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Խմբագրության կուլմից 

« ՏԱԶ ԱՐԱ՛ » գրքում տեղ են  գրել հեղինակի վերջին 
ժամանակների չտպագրված գործերը, այդ թվում ակնարկ
ները,  հեղինակի մտորումները,  նամակները, նրա մեկնաբան-
ությունները  սոցիալական ցանցերում,  տեղ են գտեն նաև 
քրագիտության, մարդաբանության ու հոգեբանությանը  վեր
աբերող աշխատություններ և փորձագիտական հետազոտ
ությունների  արդյունքները  ու մեկնաբանությունները: 
Գրքում ներկայացված են նաև հեղինակին  ուղղված 
նամակներ և պատասխաններ; 

2 0 1 5 Թ.  Երեւան 



Հ Ե Ղ Ի Ն Ա Կ Ի ԽՈՍՔԸ 

- « Տազ արա՛». Այս բառը դարաբաղյան բարբառով կոչվում է 
« Ձայնդ կտրի՛ր...»։ Քսանհինգ  տարի է, ժողովրդին ու անգամ 
ազգին՝ պարտադրում են  լռել։  Ձայնի  ազատություն տվեցին, 
սակայն հիշեցրեցին,  որ պետք է « Տազ » անել քանի որ, եթե 
խոսքը վերաբերում է իշխանավորներին, նրանց անցյալին  ու 
անգամ նրանց բարեկամներին ու հարազատներին, այդ դեպք¬
ում  պետք է « Տազ » անել։  Իշխանավորները՝ դրանք հասարակ 
մարդիկ չեն,  այլ «  աստվածային էակներ », ու նրանց վերաբեր– 
վող թեման՝ վտանգավոր է ու անհանդուրժելի,  քանի որ նըր-
անք առաջարկում են  « Տազ » անել իրենց  ասելով՝ լեզուդ 
կարող է չարիք դառնալ ոչ միայն  քեզ  համար, այլև,  քո ըն– 
տանիքի, զավակների ու անգամ հարազատներիդ համար։ 
Շահագործող իշխանավորները պարտադրեցին ողջ ազգին 
«Տազ » անել,  « Տազ » են  անում անգամ արտրեկրում ու ըս-
փյուռքում,  քանի որ արտասահմանում « հայկական համայնք » 
կոչված խնամի-բարեկամ կառույցը նորից  աշխատում է փնթի, 
շահագործողների համար։ « Տազ » արեցինք՝ ծախելով մեր  պա¬
տիվն ու նամուսը,  ծախեցինք պետությունը  և անգամ պատ¬
մական հաղթանակներն ու ազգային հերոսներին։ 
Լռեցինք  քսանհինգ երկար տարիներ, ավելի ճիշտ « Տազ » ար– 
եցինք,  քանի որ լռելն  այս տարբերակում տեղին չէ։ «  Տազ » 
արեցինք, ու ազգադավները ելան ոտքի, « Տազ » արեցինք, երբ 
տեսանք Շահումյանի  ու Արծվաշենի դավաճանությունը։ 
«Տազ» արեցինք, երբ ոճրագործները գնդակահարեցին Արթուր 
Մկրտչյանին,  Մոնթեին  ու ազգի նվիրյալ  հարյուրավոր հայրեն– 
ասերների։ « Տազ » արեցինք, երբ  Գանձակից, Սումգայիթից ու 
Բաքվից մազապուրծ փախած հայրենակիցները  մեր  օգնության 
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կարիքը ունեին։  « Տազ » արեցինք, երբ  ներքին  թշնամին  գլխա
տում էր ժողովրդի պանծալի զավակներին, գլխատում՝ երբեմնի 
հզոր  պետության արդյունաբերությունը,  պուրակներն ու այգին– 
ները,  երբ գլխատում էին մեր  անկախությունը։  « Տազ » արեց
ինք,  երբ աղետի գոտու միլիոններն  էին  կողոպտում, « Տազ » 
արեցինք, երբ  աշխարհն էր մեզ  կարեկցում, իսկ մեր ազգա
դավները՝ աղետյալների համար ուղարկած օգնությունն  էին 
թալանում,  երբ Լենինականում ու Սպիտակում ժողովուրդը 
փլատակների մեջ  էր լուսացնում,  մեր իշխանավորները Հրազ– 
դան– Երևան մայրուղու  երկայնքով առանձնատներ էին  կառուց
ում։  « Տազ » արեցինք ու շարունակում ենք «  Տազ » անել...  Ու 
այդ տարիներին « Տազ » անելը  դարձավ սկզբունք  ու սովոր¬
ություն...  Ու այդ « Տազ » անելը  դարձավ չարիք ողջ ազգի 
համար՝ և սփյուռքում  և հայրենիքում...  Իսկ ժողովրդի քնարը՝ 
Մտավորականությունը, որը պետք է աղաղակեր մոտալուտ 
արհավիրքների մասին, նորից  « Տազ » արեց, ու փոխարեն 
ժողովրդի կողքին  լինեին՝  դուրս եկան նրա դեմ՝ փնթի  ոջ¬
լոտներին  գովերգելով համեմատելով « Ճառագող » տխմարին՝ 
Արշակ թագավորի հետ։ 

Մենք « Տազ » արեցինք, երբ հաղթանակի սուրը  պատյանը 
դնելու  փոխարեն՝ մեզ  պարտադրեցին խայտառակ զինադադ¬
արի պայմանագիր ստորագրել ու դավաճանելով մեր հերոս
ներին,  խեղկատակ « փրչոտ ծաղրածուն » հաղթանակի սրով 
գլխատեց հերոսներին  էլ, նրանց ժառանգներին  էլ՝  ժողովրդին 
թողնելով  անգլուխ... «  Տազ » արեց ժողովուրդը քսանհինգ տա¬
րի,  ու այդ լռությունը  անտարբերություն ու անվստահություն 
ծնեց մեկմեկու հանդեպ, ծնեց սնահավատություն ու վախ։ 
Ոմանք լռեցին՝  վախից, ոմանք լռեցին՝  անձնական շահերից ել¬
նելով,  ոմանք էլ  քծնեցին՝  « հետույք  մտնելով »։ 
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Սակայն ժողովրդի լռությունը  հնարավորություն տվեց փնթինե
րին  խոսել ժողովրդի անունից,  փնթի  մանվելը,  շմայսը,  տար-
ոն մարգարյանը, լֆիկը,  լիսկան ու անգամ սեյրան օհանյանը, 
էլ  չասեմ սաշիկի ու թոխմախի մհերի  մասին...  Ողջ ոհմակը, 
որը ոջլոտ, շիզոֆրենիկ  ֆիզկուլտուրնիկի  ետևից սողալով՝ 
բարձրացան դեպի թատերաբեմ ու ժողովրդին պարտադրեցին 
« Տազ » անել...  Ու նրանք ոչնչացրեցին  իրենց  հետ ամեն ինչ, 
անգամ ազատության ու արդարության ձայնը։  Լռեցինք  մենք, 
խոսեցին անարժաններն ու շարունակում են խոսել ծախված 
կուսակցական թափթփուկները, շարունակում են խոսել սրբա¬
պիղծ հոգևորականները, մանկասպան տականքները, բռնաբար
ող ու գլխատող ենիչերները։  Խոշտանգող գլխակեր՝ Դ-գեներ-
ալներն  ու նրանց ամորձներից  կախված սպաները... Մի  ժա¬
մանակ էլ  այսպես աչք փակեցինք ու լռեցինք  և այդ միա¬
պաղաղ լռությամբ  քշվեցինք  Դեր-Զորի անապատները ու կո
տորվեցինք, Դեր -Զորի անապատները ու կոտորվեցինք, փոխա¬
րեն  ընդվզեինք  ու պայքարեինք ապրելու համար, սակայն 
« Տազ » արած էլ բռնաբարվեցինք, մորթվեցինք։ 
Վախեցանք ճշմարտությունից,  նույնիսկ  ճշմարտությունը  լսելուց, 
ինչպես կասեր անգլիացի գրող Ջորջ Օուրելը,  « ավելի լավ է 
չորս ոտքի վրա, քան երկու...  »։ Լռեցինք՝  որպեսզի նրա ասած 
Խոզերը կեղտաջրից ելներն  մարդամեջ ու արժեզրկեն բարո¬
յականության բոլոր  արժեքները,  երկիրը  դարձնելով փալաս, որ 
ով հասնում է,  ոտքերը սրբում  է մեզ  վրա...  Լռեցինք  մենք, 
սակայն ուզում  ենք,  որ մեր  փոխարեն ու մեր  անունից գեր¬
տերությունները  խոսեն,  ուզում  ենք  նորից  մտնել  օտարների 
լծի  տակ, որովհետև այդպես հարմար է՝  « չորս ոտքի վրա » 
Ու « Տազ » անելով հանդուրժում ենք անարդարությունն ու 
խոշտանգումները, « Տազ » անելով սպասում ենք,  որ փրկութ-
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–յան  մի  արահետ կբացվի մեր  ժողովրդի համար, սակայն 
մոռանում ենք,  որ Աստված ամենաշատը ատում է անտար
բերությունը,  կամ չկողմնորոշվող  մարդկանց, որոնք չգիտեն՝ 
չարի կողմից  են, թե՝  բարու։ 
Անպատասխանատվության ու երկերեսանիության զոհը  հարձ– 
ավ ժողովուրդը,  այլ  ոչ թե թշնամու։  Թշնամին  ներսում  է, ոչ 
թե սահմանի մյուս  կողմում...  « Տազ » անելուց երբեք չմըտ– 
ածեցինք մեր  զավակների ու նրանց ապագայի մասին, երբեք 
չմտածեցինք մեր սուրբ  նահատակների մասին, «  տազ» ար¬
եցինք,  երբ փնթի  « կռազի շոֆեռը » Անդրանիկ Զորավարին 
մեդալ էր տայիս, և ինչ  մեդալ այն էլ  ոջլոտ ֆիզկուլտի դա– 
սատուի պատկերով, որը անգամ խոսել չգիտեր, որը ազգի 
կաշին էր քերթել  իսկ « կռազի շոֆեռին » էլ  դարձրեցին զո
րավար ու հերոս։  Լռում  ենք ու  « Տազ » անում,  լռում  ենք, 
երբ փնթիները  իրար մեդալ են  տալիս ու տիտղոսներ, ու մեր 
լռությունը  շատ ծանր է նստելու եկող սերունդների  վրա, քա¬
նի  դեռ լռելու  ենք  ու վախենալով լսել  չլռողներին,  իսկ չլռող¬
ին  փնթիները  պետք է դավաճանի ու ադրբեջանցու գործակ– 
ալի պիտակ կպցնեին, որպեսզի ժողովուրդը վախենա լսել 
ճշմարտությունը,  քանի դեռ « ՏԱԶ ԱՆԵԼԸ » այս երկրի մեջ 
ապա պարտադրվում է Փնթիների  կողմից,  ապա այս երկի– 
րը  լինելու  է դատապարտված՝ հավիտենս հավիտենից։ 
Ավարտելով խոսքս՝ ցանկանում եմ այն  ավարտել լավ նոտա– 
յով.  ներկայացնում եմ  ընկերոջս՝  արցախյան ազատամարտի 
հերոս Վարդան Հովհաննիսյանի բանաստեղծությունը,  նա էր, 
որը երբեք, «  Տազ » չարեց ու անգամ պատերազմի դաշտում 
ստեղծագործում էր, ու բարձրաձայնում,  անլռելի  զանգակատան 
պես կանչում էր ու ոտքի հանում իր  կամավորներին, ու այդ 
պայքարն էր,  որ բերեց այն  հաղթանակը, որը  ունենք... 
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ԴԱՎԱՃԱ՛Ն է ՆԱ, ՈՎ ԼՌՈՒՄ է ԴԵՈ 

« Այս դառն օրերի  մթնում  մահաբեր, 
Արնոտ խնջույքի  այս սեւ  զնդանում 
Դավաճա՛ն է  նա, ով լռում  է  դեռ, 
Մատնի՛չ է,  ով իր  սուրը  չի  հանում...» 

Վահան Տերյան 

Դավաճա՛ն է նա, ով լռում  է դեռ, 
Դավաճա՛ն է նա, ով ձայն  չի  հանում, 
Եւ այդպես ահա լռում  ենք  վախով, 
Սակայն տանելով բեռը  ստրուկի։ 

Եւ մեր  լռությամբ  գործում են  նրանք՝ 
Սատանային անգամ ծախելով հոգին, 
Ազգ ու հայրենիք,  վաղուց մոռացված՝ 
Փուչ ու դատարկ փիլիսոփայություն։ 

Շահ ու զվարճանք, քծնում  եւ  պղծում՝ 
Մի նոր հավատք եք էլի  քարոզում, 
Ոգին հայ ազգի Հուդայի նման 
Ծախիք չարքին՝ դարձրիք ինքասեր։ 

« Գրպանի գյորա » ձեր ոտքն եք մեկնում՝ 
Եւ տրորելով պատիվն անճարի, 
Ու մագլցելով կյանքերի  գնով՝ 
Բարձր գագաթը ձեր  պաշտոնների։ 
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« Անպատիժ մեղքը  հանցանք է ծնում  »՝ 
Եւ մենք  մոռացանք խոսքերն իմաստուն, 
Ու ոտքերի տակ ապրելով այսպես 
Մեր զավակներին ստրուկ ենք  դարձնում... 

Եւ նեոնների  լույսերի  փայլով, 
« Բրենդ ու էլիտար » իրենց  գովազդով, 
Շքախմբերով յուր  թիկնազորի՝ 
Դարձրել եք ճիվաղ մի ամբողջ ազգի։ 

Ո՞ր մեղքի  համար՝ կհարցնեք երեւի, 
Որ այդպես դարձանք օտարամոլի, 
Պատիվ ու նամուս վաղուց մոռացած՝ 
Երեկվա բոզին  հրեշտակ դարձրած։ 

Սովետների ժամանակն անցավ, 
Այն  որ ավելորդ խոսքերի համար 
Անծայր Սիբիրի  տափաստաններում՝ 
Վերջին կարապի երգն էին  հիշեցնում։ 

Բիրտ ու բռնակալ նենգ  բոլշեւիկներին, 
Եկած նորերը  հրեշ  ավելի... 
Եւ մեր պայքարը մոռացանք, ավա՜ղ՝ 
Ու արդարության քաջերին անգամ։ 

Ազգովին ելանք մեր  սուրբ պայքարին, 
Որ բռնակալների ժամանակն անցնի, 
Ու մեզ խաբեցին,  խաբում են  կրկին՝ 
Եւ մատուցելով գավաթը թույնի։ 
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Ու սրա՛նք եկան՝ նրանցից դաժան, 
Որ անգամ խոսքը ցցի են  հանում, 
Պիտակներ տալով նենգ  դավաճանի՝ 
Ազգի « փրկիչ » են  իրենց  ձեւացնում։ 

Սակայն իրենք  են  գույները  փոխում՝ 
Ազգ ու դավանանք, կին եւ  ընտանիք, 
Առնում են,  ծախում ինչ-որ  ուզենան, 
Ելնում  են կամաց՝ շալակն աշխարհի... 

Անտարբեր ենք մեր իսկ լռությամբ, 
Որ ազատամարտի հերոսներին  քաջ՝ 
Բախտից հալածված եւ հուսից  զրկված, 
Յուր իշխաններին  գերի են դարձած։ 

Այդպես է եղբա՛յր  օրենքը  չարի, 
Լռում  ենք,  ավա՜ղ, ծախելով անգամ 
Եկող ապագան մեր  իսկ թոռների՝ 
Կարծու՞մ եք՝ այդպես ապրելը հեշտ է... 

Անտարբեր եղանք չարի գործերին, 
Որ դառնա հրե՛շ  մեր  իսկը բախտի, 
Ու լռում  ենք  քծնելով այսպես՝ 
Հարուստ, վաշխառու նենգ  չինովնիկներին։ 

0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 թ.  Ազատամարտիկ 
Վարդան Հովհաննիսյան  © \ա 
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«ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԼԾԻ 
ՏԱԿ ՄՆԱՆՔ...». - ԹՈԽՄԱԽԻ ՄՀԵՐ 

Շատերը դժգոհում են,  թե թոխմախցի մի  ինչ-որ  « Առնանդամ » 
հայտարարել է իր  ստրկացած վիճակի մասին,  այդ ամենը վե
րագրելով ժողովրդին։  Քանի որ ժամանակին, ինչպես հիշում 
են  շատերը, այդպիսի քրեականները « կզում  էին  » ամեն անգ
ամ, երբ իրենց  թաղայինը՝  « միլիցիան  » այցելում  էր տեսակցու
թյան։  Գալիս էր « կլիզմա  » անում առանց « վազելինի  », հետո 
էլ  գնում  էր մինչև  հաջորդ շաբաթ։ Ու այդպես ամեն անգամ, 
հե-  տո երբ 1 9 8 9 թ.-ին  իշխանափոխություն եղավ, ու « Կոմսո
մոլի  » վիժվածք եկավ իշխանության  գլուխ՝ ՀՀՇ-ական ոճրա¬
գործների հետ միասին։  Ու էդ « փրչոտ շունը  », պայմանավոր¬
վածության համաձայն, իր  զինակից հանցագործ « ախպերներ
ին  »՝ Մուկից սկսած վերջացրած Թոխմախի « Առնանդամով », 
որոնց թաղայինը՝  « միլիցիա  ձյաձան »՝ առանց « վազելինի  » 
օգտագործում էր շաբաթը մեկ անգամ, դուրս ելան մարդամեջ 
ու սկսեցին « վարի » տալ էս ժողովրդին։  Հետո Ազնվազարմ 
Նաիրի Հունանյանը  սատկացրեց էդ « փրչոտ ոջլոտին », բայց 
դե ինքը  սատկեց, իսկ էդ քրեական ոջիլները  չսատկեցին, աճ¬
եցին  ու շատացան, սկսեցին ծծել ժողովրդի արյունը։  Մի ժամ¬
անակ մոռացել էին,  թե ինչ  էին  ծծում...  Ու այդ արյուն  ծծող 
ոջիլները  բազմացան ու « թռփոշատացան », հիմա էլ ժողովրդի 
անունից հարցեր են  լուծում։  ժողովուրդը չի  հասկանում, որ 
այդ « ԿԵՂՏԱՐՅՈՒՆ ԲՈ- ՇԵՔԻՆ » « փրչոտ ոջլոտը » բերեց ու 
գցեց ժողովրդի ջանին։ 

Վազգենից պետք սկսել քանի նա դեռ հերոս է,  իր  զինակից
ները  լինելու  են հերոս  ու ազգի փրկիչներ։  Երբ Վազգենի դի¬
մակը պատռվի, նրա քրեական ոհմակի հրեշները,  դոմինոյի 
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պես իրար ետևից ընկնելու  են  ցած, Վազգենն իրենց  անվըտ– 
անգության երաշխիքն է,  դրա համար էլ  նրա կերպարի հետ
ևում են թաքնվում։  Վազգենով դրվեց հանցանքի սկիզբը,  նըր– 
անով էլ  պիտի ավարտվի։ Չգիտեմ՝ ռեալ կհամարեք, բայց 
հավատացեք, երբ գեներալների  ոհմակն ընկնի,  իշխանությունը 
կտապալվի։ Նրանց վրա է հիմնված « սերժիկի  կայսրությունը  »: 
Գեներալները  Վազգենին բարձրացնում են,  որովհետև գիտեն՝ 
հենց  Վազգենն ընկավ, իրենք՝  նույնպես։  « Կռիսները » գիտեն 
եկող վտանգը, դրա համար միշտ նավաբեկությունը կանխատե
սում  են։  Շտապում են  իրենց  իշխանությունը  ռուսների հաշվին 
ամրացնելու, որ առաջվա շաքարաքլորը չծծեն։  Իսկ Վազգենի 
սպարապետացված կերպարը չի  թողում,  որ նրանց վրա ձեռք 
բարձրացնենք։ 

ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ, ԹՈԽՄԱԽԻ « ԱՌՆԱՆԴԱՄԸ » ՄԵՂՔ ՉՈՒՆԻ, ՄԵ
ՂԱՎՈՐԸ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆ Է,  ՈՐ ՀԱՆԴՈՒՐԺ ՈՒՄ Է  ԱՌԱՔԵԼ– 
ԱՑՎԱԾ ՎԻԺՎԱԾՔՆԵՐԻՆ։ Իսկ ինչ  վերաբերում է պատերազմը 
հաղթելուն  կամ թե ոչ,  իրեն  մեղադրել չի  ]ինի...  Ինքն  այդ 
ժամանակ նստած էր, ու են  շաքարաքլորի տեղն էլ  ուրիշ  բան 
էր ծծում։ ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՈՒՄ ԷԻՆ. «  ՊՐՈԼԵՏԱՐՆԵՐ, ԲՈԼՈՐ 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ, ՄԻԱՑԵՔ..»։ 

Գեհենի  Առաքել 0 7 / 1 2 / 2 0 1 4 
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« ՍՊԱՐԱՊԵՏԻ » ԵՐԱԶԱԾ ԵՐԿԻՐԸ 

Հետաքրքիր է մեր  հասարակությունում խեղաթյուրված մի 
լայն  զանգված շարունակում է իր անհատապաշտությամբ խա
բել  ինքն  իրեն,  քանի որ Արցախյան պատերազմի հաղթան
ակը և Հայկական բանակաշինության գործը չգիտես ինչու 
վերագրում են Վազգեն Սարգսյանին (  «Բանակ չծառայած մար
դը չի  կարող բանակաշինությամբ զբաղվել» Գ.  Հ  )  ՀՀ իշխան
ությունները  ամեն ինչ  անում են, որպեսզի  խեղաթյուրեն  իր
ական դեպքերը։ Սպարապետի վկաները կամ ԵԿՄ- երիտ 
կազմակերպության սաները վստահ են,  որ դրական բաները 
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ինչ  կատարվել է վերջին տարիներին Հայաստանում, դա եղել 
է « սպարապետ » Վազգեն Սարգսյանի ջանքերով, սակայն մո
ռանում են  նրա արած բացասական գործերը (  Մեղմ  է ասվ
ած ) :  Լավ, անցածը անցած, սակայն եկեք հաշվի առնենք 
ներկան և ապագան։ Այդպիսով բոլորը  միաբերան ասում են, 
որ « Սպարապետի երազած Հայաստանը ունենք  »: Այդպես է 
պնդում ԵԿՄ- նախագահ՝ « սպարապետի » զինակից ընկեր՝ 
նրա գործը շարունակող՝ Արցախի « հերոս » գեներալ Մանվել 
Գրիգորյանը։  (  Հիշեցնեմ,  որ գեներալ Գեներալ բառը չեմ վեր
ցնում  չակերտների մեջ,  քանի որ արդեն փոխվել է դրա նշա
նակությունը  ) :  Գեներալ Սեյրան Սարոյանի հայտարարությամբ 
«Զորավար Մանվել Գրիգորյանը սպարապետ Վազգեն Սարգս
յանի  գործի արժանի շարունակողն է»: Գեներալ ( Սեյրան Սա-
րոյան  ©): Այնպես որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը և նրա 
զինակիցները  պնդում են,  որ ներկայիս Հայաստանը « սպա¬
րապետի երազած Հայաստանն է »: Նշանակում է Իդեալական 
պետությունը  արդեն ունենք,  որը  Երազել էր « Մեծն սպար
ապետը »: Այսինքն  պետություն,  որտեղ կողոպուտը և թալանը 
օրինականացված է օրենքով և սահմանադրական կարգով, 
նայած թե թալանողը,  որ դասակարգին կարգին է պատկան-
ում:  Օրենքի « պաշտպանները »՝ ոստիկանությունը՝  ԱԱԾ-ն դա¬
տական ողջ համակարգը պաշտպանում են  միայն  ավազակ¬
ների  և գողերի իրավունքները,  բայց ոչ ժողովրդի: Եթե հաշ¬
վի առնենք, որ այդ ամենի սկիզբը  դրեց սպարապետը ու իր 
զինակից եղբայրը՝  Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրենց  իշխանակալ-
ության  տարիներին: 

Շարունակենք միտքը: Սպարապետը երազում էր,  որ իր  երազ-
ած երկրում Ազատամարտիկ կոչվող երևույթը  իսպառ ոչնչա¬
նա, այդ պատճառով ինչպես ինքն  էր ասում.  «Հերոսները 
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պետք է  զոհվեն  պատերազմի դաշտում, հակառակ դեպքում 
նրանք անտանելի են դառնում»: (Վ.  Ս.  Վիքիպեդիա )  Իր կեն
դանության ժամանակ նա ոչնչացրեց ում  կարող էր,  ավելի 
ճիշտ կլինի  ասել ում հասցրել էր, ում էլ չէր հասցրել՝  թո
ղեց,  որպեսզի իր  գործը շարունակողները վերջացնեն։ 
Սպարապետը երազում էր,  որ իր  մեծահարուստ եղբայրները 
( Դրանցից մեկը  մարդասպան է,  սակայն ՊՆ-ի խորհրդական է) 
և սանիկները մինչև  իրենց  կյանքի  վերջ ապրեն միշտ հար
ուստ և բախտավոր, ոտքի տակ տալով բարոյականությունը 
և ժողովրդին, ինչպես անում  էր ինքը  իր կենդանության ժա¬
մանակ։ Սպարապետը երազում էր,  որ հայկական բանակում 
ինքնասպան լինեն  զինվորները,  սպաները խոշտանգեն և նվաս-
ստացնեն իրենց  ենթականներին,  չհաշված սահմանին զոհված 
Քյասիբի ու անճար մարդու զավակները, քանի որ,  սպարա¬
պետի այդ ցուցակից դուրս էին  մեծահարուստների զավակ¬
ները  նրանք միայն  ձևի  համար են  ծառայության գնում։ 
Սպարապետը երազում էր, որ  երկրում ծախվի ամեն ինչ, 
անգամ բարոյականությունը և ձայնի  իրավունքը,  քանի որ 
սպարապետը իզուր  չէր  ասել «Ընդդիմությունը  100 տոկոս 
ձայն  էլ  ստանար, նրան իշխանություն  տվող չկար »։ (  Վազ-
գեն Սարզսյան 1996 Թ)  Հետո սպարապետը երազում էր որ 
ստրկամիտ սերունդ ունենանք, որը  պետք է միայն  խոնհար 
ծառայի պես ծառայի իր Տիրոջը,  քանի որ սպարապետը ար
դեն որոշել  էր թե ո՛վ է ՏԵՐԸ, իսկ ո՛վ է Ծառան ( կարելի է 
ասել ստրուկը)  Սպարապետը երազում էր Հայաստանը հայաթ 
ափել ի  շնորհիվ  Երիտ-Հանրապետականների կամ Երիտ-Երկրա-
պայների,  քանի որ ինքը  դարձավ գեներալական դինաստիա¬
յի  կնքահայրը։  « Գեներալ » բառը, որը  մինչ  այդ խորհրդա¬
նշում  էր հաղթանակների ու բանակի խորհրդանիշ, նրա շը-
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նորհիվ  դարձավ խամաճիկ բոշաների տիտղոս։ Սպարապետի 
շնորհիվ  քաղքենի բոշեքը  դարձան ազվնական ու արիստոկրա
տական խավ, իսկ ժողովուրդը նրա շնորհիվ  դարձավ վախկ
ոտ ու ստրկամիտ։ (  չնայած մինչ  նա այդպիսին էր ) 
Այդպիսով սպարապետը երազում էր,  որ ցանկացած ոք՝ անգ
ամ նորածինը եկրպագի իր  ազնվատոհմ աստվածածին կեն
դանի մեծությունը։  Նրա տիեզերական առաքելությունը  ավարտ
վեց, քանի որ ամեն ինչ  իր  ցանկությամբ վերջացավ, քանի 
որ հենց  իր  տեսակով (  Բոշա )  ծնունդ տվեց հայրենյաց  վրի
ժառու Նաիրի Հունանյանին,  որը  պետք վերջ դներ հրեշի  հաղ
թարշավին։ Սակայն ստրկամիտ հասարակությունը փոխանակ 
գնահատելու իր  իսկական հերոսին,  նորից  բռնեց  « սպարապ
ետ » կոչված հրեշի  ուղին։  Այնպես որ,  շարունակեք նրա 
ուղով քանի որ նա երազած երկիրը  արդեն ունենք...  Եվ մի 
դժգոհեք ոչ ղեկավարությունից, ոչ էլ  պետությունից 

« ՍԱ՛ ՍՊԱՐԱՊԵՏԻ ԵՐԱԶԱ՛Ծ ԵՐԿԻՐՆ Է»... 

Գեհենի  Առաքել 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 
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« Ամեն ոք,  ով երբևէ հռչակել է բռնությունը  իր 
մեթոդը,  անխախտորեն պիտի ընտրի սուտը որպես 

իր  սկզբունք » 
Ալեքսանդր Սոլժենիցին, 
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ԱՐԹՈՒՐ ԱԴԱԲԵԿՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

Ֆեյսբուկյան  իմ  ընկերներից  շատերը, նույնիսկ  անծանոթ մար
դիկ կարդալով իմ գրքերը  արձագանքում են, շատ անգամ 
ցանկություն  են  հայտնում  կիսվել իրենց  մոտ եղած տեղեկութ
յուններով։  Այնպես որ « Ազգադավը » պատմավեպից հետո այդ 
նյութերը  այնքան է հավաքվել որ կարելի է մի ծավալուն 
փաստավավերագրական մի գիրք  գրել։  Այս վերջին ժամանակ– 
ներում  տեղեկատվական կայքերում շատ վերհիշեցին  Արթուր 
Աղաբեկյանի մասին,  չնայած որ իմ ստեղծագործություններում 
միշտ ակնարկել եմ  նրա մասին։  Սակայն այս փաստագրական 
նյութերը  կարելի է ներկայցնել  ամփոփոխ, ինչպես գրել  էին 
ինձ։  Այդպիսով 1 9 9 3 - 1 9 9 4 թվականին պատերազմի եռուն  ժամ
անակահատվածում, երբ Դարաբաղյան ճակատում կատաղի 
մատեր էին  գնում։  ՀՀ  ՆԳՆ քրեական հետախուզության պետ, 
ավագ լեյտենանտ՝ Ի.  Շ.  Աշտարակի ջոկատի ազատամարտիկ¬
ներից  մեկին  ձերբակալել է տալիս։ Ազատամարտիկին խոշտ¬
անգելուց և կտտանքների ենթարկելուց հետո, նա միզում  է 
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նրա վրա և հայտարարում. « Որ այսուհետև Հայրենասերների 
հանդեպ այսպես է լինելու,  որ ինքը  « փչացնելու » է նրանց »: 
Այս պատմութունը ավարտվում է նրանում,  որ այդ ժամանակ– 
վա ՆԳՆ փոխնախարար Վահան Պապոյանը նրան հեռացնում 
է ՆԳՆ համակարգից, նրա անձնական գործում նշումներ  անե
լով,  որ երբեք չկարողանա աշխատել ուժային  որևէ կառույց
ում։  Սակայն տարիներ անց, երբ « ժուլիկ  » Արթուր Աղաբեկ– 
յանը  հայտնվում է ՀՀ  Պաշտպանության փոխնախարարի պաշ
տոնում, այդ տականքից վերցնելով 5 0 0 0 դոլլար նրան վերա
կանգնում է Պաշտպանության նախարարությունում, որպես իր
ավաբան։ Այնպես որ այդ ոճրագործը շանունակում է իր 
ծառայությունը  մինչև  այսօր։  Այնպես որ,  Արթուր Աղաբեկյանը 
իր  ՊՆ- ի  փոխնախարարի պաշտոնին պաշտոնավարման տարի¬
ներին  Ռուսաստան և Հունաստանի ռազմական ակադեմիան-
ներ  գործուղելու համար այդ սպաներից 2 0 - 3 0 հազար դոլլար 
էր վերցնում։  Իսկ այդ երիտասարդ սպաները բարձրագույն 
ակադեմիաներում ավարտելուց հետո նորից  վերադառնում են 
և աշխատում ՊՆ նախարարության զորամասերում։ Իսկ զոր¬
ամասի հրամանատարներ դառանալուց հետո արդեն սկսում 
են  « ետ վերադարձնել » այն  գումարները,  որը վճարել էին 
Արթուր Աղաբեկյանին։ Այսինքն  նրանք պետք է զինվորների 
ծնողների  հաշվին,  չհաշված զորամասին հատկացվող սնունդը, 
հագուստը, հեղուկ  վառելիքը և դրամական միջոցները  կողոպ¬
տել անխղճորեն։ Արթուր Աղաբեկյանի պատմությունը շատ հե¬
տաքրքիր էջերով է լեցուն,  այնպես որ իր  ծննդավայրում հայտ¬
նի  էր որպես հանցագործ տարր, իր  ներկայությամբ  ապակա¬
նում  էր ամեն ինչ,  որտեղ հայտնվում էր,  այդպես նա « Կռա-
զի  » շոֆեռ Մանվելի հետ ծանոթ էր դեռևս 1988-ից,  (  Ինչու՞ 
ՇՈՖԵՌ...  Որովհետև վարորդները ունեն  բանականություն, ոչ 
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թե մանվեի պես)  նրանք Հադրութում բացել էին առք ու վա
ճառքի կետ, Հադրութի գյուղերի  գյուղացիներին  խաբում 
էին,  էժան գնով ձեռքներից  անասուններն առնում ու տանում 
Հայաստան ծախելու։ Հադրութի քարտուղարը բողոքել  էր Ամ-
արասին։ Դադամյանը, որը այդ ժամանակ ԽՍՀՄ ԳԽ դեպուտ
ատ էր և Ամարասի ղեկավարը, (  Բորիս Դադամյան, 1 9 8 9 - 1 9 9 2 
թթ  ԽՍՀՄ ԳԽ պատգամավոր, « Ամարաս » բարեգործական 
ընկերության  նախագահ, Ստեփանակերտի ավտոշարժակազմի 
ղեկավար, մահացավ կարիքի մեջ։  Շուշան Ղազարյանի « Խաչ
վածին մահ չկա » գրքից )  աշխատանքային խումբ է կազմում, 
որպեսզի տեղում գործին ծանոթանան։ Գյուղացիներից,  որ ան¬
ասունները խաբեությամբ առնում էին այդ ժուլիկները,  նըր-
անց թողնելով  առանց ապրուստի՝ կաթի ու մսի, նրանք  էլ 
ստիպված թողնում  էին  սահմանամերձ գյու-  ղերն  ու փախչում 
քաղաք։ Արդյունքում  Մանվելին և Արթուր Աղաբեկյանին ար¬
գելում  են շրջան մտնել,  սակայն մարտական գործողություննե¬
րը  սկսելուն  պես, նրանք օգտվում են առիթից և կազմում են 
այդպես կոչված ջոկատները, որը  ավելի շատ ղարաբաղցիներ-
ին  էր վնասում, քան թե ադրբեջանցիներին։ Արդյունքում  սպա-
րաԾերտ կոչված հանցագործը, նրանց սկսում է հովանավորել 
և առաջ տանել։ Այն որ Արթուր Աղաբեկյան կոչվող մոլախո
տը Չարենցավանում և Հայաստանի մի  շարք շրջաններում 
ունի  1 5 - ից  ավելի լոմբարդներ ու դաշնակցական իր  ընկերնե¬
րի հետ կողոպտում է ժողովրդին դա փաստ է, քանի որ 
դրա մասին հայտնեց նրա հերթական զոհերից  մեկը։  Այնպես 
որ,  այս տեսակի ԱԶԳԱԴԱՎԻ մասին դեռ պատմությունը չի 
ավարտում։ 

Հարգանքներով Գեհենի  Առաքել։ 1 5 / 0 2 / 2 0 1 5 
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Խնդրում եմ  այն  մարդկանց, որոնք տեղյակ են  նրա կատար
ած մեղսագործություններից,  գրեք... Մեծ հաճույքով  կխմբագրվի 
և կմատուցվի հասարակությանը։ Սպասում եմ ձեր  արձագանք
ներին։ 

ՀԱՅ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ 
ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱԶՆԻՎ 
ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. 

Ընկեր դաշնակցականներ, այս օրհասական ժամին,  երբ մեր  հայ
րենիքը  հայտնվել է Անարխիայի և Ռեպրեսիաների հորձանուտ
ում,  պետք է գիտակցել որ հարկավոր է միանալ ժողովրդին։ 
Արդեն քսան տարուց ավելի է, ինչ  Հայաստանի « Վայ » իշխան
ությունները  խոշտանգում և կեղեքում  են  ազգի ընտրյալներին  և 
ժողովրդին։  Ընկեր դաշնակցականնե՛ր, ձեր  կուսակցության Պար
ագլուխները սատարում են,  և լիցք  տայիս բռնակալ իշխանութ
յուններին։  Ուստի կոչ եմ անում Խելամիտ ու Հայրենասեր կու
սակցական ընկերներին՝  սթափվել և միահամուռ որոշել  որ 
կուսակցության վերնախավում Ազգադավ տականքները պետք է 
հեռացվեն ՀՅԴ-ից։  ի Փորձեք ինքնամաքրման ճանապարհով վե
րագտնել կուսակցության ճիշտ ուղին  և փորձեք նորից  շահել  ժո
ղովրդի վստահությունը։  Հարգեյի բարեկամներ, առաջարկում եմ 
կուսակցությունից հեռացնել՝  Արմեն Ռուստամյանին, Արծվիկ Մին-
ասյանին,  Աղվան Վարդանյանին, ու ՀՅԴ -ի  ողջ  բյուրոն՝  իրենց 
թափթփուկ խնամի - բարեկամ ոհմակով։ Այդ թվում՝  նաև Արց¬
ախում ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ թափթփուկներից կազմված կուսակցական 
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Բջիջը՛  որը  ղեկավարում է Արթուր Աղաբեկյանը և իր  Բանդ
ան։ Ընկեր կուսակցականներ՛ արդեն ժամանակն է՛ որ  ինքնա-
մաքրվեք՛ քանի դեռ ժողովրդի աչքին չեք դարձել հակակրանքի 
ու նզովքի  մի  թիրախ՛ այնպես որ կոչ եմ անում  Սփյուռքի՛  Արցա
խի և Հայաստանի ՀՅԴ-ի ազնիվ կուսակցականներին միավոր
վել  մեկ դրոշի տակ՛ և ազատվել տականքներից՛ որոնք արա
տավորում են  ՀՅԴ կուսակցության անունը։ 

Հարգանքներով Գեհենի  Առաքել 1 2 / 0 4 / 2 0 1 5 

=<£$~Sx3XS3$=>= 

WELCOME TO ARMENIA, KIM 
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՔԻՄ 

Հարգելի Քիմ Քարդաշյան մենք  հայ  ժողովուրդս ուրախ ենք՛ 
որ վերջապես գտնվում են Ձեր  պապերի հայրենիքում։  Դա 
մեծ հայրենասիրության  դրսևորում է՝  հարգել մեր ցեղա– 
սպանության զոհերի  հիշատակը։ Սակայն որպես Ձեր բարեկ¬
ամ կցանկանաի իրազեկել որ այսօր Հայաստանի Հանրապետ
ությունում  իշխանավորում են երիտ-թուրքերի ժառանգները՝ Եր¬
իտ - Հանրապետական կուսակցությունը՛  որոնք այս քսան տա¬
րուց ավելի է իրականացնում են հայ ժողովրդի  սպանդը։ 
Սերժ Սարգսյանը և իր  կուսակցական բանդան թալանում և 
կողոպղում են  ժողովրդին՛  այդ թվում և Ձեզ՛  ուստի խնդրում 
եմ  հաշվի առնել այն հանգամանքը՛ որ ՀՀ  իշխանություննե¬
րը՛  առհասարակ կապ չունեն  հայ  ժողովրդի հետ։ Քանի որ 
ինքներդ  կհամոզվեք այս մեկ շաբաթում։ 

9 / 0 4 / 2 0 1 5 
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Dear Kim Kardashian, the Armenian people are happy 
to see you in the Motherland of your ancestors. It is a 
great act of manifestation of your patriotism and it 
shows your feelings toward victims of Genocide. How
ever, as your friend I would like to inform you that the 
authorities of today's Republic of Armenia are Young 
Turks (Republican Party), which are carrying out a mas
sacre of Armenian people for twenty years. Serzh Sargs-
yan and his gang of party are grabbing and robbing peo¬
ple as well as You too. So please take into account the 
fact that the authorities are nothing to do with the Amen-
ian people. Anyway You will ascertain this facts during 
only this one week. 

Sincerely Geheni Araqel 9/04/2015 
Հարգանքներով՝ Գեհենի  Առաքել 

Լռիր,  կամ ասա մի  բան, որ արժի ավելին քան լռությունը; 
Պյութագորաս 

Ամենամեծ կույրը  նա է, ով չի  ուզում  տեսնել։ 
Ջոնաթան Սվիֆ 
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ՍԽԱԼՎԵՑԻՆՔ ՈՒ ԿՐԿԻՆ 
ՍԽԱԼՎՈՒՄ ԵՆՔ 

Առավոտյան Բաղրամյան փողոցում տեղի ունեցած միջադեպը 
կարծես թե ծանոթ պատկեր էր, ավելի ճիշտ ծանոթ աղետ էր։ 
Փորձեմ ներկայացնել իմ տեսանկյունից, որպեսզի  պատկերաց
նեք  ավելի հստակ։ 
Ինչպես  տեսանք, մեր  երիտասարդները խանդավառությամբ ել
ան պայքարելու՝ էլեկտրաեներգիայի թանկացման դեմ։ 
Հրապարակներում նստացույցեր, հետո պարեցինք, երգեցինք, 
եկավ քահանան ու փորձեց համոզել  որպեսզի հրաժարվենք 
պայքարից, հետո նա « գլխիկոր » հեռացավ, իսկ լուսաբացին՝ 
ժամը 5 -ին,  Ոսոխը՝ ոստիկանները, կատաղած ու դավադրա
բար հարձակվեցին և տեղի ունեցավ այն,  ինչ  տեղի ունեցավ։ 
Նման պատկերի հանդիպում ենք դեռ շատ վաղուց, բայց ես 
կսկսեմ միայն  1 9 1 4 - ից,  երբ մեր  ֆիդայինները  զենք  վերցրեց
ին  ու սկսեցին պայքարել քուրդ և թուրք եղեռնագոծների դեմ, 
ժողովուրդը մտածեց որ չի կարելի նրանց գազազացնել և 
հանել  ժողովրդի դեմ, չհավատացինք նրանց ու լռեցինք,  սա¬
կայն սխալվեցինք, թուրքը  չխնայեց,  սկսեց տարհանել, մի 
գյուղը  մտածեց, որ թուրքը  կբավարվի միայն  մեկ կամ երկու 
գյուղ  տարհանելով, փաստորեն սխալվեցինք, թուրքը  տարհանեց 
բոլորին  ու քշեց Դեր-Զոր։ Մենք խոնարհ երգելով քայլեցինք 
մահվան անապատը, մտածեցինք, որ լուռ քայլենք  մեզ չեն 
սպանի, փաստորեն սխալվեցինք՝ մեզ կոտորեցին։ 
Հետո էլ  1 9 8 8 - ին  Սումգայիթում  կոտորեցին, մենք լռեցինք,  կո
տորեցին Բաքվում, մենք լռեցինք,  մտածեցինք. « Մինչև  թուրքը 
չգա իմ  տան շեմը,  ես կռիվ չեմ  գնա » փոխարենը գնացին 
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պատերազմ ազատամարտիկները, սակայն նրանք կռվում էին 
իսկ Ազգադավ իշխանությունները  նրանց թիկունքից  խփում 
էին,  իսկ մենք  լռում  էինք,  մտածում էինք,  թե դա մեր  գործը 
չի։  Հազարավոր փախստականներ Ադրբեջանից, նորից  չմտածե
ցինք,  որ պետք է օգնել  ու սատարել հայրենակցին։  Հետո 
փախստականներ Գետաշենից, Շահումյանից  ու Մարտակերտից, 
նորից  անհոգատար վերաբերմունք, նորից  լռեցինք։  1 9 9 6 թվա
կանի սեպտեմբերի 2 5 - ին  նորից  Խուժանը ժողովրդի վրա կրա¬
կեց, շատերս լռեցինք, չուզեցինք  խառնվել, բայց մեր  փոխար¬
են  1 9 9 9 - ին  Նաիրի Հունանյանը  պատժեց ազգադավին, մենք 
լռեցինք  ու չկանգնեցինք նրա կողքին  ու նորից  սխալվեցինք, 
իսկ վրիջառու հայորդին՝  Նաիրին այնպես էր հավատում, որ 
իր  կողքին  կլինենք,  դավաճանեցինք իրեն  և մեր  լուսավոր ա¬
պագային։ Հետո էլ նորից  սխալվեցինք ու « Ազգովի խնդրեց
ինք  » որ եղեռնագործ ու թալանչի Լևոնը նորից  առաջնորդի 
մեզ,  սակայն 2 0 0 8 - ի  մարտի 1 -ին  նորից  արյուն  ու կոտորած, 
նորից լռեցինք  ու չուզեցինք  հավատալ։ 

2 0 1 4 - ին  նորից  սխալվեցինք ու չհավատացինք, նորից  դավաճ
անեցինք Շանթին ու Վոլոդյա Ավետիսյանին, նրանք հավատ¬
ում  էին,  որ ժողովուրդը իրենց  չի  դավաճանի, սակայն սխալ¬
վեցին,  սխալվեցինք մենք  կրկնակի։ 
Հիմա էլ  մեր երիտասարդները ելան թանկացումների դեմ իր¬
ենց  պայքարին, ու նորից  սխալվեցին, սխալվեցին, սրի ու կրա¬
կի դեմ պարելով ու երգելով չեն  հաղթում,  մտածում են  թե 
աղաղակելով, օտար երկրների դեսպանատների դռները թակել¬
ով կարող են  հասնել  արդյունքի,  չարաչար սխալվում են, դա 
սուտ բանաձև է։ Սխալ՝ Սխսղի ետևից... 
Սակայն մի  հարցում էին ճիշտ մեր  գաղափարի ազատամար¬
տիկները,  նրանք սխալներից արդեն սովորել էին  կյանքի  ու 
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երազանքների ճիշտ ճանապարհը, սակայն նրանք էլ  հետագա
յում  սխալվեցին։ 
Հայրենասեր ազատամարտիկը ձեռքը մեկնեց  զենքին,  որպեսզի 
իր  պայքարով ու պատերազմելով կանգնեցնի եղեռնագործութ
յունը,  հենց  այդ զենքը  ու նրա հավատը, անձնազոհությունը 
բերեց այդ հաղթանակը, նրանք գիտեին, որ զենքով պետք է 
նվաճել իրավունքը, ոչ թե աղաղակելով, պարելով ու նստացույ
ցով։ Սակայն Ազգադավ իշխանությունը  իր  դավադիր դաշույնը 
խրեց հերոսների թիկունքը  ու այդպես լռեցրեց  պայքարը ու 
ազատության գաղափարախոսությունը։ 
Այնպես որ արդեն ապացուցված է,  որ ազատությունը զենքով 
են  նվաճում, հակահարված տալով թշնամուն  պետք է աշխար¬
հին  ապացուցենք, որ մենք  ենք մեր  երկրի տերը, ոչ թե մի 
խումբ Ազգադավ, որ մենք  իրավունք ունենք  մեր  ժողովրդին 
առաջնորդել դեպի ազատություն ու հզորացում։ 
Ինչ  կարևոր է,  քո թշնամին թուրքերեն  է խոսում,  թե հայեր
են,  թշնամին՝  թշնամի  է,  ժողովրդի թշնամուն  սպանելը մեղք 
չէ:  Այնպես ցանկացած ոք,  որոնք ժողովրդի արյան հաշվին են 
ապրում, անկախ նրանից,  թե դա ոստիկան է կամ քաղաքա¬
կան գործիչ նրան պետք է ոչնչացնել  դաժանորեն ու անխտիր։ 
Ճակատ- ճակատ պետք չէ  կանգնել ոսոխի դեմ,  հարկավոր է 
նրա պես՝ խորամանկությամբ ու դավադրաբար, թիկունքից, 
մուտքերում,  բակերում, իրենց  իսկ տան մեջ։  Աստվածաշնչում 
ասվում է.  « Զոհը  պետք է ուտվի զոհամատուցման օրն  ու 
հաջորդ օրը,  և եթե որևէ բան մնա երրորդ օրվան, այն  կրա
կով պետք է այրվի »: 

Գեհենի  Առաքել 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 
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ՔԱՋԱՑ ՔԱՋԸ ՀԵՐՈՍ՝ ՍԱՆՎԵԼ 
ՊԱՆԾԱԼԻ 

Рожденный ползать - летать не может!. 
Максим Горький 

Գնացեք Արշալույս  և հարցրեք, թե ով էր 
Մանվել Գրիգորյանը հեղափոխությունից  առաջ։ 

Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մասին մի  հետաքրքիր ինֆորմ
ացիա եմ  ստացել։ Չնայած, որ իմ  հաղորդածը նորություն  չէ, 
քանի որ այս մասին գիտի ողջ Արշալույս գյուղը,  որտեղ ծըն-
վել  և մեծացել է « Արցախի հերոս » « սպարապետի » գործը 
շարունակող, նորին  գերազանցություն,  « գեներալ՝ » Մանվել Գրի
գորյանը։  Չնայած այս մասին ո՛չ  միայն  Արշալույս գյուղը  գի
տի, այլ  ամբողջ Էջմիածնի շրջանը։  Սակայն վատը այն  է, որ 
բոլորը  իմանալով նրա գերդաստանի պատմությունը,  վախենում 
են  ասել կամ գրել։  Բանը այն  է, որ ես նշել  եմ բազմիցս, 
որ « Փնթիները  » առհասարակ վախենում են  իրենց  անցյալից, 
և դրա համար իրենք  ամեն ինչ անում են, որպեսզի չլուսա¬
բանվի իրենց  անցյալի  մութ  պատմությունները,  անգամ իրենց 
գերդաստանի պատմությունն են ուզում  փոխել որպեսզի իրենց 
նոր կեղծված անցյալը  ներկայացնեն արիստոկրատական վեր¬
նախավի երանգներով։ Իսկ թե ինչու  չեն խոսում  գեներալ-լեյ-
տենանտ Մանվել Գրիգորյանի անցյալի  մասին,  որովհետև դա 
կյանքի  համար շատ վտանգավոր է, քանի որ խոսացողը կամ 
գրողը ամիջապես կհայտնվի գեներալ Մանվելի վագրերի վան¬
դակում, կամ էլ  ինչ-որ  դժբախտ պատահարի զոհ  կդառնա, և 
դա հենց  այնպես չէ,  քանի որ նման դժբախտ դեպքերի զոհ 
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դարձել են  բազմաթիվ մարդիկ։ Ես ո՛չ  գրող եմ, ո՛չ էլ  լրագ
րող,  ուստի կարող եմ  ներկայացնել գեներսղի  գերդաստանի 
իրական պատմությունը։  Եթե հաշվի առնենք, որ գեներալ 
Մանվել Գրիգորյանի գերդաստանին Արշալույս գյուղում  ասում 
են  « Շան Ցեղ » երևի դա նրանից է,  որ շնից  շատ են ու  բազ¬
մանում  են  շատ արագ։ 
Այդպիսով՝ Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանը ծնվել է  1956թ.  հուլ
իսի  14-ին,  Էջմիածնի շրջանի  Արշալույս  գյուղում։  1974թ.  Ավար
տել է  գյուղի  միջնակարգ դպրոցը։ 1975-77 թթ.  ծառայել է 
խորհրդային  բանակում։ Ազգային-ազատագրական պայքարին 
մասնակցել է  1988 թվականից։ ( Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրա
գիտարանից )  Չնայած նրա կենսագրության կարևոր մասերը 
բացակայում են,  ուստի կենսագրության որոշ մասերը փորձեմ 
ներկայացնել։  Մանվել Գրիգորյանը ծնվել է նախրչու ընտանի– 
քում,  գրական լեզվով ասած « Չոբանի » ընտանիքում։ 
Սեկտորը Արշալույս գյուղի  անասնապահն էր։  Հիշենք,  որ խոր
հրդային  տարիներին Հայաստանում դա համարվում էր նոր– 
մալ մասնագիտություն։ Չոբան Սեկտորը ուներ  բազմանդամ 
ընտանիք, 6 տղա և մեկ աղջիկ։ Սեկտորի տղաները օգնում 
էին  հորը  աշխատանքի մեջ,  այսինքն  նրանք հոր փոխարեն 
գյուղի  նախիրը տանում էին  արածացնելու։ Նախօրոք հիշեց– 
նեմ,  որ հովիվ և չոբան բառերի միջև  կա շատ մեծ տարբե¬
րություն,  ուստի անունները  կոչում եմ  իրենց  անուններով։ 
Այստեղ չեմ խոսում  մասնագիտության մասին, այլ  նկատի ուն¬
եմ  մարդկային տեսակի, այսինքն  « Парода » -ի  մասին է խոսքը 
գնում։  Այդպիսով, Չոբան Սեկտորը ուներ  վեց տղա՝ Սամվելը 
1 9 5 1 թ (  Մճո )  Աշոտը (  ճանճը )  Մանվելը 1 9 5 6 թ.  (  Տիկոզը )  ինչ
պես ասում են Մանվեյի  « Տիկոզ » անունը դրել  է մայրը։ 
Նրա հաջորդ եղբայրը  դա Աշոտ Գրիգորյանն էր՝ ճանճը, հի-
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մա մեծահարուստ է, ինչպես իր  եղբայրը՝  Տիկոզը,  այսինքն 
Մանվել Գրիգորյանը։  Այնպես որ մեր գեներալ Տիկոզը,  մինչև 
« Կռազի » շոֆեռ լինելը  եղել  է Չոբան, իսկ հետո Մանվել 
Գրիգորյանը սկսել է « Զիլ  » քշել  ժամանակի ընթացքում նրա 
պաշտոնը բարձրացել է ու սկսել է ավելի մեծ բեռնատար 
քշել,  այսինքն  եղել  է « Կռազի » շոֆեռ։ 8 0 - ականների վերջին 
Կռազի Շոֆեռ Տիկոզը, ցեմենտի  գործի վրա բռնվում է, վրան 
քրեական գործ է հարուցվում, չնայած որ նա չի հայտնվում 
ճաղերի ետևը։ Հետո Մանվել Գրիգորյանը մի  պատմության 
մեջ  է ընկնում՝  նա իր ընկերներից  երկուսին դանակահարում 
է ու Խորհրդային արդարադատության միջնորդությամբ  Ման¬
վելը  հայտնվում է բանտում, քրեական գործին ավելանում է 
նաև ցեմենտի գործը։ Նա իր պատիժը կրում էր Ռուսաստա– 
նում։  Միայն  հիշեցնեմ,  որ Մանվել Գրիգորյանը դանակահարել 
էր իր  ընկերներին։  Հետո մի  քանի տարի նստելուց հետո 
նրան պայմանական վաղաժամկետ ազատում են և տեղա¬
փոխում Հայաստան, այսինքն  կիսաազատ ռեժիմում  պետք է 
կրեր իր  պատժի մի մասը։  Սակայն Մանվել Գրիգորյանը չի 
կարողանում հանգիստ նստել,  նորից  հարբած վիճակում դան¬
ակահարում է իր  ընկերոջը  և հասկանում է, որ այս անգամ 
ավելի երկար ժամանակով կանցկացնի ճաղերի ետևում։ Նա 
որոշում  պատասխանատվությունից խուսափել, դրա համար 
փախչում է Ղարաբաղ որտեղ քաղաքական իրավիճակը լար
ված էր։ Ինչպես գիտեք 1 9 8 8 թվականին սկսել էր Արցախ
յան  շարժումը  Ղարաբաղում ու Հայաստանում արդեն լարվ– 
ած էր քաղաքական իրավիճակը։ Հետախուզման մեջ  գտնվող 
Մանվել Գրիգորյանը վստահ էր, որ  միլիցիան  հետախուզում 
հայտարարելուց հետո մի  տականքի համար չէր հասնի  Ղար
աբաղ, որտեղ շիկացել էր ազգամիջյան հարցը։  Եվ հենց  այդ 
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քաղաքական խառը վիճակը հնարավորություն տվեց քրեական 
հանցագործին փախչել Ղարաբաղ իսկ մեկ տարի հետո այն
տեղից վերադառնալ որպես հերոս ու գեներալ։ Մինչ  հերոս 
դառնալը, նա Ղարաբաղի Հադրութի շրջանում ջոկատ է կազ
մում  և իր  շուրջը  հավաքում է իր հանցակից ընկերներից  մի 
քանիսին,  կարծում եմ  կարիք չկա նշել,  թե ովքեր են, քանի 
որ Մանվել Գրիգորյանը իր  հեռուստատեսային բացառիկ հարց
ազրույցում  հիշատակում է,  սակայն փորձելով իրական պատ¬
կերի փոխարեն ներկայացնել հայրենասիրական ու հերոսական 
դրվագներ։ 
Իմ  ազատամարտիկ ընկերներից  մեկի  հուշագրերից մեկում 
ասվում էր. « Որ  ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ  Արցախում 
եղել  են « կեղծ և ձևական ֆիդայական » ջոկատներ և Մանվե-
լի  ջոկատը հենց  այդ ջոկատից էր,  քանի որ Հադրութի շրջ¬
անի բնակիչների  ասելով, Մանվելի ջոկատը ավելի շատ վնաս 
էր հարցնում  տեղի հայ բնակչությանը,  քան թե թուրքերը։ 
Ինչպես  կարդում ենք մի  հոդվածում. « ֆիդայինների  ջոկատնե
րը  բաժանվում էին մի քանի տեսակի, օրինակ. «  ասֆալտի 
ֆիդայիններ,  օդի ֆիդայիններ  և կնոջ փեշի տակ թաքնված 
ֆիդայիններ  »։ Ինչպես հայտնի  է Մանվել Գրիգորյանը պատ
կանում էր. «  Ասֆալտի Ֆիդայինների  » դասին։ Հենց  նրանք էին 
կողոպտել ու թալանել ժողովրդին։  Մանվել Գրիգորյանի գեներ¬
ալ դառնալու պատմությունը գրել եմ  « ՀոբեԱաեակաս նվեր » 
պատմության մեջ։ 

Մանվել Գրիգորյանը Արցախում Արթուր Աղաբեկյանի հետ 
զբաղված էին  ալան -թալանով, դրա մասին գրվել է և կարիք 
չկա կրկնվել։  Իսկ պատերազմի ընթացքում  Մանվել Գրիգոր-
յանը  Վազգեն Սարգսյանի հովանավորությամբ դառնում է կա¬
մավորական բրիգադի հրամանատար ու սկսում է դաժանա-
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բար խոշտանգել ազատամարտիկներին։ 1 9 9 3 թվականի աշնա
նը  Ֆիզուլու  շրջանում կատարված Մանվելի թալանի պատմու
թյունը  բոլորին  է հայտնի,  այնպես որ չեմ կրկիվի։ Ինչպես 
ասացի Մանվել Գրիգորյանը կատարում էր իր  քավոր՝ Վազ-
գեն Սարգսյանի հրամանը.  « Ոչնչացնել  ամեն գնով և ձևով 
փորձված ազատամարտիկներին »։ Ինչպես  Վազգեն Սարգսյանն 
էր ասել.  «Հերոսները  պետք է  զոհվեն  պատերազմի դաշտում, 
հակառակ դեպքում նրանք անտանելի են դառնում»։ 
Եվ Մանվելը սրբությամբ  էր կատարում հրամանը,  որպեսզի 
մինչև  պատերազմի ավարտը ո՛չ  մի  ազատամարտիկ չմնա կեն
դանի, որպեսզի,  «Իրենցից  պատասխան ուզող  չլինի  »։ (  Ով ին
ձնից  փորձի  պատասխան պահանջել, թուրքից  էլ բեթար ա »,-
ասել է նա: http://armtimes.com/hy/read/60253  )  Իսկ Մանվելի 
կողմից  խոշտանգված ու սպանված ազատամարտիկները գըր-
վում էին  պատերազմի զոհերի  ցուցակում ու մոռացվում էր։ 
Չնայած որ շատ կամավոր տղաների հետ զրույցում  նրանք 
միաբերան հաստատել են այդ 5- րդ բրիգադում կատարվող 
ոճրագործությունների մասին։  Մանվել Գրիգորյանը բացի խոշ
տանգումներից նաև կեղծված տեղեկանքներ էր վաճառում կամ 
նվիրում,  այսինքն  գումարով նրա Երկրապահ կամավորական 
միության  կողմից  տրվում էին կեղծ  վկայականներ կամ տեղե¬
կանքներ, նույնիսկ  զոհվածների անվան տակ թոշակավորում 
էին,  օրինակի համար Մանվել Գրիգորյանի ողջ գերդաստանը 
« կռվել » է Արցախում, ինչպես նրա քաղաքապետ որդին՝ Կա-
րեն  Գրիգորյանը,  որը  պատերազմի ժամանակ եղել  է տասնը-
մեկ տարեկան, բացի դրանից, իր եղբայրը՝  Սամվել Գրիգոր-
յանը,  որին  « Մճո » էին  ասում, մահացավ թունավոր լուծից, 
բայց դե գրեցին,  որ Արցախում ստացված վերքերից մահացել 
է Էջմիածնում,  նրան է լ  որպես հերոս պաշտոնական տարան 
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ու թաղեցին Արշալույս  գյուղի  եղբայրական գերեզմանոցում։ 
Իմ  ծանոթներից մեկը  մի  գիրք ցույց  տվեց, որը  տպագրվել է 
1 9 9 8 թվականին, որի հեղինակը  ոմն՝  Ալբերտ Հայրիկի  Ղազ-
արանն է, նրա գրած « Արցախյան Հերոսապատում » գրքույ
կում գրված է Մանվեյի ու իր  գերդաստանի հերոսությունների 
մասին,  անգամ տասնմեկամյա պատերազմի մասնակից՝ Կար-
են  Գրիգորյանի մասին,  որը  Ղարաբաղ գնացել էր հայրիկի 
հետ, վայելելու  իր  ամառային արձակուրդները, իսկ թե իրա
կանում ինչով  էր զբաղված նրա սիրելի  հայրիկը  կգրեմ հաջ
որդում։ Եթե նայենք  այդ հեղինակի  գրքույկին,  ապա այնտեղ 
գրված է,  «Սամվել Սեկտորի Գրիգորյանը ծնված 1951 թվական
ին,  մարտադաշտում ստացած վերքերից մահացել է  տանը 1994 
փետրվարի 28 ին։  Թաղվել է  Էջմիածնի շրջանի  Արշալույս  գյու
ղի  եղբայրական գերեզմանոցում։  Հայրենիքի  պաշտպանության 
գործում ցուցաբերած խիզախության և անձնական արիության 
համար ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի որոշմամբ,  Սամվել Գրիգորյանը 
պարգևատրվել է,  « Մարտական խաչ» 2- րդ աստիճանի շքանշա
նով »։ Իրականում Սամվել Գրիգորյանին մահացել է տանը թու
յնավոր լուծից,  սակայն ինչպես միշտ նրա եղբարը՝ Մանվել 
Գրիգորյանը սպանված եղբորը  գրանցեց զոհվածների ցուցակ¬
ում  ու պաշտոնական հուղարկավորեց հերոսների  պանթեոն¬
ում։  Ու ամենահետաքրքիրը այն էր, որ Արշալույս գյուղի  դըպ-
րոցը,  որը  որոշված էր անվանել գյուղի  զոհված հերոս ազատ¬
ամարտիկ՝ Գագիկ Շահբազյանի անունով, հանկարծ որոշում 
են  անվանել տանը մահացած, այս դեպքում սատկա՛ծ Սամվել 
Սեկտորի Գրիգորյանի անունով, ու դեռ դա բավական չէ  դըպ-
րոցի բակում կանգնեցվում է նրա հուշարձանը,  չնայած գյու¬
ղացիները  դա մի  քանի անգամ կոտրում են,  սակայն Մանվել 
Գրիգորյանը տեսախցիկներ է տեղադրել տայիս, որպեսզի իմ-
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անա թե գյուղի  ըմբոստները  ովքեր են:  Մանվելի մյուս  եղբոր 
մասին գրված է գրքույկում հետևյալը.  «Ղազար Սեկտորի Գրի-
գորյան,  ծնվել է  1963 թվականին, 1996 թվականին հանկարծա
մահ է  եղել,  Հադրույթի շրջանի  պաշտպանության ժամանակ և 
հուղարկավորել էջմիածնի շրջանի Արշալույս  գյուղի  եղբայրակ
ան գերեզմանոցում »։ (  Ալբերտ Ղազարյան « Արցախյան Հերոսա
պատում ») Իսկ Ղազար Գրիգորյանին սպանել էին կողոպու
տի ու  թալանի հողի  վրա, դրա մասին գիտեն բոլորը  (Ասում 
են թե Էջմիածինցի  հեղինակություն  « Սպիրտ Սամո» (Սամվել 
Ներսեսի Ղազարյան) է  սպանել նրան, չնայած ինչպես  հայտ
նի  էր  «Սպիրտ Սամո» Մանվելին էր  փնտրում,  քանի որ գլ
խավոր պատճառը Մանվել Գրիգորյանի կողմից  թալանված 
Ֆիզուլու  գինու  գործարանի սպիրտի շուրջն  էր,  առք ու  վա
ճառքի ինչ-որ  վեճեր են եղել։  Դրանից հետո «Սպիրտ» Սա-
մոյին  գնդակահարել էին Շմայսն  ու  Մանվելը, գործը աղմկա
հարույց  էր  սակայն Քավոր Վազգենը գործը փակել տվեց։) 
Եթե հաշվենք, որ Արցախյան պատերազմը ավարտվել է 1 9 9 4 
թվականի ամռանը, սակայն նրա եղբայրը  զոհվել  է 1 9 9 6 թվ
ականին, կնշանակի, որ նա մաս է կազմել իր եղբոր՝  Ման
վել  Գրիգորյանի « Բաքու մտնելու  » կայծակնային օպերացիային, 
սակայն ինչպես ասում են, թշնամու  գնդակը հետաձգեց օպե
րացիան։ Կարեն Գրիգորյանի մասին վերոհիշյալ գրքույկում 
գրված է.  «Կարեն Մանվելի Գրիգորյան ծնվել է  1979 թվական
ին,  Էջմիածինի շրջանի Արշալույս  գյուղում,  կրթությունը՝  թերի 
միջնակարգ, շարքային հրաձիգ։  Կարենը 11 տարեկան էր,  երբ 
սկսեց զինվորական կենսագրությունը։ Զենքը  ձեռքին  նա մասն¬
ակցեց Հադրութի շրջանի գյուղերի  ինքնապաշտպանությանը, 
այնուհետև Ֆիզուլու  շրջանի գրավմանը և Մարտակերտի գյու¬
ղերի  ազատագրման մարտերին։ Հրամանատարությունը չէր 
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թողնում,  որ նա մասնակցեր մարտերին, սակայն նա իր  նա
խաձեռնությամբ  մտնում  էր առաջին գիծ ու  մարտի բռնվում 
թշնամու  ուժերի  հետ։ Կարենը ունի  պատերազմական մեծ 
փորձ։  Տիրապետում է  զենքի բոլոր  տեսակներին։ 
Մանկությունը  թողեց  հետևում առանց նրա քաղցրությունը 
վայելելու։  Համոզված եմ,  որ Կարենը զինվորական ծառայության 
մեր  ապագան է։  » (  Ալբերտ Ղազարյան « Արցախյան Հերոսապա
տում » )  Ահա այսպես, ու ամբողջ գրքույկը  սուտ ու կեղծիք, 
այդ հեղինակ կոչված՝ Ալբերտ Ղազարյանին պետք է բռնես ու 
տանես Ադրբեջան իր  կեղծարար եղբայրների  մոտ, որ մի  լավ 
բռնաբարեն։ Գրքույկում գրված է նաև Նազիկ Ամիրյանի,  Շմայ-
սի,  Լևոն Երանոսյանի ու նրանց ոհմակի մասին ու ամենա
կարևորը, որ բոլորը  ներկայացված են հայրենասեր ու « Բար
ձրագույն  Կրթությամբ » իրականում, ինչպես տեսանք, նրանք 
անգրագետ, փնթի  չոբաններ են,  ժամանակը նրանց չի  փոխել։ 
Մանվել Գրիգորյանը իզուր  չէր իր գեղ-ու  գերդաստանին կըռ– 
վող ու գեներալ դարձնում, չնայած որ ոչ միայն  հարազատ
ներին,  անգամ լավ վճարողներին,  չնայած որ բոլորս  ներկա 
գտնվեցինք, թե ինչպես գեներալ - լեյտենանտ Մանվելը Գրիգոր
յանը  Սամվել Ալեքսանյանին դարձրեց հինգերորդ բրիգադի սպա, 
և դեռ դա քիչ էր՝  Սամվել Ալեքսանյանի մեդալներն էլ  Մանվել 
Գրիգորյանի մեքենայի  « Բառդաչոկում » էր։ 
(  h t t p s : / / w w w y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 8 J 1 B D G g 9 R D k 
« Մեդալներդ բարդաչոկում ա, արի՛ տար ». գեներալ Մանվելը՝ 
« ազատամարտիկ » Ալեքսանյանին  )  Չնայած որ այդ բրիգադ -
ում  ծառայած կամավորականներից շատերը մի  հասարակ տեղ¬
եկանք չունեն,  որովհետև Մանվելը հաստատում էր,  թե վառ¬
վել է՝  Բաքու մտնելու  ժամանակ։ Եվ այդ ողորմելի  Չոբան ու 
փնթի  « Կռազի » շոֆեռը իր վրա է վերցրել « սեՌունդներ » կըր-
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թելու  գործը, և դա դեռ քիչ  էր, նա իրեն  թույլ  է տալիս, 
իր  քոսոտ հալով մեդալ տայ, ազգային հերոս Անդրանիկ զո
րավարին, ու այն էլ  իր  ոճրագործ քավոր՝ Վազգեն Սարգսյա– 
նի  պատկերով։ Ու այդ Հանրապետությունում չգտնվեց մի մը-
տավորական, մի  քաղաքական կուսակցություն,  այդպես ասած 
« հայտնիներից  », կամ հոգևորական, կամ սփյուռքահայ բարեր
ար, որն ասեր. « Ա՛յ  փնթի,  դ՛ու ո՞վ եղար, որ անպատվում 
ես ազգի նահատակ հերոսներին  »։ Չնայած ես արդեն ասա
ցի,  թե Մանվելի բանդան ինչով  էր զբաղված ճակատում, սա
կայն կրկնում եմ,  որ նրանք ճակատում թիկունքից  խփում 
էին  հայրենիքի  նվիրյալներին,  բացի դրանից իր  սիրուհու՝  Նա
զիկ  Ամիրյանի  հետ կողոպտում էին ազատամարտիկի օրվա 
հասանելիք սնունդը,  նրա հանդերձանքը, հեղուկ  վառելիքը։ 
Նա գործում էր անպատիժ, որովհետև քավոր Վազգենը նրան 
թույլատրել  էր,  իզուր  չէր,  որ նա գեներալ օծվեց, որ պիտի 
իր  չոբան ու անգրագետ հալով դառնար իրավաբանական գի¬
տությունների  թեկնածու։ 

2 0 0 8 թվականին գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գծերից գցեց
ին,  քանի որ Լևոն Տեր -Պետրոսյանի հետույքն  էր մտել սակ
այն  Սերժ Սարգսյանը ու Ռոբերտ Քոչարյանը գեներալի հետե-
վին  ձեռք տալուց հետո, նրանից հավատարմության երդում 
վերցրեցին և այդ օրվանից « Հետևին ձեռք տված » երկրապա¬
հի  հավերժական ծաղրածուն միշտ ուրախացնում է իր տիր
ոջը,  իզուր  չէ,  որ նա ասել է.  «Համ չագուչն ա Ձեր ձեռքը, 
համ մեխը,  համ նալը,  ոնց  ուզում  եք արեք, մենք  ձեր  կող
քին  ենք »: Ու ամենակարևորը, որ հավատարիմ շան պես 
պատրաստ է հոշոտել նրան ով կհամարձակվի նոր տիրոջը 
բան ասել.  «նրանք, ովքեր երկրի անվտանգության համար 
վտանգ են ներկայացնում «պոլնի  պիտի պատասխանատվութ 
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յուն  կրի», անկախ նրանից,  թե ով է »։ (  Մանվել Գրիգորյանը՝ 
Գագիկ Ծառուկյանի մասին.  « Պոլնի  պիտի պատասխանավութ 
յուն  կրի » 1 2 Փետրվար 2 0 1 5 h t t p : / / 1 6 8 . a m / 2 0 1 5 / 0 2 / 1 3 / 4 5 6 5 4 6 . h t m l  ) 
Իզուր  չէր,  որ Մանվեյի զինակից,  բարեկամ և մտերիմ ՀՀ  ոս
տիկանության զորքերի  հրամանատար, փոխոստիկանապետ Լե– 
վոն Երանոսյանը հայտարարել էր.  «Սերժ Սարգսյանին հայհո
յելու  համար շան թուլի  պես ականջները կկտրեմ »։ (  ա^/^ոո– 
Խաւո/277186/ Սերժ Սարգսյանին հայհոյելու  համար շան թուլի 
պես ականջները կկտրեմ. Ոստիկանության գեներալ ) 
Հիմա ինչպես տեսանք, որ սրանք Չոբանի շան հոգեբանութ
յամբ  է ապրում՝ ով մի  կտոր ոսկոր է գցում,  այն  կողմն  էլ 
գնում  է։  Չոբանությունից  մնաց դա, մեղադրելու չի,  մեղավո
րը  ժողովուրդն է։ 

Գեհենի  Առաքել 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՆԱՄԱԿ ՍՏԱՑԱ, ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՄ ՀԵՂԻՆԱԿ ՉԻ 
ՆԵՂԱՆԱ ՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՄ։ 

Առաքել ջան մանվելի  հանցազործություներից  մեր  ընտանիքը 
բարոյական եվ ֆինանսական շատ վնասներ է կրել  Ակնսղիճ 
գյուղում  կա մի փոքրիկ թաղամաս կոչվում է « Գյոլոզներ  » 
այդտեղի բնակիչները  տարեց մարդիք էին,  ջուրը  կտրեց այդ 
մարդկանց համար, որ թողնեյին  հեռանային,  տեսավ մարդիկ 
չեն  յքում  իրենց  տունը այգիները  ստիպելով տները վերցրեց 
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բետոնի ցանկապատի մեջ  և դարձրեց ձիարշավարան, այդ 
տուժած մարդկանցից մեկը  ողորմած պապս էր,  որ ինսուլտ 
ստացավ երկու ամսից մահացավ։ Մանվելի եղբայր  « ճանճը » 
Մեծամոր քաղաքի քաղաքապետն էր,  ում կինն  ու հարսը դու
րը  գալիս էր զոռով էր տիրանում, մի  ընտանիքի գիտեյի ամ
ուսինը  ռուսաստանում էր արտագնա աշխատանքի, կինը  շատ 
գեղեցիկ կին  էր,  ամուսնուն զանգել  էր, եթե  այս շաբաթվա 
ընթացքում  չհասցնես գումար ուղարկես ինձ  երեխաների հետ 
տանես, հաջորդ շաբաթ արդեն ուշ կլինի։ 
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Պատիժ թե՞  օրհնութ յուն 
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

Երեկ զրուցում  էի  իմ  վիրաբույժ  կոլեգաներից մեկի  հետ և 
հանկարծ՝ « Էվրիկա՜ » մի  լավ միտք ծագեց գլխումս,  կարծում 
եմ  շատ լավ միտք է,  որը  կյանքի  կոչելուց  հետո, կարող ենք 
ունենալ  շլացուցիչ  արդյունքներ՝  մեծ առաջընթաց և հզոր  պետ
ություն։  Շատերի համար կարող է շատ դաժան թվալ սակ
այն  հաշվելով ծրագրի դրական և բացասական կողմերը,  այդ 
թվում նաև ստացված արդյունքները,  ապա վերջնական արդ¬
յունքը,  դա գլխապտույտ հաջողությունն  է։ Այսպիսով ինչպես 
գիտենք Հայաստանում քսանհինգ տարիների կողոպուտից ու 
թալանից հետո ունեցանք քայքայված ու աղքատ պետություն 
և թաթարածին ազգադավ քրեաօփգարիփա։ Հայաստանը վեր
ածվեց սպառող վասալական մի  գավառի, իսկ օլիգարխների 
ոհմակը՝ իրենց  կեղտարյուն սերունդներով դարձավ կրակ ու 
պատիժ ժողովրդի գլխին։  (  Եթե հիշենք  գենետիկական կոդավ– 
որման բանաձևը, ապա կեղտարյունների թողած ժառանգությու¬
նը  դա իրենց  անկուշտ թուլեքն  են  և ժողովրդի վզին  փաթա
թված արտաքին պարտքը։) 

Այս նախագիծը, որը առաջարկում եմ,  կարող է օգնել  Հայ  ժո
ղովրդին միանգամից լուծել  այդ երկու կարևոր հարցերը։  ճիշ¬
տն ասած ես միայն  երկու հարցին կանդրադառնամ, նախոր¬
դում ասված դրական արդյունքները  ավելի շատ են  և ցնցող։ 
Այդպիսով իշխանափոխությունից հետո, ինչպես կարելի է ազ¬
ատվել արտաքին պարտքից և կեղտարյուն խավից, նույնիսկ 
կարեյի է ասել՝ կեղտարյուն դասակարգից։ Պարզ լինելու  հա¬
մար օրինակ վերցնեմ կեղտարյուն դասակարգի կառկառուն 
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դեմքերից մի  քանիսին.  Գալուստ Սահակյանին, Մանվել Գրիգ– 
որյանին,  Ռոբերտ Քոչարյանին, Մուկ Աբրահամյանին կամ Հեր– 
մինե  Նաղդալյանին։  (  Ես չեմ  նշում  մնացածի անունները,  քանի 
որ դրանք շատ են  ՀՀՇ-ական իշխանություններից  սկսած, վեր
ջացրած բոլոր  վարչապետների ու նախարարների ցանկը։) 
Վերցնում ենք  դրանցից յուրաքաննչյուրին  և ստիպում ենք,  որպե
սզի  իրենց  կողոպտած գումարը վերադարձնեն պետական գան
ձարան, այսինքն  ժողովրդին։  Եթե հաշվի առնենք, որ Մուկ Աբ
րահամյանի, Մանվել Գրիգորյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ 
թվում նաև մնացած մեծահարուստներին, որոնք իրենց  տարին
երի կողոպտածը պահում են  իրենց  ժառանգների և հարազատ
ների  անունով, ապա պետք է նրանց ժառանգներին ու հարա¬
զատներին ևս միացնել  այդ գործընթացին,  պարզ ասած նրանց 
որդիները  և նույնիսկ  թոռները։  (Այստեղ նորից  գալիս է գենետ-
իկական ժառանգականության բանաձևը։ )  Այնպես որ թոռները 
և որդիները  պետք է նույնպես  միանան կողոպտված գումար
ները  վերադարձնելու ծրագրին։ Ուրեմն  ճանաչելով այդ թվար
կածս « հերոսների» ագահությունը չեմ  կարծում, որ նրանք հո¬
ժարակամ կհրաժարվեն իրենց  տարիների կողոպուտից, այնպես 
որ կարիք չի  լինելու  նրանց համագործկցությունը, քանի որ ծը-
րագրի մեջ  կա այլ  տարբերակներ՝ ստիպելու թալանված գող¬
ոնը  վերադարձնելու ժողովրդին։ 

Որպես հոգեբան, վստահում եմ,  որ առաջարկածս միջոցները 
կարող է գերազանցելի արդյունք բերել  ոչ  միայն  Հայ  ժողովր¬
դին,  այդ թվում նաև քաղաքակիրթ մարդկությանը։ 
Այդ ծրագրի գլխավոր մասը վերաբերվում է Մանվել Գրիգոր-
յանին  կամ Մուկ Աբրահամյանին։ Որոնք ի  վիճակի չեն  վերա¬
դարձնել հոժարակամ իրենց  կողոպտվածը, ապա այդ դեպքում 
գործի է դրվում Բ.  տարբերակը։ 
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Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում մեծ գին  արժեն « Դոնորները » այսինքն 
Հայաստանը կարող է հանդիսանալ « մարդկային » օրգանների 
դոնոր։ Մարդկային բառը վերցրել եմ չակերտների մեջ,  քանի 
որ տվյալ դեպքում գործ չունենք  մարդու հետ, այլ  գործ ուն
ենք  օլիգարխների հետ։ 
Օլիգարխներից անդամահատված օրգանները կարելի է արտա– 
հանել  արտասահման, իսկ դրանից ստացված գումարները կը-
վերադարձվեն պետական գանձարան կամ կողպտված ավան– 
դատերերին։ Այդպիսով երիտասարդ օլիգարխի ճտերի օրգաննե
րը  կարելի է աճուրդային գնով վաճառել եթե հաշվի առնենք 
օրինակ Մանվել Գրիգորյանի թուլեքի  երիկամները լավ պահված 
են.  եղնիկի  չալաղաջով ու քյաբաբով սնված։ Ապա վստահ եմ, 
որ կգտնվեն սփյուռքահայ բարերարներ, որոնք մեծ գին  կտան 
ղաուրմայով ու հարիսայով սնված լամուկների  օրգանների ձեռք 
բերմանը,  այնպես որ կարելի է նույնիսկ  հետագայում բացել 
թանգարան, որտեղ կցուցադրվեն օլիգարխների չվաճառված ան¬
դամները, օրինակ էդուարդ Շարմազանովի լեզուն,  Հովիկ Աբրա
համյանի  ականջները, Գալուստ Սահակյանի գանգամաշկը կամ 
Մանվել Գրիգորյանի գեներալական հետույքը։  Թանգարանում 
կարելի է կազմակերպել անգամ աուկցիոն վաճառք, ցուցադրվ¬
ած նմուշները  վաճառել անհատ կոլեկցիոներներին  կամ թանգա¬
րաններին,  օրինակի համար շատերը կցանկանաին իրենց  մոտ 
ունենալ  Գարեգին Բ-ի ամորձները  կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 
գանգատուփը։ Այդ թանգարանը կարող է ավելորդ եկամուտ¬
ներ բերել  պետությանը։ 

Այդպիսով օլիգարխների ժառանգների արտահանված օրգաննե¬
րը  կարող է արագ եկամուտներ բերել  Հայաստանին, նաև կը-
հանդիսանա սանձիչ  միջոց  նոր  օլիգարխների առաջացմանը։ 
Այդ միջոցով կեղտարյուն խավը չի  կարող արագ բազմանալ և 

3 6 



աճել ինչպես բազմանում են  այս պայմաններում։  Արդյունքում 
կսկսվի ինքնամաքրման գործընթաց։ Եթե հաշվի առնենք, որ 
պարազիտ միջատներին ոչնչացնում  են քիմիական միջոցներով, 
այս դեպքում մենք  պարազիտ օլիգարխներից ազատվելով պե
տական գանձարան և ժողովրդին ենք վերադարձնում նրանց 
գողոնը։  Վստահ եմ  նման ձևով կարելի է հասնել  մեծ արդ
յունքների,  որը  կարող է դառնալ ոգեկոչման ու բարգավաճման 
ժամանակահատված։ Ամեն կողոպտված լումա պետք է վերադ
արձվի, նույնիսկ  տոկոսներով։ Չեմ կարծում, որ Լֆիկ Ալեքս
անյանը կամ Նեմեց  Հայրապետյանը տեսնելով իրենց  հանցա¬
կից եղբայրների  կարգավիճակը, հրաժարվեն վերադարձնել իր¬
ենց  տարիների թալանածը, քանի որ իրենց  դեմ ևս կարող է 
օգտագործվել ծրագրի Բ.  տարբերակը։ 

Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում այս քսանհինգ տարի¬
ներին  նախկին և ներկա վարչապետները իրենց  կառավարութ¬
յուններով  ու դրանց արբանյակային կուսակցություններով մեծ 
թիվ են  կազմում և նրանց կողոպտված միջողները  վերադարձ¬
նելով  կարելի է ոչ միայն  փակել մեր պետության արտաքին 
պարտքը, այլև  ետ գնել  վաճառված ռազմավարական նշանակ¬
ություն  ունեցող  օբյեկտները։  Չհաշված այն գործարքները, որը 
անօրինական վաճառել են  նախկին և ներկայիս իշխանություն¬
ները։  Այս ծրագիրը վերաբերվում է ոչ միայն  Հայաստանում 
գտնվող օլիգարխներին,  այլև  ԱՄՆ Ռուսաստան և Եվրոպայում 
ապաստան գտած կամ բնակվող նախկին և ներկա թալանչի¬
ներին  ու նրանց թուլեքին։  Վերադարձնելու մեխանիզմները  կան, 
սակայն դրանց մասին չեմ  գրում,  քանի որ երկար կստացվի, 
ուստի շարունակեմ. 

Հանրապետությունից հանված գումարները ևս պետք է վերադ¬
արձնել  Հայաստան՝ նույնիսկ  տոկոսներով, նույն  ծրագրի շրջա-
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նակներում,  չնայած անցել է շուրջ  քսանհինգ տարի և թալան
չիներից  շատերը օտար երկրների քաղաքացիներ են կամ հպա
տակներ, սակայն դա չի խանգարում, որպեսզի նախկինում 
գործած քրեական գործը վերականգնվի և պահանջել տվյալ 
պետությանը էքսատդիցիա անել կամ վերադարձնել նախկին 
Հայաստանի քաղաքացուն, որպեսզի հանցագործը պատասխան 
տա օրենքի  առջև անկախ իր  տարիքից կամ կարգավիճակից։ 
Մի խոսքով թալանողը և ավազակը, գողը և հանցագործը 
անկախ ժամանակի գործած իր  հանցանքի չափից պարտավոր 
է պատասխան տալ։ 
Իսկ օրգանների արտահանությունը օգտակար կլինի  և պետու– 
թյանը  և ժողովրդին,  պետական գանձարանը կսկսի հարստա¬
նալ,  իսկ ժողովուրդը կազատվի կեղտարյուն ու հարստահարող 
տզրուկներից,  իսկ վերջապես ամենակարևորը, որ այդ կեղտը 
չի  կարող բազմանայ, այսինքն  ժողովրդի ասելով. « Դրանց Քո
քը  կկտրվի » : 
Միայն  այս երեք գործոնը բավական է,  որպեսզի պետությունը 
առաջընթաց ձևակերպի, այնպես որ ծրագիրը ունենք,  գաղափ¬
արը և իրագործողները նույնպես  կան, մնում  է կյանքի  կոչել։ 

Գեհենի  Առաքել 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 
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« ԱՎԱՏԱՐ » 

« Ավատար » ֆիլմը  մի  քանի անգամ եմ  նայել  անընդհատ ցան
կանում եմ նայել։  Ֆիլմի  հեղինակները  տաղանդավոր գործ են 
արել։ Լավ կլիներ,  որ ֆիլմը  թարգմանվեր հայերեն,  դա շատ 
կարևոր է։  Ամենահետաքրքիրը՝ ֆիլմը  կարող էր մեր  ժողովր
դին ինչ-որ  բան սովորեցներ, օրինակ՝ թե ինչպես կարելի է 
նետ ու աղեղով պայքարել չարի դեմ և հաղթել  քանի որ մի
այն  զենքով չէ, որ  կարելի է պայքարել այլև  անկոտրուն ո¬
գու, հաղթելու  պատրաստ ժողովուրդը,  անգամ նետով ու աղ¬
եղով կարող է հաղթել  ժամանակակից զինատեսակներով զին¬
ված թշնամուն։ 
Դիտեք և կհամոզվեք, թե ժամանակակից գեր հզոր  տեխնիկ
այի  ու զենքի  դեմ ինչպես են  կռվում։ Մինչդեռ մեր  ժողովուր
դը վախենում է մի «  ցռան օսիպովի » դեմ պայքարել վախեն
ում  է անգամ իր արդար ձայնը  բարձրացնել։ 
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Սովորել է պետք, թե չէ  անգրագետ կմնաք այս լուսավոր դա
րում,  կմնաք խավարում ու միջնադարում։ Գոնե համարձակու
թյուն  ունեցեք՝  միացեք Սուսաննա Մարգարյանի կազմակերպ
ած ստորագրահավաքին։ Մի խոսքով, ամաչում եմ, երբ  դիտ
ում  եմ  ֆիլմը։  Ֆիլմում  անգամ կենդանիներն են  միանում  ազ¬
ատագրական պայքարին, իսկ մենք  ազգովի սպասում ենք,  որ 
մեր  փրկիչն  ինչ-  որ տեղից կգա, մինչդեռ  իրենց  կողքին  կանգ
նած առաջնորդին ոտնատակ են տայիս։ 

1 6 / 0 8 / 2 0 1 5 Օգոստոս 

ՉԱՐԻՔԸ ՊՈԶՈՎ ՊՈՉՈՎ 
ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ 

Պարզվում է, Նազիկ Ամիրյանը,  որը դարձել է Հասարակական 
և քաղաքական դեմք,  ինչպես հայտնի է,  նա ժամանակին եղել 
է Բնապահպանութան Նախարարը, եղել  է չակերտավոր գենե
րալ՝ Մանվել Գրիգորյանի սիրուհին,  այժմ  արդեն կինը։ 
Շատ հետաքրքիր պատմություն ունի  նա։ Առհասարակ ոչ մի
այն  նա, այլև  իր  շրջապատը, անգամ իր  ամուսինը  և շրջապ-
ատող մարդիկ։ Հարցը այն չէ,  որ մարդու անցյալը  կարող է 
մեծ դեր խաղալ նրա կյանքում,  սակայն, հարցը այն է, թե 
ի՞նչու  են  փորձում հասարակությունից թաքցնել  իրենց  անցյալի 
մութ  պատմությունները՝  մոռանալով, որ իրենք  են  իրենց  դար¬
ձրել  հասարակական դեմք,  իսկ հասարակական դեմք նշանա¬
կում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում լինել։ 
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Այնպես որ,  իրենց  պատրաստած ապուրը իրենք  են  ճաշակե
լու։  Իսկ ամենվտանգավորն այն է,  որ նրանք փորձում են  իր
ենց  անցյալը  ներկայացնել հայրենասիրական ու հերոսական 
դրվագներով։ Առհասարակ Հայ  Ժողովրդի պատմությունը վերջ
ին  քսանհինգ տարիների ընթացքում  կեղծվեց ու աղավաղվեց։ 

Արդյունքում  մանվել Գրիգորյաեի պես հանցագործները դարձան 
« հերոս » գեներալ։ Նրա մասին շատ է գրվել ու դեռ գրելու 
է,  այնպես որ,  ոչինչ  չի  կարելի թաքցնել ինչպես  ասում են. 
« Հիշի՛ր,  ինչ  անում են  քո մեջքի  ետեում, անում են  Աստծո 
աչքերի առջև»։ Չկարծեք, թե սա բամբասանքի առիթ եմ  տա
լիս,  ուղղակի դեպքերը և փաստերը, որոնք ներկայացնում եմ, 
վաղուց արդեն գիտեն բոլորը՝  ողջ Էջմիածնի շրջանի  անգամ 
փողոցային  շներին  է հայտնի,  կարելի է ասել ամեն օր այդ 
թեման է,  որ դարձել է հասարակական խոսակցություն, իսկ 
թե ի՞նչու  դրա մասին չեն գրում լրագրողները,  դա արդեն 
հասկանալի է՝  չհաշված, որ Մանվել Գրիգորյանը Գագիկ Շամ-
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չյանի  ու Արտակ Ալեքսանյանի պես անհատական օգտագործման 
շնիկներ  է պահում, որոնք առհասարակ փնթի  ու անգրագետ 
են,  չգիտես թե ում  թեթև ձեռքով դարձան լրագրող, սակայն 
հենց  Գագիկ Շամչյանի առաքելությունը  կայանում է նրանում, 
որ իր պես փնթի  խոզերին  ներկայացնի հերոսական կերպար
ում։  Ահա և արդյունքը  ակնհայտ է։ Հիմա հարցը Շամշյանը 
չէ,  այլ  տիկին Նազիկ Ամիրյանը,  որը  ներկայացվում է հասար
ակությանը որպես առաքինի, կին  « ազատամարտիկ », իրավա
բան, նախկին նախարար, գործունյա կին  և այլն,  ազնվական 
ու արիստոկրատական արմատներ ունեցող  և մի  շարք այլ 
տի տղոսներով լեդի։  (  Նազիկի և Մանվեյի Իրավաբանական Դի
պլոմը  իսկապես տրվել է Պետական Համալսարանի կողմից, 
քանի որ համալսարանում հատուկ նրանց համար բացվել էր 
հատուկ կուրս, որոնք իբր  թե հեռակա կարգով սովորում են 
Իրավաբանական բաժնում, նրանց  կենսագրական տվյալներում 
թվականը նայելիս  կարելի է կռահել, որ դա կեղծ է և շինծու, 
այդ սարքովի կուրսում են  սովորել նաև Լևոն Երանոսյանը, 
և իրենց  դասի մի  քանի միաբջիջ կենդանիներ ) : Իրականում 
Նազիկ Ամիրյանի պատմությունը այլ է։  Նա, ինչպես իր  ամու
սինը  պատկանում են  Փնթի  ու կեղտարյուն ԽԱՎԻՆ, այսինքն՝ 
ՓՆԹԻՆԵՐԻ դասակարգի ամենակարկառուն դեմքերից են։ 
Գենետիկական ՈւՌՈԴՆԵՐ կոչված տեսակի մասին շատ է գր
վել  կարիք չկա հիշել  կրկին։  Իսկ Կռազի շոֆեռից գեներալ 
դարձած « Տիկոզը » Մանվել Գրիգորյանի մասին նույնպես,  իհար¬
կե լրացման կարգով հետո կանդրադառնանք։ Ինչպես  ասացի 
սկզբում,  վորոհիշյալ  փաստերը նորություն  չեն  քանի որ ողջ 
Արմավիրի մարզը  դրա մասին գիտի, մանավանդ Էջմիածինի  շր
ջանում։  Նյութերը  տրամադրել են  Մանվել Գրիգորյանի մոտիկ 
կանգնած մարդիկ, ուստի փաստերի մասին կասկածելը անհի-
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մն  է: Այդպիսով Նազիկ Ամիրյանը  երիտասարդ ժամանակ այն
քան էր աչքի ընկել  իր  վարքով, որ նրա ծնողները  ստիպված 
են լինում  Նազիկին տանից վռնդել։  Հետո Նազիկը կարողան
ում  է աշխատանք գտնել Էջմիածնի  շրջանում գտնվող « Սամ-
աղարի Ռեզիստորների » գործարանում։ Նազիկը բնակություն  է 
հաստատում գործարանային հանրակացարանում։ Գործարանի 
բանվորների շրջանում Նազիկը արագ հայտնի է դառնում, քա
նի  որ ինչպես ասում էին,  Նազիկը լավ պարում էր գործար
անի վառարանների խողովակների վրա։ Երևի հենց  այդ պար¬
ային  տվյալների շնորհիվ  էլ  նա հասավ գլխապտույտ հաջողու¬
թյունների։  Հոյիվուդյան  աստղերից շատերը ժամանակին զբաղ
վել  են  մերկապարով և հետագայում են դարձել Հոյիվուդյան 
կինոարտադրության աստղ, այնպես որ ամեն ինչ  պատահում է 
կյանքում։  Նազիկ Ամիրյանը  բացի աշխատանքից ուներ  մեկ այլ 
նախասիրություններ՝  նա սիրում  էր « Լկստվել » բեռնատարի 
վարորդների հետ, ինչպես ասում են,  նա նախընտրում էր « Զի
լերի  » անհարմար նստարանները։ Ճիշտ է,  Սովետական արտ¬
ադրության բեռնատարները սիրո համար շատ անհարմար էր, 
սակայն օգնում  է ձեռք բերել  դիմացկունություն  և տոկունութ
յուն,  ինչն էլ  օգնեց Նազիկ Ամիրյանին  անցնել  դժվարություննե
րի  միջով։  1 9 8 8 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, 
Հայաստանից Ղարաբաղ մեկնած ավտոշարասյունը, որը օգնու
թյուն  էր տանում Ղարաբաղի ժողովրդի համար, կազմված էր 
նաև Էջմիածինի  շրջանի մի  քանի բեռնատարներից, իսկ Նազ
իկ Ամիրյանը  միանում  է նրանց,  որպեսզի ճանապարհին ծան
ոթ տղաներին ոգեշնչի։  Դրանից հետո Նազիկը Ղարաբաղում 
հանդիպում է Մանվելին,  որը  այնտեղ հայտնվել էր անկախ իր 
կամքից։ (  Դրա մասին գրվել է բազմիցս,  հիշեցնեմ,  որ Մանվել 
Գրիգորյանը ունեցել  է երկու դատվածություն՝ առաջին անգամ 
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չորս տարի ժամկետով, երկրորդը՝ վեց տարվա։ Առաջին դատ
վածությունը  եղել  է պետական միջոցները  հափշտակելու և կո
ղոպուտի համար, որը աներոջ՝ Կորյունի  օգնությամբ  կարողա
ցավ թեթևացած ձևով կրել  պատիժը, իսկ երկրորդ պատիժը 
դա ընկերոջը  դանակահարելու համար էր։  Չնայած, որ երրորդ 
հանցագործությունը նա գործեց դեռ երկրորդ պատիժը չլրաց
ած, այնտեղ նույնպես  սպանություն  էր՝ նորից  ընկերոջ։  Ման
վելը  իմանալով, որ երրորդ պատիժը կյինի  ավելի խիստ ու 
ծանր, որոշում  է խուսափել պատասխանատվությունից և փախ-
նում  է Ղարաբաղ իմանալով, որ միլիցիան  իրեն  չի  փնտրի 
Ղարաբաղում, քանի որ ազգամիջյան բախումները սկսվել էին։ 
Ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարում՝ փորձելով 
գտնել նրան,  սակայն քաղաքական իրավիճակներից ելնելով 
գործը այլ  ընթացք է ստանում։ Ինչպես  ասում են նրա համ
ագյուղացիները.  « Մանվելը փախավ Ղարաբաղ, իսկ այնտեղից 
վերադարձավ գեներալի ու հերոսի  կոչումով »։ )  Նազիկը որոշ
ում  է մնալ  Մանվեյի մոտ Հադրույթի  շրջանի Էդիլլու  գյուղում, 
բացի այդ էլ  լինում  է Մանվելի ջոկատի ուշադրության կենտ¬
րոնում,  այսինքն  Չապաևի « Անկայի » դերում։  Մի խոսքով դր
անից հետո իրենց  ոճրագործ քավորը՝ Վազգեն Սարգսյանը 
1 9 9 3 թվականի ամռանը Մանվել Գրիգորյանին նշանակում է 
5 - րդ կամավորական Բրիգադայի հրամանատար, իսկ Նազիկ 
Ամիրյանին  էլ  թիկունքի  պետ ու գնաց...  Իզուր  չեն ասում. 
« Չտեսան պատից կախ, տեսան Ճակտից կախ... » Ու սկսե¬
ցին  անկուշտի պես թալանել բրիգադայի կամավորներին հաս¬
անելիք  սննդամթերքը,  դեղորայք, հանդերձանք ու անգամ զին¬
ամթերքը։  Չհաշված, որ Ֆիզուլու  շրջանի թալանի մասին շատ 
է խոսվել ու գրվել։  Հիշեցնեմ  միայն  մի  փաստ, որ Մանվեյի 
շտաբի թալանչիներից  մի  քանիսը այնքան են  տարված եղել 
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թալանով, որ նույնիսկ  մտել են  ադրբեջանցիներով բնակեցված 
գյուղերից  մեկը  թալանը տանելու համար, սակայն գերի են 
ընկել  Մանվելը հրամայում է արագ գրոհ ձեռնարկել քանի 
դեռ ադրբեջանցիները իր թալանչի  եղբայրներին  չեն  տեղափո
խել  այլ  գյուղ։  Գրոհը լինում  է,  սակայն ադրբեջանցիները նա-
հանջելեուց  իրենց  հետ են տանում թալանչի գերևարվածներին։ 
Մանվելին  չի հաջողվում նրանց ազատել նրանց։  Ֆիզուլին  ազ
ատագրելուց հետո Նազիկը և Մանվելը ադրբեջանական գյուղ
երից թալանված ռազմավարը բարձվում էին  բեռնատարները և 
ուղարկվում էջմիածին։  Նազիկի անմիջական հովանավորությամբ 
էր կողոպտվում գրավյալ տարածքները, նույնիսկ  կամավորական
ներին  մի  պարկ ցորեն կամ ալյուր  չհասավ, մինչդեռ  կազմա
կերպված թալան էր իրականացվում։ Խոշոր ու մանր եղջերա¬
վոր անասունների հսկայական հոտեր, պահեստներ, բանկեր, 
ոսկերչական խանութներ, գյուղատնտեսական սարքավորումներ 
և տեխնիկա, անգամ ադրբեջանցիների բնակարաններից հավա
քվում էր արժեք ներկայացնող պարագանները և ուղարկվում 
Էջմիածին։  Ֆիզուլու  շրջանը Ադրբեջանի ամենահարուստ շրջան
ներից  մեկը  էր,  այդ պատճառով այնտեղ իրականացրած թալ
անը աստղաբաշխական թվերի էր հասնում։  Միայն  Ֆիզուլու՝ 
Հորադիզ կայարանում հայտնաբերված մարդատար « Նիվա » մե¬
քենաներով ու հեղուկ  վառելիքով բարձված հարյուրավոր վագ¬
ոններ,  մթերքներով բարձված վագոնները կարող էին մի  քանի 
ամիս կերակրել Երևանի բնակչությանը։  Ֆիզուլու  տնտեսական 
և սննդամթերքի բազանները առատությունից պայթում էին, չը-
հաշված գինու  ու կոնյակի գործարանները, ցորենի  ու այլ 
հացամթերքների պահեստները և ամբարները, իսկ ադրբեջան¬
ական կոլտնտեսությունների  խոշոր և մանր եղջերավոր անա¬
սունները,  թռչնաբուծական ֆերմանները,  այդ թվում շրջանի 
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գյուղական դպրոցների գույքը  և այլ  հարստություն։  Բավական 
կլիներ  մի  քանի տարի կերակրել Հայաստանի ժողովրդին և 
համալրել  Հայաստանի կամ Արցախի դպրոցները անհրաժեշտ 
պարագաններով։ Սակայն, անկուշտները ամեն ինչ  կողոպտեցին, 
անգամ մոռանալով, որ այդ թալանը հայ  կամավորականի ար
յան  հաշվին են  ձեռք բերել։  Մանվելը իր թալանից բաժին էր 
հանում  քավոր Վազգենին, որը թույլատրում էր սանիկին Ման-
վեյին  գործել անպատիժ։ Չհաշված, որ Մանվելը դաժան հաշվե
հարդար էր տեսնում ոչ միայն  իր  բրիգադայի կամավորական
ների  հետ, այլև  ճակատային գծի դաշտային հրամանատարնե
րի  որոնք փորձում էին կանգնել իր  ճանապարհին։ Մանվեյի 
նախաձեռնությամբ էջմիածինցիներից  կազմված քրեականների 
խումբը  դարձել էր պատժիչ գումարտակ, որտեղ խոշտանգում 
և կտտանքների էին ենթարկում,  նույնիսկ  սպանում էին  կամ¬
ավորականներին։ Հետաքրքիրը այն  փաստն էր,  որ Բրիգադայի 
Վաշտի հրամանատար կապիտան Գրիգոր Առաքելյանը, որը 
ժամանակին գերության մեջ  էր եղել  Ադրբեջանում, համեմատ¬
ում  էր Մանվելի Բրիգադի պատժիչ գումարտակում անցկաց¬
րած մեկ շաբաթը։ Նա խոստովանել էր, որ  իրեն  Մանվել Գրի-
գորյանի հրամանով գցել  են  գյուղական տներից մեկի  հավա-
բունը  ծաղրել ու խոշտանգել, նրա պատմելով Ադրբեջանական 
գերության մեջ  այդքան նվաստացված չի  եղել,  որքան մանվելի 
Ենիչերների  ձեռքը։  Պատկերացնու՞մ եք հայրենասեր նվիրյալին 
խոշտանգել ու նվաստացնել, այն էլ  պատերազմի դաշտում։ 
Ահա Մանվել Գրիգորյանի իսկական դիմագիծը։ 
Իսկ Ֆիզուլու  թալանը շարունակվում էր, ամեն  օր գիշեր ցեր¬

եկ ընկերներիցս  շատերն են  եղել  ականատեսը, այնպես որ 
այդ ժամանակ շատերն էին տեսնում  բեռնավորված բեռնատար¬
ներ  շարասայուներ, որոնք Ղարաբաղից հասնում էին  մինչև  էջ-
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էջմիածին; Նույնիսկ  ընկերներիցս  մեկը  պատմում էր թանկար
ժեք կահույքների  և դաշնամուրների « Ռոյալ » մասին,  որոնք 
Նազիկը խնամքով փաթաթել էր տայիս բրդե վերմակների մեջ, 
որպեսզի ճանապարհին չվնասվեն։ Ադրբեջանցիների բնակարան– 
ներից  նույնիսկ  հավաքել էին  տալիս վերմակները, այնպես որ 
ամեն ինչ  աչքներից չէր  վրիպում։ Ինչպես  ասում են. «  Բոշի 
յուղը,  որ շատանում է, հետույքին  է քսում », հիմա էլ  Նազիկ– 
ինն  էր,  նա դարձել էր Ասորեստանի Շմիրամը,  ամեն կողմ 
հարստություն էր և հպատակներ։ Ֆիզուլին  թալանելուց հետո, 
հինգերորդ բրիգադան վերադառնում է Հայաստան ժամանակա
վոր հանգստի, առջևում ծանր մարտական օրեր էին  սպասվում։ 
Չնայած Նազիկը մնաց Ֆիզուլում,  որպեսզի շարունակի իր  կո
ղոպուտը և թալանը։  Մեկ ամիս անց Բրիգադան ստանում է 
մարտական նոր առաջադրանք, այսինքն  պետք է վերադառնար 
ճակատային գիծ, բայց Մարտակերտյան ճակատ։ Այնուամեն¬
այնիվ բրիգադայի կամավորների մեծ մասը հրաժարվում էր 
մեկնել  ճակատային գիծ՝ աչքի առջև ունենալով Ֆիզուլում  Ման
վել  Գրիգորյանի հանցագործությունները  ու ի՞նչու  չէ  և թալա¬
նը։  Բրիգադի կամավորներից մեկի  ասելով, այն տպավորութ¬
յունն  էր,  որ այդ պատերազմը ոչ թե հայրենիքի  համար մըղ-
վող պատերազմ էր,  այլ՝  թալանչիական։ Մանվելը դիմում  է 
խորամանկության, խոստանալով, որ շարքային կամավորական¬
ների  սպայական կոչումները  արդեն պատրաստ են,  և իրենք 
Մարտակերտ մեկնում  են,  որպես սպաներ, շատերը խաբվեցին, 
քանի որ, ոչ  մեկն  էլ  այդպես չտեսավ սպայական կոչումը,  ո՛չ 
էլ  սպայական ուսադիրները ու սպաներին հասանելիք գումար¬
ները։  Մարտակերտում բրիգադան հենց  Մանվել Գրիգորյանի 
մեղքով ընկավ շրջափակման մեջ,  բազմաթիվ և ծանր կորուստ-
տներից հետո կարողացան կազմակերպել հակահարձակում, և 
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առաջացող թշնամուն  ետ շպրտեցին։ Սակայն Մանվել Գրիգոր– 
յանին  բախտ չէր  վիճակված Ֆիզուլու  պես թալանել ուստի 
նրանք կողոպտում էին  կամավորներին հասանելիք սննդամթեր
քը,  հանձերձանքն  ու դեղորայքը։  Նույնիսկ  կամավորականները 
շաբաթներով սոված էին մնում,  սակայն չէին յքում  իրենց 
մարտական հենակետը։ Ձմռան ցրտին առանց ձմեռային  հան
դերձանքի ձյան  և անձրևի տակ, իսկ մանվեյի  Ենիչերները 
ապահովված էին  ամեն ինչով,  նույնիսկ  հաճույքի  համար նըր– 
անց թույլատրված էր բռնաբարել սանիտարուհիներին, կամ էլ 
իրենց  աչքին հայտնված ցանկացած կնոջ։  Մանվելը քաղցր աչ
քով էր նայում  նրանց,  չհաշված մարիխուանայի առատությու
նը,  որը  անձամբ 4 5 -ն  էր բերում  Հոկտեմբերյանից։  (  Մանվեյի 
ռադիոազդականձը 4 5 էր։ )  Ականատեսները պատմում էին,  թե 
ինչպես էին  ճակատում դեղերով բարձված մեքենաները  բեռն¬
ում  մեկ ուրիշ  բեռնատար և ուղարկվում թիկունք՝  վաճառելու։ 
Չհաշված, որ Մանվելը կամավորականներին խաբել էր՝ ասելով, 
որ թույլատրում  է անտառներից վառելափայտ հավաքել և ուղ¬
արկել իրենց  հարազատներին և զոհված ու վիրավոր ընկեր¬
ների  ընտանիքներին։  Կամավորականները հանգստի ժամանակ 
անտառներում ձեռքով փայտ էին  կտրում և բարձում բեռնա¬
տարները, որոնք իբր  պետք է հասնեին  իրենց  հարազատներ¬
ին։  Բարձված փայտը հասավ Երևան, սակայն, ոչ հասցեատիր
ոջը։  Բեռնատարի վարորդներից մեկի  ասելով, ինքը  բարձված 
փայտը հասցնում է Երևան, իսկ այնտեղ բրիգադայի թիկունքի 
պետը՝ փոխգնդապետ Սմբատյանը նրան էջմիածնիցի  մեկ զին¬
վորի ուղեկցությամբ  ուղարկում է Երևանյան լճի  մոտ վաճառ¬
ելու։  Վարորդի պատմելով փայտը վաճառեցին ամբողջը,  իսկ 
զինվորին  գումարով վերադարձրեց Բրիգադ։ Վարորդը տեսել 
է,  թե ինչպես էին  Մարտակերտում տղաները մարտական հեր-
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թափոխից հետո քրտնաջան աշխատում, որպեսզի իրենց  հար
ազատները վառելափայտ ունենան,  փաստորեն նրանց խաբեց
ին։  Խաբեց հենց  այն  « հրամանատարը », որը ականապատված 
տարածքներում գրոհներ էր կազմակերպում, որը թիկունքից  էր 
խփում կամավորականներին, որը  նրանց արյան հաշվին օրեց
օր էր հարստանում։ Մանվեյի ագահությունը չափ չուներ,  ինչ
քան շատ էր լափում,  այնքան ախորժակը ավեյի էր բացվում։ 
Դրա համար Մարտակերտում Մանվել Գրիգորյանը և ղարաբ– 
աղցի՝ Ստեփանակերտի գնդի հրամանատար Օգանովսկի Սամ– 
վելը  իրար հետ վիճում  էին,  շուրջ  ամիս ու կես, թե ում զո
րամասերն են  առաջինը մտնելու  Միր -Բաշիր, որպեսզի այնտ
եղի  թալանը տանեն։ Երկու անկուշտ, հանցագործ վիճում  էին 
ռադիոկապով՝ բաց եթերում,  կամավորների ներկայությամբ։ 
Ասացե՛ք, արդյոք այդ կամավորը ի՞նչ  կարծիք պետք է կազմ
եր այդ հրամանատար կոչեցյալների  մասին։  Արդյունքում  խուճ-
ապահար փախնող Ադրբեջանական զորամասերին նորից  ժամ
անակ գտան վերադասավորել իրենց  ուժերը  և վերադարձան 
ամուր պաշտպանության։ Երկու անկուշտ, տականքի պատճառ¬
ով մեր զորամասերը կորցրեցին ամենալավ հնարավորությունը՝ 
առաջ շարժվելու և գրավելու Ադրբեջանի նավթային կենտրոն¬
ներից  մեկը  ՝ Բարդան և Միր - Բաշիրը։ (  Ասեմ, որ իմ  ձեռքի 
տակ կան 5 -րդ բրիգադայի կամավորներից մի քանիսի հուշա
գրություններն  ու  նամակներ, արժեքավոր է  Երևանի Գումարտ
ակի հրամանատար՝ «ԳԻԺ » Արա Սերոժայի Ավագյանի օրա
գիրը,  որտեղ մանրամասն գրված է  բրիգադում կատարվող 
դաժանությունների  ու  հաշվեհարդարների մասին,  ցավոք սրտի 
հուշագրության  հեղինակները  կենդանի չեն,  սակայն հարազատ
ների  խոսքերով դա նրանց թողած օրագիրն է: Արա Ավագյանը 
ինքնասպան է  եղել  ձեռքի  նռնակով պայթեցնելով իրեն,  նորից 

49 



այստեղ Մանվել Գրիգորյանի գործոնն է:) Նազիկ Ամիրյանը  շա
րունակում էր օգտվել կամավորներին հասանելիք միջոցներից։ 
Պատերազմից հետո Նազիկ Ամիրյանի՝  բնապահպանության նա
խարարի պաշտոնում կարելի է ասել աղետապի եղավ Հայրենի 
բնության  համար։ Խոսրովի արգելոցներից սկսած, վերջացրած 
Սևանի ձկնորսական կազմակերպությունները,  դրան գումարած 
հազարավոր հեկտարներով անտառահատումները ու էկոլոգիա
կան աղետի հասցնելու  փաստը։ Չհաշված, որ իր ամուսին  կո
չեցյալի  կողմից  բռնազավթվում էր ո՛չ  միայն  Արշալույս գյուղի 
գյուղ  տեխնիկան ու կենցաղ սպասարկման օբյեկտները,  այլև 
շրջանի բոլոր  շահույթաբեր բիզնեսները։  Վերադառնանք Մանվել 
Գրիգորյանի կողմից  Ֆիզուլի  շրջանում թալանածի մանրամաս-
ներին։  Ականատեսների վկայությամբ գեներալը Թուրքիայի  քրդ-
երին  կամ թուրքերին  էր վաճառում իր  գողոնը,  իսկ փոխար-
ենը՝  ստանալով ոսկի։ Նույնիսկ  պատմում էին,  որ նրա մեքե¬
նան այնքան է բարձված եղել  ոսկով, որ հազիվ է կարողացել 
Արաքս գետը անցել։  Ինչպես պնդում են  տեղաբնակները, Հոկ¬
տեմբերյանում  կա մի  հատված, որտեղ Արաքսը հնարավոր է 
ոտքով անցնել  սակավաջուր ժամանակ։ Մանվելը քրդերին և 
թուրքերին  է վաճառել գյուղ  տեխնիկա, ջրի  պոմպեր, խոշոր 
ու մանր եղջերավոր անասուններ, անգամ զենք  ու զինամթ¬
երք։  Գեներալը թալանում էր և կողոպտում ոչ միայն  ադրբեջ¬
անցիներին,  այլև  իր համագյուղացիներին, նրանց  զավակներին 
բռնի  դարձնելով իր  համար գլխակերն-ենիչերներ,  ովքեր հրաժ¬
արվում էին  նրա քմահաճույքները  կատարել, խիստ պատժվում 
էին։  Մանվելը դարձել էր կրակ ու պատիժ, ո՛չ  միայն  գյուղի 
և շրջանի համար, այլև  չարիք ողջ հայ  ժողովրդի համար։ 
Մանվելի մյուս  հանցանքների մասին գրվել է և կարիք չկա 
նորից  անդրադառնալ։ Միայն  հիշեցնեմ,  որ Մանվել Գրիգորյա-
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նը  նշանակվել էր կամավորական Բրիգադի հրամանատար, որ
պեսզի ոչնչացնի  ազատամարտիկների ջոկատները, նրա անմիջ
ական ղեկավարը եղել  է քավոր Վազգեն Սարգսյանը, որի ծր
ագրում է եղել  ամեն գնով ոչնչացնել  Ազատամարտիկներին։ 
Իզուր  չէ,  որ նա ասել է.  «Հերոսները  պետք է  զոհվեն  պատե
րազմի  դաշտում, հակառակ դեպքում նրանք անտանելի են 
դառնում »: Վազգեն Սարգսյանը գիտակցում էր, որ պատերազմի 
ավարտից հետո, ազատամարտիկները իրեն  պատժելու են թալ
անի և դավաճանության համար, այդ պատճառով մինչև  պատ
երազմի ավարտը պետք է հասցներ ոչնչացնել  նրանց։  Իսկ թե 
ու՞մ  ձեռքերով արեց այս սպանդը, արդեն պարզ է։ Մի խոս
քով, ինչպես տեսանք, Ոճրագործ Մանվելը բանակի ու ժողովր
դին էր թալանում,  իսկ կինը՝  Հայրենի  բնությունը  և ԵԿՄ- ի 
անդամներին։ Ինչպես  ասում էր իրենց  ոճրագործ քավորը. « Իր¬
ենց  դեմ խաղ չկար »: Քավորի սատկելուց հետո Մանվեյի հե
տևին ՁԵՌՔ ՏՎԵՑԻՆ, ոչ միայն  Ռոբերտ Քոչարյանը, նույնիսկ 
Սերժիկ Սարգսյանը դրա համար էլ Մանվելը  հայտարարեց. 
«Համ չագուչն ա Ձեր ձեռքը,  համ մեխը,  համ նայը,  ոնց  ուզ
ում  եք արեք, մենք  ձեր  կողքին  ենք»: մանվել զրիզորյան  12 

Փետրվար 2015: 
Առհասարակ Մանվել Գրիգորյանը և իր տիկին Նազիկ Ամիրյանը 
սովորաբար անպատիժ են  գործել շուրջ  քսանհինգ տարի։ Ու 
շարունակելու են  գործել,  հիմա նրանց միացել  են  իրենց  զավ¬
ակները, կարծելով, որ իրենց ծնողները  « Բիրդան Աղա » են ծըն-
վել,  այնպես որ,  դա նոր բան չէ Հայաստանում։ Նազիկ Ամիր-
յանի  և Մանվել Գրիգորյանի զոհերի թիվը  շատ է,  կարելի է 
միայն  թվել  մի  քանիսը,  օրինակի համար ԵԿՄ կառույցի շար¬
քային  ազատամարտիկները, որոնց մանվել գրիգորյանը և իր 
տիկին Նազիկը ծաղրում են, չհաշված այն,  որ մանվել գրիգ-
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որյանը  վաճառում և նվիրում  է պատերազմի մասնակցի վկա
յականներ՝ ում պատահի, օրինակ Լֆիկ Ալեքսանյանին,  Տարոն 
Մարգարյանին, Արմեն Աշոտյանին և մի  շարք պաշտոնյաններ– 
ին,  որոնք նույնիսկ  պատերազմի ժամանակ բարուրում են եղել 
չհաշված կողոպուտը, այդ թվում նաև ողջ Արշալույս գյուղը, 
որտեղ նորից  նույն  զույգը  ահաբեկում և նվաստացնում է գյու¬
ղացիներին,  զոհերի  թվին  կարելի է գումարել նրանց հետ որ– 
ևէ կապ ունեցող  քաղաքացիններին, որոնցից  Մանվելը անօրի¬
նական հարկեր է հավաքում կամ չի  վճարում նրանց աշխա
տավարձերը։ Այդքանից հետո ապուշը հայտարարում է.  «Ով 
փորձի  ինձնից  պատասխան պահանջի, թուրքից  էլ  փիսն ա, 
սապլյակ թուրք  ա: Եթե էս հանրապետության մեջ  մեկը  կա, որ 
ինձնից  պատասխան պահանջի, ուրեմն՝  թուրքից  էլ  փիսն ա, 
էղա՞վ»: 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 Այդպես ամուսիններով քցում  են ում  կարո
ղանում  են։  Հարկավոր էր զոհերի  շարքում ավելացնել իրենց 
ամենալավ բարեկամներց մեկին  « Ճուտին », որը Մանվեյի և 
Նազիկի ֆինանսատնտեսական հարցերը կարգավորողն էր, « Ճու– 
տը » նշանակվել էր էլեկտրոցանցի տնօրեն ու մարդկանց ասե¬
լով Մանվելը անձամբ ճակատից գնդակահարել է ճուտին 8 0 
միլիոն  դրամի համար։ Դե ինչպես միշտ պաշտոնական վարկ– 
ածով Ճուտը ինքնասպան է եղել։  Մանվելի շատ զոհեր  պատե¬
րազմի տարիներին գրում էին զոհվածների շարքում, այնպես 
որ Ճուտի սպանության քողարկումը առաջին դեպքը չէ։ 
Հիշեցնեմ  որ Ճուտը եղել  է Նազիկ Ամիրյանի  աջ ձեռքը  և լավ 
տեղյակ էր ամուսինների  հանցանքների և գումարների մանրա¬
մասնությունների  պատմությունը, այնպես որ կասկած չկա, որ 
Նազիկ Ամիրյանի  հրամանով է Մանվելը գնդակահարել նրան։ 
Այսքանով չի վերջանում այս հանցագործ ընտանիքի պատմու¬
թյունը,  քանի որ դեռ բացահայտվելու են  մնացած հանցանք -
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սերը։  Իսկ թե ում ուրվականի ետևն է թաքնվում հանցագործ 
Մանվելը,  կարելի է եզրակացնել միայն  մեջ մերելով  նրա խոս
քերը.  «Որ Վազգենն ըլներ,  դուք տենց էվելնորդ  խոսքեր չէիք 
կարա...  հակապետական, սրան նենց  ասեիք, նրան նենց  ասեք։ 
Էս երկրում  ոչ  մեկը  չէր  կարա պետությանը Վազգենի ներկայ
ությամբ  ձեր  պես հարցեր տար »։ Մանվել Գրիգորյան 16 
Փետրվարի 2 0 1 0 Նախորդ ակնարկում հիշեցրել  էի,  որ Մանվել 
Գրիգորյանի՝ Տիկոզի գերդաստանը Էջմիածինի Արշալույս  գյու
ղում  հայտնի է,  որպես «Շան ցեղ» անունով իսկ թե ինչու 
բացատրությունը կտամ հիմա։  Բոլոր գյուղը  գիտեր, որ ամեն– 
ալկտի պահվածքով գերդաստանը հենց  Գրիգորյաններն էին  ու 
ամեն հարսանիքից կամ խնջույքից  հետո, ամեն մեկը  կենակ-
ցում  էին  քենիների  կամ հարազատի կանանց հետ, այսինքն 
Շնանում էին  բառիս բուն  իմաստով, (  Նույնիսկ  վերջերս վեճ էր 
ծագել բարեկամների մեջ,  թե գերդաստանի երեխաններից մեկի 
հայրը  հորեղբայրն  է )  իսկ Մանվելը եզակի չէր  այդ պատճառով 
էլ  նրա կապը կնոջ՝ Էլլայի  քույրերից  մեկի  հետ, (  հայտնի 
պատճառներով չեմ գրում  նրա անունը,  Նրա կինը  Էլլան  ուն¬
եր չորս քույր  )  Այդ պատճառով Մանվելը ավեյի շատ ուտում 
էր քենու  ձեռքի  տված հացը,  քան թե իր  կնոջ՝ Էլլայի։  Երևի 
հենց  այդ ցեղից  է Մանվեյի մոտ մնացել  «Հետևին ձեռք  տա
լու  սովորությունը»:  Չնայած մեզ հայտնի  է որ ոչ միայն  նա 
է ձեռք տալիս ուրիշների  հետևին,  այլև  իր  հետևին ձեռք 
տվողներ էլ  կան, հիշենք  « Չագուջի ու նալի  » պատմությունը։ 
Մի խոսքով ինչպես ասում են  Աստված ամեն ինչ տեսնում  է, 
և ամեն մեկը  պարտավոր է պատասխան տալ իր արածների 
համար, այնպես որ Գեներալ Տիկոզի և իր  Թազա կնոջ՝ Նա– 
զիկ  Ամիրյանի  արածների համար պատասխան են  տալու ոչ 
միայն  իրենք,  այլև  նրանց որդիները և թոռները։ 
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Ու վստահ եմ,  որ այս նյութը  տարածվելուց հետո Մանվելի 
ու Նազիկի գյխակերները փորձելու  են  գտնել հեղինակին,  չը-
հաշված ոստիկանապետի տեղակալ՝ Լևոն Երանոսյանը ու Հան
րապետության գյխավոր Բռնաբարող՝ Շմայս Առաքեյյանը։ 
Այնպես որ զգուշացնում եմ  բոլոր  նրանց,  ովքեր կփորձեն կա
տարել հանցագործների հրամանները,  կենթարկվեն պատասխան
ատվության։ 
1 1 / 0 9 / 2 0 1 5 Երևան 
Հարգեյի պատճառներով չեմ  նշում  փաստերը տրամադրող ան
ձանց անունները։  Եթե որևէ մեկը  ունի  այս փաստերին լրաց
նող  փաստեր կամ նյութեր  կարող եք գրել կամ ուղարկել։ 
Փաստերը տրամադրողի գաղտնիությունը  երաշխավորվում է։ 
Փաստերը արձանագրեց և ներկայացրեց 

Գենենի  Առաքելը։ 1 3 / 0 9 / 2 0 1 5 

Այն  փաստերը, որոնք ստացել եմ  նամակով այս նյութը  տեղա-
դրելուց հետո գալիս են  լրացնելու  գեներալ Տիկոզի հանցագործ 
ընտանիքի հանցանքների շարքը։ 

\ahagn.  Այդպսով Կարեն Գրիգորյանի հանցանքներից մի  քանի
սը։  Նամակում գրված էր,  որ Լեդի Հակոբի, որը  իմիջայլոց 
Մանվեյի որդու՝ Կարեն Գրիգորյանի աներն է։ 2 0 0 4 թվականին 
Կարեն Գրիգորյանը գնդակահարել է մի  երիտասարդի, նա չի 
ձերբակալվել գործը փակել են ու գնացել։ 
Բացառված չէ որ Կարենը ինչ-որ  կապ է ունեցել  Վահան Զա-
տիկյանի որդու՝ Սեդրակ Զատիկյանի սպանության հետ։ ( ԵԿՄ 
Մալաթիայի տարածքային կառույցի  ղեկավարը դառնալուց հե
տո և համայնքում  մեծ հեղինակություն  ունենալով,  տարբեր օբ
յեկտներից  ինչ-ինչ  գումարների հավաքագրումը տնօրինելով և 
այդ գումարները հիմնականում օգնության կարիք ունեցող  կամ-
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ավորականներին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին 
տալով՝ Ս. Զատիկյանը, կամա թե ակամա, խոչընդոտ է  հան
դիսացել,  որ այդ գումարները Հակոբյանները ձեռք  բերեն։ 
hetq.am/arm/print/8155/  )  Դրան գումարենք 2 0 1 4 Հունիսի  18-ին 
Էջմիածնում  տեղի ունեցած կրակոցները, որի մասնակիցը գեն
երալ Սարոյանի որդին էր և Կարեն Գրիգորյանը,  այդ գործը 
նույնպես  ջրվեց։ 
Не нравится • 8 • Ответить • Еще • 1 4 сентябрь 
Vahagn. ՀՀ  պաշտպանության փոխնախարար եղած ժամանակ 
Մանվել Գրիգորյանը աշխատակազմի ղեկավար ուներ՝  մայոր Հա-
կոբ Սաֆարյանը, որին  գեներալը,  պաշտոնից հեռանալուց հետո, 
տանում է իր  հետ և նրան է հանձնում  « Ակնալիճ » հանգստյան 
գոտու վերահսկողությունը։  Մայոր Սաֆարյանը շուրջ  մեկ տարի 
վերահս– կում է,  ինքն էլ  ապրում « Ակնալճի » տնակներից մեկում, 
և հանկարծ՝ 2009թ.  օգոստոսի 24-ին,  անհետանում։ Այլևս  որևէ 
մեկը  մայորի  մասին չի  լսում։  Գործը դուրս է բերվում գզրոց
ներից,  միացվում Ճուտ Գևորի գործին՝ նախադրյալներ ստեղծե
լով ՀՔԾ վարույթ ուղարկվելու համար։ Այն  փաստը, որ այս գործն 
իսկապես կարող էր ՀՔԾ վարույթ ընդունվել  արդեն իսկ աննա¬
խադեպ էր՝ հաշվի առնելով գեներալ Մանվելի անվան հետ առն¬
չվող նախկին պատմությունների և պոտենցիալ քրեական գործե¬
րի  մշտական « ջրումները  », և հույս  էր ստեղծում, թե գուցե վեր¬
ջապես ինչ-որ  կերպ վերջ դրվի ամենաթողությանը։ 
Не нравится • 1 • Ответить • Еще • 1 4 сентябрь 

Karen . Հարգեյի բժիշկ  շատ համարձակ եք գրում և շատերին 
դուր կգա այդ։ Ինձ  մի  բան է հետաքրքիր, թե ոնց  ձեր  գրածը 
չեն  ջնջում  չէ  որ հսկողությունը  ամենուր է։ 
Не нравится • 1 • Ответить • Еще • 1 7 августа 
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բժիշկ  շատ համարձակ եք գրում և շատերին դուր կգա այդ։ 
Ինձ  մի  բան է հետաքրքիր, թե ոնց ձեր  գրածը չեն  ջնջում  չէ որ 
հսկողությունը  ամենուր է։ 
Не нравится • 1 • Ответить • Еще • 1 7 августа 

СеЬеги Лгаде1 Կարեն ջան այդ հարցը հաճախ են  տայիս, ես 
մանրամասն գրել  եմ  Ազգադավում, ասեմ որ հաճախակի Ֆբ 
ենթարկվել է հարձակման, սակայն ոչ Ադրբեջանի կողմից,  այլ  եր
իտ– հանրապետականների։ Իսկ այն  որ իմ  գրածներին ուշադրու
թյան  չեն  առաջացնում որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դա 
նրանից է որ կարդալ չգիտեն, ես ասելեմ եմ  միշտ,  որ փնթինե– 
րը  բացի իրենց  ծննդյան  վկայականը ուրիշ  բան չեն  կարդացել։ 
Քո կարծիքով իրենց հաճույքները  թողած պիտի իմ  գրքերը կար– 
դան։ Այնպես որ գրքերս կարդում է միայն  ժողովրդի մեջ 
գտնվող ընթերցասեր մասը։ Փնթիների ուղեղի  բանը չի։ 
Нравится • 3 • Ответить • Еще • 1 7 августа 
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ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԵՐԵւՈՒՅյԹՐ 

Այս հավելվածը չէի  գրի, եթե չտեսնեի  վերջին օրերին  հասարա
կական կյանքում  և քաղաքական դաշտում ակտիվացած Արմ
են  Սարգսյան երևույթին։  Իսկ ի՞նչու  « Երևույթ », բացատրութ
յունը  շատ պարզ է, քանի որ Երևույթ ասածը հարաբերական 
իմասատով է, քանի որ նկատի ունեմ  Ոճրագործություն ասվա
ծը։  Կարծում եմ այս հավելվածը կարելի է ընդգրկել  « Ան- Պատ
իժ  » Ոճիր գրքում,  որպես վերջաբան։ Մի խոսքով անցնենք առ
աջ։ Այդպիսով շատերը կարդացել են Ֆյոդր Դոստոևսկու « Ոճ
իր և Պատիժ » գիրքը,  ու լավ հասկանում են գրքի հերոսի՝ 
Ֆյոդր Ռոմանովիչ Ռասկոլնիկովի հանցանքի չափսը, ուստի 
Արմեն Զավենովիչ Սարգսյան երևույթի  հետ համեմատելով կըս-
տացվի, որ Ռասկոլնիկովը հրեշտակ էր, ավելի ճիշտ անմեղ հր¬
եշտակ։ Արմեն Սարգսյան երևույթի  մասին խոսալուց, պետք է 
սկսել ոչ թե սկզբից,  այլ  մեջտեղից՝ նկատի ունենալով Տիգրան 
Նաղդալյանի սպանությունը։  Սակայն սկիզբը  նույնպես  հետաքր
քիր է։ Այնպես որ,  ինչպես ասում էր Միխայիլ  Շվեյցերի  ֆիլմի 
հերոս՝ Պանիկովսկին. « Գնացեք Դավալլու և հարցրեք, ո՞վ էր 
Արմեն Սարգսյանը մինչև  հեղափոխությունը  »։ Նրան նույնիսկ 
լավ գիտեն Դավալլուի շները,  ոչ միայն  իրեն  գիտեն, այլև  նրա 
ընտանիքին,  ճիշտն ասած կարելի է սկզբում  ավելացնել « Հան
ցագործ » բառը։ Հանցագործ ընտանիքի մասին,  մանավանդ 
նրանց ավագ որդու՝ Վազգեն Սարգսյանի մասին։  Ընտանիքի 
պատմությունը կարելի է սկսել հորից՝  Զավեն Սարգսյանից, ո¬
րը  դեռ իր որդու՝ Վազգենի իշխանակալության ընթացքում  իր¬
են  համարում էր փոխ-արքա, բառիս բուն  իմաստով, քանի 
որ իրեն  թույլ  էր տայիս, ոչ միայն  զավթել արտադրական ձե¬
ռնարկությունները,  այդ թվում անօրինական հարկահավաք կազ-
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մակերպել սեփական գրպանները լցնելու  համար, թույլ  էր տա
լիս  նաև « լկստվել » անչափահաս օրիորդների հետ, դրա մաս
ին  խոսում էր ամբողջ Արարատի մարզը,  և իմ  ասածները 
նորություն  չէ  նրանց համար։ Ինչպես  տեսնում ենք, Զավեն 
Սարգսյանը բացի մանկապիղծ լինելուց,  նաև իրենց  լեզվով աս
ած « Քցող » էր։  Նրա հիմնական աշխատանքը « Ռեկետն » էր 
շրջանի խոշորագույն արտադրական միավորումները նրան հար
կատու էին  բառիս բուն  իմաստով։ Իսկ տիկին Գրետան, այդ
պես ասած՝ Գրետա մայրիկը  ՀՀՇ-ի  գաղափարախոսության մա
րմնավորումն էր։  ՈՒ իր  սուտ առաքելական քարոզներով փոր
ձում  էր հանցագործ որդիներին  դարձնել աստվածատուր հրեշ
տակներ։ Մի խոսքով Արմեն Սարգսյան երևույթի  մասին կիս
ատ չթողնենք,  շարունակեմ։ Արմենը  « հեղափոխությունից  » հե¬
տո զբաղված էր « Քցելու » բիզնեսով,  ինչպես իր  հայրը  և եղ¬
բայրները...  Արմենը  « Զողի  » ոսկու գործարանի և արդյունաբ¬
երական հիմնարկի  անվտանգության ծառայության « հրամանա¬
տարն » էր և երևի հենց  այդտեղից էլ  սկիզբ  է առնում նրա 
« Կռված տղա » լինելու  միֆը։  Այն  որ նա անգամ Ղարաբաղի 
ու սահմանի տեղը երբեք չի  իմացել,  ինչպես իր  « սպարապետ » 
եղբայրը։  Չնայած, որ Արմենը  շրջանում հայտնի էր,  որպես 
քրեական « ռազբոռկանների » վարպետ, չնայած որ Քրեական 
դարձավ հետո, ավելի ճիշտ ոչ թե  քրեական, այլ  ոճրագործ։ 
Մի խոսքով անցյալը  թողնենք  ետևում։ Արմեն Սարգսյանի ու 
Տիգրան Նաղդալյանի պատմությունը դեռ չբացահայտված է, 
ուստի կփորձեմ բացահայտված մասը ներկայացնել այս հավել¬
վածում։ Ինչպես  արդեն գրել  եմ  « Հոկտեմբերի 2 7 -ի  մեղավոր¬
ները  » փաստավավերագրական գրքում,  մանրամասն ներկայաց¬
ված է իրականությունը։  Ուստի չեմ  անդրադառնա գրքին,  մի¬
այն  կնշեմ,  որ Հոկտեմբերի 2 7 –ի  շարժառիթը եղել  է Ոճրա-
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գործ Վազգեն Սարգսյանը։ Մի խոսքով ամբողջ պատմությունը 
գլխիվայր շրջեցին  ու հանցագործին ներկայացրեցին որպես զոհ։ 
Վազգենին զոհի  կարգավիճակ տալով, իշխանությունները,  ավելի 
ճիշտ հանցագործ ռեժիմն՝  հանձինս  զինդատախազ Գագիկ 
Ջհանգիրյանի  ու ՀՀՇ-ական լիդերների,  այդ թվում Քոչարյան– 
ասարգսյանական երկվորյակը, պետք է կոծկեին « սպարապետ » 
կոչվածի հանցանքները։ 
Այդպես էլ արեցին՝ Նաիրի  Հունանյանին  դարձնելով Դավաճան, 
Թուրքական լրտես ու ոճրագործ, իսկ իսկական ոճրագործին 
դարձրեցին « Սպարապետ » իսկ նրա զինակից փնթի  « Կռազի » 
շոֆեռներին  էլ  ազգային հերոսներ  ու գեներալներ,  ավելի ճիշտ 
« Արցախի հերոս », քանի որ Մանվելի անունը  միշտ շեշտելիս 
« Արցախի Հերոս » բառը պարտադիր նշվում  է։ Մի խոսքով 
Արմեն Սարգսյան երևույթը  լավ գիտեր, որ Հոկտեմբերի 2 7 –ի 
դատավարությունը կպարզեր, թե նրանցից որն է Ոճրագործը՝ 
Նաիրի Հունանյանը,  թե՞  Վազգեն Սարգսյանը։ Նաիրի Հունան– 
յանին  մեկուսացնելուց ու դավաճանի պիտակավորումներ տալ¬
ուց հետո, նրանք պետք է ջնջեին  իսկական հանցագործի՝ 
Վազգեն Սարգսյանի հետքերը։ Դրա համար էլ  բացահայտ դա¬
տավարություն չեղավ, չնայած Հոկտեմբերի 2 7 -ի  դեպքերի ժա– 
մանակ Նաիրի Հունանյանի  հետ առանձնազրույցում նախագահ 
Ռոբերտ Քոչարյանը խոստացել էր նրան բաց և թափանցիկ 
դատավարություն։ Ինչպես  հետո տեսանք դատավարությունը 
ձգձգվեց ու վերածվեց մի  խեղկատակ ներկայացման։ Իսկ Տի– 
գրան Նաղդալյանի ձեռքի  տակ եղած Վազգեն Սարգսյանի հան¬
ցանքները ապացուցող փաստաթղթերը, պետք է Նաիրի Հուն– 
անյանի դատավարության ժամանակ ներկայացվեին հանրութ
յանը,  որպեսզի արդարացնող փաստեր, սակայն ինչպես գիտ
ենք  Արմեն Սարգսյանը արդեն հոգացել էր Տիգրան Նաղդալ– 
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յանին  լռեցնելու  ու իրականությունը  գլխիվայր շուռ տալու ճա
նապարհների մասին։  Չնայած Տիգրան Նաղդալյանի և Նաիրի 
Հունանյանի  ձեռքի  տակ էին  գտնվում ԿԳԲ-ի նախկին ղեկավ
ար՝ վազգենի ձեռքով հանդերձյալ  աշխարհ գնացած գեներալ 
Մարիուս Յուզբաշյանի  թղթապանակը, որտեղ մանրամասն ներ
կայացված էր Վազգեն Սարգսյանի հանցանքների ողջ ցանկը։ 
Չնայած որ « սպարապետի » եղբայրները  և վկաները ցանկաց
ան արյան ու զոհերի  գնով փակել ճշմարտության ճանապար
հը,  այնուամենայնիվ  Տիգրան Նաղդալյանը հնարամիտ գտնվեց, 
կանխազգալով վտանգը, փաստաթղթերը բազմացրել էր ու 
պահ տվել մտերիմների  մոտ, և դա էլ  հնարավորություն տը-
վեց մեզ  բացահայտելու իրական Ոճրագործի կատարած հան
ցանքները։  Սակայն Արմեն Սարգսյանի հանցանքը բացահայտ-
ված էր Տիգրան Նաղդալյանի գործում, այնուամենայնիվ  նրա 
ձերբակալությունը  և կրած « պատիժը » շատ մեղմ  էր ասված։ 
Եթե հաշվի առնենք Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմն
արկի ականատեսների պատմածները։ Արմեն Սարգսյանի համ¬
ար ստեղծված էր հատուկ պայմաններ, անգամ գորգապատ 
հատակ և նույնիսկ  արբանյակային հեռուստատեսություն, չհաշ
ված, որ Կոնյակի ու գինու  առատությունը շլացուցիչ  էր նման 
հիմնարկի  համար։ Բացի այդ պատվավոր աքսորը՝ Արմեն Սա-
րգսյանը քրեակատարողական հիմնարկում  լինում  էր իր  ցան¬
կությամբ՝  ցանկացած պահին դուրս էր գալիս և վերադառնում 
էր, մի  խոսքով նրա պատիժը ավելի ճիշտ հանգստյան տուն 
էր հիշեցնում,  քան թե բանտի։ Եթե ներկայացնենք ողջ ճշմար-
րտությունը,  ապա Տիգրան Նաղդալյանը Արմեն Սարգսյանի մի¬
ակ զոհը  չէր, քանի  որ նրա միջոցով է 2 0 0 0 Թ.  հանդերձյալ 
աշխարհ ուղևորվել իր  եղբոր՝  վազգեն սարգսյանի թիկնազորի 
պետ՝ Մովսես Գեղանգուլյանն  ու նրա ընտանիքը՝ կինը  և եր-
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կու անչափահաս երեխաները, բացի դրանից նաև Մովսես Գե-
ղանգուլւանի քրոջ անչափահաս որդին, որը  տեղյակ էր Մովս
եսի ու Վազգենի գաղտնիքների մասին։  Իսկ թե ի՞նչ  գաղտնիք 
էր,  որը  այդքան վտանգավոր էր,  ինչպես հայտնի է,  վազգեն 
Սարգսյանը ոչ միայն  կողոպտել ու թալանել էր Հայաստանի 
ժողովրդին ու պետությանը, այլև  կողոպտել էր սփյուռքահայ– 
երի  նվիրատվությունները,  մասամբ Քըրք Քրքորյանի Հայաստ
անին նվիրաբերած 9 0 միլիոն  դոլլարի մի  զգայի  մասը, որը 
սպարապետը պահ էր տվել շվեցարական բանկում, իսկ Մով
սես Գեղանգուլյանին  ու նրա հարազատներին վազգենի եղբ
այրները  սպանեցին հենց  այդ գումարների համար։ Չնայած 
նրանց այդպես էլ  չհաջողվեց ստանալ շվեցարական բանկի գու¬
մարները։  Մինչ  այդ ոճրագործությունները՝  Արմեն Սարգսյանի 
անունը  նաև հայտնի էր ժամանակի ամենահայտնի ու աղմկա¬
հարույց  գործերի մեջ,  որոնցից  հայտնի է Չարենցավանի « Լի-
զինի  » գործարանի ու մի  շարք գործարար մարդկանց սպան¬
ությունների  մեջ,  այդ հանցանքները վարչապետ եղբայրը  խն¬
ամքով կոծկում էր ու փակում։ « Լիզինի  » գործարանի պատմ
ությունը  բավական էր, որպեսզի Արմեն Սարգսյանին գնդակա¬
հարեին ոչ միայն  հայ ժողովրդի դեմ կատարած հանցանքի, 
այլև  մարդկության դեմ կատարված ոճիրի,  Ամերիկյան դեպ¬
արտամենտի փասթաթղթերում հենց  այդպես էլ  նշվում  էր, իզ¬
ուր չէր  որ հենց  դա պատճառ դարձավ, որպեսզի Միացյալ 
Նահանգները դադարեցնի Հայաստանին հատկացվող գումար-
աշնորհները։  Չնայած Վազգեն Սարգսյանին հաջողվեց մեծ 
գումարների գնով ամեն ինչ  բարդել անմեղ մարդկանց վրա, 
ու գործը փակել...  Վազգենի ընտանիքի կողմից  զավթվեցին 
Արարատի ցեմենտի գործարանը, մի  շարք խոշոր գործարաններ 
ու հողային  տարածքներ։ Եթե սկսենք թվարկել այդ ընտանիքի 
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հանցանքները ապա կստացվհ բազմահատորյակ գրքերի մի 
ցանկ, որը կգերազանցի հայ  դասականների հատորները։ 
Չնայած « Ազգադավը » պատմավեպում մանրամասն ներկայաց
ված է « սպարապետի » հանցանքների մի մասը՝ Շահումյանի 
ու Արծվաշենի դավաճանությունը ներառյալ։  Վերջին շրջանում 
Վազգեն Սարգսյանի փառաբանման համաճարակը տարածվում 
է շատ արագ, իզուր  չէր  որ փնթիների կողմից  ամեն անկյուն
ում  դրվում է նրա կիսանդրին ու արձանը, դա նրանից է,  որ 
արդեն կանխազգում են մոտալուտ վտանգը։ Կուռքերը ու նըր-
անց արձանները տապալվելու են  և իրենց  հետ խորտակելու 
են  հանցագործներին, որոնք « սպարապետի » ուրվականի ետ¬
ևում են թաքնված։ Արմեն Սարգսյանի վետերանի ու « կռված 
տղայի » միֆը նույնպես  բացահայտված է,  բացահայտված է նըր-
անց հանցանքների ու միլիոնների  գաղտնիքը։ Ամեն գնով 
փորձում են  կեղծել  պատմությունը և իրենց  դնել  մի հարթու
թյան  վրա, որտեղ ազգային հերոսներ՝  Մոնթեն  ու Գեորգի 
Ազգալդյանն են,  ցանկանալով սերունդների աչքին թոզ  փչել 
որ իրենք  հերոսներ  են  հերոսների  կողքին,  սակայն նրանց 
ազգադավության չափը արդեն իսկ նկատելի է իրենց  կողոպ¬
տված միլիոնների  ու շռայլության  ապրելակերպի ֆոնի վրա։ 
Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, նրանք  հազար շապիկ փոխե¬
ցին  մե՛կ  դիմադիր, մե՛կ  ընդիմադիր դառնալով, համբուրելով 
Սերժ Սարգսյանի ցողունը,  պատրաստ են  ամեն գնով մնալ 
անձեռնմխելի։  Սակայն ժամանակը ամենալավ դատավորն է,  ու 
դեռ տականքներն ու դավաճանները ճզմված գլխով են  գնալու 
դժոխք, ինչպես եղավ գերագույն Ազգադավի հետ, այդ ցանկ¬
ալի օրը  հեռու չէ,  և ժողովուրդը սպասում է դրան, խորտ¬
ակվելու են կուռքերը և նրանց սուտ հերոսական պատմութ¬
յունները։  Տիկոզը հիմա ավելի է վախենում, քանի որ հասկա-
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նում  է՝  իրեն  չեն  ներելու  այս քսանհինգ տարվա ոճիրների 
համար։ Ինչպես  ասում են.  « Եթե ոճրագործին պետությունը չի 
պատժում, ապա դա անում են  վրիժառունները » : 

Գեհենի  Առաքել 1 8 / 1 0 / 2 0 1 5 

0 1 դեկտեմբերի, 2014թ. 

Հայաստանի Ժանդարմերիան և Ֆեոդալ Գեներալներին  բուծեց 
Վազգեն Սարգսյանը, որը պետք է դառնար բռնապետական 
ռեժիմի  կնքահայրը,  նրա շնորհիվ  Հայաստանը ընկղմեցին  միջ
նադարի խավարում։ Որպես երախտագիտություն իր  « առատա
ձեռնության  » այդ Ֆեոդալ Գեներալները  նրան դարձրեցին « սպա
րապետ »: Այնպես ծնվեց՝ « մեծն  սպարապետի » և « հաղթական 
գեներալների  » լեգենդը։  Հայաստանի այնքան ժամանակ կմնա 
ծվարած միջնադարում, քանի դեռ այդ լեգենդը  համարվում է 
պետականության գաղափարախոսությունը։ « Սա է « Սպարա
պետի» կառուցած և երազած հայրենիքը  ».  Դա են  հաստատում 
նրա զինակից գեներալները,  « Ովքեր դժգոհ են  սպարապետի 
կառուցած երկրից,  նրանք դավաճաններ են...»  Այդպես միաբե¬
րան հաստատում են  նրանք,  որոնք արդեն քսան տարուց ավ¬
ելի  հարստահարում են և կողոպտում ժողովրդին։ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՆՔԱՀԱՅՐԸ ԵՂԱՎ ՎԱԶ-
ԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ։ Եվ քանի մեծարվում է նա, այդ երկրիը 
չի  կարող առաջընթաց գրանցել,  քանի որ նրա « ուրվականը » 
խթանում է պետության առաջընթացը։ 

Գեհենի  Առաքել. 1 դեկտեմբերի, 2 0 1 4 թ. 
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ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՈՃԻՐ... 
ՏԻԳՐԱՆ ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ 

Մոտենում է լրագրող՝ « Հանրային  հեռուստառադիո » ընկերութ
յան  խորհրդի նախագահ, Տիգրան Նաղդալյանի սպանության 1 3 
տարին։ Շատերը կհիշեն,  որ Տիգրան Նաղդալյանը սպանվել է 
2 0 0 2 թվականի դեկտեմբերի 2 8 - ի ն  Երևանում՝ ծնողների  տան
ից  դուրս գալիս։ Մարդասպանը կրակել է 7 անգամ։ 
Լրագրողը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտ
եղ  և մահացել։ Ոճրագործության կազմակերպիչը և պատվիր
ատուն՝ Հայաստանի ընդդիմության  առաջնորդներից մեկը՝  Ար-
ամ Սարգսյանի և « սպարապետ » Վազգեն Սարգսյանի եղբայ
րը։  Արմեն Սարգսյանի ոճրագործությունը ուղղված էր ամբողջ 
հայ  ժողովուրդի դեմ,  քանի որ հետագայում պարզվել էր ման¬
րամասնությունները,  իսկ Տիգրան Նաղդալյանից բացի նա սպա¬
նեց  Տիգրանի դեռ չծնված մանկանը...  Տիգրանի կինը  հղի  էր 
և ամուսնու դաժան սպանությունը  առիթ հանդիսացավ, որպե¬
սզի  նա կորցնի մանկիկին,  մոր որովայնում մանկիկը միացավ 
հոգին  ավանդած հայրիկին...  Ինչպի՜սի  ոճիր,  երիտթուրքերի 
պես դաժան ու սառնասիրտ... 

Իսկ ոճիրը  կրկնվելու էր հետո, քանի որ ոճրագործ մանկասպ¬
անը դեռ իր  պատիժը չկրած, միանգամից բազմում  է Հայաստ¬
անի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խորհրդ¬
ականի պաշտոնին... Ու այդ  ամենի հետ հանդերձ նա վերջերս 
ակտիվացել է հասարակության մեջ,  լրատվական ծառայություն¬
ներին  ներկայացնում է,  որ ինքը  « կռվող տղա է » ու կռվել է 
իր  եղբոր՝  վազգեն սարգսյանի կողքին,  այդ մեկին  համամիտ 
եմ,  քանի որ իր  եղբայրը՝  « սպարապետ » կոչվածը, անգամ 
սահմանների տեղը չգիտեր ու իրենց  արած « հայրենանվեր » 
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գործը դա « Ռեկետն » էր,  այդ հարցին չանդրադառնամ, դրա 
մասին գրել  եմ  նախորդում, հարցը հիմա Տիգրան Նաղդալ– 
յանն  է,  փորձեցի համացանցում որևէ նյութ  գտնել Տիգրան 
Նաղդալյանի մասին, սակայն ոչինչ  չգտա, ամեն ինչ  ջնջված է 
կամ էլ ուղղակի չի  եղել  փոխարենը ակտիվացած ոճրագործ 
ու մանկասպան Արմեն Սարգսյանի գովազդային « կռված տղա » 
լինելու  տեսանյութերն են: Տիգրան Նաղդալյանի հարցը կարծես 
թե փակել են  վերջնականապես, սակայն կարճատև ուսումնա
սիրությունները  ապշեցուցիչ էին ինձ  համար, և մոտակա ժամ
անակներս կգտնեմ համապատասխան վկաներին ու ապացույց
ները։  Այդպիսով Տիգրան Նաղդալյանին ոչ մեկ չի  հիշում,  ինձ
անից բացի, երևի թեման վտանգավոր է,  որ մարդիկ խուսա
փում են  անգամ հիշել  Տիգրան Նաղդալյան անունը։  Ու վազ-
գեն Սարգսյանի հուշարձանները բարձրացնելու համաճարակի 
ֆոնի վրա մեծ ու տաղանդավոր լրագրողին  ու նրա դեմ գոր
ծած Ոճիրը մոռացության ենք տայիս։ 

Հիշում  եմ տիկին,  ավելի ճիշտ Գրետա մայրիկը  Նաիրի Հուն-
անյանի մորը  անվանում էր « Հրեշածին »: Ու այդ Վհուկը մո¬
ռացավ, որ իր  արգանդից են  ծնված չարիքների մասին, որոն¬
ցից մեկը  Ազգադավ վազգեն սարգսյանն էր, իսկ  մյուսը  ման¬
կասպան ու ոճրագործ Արմեն Սարգսյանը։ Հետո էլ  Թոխմախի 
մհերին  ենք  ասում թե նա սպանել է Ադրբեջան փախած Վա¬
հան Մարտիրոսյանի դեռ չծնված մանկանը, իսկ Արմեն Սար-
գսյան երևույթը հենց  այն  տականքներից էր,  որ դրեց այդ 
ավանդության սկիզբը,  ավելի ճիշտ նրա եղբայր  վազգեն սար-
գսյանը  դրեց անարխիայի ու հանցանքի սկիզբը  ու փոխանց¬
ելով նաև իրավահաջորդներին՝ մանվելին  ու սերժիկին։ 
Ուզու՞մ  եք իմանալ թե ինչու  Արմեն Սարգսյանը սպանեց Տիգ
րան Նաղդալյանին...  Որովհետև մոտենում էր « Հոկտեմբերի 2 7 -
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ի » գործով Տիգրանին Նաղդալյանին դատարան հրավհրելու 
ժամանակը։ Կաին բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխաննե
րը  պետք է նա տար։ Մասնավորապես, տեսաժապավենի մոն
տաժման հարցը ու Նաիրի Հունանյանի  քայլը  արդարացնող 
փաստեր։ Քանի որ Տիգրան Նաղդայյանի ցուցմունքից  հետո 
ժողովուրդը կիմանար, որ ոչ թե  Նաիրի Հունանյանն  է ոճրա– 
գործը, այլ  վազգեն սարգսյանը, որը  պատերազմի ժամանակ 
թիկունքից  ոչնչացնում  էր ազատամարտիկներին, որը թալան
ում  էր ոչ միայն  Հայաստանի ժողովրդի տարիների ստեղծածն, 
այլև,  թալանում էր սփյուռքահայ հայրենակիցների  նվիրատվութ
յունները  ու կտապալվեր սպարապետացված հրեշի  հերոսական 
միֆը...  Այդ պատճառով Արմեն Սարգսյանը լռեցրեց  Տիգրան 
Նաղդալյանին 

Իսկ գիտե՞ք ցավային որն  է...  Այն չէ,  որ Արմենը  չկրեց իր 
արժանի պատիժը, ու դա դեռ բավական չէ  իր  ֆեյսբուկյան 
ընկերների  ցանկը գերազանցում է 1 5 0 0 ու գիտե՞ք թե ինչ 
ողբալի  է,  որ այդ մարդիկ իմանալով ճշմարտությունը,  նրան 
ընկերանալու հայտ են  ուղարկում, հետո էլ  իրենց  ՖԲ– ում  գր
ում  են,  որ վա՜խ ի՞նչ  անարդար է...  Թե ցավում են հայրենի¬
քի ու ժողովրդի համար, իրենք  հայրենասեր են  ու ազնիվ։ 
Ու ցանկանում եմ  այդ մարդկանց հարց տալ...  Մի՞թե  կարելի 
է հավատալ ձեզ,  որոնք ոճրագործի ընկերությունն  են  կիսում 
ու հպարտանում են,  որ իրենք  էլ  են  նրա ընկերների  ցանկ¬
ում  և բարերարությունից ու ազգասիրությունից խոսելը  ան¬
բարոյականություն է...  Թույլ  տվեք ավարտեմ այս խոսքս, 

Սիամանթոյի խոսքերով. « Ո՛վ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԹՈՂ ՈՐ ԹՔԵՄ ՔՈ ՃԱԿԱՏԻՆ »։ 

Գեհենի  Աառաքել 2 9 / 1 0 / 2 0 1 5 Թ 
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« Прыщик. Պրիշչիկ  » 
Ռուզաննա Խաչատրյան 

Հիշեցնեմ,  որ « Прыщик . Պրիշչիկ » նշանակում է թարախային 
գնդիկ, ուստի այստեղ օգտագործվում է,  նույնը,  տարբերակը։ 
Ճիշտն ասած բարկացած եմ,  երևի հենց  սա էլ  առիթ դարձ
ավ գրելու  այս ակնարկը, ու վստահ եմ,  որ հասցեատերը կար¬
դալու է սա։ 
Բանն այն  է, որ  Ռուզաննա Խաչատրյանը, « պրիշչիկի  » պես 
դուրս է եկել  ավեյի ճիշտ աճել է իր  ամուսնու՝ ՊՆ նախար
ար Սեյրան Օհանյանի քթին։  Ինչպես  ասում են  քթի  պրիշչիկը 
սիրո խորհրդանիշ է,  բայց դե գիտենք, թե պրիշչիկն  իրենից 
ինչ  է ներկայացնում,  շատ դեպքերում էլ  երկու մատով ճըտ-
տցնում են  ու վերջ։ Հիմա եկել  է նրան ճտտացնելու ժամա
նակը։ Չնայած, որ էդ Գլամուռոտ Պրիշչիկը  իրեն  դրել է Քիմ 
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Քարդաշյանի տեղը, ամենուր նրա բազմագույն լուսանկարներն 
են  բազմերանգ ծաղիկների ֆոնին։  Եթե նայելու  լինենք,  նա 
վազգեն սարգսյանի մարդասպան եղբորը՝  Արմեն Սարգսյանին 
շատ է նման,  քանի որ Հայկական Վիքիպեդիայում անգամ 
նրա մասին հիշատակում են, նրա  մասին գրում են  տարբեր 
կայքեր ու ամսագրեր, ու գրում են  միայն  լավը,  ակամայից 
կարծում ես, թե  նա հրեշտակ է.  Սակայն, հրեշտակ ասածը 
հարաբերական է։  Եթե նայենք  Գլամուռոռ Պրիշչիկի  լուսանկար
ները,  երփներանգ ծաղիկների ֆոնին,  ապա հաճույք  կստան
աք, իսկ երբ նայում  ես,  սպանված զինվորների  սևազգեստ 
մայրերի  ֆոնին,  ապա անկախ քեզանից հակակրանք ես ապ
րում,  անգամ բարձրանում է արյանդ ճնշումը։  Ու գիտե՞ք ամ
ենակարևորը, որ այս սևազգեստ մայրերը  հենց  այդ Պրիշչիկի 
ամուսնու պատճառով են փողոց ելել,  ու արդեն տաս տարուց 
ավեյի է, արդարություն ու հատուցում են պահանջում, հատ
ուցում  պահանջում են  նրանց սպանված զավակները, քանի 
դեռ ազատության մեջ են  իրենց  խոշտանգողները։ ՈՒ բավա
կան չէ որ այդ նախարարը սպանել է նրանց որդիներին,  նր¬
անց մայրերին  էլ ծեծում  է ու ասֆալտի վրա քաշ տալիս։ 
Իսկ Պրիշչիկը  լուսանկարվում է իր  շքեղության  մեջ ու  վայե
լում  կյանքը,  հետո էլ ծաղրում է ժողովրդին ու թոզ  փչում 
մարդկանց աչքերին,  իբր  ինքը  հոգատար կին է,  մայր,  քաղա¬
քական տիկին ու բժիշկ,  այն էլ  ատամնաբույժ...  Սակայն ամ¬
ուսնու  կողոպտած ու թալանած գումարները որտեղի՞ց է գա¬
լիս,  նա դրա մասին մոռանում է։  Երևի մոռանում է նշել,  որ 
զինվորների  արյան հաշվին են  ձեռք բերել  Չեխիայի և Գերմ
անիայի սահմանին գտնվող կուրորտային « Ժելեզնա  Ռուդայի » 
հյուրանոցային  համալիրը՝  իր  խաղատներով, Ֆրանսիայի Նից-
ցա քաղաքում գտնվող հիվանդանոցը։ Այդ ամենը աստղաբաշ-
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խական թվեր են  անգամ Եվրոպացի մեծահարուստների համ
ար...  Սակայն փաստը փաստ է... Մի  խոսքով տիկին Պրիշչի– 
կը երևի տեղյակ չէ իմ  գրած պատմություններից մեկի՝  Փնթի 
դասակարգի մասին,  ինքը հենց  այդ դասակարգի կարկառուն 
աղջիկներից մեկն  է: Տիկին Պրիշչիկը  այնքան է իրեն  երևակ– 
այում,  որ նույնիսկ  Ֆեյսբուկ սոցիալական ցանցում ունի  իր 
էջը,  ինչպես գրել  էի այդ պատմության մեջ,  Փնթիների  համար 
դա պարտադիր նախապայման է, քանի որ պետք է իրեն 
« Լայքեն  » ու ամեն լայքի  դիմաց ինչպես ասում են.  « Կայֆ » 
է ստանում։ Հա, իմիջիայլոց,  իմ ՖԲ-ի ընկերներից  մեկը,  որը 
հաշմանդամ ազատամարտիկ է,  անունը  չեմ  նշում,  մի չորս 
ամիս առաջ նամակ է ուղարկել նրան, խնդրելով, որպեսզի 
իրեն  օգնեն  վիրահատության համար, ու հետաքրքիրը է, որ 
տիկին Պրիշչիկը  լռում  է, ինչքանով  գիտեմ ազատամարտիկը 
մի  քանի նամակ է ուղարկել,  սակայն ինչպես ասում են  լռու¬
թյուն  է « Ձայն  բառբառո հանապատի... » Ու այդպես լռում  է 
տիկինը,  սակայն խոսում են նրա Գլամուռոտ լուսանկարները, 
ծաղիկների ֆոնին  ու նրա արտասովոր ու խորհրդավոր ժը– 
պիտը, որը  մահաբեր է հայ  զինվորների  համար։ Կարելի է 
ասել որ նա առանձնապես թքած ունի  զինվորների,  նրանց 
մայրերի,  ժողովրդի ու արդարության վրա։ Նրան հետաքրքրում 
է միայն ինքը,  իր  զգեստապահարանը, ծաղիկներն ու իր երե– 
խաները, որոնց ամեն անգամ դեմ է տալիս, իբր  հոգատար 
մայր  է և բարի...  Բայց մեկը  չկա, որ ասի. Ա՛յ Փնթի՜,  քեզ
անից ի՞նչ  մայր...  Դու ի՞նչ  գիտես թե մայրը  ով է... Արդյո՞ք 
հասկանում ես ինչ է  նշանակում երեխա բերել  պահել մեծ
ացնել որ ուղարկես բանակ կոչված սպանդանոցը...  Ու այնտե– 
ղից  էլ  որդիդ վերադառնա հաշմանդամ, որը ողջ  կյանքը  պետք 
է գումար աղերսի, որպեսզի դեղորայքի համար գումար գըտ– 
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եր...  է լ  չհաշվեմ սպանված ու խոշտանգված զինվորներին... 
Դու լավ գիտես, որ այդ Սպանդանոցի Գլխավորը քո ամուս
ինն  է, ու նրա հրամանով են  հաշմանդամ ու հիվանդ պատ
անիներին  զորակոչում բանակ, իսկ փոխարենը շահագործող 
դասակարգի թուլեքին  քո ամուսնու պատվերով են  բանակից 
ազատում, նույնիսկ  սպայական տիտղոսներ ու շքանշաններ 
ստանում։ Երևի մոռանում ես որ զինվորի  արյունով ես սնում 
քո երեխաներին, Քո ու արյունածարավ ամուսնուդ հետ եք 
շարունակում զվարճանալ Փնթիների  խրախճանքներում ու հար
սանիքներում։  Մի՞ թե  չգիտեք, որ սահմանին զոհվում  են  զին
վորներ ու գյուղացիներ...  Ձեր պես լվերը  ժողովրդի արյան 
հաշվին են  ապրում, դա երևի քիչ  է ձեր մեջ  եղած թույնը 
ներարկում եք ժողովրդին։  Մոռանում եք, որ ձեր  փոխարեն, 
ձեր  զավակներն են  պատասխան տալու, այն  շքեղ  դղյակների 
պարիսպները անգամ չի  պաշտպանելու նրանց,  արտասահմա¬
նի  Հյուրանոցներն  ու հիվանդանոցները, որը ունեք  չի  մնալու, 
միևնույն  է չեք  վայելելու...  Քանի որ հազարավոր հայ  մայրեր 
անիծում ու նզովում  են ձեզ  ու ձեր ժառանգներին, քանի որ 
դուք դարձաք պատճառ, որ նրանց զավակները հանգչում են 
հողում,  հանգչում են անհատույց, քանի որ դուք էիք  ոճրա¬
գործ մարդասպանների հովանավորները։ Խոշտանգված կուրս
անտ Հայկազ Բարսեղյանի արյունը  ձեր  ձեռքերին  է,  ռազմա
կան բժիշկ  Վահե Ավետյանինը ու հարյուրավոր հայորդիների, 
որոնք խելագարված ու հաշմանդամ վերադարձան հայրական 
տուն։ Քո ամուսինն  էլ  Ջհանգիրյանի  ու Կոստանյանի հետ 
հագել դահիճի դիմակը ու կացնահարում է մեր  զինվորներին, 
մատղաշ սերունդին։  Հիմա քեզ  դրել ես « Ղառի Դամայի » տե¬
ղը  ու քշում  էս էշը,  ավելի ճիշտ էշին,  քանի որ քո ամուսինը 
հիմա դառել է « Քյարպնջի վեցնոց » ու ծառայում է ոչ միայն 
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իր  տիրոջը՝ սերժիկ Ցողունասերին,  այլև.  քեզ...  Ճիշտն ասած 
դու ո՛չ  թե « Ղառի դամա » ես,  այլ «  Խաչի թագավոր » ու 
գիտե՞ս լուսանկարներդ նայողը  կմտածի, թե դու մանուկների 
մեղու  Մայան ես,  բարի և հոգատար, սակայն քեզանից ի՞նչ 
մեղու,  դու լու՛  ես,  իսկական լու՝  նրանք ծծողների դասին են 
պատկանում, ու հետաքրքիր է բացի Շմայս բռնաբարիչից ու 
Կվալդամռութ Կոստանյանից էլ  ի՞նչ  պաշտպան ունես, որը 
կպաշտպանի քո բարոյականությունն ու առաքինությունը,  որ 
պատրաստ լինի  հանուն քեզ  բռնաբարել ու գլխատել ցանկա
ցածին...  Իզուր  չէ որ քո ամուսնու խորհրդականը մարդասպ
ան ոճրագործ Արմեն Սարգսյանն է,  որովհետև դուք այդպիսին 
եք,  բոլորդ մի  սանրի կտավ եք,  բոլորիդ  ձեռքերը  ու հոգին
երը  արյունոտ են  ու ավելորդ է մարդկանց աչքին թոզ  փչել, 
իբր  հոգատար ես ու բարի, գոնե պատիվ ունենաիր այն 
հաշմանդամ ազատամարտիկի նամակը անպատասխան չթող¬
նեիր...  Եթե հերթական անգամ լուսանկարվելու լինես,  խորհ– 
ուրդ կտաի հիշել  այս գրածներս, ու լավ պատկերացնելու հա¬
մար կարդա Փնթիների  մասին գրածս տողերը, որպեսզի հաս
կանաս, որ Շմայսներից  ու Թոխմախի մհերներից  ոչնչով չես 
տարբերվում, տարբերությունը միայն  ծաղիկներն են։ 
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ԱՍԵԼ ԹԵ՞ ՉԱՍԵԼ... 

«1օ տա օռ NOT 1օ տա, ԼԻՆԵԼ ԹԵ՞ ՉԼԻՆԵԼ» 

ՇԵՔՍՊԻՐ 

« Փսլնքոտ » Սեյրան Օհանյանն ինչու՞  չի  ասում, որ այս 2 5 տա
րի է՝  « սպարաԾերտի » ստորագրած զինադադարի խայտառակ 
համաձայնագրի պատճառով է,  որ մինչև  հիմա հենակետերում 
զոհվում  են մեր  զինվորները։  Հենց  այդ « սպարարաԾերտի » 
պատճառով է,  որ իր  պես ազգադավները կառչել են  իրենց  աթ
ոռներից  ու լափում են պետության ու բանակի միջոցները։  Որ 
հենց  իրենք  են  խոշտանգում ու ինքնասպանության հասցնում 
մեր  զինվորներին  ու ազատամարտիկներին։ Սեյրան Օհանյանը 
երևի մոռանում է,  որ իր  դղյակները  իր  « պապայից » չի ժառ¬
անգել, այլ մեր  զինվորների  արյան հաշվին է կառուցել, « լեքս-
ուսների  » ու մնացած շարժական գույքի  մասին չեմ  խոսում։ 
Օհանյանին  երևի պետք է հիշեցնել,  որ հազարավոր ազատա¬
մարտիկների արյան հաշվին հարստացավ ինքը  և իր  ոհմակի 
անդամները։ ՀԱՐԿԱՎՈՐ է հիշեցնել  որ բանակում աճում է 
կոռուպցիան և թալանը,  ինքնադատաստաններն ու նվաստաց¬
ումները։  Չհաշված այն,  որ Օհանյան ազգադավի կուտակած 
հարստությունը  ոչ  միայն  Հայաստանում է,  այլև  Ռուսաստան
ում  և Եվրոպայում՝ Չեխիայում։  Չեխիայի « կուրորտային » տա¬
րածքներում կառուցած նրա հյուրանոցային  համալիրների  մա¬
սին  շատերը գիտեն, սակայն լռում  են։  Այդ հարստությունը 
բավարար է,  որպեսզի նրան ցցի  բարձրացնեն, էլ չեմ  ասում, 
թե գերի ընկած զինվորի  հասցեին այսպիսի արտահայտություն 
անելու  համար։ Չհաշված այն,  որ այսօր՝ հավաստի աղբյուր-
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ներից  իմացա, որ ՊՆ « խակեռները » մի քանի  անգամ փորձ
ել  են  կոտրել իմ «  Ֆեյսբուկյան  » էջը,  իրենց  կարծիքով մենք 
« լոխ » ենք  ու ինֆորմացիան մեզ  չի  հասնում...  Խնդրում եմ, 
ովքեր կապ ունեն  էդ « Չոլա՛խ » շան հետ, թող իմ այս  « մե-
սիջս » հասցնեն նրան,  թող  հիշի,  որ լավ գիտենք, թե իր  թա-
լանած փողերը որտեղ է պահում։ Այնպես որ թող  շատ չու
րախանա, « գրիյի  շամփուրը » իրեն  ու իր  լամուկներին  է սպա¬
սում։ 

ԳՀ 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ 

Մի քանի օր առաջ երկու երիտասարդ տեսա, Երևանից էին։ 
Նրանք շատ հետաքրքիր էին։  Եթե կարողանաի նրանց նկար¬
ագրել գեղարվեստորեն, օրինակ ինչպես մեր մեծ  վիպասան 
Րաֆֆին, ապա պատկերը այսպես կստացվեր։ 
« Երիտասարդները բավականին երիտասարդ էին  2 5 - ից  2 7 տա
րեկան, ոչ ավեյի։  Նրանցից մեկը  կարճահասակ էր,  գանգուր 
մազերով և հաստ ունքերով,  սակայն չգիտես ինչու  փորձել  էր 
թրաշել և բարակ դարձնել սակայն այնքան անշնորհքավարի 
էր արել,  որ ունքի  փոխարեն աչքն էր հանել,  մի  խոսքով ըս-
տացել էր թափթփված բոստան, որտեղ մեկ ծլած էին մազե¬
րը  մեկ թառամած։ Նրա ժպիտը կարծես թե միշտ տեղն էր, 
պատեհ - անպատեհ ժպտում էր և այն  տպավորությունն էր 
թողնում,  որ ժպտերեսիկն է։ Իսկ  գանգուր մազերին  այնքան 
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ժելե  էր քսել  որ մազերը  կարծես աղաղակում էին գլխի  վրա, 
« Ախր որ մեղքիս  համար » Մի խոսքով երիտասարդը նայում 
էր ժամանակի ֆոնի վրա եվրոստանդարտներին հարմարեցված 
մի  ասիացի, սակայն այդ հարմարեցվածությունը նրա մոտ ըս-
տացվել էր շատ գռեհիկ,  մի  խոսքով Պիկասոյի նկարների 
պես, որտեղ չի  զանազանվում թե կենդանին որն է, իսկ  մարդը 
որը։  Դե իսկ նրա ընկերը  կարծես ճիշտ հակառակ պատկերն 
էր, քիչ  բարձրահասակ էր,  ուղիղ  երկար մազերով, որոնք թափ
ված էին  ճակատին փակելով անգամ ունքերը։  Շուրթերի Գլա-
մուրային  ձևից  կարելի էր եզրակացնել սիրում  է անընդհատ 
« սելֆի  » անել և դեմքը անկախ իրենց  ծռմռվել էր և ստաց
ել  էր սելֆի  արտահայտությամբ դեմք։ Իսկ նրա բարակ ու 
նիհար մարմինը  գրկել էր քիպ վերնաշապիկը, որը ավելի շատ 
ուրիշ  բան էր հիշեցնում,  քան մարդկային տեսակի։ 
Ամենահետաքրքիրը, այդ նիհար մարմնի  վերջում վերջացող ծըռ-
մրտիկ, բարակ ոտքերն էին,  որոնք նման էին  բացված, բայց 
չփակված փակագծերի։ 

Ամենահետաքրքիրը նրա ջինսե  տաբատն է,  որը ավեյի շատ 
կանացի ռետուզ է հիշեցնում  քան թե տաբատ, ետևի մասում 
կախված հետույքից  կարծես տաբատը ընկել  էր ներքև,  ցուցա¬
դրելով հագած, վարտիքի դեղնասպիտակախառն գույնը,  երևի 
դա ժամանակին սպիտակ է եղել։  Իսկ տաբատի ներքևի  մա¬
սում  այնքան նեղ էր,  որ մտածելու տեղիք էր տատիս, որ 
նրա մեջ ոտքեր են, թե լուցկու  հատիկներ։ Մի խոսքով նա 
գերազանցում էր իր  ընկերոջը։  Այդ խորհրդավոր կերպարների 
ամենախորհրդավորը, նրանց գլուխներն էր, որը թվում  էր թե 
այդ մարմնից առանձին և անկախ էին  աճել,  քանի որ անհա¬
մապատասխան էին  իրենց  մեծությամբ,  ու վստահ եմ, եթե 
հարվածելու լինենք  գլուխներն,  ապա անգամ ձայն  չեր  դուրս 
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գա, քանի որ դատարկության մեջ  անգամ դատարկ կարասն 
է զրնգում,  իսկ այս դեպքում նրանց գլուխներում  Վակում է, 
ոչ մի բան։  Ես չեմ  պատկերացնում, որ այդ վակումով գլուխ
ները  երբևիցէ գիրք են  բացել ու կարդացել դրանք միայն  բո
ղոքել  գիտեն և մեծ-մեծ խոսել։  Եթե հարցնելու  լինենք,  ապա 
ինքը  քաղաքի ամենալավ տղեն է, ու  Երևանի ողջ աղջիկնե
րը,  իմիջայլոց կու՛յս,  սիրահարված էին  և խենթանում էին  իր 
համար։ Ինքը  աշխարհի ամենառոմանտիկ տղան է իր  ռաբիզ 
մտածելակերպով ու 15-րդ դարի սովորույթներով »։ 
Մի խոսքով պատկերը սա էր ու ակամայիս մտածելու տեղիք 
է տայիս, որ Հայաստանի երիտասարդությունը բաժանված է 
երկու խմբի,  առաջին խմբում  կլորավուն ու անտաշ դեմքերով, 
մազերը  կողքից բացած, ինչպես Տարոն Մարգարյանը և Գևորգ 
կոստանյանը, շարմազանով ու երիտ-հանրապետական դատար¬
կագլուխ և հաստավիզները, որոնք կուսակցական կրծքանշան¬
ները  կրծքներին  հանդես են  գալիս որպես գոմաղբ, իսկ մյուս 
տեսակի մասին նկարագրեցի սկզբում։  Եվ մտածում եմ, արդ¬
յոք  այս երկու խմբերը  իրարից ինչո՞վ  են  տարվում, մյուսները 
գոհ են,  իսկ մյուսները  դժգոհ են,  որ իրենք  մնացել  են  Բոր¬
տին։ 

Դե այդպիսի երիտասարդությունով հաստատ չենք  կարող հե
ղափոխություն անել  ու ապագա ստեղծել։ 
Երևի լավը այն  էր,  որ Կոմիտասը չտեսավ սա, թե չէ  վարդ¬
ապետը սրան չէր կարող դիմանալ։ 

Գեհենի  Առաքել 6 / 0 6 / 2 0 1 5 
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ՆԱՄԱԿ ՍԵՐԺԻԿ ԱԶԱՏԻՉԻՆ 

Ես բաց նամակ գրելու  վարպետ չեմ,  քանի որ դրա լավ մաս
նագետը Զորի Գայկովիչ Բալայանն է,  ես չեմ  սկսելու նամակս 
« Պարոն Նախագահով », քանի որդու ո՛չ  պարոնես, ո՛չ էլ  նա
խագահ։ « Պարոն » բառի նշանակությունը  դու չգիտես անգամ, 
պարոնը ունենում  է արժանապատվություն և ասպետական հը-
պարտություն, սակայն ինչպես ինքդ  գիտես, դու ասպետ լինել
ուց շատ հեռու  ես, իսկ Նախագահի հարցում՝ նույնպես,  Նա
խագահները ընտրվում են,  բայց ոչ քեզ  պես զավթում։ Մի 
խոսքով սա իմ հրաժեշտի նամակն է, որը  կարծում եմ ավեյի 
շատ նախազգուշացում է և ազդակ, հրաժեշտի նամակ է իմ 
ընկերների  ու բարեկամների համար և եկող սերունդների,  սա
կայն ո՛չ  ձեր...  Չգիտեմ ինչպես դիմեմ,  քանի որ այնպես ես 
արել,  որ հարգալից վերաբերմունքի խոսքեր դժվար է գտնել։ 
Ազատիչ, երևի այդպես ավեյի ճիշտ կլինի  ասել քանի որ հայ¬
րդ երբեք էլ  չհրաժարվեց քեզանից,  լավ իմանալով թե ինչպիս-
ին  ես դու։ Ուրեմն,  Ազատիչ, այս նամակը համարիր որպես 
հրաժեշտի նամակ, հրաժեշտի, որովհետև ես չեմ հեռանալու, 
այլ  լինելու  եմ  միշտ ձեր  կողքին։  Յուրայիններիդ  և թշնամինե
րիդ մեջ, քանի  որ իմ  առաքելությունը  ավարտվեց, և իմ  տեղը 
զիջում  եմ Նրան,  ով ինձանից  հետո է գալու, որը ոչ թե խոս
քով, այլ  գործով է ապացուցելու, թե ինքը  ով է... Քեզ  շատ 
ծանոթ կթվա այս տողերս, քանի որ Հովհաննես Մկրտիչի բա¬
ռերն են,  նա ջրով էր մկրտում, իսկ ես խոսքով... 
Հիմա ինձանից  հետո եկողը՝  Գործով։ Ազատիչ, գիտեմ, որ 
դու վախենում ես և այդ վախն է,  որ քեզ  ստիպում է բռնա¬
նալ ու դառնալ անճանաչելի։ Բանականությունը քեզ լքում  է, 
ու վախից է,  որ դառնում ես անհավասարակշռելի։ Եթե քեզ 
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թվում է,  թե գումարը և իշխանությունը  հավերժ են, ապա 
դու սխալ կարծիք ունես  մարդկանց կյանքի  մասին։  Անգամ 
աշխարհի կեսը գրավված բռնակալները՝ Լենկ Թեմուրն  ու 
Մակեդոնացին ընկան իրենց  յուրայինների  դավաճանությունից։ 
Քանի որ դու ինքդ կառուցեցիր այդ ստի ու կեղծիքի կայսր

ությունը։  Իրականում դու ոչ մի  բարեկամ չունես,  նրանք հենց 
քո առաջին թշնամիններն  են  և հենց  առաջին հնարավորութ
յան  դեպքում սկսելու են  քեզ  հետապնդել քո թալանած գում
արների համար։ Այդպես եղել  է միշտ և լինելու  է։ Իսկ  գիտ
ե՞ս,  թե քեզ  ինչու  « Դուքով » չեմ  դիմում,  որովհետև դու այդ¬
պես ես արտահայտվում բոլորի  հետ, քո անճոռնի նախարար¬
ները  մեկը  մյուսից  տգետ են,  պատգամավորներդ նույնպես... 
Այդ դու փողոցային  ժարգոնով մշակույթ  ձևավորեցիր, դրա 
համար էլ քեզ  դիմում  եմ  քո ոճով և դու պարտավոր ես այն 
ընդունել,  ինքդ էլ  լավ գիտես, որ քո տգիտությամբ աչքի չես 
ընկնում  այն  փնթիներից՝  որոնց թվարկեցի քիչ  առաջ։ Քանի 
որ ինքդ երբեք « դուն » ու « Դուքը » չես տարբերել իրարից, 
դրա համար էլ  « Խիյարը թարս է աճել...  »։ Գիտես, ես ոչ պայ¬
ծառատես եմ,  ոչ էլ  գուշակ, ես միայն  բժիշկ  եմ,  և որպես 
բժիշկ  պարտքս եմ համարում, զգուշացնել հիվանդին  սպաս¬
վող վտանգի մասին,  անկախ նրանից,  հիվանդը բռնակալ է, թե 
բարերար։ Դա իմ  պարտքն էր և այն արեցի...  Ես Աստծո առ¬
աջ մաքուր եմ,  թշնամություն  չունեմ  քո դեմ, քանի որ դու 
վաստակել ես ավելի շատ թշնամիներ,  և ինձ  մնում  է միայն 
խղճալ։  Խղճալ որովհետև ավելի սարսափելի բաներ են յին-
ում,  քան մահն է,  այս դեպքում նշմարելի  է դառնում ամեն 
ինչ։  Գիտես, փախուստը մարդկությունից  և շրջապատից չի  օգ¬
նում  այդ դեպքում, քանի որ աշխարհում ամեն ինչ  բումեր¬
անգի օրենքով է և տիեզերական ձգողության օրենքն  է այդ-
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պես։ Իմ խոսքերում համոզվելու  համար խորհուրդ կտաի 
կարդալ Եզոպոսի առակներից « Մարդասպանը » և առհասար
ակ կարելի է կարդալ մեծ իմաստունի գրքերը։  Մի խոսքով, 
ես եկա, որպեսզի ավարտեմ իմ  առաքելությունը  քո և ժողո
վրդի հանդեպ, ինձ  պիտակավորեցին ու հալածեցին, սակայն 
իմ  ցանած սերմերի  պտուղները դուք եք վայելելու,  ոչ թե ես։ 
Ազատիչ, ինչքան  դաժան ես լինում,  այնքան էլ  դաժան մահով 
ես մեռնում։  Եվ ես գիտեմ, որ դումահից վախենում ես,  սակ¬
այն  մոռանում ես,  որ երբեմն  կյանքը  մահից ավեյի վտանգա– 
վոր է։  Մի մտածիր, որ որդիները  պատասխան չեն  տալիս ծըն-
ողների  հանցանքների համար, դա խաբկանք է,  քանի որ 
Աստծո գրված օրենքում  է նույնիսկ  այդպես։ Այնպես որ ինչ 
ցանում ես, այն  էլ  հնձում  ես,  լինում  է ինչպես բնության  օր
ենքով։ Լինում  է, որ  հայրը  ցանում է, իսկ  որդիները  հավաք
ում  են։  Այդպես էլ  ճակատագիրն է, նրանից չես կարող փախ
չել։  Ազատիչ. Դու միակը չես և քեզանից առաջ եկողները 
նույն  հնձանով են  անցնելու,  որովհետև նրանց ու նրանց որ¬
դիների  գործած հանցանքները դեռ պատասխան չեն  ստացել, 
ու դեռ գալու է մաղով անցնելու  ժամանակը։ Ոչ թե Աստծո 
մաղով, այլ  մարդկային արդարության՝ այն մաղի,  որը  ինձան
ից  հետո պետք է գա, ու այն  ժամանակ ապաշխարհելը բավ
ականին ուշ կլինի։  Չարի կայսրությունը  տապալվելու է,  տապ¬
ալվելու են  նրանք,  որովհետև մատնության ժամանակն է գալու, 
և սկսելու եք իրար հոշոտել կողոպտված ու թալանված հարս¬
տության համար, անգամ ապրելու համար։ Իրար եք մատնե¬
լու։  Ազատիչ, այդպիսի մարդանման արարածներին հավաքեցիր 
քո շուրջը,  որպեսզի ծառայեն քեզ,  սակայն ինքդ լավ գիտես, 
որ նրանք ոչ մի  վայրկյան չեն  ծառայել ո՛չ քեզ,  ո՛չ  էլ  պետու
թյանը։  Նրանք քեզանից նույնիսկ  չեն  վախեցել այլ  ձևացրել 
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են  ու ծաղրել... ՈՒ քեզ թվացել է, որ դու ես ծաղրում  նրանց, 
իրականում ամեն ինչ  հակառակն է: Քո կարծիքով Պալատա
կան ծաղրածունները կուսակցական կրծքանշաններով քեզ  ծա
ռայել  են  հավատարիմ շանպես, ապասխալվում ես,  հենց  նրանք 
են  առաջինը հարված հասցնելու  քո թիկունքին։  Եվ մտածում 
ես թե բազմաքանակ հաստավիզ թիկնազորի ու հավատարիմ 
մարդկանց մեջ  կլինես  անվտանգ, ապա կարող եմ  հիասթափ
եցնել  նրանք դավեր են գործելու քո թիկունքի  ետև ու նըր-
անց մեջ լինելու  են քեզ  հարազատ մարդիկ, որոնք քո անու¬
նով են այսօր երդվում։ Հիշու՞մես  Պողոս առաքյալին, որը մեկ 
գիշերվա մեջ երեք անգամ ուրացավ Հիսուսին,  այդպես էլ 
նրանք են  անելու՝  ուրանալու են,  նույնիսկ  ավելին...  Ինչպես 
ասացի ես ավարտեցի իմ  առաքելությունը  և խորհուրդ կտամ 
չփնտրել ինձ,  որովհետև ես հեռվում չեմ  լինելու,  այլ  միշտ 
քո կողքին՝  քո յուրայինների  մեջ...  Դեռ պետք է համոզվեմ ու 
տեսնեմ իմ  կանխատեսումների ապացույցը։ Դու ո՛չ առաջ
ինն  ես, ո՛չ էլ  վերջինը...  Տարիներ առաջ էի  կանխատեսել քո 
գաղափարակից ընկերոջ՝  վազգենի վախճանը, քո ու Ռոբերտի 
տարբերակում չեմ  կարծում, որ սխալվում եմ։  Վազգենն էլ 
անկուշտի պես թալանեց լափեց, կարծում էր գումարը և իշ¬
խանությունը  հավերժ է, սակայն ինչպես տեսար, ո՛չ գումարը 
փրկեց, ո՛չ  իշխանությունը,  նա ճզմված գլխով գնաց դեպի 
դժոխքը, իսկ թալանված միլիոններ  անգամ իր  հարազատները 
չվայելեցին։  Այնպես որ Եզոպոսի Առակները կարդա ու գուցե 
հասկանաս...  Ինչպես  տեսար, ոչ գումարը, ոչ էլ  փախուստը 
մարդկությունից  չի  օգնում  հեռացնել  վտանգը, այնպես որ ամ¬
են  ինչ  քո ձեռքին  է, ես  չեմ  հորդորելու,  որպեսզի հրաժարվես 
և հեռանաս, դու ընտրել  ես ճանապարհդ, դու էլ  պետք է անց¬
նես դրանով։ Այնպես որ ամեն մեկը  իր  արածի համար է պա-
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տասխան տալու մարդկության և Աստծո առաջ։ Ազատիչ, չի 
նշանակում, որ դու ունես  մյուս  նախագահների աջակցությունը, 
և կարողես լուսանկարվել նրանց հետ, դա երաշխիք չէ, քանի 
որ Քադդաֆին ու Սադամը ևս ունեին  բարեկամներ, որոնք 
հենց  իրենք  աջակցեցին նրանց կործանմանը, այնպես որ նըր– 
անք լուսանկարվում են քեզ հետ, որպես մի  փոքրիկ բռնակա
լի,  որը  շուտով կախաղանաձողին է բարձրանալու, այնպես որ 
կարծում եմ  պետք է մտածել այդ մասին,  ու քանի դեռ հնա¬
րավոր է կանխել վտանգը։ Ազատիչ, դու շարունակեցիր սուլթ¬
ան համիդի գործը, իսկ քո կուսակցությունը՝  երիտթուրքերի։ 
Գիտե՞ս, երևի ողջ հանրապետության մեջ  ես միակ մարդն եմ, 
որ չեմ  մեղադրում քեզ, քանի  որ ժողովուրդն է մեղավոր, որ 
հանդուրժում է քեզ  նմաններին։  Դուք՝ անկուշտներդ, առաջնոր– 
դվում եք շատի ու ավելի - շատի սկզբունքով,  սակայն ինչպես 
ասացի դա սխալ է,  երբեմն  շատը ավելի է վնասում քան քի¬
չը։  Հիշու՞մ,  ես Զարուհի Փոստանջյանը ողջ աշխարհի առջև 
քեզ  անվանեց խաղամոլ և թալանչի,  իսկ դու պատասխան 
անգամ չգտար ասելու....  Հիմա էլ  Վահան Մարտիրոսյանի ապ– 
տակը դեռ շատ թանկ կնստի քո վրա, քանի որ նա սեփակ¬
ան երկրից փախավ հենց  քո ու քո ենիչերների  պատճառով, 
որովհետև չտեսնված փաստ է,  որ թշնամի  երկրի ղեկավարից 
կարող է օգնություն  հայցել  բայց ոչ  քեզանից,  որովհետև 
մանուկին  արգանդում սպանողները հենց  քո հովանավորյալ¬
ներն են։ Հիշում  ես մանկասպան Հերովդեսին, ահա դու էլ 
ես նրա պես, քո հրամանով են  երկրում խոշտանգում ու սպա¬
նում  անգամ մանուկներին,  քանի որ ինչպես դու ես ասել. 
« Այս երկրում դու ամեն ինչից  տեղյակես », սակայն ոչինչ  չես 
անում,  որպես բանակի ու պետության գլխավոր հրամանատ¬
ար։ Ազատիչ, գիտես շատ գումարը ու թիկնազորը  չեն  կարող 
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փրկել մեծ աղետից, ավելի ճիշտ պատժից, քանի որ աղետը 
լինելու  է քո և քո ժառանգների համար, ու փրկություն ժողո
վրդի համար։ Այնպես մի  արեք, որ ձեր  վախճանը դառնա ազ
գային  տոն, ինչպես եղավ քո կուսակցական ընկերոջ՝  Չաուշես– 
կու ժամանակ։ Նրա ու կնոջ գնդակահարված դիակների վրա 
միզում  էին  ու զվարճանում։ Հիշու՞մ  եք վազգենը ասում էր՝ 
« Մեր դեմ խաղ չկա...»  Ինչպես  տեսաք նա դժոխք գնաց 
լանգետ դարձած գլխով...  Ազատիչ, վախեցեք նրանից,  որ քո 
բորենի  գեներալները  լինելու  են առաջին քար նետողները  քո 
վրա, որովհետև նրանք պիղծ են  ու դավաճան, միայն  գիտեն 
արյունով հարբել  ու լափել...  Հասկացե՛ք վերջապես, երբ Եզը 
ընկնում  է,  դանակավորը շատանում է,  այնպես որ քո տար¬
բերակում բացառություն չի  լինելու։  Արյունը  լվանում են  ար
յունով,  դա ոչ միայն  հեթանոսական հավատքում է այդպես, 
այլ  տիեզերական...  Այնպես որ ամեն ինչիր  տեղը գտնում է 
այս մոլորակի վրա...  Տա՛ Աստված, որ դու գտնես քո արժ– 
անի տեղը, ու քո զավակները նույնպես։ 

Եզոպոսի առակներից Մարդասպանը 
Մի մարդ սպանություն  գործեց, և սպանվածի հարազատներն 
ընկան նրա հետևից։ Նա փախավ դեպի Նեղոս, բայց  այնտեղ 
հանդիպեց գային։  Սարսափած բարձրացավ գետաբերանին 
կախված ծառը և թաքնվեց, բայց  տեսավ ծառից ճոճվող  օձ
ին։  Նետվեց ջուրը,  բայց  այստեղ էլ  կոկորդիլոսը դարանեց 
ու  խժռեց նրան։ 
Առակս ցուցանե,  որ հանցագործությամբ արատավորված մար
դուն չի  պատսպարում ո՜չ  հողը,  ո՜չ  օդը և ո՜չ  էլ ջուրը։ 

Հարգանքներով Գեհենի  Առաքել 1 2 / 1 0 / 2 0 1 5 
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« Ծաղիկ Ռուբո », քեզ ամբողջ Հայաստանը 
գիտի որպես «ֆուֆլոյի».  ԵԿՄ անդամ 

ազատամարտիկների արձագանքը՝ 
20:31,  2015-02-14: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ Մ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հետաքրքիր էիք մեկնաբանել ԵԿՄ- ի  « աղջիկներ »։ Ես ազատա
մարտիկ չեմ,  բայց ձեր մասին այնքան հետաքրքիր պատմությու
ններ  եմ  լսել  ականատեսներից ու անգամ ձեր  մտերիմներից, 
որ բավական է, որ  մի  լավ, հաստափոր գիրք գրեմ՝ « Մանվելը 
և իր հարճերը » վերնագրով։ Աղջիկնե՛ր,  ձեզ  մի  քիչ  « կոռեկտ » 
պահեք, անհարմար է։ Մանվելն այնքան է  « ԴՈՄՓեԼ», որ արդեն 
մոռացել եք՝ աղջիկ եք,  թե՞  շան թուլա։  Այնպես որ՝ հաչալը ձեր 
հիմնական զբաղմունքն  է,  արդեն Մանվելը ձեզ «  քսի » է տվել 
« ծաղիկ Ռուբոյի  » վրա։ Իսկ էն  խեղկատակ՝ « կլոուն  սպարա– 
Ծերտի » անունը  տալով, ձեզ մի  երևակայեք, քանի որ « ծաղիկ 
Ռուբոն » երևի տեղյակ չէ, որ  « Հայրապետ Կարապետյան՝ Սա
րիկ » կոչվող « մոմակալը » իրեն  երևակայում է։ Տո՛ ո՞վ է տեսել 
որ մոմակալը այդպես վեր-վեր թռչի,  հա մոմակալի պատմությու¬
նը  հիշեցնեմ  քեզ,  « սարի՛կ », էն  որ քո « զորավարը » իրա Նա¬
զիկին  էր դոմփում, դու մոմը  բռնած կանգնած ուղղություն  էիր 
ցույց  տալիս, որ « զորավարդ » Նազիկի թիրախին « տոշնի խը-
փի »։ Մի խոսքով, « մոմակալ տղերքով » էսօր դարձել եք առյ¬
ուծ ու ելել  եք մարդամեջ։ Հույսով  եմ, որ այս «  մեսիջս  » կհաս¬
նի  ձեզ ու  նորից  կվերհիշեք ձեր  « մոմակալության » տարիները։ 
Կարծում եմ, հիմա  մի  քիչ  պաշտոններդ բարձրացել ա, մոմակ-
այից  հասել էք « ԴՈՄՓՎՈՂԻ » աստիճանի, դե « դոմփվեք », տես¬
նենք ձեր  « զորավարը » երբ կբավարարվի ձեր  ծառայությունից։ 
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Հա, « զորավար » ասացի հիշեցի  է՛ն  Թոխմախի Մհերին,  հիշ
եցնեմ,  որ մի  « զորավար » էլ  Սերժի ոտքերի արանքն է կախ
ված, չմոռանաք նրա գովքն էլ անել։  Հա ինչքան  գիտեմ Սար
իկը  իր  փնթի  զթրավարի պես անգրագետ է դժվար թե այդ
քան բան գրեր, հնարավոր է նրա փոխարեն գրել  է մանվեյի 
հարեմի Հակոբ Հակոբյանը կամ էլ  Վարդան Դևրիկյանը, նըր-
անք են հիմա զորավարի լեզուն  ու նաև լեզվին  փոխարինող 
ինչ-որ  բան։ 

Ձեր բարեկամ՝ 2 0 : 3 1 2 0 1 5 - 0 2 - 1 4 : 

ՏԱՏԻԿՆ ՈՒ ԱՐՋԸ. 

Ինչպես  գրեց ընկերներիցս մեկը,  պարզվում է, որ  տարիներ 
առաջ, այսինքն  2 0 0 9 - 2 0 1 0 թթ.  Ռազմական ոստիկանությունում 
Վովա Գասպարյանը վանդակ էր սարքել և արջ էր պահում։ 
Հետո մի միջադեպ է լինում՝  ՌՈ աշխատող հավաքարար տա
տիկին հենց  Վովա Գասպարյանի այդ արջն կերել էր։ 
Ինչքանով պատմել էր իմ բարեկամը, դեպքը տեղի է ունեցել 
վաղ առավոտյան, երբ հավաքարար տատիկը գնացել էր մաք
րություն  անելու,  մի  քանի օր սոված մնացած արջի վանդակի 
մոտով անցնելու  ժամանակ, արջը հասցրել էր ճանկը գցել  տա
տիկին և սկսել պատառ-պատառ անել նրան։  Արջի ճանկերից 
դժվար է եղել  ազատել տատիկին և ստիպված՝ կրակելով սպա¬
նել  են  արջին։ Տատիկի մահանում է հիվանդանոցում, այդպես 
էլ  չկարողանալով « կոմայից » դուրս գայ, հետագայում տատիկի 
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թաղման ծախսերը հոգացել էր Վովա Գասպարյանը, որն էլ՝ 
ինչպես երևում է,  տատիկի մահվան պատճառը հանդիսացավ։ 
Դեպքի առիթով քրեական գործ չի  հարուցվում, որովհետև 
« վովան » հզոր  մարդ էր իր  շրջապատի մեջ,  մինչև  ՌՈ աշ
խատելը, նա « կոմունիստների ժամանակներից » հատուկ գոր¬
ծերով քննիչ  էր,  և հազարավոր մարդկանց ճակատագիրը լու¬
ծում էր նա՝ իր  վրա վերցնելով դահճի պարտականություննե
րը։  Չնայած այն,  որ Վովա Գասպարյանի ձեռքերը՝  մինչև  տա¬
տիկի հոշոտումը,  արդեն արյունոտ էր, և դա եզակի դեպք 
չէր  նրա կյանքում,  եթե հաշվի առնենք, որ վովայի խիղճը  ար¬
յունոտված էր դեռևս « կոմունիստների ժամանակներից »՝ նրա 
ձեռքով հազարավոր անմեղ մարդիկ հայտնվեցին բանտերում 
և կառափնարաններում։ 

0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 
–^»ւ СеЬеш ճազօ1 
V 1 Март в 1 4 : 1 4 - Երիտասարդների մի  վտանգավոր «Па
рода » կա, դրանք շատ վտանգավոր են, դրանցից մի  քանիսը 
ի  հայտ եկան վերջերս, դրանք նախկին ՀՀՇ-ականների թուլ– 
եքն  են,  որոնց արյան միջով՝ գենետիկորեն փոխանցվել է իշ
խանամոլության ձգտումը։ մուշեղ  սաղաթելյանի,  մուրադ կիրա– 
կոսյանի ու բլեյանի  ժառանգները վերջերս հանդես եկան սպա
ռնալիքներով,  իրենց  մեջ  արթնացավ իրենց  ՓՆԹԻ պապաների 
արյամբ հագենալու կիրքը։  Նրանք անգամ չգիտեն, որ թե ով
քեր են  իրենց  ոճրագործ ծնողները։  Կգա ժամանակ, որ իրենք 
իրենց  ծնողների  ոճիրների  համար պատասխան են տալու, ան¬
գամ իրենց  թոռների  ու ծոռների վրա է ծանրացել հարյուրա¬
վոր զոհերի արյունը։  Մի մոռացեք, որ աշխարհում ոչինչ  ան¬
պատասխան չի  մնում։ 
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Վաղարշապատ 
Բարե՚ւ ձեզ,  ես շնորհակալ եմ  ինձ  ձեր  ֆեյսբուք– 

յան  ընկերների  շարքում ընդունելու  համար։ Իհարկե՛,  Գեհենի 
Առաքելը դուք չեք,  սակայն դա չի  խանգարում ձեզ  հարցնել՝ 
ինչո՞ւ  են  այդ– քան բորբոքել  ձեզ Մանվել  Գրիգորյանը,  Սեյրան 
Սարոյանը եւ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Չեմ կարծում, որ պատվ
եր եք կատարում։ Իմ  անցյալը  եւ ներկան թույլ  են  տայիս 
ինձ  խորհուրդ տալու, որպեսզի դադարեցնեք այդ գործելա– 
ոճը։  Փորձեք ինքներդ  ճանաչել այդ մարդկանց։ Փորձեք իմա
նալ նրանց անցյա– լը։  Ես ամեն ինչում  պատրաստ եմ ձեզ  օգ
նելու։  Մի՛  արեք այն,  ինչը  ճիշտ չէ։ Մանվել Գրիգորյանը եւ 
Սեյրան Սարոյանը այսօր ԱԺ-ում ազատամարտիկների համար 
անում են  այն,  որը  չի  կարող անել ոչ ոք։  Ամեն վայրկյան 
մտածելով ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի մասին։ 
Ես լինելով  ազատամարտիկ, մանկավարժ, որեւէ շահ չունեմ 
իրենց  գովելու համար, սակայն ես տեսնում եմ  իրենց  կատար
ած աշխատանքը։ Իրենք  անձեր են,  որոնցից  առ այսօր վախ
ենում  է թուրքը,  որոնց շուքն  անգամ տեսնելով՝ փախնում են 
թուրքերը։  Մենք սովոր ենք փնովելու պատերազմ հաղթած 
մարդկանց, երբ շատ շատերը պատերազմի ժամանակ իրենց 
անկողնում քնած էին։  Դուք չեք էլ  կարող պատկերացնել, թե 
ինչ  տանջանքների միջով են  անցել պատերազմ տեսած այս 
մարդիկ։ Առաքե՛լ, գրի՛ր  ինձ,  եթե պատվեր չես կատարում, 
եթե իրական ես եւ մտածում ես, որ այդ ձեւով,  ինչ  ընտրել 
ես դու, ճիշտ է, դու չարաչար սխալվում ես։  Դու միայն  օգ¬
նում  ես մեր  թշնամիներին։ 

1 4 ապրիլ 2 0 1 5 ԲՕ/ձԸՒՒՕՇ Բ0/ձԸՒ10Շք1Ւ1 
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ՕօՒաա Araqel 

Բարև պարոն՝ Ռոմանոս Ռամանոսյան իսկ ինչու՞  եք մտած
ում,  որ դուք ավելի լավ տեղեկացված եք քան ես, մի՞թե  ես 
այդ ամենը գրում եմ հորինելով  կամ փնովելով այդ հանցա
գործներին,  իմ  գրվածները այդ ոճրագործների մասին ազատա
մարտիկների հուշերից  և հուշատետրերից վերցրած է, իսկ եթե 
կարծում եք, որ ես պատվերով եմ գրում ապա ես չեմ կար
ող հավատալ ձեր  ազատամարտիկ լինելու  փաստը, քանի որ 
դեռ չեմ հանդիպել ազատամարտիկի, որը մանվելի ու  սեյրանի 
մասին հերոսական խոսքերով հիշի,  իսկ դուք իրազեկ լինելով 
պետք է իմանաիք մանվելի հանցանքների մասին  ճակատում, և 
սեյրանի  ու մանվելի հետ զենքի  առք ու վաճառքի մասին, դըր-
ան գումարած իրենց  քավորի ու « սպարապետ » կոչված ազգա
դավի հանցանքների մասին Եթե իրազեկ եք պետք է որ իմա
նաք որ մանվելի եղբորը  ինչու  համար սատկացրեց սպիրտ 
սամոն, և ինչու  մանվել կոչված հրամաանատարը ինչու  վախե¬
ցավ մասնակցել նրա թաղմանը, փոխարեն այդ եղբորը  դարձ-
րեցին  ազատամարտիկ ու այն էլ  զոհված, երևի իրազեկ եք 
5- րդ Բրիգադայում կատարվող մանվելի  հանցախմբի մասին։ 
Այնպես որ այս ձեր նամակը տեղիք է տալիս մտածելու որ 
մանվելն  է ձեզ  պատվիրել գրելու այս ամենը։  Այնպես որ հար-
գելի  բարեկամ կառաջարկեմ չդառնալ հանցագործներ պաշտ
պան կամ նրանց շահերը առաջ տանող, այնպես որ նրանց 
հանցանքները բազմաթիվ են, ես  միայն  ներկայացրել եմ միայն 
մի  փոքր մասը։ 

Գեհենի  Առաքել 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 
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ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԱՄՈԼՆԵՐԸ 

Ինչպես  Համացանցում ներկայացված 0 7 / 0 3 / 2 0 1 5 մի  գրառումը 
Դաշնակցակության հասցեին մեծ աղմուկ էր բարձրացրել ես 
կասեի Հիստերիա բարձրացրեց դաշնակցականների կողմից, 
նրանք իրենց  մեկնաբանություններում  հնչեցնում  էին բազմ
աթիվ սպառնալիքի ու հաշվեհարդարի կոչեր,  նրանք իրենց 
մեկնաբանություններով նմանվեցին  ՀՀՇ –ական բաշիբոզուկներ
ին,  որոնք նույնպես  նույն  ոճով քարկոծում էին  ՀՀՇ-ի  Ոճրա
գործ մուշեղ  Սաղաթեյյանի, աշոտ Բլեյանի  ու մուրադ Կիրակ– 
ոսյանի  հասցեին արտահայտած իմ  մտքերի համար։ Չնայած 
դրանք մտքեր չէին,  այլ  պատմական փաստեր նրանց հանցան
քների  մասին։  Կնշանակի որ նույն  հանցագործ ճիվաղները 
ամենուր են՝  բոլոր  կուսակցությունների մեջ, որոնք  առհասար
ակ ժողովրդի հետ կապ չունեն,  քանի որ նրանց չի  հետաքր-
քրում  ո՛չ  ժողովրդի վիճակը, ո՛չ  պետության կործանումը։ 
Ուստի նրանց սպառնալիքները, կարծում եմ  սխալ կլիներ  հրա¬
պարակել, չհաշված իհարկե մի երկուսից,  որպեսզի ընթերցողը 
պատկերացում կազմի, թե  ինչպիսի  գաղափարներով են  օժտված 
կուսակցականամոլները։ Այս հավելվածում կներկայացվի կուս-
ակցականամոլներին հասցեագրված պատասխանները։ Հրապա¬
րակել կուսակցականների բոլոր  մեկնաբանությունները  կնշանա¬
կեր գովազդել տխմարներին, որոնք արժեզրկում են Դաշնակց¬
ական կուսակցությունը։ 
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Մուրադյան Աշոտ 
СеЬеш Дгаде1 Այ ճղճիմ  ու լպրծուն որդ, ինչ  հիվադոտ ու թու
նոտ երևակայություն ունես։  Ուրիշ բան չեմ  ուզում  ասել բայց 
Էդ ուղեղդ,  հաստատ, ընդհանրապես ծալքեր չունի,  քանի որ 
համարձակվում ես բարբաջել Վահան Հովհաննիսյանի հասցեին, 
որի ոտի տակի կեղտին էլ  չես կարող հավասարվել։ 
Нравится • 5 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Անի Մելքոսյան 
Ինչքա՞ն ողորմելի  պիտի լինի  մարդ, որ իր  հիվանդ մտքի «գո
հարները» շաղ տա, նախ չհարգելով մահացած մարդուն և հե¬
տո էլ  թունոտ բամբասնքներ տարածի ուրիշների  մասին,  պա¬
րապ եք մնացել?,  որոշել  եք բամբասանքի ու զազրախոսության 
դասընթացներ? անցկացնել։ 
Нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Артур Егиазарян 
Դժոխքի Առաքեյին հրավիրում եմ ՖԲ-ից դուրս ու թող  այսք
ան բանը մի  երկու մետր տարածությունից՝ աչքերիս նայելով 
ասի։ 
Нравится • 6 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

իսկ դու կարաս էս գրածիդ գոնե 1 տողը տղամարդավարի 
որևէ մի  դաշնակցականի մոտ ասես, թե քոնը  փեշն ա, մենակ 
փեշի տակից, էսօր ֆբ փեշն ա, վաղը՝ չասեմ ում,  դու 
հասկացար ամորձահատված 
Нравится • 7 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 
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Ասի Մեյքոնյան 
Այս դժոխքի Առաքելի նմաններին,  մինչև  իսկական դժոխքի տե
ղը  ցույց  չտաս Արքայությունը  չի  հիշի,,,,  տեսնես իր  գեհենից  է 
նման զառանցանքներ դուրս տալիս։ 
Нравится • 1 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Արմեն Մինասյան 
ես պատրաստ եմ  ապացուցեմ, որ սրա հեղինակ ԱՌԱՔԵԼԸ 
Իգոր Մուրադյանն ա, իրա հոդվածների նմանա 
Нравится • 1 • Удалить • Пожаловаться • 9  марта 

Անի Մելքոսյան 
Չգիտեմ, ով? է, բայց իր  էժանագին փեշակի համար երևի մի 
քանի գրոշ շպրտողներ են գտնվել։ 
Нравится • Удалить • Пожаловаться • 9  марта 

Արմեն Մինասյան 
Ամայյա ջան Ղարաբաղ Կոմիտեի անդամներից, հիմի  լրագիր 
.ամ-ի  լրագրող, Ժիրայր Սեֆիյյանի  հետ ուզում  էր մտներ Արց
ախ՝ սահմանը յքելու 1918թ.  թռուցիկների  կրկնորինակները ձեռ¬
քերին 

Нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Արա Նաիւշքարյան 

ՀՈՐԴՈՐՍ Է  ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼԻՆ. ԱՐԱԳ ՀԵՌԱՑՐՈՒ ԱՅՍ 
ԱՆԱՍՈՒՆ ՆՅՈՒԹԸ, ԵԹԵ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋ ՉԵՍ ՈՒԶՈՒՄ 
ԿԱՆԳՆԵԼ։ 
отредактировано • Нравится • 3 • Удалить • 
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Карен Шахазизян 
Առաջինը չես ոչ  էլ  վերջինը,  որ մշտապես դրսևորում եք ապ
ուշություն,  նախ դաշնակցությունը որ սուրբ է,  դրանում չենք 
կասկածում և չեն էլ  կասկածել ազգիս սերուցքը,  իսկ այն  որ 
ՎԱՀԱՆԻՆ սրբերի  շարքն եք դասելու, ասեմ այո՝ նա սուրբ 
էր իր  ուղն  ու ծուծով, մտածելկակերպով, ազգային մոտեցում
ներով,  նա մեր սուրբ  ընկերն  է,  ինչպես որ մեր  բոլոր  նահատ
ակված ընկերները։  Եթե քեզ  դա շատ է մտահոգում մԻ  բան 
կասեմ ընդամենը,  մի  դեղամիջոց ձեր  խարդավանքներին հագ
ուրդ տալու համար...  հետույքներդ դնում  եք սառը ջրի  մեջ 
և այդպես շարունակ մինչև  որ կհանգստանաք, հա չմոռանաք 
ընտանյոք,  կամ ձեր  գերդաստաններով... խեղճ մարքսիզմի 
հողաթափեր... 

Нравится • 4 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Артур Егиазарян 

Դժոխքի Առաքեյին հրավիրում եմ ՖԲ-ից դուրս ու թող  այսք¬
ան բանը մի  երկու մետր տարածությունից՝ աչքերիս նայելով 
ասի։ 

Нравится • 6 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

ОвЬвт Araqel 

Артур Егиазарян Արթուր իմ  փոխարել երևի Լևոն Երանոսյանի 
հետ հանդիպեիք, թե դուք էլ  եք նրա հետույքը  համբուրողնե¬
րի  շարքում 
отредактировано • Нравится • 2 •  Редактировать  • 9 марта 
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Артур Егиазарян 
Բարև, Անդեմ Արարած։ Ես քեզ  քաղաքավարի առաջարկեցի 
հանդիպել։ Եթե մարդ ես իհարկե, ոչ թե լոկ դմակ։ Կներես՝ 
դիմակ։ Ու եթե մի  փոքրիկ պլոճիկ ունես՝  կհամոզվես, թե ով 
ում  ինչն  է համբուրում։  Խղճամ քեզ,  ժողովրդի կողմից  խոսող 
ստվեր։ Մեղք ես։ 
6 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Ասի Մելքոնյան 
Ամալյա ջան, մեզ  թշնամի  համարում են  թուրքերն  ու կոմունիստ
ները,  երկուսն էլ  նույն  հակաՀայ տականքներն են,  այս «պարոնն» 
էլ  կամ թուրք է կամ կոմունիստ, որ էլի  նույն  թուրքն  է,  սուտի 
կոմունիզմով  քողարկված։ Մարդ չի  կարող հակաԴաշնակցական 
լինել  և հակաՀայ չլինել։  Դաշնակցության թշնամին  ՀԱՅՈւԹՅԱՆ 
թշնամին  է։ 

Нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 

Ասի Մելքոսյան 

Բնական է,  երևի շուտով մեզ էլ  բլոկ  կանի, ճիշտ խոսքից նեղ
վում է,  բլոկ  անեն,  որ համակորներո հանգիստ բամբասդն, 
կամ « խելոք » դեմքով դատարկաբանություններ արարեն։ 
Нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 9 марта 
Սվետլանա 
Առաքել ջան դաշնակցականը երբեք կուրծք չի  ծեծում ու ապ¬
ացուցում իր  հավատարմությունը, այնքան ազատամարտիկ 
դաշնակցական տղա կա որ հացի կարոտ է, թող մի  հատ իր¬
ենց  կուսակցական ընկերները  գնան ու տենան ինչով  է ապր-
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ում, միայն  այսպես խոսալ գիտեն...  Այս ամենը  հիշեցնում  է 
Լևոնականների քաղաքականությունը, այսպիսի հասարակութ 
յունով  երկիր չենք  կառուցի 
6 • Удалить • Пожаловаться • 9  марта 

Վարդան 
Սվետլանա ջան դաշնակցության մեկ– դարյա պատմության մեջ 
այսպես չէին  քննադատել այդ կուսակցությանը, ինչ  արեց 
Առաքելը, գոնե շնորհակալ լինեն,  որ իրենց  կեղտերը ջրի 
երես է հանում,  սվիններով վրա են  տվել խեղճ տղու վրա, 
խոսացող են թող  Բերդձորում խոսային կամ Անդրանիկի շի
րիմը  անարգելու ժամանակ, հարցը կուսակցությունը չէ,  սա 
ազդակ է գոնե հասկանան, որ պետք է մաքրել իրենց  շարքե– 
րից այդ տականքներին 

Не нравится • 3 • Удалить • Пожаловаться • 9  марта 

СеЬеш ,Аэде1 
Դաշնակցականներին թեմա տվեցի, թե չէ  իրենք  գլուխները  մինչև 
բարձին  դնելը  մտածում են ժողովրդին  կամ որևէ անկուսակցակ– 
անի ոնց վատություն անեն, հիմա տեսնում եք էս սրանց հետ 
կարող ենք  երկիր կառուցել սրանք նույն  բռնակալ ՀՀՇ-ական– 
ներն  են: 

Нравится • 4 • Редактировать  • 9  марта 

Արթուր Հարութունյան 
Առաքել Դաշնակցականներին թեմա տվեցի, թե չէ  իրենք  գլուխ¬
ները մինչև  բարձին  դնելը  մտածում են  ժողովրդին կամ որևէ 
անկուսակցականի ոնց  վատություն անեն, հիմա տեսնում եք, 
էս սրանց հետ կարող ենք  երկիր կառուցել, սրանք նույն  բըռ-
նակալ ՀՀՇ-ականներն են: 
Нравится • 4 • Редактировать  • 9 марта 
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Շնորհակալ եմ Արթուր ջան, շատերն այս վերջին գրառումից 
բորբոքվեցին,  հասկանայի է նրանց հոգեբանությունը,  չէի ցան
կանում մեկնաբանել բայց քո գրառումն ստիպեց գրել  այս մա
սին։  Հարցն այն է՝ եթե  հոգեբանի տեսանկյունից մոտենամ, 
կարելի է ասել, որ Հայաստանում առողջ հասարակություն չկա, 
որին  ցանկանայի պարզաբանել... 
Օրինակ՝ մահմեդական աշխարրհը չի  կարողանում ընդունել  Մու-
համմեդ մարգարեի ծաղրանկարները, մինչդեռ  աշխարհում բոլոր 
կրոնները  և դավանանքները չեն  արգելում հումորը՝  կրոնական 
թեմայով։  Այդ խավարամոլության սկզբունքն  առկա է նաև մեր 
կուսակցականամոլ հասարակության մեջ,  անկախ նրանից՝  դըր-
անք դաշնակցությունից են, թե  ՀԱԿ -ից  կամ ՀՀՇ-ից։  Մինչդեռ 
մեր  ժողովրդի ավելի մեծ պրոբլեմը՝  հայապահպանության, հայ 
գենի  մաքրման մեջ է։ Ես ազգայնամոլ չեմ,  ես մարդ եմ իմ 
հավատքով և էությամբ,  պարզ ու առողջ։ Ժողովրդական մի 
խոսք կա. « Եթե ուզում  ես ճանաչել բարեկամիդ, փորձիր տը-
րորել  նրա ոտքը » և կերևա՝ նա բարեկամ է,  թե՞  թշնամի։ 
Ձեզանից շատերը կհիշեն,  եթե չեմ սխալվում « Որսորդական 
Պատմություններ » գիրքը,  որտեղ պատանուն իր իսկ ընկերնե¬
րը  մենակ են թողնում  անտառում՝ արջի հետ միայնակ,  և հե¬
տո պատմությունն ավարտվում է պատանու խոսքերով. « ԱՐ
ՋՆ ԱԿԱՆՋԻՍ ԱՍԱՑ, ՈՐ ՀԱՋՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԱՅԴՊԻՍԻ ԸՆԿ
ԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՆՏԱՌ ՉԳՆԱՄ »: Հիմա ինքներդ  դատեք՝ այդ-
յոք  կարելի՞  է այդպիսի կուսակցականամոլների հետ հետախու
զության  գնալ,  արդյոք կարելի՞  է նրանց իշխանություն  վստա¬
հել,  արդյոք նրանց հետ հեղափոխություն  ու պայքարի ելնելը 
ճի՞շտ է, կամ նրանց հետ կարո՞ղ ենք լուսավոր ու ազատ 
պետություն կառուցել։ Դաշնակցության Վահան Հովհաննիսյանի 
թիմակիցները  ատամներով ու կրծքով պաշտպանում են  նրան, 
լավ իմանալով, որ նա հանցանքներ է գործել՝ դավաճանելով 
իրենց  գաղափարներին և ժողովրդին,  նույնը  լևոնամոլները,  սպ-
արապետամոլները, մանվելամոլները,  շմայսամոլները,  սերժամոլ-
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սերը ու քոչանյանամոլները,  փաշինյանամոլները...  Դրանք շատ 
են,  անհատապաշտությամբ բաժանվել են  խմբերի  ու կուսակ– 
ցությունների  և պատրաստ են  իրենց  « լիդերի  » համար հոշո– 
տել հարազատին ու բարեկամին...  Մի՞թե  դրանով կարող ենք 
առաջ գնալ, «  ԹԱՅՖԱՅՈՒԹՅԱՄԲ » պետություն չենք  դառնա։ 
Մի ազատամարտիկ ճիշտ էր նկատել որ Հայաստանը « ՍՈՒՉԻ 
ԶՈՆ է », իսկ արդյոք կարո՞ղ ենք քրեականների առաջնորդութ 
յամբ  կառուցել երկիր և պետություն...  Ահա այն՝ ինչ  կառուցե– 
ցիք այս քսան տարիներին՝ « Սուչի Զոնն  » ու կուսակցականա– 
մոլների  մի «  Թայֆա », որը  իշխանության համար կռիվ է տա– 
լիս՝  « թքած » ունենալով բարոյականության, ժողովրդի, պետու– 
թյան  ու երկրի վրա, անգամ պետական խորհրդանիշի՝ Դրոշի։ 
Մի՞թե  մոռացաք, թե ո՞վ դրեց հիմքը՝  այս « թայֆայության  ու 
ավազակապետության », ամբողջ կուսակցական էլիտան մասնակ– 
ցություն  է ունցել  երկիրը  թալանելու և կողոպտելու գործին, 
ինչու՞  չեք խոստովանում, որ կուսակցական ձեր  շատ ընկեր– 
ներ  հեռացան՝ « թքելով » կուսակցության վրա։ Հարցը միայն 
դաշնակցությունը չէ,  այլ  երևույթը,  իսկ Դաշնակցական կուս– 
ակցության լիդեր  Արթուր Աղաբեկյանին ոչ մեկը  չքննադատեց 
Բերդձորյան ոճրագործության համար, ընդհակառակը, նա հըպ– 
արտ, կուսակցության բարձրադիր իշխանության  անունից հաս– 
տատեց, որ ճիշտ են  արել։  Ինչու՞  ոչ  մեկը  չասաց, որ դա սը– 
խալ է,  ինչու՞  իրենց լիդերների  հանցանքը չեն  տեսնում, սակ– 
այն  նկատում են իմ աննշան  գրությունը։  Ահա սա էր՝ ինչ–որ 
պետք է ասեի, խնդրում եմ փոխանցեք նրանց այս գրությունն 
է,  և ես միայն  կավելացնեմ՝ « Այսպիսի մարդկանց հետ Հայաս– 
տանը չի կարող միջնադարից դուրս գալ, ուր մնաց ապագա 
ունենա»^ 

Գ. Առաքել 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 
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Geheni Araqel 
Ե-u шնեшшшկшն  չեմ  պшшшuխшնելnւ  ձեր  մեկնшբшնnւթյnւննե-
րին  ու շսաւ գեղեgիկ է ենչում  ձեր  uպшռնш]իքը,  քшնի  որ դսւշ-
նшկgшկшնի  եnգեբшնnւթյnւն  է,  որը  շшկш]ի ու ^Ч-шщшЛ^ 
ՀՀՇ-шկшնիg  ոչնչով չի  шшщ^^шл! , gnւgшդրե'ք ձեր  c h i A f o t f i t a -
րը,  մինչդեռ  ժողովուրդը д^Щ1, թե ինչ  եք ձեզնիg  ներկ-
шյшgնnւմ:  Երբ ձեր  պшրшգլnւխը uերժի  եեшnւյքն  էր լպտոում 
և պшշшnն шկնկшլnւմ՝  դուք mtagfo) ,  գոնե մի  шմnթшնք  шшЩщ, 
որ խшյшшռшկnւմ  է ոչ միшյն  ձեզ,  1Մւլև  ձեր  կnւuшկgnւթյшնը: 
Մինչդեռ Ռեժիմը  Շшնթին,  Վnլnդիш Ավեшիuյшնին  р я ^ ш ш ^ -
ում  էր,  դուք լռում  էին,  բш  ու՞ր  էր ձեր  եшմшրձшկnւթյnւնը, 
նրшնg  վրш ш յuպեu  եшմերшշխ եшրձшկվեիք,  թե՞ խեղճ  шщш 
եք գшել  ^ m ^ g է,  կшրnղ էիք  nեմшկnվ վր^ս шшիք ու шт-
դшրnւթյnւն  պшեшնջեիք....  Լшվ վրш шվnղ էիք,  Աշnшյшնի  ու 
Sшրnնի  шեղը  չգիшե՞ք,  ^ 1 ^ 0 ^ ՞ ,  էիք,  որ լևոնը  ու uպшրшպ-
եшը  կզզшgնnւմ  էին  ձեզ,  բш ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ Վրիժшռnւի ոգին 
ու՞ր  էր,  шр]М1 քuшն  шшրի  է վրեժ եք գոռում, իրшկшնnւմ 
դшшшրկшբшնnւթյшմբ  եք адш^шД Քnչшրյшնին  դшշնшկgшկ-
шն  երգերի ներքո բերիք  իշխшնnւթյшն,  բш  ի՞նչ  եղտվ 
gш՞ք...  Այն  որ ձեր  կnւuшկgшկшն ընկերները  ջшնшuիրnւթյшմբ 
Հшյшuшшնի  մшնկшպшրшեզները uեփшկшնшgնnւմ  էին  ու թ-ш-
լшնnւմ  դш չի  ^ ա ս ր լ ե լ  նան որ շnւկшններ  ու шnնшվшճшռ-
ներ  էիք  uшեղծnւմ  ու նույն  ժողովրդին թш լшնnւմ  էիք  ինչպեu 
o]իգшրխները:  Տեււեք ովքեր են  ձեզ  шռшջնnրդnղ ընկերները, 
նր^սնք  o]իգшրխներ են,  թшլшնnւմ  են  կnւuшկgnւթյnւնը  ու ժո
ղովրդին։  Ինչու՞  մեկ դшշնшկgшկшն չբшրձրшձшյնեg,  որ ftiMig 
մեջ  դшվшճшն ու թшլшնչի  ընկերներ  կшն: ^тДОЛшй. կшրծ-
ում  եք шռшնg  шյն  էլ  խшյшшռшկվшծ կnւuшկ-
gnւթյnւնը,  դուք шյuքшն  վшյրենшեшչելnւ  փnխшրեն ինքնшմш-
քրվեք, ու ւՄ)ն  ժшմшնшկ  ժողովրդի քնшրը  ձեր  կգովեր-
գի,  ոչ թե  թուք ու մուր  ^ ш ц ф . . . Դшշնшկgnւթյnւնը  2ШШ գործ 
ունի  шնելnւ,  шյնպեu  որ գործով զբшղվեք,  ոչ թե  П ^ Ш Ф Щ 1 -
վեք իշխшնшկшն  է]իшшյի  քրեшկшն եեղինшկnւթյnւնների  եեш, 
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շարքային դաշնակցականը լռում  է, որովհետև ժողովրդի պես 
խոշտանգված է,  իսկ ձեզպեսներից երևում  է,  որ դուք ոչնչով 
չեք տարբերվում մանվեյից  ու շմայսից,  տարոնից ու աշոտյա– 
նից։  Այնպես որ ես հաշվի չեմ առնում իմ  անվանը հնչեցրած 
այս արտահայտությունները, քանի որ ժողովուրդը գիտի մեզա
նից,  որ մեկն  է ճիշտ...  Հեռացել եք ժողովրդից.... 
Ես իսկական Դաշնակցականներին չեմ  վիրավորում, իսկ վիրա
վորվողը ինքը  թող  որոշի,  որ դասին է պատկանում։ Իսկ ձեր 
ընկեր  Վահան Հովհաննիսյանին  մի  բերան ասեցի՞ք կամ 
իմացա՞ք, թե իր  որ մատուցած ծառայության համար դրեցին 
դեսպան։ 
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СеЬеш ,Аэде1 
Ես Այս վայրենահաչողներին որ նայում  եմ զարմանում եմ, ին
չքան ողորմելի  եք, երբ  ամեն օր ձեզ  նվաստացնում են,  օրինակ 
տարոնը կամ աշոտյանը, լֆիկն  ու նեմեցը,  թոխմախի մհերը, 
ու մյուսները  սակայն լռում  եք,  ու հանդուրժում,  մինչդեռ  ձեր 
ֆեյսբուկյան  պատին ցփնում են  ՎՐԵԺ, ՊԵՏՔ Է ՊԱՅՔԱՐԵՆՔ, 
ԱԶԳ ՀԱՅՐԵՆԻՔ և այլն  Հայրենասիրության  գովազդներ ու 
դրոշներ...  Մոռանալով. որ ես ձեր  թշնամին  չեմ,  ձեր  իրական 
թշնամուն  անտեսել եք, ինձ  եք քավության նոխազ գտել, լավ 
դաշնակցական եք ինչու՞  է լևոնի  ու քոչարյանի հետ սիլիբիլի 
անում։  Մի խոսքով Գոնե այս գրածս ազդակ կլինի,  որ դաշ¬
նակցությունը  ինձ  թշնամի  հայտարարելու փոխարեն հիշի  իր 
թշնամիներին,  գոնե ուրախ պիտի լինեք,  որ հիշեցրի,  կամ էլ 
միգուցե  արդեն բարեկամացել եք հանուն շահերի...  Հետաքր¬
քիր է եթե այս ակնարկը եթե ՀՀԿ-ից մեկը  գրեր, կամ իշխա– 
նության  բարձրաստիճան մեկը  ասեր, ապա հաստատ այս 
խոսացողները կուլ  էին  տալու այս ամենը,  Ամենասարսափելին 
կին  կուսակցականներն են,  քանի որ բացի տգեղ լինելուց  քաղ– 
քենի  են... 
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Այս դաշնակցականների հարձակումը շատ նման է ՀՀՇ-ական-
ների  գործելաոճին երբ հարձակվում են  Վանոյին ու լևոնին 
հայհոյողների  վրա, նույնը  անում են  ԿՈՆԳՐԵՍԱԿԱՆՆԵՐԸ երբ 
եիկո]ին  ես կպնում,  դե ԵԿՄ-ն այսպես է արձագանքում երբ 
Մանվելին  են  կպնում, ՀՀԿ - ականները նույն  ոճով են հոշոտ
ում  սերժին  կպնողներին  իսկ ՕԵԿ-ը արթուր Բաղդասարյանին։ 
ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՔ ԱՍԵԼ ՁԵՐ ՄԵՋ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Ո՞ՐՆ Է... 
Բոլորդ էլ  նույն  սանրի կտավն եք,  խեղճ ժողովուրդը ինչ  անի 
ձեր ձեռը,  երբ իրար պաս եք տալիս իշխանությունը,  երբ խոշ
տանգում եք նույն  ձևով ու ոճով, Բա լավ հիմա ես եմ  թուր
քը  թե՞ դու՛ք,  այսքան ժամանակ ժողովուրդի համար լավ բան 
արած կա՞ք...  Ժողովուրդը տեսնում է այս ամենը... 
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Նարեկ 
Առաքել Դաշնակցականներին թեմա տվեցիր, թե չէ  իրենք  գլուխ
ները մինչև  բարձին  դնելը  մտածում են ժողովրդին կամ որևէ 
անկուսակցականի ոնց վատություն անեն, հիմա տեսնում եք էս 
սրանց հետ կարող ենք երկիր կառուցել, սրանք նույն  բռնակալ 
ՀՀՇ-ականներն են 
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Вараздат 
Առաքել ջան իսկական դաշնակցականները վաղուց դուրս են 
եկել,  մնացել  են  միայն  հարմարվողները 
Не нравится • 1 9 • Удалить • Пожаловаться • 1 2 апреля 
Сауапе 
Վաղուց կարծեմ Նժդեհի  ժամանակներից դեռ ևս այնպես որ 
Առաքել ջան իրեն  սպառած կուսակցություն է ՀՅԴ ան ցավոք։ 
Не нравится • 8 • Удалить • Пожаловаться • 1 3 апреля 
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Назик 
Դաշնակցության ազնիվ անդամները կռվում ընկան,  իսկ մնաց
ածները հատուկ նպատակներով են  մտել ու ճիպոտով ծեծես էլ 
դուրս չեն  գա, այլապես արդեն ներսում  չէին  լինի։ 
Не нравится • 1 6 • Удалить • Пожаловаться • 1 3 апреля 

Уападп 
Կուսակցամոլները պետք ա վերանան, որ ազգս ապրի. ԳԱՐԵԳԻՆ 
ՆԺԴԵՀ։ Դե գիտեք, թե հատկապես որ կուսակցության կուսակց– 
ամոլներին  էր վերաբերվում Նժդեհի  ասածը...  1 0 0 տարի անցել 
ա, բայց բան չի  փոխվել գենետիկ հիվանդություն  ա աչքիս։ 
отредактировано • Не нравится • 1 1 • Удалить • 

Вараздат 
Ամեն ինչ  ճիշտ է ու հստակ, միայն  ինքնամաքրում և ՀՅԴ-ը 
կվերադառնա իր  նախքինի սկզբմունքներին՝  երբեք չարին 
չվստահել։ 

Не нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 2 июня 

Наук Но^апшяуап 
չափի մեջ  մնանք,  մենք  պարտական ենք  դաշնակցությանը։ նաև 
հասկանալի են  շատ շատերի սրտացավ քննադատությունները, 
ներկայիս ՀՅԴ վերնախավում շատ շատերի մասով։ 
Нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 9 июля 

Հայկ ինչու՞  միայն  հիմա...  Երիտթուրքերին ո՞վ օգնեց որ իշխան
ության  գան։ Շատ ճիշտ կոչ է արված։ Ելնելով  որոշ արձագանք– 
ներից,  հատկապես դրանց ժառգոնից ու մակարդակից, ավելի է 
ակնհայտ դառնում այս կուսակցության որակը, և յուրաքանչյուր 
իրեն  հարգող դաշնակցական չի  կարող լինել  դրանց հետ նույն 
կազմի մեջ։ 
Нравится • 2 • Удалить • Пожаловаться • 9 июля 
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ժամանակին մի  խոսք էին  ասում.  « ԿՈՄՈՒՆԻԶՄԻ ՈՒՐՎԱԿ
ԱՆՆ Ւ ԹԱՓԱՌՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ... » Հիմա Հայաստանում 
այդ ՍպարաԾերտի ուրվականը ամենուր է,  անգամ հասարա
կական զուգարաններում, լավ բա ե՞րբ  պետք է ազատվենք 
էդ սպարապետացավից։ Նրանով է դրվել հանցագործ իշխան
ության  սկիզբը,  նրանով էլ  պետք է վերջանա.. Երբ ստայինի 
նման կտապալվի նրա կիսանդրիներն ու արձանները, այն  ժա
մանակ հայ  ժողովուրդը կարող է մտածել ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ։ 

Ես վստահ եմ,  որ եթե թուրքերը  Գարեգին Բ-ին մի քիչ  փող 
տան, նա որպես Հայ  Առաքելական եկեղեցու առաջնորդ՝ մեր 
եկեղեցու անվան տակ կարող է սրբացնել Աթա թուրքին։  Եթե 
համեմատենք Աթաթուրքին և « սպարապետին »՝ ապա դժվար 
թե նրանց միջև  տարբերություն գտնվի...  Երկուսն էլ  նույն  չա
փով վնաս են  տվել հայ  ժողովուրդին։  « Օսմանի ճտերը » մին¬
չև հիմա վտանգ են ներկայացնում  իրենց  պանթուրքիստական 
ծրագրով իսկ « սպարապետի ճտերը »՝ այսպես կոչված Երկրա¬
պահ Կամավորական Միությունը,  որտեղ ոչ մի  ազատամարտ¬
իկ չկա, որդեգրել է « Մեր դեմ խաղ չկա » ,  «Ամեն ինչ  մերն 
է », « Ով մեզ  հետ չի՝  նա մեր  թշնամին  է » կարգախոսները, 
դարձնելով իրենց  գաղափարախոսություն։ Այդ պատճառով, 
« սպարապետի » գործը շարունակող, ԵԿՄ մարգարե, Արցախի 

հերոս՝ Մանվել Գրիգորյանն իր ենիչերներին  խորհուրդ է տա
լիս,  որ իրենից  « ԱՉՈՏ » ուզողը  թուրք է և կարող են «  ար¬
խային  » հաշվեհարդար տեսնել « աչոտ » ուզողների  հետ։ 
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Այդպիսով ժամանակն անցնում  է, իսկ  մենք  չենք  կարողանում 
ազատվել բռնակալների լծից։  Աթաթուրքին հաջորդած « սպարա– 
Ծերտն » իր  գործը թողեց  « մանվելին  և սերժին  », իսկ մանվ
ելն  էլ  իր  հերթին  թողնելու  է ապագա « սպարապետին », որին 
5 0 տարեկանում է ունեցել  որը  կրում է « սպարապետ » Վազ– 
գեն Սարգսյանի անունը։  Այնպես որ,  դա նշանակում է նրանք 
արդեն կանխորոշել են մեր թոռների,  անգամ մեր ծոռների ապ
ագան, մի երկու  դար « կզեցինք  ազգովի »...  Իսկ հոգևոր հով
իվ կոչված կաթողիկոսը՝ Գարեգին Ազգադավը, իր գեներալ կոչ– 
վող հրեշների  հետ շարունակելու է ժողովրդին ահաբեկել ու 
խոշտանգել...  Ինչպես  տեսնում եմ՝ սրանցից ազատվելու միակ 
միջոցը  Նաիրի Հունանյանն  էր...  Այնպես որ չասեք՝ թե սա այս 
բարբարոսներից ազատվելու սխալ դեղատոմս է։ 

Գեհենի  Առաքել 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 

Այս գիշեր սերժիկն  ու էն  հորթը՝  Բաքո եսիմինչը  լավ քնել  են, 
մարդկանց ջարդեցին ու հանգիստ գլուխները  դրեցին բարձի 
ու քնեցին։  Անդրանիկի ասում էր. « Երբ գլուխդ բարձին  կդը– 
նես,  որ քնանաս, մի քիչ  մտածիր ազգիդ մասին։  » Արա՛ իս– 
կապես սրանք լրիվ  թարս են  հասկացել, էս ապուշները գլուխ– 
ները  մինչև  բարձին  դնելը  մտածում են  ինչ  վատություն ան– 
են  էս ժողովրդին։  վովան էլ  հանգիստ արյունոտ ձեռքերով 
ու արյունոտ հոգով մտավ անկողին։  Ահա՛ սա՛ է սպարապե– 
տի երկիրը,  մինչև  ժողովրդի արյունը  չեն  խմում, չեն  կարողա– 
նում  քնել։ 
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Գիտեք մանվելին  արդեն պատկերացնում ես,  որ լավ իմանա
լով Անդրանիկի արժանիքները,  էդ քոսոտ ժեշտի կտորը, որտեղ 
ոճրագործի պատկերն է տպված, կանխամտածված տալով Զոր
ավարին նվաստացնում է մեր հերոս  նահատակներին, իսկ է՛ն 
փնթի  շամշյան կոչված խզբզանքի  հարցերը լսեք...  Խեղճ հայ 
ժողովուրդ եթե մանվելն  է քո հերոսը,  իսկ շամշյանը  քո լրա
գրողը հաստատ մնալու  ես խավարում պպզած։ 
Պատկերացնու՞մ եք, եթե  մանվելը  որոշի Զորավար Անդրանիկին 
տված սպարածերտի անունով մեդալը ետ վերցնի,  նույնիսկ 
կարող է Զորավար Անդրանիկին շարքային դարձնել...  Տեսնու՞մ 
եք փնթիները  ուր են հասել...  Պետք է մաքրենք պատմության 
էջերը,  որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ մաքրված։ 

Հայաստանում իշխանափոխություն չի կարող լինել  երբեք,  քա
նի  որ վերնախավը և բոլոր  կուսակցությունները՝  իշխանական 
և ընդիմադիր խնամի– բարեկամ կապով շաղգապված են  իրար 
հետ։ 

Այս Փնթիները  ուզում  են  իրենց  հավասարեցնել հերոսներին, 
կարծում եմ  իզուր  չէր,  որ « ԱԶԳԱԴԱՎԸ » հայտնվելուն  պես 
մանվելի  ոճրագործները սկսել են  ՍպարաԾերտին դարձնել հե– 
րոսական կերպար իսկ նրա առնանդամ դարձած մանվելին  էլ 
լուսապասկով օծված զորավար։ 

Պարույր ջան կրքոտ կինը  քաղաքանության մեջ  շատ օգտա– 
կար է, օրինակ Հրանուշ Հակոբյանը, այս ութսուն  տարի է քա¬
ղաքականության մեջ է,  այդպես էլ չիմացանք է՛գ  է թե ո՛րձ... 
Ահա այսպես պետք է լինի  կին  քաղաքական գործիչը։ 
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Մի քսան տարի առաջ զարմանում էինք  երբ լսում  էինք,  որ 
Իտալիայի խորհրդարանի պատգամավորը « Պոռնո աստղ » Չիչ-
ոյինան  է... Այնպես  որ տեսաք, որ մենք  եվրոպայից ետ չենք 
մնում,  մանավանդ կառավարության մեջ  գտնվող կանայք Արփ-
ինե  Հովհաննիսյանը,  Հասմիկ Պողոսյանը...  Օրինակի համար ես 
շատ կցանկանաի մեր  խորհրդարանի պատգամավոր տեսնեի 
Շպռօտին, Ջուսին,  Սոնա Շահգելդւանին, Նունե  Եսայանին ու 
Անդրեին, իսկ Արամ աՐ - 5 մասին չեմ  ասում։ 

Այս էլ  երկրորդ ԲԱՑ նամակն եմ  ստանում երիտասարդների 
կողմից,  որոնք չգիտես թե ինչու  են  Բաց նամակով հանդես 
գալիս, ես ոչ Պոռնո աստղ եմ  կամ երկրի ղեկավար որ ինձ 
նամակներ են հղում,  և այն  էլ  ԲԱՑ...  Մի խոսքով հարց այդ 
ԲԱՑ նամակները չէ այլ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, որտեղ հիմնա
կան շեշտը դրվում է մանվելի  ու իր  հերոսական կերպար լի
նելու  վրա։ Չգիտեմ թե էդ Փնթի  գեներալ կոչվածները ինչքան 
են  զարգացել որ սկսել է հետաքրքրել իմ  գրածները, կամ էլ 
վստահ եմ,  որ չեն  կարդացել, քանի որ կարդալ ու գրել  չգիտ¬
են,  ու մենակ բամբասանքների վրա են  կարծիք կազմում այն 
ինչ  գրել եմ  իրենց  մասին։  Գոնե մեկը  նրանց խորհուրդ տար 
որ անիմաստ բամբասանքները լսելու  փոխարեն այդ իմ  գրածը 
վերցնեն  ու կարդան, գոնե օգուտ կյինի,  որ կիմանան իրենց 
անցյայի մութ էջերը,  որոնք իրենք  մոռացել են,  համ էլ  կվեր
հիշեն,  որ ժամանակին իրենց այբուբեն  են սովորացրել։ Մի 
խոսքով թող  կար կարդան, գոնե մի քիչ լուսավորվի իրենց 
խավարամիտ ուղեղները։ 
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ՈՎՔԵ՞Ր ՍՊԱՆԵՑԻՆ 
ՄՈՆԹԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ 

«Հերոսները  պետք է  զոհվեն  պատերազմի դաշտում, 
հակառակ դեպքում նրանք անտանելի են դառնում »։ 

վազզեն Սարզսյան Վիքիպեդիա 

Վերջերս հետաքրքիր փաստեր գտնելով փորձել  եմ  վերարտա
դրել պատմությունը, երևի  իմ  աշխատանքային փորձի շրջան
ակներում, որպես հոգեբան - կրիմենոլոգ  կփորձեմ վերարտադրել 
ժամանակի ամենասարսափելի ոճիրներից  մեկը՝  Մոնթե Մեյքոն– 
յանի  Սպանությունը։  Հիշեցնեմ,  որ հիպոթեզի  վրա հիմնված վեր
արտադրությունը կարող է բացահայտել հանցանքի իսկությունը, 
որն  էլ  հնարավորություն է տայիս վերանայել փակված քրեակ-
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ան գործը, անկախ գործի հնության  ժամանակահատվածից։ 
Այդպիսով հայտնաբերված փաստերից, որոնցից  օգտվել եմ, 
դրանք վերաբերվում են  վազգեն Սարգսյանի կրտսեր եղբորը՝ 
Արմեն Սարգսյանին, որը իրականացրել էր լրագրող, « Հանրա
յին  հեռուստառադիո » ընկերության  խորհրդի նախագահ՝ Տիգ¬
րան Նաղդալյանի սպանությությունը։  Այդպիսով վարձու մարդ
ասպաններին, որոնց վարձել էր Արմեն Սարգսյանը, ծնունդով 
Ղարաբաղի քաղաքացիներ էին։  Արմեն Սարգսյանը որտեղի՞ց 
կարող էր ճանաչել մարդկանց, որոնք առհասարակ կապ չուն
եին  Հայաստանի հետ, և տրամաբանորեն ոչ մեկ չէր կարող 
մի  այդպիսի հանձնարարություն  պատվիրել՝ նկատի ունեմ 
Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունը,  մարդկանց, որոնք անծա¬
նոթ  են  և անտեղյակ գործից։ Չհաշված, որ սպանության 
մասնակիցներից մի  քանիսն են,  որոնք օգնել  են  և միջնորդել 
հետագա գործողությանը,  ավելի ճիշտ պատվերը կատարելու 
համար։ Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ Արմեն Սարգս-
յանը  խնդիր չուներ  Տիգրան Նաղդալյանին սպանելու պատվե¬
րը  տալ մեկ ուրիշին՝  օրինակի համար իր եղբոր՝  Վազգեն 
Սարգսյանի սանիկներին՝  Մանվել Գրիգորյանին կամ Սեյրան 
Սարոյանին, ամենավերջին դեպքում Շմայսին՝  Առաքել Մովսես-
յանին,  որոնք « աշխատանքային » փորձ ունեին  սպանության 
բնագավառում, և պատրաստ էին  նույնիսկ  անվճար իրական¬
ացնել Արմեն Սարգսյանի պատվերը։ Սակայն կնշանակի, որ 
Տիգրան Նաղդալյանի սպանության պատվերը այնքան էլ  լուրջ 
գործ չէր, որպեսզի Մանվելի գլխակերներին հանձնարարի, ուս¬
տի պատվերը նա հանձնարարել էր իր  եղբոր՝  վազգեն Սար-
գսյանի կողմից  վստահված մարդասպաններին՝ Ջոն Հարութ
յունյանին  ու նրա հանցախմբին։  « 2002թ.  դեկտեմբերի 28-ին 
ծնողների  տան շքամուտքում գլխին  ստացած հրազենի  կրակո– 
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ցից  մահացած Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհր
դի նախագահ Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունը  պատվիրած 
եւ  իրականացրած անձանց դատվարությունը սկսվել էր  հուլիսի 
28-ին:  Հիշեցնենք,  որ սպանությունը  բացահայտվեց շատ արագ՝ 
մարտի հինգի  երեկոյան.  Նախագահական ընտրությունների  օրն 
այդ մասին հայտարարվեց հանրային  հեռուստատեսությամբ: 
Այս դեպքն առանձնահատուկ էր նաեւ այն  իմաստով, որ Հայ
աստանի պատմության մեջ առաջին անգամ սպանության բաց
ահայտման համար նշանակվել էր 250 հազար դոլար պարգեւ։ 
Դատախազության ներկայացրած մեղադրանքով սպանության 
պատվիրատուն Արմեն Սարգսյանն է՝ 1999թ.  խորհրդարանում 
ահաբեկչության զոհ  դարձած վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի 
եղբայրը:  Արմեն Սարգսյանի մյուս  եղբայրը՝  Արամը, ընդդիմա¬
դիր «Հանրապետություն » կուսակցության ղեկավարներից է։ 
Տ.  Նաղդալյանի սպանության պատվիրատու Արմեն Սարգսյանին 
եւ  սպանությունն  իրականացրած Ջոն Հարությունյանին։  Նա 
կատարում էր  Արմեն Սարգսյանի հանձնարարությունները: 
Սպանությունը  կատարելու համար 75 հազար դոլարը նա է վեր
ցրել  Արմեն Սարգսյանից եւ դրա մի մասը փոխանցել մարդ
ասպանին։ Ըստ գործի՝ պատվիրատուի եւ կատարողների մի¬
ջեւ  կապող օղակ են եղել  Հովհաննես Հարությունյանն  ( մակ
անունը՝ «Ապեր») ու  Գեղամ Շահբազյանը։ Ա. Սարգսյանն իր 
վերջին խոսքում  ուշադրություն  հրավիրեց այն հանգամանքի 
վրա, որ նախաքննության ողջ  ընթացքում  նախկին մեղադրյալ¬
ների  գրեթե բոլոր  ցուցմունքները  հակասել են ոչ միայն  իրենց, 
այլեւ  մյուս  մեղադրյալների  ցուցմունքներին։  Նա նշեց,  որ այդ 
ցուցմունքները  նախաքննության ընթացքում  հարմարեցվել են 
իր ցուցմունքներին։  Ա. Սարգսյանը գտնում է,  որ դատաքննութ¬
յունն  այս գործով ոչինչ  չի  պարզել »։* 1 ( Արմեն Սարգսյանը 
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ազատազրկվեց 1 5 տարով )  Ինչպես  արդեն ներկայացրեցի 
Արմեն Սարգսյանի և մնացած հանցագործների ցուցումները 
միշտ փոփոխվել է,  քանի որ վերը նշված գեներալներն  ու 
« սպարապետի » հանցախմբի մյուս  անդամները որոնք գտնը– 
վում էին  իշխանության  վերին օղակներում,  մանավանդ Գագիկ 
Ջհանգիրյանը  ու Հովիկ Աբրահամյանը այդ թվում բարձրաստի
ճան այրեր,  ընդհուպ նախագահը կարող էին  ճնշում  գործա
դրել քնչական խմբի  վրա, որոնք վարույթը այլ  ուղղությունով 
էին  տանում՝ անտեսելով փաստերը և վկանների տարակարծ
իք  ցուցմունքները։  Այդպիսով ինչպես գիտենք «Դատարանում 
ամբաստանյալ Ա. Սարգսյանը նաեւ արձանագրեց, որ դատելով 
քրգործի նյութերից,  «Ապերը» Տ.  Նաղդալյանին սպանելուց հե
տո եւ  մինչ  այդ էլ  հանցախմբի անդամներին ֆինանսավորել 
է:  Այսպես, մինչեւ  Ա. Սարգսյանից փող ստանալը սպանության 
անմիջական մասնակիցներին արդեն 25 հազար դոլար էր տը-
վել  »: *2 (  Արմեն Սարգսյանը ազատազրկվեց 1 5 տարով ) 
Ջոն Հարությունյանը  խոստովանել է,  որ «Պայմանավորվածու

թյան համաձայն սպանությունից  առաջ ստացել են փողի  մի 
մասը, իսկ երկրորդ մասը պետք է  իրենց  փոխանցեին սպան– 
ությունն  իրականացնելուց հետո: Սակայն այդպես էլ փողի 
երկրորդ մասը չեն ստացել »: Գումարի չափի մասին տեղեկու
թյունները  ճշտել  հնարավոր չէ,  բայց  խոսքը 100 հազար դոլ
արի եւ  նախնական վճարված 30 հազար դոլարի մասին է  »: 
*3 (  Ո՞վ է տվել կրակելու հրամանը֊ 3 Էդիկ Բաղդասար
յան ) Փաստերը ցույց  է տայիս, որ Արմեն Սարգսյանը և « Ապ– 
երը  » բավականին հին  ծանոթներ են  և հենց  դա էլ  հանդի¬
սացել է մեկմեկու վստահության մթնոլորտի  ձևավորմանը։ 
Իսկ դատական գործընթացից արդեն տեղյակ ենք  « Մեղադրող 
կողմը  Արմեն Սարգսյանի դեպքում իբրեւ  մեղմացուցիչ  հանգա– 
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մանք է դիտել խնամքի տակ գտնվող անչափահաս երեխանե
րը, Հ Հ  և ԼՂՀ  պաշտպանության համար մղված մարտերին  
ունեցած մասնակցությունը  և «Երկրապահ » շքանշանով պարգ 
ևատրված լինելը  » : *4 (  Դատավարությունը սկսվեց Էդիկ 
Բաղդասարյան )  ՈՒշադրության եմ հրավիրում այս վերջին 
ընդգծված տողերը, քանի որ սա դատարանը համարեց որպես 
մեղմացուցիչ  հանգամանք, որպեսզի պատիժը լինի  ավեյի 
մեղմ,  սակայն դատարանը հաշվի չառավ, որ այդ « ԿՌՎՈՂ 
ՏՂԱ » լինելու  փաստը, որ դա կեղծիք է և Արմեն Սարգսյանը 
ոչ մի  անգամ չի  մասնակցել մարտական գործողություններին 
և անգամ սահմանի տեղը չի իմացել  ոչ մի  գնդակ չի  արձակել 
դեպի երկրի թշնամին։  Այդ «Երկրապահ» շքանշանով պարգև 
ատրված լինելը  » դա ԵԿՄ - վարչության հերթական կեղծիքներ
ից  մեկն  է, քանի որ Արարատի շրջանում,  մանավանդ Դավա-
լլու  գյուղում  բոլորն  էլ  գիտեն, որ Արմեն Սարգսյանը այդ տա
րիներին  զբաղվել  է եղբոր՝  Վազգեն Սարգսյանի հովանավորու¬
թյամբ  կողոպուտով և թալանով, ու հայտարարելով նրան որ¬
պես հայրենիքի  պաշտպան, դա ծիծաղելի է։  Չնայած Արմեն 
Սարգսյանի գործած հանցանքը Հրազդանի « Լիզինի  » գործա¬
րանի աղմկահարույց գործը բավական էր, որպեսզի նրան 
Հայրենիքի  Դավաճանի անվան տակ գնդակահարեին, սակայն 
ինչպես տեսնում ենք նա միշտ ջրից  չոր է դուրս եկել: 
Սակայն շարունակենք։ Տիգրան Նախդալյանի « Սպանության 
մոտիվը՝ « շահադիտական նկատառումներով » եւ  «հոկտեմբերի 
27 -ի  վերաբերյալ Տիգրան Նաղդալյանի վարած հեռուստահաղ¬
որդումների  եւ նրա ծառայական գործունեության կապակցութ¬
յամբ  » *5: (  Դատավարությունը սկսվեց Էդիկ Բաղդասար
յան )  Այն  փաստերը, թե ինչու  էր Արմեն Սարգսյանին ձեռ¬
նտու Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունը,  դրա մասին ես 
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գրել  եմ իմ  ակնարկներից մեկում՝  « ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՈՃԻՐ... 
ՏԻԳՐԱՆ ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ » Այնպես որ հետագայում կներկայաց– 
նեմ  այն,  առաջ անցնելով ներկայացնեմ հետաքրքիր փաստե
րից  մեկը։  « Դատական նիստը նշանակված է այն  դահլիճում, 
որտեղ «Հոկտեմբերի 27-ի  » դատավարությունն է  ընթանում։ 
Արմեն Սարգսյանի պաշտպան Ռոբերտ Գրիգորյանի կարծիքով 
այդ հանգամանքը իր  պաշտպանյալի վրա բարոյական ճնշման 
ձեւ  է։  «Ա. Սարգսյանը հատկապես շատ է տանջվում այն 
մտքից,  որ ինքը  նույն  մեկուսարանում է,  որտեղ գտնվում են 
իր  եղբոր  սպանողները։ Իսկ հիմա նա եղբոր  սպանողների 
հետ նստելու է  նույն  դահլիճում,  գուցեեւ  նույն  աթոռին, որտ
եղ  Նաիրի Հունանյանն  է  նստում։  Սա նրան ճնշող  եւ  դատ
աքննության մթնոլորտին  ոչ  տրամադրող վիճակ կարող է 
ստեղծել։  Սա իմ  անձնական կարծիքն է, որ ձեւավորվել է  նրա 
հետ ունեցած զրույցների  արդյունքում»,–  ասաց Ռ.  Գրիգորյանը։ 
Ըստ փաստաբանի, գործի նյութերում  որոշ  հանգամանքներ 
բավարար չափով ճշտված եւ պարզված չեն։  «Հանգամանք– 
ներ,  որոնք առաջին հայացքից թվում  են,  թե էական չեն,  բայց 
իրենց  ամբողջության  մեջ  դառնում են խիստ էական եւ կար
ող  են վճռական նշանակություն  ունենալ  օբյեկտիվ ճշմարտու
թյան բացահայտման իմաստով »: (  *6: Դատավարությունը 
սկսվեց։ )  Փաստորեն ինչպես տեսնում եք նորից  այստեղ պաշ -
տպանի դերում հանդես է գայիս սպանված եղբոր  ուրվականը, 
Արմեն Սարգսյանը ցանկանում է ներկայացնել որ « Հերոսի » 
հերոս եղբայրն  է,  և հանգամանքներից ելնելով  դատարանը 
պարտավոր է նրան չմեղադրել կամ էլ  ինչպես ասում են 
մեղմ  լինել,  ինչպես կասեր Ռուսաց կայսրության անբարոյական 
կայսրուհի՝  Եկատիրինա I I – ը  « Հաղթողներին  /հերոսներին  չեն 
դատում » սակայն ինչպես գիտենք Եկատերինան մտածում էր 
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իր  սեռական օրգաններով, այլապես այդ հիմարությունը  դուրս 
չէր  տա, և հենց  այդ մարմնավաճառի թուլեքն  են,  որ որդ-
եգրեցին այդ կարգախոսը և շարունակեցին անպատիժ գոր
ծել  (  «Մեր դեմ Խաղ չկա » դա Եկատիրինա I I – ի  արտահայտ
ված խոսքերի նոր տարբերակն է: )  սակայն ինչպես հետագա
յում  պազվեց Հոկտեմբերի 27-ին  այդ կարգախոսը որդեգրած 
ոճրագործին ճզմված գլխով ուղարկեցին ուղիղ  դժոխք։ 
Շարունակեմ ներկայացնել գործին առնչվող փաստերը։ « Արմեն 
Սարգսյանի պաշտպանները մեծ հակասություններ  են գտել 
հատկապես Ղարաբաղում կատարված քննության մեջ.  «Եթե 
մտածեինք այդքան անգրագետ ձեւով  քննություն  անցկացնել, 
երեւի  չկարողանայինք այդքան հաջող անել։  Անգրագիտության 
կլասիկ դրսեւորում  է։ Այն  զենքը,  որով սպանվել է  Տ.  Նաղդա– 
լյանը,  բերել  են հանձնել,  իսկ արձանագրության տակ զենքը 
հանձնողի  ստորագրությունը չկա։ Ընդ որում, զենքի  համարը 
եւ  տարեթիվը սխալ է արձանագրված, քան իրականում այն 
զենքն  է,  որը  ասօր գործով իրեղեն  ապացույց է»: Ջոն Հար
ությունյանը  իբրեւ  թե փետրվարի 27-ին  ձերբակալված է  եղել, 
իբրեւ  թե Ստեփանակերտի մեկուսարանում նա մեղայականով 
հանդես է  եկել  մարտի 3-ին։  Եթե նա փետրվարի 27-ից  մինչեւ 
մարտի 3-ը  եղել  է  մեկուսարանումՏ կամ պետք է  ձերբակալ
ված լիներ,  կամ պետք է  առնվազն կալանքի սանկցիա լիներ 
նրա նկատմամբ։ Նրա նկատմամբ ապօրինի զենք  պահելու 
համար քրեական գործ էր  հարուցվել,  բայց  քրեական գործով 
ոչ  մի  պաշտոնական ցուցմունք  չկա։ Կա ընդամենը ոչինչ  չա¬
սող ինչ-որ  բացատրություն։ Անհնարին բան է,  ուրեմն  նա 
ունեցել  է  ցուցմունք.  որտե՞ղ է այդ ցուցմունքը,  ինչու՞  գործի 
մեջ  չկա այն։  Ես չեմ կարող  ինձ  թույլ  տալ մտածել, որ Ղա-
րաբաղի ներքին  գործերի նախարարության կառուցվածքում 
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կան մարդիկ, որոնք չգիտեն, որ սանկցիայով նստած մարդ
ուն  պետք է  հարցաքննեւ որ եթե քրեական գործ է  հարուց
վել,  ապա դրանից հետո ոչ թե բացատրություն, այլ  ցուցմունք 
են վերցնում  մարդուց–.  Եթե այդպիսի ցուցմունքներ  նրանք 
չէին  կարող չվերցնել,  ապա ինչու՞  չկան գործում, որտե՞ղ են 
դրանք։ Եթե չկան գործում, ես իրավունք ունեմ,  չէ՞,  ասելու, 
որ ինչ-որ  բան էն  չէ։  Մյուսների  ցուցմունքները  նույնպես  չը-
կան։ Ղարաբաղի ՆԳ նախարարի տեղակալն Աբրահամյանից 
ինչու՞  պետք է  բացատրություն վերցնի եւ ոչ  թե ցուցմունք։ 
Ի՞նչ  կապ ուներ  նա այս գործի հետ։ Գործը նրա վարույթում 
չէր,  քննիչի  վարույթում  էր։ Իսկ  գործով քննիչը  հարցաքննած 
պաշտոնական ոչ  մի  ցուցմունք  չունի  »: (  *7 Դատավարությու
նը  սկսվեց) Ինչպես  տեսնում ենք Արմեն Սարգսյանի կողմից 
Տիգրան Նաղդալյանին սպանելու գործում քնչական խմբի  ու 
հետագայում էլ  դատական գործընթացում եղել  են  խախտում
ներով, ու քողարկելով հանցանքների կարևոր մանրամասնութ
յուններն  ու փաստերը։ Ինչպես  հայտնի է Վազգեն Սարգսյանը 
իր կենդանության ժամանակ նույնիսկ  իր  հեռուստատեսային 
հարցազրույցներից  մեկում  դժգոհում է,  որ իրեն  մեղադրում են 
անգործության մեջ,  այսինքն  պատճառը Ներքին  զորքերի  վարչ
ության  պետ Գեներալ Արծրուն Մարգարյանի դեմ մահափորձն 
էր,  և մի  շարք բարձրաստիճան գործիչների  սպանությունների 
հաջորդականությունը։ «Ո՞վ,  է  տարիներ շարունակ իրականաց
նում  նման սպանություններ  Հայաստանում, ո՞վ է  ուղղորդում, 
տալիս հրամաններ։ Նշենք,  թե ում  ձեռքին  կա զենք.  Պաշտպ
անության,  Ներքին  գործերի, Ազգային անվտանգության նախա
րարությունների  աշխատակիցներ, պատերազմի մասնակիցներ, 
վարձու մարդասպաններ։ Վարձու մարդասպանները կարող են 
լինել  այս կառույցներից  որեւէ  մեկի  ներկայացուցիչները,  կար-
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ող  են նաեւ հրավիրված փնել  դրսից,  ասենք, օրինակ՝ Ռուս
աստանից կամ որեւէ  այլ  երկրից։  Հիշենք,  որ Ռուսաստանում 
գործող հանցավոր խմբերի  մեջ մեծ  թվով հայեր  կան։ Եթե 
վերլուծենք  աղմկահարույց այն սպանությունները,  որոնց մաս
ով ընթացել  են դատավարություններ, կտեսնենք, որ գրեթե 
բոլոր  դեպքերում հիմնական դերակատարները վերոնշյալ  կառ
ույցներից  մեկի  կամ խմբերի  ներկայացուցիչներն  են եղել։ 
Աղմկահարույց մյուս  սպանություններին  հաջորդող օրերին  էլ 
իրավապահները գրեթե նույն  գործողություններին  են դիմել։ 
Նրանք ունեն  տեղեկություններ,  կասկածելի մարդկանց ցուցակ, 
գիտեն, թե ում  մոտ կա ապօրինի զենք։  Սակայն չեն «հայտ
նաբերում  », որովհետեւ ամեն ինչ իր  ժամանակն ունի։  Թե ինչ 
վարկածներ ունեն  իրավապահները, առայժմ հայտնի չէ,  եւ 
կարծում եմ՝  անիմաստ է այդ ոլորտից որեւէ  արդյունքի  սպա¬
սելը։  Նման հետեւություն  անելու  բոլոր  հիմքերը  կան։ 
Պարզապես սպանությունների  շղթան երկարում է,  ու  վերջը 
կարծես թե չի  երեւում։  Նման սպանություններից  հետո ծագ¬
ող  առաջին հարցը հետեւյալն  է՝  ինչո՞ւ  են սպանում »։ (*7: 
Ո՞վ է տայիս կրակելու հրամանը Էդիկ Բաղդասարյան) 
Ինպես արդեն գրել  էի  այդ հարցին կանդրադառնանք, սակ
այն  կարևոր էր այն  փաստը ներկայացնել որ բոլորին  հուզ
ում  էր այն հարցը, թե  ինչու՞  են  սպանել Տիգրան Նաղդայյա– 
նին,  դատարանը նույնպես  փորձեց այդ հարցը շրջանցել և 
գործընթացը խճճվեց ու դարձավ ներկայացում։ « Հայաստան
ում  մեծ քանակությամբ ապօրինի զենք  կա։ ՆԳ, ԱԱ նախար-
ություններում,  դատախազությունում կան « պահեստավորված » 
չգրանցված զենքերով սպանությունների  բազում  գործեր։ 
Բավական է  մի օրինակ բերել.  1996-ի  օգոստոսին Երեւանում 
իր  սեփական ավտոտնակից դուրս գալիս սպանվեց ՊՆ սպա, 
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ԱՍԱԼԱ-ի նախկին անդամ Աբրահամ Խամիսյանը,  1997-ի  հոկտ
եմբերին  իր  տան դիմաց օրը  ցերեկով սպանվեց ԱՍԱԼԱ-ի մեկ 
այլ  անդամ, գործարար Դավիթ Դավիդյանը։ 
Հետագայում պարզվեց, որ այս երկու սպանությունները  նույն 
զենքով են կատարվել։ Դեռեւս այն  ժամանակ՝ 1997թ.-ին,  Սերժ 
Սարգսյանը, որ երկու կառույցների՝  Ազգային անվտանգության 
եւ  Ներքին  գործերի նախարարն էր,  մամուլի  ասուլիսում  հայտ
արարեց, որ «մի  վեց ամիս անց կհայտնաբերեն հանցագործ
ին  »: Հանցագործին, իհարկե, չհայտնաբերեցին,  ու այդ զենքով 
մարդասպանը, ամենայն հավանականությամբ, այսօր էլ  պըտ-
տվում է  Երեւանի փողոցներով, ցանկացած պահի, երբ ստա
նա հրաման կամ փող,  կարող է  կրակել։ Ա.  Խամիսյանը 
լիբանանցի էր  եւ նոր  էր  տեղափոխվել Հայաստան, Դ. Դավիդ-
յանը  նույնպես  մի քանի  տարի գտնվում էր  Լիբանանում։ 
Երկուսն էլ  ԱՍԱԼԱ-ի «Հեղափոխական շարժում» կամ, ինչպես 
երբեմն  ընդունված է  ասել, Մոնթե  Մելքոնյանի  թեւից  էին  »: 
(  *8 Ո՞վ է տալիս կրակելու հրամանը Էդիկ Բաղդասար
յան  )  Ւնչպես տեսնում ենք ներկայացված փաստերը բավական
ին  հիմնավորված են,  այստեղ ինչպես ասվում է ԱՍԱԼԱ - ի  մար
տիկներ դեմ կատարված սպանությունները  քաղաքական ենթ
աւոեքստ ունեն,  որը  ինչ-որ  կապ կա Մոնթե Մեյքոնյանի  սպա
նության  հետ։ Եթե հաշվի առնենք, որ փաստերում նշվում  է 
Սերժ Սարգսյանի անունը,  սակայն չմոռանանք, որ ինչպես աս
ում  են  այդ ժամանակահատվածում նախարար Սերժ Սարգսյա
նը  և նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մի մեծ զրո  էին ներկ
այացնում,  այսինքն  ձևական ֆիգուրներ էին, երկրում  փաստա
ցի  հրամանները արձակում էր Վազգեն Սարգսյանը, որը մեկ 
տարի առաջ՝ 1 9 9 6 թվականի Սեպտեմբերի 2 5 - ին  իրականաց
րած Ռազմական Հեղաշրջումով զավթել էր իշխանությունը։ 
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Իսկ մինչ  այդ դեռևս Արցախյան շարժման ժամանակ՝ 1 9 8 8 
թվականին Խորհրդային Հայաստանի Ազգային Անվտանգութ
յան  ԿԳԲ -ի  ղեկավար՝ Գեներալ Մարիուս Յուզբաշյանի  միջամտ
ությամբ  Կոմսոմոլի  ակտիվիստ Վազգեն Սարգսյանին ներարկե
ցին  Հայաստանում սկիզբ  առած Ազգային Ազատագրական 
շարժման մեջ,  որպեսզի այդ շարժումը վիժեցնեն... 
Վազգեն Սարգասյանի միջնորդությամբ  քրեական հանցագործնե
րից  ստեղծվեցին զինված խմբավորումներ և ջոկատներ, այդ
պես ասված « ասֆալտի Ֆիդայիններին  » որոնք պետք է բար
ոյապես և ֆիզիկապես ոչնչացնեին հայրենասիրության  գաղա
փարը կրող մարտիկներին։ Մանրամասն ներկայացված է « Ազ
գադավը » պատմավեպում և « Հոկտեմբերի 27 ի  մեղավոր
ները  » փաստավավերագրական գրքում։ Ինչպես  տեսնում ենք 
Վազգեն Սարգսյանը կատարում էր ԿԳԲ-ի հանձնարարությու¬
նը  Մարիուս Յուզբաշյանի  գլխավորությամբ, չնայած որ ինչպես 
ցույց  է տալիս փաստագրությունը, այդ ամենը մշակված է եղել 
Մոսկովյան ԿԳԲ-ում մշակված « Գողգոթա » ծածկանունը կրող 
գաղտնի պլանի շրջանակներում։ «Միխախիլ Լյուբիմով  ՊԵ-

ՐԵՍՏՐՈՅԿԱՅԻ ԳԱՂՏՆԻ ՊԼԱՆԸ՝ « ԳՈՂԳՈԹԱ » ՕՊԵՐԱ
ՑԻԱՆ » * 9 )  Չնայած հետագայում 1 9 9 3 վազգեն սարգսյանը 
իրեն  իշխանության բերած Մարիուս Յուզբաշյանի  սպանության 
գյխավոր կազմակերպիչն էր։  ( 1 9 9 3  թվականի հուլիսի  2 1 ,  առա
վոտյան Երեւան, Կոմիտասի անվան այգում Մակարով տեսակի 
ատրճանակի կրակոցից սպանվում է Հայաստանի Պետական 
անվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավար, գեներալ - լեյտեն¬
անտ Մարիուս Յուզբաշյանը։  Փաստագրություն) 
Ինչպես  տեսանք վերևում նշված փաստերը ԱՍԱԼԱ -յի  մարտ
իկների  սպանությունները  անմիջական կապ ունեն  Վազգեն 
Սարգսյանի հետ, քանի որ նրան ձեռնտու չէր,  որպեսզի մըր-
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ցակիցներ ունենա,  կամ իր ալան - թալանին խանգարողներ, 
այդ պատճառով պատերազմի ժամանակ և դրան նախորդող 
ժամանակահատվածում նա ամեն միջոցներով ոչնչացնում  էր 
իրեն  խանգարողներին։ Սակայն մնացած մանրամասնություննե
րը  հաջորդում, վերադառնանք Տիգրան Նաղդալյանի սպանութ
յանը  վերավերող փաստերին։ Այդպիսով Նաղդալյանի սպանութ
յան  «բոլոր  ձերբակալվածները Լեռնային  Ղարաբաղի բնակիչներ 
են: Հինգը  Մարտունի քաղաքից են,  մեկը՝  Հադրութից։ Ընդոր
ում,  նրանցից մեկը  ներկայումս  Մարտունու զինվորական դա
տախազության աշխատակից է,  այսինքն՝  զինծառայող։  Երեքը 
նախկինում դատված են եղել: 

Ձերբակալված են Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունն  իրակա
նացրած Ջոն Հարությունյանի  եղբայրը՝  Ջանիկ Հարությունյանը, 
Սամվել Աբրահամյանը (  մականունը՝ Ցավ),  Ֆելիքս  Առուստամ 
յանը  ( նախկինում ծառայել է բանակի հետախուզությունում ), 
Հովիկ Ավագյանը։ Վերջինս Լեոնարդ Պետրոսյանի հեռավոր ազ
գականն է։ Իսկ  ձերբակալված վեցերորդ անձի ( հադրութեցու) 
անուն ազգանունը դեռեւս չենք  կարողացել պարզել։  Ցավով 
պետք է  նշեմ,  որ բոլոր  ձերբակալվածներն էլ Ղարաբաղյան 
պատերազմի մասնակիցներ են։ Ջոն Հարությունյանի  մյուս  եղ¬
բայրը՝  Ռաջիկը, զոհվել  է պատերազմում։ Հանցավոր խմբի 
ղեկավար ամենայն հավանականությամբ Սամվել Աբրահամյանն 
է՝  Ցավը։ Նա երեք երեխայի  հայր  է,  ունի  երկու դատվածու¬
թյուն։  Առաջին անգամ Մարտունու քաղխոհրդի նախագահին 
ծեծելու,  երկրորդ անգամ՝ բանտից փախչելու եւ այդ ընթաց¬
քում  աշխատողներին մարմնական վնասվածքներ հասցնելու 
համար։ 1992թ.  փետրվարին Վիլիս  մեքենան,  որի մեջ  գտնվում 
էր նաեւ Ցավը, Ամիրանլար ադրբեջանաբնակ գյուղի  մերձակայ¬
քում  պայթեց ականի վրա։ Նրա ոտքը կտրվեց, վնասվեց աչ-
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քը: Մարտունու քաղաքապետի վերջին ընտրությունների  ժամա
նակ նա առաջադրել էր իր  թեկնածությունը։  Մեր ունեցած 
տեղեկություններով՝  ՏՏ մակնիշի  ատրճանակը, որով սպանել 
են Տիգրան Նաղդալյանին,  գրանցված է Մարտունու ՆԳ բաժ
նում,  այսինքն՝  ծառայողական զենք  է։ Սակայն այն երկու ամ
իս գտնվում էր  Սամվել Աբրահամյանի՝ Ցավի մոտ։ 
Հասկանալի չէ,  թե ինչպես  է ծառայողական զենքը  հայտնվել 
Սամվելի մոտ։ Սակայն այս տվյալը ճշտել  հնարավոր չեղավ։ 
Զենքի  մասին մեր  ունեցած մեկ այլ  տեղեկության համաձայն՝ 
այս զենքով կատարվել է մեկ  այլ  սպանություն։  Չի բացառ– 
վում,  որ այս քննությամբ  բացահայտվի աղմկահարույց մեկ 
այլ  սպանություն եւս,  եւ  զարգացումները կարող են անկան-
խատեսելի լինել  »: (  *10 Ո՞վ է տալիս կրակելու հրամանը 
Էդիկ Բաղդասարյան)  Ինչպես  արդեն նշել  էի  գալիս է փաս
տերի ամենակարևոր հատվածը որն էլ  կապված է Մոնթե 
Մեյքոնյանի  հետ։ Հիշեցնեմ  միայն  այն  փաստը, որ պատերազ
մի  ժամանակ Կոմկուսի այսինքն  ԿԳԲ - ի  կողմից  կազմակերպ
ված քրեական տարրերից ու թմրամոլներից  ստեղծվեց զինված 
խմբավորումներ, որոնք ուղղորդված էին քաոս ու անարխիա 
սերմանելու  ազգային շարժումը  վիժեցնելու  համար, այդ մասին 
ավելի լավ ներկայացրել է Արցախյան պատերազմի հերոս,  հե
տախույզ և լրագրող՝ Վարդան Հովհաննիսյանը  իր  «Ովքեր են 
Ասֆալտի Ֆայինները  » հոդվածում։ Այդպիսով վերադառնանք 
Տիգրան Նաղդալյանի գործի փաստագրությանը. «ՀՀՇ  -ի  Ջոնիկ 
Հարությունյանն  այս խմբից  էր։  Խմբում  ընդգրկված տղաներն 
ավելի շատ հայտնի էին  թմրանյութեր  օգտագործելով։ 
Մարտունիում այս խմբի  հետ կապված բազում  պատմություն¬
ներ են եղել։  1992 թ,  երբ  Մոնթե Մելքոնյանը  դարձավ Մարտ– 
ունու  ինքնապաշտպանական ուժերի  հրամանատար, խնդիրներ 
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առաջացան այս խմբի  հետ։ Մոնթեն կանչեց Արտիկին եւ  աս
աց, որ նրանք պետք է  դիրքում  հերթապահեն։ Արտիկը պա
տասխանեց. «Մենք կռվող տղաներ ենք եւ  միայն  կռիվներին  
ենք մասնակցելու»: Մոնթեն էլ  բարկացած ասաց. «Ինձ  կըռ-
վող տղաներ պետք չեն, ինձ զինվորներ  են պետք»։ Հենց  այս 
խոսակցությունից  հետո էր  խորացել հակասությունը Մոնթեի 
եւ  քաղաքում անընդհատ «ռազբորկաների» մեջ  գտնվող Արտ
իկի  խմբի  միջեւ։  1993-ի հունվարին  խմբի  տղաները գողացան 
Մարտունիում Արտակարգ իրավիճակների կոմիտեի ներկայաց
ուցիչ  «գնդապետ (այսօր գեներալ) Հմայակ Հարոյանի վիլիսը 
եւ  տարան Ստեփանակերտ։ Այս հակասությունն այն  ժամանակ 
չկարողացավ հարթել  նույնիսկ  Սամվել Բաբայանը։ 
Մոնթեն որքան էլ  պայքարեց Հ.  Հարոյանին Մարտունիում պա¬
հելու  համար, որեւէ արդյունքի  չհասավ։ Գնդապետ Հարոյանը 
ստիպված ժամանակավորապես լքեց  Մարտունին։ Արտիկի խում¬
բը  գնալով դարձավ անվերահսկելի մի կառույց։ 1993-ի  մայիս¬
ին  Մոնթեն Ստեփանակերտի ղեկավարության առջեւ պայման 
դրեց՝ կամ իրեն  պետք է  թույլ  տան զինաթափել խմբին,  կամ 
ինքը  կհեռանա Մարտունուց։ Ստեփանակերտից Մարտունի եկ
ան Զինվորական ոստիկանության աշխատակիցները, զինաթա
փեցին խմբին  եւ  ձերբակալեցին։  Որոշ ժամանակ անց խմբի 
անդամները ազատ արձակվեցին եւ  ընդգրկվեցին ինքնապաշտ-
պանական ուժերում։  Խմբի  տղաները լավ կռվողների համբավ 
ունեին։  Հրադադարից հետո տղաներից մի  քանիսը մնացին 
բանակում, մյուս  մասը զբաղմունք  չուներ։  Նրանք մշտապես 
թմրանյութ  էին  օգտագործում։ Հաշիշն  անպակաս էր նրանց 
մոտից։  Պատերազմի տարիներին՝ 1992-ի  մարտին խմբի  տղա¬
ներից  մեկը,  որը  հետագայում մեծ չափաքանակով թմրանյութ 
օգտագործելուց մահացավ, մի  անգամ նույնիսկ  ինձ հաշիշ  առ-
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աջարկեց։ 
Մեր ունեցած տվյալներով՝ ՀՀ Գլխավոր դատախազությունը 
որոշել  է  բերման ենթարկել Արտիկին։ Հնարավոր է՝  երկրորդ 
անձը,  որի  մասին մարտի վեցին որպես հետախուզվող նշել 
էր ՀՀ  Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Արտակ 
Վարդազարյանը, հենց  Արտիկն է։  Ըստ որոշ  լուրերի՝  դեկտեմ
բերին  նա գտնվում էր  Երեւանում »։ ( Ո ՞ վ է տայիս 
կրակելու հրամանը– 3 Էդիկ Բաղդասարյան )  Փաստորեն 
ինչպես տեսնում ենք  այդ հանցախումբը պատերազմի ժամա
նակ զբաղվում էր ալան - թալանով, սպանություններով ու թըմ-
րադեղերի սիրահար էին։  Կարծում եմ  այս ամենը հիմնավոր
ում  է վերոհիշյալ  « Ասֆալտի Ֆիդայինների  » փաստը, այն  որ 
Մոնթե Մեյքոնյանը  նրանց հետ թշնամացել է,  հիմնավորում  է 
այն  փաստը, որ այդպիսի հանցագործները երբեք չեն  կարող 
հայրենասեր լինել  ու այդպիսի տականքները երբեք վիրավ¬
որանքը « կուլ  » չեն  տայիս, այսինքն՝  « պարտքի տակ չեն մըն-
ում  »: Այն  որ Մոնթեի  հետ առճակատումը պետք է ավարտվեր 
նրա սպանությունով։ Իսկ այն  փաստը, որ այդ հանցախումբը 
անկառավարելի էր նշում  է աղբյուրը,  ու նույնիսկ  Ղարաբաղի 
պաշտպանության ղեկավար Սամվել Բաբայանը չի կարողացել 
նրանց սանձել։  Այդ ամենը կնշանակի, որ այդ հանցախմբի 
ետևը կանգնած է եղել  շատ ավելի հզոր  մարդ, քան Սամվել 
Բաբայանն էր։  Ինչպես  հայտնի է Սամվել Բաբայանի կողմից 
գրված Վազգեն Սարգսյանին ուղղված նամակներից մեկում  նա 
հաստատվում էր, որ  իրեն  խանգարում են աշխատել, ո՛չ միա
յն  Հայասատանի իշխանությունները,  այլև  Արցախում գործող 
հանցագործ խմբավորումներ, և իզուր  չէր  նա հենց  այդ նամ
ակը ուղղել  Վազգենին։ « Սամվել Բաբայանի « հույժ  գաղտ
նի  » նամակը Վազգեն Սարգսյանին »։ Սամվել Բաբայանի 
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նամակում ամեն ինչ  ասված էր,  և բոլորը  գիտեին, որ Վազ-
գեն Սարգսյանը շատ հզոր  ուժ  էր ներկայացնում,  մանավանդ 
որ նրա անմիջական հրամանները կատարում էր Մանվել Գրի-
գորյանը,  Շմայսը,  Սարոյան Սեյրանը և իրեն  հավատարիմ հան
ցագործներ և բացառված չէր,  որ Արթիկի խումբը  կատարել է 
նրա անմիջական հրամանները՝  ոչնչացնելով  ճակատային գծում 
ազնիվ ու հայրենասեր հրամանատարներին ու մարտիկներին, 
հնարավոր է,  որ հենց  դա էլ  պատճառ էր հանդիսացել որպե
սզի  Մոնթե Մեյքոնյանը  հայտարարի. « Եթե հասա Երևան, Վազ-
գենի  ոտքից բռնելու  եմ  և դուրս շպրտեմ նախարարությունից »: 
Դե պարզ բան էր,  որ Վազգենը այդ խոսքը չէր մարսելու և 
Արթիկի հանցագործ խմբին  հանձնարարելու էր Մոնթե Մեյքոն-
յանի  սպանությունը։  Չնայած ազնիվ հրամանատարների սպա
նությունների  փաստերը բավականին շատ են քանի անհայտ 
պայմաններում սպանվեցին ճանաչված ու տաղանդավոր հրամ
անատարներ՝ ԼՂՀ  - ի  ղեկավար Արթուր Մկրտչյանը, « Բեկորը » 
Աշոտ Ղուլյանը,  Սամվել Շահմուրադյանը, Շահումյանի  ինքնա
պաշտպանության հրամանատար Շահեն Մեղրյանը,  Մարտակեր-
տի հրամանատար Վագիֆ Գալստյանը, Հատուկ Գնդի հրաման
ատար, գնդապետ Վոլոդիա Կարապետյանը, ԼՂՀ Գերագույն 
խորհրդի պատգամավոր՝ Նորայր Դանիելյանը,  և Սիսիանի Հրա
մանատար՝ Վուրգ Ոսկանյանը և ուրիշներ։ 

« Հերոսները  պետք է զոհվեն  պատերազմի դաշտում, հակառակ 
դեպքում նրանք անտանելի են  դառնում »։ Վազգեն Սարգսյան 
Վիքիպեդիա։ « Վազգեն Սարգսյանը հենց  որպես «ռազմական 
առաջնորդ » ստեղծվել է, որպեսզի  Մովսես Գորգիսյանը կամ 
Վիտյա Այվազյանը չդառնան հայկական ջոկատների ղեկավարն-
ներ»: ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԻՐԱՐ ԵՔ ԽԱՌՆԵԼ « Ազատամտություն» 
օրաթերթում և « Ազգային գաղափար։ » 
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«1993թ.  հոկտեմբերի 18 -ին,  դեռեւս չպարզված հանգամանք
ներում,  Ստեփանակերտ քաղաքից Դրմբոն վերադառնալու ճա
նապարհին դավադիր գնդակը կտրվեց Նորայր Դանիելյանը 
կյանքի  թելը  »: ( *12.  Մարտակերտի շրջանի Ջրաբերդ ) 
պաշտոնաթերթ ՆՐԱՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԷԻՆ՝  ՈՐՊԵՍ ՊԱՐՏ
ՈՒԹՅՈՒՆ ՉՏԵՍԱԾ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԻ։ Ինչպես համոզում են 
փաստերը Վազգենի մասնակցությունը հերոսների  ոչնչացման 
գործում ակնհայտ է և հենց  Արմեն Սարգսյանը Տիգրան Նաղ-
դալյանի սպանության պատվերը տվել է իր  եղբոր  դահիճներ
ին,  որոնք որոնք անկաշկանդ գործել են... Իզուր  չէր,  որ հանց
ախմբի անդամները զբաղեցնում էին  բարձր պաշտոններ ու 
անձեռնամխելի էին,  ու վստահելի գործընկերներ էին  Արմեն 
Սարգսյանի պատվերը իրականացնելու համար։ Հետաքրքիր է 
նաև մեջ բերել  Սամվել Բաբայանի նամակից մի  հատված, որը 
ուղված էր Վազգեն Սարգսյանին «Պարոն նախարար. Ընդհա
նրապես այն համոզմանն եմ հանգել,  որ մեր  միջեւ  կայացած, 
բաց թե փակ, զրույցներն  իրենք  ոչ  մի  լավ արդյունքի չեն 
հանգեցրել։  Այսուհանդերձ՝ էլի չեմ  գտնում, թե ե՛ս  Ձեզ  պիտի 
սովորեցնեմ կամ թե ի՛մն  է  վերին ատյանի ճշմարտություննե
րի  մենաշնորհը.  ո՞վ գիտե կամ ո՞վ  հետո իմանա՝ գուցեեւ 
ճիշտը  Դուք եք։  Բայց խնդիրը դա էլ չէ։  Այս ժողովուրդն  է 
մեղք։  Եվ ինչո՞ւ  միայն  Արցախի։ Գտնում եմ,  որ Հայաստան¬
ում  վիճակն անգամ ավելի վատթար է, բայց ինձ  իրավունք 
չեմ  վերապահում դատել «համայն հայության » մասին եւ  նրա 
անունից։  Իսկ ամենամեծ մտավախությունս իրոք այն է,  որ 
կարող ենք անդառնալի կորուստներ տալ (  եթե արդեն չենք 
տալիս) Արցախի գերխնդրում։  Հրադադարից հետո անցած 4 
տարում շուրջ  300 ( երեք հարյուր )  հաղթող  տղերք են հեռ¬
ացել այն  հողի  սահմաններից, որ այնպես անձնուրաց պաշտ-
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պանել են: Մի՞թե  սա չէ  տագնապի ամենաբարձր ազդանշա
նը։  Չեն կարողանում, ուրեմն,  ոչ  միայն  տնտեսապես գոնե 
յոլա  գնալ, այլեւ  չեն  հավատում իշխանությունների ուղեգծին  »: 
(*13.  Սամվել Բաբայանի « հույժ  գաղտնի » նամակը Վազ-
գեն Սարգսյանին) Ինչպես  տեսնում ենք  Սամվել Բաբայանի 
հրաժարականը պայմանավորված էր հենց  այս դավաճանութ 
յու  նների  փաստերը հաշվի առնվելով, իզուր  չէր, որ  շատ ակ
անատեսներ ու վկաներ հաստատում էին  որ ազատամարտ
իկների  ոչնչացման ծրագրի հեղինակը  եղել  է Վազգեն Սարգս– 
յանը,  որը  « Կռազի » շոֆեռ Մանվել Գրիգորյանին պետք է ան
վանի հերոս,  իսկ իսկական հերոսներին թիկունքից  պետք է 
դավադրաբար ոչնչացնի։  Ավարտելով վերջում ավելացնեմ Վազ– 
գեն Սարգսյանի զոհերից մեկի՝  տիկին Սվետլանա Մարգարյանի 
գրքից մի  հատված։ Սվետլանա Մարգարյանը և նրա եղբայր
ները  Արտաշատի « Անկախության Բանակի » մարտիկներ էին և 
մի  քանի տարի շարունակ ԿԳԲ ի նկուղներում  խոշտանգվեցին 
Վազգեն Սարգսյանի կողմից  կազմակերպված դավադրությունից, 
ՀԱԲ- ի  հայրենասեր ու ազնիվ մարտիկներից շատերը խոշտան
գվեցին և հետապնդվեցին։ «Փետրեք հայի  սուրն այնտեղ, 
որտեղ հայի  արյուն կա:» Րաֆֆի «Ինչպե՞ս  եղավ, որ ոչ-
նչով աչքի չնկած ֆիզկուլտուրայի  ուսուցիչ  Վազգենը, Արարա
տից հանկարծ կայծակնային արագությամբ հասավ Երևան և 
նույն  արագությամբ էլ,  առանց որևէ մի  մարտի մասնակցած 
լինելու,  առանց թշանում  դեմ մեկ գնդակ արձակած լինելու, 
հայտնվեց ՊՆ Նախարարի աթոռին, աջ ու ձախ անխնա թա-
լանելով երկրի հարստություններն  ու  լցնելով  Շվեցարական 
Բանկերը և անպատիժ կատարելով ամենազազրելի հանցագոր
ծությունները,  արժանացավ նաև ազգային հերոսի  կոչման... 
(100%-ով էլ  անցած լինեք,  մեկ է, իշխանությունը  չենք  հանձնե-
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լու։  Մենք ենք հաղթել,  մենք  էլ  վայելելու  ենք - 1996-ի  կեղծված 
ընտրությունների  համար փողոց դուրս եկած ժողովրդի վրա 
կրակ բաց անելուց  հետո հայտարարեց Վազգենը): 
( *14.  ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՂԾՎԱԾ ԸՆՏ
ՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ) « Երկրի քրեական օրենսգրքում  չկա որեւէ 
հոդված, որին  հանցակից չէր  Վազգեն կեղտոտ ձեռքը։ » «Մը-
տորումներ «Պազոլինի »-ից  հետո » գրքից Արտյոմ Խաչատրյան։ 
Այն  հարցը թե ինչո՞վ  էր պայմանավորված Տիգրան Նաղդալ– 
յանի  սպանությունը,  և ի՞նչն  էր պատճառները։ «Նրանք ասում 
են՝  շարքից հանեցին հոկտեմբերի 27-ի  կարեւոր վկային։ 
Մոտենում էր «Հոկտեմբերի 27-ի » գործով Տիգրանին դատար
ան հրավիրելու ժամանակը։ Կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց 
պատասխանները պետք է նա տար։ Մասնավորապես, տեսա
ժապավենի մոնտաժման հարցը։ 

Վազգեն Սարգսյանի իրավահաջորդները պնդում են,  որ դահլ
իճում  նկարահանված տեսաժապավենը մոնտաժված է։  Մյուս 
հարցն այն է, թե  որպես «Հայլուրի » թղթակից Ազգային հե
ռուստատեսության աշխատակից եւ 27-ի  գործով վկա Տ.  Նազ¬
արյանը ինչպես է  ընտանիքով տեղափոխվել Միացյալ Նահանգ¬
ներ։  Այս վարկածը պնդողներն ասում են.  « Կան ուժեր,  որոնք 
ամեն ինչ  արեցին,  որպեսզի  Տիգրանը չպատասխանի այդ 
հարցերին »։ (*  15 Ո՞վ է տալիս կրակելու հրամանը Էդ
իկ Բաղդասարյան )  Տիգրան Նաղդալյանի ցուցմունքից  հետո 
ժողովուրդը կիմանար, որ ոչ թե  Նաիրի Հունանյանն  է ոճրա
գործը, այլ  վազգեն սարգսյանը, որը պատերազմի ժամանակ 
թիկունքից  ոչնչացնում էր  ազատամարտիկներին, որը թալան– 
ում  էր ոչ միայն  Հայաստանի ժողովրդի տարիների ստեղծածն, 
այլև  թալանում էր սփյուռքահայ հայրենակիցների  նվիրատվութ
յունները  ու կտապալվեր սպարապետացված հրեշի  հերոսակ– 
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ան միֆը...  Այդ պատճառով Արմեն Սարգսյանը լռեցրեց  Տիգր
ան Նաղդայյանին։ 
(  «Իսկ չար լեզուներն  ասում են,  որ անգամ սպանություններ 
կան նրա խղճի  վրա, ավելի՛ն՝  առավել համարձակ չար լեզու
ներն  անգամ հավաստիացնում են, որ Եռաբլուրում  թաղված
ների  20%-ը  կյանքից հեռացել  է նրա անմիջական աջակցութ
յամբ  »: « Մտորումներ «Պազոլինի  »-ից հետո » գրքից Արտյոմ 
Խաչատրյան) 

Եզրակացությունը ըստ՝ Հոգեբան– Կրիմենոլոգ 
Գեհենի  Առաքել 6 / 1 1 / 2 0 1 5 թ 
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« Антропометрия » 
ՔՐԵԱԾԻՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

« что  у человека написано  на  лице,  в  жестах, 
в походке, мимике,  все это отражает  его суть.  » 

Чезаре Ломброзо 

«Антропометрия » Մարդաբանություն, միջազգային  տերմինը՝ 
անթրոպոլոգիա (  հուն,  аубрашос; - մարդ ),  գիտություն  մարդու 
առաջացման ու զարգացման, ռասաների ձևավորման և մար
դու կազմվածքի նորմալ  տարբերակների վերաբերյալ։ 
(  հէէբտ://հ]/. т.\у1ШрвсИа.огд/уугкл/Цարդաբանություն )  Այդ բառը երևի 
թե շատերին ծանոթ կլինի,  քանի որ անմիջական կապ ունի 
հոգեբանների,  կրիմինոլոգիայի՝  « Քրեագիտություն » և նույնիսկ 
հնաբանության ու ոսկրաբանության հետ։ Ինչո՞վ  է պայմանա
վորված դա, կփորձեմ հակիրճ ներկայացնել բառի իմաստը, 
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որպեսզի չշեղվեմ  մեր  բուն  նպատակից։ Կփորձեմ մատուցվող 
նյութը  բաժանել երկու մասի, առաջին մասում կներկայացնեմ, 
թե իրենից  ի՞նչ  է ներկայացնում մարդաբանությունը և ինչու՞ 
է այդքան կարևորվում, իսկ երկրորդ մասում ստույգ կանդրա
դառնամ՝ թե ի՞նչ  կապ ունենք մենք  հենց  այդ և գիտության 
և ուսմունքի  հետ։ Այսինքն  տարիների անցյալից  պետք է նա
յենք  և ուսումնասիրենք  Հայաստանի քաղաքական վերնախավի 
գործիչների՝  կենսաբանական ու հոգեբանական տվյալները։ 
Մենք ուսումնասիրել ենք  իշխանական ողջ էլիտայի  հոգեբանա– 
կան առանձնահատկությունները, սակայն այստեղ ներկայացնե¬
լու  եմ  մեկին,  որն անմիջական ներգործություն  ունեցավ այդ 
բոլորի  վրա, քանի որ ներկայիս քաղաքական գործիչների  վա¬
րած կյանքն  ու գործելավոճը արդեն իսկ ապացուցում են 
նրա ով լինելը,  ինչպես ասում են «  Մարդուն գնահատում են 
իր արած գործերով, ոչ թե նրա ճառերով ու լոզունգներով »։ 
Մի խոսքով, որպեսպես բժիշկ  հոգեբան, Քրեագիտություն մեջ 
տարիների ընթացքում իմ ձեռք  բերած փորձը հնարավորութ¬
յուն  է տալիս ներկայացնելու այն  փաստագրական տվյալները, 
որոնք թաքցնում և քողարկում են  ՀՀ  իշխանությունները,  իսկ 
թե ինչո՞ւ,  դրա պատասխանը ես տվել եմ գրեթե իմ  բոլոր 
ակնարկներում. քանի որ որոշ գործի « Ինչո՞ւ  կեղծեցին պատ
մությունը...  Որպեսզի իրենց  ոճրագործությունների համար չը– 
պատժվեն » (այս միտքը  չգիտեմ ինչպես ձևակերպել)։ Այսպիսով 
իմ  վերլուծությունն  ու ներկայացրած փաստերը վերաբերվելու 
են  Հայաստանի « Խոշորագույն Քաղաքական և ռազմական 
գործիչներից  » (  Այդպես է նա ներկայացված ՀՀ  պաշտոնական 
բոլոր  էջերում  նույնիսկ  ոչ պաշտոնական )  մեկին՝  Վազգեն Սա– 
րգսյանին։  Հիմա կասեք, թե ես ինչու  եմ անընդհատ անդրա¬
դառնում մի  թեմայի,  որը արդեն վաղուց համարվում է փակ-
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ված։ ճիշտն ասած՝ վազգեն սարգսյանն այն  մարդը չէր,  որն 
արժանի լիներ  ուշադրության և կարծես չարժեր ժամանակ 
վատնել ու գրել  այդ մոլագարի մասին։  Սակայն այս քսան 
տարիների նրա մեծարումն ու փառաբանումը կարծես վերջ 
չունեն,  և ամեն անգամ՝ նրա մասին հեքիաթներ ու լեգենդներ 
են  հորինվում  խեղաթյուրելով պատմությունը և փչացնելով եկ
ող սերունդներին,  այդ էր պատճառը, որ սուտը պատանինե– 
րի  ու երիտասարտների մեջ  ներարկելով նրանց ստրկամիտ են 
դարձնում,  հենց  դա էլ  մտահոգում է ոչ միայն  ինձ  այլ  նորմ
ալ բանականություն ունեցող  ցանկացած հայի։  Հայրենասիր– 
ությունը  կարևոր է,  սակայն, երբ հայրենասիրության  դասեր 
տվողները հանցագործ են ու մարդասպան, ապա այդ հայրեն¬
ասիրությունը  դառնում է չարիք ժողովրդի գլխին,  այդ պատճ¬
առով էլ  ստիպված եմ  իմ մասնագիտությունից զատ գրել։ 
Որպես հոգեբան տեսնում եմ.  որ երիտասարդ սերնդի հոգեկ– 
ան շեղումները,  սրբացված կուռքերի երկրպագությունն ու նը-
րանց մտավոր գիտելիքների  պակասը դառնալու են  աղետալի՝ 
ողջ ազգի համար։ Իզուր  չէ  որ իմ գրքերում  անդրադարձել 
եմ  կուռքեր պաշտելու աղետալի երևույթին,  ՀՀ  իշխանություն¬
ները  փորձում են  հասարակությունից ու սերունդներից  թաք¬
ցնել  ճշմարտությունը,  չնայած տգիտության մեջ  պահելով նըր-
անք փորձում են  կառավարել նրանց։  Այստեղ տեղին է հիշել 
գերմանացի փիլիսոփա, գրող՝ Կանտի ամենահայտնի աշակերտ
ներից  մեկի՝  Արթուր Շոպենհաուերի խեսքերը.  « ԿՐՈՆԸ և 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԿ ԿՇԵՌՔԻ ԵՐԿՈՒ ՆԺԱՐՆԵՐ ԵՆ, ԵԹԵ 
ԲԱՐՁՐ Է ՄԵԿԸ, ԱՊԱ ՑԱԾՐ Է ՄՅՈՒՍԸ », Այսինքն,  եթե 
բարձր է ինտելեկտը, ապա ցածր է անհատապաշտության ու 
կուռքերին տրվելու մոլուցքը,  այս դեպքում սպարապետացված 
տականքին ներկայացնում են որպես աստված, իսկ իր փնթի 
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գեներալներին  էլ՝  առաքելներ։ Իշխանությունները  ու անգամ 
եկեղեցին  փորձում են  սահմաններ դնել  ազատության ու անկ
ախության, կուռքերի ու « հերոսների  », միջև՝  անգամ նահա
տակների ու սատկածների միջև։  Այդ պատճառով, երբ խոսք 
է գնում  մեռած մարդու մասին նրանք հիշեցնում  են  հերթա
կան տխմարությունը՝ «Մեռածի ետևից կա՛մ լավը, կա՛մ ոչ
ինչ  »։ Դրա մասին ես բազմիցս գրել եմ իմ գրքերում։  (  Ման
րամասն՝ « ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ »։ )  Հայ  կղերական հոգևորականների 
այդ տխմարությունը անգամ որդեգրել են որոշ ազգեր « о 
мертвых или хорошо или ничего »։ ( О мертвом можно  и 
нужно говорить так, как он того заслужил своими пост
упками при жизни. А для некоторых это будет стимулом 
для более достойной жизни  и честных поступков. Потому, 
что мало кому захочется, чтобы после его смерти о нем 
вспоминали и плевались одновременно...) Մեծ վիպասան Րաֆ-
ֆին  ասել է.  « Կաս մեռելներ,  որոնց պետք ե սպասել »։ 
Այս հենց  այն  մեռելն  է,  որին  նկատի ուներ  Րաֆֆին, քանի 
որ այդ մեռելի  ողջ կենսագրությունը  կեղծեցին,  ժողովրդին ու 
սերունդներին  շուրջ  մեկուկես տասնամյակ ներկայացնելով որ¬
պես « հերոս » ու սպարապետ, իրականում նա ոչինչ  էր,  դա¬
տարկություն, սակայն՝ մեծ ոճրագործ էր իր  էությամբ  ու ծըն-
ունդով։ Բազմաթիվ նամակներ եմ  ստացել որտեղ շատերը 
հայտնում  են  իրենց  երախտագիտությունը, քանի որ իրենց 
ասելով՝ վազգենին պատկերացրել են այնպիսի հերոս  ինչպիսին 
ներկայացրել են մանվելներն  ու հրանտ մաթևոսյանները։  Այդ 
մասին կանդրադառնամ մեր  փորձագիտական արդյունքները 
բաժնում։  Իսկ նամակներից շատերում դժգոհություն  և հայհոյ¬
անքներ են հնչում,  նույնիսկ  հաշվեհարդարի սպառնալիքներ, 
սակայն այս աշխատության և փորձագիտական անալիզների 
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արդյունքները  հնարավորություն կտան մեզ  որոշակի կարծիք 
կազմել  իսկ սեփական գիտելիքները  լրացնելու  համար՝ կարող 
ենք  ինքնուրյուն  հետաքննել ու պարզել նրա տեսակը։ 
Հիշեցնեմ  կրկին,  որ այս թեմային  անդրադարցել եմ ոչ  նրա 
համար, որպեսզի վարկաբեկեմ նրան,  այլ  այն  պատճառով, որ 
Վազգեն Սարգսյանը միջնադարի հերոսներից  չէ,  այսօր էլ  կան 
նրան ճանաչող շատերը, որոնց կարիք չկա համոզել  թե ով 
էր նա։ Այստեղ կարելի է հիշել  Պանիկովսկու խոսքերը, « Գըն-
ացեք Դավալլու և հարցրեք, թե ով էր Վազգեն Սարգսյանը 
մինչև  հեղափոխությունը  »: Նրան ճանաչողները լռում  են,  որ
ովհետև գիտեն, որ նրա մասին հորինված պատմությունը սուտ 
է և կեղծ։ Իսկ ինչ  վերաբերվում է նրա կերպարի ետևը թաք
նվողներին  (  քրեա - գեներալական օլիգարխիան ),  ապա նրանք 
ամեն ինչ արեցին, որպեսզի  հերոսական ու հաղթական կեր¬
պարի մեջ ներկայացնեն մի  մոլագարի, որը հնարավորություն 
տվեց կեղտաջրից ելած մանվելների,  շմայսի,  լիսկայի  ու մուկ 
աբրահամյանի պես քրեածին տականքներին դառնալ իշխանու¬
թյան  էլիտայի  մասը։ Նույնիսկ  այսօրվա քաղաքական էլիտայի 
գլուխը  կանգնած քոչարյանն ու սերժիկ սարգսյանը, վազգենի 
աճեցրած հրեշներն  են, որոնք  պետք է հոշոտեյին  ազգին։ 
ԵՎ իզուր  չէր,  որ նրա ծոցից դուրս եկած այդ վիշապները 
պետք է շարունակեին հերոսացված հանցագործի գաղափարա¬
կան կերպարը դարձնել « սպարապետ » ու նրա անունով պետք 
է սերունդ կրթեին  ու բոլորին  համոզեին,  որ « հերոսները  աս-
տվածներ են  և նրանց դեմ չի կարելի ըմբոստանալ », իսկ 
« աստվածների » դեմ ըմբոստանալը պատժվում էր շատ 
խիստ՝ ինչպես եղավ Վրիժառու Նաիրի Հունանյանի  պարագա¬
յում,  նրան պիտակավորեցին ու որակեցին դավաճան, ոճրա¬
գործ, ազգի թշնամի,  նույնիսկ  ադրբեջանի ու թուրքիայի  գոր-

1 2 7 



ծակալ։ Շատ դեպքերում նրանք ինձ նույնպես  պիտակեցին 
որպես Ադրբեջանի գործակալ, սակայն դա նրանց գործելաոճն 
է։  (Նաիրի Հունանյանը  դա վերջին վրիժառուն էր,  քանզի ժո
ղովուրդը չգնահատեց՝ նրան անվանելով դավաճան, խարանե
լով  մարդասպանի պիտակը–. Իսկ դժվար թե գտնվի մեկը,  որը 
ցանկանա դառնալ դավաճան ու  թշնամի։  ԳՀ © ԱՌ 2014)  Վեր
ջերս հոյիվուդյան  ֆիլմերից  մեկում՝ («  Օպերացիա Վալկիրյա » ) 
գյխավոր հերոսն  ասում է .  « Միայն  մի  միջոց  կա հայրենիքին 
ծառայելու,  ես պետք է  դառնամ «Դավաճան»: Ֆիլմի  հերոսը 
ճիշտ էր մտածում իր  ներդրումը  հայրենիքին  և ժողովրդին 
բռնակալները որակելու էին  այդպես՝ Հայրենիքի  Դավաճան։ Եվ 
Հայաստանում այդ նույն  մթնոլորտն  է,  դավաճան է համարվ
ում  նա ով դուրս է գայիս ռեժիմի  դեմ,  անկախ նրանից,  թե 
Հայրենիքի  համար ինչպիսի ծառայություններ  է մատուցել ես 
նկատի ունեմ  Շանթ Հարությունյանին  ու ազատամարտիկ Վո-
լոդիա Ավետիսյանին, այդ թվին  կարելի է գումարել նաև ազ
ատամարտիկ ցմահ դատապարտված՝ Սողոմոն Քոչարյանին, 
որը ազատության մեջ մնաց ընդամենը հինգ  օր։  Ազգադավ 
իշխանությունները  դաժան գտնվեցին նրա և ընտանիքի հանդ¬
եպ ու երբեք էլ  չզղջացին։  Այդ պատճառով են  իշխանության 
վերին օղակում հայտնված փնթի  գեներալները ինձ  անվանում 
Դավաճան ու ադրբեջանի գործակալ։ Իսկ իմ  համար պարզ 
է, թե  ով էր վազգեն Սարգսյանը, սակայն « սպարապետամոլ » 
երիտասարդները չգիտեն, քանի որ քսան տարուց ավելի է, 
ինչ  նրանց գլուխները  լցնում  են, թե իբր «  սպարապետի » շը-
նորհիվ  էր,  որ ազատամարտիկները հաղթանակ բերեցին, 
« սպարապետի » շնորհիվ  կառուցվեց հայկական բանակը։ 
Պատահական չէին  նրա մասին երգեր ու պոեմներ գրվում, 
ֆիլմեր  նկարահանվում ու արձաններ բարձրացվում։ Նաիրի 
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Հունանյանին  կարելի է երախտապարտ լինել  միայն  նրա հա
մար, որ Հոկտեմբերի 27 -ի  վրիժառությունն  իրականացրեց մի
ացված տեսախցինկերի առջև՝ ուղիղ  եթերի  ժամանակ, եթե 
ոչ,  իշխանակալները սերունդներին  կներկայացնեին,  որ վազգ– 
են  սարգսյանը զոհվել  է « հայրենիքի  ազատագրության ճակա
տամարտում »: Իսկ հետո հակառակը կարելի չէր  լինի  ապա
ցուցել...  Առանց այն էլ  Շահումյանի  դավաճանության փաստե-
րըն  ու տեսանյութերը բավական են կարծիք կազմելու  այդ 
գործում վազգենի անմիջական մասնակցության մասին,  այնու¬
ամենայնիվ իշխանությունները  փորձում են նրա դավաճանութ
յան  հետքերը ոչնչացնել  ոչնչացնում  են  անգամ վկաներին։ Այդ 
պատճառով էլ վազգենի թեման վտանգավոր է ու շատերը 
վախենում են  արտահայտվել: Հոկտեմբերի 2 7 - ի  վրիժառության 
մասին ներկայացված է « Հոկտեմբերի 27- ի  մեղավորները» 
փաստավավերագրական գրքում,  ու կարիք չկա անդրադառնալ 
մանրամասնություններին,  նամանավանդ, որ « Ազգադավը » 
պատմավեպում մանրամասն ներկայացված է ամեն ինչ,  այն¬
պես որ այս աշխատությունը գալիս է լրացնելու  պատմավեպի 
գիտական ու պատմական փաստերի իսկությունը։  « Ազգադ¬
ավը » գրքի « Հեղինակի  խոսքը » բաժնում  ներկայացված են 
մեծ պատմաբան Րաֆֆու խոսքերը...  Բանն այն  է, որ Վազգեն 
Սարգսյանին ճանաչող շատ մարդիկ, վկաներ, անգամ նրա 
զոհերը  դեռ կան կենդանի են, նրանցից շատերը գրում են 
աղաղակում, պայքարում են, որպեսզի  սերունդներն  իմանան, 
թե ճշմարտությունը  որտեղ է,  ու թե ինչու  մեր  երկիրը  կործ¬
անվեց, կործանվեց բառիս բուն  իմաստով, որովհետև փնթին¬
երը  այն  կործանեցին: Հույսով  եմ այս գիտական աշխատութ¬
յունը  խթան կհանդիսանա, որպեսզի եկող սերունդները  կարո¬
ղանան բացահայտել իրենց  մատուցված հանցագործ « սպար-
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ապետի » իրական կերպարը և ի հայտ կգա պատմական 
ճշմարտությունը։  Ինչպես  սկզբում  ասացի, ընդամենը  քսան 
տարի է անցել սակայն ոչ մեկը  չի  ցանկանում հիշել  ոչ 
վաղ անցյայի  պատմական դեպքերը։ Կանցնի ևս քսան տարի 
և նույնիսկ  սերունդներին կհամոզեն,  կամ կպարտադրեն՝ որ
պեսզի հավատան, որ հայերեն  տառերը ստեղծել է Հրանուշ 
Հակոբյանը, իսկ քրիստոնեությունն  էլ  Հայաստան է բերել  Ար
մեն  Աշոտյանն ու կհամոզեն,  քանի որ ինչպես անգլիացի գըր-
ող Ջորջ Օրուելն  էր ասում, « Ով ՏՆՕՐԻՆՈՒՄ Է  ԱՆՑՅԱԼԸ, 
ՆԱ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄ Է ԱՊԱԳԱՆ, ՈՎ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՆ, 

ՆԱ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄ Է  ԱՆՑՅԱԼԸ »։ Այս բառերի իմաստը շատ 
խորն է,  քանի որ այն մեր  ժամանակների ամենալավ օրինակն 
է։  Հայաստանի իշխանությունները  փոխեցին անցյալի պատմու
թյունն  այնպես՝ ինչպես իրենց  էր պետք (  բոյշևիկ  «պատմաբ– 
աննբի» համար պատմությունը  գիտություն  է  այն մասին,  թե 
ինչպիսին  պետք է  լինեբ  մեբ  անցյալը  - պատմաբան Գեիմ 
Ռուշանյան. ),  և այդ ստի վրա կառուցվեց ստի ու չարիքի 
իշխանությունը։  Ստի ու կեղծիքի վրա կառուցված կայսրութ¬
յունը  վաղ թե ուշ  կործանվելու է, և  իր  հետ կործանելու է 
ժողովրդին։  Վազգենի հերոսացված կերպարը կամ ուրվականը 
պղծելու և ապականելու է ամեն ինչ,  նրա անունը  տալով են 
գործում ոճրագոծները, իսկ ժողովուրդը մոռանում է ամենա¬
կարևորը, որ խեղկատակ Կոմսոմոլը երբեք չի  կարող 
Գարեգին Նժդեհի  գաղափարակիցը լինել,  ինչպես նաև Ռոբ-
երտ Քոչարյանն ու Սերժիկ Սարգսյանը։ Ռուս անվանի երգիչ 
Իգոր Տալկովն իր  « Մետամորֆա 2 (Метаморфоза 2 ) » երգում 
ասում էր։ 

(  Только во тведь в чем  беда։ 
Перестроить можно рожу, 
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Ну а душу - никогда.) Դժբախտություեե հեչումս  է.  Մռութը 
(  ռեխը,  սփաթը)  ձևափոխել կարելի է,  իսկ հոգին՝  երբեք » 
(  Կներեք երևի թարգմաեություեը աեհաջող ստացվեց, սակայն 
իմաստը սա է: )  Ու կոմսոմոլը  դարձավ Նժդեհական, նույն  եր
գի մեջ  հետրյալ տողերը հետաքրքիր են  . « Комсомолец  из 
горкома Снял значок  с  Шароголовым,  И  напялил модный 
крест. » Այդպես կոմսոմոլի  կրծքանշան փոխվեց խաչով ու մո
ռացավ նա իր  անցյալն,  ու նրա հետ մոռացանք և մենք, 
քանի որ նրա համար բոլոր  գաղափարի մարտիկներն ու 
ընդվզող  ժողովուրդը « Հակասովետական էին  »: Հարցը միայն 
Վազգենը չէր,  քանի որ այդպես Տալկովի պես վերափոխվեցին 
Կարեն Դեմիրճյանը,  Գագիկ Հարությունյանը,  Հրանուշ Հակոբ
յանը,  Վովա Գասպարյանը, Աղվան Հովսեփյանը,  Կառլոս Ղազ-
արյանն ու ՀՀ  պետական կառավարման 9 9 % - ը,  ներառյալ 
Պաշտպանության նախարարության, ներքին  գործերի համակ¬
արգի՝ այդ թվում ազգային անվտանգության համակարգի 
(ԿԳԲ) ու բոլոր  նախարարությունների ու մյուս  կուսակցական 
խմբավորումների գլխին  կանգնած էին  Տալկովի ասած սփաթ-
ները  փոխած կոմունիստական չինովնիկները,  որոնք ժամանակ¬
ին  պատրաստ էին  միայն  « Զորավար Անդրանիկ » երգի համ¬
ար հարևանին և բարեկամին հակասովետական տարր անվան 
տակ աքսորել Սիբիրի  աքսորավայրերն ու հենց  նրանց շնորհ
իվ էր,  որ Հայաստանը դարձել էր մի  մեծ Գուլագ, կամ հա¬
մակենտրոնացման ճամբար և վերջիվերջո՝ սպանդանոց: 
Կոմունիստական աղբամանի աղբը միաձուլվելով  քրեական տա¬
րրերի հետ ձևավորվեց ներկայիս իշխանությունը։  Ինչպես 
գիտենք Ազգային ժողովում ներկայիս  պատգամավորները այդ 
մասսայից են, որոնց  կարելի է կոչել.  « կեղտարյուն խավ »: 
Այդ մասին բազմիցս գրել  եմ  և կարիք չկա վերհիշել  միայն 
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կհիշեցնեմ,  որ « Աս –Պատիժ Ոճիր » գրքում նույնպես  մանր
ամասնել եմ  դա, ուստի այստեղ տեղին եմ  համարում հիշել 
Արթուր Մեսչյանի  երգի տողերը «Ոչինչ  չի փոխվում,  անցյալը 
դանդաղ իմաստազրկվում է»: 

Կյանքը անիմաստ իմաստազրկվում է, 
երբ վերածվում է  անվերջ պայքարի, 
պայքարն էյ,  ավաղ, իմաստազրկվում է, 
երբ վերածվում է  կյանքի  իմաստի։ 

Այդպես իմաստազրկվեց ժամանակը, իմաստազրկվեց կյանքը, 
անգամ պայքարն ու ապագան, ու ոչ  մի  հույս  կամ հույսի 
նշույլ՝  ապագայի նկատմամբ։ Իշխանությունը  զավթած կեղտ 
արյուն  խավը պետք է օրենքի  ուժով հաստատեր իր  անձեռ
նմխելիությունը,  ինչպես կասեր վազգեն սարգսյանը, «Ընդդիմ
ությունը  100 տոկոս ձայն  էլ  ստանար, նրան իշխանություն 
տվող չկար » (  Վազգեն Սարգսյան 1996 թ.  սեպտեմբերի 26 ) : Եվ 
ահաբեկության շղթան ձգվեց շուրջ  քսան տարի, իրար փոխ¬
անցելով իշխանությունը  նրանք ժողովրդին ենթարկեցին խոշ¬
տանգումների ու կտտանքների: Եվ բիրտ ուժով պահեցին իր¬
ենց  իշխանությունը,  այդպես կյանքն  ու պայքարը իմաստազրկ¬
վեցին,  նորից  պետք է հիշեմ  Իգոր Տալկովի խոսքերը «К не
удачам давно привыкли, А удачи пугают нас». Այդպես ինչ
պես Ջորջ Օրուեյի  « Անասնաֆերմայի » մեջ,  Խոզերը եկան 
իշխանության ու սկսեցին օրենքները  հարմարեցնել իրենց 
ապրելակերպին։ Այդ պատճառով է նրանց համար ազատութ¬
յուն  ու անկախություն բառը նշանակում ըմբոստություն  իր¬
ենց  իշխանության  դեմ: Իրենք  են  երկրի տեր ու տնօրենը 
1ւ իրենց  թույլատրվում է ամեն ինչ, իրենց  զավակներն են 
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լինելու  հաջորդ տերերը ու ժողովուրդը պարտավոր է ենթ
արկվել տերերին, իզուր  չէ,  որ հիմա ճամփա են  բացում 
իրենց  լամուկների  համար, սահմանադրական փոփոխություն
ները  ամրագրելու են  իրենց  թուլեքի  հավիտյան իշխանությու
նը,  ամրագրելով իրենց  թալանածի և կողոպտածի ժառանգ
ական փոխանցումը։ Ու տխմար գտնվեցինք, որովհետև մեզ 
խաբեցին, ոչնչացրին  անցյալը,  որպեսզի անպատիժ շարունակ– 
են  գործել,  իրենց  ետևից ջնջելով  իրենց  հանցանքների հետք¬
երը,  պատմությունը,  մշակույթն  ու արվեստը, տգիտություն սեր¬
մանելով եկող սերունդների մեջ, որպեսզի  անձնազոհաբար ծա
ռայեն տերերին։ Պատահական չէ,  որ պատանի երկրապահնե¬
րի  ջոկատները երդում են տալիս ոճրագործ սպարապետի գեր¬
եզմանին,  որպեսզի անձնազոհաբար ծառայեն Կռազի շոֆեռ 
(վարորդ) մանվելին,  որը զորավար ու հերոս է հռչակվել հենց 
այդ փնթի  դասակարգի կողմից։  Իսկ սահմանին և բանակում 
մատաղ անելով մեր  մատղաշ սերունդին  մեր  զավակներին 
մեծացնում ենք սպարապետամոլ ու զորավարասեր, սակայն 
երկրի,  պետության և ժողովրդի ամենամեծ թշնամուն։  Վազգ-
ենը  դրեց այս հանցագործ ռեժիմի  սկիզբը,  նրանով էլ  պետք 
է ավարտվի չարի իշխանությունը,  պետք է տապալվեն նրա 
արձանները, պետք է կախաղանասյունին բարձրանան ժողո¬
վրդին քերթող իշխանավորները, պետք է անարգանքի սյունին 
գամվեն արյունախում Փնթի  գեներալներն  ու նրանց հավատ
արիմ շնագայլերը։  Ավարտելով այս բաժինը  անցնենք բուն 
նպատակին ինչու  և որտեղից եկավ « կեղտարյուն խավն » 
ու նրա կնքահայրը։  Այն  որ նրա մասին ողջ  պատմությունը 
վերափոխված է՝  ակնհայտ է և ավելորդ դրա մասին խոսելն 
անգամ, միայն  այն,  որ նրա կենսագրության մեջ  նշվում  է. 
«ԽՍՀՄ գրողների  միության  անդամ, հրապարակախոսական 

133 



հոդվածների և գրքերի հեղինակ։  Գրականության բնագավառ
ում  Հայաստանի լենինյան  կոմերիտմիության  մրցանակի դափ
նեկիր »: (  Այդ տիտղոսները սուտ են որովհետև Փնթին  չի  կա
րող տիտղոսներ ունենալ  Խորհրդային տարիներին։ Փնթիների 
մասին կարդացեք մանրամասը « Փնթիների  դասակարգ » ակ
նարկում )  Եվ լենինյան  գաղափարախոսությունը սրտում նա 
հանկարծ դառնում է հայրենասեր, Նժդեհյան  գաղափարների 
կրող,  ինչն  ուղղակի ծիծաղելի է։ Իսկ  գրողների  միության  ան
դամ լինելը  պարզապես հիմարություն  է,  քանզի մի  քոսոտ 
հոդված գրելով միության  անդամ չեն  դառնում։ ԽՍՀՄ-ի փլու
զումից  հետո այն էլ  անձնական շահերից ելնելով,  գրողների 
միության  որոշ թափթփուկ անդամներ նրան պետք է խցկեին 
իրենց  շարքերը,։  Ինչևէ,  այս աշխատության բուն  նպատակն 
է գիտականորեն ներկայացնել այն մարդուն,  որի արձանները 
աճում են  սնկի նման,  որի գերեզմանի վրա երդվում են  հազ
արավոր մանուկներ ու պատանիներ։ Ու այս կործանվող կայ-
սրություը  կմնա հավետ խավարում ու վախի մեջ, քանի  ժող¬
ովուրդը չի գիտակցել որ իրեն  մատուցված կուռքերը և հեր¬
ոսները  դավաճաններ են  եղել,  և պետք չէ նրանց հնազանդ¬
վել,  պետք չէ  նրանցից վախենալ, որովհետև անգամ նրանց 
հզորության  պատմությունը սուտ է... 

ՄԱՍ 1 
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Սակայն մինչ  կներկայացննեք այդ ոճրագործի թողած հետա
գիծը,  նախ և առաջ անցնենք առաջին մասին,  որտեղ ներկա
յացվում է մարդաբանության ու քրեագիտություն ուսմունքներ
ից մեկը։  Խորհրդային Միության  և մի  շարք պետությունների 
անվտանգության կադրային համակարգերում գործում էին գեն-
ետիկական ժառանգության կանոնները որոնք,  հնարավորութ
յուն  էին  տալիս ճիշտ կողմնորոշվել  նոր կադրերի ընտրության 
հարցում։  Չշեղվելով թեմայից  բացատրեմ, թե ինչ  չափանիշներ
ով էր աշխատում այդ համակարգը։ (  Антропометрия)  Խորհր– 
դային գիտության մեջ ընդունված էր մարդաբանությունը բաժ¬
անել երեք հիմնական ճյուղերի՝  մորֆոլոգիա (  կառուցվածքաբ
անություն  ),  անթրոպոգենեզ (  մարդագոյացում )  և ռասայագիտ-
ություն։  Մարդու մորֆոլոգիան իր  հերթին  բաժանվում է սոմ-
ատաոլոգիայի (  մարմնագիտություն )  և մերոլոգիա ( մասագիտու-
թյուն  որը  ուսումնասիրում  է մարմնի  բիոլոգիոական հատկութ¬
յունները։  ) (  https://h5гm.wikipedia.org/wiki/Մարդաբանություն ) 
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Մարդաբանությունը որպես գիտություն՝  սկսեց ձևավորվել 1 9 -
րդ դարում։ Մարդաբանության պաշտոնական սկիզբը  դրեց Պ. 
Բրոկան՝ 1 8 5 8 թվականին հիմնելով  Փարիզյան մարդաբանական 
ընկերությունը։  Նա միաժամանակ ստեղծեց չափագրական առ
աջին գործիքները և մշակեց ուսումնասիրության  մեթոդիկան։ 
1 8 6 8 թվականին հիմնադրվեց մարդաբանական ուսումնասիրու
թյունների  լաբորատորիան, իսկ 1 8 7 5 թվականին՝ մարդաբանու
թյան  դպրոցը։ Առաջին անգամ այդ ֆիզիոլոգիական չափագ
րումներին  անդրադարձել է իտալացի դատական հոգեբույժ  և 
մարդաբան, քրեական իրավունքի մարդաբանական դպրոցի 
հիմնադիր՝  Չեզարե Լոմբրոզոն  (  իտալ.՝  C e s a r e L o m b r o s o ) 
Պավիայի ( 1 8 6 2  թվականից )  և Թուրինի  ( 1 8 9 6  թվականից) 
համալսարանների պրոֆեսոր։ Լոմբրոզոն  իր  չափագրություննե¬
րի  արդյունքում  առանձնացնում էր քրեածին տեսակին, որոնց 
ներկայացուցիչներն  իրենց  ֆիզոլոգիական ու բնածին յուրա¬
հատկություններով տարբերվում էին։  Նա առաջ էր քաշել 
« բնածին (ի ծնե)  հանցագործների » տեսությունն  ու « բնածին 

հանցագործներին » բնութագրող համակարգը, ըստ որոնց հան
ցագործ ոչ թե դառնում են,  այլ  ծնվում են  h y m . w i k i p e d i a . o r g : 
Կցանկանայի անդրադառնալ Լամբրոզոի կենսագրությանը որ¬
պեսզի հասկանալի լինի  նրա ներդրումը  ժամանակակից գիտ¬
ությունների  բնագավառում։ Չեզարե Լոմբրոզոն  ծնվել  է Իտ-
այիայում  1 8 3 5 թվականին Նոյեմբերի  6 -ին  Վերոն քաղաքում 
հարուստ հրեանների  ընտանիքում։  Նա ուսումնասիրել  է գրա¬
կանություն,  լեզվաբանություն,  արխիոլոգիա Պավիայի, Վիեննա֊ 
յի  և Փարիզի համալսարաններում, 1 8 5 9 թվականին լինելով 
նաև ռազմական բժիշկ,  հետագայում լինելով  հոգեբուժարանի 
ղեկավար, ուսումնասիրել  է հիվանդների մտավոր կարողութ¬
յուններն  ու նրանց մտքի թռիչքը։ 
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1 8 7 6 թվականին նա տպագրում է իր  ամենակարևոր աշխատ
ություններից  մեկը  («  Հանցագործ մարդը » « Լ Սօաօ ёе1ищие-
Пе »), որը երկար տարիների իր հետազոտությունների արդ
յունքների  ամփոփումն էր: Լոմբրոզոն  մահացել է 1 9 0 9 թվակ
անի հոկտեմբերի 1 9 -ին  Թուրինում  (  7 3 տարեկանում )  Իր  ետ
ևից թողնելով  հայտնագործությունների մի այնպիսի  հարստու
թյուն,  որոնք՝ չնայած այն  բանին,  որ ժամանակին ճանաչվեց
ին  ոչ խելամիտ, սակայն օգտագործվում էին  գաղտնի ծառա
յությունների  կողմից  իրականացվող չափագրությունների մեջ։ 
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացումը հնարավորութ¬
յուն  տվեց սկանի ու էլեկտրոնային չափագրությունների և էլ¬
եկտրոնային թեստավորված հարցումների ընթացքում  կանխոր¬
ոշել  Լոմբրոզոյի  բացահայտած չափագրությունների տվյալները։ 
Լոմբրոզոն  X I X դարի խոշորագույն գիտնականներից մեկն  էր 
որը համարվում է « քրեագիտության հայրը  »(« отцом крими
нологии ». ) Նրա հայտնագործությունը հնարավոր է դարձնում 
մարդկային ֆիզոլոգիական չափագրությունների և հոգեբանա¬
կան հարցադրումների միջոցով հայտնաբերել հանցագործութ¬
յան  գենը  կրող անհատին: Իր  ուսումնասիրությունների  ընթ¬
ացքում կարողացել էր կանխորոշել մարդկանց այդ տեսակը, 
որոնց հիման  վրա էլ  առաջարկում էր հասարակությունից 
մեկուսացնել այդ տեսակի մարդկանց: Լոմբրոզոն  պնդում էր, 
որ « Հանցագործ մարդու ճակատին գրված է նրա հանցա¬
գործ լինելը  » (  Ուշադրությու դարձրեք այս տողերին ) : Չնայած՝ 
այդ վարկածը ճանաչեցին որպես սխալ կանխորոշում, այնու¬
ամենայնիվ բոլոր  գաղտնի ծառայությունները ուղղորդվում էին 
հենց  Լոմբրոզոյի  առաջարկած բանաձևով։ Եթե հաշվի առն¬
ենք  պատմագրությունն ու փաստագրությունը ապա պարզվ¬
ում  է,  որ միջնադարյան Իրանում  օգտվել են  հենց  այդ 
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չափագրություններից,  նույնիսկ  կարելի է ասել որ Հայկական 
թագավորությունում Տիգրան Մեծ արքան նույնպես  օգտագործել 
է այդ չափագրությունները,  որոնք հնարավորություն էին  տալ
իս հավատարիմ մարդկանց ընտրության  հարցում չսխալվել; 
(  Սողոմոն  Իմաստունը իր հպատակների ընտրության հարցում 
առաջնորդվել է  նույն  սկզբունքով,  քանի որ հրեական պատմ
ագիտական աղբյուրները  դա են հաստատում։ Սկզբում  իզուր 
չէի  նշել  Լոմբրոզոի  կենսագրությունը  և բացառված չէ,  որ 
ազգությամբ հրեա Պրոֆեսորը՝ Լոմբրոզոն  լավ տեղյակ էր 
Սողոմոն  Իմաստուն թագավորի այդ կանոնադրության մանր¬
ամասնություններին։  )  Լոմբրոզոն  քրեահոգեբանության մեջ ուս
ումնասիրություններ  կատարելով շուրջ  4 0 0 - ից  ավելի քրեակ– 
ան տարբեր հանցագործություն կատարած դատապարտյալների 
հետ, կարողացել է այդ ուսումնասիրության  արդյունքները 
հրա պարակել իր  « Անտրոպոմետրիա 4 0 0 օրինախախատներ » 
հեղինակային  գրքում։  Այնտեղ ներկայացվում են  չափագրութ
յան  մանրակրկիտ ու հետաքրքիր տարբերակները։ Նրան հաջ¬
ողվել  է հատուկ չափիչ սարքերի օգնությամբ  կատարել կրան-
ոգրաֆիա, որը  գլխի  դեմքի ծնոտի, չափումներն էին,  դրանից 
հետո կմախքաբանության չափագրություններ կատարել հաշվի 
առնելով վերջույթների  ու նրանց շարժումները,  լեզվային  կար
ողությունները,  ժեստերը նույնիսկ  մարմնին  եղած մազակալվա-
ծությունն  ու անգամ դաջվածքները։ Այնպես որ Լոմբրոզոյի 
այս աշխատությունը հետագայում դարձավ մի  շարք պետութ
յունների  գաղտնի ծառայությունների  ձեռնարկ։ Հաշվի առնել
ով, որ Լոմբրոզոյի  աշխատանքները որդեգրել էր Ֆելիքս  Լդ-
մունդովիչ  Ձերժինսկին  (  եթե այդ մեթոդով նրան էլ հետազո– 
տեյին՝  կպարզվեր, որ Ձերժինսկին  էլ  է  եղել  հանցագործ՝ ի 
ծնե...  Պատմաբան Գ.  Ռ), որն  առաջին ղեկավարներից մեկն  էր, 

1 3 8 



որը անվտանգության համակարգում ներդրեց մեծ գիտնակա
նի  աշխատանքները, հետագայում նրան հետևեցին Հիտլերը 
և Մուսոլինին  և նույնիսկ  Կուբայի հեղափոխության առաջ
նորդ՝ Ֆիդել Կաստրոն, որոնք սկսեցին պետական անվտանգ
ության  մեջ ներգրավել Լոմբրոզոյի  չափագրությունները։ 
Խորհրդային ՉԵԿԱՆ այդ ավանդույթը փոխանցեց իրավահաջ
որդներին  և այդ պատճառով թեստավորումն ու կրանոչափա– 
գրությունը  համարվեցին կարևոր գործոն։ Ավարտելով մեծ 
գիտնականի ներդրման մասին միտքս՝ ցանկանում եմ հիշեցնել 
կարևոր մի քանի  գործոննեի մասին։  Լոմբրոզոյի  պնդմամբ, 
հանցագործները բաժանվում են երկու տեսակի՝ հանցագործնե
րի և ոչ հանցագործների, (  « преступников  » и « непреступни
ков » ) ոչ հանձագործները դրանք մարդիկ են,  որոնք սոցիալ¬
ական և բարոյական շեղումների  պատճառով կարող են  թույլ 
տալ որևէ հանցանք, նրանց մոտ այդ արատը ժառանգական 
չէ,  իսկ հանցագործների երկրորդ տեսակի մոտ ժառանգական 
ու գենետիկական տեսակը փոխանցվում է հորից  որդուն։ 
Գիտնականի ասելով՝ հանցագործ դասակարգ », («  преступный 
класс »,): Երկրորդ տեսակը տարբերվում իր ֆիզիոլոգիական և 
միմիկաժեստային ու լեզվաարտահայտչական առանձնահատկու¬
թյուններով,  այդպիսի տեսակը կոչվում է դեգեներատներ (  այլ¬
ասերված անձինք  - дегенераты ) . Դեգեներատներ կոչվող տեսա¬
կի հանցագործներն անուղելի  են,  և ամենալավ տարբերակը 
հասարակությունից նրանց մեկուսացնելն  է,  նույնիսկ  մահապ¬
ատժի ենթարկելը։  (  Նույնիսկ  Իտայիայում գործում է Չեզարե 
Լոմբրոզոյի  թանգարան, որտեղ պահպանվում են քրեածին 
հանցագործների գանգերը անգամ գլուխները  ու չափագրական 
գործիքները։  )  Այդ հանցագործների տեսակին առանձնահատուկ 
են  դուրս ցցված ճակատը, կլորավուն ու մեծ քիթը,  մեծ,  կլոր 
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ու լայն  դունչը  մազաշատ դեմքն ու մարմինը,  աչքերի տակ 
մազակալված ծածկույթը, հաստ հոնքերի  և նրանց միջև  եղ
ած տարածության մազակալված այտերը, այդ թվում խիտ 
բրդակալած մարմինը,  հաստ ու անտաշ մատները, աչքերի 
տակ գոյակալած ուռած հատվածը, մազակալված ականջները 
այլն...  Այդպիսի առանձնահատկություներով օժտված մարդը 
նման է կենդանամարդ տեսակին, նրա հոգեբանական տեսա
կների  մասին կանդրադառնամ հետագայում։ Չնայած մարդա
բանության և (  Թույյ  տվեք որպես մասնագետ Քրեագիտութ
յուն  բառի փոխարեն օգտագործել կրիմնոլոգիա « ճբւաւաօյւօւ^ » 
բառը, որն  ավեյի գործածական է առօրիայում )  կրիմինոլոգիա-
կում մեծ ժառանգություն էր թողել  նաև Ֆրանսացի իրավա
բան գիտնական Ալֆոնս Բերտալոնը ( 2 4  ապրիլ 1 8 5 3 — 1 3 փետ
րվար 1 9 1 4 ) — որը  մարդաբանական տվյալներով կանխորոշում 
էր հանցագործին, հենց  չափանիշների այդ մեխանիզմն  էլ  ան¬
վանվեց նրա անունով, սակայն հիմնականում մենք  կանդրա¬
դառնանք Լոմբրոզոյի  հայտնագործությանը։ 
Այդպիսով Լոմբրոզոյի  գիտական աշխատության հիմքի  վրա էլ 
կառուցվել է մեր  այս մարդաչափական ու հոգեբանական աշ¬
խատության վերջնական եզրակացությունը։  Ինչպես  ասացի 
Խորհրդային գաղտնի ծառայությունների  կադրային համակար
գում օգտագործվող լոմբրոզոյան  չափագրական փորձերը կիր¬
առվում էին,  իսկ դրանք կատարելագործելու համար օգտագ¬
ործում էին  Սիբիրի  և Ալտայի երկրամասի աքսորավայրերում 
և Գուլագներում կառուցված լաբորոտորիանները, որտեղ ոչ 
միայն  ուսունասիրվում էին քրեածին հանցագործների վարքը 
և մտավոր կարողությունները  այլև  քաղաքական հանցագործ¬
ների  մտավոր ու ֆիզիկական հնարավորությունները,  այդ պա¬
տճառով Ստայինը փորձում էր գենետիկա - բիոլոգիական տար-
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բերակով գտնել իշխանությանը  հավատարիմ գործակալներին, 
իսկ ինչպես հայտնի է՝  Ֆաշիստական գերմանիայի գաղտնի 
լոբորոտորիանները փորձում էին  ստանալ իդեալական արիա– 
ցու նոր տեսակ, որը  գենետիկական չափագրությունների հա
մաձայն,  իր  արտաքին տվյալներով պետք է լիներ  կատարյալ 
ֆիզիկական, ներքին  հոգեբանական ու մտավոր կարողություն
ներով ու այլ  առանձնահատկություններով օժտված։ Մտավոր 
կարողություններն  ու գենետիկական չափանիշները հաշվի էին 
առնվում մանրակրկիտ ձևով, որպեսզի դրանք համապատաս– 
խանեին արտաքին տվյալներին,  գանգաչափագրական ու դիմ-
աչափական աշխատանքներն իրականացվում էին  ժամանակի 
ամենաժամանակակից չափագրական սարքերով։ Այդ պատճառ
ով էլ  Հիտլերը  գտնում էր,  որ լեհերի  արտաքին տվյալները 
կատարյալ են,  արիական նոր ռասսա ստանալու համար, դրա 
համար հազարավոր լեհ  կանայք բռնաբարվեցին ֆաշիստների 
կողմից,  իսկ արդյունքում՝  ծնված երեխաները առևանգվեցին ու 
պահվեցին հատուկ մանկատներում։ Իզուր  չէ,  որ լեհերը  պըն– 
դում են  որ իրենցից  առևանգվել է շուջ  2 0 0 . 0 0 0  - ից  ավեյի 
երեխա, Հրեա կանայք նույնպես  գենետիկական փորձարկումնե
րի  թիրախ էին։  Իսկ ժամանակի ընթացքում  Ամերիկայում և 
Եվրոպանկան մի  շարք երկրներում  հոգեբանական թեսթավոր-
ումը  տեղ գտավ նաև ոչ միայն  պետական հաստատություն
ներում,  այլև  մասնավոր ձեռնարկություններում։  Կադրային 
ընտրությունների  ընթացքում  գրեթե օգտագործում են հոգեբա¬
նական թեստավորումը։ (  Խորհրդային Միությունում  մարդաբան¬
ության  կարևոր մեթոդներից  էին  գանգաբանությունը, ոսկրա¬
բանությունը,  ատամնագիտությունը, մարդաբանական լուսանկ¬
արչությունը,  ոտնատակերի ու ձեռքերի  մաշկի գծերի արտադ-
աջումը,  դեմքի գիպսե դիմակների հանումը  և այլն։ 
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ժամանակակից մարդաբանության մեջ  տարածված են  հեմա– 
տոլոգիական (  արյունաբանական ),  միկրոանատոմիայի, կենսաքի
միայի,  ռենագենոլոգիայի,  ռադիոակտիվ իզոտոպների օգտա
գործման, քարտեզագրական և այլ  մեթոդներ։ 
https://h5гm.wikipedia.org/wiki/Մարդաբանութ)ուն ) 
Խորհրդային միությունում  բացի գիտահետազոտական ինսիտ– 
ուտներից ու լոբորոտորիաներից՝ գործում էր միակ բարձրա
գույն  հաստատությունը (  Института комплексного анализа ре
гиональных проблем ДВО  АН СССР),  որը  գտնվում էր Բիրոբ– 
իջանում՝  Ռուսաստանի Հրեական ինքնավար մարզում  (  Еврей
ская автономная область ) ( Իզուր  չէր  ընտրված այդ տեղը,  որ
ովհետև գիտական մարդաբանության և հոգեբանության բնա
գավառի խոշորագույն ներկայացուցիչները հրեաններ էին,  ինչ
պես նշեցի՝  Չեզարե Լոմբրոզոն  և ժամանակի հանրաճանաչ 
հոգեբան Դեյլ  Կարնեգին, որի հոգեբանական տաղանդը հայտ¬
նի  է ողջ աշխարհում՝ հրեաներ էին: 

Այդպիսով ինսիտուտն ու ակադեմիան պատրաստում էին  որ¬
ակյալ կադրեր՝ ոչ միայն  Խորհրդային ուժային  կառույցների, 
այլև  դիվանագիտական հաստատությունների համար։ Նրանք 
ուսումնասիրում  էին  մարդաբանության կարևոր ուսումնքները՝ 
ազգագրություն, ժողովուրդների ու ցեղերի  ֆիզիկական առանձ¬
նահատկությունների հոգեբանական խառնվածքն ու նրանց 
պատմությունը: Խորհրդային Միությունում  այդ թեստավորումը 
պարտադիր էր,  անգամ հասարակ պահակային ծառայության 
միլիցիոներներին  էին  պարտադրում լրացնել  այդ հարցաթեր¬
թիկները,  որոնք իրենցից  ներկայացնում էին  հարցերի մի 
այնպիսի շարք, որոնք տրամաբանական հարցերից շատ ան¬
գամ հեռու էին,  օրինակ՝ հարցադրումների մեջ  կար մի  հարց. 
« դուք աստիճաններով բարձրանալուց երգու՞մ  եք », կամ թե 
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« դուք ամենից շատ ու՞մ  եք սիրում  », շատ ծիծաղելի,  շատեր
ին  թվում էր, թե  անիմաստ հարցադրում է,  սակայն դա մի 
այն  թվում է: Քանի որ այդպիսի տրամաբանական հարցերի 
միջոցով էլ  կարողանում են կանխորոշել մարդու հոգեկան 
վիճակը և ներքնաշխարհը։ Միխաիլ Բուլգակովը իր « Շան 
Սիրտը » պատմվածքը գրելիս  ուսումնասիրել  էր պրոֆեսոր 
Լոմբրոզոյի  գիտական աշխատությունները, եթե հաշվի առնենք 
նաև հետագահում համանուն վեպի հիման  վրա նկարահանվ
ած ֆիլմի  հերոսին՝  « Շարիկովին » ընտրել  են  հենց Լոմբրոզոյի 
դիմաչափական տվյալներով։ Ես « Ազգադավը » պատմավեպում 
նշել  եմ  Վազգեն Սարգսյանի թեստաթերթիկի մասին,  սակայն 
զարմանալին այն  է, որ  մի քանի  տարի առաջ ԱԱԾ արխիվ
ներից  անհայտացել էին։  Նրա գործին առնչվող նյութերը,  քա
նի  որ այդ հարցաթերթիկի պատճեն կար և դեռևս 2 0 0 5 
թվականի Հոկտեմբերի տվյալներով գտնվում էր այնտեղ, իսկ 
դրանից հետո, չգիտես թե ում  միջնորդությամբ՝  անհայտաց
ավ։ Հարցաթերթիկի առկայությունը  կարևոր փաստաթուղթ էր, 
նրա մտավոր չափանիշները համեմատելու համար, սակայն 
բնօրինակը  դեռ պահպանված է և ես հույսով  եմ,  որ այն 
մի  օր այն  կհրապարակվի։ Սակայն անցնենք առաջ, ներկա
յացնելով  այն  ինչ  կա և այն  ինչ եղել  է։  Ինչպես  արդեն նշել 
եմ  մի քանի գրքերում  և փաստագրություններում՝ Վազգեն 
Սարգսյանին քաղաքական դաշտ բերեց գեներալ Մարիուս 
Յուզբաշյանը,  որն այն  ժամանակվա ԿԳԲ-ի ղեկավարն էր,  և 
ինչու հենց  Վազգեն Սարգսյանը, այլ  ոչ ուրիշը։  Եթե հիշում 
էիք ես բազմիցս ասել եմ, որ «  Ղարաբաղ կոմիտեն » ստեղ
ծվել էր ԿԳԲ - ի  միջնորդությամբ՝  հանձինս  գեներալ Մարիուս 
Յուզբաշյանի,  որպեսզի ժողովրդական շարժումը  ուղղորդվեր 
իրենց  ցանկացած ուղղությամբ։  (ԿԳԲ-ի ղեկավար Գեներալ 
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Մարիուս Յուզբաշյանի  անձնական պահոցում գտնված փաս
տաթղթերի պատճենները դեռ շրջում  են  ամենուր,  դրանց մի 
մասը հրապարակվել է նույնիսկ  տեղ է գտել « Ազգադավը » 
պատմավեպում, ժամանակին վազգենականները, դաշնակցական
ներն  ու կոմունիստները  մեծ որս էին սկսել  արխիվները հայտ
նաբերելու  համար, սակայն, շնորհիվ  Տիգրան Նախդալյանի 
մտերիմներից  մեկի,  դրանք դարձան լրագրողների համար հաս
անելի,  որոնք լույս  սփռեցին կատարված դեպքերի վրա՝ շատ
երի համար բացահայտելով Վազգեն Սարգսյանի հանցանքների 
մանրամասնությունները։  Նաիրի Հունանյանը  հույսով  էր,  որ 
Հոկտեմբերի 2 7 - ի  դատավարության ժամանակ, այդ փաստերի 
հիման  վրա կարդարացվի ու կազատվի դատարանի դահլիճ¬
ից  իբրև վրիժառության մասնակից, սակայն Ռոբերտ Քոչար-
յանի  կողմից  խոստացված արդար դատավարությունը վեր 
ածվեց բեմականացված ներկայացման, որի հեղինակը  Գագիկ 
Ջհանգիրյանն  էր։  )  Կարծում եմ շատերին է հայտնի « Գողգոթ
այի  » գաղտնի ծրագրի պատմությունը,  ուստի չեմ փորձի  ան
դրադառնալ դրան։ Այն,  որ արդեն ծրագրավորված էր Գորբա-
չովի գալը,  նրա « Վերակառուցման » գաղափարը, նույնիսկ 
Խորհրդային Միության  փլուզումը՝  հայտնի էր։  Հենց  այդ 
ծրագրի շրջանակներում էր իրականանում Մարիուս Յուզբա-
շյանի  « Ղարաբաղ կոմիտե » կոչվող ներկայացումը,  իսկ գըլխ-
ավոր դերակատարը հանդիսանում էր նրա ընտրած « Շարիկ-
ովը », նույն  ինքը՝  Վազգեն Սարգսյանը։ Եթե հաշվի առնենք, 
որ գեներալ Մարիուս Յուզբաշյանը  երբեք չեր  կարող ճանաչել 
հայաստանյան յքված գյուղերից  մեկի  փնթի  ու կեղտող ֆիզկ¬
ուլտի դասատույին, որը ծակ տրիկոյով էր ներկայանում իր 
աշակերտներին, չհաշված այն,  որ նրա « բուրմունքի  » մասին 
դպրոցի աշակերտները անեկդոտներ էին  պատմում։ Այսպիսով, 
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ոչնչով  աչքի չընկած մի փնթի  երիտասարդ հանկարծ հայտն
վում է « Ղարաբաղ կոմիտեի » կազմում այն էլ  դառնալով 
ռազմական թևի ղեկավար։ Եթե ի նակտի ունենանք  այն հան
գամանքը, որ նրա նման հոգեկան ու ֆիզիկական շեղումներ 
ունեցող  անձն  անգամ զինվորական ծառայության համար պի
տանի չէր  կարող յինել  էլ  չենք  խոսում նրա մտավոր թերի 
կարողությունների  մասին,  որի պատճառով նրան գումարով 
հազիվ ընդունել  էին  Երևանի ֆիզկուլտուրայի ինսիտուտ, որն 
էլ  մի  կերպ ավարտել էր։  « Ազգադավը » պատմավեպում ասել 
եմ  այն  մասին,  որ Վազգենն անձամբ էր առաջարկել Խորհր
դային ՆԳՆ մարմիններին  իր  ծառայությունը՝  ազգային շարժու
մը  վիժեցնելու  նպատակով, ու նրան չէին  անտեսել քանի որ 
այստեղ առաջ էր գայիս Մեծ գիտնական Լոմբրոզոյի  գիտա
կան թեզը,  Վազգենի ֆիզիոլոգիական ու չափագրական տվյալ
ները  լիովին  համապատասխանում էին  Բուլգակովյան « Շարիկ-
ովի » տվյալներին,  ավելի ճիշտ՝ մեր առաջ կանգնած էր Լոմ
բրոզոյի  ասած մարդու քրեածին տեսակը։ Գենետիկական, ֆի¬
զիկական, հոգեբանական տվյալները,  ժեստերը, բառակապակ¬
ցությունները,  խառնվածքն ու նույնիսկ  նրա շրջապատի մար¬
դիկ լիովի  համապատասխանում էին  փնտրվող կադրին։ 
Այսպիսով, իդեալական տխմարին հայտնաբերելուց հետո Մա
րիուս Յուզբաշյանի  ծրագիրը մտավ իր  հունի  մեջ  և աշխատ
ում  էր անխափան։ Վազգենն առանց խոչընդոտի գործում էր՝ 
ոչնչացնելով  իրեն  հրամանատարությունից դուրս գտնվող զին¬
ված ջոկատներին, օրինակ՝ ՀԱԲ-ին ու Անկախության Բանակին, 
այդ թվում փորձելով երկպառակտություն գցել  ջոկատների մեջ 
ու անգամ ոչնչացնելով  ճանաչված ու սիրված հրամանատար¬
ներին՝  Վիտյա Այվազգանին և Չաուշին՝ Գերազնիկ Միքաեյյան-
ին  հարյուրավոր հայրենասեր հրամանատարներին, որոնց թվ-
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ում  նաև Հայրենիք  վերադարձած ԱՍԱԼԱ-ի (  Հայկական գաղտ
նի  ազատագրության բանակի )  մարտիկ Մոնթե Մեյքոնյանին։ 
«Վազգեն Սարգսյանը հենց  որպես «ռազմական առաջնորդ» 
ստեղծվել է,  որպեսզի  Մովսես Գորգիսյանը կամ Վիտյա Այվա– 
զյանը  չդառնան հայկական ջոկատների ղեկավար»։ ԱՄԵՆ ԻՆՉ 
ԻՐԱՐ ԵՔ ԽԱՌՆԵԼ « Ազատամտություն » օրաթերթ և « Ազգային 
գաղափար» ամսագիր 2005թ. 
Հիշեցնեմ,  որ ԿԳԲ - ի  կողմից  հետագայում Երևանում գնդակ
ահարվեցին Մոնթե Մեյքոնյանի  զինակից ընկերները,  (  1 9 9 6 - ի 
օգոստոսին Երեւանում իր սեփական ավտոտնակից դուրս գա
լիս  սպանվեց ՊՆ սպա, ԱՍԱԼԱ-ի նախկին անդամ Աբրահամ 
Խամիսյանը,  1 9 9 7 - ի  հոկտեմբերին իր  տան դիմաց օրը ցերեկ
ով սպանվեց ԱՍԱԼԱ-ի մեկ այլ  անդամ, գործարար Դավիթ 
Դավիդյանը ) :  Վազգենը լուռ  ու անձայն  ոչնչացնում  էր իրեն 
համար վտանգ ներկայացնող ցանկացած մարդու, դա լիներ 
իր  կնքահայրը,  թե՝  հայրենիքին  նվիրյալ  այլ  հայորդի։  Ինչևէ, 
Վազգենին մշտապես աջակցում էր ԿԳԲ-ի վերնախավը, չնայ¬
ած դրան, նա հետագայում ոչնչացրեց նաև իր կնքահորը՝ գե¬
ներալ Մարիուս Յուզբաշյանին  ու սկսեց ինքնուրույն  իրական
ացնել իշխանության  զավթումը։  Եթե հիշում  եք Բուլգակովի 
« Շարիկովի » ըմբոստացումը իր  տիրոջ դեմ,  դա հենց  այնպ¬
ես չէր ներկայացված գրքում,  քանի որ Լոմբրոզոյի  առաջարկ¬
ած քրեածին տեսակը աչքի է ընկնում հենց  այդպիսի վարք¬
ով, եթե հաշվի առնենք, որ շնագայլերը  նույն  բնազդով են 
օժտված, իրենից  թույլ  ընկերոջը  կարող են  հոշոտել այդպիս-
ով քրեածին տեսակը ավելի ճիշտ՝ բնազդով է գործում, քան 
բանականությամբ և հենց  դա էլ  հնարավորություն էր տալիս 
արագ բացահայտել նրանց։  Խորհրդային աքսորավայրերից 
փախած քրեական հանցագործներից շատերը, որոնք պատկան-
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ում  էին  այդ տեսակին, ճամբարներից կամ գուլագներից ճող
ոպրելու ժամանակ, իրենց  հետ վերցնում  էին  « ընկերների  » 
որոնք երկար ու դժվարանցելի փախուստի ճանապարհին տայ
գաներում դառնալու էին  քրեածին գիշատիչի կերը,  այսինքն 
ճանապարհին նրանք ուտում էին  իրենց  ընկերոջը,  այնպես որ 
այդ տեսակը նաև օժտված էր հանիբայիզմի,  մանկապղծութ– 
յան  ու անբարոյական հիստերիկայի ու ագրեսիվ վարքի չափ¬
անիշներով։ Իզուր  չէր.  Որ Հոյիվուդյան  ֆիլմերում  ընտրվում 
էին  հենց  այդպիսի արտաքինով դերասաններ, կամ դերասան¬
ներին  անում էին  համապատասխան դիմահարդարում։ 
Այսպես՝ աստիճանաբար ավարտելով Լոմբրոզոյի  բացահայտ
ումների  նկարագրությունը մոտեցանք մեր բացահայտումների 
ու եզրակացությունների եզրահանգմանը։ 

ՄԱՍ 2 

« Երկրի քրեական օրենսգրքում չկա որեւէ հոդված, 
որին  հանցակից չէր Վազգեն կեղտոտ ձեռքը։  « 

Մտորումներ « Պազոլինի »-ից հետո » գրքից 
Արսւյոմ Խաչատրյան 
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« Հայկական հողը  ևս մեկ Վազգեն Սարգսյանի 
չի  դիմանա և կգահավիժի դժոխք » : 

« Մտորումներ « Պազոլինի » -ից հետո» գրքից 
Արտյոմ Խաչատրյան 

Պատահական չէր,  որ Լոմբրոզոյի  նշած քրեածիե տեսակի մա
շկե արտադարում էր սպեցիֆիկ հոտ, որը  բնորոշ  էր միայն 
շեագայլերիե,  ինչպես հայտեի է գայլերի  մաշկը արտադում են 
շատ մեծ քանակությամբ հոտ առաջացնող հորմոններ  ու դա 
մատնում է իրենց,  հովիվների  շները  դեռ մի  քանի կիլոմետրից 
են  զգում  գալերի ներկայությունը։  Ինչպես  Լոմբրոզոյան  ուսում
նասիրության մեջ  է ասվում՝ մարդկանց այդ տեսակին առան
ձնահատուկ է լեզվական, անիմաստ բառակապակցությունների, 
միմիկայի  և նորմայից  շեղված այլն  տվյալները։  Որպեսզի առ
անձին  բաժիններով չներկայացնել  դրանք՝ կփորձեմ ընդհանուր 
պատկերի մեջ  ներկայացնել Վազգեն Սարգսյանի արտահայտած 
մտքերը և բառակապակցությունները, որոնք արտասանել է ժա
մանակին։ Այդպիսով նրա արտահայտած ամենահետաքրքիր 
մտքերից մեկը,  որը չգիտես թե ինչու  իշխանությունները  ներ¬
կայացնում են  այլ  տեսանկյունից՝ ես կփորձեմ որպես մասնա¬
գետ հոգեբան, տալ ճշմարիտ գնահատականը։ Բանն այն է. 
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որ այն՝  ինչ ներկայացվում է շատ տրամաբանական է ե_ 
հոգեբաե լինելու  կարիք չկա դրանք նկատելու համար։ 
Այդպիսով վազգենը ասում էր. «Ինձ  ժողովուրդը  չի  ճանաչում, 
ինձ  նորմալ  ճանաչում են իմ նեղ  շրջապատի մարդիկ։ Մնաց
յալը  գիտեն ինձ  մորուքով,  գիտեն ջղայնացած, գիտեն քրտնած, 
այսօրվա կերպարը դա է։  Ինձ  չեն հասկանում,  ինձնից  վախ
ենում  են։  Իրենց  համար արջի կերպար են ստեղծել ու  իրար 
վախեցնում են։  Մէկ-մէկ ես էլ եմ վախենում,  որ չեմ  հասցնի, 
որ ժամանակ չեմ  ունենա,  ցանկություն  չեմ  ունենա,  չ՛գիտեմ 
էլ  ինչ չեմ  ունենա ժողովրդին  ասելու՝  ա՜յ  ժողովուրդ,  իրար 
հասկանանք, ճիշտ հասկանանք իրար, ես Աստված չեմ,  ես 
զինվոր  եմ,  ես Հայ  եմ  »: 

Առաջինը սկսենք նրանից.  որ Վազգենը խոստովանել էր իր 
Քրտնահոտի մասին։  Իր  բուրող  յուրահատուկ հոտն էր պատ
ճառը, որ աղջիկները խույս  էին  տալիս նրա հետ շփվելուց, 
այդ պատճառով էլ  նա չէր կարողանում հարսնացու գտնել 
կանայք նրանից փախնում էին,  ինչպես մահմեդականը խոզի 
մսից։  ինչպես նույնիսկ  ՊՆ -ում  աշխատող քարտուղարուհին 
խոստովանել էր նրա բուրումնահոտության մասին։  Նույնիսկ 
ՊՆ նախարարությունում ողջ  անձնակազմը կատակում էին, 
« Ասում էին,  որ վազգենի մեքենան մոտենում է ՊՆ նախար
արության մասշենքին,  նրա հոտից կարելի էր գուշակել որ 
շեֆը գալիս է գործի » Երկրորդը, որ Ազատամարտիկներից 
շատերը կատակում էին՝  ասելով, « Որ բավական էր Վազգե– 
նին  ուղարկել սահման, ադրբեջանցիները նրա հոտից կփախ-
նեին  Բաքու »: Վազգենը գիտեր որ իր « բուրմունքը  » յուրա– 
հատուկ է ե անգամ իր  մանկական ընկերները  ե դասընկեր¬
ները  դա հաստատում են։  Հիմնականում չեմ  անդրադառնա 
մարդկային մարդու կենսաբանական քրտնարտադրության պր-
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ոցեսին,  սակայն, կնշեմ,  որ հիգենայի  պահպանությունն է,  որը 
հնարավորություն է տայիս ձերբազատվել այդ տհաճ հոտից, 
որպեսզի չանդրադառնամ դրան կարող եք այդ մասին համա– 
ցանցում կարդալ մասնագետների կարծիքը («Гигиена », При
чины неприятного запаха от тела. Основная причина, по
чему люди плохо пахнут, некоторые не купаються доста
точно!  Но  хорошая гигиена  это  не просто мытье тела, а 
также стирка белья)  . Առհասարակ հայերիս  մոտ միշտ էլ 
հակակրանք էր առաջացնում փնթի  և թափթփված մարդը, к 
ապացուցված փաստ է, որ  թափթփվածները ծույլ  են,  անշն
որհք,  այսինքն  իրենց  մտքերը չեն կարողանում նույնիսկ  ճիշտ 
արտահայտել, և իզուր  չէր,  որ Մարիուս Յուզբաշյանը  նրան 
« Փնթի  Բոշա » էր անվանել, այդ պատճառով էլ  նրա ելույթ– 
ները  ամբիոնից ծիծաղելի էին,  իսկ բառակապակցություններն 
անիմաստ և նախադասություններն անհասկանալի։ Ինչևէ,  նրա 
արտասանած. «Մնացյալը  գիտեն ինձ մորուքով,  գիտեն ջղայն
ացած, գիտեն քրտնած... », Այսօրվա կերպարը դա է։  Նա իզ– 
ուր չէր  ասել այդ խոսքերը, դա ինքնախոստովանանք էր,  ու 
հետաքրքիրն այն արտահայտությունն էր՝ «չ ՛գիտեմ էլ  ինչ  չեմ 
ունենա ժողովրդին ասելու...  »: Այդ արտահայտությունը բավակ– 
ան է պատկերացնելու համար նրա անկապ բառակապակցութ– 
յունները,  հեռուստաելույթներում  անկապ արտահայտված մտքե– 
րը  նրան բազմիցս մատնել են,  շատ դեպքերում մարդիկ հուզ– 
մունքից  են  սխալ արտահայտվում, սակայն նրա մոտ հուզա– 
կան ոչինչ  չկար բացի ագրեսիվությունից,  նրա միմիկան  ու 
ծամածռված դեմքը դա արտահայտում էին  առանց դժվարութ– 
յան,  նկատելի էր նրա հիվանդագին ու մոլագար վիճակը։ 
«Աստված չեմ,  ես զինվոր  եմ,  ես Հայ  եմ  »: Հետաքրքիր է,  բո– 
լորը  նրան համարում էին,  ավելի ճիշտ անվանում էին  « Փըր– 
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ջոտ ոջլոտ » (  Նույնիսկ  Կտրեն Դեմիրճյանն  էր այդպես անվան
ում։)  նա դա լավ գիտեր, և իզուր  չէր  ասել այդ մտքերը, սա
կայն ինչու  ինքը  պետք է մտածեր, որ իրեն  ԱՍՏՎԱԾԻ տեղ 
են  դրել  միայն  խելագարը իրեն  Աստծու հետ կհամեմատեր։ 
Հոգեբանական պրակտիկայում կա մեկ գործոն, դա « ՊԱԿԱ
ՍԻ » գործոնն է,  այսինքն  փորձում է հաճախակի իրեն  Զինվ– 
որի կարգավիճակում դնել,  չնայած որ գաղտնիք չէ,  որ նա 
անգամ Խորհրդային զինված ուժերում  չի  ծառայել մանավանդ 
այն  տարիներին, երբ զինապարտությունը շատ խիստ էր ու 
միայն  լուրջ  և կարևոր պատճառը կարող էր նրան ազատել 
զինծառայությունից։  Եվ այստեղ գայիս է ՆԳՆ կադրերի բաժ
նում  հայտնված փաստաթուղթը, որը հաստատում է նրա Շի-
զոֆրենիկ հիվանդության փաստը։ Որպեսզի շատ չմեկնաբանեմ 
հիվանդության առանձնահատկությունները ու դրանց բնույթնե¬
րը  կառաջարկեմ օգտվել հետևյալ կայքից՝ (  Шизофрения у 
мужчин h t t p s : / / p s i h o m e d . c o m / s h i z o f r e n i y a - u - m u z h c h i n / :) Վազգենի 
արտահայտած ,« ես Հայ  եմ » բառը անհասկանալի է,  ինչ  է 
ժողովուրդը եզդի է՞ր,  կամ թե՞  ուզբեկ,  որ ինքն  էլ  իրեն 
համարում էր մեջների  « Հայը  »: Նորմալ մարդը չէր  կարող 
ամեն տեղ ասել՝ « ես հայ եմ,  ես հայ  եմ  », դա միայն  տխմար 
մարդու արտահայտություն է,  տխմար և խելագար։ (  Չնայած 
այդ տխմարությունը դարձրեցին կարգախոսը և նոր երիտ-
հանրապետականները ու երիտ - ԵԿՄ - ի  անդամները ամենուր 
դա են ասում։ )  Վազգենի մոտ հաճախակի էին  լինում  խելա¬
գարության բռնկումները,  և նա ազատություն էր տալիս բըռ-
ունցքներին, նույնիսկ  իր  հավատարիմ թիկնապահ Մովսես 
Գեղանգույյանը  բազմիցս ծեծվել էր նրա կողմից,  վազգենի 
բռունցքներից  չէին  խուսափել անգամ եղբայրները,  նրա համ¬
ար միևնույնն  էր, ծեծում էր կին,  տղամարդ, հոգևորական ու 
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մանուկ։ Մի միջադեպի, ականատես կիե պատգամավորը պատ
մում  էր,  որ 1 9 9 0 թվականին Գերագույն Խորհրդում Վազգեն 
Սարգսյանը այնպես է ծեծել մի 1 9 -  ամյա երիտասարդի, որ 
նա հաշմանդամության շեմին  էր հասել դա արել էր պատ
գամավորների ներկայությամբ,  առանց խղճի  խայթ զգալու։ 
Իսկ ամենահետաքրքիր ու սառնասրտության դեպքերից մեկի 
մասին կարեյի է ներկայացնել նորից  ականատեսի փաստերով, 
որը նամակով տեղեկացրել էր այս մասին։ 1 9 9 3  թվականին 
Վազգեն Սարգսյանը այցելում  է Արարատի զորամասերից մե
կը և ինչ-որ  առիթով վեց ամսվա զինվորներից մեկին  ծնող է 
հայհոյում,  զինվորն էլ  արժանապատվությունից ելնելով  հակադ
արձում է, ասելով որ Դուք իրավունք չունեք ինձ  հայհոյել 
արդյունքում  Վազգենը զինվորի  ճակատին է հանգցնում  ծխա
խոտը և երեք մեծ այրվածքներով զինվորին  տանում են զոր
ամասի բուժ  կետ։ Զինվորը  վախենում էր ծնողներին  ասել 
կատարվածի համար, միայն  մի  քանի ամիս հետո զինվորը 
կարճատև արձակուրդով վերադառնում է տուն, և ծնողներին 
պատմում այրվածքների մասին,  սակայն զորամաս վերադառնա¬
լուց  հետո չորս ամիս հետո հայտնում են  ծնողներին  թե՝ իր¬
ենց  տղան սահմանին զոհվել  է ադրբեջանցիների կրակոցից։ 
Այդպես ավարտվեց մոլագար նախարարի ու զինվորի  պատմ
ությունը։  Չնայած բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ նրա բըռ-
ունցքների  զոհն  են  դարձել հայուրավոր զինվորներ,  ՀԱԲ -ի 
մարտիկներ, Ազգային ժողովի պատգամավորներ ու գնդապետ¬
ներ։  Նրա բռունցքների  համը  տեսել էին ընկերները՝  Ռոբերտ 
Քոչարյանն ու Սերժիկ Սարգսյանը, նույնիսկ  Սերժիկը ցանկա
ցել  է փախչել Ղարաբաղ նրան ճանապարհի կեսից են  վերա
դարձրել։ Գեներալ Նորատ Տեր - Գրիգորյանցը Հայաստանից 
հեռացավ Վազգենի ծեծից հետո։ Վազգենի մասին կան բազ-
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մաթիվ հոդվածներ, օրինակ՝ « Անկախություն » շաբաթաթերթում 
1 9 9 2 թվականին տպագրված « Զգուշացեք՝ Պաշտպանության 
Նախարարը աքացի է տալիս » հետո դա արտատպվեց 
բազմաթիվ կայքերում,  մանավանդ « Լույս  Աշխարհ » կայքում։ 
Հոդվածը, որտեղ նա հարբած ծեծել էր մի  7 2 - ամյա ծերունու 
և նրա տղային ու վիրավոր ազատամարտիկին։ (  Վերջում 
մանրամասն կարող եք կարդալ հոդվածը, որտեղ ցայտուն 
կերպով պատկերված է նրա շիզոֆրենային  խելագար բռնկվող 
երևույթը։  ) (  « Գործընկերների վկայությամբ՝  Սարգսյանը հոգեպես 
անհավասարակշիռ անձնավորություն  էր,  իրականացնում էր 
խելահեղ  արարքներ »: « Մտորումներ « Պագոլինի » -ից հետո » 
գրքից Արտյոմ Խաչատրյան © 2007) ( « Իսկ չար լեզուներն  աս
ում  են,  որ անգամ սպանություններ  կան նրա խղճի  վրա, 
ավելի՛ն՝  առավել համարձակ չար լեզուներն  անգամ հավաստի
ացնում են,  որ Եռաբլուրում  թաղվածների 20%-ը  կյանքից 
հեռացել է նրա անմիջական աջակցությամբ»: «Մտորումներ 
« Պագոլինի » -ից  հետո » գրքից Արտյոմ Խաչատրյան © 2007 ) 
Վազգենի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկռտուքը Երևա
նի  Բուսաբանական Այգում գտնվող պանդոկում դարձավ քրե
ական գործի հարուցման պատճառ, որտեղ մեղադրվում էին 
Մովսես Գեղանգույյանը,  Արծրուն Մարգարյանը և Վազգեն 
Սարգսյանը։ Հետագայում դատարանի կողմիք  քրեական գործը 
կարճվեց, որովհետև երեք ամբաստանյալներն արդեն մահաց¬
ած էին։  Հետաքրքիրն այն  է,  որ տվյալ գործի վերաբերյալ 
ամբողջ ինֆորմացիան համացանցից ջնջված է,  սակայն իմ 
մոտ պահպանվում են  համացանցում հրապարակված նյութ¬
երը։  (  « Երկրի քրեական օրենսգրքում  չկա որեւէ  հոդված, որ
ին  հանցակից չէր  Վագգենի կեղտոտ ձեռքը։ » «Մտորումներ 
« Պագոլինի »-ից  հետո » գրքից Արտյոմ Խաչատրյան © 2007 ) 
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Շարունակենք...  (  Հոդված « PanARMENIAN.Net  » - փետրվարի 
2 0 0 2 - 2 3 : 3 0 A M T h t t p s : / / p a n a r m e n i a n . n e t / m / a r m / n e w s / 4 1 1 7 
ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԶԻՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ԵՆ, 
ՈՐ ՀԱՆԳՈՒՑՅԱԼ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԴԵՄ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ 
ՀԱՐՈՒՑԵԼԸ ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԻ ՎԱՐԿԱԲԵԿԵԼ ՆՐԱ ԱՆՈՒ
ՆԸ )  Եվ վերջապես՝ «ավելի լավ է  մեկ մոմ  վառել, քան հա
վերժ բողոքել  խավարից–. Օգնենք, որպեսզի  յուրաքանչյուրս 
վառի իր  մոմը,  և համոզված եմ՝ մոտ ապագայում Հայաստ
անը կհայտնվի լույսի  մեջ  »: Հետաքրքիր խոսքեր են,  կարծես 
սերունդնե-րին  ուզում  են  խաբել այդ դատարկաբանությամբ։ 
Ինչումն  է բանը. այն  ժամանակ, երբ Հայաստանը համարվում 
էր Խորհրդային Միության  ամենա էլեկտրոֆիկացված հանրա
պետությունը,  որտեղ լուսավորված էին  անգամ աննշան արա
հետները, իսկ  ՀՀՇ  - ի  իշխանության  գալուց հետո արհեստա-
ծին  սարքած հովհարային անջատումները, կաբելների ու 
տրանսֆորմատորների վթարները հատուկ կազմակերպված էին, 
և վազգենը դա լավ գիտեր, նա չէր փորձում ինչ-որ  բան ձեռ¬
նարկել,  քանի որ երիտ - թուրքերին  փոխարինած ՀՀՇ-ի  պարա¬
գլուխներից  մեկն  էլ  ինքն  էր: Մոմի  լույսով  պետություն չես 
լուսավորի, իսկ նրանք ժողովրդին պարտադրեցին անցնել մո¬
մի լույսին,  որպեսզի խավարի ու ցրտի մեջ  հեշտ կառավարել 
ժողովրդին, էլ  չհաշված դպրոցների և ԲՈւՀ - երի ժամանակա¬
վոր դադարները, որոնք երեխաների ու ուսանողների  կրթա¬
կան ինտելեկտի վրա մեծ ազդեցություն էին  թողնում: 
Տգիտությունը դարձել էր պետական ծրագրի կարևորագույն 
գործոններից մեկը,  « Քավորի Սեղանիկների » մոտ մատաղ սե
րունդն  էր, որոնք զրկվել էին  ուսումից  և դպրոցից՝ դառնա
լով « մատնոց ֆռցնողներ  », սեղանիկների մոտ փոքրիկ խաբեբ
աներ։ Ուսումից և կրթությունից  կտրված, փողոցում սովորում 
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էին  խաբել և գողանալ։ Երկրռւմ տիրում էր համատարած 
անտարբերություն, կեղծիք և խաբեություն, տգիտություն,  վա
խս ու առհամարանք։ (  «К неудачам давно привыкли, А удачи 
пугают нас» Իգոր Տալկով ),  Անգլիացի գրող Ջորջ Օրուեյին 
այդ մասին լավ է ներկայացրել իր « 1 9 8 4 » գրքում,  խավարի 
ու վախի, ցրտի ու ահաբեկության ու պատերազմի մեջ  պա
հելով  նրանք պահում են  իրենց  իշխանությունը  պատերազմ
ելով սեփական ժողովրդի հետ նրանից կորզել  ամեն ինչ, 
անգամ ազատության և սիրո երազանքը։ Կարծում եմ եթե 
առանձին - առանձին անդրադառնանք մեծ ոճրագործի ապուշ– 
ություններին,  ապա շատ կերկարի, ուստի անցնենք առաջ 
և հիշենք  Պրոֆեսոր Լոմբրոզոյի  ասած քրեածին տեսակի 
արտաքին տվյալները,  որոնցով և հիմնված է մեր  աշխատու¬
թյան  այս ենթաբաժինը։ 

Այսպիսով եթե ուշադրություն դարձնենք Վազգեն Սարգսյանի 
դիմագծերին, մանավանդ ճակատի հատվածը, ապա այն  իր 
չափագրական տվյալներով նույնությամբ  համապատասխանում 
է իսկական քրեածին տեսակին («  преступный класс) , որոնց 
ճակատները դուրս ցցված են ու նեղ, ինչպես  Շարիկովի մոտ։ 
« у человека написано  на лице, в  жестах,  в  походке,  ми
мике, все это отражает его суть. » Чезаре Ломброзо  Այդ տե
սակին են  պատկանում ՀՀ իշխանության մեջ  բարձր պաշտ-
ոներ զավթած գեներալների մեծ  մասը,  օրինակ՝ Մանվել Գրի-
գորյանը,  Խաչատուրովը, Հայկազ Բաղմանյանը, Սեյրան Սարոյ-
անը, Մանվեյի  որդի՝ Կարեն Գրիգորյանը,  Գևորգ Կոստանյանը, 
Շարմազանովը, Շմայսը,  Վովա Գասպարյանը, Տարոն Մարգար-
յանը  և նույնիսկ  Երիտ - թուրքական ոճրագործ Թայիաթը ու 
Էնվերը...  Ուշադիր նայեք  և ինքներդ  կհամոզվեք, որ բոլորի 
ճակատը նույնն  է,  այսինքն  ինչպես ասում են  քրեածին տես-
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ակը հասկանում է իր տեսակին, նրանք նույնիսկ  իրար հոտ
ով են  ճանաչում, նույնիսկ  Վովա Գասպարյանն իր հարցազր
ույցի  ժամանակ խոստովանել է,  որ իր  բարեկամներին և թը-
շնամիներին  հոտով է ճանաչում։ Նա չի սխալվել,  այդ քրեա– 
ծին  տարրերի մոտ զարգացած է հոտառությունը,  և այդ պատ
ճառով նրանք կարողանում են ժամանակի հետ արագ փոխել 
դիմակները, երբ տեսնում են,  որ իրենց  դիմաց կանգնած է 
ուժեղ  մարդ, նրանք հնազանդ են,  իսկ երբ տեսնում են,  որ 
իրենցից  թույլ  են  ու անպաշտպան՝ պատրաստ են ամիջապես 
հոշոտել նրանց։  Դա էր պատճառը, որ Ռոբերտ Քոչարյանին 
հնազանդվում էին,  իսկ հետո սկսեցին նրա դեմ դուրս գալ։ 
Գիշատիչների առանձնահատկությունները որդեգրած քրեածին 
տեսակի չափագրական տվյալները Լոմբրոզոյի  աղյուսակում 
ներկայացված են ամենայն մանրամասնություններով։  Բավական 
է բոլոր  գիշատիչների լուսանկարները դնել  իրար կողքի և 
պարզ կլինի,  թե Լոմբրոզոյի  հայտնագործությունն ինչ  որակի 
է։  Դիմագծային չափագրությունների մեջ են  մտնում նաև այ-
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տերը, շրթունքները,  աչքերը, հայացքը, քթի  ու քթանցքերի 
բացվածքը և այլն...  Երկար կլինի  առանձին - առանձին անդր
ադառնալ այդ չափումներին  մանրամասներին, սակայն պատ
կերն արդեն ակնհայտ է,  երբ նայեք  լուսանկարներին,  որոնց 
մասին ասացի վերևում։ Այսպիսով քրեածին տեսակն աչքի է 
ընկնում  նաև իր  բանականության ու լեզվաարտահայտչական 
տկարությամբ, նրանց գլխուղեղում  արտադրվող հորմոնի  պակ¬
ասը լրացնելու  համար նրանք դառնում են  ավելի մսակեր, 
քանի որ դժվար թե բուսակեր մարդու մոտ ի հայտ գաին 
այս ախտանշանները։ Մսակերությունը  նրանց հիմնական զը-
բաղմունքն  է,  ուտել ու լափել ուտում են խոզի  պես՝ ինչ 
պատահի, պետության բյուջեն,  ժողովրդի միսը,  անճարին ու 
թույլին,  ուտում են  անգամ բնական պաշարներն ու կենդան¬
ական աշխարհը։ Դրա համար էլ  հաստացնում են  ծոծրակ¬
ներն  ու ամորձները,  կենդանական բնազդ է՝  լափել և կենակ-
ցել  ինչպես Շմայսի  դեպքում, բռնաբարում է ում  կարողանում 
է,  իսկ ում էլ չի  կարողանում, իրեն  է հնազանդվում և պատ¬
րաստ է տիրոջ հրամանի համաձայն՝ հոշոտել ցանկացածին, 
հարկ եղած դեպքում նույնիսկ  իր զավակներին։ Պատահական 
չէր.  որ այդ քրեածինների կնքահայրը պետք է դառնար Վազ-
գեն Սարգսյանը, քանի որ իր  պես գիշատիչների միջոցով 
1 9 9 6 թվականին նա զավթեց իշխանությունը  ու իզուր  չէր  որ 
ասում էր.  « 2 1 - րդ դարը, անկասկած, մերն  է լինելու  »։ Նա 
չէր  սխալվում որովհետև գիտեր որ իրենց  տեսակը ամեն ինչ 
կանի, ընդհուպ ժողովրդին գնդակահարելու գնով իրենց ձեռ¬
քին  են պահելու իշխանությունը։  Քրեածին տեսակին յուրահա
տուկ է սուտը և խաբեությունը  և հարբեցողությունը։ Իզուր 
չէր,  որ Բուլգակովի գրքի հերոսը՝  Պրոֆեսոր Ֆիյիպ  Ֆիյիպիչ 
Պրեոբրեժինսկին  Շարիկովին պատվաստում էր սպանված հար-
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բեցող  Կլիմ  Չուգունկինի « Հիպոֆիզը  »: Բուլգակովի հերոսն  իր 
եերքիե խառնվածքով ու պահվածքով ամբողջությանբ  համապ
ատասխանում է ներկայիս Փնթի  դասակարգի կառկառուն ներ
կայացուցիչներին,  սկսած ընդիմադիր Արամ Սարգսյանից՝ վերջ
ացրած Դոդի գագո-Ծառուկյանից։ Սամվել Ալեքսանյանի,  Սաշիկ 
Սարգսյանի, Նեմեց Ռուբոյի,  Յուվեցի Կարոյի ու շատ Հանրա
պետականների գանգաչափական տվյալները միանշանակ համա
պատասխանում են Լոմբրոզոյի  կազմած քրեածին տեսակին։ 
Եթե հիշում  եք՝ սկզբում  ասվեց, որ այդ տեսակի գենետիկա-
կան հատկությունները  փոխանցվում են  հորից  որդուն,  այդ 
պատճառով նրանց որդիները արտաքին ու ներքին  չափանիշ¬
ներով ոչնչով չեն  տարբերում իրենց  տխմար հայրիկներից: 
Լոմբրոզոն  առաջարկում էր հասարակությունից մեկուսացնել 
կամ ձեռբազատվել նրանցից։  Մուսոլինին  և Իսպանիայի բռնա
կալ Ֆրանկոն իր իշխանակալության ժամանակ այդպես էլ  ան
ում  էին, այդպիսիներին  մեկուսացնում և ոչնչացնում  էին։  Եթե 
հաշվի առնենք որ Ճապոնիայի միապետը ևս առաջնորդվում 
էր այդ սկզբունքով։  Ավարտելով քրեագիտական եզրակացութ
յան  բացատրությունը կրկին հիշենք  « սպարապետի » արտաս
անած մի նախադասություն « Մեր ճակատագիրը մեր  ձեռքում 
է: Յուրաքանչյուր  հայ  մարդ Մարտակերտից մինչև.  Նոյեմբեր
յան ու  Լոս - Անջելես պիտի իրեն  պատասխանատու զգա այս 
պատերազմի համար ու  իմանա, թե հարկ եղած դեպքում ինչ 
պիտի անի »։ Շատերը ովքեր չեն  ճանաչել վազգեն սարգսյան-
ին  այս բառերը վեհ ու հպարտ է ընկալում,  սակայն նրան 
ճանաչողները գիտեն.  որ սրանք մոլագարի բերանից հնչած 
խոսքեր են,  երբ պետության մեջ առաջին հանցագործը ինքն 
էր,  որ թալանում էր ժողովրդի ու պետության հարստությունը, 
առաջինը իր  ընտանիքի անդամներն էին որոնք  սեփակաշնորհ-
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ում  էիե  երկրի գործարաններն ու ձեռնարկությունները,  նա 
էր որ Լնտն Տեր - Պետրասյանի ու Վանո Սիրադեղյանի հետ 
ձեռք-ձեռքի  տված ոչնչացնում  էր հայ  ժողովրդի պանծալի զա
վակներին, նա էր,  որ թիկունքից  գնդակահարում էր պատեր
ազմում  կռվող հերոսներին,  նա էր.  որ զավթեց իշխանությունն 
ու նա էր.  Որ ազգադավներին բերեց իշխանության ու նա էր, 
որ սփյուռքահայերի ու այդ թվում մեծահարուստ Քըրք Քրքոր-
յանի  նվիրաբերած միլիոնները  թալանեց ու ւցրեց բանկերը։ 
Վերջապես նրա գործած ամենամեծ ոճիրը,  ստորագրված Բիշ-
քեկի խայտառակ զինադադարը, որը հեագայում վերածվելու էր 
հայ  զինվորի  սպանդանոցի, իսկ ժողովրդի համար դառնալու 
էր զսպաշապիկ, որպեսզի իրենց իշխանությունը  պահեն հար¬
ատև։ Անգլիացի գրող Ջորջ Օրուելն  ասում էր՝ «Պատերազմն, 
ավարտելու ամենաարագ միջոցը  պարտվելն է»: 
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Եվ մենք  պարտվեցինք խայտառակ ձևով սակայն Փնթիները 
եերկայացրեցին որ հաղթել  ենք,  ի՞նչ  հաղթանակ. երբ տասն
ամյակներ հետո նույն  սահմանին զոհվում  են մեր  զինվորնե
րը,  ի՞նչ  հաղթանակ, երբ նույն  իշխանավորները պետք է խոշ
տանգեն ու ահաբեկեն ազատամարտիկներին, սպանեն գլխա
տեն ու բռնաբարեն ժողովրդին,  սովի ու տգիտության մեջ 
պահելով եկող սերունդներին,  ջնջել  ու ոչնչացնել  պատմական 
ու մշակութային կոթողները  անգամ լեզուն  ու պատմությունը, 
նահատակված հերոսներին։  Ու այդ ամենը մի  Փնթի  տխմարի 
ու մոլագարի պատճառով։ Նկատի ունեմ  Բիշքեկի խայտառակ 
զինադադարի պայմանագիրը, ( որը  վազգեն Սարգսյանի նախ
աձեռնությունն  էր,  հիշեցնեմ,  որ 1994 թվականին Հայկական 
ռազմական հաջողությունները  կարող էին ավարտվել Ադրբեջ– 
անի Կապիտուլացիայոով որը վերջնականապես վերջ կդներ 
պատերազմին և Ադրբեջանը կճանաչեր Ղարաբաղի անկախու
թյունը,  այդ թվում  վերադարձնելով Շահումյանի  և Գետաշենի 
ենթաշրջանը, և ինչու  չէ  Նախիջևանը։ Հայկական ռազմական 
ուժերը  հնարավորություն  ունեին  մեկ օրում  ազատագրել Ադր– 
բեջանի մի  քանի խոշոր քաղաքներ, այդ թվում  նավթային 
կենտրոններից մեկը՝  Բարդա քաղաքը։ Հայկական ուժերը  մի 
քանի օրվա մեջ կարող էին  հասնել  մինչև  Քուռ - Արաքսյան 
հատվածը՝ Սաբիրաբադ, որն էլ  հնարորություն  կտար Բաքվին 
գնալ զիջումների։  Սակայն Բիշքեկի խայտառակ զինադադարը, 
դա հայկական պարտության սկիզբն  էր։  Սուրհանդակ կայք) 
Չեր բացառվում, որ Մարիուս Յուզբաշյանը  Վազգենին քաղ
աքականություն բերելով ցանկանում էր Բուլկգակովի « Շան 
Սիրտը » գրքի պրոֆեսոր Ֆիյիպ  Ֆիյիպիչ  Պրեոբրեժինսկու նը-
ման փորձարկում կատարեր, սակայն ինչպես գիտենք գրքում 
շատ մեծ դժվարությամբ Շարիկովին (  Полиграф Полиграфович 
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Шариков) զինաթափեց և նորից  դարձնեց շուն,  իսկ վազգենի 
տարբերակում չստացվեց, քանի որ Վազգեն Սարգսյանը սպան
եց Յուզբաշյանին։  Բանն այն է,  որ « Փնթի  » բառը ես հենց 
այնպես չեմ օգտագործում, քանի որ Մարիուս Յուզբաշյանի 
փաստաթղթերում Վազգենը հիշատակվում է « Փնթի  » անուն
ով, նույնիսկ  ինչպես նշվում  էր փաստաթղթերում ԿԳԲ - ում 
նրա ծածկանունը եղել  է «ԲՈՇԱ» ու անգամ Կարեն Դեմիր– 
ճյանն  բազմիցս իր  մտերիմների  մոտ արտահայտվել էր այդ
պես, իհարկե վազգենի ականջից հեռու։ 
Ահա այն ապացույցները որ քրեածին տականքի միջոցով քր
եականները զավթեցին իշխանությունն  ու կործանեցին և ժող
ովրդին և պետականությունը։ 
Այս աշխատության փորձագիտական արդյունքները  կարող են 
վերստուգվել Եվրոպական և Ամերիկյան Քրեագիտական փորձ¬
ագիտական լաբորոտորիաններում, վստահ եմ,  որ նրանք էլ 
կներկայացնեն նույնը  ինչ  գրված է եզրակացության այս եզ¬
րակացության մեջ։ 
Հույսով  եմ,  որ ժամանակի ընթացքում  ի  հայտ կգան վկան 

ները,  որոնց ստիպել են  լռել,  ի  հայտ կգան հոդվածներ որոնք 
արգելվել են կամ ջնջվել։ 

Քրեագիտության փորձագիտ հոգեբան հոգեբույժ 
Գեհենի  Առաքել 8 /12 / 2015 
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ԼՎԵՐ 

Լվեր (լատ.՝ S i p h o n a p t e r a ) ,  արյունածուծ միջատների կարգ։ 
Հայտնի Է մոտ 1 8 0 0 ,  Հայաստանում՝ 7 2 տեսակ։ Մանր, անթև 
միջատներ են։  Մարմինը (երկարությունը՝ 1-5  մմ,  « ամրակայված » 
էգերինը՝  մինչև  2 0 մմ  )  կողքերից խիստ սեղմված է՝ ծածկված 
խիտինային  խոզանիկներով, որոնք հարմարված են  բրդի ու 
փետուրների մեջ ազատ շարժվելուն։  Ոտքերը, հատկապես հե
տինները,  լավ են  զարգացած, դրանց առանձնահատուկ մկան
ային  կառուցվածքը բարձր ու հեռու ցատկելու հնարավորութ
յուն  է տալիս։ Աչքերը հասարակ են,  երբեմն՝  ապաճած։ 
Բերանային ապարատը կտրող - ծակող- ծծող է։ 
Բազմացում և զարգացում 
Կյանքի ընթացքում  էգն արտազատում է մինչև  5 0 0 ձու։ 
Ձվադրում են  հատակի ճեղքերում,  հողում,  անասնակացարան-
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ներում։  Զարգացումը կատարվում է լրիվ  կերպարանափոխութ
յամբ.  Անցնում  են  4 փուլ՝  ձու,  թրթուր,  հարսնյակ, հասուն մի
ջատ (իմագո)։  Բոլոր լվերի  հասունները  տաքարյուն կենդանի
ների  (այդ թվում՝  մարդու) օբլիգատ մակաբույծներ են.  սնվում 
են  նրանց արյունով (առանց սնվելու  ի  վիճակի են ապրել երկ
ար ժամանակ)։ Լվերի մեծամասնությունը  ( 9 4 % - ը )  կաթնասուննե
րի  արտաքին մակաբույծներ են, մյուս  մասը՝ թռչունների։ 
Տարածվածություն Տաքարյուն ցամաքային կենդանիների օգնու
թյամբ  ներթափանցելով նրանց բնակության զանազան կենսա-
վայրեր՝ լվերը լայնորեն  տարածվել են  և հանդիպում են  բոլոր 
կենդանաաշխարագրական մարզերում  ու լանդշաֆտակլիմայակ-
ան գոտիներում։ Քանակային և տեսակային մեծամասնություն 
են  կազմում կրծողների (դաշտամկներ, ավազամկներ, գետնասկ¬
յուռներ,  առնետներ) լվեր։ 
Համաճարակաբանություն 

Ունեն  մեծ համաճարակաբանական, նշանակություն.  հատուկ 
վտանգավոր վարակների (  ժանտախտ, տուլարեմիա և այլն  ) 
հիմնական, երկրորդական կամ պատահական փոխանցողներ 
են։  Պայքարի միջոցներ 
Պայքարի միջոցները,  ֆոսֆորօրգանական միացությունների 
ջրային  լուծույթներ։ 

ՎԻՔԻՊԵԴԻԱ 
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Այս Լվերի փաստագրությունը հենց  այնպես չներկայացրեցի, 
քանի որ նույն  ձևով աճում, բազմանում և տարածվում են 
քրեաօլիգարխները; Լվերը շատ նման  են...  Ավելի ճիշտ օլիգ
արխները շատ նման են  լվերին,  որոնց հիմնական զբաղմ
ունքը  արյուն  ծծելն  է,  Ժողովրդի արյուն  ծծելը։  Լվերը նույն 
ժողովրդի արյունը  ծծող ժանտախտն են, որոնք չարիք  են ոչ 
միայն  սեփական ժողովրդի համար, այլև  մարդկության։ 
Ինչպես  նկատում ենք Լվերի կենսաբանական տվյալները,  ապա 
բոլոր  առանձնահատկություններով դրանք համընկնում  են  Փըն-
թիների  կենսաբանական տվյալներին «  բարձր ու հեռու ցատկ
ելու  հնարավորությունը » նրանց հնարավորություն է տալիս 
իշխանական սանդուղքով բարձրանալ վերև, օրինակի համար 
փնթի  Շարմազանովը կամ արթուր բաղդասարյանը, Գևորգ 
Կոստանյանը ու անգամ Արփինե Հովհաննիսյանը։  Իսկ բազմ-
ամացման տարբերակում նույնն  է՝  ձվադրում են, որտեղ պա
տահի և ինչքան  շատ, այնքան լավ, դրա լավ օրինակը Ման¬
վել  Գրիգորյանի ձվադրումն է։ Իր  թուլեքը  լվերի  պես աճում 
են  ու շատանում, դրա համար համաճարակի պես վտանգ 
ներկայացնելով եկող սերունդներին  ու մարդկությանը։ 
Այս տարբերակում նրանց ոչնչացնելու  « ֆոսֆորօրգանական 
միացությունների  ջրային  լուծույթները  » չեն  կարող օգտակար 
լինել,  դրա համար կա հատուկ միջոցներ  և այս գիրքը այդ 
միջոցներից  ամնաէֆեկտիվն է։ Ո՛չ միայն  այս գիրքը.  այլև 
սրանից առաջ գրված մյուս  գրքերը, որոնք  ահ ու սարսափի 
մեջ  են  պահում, « արցախի հերոս » փնթի  ԴըԳեներալ Մանվել 
Գրիգորյանին այլև  իշխանական ողջ ոհմակին, որոնք ամեն 
ինչ  անում են, որպեսզի  այս գրքերը չտարածվեն։ Ինչպես 
ասացի մեր  Ազգադավ լվերի  ոչնչացման համար ընտրված 
մարտավարությունը ճիշտ է և դրա թողած հետևանքների 
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պտուղները արդեն նկատելի են: Այս խուճապը և հիստերի -
ան դա է ապացուցում։ Ինչպես  ասում են « երկու վախը մեկ 
մահ է »: Իսկ որն է մեծ լվերի  ոչնչացման մարտավարությունը։ 

Ձեռնարկ։ 

Ոչնչացումը  պետք է լինի  փուլ  առ փուլ  առաջինը պետք է 
իրազեկել հասարակությանը և սերունդներին,  որ Լվերը ոչ թե 
հերոսներ  են,  աստվածներ, այլ  համաճարակային միջատներ, 
այսինքն  հանցագործներ ու ժողովրդի թշնամիներ,  ոչ թե գեն
երալներ այլ՝  Դեգեներատորներ, նրանք ոչ թե քաղաքական 
այրեր են  կամ իրավապաշտպաններ, այլ  փնթի  ու կեղտարյուն 
աղբ։ Իսկ երբ իրազեկվեց սերունդը,  որ նրանք հանցագործ
ներ  են,  պետք է սկսել նրանց ծաղրել ու նվաստացնել բար¬
ոյապես ու հոգեպես, այնպես անել,  որ նրանց հարազատնե-
րըն  ու անգամ ժառանգները ամաչեն ու փոշմանեն,  որ ինչ-
որ կապ ունեն  դավաճան ազգադավների հետ։ Նրանց պետք 
չէ  ֆիզիկապես ոչնչացնել  քանի որ դա մեծ պատիվ կլինի 
նրանց համար, կրկնում եմ  պետք է ոչնչացնել  բարոյապես, 
որպեսզի ամաչեն ու վախենան երևալ հասարակության մեջ, 
որպեսզի նույնիսկ  իր  թիկնազորի հաստագլուխ թիկնապահը 
հասկանա, որ իրեն  էշ  նահատակ լինելը  չի  բխում  ազգային 
շահերից,  այս դեպքում վստահ եմ,  որ կգտնվեն վրիժառու 
պատանիներ, որ օրերից մի  օր կսատկացնեն նրան ու այն էլ 
աֆտոմատի խզակոթով, ու հասարակությունը դա կնդունի 
ողջունելով  և այդ դեպքում հավատացեք, որ երկիրը  և ազգը 
կազատվի արյունածուծ ազգադավներից։ Համատարած ժողովր
դական ատելությունը  կարող է ծնել  Թեհլերյաններ  ու Նաիրի 
Հունանյաններ  և իրենց  արժանի պատիժը կստանան 2 5 տա-
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րի անպատիժ մնացած ՀՀՇ-ական-Կոնգրեսականները, Դաշնակ– 
ցական-Հանրապետականները ու ժողովրդի կաշին քերթող  օլի
գարխի թուլեքը,  որոնք ահաբեկում են ու սպանում ժողովր
դին։  Այս դեպքում նոր հնարավոր կլինի  կառուցել Նոր Հայ
աստան։ Աղբի ու ավազի վրա տուն չեն կառուցում, ինչպես 
կարելի է անբարոյականներից կառուցել բարոյական պետութ
յուն,  հարկավոր են նոր  կադրեր՝ ազնիվ ու բարեխիղճ մար¬
դիկ, որոնց շնորհիվ  պետք է պետությունը  կառուցվի ու բար¬
գավաճի։ Իսկ Ազգային Գաղափարախոսությունը պետք է լինի 
և դառնա ժողովրդի և պետության անվտանգության երաշխի
քը։  Եթե կարծում եք, թե  սա ֆանտազիայի ժանրից է, ապա 
սխալվում եք։  (Վերջապես Ֆանտազիան է  ծնում  ապագայի 
կատարյալ լիարժեքությունը  Լրագրող Ազատամարտիկ Վարդ-
ան Հովհաննիսյան)  Յուրաքանչյուր հայ  և բարոյական մարդ 
պետք է մի  քար դնի՝  կառուցելու համար ապագայի Հայաս¬
տանը...  Այն  ժամանակ, երբ կարողացանք իրականացնել այս 
ամենը,  կարող ենք  կոչվել ազգ և պետություն։ 
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

( Փորձագիտությունից Դուրս մտորումներ ) 

вера и знание - ето две чаши весов: 
Чем више одна, тем ниже другая. 

А .  Шопенгауер 

Չնայած մեր  այս փորձագիտական աշխատության արդյունքնե
րն  անհատական եզրակացության հիմքում  են ընկած, սակայն 
վստահ եմ,  որ համապատասխան փորձագետներ կարող են 
հաստատել ներկայացված փաստերը։ Եթե հաշվենք, որ մարդ
աբանության հիմքում  ընկած են  Աստվածաշնչի Ադամի և Եվ
այի  պատմությունը,  քանի որ,  ինչպես Սուրբ գրքում գրված է, 
որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր նման՝  իր պատկերով։ 
Ապա նայելով Մանվեյի, Շմայսի,  Կոստանյանի, Շարմազանովի 
կամ Սաշիկի տեսակին, պատկերացնում ես,  որ Աստված չէր 
կարող՝ կատարյալ մարդու կողքին  արարել այդպիսի « ԽԸԶ-
Բ ԶԱՆՔ »: 

Մարդն օժտված է ամենագեղեցիկ հատկություններով և Աստծո 
կատարելությունը կայանում է նրանում,  որ նա մարդկանց 
ստեղծեց իր պես։ Իսկ ինչ  վերաբերում է Վազգենին, Սաշիկ-
ին,  Շմայսին  ու Մանվեյին,  ապա դրանք կարելի է համարել 
Չ.  Դարվինի թեորիան։ « Теория эволюции  Ч.  Дарвина»  Չարլզ 
Դարվինի առաջ քաշած գիտական թեզը  կարելի է հաստատել՝ 
Լամբրոզոյի  չափագրությանն համապատասխանող քրեածին 
տեսակին, որոնք և առաջացել են  կապիկից, չգիտեմ հումորը. 
հումորը  սակայն ուսումնասիրելով՝ քաղաքական հարթակում 
հայտնված Մանվեյին,  Շմայսին,  Սարոյանին, Լիսկային,  Տարոն 
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Մարգարյանին Շարմազանովհս ու Գևորգ Կոստանյանին՝ ակ
ամայից պատկերցնում ես Դարվիեի առաջ քաշած տարբեր
ակը, որ մարդ առաջացել է կապիկից։ Միաեգամայե ճիշտ է, 
այդ տեսակը առաջացել է կապիկից, քանի որ Աստված դժվար 
թե այդպիսի աեճոռեի իեչ-որ  բաե արարեր։ « Էվոլուցիա » 
Չ.  Դարվիեի։ Ըստ Աստվածաշնչի՝ Աստված մարդուն ստեղծել է 
կատարյալ՝ երաե տալով բանականություն և միտք, այս տար
բերակում հասկանայի է դառնում, որ քրեածին տեսակը հենց 
Դարվինի ասած՝ կապիկից առաջացած տեսակն է, որի մեջ 
ավելի շատ նախամարդու գեներն  են  զարգացած, քան մարդ– 
կային։  էվոլուցիոն  պրոցեսում նրանց մոտ միայն  որոշ արտա¬
քին  փոփոխություններ  են  կատարվել, իսկ ուղեղի  ու մնացած 
բնազդային  հատկությունները  մնացել  են՝  ինչպես իրենց  նւսխ
ահարերի, օրինակ՝ այդ տեսակի մարդկանց մոտ բջիջների 
հոսքը  դեպի նյարդային  համակարգ և գլխուղեղ,  կատարվում 
է համեմատաբար ավելի դանդաղ, այդ պատճառով գենետիկ-
ական արատը ակնհայտ է,  նրանք սկզբում  անում են,  հետո 
մտածում, չնայած մտածելը նաև մեծ ջանք է պահանջում նր
անցից։  (Թույլ  տվեք այդպես անվանեմ այդ տեսակը, որպեսզի 
ավելի պարզ լինի  )  Նախամարդու այդպիսի տեսակն անընդու¬
նակ է գիրք կարդալ կամ դասախոսություն լսել,  որովհետև 
արագ ձանձրանում է և հոգնում,  փոխարենը՝ նրանք չեն 
ձանձրանում ուտելուց,  այս տարբերակում ճիշտ կլինի  ասել 
« լափելուց », նրանք կարող են  ժամերով կամ օրերով նստել 
խաշի սեղանին,  հետո՝ քյաբաբ, խորոված, նորից  խաշ, նորից՝ 
և ամբողջ օրը  լափել,  խմել  և ծխել։  Մտավոր կարողություն¬
ները  նրանց մոտ թերի  են  զարգացած, կարող եք օրինակ՝ 
Մաեվեյիե, Շմայսին  կամ Գևորգ Կոստանյանին մատիտ տալ՝ 
որպեսզի ինչ-որ  նկար կամ պատկեր նկարեն, վստահ եմ, որ 
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նրանց մոտ ոչինչ  չի  ստացվի, նրանց նկարած պատկերը 
նման  կլինի  քարե դարի ժայռապատկերների, ավելի ճիշտ՝ 
իրենց  նախնիների  թողած գենը  նրանց կստիպի պատկերել 
նույն  ձևով.  Անճոռնի վերջույթներով  ու այն  էլ  տարբեր երկ
արությամբ Նրանց համար դժվար է ընկալել  հավասարաչափ 
զուգահեռ պատկերները։ Այդ տեսակի համար խորթ է պոեզ
իան երաԺշտությունը և մշակույթը:  Այդպիսով Լոմբորզոյի  ու 
Չարլզ Դարվինի պատկերած քրեածին նախամարդու տեսակը 
Հայաստանում՝ լավ բնակլիմայական պայմաններում աճում և 
բազմանում է,  ինչպես բազմանում են  լվերը:  Լվերի մասին 
գրել  եմ  և կարիք չկա նորից  անդրադառնալ այդ թեմային, 
սակայն հիշեցնեմ,  որ լվերը  ամենավտանգավոր միջատներից 
են,  որոնց խայթոցը կարող է կաթվածահար անել ամբողջ 
նյարդային  համակարգը, և մահն անխուսափելի է: Ինչպես 
հայտնի է լվերը  դասվում են  արյունածուծ միջատների 
կարգին։ Իս մեր օլիգարխները  բացի իրենց  կենդանական ու 
միջատային հատկություններով ավելի վտանգավոր են:  Քանի 
որ այդ մասին գրել  են  նույնիսկ  մեր  Մեծերը: 
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Փաստագրություն 

(  « Անկախություն » շաբաթաթերթ 1992 թ ) 

(  w w w . l o u y s w o r l d . c o m /  9 Դեկտեմբեր 2 0 1 2 
« Զգուշացեք՝ պաշ-տպանության նախարարը աքացի է 
տալիս » Հատված։ Այդ օրերիե Վազգեե Սարգսյանը, լաաա՜վ 
հարբած վիճակում, իր  վարորդի հետ միասին, գեում է Գորիս 
իբր  ստուգումների։ Հասնում է սահմանային գիծ ճիշտ մար
տի ընդմիջման  պահին, կամ գուցե հենց  այդ պահն է ընտ
րում  գծին մոտենալու համար։ Անտառի եզրին,  ծառների տակ 
նստած հանգստանալիս են  լինում  զինվորները։  Գորիսցի մի 
ծերունի,  տանից իր  կռվող որդու համար հաց է բերած 
լինում  և որդու ու նրա մարտիկ ընկերոջ հետ նստած հաց 
ուտելիս են  լինում։  Հանգստացող զինվորների  մեջ շրջող և 
նրանց տեղին անտեղին ամենակեղտոտ հայհոյանքներ շռայլող 
հարբած Վազգենը հանկարծ նկատում է ծերունու և նրա 
որդու հետ ծառի տակ նստած մարտիկին, Սամվելի ջոկատի 
Խաչիկ Մեջլումյանին, որին  և մյուսներին  գիտեր շատ վաղուց 
և անձամբ։ Խաչիկն այդ ժամանակ արդեն վիրավոր էր, նրա 
ձախ հոնքի  վերևի մասում՝ ճակատի գանգոսկրի մեջ խըր-
ված գնդակ կար, որը բժիշկները  չէին  համարձակվում հան¬
ել։  Տեսնելով Խաչիկին, մոտենում է ու ասում՝ « արա՞, դու 
էն  Սամոյի ֆանատիկներից չե՞ս  »։ Լսելով պատասխանը, սըկ-
սում  է հայհոյել։  Անմիջապես միջամտում է ծերունու որդին, 
ասելով թե ի՞նչ  է արել մարդը, որ եկել ես ու կռվող տղին 
հայհոյում  ես։  Վազգենը հանկարծակի հարձակվում է այդ 
տղայի վրա, կեղտոտ հայհոյանքների  ուղեկցությամբ սկսում 

1 7 0 

http://www.louysworld.com/


բռունցքներով ու քացիներով նույնիսկ,  արյունոտելու աստիճան 
ծեծել միջամտում են  ծերունին՝  ծեծվողի 7 2 ամյա հայրը  ու 
Խաչիկը, և այս անգամ Վազգենը թողնելով  տղային հարձակ
վում է ծերունու ու Խաչիկի վրա, բռունցքներով այնպես է 
հարվածում երկուսին,  որ երկուսն էլ  տապալվում են գետին, 
հետո սկսում է քացիներով հարվածել Խաչիկին։ Որպեսզի 
պաշտպանի վիրավոր գլուխը,  Խաչիկը դեմ է անում ձեռքերը, 
ինչի  արդյունքում  քացի տվող « սպարապետը » ոտքի հարված– 
ներով կոտրում է Խաչիկի աջ ձեռքի  երեք մատները՝ միջնա-
մատը, մատնեմատը և ճկույթը։  Թողնելով  ցավից ոռնացող 
Խաչիկին տապալված, հիմի  էլ հարձակվում է ծերունու վրա, 
անխնա ծեծելով ու արնոտելով ծերունու գլուխը։ 
Կատաղության գագաթնակետին հասած « հայրենասեր սպարա– 
պետը », հանում  է ատրճանակը, չորս կողմից  այս դեպքին 
ականատես զինվորների  աչքի առաջ պահում գետնին տապ¬
ալված արյունլվա ծերունու գլխին  ու կարգադրում չոքել  իր 
առաջ։ Ծերունին  չոքում  է։  Նրա վարորդը հասկանալով, որ 
չափն անցած « սպարապետը » պատրաստվում է գնդակահա– 
րել  ծերունուն,  ուշքի  է գալիս նետվում առաջ, կախվում է 
Վազգենի թևից ու գոռում, թե՝ մի խփի,  մեծ մարդա, էս 
ի՞նչ  ես անում,  արի գնանք, ու խանգարելով նրան կրակել 
քաշում է որ հեռացնի այդ վայրից։  Վազգենը թափ է տալիս 
իրան,  պոկվում վարորդի ձեռքից  և ատրճանակն ուղղում 
վարորդի վրա ասելով, թե՝  հեռու գնա, թե չէ հմի  կգյուլլեմ։ 
Հետո հետ է դառնում չոքած ու գլխիկոր ծերունուն,  և հան– 
կարծ նկատում նրա վզից  կախված ոսկե շղթան՝  խաչով։ 
Մոտենում է,  բռնում  խաչն ու շղթան,  քաշում պոկում է ծե
րունու  վզից,  ու գցում գրպանը ասելով՝. « էս քեզ չի  հաս
նում  » և հայհոյելով  ու օրորվելով հեռանում է։ ) 
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ԵՎ ավարտելով գիրքը  ուզում  եմ  եորից եերկայացեել Մեծ 
Զորավարի Գարեգին Նժդեհի  խոստերը, ու բարեկամ 
ազատամարտիկ Վարդան Հովհաննիսյանի  բանաստեղծություն; 

« Ներքին  թշնամին  զինակիցն է ու եղբայրը  արտաքին 
թշեամու » « Մինչև  որ չկարողանանք ներքին թշնամին 
սպանել անկարելի է, որ  արտաքին թշնամուց ազատ
վել կարողանանք. » Գարեգին Նժդեհ 

ԵՐԲԵՄՆ ՏԱ՛Զ ԱՆԵԼԸ ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Է: 
Գեհենի Առաքել 

ԱԿՆ՝ ԸՆԴ ԱԿԱՆ, 
ԱՏԱՄ՝ ԸՆԴ ԱՏԱՄԱՆ 

Քո լռության  պատասխանը հիմա, 
Դարձավ պատուհաս եկող սերունդին, 
Ավաղ ուրացաք արյունը  թափված, 
Եվ ազնվազարմ քաջ հերոսների։ 

Ու ի՞ն չ  շահեցիր կորուստի դիմաց, 
Ինքդ պղծեցի՚ր մասունքները սուրբ, 
Արժեքներն ազգիդ տալով ոտնատակ. 
Գեհնենի  հրում  այրվում ես այսօր։ 

Թե հերո՛ս ունեիր,  ինչու՞  չկերտեց, 
Լուսավոր երկիրը  մեր  երազների, 
Այսօր դարձել ես չքավոր ու խեղճ. 
Խավար միջնադար, անկիրթ վայրենի։ 
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ԵՎ անկախությունդ արյունով կերտած, 
Քո հերոսները  թիկունքից  խփված. 
Ինչու՞  ուրացար սխրանքը նրանց, 
Մոռացար նույնիսկ  պատմությունն անցած։ 

Ազգադավն էլ  սպարապետ դարձավ, 
Սրբապիղծն էլ սուրբ կաթողիկոս, 
Եվ դու ընտրեցիր ճամփան մոլորված, 
Լույսի  փոխարեն խավարում գամվար։ 

Ու հազարամյակդ եղավ արյունոտ, 
Հերոսի կյանքով եկավ հաղթանակ, 
Սակայն դավադիր դաշույնը  դահճի, 
Խրվեց թիկունքը,  դափնի փոխարեն։ 

Երկաթի շերեփի խորհուրդն այսպես, 
Ավաղ ջնջեցիր  դու քո էջերից, 
Ուժեղներին  է աշխարհը հարգում, 
Տկարն է հավերժ ապրում ոտնակոխ։ 

Թույլերը  երբեք հզոր  չեն  լինում, 
Պիղծ ազգադավն էլ  քաջ, հայրենասեր, 
Մուկն երբեք առյուծ չի լինում, 
Արքա է նույնիսկ  արծիվը վանդակում։ 

Պատիվ ու զավակ մոռացիր կյանքում, 
Ստրու՛կ ես դու, էլ  ի՞նչ  ես ուզում, 
Քո զավակները նոքյար են  ծնվել, 
Օրենքն է այդպես, հո ես չեմ ասել... 
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Թե բռնակալդ ծարավ է արյան, 
Այնժամ հագեցրու ծարավը նրան, 
Ինչպես  ասում է օրենքը  կյանքի, 
Ակն՝ ընդ  ական, ատամ՝ ընդ  ատաման։ 

Խրախճանք սարքիր, ելիր  հանդիման, 
Թող որ սեփական արյունով խեղդվեն, 
Պիղծ ու կեղտարյուն սերունդը նրանց, 
Այնժամ դու կլինես  ազատ և անկախ։ 

2 / 0 6 / 2 0 1 4 ՎՀ © Վարդան Հովհաննիսյան 
Ազատամարտիկի Հիշատակարն կայքից 
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Լ Ո ՚ ւ Ռ ԿԱՑ 

« Բռնավորի երկաթյա գավազանը միշտ և հանապաղ հսկում  է 
մեր  գլխի  վրա. լաց ես լինում՝  լո ՜ւռ  կաց...  ծիծաղում ես՝ լո՜ւռ 
կաց...  խոսում ես՝ լո՜ւռ  կաց...  ա՛խ, ծեծում են ինձ՝ լո՜ւռ  կաց... 
սպանում են  ինձ՝ լո՜ւռ  կաց...  իմ  երեխանց արյունն  իմ  աչքիս 
առջև թափում են՝  լո՜ւռ  կաց...  իմ  ապրանքը խլեցին,  տարան՝ 
լո՜ւռ  կաց...  իմ տունը քանդեցին՝  լո՜ւռ  կաց...  ա՛խ, չեմ դիման
ում  այդ ցավերին, ի՞նչ  անեմ.  — տո՜, թշվառ, քեզ  ասում են՝  լո՜ւռ 
կաց, հա, լո՜ւռ  կաց, միշտ լո՜ւռ  կաց, թե ավելի խոսես, լեզուդ 
կկտրեմ, թե էլի  խոսես, քեզ  կենդանի հողում  կթաղեմ և այնտ¬
եղ  կսովորես լուռ  կենալ...։  Այդ անգութ գավազանն ամեն ժամ, 
ամեն րոպե պտտվում է մեր  գլխի վրա և դու միշտ լսում  ես 
այդ զարհուրելի  սպառնալիքը։ 

«Այդ սպառնալիքի ձայնը  քո ականջներին զարկում է, քանի 
կենդանի ես.  այդ երկաթի գավազանքը քո գլխի վրա պտըտ-
վում է, քանի  շունչ  ես քաշում... Մի  մարդ էլ  չկա, որ ասե. Չէ՞ 
խեղճ է,  դա, դա էլ մեզ  նման մարդ է,  աստված լեզու  է տվել 
որ խոսե, խորհե,  մտածե և յուր  մտքերն արտասանե։ 
« Բայց ասես թե ամեն մարդ յուր  գլուխն  է պահում, յուր 
փորի, յուր  հանգստության համար միայն  ծառայում. մի  բան, 
որ նրան վերաբերյալ չէ, դրա վրա չէ  մտածում։ Եվ այդպես, 
մարդիկ սառն աչքով են  նայում  իրանց նման մարդկանց չար¬
չարանքներին,  նրանց նեղություններին։  Եվ աստված ինքը  սառն 
աչքով է նայում  այդ ցավալի տեսարանների վրա. Նա տեսնում 
է,  յուր  պատկերը շինել  են անասուններին  հավասար, բայց աչ¬
քերը  խփում, երեսը շրջում,  անց է կենում...  ։ 
«Երբ մեր  աստվածը, երբ մեզ  նման մարդիկ, ամենևին հոգս 
չեն  քաշում մեզ  համար, որ մեզ  ազատեն մեր  նեղիչների  ձեռ-
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քից, էյի  մեր  ցավը մնում Է  մեր  վզին, Էլի  հարկավոր Է,  որ մենք 
մեզնից  մի  սիրտ, մի  հոգի լինենք,  միմյանց  օգնենք  մեր անբ
ախտ գլուխը  ազատելու համար ուրիշից,  որ մեր  միսը,  մեր 
արյունը չԷ, մեզ  ոչինչ  օգուտ չ  կա: 
« Որովհետև բոլոր  ազգերը, որոնցից  որևիցե օգնության  հույս 
ունինք մենք, բոլորն  Էլ  առանց մեղքի  չեն։  Երբ նրանցից մինը՝ 
ասում Է իմ  նեղիչին՝  դուրս հան աչքիդ միջից  շյուղը,  նա նրան 
պատասխանում Է.  — ուրեմն  դու Էլ  դուրս հան քո աչքի միջի 
գերանը, հետո խրատիր ինձ։  Ահա՜ այդպես, նա նրան ասում 
Է՝  կույր  ես,  նա պատասխանում Է՝  դու Էլ  քաչալ ես։ 
«Եվ արդարև, այդ երևելի  տիրապետողներից, այդ վիթխարի 
հրեշներից  ամեն մինը,  առած յուր  ճանկերի մեջ մի քանի 
մանր ազգեր, ծամում են նրանց լերդը  ,  ծծում են նրանց ար
յունը։  Խղճալի զոհերը ճչում են,  աղաչում են, ոչ ոք չԷ  լսում 
նրանց ձայները.  և նրանք լսում  են  ճակատագրական սպառնա¬
լիքը  — լո՜ւռ  կաց...»։ 

Րաֆֆի « Սալբի » 1 9 1 Էջ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԽՈՍՔԸ 1 էջ 
ԴԱՎԱՃԱ՛Ն Է ՆԱ, ՈՎ ԼՌՈՒՄ Է ԴԵՌ 5 
ԹՈԽՄԱԽԻ ՄՀԵՐ 8 
« ՍՊԱՐԱՊԵՏԻ » ԵՐԱԶԱԾ ԵՐԿԻՐԸ 1 0 
ԱՐԹՈՒՐ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ 1 4 
ՀԱՅ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1 7 
W E L C O M E T O A R M E N I A ,  K I M 1 8 
ՍԽԱԼՎԵՑԻՆՔ ՈՒ ԿՐԿԻՆ ՍԽԱԼՎՈՒՄ ԵՆՔ 2 0 
ՔԱՋ ՀԵՐՈՍ՝ ՄԱՆՎԵԼ ՊԱՆԾԱԼԻ 2 3 
Պատիժ թե՞ օրհնություն  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 3 4 
« ԱՎԱՏԱՐ » 3 9 
ՉԱՐԻՔԸ ՊՈԶՈՎ ՊՈՉՈՎ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ 4 0 
ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԵՐԵւՈՒՅԹԸ 5 7 
ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՈՃԻՐ ՏԻԳՐԱՆ ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ 6 4 
« Прыщик. Պրիշչիկ » Ռուզաննա Խաչատրյան 6 7 
ԱՍԵԼ ԹԵ՞ ՉԱՍԵԼ 7 2 
ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ 7 3 

ՆԱՄԱԿՆԵՐ 

ՆԱՄԱԿ ՍԵՐԺԻԿ ԱԶԱՏԻՉԻՆ 7 6 
« Ծաղիկ Ռուբո », ԵԿՄ անդամներին 8 2 
ՏԱՏԻԿՆ ՈՒ ԱՐՋԸ 8 3 
Романос Романосян  8 5 
ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱՄՈԼՆԵՐԸ 8 7 

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

ՈՎՔԵ՞Ր ՍՊԱՆԵՑԻՆ ՄՈՆԹԵԻՆ 1 0 3 



« Антропометрия  » 
ՔՐԵԱԾԻՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1 2 3 
ՄԱՍ 1 1 3 4 
ՄԱՍ 2 1 4 7 
ԼՎԵՐ 1 6 2 
ՎԵՐՋԱԲԱՆ 1 6 7 
Փաստագրություն 1 3 4 
ԱԿՆ՝ ԸՆԴ ԱԿԱՆ, 1 7 2 
ԼՈ՜ւՌ ԿԱՑ 1 7 5 

ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼ © 2 0 1 5 
СЕНЕШ ЛИДОЕ!, © 2015 

Խմբագիր ՏԻԳՐԱՆ 
Գեղ ձևավորող Բ. ՕԳԱՆԵՍ 
geheniaraqel@gmail.com 

mailto:geheniaraqel@gmail.com


Ով որ նույնիսկ  ինքն  իրեն  է դավաճանում, այս 
աշխարհում ոչ  ոքի չի  սիրում... 

Շեքսպիր 

Դավաճաններին արհամարում են նաև նրանք, ում նրանք 
ծառայություն են մատուցել... 

Տացետ 

Մեծ ստորությունները  արվում են ատելությունից 
դրդված, իսկ փոքրերը՛ վախից... 

Շարլ Մոնտեսքյո 

Դավաճանությունը ներում  են,  բայց չեն  մոռանում... 
Լաֆայետ 

Հեղինակային իրավունքները պատկանում 
են դրա հեղինակին՝  Գեհենի Առաքելին։ 

Գրքում տեղ գտած նյութերը 
պաշտպանված են Հեղինակային 

իրավունքով GEHENI աա Լ̂ © 2015 



Գեհենի 


