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Ծնունդէս ի վեր երակներուս մէշ ո՜վ դետ աբիոնի, 
Խորհրդահոս հեղուկ արե,ւ, 
Ի՞նչ պիտ՛ ըլլաս այնուհետեւ, 
Երր հողին աակ մարմինս թօշնի։ 

ծաղիկնե՞րն արդեօք պիտի յա յորդեն 
Կարմրավառ, բոցիդ • մետաղնե՛՛րն արդեօք, 
Աստղե՞րն երկնքին* որ կըրակներ են, 
Երազնե՛՛րն անհուն եւ սրտամորմոք«•« 

Ո՞վ դետ արիւնի, որուն շատ անդամ 
Խաոնեցի մոայլ արցունքն աչքեյաւս, 
Երբ վիշտն ըրած էր դիս խելակորոյս, 
Եւ աղօթքն էր լուո. եւ թախանձական, 

Ա՜հ, դիտեմ ո ր , երթ այլեւս չը հասնի 
Կաթիլ մը քեզմէ սրտիս ստվարին, 
Տիեզերքին մէջ պիտի փշրըփ 
Դփւրարեկ բիւրեղ մը երազային • • • 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 
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Ա Ն Ց Ե Ա ՜ Լ Ա Ն Ց Ե Ա ՞ Ս * 

Անցեա՜լ, անցեա՜լ, գմըոսըւած, երագսւբոյր, 
Փոթ-որկայոյգ ծովի վըրսւյ նաւն ես անղեկ» 
Արիւնավաո. պատանքի մէջ նահատակ ք ո յ ր , 
Յուսախնդիր, բազկատարած են սրտարեկ: 

Անցեա՜լ, աչքերդ արցունքիս մէջ դատարկեցի, 
Րիւրսւշավւրակ ցայգածաղիկ մ*ես մահաբոյր • 
Հրեշտակներէն իսկ վատօրէն մերժըւսւծ ք ո յ ր , 
Ա՜հ, երկարէ՛ պաղատագին ձեււքերդ ինծի • • . 

Անյիշատակ գերեզմանիս բե՛ր աղօթ՜քի 
Մխացող ջահ մը՝ որուն լոյսը վսււԱյցի 
Սրտիդ կրակէն՝ ուր կը, սպառի խունկն իմ հոգսւ յս ՛ 

Զմըււսըւած քոյր նահատակ, ահա՛ վարդեր, 
Ուր արցունքիս վճիտ աղն է բիւրեղացեր 
Պաշտումին մէջ իմ ծնրադիր խոնջ ոտք ե ր ո ւ ս . . . 

Հ Ի Ն Օ Ր Ե Ր Ո Ի Կ Ա Խ Ա Ր Դ Ա Ն Ք 

Զրկանքը մեգ մօտեցուցած էր իրարու 
Շատ աւելի, քան եթ-է կեանքն ըլլար փարթ-սւմ, 
Րայց չեմ կրնար յիշել աււանց արտասուելու. 
Երջանկաբոյր օրերը մեր կախարդական: 

Գացած էինք ֆրանսական գիւղ մ ը , հեււուն. 
Ջաղացք մը կար հոն, ցորենի հւււնձքեր կային, 
Մագերուդ մէջ կայծոռիկներ կը շողային, 
Երբ խոտերուն վրայ տար ածուած կ ՚ ը լ լայիր դ ո ւ ն : 

Հոգիիս մէջ կ ՚ ե բ գ է անունը գիւղակին 
Մացառի տակ գաղտնահոսան տկի մը պէս • 
Գինով էի համբոյրներէդ, համբոյրներէս 

Գինով էիր ք կը սիրէինք կարօտսւգին 
Այնքա՜ն գիրար, որ գրկանքն իսկ այսօր ինծի 
Կը թըւի գանձ մը1 ղոր, ափսո՜ս, կորսնցուցի • • • 

՚ ՚ 1 ^ 

յ Ա Ր Օ է Հ թՐԿԱԹ 

^ I 



Բ Ա Գ Ի Ն 

Կ. ՄԵԼԵՍ.Ն 

. . .Ո՛ՐՆ է ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ» 

Վերքեին դասարանէ Հայ գրականու-

թեան պաՀն էր 1 

Գեղանոյշ կարդաց քհ • ՏԼա րգա րեա– 

նէ ՀԼճակէն Հարսը» էն էր ա պա լոր ու– 

թիլնները, զորս գրէ աո.եր էր ։ 

Աշակերտուհիներէն ոմանք առար-

կութիւնն եր ըրէն ւ (/* էկը գէաել աո ո լա լ , 

թէ անհ րաժեշտ չափով ծանրացած չէր 

Հեղինակէն լեզոլէն վյրայ ։ 

Տետո յ Ար աքս ի կարդաց իր ապաւո– 

րոլթէւնները Գ • ԶօՀրապի վճիտին 

Պարտքը»էն : 

կարծիքներ յա գանուեցան նաեւ, այս 

մասին Հ 

Սիսակեան, ուզելով քէՀ ^(Լ խորա– 

ցընել, Հար ցուց, թէ երկու, գրագէտնե-

րուն միԼեւ ի՞նչ տարբերՈլթիւններ կան ւ 

Հարցումը ծանր թուեցաւ է ք՝այց , 

ուս ու ցչին մէկ քանի բացատրութիւնե-

րէն ետք> աշակերտուհիները խնդրեցին 

ժամանակ տալ իրենց՝ յաո֊ա^խկայ գա-

սերէն մէկուն ընթացքէն արտայայտուե-

լու Համար է 

\) էսակեան Հ աւան ե ցաւ է հայե-

ցաւ ժամացոյցին ։ ՊաՀը կը մօտենար իր 

լրումին է 

- & առաջիկայ ՀէգչաբթԻ օրուան 

Համար շարադրութեան նիւթ կ՛՚ունենաք, 

«– րսաւ, - «Ծննդավայր եւ Հայրենիք* ։ 

= 0՝Ոէ Ճ Փ ւ շ Ա օ 1 » ՜ 1»»^եցալ 

շշունի մը ետեւէն է 

Աիսակեան բարձրացոլց գլուխը՝ 

ստուգելու Համար թէ ո*վ է այգ զֆրան– 

սուՀինինչպէս կ՚որակէր էնք՝ ամէն 

անգամ, երբ աղջիկներէն մէկը ֆրանսե-

րէն կվարտա յա յտուէր է 

Եւ շեշտակի նա յեցալ %ո լարգին , որ 

գլուխը Հակեց ան միրապէս : 

Դասարանը, որ պաՀ մը Հմայուած 

էր ՏԼարդարեանէն , ել տպա լոր ուած* 

ԶօՀրապէնգ յանկարծ էո-եր էր է 

Սիսակեան, նկատելով նիւթին պատ– 

ճառած վերապաՀութիւնը , քիԷ մը պար– 

գա բան ե լու մ տօք » 

- Անշուշտ, - յարեց, - խօսքը ա՛-

նոնց մաս էն չէ , որոնք կը ծնին ու կ՚ապ-

րին Հայրենիքի մ է ի Այլ անո՛նց մա-

սին , որոնք կը ծնին արտասահման եւ 

կ՚ապրին Հայրենիքէն Հեռու: 

Շօաաշ ոօստ I , - լզուեցաւ 
կրկին՝ այս անգամ միւս անկիւնէն է 

Աղաւնի, օգտոլելով ուսուցչին Լալ– 

տրամագրութենէն • 

- Ո՞վ է այդ ֆրանսուհին , - չչն^աց : 

ծ է ամ էնքը ծիծաղեցան ւ ծպտեցաւ 

նաեւ Աիսակեան : 

- Ա յ ո ՛ , ինչպէս գոլք% - շարունակեց 

Սիսակեան , - ծնած էք Ֆրան սա յ կը Հա-

սակաւոր ուիք այստեղ է Ջեղմէ ոմանք 

ֆրանսերէնը աւելի սաՀուե կերպով կը 

խօսին, քան՝ Հայերէնը է Այսուհանդերձ 
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Ֆրանսան ձեր ծննգավայրն է • իսկ Հա-

յաստանը ձեր Հ ա յրենիքը ; 

= Ա յ ո ՛ , պարո՛ն ։ 

- Արդ՛, ա յս երկու, միջավայրերուն 

հանդէպ տրամագրոլթիւններ ու-

նէք < Ի՞նչ ձեւով եւ իրարմէ ի"նչ տար– 

րերութեամր կը զգաք մէկն »ւ միւսը* 

Կամ՝ անոնք, աոանձին աոանձին ք 

ունին ձեզմէ ամէն մէկէն ներս։ 

Աշակերտուհիներէն ոմանք սկսեր 

էին նօթեր առնել յ 

- Կը խորհիմ, - վերսկսալ Աի– 

սակեան, - նիւթը այչեւս պարզ է ։ 

Դասարանը արձագանգ չսասալ ւ 

- Ջէք խօսի՛ր , - ձայնեց Աիսակեան՝ 

պահ մը լռելէ ետք։ 

֊ Կ՝արտօնէ*քէ - յարեց Զասլէլ, որ 

երկու տարի առա^ Պոլս էն փոխադրուած 

էր Ֆրանսա, Հ ա յ ե ր է ն ի ուղղագրական 

սխալներէ գրեթէ զերծ է ր , նա էսա գա– 

սոլթիլ.նները ճշգրիտ կազմելու վարմ՛ում 

թիւնն ունէր : 

- խօսէ՛, - հրահանգեց Աիսակեան ւ 

Զապէլ ելալ ոտքի : ^ ^ շիկնե– 

ցալ՝ որ արդիւնքն էր իր երկչոտ 

խառնուածքին, ճ՜է. 

, - սկսալ, - բաւական բարդ 

է անշուշտ յ Նախընտրելի պիտի չըլլա*ր է 

եթէ զայն մեզի տուած ըԱայիք անցեալ 

տարի ։ 

- ինչո՛՛՛ւ ^ որովհետեւ անցեալ տարի 

հայերէն աւելի դմ-ուա^ր կվարտա յա յա– 

ո*–էիք : 

= Նախ՝ ա՛յգ պատճառով : Երկրորդ* 

ես կը խօսիմ իմ մասիս Հ որովհետեւ ին-

ձի համար ուրիշ է պարագան ւ Մինչեւ 

այս ամառ Հայրենիքը կը ճան չնայի գիր՜ 

քերէն% գասերէն ու քարտէսէն. . . 

- Ինչպէս ամէնքս , - մէՀ ինկալ շա-

ղակրատ Աղաւնին, որ , անգամ մը, երր 

ուսուցիչը ՀշատախօսՀ բառին հոմանիշ 

էր հարցուցեր՝ «գլխագիր Աղալն ի» ձայ՜ 

ներ էր* ակնարկելով իրեն ել. ծիծ աղե– 

ցընելով ընկերուհիներն ու նոյնիսկ խըս– 

տագէմ Աիսակեանը։ 

- Ջեմ գիտեր թէ կրցա°յ հասկցնել 

ինչ 

որ կհուզեմ ըսել, ֊ շարունակեց Տէա– 

է հ ՛ 

= Աձչո՛ւշտ, - վստահեցոլց Աիսակ-

եան , ֊– շարունակէ11 

- Այո՛ յ մ ինչեւ այս ամ առ հայրենի-

քը ինծի համար այնպէս չէր է ինչպէս է 

Ֆրանսան է Մ ենք ձնած ենք այստեղ՛ 

ինչպէս ըսիք X Կը մեծնանք ֆրանսական 

հողին *1րայ է Կը տեսնենք Ֆրանսան ։ կը 

ճանչնանք զա յն անձնապէս % կ՛՚ապրինք ա– 

նոր մէ^ եւ անոր հետ••• 

= ճ ի ՚ շ գ է , - յարեց ուրիշ մը է 

Հաւանութիւններըւ անհամարձակ ու 

մեղմ , կրկնուեցան է 

Եւ դասարանը շարժտկեցալ. % Ուսոլ– 

ցիչը աննկատ չթ"ղոլ3 ա յ գ ինքնաբուխ 

եւ ընդհանուր համամտութիւնը է ք՝այց 

թելադրեց , որ ԶապԷլ լրացնէ իր ըսեչխ– 

քը։ 

- Ինծի համ ար, - շարունակեց Զա~ 

պէլ% - հիմա ուրի՛շ բան է Հայրենիքը։ 

= ինչո՛՛ւ, - հետաքրքրոլեցալ Աի-

սակեան Տ 

- էյԱ այս ամառ Հայաստան էի 

րա լիր ուած1 մասնակցած ըԱաԼով Հա" 

յաստանի մասին գրալոր մրցումի մը։ 

Գրածս համեստ բան մըն էր անշուշտ է 

Այնքան սովորական, որ չհամարձակե– 

ցայ ձեզի ցոյց տալ՝ ուղարկելէ առա^ է 

= Այսուհանդերձ գնահատուեր է | -

ընգմի2եց Աիսակեան : 

- Գրած էի ա յն րոլորը» Դորս լսա&՛ 

էի ձեզմէ եւ հայ ուսուցչուհիներէն։ 

Մինչդեռ հիմա ինծի համար նոյն բանը 

էհ ՀայՐ^էՔԸ. * Ա^ինքն • • • » - փնտռեց 

բառերը, - նոր հասկցայ, թէ Հա յրենի– 

քը լեոնեբոլ. է քաղաքներոլ ( լիճերու, գե-

տերու անունները չեն » • « է Բոլորովին ու-

րի՛շ բան ԷՀ երբ ոտքդ կը դնես հողէ մը 

վրայ եւ կը զգաս թէ՝ ոչ միայն շարմ-ող 

ու խօսող մարգիկը^ այլեւ օգը, ւ 

Հողըւ ամէ՛ն ինչ հայ են • • • 

Իր ուշադրութիւնը լարեր էր Աի-

սակեան է 

Լուռ ու անշարժ– կ՝ ունկնդրէին նաեւ 

աշակերտուհիները է 

- քեղի այնպէս կը թուի թ է , 

- շարունակեց Զապէլ, - ինչ որ կարդա-

ցած եւ լսած ես հին դարերու, դէմքերու 

մասին է շո՛ւրթդ են , կը խօսին քեզի . • . * 



Գառնի , Զո՚–արթնոց , Օշական . . . » ՛Բեղի 

կը խօսէ նաեւ. Հողը • • • ՛Բարե՛՛րը կը խօ-

սին • » • է 

Հետզհետէ արագացեր էր շնչառու-

թիւնը։ Կ՚արաայայաոլէր յուղումով մը , 

որ վարակեր էր գասարանը: 

- ՛՛՛Ե*– ա յ գ Ր" 1ՐՐՐ Ղէ^՚ւԷ եաք, ես 

ծիծազեցա յ գրածիս վյրայ*** ւ ԱՀևցեալ 

տարի փորձեր Էի նկարել Ա՝ասիսը ։ Պարզ 

մամ անց մըն Էր անշուշտ * երելս կա-

րօտ մը կամ սէր մը է Բայց երբ աչքերովս 

տեսայ Ա՝ ասիսը Արարատեան դաշտին 

մԷի մեծափառ ոլ վսեմ՝ Հիբրեւ փառ-

քի անՀաս ճամբայի, մտաբերեցի Աբով– 

եանի այն խօսքը, զոր գոլք յիշեր էիք» 

երբ կը խօսէիք իր մասին, - Հ.Մասիսը 

իր մատովը ցոյց է տալէս, թէ ես որէ՛ 

զաւակ եմծ• > • 

Լռեց է Աէքերը տամ կացեր Էէն ։ իսկ 

գասարանը արձանացած էր; Ազգուեր էր 

նաեւ Սէսակեան է 

Եւ այգ խոր լռութեան մ է ի Զաս(էլ յ 

թեւերը տարածած • 

- ԱՀա ա՛յս է Հայրենիքը, - յարեց ( 

- ան ուրի՛շ բան է՛՛՛ վէրքերէն, գա– 

սերէն , քարտէսէն գոց սորվըլածը չէ՛ ՚ » • 

= Իսկ ատիկա պատճառ, մ ըն է , որ 

գուն զայն այժմ նկարագրես աւելի՝ Հ4"1–» 

- գիտել տուաւ Սիսակեան է 

- Պիտի գրեմ յ ա յ ո ՛ , բա յց նոր կ՛անգ– 

րագառնամ, թէ Հիմա գրելը աւելի դըժ– 

ուար է է 

= ԶէՈ " ր այժմ կ՚ապրիս զայն ք"*– 

մէչ* 

- ճ ի ՚ չ գ էտ սս՛կայն Հայաստան չմեկ-

նած կարելի էր ըսել պարզ ու սովորա-

կան բառերով ։ Այսինքն՝ տալ ինչ որ 

ներշնչած էք մեզի է Իսկ Հիմա ես ինծի՛ 

Հետ բերած եմ Հա յրենիքը եւ զայն պէտք 

է ցոյց տամ այնպէս ինչպէս որ է Ա — 

ռաՀ գիտէի Հայրենիքը՛ քայց անիկա կը 

նմանէր դիեցնողին տունը բնակելուն եւ 

Հարազատ բայց Հեռակա յ մարգը միայն 

լուսանկարով ճանչնալոլն »4 • 

= ճ ի ՛ չ դ է , - լսոլեցաւ ձայն մը է 

֊ Այժմ կը զգա՛մ Հա յրենիքը Հ կ՚ապ-

րի՛մ զայն... Ո ՜ չ , Հիմա աւելի գժոլար 

Հ– բառեր գանել ըսելու Համար , թէ իԴչ 

կը զգամ ել ի՚նչպէս կը զգամ զայն • . . 

Լռեց է Եւ. արտօնութիւն խնդրեց նըս– 

աելուէ Ընկերուհիները իրենց ակնարկխ. 

ները ուղղեր Էին իրեն յ Ո՛չ ոք կը Հա-

մարձակէր բառ արտասանելէ 

Ն"յն պաՀուն, Բա& պատՈլՀանԷն 

ներս սաՀեցալ ծիծեռնակ մը է \այոլածք» 

ները ուղղուեցան անոր« լրտեցալ դա-

սարանը է Ծիծեռնակը քանի մը անգամ 

շրջանն ըրաւ առաստաղին: Փորձեց կանգ 

առնել անկիւն մը, բայց խրտչելով թեւի 

թեթեւ շարժումէ մը, թռաւ դուրս : 

- Իր բոյնը մեր կտուրին տակ է յ 

պարոն, - ձայնեց Սիրանոյշ, - անցեալ 

տարի Հիւսեց . • . շուտով կը մեկնի է 

- Բա յց կրկին կը վերադառնա յ , -

լրացուց Սիսակեան է 

- Իր ծննգավա՛ յրը, — յարեց Արաք– 

սի ։ 

= Իր Հայրենի՛քը, - լսուեցալ ուրիշ 

ձայն մը է 

- Իսկ մե՛՛նք, - ձայնեց Արփի, որ 

լուռ մտորոլմներոլ աղջիկն Էր է 

- «• • ՚ՍՀեգ շինիր քո բոյնը Հայրենի 

կտուրին տակ՛), - մրմռաց Աղաւնի տ 

- ԵՈբբ • • • , - ԱրփԷն էր կրկէն է 

Ել Հարցումը գամէ մը նման մըխ– 

ոլեցալ Սէսակեանէ գանկէն ներս յ 

կրնայ ճշգրիտ պատասխան մը տալ այդ 

անողոք Հարցումին Տ Գալիք սեբոլնղնե -

րը • « • $ Պիտի կարենայի^ն պատասխա-

նել... 

Սիսակեանի դէմքը մռայլեր էր է ՊաՀ 

մը ակնարկը ուղղեց բակի ծառեբուն, ո– 

րոնց տերեւները կը սրսփային Հովին 

մեղմ Հւղան քէն ։ Ծանր խոՀեր կը ճնշէին 

իր գանկը։ Գարձոլց գէմքը եւ նկատեց, 

թէ աշակեբտոլՀիներէն ներս փոխուած 

էր բան մըէ ԳՈՐ նոր կը նկատ էր եւ ո– 

բու մ ասին, սակա յն , յաճախ խորՀած 

էր՝ ամէն անգամ, երբ անդրադարձած 

էր Հայաստանէն դուրս աճող մեր նոր 

սերունդէ մաս էն է 

Եւ , դաոնալով ՏԷապԷլին« 

.. - Կը Հասկնա՛մ քեզ, - ըսալ* մեղ-

մելով ձայնը եւ Հատիկ Հատիկ արտա-

սանելով բառերը | - կը Հասկնա՛մ նաեւ 

ձեզ յ - խօսքը ուղղեց միւսներոլն | 



6 հ Ա գ է» Ն 

է լ , իր վրայ ինկող արեւէն Հեռա-

ցընելով գլա-խԸ. ՝ 

- Նէւթը, - շարունակեց, - ճձք^ ^ 

պարտագրեր գրել միայն այնպիսի բա-

ներ , որոնք կը խ"րՀիք թէ Հաճելէ կըր-

ծան ըԱալ ինծի։ Ամէն մէկգ կը գրէք 

ա՛յն՝ ինչ որ կայ ձեր մ է ի Եա՚յնպէս՝ 

ինչպէս որ կայ՛. Գրեցէք պարզ, յստակդ 

եւ եղէք անկեղծ ։ 

Եւ որովհետեւ, նոյն պաՀոլն զանգը 

տուին , Աիսակեան հաւաքեց թուղթերը, 

առալ Գեղանոյշէն եւ. Արաքսիին գրու– 

թիւնները՝ սրբագրելու. համար, գրաւ, 

կաշիէ պայուսակին մ ե ւ ելաւ, ոտքի ւ 

ք)սւքի էին նաեւ աշակերտուհիները է 

Հազիւ իֆեր էր ամ պիոն էն . 

- իսկ ե՛՛ս Հ - լսուեցալ ձայն մը ե– 

տեւէն յ 

Ամէնքը գարձան ետեւ ։ Աիսակեան 

եւս ակնարկը ուղղեց այն կողմը% ուրկէ 

եկեր էր ձայնը\ 

Ցասմիկն էր է 

~ Գո՛լն եւս ընկերուհիներուդ պէս յ 

֊ պատասխանեց Աիսակեան՝ իրեն ուղ 

զըւած այգ հարցումէն զարմացածյ 

(Հասմիկ դասարանին ամէնէն պար-

տաճանաչներէն էր։ Միշտ ուշագիր ։ 

Պատասխանատուութեան զգացումի տէր է 

Ել չափազանց զգայոլն է 

Ել որովհետեւ կը լռէր • 

- Չհասկցայ, թէ ինչո՛ւ գուն քեզ 

զանազանեցիր ընկերուհիներէդ, - աւել֊ 

ցուց Աիսակեան է 

Տասմիկ քանի մը քայլ մօտեցալ. եւ, 

հեզ ու վարանոտ • 

= Կ՛ուզեմ ձեզէ աոանձին ըսել, -

յարեց՝ հազիւ լսելի ձայնով մը։ 

Աշակերտուհիները արտօնուեցան րզ– 

բօսանքի իքնելոլ • 

Առանձնութիւնը % սակայնդ աւելէ 

ճնշեց դեռատի աղջկան վրայ։ Հրթները 

սեղմած՝ կը մնար անշարժ։ 

- կը սպասեմ որ խօսիս , - րսալ Մի՜ 

սակեան ժպտուն՝ փարատելու. համար 

Ցասմիկի վարանումը, ֊ ինչո՞ւ կԸ խոր– 

ՀՒէ թէ տարրեր ես ընկերուհինե-

րէդ ՚ 

Ցասմիկ բարձրացոլց գլուխը, ե ր կ ո լ 

ձեռքերուն մատները օղակեց իրարու., 

շունչ մը առալ՝ ներսը ճնշող բան մը վա-

նելու համար, եւ ձայնով մը ^ որ կը 

թրթռար • 

= Պարո՛ն, - ըսաւ, - իմ պարագաս 

բոլորովին ուրիշ է ։ 

- Ինչո\է 

= Հայրս Հայ է , իսկ մայրս՝ ֆրան-

սուհի։ Այժմ կ ապրիմ մօրս հեա, որով-

հետեւ Հայրս Հեռացած է տունէն ։ Ե* 

Հայերէնը սորված իմ Հօրս մօրմէն, որ 

մեռաւ Հօրս Հեռանալէն աւլածէ 

Լռեց ։ Ուշադիր կ՝ ունկն գրէր Աիսակ-

եան : 

= Մ այրս զիս այս վարժարանը գրած 

է^ - վերսկսալ, - ոչ թէ որովհետեւ Հայ 

վարժարան է , այլ անոր Համար որ այս 

գպրոցին մթնոլորտը աւելէ նախընտրելի 

կը գտնէ աղջկան մը դաստիարակութեա-

նը Համար ։ 

- ճ ի ՚ շ գ է* 

= Անցեալ տարի , կը յ ի լ է ՞ ք , երբ նոր 

սկսեր էիք մեր դասարանին եւս Հայերէն 

լեզու աւանդել, փոխեցիք անունս եւ 

Ցասմիկ կոչեցիք զիսւ իսկ էմ մկրտու-

թեան անունս Ժագլէն է ։ Նոյն գիշերը 

Հոգեկան ծանր տագնապ մը ունեցայէ 

Ի՞նչ էի ես՝ ֆրանսուհի՞ , թէ ՀայՈլՀի... 

Ե*– որոուն կը պատկանէի՝ մօ՞՛րս, թէ 

Հօրս...է Մ ինչեւ այդ օրը ես չէի անդ-

րադարձած ատոր ։ Գպրոցին մթնոլորտը 

անշուշտ ղիս կը մղէ դէպի «.6ասմիկը» Տ 

^ ա յ ց երբ տուն կ ՚ ե ր թ ա մ , կ՚ըլլամ նո՛յն 

ժագչինը. . . 

- Մ Ի՞ թէ այդքան խոր է ազդեր վը– 

րադ այդ փոփոխումը % Անիկա քեղի Հա-

մար պարտադրութիւն մը չէր եւ չէ՛ է 

= Գիտե՛մ, պարո՛ն ։ Ջեմ դժգոՀ ած 

եւ չեմ դժգոհիր ։ Մանաւանդ որ ձեզի 

Հանդէպ ունեցած յարգանքս... 

- Թո՛ղ այդ կէտը։ 

= Ո չ առա^ ունեցայ նո՛յն Հոգեկան 

տագնապը, երբ դուք շարադրութեան 

նիւթը տուիք, Հասկցայ, թէ է%չ ը ս ե լ 

կ՝ուզէքւ Եւ. դուք շատ լալ կը Հասկնաք, 

թէ ի՛նչ ըսել կուզեմ։ 

- Անշո՛ւշտ ւ 

= Ես ծնած եմ այստեղ։ Իմ ծննգա– 



&Ա.ԳԻ V 7 

վայրս Ֆրանսան Էէ Հիմա մ ան ալանդ , 

երբ մեծ մայրս ու Հայրս չկան է ես կ՛ապ– 

րիմ ամբողՀովին ֆրանսական տան մկԼ ։ 

Ա՛յգ տանը աղջիկն եմ ։ կը պա ական ի մ 

անո՛ր ւ իսկ Հայրենի՞քը. . . Այս Հարցոլ– 

մը յաճախ տուած եմ ես ինծ՜ի, երբ գոԿ@ 

կամ Հայ ուսոլցչուՀինեբ խօսած՛ Էք Հա– 

յաստանի մասին, երբ ընկերոլՀիներս 

խան գա վառուած են Հա յասաանով , երբ 

մ անաւանգ ինծի ըրած են ակնարկու-

թիւնն եր՝ իմ ակամայ վերապաՀութեանս 

մասին ւ 

Զայն է ՀետզՀետէ մեղմացեր էր է 

Բառերը կոլ գային դժոլարալ ւ Այտե-

րուն մկանները կը գողային յ ՊաՀ մը լյը– 

ռեց ւ կը ֆանար ծածկել իր խռովքը » 

Բաց պաաուՀանԷն փչող մեղմ Հովը շո-

յեց իր շէկ մաղերուն խոպոպները է Զեռ– 

քովը շտկեց զանոնք է Նայեցաւ դուրս յ 

Եւ֊ իր ծալի բիբերէն ներս Տ"Լ9Լա9 եր– 

կընքի կապոյտ ը արտասուքի յամեցող 

շիթերու ընգմէլէն . . . յ 

Տանկարծ դարձաւ, աէքերը ծածկե-

լու մտօք Հակեց գլուխը, եւ՝ 

- Հա յրենիք • • • , - վերսկսաւ, - ես 

ոոր Հայրենիքին կը պատ կան ի մ , որպէս– 

զի գիտնամ , թէ ո՛րն է իմ Հայրենիքս . . . տ 

Ես դժբախտ աղֆիկ մըն ե մ , պարո՛ն է 

ծ է , փղձկուն, դարձաւ պատին է 

Աիսակեան զգաց 1 թէ բան մը փսխ-

ուած էր նաեւ իբմէ ներս • • » 

Իրեն Համար նորութիւն մը չէր (Հաս-

միկի պարագան % Գիտէր թէ ք ի չ չէ նլի-

ման աղջիկներու եւ տղոց թ ի ւ ր , որ Հե– 

տըղՀետէ կ՛աճի է Տիչեց թէ անցեալ տա-

րի , մ անչերոլ վարժարանին վերջընթեր 

դասարանէն տղայ մը ըսեր է ր , - <հԵա 

ծնած եմ Ֆրանսա, Հետելաբաբ ֆրան-

սացի եմ) ւ 

Սիսակեան է կանչելով զայն իր ք ո վ ) 

Հանդարտ ու մեղմ , պատասխաներ Էր՛՜ 

«.Սեբորեա՛ն, մի՛ մոռնար, որ գոլն ծը– 

նած ես Ս ե բորեանի՛ն տանը մէֆ։ Մտա-

ծէ՛ ել կը Հասկնաս, թէ ի՛նչ ըսել կհու-

զեմ» : ք, 

Ամիսներ ՚ ետք է նոյն տղան ( դասի 

վերջաւորութեան , մօտենալով իրեն , 

վձեր այգ բառը Հոգեփոխեց ղիս ք պա-

րո՛ն՛» յ ըսեր էր է 

Այժմ Ցասմիկը աՀա՛ ••« 

- Անտրամադիր կ՚երեւիք» •• ԱՀնա– 

խորժութիռւն մը պատաՀեցալ դասի պա– 

Հուն , - Հետաքրքրուեցաւ տեսչուՀին , 

երբ Սիսակեան ոլսոլցչարան մտաւ է 

Սիսակեան նստեցաւ սեղանին ^լէքք 

աթոռին վ ր ա յ , վառեց գէանիկ մ ը եւ* 

ո Ն ո ր " է է ՚ ^ ՚ է է ~ պատասխանեց, -

Հինցոզ ոլ խորացող ցալ մըէ որ յան-

կարծ զգացուց ինքզինք ք 

- Այսի՞նքն . . » 

- Հքարագրութեան նիւթ մը տուի եւ 

փոխադարձաբար ստացայ խոկումի մլի՜ 

գող նիւթ մը՛ • • է Տասմիկը*** 

- Անոր ընտանեկան պարագան • * • 

= Ընտանեկանն, թէ աղգա յին ցաւ– 

մ ը , որ կը ծաւալի ու կը խորանա յ է Յաս– 

միկը մէկ ու բացառի՛*կ է , թէ շա՛տ կան 

ճՑասմիկներ՚ֆ . • • յ ԸնգՀանրացող բար– 

դոյթ մ ը , որ, մասնալորապէս մեր եր-

կու մեծ գաղութն եր ան մԷջ , ողբերգու-

թեան մը կը վերածոլի * Երբ ողբերգու-

թեան մէկ երեսը կը բնորոշոլի քք՚ագչին 

Տասմիկով ել իրեն նմաններով • միւսը՝ 

իր ընկերՈլՀինեբով • • • 

Ե*–, պաՀ մը Լ**.ելէ ետք* 

~ Ամբողջական Հայրենիք եւ ամբող-

ջական Հայոլթիլն Հ - շարունակեց Հ •> մեր 

ժողովուրդի գոյաաեւման Հիմնական ազ-

դակներէն մէկըգ որուն իրականացումը 

մեզմէ կախում չունի ւ Հ ա յ ր ե ն ի ք ի պայ-

մաններուն պատճառած աղէտն է այդ է 

Բա յց նաեւ ամրող^ակա՚ն Հա յ . . . ամ-

բողջակա՛ն Հայոլթիւն՝ ամէ՚ն մէկ Հա-

յ ո լ մ է ջ . . . է Մինչդեռ Հայերէ ներս օր 

օրի կը նուաղի Հայոլթիւնը. • • իսկ ա– 

տիկա Հայրենիքէն գուբս մեր ապրած 

աղէտն է« • • 

Ելաւ ոտքի : Գլանիկը մարեց մոխ-

րամանին մէջ ե լ , ծանրախո՚Հ , մեկնե– 

ցաւէ 

Կ • Մ . 
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կա՛րս, քո դիմաց կանգնած եիմա 
Հին դարերն եմ պրպտում ես , 
Քո սւնաւփկ բերդը հսկայ 
Աչքիս առջեւ ժպտում կարծես: 

Պատմել են ինձ ճամբորդներդ 
փո անցեալին հրաշափայլ, 
Ու երկնաքեր բարձունքներից, 
Աղբիւրճերից ջինջ ու կայտաո–«• • 

Արդ՝ թհւսւբեկ դու մի նաւորդ, 
Պղտոր ջրին նաւդ տուած, 
Գալիք օրուայ աստղն ես փնտււում 
Ցոյսերի մէջ դեււ հմայուած • . . 

Պատմել են ինձ ջերմ, կենսունակ 
Հայդուկներիդ անձնազոհման, 
Նուիրուած ու հտւատսււոր 
Պայքարներից ազգապաշտպան • • . 

՛Սորէն կարծես մթագնում է 
Երկինքը քո ամպակուտակ, 
Ա՛յն երկինքը, որ գաբերի 
Հեքիաթ– ունի իր ամպի տակ։ 

Պատմել են ինձ հարսներից քո* 
Մազերն տուած ամէն հովի* -
Զէնք են բււնել ամուսնու հետ 
Հերոսաշունչ ու կորովի։ 

Արդարութեան «հարիսա յյ>ին 
Շերեփներ են նետւում մէջտեղ, 
Կրկին ելած խււովելու 
Արեան ձայնը հայի անմեղ։ 

Որքանն թուր է շողշողացել 
Պարիսպներիդ կոսւ ծերպերում, 
Որքա՜ն վրէժ է թնդացել 
Հայդուկներիդ հո՛ւր սրտերում. . . 

Հոգիս կանգնած ա յ գ պայքարի 
Ամբիոնում անիծսւկոսւ, 
ճնշո՛ւմ է յար բողոք սւշոլնչ, 
Վերջին խօսքով կայծակնաթուր. -

Ելէ՛ք, եկէ՛ք մանուկ ա. ծ ե ր , 
Եկէ՛ք, որդի՛ք մեր քաջագունք, 
Օրհնեք թուրը իրաւունքի, 
կանգնէ ՚ք կրկին ամրաբազուկ . . . 

Իսկ գ ո ՛ լ , Կա՛րս ի մ , պապերիս հող, 
Գոլ անսահման ծո՛վ դաւերի, -
Որքան դաւեր գան ու անցնեն, 
Մնա՛ս վկան մեր դ ա ր ե ր ի . . . 

ԱՐ ՇԻ 
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ՍԱՐԵՐՈՒ Ա Ս Լ Ա Ն Ը 

Կ. 

«ՍԱՍՈՒՆ ԵԼԱՒ ԱՊՍՏԱՄԲԵՑ» 
Աասնոյ բարձրա լանդակէն պայթող Հրացանէ ձայները խորունկ ար-

ձագանգներ կը գալարէին Հայոց աշխաբՀի մոլթ անկիւնՆերուն մէջ Տ 

Ու երգը է րերնէ բերան, ազատութեան ղօղանջը կը բերէր յուսադր-

ուած սրտերուն է 

«Զայն մը հնչեց էրգրա.մի Հայոց լ ե ո ն հ ր է ն » . . . կԳբգԷին ու Հայ մար^ 
գը կը Հաւատար , թէ իր բաՀն ալ բաւական է թշնամին շան սատակ ընելու, տ 

$ալլորիկի գոյամարտը թունդ Հանած էր Հոգիները։ Ո*– Հ.Տալէ-Որ^կի 

գ ա ւ ա կ ն ե մ ք ա ջ » ռազմ երգը անլռելի զանգի մը նման կը Հնչէր ԼրԼա՚նէ ՀՀ»/»– 

էան, քաջութեան ոգին պողպատելու * 

Ա ար Հատ յ քանի մը զինակիցներու Հետ, ՀրայրԷ Քո4. էր ո ւ 

ճարճատուն կրակին յառած՝ մօտալուտ գարնան մասէն կը մ տած էր է 

- Պարոն Հրա՛յր ( Ա՝ ար գար վարժապետը կա Էէ ա ղան բարձրացուցին է -» 

ըսաւ. ԱարՀատ, - Արաբօն կռուին մէջ ինկաւ ու չգիտցանք, թէ ի՛նչ ըսաւ 

վերջին պա Հուն • Բայց Ա՝ արդարը կախաղանի բարձունքէն Ազատութիւն ոլ 

Արդարութիւն ԳոԼեց եւ անվախ* մաՀուան պարանը անցոլց վզին տ Թուր– 

քերը այգ անվեՀեր կեցուածքէն ազդուած՝ տուներու մէջ փսփսուքով Էրա-

բու կը խօսին, թէ կախուողը Աոլբբ մ ըն էր 

Հրայր մտածումներէն սթափած • 

- Ազատութեան խանդէն ու Հաւատքէն բոնոլած ժողովուրդէ ըհտըր– 

եալներոլ բերանով ազատութեան վճիռն է է որ կը լսենք կախաղաններու 

բարձունքէն« ստրկութեան շղթան խորտակելու վճռական կամքն է յ որ եր-

դերով կ՚արձագ անգէ լեռ ու դաշտ, գաւառէ գա լառ, տուներուն եւ խրր– 

ճիթներուն մէջ ։ Վաղը աւելի Հզօր, աւելի արէւնալի պիտի ըլլայ մեր ա– 

զատամարտը, - եզրակացուց Հրայր ։ 

ԱարՀասւ Հրայրի մ աքերուն ձայնակցեցաւ. 

. Յեղափոխական երիտասարդութիւնը զոՀոզութեան սեղանին դրած 

կ էր կեանքը ու նաՀանջ չունի այս անՀաւաաար կռոլէն է Պարոն Հ ր ա ՛ յ ր , 

գարունը մօտ կ, Է"՝նչ յոյսեր կանէ օգնական ուժերը պիտի ՀասնԷ՛՛ն մեր 

կոուէն ւ 

. Ա ար Հա՛տ , ա յգ յո յսերոլ ճամբան կը գէտեմ ել լուրերու կը սպա-. 

էէ եմ * կը վախնամ, թէ այս անգամ ալ մինակ պիտի մնանք. . . 

իյոկումէ ոլ մտաՀ ոգՈւթեան օրեր կին ւ • • 
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ձ 
Աասուն գոյամարտի կը պատրաստուէր յ 

ԶիւնՀալքը Հազիւ, սկսած է ր ՛ . Աասնոյ իշխանները ժողովի նստած էին է 

Հրայր անոնց Հազորգած Էր գոլրսի աչխարՀԷն Հասած լուրերը է Տուսատու 

որեւէ նամակ չէր ստացած Մոլբատէն * 

իշխան Պետօն խօսքը թացաւ» 

- Հրայրին մարգ ճամրենք, ու խնդրենք, որ կովկաս անցնի I Խելք 

ունի եւ կրակոտ խօսք ։ կարերը կրնայ շարժել, թերեւս օգնութիւն մը Հաս– 

ցնէ մեղի է Երեք տարիներէ ի վեր մեր աչքերը կարեցան, բայց զին-

ուած մարդ մը չերեւցաւ այս լեոներուն վ ր ա յ * 

- իշխան Պե տօ1 յ իշխաննե՛ր հ դուրսի աշխարՀին վրայ յոյս մի դնէք է 

- ըսալ իշխան Գրգօն յ - Եթէ կ>Ոլգէք՝ թոՂ Հրա մՐԸ երթա յ , աշխարՀը ման 

գայ եւ մեր զանգը Հնչեցնէ, րայց մենք մեր վառօդին եւ կապարին նայինք , 

գարունը մօտ է ու կո֊իւը անխուսափելի յ 

իշխանները գիտէին Հրայրի մտաՀոգութիւնները է Ս ուր Հանդակ ղըր– 

կեցին %ըզըլաղաճ ել խնդրեցին $ որ մեկնի կովկաս յ 

Հրայր ազատագրական շարժումը ՀամաՀայկական ծաւալով ^՚քւք– 

բըոնէր, ու ազատամարտի ելած Սասոլնր, անոր աչքին* ՀրաՀրող օճախ 

մըն էր միայն ւ Այս պայմաններուն մէքէ անհրաժեշտ նկատեց ամբող^ Հա– 

յութեան զարկերակը չափել ու ճամբայ ելաւ դէպի քՏնուս, կովկաս անցնե– 

լու Համար տ 

Հոն Հ Անուսի շրջանին մ ԷՀ, խորՀրդակցութիւններ ունեցաւ քանի մր 

նուիրեալներու Հետ, սուրհանդակներ ճարեց սաՀմանը անցնելու. Համար, 

երբ անակնկալօրէն Մ՛ուրատ էյն ուս կը վերադառնար, Լորս ընկերներով եւ 

քանի մը զէնքերով՛, ի՛նչ յոյսեր կապուած էին անոր վերադարձին, եւ ի՛նչ 

արդիւնքով ան կը վերադառնար գէպի արնաներկ բարձրաւանգակը յ 

Հըայրի ել Մոլրատի Հանդիպումը յոլզումնալի եղաւ, բայց Հրայր 

վանեց իրմէ յուսալքումը եւ վճռեց մեկնի լ կովկաս• 

- Պարոն Մ"ւրա՛տ , դուն գնա՛ Աասոլն, եւ յոյԱ ներշնչէ կռուի պատ-

րաստ մեր լեռնականներուն, ես ալ գլուխս կը զարնեմ կովկաս ի գռներոլն է 

- Ծատ յոյս չոլնիմ, Հ ր ա ՛ յ ր , յեղափոխական մարմինները իրարու 

հը. մրցին եւ երկրի պահանջքի ծանրութիւնը չեն զգար է 

- Մէկը մեզմէ կովկաս պէտք է գտնուի զանոնք ցնցելու, համար, -

ըսաւ Հրայր, - գոնէ Հեռաւոր Հայոլթենէն յոյսի նշոյլ մը կը մնայ ճակա-

տամարտի թատերաբեմ իխսծ լեռնական ժողովուրդի Հոգիին մ է ի Աասնոյ 

իշխանները Համերաշխած են եւ Տալլորիկի յաղթական կռիւը անձնավըս– 

տաՀ դարձոլցած է զանոնք յ 

Մուրատ բռնեց Աասնոյ բարձունքի ճամբան, իսկ Հրայր ուղղուեցաւ 

գէպի կարս ել Ւիֆյյիս ։ 

ՄաՀը արհամարհողներուն Համար անկարելի բան չկար ւ 

& 

Անտոքի վարի փէշերը կազմող ժայռերուն տակ նստած էին Աարհատ, 

Ադամ, Կեալշօ Աանոլկ եւ քանի մը ալինոլած երիտասարդներ, Որոնք Աա~ 

սուն բարձրացած էին Հրայրի մեկնումէն անմի1ապէս ետք. Ու անոնք Տիգ-

րիսի ակունքին վրայ սառ կապած քյրվէժը կը դիտէին, որ ձիւնՀալքին սկը֊ 

սած էր մաշիլ ու 9ոլրերը թափ էին առած ել ձորը երաժշտոլթեամբ կը 

լեցնէին ւ 
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- Տզա՛ք, իշխան Գրգօն լուր ստացած է , " ր Մուրատ շուտով կը Հաս-

նէ Աասուն։ Հրայրին Հանդիպած Է Ի/նուս ու Հիմա Առաքելոց վանքն Է։ 

- Զիւները թէել Հա լի լ սկսած են, բա յց լեռները կը մնան ձիւնապատ , 

ու Առաքելոց վանքէն Ն ովասարի ուսը կտրելու Համար բաւական մը պիտի 

սպասենք է - ըսաւ Աղամ ու աւելցուց . 

• ԱարՀա՛տ , մեր խում բով իջնենք Առաքելոց վանք է Ա՛ ուրատ ը աո.աֆ~~ 

նորդելոլ Համար Հթատախ կամ Տալւորիկւ 

Թռուցիկ այս խումբը, որ աւելի շատ մայռերուն 1լ ապաւինէր քան 

բնակավայրերուն , անմիրապէս ճամբայ ելաւ դէպի Շէնիկ, որ իր շրջապա-

տով ազատած էր ձիւնի սաւանէն ու տեղ տեղ մարգագետինները կանաչ 

գորգ փռած էին է 

ԱարՀատ իշխան Գրգոյի տեղեկացուց իրենց որոշումը , ոլ անոնք իշ-

խանին ճաշը վայելելէ ետք, ճամբայ ելան գէսքի իրին—կատար հ 

- ԱարՀա՛տ յ առանց տնտնալու Ա՚ուրատը առէք եւ լեռ բարձրացէք գ 

մենք դեռ ամիս մը ունինք^ որպէսղի ճանապարՀները լրիւ– բաց ուին յ Լքենք 

մեր ուժերը պէտք է ամփոփենք ու պատրաստ բլլանք առաջին Հարուա-

1 Հարուածով պատասխանելու: 

Ձիւնապատ այս աշխարՀին ընտել երիտասարդները, քարայծի ճկոլ-

նոլթեամբ, ժայռոտ լեր ան ճամբան բռնեցին է 

Գարնան տաք ճառագա յթներէն Հողյւ տաքցած էր ու մարգագետիննե-

րէն գոլորշի կը բարձրանար ւ 

Լեռնալանջերէն եւ լեռնագագաթներէն ձիւնապատ լեռն աշխարՀը կը 

պսպղար յ Ազատութ՛եան ՀրգեՀԷ բուն ուա ծ ժողովուրդը գարունը կը գիմա– 

ւորէր Հեւքով ու կը պատրաստուէր մէկ օրէն միւսը, բանտէն աղա տուած– 

ներոլ նման , բռնելու լեռն ու ձորը , աղատ շունչ մը քաշելու Համար է 

ԱարՀատ ու Աղամ Ծ իրին—կատարի արեւելեան լանջերէն վար ^ ՚ ^ – 

նէին գէպի Առաքելոց վանք յ 

Ա՝շոյ Գաշտը, մշուշոտ ծովոլ մը պէս, տարածոլած էր իրենց առ-

ջեւ է Հարիւրաւոր գիւղերէն ծուխի քուլաներ երբեմն կը նշմարուէին է Ղ՛աշ– 

աը գարնանային ՂոԼոՐէՒե մէջ էր ու տեղ տեղ արտերու Հերկերը փռուած 

էին, ել սակայն ՛հաշտէն վեր, Աասնոյ լեռները պսպղուն թագով վեր էն լոյս 

կը ս փռէին այդ անիրական ծովուն վրայ $ 

ԱարՀատ եւ Ադամ վերյիշումի ան Հուն Հրճուանքով քարէ քար էլ անց-

նէին ու արդէն մօտեցած էին վանքի պարիսպին հ 

- Ադա՛մ, այնքան ուրախութեամբ այս վանքը կը մտնեմ, որ կար-

ծես կ՚այցելեմ մեր Հինաւուրց օճախը, որմէ անվերադարձ բաժնուեցայ ւ 

- 1*նծի Համար ալ մեր տունն է այս սրբատեղին, Հոս մեծցանք, Հոս 

կարդացինք ու Հոս երագեցինք մեր լեռները ու Հիմա կարօտով կը դառ-

նանք լեռներէն, սրբազան տաճարի զանգակներուն ղօղանջը լսելու, է 

ԱարՀատ, որ երբեք չէր Հարցուցած երիտաասրդ Գալէին, թէ ինէՈլ 

Համար իրենց Հետ կը թափառէր, երբ Ապաղանքը այնքան մօտիկ էր իրենց 

ապաստանած լեռնեբուն ու ժայռերուն, խօսքը անոր ուղղեց • 

- Գալէ՛, ես ու Ադամ մեր տուներէն Հեռու ենք ու քարանձաւները 

մեզի տուն դարձուցինք, դուն ինչո՛՛ւ Համար Ա պա ղան ք չես դառնար ք երբ 

մենք այգ գիւղին մօտիկ ժա յռերուն կ՛՚ապաստանինք ւ 



. Սիրտս կոտրած է , Սարհա՚տ, ժայռերու. Հետ աւելի մտերիմ ե մ , 

քան իմ Հայրենի տան • • • 

Գալէն լռակեաց երիտասարդ մըն է ր , գեղեցիկ ու քաՀ, Հաստատուն 

կազմովէ կաղնիի ծառի պէս է կռիւներու. մԷՀ անվեՀեր էր ու պաղարիւնդ 

շատ յաճախ մտիկ կ՚ընէր ընկերներուն խօսակցութիւնը ու կը մտածէր է 

մխացնելով իր ծխամ որճը ։ 

Գալէ ի պատասխանը աւելի սթափեցուց Ա արՀաաը, որ խոնարՀեցալ 

այս երիտասարդի Հոգիին վրա յ . 

- Գալէ՛, ճիչգ Ըսէ է ձեր տնեցիներ է՞ն վշտացած ես• իշխան Աակարը, 

որ քու ազգականն է , անցած տարուայ կռիւներուն, քոլ անունով երգում 

կ՚ընէր է Ծ ենք քարերոլ դրացնոլթեան մ ԷՀ եղբա յրներ ենք, ըսէ՛ յ Է՞^՚Լ ու-

հիս ւ 

Ադամ եւ միւս ընկերները առաՀ անցած՝ կը մօտենային վանքին է Աար– 

Հատ եւ Գալէն մինակ կը շարունակէին ճանապարՀը^ առանց աճապարան-

քի է Գալէն իր մտմտուքէն արթնցած՝ նայեցաւ ԱարՀատի դէմքին, որ Հար-

ցական իր կողմը դարձած է ր , ընկերական գորովովէ 

- ԱարՀա՛տ, խոստովանանք րԱայ, երբ առածին տարին գուն ել Ա— 

դամ Հրայրի ել Տամատեանի Հետ կը չբՀԷիք մեր լեռները, իմ Հոգիս գիւ-

ղէն բաժնուեցաւ ու ձեզի կապուեցաւ ։ Ազատութեան կո֊իւը սկսած է ու 

մենք բո լորս մատաղ դաոնալու ցանկութիւնը ունինքւ 

Գալէն լո-եց. գլուխը կախ՝ ԱարՀատի կողքին կը քալէր ու կարծես, 

թէ ոտքերը Հողին մ ԷՀ կը խրէին: ԱարՀատ կը սպասէր , որ Գալէն շարունա-

կէ խօսքը։ կը զգար թէ քարի պէս բան մը ծանրացած է այդ երիտասարդի 

Հոգիին վրայ է 

- ԱարՀա՛տ է •» /)*- պաՀ մը լռեց։ 

Աոանց գլուխը վեր առնելու անդնդային ձայնով մը ըսաւ. 

- Ը"եմ, նշանած մը ունէի առանց նշանուելու, առանց 

խօսքի, պատանի օրերու կապ մըէ ու ահա, անցած տարի այդ աղքիկը ա– 

մուսնացուցին ու ինծի Համ ար մեր գիւղյլ դատարկ քարայր մը դարձաւ։ 

Ես ալ այս Հրացանին Հետ նշանուեցայ ու ալ անկէ պիտի չբաժնուիմ։ 

Աոլսամի երազային դէմքը ԱարՀատի մտածումներուն ոլ խոկումնե-

բուն պԱոլեցաւ ու աւելի սրտակից զգաց ինքզինք կողքէն քալող Գալէին ։ 

ԱարՀատ զգաց Գալէ ի խորունկ վիշտը, ճիշգ իր վշտին պէս, խո-

րունկ ու անխոստովանելի ։ 

Անոնք իրենց քայլերը թեթելցոլցին , միացան միւս ընկերներուն «1. 

զինավառ ֆետայիներոլ աոաջին խումբը մ տալ վանք» 

Վանահայրը օրհնեց իր հին աշակերտները, որոնք այդ պա հուն ազա-

տութեան յոյսը կը մարմնաւորէին ։ 

Մուրատ գրկախաոնուեցալ անձնուրաց այս երիտասարդներուն Հետ, 

Որոնք մահը արհամարհելով՝ լեռները ինկած էին, ազատութեան զանգը 

Հնչեցնելու իրենց Հրացաններ ու որոտով ւ ՚ 

ք ի չ մը Հարցուփորձ, քիչ մը յիշատակներոլ վերարծարծում, ու Ա– 

րաբոյի խիզախ դէմքը կ՚ուրուագծուէր մթնոլորտին մ է ի Ապա վանքի մա-

տուցած ճաշը։ Անոնք Հանգիստ պիտի ընէին ա յ գ գիշեր, արշալոյսին &ո– 

վասարի ճամբան բռնելու Համար » 
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Արելր թագ կապած էր Հքովասարի ել \ք իրին—կատարի գագաթնե-

րուն , երբ ութը զինավառ, նոր մարդիկ, ազատութեան Հրդեհով բոցավառ, 

Եիրին—կաաարէն կ՛՚անցնէին գէպի Հքատախ ։ 

Անոնց մուտքը Աեմալ եւ էյ էն ի կ խան դավա ռութ ի ւն եւ յոյս կը բերէր 

այս ժողովուրդին, որ պատերազմի մէջ էր շրջապատին Հետ ։ Մոլրատ ի 

ներկայութիւնը Հեռաւոր կովկասի Հայոլթեան օգնութեան վկայութիւն մը 

կը նկատէին ու առանց զինական ուժ մը տեսնելու, օգնութեան Հասնող բա-

նակի մ ր ապաՀովոլթիւնը կը զգային։ 

հ) ան դա վառ էր Աասուն ։ Իշխանապետութեան անձնավստաՀութիւնը , 

դարերէ ի վեր է կը մնար այս ժայռերուն ապաստանած փոքրաթիւ, ժողովուր-

դին մ է ջ , ու Մուրատի վերադարձը Համայն Հայոլթեան Համակրանքը եւ 

օժանդակութիւնը կը բերէր իրենց տ 

Իշխաններէն ոմանք, անշուշտ աւելի իրատես, Հիասթափութիւն մը 

կ՚ունենային, երբ կը տեսնէին ձեռնունայն վերադարձած Մուրատը տ Բայց 

յոյս մը կը կապէին Հ ր ա յ ր է առաքելութեան Հետ ու խանգավառութիւնը 

կը պաՀէին պատերազմիկի զգայնոլթեամբ ։ 

Մոլրատ շրջապատուած էր Հ/էնիկի իշխաններով, ու զինուած երի-

տասարդները խուրձ կապած էին սրաՀի եւ դռներուն մ է ջ ։ Բոլորի Հետա– 

քըրքրութիւնը կ՛՚երթար նոր Հասած Հիւրին, ու անոր ամէն մէկ խօսքը. 

Հեռաւոր Հայութեան սրտի բաբախումը կը բերէր իրենցէ 

- Բաբո՛վ վերադարձար մեր աշխարՀը, պարո՛ն Մուրատ է Գատարկ 

ձեռքով կոլ գաս մեր լեռները, բայց քու ներկայութիւնը կը խան գա վառ Է 

այս երիտասարգներր ու կը քաջալերէ զանոնք, - ըսաւ իշխան Գրգօն է 

- Հայութիւնը խանդավառ Է Հերոսական Աասունով, - ըսաւ Մ***–" 

բատ, - ես յոյս ոլնիմ, որ Հ ր ա յ ր ը պիտի կարողանայ օգնութիւն Հասցնել 

մեղի։ Ուրախ ե մ , որ բոլոր իշխանները Համաձայն են ու Համերաշխ, ինչ 

որ աւելի մեծ ուժ մ ըն Է, քան պիտի ըԱար կովկասէն Հասնելիք օգնու-

թիւնը ։ 

Գառնալով զինուած երիտասարդներուն, աւելցուց • 

> ԱՀա՛ մեր բանակը, ձե՛ր բանակը, որ անցած տարի Տալլորիկի ձո-

րեր ոան մէջ ջախջախեց թշնամին ։ 

- Ա ասանը Հպարտ է իր կարիճներով, պարո՛ն Մ ուրատ : Անցած տա-

րի ԱարՀատը, Ադամը, Մանուկը եւ ուրիշ երիտասարդներ Հ ր ա ՚ շ ք գործե-

ցին Տալւորիկի բարձունքներուն վ ր ա յ % ~ ըսաւ իշխան Գրգօն է 

Մթնոլորտը յոյսով լեցուն Էր, ու ամէնքը պատրաստ Էին վաղՈլան 

ճակատամարտին մ Է 9 նետուելոլ տ 

Աասնո յ իշխաններուն այս Համերաշխութիւնը աւելի ամրապնդելու. 

Համար , իշխան Գրգօն դարձաւ Մ ուրատ ին . 

- Վաղը բո լորս միասին երթանք կեալիէկոլզան, իշխան Պետոյի մօտ։ 

Լուր տանք Տալւորիկի որ իշխան Գասպարը, Համզէն ու միւս իշխանները 

գան ժողովի, մեր ուժերը Համախմբենք ու բոլորս արթուն ր/լանք Աասնո յ 

սաՀմաններուն վ ր ա յ * 

- Բարի է մտածումդ, - ըսաւ. Մուրատ, վաղր առաւօտ ճամբայ եք– 

լելոլ պատրաստ եմ տ 

• Հարո՚ն Մ ոլրատ, - ձայն բարձրացոլց ԱարՀատ անդիի անկիւնէն ք 
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- իշխաններու այգ ժողովին, գոսք ել ի շիան Գրգօն կրնաք Համոզել իշխան 

Պետ օն, որպէսզի Ա եմ ալ գիւղի վրա յ եղած անէծքը վերցուի։ Տամ աաեանի 

գէպքին պաաճաո.աւէ Աեմալ դաւաճան եւ "քէղհ ԳԷ՛՜՛Լ Հռչակուեցաւ ք Այսօր 

կեանքի ու մաՀոլան կռիւ ունինք« Ս եմ ա լի երիաասարգները մեղի Համար 

ում– մը կը ներկայացնեն ։ ՛Բանի մը սարկամիա մարգոց պատճառաւ, կռուի 

ընդունակ գի՚-ղ մը պէաք չէ չէզոքացնենք ։ 

- Բան մը կ՝ ընենք, — ըսին Ա ուրատ եւ Գրգօն գրեթէ միաբերանէ Աե– 

մալի մասնակցութիւնը գոյամարտին* անհրաժեշտ Է\ 

Ազատութեան Հերմ մթնոլորտը ըմբոստ այս լեռնաշխարՀէն կը ծա-

ւալէր Հորիզոնէ Հորիզոն, ու յեղափոխական խանդավառոլթեամբ՝ կովկա-

սի Հայոլթեան Հայեացքը ուղղուած կը մնար գէպի արեան երկիրը, Հա-

յաստան, որ թրքական շղթաներով կապկպուած՝ կը գալարուէր է 

Աասնո յ բարձրադիր գմրէթին՝ ազատութեան կարմիր դրօշը կը ծա-

ծանէ ր , որպէս յոյսի ու լոյսի շող մը՝ Համատարած խաւարին վրայ է 

ձ 

Ուխտատեղիի պատկեր մը կը պարղՈւԷր իշխան Պետոյի տան եւ Հրր՜ 

Հա պատին մ է ի Հոն Հասած էին Տալւոբիկէն, \քովասարէն, ՀՏատախէն իշ-

խանները իրենց Հետեւորդ եւ զինուած խումբերովւ Ոչխարները մորթուած 

էին ու պղինձները դուրսը, օճախներոլ վրայ եռ կոլ գային ւ Երիաասարգ-

ները կատակներ կ՝ընէին, իրար կը Հրմշտկէին, ոմանց ծաղրանքի նիւթ կը 

դարձնէին, ու կիները, որ կերակուրներուն կը նայէին, ետ չէին մնար ի– 

բենց կատակն ու ծաղրանքը խաոնելու զինուած երիտասարդներու ժխորին : 

Հռիփ, որ Պետոյի տան շատախօս եւ Համարձակ կիներէն մ է էլն Էր, 

երիտասարդներու երեսին կը պոռար • 

- Լաչակս ձեր գլխուն ըԱայ։ Եթէ Համզէի քոյրը՝ Կիւլէն ձեր առ^եւ 

անցած՝ յարձակում չգործէր թշնամիին վրայ, դոլք բո լորդ ձեր գլուխը 

քարերուն տակ պիտի պաՀէիք 

Խնդուքով լեցուեցաւ մթնոլորտը, ու բոլորն ալ Համեստօրէն իրա-

ւունք տուին անզուսպ Հռիփին, աւելի վիրաւորական խօսքեբ լսելէ խուսա-

փելու Համար տ 

՛Ներս ը, իշխանները ծանրածանր նստած՝ բախտը կ՚որՈշէին լեռնաշ-

խարհին ։ Համերաշխ այգ մթնոլորտին մէՀ իշխան Պետօն կը Համաձայնէր 

բանադրանքը վերցնել Աեմալի վրայ էն, ու տաբի մը առա լ պիղծ Հռչակ-

ուած գիւղը կը վերստանար ցեղապետական կռիւներուն մասնակցելու ի– 

րալունքը։ Այս ուրախ լոլրը ԱարՀատ կա. տար դոլբսը կանգնած զինեալ 

երիտասարդներուն, ու իր գործակից ընկերներուն Հետ խումրէ խոլմբ 

կ՚անցնէր՝ կիներու ել Հարսներու Հիացիկ նայուածքներուն տակ » 

ԱարՀատ Աարերոլ Ասլանն էր բոլորի սրտին մ է ի 

Ու անոր խումբը, գեղեցիկ ու առնական, ժողովուրդի սրա էն կՏանց– 

նէր. Հիացմունք առաջացնելով ու նաեւ ափսոսանք, որ այս աննման երի-

տասարդները պատրաստի մատաղցու էին ազատութեան սեղանին վրայ յ 

Կերուխում, ժողով ու խորհուրդ ^ զէնքի ու ռազմամթերքի դասալո– 

րոլմ, ու ուխտի Հաւատարմութիւն, մինչեւ մահ , այսպէյ, ականթէ ականք , 

չւրաէ սիրտ, կամքէ կամք կը պողպատուէր ազատութեան ճակատամարաը։ 
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Ձիւնը Հետզհետէ կը Հալէր բարձրաբերձ լեռներ ու. կողերէն փաՐ 

ու. Աաս ո ան ցիները աստիճանաբար 1լ ելլէին գէպի մարգագետինները ու աշ՛-

խատանքը կը տար ածուէր արտերուն մ ԷՀ, որոնք ժայռերու ստորոտներուն 

վրայ փոքրիկ տափարակներ կը կազմէին յ ժողովուրդի աչքը միշտ լեոնե– 

րու գագաթներն էին ու. անՀամբեր կը սսլասէին Մայիսի վեր Հերուն, լեոտ– 

ներր բարձրանալու. Համար , որոնք ապաւէնն էին իրենց Հօտերուն եւ զին– 

եալ երիտասարգոլթեան ։ 

Տալլորիկէն Հյատախ ու մ ինչեւ. \ք ովասար վառ օգ կը պատրաստէին, 

ճակատագրական պատերազմը դիմագրաւելու Համարէ 

Սպառնական լուրերը Մուշէն ու Պիթլիսէն կը Հասնէին Աասոլն ։ Զօրք 

ու զօրաբանակի շարժում կարէ կարծես Ասրայ Մելիքն Էր, որ կ՚ոռնար • -

Կը կանչեմ թող գան հագար–հագար գինուոր էրգրումէն • ՚ • 
Կը կանչեմ թող գան եադար-հազար գինուոր Պիթլիսէն ու Տիարպէքիրէն, 
Սաաս&ն աւերելու , քար քաղելու , աւագ մաղելու, 
Հիմնայատակ կործանելու համար ապստամբութեան այս արծուեբո յնը ։ 

Վիշապի պէս ֆՀձա9ոՂ բոնակալութիանը զօրա բանակներով կօղակէր 

ՀետզՀետէ Սասանը, ու իսլամական սրբազան պատերազմի կը կանչէր կըր– 

կին քիւրտ ցեղապետութիւնը : 

ԱՀ ու սարսափ կար քազաքներոլ եւ դաշտավայրի բնակիչներուն մ ԷՀ, 

որոնք իրենց աչքերով կը տեսնէին զօրքերու շարժումները, որոնց թիլը 4–՛ 

րեսուն Հա զար էն աւելի էր ու եթէ անոնց *էրայ աւելնար քբտական խուժա-

նը, Աասնոյ ամբողՀ բնակչութեան թիլէն եռապատիկ աւելի ուժ կը գոյա– 

նար՝ չեռնաշխարՀի վրայ արշաւելու Համարէ 

Արշաւանք մը դէպի Աասուն, ո՛ր անկիւնէն ալ սկսէին , ստիպոլած 

էին սպասել Մայիսի վերՀերուն յ 

Բարձրալանդակին Հասնող վտանգին արձագանգները շատ էին, բայց 

լեոներոլ ապա լին ած այս ժողովուրդը, իր քաՀութեան վստաՀճ անվախ կը 

գիմաւորէր շրՀան ընող լուրերը ու կը փարէր իր նախնական զէնքերուն է 

ԱարՀատ իր շարժական խում բով, օր մը Տալլորիկ Էր՝ Մ ուբատի 

կողքին, օր մը կ՝երեւնար ՀՀԷնիկ՝ իշխան Արգոյի մօտ, անձամբ ստուգելու 

Մ ուշէն սպառնացող վտանգը « 

- ԱարՀա՛տ, քու այս խմբական շարժումներուն շնորՀիլ գոն է իրա-

րու կապուած կը մնան Աասնոյ կարեւոր կեդրոնները, - ըսաւ իշխան Գրր՜ 

գօն ւ - Հթոլտ շուտ երեւցէք այս կողմերը յ 

հ/ումբը ճամբոլ դրած ժամ ան ակ՝ անոնց միացոլց երկոլ երիտա-

սարդներ, որոնք տեւաբար պիտի մնային ԱարՀատի խոլմբին մ ԷՀ։ 

— իշխան *հրգօ՛, երիտասարդները քուն չոլնին, մօտալուտ կը թուի 

կռիւըէ Հարաւէն արդէն քրտական ցեղերու շարժումը կ առաՀանայ դէպի 

13իանք ու հքոլլբ է Մ ուշէն եկած լուրերը ցո յց կու տան , որ թրքական զօր-

քերը արդէն բռնած են Կուրտիկի ել հէոզմովի բարձունքները, վաղը անոնք 

բանակ պիտի զետեղեն է/էնիկի ել Աեմալի դիմաց : թրքական զօրքերը Հա– 

գոյէն ճամբայ ելած են դէպի Տալւոբիկ, որպէսզի կարենան ներխուժել 

թաղերըէ Փորձեցին Աաաանի կամոլրՀը վերանորոգել, բայց ՝ ժողովուրդը 

դիմադրեց եւ անոնք նաՀ ան Հեցին յ 
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Իշխան Գրգօն իր մտաՀոգոլթիւնլ» ուզեց փոխանցել Մուրատ ին, որ 

կեդրոն ընտրած էր Տալլորիկը ։ 

- ԸսԷ՚Ք պարոն Մ ուր ատին, թէ այս անգամ ոլան կոիւը, անցած տար-

ուա յ դէպքերս ւն պիտի չնմանի է Ատոյգ լուր ունի մ , ^ անգամ թ ը ր ֊ 

քական բանակր իր թնդանօթներով աոաջին Հարուածողը պիտի ըլլայ* Ցար-

ձակումը ամէն կողմ է պիտի սկսին, որպէսզի շփոթութեան մատնեն մեր 

կեդրոնները։ Թէեւ այս անգամն ալ Տալւորիկը Հարկադրուած պիտի ըԱայ 

գիմագրելու, բայց ծանրութեան կեդրոնը Հյատախը ել Անտոքը պիտի դառ-

նան։ Մենք ալ մեր ուժերը պէաք է կեդրոնացնենք աւելի ամուր դիրքերու 

մէֆ։ Շարժական խում բերը թող միշտ անցնին շրջանէ շրֆան, որպէսզի ա– 

մ էն մարդ իր ընելիքը գիտնա յ յ 

ԱարՀատ ի խումբը բռնեց ճամբան յ իշխան Գրգօն անոնց ե տեւէն ձայ– 

նեք. 

- Լալ նայեցէ ք այդ ղարիպին , որ քա^ ու ազնիւ մարդ մ ըն է յ՛ ամէն 

զգուշութիւն ի գործ դրէք) ոՐս(էսգէ Մուրատի կեանքը վտանգի չեն-

թարկուի ։ 

իշխան Գրգօն անմիֆապէս ժողովի կանչեց բոլոր իշխանները ել լուր 

Հասցուց Ա եմ ալ, որ ամէն վայրկեան պատրաստ ր/յան ներխուժումդ դի-

մագրաւելու Համար։ * 

Արդէն Յունիսը մտած էին ու Հրաբուխի մը պէս կ՛եռար Աասուն է Ա— 

մԷն կողմ ժայռերը կը թնդային գալիք օբերՈլ արիւնոտ ճակատամարտնե– 

րու արձագանգներով ։ 

Տալւորիկի Ժայոեբոլ կատարներէն, ԱարՀատի շուրքՀ նստած էին Ա՜-

դամ ել Գալէ ։ ԱորերԷն եւ մարգագետիններէն բարձրացած գարնանային 

բուրմունքները կր լնչէին ու մտածկոտ՝ իրենց ծունկերուն դրած զէնքե-

րուն Հետ կը խաղային ։ Անոնք նոր վերադարձած էին քիւրտերու դէմ ե– 

ղած պզտիկ արշաւանքէ մը, ու ազատած էին Տալւորիկի քանի մը գիւղակ-

ներու ոչխարները ։ 

Թրքական եւ քրտական միացեալ ուժերը առածին գործողութիւնը 

սկսած էին ոչխարի Հօտերու կողոպուտով։ Գործողութիւն մը, որ գոհա-

ցում կոլ տար ՚Բիւրտերլ թալանի ախորժակին եւ միեւնոյն ժամանակ կը 

չափէր ուժը այն դիմադրութեան, որուն պիտի հանդիպէին ։ 

Ընդհարումներու առածին օրէն իսկ, Աասունցիները պատրաստ գըտ– 

նըւեցան վճռական Հարուածով փրկելու իրենց Հօտերը։ 

Ու ՍարՀ 

ատ իր երեք մարտիկ ընկերներուն Հետ կը մտածէր հակա-

հարուածներու մասին։ Վճռական այդ օրերուն՝ առանձին գուրգուրանք մը 

ունէր ԱարՀաա Գալէի Հ անդէպ է որ սրտի մորմոքով Հեռացած Էր գիւղէն 

ու Հոն չէր դառնալւ, Հակառակ անոր, որ գիւղը այգ ժայռերէն քիչ մը ան– 

դին կը գտնուէր ։ ԱարՀատ իր սեփական վշտի զգայնոտութեամբ՝ յաճախ 

կը խորՀէր երիտասարդ ընկերոՀ մասին, կարծես ինքզինք սփոփելու հա-

մար է 

֊Գալէ՛, ինչո՞՛ւ քանի մը օրով տան կողմը չես անցնիր, կռիւը երբ 

սկսի, մենք իրար շուտ կը գտնենքըսաւ ԱարՀատ, այնքան գորովանքով։ 
- ԱարՀա՛՛տ, այս ժայռերն ալ ինծի Համար տոլն են, այս բոլոր լեա֊ 
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ները մերն են, մեր կրոլնկներուն տակ, ի՛նչ ժամանակ է տան ոլ գիւղին 

մասին մտածելու. | 

ԱարՀատ կը զգար, թէ իր բոլոր խօսքերը կ՝արիւնոտէին այս թարմ 

երիտասարդին սիրտը, որ կ՝ոլզէր մխիթարուիլ զէնքին ապա լին ած՝ մոռ-

նալու Համար կորս ուած սէրը, բո լորէն անծանօթէ 

Մտմտուքներէն ս թափած՝ ԱարՀատ ոտքի ցատկեց. 

- Տզա՛ք, իջնենք Մուրատի մօտ Տ քիչ մը խորՀինք մեր ընելիքներուն 

մասին է 

Ու անոնք, թեթեւոտն է ժայռերէն վար ի Հան գէպի Թաղերը, ու երբ 

Մ ոլրատը գտան իշխան Հա մղէ ի տունը, ԱարՀատ գեռ տեղ չգրաւած Մոլ՛-

բատը շրՀապատողներուն մ ԷՀ, կրքոտ ոԼ վճռական ըսալ. 

- Պարոն Մուրա՛տ, թէ՛ ԱՆ ա ոքի եւ թէ՛ Տ^լւորիկի կողմ է քիւրտերը 

ել թ՛ուրքերը մեր ուժերը կը սպառեն, մեր Հօտերը յափշտակելու Համարէ 

Այգ յափշտակութիւնը արդէն իրենց սովորութիւնն է , որ այժմ աւելի ծա-

ւալուն բնոյթ ստացած էէ Մ ենք ինչո*լ Համար մեր լեռներ ուն մօտեցած 

անոնց Հօտերը գրաւելու չելլենք% կռոլի այս օրերուն՝ անոնց ոչխարները 

պաշար կը դաոնան մեր ժողովուրդին է 

իշխանները իրարու երես նայեցան տ Մոլրատ անտեղեակ լեոնաշխար– 

Հի սովոբութիւններուն Հ դարձաւ իշխաններուն • 

- ք*ոնչ կ*ըսէք % իշխաննե՛ր, ԱարՀատի առաՀարկը գործնական Է, 

բայց վտանգաւոր , կրնանք փութացնել ճակատամարտը է 

Իշխանները միաբերան Համամիտ գտնուեցան ԱարՀատին: Մէկը ա~ 

նոնցմՀ– կարծես բոլորին կարծիքը բանաձեւեց• 

- Մենք ուզենք կամ ոչ, թշնամին մեր վրայ պիտի յարձակի • քիւրտը 

միայն ղօբաւոր Հարուածէն խօսք կը Հասկնայյ Մ ինչեւ այսօր Հայը քրր՜ 

տա կան Հօտերը քշած տարած չէ է Հակառակ անոր ^ որ այդ Հօտերը մեղի 

մօտիկ լեոներոլ ել ձորերու մ ԷՀ կը շարժին: քիւրտը Հա յուն ունեցածը ի– 

բենը կը Հաշուէ է Իսկ մտքէն երբեք Հանց ըներ, թէ Հայն ալ կրնայ քիւրտի 

ապրանք ուտելէ ԱարՀատ լա՛ւ կ*ըսէ է Մենք ալ սկսինք անոնց Հօտերը կո-

ղոպտել, որպէսղի Հասկնան է թէ Աստուած այգ արտօնութիւնը միայն ի– 

րենց էէ տուած է 

Այգ երեկոյին խորՀուրգի նստեցան եւ Հարուածող խումրի մը յ 

տուկ պարտականութիւն տուին, արշաւանքի ելյելոլ դէպի այն վայրերը, 

ուր քրտական Հօտերը բարձրացած կին է Միեւնոյն ժամանակ սուրՀանդակ 

զրկեցին իշխան Գրգոյի մօտ, որպէսղի նոյն քայլերը առնուին Անտոքի ա– 

րեւմտեան փէչերը բռնող քրտական քոչոլորներոլ դէմ է 

Նոյն օրը, ԱարՀատ, իր մարտական խում բով, անՀետացած էր 

Տալլորիկէն, Մուրատն ալ անոնց Հետ է Գիւղերու մ ԷՀ խանդ ու եռանդ կարէ 

Բոլորին ա1քերը իշխաններուն վրա յ Էին, գիտնալու Համար, թէ ի՛նչ կանց-

նի ու կը դառնա յ է Լուր ստացած Էին, թէ Անտոքի փէշերուն վրայ ընդհա-

րումներ կային քիւրտերու դէմ% ու բոլորն աչ գիտէին, թէ իշխան Գրդօն 

զուր տեղ զէնք չի բարձրացներ ։ 

ՏաՀորգ օր, Հազիւ արեւը բարձրացած՝ Հրացաններու ձայն էն Հե-

ռաւոր ձորերն ու լեռնա չան Հերը սկսան արձագանգել է Կէսօրը կոտրած էր , 

երբ գէպի $ալւորիկ եւ Անտոք կառաՀանային Հազարաւոր ոչխարներ, մինէ^ , ^ ^ 

մարտական խումբը Հեռաւոր բարձունքներէն կը Հարոլա 

անզօր եղած էր պաշտպանելոլ իր Հօտերը է Ա 7 ^ ^ ՚ 

ք 
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Ուրախութեան ալիք մը կը տարածոլէր գիւղէ գէւզ* ցեղապետա-

կան յաղթանակին համար ու քրտական երկոլ. հաղարէ աւելի ոչխարները 

պատերազմական պա չար կը դաոնային լեռնական այս ժողովուրդին , որ մին– 

չեւ այգ թուականը, կողոպուտի գաղափար չէր ունեցած է 

Թշնամին յուսահատական փորձեր ըրաւ յա քորդ օրերուն, իր 

կորսնցոլցած հօտերը ետ գրաւելու կամ Աասունցիներու հօտերը քշելու 

գէպի հարաւ է Բայց բոլոր փորձերը ապարդիւն անցան է 

քիւրտերը ափ ի բերան իրարու կը պատմէին Տ*"լլորիկցիներու վըճ– 

ռական արարքը ոլ աշխարհը փոխուած կ՚երեւնար անոնց աչքին է Հայը 

ստրուկ ու հնազանդ, ենթակա յ իրենց ամէնօրեայ կողոպոլյոին, այժմ ցե-

ղապետական մեծ թափով հրապարակ կ ՚ ի ջ ն է ր , մէկ հարուածով երկու հա-

զար ոչխարներ գրաւելու, երբ իրենց ձեռնարկած նման արարքները յիսուն 

•կամ հարիւր ոչխարներու կողոպուտ միայն կրնար ապահովել։ 

Աշխարհը հիմ էն փոխուած է ր , ու Հա յը զէնքին դէմ զէնք կը բարձ-

րացնէր։ Այգ օրերուն Շէնիկի ել Անտոքի դիմաց, թրքական բանակները 

արգէն բռնած էին լեռն ու ձորը: կուրտիկ լերան բ"էոր բարձունքներուն 

վրայ վրանները կը բրղանային։ Ա եմ ալի եւ Ա* եր կեմ ոզանի մարգագետին-

ներուն վրայ սպայակոյտը արիւնոտ ծրագիրներ կ՛որոճար յ ^է^էէսէ նա-

հանգապետն ու Ա՝ուշի եւ կէնճի կառավարիչները փոխադրուած էին զօբա-

բանակի կեդրոնը, բուռ մը Հայոլթիւնը փոշիացնելու համար \ 

Չորրորդ զօր արան ակի հրամանատարութիւնը Եր զն կա յէն տեղափոխ-

ուած էբ Աասնո յ լեռներուն վրայ, Աս բայ Մելիքի ուժը ցուցադրելու։ Թըն– 

դանօթներու բերանը ուղղուած էր հա յ գիւղերուն ու Հաֆըղ փաշա յ ի հը– 

րամ աններն ոլ սպառնալիքները ամէն օր կը սարսէին ամբողք շրջապատը։ 

Բանակները հազարական շարքովդ ոլ գիշատիչ ամբոխները, արիւնի 

ու կողոպուտի ծարաւ, զեռուններու պէս կը վխտային Աասնո յ սահմաննե-

րէն ներս՛. Լեռնական Հայերը ժայռերուն հետ ձուլուած՝ իրենց կեանքը 

գրած էին սուրին վրայ, Ազատութիւն կամ Մ ահ նշանաբանով։ 

Վրդովում կար Աարհաաի դէմքին, երբ իր երկու զինոլորներոլ հետ 

հաս ալ այն ժայռերը, ուր Ադամ իր Ընկերներով կը հսկէր Ա պիտակ Լերան 

հեռաւոր ճանապարհներուն յ 

~ Ա գ * » ՚ մ , հրդեհը սկսալ հարաւէն, Խիանքի լր^նը քիւրտ ցեղա-

խումբերով ողողուած է ։ կառավարութեան ոստիկաններն ոլ ժանտարմնե– 

րը Հայերը պաշտպանելՈլ պատրուակով մտած են Խիանք ել իշխաններուն 

թելադրած, որ կառավարութեան կեդրոն երթան՝ բողոքելու քրաական ար-

շաւանքին դէմ։ Ու այսպիսով յաիղած են բոլոր ղեկավարները ձեռքի տակ 

ունենալ Իշխանձորի մ է ի Աակայն, իշխանները կ՚ընդդիմանան կառավա-

րութեան կեդրոնը երթալու՛ Աուրհանդակը, որ եկած էր այգ լրէանէն, կը 

պատմէր, թէ նոր զօրամասեր կը մօտենային Իշխանձորին, բռնի ուժով իշ-

խանները կա լանալորելու \ 

- ԱարՀա՛տ, շ^անը գլխատել կ՛ուզեն։ Այս պայմաններուն մէք 

Խիանքի չրինը կորսուած է , - ըսաւ Ադամ։ 

Ադամ խորապէս յոլզուած էր այս լուրերէն ու կը զգար , թէ հայրե-

նի տունը աւերակ պիաի գ ա ո ն ա յ , ձ ր բ ի ն ք Տալլորիկի պա շա պան ութ ե ան 

համար, ահա չորս տարիներէ ի վեր, զէնքի տակ է ր ո լ թափառական։ Աար^ 



Հատ ք որ յաճախ իր Հայեացքը Կ ո լ գ գ է ր գէ"էՒ Հարալ ք V պիտակ Լեր ան կա-

տարներէն անդին, Աոլսամի երազով պաՀ մը ապրելու Համ ար, կնճիռը 

ճակտին՝ խոնարհած կը մնար զէնքին վրա յ տ 

- Տ զ ա ՛ ք , ճամբայ ելլենք դէպի Իշխանձոր, եթէ իշխանները Լզթայ~ 

Ուին կամ գլխատուին, Խ իանքի չրՀանը առանց դիմադրութեան մոխրակոյտ 

կը դաոնայ յ 

էՕումրը Հովի պէս արագ նետուեցաւ դէպի Իշխանձոր է Գէրինի ա– 

րեւմտեան վա յրէՀքէն վրայ ան կռուի րռնուեցաւ ժանտարմներոլ Հո կատի 

մը Հետ, որ քանի մը դիակ ձգելով կածաններու մէՀ% նաՀանՀեց գէպի հքուը– 

բի ձորերը է 

Երբ ԱարՀատի խումբը կը մօտենար Իշխանձորի մուտքին, ՀեռուԷն 

նշմարեցին ոստիկաններու եւ ժանտարմներոլ լեղապատառ փախուստը, խոր 

ձորերէն վար ք գէպի Հարաւ ։ 

է)ումրին մուտքը ուրախութեան կանչերով գիմալորոլեցաւ է Իշխան– 

ձորցիները վազելով իշխաններուն լուր տուին մարտական խոլմբի ժաման-

ման մասին։ 

ԱարՀատ իր ընկերներով երբ ներս մ տալ իշխաններու Ժողովին է ա– 

րիւնոտ տեսարանի մը բեմադրոլթիլնը գտաւ դիմացըէ քէստիկանապետը 

եւ բազմաթիւ ոստիկաններ արիւնի մ ԷՀ թաթախուած, թաւալգլոր ինկած 

Էին բակին մ ԷՀ ել պատերուն տակ յ քօ իանքի իշխանները կապանքներէ ա– 

զատուած ու արիւնոտ տեսարանէն խոժոռած՝ ժողովի նսած էին է 

ճակատագրական կռիւը սկսած է ր , արիւնոտ Հարո լած ով մ ը : 

- ԱարՀա՛տ, բանը բան էն անցած է • այս անիրաւները էյ իանքի իշ-

խանները չուաններով կապ կպած՝ Փասուր կուզէ ին փոխադրել, չր^աՏ»^ 

գլխատելու Համարէ Ալ մեր Համբերութիւնը Հատաւէ Շ ա ն սատակ ըրինք 

թշնամիները եւ ազատեցինք իշխանները։ Հիմա խօսքը զէնքին Էհ կա՛մ 

կապրինք մարգոլ պէս, եւ կամ կ՚իյնանք մեր ժայռերուն տակ, մեր Հայ-

րերուն գերեզմաններոլն քով ։ 

/Տօսողը մարտական ուժերու խմբապետ կարապետն է ր , ազդեցիկ իշ~ 

խանը իշխանձորի է ՊաՀ մը լռելէն ետք՝ շարունակեց • 

- Խ իանքի երիտասարներուն մ էկ մ ասը կռիւներ տալով Հասած են 

Հոս, ուրիշներ քաՀութեամբ կը շարունակեն կռիւը, բայց մեծ մասը զէնքէ 

զուրկ քէ 

Խումբը տեղալորուեցաւ իշխաններու Հալաքատեղին ու լռութիւն մը 

ծանրացաւ ժողովականներուն . * է ր ա յ է 

ԱարՀատ քՏիանքէն Հասած իշխաններուն Հետ խօսեցաւ տեղի ունե-

ցած դէպքերուն մասին է գիւղերու եւ կտրիճներու անուններ տոլալ ոլ Հա-

Լաստի եղալ, թէ Հեղին ի իշխան Վար դանը գիւղէն չէ շարժած ու ապաւի– 

նած է դրամական ուժին, Գլուխը պաՀելու Համար։ 

Աուսամի երազուն գէմքը ՀրդեՀի բոցերուն մ ԷՀ կ՝երեւնար, ու ինք 

ազատութեան ուխտեալ գինուոր % բոլոր Աոլսամներուն Համար զէնքը գըբ– 

կած՝ վշտոտ Հ բա յց ամրակուռ կամքով՝ օրՀասական կռիւներու մասին մը– 

տածեց է 

Աասոլն բոցավառած Էր է 

Նոյն պաՀոլն Իշխանձոր կը ՀասնԷին իշխան Արգոյի ԱՈլրՀանգակնե– 

ՐԸ* յայտնելոլ Համար ք թէ կռիւները սկսած են թրքական բանակին դ է մ , 

Նէնիկի ել Ա եմ ալի դիմաց։ Այս լուրը շշմեցնող տպաւորութիւն կը ձգէր 
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ժողովականներուն վրայ, ալ բոլորն ալ կր զգային, թէ պատերազմը սկսած 

է ամէն կողմէն օղակել Աասունը է 

Իշխան Ար թին խօսքը ուղղեց ԱարՀատին > 

- Բանը րանէն անցած է՛ աղա՛ք, այս պաՀոլս երեւի կռիւները "կը՜ 

սած են Տալւորիկի ձորերուն մէք ել Աատանոլ կամուրքին վրայ։ Իշխան 

Գրգոյի տուած տեղեկութենէն յայտնի է , որ թրքական բանակը Մերկեմո– 

զանի բարձունքներուն վրայ ճակատամարտի բռնոլած է Շէնիկցիներոլ 

Հետ, իսկ Հարաւէն եկողները գուք ձեր աչքով տեսաքւ ՑոլսաՀատ չենք, 

բայց կռիւը օրՀասական է ամէն տեղ ու ամէնուն գէմ է 

Շէնիկէն Հասնող սուրՀանգակը Հեւքով պատմեց եղելութիւնը, որ 

տեղի ունեցած էր Ա*երկեմոզանի թրքական բանակին դէմ է 

- իշխաննե՛ր, ինչպէ՞ս պատմեմ՛ ի՞նչ ըսեմ, որ Հասկնաք, թէ ինչ-

պէս փոթորիկ բարձրացաւ Ան ա ոքի փէշերուն վրայ ։ ՛քիւրտերը քչս*ծ էին 

մեր ոչխարները ել կ՚ոլյլէին Հասցնել Ա՝ եր կեմ ո զան: իշխան Գրգօն գլուխը 

անցաւ զինեալ երիտասարդներուն, կտրեցինք քիւրտերու ճանապարհը, 

մեր Հօտերը աղասւելէ զատ, մօտակայ անտառներու մէք ցրուած քրտական 

ոչխարներն ալ ղբաւեցինք ել վերագարձոլցինք Հյատախի ապաՀով շրջան-

ները է կայծակի աբագոլթեամբ այս Հարուածը ցիր ոլ ցան ըրաւ Հարաւէն 

գէպի Տարկոշ ել Անսաք յառաքացած քիւրտերը յ Թրքական բանակը քիւր-

տերու պաբտութիւնր տեսնելով՝ ձիալոր զօրամաս մը Հանեց իշխան Գրգո-

յի ուժերուն դէմ, սակայն տաք կռո լ է մը ետք, երբ անոնք մ ոլորուած էին 

Անտոքի ձորերուն մ է ք , իշխան Գրգօն մեր բոլոր ուժերը ուղղեց Ա՝ եբկեմո– 

զանի թրքական բանակին գէմ: Արիւնոտ կո֊իւ մը տեղի ունեցաւ, կուրծք 

կուրծքի յ Թրքական բանակը յանկարծակիի դալուկ թողուց Ա՝երկեմոզանը 

եւ քաշուեցաւ աւելի բարձր բլուրներու վրայ, ուրկէ թնդանօթներ սկսան 

ոռնալ ։ 

ԱարՀատ մտաՀոգոլթեամբ կ՚ունկնդրէր սոլրՀանգակին այս տեղե-

կութիւները , որոնցմէ կը պարզոլէր, թէ թրքական բանակը իր ամբողք 

ուժով ճակատամարտի մտած է Հայ ժողովուրդի դէմ է 

- Իշխաննե՛ր, - ըսաւ ԱարՀ ատ, - ինչպէս կը տեսնէք, ամէն ճակա-

տի վրայ կռիւը սկսած է ու թշնամի բանակը, որ դիրք գրաւած է Iքովա– 

սարի, կուրտիկի ել Մ եր կեմ ոզանի տարածքին վրայ, այլեւս յո յսը կտրած 

քրտական արշաւանքներէն, ինքը Հրապարակ ի քած է , իր թնդանօթներով յ 

Ծեղի կը մնայ, որ մեր շրջանները պա Հենք մեր սեփական ուժերով եւ իրա-

րու օգնենք, երբ տեղ մը տկարանայ • Իշխանձորի վրայ եկողները ձեր տը– 

ւած Հարուածէն պարտ ուած են, դուք ատեն մը դեռ պիտի կրնաք դիմա– 

դրել Հարաւէն եկած խուժանին է Վտանգաւոր կո֊իւ ը տեղի կ՚ունենայ թըր– 

քական բանակի զանազան զօրամասերուն գէմ ւ Ա՛եր խումբը Հիմա կը մեկ-

նի Տալլորիկ ու անկէ ալ պիտի անցնինք իշխան Գրգոյի մօտ։ Արիւնոտ 

կռիւ մը տեղի կ՚ունենայ։ Պիտի նետովնք կրակին մէքւ Աեր ապաւէնը մեր 

անառիկ լեռներն են ել անդնդախոր ձորերը։ Ու եթէ Հարկ ըլլայ, քարե– 

բով ել փայտերով կռուեցէք, ուրիշ ելք ոլ ճանապարհ չոլնինք։ 

Ամէնքը նոյն տրամադրոլթեամբ վարակուած էին, նոյն ըմբռնումը 

ունէին, իրականոլթիւնը իր պարզոլթեամրը ամէնուն աչքին աՎեւն է ր ։ 

Անոնք պատրաստ էին զոՀողոլթեան սեղանին բերելու իրենց կեանքը, 

ինքնապաշտպանութեան խորունկ բնազդով, 
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ԱարՀատի խումրը ճամբայ ելաւ վերադառնալու Մուրատի մօտ, ա – 

ւելէ ճշգրիտ պատկերը ունենալու բռնկած կռիւներու մասին է 

Եւ իրօք ք խումբը Տալլորիկ կը մտնէր Հրացաններու Համազարկերուն 

տակ է 

Եր Հանը արդէն կռո լի բոնոլած էր Սպիտակ Լեր ան կողմ է եկող 

ցեղախումբերուն եւ Հազոյէն դէպի Աատանոլ կամոլրՀ յառաջացող թրքա" 

կան զօրամասերուն Հետ է 

է&ումբին երեւումը մեծ խանգավառոլթիւն առա Հա ցուց տենդավառ 

Ժողովուրդին մ ԷՀ յ որ պատերազմի ճակատ ելած Էր է կիներով եւ պատա-

նիներով, անցած տարուան յաղթանակի կորուէը իրենց Հոգիներուն մԷՀէ 

Տալւորիկը ա յգ երեկո յ կռուի ճակատներէն կը դառնար յաղթական 

ու ժողովուրդը Համախմբուած իշխաններու, Մուրատի եւ ԱարՀատի շուրՀէ 

շունչ կ՚առնէր գիշերուան զինադադարի այդ պա Հուն: 

Ամէն ոք գիտէր, թէ կռիւը բռնկած է Աասնոյ բոլոր լեոնամասերուն 

Վրայ, Հր դե Հի պէս տար ածուած ամբողՀ լեռնաշխարհին մ ԷՀ է 

Օրհասական կռիւն Էր, որ կ՝աս1րէր լեռնական ժողովուրդ մ ը , որ 

տարիներէ ի վեր զէնքը ձեռինՀ կռուի ելած էր իր պատուին ու ազատու– 

թեան Համար յ 

Ո*– ՀրդեՀ կար բոլորի Հոգիներուն մ ԷՀ տ Մ տածում կաՐ առկախ 

մարտիկներու Հոգիէն ներս, երբ այնքան սիրելի ու սրտառուչ ապրումնե-

րէն կը Հրաժարէին դիտակցօրէն՝ բռնակալութեան դէմ ցցուելու Համարէ 

Լեռները կը դղրդային երկրաշարժէ բոնուածի պէս է 

Ձորեր ու խորխորատները կ արձագանգէին Հրացաններու ձայնին է 

ՀէրՀանԷ շբՀան յարաբերութիւնը դա դրած էր , ու ամէն անկիւն տաք ճակա– 

տամարտնեբ կը շարոլնակոլէին : Ա ովորական կեանքը գա գրած էր լեռնա-

կան այս ժողովուրդին, որ կը զգար, թէ վիշապ մը զինք կը գալարէր իր 

երկաթէ օղակներուն մ ԷՀ ել թնդանօթներու ոռնոցով իր արիւնոտ կլափէն 

կրակ կը տեղար գէպի լեռներն ոլ ձորերը, ուր ոտքի կանգնած ամբովՀ ժո-

ղովուրդ մը իր իշխաններով ք մարտիկներով, կիներով ու Հարսներով, Հո-

վիւներով ու մանուկներով, պատերազմիկ դարձած էր իրմէ բազմապատիկ 

բանակներուն դէմ է Գոյութեան կռիւէն պաՀ մը աղատ եղողը, եթէ ուշա– 

դրոլթեամբ նայէր մանուկներուն, կիներուն, երիտասարդներուն կամ իձ~ 

խաննեբու աչքերուն մ ԷՀ, Հոն պիտի գտնէր լաբոլած կորով, ՀրդեՀուած 

Հոգի ու զայրոյթ թրքական Ասրայ Մելիքին գ է մ , որ աՀա եկած էր քարը 

քաղելու հ աւազ մաղելու ^ Աասունը փոշիացնելու Համար % 

Ու֊ ատելութիւնը տնսաՀման ուժ դարձած էր կռո լի ելած այս բազ-

մութեան քով: Անոր պրկուած Հիզերը երկաթէ Ըլլային կարծես , ու եղունգ– 

ները պողպատէ սուր • « « 

Սեփական գիլղ ել սեփական տուն այլեւս գոյութիւն չունէր այս 

բազմութեան Համարէ Լեռնեին ու ժայռերն Էին անոր ապաստանը ու պայ-

ծառ. երկինք մը անոր գլխուն վերեւ է 

Գոյամարտի այգ անհուն աղէտին մ ԷՀ, առլնէ տուն ու բազմոլթենէ 

բազմ ութ ի էն ի^նչ ողբերգոլթիւններ սրտեր ու մ ԷՀ լռոլթեամբ կը մղկտա-

յին։ ԱարՀատ եւ Գալէ խորունկ ողբերգութիւն ապրող երի տասարգներն 

էին, որոնք պատերազմի ժխորին մ ԷՀ նետոլած՝ ամէն վայրկեան իրենց սիր՜ 
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տը կ^ արիւնոտէր սիր"յ երազէն, որ կր մշուշոտ էր հետզհետէ թնդանօթնե-

րէն բարձրացող ծուխերուն մէք։ 

Այս մարտիկներր գուպարի մէ9 նետուած էին սրբազան ուխտով մը, 

ու ժամանակ չունէին ուշադրութիւն դարձնելու աքին կամ ձախին, որ կը 

թաւալէր իրենց ձուՐ$. * 

Տալւորիկ բազմաթիւ զոհեր տալով կը փրկէր Աատանոլ կամուրքի 

անցքը ու կ՝ ամրանար անդունդին վրայ բարձրացող ժայռերուն մէԼ* Ա պի՛-

տակ Լերան ճակատը պաշտպանողական կռիւ մը կը շաբոլնակէբ անհաշիւ 

խուժանին գէմ, որ հեռոլէն կը սպասէր թրքական բանակի յաջողութիւն-

ներուն, կողոպուտի ելլելու համար պաբտոլած շրջաններուն մէքէ 

Թնդանօթի ոռնոցները կը լսուէին Անտոքէն եւ Գէբինէն, Հքովասա-

րէն ու Տարկոշէն ու ձորերը խոր արձագանգ կ ու տային անոնց խուլ ձայնին։ 

Աասունը օրհասական պատերազմի բոն ուած էր անթիւ ու անհամար 

թշնամիներու դէմ, որոնք պղտոր հեղեղի մը նման ծաւալած էին լեռնաշ-

խարհի չորս բոլորըէ Ու լեռները, գէսքի երկինք ցցուող կղզիի մը նման, 

հրաբուխ կը ժայթքէին այս սեւ վոհմակին դէմ, կարծես թէ լեռները պա-

տերազմի ելած ըլլային ի պաշտպանութիւն ազատատենչ ժողովուրդին լ 

Գոյամարտը կը շաբունակուէր փոխն ի փոխ պարտոլթեամր ու թրր" 

քական զօրամասերը ձիւնի պէս կը հալէին խոր ձորերուն մ է ջ , երբեմն յու-

սահատութեան մատնելով թշնամի բանակի հրամանատարութիւնը, որ իր 

բազմութեամբ եկած էր վէչասէէ "(էս կլանելոլ Աասունը։ 

Ու. ամէն օր ճակատամարտը կը սկսէր թրքական բանակի շեփորնե-

րով, որոնց ձայնը ողբերգի մը պէս խոր ձորեբէն անցնելովսաբսՈլո. կը 

պատճառէր լեռնական ժողովուրդին ։ Շեփորներէն ետք, թնդանօթները 

կ՚ոռնային գէպի Անաոք, անհուն ժխորով մը սարսափ տարածելու ԼոՐս 

կողմը։ Լեռնական Աասունցին անսովոր այս բոլոր շեփորներուն, երբեմն 

շփոթութեան կը մատնուէր, սարսափի մթնոլորտ մը ապրելով, ոլ երբեմն 

խելակորոյս զայրոյթով կը վերադառնար, նետՈլելու համար ճակատա-

գրական հրդեհին մէջ։ 

Մահ պատերազմի օրհաս էր յ 

Երբեմն կուրծք կուրծքի բախումները փոշիներուն տակ կը ծածկէին 

մարտնչող երկոլ կողմերը, ոլ երբեմն ալ հեռաւորոլթիւններէ իրաբոլ դէմ 

կը ծառանային՝ լեռնեբն ու ձորերը իրարու ձեռքէն խլելու համար։ Երբ 

թրքական բանակը ստուար զօրամասերով կը խուժէր Անտոքի փ է շեր էն վեր, 

կը բռնէր բոլոր անցքերը ու կը մագլցէր ձորեբէն, Անտոքի բարձունքնե-

րէն բազմաթիւ ժայռեր թալալգլոր կ՚իքնէին գէպի վար , կարծես թէ լեռը 

հրաբուխէ մը պայթած՝ կր փլչէր դէպի անդունդները, ճզմելով թշնամին է 

Ու– այդ ժայռերը պատասխանն Էին թնգս&օթի հարուածներուն, ո– 

րոնք այլեւս սովորական դարձած Էին Աասոլնցիներուն համար է 

Աարհատ իր խում բով շատ յաճախ իշխան Գրգոյի կողքին գտնուե-

ցաւ արի էնա լի մարտեր մղելու համարէ Թեթեւաշարժ, յանդուգն , կռուի 

վայրերը քայլ առ քայլ գիտցող իր քաք խումբը, սլաքի պէս կը մ խ ը ր ճ ֊ 

ուէբ թրքական բանակի զանգուածին մէջ , բարձունքէ մը կամ կիրճէ մը կը 

սլանար, շփոթի մատնելով թշնամիին դիրքերը, որոնք կը դատարկոլէին 

խուճապահարէ ու կր փնտռէին հարուածող խումբը դիմադրութեան նոր 

ճակատ կազմելու համար, բայց Աարհատի խումբը արդէն վերադարձած 

կ՛րցար Անտոքի ամրակուռ բարձունքները։ 
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Տաք ընդհարումէ մը ետք, երր ԱարՀատ վերադարձաւ, ի շիան *հրգՈ յ ի 

մօտ ( պատերազմը կատակի վերածելով ըսալ. 

- Ի շիւ ան Գրգօ՛ , թրքական այս թնդանօթներէն, որ ահա տասը օրէ 

ի վեր կը գոռան, սպաննուած է էշ մը եւ վիրաւորուած է այծ մըւ Այծը 

խորոված դարձաւ, մեր ղինոլորներուն, ու էշն ալ պատմական նահատակ մը 

կը մնա յ Անտոքի բարձունքին վրա յ ՚ մինչդեռ մեր ժողովուրդի գլորած 

ժայռերուն տակ, հարիւրաւոր թուրք ղինոլորներ ճզմուած են» Ե" աչքե-

րովս տեսայ անոնց Հարդուած մարմինները, երբ Ալիանքի ձոբերէն կը վեր 

բադաոնայի է 

- Աարհա՚ա, կռիւը կը չարոլնակոլի թուրք խուժանին ու բանակին 

դէմ է Մեր ժայռերը չեն գողար թրքական թնդանօթներու ոոնոցներէն, 

բայց մեր փամփուշտները կը սպառին ու մենք, դատարկ ձեռքով, դժուար 

պիտի կարենանք շարունակել պատերազմըւ Մեզի կը մնայ յուսահատական 

յանդգնութիւնը, որ որեւէ պատուարի դէմ Հ ընկրկիր է Մ եր բոլոր ուժերը 

մէկ անգամ էն պիտի նետենք գուպարին մ ԷՀ, ^ԸԲ տակաւին չէ սպառած 

ռազմամթերքը ւ Լաւ կ ՝ԸԱա / յ որ մ ինչեւ Տալւորիկ երթաս եւ կացութիւնը 

տեղեկացնես Մ ուր ատին ւ 

Այդ գիչ^Ը է Աարհատ, քանի մը ընկերներով մեկնեցաւ Տալւորիկւ 

ԱմբողՀ ժողովուրդը կը մնար Անտոքի բարձունքներուն վ ք ա յ եւ Կէլիէկոլ– 

զանի ապահով խորխորատներուն մ ԷՀ, գէ^՚ՔԸ ձեռին, պատրաստ ամէն վայր– 

կետն մ արտի իՀնելու է 

Աարհատ Մոլրատը գտաւ չրՀապատոլած Տալլորիկի իշխաններով $ 

Անոնք տեղեկութիւնն եր կը ստանային Ա պիտակ Լեր ան եւ Աատանու կա-

մ ուր Հի ընդհարումներու մասին է 

Հարաւէն եկող այս ուժերը բաղկացած էին քիւրտ ցեղախումբերէ եւ 

անոնց ընկերացող ոստիկան զինոլորներէ: Անոնք գիտէին, թէ ճակատա-

մարտի ծանրութեան կեդրոնը Հյատախի չրՀանն է , ուր թրքական քսան հա-

զար է աւելի բանակ մը կռիւի բոնոլած է Անտոքի ստորոտներուն Վբայ \ ե՛-

րեսուն քիլոմեթր երկարոլթեամբ ճակատ մը կազմելովէ 

Ե ր Հա պա տուած Աասունը այդ օղակին մ ԷՀ, գոյութեան կռիւը կը մը–֊ 

ղէր եւ կը զգար, թէ ամ էն կողմ է օղակոլած է լեռնաշխարհը • կռո լի ա– 

ռաՀին օրերուն աւելի հնարաւորութիւն ունէին օգնութեան փութալու այն 

վայրերը, ուր ընդհարումները ծանր բնոյթ մը կը ստանա յին % Բայց այժմ , 

երբ կռիւը տարած ուած էր ամէն ճակատի վրա յ ու ամէն ոք նետ ուած էր 

լիներ-չլին ելու պա յքարին մ ԷՀ, շրՀանները հնարալո րոլթիլն չունէին իրա-

րու օգնութիւն հասցնելու է 

Այս մտմտուքը կը ծանրանար իշխաններու ժողովին մ ԷՀ, երբ Աար-

Հատ մուտք կը գործէր սրաՀը ։ 

• ի՛՛՛նչ բարի լուրեր ոլնիս , ԱարՀա՛տ, Անտոքի ճակատէն * Թնդանօթ-

ներու խուլ ձայնը մ ինչեւ այս ժայռերը կը Հասնի, - ըսաւ Մուրատ է 

իշխանները անոր Հետ կախուեցան ԱարՀատի շրթունքէն ք 

ԱարՀատ մարթինը վար առաւ ուսէն , նստեցաւ մէկ անկիւնը, ոլ մ ը– 

տաՀոգ գէմքով դարձաւ Մուրատին. 

- Պարո՛ն Մուրատ , օսմանցին զօրաբանակները թափած է Շէնիկ յ ԱԽ— 

մալ, Ալիանք է Բռնած է Մ երկեմողանը ել շղթան երկարած է մ ինչեւ Կէ– 

լիէկոլղանի բարձունքները է Օրհասական կո-իլ մըն Է > ոբ տեղի կունենա յ 



Հոն, խելքէ Ոլ մտքէ գուրս ։ Անտոքի բ"լոր զառիթափնեբէն մեր ժողովուր-

դը Հսկայ ժայռեր վար կը գլորէ գէպի ձորերը, թնդանօթներուն պատաս-

խանելու Համարէ (Հարձակումներ եւ Հակա յարձակումներ իրարու կը յա– 

Հորդեն՛, իշխան Գրգո յ ի առաքնորդոլթեամբ Շ Էնիկցիները , Ա եմ ա լցիները եւ 

Կէլիէկոլզանցիները առիւծի պէս կը կռուին ւ Թ՛Է ել բազմաթիւ սպաննուած-

ներ կան իրենց շարքերէն, բա յց մնացողները աւելի վճռական ու աւելի 

յանդուգն յարձակումներու կը ձեռնարկեն, խուճապ առաջացնելով թրք*"՜ 

կան զօրամասերուն մէջ ։ Օսմանցին, անթիւ ու անՀամար , նոր ուժեր կը 

նետէ կռուի դաշտը, իսկ մերինները կը սպառին առանց օգնական ուժերու է 

- Աստուած քանդէ թախտը սուլթանին, - մ իա բերան գոչեցին իշ-

խանները ւ 

ԱարՀատ քիչ մը լո֊ելէ ետք, շարունակեց * 

- իշխան Գրգօն օգնական ուժերու պէտք ունի, վաղը կամ միւս օր 

յուսա Հատական կռիւի մը մէջ պիտի նետուի, մեր ժողովուրդի վառօդն ու 

գնդակը սպառելէն առաք։ Այս վճռական գուպարին մէջ շատերը պիտի զոՀ– 

ուին, բայց իշխան Գրգօն, այս վճռական քայլէն զատ, ո ւ ր ի չ ելք չի տես-

ներ է Եթէ կարողանանք երկու շաբաթ եւս դիմանալ, Օգոստոսը կը վերկա-

նա յ եւ լեոնաշխարՀի ձիւնն ու ձմեռը մեզի օգնութեան կը Հասնին է 

իշխանները, ցեղապետական արժանապատոլոլթեամբ տոգորուն, Օգ-

նութեան փութալու Համամիտ Էին է 

- Պարո՛ն Մուրատ , մեր կռուողներուն մէկ մասը առնենք ու անցնինք 

Անտոք, - ըսաւ իշխան Համզէն տ - Այսօր մեր ուժերը խնայելու ժամանակը 

չէ : Անտոքը քանգուելէ ետք, Տալւորիկը այս կռուին չի դիմանար I 

Ա՝ոլրատ Համաձայն գտնուեցաւ է Ինք պիտի մնար Տալւորիկ, դիմա-

դրական ճակատը ամուր պաՀելու, իսկ իշխաններէն ոմանք ել ԱարՀատ ի 

խումբը ան միրապէս ճամբայ պիտի ելլէին, յաքորգ արշալոյսին Աֆտոքի 

գէՐՔ^ԲԱ. Հասնելու Համար : 

Հաֆըզ փաշան մտաՀոգ, մօրուքին թելերը կը խառնէր ու կը զար-

մանար այն յՈլսաՀատական Ու յամառ կռիւներուն վբա յ ^ որ Աասունցինե– 

րը կր մղէին ամէնօրեայ ճակատամարտներոլ ընթացքին է Հայկական գիլ– 

ղերը այրուած Էին, ել սակայն Աասունցինե րը բռնած Էին լեռնեին ու ձո-

րերը։ Հոն, այդ լեոներոլ ել խորխորատներու մ է ք , ամբՈղՀ ժողովուրդ մը 

կար, կին ոլ երեխայով՛. Դւ չես գիտեր ի ՞ ն չ Հրաշքով սնունդ կը ճարէին 

լեռնական բանջարներէն, ու իրենց անասունները կը մատղէին, ուտելիք 

Հասցնելու կռուողներուն ։ Թրքական զօրքը կը բզկտուէր այդ վայրի ձորե-

րուն մէջ ու չէր կրնար տիրապեսդել ըմբոստ ժողովուրդին, որ աՀա ամիսէ 

մը ի վեր, նախնական զէնքերով, փայտով ու քարով, իր ազատութեան գո-

յամարտը կը մղէր է Գերեվարուած Հայերը, բոկոան, մաշած դէմքերով եւ 

սակայն կրակ կտրած աչքերով կը բերուէին բանակատեղին, ու անոնք, բո-

լոր Հարցումներուն գէմ քար լռութեամբ կը կենային է / ) լ երբ Հարուածնե-

րու տակ կ ՚ ի յ ն ա յ ի ն , կ՛՝աղաղակէին միաբերան. 

- Աստուած թախտը կործանէ սուլթանին» »• 

Հաֆըզ փաշան կը մտածէ ր թնդանօթին ու զօր արան ակին միացնել 

թրքական խորամանկութիւնը, այս ըմբոստ ժողովուրդը խաբելոլ. Համար, 

որպէսզի ձմեռը վրայ չՀասնի ել բանակները բնութեան ար Հա լիր քէն Հ ա ֊ 

չածուած՝ չՀեռանան Աասունէն ամօթաՀար պարտոլթեամբ է 
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Այս ծանր մտածումներու բեռան տակ էին նահանգապետը ել կառա-

վարիչները։ Նոյն մտահոգոլթիլնը ունէին նաեւ, սպաները, որոնք ամէնօր– 

եայ կռիւներու, ընթացքին* իրենց կեանքը վտանգի տակ կը դնէին անծա-

նօթ ա յս ձորերուն մ ԷՀ է 

խորհրդաւոր ոլ. ծանր գիլեր մըն է ր ։ Օգոստոս 2&–ի գիլերը։ Լեոյ֊ 

^ ա կարծ՝ես Հ թէ կը խօսէին ու. ձորերը անոնց փսփսուքը կը տարածէին 

Հովերու. Հետ, ամէն տեղ, զէնքի կառչող րազմոլթիւններոլ վրայէն։ 

Անորոշ վտանգներով լի գիշեր մրն է ր ։ Օսմանցին իր ծանրանիստ 

րանակով եւ թնդանօթներով, ու Աասունցին իր նախնական զէնքերուն յե-

նած | բարձրաբերձ լեռներու ծերպերուն մ է Հ , վառ կրակի մը լուրՀ, արիւ-

նոտ արշալոյսին կը սպաս էին տ 

Թուրքը բռնակալական մոլուցքէն բոնոլած, բնազդով ազատու-

թեան թշնամի, բանակի կորուստներուն Հանգէպ բթամիտ անտաբբերոլ– 

թեամբ՝ կը շարունակէր արիւնոտ կռիւը։ Անդին Հինաւուրց ժողովուրդ մ ը , 

երբեմնի իշխանապետը այս լեոներուն, ու այժմ Հովուական քոլրցեբոլ մ ԷՀ, 

ցեղին Հին Հպարտանքով, ազատութեան գր°շակիրը դարձած էր իր լեոնե-

րուն վրայ՝ Ա զ ս ս ւ ա ն թ ի ւ ն կ ա մ Մ ա հ աղաղակը բարձրացնելով մ ինչեւ երկինք\ 

Ու արշալոյսը բա ցոլեց ալ անսպասելի անակնկալներով։ 

Թրքական բանակը երեք թելերու վրայ յարձակումի կ՝ենթարկուէր 

շեշտակի ներխուժումով։ $ալւորիկցիները արդէն Հասած էին ել իշխան 

Գրգոյի կողքին էին, երբ Աասոլնցիներոլ գլխաւոր ուժը կը նետուէր գէպի 

Շէնիկի բլուրները, ու անսպասելի Հեղեղի մը պէս կ՝ առա Հան ար թրքական 

բանակի կեգրոնատեղիին ոլղղութեամբ : 

Թուրք զօրամասերը, իրարմէ կտրուած, անընգՀատ կրտկ կը տեղային 

ամէն կողմ, վախէ մղուած եւ սակայն ն ահ ան Հի ճամբայ մը չէին գտներյ 

Հաֆըզ փաշան անձնապէս վտանգուած էր ու կը տեսնէր, թէ ինչ– 

պէս Աասունցիները կը խոյանային գէպի Շէնիկի այրուած տուները, մա-

հը աչք առած։ Ծ ահ ո սան սարսուռ մը կ՝ անցն էր Հաֆըզ փաշայի Հոգիէն ոլ 

արիւն կը տեսնէր իր չորս բոլորը տ 

Հաֆըզ փաշան թողոլց Հյէնիկը ել իր կեգրոնա տեղին փոխադրեց 

Կուրտիկի ստորոտները, աւելի ապահով ճամբայ մը նահանՀի Համար։ 

Աակայն կուրծք կուրծքի կռիւ մը կը շարունակոլէր Ծէնիկի բլուր-

ներուն վրայ ու Հրացանի ձայներ կը լսուէին Հեռաւոր ձորեբէն, "ւր կռի-

ւը աւելի սաստիկ էր : 

Այդ օր իշխան Գրգոյի զինակիցներէն երկու Հարիւրէ աւելի ընտիր 

մարտիկներ կիյնային Հայրենի տան աւերակներու բոլորտիքը։ Ու այս ա ֊ 

ն ակնկալ Հարուածով, պաՀ մը կը սարսէր թրքական բանակը իր տուած 

անհաշիւ զոհերով։ 

Մութը կԴՐԷր ու Աասունցիները ստիպոլած էին ետ քաշուիլ դէպի 

Անտոքի բարձունքները, ուր ժողովուրդը մեծ յուղումով կը սպասէբ անոնց 

վերադարձին ։ 

Իրարմէ կտրուած թրքական զօրամասերէն ոմանք ձորերոլ մէՀ շըր– 

Հա պա տուած՝ կը կոտորով ին , սակայն, Աասունցիները , երբ երեկո յեան 

մշուշը կԴՀնէր, իրենց կորուստներուն սուգը կ՚ապրէին վերի ժայռերուն 

եւ ծերպերուն մ ԷՀ, Հատիկ Հատիկ ստուգելով նահատակները^ 

իշխանները եւ մարտական ղեկավարները շր Հա պա տած էին իշխան 

Գրդօն, որ մռայլ դէմ քով օրուայ անցքերը կը մտմտար, Մօտ էն ու Հեռովն 



լացի ձայներ կը հասն էին անոր ականքին, որ անշուշտ նահատակ հերոսնե-

րու. մայրերուն ողբը պիտի ըլլար ։ Այդքան կորուստ մէկ օրոլայ ճակատա-

մարտին մ է ք , Աասուն ցին տուած չէր երբեք է 

Տոդնաբեկ գլուխները յ Լնուած Էին իրենց զէնքերուն, ու մտահոգոլ– 

թեամբ կը սպասէին իշխան Գրգոյի խօսքին, վաղՈլան հաւանական կռիւ-

ներուն մասին ։ 

՜ Իշխան Գրգօ՛ ք ժողովուրդը այսօրոլան կռիւին մէջ իր վառօդը ըս– 

պառեց, - ըսաւ Աարհատ, - աւելի քաքոլթեա՚մր կռուեցաւ քան գէնքով։ 

Վազուան մեր ընելիքներուն մ ասին ի՞նչ կը մ տածես ։ 

- Օսմանցին եկած է մեզ կոտորելու, բնաջնջելու մտադրութեամբ, -

ըսաւ իշխան Գրգօն, աչքը վերցնելով զինք շրքապաաող իշխաններու եւ մար-

տիկներու վրայ։ - ինչ որ ես կը տեսնեմ չի նման իր մեր ցեղապետական 

կռիւներուն, որ յաճախ ունեցանք քիւրտերու կամ ոստիկաններու հետ, ուր 

երբեմն մի քանի հոգի մեզմէ, եւ տասնեակ մ ըն ալ անոնցմէ զոհ կ՚երթա-

յին ու կռիւը կը գադրէր ։ Մ՛ինչդեռ այսօր, սուլթան Համիտ բանակ մը ամ -

րոզջ հանած է մեր լեռները եւ դաժանոլթեամբ միա յն բնաջնջու-

մի նպատակը կը հետապնդէ։ իր հոգը չ է , թէ իր բանակները կը հալին այս 

ձորերուն մէջ։ Ուրիշ բանակներ պիտի բերէ մահ սփռելու համար։ Մենք 

երկոլ ճամբայ չունինք, մէկ է մեր ճամբան, կռուիլ մին չեւ վերջին շունչ։ 

Պիտի կռուինք փոքր խումբերով, պիտի կռո լինք ղանգոլածօրէն, երբ թըշ՜ 

նամին մ օտեցած րչլա յ մ եր ժողովուրդին ։ Լեռնէ լեռ փոխադրուինք՝ թրԼ~" 

նամին յոգնեցնելու համար, բայց միշտ վճռական պիտի ըլլանք մեր հար-

ուածներով( Ատկէ՛ միայն կը զգուշանա յ թշնամին։ 

- կեանքի ու մահուան պատերազմ է անշուշտ, - ըսաւ Աարհատ, -

միայն թէ կարողանանք քիչ մը փամփուշտ եւ վառօդ հասցնել կռուողնե-

րուն, որոնք հերոսական կուրծք ունին ։ Այլապէս մեր հրացանները մի քա-

նի ընդհարումներէ յեաո յ պիտի լռենտ Շատերը արդէն ապա լին ած են ի– 

րենց դաշոյնին ու ձեռքի փայտին ՚, Որքան ես կը տեսնեմ, մեր ժողովուրդը 

երբեք անձնատուր պիտի չըլլայ։ ինչպէս ըսինք, իչխան Գրգօ, խմբակա-

յին ընդհարումներու ձեւեր պէաք է որ դե գրենք եւ զանազան դէրքեր նկա-

տի առնենք, որպէսզի տեղ մը վտանգուելէն յետոյ, "ւրիչ գէրք մը կարե-

նանք գրաւել ։ 

Զանազան գիւղերէ եւ շրջաններէ համախմբուած այս բազմութեան 

մէջ կային ոմանք, որ կը մ ա ած էին ապաւէն գտնել քիւրտ իշխանապետի 

մը քով, բայց երբեք չէին վստահեր թրքական իշխանութեան։ 

խօսակցութիլնը խմբակէ խմբակ կ՝ երկարաձգուէր մին չեւ կէս գի-

շեր, ու խոր լռութիւն մը կ՚իջնէր բոլորէ վրայ։ Բոլորը կը քնանային, բացի 

հեռաւոր պահակներէն։ Աոգնաբեկ մարտիկները իրենց գլուխները քարե– 

բու վրայ գրած՝ խոր քուն ի մէջ էին։ Րւ գիշերը խաւարով կը լեցնէր ձո-

րերն ու անդունդները, որմ է անգին օսմ անեան բանակը վիշապի պէս կը 

հեւար, արիւնլուայ ու մտահոգ։ 

Արշալոյսը բացուեցաւ ու կաթնաթոյր լոյս մը իջաւ դէպի ձորերը 

ու արելը թագ կապեց Անտոքի ել \քովասարի գագաթներուն վրայ, եւ սա-

կայն որեւէ շարժում չէր տեսնուեր թրքական բանակէն ։ Թնդանօթները 

չգոռացին դէպի Աձտոք ու փուլերը չհնչեցին յարձա կողա կան ազդանշաննե-

րը։ Կարծես ամէն շունչ կտրուած էր ու միայն գետակներու ել վտակնե-

րու ձայնն է ր , որ կը բարձրանար բնութեան ծոցէն ։ 

Իշխան Գրգոյի կարգադրոլթեամբ զին ե ալները երեք ճակատներու 
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բարձունքները բռնած Է Էն ու անշարժ֊ կը սպաս Էին թշնամիի առածին քայ-

լերուն է Ժողովուրդը քանի մը Հատուածներու բաժնուած, ժայռերու եաեւ, 

աղբերակնեբոլ շուրք, Համախմբուած կը մնար յ Արեւածագին Հեա կեանքն 

ալ կը սկսէր ։ Ու պառաւին ու տարեցին քով Հարսեր ոլ աղջիկներ կային, 

մանուկներու բազմութիւնը կը վխտար ու անասունները մարգագետիննե-

րու ու անտառակներու մէք կը ճարակէին ւ կեանք մը երկնքի մօտիկ, բա յց 

դժոխքի կերպարանքով ։ Արելը արդէն քանի մը Հասակ բարձրացած էր յ 

երբ թրքական բանակատեղիէն տասը ձիալորներ բաժնուեցան դէպի ԱնտՈք, 

Աասունցիներու ուզզութեամբՀ Երբ անոնք բաւական մօտեցան, տեսնուե-

ցաւ , թէ առածին ձիաւորը ճերմակ դրօշակ մը կ՝երերցնէր, ցո յց տալոլ 

Համար, թէ Հաշտարար խօսքի Համար կոլ գանէ 

Երկու կողմ Է կրակ Հրացուեցաւ, ել թոյլ տոլին, որ անոնք մօտենան 

առածին դիրքերուն ։ Հոն Հասած Էին ԱարՀատի խոլմբը եւ իշխան Գրգօն 

իր թիկնապաՀներով Հ 

- Հաֆըզ փաշայի կողմ Է եկած ենք, - ըսալ Ա*շո յ կառավարիչը, բա-

ւական Հեռաւորութեան վյւա յ կեցած, - կռիւը պիտի գադրեցնենք եւ նե-

րում պիտի շնորՀենք բոլորին , եթէ անձնատուր ըլլաք եւ զէնքերը վար դը~ 

նէք։ Աուլթանի Հրամանն է այս է Հաֆըզ փաշան կ՛ուղէ, որ այսօր պատաս-

խան տաք։ Հ/ատ կը փափաքի, որ վերք գտնէ այս վնասակար կռիւը։ Ա^տզք 

է ձեր ժողովուրդին տ 

իշխաններէն մէկը առաք մղեցին, որ Աասունցիներու անունով յայտ– 

նեց եկողներուն, թէ չեն Հալատար կառավարութեան խոստումին եւ եթէ 

կ՛ուզեն, որ կո-իւը ԴաԳրի յ պէաՔ է Գ°Րքերը Հեռանան Աասունէն, այն ա– 

տեն իրենք պատրաստ են խաղաղ Հպատակ դաոնալու օսմանեան իշխանու-

թեան ։ 

Երկու անգամ կրկնուեցաւ այս խօսակցութիւնը եւ տասը ձիաւոբնե-

րը, Մչոյ կառավարիչին Հեա վերադարձան թրքական բանակ։ 

իշխանները ետ դարձան եւ ժողովի նստեցան։ Ոմանց դէմքին վ ր ա յ 

յոյսի նշոյլներ կ՚երեւնային, սակայն իշխան Գբգո յի ել ԱարՀատի դէմ քե-

րան վրա յ մռայլ խոբՀոլբգ մը կարէ 

- Տզաք, օսմանցին գալադիր միֆոցներոլ դիմեց, - ըսաւ իշխան Գըր՜ 

գօն, - այս կռիւը աւելի վտանգաւոր Է, քան թնդանօթներու ոռնոցը տ Ա՝եր 

զինական ուժերը ամփոփենք եւ ժողովուրդը քաջալերենք, որ չխարՈլի 

թրքական խարդախ խոստումներէն է 

- իշխան Գրգօ՛, - ըսաւ ԱարՀատ, - ամէնէն ծանր Հարուածը այսօր 

ստացանք, երբ ոչ մէկ փամփուչտ չարձակուեցաւ երկու կողմ է է (Հոգնած 

ու սպառած կարգ մը մարգոց դէմքերոլ վրայ յոյսի նշոյլներ երեւցան, ու 

ատիկա մեր միակամութիւնը կրնայ խորտակել։ իրենց մորթին վ բ ա յ Հա-

րիւր անգամ զգացած են թրքական խաբեբա յոլթիւնը, բա յց չեն խբատոլիր է 

Աչքերն ի ս ամէն կողմ, Հսկողութիւն կատարենք Հոգիներուն վրա յ է 

Կէսօր էր արդէն ւ Թրքական բանակատեղիէն երեսունէ աւելի ձիա-

լորներ բաժնուած* ուղղուեցան դէպի Անտոք ։ Հաֆըզ փաշան էր, որ ան-

ձամբ կոլ գար բանակցելու, ու յայտնի է ր , որ կռուի Համար չէր, որ կը 

շարժէին դէպի Անտոքի բարձունքը ։ 

Գոռոզ Հրամանատարը, կեղծ բարերարի դիմակը դրած, մօտեցաւ 

Աասունցիներու գէրքէն։ Գէմ—դիմաց էին արդէն, քսան մեթր Հեռաւորու-

թեան վրայ, երբ պատգամախօս մը, քիչ մը աւելի առատանալով յայտա– 

բարեց . 



- Հաֆըզ փալան եկած է ձեզի խօսելու տ Հայե՛ր* ԱԹայսՀացէ՚ք եւ Ա*– 

" ե ց է ՚ ք իր խօսքըէ 

՛Բանի մը իշխաններ եւ տասնեակ մը ղինեալներ , գիրքերոլ մԷՀ մ՜այռի 

պէս ցցուեցան ։ Հաֆըզ փալան կեղծ ժպիտին Հետ, խոժոռած ա չ ք ո վ Գէ~ 

տեց ըմրոստներուն այս կեցուածքը ել խօսեցաւ խստօրէն ու կտրուկ• 

• Օասունցինե՚ր, խարուած էք Օսմանեան պետութեան թշնամինե– 

րէն, ու ըմբոստացած ձեր բարերար կառավարութեան դէմ յ Ջեր տուները 

ամբողՀ այրած են• դուք ձեր ունեցածներէն արդէն զրկուած էք ու Հիմա 

կը գտնուիք մեր թնդանօթներու Հարուածներուն տակ յ Ձ՛եր ժողովուրդը կը 

բնաՀնՀոլի: Անձնատուր եղէ՛ք եւ զէնքերը վա՛ր գրէք * Ձեզի ներում շնորՀ– 

ուած է մեր վեՀափառ սուլթան էն : Ալ դուք Հանգիստ կ՚ապրիք պետութեան 

Հովանիին տակ է ԱՀա անձամր եկած եմ ձեզ խրատելու, որ ան ի մ ասա Լոր– 

գլուխոլթիւն ՀրնԷք եւ ան մի Հա պէս գործադրէք այս Հրամանը է Այլապէս 

վազը առտու բանակը իր ամբոզՀ ուժով պիտի քալէ ձեր վյրայ••« 

Խոո֊ լռութիւն մը տիրեց ։ Հաֆըզ փալան ել իր Հետեւորդները պա– 

տաք խան ի կը սպաս էին յ Աասնոյ իշխանները եւ իրենց թիկնապաՀները ի– 

բարու երես նայեցան ու պաՀ մը ետ քաշուեցան ժայռի մը ետին ու միայն 

մէկ Հոգի մնաց դիրքեր էն վեր կեցած, որուն Հ րա Հանգ ուած էբ պատաս-

խանել Հաֆըզ փաշա յին * 

- Ա՝ենք կռիւի չենք սկսած պետութեան դ է մ , դուք երկոլ ամիսէ ի վեր 

բանակ Հանած էք մեր վ ր ա յ , մեր տուները այրած է ք , մեր մարդիկը սպան– 

նած էք ուր որ տեսած էք է Ծ ենք պատրաստ ենք կռիւը գագբեցնելոլ, եթէ 

զ°ՐՔՐ ՔաչՈլփ Աասունէն յ Բոլոր իշխանները ժողովի պիտի նստին եւ վաղյլ 

առտու մեր պատասխանը կը Հասնի ձեզի: 

Հաֆըզ փալան, մռայլ դէմքով, իր վեր Հին խօսքը ըսալ• 

- Ավ որ անձնատուր ըլլայ եւ զէնքերը յանձնէ, ներում կը շնորՀուի 

անոր ել տունը կը վերաշինուի կառավարութեան կողմ է յ իսկ անոնք, 

որոնք ըմբոստ պիտի մնան եւ զէնք բարձրացնեն կառավարութեան դ է մ , 

պիտի րնաՀնՀուին անխնայօրէն ւ 

Ձիերու գլուխները դարձնելով^ Անտոքի վայրէՀքը բռնեցին եւ ոլղ– 

ղըլեցան գէպի Շէնիկ ոլ Ա եմալ ։ 

Մեծ իրարանցում եղաւ կռուողներու եւ ժողովուրդին մ ԷՀ: Բերն է– 

բերան բանակցութեան խօսքերը տարածուեցան ամէն կողմ եւ ամէն մէկ 

Գքխէն ձայն մը ելաւ՛, իշխան Գրգօն բազմաթիւ իշխաններու եւ ղեկավար 

մարտիկներու Հետ քաշուեցաւ ժայռի մը տակ՛. Առա Հին որոշումը եղալ 

զինեալ սուրհանդակներու խումբ մը ղրկել Մուրատի մօտ, ստեղծուած գե-

րութիւնը զեկուցելու եւ խնդրելու, որ ան մ ի Հա պէս Անտոք գ ա յ , վճռական 

որոշում մը կայացնելու Համարէ 

Տկար Հոգիներու մ ԷՀ փսփսուքը կը շատնար, Անձնատուր ըԱալոլ 

տրամադրութիւն ունեցողները իրարու աչքի մԷՀ Հոգիները կը կարդա-

յին ( Անոնք կը կարծէին անձնատուութեամբ կաբելի էր փրկել ժողովուրդըւ 

Կիներու, Հարսներու եւ նորահաս աղՀիկնեբոլ բազմութեան մԷՀ վայ-

նասուն կարէ Անոնք կ աղաղակէին բարձրաձայն. 

՜ Թուրքին չենք յանձնոլիր ։ կ ը մեռնինք, ժայռերէն վար կը նետենք 

մեզ, Հուրը կը նետոլինք Ու կը խեղդ ուինք , բայց Ւոլրքին ձեռքը գերի չենք 

ուզեր իյնալէ 

(Շար. ) 
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ԵՐԿՈՒ ՍՐՏԵՐ 

Օր մը գարնան ծււվափ գացի* 
Վերջալոյււ է ր , ծովը «էր է ր , 
Սիրաըս այնպէս կը վարււրկէր, 
Ձայնն ալիքին լացի, երգ է ր ։ 
կուրծքս րացի, ււիրաս թ-եթ-եւ 
Ոսւկանի տեղ ծով նետեցի • • • : 
էավը հանդարտ իյռովեցալ. 
Ու տիրեցաւ • • • : 
Երթ քաշեցի, սիրտս լեցուն 
Երագներով գանձի պէս էր • • • : 
Տեսայ ծովը խաղաղե ցաւ, 
Ես տխրեցայ , խււովհցայ: 
Երկրորդ անգամ երթ նետեցի, 
Սիրտս կարմիր րոցերոլ մէջ 
Կը տուայտէր • » • : 
Անյագ կիրքն էր որ կը վաււէր • • • : 
Այնուհետեւ շատ անգամներ 
Սիրտս այնպէս ռլււկանի տեղ 
Ծով նետեցի, րաիւտ վարձելու: 
Կիրքէն յետոյ ձանձրոյթ– ելաւ., 
8ետոյ տաղտուկ, ատելութիւն, 
Սիրոյ կեղծիք, սիրոյ ի ար կանք, 
Ո ւնայ (աւթ-իւն: 
ինչ որ սակայն պատահեցաւ 
Վերջալոյսէն ետք էր միայն • 
Կէս գիշերին, լուսնակին տակ 
Վերջին անգամ երր քաշեցի 
Սիրտս ծովուն յատակներէն, 
Տեսայ գոյգ է ր , Քիշդ իր նման 
Ուրիշ սիրտ մը բոլի) ու սիրուն 
կը տրոփէր • • • : 
Իրաւ սէրը այնտեղ գտած 
Սիրտս դրի կուրծքիս ներքեւ. 
Ու նոր սիրտը հին սրտիս մէջ 
Ես հեո ֊ացայ այդ ծովափէն • • • : 

ՇԱՀՄԱՆ 
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Մեծ մօրս մեռած օրը , թերթերը 

բեցին , որ կանտին սպաննուեցաւ., մեծ 

Հօրս մեռած օրը Մ ենտերէս ը կախաղան 

բարձրացուեցաւ, իսկ մօրս մեռած օրը 

քՕրոլշչեւը պաչաօնանկ եղաւ յ 

Անկողնին մէք երկարած այս բանե– 

րոլն մասէն կը մ տածէ ի ու մ աքէս շատ 

բաներ 1լ անցնէին յ Ըսի , - եթէ ասանկ 

երթա յ , անպատճառ, իմ մ եռած ատենս 

ալ բան մը պիտի պատաՀի է Կը մ տածէ ի 

Աստուծո յ փափաք մ ը ներկա յացնեչ եւ 

ըսել անոր, թէ որո՛՛ւ ինչ կը բաղձայի է 

Որովհետեւ, եթէ իմ մեռնելովս ոեւէ 

նախագահ մեռնէր, ինծի ի՞նչ շահ կար 

ատկէ՛. Կ՚ոլգէի որ Թուրքերը ամէնքը մէկ 

յանկարծամահ ըէէան ։ 

Այո մտածումներուն մէք էի , երբ 

յանկարծ մէկը ձեռքս անցագիր մը տը– 

ւաւ է ՛հայեցայ որ ամէն ինչ պատրաստ 

էէ Ան մ ի Հա պէս սնտուկ մը պատրաստեցի 

ու ճամբայ ելա յ • Արագ ընթացքով գէ-

պի վեր կը բարձրանայի է Մէկէն սնտու-

կին կավւարիչր ինկաւ, յետոյ՝ միւս մա-

սերը է Ադան ձին կը թռչէի ան քբ պետին 

մէք։ Վախցայ որ կրնայի յոգնիլ ոլ իյ-

նալէ Բայց այգ պա Հուն ղօրալոբ այլ 

անտեսանելի ձեռք մը ձեռքէս բռնեց ու 

քաշեց է Հազիւ երկվայրկեան մը անցած 

Էր 1 երբ ինքզինքս բլուրի մը գագաթը 

կայնած զգացի է Մարգ մարգասանք չը– 

կարէ Ամէն կողմ ընդարձակ մարգագե-

ղին էր է Ուրիշ ոչ մէկ բան կը տեսնը– 

Լէր 1 նոյնիսկ արել չկար, բայց կատար– 

եալ ցերեկ էր է Մինչ շուրքս կը գիտէի, 

ճերմակ Հանդերձներով մէկը մօտեցաւ 

ինծի ոլ Հաբցոլց, թէ ի՞նչ կ՚ընէի է 

- Աստուծոյ բան մը պիտի ըսեմ, -

ՐսԷ ւ - բայց անմիքապէս մոռցայ ըսե-

լիքո է Շուարած մնացած էի է Բաւական 

տագնապեցայ է Յետոյ անդրադարձա յ , 

թէ շատ բան կար Աստուծոյ ըսելիք է 

Գրախտին կոզմը Հարցուցի ; ճեր– 

մակալորը աոաքնորգեց ալիս է Բարձր դլ*~ 

բան մը առ քել կանգ առինք է Զարկի՚եք 

դուռը ։ Բացոլեցալ է 

- ԶԷՈ որ նեղ դռնէն պիտի մտնէինք, 

- Հարցուցի յ 

- Ասիկա թ - ռ լ ր ի ս ա ն հ յ ա ւ ն Համար է , 

- պատ աս խան եց տ 

Արդէն կը մտաՀոգոլէի, թէ ինչպէս 

պիտի մ անեմ նեղ դռնէն տ Ուրախացա յ է 

Ուղղուեցանք դէպի կ|ւշէ՛ մը, որուն վը՜ 

բայ «վերին Հայաստան» գրուած էր ։ 
Յետոյ է առանձին սենեակ մը մտայ է 

Հոգ, ծերունի Հրեշտակ մը միայն աչքե– 

բուս նայեցաւ ուշի ուշով է Հոգիս կը 

քենէր։ կը դոզայի՛, ճերմակ թուղթ մը 

տուաւ ձեռքսյ 

- Այս թուղթով ամ էն կողմ կրնաս 

պատիլ , - ըսաւ է 

Այլեւս դրախտին մէք էի ւ 

Բոլորովին ազատ կը չրքէէ I Գաշտի 

մը մէք առուակ մը տեսայ է Ակսայ առ-

ուակն ի վեր յառաքանալ է Յանկարծ մեր 

ԳՐացի Ղ՛ալիթ աղան տեսա յ ( որ ոտքերը 

կիսով մը քուրին մէք մխրճած՝ ժամա-

նակ 1լ անցընէր ։ ճանչցալ զիս ։ Հար՛ 

- Մեռնելէս յետոյ ի՞՛նչ պատաՀե– 

ցաւ։ 

• հ*նչ պիտի պատաՀի։ Գա գա ղիդ 

2ոլրքբ նստած՝ բարեկամներդ սարէն ձո– 

րէն կը խօսէին՛. Երբեմն նոյնիսկ բարձ-

րաձայն կը խնդային։ Միայն նոր ձայն 

մը գալուն պէս խնդուքը ողբուկոծի կը 
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փոխոլէր է Անկեղծութեանս Համար կը 

ներես անշուշտ է 

- Ներելու կամ չներելու Հարց էկայ * 

\քՈյնիսկ ըսին, որ ազատեցանք է ^իշգ 

էէ՞* 

Աարսափած փախայ քովէն։ Ա՝ինչ կը 

յաոաՀանա յի , ճամրուս վրա յ Տա կոր Պա– 

րոնեանը տեսայ է Հարցուցի. 

- Գոլք Տա կոր Պ՝արոնեաոնն Էք է 

- Այո ։ ԱւրկԷ՛* կը ճանչնաք ալփս է 

- Ջեր դրականութիւնը շատ կը սի-

րեմ , - ըսի ։ 

Հասկցոլց, որ քյրոլանդ Ատեանին կը 

սպասէ , թե թեւ պտոյտ մը ընելու Հա-

մ ար ։ 

Պոլրճ Համ մ ուա եկէք, - ըսի 1 • 

Հոն ձեզի շատ պէտք ունինք ։ 

- Տամբու ծախս չուն ի մ , - ըսալւ 

Երր բաժնուեցայ իրմէ , պաՀ մը 

վերյիշեցի մեր առօրեան : Օր Հանցն իր է 

որ քանի մը տոմսակ չծախեն մեզի տ Ա ի–՛ 

նեմայի երեկոյթի տոմսակ, ներկայա-

ցումի տոմսակէ վիճակաՀանոլթեան 

տոմսակ ։ կը ծախեն Հա կը ծախ են ւ թ՛ոզ 

օր մըն ալ Աակոբ Պարոնեանին Համար 

տոմսակ մը ծախեն եւ Հոդան ճամ բու 

ծախսը, ըսի ինքնիրենս ու յաոաՀացայ« 

Գէմս ելաւ ինծի Հանդիպած առա Հին 

Հր ե չտա կը եւ անկէ ետք ինք աաւաՀնոր– 

դեց զիս ՚ Տեսանք բազմաթիւ դատա-

պարտուածներ ։ 

- Այս տիկինը կը ճանչնաոս , - Հար– 

ցուց կին մը մատնանշելով է 

~ Այո, ֊ ըսի ք - մ ե ր դրացին Էր։ 

Փոքր տարիքէն ապաշխարած էբ ու ինք– 

զինք Աստուծոյ յանձնած ։ 

խնդաց յ - Ինքզինքնին կը խաբեն, -

ըսաւ յ ու աւելցՈլց • 

• Գեո. այստեղի պատիժը վերՀացը– 

նելէ յետոյ, դժոխք պիտի երթայ, քա-

նի որ ուրիշներուն գայթակղութեան 

պատճաաւ եղած է ։ 

Ուրախացայ։ քանիներ տեսայ, ո– 

րոնք Աստուծո յ անունով սրբացած կը 

Համարուէին, բայց պատժոլած էին ու– 

րիչները գայթակղութեան մզած /»/լա լու 

յանցանքով ։ Մէկը կար մանաւանդ, զոր 

շատ լալ կը ճան չնայի։ Թերթիկ կը բաժ-

նէր ու Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր աշ-

խարհի վրայ, բայց Հոս կախած էին 

զինք ձեռքեր էն ու ծարաւ եմ կը պո-

ռար • . . 

Հրեշտակը յետոյ ղիս տարաւ Հսկայ 

Հայելիի մը առՀեւ 1 որուն տակ ան ուա– 

նա տառեր կային ու անոնց քով՝ կոճակ 

մը։ 

- Այս Հայելին, - բացատրեց ուղե-

կիցս « - Հոս դրուած է անոր Համար, որ 

այստեղէն կարենաս կարդալ երկիր ապ-

րող մարգոց սրտերը ։ Ապա աաւաՀարկեց , 

որ ազգականներուս մէկուն սիրտը կար-

դամ ։ 

- կարդալու պէտք չկա յ , - ըսի , -

կը ճանչնամ տ Մեզի Հանդէպ շատ ան-

կեղծ է , մ ան աւանդ, - աւելցուցի , - ա– 

պա շխ ար ած քոյրիկ մըն էէ 

- Գուն կոխէ կոճակը, - ըսաւ % 

կոխեցի ։ Ա կսա յ դո ղալ ։ Ամչցայ է 

Այնքան սեւ սիրտ ունէր ու Հոգիին մ ԷՀ 

այնքան նախանձ կար մեզի Հանդէպ յ որ 

սարսափեցայ է 

Հրեշտակը յաղթ՜ական կեցուածք մը 

առած Էր % Ըսալ -

- Իր տղոց եւ աղՀիկներուն պիտի 

ներոլի , բայց իրեն՝ երբեքՏ 

՚ԲաՀալեր ուած՝ Ոէ–րԷչ կոճակներու 

վրայ եւս գրի մատս Հ Ամէնուն Հոգիները 

կը կարդայի ու շատերուն մԷՀ միայն նա-

խանձ ոլ ատելութիւն կը տեսնէի , քէն 

ու ոխ , իրենց ժպիտներուն տակ սեւ սլար– 

տեր է 

Ապա աալաՀնորդս զիս տարաւ յա յա-

նի քարոզիչի մը սենեակը է Ան ալ 

տասնըՀինգ տարոլայ տնային բանտար-

կութեան դատապարտուած էր յ Պատճա-

ռը Հարցուցի։ Ըսաւ«• 

- Չափէն աւելի ինքզինք կը գովէ է 

Եթէ շարունակէ, պատիժն ալ պիտի եր-

կարաձգուի է 

Կը մօտենայինք դրախտի վերՀալո– 

բութեան ։ Պարիսպը Հեաւոլէն կ՚երեւէր * 

Հրեշտակը բաժնուեցաւ ինձմէ Ոլ ա– 

զատ ձգեց ալիս յ Բոլ ն դրախտը վեր Հա-

ցած էր եւ կարծես ազատ գօտիի մ է Հէն 

Կը քալէի՝ թեթեւցած սրտով, խորունկ 

զոհունակութեամբ։ Հիացած ու Հմա յ– 
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ուած է Այգ գեղեցկութեան մ է ք , յան-

կարծ տարօրինակ դէպքէ մը ականաաես 

եղայ։ Հակակրելի գէմքով մէկը Թ՚ԷՀ– 

լիրեանի կօշիկները կը ներկէր, դրախտէ 

գրան մօա։ Հեռու էն ճան շցայ ԹէՀլիր-

եանը, ր այց ներկարարը չէ է ճանչնար % 

- (քվ է , - հալ, ցուց է ։ 

- Թալաաթ փաշան է , - պատասխա-

նեց թ՚էհլիրեան ։ 

Ու պատմեց Հ որ Թալաաթ ամէն օր , 

դժոխքէն դրախտ դալով Հայերուն կօ-

շիկները կը ներկէ, ու ԹէՀլիրեանի Ժա-

մանումէն առաք, ամէնուն կը Հարցնէ . 

- ՒէՀլէրեանը եկա՛՛ւ։ 

Մինչ կը խօսէէնք Թէհլիրեանի Հետ, 

տեսայ, որ Պետրոս Առաքեալ ուշի ոլ– 

շոՎ մեր խօսակցոլթիլնը մտիկ կ*ըեէ է 

Երբ իրեն մօտեցայ, Հարցուց • 

- Ո՞Վ է ա յ դ մարդը, որուն Հետ կը 

խօսէիր ։ 

- Մեր Հերոսներէն մէկն է , - ըսի։ 

Ապա իրեն ներկայացուցի ներկարարը յ 

Ըսի թէ ինչու ՒէՀլիրեանը զայն դժոխք 

ղրկեց I 

- Լուր չունի"՛ ք, թէ ինչեր պա տա– 

Հեցան, - Հարցուցի, երբ նկատեցի իր 

անտաբբեբոլթիւնը ։ 

- Ոչ յ լուր չունիմ, - ըսաւ է 

Աիրտս նեղոլեցաւ։ Ուրեմն մեր բո-

լոր տառապանքենրը, քրիստոսին ոլ քը– 

րիստոնէութեան Համար թափած ծով 

արիւնը պարապ տեղյլ եղած են է 6ան-

կար ծ անդրադարձա յ , թէ որոոլ Հետ կը 

խօսիմ % 

- ք*այց կարծեմ, - Ասէ Պետրոս Ար֊ 

ոաքեալէն գ - 6 ի սուսին Համար ալ Ասէք\ 

որ ես այդ մարգը չեմ ճանչնար յ 

Ջղայնացաւ։ Ամոլբ մը սեղմեց վի– 

զըս ։ Ջեռքերոլն մէք կը տապլտկէի ։ Պի-

տի խեղդուէի ւ Վախէս պոռացի յ Չ,այնէս 

արթնցայ Հ Յուղում էս կուրծքս ցելելէ– 

քէր ։ Զարմացած կը դիտէի շ"ւրքս է Այս 

ՐոլոՐՐ ուրեմն երա՞՛զ Էր յ ինչպէոս այդ-

քան գեղեցիկ երազ մը այդքան շուտ վեր– 

քացուց ի ։ 

Հիմա որ երազս դրի կ՛առնեմ, Հար-

ցում մը կը տանք է զիս ։ Արդեօք երբ 

մեռնիմ, Պետրոս Առաքեալ պիաի ձգէ*, 

որ Հանգիստ դրախտ մտնեմ... 

ՆԵՐԱԿԱ ՎԻՐԱՊԵԱՆ 
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1 9 6 5 – ը յիսնամեայ տարելիցն է Հայ 

յողովուրդի ամէնէն եզերական զոՀաբե– 

րութեան յանուն իր ղատին ւ 

Մեր Հայրենի աչխարՀին մեծագոյն 

մասը րոնագրալող թուրքը գարերով 

խոշտանգեց մ եր ժողովուրդը ֆիզիքա-

պէս եւ Հոգեպէս ։ Պաշտօնական թէ ան-

պաշտօն առօրեայ կեղեքումներով անոր 

տնտեսութիւնը Հիւծեց, բարոյական 

կեանքը տրորեց Հ մշակութային ձգտում-

ները խափանեց՝ ա յսպէսով զա յն վերա-

ծելու Համար իրաւազուրկ ստրուկներու 

բազմութեան մը, որ իր գոյութիւնը պի-

տի քաչքչէր էր տէրերուն բարօրութեան 

միայն ծառայելու Համար է Աւելի ուշ 

զանգոլածա յին կոտորածներով արիւնի 

մ Է ք խեղգե լ փորձեց մեր ժողովուրդին 

ոգեկան վերազարթումը է Ե*– վերջապէս, 

երբ գործադրուած բոլոր վայրագ միքոց– 

ները անզօր եղան Հա յ ազգա յին կեանքին 

յար աճուն մակընթացութիւնը աՐգէ 

լու, թուրքը վճռեց ազգերոլ քարտէսէն 

միանգամընդմիշտ քնքեչ Արեւելքի մէք իր 

աշխարՀակա լութեան ճամբան խափանող 

այս ժողովուրդը է Այն ատեն պետականօ– 

րէն կազմակերպուած եւ ազգովին ձեռ-

նարկուած եզեռնագործութեամբ մ ը , որ 

իր ց եղա սպան տարողՈլթեամբն ու գոր~ 

ծադրութեան դաժան եղանակովը նմանը 

չունի պատմութեան մ է ք , թոլՐՔԸ եք 

տիրապետութեան տակ ինկած մեր Հայ-

րենի երկիրը դատարկեց իր բնիկ տար-

րէն , տեղաՀան ըրաւ նաեւ իր պետու-

թեան տարբեր շրջաններուն մէք բնակող 

գրեթէ բովանդակ Հա յՈլթիլնը ել յա քո-

ղէ ցաւ թբքօրէն յօշոտել իր բնակավայ-

րերէն դուրս թափուած ա յս ժողովուր-

դին մեծագոյն մասը• այսինքն՝ չռւր2. 

մէկոլկէս միլիոն Հ ա յ , առանց սեռի խ(յա-

րութեան , ար գան գարնակ սաղմնա յին ա– 

րարածէն մինչեւ գերեզմանամ երձ ծե-

րունին տ 

Անդունդ րացոլեցալ մնացող Հայոլ-

թեան ազգա յին կեանքէն ներս տ 

Անդունդ՝ որուն գաՀավէժ խոՐՔԸ. 

այսօր իսկ ԳէխՈԼ պտոյտ կոլ տայ իւրա-

քանչիւր Հայոլէ ԱՀե գունդ՝ ուր մեր յօ-

շոտուած զոՀերուն նշխարները չՀատոլց-

ուած նաՀաաակոլթեան է.ա Ր է ա Րանքը 

կ՚ապրին դեռ տ Անդունդ՝ ուրկէ արձակ-

ուող բսղոքի ճիէը տակաւին խեղդուած 

կը մնայ եղեռնագործին Հեգնական ՔԸՐ՜ 

քիքէն։ 

ԱՀա թէ ինչու Ապրիլ 2 4 - բ , էրրե*. 

•տարելիցի օրը մեր Համազգային նաՀա– 

տակոլթեսքն, մեռելներու սգա կիր յէշա– 

տակոլթեան օր մը չէ միայն, ա յ լ մա– 

նաւանդ բողոքի ել ուխտի օր մը » ք՝ոզոք% 



84 * ա գ ի * 

իրենց «փոքրիկ դաշնակիցին դատին 

դաւաճանող քաղաքական ղեկավարներուն 

դէմ • ուխտ՝՜ մեր մեռելներէն մեղի կը– 

տակուած ա յդ դա ար իր արգար ելքին 

Հասցնելու ; 

Լօղանի դիւանագէտներուն կողմ է 

տրուած մաՀացու Հարուած՛ով մեր գա-

տր աղիտաւոր նա Հան Հի մը մատնուեցաւ ։ 

Այդ օրէն ասդին՝ ֆիզիքապէս սպառած 

մ եր ժողովուրդին բնազդական մ տաՀո-

գութ իլն ը եղաւ մեծ եղեռնէն եւ պատե-

րազմի աղէտներէն փրկուած Համրանքն 

ու որակը պաՀելու զգաստ Հաշիւ մը ։ Ա— 

սով՝ տարտղնուած՝ Հայ բազմութիւնե-

րուն Համար, տարիներու ընթացքին ( 

Ապրիլ 24^-Հ» եղաւ գրեթէ լոկ Հանդիսա-

կան սուգի եւ ոգեկոչումի թուական մ ը , 

որուն պատմական իմաստն ու թե լա դրա-

կան զօրութիւնը, սակայն , շեշտ օր էն 

ներկայ կը մնար մեր Համազգային գի-

տակցութեան մ ԷՀ։ Բայց 1965–/՛, իրրեւ 

մեր ազատագրական պայքարի ամէնէն 

եղերական տռամին յիսնամեայ տարելի-

ցը , այլապէս ներգործ՛ական թուական 

^Ը ԸԱաԼ"ս կոչուի մեր ազգային դա-

տի Հետապնդման տեսակէտէն։ Այս°րգ 

ապաքինման յիսնամեայ շրՀանէ մը վերՀ, 

Հայ ժողովուրդը ֆիզիքապէս եւ Հոգե-

պէս վերա կազդոլրոլած , դարձեալ իր 

ձայնը կը բարձրացնէ քաղաքական Հրա-

պարակին վրայ՝ իրրեւ պաՀանՀատէրը 

իր անտեսուած– իրաւունքին ։ 

Հայոլթեան բոլոր Հատուածներուն 

կողմ է ծայր տուած է իւօսքի ոլ գրի ինք-

նաբուխ շարժում մը, որ կը թոլի թէ 

կազմակերպուած աշխատանքի մը վե– 

րածուելոլ վրայ է արդէն է ինչպէս կ ՚ ե -

րեւի՝ 1 9 6 5 – / » լոկ Հանդի սա կան արարո-

ղութիւներու սահմանուած եւ այդ ա– 

րարողութիլններով սաՀմանափա կոլած 

թուական մը պիտի չըԱայ, այլ կոչուած 

է Ըլլալու տարիներով ընգՀատուած մեր 

ազգային դատին վերակոչման ել այդ 

դատին նոլիրուած Հետեւոզական գոր– 

ծունէոլթեան մը մեկնակէտը, որ կրնայ 

յիշատակելի անկիլնագարձ մը ըԱալ մեր 

քաղաքական պայքարի ընթացքին վրայ ։ 

ճիշդ է յ մենք պետական անկախ 

կազմակերպոլթեամբ օժտուած ժողո-

վուրդներու ազդու միՀոցները չուն ինք 

յա Հողե լու Համար։ Զունինք նաեւ մեր 

պահ ան Հա ծ Հայրենի Հողը մեր ոտքին 

տակ՝ հոն շարունակելու Համար մեր ա– 

զատագրական պայքարին արիւնոտ *ոը– 

ռամը։ Ունինք միայն շատ սուղ գնուած 

իրաւունքի մը բարոյական ուժը է Իսկ 

մենք շատ գառն փորձառոլթիլններով կը 

ճանչնանք այգ ոլժին տրոլած ՎաըՀը 

քաղաքական աշխարհի մԷՀ ։ Հա՚*րկ է , 

ուրեմն, հաւատալ տակաւին թէ այգ աշ-

խարհը վարող իրաւարար ատեաններուն 

խղճմտանքը եւս բոլորովին թափուր չէ 

բարոյական նկատողութիւններէ եւ թէ 

անոնց Համար եւս մնայուն դեր մը չի 

կրնար րւ/աչ պատմոլթենէն բազմիցս 

կայուած ոճրագործին պաշտպանութիւ-

նը ազատագրական պայքարի ղոՀին դէմ է 

Այսօր կարելի* է յուսալ, - երբ աշխար-

հակալ պետութիւններ ՀետզՀետէ տեղի 

կոլ տան տիրապետոլած ժողովուրդնե-

րու ազատագրական ձգտումին առՀեւ, 

երբ ընկերային Հոլովոյթին նախնական 

աստիճաններուն վրա յ գտնուող ցեղերուն 

իսկ կ՛՝արտօնուի ազատութիւն եւ պետու-

թիւն խաղալ, երբ Հազարամեակներէ ի 

վեր իրենց երկրէն դուրս թափուած ժո-

ղովուրդներ մէկ օրէն միւսը տէրը կը 

դաոնան իրենց կորս ուած Հայրենիքին, -

կարելի18 է յուսալ որ ի վերՀոյ մարդկու-

թեան Համար ամօթ մը պիտի Համար-

ուի՝ երեք Հազար տարիներէ ի վեր աշ-

խարհի քաղաքակրթութեան ծառայող 

գաղափարապաշտ ժողովուրդ մը ղրկըր 

լած պահել իր Հայրենական սեփականու– 

թեն էն, որուն խոպանացած դաշտերն ու 

ամայացած աւերակները իր վերա շինա-

կան աշխատանքին կ ՚ ը սպասեն տա կա– 

ւին յ Հ ա * ր կ է արդեօք ենթադրել որ փսխ-

ուած են Ժամտնակները, որ փակուած է 

ծովերու տիրապետութեան շրՀանը, երբ 

մեծ պետոլթիւններոլն մարտանաւերը 

< չ է / ՚ ն կրնար Արարատի գագաթը բարձ-

րանալ> արգիլելու Համար ազատատենչ 

ժողովուրդի մը զանգուածային խողխո– 
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ղումը ի՛ր էսկ Հա յՐ են ի քէն մէք* եւ. որ , 

մթնոլորտի տիրապետութեան սա օրե-

րուն , օդանաւերը սէրայօժար պիտի սա– 

ւ առնէն եղեռնագործ պետութեան մը 

դչխուն վերել՝ պարտագրելու համար 

անոր էրենց բնէկ երկրէն դոլրս թափա–± 

ռող հայ զանգուածներուն եր քանի կ հայ 

րենադարձը է 

Հասկնա լէ կ հարկաւ ո ր ( մօաաւոր 

անցեալէն քաղուած մեր փորձառու– 

թեամր , այնքան ալ լաւատես պատաս-

խաններ չկարենանք տալ ա յս հարցում-

ներուն ։ Բայց , րարերախտարար, կը թը–~ 

ւէ թէ այսօր մեծ պետոլթէլններոլ հէն– 

ցած գէւանագէտոլթէւնը մ էակ ազդակը 

չէ այլեւս ճնշուած ժողովուրդներու ա– 

զատագրական դատէն լուծման է կա՛յ 

նաեւ ժաման ակի գաղափարական ուժե-

րուն հոսանքըյ որուն ներգործոլթենէն 

միշտ ազատ չէ նա ել քաղաքական ղեկա-

վարը : Ծ՛եր օրերուն՝ ասիական եւ ափ– 

րիկեան բազմաթիւ ժողովուրդներու ա– 

զա տա գրութիւնը աշխարհակալ պետոլ– 

թիւննեբոլ լուծէն* գաղափարական այս 

ազդակով կը բացատրուի էապէս Հ Ե*– 

մենք կը հաւատանք որ, ինչ որ ալ եղած 

ըլչան մեր ազգային կեանքի առարկայա-

կան պա յմ աններ ր, էնչ որ ալ եղած ըէ" 

լայ հայեւթոլրք ուժերու յա բաբերու– 

թէլնը ( մ եր դատը եւս կարելի չէ տեւա-

կան անտեսումէ ել լքումէ մատն ուած 

պահել՛ ու մ ան ալանդ մե՛ր դատը, որոլն 

համար մեր ժողովուրդը էր կէսը ղոհ ք– 

րաւ ազատութեան բադէնին է 

Այս հաւատքով դարձեալ հրապարակ 

կու գանք անգամ մը եւս ի լուր աշխար-

հի հռչակելու համար մեր անկորնչելի 

իրաւունքըէ Ցոյց տալու Համ ար աշխար– 

Հէն որ ք է Հեճուկս Թուրքէն ցեղասպան 

ոճ էր էն եւ ուրէշներուն մեղսակէց Հա-

մակերպութեան, այսօր մեր ժողովուր-

դը կա յ ու կը մնա յ , աւելի կենսունակ 

քան երէկ , իրրեւ ան զի քող իրալատէրը 

իր դատին է 8ոյց տալու Համար որ իրա-

րու որոշումները թուքով քնքող յա քոր-

դա կան ՀվեՀաժողո վաներու խեղկատա– 

կութէւնը երաշիքէք մը չէ տէրողներու ա– 

պաՀովոլթեան եւ աշխարհ է խաղաղու-

թեան Համար։ 

Բայց այսու Հանդերձ մեր այս գրու-

թիւնը դիտումը չունի քաղաքական աշ-

խարհին խղճմտանքը կամ օտարին հա-

մակրութիւնը շաՀելու։ Մեր խօսքը ա– 

մէնէն առաք ուղղուած է մեր ժողովուր-

դին . եւ մանալանդ մեր նոր սերունդին 

արթուն պահելու անոր գիտակցութիւնն 

ու Հետաքրքրութիւնը իր ազգային դա-

տին վերաբերմամբ յ Եւ ուրեմն մ եր նը– 

պատակն է բացատրել մեր ազգային 

կեանքի երէկուան աղիտաւոր ի ր ագար– 

ձութ իւննեբուն պատճառները եւ այգ մ ը– 

նա յուն պատճառներուն վաղուան Հաւա-

նական Հետեւանքները է 

Դժբախտաբար ա յդ պատճառները 

տակաւին կ՚անգիտացուին ո ՛ չ միայն նոր 

սերունդին, ա յ լ նաեւ մ եր Հին ու նոր 

մտաւորականութեան մեծագոյն մասին 

կողմ Է՛. Մտահոգիչ Է երեւոյթը, երբ մեր 

ղատի մասին խօսելու յա լակն ող մարգեր 

այսօր իսկ մեր նորագոյն պատմութեան 

ամէնէն ճակատագրական դէպքերուն կը 

մօտենան 1ոԷւք01ոԷ եղած բացատրութիւն– 

ներով։ Մենք Հոս նկատէ չանին ք աժան 

տեսակ էն այն քաղաքագէտները, որոնք 

Թուրքէն եղեոնագործոլթիւննեբը, եւ 

մ ասնաւո բա բա ր ապրիլեան եղեռնը , կը 

վերագրեն մեր քաղաքական տՀասոլ– 

թեան ել անկէ ծագած սխալներուն է Բայց 

կան աւելի Հլոլրխեբը, որոնք, մեր պատ-

մութեան այնքան աղետալի դասերէն 

վերք, Հան ցածը անցած* համարելով 

այսօր իսկ կարելի եւ յանձնարարելէ կը 

գտնեն Թուրքէն հետ քաղաքական Հաշտ 

դրացնութէւն մը Հ ԲառասՈլն տարէ ա– 

ռաք ( 1 9 2 6 ) , էր «Միացեալ Անկախ թ՝ոա– 

րանիա՚ֆյով, ՀՀարեւանգ անվիճելի փաս– 

տա ր կութ իւններով ցոյց տուած է թո*֊ՐՔ 

քաղաքա կան մտա յնո ւ.թեան Հոլո վո յ թ ը 

եւ ապրիլեան եղեռնագործութիւնն ու 

Անդրկովկասեան Հայաստանի ու Հայոլ-

թեան կեանքին Հետ կապոլած յետագայ 

աղէտները բացատրած՝ իրրեւ անխուսա-

փելի եղելութիւնն եր ա յդ Հոլովոյթէ 

վերքին Հանգրուանէն վրա յ 1 1*սկ այսօր 

մեր մաալոր ականներ էն չատեր այգ թան– 
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կագին գրքին գոյութիւն իսկ կզանգի-

տանան է 

Անշուշտ կը Հասկցուի թ է , մեր նո– 

րագո յն պատմութեան եղելոլթիւններոլն 

սա սխալ կամ մակերեսային ըմբռնումո-

վը, Ի՛նչ լուրՀ արժէք կրնան ունեցած 

ըԱալ եղեռնին յիսնամեայ տարելիցին ա– 

ոիթով Հրապարակը ողողող ճառերն ու 

գրոլթիւնները, որոնք կը յալակնին Հայ 

ղատին եւ թուրք քաղաքականութեան 

յարաբերութիւնը բացատրելէ Անոնք մե– 

ծագոյն մասամբ անցեալ դէպքերու Հաս-

տատումներն են՝ առանց ըԱալոլ նաեւ 

անոնց պատմական ճիչգ բացատրութիւն 

նը; Այգ բոլորին մ ԷՀ մենք Հազիւ Հան– 

դիպեցանք մէկ—երկոլ յօդուածներու, ո– 

րոնք գէթ Հարեւանցի ակնարկով մը 

կ՛անդրադառնա յին Եղեռնի բոլն պատ– 

ճառներուն է 

կը Հետեւի թէ մեր դատն ու անոր 

իրագարձութիւնները լուսաբանող Հրա– 

տարակութիւնները տակաւին անՀրաժեշտ 

են մեր ժողովուրդի զանազան խաւերուն 

Համար , ոբովՀետեւ իւրաքանչիւր Հայ 

անՀ ատ պէտք է չեշտօրէն գիտակցի իր 

ազգային դատին վերաբերմամբ թուրքին 

արիւնոտ Հետամտոլթիւններոլն ։ 

Բարեբախտաբար արգի Հայաստանի 

ղեկավարները բաւական աչալոլրՀ կը 

թուին այսօր* իրազեկ ըչչալով Թ՛ուրքին 

քաղաքական ծրագիրներուն մեր երկրին 

ու ժողովուրդին Հ անդէպ է Ասիկա կ՚ա-

պացուցանեն վերՀին տարիներուն Հրա-

տարակուած քանի մը երկերը իրենց *ւ#– 

ռարկելի ել խոցելի կողմերովը Հանդերձ 

(կարգ մը կէտերոլ վրայ անշուշտ Հար-

կադրաբար առարկելի եւ խոցելի) է 

Մենք քանի մը տասնեակ տարիներէ 

ի վեր շատ անգամներ խօսած ու գրած 

ենք այս գրութեան նիլթ դարձող Հարցի 

մասին՝ առանց յաւակնութեան պատմա-

կան կամ քաղաքական նոր իմաստու-

թիւնն եր յայտնաբերելոլՀ Այսօր ալ չու– 

նինք այդ յաւակնոլթիլնը ։ Բայց այսու 

Հանդերձ աւելորդ չգտանք Հրատարակու-

թեան տալ ա յ Ա գրութիւնը, որ, թէել 

թռուցիկ , բ ա յ ց Հարցին ա մրողի, կան 

բացատրութիւնն է իր Հիմնական գիծե֊– 

րով յ Ասկէ զատ՝ Հարցին կարգ մը կէ– 

տեբուն վրայ իր քանի մը նոր վկա յ ու-

թի ւններով թեբեւս իր ներկա յոլթիւնր 

արդարացնող վարկ մը ստանայ այլ Հը– 

րատարակոլթիւններոլ քով է 

Բայց այս գրութիւնը ուրիշներէն կը 

տարբերի նաեւ իրրեւ դատախազական 

ամբա ստանա գիր , որ պատասխանատ լա-

ւութիւնն ե ր ը ճշդելու ատեն կողմնակի 

նկատումներէ չ՚առաՀնորգոլիր ել բառե-

րը չի ծամծմեր : Ցարդ երեւան եկած այս 

կարգի Հրատարակութիւնները մենք քիչ 

մը շատ ենթակա յ կը գտնենք քաղաքա-

կան նկատումներու, որոնք ո ՛ չ միայն 

իրողութեանց նկատմամբ սխալ տրամ ա– 

գրոլթիւններ կը թելադրեն, այլ նաեւ 

պաշտպանելի տեսակէտին տրամ ա բանա-

կանութիւնը կը վտանգեն է Ասիկա՝ սկը– 

սած կաթողիկոսական զՈ յգ կոնդակնե-

րէն է Անթիլիասը զգուշացած Էբ Թուրքը 

իր անունով կոչելէ եւ զայն փոխարի-

նած՝ թշնամի յորՀորՀումով յ Անշուշտ 

ընթերցողը Հանելուկ մը լուծելու դըժ– 

ուարութեան պիտի չմատնուէր տրուած 

անուանումին տակ Թուրքը ճանչնալու 

Համար է Բայց ասով անորոշ կը մնար ո– 

ճիրին պատասխանատուին Հասարակա-

կան ինքնութիւնը է Ո0ր թուրքը. օրուան 

ղեկավար խմբա՛՛կը» օրուան կառավա– 

րոլթի ւնը , թէ թուրք ժողովուրդը ընդ– 

Հանրապէս : Անշուշտ քաղաքական կեն– 

ցաղագիտութեան յատուկ աւելորդ ԸԳ՜ 

գուշաւորութիւն մըն էր ասիկա, որ սա-

կայն , մեր կարծիքով, քիչ մը չափա–՛ 

զանցութեամբ ել քաշքշուքներով քննա-

դատուեցաւ ւ Մ ենք շատ աւելի պատաս-

խանատու մեղանչում մը կը գտնենք ԷՀ– 

մի ածն ի կոնդակին մ ԷՀ, որ ապրիլեան ե– 

ղեոնագործոլթեան Հեղինակ կը Հռչակէր 

սուլթանական Թուրքիան1 այսպէսով, 
տրամաբանական Հետելոլթեամբ մ ը , 

պատասխանաաոլոլթենէ զերծ կացոլցա– 

նելով Հանրապետական Թուրքիան եւ 

թուրք ժողովուրդը յ ԷԼ զարմանալի է 

որ քննադատողները ներողամտաբար ան– 

նըկատ թողուցին ^քաղաքագիտական» 

այս աղաղակող անՀեթեթոլթիլնը, Ա– 

քա՛՛ր Համար արդեօք որ էՀմիա ծնի Հայ– 
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րապետը ազասաւթէւնլլ չունէ էր մ տա-

ն՜ ում ԷՆ Համապատասխան եզրերն ու բա-

նաձեւեր ր գործածելու էր անձէն գոլրս 

թելագրանքներոլ ենթակա յ ըլլալով է 

Բայց ընթերցողը, մանաւանգ օտար, 

տուեալ կոնգակէն արտայայտուած բո-

վան գա կութ ի լնն է որ նկատէ կ՚ունենայ 

եւ ո ՛ չ թէ անոր Հեղինակէն թաքուն « ր 

բամագբութէլնները է 

Հա յկական գատէն աոնչութեամբ՝ 

ըլլա՛յ վեր քէն տարիներուն Հայաստան 

Հրատարակուած երկերու մ է ք , ՇԱա՛ յ 

եղեռնէ յէսնամեա յ տարելիցին առէթով 

արտասաՀման Հրատարակուած 

ուածներու մէք՝ ուշագրաւ է մասնաւոր 

մ էտում մը թուրք ժողովուրդը կատար-

ուած եղեռնագործութեան անմեղսակէց 

նկատելու ամրոզք պատասխանատոլու– 

թէւնլլ բեռցնելով Թուրքիոյ օրուան քա-

ղաքական վարիչներուն վյրայ » 

Ըստ Ե • լ՛ Աարգսեանէ զՓաստա– 

թուղթերը վկա յում են ա յն մաս էն, որ 

թուրք ժողովուրդը ոչ մէայն անմասնա– 

կէց էր երիտթուրքական կլիկի կողմից 

անցկացոլող Հայերի ոչնչացման քազաքա* 

կանոլթեանը, այլեւ փորձում էր Հա կազ– 

գել գրան ել օգնութիւն ցոյց տալ Հայե– 

րէն՝& է Եւ իր այս Հաստատումը փաստար-

կելու Համար Հեղինակը կը գէմէ սուտ-

էրալ փաստաթուղթերու անՀալաստէ վը– 

կայութէւններուն, որոնք մեծ մասամբ 

Հայթայթուած են ռուսական աղբէւրնե– 

Բէ՝ 

Եւ էր այս թուղթէ փաստերուն ա– 

նունով Հեզէնակը մեղի կը սլատմէ թէ 

ո՛ր վալին կամ ո՛ր երեւակայական գա յ– 

մագամները էրենց պաշտօնն ու անձը վը– 

տանգելոլ գէնով մերժած են ենթաբկոլէլ 

կառավարութեան ՀրաՀանգէն * թէ ո՛ր 

քաղաքի կամ գիւղի Թուրքերը փորձած 

են արգելք ըԱալ կառավարական Հրա-

հանգին գործագրոլթեանը փրկելու Հա-

մար իրենց Համաքաղաքացի կամ Համա– 

գիւղացի Հայերը ւ 

Կը Հասկնանք ԵզԷազարեաններու. 

Հարկադրանքը Համ առուս ական կեդրոնի 

քաղաքականութեան պատշաճելով չվէ~~ 

րալորելոլ Համար դրացէ Թոլրքէոյ ել 

եղբայրական Ատրպէյճանէ փափուկ սէր-

տերը I Բա յց չենք Հասկնար այսքան շատ 

մանրուք փաստեր ճարելու Հետամտու– 

թէւնը ապացուցանելու Համար թէ ամ– 

բողք ապրիլեան եղեռնագործութիւնը 

Հտեղի ունեցաւ փոքրաթիւ մի խմբակի 

կամքով»9 

Ա՝ օաաւո րապէս ա յս տրամ ա գրութիւ-

նը ցոյց կը արուի նաեւ աբտասաՀման– 

եան յօդուած ագի բներ էն շատերուն կող– 

մ է ։ Ասոնց Հրատարակոլթիլններուն մէք 

եւս բաւական շատ է փաստերու մ ան բու-

քը՝ վկայելու Համար եղեռնի ՀրաՀան– 

գին դէմ ա յս ու ա յն թոլրք պաշտօնա-

տարին ընդվզում ը կամ այս ոլ այն թոլՐՔ 

անհատ ին բարեացակամ ցաւակցութիւ-

նը ։ 

ինչպէս 1լ երեւէ՝ թուրք •մարդերոլ ի 

նպաստ բերուած ա յս վկայոլթիւննե րը , 

ըստ գրողներուն , Հիմնական առաքա– 

գրութիւնը արժեցնելու քաղաքագիտա-

կան թաքթ–^ մը կը Համապատասխանեն Տ 

Այս պէս ով՝ թուրք կառավարութեան վը՜ 

բայ ծանրացող ամբաստանութիւնը ա– 

ւելի ոլղղամիա ել Համողիչ կը նկատուի * 

թուրք մ արդեբոլ իսկ ընդվզում ով փաս– 

աըւած կ՝ ր I / ա յ ձեռնարկուած եղեռնա-

գործութեան զարՀոլրելի աստիճանը• 

նաեւ՝ պատասխանատուութեան գետնին 

վրայ թուրք կառավարութենէն անքատ ե– 

լով թուրք ժողովուրդը ա յս վեր քինին 

տրամադրութիւնը շաՀած կ՚ըլլանք ընդ– 

գէմ առաքինին է 

Ա ենք, որ ոչ վարժութիւնը, ոչ ալ 

Համակրութիւնը Ոլնինք քաղաքագիտօ-

րէն խօսելու սա անշաՀ եղանակին, ւսՏհ– 

քաղաքագիտօրէն բացինք անոր տուն տը– 

լող թաքուն նկատումները է ՝Բաղաքա կան 

ղեկավարի՛ն անկ է , Հիմնական թեզ մը 

առաք քշելու Համար, իր դիւանա գիտա-

կան յարաբերոլթիւննեբուն մէք ի Հար-

կին իր մտածումը ծածկել եւ իր կա բծէ յօ-

ներէն ոլ տրամագրոլթէւններէն կողմ-

նակի ղի ք ում են ր ընելէ Իսկ եթէ հայ եւ 

թուրք յարաբերոլթեանց մասին խօսող–, 

ներէն ոմանք Համոզումով առաք կը քր^– 

շեն իրենց թրքանպաստ վկա յոլթ իւննե– 

րը, մենք այս յօդոլածա շարքի ընթաց– 
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քէն անոնց կը պատասխանենք էր տեղին՝ 

աո. այժմ դէտել տալով մէայն որ Հայ 

դաաէն վերաբերմամբ մենք գործ՛ չոլ– 

նէնք թուրք անՀաաներոլ կամ խմբակնե-

րու Հեա՚ մեր խօսքը Թ՛ուրքէ մաս էէւ Է 

ընգՀանրապԷս՝ է բրել կառավարութիւն 

ներկայանայ ան թէ էբրեւ ժողովուրդ է 

իսկ թէ է բ բ այսպէս էն ո՛վ է մեր դէմ կե-

ցող Թուրքը աաէկա է յառաքագունէ կը 

Հռչակենք էր մերկ ճշմարտոլթեամբ, 

էնչ որ, ըսի՛նք յ պարտականութիւնն է 

գրողէն, երբ էր խօսքը կ՝ուղղուէ Ժողո-

վուրդէն ւ Մենք ա յս մասէն անվերապաՀ– 

օրէն կը Համաձայնէնք թուրք յա յան է 

Հրապարակագէբ Հէլալ Նուրէէ Հեա յ Այս 

վեր քէնը, որ բաց կերպով արտայայտ-

ուած էր Ռուսէոյ գ է մ , ասոր Համար 

քննադատուած ըլլաէով կարգ մը թուրք 

լրագրողներու կողմ է՝ կը գ ր է . <&աաեր 

իմ պայքարս Հակաքաղաքագիտական գը~ 

տան յ Սակայն ասոնք գիտնալոլ էին որ 

խօսքերը ծամծմել, թչնամէէն գէմաց 

բարեկամ երեւէ լ եւայլն՝ դիւանա գէսք-

ներուն պարտականութիւնն է . գրողները 

" ՚ ՜ Ր է Լ աւելի անկեղծ իրաւունք մը եւ 

պարտականութիւն մը ոլնին, որ ժողո– 

վուրդն ոլ կառավարութիւնը արթնու-

թեան Հրաւիրել է յ Դիւանագիտութիւնն 

ՈԼ Հրապարակագրութիւնը տարրեր բա-

ներ ե ն . . . Ամբողք ուժովս ոլ կարողոլ– 

թեամրս, ամբողք ձայնովս շաբՈլնակա– 

բար պիտի պոռամ՛, ինչպէս որ Գիմոս– 

թենէս, Աթէնքի մ է շ , իր երկիրը Փրկե-

լու Համար, անընդՀաա կը պոռար, ես 

աԼ» մին չեւ որ ձայնս նուաղի , բաբձբա– 

ձայն պիտի պոռամ : 

Ո՜վ Մ ուՀամմէտի Համայնք, ո՛՛վ 

երկրի խալֆան, ո՜վ օսմանեան սուլ-

թան , ո՜վ դարաւոր Պապը ալի , Ռուս ի ան 

մեր թշնամին է , Ռուսիայէն բարիք չի 

գար» ։ 

Այս վրան֊բաց Հակառուս պոոոլգո– 

չը արգեչք մը չեղալ որ ճէլալ %ոլրի 

ագ–ի% կէմալի կողմ է Մոսկուա ու-

ղարկուի Լենինի Հետ բանակցելու Հա-

մար՝ այս անգամ ան լուլս, դիւանագէտի 

(դուք ինչ անուն կ՝"ւղէք՝ տուէք) լեղ– 

սւով ւ 

իսկ մենք, որ Օր մը Հայաստանի կա-

ռավարութեան կողմէ Ան գա բա բանագը– 

նաց ղրկուելու Համ ար ոչ դիւանագէտի 

պատրաստութիւն, ոչ ալ գիլանագիտա-

կան ճկուն լեզոլին չնորՀը Ոլնինք, խօ-

սելու ճարտար եղանակը մեր քաղաքա-

գէտ ղեկավարներուն թողլով՝ Հակաքա-

ղաքագիտական անկեղծութեան օրինակը 

Հրապարակագիբ ճէլալ Լուբիէն կ ՚ ա ռ -

նենք՝ պոռալու Համար մեր ժողովոլր– 

գին– 

Ո՜վ Հայ ժողովուրդ, Թուրքը մեր 

ուխտեալ թչնամին է , որ վճռած է քնքել 

մեզ աղգերոլ քարտէսէն է Ապրիլեան ե– 

ղեոնագործոլթեամբ անիկա իր այս Հ ր 

ճիռը մասամբ միայն իրագործեց • մնա-

ցածը լրացնելու Համար առաքին պատե– 

Հութեան միայն կը սպասէ ւ Այս երկրա– 

գունտին վբայ Թուրքը իր քով տեղ չի 

թողուր Հայուն, Ուրկէ կը Հետեւէ թէ 

այս երկու ժողովուրդներէն կամ մէկը 

պիտի չքանայ , կամ մէւսը , առնուազն 

կամ մէկը քաղաքականօրէն զանցառելէ 

քանակէ մը պիտի վերածոլի, կամ միլ• 

սը ։ 

Կը Հասկնա՛՛նք արդեօք թէ սա բարձ-

րագոչ յայտարարութիւնը Թուրքէն անց-

եալ եղեռնագործութէւններուն *Լրէմ– 

խընդրական անդրադարձը չ է , ոչ ալ նը– 

կատէ ունէ Թուրքէն յետագայ պարա-

գայական մէկ եզեռնագործոլթէլնըէ Պի-

տի Հասկնանք վերքապէս թէ՝ ասիկա , 

մեր դատին՝ մեր գոյութեան էսկ վերա-

բերմամբ, երէկոլան եւ այսօբոլան Թուր– 

քէոյ մահացու վճէռէն դէմ զգաստու-

թեան կոչ մըն է մեր ժողովուրդէն. թէ 

անէմաստ է այլեւս քազաքագէտական ի– 

մաստութիւն ծամծմել բառերուն տակ, 

երբ Թուրքն է որ մեզի աղաղակել կոլ 

*»այ այս եղերական ճշմարտութիւնը 

մեզ սթափումէ կանչելով քաղաքական 

էր վրան—բաց Հետամտութեամբ ։ 

ի՞նչպէս , - պէտէ Հարցնեն տակա-

ւին չատերը $ 

Այգ Հարցումէն պատասխանը պէտէ 
ըլլայ արդէն այս յօդՈլածաշաբքը\ 

( Շ ա ր . ) ԵԳ. աՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 
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Մ ասնագէ տների կողմից բարձրա-

ձայն յա յտա բա բլում է ր , որ հԱեւանա յ 

լճի Հրեր ի պաշարները ( որպէս կարգա-

ւորի շ ռեսուրսներ, մեծ արժէք են ներ-

կայացնում եւ գրանք պէաք է օգտա– 

գործոլեն առաւելա դո յն խնայո ղու– 

թեամբ։ Իսկ միւ֊ս կողմից անհրաժեշտ է 

իրականացնել մի շարք մ իՀոցառումներ 

Ա ելան այ լիճը որպէս բազմամեայ կար-

գաւորիչ յաւիտեան պահպանելու հա-

մարէ ։ քքւստի՝ հԱեւանայ լի^ը որպէս 

յաւերժական կարգաւորիչ պահպանելու 

համար անհրաժեշտ է վերանայել լճի 

օգտագործման մինչեւ այժմ գոյութիւն 

ունեցող հիմնական սխեման* է 

Մէկ ուրիշ իրազեկ եւ գործունեայ 

մասնագէտ գրում է ր , - վԳրսեւորուեցին 

լիճը իՀեցնելու բացասական հետեւանք-

ները ւ կործանարար երեւոյթներ են տե-

ղի ունենում շր Հա պա տող մի Հավա յրում , 

լճի բացուոզ գի ւղա տնտես ական ի լրաց-

ման համար պահանՀլՈլմ է զգալի մելէօ– 

րատիւ աշխատանքներ եւ ոռոգում, ո– 

րովհետել ստացլոլմ է քարքարոտ, ճահ-

ճոտ տերիտորիա յ Հր ա զգան գետի վրայ 

կառուցուած հիդրոէլեկտրակայանների 

աշխատանքը պահպանելու համար պա– 

հանՀւում են խոշոր լրացուցիչ կապիտալ 

ներդրումներ եւ դրանց իրականացման 

գէպքումն էլ Ա եւան—Հրազգան Կասկադի 

հիդբոէլեկտրակա յանների ար տա դրա կա– 

նոլթիլնը կը կրճատուի աոնոլաղն եր-

կու եւ կէս անգամ, այսինքն մինչել 1 

մ էրգ • կիլովատ—ժամ ւ Համապատասխա-

նաբար կ՝ի Հնի Աեւան—Հրազգան կասկա-

դի հիդրոէլեկտրակայանների տնտեսա-

կան բարձր արդիւնալէտութիւնը» քա– 

հանՀւում է ժամանակակից գիտութեան 

տուեալներ ի հիման վրայ ստուգել անց-

եալս ւմ կազմուած լճի բալանսը տ Աեւա– 

նի պրոբլեմի փիրՀին ժամանակներս կա-

տարուած հետազօտոլ.թիլններն արդէն 

ցոյց են տալիս, որ տեխնիկայի զարգաց-

մ ան, բնական ռեսուրսների ուսումնա– 

սիրոլածոլթեան ժամանակակից մակար-

դակը , հա չուի առնելով աճած նիւթական 

բազան, հնարաւորութիւն է տալիս Աե– 

լան ի օգտագործման համար գտնել աւելի 

պրոգրեսիւ լուծումներ յ Այժմ ամենու-

րեք ըե գոլն լ ում Է , որ աւելի նպատակա-

յարմար Է պահպանել Աեւանը եւ այն 

դարձնել մշտական կարգաւորիչ Հ իդրո՜ 

ակումուլեատոր* յ 

Մամուլում այդ կարգի ելոյթներից 

յետոյէ 1 9 5 6 թուի Գե կտեմ բերին հրա– 

պարակուեց Հայաստանի կուսակցական 

ղեկավարութեան եւ կառավարութեան 

հաղորգա գրութիւնը մասնագէտներ ի 

խմբի ներկայացրած առաՀարկների քըն– 

նարկմ ան ել ըե գուն ուած համ ա պատաս-

խան որոշման մ ասին ։ Այնտեղ , Հանրա-

գումարի բերուելով զանազան տուեալներ 

եւ առաՀարկներ, ընգունւում էբ Աեւա-

նայ լիճը ըստ հնարալորին բարձր մա-

կարդակի վրայ պահելՈլ սկզբունքը, ան– 

հրաժեշտ էր համարւում արագացուած 

թափով աւարտել կասկադի բոլոր էլեկ– 

տըրակայանների կառուցումը, ինչպէս եւ 

ուժային ա յ լ աղյբիլբնեբի որոնման եւ 

ուսումնասիրման գործի աշխուժացումը է 

Կառավարութեան կից ստեղծոլեց վԱե– 

ւանի կոմիա Է՛Հ , մ շտապէս գործելու ի բա-

լաս ութ եա մ բ % 

1 9 5 8 թուի Մայիսի 30- /1Տ . ԽԱՀՄ կա-

ռավարութիւնը , քննարկելով Հա յաս տա-

նի ղեկավար մարմինների վերոյիշեալ 
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մէ Հոց առումները , յատուկ որոչմամբ 

Հաստատեց լիճը Հնարաւոբ բարձր մա-

կարգակի *էրայ պահելու նոր սկզբունքը, 

բայց բաւական Համարեց կասկադի վեց 

էլեկտրակայանների կառուցումը, նկա– 

տի ունենալով նրանց նուաղ օգտակարոլ– 

թիւնը ։ Որոշուեց էլեկտրաուժային նոր 

ադբիլրներ գործ՜արկել Հայաստանի այլ 

շրջաններում, էսկ Հրազգանի տուած Է— 

լեկտրական ուժը լբացնել գրսից բերե– 

լիք ջերմային ազբիւրներից ստացուող 

ուժով է 

Այսսլիսով ձելալորոլեց Աեւանի քը" 

բերի օգտագործման նոր ծրագիրը, որը 

դեռեւս վերջնական կերպարանք չունի, 

բայց պարզ Է նրա Հիմնական ուղղոլթիլ– 

նը։ 

4) ԱԵԻԱՆԻ &ՐԷՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐԸ 

Նախքան նոր ծրագրի Հիմնական գը 

րո յթների չարագրում ը, կարեւոր Է ամ-

փոփել այն պատճառները) որոնք մաս– 

նագէաներին ու իշխանոլթիւններին գբր-

գեցին Հրաժարոլելոլ Հին ծրագրից եւ 

որոնելու նորը յ Ս՝ամուլում Հրապարակ-

ուած նիւթ եր ը ի մի գումարելով, կարե-

լի է վստաՀօրէն պնդեի որ այգ պատ-

ճառները առաջին Հերթին տնտեսական 

են ։ Ս՝անաւանգ պատերազմի ժամանակ 

Սե ւանի ջրերը ան խնայօրէն վատնելուց 

եւ լճի տասը մեթրից աւելի իջնելուց յե-

տոյ պարզուեց , որ ներգրուած միջոցնե-

րը չեն արդարացնում իրենց եւ երաշխիք 

էկայ 1 որ ապագայում կարդարացնեն ։ 

ԸնգՀակառակը,նորանոր մեծագոյն ծախ֊ 

քերի դուռ է բացւում՝ առանց անմիջա-

կան օգուտի տ 

Որքան էլ 3 0 - 4 0 տարի առաջ կատար-

ուած Հաշուաբկումները մանբակրկիա 

Ա՛ն էին , այն ուա մ են այն ի լ յաճախ չեն դի-

մանում կեանքի փորձին։ Հարցականի 

տակ ԷՀ թէ արդեօք Հնարաւո՞բ է լինե-

լու այժմ լիճը թափուող գետերը Հետա-

գայում Հասցնել մինչեւ վերք՝ Փոքր Ա ե– 

ւան՚. Գոլորշիացման ել ներծծման վե-

րա բերեա լ Հաշւումները եւս ստուգուե-

լու կարիք ունեն X Մեծ Սեւանի այժմ ցա-

մաքած մասերն արդէն վկայում են, որ 

մեծ յոյսեր չի կարելի դնել այն տարա-

ծութիւներ ի վրայ, որոնք աստիճանա-

բար պիտի բացուեն, քանի որ Հողօգտա-

գործման Համար նուաղ արժէք են ներ-

կայացնում եւ Հսկայական ներդրումներ 

են պա Հանքում X Սեւանա յ լիճը բնական 

վիճակում ջերմութիւն կուտակելով^ 

մեղմացնում է շրջապատի կլիման, իսկ 

մեծագոյն մասով չորանալով՚1 բացասա-

կան Հետեւանքներ կ՚ունենայ ոչ միայն 

անմիջական շրքապատի , այլեւ աւելի Հե-

ռաւոր շրջանների Համար յ Այժմ իսկ ար-

դէն շատ ազրիլրներ ցամաքել են լճի 

չո*՜ր21Լ։ Լ^Ւ ցածրանալը նոյնպէս բա-

ցասաբար է ազդել ձկնա տնտեսութեան 

վրա յ , շրջակայ արօաավա յրերի թար-

մութեան վբայ եւայլն, եւայլն։ Այդ ա– 

մէնը նկատելի էր լճի Հազիւ տասը մեթբ 

իքնելոլ ժամանակ, իսկ չէ" որ ծրագրի 

Համաձայն՝ լիճը պէտք է ցածրանար 5 0 

մ եթրով ։ 

Ուսումնասիրոլթիւնները ցո յց են 

տուել, որ լճի Հայելու փոքրացումը ազ– 

դել է նրա ֆիզիկօ-քիմնական եւ կենսա 

բանական յատկանիշների վրայ։ իյորը 

տեղաշարժեր են կատարուել ջրի ֆիտօ-

եւ զոոպլանկտոնի, մ անաւանգ միկրօ* 

ֆլորայի կազմում եւ միկր օբիոլոգիական 

պրոցեսներում ։ Գրանք էլ իրենց Հերթին 

ազգում են քբի նիւթեր ի նորմալ 

նաոութեան վրայ : Բացի այդ, խիստ փո-

փոխութիւն է կրել լճային բարեխառնու-

թիւնը։ Առաջ սովորաբար չսառչող լիճը 
այմմ յաճախ է ծածկլոլմ սառոյցով յ 

Նոյնիսկ ամրանը մերձափնեայ դօտում 

ջրի բարեխառնութիւնը չի անցնում 1 8 – 

1 9 աստիճանը • 

Բայց ոլչագրալ է նաել լիճը պահ-

պանելու օգտին առաք քաշուած բանաւոր 

ու գրաւոր պահանջը ժողովրդի կողմից | 

Հետաքրքրական է նաեւ, որ այգ պա– 

Հանքը զանգոլածային ծաւալ ստացաւ 

<էկ 1 9 5 6 թուին։ Եւ գա անընգՀատ 

աարբեր ձելով Հոլովլում է ժողովրդի 

աարբեր խաւերի ներկայացուցիչների 
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կողմից Հրապարակայնօրէն է Ա եւանա յ 

լճի պաՀպանման Հարցը այսօր ուղղակի 

Համաժողովրդական րնոյթ Է սաացել է 

Այդ աոթիւ Հայասաանի դիանականներից 

մէկը յայաարարում է - վԱեւանի պրոբ-

լեմը Հա յասաանի Համար այնքան Հրա– 

աապ ու կենսական է , որ ամէն մի ֆան– 

ա ասա ի կ թուացող առաՀարկ մ եծ ուշա-

դրութեան է արժանանում> յ 

Ա ելան ի պաՀպանման օդաին ձայն են 

բարձրացնում նաեւ ամբանը Հանգստա-

նալու եւ կազդուրուելու Համար (կուսաս-

տանից Աեւանի ափ ալնացողները տ Օրի-

նակ , նրանցից մէկը գրում է - Հլինչպէս 

ամէն ինչ մեր Հսկայական երկրռւմ* Ա ե՛-

լան ը պատկանում է բո լորիս ք խորՀըր– 

դային մարդկանց է Նրա ճակատագրի մա-

սին պէտք է մտածեն Երեւանի ու Մ ոս-

կի լա յ ի , Լենինգրադի ու կիեւի գիտնա-

կանները է Ակներեւ է , որ Հարկաւոր են 

ոչ թէ Հանգստացուցիչ Հ ա լաստ իա ց ում– 

ներ, այլ բազմաթիւ գործող մարդկանց 

աշիատանքը, որպէսղի որոշոլի Հրեր ի 

ան կմ ան Հ ետագա յ կարգը տ 

Այսպէս թէ այնպէս՝ Աեւանը եղել է , 

Աեւանը կայ եւ Աեւանը պիտի լինի է 

Մոսկովեան հՕԳՐՆԵՕԿ» պարբերա-

կանում տ պո լած մի յօդուած ի յա յա Է 

բերում որոշ շատ Էական մ ան րամա սնու-

թի ւնն եր է Յօդուածագիրը Հա յասաանի 

էԻոզտնտխորՀի Էն եր գա վարչութեան գՐք 

խաւոր դիսպետչեր Ա*արտինովի Հետ զը՜~ 

րուցելիս, - որը դեռեւս ուսանողական 

տարիներից գործում Է Հայաստանում եւ 

Հձեռքը պաՀ ում Աեւանի ծորակի վ ր ա յ 

գրածՖ, - զարմանքով Հարցնում Է, թէ 

ինչո^լ մարդկանց տրամադրութիւնը 

այնքան փոխոլել է ։ ԱռաՀ նրանց , ովքեր 

Համաձայն չէին Աեւանի չորացման ծ՜ք– 

րագիրը իրագործողների Հետ, վՀուպ 

էին տալիս> ամբողՀ Հասարակոլթեամբ, 

քանի որ դրանք Հքազքենիների , պաՀ պա– 

նողականների ձայներ էին* է Իսկ Հիմա 

վէճեր են բարձրացնում Աեւանի խնդրի 

շուրՀ եւ էներգետիկներից պա Հան Հո լմ՝ 

Հ՚հագարեցրէ՚ք Աեւանի անկումը* է Ա՝\ալա-

տինովը պատասխանում Է՝ ^.Զգացում– 

նե՛ր • • : Տօգոլածից պարղլում Է նաեւ , 

որ պատերազմի ժամանակ եւ նրա աւար-

տի վաղորդայնին՝ լճի$ $.ՈԼՐ Է է*ա9 

նըւել կրկնակի, եռակի ել աւելի չա-

փով է վամԷն մի նորմայից դուրս* , իսԿ 

Հքաղաքային բնակչութիւնը յաճախ Է 

մնացել մթութեան մԷՀ* է 

Հրողովրգի զանազան խաւերի, մա– 

նաւանդ անընդՀատ աճող ու պաՀանՀկոտ 

դարձող քաղաքային բնակչութեան եւ 

Ռուսաստանից Հանգստանա լու գնացող 

աչքաբաց մ արդկանց շաՀագրգռուածոս– 

թիէնը Աեւանի պաՀպանման գործում* 

ընդգծում Է վերՀինիս տուրիստական եւ 

առոզՀավայրային գրեթէ անփոխարինե-

լի նշանակութիւնը եւս * 

Ա եւանը այժմ շարունակում է մնալ 

բազմատեսակ ոլսումնասիրոլթիւնների 

առարկա յ է Մ ոսկոլա յից , Լենինգրագից 

եւ այլ վայրերից ուղարկուող արշալա– 

խըմբերը տեղական գիտնականների Հետ 

միասին Աեւանն ուսումնասիրում են Օ– 

ԳԻ3 » ինքնաթիռով, ցամաքից ել Հրից է 

Բայց, ի Հարկէ ք Հիմնական գործը կա-

տար ւում է Հայաստանի Գիտութիւնների 

ակադեմիայի Համապատասխան մասնա– 

դէտների կողմից ։ Պարբերական ժողով– 

ները ել Հետեւողական Հետազօտութիւն– 

ները այդ են վկա յում է 

Լիճը պաՀ պան ե լու որոշումն ա յժմ 

անառարկելի Է է Եթէ առաՀ ծրագրուած 

էր լճի մակար/էակն ի Հեցն ել 5 0 մ եթրով, 

իսկ մակերեսը 7 անգամ կրճատել, ապա 

այժմ* միՀոցներ են փնտռւում լճի մա-

կարդակը մօտաւորապէս բնական բարձ-

րութեան վրայ պաՀելոլ, վերՀին Հաշ-

ուով՝ ի Հեցնելով միայն 2 0 մեթր , իսկ 

մակերեսը կրճատելու ոչ աւելի, քան 13 

տոկոսով։ «Աեւանի Հրեր ի օգտագործման 

նոր սխեմանֆ • նախ ատ ես ւում կ լիովին 

իրականացնել 1 9 7 0 թոլին ւ Եթէ առաՀ 

Ա եւան—Հրաղդանի կասկադի էլեկտրա-

կայանները Հանրապետութեան ուժային 

Հիմնական յուսալի աղբիլրն էին Համար– 

ւում է այժմ ստանում են կանոնաւորիչ 

դեր եւ ուժային ցանցի մԷՀ են մտցուե-

լու միայն ծայրայեղ անՀրաԺեշտոլթեան 

դէպքում է Ոռոգման բնա գա լառում՝ ա– 

ռաՀին Հերթին, մ ինչեւ 1 9 6 5 թուականը, 
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աստիճանաբար պակսեցուելու է լճից 

բաց թոզնոլող Հրի քանակը , յար մա լք-

ուելով էլեկտբակա յանների սլա Հանքին , 

իսկ 1 9 6 5 թուից սկսած՝ քոլՐՐ մնալու կ 

անձեռնմխելի եւ միայն ոռոգման կարիք-

ների Համար տրամադրելի է Նախատես-

լում Է մի չարք քրամբարներ կառուցել 

Հրազգանի երկայնքով, որոնցից ամենա– 

խո չորը ՝ Եղուարդի քրամբարը, կ^ունե-

նա յ 1 0 0 միլիոն խորանարդ մեթր քրա– 

տարողութիւն է 

Ա՝ի ամա մ ան ակ անյետաձգելի նշա-

նակութիւն կ ստանում Աեւանի կորցրած 

ել դեռեւս կորսնցնելիք քրի փոխարէն նոր 

պաշարներ ապաՀովելու Հարցը է Այսին– 

քըն, որպէսզի լճի մակարդակը Համեմա-

տաբար կայունանայ, ելքը եւ մուտքը 

Հա լաս արա կշռի , եւ արդէն կառոլցոլած 

էլեկտրակայանների աշխատանքը չխա-

փանուի , - Հարկաւոր է Աեւանի մէք ար-

հեստական ճանապարՀներով լցնել յա– 

ւ ելեալ քուր է Այգ նպատակով հ՜րագիր-

ներ են մշակւում Աեւանի աւազանին ան– 

միքապէս յարակից աւազաններ ի գետե-

րը ուղղելու դէպի Աեւան՝ թունելների 

կամ այլ Հնարաւոբ միքոցներով է Առա– 

քարկները բազմազան են ել առայժմ ոչ 

-վերքնական ։ Բայց ել այնպէս մասնա-

գէտներ ի ուշադրութիւնը գրաւում են 

Արփա ել Որոտան գետերը իրենց վերին 

Հոսանքներով: Նկատի է առնլոլմ նաեւ 

Գե աիկ գետըւ Շատ Հայեացքներ են Ուղ– 

ղըւահ՜ Մ արմարիկ գետինէ Հետազօտու-

թիւնն եր են կատարլոլմ լճի դո լորշիա-

ցումը արՀեստականօրԷն նուազեցնելու 

ոլղղոլթեամբէ Եւայլն է Մասնագէտները 

պնդում են, թէ որքան ուշանա յ նոր ծը– 

րագրի իրագործումը, այնքան շատ ծաի,-

սեր կը պատճառի է Ուստի ույ՜երի զօրա– 

Հաւաք Է կատարոլած այդ ասպարէզում է 

Ալելորդ չէ նշել, որ 1 9 6 0 թուի վեր-

քին Հայաստանում արտադրուող էլեկ– 

տըրական ուժի տեսակարար կշիռը Աե– 

դըրկովկասի էլեկտրական Հաշուեկշռի 

մէք՝ կազմում էր 23 տոկոս է ՚Նոյն Ժա-

մանակ , Էլեկտրաո ւժային ամրովք օգ-

տակար թողարկման մօտ 8 0 տոկոսը օգ-

տագործում էր արգիւնաբերոլթեան 

մ է ք , 1 0 տոկոսից աւելին կոմունալ տրն– 

տեսութեան մ է ք , մօտաւորապէս 7 տո-

կոսը գիւղատնտ եսական արտադրութեան 

մէք եւ 2-ից աւելին՝ փոխադրութեան 

մէք է Ում ի առիւծի բաժինը յատկացւում 

կ արգիւնաբերոլթեան, մ անաւանգ նրա 

ամէնից շատ է լեկտրականոլթիւն ^ա– 

նող քիմիական եւ այլ ճիւղերին է Այգ 

պարագան ուղղակի վճռական գեր կ խա-

ղացել Հայաստանում կլեկտբաո ւժային 

տագնապ ստեղծելու գործում է 1 9 6 0 

լի վերքին Հայաստանի կ լեկտրական ու-

ժի արտադրութիւնը Հասնում կր տարե-

կան 2 8 7 8 միլիոն քիլովաթ-ժամի » Այգ 

արտադրանքի Հ ի մնա կան ծանրութիւնը 

ընկնում կր Աեւան– Հրազդան կասկադի 

Էլեկտրակայանների վրա յ է 

5) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒԺԱՅԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Հայաստանում ուժային Հիմնական 

աղբիւրը քուրն Է է Երկիրը աղքատ կ ու-

ժային այլ մատչելի ազբիւրներից* գէթ 

մինչեւ Հիմա է Ցայտնաբերուած Հանքա-

յին վառելանիւթի ( գ ո ր չ ածուխ , քա-

րածուխ , այրոլող թերթաքար , տորֆ) 

պաշարները սաՀմանափակ են ել ունեն 

զուտ տեղական նշանակութիւն է 1*սկ ան-

տառները բռնում են երկրի տարածու-

թեան ոչ աւելի, քան 10 տոկոսը եւ ա– 

ռաւելապէս ունեն Հակաէռոզիոն ու քրա-

պաշտպան նշանակութիւն ք Այս Հանրա-

յայտնի պարագան պա յմանաւորում կ 

այն կարեւորութիւնը, որը տրւոլմ կ 

լեռնային Հոսող քբերին եւ մանալանդ 

Աեւանի քրային պա շա բներին է Աելանայ 

լճին մեծ դեր կր վերապաՀլում առաք է 

^•յԳ՚Ղէ" է նաեւ այժմ է Աակայն, այսպէս 

թէ այնպէս , լճի չբերը շարունակէին Օգ– 

տագործուել Հին ծրագրի Համաձայն կամ 

այսուհետեւ օգտագործոլեն նոր եղանա-

կով, միեւնոյն է , ի վիճակի չեն լիովին 

բաւարաբելոլ Հայաստանի տնտեսութեան 

օրաւոլր աճող ուժային պաՀանքնեբըէ 

Ուստի օրակարգի վրայ են գան լում ոլ– 

ժային լրացուցիչ աղբիւրների որոնում-

ները է 
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քքւժային լրացուցիչ աղբիւբները Հա-

յաստանի Համ ար առայժմ կարող են լի-

նել ենթադրական, ԳՐսից Բարովի եւ. տե-

ղական ոլ մշտական է Աակայն բոլորն Էլ 

ներկայումս ունեն սոսկ Հեռանկարային 

արժէք ։ կարելի Է նկաաի ունենալ Հիւ-

լեական ուժ՜ի Հետագա յ ներդրումը։ կա– 

րելի Է ենթադրել նաեւ երկրի ընդերքի 

ջերմութեան Օգտագործումըէ ինչպէս որ 

դա արդէն կիրառւոլմ է Իտալիայում, 

Նոր Տէիլանդիայում ։ Այդ ոլզղոլթեամբ 

որոշ աշխատանքներ տարւում են Հա-

յաստանում ։ Արանք յուսալի կռոլաննեբ 

չին, ա յ լ պարզ ենթադրական։ 

Այժմ չեշտը դրուած է գրսից բեր-

ուող ուժային աղբիլրների վրայ։ Առա– 

Հին տեղն է բոնում բնական դաղը Հեր– 

մութիւն եւ էլեկտրական ուժ արտադրե-

լու Համար * ՛հաղին նախապատուութիւն 

տալը առՀասարակ էՍրոլշչովի պատգամն 

է , որը 1 9 5 8 թուին յայտարարեց, թէ 

Հեր մ ակայաններ կառուցելուն նախա-

պատուութիւն տա/ր Հնկատի ունի ժա-

մանակ շաՀել կապիտալիզմի Հետ մրցե-

լու գործում* : Ղ՛ազը Հա յաս տան է բեր-

ւում ԱդրբեՀանից՝ Բաքուից 30 քլմ • Հա– 

րաւ—արեւմուտք գտնուող նաւթի ոլ գա-

զի Հանքավայր ՛Լա բա դա ղի ց ւ Այդ դազի 

անսպառ պաշարները յայտնարերուեցին 

Հիմնականում 1 9 5 4 թոլին ել ընդՀանոլր 

ուշադրութեան արժանացան յ Այժմ կա-

ռոլցուած է Ղ,արագաղ֊կիրովաբագ–Ա– 

զըստաֆա—թ՚բիլիսի ել Աղստաֆա—Գիլի– 

Հան—Աեւան—էրեւան գազամուղը յ կա– 

ոոլցլոլմ է *հ ի լիՀան—Կի րովա կան գի^Ը է 

որը Հետագայում շարունակոլելոլ է մ ին-

չեւ Լենինական է Հա յա ստանում առա յժմ 

ծրագրուած է խոշոր Հերմակայաններ 

կառուցել Երեւանում, կիրովականում եւ 

Հր ազգանում ։ Ներկայումս Երեւանի Հա-

րաւ—արեւելեան մասում սկսուել է առա-

Հին բ ացօթեայ Հերմաէ լեկտրակայանի 

կառուցումը, որը նախատեսւում է շա– 

Հագործման յանձնել 196>2 թուին Լառա– 

Հին Հերթը)՝ ուժով ապաՀովելով քաղա-

քի արգիւնաբերական շբՀանը ; ԱռաՀարկ– 

ներ կան նաեւ կառուցելու Բա քոլ—Երե– 

ւան նաւթամուղ, ինչպէս եւ, Հիւս ի սա– 

յին կովկաս–Հայաստան լրացուցիչ գա-

զամուղ։ Այս միՀոցառումները բխում են 

առաւելապէս Համապետական շաՀերից է 

Համապետական շաՀերից Է բխում 

նաեւ միասնական Էներգոսիստեմըտ Գե– 

ռեւս ԱՄկՊ 20—րգ Համագումարը նշեց 

իյՍՀՄ Եւրոպական մասի ու կենտրոնա-

կան Աիբիրի միասնական Էներգետիկ 

սիստեմներ ստեղծելու, Հետագայում 

դրանք Օւրալեան օղակով միացնելու, 

ինչպէս եւ վրացական , ա դրբեՀան ական 

ել Հայկական էներգոսիստեմները միա-

ւորելու ուղին ։ Անդրկովկասեան միաՏ՜ 

ետ լ էներգոսիստեմը պատ ճառաբան ւում 

է նրանով յ որ *Լրաստանի առաւելապէս 

գարնան եւ ամբան եղանակներին գոր-

ծող ուժային աղբիւբները ու ԱգրբեՀա-

նի Համաչափ եւ Հայաստանի կարգաւո-

րիչ աղբիւբները միասնական ցանցի մԷՀ 

մտցուելովն աւելի արդիւնաւէտ կերպով 

կարող են լրացնել միմեանց։ Այգ ուղ– 

զոլթեամբ նախնական աշխատանքներն 

սկսուել էին դեռեւս 1 9 5 4 թո լականից է 

Գրանք ալարտուեցին 1 9 6 0 թուի Աեպ– 

տեմբերին , երբ կառոլցուեց Աթարրեկ– 

եան—Աղստաֆա մօտ 1 1 0 քիլոմեթրանոց 

բարձրավոլթ է լե կտբաՀ ա ղոր դման գէ~ 

ծը։ Նախատեսւում է Հետագայում Ան– 

գըրկովկասեան ցանցը միացնել Հիւսի-

սա յին կովկաս ի եւ /ՍԱ ՀՄ Եւրոպական 

մասի էներգոսիստեմների Հետ։ Այս մի-

Հոցառումները բաց առա պէս Համապետա-

կան բնոյթ կրելով^ կարող են Հայաստա-

նի Համար որոշ չափով ուժային նեցուկ 

Հանդիսանալ, բայց կարող են նաեւ վը– 

նասակար Հետեւանքներ ունենալ ։ 

Հայաստանի Համար էական են տե-

ղական ու Հիմնական Հնարաւորութիւն-

ները է Առա Հին Հերթին դարձեալ Հուրը» 

Այգ առումով գնալով աւելի կարեւորու-

թիւն Է ստանում Զանգեզոլրի Որոտան 

գետը, որը երկրի երկրորդ խոշոբագոյն 

ՀրՀոսանքն Է ։ Վաղուց Է վեր որո չուած 

Է այդ գետի վրա յ կառուցել Էլեկտրա-

կայանների մի շարք՝ կարգաւորիչ Հը– 

րամբարներով , 1956 թուականին կարծը– 

ւում Էր , թէ կը կա ռո լցուեն 8 Հբաէլեկ– 

տըրակայան, Հ>–ը Հ ա յ ա ս տ ա ն ո ւ մ ել &–ը 
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Ադրբեքանում հ Այժմ մամուլից յայտնի 

է , որ Հայաստանում Որոտանի վրայ կա– 

ռո լցուելու են երեք Ջրաէլեկտրակայան՝ 

Ասլանգարեանի , Շամբի եւ Տաթեւի ։ Ա– 

ոաքին Հերթին չաասլեցլոլմ է Տաթել– 

գէսի կառուցում Ը է Էնթագրւում Է, թէ 

Որոտանի կասկադից կաբելի է ստանալ 

տարեկան ընդՀանոլբ Հա չուովդ մէկ ու 

կէս միլիարդ քիլովաթ—ժամ էլեկտրա-

կան ուժ յ 

Կարեւոր ձեռնարկութիւն է նաեւ 

՚հեբետի կասկադը է ՆախատեսՈլած է 

Հիւսիսային Հայաստանի Ղ՚եբետ դետի 

վրայ կառուցել Շնողի եւ Այրումի է էս^Լ 

նո յն դետի բաղկացուցիչ ճիւղը Հանդի-

սացող Աորադետի վրայ՝ Ատեփանաւանի 

քրա էլեկտրա կա յ անները է Այդ չրՀանում 

իր ժամանակ արդէն կառոլցուել է Ջ»– 

բադէս ը ( 1 9 3 2 թոլին՝) , որը այլեւս ան-

կարող է րաւարարել առաջադրուող նո-

րանոր պաՀանջները է 

Հայաստանում Հեռանկարային նշա-

նակութիւն ունի Աբեդակի ոլժի օգտա-

գործումը ։ Այգ ուղղոլթեամբ ուսումնա-

սիրութիւնն ե ր ու փորձեր են կա տա բլում 

լրջօրէն 195 Գ-ական թոլականներից ի 

վեր յ Հայաստանը գտնուելով մերձարե– 

ւա դարձա յին գօտոլ Հիւսիսային մա-

սում՝՝ աչքի է ընկնում պարզ, արեւոտ 

եղանակների բացարձակ գերակչռոլ– 

թեամբ եւ Հարուստ է արեգակնային ու-

ժի աղբիլրներով, ուստի սովորաբար 

կոչւում է Հարեւոս• Հայասաան»է Հաշ– 

լում ները ցոյց են աո լել, որ Երկրի մա– 

կերելոյթի ամէն մի քառակուսի մեթբը 

Արարատեան դաշտում Արեգակից ստա-

նում է մօտ 2000 կկալ ջերմութիւն, ուս-

տի դեռեւս 1 9 5 7 թուից առաջ նախա-

պատրաստական աշխատանքներն աւարւո-

ուել էին՝ Այղր Լճի մօտ արեգակնային 

խոշոր էլեկտրակայան կառուցելու Ոլղ– 

ղութեամբ։ Աակայն այժմ այդ մասին 

գրեթէ չի խօսւում ։ Այդուհանդերձ, ա– 

բեգակնային ուժի օգտագործման գաղա-

փարը մնում է Հրատապ , Ար ելա յին ու-

ժի առատոլթեամբ յետ չեն մնոլմ նաեւ 

Աեւանի աւազանն ոլ Զանգեզոլրը։ Արե-

գակնային ուժի արդիւնաւէտ օգտագոր-

ծումը մեծ ծառայոլթիւններ կարող է 

մատուցել առանձնապէս գի լղա տնտե-

սութեան եւ կենցաղի մ էջէ 

Աննշան Հեռանկար չունի նաեւ քա-

մու ուժը է ՝&ամոլ ուժը անգնաՀ ատելի 

ծ առա յոլթ իւննե ր կարող Է մ ատոլցել 

յատկապէս լեռնային շրջաններում, մ ա– 

նալանդ Աեւանի ա լա զանում , որտեղ վա-

ռելանիւթի Հարցը ամ ենա ցաւոտ Հարցե-

րից է տ կարելի է կառուցել փոքրիկ Հող– 

մ ա էլեկտրա կա յաններ՝ գի՛՜դերի թե թեւ 

արտադրական եւ կեն ց աղա յին կարիքնե-

րի Համար (ջերմութիւն, է ո յ ս եւայլն) է 

՚թամու ուժն օգտագործելու ուղղու– 

թեամբ Հայաստանի գիտնականները Հե-

տե լողա կան ուսումնասիրոլթիւններ են 

կատարում նոյնպէս 1 9 5 0 – ա կ ա ն թոլա-

կաններից ի վեր է 

Ուժային աղբիլրների մասին խօսե– 

լիս | չի կարելի անտեսել քբային այն 

պաշարները ( որոնք Հիմնականում ծա-

ռայելով ոռոգման կամ կենցաղային կա-

րիքներին , որոշ չափով վճռական գեր են 

կատարում ուժային աղբիլրների Հաշ-

ուէ կշռի մ էջէ Օրինակէ որքան որ շատ 

լինեն ոռոգման սպասարկող քրերր յ այն-

քան ուժաստեղծ ջրերի վատնման քիչ 

կարիք կը զգացուի է Այդ տեսակէտից էլ 

աՀագին դեր ունեն ստորերկրեայ ջրերը, 

որոնց պա շա բների յա յտնա բերման Ոլղ-

ղութեամբ բաւական Հետախուզումներ 

են կատարուել Արարատեան դաշտում, 

Շիրակի սարահարթում, Աեւանի ալազա– 

նում ել այլուրեք՛. Աբտէզեան ջրերի օգ-

տագործումը օրակարգի վրայ է՝ Համա-

պատասխան Հողերի ոռոգման ել կենցա-

ղային նպատակների Համար յ 

Ատորեբկրեայ ջրերի յա յտնա բեր-

ուած պաշարների շարքում Հարկաւոր կ 

յ է չատակել նաեւ Զ,անգեզոլրի Հստորեր– 

կըրեայ լիճը)» Գորիսի շրքանի Տեղ սա-

րահարթի ընդերքում եւ Երեւանի տա– 

կով Հոսող Հստորերկրեայ գետը՝.ֆ է 

Ուժային լրացուցիչ 

աղբիլբները բա– 

ւարարելով տեղական տնտեսական ոլ 

կենցաղային կարիքները, կը կանխեն 

«մոնումենտալ» աւերածութիլննեբի յա– 

բոլցած անպատեՀոլթիլնները է 
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6) ՍԵԻԱՆ-ՀՐԱԶԳԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԱՆԳՈՅՑԻ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈԻՄԸ 

Ս՛ին չես վերքերս Հայաստանի արդիւ– 

նաբեբութիւնը ծաւա լլոլմ կր առալելա– 

պէս Թբիլիսի—Լենինական—Երեւան եր-

կաթուղագծին յարող Հանգուցային կէ~ 

տ երում , մեծ մասամբ Երեւանում հ Մե-

կուսի չրքան էր Հանդիսանում Տէանգե– 

զուրը՝ իր լեոնաարդիւնաբերոլթեամբէ 

Այգ պարագան լուրք անպաաեՀոլթ ի քն-

ներ յաբոլցեց է Գլխաւոր քաղաքներում 

կուտակոլեց աՀագին րնակչոլթիւն՝ բր– 

նա կա բանային եւ կենցաղային ա յ է դըժ– 

ուարութիւններ ստեղծելով: Միաժամա-

նակ առանց օգտագործման մնացին միւս 

շրջանների բնական Հարսաութիւննե րը ։ 

Այժմ թւում է , թէ Հա յաս տան ի իչիւա– 

նոլթիլնները անդրադարձել են այգ ան– 

բընական վիճակին եւ մ ի տեսակ ներքին 

ապակենտրոնացման ուղին բռնել յ Ուս-

տի պաշտօնապէս խոստացւոլմ է , Որ յա– 

ռաքիկա յ տարիներին Հա ր տա գրողական 

ուժերի տնտեսապէս նպատակայարմար 

տեղա բաչի/ մ ան Հ ետ ելան քով Հանրապ ե– 

տութեան մէք առաք պիտի գան նոր ար-

դիւնաբեր ական կենտրոններ* Հբազգա– 

նը, Լուս աւանը, է լարը, Արզնին, Աեւա– 

նը ելայլն» ։ 

Այդ Հնոր աբգիւնաբեբական կենտ-

րոնները» մեծ չափով գտնլոլմ են Հրաղ– 

գանի ա լա ղան ոլմ ել անմիքապէս յարում 

են Աեւանի աւազանին է Այժմ փասաօրէն 

փոփոխութիւն է կրել Հայաստանի տըն– 

տեսական չրքանացումըէ Հրազդանի վար-

չական չրքանը, "րը մինչեւ Հիմա մըտ– 

ցըւած էր Կենտրոնական, այսինքն Երե-

լանեան , տնտեսական շրք անի մ է ք , ա յժմ 

ինքնաբերաբար մօտենոլմ կ Աեւանի ա– 

ւաղանին ել նրա Հետ միասին կազմում 

հԱ ե լան - Հրազդանի աբգիւնաբեբական 

կոմպլեքս» , էն է որ փաստօրկն ուղղակի 

նշանակում է վԱ եւան– Հրազդանի տնտե-

սական Հանգոյց» ւ Ընթացիկ եօթնամեայ 

ծրագրով Հայաստանի Համար նախատես– 

ուած կապիտալ ներդրումների մօտաւո– 

բապէս 20 տոկոսը յատկացՈլած կ ա յգ 

տնտեսական շբքանին, որով եւ ընգգըծ– 

լում կ դրա. նշանակութիւնը է 

Երեւան-Աեւան երկաթուղագծի եւ 

Հրազդանի վրա / կա ռո լցո լա ծ Էլեկտրա– 

կայանների շնորՀիւ՝ այժմ առաւել ու-

շադրութիւն Է գարձւՈլմ Հրազդանի վար-

չական շրքանի աբգիւնաբեբական աշ– 

խուժացմ անը , բա յց նկատի կ աոնւում 

նաեւ Աեւանի ամբողք աւազանի ապա-

գան յ Հետեւապկս , ա յժմ իսկ ա յգ ա ըն-

տես ա էլան շբքանը պատկերացնում ենք 

որպէս մի ամբողջութիւնէ 

Ա ելան– Հրազդանի տնտեսական ամ-

բողջութիւնը կազմող Հրազդանի, Աեւա-

նի , կամոյի , ԱարտՈլնու, թասարգեչա-

րի ել կրասնոսելսկի վարչական շրք ան-

ները միասին բոնում են Հայաստանի տա-

րածութեան 1 3 , 2 տոկոսը է Այնտեղ ապ-

րում Է , 1 9 5 9 թուի մարգաՀամաբի Հա– 

մաձայն, Հանրապետութեան բնակչոլ– 

թեան 1 5 տոկոսը է Վերքին քսան տարում՝ 

եթէ Հանրապետութեան բնակչոլթիլնն 

աճել է 2 8 տոկոսով, այդ շբքաններինը 

աճել կ միայն 3 տոկոսով, այն կլ՝ քա-

ղաքներում աճել կ 1 4 4 տոկոսով, իսկ 

գիլզերում նուազել կ 6 տոկոսով յ Գա 

կապուած կ նոր կառուցումների Հետ է 

Աբգիւնաբեբական կառուցումների ծա-

ւալով առաքին տեղը բռնում կ Հբազգա– 

նի շբքանը, ապա գալիս են Բ ասա րգե չա-

րի եւ Աեւանի շրք անները : Այւաքատար 

նշանակութիւն են ստանում գործիքաշի– 

նութիւնը , քիմի ական ա րգիւնաբե բու-

թի ւնը , լեռնարգիւնաբերոլթիլնը եւայլն է 

Որոշ բաներ կա՛ն, իսկ ո բ ո չ բաներ տա-

կաւին միա յն ծրագրլոլմ են $ 

Համապատասխան կերպով ստեղծ– 

լում են նոր քաղաքա յին բնակավա յբեբ 

(ինչպէս Լուս աւանը *հիւմ ուշգէս ի մօտ՝ 

1 0 0 Հազար բնակ չի Հաշոլով) եւ ընգար– 

ձակւում ու քաղաքային կերպարանք են 

ստանում ուրիշները (Հրազգանը՝ 80 

Հազար բնակչի Հաշոլով, Աեւան քաղա-

քը եւայլն) « Բաղաքաշինոլթիլնը Հրա-

տապ անհրաժեշտութիւն կ դառնում Ե— 

րեւան—Աեւան ճանապարհի վ ր ա յ , առաք 

քաշելով նաեւ յարակից խնդիրներ, « -

րոնք բխում են քաղաքային բնակչՈլ– 

թեան մեծ կուտակումներ գոյանաչՈլ. Հե-

ռանկարից ւ 
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Հրազղանոլմ ամ են ա էս ո շոր ձեռնար-

կութիւնը լեռնաքիմիական կոմբինա ան 

է ։ Բիմիկոս Մանուէ լ Մ"՚նուէլեանի Հան-

քերով մշակուած է նեֆե լինային սի է– 

նիտների արգիւնաբերական կոմ պլեքսա– 

յին ձելով օգտագործման եղանակը, ՈՐԸ 

Հնարաւորութիւն կը տայ Բ ան ա քեռի ա– 

լիւմինումի գործարանը (ԿԱՆԱԶ~ը) ա – 

պաՀովելոլ անհրաժեշտ կաւահողով, իսկ 

մնացորդից ստանալու զանազան պիտա-

նի ել գեֆիցիտային նիւթեր է Նեֆելինա– 

յին սիէնիտնեբի Հանքավայրերը տարած– 

ւում են մ ինչեւ Մ իսխանայի կիրճը, իսկ 

Հումքը մշակող կոմբինատը կը գտնուի 

Հրազգան քաղաքին կից ։ կոմբինատը ար-

տագրելու է նաեւ ցեմենտ, պոտաշ, 

նատրիումի մ ե տաս ի լի կա տ , սպիտակ 

մ Ուր, «Երե լան իա* (ամենաբարձր տե-

սակի ապակու Հումք) , կալցիումի մե– 

տաս ի լի կա տ եւայլնէ Հրազղանոլմ կա– 

ռո լցուելու Է նաեւ կապրոնային թելի 

գործարան է Աո֊Հ ասարա կ , շրջանում գըտ– 

նըւող Մ արմարիկ գետի Հովիտը, որը 

Հարուստ Է բազմատեսակ Հանքերով, 

կոչլում Է <լերկրաբանական թանգարան* է 

Վերջին տարիներս Հայաստանում յայտ– 

նաբերոլեցին նաեւ երկաթի Հանքեր Զան– 

գեզոլրում ել Հրազղանոլմ է ՏԼանգեզոլ– 

րում (Ալարանցում) գտնուած երկաթա-

հանքի Հ ան քան ի լթ ում երկաթի պարու-

նակութիւնը տատանլոլմ Է 1 ձ—ից մ ինչեւ 

Ց Ց տոկոս, իսկ Հրազգան ի (Ս "ւգաքեա– 

նի) Հանքանիւթում՝ 4 0 տոկոս Է, առանց 

վնասակար խառնուրդների է Մ\եծ յոյսեր 

են գրւում այգ Հանքավայրերի Հ ր ա յ , 

որոնց գերը, ոմանց կարծիքով, գՈԼրԱ Է 

գալիս Հայաստանի սահմաններից եւ ըս– 

տանում Անդրկովկասեան նչանակոլ– 

թիւն։ 

Բասարգեչարի շր քան ում կաոոլցլում 

են պանրագործարան, տորֆամչակման 

առընթեր բրիկետային ֆաբրիկա , գոր-

գագործական արհեստանոց է Աեւանի շըր– 

ջանում յիշատակելի են՝ գործադրող մե-

խանիզմների, ապակեթելի գՈրծարաննե– 

րը, ինչպէս ել կաթնագործարանը, 

գորգագործական արհեստանոցը, վերա-

նոր ոգման-մեխանի կա կան ցեխը։ կամոյի 

շրջանում կառուցւում են տրիկոտաժ–ի 

ֆաբրիկա , Հացի գործարան, վերակա– 

ռոլցլում են վերանորոգման եւ ձկնամը– 

շակման գործարանները, ընդլայնլոլմ է 

պանբի գործարանը եւ շրջանային ար– 

դիւնագոբծական կոմբինատը է Մարտոլ– 

նոլ շրջանում կապիտալ ներդրումներ են 

յատկացուած երեք պանրագործարանի 

կառուցման ելայլնի Համարէ Կրասնոսե-

լս կի չրԼանը կառուցում Է պանրագործա-

րան, Էլեկտրաղաց , սղոցարան, մեխա-

նիկական ցեխ ել գորգի արհեստանոց է 

Այս ամէնը, սակայն, առայժմ տեղական 

նշանակութիւն ունեն է կարելորն այն Է, 

որ նոր են մտնում տնտեսական աշխու-

ժութեան ոլորտի մԷՀ է 

Աեւանի աւազան ում արգիւնաբերա-

կան իւրացման Է սպասո ւմ նաեւ Զօդի 

ոսկու Հանքավայրը է Աակայն Աեւան—Հը– 

րազդանի տնտեսական շրջանում մեծ դեր 

Է վերա պահ ուա ծ Հրակայուն նիւթեր ին է 

Այդ նիւթեր լ» մեծ չափով կան Հրազդա– 

նի շրջանում, Էսկ առաւել եւս Հ/որժա-

յ ո ւ մ , որի մագնեզիտաբեր Հումքի Հի-

ման վրայ կարելի է կազմակերպել ֆորս– 

տեբիտների (աղբիւս ելայՀւ) , կերամի-

կական առարկաների, խողովակների ել 

թրծած գունիտի արտադրութիւնը ։ Հա– 

յաստանոլմ առայժմ գործում է միայն 

Թումանեանի Հրակայուն նիւթեր ի գոր-

ծարանը, որը թողարկում է ֆ—րգ ել մա-

սամբ 2-րդ կարգի Հրակայուն աղբիւս ւ 

Մինչգեռ նորագիւտ Հոլմքը աւելի ա– 

ռաջնակարդ է Համարլում ։ Հրակայուն 

նիւթեր ի կարիք ունի ոչ միայն Հայաս-

տանը, այլեւ ամբողջ կովկասն ու առՀա– 

սարակ Խորհրդային Միոլթիլնը: 

Ա ե ւան– Հրազգան տնտեսական Հան– 

գոյցը ներկայումս մեծ Ուշադրութեան 

առարկայ է Հայաստանում է Աստիճանա-

բար կազմաւոբլոլմ Է այն ել որոշակի 

կերպարանք ստանում։ Աակայն Հանգոյ-

ցի տնտեսութեանը թափ Հաղորդելու Հա-

մար անհրաժեշտ են մի շարք ուղղակի 

եւ անուղղակի գործօններ է 

Է> ՄԿՐՏՋԵԱՆ 
(Վերջը յաջորդով) 
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ՇԷՔՕՓԻՐԻ ՏԻՊԱՐՆԵՐՈՒՆ ԱՆՄԱՀՈՒԹԵԱՆ 

Գ Ա Ղ Տ Ն Ի Ք Ը 

Շէյքսփիրի տիպարները, թէել կ՚ապ-

րին այս աշխարՀի մէք ոլ մասնակից են 

շրքապատոզ կեանքէն , սա կա յն նո յն ա– 

աեն կ՝ ապրին ա յ լ ա շ խ ա ր հ ի մ ը մ է ջ , 

աարբեր ամէնօրեայ կեանքէ աշխարՀէն՛ 

ուր էականը այն չէ թէ մարդիկ ի՞նչ կ ՚ ը -
նեն ընկերութեան, այլ թ է ի՞՛նչ կ ՚ընեն 
իրենք իրենց: 

Աշխար Հ մը որո էն օրէնքներուն, 

մզէչ ուժերուն, գրգա պատճառներս էն 

փնտռտուքը յալէաենապէս կայ ու կը 

կազմէ գլխաւոր հարցականը մարդուն։ 
Գարեր շարունակ, եւ դեռ այսօր ալ 

անշոլշա, անպատասխան մնացած մա-

սերը Հարցականներս էն կը կա պո լին Հ&ա– 

կսաւագրին» Հեա, չաստուածներու կամ-
քերուն հետ» կամ Ասաուծո յ կամքէն 
Հետ տ Այդպէս է ր , աւելի եւս, Շէյքսփի– 

րէ դարուն ։ (\դէները , վՀոլկները, կա– 

խարգներր, ուրուականները րնական ե՛-

րեւոյթներ էէն, յարաբերութեան մ է Հոց-

ներ՝ անծանօթին հետ։ Օթէլլոյէ մէք 
մ ենք կը զդանք մարդկա յէն ուժէն ՛Լեր 

եզող աշխարՀի մը դոյութէէնը ո$ԼկԷա– 

նոսներով , արեգակով Հ լուսինով, որոնք 

ապաստանարաններ են ոգեղէն ուժերու: 
Համլէթ ու Ա՝աքպէթ արդէն ուզզակէ 

յարաբերութեան մէք կը մտնեն ուրուա-

կանէ մը Հետ, ու վՀուկներոլ Հետ։ Ար-

քա Լէրէ մ է ք , երկոլ աշխաբՀները մէաց-

ե ալ ձեւով կը ներկայանան ։ 

Շէյքսփիրի տէպաբները տեւաբար 

փնտռտուքէ մէք են, էրենց անձնաւորս լ– 

թէւնը 1լ ուզեն ըմբռնել, սաՀմանել, ընդ՜ 

գըծել, վերքնապէս ձելաւորել ։ իրենց 
այԳ փնտռտուքէն մէք է , որ տեղի կ՝Ու-

նեն այ Հանդիպումը մթէն ուժերու Հեա, 

անՀասկնալի , անՀ աս անելի մնացող ու-

ժերու Հետ, որոնք կը թուէն ծնունդ ա– 

ոաՆ ՐէէաԼ անձնաւոր ութ են էն դոլրս , 

(դուրս նաեւ այն ուժերէն, որոնք ժա– 

մանակէ պաՀանքներու արգէւնք են) եւ 

որոնք էնքզէնքնէն կ ը պ ա ր տ ա գ ր ե ն մ ա ր -

դ ո ւ ն ։ Պայքար մը կայ մարդուն եւ այգ 

պարտագրող ուժերուն մէքեւ I Այգ պայ՜ 

քարէ ընթաց քէն է աՀա, որ ո գ ե ղ է ն ը կ ը 

թուի ստիպուած ըլլսւլ կաււուցել ինքն ի– 
րեն համար սեփական փրկութիւն մը > 
կամ անձնաւորութեան իյորտսւկումը։ 

Այդ պայքարն է , որ կ՚ապրին Եէյ– 

քըսփէրէ Հերոսները է Այդ պայքարն է որ 

էլապրէ մարդկութեան զգացող ( մտածող 

մասը, Հազարամեակներէ է վեր։ ԶաՐ՜ 

Հուրելէ ու խղճալի Հակադրութիւնը Հո-

գիէ մթէն կէրքերուն եւ ժամանակէ խրս-

աութ ե անց է կանոններուն, պաՀանքնե– 

րուն մէքեւ • » • ՀՀարՀոլրանքը նաեւ ժա– 

մանակէն վեր, ժամ ան ակ էն դուրս եղա-

ծէն Համար• եւ գո՛ւթ՝ ժամանակէն մէք 

պատաՀածէն Համար։ Այս զգացումները 

կ՚արթննան ամէն ընթերցողէ ու Հանդի-

սատեսի մ է ք , բոլոր ժամանակներու Հան-

գէսատեսներուն մ է ք , երբ անոնք ակա-

նատես կ՚ըլլան պայքարներէն ամէնէն ա– 

Տ ալո րէն՝ մարդկային ներքին պայ ք ա– 
րին։ 

Ներքին պայքարէ ամենանուրբ, ա– 

մենակենդանէ, ամենալրէլ արտայայ– 

տոլթիւնը Շէյքսփէր իրականացուցած է 

Համլէթէ մէք։ 

Համ լէթ ծանօթ է բոլոր էն։ Պատ– 

մոլթէւնը չէ էականը անոր մ է ք ։ Պատ-

մութիւնն ու դէպքերը դրուած են կա-

րենալ ապրեցնելու Համար մարդը, Համ– 

լէթն ու իր ներքին փնտռտուքները, վ ա -
րանքը : 
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Արեւմտեան թէ արեւելեան փիչիս– լ ը , սւքթէն փախչիլը կ՛ոչն չաց&է մ ա ր դ ը » ։ 

փայոլթիւննեբը ^զանազան պատմութիւն– Այս երկու Հակասական սահմանում-

ներով արտայայտած են Հիմնական հե–~ ներուն ու մզումներուն մԷՀ է , որ կլլ 

տելեալ մտածումը, « կ ա մ ք ի ա մ է ն ա ք թ , տառապի Համլէթ, որուն զգայնոլթիլն– 

անհրաժեշաօրէն կ՚սւոաջնորդէ մարդը ներն ու ապրումները շատ աւելի իար են , 
դէպի չարը , չարիքը : կամքը չդործածհ– քան զինք շրՀապատողնե բունը է 

Հ Ա Մ Լ Է Թ – Լինել թ է չփնել , այս է խնդիրը– 
Ո՞րն է հոգեպէս աւելի ազնիւ, 
Տանել գոռ բախտի պարսաքարերը եւ սլաքները, 
Թէ զէնք վերցնել ցսո. ու վիշտերի մի ծովի ընդդէմ , 
Եւ դիմադրելով՝ վերջ տալ բոլորին: 
Մեռնել, քընանալ, ոչինչ աւելի-
Եւ մտածել, թ է մի պարգ քնով մենք վերջ ենք տալիս 
Այն սրտացաւին եւ թիւր բնական անձկութիւններին, 
Որոնց ժառանգն է մեր հէգ մարմինը, 
Մի վախնան է դա* հոգով բաղձալի: 
Մեռնել , ննջել, ննջե՞լ • • • գուցէ երագել • 
Ա ՜ յ , ցաւն այնտեղ է– քանզի մահուան քնի ժամանակ 
Ի՞նչ կերպ երագներ պիտի գան գուցէ* 
Երբ ա յ դ մահացու կապանքը մեզնից թօթափած լինենք • 
Ահա ինչ որ մեզ խորհել պէտք է տայ • ա՛յս նկատումն է յ 
Որ այսչափ երկար տեւել է տալիս թշուառութիւնը: 
Թէ ո չ , ո՞վ արդեօք կ ՚ ո լ գ է ր հանդուրժել 
Աշխարհի այնքան նախատինքներին եւ մտրակներին, 
Հարստահարիչ անիրաւութեան, 
Այն հարուած ներին, որ համբերատար արժանաւորը 
Ստանում է միշտ անարժաններից, 
Այն ինչ կարող էր մարդ իր հաշիւը իր ձեռքով փակել 
Մի մերկ դաշոյնով։ Ո՛՛վ կը յօժարէր այսքան բեռ կրել , 
Հեծծել ու քրտնել տաղտուկ կեանքի տակ, 
Եթէ երկիւղը, մի ինչ որ բանից մահուանից յետոյ , 
Այն անյայտ երկրի, որի սահմանից 
Ոչ մի ուղեւոր չ է վերադառնում, 
Ջըձգէր կամքը երկբայութեան մ է ջ , եւ մեգ չըստիպէբ 
Տանել աւելի այն չարիքները, որ այստեղ ունինք, 
•քան թ է սաւսւռնել դէպի նոր ցաւեր, որոնց անգէտ ե ն ք : 
Խոհամտութիւնն, այսպէս, ամէնքիս վախկոտ է դարձնում» 
Եւ հէնց այս կերպով վնոականութեան բընածին գոյնը 
Ախտաժէտւում է խ որհրդածութեան գունաթափ ցոլքից 
Եւ շատ ձեռնարկներ, մեծ ու կարեւոր, 
էեղւում են այսպէս իրենց հոսանքից, 
Եւ գործ կոչուելու անարժան դառնում ։ 

(Համլէթ արար ուած Գ ՚ , տեսարան աոաջին) 

Կեանքը, մեր չորս կողմ տեսածներն լաւի կառուցումին ։ Աքթը սակայն իր 

ու կրածները կը պաՀանթն մեզմէ ան– Հետ կրնայ բերել, կը րերէ անպայման 

հ ա տ ա կ ա ն ա ք թ ե ր , անձնական միՀամը֊ արձագանգներ, որոնք կրնան չարիք րյ– 

տութիւն, ի ինգիր սրբագրումի, աւելի լալ, աոձուազն չարիք ՀամարուիլՏ ա յ լ ՝ 
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մեզմէ դուրս , մեզմ է ՛Լեր ուժ՜երու կող–» 

մ է : Ուրե՛՛մն» »» Տանելի չէ կեանքը իր 

ախտաւոր ձեւերուն տակ, պէտք է գոր-

ծել , պէտք է իրականացնել ինքզինքը, 

լ ի ն ե ՛ լ • յանուն ի՛՛նչ ր անի . . . Մա րդ կա-

յին ին , Առաքինիին , Բարո յ ականին • « • 

Ո՞՛՛Լ է դատաւորը, ի՝նչպէոս գտնել գե-

րագո յնի ճանապարհը. ինքզինքը իրա-

կանացնելու ժամանակ, «լինելու, ճիգին 

մ ԷՀ գործողութիւնն եր պիտի գան , աք– 

թեր , որոնք կրնան չարիք պատճառել, 

անմեղ Օֆէլիա մը խենթեցնել, բարե-

կամներու մ ահ ո լան պատճառ. ըԱալէ Ու՛~ 

բ ե ՞ մ ն . . . Ջ լինե՛՛լ, լռե՛՛լ, համակերպի՞լէ 

Ահա երկընտրանքը է Ա ալիտ են ական 

շարժում ը ճօճանակին՝ ու 

րոյ ականթն միՀեւ ։ 

Որքան մեծ ըլլայ ներքին պայքարր, 

որքան խոր ԱէԼայ փնտռտուքը, այնքան 

1լ աւելնայ ուժգնութիւնը կեանքին, մե-

ծութիւնը տիպարին , ինչ որ կ՝ առա Հացն Է 

գեղեցկութիւնը ու կը խլէ հանդիսատե-

սի հիացումը ։ 

Զի րաւեր սակայն ատիկա , հերոս 

մը ապրեցնելու համար դարէ դար ; Ա՝ե– 

ծութեան կողքին անհրաժեշտ է նաեւ 

ճշմարտութիւնը: Նէյքսփիրի տիպարնե-

րը ե՛ւ մեծ են, ե՛ւ ճշմարիտ , ե՛ւ ՛Լեր են 

առօրեա յէն, ե՛ւ առօրեա յ ի մ ԷՀ» ե ՛ լ վեր 

են բոլոր ժամանակներէն, ե՛ւ բոլոր Ժա– 

մանակներոլ հետ են, իրենց ժամանակի 

հետ են՝ ահա հիանա լի ու դժուարին ար-

ուեստը արուեստի հանճարներուն: 

Արքա Լիր, ՕթէԱՕ, Ա աքպէթ, Համ– 

լէթ հսկայական են եւ ճշմարիտ նոյն ու-

տեն ւ Համլէթ մարդ մըն է , այս կամ 

ա յն մարդը չէ, մարդն է , րոլոր ժսւմա– 
նակներուն մ է ջ , յալպւ ժսւմանակներուն 
համար: 

Եայլօք կծծին չէ՝ կծծի մըն է ։ 0 ֊ 

թէլլօ Նախանձոտը չէ՝ նախանձոտ մըն 

է ։ Համլէթ ներքին վ ա ր ա ն ո ւ մ ը չ է , ներք-

նապէս վարանող մըն է է Փ" խարեր արար 

Է , իրենց կատարեալ կառո յ ց ի ն , կատար-

եալ ներկայացման պատճառով Է, որ ա– 

նոնք դարձած են նախանձոտը, կծ՜ծին, 
Վարանոտ Փնտոոդը։ Այս ձելով Է, Որ 
տիպարները կը վերածոլին սկզբնական 

ն ա խ ա տ ի պ ա ր ն ե ր ո ւ ել կը դաոնան յա– 

ւիտենական, անմահ: 

Այն գրագէտը, այն արուեստագէտը 

որ կը յալակնի մ եղի ներկայացնել նա-

խանձոտը , կծծին ք հ ալանա բար եւ ոչ 

մէկը պիտի կարենայ տալ՛. Որովհետեւ 

գոյութիւն ունին նախանձոտներ, կծծի-

ներ , վարանոտներ, բոլորն ալ իրարմէ 
տարբեր իրենց ներքին րարգութեանց 
մ է ջ • իրար մօտ թերեւս կարգ մը գծե-

րով, իրար նման քիչ մըէ սակայն ե ր բ ե ք 

ն ո յ ն ը չ ե ն ՛ քանի որ ամէն մէկը արդիւնքն 

է մի Հավա յ բ ի ն , իր ժառանգական տըւ– 

եայներուն, իր անձնական պարագանե-

րուն , իր կեանքի մասնայատուկ երե– 

ւոյթներուն, տեղական եւ ազգային 

սովորոլթիւններուն, ալանդութիւննե– 

բոլն * « • յ 

Արուեստագէտը մ արդն է , որ կեան-

քին դիմաց հայելի մը կը բոնէ եւ ճըչ– 

դըրտօրէն ցոլացնելով իր ժամանակակից 

մ արդը,կրնա յ հասնի լ վեր անց ում ին (Թը– 

ր ա ն ս ա ն տ ա ն ս ) Տ Շէյքսփիր այդ արուես-

տագէտն է : 

Եէյքսփիր բանաստեղծն է նոյն աս-

տեն, որ կը փոխակերպէ ամէն ինչ, Հոլ– 

ր ը , կրակը, փտթորկոտ զգացումները, 

կիրքերը • կը վեր ածէ զանոնք իմաստա-

լից տեսարաններու ւ Կը մեկնի կեանքէն ^ 

կեանքէն կ՚առնէ իր տիպարները, սա-

կայն կու տայ անոնց աւելի ուժգին, ա– 

ւելի խտացած, աւելի տաք կեանք մը* 

կը բերէ անոնց խօսքերՈլն՝ ի՛ր ոճին Հա– 

րըստոլթիւնն ու հերոսական համ ը: 

Զափազանցութիլններ կա՛՛՛ն Հքէյքըս– 

փիր ի մԷՀ։ Ա յ ո . եւ ոչ է 

ՈչՀ ամէնէն առաՀ; Մարդն Է որ կը 

ներկայացնէ իր կոպիտ իրականութեան 

մ ԷՀ • մարդը մերկացած իր պայմանս»– 

կանութիւններէն, սովորոլթիւններէն , 

պարաաւորութիւններէն, որոնք կը խեղ-

դեն զինք» մարդը, որ ինչպէս պիտի լի-

՛՛է Ր ինք 

«Խառնուածքի որոշ մէկ գծին 
ներխուժումովդ 

Յաճախ կը փշրէ տրամաբանութեան 
պարիսպները»; 
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Այո. կան չափազանցոլթիլննեբ » Ա– 

նոնք սակայն արդիւնք չեն աենգաՀար ե– 

րեւակայոլթեան մը* այլ առարկայական 

տեսութիւնն են մարդու մ ը, որ կ ՝ըմբըո– 

նէ ու կը Հասկնա յ րոլոր ցաւերը , որ ասլ-

րահ՛ է րոլոր անձկութիւնները, որ կը 

ճանչնայ իր միւս/», իր առօրեայ գիմ ա– 

դըհէն անդին գանուող եսը է որ սիրով 

կը բանայ մեր առքեւ իւրաքանչիւր անձ-

նաւորութեան ներքին անդունդը ։ 

Այո, բարդ են Շէյքսփիրի տիպար– 

ները, աաոր Համար ալ կենդանի են, 

կա՛ն, կ՚ապրի՛ն՛ որովՀեաեւ մարդը, Հա-

կառակ երեւոյթներուն է իր առօրեա յ 

պարզութեան, իր Հլու Համակերպու-

թեան, բարդ Է , ըմբոստ Է , ծառացող Է 
բնութեան դէմ եւ. տեսսբար պայքարի 
մէջ* իլելու. համար բոցը, կրակը։ Մեզ-
մէ ամէն մէկուն մէք կայ, կ՚ապրի ան-

չափելի մարդը ք չփոթեցնող մարդը է 

Շէյքսփիրի Հրաչքը ապրեցնելն է ա յդ 

անչափելին , անտեսանելին , լուսալորե– 

լով զանոնք իր ստեղծագործ հանճարով: 

ՇէյՔսփիրի տիպարները կաբելի է 

ըմբոն ել միայն ա՛յն մամ ան ակ, երբ Հա-

մաձայնինք թէ կարելի չէ ամէն ինչ դիա-

նալ իրենց մասին. եւ պէտք չ է գիտնանք: 
կարելի չէ1 ոբովՀետել անկարելի է ըս– 

պառել մարդկային խորքը, ժամանակ– 

ներէն վեր եղող, տիեզերական մարդուն 

խորքըւ կարելի չէ1 որովՀեաեւ խորքը 

ինքը քարացած բան մը չ է , փոփոխմանց 

ենթակա յ է , Հարստացման ընթացքին մէք 

է տեւաբար ։ էըայ մեզ չբքապատՈղնե– 

ՐԸ% ԸԱայ մին չեւ անդամ մեր անձնաւո-

րութիւնը, խո չոր ա ն ծ ա ն օ թ մըն են իբա– 

կանոլթեան մէք մեզի Համար, ու այդ– 

պէս ալ կը մնան մին չեւ մաՀ ։ 

Տիպարներու մեր սահմանումը, մեր 

կեցուածքէն, մեր դատումներէն է , որ 

կու գայ. այլ կերպ չի կրնար ըլլալ ։ Ե– 

թէ գրագէտը չյաքողի մ եր մէաքը զբա-

ղեցնել զանազան տեսակի արժէքներով ( 

իր տիպարները երբեք պիտի չկարենան 

գրաւել մեղ« կենսունակութենէ զոլրկ 

պիտի ըԱան , խա լա քարտ է ուրուագծեր 

միա յն պիտի ըլլան յ 

Շէյքսփիրի տիպարները մեր մէք իս– 

կո յն կ ՛արթնցնեն յոլզոլմ մը գութ , 

Հիացում , արՀամարՀանք, ատելութիւն , 

սէր« ոլ կը պարտագրեն մեզի Հետեւիլ 

իրենց ամէն մէկ քայլին, ամէն մէկ ապ-

րումին , վարանքներուն , մաքի տոլայ– 

տանքներուն , կամքի վերիվայրումնե-

բուն, ատոր Համար ալ կը մնան կենդա-

նի տիպարներ , կը յ ի չուին Որպէս իրա-

կան անձնաւորութիւնն եր ։ 

Շէյքսփիբ կը դիմէ մեր երեւակա-

յութեան ոլ իմացական աչխարՀին, եւ 

մեր բարոյական ապրումներն է , որ խրն– 

դրոյ առարկայ կը դարձնէ է Եւ֊ այս, այն– 

պիսի դէպքերու եւ երեւոյթներու Հա-

մար , որոնք բոլոր ժսւմանակներուն մէջ 
կ ը պ ա տ ա հ ի ն ՛ այնպիսի տիպարներով^ 

որոնց մենք այսօր ալ կը Հանգիպինք» 

Համ լէթ մեր չորս կողմն է ամէն օր՝ 

եւ մեր մէքն է ։ ՕթէԱՕ մեր չորս կողմն է 

ամէն օր՝ եւ մեր մէքն է ։ Շայլօք, Մաք– 

պէթ% Արքա Լիր մեղի Հետ են, մեր մէքն 

են ամէն օր։ Դւ մեր անՀատական մա– 

Հէն ետք, մեզ յաքորգՈղ անՀատներուն 

մէք են, անոնց չորս կողմը պիտի ըԱան, 

անոնց Հետ պիտի ըլլան հ 

ԱՀա՛ Հ»էյքսփիրի անմաՀոլթեան 

գաղտնիքը ։ 

Բ՛ ՓԱՓԱԶԵԱՆ 

(Շար. 4 եւ վերջ) 
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Ռ%ՀԵՏՇՏՈ% ՚ԻԷԷՐ*ԽՐ 

Տ Օ * Թ . ԱԼՊԷՌ ՇԸՎԱՅՑԷՐ 

Հասարակածէն Հազիւ, վաթսուն քի~ 

չոմեթր անգին, ԱփրԷՀԷԷ Հրավառ, մէկ 

Հողաշերտին, Գա պօն ի մէք՝ 

Նաւակ մը կը ճեղքէ Օկօոլէի Հ ան-

գար ա ու մետաղափայլ քուրերը եւ կանգ 

կ՚առնէ Լամ պար էն է կղզեակի ափին՝ 

1 9 1 3 թուականի , Ապրիլ 1 8 – / ՛ առաւօտուն ։ 

Ցամաքին ոտք գնող այրը բարձրա– 

Հասակ է , ամրակա՛զմ, բաբի աչքերու 

իւբոիւտ նայուածքովդ իսկ ^էնը բաբե-

ձել ու պարզ, անսեթեւեթ Հան դերձան– 

քով։ 

Վագրի ու առիւծի որսորդներու, 

ռնգեղքիւրի կոտոշ վաճառողներու «#– 

Հազգու արտաքինը Հունին, ոչ ալ ոսկիի 

Հանք փնտռողներու կազմածներ ի Հե-

ռին ։ Պայծառ լոյս մը կլ արտաքոլան եկ– 

ոլորներու, մ որթն ու աչքերը, եւ արմ ա-

ւենիներոլ չոլքին գի զա ծ անոնց ապրանք–» 

ները ծրարներով թուղթեր են, անՀաա– 

նում գրքեր | տուփերով գեղ, ասեղներ 

լոկ , եւ գեղեցիկ գա շնամ ուր մը նաեւ, 

Հարսի պէս սքօզոլած է 

Ռ Հ փոՂ է ոէ ք^մբուկ ։ ՛հիմ ալորոզնե– 

րը եւրոպացի քանի մը միսիոնարներ են, 

որ կ՚առաքնորգեն զիրենք պարզ ու Հա-

մեստ խցիկ մը է 

ԱՀա այսպէս սկիզբ կ՚առնէ դիւցազ-

ներգութիւնը բազմա բեղուն իմացակա– 

նոլթեամբ, մարդասիրութեան բարձրա-

գոյն ոլորտներուն Հասած Հոգիով եւ Հ ր 

ր աշագործ մ ա տներով օմտոլած Մ արգո լ 

մը՝ Տ օ ք թ . Ալպէռ Շըվայցէբի, եւ կը շա-

րունակս լի աւելի քան կէս դալ»՝ աճելով 

անընգՀաա , Հիացմունքի առարկան դառ-

նալով Համայն աշխարՀին ։ 

Անսովոր ա յս կամ ալորը կոլ գայ է 

կնոքը Հետ՝ պայքարելու մաՀոլան գէմ 

ել. փրկելու կեանքը կիսավայրենի բնիկ– 

ներուն, առնուազն ամ"քելոլ անոնց ցա-

ւերը եւ մ անաւանգ բարձրացնելու զա-

նոնք մարդկօրէն՝ եղբայրական իր սրտի 
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սպեղանին մատուցանելով անոնց մարմ-

նական եւ Հոգեկան վէրքերուն է 

Գործազուրկ , ասպարէզէն մ ԷՀ ձա-

խողած բժիշկ մը չէ բ նալ, ոչ ալ զգա-

ցական կեանքի մ ԷՀ յուսա բեկեալ մը, որ 

այսպէս փախուստ կու տայ աշխարՀէն 

կամ այլուր անկարելի չաՀու աղրիլր մը 

կը յսւսայ գտնել Հոս ւ ԸնդՀակառա՛կն է 

Փոխերէցի զաւակ եւ եբգիոնաՀարի թոռ. 

այս Ալղասցի ն՝ 7 տարեկանին յայտնա– 

բերած է Հրաշամանուկի երաժշտական 

բացառիկ տաղանդ* երգիոն նոլագելով 

եւ օրՀներգ մը յօրինելով; Երաժշտու-

թեան զոլգաՀեռ յաՀողոլթեամբ աւար-

տած միՀնակարգ ուսումը, ապա Աալըղ– 

ւզուրկի եւ Սորպոնի Համալսարանէն վը– 

կայՈւած որպէս աստուածաբան եւ իմաս-

տասէր յ ԲսանըՀինգ տարեկանին Համ ա– 

Աչս ար ան ի դասախօս է , Հ ոգեւոր քարո-

զիչ , եւ Պերլինէն մինչել Փարիզ լաւա-

գոյն եբգիոննեբու վրա յ մ ասնալորաբար 

Պախը վերակենդանացնող վերթ–|ազ մե-

նակատար ( * ) տ Փառքի ել Հարստութեան 

ոսկեձոյլ դարպասները բաց են յաղթա– 

քայլ իր անցքին առՀեւ, սակայն, երե-

սունի սեմին , իր Հոգին կը խլրտի լուսե-

ղէն տագնապով մրւ Տիսուսի կեանքի 

ընթերցումները արթնցոլցած են իր մԷՀ 

մարդկութեան անՀունօրէն ծառայելու 

ղերագոյն կոչումը ։ Ներզգացած է յան-

կարծ մտքի եւ Հոգիի իր կա բոզութիւ-

ները և զանոնք Մարդուն , կեանքին նուի– 

րագոբծման ու պայծառացման զոՀաբե-

րելու խորապէս մարդկային գիտակցու-

թիւնը՛. կարծես՝ «Սիրէ ընկերդ քու ան-

ձիդ պէս» Ցիսուսի պատուիրանէն աւելի 

Համայնական կո1ի մը ընդառաՀելՈլ 

պատրաստ գտած է իր կամեցողութիւնը. 

«Սիրէ մարդկութիւնը ել կեանքը քոլ 

անձէդ աւելի» ներքին ձայն մը անկիլ– 

նագարձի առՀեւ դրած է զինք ։ 

՚Բաբոզ , երգիոն , դասախօսական ամ-

( * ) Ոչ միայն երգիոն ( օ բ կ ) կը նուագէ, ա յ լ հ ւ 

կառուցանէ լա. վարպետ է , կը ք ո կ է լ ա Ն հրգիռՕը 

վասւէն, ու. ւքանաւանդ կը պաշտպանէ եին. ե ր -

գիոնները ււր չփճացուին, որււվհհտեւ ա ւ ե փ հա-

րսւգասւ ա յ գ նուագարանի • սկգրոլնքներուն։ 

պիոն սրտամօտ, բայց ինքնաբալ արժէք-

ներ են է Զեն լեցներ իր Հոգիին անՀոլնը 

այլեւս: կը փնտռէ մարդկութեան աւելի 

գործնապէս եւ անմիՀապէս ծառայելու 

միՀոց մըւ է լ կը գտնէ փրկութեան լաս-

տը ՚ բժշկութիւնը միայն կրնայ ասպա-

րէզ տալ իրեն փրկելու մարդը մարմնով, 

մտքով ել Հոգիով, ճանչցնելով անոր 

միաժամանակ խորագոյն իմաստը կեան-

քինյ Ի զարմանս բոլորին* յար դարժան 

փոխերէցը, դասախօսը եւ մոգական մատ– 

ներ ով արուեստագէտը կը դաոնա յ բլ^ 

ժըշկական ուսանող : Վեց տա ր ի էն կը Հ ր 

կայուի որպէս բժիշկ ։ 8աՀորդ տարին 

կ՚ամուսնանայ պատմաբանի մը Հիլան– 

գապաՀութիւն սորված աղՀկան Հետ եւ 

կ՚Որոշէ անոր Հետ իր արուեստը գործա-

դրել այնպիսի տեղ մը, ուր մարդիկ ա– 

ռաւելագոյն չափով կը տառապին ցաւէ 

ոլ զոՀը կը դառնան մաՀուան ւ Ափրիկէի 

այդ Հեռաւոր ու խաւարակուռ անկիւնէն 

կոլ գայ Հրաւէրը • Եւ Տօքթ. Շըվայցէր , 

ան Հուն երՀանկոլթեամր, կ՚ուղղուի Հոն, 

կռնակ դարձոլցած կեանքի սնամէՀ վա-

յելքներուն , պերճանքին, եւ կը Հաս-

տատուի դժոխանման այդ վայրը խո-

րունկ ու վայբի անտառներու բերնին ւ 

Ամէն ինչ պէտք է սկսիլ զերոյէնէ 

Արդիական նախամարդու մը պէս , 2 0 – ր ւ յ . 

գարու, շատ մը կէտերով, որպէս նոր 

Ռոպինսոն ՚հրոլզօէ՝ աննկուն աշխատան-

քի այս մարդը կ՛անցնի գործի՛. «Գործ-

նական աշխատանք մը աւելի կ՛արժէ քան 

բոլոր գեղեցիկ խօսքերը» յ Ու ձեռքերովը 

կը կանգնեցնէ Հիւանդանոցի .տնակնե-

րուն որմերը՛. Ամէն տեսակի Հիւանդներ 

ՀետզՀետէ կոլ գան, կը ծովանան Հիւան-

դանոցին շուրՀ ։ Ա*ասնալորաբար բորոտ-

ներ , աղեթափոլթենէ տառապողներ, մը~ 

աա գարն եր , դետաձիի մը ոտքերուն տակ 

տրորուածներ ։ Գեղօրա յ ք , գործիք, կազ-

մածներ չեն դիմանար Հասարակածային 

կլիմայի յ Հնարամտոլթեամբ , ճար տա– 

բոլթեամբ կը յաբմարցնէ այգ բոլորը 

տեղական պայմաններուն ու կը կիրարկէ 

^՚ձԳՐաԿ ոլ– բալասան*.. յաՀողոլթեամբ.» 

Բայց, ալելի դժուար գործ է բնիկները 

կրթելը,, անոնց Հաւայոք ներշնչելը ք ԱՀ 
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սոնք, սկիզբը է կասկածոտ աչքերով կը 

•դիտեն սպիտակազգեստ, Լայն գլխարկ\ով 

այս կախարդը է Զեն Հետեւիբ թե լա– 

դրանքներուն , ^էաթիլ–կաթիլ քամելիք դե-

դերը սրուակով կ՛ըմպեն , Վէրքէ սպեղա-

նիները կ՛ուտեն, երբեմն աէ ւ տեղական 

•աւելորգապաշտութեամբ՝ կը մեբմեն այս 

կամ այն դարմանը ւ Անյողդողդ կամքով 

մարդասէր—բժիշկը կը յա քողի ՀեազՀետէ 

ընտելացնել զանոնք I Կը բազմանայ Հո– 

գինին իրեն վստաՀո/լներոլն թ ի լ ը , կը 

ա արածուի իր Համ բալը հ Հող կը շաՀի 

անտառին վրա յ , կտրելով ծառեր ք եւ շա– 

Հած Հողին վ բ ա յ ՝ • կ՚ընդարձակէ Հիւան-

դանոցը յ մ իչա տնակ առ տնակ ճա ր տա-

րա պետ ութ եամբ ք Ցերեկին բմիշկ Է է կէ– 

սօրէ ետք՝ որմնադիր, երեկո յեան՝ քա-

րոզիչ ։ իսկ գիչերուան մամը 9 " 3 0 " ^ 

• 6տք, երբ • մութն ու լռութիւնը պարտա-

դիր են Հիւանդանոցին՝ Փարիզէն Պախի 

ընկերակցութեան իրեն նուիրուած դաշ– 

նամուրին վրա յ , իւրայատուկ ոճով ու 

մեկնաբանութեամբ՝ կը կառուցանէ Հա-

խի ձայնական ու բիւր եղա կերա աշխար– 

•Հը \ կամ,, գրիչը ձեռին, կը պրպտէ կեան– 

՚ քը յուղող եւ ճշմարտութիւնը քօղազեր-

՛ ծ ո ղ գաղտնիքները յ Գիչերուան մ՛ամը 

մէկն է , երկուքը՝ երբ կը մարի սենեա-

կին լո յսը է • 

Ա՝եծցող Հիւանդանոցին Հետ կ՚աճին 

՛ու կը մեծնան նիւթական - կարիքները է 

ԱնշոլչԱէ մինակը չէ Ծըվայցէբ, եւ կը 

ստանա յ Եւրոպա յէն բարեկամներու եւ 

ընկերութիւններու նիւթական օժանդա-

կութիւնը նաեւ է Տակալ կը բազմանայ ի– 

՛բեն օգնելու եկող ՀիլանդապաՀոլՀինե– 

Հ՝րու թ ի * ֊ ը * Բայց բալա բար չեն ատոնք 

ԲՈ1ՈՐԸ* Եւ Տ ° ք թ •՝ Շըվայցէր յաճախ կը 

վերադառնա յ Եւրոպա , կ՛անցնի Ամերի-

՛կա դասախօսութիւնն եր տալու, նոլագա– 

՛Հանդէսներ սարքելու, դիրքեր , ձայնա– 

պընակներ Հրապարակելու՝ անոնց Հա-

՛ ս ո յ թ ը բերելու, յատկացնելու Համար 

մար՛դասիրական իր գործին է 

Հոս՝ Տ ° ք թ ՝ Շըվա յ ց է ր ի մարդասի-

րութիւնն ու անձնուրացութիւնը կը Հաս– 

նին իրենց լիութեան ւ Աովորական իմաս-

տով միսիոնար մը չէ որ, ի գին ուրիշ-

ներու կեանքի փրկութեան ք կ՛ուղէ փըր– 

կել իր կեանքը: Լամ պար էն է ի Հիւանդա-

նոցը Հիմնելով ե այս պայմաններուն մէք 

զայն ապրեցնելով^ Տ օ ք թ » Հք ը վ ա յ ց է ր 

գործնականի կը վերած է իմաստասիրա-

կան իր դաւանանքը է Բոլոր կրօններուն 

քաքածանօթ, գիտութիւննեբոլ Հմուտ եւ 

իմ աս տա սիրական աշխ ար Հա Հայեացքնե– 

բու տեղեակ՝ 20—րգ գարու այս Լէօնաբ 

Տա Վին չին «կեանքի Յարգանք» բիւրե– 

ցած իմաստասիրական բանաձեւով կ՛ու-

զէ ա պ ր ի լ կեանքը եւ ոչ թէ գոյութիւն 

մը քաշքշել։ Եւ ապրիլ ըսելով կը Հաս-

կընայ այն գերագո յն երջանկութիւնը, 

որ կ՝ենթադրէ ապրեցնել կեանքի ամէն 

երեւոյթ ի՛ր մէք եւ իր անձի նեղլիկ սաՀ– 

մ աններ էն անգին , Համա յն մարդկու-

թեան , Համայն կենդանիներուն ել տիե-

զերքին մէք է Զարկ տալ, աղնոլագո յն ձե– 

ւով ք կեանք կոչուած երեւո յ թ ի յալեր– 

մ-ացման յ ել Հասնի լ Տ իեզերքի սկզբնա-

կան պատճառին տ Այս սկզբունքէն կը բը– 

խի կենդանիներու Հանդէպ տածած իր 

սէրն ու գուրգուրանքը է ճ ի չ դ Է, կենդա-

նիները կը պա Հեն իրենց գո յ ո լ թ ի լ ն ր 

մէկզմէկու կեանք յօչոտելով, բայց մար-

գը վեր է կենդանիէն ել նոլազագո յնի 

պիտի է քեցն է ա յ լ կեանքերու փճացումը 

ի խնդիր իր գո յա տե լման , մ իչա ներ-

քուստ ցաւելով այգ նուազագոյնին Հա– 

մ ար ալ է 

Անդուլ աշխատանք, անՀատնում 

պայքաբ, անսպառ կիրք եւ նուաճում՝ 

վասն մարդու իսկական կոչումին, վասն 

կեանքի ազատագրման ել վեՀացման է Ա– 

Հա Տօքթ ՚ Շըվայցէրի կեանքը : 

Ամէն կեանք, երբ գրուի իր ծ ի րին 

Վրայ օգտակար է միւսներուն ել կը նը– 

պաստէ տիեզերքի յաւերժացման է Որով՝ 

մրքիւնն իսկ չկոխոտել յ Որով՝ ստորա-

դաս աստիճանի մարդը չաբՀամարՀել, 

* չստրկացնել, այլ աւելի շատ անո՛ր ա– 

զատագրման նոլիրոլիլ յ 

ճակատաբաց կը յայտարարէ որ Հա-

կառակ Հրթիռներուն ել մանրէասպան-

ներուն՝ անկումի մէք է քաղաքակրթու-

թիւնը , որուն կը պակսի, ՀետզՀետէ ա– 

ւելի՝ բարոյական յենակէտը յ Արդի մար– 
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ԳԱ տրորուած է առօրեա յի մ ե քեն ական ա– 

ցումէնէ չունի ներամփոփման պաՀ, կը 

կորսնցնէ իր անՀատականոլթիլնը, կը 

մանէ ընկերութեան եւ. գիտութեան թեք– 

նիքին պարտագրած կաղապարներուն 

մԷՀ։ Գէմ է ժամանակի ոգիին, որ մ ար-

գո լ Հոգիէն արմատախիլ կ՚ընէ բարոյա-

կան արժէքները եւ ազատ մ տածողութիւ-

նը ։ Ազատ մտածողութիւն • աՀա՛ փրր– 

կութեան գուռը » Ապատ մտածողութիւնը 

երբ խորունկ է՝ չի տարոլիր ենթակա-

յական զգացումներէ է քաղաքակրթու-

թեան իսկական յառաՀդիմոլթիւնը կ՛են-

թադրէ իմացական եւ նիւթական աչ– 

խաբՀնեբոլ զարգացումը զոլգաՀեռ ան– 

Հատի եւ մարդկութեան բարոյական 

բարձրացման է Մարդ կը փրկէ իր կեան-

քը եւ մարդկոլթեան կեանքը երբ առօր-

եա յ իր պարապմունքներոլն առընթեր* 

նուազագո յն առիթը կ օգտագործէ մ արդ-

կային, մարդասիրական վերաբերում 

ցուցաբերելու իր դրացիին, իր նմանին 

Հ անդէպ ։ Այս ճամ բով միայն մարդ կրր՜ 

նայ լաւատես դառնալ աշխարՀի ապա-

գա յին նկատմամբ ։ 

Այս դաւանանքին գերագո յն ապա– 

ցոյցը գործնապէս տոլած է ինք՝ ստեղ-

ծելով Լամպարէնէի փոՔրԻԿ դրախտը 

Ափրիկէի դժոխամեբձ այդ վայրին մ ԷՀ ։ 

Ու կը Հաւատայ որ ամէն մարգ կրնայ 

ստեղծել իր ուժերու սաՀմ աններուն մ ԷՀ 

Հի՛ր փոքբիկ Լամպարէնէ&ն ։ 

Ան Հատական գործոլնէոլթեան ախո յ– 

եան այս գերմարդուն ճիգերը աննկատ 

չմնացին երբեք։ Մարդկութիւնը, աշ-

խարՀի րոլոր ծագերուն, դրուատեց, 

պարդեւատրեց զինք ։ Պատուակալ տիտ-

ղոսներ (Օնորիս քոտս, լէժիոն տ ՚ օ – 
ն է օ ո . ք եւլն .) յաՀորդեցին իրարու՝ աշ-

խարՀի մեծագոյն Համալսարաններէն եւ 

պետութիւններէն, արժանացաւ մրցա-

նակներ ու (ՆՈՊԷԼ, 1959 թ–)% կեանքը 

վերածուեցալ դիրքի, իր դիրքերը (փի-

լիսոփա յա կան , աստուածաբանական , ե՛-

րաժշտագիտական , յոլշա գրական) տըպ– 

ուեցան բազմաթիւ անգամներ եւ ա յ լա-

գան լեզուներով, Հաստատուեցան մրցա-

նակներ իր անունով յ Եղան նաեւ իր փառ-

քը նսեմացնելու փորձեր, քննադատուե-

ցաւ մ ան աւանդ բժշկական գետնէ վ ր ա յ ք 

նոր եղանակներու կիրարկումը մերժե– 

լուն Համ ար • « « 

Եւ Հիմա , երբ ութ տարի առաՀ, Ավէ– 

րիկէի կարմիր ու տաք Հողին մ ԷՀ Հանգ-

չեցուցած կողակիցին քովիկը, իր իսկ 

ձեռքերով պատրաստուած գերեզմանին 

գիրկը եւ սպիտակ խաշին տակ վերՀնա– 

կան խաղաղութիւն գտած են իր աճիւն-

ները՝ Հարց կու տան մարդիկ, փնտռե-

լով Տ՛օքթ» Եըվայցէրի մեծութեան չա-

փանիշը ։ ի՛՛՛նչ Հետք պիտի ձգէ Տօքթ • 

Շըվայցէր անուան տակ կէս գար ամրողՀ 

ճանչցուած առասպելական այս դէմքը, 

20—րդ գարու մարդկային բացառիկ երե-

ւոյթներէն այս մէկը է 

Անշո՛ւշտ , Փ՛ախը մեկնաբանող իրեն 

չափ մեծ արուեստագէտներ պիտի գան 

իրմէ ետք։ Մարդասիրական սկզբունք-

ներոլ ծառայող մեծ բժիշկներ պիտի շա~ 

րունակեն իր սկսած գործը ։ Պերճախօս 

լեզուներ պիտի քարոզեն ոլ տարածեն 

Օիսուսի Աիրոյ Վարդապետութիւնը ի– 

բեն չափ Համոզումով եւ Հաւատքով։ Փի-

լիսոփաներ աւելի խորունկէն պիտի պե– 

ղեն կեանքի խորՀուրդը։ Երգիոնը պիտի 

ունենա յ նոր վարպետներ Ոլ ճարտարա-

պետներ ։ 

Բայց այս բոլոր մեծոլթիլնները ի 

մի ներդաշնակած եւ մէկ անՀատի մ ԷՀ 

դագա թնացած գերմարդ* գարերու ըև– 

թացքին քիչ անգամ պատաՀած է մարդ-

կութեան ։ Մեր գարը մէկ Հատիկ Տ օ ք թ . 

Շըվայցէբ ունեցաւ որպէս մարդասիրու-

թեան գերագոյն չափանիշ « ի զուր չէ Որ 

մտքի ուրիշ Հսկայ մը՝ Այնշթայն <Մեր 

գարու մեծագոյն մարդը* որակեց զինք է 

Գարեր պիտի գան ու անցնին, բայց 

Տ օ ք թ . ԾըվայցԷր պիտի մնա յ մեծութեան 

խ ո ր հ ր դ ա ն ի շ մը եւ մարդկութիւնը միշտ 

Հպարտ պիտի զգայ ինքղինք՝ ՀՏըվայցէ-

րի նման իմացական ել ոգեկան գագաթ 

մը ծնած ըլլալուն Համար ւ 

8՛ ԳԵՂԱՐԳ 
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2ե1Ւն11կ– ՍեՐՕ խԱՆՋԱՏԵԱՆ 

Այժմ՝ քանի մը խօսք վէպի իսկական 

Հերոսներու, մասին է Սկսինք ուրեմն ԳՐՐ՜ 

քի անունը կրող Հերոսէն - հՄխիթար 

Ա պարապետֆէն ։ 

Մխիթարի Համար, սպարապետու-

թեան եւ Գաւիթ Բէկի մաՀէն յետոյ գա– 

Հերէց իշխանութեան Հասն ի ԱԼ ո ՛ չ թէ նը– 

պա տակ է , այլ միքոց՝ ազատ, անկախ, 

միասնական Հայրենիք ստեղծ՛ելու գերա-

գո յն նպատակի իրագործման Համար։ 

իր երիտասարդական ամբոդք եոանդով, 

իր ր ուռն ու բոցավառ, սիրով , իր անօրի-

նակ խիղախոլթեամբը ել զօր ավարա կան 

տաղանդովը, ան՝ Մխիթար Սպարապե-

տը , առածին իսկ պաՀէն կը նետոլի փո-

թորկոտ պար քար ի մ է ք , այն Հաստատ 

վճռականոլթեամբ ( որ Հա յրենիքի ոտ– 

նա Հար ուած իրաւունքները ինքը կրնայ 

պաշտ պան ել ոլ վերադարձնել միա յն 

վճռական ոլ արիւնաչի մարտերով, ար-

տաքին եւ ներքին թշնամիներու, ինչպէս 

նաեւ Պարսիկներու եւ թուրքերու գէմ է 

Մխիթար սպարապետի Համ ար , Հայ-

րենիքի շաՀերԷն գուբս, "՛՜ՐԻ Լ "՛Հ մէկ 

շաՀ գոյութիւն ունի ։ Ան, իր անձը, իր 

Էութիւնը | իր շաՀերը, իր ընտանեկան 

կեանքը մին չեւ վերք ձուլած Է Հայրենի-

քի Հետ, Հայրենիքի բախտին, կեանքին, 

անոր կենսական շաՀերուն Հետ ։ 

Չնայած որ այդ օրերուն, երկրի 

ԼԼեոնաՀայաստանի) գաՀերԷց իշխանը ե– 

ղած է Գաւիթ Բէկը ու ան է որ Հիմը գը՜ 

ր ած է Հայ մելիքներոլ մի ոլթեան ու 

Մխիթարը եղած է անոր սպարապետը եւ 

աք բազուկը ոլ տարիներ յետո յ մ իա յ ն , 

Գաւիթ Բէկի մաՀէն յետոյ Մխիթարը 

ս տան ձնած է մելիքներոլ Համաձա յնոլ– 

թեամբ նաեւ գաՀերէց իշխանի տիտղո-

սը ( մ ենք այստեղ առաւելապէս կը խօ-

սինք Մի՚իթաբ Ա պարապետի մասին ա՛յն 

նկատում ով , որ Հեղինակը իր ա յս վէպը 

գրած է անոր աոնւնով, այնպէս՝ ինչպէս 

Րաֆֆին գրած է իր մէկ վէպը նոյն շըբ-

քանի եւ դէպքերու մասին <Գ>ալիթ Բէ– 

կ»ի անունով յ Ընթերցողները չկարծեն 

թէ մենք այսպիսով նախապատուութիւն 

կոլ տանք Մխիթար Սպարապետին, կհու-

զենք նսեմացնել Գաւիթ Բէկի գերը* որ 

եղած է շատ մեծ ու անգերազանցելի, 

որպէս մարդ ղեկավար եւ ռազմավար ։ 

՛Բա՛լ լիցի, մենք Հեռու ենք այդպիսի մը՛ 

տագրոլթիւննե րէ ու նախապատուու-

թիւներ տալէ մէկուն կամ միւսին ։ Անձ-

նական բարօրութենէ Հրաժարած եւ գէ-

պի կարօտեալները մարդկային ազնիւ եւ 

բարձր զգացումներով լեցուած է Գաւիթ 

Բէկը ել Մխիթար Ա պարապետը, իրենց 

մարդասիրական եւ ժողովրդական գոր-

ծերով անՀամեմատելիօրէն շատ աւելի 

բարձր մակարդակի վրայ կանգնած են 

քան իրենց նեղ, եսական շաՀերով ապ-

րող կարգ մը ՀարստաՀարիչ ու կեղեքիչ 

մելիքները։ Երկու առաքնորդներն ալ Հա<– 

էլ ըմբռնեն որ Հայրենիքի Համար, ճակա-

տագրական այդ օրերուն, միակ եբաշխի– 

քը փրկութեան տեսակէտէն, միա յն ռա-

միկն է , զոր այնքան կ՚ատեն կարգ մը մե-

լիքները ւ 

Այն չափով որ Մխիթար Սպարապե-

տը եւ Գաւիթ Բէկը մարմնաւորումն են 

Հայ ժողովուրդի նպատակներուն ել ազ-

գա յին ձգտումներուն, նոյնքան ոլ աւե-

լի ղղուելի , վանիչ ու արգաՀատելի տի-

պար է մելիք Բարխոլթարի անդրանիկ 

որդին՝ Հարիւրապետ ՄիՀրանը ։ Հեղի-

նակը, շնորՀալի ու ազգասէր այս Հերոս-

ներուն , կը Հակադրէ գձուձ ել դա-

ւաճան մարգ—սողուն մը, որ դժբախտա-

բար Հայու անուն կը կրէ ոլ ՄիՀրան կը 

կոչուի ւ ՄիՀրանը պատմական այն ան– 
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Հատն է , որ կտրՈլելով ժողովուրդէն, 

Հակադրոլե լով անոր եւ անոր պատմա-

կան արդարացի շահերուն, կտրուելով 

մայր Հողէն, դարձած է կո յ ր Գ"Ր^՚ԷՔ 

իրմէ շատ աւելի Հզօր բռնակալի ձեռ-

քին է Ա՝իյիթարր կ՝ ընթանայ զոՀաբերՈլ– 

թեան* Հայրենիքի փառքին ճան ապար– 

Հ ով, իսկ Մ ԷՀ բանը պատրաստ է ամ էն 

ինչ ղոՀել յանուն սեփական փառքի է քէ~ 

նի ու ոխի է 

Ա՛ իՀրանը, իր մոլեդնութենէն ու ե– 

սէն տարուած , անզօր փորձեր էլ ընէ մե-

լիքներոլ շրջանակին մ է ք , զանոնք պա-

ոակտելու ու ըմբոստութեան մղելու Հա– 

մ ար Ա՝խիթար Ս պարապետին դէմ : Ան , 

առերես յարմարելու եւ Համակերպե-

լու ձեռնարկներ եւ քայէեր կ՚առնէ, մինչ-

դեռ իրականին մ է ք , գազանային ատե-

լութեամբ լեցուած գէպի Մխիթար Սպա-

րապետը , ուժերը ներածին չափ վնաս-

ներ կը պա աճ առէ : Հալիձորի պաշարման 

ժամանակդ ներքին խռովա բա բութ իւննե– 

բով կը զբաղի եւ ի վեր քո յ կը դաւաճա-

նէ ու ամենաճգնաժամային վայրկեա– 

նին, բերդին դոները բանալով, քաղաքը 

Թուրքերու բարբարոսութեան կը յանձնէ 

ու մելիքներոլ մէք իր տարած պառակ– 

աիչ ոլ քայքայիչ աշխատանքն եր ոլն Հե-

տեւանքով , կը յա քողի վերքապէս անոնց-

մէ մէկ քանին իր կողմը չաՀիլ։ 

Մ իՀ բան լաւ կը ճան շնա յ Հա յ մե-

լիքներոլ թ ո յ լ կողմերը, անոնց յետամը– 

նացոլթիւնն ոլ տգիտութիւնը ել Հինէն 

մնացած Հայկական Հին ոխակալութիւնը, 

եւ վարպետոլթեամբ կ՚օզյոագործէ ա– 

նոնց յոռի բնազղները։ Այն միտքր, Որ 

ռամիկ ու Հասարակ գիւղացիի որդի Մը– 

խիթարը սպարապետ ու աւագ գաՀերէց 

իշխան է եղած արդէն, Հանգիստ չի տար 

անոր։ Այս միտքը կը խայթէ Ս՝իՀրանը 

ու զայն կը դարձնէ թունաւոր ու վրիժա-

ռու, առանց մտածել տալու սակայն, որ 

իր այգ արարքէն, միայն թշնամին՝ 

Թուրքն է որ կ՚օգաոլի եւ կը չաՀիէ Խար-

դախ ու գիմա կա լոր ա յս դաւաճան Հայ 

Հարիւրապետը, կ՚աշխատի գործել զգոյշ, 

ձեւանալով բարեկամ Սպարապետին եւ 

մ ելիքներուն, սակայն, ՀեռոլԷն ան միշա 

Հետամուտ Է Մխիթարը ոչնչացնելու նը– 

պատակին է 

Ան, վարպետոլթեամբ իր ցանցին 

մէք կը ձգէ նաեւ Տէր Աւետիքը, որ մին– 

չեւ վերք եղած է Հաւատարիմ Հայրենի-

քին ել անոր դատին ու միշտ եւ ամենու-

րեք, եղած է Սպարապետին անբաժան 

զինեալ ընկերը, անոր աք բազուկը ել 

թշնամիին սարսափը, իր անվեՀերոլ^ 

թեամբն ու քաքագործոլթիւններովը % 

ի վեր քո յ , ԱիՀրան կը յա քողի դա– 

ւաճանոլթեամբ սպաննել Մ՛խիթար Սպա-

րապետը ու անոր Գէուխը կտրելով, թուրք 

Բէօբրիւլի ԱպտոլլաՀ փաշային կը տա-

նի է 

Այստեղ, կ՛արժէ ներկայացնել ՄիՀ^ 

բանի՝ իր Հարազատ քբոք ԳոՀարի Հետ 

ունեցած ուշագրաւ խօսակցՈլթիւնը 

թուրք փաշայի ներկայութեան յ Սակայն, 

նախ քան այս, պատկերը աւելի կատար-

եալ ընելու Համար, ներկայացնենք այս 

ազն ի ւ ու քաք Հայ կինը, անոր արժա-

նիքներն ու դերը ա յս վէպին մ էք է 

ԳոՀարը , որ Մ ելիք ք՝ ար խո սթար ի 

աղքիկն Է ու անարժան ՄիՀրանի ք ո յ ր ր , 

կը սիրէ Մխիթար Սպարապետը, որ իր 

սիրոյն ու կեանքին ամենագեղեցիկ զարդն 

է * Ու չնայած որ այդ զարդը խլոլած է 

իրմէ Սաթենիկին կողմէ ,՝ որ Սպարապե-

տին օրինաւոր կինն է ու ինք ոչնչացուած 

է որպէս սիրող, բայց եւ այնպէս այդ սէ-

րը կը շարունակէ անդիմադրելի ուժով 

ներգործել ԳոՀարի վրա յ ու կախարդել 

զայն ՚. « Ա ն ո ր ը ՝ չ ե ղ ա յ , - կը մտածէ դըժ– 

բախտ ու սիրող ԳոՀարը, - ինձ կը լքը– 

նայ մէկ բան միայն, երթալ անոր համ-
րով ու. օգտակար ըլլալ հայրենիքին եւ 
անոր փրկութեան գործին» ։ Իսկ Մխի-
թարի Համար , ԳոՀարը ս ի մ պ օ լ է է է լ ո-

բովՀետեւ Մխիթարը ինք ազնիլ Հայր է 

ու օրինաւոր ամուսինը Սաթենիկին, 

յաղթահարելով իր սիրային զգացումնե-

րը,ԳոՀարը կ՚ամուսնացնէ ռամիկ Թով-

մա Հարիւրապետին, փրկուելու Համար 

այդ սպաննիչ սէրէն է ԳոՀաբ, մեծ դըժ– 

ուարութեամբ կը Համաձայնի այս քայլը 

առնելու^ նախ անոր Համար, Որ Թով-

ման շատ նման Էր Սպարապետին ու ա– 
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պա ա յն պա աճ աո. ոփ, որ այս կարդա– 

գրութիւնը իր սիրած աղամ արգո լ փա-

փաքն էր եւ ոԼրիշ կարելիութիւն չկար է 

Հակ**ո.ակ ասոր, սակայն 9 անոնք միչտ 

միասին են, թէ՛ քաղաքական եւ թէ 

ռազմական գործողոլթիւններոլ ժամա-

նակ է Գոհարը որպէս մելիքի դուստր, 

եղած՜ է քաՀ կռուող, վարպետ ամազոնոլ– 

4ի մը ու ք ի չ չեն անոր քաՀագոբնու-

թիւնները եւ Հերոսոլթիւնները այգ չըր– 

Հանին տեղի ունեցած կռիւներու ընթաց-

քին * 

կ՚ըսեն թէ սէրը կ ո յ ր է ու յալիտե– 

նա կան է (էւ կարծես թէ սխալ չէ այս ըմ– 

րըոնոլմը ւ Ջնայած , որ տարիներ կ՛անց-

նին , սիրող այս կինն է գարձեալ, որ 

կ՝ աղատ է Ա՝խիթար Սպարապետի՝ սիրեց– 

եալ աղամարգո լ գլուխը թրքական սըր– 

բա պղծում էն ու զայն կը յան ձնէ իր ժո-

ղովուրդին , թաղելու Համար արժանա– 

վայել կերպով Հայրենի Հողին Վրայ* Ու 

այսպէս, երբ ԳոՀար իր զինեալ խում– 

բովը կը Հալածէ եղբայրը, իր սիրած 

տղամարդու գլուխը ձեռք ձգելու ու գա– 

լաճ ան եղբայրը պատժելՈլ մտադրու– 

թեամբ, ան՝ գիտակցաբար կը Հասնի 

մ ինչեւ թ՛ուրքերու ճամբարը ու տար-

ուած իր սէրէն ու գէպի դաւաճան եղ-

բայրը ունեցած զայրոյթէն եւ ատելու– 

թենէն հ յանդգնութեամբ ներս կը մտնէ 

այս ճամբարէն ու արիոլթեամբ կը ներ-

կա յանա յ թուրք փաշային տ Այստեղ, 

խօսքը կոլ տանք Հեղինակին ու փոքրիկ 

մէՀբերում մը կ՛ընենք վէպէն• 

« ն ա չ ի մ ա ց ա ւ , որ արդէն կանգնել է 
Աբդուլահ փաշայի առաջ : 

- Գ լ ո ւ խ դ խոնարհիր, փաշայի դ ի -
մացն ե ս , - նրա ականջին փսփսաց Ղ ա ՜ 
փուջի բ ա շ ի ն ։ Ա յ գ ձայնը ցնցեց Գոհա-
ր ի ն ։ ն ա գ լ ո ւ խ ը բարձրացրեց ե ւ իր խ ° – 
շ ո ր , կրակոտ աչքերով ն ա յ ե ց ՝ դ ի մ ա ց ը ։ 
Շահ Թահմագի գահին րագմած փաշայի 

դ է մ քին մ ե ծ զարմանք է ր դ ր ո շ մ ո ւ ա ծ ։ 
Ղավաւջի բաշին կրկնեց իր խ օ ս ք ը , բ ա յ ց 
փաշան ձեռքով նշան արեց նրան։ 

- Թոդ երեւելի խանումը խօսի ա յ ն -
պ է ս ՝ ինչպէււ իր կամքն է ։ 

Գոհարը ձեռքը դ ր ե ց կրծքին՝ փ ա -

շային գլուխ տալու հ ա մ ա ր , բ ա յ ց ա յ դ 
պահին նրա աչքն ընկաւ փաշայի ո տ ք ե -
րի տակ ընկած գ լ խ ի ն ։ 

- Մխիթ՜ա՜՛ր • • • աղիողորմ ծ կ լ թ ա ց 
նա ու տապսւլուեց գ ե տ ի ն ։ 

Փաշաները շվաթուեցին : ՚Լավաւջի 
բաշին գնաց ջուր բ ե ր ե լ ո ւ ; ի ա յ ց Գոհարն 
շտապ հաւաքեց իրեն , կանգնեց , երկու 
քայլ ետ գնաց ո ւ գ լուխը բարձր բ ռ ն ա ծ 
ա ս ա ց : 

- Փաշա՛, դ ո ւ յ ա ղ թ ո ղ գօրավար ես 
ե ւ ինչպէս լսել ե մ , ՚ քէօրրիւ լիների մ ե ծ 
տոհմից ե ս , որոնց քաջազարմ տղամար-
դիկ քիչ գործ չեն ա ր ե լ , որ Վոտիոբի ա– 
փերին փ ա յ լ ի օսմանեան կիսալուսինը։ 
Ես կին ե մ , սիրող կ ի ն ՛ – . Ես , տասնըմէկ 
օր ձիու թ ա մ բ ն ե մ ծ ե ծ ե լ , որ գամ քո 
դ ո ւ ռ ը ՛ » . Համոզուած ե մ , որ դ ո ւ ա յ ն -
քան մեծահոգի ու ազնիլ կը լ ի ն ե ս , որ 
կը կատարես ինձ նման մի դ ժ բ ա խ տ կնոջ 
խ ն դ ի ր ք ը ։ 

- Ես ուզում եմ իմանալ, թ է դ ո ւ ո ՞ վ 
ե ս , խանում , - հաշտ ձայնով հարցրեց 
փաշան: 

- Ես, Խնձորեսկի մելիք թարխուդա– 
րի դուստրն ե մ : Ես ա յ ն հայ կանանցից 
ե մ , որ ամէն օր սւղօթել են քո ոտքերի 
տակ ընկած քաջի գ լխի ողջութեան հ ա -
մար , նրա թ ր ի զօրութեան հ ա մ ա ր ։ Բայց 
ա յ ժ մ , ա յ գ գ լուխը կտրուած է գաւա&ան 
իւրայիննեբի կ ո ղ մ ի ց : 

- Արդեօք դ ո ւ չե՛՛ս ցանկանայ տես-
նել Մուխիթար փաշայի գ լուխը կտրող-
ներին, տնօրինել նրանց բ ա խ տ ը , - յ օ ն -
քը վեր բարձրացնելով հարցրեց փաշան։ 

- Գրանով դ ո ւ ինձ պատիւ արած կ ը 
լ ի ն ե ս , ողորմա՜ծ փաշա, պատասխանեց 
Գոհարը: 

Փաշայի ակնարկով, ՚Լսւվաւջի բաշին 
բերեց Միհրան հարիւրապետին ե ւ նրա 
ընկերներին: Դաւաճանները ցանկացան 
խոնարհում անել փաշային , բ ա յ ց տ ե ս ն ե -
լով սրահի մէջ արձանացած Գոհարին՝ 
գունսւթավաւեցին ե ւ շ փ ո թ ո ւ թ ի ւ ն ի ց ո ւ 
ահից քարացան։ 

Փաշան մ թ ն ա ծ յ օ ն ք ե բ ի տակից ն ա -
յ ե ց , տիրասպաններին։ 
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- ճանաչո՞ւմ էք այս խանումին, -
հարցրեց նա։ 

- նա իմ քոյրն է , - գողացող ձայ-
նով պատասխանեց Ս՝իհրանը: 

- Դաւաճանը ո՛չ հարազատ ունի, ոչ 
հայրենիք, - շպրտեց Գոհարն ու հեւաց։ 

Փաշան դարձաւ դաւադիր ներին: 
- Ես կւււում էի Մուխիթսւր փաշայի 

դէմ ՝ իմ դլխի տէր սուլթանի հրամանով: 
Եթէ ինձ յսւջողուէր ողջ րււնել քաջ ու ե– 
րեւելի Ս՝ուխիր–ար փաշային, ես նրա 
հետ կը վարուէի ինչպէս քաջին է վա-
յ ե լ ։ նա իմ թշնամին է ր , ձեր տէրն ու 
պաշտպանը: Ո՛չ: Դուք հաւատարիմ չէք 
կարոդ լինել ոչ մի թագաւորի, որովհե-
տեւ ձեր թագաւորին մատնեցիք մահու։ 

Ապա քիչ լոելոլց յ ե տ ո յ , շարունա-
կեց սաստիկ խստութեամր: 

֊ քաջերի համար մահ չ կ ա յ : Ով քա– 
ջութեամր է պսակում իր կեանքը, նա 
ապրում է լուսնի ու արեւի չափ։ Այժմ 
լսեցէք: Ես խոստացել էի ձեգ վարձատ-
ր ե լ : Այգ վարձը կը լինի այն , օր ձեգ 
պիտի կախէի Թաւրիզի պարիսպներից։ 
Սակայն, այս երեւելի խանումը կանխեց 
իմ վճիռը ։ Ա յ ժ մ , ես ձեգ յանձնում եմ 
նրա գթութեանը։ 

Փաշան ձեռքով արեց: Լեզուները 
կապ ընկած, գրեթէ ուշաթավւուած, դա– 
ւաճսւններին դուրս տարան: 

Փաշայի հրամանով, Մխիթարի գը– 
լուխը փաթաթեցին մետաքսի մէջ ու 
յանձնեցին Գոհարին։ 

Մխիթարի գլուխը թաղեցին Թաւրի-
գի Հայոց եկեղեցու րակում: Երթ արդէն 
գերեզմանը ծսւծկուել էր հողով, Գոհա-
րը բազկատարած ընկաւ նրա վրայ ու 
հեկեկաց։ Լաց էին լինում ոչ միայն Գպւ– 
կին ու զինուորները, այ լեւ մօտակայ 
տներից դուրս եկած պարսիկ կանայք։ 

- Գնաս բարո՜վ, Մ խ ի թ ա ր . . . կանգ-
նելով ասաց Գոհարը* փեզանով խաւա-
րեց Հայոց ճրագը, որ վառել էր Դաւիթ 
ք*էկը: Գնաս րարռ՜վ • . . 

նո յն օրը, Արդուլահ փաշայի ուղար-
կած մի ջոկատ զինուորների ոլղեկցու– 
թեամթ, Գոհարն ու նրա մարդիկը դուրս 
եկան Թաւրիզից; Հայ գինուորները իրենց 

օղակի մէջ տանում էին շղթայ ուած դ ա -
վաճաններին : 

Երեք օր յ ե տ ո յ , հասան Արաքսի ւս-
փը : Երեւացին Հայոց լեռների կատար-
ները : կանգ առան եյա֊թափիրին կամուր– 
ջին մօտ։ Գոհարը թուրք գինուորներին 
մի-մի արծաթ նուիրելով՝ ետ ուղարկեց: 

Մնացին իրենք ու դաւաճանները։ 
Գարնանային ջրերից ուռած Արաքսը 

խուլ հառաչում է ր ։ 
Գոհարի հրամանով, զինուորները 

ծանր չեչաքարեր կապեցին դաւաճանն ե– 
րի շլինքներին ու նրանց կանգնեցրին կսւ– 
մըրջի եզերքին: Գոհարն ասաց • 

- Լսեցէք, ազգուրաց թշուառական-
ներ։ Ես ձեգ նետում եմ այս ամեհի գ ե -
տը, որպէսղի ոչ մի երկրի հող չունենաք 
ձեր վրայ : Ապա այս պատիժն եմ նշա-
նակում ձեզ, որպէսզի ամէն Հայ , որի 
մտքովն անցնի դաւաճանելու հայրենի-
քին, յիշի այո կամուրջն ու ձեզ, ահ ու– 
նենայ ու ետ կանգնի կործանիչ ճանա-
պարհից։ Թո՛ղ հայ ժողովուրդի անէծքը 
ծանրանայ ձեր ապականած հոգիների 
վ ր ա յ ։ 

նա գլուխը շուռ տուեց: 
Դաւաճաններին հրեցին դէպի գետի 

ամեհի յորձանուտը: նրանց սուզուած 
տեղը, ջրի մի քանի պղպջակներ երեւա-
ցին մ ի ա յ ն ՛ . • 

Արաքսը խ ժ ռ ե ց , կուլ տուեց դաւա-
ճ ա ն ն ե ր ն ։ 

Այժմ քանի մը խօսք ալ Տէր Աւետի-

քի մասին ։ ինչպէս ըսի արդէն, սա1 վէ– 

պի գլխաւոր Հերոսներէն մէկն է ու մին-

չեւ վերչ գրեթէ, մ ինչեւ Հալիձորի 

պա-

շարումը, եղած է մ ի լա Սպարապետին 

Հետ, Հայրենիքի դատը պաշտպանողնե-

ր՛"– ւաՐՔԻն մ է լ ՈԼ անոնց դիրքին վրայ , 

Վէպին մ ԷՀ, դուք անոր կը Հանդիպիք 

յաճախ , երր ան իր նժոյգին ական Հր մը– 

աած՝ կը նետուի թշնամիին վրայ, իր 

Հղօր ձայնով կ՚ոգեւորէ րոլորը ու Հը– 

րաչքներ կը գործէ է Ի՛՛նչ պատաՀեցալ 

սակայն, որ այս ազնիլ մարդը այնպէս՝ 

յանկարծ շեղեցաւ իր ճանապարՀԷն , իոնչ 

րան անոր ստիպեց բանալ Հա Ա, ձոր ի 
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դոները ես քաղաքր յանձնել թշնամիին է 

Այգ ինչպէ**՛ եզաս որ ան չհասկցաւ, թէ 

ինք խաբուած է դաւաճան ԱիՀրանի կող– 

մ էն եւ եա կեցաւ իր այն Համոզումէն, 

որ միայն դիմադրելով ու թշնամիին ակ-

ռաները փշրելովդ կարելի է փրկել եր– 

կիրռ* 

Աակայն, ի տարբերութիւն միւս դա-

ւաճաններէն , Տէր Աւետիքի առաւելու-

թիւնը այնտեղ է միայն, որ ան շուտով 

կը զգայ իր գործած սխալը ու իր իսկ 

ձեռքով եւ գործերով, կ՛ուզէ ուղղել իր 

գա լաճ ան ական սլիղծ արարքը ոլ քալել 

մեղքերը է Ան* Հալիձորի անկումէն յե– 

աո յ ք ո Ր ո չ մամ ան ակ մը կ՚անյայտանայ 

բեմէն ու ընթացող դէպքերէն ւ Բաւական 

ժամանակ յետոյ, կ՚երելայ Պղնձա-

քար բերդի մօտեբը մուրացկանի գզգըզ– 

ուած Հագուստներով ու ծանր չդթայ մը 

ձեռքին, որով մերթ ընդ մերթ կը 

Հարուածէր կուրծքն ոլ կիսամերկ 

մարմինը, ինքնիրեն աւելի մեծ ցաւ 

պատճառելու Համար % Այդ օրերուն , այս-

տեղ ամրացած էր Ա՚խիթար Ա պարապե-

տը , իր զօրքի ել Հաւատարիմ մնացած 

օգնական մելիքներոլ մնացորզնեբովէ 

եօսքը կրկին տանք Հեղինակին • 

- «Դա. ո՛՛վ ե ս , - հարցրին անհամ– 
րեր զինուորները: 

- Գսււաճա՜նը, - դղրդացող ձայնով 
արտասանեց Տէր Աւետիքը: - ճամբայ 
տուէք դաւաճանին, է ՜ յ արդարներ, ճամ-
բա՜ յ • • . 

- Խելագար է , - եզրակացրին ո՛-
մանք։ Րայց երկրի ապաւէն գնդի զին-
ուորները իսկոյն ճանաչեցին Արան։ Սա-
տուրը երկիւղս» ծութեամբ մօտեցաւ եր-
բեմնի քաջակորով հազարապետին եւ մի 
պահ տնտղելով նրան՝ հարցրեց: 

- Տէ՛ր հազարապետ, մ ի ՞ թ է այդ դու 
ե ս ։ 

- Ե՜ս, - հաաչեց Տէր Աւետիքը: Հա՛, 
հա՛, հա՛։ ճանաչեցի՛՛ք։ Դ է ՛ , ի&չս՞ւ է * 
լււել, քարեր վհրցրէք, սատսւկեցրէք դա-
ւաճանին : Ես արժանի եմ դրան: Ես չե՞մ 
սովորեցրել, թ է ինչպէս ջնջխել դաւա-
ճանի գլուխը: Դ-է՛, սկսեցէք է ՜ – – Ի՞&չ 
էք կարկամել, Հ ա յ ե ր ։ 

Տէր Աւետիքը բաց կուրծքը դէմ ա– 
րեց մի զինուորի նիզակի։ 

- Նիզակդ խրիր կուրծքս, գինուոր, 
խրի՛ր, միայն թ է թող մէկ անգամ էլ 
տեսնեմ Մխիթարին, յետոյ • • . 

Ի ակ դուրս եկաւ տաք մոյկեր հա-
գած, երկար մուշտակն ուսերին Մխի-
թարը : Խոժոռ նայեց վաղեմի ընկերոջն 
ու երեսը շուռ տուեց: 

- Տէ՜ր Աստուած, նա է , - լսեց իր 
թիկունքում կանգնած մելիք իսւրխուդա– 
րի ձայնը։ 

- Այո՛ , նա է , - հաստատեցին միւս-
ները եւս ։ 

Տէր Աւետիքը նայեց մարտական ըն-
կերներին, շաղուած հայեացքը գցեց Մը– 
խիթարին ու ամբարուած դառնութեամբ 
ասաց* 

- Լսի՛ր, Մխիթար, լսեցէք գօրսւ– 
պետներ: Ես չեմ եկել ձեզանից ներումն 
ու թողութիւն հայ ցելու : փա՛լ լիցի: Ես 

եկել եմ որ դուք ինձ պատժէք ժողովուր-
դի ու զօրքի առջեւ ։ Պատժեցէք՛ Հալի-
ձորի, Հալիձորցիների արեան, գերի քըշ– 
ուած իմ կնոջ եւ զաւակների, քո ան-
բախտ. կնոջ ու թլփատուած զաւակիդ 
համար, Մխիթար։ Այն բոլոր չարիքնե-
րի համար, որ ես1 տխմարսւգոյնս մահ-
կանացուների մէջ , պատնառեցի ձեզ, եղ-
բայրներ։ Րայց ես եկել եմ ասելու, որ 
դուք ինձ դաւաճան մի համարէք: Մի՛ • • • 
Նրա ձայնը խզուեց։ Ես ցանկացայ փըր– 
կել մեբ տարաբախտ ժողովրդին* թէկուզ 
զաւակներիս ու իմ կեանքի գ ն ո վ . . . քԿոյց 
խարուեցի։ Անօրէն իսլամի գաւակները 
խսւբեցին ինձ եւ հիմա չկայ Հալիձորը.՛– ֊ 

Նա շուո. եկաւ դէպի իր թիկունքում 
ծովացած ամբոխը։ 
խաբեցին ինձ եւ հիմա չկայ Հալի ձորը • * . 
աղաղակեց աղեխարշ ձայնով։ - Չհաւա-
տաք այսօր, վաղը եւ յաւիտենից յաւիտ-
եան։ 

Նա հեկեկաց: Զօրքի վրայ ասես սա-
ււը ջուր մաղուեց: Պակաս յուզուած չէր 
նաեւ Մխիթարը։ - Պատժիր ինձ Մխի-
թա՛ր, - նորից գոչեց Տէր Աւետիքը։ -
%ստժիր այնպէս, ինչպէս մի ժամանակ 
ես ու դու էինք պատժում դաւսւճաննե– 
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րին : Սատկացրու ինձ՝ առանց խղճահա-
ր ո ւ թ ե ա ն , միայն իմ վրայից վերցրու, 
դաւաճանի անունը։ Ես մոլորուսւծ ե մ , 
խաբուած : Որովհետեւ ասոսսծ է , «ամէն 
կատարհալ շինուածք, սկիզբն է աւեր– 
մ ա ն » : Խորտակուել է իմ հոգու շէնքը: 
Դ է ՛ , դահիճ կանչիր : 

- Աւելորդ է , - դյուխը տարուբերեց 
Մխիթ՛արը: Աստուած արդէն պատժել է 
ք ե զ , քո երրեմնի արթուն խելքն ա ռ ն ե -
լ ո վ ։ Գնա՛, Տէր Աւետիք, ես չեմ կ ա մ ե -
նում ձեռքերս թաթախել քո արիւնով ։ 
Գնա7 , հեռացիր մեր աշխարհից եւ քո 
ներկայ ութեամր մի նոր դառնութիւն եւս 
մի բարդիր մեր սրտերին: Հեռացի՛ր : 

Մխիթարն իր ուսերից պոկեց մուշ-
տակն ու նետեց նրա վրայ : Ապա շուռ ե– 
կաւ եւ հեռացաւ ա ր ա դ ։ 

Տէր Աւետիքը չոքեց ձեան մէջ ու գո– 
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- Տէր ուղղեսւ՛ գգնացս ի մ : 
Նա ճաքճքուած ձեռքերով ծածկեց 

դ է մ ք ը , հեկեկաց ե ւ ընդոստ վեր կենա-
լով ՝ գնաց ։ 

Մուշտակը մնաց ձեան վրայ : Տէր Ա– 
ւետիքը գնում էր ամբոխի պապանձուած 
շարքերի արանքով ու երբեմն շղթայով 
հարուածում ուսերին։ 

Շուտով նա իջաւ ձորն ու անհետա-
ցաւ ձիւնեղէն մշուշի մ է ջ » : 

Բայց ասով չի վերՀանաբ Տէր Ալե– 
աէքէ կեանքն ու գործունէոլթիւնը % Ա— 

ւելի վեր Հր, մենք զայն կը տեսնենք կըր– 

կին Հա լի ձոր է մ ԷՀ, թրքական րանակի 

շարքերուն մ ԷՀ, քազաքի աւերակներուն 

վրայ, ամէն տեղ ոլ. ամենուրեք։ Ա յ գ , 

ինքը Տէր Աւետիքն էր թէ անոր ուրուա-

կանը կամ չար ոգին, որ վրէժխնդրու– 

թեամր լեցուած, թրքական պահեստներ 

կը փճացնէր, անվերՀ վնասարարՈլթիլն– 

ներ կ*ընէր ոլ այսպէսով, կը նուազեցը– 

նէր պա շարուած թրքական րանակի դի-

մադրողական կարողոլթիլնները ու ներ– 

սէն, բոլորովին աոանձին, կ՝օգնէր րեր– 

գը պաշարող հայկական բանակին ։ / / լ 

այս ուրուականը, որ սարսափ ազդած էր 

Թուրքերուն ել քաղաքին մԷՀ գտնուող 

հայ դաւաճաններուն, աոանձինն աւելի 

մեծ գործ կը տեսնէր, քան ամբողՀ բա-

I»ակ մը։ Աւերումի ու քանդումի իւրա-

քանչիւր աչխատանքէ յետոյ, ան* կանգ 

կ՚առնէր անկիւն մը ու իր կատարպծ 

գործին արդիւնքը տեսնելով, հաճոյքով 

կը ՔՐքՀաՐ * * * ու հոգեկան բա լար արու-

թիւն կը զգար տ Ո*– այսպէսով ան կը զգար 

որ ինք մասամբ մը կը քալէ իր մեղքը ։ 

* *» 

Հեղինակի այս մեծածալալ փէ՚զլԼ» 

ամբողՀ Հայաստանի՝ ինչպէս նաեւ 

արտասահմանի հայ ընթերցողներու կող– 

մ է ընդունուած է ա շիւ Ոյժ հետաքրքրոլ– 

թեամր՛. Այս վէպը մեծ ընդունելութիւն 

գտած է Հայաստանի ժողովրդական լա յն 

զանգուածներու կողմ է ։ կարճ ժամանա– 

կի ընթացքին, ան դարձած է Հայ նոր 

գրականութեան ամենաժողովրդական , 

սիրուած ել փնտռուած երկերէն մէկը ։ 

Տոկուն ել ստեղծագործ Հայ ժողո-

վուրդի ապրելու անօրինակ կամքը, սե-

փական արժանիքներու Հպարտ գիտակ-

ցութիւնը, մահը արհամարհող խիզա-

խութիւնն ե ր ը , ազատութեան ոգին, - ա– 

Հա՛ բարոյական այն գործօնները, որ 

ստեղծագործական ներշնչման աղ բիւր 

Հանդիսացած են Հեղինակին Համար % 

Խանզատեան , ֊ իր այս գործով կ՛ուզէ ցոյց 

տալ, որ Հայ ժողովուրդը շինարար ել 

պայքարող ժողովուրդ է , որով կը նշա– 

նակէ ապրող եւ տոկոլն ժողովուրդ մըՀ 

Իր այս յատկութիւներուն ու ար-

ժանիքներուն բերումովն է , որ Հայ ժո-

ղովուրդը ապրեր է գարեբոլ ընթացքին 

ոլ այսօր ալ տակաւին կը պահ է ու կը 

պահպանէ ինքզինք, իր Հայրենիքը եւ իր 

քաղաքակրթութիւնը ։ 

հէանղատեանի գրական գործերը, որ 

ցարդ լոյս տեսած են ել որոնք գրական 

լոլրՀ արժէք կը ներկայացնեն, Հեղինա-

կին կ՝ապահովեն Հաստատուն ել պատ-

ուաւոր տեղ մը Հայ գրական-վիպական 

անդաստանին մԷՀ յ 

ՍԻՄՈՆ տ՝*Ա8ԷԼԵԱն 
( Շ ա ր . շ յ , Լ վ հ ր շ ) ձ . 
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հյ ո շո րո լթ իւններոլ պատկառելի գու-

մար մը՝ բարձր Հասակէն մին չեւ իր տա– 

զանգին քնարական ու երգիծական եր-

կոլ երեսները երկարող է 

Փարիզցիի մը չափ Փարիզ բնակած 

մեր երրորգ երգիծաբանը կը թուի իր 

տեսքով եւրոպացի է Տպաւորութեան ի 

նպաստ կը վկայեն գէմքէՆ ձեւը՝ • եր-

կայն , աչքեբուն գոյնը 1 - կապոյտ + 

մ ո յնքը՝ - ճերմակ » 

Նշան Պէչիկթաչլեան երկար տարի-

ներէ ի վեր նիւթական անցան կա լի պայ-

մաններով կեանք, մը կ՛ապրի Ա՚ոլիէռնե– 

բուք Պ"մ ար շէներու եւ Սիրանօ տը Պեր– 

ժըրաքներու երկրի մայրաքաղաքին մէք» 

երկրին մէք այն տիեզերահռչակ Հեգնո-

ղին, որ Վոլթեռ անունով ճանչցուեցաւ 

եւ որուն մաՀացու Հեգնութեան առքեւ 

1&ՐԳ գարու ամբողջ (քւրոպան երկիւղի 

մատնուած կը գողար, Հակառակ մտքի 

ուրիշ մեծագղորգ անուններու , քշուած-

ներու ել Մ ոնթեսքիէ օն երոլ փայլատա-

կող ներկայութեան ։ Այգ ծամածուռ., ա– 

Հաւոր ու թունաւոր ծերուկին վաղն քա-

կան օր էն քաղաքակիրթ ու բարձրօբէն 

յառաք ա գէմ երկրին մ է ք , Նշան Պէշիկ֊ 

թաշլեանը կ՛ապրի այսօր, ներքնապէս 

տխուր, խնդացնելու դաման գեր մը տա-

լով այսոլՀանդերձ իր անսովոր տխրու-

թեան տ Երբ Ոէ–րիչնեբ վէրք ստացած եւ 

յաճախ ալ առանց վէրքի կ««- Լան % լա– 

ցընել ուզելով նաեւ մեզ, այս նախկին 

պոլսեցին սովորութիւն ըրած է Իրեն 

կարծես մ-պտիլ, ղինք այրող տասը տե–. 

սակ վէրքէ ետք իսկ է 

Խնդալ երբեմն ու խնդացնել միշտ է 

Ծ աքի այս օմաեալը կրցաւ Պէշիկ" 

թաշլեան մականունը խնդացնող մա կա-

նո ւն ի մը վերածելք երբ Մկրաիչ անու-

նով ուրիշ օմ-տեալ մը * նոյն գեր դաստա– 

նէն + իր տխրայոյզ ու խոր տաղաչափուէ 

թեամբ, ըրած էր զայն լրքութեան ու լա-

ցի ընդարձակ մականուն մ ը , Գոլրեան 

Պետրոսէն առաք է 

Եզակի չէ եբեւոյթը է 

Նշանէն առաք ուրիշ մը ս*–րիէ մա-

կանուն մը իր լրքութենէն փոխադրած, 

չէոր գէպի ծիծաղ ու զուարթութիւն հ 

գէպի ծ աղբ ոլ Հ ե գնանք է– Կլոր V երգիծա– 
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կան ճաղատ գլուխ ով ել ուրիշներուն աչ 

մտքի եւ Հոգէէ դժնդակ ճաղատոլթիւն– 

ները երեւան Հանող մարգ մը ձէ՚*Ր ա յ ս 

վերջինը, որ տարօրինակ Հողամշակոլ– 

թիէն մը կ ՚ ը ն է ր , մեր երգիծանքի ցան-

կապատին միւս կողմը։ Փուշ չէ ր մշա-

կեր առալելա բա ր ամէն ծաղիկի ու ծ աղ– 

կափերթի տակ « չէ"ր բարձրանար այգ– 

պէս, գրական Համբաւի աստիճաններէն, 

փուչով ու • • • փշապսակով է 

Վարդ ել փուշ • • • 

(էրքան Հին եւ որքան նոր ճշմարտու-

թիւն միշտ է 

Եբուանգն Էր այս երկրորդ պարտիզ-

պանը , երկրորդ արտակարգը, իմացական 

կծու այգիներու մ Է քէն սոսկալի խաղող-

ներով իր սոսկալի գինիներն ու ալքոլնե-

րը պատրաստող երկրորդ Հսկայ ալքոլա-

մոլն ու մելանամոլը » Ա րմ աքէ շխանլիան ը 

չ է , ոչ ալ կ ս ւ վ ր օ շ թերթին Հասարակ զաս– 

ւեշտագիր Թո լա յեան \Տրոլանդը ։ Բարձ– 

րաՀամրաւ Օտեան գերդաստանին Եր– 

ուանղն էր ասիկա, որ եկած էր Հերքե– 

լու կամ բարեխաոնելոլ, արտաքնապէս 

գ է թ , շքեղաշուք գերդաստանին ընդար-

ձակ չրքքւթիւնը, Գրիգորով ոլ Ազգային 

Ա աՀմանա գրութեան աքթով մ եծա ծաւալ 

Համեմատութիւններ ստացած։ Տուած էր 

ան գերդաստանին Հին Համբալին ու Հին 

լբքոլթեան նոր արտաքին մ ը , պատկա-

ռանքի նոր կողմ մը, արժանիքի ել ար-

ժանաւորութեան նոր ա ի մ ա ն ս ի ո Թ մը։ 

Պոլսոյ այս կամ այն ծովեզերքին անՀա– 

մար զուարթախոՀ ու ող– 

քախոՀ Երոլանդը, օղիի ցկեանս երկրբ– 

պագոլ մը որ օր մ ըն ալ, զարՀուրելի 

փոթորիկի մը պէս իր իմացականութեան 

ետին կուտակուած աՀալոր մէկ ծաղրը 

պայթեցոլց, իր էութիւնն ոլ վեՀոլթիլ– 

նը բոլորովին մտաՀան ըրած, ինչպէա եւ 

կեանքին չոր իրականութիւնները մոռ-

ցած խեղճ ու խեղկ ատակ ընկեր վար ու– 

թեան մը գլխուն։ Փոքրի՛*կ թափանցում 

է ր , մա՛՛նր գլոլխ—գործոց՝ Հքապլվարի 

Հերոս Փ ա ն ջ ո ւ ն ի - ձ իր չմեռնող փանք ՈԼ— 

նիականոլթեամբ. գրագէտի մը Հսկայ 

խայթոցը չ է ՞ ր ան, վիթխարի յալակնու– 

թիւններով վարդապետութեան մը խա-

բեբա յոլթիւններն ու նոյնքան ալ վիթ՜ 

խարի միամտութիւնը խայթող։ 

Ե լ դեռ աւելի առաք, Հայ ամենա– 

զօր Պատրիարքարանի, Հաստափոր Հայ 

քոքերու, մեծապատիւ մուրացկաններու է 

արՀեստաւորներոլ, տունը մնացած ան-

բախտ ազքիկներոլ, տէրտէրներոլ եւ 

տեսակ տեսակ միքնորգներոլ Հեռու, ալ 

գորշացող ել ՏօսթալԺ|ւք Պոլսոյ մը մ է ք , 

նորէն ու միշտ նոյն փշաթել ցանկապա-

տի ետին, Հացի եւ թուղթի անսաՀման 

կարօտութեան մը ճնշոզ—ճզմող ուրուա-

կանին առքեւ, նուիրական փուշերու իր 

առողքապաՀական սարսափելի մէկ գի՜ 

տութիւնը կը մշակէր, Արիստոփան եւ 

Ա՝ոլիէռ սերտած էտիրնեցի Հռչակաւոր 

Տա կորը, - մեծագոյնը մեբ ծաղրի փքի՜ 

շամշակներոլն է 

Հքաղրը Հա յուն, իր տառապանքնե-

րու ընթացքին ու յետոյ • • • 

0ակոբ է Երուանդ է Նշան է 

Բարի՝ երեքն ալ ։ ք)ւ երեքն ալ օ– 

ղիի բարեկամ է իրենց ներքին մտաՀո– 

գութ իւննե բուն ու ծածուկ ցաւին խնա-

մակալութիւնը այդ կիզիչ Հեղուկին վըս-

տաՀած, ան իր Հրեղէն լուծումներուն 

ու բերելիք Հանգիստ ին ապա լին ած ։ 

Գրիչ եւ օղի ։ Ու ծուռ ու ծիծաղելի 

բաներ, ծուռ ու ծիծաղելի մարդիկ ։ Եր-

գիծանք ։ ՚ • 

Եւ անուններ է 

Մարդիկք որոնք անՀատին թէ Հ ա – 

ւաքականոլթեան Համար, անբալարար 

կը գտնեն զուտ քագցրր * Հարկ է նաեւ 

կծու խազող, ու Հարկ է նաեւ թուրէն ք, 

քաղցր պտուղներու Հեա խաոնել է Ո ՛՛-

Հարկ է եւ արդար կենսընթացքի Համար 

էական* ծաղիկի բոյրին ու վառ գոյնին 

աւելցնել փ-ւշ տ Այդպէս* քանի որ չարե-

րը շատ են, մտակոյբ եւ մ տա կազ մար-

գի կը բազում, իմացական անլսողոս-

թեամբ պտտող եւ ընկերային գիրքի ու 

Համբաւի տիրացածները բանակ։ ՛Բանի 

որ րթաքիղ ու բթախիղճ մարդիկ, ամէն 

Հասարակութեան մէք յաքողած են ար-

դարութեան բարձր գերեր կատարելու 

կոչուիլ. անդամալոյծ Հոգիով մը ճ շ -

մարտութեան ցկեանս պաշտօնեան ըյ– 
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լալ, Հրովարտակի մը ոճով խօսէ լ եւ 

պաագամ արձակել ք 

&ակոր։ էրոլանդ։ Նշանէ 

Աքէ ի կա իրենց ծննգեան կարգը չէ 

միայնէ արժէքին ալ կարգն է* այգպէս 

նկատ ուած է գէթ % մ ինչեւ. այսօր» ու. 

կարծես սխալ չէ ն կա ա ուած , եթէ Պէ– 

չիկթաչլեան Նշանը ա ագան գի նոր պըր~ 

կումով մ ը չփոխէ ա յգ կարգը է 

Երգիծանքը ներքին ուժերոլ. առաւել 

լարում կը պաՀանՀԷ քան արուեսաի ու-

րիշ մարզ, քանի որ Համակարգում մ ըե 

է ան ի վեր քո յ , գրեթէ միչա իրարու Հա– 

կոանեայ զգայնոլթիւններոլք Փոլշի եւ 

ծաղիկի խառն գերակալոարոլթեամր տա-

րօրինակ գործուն է ութ իլն մըն է մեր 

մ ԷՀ, մեր Հիղերուն վրայ։ Պէշիկթաշ– 

լեան, Ջոջեր—Ոք-ծ Հեղինակէն ու Փան– 

յ11նն|ւ–^ Օս՚եանէն եաք, այո ճշմար Այո լ– 

թեան երրորդ գիաակցողը եղաւ ։ 

ք՝ուն երգիծանքը, Համարեա՛ միշա, 

կեանքին եւ անոր մ ԷՀ ապրողներուն 

րայ նետ ուած ն ե կ ա դ ի Փ Հայեացք մըն է է 

մարգկային ւիոզիդիֆ նպատակներ Հե-

տապնդող է Գրական առողՀ տրամադրու-

թեան մը բացասական ճամ բով ար տա– 

յայտոլթիւնն է ան իր բարձրագոյն ի– 

մացումին մ ԷՀ ։ Իր այգ իմացում ով, կը 

մնայ ան արուեստի գեբարժէք որակ մը, 

Ար ի սա ոփ ան ի եւ անոր առա Հին գործը ե– 

ղող ՀերսւկլԷսի կոչնականները կորսը– 
ւած փիէսի առա Հին խաղարկութեան օ– 

րէն սկսեալ» փիէս՝ ուր նոր դաստիա-

րակութիւնը , յունական Հնագոյն շրՀա– 

նի գրականութեան մ ԷՀ իսկ, կլ ենթարկ-

ուի երիտասարդ երգիծաբանի սպաննող 

մէկ ծաղրին։ Երգիծանքը պաՀպանողա– 

կան, աւելի ճիչդ չափաւորական է իր 

կենսաՀայեացքով» ան եթէ կը խրաչի 

կեանքի շատ Հին բաներ էն եւ անողոք 

սրամտութեամբ կը ծաղրէ ամէն բան որ 

Հին է , այս անգամ առաւել չափով մը 

կը դառնա յ կծոլ՝ նորամոլոլթիւններոլ 

առՀեւ չ Հնութիւնը ծաղր ած պարագա յին 

գլոլխ—գործոց չի կրնար ստեղծել» չէ 

սԿզած կամ չէ կրցած ատ եղծ ել • բայք 

նորամոլութիլնը ծաղրած է ան Մոչիէռի 

Լ է ֆաւք Սավսւնթ^–ոՀէ եւ ընկերվարոլ– 
թիւնը, - ուրիշ նորամ ո լութ իլն Հայկա-

կան այգ օրերու միՀավայրին Համար – է 

Ատեանի Փանշունիով։ 

Իր Հերոսներուն վրա յ խնդացող եւ 

մեզ եւս խնդացնող մտքի այս մեծ ունե-

ւորը մեծ չունեւոր մըն Է, չունեւորնե-

րու Հռչակաւոր պարագլուխ մը այսօր* 

Հացի բոլոր բառարաններուն ել տնտե-

սութեան բոլոր սւնսիք լոփեաիծձ^ուծ մ ԷՀ ։ 
Ազգը այդպէօ ուզած է միշտ, ԳՐոՂէ՛^ 

մէՀ արժանիք եւ նոյն իսկ պարծանք մը 

տեսնելու Համար ։ կը յամառի այդպէս 

ուզել դեռ - կիբարկել Հերոսական դա– 

ժանոլթիւնները, մ երթ ալ տնտեսական 

սատիզմ Հանդէպ իր յեղափոխականնե-

րուն» իսկ իր գրագէտներուն վրայ նա-

յած է Հայը միշտ իբրեւ յեղափոխակա-

նի ։ 

Անցնինք, չոր բաներ են, տխուր •«» 

Նշան Պէշիկթաշլեանի տաղանդին 

կէսը սիրտ է ել միւս կէսը միտք, իմա-

ցական բացառիկ սրատեսութիւն է Իր 

Հրատարակած քսանէ աւելի Հատորնե-

րէն որեւէ մէկը երբ բանաք, - Ս ի դ ո ն – 

նա, Րապպի, Երգիծական, ծաղրանկար-
ներ, Մոմեաներ, Մեր Դրախտէն, Մեր 
Պ ա ր տ է զ է ն եւն» եւն» - քանի մը ԷՀի ըն-

թերցումէ ետք իսկ % պիտի չուշանաք 

Հաստատելու տաղանդի մը երկու յստակ 

մասեբոլ բաժնուած ՐԱտ/ր տ 

Հոգեկան աշխարՀի երկու տարբեր 

որակներ, Նշան Պէշիկթաշլեանի տաղան-

դին մ ԷՀ, որոնք անոր արուեստի գործե– 

բուն կեանք ոլ մ արմին կու տան , կը կեր-

տեն զանոնք, տարօրինակ խազ մը խա-

ղալու պէս ։ Տարօրինակ խաղ, վասնզի 

կը պատաՀի նաեւ որ խազը լ ք ֊ բ Հ պա յ– 

քարի մը երեւոյթը ստանա յ է Այսպէս, 

երկու որակներ, - սիրտ եւ միտք « է եր-

կու Հին խաղընկերներու պէս էրար Հա~ 

լածելոլ, զիրար պատժելու եւ ապա տեղ 

տեղ վարձատրելու, զիրար ուժի , գեղեց-

կութեան եւ Հարուստ ճկունութեան նոր 

փաստի առՀեւ գնելու, մէկ խօսքով ա– 
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նա կն կա լի բերելու, ներքին խլրտումի մը , 

տեւական շարժումի մը մէք են կարծես է 

Սիրտ ել միտքէ Ոբակային այս զու-

գահեռ. գիծերուն վբայէն քալած է Պէ– 

շիկթաշլեանի տա զանգը, իր քերթուած-

ներոս օրէն մին լել. ծայրագագաթը իր 

երգիծանքին ։ Իր գրականութեան երկու 

կիսագունգերն են ասոնք ւ 

Ա՝իքիռնը իր խառնուածքին ու գրա-

կանութեան 

Բանաստեղծ—երգիծաբան է թՈէյլթԻ 

եյւ գրիչի յիսուն տարուայ այս մոլին է 

իր զուտ երգիծական գրոլթիւններուն 

վրայ անգամ, քնարերգութեան մը բիւ" 

բեզային մաքուր ցօղր ի քած կը տես-

նենք , իսկ բանաստեղծութիւննե բուն վր՜ 

բա յ՝ Հոս Հոն ինկած ծաղրի ու սբամը– 

տութեան կարկտաՀատիկներ է 

Սրտի ել մտքի այս փոխադարձ ո~ 

տըն ձգոլթիւնները չեՈն վնաս ած Պէչիկ– 

թաշլեանի արուեստին։ Վնաս ած են ի 

Հարկէ , բայց ոՐոձ չափով մը միայն• Հե-

ռու են կործանարար թերոլթիւններ Հա– 

մարոլելէ է Բանաստեղծութեան եւ եր-

գիծանքին այս փոխ—թափանցումը ա– 

ռանձին նկարագիր մը կոլ տա յ յաճախ 

Նշանի տաղանդին է 

Շողացող, ճառագայթող լեզոլի մը, 

լեզոլա—զգացական ապարանքի մը Հա-

րուստ կահաւորումին մէք է որ կը կա-

տարուին Պէշիկթաշլեանի երգիծոզ մըւո– 

քին խաղն ու. խաղար կութ ի ւնները է Եւ 

այգ բանաս տ եղծական ութ ի ւձէը դեռ ե– 

րամ չտա կան տքոմբիանիըւքսւն–ի մը պաշ-
տօնը կոչուած Է կարծես կատարելու ա– 

նոր երգիծանքին Համարէ Պարոնեանի մը 

պարզ, բանաստեղծութեան կողմ Է բոլո-

րովին խոպան ձգոլած վայբի մը մէք չ է , 

որ տեղի կ՛ունենայ անոր քօմէտի–^ 

խազը է Ատեանին ալ լեզուա—զգացական 

միքավայրը զուրկ Է շքեղ կահաւորումէ, 

թէեւ աւելի յարդար ուած է քան Պարոն– 

եանինը է 

Պէշիկթաշլեանի երգիծանքը, իր յա-

քող մասերուն մ է ք , տէմոքրաթ է Պա-

րոնեանի երգիծանքին պէս. բայց մինչ-

դեռ Պարոնեանին ծ աղբը Հարուստ է Ալը՛– 

րամաթիք տարրերով, Պէշիկթաշլեանինը 

ճոխացած է բանաստեղծականոլթեամբ | 

Որով՝ բեմական է Պարոնեան, ու արտա-

սանական՝ Պէշիկթաշլեանը է կտիրնեցին 

կը քան ար առարկայական բ/լալ , կը մը՛ 

տաՀոգուԷր կարծես ատոր Համար», նլք-

ման մեծ մտաՀոգութիւն մը չունի ա– 

ռարկայականութեան Հանդէպ Փարիզի 

տաղանդաւոր նշանառուն է Սուր Է աւե-

լի քան Պարոնեանը իր սրամտութեամբ է 

այլ ոչ ծաղրով, այլ ոչ մանալանգ Հեգ– 

նութեամր՝ որոնք աւելի ահալոր զէն-

քեր են մեր կարծիքով երգիծաբանի մը 

ձեռքին մէք։ 

Պէշիկթաշլեան աւելի յարձակողսլ– 

կան է քան Պարոնեանը, աւելի խածան, 

բա յց նուաղ թունաւոր է 

Ատեանին Հետ Պէշիկթաշլեանին մօ-

տիկութիւնը ժպիտի եւ իւմուրի մօտի-

կութիւն մ ըն է թ երելս է 

Պէշիկթաշլեանի երգիծանքին մայր 

գիծեբէն մէէլն ալ սրամտութիւնն է , -

ծաղրը ճամբայ Հանող, զայն աք եւ ձախ 

շարժող տարրը; Անոր արուեստին միւս 

տարրերը, թերեւս աւելի Հիմնական 

տարրեր, կայուն, ԱթԱ1թ|ւք մասեր կը 

թուին ըլլալ, մինչդեռ սրամտութիւնը 

չարժուն, ա ի ն ա մ ի ք տարր մը է շբքագիծ 

ել ցայտունութիւն տոլող, մթնոլորտ մը 

ստեղծող է, 

Պէշիկթաշլեանին սրամտութիւնը ա-

ռանձինն գրեթէ շարժման մէք կը դնէ 

անոր երգիծանքին ամբոզք զանգուածը, 

այգ զանգուածին գիծերով, գոյներով, 

գիմ ա քանդակն եր ով, բնաւորութեան ու 

բարքի ցոլցադրոլթեամբ ել կացութիւն-

ներոլ ծիծաղելի կողմերով ։ Սրամտու-

թիւնն է սննդական Հիմը Պէշիկթաշլեա-

նի փայլուն ԱԱ1թ|լր–^5, ։ Հոգին չէ՝ սա-

կայն՝ քանի որ Հոգին զանազան ընդու-

նակութիւներու ամբողքոլթիւն մը 

միայն կրնայ ըլյալ » 

ձ 

Գրականութեան Հրեշտակ ծնած, 

բայց իսկոյն եւեթ սատանա յա ցած զա-

ւակն է երգիծանքը, որուն առաքելու-

թիւնն է ծաղրուծիծաղի ճամբով • մեր 

գժոխք-կեանքը գրախտ-կեանքին վերա–» 
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դարձներ Գէւրին դժոխքին մէՀ ապրիլ 

ան չուշտ իրրեւ սատանայ, րայց Հրեշ-

տակի մը սատանայէ դիմակ գրէք եւ նե– 

տեցէք զայն կրակէ վէՀերուն գիրկը ու 

երեւակայեցէք ապա տռամը որ ստեղ-

ծած կ՝րլլաք Հրեշտակին Համարէ Ոզրեր-

դութեանց մեեագոյնը ել ծաղրէն ալ ա– 

Հաւորագոյնը ստեղծած կ լ ա ք ատով ; 

Արդ է երգիծանքը այդ ներքինի անտե-

սանելի, անդրագո յն վիճակներուն ել 

ղժոխ՚ք՛ մՀձ ակղչձԽէւորող ողբերգութեան 

խնդացող եւ խնդացնող դիմակն Է։ Նաև* 

քեզ ու թերոլթիլններգ բզկտող ուժեղ 

վայրենիէւ^է որ վայրենացած սակայն պաՀ 

մը , յանուն* Հոգեկան• բարձր քաղաքա-

կըրթձվէեան, մը է 

Արուեստը ,, այսպէս է սատանայէ դի-

մակ. գրած՝ ե** գյԽխք է քած Հրեշտակէ 

փլա քաղի է պարտականութիւն մը տոլած 

է եր գիծ արանձ անունին աակ ոտեղծա– 

գործող Հեղինակներուն տ ձախողածները 

իրենց* Հրեշտակային ինքնութիւնը մոււ– 

ցած՚Հ էսկապէա կը աաաանայանան Հոն.է 

ԲարՀր*. կեաէտարի մը Հասածները կը պա-

Հեն իրենց վիճակուած ղերին անրիծ 

մաքրոլթիւնը ու կը յեսանեն– իրենց մըա– 

քին դանակները երգիծանքին վայրագդ 

րէն –պինաի մ ետ ադներոլն վրայ: կը թաթ-

խեն > ասքսէ ի՛րենց Ժպիտը կենարար ճա» 

ռագա յթէ ել ծաղրը մաՀացոլ աս|ամ»4՜– 

րոլ մ ԷՀ։ Կը խնդացնեն՝ նոյն իսկ երբ 

պարագաները՛ Հանդերձած են զիրենք 

լացի։ ե* տխփւր բաներոլ. Համար, մռայլ 

րանԽրոլ Համար % Աարգոց– բթազգածու– 

թեան կապերը իՈնչպէս քակուէն, ծաղ-

րին զարՀոլրելի մկրատը անոնց վյրայէն 

Լան ցած է 

Հայոց գրականութիւնը երկու Հրեշ– 

տակա յին անձեր ունէր , ոլյոնցք սասաանա– 

յի դիմակ անցուցած՝ դրաւ մելզ գեղակա-

նութեան մ ԷՀ, թերոլթիւններու Էրրեւ 

աՀաւոր որսորդ, ծիծաղելի բաներու իր-

րեւ դաՀիճ է եւ ժպիտներու իրրեւ սփո-

փանք ։ Գործեցին , մ եռան է 

Ու պա տա Հեցաւ, Ատեանի օրերուն , 

բան մը, - գէլ՛*՛ 

1 9 1 5 * ոատ եւայլն", » 

Երգիծա՛՛նքէ քՕնգքս՚*չհ, խնդացնե՞՛լ ։ 

Ե աղբե՞լ , ժպտի*լ* 

Պայմանները թոյլատոլ Էինև առատ 

լացէ , առատ, ւ ջ ս յ բ ո յ թ թ , ա ո » » նզովքի , 

առատ յուշերոււ֊ Բայց թհյլաէոոէե– էէին 

երբեք զոսսրթախոՀոլթիլններոլ եւ այդ 

ոճով դատումներուս է Ո^վ ապրեցուցած է 

սակայն այս֊> ազգը, եթէ– ոչ իր՝ անակըն– 

կա լ մէկ առողջութիւնը յ Այգ անակնկալ 

առողՀոլթիւնն է աՀա՚յ եղեոներուն ա– 

մ էն էն սոսկա լիէն ետք \ Նշան Պէշիկթաշ– 

լեան երգիծաբանը, երրորդ ծնեալ Հրեշ-

տակը Հայ գրականութեան մ ԷՀ՝, սատա-

նայի մը ուրախ ել խածան արտա յա յ– 

տոլթեամլա ոլ ոգեկան՛ խորաններու» Հ ր 

բայ լոյա ու խունկ աւելցներ լ նուիրա-

կան առաքելոլթեամբ ւ 

ԵԳ* Պ06ԱՃԵԱՆ 
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՝ք̂ իչ առաջ, քանի մը բարեկամներով ողջերթ մաղթեցինք Ե դուարդ 
Պօյաճեանին, որ խումբ մը ուսուցիչներու հեա. Հայաստան մեկնեցաւ։ 

Շատ բախտաւոր աստղի տակ ծ նա ծ չ է Պօյտնեան, րայց այս նամ– 
բուն վրայ գանգատելու պատճառ չունէր: ՛Նախանձելի է ր : Գնաց ուրախու– 
թեամր : Ջինք ճսւմրու դնող բարեկամները նուագ ուրախ չ է ի ն : Ի վ ե ր ջ ո յ , 
որքան ալ դառն յուսախաբսւթիւններ կրած ըլ լանք, պատրանքը կը մնայ 
դարձեալ ու կը պահէ իր թովչանքը: Ու գրագէտ մը Հայաստան կը մեկնի: 

ճիշդ երկու տարի առաջ, Պօյաճեան նոյն հրաւէրը ստացած էր Հ ա յ -
րենիքէն, բայց չէր կրցած գործերը դասաւորել ու մեկնիլ ։ Պարագան գա– 
նագան մեկնոլթիլններոլ առիթ տուաւ ։ Ակսան հոս ու հոն փսփսուքներ 
շրջան ընել ։ Փութաջան ծառայամիտ մը նոյնիսկ մամուլի նիւթ դարձուց 
խնդիրը, չմոռնալով անշուշտ հայրենասիրութեան դասեր տալու նո՛ր ան– 
մըտութիւն մը գումարել իր ճապաղ ուղեղին վ ր ա յ : Գրագէտ մը գրիչ շար-
ժող պատահական մանրուքի մը խրատով չ է , որ հայրենիքը պիտի սիրէր ան-
շուշտ եւ ոչ ալ Հայրենիքը մանրուքներու տուած ստրկահաճ տեղեկութիւն– 
ներուն հիմամբ պիտի կագմէր իր յայտագիրը: Մէկը կրկնեց իր հրաւէրը: 
Միւսը ի վիճակի է բ մեկնելու ։ Մեկնեցաւ։ 

Կը մտածեմ իր մեկնումին մասին ու սիրտս կը հրճուի: 
Առաջին հրաւէրին եւ երկրորդ հրաւէրին միջեւ երկու տարի անցաւ 

եւ երկու տարուան ընթացքին շատ մելան հոսեցաւ: Պօյաճեսւն բսւգմաթիւ 
յօդուածներ գրեց հայրենիքի մէջ դեռեւս յամառող խոտելի թաներուն 
դ է մ : Կ « Ցարեանի ծանօթ «մաքբաջրում»ին առիթով նամակ գրեց եւ ուժգ– 
նօրէն ձաղկեց «օտար վարդապետութեան մը արեւին տակ մերկութիւն ջեր-
մացնող ստրկութեան նորանդամ ու նորեռա՚նդ մուրացիկները»: Նամակ գը– 
րեց ու վերստին խարանեց հայրենիքին մէջ գլուխ ցցած բնաջնջող բարքե-
ր ը : Հայաստան լուռ չմնաց։ քննադատ մը չարդարացնելով հանդերձ Ջար– 
եանի տխուր անձնատուութիւնը, պարտք համարեց Պօյաճեւսնին հայհո յե լ : 

Կը յիշեմ այս բաները, կը նայիմ հեռացող նաւուն եւ ուրախութիւնս 
աւելի կը սաստկանայ։ Վերջին հաշուով, խոնարհելով չ է , որ պիտի դրսե– 
ւոբուի գրագէտի մը անհատականութիւնը։ Իր գաւակները պարտադիր կ ա -
ղապարներու մէջ առնելով չ է , որ պիտի բարգաւաճի հայրենիքին իմացա-
կան հարստութիւնը: Մէկը պէտք է մա՛րդ մնայ ու ագատ մնայ , որպէսգի 
կարենայ իր լաւագոյնը ընծայել հայրենիքին։ Հայրենիքը ագատ մտածու-
մին պէտք է տե՛ղ տայ եւ ուժ տայ , որպէսգի կարենայ իր դերին մէջ մնայ 
ու սիրելի ը լ լ ա լ : 
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Մենք մաղթեցինք Պօյսւնեանին առանց իր հաշլոյն եւ առանց 
հայրենիքին հտշւոյն վ ի ր ա ւ ո ր ե լ ո ւ : Որովհետեւ, իտնարհելով ճամբայ 
չյսւրդարեց Պօյանեսւն: Ատիկա պիտի իացէր իր բարեկամները: Չգնաց նոյն-
պէս լռութեան իմաստութիւնը կիրսւրկող իմսւսսաւններուն պէս ։ Նման ի– 
մաստութիւններու բաժնեկից մարդոց մենք ողջերթ չենք մաղթեր։ Հայրե-
նական հողի մը վրայ ծ նա ծ ու տակաւին իր ոտքերուն տակ հողին ուժը ըգ– 
գսւցող մարդն էր ան, բուիւ, բիրտ, անվերապահ, ՈՆ մնաց այդպէս մին– 
չեւ վերջ, իր անձին ոլ մտածումներուն տէրը՛ բուխ, բիրտ, անվերապահ: 

Ինծի կը թուի տակաւին, թ է աւելի լաւ եղաւ, որ երէկ չգնաց ու ա յ -
սօր կ ՚ ե ր թ ա յ : Կ ՚երթայ իր կեանքին եւ հայ կեանքին մէջ անկիւնադարձ 
կագմող եռուն թուականի մ ը : Իր ծննդեան յիսնամեակին եւ հայ ժողովուր-
դի նահատակութեան յիսնամեակին։ 

Հայրենիքը պիտի հրճուի հսւրկաւ, որ իր ժողովուրդին մեծ նահա-
տակութեան օրը ծնած որդիներէն մէկը իրեն եկած է ու ձեռնունայն չէ՛ ե– 
կ ա ծ : 

Եղեռնի յիսնամեակը ոգեկոչած գրագէտը պիտի ոգեշնչոլի հսւրկաւ 
ի տես այն կտոր մը հողին, որուն համար ու լրացուցիչ մասերուն համար 
երդում ըրած է ինք, երգած է ու քամած հոգիին ամէնէն թանկ հիւթերը: 

Կ՚երեւակայեմ մանաւանդ այն քաղցր ու խռովայոյգ վայրկեանները, 
երբ պիտի տեսնէ իր տարեկից ոլ գրչակից ընկերները, երեցները, կրտսեր-
ները , առաջին ու տաք եղեռնէն անցածները, երկրորդ ու պա՛ղ եղեռնէն ան-
ցածները , Հայաստան աշխարհի վերջին ու մեծ վիրաւորները, իրենց եր-
դերէն վէրքեր շինող յամառ ու յաղթական ներկայոլթիւնները: Տարբեր ե– 
ղած է , բայց պակաս չ է եղած նսւԼ իր տառապանքը հոս։ Երկու անգամ գաղ-
թական եղած եւ երկու պատերազմներուն բոլոր հետեւանքները ու հագար 
անորոշութիւն ապրած մարդը եղաւ Պօյաճեսւն, բայց իր կարգին ոլ Հա-
յաստանի գրողներուն պէս չյուսահսւտեցաւ բնաւ, ու ներկայ եղաւ միշտ, 
ցեղին կենսունակութիւնն ու որոնող րնագդը վկայող անհանդարտներուն 
ուժգին ձայ նով: 

ինք թշուառութեան բոլոր թոյ ները սպառած, անոնք* սարսափի րո-
լոր տեսակները ապրած, պիտի կենան դէմ դիմաց, պիտի գարնեն բաժակ 
բաժակի ու գինովնան պահ մը հայրենական գինիով, բուռերու անխարդախ 
բաժակին մէջ պիտի լեցնեն իրենց հոգիներուն գինին ու գինովնան նորէն, 
պիտի գինովնան տակաւին արցունքով, աւելի լաւ օրերու երագո՛վ պիտի գի-
նովնան , չեն կրնար աւելի լաւ օրերու երագով չգինովնալ, որովհետեւ Ա– 
րարատը հոն է տակաւին, որովհետեւ մենք հոս ենք տակաւին։ 

կ ՚երեւակայեմ այս բոլորը, լա՛ւ են այս բոլորը, բայց հարցում մը 
կը յաջորդէ այս բոլորին ու անձկութեան կը մատնէ զիս: Շրջան է բուռն 
որոնումներու։ Րուոն իրագործումներու։ Հայրենիքին մէջ , հողին հագար– 
ամեայ ու մշտանորոգ աւիշով երգ մը պիտի շաղախուի՛9 արդեօք իր հոգիին 
մ է ջ ։ Իր յիսնամեակին առիթով, մե՛ր յիսնամեակին ի նուէր երգ մը , խո-
րունկ, ցնցող, կենսախինդ, կեդրոնաձիգ երգ մ ը ։ Հայրենիքին ընծայած 
թարմութեամբ ու գրողին ագատութեամբ օժտուած բուռն երգ մ ը ։ «Մնաց-
եալն ամբողջ պատրանք է » ու* մնացեա՛լ • « • 

Պ՝ 



Այս է անունը այն թերթին, որ Օգոստոս մէկին սկսաւ լոյս տեսնել, 

Հայաստանի մէք, Իրրեւ «Սփիւո.ք ահա յ ա. թ հ սւն ճետ մշակութային կապի 
կոմիտէի շաբաթաթերթ» է 

Նոյն նպատակով լոյս տեսնող թերթ մը ունիձք արդէն՝ «|)Ո1||||Ս11Ո^ 

կ ա ն Հ ա յ ա ս տ ա ն » ամաւագիրը, որ կշի֊ո* ունեցող Հրատարակութիւն մ<ք*> 

չէր, ու սպասող ալ չկար, որ անոր խմբագրական կազմը կրնայ տարրե՝ր* 

որակով թերթի մբ մարմին տալ յ Բարձրորակը, կենսատդւն–, Հայրենիքին 

իյոսկան ձայնը կը սպա սոլ էր նորէնՀ Այս վստաՀութեամր լեցսւե ցալք ըն** 

թերցողըք երբ մանաւանգ իմացաւ խմբագրական կազմին անունները է՛ 

Բայց կ՚ըսենք թէ. երազ եւ իրականութիւն յաճախ տարբեր րաներ են ւ 

Հասած՜ են արդէն թերթին առաքին երկու թիլերը ու ցրտութիւնը ամենու– 

րեք կը Հետելի անոնց Հետքերուն : Անկերպարան ու խեղճ թիլե՛ր են արգա–* 

րեւ Հասածները, վանողական ըստ ամենայնի, ու տմգոյն ոլ բոլորովին 

ան յա բիբ խմբագիրներուն Համբաւին է 

«Հայրենիքի 9այն»^& գաղափարական երկոլորեակը, «Աովետակաճ 
Հ ա յ ա ս տ ա ն » է ըսինք էսնգամ մը, մեծ բան մը չ է , բայց ա*.նուէսզն ճիգ մը 

կը մտնէ, գոնէ ձեւ մը ունի, գոյն մը ունի, բծախնդիր է մ,աքրոլթե\սն, 

յոգնե ցուցիչ չ է , տաղտկալի չ է , մինչդեռ, նորը նախորդին, վրա յ բան մը չաքո 

ւելցնելու Հիմնական թերոլթենէն զատ՝ իր անՀրապոյր էգերուն մէք, մե-գ 

ծլաքգէս կը մսխէ սիրելի գէմքերու վարկըհ 

Թերթ մը, որ իբրեւ խմբագիր ունի ՎաՀագն Գալթեանը եւ խմբա– 

գրութեան կազմին մէք կը Հաչոլէ է գ , Թօփչեանի, Մօրուս Հաս րա թևանի, 

Պարոյր Ա ելակի եւ չորս֊Հինգ ուրիշ գէմքերու անուններ* ներելի* է , որ 

այս խեղճութեամբ ներկայանայ ընթերցողին X Արդարեւ, գեղեցկութիւն մը 

ստեղծել գիտցող, ստեղծուածը կչո֊ել գիտցող, նկարիչի ա չ ք ունեցող Ոկ 

տարիներ շարունակ թերթ, գիրք, նկար Հրատարակած մարգոց անունիեք 

դիմաց մարգ կը տառապի ի տես այս աղքատախնամ արդիւնքին է կարծեէԱ 

իրենք չեն եւ ուրիշներ, անորոշնե՛ր կատարած են յօդուածներուն գասա–, 

լորում ը, այս թուղթը ընտրած են պատահական մարդիկ ու. տպագրութիւնը 

վաւերացուցածէ Է ընթերցողին Հետ կապ չունեցող ոեւէ թո շակալ որ պաչ–*, 

տօնեա յ է 

Մենք չենք խորհիր, որ մեզի Հասած « Հ ա յ ր ե ն ի ք ի Զ ա յ ն » ^ ն այս, երո 

կու թիլերուն ընթերցումէն, ա՛յս սկիզբէն գոՀ մնացած մարդիկ գտնուինւ 

Հոս կամ Հոն X Մ եղի Հասածը կարծես ա յսի նչ գործարանին , կոլխոզի՝ ա յնիկ 

չբքանակին, կամ անորոշ խմբակի մը անորոշ թերթուկն է եւ ոչ թէ մեր 

գրականութեան մէք սիրելի անուններու եւ պատկառելի գէմքերու կնիքը 

կրելու Համար գոյութեան կանչոլած ձեռնարկ մը* կոտրուած– բան մը կայ, 

« Հ ա յ ր ե ն ի ք ի Զ ա յ ն » ^ մ է ք , ակամայ կատարուած գործերին Հետեւող րնգ* 

Հանուր տկարութիւն մը ւ 

Հայրենիքը երէկոլան ճնշիչ պայմաններուն ու մտայնութեան անձուկ 

սահմաններուն մէք չ՚ապրիր Հիմա, ել կը սսլասոլի, որ քիչ մը խնամէ իր 

ձեռնարկները, եթէ կ՛ուզէ «ձայնը,» Հասցնել իր տարագիր դասակներուն ՚ ՚ • 



^ Ա Գ ՚ Ի է ւ օս 

ԳԵ ՚ԼՕՆ 

ՍՕՍԵԱՑ ԱՆՏԱՌԻՆ 

Վերի քերթուածը արտագրած ենք Սփիւռքի 

վարդարաններուն Համար Հա յասսւանի մ ^ Աք«®»ո– 

րասա ուած՛ գասագրքերու Ը ՚ տար ի Էն է Իր այ» 

Հձէ֊Ի* «էՀՀ, չբաաարարկով Հես^լքրքիր ա լակեր՜ 

մրամ ՎարՀասլետը՝ ^քերթուածը–է իր 

անշուք», Հարցյէաւ՚մներ պիաի «ւ«ա ՀացնԷ է ինչ–"*. 

Կ՝էՀ1–ն * յ » <արցհւմները, 1կամ ինչո՞ւ այս 1 4 – 

ւով ու. ~սձվեր1 էի Հարոձ»#կեր թէքէեանյ 

Դասագրքեր ուն Հեղինակները զեղչած– են 

Հարցումները Հլուսաբանոզֆ բաժինը^ քերթուա– 

Հին ԼՐացոլ–ցԷէ գեղեցկութիւնը, ճարաարապետա– 

կան կառոյցին Էն թանկագին մասը. Հետեւեալը. 

Տ Օ Ն 

է՝շխա՚ն, անյայտ դեռ քու անուանդ 
Հայորդիները ապագայ 
Ուխտած պաշտում մը մոլեռանդ՛ 
Կ՛աղաղակեն «Դո՛ւն եո արքայ • • • » : 

Փերթուածներ կան, որոնցմէ կարելի Է մ ա– 

ոեր զեղչել, Հա յասաանի դասագրքեր ու չարքին 

մ ԷԷ յա սլա լ ո լա հ՜ կտորներ շատ կան է ըն գՀանրա– 

պէս շաա բան չեն կորսնցուցած՛ միւս յա սլալ*– 

ուածները, րայց ՀԱօ սեաց Ա)էաաււը%, իր ա յո ձե-

լով փճացած՛ Է բոլորովին, իրեն Հեա իւաիաելով 

ամէնէն աոաէ Թէքէեանի արուեստին Հիւթական 

յատկանիշներէն մէկը, քերթուած՛ի մը ալս/րաա– 

կան տողերը րացաո-իկ գեղեցկութեամբ մը 

սակերու անոր արգար Հ ամբսյլը I 

ՀԱօսեաց Անտառին* մԷԼ սերաՖ գի մը ա մ ֊ 

բող^ աադնապը խտացուցած Է թ՚ԷքԷ եանք ո ր ո ֊ 

նումըյ Հաւատքն ու. սսլաոումները^ բայց կա– 

Տքար ուած– ղեզչով% կեն գան Ի ոչինչ կը մնայ ան~ 

V– 

($ետոյ՝ <Գէզօն»ք գրական աոանձին սեո֊ մըն 

է «լ. սլայմանագրական է Հ%0&ֆին ներկայութիւ-

նը։ Վարմապետքձ բան մը մոռցնել աաչով ա չա-

կերտին բան մը սորվեցնելու այս փ"րձըէ վեր-

ջին Հաշուովէ ման կա վար մ՜ական արդիւնաւոր ձել 

մը չէ* 

Դ՛ասագիրքի ճակատին $արօնցիին անունը 

կարդալէ ետք՝ մարգ Ուղղակի կը զարմանայ 

կատարուած յասլաւոլմին Համար։ \արենցին Հեա 

կազմած նոյն Հեղինակին «էրկեր»»,* (1958) մ ԷԼ 

Տարանցին չէ վախցած տեղ աալ «Իշխանին»» Ի՛նչ 

շարժառիթով արդեօք քերթուած՛ը մեղի ղրկ** 

Հւաեն գլխաՆէած Է Հիշիւանը»։ ինչո՛՛ւ զրկած– Է 

մեղ Հի1իան^Էն1 մենք որ աակաւին չենք *փըր– 

կըլ+ւծ> <*ւ պէաք Հւնինք հԻչիէանՖին, կ՚ապրինք՝ 

Հիշիսձֆին ՀանգԷպ Հ-լխս/ած պալաում մը մս– 

Հայոց նրկրիԹ մէյ միշտ կ՚ապրին 
Ս՚եծ օօսիներն արմե&աւանգ– • • 
էյ ւ. լըոյու֊թեաՕ& ա. առաթրին 
Մէյտեզ անոնց, անարգականդ 
Օրէ մը ետք քերթողն հրր իւաՏգ 
Ու ներշնչում խնդրել կոլ գայ, 
Խըոովայոյգ քփսլհրն աստ ա8գ 
կը ՓոփըօաՏ, «Գո՛՛ւն ՝հս, արքայ• • : 

կ ՛անցնին անվերշ օրն ա. աարին 
էօատեսլոծ՛ • • : Գաշտ, դար1ո–անգ 
էլ լեո.8երուն ալ կատարին 
ձիւնը փայ լուն ղերդ ադամանդ 
կը կըրեն հետքն անոնց հիւա&դ 
ֆանըր քայլին– • • Մինչ եոս* հօկայ 
ֆւաւերն, յոյոով, միշտ անվըկա&դ, 
Կը փսփըօան՛ «Դո՛ւն 1ա, արքայ - • •>: 

Սեւ աղէտի մը նաիյօրին* 
Անտառն յա.<յա.ա.ծ է մանաւա&դ 
Խ ՛տիւրու.թ)ամր աօիք կ՚օրրին՛ 
•••Օ՛ձ, ք-շՕամայՕ ըսսաւհրը «հոնտ՛ 

՛Տուներ, գիւղերը ք)ո|աէ1ա8գ*»< 
Թտյց մինչ թաւուտ քը կը օըւյայ, 
Ահա ձայներ ֊անհնազանդ 
Կը փսփըսաՏ• «Դ՝ո*ւն եօ, արքայ • • 
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ՓԷՅՕ ԵԱՎՕՐՈՎ. 

Օաար գէմքեբՈւ ստորագրոլթեամբ՝ 

Հայաստանի ու. Հայ ժողովուրդին նը– 

լիր ուած բազմաթիւ բանաստեղծութիւն-

ներ կան, որոնց մէք Հաւանաբար ամէ՛-

նէն ուժեղը կը Հանդիսանա յ պուլկար 

բանաստեղծ Փէյօ Եավօրովի Հռչակաւոր 

( « Հ ա յ ե ր » ) քերթուածը՛. Այնքան խոր է 

ապրումը եւ էավօրովի մարդկային դի-

ծերն ու բանաստեղծ ի տաղանդը այնպիսի 

ոլժդնութեամբ մը դրսեւորոլած են տո-

ղերուն մէք, որ պուլկար գրականութիւ-

նը զայն դասեց իր դասական կտորներու 

կարգին : 

Պուլկար գրականութեան բազմատա-

ղանդ ա յգ դէմքը էավօրով, ծանօթ է 

նոյնպէս ի բրել մէկը Հայ Ժողովուրդի 

իրա՛ւ բարեկամներէն ։ Բանիլ եւ գործովյ 

Փոխադարձաբար % մեր ժողովուր-

դը մեծ յարգանք տածեց իր մեծ բարե-

կամին Հանդէպ ու խորապէս ողբաց անձ– 

նասպանոլթեամբ կեանքին վերք (1914) 
դրած անոր կսկծալի կորուստը, եւ քԱ– 

սանըմէկ տարի ետք, 18 Օգոստոս 1935– 
ին , Պուլկարիոյ ամէնէն ընդարձակ պար-

տէզին մէք, բարձրացուց անոր պրոնզէ 

արձանը։ Արձանին վրայ գրուած է՝– 

«Երախտագէտ հայերուն կոզմէ» : 
« Հ ա յ ե ր » քերթուածը, որուն երեք 

թարգմանոլթիլնները կը Հրատարակենք 

յաքորդաբար, կը բաղկանա յ ութական 

տող Հաշուող վեց տուներէ ։ Վերքին տոլ-

ները, քիչ տարրերոլթեամբ, առաքին 

տուներուն կրկնոլթիլններն են ։ Ամբող– 

քին մասին գաղափար մը տալու Համար 

տանք Համօ ԱաՀեանի (Վեցերորդ տուն) 

թարգմանութ իւնը • 

Են խմում են ու ե ր գ ո ւ մ ՛ * ՛ բեկորները այն չնչին 
Ոսոխներից հալածուած քաջակորով մի ագգի, 
Զաւակները այն գրկուած՝ հայրենիքի իրենց հին, 
Որոդջակէգն է դարձել անօրինակ սխրանքի: 
Ոտաբոպիկ, վշտաբեկ, պատաււոտուած շորերով, 
Հայրենիքից անջատուած, նրանք գինի են խմում , 
Եւ ձգտելով մոռանալ տանջանքները րիւրաար։ 
Նրանք այնպէս են երգում, որ կարծես լա՛ց են լինում ։ 

Առաքին տոլնին ու վերքին տունէն 

մ ի քել, ինչպէս պիտի տեսնէք, տարբե-

րութիւնը մեծ չէ։ Նոյն չափով է նաեւ 

Կապուտիկեանի եւ կառվարենցի թարգ-

մ անութ իւննե բուն առաքին ել վերքին 

տուներուն տարբերութիւնը ւ Տպագրա-

կան յարմարութիւններու ել բա զգա տոլ– 

թիւնը դիւրացնելու Համար՝ յաքորդուլ 

էքերուն մէք կ ր կ ն ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը զեղչելով 

կը ներկայացնենք քերթուածները։ 
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Օտար գրականութեանդ մ ԷԼ 

քերթուածներ կանէ որոնշ իրենք 

յաղթական բնոյթին շնորՀիւ 

թարգմանուած են րաղմաթիլ լե– 

գուներու ւ Օաճախ նոյն գրակա-

նո ւթեան պատկանող տարր եր 

գէմքերէ երբեմն աարբեր սե– 

րունգՏւեր ձեռնարկած՛ են այԳ 

աշխատանքի ն։ Մեր գրական ու– 

թեան մ ԷԷ այգ բախտաւոր քեր-

թուածներէն մենք կը յիչենք 

էՀնչեակ»յ» (Ֆէլիք" Արվէբ), 

«Ագռաւը» (էս,կար Ալէն Փ»), 

«ԷթԷ>ձ ՀՐօս՚եար ՀէփԱ՚նկ), եւ 

ահաւասիկ էավօրովի քերթ ուա– 

որ խանգավաոած է մ էկէ 

աւելի թարգմանիչներ ւ 

ՀաքՏ Հ՛ թէ պուլկար եր էն 
գիտե՞ն, կամ ոոր լեզուն եր էն 

Հայերէնի վերածած են արդեօք 

«Հսւյեբբ» տ կ. Գէորգեան «Ամէ-

նուն Տարեգիրք»/» (19Ց5) մէԼ 

կը գրէ՛– «փերթուածին արձակ 

թ արգմսւնութիւնք բնագրէն կա-

տարած է ժամանակին Տարեգըր– 

քիս ի մրա գիրը եւ այգ արձակին 

վրայ, քերթուածին շունչն ու 

րսսւացի իմաոտյ պաճհլով, հան– 

գուցեալ բանաստեղծ Գ՛ կսսւվա– 

րենց, չափով ու յանգով ձեւա– 

սորած է գսւյն»։ 

Կ աո. Հար ենք ի թարգման ո ւթեան 

պատ մ ութիւնշ այս իսկ Հա– 

մօ Աահեանի ել Ս՛ կապուտիկ֊ 

եանի ազբիլրները անծանօթ կը 

մնան մեգի։ ք ուչկարերէն գիտ-

ցողները պէտք է ըսեն այատեղ 

իրենք խօաքը, սրպէագի Օգնեն 

մեր թարգմանիչներուն ել քեր-

թուածը ստանայ այն Հ ա& գա ման– 

մանքը մեր թարգմանական գրա-

կանութեան մէչ% ինչ որ ոմէի 

պուլկար գաաական գրականոլ-

նութեան մէի 

Հ Ա Ց Ե Ր Ը 
Տարագիրներ են նրանք, նրանք բեկոր էն չնչին* 

Ոսոխներից հալածուած քաջակորով մի ազգի, 

է ւ գաւակներն են գրկուած* հայրենիքի իրենց հին, 

Որ ողշակէգն է դարձել անօրինակ սխրանքի: 

Նրանք վտիա, դալկահար, հեււու իրենց աշխարհից, 

Օտար խուզի յարկի տակ խմում ու երգ են ասում, 

Ա ծկւում են, կարկամում նրանց սրտերը ցաւից, 

է լ նրանց երգը* ագի արցունքի պէս է հոսում: 

է լ խմում են, եւ խմում, որ հարբելով մոռանան 

իրենց անցեալն արիւնոտ, ճակատագիրն անի ծուած՛ • . 

Մոռացութիւն է բերում գինին թէկոլգ մի վայրկեան, 

Ալ ցաւերն ե& մեղմանում կրծքերի տակ ծուատուած: 

Գլուխներն են մթագնում, մթագնում է ամէն ինչ, 

Հայրենիքի տաոապած կերպարանքն է չքանում։ 

էլ չի հասնում օգնութեան ու աղերսի ոչ մի ճիչ 

Ջաւակնհրին իր հարբած– > • է լ մշուշն է խտանում։ 

ինչպէս նախիրը քաղցած գագանների վոհմակից* 

նրանք փախել են, ցրուել աշխարհներում հեսաւոր, 

էւ սպասնում է նրանց* շսսւաչիւնով զայրագին 

Բնաջնջել հիմնովին ոսոխի թուրն ահաւոր: 

Սեւ անապատ են դարձրել նրանց հողը հոգեթով, 

Հայրենի տունը նրանց հրդեհել են ու քանդել, 

ԵԼ թափսաում են նրանք երկրէ-երկիր, ծովէ–ծով, 

լՐիայն պանդոկն է բացում իր դո.ները նրանց դ է մ : 

՛Սրանք խմում են՛ • • է ւ նրանց մոլեգին երգն է ծորում, 

Արիւնաքամ են լինում նրանց սրտերը կարծես, 

Խեղդում է վիշտը նրանց, վրէժի հուրն է այրում, 

Էլ հոսում են անդադար արտասուքներն աղեկէգ: 

՛Նրանց սրտերը ցասման կրակներով են լցուած, 

Այտերն ի վար արցունքի այրող շիթեր են կաթում, 

Որոտի պէս է թնդում գայ բագին երգը նրանց, 

է լ աչքերում վրէժի կայծակներ են բոցկլտում։ 

Էլ փոթորիկը ձմրան՛ նրանց երգը կրկնելով, 

Ս՚ոլեգնում է ու ոոնում, մռնչում է կատաղի, 

էլ այդ երգը խոոված իր թեւերին տանելով, 

Տարածում է, եասցընում բոլււբ ծագերն աշխարհի։ 

Չարագուշակ երկինքը աւելի է մթագնում, 

Սաստկանում է գիշերուայ սառնամանիքն աւելի, 

էրգի որոտն աւելի, աւելի՛ է մոլեգնում, 

Աւելի՛ է բարձրանում փոթորկի ձայնն ամեհի։ 

Ւարգմ. ՀԱՄՕ «ԱՀ ԷՍՆ 
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՛Նրանք ֊խղճայի փոարանդիներ, աՕՕշսւն րեկոր՝ 

"Գարերով խիղսւխ, այլեւ մարտիրոս մի ժողովրդի՛ 

Խրանք զաւակներ* անվերչ սձհարեկ, շղթայ ուած մի մօր, 

Սիրալի ««զոհեր ՚մե^ծ, աշխարհտպաՕծ մի ^օաեմայոոի՛ 

վայրենի հողից հ ե ո օ ՚ ւ , ՛հալածուա՛՛ծ՝ օտար երկնի տակ 

յՀիւծւււած ու դ«ւնսաէ՝ հաւաքոսս1ծ այստեղ, այս <յորշ տնակում 

է4սմում են, ա. ւքոսւ ՝0ււ1<ւմ |է «ցաւից ՛սրտի վէրքը տաք, 

"Ու ձրդո«մ են խուլ, փնչպէս «րցուՕքի միյի*ց են երգում։ 

Գւմոսմ արանք՛՛ • Գինարբուքի մէջ դուցէ հեշտ քինի 

4)՝ո«ւա0ալ անցեալ ՚թերոլթիւնները, ցաւերն այսօրուայ՛ 

Տաճջօզ յուշերը իր փրփուրի մէշ կը խեղդի՜ գինին, 

Բարդուած կրծքի տակ կը նիրհի հոգին, հանգած կը թուայ : 

էլ այնժամ թմրած ուղեղի միշից դանդաղ կ՚անհեւհի 

Հայրենի երկրի, նահատակ այդ մօր դէմքը արնաքամ՛ 

Ալ ինքնամաւաց արբեցութեան մ է յ նրանք չ&ն լսի 

1)րդոցը անվեր յ օգնութեան կանչող ձա՜յնը Հայրական։ 

Փնչպէս «ովաեար վայրի դաղանից հալածուած մի հօտ 

՚Սրսւնք ցրռւել են աշխարհի վրայ, աշխարեից-՚աշխարճ՛ 

ԷԼ բռնակալը՛ մահուան ծարաւի, արիւնի կարօտ 
։Մերկացրած սուրը նրան՛ց աչքի դէմ շողացնում –է յար: 

Իսկ հեուում, հեուում՛ աւերակ դարձած՝ մի հէդ հայրենիք։ 

Հեւււում՝ հրդեհի րոցհրում կորած տո՜ւնը հայրական՛ 

՛Օտարութեան մէջ, օտար դոներին* նրանք խորթ ՜որդի ք, 

Փաց ՛է նրանց դէմ լոկ գինետանը եւ անյայտ ձսոքրաճ։ 

էրգււ ՚ ՚ ւմ են 6րանք.. . Ու ձրանց երդը ահե՛ղ է , վայրի՛, 

փանգի խոցւում են ոխից վիրաւոր սրտերը նրանց, 

՛էլ արցունքները ժլատ քամւում են դէմքերի վրայ. 

"ք-աՏղի –մաղձով են լցւում սրտերը՛ սիրոյ փոխարէն, 

Փանղի ՛ուղեղում բանականութեան լոյսն է մթագնում, 

Փաճղի աչքերում շսւՕթեր կան ցասման ու ք|*նղի 1օրէն 

՛Հոգիների « է յ արեան վրէ՜ժն է խելայ եղ յաււնում։ 

իսկ ձմրան րոլքը ասես ձայնակցում, կրկնում է Արճնց, 

%աոձուէմծ 1եր<յին* ՚ոոնում, հեւո՜ւմ է գիշերուայ ւքթ&ուէք, 

Օւ մրրկի ՚պէս բարձրացնում է վեր, տարածում անսանձ 

ւԱպաոամր ՛երգը տա&ոսմ, ՛աշխարհի չորս կո՜ղմն 1 է տս1նոլԱ։ 

է լ հետզհետէ >մութ^ ա&աւե՚լ է ՛երկինքը ներկում, 

ւէւ հհտգհետէ պիշերն ՚աոաւել դաոնում է մուժոտ, 

է լ հետզհետէ խումբն աաաւե՚լ է կրակուած I երգում, 

ԷԼ ձայնակցում է խենթ Փոթորիկը աասւե՚լ ուժով; 

Թարգմ. ՍԻԼՀԱ ԿԱՊՈհ8ԻԿԷԱՆ 
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Հ<պածակսւննե՚ր թշուառ, աննշան բեկորն ու խլեակ 

Է՜Ր երրեմն արի ժողովուրդի մը, - այսօր նահատակ, 

Վեհերոտ ու ստրուկ մօր մը զաւակներն, ու ա՛յնքան 

Անհունօրէն մեծ՛ ու վըսեմաշուք քաջագործութեան: 

Հեռ.ու հայրենի երկրէն, հաւաքուած՝ երկիր մը օտար, 

Խարխուլ գինետան մը մ է յ , դէմքերով թշուառ., դալկահար, 

)|րտերնին րգիկ րգիկ կարեվէր, անոնք կը իւմեն, 

Ու կ՛երգեն, ինչպէս որ կ՛երգեն մարդիկ արցունքի մէջէն։ 

կ՛երգե՜ն– • • փնտռելով արբեցութեա՛ն մէջ անոնք մոասյումն 

էրէկուսւն լուծին, նա՛եւ այ «օրուան ցաւին անպատում» • • 

Հրաշունչ գինիի խորն խեղդել կ՛ուզեն յ ուշերն իրենց հին 

()ւ քնացնել՛ ջարդուած կուրծքերու աակ իրենց հոգին։ 

կ՛որզեն վայրահակ գլուիւներնուն մէջէն անհետի տժգոյն 

Տանջակոծ պատկերն իրենց անմուրազ անուշ մայրերուն, 

է լ ա՛լ սըրարրած գինովութեան մէջ չըլսուին երրեք* 

Անոնց որդիական օգնութիւն հայցող կոչերն ադերեկ։ 

Աովամահ գազաններէ հալածուած հօտի մը նման, 

Ահա՛ տարտղնուած են ամենուրեք անոնք ցիր ո ւ |ա||> 

Ու րււնսւկալը շամբուշ, անողորմ ւււ արիւնախանձ, 

,Անոնց գլուխներում վերեւ կը նօձէ սո՛ւրն իր մեբկասլաց: 

.Լքած են արեան ծովոլ մէջ դժբախտ հայրենիքն իրենց, 

Լքած են .անմար հրդեհներու մ է յ բուխերիկն իրենց, 

է լ խորթ են անոնք օտարութեան մէջ եւ անապաստան, 

է լ իրենց աււջեւ բսւց է մի՛միայն գինետան ձամրան։ 

Ու կ՛երգեն– • • ու երգն «անոնց տխուր է ու վայրենակոծ– 

Բազմատանջ սրտերն անոնց կը հիւծեն հազար վէրք ու խոց* 

կը խեղդէ զանոնք քէնը բոցակէզ, եւ իրենց դալուկ 

էրեսներն ի վար վիշտը կը քամուի արցունք սսւ արցունք՛* • 

կրակը գանկերնուն մէջ կը չորցնէ ուղեղն ապստամր 

է լ անոնց ննշուած կուրծքերն ակաղձո՛ւն են կատաղությամբ, 

Րոսոր աչքերնուն մէջ կը շողայ շանթ մը փայլատակէն, 

Ու հոգիներն իրենց՝ արիւնոտ վրէժ, վրէ՛ժ կ ՛աղաղակեն"* ։ 

Խ կ կը "էոօցնակցի ՛Ամրան փոթորիկն ալ կարծես անոնց, 

Ահագ&ամոա&չ կ ՚ոռնայ գիշերուան մէջ ստուհրահոծ, 

՛Ել Հայդ ե՛րգն ըմբ՜ոստ առնելով՝ ի սվփ ՚սւ կը տարածէ զայձ 

»ՀաՅնոլր ֊աշխարհի երեսին վրայ, որպէս ուրական։ 

կը ւ^ոայլի «երկինքն աւելի, աւելի՛ գուժկան։ 

է ւ ե՛՛ւս .աւելի կը կնճոոտի ցուրտ դէմքը գիշերոաՈև 

՚-Ու >աւեքի բուռն, ՛ու ր ո ՚ ւ ռ ն աւելի կ ՚ ե ր գ է խումբը \րամր 

«ծւ *կը ՚Փտյնակցի փոթորիկն անոր՛ աննսւռ ուժգնութեամր: 

Հայացող՝ Գ ՛ Կ Ա Ռ Վ Ա Ր Է 1 8 
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ս ա ա > տ տ » 
"Լօդա6ջ հաւ*ււ«նեկսւն (Հատուած) 

Հարոանքատա֊ն մտցընհլիս 

Թագաւորի ու թագուհու Գ\խին՝ Վերից 

8ած՝ Է տեգում 

Տ ամիչ-փշատ, 

նողուլ-նսւրաթ 

Ջիր ու չոր թութ–՛ 

կարկրաախաււն յորդ անձրեւի իըշխշոցով, 

Էւ ոերկեւիլ, տանձ ու խնձոր՝ 

Սատկին ներկած ձուերի պէս րագմսւգուՕակ։ 

Դրան շեմին 

Թագաւորի ոլ թ-սւգուեոլ ոտքերի տակ 

Փշրւում է րոլոր ափսէ մի սպիտակ։ 

ինչպէս լուսնի հրկուորեակր 

Խաղաղ լնում Օետուած քարից* 

Որ ցաւ ու չաւ, անբախտութիւն հետը տանի։ 

Դէ, Վարդապե՛տ, հիմա նրանք 

Բաժակների չրխկոցին 

Պիտի խաոնեն եարսանեկան 

•քեգ սիրելի ու դուրեկան 

Փունշ-փունշ երգերը Ծաղկոցի -

Փիչը՝ ծանօթ–, 

Շատը նոր գիւտ, 

է ւ րոլորը՝ 

Հետաքրքիր: 

ԷԼ իսկապէս՛ • • հարսանքատան 

Ծխոտ-մրոտ օճորքի տակ 

Անկրկնելի եղանակով 

Գովերգւում է թագաւորի 

Մահուդ չուխան, 

Գուլպան հուտ պուտ, 

՛քերման գօտին, 

Յապիկը շալ 

ճին հրեղէն՛ 

Ինքն էլ վրէն– 

- Աս ահ– ու. բարին 

Ծեր թագուորին, 

Ծեր թագո լորին թագն ի գլուի»։ 

Ս Է Ւ Ա Կ 

ՀՀայաստանֆ ՀրատարակչոԼ– 

թիւնը «Գրական Թերթ»^ Օգոս-

տոսի թիլերէն մէկուն մ է շ , տը– 

ւած է 1 9 6 6 թուականին Հրատա– 

րակելի գ իրքերուն ցանկը, ուր 

կը Հաղորդուի, թէ լոյս պիտի 

տեսնէ նաեւ Հարոյր Ա ելակի 

«Անլսելի Զանգակատունդ, Հե-

ղինակի բարեփոխումներով է Ու-

րախաչին այս է , լուրին մանրա– 

մասնոլթիւնը, բարեփոխման մա-

սը* «Անլսելի Զանգակատուն»^ 

յետ—պատերաղմեան մեր ԳոյԳ 

գրականութեանդ նուաճումներէն 

մէԿ^> էէ Բա1Տ անխոցելի չ է , ինչ-

պէս անխոցելի չեն Աեւակի միլ* 

գիրքերը ւ ԶգձգոլածութիէՖը, 

բառին Հցուցամոլֆ ներկայում 

թիւնն ու արձակունակութիւնը 

ղգալիօրէն թուլցուցած են իք 

գ որձերուն կարգ մը մասերը %&ե– 

տոյ՝ «արդէն նուազածը չկրկնե-

լու , ուրիշին չնմանուելու համար 

Աեւակը երրեմն այնքան է կեր-

պարանափոխ ւում, որ կորցնում 

է նմանութիւնը նոյնիսկ իսկա-

կան Պարոյր Սեւակի հետ»։ 

Այս տողերը կը պատկանին 

Հայաստանի քննադատներէն մէ-

կուն ու ընդգծուած ախտաճա– 

նաչը (էերբեմնֆ) անճիշդ չէ է 

Մենք երկու նմոյշ կու տանք 

«Զանգակատուն»^ ւ Այս սիւնա-

կին վրայ բանաստեղծ մը յատ– 

կանչող ոչինչ կայ։ 6աչՈրդ Է– 

1ին վրայ է Հի սկա կան Աեւակըֆ։ 

Անկեղծ, իրաւ, գեղեցիկք խո-

րունկ ապրում մը վկա յագրող 

ու+եղ խառնուածքով յ Պիտի կա-

րենա՛յ իր թ ո յ լ է Հերը դարմա– 

նել ել դիմացը դրուած նմոյշին 

օրինակով միակտուր գեղեցկու-

թիւն մը դարձնել գործը» կը 

սպասենք | Հաւատքո՛վ * 



ք Ա Գ Ի 1» 75 

ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ 
Վարդապետ իմ խե՛ղճ, 

ք^այց հւ բախտաւո՛ր, 

ի այց եւ բախտաւոր, որ չգիտէիր, 

Թէ իր սեփական արիւնի գնով 

Աեւանայ լինը լոյ սեր պիտի տայ 

Ծերպերի՛ն անգամ* 

Օարուցանելսվ քար այ ծեսւմների 

Դժգոհութիւնը եւ փռշտոցը, 

Սակայն ո՛չ մի կերպ չկարողաՕսւյ 

Լոյս տալ մթնախեղդ քաղաքին Վսւնայ • 

Վսւնայ ծովակին խաւար ափերին, 

\ւրա հեռաւոր–մօտաւոր քոյրը1 

իր թանկ արիւնը լոյսի վերածած 

Լինը Աեւանայ– • • 

0 . Դեհ ե՛կ , Վարդապե՛տ. խեղն ու բախտաւոր. 

Եթէ կարոդ ես՝ 

է)կ մի՛ խեւանայ • • • 

~ Համայն աշխարհում այդ քանի՛* երկիր 

Ունի Արարատ։ 

Ո՛վ էլ որ չասի՝ 

Աստուածաշունչը 

Իր մագաղաթէ դէմքը դէմ կ՛անի 

Ու կ՛ասի՝ կարդա՛: 

Այդ քանի" երկիր Արարատ ունի։ 

Իսկ Արարատը • • • 

է՜հ , անունը կայ - ամանում չկայ • • • 

Վարդապետ իմ խե՛ղճ, 

ք*այց եւ բախտաւո՜ր, 

Բայց եւ բախտաւո՛ր 

Որ չգիտէիր, 

Թէ հայ կորովի երիտասարդներ՝ 

Ալպիականներ, բարձունքներ սիրող, 

Մասիսի դիմաց կը նստեն գնացք, 

Որ գնան կագբեկ, 

էլրըրուս գնան, 

Լեռներ մագլցեն 

նոյնիսկ հեռաւոր սահմանի վրայ չիՕ-ռուսական, 

Այնինչ Մասիսի լանջը կուսական՝ 

Համբուրուած լոկ իր ա՛յն փեսացուից, 

Որ Հայոց Վէրքից արնաքամ՛ ընկաւ։ -

Այնինչ Մասիսի լանջը կուսական 

Մատնե՜ր է տենչում՛ 

Հայի տա՛ք մատներ. 

Որ հպուե ՚ն իրեն, 

Ղ^օղաՕշ ւքքոզՏաւքի (հատուած 

Իրեն գուրգուրե ՚ն , 

իրեն ունենա՜ն– ՚ » 

Ու դեռ կան հայեր, 

Որ հաւատում են գոյութեան Աստծոյ: 

Թող գիտութիւնը Տոյնիսկ պապանձուի, 

Աստծուն ժխտում է Արարա՜տն անգամ* 

Աստուածաշնչի սրբազան լեռը* 

թախտո՜վ իր դժխեմ՛« • 

- Դ է ՚ հ , մի՛ թըոցրու խելքդ, Վարդապե՛տ– • • 

Վարդապետ թշուա՛ռ, բայց եւ բախտաւռ՚ր, 

՞ք*ո մտքով անցա՛ւ, որ Մասիսն, այո՛ , 

Մեր նոր ու վերջին ոստանի առաջ, 

Մեր հայրենաքաղց աչքերի եսւնդէպ, 

կարծես թ է դիտմամր ոլ միսաւմնօրէճ 

Մէգ անխղճաբար պիտի գրգըոի՜ 

(քագնիսի նման անվերջ ձգելով՝ 

Գէթ մօտիկանալ 

Թոյ լ չտայ րնաւ» • • 

դեհ ե՜կ, Վարդապե՛տ, 

Ու մի՛ խենթենայ– • • ՚ 

Ի՛՛նչ կայ աւելի ծանր ու խղճալի, ) 

* ՛ք ան ՝՜թէ կսկիծը որդեկորոյս մօր։ 

իսկ ե թ է դա էլ քիչ են համարո՛ւմ 

Էլ սպանուածի դիակը, դիտմա՛մր, 

Տնկում են թշուառ մօր աչքի առաջ -

Ո՛չ թ է մի շաբաթ, ՚ 

Այ լ ձի՛գ տարիներ - • . 

- Դե՜հ, ե թ է մայր ես* ՚ 

էկ մի՛ ցնորուիր.. . 

Մեգ լաւ է ծանօթ 

Ծաղրուծանակը այս հոգեխարտիչ. 

Դա ծանօթ է մեղ քանի՛ դար արդէն։ 

Մեր հայրենասէր թագաւորներին յ 

Ու հերոսներին 

Այսպէս պարսկական դահիճներն էին 

Մորթազերծ անում, 

Մէջը լցնելով դարման ու չոր խոտ* 

Խրտուիլակ շինում 

Ու րռնի դնում 

Մորթազերծուածին պաշտողի առաջ. 

Որ» • • սքանչանան մէկը միւսով» • * 

Արարատն - այսպէ ՚ս - դրել են ահա էբեւանի 

դ է մ . . . 

~ Դեհ ե ՛կ , Վարդապե՛տ» • • 



Ր - Ա Դ հ ն 

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՑ ԵՐԳԻ 
ԼիգպոՕի մէջ տուած իր քանի մը. յաշող 1դոյթներէն ետք, Լիբանսւ– 

նահայ երգի-պպրի սւնսամպլը, այս տարի մաս կազմեց Պասւլպէքի միջազ-
գային փաււատօնի ,յ այ տագրին եւ ունեցաւ յաջորդական երեք ե լո յ թ ներ՝ 
3 , 4 եւ 5 Աեպտեմրեբին: 

Հայկական այս փսսւատօնին ներկայ եղան վարչապետ Ո>աշիտ խ ա -
րամէ, ներքին նախարար Տ օ ք թ . Մոհամմէտ Քինօ, Եգիպտոսի, Անգլիոյ եւ 
Ամերիկեան դեսպանները, ինչպէս նաեւ պետական ու քաղաքական րագմա– 
թ ի ւ ՝ պայաօ&ատար &եր յ Ու ծովածաւալ ժողովուրդ մը 1 հայ , լիբանսւնցի, 
եսլապացի: 

՚ ^աալպէք <փշդ էոասը տարի սւոաջ սկսսէւ իր Ֆեսթիվալը եւ իր կազ-
մած յայտագիրներուն ՜այլագանութեամր ամէն տարի սնոր փայլ մը աւել -
ցոյց իր վարկին վ ր ա յ , իրապէս միջազգային դարձնելով իր րեմը: Անուա-
նի արուեստագէտներ ու համաշխարհային հոչակ վայելող թատերական ու 
երաժշտական իաւմրեր հկան հոն եւ իրենց ելոյթներով աշխարհի ՛միւս ոս-
տաններովն մէջ տեղի Ունեցած համապատասխան ՚ֆեստիվալներուն հաւա-
սար փաււքով ՛մը պսակեցին Բագոսի տանարր: 

Մենք* հայերս անմասն չմնացինք –Լիբանանի ՚ մ է յ սկսուած այս գե-
ղեցիկ ՜շարժու՛մէն: Հանդիսականները, գրեթէ ամէն տարի, սոփթ ունեցան 
՚ծափտեարել&ւ հայ արուեստագէտ մ ը ։ 
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ԵԻ ՊԱՐԻ ԱՆԱԱՄՊԼԸ | 
Այս տարի անհատ արուեստագէտներէն ետք, ունեցանք երգի ել. պա– | 

րի արուեստը ներկայացնող ստուար խումր մը. ո Տեղացի ժողովուրդին ես յ 
օտարն երզւ կարգին հայ արուեստը ներկայացնելու համար մեգի տրԱւած | 
այս աոիշյ-ը, մամուլին մէջ արձանագրուեցաւ իրրեւ յաղթ՛անակ։ ( 

Եբ&սւյթ-ը գեղ՛եցիկ է անշտւշտ եւ իրրեւ սկիգր վեր ամէն գ ն ա հ ա տ ա ծ » 
ք է ։ Ջմաւնանք որ նման ձեռնարկներ կլ*ւ յաղթահարուին պետական միջոց-
ներով , մինչդեԽ մենք մեր երիտասարդներուն գոհոդութ-իւններով փորձե-
ցինք ներկայացնել մեր տոհմիկ արուեստը ու նճւաճհլ՛ հանդիսատեսին հա-
մակրանքի : Այս պարագան ձեւով մը կը սաիպէ մե՛գ, որ գանց ընենք երե– 
ւա& եկած՛ թերսւթ-իւնները: Այսուհանդերձ պէտք է ընդգծենք՛, որ հայկա-
կան փաոատօնին կշիոը պահողը երգի րտժինը եղաւ ։ Պարերը «խուսափուկ» 
ձե\– մը ունէին), հատուածա յ ին թան մ ը , ոչ լիացնսզ։ Համապատասխան չէին" 
մանաւանդ հայ ժողովրդական պարերու ոնին՛ ու ոգիին՛: Մեր պարերուն 
մէջ աղջիկը աղջիկ է ու տղան4 տղտյ : Մէկը կ*անձնաւորէ՛ ամրողջակաՏ 
նսւգր, իսկ միւսը՝ տղամարդու, ամուր տիպարը։ Ոստումներու՛ եւ ոտոոս– ՚ 
տումներու փոխարէ&՝ պէտք է քիչ մը հոգ տարուէր՛ այս 8րրութեա(Ւ ի 
շիւյ։ Ա յ գ պարագային երգ® աոանձին չէր. մնար ու. պարը կ՚ամքազջացնէր 
անսամպլը՛։ 
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Այս տարի չարք մը անՀեաաց ող գէմ– 

քերու կարգին՝ Հա յ մ տաւորականու– 

թիւնը խոբապէս ողբաց 0 իսուսեան 

. Ա՝ իաբանութեան անդամ Հայր ՏոՎՀ» 

Մ Ր"Ր11 ան ի մա Հը, որ տեղի ունեցաւ 

Օգոստոս ամսոյնէ 

ԱչտաչարՀ ու. անխոնէ մ տա լոր ակա-

նի աիպարն Էր Հայր Մ ըսրլեան, "էըր– 

պըտող, Հեաաղօտող, նախաձեռնող մար-

գը | որ քանակական ՈԼ որակական 

պատկառելի վաստակ մը ձգեց իր ե– 

ս՛ին, եկեղեցի, դպբո9է ԳէրՔ «»-

չակերտ անուններէ բաղկացեալ գեղե-

ցիկ ու կենդանի ժառանգութիւն մը, 

Ատոր եւ կոլ տանք Հայ մամուլին մ էէ 

տ պո լած իր Հարուստ կենսագրականին 

գլխաւոր գիեեբը։ 

ծնսւծ է էրպաս (Սեբաստիոյ կուսա-
կալութիւն) , 1888ին: 1902ին Եւդոկիա կը 
ղրկուի յաճախելու համար Ցիսոսւեսւն 
հայրերու ֆրանսական գոլէնը: Ընթացքը 
կ ՚աւարաէ 1906-ի ամավերջին, ե ւ , իբր 
վարձատրութիւն, մայրը գինք, երկու 
եղբայրներուն հետ, ուխտի կը տանի կե– 
սարիոյ Ա ՚ Կարապետի վանքը: 2որս տա-
րի ուսուցչութիւն կ ՚ ընէ իր գոլէնին մէջ 
եւ այ բազուկը կ ՚ ը լ լ ա յ Երիտասարդաց 

Ակումբի վարիչ վարդապետին։ 
| 1910-ի արձակուրդին, Պոլսււյ համ-

ր ո վ , կ՛անցնի էւրոպա։ Տարի մը Իտա^ 

լիոյ մէջ (Թորինոյի մօտ) կը նուիրուի 
լատիներէնի ուսման, որպէսգի կարենայ 
1911 Հոկտ– 21-ին, ընդունոլիլ ՑիաԱ-Ա– 
եան Միաբանութեան մ է ջ : 

Տասը տարի (1911-1921) կը հետեւի 
Ցիսուսեան Միաբանութեան պարտադիր 
ուսումներուն - հոգեւորական, գրական, 
փիլիսոփայական եւ աստուածաբանական: 
Յունարէն լեգուի ալ մասնաւոր դասեր 
կ ՛սանէ: մահանայ կը ձեււնադրուի 1921 
Մսւրտ 19-ին, եւ յաջորդ տարին Ֆրան– 
սայի Փարէյ-լը-Մոնեալ քաղաքը կ ՛ան-
ցընէ , նուիրուած1 հոգեւորական եւ քա-
րոզչական հրահանգներու: 

1922 Սեպտեմբերին կը զրկուի Կ՛ 
Պոլիս, ուր ականատես կ ՚ ը լ լ ա յ Փոքր Ա– 
սիայէն եւ Պոնսասի ափերէն նոր հասած 
հայ եւ յո յն գաղթականներու վիճակին, 
ինչպէս նաեւ նախապէս հասած «ճեր-
մակ» ւաւսերու կեանքին: Մեծաւորները 
ընդհատել կու տան ուսումները ու գինք 
կը ղրկեն Պէ յրութ , 1923 Յունուարին։ 
Կ ՚այցելէ բոլոր գաղթականական կայան-
ները, Լիբանանի ծովափի երկայնքին տե– 
ղաւորուած որբանոցները Նիր Իսթ Ռը– 
լ ի ֆ ի , ու կը հաստատուի Պ է յ ր ո ւ թ , օ գ -
նելու համար հայ քէմբերուն, Ցիսուս-
եան Միաբանութեան օժանդակութեամբ: 

1923 եւ 1924 տարիներուն, մեծ * է մ – 
րին մօտ (Սէն Միշէլ) կը հիմնէ անջատ 
նախակրթարաններ մանչերու եւ սւդջը– 
կանց, խսան մանկապարտէգ, մատոսւ եւ 
դարմանատուն: Ա յ դ հիմնարկութիւննե– 
րէն առաջ եկած է Աշրափիէ վախադըր– 
ւած Սբ • Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմսւրա–՛ 
նը ։ 
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1925-1926 կը կանչուի Հ ո ո մ , ուր 
հայագիտական դասեր կ՝աւսւնդէ: Բա– 
նսփօսութիւններ տալով Պոլիս, Պէյ– 
ր ո ւ թ , Դամասկոս, կ՛անցնի Հալէպ եւ 
հոն կը հիմնէ եկեղեցի, վարժարան ման-
չերու. եւ աղջիկներու, կը կազմակերպէ 
երեկոյ եան դասեր չափահասներու հա-
մար : 

1926-ին, Պէյրութի մէջ , կը կարգուի 
Ս էն ժ ո գ է ֆ Համալսարանի տեսական 
աստուածաբանութեան փրոֆեսէօր, իր-
րեւ յաջորդ հայագէտ եւ աստուածաբան 
Հայր Ֆրանսուա Տ » ս մ ը ր ի զ ի ։ 1927-ի® 
կ ՚ ա յ ց ե լ է Երուսաղէմ ու կը վայելէ էղի– 
շէ Պատրիարք ՛հուրհանի բարեացակա– 
մութ-իւնը: 1928 եւ 1929 ամսսւները կը 
շրջագայի հիւսիսային Սուրիոյ եւ մսւս– 
նաւորարար Անտիոքի շրջանին հին ու նոր 
հայ գիւղերուն մէջ , կը դիտէ քրխսոո– 
նէական հնութիւնները ոլ կը քաղէ ակա-
նատեսի տեղեկութիւններ: 

1929-1932 կը մնայ Փարիզ ոլ կը հե– 
տեւի հայ բաղդատական լեզուաբանու-
թեան, զոր կ ՚աւանդէին Ա– Մ ե յ յ է ՝ Գո– 
լ է ժ տը Ֆրանսի, եւ Լուի Մարիէս՝ էնըս– 
թի թիլ Կաթոլիկի մ է ջ : Միւս նիւթերու 
համար՝ կը կիրարկէ աոանձինն ուսում, 
օգտուելով Փարիզի միջավայրէն, յարա-
կից նիւթերու մասին տրուած հռչակա-
ւոր մասնագէտներու դասընթացքներէն: 
1932 թուին չորս ամիս կ՛ալանդէ « Հ ա -
յոց եկեղեցական պատմութիւն» Սորպո– 
նի Բարձր Ուսմսւնց դպրոցին մէջ* Փրոֆ * 

• Մեյ յէի առաջարկով եւ իրր անոր փո-
խանորդը : 

1932 Սեպտեմբերին կը վերադառնայ 
Պէ յրութ, 15 սնտուկ գրքերով ծանրա-
բեռն : 

Անմիջապէս կը մեկնի Անտիոքի շրր– 
ջանը՝ պեղումներ կատարելու համար 
կրտսեր Սիմէոն Աիւնակեացի եւ Թովմաս 
Աոաքեալի աւերակ վանքերուն մէջ : Այս 
հնութեանց եւ Կսւսիոսի Սուրբ Պալլումի 

մասին տեղեկագիր մը կ ՚ուղղէ Փարիզ, 
որուն ազդեցութեան տակ՝ Ֆրանսայի 
«Արձանագրութեսւնց ել Գեղեցիկ Դըպ– 
րութեանց Ակադեմիան» սաաքելութիւն 
եւ դրամական նպաստ կու տայ իրեն, 
պեղումները շարունակելու համար։ 

Ութը տարի (1932-39) կը տեւեն ա– 
մաււնային պեղումները, որոնց արդիւն-
քը տարուէ տարի կը հաղորդէ Ակադե-
միային։ 1948 Յունիս ամսուն, ընդհա-
նուր տեղեկագիր մը կը կարդայ Ակադե-
մականներուն աոջեւ ։ 

1933-ին երբ կը վերաբացուի Սէն 
ժոզէֆ Համալսարանի Արեւելեան Դըպ– 
րութեանց կանսւոը, Հ • Մսըրեան կը 
ստանձնէ բիւզանդական եւ հայկական 
արուեստի դասեր, բայց ինք ճիգ չի խը– 
նայեր կազմակերպելու Հայագիտութեան 
ամ պիոնդ է 

Բազմիցս կատարուած դիմումներու 
ընդառաջելով, Հ ՚ Մսրրեան կը սկսի դ ա -
սաւանդել հայերէն ու կը մշակէ նոր ծը– 
րագիր, որպէսղի ուսանողները իրաւունք 
ստանային Արեւելեան Դպրութեանց վը– 
կսւյ ականին՝ հայագիտական հիմով: 

Ծրագրին մաս կազմող նիւթերն են* 
Լեզուաբանութիւն ել գրաբար լեզոլ, 

քաղաքական եւ տնտեսական պատ մու-

թիւն Հայոց, Հին ել միջնադարեան մա– 

տենագրոլթիւն, մշակութային խնդիր-

ներ ։ 

Նպատակն է ՝ ապահովել զարգացու-
մը ուսուցիչ–ուսուցչուհիներու, եւ րստ 
կարելւոյն արթնցնել ու քաջալերել հա-
յագիտական կոչում: 

Մասնակցած է Արեւելագիտական եւ 
Բիւզանդագիտական համաժողովներու, 
ներկայացնելով միշտ հայ ապատմական 
նիւթեր: 

1931-էն ի վեր եղած է անդամ Փա-
րիզի Ասիական Ընկերութեան եւ 1948-ԷՕ. 
ասդին՝ քփւզանդսւ գիտական Ուսմանց 
Միջազգային Ցանձնսփումբին: 
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- Անճձշրաի* մէչ փութով աււաշ կք, ասէր– 

ուիքի ԱեձրսսքԱահ– վար+աէրանի\ չինութեանյ ս>– 

իւաաանքնեբր \ Առա Հի ն յարկը՛ արդէձ ասսքւսած 

^ Ա երկրսրգ յգւրկը կը կաոուցոլի» 

՚&Գք&Տ "(ի**ի՝ Ոէնենայ 12 դասարան, ար–՛ 

գփխկֆսԽ ր"քսր յարմարութիւներով ել նաեւ նւս– 

խա/լկէթէԱք^օնփ երեք դասարաններ: 

Արեւեչես* Լոս, ւ&ճելըսի մ ԷԷ այ**, կ՛ապրի 

•Հաւյէէէթիւնք սրսւն զգալի՛ տոկոսը կը 

կազմեն աարիներ աէւաէ Գերմանիա յէնւ գքսցաե 

մեզ ^աարագիէր– Հայրենակիցները., որոնց եոան– 

չաՆքեր*+ն, շնսրՀիլ գնոլյսե Է Հ&եսր~«չ~֊ 

վօգ+արահին Հսզամասըէ 50՛ Հազար աո լար 

աքսեԽրէէւթեամքէո 

<Մ**էԱ֊ք+ան* վԽր+արանի շէնքը պատրաա*ս 

"էԻ՛"Ի ը1Բ*քւ յաաաՀիկէռյ Օգոստոսին* ել դպրոցը 

պիաէ թանաց իր դոները Սեպտեմբեր 15-ին ։ 

Գ՛՛՛Ո՛՛՛ՅԻհ– Հսէմյսր Հրապարակ Հանալահ են I/» 

Աեարռպփ. պատկերով՛ ել մէկ տոլար արՀսզոլ– 

թեէ^մբ,, վիճակահանութեան տոմսեր* 

Սոինէեւ. Օկ.ռստոս 15 այս տոմսերը սպաոաե 

պիտի ԸԱան ու տեղի պիտի ունեն այ դաշտաՀան– 

ՀԱ*նԴ<ԻԱՈԻԹԻԻՆ ՄԸ 
ՆԻՒ ԵՈՐ*Ի ՄԷՏ՛ 

էւխ։| է&յւքխ Սինկըր Պօք հ»կայ սրահին մէք 
Թգաաւաո 1-էին, աւեդի քան՛ եօթը, հագար հանդի-
սականներու ներկայութեան, գործադրուած է 
\փյս էորքի Համաշխարհային Ցուցահանդէսի հաց–՛ 
կակաճ գեզարուեա/ւական յայտագիրդ 

|օ(ոս».նեբաւք1 րագմութ–իլ(1ը խանդավառ ծա-
փերով ոդշուննծ է ամերիկեան՛ աոտզտգարդ եւ 
պանծալի էոսւգոյն դրօշները։ Ամերիկան այ ոց Ա– 
ոաշնորդ Հրանդ Արքեպիսկոպոս Խաչատուր ե սւն. 
օրհնելէ ետք դրօշները, հոգոց մ^արտոաանտծ 
է մէկսւկէս միլիոն նահատակներու խնկելի 
շատակին: Հ 

ւԻ յ^Հ 

Հայկական օրլտտսն յանձնախումրի աւոենա– 
պեո ընկեր Վ,իգէն( Պապայեանտ ալջոյնի հակիր* 
խօսքերէ եւ»ք, խօսք տուած է միյագգսւյին ցու-
ցահանդէսի սպգութ-իւնձերա. բսւժնի ներկայ ա– 
ցուցիչ Պ* ճ– ՍմիթիՀ. Ապա՛ յայտագիրը վարե-
լու հրաւիրած է օր» Շսւքէ ՇահպագեաՕլւ (Գա̂ – 

լիփորճիայ էն) ւ 

Այնուհետեւ, Գոսթ^նի «քկոմիտսա», երգչսւ* 
խումբը, քքուրէճ Գրիգորեանի ղեկավարող–. 
թեամր–, »̂իւ–էյորքի, «Նայ իրի» պարախսւմրլ*, 
նօւարգ Համբարհանի՛ դհկավարաթ-եսւմր ել ճորն 
Մկրտիչեանի տոհմիկ նուագախումրք յայորդա– 
րյար. ելոյթ-ներ ունեցած են* մեծապէս գնահատ՜– 
աւելով ՜ ներկաներէն: 

Մ ենակ̂ սոարներն. եղած են՛ Օր՝ ԷՎՔէԻ& Գ ա՛-
ղտ նճե ան, Օր– Շաքէ ՓահպագեսՏ,. Տիկին Անսւ– 
հփԱՍ ՉենկԷլհան, 1). էնարիու. ՓպիմիԹսս եւ ^՚ 
Օննիկ,, Տիճնեածէ 

Ամրոգշ յայտագիրը պսւտկերչոսփիւոի հա-
մար գունաւոր ժապաւէնի վրայ ոսւճուած է Պ* 
Լհւոն ^է^իշեաՕի կոզմէ։ 

Տ Օ ^ Վ ի Դ է ն ՊԱՊԱ8ԵԱՆ 
Մ Ր Ց Ա ա Կ Կ Ը ՛ Ա Տ Ա ա Ց 

Միացեալ Դյահանզձերս « Տ ը 1)ոփ ԷՕտ Տի– 

քըր4ըն^ի՛ էսոսիէյշըն» ընկերութ՛իւնը. 1964-ին 

կլիսերինի. մասին կատարուած գիտական ք ն ն ա ^ 

թ-իւններուն համար սսւային մրցանակը ընծայած՛ 

է տօքթ. Վիգէն հ ՛ %ւպտյեանի, տօքթ՛ ֊ Հ . 

՚քատւնիցի ե ւ Հ,. Լիմանի, իրենց գիտական 

մէկ աշխատութ-եան համար: 

. • Տօքթ՛ ՞ «հոպայե1ոն՛ ե ւ Պ* Լիման իրենփ աշ-

խատանքը կատարած են. <Տրիւ> քիմիական, ըն– 

կերութ-եաձ մօտ^ ութ կը պաշտօնավարէին։ 

Աոաջին մրցանակը։ւ հագար տոլարի պարգեւ, 

մըն է ։ 300 եւ 200 տոլարի մրցանակներ ՛եւս սւըր– 

ուած են ուրիշ գիտնականներու: 

Ւնչպէս ծանօթ– է , 4|ապայեա& կարեւոր աշ-

խատանք կատարած էր նաեւ ՛Սիլ էյորքի Համաշ-

խարհային Ցուցահանդէսին Հայկական Փաոատօ&ի 

կազմակերպման մ է յ յ 

Տ * 
ճւցւէէՏԹ^֊Ե^ 



"1 

է 1 9 1 5 - 1 9 6 5 

Ց Ո Ւ Ց Ա Մ Ա Տ ե ե ծ , 

ե ղ ^ ճ ա ՛ 

^ ո ս տ ս ո ս կ ո ւ Թ ի ւ ն 

" Զ Ա Ր Թ Օ ն ք " Օ Ր Ա Թ է Ր Թ ի 

Պ Է Յ Ր Ո Ւ Թ - , 1 9 6 5 

ՏՊԱՐԱՆ ԱՏԼԱՍ 

ԳԻՆ՝ 30 Լ– ՈՍԿԻ, ՍՈԻՐԻԱ՝ 30 ՍՐ– ՈՍԿԻ, 
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ* 10 ՏՈԼԱՐ 

Գխքեյ՝ 

8. Ր. 617, հ^քօսէհ, Լւհտո. 



ՏԱՐԷԿԱՆ ԲԱԺՆԵԳԻՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ– ո Ս Կ Ի 

Վարչութեան հասցէ 

Ւ > Ա Ւ Ա * Ճ Օ Ա Օ Ւ Ա Ա Ւ ^ ^ 

8 . Ր. 587, 8©>Ո"ՕԱէհ - ԱԷաւ 

Ժ1ց1է1ՏՅճ 


