
տեղ   են   գտել  Արցախյան   շարժման   առաջամարտիկ-
ների   հուշագրություններ   և   նամակներ:   Այդ   թվում
նաև    ազատամարտիկների    օրագրերից    վերցրած
փաստագրական   նյութեր:  Հիշեցնեմ    կրկին,    որ   գրքի
համար   մեծ   օգնություն   ցուցաբերած   մարդկանց`
խմբագրական    կազմի   և   փաստագրական   նյութեր
տրամադրող   անհատների    անուները   հարգելի   պատ-
ճառներով    չեն   նշվում:

Գեհենի   Առաքել 
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ    ԽՈՍՔԸ

Հեղինակի   խոսքը    գրելուց   կցանկանայի  ձեռնպահ
մնալ,  փոխարենը  ներկայացնում   եմ   մեծ   Մարգարեի`
Րաֆֆու   խոսքը,   որը   լիովին   համապատասխանում   է
իմ   կարծիքին   և   այս   պատմավեպին:

ԽԱՄՍԱՅԻ   ՄԵԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Վերջաբանում   գրված   է,   երբ   այդ   պատմությունը
մաս-մաս   լույս   էր   տեսնում   « Մշակի »  համարների
մեջ,  ամեն  անգամ  երբ   հանդիպում   էի   ծանոթներիս,
նրանց   առաջին   խոսքը   լինում   էր`  « լավ   է ».. .   Իսկ
հետո   մի  հարց` « որտեղի՞ց   եք  առել  այդ   տեղեկութ-
յունները ».. .   Այդ  հարցի   մեջ,  որ   ստեպ   առաջարկում
էին   ինձ,   նշմարվում   էր   մի   տեսակ   կասկած,   մի
տեսակ   անվստահություն.. .     Բարեկամներիցս   մի   քա-
նիսը   մինչև   անգամ   նկատեցին   ինձ. « Միթէ՞   մենք
ունեցել    ենք   Ղարաբաղում   այդպիսի    իշխանություն-
ներ:   « Եթե   կաին,   ինչու՞   մենք   չգիտեինք ».. .    Այդ
մարդիկ,   որոնք   Վանի   բևեռագրերի   վրա   դատողութ-
յուններ   են   անում,   որոնք   ջրհեղեղյան   անցքերի
վրա   են   խոսում,   զարմանալի   է,   որ   իրենց   քթի
տակ,   մեզանից    կես   դար   առաջ    կատարված   իրող-
ությունների   վրա   նայում   են   իբրև   առասպել,   իբրև
ֆանտազիայի   ծնունդ:  370 էջ   ՐԱՖՖԻ
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Հերթապահ  ոստիկանը   վերցրեց   հեռախոսը    և   հավա-
քեց   ներքին   համարով:
— Այո՜,   պարոն  Գեղանգուլյան,   դու՞ք   եք, — հարցրեց
նա:   Ձեր ասած   բժիշկն   է   եկել,   ուզում   է   պարոն
Սարգսյանի   մոտ   գնալ, — հեռախոսի   մյուս   ծայրից
կարգադրություններ   եղան: — Լսու՛մ   եմ,   պարոն
Գեղանգուլյան, — զգաստացավ   լեյտենանտը, — անցագիր
գրե՞մ, թե՞   հարկավոր   չէ, — նա   քարացած   լսում   էր,
— շատ   լավ,  հիմա  կուղեկցեն...
Անցագրայինի    ոստիկանները   զարմացած   նայում   էին
մորուքավոր անծանոթին,   որի   կաշվե   ճամպրուկից   և
շրջանաձև   ակնոցներից   երևում   էր,   որ   տեղացի   չէ:
Գեղանգուլյանը   նախօրոք   տեղեկացրել  էր   կարևոր
բժշկի   այցելության   մասին: — Սերժանտ,   ուղեկցի՛ր
ընկերոջը,   պարոն   Գեղանգուլյանի  մոտ, — կարգադրեց
լեյտենանտը:  Սերժանտը   վերցնելով   գլխարկը   դուրս
եկավ  հերթապահ   մասից:
— Գնանք,   ես   ձեզ   կուղեկցեմ, — սիրալիր   ասաց   նա,
ընկնելով   առաջ:  Նրանք   քայլում   էին   գորգապատ
լայն   միջանցքով,  հասնելով   միջանցքի   մեջտեղը՝  երկ-
փեղկ   մեծ   դռներին,   որի   վրա   գրված   էր. « Ընդուն-
արան »,  բացեց  և   մտավ  ներս,  ներսում   մարդ   չկար,
— Մի  րոպե,   այստեղ   սպասեք,   ես   զեկուցեմ   նոր, —
սերժանտը   իրեն  կարգի   բերեց,   ձգվեց   ու   կամաց
թակեց   դուռը,  առանց   սպասելու  պատասխանի   բացեց
և   մտավ:  Քիչ   հետո,   կարմրած   դեմքով   դուրս  եկավ    

ԱԱԶԶԳԳԱԱԴԴԱԱՎՎԸԸ  

I

« Ազգադավները  երբեք   էլ   հայրենասեր   չեն   դառնա »  
Սերվանտես
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սենյակից, — կարող   եք   մտնել,   ձեզ   են   սպասում...
Առաքելը   շնորհակալություն   հայտնեց   ոստիկանից   և
մտավ   ներս:
— Յա՜,   բժիշկ   ջան,   լավ   էլ   ճիշտ   ժամանակին   եք
եկել, — ուրախ   ընդառաջ   եկավ   նա, — երևում   է   ձեր
գերմանական  ճշտապահությունը, — շեֆը   անհամբեր
ձեզ   էր   սպասում:
— Մովսես   ջան,  այնքան   զբաղված   եմ,  որ  քիթ   սըր-
բելու   ժամանակ  անգամ   չունեմ,   երևի   դու   տեղյակ
ես,   թե   շեֆը   ինչու   է   կանչել.. .
— Բժիշկ   ջան,  ինքդ   էլ   գիտես,   ինչ  վիճակ    է   Հայ-
աստանում,   էլ  չասեմ,   շեֆը   քո   խորհրդի   կարիքը
շատ   ունի,   այնպես   որ,   նրան  պետք   են   քո   խորհ-
ուրդները...
— Մովսե՛ս,   դու   գիտես,   որ   Սանկտ   Պետերբուրգում
չեմ   կարող   գործերս  թողնել   ու   գալ,   այնպես   որ,
իմ   հաշվին   մեկ   շաբաթ   արձակուրդ    եմ   վերցրել,
հույսով   եմ   կտեղավորվենք   ժամանակի   մեջ:
— Բժիշկ   ջան,   Վազգենը   քեզ   ավելի   լավ   կվարձատ-
րի,   ինչու՞   չես   համաձայնվում  տեղափոխվել   Հայաս-
տան:   Անցած   անգամ,  խոսում  էինք   քո  մասին,  շեֆը
ասաց,  որ  Պռոշյանի   վրայի  « Լեչ-կամիսիայի »  հիվան-
դանոցը   կսեփականաշնորհենք   ու   քեզ   կտա,   աղայի
պես   կապրեք...
Բժիշկը   սկսեց   ծիծաղել:
— Մովսես,   ինչպես  տեսնում  եմ  Հայաստանում « Աղա »
դառնալը   դարձել   է   պատվաբեր   գործ:
— Հա՜,   բա   առանց   դրա՞   բժիշկ   ջան,   դու   ումի՞ց
ես   պակաս    որ.. .    Դու   դեռ    տեղյակ   չես`  թե   ինչ-
քա՜ն  քնձռոտների   աղա   դարձրեցինք, — հպարտացավ
Գեղանգուլյանը: 
— Մովսես,   դու   գիտե՛ս,  որ   իմ   համար   դժվար   է
Հայաստանում,  առանց   այն   էլ   « Կոմիտեի »  տղերքը   
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ամեն   անգամ   ինձ   առաջարկում  են   վերադառնալ
Հայաստան,   ես  այստեղ   չեմ  կարողանում,   այստեղ
օդը   ճնշող   է,   ամեն   ինչ   օտար  է   ու   խորթ,   կար-
ծես   թե   երբեք   այս   քաղաքը   իմը   չի   եղել.. .
— Լա՜վ,   չեմ   ստիպի,  կմտածես,   դեռ   ժամանակ   ուն-
ենք,   իմացիր   որ   շեֆը   առաջարկելու   է,   նախօրոք
մտածիր...
— Լավ,  Մովսես   ջան,  կմտածեմ  ու  կպատասխանեմ, —
համաձայնվեց   նա:
— Բժիշկ   ջան,  գեներալ  Բժշկյանցը  քո  մասին   է  միշտ
խոսում,  ասում   է,   որ   « Կոմիտեում »   Առաքելի   պես
հոգեբան   չկա,  դե   մենք   էլ  որոշեցինք,   քեզ   կանչել,
հիմա  դու  մեզ   օդի  և   ջրի  պես   հարկավոր   ես.. .
— Մովսես,   եթե   գիտես,   թե   ինչի   համար   է   շեֆդ
կանչել`   խնդրում   եմ,   մի    երկու   խոսքով    բացատ-
րես...    Չնայած   որ,   գուշակում   եմ:
— Ըհը՜,   լավ   ասացիր, — ուրախացավ   Մովսեսը, — բը-
ժիշկ   ջան   խնդրում   եմ,  ասա   ի՞նչ   ես   կարծում,
ինչի՞   համար   ենք   քեզ   կանչել.. .
— Մովսես,   չհասկացա՛,  ինձ    ես   փորձու՞մ,   թե   ուղ-
ղակի   ձեռք   ես   առնում, — ժպտաց   նա:
— Բժիշկ   ջան,  դու   գիտես,  թե   ինչքան  եմ   հարգում
Ձեզ, — զգաստացավ   նա, — ուղղակի   գեներալ
Բժշկյանցը,  միշտ   ասում   է,   որ  դուք   կարողանում
եք   կարդալ  մարդկանց   մտքերը,   անգամ   հազարավոր
կիլոմետրի   հեռավորության   վրա:
— Գեներալը   չափազանցրել   է, — ծիծաղեց   նա, — լա՜վ,
դու   այն   ասա, ծերուկը   ինչպե՞ս   է,   ե՞րբ   ես   տեսել
վերջին   անգամ...
— Հենց   երեկ  մոտն   էինք, — ասաց   Մովսեսը, — նրան
ասացինք,  որ  հեռախոսով   խոսել   ենք   քո   հետ,  այն-
պես   որ,  նա   տեղյակ   է,  որ   այսօր   գալու   ես:
— Ինչպես   տեսնում   եմ   ծերուկը   ինձ   է   հետևում, — 
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կատակեց   նա:
— Բժշիշկ   ջան,  նա   քո   մասին  շատ   է   անհանգստա-
նում, — բացատրեց  Մովսեսը, — գեներալը   նույնիսկ   ա-
սում   է,  որ   « Կոմիտեն »   առանց   ձեզ  բանի   պետք
չէ.. .
Նա  սկսեց  ծիծաղել:
— Լավ,    Մովսես   կասեմ, — ժպտաց   նա, — իմ   կարծի-
քով,   Վազգենը   ուզում   է   նախագահ   առաջադրվել:
— Հա՜,   ճիշտ   կռահեցիր, — ուրախացավ   Մովսեսը, —
ա՛յ   քեզ   բա՜ն...
Գեներալը   ճիշտ   էր   ասում,  որ   մտքեր   ես   կարդում:
— Մովսես   ջան,   մտքերդ   չեմ   կարդում,   դու   խոսքի
մեջ   ասացիր,  որ   Վազգենը   ուզում    է   նախագահ
դառնալ, — խորամանկեց   նա:
— Հա՞   ո՜ր, — զարմացավ   նա, — երևի   ասել   եմ,   չեմ
հիշում:
— Բժիշկ   ջան,   հո   քաղցած   չե՞ս,   ուզու՞մ   ես   մի
բան   պատվիրեմ, — հանկարծ   հիշեց   նա:
— Չէ,   Մովսես   ջան,   օդանավում   ճաշել   եմ,   կարիք
չկա, — հրաժարվեց   նա, — Մովսես,   լավ   կլինի,   որ
Վազգենին   զեկուցես,   որ   եկել   եմ,  դեռ   տուն   չեմ
մտել,  օդանավակայանից    միանգամից    եկել   եմ   այս-
տեղ:
— Լա՜վ,  դու   նստիր,   ես   հիմա   կգամ, — ասաց   նա
և   ելավ   տեղից:
— Բժիշկ    ջան,   սուրճ    կխմե՞ս. — նա   բացեց   աշխա-
տասենյակի   դուռը,   ընդունարանում   նստած   քարտու-
ղարուհուն   պատվիրեց,   որպեսզի սուրճ   պատրաստի, —
բժիշկ   ջան,  հիմա   սուրճը   կբերեն,   ես   գնամ   շեֆին
զեկուցեմ...
Մովսեսը   դուրս   գնաց,  քիչ   հետո   ներս   մտավ, — բը-
ժիշկ,  շեֆը   քեզ   է   սպասում:
Բժիշկը   ելավ   նստած   տեղից,   շտապեց   ընդունարանի   
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դիմացի   դուռը`  որտեղ   Վազգենի   աշխատասենյակն
էր:  Նրա   աշխատասենյակից   դուրս  եկան   մի   քանի
համազգեստով   զինվորականներ,   Վազգենը   նրանց
ետևից   դուրս   եկավ,  որպեսզի   դիմավորի   սպասված
հյուրին:
— Վա՜յ,  Առաքել   ջան   եկե՞լ   ես, — ուրախ   ասաց  նա
և  մտերմաբար  գրկեց   նրան, — կներես,  որ   սպասեցնել
տվեցի,   շատ   ուրախ   եմ   եղբայր,  եթե   իմանաի,   թե
որ   ժամին   ես  գալու,  Մոսոյին   կուղարկեի   օդանավա-
կայան   քեզ   դիմավորելու:
— Չէ,  Վազգեն   ջան,   ի՞նչ   կարիք   կար,   լավ   տեղ
հասա...
Երեք   գնդապետները,   զարմացած   նայում   էին
անծանոթ   եկվորին,   որին   Վազգենը   այդպես   ջերմ
ընդունեց:
— Տղե՛րք,  ծանոթացեք,   մեր   ամենալավ   բժիշկն   է, —
ապշահար  սպաներին   ներկայացրեց  Վազգենը,  նրանք
ձեռքով    բարևեցին   եկվորին, — Առաքել    ջան,   սանիկ-
ներս   են,   այնպես   որ   հարազատ   մարդիկ  են:
— Վազգեն,   երեքն   էլ   սանիկնե՞րդ   են, — զարմացավ
նա:
— Հա,   Առաքել   ջան,   երեքի   երեխաների   քավորը   ես
եմ, — բացատրեց   նա, — սա   մեր   Մանվելն   է,   երևի
էջմիածնեցի   Մանվելի   մասին   լսած    կլինես,   է՛ս   էլ
մեր   էջմիածնեցի`  Ֆիրդուսի   տղան   է՝  Սեյրան   Սարո-
յանը,  Աղաբեկյան   Արթուրի   մասին   գիտես,   ժամանա-
կին   МВД- ում   է   աշխատել.. .
— Այո,  տեղյակ   եմ,   չեմ   տեսել   բայց   հեռակա   կար-
գով   ծանոթ   եմ   իր   պատմությանը:
— Դու   ու՞մ   մասին   չգիտես   որ, — կատակեց   Վազգե-
նը: — Առաքել   ջան,   ճանապարհից   ես   եկել   սոված
կլինես,   մի   բան   պատվիրե՞մ.. .
— Շեֆ  ջան,  ես   հարցրել   եմ,   ասած   ճաշել   է, — մեջ   
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մտավ   Մովսեսը:
— Չէ,  Վազգեն   ջան,  քաղցած   չեմ,  թող   մնա   հետո...
— Դե  լավ   տղերք,   դուք   տեսեք   ինչ   եք   անում, —
ասաց   Վազգենը: — Իմացեք,   որ   բժիշկը   էսօր   ձեր
հյուրն   է:   Երբ   վերջացնենք   կգանք   մեր   մշտական
տեղը...
Սպաները   հրաժեշտ   տվեցին   և   դուրս   եկան:
— Նառա   ջան,   սուրճը   այստեղ   կբերես, — պատվիրեց
Մովսեսն   ու   Վազգենի   և   Առաքելի    հետ   մտավ   աշ-
խատասենյակ:
— Առաքել   ջան,  գիտե՞ս   չէ,  թե   ինչքան   սպասող  ու-
նես   այստեղ, —  ուրախ   ասաց   Վազգենը,  երեկ   գենե-
րալ  Բժշկյանցի   մոտ   էինք,   ինքը   խորհուրդ   տվեց
քեզ   կանչել,  դրա   համար  շտապեցինք   քեզ   կանչել.. .
— Հա,   Մովսեսն   արդեն   ասաց...
— Տեսնում   եմ,  Մոսոն   հասցրել   է  ասել,  թե   ինչի
համար   եմ   կանչել.. .
— Շեֆ   ջան,   առանց   իմ   ասելու   էլ,    ինքը   գիտեր,
— մեջ   մտավ  Մովսեսը:
— Ո՞նց   թե   գիտեր, — զարմացավ   Վազգենը, — չլինի՞
թե   Բժշկյանցն  է  ասել:
— Չէ,   Վազգեն,   ոչ  մեկ   էլ   չի   ասել, — բացատրեց
նա, — ուղղակի Մովսեսը   բերանից   թռցրեց...  Ես   չեմ
գուշակել:
— Երևի   շեֆ   ջան,   բերանիցս   եմ   թռցրել,   լավ   չեմ
հիշում, —  արդարացավ   Գեղանգուլյանը:
Ներս  մտավ   քարտուղարուհին,  սկուտեղը   ձեռքին   մո-
տեցավ   և   սուրճի   գավաթները   դրեց   նրանց   առջև:
— Նաիրա   ջան,  ոչ   մեկին   չթողնես   մոտս, — պատվի-
րեց   Վազգենը, — Լևոնն   ու   Վանոն   էլ   որ   գան,
ասա   խորհրդակցություն   է,  կվերջացնեմ   նոր:
— Եղավ,  պարոն  Սարգսյան, — ասաց   քարտուղարուհին,
ու   դուրս  գալով   աշխատասենյակից,   ետևից   փակեց   
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դուռը:
— Վազգեն,   ինչպես   տեսնում   եմ`  արդեն   տեղափոխ-
վել   ես   այստեղ, — զարմացած   հարցրեց   բժիշկը,  
— Հա,   Առաքել   ջան,   Բաղրամյան   26 -ում   եմ   հիմա
նստում, — բացատրեց   նա, — այստեղից   Լևոնին   հսկե-
լը   հեշտ   է,   թե   չէ   մեկել  տեսար   մի   հիմարություն
արեց...
— Լավ,   Վազգեն,  արդեն   պարզ   է,  հիմա   դու   ինձ
ասա,  ինձ   կանչելու   նպատակդ   ո՞րն   է,   և   ինչու՞
ես    այդպես   շտապում, — թեման   փոխեց   նա, — նախ-
օրոք   ասեմ,   որ    ամեն   ինչ   հանգիստ    անես,   շտա-
պելը   կարող   է   վատ   հետևանքներ   թողնել:
— Բժիշկ   ջան,  ինչպես  ասացի,  շեֆը   ուզում  է  « պրե-
զիդենտ »  դառնալ, — ասաց  Մովսեսը, — գեներալ
Բժշկյանցին   հարցրեցինք,  նա   էլ   ասաց,  որ  քեզանից
լավ   խորհրդատու   չենք   գտնի,  այնպես   որ   դու
մասնագետ   ես,   մեզ   կասես   թե   ինչ   է   հարկավոր
անել:
— Վազգեն,   իսկ  դու՛  պատրա՞ստ   ես, — հարցրեց   նա:
— Դէ՜,  բժիշկ   ջան,   դու՛   պիտի   ասես, — խորամանկ
ժպտաց   Վազգենը։ — Հենց   դրա   համար   էլ   կանչել
եմ   քեզ,   որ   դու   ասես...
— Շեֆ,   հիվանդանոցի   պահով   ես   արդեն   ասել   եմ,
— ընդհատեց   Գեղանգուլյանը:
— Հա՜,  լավ   հիշեցրիր   Մոսո   ջան, — ուրախացավ   նա,
— Առաքել   ջան,   մինչև    է՛ս   թեմային   անցնելը,    կը-
ցանկանայի,   որ   լսես   առաջարկությունս,   ե՛կ,  տեղա-
փոխվիր   Երևան,   Պռոշյանի   վրայի   « Լեչ-կամիսիայի »
հիվանդանոցը   կսեփականաշնորհենք   ու    կտանք   քեզ,
այնպես   որ,   մեզ  օդի   ջրի  պես   կադրեր   են   պետք,
այն   էլ   քեզ  պես...
— Վազգեն,  Մովսեսին  արդեն   ասել   եմ,   այնպես   որ,
կմտածեմ  ու  կասեմ,   դեռ   ժամանակ   ունենք, — խոստ- 
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ացավ   նա:
— Առաքել   ջան,   հարց   չկա,   դու   ինձ   ասա   ի՞նչ
պաշտոն   ես  ուզում,   ո՞ր   բնագավառը,   այնպես   որ`
քո   հայեցողությամբ, — ասաց  Վազգենը, — առողջապահ-
ության   նախարար,   մի   խոսքով   կլինի   քո   սրտի
ուզածով...    Միայն   ասա:
— Լավ,  կմտածեմ   տեղյակ   կպահեմ, — խոստացավ  նա,
— դու   գործից   խոսիր,   ի՞նչ   խորհուրդ   է   պետք
Վազգեն:
— Դե,   երևի   արդեն   գիտես,   թե   ընտրություններին
ինչ   եղավ,   ժողովուրդը   դժգոհ   է,   էլ   չասեմ,   որ
սեպտեմբերի  25- ի   կրակոցները   ավելի   են  սրել  իրա-
վիճակը,   Լևոնին   հազիվ   ենք   պահում,   ուզում   էր
հրաժարական   տալ:   Հիմա   տեսնում   ես,   տեղավորել
եմ  Բաղրամյան   26-ում,   որպեսզի   վերահսկեմ   իր
շարժը,   նա   վախեցած   է,   կարողա   մեկ   էլ   տեսար
մի   տեղ  թռավ:   Դե   երկիրն   էսպես   խառն   է,  ստիպ-
ված   զորքը    մտցրել    եմ   քաղաք,  « Հատուկ    դրութ-
յուն »  եմ   հայտարարել   ու   պարետային   ժամ,   մինչև
այս   ամենը   հանդարտվի:  Ինչքա՞ն   պիտի   Լևոնին
պահեմ,   մտածում   եմ    միանգամից    նախագահ   դառ-
նամ  ու   վերջացնեմ   է՛ս   տուն- տունիկը,   առանց   այն
էլ.. .
— Այո՜,  լսել   եմ,  գիտեմ,  հասկանում   եմ   մտահոգութ-
յուններդ, — ասաց  նա: 
— Դէ   հիմա   որպես   մասնագետ,   ասա   ի՞նչ   անենք,
ինչպե՞ս   դուրս   գանք   այս  վիճակից, — հարցրեց  Վազ-
գենը:
— Վազգեն,  դու   ինձնից   ի՞նչ  կուզենաիր   լսել, — հար-
ցրեց   նա:
— Դե,  մենք   քեզ   պիտի   լսենք,  դրա   համար   էլ   քեզ
կանչել   եմ,  ասա   ինչպե՞ս    կարելի   է    անել,   որպե-
սզի    խուսափենք   հերթական   ցնցումներից,   դու    աշ- 
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խատանքային   փորձ   ունես,   մասնագիտացված  ես.. .
— Վազգեն,  ինքդ   գիտես,   որ   դա   շատ   լուրջ   հարց
է,  հո՞   սուրճի   գավաթ   չենք   նայում,   որ    ասեմ...
Պետք   է   ամեն   ինչ   ուսումնասիրել,  հաշվարկել.. .
— Լավ,  բժիշկ   ջան,   ես   կսպասեմ,   ինչքան   պետք   է
հաշվարկի,  ծանր   ու  թեթև   արա,  ինչ-որ   բանի   կար-
իք   լինի,   Մոսոն  քո   տրամադրության   տակ   է,   այն-
պես   որ,   հարց   չկա...  Մոսո՛,   բժիշկն   ինչ   ուզի   կը-
տաս,  ես   կզանգեմ   Միքաել   Հարությունյանին   ու
Սերժին,   թող   քամակները   շարժեն,   ինչ-որ   պետք
լինի   գետնի   տակից   կգտնեք   կբերեք,   որ   տեսնենք`
թե   ինչ   ենք   անում:
— Հարց   չկա,   շեֆ   ջան,   ոնց   ասես, — համաձայնվեց
Գեղանգուլյանը:
— Վազգեն,   շատ   դեպքերում   շտապողականությունը
կարող    է   ճակատագրական    լինել,   ոչ   միայն   պետ-
ության   և   ժողովրդի,   այլև   հենց   քո   համար,   այդ
պատճառով`   հապճեպ   որոշումներից   հրաժարվիր:
Ամեն   ինչը   հանգիտ   է   արվում,   պետք   է   ժողովրդի
մեջ   ձևավորվի   այն   կարծիքը`  որ   դու   բռնությամբ
չես   եկել   իշխանության,   քանի   որ   հիմա    ժամանա-
կաշրջանն   այլ   է,   միջազգային   կառույցները   կարող
են   ճանաչել   երկիր`   որտեղ   իշխում   է  « դիկտատու-
րա »,   ինքդ   գիտես   որ   բռնակալները   երկար   կյանք
չեն   ունենում:   Պետք   է   ժողովրդին   ապացուցես,   որ
արժանի   ես   նախագահ   լինելու,   որ   արժանի   ես
առաջնորդել   ժողովրդին:     Հիմա   ժողովուրդը   բորբոք-
ված   է,   այդ   կրակոցներով   նրանց   մոտ   սպանեցիք
հավատը   ձեր   հանդեպ,  ուստի   պետք   է   հիմա   կամ-
աց -կամաց   աշխատեք   դրական  գործեր   անել,   որպե-
սզի   ժողովուրդը   կարողանա   գնահատել   ու   վստահել
ձեզ   երախտապարտություն   ցուցաբերել:
— Բժիշկ   ջան,  գեներալ  Բժշկյանցն   էլ   է   նույն  կար-
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ծիքին, — ուրախ  ասաց   Գեղանգուլյանը,   Վազգենը   և
նա    զարմացած   էին,   որ   Առաքելը   նույն   խոսքերով
ներկայացրեց   պատասխանը:
— Վազգեն   ջան,   բայց    ինչպես   ասացի   ես   կուսում-
նասիրեմ,   տեսնեմ   թե   ինչպե՞ս   կարելի   է   շտկել
բացթողումները,   ինչպ՞ես   դուրս   գալ   այս   քաոսային
վիճակից:  Այնպես   որ,   մեր    պայմանավորվածությունը
ուժի   մեջ   է, — խոստացավ   նա:
— Շատ   շնորհակալ   կլինեմ   բժիշկ   ջան,   դու   գիտես,
պարտքի  տակ   չեմ   մնա, — ասաց   Վազգենը, — լա՜վ,
բժիշկ    ջան,   հեռու   ճանապարհից   ես   եկել,   հոգնած
կլինես,  հիմա   կգնանք  մի   հատ   լավ  « օբյեկտ »  կա,
« սաունա »   կընդունես,   կհանգստանաս,  մի   կտոր   էլ
հաց   կուտենք,  հիմա   սանիկներս   սեղաները   գցած
մեզ   են   սպասում...     Էջմիածնի   ճամփի   վրա   է,   հե-
ռու   չէ,   այնտեղ   ձկան   քյուֆտա    են   տալիս,   մատ-
երդ   էլ   հետը   կուտես...   Այնպես   որ,   մերժում   չեմ
ընդունում:
— Վազգեն,   թող   մնա   վաղը,   այսօր   հոգնած   եմ,
դեռ   գեներալին   էլ  պետք   է   տեսնեմ,   վստահ   եմ,
որ   ինձ   է   սպասում...
— Լավ,   Առաքել   ջան,   համոզեցիր, — տեղի  տվեց
Վազգենը, — բայց  իմացի,   վաղը   գնալու   ենք   ուտել-
խմելու,    սանիկներս    կնեղանան   ամոթ   է,   հո   խայ-
տառակ  չե՞մ   լինելու.. .
— Լավ,   վաղը    կգնանք,    որ    սանիկներիդ     չնեղաց-
նենք, — համաձայնվեց  նա:
— Մոսո՛,   Առաքելին   կտանես   ուր   որ   պետքն   է,
այսօրվանից   մեր    բժշկի   տրամադրության   տակ   կլի-
նես,   դու   գիտես   քո   անելիքը...
— Չէ,  Վազգեն   ջան,   շնորհակալություն,   տաքսիով
կգնամ, — հրաժարվեց  նա:
— Բժիշկ   ջան,  սա   հրաման   է,  Մոսոյին   անհարմար   
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դրության   մեջ   մի   դիր,   իրենից   եմ   պահանջելու, —
խիստ   տոնով   ասաց   Վազգենը:
— Լա՜վ,   եթե   այդպես   է   հարց   չկա, — տեղի   տվեց
նա, — ուրեմն`  վաղը    կտեսնվենք:
Առաքելը   հրաժեշտ   տվեց   Վազգենին,   և   Մոսոյի  հետ
դուրս   եկավ   աշխատասենյակից:
— Շեֆ   ջան,  հիմա   ու՞ր   ենք   գնում, — հարցրեց
Մովսեսը,
— Առաջինը   կգնանք   գեներալի   մոտ,   երևի   նա   ինձ
է   սպասում,— ասաց   բժիշկը:
— Եղավ,  շեֆ   ջան, — ասաց   Մովսեսը: 
Նրանք    նստեցին   մեքենան    և    շարժվեցին   Բաղրամ-
յան   պողոտայով՝  դեպի   Բարեկամություն:
— Մովսես,  ինչու՞   ես    ինձ   « շեֆ »   ասում, — զարմա-
ցած   հարցրեց   նա:
— Ո՞նց  թե,  բա   շեֆը  չասա՞ց,  որ   էսօրվանից   շեֆս
դու   ես.. .
— Հա՜,   դա, — ծիծաղեց   Առաքելը, — Մովսես,   լավ  կլի-
նի,   որ   ինձ   անունով   դիմես,  ես   սովոր   չեմ,   որ
ինձ   « շեֆ »  են   ասում.. .
— Շեֆ  ջան,   ո՞նց   կլինի,  որ  քեզ   անունով   դիմեմ, —
զարմացավ   նա:
Առաքելը   զգաց,   որ    անիմաստ   է   նրան   համոզելը,
քանի   որ   Մովսեսը   միամիտ   գյուղացի   տղա   էր,   իր
համար  դժվար   կլինի   ընկալել:
— Մովսես,   կարող  ես   ինձ   « բժիշկ »  ասել,   այդպես
քեզ   համար   էլ   հեշտ   կլինի,   ինձ   համար   էլ,  — բա-
ցատրեց   նա,
— Էղավ,   շեֆ   ջան, — ուրախ   համաձայնվեց   Մովսեսը,
— Մովսես,   եթե   դժվար   չէ,   այս   ծաղկավաճառների
մոտ   կանգնիր,  կուզենաի   ծաղիկներ   գնել:
— Եղավ   շեֆ   ջան...
Փողոցային   ծաղկավաճառների   մոտից   ծաղիկներ  գնե- 
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ցին   և  շարունակեցին   ճանապարհը:
Առաքելի   համար   ամեն   ինչ   փոխվել   էր:  Երևանը
կարծես   առաջվա   հմայքը   չուներ,   ընկղմվել   էր   մը-
ռայլության   ու   սգի   մեջ:   Անգամ   քաղաքի   գույներն
էին   փոխվել՝   գորշ   ու   մռայլ,  կարծես   սև   քող   էին
գցել  ողջ   քաղաքի   վրա,   անցորդների   թշվառ   դեմքե-
րից   պարզ   էր   ամեն   ինչ:  Օդանավակայանում   նկա-
տել   էր   արդեն   մարդկանց    սառն,   անտարբեր    հայ-
ացքներն   ու   մեծ   ցավ   էր   ապրում:   Աշխարհի   երբ-
եմնի   վարդագույն    մայրաքաղաքը    դարձել    էր   հեք-
իաթների   սառցե`  գորշ   քաղաք,   որի   վրայով  կարծես
չար   կախարդն   էր   անցել:    Քարացած   արձանների
քաղաք   էր    հիշեցնում,   որտեղ   կենդանի   մարդու
շունչ   չկար,  շարժվող   անցորդները   կարծես   մեխանի-
կորեն,   առանց    զգացմունքների   գնում   ու   գալիս
էին,   ասես   իրենց   այդպես   էին   ծրագրավովրել:
Ավելի   մռայլ   ու   թշվառ   էր   երևում   քաղաքը,   փող-
ոցների    եզրերին   ծվարած    առևտրականների    շարքե-
րով   քարավաններով,   որոնք   օրվա   հացի   կարոտ,
կուչ   եկած  սառցակալված   փորձում   էին   վաճառել
տարիներ   առաջ    ձեռք   բերած  իրենց    ապրանքները:
Մուրացկաններից   չտարբերվող   քաղաքացիները,   կծկը-
ված   նստել   էին  ավտոբուսի   կանգառներում,   սպասե-
լով   իրենց   ավտոբուսներին:   Շատ   բաներ   էր    լսել
Հայաստանից    եկած   իր   ընկերներից,   և   ահա   ինքն
ականատես   է,   ուրվականների    քաղաքի,   որտեղ   ան-
շունչ   մարդկանց   կենդանի   կերպարանքները,   ոչինչ
չէին   ասում:    Այս   մարդիկ   և   քաղաքը   մոռացվել
էին   աշխարհի   կողմից:  Հացի   կտրոնի   պատմություն-
ների  մասին   լսել   էր,   սակայն   այս  դարում,  ինչպե՞ս
կարող    էին   հացը   կտրոնով   վաճառել,    դա   նշանա-
կում   է,   որ   արդեն   ամեն   ինչ   վերջացել    է,   քանի
որ   մարդուն   ճնշելու   համար,  բավական   էր   միայն,   
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իր   հասանելիք   հացի   կտրոնից   զրկել,   և   նա   ու
իր   ընտանիքը   կմատնվեն   կործանման:  Հազարավոր
ընտանիքներ   աչքները   ջուր   կտրած   պիտի   սպասեին
թղթի   այդ   կտորին,  որն   ընդամենը   թույլատրելու   էր
մի   քանի  գրամ   հաց   գնել,   և   այդ   կտրոնը   պետք
էր   դեռ   վաստակել,   կամ   մուրալ:   Մարդիկ,   որոնք
տնօրինում   էին   հազարավոր  մարդկանց   ճակատագրե-
րը,   կարծես   թե    չէին   շտապում   նրանց    օգնության
ձեռք  մեկնել,   երեխաները,   որոնք    ուսումից   զրկված,
« Քավորի»  սեղանիկների   մոտ   կուչ  եկած  իրենց   տի-
րոջ` « Բազազ  Արտեմի »   գթասրտությանն   էին   սպաս-
ում,   դեռահաս   աղջիկները   արդեն   մարմնավաճառութ-
յան   ճանապարհն   էին   ընտրել,   որպեսզի  կարողանան
գոնե   կուշտ   փորով   լուսացնել   ցուրտ    գիշերները:
Ամեն   ինչ  վաճառվում    էր,   ամեն   ինչ   գնվում    էր
կոպեկներով:   Հացի   կտրոնի  համար   վաճառում   էին
նույնիսկ   բարոյականությունն   ու   իրենց    պատիվը:
« Պատվի  համար »,  « Հացի  խնդիրը »,  « Առաքյալը »,
« Նամուսը »,  « Քաոս », «  Գիքոր »  ու  « Պատերազմ »,
այո,   այս   ամենի   կրկնությունը    նույն    երանգներով,
նույն  ձևերով   վերարտադրեցինք,  չկարողանալով   ընտ-
րել   լուսավոր   ապագայի   ճանապարհը,  չկարողանալով
լսել   մեր   մեծերի   խորհուրդները:   
Համատարած   թշվառություն,   հանկարծ   հիշեց  Մաքսիմ
Գորկու  « Հատակում »   և  «  Քաղքենիներ »,  պիեսները,
որոնք   հեղինակը   գրել   է  1902   թվականին,   ահա
իսկական   պատկերը,  փոխանակ   առաջ   գնալու,   ետ
ենք   գնում,   քանի   որ   նոր  « տերերը »  այդպես   էին
ցանկանում:  
Սա   պետական   ահաբեկություն   է,  սպանդ,  15-19  դա-
րերում  Պարսկաստանի   և   Օսմանյան   Թուրքիայի   տի-
րապետության   տակ   գտնվող   հայ    ժողովրդին    նույն
կերպ    էին   խոշտանգում,   սակայն   հիմա,   ոչ   թե    
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օտար   նվաճողներն   են   նրան   ոչնչացնում,   այլ   նրա
սեփական   ծոցից   դուրս   եկած   հրեշները:  
Բացառված   չէ,  որ   դրանք   հենց   այն   օսմանցի   ենի-
չերների   արյունը   կրող    ոճրագործներն   են,   որոնք
վերարտադրվել   են    մեր   ժամանակներում:   Դրանց
դեմն   ավելի   դժվար   է   առնել,   քան   թե   օտար   նը-
վաճողներինը:   Իզուր   չեն   ասում,  « Որ,   երբ   կացինը
եկավ   անտառ,   ծառերն   ասացին...  « Կոտը   մերոնցից
է »:   Առաքելը   տեղյակ   էր   սեփականաշնորհման   գոր-
ծընթացի   մանրամասներից,   և    երբեք    չէր   կարողա-
նում   հաշտվել    այն   մտքին,   թե   ինչպես   կարող   են
բարբարոսաբար   թալանվել   հասարակական   գույքն
ու  միջոցները:   Գործարաններն  ու  ֆաբրիկաները,   կոլ-
տնտեսությաններին    պատկանող    հողատարածքնեն  ու
գյուղ-տեխնիկան,   անասնապահական   ֆերմաներն   ու
անգամ   բարձրագույն   հաստատություններն   ու   գիտա-
հետազոտական   ինստիտուտները:  
1990 -ին   էր,   երբ   նա   թողեց   ամեն    ինչ   և   վիրա-
վորված    հեռացավ,   չկարողանալով   տանել   այդ   ան-
արխիան   ու   սանձարձակությունները,   որոնք    օր-օրի
վրա   ավելի   էին   սաստկանում:   Սակայն   նույնիսկ
Սանկտ   Պետերբուրգի   իր    բնակարանում,   միշտ    սի-
րով   էր   ընդունում   Հայաստանից   եկած   հյուրերին,
այդ   թվում   նաև  մի   քանի   անգամ   եկած   Վազգենին
ու   Մոսոյին:
— Շեֆ   ջան,   հասանք, — ասաց   Մովսեսը:   Առաքելը
սթափվեց   մտքերից, — շեֆ   ջան,   ես    ներքևում    կըս-
պասեմ...
— Մովսես,   ուզում   ես   գնա,   մի   անհանգստացիր,
վաղը  առավոտյան  կհանդիպենք...
— Չէ,   շեֆ   ջան,   կսպասեմ,   ես    սովոր   եմ,   բան
չկա...
— Լավ,   Մովսես   ջան,   կաշխատեմ   չուշանալ.. .
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— Հարց   չկա    շեֆ   ջան, — համաձայնվեց   նա:
Առաքելը   իջավ    մեքենայից   մտավ   մուտքը   և   բարձ-
րացավ   աստիճաններով:   Սեղմեց    դռան   զանգի   կոճ-
ակը,   քիչ  հետո    բացեցին   դուռը:
— Բարև   ձեզ,  Անահիտ   Մուշեղովնա,   ես   եմ,
Առաքելը.. .
— Վա՜յ,   Առաքել   ջան   դու՞   ես, — ուրախցավ   կինը,
— ներս   եկ, — ներս   հրավիրեց   սպասված   հյուրին, —
ինչքա՜ն   ժամանակ   է,  ճիշտն ասած   մորուք   ես   պա-
հել   չճանաչեցի...
— Տիկին   Անահիտ,   իսկ   դուք    չեք    փոխվել,   ժամա-
նակը   կարծես   ձեր   կողքով   է   անցել, — բարեխոսեց
նա, — ահա,  այս   ծաղիկներն  էլ   ձեր   համար   է, — նա
ձեռքի  փունջը   տվեց   նրան,  համբուրելով   նրա  ձեռքը:
— Առաքել   ջան,  շնորհակալություն, — սիրալիր   ժպտաց
նա, — ինչպես   է   երևում,   թե   իսկական   ջենտելմենն
ով   է:   Առաքել   ջան,   Գրիշան    էլ   միշտ   քո   մասին
է   խոսում,   ներս   անցիր,   նա   ճաշասենյակում   է.. .
Առաքելը   շուրջը   նայեց,  այստեղ   ամեն   ինչ   նույնն
էր,  ինչ   մի   քանի   տարի   առաջ,  ոչինչ   չէր  փոխվել,
անգամ   դասավորված  իրերն   էին   իրենց   տեղում:  Նա
հանեց   կոշիկները    և    մտավ   ճաշասենյակ:
Ճաշասենյակի   սեղանի   վրա,     թղթերի    հսկա    կույտ
կար,  գեներալը   կարծես   լսել  էր   եկող   հյուրի   ձայնն
ու   անհամբեր   սպասում    էր,    թե   նա   երբ   ներս
կմտնի:
Առաքելին  տեսնելով   նրա   աչքերը   փայլեցին,   հազիվ
մի   կերպ  փորձեց   ոտքի  կանգնել,  Առաքելը   շտապեց,
— Ընկեր   գեներալ,  նստեք, — նա   գրկեց   գեներալին,
կարծես   թե  գեներալը   երկար   էր  սպասել   այդ   հան-
դիպմանը:
— Առաքել,   տղաս,  լավ   է  որ   եկար,  ես   էլ   մտածում
էի,   որ   էլ   չեմ   տեսնի  քեզ:
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— Գրիշա   Գայկովիչ,  այդպիսի   բաներ   մի   ասեք,  դուք
դեռ   շատ   բան  ունեք   անելու, — հանգստացրեց   նա,
— ահա,   ես   էլ   եկել   եմ,  որպեսզի   օգնեմ   ձեզ.. .
— Լավ   ես   արել   տղաս,   քո   կարիքը   այստեղ   շատ
է   զգացվում,  ես   վստահ  էի,   որ   դու   կգաս...
— Ընկեր    գեներալ,   ինչպես    տեսնում   եմ   շատ   
զբաղված   եք,   չլինի՞  թե   գիրք   եք   գրում.. .
— Այո,  տղաս,  գրում   եմ,   ձանձրույթս   այս   թղթերի
մեջ   եմ   թաքցնում,   հուշեր,  աշխատանքային   փորձ,
չեմ   ցանկանա,  որպեսզի   դրանք   հենց   այդպես   կոր-
չեն   գնան...
— Չեն   կորչի,   ընկեր   գեներալ,   ամեն   ինչ   դեռ   առ-
ջևում   է, — հանգստացրեց    նա:
— Լավ   ես   ասում,  եթե   դու   ասում   ես,  ուրեմն   դեռ
ոչինչ   կորած   չէ,   դու   միշտ   էլ   կարողացել   ես
կանխագուշակել   դեպքերը...
— Չէ,   ընկեր   գեներալ,   ես   հաշվարկում   եմ,   դա
միայն   մաթեմատիկա   է,   ուրիշ   ոչինչ, — ասաց   նա:
— Դե՜,  ի՞նչ   կարևոր   է`   թե   դա   մաթեմատիկա   է,
կամ   թե կենսաբանություն,  կարևորը,   որ   կարողանում
ես   տեսնել   ապագան:
— Ընկեր  գեներալ,  այստեղ   գալուց   ամեն   ինչ  տեսա,
և   առանց   գուշակելու   էլ   ապագան   պարզ   է:
Ողբալի   վիճակում   ենք  հայտնվել,  շատ   ցավալի   է.. .
— Այո՜,   մայոր,   իրավացի   ես,   ինքս    էլ   դուրս   չեմ
գալիս   փողոց,   ոտքերս   ցավում    են,   ծերացել   եմ,
սիրտս   էլ   չի   դիմանում,    երբ  տեսնում   եմ   ժողովր-
դին   այս   վիճակում,   սա    գենոցիդ   է   Առաքել,  սա
սպանդ   է,   սեփական   ժողովրդի   սպանդ:
— Ընկեր   գեներալ,   այստեղ   գալուց   առաջ  Վազգենին
տեսա,   իր  վարորդը   ներքևում   ինձ    է   սպասում:
Ինձ   ասաց,   որ   քո   խորհուրդով    է   ինձ    կանչել,
ցանկություն   հայտնեց,   որ   օգնեմ   իրեն   խորհուրդ   



29

տամ,   ինչպես   վարվել,   իր   ծրագրերի   հարցում:
Գրիշա   Գայկովիչ,  եթե   դուք   չլինեիք,   ապա    ես  չէի
գա,   ինքներդ   գիտեք,   որ   ես    է՛դ    փրչոտին   չեմ
սիրում.. .
— Գիտեմ,   տղաս,   գիտեմ, — ասաց   գեներալը, — ախր
դա՛   ի՞նչ  սիրելու   բան   է,   դու   գիտե՞ս,   որ   նրան
ոչ   մեկը   չի   սիրում,   շնագայլերին   իր   կողքին   է
հավաքել   ու   երկիրն   է   թալանում...
— Լավ   ընկեր,  գեներալ,   հիմա   ինչո՞ւմն   է   բանը,
ինչի՞    համար   է  պետք   իմ   ներկայությունը,   ես   ին-
չո՞վ   կարող   եմ   օգտակար   լինել.. .  
— Տղաս,  հենց   քո   կարիքը   ունեմ   ես   էլ,   մեր  ժողո-
վուրդն   էլ:
— Ընկեր   գեներալ,   ժողովուրդը՞, — զարմացավ   նա:
— Այո՛,   տղաս   ժողովուրդը՜,   Հայրենիքը   նույնպես...
Վերջապես   դու   սպա   ես,   այն    էլ   մայո՛ր.. .
— Ընկեր   գեներալ,   ես   արդեն   զինվորական   չեմ,   և
չեմ   էլ   ուզում  հիշել,   առանց   այն  էլ   սիրտս   կտոր-
կտոր   է   լինում.. .     Այս   ինչի՞   են   հասցրել   երկիրը,
որ   անգամ   հացն   են    կտրոնով   վաճառում:
— Տո՛,  մենակ  դա՞   տղաս, — հոգոց   հանեց   նա, — հի-
մա   օդն   էլ,   շնչելն    էլ   է   իրենց   ձեռքին,   կփակեն
ու   շնչահեղձ   կանեն   ժողովրդին...
— Ընկեր   գեներալ,   էդ   ազգադավը   որտեղի՞ց   եկավ
ու   ընկավ   այս   ժողովրդի   ջանին:
— Մայոր,   դու   ինձնից   լավ   գիտես, — ասաց   գեներա-
լը, — ես   վստահ  եմ,   որ   դու   գիտես,   թե   ինչպես
կարող   ենք   կանգնեցնել   նրան:
— Ընկեր   գեներալ,   այսօր   տեսա   Վազգենին   ու   կա-
սեմ,  որ   շատ   էր   փոխվել,  հետն  էլ   երեք   գնդապետ
տեսա,   հանցագործի   մռութներով:   Տեսնես   Վազգենը
դրանց   որտեղի՞ց    է   պեղել.. .
Գեներալը   հյուծված   էր,   հուզմունքը   դժվարությամբ   
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էր   թաքցնում,  աչքերը   խոնավացան:
— Առաքել   ջան,   դու   դեռ   չե՞ս   ամուսնացել, — փորձ-
եց   թեման   փոխել   նա, — տղաս,  ճանապարհից   ես
եկել,   քաղցած   կլինես...
— Չէ,   շնորհակալ    եմ,   օդանավում   ճաշել   եմ.. .
Ներս   մտավ   տիկին   Անահիտը․
— Ընկեր   սպաներ,   այստե՞ղ   եք   ճաշելու,   թե՞   կգաք
խոհանոց...
— Շնորհակալություն,  տիկին   Անահիտ,   ես   քաղցած
չեմ...
— Առաքել   ջան,  Գրիշան   էլ  հաց   չի   կերել,  սպասում
էր   քեզ,  որպեսզի   միասին   ճաշեք, — ասաց   տիկին
Անահիտը, — համ   էլ   քո   սիրած   ճաշներն   եմ    պատ-
րաստել`  դոլմա    և   թանապուր,  տաք -տաք  կուտեք
կտաքանաք:
— Տիկին   Անահիտ,   ինչ  լավ   է,   իսկապես,   որ   թան-
ապուրից   չեմ   հրաժարվի, — ուրախ   ասաց   նա, — էն
էլ   ձեր   պատրաստած   ճաշերը,   բոլորն   էլ   համեղ
են,   այնպես   որ`   հասցրել   եմ   կարոտել։
— Անահիտ   ջան,  խոհանոցում  կճաշենք,  Առաքելը   մեր
տան   անդամն   է, — առաջարկեց   գեներալը,  Առաքելը
օգնեց  նրան  ոտքի   կանգնել,   և  ուղեկցեց    նրան   խո-
հանոց։ 
— Առաքել   ջան,   քեզ   շատ   ենք   կարոտում,  Գրիշան
էլ   անընդհատ   թե   բժիշկս   չկա՜,   բժիշկս   չկա՜,   հո-
գին   ցավում   է,   ինքդ   գիտես,  թե   հոգու   ցավը   ինչ
վատ   է,   ամեն   անգամ   ներս   է   գցում,   օրերով
հաց   չի   ուտում,  մտքերով   է   տարված, — գանգատվեց
խեղճ   կինը, — մեկ-մեկ էլ   նկատում   եմ,  որ   ինձանից
թաքուն   ծխում   է.. .
— Ինչպե՞ս   թե   ծխում   է, — զարմացավ   նա, — Գրիշա
Գայկովիչ,  ախր   դուք   չէիք   ծխում,   ինչու՞   հիմա,
այս   տարիքում   սկսեցիք   ծխել։
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— է՜հ,   բժիշկ   ջան,   դու   ճանապարհից    գալուց   տե-
սար, — հոգոց   հանեց   գեներալը, — ասում   էիր,   թե
սիրտդ   մղկտում   է`  այդ   ամենը    տեսնելուց,   բայց
ասա՛,   ես   ի՞նչ  անեմ,    երբ   ամեն   վարկյան   դա
եմ   տեսնում։
— Բժիշկ   ջան,   անցած   անգամ,   փոստատարը    թոշա-
կն   էր   բերել   տուն,   Գրիշան   տեսավ,   որ   ոտքերին
պատառոտված   կոշիկներ   են,   մատները   երևում    էին
բացված   անցքերից։   Վերցրեց   ու   իր   ամբողջ   թոշա-
կը   տվեց   նրան,  ասաց  որ   կոշիկներ   գնի,   ու   մյուս
անգամ   առանց    նոր   կոշիկների   չգա,  խեղճ   կինն
էլ   ասաց,  որ   երեխաներ   ունի,   ողջ  գումարը   նրանց
վրա   է   ծախսում,   ինքը   այդպես  յոլա   կգնա,   չէր
ուզում   գումարը   վերցնել,   Գրիշան   շատ   ստիպեց,
նա   հրաժարվեց   վերցնել։   Գրիշան   էլ   քո   ուղարկած
կիսաճտկավոր   կոշիկները,   որը    ինձ    համար   էիր
ուղարկել,  նվիրեց   այդ   կնոջը,   փողն   էլ  գաղտնի
մտցրեց   կոշիկներ   մեջ.. .
Գեներալի   աչքերը   արցունքոտվեցին։
— Լավ   եք   արել,  տիկին   Անահիտ, — նա   գրկեց   գեն-
երալին, — մի   անհանգստացեք,   ես   նոր  կոշիկներ
կուղարկեմ,   բարի   գործ   անելը   վատ   բան   չէ,   վեր-
ջապես   մենք   հայ   ենք...  
— Առաքել,   հասկանու՞մ    ես,   միայնակ   կին   է,   չորս
երեխաներ,  ամուսինը   Արցախում՝  պատերազմում   զոհ-
վել   է, — հուզված   ասաց   գեներալը, — խեղճ   կինը
առավոտը   լույսը    դեռ    չբացված,   վազում    է   այստ-
եղ- այնտեղ,   որպեսզի   մի   երկու   կոպեկ   աշխատի՝
որբերին   պահելու   համար։ 
— Հասկանում   եմ,  Գրիշա   Գայկովիչ,  հիմա   ողջ  ազգն
է  այսօր   որբացած,   օդանավակայանում   տեսնում   եմ,
Ռուսաստանում   հազարավոր    հայաստանցիներ   կոպեկ-
ների   համար   են   աշխատում...
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Այս   ի՞նչ   օրը   գցեցին   խեղճ   ժողովրդին...
— Առաքել   ջան,   դու   պետք   է   վերադառնաս   Հայաս-
տան,   Աստծո   սիրուն,   վերադարձի՛ր,   թե   չէ՝   սրանք
մեզ   կհոշոտեն, — խնդրեց  գեներալը:
— Ընկեր   գեներալ,  խոսք   չեմ   տալիս,   բայց   կաշխա-
տեմ   մի   բան   անել, — խոստացավ   նա, — տիկին
Անահիտ,   ես   կուզենաի   օգնել   այդ    կնոջը,   իսկ
ինչպե՞ս   կարելի   է   տեսնել   նրան,    ես   կցանկանայի
ամեն   ամիս   գումար   փոխանցել   երեխաների  հաշվին,
ինչքան  չլինի   նրանց   հայրը   մեզ   համար   է   զոհվել,
դա   մեր   սուրբ   պարտքն   է.. .
— Ապրես,  տղաս,   իրոք   դու   ազնվազարմ   հայորդի
ես, — գեներալը   չկարողացավ   թաքցնել   արցունքները։
Առաքելը  գրկել   էր   նրան,  գեներալի   ձեռքերը   դողում
էին   հուզմունքից:
— Գրիշա,   քեզ   հուզվել   չի   կարելի, — հազիվ   խոսեց
կինը,   նա   էլ   էր   հուզված,  սակայն   փորձում   էր
ցույց   չտալ   հուզմունքը,   որպեսզի   այն   չփոխանցվի
ամուսնուն։
Սեղանին   դրված    էին   թարմ    կանաչեղենը   և   բուր-
ումնավետ   խորտիկները:
— Տիկին   Անահիտ,   ճիշտն   ասած   մտքովս   չանցավ
ճանապարհին   հաց    գնել, — ասաց   Առաքելը,
— Առաքել   ջան,  մի   անհանգստացի,  հացի   կողմից
նեղություն   չենք    քաշում, — ասաց   գեներալը, — Վազ-
գենի   վարորդը՝   Մոսոն   ամեն   օր   թարմ   հաց   է
բերում,   կաթ   միս.. .
— Առաքել  ջան,   հարևաններին   ենք   տալիս,   խեղճերը
երեխա   են  պահում, — ասաց  տիկին   Անահիտը:
— Ճիշտ   եք    անում,   թող   տան,   չեն   սատկի,   ժողո-
վրդին   թալանել  են   ու   սնանկացրել,   հիմա   էլ   բար-
եգործ   են   ձևանում,   իրենք   չե՞ն   այս   երկիրը   այս
օրը   գցել, — բարկացավ   նա, — արդեն   չեմ   դիմանում,   
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կներեք   ոգևորությանս   համար։
— Այո,   Առաքել    ջան,   Գրիշան   էլ    է   այդպես   կար-
ծում, — ասաց   տիկին   Անահիտը, — գոնե   քչից-շատից՝
այդ  ձևով   ենք   հարևաներին   բաժին   հանում։
— Ոչինչ,   տիկին   Անահիտ,   դեռ   կգան   լավ   ժաման-
ակներ, — հուսադրեց   նա:
— Լավ,  տղաս,   ճաշդ    կեր,   թե   չէ   սառեց,   հետո
կզրուցենք, — առաջարկեց   գեներալը։  
Առաքելը   ախորժակով    ուտում   էր   ճաշը,   կարծես,
թե   մի   քանի   շաբաթ    հաց   չէր   կերել։   Հայաստանի
սնունդը   համ   ու   հոտ   ունի,   իսկ  Ռուսաստանինը
անհամ    է   ու   անհոտ։   Ճաշկերույթը   վերջացավ,
տղամարդիկ   առանձնացան   գեներալի   աշխատասենյա-
կում։  Գրապահարաններին    խնամքով   դասավորված
էին   գրքերը,   հայ   և   ռուս   դասականների   բազմահա-
տորյակները։   Պատին   փակցված   էր    գեներալի    երի-
տասարդ   ժամանակվա   լուսանկարը։   
Ժամանակին   նա   Խորհրդային   ավիացիայում   էր   ծա-
ռայել,  հետո   նոր   անցել  էր   ազգային   անվտանգութ-
յան   համակարգ,   սակայն   միշտ   իր   հայացքը    կապ-
ույտ   երկինքն   էր։  Հայրենական   պատերազմի   ժամա-
նակ    եղել    էր    էսկադրիլիայի   հրամանատար,    հար-
յուրավոր    թռիչքներ   դեպի    թշնամու   դիրքեր,    երեք
անգամ   վիրավորվել   էր,  սակայն   ապաքինվելուց    հե-
տո,   նորից   վերադարձել   էր   մարտադաշտ։
Անվտանգության   համակարգում   երկար   տարիներ   աշ-
խատել   է   Կուբայում,   Հոնդուրասում,  Մոնղոլիայում,
լինելով   որպես   ԽՍՀՄ-ի    բանակային    հետախուզութ-
յան   հրահանգիչ։  Հետո   էլ    նշանակվել    է  ՀԽՍՀ
ժողովրդական   վերահսկողության   կոմիտեում,    որպես
պետ։   Վերջին   տարիների    իշխանափոխությունից   հե-
տո,   այդ   կառույցը   կազմալուծվեց,   քանի   որ  նոր
իշխանություններին   հարկավոր   չէր   նման   կառույց: 
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Գեներալը   անցավ   թոշակի,   իսկ   համակարգի   աշխա-
տողները   հեռացան   և   սկսեցին   աշխատել   տարբեր
ոլորտներում,   շատերը   Առաքելի   պես   հեռացան   երկ-
րից։ 
— Ընկեր   գեներալ,   Վազգենը   հաճախակի   է   լինու՞մ
այստեղ, — հարցրեց   նա:
— Այո,  հաճախակի,   շաբաթվա   մեջ    երեք,   չորս   ան-
գամ, — ասաց   նա:
— Բայց   օգուտ   չկա,   ես   խորհուրդ   եմ   տալիս,   իսկ
նա   խոստանում   է,  բայց   ես   էլ   գիտեմ,   որ  դրանք
սուտ   խոստումներ   են.. .   Դեռ    փառք   Աստծո,   լուրեր
հասցնողներ   կան,   այնպես   որ,   լավ   գիտեմ,   թե  նա
ինչով   է   զբաղված։
— Ընկեր   գեներալ,   իսկ   Վազգենին   ո՞վ   բերեց   համ-
ակարգ,   որտեղի՞ց    հայտնվեց    այդ   ապուշը, — հարց-
րեց   նա:
— Բժիշկ   ջան,   լավ   ասացիր՝   Ապուշը՛, — քմծիծաղեց
գեներալը, — գիտես,  նրա   պատմությունը   շատ   հետա-
քրքիր   է,   որ   ասեմ   ծիծաղդ   կգա:
— Եթե   դժվար   չէ,   խնդրում   եմ   պատմեք   Գրիշա
Գայկովիչ, — խնդրեց   Առաքելը:
— Իհարկե,  կպատմեմ, — համաձայնվեց   նա, — 1988 թը-
վականն   էր,   Երևանում   ցույցեր   էին  ու   միտինգներ,
Մոսկվայից   կարգադրել   էին ամիջապես   վիժեցնել   այդ
ըմբոստությունը:   Մարիուս   Յուզբաշյանը   խառնվել   էր
իրար,   երևի   ավելի   շատ   իր   պաշտոնի   համար   էր 
անհանգստանում,   քան   թե   իրավիճակի:   Դէ,   դու
Յուզբաշյանին   լավ   գիտես...
— Այո,  ընկեր   գեներալ,  լավ  գիտեմ, — քմծիծաղեց  նա, 
— Յուզբաշյանը   Կառլոս   Ղազարյանին   կարգադրել   էր
նոր   կադրեր  հավաքել — շարունակեց   գեներալը, — որ-
պեսզի,  այդ   կադրերին   « Ներարկի »  այդ   շարժման
մեջ,  նրանք   փորձում   էին  « լիկվիդացնել »  այդ  «ծայ- 
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րահեղական»  ակտիվիստներին:  Դե   կոմսոմոլի   մեր
երիտասարդական   կադրերը   ամենահամապատասխան
տարբերակն   էին,   նոր   կադրերի   հավաքագրման   հա-
մար։  Հրանուշ   Հակոբյանը,   որը   այդ   ժամանակ   Հայ-
աստանի   Կոմսոմոլի   առաջին   քարտուղարն   էր,   Համ-
Լկեմ    Կենտկոմի   բյուրոյի   նիստի    ժամանակ,  նկատ-
ում   է   երիտասարդ   Կոմսոմոլի   ակտիվիստ՝   Վազգեն
Սարգսյանին:   Ավելի   ճիշտ,  կարելի   էր   ասել,  որ
Վազգենը   ինքն   է   մոտենում  Հրանուշին,   և  խնդրում,
որպեսզի   իրեն   անդամագրեն   այդ   գործերի   մեջ,  նա
պատրաստ   էր  օգնել  կոմսոմոլի  հատուկ   առաջադրան-
քներ   կատարելու   հարցում:   Հրանուշ   Հակոբյանին   էլ
դուր   է   գալիս   երիտասարդը,   նա   խոստանում   է,
որ   կբարեխոսի   նրա   համար:   Նա    ամիջապես   զան-
գահարում    է   ներքին  գործերի   մինիստր   Կառլոս
Ղազարյանին   ու   հայտնում   նրա   մասին:   Կառլոս
Ղազարյանը,   որոշում    է   տեսնել   նրան,   կանչում   է
իր   մոտ   և  զրուցում:   Հետաքրքիրն    այն   էր,   որ
երիտասարդը   ոգևորված   խնդրում   էր,  որ   իրեն   վեր-
ցնեն   որպես   գործակալ:   Կառլոս   Ղազարյանն    էլ
կատակով   ասում   է.  « Տղա   ջան,  պետք   է   մորուք
պահես,   ու   սև   վերնաշապիկ   հագնես,   որպեսզի   
« էքստրեմիստներից »    չտարբերվես »:     Նա   էլ   խոս-
տանում   է   կատարել   բոլոր   հրամանները:   Բանն
այն   էր,  որ   երիտասարդը   առողջական   խնդիրներ
ունենալու   պատճառով   ազատված   էր   եղել  զինվորա-
կան   ծառայությունից,   սակայն   նրա   ոգևորությունը
ստիպում   է   Կառլոս   Ղազարյանին   գրավոր   ներկայա-
ցնել    երիտասարդի   գործը   КГБ` Գեներալ  Մարիուս
Յուզբաշյանին:    Յուզբաշյանը   ծանոթանում    է    գործ-
ին,   կարգադրում    Կառլոս  Ղազարյանին,   որպեսզի
երիտասարդը   լրացնի   ՆԳՆ   թեստավորման   թերթիկը,
որտեղ   պետք   է   ստուգվեին,   նրա    մտավոր   կարող- 
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ությունները   և   հոգեբանական   վիճակը:  Երիտասարդը
լրացնում   է   թերթիկը,  և  գործը   ուղարկվում   է  Յուզ-
բաշյանի   մոտ:   Յուզբաշյանը   զանգահարում    է   ինձ
և   խնդրում,  որպեսզի   մեր  « Կոմիտեի »  հոգեբանը
ծանթանա   գործին   և   գրավոր   ներկայացնի   նրա
հոգեկան   վիճակի   ախտորոշումը:
— Ընկեր  գեներալ,  կարծես  թե   մի   այդպիսի   բան  հի-
շում   եմ, — ընդհատեց   Առաքելը, — շատ  լավ   եմ   հիշ-
ում,   անգամ  մանրամասնությունները...  
— Այո,   տղաս,   նրա   թեստը   քո   ձեռքի   տակ   է   եղ-
ել, — ժպտաց   գեներալը, — ես   նրա   գործը   պահում
եմ,   և   քեզ   տալիս   եմ   միայն   նրա   լրացրած    էջը,
որպեսզի   դու   ծանոթանաս   թեստին   ու   զեկուցես
ինձ,   թեստը   տեսնելուց   հետո,  դու   ասացիր,  որ   դա
շիզոֆրենիկի   գրած   պատասխաններ   է.. .
— Այո՜,   այո՜,   լավ   եմ   հիշում, — ուրախացավ   նա, —
ընկեր    գեներալ,   նույնիսկ   զարմացել   էի,   թե    ինչ-
պես   էր   այդ   ապուշը   բանակում   ծառայել.. .  
— Այո՜,  դու   հենց   այդպես   էլ   զեկուցագրում   գրել
էիր  « Շիզոֆրենիկ »,   որը   չի   կարող    անգամ   բանա-
կում   ծառայել,   էլ  ուր   մնաց   ՆԳՆ   համակարգում...
Նույնիսկ   զեկուցագրի   վերջում   գրել   էիր   « Միխայիլ
Աֆանասևիչ   Բուլգակով` « Շարիկով »:
— Բայց  ընկեր   գեներալ,  ես   զեկուցագրում   ամեն  ինչ
պարզ   գրել   էի,  ինչպե՞ս   Յուզբաշյանը   նրան    վերց-
րեց   ծառայության, — ասաց   Առաքելը:
— Մայոր,  պետք   է   խոստովանեմ, — տխուր   ասաց
գեներալը, — ես  այն   ժամանակ,  թաքցրեցի   քո   զեկու-
ցագիրը,   միայն   Յուզբաշյանին  բանավոր   զեկուցեցի,
որ   ամեն   ինչ   նորմալ   է.. .
— Իսկ   ինչու՞   թաքցրեցիք   ընկեր   գեներալ,   եթե
գաղտնիք   չէ.. .
— Մայոր,   դու  գիտե՞ս  որ   քեզ   շատ   եմ   սիրում,   և  
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քեզանից  գաղտնիքներ   չունեմ   թաքցնելու, — արդարա-
ցավ   գեներալը, — ավելի   ճիշտ   քեզ   էի   ուզում   փոր-
ձել,   քան   թե   Վազգենին...
— Ինչպե՞ս   թե   ինձ, — զարմացավ   նա,
— Կներես    տղաս,   միայն    համոզվելու   համար, — ար-
դարացավ   նա,   կասկածում   էի   քո   ունակությունների
վրա:
— Եվ   ի՞նչ,   համոզվեցի՞ք,    ընկեր   գեներալ, — կատա-
կեց   նա:
— Եթե  թույլ   կտաս,   կբացատրեմ, — խնդրեց   գեներա-
լը, — բայց   ասա   որ   չես   նեղանում...
— Գրիշա   Գայկովիչ,   դուք   գիտե՞ք   թե   ինչքան   եմ
հարգում   ձեզ,   ինչպե՞ս    կարող  եմ   նեղանալ, — հան-
գստացրեց   նա:
— Դե,   ես   էլ   Յուզբաշյանին   չասեցի  քո   զեկուցագրի
մասին, — շարունակեց    գեներալը, — միայն    հավաստե-
ցի,  որ   նրա   հետ   կարող է  աշխատել,   դե   նա   էլ
սկսեց   հանձնարարականներ   տալ   նրան: 
Ինչպես   արդեն   ասացի,   ես  միայն   ուզում   էի   համ-
ոզվել,  զեկուցագրի   վերջին   երկու   բառերի.  « Բուլգա-
կովի   Շարիկովի »  վրա:  Արդյունքում,   փաստը   փաստ:
Այնպես   որ,   տղաս,  երբ   ամեն   անգամ   տեսնում   եմ
Վազգենին,   քո   գրած   բառերն   եմ   հիշում:   Վազգենը
ոչնչով   չի   տարբերվում   Շարիկովից,  և   սուտ   է   խո-
սում,   լկտի   է,   խորամանկ,   քաղքենի,   մի   խոսքով՝
Շարիկով:    Դու   դեռ   այն   ժամանակ   նրան   չէիր
տեսել,   միայն   նրա   լրացրած   թեստն   էիր   տեսել   և
ճիշտ   կարողացել   էիր   տալ   նրա   բնութագիրը: 
— Լավ,   Գրիշա   Գայկովիչ,   հիմա   ի՞նչ    անենք,   նոր-
ից   նրան   շուն   դարձնե՞նք, — կատակեց   Առաքելը,
նրանք   ծիծաղեցին: 
— Դէ՜,   բժիշկը   դու   ես,   կասես   թե  ի՞նչ   անենք, —
նույն   տոնով   շարունակեց   գեներալը, — մայոր   ի՞նչ   
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ես   կարծում,   նրան   կարելի   է  մարդ   դարձնել.. .  
— Ընկեր   գեներալ,  գիտե՞ք,   այդ   թեստերի   մեջ   մի
հարց   կար, — շարունակեց   նա, — այնտեղ   գրված  էր,
որ   հորիցդ  և   մորիցդ   բացի  ու՞մ   ես   շատ   սիրում.. .
Նա   այդ   հարցին   պատասխանել  էր` « Կոմսոմոլին »:
Նրանք   ծիծաղեցին: 
— Ինչպե՞ս   թե, — զարմացավ   գեներալը:
— Այո՛,   հենց   այդպես   էլ   գրել   էր,  « Կոմսոմոլը՛ » —
հաստատեց   նա, — ընկեր   գեներալ,  պատկերացնու՞մ
եք,  նա   գրել   էր,  որ  « Կոմսոմոլին »  ծնողներից   շատ
է   սիրում:  Կարո՞ղ   էր   չէ,   օրինակի   համար   գրել
Հայրենի՛քս,   հայրենի   օջախը՛,   կամ   սիրած   աղջիկը,
կյանքը,   կամ   թեկուզ   Աստծուն,   կամ   որևէ    այլ
բան,   նա   ուղղակի   նշել  էր   Կոմսոմոլը՛. . .    Դե   հիմա
ինքներդ   ասեք,   դա   կատարյալ   ապուշ   չէ՞. . .   Իմ
պրակտիկայում   այդպիսի   բան   չեմ   տեսել,   անգամ
չեմ   լսել,   որ   կոմսոմոլը   ծնողներից   շատ   սիրեն...
— Իսկապես   որ,   եզակի   երևույթ   է, — զարմացավ  գե-
ներալը, — մայոր,   հիշու՞մ   ես   Կոմիտեի   այն   Շարմա-
զանովին...   Փոխգնդապետ   Շարմազանովը,   որը   հարա-
զատ   եղբորը    Սիբիր   աքսորել   տվեց,   ինչ    է    թե
Բրեժնևին   հայհոյել   էր: 
— Այո,  ընկեր   գեներալ,   լավ   եմ   հիշում, — ասաց
նա, — այնպես   որ՝   այս   պատուհասը   դրանից   ավելի
վտանգավոր   է,   կարող   է   անգամ   սրբությունները
ոտքի   տակ   տալ,   նույնիսկ   ծնողներին,   դրա  համար 
պետք   է   նրանից   զգույշ   լինել,   երբ   նա   զգաց   իշ-
խանության   հզորությունը՝  դժվար  կլինի   նրան   կանգ-
նեցնել,   ինչպես   ասում   է   ժողովուրդը՝  « անաղուհաց
քրդի   շուն »,  մի   խոսքով.  « Բոշա »: ( Հայաստանում
ժամանակին   թափառական   գնչուներին  / ցիգաններին
անվանել   են   բոշա )   
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել: 
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— Վա՜յ   տղաս,   ինչքան   իմաստուն   ես,    ես   այս
տարիքիս  խոնհարվում   եմ   քո  առջև, — կատակեց   նա,
— գիտե՞ս   չէ,  Յուզբաշյանը  նրա   կոդավորված   գաղտ-
նանունը   հենց  « Բոշա »  էլ   դրել   էր.. .  
— Ինչպե՞ս   թե   « Բոշա », — զարմացավ   նա:
— Այո,  Վազգենը   համակարգում   գործում  էր  « Բոշա՛ »
ծածկանունով, — բացատրեց   գեներալը, — չգիտեմ,   այդ
անունը   երևի   հենց   ինքը`   Յուզբաշյանն   է   դրել,
կամ   էլ   Կառլոս   Ղազարյանը:    Վազգենը    ամեն   ան-
գամ   վազում    էր    Կառլոս   Ղազարյանի   մոտ,   ամեն
մանրուքի    համար   փող   էր   ուզում,   որպեսզի   սրա
նրա   մասին    տեղեկություններ    տա,   հարևանների,
շրջապատի   մարդկանց:   Նույնիսկ   օրվա   մեջ   հարյուր
անգամ   մտնում   էր   ՆԳՆ  վարչություն,   այնքան   էր
գնացել   եկել,   որ   անունը   դրել   էին   « Բոշա »:  Դե
հենց   այդ   անունն    էլ   դրեցին    նրան   որպես   ծած-
կանուն:
— Հետաքրքիր   է,  դրա  մասին   ես   չեմ   իմացել, — աս-
աց   բժիշկը:
— Գիտե՞ս   չէ,  որ  Յուզբաշյանի   գլուխը   նա   կերավ,
— տխուր   ասաց   Գեներալը:
— Այո,   գիտեմ   ընկեր   գեներալ, — ասաց   բժիշկը, —
Մարիուս   Արամիչը   եկել   էր  Սանկտ   Պետերբուրգ,   մի
քանի   օր  մնաց   ինձ   մոտ,   հետո   ասաց,   որ   գնալու
է   Հայաստան,    որովհետև    Վազգենը    նրան   աշխատ-
անք   էր  առաջարկել,  անգամ  Համբարձում  Գալստյանին
էր  ուղարկել   Մոսկվա   իրեն   համոզելու   համար:  Ես
Մարիուս   Արամիչին   խորհուրդ   տվեցի   չվերադառնալ
Երևան,   սակայն   նա   ինձ    չլսեց,   մտածում   էր   մեծ
գումարներ    կաշխատի:    Ինչպես   ասում    են՝   « жад-
ность   губит   фраера »:    Հետո   իմացա,   որ   Վազգենը
խաբել   էր   նրան,   իր   անձնական    « դոսիեն »    էր
պահանջել:     Յուզբաշյանի   պատմածով՝   ինքը   ԿԳԲ- ի   
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արխիվից   վերցրել   էր   Վազգենի   անձնական   գործը,
թվայնացրել    ու   էլեկտրոնային   տարբերակով   գցել  
« դիսկետի »  վրա,  իսկ  « դիսկետը » թղթապանակի  հետ
պահ   էր   տվել   Մոսկվայում   իր   մտերիմներից   մեկի
մոտ:   Ինձ  խնդրեց,  որ   եթե   իր  հետ   բան   պատահի՝
այդ  « դիսկետը »   և   թղթապանակը   վերցնեմ:
Սակայն   ընկեր   գեներալ,   ինքներդ   գիտեք,   որ  Յուզ-
բաշյանի  « ֆանատը »  չեմ,   և   իր   սարքած   կեղտերի
մեջ   չեմ   ուզում   ներքաշվել,  մտքովս   անգամ   չի
անցնում   վերցնել   այդ   թղթապանակը,   միևնույն   է,
ոչինչ   չի   փոխվի:
— Առաքել,   դու   այդ   կարծիքի՞ն   ես,   որ   ոչինչ   չի
փոխվի, — տխուր  ասաց   գեներալը:
— Չգիտեմ,   Գրիշա   Գայկովիչ,   երևի   սխալվում   եմ.. .
— Մայոր,    եկ   այսօր   գիշերի   մեզ   մոտ, — առաջարկ-
եց   գեներալը: — Կզրուցենք,  դեռ   շատ   խոսալու   բան
կա,  միևնույն   է  գնալու   ես   տուն  և   մենակ   նստես:
— Լավ,   ճիշտ   որ, — համաձայնվեց   նա, — ես   միայն
իջնեմ   Մովսեսին   տեղյակ   պահեմ,   որպեսզի   ինձ
չսպասի:
— Լավ,  իջիր    ասա...  Մոսոն   լավ   տղա   է.. .
— Հա   բայց    միշտ   ինչպես   ասում   են`  « շանը   եթե
շան   կողքը   կապես,   կամ   հաչալ    կսովորի,   կամ՝
կծել », — կատակեց   նա:
— Այդ   մեկը   հաստատ, — ծիծաղեց   գեներալը, — Մոսո-
յին   ասա   թող   բարձրանա   վերև,   հաց   կուտի   նոր
կգնա... 
— Լավ,   կփոխանցեմ:
Նա   հագավ    կոշիկները   և   իջավ   ներքև: 
Մովսեսը   մեքենայի   մեջ   էր   համբերատար   սպասում
էր:   Բժշկին   տեսնելով   զգաստացավ:
— Շեֆ   ջան  եկա՞ր, — ասաց   նա:
— Մովսես   ջան,  կներես   քեզ   սպասեցնել   տվեցի,  եր- 
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ևի   հոգնեցի՞ր.. .
— Չէ՜,   շեֆ   ջան   ի՞նչ   հոգնել,   հարց   չկա...
— Մովսես   ջան,   արի   դու    գնա   տուն,   կհանգստան-
աս   վաղը   առավոտյան   կգաս   այստեղ, — ասաց   բըժ-
իշկը, — ես   կգիշերեմ    այստեղ`  գեներալենց   տանը: 
— Վա՜յ,   հարց   չկա   շեֆ   ջան,   դու   է՛ն   ասա,  վաղը
ուտելու   ի՞նչ   բերեմ...
— Չէ՛,  կարիք   չկա,  վաղը   առավոտյան,   երբ   արթնա-
նաս   կգաս,   մի   շտապիր   հանգստացիր   ինչքան
պետք   է.. .
— Եղավ,   շեֆ   ջան, — ուրախ   ասաց   նա:
Նա   հրաժեշտ   տվեց   և   բարձրացավ   վերև:
Տիկին   Անահիտը   արդեն   թեյի   պատրաստությունը
տեսել   էր,   տղամարդկանց    մենակ   թողեց   աշխատա-
սենյակում,   հասկանալով,   որ   շատ   կարևոր   հարցեր
ունեն   քննարկելու: 
— Առաքել,  Մոսոյին   կանչեիր,   թող   բարձրանար,  գոնե
տաք   թեյ   խմեր, — ասաց   գեներալը:
— Չէ,  թող   տանը   հանգստանա,   առանց   այն   էլ
խեղճին   սպասեցնել   տվեցի, — ասաց   նա, — երևի   ըն-
տանիք   ունի,  կին,   երեխաներ...
— Մոսոն   ազնիվ   տղա   է   երևում, — ասաց   գեներալը,
— ես   զարմանում   եմ,   թե   ինչպե՞ս   է   նա   Վազգենի
կողքին,   այնպես   է  լինելու,   որ  խեղճ   տղային    ներ-
քաշելու   է   իր   կեղտոտ   գործերի   մեջ.. .
— Այո՜,   այդպես  էլ   կա,  ընկեր   գեներալ, — համաձայ-
նվեց   նա, — Վազգենի   նման   մարդիկ   ընկերություն
և   հավատարմություն   չեն  գնահատում,   ավելի   ճիշտ
գնահատել   չգիտեն,   ցանկացած   պահին   կարող   են
դաշույնը   խրել   յուրայինի   թիկունքը:
— Այո՜,   ցավալի   է, — տխուր   ասաց   գեներալը, — դե
այս   վերջին   նախագահական   ընտրությունները   դա
հաստատեցին,   Լևոնի   դավաճանությունը,   ժողովուրդի  
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վրա   կրակելը,   ազատամարտիկների   խոշտանգումները,
այդ   ամենը   կարծես  թե   վերջ   չունի.. .
— Ընկեր   գեներալ,   Վազգենը   շուտ   ուշ   իր   գլուխն
ուտելու   է,  այնպես   որ,   այսպես   երկար   չի   ձգի, —
համոզված   ասաց   բժիշկը:
— Ի՞նչ   նկատի   ունես   դա   ասելով, — զարմացավ
գեներալը:
— Գրիշա   Գայկովիչ,   նկատի   ունեմ,   որ   ժողովուրդը
այսպես   չի   կարող   հանդուրժել,   կգտնվի    մի   ազնը-
վազարմ   վրիժառու   հայորդի,  որը   Թեհլերյանի   պես
գնդակը   կուղղի   այդ   ոճրագործի   ճակատին: 
Գեներալը   սկսեց  ծիծաղել:
— Բժիշկ,  իսկ   Դուք   համոզվա՞ծ   եք   դրանում, — զար-
մացած   ասաց  նա,
— Գրիշա   Գայկովիչ,  Հայրենասիրությունն  ու  դավաճա-
նությունը    գենետիկորեն   փոխանցվող   հատկանիշներ
են, — բացատրեց  նա, —  այնպես  որ,  երկու   հակադարձ
բևեռներ,  այսինքն,   եթե  հաշվի  առնենք,  որ   ֆիզիկայի
օրենքները   դրական   և  բացասական   բևեռներից   առա-
ջանում   է   կարճ   միացում:   Այնպես   որ,  եթե   լարվա-
ծությունը   հասնում   է   գագաթնակետին,   գալիս   է
պահը,   որ   պետք   է   ծախսվի   այդ    կուտակված   էն-
երգիան,  և   արդյունքում   ստացվում   է   լիցքաթափում:
— Հետաքրքի՜ր   է, — ուրախ   ասաց   գեներալը, — լա՜վ,
տղաս,  թեյդ  խմիր,   թե   չէ   կսառի, — Առաքել,  ինչքան
հիշում    եմ    ասպիրանտուրայում    քո   գիտական    աշ-
խատությունը   հենց   այդ   Գենետիկական   բանաձևի
մասի՞ն   էր: 
— Այո՛,  ընկեր  գեներալ,  հենց   դրա   մասին   էր, — աս-
աց  նա, — գիտե՞ք   մենք   կարող  էինք   մի   քանի  քայլ
առաջ    անցնել   աշխարհի   ամենազարգացած   երկրներ-
ից:   Սակայն   ինչպես   տեսնում   եք   Գորբաչովը   մեր
ծրագրերը   փոխեց,   նրան   կարծես   ձեռնատու   չէր 
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գենետիկական   կոդավորման   սկզբունքները: 
— Այո   տղաս,  ամեն  ինչ  քանդվեց   այդ   « պերեստրոյ-
կա »  կոչված   չարիքով: 
— Ընկեր   գեներալ,   Իսրաելում   հիմա   մեր   գիտական
փորձարկումների   նախագծերի   վրա    փորձում   են  գե-
նետիկորեն    վերարտադրել  « կատարյալ   մարդու »   մո-
դելը,   հիշու՞մ   եք,   դեռ   մի   քանի   տարի  առաջ՝   ես
առաջարկում   էի   այդ  թեզը:  Իմ   համակուրսեցի`  
գնդապետ   Սորոկինը   մեկ   տարի   առաջ   փախել   է
Իսրաել,  իր   հետ   տանելով  մեր  լաբորոտորիայի   փոր-
ձարկումների  արդյունքները:   Նա   այնտեղ  քաղաքական
ապաստան   է  խնդրել:   Պարզվում  է,  Սորոկինի   տատը
հրեական   արմատներ   ուներ,   ինչպես   ասում    են.  
« արյան   կանչն   է   նրան   տարել  այնտեղ »:
Հետաքրքիրը   այն   էր,  որ  մի   հատ   տարօրինակ   նա-
մակ    ստացա,   առանց   ետադարձ   հասցեի,  Սարոկինն
էր   գրել,  խնդրում   էր,   որպեսզի   ես   տեղափոխվեմ
Իսրաել,  այնտեղ   նրան   ապահովել   են   ամեն   ինչով`
երկհարկանի  հսկա   առանձնատուն,   մեքենա,   աշխատ-
անք,  նա   շատ   երջանիկ   է   իրեն   զգում:    Նա   խնդ-
րում   էր,  որպեսզի   գնամ   այնտեղ   աշխատելու,   բայց
դե    ինքներդ   գիտեք...  
— Այո՜,  դա   վատ   է,  որ   մեր   գիտական   միտքը   մե-
զանից   հեռանում  է, — տխուր   ասաց   գեներալը:
— Ու   գիտե՞ք,   թե   Սորոկինը   ինչ   էր   գրել,   նա
հայտնում   էր,   որ   Գորբաչովը   գենետիկական   տվյալ-
ներով   թուրքական   արմատներ   ունի,   անգամ   ուղար-
կել   էր   Իսրաելի  « Մոսսատի »   գենետիկական   հետա-
զոտությունների   բաժնի   փաստաթղթի   կրկնօրինակը,
որտեղ  ասվում    էր.   « у  Михаила   Горбачева  турецкие
корни »:
— Այո՜,   բժիշկ   տեսնու՞մ   ես,   որ  գիտությունը   ինչ
աստիճանի   է  հասել,  որ  հիմա   պետք   չէ   պատերազ-   
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մով   պետություն   քանդել,   բավական   է   մի   թուրքի
վիժվածքի   դնել   ղեկավար,  ու   հզոր   երկրիը    կդարձ-
նեն   ավերակ: 
— Այո՛,  իրավացի   եք   ընկեր   գեներալ, — համաձայնեց
նա, — հիշու՞մ   եք,   ես   դեռ    այն   ժամանակ   էի   աս-
ում,  որ   դավաճանները    գենետիկական    հատկություն-
ներով   ավելի   ակտիվ   են,   քան   հայրենասիրություն
գենը   կրողները,   բավական   է   մի   փոքր   ցնցում   ու
քաոս՝   նրանք   սկսում   են   չարորակ   խոցի   պես  տա-
րածվել,   պետք   է   անհապաղ   միջոցներ   ձեռք   առնել,
քանի  ողջ   մարմինը   չի   ապականել:   Ինչպես   ասում
էր   Միքայել   Նալբանդյանը.  « Մեր   քարոզած   ճշմարտ-
ությունը   գուցէ,  թե   կտրատում   է  ազգի  սիրտը,  բայց
այդ   սուրը   միակ   հնարն   է   փտած    ու   ճարպակած
խոցը   առողջ   մասերից   բաժանելու   և   հեռացնելու
համար »: 
— Իրավացի   ես   տղաս,   ես   համաձայն  եմ   քեզ   հետ:
— Գրիշա   Գայկովիչ,   իսկ   Լևոնից   ի՞նչ   կասեք, — թե-
ման   փոխեց   նա, 
— Տղաս,   ի՞նչ  պիտի   ասեմ,  դու  դեռ   այն   ժամանակ
արդեն   ասել  ես,  որ  նա   իսկապես  պի՛ղծ,  հանցագործ
է.. .   Առաքել,   Լևոնին   բավական   է   ժողովրդին   սնան-
կացնելու   համար   կախաղան   բարձրացնել,   ինչպես
Իրանի   առաջնորդ`  Այաթոլլա   Ալի   Խամենեի   էր   ան-
ում:   Մարդկանց  70  տարիների   աշխատած   ու   նրանց
հոգեպահուստները    մեկ    գիշերվա   մեջ   հավասարվեց-
ին   զրոյի:  Պատկերացնու՞մ   ես,  70   տարի   աշխատես,
կոպեկ-կոպեկ    հավաքես,   որ   գոնե    հուղարկավորութ-
յանդ   համար   գումար   ունենաս    ու   հանկարծ   « Բո-
շեքը »  որոշեն,   որ   այլևս   գումար   չունես:   Մարդիկ
հազար   նպատակ   ու   երազանք   ունեյին,   մտածում
էին   ամուսնացնել   իրենց   զավակներին,  հարսանիք
անել,   ուրախանալ,  և   հանկարծ   այդ   ամենը   ձեռքի  
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մի   հարվածով   հօդս   է   ցնդում:   Ռուբլուց`  դրամին
անցնելու   ժամանակ,  ՀՀՇ-ի   ոհմակը   իրականացնում
էր   քրեականների   օգնությամբ,   նախօրոք   իրենք   փո-
խանակել   էին   ամեն   ինչ,  գնել   էին   անշարժ   ու
շարժական   գույք.. .     Եվ`  հայտարարելով,   որ   բանկե-
րում   և   խնայողադրամարկղերում   ժողովրդի   պահած
ողջ   գումարը   դառնում   է   ընդամենը  250   դրամ,  որը
մեկ   հացի   գին   է:   Անքան   էին   լկտիացել,   որ   ան-
գամ   անձնագրերում   կնիք   էին   խփում,   որպեսզի
չկարողանաս   երկրորդ   250   դրամը   փոխանակես:
Մինչդեռ   քրեականներն   ու   ՀՀՇ-ականները   նախօրոք,
պարկերով`  գումար   էին   փոխանակում,   առանց   որևէ
խոչընդոտի:   Ժողովրդին  կողոպտեցին   պետական  մակ-
արդակով,   զրկելով    իրենց   տարիների   հավաքած   հո-
գեպահուստից:  Դրանով   չբավարարվեցին`  հիմա   էլ
անցել  են   մարդկանց   արյունը   ծծելուն:
— Ընկեր   գեներալ,  ես   Ձեզ   մի   քանի   անգամ   ասել
եմ,   որ   նրան   չպետք   է   վստահել,   նա   Վազգենից
ոչնչով  չի  տարբերվում, — ասաց  Առաքելը, — հիշում  եմ
այն  ժամանակ` 1988 -ի  վերջին   էր,  Լևոնին   հանդիպե-
ցի  « Матросская  тишина »- ում:  Մարիուս   Արամիչն   էր
խնդրել,  որպեսզի   հանդիպեմ   ու   զրուցեմ   նրա   հետ,
իմ   կարծիքն   էր   ուզում   լսել,  ես   էլ  զրուցեցի,  հան-
դիպման  սղագրությունը   տվեցի  Յուզբաշյանին,  ասացի
որ   Լևոնը   խորամանկ  մարդ   է:   Նա   էլ   գիտե՞ք,   թե
ինչ  ասաց...   Ասաց,  որ   ավելի   լավ,  շատ   կոմպրոմատ
(վարկաբեկող  նյութեր)  ունի  վրան,  կարող  է   իր   ուզ-
ածով  նրան   ուղղորդել:   Դե   ես  ոչինչ  չասացի,   ինքն
էր   որոշողը...    
Առհասարակ   այդ  « Ղարաբաղ  կոմիտե »  կոչվածին
պետք   է  աքսորեին  Սիբիրի   աքսորավայրերը,  որպեսզի
անմարդաբնակ   տայգաներում   փտեին...
— Իրավացի  ես  տղաս, — համաձայնվեց   գեներալը, — ես
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էլ  Յուզբաշյանին   շատ   անգամ   համոզեցի,   որպեսզի
հրաժարվի   այդ  « լիդերներին   հովանավորելուց »:
Տղաս,  հիմա   քեզ   կասեմ   մի   գաղտնիք,   որը   քեզա-
նից   թաքցրել   եմ   այսքան   տարի:
— Ի՞նչ   գաղտնիք,   ընկեր   գեներալ, — զարմացավ   նա:
— Դեռ   այն   ժամանակ,   Մարիուս    Յուզբաշյանին    ա-
ռաջարկեցի,   որպեսզի   քեզ   հանեն,  որպես   « լիդեր »
գտնում   էի,   որ   դու  ժողովրդին   արժանի   առաջնորդ
կլինես,   սակայն   Յուզբաշյանին   պետք   չէին   խելացի
ու   բանիմաց   մարդիկ,   նրան   պետք   էին   ապուշներ
և   շիզոֆրենիկներ,  քանի   որ,   մտածում   էր,   թե   կա-
րող   է  տիկնիկավարի   պես   կառավարել    իր   տիկնիկ-
ներին:   Գիտե՞ս   մայոր,  ես  վստահ   եմ,   որ   Յուզբաշ-
յանը   չի   կարդացել   Բուլգակովի   « Շան   սիրտը »  վի-
պակը,   դրա   համար   էլ   այսպես   եղավ:
— Բայց,  ընկեր  գեներալ,  դուք   իսկապես   գտնու՞մ  եք,
որ   կարելի   էր   այդ   շարժումը   ուղղորդել    մեր   ուզ-
ած   հունով...
— Գիտես   տղաս,    բոլորս    կանխատեսում    էինք    Մի-
ության  փլուզումը,  հիշու՞մ   ես  Բուլղարիայի   սահման-
ների   բացումը,   Բեռլինյան  պատի   քանդումը,  Սումգա-
յիթյան   դեպքերը,  և   Երկրաշարժը,  Ղրիմի  թաթարների
ու   մեսխեթցի  թուրքերի   դժգոհությունները,  դրան  գու-
մարած`   Մերձ-Բալթիկայում   սկիզբ   առնող   անջատող-
ական   կրքերը   դա   էին   վկայում:  Այդ   ամենը    իրար
հաջորդող   գործընթաց   էր:   Ես   վստահ   էի,   որ
Յուզբաշյանին   չի   հաջողվելու   կառավարել   այդ  « Լի-
դերներին »   մանավանդ   Վազգենին:
— Ընկեր   գեներալ,   գիտե՞ք   Վազգենը   միշտ   չոր   է
դուրս   եկել   ջրից, — ասաց   Առաքելը, — հիշու՞մ   եք
Երևանի   Շենգավիթի   շրջանում  կատարված   պայթունի
դեպքը,   Արթիկում   կատարված   ռուս   զինվորականներ-
ից   զենք   և   զինապահեստները   առգրավելու  դեպքերը:         
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Չհաշված   Կայարանում   վեց   Երկրապահ   տղաների
գնդակահարումն   ու   դրան   հաջորդած   Սովետաշենի
դեպքերը:  ՀԱԲ-ի   զինաթափումը,   Վիտյա   Այվազյանի
ու  « Չաուշի »  գնդակահարումը:
— Այո՛,   լավ   եմ   հիշում, — մտաբերեց   գեներալը:
— Դրանք   Վազգենի   ձեռքի   գործն   էին,   սակայն   նա
մի   կողմ   քաշվեց   և   ամեն   ինչ   բարդեցին   ուրիշնե-
րի   գլխին...  
— Գիտեմ   տղաս, — ասաց   գեներալը, — ժամանակ   որ
լինի   ես  մանրամասը   կպատմեմ   ՀԱԲ-ի   զինաթափման
պատմությունը,    իսկ   Շենգավիթի   շրջանում    կատար-
ված   պայթունի   մասին,  ես   մի   քանի   անգամ   դիմե-
ցի   Լևոն   Տեր-Պետրոսյանին   և   Կառլոս   Ղազարյանին,
որպեսզի   եղած   դեպքերը    վերագրեն   ադրբեջանցինե-
րին,   այսինքն  ապատեղեկատվությամբ   ներկայացնեին,
որ    ադրբեջանցի   ահաբեկիչներ   են   եղել   պայթունի
հեղինակները,   սակայն   նրանք   չլսեցին   ինձ,   մեր
լրատվական   հաղորդումներն   ու    մամուլը   ներկայաց-
րեցին,   որ   մեր   ֆիդայիններն   են   եղել,  որոնք   զենք
ու   զինամթերքի   առևանգելու   նպատակով   են   դա
արել:   Երեկոյան   նույն   լուրը   ցուցադրեցին    Մոսկով-
յան  « ВЕСТИ » -ով   ու  հաջորդ   օրը   ադրբեջանցիներ
հայտարարեցին,   որ    Բաքվի    մետրոյի    կայարանում
պայթունը   իրականացրել   են   հայ   ֆիդայինները:
Անգամ   ցուցադրեցին   ձերբակալված    հայ   քաղաքացի-
ներին:
— Ընկեր   գեներալ,  իմիջայլոց,  լավ   հիշեցինք   այդ
դեպքը, — ասաց   բժիշկը, — մեկ   տարի  առաջ  ինձ  մոտ՝
Սանկտ  Պետերբուրգ    էր   եկել   Բաքվի   հոգեբուժարա-
նի   գլխավոր   բժիշկը`  Բորիս  Պետրովիչ   Իգնատենկոն,
պատահական   հիշեցինք   այդ   դեպքը,   նա   ասաց,   որ
իրենց   հոգեբուժարանի   երկու    հիվանդների,   որոնք
ազգությամբ   հայ   էին   ամիջապես   գալիս   են   ու 
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տանում,   հետո   ինքը   հեռուստատեսությամբ   իմանում
է   Բաքվի   մետրոյի   պայթունի   մասին:   Պարզվում   է
Ադրբեջանցիները   օգտագործել   են   այդ   հոգեկան   հի-
վանդներին   իրենց   կեղտոտ   գործերի   մեջ: 
— Տեսնու՞մ  ես   բժիշկ,  թուրքերից   ինչքան  բան  պետք
է   սովորենք, — ասաց   գեներալը, — նրանք    խորաման-
կությամբ   ու   դիվանագիտությամբ   կարողանում   են
իրենց   նկատմամբ   խղճահարություն   առաջացնել:
Կարողանում   են   իրենց   գործերն  ավարտին   հասցնել:
Իսկ   մենք   ազգադավներին   հավաքել   ենք    մեր   գըլ-
խին,   որպեսզի    թուրքերի    կիսատ    գործերը    ավար-
տենք: 
— Այո,   ընկեր  գեներալ,   համաձայն   եմ, — ասաց   բըժ-
իշկը, — պետք   է   կարողանանք    ճիշտ   կողմնորոշվել,
որտեղ   պետք   է    լացենք,   որտեղ   պետք   է`  կռվենք:
Թուրքը   որտեղ   չի   կարողանում   զենքով   հարցերը
լուծել,   անում   է   խաբեությամբ,   խորամանկությամբ,
կաշառքով   կամ   փողով:   Շուշիի   պատմությունը   ամե-
նալավ   օրինակն   է,   Փանհան   խանը   ո՞վ   էր,   մի
խաշնարած   քոչվոր   թաթար,   եկավ   խաբեությամբ
կարողացավ   մտնել  Ղարաբաղի  սիրտը,  հայ   դավաճան
մելիքի   ձեռքով   կառուցեց   Շուշվա   բերդը   ու   սկսեց
հայ   մելիքներին   հալածել:    Որին   կարողացավ    կաշ-
առքով,   որին   թույնելով   ու   դավադրություններ   սար-
քելով,   եղբորը    հանեց    եղբոր    դեմ,    իսկ   արդյուն-
քում   նա   գրավեց   Արցախը,   դարձնելով   Ղարաբաղ,
թուրքերն   իրենց    խորամանկության    և    մեր    դավա-
ճանների  ձեռքով    ջնջեցին,   թե   մեր   պատմության
հերոսական   էջերը,   և   թե   առաքինությունը,   դարձրե-
ցին  մեզ   վախկոտ   ու   հպատակ:   Իսկ   մեզ  ո՞վ    էր
խանգարում    նույն   կերպ   լինել,   եթե   առաքինությու-
նը   համարում   ենք   բարձր,   քան   ազգային   շահը,
ուրեմն   մենք   ոչինչի   պետք   չենք: 
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Րաֆֆին   իր  « Խաչագողի   հիշատակարանում »  շեշտում
է,   եթե   Խաչագողերը   իրենց    ունակությունները    օգ-
տագործեին   երկրի,   պետության,   ժողովրդի    համար,
ապա   մենք  կունենաինք   աշխարհի   ամենահզոր   պետ-
ությունը:   Իսկ   մեր   « խաչագողերը »   անում   են   մի-
այն   սեփական   որովայնի   համար,   ոչնչացնելով    հա-
րազատին   ու   դրացուն:  Ընկեր   գեներալ,   մեր    ժողո-
վրդի   սխալ   մտածելակերպը   չկարողացանք   ուղղել,
ու   այդպես   էլ   շարունակում   ենք:  Անցած   պատմութ-
յունից   երբեք   չկարողացանք   դասեր    քաղել,   կրկնե-
լով   անցյալի   սխալները,   շարունակում   ենք   պիղծ
դավաճանների   հանցանքները   մոռանալ   և   հերոսի
դափնիներով   օծել   նրանց,    ովքեր   եղել    են   ազգա-
դավ  ու   թշնամի։   Այդ   մոռացկոտությունն   ու   անհա-
տապաշտության   մոլուցքն   է   հայ  ժողովրդի   միակ
թշնամին։   Իզուր   չէ,   որ   Գարեգին   Նժդեհը   շեշտում
էր. « Հայոց  պատմությունը   մեզ   մի   բան  է   սովորեց-
նում,   այն   որ   հայն   իր  պատմությունից   բնավ   չի
սովորում »։ 
— Կեցցես,  տղաս, — ուրախ  ասաց  գեներալը, — Առաքել,
քանի  քեզ  պես   մտածող   մարդիկ   ունենք   մեր   ազգը
չի   կարող   ոչնչանալ: 
Նա   սկսեց   ծիծաղել:
— Ընկեր   գեներալ,   ա՛յ  դուք  հարցնում   եք,   թե   ելք
կա՞  այս   վիճակից   դուրս   գալու: 
— Այո՛,   բժիշկ,   հիմա   միակ   հարցը,   որ   անհանգըս-
տացնում   է   ողջ   ազգին   դա   է, — ասաց   գեներալը:
— Ընկեր   գեներալ,  միակ   ճանապարհը   դա   « Գիտակ-
ցական  Հեղափոխությունն »   է,   մի   միայն   ինքնուսու-
ցումը,   սերունդներին  ճիշտ   դաստիարակելը,   որպեսզի
ուսանեն   վեհ   ու    ազնիվ   գաղափարները,   իրական
պատմությունը,   այլ   ո՛չ   կեղծվածը,   դրանք   են   մեր
փակ   դռան   բանալին:   
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— Այսինքն,   ի՞նչ    նկատի    ունես,   պարզ   խոսի,   առ-
անց   բժշկական   տերմինների, — հարցրեց   գեներալը:
— Ընկեր   գեներալ,   այստեղ   բժշկական   տերմիններ
չկան,   « Գիտակցական   Հեղափոխությունը »  դա   միայն
մտավոր   գաղափարների   նոր   դասավորումն   է,    այս-
ինքն,   մեկ   վիճակից   պետք   է   անցնենք   մյուսին, —
մեկնաբանեց   նա, — լավ,   ավելի    պարզ   բացատրեմ,
ստրուկի   հոգեբանությունից   ձերբազատվում   ենք   ու
որդեգրում   ազատատենչ   կամ   ազատասեր   մարդու
գաղափարները:   Այսինքն,   պետք   է   հասկանալ,   որ
ստրուկ   լինելով   վնասում   ես   առաջին   հերթին   քեզ,
զավակներիդ   ու   ժառանգներիդ:   Այդպես,   եթե    հաս-
կանաս,   որ   քեզ  խաբում   են  ու   դու   պետք   է   տեր
լինես   քո    գաղափարին,   քո   իրավունքին   ու   ունեց-
վածքին,  ապա   դժվար   թե   մեկը   կարողանա   քեզ
հայհոյել,   խաբել,   գողանալ   քո   ունեցվածքը:
Այսինքն,   դու   պետք   է  տեր   լիես   քո    իրավունքին:
Երբ   մարդու   մեջ   արթնացավ  « Տեր »   լինելու    գաղ-
ափարը,   նա   կարող   է   ինքը   որոշել,   ինչպես   կառ-
ուցել   իր   տունը,   ընտանիքը,    իվերջո  պետությունն
ու   երկիրը:    Այդպիսի   մարդը   երբեք   թույլ   չի   տա,
որ   իրեն   խաբեն   կամ   նվաստացնեն:   
Մենք   Աստվածաշունչը   չենք  ուսանում   ինչպես   պետք
է,   մեր   հոգևորականները    խաբում   են   ժողովրդին
ամեն    ինչ   գլխիվայր    ներկայացնելով,  մինչդեռ   
Աստվածաշնչում   ասվում   է.  « Եթե   ոտքդ  գայթակղեց-
նի   քեզ,  կտրիր    այն.  ավելի   լավ   է   կաղ   մտնես
Աստծո   թագավորություն,   քան   երկու   ոտք   ունենաս
ու   գեհեն   նետվես։   Եթե   աչքդ   գայթակղեցնի   քեզ,
հանիր  այն.  ավելի  լավ    է  մեկ  աչքով   մտնես  Աստծո
թագավորություն,   քան    երկու   աչք   ունենաս   եւ   գե-
հենի   կրակը   նետվես։  Քանզի   ամեն   մարդ   կրակով
պիտի   աղվի։   Աղը   բարի   է,  բայց   եթե   աղն   անհա-  
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մանա,   ինչո՞վ   պիտի   համեմեք.   ձեր   անձի   մեջ   աղ
ունեցեք   եւ   իրար   հետ   խաղաղություն   ունեցեք »։  
( Ավետարան  ըստ  Մարկոսի,  գլ.9, 38-50)։  Ընկեր   գենե-
րալ,  տեսնում   ես,   պարզ   ասվում   է`  եթե   քո   մար-
մնի   « մասնիկը »   քեզ   դավաճանում   է,  ապա   պետք
է   դրանից   ազատվել   անմիջապես,   քանի    որ,   ապա-
կանելու   է   հոգիդ   ու  մարմինդ:    Մեր    հոգևորական-
ները   հենց    առաջին   իսկ   ազգադավներն   են   եղել,
կաթողիկոսներից   սկսած,   քանի   որ   նրանք   մեկը
մյուսին   փոխարինելով   ջնջել   և    ոչնչացրել   են    իր-
ենց   նախորդների   պատմությունը,   փորձել   են   իրենց
ձևով   ներկայացնել   դավաճաններին։   Եկեղեցին,   որը
կարող   էր   ներդաշնակություն   և   հավասարություն
պահել   ժողովրդի  և   իշխանության   մեջ,   որպես   մեր-
ան...     Ընդահակառակը`   նրանք   իրենց   անհավատար-
մությամբ    ու    թշնամությամբ   մասնատում   էին  ժող-
ովրդին։   Րաֆֆին    նույնիսկ   գրել   է   մեր   հոգևորակ-
անների   ազգադավության   մասին: - « Մի  վանքում,  ուր
մի   կաթողիկոս   իր   նախորդների   հիշատակը   ոչնչաց-
նելու   համար,  փութերով   այրել   է   տալիս   նրանց
ժամանակակիցներից   մնացած   պաշտոնական    թղթերը,
այլև   ինչ   կարելի   է   այդ   պահել  արխիվներում:   Իսկ
այդ   բարբարոսությունը   կատարվել   է    մի   քանի
կաթողիկոսների   փոխվելու   ժամանակներում »։  ( 408)
Մեր   եկեղեցին   ուրանում   է   Աստծուն   և   ժողովրդին,
իսկ   իշխանությունը    իր   հերթին    է   ճնշում   ու   ոտ-
նահարում   ժողովրդին։   Դե   փաստը   տեսնում   եք՝
դավաճաններին   բերեցինք   իշխանության: 
— Այո,   իրավացի   ես   տղա՛ս,  խոսքեր  չունեմ   ասելու,
— համաձայնվեց   գեներալը: 
— Ընկե՛ր  գեներալ,  մեր  փրկության   միակ  ճանապարհը
Րաֆֆին   է, — շարունակեց   բժիշկը, — նա  իր   ստեղծա-
գործություններով   մեզ   ցույց   է   տալիս   իրավական, 
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ամուր   պետություն,  քաղաքացիական   հասարակություն
ձևավորելու   ուղիները:   Նա   իր   « Խամսայի   մելիքութ-
յունները »   գրքում   մեզ   սովորեցնում   է,   թե   ինչպես
են   առաջանում   դավաճանությունները,    ինչպես   են
բերդեր   ու   ամրոցներ   խորտակվում   մի   մարդու   մի-
ջոցով,  ինչպես   է   պետությունը   կործանվում:  « Կայծ-
եր»,  « Խենթը »,  « Խաչագողի  Հիշատակարանը »,  « Ոս-
կե   աքաղաղը »,  նրա   ամեն   մի   ստեղծագործությունը
մի   գիտություն    է՛    լի   փիլիսոփայական    և   դաստի-
արակչական   խրատներով   և   մտքերով,   ուղղակի   այն
պետք   է   ուսանել։   Իսկ   հիմնական   կարևորությունը`
դա   դասակարգային   հավասարության   քարոզումն   էր,
դասակարգային   և   սոցիալական   հավասարություն,
որտեղ   մարդը  պաշտպանված   կլինի  պետության   կող-
մից:   Րաֆֆին   ցույց   է   տվել,  իր   ժամանակաշրջանի
իշխող   խավի   իրական   դեմքը,  որ   « խավարի   մեջ
կեղեքում   էին  յուր   զոհերին   և   անհագ   վամպիրների
նման   ծծում   նրանց   արյունը.» Երբ   մեր   ժողովրդի
գիտակցական    միտքը   կթույլատրի   գործելու`  նախկին
սխալները  շտկելով   ու   հրաժարվելով   վատ   սովորութ-
յուններից,  այն   ժամանակ   կարող    ենք   կառուցել   մի
հզոր   պետություն`  իր   նոր   հասարակարգով,  նոր
մտածելակերպով   ու   նոր   գաղափարներով   օժտված:
Հենց   նախնիների    թողած   այդ    ժառանգությունն   է
մեր   « Ազգային   Գաղափարախոսությունը »:  
Անցած   դարերի   պատմությունը    մեր   ժողովրդին   ոչ-
ինչ   չսովորեցրեց,   որովհետև    հիմար   գտնվեցինք։
Րաֆֆին   իզուր   չէր   քարոզում.  « Առանց   գիտության
և   առանց   լուսավորության  մարդ   կարո՞ղ   է   կատար-
յալ   մարդ  լինել,  յուր   օգուտը   ճանաչել,  յուր   վնասը
հեռացնել,   յուր   ազգը   սիրել   և   յուր   հայրենիքը
պաշտել »։   Ընկե՛ր   գեներալ,   շատերը    կարծում   են,
թե   Րաֆֆին   ազգայնամոլ   է   կամ   ազգայնական,  սա-   
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կայն   նրանք   սխալվում  են։   Ազգայնամոլությունը` դա
չարիք    է   պետության   և   ժողովրդի   համար,   քանի
որ   խոչընդոտում  է   պետության   զարգացմանը,   քանի
որ   ազգայնամոլության   մեջ   են   ծնվում   կուռքերն
ու  անհատապաշտությունը։   Րաֆֆին   քարոզում   էր
լուսավորության   ուսմունքը։   Սնահավատությունը,   վա-
խը,   դավաճանությունը,   կրոնամոլությունը,   ազգայնա-
մոլությունը,   ստրկամտությունը   և   մեծամտությունը
գալիս   է  տգիտությունից։   Արժանապատվություն   ունե-
ցող   հասարակությունում   այդ    թվարկածներս   մղված
են   վերջին   հորիզոնական։   Մեզ   դաստիարակել    են
պատշաճ   քաղաքացի   լինել,   օգտակար    լինել   հասա-
րակության   համար։   Ինտերնացիոնալիզմը,   դա    անի-
մաստ   բան   չէ,   ինչպես   կարծում   են   շատերը,   Ձեր
երկու   որդիները    դաստիարակված    էին   վեհ    գաղա-
փարներով,   իրենց   կյանքը   զոհեցին,  որպեսզի   տառ-
ապանքներ   և   արյուն   չհեղվի...   Ինտերնացիոնալիզմը`
դրացուն   և   բարեկամին   օգնելու   վեհ   ուսմունք    է`
անկախ   նրա   դավանանքից   և   ազգությունից:   Պետք
է   հարգվի   և   օգնության   դեպքում   աջակցվի։   Դա
մարդ   լինելու   մեծ   ուսմունք    է   և   միայն   վեհ   ու
ազնիվ   գաղափարներով   մարդը   կարող   է   այդպիսին
լինել։   Րաֆֆին   իր   գրքերում   քարոզում   էր   հենց
այդ   ինտերնացիոնալիզմի   գաղափարները:   Հայի,
պարսիկի,   քրդի,   ասորու,  հրեաի   և   անգամ   բոշանե-
րի   մեջ   եղել   են  պատվասեր   ու   ազնիվ   մարդիկ,
որոնք   արժանի   էին   հարգանքի։   Նա   գիտեր,   որ
դասակարգային   հրեշը   ազգություն   և   դավանանք   չի
ճանաչում,   նրա   համար   միևնույն   է,   թե՛   հային   է
թալանում,   թե՛   հրեային   կամ   պարսիկին։   Եվ   այդ
նվաստացումներն   ու   տառապանքները   վերջ   կդրվեն
այն   ժամանակ,   երբ   գիտության   լույսը    կհասնի
նրանց։   Իզուր   չէր   նա   իր   « Սալբի »   վեպով    ներ-  
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կայացնում  գրքի  հերոսներին՝  Ռուստամին   և  Սալբիին,
որոնք   ծնվել   ու   մեծացել   էին   սնահավատության   և
խավարի   մեջ,   սակայն  նրանք   ուսման   շնորհիվ   բա-
ցահայտում   են   ճշմարիտ   ապրելու   կանոնները,   որ
իրենք   պետք   է   ազատվեն   միջնադարի    սնահավատ-
ությունից։   Ներկա   դրությամբ   ինչպես   տեսնում    եմ,
համատարած   անգրագիտությունը   արդեն   իր   վնասա-
կար   գործը  սկսել   է։   Մի   քանի   տարի   հետո   ընկղ-
մվելու   ենք   այդ   միջնադարում,  քանի   որ   այս   փըն-
թիները   ատելու   են  ուսումն   ու  գիտությունը,   նրանք
անելու   են   այնպես,   որպեսզի    սերունդը   դառնա
անգրագետ  և  իրենց   պես   ապուշ։   Վազգենի  ստեղծած
ռազմական   օլիգարխիայի   այս   փրչոտ   ու   ոջլոտ
գնդապետները   տգետ   են   և   փնթի`  իրենից   առավել:
Ուստի   նրանք   էլ   իրենց   հերթին    փորձելու   են   իր-
ենցից   տգետ   շրջապատում   փայլել։ 
Մեր   ժողովրդի   ամենավտանգավոր   թշնամին    անգրա-
գիտությունն   է։   Սովետական   Հայաստանի   ժամանակ
մի   պահ   ազատվեցինք,   սակայն   նորից    բռնել   ենք
նույն՝   ճանապարհը:    Մինչ   աշխարհը   նանոտեխնոլո-
գիաներ    է   մշակում,   Հայաստանն   ընկղմվել   է   միջ-
նադարում։   Ընկե՛ր   գեներալ,   իրավական   պետության
հիմնասյունը   դա   բարոյականությունն   է,   ամուր   պե-
տությունը    կառուցում   են   բարոյականության    հիմքի
վրա,   ոչ   թե   անբարոյականության   ու   տգիտության:
— Ցավոք   սրտի,    տղաս,   թույլ   տված   սխալը   դա
էր, — ասաց   գեներալը:   Նա   դժվարությամբ   ելավ
տեղից,  սկսեց   գրադարակներում   ինչ-որ   գիրք   փընտ-
րել:   Ձեռքը   խնամքով   սահեցնում   էր   հատորների
վրայով,   կարդում   գրքերի   վերնագրերը,   կարծես
գտնելով   իր   ուզած   գիրքը`   հանեց    և   դրեց   սեղա-
նին։ — Առաքե՛լ,    ուրեմն    ասում   ես,   թե   մեր   ժողո-
վրդի   միակ   փրկությունը   սա՞   է:
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— Այո,  Գրիշա   Գայկովիչ,   Րաֆֆին`  հենց   սա՛, — հաս-
տատեց   Առաքելը,   նա   վերցրեց   գիրքը   և   սկսեց
թերթել:
— Առաքել,  գիտե՞ս   դեռ   ես   այն  ժամանակ,  Յուզբաշ-
յանին   զգուշացնում   էի,   որ   իր   ընտրյալների   հարց-
ում   սխալներ   է   թույլ   տալիս,  նա   ինձ   չլսեց,   դրա
համար   էլ   պատժվեց   իր   իսկ   գործած   սխալների
համար,   ինչպես   ասում   են․ « Իր   կրծքի   տակ  տաք-
ացրած    օձը   իրեն    խայթեց ».. .      Յուզբաշյանը   կար-
ծում    էր,   որ   Լևոնի   ու  Վազգենի   վրա   այնքան   
« կոմպրոմատ »  (վարկաբեկող նյութեր)  ունի,   որ   կար-
ող   է    նրանց    հնազանդեցնել,   փաստորեն   տեսանք,
թե   ո՞վ`   ու՞մ:
— Ընկեր   գեներալ,   Յուզբաշյանի   հավաքած    փաստա-
թղթերն   ու  « դիսկետն »`  ինչպես   ասացի,   դեռ   Մոս-
կվայում   են`  գեներալ   Վասիլենկոյի   մոտ,   նա   ինձ
պատվիրել   էր,   որպեսզի,  եթե   իր   հետ   բան  պատա-
հի   վերցնեմ:
— Առաքել,  դու  տեսե՞լ  ես   այդ  փաստաթղթերը, — հար-
ցրեց   գեներալը:
— Դեռ   չեմ   տեսել,   ընկեր   գեներալ,  գեներալ   Վասի-
լենկոն   մի   քանի   անգամ   ինձ   զանգահարեց,   խընդ-
րեց   որպեսզի  վերցնեմ,   բայց   ճիշտն   ասած   ցանկու-
թյուն   էլ   չունեմ,   եթե   ձեզ   պետք   է,  կարող   եմ
ետ   գնալուց   մտնել   Վասիլենկոյի   մոտ   և   վերցնել:
— Այո,   լավ   կլինի,   դրանք   շատ   կարևոր    են, — աս-
աց  գեներալը, — մայոր,   այնտեղ   պետք   է  լինի   Լևոն
Տեր-Պետրոսյանի   թուրքիայի   գործարքի   մասին,   փաս-
տաթղթեր:  
— Ի՞նչ   գործարք,   ընկեր   գեներալ, — զարմացավ   նա:
— Գիտես,   Լևոնի   մարդիկ   այս   քանի   տարի   է
Թուրքիայից  սննդամթերք   են   ներկրում   Հայաստան, —
բացատրեց   գեներալը, — բանն   այն   է,  որ   մեզ  մոտ    
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այդ   սննդամթերքը   չի   ստուգվում,   քանի   որ,  համա-
պատասխան    մասնագետներ    և   սարքավորումներ   չը-
կան:   Այդ   ներկրվող   սննդամթերքը   ժամկետանց   է
և   անորակ,   նույնիսկ   կենցաղային   առաջին    անհրա-
ժեշտության   որոշ   ապրանքներ,  մանկական   սնունդ,
տակդիրներ,   գրենական   պիտույքներ,  մանկական  խա-
ղալիքներ,   մոտավորապես    հարյուր    անուն    ապրան-
քատեսակներ:
— Ընկեր   գեներալ,   ճիշտն  ասած   Ռուասատանն   ու
Վրաստանն   էլ   են   հիմա   ներկրում   թուրքական   այդ
անորակ   սննդամթերքն   ու  ապրանքատեսակները,  այն-
պես   որ   Հայաստանը   բացառություն  չի   կազմում, —
ընդհատեց   նա:
— Դու   շարունակությունը    լսիր, — շարունակեց    գենե-
րալը, — Ուկրաինայի   մեր   ընկերները,   մեզ   տեղեկաց-
րել   են,   որ   թուրքերը   իրենցից   տաս   բեռնատար
վագոն   են   գնել,  իսկ   գիտե՞ս   թե   ինչի   համար...
— Մայոր,   եթե   Վրաստանը   կամ   Հայաստանը   քթների
տակն   է,  և   կարող   էին   առանց   դժվարության   այդ
վագոները   այստեղից   գնել   բավականին   էժան,   նույ-
նիսկ  տեղափոխելու   բարդություն   անգամ  չկար, — բա-
ցատրեց   գեներալը, — քո   կարծիքով   ինչու՞   պետք   է
նրանք   հասնեին   Ուկրաինա   ու   այնտեղից   գնեին
այդ  վագոններն   ու  մեծ   դժվարությունով   հասցնեին
Թուրքիա` չհաշված,   որ   ծովային   ճանապարհով   և
մեծ   դժվարություններով   են   տարել   դրանք:
— Ընկեր   գեներալ,  թուրքերից   ամեն   ինչ  սպասելի  է,
եթե   դա   արել  են,  ուրեմն   ավելի   մեծ   անակնկալիք-
ներ   ունեն, — կատակեց   նա:
— Այո՛,   իրավացի   ես.  դու   տաղանդավոր  բժիշկ   ես,
կարող   ես   այդ  ամենը   ճիշտ    հասկանալ, — շարունա-
կեց   գեներալը, — թուրքերը  վագոնները   գնել  են   Չեր-
նոբիլի   տարածքից,  և  այն  էլ  պայթած   ատոմակայանի
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մոտակա   կայարանից,   այսինքն  վագոնների   ռադիոակ-
տիվ   ճառագայթվածությունը,   բոլոր   չափանիշներից
վեր   է,  նույնիսկ   մեկ  րոպե   նրա   կողքին   կանգնելը,
մարդու   համար  մահացու   վտանգավոր   է:
— Ինչպե՞ս   թե, — զարմացավ   նա, — ընկեր   գեներալ,
այդ   ամենը   հստակ   ինֆորմացիա   է՞:  Եթե   դա   հաս-
տատվի,   ուրեմն  դա   միջազգային   սկանդալ   է,  Լևոնի
ողջ   վարչակազմին,  պետք   է   առանց    դատ   ու  դատ-
աստանի   գնդակահարել,   չհաշված,   որ   Թուրքիան
կարող   է   մեղադրվել   նոր   ցեղասպանության   մեջ:
— Այո,  իրավացի   ես   մայոր,  դա   միջազգային   հարց
է, — համաձայնեց   գեներալը, — Թուրքիան   ի՞նչ  մեղք
ունի,   երբ    այդ   ամենը   արվում    է   մեր   դավաճան-
ների   ձեռքով:  Այն   ժամանակ    քո    ասած   դավաճան-
ները   մելիքներն   էին   բերդերի   ու   ամրոցների    դար-
պասները   բացում   թուրքերի   առաջ,  հիմա   էլ   Հայաս-
տանի   նախագահն   ու   իր   նախարարները,   ռադիոակ-
տիվ    ճառագայթված   սննդամթերքը   վաճառում   էին
ժողովրդի   վրա:       Գիտե՞ս   մայոր,   թուրքերը   Հայաս-
տան    ներկրվող   սննդամթերքը    և   կենցաղային   ապ-
րանքները   մի   քանի   օր   պահում   էին    այդ   ռադիո-
ակտիվ   վագոններում,   դրանից   հետո   միայն    ներկր-
վում  էր   Հայաստան:   Պատկերացնու՞մ    ես,   դա
սպա՛նդ   է,  իսկական   ցեղասպանությու՛ն:   Հազարավոր
երեխաներ   այդ   մանկական   կերերից   թունավորվելու
են,   չհաշված   գրենական   պիտույքներն  ու  մանկական
խաղալիքները:  Թուրքերը   մեր   ենիչերների   ձեռքով
ոչնչացնում   են  մեր   եկող   սերնդին:   Քաղցկեղով   հի-
վանդների   թիվը   Հայաստանում   կտրուկ    աճել   է,
այդ   թվում   և   մահացությունը:    Թուրքիայից   է   ներ-
կրվում՝    շաքարավազը,   ալյուրը,   ձեթը,  մոմեր,   լուց-
կիներ,  անգամ   մանկական   ծծակներն   է   թուրքական,
մի   խոսքով   ամեն    ինչ:  
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— Չեմ    հասկանում,   ողջ    Հայաստանում   մի   « դոզի- 
մետր »  չկա՞,   որպեսզի   չափեն   ներկրվող   բեռների
ռադիոակտիվությունը, — զարմացավ   բժիշկը:
— Տղաս,  նոր   դու   պատմեցիր   Շուշի   քաղաքի   պատ-
մությունը...   Քո   կարծիքով   Վարանդայի   իշխան  Մելիք
Շահնազարը   չէ՞ր   հասկանում,   թե   ինչու   էր   կանչել
Փանահ   խանին:   Նվեր   տալով   նրան   Շուշին`   լավ
գիտակցում   էր,   որ   դրանով   նա   հայ   մելիքների   ու
ժողովրդի   գերեզմանն   է  փորում,   այնպես   էլ    Լևոնն
ու   Վազգենը,  ՀՀՇ-ականները,  երիտթուրքերի   մնացորդ-
ներն   են,   լավ   գիտեն,   թե    ինչ   են   անում...    չե՞ն
տեսնում    Ժողովրդի    այս   մուրացկան   վիճակը,   կան-
աչ   այգիների   ու   պուրակների   գլխատված   ծառները,
չե՞ն   տեսնում,  որ   երկիրը   կործանում   են,   իրենց
որովայնը   լցենլու   համար,   թող   գոնե   դուրս   գան
ու   շուրջները   նայեն,   այն   հզոր  ու   հպարտ   Խորհր-
դային   Հայաստանից    մնացել   են   միայն   պատառոտ-
ված   ցուցանակները։   Ամեն   ինչ   թալանեցին   ու   վա-
ճառեցին:  
Գեներալը   բորբոքված   էր   և   հուզված:   
— Ընկեր   գեներալ,   դուք   կարծում   եք   Յուզբաշյանը
իմացե՞լ   է   այդ   ռադիոակտիվ   վագոնների   մասին
ու   ձայն   չի՞   հանել, — հարցրեց  նա,
— Ինչպե՞ս   կարող    էր   իմացած   չլիներ, — քմծիծաղեց
նա, — եթե   ես   գիտեմ   դրա   մասին,   ապա   նա   վըս-
տահ   պետք   է   իմանար,  համոզված   եմ,  որ   նույնիսկ
այդ   վագոնների    համարանիշներն   էր   իրեն   հայտնի:
Դրա   համար   հարկավոր    է   իր   պահ   տված    թղթա-
պանակում   փնտրել   պատասխանները:
— Ընկեր  գեներալ,   իսկ  Կառլոս   Ղազարյանը   տեղյա՞կ
էր   այդ   վագոններից: 
— Ճիշտն  ասած  այդ   մեկը   չգիտեմ,   բայց    հնարավոր
է,   որ   իմացած   լինի, — ասաց    գեներալը, — այդ   ին-
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ֆորմացիան    Յուզբաշյանին    հայտնել    էր    Թուրքիա-
յում՝  Աբդուլլահ   Օջալանի   օգնականը`  Ջեմիլ   Բայըքը։
Նա   տեղեկացրել   էր,  որ   Կարսի   մոտակայքում   թուր-
քերը   մի   նոր   սննդամթերքի   պահեստ   են   կառուցել։
Տարօրինակը  այն    էր,   որ    աչքի   չընկնող   պահեստ-
ները   հսկվում  են   թուրքական   պաշտպանության   նա-
խարարության   զինվորների   կողմից,   ու   այն   էլ  շատ
խիստ   գրաֆիկով:  PKK-ի   հետախույզները   պարզել  են,
որ   այնտեղ   ելումուտ   են    անում   բեռներով    բեռնը-
ված   բեռնատարներ։  Պահեստ   մտնող    բեռնատարների
մեջ    հիմնականում   սննդամթերք   է,  և   որոշ   քանակի
տնտեսական   կամ   կենցաղային   ապրանքներ:
Բեռնատարները,  որոնք   դուրս   են   գալիս   պահեստից,
շարժվում   են   դեպի   Վրաստանի   սահման:  PKK- ի
հետախույզներին   հաջողվել   է   ձեռք   բերել   առաքվող
բեռների    փաստաթղթերը`   տարօրինակ   ոչինչ    չի   ե-
ղել   բեռնատարում:    Սակայն,  ինչպես   պարզել    էին
PKK- ի    առաջնորդները,    այդ    պահեստներում   աշխա-
տող՝   քուրդ   վարձկան   բանվորներից   չորսը   մահացել
են   թունավորումից:   Բանվորները   ընդամենը   երկու
օր   են   հասցրել    աշխատել   այնտեղ:   Թուրքական
բժիշկները   աշտորոշել    են,   որ   մահացությունը   եղել
է   թունավոր   սննդամթերքի   օգտագործումից,   սակայն
մահացածների   ընտանիքների   պատմած    փաստերից
կարելի   է   եզրակացնել,    որ   դա    եղել   է   ռադիոակ-
տիվ   ուժեղ   ճառագայթումից:    Ներսում   աշխատող
քուրդ   բանվորներից   իմացել   են,  որ   պահեստներում
արտասովոր   բան   չկա,   միայն   մի   քանի   գնացքի
բեռնատար   վագոններ    են,  որոնց   մեջ   բարձվում   է
եկող   ապրանքը,   հետո   մի   քանի   օրից   հանվում    և
բարձվում   բեռնատարները:   Հետաքրքիրն   այն   է,   որ
քուրդ    բանվորների   վկայությամբ,   այդ   բեռնատար
վագոնների  վրայի  արձանագրություննեը   ռուսերեն   են:  



Այնպես   որ,   միանշանակ,  դա   հե՛նց    Չերնոբիլի   այն
ռադիոակտիվ   վագոններն   են:    Իմ   ասած    այդ   քըր-
դերը,   որոնք   տեղեկացրել    են   ռադիոակտիվ   վագոն-
ների   մասին,   խնդրել    էին   Հայաստանի    իշխանութ-
յուններից   մի  « դոզիմետր »,  որպեսզի    իրենք   չափեն
ռադիոակտիվության   չափը,   դե   պարզ   բան    էր,    որ
Լևոնն  ու   Վազգենը   մերժել   էին:   Խեղճ   քրդերը   ճա-
րահատված   հեռացել   էին:  Առաքե՛լ,   հետո   որ   ժամա-
նակ    լինի,    ես   կպատմեմ   այդ    քրդերի    պատմութ-
յունը:    Հիմա,   տղաս,   կարևորը,   որ   մենք   փորձենք
գտնել   փաստացի   ապացույցները:  
— Ընկեր   գեներալ,   խոստանում   եմ,    երբ    վերադառ-
նամ   տուն,  կզանգահարեմ   Ուկրանիա   գեներալ-լեյտե-
նանտ   Ռադիոնին,   կխնդրեմ,   որպեսզի   այդ    վաճառ-
ված   վագոնների   մասին   ինձ    ինֆորմացիա   տա, —
խոստացավ  բժիշկը:   
— Շատ   լավ   կանես, — ուրախացավ   գեներալը, — բայց
դու  Յուզբաշյանի  թղթապանակը    անպայման   վերցրու,
այնտեղ   պետք   է   որ   մանրամասն   ապացույցներ   լի-
նեն,   կարող   ենք   համեմատել  քո   ասած   գեներալ
Ռադիոնի   տվյալների   հետ:        
— Շատ   լավ,   ընկեր   գեներալ,   կանեմ   ինչպես   ասա-
ցիք, — վստահեցրեց   նա, — ընկեր   գեներալ,  երբ   Մար-
իուս   Արամիչը   ինձ  մոտ   էր`  Սանկտ  Պետերբուրգում,
հեռախոսով   Երևան   էր    խոսում, — ասաց   նա, — ես
պատահական    լսեցի    նրա   խոսակցությունը,   ինձ
թվաց`   Կառլոս   Բագրատիչի   հետ   էր    խոսում,   ինչ-
որ   բուլղարական   ավտոմատներից   էր   խոսքը   գնում:
Իսկ   դուք   տեղյա՞կ   եք   դրա   մասին:
— Հա՜,  իհարկե,  այդ  պատմությանը   ծանոթ   եմ, — աս-
աց   գեներալը,   դժվարությամբ   թիկն  տվեց   բազկաթո-
ռին, — 1992    Թվականի   սկիզբն    էր,   Վազգենը   Բուլ-
ղարիայից   իրենց   տեղական    արտադրության   10  հա- 
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զար   ավտոմատ   էր   գնել։   Հայաստան   հասնելուն
պես   այդ   զենքի   մեծ   մասը   անհայտացել   էր։
Պաշտպանության   նախարության    մատյաններում   գըր-
անցվել   էր   միայն   երկու   հազար   ավտոմատ,   իսկ
ութ   հազար   միավորը   անհայտացել   էր:
— Ինչպե՞ս   թե   անհայտացել   է, — զարմացավ  բժիշկը,
—  դա   ասե՞ղ   էր    թե՞   շարիկ,   որ   կորավ   ու   չկա-
րողացան   գտնել   այս   փոքր   Հայաստանում:
— Այո՛,   մայոր,   փաստորեն   փաստը   փաստ   է, — քըմ-
ծիծաղեց   նա, — այդ   ավտոմատները    երկու   խմբաքա-
նակով   է   մտել   Հայաստան,   առաջին    խմբաքանակը
բերվել   է  1992  թվականի   սկզբին,   իսկ   երկրորդը`
1993-ի   վեջին:    Հետո   մի   դեպք   եղավ,   այդ   ավտո-
մատների   հետ   կապված,  գործը   ամիջապես   փակվեց:   
— Իսկ   ի՞նչ   գործ   էր   ընկեր  գեներալ:
— Արտաշատի   խճուղու    վրա,   ճանապարհային   ոստի-
կանները   պատահաբար   կանգնեցնում   են   մի   բեռնա-
տար, — բացատրեց  գեներալը, — բեռնատարի   մեջ   մեծ
քանակությամբ    բուլղարական   ավտոմատներից   են
հայտնաբերվում,   վարորդը   պնդում    էր,   որ    բեռը
պատկանում   է   Վազգեն   Սարգայանին:   Դե,   ինչպես
միշտ    քրեական   գործ   չի   հարուցվում,   միայն   տեղ-
ական   մամուլն   է  գրում   այդ   մասին,   հետո   իմացա,
որ   Վազգենի   արտաշատցի   մտերիմներից`   Հովիկ
Աբրահամյանը   « Մուկը »   ու   « Կծան   Միշան »,  Միշա
Խուդավերդյանի   հրամանով   ամիջապես   հավաքում  են
նշված    թերթի    համարները,    որպեսզի    մեծ    արձա-
գանք   չունենա:   Նման   մի   դեպք   էլ   կատարվել   էր
Հոկտեմբերյանում՝  Վազգենի   մտերիմներից   մեկի,   ոմն
Մուրադ   Կիրակոսյանի   հետ։  Նա    տեղի   քրդերի   ու
եզդիների   վրա    բուլղարական   ավտոմատներ   էր  վա-
ճառել,   նրանք   էլ   հետո   տեսել  էին,   որ   ավտոմատ-
ները   անորակ   են,  ցանկացել   են   ետ   տալ,  Մուրադը  
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ետ   չէր  վերցրել,  նրանք   էլ   դիմել  էին   ոստիկանութ-
յուն,   սակայն   ինչպե՞ս   կարող   էին   գործ   հարուցել,
երբ   Մուրադ   Կիրակոսյանը    նույն    ոստիկանության
մարզային   վարչության   պետն   էր:   Գործին   անգամ
ընթացք   չտվեցին,   Վազգենը   մաքրում   էր   իր   հանց-
անքների   հետքերը:
— Ընկեր  գեներալ,   պատկերացնու՞մ   եք,   թե   դա   ինչ
մեծ   հանցագործություն   է, — բարկացած   ասաց   բժիշ-
կը, — երբ   այնտեղ՝   ճակատում   կատաղի   կռիվներ
էին   գնում,   կենաց   ու   մահվան   հարց   էր   լուծվում,
Վազգենը   թուրքերին   զե՞նք   էր   վաճառում: 
— Այո՛,   հենց   այդպես   Առաքել   ջան, — տխուր   ասաց
գեներալը, — հիշու՞մ    ես,   ես   ասացի,   որ   հարևանիս
տղան   ազատամարտիկ   է,  ուրեմն   նա   պատմում   էր,
որ   իրենց    ճակատ   ուղարկելուց   անգամ   զինամթերք
չեն   տալիս,   ստիպված   տղաները     իրենց   գրպանից
են   գումար   դնում,   որպեսզի   մի   քանի   փամփուշտ
ավելի   ունենան   մոտները,   էլ   չասեմ   ձեռքի   նռնակ-
ների    մասին:  Նա   պատմում   էր,   Շահումյանի   ու
Լաչինի    դեպքերի   մասին,   մի   խոսքով,   այն   ինչ
կատարվել   է՝  դավաճանություն   է:
— Ընկեր   գեներալ,  իսկ  այդ   հարևանիդ   տղային   կա-
րո՞ղ   եմ   տեսնել, — ասաց  նա, — ինձ   հետաքրքիր  կը-
լիներ,   մի   քանի   հարց   տալ  նրան...
— Իհարկե,   կարող   ես   տղաս,   հենց    վաղը   կծանոթ-
ացնեմ    նրա    հետ,   կտեսնես,   թե   ինչ   ազնվազարմ
հայորդի   է,  անունն   էլ՝    Վարդան,  իսկական   Վարդան
զորավարի   արյունն   է   երակներում:   Նրա   նման
հայրենասեր   տղաները    եթե   շատ   լինեին,  ապա   այս
օրվան   չէինք  հասնի:   Նա   ինքը   ասում   է,   որ   Հայ-
աստանի   բոլոր  ղեկավարներին   պետք   է   գնդակահա-
րել   պետական   դավաճանության   համար:  
— Այո՜,  պատկերացնում   եմ   նրա   վիճակը,   ընկեր  գե-
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ներալ, — տխուր   ասաց  նա, — նա   իր  ընկերների   հետ
կռվում   է   ճակատում,  իսկ  այստեղ`  թիկունքում,   դա-
վաճանում   են   իրենց:
— Այո՛,  հենց   այդպես,   դավադրաբա՛ր   թիկունքից   են
խփում, —  ասաց   գեներալը, — ճակատում   մեր   ինքնա-
պաշտպանական   ջոկատները   զենք   չունեն,   որսորդա-
կան   հրացաններով   են  պաշտպանվում,  իսկ   Վազգենը
Բուլղարիայից   գնված   զենքը   թուրքերին  է  վաճառում,
սա   ոճրագործների   ոճրագործն   է:   Հետաքրքիր   մի
դեպք   պատմեմ   Առաքել   ջան, — ասաց   գեներալը, —
հարևանիս   տղային   հարցնում   եմ,   թե   ինչպե՞ս   կա-
րող    եմ   իր   ջոկատի   տղաներին   օգնել,  միգուցե   
որևէ   բանի   կարիք   կունենան,  մի   խոսքով   առաջար-
կեցի    իմ   օգնությունը:    Եվ   գիտե՞ս,   թե   ինչ   ուզեց
ինձանից, — գեներալի   ձայնը   խզվեց,   հուզմունքից
սկսեց   հեկեկալ:   Առաքելը   շտապեց   խոհանոց,   որպե-
սզի   ջուր   բերի:   Տիկին   Անահիտը   նրա    հետ   մտավ
աշխատասենյակ,    գեներալը   մանկան   պես  լալիս   էր:
Տիկինը   ջրով   գավաթը   մոտեցրեց,   մի   քանի   հաբեր
տվեց   նրան:
— Խմե՛ք  սա   Գրիշա   Գայկովիչ,  սրանք   հանգատացնող
հաբեր   են, — առաջարկեց   Առաքելը:
— Գրիշա,  քեզ   հուզվել   չի   կարելի, — անհանգստացավ
տիկին   Անահիտը:
Գեներալը   դողացող   ձեռքերով   վերցրեց   հաբերը,   դր-
եց   բերանը  և   խմեց   ջուրը։
— Ոչինչ,   հիմա   կանցնի, — հազիվ   խոսեց   նա:
Տիկին   Անահիտն   անհանգիստ   էր:
— Տիկին   Անահիտ,   մի   անհանգստացեք,   հիմա   ամեն
ինչ  կանցնի,  այս  հաբերը   բնական   կատվախոտից  են,
ինքս   էլ   եմ   դրանցից   խմում, — հանգստացրեց   բըժ-
իշկը: Առաքելը   բացեց   պատուհանը,   որպեսզի   սենյա-
կըն   օդափոխվի:    Կարծես   թե   գեներալը   հանգստաց-  
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ավ:   Տիկին  Անահիտը   նստել   էր   ամուսնու   կողքին
և   բռնել   էր    ձեռքը:
— Շնորհակալ   եմ  բժիշկ  ջան,   հիմա   լավ   եմ. — ժըպ-
տաց   նա, — ծերությունը   իրեն   զգացնել   է   տալիս...
Անահիտ   ջան,   կարող   ես  գնալ,   բժիշկը   կողքիս   է,
մի՛   անհանգտացիր...
Տիկին  Անահիտը   հասկացավ,  որ   պետք   է   տղամարդ-
կանց   մենակ   թողնել,   տխուր   աչքերով   նայեց
Առաքելին...
— Մի   անհանգստացեք,   տիկին   Անահիտ,   չեմ   թողնի
որ  հուզվի, — խոստացավ   նա:
— Չեմ   հուզվի  Անահիտ  ջան, — խոստացավ   ամուսինը:
Տիկին  Անահիտը   դուրս   գնաց,   ետևց`  ծածկելով   աշ-
խատասեյակի   դուռը:  
— Ընկեր   գեներալ,  եկե՛ք  թեման   փոխենք, — առաջար-
կեց   բժիշկը,
— Ոչինչ,   բժիշկ   ջան,  թող   ավարտեմ   կիսատ   թողա-
ծս, — ասաց   նա, — գիտե՞ս    ես    իմ   հարևանի   տղա-
յին   առաջարկեցի    իմ   օգնությունը,   իսկ   նա   ասաց,
որ   իրենք   միայն   զինամթերքի    կարիք   ունեն,   մնա-
ցել   էի   ապշած,   ոչինչ   չուզեց,   միայն   փամփուշտ:
Դէ,   ես   էլ   զանգահարեցի   իմ   ընկերներին,   առանց
դժվարության    կարողացա    երկու   արկղ   ավտոմատի
փամփուշտ   գտնել,  նրան   կանչեցի   ու   ասացի.  Վերց-
րու՛,    ձեր   տղաների    համար   է: — գեներալը   նորից
հուզվեց, — ոչինչ,  թող   ավարտեմ   բժիշկ, — ասաց   նա
և   շարունակեց   պատմել, — նա  այնքան   ուրախացավ
այդ   նվերից,   որ   գրկել    էր   ինձ   ու   համբուրում
էր,   ասում   էր․ « ձյաձ   Գրիշա,   ձեր   փոխարեն   էլ
եմ  թուրքերին   խփելու,  այնպես   որ,   այս   գնդակները
աննպատակ   չեն   կորչելու,   ամեն   գնդակ`  մեր   թըշ-
նամու   սրտին   պիտի   խփենք ».. .      
Գեներալը   ավարտեց   պատմությունը,  կարծես    թեթևա-  
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ցավ,  այդ   ամենը  կուտակվել   էր   մեջը,   ծանրացել,
ճնշում   էր   միտքը,    հոգին,    չէր    կարողանում   գըտ-
նել  մեկին,   որպեսզի  պարպեր   ներսում   կուտակվածը։
Բժիշկը   լավ   էր   հասկանում   գեներալին,  փորձեց   չը-
նդհատել,   որպեսզի   նա   կարողանա   ասել   ներսում
կուտակվածը։    Այդ   Հայրենասեր   մարդը,  իր   ողջ   կը-
յանքի   ընթացքում   ծառայել   էր   Հայրենիքին:   Աչքերի
առաջ   կործանում   են   իր   կառուցած   երկիրը,  և
կանգնել    ու   անտարբեր   նայել  այդ   ամենին   ուղղա-
կի   հանցագործություն   էր։
— Գրիշա   Գայկովիչ,   հիմա   լա՞վ   եք   զգում   ձեզ, —
հարցրեց   նա:
— Այո,   բժիշկ   ջան,   հիմա   լավ    եմ, — ասաց   գեներ-
ալը, — գիտե՞ս   շատ    եմ   նեղվում    ու   չեմ   կարողա-
նում   հոգուս   մեջ   կուտակվածը   պատմել,   Անահիտի
հետ   չեմ   ցանկանում   կիսվել,   առանց   այն   էլ   խեղ-
ճը   նեղվում   է՝   տեսնելով   այս   ժողովրդի   տանջանք-
ները,   ինձ   չի   ասում,   սակայն,   տեսնում    եմ,   փոր-
ձում   է   ինձ   ցույց   չտալ,   բայց   միևնույն   է   նկատ-
ելի   է:   Ամեն   անգամ    հարևանների   համար   ճաշ   է
պատրաստում   ու   տանում    է   նրանց   տալիս,   հարե-
վանները  տեսնում   են   նրա   մեծահոգությունը,   նրանք
ամաչում   են   վերցնել,  սակայն   նա   ստիպված   ստում
է,    ասելով   որ   մեր   տան    ճաշը    ավելացել   է   և
ուտող   չունենք։    Անահիտը  իր   մտքերը   խոհանոցում
է   սփոփում,   անընդհատ   եփում   է   ու   պատրաստում,
հարևաններին    բաժանում,   գոնե   այդպես    քիչ   թեթ-
ևանում   է,   նա   ինձանից   ուժեղ   է.. .    Իսկ   ես   իմ
թղթերի   մեջ   եմ   ցավս   թաղում։   Չեմ   կարողանում
օգնել   այս   ժողովրդին,  միայն   Մոսոյին   խնդրում  եմ,
որ  գոնե   սննդամթերք   բերի,   որպեսզի   հարևաններին
հասցնենք,   դու  ինձ    գիտես,   որ   եթե   ինձ    համար
լիներ,   ապա    ես   այդ   սրիկա    հանցագործներից  
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ոչինչ   չէի   խնդրի,   ստիպված    մեր   հարևանների   ու
Անահիտի   համար   լռում   եմ,  դա   էլ    չլինի   խեղճ
հարևնաններիս   վիճակները   սարսափելի   է,  գոնե
քչից- շատից   կարողանում   ենք   ձեռք   մեկնել։
— Հասկանում   եմ,  Գրիշա   Գայկովիչ,  մի   անհանգստա-
ցեք,   ամեն    ինչ   կհաղթահարենք,   մեր    ժողովուրդը
շատ   փորձությունների  միջով   է   անցել, — հանգստաց-
րեց   նա, — ա՛յ   դուք   ասացիք,   թե   ձեր   հարևանի
տղան   ազնվազարմ   հայորդի   է.. .
— Այո՜,   բժիշկ,   իսկական   ազնվազարմ,   քաջ   և   ան-
վախ   տղա   է.. .
— Ա՛յ,    հենց   այդպիսի   մարդիկ   իրենց   տեսակով
հանդիսանում   են   ազգային   գենետիկայի   կրողները,
հենց   նրանք   են,   որ   ուժ   են  տալիս   ազգային   գա-
ղափարներին,   այնպես   որ,   նրանց   ուղղակի   պետք
է   միավորել։   Հասկանում   եմ,   նրանց   մոտ   հիմա
ծանր   ժամանակներ   են,   քանի   որ   իշխանությունը
զավթած   ելուզակները   քիչ   դավեր   չգործեցին   նրանց
թիկունքում,   այնպես   որ,   նրանք   հուսալքված    են:
— Այո՛,   տղաս.   նույն   բաները   Վարդանն   է   ասում,
— հաստատեց   գեներալը, — դավաճանությունների   շար-
քը   այնքան   շատ    է,   որ   իրենք    էլ   են   ճարահատ-
վել,   չգիտեն    ինչպես   վարվել,   սակայն    Վարդանն
իր   ընկերների   համեմատ,   ավելի    երիտասարդ   է   ու
տաքարյուն,  այնպես   որ,  կարծում   եմ   նա   կարող   է
կողմնորոշվել,  թե  ինչ   է   պետք:   Գիտե՞ս,  երեխան
աչքիս   առաջ   է   մեծացել,  դեռ   մանկուց   նկատել   էի
նրա    հայրենասիրությունը:   Ամեն   անգամ   գալիս   էր,
գրադարակները   նայում,  փնտրում   իր   ուզածը   ու
խնդրում    էր,   որպեսզի   տանի    կարդա:  Զարմանալին
գիտե՞ս   թե   ինչն   էր,   նրա   կարդացած   գրքերը   ան-
գամ   մեծահասակները   չէին   կարդում,  իսկ   նա   կար-
դում   էր   հայ   դասականներ: 
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Լավ   հիշում   եմ,  դեռ  վեցերորդ   դասարանում   կլիներ,
կարդացել   էր   Րաֆֆու   « Կայծերը »   եկավ,   ցանկան-
ում   էր   իմ   հետ   զրուցել,  խոսեցինք   ու   ինձ   ասաց,
որ   ինքը   գեներալ   է   դառնալու,  որպեսզի   հայկական
հողերը   ազատագրի:   Պատկերացնու՞մ   ես,    դեռ   այն
ժամանակ,    երբ   բոլոր   երեխաները   ցանկանում   էին
տիեզերագնաց   դառնալ,  իսկ   նա   ուզում    էր   հայկա-
կան   հողերն   ազատագրել:
— Այո՜,   տեսնու՞մ   եք,   ընկեր   գեներալ,   իմ   ասած
թեզը   ապացուցվում   է, — ժպտաց   բժիշկը, — ընկեր
գեներալ,   հայրենասիրությունը   և   դավաճանությունը
գենետիկորեն   փոխանցվող   հատկություններ   են,   դրա
համար   հիմա   հրեաները   մեր    կիսատ   գործը   ավար-
տին   են   ուզում   հասցնել:   Թուրքերը   միշտ   մեզանից
խելոք   են   գտնվել,   կարողացել   են   կառուցել   հսկա-
յական   կայսրություն,  հիմար   մարդիկ   չեն   կարող
այդպիսի   հզոր   կայսրություն   կառուցել,   շատ   բաներ
կան,   որոնք   պետք   է  ապացուցել,   բաներ   կան,   որ
շատերը  չեն   հաշվարկում,  իսկ   ես   տեսնում   եմ   դա:
Գրիշա   Գայկովիչ,   թուրքերը   իրենց    դավաճաններին
սպանում   էին   բացահայտ՝   ցցին   հանելով,   որպեսզի
ժողովուրդը   տեսնի,   որ   դավաճանը    անգամ   մեռնել-
ուց   հետո   չի   կարող   դրախտ    մտնել,   այսինքն   իր-
ենց    մոլլաները    միշտ    ուսուցանել   են,   որ    դավա-
ճանները   տեղ   չունեն   ո՛չ   այս   աշխարհում,  ո՛չ   էլ`
հանդերձյալ:   Իսկ   մեր   հոգևորականները   հակառակն
են   քարոզել,  ներել   են,  ապաշխարհել   են   դավաճան-
ին,   անգամ   իրենք   են   դավաճանել   և   ուրացել:
Ինչպես   տեսնում   ենք,    մեկ   անգամ   դավաճանողը
պատրաստ   է   երկրորդ,   երրորդ   անգամ    ևս    դավա-
ճանել,   նրանց   համար  միևնույն   է   կդավաճանեն,  հե-
տո   պետք   եղավ   կապաշխարհեն   ու   կներվի   ամեն
ինչ:  
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Իսկ    ինչ    վերաբերվում   է  պատերազմներին`  թուրքե-
րը   ենիչերների   ու   մամլուկների   բանակները    օգտա-
գործել  են   իրենց   կայսրությունը  մեծացնելու   համար:
Հատուկ   դպրոցներ    են    ունեցել,   քրիստոնյաներից
առևանգված   երեխաներին   դաստիարակելու   համար,
որպես   ռազմիկ,   իսկ   գիտե՞ք,   թե    ինչու,  նրանք
երբեք    ենիչերներին   « ասկյար »  չեն   կոչել,   որովհե-
տև   գիտեն   նրա    գենետիկական   հատկությունները,
նրա   տեսակը,   սակայն   նույն    հոգևոր   գործոնը   օգ-
տագործել   են  ենիչերների   դեմ,   որ   դավաճանելով
իրենց,   իրենք   դավաճանում   են   Մուհամմեդին:
Օգտագործում   են  ամեն   ինչ   ի  շահ   իրենց   պետութ-
յան:   Իսկ   ենիչերները   գիտեին,   որ  իրենց   արյան
մեջ   թուրքի   արյուն   չկա,  որ   իրենց    առևանգել   են
ու   սարքել   ռազմիկկ`  անկախ   իրենց   կամքից,    սակ-
այն   նրանք   փոխարենը   դաժան   լինեն   թուրքերի
հանդեպ,   ընդհակառակը,    ատելությամբ    են   տրամա-
դրված   դեպի    իր   արմատները,   իր   ազգը:   Ահա  և
կրոնական    մոլուցքով    դաստիարակելու    գաղափարա-
խոսությունը   նրանց   հնարավորություն   է  տալիս    իր-
ագործելու   Պանթուրքիզմի   դարավոր   ծրագիրը:  
— Այո,  բժիշկ,   իրավացի   ես,  թուրքերը   իրենց   դավա-
ճաններին   ցցի    են   հանում,   իսկ    մենք   մեծարում
ենք   և   հերոսացնում:                                                   
— Ընկեր   գեներալ,   մի   երկու   տարի   առաջ   Սանկտ
Պետերբուրգում    պատահական    ծանոթացա    մի    շահ-
ումյանցի   փախստականի   հետ,   նա    համոզում    էր,
որ  Շահումյանը   դավաճանությամբ   է   հանձնվել   թուր-
քերին,   դրա    համար   կցանկանայի   ձեր   հարևանի
տղային    տեսնել: 
— Այո՛,  դա   այդպես   է, — հաստատեց   գեներալը, — ես
Վարդանին   այդ  մասին   հարցրել   եմ,   նա   ինձ   ման-
րամասն   պատմել   է,   քանի   որ,   ինքը   ականատես  է        
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եղել   այդ  դավաճանությանը:  Նույնիսկ   ինձ  մոտ   նշել
եմ   այդ   դեպքերի   մանրամասն   նկարագիրը,   եթե
պետք   լինի,   թղթերի   մեջ   է,   կարող   եմ   փնտրել.. .
— Իհարկե,  ընկեր   գեներալ,   եթե   դժվար   չի   լինի...
— Այո,   ճաշասենյակում՝   թղթերի   մեջ   է,   վաղը    լու-
սաբացին    կգտնեմ,   աչքերս   այս   լույսի   տակ   լավ
չի   տեսնում, — ասաց   գեներալը, — գիտե՞ս   բժիշկ,  դա
իր   հերթին,   քանի   որ   կա   ավելի   կարևոր   փաստա-
թուղթ,   որը   վկայում   է   այդ   դավաճանության   կոնկ-
րետ   մեղավորներին։
— Ինչպե՞ս   թե, — զարմացավ   նա:
— Այո՛,   մայոր,   դա   հաստատ   է, — հավաստեց   գենե-
րալը, — Յուզբաշյանը    ինձ   պատմել   է,   որ    Շահում-
յանի   դավաճանությունից   ամիջապես   հետո,   ինքն  ու
Կառլոս   Ղազարյանը    Շահեն   Մեղրյանին   կանչել   են
ու   գրավոր   ցուցմունք    վերցրել:   Շահեն   Մեղրյանը
հաստատել   է,   որ   իրեն   հրամայել   է   Վազգեն   Սար-
գսյանը,  որպեսզի   ականազերծի   թուրքերի   ճանապար-
հը:  Յուզբաշյանն  անգամ   տեսագրել   է   Շահենի   խոս-
տովանությունը,   որպեսզի   կասկած   չլինի,   թե   Մեղր-
յանի   ցուցմունքը   սարքովի  է:   Իսկ   Կառլոս   Ղազար-
յանը   անձնական  շահերից   ելնելով,  Վազգենի   ականջ-
ին   շշնջացել   է   Մեղրյանի   ու    Յուզբաշյանի    համա-
գործակցության    մասին:   Վազգենն   էլ    ձեռքերը   ծա-
լած   հո   չէ՞ր   նստելու,  փորձել   էր   ձեռք   բերել   այդ
ցուցմունքը,   բայց    մինչև   Յուզբաշյանից   կստանար
Մեղրյանի   մեղայական   ցուցմունքը,   Շահեն   Մեղրյանի
գլխին   սարքեց   դժբախտ   պատահարի   միջադեպը:
Բացառված   չէ,  որ   Յուզբաշյանի   սպանությունը   այս
գործի   հետ   է   կապված,   չնայած,   որ  Յուզբաշյանի
ձեռքին    ավելի   շատ   բաներ    կար,   քան   թե   Մեղր-
յանի    խոստովանությունն    էր:
— Իսկ,   ընկեր   գեներալ,   դուք   ի՞նչ   եք   կարծում, 
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Շահեն   Մեղրյանը  միգուցե   ստել  է՝  ցանկանալով   ար-
դարեցնել   իր   հանցանքը,  այսինքն   ամեն   ինչ   բարդ-
ել   է   Վազգենի   վրա...
— Այդ   մեկը    բացառվում   է, — համոզված   ասաց   նա,
— իմ   հարևանի  տղան՝   Վարդանը,   Շահումյանի   հետ-
ախույզներից    է   եղել,   լավ   տեղյակ   էր   Շահումյան-
ում   կատարված  անցքերին:  Նա  մանրարամասն   պատ-
մել   է:   Ինչպես   ասացի    ես,   անգամ   գրանցել    եմ
շրջանում    եղած   զենքի   ու   ջոկատների    մասին:   Ես
Վարդանին   հարցրի    Մեղրյանի    մասին,   նա   միայն
ասաց   մի   բան,  « եթե  գողը    տանից    չլինի՝   եզը
երդիկից   ո՞նց   կտանեն »:    Բացառված   չէր,   որ   Մե-
ղրյանը    եղել   է    նրա    հանցակիցը,    բայց    այն
փաստերը,   որոնք   ես   գրանցել    եմ,    համոզում    է,
որ   եթե   Մեղրյանը    ցանկանար,   կարող    էր    պաշտ-
պանել    շրջանը,   քանի   որ    եղած   հնարավորությունը
թույլ   էր   տալիս   մինչև    Շահումյանի    ընկնելը,   հա-
մապատասխան    մարտական    գործողություններ    իրա-
կանացնել՝   հետագա   կորուստներից   խուսափելու   հա-
մար:   Այն,  որ   Մեղրյանը   չի   կարողացել   կազմակեր-
պել  ինքնապաշտպանությունը`  դա   փաստ   է:  Գիտե՞ս,
ես   անգամ   զրուցել  եմ   գնդապետ   Դնեպրիկ   Բաղդա-
սարյանի   հետ,  նա   մոտ   յոթ   ամիս   եղել   է  Շահում-
յանի   շրջանում,  այնտեղ   նա  ստեղծել   էր   հրետանա-
յին   ստորաբաժանում:   Ինքը  և՛ս   հաստատեց   հարևա-
նիս   ասածը,  որ   Շահեն   Մեղրյանը   պաշտպանության
կազմակերպման   գործում   շատ   թույլ   էր։   Փոխանակ
շրջանի   ինքնապաշտպանությունը    կազմակերպելուն`
զբաղված   է   եղել  « ժանդարմերիայի »  պարտականութ-
յուններով,  ահաբեկելով   առանց  այն   էլ   շրջապատման
մեջ   հայտնված  գյուղացիներին:   Չհաշված,   որ   Շահեն
Մեղրյանը   շրջանի   բնակիչներից   ոսկի    ու   դրամ   էր
վերցրել,  որպեսզի   նրանց   երեխաններին   ուղղաթիռով
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տարհանի   Երևան,   իսկ   նրա   եղբայրը՝   Պողոս   Մեղր-
յանը,   նույնպես    հանցագործ   է:   Մեր   վիրավոր   ազ-
ատամարտիկներին   Երևան   փոխադրելու   փոխարեն,
այդ   ուղղաթիռներով   նա   միս   էր   բերում՝   Երևանի
շուկաներում   վաճառելու   համար,   իսկ   վիրավորները
օրերով   ու   շաբաթներով    մնում   էին   Շահումյանում,
առանց    վիրահատության:     
— Այո,  ընկեր   գեներալ,  տեսնում   եմ   բավականին
փաստեր   ունեք,   իսկ   դուք   դժգոհում   եք,   թե    գործ
չեք   անում, — կատակեց   բժիշկը:
— Այո՛,  բայց   ի՞նչ   օգուտ   տղաս,   դրանք    անիմաստ
գրում   եմ,  հույսով,   որ   մի   օր   երբևէ   սերունդներին
պետք    կգա   գրածս   պատմությունը...  
— Իհարկե,  պետք   կգա,   Գրիշա   Գայկովիչ, — ուրախ
ասաց    նա, — ա՜յ,   օրինակ   իմ   համար    շատ   հետա-
քրքիր   էր,   այնպես   որ   դուք    շարունակեք   գրել,
դրանով   արդեն   իսկ`  մեծ   գործ   եք   անում...
Գիտե՞ք,   երիտասարդները   պետք   է   իմանան    ճշմար-
տությունը,   անկախ   նրանից,   թե   դա    դառն   է   կամ
ցավալի։   Խաբված   սերունդին   ավելի   հեշտ    է    ուղ-
ղորդել,  և   իշխանությունները   այդպես   էլ   անում   են,
որպեսզի   նրանց   կառավարեն։
— Այո,  իրավացի  ես  մայոր, — համաձայնվեց  նա, — տե-
ղեկատվությունը   շատ   ուժեղ   զենք   է,  և   դա   պետք
է   օգտագործենք    մեր   պետության    հզորացման    հա-
մար:  Սակայն   մարդիկ   կան,  որ   այն   ցանկանում   են
օգտագործել   սեփական   գրպանն   ու   որովայնը   լցելու
համար:    Մարիուս   Յուզբաշյանի   պատմությունը   քեզ
ապացույց,   եթե   այն   ինչ   գիտեր   ինքը   կարողանար
օգտագործել   նպատակին,   ապա   այսպես   չէր   լինի:
— Ընկեր   գեներալ,  Յուզբաշյանը   փորձված   մարդ   էր,
ես   զարմանում   եմ,  թե   ինչու՞   այդպես   սխալ   թույլ
տվեց:
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— Է՜հ,   տղաս,   դու   դրա   պատասխանը   արդեն   տվել
ես, — ծիծաղեց   նա, — Յուզբաշյանը   երևի  չէր   կարդա-
ցել   Բուլգակովի   « Շան   սիրտը », — կատակեց   նա:
Նրանք   ծիծաղեցին:
— Ընկեր   գեներալ,  Յուզբաշյանը   հաճախակի՞   էր   այ-
ցելում   Ձեզ, — հարցրեց   բժիշկը:
— Այո,   հաճախակի, — ասաց   նա, — ես   փորձում   էի
նրանից   կորզել   որոշ   ինֆորմացիա,   բայց   նա   խոր-
ամանկ   աղվեսն   էր,   նրանից   ինչ-որ   բան   իմանալը
անհնարին   էր:
— Ինչպես   ասում   են.  « խորամանկ   աղվեսը,   երկու
ոտքով   է   թակարդն   ընկնում »։
— Այո՜,   դա   ճիշտ   խոսք   է,  հենց   այդպես,   երկու
ոտքով   էլ   գնաց   գերեզման, — կատակեց   գեներալը, —
գիտե՞ս   մայոր,   Յուզբաշյանը   պակաս   դավաճանը
չէր.. .
— Դա   միանշանակ,   ընկեր   գեներալ.. .   Մարիուս   Արա-
միչը,   շատ   ծանր  մարդ   էր,   նրա   հետ   առհասարակ
դժվար   էր   լեզու    գտնելը:
— Բժիշկ,  պատմե՞մ   իմ  ու  Մարիուսի  հետ   կատարված
միջադեպի   մասին, — շարունակեց   գեներալը, — 1989-ի
դեկտեմբերի   4-ին   ինձ   զանգահարեց   Նախիջևանի
Ինքնավար   Հանրապետության  սահմանապահ   զորքերի
հրամանատար`  գնդապետ   Ժուկովը   և   տեղեկացրեց,
որ   մեծ   թվով   մարդիկ   մոտենում   են   սահմանին,
խարույկներ   վառում,   շղթայաձև  շարվում   և   բարձրա-
խոսներով  կոչեր   են   անում  իրանական   կողմին:
Միջադեպի  կազմակերպիչն   Ադրբեջանի  « Ժողճակատն »
էր:   Նրանք   հարավային    և    հյուսիսային   Ադրբեջան-
ների   միավորման   կոչ   էին    անում: 
Դե  ես   էլ   զանգահարեցի   ու   Մարիուս   Յուզբաշյանին
տեղեկացրեցի,  որ  Նախիջևանի  ԻԽՍՀ  Ժողճակատը   ար-
դեն   գործի   է  անցել:  Հարկավոր  է  զեկուցել   Մոսկվա:   
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Նա   ուշադրություն   չդարձրեց,   ես   իրավասություններ
չունեի   զեկուցել:   Ես   զանգահարեցի   Նախիջևանի
վերահսկողության   պետին   ու   հարցրեցի,   ինքը   վըս-
տահեցրեց,   որ    ոչինչ   չկա,   դա   ապատեղեկատվութ-
յուն  է:   Սակայն   նույնը   տեղի  ունեցավ  դեկտեմբերի
12-ին,   իսկ   երկու   շաբաթ   անց   Նախիջևանի   ԻԽՍՀ
« Ժողճակատի »   անդամները   վերջնագիր    են   ներկա-
յացնում   սահմանապահներին`  պահանջելով,  որ   մինչև
1989  թվականի` դեկտեմբերի  31-ը,   վերացնեն   սահմա-
նային  արգելափակոցները,  հակառակ  դեպքում   սպառն-
ում   են   քանդել   դրանք:    Ես   նորից   ահազանգեցի
Յուզբաշյանին,  նա   ինչպես   միշտ   իր   համառությամբ
լռում   էր:   Սահմանապահ   ջոկատի   հրամանատար`
գնդապետ   Ժուկովը  ելույթ   է   ունենում  հեռուստատես-
ությամբ    և   փորձում   է    հանգստացնել    մարդկանց,
սակայն   ապարդյուն:   Ակնհայտ   էր,   որ   Ադրբեջանի
« Ժողճակատը »  ցանկացած   դեպքում  դիմելու   է   սադ-
րանքի:   Դեկտեմբերի    31-ին   սահմանամերձ   հատված-
ներում   արդեն   կուտակվել   էին   բենզինով    լցված
հարյուրավոր    շշեր,   սահմանային   արգելափակոցները
ոչնչացնում   էին   շուրջ   9   հազար   մարդ,   որոնցից
շատերը    զինված    էին   որսորդական   հրացաններով:
Իրանական  կողմից   սահմանին   է   մոտենում   մոտ
800  մարդ:  1990-ի   հունվարի   1-ից   մինչև   հունվարի
4-ը   Ադրբեջանի   Ժողճակատի   գլխավորությամբ   կազմ-
ակերպված  սադրանքի   հետևանքով  Պետական   սահմա-
նի   164  կմ   երկարությամբ   քանդվում   են   սահմանա-
յին   համակարգերը:   Սակայն   դա   միայն   սկզիբն   էր:
Անկարգություններ   են  տեղի   ունենում   նաև   Զանգել-
անի,  Պուշկինի,   Լենքորանի   շրջաններում:    Պետական
սահմանի   նախիջևանյան   հատվածում   այրվում   և
ավերվում   էին   ինժեներատեխնիկական   կառույցները,
կապի   և   ազդանշանային   գծերը,   աշտարակները, 
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սահմանային    տարբերանշանները:    Հնչում   էին   սահ-
մանապահ   զորքերի   զինծառայողների   ու   նրանց   ըն-
տանիքների   նկատմամբ   հաշվեհարդար   տեսնելու
սպառնալիքներ:  Նախիջևանի   սահմանային  միջադեպի
պատճառներն   ուսումնասիրելու   նպատակով  ստեղծվում
է  քննչական   խումբ,  որտեղ    ընդգրկվում   են   Ադրբե-
ջանի  ՊԱԿ-ի,  ՆԳՆ-ի,   դատախազության   քննիչները:
Այդ   ամենից   հետո   նոր   Մարիուս   Արամիչը   տեղից
սկսում   է   շարժվել,   ես   Մարիուս   Յուզբաշյանի   հետ,
Հունվարի   5-ին,  անմիջապես  մեկնում   եմ   Նախիջևան:
Օրդուբադում   հանդիպում   ենք  Ադրբեջանի   կոմկուսի
առաջին   քարտուղար`  Վեզիրովի   ու    մեր   համապատ-
ասխան   ծառայությունների   գործընկերների   հետ:   Դե
Վեզիրովը,   Մարիուսին   հրավիրում   է   ռեստորան   նա
էլ   չի   մերժում    հրավերը,   գնում   են   նստում,   ուտ-
ում   ու   խմում,   ես   վարորդիս   հետ   մեքենայում   եմ
սպասում:   Մի   քանի   ժամից    Յուզբաշյանը   հարբած
դուրս   է   գալիս,  ու   վերադառնում   ենք   Երևան:
Յուզբաշյանը   իր   թղթապանակը   մոռանում   է   իմ
մեքենայի   մեջ:   Առավոտյան   վարորդս   բերում   է  ու
տալիս   ինձ`  ասելով,   որ   Յուզբաշյանը   մոռացել   է
մեքենայի   մեջ:    Հետաքրքրության   համար   բացեցի
թղթապանակը   ու   այնտեղ   ամերիկյան   դոլարների
մի   մեծ   կապոց   կար,   զարմանալին   դա   չէր,   այլ
այն   փաստաթուղթը,   որը    ստորագրել    էր    Յուզբաշ-
յանը:   Սահմանային   միջադեպի   պատճառներն   ուսում-
նասիրող    քննչական   խումբ   եզրակացության   տակ
ստորագրել   էր   Մարիուս   Յուզբաշյանը,    որ   միջադե-
պը   եղել   է  « ծայրահեղականների »   « անպատասխան-
ատու   անձանց »  կողմից,   առանց   նշելու   նրանց   ազ-
գային   պատկանելությունը:   Դե   ես   պատճենահանեցի
այդ   փաստաթուղթը   և   թղթապանակը   վերադարձրեցի
Յուզբաշյանին,  նա   էլ   լռեց   ոչինչ   չասաց.   Այդ   թե-
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մային   երբեք    էլ  չանդրադարձավ:    Սական   Յուզբաշ-
յանը   հասկանում   էր,   որ   ես   տեղյակ   եմ   թուրքերի
կաշառքի   ու   այդ   փաստաթղթի   մասին:
— Ահա  թե   ինչ  մայոր...   Մարիուս   Յուզբաշյանը   շատ
ուրիշ   կեղտոտ   գործերի   մեջ   էր   խառնված   եղել, —
ասաց   գեներալը: — Երկրաշարժի    գոտու   համար    նա-
խատեսված   գումարների   մի   մասը,   իր   անմիջական
հրամանով   անհայտացան,   չհաշված,   որ  մի   քանի
վագոն   բեռներ,   որոնք   օգնություն   էին   ուղարկել
ճապոնիան  ու   Կանադան   անհայտացան   անհետ։
Հետո   ինձ  զեկուցեցին,  որ  քրեական   հեղինակություն-
ների   միջոցով   վաճառել   են   այդ   ապրանքը,   իսկ
գումարները   գնացել   են   Յուզբաշյանի   գրպանը,   վա-
գոնում   եղել   են   տաք   հագուստներ   ու   ձմեռային
ծածկոցներ։    Գիտե՞ս   տարօրինակը   որն    է,   որ   ան-
հայտացած    վագոնները    հայտնաբերվեցին   « Հայէլեկ-
տրամեքենա »  գործարանի   տարածքում,   որը   անմիջա-
պես   Կարեն   Սերոբիչի   տրամադրության   տակ   էր։
— Ընկեր   գեներալ,   ի՞նչ   եք   կարծում,   Կարեն   Սերո-
բիչը  տեղյա՞կ   էր  այդ   կողոպուտի   մասին, — հարցրեց
բժիշկը,  
— Գիտես,  ինչ  չեմ   կարող  այդպես  վստահ  ասել,  բայց
դու   լավ   գիտես,  որ   Յուզբաշյանը   առանց   Սերոբիչի
ասելու   նրա  գործարանում   ոչինչ  չէր   կարող   պահել,
եթե   հաշվի   առնենք   նրանց   մտերմությունը,   ապա
վստահ   եմ,   որ   տեղյակ   է   եղել։   Կարեն   Սերոբիչին
այդպես   միամիտ   մի   կարծիր,   այնպես   որ,  նա
Յուզբաշյանից   պակասը   չէր,   ինչքան   չլինի   երկար
տարիներ   իրար   հետ   են   աշխատել.. .
— Ընկեր   գեներալ,  Կարեն   Սերոբիչին   մեղադրել  չենք
կարող,  ինչքան   չլինի   Յուզբաշյանի    ընկերն   է,
ինչպես   ժողովուրդն    է   ասում`  « Ասա   ով    է   ընկե-
րդ,   ասեմ՝   ով   ես   դու »:   Գիտեք   ինչ,  ընկեր   գենե-
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րալ,   այդ   ազգադավ   տականքները    գլուխ   բարձրաց-
րին  1988   թվականից,    երբ    աղետի   գոտու    օգնութ-
յունը    սկսեցին   թալանել:  Երբ   ողջ   աշխարհի   ժողո-
վուրդները   մեզ   կարեկցում   էին,   մեր   ազգադավները
փլատակների   տակ   մնացած   ժողովրդի   բերանի   պա-
տառն   էին   գողանում,   անգամ   աֆրիկյան   երկրների
բռնակալները   կարեկցում  էին   մեզ:   Լավ   հիշում   եմ,
Կուբայի   առաջնորդը   Ֆիդել  Կաստրոն   բացի   ֆինանս-
ա կան   օգնությունից,   անձամբ   էր   գնացել  հիվանդա-
նոց  և   արյան  դոնոր  էր   եղել,  որպեսզի  գոնե   սեփա-
կան   արյունով   ապավինի   մեր   ժողովրդին:  Սոսկալին
այն   էր,  երբ   Գերմանիայից  և  Կանադայից   փրկարար-
ներն   իրենց   վարժեցրած   շներով   աղետյալ   գոտում՝
փլատակների  տակ   փնտրում   էին   կենդանի   մնացած-
ներին,   մեր  ազգադավերը   այդ   փրկարար  շների   պա-
հածոները  գողանում   էին  և  վաճառում   Երևանի   խան-
ութներում`  չհասկանալով,  որ   դա   նրանց   շների   հա-
մար  է։   Փրկարարների`  իրենց  հետ   բերած   մեկ   բեռ-
նատար   պահածոն   թալանվեց,   խեղճերը   ստիպված
նորից   իրենց   երկրներից   խնդրում   են,  որպեսզի   նոր
կերակուր   ուղարկեն   շներին։   Ահա՛  տեսնում   եք,  թե
ինչ   բարբարուսություն   էր   կատարվում,   իսկ   մեր
արյունախում   հրեշների   համար   կարեկցանք,  ազգ   ու
Աստված   չկար,   որոնք   թալանելով   կարողացան   միլ-
իոններ   կուտակել,  չհաշված,   որ   մնացին   անպատիժ
ու   շարունակում    են   իրենց   կողոպուտը:    Ասացե`ք,
արդյո՞ք   անաստված   մարդուց   կարելի՞   է   բարեգթու-
թյուն   անակնկալել:  
Նրանք   ծիծաղեցին:  
— Այո՜,  տղաս,  ցավոք   սրտի   այդպես   է, — ասաց   գե-
ներալը, — կգա   ժամանակ,   որ    այդ   ազգադավ   տակ-
անքների  գործերը  կմոռացվեն,  իսկ   նրանց   կհերոսաց-
նեն,  իսկ   ժողովրդին   էլ   կպարտադրեն   հավատալ,  որ  
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նրանք   ազգի   հերոսներն   են   եղել.. .
— Միանշանակ,  դա  այդպես  է,  ընկեր  գեներալ, — համ-
աձայնվեց   նա, — դրա   համար   էլ  նրանք   փորձում  են
ջնջել   իրենց   կենսագրության   վատ    էջերը,   ինչպես
ասում   էր   անգլիացի    գրող    Ջորջ   Օուրելը   իր 
« 1984 »   գրքում.  « Ով   վերահսկում   է   անցյալը,   նա
վերահսկում   է   ապագան »։
— Այո՜,   լավ   է   ասել   քո   այդ   գրողը, — ասաց   գեն-
երալը, — ասացիր    ո՞վ   է    նա...   Առաջին   անգամ   եմ
լսում   նրա    անունը...
— Ընկեր   գեներալ,   այդ   հեղինակը   ՍՍՀՄ-ում   արգել-
ված   էր,  դրա   համար   էլ   շատ   քչերը   գիտեն    նրա
մասին...
— Իսկ   ի՞նչ  է   գրել,  որ  արգելել  են, — կատակեց   գե-
ներալը:    
— Դէ՜,  գրել  է  հեղափոխության  ու  հեղափոխականների
մասին, — բացատրեց   նա, — իր   « Անասնաֆերման »   և
« 1984 »  գրքերը    արտասահմանում   շատ    ճանաչված
են։
— Իսկ   եթե   գաղտնիք    չէ,   քեզ   որտեղի՞ց   այդ   ար-
գելված  գրականությունը, — ժպտաց  գեներալը, — հետա-
քրքիր   է,  « Կոմիտեի »  բարձրաստիճան   սպան,   կարդ-
ում   է   արգելված   գրականություն։       
— Ընկեր   գեներալ,   ի՞նչ   գաղտնիք, — զարմացավ   նա,
— հիշու՞մ   եք,   երբ   ինձ   գործուղել   էիք   Գերմանիա,
— Այո,   լավ   եմ   հիշում, — ասաց   նա:
— Այնտեղ,   պատահաբար   ծանոթացա   մի   անգլիահայ
աղջկա   հետ,  ինքը    Քեմբրիջի   համալսարանում   էր
ուսանում,   եկել   էր   Գերմանիա`   շրջագայության,   իմ-
անալով,  որ   ես   Սովետական   Հայաստանից   եմ,  ինձ
նվիրեց   այդ   գրքերը...    Դէ`,   ինքներդ   գիտեք   ընկեր
գեներալ,  արգելված   գրականություն   էր,   չէի   կարող
վերադարձին   հետս   բերել,   ստիպված    կարդացի   ամ-  
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ենը...
— Այո՜,  հասկանալի   է,  պատկերացնում   եմ,   թե   ինչ-
պիսի   արագությամբ   ես   կարդացել   այդ   գրքերը...
— Ընկեր   գեներալ,  դրանք  այնքան   էլ  ծավալուն   չեն,
այնպես  որ  մեկ   օր  տրամադրեցի   դրանց   կարդալուն։
— Դե՜,   ես   չեմ   կասկածում   Կոմիտեի   ամենատաղան-
դավոր   մարդու   ունակությունների   վրա։
— Ընկեր  գեներալ,  տեսնու՞մ   եք,  որ   չխոսեինք,  ապա
չէի  հիշի   Ջորջ   Օուրելիի   գրքերի   մասին,  ասեմ   որ,
շատ   նման   է   այսօրվա   վիճակին...
— Ի՞նչն   է   նման   մայոր, — զարմացավ   գեներալը:
— « Անասնաֆերման »   պատմվածքում, — շարունակեց
նա, —  ֆերմայի    կենդանիները    հեղափոխություն   են
անում   և   ֆերմերին  դուրս   են   վռնդում   իրենց   ֆեր-
մայից,  հետո   գրում   են   մի  շարք    կանոններ,   որոնք
սահման    էր   դնում   մարդու   և   կենդանիների   միջև։
Արդյունքում  խոզերը   գալիս   են   իշխանության   գլուխ
ու   սկսում  են   խախտել  իրենց  իսկ  գրած   օրենքները,
փորձում   են   ֆերմերի   նման  շահագործել   մյուս   կեն-
դանիներին   ու  կարևորը,  որ   հին   օրենքները   հարմա-
րեցնում   են   իրենց   գործելաոճին։
— Ինչպես   ՀՀՇ-ականները՞, — կատակեց  գեներալը:
— Այո՛,   ընկեր  գեներալ,  հենց  նրանց  պես...    Խոզերի
գերիշխանությունը   բոլորի   վրա,  ահա՛,   փաստը   տես-
նում   ենք։ 
— Մայոր,   երևում   է   քո  ասած  այդ   Ջո՜րջ.. .    Ինչպե՞ս
էր   ազգանունը...  
— Օուրե՛լ,    ընկեր   գեներալ, — հիշեցրեց  նա:
— Ջորջ   Օուրելը,  խելացի  մարդ   է   եղել,   հնարավոր
է   նման   իրավիճակի   վկա   է   եղել։
— Բացառված   չի   ընկեր  գեներալ։ Ու   գիտե՞ք,  նա   իր
« 1984 »  գրքում   նշում   էր,  թե   ինչով   է   զբաղված
պետության   կառավարվող    համակարգը,  « Խաղաղութ- 
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յան   նախարարությունը   զբաղվում    է  պատերազմով,
ճշմարտության   նախարարությունը`  կեղծիքով,   սիրո
նախարարությունը`   խոշտանգումներով,   առատության
նախարարությունը`   մեռցնում   է   սովով ».. .
— Այո՜, բաշիբոզուկների  կառավարություն, — դժգոհ  աս-
աց   գեներալը, 
— Ընկեր  գեներալ,  եթե   պետության   առաջին   դեմքը
անբարոյական   է,   ապա    այդ   պետությունը   անբարո-
յականների   որջ   է։ 
— Մայոր,   ժողովուրդն   իզուր   չի   ասում․ « Ինչ   էլ
ուզում    են   անեն,  բոշեն   աղա   չի   դառնա »։
— Իրավացի   եք,  Գրիշա    Գայկովիչ, — համաձայնվեց
նա, — իսկ   հույն  փիլիսոփա   Արիստոտելն   ասել   է.   
« Ճիվաղն   իր   չկայացածության   համար  վրեժ   է   լու-
ծում   մի  ողջ    երկրից   ու   ժողովրդից »։ 
— Այո՛,   սա   ահաբեկութուն  է, — տխուր   ասաց   նա, —
Առաքե՛լ,   դու   խելացի   տղա   ես,   կարող   ես   Մովսես
Գեղանգուլյանից    խոսք   քաշել:    Նա  ազնիվ   տղա  է,
միայն    պետք    է  վստահություն   ձեռք   բերել:  Նա
կպատմի   ամեն  ինչ,   ես  վստահ  եմ,   որ   նա   տեղյակ
է   Յուզբաշյանի    ու   Վազգենի   միջև   եղած   անախոր-
ժությունների   մանրամասնություններից։
— Լավ,  ընկեր  գեներալ,  կիմանամ,   խոստացավ  նա, —
ես   միայն    զարմանում   եմ,   թե   այսքան   կեղտոտար-
յուն   տականքներ   որտեղի՞ց    դուրս   ելան...
— Լավ   ասացիր,   կեղտոտարյուն, — քմծիծաղեց   գեներ-
ալը, — գիտե՞ս,    որ   այդ    կեղտոտարյուններին՝   Յուզ-
բաշյանն   ու   Կարեն   Սերոբիչը   բերեցին   մարդամեջ:
Յուզաշյանը   իր   հերթին,  Սերոբիչն`   իր:   1974   թվա-
կանին,   երբ   Կոմկուսի   Կենտկոմի    առաջին   քարտու-
ղար  նշանակվեց  Կարեն Դեմիրճյանը  ( Կարեն  Սերոբիչը
լավ   կոմերսանտ   էր`  գիտեր   լափելու   բոլոր   ձևերն      
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ու   լավ   ախորժակ   ուներ: )   Նշանակվելուց    հետո,
ընդամենը   մեկ-երկու   տարում`   նա   ազատվեց   Հայկ-
ական  ԽՍՀ  ղեկավարությունում,   գրեթե  բոլոր   նորմալ
մարդկանցից`  օրինակ    Հասրաթյանին   փոխարինեց,
ժուլիկ  Մուրադ   Մուրադյանով,   փորձառու   կաշառակեր-
ով  և  մարդկային   առումով   մի   ոչնչությունով,   ով  10
տարի   լափեց   Լենինականի   շինարարության   համար
նախատեսված   գումարները:  Կենտկոմի   քարտուղարը
նոր   հաստիք   բերեց`   հատուկ   շինարարության   գծով,
և   այդ  օրվանից   ՀԽՍՀ  տարածքում  գողացած   ամրան-
ների  ( արմատուրայի )   և   ցեմենտի   ողջ   եկամուտը
գնում   էր   Կենտկոմ`  Սերոբիչի   գրպանը:  Դե,   իսկ
նման   պայմաններում,  թե   ինչ   որակ   պիտի   ունենար
Լենինականի   ֆանտաստիկ   տեմպերով   զարգացող  շին-
արարությունը`   կարծում   եմ,  դժվար   չէր   կռահել:
Արդյունքը`  Սպիտակի   երկրաշարժի    ժամանակ   վերա-
ցան   միայն   Սերոբիչի   օրոք    կառուցված   շինություն-
ները,   իսկ  մարդիկ   զոհվեցին: Միայն   հանուն   Սերոբ-
իչի   և    նրա   մերձավորների    գրպանի   պարունակութ-
յան:
1988   թվականի   դեկտեմբերի   7-ին` Սպիտակի   երկրա-
շարժից   րոպեներ   անց,   գեներալը   և   Առաքելը   առա-
ջիններից  էին,  որ   հայտնվեցին   աղետի   գոտու  կենտ-
րոնում։   Տեսարանը  սոսկալի   էր,   Սպիտակ  քաղաքը,
կարծես   թե   դարձել   էր   Հերոսիման,   կամ    Նագասա-
կին,  ուր   միջուկային   պայթունից   հետո  ոչինչ   չէր
մնացել,  միայն   մխացող   փլատակներ,   որտեղից   հառ-
աչանքի   ու   աղերսի   ձայներ   էին   լսվում։ 
Երկուսն   էլ   խենթացածի   պես   վազում   էին   այս   ու
այն    կողմ,   կարգադրություններ   էին   անում,   հետո
նետվում   էին   դեպի   փլատակները,   այնտեղից   դուրս
բերում   մանուկների   թուլացած   մարմինները։
Սպիտակի   մանկապարտեզը    կարծես   թիթեղի   մի   ճը-
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մըռթված   կտոր   լիներ,   հարյուրավոր   փոքրիկներ  մը-
նացել   էին   ծանր    բետոնի   ու   երկաթի   ծանրության
տակ։  Երկու   նվիրյալները   գիշեր   ցերեկ   վազում   էին
ու   օգնում   մարդկանց,  գիտեյին,   որ   ամեն   վայրկյա-
նը   մեկ   մարդու  կյանք   է   և   ուշացնել   չի   կարելի։
Առաքելի   աչքին    երևաց   աղետի    տեսիլքները,   ծնող-
ները   խենթի   պես   պտտվում   էին   մանկապարտեզի
փլատակների   մոտ,   աղերսում   էին   մարդկանց,   որ
օգնեն   իրենց,   հառաչանքների   ու   աղերսի,   լացի   ու
փոշու   մեջ   բավական   էր,   որ   մարդ   կորցներ   իր
բանականությունը:   Երևի   մեծ   վարդապետ   Կոմիտասը
իր   հոգում   զգացել   էր   ազգի   տառապանքն   ու   վիշ-
տը,  այդ   հարվածից   էր,  որ   մթագնել   էր   նրա   միտ-
քը։  Միայն   մեծ   Հայրեասերներն   են   հասկանում   ազ-
գի   վիշտը,   նրանք   են,  որ   ազգի   վիրավորանքը   ըն-
դունում   են    որպես   սեփական    վիրավորանք։
Սպիտակի  աղետը   սոսկալի   էր   ու   դաժան,   հազարա-
վոր   կյանքեր   ու   նպատակներ   փլուզվեցին    ընդամե-
նը   մի   քանի   վայրկյանում՛.. .   Դե   ե՛կ,   վարդապե՛տ,
ու   մի   խենթանա՛.. .:    Առաքելի   աչքերը   խոնավացան,
հուզմունքը   խեղդում   էր,   նա  սթափվեց,   արագ   կեն-
տրոնացավ,   փորձեց   շեղվել   թեմայից։ 
— Ընկեր   գեներալ,   իսկ   ինչու՞   այն   ժամանակ   Սեր-
ոբիչին   չպատժեցիք,   չէ   որ   կարո՞ղ   էիք,   դուք   մեծ
հնարավորություններ   ունեիք, — հարցրեց   բժիշկը:
— Իրավացի  ես   տղա՛ս,  սակայն   Կարեն   Սերոբիչը,
շատ   խորամանկ   մարդ   է,   գիտեր,   որ   իր    ետևից
եմ   ընկած,   Յուզբաշյանին   անընդհատ   խառնում   էր,
որպեսզի   իր   կեղտերը   չբացահայտվի:   Այնպես   որ
նրանք   երեքով   էին   աշխատում`  Կարեն    Սերոբիչը,
Մուրիուս   Յուզաշյանը   և   քրեական   հեղինակություն
Փայլակ   Սիմոնյանը` « Փայլակ »:  Դե   իր   կնքահորը`
Հեյդար   Ալիևին   չհաշված,   որը   նրան  հովհանավորում      
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էր   Մոսկվայից:   Գիտե՞ս   Առաքել,   այդ   հանցագործ
միությունը   հզոր   էր,   իսկ   հիմա    նման   իրավիճակ
է:   Մարիուս   Արամիչը,   փոխարինեց   խաղացողներին,
բայց   խաղի   կանոնները   մնացին   նույնը:   Այն   ժամ-
անակ,   գոնե   վախ   կար,   գոնե   գիտեին,  որ   չափը
անցնելուց   կարող   են    երկար   ժամանակ   աքսորվել
Ալթայի   երկրամաս:   Իսկ   հիմա   զգացին,   որ   անպա-
տիժ   են   ու   այդ   անպատժելիությունն   է,  որ   նրանց
դրդում   է   ավելի   մեծ   հանցանքներ   գործելու:
— Ընկե՛ր   գեներալ,   դուք    տեղյա՞կ    եք,   որ   Հայաս-
տանի   համար  գնված    ցորենի   ողջ   խմբաքանակը
Գրոզնիում   է   յուրացվել, — ասաց  նա:
— Մայոր,   ճիշտն  ասած   լսել   եմ   այդպիսի   մի   բան,
սակայն   մանրամասները   չգիտեմ, — ասաց   գեներալը:
— Ես   տեղյակ    եմ   պատմությանը   մանրամասն — աս-
աց   նա,   և  սկսեց    պատմել: — Ինձ   զանգահարել   էր
Ինգուշեթիայի   անվտանգության   պետ`   գնդապետ   Իս-
մաիլովը,   տեղեկացրել   այն,   ինչ   իրեն   հայտնի   էր:
Պարզվում    է`  ոմն   հայազգի   քրեական    հեղինակութ-
յուն,   ինչ-որ  « Լոմ »  մականունով,   գնում   է   Ինգուշ-
եթիա   և   այնտեղ   պայմանավորվում   ալրաղացի   տնօ-
րինության   հետ,   որպեսզի   Հայաստանի   համար   գըն-
ված   ցորենն   աղան:   Հետաքրքիր   է,   որ   ամբողջ   70
վագոն   ցորենն   աղացել   են,   իսկ   ալյուրը   վաճառքի
ուղարկել   Ղազախստան   և   Ադրբեջան:
— Ինչպե՞ս   թե   Ադրբեջան, — զարմացավ   գեներալը,
— Այո,   մեկ   շաբաթից   ավելի   ալրաղացը   գիշեր – ցե-
րեկ   աշխատել   է    հատուկ   ռեժիմով:    Ինգուշեթիայի
դատախազության   կողմից   կազմած    ստուգումների
փաստաթղթերում   նշված   էր,  որ   հենց   այդ  « Լոմն »
ունի   Հայաստանի  Հանրապետության   դիվանագիտական
անձնագիր   և   գործում   է   անմիջապես   Հայաստանի
նախագահ`  Լևոն   Տեր-Պետրոսյանի   հովանավորության   
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ներքո:   Իսկ   այդ   ալրաղացի   տնօրինությունը  հասկա-
նալով  Հայաստանում   տիրող  ծանր   վիճակը`  ընդառա-
ջել   էր   նրանց,   որպեսզի   կարճ    ժամանակահատված-
ում   աղան   70   վագոն   ցորենը`   ցանկանալով   օգնել
հայ   ժողովրդին:
— Հանցագործները   գործում   էին   մեր   ժողովրդի   և
պետության   անունի՞ց.. .
— Այո,   ընկեր   գեներալ,   հենց   այդպես, — քմծիծաղեց
նա, — դե   ես մտածեցի,   որ   ալյուրը   շուտով   կհասնի
Հայաստան,   սակայն   Հայաստանի   փոխարեն   գնաց
Ադրբեջան:   Աղացած   ցորենից  ստացված  մոտ  120  վա-
գոն   ալյուրը   վաճառվեց   Ադրբեջանում:   Իբրահիմովը
ինձ   հայտնեց,   որ   այդ   « Լոմը »   կապված   է   եղել
ադրբեջանցի   քրեական  հեղինակություն`  Ռովշան   Լեն-
քորանսկու   հետ,   հենց   նա   էլ   միջնորդել   է  յուրաց-
նել  ալյուրի   մեծ   մասը  Ադրբեջանում,   իսկ   մի   մասն
էլ`   ուղարկվել   է  Ղազախստան,   քրեական    հեղինակ-
ություն`  Ազիզ    Բատուկաևի   տրամադրության   տակ:
— Պատկերացնու՞մ   ես,  ինչ  սարսափելի  բան  է, — բար-
կացավ    գեներալը, — իսկ   եթե   թուրքերը   ալյուրը
թույնեյին   և   ուղարկեյին    Հայաստա՞ն...
— Այո՜,   ընկեր   գեներալ,  գոնե   այդ   մեկը   չի   պատ-
ահել,   փառք   պետք   է   տանք   Աստծուն...
— Մայոր,   քրեական   հանցագործները   ազգություն   ու
թասիբ   չունեն, — ասաց   գեներալը, — նրանց   համար
միևնույն   է   հայ,   թուրք,   վրացի...    Կարևորը,   որ
իրենց    գրպանը   լիքը    լինի,   և   իր   անունը    փառա- 
բանվի...    Լևոնն   ու   Վազգենը   իրենց   իշխանությունը
հենց  այդ   հանցագործների   վրա   են   կառուցել:
— Ընկեր   գեներալ,   համաձայն   եմ   Ձեր   հետ, — ասաց
նա, — կգա   մի  օր,  երբ   այդ  քրեական   աղբը   կհայտ-
նվի   պետության   բարձրադիր    ատյանում`  գերագույն
խորհրդում,   ու   այն   ժամանակ   օրենքի   ուժով    կամ-
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րագրեն   իրենց   անվտանգությունը:  Թալանած   միլիոն-
ներով  կարող   են  վայելել,  իսկ   ժողովուրդը   հայտնվե-
լու   է   ճորտի   ու   ստրուկի    կարգավիճակում:
Այդպիսի   երկիրը    լինելու   է   մի    նզովված   պետութ-
յուն,   որը   Սոդոմ- Գոմորից   ոչնչով   չի   տարբերվելու:
Անբարոյականության   վրա   կառուցած   իշխանությունը
դառնալու   է    չարիք՝   ժողովուրդի   գլխին:
— Այդպես   էլ    կա   տղաս, — տխուր   հառաչեց   գեներ-
ալը:
Սենյակ   մտավ   տիկին  Անահիտը,
— Տղաներ,  արդեն   ուշ   է, — ասաց   նա, — Գրիշա՛,
Առաքելը   երկար    ճանապարհից   է   եկել,   թող   որ
հանգստանա...
— Իսկապես,   խոսքով    ընկանք,   մութն    ընկավ, — աս-
աց   գեներալը:
— Առաքել   ջան,   կարող   ես   լոգանք   ընդունել,   նոր
քնել,   ամեն   ինչ   պատրաստ   է,   քո   մշտական   մահ-
ճակալը   պատրաստել   եմ:
— Շնորհակակություն,   տիկին   Անահիտ:
Առաքելը   հրաժեշտ    տվեց   գեներալին    և   գնաց   լոգ-
անք   ընդունելու:  Լոգանքից   դուրս  եկավ   և   մտավ
ննջարան,   որը   գեներալի   որդու   սենյակն   էր։



Գեներալը  և   տիկին   Անահիտը   շատ   սիրով   ամուսին-
ներ   էին,   միշտ   հոգատար   մեկ-մեկու   հանդեպ։
Պատերազմի   ծանրությունը  նրանք   իրենց  մաշկի   վրա
էին   զգացել,   քանի   որ   իրենց   երկու   զավակները
դաժան   պատերազմի   զոհն   էին  դարձել։   Ավագ   որդ-
ին՝   Տիգրանը    ծառայել    էր    Սովետական   ավիացիա-
յում`   մայոր   էր`   կործանիչների    օդաչու։   Ծառայել
էր   Հեռավոր   Արևելքում,   սակայն   կամավորագրվել  էր
ու   մեկնել   Աֆղանստան`  իր   ինտերնացիոնալ   պարտ-
քը   կատարելու,   սակայն,  մի   քանի   ամիս   անց   ծըն-
ողներին   հայտնում   են,   որ  որդին  մարտական   թռիչ-
քի   ժամանակ    զոհվել    է։     Հայրը   անձամբ   է   մեկ-
նում   Աֆղանստան   որդու   դիակը    բերելու,   սակայն
ապարդյուն,   որդու   օդանավից   միայն   այրված    կըտ-
որներ    էին   մնացել։    Հայրը    միայն   անձնական   իր-
երն   հավաքում   է    և   վերադառնում`   չունենալով
անգամ   որդու   դին,   կամ   որևէ   մի   մասնիկ։
Հուղարկավորության  ժամանակ    միայն    քարերով   լըց-
ված   ցինկապատ   դագաղն   էր,   նա  կնոջից   թաքցնում
էր`  չասելով   դատարկ   դագաղի   մասին,   քանի  որ
մայրը   սփոփվում   էր   որդու   գերեզմանին   այցելելով։
Տիգրանի   օդանավը   խփվել    էր   Կանդագարի    շրջան-
ում,  օդանավից   ոչինչ   չէր   մնացել,   հայրը   մտածում
էր,   որ   մի   գուցե   որդին   ինչ-որ   հրաշքով   կենդանի
է   մնացել,   մինչև   օդանավի   պայթելը   հասցրել   է
կատապուլտի    միջոցով   փրկվել։   Սակայն   տարիներն
անցնում   էին,  իսկ   նրա   հույսը   գնալով   մարում  էր։
Փոքր   որդին՝  Արամը,  վերջացնելով   Օրենբուրգի   ռազ-
մաօդային   ակադեմիան,   ստանալով   կապիտանի    կոչ-
ում`  ռազմական   ուղղաթիռի   օդաչուի   որակավորում,
նորից   հետևելով   եղբոր    օրինակին`   կամավոր   ցան-
կություն   է   հայտնում   մեկնել   Աֆղանստան`   հույս
ունենալով   եղբոր   կիսատ   գործը  ավարտին   հասցնել։   
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Նա   ծնողներից   թաքցնում   է   Աֆղանստան   մեկնելու
իր   որոշումը,  սակայն  վեց  ամիս   անց,   ծնողները
ստանում   են  Արամի   զոհվելու   լուրը։   Այդպես   գենե-
րալն   իր   երկու   որդիների   գերեզմանը   պատրաստում
է   սեփական    ձեռքերով:    Տիգրանն   ու   Արամը   ընտ-
րել   էին   իրենց   հոր   ճանապահը,   երկուսն   էլ   Ռազ-
մական   ավիացիայի   սպաներ   էին,   նրանց   ձգում   էր
անծայր   երկնքի  լազուրը։    Երիտասարդ   օդաչուները
գտան  իրենց   գերեզմանը   օտար   երկրում`  չթողնելով
Բժշկյանցների   գերդաստանը   շարունակող   գեթ   մի
ժառանգ։    Գեներալն   կինը   միասին   հաճախակի   էին
այցելում   որդիների  գերեզմաններին:   Նա   լուռ   կանգ-
նում   էր   ու   արտասվում,   փորձում    էր   Անահիտից
թաքցնել   իր   վիշտը։   Ամենամեծ   վիշտը   այն   էր,  որ
նա   գիտեր,   որ   տղաների   գերեզմանները   դատարկ
են,  ինչը   կնոջից   խնամքով   թաքցնում   էր:  Անահիտը
սփոփվում   էր   տղաների    գերեզմանին   այցելելով,
զրուցում   էր   նրանց   հետ,   երգում   նրանց   սիրած
երգը:   Դա   այն  գաղտնիքն   էր,  որը   երբեք   չի   բացի
Անահիտին։   Միակ   մարդը,  որին   գեներալ   Բժշկյանցը
վստահում  էր՝  Առաքելն   էր:  Նա   Առաքելին   համարում
էր   իր   երրորդ   որդին,   այդ  պատճառով  էլ   որոշեց
նրան   հեռու   պահել    Հայաստանում   մոլեգնող   պատ-
երազմից,   նա   գիտեր,   որ   Առաքելը   խելացի,  բայց
և  տաքարյուն   հայորդի   էր   և  նա   չէր   կարող   հեռու
մնալ    Հայրենիքում   տեղի    ունեցող   իրադարձություն-
ներից։  Գեներալը   գիտեր,   որ   նա   առաջնորդ   լինելու
մեծ   ուժ   ուներ,   մարդկանց  վրա  ազդելու   իր  ունակ-
ություններով։  Հասկանալով,    որ    Յուզբաշյանը    ունե-
նալով   բժշկի   պես    տաղանդավոր    երիտասարդ,   կա-
րող   էր   նրան   իր    խորամանկ   ծրագրերի   մի   մասը
դարձնել։   Նա   Առաքելին   մեծ   դժվարությամբ   համոզ-
եց   հեռանալ,   Լենինգրադի   իր   մտերիմ   ընկերների    
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մոտ   ուղարկեց,  որպեսզի   նա   շարունակեր   կատարել-
ագործել   իր   մասնագիտությունը   Ասպիրանտուրայում։
Գեներալն   ամեն   ինչ   անում   էր,   որպեսզի   Առաքելը
իր   տղաների   ճակատագիրը   չունենա։    Նա  ոչ  միայն
Առաքելին    էր    փորձում     հետ    պահել   դժբախտութ-
յունից,   այլև   իր   հարևանուհու   մինուճար   տղային`
Վարդանին,   սակայն   երիտասարդը   հրաժարվում    էր,
պատճառաբանելով,   որ    իր   պարտքն   է  պաշտպանել
հայրենիքն   ու   ժողովրդին։   Գեներալի   առողջությունը
թույլ   չէր   տալիս    մեկնել  ռազմաճակատ,  սակայն
ամեն   օր  տեղեկացված   էր   ճակատային    բախումներ-
ից։   Վազգեն   Սարգսյանը,   ինչպես   գեներալն   ասաց,
հաճախակի   էր   այցելում   իրեն,  նա   լավ    ճանաչում
էր   Վազգենի  լավ   և   վատ    կողմերը,   սակայն   նրա
համար   մի   բան   պարզ   չէր,   թե   Վազգենը,   ի՞նչ
նպատակի   կամ   ինչի՞  համար   էր   սկսել   այդ   մտեր-
մությունը։   Գեներալին  անհայտ   էր   այդ  հարցի  պատ-
ասխանը։   
Առաքելը   կամաց   դուրս   եկավ   սենյակից,   անձայն
քայլեց   դեպի   գեներալի   աշխատասենյակը,   այնտեղ
լույսը   դեռ   վառվում   էր,  կամաց   թակեց   դուռը:
— Թույլ   կտա՞ք,   ընկեր  գեներալ, — շշուկով   հարցրեց
նա, — ուզում   էի  Րաֆֆու   այն   գիրքը   վերցնել, — ար-
դարացավ   նա:
— Այո,   իհարկե՛, վերցրու   տղաս, — ասաց   նա։
— Ընկեր   գեներալ,   ինչու՞  չեք   քնում   արդեն   ուշ  է:
— Է՜հ,   բժիշկ   ջան   ծերացել  եմ,   աչքերիս   քունը
փախել   է, — գանգատվեց   նա։
— Լա՜վ,   եթե   այդպես   է   կցանկանայի   մի   հարց
տալ, — ուրախ   ասաց   նա, — Գրիշա   Գայկովիչ,   դուք
ասացիք,  եթե    ժամանակ   լինի՝   կպատմեք   այն   քըր-
դերի   պատմությունը,   խնդրում   եմ,   եթե   դժվար   չէ
կարո՞ղ   եք  հիմա   պատմել.. .
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— Այո՛,   իհարկե   տղաս,  կարող   եմ  պատմել, — ասաց
գեներալը,   ակնոցները   հանեց   աչքերից,  դրեց   մի
կողմ, — գիտես,   Լևոնն   ու   Յուզբաշյանը   միևնույն
սրիկաներն   են,   այնպես   որ,   իրարից   զատել   չենք
կարող։    Այն    ժամանակ՝  1993 – ի   հունվար   ամիսն
էր,   Թուրքիայից   մեզ   մոտ   էր   եկել   « Քրդական
Բանվորական   կուսացության »   նախագահը   Աբդուլլահ
Օջալանը։   Հանդիպումը   խիստ   գաղտնի    էր,   ես   մի-
աժամանակ   թարգմանչի   պարտականություններ    էի
կատարում:   Հանդիպմանը   ներկա   էր   Մարիուս   Յուզ-
բաշյանը,   Լևոն   Տեր-Պետրոսյանը   և   Վազգեն   Սարգս-
յանը։   Օջալանը   մեզանից   քաղաքական    ապաստան
էր   խնդրում,   նա    խոստանում   էր   քրդական   կամա-
վորական   ջոկատներին   միավորել,   և   մեզ   օգնել`
Արևմտյան    Հայաստանում    ծավալելով   ռազմական
գործողություններ։   Մեր   կողմից    միայն   պետք   էր
նրան    ապաստան   տայինք   և   աջակցեինք   միջազգա-
յին   կառույցներում   նրան   ներկայացնելու   իրենց
ազգային    հարցը։    Օջալանը    նույնիսկ    ցանկություն
հայտնեց,   որ   կարող   են    քրդական   զինյալ   ջոկատ-
ներ    ուղարկել   Ադրբեջան`   նրանց   թիկունքում   մար-
տական   գործողություններ   սկսելու   համար։   Օջալանի
ծրագիրը   այնքան   լավ   էր,   որ    ես    առաջարկեցի
Լևոնին   և  Յուզբաշյանին    համաձայնվել։   Սակայն
նրանք   հարցը   ձգձգում   էին,   կարծես   թե    Թուրքիա-
յից   տարածքային   պահանջատիրությունը   նրանց   չէր
հետաքրքրում:    Օջալանը   մնաց  մեր   տանը   մեկ   շա-
բաթից   ավելի:   Մեր   զրույցների   ժամանակ   նա   նըս-
տում   էր   հենց   այդտեղ՝   ուր   հիմա   դու  էս   նստած։
Օջալանը   համաձայն   էր   քրդական   ջոկատներով   լու-
ծել   մեր   տարածքային   պահանջները    Թուրքիայից,
իսկ   Քրդստան   պետության   սահմանագիծն   ըստ   նրա՝
սկսելու   էր  Կիլիկիայի   սահմաններից   ու   ձգվելու   էր   
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դեպի   Մարմարայի   ափերը։   Այսինքն՝   Օջալանի  ապա-
գա   Քրդստանը   լինելու   էր   ներկայիս   Անատոլիայի
Միջերկրական   ափամերձ   շրջանները,   մինչև    Մարմա-
րա   ծովը:   Թուրքիան   զրկվելու   էր    Էգեյան   և   Միջ-
երկրական   ծովերի  հնարավորությունից:    Իսկ   Արևմտ-
յան  Հայաստանը`  ամբողջությամբ  ներառյալ  Կիլիկիան
և   Տրապիզոնի   վիլայեթները   մնալու   էր  Հայաստանի
տարածքի   մեջ,   որպես    համերաշխության   երաշխիք՝
Հայաստանի   և   Քրդստանի   միջև    կնքվում    էր   ռազ-
մաքաղաքական   դաշինք`   ապահելով    երկու   պետութ-
յունների   անվտանգությունը   տարածաշրջանում:
Նույնիսկ   նա   առաջարկում    էր   Թուրքիայի   Եվրոպա-
կան   մասում`  Բոսֆորի   մյուս   ափին,   ստեղծել   նոր
Ասորական   պետություն:    Ես   և  Օջալանը   առանձին
շատ   ենք   քննարկել   այդ  հարցը   և   գիտե՞ս,  դա
ռեալ   ծրագիր   էր,  քանի   որ   տարածաշրջանում   հար-
ևան   պետություններին   ձեռնատու   էր   այդպիսի   տա-
րածքային   փոփոխություններ,   օրինակի   համար   հույ-
ները   կարող   էին   օգտվել   հնարավորությունից   և
ազատագրել   Կիպրոսի    թուրքական    հատվածը,   չհաշ-
ված,   որ    Էգեյան   ծովում   և   Եվրոպական    հատված-
ում   արդեն   սահմաններ   չեր   ունենալու   Թուրքիայի
հետ,   այդ   թվում   Բուլղարիան   սահմանակից   էր
լինում   միայն   Ասորեստանին:   Իսկ   Իրանին   ավելի
ձեռնտու   էր   Հայաստանի    հետ    սահմանակից   լիներ,
քանի   որ   կարող   էր   Հայաստանով   ուղիղ   դուրս
գալ   Եվրոպա,   կամ    Միջերկրական   ծով:   Իսկ   Թուր-
քիայի   և   Սիրիաի   միջև   ջրային   պրոբլեմների   հետե-
վանքով,   ամեն   տարի   պատերազմական  իրավիճակներ
էին   ստեղծվում:   Սիրիան   նույնիսկ   կարող   էր   մաս-
նակցություն   ունենալ   Կիլիկիայի   ազատագրման   գոր-
ծում,   քանի   որ   սիրիահայերը   և  Լիբանանահայերը
ավելի   համախմբված   համայք   ունեին:   
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Օջալանը   նույնիսկ   առաջարկում   էր,   որ   կարելի   է
օգտագործել   Հայկական   Սփյուռքը   և    իհարկե   քրդա-
կան   սփյուռքի    իրենց   համայքները:    Օջալանի   ծրա-
գիրը   հնարավոր   էր   կյանքի   կոչել:  Հայաստանը   մի-
այն   քրդերին   պետք   է   սկզբնական   փուլում   դիվան-
ագիտությամբ   օգներ,  մնացածը   ժամանակի   հարց   էր
և   կարող   էր  այլ   ընթացք   ստանալ:   Առաքել,   մինչև
հիմա  սրբությամբ   եմ   պահում   Օջալանի   ձեռքով   գը-
ծած   այդ   քարտեզը,   որի   մասին   ասացի,  Միջերկրա-
կանից   Սև   ծով   ձգվող   Հայաստանը   և   նրա   դաշնա-
կից   Քրդստանը,   գիտես   շատ   հզոր   միություն   կլին-
եր   տարածաշրջանում,   եթե   հարկ   լիներ   Թուրքիային
կարելի   էր   ցանկացած   պահին   ծնկի  բերել: 
— Ընկեր   գեներալ,  դա   շատ   լավ   գաղափար   էր, —
ասաց   բժիշկը, — միայն   այն,  որ   քրդերը    համաձայն-
վում   էին   Արևմտյան   Հայաստանից   դուրս`  ստեղծել
Քրդստանը,   արդեն   իսկ   մեր   համար   ձեռնտու   առա-
ջարկ   էր։   Իսկ  դա   շատ   լավ   խաղաքարտ   էր  Թուր-
քիային   ծնկի   բերելու   համար։   Ընկեր   գեներալ,   ես
վերջերս    եմ   իմացել,   որ Թուրքիայում`  թուրքերի
թիվը   ուռճացված   է,   քանի   որ   այնտեղ  ավելի   շատ
քրդեր   են  ապրում   քան   թուրքեր...
— Այո,   մենք   տեղյակ   ենք,   թուրքերը   այդպես   փոր-
ձում   են   իրենց    թիվը   շատ   ցույց   տալ,   որպեսզի
կարողանան   պահել   իրենց    գերիշխանությունը,   իսկ
թուրքացրած   հայերի,   ասորիների,   հույների    և   մըն-
ացածմերն    ներկայացնում   են   որպես   թուրքեր...
Օջալանի   ծրագիրը    այնքանով    էր   լավ,   որ   բոլոր
այդ   ազգությունները   իրենց  օգուտը   ունեին:   Դե   քո
նշած   խաղաքարտերի   մասին   ասացի   Լևոնին   ու
Վազգենին,   սակայն    նրանք    անընդհատ    պատճառա-
բանություն   էին   փնտրում   հարցը   ձգձգելու   համար։
Չնայած   որ,   Օջալանը   ցանկացած    պայմանի   համա-   
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ձայն   էր,   միայն   պետք   է   կարողանաինք   նրա   միջ-
ոցով   իրականացնեինք   մեր   պետական   հարցերը։
— Գրիշա  Գայկովիչ,  Օջալանի   ծրագիրը   այնքանով   էր
լավ,  որ    նույնիսկ   Եվրոպային   և   Ամերիկացիներին
էլ   էր   ձեռք   տալիս   այդպիսի   տարածքային   փոփոխ-
ությունները,    քանի   որ   Թուրքիան    արդեն   գլխացա-
վանք   է   դարձել   իրենց   գլխին,   գնալով    աճում    է
ֆունդամենտալ   մահմեդականությունը,   բացի   այդ՝
Թուրքիայի   փոխարեն   կունենային    մի   քանի   հզոր
դաշնակիցներ: 
— Այո   իրավացի   ես,  նույն   բանը   ես   բացատրեցի
Լևոն   Տեր-Պետրասյանին   և  Վազգենին,   սակայն  Լևոնը
մեկ   շաբաթ  անց  հրաժարվեց   Օջալանին   քաղաքական
ապաստան   տալ։   Անկարայում արդեն   տեղյակ   էին,
որ   Աբդուլլահ   Օջալանը   մեզ   մոտ   է,  պահանջում
էին   Հայաստանի    իշխանություններից,    որպեսզի   նը-
րան   հանձնենք   Թուրքական   իշխանություններին։
Օջալանին   ես   թաքցրի,   քանի   որ   տեղեկություններ
ստացվեց,   որ    Վազգենն   ու   Լևոնը,   որոշել    էին
Օջալանին   500  հազար    դոլլարով    հանձնել   թուրքեր-
ին։    Չնայած   որ   Լևոնը   և   Վազգենը   արդեն   նման
փորձ   ունեին։   Նրանց   այդպես   էլ   չհաջողվեց   գտնել
Օջալանին։    Իսկ  այն   դեպքը,   որի   մասին   ասացի
եղել   էր   1992   թվականի   հունվարի  10 -ին,   երբ   Վր-
աստանի   նախկին  նախագահ  Զվիադ   Գամսախուրդիան
ընտանիքով   և   շուրջ   100   հոգանոց   զինված   թիկնա-
զորով   հայտնվեց   Հայաստանի   սահմանին։
Ադրբեջանցիները    հրաժարվում    են    նրան    քաղաքա-
կան   ապաստան տալ։    Այդ   ժամանակ   Թիֆլիսի   փող-
ոցներում   կատաղի   մարտեր   էին   գնում։   Ռազմական
հեղաշրջումը   իրականացրած    Վրաստանի   Ռազմական
Խորհուրդի   նախագահ՝   Թենգիզ   Սիգուրան   արդեն
հեռակա   կարգով   մահապատժի    էր   դատապարտել   
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Զվիադ   Գամսախուրդիային,   պետական   միջոցները
վատնելու   և   ազգային  թշնամանք   հրահրելու   մեջ։
Զվիադ   Գամսախուրդիայի   փախուստի   ճանապարհները
փակված   էին,   մնում   էր   միայն   Հայաստանը։
Գամսախուրդիան   ցանկանում   էր,   որպեսզի   իրենց
թույլատրվի   Հայաստանի   օդանավակայաններից   մեկով
մեկնել   դեպի   Չեչենիա։   Ջոխար  Դուդաևը,   նույնիսկ
իր   անձնական   օդանավն   էր   ուղարկել  Գամսախուրդ-
իայի   շքախմբին   տեղափոխելու   համար։   Դե,   Լևոն
Տեր-Պետրոսյանն   ու   Վազգեն   Սարգսյանը   հասկանում
են,   որ  Գամսախուրդիային   Վրաստանի   ընդդիմության
ներկայացուցիչները    փնտրում    են    մահվան    դատա-
պարտելու   համար,   նրանից    պահանջում   են   մեկ
միլլիոն   դոլլար,   որպեսզի  « տրանզիտ »   ճանապարհ
ապահովվեն:    Դե   Գամսախուրդիան    ստիպված    կան-
խիկ   մեկ   միլիոն   դոլլար   տալիս   է   Վազգենին,   որն
էլ   անձամբ   ուղեկցում   է   նրանց   մինչև   Երևանի
օդանավակայան,  այնտեղից   Ջոխար   Դուդաևի   օդանա-
վով   տեղափոխում   են   Գրոզնի։
— Իսկ  Օջալանը   ի՞նչ   եղավ, — հարցրեց   բժիշկը։
— Օջալանին   թաքցնելուց   հետո,   ես   նրան   գաղտնի
ուղարկեցի   Իրան,   իսկ   այնտեղից,   նա   գնացել   էր
Սիրիա,   մի   քանի   անգամ   զանգահարել   էր,   շատ
երախտապարտ   էր։    Օջալանի   ասելով,   ինքը   հայկա-
կան   արմատներ   ուներ,   այնպես   որ   ինչպես   ասում
են`  « անաղուհաց    քրդի   շուն »   չէր`   ինչպես    սըր-
անք...   Գիտես   հեռախոսազրույցի   ժամանակ   նա    աս-
աց   իր   կարծիքը   Վազգենի   ու   Լևոնի   մասին,   նա
ասում   էր,   որ   դրանք   թուրքից    վատն   են,   դավաճ-
ան   ու   աստվածապիղծ: 
Նրանք   ծիծաղեցին։
— Լավ,   ընկեր   գեներալ,   արդեն   գնացեք   քնեք,
հանգստանալ   է    պետք,   լույսը   շուտով   կբացվի։
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— Գիրքը   չմոռանաս, — հիշեցրեց   գեներալը։
Առաքելը   վերցրեց   գիրքը   բարի   գիշեր   մաղթեց   և
ոտնաթաթերի   վրա    գնաց   իր   ննջարանը։
Արդեն   լուսանում   էր:   Առաքելը   պառկել   էր   անկող-
նու   մեջ   ու    չէր   կարողանում   քնել,   նույնիսկ    բա-
ցեց   գիրքը,   որպեսզի   կարդա,  սակայն   չկարողացավ:
Ինչպե՞ս   կարելի   է   այդքան   ատել    սեփական   ժողո-
վրդին,  ինչպիսի   ստոր   ու   դավաճան   պետք    է   լին-
են,   որ   երկիրն   հասցնեն   այսպիսի   աղքատության...
Ազգադավերը...     Միայն   ազգադավը   կարող   էր    այդ-
պիսի   բան  անել:    Րաֆֆին   իզուր   չէր   ասում. « Մեր
պատմությունը    բավականին   աղքատ    է   լավ    մարդ-
կանցով,  փոխարենն   հարուստ    է   դավաճաններով »: 
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Առավոտյան   նա   հավաքեց   անկողինն   ու   դուրս   եկ-
ավ   ննջասենյակից: 
— Բարի   լույս,  տիկին   Անահիտ, — ուրախ   ողջունեց
նա, — գեներալը  արթնացե՞լ  է:
— Այո,   Առաքել   ջան,  իր  աշխատասենյակում  է, — աս-
աց   նա, — շուտ    է   արթնացել,   ասաց,    երբ   արթնա-
նաս՝   մտնես   մոտը...    Առաքել   ջան,   Գրիշային   ասա
նախաճաշը   պատրաստ  է,   կնախաճաշես   նոր  կգնաս...
— Եղա՛վ,  տիկին  Անահիտ: 
Առաքելը   թակեց   դուռը   և  մտավ   ներս...   Գեներալն,
ինչպես   միշտ,    գրասեղանի   առաջ   նստած   էր,   սեղ-
անին   թղթերի   մի   ամբողջ   կույտ   կար:   Նա   ակնոց-
ները   դրած   ինչ-որ   բան   էր   կարդում: 
— Ե՛կ   տղաս,   քեզ   էի   սպասում, — ուրախացավ   նա:
— Գրիշա   Գայկովիչ,   չե՞մ   հասկանում,   դուք,   քու՜ն,
դադա՜ր   չունե՞ք, — կատակեց   նա:
— Ոչինչ   տղաս,  դեռ   կհասցնենք   հանգստանալ, — կա-
տակեց   նա, — ահա   գտել  եմ   այն   փաստաթղթերը,
որի   մասին   ասել   էի:
— Ի՞նչ   փաստաթուղթ,   ընկե՛ր   գեներալ, — զարմացավ
նա:
— Ես   ասել  էի   չէ,  որ  Սամվել   Շահմուրադյանի   կազ-
մած    փաստաթղթերը    ինձ   մոտ   են,   որոնցում   ման-
րամասն   բացահայտվում    են    ԼՂՀ    առաջին    նախա-
գահ`  Արթուր   Մկրտչյանի   մահվան   պատճատները:
— Ընկեր   գեներալ,   դուք   նկատի   ունեիք   պատգամա-
վոր   Սամվել   Շահմուրադյանի՞ն, — հարցրեց   նա:
— Այո,   տղաս,   հենց   այդ   Սամվելին, — նա   շատ  ազ- 

II
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նվազարմ    երիտասարդ   էր,   ափսո՜ս,    որ   դավաճան-
ները   չխնայեցին   նրան, — ափսոսանքով   ասաց   նա:
— Սամվելի   կազմած   փաստաթղթերը   ինձ   մոտ   են,
նույնիսկ   խեղճ   տղան   չհասցրեց    ջրի   երես   հանել
այս   հանցագործների   դավաճանությունը:  Սամվելը   ա-
պացուցել   էր,   որ   Արթուր   Մկրտչյանի    մահը   պատ-
վիրել   են   Լևոնն  ու  Վազգենը,  իսկ   իրականացրել   են
Լևոնի   հավատարիմ  « աֆղանցի »  վետերանները,   այն-
տեղ   նույնիսկ   նշվում   է   կոնկրետ   անուններ: 
— Ընկեր   գեներալ,   երևի   հենց   դա   էլ  եղել   էր   նը-
րան   ոչնչացնելու   պատճառը, — հարցրեց   նա, 
— Չի   բացառվում   տղաս,  չնայած,   որ   Շահմուրադյան
Սամվելին   ոչնչացնելու   շատ   ուրիշ   պատճառներ   էլ
կային, — ասաց   գեներալը, — Սամվելը   զոհվել   է   1992
թվականի   սեպտեմբերի   11-ին`  ԼՂՀ Մարտակերտի  շըր-
ջանի   Վաղուհաս   գյուղի   մոտակայքում:    Չնայած,
Մարտակերտ   մեկնելուց   առաջ,   եկավ   մեր   տուն   և
ինձ   հանձնեց   այս   թղթապանակը,   ասաց,   որ   ծանո-
թանամ:   Ինքը`   նույնիսկ   ասաց,   որ   հնարավոր   է,
որ   այլևս   չտեսնվենք...    Կարծես   թե   կանխազգում
էր  իր   մահը:  Դէ,   ինչպես   միշտ   դավադիր   գնդակը
լավերին  է  տանում:   Դէ,  գիտես  Սամվել
Շահմուրադյանը   Գերագույն   խորհրդի` « Շահումյանի
շրջանի   և   Մարտակերտի   շրջանի   հյուսիսային   հատ-
վածի   անկման   պատճառներն    ուսումնասիրող   ժամա-
նակավոր   հանձնաժողովի »   մեջ   էր:   Այդ   հանձնաժո-
ղովը   ստեղծվել   էր  ամիջապես   Շահումյանի  անկումից
հետո`  1992թ  հուլիսի  1-ին:  Շահմուրադյանը  հավաստի
փաստեր   ուներ,   որ   շրջանի   կորուստը   եղել   է   դա-
վաճանության   հետևանքով   և   այն   էլ`  Վազգեն   Սար-
գյանի   անմիջական   մասնակցությամբ:   Նա   փաստեր
ուներ,   որ   Արծվաշենը   նույնպես    Վազգենի   անմիջա-
կան   մասնակցությամբ   է    հանձնվել   ադրբեջանցիներ- 
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ին։   Հիշու՞մ   ես,   ես   ասացի,   որ    Յուզբաշյանը   Շա-
հեն   Մեղրյանի   գրավոր   ցուցմունքի   փաստաթղթերը
և   տեսաերիզը   իր  մոտ   էր   պահում: 
— Այո,   հիշում   եմ.. .
— Ուրեմն  այդ   հարցաքննումները   կատարվել   են  հենց
այդ   հանձնաժողովի   շրջանակներում:   Յուզբաշյանի
հետ   եղել   է   նաև   Կառլոս   Ղազարյանը   և   Սամվել
Շահմուրադյանը:   Փաստաթղթերի   բնօրինակը   եղել   է
Յուզբաշյանի   մոտ,   իսկ   արձանագրությունները   եղել
են   Սամվելի   մոտ:   Հանձնաժողովի   աշխատանքների
վերջնական   արդյունքների  մասին   պիտի   զեկույց   լի-
ներ   Գերագույն   խորհրդում,   սակայն   այդ   նույն
հանձնաժողովի   անդամների`   Երջանիկ  Աբգարյանի,
Յուրա   Հարությունյանի,   Շավարշ   Քոչարյանի   և   Դա-
վիթ  Շահնազարյանի   շնորհիվ,   վիժեցվեց   զեկույցը:
Դե,   երևի   Վազգենը   նրանց   գումար   էր   տվել,   կամ
էլ   որևէ   մի   « օբյեկտ »   կամ   պաշտոն:   Սովորաբար
ինչպես   անում   էր   Վազգենը   իր   զոհերի  գլխին,
սկզբից   սպանում   են,   հետո   սկսում   են   գովերգել,
իբր   թե,  իրենք   կապ   չունեն   սպանությունների
հետ:   Շահեն  Մեղրյանին  ու   Սամվել  Շահմուրադյանին
վերացրին,  որպեսզի   իրենց   դավաճանությունները   չը-
բացահայտվի:   Համբարձում   Գալստյանի   սպանության
փաստը   քեզ   վառ   օրինակ:
— Ընկե՛ր   գեներալ,  մոռացա  ձեզ  ասել, որ  Համբարձում
Գալստյանը  Մոսկվայից   ինձ   զանգահարել   էր,   ասաց,
որ   պատրաստվում   է    հիմնովին    տեղափոխվել   Մոս-
կվա։   Նա   բնակարան   էր   վարձել   Մոսկվայում,   ցան-
կություն   ուներ    վերադառնալ   Հայաստան,  որպեսզի
ընտանիքի   անդամներին   տեղափոխեր   այնտեղ,   փաս-
տորեն   հետո   լսեցի   ցավալի   լուրը: 
— Այո՜,  տղաս,   Համբարձումը   դեկտեմբերի   11-ին  ժա-
մանում   է   Երևան:   Ամսի  16-ին  հարցազրույց   է   տա- 
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լիս   Վահան  Իշխանյանին,  որում   խոսում   էր   հանգու-
ցյալ   Յուզբաշյանի`  նոր    իշխանություններին   ծառայ-
ություններ   մատուցելու   և    նրա   « շատ   բան   իման-
ալու »  մասին:   Չնայած,   որ   մինչ  այդ`   հունիսի   30-
ին   արդեն,   որպես   Երևանի   նախկին   քաղաքագլուխ
նա   հրապարակավ   հայտարարում   է. « Որ  հանրապետ-
ության   գլխավոր  չարիքը   նախագահ   Լևոն   Տեր-Պետ-
րոսյանն   է »:   Տարին   չբոլորած`   դեկտեմբերի   19-ին,
նրան    գնդակահարում   են   սեփական   բնակարանի
մերձակայքում:   Չնայած,   Համբարձում   Գալստյանի
Քաղաքապետի   պաշտոնում   գտնվելուն՝   նա   Ուկրանի-
այից   քարածուխ   բերեց   առանց   վառելիքի   մնացած
Երևանին:    Այդ   օրվանից    նրա   ու   Վանո   Սիրադեղ-
յանի   միջև   հարաբերությունները   սրվեցին,   որովհետև
Վանոյի   մտերիմները    թանկ   վառելիք   էին    ներկրում
և   վաճառում   Հայաստանում։   Դավիթ   Շահնազարյանը,
որը   ազգային   անվտանգության    պետական   վարչութ-
յան   պետի   պաշտոնակատարն   էր,   Համբարձում
Գալստյանի   սպանության   գործը  բացահայտելու   փոխ-
արեն`  խճճում   է   ամեն   ինչ    և   գործը   տանում   է
այլ   ուղղությամբ:   Խոստանալով,   որ   ոչ   թե  99, այլ
100   տոկոսով   կբացահայտվի...    Մի   հատ   դաշնակցա-
կան   գտան,  գլխին   սարքեցին,   իբրև   թե   նա   էր
մեղավորը:   Գործը   փակեցին   գնաց:   Կարծես   ՀՀՇ-
ական   ոճրագործները   կապ   չունեն   այդ  ամենի   հետ:
Իրենց  « գործընկերոջ » այրուն`  Նատալյա  Գալստյանին,
սփոփելու   համար   հատկացնում   Երևանի   կենտրոնում
գտնվող   մանկապարտեզներից   մեկի   մասնաշենքը:
— Ընկե՛ր   գեներալ,  լսել   ե՞ք,  որ   նոր   իշխանություն-
ները   սկսել   են   Երևանի   և    շրջանների   մանկապար-
տեզների   մասնաշենքերը   վաճառել, — հարցրեց   նա: 
— Այո՛,   տղաս,   ցավոք   սրտի   այդպես   է,   այս   բար-
բարոսները   ապագա   սերունդների   ճակատագիրն   են   
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անգամ   տնօրինում, — տխուր   ասաց   գեներալը,
Առաքելը   բացեց   սեղանին   դրված   թղթապանակը,
այնտեղից   հանեց   մի   թուղթ:
— Սա   Սամվել   Շահմուրադյանի   ձեռագի՞րն   է, — հար-
ցրեց   նա:   Գեներալը   դրեց   ակնոցները,   վերցրեց
թուղթը   և   սկսեց   զննել:
— Չէ,   սա   Շահեն   Հովասափյանի   մեղայականն   է, —
կատակեց   նա   և   թուղթը   տվեց   Առաքելին, — Շահեն
Հովասափյանը   եղել   է   Շահեն   Մեղրյանի   տեղակալը,
տեղացիները   նրան  « Փոքր   Շահեն »   էին  ասում,  իսկ
Մեղրյանին` « Մեծ   Շահեն »:   Չնայած   երկուսն   էլ
իրարից   ետ   չեն  մնացել   ազգադավությամբ:
— Ընկե՛ր   գեներալ,   ինչպես   տեսնում   եմ   այստեղ
պարզ   նշված   է   շրջանում   եղած   զենքի   քանակի
մասին, — ասաց   նա   և   սկսեց   կարդալ. — « Ներքին
Շենում   կար   վեց   հատ   БМП -1  և   6   БМП –2
մեքենա,   մեկ   տանկ   և   երկու   ծանրաքարշ՝   խլված
հակառակորդից:    Խլված   ծանրաքաշերը    վերասարքա-
վորել   էին`   նրանց   վրա    տեղադրելով   БМП –2 » ի
մեկական   թնդանոթ։   Կար   նաև    մեկ   « Գրադ »   կա-
յանք,   որի   համար   մեծ   թվով   արկեր   էին   ձեռք
բերվել    Շուշին   ազատազրելուց     հետո`   ադրբեջանա-
կան   զինապահեստներից:    Հայկական   գյուղերը   ունե-
յին  մարտական  ջոկատներ,   որոնցից   բացի   կար   նաև
աշխարհազօր,   որը   գործում   էր   մարտական   ջոկատի
ընդհանուր  հրամանատարության   ներքո:   Հայաստանից
այնտեղ   էին   մի    քանի   մարտունակ   ջոկատներ,   որ-
ոնց   մոտավոր   թիվը   գերազանցում   էր   400– ը », —
նա   ավարտեց   ընթերցումը, — ինչպես   այստեղ   է   գը-
րված,   շրջանում   եղել   են    բավարար   ռազմական
տեխնիկա   և   ջոկատներ`   պաշտպանելու    համար
Շահումյանը...    Նույնիսկ    կարելի    էր    այդ    ուժերով
հակահարձակում   կազմակերպել:
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— Իրավացի   ես,   տղա՛ս, — համաձայնեց   նա, — բայց
սա   ամենը   չէ,  Վարդանը`  իմ  հարևանի  տղան,   հաս-
տատում   է   այս   ցանկում   եղած   տեխնիկայի   և    ջո-
կատների   փաստերը:   Միայն   նա   ավելացրեց,   որ
շրջանը   ընկնելուց   առաջ   իրենք   այնտեղ   տարել   են
չորս   Հաուբիցա,  մեկ   Տ- 72   տանկ   և   մեկ   « Գրադ »
կայանք:   Այդպիսով,   ինչպես   տեսնում   ես,   բավարար
է,  սակայն,  ինչպես  ասացի`  շրջանի   կորստյան   պատ-
ճառը   դավաճաննությունն   է   եղել,  ոչ   թե   այլ   բան:
Այդ   նշված   ռազմական    տեխնիկայից   ոչինչ   չի   օգ-
տագործվել   թուրքերի   դեմ,  անգամ   հսկայական   զին-
ապահեստները   մնացել   են   թշնամուն:   Նույնը   գնդա-
պետ   Դնեպրիկ   Բաղդասարյան   էր   ասում,  որ  ուղղա-
կի   անփույթ   կազմակերպիչների    շնորհիվ   է   իրակա-
նացվել   շրջանի   ինքնապաշտպանությունը:   Առաքել,
Շահումյանում   դավաճանությունը    եղել   է   դեռևս
1991-ից,  երբ   Շահումյանի   շրջանում   վտանգը    մեծա-
ցավ,   իսկ   շրջանի   ղեկավար    աշխատողներից   շատե-
րը   « աննկատ »  կամ   քողարկված    ձևերով   հեռացան
շրջանից`    հեռացրին   իրենց   ընտանիքները,   շատերը
տարան   իրենց   ունեցվածքը։   Այդ   աղետալի   երևույթն
ավելի   խորացավ,   երբ   կուսշրջկոմի   առաջին    քարտ-
ուղար   Վլադիմիր   Աղաջանյանը,   որը    ընտրվել   էր
ՀՀ   Գերագույն    խորհրդի    պատգամավոր,   աշխատան-
քից    հեռացվելուց    հետո   ընտանիքով    տեղափոխվեց
Երևան։   Դրա   հետևանքով   տագնապը   շրջանում   ավե-
լի    խորացավ   բնակչության   մեջ։ 
— Տեսնու՞մ    եք    պատմությունը   կրկնվում    է   ընկեր
գեներալ, —  քմծիծաղեց    Առաքելը, — նույն   դավաճան
ու   ազգադավ   մելիքների   պես   օրհասական    պահին
լքեցին    իրենց   ժողովրդին... .
— Այո՛,  տղաս,   հենց    այդպես,  ո՛չ   ավել,   ո՛չ    պակ-
աս...    Իսկ  « Արծվաշենի   դավաճանությունը »,   ինչպես   
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գրել   է   Սամվելը`  իր  թղթապանակում,   մանրամասն
ներկայացնում   է  Արծվաշենի   հանձնման   ու   Վազգեն
Սարգսյանի   դերը    այդ   գործում,   ինչպես   նաև   ադր-
բեջանցիների  ու  Սարգսյանի  միջև  Ռուսաստանի  Պաշտ-
պանության   Նախարար   Գրաչովի   հանդես   գալը   ու
նման   բաներ:   Արծվաշենի   հանձնումից    առաջ,   Վազ-
գենը   մարտերում   թրծված   Մասիսի   ջոկատի   տղանե-
րին    հեռացնում   է   գյուղից`   փոխարինելով   նրանց
նախապատրաստություն   չանցած`  ամբողջությամբ   նո-
րակոչ,   Կիրովականի   գնդի   ու   Արագածի   եզդիների
անփորձ   ջոկատներով:   Կիրովականի    գնդի   կողմից,
մարտական   դիրքերը   ստանձնելուց   ու   դեռ    ամբողջ-
ովին   դրանց   չծանոթացած,   այսինքն`  տեղակայվելուց
մի  քանի   ժամ   հետո,   հետևեց   թուրքերի   մեծածավալ
հարձակումը:   Մերոնք   բավական   մեծ   թվով   զոհեր
ունեցան:    Այնքան   շատ    էին   մեր  զոհերը,  որ   Արծ-
վաշենի   հանձնումից    հետո,   իր  ջոկատը  գրեթե   ամբ-
ողջությամբ   կորցրած    եզդիների   հրամանատարը,
Կրասնոսելսկի   հյուրանոցի   դիմաց  կանգնեցված   « Ու-
ԱԶ »   մեքենայի  վրա   է   բարձրանում   ու   ինքնասպան
լինում:  Ի   դեպ,   դիրքերը   Կիրովականի  գնդին   հանձ-
նած   ու   հոգնած   ջոկատները,  իմանալով   կատարվածի
մասին,   անմիջապես   հետ   են   վերադառնում  մինչև
սահման,  սակայն   նրանց   այդպես   էլ   արգելում  են
հակահարձակման   անցնել:   Անգամ,   երբ  այդ   գծի
վրա  1994թ- ին   ոչ   մի  ազերի   վարձկան   չկար,   Վազ-
գենը   արգելում   է  դեպի   Արծվաշեն   ու   Դաշքեստան
որևէ   մարտական   գործողություն   ձեռնարկել:  Չնայած,
մինչ   այդ   Արծվաշենի   ու   Կրասնոսելսկի   միջև   գըտ-
նվող   ադրբեջանական   երեք   գյուղերը   մեր   տղաները
ազատագրել   էին   ու  Արծվաշենի    պաշարումը   վերաց-
վել   էր:   Եվ   երբ   Վազգեն   Սարգսյանը  « Զինուժ »
նկարահանող   օպերատորի   հետ   այցելում   է   ճանապ- 
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արհը    վերահսկող    այդ   ջոկատայիններ    մոտով   և
ինչպես   ջոկատայիններն   են   պատմում.   « Հանկարծ
լսվում    է   կրակոց   ու « քաջարի  »  Վազգենը    սարսա-
փահար  գոռալով`  « արա   խփում  են »,  մի   կերպ   
խցկվում   է   սպիտակ  « Մերսեդես »  ջիպի    մեջ`   վար-
որդին   հրամայելով    քշել-փախչել   տարածքից,   ապա
տեսնելով,   որ   ջոկատի   տղաները   նայելով  իր   կողմը
ծիծաղում   են   ու   հատկապես,  երբ   մեկն    ասում   է`
« հենա,   մեր   տղերքն   են   կրակում »,   մատ   է   թափ
տալիս   Մասիսի  տղաների   կողմը,   ապա`   սարսափը
դեռ   սրտում,  նստելով   իր   մեքենան,  վերադառնում   է
Երևան։
Գեներալն   ավարտեց   իր  պատմությունը։
Նրանց    խոսակցությունը   շարունակվեց   նախաճաշի
սեղանի   շուրջ:
— Դե,   ինչպե՞ս   քնեցիր   Առաքել    ջան,   տեղդ   հարմ-
ա՞ր   էր, — հարցրեց   տիկին   Անահիտը, 
— Այո,   շնորհակալություն   տիկին   Անահիտ, — ասաց
նա    և   կարմրեց:
— Առաքել   ջան,   դու   չես   կարողանում   ստել, — կատ-
ակեց   տիկին   Անահիտը, — այն,  որ   շատ  ուշ   քնեցիր,
հետո   էլ  շատ   շուտ   արթնացար...  
— Ի՞նչ   անեմ,   տիկին   Անահիտ,   այսքան   բան,  որ
տեսա   ու   լսեցի   այս  մեկ   օրվա   մեջ   բավական   է,
որ   մարդ   կորցնի   բանականությունը,   էլ   չասեմ
քունը...
— Այո՜,   տղաս,  Գրիշան   էլ   է   քեզ  պես   ասում.. .
— Առաքել   ջան,  տեսնո՞ւմ   էս,   հենց   այդպես   էլ   ես՝
ամեն  օր  գալարվում   եմ   անկողնումս   ու   չեմ   կարո-
ղանում   քնել,   կորցրել   եմ   քուն   ու   հանգիստ,   ինչ-
պե՞ս   ենք   այս   ամենից   դուրս   գալու.. .   Ես  վստահ
եմ,   որ   դու   գիտես   այդ   փրկության   ճանապարհը,
գիտես   ազատության   բանաձևը: 
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Գիտե՞ս,   խոսացինք   Սամվել   Շահմուրադյանից,   մոռա-
ցա   քեզ   ասել   մի   կարևոր   փաստաթղթի   մասին,
որը   նրա    թղթապանակում   է:   Սամվել
Շահմուրադյանի   հերթական   բացահայտումներից   մեկն
էր:  1990 -ի  ամռանը  հայկական   ինքնապաշտպանական
ջոկատները   լայնածավալ   օպերացիա   են   ձեռնարկում
Նախիջևանի   տարածքում:  Նախիջևանի  լեռնային   արո-
տավայրերից   Հայաստան   է   քշվում   շուրջ   25  հազար
գլուխ   ոչխար,  որը   Նախիջևանի  կոլտնտեսությունների
ողջ   գլխաքանակն  էր:  Քշված   անասունները   տարվում
են   Եղեգնաձորի   սահմանային  գյուղերից   մեկը:   Հետո
Վազգենը,   այդ   ողջ   գլխաքանակը   արտաշատցի   քրե-
ականների   օգնությամբ   հանձինս`  « Կծան   Միշիկի »
տեղափոխում  են   ինչ-որ   արոտավայրեր:   Մի  խոսքով,
հետո   Վազգենը   կապվում   է    Նախիջևանի   ղեկավար-
ների   հետ,   այդ   անասունները   նորից   վերադարձվում
են    ադրբեջանցիներին,   փոխարենը   Վազգենը   նրանց-
ից    վերցնում   է   մի   քանի   կիլոգրամ   ոսկի: Սամվել
Շահմուրադյանը   չի  նշում  գործարքի   կոնկրետ   չափը,
սակայն   նշում  է,  որ   արտաշատցի   ինչ-որ   հովվի
անհետանալու   փաստը,   կապված    է   այդ   գործին:
Այնպես   որ,   բացառված    չէր,   որ   նրան,   որպես
վկայի   սպանել   են.. .   Առաքել   ջան,   ինչպես   տեսնում
ենք   հայրենասերները   կռվում   էին    ճակատում,   իսկ
դավաճանները   կողոպտում՝   թիկունքում:   Այդպես   էլ
շարունակում   են   կողոպտել   մինչև   հիմա:
— Ընկեր   գեներալ,   դուք   գիտե՞ք,   թե   ինչքան   շատ
եմ   սիրում  իմ   Հայրենիքը,   վստահ   եղեք,   որ   այս
աղետը   կանխելու   ինչ-որ   միջոց   լինի,   ապա    ես
կանեմ  ամեն   ինչ.. .  
— Գիտեմ,   Առաքել,   գիտեմ   տղաս...
— Սակայն   մի  բան   կա, — շարունակեց   նա, — ինչքան
էլ   ես   ցանկանամ,   ինչքան    էլ   դուք    ցանկանաք,   
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դա   չի   կարող    փոխել    ինչ-որ    բան,    եթե    ժողով-
ուրդը   չցանկանա,   որպեսզի   փոխվի...   Ժողովուրդը
պետք   է   փոխի   իր   վիճակը,   ոչ   թե   ես   և   դուք.. .  
— Առաքել,   բայց   առաջնորդները    կարող   են   ուղեկց-
ել   իրենց   ժողովրդին...
— Ոչ,   Գրիշա   Գայկովիչ,   դա   սուտ   է,   առաջնորդնե-
րը   չեն   կարող   փոխել,   եթե   ժողովուրդը   չուզեց,
Ժողովուրդը    հույսը   դնում    է   առաջնորդի    վրա,
արդյունքում   լինում    է    այն,   ինչ    կա,    առաջնորդ
հայտնվելու   դեպքում   ժողովուրդը   նրան    մենակ   է
թողնելու   և   ստացվում   է,    որ    այդ   առաջնորդը
դավաճան   է,   նրան    կձերբակալեն,   կխոշտանգեն,
դավաճանի   պիտակներ   կկպցնեն,   այն   էլ   միայն  ժո-
ղովրդի   անտարբերության   ու   լռության   ներքո   ու
հետո   էլ   կպատճառաբանեն,  թե   առաջնորդներ   չկան:
— Բայց   պետք   է   լինի՞   մի   ելք, — հուզված   ասաց
տիկին   Անահիտը,  որը   մինչ  այդ   միայն   լսում   էր: 
— Սիրելիներս,   ելքը   միշտ   էլ   լինում    է,   ուղղակի
պետք   է   խելացի   լինել,   որպեսզի   հակառակ  « էֆեկ-
տը »   չլինի,   այսինքն՝   ունքի   փոխարեն   աչքը   հան-
ենք:
— Այդ   մեկը   ճիշտ   է, — համաձայնվեց   տիկին
Անահիտը:
— Գրիշա   Գայկովիչ,  Ֆիդել   Կաստրոն   հեղափոխությու-
նը   արեց   82 հոգով   և   արդյունքի   հասավ,   գիտե՞ք
ինչու,   որովհետև   նա   գիտեր    իր   անելիքը,   ուներ
հավատարիմ   զինակիցներ,   որոնք   անշահախնդիր   նը-
վիրված   էին  իրենց   գաղափարին:   Հետո   նա  Կուբայի
Հեղափոխությունից   տաս   տարի   անց   ասաց. « Ես  հե-
ղափոխությունը    սկսել    եմ   82   հոգով:    Եթե   ստիպ-
ված   լինեի   կրկնել  դա,   ինձ   տասնհինգ-քսան   հոգին
էլ   հերիք   կլիներ:  Տաս  հոգի   և  բացարձակ   հավատք:
Կարևոր   չէ,   թե   քանի   հոգի   եք:  Կարևորը  հավատալ    
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ու   հստակ   պլան   ունենալն   է »:
— Առաքել,   անձամբ   ճանաչել   եմ   Ֆիդելին,   երկաթի
կամք   ունի,  պարզ   ու   բարի   մարդ   է,   այնպես   որ
նրա   ետևից   ողջ   ազգը   կգնար...
— Այո,   ընկեր   գեներալ,   հենց   այդպիսի   պա՜րզ   ու
բարի   մարդիկ  կարող   են   փոխել   ինչ-որ   բան   ու
փառք   Աստծո,   դեռ   մենք   ունենք այդպիսի   մարդիկ,
որոնք   եղել   են   հավատարիմ`   իրենց գաղափարներին
և   զինակիցներին: 
— Հավատարիմ   զինակիցներ...    Դա   շատ   կարևոր   է
տղաս, — համաձայնվեց   գեներալը, — երևի   դու   նկատի
ունես   մեր   ազատամարտիկների՞ն.. .
— Այո՜,   ընկեր   գեներալ,   հենց   նրանց...
— Վազգենը   ազատամարտիկներին   այնպիսի    օրը   չը-
գցեց:   Նրանց    ոչնչացնում   էին   և՛   ճակատում   և՛
թիկունքում, — տխուր   ասաց    գեներալը, — մայոր,   իսկ
մեր   գործակալներից  « Նոդոսին »   հիշու՞մ   ես, — հար-
ցրեց   գեներալը, 
— Ընկեր   գեներալ,   եթե    նկատի   ունեք`   Մավրիկ
Ավետիսյանին,  ապա    լավ   եմ   հիշում, — ասաց   նա, 
— Իմացիր,   որ   նա   մեր   մարդն    է    և   Վազգենի
« ամենամտերիմ »  ընկերն   է,  Վազգենը   իհարկե    չգի-
տի,   որ   նա   մեզ   ինֆորմացիա    է   տալիս,   Վազգենը
շատ   հարցերում   կիսվում   է  նրա   հետ,   բայց   բաներ
կան,  որոնք   միայն   Մոսոյին   է   վստահում...    Այնպես
որ,    քո    գործը    հեշտանում    է,   միայն   աշխատիր
Գեղանգուլյանի   վստահությունը    շահել,   նա   կպատմի
ամեն   ինչ։ 
— Մի   անհանգստացեք,   ընկեր   գեներալ,   ամեն   ինչ
կարվի, — խոստացավ   նա։  
Լսվեց   հեռախոսի   զանգը,   տիկին   Անահիտը   շտապեց
վերցնել   լսափողը,  
— Ալյո՜,   լսում   եմ, — ասաց   նա:   Հեռախոսի   մյուս   
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ծայրում   կարծես  թե  սիրալիր   խոսում   էին,   տիկին
Անահիտը   ժպտաց, — այո,   Վազգեն   ջան,   այստեղ   է,
նախաճաշում    է, — ասաց   նա, — շատ   լավ,   շնորհակ-
ալություն,   հիմա   կփոխանցեմ...   
Նա   ձեռքով    նշան   արեց   Առաքելին,   որպեսզի   մոտ-
ենա   հեռախոսին   և   լսափողը   փոխանցեց   նրան: 
— Լսում   եմ, — ուրախ   ասաց   նա, — Վազգենը   ինչ-որ
բան   էր   բացատրում,   կարծես   թե   հանդիպումը    հե-
տաձգվում   էր,   այդ   պատճառով  նա   զանգահարել  էր,
որպեսզի   տեղեկացներ   բժշկին: — Հարց   չկա   Վազգեն
ջան,   դու   քո   գործերը   կվերջացնես՝   նոր:     Ես   կը-
մնամ   գեներալի   մոտ, — ասաց   նա,   Վազգենը   երկար
ինչ-որ   բան    էր   բացատրում,   նա   լուռ   լսում   էր.
Ավարտեց    խոսակցությունը   և   դրեց   լսափողը:
— Հը՜,   ի՞նչ    է   պատահել, — քմծիծաղեց   գեներալը, —
հիմա   ի՞նչ   է   եղել:
— Վազգենն   էր   ձեզ   ողջունում,   ընկեր   գեներալ, —
փոխանցեց   նա, — Ձեր   ողջությունն   էր   հարցնում:
Ասաց,   որ   այսօր   կարևոր   հանդիպումներ   ունի,  այդ
պատճառով   խնդրեց,   որպեսզի   հետաձգվի   մեր   հան-
դիպումը:   Ասում   էր,  Մոսոյին   ուղարկել   է   մեզ  մոտ,
մեր   տրամադրության   տակ   է   լինելու   այսօր: 
— Կարիք   չկա,   ու՞ր   ենք   գնում   որ, — ասաց   տիկին
Անահիտը,   գնումներն   արդեն   արել   ենք...
— Երևի   հաց  է   բերելու, — կատակեց   Առաքելը, — ճիշ-
տըն   ասած   ընկեր   գեներալ,   մի   քիչ   կհանգստանամ
նրանց   ներկայությունից: 
Նրանք   ծիծաղեցին:
— Ավելի   լավ   տղաս,   դեռ   շատ   խոսելու   բան   կա,
— ասաց   գեներալը:
Նրանք    նախաճեցին   և   առանձնացան   գեներալի   աշ-
խատասենյակում: 
— Ընկեր   գեներալ,   Վագգենի   երեկվա   հանդիպումից   
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ինչպես  հասկացա, նա   Լևոնին   իր   հսկողության   տակ
է    վերցրել, — ասաց   բժիշկը, — անգամ    ինքը    տեղա-
փոխվել   է   Բաղրամյան   26-ի   աշխատասենյակներից
մեկը    և   այնտեղից   է   կարգադրություններ   անում:
Իր   ասելով   Լևոնը   վախեցած   է: 
— Իսկ   դու   հավատացի՞ր,   որ   Լևոնը   վախեցած   է,
— քմծիծաղեց  գեներալը, — հարուստ   երկիրը   կործանե-
լուց   չվախեցավ,   հիմա   պիտի   վախենա՞...    Դրանք
բոշա   են,   գանձագող   բոշա...    Ի՜նչ   վախ,   ի՜նչ   նա-
մո՜ւս.. .  
— Իրավացի  եք   ընկեր  գեներալ,  մի   հետաքրքիր  խոսք
են   ասում   « գեղցի »:   Որքան    ես    եմ   հասկանում,
գեղցիության   պատկանելու   հանգամանքը    բնավ   կապ
չունի   մարդու   ծննդավայրի   հետ։    Ես  կարծում   եմ.
գեղցիությունը   հոգու   վիճակ   է   և   առանձնահատուկ
մտածելակերպ,   որոնք  էլ   ոչ   մի  տեղ   չես   հանդիպի,
բացի՝  գեղցուց։   Կա   մի   հիանալի   հայկական   ասաց-
վածք.  « Գեղցու   գլուխն   ինչքան   էլ   խաշես,  մեկ    է՝
ականջները   հում   կմնան »։   Եվ   հենց   այդ   քաղքենի
չտեսներն   էլ   հենց    այդ   Կեղտարյուն   տականքներն
են,   որոնք   իրենց   ներկայությամբ    ապականում   են
շրջապատը:  Անգամ   կարելի    է   բանաձևի    կերպով
ներկայացնել    նրանց   « Կեղտարյուն   կոչվում   է    այն
խավը,    որոնք    չտեսած   տեղից,    միանգամից   հայտ-
նվեցին   բարձրունքներում »,  կամ    ինչպես   ասում   են
« գեղցի   չտեսն   էլ  հարյուր   տարի   ապրի   Փարիզում,
էլի    նույն   գեղցին   ու   չտեսն    է   մնալու »:
Գեներալը   ծիծաղեց: 
Միջանցքում   լսվեց   դռան   ձայնը,  երևի   Մովսեսն   էր,
նա   ներս   չմտավ,   միայն   ինչ-որ   բան    հանձնեց
տիկին   Անահիտին   և   գնաց:
Տիկին   Անահիտը   մտավ   սենյակ: 
— Տղաներ,  Մովսեսն   էր   եկել,   հրավիրեցի   ներս`  չը- 
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մտավ,   ասաց  չխանգարեմ   իրենց,   հեռախոսի   համար
է   թողել,   ասեց,   որ   եթե  պետք   լինեմ,   թող   զանգ-
ահարեն`  իսկույն   կգամ:   Մի   զամբյուղ   միրգ    ու
բանջարեղեն   է   բերել:
— Լավ,   Անահիտ   ջան,  շնորհակալություն, — ասաց   ա-
մուսինը, — սիրելիս,   եթե  դժվար   չէ,   խնդրում   եմ
մեզ   սուրճ   հյուրասիրես...
— Հիմա   կբերեմ, — ասաց   կինը   և   դուրս   եկավ   սեն-
յակից:
— Առաքել,   բանն    այն   է,   որ   մենք    Լևոնի   թիկնա-
զորում   հավատարիմ   մարդիկ   ունենք,   նրանք   զեկու-
ցել   են   մանրամասն,   այնպես   որ,   սա    իրենց   հեր-
թական   էժանագին   խաղերից   է:
— Ընկեր  գեներալ,  իսկ  Չարենցավանի  « Լիզինի »  գոր-
ծարանի   հետ   կապված   աղմուկն  ինչպե՞ս   վերջացավ:
— Դէ՜,  ինչպես   միշտ   Վազգենը   այս   անգամ   էլ  ջըր-
ից   չոր   դուրս   եկավ, — քմծիծաղեց   գեներալը, — Ճիշ-
տըն   ասած,  Վազգենը   Ամերիկայում    գտնվող   հայ
քրեականների   միջոցով   գործը   փակեց:  Նա   այս   ան-
գամ   գործերը   ձևակերպել   էր   կրտսեր   եղբոր`
Արմեն   Սարգսյանի   անունով:   « Լիզինի»   գործարանի
սարքավորումներից   մի   քանիսը   վաճառել   էր    իրան-
ցիներին,   ինքարժեքից   շատ   անգամ   ցածր   գնով:
Ռազմական   նշանակություն   ունեցող   թանկարժեք,
էմալապատ`   չժանգոտող    բակերը,   որոնք    լիզինից
չքայքայվելու   հատկություն   ունին,   վաճառվել   էր
իրական   արժեքից   տասնապատիկ   էժան,   այսինքն՝
20.000  դոլլարով:    Այդ   սարքավորումներով   հնարավոր
էր   քիմիական   զենք    արտադրել,   նույնիսկ   ԱՄՆ-ի
հատուկ   ծառայություններն   են  հետաքրքրվել,   անգամ
միջազգային   կառույցները   սանկցիաներ   են   կիրառել
Հայաստանի   դեմ,   քանի   որ,   Իրանը    մտնում   է   ա-
հաբեկչական   երկրների   շարքը: 
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Դե,  Վազգենը   իբր   տեղյակ   չի   եղել   եղբոր   գործեր-
ից,   անգամ   եղբայրների   միջև   վեճ   է   ծագել   ու
Վազգենը   ծեծել   էր   եղբորը,   այնուհետև   փորձել   է
սլաքները   ուղղել    մեկ   այլ   ուղղությամբ:   Սակայն
ամեն   ինչ   արեց,   որպեսզի   ոչ   մեկը   չպատժվի   այդ
գործարքի   համար:   Դե,   Վազգենը   ինչպես   ասացի
ամեն   ինչ   սարքել   էր   ուրիշի    անունով,   որպեսզի
ինքը   մնա   ստվերում:     Գործը   բացահայտվելու   դեպ-
քում,   ինքը   կարող    էր    իր   հնարավորություններով
մաքրել  կեղտերը:   Ճիշտն   ասած   Կառլոս   Ղազարյանը
ինձ   հայտնել   էր,   որ   հանձնարարել    էր   իր   քննիչ-
ներից   մեկին,   ինչ-որ   ավագ   լեյտենանտ`   Վլադիմիր
Գասպարյանի,   որպեսզի    Վազգենի   վրա    « կամպրամ-
ատ »   հավաքի:   Ինձ    թվում   էր   էլի   Յուզբաշյանի
մատն   էր   այստեղ   խառը,   նա   հավաքել   էր   փաստ-
երը,   հետո    զեկուցել   Կառլոս   Բագրատիչին,   թե   չը-
հրկիզվող   պահարանից   գործը   գողացել   են: 
— Ընկեր   գեներալ,   գնդապետ   Արամ   Պահլավունին
մի   քանի  տարի  առաջ   եկել   էր  Սանկտ   Պետերբուրգ,
հանդիպեցինք,   խոսացինք, — ասաց   Առաքելը, — նա
պատմում   էր,  որ   պատերազմի   տարիներին   Վազգենը
Ղափանի   և   Քաջարանի   հանքավայրերի   հանքաքարը
ծախում   էր   պարսիկներին,   իսկ   նրանք   այդ   մետա-
ղից   զենքեր   էին   սարքում   և   վաճառում   ադրբեջան-
ցիներին: 
— Այո՛,   դա    ճիշտ   է, — հաստատեց   գեներալը, — ան-
գամ   Սամվել   Շահմուրադյանի   թղթապանակում   կար
նման   փաստեր:   Սամվել    Շահմուրադյանի   բերած
ապացույցների   մեջ   նշվում   էր,  որ   մարտական   գոր-
ծողությունների    ժամանակ   ադրբեջանցիներից    բռնա-
գրավված   զինատեսակների   մեջ   գտնվել    են   Իրանա-
կան   արտադրության   փոքրիկ   ականանետերը:
Այդպիսի   մի   հսկա   պահեստ    հայտնաբերել    են   Աղ-    
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դամի   տարածքում`   բավականին   զինամթերքով   նույն
ականանետերի   համար:    Այնպես   որ,   դա   խոսուն
փաստ   է:   Դրան   ավելացնեմ,   որ   հարևանիս   տղան`
Վարդանը,   պատմում   էր,   որ  1993-1994   թվականին
մեր   Պաշտպանության   նախարարությունը   Իրանից
մարտկոցներ   էին   գնում   մեր   տանկերի   համար   ու
ցավալին   այն   էր,   որ   այդ   անվորակ   մարտկոցները
մարտադաշտում    շարքից   դուրս   էին   գալիս   և   հնա-
րավոր   էր,   որ    հենց   մարտի   ժամանակ    տանկերը
մնաին   կանգնած:   Միայն  մեր   տանկիստների   հմտու-
թյան   շնորհիվ    էր,   որ   կարողացել   են    խուսափել
նման    իրավիճակներից:  Իսկ   Պաշտպանության   սպառ-
ազինության   հրեշները   իրենց   թալանն   էին   անում,
փոխանակ    ճակատի   համար   ապահովվեին    որակյալ
սպառազինությամբ:   Իրանի   մեր   ընկերները    հաստա-
տել   են,  որ  Ադրբեջանցիները   պայմանավորվածություն
են   ձեռք   բերել   իրենց   ազգակից   հայրենակիցների
հետ,  որոնք   նպաստում   են   զենք   և   զինամթերքով
ապահովվելու   համար   ադրբեջանական   բանակին:
Չհաշված,   որ   Թուրքիան   մեծ   քանակի   ռազմական
տեխնիկա   և   զենք   էր    գնել   նախկին   ԳԴՀ -ից,   որի
սպառազինությունը   Սովետական   էր:    Թուրքիային
պետք    չէր   Խորհրդային    արտադրության    այդ   զեն-
քը,   նրանք    դա    տալիս   էին   Ադրբեջանին: 
— Ընկեր    գեներալ    ուրեմն   Վազգենը  տեղյա՞կ   էր,
որ   մեր  մետաղով   զենք   է   արտադրվում   Ադրբեջանի
համար, — հարցրեց  նա,
— Քո   կարծիքով,   եթե   մենք   գիտենք,   ապա   ինքը
ի՞նչ   է,   չգիտի՞, — կատակեց   գեներալը: 
— Այո՜,   ցավալի   է,   Րաֆֆին   այդ   առիթով   ասել   է․
« Հայի   ոխերիմ   թշնամին   օտարը   չէ,  այլ   հայը »: 
Եթե    այդքան   փաստեր   կան   Վազգենի   և   Լևոնի
հանցախմբին   բացահայտելու   համար,   ինչու՞   չեք   
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փորձում    մամուլի   միջոցով    իրազեկել   հասարակութ-
յանը,   նրանց   կարելի    է   հեռացնել    քաղաքական
դաշտից, — հարցրեց   նա, 
— Առաքել`  տղաս,   դու   գիտես,  որ    բռնակալ   ռեժիմ-
ները,   որոնք   կան,   երբեք   էլ   չես   կարող   օրենքով
հեռացնել   իշխանությունից, — բացատրեց   գեներալը: —
Նրանք   օրենքը    հարմարեցնում   են   իրենց    քմահաճ-
ույքին։   Հիշու՞մ   ես,   դու   ասացիր,   այն   անգլիացի
գրողի  « Անասնաֆերմայի »  պատմությունը:   Դե    հիմա
փաստը   աչքներիս  առջևն   է:   Տեսնու՞մ   ես   Վազգենի
ու   Վանոյի   այս   ռազմական    հեղաշրջումը    ինչով
ավարտվեց:
— Այո, իրավացի   եք   ընկեր   գեներալ, — համաձայնվեց

նա, — բայց   մի   մոռացեք,    որ    ազատամարտիկների
մեծ   մասը    հիմա   հայկական   բանակի   սպաներ   են:
Ես   հենց    նրանց    նկատի    ունեի,   եթե   մի   վաշտ
կամ   գումարտակ   դիմադրեր   Վազգենի   և    Լևոնի
հրոսակներին,   ապա   վստահ   եղեք,   որ   ժողովուրդը
նրանց    կողքին   կկանգներ:   Հիշու՞մ    եք   ինչպես
եղավ   Ռուսաստանում,   երբ   Ելցինը   հայտարարեց,  որ
պետք   է   դուրս   գալ   համակարգի   դեմ:
Ժողովուրդը    դուրս    եկավ   տանկերի   դեմ   դատարկ
ձեռքերով:  
— Իրավացի   ես,  բայց   Ռուսաստանում   բանակի   սպա-
ները   կարողացան    անցնել   ժողովրդի    կողմը,   հասկ-
ացան,   որ   այդ  « հրամանատար »  կոչվածը   իրեն   չի
կարող   հանել   սեփական   ժողովրդի   դեմ:    Իսկ   մեր
տարբերակում    այլ    էր,   Վազգենի   ու   Վանոյի   հրոս-
ակները   կազմված   էին  քրեական    էլեմենտներից,  այդ
պատճառով   նրանց    համար   միևնույն    էր    կրակել
ժողովրդի    վրա,   թե    պահածոյի   տուփի:   Այդ   պատ-
ճառով   վտանգավոր   է,   երբ   իշխանությունները    քրե-
ական   հանցագործների   հետ   գործարքի   մեջ   են   մտ- 
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նում,   որպեսզի   իրենց  իշխանությունը   պահեն:   Պատ-
երազմի   ժամանակ   իզուր   չէին   Վազգենի   ու   Յուզբ-
աշյանի   ջանքերով    ստեղծվում   « ասֆալտի   ֆիդային-
ների  »  ջոկատները,   դրանք    այն   ելուզակներն    էին,
որոնք   քրեականներից    հավաքեցին,    որպեսզի   « վիժ-
եցնեն »   ազգային   շարժումը,   սկզբից    բարոյալքելով
ու   արժեզրկելով    Ֆիդայինների   անունը,    հետո՝   ան-
նկատ   ոչնչացրեցին    նրանցից    շատերին:    Ես   անձ-
ամբ   եմ    եղել   ԿԳԲ-ի   նկուղում,   Վազգենի   զոհերից
շատերը   այնտեղ    էին   փակված:   Այնտեղ   այնպիսի
հայրենասեր   ու   ազնիվ   տղաների   տեսա,   որ   սիրտս
կտոր- կտոր   էր   լինում:    Ձերբակալվածների   մեջ   էր՝
ՀԱԲ-ից   Վարդան   Վարդանյանը,    Ռազմիկ   Վասիլյանը,
Համլետը,   Արտաշատի   « Անկախության   բանակից »
Սամվել   Մարգարյանը   և   իր   քույրը`  Սվետլանա
Մարգարյանը,   Հոկտեմբերյանի    նույն   ջոկատից
Դավիթն  ու   Սպարտակը,  « Վրիժառու »  ջոկատի   հրամ-
անատար`  Սարի   Թաղի   Վրեժ   Ղազարյանը,   ՀԱԲ-ի
հազարապետ   քահանա`  Արծրունի   Ավետիսյանը,   որը
Երևանի   Սուրբ   Սարգիս   եկեղեցու   քահանան   էր   ու
էլի   շատ  ուրիշներ:   Վրեժ  Ղազարյանին   նույնիսկ   բե-
րել   էին   վիրաբուժական   սեղանից,    նա   վիրավորվել
էր   Խոջալուի   մարտերի   ժամանակ,   հաշվի   չէին
առել,   որ   ծանր   վիրավոր    է,   անգամ    ձերբակալել
էին   նրա   քրոջն`   Ալվարդին,   որը   Սովետաշենում
էր   նստած:    Հանդիպեցի   նրանցից   շատերի   հետ,
բոլորն   էլ  ազնիվ  ու   հայրենասեր   տղաներ   էին,  վեհ
գաղափարների   տեր,  ազնիվ   Ֆիդայինների   ժառանգա-
կան  արյունն  ու   հպարտությունն   էր   խոսում  նրանց
մեջ:   Բոլորն   էլ   պնդում   էին,   որ   Վազգենը    խորա-
մանկ   դավաճան   է:   Այնտեղ   միակ   կինը`  Սվետլանա
Մարգարյանն   էր   Արտաշատի   « Անկախության »    բա-
նակից,   1990-ի   հոկտեմբերից   փակված    էր   խոնավ  
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նկուղում,   նույնիսկ   հաշվի   չէին   առել, որ   նա   վեց
տարեկան   երեխա   ուներ:   Սվետլանան   հաստատակամ
էր   իր   որոշման   մեջ,  պնդում   էր,   որ   իրենց   գլխին
սարքած   դավադրության   հեղինակը`   Վազգեն   Սարգս-
յանն   է:   Սվետլանան   մի   նամակ   էր   գրել   Վազգեն-
ին,   ինձ   խնդրեց,   որպեսզի   փոխանցեմ   Վազգենին,
դե   ես   էլ   չէի   կարող   նրան   մերժել,   առանց   այն
էլ   նրա   առողջական   վիճակը  այնքան   էլ   լավ   չէր:
Ես  խոստացա   նրան,   որ   Վազգենին   կհանձնեմ   անձ-
ամբ:  Գիտե՞ս   Առաքել,   մինչև   հիմա   աչքիս   լույսի
պես   պահում    եմ    այդ   նամակի    պատճեն,   բնօրին-
ակը   անձամբ  հանձնեցի   Վազգենին,   նա   անգամ   չը-
բացեց,   որպեսզի   կարդա   ու   մինչև   հիմա   այդ    թե
ման   չի   շոշափվել: — գեներալը   գրադարակից   հանեց
մի   թղթապանակ,   խնամքով   բացեց   ու   տվեց   նրան:
— Ահա՛,   կարող   ես   կարդալ,   Սվետլանան   այստեղ
ամեն   ինչ  պարզ   գրել  է՝  չվախենալով   նրա    երեսին
ասել   ողջ     ճշմարտությունը։
Առաքելը    վերցրեց   նամակը   և   սկսեց   կարդալ.
— « Բաց   նամակ   Վազգեն   Սարգսյանին։
Նախ   ասեմ,   որ   այս   նամակը   գրում   եմ   ձեզ   Երե-
վանի   ՊԱԿ-ի   բանտից,   ուր   գտնվում   եմ   ճիշտ   մեկ
ամիս:   Հավատացած   եմ,  որ   տեղյակ   եք    և   դեռ
ավելին...    Միայն   կցանկանայի   նամակս   ընթերցեիք
մինչև   վերջ,  որը   ձեզ   գուցե   խորհելու   առիթ   տար:
Մեր  ծանոթությունը   կայացավ   1989թ-ի  երկրորդ   կես-
ին:   Ինչպես   ինձ   թվաց,   դուք   ուրախությամբ   իմաց-
աք,   որ   ես   Սամվելի   քույրն   եմ:   Եվ   ընդամենը   2-
3   ամիս   հետո   դուք   մեր   հանդեպ   դրսևորում   էիք
ոչ  հարգալից   վերաբերմունք:   Պատճառն   այն   էր,  որ
մենք՝   լինելով   ԱԻՄ   անդամներ,  «հանդգնել»   էինք
միտինգիում   պատմել   Արտաշատի   ՀՀՇ-ի   անդամների
կողմից   կատարված   խայտառակությունների   մասին:  
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Խոսքս   Գորիսում   գտնվող   մեր   ջոկատին   կրկնակի
գներով   զինվորական   կոշիկ,   տափաշիշ   և   նույնիսկ
փամփուշտներ   վաճառելու   մասին   է:  Այդ   մասին   ես
հայտնեցի   ձեր   վարչությանը:    Եվ   դուք՝   անձամբ
ինքներդ,   սկսեցիք   իմ   դեմ    ձեռնարկել   մի   գործող-
ություն,  որը   վայել   էր  միայն   ստախոս,   բամբասկոտ
և   խառնակիչ   կնոջ  ( խոսքս   Լայերթին   ձեր   կողմից
հաղորդածների   մասին   է): Հետո   ես տեսա,   որ   « Ան-
կախության    բանակ» -ի   անվան    տակ    անձնուրացա-
բար   կռվող   տղաների    փառքն   ու    պատիվը    ձեզ
այնքան   էլ   դուր   չեն  գալիս:   Բազմաթիվ   անգամներ
ի   սկզբանե   առաջարկվել   էր   մեր   ջոկատին   մտնել
ՀՀՇ-ի   ենթակայության   տակ,   և   միշտ   էլ   մերժվել
էր   տղաների   կողմից:
Իսկ   ովքե՞ր   էին   նրանք`  սկսած   Սամվելից   և   վերջ-
ացրած   վերջին   մարտիկով:    Դրանք   այն   տղաներն
էին,   որ   եռագույն   փոքրիկ   դրոշները   գլխարկներին
ամրացրած`  իրենց   կյանքն   էին   նվիրաբերում   ազգին
Կոռնիձորում,   մինչդեռ   դուք,   այդ   ժամանակ,   Ազատ-
ության  հրապարակում   ոտքերի    տակ   գցած   պատառ-
ոտում   էիք   Մովսեսի   բարձրացրած   այդ    նույն   եռա-
գույնը:   Նրանք  մարտիկներ   էին,   որոնք    հենց   անձ-
ամբ    ձեր   օգնության   կանչին   առաջինը   նետվեցին
թշնամու   դեմ՝   Երասխում:   Ես   էլ,    թողած   տանը   7-
ամյա   դստերս,   2-րդ   անգամ   մայրանալու   վիճակիս
մեջ,   մահացու   գնդակների   տակ    զինամթերք   էի
հասցնում   նրանց՝   մինչև   լուսաբաց:    Մինչդեռ   դուք
ինքներդ   և   ձեր   ընկերները   անցել   էիք   « կաբինետ-
ային »  հրամանատարության:   Այո,  հպարտությամբ   եմ
գրում   այս   բոլորը,   որովհետև   մենք   ոչինչ   չխնայե-
ցինք   ազգի   պաշտպանության   համար:    Մեր   ընտան-
իքից   մասնակցում   էինք   չորսս,   որովհետև   այդ   ոգ-
ով   էր   մեզ   դաստիարակել   ու   մեծացրել   վանեցի 
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պապս,  որի  հոր՝  դաշնակցական   Խաչատուր   Մարգար-
յանի  և   Վանի   ինքնապաշտպանական   կռիվների   մար-
տիկ   պապիս   արյունն   էր   հոսում   մեր   երակներում:
Վերջապես,  Վայքի  կռվից   հետո   սկսվեցին   Արտաշատ-
ում   մինչև   օրս   շարունակվող    դեպքերը:   Ո՞ւր   էիք
դուք   այդ   ժամանակ,  ինչո՞ւ   չեկաք   հաշտեցնելու
թշնամացած   2  խմբավորումներին,   մանավանդ   որ,
ինչպես   լսել   եմ,   բավականին   մտերիմ    էիք   լանջա-
զատցի   Ռուբիկ   Հակոբջանյանի   հետ:  Թե՞   այդ   ժամ-
անակ   ձեզ   ձեռնտու   էր   այդ   վիճակը:
Մեր  զենքը,  որ   միշտ   գործել   էր  թշնամու   դեմ,   այ-
ժըմ   ուղղվել   էր   հայի   դեմ,   և    ոչ   թե   սպանելու
դիմացինին,   այլ՝   դիմացինից   պաշտպանվելու   համար:
Եվ   այդ   բոլորը   հրաշալի   առիթ   էր`  տապալելու   և
վարկաբեկելու   մեզ,   որովհետև   մենք   չէինք    ընդուն-
ում   պաշտոնների   ձգտող   ձեր   մոլուցքը:   Անվիճելի
ճշմարտություն   է,  երբ  մի   կառավարություն   իր   գոր-
ծունեության   սկիզբը   դնում    է   բանտերում   նորանոր
մարդիկ   ավելացնելով`  դա   իսկական   բռնակալություն
է:   Իսկ   դուք   սկսեցիք   այդպես:   Այսօր   բանտերում
են   բազմաթիվ   մարտիկներ,   և   կավելանան   դեռ   շա-
տերը:   Խեղկատակություն   է   թվում   ամնիստիայի
անցկացումը,  որովհետև   ազատվածների  փոխարեն,  լի
ու   լի   կհամալրվեն   բանտարկյալների   շարքերը:
Եթե   դատելու    լինենք   մեր,   կամ՝   ՀԱԲ-ի   ու   մյուս-
ների   կատարած   « հանցագործություններով »,  ուրեմն
հանցագործների   այդ   շարքը   պետք   է   գլխավորեն
հենց   ձեր   կազմակերպության   անդամները,   որոնք,
1988 թ-ից   սկսած,  մեծ   ջանասիրությամբ    հավաքեցին
ու   վատնեցին   ժողովրդի   գումարները,   հենց   ձեր
ղեկավարած   Արարատի   ՀՀՇ-ի   տղաները   յուրացրեցին
Խալիսայի   ադրբեջանցիներից   թալանած   մեծ   քանակ-
ությամբ   ոսկեղենն   ու   փողերը,   մինչև    այսօր   էլ 
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« Երկրապահ»  կոչվող   ջոկատները  մորթում  և   վաճառ-
ում   են   հակառակորդից   խլած  անասունները   և՜   մեզ
մոտ,  և՜   Արցախում:   Ավտոմեքենաների   մեծ   մասը
գողացվել,  վաճառվել  և   օրինականացվել  է  ձեր   կազմ-
ակերպության  անդամների   կողմից,   օդանավակայանի
զենքերը,   որոնք    մի   քանի    օր   շարունակ   խնդրում
էին  վերադարձնել,  գտնվեցին   Արտաշատի   ՀՀՇ-ի  տղա-
ների   մոտից,  Գորիսի   գյուղերում   մի   քանի   ամիս
առաջ  վաճառված   պարկերով   ալյուրը,   կատարվել   էր
նորից   ձեր   դրոշի   տակ  « կռվող»  տղաների   կողմից,
և   այսպես   կարելի   է   երկար   թվարկել:   Իսկ   այդ
բոլորի   առաջ    այսօր   աչք   եք   փակում`  հարվածն
ուղղելով   միայն   մի՜   կողմ՝  «  ով   մեզ հետ   չէ,  մեր
դեմ  է » - սկզբունքով:  Դուք   որդեգրել  եք   բոլշևիկների
1921   թվականի   գործը,    և   « բանդա»   եք   համարում
նրանց,   ովքեր   ունեն   ուրիշ    համոզմունքներ,   ճիշտ
այնպես,  ինչպես   կարմիրները՝   սպիտակներին:
Ձեր   շարքերում   կան   որոշ   խելացի   մարդիկ,   ովքեր
առաջնորդվում   են   իրոք   ազգային   մտածելակերպով:
Սակայն   դուք   և   ձեր   նման   մի   քանիսը,   պատահա-
կանություն   եք    ձեր  գրաված   դիրքերում:    Ամբողջ
իրավաբանների   հսկա  « բանակը »,  թեկուզ   նրանցից
շատերը   կոմունիստական   տոմս   ունեն   գրպաններում,
այսօր   հաշվետու   են   ձեզ:    Սա   շատ   զավեշտական
է,   և   հենց   այդ   տեղից   է   բխում   չարիքը:   Դուք
չունեք   հոգու   մեծություն   և   ծանրակշիռ   մարդ   չէք:
Այս   իրողությանը   հանգեցի    վերջնականապես,    երբ
լսեցի,   որ    Գերագույն   խորհրդի   վրա   կատարված
կրակոցները   դուք   բարդում  եք   ինձ   վրա   և   կապում
Սամվելին   ձերբակալելու   հետ:   Կարող   եմ   ձեզ   տեղ-
եկացնել,   եթե  « չգիտեք »   մինչ   այժմ,   որ   դուք
բռնություններով  ու   սխալներով   ձեր   դեմ   եք   հանել
բավականին   մարդկանց:   



216

Սակայն   նման   մի   քայլ   կատարողը,   ով   էլ   որ   լի-
նի   նա   և   ինչի   համար   էլ   որ   կատարած   լինի,
արժանի   է   ծանր  պատժի,   քանզի   կույր   գնդակը   չի
տարբերում   շենքում   գտնվող   ազնիվ    և   անազնիվ
մարդկանց:   Դուք   շատ   լավ   գիտեք,   որ   Սամվելից
հետո   տղաները   կլսեին   ինձ,   ուրեմն   պետք   է   քաջ
գիտենայիք,   որ   ես,   համենայնդեպս   թույլ   չէի   տա,
որ   նույն  օրը   առավոտյան   Մոսկվայից   տրվող   « 120
րոպե »  հաղորդման   ժամանակ   մեզ   « բանդա »   որա-
կելը   հաստատվեր   այդպիսի   անմիտ   քայլով:   Եթե
տրամաբանորեն   դատելու   լինենք,   այդ   կրակոցները
ավելի   շուտ   ուղղված   պետք   է   լինեին   այն   տան
ու   մարդկանց   վրա,   ովքեր   հոկտեմբերի   16-ին,   օրը
ցերեկով,   հենց   դատախազության   դռան   մոտից    առ-
ևանգել   էին   հորս:   Սակայն   ես   դեմ   էի   նույնիսկ
դրան,   էլ   ուր   մնաց   Գերագույն    խորհրդի   շենքի
պատերին  կրակելու  անմիտ   քայլին:  Այդ   օրերին   մեզ
մոտ   նույնիսկ   ատրճանակ  չի   եղել,   բոլոր   զենքերը
վաղուց   հավաքված   էին:   Ձեզ   կասեմ   հետևյալը՝
դեպքը   պարզապես   վատ   կազմակերպված   կեղտոտ
պրովոկացիա   է:  Կազմակերպիչները   չեն   մտածել,  որ
այդ   նույն   ժամանակ   մենք   Արտաշատում  միտինգ
ենք   անցկացնում,   քանի  որ   միտինգի   հայտարարութ-
յունը   ես   գրել    և    փակցնել   էի   տվել   նույն   օրը`
ժամը   13-ին,  այսինքն`  կրակոցներից   2   ժամ   առաջ,
որը,   բնականաբար,  նախատեսել   ու   հաշվարկել   չէին
կարող    պրովոկացիան   կազմակերպողները:    Ես   կաս-
եի,  որ  դա   նույն   ձեռքի   գործն    է,   որը   Երասխում
գնդակահարեց   Մովսեսին,   հետո   Կիրովի- Սովխոզցի
Պարգևին,   հետո՝   Գեղազնիկին   ու   Վիտյային   և   Նոյ-
եմբերյանում   կռվող  ՀԱԲ-ի   Գդլյանին   ու   նրա   նման-
ներին...   Ներեցեք,   բայց   ինչ-որ   մեծ   ջանքեր   եմ
տեսնում   ձեր   կողմից,   այդ   դեպքը   հատկապե՜ս   մեզ
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վերագրելու   համար:   Ինձ   թվում   է,   որ   հատկապես
ի՜նքդ    շատ   կցանկանայիր,   որ   դա   իրոք   մեր   կող-
մից   կատարված   լիներ...   
Հատուկ   միտում   եմ   տեսնում   նաև   այն   բանում,  որ
ձերբակալվում   են    միայն    մե՜ր   ջոկատի   մարտիկնե-
րը`  անկախ    կատարած    կամ՝   չկատարած    հանցան
քից,  որովհետև   ձերբակալվածների    մեջ    կան    մարդ-
իկ,    որոնք    ոչ   մի   հանցանք   չեն   կատարել:   Եթե
Ադրբեջանին  պատկանող   մեկ   վագոնի  « թալանման »,
վաճառքի   և   գումարը    ծախսելու   հետ   ես   և   շատե-
րը   ոչ   մի   կապ   չունենք,   չնայած   մեղադրվում   ենք
նաև   դրանում՝   ըստ    ձեզ՝  « եղբայրական   Ադրբեջան-
ին »   նյութական   վնաս   պատճառելու   համար,   ապա
ինչու՞  մեր   կողքին   չեն   ՀՀՇ-ի   այն   անդամներն   ու
ջոկատի   տղաները,  որոնք   ոչ   միայն   իրոք    մասնակ-
ցել   են   ադրբեջանական   այդ   վագոնի   « թալանին »,
այլև   գործարաններ   ու   գյուղեր    են   տարել   վաճառ-
ելու   ապրանքը:   Նրանք    երևի   հանդես    կգան   որպ-
ես   վկաներ,   քանի   որ   Սամվելի    ջոկատից   չեն:
Չմտածեք,   որ   ես   ցանկանում   եմ   նրանց    ևս   տես-
նել   մեղադրյալի   աթոռին:   ՈՉ:   Պարզապես   մեր
հանդեպ    իրագործվող   դիտավորությունն   է   հարցը:
Հորս   առևանգելուց,   մեկ   ու   կես   ամիս   պահելուց
ու   տանջելուց   հետո,   տեղափոխելով   նրան   Սոչի,
այնտեղ   են   բաց   թողել   այնքան   մեծ   չարիքների,
սպանությունների    պատճառ   հանդիսացող   մարդիկ՝
ՀՀՇ-ի   զինված    ջոկատ   ներկայացող   լանջազատցի
սրիկաները,   որոնք    այս   դժվարին    օրերին   թիկունք-
ից   հարվածելով   շարժմանն  ու   նրա   նվիրյալ   մարտ-
իկներին`  մինչ   օրս   վայելում   են   իրենց    ազատութ-
յունն  ու   ձեր հովանավորությունը:   « Ուժն   է   ծնում
իրավունք »,- ասել   է    Նժդեհը,   և   ես   չեմ    ցանկան-
ում    մտածել,   որ   այս   իմաստուն   խոսքերն   են   ձեր
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ամենաթողության   խթանիչը    հանդիսանում:  Սակայն
առ   այսօր   դա   է    իրականությունը,   քանզի    շրջան-
ում   տիրող   վիճակի,   նաև   հորս   հարցով   ձեզ   ուղղ-
ված   բոլոր  դիմումները   մնացին   որպես   « ձայն  բար-
բառո   հանապատի »:
Եվ  հենց   այս   բոլորն   է,  Վազգեն,  որ   վաղ  թե   ուշ,
մի   մեծ   հարցական   դարձած`  դրվելու   է   հատկապես
քո,  քո   զավակների  և   թոռների   առջև:  Մի   օր,   եթե
ոչ   ես՝   քեզ,    ապա   իմ    դուստրը    գուցե   քո   զավ-
ակներին   հարց   կտա,    թե   ի՞նչն    էր   պատճառը,
որ   ինքը   զրկվեց   մայրական   խնամքից   ու  գուրգուր-
անքից:   Եվ   ինչ  էլ   լինի   պատասխանը՝  արդարացում
չի   գտնի,   քանի   որ    նա   ևս   կիմանա   վերը   թվար-
կած   դեպքերի   մասին    և   կիմանա   դեռ   ավելին...
Այսօր   դուք   կգնաք   տուն,  ոմանք   կվայելեն   զավակ-
ների   սերն   ու    քնքշանքը,   իսկ   մեր   զավակները,
իմ   դուստրը,   գուցե   շատ   երկար    սպասեն   այդ
օրվան:   Եվ   այստեղ  « լավ   կլիներ  ձեզ   մեկ   անգամ
ևս  հիշելու   զորավար   Անդրանիկի   խոսքերը.  « երբ
գլուխդ   բարձին   կդնես   քնանալու,   մի   փոքր   հիշիր
ու   մտածիր    հարևանիդ   մասին,   ով   էլ   որ   լինի
նա...»:
Թող   անհամեստություն   չթվա,   եթե   ասեմ,  որ   ես,
կյանքում   եղա   շատ,   չափազանց    ազնիվ,   պայքարե-
ցի   անազնվության   յուրաքանչյուր   դրսևորման   դեմ,
և   ինձ   ճանաչող   յուրաքանչյուր    ոք   ինձ   տեսավ
հենց  այդպիսին:   Այսօրվա   կատարած   մեր   յուրաքան-
չյուր   քայլը,  ճակատագիր   ու   պատմություն   է   մեր
սերունդների   համար:   Այս առումով,  ես   շատ   հպարտ
եմ   ու    հանգիստ,   մինչդեռ   դուք,   ձեզ   դատապարտ-
ում    եք   գլխիկոր   կանգնելու    պատմության   դատաս-
տանի   առաջ:    Դուք   մեզ   դարձրեցիք   ձեր   իսկ   կող-
մից   ստեղծված   իրավիճակի   քավության   նոխազ: 
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Մենք՝   ազգային   ողբերգության   հերթական   զոհերն
ենք,   ձե՜ր   ստեղծած   ողբերգության,   և   ապագայի
համար,   ես   խղճում   եմ   ձեզ   ու   ձեր   սերունդներին,
որովհետև՝   դու՜ք,   մեր   ժամանակի   ավիսներն   ու
աթարբեկյաններն   եք.. .
Հայաստանի    Հանրապետական    կուսակցության    անդ-
ամ`   ՊԱԿ-ի   կալանավոր   Սվետլանա   Մարգարյան
04.12.1990թ.»
ՀՀ   Գլխավոր   դատախազ  պ. Ա.   Գևորգյանին 
Պատճեն՝ ՀՀ   Գերագույն   Խորհրդի   4-րդ   նստաշրջանին 
ՀՀ Գերագույն   Խորհրդի   մարդու   իրավունքների 
պաշտպանության   մշտական   հանձնաժողովի 
նախագահ   պ.  Ռ. Պապայանին 
ՀՀ   Գերագույն   դատարանի   կոլեգիայի   անդամ, 
նախագահող   պ.   Զ. Ղուկասյանին 
ԱԻՄ-ի   նախագահ   պ. Պ. Հայրիկյանին 
ՀՀ ՊԱԿ-ի   մեկուսարանի   կալանավոր 
Սվետլանա   Մարգարյանից՝ 
Առաքելն   ավարտեց   նամակը։
— Ահա,   տեսնում   ես   ինքս   եմ   պատճենահանել   այդ
նամակը    և   ուղարկել   Սվետլանայի   նշած   հասցեներ-
ով, — ասաց   գեներալը, — Վազգենը   դժգոհ   էր,   որ
պատճեները   ուղարկել   եմ   հասցեատերերին,   սակայն
ինքդ   գիտես,   որ    ինքը   չէր   կարող    ինձ   հետ   առ-
ճակատման  գնալ։
— Այո,   ընկեր    գեներալ,   իրոք    Սվետլանան   շատ
համարձակ    կին    է,  ահա   ևս   մեկ    ապացույց,   որ
մեր    ազնվազարմ   գենետիկական    հատկությունների
շնորհիվ    է   ազգը   գոյատևում։
— Դէ,   ինչպես   կարելի   է   չհպարտանալ   նման  մարդ-
կանցով   Առաքել  ջան,  հենց   նրանք   են   մեր   ազգին
համ    ու   հոտ   տալիս,   հենց   այդպիսի   մարդիկ   են,
որ    իրենց    գաղափարները    մինչև    վերջ    են   տան-
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ում,    նրանց    հնարավոր   չէ    կոտրել,   նրանց   մեջ
արքայական   ու   իշխանական   արյունն   է։   Հայ   գենի
շարունակողները   նրանք   են։  
— Ընկեր   գեներալ,   միայն   Սվետլանայի    այս   նամա-
կը   բավական  է,  որպեսզի   Վազգենին   հեռացնեն   քա-
ղաքական   դաշտից,   ինչպես    տեսնում   եմ   ոչինչ
չարվեց...
— Այո,   լավ   ասացիր,   կարելի     էր    հեռացնել   քաղ-
աքական   դաշտից,    բայց.. .    Գիտե՞ս    Առաքել,   այդ
օրը,    երբ    այցելել   էի   ՊԱԿ -ի    ձերբակալվածներին,
նրանց    մեջ   մի    երիտասարդ   կար,   անունը    չեմ
հիշում,   նա   Նոյեմբերյանում   մահափորձ    էր    կատա-
րել   Վազգենի   վրա,   սակայն    գնդակը    պատահաբար
թիրախին   չէր   հասել:    Նրան   ձերբակալել   էին,   ինձ
ասացին,   որ   նա   Արծվաշենի   դեպքերի   համար   էր
ուզեցել   Վազգենին   սպանել,  իմ   ականջին   շշնջացին,
որ    Վազգենի    հրամանուվ    տղային    հոգեմետ    դեղ-
եր    են    ներարկում,   մի   քանի   ամիս    անց,    թերթ-
երում    կարդացի,   իբր   թե    նրան   Վազգենը    ներում
է   շնորհել    ու    բաց    են   թողել:    Ինչքանով    էր
դա   համապատսխանում   իրականությանը,    դատողութ-
յունը   թողնում    եմ   քեզ:   Ահա   տեսնու՞մ    ես,   թե
ինչ   արդյունք   ունեցավ   քաղաքական   դաշտից   նրան
հեռացնելը:    Իսկ   գիտե՞ս,   թե   ինչու՞   է   դժվար
նրանց   դեմ    պայքարելը.. .
— Կարծես   թե   կռահում   եմ,   ընկեր   գեներալ, 
— Այո՜,   լավ    էլ    ճիշտ   ես   կռահում   տղաս,   դրա
համար   պետք    է   զգույշ   լինել։ 
— Իսկ   քաղաքական   դաշտում,   չկա՞   որևէ   մի   կուս-
ակցություն    կամ   խմբավորում,   որը   կարողանա   գալ
իշխանության, —  հարցրեց  նա,  
— Մայոր,   դու   գիտե՞ս   որ   ՀՀՇ-ականները   պայմանա-
վորվել   են    քրեական   հեղինակությունների    հետ, 
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նրանք   պարտավորվել   են    ամեն   գնով    ընդառաջել
ՀՀՇ-ի   լիդերներին,   իրենց   լծակներով    հնազանդեցնե-
լով    ժողովրդին,   որպեսզի    իշխանափոխություն    չլի-
նի։   Իսկ   ՀՀՇ-ականներն    էլ   նրանց   թույլատրել    են
ծավալվել   «բիզնեսների»  մենաշնորհներում։
Այսինքն    ներքին   և    արտաքին    առևտրի    շուկաներ-
ում   անխափան   գործելու   հնարավորություն   տալով։
Մեծածախ   ու   մանրածախ   սպառման    ողջ    համակա-
րգը   անցավ   քրեական    հանցագործների    ձեռքը՝
խանութներ,   շուկաներ,   տոնավաճառներ,   փողոցային
առևտուր,    այդ    թվում    տարադրամի    փոխանակման
կետերը,   տնտեսական   և   կենցաղային    ապրանքների՝
սննդամթերքի,    դեղորայքի,    հեղուկ    վառելիքի,   ներ-
կրման   և    արտահանման    բնագավառները,    բենզին,
շաքարավազ,   ալյուր,   միս,  անգամ   զուգարանի   թուղ-
թը   ներկրում    էին   նրանք,   այդ   թվում    փողոցային
դոլլար   առնող-ծախողները,   անգամ    փաղոցային  
« մատնոց   ֆռցնողները »։    Քրեականները   օրինական
և   անօրինական   ճանապարհով    թալանում   էին    ժող-
ովրդին,   իսկ   նրանց   աջակցում   էր   պետական   համ-
ակարգը`  ոստիկանությունը   ու   դատարանները։   Դե
նրանք    էլ   իրենց   թալանից   բաժին    էին   հանում
ՀՀՇ-ի    լիդերներին։    Այսինքն   ՀՀՇ- ականները    քրեա-
կանների    օգնությամբ    պահում    էին   իրենց   իշխան-
ությունը։ 
— Ընկեր   գեներալ,  եթե   հաշվի   առնենք,   որ   Օսման-
յան   կայսրությունում    նույն   բանը   անում   էին   թու-
րքերը,   քրդերին   տալիս  էին   լայն   հնարավորություն,
իսկ   նրանք    էլ   առիթից   օգտվելով   ոչնչացնում
էին   հայերին։   Ահա   քեզ   պարզ   օրինակ...   
— Կեցցե՜ս   տղաս,   ճիշտ   համեմատություն    էր, — աս-
աց  գեներալը, — գիտե՞ս,  որևէ   քաղաքական   ուժ   ան-
զոր   է   քանդել   քրեականների   և   իշխանավորների
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կառուցած   պատնեշը...
— Իսկ   ո՞վ   ասաց,  որ   հնարավոր   չէ   քանդել   պատ-
նեշը, — զարմացավ   բժիշկը։ 
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել։ 
— Գիտեմ,   որ   դու   կարող   ես   և   գիտես   ինչպես,
հենց   դրա   համար   էլ   Վազգենին    խորհուրդ   տվեցի,
որպեսզի   քեզանից   խորհուրդ   հարցնի,   դու   կարող
ես   նրան   ուղղորդել  դեպի   փակուղի, — ասաց   գեներ-
ալը։
— Ընկեր   գեներալ,  այնտեղ,  որտեղ   ճշնում   կա,   կլի-
նեն   նաև    վախկոտությունն,    ամբարտավանությունն,
ու   զազրախոսությունը։    Մարդ   կարիք    ունի   ազատ-
ության,   որպեսզի   հասկանա   ազատության    օգտակա-
րությունը։   Հետաքրքիր   է,   ավանդական    կուսակցութ-
յունները   չե՞ն  կարող   ստանձնել   երկրի  կառավարման
ղեկը:
— Քո  կարծիքով   հիմա    ավանդական   կուսակցություն-
ները   կարո՞ղ   են     ինչ-որ    բան   անել.. .    Ինչպես
Կռիլովի  « Կարապի   ու   խեցգետնի »  առակում,   երեք
կուսակցությունները,   ամեն   մեկը   իր   կողմ    է    քաշ-
ում   սայլը,   արդյունքում   էլի    սայլը   իր   տեղում   է:
Այսքան   տարի   է    նրանք     անիմաստ    պայքարեցին,
առանց   արդյունք:   Իսկ   Դաշնակցությունում   Յուզբաշ-
յանը    այնքան   մարդ    խցկեց,  որ   մի   քանի   տարի
հետո   իր   հոր  « դուքյանը »   դարձավ:
Ռամկավարներն   ու   Հնչակյանները    անիմաստ՝   ՀՀՇ-
ականների   դուդուկի   տակ    են   պար   գալիս:   Դե
հիմա   ի՛նքդ    ասա,   կարելի՞   է    դրանց   վստահել:
Չհաշված,  որ   Վանո   Սիրադեղյանի   հովանավորության
ներքո   ստեղծեցին  ՀՀՇ-ի   արբանյակային  « Շամիրամ »
կանանց   կուսակցությունը,   որը   իրենից   մի   պոռնիկ-
ների    ու   անբարոյական   կանանց   մի   խումբ   է,  որ-
ոնք   Վանոյի   խորհրդով   շեղում   են   քաղաքացիական
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նախաձեռնությունները`   հայտարարելով   ամենուրեք,
որ   քաղաքական   ուժ   են   ներկայացնում:   Մինչդեռ
ինքդ   գիտես,   թե   հայ   կինը,   ինչքան   առաքինի   ու
համեստ    է,   սակայն   ՀՀՇ-ականների   ձեռքին   նրանք
դարձան  « Շամիրամ »   ասորեստանի   անբարոյական
թագուհու   պես`  կատարելով   ՀՀՇ-ի  պատվերը:
— Այո՜,   բարդ    իրավիճակում    ենք    հայտնվել, — ծոծ-
րակը   քորեց   բժիշկը,
— Տեսնու՞մ    ես   տղաս,   որ   շատ   բարդ   վիճակ   է, —
տխուր   ասաց   գեներալը, — Վազգենի   ու   Վանոյի  
« կլանները »  կազմված   են  քրեական   հեղինակություն-
ներից   ու   էլեմենտներից   ու   դա   արդեն   ռեալ    ուժ
է,   օրենքը   նրանց    շահերն    է   պաշտպանում,   քանի
որ   այդպես   է   եղել    պայմանավորվածությունը...
Իշխանությունները    ինքնահոսի   են    թողել   երկրի
բոլոր   բնագավառները,   այդ   պատճառով   օր   օրի
վրա  աճում    է   կաշառակերությունն   ու   կողոպուտը,
ով   կարողանում    է   պոկում   է   իր   հասանելիքը,
արդյունքում   ատացվում   է   այս:   Բայց   ինչպես   դու
ասացիր   այդ   բանալին   ազատամարտիկներն   են,   որ
կարողանան    ինչ-որ   բան   փոխել,   նրանք   միակ
մարդիկ   են,   որոնք    թքած   ունեն   քրեական   աշխա-
րհի   վրա,   իրենց   համար    հայրենիքն   ու    ժողովուր-
դը   բարձր  է   ամենից:   Ու  նրանց   գործը   հիմա   կրկ-
նակի    բարդացել   է,    քանի   որ   Վազգենն   ու   Յուզ-
բաշյանը   դեռ    պատերազմի   սկզբից   « ասֆալտի   ֆի-
դայինների »   ջոկատները    ստեղծեցին,   որպես   ազա-
տամարտիկներին   հակակշիռ   ուժ   և   հենց   ա՛յդ   ուժն
էր,   որ   Բաղրամյանի   վրա    կրակեց   ժողովրդի   վրա,
հենց   ա՛յդ   ուժի   վրա   է   հիմնվել   Վազգենը։   Քո
ասած   այն    երեք   գնդապետներին,   որ   տեսել   ես
Վազգենի  մոտ,   հենց  նրանք   են  Վազգենի   « ժանդար-
մերիայի »  պարտականությունները   կատարողները:   
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Հենց   ա՛յդ    ժանդարմերիայի   տականքներն    էին,   որ
պատերազմի   դաշտում   թիկունքից    խփում   էին    ազ-
նիվ,   հայրենասեր   հայորդիներին:   
— Այո՜,  ափսո՜ս,  որ   շատ   տղերքի   գլուխ   կերան,
եթե   Մոնթեն   կենդանի   լիներ,   վստահ   եմ,   որ   նա
սա   թույլ    չէր   տա... 
— Այո՜,   հենց   այդպես, — տխուր   ասաց   գեներալը, —
մարտադաշտում   առհասարակ    հեշտ    է   ինչ-որ    մեկ-
ին   ոչնչացնել,  Վազգենը    դրա   համար    էր   այնտեղ՝
ճակատում,   իր   մրցակիցներին   կամ   թշնամիներին
ոչնչացնում,   իսկ   թիկունքում   դավադրություններ    էր
սարքում,    խարդավանքներ,   քրեական   գործեր   բարդ-
ելով   նրանց   գլխին,   կամ   բանտերն   էին   լցնում
կամ   էլ   հոգեբուժարանները...    Նույն   Յուզբաշյանի
պես,   որպեսզի   ինքը   միշտ   մաքուր   դուրս    գա...
— Դե,  Յուզբաշյանի   աշակերտից   էլ   ի՞նչ   կարելի   էր
ապասել, — կատակեց   բժիշկը: — Ոչինչ,   ընկեր   գեներ-
ալ,   միևնույն    է,   ուշ   թե    շուտ   նա    պատասխան
է   տալու   իր   մեղքերի   համար...
— Առաքել  ջան,   հիմա   մեզ   ժամանակ   է   պետք,  ես
վստահ   եմ,  որ   դու   կարող   ես  ինչ-որ  բան  փոխել.. .
— Ընկեր   գեներալ,  երեկ   գիշեր    դա   էի   մտածում, —
ասաց   նա, — առայժմ   միայն    մի   ելք    կա,   կփորձեմ
համոզել   Վազգենին,   որ    հետևի,   դա    ճիշտ    ճանա-
պարհն  է:
— Եվ    ի՞նչ    խորհուրդ   պետք    է   տաս, — ուրախութ-
յուն   նկատվեց   նրա   դեմքին:
— Դե,   առաջինը   միանգամից   չեմ   ասի   այն,    կսպա-
սեմ   մի   քանի  օր   հետո   կասեմ,   որպեսզի   իմանա,
որ   հաշվարկված   բանաձևը   դա   է, — բացատրեց   նա,
— թե   չէ   կարող   է   չհամաձայնվել,  պետք   է   նրան
մատուցել   փոքր - փոքր   չափաբաժիններով,   որպեսզի
տեղավորվի   իր   ուղեղում: 



Վազգեն   Սարգսյան   և  Մովսես  Գեղանգուլյան    



Վազգեն   Սարգսյանը   մինչ   իմիջի   փոփոխությունը    

Վազգեն   Սարգսյանը    փոփոխությունից   հետո   



— Դե՜,  լսու՞մ   եմ    քո   ծրագիրը, — չհամբերեց   գեներ-
ալը, 
— Ես   նրան   երեկ   ասացի,   որ   շտապել   չի   կարելի,
պետք   է   հանգիստ,   քանի   որ   ժողովուրդը   դեռ   գի-
տի,   թե    նա   ով   է.. .
— Լավ   ես   արել,  կեցցե՜ս, — ուրախացավ   նա,
— Ես   Վազգենին    խորհուրդ    կտամ,   որպեսզի   միառ-
ժամանակ   ձեռնպահ   մնա  նախագահ   դառնակու   մըտ-
քից,   սպասի   մինչև   այս   լարված   վիճակը    անցնի,
քանի   որ    ժողովրդի    հիշողություններում    դեռ   Շահ-
ումյանի   և   Արծվաշենի   դեպքերն   են,   այս   Բաղրամ-
յանի   վրայի   կրակոցները,   մի   քանի   սկանդալային
պատմությունները,   որոնք    կապված   են    իր   անվան
հետ:   Փոխարենը   կարող   է   իր    հավատարիմ   մարդ-
կանցից   մեկին   դնել   նախագահ,  որպեսզի   նախագա-
հի   աթոռը   թափուր   չմնա:   Երբ   ժողովուրդը   կմոռա-
նա   այն   բացասական   հիշողությունները    իր   անվան
հետ   կապված,   այնժամ    կարելի   է   նախագահ
դառնալ.. .
— Հետաքրքիր   միտք   է, — ուրախացավ   գեներալը, —
բայց,   վստահ    եմ,  որ   նա   կհրաժարվի   այդ   մտքից,
նրա   անկշտությունը   հաշվի   առնելով,    դժվար   թե
համաձայնվի...    Բոշի   աչքը   չի   կշտանում,   լավ   հիշ-
ի՛ր.. .   
— Ընկեր  գեներալ,  համոզելը  իմ  վրա, — կատակեց  նա,
— Դե՜,  եթե   այդպես   է,   ես   վստահ   եմ,  որ   կհամո-
զես...
— Ես   մտածում   եմ,  որ   վարչապետ    Ռոբերտ   Քոչար-
յանը   նախագահի   համապատսխան   թեկնածու   է,   նա
կարող    է   ստեղծել   Ղարաբաղյան   « կլանը »,   որը
կկարողանա    չեզոքացնել   Վազգենի   ու   Վանոյի  « կը-
լանները »,  այդպիսով,    երկուսի   փոխարեն    կլինի
մեկը...  
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— Կեցցե՜ս   տղաս,   լավ   միտք   է.. .   Վազգենը   ինքը
Քոչարյանին   բերեց   Հայաստան,   այնպես   որ   կարող
է   և   նախագահ   դարձնել:  
— Ամենակարևորը,   որ   կարող   ենք    ազատվել   քրեա-
կաններից,   Քոչարյանի   ներկայությունը    կարծում   եմ
վերջ   կդնի   ՀՀՇ-ի   և    քրեական   այդ   պայմանագրի
վրա...    Սերժն   ու    Քոչարյանը   կարող   են    միասնա-
կան   թիմով   ոչնչացնել    Վազգեն,   Վանո,    Լևոն    եռ-
յակի   գործունեությունը:
— Լավ   գաղափար   է,  պետք    է,   որ   աշխատի, — ուր-
ախացավ   գեներալը.
— Բա՜յց    ընկեր   գեներալ,   մի  շատ   կարևոր   հարց
կա,   ես   Սերժ   Սարգսյանին   չեմ   վստահում,   քանի
որ   ոչ   մի    երաշխիք   չկա,   որ   նա   Վազգենի   ու
Վանոյի   կիսատ   գործը   կարող    է   շարունակել,   Քոչ-
արյանին    էլ   ներքաշելով    այդ   խաղի   մեջ,   ինչպես
ասացիք   անպատժելիությունը   կարող   է   նրանց   գայ-
թակղել   ու   գնան   բռնապետների   ճանապարհով:
Հիշու՞մ   եք,   « Նարիմանովին »   մի   անգամ   հեռացրել
են  համակարգից   իր  ագահության   և   դավաճանության
համար,   նա   վստահելի   մարդ   չէ:   Նախընտրելի   է
մի   հայրենասեր   ազատամարտիկ,   որը   պարզ   է   և
մաքուր:
— Առաքել,  ժամանակ   չկա   թեկնածու  փնտրելու, — աս-
աց   գեներալը, —  ինքդ   լավ   հասկանում    ես,   որ
Վազգենը   չի    հանդուրժի    հայրենասեր   և   ազնիվ
մարդուն   իր   կողքին,  այնպես   որ,   կարող   են   այդ
քո   ասած   ազնիվ   մարդուն    գրանցել   Վազգենի   զոհ-
երի   ցուցակում:    Ոչինչ,   հիմա    կարևորը,    որ   Վազ-
գենին   հեռու   պահենք   նախագահի    աթոռից:    Հետո
կարող   ենք   փոխել   Սերժին    էլ,     Քոչարյանին   էլ:
— Ընկեր   գեներալ,  բայց   դուք   վստա՞հ   եք,  որ   կար-
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ող   ենք   այդպես   հեշտ   նրանց   փոխել,   եթե   նրանք
հեշտ   գումար   աշխատելու   հաճույքը   զգացին,  դժվար
կլինի   նրանց   կանգնեցնել:    
— Մայոր,   հետո   մի  բան  կմտածենք, — ուրախ   ասաց
գեներալը, — կրկնում   եմ,   առայժմ   կարևորն   այն   է,
որ   Վազգենին   հեռու   պահենք   նախագահ   դառնալու
մտքից:    Նրան   կհամոզես,   որ    պետք   է   իր   վրա
շատ    աշխատի   փոխի    իր    արտաքին   տեսքը,   շիզո-
ֆրենիկ   շարժումները,  փոխի  իրեն   շրջապատող  մարդ-
կանց,   ավելի   շատ   շփվի    գիտության   և   մշակույթի
հետ    կապ    ունեցող    մարդկանց   հետ...  
— Ընկեր   գեներալ,   երեկ    ես   նրան   մի   քանի   բառ-
ով   դա   հասկացրի,   հույսով   եմ   հասկացել  է,   եթե
ոչ,  ապա    նրան    մանրամասն    կասեմ,  թե   ինչ   հեր-
թականությամբ    պետք   է   շարժվի:
— Դե  ավելի   լավ,  դու   արդեն   գիտես   անելիքդ,   իսկ
մենք   կտեսնենք,   թե   հետագայում   ինչպես   կարող
ենք  Սերժից  ազատվել, —  ասաց   գեներալը: — Ափսո՜ս,
որ   Արթուր   Մկրտչյանին   սպանեցին,   թե   չէ   նա
լավ   առաջնորդ   էր: 
— Ընկեր   գեներալ,   իմացեք,   որ    դա   շատ   լուրջ
հարց    է,  այնպես  չլինի   հետո   փաստի   առջև   կանգ-
նենք:    Քանի   որ   կան    ղարաբաղցիներ,   որոնք    թշ-
նամուց    ավելի   վտանգավոր   են,   ինքներդ   գիտեք,
որ   Արցախում   հայաստանցի   հարյուրավոր    տղաներ
զոհվում   են   զենքը   ձեռքին,   իսկ   Երևանում   և   Ռու-
սաստանում   հազարավոր    ղարաբաղցիներ   առևտուր
են   անում`  թքած    ունենալով,   որ   իրենց   ծնողներն
ու   հարազատները   ադրբեջանական    հրոսակների    դի-
մաց   են,   ինչ  է   սա   դավաճանություն    ու   ազգադա-
վություն   չէ՞:   Քոչարյանը   կարող    է   ընկնել   Սերժի
ազդեցության   տակ   ինչպես   դուք   էիք   ասում.  « Շա-
նը   շան   կողքին   որ   կապես   կամ    կծել   կսովորի
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կամ   էլ`   հաչալ »:   
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել.
— Լավ,   մի   բան  կմտասծենք...   Կարևորը   դու   Գեղան-
գուլյանին   խոսեցրու.. .
— Ընկեր  գեներալ,   մի   անհանգստացեք,    կարվի   ինչ-
պես   պետքն   է, — խոստացավ   նա, — գիտե՞ք,   թե  ես
ինչի  վրա   եմ   զարմանում, — շարունակեց   նա, — մեր
ազգը   Թումանյանի  « Անխելք   մարդը »  հեքիաթի   հեր-
ոսի   նման,  բախտը   իր   ձեռքում,   հանդում    նստած
իր   բախտին    է   սպասում:    Ինչ   ունեին   կորցրին՝
չգնահատելով   ունեցածը,   հիմա    աշխարհով   մեկ   ըն-
կած  ողորմություն  են   աղերսում:   Մանավանդ   սփյուռ-
քը՝   այսքան   տարի   ընկած   հայոց   ցեղասպանության
հարցը    դրոշակ   դարձրած,   պայքարում    է   ու    պայ-
քարում:   Սակայն   լավ   գիտեն,   որ   ոչ   մի   արդյուն-
քի  չեն   հասնելու,   դա   ինքնախաբեություն   է   ուժերի
անիմաստ   վատնում:    Երբ   կար   Խորհրդային   Հայաս-
տան    նրանից   սարսափում   էր   Թուրքիան,   գիտեք
թե   ինչու՞։
— Ինչու՞ —  հարցրեց   գեներալը,  
— Որովհետև   Սովետական   Հայաստանը    ողջ    տարած-
աշրջանում    ամենահզոր   երկիրն   էր    իր   ծանր  ու
թեթև    արդյունաբերությամբ,   իր   գուղատնտեսությամբ
իր   գիտական   մտքով:    Սովետական    Հայաստանում
ավելի   շատ  գիտահետազոտական   ինստիտուտներ   կա-
յին,   քան   ողջ   տարածաշրջանի    պետություններում
միասին   վերցրած:   Չհաշված,   որ  Սովետական   միութ-
յան    ռազմական    արդյունաբերության   էլեկտրոնային
և    օպտիկական    բոլոր    սարքավորումները    արտադր-
վում   էին   այստեղ:   Դա   տեղիք  էր   տալիս   թուրքեր-
ին   մտածել,  քանի  որ   հասկանում    էին,   որ   Հայաս-
տանի   Գեր-հզորությունը   իր  գիտական   մտքի  մեջ   է:
Թուրքիան   ամբողջ   ժամանակահատվածում   Արևմտյան  



Հերոսները  պետք  է  զոհվեն   պատերազմի
դաշտում,  հակառակ  դեպքում   նրանք

անտանելի  են   դառնում:   Վ. Սարգսյան



« ՄԵՐ ԴԵՄ ԽԱՂ ՉԿԱ »
Վ Սարգսյան

« Ընդդիմությունը  100  տոկոս  ձայն   էլ
ստանար,  նրան  իշխանություն  տվող   չկար »։

Վազգեն    Սարգսյան 1996   
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Հայաստանի   տարածքում   ոչ    մի   խոշոր   ներդրում
չարեց,    քանի  որ   մտածում   էր,  որ   հետագայում   կա-
րող   է    այն  կորցնել:  Սակայն  այս   վերջին   ութ   տա-
րիներին   սկսել    են   մեծ     ներդրումներ   անել,   քանի
որ  վտանգ   չեն   տեսնում     հողերը   կորցնելու,     հավա-
տացած    են,    որ     Հայաստանը   քայքայված   է    և    իր-
ենից   ոչինչ   չի   ներկայացնում:      Հայերը   ցեղասպան-
ությունը   չպիտի   լացելով  ու  կոկորդ   պատռելով   աղ-
երսեին,    այլ    հզոր   պետություն   ստեղծելով   կարող
էին   պահանջել:    Ինչպես   Իսրաելն   է    անում,  նա
պարտադրում     է    ողջ   արաբական   աշխարհին   իր
կամքը,  նրա   հզորությունը   իր   իրավական   համակար-
գի  մեջ   է,     նրա   հզորությունը     իր     արդյունաբերութ-
յան  և   գիտական   մտքի     մեջ   է,     ինչ   չկարողացանք
անել   մենք:   Սփյուռքը   մասնակցություն   չունեցավ
Հայաստանի   հզորացման   մեջ,    ընդհակառակը,  նրանք
հարստացրին   միայն   կուսակցական   հրեշներին,    թող-
նելով     թալանել    երկիրը:    Ոչ   մի   քաղաքական   կուս-
ակցություն   տեր  չկանգնեց   մեր     երկրին,  դրա    համ-
ար   էլ     այս   վիճակում   հայտնվեցինք:
Ցեղասպանության   հարցը   կարող     էինք   պարտադրել
Թուրքիային,      ինչպես   պարտադրեցինք   Ադրբեջանին
այս   զինադադարը:   Սակայն   այս   զինադադարը   ևս
դավաճանություն   էր,    քանի  որ   պետք   էր   Ադրբեջա-
նին   պարտադրեինք   կապիտուլացիա՝     նրանից     վերց-
նելով     Նախիջևանն   ու      Շահումյանը,  Գետաշենն   ու
Արծվաշենը:    Սակայն   նորից   դավաճանություն   և   Ազ-
գադավություն:    Պետությունը   հզորանալով   կարող   է
միայն   հաղթահարել   ու    առաջ   գնալ,  ոչ  թե   լացելով
ու   աղերսելով:      Անկախություն՝    չի     նշանակում,    թե
երկիրը   պետք   է    թալանել    ու    կողոպտել,    չի   նշան-
ակում,    որ     մեկն   իրավունք   ունի   պարտադրել    իր
կամքը     մյուսին,    անկախություն՝    չի     նշանակում
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բռնանալ   և     հարստահարել   ժողովրդին,      չի   նշանա-
կում,    թե   հանցագործը   պետք    է    անպատիժ    մնա:
Ամեն  ինչ  խառնեցին   իրար,  այնպես,  որ   ժողովուրդն,
անգամ  այդ  անկախություն   բառից     է    սարսափում:  
Գեներալն   ու    Առաքելը   ողջ   օրը     առանց     դուրս
գալու   աշխատասենյակից   քննարկում     էին   տիրող
իրավիճակը:   Հանրապետությունում      լարված   վիճակ
էր,  1996   թվականն    էր,    մեկ   ամիս   առաջ     էր
եղել      նախագահական    ընտրությունները,    որն     էլ
ավարտվել   էր   Բաղրամյան  պողոտայի     վրա    հնչող
կրակոցներով:   Ընդդիմության   ցույցերը   արգելված
էին,    ժողովուրդը   հուսալքված   էր     և      խոշտանգված:
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Առավոտյան   Առաքելը   դուրս   եկավ   տանից:
Բակում,  արդեն   Մովսես   Գեղանգուլյանը   մեքենայում
իրեն   էր   սպասում:    
— Բարև  Մովսես, —   մեքենան  նստելով   ողջունեց   նա:
— Բարև  Շեֆ  ջան, — ուրախ   պատասխանեց   Մովսեսը:
— Մովսե՛ս,      խնդրում   եմ   ինձ   շեֆ   մի   ասա, — հիշ-
եցրեց   նա:
— Բժիշկ   ջան,  շեֆը  կարգադրել    է,   որ   գնանք   հիմա
Աշտարակ,   իրենք   այնտեղ   մեզ   են   սպասում:    
— Լավ,   գնանք...
Մեքենան   դուրս   եկավ   նեղ   փողոցներով   և   սլացավ
պողոտայով:
— Բժիշկ  ջան,    երեկ   շեֆը     կարևոր   հանդիպումներ
ուներ  այդ  պատճառով   հանդիպումն  այսօր  նշանակեց,
— ասաց   նա, — քո   պատվին   շեֆը   խաշի   սեղան   է
գցել, — ուրախ   ավելացրեց   վերջում:
— Մովսես,      իսկ   ո՞վ     է     լինելու    այնտեղ, — հարցրեց
բժիշկը, — ես   առհասարակ    խնջույքներից     և    հավաք-
ույթներից   խուսափում     եմ.. .
— Բժիշկ   ջան,    մի   անհանգստացի,  մենք   մերոնցով
ենք  լինելու, — ասաց   նա, — Վազգենի   ընտանիքի   ան-
դամներն     են,  մեկ     էլ     մեր   գեներալ   ախպերները...
— Ի՞նչ   գեներալ,  Մովսես, — զարմացավ   նա:
Մովսեսը   սկսեց   ծիծաղել:
— Բժիշկ,    է՛ն   երեք   գեներալները,  որոնց   երկու   օր
առաջ   տեսար   շեֆի   ընդունարանում...
— Ինչպե՞ս   թե,  նրանք   գեներալնե՞ր   են.. .
Մովսեսը   ավելի   բարձր   սկսեց   ծիծաղել:

III
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— Բժիշկ     ջան   չէ,     դեռ   գեներալ   չեն, — ուրախ   աս-
աց  նա, — բայց   կդառնան,   շեֆը  խոստացել   է,     հիմա
գնդապետ   են,  մի   քանի   ամիս   հետո,    հաստատ   գե-
ներալ   կդառնան,     էս     խառը   պատմությունը   կմարս-
ենք   նոր.. .
— Ի՞նչ  խառը   պատմություն   Մովսես   ջան, — միամիտ
ձևացավ   Առաքելը,    փորձելով   նրանից     խոսք     քաշել:
— Դե՜,    է՛ս    ընտրությունները,    հետո   Բաղրամյանի
վրայի   կրակոցները...
— Հա՜.. .      Հասկանալի   է, — միամիտ   տոնով     շարունա-
կեց   նա, — Մովսես,    իսկ   շեֆը   ի՞նչ   կապ   ունի   դր-
անց   հետ, — խորամանկեց   նա:
— Ո՞նց   թե,    ինչ   կապ  ունի, — զարմացավ   Մովսեսը,
— բժիշկ   ջան   բա   է՛ս   ամենը   շեֆիս   սարքածն   է,
շեֆս   ասեց   ամեն   ինչ   կխախանդվի   նոր.. .
— Մովսես,    դե   կարծում   եմ,    որ   շուտով   ամեն   ինչ
կհարթվի...
— Հա   բժիշկ   ջան,    շեֆն   էլ     նույն   բանն   է    ասում,
— միամիտ   ասաց   նա, — ասում   է,     որ   մի   երկու
ամիս   հետո   մոռանալու   են,  ոնց   որ   Շահումյանն
ու   Արծվաշենը:
— Մովսես,    իսկ   Շահումյանը   ու    Արծվաշենը   ի՞նչ
կապ    ունի   ընտրությունների   հետ, — հարցրեց   նա:
Մովսեսը   սկսեց   ծիծաղել:
— Չէ՜,   բժիշկ   ջան,    կապ  չունեն   իրար  հետ, — բացա-
տրեց  Մովսեսը, — շեֆը  ուզում  է    ասել,   որ  ժողովուրդը
շուտ   է  մոռանում   անցած    բաները...      Այնպես   որ,
եթե   Շահումյանի   ու      Արծվաշենի   դավաճանությունը
մոռացան,  է՛ս  ընտրությունները   հաստատ  կմոռանան...  
— Մովսես,    իսկ   Շահումյանում   և  Արծվաշենում   իրո՞ք
դավաճանություն   է    եղել, — հարցրեց   նա,
— Չէ   բժիշկ   ջան,  ի՞նչ   դավաճանություն,    ո՞վ  ասաց,
որ   դավաճանություն   է    եղել.. .  
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— Մովսես,    դու    նոր,  խոսքի  մեջ   ասացիր, — հիշեցրեց
նա:
— Ո՞նց   թե, — զարմացավ   նա, — երևի   բերանիցս  թըռ-
ավ, — խոստովանեց   նա, — բժիշկ   ջան,    շեֆիս   մոտ
հանկարծ   չասես,  որ   քեզ   էդպիսի   բան   եմ   ասել,
թե  չէ    վիզս   կթռցնի...
Ահա՜   թե   ինչ,  Առաքելը  կարծես  թե   գտավ  Մովսեսին
խոսեցնելու    ձևը,  այդ     սայթակումը   հնարավորություն
կտա   Մովսեսից   կորզել    ամբողջ     ինֆորմացիան։
— Մովսես,  իհարկե   չեմ  ասի, — խոստացավ   նա, — դու
կարող   ես   ինձ   վսահել,   ես   հավատարիմ   ընկեր   եմ,
— Հա՜,    քո   մասին   շատ   եմ   լսել    բժիշկ   ջան, — աս-
աց  Մովսեսը, — ես   վստահում     եմ   քեզ   հարազատ
ախպոր   պես...    Թե  չէ    հիմա   լավ   ընկեր   չկա,   պահ
է   գալիս,  որ   է՛դ   ընկերը   կարող     է    միամիտ   դան-
ակը   խրի   թիկունքդ...    Ամեն   մարդու   չես   կարող
վստահել.. .
— Մովսես,  իսկ   Վազգենին  դու  վստահու՞մ   ես, — հար-
ցրեց   նա:
— Բժիշկ   ջան,    քեզանից   շատ   չեմ   վստահում, — աս-
աց  նա, — գիտես  ինքը   ինչ  մարդ  ա,    կարողա   պահի
տակ  մի   150 %   փոխվի,  մեկ   երեխու   պես   միամիտ
ա,  մեկ   էլ     տեսար    կատաղում   ա,  աչքերը   արյուն
է    լցվում   ու    գնաա՜ց,    ոչ    ընկեր   ա   նայում,    ոչ
եղբայր.. .    Հետո   խմած   վախտը,   կարողա   ուրախանա
քեֆ   անի,    մի   քիչ   հարբում     ա,    նորից   սկսում  ա
կատաղել.  զենք   որ    լինի   ձեռքին,  հաստատ   մեկին
կգյուլլի.. .
— Մովսես,    իսկ   ինչպե՞ս   ես   դու    դիմանում   նրա
կողքին...
— Է՜հ,    բա   ի՞նչ   անեմ   բժիշկ   ջան,    դու    գիտես,  որ
Հայաստանում   գործ   չկա,  ես   էլ     ընտանիք     եմ   պա-
հում,  Վազգենը   գոնե      լավ   փող  ա   տալիս...      Թե  չէ 
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որ   գործ   լիներ,    ես   ի՞նչ   էի   անելու    է՛դ   շիզոֆրե-
նիկի   կողքը, — հանկարծ     զգաց,    որ     ինչ-որ     սխալ
արտահայտություն   արեց,    մի   պահ   լռեց,    նկատեց
Առաքելի   ժպիտը, — շեֆ     ջան   գիտե՞ս   չէ,     քեզ   ինչ-
քան    եմ   վստահում...
— Մոսո,     լա՜վ,    արի     պայմանավորվենք,    որ     նորից
չկրկնես, — մտերմաբար   ասաց   նա, — այսօրվանից,
մենք   լավ   ընկերներ   ենք,  ու    եկ   Վազգենին   և   գե-
ներալին   չխառնենք   մեր   ընկերության   մեջ,    այնպես
որ,    վստահելու    ենք   իրար,    թե   չէ`  մի   օր   էլ     տե-
սար,  Վազգենի   մտքովը   անցավ   քեզ   գործից   հանել,
ի՞նչ   պիտի   անես   այդ   դեպքում...
— Հա,     բժիշկ     ջան,    ճիշտ    ես     ասում, — համաձայն-
վեց   նա, — որ   Վազգենը   գործից   հանեց   ինձ,  դու
գործ   կճարե՞ս     կգամ   Լենինգրադ...
— Հա,  Մոսո   ջան,    բա   ընկերությունը,    հո   մի   օրվա
համա՞ր     չի,     նեղության    ժամանակ   է    երևում,      թե
իսկական   ընկերը   ով   է.. .
— Հա,  բժիշկ   ջան   լավ   ասացիր, — համաձայնվեց  նա,
— բժիշկ,    շեֆը   ասում   ա,  որ   դուք   մայոր   եք,      ին-
չու՞  չեք   մնում   Հայաստանում,      ինքը     ձեզ   գեներալ
կդարձնի։
Առաքելը  սկսեց   ծիծաղել  Մովսեսի  միամտության  վրա։
— Մոսո,    գեներալ   դառնալը   հո   խաղ   ու    պար   չի՞,
գեներալ    լինելու  համար   պետք   է  ակադեմիա   ավար-
տեն,      չհաշված    ռազմական    մյուս     հաստատություն-
ները,    աշխատանքային   փորձ     և    հմտությունը։
— Է՜հ,      բժիշկ     ջան,    էդքան   բան   որ   սովորեինք,
ասա    հիմա    գիտնական   պիտի   դառնայինք, — քմծիծ-
աղեց   նա, — հենա,  մեր   գնդապետները,    ո՞ր   մեկն   է
ակադեմիա   սովորել,     Մանվելը  « Կռազի »   շոֆեռ   ա,
Սարոյանը`   դպրոցը     մինչև   8 -ն  ա   սովորել,     էն   էլ
հազիվ,    իսկ   Արթուր   Աղաբեկյանն   էլ     երևի  մի     քա- 
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նի   տարի   մնացել    է    նույն     դասարանում...
Բժիշկը   սկսեց   ծիծաղել:
— Մոսո,    իրո՞ք   այդպես   է, — ուրախ   հարցրեց  նա:
— Հա՜,    բա   ոնց   բժիշկ   ջան, — ոգևորվեց   նա,   բժշկի
ուրախությունը   կարծես   գրգռեց   նրան, —  բժիշկ  ջան,
կմնաս   էստեղ   Հայաստանում,    շեֆը     մի   հատ    տեղ-
եկանք   կտա,   որ   կռվել    ես   Ղարաբաղում,    գեներալի
պագոնները   կկպցնես   ու    կյանք   արա...   
— Բայց   ես   Ղարաբաղում   չեմ     կռվել    Մոսո, — միամ-
իտ   ասաց    նա, — համ   էլ     ինքդ   գիտես,    որ   ես
Սանկտ  Պետերբուրգում   եմ   եղել.. .
— Ա՜յ    բժիշկ     ջաա՜ն,    ինչի՞    հետևից   ես   ընկել,   դը-
ժվա՞ր  ա   սարքել,   որ   կռվել    ես, — ուրախ   ասաց
նա, — գիտե՞ս     քանի   մարդու   ենք   սարքել      կռվող
տղա,   որ   անգամ   Ղարաբաղի   տեղն   էլ     չեն   իմացել
քարտեզի   վրա,   այնպես   որ,    դու    բացառություն   չես
լինի...      Բժիշկ     ջան   ուզու՞մ     ես     հենց     վաղն   էլ
կարող   ենք   կազմակերպենք,    կգնանք  « Զանգվի  ձոր »
մի  հատ   լավ   օբյեկտ    կա,   կուտենք - կխմենք,    մի
հատ   էլ   զենքերով   վիդեոկլիպ   կնկարահանենք   գետի
մոտ,   իբրև   թե   Ղարաբաղում   կռվում   ես:    Մի  քանի
հատ   լուսանկար   Ջերմուկի   սարերի   վրա   կանենք  ու
վերջ:    Էլ  ո՞վ   կարա   ասի,    որ     չես   կռվել:    Շեֆն
էլ    կհաստատի   քո  « մարտական   ուղին »  ու  վերջ
էլ    ի՞նչ   կռիվ,    ի՞նչ   բան...              
— Մոսո,    բայց   այդպես   խաբեություն   է,     ինչպե՞ս
կարելի   է.. .
— Բժիշկ   ջան,  ես  ասացի`  ինքդ   որոշի,  հետո   չասես
թե   չասացի, — նեղացավ   նա, — Առաքելը   զգաց,    որ
Մովսեսը   վիրավորվեց,  փորձեց   նրա   սիրտը   շահել:
— Լավ,   Մոսո   ջան,      ես   կմտածեմ   առաջարկիդ     մա-
սին, — ասաց   նա, — հենց   որոշեցի   մնալ   Հայաստան-
ում,    այդպես     էլ     կանենք...      
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— Հա,   բժիշկ   ջան,    նախօրոք   կասես,      որ   զինվորա-
կան   համազգեստ  բերեմ   քո   հագով, — ոգևորվեց   նա:
— Մոսո,    այ    ասացիր   Մանվելի   մասին,    իսկ     դու
տեղյա՞կ   ես`  թե   նա   ինչպես   հայտնվեց   Ղարաբաղ-
ում:              
— Տո,  ո՞նց   տեղյակ   չեմ, — ուրախ   ասաց   նա, — լավ
էլ      տեղյակ   եմ,    թե   ով     ինչով   է    շնչում   և     ինչ-
քան...
— Դե   պատմիր,    Մոսո,    շատ   հետաքրքիր     է, — ասաց
նա:
— Ոնց   որ   ասացի,    Մանվելը` « Կռազի »   շոֆեռ   ա,
երևի     քշելուց     բացի     ոչինչ     չգիտեր...      Հետո   մի
առիթով   գործերը   ընկնում     է    միլիցայություն,      Ման-
վելն   էլ       փախնում     է:     Միլիցայությունը   « ռոզիսկ »
ա  տալիս:    Եթե   չեմ   սխալվում   կանեփի   գործի   վրա
էր   վառվում:    Տեսնում  ա,    որ   փախչելու    տեղ   չկա,
փախչում   է    Ղարաբաղ,  գիտեր   որ     միլիցեքը   էնտեղ
իրեն   չեն   գտնի,  այդպես   էլ   մնում   է    Ղարաբաղում,
մինչև   իրա   « ռոզիսկի »   ժամկետը   անցնի:
Ղարաբաղում   մի     հատ    ջոկատ   է    հավաքում,    ու
սկսում   է    թուրքերի   դեմ   կռվել:    Հետո   Մանվելը
Վազգենի   հետ   ա   ծանոթանում   ու    իր     երեխաներին
կնքելուց,  Վազգենին   քավոր  է    դարձնում:    Վազգենը,
Մանվելին   տալիս     է    կապիտանի   կոչում, հետո    էլ
նշանակում     է    կամավորական   բրիգադի   հրամատար,
մի   քանի   ամիս   հետո    էլ       դարձնում   է    գնդապետ:
Հեսա,  մի  քանի   ամիս   հետո   էլ     գեներալ   կդառնա...
— Մոսո,    իսկ  Վազգենը  ինչու՞    քեզ   գեներալ  չի  դար-
ձնում, — լուրջ   տոնով   հարցրեց   բժիշկը:
— Է՜հ,      բժիշկ   ջան,  հո   ես   չե՞մ   ասելու    իրեն,    ին-
քը   պիտի  « ֆայմի»...
— Հա,   բայց     որ   տեսնում     էս   չի   « ֆայմում »  մի
հատ   « նամյո՛կ »   արա,   կարողա   չի՞    կարողանում     



237

կողմնորոշվել, — նույն   ոճով   շարունակեց     բժիշկը:
— Ինչու՞    չի   կարողանում   կողմնորոշվել, — բարկացած
ասաց   նա, — Արծվաշենը   ծախելուց    լա՜վ     էլ     կողմն-
որոշվում     էր,    ինձ     պաշտոն   տալուց`  ո՛չ. . .    
— Մոսո,    մի   ընկերական   հարց   տամ,   բայց   պետք
է   անկեղծ   լինես, — ասաց   նա:
— Բժիշկ   ջան,  բա   չասացի՞ր,    որ   ընկերներ   ենք...
— Այո՛,     ասացի, — հաստատեց   նա, — լավ,    ինձ   ասա,
դու   կուզենա՞ս,  որ   Վազգենը   նախագահ   լինի...
— Դե՜,     գիտես   բժիշկ   ջան,  որ   նախագահ   լինի,    ես
էլ      կլինեմ     նախագահի   շոֆեռ,    փողս     կբարձրացնի,
ինձ   թվում   է     լավ   կլինի...
— Չէ,    Մոսո,    մենակ   քեզ   համար   չեմ   հարցնում, —
բացատրեց  նա, — ես   նկատի   ունեմ   ժողովրդի,    պետ-
ության...
— Գիտես,    ժողովրդի   համար    արդեն   միևնույն     է,
ով   էլ        լինի   ոչինչ   չի   փոխվելու.. .      Մի     խոսքով
լավ   չի    լինելու.. .
— Ինչպե՞ս   թե   լավ   չի    լինելու, — զարմացավ  նա, —
Մոսո,    նախագահ   չեն   դառնում,    որպեսզի     միայն
իրենք      լավ     ապրեն,    այլ      երկիրը   պետք    է       լավ
ապրի,    ժողովուրդը:      Նախագահին   ժողովուրդն   է
ընտրում`   իրենց   երկիրը   հզորացնելու    ու    հարստաց-
նելու      համար: 
— Ժողովուրդն   է    ընտրու՞մ, — քմծիծաղեց   նա, — դե
հեսա,   տեսանք    իրենց   ընտրությունը   ի՞նչ   եղավ...
Լևոնին   էլ     ժողովուրդը   ընտրեց,    բա   ինչու՞    հիմա
չի   կարողանում     պաշտոնից     հանել    կամ   փոխել:
Դե   թող  փոխեն...      Տեսա՞ր,    որ   զենքը   դեմ     տվեցին
ժողովրդի   ճակատին`  ուզի   թե   չուզի   ենթարկվելու
է.. .
— Մոսո,  Լևոն  ասացիր   մի   բան   հիշեցի, — խորաման-
կեց     նա, — երևի     կիմանաս    թե,      է՛ն     ընտրություն- 
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ների   ժամանակ`  սեպտեմբերի  25- ին  Լևոնն   էր   հրա-
մայե՞լ,      որ   կրակեն   ժողովրդի   վրա...
— Ես   էնտեղ     էի,    բժիշկ     ջան   ժողովուրդը     Լևոնին
չէր   ընտրել,   նա   էլ     « դիլխոր »   էր   ու  չգիտեր   ինչ
անել,   Վազգենն   ու    Վանոն   համոզեցին,    որ   չհանձն-
վի,    նա   էլ     վախեցած   էր,    ասաց.  « ինչ   ուզում   եք
արեք   ես   չեմ   խառնվում »:  Դե   շեֆն   ու    Վանոն   էլ
որոշեցին,    որ  պետք   է    Լևոնին   զոռով   էլ    լինի   պա-
հեն:   Իսկ  կրակոցները   երևի   պատահականություն  էր,
չեմ   կարծում,  որ   շեֆը   ընդունակ    է    կրակել    ժողո-
վրդի   վրա...
— Մոսո,    բայց   դու    կրակոցների   ժամանակ   այնտե՞ղ
էիր:
— Այնտեղ  էի,    բա   որտե՞ղ   պիտի   լինեի — զարմացավ
Մովսեսը,    այնտեղ   Մանվելի   երկրապահներն   էին,
մեկ   էլ     Սեյրանի   սպեցնազը...
— Այսինքն,    Մոսո,    շեֆը   գիտե՞ր,    որ   կրակելու    են
ժողովրդի   վրա:
— Դէ՜.. .      Ոնց   ասեմ,    Վանոն   ու    շեֆը   խոսում   էին
իրար   հետ,  շեֆը  ասեց.  « եթե   ժողովուրդը   համառի,
կկրակենք   օդ,  ամբոխը  կվախենա  ու  կփախնի »,  բայց
Վանոն   ասաց.  « ոչինչ,    թող   մի   800  հոգի   էլ     թող
մեռնի,  ի՞նչ   կլինի   որ ».. .    
— Այսինքն,    իրենք   վստա՞հ   էին,  որ   կրակոցներ   լի-
նելու      էին:
— Հա,  իհա՞րկե   գիտեին,    եթե   չիմանային,    էլ     ինչու՞
էին   Մանվելի   տղերքին   զինում   ու      բերում     նախա-
գահական, — ասաց   Մովսեսը,
— Մոսո,    եթե  դու    եղել    ես   այնտեղ,    ուրեմն   տեսել
ես,    թե   ով   կրակեց   առաջինը,
— Դե   պարզ    բան   է,     որ   շեֆս   կրակեց, — ուրախ
ասաց   նա,
— Ինչպե՞ս     թե     շեֆդ,    նա    ինքնաձիգո՞վ     էր     այն- 
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տեղ, — զարմացավ  բժիշկը,
Մովսեսը   սկսեց   ծիծաղել:
— Չէ՜,     բժիշկ,    այնտեղ   զինվորներ   կային,    նա   վեր-
ցրեց   զինվորներից     մեկի   ավտոմատն   ու    կրակեց:  
— Հասկանալի   է,   ուրեմն   առաջին   կրակողը   շեֆն  է
եղե՞լ. . .
— Հա՛,    բժիշկ   ջան,    ինքն   է    եղել, — հաստատեց
Մովսեսը, — շեֆը   ասում   էր.  « Սրանք    մինչև   արյուն
չտենան,  չեն   հանգստանա »:  Ըհը՛  տեսա՞ր,  որ     ճիշտ
էր   ասում,    հիմա   հանգի՜ստ,   խաղաղ    է,     ո՛չ    փող-
ոց   են   դուրս   գալիս,    ո՛չ      էլ     միտինգ   են   անում:    
— Մոսո,  ուզում     ես   ասել,       վա՞տ    է,     որ   միտինգ
են   անում,  
— Ա՜յ      բժիշկ     ջան,    կարողա՞   իրանց     վատն    ենք
ուզում,      էս   ցրտին   հելել      են     փողոց   ու    միտինգ
են   անում,    դժգոհում     են.. .      Հենա    թող   նստեն
տունը,    տաք   չայ     խմեն...
— Բայց   Մովսես,    պետք   է,       որ   տունը   նստելուց
հարմար   լինի,  ինքդ   լավ   գիտես,  որ   ո՛չ     լույս   կա,
ո՛չ    էլ     գազ...      Ժողովուրդը     ինչպե՞ս   նստի   սառած
տան   մեջ:
— Բժիշկ,    էսի     Վանոյի     խաղերն  ա,    Վանոն   ասում
ա.  « Ժողովրդին   պիտի   կզացրած   պահես,     լույսն   ու
գազը   կտրես,    որ   դառնան   խեղճ  ու    անճար »,      ըտ-
ենց   ուզում   ա   ժողովրդին   խեղճացնի...
— Մովսես,      իսկ   Վազգենի   ու    Վանոյի     հարաբերութ-
յուններն     հիմա   ինչպե՞ս   են:
— Որ   ճիշտն   ասեմ,    հիմա    շատ   վատ    են, — գանգ-
ատվեց   Մովսեսը, — էն   ատոմակայանի   բազառից     հե-
տո   Վանոն   թարսվել    է    շեֆի   հետ:
— Ի՞նչ   ատոմակայան, — միամիտ   հարցրեց  նա:  
— Դե,    Վանոն   ուզում     էր   Մեծամորի   ատոմակայանը
սեփականացներ,  Վազգենը   դեմ   էր,    քիչ   էր   մնում   
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իրար   խփեին:   Վանոն   ասում     էր,    որ   ինչու՞    Վազ-
գենը     Արարատի   ու    Հրազդանի՝    ցեմենտի   գործարա-
նները   կարող   է    սեփականացնել,   իսկ   ինքը   չի   կա-
րո՞ղ   ատոմակայանը   սեփականաշնորհել:
— Մոսո,    ինչքան   գիտեմ,  Վազգենը   միայն   Արարատի
ցեմենտի   գործարանն   է    սեփականաշնորհել.. .
Հրազդանի   մասին  առաջին   անգամ  եմ  լսում:
— Միամիտ   չլինես   բժիշկ   ջան, — ծիծաղեց   Մովսեսը,
— շեֆը   հո   հիմար   չի,    որ   իրեն  « կոնկուրենտ »
թողնի,  Հրազդանի   գործարանը   ավելի   շատ   ցեմենտ
է   արտադրում,      քան    Արարատինը,    չհաշված    որ
այնտեղ  մի   քանի   տեսակի   որակյալ   ցեմենտ   է    ար-
տադրվում:      Այնպես   որ   Հրազդանի   գործարանի   մա-
սին   ոչ    մեկը   չգիտի...    Բժիշկ     ջան   հանկարծ   Վազ-
գենին   չասես,    որ     քեզ     բան   եմ   ասել,       նա   չի
սիրում,    որ   այդ   թեմայով   են   խոսում:
— Անհոգ   եղիր,  Մոսո   ջան,  ինքը   չի   իմանա, — խոս-
տացավ   նա, — Մոսո,    իսկ   այդքան   ցեմենտը,   որ
արտադրում   են,    որտե՞ղ   են   սպառում   կամ   վաճառ-
ում:
— Ա՜յ    ցավդ   տանեմ,  չես   տեսնու՞մ,  թե   ինչ   դաչա-
ներ   ու    առանձնատներ   են   կառուցում,    բա   որտեղի՞
ցեմենտով   են   սարքում:
— Այո՜,     իսկապես   որ.. .
— Հո,    մենակ   ստեղ   չեն   ծախում,    Վրացիներին   ու
ադրբեջանցիներին     էլ     են   ցեմենտ   տալիս,  
— Ո՞նց   թե,  ադրբեջանին   էլ     են   ցեմենտ   վաճառում,
— Է՜հ,      բժիշկ   ջան, — ուրախ   ասաց   նա, — թուրքերը
իրենց   տեղը,      բիզնեսը   իրա    տեղը,    կռվի   դաշտում
կռվում   ենք,    իսկ   բիզնեսի   ժամանակ   առևտուր   ենք
անում:
— Բայց   ինչպե՞ս, — զարմացավ   բժիշկը, — Մոսո,  ստա-
ցվում   է,   որ     մենք     մեր   թշնամուն   օգնում   ենք,
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որպեսզի   մեր   դեմ   կռվի՞.. .
— Բժիշկ   ջան,    օգնելս   ո՞րն   է, — զարմացավ   նա, —
շեֆը   ասում   է,     որ   առևտուրի   մեջ     բարեկամ,   թըշ-
նամի   չկա,  կարևորը     մեծ   եկամուտ    ունենալն   է:
— Մոսո,    ես    լսել    եմ,  որ   Վազգենը   « Զոդի »   ոսկու
հանքերի   և   վերամշակման    գործարանի   փայատերեր-
ից   մեկն     է:
— Բժիշկ   ջան,    ի՞նչ   փայատեր,    ի՞նչ   բան...      Նա
փայատերը   չէ,     այլ    տերը, — ճշտեց   Մովսեսը:  
— Մոսո,    իսկ   բացի   քո   ասած   ցեմենտի   գործարան-
ներից  ու    Զոդի   ֆաբրիկայից,    Վազգենը   էլ     ի՞նչ   սե-
փականություն     ունի.. .
— Տո՛,   ես   ի՞նչ  իմանամ,   կա   էլի,     մեկն   ասե՜մ,    թե
երկուսն   ասե՜մ.. .
— Այսինքն   ուզում   ես   ասել,   որ   նա  մի   քանի   գոր-
ծարան   ունի՞, — զարմացավ   բժիշկը:
— Մենակ   էնքանը   կասեմ,  որ   Վազգենը   շա՜տ-շա՜տ
փող   ունի,  որ     իրա   ծոռի  ծոռն   էլ     ծախսի,  էլի   չի
վերջանա...
— Մովսես,  եթե   Վազգենը     շատ   փող   ունի,    ուրեմն
պետք    է,     որ   քեզ   լավ   փող   տա, — կատակեց   նա,
— Բժիշկ   ջան,    չեմ   դժգոհում,    փառք   Աստծո, — ժըպ-
տաց   նա, — համ   էլ   որ  « օբյեկտը »  մտնում   եմ   ձրի
ուտում-խմում     դուրս   եմ   գալիս,    բոլորը     ճանաչում
են,    օրինակի   համար   ա՛յ    է՛ս    օբյեկտը, — նա   մատ-
նացույց   արեց   հսկա,   գեղեցիկ     շենքը,      որի     կողք-
ով   անցնում   էին, — էստեղ   լավ   « սավունա »   կա,
ժամանակ   որ    լիներ   կզանգեի   մի   երկու   հատ   լավ
նանար   կգային   ու    քեզ   պատիվ  կտայի...
Առաքելը   սկսեց   ծիծաղել:
— Շնորհակալ   եմ,  Մոսո   ջան...
— Բժիշկ   ջան,    բա   ընկերներ   չե՞նք...
— Իհարկե     ընկերներ     ենք     Մոսո   ջան,—  համաձայն- 
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վեց   նա,  
— Բժիշկ,    որ     հարցեր   են   լինում     դու    ինձ   ասա,
եթե   ուժս   չպատի   նոր   շեֆին   կասես...      Բայց     Հայ-
աստանում   ըտենց   հարց   չկա,  որ   չկարողանամ   լու-
ծել. . .
— Մովսես,    հարց   ասեցիր   հիշեցի,    իսկ   գողական
աշխարհի   հետ   կապեր   կա՞ն...
— Յա՜.. .      Ո՞նց     չկա    բժիշկ   ջան, — ուրախ   ասաց
նա, — դու   ասա   ի՞նչ   հարց     պետք    է`   կլուծենք...
— Իսկ  Մոսո,  դու  ու՞մ   գիտես   գողականներից, — խոր-
ամանկ    ժպտաց  նա,
— Ո՞նց  թե,  մեր   արտաշատցի  « Կծան Միշիկը » — զար-
մացավ   նա, — դե   մնացածին     էլ,    ոնց   գիտես...
— Նկատի   ունես   Միշա   Խուդավերդյանի՞ն, — զարմաց-
ած   հարցրեց  նա,
— Բժիշկ   ջան,    ընենց   պաշտոնական   ասացիր,    որ
նույնիսկ   զարմացա, — կատակեց   նա:
— Մովսես,  քո   ասած`  « Կծան   Միշիկը`»  Միշա   Խուդ-
ավերդյանից   ի՞նչ  գող,    դու  գիտե՞ս,    որ   ինքը  « մլի-
ցեքի »  հետ    է    կապված   ու     լավ   էլ     խոսք   տանող
բերող     է,     այնպես   որ     իրեն   գող     կնքել      են     քո
ասած   « մլիցեքը »   МВД - ի    նախարարի     առաջին
տեղակալ`   Կառլեն   Թորոսյանը: 
— Ո՞նց   թե, — զարմացավ   Գեղանգուլյանը,
— Դու   քո   շեֆին   հարցրու,    ինքը   լավ   գիտի   դրա
պատմությունը, — ավելացրեց   Առաքելը:    
— Ո՞նց   թե,    ուրեմն   « Կծանը »   մլիցեքի՛    հետա՞
տալիս,    առնում...
Կարծես   թե   բժշկի   ասածը   տպավորություն   թողեց
նրա   վրա,   բերանը   բաց     էր     մնացել,     խոսքեր   չէր
գտնում     ասելու:    Առաքելը     իսկույն   նկատեց,    որ
Գեղանգուլյանը   ինչ-որ   գաղտնիք     էր     պահ   տվել  
« Կծան   Միշային »  և   հիմա   զղջում     է:   



— Մոսո,    քո   կարծիքով     Վազգենը   արտաշատցի  « Կը-
ծան   Միշային »   որտեղի՞ց   է    ճանաչում,    Միշիկը
Արտաշա՜տ,   Վազգենն     էլ     Արարա՜տ...     Տարիքային
տարբերությունն   էլ     չհաշված...
— Բժիշկ,    երևում   է  դու    շեֆիս   ինձանից   ավելի  լավ
ես   ճանաչում, — կատակեց   նա,
— Տեսնու՞մ   ես,    Մոսո   ջան,    այնպես   որ   ես   էլ
շատ   բան   գիտեմ, —  կատակով  պատասխանեց   նա, —
ուզու՞մ     ես     ասեմ,    թե     ո՞վ     է    ծանոթացրել    Վազ-
գենին  « Կծան  Միշայի »  հետ:
— Ինչ  լավ   կլինի,  խնդրում  եմ   ասա, — ոգևորվեց  նա: 
— Մովսես,    դու    Արտաշատի   նախկին   միլպետի   տեղ-
ակալ`   էդիկ   Ալխասյանին   գիտե՞ս, — հարցրեց     նա,
— Ճիշտն   ասած    ես   չգիտեմ,    մի     անգամ   Վազգենը
ասաց,   որ   պիտի   հանդիպի   նրա    հետ,   ես   միայն
նրա   անունն   եմ      լսել,   անգամ  չեմ  տեսել, — խոստո-
վանեց   Մովսեսը,    
— Ուրեմն       իմացիր,      Արտաշատի    գործկոմի     նախա-
գահ`  Սեդրակ   Սեդրակյանը,    հանձնարարում     է    Էդիկ
Ալխասյանին,  որը   Արտաշատի   շրջանի   միլպետի   տե-
ղակալն   էր,    որպեսզի   նա   Վազգենին   ծանոթացնի  
« Կծան   Միշայի»`  Միշա    Խուդավերդյանի   հետ,   ինչ-
պես   ասացի   « Կծանը »   Էդիկ   Ալխասյանի   համար
գործեր     էր   անում:        Ուրեմն   « Կծանը »   Վազգենի
հետ  ծանոթանում   է    միայն   նրա   համար,   քանի   որ
իրեն     կարգադրել    էին   վերևից`  МВД - ի      նախաարի
առաջին   տեղակալ`   Կառլեն   Թորոսյանը,    իսկ   նրան
էլ    կարգադրել    էր   իր   վերադասը`  Կառլոս   Բագրատ-
իչը,    այսինքն   Կառլոս  Ղազարյանը:  
« Կծանին »   հանձարարված    էր,  որպեսզի   Վազգենին
ընդառաջի   և   օգնի   ցանկացած   հարցում:— Հա՜,
Միշան   միշտ  էլ    մեզ   օգնել    ա...
— Ըհը՜,     տեսնու՞մ     ես   Մոսո,    որ     ճիշտ   եմ   ասում,
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— ուրախ   ասաց  նա, — թե  չէ  ինքդ  գիտես.  « Կծանը »
Վազգենին   իր   սիրուն     աչքերի     համար   չէր,    որ
օգնում   էր.. .
— Չէ՜,     իհարկե, — կմկմաց   նա, — բայց   բժիշկ   ջան,
գիտե՞ս,  թե   մենք   « Կծանին »   ինչքան    ենք     օգնել,
է՛լ      փողով,    է՛լ      բենզինով,    է՛լ      զենքով...
— Մովսես,    միամիտ  չլինես, — քմծիծաղեց   նա, — « Կը-
ծանին »   կարգադրել    են   վերևից,    նա   էլ     օգնել    է,
թե   չէ    հենց     այնպես,  նա   չէր   օգնի,    ինքդ   գիտես
թե   « Կծանը »   իրենից     ինչ   է    ներկայացնում:
— Բժիշկ,  իսկ  դու  « Կծան   Միշային »   ճանաչու՞մ   ես,
— Մովսես,    ես   իրեն   չեմ   տեսել,     չեմ   էլ     ճանաչել,
ես  « Կծան   Միշայի »   գործն   եմ   տեսել:    Մոսո     ջան,
մարդուն     գնահատում     են     նրա   կատարած    գործեր-
ով,    ոչ    թե   նրա   մասին   սուտ,     հորինված     լեգենդ-
ներով:  « Կծան   Միշայի »   արած    գործերը     բավական
են,    որպեսզի     ես     նրա   բնութագիրը   տամ:
— Բժիշկ     ջան,      իսկապե՞ս, —  զարմացամ      նա, — իզ-
ուր   չէ,   որ   քո  մասին   հետաքրքիր   բաներ   են  պատ-
մում:
Բժիշկը   սկսեց   ծիծաղել:
— Իսկ   հետաքրքիր     է,     ի՞նչ   են   պատմում     իմ   մա-
սին, — զարմացած   դեմք   ընդունեց   նա,   
— Դե,  ասում   են,    որ   դուք   ԿԳԲ-ի   մայոր   եք,  ամե-
նատաղանդավոր   հոգեբանը,      անվտանգության   համա-
կարգի   Շերլոկ   Հոմսը...
— Ո՞նց...    Այդքան   քի՞չ, — զարմացավ   նա,       
— Դե,    որ   ազնիվ   մարդ     եք,    ձեզ   սիրում   են   ու
հարգում,    մարդկանց     ճանաչում   եք՝    առանց     նրանց
տեսնելու,   կարողանում   եք   կարդալ   մարդկանց   մըտ-
քերը,    որ   գուշակում     եք   անգամ   ապագան:
— Ա՜յ,   դա  ուրիշ   բան,  թե  չէ  ես   էլ     անհանգստացա,
որ   կորցրել    եմ   առաջվա   փառքս, — կատակեց   նա:
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— Բժիշկ   ջան,    իսկ   դուք   գիտե՞ք,    թե   ես   ով   եմ,
— հետաքրքրված   հարցրեց   նա,
— Մոսո,    դու    շատ   պարզ   ու     լավ   տղա   ես,    բարի
ու   ազնիվ...
— Իսկապես   բժիշկ   ջան,    ես   այդպիսին   եմ:
— Իսկ   քո   կարծիքով,    ես   ամեն   մարդու   հե՞տ   եմ
ընկերություն   անում...
— Շնորհակալ   եմ,    իմ   համար   մեծ   պատիվ   է    քեզ
պես   ընկեր   ունենալը, — ուրախ   ասաց    նա, — բժիշկ,
իսկ   կարո՞ղ   եք   իմ     ապագան   գուշակել.. .
— Կարող   եմ,    բայց   պետք   է  սուրճիդ   գավաթը   նա-
յեմ, — կատակեց  նա,
— Ինչպե՞ս   թե   կոֆեյի   գավաթը, — զարմացավ   նա, —
ուզու՞մ   եք   մի     տեղ   քաշեմ     կանգնեմ,    մի   սրճար-
անում     կոֆե     կխմենք,    նոր   կգնանք...
— Մոսո   ջան,    թող   մնա      մեկ   ուրիշ     անգամ,   միև-
նույն   է    այստեղ     եմ, — խոստացավ   նա:
— Լավ   բժիշկ   ջան,    կսպասեմ...
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Աշտարակի   ձորում   արդեն   հավաքվել    էին   հյուրերը։
Վազգենը   երևի   այնտեղ   էր   հրավիրել    միայն   իր
մտերիմներին:   Կարծես   թե   նրանք   սպասում   էին
ամենացանկալի   հյուրին:    
Մեքենան   կանգնեց   ավտոկայանատեղում,    Վազգենը
շտապեց    դիմավորելու    սպասված   հյուրին:
— Բարև   Առաքել   ջան, — ուրախ   ողջունեց   նա՝  գըրկ-
ախառնվելով։    Նրա    ետևից   կանգնած    էր  ողջ   հրա-
վիրյալների   խումբը, — ծանոթացի`ր   Առաքել    ջան,
եղբայրներս   են՝    Արամն    ու    Արմենը, — ներկայացրեց
իր   թիկունքի   ետևը   կանգնած    երիտասարդներին, —
իմացիր,    որ   էսօրվանից   մեկ   եղբայր   չունես,  այլ
երեք...
Առաքելը   հերթով   ծանոթանում     էր     հյուրերի   հետ,
երևում   էր,    որ   Վազգենի  տրամադրությունը     տոնակ-
ան   է,     նույնիսկ   իր   երկնագույն   վերնաշապիկն     էր
հագել,     որը   կրում   էր   միայն     պաշտոնական    երեկ-
ույթների   ժամանակ:     Հյուրերը   իրենց   հերթին     տոն-
ական   էին   տրամադրված,   ջերմ   ժպիտներով   ծանոթ-
անում     էին   Վազգենի   հյուրի   հետ:     Հրավիրյալների
մեջ   էին  զինվորական   համազգեստով  մի   քանի   գըն-
դապետներ,    որոնք   կարծես   թե  ձգված   էին   ու     լար-
ված,    շինծու   ժպիտներից   զգացվում     էր,    որ   իրենց
հրամայված   է    սիրալիր   ժպտալ:  
Առաքելը   ծանոթացավ   Վազգենի   եղբայրների   և   նըր-
անց   կանանց   հետ:
Բոլորը   կարծես   լսել    էին   տաղանդավոր     բժշկի   մա-
սին,  սակայն   հիմա   տեսնում   նրան  էին  իրենց  առջև:
Առաքելը,    որպես   հմուտ    հոգեբան,  տեսնում   էր   բո-
լորին,    նրանց   հոգեկան   աշխարը,    աչքերի   միջով
թափանցում   էր   ներս   և   գուշակում   նրանց     խառնը-
վածքը,    անգամ    նրանց     շարժումները     արդեն   մատ-
նում   էին   իրենց:  
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Եղել    էին   դեպքեր,    երբ   Սովետական   պատվիրակութ-
յունները   միջազգային   հանդիպումների   ժամանակ
հույսները   դնում     էին   անվտանգության   մայորի
վրա,   որպեսզի     նա    կարողանա   գուշակել    օտարերկ-
րյա   դիվանագետների   մտադրությունների     մասին
նախօրոք:   Կարողանար  ախտորոշել    նրանց       քողարկ-
ված   ծրագրերը,    որոնք   թաքնված   էին   « ջերմ   դրա-
ցիական »  առաջարկների   ետևում:    Բժիշկ   հոգեբանի
անփոխարինելի     ծառայությունների   մասին   լեգենդներ
էին   պատմում   ԽՍՀՄ-ի     անվտանգության    համակար-
գում:  Ու  հիմա   արդեն   նրա   դեմ,    Վազգենի   կազմա-
կերպած   այդ   հյուրասիրությունը,    կարծես   թե   մի
դիմակահանդես      լիներ,    սարքված    կեղծ   ժպիտների
ու   ադամանդների   շլացուցիչ   փայլի   ներքո:
— Իսկ  այս     փոքրիկն   ո՞վ   է, — ուրախ   հարցրեց   նա
Վազգենի   կողքին   կանգնած  մանկանը:           
— Առաքել   ջան   եղբորս`  Արամի   տղան   է,     իսկական
հերոս  է, — հպարտացավ   Վազգենը:
Առաքելը   գրկեց   մանկանը,    որը   հազիվ   երեք     տար-
եկան    կլիներ,    համբուրեց   ճակատը:
— Աստված    պահի   և   պահպանի, — ասաց   նա,
— Դու   գիտե՞ս,    որ   Լևոնը   հոպալիս   մոտ   նախագահ
է   աշխատում, — հազիվ   արտասանեց   փոքրիկը,    բոլո-
րը   սկսեցին   ծիծաղել:
— Վա՜յ,     էս   ի՞նչ  լեզու   ունի   Առաքել    ջան...    Կրա՜կ
է,    կրա՜կ, — ուրախ   ասաց  Վազգենը, — տանեցիք   ուր-
իշ   բան   չեն   սովորացնում,  ինչ    լսել    է    է՛ն     էլ   սո-
վորել    է. . .
— Հա,  Վազգեն   ջան   այսօրվա   փոքրերը     շատ   ավելի
խելացի   են,    քան   թե   մենք     ենք     եղել.. .    Եթե   ուզ-
ում   էս   ինչ-որ   գաղտնիք     իմանալ,    պետք    է    տան
փոքրերին   հարցնես...
Գնդապետների   զգաստացած  վիճակը   որսաց   Առաքելը,
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փորձեց   նրանց     ձգվածությունը   թուլացնել:
— Խաշը   սառեց   ժողովուրդ, — հիշեցրեց   Վազգենի
մայրը`  Գրետա   մայրիկը:
— Առաքել   ջան,    ծանոթացիր,    մայրս     է,   նրա   մասին
քեզ  շատ   եմ   պատմել, — ասաց   Վազգենը՝    ծանոթաց-
նելով   մորը:
— Շա՜տ   ուրախ   եմ   Առաքել    ջան, —  ուրախ   ասաց
տիկին   Գրետան,
— Ես   էլ     եմ   ուրախ   տիկին  Գրետա, — խոնարհվելով
համբուրեց   նրա   ձեռքը:
— Առաքել   ջան,  Վազգենս   ձեր   մասին   շատ  է    պատ-
մել,   շատ   եմ   փառավորվում,  որ   նա   վերջապես   ձեզ
պես   ընկեր     ունի, — շարունակեց   տիկին   Գրետան:
— Շնորհակալ   եմ,    տիկին   Գրետա,     արդեն     ամաչեց-
նում   եք, — կատակեց   նա,
— Ինչու՞,     խելացի   լինելուց   ամաչու՞մ   են, — զարմա-
ցավ   տիկին  Գրետան,
— Դե,    դուք   մանկավարժ    եք,    ինձանից      լավ   կիմա-
նաք, — ասաց   նա:     Հետո   նա   ծանոթացավ   Վազգենի
հոր՝    Զավենի   հետ:
Այնուհետև   Վազգենը   ներկայացրեց   թիկունքում   կան-
գնած   զինվորականներին:
— Առաքել   ջան,    սանիկներիս   արդեն   մի   անգամ
տեսել    ես, — ասաց   նա, — հայոց   բանակի   ապագա
գեներալներն   են, — ներկայացրեց   նա:
— Ուրեմն  Վազգեն   այս   գնդապետների   միջոցո՞վ   ենք
պատերազմը   հաղթել, — հարցրեց   նա,
— Այո՛,     հենց   նրանց   միջոցով,    ամեն   մեկը   մի
Անդրանիկ   ու    Նժդեհ     է, — ներկայացրեց   Վազգենը,
Առաքելը   ծանոթացավ   գնդապետներ   Աստվածատուր
Պետրոսյանի,  Մանվել    Գրիգորյանի,  Սեյրան   Սարոյանի
ու   Արթուր   Աղաբեկյանի   հետ,   նրանց     մեջ   էր   աշ-
տարակցի   քեռի   Սենիկը՝  Սենիկ   Պողոսյանը   որը   բո- 
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լոր     հյուրերից     տարբերվում     էր   իր     համարձակութ-
յամբ   ու  « պարզությամբ »,  չնայած   շողոքորթության
և   քծնանքի   մեծ   վարպետ   էր։  
Բոլորը   անցան   դահլիճ,    որտեղ   գցված   էին   սեղան-
ները:
Վազգենը     ինչպես   միշտ   բազմել      էր   սեղանի     գլու-
խը,    նա    էր   գլխավոր   թամադան:
— Վազգեն   ջան,    շտապեցեք,    թե   չէ    որ   խաշը     սա-
ռեց,    ուտել    չի    լինի, — զգուշացրեց   մայրը:
— Ժողովուրդ,    եկեք   մեկ   գավաթ   խմենք     մեր     հյու-
րի   բարի   գալուստը,    թե     չէ    մեր   խաշը   ճաշ   դար-
ձավ, — բոլորը   խմեցին   թանկագին   հյուրի   կենացը:
Բոլորը   լուռ   ուտում   էին։  Վազգենը     հաճախակի   ել-
նում   էր   ոտքի   և   առաջարկում   հերթական   կենացը։
Ամենազարմանալին   Վազգենի՝  « Մեր  դեմ  խաղ  չկա »
կենացն   էր,    որը   հնչեց     ներկաների     բացականչութ-
յունների  ներքո։    Այդ   ամենը   այնքան   ճնշող   էր,    որ
նա    չէր   կարողանում     անգամ    ուտել,     չնայած   որ
խաշը   իր   սիրած    ճաշատեսակներից   էր։
Նախաճաշը   այնքան   երկարեց,    որ   արդեն   հյուրերի
կեսը   հարբած    էին,    մանավանդ   զինվորականները,
Վազգենը   անգամ   հրաժարվեց   երկու   գավաթից     ավ-
ելի   խմել,     միայն     կենացներ   էր   ասում,    իսկ   հյու-
րերը   խմում   էին:    Ճաշից   բավականին   անցել    էր,
երբ   Առաքելը   ներողություն   խնդրելով   հյուրերից՝
ոտքի   կանգնեց: 
— Վազգեն   ջան,    արդեն   ուշ      է,       խնդրում   եմ     ինձ
ներեք,    ես   պետք   է    գնամ, — խնդրեց   նա,
— Առաքել   ջան,    դեռ   խորովածը   չենք   կերել, — համ-
ոզեց   Վազգենը,
— Վազգեն   ջան,    ինքդ   գիտես,    որ   ժամանակը   կարճ
է,  դու    ինքդ   էլ   ես   շտապում, — նրա   վերջին   խոսք-
երը   հիշեցրեցին   Առաքելի   առաքելության   մասին,
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փորձեց   չհամոզել,   
— Լավ,  ես   էլ     եմ  գալու,   ճանապարհին   կզրուցենք, —
համաձայնեց   նա,
Նրանք   հրաժեշտ   տվեցին   հյուրերին   և     ճամփա   ըն-
կան:  
Մովսեսը     ինչպես   միշտ   ղեկին     էր:
— Վազգեն,    իսկ     Վանոյի     հետ    ինչպիսի՞   հարաբեր-
ությունների   մեջ     ես, — միամիտ   հարցրեց   նա,
Մովսեսը     հայելու    մեջ     նայեց   բժշկի   աչքերին   ու
խորամանկ   ժպտաց:
— Դե՜,  Վանոյի   հետ   մի   քիչ   ընդհարումներ   ունեցա,
հիմա   փորձում   ենք   հարթել,— բացատրեց     Վազգենը,
— Դա   պետք    է    ամպայման   հարթել, — առաջարկեց
Առաքելը, — կարող     ես   համարել,     որ   դա    իմ   առա-
ջին   խորհուրդն   է.. .
— Բայց     բժի’շկ,    Վանոն   արդեն   շատ    է     լկտիացել
ու      պետք    է    մեկը,    որպեսզի     սաստի   նրա    սանձ-
արկությունները, — արդարացավ   նա:  
— Վազգե՛ն,    թող   սաստի   նախագահը,    ոչ    թե     դու,
իմիջի   հարց   է,     վաղը,    եթե   նախագահ   լինես,    այդ
ժամանակ   կերևա   ճի՞շտ   էիր,    թե   ոչ.. .
— Լա՛վ   բժիշկ   ջան,    կփորձեմ   հարթել      մեր   միջև
եղած   տարաձայնությունները, — խոստացավ   նա:
— Վազգեն   լսել    եմ,      որ   սեփականաշնորհման   գործ-
ընթացը   արագացրել    եք,    իսկ   դա   ինչո՞վ   է    պայմ-
անավորված,     ինչքան   ես   գիտեմ,  այդպիսի      լուրջ
գործարքները     շտապ   չեն   արվում,    հետո   էլ     աճուր-
դի   ձևով     են   անում:
— Է՜հ,    ի՞նչ     աճուրդ,    ի՞նչ   բան...        Հո   մենք   Եվրո-
պա    չե՞նք,  մեզ   շտապ   ռեսուսներ   են     պետք...
Փո՜ղ,    փո՜ղ,      որն     էլ     ինչպես   տեսնում     ես   չկա...
— Ո՞նց   թե     փող     չկա,   իսկ     այդ   սեփականաշնորհ-
ված   ձեռնարկությունների  գումարը   որտե՞ղ   է, — հար- 



ցրեց   նա,
— Ես   ի՞նչ   իմանամ, — միամիտ   դեմք   ընդունեց  նա,
կարծես   թե   առաջին   անգամն    էր    լսում   այդ   մաս-
ին:  
— Վազգեն,    այդպիսի     մեծ   գործարքները   կանխիկ
գումարով   սեփականաշնորհելը     սխալ   է,     քանի   որ
այդպիսի   դեպքերում   ձեռնարկությունները     վաճառում
են     ապառիկ     հիմունքներով,      սեփականատերը       քիչ-
քիչ   կփակվեր   այդ   գումարը,    իր     համար   հարմար
կլիներ,    որովհետև   ուզեր     թե   չուզեր`   աշխատացնե-
լու    էր   իր   արտադրությունը,    որպեսզի     փակեր   իր
պարտքերը:     Այդ   դեպքում   ոչ    թե   կվաճառեիք   ջրի
գնով,  այլ    շուկայական,  մի   բան    էլ     օգուտ   կլիներ:
— Բայց   դրամի   կուրսը   միշտ   ընկնում     է    ու    մեզ
փող   է    պետք...
— Վազգեն,    այդ   հարցը   լուրջ     հարց   է      և    պետք
է   մասնագետների   և   խորհրդատուների   ներգրավվել
այդ   գործի   մեջ:
— Բժիշկ,    դու  գիտես,    որ   ժամանակը   ոսկի     է,     ինչ-
քան   շուտ   ծախեցինք,    էնքան   լավ,    թե   չէ    թալան-
ելու    են   ամեն   ինչ   ու  մեզ  բան   չի   մնա:
— Ինչպե՞ս   թե   մեզ   բան   չի  մնա, — զարմացավ
Առաքելը, — ու՞մ   նկատի   ունես   մեզ   ասելով...
Վազգենը   զգաց,    որ   խոսքի   մեջ   սխալ   է    թույլ
տվել,     փորձեց   շտկել:
— Դե՜,    մեզ   ասելով,    նկատի   ունեմ     ժողովրդին:
Կոմունիստները     թալանում   են   ձեռնարկությունների
եղածը, — արդարացավ   նա:
— Վազգեն,    ես    լավ   գիտեմ   ամեն   ինչ,    կարիք   չկա
իրար   խառնեք,    եթե   ինձ   կանչել    ես,    ուրեմն       բա-
րի   եղիր   ազնիվ   լինել,     եթե   ո՛չ,   ես   վերադառնում
եմ  Սանկտ   Պետերբուրգ, — դժգոհ   ասաց   նա, — Մոսո՛,
եթե   դժվար   չի,    խնդրում   եմ     ինձ     իջեցրու   գենե-
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րալի   տան   մոտ:  
— Լավ   բժիշկ   ջան,    խոստանում   եմ   անկեղծ      լինել,
— ներողություն   խնդրեց   Վազգենը, — դու   գիտես,    որ
քո     կարիքը     շատ    ունենք,    դժվարին     ժամանակներ
են,    պատերազմի   մեջ՝      ենք   քայքայված    տնտեսութ-
յուն,    շրջափակումն     էլ     մյուս   կողմից:  
— Վազգեն,     լավ,    այս   անգամ   ներում   եմ,    բայց
հաջորդ     անգամ   չկրկնես   սխալդ, — նեղացած   տոնով
ասաց   նա:
— Լավ,  պայմանավորվեցինք   բժիշկ   ջան, — համաձայն-
վեց   նա, — հիմա  մենք   գնում  ենք  գեներալի   տուն, —
ժպտաց   նա, — նրա   համար  խաշ   ենք   տանում,    այն-
պես   որ,  վաղը     առավոտյան   միասին   խաշ     կուտեք: 
— Վազգեն   ջան,      մոռացա    քեզ     շնորհակալություն
հայտնել,     գեներալը   պատմեց,    որ   իրեն     շատ   ես
օգնում, — ասաց   Առաքելը,
— Բժիշկ   ջան,    ինչի   համար   է    շնորհակալությունը,
ունենք  - չունենք     մի     տաղանդավոր     գեներալ     ուն-
ենք,    ո՞նց   կարող   ենք   իրեն   լավ     չնայել,   դա   մեր
սուրբ     պարտքն   է, — ասաց    նա,   Առաքելը     նկատեց
նրա   խորամանկ   տոնը,    սակայն     ոչինչ   չասաց:
Նույն   կերպ   թուրք   սուլթաններն  ու    փաշաներն   էին
եվրոպացի   միսիոններների   մոտ  քծնում,    իրենց   բար-
երարի   կերպարանք   տալով:  
— Վազգեն,    Պավել    Սերգեևիչը   բարևներ     էր   ուղարկ-
ում,    իմացավ  որ   Հայաստան   եմ     գալիս,    ասաց    որ
իր   ողջույնները   փոխանցեմ   քեզ,    
— Շնորհակալ   եմ   բժիշկ   ջան, — ասաց   նա, — ես  դեռ
քեզանից   շնորհակալություն   չեմ     հայտնել    Գրաչովի
հետ   ծանոթացնելու    համար,     եթե   դու    չլինեիր,    չեմ
իմանում,    թե   ինչ   կանեի...
— Վազգեն,    իմիջիայլոց     նա   անընդհատ    զանգահար-
ում     է      ու    քեզանից     բաներ     է    հարցնում,    ես   էլ 
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ստիպված   ինձանից   հորինում   եմ  ու    պատմում,    թող
լավ   կարծիք   ունենա,  Գրաչովը  մեզ   համար   պիտանի
մարդ   է:
— Շնորհակալ   եմ   բժիշկ,    մեծ   գործ  ես   անում   հայ-
րենիքին,    ես   գիտեմ,  որ   դու    այնտեղից   մեզ   ավելի
ես   օգնում.    քան   թե`   որ   այստեղ      լինեիր...  
— Վազգեն,    ռուսները      լավ   ժողովուրդ     են, — ասաց
Առաքելը, — գիտես,    ես   կյանքիս   մեծ     մասը   նրանց
մեջ   եմ   ապրել,     բայց     նրանք   միայն   հարգում   են
ուժեղներին,  եթե   նրանցից   թույլ     եղար,    ապա   ոտքի
տակ   կտան,   վերջին   շապիկն   անգամ   հագիցդ   կհա-
նեն,  վերջին   պատառ   հացն   էլ     բերանիցդ   դուրս
կքաշեն:     Նույնիսկ   նրանց   հետ   հավասար   լինելուց,
նրանք   կփորձեն   քեզ   հաղթել   և   կլինի     մրցակցութ-
յուն,  իսկ     երբ   զգաց,    որ     դու    ուժեղ     ես     իրենից,
կփորձի   քեզ     հետ   ընկերություն     անել,   դաշնակից
լինել:    Եվ   մենք՝  հայերս,  պետք   է    ուժեղ   լինենք,
մեր   մտավոր   կարողություններով,    մեր   տնտեսությու-
նով  ու  մեր  գիտությամբ:   Պետության   տարածքի   մեծ-
ությունը   կապ   չունի   պետության   հզորության   հետ,
ոչ   էլ     բնակչության    քանակը:   Պետությունը   հզոր  է
իր   իրավական   համակարգով,    որպեսզի   պետության
մեջ   ցանկացած   քաղաքացի՝    անկախ    տարիքից     և
դավանանքից,  անկախ   սեռից  և  քաղաքական   հայացք-
ներից     պատրաստ   կլինի     պաշտպանելու    իր   պետու-
թյունն   ու    Հայրենիքը:      Օրինակի   համար   Իսրայելը,
մեր  պես  հզոր   սփյուռք   ունի,    աշխարհի   բոլոր   հրե-
աների   համար   Իսրայելը   սուրբ   է    նրանց     համար,
որովհետև   նրանք   գիտեն`  իրենց   թիկունքում   կա
պետություն     և    ժողովուրդ,    որը     պատրաստ   է    իր
քաղաքացու     անվտանգության    համար    ոչինչ   չխնա-
յել:     Հրեաները  պատրաստ   են   մեկ   զինվորի   կյանքի
համար   ողջ   արաբական  աշխարհին   պատերազմ   հայ-
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տարարել:    Փոքրիկ   պետություն   է,     բայց   աշխարհի
գեր-տերությունները   նրա   հետ   հաշվի   են     նստում,
իսկ     ինքն   ապրելով   թշնամիների     մեջ,    կարողանում
է     նրանց   սարսափի   ու    վախի   մեջ   պահել:    Այդ
պետության   գաղափարախոսությունը   հիմնված   է    բա-
րոյականության   ու    հավասարության   հենքի   վրա:
Այնտեղ   ոչ  մեկն  իրավունք   չունի  իշխել  մյուսի  վրա,
ոչ  մեկն   իրավունք   չունի   թալանել    կամ   գողանալ
պետությանը   կամ  հարևանին:     Իրավական   հավասար-
ությունը   հզոր  պետություն   ունենալու   նպատակով
նրանց   միավորել      է    մեկ   գաղափարի   շուրջ:
Հրեաների  գիտական  միտքը,  նրանց   կարողությունները
անսպառ   են,    որովհետև    խելոք     են,    որովհետև   իր-
ար   հարգում   են   և   հավատում:      Վազգեն,  հեռու   չը-
գնանք,    մեր  հարևան`  Իրանի   Իսլամական   Հանրապե-
տությունը,    իրենց   մարտիկներին,    որոնք   մասնակցեց-
ին     Իսլամական    հեղափոխությանը,    նրանց     հոգևոր
առաջնորդը՝  Այաթոլահ  Ալի   Խամենեին,    նրանց  վստա-
հեց   պետության  վերահսկողության   ողջհամակարգը: 
« Իսլամական   Հեղափոխության   Պահապանները »  ռազ-
մական   մի   հզոր   կառույց     էր,    անգամ   նախագահն
ու   նախարարներն   էին   հաշվի   նստում   նրանց   հետ:
Նա  այդ  « Հեղափոխության  Պահապանների »  կորպուսի
օգնությամբ   երկրում   վերջ   տվեց  կոռուպցիային     և
անօրինականություններին,    անգամ    դպրոցներն   ու
բուհերն   էին  վերահսկում:  Երկիրը   շատ   արագ   ոտքի
կանգնեց: 
Իսկ   մենք     ունենք     պատերազմը     հաղթած    ազատա-
մարտիկներ,    ինչու՞    նրանց   մտավոր   ու    ֆիզիկական
հնարավորությունները   չեք   օգտագործում:  
— Հասկանում   եմ   բժիշկ   ջան,  որ   մտահոգված   ես
մեր   համար, — ժպտաց   Վազգենը,
— Իսկ   դու    գիտե՞ս,    որ   ժամանակին   Սովետական    
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Միության   համախառն   արտադրանքի   65%   միայն
Սովետական   Հայաստանի   արտադրանքն    էր, — շարու-
նակեց   բժիշկը, 
— Բժիշկ   ջան,  համախառն-մամախառն   բաներից   ես
հեռու   եմ,    էդպիսի   բաներից   մի   խոսիր...
— Լա՜վ,    խոսեմ   պարզ,  որպեսզի   հասկանաս, — ասաց
նա, — Սովետական  հսկա   միության   մեջ՝    Հայաստանը,
սպասարկում   էր   Ռուսաստանին,  Ուկրանիային,  Ղազա-
խստանին   մի   խոսքով     բոլոր  16   հանրապետություն-
ներին     տալիս   էր     միրգ,    բանջարեղեն,    պահածոներ,
հետո   հաստոցներ   ու    էլեկտրոնային   ու    կենցաղային
ապրանքներ,    սկսած   սառնարանից,    վերջացրած   ԷՀՄ-
ով՝    համակարգիչներ  ու    ռոբոտներ,    տրանսֆորմատոր-
ներ,    պոմպեր,      կոմպրեսորներ,  օպտիկական    սարքեր,
կաբելներ  և   հեռահաղորդակցության   սարքավորումներ,
մեքենաշինության   բնագավառում`   ամբարձիչ   մեքենա-
ներից   սկսած,  վերջացրած   վերելակներով   ու    վագոն-
աշինությունով,    արհեստական    կաուչուկ,    որով   արտ-
ադրվում     էին   ավտոդողեր   ու  այլ  տեսակի   սարքեր։
Այդ  թվում   արտահանվում     էր   թեթև   արդյունաբերա-
կան  արտադրանք,  կաշի   և   տրիկոտաժ:   Լեռնարդյուն-
աբերության   բնագավառում  ինքդ   գիտես,    որ   Հայաս-
տանում   մշակվում   էր   ոսկի,  պղինձ,    մոլիբդեն,    վոլ-
ֆրամ,   մի   խոսքով   թանկարժեք   այլ    մետաղներ,
նույնիսկ   քարածուխ:  
— Դե,  դա   հասկանալի   է, — ընդհատեց   Վազգենը:
— Իսկ   եթե     հասկանալի   է,     ինչու՞    այդ   ժամանակ
չեք     աշխատացնում   այդ   ամենը,    ինչու՞    եք   երկիրը
գործազրկության   մատնել.. .
— Գազ   չկա,   շրջափակում   է, — արդարացավ   նա, 
— Վազգեն,    ինչպե՞ս   թե   գազ  չկա, — զարմացավ   նա,
— իսկ   ինչու՞  Իրանից   գազ  չեք   բերում,  եթե   հիշում
ես,  ես  դեռ  1991 -ին   առաջարկեցի   Իրան - Հայաստան



256

գազատարի   անհրաժեշտության   մասին:
Մոսկվայում   անձամբ   եմ   հանդիպել   Իրանի   դեսպան-
ին,  նրանք   պատրաստակամ   էին,    նույնիսկ   առաջար-
կում     էին   իրենց     ծախսերով     ավարտել   խողովակա-
շարի   շինարարությունը:    Չհաշված   այն,    որ   գազը
նրանք   մեզ   վաճառելու    էին   տասնապատիկ   ավելի
էժան:   Վազգեն,  ինքդ   լավ   գիտես,    որ   շրջափակումը
ՀՀՇ-ի  հերթական  « բլեֆն »  է,   Իրանի   ճանապարհները
միշտ   էլ     բաց  են   եղել  մեր   առջև:    Իրանն   ու    Հնդ-
կաստանը   պատրաստ   են   եղել  գնելու    Հայաստանի
գործարանների  արտադրանքը,    սկսած   թեթև   արդյուն-
աբերությունից,      վերջացրած      հաստոցաշինական   և
մեքենաշինական    գործարանների   արտադրանքով:
Մոսկվայում   Իրանի     դեսպանը    պատրաստ   էր   մեր
պահածոների   գործարանների   ողջ   արտադրանքը   գն-
ել,   մեզ  նպաստաբեր   գնով:    Այնպես   որ,    Ռուսական
շուկան    կարող     էինք     փոխարինել      իրանականով,
Վրացականով  և  ասիական  այլ    երկրների   շուկաներով:
— Դե,    հիմա   փորձում   ենք     կարգավորել    շուկան, —
արդարացավ  նա, — այս   խառնաշփոթը   կանցնի,    ամեն
ինչ    լավ   կլինի...
— Վազգեն,    փորձել    պետք   չէ,     պետք   է    աշխատել.. .
— Դե,  սեփականաշնորհումը   կավարտենք,  նոր   կանենք
քո   ասածը, — ասաց   Վազգենը, 
— Վազգեն,    գիտե՞ս   սեփական   արտադրությունը      լավ
է,  բայց   պետությունը   պետք   է  օգնի   ու    վերահսկի
այդ   ոլորտը,  իսկ   ինչպես  տեսնում   եմ   մինչև   հիմա
ոչինչ   չեք     արել.. .  
— Բժիշկ  ջան,  վախենում   ես   չհասցնե՞մ,  մի  վաթսուն
տարում  երկիրը   երկիր  դարձնեմ, — կատակեց  նա:
— Դե   եթե   հասցնենք   60  տարի   ապրել, — քմծիծաղեց
Առաքելը, — Վազգեն,    իսկ   դու    տեղյա՞կ   ես   Կոնյակի
գործարանի   ու  « ԱրմենՏելի »  գործարքների   մասին:
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— Հա,  գիտեմ,  տեղյակ  եմ, — քմծիծաղեց   նա, — կոնյա-
կի  գործարանով   Ֆրանսացիք   են   հետաքրքրված,   իսկ
« ԱրմենՏելով`» Ամերիկյան   ինչ-որ  կազմակերպություն: 
— Վազգեն,    ոչ    մի   արտասահմանյան   կազմակերպութ-
յուն  էլ     չկա,  դա   Հրանտ  Բագրատյանի   սարքած  ներ-
կայացումն   է:    Կոնյակի   գործարանը   նա   ցանկանում
է  գրանցել    մի   ֆրանսիացու   անունով,    սակայն   ինքն
է   իրական   տերը,  իսկ   այն   վճարված   գումարը,    որը
իբր     փոխանցվել    է    Ֆրանսիայից,    դա   վիրտուալ   է,
այսինքն`  փուչիկ:    Նա   բանկային   խարդախություն   է
արել:      Կոնյակի  գործարանը   վաճառել  են  300  միլիոն
դոլլարով,  բայց   ձևակերպել  են   ընդամենը   3  միլիոն
դոլլարը,  միայն   գործարանի  պահեստի   մի  քանի   տա-
կառ   կոնյակը   բավական   էր,    որպեսզի   փակեր   այդ
3  միլիոն   դոլլարի   պարտքը։   Իսկ  « ԱրմենՏելի »  գոր-
ծարքը     նա   իրականացրել      է    Լևոն  Տեր-Պետրոսյանի
հետ   համաձայնեցնելով։    Մի  քանի   օր  առաջ   նրանք
գումարներ   են   փոխանցել    Ամերիկյան   Ջերսի   կղզում
գրանցված   մի   անհայտ  TWT  ընկերության   հաշիվներ-
ին:  Իրականում   այդպիսի   ընկերություն   գոյություն
չունի   ու  չի   էլ   ունեցել:      Այդ   օֆշորային   գործարքի
համար   Լևոնն   ու    Բագրատյանն   աշխատել   են   շուրջ
85  միլիոն   դոլլար:     Դե   իսկ   կոնյակի   գործարանի
նախատեսվող     գումարի   թիվը   գերազանցում     է    300
միլիոն   դոլլարը:    Իսկ   դու    ասում   ես,    թե   գումար
չկա: 
— Ճիշտն  ասած   ես   չգիտեի   այդ   մասին   բժիշկ  ջան,
— զարմացած   ասաց  նա, — ես     կփորձեմ   ճշտել.. .
— Վազգեն,  Բագրատյանը   շատ   խորամանկ   մարդ   է,
իսկ   Խոսրով   Հարությունյանը   նրանից   ետ   չի   մնում
իր   անկշտությամբ   և   ազգադավությամբ,    նրա   թալա-
նածը   ավելին   է,     քան   կարող   ես   պատկերացնել: 
— Բժիշկ,    ինչպես   տեսնում   եմ   լավ   իրազեկ   ես   ու 
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լավ   գիտես,  թե  ով,  ինչքան   է    թալանել, — կատակեց
Վազգենը,
— Վազգեն,  իմ   աշխատանքն   է    այդպես,    տեսնում  ու
նկատում   եմ.. .
— Բժիշկ,  ես   վստահ   եմ,  որ  իմ   մասին   ավելի   շատ
բան   կիմանաս, — կատակեց   նա:
— Վազգեն,  ինչքան   գիտեմ,    դա   բավական   է, — կես
լուրջ,    կես   կատակ   պատասխանեց     բժիշկը:
— Բժիշկ,  գիտե՞ս  ժողովուրդը   մի   խոսք   ունի`  ասում
է.  « Չ՞ես   վախենում,    որ   շատ   բան   գիտես »:    
— Իսկ   ինչի՞ց   պետք   է    վախենամ, — համարձակ   աս-
աց   նա՝  հասկանալով   Վազգենի   խորամանկ   քայլը, —
ի   գիտություն   քեզ,    շատ   մարդիկ   կախված   են   մե-
կը   մյուսից՝    աննկատելի   կապերով,  մանավանդ   քաղ-
աքական    կամ    հասարակական   գործիչները,    ինչպես
օրինակ   տիկնիկները:    Այդ   տիկնիկները   ընդունակ
չեն   ինքնուրույն   որևէ   բան   անել,     քանի   որ   կա

տիկնիկավարը,      որն   էլ       մատների   վրա   այդ
կապերի   օգնությամբ   նրանց   պարացնում   է:
Հայտնեմ   քեզ,    որ   այդ   տիկնիկների     թելերը     ապա-
հովում   եմ     ե՛ս,     և    շատերը     իմ   շնորհիվ     են   գոյ-
ատևում,    բավական   է,     որ     ես   չլինեմ,      այդ     տիկ-
նիկների   իզն   ու    թոզը   չի   երևա...
— Դե՜   դու       լավ   գիտես   քո     անելիքը   բժիշկ     ջան,
— ժպտաց   նա, — հանկարծ   չմտածես,    թե   ես   ինձ
նկատի   ունեի,    ես     Բագրատյանին   ու    Խոսրով   Հար-
ությունյանին   ի    նկատի   ունեմ...
— Վազգեն,    ես   այդպես   էլ     հասկացա,   որ   նրանց   ի
նկատի   ունես, — միամիտ   ձևացավ   նա,
— Նրանք   ծիծաղեցին:
— Ոչինչ,  բժիշկ  ջան,  այս   դժվարությունը   հաղթահար-
ենք`   ամեն   ինչ    լավ   կլինի, — թեման   փոխեց     նա,
— Գիտե՞ս     Վազգեն,    Բագրատյանն    ու    Խոսրով   Հար- 
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ությունյանը     կարծում   են,    թե   իրենց     փողերը   ապ-
ահով     տեղում     են   պահված,   սակայն     չգիտեն,    որ
իմ     ընկերները   Շվեյցարիայից   ու    ԱՄՆ-ից     հայտնել
են   իրենց   գումարների   շարժի   մասին,    այնպես     որ,
ցանկացած   պահին   կարող   են   արգելափակել   նրանց
հաշիվները:  
— Բժիշկ   ջան,    իզուր   չէ,     որ   գեներալը     միշտ   գով-
ում   է    ձեզ,    ասում   է,   որ   դուք  « Կոմիտեի »   գլխա-
վոր   բժիշկն   եք, — հաճոյախոսեց  նա:
Նրանք   ծիծաղեցին:
— Գեներալը   չափազանցրել    է, — ասաց  Առաքելը:
Նրանք   տեղ   հասան:
Գեներալն   ու    տիկին   Անահիտը    ջերմորեն     ընդունե-
ցին   նրանց:

Գեներալը   փորձում     էր   ավելի   երիտասարդ   երևալ
երիտասարդների   ընկերակցության   մեջ:    Վազգենը   և
Մովսեսը   բավական   ուշ    հեռացան   նրանց     տանից:  
Բժիշկը   գեներալի     հետ    առանձնացավ   աշխատասեն-
յակում,    տիկին   Անահիտը   սուրճ     հյուրասիրեց   ու
հեռացավ`  հասկանալով,  որ   սպաները      լուրջ   հարցեր
են   քննարկելու:    
— Դե   ի՞նչ,     բժիշկ,    այսօր   մի   բան   պարզեցի՞ք
այդ   ճաշկերույթից, — կատակեց   գեներալը
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— Խաշկերույթի՜ց,    ընկեր   գեներալ, — հումորով   ասաց
նա, — իհարկե   պարզեցի...      Բա,   առանց   դրա՞.. .
— Դե,    զեկուցի   տեսնեմ,    ի՞նչ     ես   պարզել,     նոր
լուրեր   սիրում   եմ.. .
— Սկզբից   ասեմ,    որ   վերջում   կարծես   թե   Վազգենի
տոնական   տրամադրությունը   փչացրի, — շարունակեց
նա, — անգամ  ինձ   սպառնաց...      Շատ   հարցերի   շուրջ
խոսեցինք,     լսեցի   նրա   տեսակետները,    
— Բժիշկ,     լավ   կլինի   սկզբից   ու    մանրամասը   պատ-
մես,    թե   ինչպես   քեզ   սպառնաց   այդ     ազգադավ
սրիկան, — բարկացած   ընդհատեց   գեներալը, — հետո
նոր   կանցնենք   մնացած   հարցերին:
— Ընկեր   գեներալ,    ես   հատուկ   սկսեցի   խոսել      այդ
գաղտնի   գործարքի   մասին,    պատմեցի  « ԱրմենՏելի »
ու    կոնյակի   օֆշորային   գործարքի   մասին,  նա   զար-
մացավ,  որ   տիրապետում   եմ     բավականին   մեծ     ին-
ֆորմացիայի:  Դե   նա   սկզբում   ինձ   հարցրեց,  թե   իր
մասին   ես   ինչ   գիտեմ,    ես   միայն   հասկացրի,    որ
իր   իմացածից   ավելին   է    և      հենց   այդ   պահին   նա
այլայլվեց,    սակայն     փորձեց     ցույց     չտալ,  միայն
հարցրեց,    թե  չեմ   վախենու՞մ     այդքան    ինֆորմացիա
իմանալու   համար:   Դե   ես   էլ     ինչպես   պետքն    է
գեղարվեստական   ձևով   պորտը    տեղը   դրեցի,    որպե-
սզի   հանկարծ   չփորձի   իր   գլխից  վերև   թռնել,     ինչ-
պես   ասում  են.  « կուժ   քեզ  եմ   ասում,  կուլա   դու
հասկացիր »:    Կարծում   եմ   նա   ընկալեց     իմ   ասածն
ու   ավելի   այլայլվեց,    հասկացավ,  որ   իր   ատամների
համար   չէ  այդ   պատառը:  Ընկեր   գեներալ,  Վազգենը
թուրքի   հոգեբանությամբ   է  գործում,  նույն     գործելա-
ոճով,    ինչպես   թուրքն   է    ասում.  « Եթե   թշնամուդ
ձեռքը     չես   կարող     կտրել,     պետք   է    համբուրես   և
գլխիդ   վրա   դնես »:    Հիմա   նա   սկսելու    է    ավելի
մտերիմ   ու    ջերմ   լինել    մեզ  հետ,   քանի   որ   զգաց   
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մեր  դեմ   չի  կարող,    բայց   եթե   հանկարծ   զգաց    իր
ուժը   մեզանից     ավելի     է,     այն   ժամանակ    նրան
կանգնեցնել    չի    լինի,  ամիջապես   կանցնի   գրոհի:  
— Այո՜,     թուրքերի     պես   խորամանկելով   ու      դավադ-
րությամբ, — տխուր   ասաց   գեներալը,
— Գիտե՞ք,    Գրիշա   Գայկովիչ,    հոգեբանությունը     շատ
մեծ   զենք   է,     սակայն   նրանից     օգտվել    է      հարկա-
վոր։    Օրինակի   համար՝   Դեյլ     Կարնեգին   կարողացավ
հաջողությունների   հասնել` օգտագործելով   իր   հնարք-
ները։    Ընկեր   գեներալ,    բռնակալները     կենդանական
բնազդներ   շատ   ունեն,    այնպես   որ,    դա   նկատել  է
պետք  և   օգտագործել    իր  դեմ։    Օրինակ   մարդը   կամ
կենդանին   ունակ   են  վախի  զգացումը   հաղորդել    հո-
տով...      Այդ   վախի   հոտը՝    ֆոբիան,  ամիջապես   զգում
է   նրա    հակառակորդը   և     անցնում   է    հարձակման։
Շների   օրինակը   ամենավառ   ապացույցըն   է,     նրանք
կարող   են   զգալ,    թե   ով   է    իրենցից   վախենում,
այդպես   էլ     բռնակալները։    Սակայն   ամենակարևորը,
որ   կարող     է    նա   վախից     հարձակվել`   չի   բացառ-
վում,    այդ   դեպքում,    դու    պետք   է    իմանաս   նրա
թույլ     տեղերը   և   կարողանաս    միայն   մեկ   հարված-
ով     խուճապի   մատնել   նրան,   միայն   մեկ   հարվածը
բավական   է,   նրան  ծնկի  բերելու    համար,   դա   պետք
է   արվի   արագ   և   կտրուկ,    որպեսզի   նա   չհասցնի
մտածել   երկրորդ   քայլի   մասին։
— Բժիշկ,    դու    այս   ամենը   այնքան   պարզ    ես     աս-
ում,    կարծես   թե   դրա  մեջ   դժվարություն  չկա, — կա-
տակեց   գեներալը, 
— Ընկեր  գեներալ,    հավատացնում   եմ,    որ   դժվարին
ոչինչ     չկա,   ուղղակի   պետք   է    մի   քիչ   գրագետ
լինել,   որպեսզի   տիրապետես     այդ   գիտելիքներին։ 
Հիմա   ձեզ   մի   օրինակ   կբերեմ,    որը   անցկացրել    եմ
Պետերբուրգյան   մեր   լաբորոտորիայում։      Փորձարկումը
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անց   ենք   կացրել      տարբեր   ազգությունների   և  տար-
իքի   մարդկանց   մոտ,  սկսած   կրծքի   երեխայից,    վեր-
ջացրած    զառամյալ   ծերունին։     Ուրեմն,    ինչպես   գի-
տենք   մարդիկ   օձերից   վախենում     են,    ինչքան   օձը
թունավոր     է,   այնքան   վախը   շատ    է։    Օրինակի
համար.  մենք  վերցրել    էինք   « Կովկասյան  Գյուրզան »
և   « Հնդկական  Կոբրան »։    200 - ից   ավելի   փորձարկ-
վողներ     կտրուկ     հրաժարվեցին     մտնել    սենյակ,    որ-
տեղ     գտնվում   էին     օձերը։        Միայն   լսելով     այդ
առաջարկությունը,    որ   պետք   է    մտնեն   սենյակ   և
այնտեղից   վերցնեն     ջրով   լի    գավաթը,   նրանց   մոտ
կտրուկ   բարձրանում  էր   արյան   ճնշումը,  սկսվում   էր
նյարդային   ձգվածություն     և      թուլություն,    անգամ
ագրեսիա...     Չհաշված,  որ   մանուկ   երեխան   հանգիստ
խաղում   Էր     օձերի   հետ,   նունիսկ     զվարճանում։
Բայց   երբ   այդ   մարդկանց     ծանոթացրեցինք՝    ցուցա-
դրելով   այդ   օձերի   մասին   փաստագրական   ֆիլմը,
որտեղ   բացատրում     էր   օձերի     բոլոր   հատկություն-
ների     և    թուլությունների   մասին,    գրեթէ     բոլորը,
որոնք   միչև   այդ   հրաժարվել    էին   սենյակ   մտնել`
համաձայնվեցին   մտնել    և   բերել    ջրով   լի    գավաթը։
Գիտե՞ք,    թե  ինչու    ջրով   լի  գավաթը,  որովհետև   կա-
րելի   էր   նկատել   թե   նրա   ձեռքերը   վախից   դողում
են,    թե  ոչ,     չհաշված,   որ   նրանց   մոտ   արյան   ճըն-
շման   տատանումները   այնքան   մեծ   չէին   ինչ-որ
առաջ,    կարդիոլոգիական   փոփոխությունները   աննկատ
էին։   Տեսնու՞մ   եք   տարբերությունը   ինչքան   մեծ   է,
երբ   մարդ   չգիտի,    թե     դիմացի   կենդանին   ինչ  ուն-
ակություններով   է    օժտված,   միայն   լսելով   է      կար-
ծիք  կազմում   նրա    մասին,  իսկ  իմանալով   նրա   մա-
սին   արդեն   վախը   անհետանում   է,     սկսում     է  գոր-
ծել    ենթագիտակցությունը,  թե   ինչպես   և  որ   կողմից
մոտենալ   նրանց։ 



— Այո՜,     հետաքրքիր   փորձարկումներ   եք   արել,     իրոք
շատ   կարևոր   է.. .
— Ընկեր   գեներալ,    չմոռանամ,   հետո    ձեզ   կպատմեմ
մի   հետաքրքիր   պատմություն     կապված    հենց   այս
վախին,   թե     ինչպես   Կապանի   հրամանատարներից
մեկը,      վառարանի   խողովակների   օգնությամբ     զինա-
թափեց   ռուսական    բանակի   շարասյունը։
— Առաքել,     ապատեղեկատվությունը     մեծ   զենք   է    և
իրոք     շատ   մեծ   գործեր     կարելի     է    անել    դրանով,
— ասաց    գեներալը, — գիտե՞ս,    հիշեցի   հարևանիս
տղայի՝    Վարդանի   պատմությունը,    եթե   թույլ     կտաս
կպատմեմ,    կարծում   եմ,    որ   շատ   օգտակար    կլինի
քեզ...
— Մեծ   սիրով   կլսեմ   ընկեր   գեներալ.. .
— Վարդանը   պատմում   էր, — շարունակեց   գեներալը,
— որ  Շահումյանում   եղած  ժամանակ,  իրենց   ջոկատը՝
« Գարեգին   Նժդեհի »   տղաները     ծառայություն   էին
տանում  Մանասի  Շեն   գյուղում,  նա   գրեթե   ամեն   օր
դիրքերից   հասարակ   ձեռքի   պարսատիկով   ազերի  օմ-
ոնականներին   ահաբեկում   էր։    Ադրբեջանցիները     ան-
գամ   չգիտեին,    որ   անձայն     արձակված    գնդակները,
հասարակ   պարսատիկի   քարեր   էին։    Իսկ  ամենահետ-
աքրքիրն   այն   էր,    որ   մի   օր՝  գիշերային     փոխհրա-
ձգության   ընթացքում,    նրանց     ջոկատի   տղաներից
մեկը,    պատահական   ինքնաձիգը   հենում   է      նավթի
հսկա   բակին     և    կրակում։      Բակի   բաց   կափարիչով
անցնող   ինքնաձիգի   ձայնը   դառնում   է    մի     սուրոց,
որը   հսկա   հրթիռի     ձայն     է    արձակում։    Նույնիսկ
իրենց   տղաները   անակնկալի  են   գալիս   այդ  ձայնից,
բարձր   աղմուկը   և   ոռնոցը   արձագանքում   է    մթութ-
յան   մեջ։    Ազերիները   անմիջ   ապես   դադարեցնում
են   կրակը,  մտածելով,  որ   հայերը   նոր   զենքի   են
տիրպետում։  Պատկերացնու՞մ   ես   հսկա   հրթիռի   ձայ-
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նը,  առանց   այն   էլ     սարսափելի   է,   էլ     ուր   մնաց
պայթունը։    Տղաները   մեկ   անգամ   ևս   փորձում   են
կրակել    նույն   ձևով,    նորից   նույն     աղմուկը...
Վարդանը   առաջարկում   է    իր   ընկերներին     գաղտնի
պահել   այդ  « գաղտնի   զենքի »  առեղծվածը,  նույնիսկ
դրա  մասին   չպետք   է    իմանային   հայերը,    քանի   որ
տղաները   վստահ   էին,  որ   հայկական   կողմից     դավ-
աճանները   ազերիներին   հստակ   ինֆորմացիա   էին
փոխանցում։    Ազերիները   ահաբեկված   էին,    քանի   որ
գիշերային   փոխհրաձգությունը     դադարում   էր   նոր`
« գաղտնի  զենքի »  գործադրումից  հետո,  իսկ   գիշերա-
յին  փոխհրաձգությունից   ահաբեկված  հայկական   գյու-
ղի   բնակիչներն   առավոտյան   գալիս   են  տղաների
մոտ։   Հետո   ուրախանում,    երբ   տղաները     հայտնում
են,  որ   Երևանից   նոր   բերած   զենքով   են   կրակել
թուրքերի   վրա։   Լուրը  ամիջապես`  բերնեբերան   անց-
նելով,  հասնում   է  Շահեն  Մեղրյանին,  նա   էլ     շտապ-
ում   է    իմանալ,    թե     ինչ   զինատեսակ    է,     սակայն
տղաները   նրան   ոչինչ   չեն   ասում,    ճանապարհ   են
դնում`  առանց   բացատրության։  « Գաղտնի  զենքի »
պատմությունը   տարածվում   է    ամենուր։
Ադրբեջանցիները     տեղյակ   էին,    որ   Մանասի   Շենի
ինքնապաշտպանների   մոտ   սարսափելի     զինատեսակ
կա,  որի  մասին  իրենք   բացարձակապես   տեղյակ  չեն:
Այդ     զենքի   մասին   լուրն     այնքան   արագ    է    տար-
ածվում,    որ   նույնիսկ     հարևան   գյուղերի   հրամանա-
տարները   գալիս     են     և    տղաներից     խնդրում   ցույց
տալ   այդ   զենքը։      Վարդանն   էլ     վառարանի   խողով-
ակները   միացնելով   իրար   սարքում   է    մի   անճոռնի
բան,   որը   միայն   իր   տեսքից,    արդեն     իսկ   սարսա-
փելի   բան   էր։    Մի     քանի   գյուղացիների   ցույց   են
տալիս   դա,   որպեսզի   նրանք,    որպես   ականատես
պատմեն  « գաղտնի  զենքի »   մասին։   Տղաները      լավ 
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հասկանում   էին,    որ   իրենց   վրա   « էժան »   չի   նըս-
տելու    այդ     կատակը,    ադրբեջանցիները     ամեն   գնով
փորձելու    են     ձեռք     բերել    այդ   զենքը։      Այդ   պատ-
ճառով   նրանք   գիշեր - ցերեկ   ուժեղացրել    էին   հսկո-
ղությունը`   ադրբեջանական    դիվերսիայից     խուսափե-
լու    համար։     Ինչպես   տղաներն   էին   ակնկալում`  ա-
դրբեջանցիները   չուշացրին     գրոհը,    գիշերային   գրոհի
ժամանակ   տղաները   կարողացել    էին     ոչնչացնել    ա-
դրբեջանցի   հետախույզներին։         Ադրբեջանցի   դիվերս-
անտներին   պատժելու      համար  տղաները,  « գաղտնի
զենքից »  և     նռնականետից   միաժամանակ   կրակ   են
բացում   նրանց   գյուղի   վրա։  Այդ   միջադեպը   ազերի-
ներին   զգաստացրեց   և   այլևս     չփորձեցին   գրոհել
հայկական   գյուղի   վրա։   Միջադեպը   տեղի   էր   ունե-
ցել  1991  թվականին։     Իսկ     ինչպես   գիտես,    մեկ
տարի   անց   դավաճանները   հանձնեցին     Շահումյանը։
— Տեսնու՞մ  եք,  նորից   դավաճանների  ձեռքով,  Րաֆֆին
իզուր   չեր  ասում.  « Մեր   պատմությունը   լեցուն   է
դավաճանության   փաստերով։   Պարսիկների,  հույների,
արաբների,    սելջուկների   կամ  մոնղոլների   բանակները
մեզ   նվաճելուց   առաջնորդվել    են   միշտ   հայի   ղեկա-
վարությամբ։  Հայերը   միշտ   կռվել    են   թշնամու   հետ
ուս-ուսի   սեփական   ժողովրդի   դեմ »: Իսկ   « Գարեգին
Նժդեհ »  ջոկատի   տղաների   խորամանկությունը,    դա
ռազմավարական   շատ   հնարամիտ   քայլ    էր:    Ընկեր
գեներալ,    ապատեղեկատվությունը   շատ    հզոր   զենք
է   և   հենց   այդ   զենքից   էլ     օգտվում   են     բռնակալ-
ները`  ժողովրդին   հնազանդեցնելու    համար։
Ժողովրդին   խաբում   են,  թե   իրենց   անվտանգության
համակարգը   շատ   հզոր  է,     բանակը   ուժեղ     է,     նըր-
անք   անպարտելի  են   և   անխորտակելի,    սակայն  այդ
ամենը   փուչիկ   խաբկանք։     Ձեր   հարևան   Վարդանի
ասած    այդ  « գաղտնի   զենքի »  տարբերակով,    նրանք 
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ցույց     են     տալիս   մի   բան,    որը   գոյություն   չունի,
իսկ   ժողովուրդը   հավատում   է    դրան։ 
Բռնակալի   իշխանությունը   հիմնված   է    ստի,  կեղծիքի
ու   խաբեության   վրա   և   գիտե՞ք,    այդպիսի   սուտ
պետությունը     իրենից   ոչինչ   չի   ներկայացնում,    որ-
ովհետև    դրանով     միայն     իրեն     է    խաբում,    բավա-
կան   է    մի     ուժեղ   հարված    գոտկատեղից   ներքև`
ծնկի   կգա։   Օրինակի   համար   Բանկ   Օտոմանի   գրա-
վումը,  մի   խումբ   հայ   վրիժառունները   իրենց     քայլ-
ով   կարողացան   սարսափեցնել    անգամ   Սուլթան   Հա-
միդին։  
Սակայն     ընկեր   գեներալ,    այդ     ստի   կայսրությունը,
որը   ստեղծում   է    բռնակալն   իր     շուրջը`   նույնպես
սուտ   է։      Քանի   որ,    նրա    ենթակաները,    նախարար-
ները,    շրջապատի   մարդիկ,    անգամ    իր   ընտանիքի
անդամները,      բոլորը     վախից   ստում   են։        Այդ   նա-
խարարները     հասկանում   են,    որ   բացասական    զեկ-
ույցը   կարող   է    իրեն   զրկել    պաշտոնից,    այդ     դեպ-
քում   նա   պետք   է    խաբի   իբր,      թե     իր   ծառայութ-
յունում   լավ   է    ամեն   ինչ,    իսկ   նրա   ենթակաները
նույն   կերպ   պետք   է    զեկուցեն   սուտը     և   խաբեու-
թյունն   աստիճանաբար    իջնում   է    մինչև   շարքային
ծառայողը   կամ   ոստիկանը։   Իրականում   ինչպես   աս-
ացի`   խաբում     են     իրենք   իրենց։      Խաբելով   բռնա-
կալին`   նախարարը     արժանանում     է    գովեստի   ու
խրախուսանքի,      հետևաբար   դա   նրան   գայթակղում
է,  որպեսզի   ավելի  շատ   ստի   ու    խաբի,    նա   երբեք
չի   փորձելու    ճշմարիտ   պատկերը   ներկայացնել    վեր-
ադասին։  Ահա   թե   բռնակալի   թուլ    տեղը   որն   է,
ընկեր   գեներալ,  ստի   վրա   կայսրությունը   խարխուլ
է,     բավական   է    մի   գեղեցիկ  ու    հզոր  սուտ   և   մի
հարված,   որպեսզի   նա   փլվի...    
Գիտե՞ք   ընկեր  գեներալ,  Սանկտ   Պետերբուրգում   շատ 
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եմ   լսել  Վանո   Սիրադեղյանի   խստության   մասին   լե-
գենդները,    ՆԳՆ  նախարարությունում   նրանից   սարսա-
փում   են   բոլորը,    քանի   որ   իր     նախարար   դառնա-
լու    ժամանակ   նա   համակարգից   հեռացրել    է    մոտ
1000  ոստիկան,  իբր   իրենց  վատ   աշխատանքի   պատ-
ճառով։   Եկեք   չմոռանանք,   որ   ամենավախկոտ
մարդիկ,    դրանք   ոստիկաններն   են,  քանի   որ     հասկ-
անում   են,    որ   իրենք   հզոր   են,    քանի     գրպանում
ունեն   այն   ոստիկանի   վկայականը:   Բավական   է,   որ
նա   զրկվի   այդ   վկայականից,    իսկույն     դառնում   է
սովորական   մողես,    որը   անգամ   իր   ստվերից   է
վախենում։  Այդ   պատճառով   ոստիկանների     գերազան-
ցելի   մասը,  պատրաստ   է    հարազատ   ծնողների   գեր-
եզմանը   սեփական   ձեռքերով     փորել,     միայն   թե   չը-
զրկվի   այդ   վկայականից։   Ինչքան  շատ   խոնարհվի
իր   վերադասի   մոտ,   ինչքան   շատ   քծնի   ու      խաբի,
այնքան   ավելի     երաշխիք   ունի   առաջ     գնալու։
Վանո   Սիրադեղյանի     կողմից     կատարված    ոստիկան-
ների   ազատումը,    ավելի     սարսափելի     էր   ոստիկան-
ների   համար,   այդ     պատճառով   նրանք   դա    որակել
էին,    իբր   « ոստիկանների  սպանդ»,    իրականում   ոչ
մի   սպանդ   էլ   չկար,    միայն   հեռացումներ   են   եղել։
— Այո,    Առաքել,     տղաս,   շատ   լավ   ու    պարզ   ես
մեկնաբանում,    այդ   ամենը   շատ   ճիշտ   է,     սակայն
եկ     չմոռանանք,   որ     Սիրադեղյանը       պակաս    ոճրա-
գործ   չէ։        Նրա   ձեռքերին     են   Երկաթգծի   վարչութ-
յան     պետի՝   Համբարձում   Ղանդիլյանի,      Ժորա   Իսա-
հակյանի   և   նրա   վարորդ՝  Հակոբ   Ունիկյանի   սպան-
ությունները,      դրան    գումարած՝   Աշտարակի   շրջխոր-
հրդի   գործկոմի   նախագահ   Հովհաննես   Սուքիասյանի
և   նրա   վարորդ   Վարուժան   Աբրահամյանի   սպանութ-
յունները,    Հենրիկ   Խաչատրյանի   և   այլն,    այդքանը
միայն   մեզ   է    հայտնի,  մնացածի   մասին   էլ     չխոես-
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եմ։     Մի   խոսքով   ինչպես   դու    էիր   ասում.    « Փընտ-
րեք     հայի   սուրն   այնտեղ,  որտեղ   հայի   արյուն   է
թափվել »։  
— Դա   ես   չեմ   ասել,     այլ    Րաֆֆին, — ասաց   նա, —
ընկեր  գեներալ,  իսկ   Վարդգես   Համազասպվիչի   սպա-
նությունը   ո՞վ   էր   պատվիրել.. .
— Առաքել,     բացառված   չի,  որ   Վարդգես   Պետրոսյանի
մահվան  պատվերը   եղել    է    Լևոն   Տեր-Պետրոսյանի
կողմից,    քանի   որ․ վստահ  եմ,    որ   ո՛չ    Վանոն   և
ո՛չ    էլ     Վազգենն   են     դրա   հետ   կապված,   այնպես,
որ   միակ   մարդը   մնում   է    Լևոն   Տեր- Պետրոսյանը։   
— Տեսնու՞մ   ես,    ամեն   տեղ   այդ   փնթի   շներն   են
իրենց     կեղտոտ   գործերով։     Բուլգակովը   « շան   սիր-
տը »  գրելիս   հենց   շների   բնազդն   է    ճանաչել,     դրա
համար   Շարիկովի   կերպարը   ավելի   գեղեցիկ  է    ներ-
կայացրել։      Շները     և      բռնակալները     ունեն     իրենց
թույլ     տեղերը,    միայն   պետք    է    դրանք    ճիշտ    օգ-
տագործել։
— Առաքել,    լա՜վ,  շներին  թողնենք   իրենց  տեղում,  դու
հիմա   ինձ  ասա   բռնակալների   թույլ   տեղը   ո՞րն   է.. .  
— Ընկեր   գեներալ,    ես   չեմ   ասի,  ինքներդ   փորձեք
գուշակել,   ես   միայն   կփորձեմ   հուշել։
— Դէ՜,     հուշիր   տեսնեմ, — նա   սկսեց   ծիծաղել,
— Դուք   կարո՞ղ   եք   ասել,     թե   օրինակի   համար
Վազգենը   ինչի՞ց   է    վախենում, — գեներալը   սկսեց
մտածել,     կարծես   չկարողացավ   գուշակել,
— Առաքել,     ծեր   մարդ     եմ,    գլխումս   խելք   չի   մնա-
ցել,   խնդրում   եմ   բացատրիր,    առանց   այն   էլ. . .
— Լավ,   ընկեր  գեներալ,  հիմա   կասեմ, — տեղի  տվեց
նա, — բայց   սա   վերաբերվում   է    առհասարակ    բոլոր
բռնակալներին,    Ներոնից   սկսած,    վերջացրած՝   Իոսիֆ
Ստալինով։   Այդպիսով,    բռնակալները     առաջին   հերթ-
ին   վախենում     են     իրենց   մրցակիցներից,    երկրորդ 
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հերթին   իրենց     անցյալից։    Այդպիսով,    իրենց   իշխա-
նության   ժամանակահատվածում   նրանք   փորձում   են
ոչնչացնել    թե՛  մեկը  և   թե՛  մյուսը։    Առաջինը՝    մրցա-
կիցների  սպանությունները   և   խոշտանգումները  անում
են   մեկ  ուրիշի   ձեռքով՝    իրենք   մնալով   ստվերում,
որպեսզի   իրենց   չմեղադրեն   մրցակիցներին   ոչընչաց-
նելու    մեջ,    անգամ    պալատական    հեղաշրջումների
ժամանակ,  նրանք   երբեք   իրենց  ձեռքով   չեն   սպանել
իրենց  մրցակիցներին,  դա   արել    են   որևէ   մեկի   ձեռ-
քով՝    թույնելով,  դավադրաբար,   կամ   էլ     « դժբախտ »
պատահարի   միջոցով։     Իսկ   երկրորդ   տարբերակում,
ինչպես   ասացի,    նրանք   վախենում     են   իրենց   անց-
յալի   մութ   ու    կեղտոտ   պատմություններից,    սովորա-
բար   այդպիսի   մարդիկ   երբեք   մաքուր   ու    բարոյակ-
ան   անցյալ   չեն   ունենում։      Նրանք   պետք   է    ոչըն-
չացնեն   բոլոր   փաստաթղթերն   ու      արխիվները,      որ-
ոնք     ինչ-որ   կապ    ունեն   իր     ծագման   ու    անվան
հետ։  Դրա   համար   նրանք    գործի     են   դնում   ամեն
հնարք,  որպեսզի  նոր   ձևով   ներկայացվի   իրենց   կեն-
սագրական    պատմությունը,    հերոսական    ու    հաղթա-
կան   փառքով   ներկայացվի     անգամ    մանկության
տարիները,    երբ   օրորոցում   է    եղել։  
Այդպես   իր  նոր   կենսագրությունով   նա   փորձելու      է
եկող   սերունդներին   ներկայանալ   իր   տիտանական
ու  « աստվածային     ծագումնաբանական   մեծությամբ »։
Օսկար   Ուայլդը  մի   խոսք   էր   ասում,    որ   « Ոչ   ոք
այնքան   հարուստ    չէ,     որպեսզի     կարողանա    հետ
գնել    իր   անցյալը »,    սակայն     ես  համաձայն     չեմ
նրա   հետ,   մեր   փնթի  բոշաները   ամեն   ինչ   կանեն,
որպեսզի     կարողանան    կեղծ     փաստաթղթերով     ու
կոնդակներով   հաստատեն   իրենց   ազնվական   ու    ար-
իստոկրատական   ծագումը,    կփորձեն   խնամի- բարեկամ
ինել    իրենց     դասի   ազնվականության    հետ,   ու    կը-
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տեսնեք     կգա   ժամանակ,   որ   իրենց   դղյակների   ճա-
կատին   կհայտնվի   ինչ-որ     զինանշան    կամ    խորհր-
դանիշ,    որպես   ի    ցույց   աշխարհի,    որ   իրենք     սեր-
վում     են     արքայական    դինաստիաններից     ու      այդ
ամենը   լուռ     կնդունվի   հասարակության   կողմից:
Ու   այդ     փնթիների     զավակները     չեն     իմանա,   որ
իրենց     ծնողները   տասնամյակ   առաջ     եղել    են   այն
հանցագործ,      քաղքենի     աղբը,    որի     վրա   անգամ
չէին   էլ   թքում:      Ու    այդպես   ապականված   սերունդը
պետք    է    պատկերացնի,    որ     իր   երակներում     կապ-
ույտ   արյուն     է    հոսում,      որովհետև    ինքը     սերված
է   հայ     իշխանական   գերդաստանից:   Նա   կարող   է
իրեն     թույլ     տալ   վերևից     նայել    մարդկանց,    քանի
որ   ներքևինները     նրա   համար   արժեք   չեն     ներկա-
յացնելու:      Իսկ   այդ   փնթի   ծնողների   ամենավտանգ-
ավոր   հարցը   լինելու    է    իրենց   անցյալի   կենսագրու-
թյունը:      Նրանց     անցյալը     հիշեցնողները     դառնալու
են     պետության   ու    ազգի   թշնամի,    դավաճան    ու
թուրք     են     որակվելու,     ամեն   ինչ   արվելու      է,     որ-
պեսզի   նրանց   ոչնչացնեն,    ոչնչացնեն     անգամ   նըր-
անց   գերդաստաններն   ու    հուշագրությունները։
Նրանց   անցյալից  ոչինչ   չպետք  է    մնա,   միայն   այն,
ինչ   մատուցվել      է    իրենց   կողմից։    Ընկեր   գեներալ, 
եթե   թույլ     կտա՞ք   բերեմ   մի   օրինակ,   որը   ձեր
հայրիկին   էր   վերաբերում.. .  
— Իհարկե,      կարող     ես     շարունակել    տղաս, — համա-
ձայնվեց   գեներալը,    
— Ձեր   հայրը՝    Հայկ   Բժշկյանցը,    շատ   տաղանդավոր
ու   իմաստուն  մարդ   էր,    ասեմ  որ   շատ   եմ   ուսում-
նասիրել      նրա   պատմությունը,    այնպես   որ,    նախ
ավարտեմ    միտքս,    հետո   նոր   կանդրադառնամ   ձեր
հայրիկի   պատմությանը։  Այդպիսով   Լենինն   ու    Ստա-
լինը   իրենց     հերթին   դաժանաբար    ոչնչացնում     էին 



271

իրենց   մրցակիցներին,    Լենինը   իր   մրցակիցը     համա-
րում   էր՝  Ռոմանովների   կայսերական   ընտանիքը,  իսկ
Ստալինը՝    Lև   Դավիդովիչ     Տրոցկուն     ու    Հոկտեմբեր-
յան   Հեղափոխության    մյուս     զորավարներին,    որոնք
իրենից   մի  քանի   գլուխ   բարձր   էին   կանգնած,   այդ
թվում   ձեր   հայրը՝  « Երկաթե   դիվիզիայի »  հրամանա-
տար,  Հայկ  Բժշկյանցը։     Մի   առիթով   Մարկ  Կալինինը
ասել    է.   « Առանց   այնպիսի   ազգային     զորավարների,
ինչպիսիք     էին   Ֆրունզեն,    Գայը,    Չապաևը՝ Կարմիր
բանակը  չէր  կարող   հաղթել  թշնամիներին »։  Դե,  ինչ-
պես  տեսանք   այդ   դավադիր   թշնամին   էր,  որ  պետք
է   կործաներ   հերոսներին,    որպեսզի   ինքը   կարողան-
ար   իշխել։      Անգամ   նրանց     մասին   բոլոր   նյութերը
ոչնչացվել  են,  ձեր   հայրիկին   պատկանող   ամեն   ինչ,
միայն   ձեր   հայրը   այնքան   հեռատես   մարդ   էր,  որ
կարողացել      էր   գուշակելով   ապագան   ձեզ   հեռացնել
այդ   փորձանքներից։      Բռնակալը   գործում     է      խորա-
մանկությամբ,      դավադրություններն   ու      խառնակչութ-
յունները   նրա   հիմնական   զենքն   են,    նա    կարողա-
նում     է    գումարի     և    իշխանության   իր    լծակներով
ամեն   ինչ   անել՝     ոչնչացնելու    համար   իր   հակառա-
կորդին,  պետության   ու    հեղափոխության   ու    ժողովր-
դի   թշնամի   որակելով,    նրանք    հազար   հնարք     են
գտնում   նրան   վարկաբեկելու։    Գործի   են   դնում   մա-
մուլն   ու  գիտնականներին,    գրողներին   և   մշակութա-
յին  գործիչներին՝  վարկաբելելու    իրենց   թշնամիներին,
միաժամանակ   յուր   մեծարման    գովասանքները   շաղ
տալով   ամենուր։    Բռնակալի   դեմ   պայքարել    կարելի
է   միայն   իր  իսկ   մեթոդներով,    նույն   խորամանկութ-
յամբ,    նույն   ձևերով,      օգտագործելով     իր   թույլ     տե-
ղը՝    իր   անցյալը,  անգամ   իր   մանկության    խաբված
էջերից   սկսելով։    Միայն   այդպես,    իր   իսկ   ձևով
կարելի   է    պայքարել    նրանց   դեմ,      իզուր   չէր,  որ     
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Ֆելիքս   Էդմունդովիչ   Դերժինսկին   ասում   էր.  « Սպի-
տակ   տեռորին   կպատասխանենք   կարմիր   տեռորով »։
Հարցը   ահաբեկությունը   չէ,     այլ    գործելաոճը,    եթե
բռնակալը   խորամանկում     է    կամ   ուժ   գործադրում,
ուրեմն   պետք   է    նրան    հակադարձել`  օգտագործելով
նույն   բանակն   ու    զորքը     իր   դեմ,    սակայն   երբեք
առճակատման   չգնալ,  քանի   որ,  նրա   ուժի   դեմ   չես
կարող։  Ֆելիքս   Էդմունդովիչը   շատ   խելացի   մարդ
էր,    զուր   չէր,    որ   կարողացավ   ստեղծել    աշխարհի
ամենահզոր   գաղտնի   ծառայությունը։
— Ընկեր   գեներալ,    բռնակալները   երբեք   ինքնակամ
իշխանությունից   չեն   հրաժարվում,    բացառությամբ
միայն   Չիլիի   նախագահ՝   գեներալ   Ավգուստո    Պինո-
չետից,    որը   1973  թվականին   ռազմական   հեղարջում-
ից   հետո    կառավարեց   երկիրը   մինչև   1988   թվակա-
նը,    շուրջ   տասնվեց     տարի,    ինքնակամ   հանձնելով
իշխանությունը։    Պինոչետի   շնորհիվ   Չիլլին   սկսեց
առաջընթաց   ու    զարգացում   ապրել։    Առհասրակ   դիկ-
տատորները   միշտ   ունենում   են  մի   պետություն,  որը
կարող     է    իրեն   ապաստան   տալ   ճողոպրելու    դեպք-
ում,    և    այդպիսիները   նախօրոք   հոգում     են     իրենց
ֆինանսական   ու    տնտեսական   հարցերը   հենց   այդ
երկրի   ներսում։    Այսինքն   ֆինանսական   բոլոր   պահ-
ուստները   տեղափոխում     են     այնտեղ,    ու    միայն
« դեպոզիտներում »,    նրանք   վստահում     են     միայն
կանխիկ     գումարին,    այսինքն   բանկերին   չեն   վստա-
հում,    քանի   որ   այդ     հաշիվները   կարող     է    սառեց-
վել,     իսկ   այս   դեպքում   նրանք   ճամպրուկներով   են
պահ   տալիս   իրենց   թալանը,  որովհետև   այդպես     ա-
պահով   է։  Այնպես   որ   բռնակալի   ամենասարսափելի
բանը   դա  « մահն »   է,     ինչպես   ասում     են   « երկու
վախը   մի   մահ  է »։    Եթե   ուզում   եք   իմանալ   սնա-
հավատությունից     է  ծնվում   այդ   վախը,   համարձակ 
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մարդը   միշտ   ինքնավստահ   է     լինում,    հավատում   է,
որ   դիմացը   կանգնած    հակառակորդին   կարող   է
հաղթել,     ինչպես   մեր   ազատամարտիկները   վստահ
էին,  որ   հաղթելու    էին:    Իսկ   եթե   հիշում   եք,    Լևոն
Տեր-Պետրասյանը     հայտարարել   էր,  որ   երեք   միլլիո-
նով   չենք   կարող   հաղթել    յոթ   միլիոնանոց   Ադրբեջ-
անին։   Իրականում   այդ   մեր   երեք   միլիոնից     ընդա-
մենը   0,3  %-ն   էր   պատերազմից   տեղյակ։   Քանի   որ
ժողովրդի   մեծ   մասը  առևտրի   ու    եռուզեռի   մեջ   էր,
թքած   ունեին,    որ   պատերազմ   է,   Ճակատում     մարդ-
իկ   էին   զոհվում։      Սակայն   ազատամարտիկների   հա-
վատքի   շնորհիվ   եղավ  մեր   հաղթանակը։   Վախը   դա
ամենասոսկալի   երևույթն   է,     վախից   մարդիկ   ձեռք
են  բերում   բազմաթիվ   հիվանդություններ,    ու  ինչպես
ասացի  վախի   հիմնական   շարժառիթը   դա   սնահավա-
տությունն   է:    Ընկեր   գեներալ,    եթե   հիշում     եք
Թումանյանի  « Lոռեցի   Սաքոն »  պոեմը,    Թումանյանը
իզուր   չէր   ներկայացրել,     որ   սնահավատ՝   հսկա,
աժդահա   Սաքոն   խելագարվում   է,   միայն   իր  տատու
պատմած    հեքիաթների     չարքերից   ու    սատանաների
մասին   մտածելուց։    Այդ   վախը   հսկային     դարձրեց
մի   փոքրիկ   տաշեղ:     Դե   հիմա   ինքներդ   համոզվեք,
որ   երկու   վախը   մի  մահ   է։    Տրոցկին   իր   կենդան-
ության  օրոք   սարսափի   մեջ   էր   պահում   պողպատյա
Ստալինին,    այդ   պատճառով   Ստալինը   ամեն   ինչ
անում   էր,  որպեսզի   ձերբազատվի   անգամ   նրա   ան-
ունից   և   ուրվականից։
— Այո՜,   փաստորեն   լավ     ուսումնասիրել    ես   այդ
մարդկանց   կենասգրությունը,  
— Այո,    ընկեր   գեներալ,  իմ   բարեկամներից   մեկը՝
Ալեքսանդր  Շուբինը,  որը   Ռուսատանում  շատ   հայտնի
գրող   է,   հաճախակի   այցելում   է  ինձ:  Անդրադառնում
ենք   հեղափոխական   շրջանի   պատմությունների  ու 
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անձանց   կենսագրական  մութ   պատմություններին,    նա
հիմա   աշխատում   է    « 10  мифов   совтской   страны »
գրքի   վրա`  հույսով   ենք,    որ   եկող   տարի   այն   կա-
վարտի  ու    կհրապարակվի,  խոստանում   եմ,  որ     գիր-
քը   հրապարակելուց   հետո   Ձեզ   կուղարկեմ   մեկ   օր-
ինակ։
— Շատ   շնորհակալ  կլինեմ   տղաս,  իրոք   շատ   խառը
տարիներ   էին,    քանի   որ   ամեն     ինչ   ոչնչացրեցին
իրենց     ետևից,    նույնիսկ     պատմությունը։    
— Դե,    հիմա   Շուբինը   փորձում     է    արխիվներից   հա-
նել    ու    վերականգնել      իրական   պատմությունը,    որը
ստալինյան    համակարգը     ձևափոխել   ու    մատուցել
էր   մեզ։  Այդպես   էլ     Ձեր  հայրիկի՝    Հայկ   Բժշկյանցի՝
Գայի   մասին   շատ   կցկտուր     տեղեկություններ   կան,
ու    շատ   հետաքրքիր   է,     որ   ոչ    մի   տեղ   չկար   գր-
ված   Ձեր   մայրիկի   ու    Ձեր   գոյության   մասին:  Ձեր
հայրը   կանխամտածված    է    թաքցրել    Ձեզ,    որպեսզի
չբացահայտեն   ու  վնասեն։     Նա   կարծես   կանխազգա-
ցել    էր   ստալինյան   ու    Բերիայի   ահաբեկությունների
մասին։  Այնպես  որ,    այն   ձեռագիր   օրագրերը,    որոնք
Գայը   հանձնել    է    Ձեր   մայրիկին,    գալիս     է    համոզ-
ելու,     որ   նա   վախեցել    է    Ձեր   կյանքի   համար:
Անգամ    փաստաթղթերում   է    փոխել   տվյալները,    որ-
պեսզի   Բերյային     հեռու   պահի     Ձեզանից։           
— Այո՜,     իրավացի   ես   տղաս,   ինքս   էլ     եմ     փորձել
մեր   արխիվներում  գտնել    ինչ-որ     բան,  սակայն   ան-
արդյունք,    կա  այն   ինչ   գիտենք։  
— Ընկեր   գեներալ,    Հայկ     Բժշկյանցի   մասին   շատ
քչերը   գիտեն,    մինչդեռ   նա    եղել      է      տաղանդավոր 
ռազմական    ու    քաղաքական   գործիչ,    նա    շատ   մեծ
նշանակություն     է    ունեցել    հայ   ժողովրդի   համար։  
Ձեր   հայրիկի     հուշատետրերից     երևում     է,     որ     նա
բազմաթիվ   անգամ    Լենինին     առաջարկել      է    ազատ-  
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ագրել    Արևմտյան   Հայաստանը,   սակայն   անարդյունք,
որովհետև   Կրեմլում   գործում   էին   դավաճան  հայերը,
որոնք   մեծ   վնաս    էին   հասցնում     հայ   ժողովրդին
քան   թե   նպաստում   նրա    առաջընթացին,    չհաշված
ադրբեջանցիների   ու    ստալինյան   խմբակի     անդամնե-
րին։
— Այո,    իրավացի   ես   տղաս,   քանի   որ   դավաճաննե-
րը   ամեն   ժամանակ  եղել    են,    ու      դա   հրաշք     էր,
որ     հայրս   կարողացել      է    մեզ     թաքցնել    այդ   շնա-
գայլերից, — տխուր     ասաց   գեներալը, — իսկ     ամենա-
մեծ     հրաշքը     այն     է,     որ     մայրս     կարողացել      է
խնամքով   պահել    հայրիկիս     այն   օրագրերը,    դրանք
բավական   է,     որ   հայտնվեյին   ինչ-որ   մեկի   ձեռքին,
որպեսզի   առանց   դատ   ու    դատաստանի,   որպես   ժո-
ղովրդի     թշնամի   գնդակահարվեյին   տեղում...
— Իրավացի   եք,    ընկեր   գեներալ,    Ձեր   մայրը   հերո-
սական    և   համարձակ    կին     էր,    որ     կարողացել    է
ձեզ   թողնել    այդ     գանձը,    սա    ապացուցում   է,     որ
Գայ   Բժշկյանցը,  եղել    է    բոլոր   ժամանակների     ամե-
նամեծ     զորավարը     և     հայը։      Ձեր   հայրիկի   գաղա-
փարներն   ու    երազանքները     եղել      են   չափավորված
ու   համարձակ։   Նրա   ուրվագծած   ապագա   Հայաստա-
նի   քարտեզում   ներառվում     էր   այսօրվա   Թուրքիայի
տարածքը,  ներառյալ`  Ադրբեջանը։     Իսկ   ամենահետա-
քրքիրը   այն   էր,    որ   նա   առաջարկում     էր   թուրքա-
կան   ռասսայից   մաքրել    ողջ   Կովկասը     և    Անատոլի-
ան։     Ու  այդ   ծրագիրը     նա   իրականացնելու    էր     ոչ
թե  բռնությամբ   կամ   տեղահանելով,    այլ    միայն   նը-
պաստաբեր   պայմաններ   ստեղծելով,      և      շահագրգռե-
լով։      Այսինքն     առաջարկում     էր   թուրքերին     տեղա-
փոխել   ներկայիս   Մոնղոլիայի   տարածքը`  իրենց   պա-
պական   հայրենիքը։    Նա   առաջարկում,      էր   թուրքերի
համար,   եթե   ստեղծեն     նպաստաբեր   պայմաններ   
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խաշնարածության    համար,     ապա    իրենք     կամավոր-
աբար   կհամաձայնվեն   մի     քանի   տասնյակ   գլուխ
անասունի     դիմաց   տեղափոխվել     իրենց     հայրենի
թուրանական   երկրամաս։   Իր   ուրվագծած    ապագա
Հայաստանում,    եթե     գերիշխի   օրենքի   իշխանություն,
ապա   գող     և      թալանչի   թուրքի     համար    նպաստա-
վոր   չէր    լինի     ապրել    օրինական   երկրում,    այնպես
որ,      նրանք    կնախընտրեյին     վերադառնալ     իրենց 
խաշնարածությանը,    քան    թե   ապրեն     օրենքի     երկ-
րում։    Նույն   պայմաննեը   նա   առաջարկում     էր     տե-
ղական   քրդերի     տարբերակում,    քրդերին   խրախուսե-
լով,  ապրել  իրենց   համար   ավելի   նպաստավոր   Իրա-
քի   և     Սիրիայի     տարածքում,      քան    Հայաստանում։
Այդպիսով,    օրինական   ճանապարհով   նա   իրականաց-
նում   էր   էմիգրացի   սեփական   ցանկությամբ։   Ընկեր
գեներալ,  գիտե՞ք  ամենահետաքրքիր   փաստն   այն   էր,
որ   Ձեր   հայրը,  գաղտնի  կապեր   է    ունեցել  Գարեգին
Նժդեհի   հետ,   և   փորձել    է    նրա   օգնությամբ     կապ-
եր   հաստատել   Եգիպտոսում   և     Հնդկաստանում   մեծ-
ահարուստ    հայերի   հետ,   որոնք   կարող     էին   իրենց
վրա   վերցնեին   թուրքերի   միգրացիոն   ծախսերը:
Արդյունքում  նրանք   հետագայում   կարող   էին   շահու-
թաբեր   գործեր   սկսել    նոր   Հայաստանում։    Ճիշտն
ասած   ես   կարծում   եմ,    որ   Ձեր   հայրը   այդպես   էլ
չհասցրեց   Լենինին   ներկայացնել    այս   ծրագիրը,    քա-
նի     որ,    կատաղի   մարտեր   էին   գնում   Լենինի   ծըն-
դավայրը   ազատագրելու      համար,   նա    տարված    էր
սպիտակ   գվարդիականների   դեմ   մղվող   մարտերով,
իսկ   հետո   էլ     Լենինի   մահը   ամբողջովին   կործանեց
նրա   ծրագիրը,    քանի   որ,    վստահ    էր`   Ստալինի
հետ    նման   ծրագրեր     քննարկելն   անիմաստ   էր։
Ահա՜   ինչ,    այդ   ծրագրերը   մնացին   միայն   այն   օր-
ագրում,    որը   ժառանգեցիք   Դուք.. .  
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— Պատկերացնու՞մ   ես  Առաքել,   ինչ   հզոր  պետություն
կլիներ   Հայաստանը,   եթե   իրագործվեր     այդ   ծրագի-
րը`  Մարմարայից   մինչև   Կասպից,    Միջերկրականից
մինչև՝    Սև   ծով...      Ծովից   ծով     Հայաստան...  
— Այո՜,     ընկեր   գեներալ,    Ծովից     ծով   Հայաստան...
Նույնիսկ   Տիգրան  Մեծի  ժամանակաշրջանում   այդպիսի
մեծ   տարածք   չենք     ունեցել,     ինչը   առաջարկում   էր
Ձեր   հայրը,    նա   նույնիսկ   առաջարկում   էր.    նոր
Հայաստանի   Սոցիալիստական   Ռեսպուբլիկայի   քաղաք-
ներից   մեկը՝    Ստամբուլը   վերանվանել   Լենինի   անու-
նով՝    Լենինավան։
— Անհավանալի   է    թվում,      այդ   հզոր   մարդը   ինչպ-
իսի     ցավալի     վախճան    ունեցավ, — գեներալը     հուզ-
վեց,    նա   անգամ    չի     հիշում     հորը,    սակայն     իր
մայրիկի     պատմածներով,    կարողանում     էր   պատկեր-
ել      նրա   կերպարը, — լավ,    անցածը   այլևս     ետ   չես
բերի,    հիմա   պատմիր     թե   ինչպե՞ս   անցավ   խաշկե-
րույթը, — թեման   փոխեց, — նա,     ինչ-որ   նոր     բան
գտա՞ր,      մենակ    խնդրում     եմ   չմոռանաս   ինձ     էլ
պատմել   այդ   « ԱրմենՏելի »  ու    կոնյակի   օֆշորային
գործարքի   ինչ-որ   հայտնի   է    քեզ։ 
— Շատ   լավ,    ընկեր   գեներալ, — համաձայնվեց     նա,
— նախ   ասեմ,    որ   արդեն   Մովսես   Գեղանգուլյանը
մեր   ընկերն   է,     ցանկացած   պահին   կարող     է      խո-
սել,       նրանից   արդեն   ստացել   եմ     մի   քանի   հարց-
երի   պատասխաններ...
— Այդքան   շու՞տ, — զարմացավ   գեներալը:
— Շատ   ավելի   շուտ,   ընկեր   գեներալ,  մինչև   Աշտա- 
րակ   հասնելը   արդեն   պատրաստ    էր.. .    
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել:
— Ա՛յ    տղա,   քեզ   շուտվանից     պետք   է    գնդապետի
կոչում   տային...  
— Չէ՜,     չէ՜,     Գրիշա   Գայկովիչ,    շա՜տ    գոհ   եմ,    ուս-
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ադիրներից   այնպես   եմ     հոգնել.. .
— Դե   լավ,    շարունակիր   պարոն   գնդապետ, — կատա-
կեց   նա, — հիմա    արդեն   ընկերներ   չկան,   բոլորը
պարոն   են   դարձել.. .
Նրանք   ծիծաղեցին:
— Ուրեմն   այսպես,  պարոն   գեներալ, — գեներալից   ետ
չմնալով     շարունակեց   նա, — Վազգենի   ընտանիքը
այնտեղ    էր,    իր   ամբողջ   կազմով,    գումարած    նրա
գնդապետների   էլիտան:   Վազգենի     եղբոր   երեխան
բացեց   ընտանեկան   խաղաքարտերը,    դեռ   երեք   տա-
րեկան   չկար,    նոր   լեզու   առած   երեխան   ասաց.  
« Որ   Լևո՛նը,    հոպալիս   մոտ   նախագահ   է      աշխատ-
ում »:
— Այո՜,     հետաքրքիր   է,       իմ   ասածը   հաստատվեց, —
բռունցքով   հարվածեց   գրասեղանին, — Առաքել,     իզուր
չեն   ասում.  « եթե   ուզում   ես   տան   գաղտնիքը     իմ-
անալ,  ապա   փոքրերից   հարցրու »:    Մայոր,    Բաղրամ-
յանի  վրայի  կրակոցները   ռազմական   հեղաշրջում   էր,
ու    դրա   պարագլուխը   Վազգենն   էր:      Ես   կարծում
էի,    թե   Լևոնն   է  հրաման   տվել    կրակել    ժողովրդի
վրա,   պարզվում     է`  Վազգենն     է:       Չնայած   հեռուս-
տատեսությամբ   լսեցի   նրա   հայտարարությունը   երբ
հայտարարեց   թե.  « Մեկ   է    եթե   ընդիմությունը   100
տոկոս   էլ     ձայն  ստանար,  նրանց   իշխանություն   տը-
վող   չկար »,    սակայն   ես   կարծում     էի,    թե   դա
ՀՀՇ-ականների   ծրագրի   մի   մասն   է:    Փաստորեն   դա
Վազգենի   ու    Վանոյի   ինքնագործնեությունն     էր`   իշ-
խանությունը   բռնազավթելու    նպատակով:
— Միանշանակ,     ընկեր   գեներալ, — համաձայնեց   նա:
— Մայոր,    Սովետի   ժամանակ,   այդպիսի     հանցագործ-
ներին     Սիբիր     էին   աքսորում,      որպեսզի   նորմալ
հասարակությունից   ու    քաղաքակրթությունից   հեռու
լինեին, — ասաց    գեներալը, — Կեղտոտ   Ֆեոդալների  ու
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երկիրը   նորից   վերադարձավ  միջնադար`  իր   կոտրած
տաշտակին:   Ահա.  սեփական   աչքերով   տեսնում   ենք
Շիրվանզադեի  « Քաոսը »,  Պռոշյանի  « Հացի  խնդիրը »:
Խեղճ   ժողովուրդ,  ահա  թե   քեզ  ուր   հասցրեցին   առ-
աջնորդներդ:
— Ընկեր   գեներալ,    ինձ   թվում     է    Վազգենի   ուժը
հենց   այդ   հանցագործ   ու    փնթի   գնդապետներն   են,
— ասաց   նա, —  Գեղանգուլյանը   խոստովանեց,    որ
Վազգենը   նրանց   շուտով     գեներալ   է    օծելու:
— Մայոր,    գիտե՞ս   որ   դա   կլինի   հանցագործության
գագաթնակետը, — բարկացավ  գեներալը, — ինչքան   ան-
պատիժ   են   դարձել,     նույնիսկ   Աստծուց     չեն   վախե-
նում,      հանցագործին     գեներալ     դարձնելով,    նա   ոտ-
նատակ    է      տալիս   այս     ժողովուրդին:
— Այդպես     էլ       կա,   ընկեր   գեներալ, — համաձայնվեց
նա, — գեներալների   միջոցով     էլ     ինքը   դառնալու     է
մարշալ   կամ  « генераллиссимус »:      Նա,   այդ   քայլով
թքում   է      ամբողջ     հայ     ժողովրդի     պատմության
հերոսների   վրա,   մեր     նահատակների     շիրիմներին...
Կտեսնեք,    ընկեր     գեներալ,  ժողովրդի   վրա   ծանրան-
ալու    է    նրա    հանցանքները,    անգամ   տասնյակ   տա-
րիներ  հետո,  չեն   կարողանալու   ազատվել   նրա   կեղ-
ծիքներից   ու      հանցանքներից:
— Մայոր,  իսկ   այդ   գնդապետներն   ինչպիսի՞   մարդիկ
են, — հարցրեց   գեներալը:
— Ընկեր   գեներալ,    այստեղ   մարդ     բառն   իզուր   օգ-
տագործեցիք, — քմծիծաղեց  բժիշկը, — ճղճիմ,    քաղքենի,
հանցագործ:      Կյանքումս   այդպիսի   ցածրախավ  մարդ-
կանց   հետ   չեմ   շփվել,   նրանք    անգամ   խոսելու    ձև
չգիտեին,    իրենց     գռեհիկ     պահվածքով   զիջում     էին
նույնիսկ     Բուլգակովի   Շարիկովին:     Պաշտոնական
նստել   էին   Վազգենի   կողքին,    կեղտոտ   մատներով
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մտել  խաշի  մեջ  ու    խոզի   նման   լափում   էին   իրենց
լափը,   կարծես   առաջին   ու    վերջին   անգամն   էին
ուտում:        Ընկեր   գեներալ,    դուք   պետք    է    տեսնեիք
դա...     Մտքումս   մեծ   ցավ   ապրեցի     իմ   ժողովրդի
համար,  ձեզ   համար   ընկեր   գեներալ,  նրանք   շուտով
պետք   է  գեներալ   դառնան`  կոչումով   հավասարվելով
Ձեզ:   Բայց     միևնույն   է,     քաղքենի     բոշաներ     էլ
կմնան`   անկախ    ժամանակից:   Ժամանակն  ու    պայմ-
աններն   անզոր   կլինեն     փոխել   միջնադարի   այդ
թափթփուկներին:   Ու    գիտե՞ք   ինչն   է    վտանգավոր,
որ   դրանցից   ծնված   լամուկները   խոզի   պես   բազմ-
անալու   են,    որպեսզի   լափեն    ինչ   պատահի:
Խոզն`   այն   կենդանին     է,     որն     անգամ    կենակցում
է  իր   ծնողների   հետ,    լափում   է  ինչ  պատահի,    ան-
գամ   իր   ձագերին:   Ասացեք   խնդրեմ,    խոզից     ի՞նչ
սպասելիք   կարելի     է      ունենալ.. .
— Այո,    իրավացի   ես   տղաս,   նրանք   անպատիժ    մը-
նալու    են,    քանի     դեռ   ժողովուրդն   այդպես   է    ուզ-
ում, — ասաց   գեներալը, — գիտես   որ,    նրանք   վաղը
կամ   մյուս   օրը   հերոսական   մի     պատմություն   գրել
կտան    իրենց   մասին,  և   նրանց   այդ     սուտ   պատմ-
ությամբ   նվաճած    հերոսի     դափնիները     վերագրելու
են     իրենց`  իհարկե,      որպես   երաշխիք`   թալանելու
և     անպատիժ    մնալու   համար։     
— Ընկեր   գեներալ,    հայ   ժողովուրդը     միշտ    հաղթա-
հարել      է    նման   իրավիճակները, — ասաց    բժիշկը, —
սակայն   այն,    ինչ  տեսնում   եմ,    կարծես     անհաղթա-
հարելի   է      թվում,    ժողովուրդը     հիասթափված    ու
ընկճված   է:  
— Համաձայն   եմ   քեզ   հետ    մայոր,    և      սա    դեռ
սկիզբն   է.. .
— Ընկեր   գեներալ,    հայ   ժողովրդի   մեջ   եղել      են
միշտ   անհատներ,    որոնք   լույս   են   վառել    խավարի
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մեջ,    ես   վստահ   եմ,  որ   վաղը   կգտնվի   մի   Թեհլեր-
յան,    որը   արժանի     պատիժ    կտա    Վազգենին   էլ
իր   գեներալներին     էլ:
— Առաքել,     տղաս,   ճիշտ   ես   ասում,    սակայն   կարող
է   դա   ձգվել    և    սրանք   հասցնեն   իրենց   սև     գործը
ավարտել, — տխուր   ասաց   գեներալը,
— Ի՞նչ   սև   գործ   նկատի    ունեք     ընկեր     գեներալ:
— Տղաս,   չե՞ս     տեսնում       համատարած    սեփականա-
շնորհումը,    այն     հանրային   գույքը     և    միջոցները,
որոնք   տասնամյակների   ընթացքում   արյան   ու    արց-
ունքների   վրա   ստեղծվեց:      Խորհրդային   Հայաստանի
որջ   հարստությունը   մի   քանի   ամսվա    մեջ   թալան-
վեց   ու      ոչնչացվեց,      և      շարունակվում     է      ոչնչաց-
վել.. .        Կոլտնտեսությունների       անասունները,        գյուղ-
տեխնիկան,   գործարանների     սարքավորումներն     ու
հաստոցները:    Խորհրդային   Հայաստանը    աշխարհի
ամենաարագ    զարգացող   պետություններից   մեկն   էր,
իսկ   Խորհրդային   հանրապետություններից     ամենաառ-
աջատարը`   իր   գիտության,   կրթության,     մշակույթի
բնագավառներում:    Խորհրդային  16  հանրապետություն-
ներին   մատակարարում   էր   գյուղ   մթերք`   միրգ   ու
բանջարեղեն,    պահածոններ   ու    կաթնամթերք,    իսկ
հիմա   վիճակն   այնպիսին   է,   որ   անգամ   ինքն   իրեն
չի   կարողանում   կերակրել:      Ամեն     ինչ   փոշիացրին,
աղետի   գոտու   միլիոնները,    ժողովրդի   միջոցներն   ու
հանրային   հարստությունը:    Մեր   հանրապետության
գիտահետազոտական   ինսիտուտները   աշխարհի   ամեն-
աառաջատարներից   էին`  անգամ    էլեկտրոնային   հաշ- 
վիչ   մեքենաներ     էինք   արտադրում,      արբանյակային
ու     աստղադիտական   սարքավորումներ,    հաստոցներ,
ռոբոտներ,    մեքենաշինություն:      Մի   փոքր   երկիր`  
հարուստ   ամեն   ինչով,    իր   բուսական   ու    կենդանա-
կան   աշխարհով,      իր     պատմական    կոթողներով     ու
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գիտական   մտքով,    անգամ   կլիման   էր    յուրահատուկ,
իսկ     հիմա...    Ռուսները     Հայաստանն   անվանում     էին
« Солничная   Армения »  հիմա   այդ   արևն     էլ       չկա,
հեռացել    է      մեզանից,    վերջին   տարիներին   ձմեռները
սաստիկ     ցուրտ    էին,    անգամ   բնությունն     էր     մեզ
պատժում:    Թվում   է    թե   Աստված   երես   է    թեքել
այս   երկրից   ու    ժողովրդից:    Գիտե՞ս   մայոր,    երբ
հանցագործներին   իշխանություն     ես   տալիս`   այդպես
է   լինում,    դու  լավ     ես   ասում   « Շարիկովներ »:
Վստահ    եմ,    Բուլգակովը   երևի   իր   կյանքում   հանդ-
իպել   է    Վազգենի     նման    թորվածքների,    այլապես
նա    չէր   գրի   « Շարիկովի »   պատմությունը:    Սրանք
անասնական   հատկություններ   էլ     չունեն,    ագահ    են
ու   անկուշտ,   ինչքան   լափում     են,    այնքան    ավելի
է   գրգռվում   ախորժակը, — գեներալը   բորբոքված   էր,
բարկությունից     շունչը     կտրվում     էր,    սակայն   չէր
ընդհատում,    հանկարծ   նկատեց,    որ   անկախ    իրենից
ձայնը   բարձրացրել      է,       ընդհատեց, — Առաքել   ջան,
կներես,    շատ   բարկացած   եմ.. .
— Ընկեր   գեներալ,  ոչինչ,  մի  անհանգատացեք, — հան-
գստացրեց     նա,     ասեք     բոլորը,    Ձեր     մեջ     կուտակ-
ված   այդ     ծանրությունից   ազատվեք...      Ես   գիտեմ,
որ   Դուք  ոչ    մեկի   մոտ   այսպես   ազատ   չեք   արտա-
հայտվում,    դրա   համար    խնդրում     եմ   շարունակեք,
ես     պատրաստ   եմ      լսել    ձեզ.. .      Իսկ   այդ     ամենը
ներսում   պահելով   Դուք  վնասում   եք   Ձեր  առողջութ-
յանը...
— Այո,  ճիշտ   նկատեցիր   տղաս,  օրերով   չեմ   խոսում, 
անընդհատ   մտածում   եմ,    թե   ինչու՞    այդպիսի   կեղ-
տոտ   ու      ստոր   դավաճաններ   կան   մի   ազգի   մեջ,
մեկը   գնում  է,   մյուսն   է    գալիս   ու    դրանք   կարծես
թե   վերջ   չունեն...      
— Ու՞մ   նկատի   ունեք   ընկեր     գեներալ, — քմծիծաղեց 
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բժիշկը,
— Հենց   առաջինը   Դեմիրճյանին   ու    Յուզբաշյանին,
հետո   էլ     Լևոնն   ու      Վազգենը,    դրանք    ինչու      քի՞չ
են: — զարմացավ   նա, — Բժիշկ   դու       լավ   գիտես,    որ
Դեմիրճյանից     շատ   բան   էր   կախված,   ու    նա   չկա-
րողացավ   Հեյդար   Ալիևի   պես   խորամանկ   գտնվել.. .    
— Իրավացի   եք   ընկեր   գեներալ,    մենք     թուրքերի
դիվանագիտությունից     շատ   բան   ունենք   սովորելու.. .
— Ես   Նախիջևանի     հայաթափման    հիմնական   մեղա-
վորին   համարում   եմ   հենց   Դեմիրճյանին, — բարկաց-
ած       շարունակեց     գեներալը, — նա      ոչինչ   չձեռնար-
կեց`  Նախիջևանի   հայությանը   Ալիևի  հալածանքներից
պաշտպանելու    համար:     Նույնիսկ,    ես   կասեի`  օգնեց
իրագործելու    այդ   հրեշավոր   ծրագիրը:  
— Ինչպե՞ս   թե, — զարմացավ   նա, — ընկեր   գեներալ,
Կարեն   Սերոբիչը   մասնակցե՞լ    է    Նախիջևանի   հայա-
թափմանը:
— Այո,    իհարկե,    պատմությունը   այս   է,   1974- էր
Նախիջևանից     մազապուրծ     Երևան   էին   հասել    մոտ
50  հայ   ընտանիք, — սկսեց     պատմել   գեներալը, — նը-
րանց     նկատմամբ    ադրբեջանցիները   բռնություններ
էին   գործադրել,     նույն   Սումգայիթի     նման:
Անմիջապես   Մոսկվայից     կարգադրում   են     կառավար-
ական   հանձնաժողով     ստեղծել    ու      մեկնել    Նախիջե-
վան:   Դե   ինչպես   միշտ   այդ     հանձնաժողում,      ընդ-
գրկված    էր     ԿԳԲ-ի     այդ     ժամանակվա   ղեկավար`
Գեներալ     Արկադի   Ռագոզինը,    ես     ու      մի     քանի
նախարարներ:     Պատվիրակությունը     ղեկավարում     էր 
ինքը`  Կարեն   Սերոբիչը,  որն   այդ   ժամանակ    արդեն
Կենտկոմի   առաջին   քարտուղարն    էր:      Մոռացա   աս-
ել,   որ   Արկադի   Պավլովիչը   մեր   Ակադեմիայի   ավագ
կուրսանտներից     էր     եղել,     նրան   վաղուց     էի   ճան-
աչում   և   շատ   մտերիմ     էինք   իրար    հետ:
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Ազնիվ   ու    բարի  մարդ     էր:    Դե   մենք   մեկնում  ենք
Նախիջևան   ու    ծանոթանում     իրավիճակինին,      ազգա-
միջյան   հողի  վրա   կայացած    բռնությունները   արձա-
նագրում   ենք,    ու    ներկայացնում     պատվիրակության
ղեկավարին`  Դեմիրճյանին:   Հետո   իմանում   եմ,    որ
ադրբեջանցիները   Դեմիրճյանին   ինչ-որ     գործարք   են
առաջարկում   ու      նա   փոխում     է    մեր     քննչական
խմբի   զեկույցը`   Մոսկվա   ներկայացնելով     այլ    բան:
Մի   քանի   ամիս   հետո,    Դեմիրճյանը   դառնում   է    
ԽՄԿԿ   կենտկոմի   անդամ   և   ՀԽՍՀ   Գերագույն     խոր-
հրդի   դեպուտատ։   Արկադի   Պավլովիչը,  Մոսկվայի   իր
մտերիմներից     իմանում   է,     որ   Դեմիրճյանը   մինչև
Մոսկվա   զեկույց   ներկայացնելը,    մի   քանի     անգամ
անձնական   հանդիպումներ   է    ունեցել    Հեյդար   Ալիևի
հետ,   որն     այդ   ժամանակ   ԽՍՀՄ-ի   Գերագույն   խոր-
հրդի     նախագահի   առաջին   օգնականն    էր:    Ալիևի
միջնորդությամբ   Դեմիրճյանը   պարգևատրվում     է՝     
« Աշխատանքային   Կարմիր   Դրոշի   շքանշանով »:    Ու
ստանում   ԽՄԿԿ  դեպուտատի   մանդատը:   Չնայած,    որ
Ռագոզինը  Դեմիրճյանին   նախատել  էր   հանձնաժողովի
փաստաթղթերը   կեղծելու  մեջ,    այնուամենայնիվ   ոչինչ
չկարողացավ   անել,   քանի  որ  Դեմիրճյանի  հովանավոր-
յալն   հենց  Ալիևն   էր:    Այդ   պատճառով   էլ     անզոր
եղավ  Դեմիրճյանի   դեմ   ինչ-որ   բան   ձեռնարկել:
Դե,  ինչպես   տեսնում  ես  դավաճանները   ամենուր   են,
Դեմիրճյան,    Յուզբաշյան,    Տեր-Պետրոսյան,  Վազգեն,
Վանո…   Սրանք  բոլորն   էլ     իրար   բերան  թքած   հրեշ-
ներ   են:    
— Այո,    ընկեր   գեներալ,  սարսափելի   է,   ճիշտն   ասած
Դեմիրճյանի   այս   պատմությունն   առաջին   անգամ  եմ
լսում, — ասաց   բժիշկը:
— Առաքել  հիշում   ե՞ս   80 - ականների   սկզբն   էր,  երբ
Կարեն     Սերոբիչի   նախաձեռնությամբ     սկսվեց   Արար-
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ատյան  դաշտավայրում   գյուղացիների  կողմից   սարքած
ջերմոցների     քանդման   գործընթացը:
— Այո   ընկեր   գեներալ,  շատ   լավ   եմ   հիշում,  նույն-
իսկ   քաղաքական   ավիացիայի     ուղղաթիռները     երկն-
քից   հետախուզում   ու    հայտնում     էին   ջերմոցների
տեղերը,    մնացածն   արդեն   տեխնիկայի   գործ     էր:  
— Իսկ   դու    գիտե՞ս,    որ     հենց   Դեմիրճյանն   իր   հո-
վանավորյալ`  Ալիևի   առաջարկով   էր     քանդել    այդ
ջերմոցները։      Նախիջևանում   ադրբեջանցիները   մի
քանի   հեկտար   տարածքի   վրա   ջերմոցներ     էին   կա-
ռուցել,     սակայն   հայերը   ծաղկի     արտահանման   գոր-
ծում   առաջինն     էին   ԽՍՀՄ   ում,    այն   որ   ԽՍՀՄ-ի
բոլոր   ծայրամասերին   հայերն   էին   ծաղիկներ     մատ-
ակարարում։      Ալիևը   կարգադրում     է    Դեմիրճյանին,
որպեսզի   նա   ոչնչացնի   Արարատյան   դաշտավայրում
գտնվող   անհատական   ջերմոցները։    Դե   Դեմիրճյանն
անկարող     էր     մերժել      իր     կնքահոր   խոսքն   ու
ձեռնարկում     է    ջերմոցների   ոչնչացման   օպերացիան։
Չնայած   այն   բանին,    որ   նույն   ժամանակ    պետութ-
յունը   խրախուսում   էր   ադրբեջանցիներին`  Նախիջևա-
նում  ջերմոցներ   կառուցելու    գործում,    անգամ   վարկ-
ավորում   էր   այդ   ծրագիրը։      Հետաքրքիրն   այն  էր,
որ   հայերից   շատերը   մեկնեցին   Նախիջևան   և   այն-
տեղ  սկսեցին   կառուցել    ջերմոցներ,    իհարկե  Նախիջև-
անի   իշխանությունների   օգնությամբ։   Հայերի   այդ
արտագնա   աշխատանքը   Նախիջևանին   մեծ   եկամուտ-
ներ   բերեց։      Դեմիրճյանի   դավաճանության   արդյունք-
ում,  Խորհրդային   Միությանը   ծաղիկ     մատակարարող
Հայաստանը   մինչև   հիմա   չի   կարողանում   սեփական
շուկայի   համար   ծաղիկ  աճեցնել:      Արդեն  10   տարուց
ավելի   է,   ինչ  վեր  է  ածվել  ծաղիկ  ներմուծող   երկրի:
— Հետաքրքիր   էր   ընկեր   գեներալ,  որ   ՀՀՇ-ականները
իշխանության   գալուց     հետո,    երբեք   Դեմիրճյանին   
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պատասխանատվության   չկանչեցին  այդ   հանցանքների
համար։   
— Քո   կարծիքով,    Դեմիրճյանը     հիմա՞ր   մարդ   էր:
Նա   ՀՀՇ-ականներին  Մարիուս   Յուզբաշյանի   ու    Կառ-
լոս   Ղազարյանի   միջոցով     էր   սանձում:        ՀՀՇ-ական-
ների   պոչը   Դեմիրճյանի   ոտքի   տակն    է    եղել։
Այդ   պատճառով   փորձել      են   նրանից     հեռու     մնալ։
Դեմիրճյանի     հանցանքների     թիվը   շատ   է,     սակայն
չկան   վկաններ,    եղածներին   էլ     Կառլոս   Բագրատիչն
էր   մեկուսացնում,    սակայն     Սերոբիչի   սև   գործերը
այստեղ   է,     ա՛յս   գլխում, — նա   ձեռքը   դրեց     ճակա-
տին, — հիմա   փորձում   եմ   գրել    այդ   փաստերը,    որ-
պեսզի   հետագա   սերունդներին     ապացույց    լինի,  որ
նրանք   հանցագործներ   են   եղել:
— Ընկեր   գեներալ,    Նախիջևանի     մասին   մի   շատ
հետաքրքիր   պատմություն     եմ   լսել:       Հիշու՞մ     եք
Ալեքսանդր   Շուբինի   մասին   ձեզ   ասացի,    այն   ռուս
գրողի:
— Այո՜,     այո՜,       հիշում   եմ.. .
— Նա   ինձ     ծանոթացրեց     մի     հայ      լրագրողի   հետ,
նրա   անունը`  Վարդան   Էր:    Ժամանակին   նա   աշխա-
տել   էր   ինչ-որ   շրջանային   մամուլում, — շարունակեց
նա: — Նա   պատմում     էր,    որ   1945 - 1947  թվականի
հայրենադարձության   ժամանակ`   Քոչինյանը   խնդրան-
քով   դիմում     է    Մոսկվայի   կենտրոնական   իշխանութ-
յուններին,  որպեսզի   պայմաններ   ստեղծեն     հայրենա-
դարձվող   հայերին   բնակելի   տարածքներ   տրամադրե-
լու    համար:     Մոսկվայի   կողմից   հրահանգվում   է,   որ
ներգաղթողներին   տեղավորեն     Նախիջևանի   տարածք-
ում,    սակայն     Ադրբեջանի   իշխանությունները     հասկ-
անալով,  որ   իրենց   հեռանկարային   ծրագրերին   կար-
ող   է    վտանգ   ներկայացնել    հայ   բնակչության  աճը
Նախիջևանի   ինքնավար   մարզում,    տեղի   են  տալիս   
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և   համաձայնվում,    որ   Հայաստանի   Արարատան   դաշ-
տավայրի   ադրբեջանցի   բնակչության  մի   մասին   վեր-
աբնակեցնել    Ադրբեջանի   հարավային   շրջաններում`
Ֆիզուլու,     Զանգիլանի   և  Արաքսի     սահմանային   գոտ-
ում,    այդպիսով   գոնե   զերծ   պահելով   Նախիջևանը
հայ     բնակչության   աճից:    Հայրենադարձներից   շատե-
րին   տրամադրելով   Մասիսի   և   Էջմիածնի   շրջանների
ադրբեջանցիների   բնակարանները:    Սակայն  այդ   ամե-
նին   հակառակ`  Մասիսի   շրջանում   բավական   զգալի
թիվ   էր  կազմում  արագ   աճող  ադրբեջանական   բնակ-
չությունը,    69   հազար   բնակչությունից`  32  հազարը
կազմում   էին  ադրբեջանցիներ,  որոնք   ինչպես   ասացի
ավելի  արագ  էին  աճում  քան   հայ   ազգաբնակչությու-
նը,  այդպիսով     ադրբեջանցու   ընտանիքում   ամենաքի-
չը   5 – 6  երեխա   կար,  մինչդեռ   հայ   ընտանիքներում
ծնվում   էին   ընդամենը   1    կամ   2    երեխա:
Ադրբեջանցիների     արագ   աճին   նպաստում     էր     նաև
սոցիալ     տնտեսական    և     բնակարանային       պայման-
ները:    Շրջանի     շատ   ղեկավարներ   լինելով     հայեր՝
ադրբեջանցիների     կողմից     խոշոր   նվերների   կամ
գումարների   դիմաց   հողահատկացումներ   էին   անում,
որոնք     նպաստում   էին   ազերիների     բնակարանաշին-
ությանը:   Դա   իր   հերթին   հայ   դավաճան   ղեկավար-
ների   ու    պաշտոնյաների     քաղաքականությունն   էր,
սեփական   գրպանի   և   ստամոքսի   համար`   ոտնատակ
տալ   ազգային   շահը:   Մեյմանդար   գյուղը,    որը   Մա-
սիսի  շրջանի  խառը   բնակչություն   ունեցող   գյուղերից
մեկն   էր`  ունենալով   մոտ   1200  տնտեսություն,    ընդ-
հանուր   թվով  4-5   հազար  մարդ,  ադրբեջանցի   բնակ-
չության   արագ   աճի   պատճառով   ադրբեջանական
դպրոցի   կարիք   է  առաջանում,    սակայն   գտնվում  են
մարդիկ,    որոնք   հասկանալով   այդ  դպրոցի   վտանգա-
վոր   հետևանքների   մասին,    համոզում են   շրջանի  ղե- 
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կավարին,  որպեսզի  դպրոցը   կառուցեն   հարևան`  ադր-
բեջանաբնակ   Զանգիլար  գյուղում:    Այդպիսով`  Մասիսի
շրջանում,    որը   Երևանից   ընդամենը   մի   քանի   կիլո-
մետր   էր   հեռու,   Արարատյան   դաշտավայրի     ամենա-
բարեբեր   հողերը     գտնվում   էին   ադրբեջանցի   բնակ-
չության  ձեռքին:   Շրջանում   կային   ադրբեջանաբնակ
գյուղեր,    որոնց   բնակչության   99 % -ն   ադրբեջանցի
թուրքեր   էին:    Դրանցից   էին   օրինակ`  Չորանքյարը,
Զանգիլանը,    Զահմեդը,    Սայաթ-Նովան,  իսկ   Այնթափի,
Խարբերդի   և   նույնիսկ   Մասիս   շրջկենտրոնի  20% -ն
ադրբեջանցիներ   էին:    Հետաքրքիր   մի   միջադեպ,   որը
չէի  ցանկանա   անտեսել:    Վարդանը   պատմում   էր,  որ
դեպքը   տեղի   էր   ունեցել  1983  թվականի  ապրիլի  24-
ի  նախօրյակին:   Ադրբեջանցինները,    որոնք   հարսանիք
էին  անում  Մեծ   Եղեռնի  օրը`  ապրիլի   24-ին,  Մասիսի
մշակույթի   տան   դիմաց    խփած   մեծ   վրանում,    ուր-
ախանում   էին   և   աղմկում:      Երկու   հայ   երիտասարդ
մտնում   են   վրան   ու    մի  լավ   ծերծկրտուք   սարքում
այնտեղ   գետին  տապալելով   վրանը   և   փչացնելով
հարսանիքը:   Հաջորդ   առավոտյան   Մասիսի   շրջանի
ողջ   ադրբեջանաբնակ   բնակչությունը`   մեծից   փոքր,
մի   մարդու   նման   ոտքի   են     կանգնում     ու      շարժ-
վում  են   դեպի   պետական   սահմանը   պահանջելով, որ
իրենց   թույլ   տան   անցնելու    Թուրքիա:   Այդ   աղմուկի
արձագանքը   հասնում     է    մինչև   Մոսկվա:
Ադրբեջանցիները   Ռանչպար   գյուղի   ուղեկալի   մոտով
ցանկանում   են   հատել  պետական   սահմանը,    այնտեղ
է   հասնում   Հայաստանի   Կոմկուսի   երկրորդ   քարտու-
ղարը`   Անիսիմովը,    որպեսզի   հանդարտեցնի   կրքերը,
սակայն   ադրբեջանցիների     կատաղած   ամբոխը    հար-
ձակվում   է    և      շուռ   տալիս   նրա   մեքենան,   բարեբ-
ախտաբար   Անիսիմովին   հաջողվում   է    խույս   տալ
թուրքերի   ամբոխի   ինքնդատաստանից:
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Այդպիսով,    վերևից   կարգադրում   են   բացել    ուղեկալի
դարպասները   և   « թույլ     տալ »,    որպեսզի   կատաղած
ամբոխը   անցնի   սահմանը,    սակայն   ադրբեջանցիները
հրաժարվում   են   անցնել    սահմանը   և   վերադառնում
են   իրենց   տները`  մտածելով,    որ   իշխանությունները
և   KГБ -ն     կարող   են   ծուղակ   պատրաստած   լինել
սահմանախախտների   համար:   Այդ   միջադեպ  ի   պատ-
ճառով   Հայաստանի   մի   շարք   բարձրաստիճան   ղեկա-
վարներ  զրկվեցին     իրենց   զբաղեցրած   պաշտոններից:
— Այ′ո   Առաքել,     այդ   դեպքերի   ականատեսը   ես   եմ
եղել, — մտաբերեց նա, — այդ   մասին   շատ   քչերը   գի-
տեն,    քանի   որ,  մեզ     հանձնարարված    էր,    որպեսզի
տեղեկատվական   ծառայություններն   ու    մամուլը   վեր-
ահսկեինք,    որպեսզի   չարձագանքեն     այդ     դեպքերին,
քանի     որ     կարող     էր   ազգամիջյան   վեճը     ավելի
խորանալ:    Անգամ   Մոսկվան   գնաց   զիջումների,      որ-
պեսզի   բացի   սահմանը,    բայց   ինչպես   տեսանք   դա
ադրբեջանցիների   հերթական    խաղն   էր,      քանի     որ
կարծում     էին  մամուլում   մեծ   արձագանք   կունենա
իրենց   այդ   քայլը,    սական   ամեն ինչ    լուռ   անցավ:
Հետաքրքիր   էր,    որ   քո   այդ   ծանոթ   լրագրողին
հայտնի   էր  այդ   դեպքերի   բոլոր  մանրամասները:
Ճիշտն  ասած   մտքովս   չէր  անցնում   այդ   դեպքերի
մասին   հիշելը:    Կեցցե′ս,    որ հիշեցրիր,  կփորձեմ   գրել
այս  հուշատետրում:    Երևի  մի   օր   մեկին   պետք  լինի:
— Ճիշտ   եք   անում   ընկեր   գեներալ,  դա   արդեն   իսկ
մեծ   գործ     է։       Բաներ   կան,   որոնք   մենք   չգիտենք,
սակայն  Ձեր  նման   մարդիկ,  ովքեր  տեղյակ  են`  պետք
է   ներկայացնեն   այդ   ամենը,  դրանք   փաստագրական
նյութեր     են,    որոնք     Սովետական    անվտանգության
մարմինները   թաքցրել    են   ժողովրդից:    Ամեն   ինչ
պետք   է    թափանցիկ  ու    պարզ   լինի,    որպեսզի   այդ-
պիսի   կեղտերը   հանկարծ   չկարողանան   « Առաքյալի » 
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տեսքով   մտնել    հասարակության   մեջ:
— Գիտե՞ս   Առաքել,   մի  դեպք   էլ   պատմեմ  Դեմիրճյանի
մասին,    կարծում   եմ   հետաքրքիր   կլինի   քեզ:
— Իհարկե   հետաքրքիր   է,   պատմեք   Գրիշա   Գայկովիչ։
— Ութսունականների   վերջերին,  Ալթայից   թե   Ղազախ-
ստանից   Հայաստան   են   գալիս   մի   քանի   հայ   ծեր-
ունիներ   և     տարբեր   ատյաններում     երկա՜ր     և    ան-
արդյունք   դեգերելուց   հետո   գալիս   են   ինձ   մոտ՝
Ժողովրդական   Վերահսկողության   կոմիտե:   Պատմում
են,  ես   էլ     նրանց  ուղարկում  եմ   Սերո   Խանզադյանի
մոտ,  որպեսզի  նրա   միջոցով  ընթացք   տանք   գործին։
Զանգահարում   եմ  Սերո   Նիկոլայվիչին   ու    պատմում
այդ   մարդկանց   մասին:   Նա   սիրով   համաձայնվում
է   ընդունել    նրանց։     Մի   քանի  օր  հետո  « Գրական
Թերթ »-ը   մի   ծավալուն   հոդված    է    գրվում   նրանց
մասին։
Ծերունիները   պատմում   են   հետևյալը.    Իրենց     պապ-
երը,    որոնք     անհիշելի   ժամանակներից   ապրել    են
այժմյան   Բաթումի   բնաշխարհի  տերիտորիայում,    բռնի
կերպով   մուսուլմանացված   են  եղել:    Նրանք   հիմնակ-
անում   անասնապահներ  ու    հողագործներ   են   եղել:
1944 թվականին   Իոսիֆ  Վիսսարիոնովիչը,    մուսուլման
բաթումահայությանը     աքսորել    է    Ալթայ,    որտեղ   նը-
րանք   զբաղվել  են   անասնապահությամբ   և   հողագոր-
ծությամբ:     Լսելով,  որ   Հայաստանում     նոր   շրջան   է
կազմավորվելու  ( Բաղրամյանի   շրջան ),     նրանք   եկել
էին   խնդրելու,     որպեսզի   իրենց  թույլ     տան   բնակվել
այդ   շրջանում:    Նրանք   բացատրում   են,    որ   իրենց
տներ   պետք   չեն,  ոչինչ   պետք   չէ,   իրենք  փող   ուն-
են,    միայն   հողամաս   թող   տան,   մնացածը     իրենք
կանեն,  և   տներ   կկառուցեն,  և     իրենց   անասունները
Ալթայից   Հայաստան   կտեղափոխեն:     Նրանց   միակ
նպատակն    էր   զավակներին,    թոռներին,    ծոռներին   
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վերադարձնել    իրենց   նախնիների     հավատքին:
Խանզադյանը   գնում  է    Դեմիրճյանի  մոտ   և   պատմում
այս   ամենը:
ԴեմիրՃյանը   պատասխանում   է,   որ   ինքը   մուսուլման
հայերին   Հայաստանում   տեղ   չի   տա։     Բայց   դե
մենք   գիտենք,  որ  դա   այդպես   չէ:    Դեմիրճյանը   խը-
րախուսում   էր     ադրբեջանաբնակ    գյուղերի   զարգաց-
մանը   ու    բարգավաճմանը:   Կրոնական   հարցը     պատ-
ճառ   չէր,    մանավանդ   նրանք   խոստացել   էին   քիրս-
տոնեություն   ընդունել։
— Գիտես     դեռ     1988 -ին   էր,    երբ   ԿԳԲ- ում   ծանոթ-
ացա   ձերբակալված   Պարույր   Հայրիկյանի   հետ:  Գիտ-
ես   շատ    լավ     տպավորություն   թողեց   վրաս, — շար-
ունակեց   գեներալը, — խելացի   մտքեր   ուներ: — Կարծ-
ում   եմ,    եթե   կյանքի   կոչենք   դրանք,    ապա   օգտա-
կար   կլինեն     երկրի   ու    ժողովրդի   համար:
Հայրիկյանը   առաջարկում     էր     բացել  ԿԳԲ-ի   արխիվ-
ները,    որպեսզի     պարզ   լինի,    թե   ովքեր     են   երկրի
համար   վնասակար   գործեր   արել:    Ինչպես   հետո
տեսանք   Բուլղարիան   և  ԳԴՀ-ն   արեցին:   Նրանք   բա-
ցեցին   իրենց   գաղտնի  ծառայությունների   արխիվներն
ու   իմացան`  թե   ովքեր   են   իրենց   պետության    քո-
ղարկված   թշնամիներն   ու    դավաճանները:      Ես   գըտ-
նում   եմ,    որ   դա   լավ  գաղափար  է,     եթե   մեզ   մոտ
արվի   նույն   բանը,    ապա   մեր   Կոմիտեյից     կմնար
ուղիղ   50%-ը,    իսկ   ԿԳԲ-ից   և   ՄՎԴ-ից   կմնային   մի
քանի   մարդ,    որոնց   մատերի   վրա   կարելի   կլինի
հաշվել:
— Ընկեր   գեներալ,    Պարույր   Հայրիկյանին,    ինչքան
հիշում   եմ,  Գորբաչովը   վտարեց   Խորհրդային   Միութ-
յունից:
— Այո,    դա   տեղի   ունեցավ   1988  թվականի   մարտին,
— ասաց    գեներալը, —  Մոսկվայում,    արտերկրի   լրագ-
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րողների   հետ   Հայրիկյանի   հանդիպումից   հետո:
Հաջորդ   օրը՝  մարտի 23-ին,  նրան   տեղափոխեցին   Եր-
ևան՝   ԿԳԲ -ի   բանտ։   Ես       նրան   հանդիպեցի     այդ
օրը,    իսկ   Հուլիսի   20-ին   Հայրիկյանին   բեռնատար
օդանավով   տեղափոխեցին   Մոսկվա,   այնուհետև,   մեկ
այլ    օդանավով՝    Եթովպիա։   Դրանից   հետո   նա   անց-
ավ   Եվրոպա,   այնուհետև՝  ԱՄն։   Բռնի   տարագրյալի
վիճակում   Հայրիկյանը   մնաց   մինչև   1990   թվականի
նոյեմբերը:
— Ընկեր   գեներալ,    դուք   դրանից   հետո   հանդիպե՞լ
եք     նրան, — հարցրեց   բժիշկը:
— Ո՛չ,   չեմ  հանդիպել,  քանի  որ  միևնույն   է,   ես   նրա
համար   Խորհրդային   ԿԳԲ-ի   գործակալ   եմ, — կատակ-
եց   նա:
— Ընկեր     գեներալ,    գիտե՞ք,    որ   1991  թվականին  
« Պուտչից »  հետո,    Ելցինը   կարգադրել      էր,  որ   KГБ
-ի   և   МВД- ի   այն   գործակալներն   ու     լրտեսները,
ովքեր   համագործակցել    են   Պուտչի   հետ,   այսինքն
դավաճանել   են     ժողովրդին`   տեղափոխում   են   սահ-
մանային     զորքեր   ու      ընտանիքներով   գործուղում
Ռուսաստանի   հեռավոր   ծայրամասային   ուղեկալներ՝
Չուկոտկա,   Նովայա    Զեմլյա,    ուր   անգամ   բնակչութ-
յուն   չկար:  
— Լավ   միտք   է    մայոր,    ճիշտն   ասած   դա   ավելի
ճիշտ   աքսոր   է, քան   թե   ծառայություն, — կատակեց
գեներալը:
Առաքելը   սկսեց   ծիծաղել:
— Ճիշտն   ասած,   ընկեր   գեներալ,    այդ   առաջարկութ-
յունը   ես   եմ   արել    Մոսկովյան    իմ     կոլեգաններին,
դե   նրանք   էլ     շշնջացել    են   Բորիս   Նիկոլաեվիչի
ականջին, — ուրախ   ասաց   նա, — թե  չէ    Ելցինը   որո-
շել      էր   նրանց   գնդակահարել,     որպես   հայրենիքի
դավաճանների,    իսկ     այսպես,    նրանք   գոնե   կարող
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են   օգուտ   տալ   հայրենիքին:
Գեներալն     էլ       ծիծաղեց:
— Կեցցե՜ս,    տղաս,   իսկապես   որ փայլուն   միտք   է,
նրանց   ամենալավ   պատժի   ձևը   երևի     դա   է,     որպ-
եսզի   գոնե   մեղքերի     թողությունն   երկրին   օգուտ
տալով   անեն:
— Նույն   բանն   էլ     պետք   է    մեզ   մոտ    անենք:
Դավաճաններին   պետք   է      իրենց     ընտանիքներով
բնակեցնենք   սահմանամերձ   գյուղերում   ու      ստիպենք
զենքները   ձեռքներին   պաշտպանել   սահմանն   ու    իր-
ենց     ընտանիքներին:
— Առաքել,     իսկ     համոզվա՞ծ   ես,    որ     այդ   տականք-
ները   ընդունակ   են   իրենց   ընտանիքները     պաշտպա-
նել,     դու    տես,    որ     իրենց   ոտքով   չգնան   թուրքեր-
ին   հանձնվեն, — կատակեց     գեներալը:
— Այո՜,     այդ   մեկը   դրանցից   սպասելի   է.. .
Նրանք   ծիծաղեցին:
— Բժիշկ,    բայց   այդ   տականքներին   կարելի   է
օգտագործել,     ինչպես   ռուսներն   են   ասում     « Сапёр-
ную   лопату,    в    зубы   и    вперед...»    Թող   խրամատ
փորեն...        Թե   չէ,       որ   դրանց   զենք     տվեցիր,    առա-
ջինն   իրար   կխփեն:
— Իսկ   իրենց   ընտանիքներին     կաքսորենք     Լաչին
կամ    էլ     Քելբաջար,   այն   անմարդաբնակ   գյուղերը,
որպեսզի   չկարողանան   անգամ    այնտեղից   դուրս
գալ,    այն   ժամանակ   տեսնեմ,    թե   իրենց   թալանած
գումարները,    որտեղ   են   ծախսելու:    Մի   շաբաթ,   որ
այդ     պայմաններում   ապրեն`  ողջ   թալանած   գումար-
ներն   իրենց   տոկոսներով   կվերադարձնեն:  Հա,   կարե-
լի   է    մի   հատ   խանութ   սարքել    մի     քանի   կիլոմե-
տր   հեռու,     որպեսզի   ոտքով   հասնեն   այդ     խանութ-
ին   ու    շատ   բարձր   գներով`   օրինակ   մեկ   հացի
համար   վճարեն  հարյուր   դոլլար,    տեսնեմ   այն   ժամ-
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անակ   ի՞նչ   են   անելու.. .        Միևնույն   է    այնտեղ   չեն
կարող   ծախսել   իրենց   գողոնը:        Իրենց   բնակարան-
ներն   ու    դղյակները   կազգայնացնենք     ու      կտանք
բազմազավակ    ընտանիքներին,      թող   գոնե     կյանքը
վայելեն   նրանք,    ովքեր   արժանի   են:
— Առաքել   շատ  դաժան   ծրագիր   է, — կատակեց   գեն-
երալը:
— Չ′է    ընկեր   գեներալ,  դրանց   համար   նույնիսկ
մարդասիրական   ծրագիր   է.. .
— Ա′յո,     այդ   դավաճաններին   գնդակահարելը     նրանց
համար   մեծ   պատիվ   կլինի:      Նրանք   պետք   է    ողջ
կյանքում  տառապեն   տաժանավայրերում,  կամաց -կամ-
աց   պետք   է    նրանց   հասկացնել,     որ   ժողովրդի  ար-
յունով  խնջույքները   հատուցում   ունեն,    որ   ոճրագոր-
ծությունն   անպատիժ   չի   մնում:
— Ընկեր   գեներալ,    ոճրագործ   ասացիք   հիշեցի,    ինչ-
պես   տեսնում   եմ   Կառլոս     Բագրատիչն   ու      Գագիկ
Հարութունյանը   լավ     էլ     հարմարվել      են   այս     նոր
իշխանություններին:   Կարծես     քաղաքական   այս   փո-
փոխությունները     նրանց   կողքով     են     անցել,     մինչ-
դեռ     նրանք    առաջին   հանցագործներն   էին   և   դաժ-
ան   պայքար   էին   մղում   հակա-կոմունիստական   հայ-
ացքներ   ունեցող   մարդկանց   դեմ:
— Ա′յո   տղաս,   իրավացի   ես, — քմծիծաղեց   գեներալը,
— ինչպես   ասում   են.  « Արտաթորանքը   միշտ   էլ     ջրի  
երես   է    բարձրանում »:      Գիտե՞ս,    ոչ    միայն   նրանք,
այլև   իշխանության   95%   նախկին     աղբն   է,     որոնք
միայն   դիմակներն   ու      տերերին     են   փոխել։      Կառ-
լոս     Ղազարյանը     Վազգենի   դեմ     դարձել      է      իսկա-
կան  հավ,  դե   Գագիկ   Հարութունյանը   իրեն   չի   կոր-
ցնում   հարմար   մարդ     է    փնտրում,    որպեսզի     նրա
հետույքը   մտնի:
— Այո՜,     ցավալի   է.. .
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— Ափսոս,    որ   ես   երիտասարդ   չեմ,    թե   չէ    « всех
к   чертвой   матери...      расстрел   за    измену   родины
и   за   вредителство. », — բարկացավ   գեներալը, — շնա-
գայլերի   պես   թափել   են   խեղճ   ժողովրդի     ու  պետ-
ության   ջանին,    ամեն     մեկն   իր   պատառն   է    փախ-
ցնում,    կարծես   թե   աշխարհի   վերջն   է:
— Ընկեր   գեներալ,    հիմա    այնպես   պետք    է      անել,
որ   դրանք   իրար   հոշոտեն, — խորհուրդ   տվեց   նա:
— Մայոր,  տեսնում   եմ   կոնկրետ   առաջարկներ   ունես,
որպեսզի   կազմակերպենք     իրար   հոշոտելու    երեկոն:
Նրանք   իրար   պիտի   ոչնչացնեն...
— Այո,    ընկեր   գեներալ,      արդյունքում   ժողովուրդը
կհասկանա,   որ   այդ     ղեկավարները     միայն     աթոռի
ու   թալանի     համար    են     եկել:      Կհոշոտեն   իրար,
դրանից   պետք    է    ժողովուրդը   օգուտ   քաղի,    թե   չէ
հետո   ավելի   դժվար   կլինի:
— Մայոր,    իսկ   եթե   ժողովուրդը   չհասկանա՞...
— Ընկեր   գեներալ,    դա   արդեն   մեկ   ուրիշ   հարց   է,
գիտե՞ք,    եթե   հիվանդը   չի   ցանկանում     բուժվել,     ա-
պա   բժիշկը   կամ   հրաշքները   անզոր   են   նրան   բու-
ժելու:      Աստված   մարդուն     տվել    է    խելք,    բանակա-
նություն,  միտք,   նաև   բնազդ   և     իմունիտետ,   որպե-
սզի  կարողանա    դիմակայել    այդ   հիվանդությանը,
իսկ   երբ   մարդը,    այդ   ամենը   անտեսում   է    ու    չի
ցանկանում   որևէ     ջիղ   ջործադրել  ապաքինվելու    հա-
մար,   ապա   դա   իզուր   է,     անգամ   դեղերն   ու    բըժ-
իշկները   չեն   կարող   օգնել    նրան:  
— Իսկ   ի՞նչ   եք   առաջարկում,    ընկեր   բժիշկ.. .
— Դժվար   հարց   է,     ես   բախտագուշակ   չեմ,    որ   հը-
րաշքներ   գործեմ,  հրաշքը   պետք   է  ժողովուրդը   գոր-
ծի, — բացատրեց  նա, — ժողովուրդը   պետք    է    հասկա-
նա,  որ  ունի   ամենաարժեքավոր   բանը,    դա   ազատա-
մարտիկներն     են,    որոնք   կարող     են     գնալ   ինքնա- 
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զոհաբերության,     սակայն   չպետք    է      նրանց     օգտա-
գործել,     որպես   վահան    կամ    թիրախ,   այլ    նրանց
գաղափարներն     ու      երազանքները     օգտագործելով
պետք   է    կառուցի   մի   այնպիսի   պետություն,    որտեղ
կլինի     արդարություն,    հավասարություն     և      բարոյա-
կանություն:      Որտեղ   մարդը   կլինի   պաշտպանված
ու   ապահով:
— Համաձայն   եմ   բժիշկ:      Իմ   հարևանի   տղան՝
Վարդանը,    ազատամարտիկ   է,     աչքիս   առաջ   է    մեծ-
ացել, — բացատրեց       գեներալը,— մեծացավ,     հասունա-
ցավ,   դարձավ   ազնիվ   ու    բարի     երիտասարդ:
Պատերազմը   սկսելուն   պես   մեկնեց   Ղարաբաղ:
Խեղճ     մայրը   ամիսներով   մենակ    էր     մնում`  ցուրտ
բնակարանում:    Մինուճար   տղան    էր:    Մայրը   աչքը
ջուր     կտրած   սպասում     էր   որդու     վերադարձին:
Նա   աղաչում,    պաղատում     էր,    որպեսզի   որդին
հրաժարվի   Ղարաբաղից,      բայց   նա   հավատարիմ     էր
իր   գաղափարին։   Կռվեց   մինչև     հաղթանակ։   Փառք
Աստծո,    տիրոջ   ձեռքը     պահեց   պահպանեց     նրան,
մինչև   պատերազմի   ավարտը   կռվեց։    Ամեն   անգամ,
երբ   վերադառնում   էր   ճակատից   այցելում     էր   ինձ,
պատմում   էր  Արցախից,    իրենց   տղաներից,    այնտեղի
ժողովրդից:      Նա   այնքան   վիրավորված   սրտով     էր
պատմում:      Ներկայացնում     էր,    թե   ինչպես   իրենք
ճակատում   կռվում   են,  իսկ   իրենց   թիկունքում     այս
ազգադավները,      նրանց   դեմ     որոգայթներ     են      լար-
ում,    ոմանց`   թիկունքից     են     խփում,    ոմանց   էլ`
կանխամտածված    թշնամու   ականների   վրա   են   ուղ-
ղորդում։      Դավաճանության    փաստը   առկա   է։
Առաքել,     ափսոս,    որ   երիտասարդ  չեմ,    գոնե   առողջ-
ությունս   ներեր...
— Ոչինչ,    ընկեր   գեներալ,  մեր   երիտասարդները   կա-
րող   են     հաղթահարել   այս   ամենը,    եթե   պատերազ- 
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մը     հաղթեցին,    ապա   այս   մեկն   էլ     կհաղթարեն, —
սփոփեց   բժիշկը։
— Լավ,   խոսքդ   կիսատ    մնաց   մայոր,    և    ի՞նչ   ես
պատրաստվում   խորհուրդ   տալ  Վազգենին, — հիշեցրեց
նա,
— Ընկեր   գեներալ,  շատ   դժվար   է     լինելու, — համոզ-
ված   ասաց   նա, — բայց     պետք   է    փորձել:    Վազգենի
ժլատության   մոլուցքը     տեսնելով   եմ   ասում,      նա
արդեն   պատրաստ    է    նախագահ    դառնալ,    թեկուզ
ողջ   ժողովրդին   գնդակահարելու    գնով,    սակայն
պետք   է    համոզեմ,    որպեսզի   նախագահ   դառնալու
համար   կարողանա    ճիշտ   նախապատրաստվել,     քանի
որ   իր  վարկանիշը   շատ   ցածր   է:    Ես   կառաջարկեմ,
որպեսզի   նախագահի   աթոռին   նստեցնի   մի   խելացի
մարդու,    որը     կպահի   այդ   աթոռը   մինչև   ինքը
կարողանա   իր   վրա    աշխատել,    այսինքն`  պետք   է
նա   փոխի    իր   արտաքին   տեսքը,    փորձի     ավելի
գրական   ու    կրթված    խոսել,     ոճաբանների   հրավիրի,
իր   արտաքինին   պատշաճ    տեսք   տալու   համար,
լեզվաբանների   հետ   խորհրդակցի,    իսկ     նախագահի
աթոռը   կպահեն   անվնաս,   մինչև   ինքը   ավարտի  իր
« փորձառության   դասերը »։  Վազգենի   ողջ   ուժը   այդ
հանցագործ   գնդապետներն   են,    որոնք   նրա   կողքից
հեռու   չեն   գնում,    չոբանի   շան   պես   նրան   հսկում
են։   Ես   վախենում     եմ,    որ   հանկարծ     այդ   ապուշ-
ներից   մեկին   չդնի,    թե   չէ    ունքի   փոխարեն,    աչքը
կհանենք։   Մնում   է    նրան   համոզել,     որ   վարչապետ
Ռոբերտ    Քոչարյանին   նախագահ   դնի,    մինչև     ինքը
նախապատրաստական   շրջանն   ավարտի։  
— Լա՜վ   միտք   է, — համաձայնվեց   գեներալը,
— Ընկեր   գեներալ,  Քոչարյանն   ու    Սերժ   Սարգսյանը
ղարաբաղցիներ   են   և   այն   էլ     վատ    տեսակի   ղար- 
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աբաղցիներ, — բացատրեց  բժիշկը, — նրանք   իշխանութ-
յուն   ստանալու   համար,   պատրաստ    են     անգամ
հարազատ    երեխուն     գերեզման   դնել:      Այդպիսով,
նրանք   կարող   են     ստեղծել    Վազգենի   ու    Վանոյի
« Կլանին »   հակառակ`   « ղարաբաղյան   կլանն »   ու
կսկսեն   իրար   հոշոտել։
— Մայոր,    իսկ   ի՞նչ   գիտես,    թե   նրանք   կստեղծեն
քո   ասած`   այդ   « Ղարաբաղյան   կլանը »,    որպեսզի
Վազգենի   ու    Վանոյի   դեմ     դուրս     գան:
— Ընկեր   գեներալ,  « Նարիմանովի »  « դոսիեն »,  որ
կարդում   ես     պարզ   է    դառնում, — իզուր   չէր,    որ
նրան  Կոմիտեից   վռնդել    էին:    Նա    Վանոյից   ավելի
անկուշտ   է:      Սերժը     չի     կարող     հանդուրժել,     որպ-
եսզի   քաղաքապետ   Վանոն   քիթը   խոթի   անվտանգու-
թյուն   կամ   ՆԳՆ   համակարգ,  այնպես   որ   ուշ    թե
շուտ   կսկսեն   իրար   ուտել,   փայաբաժինը   չեն   կարող
իրար   հետ   կիսել: ( Սերժ   Սարգսյանի   գաղտնանունը
ԿԳԲ-ում   եղել    է    Նարիմանով )
— Լավ  միտք   է    մայոր,    շուտով   ականատես   կլինենք
շնագայլերի   մենամարտին, — կատակեց   նա,
— Ոչ,  ընկեր   գեներալ,  նորից   վերադառնամ   այն   հի-
վանդի   հարցին, — բացատրեց   նա, — եթե   հիվանդը
բուժվելու    ցանկություն     չունի,    կամ    հրաժարվում   է
բուժումից,    ուրեմն   ամեն   ինչ     անիմաստ   է.. .
— Մայոր,    այս     ընձեռված    պահը     հնարավորություն
կտա   իրենց`  տեսնելու  « առաջնորդի »   պահնածքն   ու
ագահությունը,      նախագահի   աթոռին   բազմելու    նրա
ձգտումն   ու    մոլուցքը...    Կարող   է    ընդվզել    ու      հեղ-
աշրջում   իրականացնել`   ինչպես   եղավ  1989   թվակա-
նին   Ռումինիայում,    երբ   նախագահ`  Նիկոլաե   Չաուշ-
եսկուին   և   իր   կնոջը`   Ելենային   գնդակահարեցին
շան   նման`  պատի   տակ:
— Այո  ընկեր,  գեներալ  շատ  լավ  եմ  հիշում, — մտաբե- 
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րեց   նա,   գնդակահարման   կադրերն   անգամ   ուղիղ
եթերով       ցուցադրվեցին     ազգային     հեռուստատեսութ-
յամբ:   Միջազգային     դիտորդներին   և    լրագրողներին
ապշեցրել    էր   հանրության    արձագանքը,      քանի   որ
գնդակահարման    տեսարանի   հեռարձակումից     հետո
ուրախություն  և   տոնական   տրամադրություն   էր   տի-
րում   ամենուրեք`  փողոցներում:    Գնդակակահարությու-
նից   ամիջապես     հետո   ռումինացիների   մի   հերթ   էր
գոյացել:    Նրանք   հերթով  գալիս   էին  ու    միզում   այդ
դիակների  վրա:     Շուրջ   երեք   օր,    մարդկանց   հոսքը
չէր   դադարում:
— Այո   բժիշկ,    այդպես   էլ     սրանց   են   անելու, — ուր-
ախ   ասաց   գեներալը,    կարծես`  նա   մի   պահ   պատ-
կերացրեց   այդ   ամենը,    քիչ   հանգստացավ: 
— Բայց,  ինչպես   տեսնում   եք,    ընկեր   գեներալ,  մենք
ռումինացիներից   շատ   ենք   ետ   մնացել.. .  
— Ոչի՛նչ   մայոր,    ոչի՛նչ,     դեռ   կարող   ենք   նրանցից
առաջ   անցնել.. .      Մենք   հայ   ենք     բժիշկ,    մի   մոռա-
ցեք   դա...      Միայն   թե,    դու    այդ     բրդոտ   ոջլոտին
համոզի,    որ   Քոչարյանին   նախագահ   դնի,    թե   չէ,
երբ  այն     երեք   հաստագլուխ    գնդապետներից   մեկին
դնի,    այն   ժամանակ   հաստատ    հացներս   կուտենք...
— Լավ   ընկեր,    գեներալ   խոստանում  եմ   ամեն   գնով
համոզել  Վազգենին,  որպեսզի   Քոչարյանին  դնի,    բայց
ես   արդեն   ասել    եմ,  որ   նա   շիզոֆրենիկ   է,     կարող
է   այսօր   ասել    այո,    իսկ   վաղը     ասել    ոչ,     անկան-
խատեսելի   է: 
— Լավ   է    որ   բժիշկ   ես,    դրա   համար   էլ     վստահ
եմ,    որ   կարող   ես   անգամ   շիզոֆրենիկի   հետ   լեզու
գտնել, — կատակեց   գեներալը, — կարևորը,    որ   ժամա-
նակ   շահենք,    մինչև   ժողովուրդը     տեսնի,    թե   ինչն
ինչոց   է:  
Բժշկի   ու    գեներալի   զրույցը   ձգվում   էր   ու    երկար-
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ում:    Տիկին   Անահիտը   լավ   էր   հասկանում,    որ   աշ-
խատասենյակում   քննարկվում     են   ժողովրդի   ու    պե-
տության   համար   կարևոր   հարցեր:      Փորձում   էր   չը-
խանգարել   նրանց,    քանի   դեռ   նրանք   ընթրելու
ցանկություն   չէին   հայտնել:
— Իսկ   դուք     այն   ժամանակ   փորձեցի՞ք   խոչնդոտել
Վազգենի   առաջընթացին,  
— Մայոր,  ինքդ   լավ   գիտես,  որ  նա   իմ   իրավասութ-
յունների     շրջանակից     դուրս     էր,    Յուզբաշյանի   ու
Կառլոս   Զազարյանի     անմիջական   ղեկավարությամբ
էր   գործում:
— Իսկ   ի՞նչ   եք   կարծում,    Դեմիրճյանը   տեղյակ   է՞ր,
որ   Վազգենը   իրենց   մարդն   է:
— Կարեն   Սերոբիչը   պետք   է,     որ   գուշակեր,    ինչքա-
նով   տեղյակ   եմ`  Յուզբաշյանն  ու    Ղազարյանը   ցան-
կացել    են   թաքցնել    նրա   պատմությունը:    Այսինքն
ոչ   մեկը   չպետք   է    իմանար,   որ   Վազգենը   ներարկ-
ված   լրտես   էր   շարժման   մեջ,    ինպես   և   մնացած
« լիդերները »:    Վազգենը   ամեն   ինչի   մասին   զեկուց-
ում     էր   Կառլոս   Ղազարյանին:   Նա   էլ`    Յուզբաշյա-
նին:     Նրանք   անգամ   չփորձեցին   զսպել   Վազգենի
սանձարձակությունները:    Միության   քանդվելը   Վազգե-
նին   հնարավորություն   տվեց   գործել    ինքնուրյուն:
1990 -ին     էր   Մոսկվայից     ինձ   զանգահարել     էր
Դմիտրի   Պավլովիչը   խնդրեց,  որպեսզի   Յուզբաշյանին
սանձեմ,  Կրյուչկովը   ինչ-որ   բան   էր   ասել    նրա
ականջին   Վազգենի   ու    Յուզբաշյանի   մասին,    դե  նա
էլ      բարկացած   վերցրել    էր   ու    զանգահարել   ինձ:
Ես   Յազովին     խոստացա,  որ   մի   ժամից   կզանգահա-
րեմ   ետ    և   իրեն   կզեկուցեմ:      Ես   շտապ    գնացի
Յուզբաշյանի   մոտ   ու    զգուշացրի,    որ     սխալ   բաներ
է   թույլ     տալիս:      Հայաստանում   ամեն   մի   մանրուք 
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նա   իր  ձևով   ճոխացնում   էր   և   ներկայացնում   Մոս-
կվա:     Յազովը   նկատել   էր,  որ  Յուզբաշյանի   ուղար-
կած   հաղորդագրությունը   շատ   ավելի   ճոխացված   է,
քան   կար:   Յուզբաշյանը   ներկայացրել    էր,    որ   ՀԱԲ-
ի   կողմից     առևանվգած   զենքն  ու  զինամթերքը   շատ
ավելին   էր,    քան   կարելի   էր   պատկերացնել:      Դե
Մոսկվան   էլ   կարգադրում   են   ամիջապես   գործողութ-
յուններ   իրականացնել  ՀԱԲ-ը   « լիկվիդացնելու »  համ-
ար:  Վազգենը   պատվիրում     է    Վիտյա    Այվազյանին
ու   Գերազնիկին,    որպեսզի   գնան    բանակցելու    ՀԱԲ-
ի   ղեկավարների     հետ`  զենքը   հանձնելու      վերաբեր-
յալ:    Սակայն   Մարիուսի   ուղարկած    դիպուկահարը
գնդակահարում   է    նրանց:  
— Իսկ   ի՞նչ  եք   կարծում,  Վազգենը   տեղյակ     էր,    որ
Յուզբաշյանը     դիպուկահար   է    ուղարկելու    նրանց
սպանելու    համար:
— Այո,    իհարկե   գիտեր, — հաստատեց   նա, — Վազգենը
անձամբ   էր   Յուզբաշյանին   առաջարկել,     այդ   զոհերի
ծրագիրը,    որպեսզի   հանրությունը   կենտրոնանա   զոհ-
երի     վրա:   Այդպես   ձևով   կարելի     էր   ՀԱԲ-ի   զինա-
թափումն   արդարացվել:
— Իսկ   ինձ   թվում   էր,    թե   դա   եղել    է    Լևոն   Տեր-
Պետրոսյանի   ծրագիրը:
— Չէ՛    մայոր,    դա    Յուզբաշյանի   ծրագիրն     էր,    որը
իրականացրեց   Վազգենի   ու    Լևոնի   ձեռքով:   Յուզբա-
շյանը     խորամանկ    մարդ     էր:    Նրա   անմիջական
ջանքերով   թալանվեց   երկրաշարժի     համար    նախատ-
եսված    միլիոնների   զգալի     մասը:   Նա   Լևոնին   ու
Վազգենին   առաջարկել    էր   այդ   միջոցները     փոշիաց-
նել,     բացահայտվելու    դեպքում   նա   խոստացել     էր
օգնել    նրանց`  պատասխանատվությունից   խուսափելու
գործում:
— Իսկ  Քըրք-Քրքորյանի   նվիրաբերած   միլիոնների   հետ
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Յուզբաշյանը   որևէ   կապ   ունեցե՞լ    է:
— Ո՛չ,       իհարկե,    Վազգենն   այդ   ժամանակ    Յուզբաշ-
յանին   սպանել   էր,      բայց   դա   Վազգենի   սեփական
անկշտության   ու    ինքնագործունեության    հետևանքով
էր, — բացատրեց   նա, — իսկ  ինչ  վերաբերվում     է  այդ
միլիոններին,    « Նոդոսը՝ »  Մավրիկ   Ավետիսյանը,    այդ
մասին   զեկուցել    էր,    սակայն   ինքը     մանրամասները
չգիտեր,    իր  ասելով   Գեղանգուլյանը   տեղյակ   է,   այն-
պես   որ,    եթե   կարող   ես  նրանից   խոսք     քաշիր:
Մայոր,    մեզ   հայտնի   է,     միայն   որ   Վազգենը   Քըրք
-Քրքորյանի   կողմից   Հայաստանին   նվիրաբերած   99
միլիոն   դոլլարի   մեծ   մասը     իր   անունով`   Շվեյցար-
ական   բանկում   է    պահ   տվել,     ես   վստահ   եմ,    որ
քեզ   կհաջողվի   ինչ-որ   բան   պարզել:
— Կաշխատեմ,   ընկեր     գեներալ, — խոստացավ   նա, —
ասեմ,  որ   մի   քանի   ամիս   առաջ,    Շվեյցարիայի   մեր
ընկերներից   մեկն   էր   զանգահարել   ինձ`  Դաշնակ
Գարաբեդը:  Տեղեկացրել    էր,    որ  « Հայգորգ »   գործար-
անի   տնօրեն`   Միշա    Ստեփանյանը,    Վազգենի   ու
Մովսես   Գեղանգուլյանի   հետ    եկել    են   իրեն   հյուր,
ինքը   Վազգենին   օգնել    է,     որպեսզի   իր   անունով
հաշիվ   բացի   բանկում,    նա   էլ   Միշա    Ստեփանյանին
հարգելով`   միջնորդել      էր:      Ճիշտն   ասած,   նա   գու-
մարի   քանակը   նշեց,  որ  եղել    է    70  միլիոն   դոլլար,
ոչ   թե     ինչպես   դուք   ասացիք:   Նրան   այդ   մասին
թաքուն     ասել    էր,    Միշա   Ստեփանյանը,    քանի   որ
Վազգենը   գումարի   քանակը   գաղտնի   էր   պահում: 
Ասեմ,  որ   Վազգենը   վատ   տպավորություն     էր   թողել
նրա   վրա,   ինձ   հարցնում   էր,    թե   նա   արդյո՞ք
քրեական   հեղինակություն   չի   Հայաստանում: 
— Փաստորեն,    արդեն   իմացանք   գումարի   քանակը, —
դժգոհ   ասաց   գեներալը, — լավ,  բժիշկ,    այլևս   կարիք
չկա   Գեղանգուլյանին     հարցնել,     արդեն   իմացանք:



Ասում   ես  70  միլիոն   դոլլար...        Վա՜յ    ես   ձեր   հերն
եմ   անիծել,     մեծապատիվ   բոշաներ...      Առաքել,     այդ
հանցախումբը   պետք   է    աքսորվի   Սիբիրի     տաժանա-
վայրերը,    սրանց   գնդակահարելը   մեծ   պատիվ   կլինի
իրենց     համար: 
— Համաձայն   եմ,    ընկեր   գեներալ,    այդ   թալանված
70  միլիոն   դոլլարով   կարելի   էր   մի   նոր  Հայաստան 
կառուցել,       ես     զարմանում     եմ,    ինչի՞ն   է      պետք
այդքան   գումարը...  
— Տղաս,   նոր   ասացի   Մեծապատիվ   բոշաներ   են:
Ժողովուրդը     իզուր   չի     ասում.  « Բոշի   յուղը,    որ
շատ   է     լինում,    քսում   է    հետույքին »:
Նրանք   ծիծաղեցին:
— Բժիշկ,    ի՞նչ   ես   կարծում,    այդ   գումարները   կար-
ելի՞    է    վերադարձնել    Հայաստան,— հարցրեց   նա: 
— Ընկեր   գեներալ,    ես   այդ   մասին   Դաշնակ   Գարա-
բեդին     հարցրեցի,    նա   ասաց,   որ   եթե   Հայաստանի
իշխանությունները  ապացուցեն,  որ   այդ     գումարները
թալանված   են,  ապա   կարելի   է,     սակայն   շատ   դըժ-
վար   գործընթաց   է    սպասվում:    Քանի   որ   Վազգենը
գումարները   գցել    է    կոդավորման   տակ,   որտեղ   չի
նշվում   տիրոջ   հասցեն   և   անունը:    Դա   « կոնֆեդեն-
ցիալ »   է,     իսկ   բանկն   իր   հաճախորդների     մասին
ոչ   մի     ինֆորմացիա   չի   տալիս,    դա    պետք   է     լի-
նի   միայն       դիվանագիտական   բարձր   մակարդակով:
Եթե   շվեցարական    իշխանությունները   պահանջեն,
ապա   բանկը   կարող   է    գնալ   զիջումների:
— Այո՜,     իսկապես   բարդ   է, — տխուր   ասաց   նա, —
Առաքել,     Դաշնակ   Գարաբեդին,    կհեռաձայնես   և   իմ
անունից   շնորհակալություն     կհայտնես`  արժեքավոր
ինֆորմացիայի   համար:   Ես   կարծում   եմ,    որ   Մոսոն
տեղյակ   է    Վազգենի   գումարներ     ստանալու   գաղտն-
իքից:
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— Շատ   լավ,    կփոխանցեմ, — խոստացավ   նա, — ընկեր
գեներալ,  ինչու՞  եք   համոզված,  որ   Վազգենը   Մովսես
Գեղանգուլյանին   է    վստահել   իր   միլլիոնների   գաղտ-
նիքը:
— Առաքել,     եթե   Վազգենը   նրան    էր   վստահել   Խոռ-
խոռունու   ու    Յուզբաշյանի     սպանությունները,      ապա
պետք   է,     որ   վստահած   լիներ     նաև   դա:   Մնացած
սպանությունների   մասին  չեմ   խոսում,    հնարավոր   է,
որ   դրանք   իրագործել    է    մեկ     ուրիշը,    դա   դեռ
պարզել      է    պետք...      Իսկ   իր     եղբայրների     մասին
ի՞նչ   կարծիքի   ես,    հնարավո՞ր   է,       որ   նրանց   վըս-
տահի։ 
— Չէ՛,     դա    բացառվում     է,     ընկեր   գեներալ,    ես
խաշկերույթի   ժամանակ   նկատեցի,  որ   Վազգենը  նըր-
անց   չի   վստահում,    չնայած,    որ     նրանք   հարազատ
եղբայրներ   են։
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել:
— Գիտի,   որ   իր   պես   անկուշտ   են     ու    դավաճան,
դրա   համար   էլ     չի  վստահում,    ինչպես   ասում     են՝
պտուղը   ծառից   հեռու   չի   ընկնում։      Նույն   ծնողի
անշնորհակալ   պիղծ   ժառանգներն   են: 
— Այո,    այդպես   էլ     կա։
— Իսկ   ի՞նչ   ես   կարծում   նա   մորը   վստահու՞մ   է.. .
— Այո,  մորը   վստահում   է,   բացառված   չէ,   որ   մայրը
իմանա   միլիոնների   մասին,
— Լավ,   դու    կփորձես   Գեղանգուլյանի   հետ   լեզու
գտնել,     միայն   տես,    որ   նա   ոչինչ   չնկատի,  
— Անհոգ   եղեք,    ամեն     ինչ     կանեմ,    ինչպես   ասաց-
իք, — խոստացավ    նա, — ընկեր   գեներալ,    իսկ   դուք
տեղյա՞կ   եք   Վազգենի  ու    Վանոյի     հակամարտության
մասին:
— Այո,    իհարկե   տեղյակ   եմ,  դրա   մասին   ամբողջ
հանրապետությունն     է    խոսում, — քմծիծաղեց   նա, — 
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գիտե՞ս   նրանք   այնքան   անկուշտ   են     դարձել,     որ
եղած   թալանածը   իրենց   էլի   քիչ   է    թվում:    Վանոն
իր  ձեռքն  է    վերցրել    Հայաստանի   հյուսիսային   հատ-
վածը`   ներառյալ   Սադախլուի   մաքսային   անցակետը:
Իսկ   Վազգենը`  ողջ   Արարատյան   դաշտավայրն   ու
Սյունիքը,    այդ   թվում`  նաև   Հայաստան - Իրան   մաք-
սային   անցակետը:   Դե   հաշիվդ   առ,    ինչ   ներկրվում
ու   արտահանվում   է,     նրանք   իրենց   փայը   ունեն:
— Իսկ   Լևոնը՞.. .
— Դէ՜,     նրանք  Լևոնին   բաժին   տալիս   են  իրենց   գո-
ղոնից,    բայց   Լևոնի   եկամուտների   զգալի   մասը,
ստացվում   է    արտասահմանյան   բանկերից   ու    դոնոր
կազմակերպություններից   վարկեր  վերցնելիս:    Մի   մա-
սը   սփյուռքի   դրամահավաքներից,    դրան   գումարած`
սեփականաշնորհված   ձեռնարկությունների     միլիոններն
ու   թալանված   հասարակական   գույքն   ու  միջոցները:
Թուրքիայից   ներկրվող   բեռների   մասին   արդեն   ասել
եմ:    Այնպես   որ,    Լևոնի   անմիջական   հովանավորութ-
յանբ   է    ներկրվում   սննդամթերքն   ու    կենցաղային
ապրանքները:    Իսկ  Վանոյի   հովանավորությամբ,    դըր-
անք   յուրացվում   են   մեծածախ   շուկաններում   կամ
տոնավաճառներում:    Դու  արդեն   տեղյակ   ես  « Արմեն-
Տելի »  ու  Կոնյակի   գործարաններ   պատմության   ման-
րամասներին,     լավ   գիտես,    որ   Կոնյակի   գործարանը
ծախեցին   300  միլիոն   դոլլարով,    բայց   ձևակերպեցին
միայն   3  միլլիոնը:      Սակայն   իմացիր     որ     Տեր-Պետ-
րոսյանի   եղբայրը`   Թելման   Տեր-Պետրոսյանը,    դեռ
1987-88   թվականներին   ԱՄՆ-ի   քիմիական   « DuPont »
ընկերությունից     վերցրել    էր   400   միլիոն     ԱՄՆ   դոլ-
լար,    որպեսզի   Հայաստանում   բողոքի   ցույցեր   կազմ-
ակերպի   ընդդեմ   « Նաիրիտ »   գործարանի,    արդյունք-
ում   գործարանը   փակվում   է,     քանի   որ « Նաիրիտը »
« Դյուպոն-ի »  միակ   մրցակիցն   էր   աշխարհում:        
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Նույն  Թելման   Տեր-Պետրոսյանը   իր   եղբոր   պետական
բոլոր     պաշտոնների     նշանակումներից   ուներ     իր   
« փայը »,    իսկ   Տեր-Պետրոսյանի   մյուս     եղբայրը՝
Պետրոս   Տեր-Պետրոսյանը   սեփականաշնորհել    է    բազ-
մաթիվ   գործարաններ`  « Ասմարտ », « Բազալտ », « Կա-
նազի   Ալյումինի »   և  « Հայարդկապ »   գործարանները,
դրան   գումարած   կաբելի  ու    գիտահետազոտական   մի
քանի   ինստիուտներ`  այդ   գումարները   փոխանցելով
Շվեյցարիա,  որդու`  Տիգրան   Տեր-Պետրոսյանի     անուն-
ով:    Առաքել,   այդ   շնագայլերը   կարծես   ամեն   ինչ
արդեն   իրար   մեջ   բաշխել   են,    սակայն   էլի   աչքը
մյուսի   եղածի   վրա   է:        Նրանց     ագահության    ու
անկշտության   մոլուցքը   խանգարում   է,     իրար   հետ
հաշտ,   խաղաղ   ապրելուն: 
— Այո՜,     ընկեր   գեներալ,  նրանց   ընկերությունը   սահ-
մանափակվում   է,     որտեղից   սկսվում   է    նրանց     թա-
լանն   ու    կողոպուտը:   Չմոռանանք,   որ     ոհմակի   օր-
ենքն   է    այսպես,      բավական    է      մի     թույլ     գայլ
հայտնվի     իրենց   ոհմակի   մեջ`   իսկույն   կհոշոտեն
նրան,   հիմա    սրանք   վախենում   են,    որ   իրենք
թուլանան,   որպեսզի   ընկերները   չհոշոտեն   իրեն,    ու
այդպես   մրցակցության   մեջ   են,    թե   ով   ավելի   կը-
թալանի,    ով     ումից     կվախենա,   որը   կլինի   ավելի
արնախում: 
— Տեսնու՞մ   ես,    Առաքել,     նրանց     կյանքի   իմաստը
սպանելը,    կողոպտելն   ու      թալանելն   է: 
— Գեղանգուլյանն     ինձ   ասաց   որ,    Վազգենի   ու  Վա-
նոյի     հակամարտությունը,      միայն     բիզնեսի     շրջան-
ակներում   է,
— Մայոր   ի՞նչ   բիզնես,    ի՞նչ   բան…   Հիմա   դրան
բիզնե՞ս   են   ասում:    Սրանք   թալանչիներ   են,    երբեք
բիզնեսի   մասին   չեն     կարող     մտածել,     ուր   մնաց
բիզնեսով  զբաղվել, — քմծիծաղեց   նա:  — Վանոն   Վազ-
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գենից   ետ    էր   մի   քանի   քայլ,     դրա    համար   փոր-
ձում     էր   գոնե     հավասարվել…   Վազգենը   բացի   Ար-
արատի    ցեմենտի   գործարանից   ձեռք   է    բերել    մի
քանի   խոշոր   գործարաններ,    Վանոն     էլ,      որոշել    էր
Մեծամորի   ատոմակայանը   և   Երևանի   ՏԵՑ-ը     սեփա-
կանացնել:
— Ընկեր   գեներալ,  Գեղանգուլյանը   հենց   դա    նկատի
ուներ,    պատմեց     ինձ,    որ   նրանց   վեճը   դրանից   է
առաջացել…
— Մայոր,  դա   շարժառիթ   էր   միայն…  Վազգենը   Իրա-
նին   էր   վաճառել    ատոմակայանի   ուրանի   սպառված
թափոնները,    որոնք     իրենցից   մեծ   վտանգ    են   ներ-
կայացնում,  ԱՄՆ-դեպարտամենտի   պաշտոնյաները   մեծ
աղմուկ   բարձրացրին,    նույնիսկ   պատվիրակություն
էին   ուղարկել,     որպեսզի   պարզեն   ամենը։   Վազգենը
գործարքը   ձևակերպել     էր   արտաշատցի   մի     մարդու
անունով,    որը   անգամ   տեղյակ     չէր   այդ   գործարքի
մասին,    հետո   նրան   գտան   կախված`  իր   տան  նըկ-
ուղում,    հայտարարեցին   թե   ինքնասպան   է      եղել։
Վազգենը     իր   գործարքները   միշտ    արել    է    որևէ
մեկի անունով,    որպեսզի   ամեն   անգամ   ինքը   չոր
դուրս   գա    այդ   պատմություններից։
Պատկերացնու՞մ   ես,    եթե պարզվեր,    որ   այդ   ամենի
ետևում   կանգնած   է    նա։   Հիշում   ես   չեչեն     անջա-
տողականներին     վաճառված   հրթիռների     պատմությու-
նը,    նա   էլ     ձևակերպել   էր   գնդապետներ`   Մանվելի
ու   Սարոյանի   անունով։   Դէ     ինչպես   տեսնում   ես,
Վազգենն   իր   ետևից   մաքրում     է      հետքերը։    Վանոն
մտածում     էր,    որ   դա   լավ   առիթ    է,     կարող   է
Վազգենի   այդ     սխալների   վրա   « ռեվանշ »   վերցնել,
սակայն   սխալվեց,    քանի  որ   Վազգենի   ետևում   հան-
ցագործ   աշխարհի     հեղինակություններն     էին     կանգ-
նած։  
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— Ընկեր   գեներալ,    այդ   հրթիռների   պատմությունը,
Վազգենը   չմաքրեց,    այլ    ես, — խոստովանեց   նա, —
Վազգենը   զանգահարեց     և    խնդրեց,    որպեսզի   իրեն
օգնեմ   այդ   վիճակից   դուրս   գալու,   ես   էլ     ստիպված
թռա   Մոսկվա   ու    մեծ   դժվարությամբ     այդ   հարցը
փակեցի:    Ինչքան   չլիներ   Հայաստանի   անունն     էր
շոշափվում,    մեր     ժողովրդի   վարկանիշի   ու    հեղինա-
կության   հարցն   էր։    1992-ի  Բալահովիտի   ռազմական
պահեստները   հրդեհելու    պատմության   մեջ     էլի   Վա-
զգենի   մատն   էր     խառը,      քանի   որ     գեներալ   Ֆեո-
դոր   Ռեուտը   պնդում   էր,    որ   Վազգենի   հրամանով
են   այրել  պահեստները։    Այդ   ոչնչացված   500  վագոն
զինամթերքը   մեզ   շատ   անհրաժեշտ   էր   Արցախյան
ռազմաճակատում,    իսկ   նրանք   ոչնչացրին։   Ահա՛   թե
որն   է    դավաճանությունը...    
— Դավաճանություն   է,     ազգադավները   զավթել   են
իշխանությունը...      Ենիչերինե՛ր.. .
— Չեմ   հասկանում,    այս   երկրում   չկա՞   մեկը,    որ
վերջ   տա   Վազգենին   էլ,      իր   գնդապետներին     էլ. . .
— Առաքել,     դու    ինձանից   լավ   գիտես,    որ   Վազգենը
նախօրոք     պատերազմի   ժամանակ,   արդեն   հոգացել
էր   իր   մրցակիցներից   ազատվելու    ձևը`   մարտադաշ-
տում   բոլորին   թիկունքից   խփել   տալով:    Չհաշված`
դժբախտ   պատահարները   թիկունքում,  կամ   էլ     թշնա-
մու  ծուղակը   գցելը։    Վազգենի   հրամանով`  գնդապետ
Մանվելը   Գրիգորյանն,  իր   Կամավորական   բրիգադի
փորձառու   մարտիկներից     ազատվելու    նպատակով,
1994  թվականի   գարնանը,  Տոնաշեն   և   Եղագիր   գյու-
ղերի   ուղղությամբ   գրոհներ     է      ձեռնարկում,    հաստ-
ատ    իմանալով,    որ   այդ   տարածքները   ականապատ-
ված   են:    Արդյունքում,    ճիշտ   է    տղաները     կյանքի
գնով   գրավեցին   այդ   տարածքները,      բայց     դե   կոր-
ուստները     շատ   մեծ   եղան: 
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Մեր  ականջին   էր     հասել,     որ   Մանվելն     իր   բրիգա-
դի   կազմում   պատժիչ   գումարտակ   էր   պահում,    որը
կազմված    էր     քրեական   հանցագործներից:
Էջմիածնի   այդ   պատժիչ     գումարտակը   Ֆաշիստական
ՍՍ-ին  համանման   ջոկատ   էր,    որը   կտտանքների   էր
ենթարկում   կամավորականներին:     Նրանցից   շատերին
հավաբներում   ու  նկուղներում   օրերով   պահում     էին
առանց   սննդի   ու    ջրի:    Առաքե՛լ,    մոռացա    քեզ   աս-
ել,   որ   Մանվելի   կամավորական    բրիգադի     մասին
հստակ   ինֆորմացիա   տրամադրել    է,   այդ   բրիգադի
շտաբի     պետը,   գնդապետ՝   Ֆրունզիկ   Ավագյանը:   Նա
Կառլոս   Ղազարյանի   հավատարիմ   գործակալներից   է։
Ավագյանի   զեկուցագրում   գրված   էր,    որ   1994  թվա-
կանի   Մարտակերտյան   գործողությունների   ժամանակ
ամբողջական   ջոկատներ   և   անգամ   գումարտակներ
են     հեռացել    դիրքերից,    և    դա   միայն   Մանվելի   ու
իր   հանցախմբի   դաժանությունների   պատճառով։
Ֆրունզիկ   Ավագյանի   ասելով,  տանջանքների   ու  խոշ-
տանգումների   ժամանակ,   նույնիսկ   մի   քանի   զոհեր
են   եղել: 
— Ընկեր   գեներալ,    իսկ   Ավագյանի   նման   լրտեսներ
Կառլոս   Ղազարյանը   շատ   ունի՞    պաշտպանության
նախարարությունում, — հարցրեց   նա։
Գեներալը   ժպտաց։
— Իսկ   քո   կարծիքով,    ինչքա՞ն   կլինի, — ասաց   նա,
— գիտե՞ս,    այն   ժամանակ,   երբ     Մոսկվայից   կարգա-
դրել    էին  « Վիժեցնել »  շարժումը,    այդ     ժամանակվա-
նից   Կառլոս   Ղազարյանի   ու    Յուզբաշյանի   լրտեսնե- 
րը   գործում   էին   ամենուրեք,    այդ   թվում   Վազգենի
հովանավորությամբ   գործում   էին     նաև   բանակի   վե-
րին   էշելոններում։ 
— Իսկ   Վազգենը   տեղյա՞կ     էր,    որ   այդ     մարդիկ
Յուզբաշյանի   ու    Կառլոս   Ղազարյանի   մարդիկ   են, — 
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հարցրեց   բժիշկը։
— Ոմանց   գիտեր,    մյուսներին`  ոչ:    Օրինակի   համար
Աստվածատուր   Պետրոսյանին  ու  Արթուր  Աղաբեկյանին
ինքն   է    նշանակել   բարձր   պաշտոնի,    և    հավատում
է,  որ   իրեն   հավատարիմ   զինակից   ընկերներն   են:
Այդ   թվում  « Թայֆուն   Համոն »`  Համլետ  Մկրտչյանը,
որը   Յուզբաշյանի   հարճերից   էր,  իսկ   Մավրիկ     Ավե-
տիսյանը,    որի   մասին   արդեն  ասացի,    Յուզբաշյանի
լրտեսն   է:    Դե   Ռոմիկ  Ղազարյանը,  որը   Լևոնի   թիկ-
նազորի   պետն   է,     Վահան   Շիրխանյանը,  Խոռխոռուն-
ին,  Անդրանիկ   Քոչարյանը,  գնդապետ   Աշոտ   Պետրոս-
յանը։   Սևանի   ջոկատի   հրամանատար՝   Սուրեն   Սար-
գսյանը,    Ֆրունզիկ   Ավագյանը,      իրենց   հերոս     հռչա-
կած   Սմբատ   Հակոբյանը   և   Նվեր   Չախոյանը։   Նոր
բացված   ռազմական    ուսումնարանի    պետ,   գեներալ-
մայոր՝  Սերգեյ    Մարտիրոսյանը,    երևի   նրան    կհիշես,
նա   Կառլոս   Ղազարյանի   հավատարիմ   տիկնիկներից
է։  Այնպես   որ   ինքդ   տես,  այս   բոլորը     ԿԳԲ-ի   և
МВД -    գործակալներ     են: 
— Ընկեր   գեներալ,    ինչքան   հիշում   եմ   այդ     Սերգեյ
Մարտիրոսյանը     ժամանակին   եղել    է    « Աբովյանի »
քրեակատարողական   հիմնարկի`  կանանց   գաղութի
պետը։
— Այո՛,     հենց   նա   է,     չես   սխալվում։
— Բայց     ես   ինչքան   հիշում   եմ     նրան    համակարգ-
ից   հեռացրել  էին,  այդ   գաղութի   կանանց   բռնաբար-
ության   դեպքի     համար,   նույնիսկ   մեծ   աղմուկ   էր
բարձրացել…
— Այո՜,      լավ   էլ     հիշում     ես,    Առաքել,     հենց   այդ
բռնաբարող   տականքին   էլ,    վստահել   են   երիտասարդ
սպաներ   դաստիարակելու    գործը։    
— Ինչպե՞ս   թե   վստահել   են,    դա   հանցագործ,  տակ- 



անք   մարդ   է…
— Առաքել,     իսկ   քո   կարծիքով   այս   իշխանություննե-
րը   հանցագործ   չե՞ն:      Բոլորն   են   այդպես,    դրա
համար   էլ     միայն   իրենց   որակի   ու    տեսակի   հանց-
ագործների     են     հավաքում   իրենց     շուրջը, — բորբոք-
վեց   գեներալը, — ուսումնարանում   հիմա   արդեն  « գո-
ղական »   օրենքներով   են   շարժվում,    փող,    կաշառա-
կերություն,    ամեն   ինչ   գաղութի   պես:      Փոխարենը
այդքան   լավ   դաշտային   հրամանատարներ     ունենք,
որոնք   պատերազմ   տեսած   մարդիկ   են,  գիտեն   զին-
վորի     ու      խաղաղության    արժեքը,    այդպիսի     մարդ-
կանց     թողած    հանցագործին   են   պաշտոն    տալիս:
Իսկ   Մարտիրոսյանի   դաստիարակած   սպաները     դառ-
նալու   են   չարիք`  բանակի   ու    զինվորների   համար։
Այդպիսի   տականքները,    հիմա    պաշտպանության   նա-
խարարության   բոլոր   բնագավառներում     իրագործում
են   իրենց   թալանն   ու  կողոպուտը,  չհաշված   զինվոր-
ների   սպանություններն   ու    ինքնասպանությունները։
— Ինչպես     տեսնում   եմ     Հայաստանի    պաշտպանութ-
յան   և   ուժային   մյուս   կառույցների   վերին  « էշելոն-
ում »   ամբողջը     նախկին   МВД -ի   ու    КГБ - ի     լրտես-
ներն   են   լցվել։    Ու  զարմանալի   բան   է,     որ     կարո-
ղացանք   պատերազմը     հաղթել։
— Առաքել,   պատերազմը   հաղթեցին   այն   ազնիվ   հայ-
որդիները,    որոնց   մասին   ասացի   քեզ, — բացատրեց
գեներալը, — գիտե՞ս   Առաքել,     ինձ   բախտ    է    վիճակ-
վել    ծանոթանալ   այնպիսի   մարդկանց     հետ,   որոնց
շնորհիվ   հաղթել   ենք   պատերազմը։   
Գնդապետ   Ռեմիկ  Մարդանյանի   հետ   ծանոթացա   մեր
հարևանի՝  Վարդանի   միջոցով:   Վարդանը   ժամանակին
Ռեմիկ     Մարդանյանի   կամավորական   բրիգադի     սպա-
ներից   է    եղել:    Ռեմիկ   Մարդանյանը   հաճախակի   է
այցելում   ինձ:    
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Նրա  ձեռքով   գրված   օրագրերի   պատճեներն   իմ   մոտ
են,    այնպես   որ,    սրբությամբ   պահում   եմ   դրանք։
Ռեմիկ   Մարդանյանը   ամեն   ինչ   մանրամասն   գրել
է,   թե   որ   բարձրաստիճան    սպանները   ինչպես   էին
թալանում   և   կողոպտում   բանակը,    ինչպիսի     դավա-
ճաննություններ   ու    ազգադավ   գործունեությամբ   էին
զբաղված։   Ինչպես  էին   մեր   մարտունակ   ջոկատները
գցում   ադրբեջանցիների     սարքած   ծուղակը։   Այնպես
որ,    այն   ամենը   ինչ   եղել    է`   արձանագրել    է    ու
վստահ   է,     որ     ես   այդ   ամենը   կհրապարակեմ,    որ-
պեսզի   հայ   ժողովուրդը   անուն   առ   անուն   իմանա
իր   դավաճաններին   ու    ազգադավներին։   Գիտե՞ս
Առաքյել,   մի   հետաքրքիր   փաստ   Սովետաշենի     դես-
անտային     գնդի     հրամանատար`   Գնդապետ   Աշոտ
Պետրոսյանը,  1992 - ին   հայտարարել   էր. « Որ   ինքը
Լաչինում   ավելի   շատ   զոհ   է    տվել    ու    պետք   է
իրեն   գեներալի   կոչում   տան »:      Չնայած   որ   նա
անգամ   Լաչինում   չի   եղել,     ամբողջ     պատերազմի
ծանրությունը   իր   տեղակալի`  Ռեմիկ     Մարդանյանի
ուսերին   էր,    իսկ   ինքը     շարունակում   էր   մեծ   գու-
մարներ   աշխատել   զինվորների     ընտանիքների     հաշ-
վին:    Ասեմ,  որ  այդ   Աշոտ   Պետրոսյանը     մինչ   այդ
եղել    էր  « Հատուկ   գնդի »  հրամանատարը:     Տղաները
նրան   « Մալյառ »   անունն   էին   դրել,     զորամասում
ամեն   շաբաթ   վերանորոգումներ   անելով   պետական
գումարները      լափելու    համար:   Աշոտ   Պետրոսյանի
այդ   պատմության   պես,    մի   դեպք   եղել    է    1994
թվականին,    երբ   Մանվել    Գրիգորյանը   Միր-Բաշիրը
գրավելուց     հետո,    ռադիոկապով   վեճի   է    բռնվում
Ստեփանակերտի   գնդի   հրամանատար`  Օգանանովսկի
Սամվելի   հետ:   Նրանք   չեն   կարողանում   որոշել,     թե
ում     զորամասը   պետք    է    մտնի   Միր- Բաշիր,    որպե-
սզի   այնտեղի   թալանը   տանի:  
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Մանվելը     հայտարարում   է.   « Որ   ինքը   շատ   զոհեր
է     տվել,     պետք    է    թալանը     տանի,    որպեսզի   նըր-
անց   ընտանիքներին   բաժին   տա »:      Վեճը   տևում   է
մեկ   ամսից   ավելի,    արդյունքում,    մերոնք   չեն   գրա-
վում   Միր- Բաշիրը,    իսկ   ազերիները     հասցնում   են
այդ     ընթացքում   վերադասավորել      իրենց   խուճապա-
հար    փախչող   զորամասերին   և     նրանց     ետ   վերա-
դարձնել    դիրքեր:    Ահա,  այդ   դավաճանությունը     մեզ-
անից   խլեց   հազարավոր     քաջ     տղաների     կյանք:
Այդ   պատճառով   Առաքել      ջան,    Մարդանյանի   տված
փաստերը   իսկական   հայ   սպայի   թողած   փաստեր
են,  անգամ   ժամերով   և   օրերով   է    նշված    մարտա-
կան   օրագրերը։      Գնդապետ   Մարդանյանը   միշտ   աս-
ում     է,   որ   Հեյդար   Ալիևը   իշխանության    վերադառ-
նալուց   հետո   կարգադրել    էր`     գնդակահարել   այն
բարձրաստիճան   հրամանատարներին,    որոնք   պատաս-
խանատու     էին   Ադրբեջանական    տարածքների   կորս-
տի   համար`  նրանց   համարելով     դավաճաններ։
Իսկ   մենք`  հայերս,    արեցինք     ճիշտ   հակառակը։
Այդպիսի   դավաճաններից     շատերը   զբաղեցնում   բար-
ձր   պաշտոններ՝    բանակում   և   իշխանության   բարձր
օղակներում։      Գնդապետ   Ռեմիկ   Մարդանյանը   լեգեն-
դար   կամավորական   բրիգադի   հրամանատարն   էր:
Մարդանյանի   բրիգադի   կողմից     Քելբաջարը     գրավել-
ուց   հետո,    Վազգենը     նրանից   պահանջել    է      Քելբա-
ջարի   ռազմավարը,    դե   գնդապետն   էլ     պատասխանել
էր,    որ   ինքը   սպա   է,   ոչ    թե   թալանչի:    Մեկ   ամիս
չանցած   Վազգենը`   Ռեմիկ     Մարդանյանին   ազատում
է   հրամանատարի   պաշտոնից,    իսկ   նրա   փոխարեն
նշանակում   է    էջմիածինցի   Մանվելին:    Առաքել,     վեր-
ջերս   Վարդանը   ծանոթացրեց     Արցախյան   պատերազ-
մի   լեգենդներից   մեկի   հետ՝     « Կոռնիձոր »  ջոկատի
հրամանատար՝   Արա   Խուդավերդյանի   հետ:
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Ասեմ   որ,  շատ   ազնիվ  ու  մեծահոգի   մարդ   է,     օժտ-
ված   ամենաբարձր   ու    ազնիվ   գաղափարներով։
Նրան   հարցեր   տվեցի   ու    ամեն   ինչ   միանգամից
պարզ   դարձավ:   Նա    ևս   հաստատում   էր   « ասֆալ-
տի   Ֆիդայինների »   այդ   քայքայիչ   գործունեությունը։
Այդ     գայլերը   թիկունքում   կողոպտում   էին   բանակն
ու   ժողովրդին,    իսկ     ազնիվ     տղաները,    կենաց   ու
մահու   կռիվ   էին   տալիս   թշնամու   դեմ։
Արա   Խուդավերդյանի   հետ   զրուցելուց   հետո,  այն
հասկացա,   որ     եթե   նրանք    սկսեն   դավաճաններին
մաքրել,     ապա   քաղաքացիական    պատերազմ   կսկսվի,
իսկ   իրենք   չեն   կարող   երկու   ճակատում   կռվել,
թուրքին   չեն   կարող   տարածքներ   հանձնել։ 
— Այո՜,     Արան   իրավացի   էր   ընկեր   գեներալ,    երկու
ճակատում     կռվել    կնշանակեր   Արցախը   թուրքին
հանձնել.. .
— Այդ,    պատճառով     էր,    որ   Վազգենը   շտապում   էր,
մինչև   պատերազմի   ավարտը,   ոչնչացնել    իրեն   մրց-
ակից   ազնիվ   ու    Հայրնեասեր     հրամանատարներին։
Ասեմ   ավելին,    երբ   Սիսականի   գնդի   հրամանատար`
Վուրգ   Ոսկանյանը,    իր   տղերքով   1993 թ  մարտի   31-
ին`   Լաչինի     մարդասիրական   միջանցքին   հարող  Կո-
րչու    գյուղի   մոտակակքում   դավադրաբար    ծուղակն
է     ընկնում   ու    սպանվում,  Վազգենի   սանիկ՝    էջմիա-
ծինցի   Մանվելը,  որին   Վուրգը     օգնության    է    կանչ-
ում  այդպես   էլ     նրան   օգնության  չի   հասնում,    չնա-
յած   որ,    ընդամենը   2-3   կիլոմետր   էր   հեռու։
Մանվելը   կատարում   էր   Վազգենի   հրամանը`  « Չօ′գ-
նել »,    քանի   որ     հենց   ինքն   էր   նրանց   թշնամու
ծուղակը   գցել:    Վուրգ   Ոսկանյանի   թաղումից   հետո
նրա   տղերքից   մի   քանիսը     իրենց   հրամանատարի
գերեզմանի   վրա   երդվել    են   սատկացնել    Վազգենին։
Վազգենը   առհասարակ    ատում   էր   Վուրգին   և    լավ
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գիտեր,    որ   դա  այն   հրամանատարն   էր,    որը   պատ-
երազմի   ավարտից   հետո    իրեն     ու    իր   նմաններին
պատասխանատվության  կենթարկի։   Կապան   Զանգելան
օպերացիայի   ժամանակ   Վուրգը     չէր   ենթարկվել
Վազգենի   դավաճանական   պլանին   և   իրագործել    էր
իր   պլանը,    որը   փայլուն   հաղթանակ    ունեցավ:
Ինչպես   և   Քարվաճառ   չմտնելու  Վազգենի   հրամանը`
Վարդենիսի  գնդի   հրամանատար`  Հովսեփյան   Հովսեփի
կողմից   չկատարելու    փաստը:   Վերջինս     հենց   նրա
երեսին   էր   ասել,     որ   հայրենիք     չազատագրելու
հրամանը   նա   չի  կատարի:  Միաժամանակ   Աշտարակի
վաշտի   հրամանատար՝   Զնաբերդցի   Ստեփանը,   նույն-
պես     հրաժարվել    էր   կատարել   Վազգենի   հրամանը,
Վազգենն   էլ     կատաղած   կարգադրել    էր     գնդակահա-
րել    Ստեփանին,    իբր   իր   հրամանը   կատարելուց
հրաժարվել      է,     հետո,    մի   քանի   տղաների   միջամտ-
ության    արդյունքում   Վազգենը   հրաժարվել    էր   գըն-
դակահարելու    մտքից։   Չմոռանամ   հիշեցնել,     որ
1992- ին   Մարտակերտում  « Արաբո »  ջոկատի  79  մար-
տիկները   նորից   Վազգենի   լարած   ծուղակում     հայտ-
նվեցին   ու    ոչնչացվեցին։       
Առաքել,   առհասարակ   բոլոր  դաշտային   հրամանատար-
ները   առճակատում   ունեին   Վազգենի   հետ,   նրան
համարելով     դավաճան:  Օրինակ  « Կոռնիձոր »  ջոկատի
հրամանատար՝   Արա   Խուդավերդյանը,    Ապարանի   ջո-
կատի    հրամանատարը`  « Ֆեդյան » ( Նահապետ   Տոնո-
յանը),  « Հատուկ   Գնդի »  հրամանատար   գնդապետ՝
Վլադիմիր   Կարապետյանը,  Սիսիանի   գնդի     հրամանա-
տար՝   Վուրգ   Ոսկանյանը,    Սամվել    Շահինյանը,      Ախ-
պար   Հովսեփը,   Կիրովի   Սովխոզի     ՀԱԲ-ի   հրամանա-
տարներից՝  Պարգև   Հարությունյանը,    Մեղրիի   ջոկատի
հրամանատար   Ղևոնդ   Հովհաննիսյանը,    գնդապետ
Ռեմիկ     Մարդանյանը,    Մոնթեն,    Աշոտ  Ղուլյանը   ( Բե-
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կորը),     Լեոնիդ   Ազգալդյանը,  ՀԱԲ-ի   ու    Արտաշատի
« Անկախության   բանակի »  ձերբակալված   տղաները,
մի     խոսքով,    ով   Վազգենի   դեմ   էր   դուրս   գալիս,
գնում     էր    լրացնելու      Վազգենի   զոհերի   ցուցակը,
կամ   էլ   հայտնվում   սև   ցուցակում,    որոնք   շուտով
պետք   է     լրացներին     նրանց     շարքերը:    Այդ   մասին
անգամ   Ռեմիկ   Մարդանյանն   է    գրել։  
— Լավ   հիշեցրիք,    ընկեր   գեներալ, — ասաց   Առաքելը,
— անցած   տարի   Սանկտ   Պետերբուրգ     էր   եկել
ծանոթներիցս   մեկի   զարմիկը:    Նա   խնդրել      էր,    որ-
պեսզի   զարմիկին   աշխատանքով     և     բնակարանի
հարցով   օգնեմ:   Դե   ես   չէի   կարող   մերժել    նրան:
Կարոն   մեկ   ամիս   մնաց   իմ   մոտ,   շատ   լավ     երի-
տասարդ   էր`   ազնիվ   տղա:   Միասին   նստում   էինք
երկար   զրուցում,    պատմում   էր   ու    պատմում:
Ազատամարտիկ   էր   եղել,   Կապանի   ջակատներից   մե-
կում:  1990   թվականի   օգոստոսին   Սեկտար   գյուղում
մղվող  մարտերից   մեկի   ժամանակ    իր     5    զինակից-
ների   հետ   գերի   է    ընկնում:      Նրանց   հետ    է     լին-
ում   ջոկատի    հրամանատարը`   Համլետ    Քոչարյանը:
Մոտ   8    ամիս   մնում   են     գերության   մեջ`   Բաքվի
« Բայիլի »   բանտում:  Հայաստանի   իշխանությունների
բանակցություններից   հետո   հաջողվում   է    կազմակեր-
պել   գերիների   փոխանակում     և      նրանք    տեղափոխ-
վում   են   Հայաստան:   Հետո   մի   պատահարից   հետո,
ինքը   հրաժարվել    էր   պայքարից,    քանի   որ   չի  կար-
ողացել    ընդհանուր   եզրեր     գտնել    իր   ընկերների
հետ:   Կարոն   իսկական   լեռնցի     էր`   իր   պարզ   ու
միամիտ    բնավորությամբ,      խիզախ    էր   ու    հպարտ,
երևում   էր,    որ   Խուստուպի   գերբնական   ոգին   էր
նրա   մեջ:
Կարոն     պատմում   էր,    որ   1991   թվականի   գարնանը
Խորհրդային   զորքերի   շարասյունը,  Կապանով   անցնե-  
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լու    ժամանակ`  իրենց  փոքրաթիվ   ջոկատով   վերցնում
են   ծուղակի   մեջ   և   պահանջում   նրանցից   զինաթա-
փվել`  հանձնել    ռազմական   տեխնիկան   և   զենքերը:
Շարայունը   խուճապի   է    մատնվում,    այն   բանից   հե-
տո,  երբ   լեռների   մեջ`  կիրճում   հայտնված   ու    ման-
ևրելու      հնարավորությունից     զրկված    թրթուրավոր
տեխնիկան   ու    ԲՏՌ-ները   չեն     կարողանում   որևէ
բան   ձեռնարկել:  ՈՒ  գիտե՞ք,  թե   մերոնք   ինչպես   են
ռուսներին   վախեցրել    ընկեր  գեներալ.. .
— Դէ՜,     դէ՜, — անհամբեր   ասաց   նա,
— Համլետ    Քոչարյանի   տղաները,      հասարակ   վառար-
անի   խողովակները   պահած    շարասյան   վրա,   սպառ-
նացել    են   կրակ   բացել    շարասյան   վրա:     Ռուսներն
էլ,     տեսնելով,    տարօրինակ   զինատեսակը   իր   մեծ
ու    լայն   երախներով`   չեն   համարձակվել    դիմադրու-
թյուն   ցույց   տալ,    չպատկերացնելով,      որ   դրանք
սոսկ     հասարակ   վառարանի    խողովակներ   են:
Միայն   շարասյունը   հասցնում   է    ռադիոհաղորդակցու-
թյուն   ուղարկել    Երևանի   իրենց   շտաբ,  որ   Ֆիդային-
ները   իրենց   վերցրել    են   շրջապատման   մեջ   և  պա-
հանջում   են   իրենց     հանձնել    ռազմական   տեխնիկան
և   զենքը:    Ռուսական   բանակի   շտաբի   պետը,   անմի-
ջապես   զանգահարում     է    Վազգեն   Սարգսյանին,    որ-
պեսզի   նա   սաստի   այդ   ֆիդայական   ջոկատներին:
Վազգենը   մինչև   կհասներ   Կապան,   շրջապատված
շարասյանը   տված   վերջնաժամկետը   լրանում   է,   նըր-
անք     որոշում   են,  առանց   զոհերի   և   դիմադրություն
ցույց   տալու   հանձնել    զենքը   և   ռազմական   տեխնի-
կան:     Մեր   տղաները   նրանցից   առգրավվում     են
տեխնիկան    և   զենքը,    թողնելով   միայն   երկու   բեռ-
նատար,   որպեսզի   կարողանան    Երևան    հասնել:
Համլետի   ջոկատի    տղաներն   իրենց   բռնագրաված

տեխնիկայով   ու    զենքով   վերադառնում   են   Կապան 
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ու   նշում   իրենց     փառապանծ   հաղթանակը:   Սակայն
այդ   հաղթանակը   երկար   չի   տևում:    Վազգենը   ճան-
ապարհի   կեսին   հանդիպում   է    այդ   ռուսական   վաշ-
տերին     և    նորից     ետ   դարձնում     Կապան,     խոստա-
նալով     նրանց   վերադարձնել    այդ   ամենը:   Վազգենը
պատվիրում   է    ռուսներին   սպասել  Կապանից     դուրս`
ճանապարհի   վրա,   մինչև   ինքը`  կգնա   տղաների
հետ    բանակցության:     Վազգենը   գալիս   է    Կապան
ու   զարմանում,    տղաները     բռնագրաված   ռազմական
տեխնիկան   բաղկացած    էր   չորս   БМП-2 - ից,    6 հատ
БТР,    չհաշված    ռուս     զինվորների     ողջ     սպառազին-
ությունը:    Վազգենը   Համլետ   Քոչարյանից   պահանջում
է   վերադարձնել    ռուսներից     առգրաված    տեխնիկան
և   զինամթերքը:     Համլետ   Քոչարյանը     իհարկե     հրա-
ժարվում   է    կատարել  նրա   պահանջը   և   նրանց   մեջ
վեճ   է    ծագում:    Նույնիսկ   տեղական   միլիցիայի   օգ-
նությամբ   փորձում   են   ձերբակալել    Համլետին,    սակ-
այն   ջոկատի   տղաները   կատաղած    հարձակվում   են
ու     հաշվեհարդար   տեսնում   միլիցիայի   հետ:
Արդյունքում     Համլետ   Քոչարյանը   հայտարարում     է,
որ   իրենք   Սյունիքում   անկախություն   են   հռչակում`
վերականգնելով     Նժդեհի     Լեռնա - Հայաստանը,     հրա-
ժարվելով     կատարել   Երևանի     դավաճան    իշխանութ-
յունների   հրամանները:    Այնպես   որ,      իրենք     իրենց
ուժերով   կարող  են   պաշտպանել  իրենց   սահմանները:
Գեներալը   հաճույքից   քրքջում   էր:
— Ինչպես   արեց   Գարեգին   Նժդեհը՞.. .  
— Ա′յո,     ինչպես   Գարեգին  Նժդեհը, — շարունակեց   նա,
— Վազգենը     տեսնելով,    որ   հնարավոր   չէ    Համլետին
համոզել      կամ   ստիպել`   դիմում       է      խորամանկութ-
յան:   Նա   « հաշտվում »   է    Համլետի   հետ,   առաջար-
կելով   նշել    նրանց   հաղթանակը`   Կապանի   պանդոկ-
ներից   մեկում:    Համլետը    չի   պատկերացնում,    որ   
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Վազգենի   դավադիր   ծրագիրը   գործի   էր   դրվել,     հա-
մաձայնվում     է    հաշտվել:      Վազգենը   խաբելով   նրան
բերում     է    դարանակալած    ռուսական    բանակի   զին-
վորների   մոտ,   որոնց   օգնությամբ   Համլետին   ձերբա-
կալել    է    տալիս,  իսկ   Մովսեսին   ուղարկում   է    Կապ-
ան,  որպեսզի     Համլետի    անունից     տղաներին     ասի,
որպեսզի   առգրավված   զենքը   վերադարձնեն:   Սակայն
ջոկատի   տղաները   հասկանում   են,    որ  Վազգենն   իր-
ենց     խաբել    է    և      միայն   պահանջում   են     իրենց
հրամանատարին:   Կարոն,    որը   ինձ   պատմում   էր
այս   ամենը,    առաջարկում   է    իր   ընկերներին,    որպե-
սզի   Վազգենի   վարորդին`   Մովսես   Գեղանգուլյանին
վերցնեն     պատանդ,   և   փոխանակել   Համլետի    հետ,
կամ   իրենց   մոտ   եղած   ռազմավարով   արշավել      Եր-
ևան   ու    ազատագրել    Հայաստանը    դավաճաններից:
Սակայն  ջոկատում   անհաշտություն   է  սկսվում,    քանի
որ   տղաներից   մի   քանիսը   հրաժարվում   են   այդ
ծրագրից:      Արդյունքում,    նրանք   Համլետ   Քոչարյանին
փոխանակում   են   առգրված   ռազմավարի   հետ:
Կարոն   և  մի  քանի  տղաներ   հեռանում   են   ջոկատից,
քանի  որ   հասկանում   էին,  որ  դավաճաններն   ու  ան-
հեռատես   մարդիկ   շուտ   թե   ուշ  կործանելու    են   եր-
կրիը:
— Այո՜,     ցավալի     պատմություն     է    տղաս,   շատ   ցա-
վալի:    Փաստորեն   հռչակված    Լեռնա – Հայաստանը
միայն   մի   քանի   ժամվա   կյանք   ունեցավ:
— Այո՜,   փաստորեն   այդպիսի   ցավալի   վախճանով   ա-
վարտվեց   այդ   հերոսական   հաղթանակը, — ասաց  նա,
— գիտե՞ք,  ընկեր   գեներալ   Կարոն   մի     հետաքրքիր
պատմություն     պատմեց     իրենց   ջոկատի   մասին,
կուզենաի    Ձեզ   պատմել,    ո՞վ     գիտե,    մի   օր   երևի  
կգրեք   ձեր   գրքում     այդ   պատմությունը:
— Իհարկե   տղաս,   մեծ   սիրով   կլսեմ:
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— Նորից     հարցը   վերաբերվում   է    դավաճանությանը,
— ասաց   նա,   և   շարունակեց     պատմությունը, — ռուս-
ական   հատուկ   ջոկատները     տարածքում   հատուկ   օ-
պերացիա   էին     իրականցնելու,     որպեսզի   ֆիդայական
ջոկատներին     վնասազեծեն:   Մեր     մարտիկները     գյու-
ղերում   մնալ   չէին   կարող,      քանի   որ   կվտանգեին
բնակչությանը:     Որոշում   են   մնալ    լեռներում     մինչև
վտանգը     անցնի:   Որոշում   են,    որ   սարերն   ու     լեռ-
ները     իրենց   տունն     են,    ինչ   էլ,      որ    լինի,    ազգա-
բնակչությանը  մենակ   չեն   թողնելու,     որոշում     են
բարձրանալ   Խուստուփ  լեռը:    Տեղի   պատասխանատու-
ներից   մեկից   վրաններ     են     խնդրում.    սա   էլ     թե՝
« Ղափանի   « տուրբազան »   թալանել    են,    մեկ   հատ
վրան   անգամ    գոյություն     չունի »:      Տղաներն     էլ
մտածում   են   տեղացիներից   խնդրել,     ընկնելով   տնե-
տուն   փորձում  են  վրան   գտնել:    Տեղացիներից   մեկը.
« Թե՝    հիշյալ   պատասխանատու   պաշտոնյան   ձեզ
խաբել   է,   « տուրբազայի »  վրանները   նրա   ամառանո-
ցում   են »:  Ամառանոցի  տեղը   ցույց   են   տալիս
տղաներին,    դե   նրանք   էլ     փականքը   կոտրում   են
ու   ներս   մտնում:      Տեսարանը   ցնցում   է      նրանց,
տասնյակներով   վրաններ  ու  արշավի   համար   անհրա-
ժեշտ   պարագաններ:   Վերցնում   են   ինչ   հարկավոր
է   իրենց   ու    վերադառնում     են   այդ     պատասխանա-
տուի   մոտ:   Դե     նա  էլ    վախից   գույնը   գցում   է    
« Թե՝    տղերք,    մոռացել      էի »:    Կարոն     էլ       առաջար-
կում   է    նրան,   որպես   հայրենիքի   դավաճանի   գնդա-
կահարել,     սակայն   ընկերները   նրան   զսպում   են:
Իսկ   հիշյալ   պաշտոնյան,   Կարոյի   ասելով   Հայաստա-
նի   ՀՀՇ-ական   « էլիտայի »  կարկառուն     անդամներց
մեկն     է    դարձել    և    չի   մոռացել    Կարոյի   այն   միջ- 
ադեպը,   անընդհատ   դավեր   է    նյութել    նրա   դեմ:
Այդ   պատճառով     էլ     Կարոն   ստիպված    թողել    էր   
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Հայրենիքն   ու      եկել    Սանկտ   Պետերբուրգ,    մի   նոր
կյանքը   սկսելու    հույսով:  
— Այո՜,     տխուր   պատմություն   է,     տեսնու՞մ   ես   նոր-
ի՜ց,    ու    նորի՜ց   դավաճանները,    կարծես     թե     նրան-
ցից   պրծում   չունենք, — տխուր   ասաց   գեներալը, —
մայոր,    իսկ   այդ   Համլետ   Քոչարյանը   ի՞նչ   եղավ,
նա   կենդանի՞  է:
— Կարոյի     պատմելով,    այդ     դեպքերից   մի   քանի
շաբաթ   հետո   ականանետը   փորձարկելու    ժամանակ
պայթել    էր,    ընկերների   կյանքը   փրկելու    համար`
Համլետը   սեփական   մարմնով   ծածկել    էր   այն:    Նրա
վերջին     խոսքերն   են   եղել.   « Ոնց   որ՝    իմն   էլ   այս-
տեղ   պրծավ »:    Կարոն   ծանր   էր   տանում   իր   մար-
տական   ընկերոջ`  հրամանատարի   մահը   մի   կողմից`
մյուս   կողմից   էլ   դավաճան   իշխանավորի   հալածանք-
ներն  իր   հանդեպ:
— Առաքել,     գիտե՞ս,    Հայաստանի   պաշտպանության   և
ներքին   գործերի   համակարգերի   վերին   օղակներում
մնացել    են   նախկին   կադրերը,  դե`  Կոմիտեի   մասին
չեմ  խոսում,    դատավորներն   ու    դատախազները   ներ-
առյալ,    որոնք   սատանայից   պիղծ   են  ու    արնախում:
Առհասարակ    այդ   դատավորներն       են   ամենավնասա-
կարը,  անօրեն   երկրում,    պաշտպանում   են   անօրինա-
կություններն   ու    անօրեններին:     Ես   դրանց   անվան-
ում     եմ  Շարմազանովներ։    Գիտե՞ս,    սխալը     այն   եղ-
ավ,  որ   նոր   պետություն   կառուցելու      համար    առա-
ջին   հերթին   այդ     թաթարածին     Շարմազանովններից
պիտի   ազատվեինք,    մինչդեռ     նրանք    խցկվեցին   ու
տեղ   գտան   իշխանության   վերին     օղակներում։
Ամենուր   նրանք  են,    անգամ   հանրապետության   կավ-
ատներն   են   նախկին   Կոմկուսի   կադրերից։    Ճիշտ   է
Արցախյան  պատերազմում   հաղթեցինք,    Անկախություն
հռչակեցինք,  սակայն   դա   միայն   ձևական   էր,    քանի
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որ   այդ     անկախությունը     փլուզվելու    էր   մեր  գըլխ-
ին,  հենց   այդ   նախկին     կադրերի՝    Շարմազանովների
մեղքով,    և    Արցախում   զոհված    տղաների   թափած
արյունը   մի  գրոշի   արժեք  չպիտի   ունենա,  եթե   չկա-
րողացանք   պահել    մեր   պետության   անկախությունը,
և   կկորցնենք   այն`   մի   քանի   սրիկայի  ու    ազգադա-
վի   պատճառով,  որոնք   ստրկամիտ   են  ու  գերի  իրենց
մտածելակերպով։       Առաքել    կադրային   քաղաքականու-
թյուն     ինչպես     հարկն   չկարողացանք    իրագործել    և
նույն   պիղծ   շնագայլերը   կրկին   մնացին   համակարգ-
ում   և   շարունակում     են   խանգարել   մեր   պետակա-
նության   կայացմանը։   Գիտե՞ս,    շատ   դժվար   կլինի
նրանց   հաջողությունների   հասնել,     քանի   որ   նրանք
երկիրը   ներսից   են   կործանելու,     կամաց - կամաց
այնպես,  որ   արտաքին   թշնամուն   կարողացանք   հաղ-
թել,     սակայն   ներքին   թշնամին   մեր   մեջ   է,     մեր
կողքին։     Կաշառակերությունը,    որը   նոր   թափ   է
ստացել   ՀՀՇ-ականների   իշխանության    օրոք,    նրանց
հնարավորություն     է    տալիս   ամրացնել    իրենց     դիր-
քերը։
— Ա′յո,      իրավացի   եք     ընկեր   գեներալ, — համաձայն-
վեց   բժիշկը, — մեր   սխալն   այն   էր,    որ     չկարողաց-
անք   սկզբից   ազատվել   նախկին     կոմունիստական
լրտեսներից  ու    աղտոտված   կադրերից։    Տեսնո՞ւմ   եք,
իմ   և   Ձեր   նման   մաքուր   մարդիկ   պետք    չեն   այս
իշխանությանը,    քանի   որ   գիտեն,    որ   մենք   պարզ
ենք   և   անկեղծ։      Քանի   որ   իրենց   պետք    են   ստր-
կամիտ   ու    հոգով   դատարկ   տականքները…
— Իրավացի   ես   տղաս,  հոգով   դատարկ   մարդիկ   իր-
ենց   համար   ավելի   օգտակար   են,    որովհետև   առնե-
տավազքով   վազում   են   կուսակցությունց     կուսակցու- 
թյուն,    ամեն   տեղ   աղտոտելով   ու    արատավորելով,
անգամ   հոգևորականներն   են   սրբապղծությամբ   զբա- 



ղվում։      Առաքել,       քանի   այդ     տականքները   զբաղեց-
նում  են   համակարգային   բոլոր   օղակները`   մեր   եր-
կիրը   զարգացում   չի   կարող   ունենալ։        Այդ   ազգա-
դավները   դարձել    են   չարիք   մեր   ժողովրդի   և     պե-
տության   համար։   Այնպես   որ,    ինչպես   Պարույր
Հայրիկյանն   էր     ասում,    հարկավոր     է      բացել    ԿԳԲ-
ի   արխիվները   և   պարզ    կլինի,    թե   ովքեր   են   մեր
երկրի   ներքին     թշնամիները։
— Ընկեր   գեներալ   վախենամ   արդեն   ուշ     լինի,    քա-
նի   որ   նրանք    արդեն   ազատ   ելք  ու    մուտք   ունեն
արխիվներում   և   հնարավոր     է,     որ   արդեն     ոչնչաց-
րած     լինեն     կարևոր     փաստաթղթերը։     Չնայած   ճա-
նաչելով   Մարիուս   Արամիչին   վստահ    եմ,    որ   նա
դրանք    թաքցրել    է    շատ   լավ,    բացառված   չէ,     որ
նա   արխիվները     տեղափոխած   լինի   մեկ   այլ    վայր,
որպեսզի   այդ   փնթիների   ձեռքերը   չհասնեն   դրանց։
— Իրավացի   ես,    այդ   մեկը   մտքովս   չէր   անցել, —
ժպտաց   գեներալը, — ուրեմն   Յուզբաշյանի   գաղտնիքը
բացահայտելուց   հետո,    կարող   ենք   շատ   բան   պար-
զել։    Բժիշկ,    աշխարհին   հայտնի   ամենամեծ     հանցա-
գործությունը   դա   դավաճանությունն   է    Հայրենիքին,
այդ   պատճատով,  բոլոր   երկրներում,    անգամ   որտեղ
արգելված   է    մահապատիժն   ու    գնդակահարությունը,
հաճախ   կիրառում   են   այդ     պատժամիջոցը։    
Առաքել,     գիտե՞ս   թե   Տիգրան   Մեծի     հաղթանակների
հիմնական   ուժը   ինչումն   էր:    Այն,    որ   դաժանաբար
հաշվեհարդար   էր   տեսնում   դավաճանների   ու  նրանց
գերդաստանի   հետ:   Նա   արմատախիլ   էր     անում
այդ   դավաճանի   գերդաստանը,     որպեսզի   նրանց
ժառանգները   չշարունակեն   դավեր   նյութել,     պետութ-
յան   ու    իր   դեմ:    Տիգրանն   անգամ   իր   որդուն     էր
պատժել   դավաճանության   համար,   հասկանալով,    որ
դավաճանի   տեղը   գերեզմանն    է,     անկախ    նրանից` 
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նա   իր   արյունակիցն   է,     թե`  զավակը:     Նրան   հաջ-
որդած      հայոց     բոլոր     արքաները     դավաճանի     գեր-
դաստանների     բոլոր     արուներին     կոտորել      են     ան-
կախ   տարիքից,    որպեսզի   դավաճանի     քոքը   կտրվի։
Պապ   թագավորի   հերոսական   պատմության   մասին
հայոց   պատմահայրերը   շատ   քիչ   են   գրել,     մինչդեռ
նա   Հայոց   պատմության   մեջ   ամենաբարձր   դասվող
Հերոսն   էր,  երիտասարդ   պատանին   դաժանաբար
հաշվեհարդար   էր   տեսնում   դավաճանների   հետ,  ան-
գամ   հոգևորականների,    որոնք   դավաճանել   են   պետ-
ությանը   և   թագավորությանը:     Մեր   պատմիչները
հոգևորականներ   են   եղել    և    փոխանակ   նրա   մասին
ճշմարտությունը   գրելու,     նրան   որակել    են   աստված-
ապիղծ   ու    արևամոլ:      Հենց     այդ   դավաճան   կղերա-
կան   քահանաներն   էին   կործանում   երկիրն   ու    ժող-
ովրդին,  մարդկանց     դարձնելով   ստրկամիտ,   ներշնչե-
լով,  որ   հայ   ժողովուրդն   առանց   օտարի   օգնության
չի   կարող   գոյատևել   արևի   տակ:     Պապ   թագավորը
կարճ  ժամանակում   կարողացավ   անել    այնքան   բան,
որը   չէր   արել    ոչ    մի   հայ   թագավոր:   Մինչ   Պապը
զբաղված   էր   բանակաշինությամբ   և   պետության
հիմքերի   վերականգնմամբ,    նրան   զուգահեռ,    ակտիվ
գործունեություն  էր   ծավալել    նաև   Ներսեսը:  Նա   հի-
մա    նորից     կաթողիկոս     էր՝    « աստծու   և     կայսեր
մարդը »  Հայոց   աշխարհում,      և    օգտվելով   Պապի
երերուն   վիճակից,    կրկին   ձեռնամուխ   էր     եղել
Հայքը   վանականացնելու    « աստվածահաճո »  գործին:
Մեկ     տարուց   քիչ     ավելի     ժամանակահատվածում,
երիտասարդ   արքային   հաջողվել    էր     վերականգնել
Հայոց  Հայրենիքի   բնական   սահմանները.  Հայոց  պետ-
ությունը   կրկին   ընդգրկում   էր   Հայկական   ողջ   Լեռ-
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նաշխարհը:     Պապի   թագավորության   հարկատուներն
էին  Աղվանքը,    Վիրքը,    Ադիաբենեն   և   Մարաստանը:
Այդքան  կարճ   շրջանում   հասնել    նման   փայլուն   հա-
ջողության՝   դեռևս   չէր   հաջողվել    ոչնչից     սկսող     և
ոչ   մի   արքայի:      Սա   արդյունքն   էր   Պապի   կազմա-
կերպչական   մեծ   ընդունակությունների,    անհողդողդ
կամքի   և   քաղաքական    հասունության:   Սա   արդյուն
քըն     էր   նրա   ռազմական   հանճարի   և   բարոյական
բարձր     արժանիքների,    որոնցով     հենց   պայմանավոր-
ված    էին՝    երկու   տարուց     էլ     կարճ     ժամանակում,
հայոց   ռազմական   հզորության   վերականգնման    գոր-
ծում   ունեցած   նրա  հաջողությունները:    Պապը   ստեղ-
ծել  էր   իր  ժամանակի   լավագույն   բանակներից  մեկը:
Ներսեսն   արդեն   դուրս   էր   գալիս   զուտ    իր   տոհմ-
ական   կալվածքներից   և   բուռն   գործունեություն     էր
ծավալել    հենց   Այրարատում:  Սնկի   պես   աճող   կուս-
անոցներ,    զինծառայությունից   խուսափող   երիտասարդ
հոգևորականներ,    պետության   և   ազգի   հյութերը   քա-
մող   բարեգործական   բազմապիսի   հաստատություններ,
և   այս   ամենին   զուգահեռ՝    հարկային   գիշատիչ   մի
քաղաքականություն,    որ   վարում   էր   Ներսեսի   գլխա-
վորած   եկեղեցին:   Կաթողիկոսն   անշեղորեն   գնում
էր   իր   ճանապարհով՝    երկիրը   վերածել    հռոմեական
մի   դաստակերտի,   որի   միակ    իշխանությունը      լինե-
լու  էր   եկեղեցին,    իսկ   ազգային   իդեալը՝    քրիստոնե-
ությունը:      Մի   երկրում,    ուր   տասնամյակներ     շարու-
նակ   քահանայապետական   խույրից   բարձր   ոչինչ
չէր  երևում,    ուր   եպիսկոպոսական   գավազանն   էր
դարձել    ճշմարիտ   օրենքի   խորհրդանիշը,    ուր     վեղա-
րով   ու    սքեմով   էր   խեղդված    հայրենի     ամեն   մի
առաքինություն՝    մարդիկ   օրինակ   վերցրին  թագավոր-
ին:    Չլսված   ու    անսովոր   մի   բան   էր     սա:       Հաշ-
վված   տարիների   ընթացքում   թագի   պատիվը   հավա- 
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սարեցվել    էր   ցեխին,    թագավորը   մի   բան   էր,    որն
ընդունակ   էր   միայն   անզոր   հառաչել՝     մեծազոր
եպիսկոպոսապետի   ազդու   հայացքի   ներքո:    Ոչինչ
էր   թագավորը   և   անգործ:    Իսկ     հիմա,   մեծազոր
Գրիգորի   թոռանն   սպանած   արքան   դարձել    էր   օրի-
նակ:   Քրիստոնեական    կրոնը   մնում     էր   իբրև   մահ-
ակ՝    իր   ազգային  ակունքներից   չկտրված   հայի   գըլ-
խին:     Սպանվեց   Պապը՝   մեծ     դժբախտություն   չէ.
Դիվահար   էր   և   անբարո.    չարժե   նմանի   համար
հատուցում     պահանջել:    Ներսեսի   արյունն   էր     նրա
խղճին   ծանրացած,   և   հատուցեց     ըստ   իր   գործերի:
Փավստոս   Բյուզանդի   ողջ   երկն   է՝     սկզբից   մինչև
վերջ,    նպատակաուղղված   կերպով   սերունդներին   փո-
խանցում   այս   միտքը:       Ահա   այսպես,    դարից   դար,
սերնդեսերունդ՝    անարգվեցին,    մրոտվեցին   ու    ցեխին
հավասարեցվին   « արքա »   անունն   ու    գաղափարը:
Պետությունը   համարվեց  անիմաստ   ու    երկրորդական՝
բռնության   մի   գործիք,    որին   հակադրվեց  « սուրբ
եկեղեցու»   փրկչական   գաղափարը:   Եվ     օրինաչափ
էր,    որ   աշխարհակալ   պետականություններ   տված
մի   ազգ,  ի  վերջո,    արքայական   թագը   փոխարինելու
էր   քահանայապետական   խույրով,    իսկ   գայիսոնը՝
գաղթականի   ցուպով:   Պետությունն   Ազգ     է    հավերժ-
ացնում,    իսկ   նրա   չգոյությունը՝      հոտի   վերածում
ամենա - կենսունակ   ազգերին   անգամ...    
— Ընկեր   գեներալ   տեսնու՞մ   եք,    ինչպես   Պապ   թա-
գավորը   նորից   դարձավ   դավաճանության   զոհ,    այս
անգամ   մեր   հոգևորականների     ձեռքով,    դավաճանին
ներել    չի   կարելի,    քանի   որ   նրանից   ավելի   մեծ
աղետներ     է    սպասվում   հետագայում:      Անգամ   Աստ-
վածաշնչում   է  ասվում,    որ   դավաճաանությունը
պետք   է    ոչնչացնել,   սակայն   սակայն   մեր   հոգևոր-
ականները   մեզ     ուսուցանել    են   սխալ։    
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Ըստ   Մատթեոսի  (7.15-36)  ասվում   է.   « Լավ   ծառը
լավ   պըտուղ   է    տալիս,    իսկ   վատ   ծառը՝    վատ
պտուղ։    Լավ   ծառը   չի   կարող   վատ   պտուղ   տալ  և
ոչ   էլ     վատ   ծառը՝     լավ     պտուղ։    Այն   ծառը,    որ
լավ   պտուղ  չի   տալիս,    կտրվում   և   կրակն   է    նետ-
վում։    Ուրեմն     իրենց   պտուղից     կճանաչեք   նրանց»։
Տեսնու՞մ   եք   ընկեր   գեներալ,    պարզ   ասվում   է,   որ
ժառանգական   դավաճանությունը     պետք    է      կտրվի
ու   կրակը   նետվի։
— Առաքել,     իրավացի   ես   տղաս,   գիտե՞ս,    Մովսես
Խորենացին  « Հայոց Պատմությունն »  ավարտում   է  428
թվականով:  Սա   այն   տարեթիվն   է,   երբ   հայ   նախա-
րարները՝    մեր   պատմության   մեջ     եզակի   միասնութ-
յամբ,    համախմբվեցին   և   միահամուռ     ուժերով   վերջ
տվեցին   հայոց   թագավորությանը:   54   Տարի   էր   ան-
ցել  Պապի   մահից,    և    վերացավ   Արշակունյաց   գահա-
տոհմը   Մեծ   Հայքի   վրայից:    Կատարվեց   Մեծն   Ներ-
սեսի     երազանքը՝    « խմեց,    հարբեց     Արշակունյաց
անիծյալ  ցեղն   իր   վերջին   բաժակը     և   այլևս     ոտքի
չկանգնեց »:    Նրա   հետ   միասին,  ոտքի   չկանգնեց
այլևս   երբեք՝    հզոր   ու  միասնական   Հայոց  Պետակա-
նությունը:    Կործանվեց   հայ     իշխանների   վճռական
կամքով   և   Գրիգորի   վերջին   շառավիղ   պարթև   Սահ-
ակի   պիղատոսյան   լուռ   համաձայնությամբ:  
Այդ   իրողությամբ     էլ     ահա   մեր   ազգի   պատմության
միակ    մատենագիրը`   Մովսես   Խորենացին   որ     առա-
վել    քան   որևէ   մեկը,    գիտակցում   էր   Պետության
դերը     ազգակերտման   գործում,    սեփական    թագավոր-
ությունը   կորցրած   ժողովրդի   գոյությունը   պարզապես
չի   համարել   Պատմություն:    Չկա   պետություն,    չկա
և   պատմություն:    Վերացա՞վ   սեփական   ինքնիշխան
թագավորություն   ունենալու   կամքը   մի   երկրի     տեր-
երի   մոտ՝   ժամանակի   ընթացքում   կրոնական    հոտի 
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կվերածվի   այդ   երկիրը   ծաղկեցրած   երեկվա   հզոր
ազգը:  Իսկ   հոտն   ու    համայնքը   Պատմություն   չեն
կերտում:      Գաղթականի   ցուպն   ու    օտարի   լուծն   են
միակ   բաժինն  ու    ճակատագիրն   այն   ժողովրդի,    որն
իր   թագն   ու    պետությունը՝    թեկուզ   թույլ ,      թեկուզ
բզկտված,   բայց   այնուամենայնիվ՝    հայկական,   կամո-
վին   փոխարինում   է    քահանայապետական   գավազան-
ով  ու    եկեղեցական   իշխանապետությամբ:   Սա   է,     որ
հասկանում   էր   Խորենացին:
— Ընկեր     գեներալ   Հայաստանյաց   եկեղեցին   իր   մա-
տենագիրների     ջանքերով՝    անհնարին   ու    հնարավոր
բոլոր   միջոցներով   սևացրեց   մեր   պատմության   լուս-
ավոր   էջերը,    մուր   քսեց   մեր  արքաների   բարի   ան-
վանն   ու    հիշատակին,  և   մեր   պետականության   կոր-
ծանման    պատմությունը   մեզ   հրամցրեց   իբրև     անօ-
րեն  ու    պիղծ   իշխողների՝    նզովքի   արժանի     արարք-
ներին   օրինաչափ  պատիժ:   Սա   է  հոգեբանական   այն
պատճառը,    որ     ժամանակ   առ   ժամանակ   պետական-
ություն   կերտելու    փորձ     արած   հայորդիներին     նզո-
վող   ու    պախարակող     մեր   կղերականներին     հաջող-
վեց  սերունդներին   համոզել    իրենց   իրավացիությունը.
Պետականության   գաղափարը    վաղուց   արդեն   եղծվել
էր   սերունդների   հոգիներում:
Դասակարգեր   և   կուսակցություններ,    կրոն   և   դավա-
նանք.    դրանք    ոչինչ     են,    զրոյական   արժեքներ՝
գերագույն   և   հավիտենական   այն   արժեքների   կողք-
ին,  որ   կոչվում   են   Ազգ   և   Հայրենիք:   Այս   երկու
արժեքների   դիրքերից   է,     որ   պետք    է    իմաստավոր-
վի   մեր   պատմությունը:      Եվ   պիտի   իմաստավորվի
պետական   մակարդակով,    պետության    հոգածությամբ:
Սա   է    այն   կարևոր   նախապայմաններից     մեկը,    եթե
ցանկանում   ենք,    որ   մեր   գեներում   հավետ   խոսեն
Արշակները,    Փառանձեմներն   ու    Պապերը,    եթե     ցան- 
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կանում     ենք,    որ   Ցեղի   արգանդը     երբեք     չզլանա
մեզ  պարգևել  Վասակներ,  Մեհրուժաններ   ու    Գնելներ:
— Իրավացի   ես   տղաս,   քո   ասած   Մարգարե`
Րաֆֆու   Սամվելը   ամենալավ   օրինակներից     մեկն   է,
այնպես   որ     կապանցի   Կարոն   ճիշտ   էր     մտածում,
դրան   չպատժելով   իրենց     համար   ոխերիմ   թշնամի
են   ստեղծում,    մեծ   դավաճանությունն   ու    ազգադավ-
ությունը   այդպիսի   փոքր   դավաճանություններից     է
սկսվում,    այսօր   կմատնի    հարևանին,    իսկ     վաղը
Հայրենիքին   ու    ժողովրդին:
— Ընկեր   գեներալ   Մովսես   Խորենացուն   հալածել    են
հենց   այդ   ազգադավներն   ու  դավաճանները,    հոգևոր-
ականները   ցանկացել    են   թույնել    նրան,   նույնիսկ
ցանկացել    են   ոչնչացնել    նրա   գրած    հայոց   պատմ-
ությունը,    որպեսզի     իրենց     դավաճանության    ու
ազգադավության   մասին   ոչինչ   չմնա:   Խորենացին
նույնիսկ   ասում  էր.  « Դա   մի   սարսափելի     եղեռնա-
գործություն   է,   սպանել   պատմությունը։    Դա   ամենա-
մեծն     է  բոլոր   հանցանքներից։    Նրանք   կամենում
են  ոչնչացնել    մեր   նախնյաց   գործերը     և    հավիտեն-
ական   մոռացության   մեջ     թողնել    մեր   հայրենիքի
հիշատակները,    որպեսզի   իրանց     վատ   գործերն     ևս
նրանց   հետ   ծածկվեն,    մոռացվեն   և   ապագայի     հա-
մար   ամոթի   ու    նախատինքի     առարկա   չդառնան »։
Խորենացու   մահից   հետո   այդ   աստվածապիղծ   հոգե-
վորականները   նրա   մարմինը   այրել    են`  իր   գրքերի
հետ   միասին,    իսկ   մոխիրը   լցրել    գետը,    որպեսզի
նրա   հոգին  առանց   շիրիմ   տառապի,  պատկերացնու՞մ
եք   ինչ  ոճրագործություն   է    դա:  
— Առաքել,     տեսնու՞մ   ես,  այդ   ազգադավները   իրենց
մասին     հուշագրություններն     են   ցանկացել      ոչնչաց-
նել,   որպեսզի   իրենց   հանցանքների   ապացույց   չմնա:
Ահա    վերցրու   կարդա,   սա՛   հարևանիս՝    Վարդանի     
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գրած    հուշագրություններից     է,     որը     շատ   կարևոր
փաստագրական   արժեք   է    իրենից       ներկայացնում,
դու   պարտավոր   ես   իմանալ  սրա   մասին, — նա   ձեռ-
ագրված   տետրակը   մեկնեց   նրան։   Առաքելը  վերցրեց,
շուռումոռ   տվեց   տետրը,      կազմի   վրա   գրված   էր
« Ազատամարտիկի   Նոթատետր »  նա   բացեց   և   սկսեց
կարդալ․
— « Ազատամարտիկները     ցանկանում     էին   ավարտել
պատերազմը     միայն   հաղթանակով,  քանի   որ   պարտ-
ություն   կնշանակեր   ազգի   ոչնչացում…  Արդյոք   իրա-
կան   երազանքներից   ինչքան   էին   շեղվել    մեր   մար-
տիկները,  եւ  արդյոք   սա   էր   եղել    վերջնական   հաղ-
թանակը,    որի   մասին   երազել    էին   նրանք:
Շատերն   այդ   մասին  լռում   են   հասկանալով,  որ  դա
միայն   երազանք   էր,    սակայն   դեռևս   պատերազմի
տարիներին   շատերը   չէին   հավատում,    որ   երբևէ
երեք   միլիոնանոց   բնակչություն     ունեցող   Հայաստա-
նը   կարող   է    հաղթանակ   տանել,     տաս   միլիոնանոց
Ադրբեջանի   հանդեպ:   Անգամ   ՀՀ  նախագահ   Լեւոն
Տեր-Պետրոսյանն  ի  լուր   հայտարարել   էր     այդ   մաս-
ին,    նա   և   շատերը   չէին     հավատում   մեր     հաղթա-
նակին,    իսկ   մեր   Ազատամարտիկները     վստահ   էին,
որ   հաղթելու    են…   Արցախյան   պատերազմը   պարտա-
դրված   պատերազմ  էր   եւ    մենք   պարտավոր   էինք
ընդունել  այդ   մարտահրավերը,  սակայն   կորուստները,
որոնց   գնով   մենք   պարտադրեցինք   թշնամուն   կնքել
զինադադարի   պայմանագիրը     կարող   էին   եւ    չլինել,
քանի   որ   կարելի   էր  դեռեւս  1990   թվականին   վերջ-
ացնել    պատերազմը,    կամ   1991  թվականին,    սակայն
ՀՀ   իշխանություններին   կարծես   թե   ձեռնատու   չէր
ավարտել   պատերազմը   ավելի   շուտ:     Կորուստները,
որոնք   կրեցինք   պատերազմի   տարիներին   շատ   ավե-
լին   էին   քան   ներկայացնում   են   որոշ     ՀՀՇ-ական   
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ղեկավարներ:   Չմոռանալով,    որ   կորուստները   եղան
եւ   մարդկային   եւ տարածքային,    հաշվի   առնելով
Հյուսիսային   Արցախի   Շահումյանի     շրջանը,    Մարտա-
կերտի   շրջանի   մի   քանի   գյուղեր,    Արծվաշենը,    այդ
թվին   կարելի     էր     գումարել    նաեւ   Նախիջեւանը:  
Շատերը     կզարմանան   Նախիջեւանի   անունը   լսելիս,
սակայն   դա   փաստ   էր…  Ազատամարտիկներից   շատե-
րը   կարող   են   հաստատել   այս   խոսքերի   ճշմարիտ
լինելու    փաստը:     Արցախյան   պատերազմի   սկզբում
Նախիջեւանը   եւս   մասնակցում   էր   մարտական    գոր-
ծողություններին,    քանի   որ   Նախիջեւանի  տարածքից`
Սադարակից   էին   գնդակոծվում   Արարատի   շրջանի
մի   շարք   գյուղեր:    Հիշեցնեմ,    որ   Սադարակի   հրետ-
անային   մարտկոցները     ամեն   օր   գնդակոծում     էին
Արարատ-Եղեգնաձոր   մայրուղու   մի   հատված,   այդպի-
սով   կտրելով   ռազմաճակատի   մատակարարումն   իրա-
կանացնող   բեռնափոխադրման  հիմնական  ճանապարհը:
Առհասարակ   Երեւանը     կտրելով   Հայաստանի   Հարավ-
Արեւմտյան   շրջաններից:    ՀՀՇ-ի   իշխանավորները   կը-
տրուկ   քայլերի   փոխարեն   ընտրել  էին   ջայլամի   քա-
ղաքականությունը…  Փոխանակ   ռազմական   գործողութ-
յուններով   լռեցնեյին  Սադարակի  հրետանային   կրակը`
նրանք   ռազմաճակատին   օգնություն   հասցնելու    համ-
ար   նախնտրում   էին   շրջանցիկ     ճանապարհ   գտնելը:
Այդ   ճանապարհն     էր   Վեդի - Ուրցաձոր - Արփի   ճանա-
պարահը,    ինչը   եռակի   անգամ   ավելի     երկար   էր
ու    դժվարանցանելի:    Այդ     շրջանցումը   կապված    էր
վառելիքի   եւ    այլ    ավելորդ   ծախսերի     հետ,   չնայած
որ   հայկական   կամավորական   ջոկատներից   շատերի
հրամանատարները   առաջարկել      էին   Վազգեն   Սարգս-
յանին   թույլատրել    Նախիջեւանի   տարածքում   իրակա-
նացնել    համապատասխան   օպերացիան,  սակայն  վերջ-
ինս   կտրականապես   դեմ   էր   Նախիջեւանում   ակտիվ
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մարտական    գործողություններին,  սակայն   եղել    են
դեպքեր,    որ   Նախիջեւանում   իրականացվել    են   մի
քանի   գործողություններ,    որոնց   արդյունքում   Նախի-
ջեւանի   բնակչության  մի   զգալի   մասը   խուճապի  մեջ
սկսել    էր    լքել  մարզը:   Ուստի   հարկավոր   էր   միայն
հաջորդ     քայլը,    որպեսզի     ամբողջությամբ     եւ    վերջ-
նականապես   այն   դատարկեին,    սակայն   նորից   դավ-
աճանություն…    Շատ    դեպքերում   Ազատամարտիկներ-
ից   շատերը,    պատրաստ    էին   փոքրաթիվ   ջոկատներ-
ով   իրականացնել    Նախիջեւանի   ազատագրման   օպեր-
ացիան:   Ինչքան   հիշում   եմ   դեռեւս   1990   թվական-
ին   Խորհրդային     բանակից     Հայաստան   եկած   մի
գնդապետ    կար,  Նորիկ   Ավետիսյան:     Եթե   հիշողութ-
յունս   չի  դավաճանում   նա    ծնունդով   Նախիջեւանից
էր   ժամանակին   ծառայել    էր   Խորհրդային   հետախու-
զության   գլխավոր   շտաբում,    կարծում   եմ   պետք
չէր   նրա   պրոֆեսիոնալիզմը   կասկածի   տակ   դնել,
իսկ   նա   Վազգեն   Սարգսյանին   առաջարկել      էր   հըս-
տակ   ծրագիր  իր   ծննդավայրի   ազատագրման  համար:
ՀՀ  նորաթուխ   ղեկավարները  Նախիջեւանի   ազատագր-
ման   հարցը   լսելիս   միշտ  մեջտեղ   էին  բերում   Կար-
սի  1921  թվականի   հոկտեմբերի  13-ի  իրավական  ուժը
կորցրած  և  ապօրինի  Ռուս -Թուրքական   պայմանագիրն
ու   դրան   հաջորդած   նույնատիպ   պայմանագրերը:
ՀՀՇ-ական   ղեկավարները     մատնանշելով,    որ     Թուրք-
իան   կարող   է    ռազմական   օգնություն     կամ    զորք
մտցնել    Նախիջեւան   եւ    արդարացնում   էին   իրենց
անգործությունը…   Գործից   տեղյակ   մարդիկ   լավ     գի-
տեն,  որ     Թուրքիան   միշտ`   պատերազմի   սկզբից
մինչեւ   վերջ   իր   ռազմական   օգնությունն   է    ցուցա-
բերել    Ադրբեջանին,    առ     այսօր   էլ     օգնում     է    Ադր-
բեջանին   ձեռք   բերել    ռազմական   հանդերձանք   եւ
սպառազինություն:    Ուստի   Նախիջեւանի   հարցում   ՀՀ  
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ղեկավարների   դավաճանությունն   ակնառու  փաստ   է:
Եթե   հաշվի   առնենք   միջազգային   հանրության    բող-
ոքները,    ապա   կարելի  էր  Նախիջեւանը   վերաբնակեց-
նել    Ադրբեջանի   հայ   փախստականներով,    և    Աղդամի
տարբերակով   ստեղծել  « Անվտանգության   գոտի »,  այ-
սինքն   ապահովել    Երեւանը   եւ  շրջակա   տարածքները
հեռահար   հռթիռների  գնդակոծումից:    Այդպիսով   Ազա-
տամարտիկների   առաջին   հարցն   էր` ապահովել    Հայ-
աստանի  կենտրոնական  շրջանների   անվտանգությունը:
Երկրորդ     հարցը`  արագ      եւ    արդյունավետ   պատեր-
ազմով   հասնել    հաջողությունների,    այսինքն   մարտա-
կան   գործողությունները   պետք   է     լինեն   Ղարաբաղի
եւ   Հայաստանի   սահմաններից   դուրս`   Ադրբեջանի
տարածքում…   Նպատակն  էր  ակտիվ   մարտական   գոր-
ծողությունների   արդյունքում   հասնել    Քուռ-Արաքսյան
գետերի   հատման   կետին`  ներկայիս   Ադրբեջանի
Սաբիրաբադ   քաղաքին:   Այդ   տարածքները   ինչպես
հանդիսանում   են   Դաշտային   Արցախի   տարածքի`
այնպես   էլ     պատմական   Մեծ   Հայքի`  Ուտիք,    Գարդ-
մանք   գավառների  մի   մասը…  Քուռ   եւ    Արաքս   գետ-
երը   ընդունելով,    որպես   պետական   սահմանագիծ,
ամրացվում  եւ    կնքվում   էր   համապատասխան   պայմ-
անագիր,    կամ   կապիտուլացիայի     ակտ,   որը   պետք
է   բացառեր   պատերազմի     վերսկսումը     հետագայում:
Բնական   սահմանագիծը     ամրացվում     էր,    ինժիներա-
տեխնիկական   կառույցներով,    փակվում     են   գետերի
վրա   կամարող   կամուրջները,    եւ    ականապատվում
ափամերձ     տարածքները,    ստեղծելով   Բուֆերային   գո-
տի   Արցախի   համար:     Այդպիսով   Ազատամարտիկները
ավարտում   էին   իրենց   առաքելությունը   եւ    սահման-
ները   հանձնում   իրենց   հաջորդողներին:  Սակայն   եղ-
ավ   ճիշտ   հակառակը,    Ազատամարտիկները   կրկնեցին
իրենց   պապերի   սխալը,    նոր     սերունդին   թողնելով  
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չավարտված   պատերազմ,  եւ  մինչեւ    ատամները   զին-
ված   թշնամիներ:    Այդ   թվին   գումարած   նաեւ   ԴԱՎ-
ԱՃԱՆ   ՈՒ   ԱԶԳԱԴԱՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ »:
— Տեսնո՞ւմ  ես,  տղաս,  նույնիսկ   գեներալ - լեյտենանտ
Նորատ   Տեր-Գրիգորյանցը   նույն   կարծիքին   էր,    նա
պնդում   էր,    որ  1994-ի   մայիսի  5- ին   Բիշքեկում
այդ   խայտառակ   զինադադարի     պայմանագիրը   պետք
չէր   ստորագրել,     քանի  որ   մենք   պետք   է    պարտադ-
րեինք   Ադրբեջանին   ստորագրել      կապիտուլացիայի 
ակտը   և  վերադարձնել    մեր   կորցրած    տարածքները։
Ադրբեջանը   ուրիշ   տարբերակ   չուներ,  պետք   է    ստո-
րագրեր   մեր  պահանջների     տակ,   կամ   էլ     մի   քանի
օրից   մեր   զորքերը   կհայտնվեյին   Սաբիրաբադում։
Սակայն   Վազգենի   ու    Լևոնի   դավաճանությամբ   զրկ-
վեցինք   այդ   հնարավորությունից։    Ադրբեջանն   այդ
պայմանագիրը   հաղթանակի   էր   հասցնում,    քանի   որ
նրա   բանակը   և   վարձկանները   խուճապի    մեջ,    էին
նույնիսկ     խիստ    միջոցներով   չէին   կարողանում
կանգնեցնել    դասալիքներին։  Արդյունքում   այն     եղավ,
որ   Վազգենը   հերթական   անգամ   ցույց     տվեց     իր
լկտիությունը:      Նա    ծեծել    էր   գեներալ-լեյտենանտ
Նորատ    Տեր-Գրիգորյանցին   և   դուրս     էր   շպրտել
նախարարությունց։    Դե   նա   էլ      լինելով   պատվական
ու   ազնիվ  մարդ՝    թքել    էր   Վազգենի   երեսին   ու
դավաճան   անվանելով     հեռացել    Մոսկվա։     Այնպես,
որ   եթե   Նորատը   մնար,   որպես   պաշտպանության
նախարար,  ապա   համ  բանակը   նորմալ   կլիներ     համ
էլ    սահմանները։      Չհաշված,   որ   Նախիջևանը   մերը
կլիներ,  և   երկաթգծային   կապը    Իրանի   հետ   կարող
էր   մեզ   օգտակար   լինել։  Գիտե՞ս   Առաքել,     մի  ազա-
տամարտիկ   ինձ   պատմել   է,     որ   իրենք   մի   նամակ
են   գրել    Վազգենինին   ու    նրա    մտերիմներից   մեկի՝
Մուրադ   Կիրակոսյանի     միջոցով     ուղարկել      նրան,   
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նամակում     նշում     էին     զինադադարի     պայմանների
մասին,    որ   Ադրբեջանցիները   պետք   է    համաձայնվեն
1. Լիարժեք   կապիտուլացիայի։    2.   Ռազմատուգանք
մուծելու:      3․ Արցախի   հյուսիսային   տարածքներից
ազերի   զորքերի   դուրս   բերմանը:   4. Արցախի   անկա-
խությունը   ճանաչելուն:    Եթե   ինչ-որ   տարածքներ
պետք   է    փոխանակվեն   ուրեմն   միայն   Նախիջևանի
հետ:  Փաստաթուղթը   ուղղարկում   են  Վազգեն   Սարգս-
յանին:   Հետո     Մուրադը   գալիս   է    այդ   տղաների
մոտ   ու  ասում,  որ   Վազգենը   ասել    է․ « Թող   իրենց
գաղափարը   պահեն   իրենց,    մենք   դրա   կարիքը   չու-
նենք »:
— Այո   ցավալի     է,     տեսնու՞մ   եք   հերոսները   այս
երկրում   չեն  գնահատվում     ընկեր   գեներալ,    ես   այն
չեմ   հասկանում,    իսկ     մեր  մտավորականները   ի՞նչ
են   մտածում,    ինչու՞    են   լռում, — նա   ելավ   նստած
տեղից   և  սկսեց   գրադարակներում   ինչ-որ   բան  փըն-
տրել,     գտնելով   իր   ուզածը   հանեց     և    վերադարձավ
իր   տեղը,    բացելով  գիրքը   սկսեց   թերթել։ — Չէ՞  որ
մենք     ունենք     գրողներ,      նկարիչներ,    արվեստագետ-
ներ,  որոնք   տեսնում   են   ժողովրդի   տառապանքները,
այս   ստրկությունը,    իրենց   լռությունն   արդեն   իսկ
դավաճանություն   է  ազգի  և   ժողովրդի   հանդեպ,  ի՞նչ
է   նրանք   այս   ժողովրդից   չե՞ն.. .
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել։
— Առաքել   ի՜նչ   արվեստագետ,   ի՜նչ   մտավորական,
ամեն  մեկը   մտել   է    ինչ-որ   պաշտոնյաի   հետույքն
ու   իր   գոյն   է    քարշ   տալիս...      Ովքեր   խելացի  էին՝
հեռացան   երկրից,    իսկ  ովքեր   մնացին՝    դարձան   սը-
րանց   պես   անշնորհք   ու    փնթի։  Իսկ   այն   մտավոր-
ականները   ովքեր  խոսում   են   քննադատում,  վրաներն
ուշադրություն   դարձնող   չկա,  քանի   որ,  ո՛չ    հրապա-
րակվում   են,    ո՛չ    էլ   թողնում   են   մամուլի   շենքին
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մոտենան։   Ծախված,  « մտավորական » կոչեցյալներն
այս   փնթի  խոզերի   հարճը  դառած   սազը   վերցրել  են
ու  ամեն   տեղ   դրանց   են  գովերգում.. .      Դրանով   ջուր
լցնելով     թուրքերի   ու    ադրբեջանցիների   ջրաղացին...
Կեղծելով     մեր   հերոսական   պատմությունն՝    այսօրվա
փնթիներին   հավասարեցնում   են   Անդրանիկի   ու
Նժդեհի   հետ։
— Այո   ընկեր   գեներալ,    տեսեք,    թե   Մովսես   Խորեն-
ացին   ինչ   է  գրում   իր  « Պատմությունն   Հայոց»  գըր-
քում, — ասաց   նա   և   սկսեց   ընթերցել, — « Ողբում
եմ   քեզ,  հայոց   աշխարհ,  ողբում   եմ     քեզ,      բոլոր
հյուսիսային   ազգերի   մեջ   վեհագույնդ,    որովհետև
վերացան   թագավորդ   ու    քահանադ,   խորհրդականդ
ու   ուսուցանողդ,    վրդովվեց   խաղաղությունը,    արմա-
տացավ    անկարգությունը,    խախտվեց     ուղղափառութ-
յունը,  հիմնավորվեց   տգիտությամբ   չարափառությունը։
Ուսուցիչները     տխմար   ու    ինքնահավան,   իրենք     իր-
ենցից   պատիվ  գտած  և  ոչ    Աստծուց   կոչված,    փողով
ընտրված   և   ոչ    սուրբ   հոգով,  ոսկեսեր,    նախանձոտ,
թողած   հեզությունը,  որի   մեջ  Աստված   է    բնակվում,
և   գայլ    դարձած   գիշատում   են   իրենց   հոտերը։
Կրոնավորները   կեղծավոր,  ցուցամոլ,     սնափառ,   պատ-
վամոլ,     քան   թե   աստվածասեր։   Վիճակավորները   հը-
պարտ,   դատարկապորտ,   դատարկախոս,  ծույլ ,      գիտու-
թյուններն   ու    վարդապետական   գրվածքներն  ատող,
առևտուր   և   կատակերգություններ   սիրող։
Աշակերտները   սովորելու  մեջ   ծույլ ,    սովորեցնելու  մեջ
փութաջան,  որոնք   դեռ   չսովորած՝  աստվածաբան   են։
Աշխարհականները   ամբարտավան,   ստահակ,  մեծախոս,
աշխատանքից   խուսափող,   արբեցող,  վնասակար,  ժառ-
անգությունից   փախչող։
Զինվորականները   անարի,    պարծենկոտ,   զենք   ատող,
ծույլ ,    ցանկասեր,  թուլամորթ,  կողոպտիչ,  գինեմոլ,     ել- 
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ուզակ,   ավազակներին   համաբարո։   Իշխանները   ապս-
տամբ,  գողերին   գողակից,    կաշառակեր,    կծծի,    ժլատ,
ագահ,   հափշտակող,    երկիր   ավերող,    աղտեղասեր,
ստրուկներին   համախոհ։
Դատավորները   տմարդի,    ստախոս,    խաբող,    կաշառա-
կեր,    իրավունքը   չպաշտպանող,    անկայուն,    ընդդիմա-
ցող։   Եվ   առհասարակ  սերն  ու    ամոթը   ամենքից
վերացած »։ — Տեսնու՞մ   եք   ընկեր   գեներալ,  ամեն
ինչ   նույնն   է,   սակայն   Խորենացին   գրել    է,   ոչ    թե
այս   ապուշների  նման   բերանները   ջուր   առած   սպա-
սում   են,    որ   իրենց   Դեր  Զոր   քշեն...      Միայն   այդ
է   պակասում,  այն   էլ   ինչպես   տեսնում   եմ   ուշ      չի
լինի...
— Առաքել,     այդ   կեղտարյուն   խավը   եղել    է    բոլոր
ժամանակներում,  և   հենց   այսպիսի   մտավորականների
լռության   ներքո   են     սկսել    աճել    ու  բազմանալ։
Դա   հայի   արյան   մեջ   է,     հնարավոր   չէ    փոխել.. .
— Իսկ   ո՞վ  է    ասում   թե   հնարավոր  չէ  փոխել, — առ-
արկեց   նա, — ընկեր   գեներալ,  գիտե՞ք,  որ   հիմնական
զբաղմունքս   եղել  է    դա,  և   ես   գտել   եմ   այդ   բան-
աձևը,    ուղղակի   պետք   չէ    մոծակից   փիղ   սարքել։
— Առաքել   քո     ունակությունների   վրա   չեմ   կասկած-
ում,    որովհետև   տեսել    եմ   և   համոզվել։ 
— Ընկեր     գեներալ,    դա   նրանից   է,     որ   մեր   հասա-
րակությունում,    դրանց     տեսակին՝    բոշեքին,    ինչպես
ես   եմ   ասում  դրանց  «парода » -ին  ինչպես     շների
տեսակին,    մենք   ենք     թույլատրում   բարձրանալ  մար-
դամեջ։  Եթե   հասարակությունը   դրանց   անտեսի,  այս-
պես   չեն   ելնի   հաղթարշավի...      Օրինակ,   պետք   է
դրանց   արգելել      մարդամեջ     դուրս     գալ՝    հեռուստա-
տեսությամբ     և    ռադիոյով   ելույթ     ունենալ,    իրենց
թուրքական   կլկլոցներով   ու    բայաթիներով,    ինչպես
մեր   ժամանակ։     Այդ   փնթի   խավը,    պետք   է    հեռա- 
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վոր   գյուղերում   գոմաղբ   թափի   և   երբեք   չգա   քա-
ղաք   ու      ապականի   այն   իր   գարշահոտ   ներկայութ-
ամբ։  
— Իսկ   դա   հնարավո՞ր   է.. .
— Իհարկե   հնարավոր   է      ընկեր     գեներալ,  ուղղակի
պետք   է    կրթել  սերունդին,  Անտոն   Մակարենկոն   աս-
ում   էր.  « Մարդուն   սովորեցնել,   որպեսզի   երջանիկ
լինի՝  անհնար   է,     բայց   նրան  դաստիարակել   կարելի
է »:  Խորհրդային   միությունը   որդեգրեց   Մակարենկոյի
մանկավարժական   ուսմունքը։    Մակարենկոն   աշխատել
է   « մարդու   մեջ  մշակել  լավագույնը »,  ձգտել   է  ան-
հատի   մեջ   նախ    և   առաջ     տեսնել    դրական    հատ-
կություններ   ու      հակումներ։      Մակարենկոն   դաստիա-
րակից   պահանջել  է  գաղափարա - բարոյական   և  մաս-
նագիտական   բարձր   մակարդակ,  անհրաժեշտ   համար-
ելով   սաների  սիստեմատիկ   բարոյաքաղաքական   լուս-
ավորումը,      կարևոր   տեղ     էր   հատկացնում   ընտանե-
կան  դաստիարակությանը։   Նա   գտնում   էր,  որ  « շատ
ավելի   հեշտ   էր   երեխային   ճիշտ   և   նորմալ   դաստ-
իարակելը,    քան   նրան   վերադաստիարակելը »։
Հիմա    ընկեր   գեներալ   Եվրոպայի   զարգացած    երկր-
ներն   արդեն   անցել  են   Մակարենկոյի   կրթական   ծր-
ագրին,  ներդրել    այն   իրենց     կրթական    ծրագրերում,
իսկ   1988- ին   ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն   նրան   ճանաչել    է    XX
դարի   ամենալավ   մանկավարժներից   մեկը։
Ստեղծելով   առողջ   սերունդ՝    մենք   կոչնչացնենք   տը-
գետներին,    անգրագետները     առողջ     հասարակության
մեջ   տեղ   չունեն,    անկախ   նրա   սոցիալական   վիճա-
կից,    կամ   թե   ծնողների   հնարավորությունից։
Անվճար   ուսման   համակարգը   հնարավորություն   կտա
կրթել  բոլորին,  ովքեր  չեն   ցանկանա   սովորել՝     իրենց
կամքն   է։    Բուհերում   և   ուսումնական    հաստատութ-
յուններում     խիստ   միջոցներով   կաշառակերությունը     



ոչնչացնելով     կարելի   է    արգելել    խնամի   բարեկամի
կամ   մաղարիչով     դիպլոմ   ստանալու   ավանդույթը։ 
— Առաքել,     տեսնում   եմ   մշակել    ես   պետական  մի
ամբողջ   համակարգի   ծրագիր,    սակայն   ինչպես   տես-
նում   ես,  մեզ   մոտ   այն չենք   կարող   կյանքի   կոչել,
քանի   դեռ  այս   բոշաներն   են   երկիրը   ղեկավարում։
— Այո՛,   գիտեմ   ընկեր   գեներալ,  դրանից   դեռ   շատ
հեռու   ենք...
— Տղա՛ս,    քանի   այս     մտավորականությունը     մի   եր-
կու    թուլափայ   ստանալու   համար   իրենց   տերերին
գովերգելով     փառաբանում   են՝    մենք     կմնանք   այս
վիճակում։
— Ընկեր   գեներալ,  աղետալին   այն   է,   որ   մտավորա-
կանությունը   վաճառում   է    իր    լռությունը,    նրանք
նման   են   մարմնավաճառ   կնոջ,    կարող   է    ժամը
մեկ   փոխել   իր   հաճախորդին,  ավելի     ճիշտ   իրեն
են   փոխում.    ոչ    թե     ինքը   նրանց, — կատակեց   նա,
— Փնթիները   միևնույնն     է,     կվճարեն   նրանց՝      իրենց
արվեստից   չհասկանալով,    կվճարեն     սուտ   պատմութ-
յունների   և   կենսագրության   համար։   Իրենց     շինծու
դիպլոմներով,    ու    արտասահմանյան   տիտղոսներով
կսկսեն   ժողովրդի   ու    պետության   հերն   անիծել։
Ինքներդ   տեսեք,    արդեն   Հրանտ   Բագրատյանը   և
ձեր   ասած   այն  արտաշատցի  « Մուկը »  պատվիրել  են
իմ   ծանոթներից   մեկին,  որպեսզի     իրենց   Քեմբրիջի
համալսարանի    դիպլոմ     բերեն,    ու    գիտե՞ք   ընկեր
գեներալ,    նրանք    անգամ   անգլերեն   չգիտեն,    բայց
դե   եվրոպական   իրավաբանի    դիպլոմ     կունենան...  
— Առաքել,     դու    գիտե՞ս,    որ   այդ   թղթի   կտորը   ոչ
մի   արժեք   չունի.. .    Միևնույն   է.. .
— Ո՛չ,     ընկեր   գեներալ,    շատ   լավ   էլ     ունի,    այդ
Դուք  եք   կարծում   թե   չունի,  դա   միայն   հիմա   չու-
նի,  մի  տաս   տարի   հետո.  ոչ    մեկը   չի   հարցնի՝  դա
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իսկակա՞ն   է,   թե՝    շինծու.. .      Քանի   որ,    ոչ    մեկը   չի 
փորփրելու    նրա   անցյալը.. .    Ու  այդ   իրավաբանի   դի-
պլոմը     նրան   հնարավորություն   կտա    ապացուցելու,
որ   ինքը  փնթիների   դասին   չի  պատկանել,     այլ    ազ-
նվական   ու    արիստոկրատական    ծագում   ունի.. .
Եվ   կտեսնեք,    որ   այդպես   էլ    լինելու    է։     Իսկ   մտա-
վորականներն   ու    պատմաբաններն   էլ     երկու   կոպեկ-
ով   բնութագիր   կգրեն,  կմեծարեն   ու    վերջ՝    գնա՜ց...
Ահա   այդպես   կեղծվեց   և   պատմությունը   և   արդար-
ությունը։    Դրա   համար   Ձեր   այս   հավաքած   փաստ-
աթղթերը   պետք   է    հրապարակվեն,    որպեսզի     ճիշտը
ներկայացնենք   սերունդներին...    Ձեր   գործը   մեծ   Հայ-
րենասերի   վայել    գործ   է,     ընկեր   գեներալ,    դրա
համար՝   Ձեզ   պետք    է    շնորհել    փառքի   դափնին...
— Շնորհակալ   եմ,    տղաս,   դու    իսկական   առաքյալ
ես   իմաստուն  և   խելացի, — գեներալը   հուզվեց   աշա-
կերտի   գնահատականից,
— Ընկեր   գեներալ,    հիմա   մեզ  ոչ    թե   առաքյալներ,
այլ  Մարգարեներ   են   պետք,  մի   իմաստուն     Մարգա-
րե՝    Րաֆֆու   նման...
— Առաքել,     քո նման,  տղա՛ս,  մի   արժեզրկիր   քեզ,    ի-
զուր   չեմ   այսքան   տարի   ուշադիր   եղել,     քանի   որ
քո   մեջ   տեսել    եմ   ազգի   փրկության   Մարգարեին,
երիտասարդ,   տաղանդավոր,    հայրենասեր,    առաջնորդ
լինելու    բոլոր   հատկություններով։
— Ցանկություն   չկա   ընկեր   գեներալ.. .        Չեմ   ցանկա-
նում   լինել    առաջնորդ,    քանի   որ,    գիտեմ,    մեր   ազ-
գն   ազգասեր   առաջնորդին   գնահատել   չգիտի,  միայն
գնահատում   է    փնթի   ու    կեղտոտ   շներին...      Ահա
դրա   համար   էլ     այս   օրն   ենք   ընկել։
— Ոչինչ   ժամանակն   ամեն   ինչ  իր   տեղը   կդնի   տը-
ղաս,  միայն  պետք   է  համբերել    ու    սպասել,   Աստված
մեծ   է։      Առաքել,     երևի   դու     լսած     կլինես   Վազգենի 
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ու  գեներալ  Ռուցկոյի  պատվիրակության   մասին, — թե-
ման   փոխեց   նա, — գեներալ   Ռուցկոյի  հետ   Աֆղանս-
տանում  եմ   ծանոթացել,     երբ   գնացել    էի   Տիգրանի
ետևից, — տխուր   ասաց   նա, — նրա   պատվիրակությու-
նը     հանդիպել   էր   Վազգենի   հետ։  
— Ընկեր   գեներալ,    գիտեմ,  1990 - ին   գեներալ   Ռուց-
կոյի   հետ   անձամբ     եմ   զրուցել,     նա   փորձում   էր
կանգնեցնել    հայ-ադրբեջանական   հակամարտությունը:
Ռուցկոյը,    այն   ժամանակ    ցանկություն   ուներ   Ռուս-
ատանի   Պաշտպանության   նախարար   դառնալ,    ամեն
ինչ   անում     էր   դրա   համար:   Այդ   ժամանակ   Ռուց-
կոյը   զանգահարեց   ինձ   և   խնդրեց,    որպեսզի     կազ-
մակերպեմ    իր   և   Վազգենի     հանդիպումը,    դե     ես
էլ    խորհուրդ   տվեցի,    այդ   թեմայով   Յուզբաշյանի
հետ   զրուցել,     նրան   տվեցի   Մարիուս   Արամիչի   հեռ-
ախոսահամարը,      որպեսզի   նրա    հետ    պայմանավոր-
վի:    Հետո   իմացա,   որ   Ռուցկոյն   իր   պատվիրակներ-
ին   էր   ուղարկել  ու    Վազգենին     պատվիրել      էր,    որ-
պեսզի     ձեռբազատվի   « էքստրիմիստներից »,    խոստա-
ցել    էր   անգամ   համապատասխան   ուժեր     ուղարկել,
որպեսզի   « լիվդացնեն »  զինված    ջոկատները:   Բացի
այդ   նա   առաջարկել    էր,    որ   Հայաստանի   « աֆղան-
ցի »   վետերանների     վրա   կարող   է    հույս   դնել,
Վազգենը   խոստացել   էր   մտածել   և   պատասխանել:
— Գիտեմ,    մայոր   գիտեմ...
Առաքելը     ընդհատեց,    զարմացած   նայեց   գեներալի
դեմքին,
— Գրիշա   Գայկովիչ,  իսկ  դուք   որտեղի՞ց   գիտեք   այս
մանրամասները,    այդ   հանդիպումը   եղել    է      խիստ
գաղտնի՝    « կոնֆեդենցիալ ».. .
Գեներալն  սկսեց   ծիծաղել։
— « Կոնֆիդենցիալ »   չի   նշանակում,    որ   մենք     էլ
չպիտի   իմանանք, — կատակեց   նա, — նախօրոք   ասեմ,
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որ  Հայաստանում   ինչ   կատարվել    և   կատարվում   է,
դա   « կոնֆիդենցիալ »   չէ.. .
— Ի՞նչ  նկատի   ունեք,  ընկեր   գեներալ,  պարզ   ասե՛ք,
բան   հասկանամ...      
— Լավ,   մայոր,    ուրեմն   իմացիր,    որ   ես   տեղյակ  եմ
այն   ամենին   ինչ   խոսացել    են     Ռուցկոյի     պատվիր-
ակները...    Յուզբաշյանը   դեռևս   մի   քանի   տարի   առ-
աջ,    Վազգենի     աշխատասենյակում   լսող   սարքեր     էր
տեղադրել,     նույնիսկ  նրա   հեռախոսային   բոլոր   խոս-
ակցությունները   և   աշխատասենյակում   կատարված
խոսակցությունները   ամեն   ինչ   ձայնագրվել    են:
Յուզբաշյանը   եկավ   իմ  մոտ   ու    բերեց   ձայնագրութ-
յունը,    միասին   լսեցինք,  ցանկանում   էր   իմանալ   իմ
կարծքը,    դե   ես   էլ     գովեցի   իրեն՝  «պրոֆեսոնալ»
աշխատանքի   համար:  
— Ահա՜   թե   ի՞նչ.. .      Ուրեմն   Յուզբաշյանի   ձեռքին   է
եղել    « Ջոկերը » ամենակարևոր   խաղաքարտը:
— Այո,  հենց   այդպես,    Յուզբաշյանը   ցանկացած   պա-
հին   կարող   էր   ներկայացնել      այդ   ձայնագրությունը,
և   Վազգենին՝    որպես   Հայրենիքի   դավաճանի     կարող
էին   գնդակահարել.. .
— Ընկեր     գեներալ,    դրանից   կարելի   է    եզրակացնել,
որ   Մարիուսը   սպասել   է    հարմար   պահի,      որպեսզի
Վազգենի   թալանած   միլիոնները   մեկ   փայտիկի   շար-
ժումով   հայտնվեյին  իր   ձեռքում, — գուշակեց   բժիշկը,
— երևի     այդ     պատճառով     էլ     նա   չէր     շտապում   
Վազգենին     բացահայտել,    իսկ   նրա    Երևան   գալու
նպատակն   էլ     հենց   դա   է    եղել,     գործարքը,    կամ
Վազգենին   վարկաբեկելու    միջոցով     նպատակին   հաս-
նելը:    Դե   երևի   Վազգենն     հասկացել      է,     որ   Մարի-
ուսն   իր   ձեռքին   շատ   խաղաքարտեր   ունի,    և      ողջ
կյանքը   կախված   է     լինելու    այդ   « տիկնիկավարից »,
որոշել    էր   մեկ   հարվածով   գործը   փակել:
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— Այո՜,     երևի   հենց   այդպես   էլ     եղել  է,
— Գիտե՞ք   ինչ,    հիշո՞ւմ   եք,    որ  ասացի,    թե     Մարի-
ուս   Արամիչն   ինձ   պատվիրել  էր,    որպեսզի   իր  թըղ-
թապանակը   վերցնեմ   Մոսկվայից,  
— Այո՛,     հիշում  եմ, — ասաց   գեներալը,  
— Մարիուս   Արամիչը   գիտեր,    որ   իրեն   չեմ   սիրում,
ինչու՞    պետք   է  ինձ   պատվիրեր   այդ   թղթապանակը
վերցնել,   այսքան   ժամանակ   նա    ինձանից   ոչինչ   չի
խնդրել,     և    ոչ    էլ   պատվիրել    է:   Իմ   փոխարեն   ինքը
կարող   էր   այդ   թղթապանակը   իր    լրտեսներից   մեկ-
ին   թողնել,     այնպես     որ   ինքը     հազար   գործակալ
ուներ...
— Սպասի՜ր.. .      Սպասի՜ր, — ուրախ   ասաց   գեներալը, —
կարծես   թե   գուշակում   եմ   միտքդ…
— Մարիուս   Յուզբաշյանը,  շատ   խորամանկ   մարդ  էր,
ես  վստահ   եմ,    որ     նա    այդ   թղթապանակից   մի
քանի   օրինակ    է    պատրաստել,    կամ    էլ     էկեկտրոն-
ային  « դիսկետի »  օրինակները     մի   քանի     մարդու
մոտ   է    պահ   տվել,     այնպես,    որ   եթե   մեկը   չլինի,
ապա   մյուսը   կարող  էր   շրջանառության   մեջ   դրվել:
— Այո,    հենց   այդպես   էլ     եղել    է, — ուրախացավ
գեներալը,  նրանց   հայտնագործությունը,    կարծես   շատ
մեծ   բան   էր   նշանակում:
— Գրիշա   Գայկովիչ,    իսկ   գիտե՞ք,    թե   նա   ինչու    է
հենց   ինձ   պատվիրել,   վերցնել    այդ   թղթապանակի
բնօրինակը, — ժպտաց   նա,
— Կարծես   թե   գուշակեցի, — ուրախության   պոռթկումը
գեներալի   տրամադրությունը   բարձրացրել    էր:
— Այո,    Մարիուս   Յուզբաշյանը   գիտեր,    որ   ես   Ձեր
ամենամտերիմ   ու    վստահելի   մարդն   եմ,    նա   թղթա-
պանակը   հանձնելով   ինձ,  այն   հանձնում   էր     Ձեզ:
Նա     լավ     գիտեր,    որ   դուք   անկաշառ    ու      ազնիվ
մարդ   եք,    և    այդ   փաստերը   կարող   եք   օգտագործ-
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ել    ճիշտ   նպատակին:
— Առաքել  կեցցե՜ս,    կարողացար  ճիշտ   գնահատել  այն
ամենը՝    ինչ  եղել    է, — գեներալի   ուրախությանը   չափ
չկար, — ես   վստահ   եմ,  որ   Յուզբաշյանը   քո   ասած
դիսկետներից   թողել      է    նաև   Կառլոս  Ղազարյանի  և
մի   քանի   այլ    վստահեի   մարդկանց   մոտ,   այնպես
որ   Վազգենն   այդ   պատճառով   է    « որս »  սկսել    այդ
« դիսկետներին »  տիրանալու  համար:  Կառլոս   Ղազար-
յանը   Վազգենի  հետ   մտերմացել    է,     նույնիսկ   բարձր
պաշտոններ   է    զբաղեցնում,    երևի   հենց     դա   է    եղ-
ել    դիսկետների   դիմաց    նրան   կատարած    փոխհատ-
ուցումը:                
— Կառլոս   Բագրատիչը     հարազատ    մորն     էլ     կծախ-
եր,    միայն  թե   իր   պաշտոնում   մնար, — կատակեց
բժիշկը:  
— Այո,    դա    այդպես   է,   տղաս, — հաստատեց   նա, —
գիտե՞ս     հիմա    նոր   եմ     հասկանում,    թե     Վազգենն
ինչու   է    այսքան    սիրալիր   ինձ   հետ,  այս   տարօրի-
նակ   ուշադրությանն     ինչու    եմ   արժանացել.. .      Երևի
նա   գիտի,    որ   Յուզբաշյանի   թողած   « դիսկետները »
ինձ   մոտ    են,  փորձում   է    ամեն   գնով   ձեռք   բերել
դրանք...    Բացառված   չէ,     որ  Կառլոս   Ղազարյանն    է
սլաքները     ուղղել    իմ   ուղղությամբ:
— Հնարավոր     է,     ընկեր   գեներալ,    սակայն   ես     վըս-
տահ   եմ,    որ     Վազգենը     Ձեզ     չի   կարող     վնասել,
քանի   որ   գիտի,    Ձեր     թիկունքում     ես     եմ       կանգ-
նած,    իսկ     այսօր՝    ես   նրան   հասկացրեցի,    որ   ինձ-
անից   է    կախված   իր    լինել    չլինելը:  
— Առաքել,     տղաս,   դու    պետք    է    Մարիուսի   թողած
թղթապանակը   վերցնես,    դա   շատ  կարևոր     է. . .
— Անհոգ     եղեք,      ընկեր   գեներալ,      վերադարձին   կը-
վերցնեմ   ամպայման:
— Առաքել,     իսկ     ինչու՞    շուտ    չես   վերցրել, — հարց-
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րեց   նա,
— Ընկեր   գեներալ,    Դուք   գիտեք,    որ   Յուզբաշյանին
ես   չեմ   սիրել,     այնպես   որ   նա    այն   մարդը   չէր,
որի   համար   արժեր   ինչ-որ   բան   անել,     պատճառը
նրա   հանդեպ    իմ     հակակրանք   էր,    գիտեք,    որ   ես
խորամանկ   ու    ագահ   մարդկանց   չեմ   հարգում:
Յուզբաշյանն  այնքան   բացասական   էներգիայով   օժտ-
ված   մարդ     էր,    որ   անգամ   իմ   համար    տհաճ     էր
հեռախոսով   զրուցել    նրա   հետ:   Դուք   էլ      լավ   գիտ-
եք,    որ     Յուզբաշյանը     հարազատ    ծնողների     դիակ-
ների   վրայով   կքայլեր,    միայն   թե   օգուտ    ունենար։
Նորից   հիշեցի   մեծ   Մարգարեի     խոսքերը,    մի     առի-
թով     նա    ասել    էր.  « Կան   մեռելներ,    որոնց     հար-
կավոր   է    սպանել »։        Իսկապես     որ,    դա   վերաբեր-
վում     է      Յուզբաշյանին,    անգամ      մեռած    ժամանակ
պրծում   չունենք   նրա   կեղտոտ   դավերից։ 
— Այո,    տղաս,   դա    փաստ   է,     չեմ   կարող   հերքել,
— համաձայնվեց  նա, — Վազգենը     Յուզբաշյանի   սարք-
ած   հրեշն     է. . .      Նա   գիտեր,    որ   շուտ   թե     ուշ      իր
ծոցում   պահած,   փայփայած   օձը   իրեն   խայթելու    է,
բայց   համենայնդեպս      նա   գնաց    այդ     քայլին:
Ժողովուրդը   հիմա  նրա   սարքած   ապուրն   է    ուտում:
Այնպես   որ,    տղաս   Յուզբաշյանի   թղթապանակում
կգտնենք   շատ   հարցերի   պատասխաններ:
— Հուսանք,    որ  կլինեն   պատասխանները, — ասաց  նա,
— գիտե՞ք   ինչ   ընկեր   գեներալ,  միտքս   եկավ  « Բար-
դուղիմեոսյան   գիշերվա »  պատմությունը: 
— Ինչու՞    հանկարծ   հիշեցիր   դա, — զարմացավ   գենե-
րալը, — որքան    գիտեմ,    դա    եղել    է    Իտալիայում,
կարծեմ   Վենետիկում,    և    ի՞նչ   կապ   ունի  դա   հայ
ժողովրդի   հետ...
— Չէ,    ընկեր   գեներալ,    չգուշակեցիք, — ժպտաց   նա, 
— այդ   դեպքը   եղել      է    1572   թվականի    օգոստոսի
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23-ի`  լույս   24-ի   գիշերը   Փարիզում:    Կրոնական   հո-
ղի   վրա   սկսված   ահավոր   ջարդը   միայն     Փարիզում
բավական   արագ   կյանքից  զրկեց   30  հազար   մարդու:
Բայց   ինչ-որ     բանում   Դուք     չսխալվեցիք,    քանի   որ
այդ   սպանդը   իրականացրել    էր   Եկատերինա   Մարիա
Ռոմոլա   դի   Լորենցո   դե   Մեդիչը,    որը   ծնունդով
Իտալիայի   Ֆլորենցիա   քաղաքից   էր:    Նա  ամուսնացել
էր   Ֆրանսիայի   թագավոր   Հենրիխ   II-ի  հետ։
Սակայն   1559  թվականին   Հենրիխ   թագավորը   մահա-
նում   է,     այդպես   ասած    դժբախտ    պատահարից:
Սակայն   իմ   անձնական   կարծիքն   այլ    է,     քանի   որ,
դեպքերի   ընթացքից     երևում   է,     որ   Եկատերինա
Մեդիչը   իրականացրել    է    պալատական   հեղաշրջում,
հոգուտ   իր   կրտսեր     որդու՝    Կարլոս   IX-ի,    որը   ան-
չափահաս   էր։      Պետական    կառավարման   լիազորութ-
յունները   Եկատերինա   Մեդիչը   պահպանում   է    մինչև
իր  մահը։     Ինչպես   ասացի  1572   թվականի  « Բարդու-
ղիմեոսյան   գիշերվա »   կոտորածները   կոչվեցին   այդ
անունով,    քանի     որ   օգոստոսի   24-ը   կաթոլիկ   օրա-
ցույցում   սուրբ   Բարդուղիմեոսի   հիշատակի   օրն   էր։
Կոտորածը   շարունակվել    է    շուրջ   մեկ   շաբաթ՝   այն-
ուհետև   տարածվելով   Ֆրանսիայի   որոշ   շրջաններում
ևս։    Ֆրանսիայում   այդ     ջարդերի   ալիքին   զոհ   են
գնացել    շուրջ   50․000,  կաթոլիկ   բողոքականներ:
— Այո՜,     հետաքրքիր   պատմություն   է.. .
— Ընկեր  գեներալ,  համաշխարհային  պատմության   մեջ
այդպիսի   դեպքեր   շատ   են     եղել,   որոնցից   մեկի
մասին՝    եթե   հիշում   եք,    ես   մի   աշխատություն  էի
գրել.. .
Գեներալը   փորձեց   մտաբերել,     սակայն   հիշողությունը
կարծես  դավաճանեց   նրան:
— Չեմ   կարողանում   մտաբերել.. .
— Ընկեր   գեներալ,    Կոմս   Դրակուլաի`  Վլադ   Տապեշ
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III -ի    մասին, 
— Այո,    կարծես   թե   հիշեցի, — մտաբերեց   գեներալը,
— հիշում   եմ   դու    նույնիսկ   գրել    էիր,    որ   այդ
Վլադ   Տապեշը   թուրքական   ծագում   ունի.. .
— Այո,    ճիշտ   է,     ինչպես     տեսնում   եմ՝     լավ   հիշող-
ություն   ունեք   ընկեր  գեներալ:    Ես   այդ   աշխատութ-
յան   մեջ   նշել    էի,    որ   Վլադ   Տապեշի   մայրը   թուր-
քերի   կողմից   բռնաբարված   է    եղել,     չհաշված    այն,
որ   նա   պատանդի   կարգավիճակով   ապրել    է    թուրք-
երի   մեջ:    Մեծացել    է    որպես   ենիչեր,    այդ   պատճա-
ռով   էլ     նա   սուլթան   Համիդից     ետ   չի   մնացել    իր
դաժանությամբ:   1459   թվակնին,    Զատիկի   նախօրեին
նա   պալատական   երեկույթ   է    կազմակերպում`   հրա-
վիրելով   իր   բոլոր  թշնամիններին,    հենց   այդ   երեկո
էլ    բոլորին   խնջույքի   ժամանակ   մորթել    է    տալիս:
Պատմական   աղբյուրների   վկայությամբ   այդ   օրը   նա
մորթել    է    տալիս   500 -1000  մարդ,    սակայն   պատմա-
կան   աղբյուրներում   նշվում  է  20   հազարը:   Իմ  կար-
ծիքով`  այդ   թիվը   ուռճացված   է:  
— Այո,    թուրքերից   սպասելի   է      այդպիսի   ոճրագործ-
ություն.. .
— Բայց,    ընկեր   գեներալ,    « Բարդուղիմեոսյան   գիշեր-
վա »  մասին,  ես   մեկ  այլ  նման   պատմության   մասին
էի   ուզում   Ձեզ   պատմել,    որը   տեղի   է    ունեցել
Հայաստանում:    Չնայած   որ   այդ   պատմությունը   հեր-
ոսական   մի   անցք     էր   Հայ   ժողովրդի   պատմության
մեջ,    սակայն  դուրս  է    մնացել  պատմաբանների   վկա-
յություններից:      Միայն   վիպասան   Րաֆֆին     է    հիշա-
տակում   այդ   դեպքերի   մանրամասնությունները։
Գեներալը   սկսեց   ծիծաղել, 
— Առաքել,     նորի՞ց   վիպասան   Րաֆֆին...
— Ընկեր   գեներալ,    եթե   մարդը   կարողացել    է    մեզ
ուղղորդել  դեպի   ճիշտ  ճանապարհը՝    ինչու՞    պետք   է  
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հրաժարվենք   նրա   առաջարկած   բանաձևից:
— Լա՜վ,     լա՜վ,    պատմիր   տեսնեմ   ի՞նչ     է    ասել    քո
վիպասանը:
— Ընկեր   գեներալ,    դեպքերը,    որը   նշել    է      Րաֆֆին
տեղի     են   ունեցել,   1733   թվականի   մեծ   պասի   առ-
աջին     գիշերը,    Արցախում   և   Գանձակում, — շարունա-
կեց   նա, — Օսմանյան   բանակը   Սարի - Մուստաֆա
փաշաի   գլխավորությամբ   3-4   հազարանոց   բանակով
արշավում     է    Հայաստանի   խորքը`   Գանձակ   ու    Ար-
ցախ:   Հայերը   տեսնում   են,    որ   չեն   կարող   դիմադ-
րել    նման   հսկա   ուժին`  դիմում   են     խորամանկութ-
յան:   Դիզակ   գավառի   տիրակալ   Մելիք   Ավանը,    որ
բոլոր   մյուս   մելիքների   գահերեցն   էր,    օգուտ    քաղ-
ելով   փաշայի`  դեպի   ինքն   ունեցած   բարեկամական
հարաբերություններից,    առերես   հնազանդություն     է
ցույց   տալիս:      Ձմեռվա   ցրտի    պատճառով   օսմանցի
զինվորներին     բնակեցնում   են   հայերի   տներում:
Գիշերը   ընկնելուն   պես,  ամեն  մի   տան   տերը   ստա-
նալով   հրահանգը`  սպանում     է    իր   բնակարանում
ապաստանած    ինքնակոչ     հյուրին:    Սարի-Մուստաֆա
փաշան   հազիվ     կարողանում  է    ազատվել`  փախչելով
Երևան:   Պատկերացնու՞մ     եք,    ընկեր     գեներալ,  մեկ
մարդու   պես   գործում   են   առանց   երկմտելու:
Ապստամբության   նշանաբանը   բովանդակվում   էր   հե-
տևյալ  խոսքերն.  « Պահպանեցեք   հին   սերմերը,    որպ-
ես   բուսնելու    հույս   տվողներ   և   ոչնչացրեք   նորը,
որ   պտուղ   չէ    խոստանում »։      Այսինքն՝    խնայել
պարսիկներին   և   կոտորել    օսմանցիներին։   
Այդ  « Բարդուղիմեոսյան   գիշերվա »  կոտորածների   մեջ
աչքի   են   ընկել    նաև   հայ   կանայք,  քանի   որ   Ավե-
տարանոց   գյուղում,    ապստամբությունը   գլխավորում
էր   մելիքի     կինը`   Աննա   խաթունը,    որը   Դիզակ
գավառի   Մելիք     Ավանի ( Մելիք - Եգանի )  քույրն   էր   
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և   նրա   աղջիկը`  Գայանեն:   Հետագայում,    ինչպես
գրված   էր   պատմության   մեջ,    Գայանեն   իր   անձը
նվիրում   է  կուսակրոնության`   մտնելով   Ավետարանող
գյուղի   կուսանաց   անապատը։     Աննա    խաթունի   և
Գայանեի   քաջագործության   հիշատակը   պահպանված
է   միայն   ժողովրդական   ավանդության   մեջ։
— Այո,    հետաքրքիր   հերոսական   պատմություն   է:
— Ընկեր     գեներալ,    այս     պատմությունը     շատ   կար-
ևոր   է,     քանի  որ  այս  « Բարդուղիմեոսյան   գիշերվա »
մեկ   օրվա   մեջ   հայերը   ոչնչացրին   Ղարաբաղի   ու
Գանձակում   տեղակայված   օսմանցիների   շուրջ   4  հա-
զարանոց   բանակը:     Մեկ   գիշերում,    արագ    ու    կար-
ևորը     արդյունավետ՝  առանց   զոհերի:    Ինչպես   ասում
են՝  « Գեղ   կանգնի` գերան   կկոտրի »: 
— Այո,    Առաքել,     իսկապես   դու    կարողացել    ես   ճիշտ
գուշակել    Րաֆֆու   թողած    ժառանգությունը,    հիմա
նույն   ծրագրով     կարելի     է    տապալել      այս   բորենի-
ների  իշխանությունը:    Ինչպես   ասացիր   միայն  « Բար-
դուղիմեոսյան   գիշեր »   է    պետք   մեզ,    կամ  էլ     պալ-
ատական   հեղաշրջում: 
— Իրավացի   եք,    ընկեր   գեներալ,  հենց   դա    էլ     ան-
ցավ   իմ   մտքով,  այդ  պատճառով   հիշեցի   այս   պատ-
մությունը, — ասաց   Առաքելը, — Գրիշա   Գայկովիչ,    այս
վերջին  ութը  տարիների   պատմությունը   գալիս   է
հաստատելու  իմ   « հիպոթեզը »:
— Իսկ   ո՞րն     է,     քո   « հիպոթեզը »   պարոն   պատմա-
բան, — կատակեց   գեներալը: 
— Այն,  որ   պետք   է    նորից   վերարտադրել    հայոց
պատմությունը։    Մեր   մատենագիրներից   սկսած`  վերջ-
ացրած    պատմաբաններով,    ու    Բլեյան   կոչված    երև-
ույթով։      Գիտե՞ք   մեր   պատմական   փաստերը     արձա-
նագրվել      են     հոգևորականների   ձեռքով,      և    ներկայ-
ացվել    են   այնպես,    ինչպես   ցանկացել    է    եկեղեցին,
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կամ   այդ   ժամանակվա   հոգևոր   հովիվը     և    կաթողի-
կոսը:      Չհաշված`  իշխաններին,    որոնք     իշխել   են
եկեղեցու  ու    ժողովրդի  վրա։   Հաշվի   առնելով   իշխա-
նի   առատաձեռնությունը`  նրա   մասին   լավ-լավ   բան-
եր   են   գրել:  Չնայած,    որ   բացառված   չէ,     որ   Վազ-
գենի   ու    Լևոնի   նման   ազգադավ   հրեշներ     էլ     են
եղել։    Դրա   մասին   նույնիսկ   Րաֆֆին   է    գրել:
Այնպես   որ   կեղծելով     իրենց     գրություններով`  նրան
ներկայացրել  են   Հերոսի   կերպարով։   Ինչպես   արվում
է   հիմա,   այդ   ամենի   վկան   ու    ականատեսը   մենք
ենք,    սակայն   մեր   աչքի   առաջ   նրանք   խաբում
են   ժողովրդին   ու    եկող   սերունդներին,    իսկ   մենք
լռում   ենք։    Գիտե՞ք   ընկեր   գեներալ,    Վեդաներում՝
հին   արիական   քաղաքակրթության   մտքի   գլխավոր
ուսմունքի   մեջ  ասվում   է.   « Նա`  ով   տեսնելով   կեղ-
ծիքը,    սուտը,    դավաճանությունը   լռում   է,   նույն   չա-
փով   համարվում   է    մեղավոր »:
— Այո   Առաքել,     իրավացի   ես,    մենք     էլ     ենք   մեղս-
ակից,      որովհետև   լռում     ենք`   հանդուրժելով   այս
ամենը։
— Շարունակեմ     միտքս,      մեզ   սովորացրել      են,    որ
պավլիկյան,    թոնդրակյան   շարժումները     եղել    են
աղանդավորական   շարժումներ,    և      դրանք   ներկայաց-
վում   են   կրոնական   տեսանկյունից։  Իսկ   իմ   կարծի-
քով,    դրանք    եղել    են   զուտ    դասակարգային   շարժ-
ումներ։      Պատկերացրեք     այդ   ժամանակաշրջաններում
ապրող   գյուղացիների   և   շինականների   վիճակը:
Հեռու   չգնանք,    ներկայիս   իրավիճակի   հետ   համեմա-
տենք։   ՀՀՇ- ական   այս   թափթփուկներին,    որոնք   նը-
վաճել    են     իշխանությունը,      նստել     են     ժողովրդի
ծոծրակին   քիչ     է,     նրա   արյունն   են   ծծում,    իրենց
հռչակելով   « Նոր   Հայեր՝ »   ամեն   ինչ   թողել      են
ինքնահոսի,    միայն     մտածում   են   իրենց   որովայնի   
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ու   ամորձների   մասին։     Մի   պահ   պատկերացրեք,
նույն   կեղտոտարյունները     միջնադարում     ինչեր   են
արել,     չհաշված,   որ     այն   ժամանակ   բացի   ներքին
հրեշներից   ունեին   նաև   արաբական   խալիֆաներ     ու
բյուզանդական    թալանչիներ,    որոնք   բարբարոսաբար
սպանում,    թալանում     ու    բռնաբարում     էին   ժողովր-
դին։   Ժողովուրդը   մնացել    էր   անպաշտպան,   անգամ
եկեղեցին   ու    հոգևորականներն     էին     հովանավորում
ներքին   ու    արտաքին   թշնամիններին։  Խեղճ   ռամիկը`
ուրիշ     ելք   չգտնելով,    ստիպված    զենքը     ձեռքն   է
վերցնում,    որպեսզի   իր   գոյը   պաշտպանի,   իր   ընտ-
անիքը,  իր   պատիվը։     Նրանք    զենքով     իրենց   համ-
ար   համակարգ   ստեղծեցին։   Դասակարգային   պայքա-
րի  արդյունքում     նրանք    ստեղծեցին   միջնադարում
Դեմոկրատական   սոցիալիզմի   մի   նոր   մոդել,     որտեղ
բոլորը     հավասար    էին,    որտեղ   մարդը     պաշտպան-
ված   էր,    պաշտպանված    էր   իր   տունը,    պատիվը
և   իր   ազատությունը։    Այդ   շարժումը   այնպես   արագ
աճեց,    որ   սկսեց   նույնիսկ   տարածվել    հարևան    եր-
կրներում։    Հոգևորականները   մղված    էին     վերջին
հորիզոնական,   որովհետև   ոչ    մեկը   պարտավոր   չէր
նրանց   հարկեր   վճարել  և   կերակրել։    Այդ   էր   պատ-
ճառը,  որ   մեր  հոգևորական   տականքները   ամեն   ինչ
արեցին,    որպեսզի   ոչնչացնեն   այդ   պայքարը։  
Անգամ    միավորվեցին     մեր     արտաքին   թշնամինների
հետ,   որպեսզի   արյան   մեջ   խեղդեն     սոցիալիզմի
այդ     բնական   դրսևորումը։    Իզուր   չէր,    որ   Պավլիկ-
յանների   շարժումը   Արևելյան   Հայաստանում     ճնշվեց
Հայոց   կաթողիկոս  Հովհան   Օձնեցու   կտրուկ   ձեռնար-
կումներով`   Բյուզանդական   կայսր   Վասիլ  Ա-ի  օգնու-
թյամբ։       Իսկ   Թոնդրակյան    շարժումը     ոչնչացվեց
կրկնակի     դաժանությամբ։   Շարժման   ղեկավարին     իր
մոտ    հրավիրեց   Հայոց   կաթողիկոս  Սարգիս  Ա  Սևան- 
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ցին,    ապա   ձերբակալեց   և   բանտ   նետեց:   Հոգևորա-
կաններն  ու    հայ   իշխանավորները,    թոնդրակեցիներին
ենթարկում     էին   դաժան    պատիժների՝    բանտարկութ-
յան,  խոշտանգումների  և  այլն։    Նրանց   դեմքին   խար-
անվում   էր  աղվեսադրոշմ,    որպեսզի   չկարողանային
թաքնվել    հասարակությունից։    Իսկ  այդ   ամենից   չբա-
վարարվելով`  հոգևորականները     իրենց   մատյաններում
ու   պատմություններում   այդ     ամենը,    որակավորեցին
որպես   « Աղանդավորական   շարժումներ »,    որպեսզի
արդարացնեն   իրենց,  որովայնի   ու    իրենց   ազգադավ-
ության,    աստվածուրացության   հանցանքները։
Տեսնու՞մ   եք,    նույն     բանն     է    ընկեր   գեներալ,    ոչ-
ինչ   չի   փոխվել,     ո՛չ    ձևերը,    ո՛չ    երանգները։
— Այո,    իսկապես   նույն   ձևերով     ու    երանգներով,
եթե   վաղն   այս   սրիկանները   երկիրը   ծախեն,     ապա
զարմանալ   չենք   կարող,    սրանք   ամեն   ինչի   ընդու-
նակ   են, — տխուր   ասաց   գեներալը, — իսկ   մեր   դա-
վաճան   կուսակցական   թափթփուկներն   իրենց   համար
հայրենասիրական   ճառեր   են   ասում   և   երգեր
երգում:      Իրականում   երկրի   այս   վիճակի   մասին   ոչ
մեկը   չի   բարձրաձայնում,    չի   էլ     մտածում։
Դաշնակցությունն   արդեն   մեկ  դար   է    կուրծք   է    ծե-
ծում,    թե     հայրենի՛ք,    ա՛զգ,    ժողովու՛րդ   մեկ   նպա-
տակ   ու  գաղափար:   Իրականում   նրանք   առաջիններ-
ից   են,    որ   քանդում   են   այս   երկիրը։
— Ընկեր   գեներալ,    դեռևս   1918   թվականին   անգլիա-
կան    կառավարությունը   Հայաստանի   դաշնակցական
կառավարությանը   մեծ   քանակի   զենք   էր   տվել:  Այդ
թվում`  զրահապատ   մեքենաներ  և   հրանոթներ,    պար-
զվում   է    հայ   իշխանավորները   դրանք   վաճառել    են
թուրքերին   ու    վրացիներին։   Փոխանակ   իրենց   զորա-
մասերը   զինեին     նրանք   զենքը   վաճառել    են   իրենց
թշնամուն,    ինչպես   որ  Վազգենն   էր   անում։    
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Անգլիական   կառավարությունը   անգամ   զարմացել    էր
մեր   դաշնակցական   ազգադավ   ավանտյուրիստների
քաղաքականությունից։    Փոխանակ   ամրացնեին     և
ուժեղացնեին     իրենց   բանակը,    նրանք   կողոպտումում
թալանում   էին:    Արդյունքում`   Էրզրումը   և   Կարսը
առանց   դիմադրության   հանձնեցին   թուրքերին։   Իսկ
1920   թվականին     Ալեքսանդրապոլի   խայտառակ   պայ-
մանագրի   մասին   չեմ   ասում,    հասկանալով     որ   իր-
ենց   իշխանությանը   օրեր     են   մնացել,     փոխանակ
համաձայնվելու    իշխանությունից   հեռանային   և   վնաս
չտային   ժողովրդին։     Ալեքսանդր   Խատիսյանի     գլխա-
վորությամբ   դաշնակները   ստորագրեցին   Ալեքսանդրա-
պոլյան     խաղաղության    պայմանագիրը,    որի     համա-
ձայն     Հայաստանին   տրամադրվում     էր   11,2   հազար
քառակուսի     կիլոմետր   տարածք`  60   հազարից:   Այդ
ապաշնորհ     ելուզակա - օլիգարխիկ     կազմակերպությու-
նը   կարողացավ    պահել    մեկ     հինգերորդից   պակաս
տարածք։     Դեռ   1920   թվին,    մայիս   ամսին,    Լևոն
Կարախանը`  լինելով     Ռուսաստանի   արտաքին   գործե-
րի   ժողկոմի   տեղակալը,    այդ   ապաշնորհ   խունտային
առաջարկել      էր   իշխանությունը     բոլշևիկներին   հանձ-
նել՝     այդպիսով  պահպանելով   60  հազար   քառակուսի
կիլոմետրը։   Բայց,    ինչպես   կարող   էին   բանդիտներն
ու   գանձագողերը   հրաժարվել    այնպիսի     համեղ   պա-
տառից,    ինչպիսին   է    իշխանությունը,    որը   թույլ     էր
տալիս   գողություն   անել    սեփական   ժողովրդից,    ու
ևս     վեց     ամիս      լափելու      համար,   նրանք    թույլ
տվեցին   թուրքերի   ներխուժումը   1920-ի  սեպտեմբերին
և   գլորվեցին,    հասան   խայտառակ   Ալեքսանդրոպոլյան
պայմանագրին։     Չնայած   որ   Լևոն   Կարախանն   էլ
բարի   պտուղը   չի  եղել,   Միկոյանից   ավելի  վատ  տա-
կանքն   էլ   նա   է    եղել:      Աթաթուրքը   Մոսկվա   այցել-
ելիս   մշտապես   նրա   տանն   է  իջևանել:    Այդ   ժամա- 



354

նակ      Ռուսաստանը   զբաղված    էր   սպիտակ   Լեհերի
և   քաղաքացիական    պատերազմով՝    Կարախանը   մի
անգամ   Քեմալից   խնդրել    է    արագացնել    Հայաստանի
« ազատագրումը »   դաշնակներից։    Իսկ   թե   դա   ինչ
արժեցավ   Հայաստանի   համար՝   քչերը     գիտեն:
Ինչքանով   գիտեմ   Գյումրեցիներն     ամեն   տարի   գըն-
ում     են   այն   տեղանքը,  որն     անվանել   են  « Ջարդի
ձոր »,  Քեմալի   գեներալ  Կարաբեքիրն   այնտեղ   1920
թվի  նոյեմբերին  25000  անմեղ   ժողովուրդ   կոտորեցին:
Այդ   մասին   կոմունիստ   « պատմաբանները »     բերան-
ները   ջուր  էին   առել,   որովհետև   իրենք՝    բոլշևիկներն
էլ    մեղսակիցներ   էին   այդ   սպանդին: 
Ընկեր     գեներալ,    առհասարակ    դաշնակները     և    բոլ-
շևիկները     ոչնչով     իրարից     չեն     տարբերվել,     միայն
իրենց   լոզունգներն   է    տարբեր   եղել։    Եթե   հիշում
եք`   Անդրանիկը   և     Գարեգին   Նժդեհը   հրաժարվեցին
դաշնակցական   կուսակցությունից,    հասկանալով,    որ
նրանք   դավաճան   են,    անգամ   հարցը   հասել    էր
զինված   առճակատման:  Երևանում   Դրոն   ձերբակալում
է   Անդրանիկի     զինվորներից   երկուսին,    Անդրանիկը
պահանջում     է    Դրոյին   ազատել     նրանց,    վեճը   ավ-
արտվում   է    նրանով,    որ   Անդրանիկը   զորքով   շարժ-
վում   է    Երևան`   հրանոթները   ուղղում   Երևանի   վրա
և   պահանջում   Դրոյին   ենթարկել:      Դրոն     ստիպված
տեղի   է    տալիս,    որովհետև   գիտեր,    որ   Անդրանիկը
մեծ   ժողովրդականություն     էր   վայելում:    Գարեգին
Նժդեհը   իր   հերթին   թքած   ուներ   դաշնակցականների
ու   դաշնակների   վրա,  սակայն   հետո   միայն   30- ակ-
աններին,    երբ   Բուլղարիայում   էր,  սկսեց   նրանց
հետ    համագործակցել`   հասկանալով,    որ     աշխարհա-
սփյուռ   հայերին   կարող   է    միայն   այդ   կուսակցութ-
յան   հնարավորությունները   օգտագործել:
Առհասարակ   դաշնակցականները   սովորություն   ունեն 
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իրենց   դավաճաններին   հերոսացնել,     իսկ   ոչ  դաշնակ-
ներին`  դավաճան   հանել:    Դաշնակցական   կուսակցու-
թյան   շարքային   կուսակցականները     անգամ   պատկե-
րացում   չունեն,  որ   իրենց   կուսակցության   դավաճան
պարագլների   պատճառով   վարկաբեկվում   և   արժեզրկ-
վում   է      իրենց   կուսակցության    անունը,    և    ամենա-
վատը   այն   է,   որ  նրանք   փորձեր     էլ       չեն     անում
ազատվել   այդ   դավաճան    ազգադավներից,    շարունա-
կում   են      լինել      նրանց   կամայակատարները:    Դրա
մասին   Նժդեհը   և   Անդրանիկը   գրել    են   բազմիցս: 
— Առաքել,     ինչքան    հիշում   եմ   Անդրանիկն     Հայաս-
տանը   լքել    1919  թվին   իր   500   հոգինոց   ամենալա-
վագույն   կռվող   տղաների   ջոկատով,   հետը   տանելով
անգամ   իր   ձիուն,    երբ   այն   ժամանակ   Հայաստանի
բանակի   համար   մի   ձին   հիմիկվա   ժամանակակից
տանկի  արժեք   ուներ,    էլ     չեմ   ասում   իր   տղերքը…
— Այո   ընկեր   գեներալ,    Անդրանիկը   Հայաստանից
հեռացավ   իր   հետ   տանելով     իր   հավատարիմ   մար-
տիկներն,    Նժդեհը     նույնպես,    նրանք   հեռացան   հայ-
րենիքից     հենց   այդ   պիղծ՝    ազգադավների   ու    դավ-
աճանների   պատճառով,    նրանք    երկուսն   էլ     ժողովր-
դական   մարդիկ     էին   անշահախնդիր   նվիրված     լին-
ելով     իրենց   հայրենիքին   ու    ժողովրդին։
Հայրենասեր   մարդը     կուսակցության  շարքերը   մտնել-
ով,    դադարում     է      ծառայել      ժողովրդին,    քանի     որ
կուսակցությունը     նրանից     պահանջելու      է    ծառայել
կուսակցությանը,    ոչ    թե   ինչ-որ   գաղափարի...
Հնարավոր   է,     որ   ես   սխալվում   եմ,    սակայն   մինչև
օրս   ինչ   տեսել    եմ   դա   է    համոզում։    Օրինակի
համար   հետաքրքիր   մի   պատմություն   են   պատմել
վերջերս,    պարզվում   է      Սիրիայում`   Հալեպում     դաշ-
նակցական   ազգադավները     չեն     ուզեցել,     որպեսզի
ԱՍԱԼԱ-յի  նահատակված   մարտիկին՝    Մկրտիչ   Մադար-
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յանին   հուղարկավորեն   նահատակների   պանթեոնում։
1983   Թվականին   ԱՍԱԼԱՆ   Ստամբուլի  ( 16/06/1983 ),
մեջ   հերթական   գործողությունը   պետք   է    կատարեր,
սակայն   ծրագիրը     խափանվում   է    պայթուցիկը     չի
գործում,  Թուրքական   ոստիկանությունը   բացահայտում
է   երիտասարդ   հայորդուն,  սկսում     են   հետապնդել.
Մկրտիչը   ստիպված    մտնում   է    Ստամբուլի  « Մեծ
բազար »   և     ձեռքի   նռնակով  պայթեցնում     է    իրեն՝
իր   հետ   տանելով   տասնյակ   թուրքերի:
Դաշնակցությունը   դեմ   է     լինում,    որպեսզի   Հերոսին
թաղեն   հայկական   գերեզմանատան   պանթեոնում,  որ-
տեղ     գտնվում   էր   Լիզբոնի   5    նահատակների     հուշ-
արձանը։   Ասեմ  որ     Լիզբոնի   5    նահատակները   Դաշ-
նակցական   են   եղել,     չնայած,    որ     նրանք   զոհվել
էին   նույն   Մկրտիչ   Մադարյանի   պես,    սակայն   դաշ-
նակները   նրանց     կոչում     են   հերոս   նահատակներ,
իսկ   ԱՍԱԼԱ- ի   մարտիկին ` « Ահաբեկիչ »:
Դաշնակցականները     մի   սկզբունք   ունեն,      ով     դաշ-
նակցական   չէ    նա   հայ   չէ,     կամ   էլ     դավաճան   է:
Անգամ   Արցախի    պատերազմի   զոհվածների   մեջ   են
խտրականություն   դնում`  մեծարելով     իրենց   աննշան
գործ     կատարած    կուսակցական   ընկերոջը։    Հիմա
ասացե՛ք,    բա   դաշնակցություն     կոչված    խեղաթյուր-
անքը     հայանպաստ    գործ   է    անու՞մ,    թե՞      կուսակ-
ցանպաստ: — Առաքելը   նայեց   ձեռքի   ժամացույցին: —
Դե   լավ,    ինձ   կներեք,    ես   գնամ,   թե   չէ  երեք   օր
է   Երևանում   եմ,    դեռ   հարազատներիս     չեմ   տեսել,
նրանք   նույնիսկ   տեղյակ   չեն   որ   Երևանում   եմ.. .
— Լավ    բժիշկ     ջան,      կգնաս    կհանգստանաս   ու    
կմտածես,    թե   ինչպես     մատուցես   քո    լուրը   Վազգե-
նին,    որպեսզի  այդ   « Շիզոֆրենիկն »  ընկալի:    Թե   չէ
գիտես   ինչ   կլինի...      Հիմա   մեզ   պետք   է    ժամանակ 
շահել,   կարծում   եմ   քո   ասած`  « Ղարաբաղյան   կլա- 
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նը »,      կարող     է    կուլ     տալ   Վազգենի   ու    Վանոյի   
« կլաններին »:
— Այո՛    ընկեր   գեներալ,    սակայն   ես   ասացի,    որ
դա   միայն   ժամանակ    շահելու    համար    է,       հարկա-
վոր     է    կոնկրետ    ղեկավար,   մի   մարդ,    որը     բարո-
յական  ու    առաքինի   լինի   և   կարողանա    վերականգ-
նել    այս   թալանված    երկրի     հզորությունը...
— Ոչինչ   տղաս,   կգտնվի   մի     հայորդի,    որը   կառաջ-
նորդվի     Ազգի   ու      Ժողովրդի   շահերով:   Ազգային
Գաղափարախոսությունը   սերտած   առաջնորդ   կգտնվի,
մեր   ժողովուրդը,    չի   կորի   պատմության   այս   հորձ-
անուտներում.. .
— Ընկեր   գեներալ,    ա՜յ,     Դուք   ասացիք   « Ազգային
Գաղափարախոսություն »,    իսկ   ինչու՞    դուք   գրի   չեք
առնում   այդ  գաղափարախոսության   հիմնադրույթները:
Գեներալը   ծիծաղեց:
— Մայո՛ր,    եթե   հիշողությունս   չի   դավաճանում,    մի
քանի   տարի   առաջ   Դուք   էիք   դրա   մասին   գրում.. .
Չլինի՞    թե   չեք   ավարտել.. .
— Ճիշտ    այդպես   ընկեր     գեներալ,    ճիշտն    ասած
սկզբից   սիրով     էի   գրում,    հետո   հասկացա,   որ   դա
անիմաստ   աշխատանք   է,   ոչ    մեկին   հարկավոր   չէ.. .
Ոչ   մեկին   պետք   չէ    իրավական    հզոր   պետություն
ունենալը,    այնպես   որ   թողեցի   գրել.. .      Մինչև   հիմա
գրապահարանում     դրված   է,     ցանկություն     էլ     չկա
ավարտել.. .      Այսքան   բան,   որ   տեսնում   եմ.. .
— Առաքել,     սխալվում   ես   տղաս,   հենց   հիմա   է
պետք,   որ   գրես,    քանի   որ  ազգային   գաղափարախո-
սության    միջոցով   է    մեր   միակ   փրկությունը:
Պետք   է  ժողովրդին   տանք   իր   երազած   պետությանն
հասնելու    բանաձևը,  և   դու    պարտավոր   ես     վերջաց-
նել      կիսատ   թողածը...        Տղաս   գոնե   ինձ     համար,   
խնդրում   եմ     ավարտի՛ր.. .        Դա    կարող   է       լինել    
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մեր     երկրի   սահմանադրությունը,    հզորության    երաշ-
խիքը:   Մեր   մեծերից   շատերը     սկսեցին   այդ   գործը,
բայց   դու    պարտավոր   ես   ավարտել   այն:
Գեներալը   հուզված   էր.  Նրա   ձեռքերը   սկսեցին   դող-
ալ:  
— Լավ   Գրիշա   Գայկովիչ,    խոստանում   եմ   ավարտել,
Նա   հրաժեշտ   տվեց   ծերունիներին   և   դուրս   եկավ
տանից:   



Առավոտ   էր․ Առաքելը   նախաճաշեց   և   դուրս   եկավ
տանից,        շքամուտքի     մոտ   իրեն     էր   սպասում
Մովսեսը,
— Բժիշկ   ջան,  եկա՞ր, — ուրախացավ   նա, — շեֆը   աս-
աց,    որ   իր   մոտ   տանեմ...
— Մոսո,    չլինի՞    թե   նորից   խաշ   ուտելու    ենք   գըն-
ում, — կատակեց   նա, 
— Չէ՜,     բժիշկ   ջան,    գնում   ենք   նախագահական, —
ասաց   նա:   Նրանք    նստեցին     մեքենան    և   շարժվե-
ցին, — երեկ   շեֆը   մի   քանի   կարևոր   հանդիպումներ
ուներ,    դրա   համար   հետաձգեցինք   քո   հանդիպումը:
— Հա,   երեկ   ուշ    երեկոյան   Վազգենի   հետ   հեռախո-
սով   զրուցեցինք,      ասաց   ինչ-որ   հանդիպումներ   է
ունեցել.. .      Բայց   մանրամասն    ասաց,   որ     կպատմի
այսօր:
— Բժիշկ   ջան,    երեկ   շեֆը   կարևոր   հանդիպումներ
է   ունեցել    գրողների   ու      մտավորականների   հետ,
երևի   դրա   մասին   կասի     այսօր...
— Մոսո,    իսկ   դու    ներկա՞   էիր   այդ   հանդիպման
ժամանակ, — միամիտ   ձևացավ   նա:
— Հա՜   բա   ոնց,    բա   առանց   ի՞նձ, — հպարտ   ասաց
նա:
— Դե   մի   երկու   բառով   ասա,   տեսնեմ,    թե   ի՞նչ
է     եղել.. .
— Բժիշկ   ջան,    է՛ն   որ   դու    ասել    էիր   շեֆին,    որ
չշտապի,   քանի   որ     պետք   է    պատրաստ   լինի,  մին-
չև     քո   ասած   պղտոր   ջրերը     զուլալվեն,
— Եվ     ի՞նչ   է    որոշել      շեֆը, — կատակեց   նա:
— Որոշել    է    Քոչարյանին   նշանակի   պռեզիդենտ,  մին-
չև   իր   վրա   ինքը     աշխատի,   երեկ   ոճաբանների   
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հետ   ենք   հանդիպել,    այնպես   որ,    սրանից   հետո
իր   վրա   պիտի   աշխատի։   Ոճաբաններն   ասացին,  որ
հագուստն   ու    արտաքին   տեսքը   պիտի    փոխի   150
աստիճանով,    այսօր   էլ     դերձակ   է    գալու,     որպեսզի
կոստյում     պատվիրենք:   Բժիշկ   ջան   « Շեֆը »   շատ
խառն ա,   հազար   գործ   ունենք   անելու:
— Մոսո,    իսկ   ոճաբանները   բացի   արտաքին   տեսքից,
ուրիշ   բան   չասեցի՞ն,    որ   պիտի    փոխվի...
Մովսեսը     սկսեց   ծիծաղել: 
— Բժիշկ  ջան,    երևում   է    դու    ինձանից   լավ   գիտես,
թե  ինչ   են   ասել, — կատակեց  նա, — Վազգենին   խոր-
հուրդ   տվեցին,    որ   շուտ - շուտ   լողանա,   թե   չէ
վրայից   միշտ   տհաճ     քրտինքի   հոտ   է    գալիս...
Առաքելը   սկսեց   ծիծաղել   նրա   միամտության   վրա:
— Մոսո,     լողանալուց   բացի   էլ     ի՞նչ   ասացին...
— Բժիշկ,    դու    որ   գիտես,    էլ       ինչու՞    ես   ինձանից
հարցնում, —  նեղացավ   նա,
— Մոսո   ջան,    մի   նեղացիր,    ես   չգիտեմ,  միայն   եզ-
րակացնում   եմ,  դրա   համար   էլ     ուզում   եմ   քեզնից
իմանալ,
— Դե   լավ   կասեմ, — համաձայնվեց  նա, — ոճաբանները
ասացին,    որ   պետք    է    իր    լեզվի   վրա   աշխատի,
արտահայտությունների   մեջ  միշտ   մտածված    խոսի,
մի  խոսքով   ասացին  երևի   « Լոգոպեդռի »  կարիք   կա,
այսօր   երեկոյան   էլ     գրականության   ու     լեզվի     մաս-
նագետներ   են   գալու,     որպեսզի   իրենք   խորհուրդներ
տան...
— Մոսո   ջան,    քո   ասածը  « Լոգոպեդռ »  չի,    այլ   լոգ-
ոպետ   է, — ուղղեց     նա, — չեմ   հասկանում   լոգոպետը
ի՞նչ   կապ   ունի.. .
— Տո,    բժիշկ   ջան,  ես  հասկանում   ե՞մ,  որ   քեզ   աս-
եմ,    թե   ինչի՞    ա  պետք   է՛դ    լոգոպետ   ասածը,    ես
ինչ    լսել`   դա   էլ     ասում   եմ.. .
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— Մոսո,    գիտե՞ս,    ոչ  երնեկ   այդ   լեզվաբանին,    որը
պիտի   Վազգենի   հետ   աշխատի, — կատակեց   բժիշկը,
— Գիտես   « Շեֆն »     էլ       նույնը     ասաց.   ոչ      երնեկ
այդ   լեզվաբանին,    բժիշկ,    չլինի՞    թե   մտքերս   կար
դում   ես.. .
— Մոսո   ջան,  քեզ   մի   անգամ   ասել    եմ,  որ   մտքեր
չեմ   կարդում,  ուղղակի   դա   պարզից   էլ     պարզ   է,
Վազգենին   շատ   դժվար   կլինի   ամեն   ինչ   զրոյից
սկսել.. .
— Գիտես,    ոճաբաններն   էլ     նույնը   ասացին,    որ   ամ-
են   ինչ   պետք    է    զրոյից   սկսել, — զարմացավ   Մով-
սեսը, — բայց   Վազգենը   էշի   բնավորություն   ունի,
շատ   համառն  է,     դժվար   կլինի   նրանից   մարդ   սար-
քելը.. .
— Ա՛յ     տեսնում   ես,    դու    էլ   ես   նույն   կարծիքին:
Նրանք   հասան   նախագահական   նստավայր,  դարպաս-
ները   բացվեցին   ու    մեքենան   ներս   մտավ:
Վազգենը  սպասված   հյուրին  դիմավորեց   մուտքի  մոտ:
— Բարև   բժիշկ   ջան, — ուրախ   ողջունեց   նա, — դե,
ինչպե՞ս     ես,    կարողացա՞ր   հանգստանալ,
— Ոչինչ,    փառք   Աստծո...
— Բժիշկ   ջան,    կներես,  որ   չեմ   թողնում     հանգստա-
նաս,   այնպես   որ  հազար   գործ   ունենք   անելու:
— Այո,    հասկանում   եմ   Վազգեն,
— Լավ,     եկեք     գնանք   առանձնասենյակ,    այնտեղ
հանգիստ   կզրուցենք, — առաջարկեց   նա: 
Նրանք   քայլեցին   ընդարձակ  միջանցքով,  մտան   Վազ-
գենի   ընդունարանն`  այնտեղից   էլ`  աշխատասենյակ:
— Շեֆ   խմելու    ի՞նչ   բերեմ, — հարցրեց   Մովսեսը,  
— Մոսո,    միայն   Նաիրային   ասա,   թող   երեք   հատ
սուրճ   բերի   և   կոնյակի   երեք     հատ   գավաթ...
Բժիշկ     ջան,    մոտս   հարյուր   տարվա   հնությամբ
կոնյակ   կա,   հիմա   կփորձենք...  
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Մովսեսը   քարտուղարուհուն   պատվեր   տալուց   հետո
միացավ  նրանց:
— Հիմա   կբերի  « շեֆ »  ջան:
— Բժիշկ   ջան,    քո   ասածները   լավ   սերտեցի,    ծանր
ու   թեթև   արի,    այնպես   որ,    դու    ճիշտ   ես   ասում,
հիմա   ժողովուրդը   դժգոհ   է    ու    շփոթված,   դժվար
թե   կարողանա   մարսել    երկրորդ   ցնցումը,    ես     որո-
շեցի`   ինչպես   դու    ասացիր,    Ռոբերտ   Քոչարյանին
կնշանակեմ   նախագահ,   մինչև     ջրերը   պարզվեն,    թե
չէ   հիմա,   որ    լսեցին     ես     նախագահ   եմ   ուզում
դառնալ,    հաստատ   քաղաքացիական   պատերազմ   կըս-
կսվի:    Գիտե՞ս,    թե   ինչքան   չուզող   ունենք,    է՛լ
դաշնակցական,     է՛լ      Անկախական,     մի   խոսքով     իր-
ենց     առիթ   է    պետք:     Քոչարյանին     կդնեմ     նախա-
գահ,   ես   էլ     կամաց - կամաց  գործերս   կանեմ:   
— Դա   լավ     է    Վազգեն   ջան,    ճիշտը   հիմա   դա   է.. .
— Երեկ   էլ,    ինչպես   քեզ   ասացի,    հանդիպումներ   եմ
ունեցել    գրողների,    գիտնականների   ու    մշակութային
գործիչների   հետ, — շարունակեց   Վազգենը, — մի   խոս-
քով   հանդիպել   եմ   մտավորականների     հետ,     առան-
ձին- առանձին   զրուցել    եմ   հետները:    Հրանտ
Մաթևոսյանին   խոստացել   եմ   Գրողների   միության
համար   մի     քանի   տնամերձ     հողամասներ   հատկաց-
նել  Սովետաշենում:      Ասացի,  որ   եթե  լավ   աշխատեն՝
այդ  հողամասերը   կտամ   իրենց:    Իրեն   ասել    եմ,    որ
ինչքան   շատ   ու     լավ     բաներ   գրեն   իմ   մասին,
այնքան   հոնորարը     բարձր   կլինի:      Ինքը   ուրախութ-
յամբ   ընդունեց   առաջարկս,  վստահեցրեց,    որ   այսօր-
վանից     ինքը   դրա   վրա    կաշխատի,   նույնիսկ   խոս-
տացավ   իմ   մասին   գիրք     գրել,     ես     էլ     խոստացա,
որ     այդ   գրքի   տպագրության    ծախսերը     կվերցնենք
մեզ   վրա:
— Վազգեն,    ինչպես   տեսնում     եմ,    արդեն   առաջին   
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քայլերն   արել      ես, — կատակեց  բժիշկը:
— Այս   առավոտյան   էլ   Հրանտ   Իգնատիչը   անցավ  իմ
մոտով   ու      թողեց   սա, — նա   սեղանին   դրված   թըղ-
թապանակից   հանեց   մի  թուղթ   և   տվեց   բժշկին, —
ահա,   տե՛ս,    սա   նրա    բնաթագիրն   է      իմ   մասին:
Վազգենի   աչքերը   փայլում   էին   ուրախությունից:
Առաքելը   վերցրեց   մեքենագրված   թուղթը   և   սկսեց
բարձրաձայն   կարդալ,
— « Վազգեն   Սարգսյանը,    կարծես   թե   վերականգնեց
հայոց     արքաների     խավարած   փառքը,    նա   այն
մարդն   է,   որի   երակներում   հոսում   է    Հայոց   Արշակ
թագավորի   արյունը:    Հանձին   Վազգենի   հայրենի   գը-
րականությունը   հայրենիքի     քաղաքականության,   դիվ-
անագիտության,   պետական    և   բանակային     շինարա-
րության,   պատերազմի   և     խաղաղության   հայրենի
նոր   իրականություն   էր  ուղարկում   այն   ամենալավը՝
որը   կարող   էր,    նրան՝   որ   դրվագվելու    էր   մաքուր
անձի   պես,    նրան՝   ով     ծնվել    էր   հաղթանակի   և
ուրախության   հրճվանքով   առլեցուն,    նրան՝   ում   հա-
կացուցված   էր   հոգևոր     ժանգը՝      բողոքավորի,    գան-
գատավորի,    միշտ   ուրիշին,    միշտ    քեզ   մեղադրողի
տեսք   առած,   նրան՝   ով   հաղթանակի     և   ուրախութ-
յան   հրճվանք    էր     ճառագում՝    երբ     խաղադաշտում
կարողանում     էր     թեկուզ     դաղալությամբ     պարտութ-
յունից     մի   կերպ   պրծնել.. .»      ՀՀ   գրողների     միութ-
յան   նախագահ   Հրանտ   Մաթևոսյան   10-10-1996
թվական   Երևան » — նա   ավարտեց   բնութագիրը   և
թուղթը   մեկնեց   Վազգենին:
— Հը՜,     ինչպե՞ս   էր, — ուրախ   հարցրեց   Վազգենը,    
— Վազգեն,    ճիշտն   ասած   շատ   է    չափազանցրել
Մաթևոսյանը,    օրինակ   պետք   չէր   այն   « Արքաների »
մեջբերումը,    քանի     որ   ժողովուրդը   ճիշտ   չի   հասկ-
անա,   հետո    էլ     ամսաթիվը   պետք   է    փոխել,    քանի 
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որ   այս   սեպտեմբերյան   կրակոցներից     հետո    կստա-
ցվի   անիմաստ:     
— Իրոք     որ,    ճիշտ   ես   ասում   բժիշկ     ջան, — համա-
ձայնվեց   նա, — լավ,    մենք   այդ   « Արքաների »  « մոմ-
ենտը »   կհանենք,    կթողնենք   մնացածը:     Ճիշտն   աս-
ած   ես   շատ    հավանեցի   Մաթևոսյանի   այս   բնութա-
գիրը:    Մաթևոսյանն   ասաց,   որ     երեկվանից   սկսել    է
գրել  իր  « Սպարապետ »  փաստավավերագրական  վեպը,
այնպես  որ`  սպասենք,    տեսնենք,  երբ   կավարտի  այն:
— Բժիշկ   ջան,    շեֆը   կարգադրել    է,     որ   Սերո
Խանզադյանին   էլ   մի   երկու   կուբամետր   փայտ   տա-
նեն, — ընդհատեց     Գեղանգուլյանը, — թե   չէ    խեղճի
թոշակը   չի   բավարարում   փայտ    առնել:
— Այո՛    բժիշկ,      որոշել    եմ     մի   քանի   մտավորական-
ների   օգնել,     թե   չէ    գիտես,    խեղճ   « հարիֆների »
թոշակները   չեն   բավարարում,    որպեսզի   կարողանան
վառելու    փայտ,   կամ   նավթ   առնեն:
— Շե՛ֆ,    էն   էլ     ասա,   որ   ուզում   ես`   քո   մասին
ֆիլմ   նկարեն, — նորից   մեջ     մտավ   Մովսեսը,
— Այո՜    կարծում     եմ,    որ   այդ   ֆիլմը   կլրացնի   Մա-
թևոսյանի   գրքի   բաց   թողածը, — հաստատեց   նա:  
Բժիշկը   աչքերը   չռած   լսում   էր   նրանց,  կարծես   թե
չէր   հասցնում   սթափվել,     հաջորդում   էր   մյուս   ցըն-
ցող   լուրը:
— Տեսնում   եմ   մեծ   ծավալի   գործ   եք   արել    այս
երկու   օրվա   մեջ,
— Բժիշկ,    երեկ   հանդիպեցի  ոճաբանների   հետ, — շար-
ունակեց   Վազգենը, — այսօրվանից   նոր   հանդերձանք
եմ     պատվիրել,      լեզվի   և   գրականության   մասնագետ
ենք     հրավիրել,   որպեսզի   աշխատեմ    հետը...
— Դա  շատ  լավ   է.. .    Կեցցե՜ս.. .
— Բժիշկ,    կտեսնես,  որ   կփոխվեմ,    վատ   սովորությու-
ններիցս   պետք   է  հրաժարվեմ,    ես   կապացուցեմ,    որ 
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կարող     եմ.. .    Ես   գիտեմ,    որ   ժողովուրդը   ինձ     չի
սիրում,    չի   հավատում...      Ինձ   ճանաչում   են   միայն
իմ   շրջապատի   ամենամոտ   մարդիկ,    մնացածն   ինձ
գիտեն   մորուքով,    գիտեն   ջղայնացած,   գիտեն     քրտ-
նած:     Ես     հանգիստ   չեմ,    ես     քայլեր   եմ   անում,
ճշգրիտ   ներկայացման   կարիք   ունեմ,    տեղի - անտեղի
թշնամիներ   փնտրելու      մոլուցք     չունեմ,    դա    ժամա-
նակի   կորուստ    է,     բայց   միևնույնն     է,     մի   քանի
տարի   հետո   մարդիկ   մոռանալու   են   այդ   ամենը,
ես   ամեն   ինչ   պետք   է    անեմ,    որ   ոչինչ   չհիշվի,
նույնիսկ     այս   դեպքերը...        Ես   արդեն   կարգադրութ-
յուն   եմ   արել,     որ   գրադարաններից   հավաքեն   մամ-
ուլի   արխիվացված    էջերը,    որոնք   գրվել      են   այս
ամիսների     ընթացքում,  սա   մեծ,    սև   բիծ   է    իմ
կենսագրության   վրա:   Բայց  ոչինչ,      ես   վստահ   եմ,
որ   միասին   կհաղթահարենք     այս   բաները,    ինչո՞ւ,
այդպիսի     բանե՞ր   ենք   հաղթահարել.. .    
— Վազգեն,    դու      ասացիր,    որ   Քոչարյանին   ես   նշա-
նակելու      նախագահ,  իսկ     նա   համաձա՞յն     է    այդ
պաշտոնը  ստանձնելու — փորձեց   տհաճ   թեմայից   շեղ-
վել    նա:  
— Բժիշկ   ջան,    ինչու՞    պիտի   համաձայն   չլինի   որ,
— զարմացավ  նա, — որ   լավ   փող   ստանա,   հետո   է
մի   քիչ   կողքից     գումար   կտանք...    Սփյուռքից   եկած
օգնությունը     իրա   փայն   է,   ինչքան   շատ   հավաքի
իրա   պատիվն   է.. .        
— Դե   եթե   համաձայն   է,     դա   լավ   է.. .
— Չէ   բժիշկ   ջան,  դեռ   չեմ   խոսել    հետը, — ծիծաղեց
նա, — բայց   հաստատ   համոզված    եմ,  որ   կհամոզեմ,
եթե   համոզեցի  Ղարաբաղից   բերեցի   Հայաստան,   ուր-
եմն   այս   մեկը   խաղ   ու    պար  է.. .
— Դե   լավ   է,     որ   վստահ   ես, — ասաց  նա:
— Բժիշկ,    երեկ   գնացել    էի     Էջմիածին, — ասաց  Վազ-



գենը, —  հանդիպեցի   Գարեգին   Ա-ի   հետ,  բիձեն   դըժ-
գոհ     էր,  անգամ  չէր   ուզում   ընդունել      ինձ,    բայց
ստիպեցի:  Երեսիս   ինչ  ասես,    որ   չասեց,    ասում   էր,
թե   ժողովրդի   վրա   կրակելով     չես   կարող     նրանց
հնազանդեցնել,     մի   խոսքով   ծերուկը   խելքը     թռցրել
էր,  ոնց   գցում   բռնում   եմ,    արդեն   ժամանակը   եկել
է   փոխելու.. .
— Բայց   Վազգեն,  Կաթողիկոսին   փոխելը     քո   իրավա-
սությունների   մեջ   չի  մտնում,  Կաթողիկոսներին   նըշ-
անակում   է    եկեղեցական   խորհուրդը   և  այն   էլ     ցը-
մահ:
— Բժիշկ   ձևե՜ր   կան,    ձևե՜ր, — ուրախ  ասաց   նա, —
Մոսո՛,     հը՜    ճիշտ  չեմ   ասու՞մ.. .
— Հա՜,    բա   ոնց   շեֆ   ջան, — ուրախ   հաստատեց  նա,
— ուզու՞մ   ես   հիմա   զանգեմ   Մանվելին     նա   կխփի,
— Չէ՛    հարկավոր   չէ,     ինչի՞    համար, — սարսափած
ասաց   բժիշկը,
— Չէ՜,     կատակ   եմ   անում   բժիշկ   ջան, — հանգստաց-
րեց   Մովսեսը, — ուղղակի   ասում     եմ,      որ   Մանվելն
ու   Շմայսը   « նաղդ »   խփող   են.. .      
— Բժիշկ,    ես   կաթողիկոսին   զգուշացրել    եմ,  որ    լեզ-
ուն     ատամների   ետևը   պահի,    թե   չէ, — շարունակեց
Վազգենը, — կարծում     եմ   հասկացավ,     ինքը   մեզ   չի
անհանգստացնի...      Ու    գիտես   չէ՞,     Է՛ն,    որ   հայկակ-
ան   բանակաշինության    մեջ     ես   մեծ   ներդրում   եմ
ունեցել,   դա   հերիք   է,     որ   ինձ   սպարապետ    ասեն,
ու    անգամ   կաթողիկոսը   մինչև   գետին   պիտի    խոն-
հարվի,    որ   իրենց     դեռ   մարդատեղ   եմ   դնում:    
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Բժիշկը   նախագահական   նստավայրից   դուրս   եկավ
ցնցված,   խոսքեր   չկան   նկարագրելու    նրա   վիճակը,
անգամ   հրաժարվեց,    որպեսզի   Մովսեսն   իրեն   ուղեկ-
ցի,    ցանկանում   էր   մենակ   մնալ`  իր   մտքերի  հետ:
Նա   լուռ   ու    մտահոգ     քայլում     էր     փողոցով,    աշն-
անային     դեղին   տերևները     ոտքերի   տակ   խշխշում
էին,    կարծես   աղաղակում  էին   մոտալուտ   վտանգի
մասին:   Նա   հասավ   « Սիրահարների   այգուն »,    մըտ-
ավ    ու    նստեց   նստարաններից   մեկի     վրա:  
Օդը   սառն   էր:    Ահա   և   աչքի   առաջ   կործանվեց
երբեմնի   գեղեցիկ   սիրահարների  քաղաքը:  Այս   այգին
հիմա   դարձել      է    գլխատված    ծառերի   պուրակ,    որ-
ոնց     կտրված   բները     քոթուկի   պես   ցցված   նայում
են   շուրջը   և   երնեկ   տալիս   անցած   օրերին:   Այս
այգին   տարվա   բոլոր   ամիսներին   ու    եղանակներին
միշտ  լի    էր   սիրահար   զույգերով,  անգամ   նստարան-
ներին   տեղ   չկար   նստելու:    Քաղաքը   իր   համ   ու
հոտով   նմանը   չուներ  աշխարհում:    Ծերունիների   աղ-
մուկը,    նարդու   և     շախմատի   ամենօրյա    առաջնութ-
յունները,    մանուկների   զվարթ   ու  ժիր   ծիծաղը,  բար-
ձր   ձայները:  Եվ   ահա   հիմա   միայն   դատարկություն
է,  մի   դատարկություն,  որը   ստեղծեցին   մարդիկ,    որ-
ոնք   հեռու   էին   մարդկությունից   ու      բարոյականութ-
յունից:    Նրանք   ոչնչացրին   այն   մարդկությունը,    որը
իրենք   երբեք   չեն   կարող   երազել,   չտեսները   ելան
իրենց   խոռոչներից   ու  ընկան   հասարակության   մար-
մնին,  որպեսզի   աղտոտեն   ու  արժեզրկեն   ամեն   ինչ՝
մշակույթն   ու  պատմությունը,  սերն   ու    իմաստությու-
նը,    ամեն   ինչ   չափեցին   իրենց   արշինով,    չնայած
քաղքենի   բոշան,   երբեք   էլ     արշինի   չափը   չի   իմա-
ցել.. .    Չտես     ու    ագահ   բորենիների   ոհմակին   կուլ
գնաց   աշխարհի  ամենաբարի  ու    խելացի   ժողովուրդը: 
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Ժողովուրդ,    որը   արարում     էր,      հիմա   դարձել      է
ստրկաբարո:  Չգնահատելով  նախկինում   իր   ունեցածը,
կորցրեց   այն   հիմնովին:   Մարդը,  որը   մի   բանի
արժեքը   չգիտի,  շարունակ   կորցնելու    է,     կորցնելու  է
այնքան   ժամանակ,   մինչև   սպառվի,    վերջանա:   Մի
քանի  տարի  հետո   նոր  սերունդը   անգամ  չի   հիշելու,
որ   Երևանը   եղել    է    աշխարհի   ամենաբարի,    վարդա-
գույն   քաղաքը,  որն  իր   հազարավոր     շատրվաններով
ու   սառնորակ   ցայտաղբյուրներով   մոլորակի   վրա
նմանը   չի   ունեցել    և    հիմա   այն   վերածվել    է    մի
մեծ  աղբակույտի:   Միակ   ելքն  այն  է,     որ   կարողանա
վերագտնել   ինքն  իրեն,    ձերբազատվի   սնահավատութ-
յունից   ու    հավատա   իր   ուժերին:  Միայն     սեփական
ուժերին   ապավինելով   հնարավոր   է  գտնել    ճշմարիտ
կյանքի  ճանապարհը:   Դեռ   ամեն   ինչ  կորած   չէ,   քա-
նի  որ   ազգի   վեհ   գաղափարները   կրող   ազատամար-
տիկները   դեռ   կարող     են   համախմբվել    և   երկիրը
կործանումից   փրկել:    Վիրաբույժի   նման   հարկավոր  է
նեխած   խոցը   հեռացնել  մարմնից,    թե  չէ    այն   գնա-
լով   կմեծանա   ու  կապականի    ողջ   մարմինը:  
Ու    քանի  դեռ   կա    ելք,  կա   մի   ճար,  կա   դեռ  մեկ
ճանապարհ...      Բայց  արդյո՞ք   ազգը   կարող   է    ճիշտ
կողմնորոշվել    ու    քայլել    ճշմարտության   արահետով։
Ամեն   ինչ   կախված   է      ժողովրդից:    Ազատամարտիկը
անզոր  է,   եթե  չեղավ   ժողովրդի   ցանկությունը,    քանի
որ   նրանք   պետք   է  միասին   գործեն,  եթե  ո՛չ,     ապա
լինելու  են  դատապարտված   հավիտյանս   հավիտենից...
Հզոր   սփյուռք   ունեցող   երկիրը     պետք   է    ծաղկեր
ու  զարգանար,  սակայն  դա   չեղավ,  որովհետև   Հայրե-
նիքն   ու    սփյուռքը   չմիավորվեցին   մեկ   գաղափարի
շուրջ,      սփյուռքահայը     իր     ցեղասպանության    անիմ-
աստ   պայքարով,    իսկ   հայաստանցիներն   էլ`    արտա-
գաղթելով:      Սփյուռքից     ուղարկված   միլիոններից   ժո- 
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ղովրդին   օգուտ    չեղավ,   միայն     ազգադավներն   հա-
րստացան,   նրանք    Հայաստանը   թալանելուց     բացի
սփյուռքահային     էլ     կողոպտեցին,    քանի   որ   նրանց   
մեջ     բույն   դրած   կուսակցությունների   ու    կեղծ   հո- 
գևորականների   հորդորների     վրա    էին     հավաքվում  
այդ   գումարները:    Ոչ  մեկը  չբարձրաձայնեց,    որ   ՀՀՇ-
ի  ոհմակները   կողոպտում   են   երկիրը,    նույնիսկ   այդ
կուսակցությունները   էին  ջանասիրաբար   սեփակաշնոր-
հում   մանկապարտեզներն   ու  ուսումնական    հաստատ-
ությունները,    որպեսզի   հետագայում   այն     կողոպտեն:
Այս   Ազգադավների     հաղթանակը     նրանում     է,     որ   
խնամի -  բարեկամ,  սանիկ  ու    քավոր   միաձուլվել    են,
քրեական   աշխարհի     հետ,   շարունակում   են     ծծել    
ժողովրդի   արյունը:      Մինչդեռ   նրանց   դեմ   պայքարե-
լու      ձևը   կա,   սակայն   չեն   ուզում   լսել    իմաստուն-
ների   ձայնը:    Ժողովրդի  մեջ   արդեն  ոսկրացել  է    այն
միտքը,    որ   հնարավոր   չէ    փոխել   դա,  քանի   որ  
այդպես   եղել  է    ու    կգնա...     Սակայն   դա   սնահավա-
տության   դրսևորումն     է:     Սնահավատությունը   է    ժո-
ղովրդին   դարձրել    է    ստրկամիտ:
Իրենց  չվստահելու  պատճառը  դա   եղավ:   Ազատամար-
տիկներն     էին,    որոնք   լի    էին   հավատով   ու  գաղա-
փարով,    մարդկային  գերագույն   արժեքներով   օժտված,
այդ   պատճառով   նրանք    հաղթեցին   պատերազմը:  
Նրանք   հավատացին   իրենց   ուժին,    ապավինեցին  իր-
ենց   գաղափարին   ու  ջախջախեցին   թշնամուն,    մինչ-
դեռ     ժողովուրդը   դավաճանեց     նրանց`   լռելով   շնա-
գայլերի     հանցանքների   մասին,  հենց     այդ   դավաճա-
նի   դաշույնն     էլ     ազատամարտիկի     թիկունքին   հար-
վածեց`  թևաթափ   անելով   նրան:     Ու  այդ   դավաճան
ոճրագործի   ձեռքով   սերունդը   զրկվեց   գիր   ու      գրա-
կանությունից,    նրանց     ուղղորդելով     դեպի   սեռական
ու  աղանդավորական   ճահիճը:      Իսկ   մեր   քահանանե-  
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րն   ու    հոգևորականները,    ինչպես   միշտ   հավատարիմ
մնացին   իրենց   դարավոր   գաղափարին`   հնազանդեց-
նել,     ստրկացնել      ժողովրդին,    փոխարենը   Աստծու
ազատության   դրոշակակիրները   դառնաին:     Իրենց
գրպանի   պարունակությունը   ավելացնելով,    նրանք
դավաճանեցին   Աստծուն   ու    ժողովրդին,    կանգնեցին
աստվածապիղծ   ու    ոճրագործ   հարստահարողների
կողքին:  

« Մի   նոր   քաղաք   տեսա  ժամի   սիրահար
Բնակիչները   հայ,    մոտ  քսան   հազար.
Իրանք   սնունդ   չունին   ապրելու    համար,
Հինգ   հատ   վանք   են  շինել,     խե՜լքի  աշեցե՜ք »։

Այո,    աշուղ   Ջիվանու   խոսքերը   կարծես  մեր   օրերին
են   վերաբերում,  Օլիգարխ  բոշաներն   իրենց   սև   գոր-
ծերը     քահանաների   օրհնությամբ   ու    հովանավորութ-
յամբ   են   անում:    Օլիգարխի  ու    սուլթանի,  ոստիկանի
ու   ասկյարի  միջև   տարբերություն   չկա,   դրանք   բոլ-
որն   էլ     ժողովրդի  արյան    հաշվին   են   ապրում,
դրանք   բոլորն   էլ     Աստված   ու  սրբություն   չունեն:
Մեր   ցավը  այն   է,   որ   կրթությունից   զուրկ     պատա-
նին   չգիտի,    որ   աշխարհում     կան    Ազատության   և
Արդարության    գաղափարներ,    չգիտեն,    որ   այս  արևի
տակ   իրենք   հավասար   իրավունքներ   ունեն,    որ   ին-
քը   չպետք   է    ծառայի   օլիգարխ-սուլթանին   ու      նրա
հաստամարմին   ու    տխմար   ժառանգներին:     Նրանց
ենթագիտակցության  մեջ   կձևավորվի   ազատության
գաղափարը,   հավատը    սեփական   ուժերի     նկատմամբ
ու   այն   ժամանակ   կարող     է    ըմբոստանալ,    պայքա-
րել    բռնակալների   դեմ`  զենքը   ձեռքին,  իր     ապագա-
յի,    իր  որդիների   ազատության    համար:   
Եթե   բանակ   չծառայած   մարդը     բանակաշինության      
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կնքահայրն     է    և    հիմնադիրը,  ապա   այդ   բանակից
լավ   բան  սպասել   չի   կարելի:    Քանզի   այդ   բանակը
լինելու    է    ոճրագործությունների   բնօրրան,   զինվորը
դառնալու   է    հանցագործ,    ոչ    թե   Հայրենիքի   պաշտ-
պան:   Քրեական   աշխարհի   սովորույթները   ներարկել-
ով   երիտասարդ   զինվորի   հոգում,    նրան   սարքելու
են   իրենց     պես   գիշատիչ:    Թշնամուն   պետք   չի    լի-
նի   կռվել    մեր     բանակի   դեմ,    քանզի     իրենք   են
իրենց   սպանելու,     իրար   են     խոշտանգելու    և     ոչնչ-
ացնելու:    Ու    այդ   ամենը   մի   տխմար    ապուշի   ձեռ-
քով,    որը   իրեն   սպարապետ   է    հռչակել:      Ահա   այս
է   մեր     ցավը,    որ   տեսնում   ենք     ու     լռում,      չտես-
նելու    տալիս,    փորձում   ենք   չխառնվել      քաղաքակա-
նությանը,    չխառնվել    ոչնչի,    քանզի   այդպես     էլ
պիտի   լիներ,  որովհետև   Աստծո   կամքով   են   նրանք`
տխմարները,    մեզ     իշխան   դարձել:    Վախենալով
լռում   ենք   ու    համակերպվում,    քանզի   մտածում
ենք,  թե   ինչու՞    ե՛ս.. .      Թող   նա   անի,  ոչ    մեկը   չի
ուզում   առաջինը   լինել,   իսկ   լինելուց   էլ     նրան   մի-
այնակ    ենք   թողնում`   շնագայլերի   ոհմակի   առաջ:
Չգիտենք     գնահատել   նվիրյալին,      սակայն     վախկոտ-
ությամբ   հանդուրժում   ենք   բռնակալին:   
« Ուժն   է    ծնում   իրավունք »   Գարեգին   Նժդեհ: 
« Միասնականությունն   է    ծնում   ուժ »   Մոնթե: 
Ահա   գաղափարի   մարտիկների   խրատը,   ովքեր   ապ-
ավինել    են   իրենց   գաղափարին   և   ուժին:
Հաղթանակը   ոչ    թե   տասնամյակներ   անընդմեջ   պայ-
քարելուց     հետո   է    գալիս,    այլ    միանգամից`   մեկ
հարվածով:   Ֆեոդալական   մնացորդներին     մեկ   գիշեր-
վա   մեջ   պետք   է    ոչնչացնել`  ինչպես   եղավ   « Բար-
դուղիմեոսյան  գիշերը »։  Եթե   արյուն,    ապա   ո՛չ  մեր,
այլ    թշնամու   արյամբ   պետք    է    խրախճանք    սարք-
ենք,      ո՛չ    թե     թողնենք,      որպեսզի     նրանք    հագեց- 
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նեն   իրենց     ծարավը   մեր   արյամբ։  
Ինչպես   Րաֆֆին   էր   ասում`  « Հայրենիքի   թշնամուն
սպանելը   մեղք   չէ ».  « Ակն   ընդ   ական,  ատամ   ընդ
ատաման »:    սակայն   մինչ   սպանելը     պետք   է    համ-
ոզված   լինես,    արդյոք     դիմացինը     թշնամի՞   է,     թե՞
ոչ.. .      Քանի   որ   դավաճանների     համար   մեծ   պատիվ
կլինի   սպանվելը,    նրանց   պետք   է    դատել   իրենց
իսկ   ժառանգների   հետ   միասին,  եթե   ներեցիր,    ապա 
կրկնվելու      է      նույնը,    նրանք   նորից     որոշ   ժաման-
ակ   անց`  կեղտաջրից   կելնեն     ու      կսկսեն   շարունա-
կել      իրենց   դավաճան    նախնյաց    կիսատ    թողածը։
« Թշնամուն   մի   հանցանք   ներելը,    նշանակում   է
նորե՛րն   արտոնել »   Այսպես   է      ասել        զորավար
Գարեգին   Նժդեհը,    որն   Ազգային   գաղափարախոսութ-
յան   առաջամարտիկներից   մեկն   էր։    Իզուր   չէ    Իսպ-
անացի   գրող   Սերվանտեսն     ասում.    « Ազգադավները
երբե՛ք   էլ     Հայրենասեր   չեն  դառնա »…  « Մեր   դեմ
խաղ   չկա ».. .      Ի՞նչ   ճղճիմ   խոսքեր,    արդյոք   ո՞ր
հայրենասեր   մարդը   կարող   է    նման   արտահայտութ-
յուն   անել,   միայն   քաղքենի   բոշաների   շրթունքներից
կլսես  այս   բառերը:    Բոշա՛,  որը   ժամանակի   ընթացք-
ում   անգամ   չի   կարող   փոխվել,     անբարոյական
մարդը     չի     կարող   հասարակության   ու      ժողովրդի
մասին   մտածել:      Բուլգակովի   « Շարիկովները »   կար-
ողանում     են   հասարակության   մեջ   գործել,     որովհե-
տև   ժողովուրդն     է    դա   թույլ     տալիս,    բռնակալը
մեղք   չունի,    որ   ինքը   բռնակալ   է,   մեղավոր     է
ժողովուրդը,    որը   հանդուրժում   է    բռնակալի   իշխան-
ությունը:    Իզուր   չէ,   որ   Մեծ   Խորենացին     Ազգադավ
տականքների   մասին     գրել    և      աղաղակում     էր     իր
մատյաններում.    « Որովհետև    մեզ     տիրեցին     խստա-
սիրտ   ու    չար     թագավորներ,    որոնք     ծանր,    դժվար-
ակիր   բեռներ   են   բարձում,    անտանելի   հրամաններ   
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են   տալիս,    կառավարիչները   կարգ   չեն   պահպանում,
անողորմ   են,    սիրելիները     դավաճանված    են,    թշնա-
միները   զորացած,   հավատը   ծախսվում     է    այս   ուն-
այն   կյանքի   համար։     Ավազակներ     են     գալիս     ան-
հատնում   և   շատ   կողմերից,    տները   թալանվում   են,
ունեցվածքները   հափշտակվում,    գլխավոր   մարդիկ
կապվում     են,    հայտնի   անձեր   բանտարկվում       են,
դեպի   օտարություն     են   աքսորվում   ազնվականները,
անթիվ   նեղություններ   են   կրում   ռամիկները,    առնվ-
ում   են   քաղաքներ,  քանդվում   են   ամրոցներ,    ավեր-
վում   են   ավաններ,    հրդեհվում     են   շինություններ,
անվերջ   սովեր   և     հիվանդություններ   և     բազմատես-
ակ   համաճարակներ։   Աստվածապաշտությունը     մոռաց-
ված    է,     և    կա   դժոխքի   ակնկալություն։    Այժմ   ներ-
սը   կռիվներ,    դրսից   արհավիրք,    արհավիրք     հեթան-
ոսների   կողմից  և   կռիվներ   հերձվածողների   կողմից,
և  չկա   այն   խորհրդականը,    որ   խրատեր   և   պատեր-
ազմի   պատրաստեր »։    Րաֆֆին   իզուր   չէր   ասում.  
« Գիրքը   և   ժողովրդի   մեջ   ընթերցանություն     տարա-
ծելը,  այն   փրկարար   միջոցներից   մեկն   է,     որ   կազ-
ատե   նորանոր   շատ   մոլորություններից:    Բայց   երբ
ճշմարտությունը  վարագուրվում   է    խաբեությամբ և
արդար   իրավունքը   փշրվում   է    հաղթահարության   ու
բռնության   ոտքի     տակ,   այն   ժամանակ   մարդը
յուր   իրավունքը   առաջ   տանելու    համար  պարտավոր-
վում   է    գործ   դնել     յուր   ֆիզիկական   զորությունը —
յուր  թուրը »։      Ցավոք   սրտի   մեր     երկրի`  Հայաստա-
նի   առաջընթացը   հնարավոր     է    միայն  « Ազգային
Գաղափարախոսությունը »  կիրառելուց     հետո   միայն.
« Հիվա՜նդ,    դժբախտ   ժողովուրդ,    որ  մինչև   այժմ
երկու  առաքինություն   է    ունեցել՝     իր   դժբախտությու-
նները  վերագրել    արտաքին   պատճառների   և   փրկութ-
ինը   յուսալ   արտաքին  ուժերից »:  Գարեգին  Նժդեհ

373



ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Ես   ամփոփեցի   այդ     գրքի   մեջ   մեր   նախնյաց   գոր-
ծերը   իրանց   լավ   և  վատ   կողմերով,    նկարագրեցի
մեր   աշխարհի   դավաճանների   չարագործությունները
և   հայրենասերների   անձնազոհությունները։    Դա   մի
կտակարան   է,   որ   ես  թողնում  եմ   ապագա   սերունդ-
ին։    Կանցնեն   խավարի   և   տգիտության   դարերը,
կծնվի   լուսավոր   ժամանակ   իր   նոր   զավակներով։
Նրանք   այդ  կտակարանի   մեջ  կտեսնեն   նախնյաց   թե
գեղեցիկ   և   թե   տգեղ   հիշատակները։  Նրանք  կսկսեն
դատել   հայրերի   գործերը,    և    անցյալի   սխալներից
խրատվելով,      և      անցյալի      լավ   օրինակներից     խրա-
խուսվելով,    կստեղծեն     մի   նոր   կյանք,    ավելի   հաս-
տատուն,    ավելի   ապահով   հիմքերի   վրա։   
Նրանք   օգուտ   կքաղեն   անցյալի   փորձերից,    կաշխա-
տեն   չգլորվել  այն   կորստյան   վիհի   մեջ,    ուր   հայե-
րը   անմտությամբ   ընկան...  
Իմ   կռիվը   փառքի   համար   չէր։    Ես   պատերազմում
էի   խավարի,    տգիտության   և   հայրենիքի     դավաճան-
ների   դեմ։    Սարսափելի   եղեռնագործություն     է,   սպա-
նել    պատմությունը։    Դա   ամենամեծն   է    բոլոր   հան-
ցանքներից։    Նրանք   կամենում   են   ոչնչացնել    մեր
նախնյաց   գործերը   և   հավիտենական   մոռացության
մեջ   թողնել  մեր   հայրենիքի   հիշատակները,    որպեսզի
իրանց   վատ   գործերն   ևս   նրանց     հետ   ծածկվեն,
մոռացվեն   և     ապագայի   համար   ամոթի   ու      նախա-
տինքի     առարկա    չդառնան։           ՐԱՖՖԻ

Գեհենի   Առաքել    26-12- 2014  թվ 
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ՁՈՆ    ՍՊԱՐԱՊԵՏԻԿԻՆ  

Արյան  սանդուղքով   դու  բեմ  բարձրացար,
Որպես  խեղկատակ  դու  մի   խամաճիկ, 
Եվ  փառքի  դափնին  քեզ  էր  սպասում, 
Նզովյալ  « հերոս » դու  մեր  պայքարի:

Մեր  հերոսներին  զինակից  կոչիր, 
Սակայն  դավադիր  եղար  թիկունքից,
Ազգի  թշնամին  փառք  էր  երևի, 
Քանզի  յուրային  դահիճ   էիր   ազգի: 

Եւ  քեզ  նզովեց  մի   ամբողջ  սերունդ. 
Ավետյաց   երկիրն   ավերակ  դարձավ, 
Ու   տառապանքի  վրեժը   ցասում, 
Նաիրի  Հունանյան  բերեց   լույս   աշխարհ:

Քանզի   մեռած  էլ « հերոս »  կոչվեցար` 
Կեղծված   ու   ջնջված   մութ
պատմությունով, 
Դարձրին  հավասար  Ազգի   մեծերին` 
Ի՞նչ   էիր  դու՛,  և  ինչ   դու  դարձար... 

Եւ  սանիկներդ   արյունին   ծարավ, 
Սյունին   են  գամել  լռությունը  մեր,
Ոտքերի  կոխան   պատիվն  ազգի`
Հայոց   աշխարհն   են   վաճառքի  հանել: 

Ու  նզովապիզծ  քո  ներկայությամբ
Եռաբլուրի  հանգիստն  ես  խախտում, 
Հայոց   քաջերի  հոգիները  վառ` 
Վրեժխնդրութեան  օրվան   են  սպասում:

16/12/2013   ԳՀ © ԱՌ
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1. Բարոյական,   առաքինի   մարդը   չի  կարող     հանցա-
գործի   հետ ընկեր      լինել:  

2. Հայոց   քսան  տարիների     պատմությունը   կեղծեցին
միայն   հանցագործները,    որովհետև    իրենց   հանցանք-
ների   սկիզբը   այնտեղից   է    սկսում:  

3. Ընկերոջը     դավաճանող   մարդուց   լավ     բան  մի
սպասեք: 

4. Սրիկաներ     են   նրանք,  որոնք   կեղծում  են   պատմ-
ությունը,    քանի   որ   անձնական   շահեր     ունեն:  

5. Ագահ   և   բռնակալ  մարդը   հայրենասեր   չի  կարող
լինել: 

6. Մարդուն   գնահատում     են   նրա   արված   գործերով,
ոչ  թե   նրա   մասին   սուտ,   հորինված    պատմություն-
ներով: 

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

8.     Եթե   գեներալները   պնդում   են,    որ   « սպարապե-
տը  »  իրենց   զինակիցն     է,     ապա   դա  նշանակում   է,
որ   այդ     սպարապետը   նույնքան    անբարոյական   է,
որքան   իրենք:   
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9. Բանակ   չծառայած   մարդը   չի   կարող     բանակաշի-
նությամբ   զբաղվել:  

10. Զինվորի   հոգսերով     չապրող   « հրամանատարը  »
թշնամուց  վատ   է: ԳՀ © ԱՌ

11. Հարստություն     կուտակող   գեներալին   միայն
Նաիրի   Հունանյանը   կփրկի:  ԳՀ © ԱՌ

12. Վազգեն   Սարգսյանների   պատճառով   է,     որ   ժողո-
վրդի   արգանդը   ծնում   է      Նաիրի   Հունանյաններ: 
ԳՀ © ԱՌ

13.  « Սպարապետը  »   դարձել      է    հանցագործների
անձեռնամխելիության    երաշխիքը:  ԳՀ © ԱՌ

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

Շարունակությունը   ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ  «  ԹԻՐԱԽԻՆ »  
գրքում   ԳԵՀԵՆԻ   ԱՌԱՔԵԼ 
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2000 Թ.  Մովսես   Գեղանգուլյանի   ընտանիքը՝    կինը   և
երկու   երեխաները   դարձան   « դժբախտ  պատահարի »
զոհ       մեկ   տարի   անց   նույն   կերպ    կազմակերպված
« ավտոպատահարի »     զոհ     դարձավ      Մովսես
Գեղանհուլյանը:   Մովսես   Գեղանգուլյանի   քրոջ
որդին,    որը   Մովսեսի     սիրելին     էր   գտան   կախված,
պաշտոնական  վարկածով   ինքնասպան    է    եղել:

Մավրիկ   Ավետիսյան.   պաշտպանության   նախարարութ-
յան   ֆինանսական   վարչության    պետ,   գնդապետ.
1997-ին  ինքնասպան   է    եղել      կաբինետում   ճակատին
արձակելով   երեք   գնդակ։

1993 թվականի   հուլիսի   21,    առավոտյան  Երեւան,
Կոմիտասի   անվան   այգում  Մակարով  տեսակի  ատրճա-
նակի   կրակոցից   սպանվում   է    Հայաստանի  Պետական
անվտանգության  կոմիտեի  նախկին  ղեկավար, գեներալ-
լեյտենանտ  Մարիուս   Յուզբաշյանը: 

Տիգրան   Նաղդալյանը  սպանվել    է  Դեկտեմբերի 28-ին
ժամը  19.30 սահմաններում  հրազենի  կրակոցից  գլխի
ծանր   վնասվածքով   թիվ  3 հիվանդանոց  է    տեղափոխ-
վել    Հայաստանի   Հանրային   հեռուստառադիոընկերութ-
յան  խորհրդի  նախագահ:  

Գնդապետ   Ռեմիկ   Մարդանյանը  զոհվեց  ավտովթարից  

Մեղրիի   հրամանատար   գնդապետ   Ղևոնդ
Հովհաննիսյանը,    Զոհվեց   կաթվածից
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Գրքում   օգտագործվել      են   փաստավավերագրական
նութեր   հետևյալ   կայքերից   և   հոդվածներից:  

Մովսես   Գեղանգուլյանի     օրագրերից, 
Գնդապետ  Ռեմիկ   Մարդանյանի   օրագրից
Воспоминания  Ремика  Марданяна.
Գնդապետ   Ֆրունզիկ   Ավագյանի   հիշողություններից։ 
Տիգրան   Նաղդալյանի     հուշագրություններից 
Մարիուս   Յուզբաշյան   փաստագրական   արխիվ
Վիքիպեդիա    ազատ   հանրագիտարանից
Սամվել    Շահմուրադյանի   փաստագրական  նյութեր  
« Մտորումներ   Պոզոլինիից   հետո »   գրքից     Արտյոմ
Խաչատրյան
« Ձոն   Պոզոլինիի »   գրքից   Գագիկ   Սարգսյան 
« Թուրքերը   և   Մենք »  Շահան   Նաթալի 
«Գործ N 003».  Մարիուս   Յուզբաշյանի  սպանությունը 
«  Ազատամարտիկի   Հիշատակարան »   կայքից   Վարդան
Հովհաննիսյան
Surhandak.Wordpess.Com   Վարդան   Հովհաննիսյան
« Կրակոց   Թիկունքից »   Սվետլանա  Մարգարյան
« ԻՄ   ԲԱՆՏԱՅԻՆ   ՅՈՒՇԵՐԻՑ »   Պարույր   Հայրիկյան
« Հայոց  Տերերը »  Գևորգ   Հովհաննիսյան 
Րաֆֆի   տարբեր   ստեղծագործություններից

ՆԳՆ  ՆԶՎ   պետ   Գեներալ  Արծրուն   Մարգարյան   պաշ-
տոնական    վարկածը     ինքնասպանություն:

Այս   ցանկը   բավականին   երկար   է  ուստի
բավարարվենք   միայն   այս   անուններով   միայն:
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« Հայոց  Պատմություն »  Մովսես   Խորենացի     
Լույս   Աշխարհ   կայքից,      
1992 թվականի  քաղաքացիական պատերազմը
Վրաստանում
Ինչպես  և  ինչու  էին  ադրբեջանցիները  քանդում
Իրանի  սահմանը.  հունվար, 1990թ.
Հրանտ Մաթեւոսյանը՝ Վազգեն  Սարգսյանի մասին
« Հոկտեմբերի   27-ի  մեղավորները, »  Գեհենի  Առաքել
« ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ   ՄԵՌՅԱԼ   ՏՆԻՑ»  ԱՐԹՈՒՐ   ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ
ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
« ԻՆՉՊԵՍ   ՆԱԽԿԻՆ  ՆԱԽԱԳԱՀԸ  ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՑ  ՄԱՐԻՈՒՍ
ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆԻՆ »
« ԻՆՉՈՒ   ՍՊԱՆԵՑԻՆ  ՄՈՆԹԵԻՆ,  ԲԱՅՑ  ԿԵՆԴԱՆԻ
ԹՈՂԵՑԻՆ «ԳԵՆԵՐԱԼ»   ՄԱՆՎԵԼԻՆ »
Աստվածաշունչ  Նոր  Կտակարան
ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ   ՄԵՌՅԱԼ   ՏՆԻՑ
«ՔԵԶ   ՀԱՄԱՐ   ԿՈՒՌՔ   ՄԻ   ՍՏԵՂԾԻՐ» - ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ
ՎՐԵԺ   ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Գնդապետ   Դնեպրիկ   Բաղդասարյան
Հուշագրություններից։ 
Սերո  Խանզադյան  «  Գրական Թերթի »
ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ  «  ԹԻՐԱԽԻՆ »   ԳԵՀԵՆԻ   ԱՌԱՔԵԼ
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Գնա՛,  իմ   խեղճ   գիրք՝   գնա՛   մարդամեջ.  
Գլուխդ   քաշ   քցի՛ր,   մի՛  նեղանար   հեչ։
Անկաջդ   փակի՛ր,   սիրտդ   լեն   բռնի՛ր,
Ինչ   ասեն,   խոսին,   տա՛ր   ու   համբերի՛ր։
Ճամփորթի   գլխին   շատ   փորձանք   կգա։
Անձրև,  ձին,  կարկուտ՝   հազիր   համեշա։
Դուման   ու   կայծակ,  շոք,  բուք  ու  կրակ
Ամեն  տեղ   կըլին,  ամեն   ժամանակ։
Էսպես   բանիցը  ով   շուտ   վախենա,
Ու  ճամփի  կիսիցն  վեր  կենա,  եդ  գա,
Ոչինչ   չի   շահվիլ,   դարդակ   կմնա։
Փորձանքից՝   մարդը՝   լավ   չի՝   նեղանա։
Ի՞նչ   ես   դարդ   անում,   որ   վրեդ   խոսին,
Յա   քեզ   ծաղր   անեն,  յա   աչքից   քցեն։
Ամենի   սրտին  դուր   գալ   չի   ըլիլ.
Ամենի   խաթրը   ո՞վ   կարա   առնիլ։
Աշխարքի  բերանն   ջվալի   բերան։
Առակ   է  ասած՝  ո՞ւմ   ասես   քո   բանն։
Հալբաթ   մեկ   օր   էլ   արև   դուրս   կգա,
Էն   վախտն   կիմանան,  թե   ուզածդ   ի՞նչ   ա։
Գնա՛,  աստված   քեզ   բարի   ճամփա   տա,
Ում   տուն   էլ   մտնիս,   բարով   տո՛ւր,   գնա՛։
Մտքումդ   պահի՛ր   էն   վաղի   առակն,
Որ  չանես   քեզ   էլ,   ինձ   էլ   խայտառակ։  

Խաչատուր   Աբովյան



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՂԻՆԱԿԻ   ԽՈՍՔԸ  .............................    1  էջ
I   Մաս  ...................................................  2
II  Մաս ....................................................  83
III Մաս  ..................................................  120
IV  Մաս  ..................................................  248
ՎԵՐՋԱԲԱՆ ..............................................  263
ՁՈՆ  սՊԱՐԱՊԵՏԻԿԻՆ  .........................․.  264
ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ...........................................  265
ՓԱՍՏԵՐ ..................................................  267
ԱՂԲՅՈՒՐԸ ..............................................   268
ԷՍ   ԳՐՔԻ  ՃԱՄՓԻ  ԽՐԱՏԸ ....................   270

382

ԳԵՀԵՆԻ   ԱՌԱՔԵԼ  © 2015   
GEHENI  ARAQEL  ©  2015

geheniaraqel@gmail.com



Հեղինակային   իրավունքների   իրավունքները
պատկանում   են   դրա   հեղինակին՝   Գեհենի

Առաքելին:  Գրքում   տեղ   գտած   նյութերը
պաշտպանված   են   Հեղինակային

իրավունքով  GEHENI  ARAQEL  ©  2015
geheniaraqel@gmail.com 

Հերոսները   պետք   է   զոհվեն   պատերազմի
դաշտում,  հակառակ դեպքում   նրանք

անտանելի   են   դառնում:   Վ․ Սարգսյան



Հատուկ   շնորհակալություն  եմ  ուզում   հայտնել
մարդկանց,   որոնք   աջակցեցին   այս   գրքի

խմբագրական   և   ձևավորման  աշխատանքի
համար:   Նրանց   անունները    հայտնի
պատճառներով   չեմ   հրապարակում



¶ºÐºÜÆ   ²è²øºÈ


